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บทคัดยอ
การศึกษาลําดับนิวคลีโอไทดเพื่อจําแนกชนิดสัตววงศกวาง คือ กวางปา, ละมั่ง
พันธุพมา, ละมั่งพันธุไทย, เนื้อทราย, เกงธรรมดา และเกงหมอ โดยศึกษาจากตัวอยางเลือด นํามา
สกัดดีเอ็นเอ แลวนํามาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในชิ้นสวนอินตรอน1 ของยีนโปรตีนไคเนสซีไอโอตา
(PRKCI) ดวยวิธีโพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น (Polymerase Chain Reaction ; PCR) โดยใชคูไพรเมอร
L748 และ U26 ภายใตสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ ขั้นทําใหดีเอ็นเอเสียสภาพ (denaturation step)
94°C 20 วินาที ขั้นการเกาะของไพรเมอร (annealing step) 53°C 30 วินาที และขั้นเพิ่มความยาวของ
สายนิวคลีโอไทด (extension step) 72°C 1 นาที เปนจํานวน 35 รอบ ไดชิ้นสวนลําดับนิวคลีโอไทด
ในสวนอินตรอน1 ของยีนโปรตีนไคเนสไอโอตา (PRKCI) ของสัตววงศกวางแตละชนิดมี
ความยาวประมาณ 514 เบสแพร ซึ่งสามารถใชเปนฐานขอมูลพันธุกรรมในฐานขอมูลของ NCBI
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) หรือ GENBANK เพื่อใชเปรียบเทียบชนิดพันธุของลําดับนิวคลีโอไทด
สัตววงศกวางชนิดตางๆ เพือ่ ใชประโยชนในการจําแนกชนิดสัตวปาของกลางได

คําหลัก : สัตววงศกวาง, ลําดับนิวคลีโอไทด, การจําแนกชนิดสัตวของกลาง, ยีนโปรตีนไคเนสไอโอตา

(2)

Abstract
Study was conducted on nucleotides sequences for cervid species
identification; sambar deer, thamin eld’s deer, siamensis eld’s deer, hog deer,
common barking deer and fea’s barking deer. Blood samples of these deer species
were collected from captivity for whole genomic DNA extraction. Intron 1 of protein
kinase C iota gene (PRKCI) (approximately 514 bp) was amplified by polymerase
chain reaction (PCR) method using a suite of known primer (L748 and U26) and
amplification was done on the thermal cycling consisting of initial denaturation step at
94℃ for 4 min, 35 cycles of denaturation step at (94℃, 20s), annealing step at (53℃,
30s) and extension step at (72℃, 1 min) and a final extension step of 5 min at 72℃.
The results of these sequences were submitted on GENBANK (NCBI;
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) for further uses for confiscated animal species
identification.

Keywords: Cervidae, Nucleotides sequences, confiscated animal species identification,
Protein kinase iota (PRKCI)
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1
บทนํา
สัตววงศกวาง (Family Cervidae) อยูในอันดับ (Order) Artiodactyla, อันดับยอย
(Suborder) Ruminantia, Infraorder Pecora ซึ่งมีลักษณะพิเศษประจําวงศ คือ มีเขา (Antlers) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกระโหลก มีกระดูกเปนแกนกลาง ซึ่งจะถูกหอหุมดวยผิวหนังที่มีลกั ษณะเปนกํามะหยี่
และมีการผลัดเขาเปนประจําทุกป สัตววงศนี้มีลําตัวยาวสงางาม คอและขาเรียวยาว หางสั้น และมี
ดวงตากลมโต โดยมากจะมีตอมขนาดใหญ (lachrymal gland) ที่ขอบดานในของดวงตาทั้งสองขาง
และมีตอมกลิน่ อยูระหวางอุง กีบเทา สัตววงศกวางเปนสัตวกินพืช (herbivores) โดยกินพืชจําพวก
หญา เปลือกไมกิ่งไมออนและใบไมออนเปนอาหาร มีถนิ่ อาศัยอยูบนบกซึ่งมีสภาพทางนิเวศวิทยาได
หลากหลายแบบ ซึ่งกวางแตละชนิดมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพนิเวศวิทยาแบบตางๆ
ไดอยางกวางขวาง
การจํา แนกสั ต ว ว งศ ก วางในป จ จุ บั น จํา แนกโดยใช ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
(morphological traits) เปนหลัก โดยลักษณะแรกทีใ่ ชจําแนก คือ การปรากฏเขา หรือไมปรากฏเขา
(presence or absence of antlers) คือวงศยอย Hydropotinae (กวางไมมีเขา) ไดถูกจําแนกเปนกวางทีม่ ี
สายวิวฒ
ั นาการเริ่มแรก (the antlerless sister group) ลักษณะตอมาที่ใชในการจําแนก คือ กระดูกนิ้ว
มือ ลักษณะของกระดูกนิ้วมือนี้สามารถจําแนกสัตววงศกวางไดเปน 2 กลุมใหญ คือ 1) The
telemetacarpalian) คือ พวกที่กระดูกนิ้วที่ 2 และ 5 อยูหางกัน และแผออกไปดานขาง ไดแก วงศ
ยอย Odocoileinae และ 2) The plesiometacarpalian คือ พวกที่กระดูกนิ้วที่ 2 และ 5 อยูชิดติดกัน
ไดแกวงศยอย Cervidae และ Muntiacinae
สัตววงศกวางในประเทศไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 2 สกุล 6 ชนิด คือ 1) สกุล Muntiacus
ไดแก เกงธรรมดา (Muntiacus muntjak) และเกงหมอ (Muntiacus feae) และ 2) สกุล Cervus ไดแก
กวางปา (Cervus unicolor) , ละอง หรือละมั่ง (Cervus eldii) , สมัน (Cervus schomburgki) และ
เนื้อทราย (Cervus porcinus) ในจํานวนนีม้ ี 4 ชนิดที่ถูกจัดสถานภาพโดย IUCN และอยูภายใตการ
ควบคุมของอนุสัญญาไซเตส คือ เกงหมอ ถูกจัดอยูใ นสถานภาพขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient DD), ละอง หรือละมั่ง ถูกจัดอยูในสถานภาพมีแนวโนมจะสูญพันธ (Vulnerable - Vu) และอยูใน
Appendix I ของอนุสัญญา CITES, สมัน ถูกจัดอยูในสถานภาพสูญพันธุ (Extinct - Ex) และเนื้อ
ทราย ถูกจัดอยูในสถานภาพขอมูลไมเพียงพอ และอยูใน Appendix I ของอนุสัญญา CITIES การ
สูญพันธุของสัตววงศกวาง คือสมัน และการเสี่ยงตอการสูญพันธุของสัตววงศกวางในประเทศไทย
โดยเฉพาะละองหรือละมั่ง และเนื้อทราย ซึ่งไดสูญพันธุไปจากปาธรรมชาติของประเทศไทยแลว
นั้น มีสาเหตุเนื่องมาจากการบุกรุกทําลายพื้นที่ปาไม การขยายพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อยูอาศัย
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ของมนุษย ทําใหถิ่นที่อยูอาศัยของสัตววงศกวางไดลดนอยลงอยางรวดเร็ว และถึงแมประเทศไทย
ยังคงมีเกงและกวางปาอาศัยอยูในพืน้ ที่ปาธรรมชาติอยูพอสมควร แตก็ยังไมเคยมีการศึกษาวิจัยใน
ระดับโมเลกุลของสัตววงศกวางในประเทศไทยแตอยางใด ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเพื่อใหไดขอมูล
ในระดับโมเลกุล หรือในระดับพันธุกรรม ซึ่งขอมูลในระดับพันธุกรรมนี้จะมีความสําคัญอยางยิง่ ที่จะ
นํามาใชในการจัดการและอนุรักษพนั ธุกรรมของสัตววงศกวางไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันทวงทีตอ
สถานการณทสี่ ภาพแวดลอมธรรมชาติถกู ทําลายลงอยางมากในปจจุบนั
โดยเฉพาะการศึกษาลําดับ
นิวคลีโอไทดของสัตววงศกวางนี้จะสามารถนําไปใชตรวจสอบซากสัตวปาวงศกวาง ซึ่งในกลุม
สัตววงศกวางนี้ โดยมากของกลางที่ยึดไดมักเปนกอนชิน้ เนื้อซึ่งไมทราบชนิดที่แนนอน ดังนัน้ การ
ที่มีฐานขอมูลของลําดับนิวคลีโอไทด จึงสามารถใชตรวจสอบชนิดซากสัตววงศกวางไดถูกตอง
เพื่อใหการจัดการสัตวปาของกลางในขั้นตอไปกระทําไดงาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อหาลําดับนิวคลีโอไทดของสัตววงศกวาง คือ เกงธรรมดา, เกงหมอ, กวางปา, ละมั่ง
และเนื้อทราย
2. เพื่อเปนฐานขอมูลพันธุกรรม ใชในการตรวจสอบชนิดซากสัตวปาของกลางในกลุม
ที่เปนสัตววงศกวางไดอยางถูกตอง
การตรวจเอกสาร
อนุกรมวิธานของสัตววงศกวาง
Lekagul และ McNeely (1977) ไดจําแนกสัตววงศกวาง (Family Cervidae)
ออกเปน 4 วงศยอย (Subfamily) คือ
1) วงศยอย Moschinae ไดแก กวางชะมดเอเชีย (Asian musk deer) 1 สกุล คือ Moschus
2) วงศยอย Cervinae ไดแก กวางโลกเกา (Old World deer) 3 สกุล คือ Cervus, Elaphurus
และ Platyceros
3) วงศยอย Muntiacinae ไดแก เกงเอเชีย (Asian muntjacs) 2 สกุล คือ Muntiacus และ
Elaphodus
4) วงศยอย Odocoileinae ไดแก กวางในทวีปอเมริกาใต 5 สกุล, ในเขต Eurasia 2 สกุล
และในทวีปอเมริกาเหนือ, ยุโรป และเอเชีย 3 สกุล
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กวางในประเทศไทยมีอยู 2 วงศยอย คือ Muntiacinae และ Cervinae โดยในวงศยอย
Muntiacinae มี 2 ชนิด คือ M. muntiacus (เกงธรรมดา) และ M. feae (เกงหมอ) และวงศยอย
Cervinae มีเฉพาะกวางในสกุล Cervus ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 3 สกุลยอย คือ Rusa ไดแก C. unicolor
(กวางปา), Rucervus ไดแก C. schomburgki (สมัน) และ C. eldi (ละอง หรือละมั่ง) และ Axis ไดแก C.
porcinus (เนื้อทราย)
Groves และ Grubb (1987), Eisenberg (1981) และ Janis และ Scott (1987) ได
จําแนกสัตววงศกวาง (Family Cervidae: Order Artiodactyla, Suborder Ruminantia, Infraorder
Pecora) ออกเปน 6 วงศยอย (Subfamily) คือ
1)
2)
3)
4)
5)

วงศยอย Cervinae คือ กวางโลกเกา (Old World deer)
วงศยอย Muntiacinae คือ เกงเอเชีย (Asian muntjacs) และกวางจุก (Tufted deer)
วงศยอย Alcinae คือ กวางมูส (Moose)
วงศยอย Rangiferinae คือ กวางคาริบู (Caribou) หรือกวางเรนเดียร (Reindeer)
วงศยอย Odocoileinae ไดแก กวางโอโดคอยลินีโลกใหม (New World Odocoileines)
และกวางโรเดียรโลกเกา (Old World roe deer)
6) วงศยอย Hydropotinae คือ กวางจีนน้ํา (Chinese water deer) ซึ่งเปนกวางที่ไมมีเขา

Groves และ Grubb (1987) และ Grubb (1993) ไดจําแนกสัตววงศกวาง (Family
Cervidae) ที่มีเขาออกเปน 2 กลุมใหญ โดยใชลักษณะของกระดูกนิ้วมือเปนเกณฑในการจําแนก คือ
1) กลุม Telemetacarpalian คือ พวกที่มีกระดูกนิว้ ที่ 2 และ 5 อยูหางกัน และแผออกไป
ดานขาง ไดแก วงศยอย Alcinae, Rangiferinae และ Odocoileinae
2) กลุม Plesiometacarpalian คือ พวกที่มกี ระดูกนิว้ ที่ 2 และ 5 อยูชิดติดกัน ไดแกวงศยอ ย
Muntiacinae และ Cervinae
กวางในวงศยอ ย Muntiacinae ประกอบดวยกวาง 2 สกุล 11 ชนิด คือ
1. สกุล Muntiacus ไดแก เกงเอเชีย มีจํานวน 10 ชนิด คือ
- Indian Muntjac (เกงธรรมดา) : Muntiacus muntjak
- Reeves's Muntjac : Muntiacus reevesi
- Hairy-fronted Muntjac : Muntiacus crinifrons
- Fea’s Muntjac (เกงหมอ) : Muntiacus feae
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-

Roosevelt’s Muntjac : Muntiacus rooseveltorum
Gongshan Muntjac : Muntiacus gongshanensis
Bornean Yellow Muntjac : Muntiacus atherodes
Giant Muntjac : Muntiacus vuquangensis
Truong Son Muntjac : Muntiacus truongsonensis
Leaf muntjac : Muntiacus putaoensis

2. สกุล Elaphodus มีจํานวน 1 ชนิด คือ
- Tufted Deer (กวางจุก) : Elaphodus cephalophus
สวนกวางในวงศยอย Cervinae ประกอบดวยกวาง 4 สกุล 16 ชนิด คือ
1. สกุล Dama มีจํานวน 1 ชนิด คือ
- Fallow Deer : Dama dama
2. สกุล Axis มีจํานวน 4 ชนิด คือ
- Chital : Axis axis
- Hog Deer (เนื้อทราย) : Axis porcinus
- Kuhl's Deer : Axis kuhlii
- Calamian Deer : Axis calamianensis
3. สกุล Elaphurus มีจํานวน 1 ชนิด คือ
- Père David’s Deer : Elaphurus davidianus
4. สกุล Cervus มีจํานวน 10 ชนิด คือ
- Thorold's Deer : Cervus albirostris
- Swamp Deer : Cervus duvaucelii
- Red Deer (Wapiti, Elk) : Cervus elaphus
- Eld’s Deer (ละอง หรือละมั่ง) : Cervus eldii
- Sika Deer : Cervus nippon
- Rusa Deer : Cervus timorensis
- Sambar Deer (กวางปา) : Cervus unicolor
- Schomburgks Deer (สมัน) : Cervus schomburgki
- Philippine spotted deer : Cervus alfredi
- Philippine brown deer : Cervus mariannus
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Groves และ Grubb (1987) และ ไดจาํ แนกกวางสกุล Cervus โดยใชขอมูลทาง
สัณฐานวิทยา (morphological data) รวมกับขอมูลของลักษณะคาริโอไทป (karyotypic data)
ออกเปน 4 สกุลยอย คือ
1. สกุลยอย Rusa ไดแก Cervus alfredi, Cervus mariannus, Cervus timorensis
และCervus unicolor (กวางปา)
2. สกุลยอย Rucervus ไดแก Cervus eldii (ละอง หรือละมั่ง), Cervus duvauceli
(กวางบึง หรือกวางบาราซิงห) และ Cervus schomburgki (สมัน)
3. สกุลยอย Przewalskium ไดแก Cervus albirostris
4. สกุลยอย Cervus ไดแก Cervus nippon (กวางชิคะ) และ Cervus elaphus (เรด
เดียร หรือวาปติ)
จากขอมูลและหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยาที่ศึกษาโดย Gentry (1994) พบวา
กวางที่มีเขา (antlered deer) ในยุคแรกเทาที่คนพบ ไดแก Dicrocerus และ Heteroprox ซึ่งอยูในชวง
Late Orleanian ของยุค Mammalian Neogene หรือประมาณ 17 ลานปกอน และ Euprox ซึ่งมีชีวิต
อยูในชวง Early Astaracian ของยุค Mammalian Neogene หรือประมาณ 16 ลานปกอน Azanza
(1993) ไดจําแนกให Euprox อยูในวงศยอย Muntiacinae ซึ่งจัดวาเปนวงศยอยที่เปนบรรพบุรุษ (the
primitive stem-group) ของสัตววงศกวางในวงศยอยอืน่ ๆ Muntiacinae ในยุคโบราณมีชีวิตอยูใน
ทวีปยุโรปจนถึงปลายยุค Mammalian Neogene จากนั้นไดสูญพันธุจากทวีปยุโรปไป และถูกแทนที่
ดวย Eustylocerus pierensis ซึ่งจัดวาเปนกวางในวงศยอย Cervinae ในยุคแรก ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในทวีปยุโรปจากภูมิอากาศแบบกึ่งรอน (Subtropical
zone) มาเปนภูมิอากาศแบบอบอุน(Temperate zone) ฟอสซิลของสัตววงศกวางทีแ่ สดงถึงจุดเริม่ ตน
ของการแบงแยกวงศยอย Muntiacinae และวงศยอย Cervinae ที่เกาแกที่สุด ถูกขุดคนพบไดที่เมือง
Lufeng ประเทศจีน อยูในยุค Miocene หรือประมาณ 7 ลานปกอน (Han, 1985) และจากการศึกษา
ของ Di stefano และ Petronio (2002) ไดจําแนกให Cervocerus novorossiae ซึ่งมีชีวิตอยูใ นชวง
Late Miocene เปนกวางในวงศยอย Cervinae ที่เกาแกที่สุด นอกจากนีย้ ังรายงานวากวาง Rusa
elegans ซึ่งมีชีวิตอยูใ นชวง Middle Pliocene หรือประมาณ 4 ลานปกอน ที่ขุดคนพบไดที่เมือง
Shaanxi ประเทศจีน มีความสัมพันธใกลชิดกับกวาง Rusa (Cervus) unicolor ที่มีชีวติ อยูในปจจุบนั
อยางมาก
Groves และ Grubb (1987) และ Scott และ Janis (1987) ไดจําแนกสัตววงศกวาง
โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphological traits) โดยใชลกั ษณะแรก คือการปรากฏเขา
หรือไมปรากฏเขา (presence or absence of antlers) จําแนกใหกวางวงศยอย Hydropotinae เปนกวาง
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ที่มีสายวิวฒ
ั นาการเริ่มแรกของวงศ Cervidae ลักษณะตอมาที่ใชในการจําแนกก็คือ กระดูกนิ้วมือ
สามารถจําแนกกวางออกเปน 2 กลุมใหญ คือ กลุม Telemetacarpalian และกลุม
Plesiometacarpalian ดังที่ไดกลาวมาแลว อยางไรก็ตาม ลักษณะของกระโหลกศีรษะ และเขาของ
สัตววงศกวางไดมีการวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนรูปรางที่เปนอิสระจากลักษณะอื่นๆ ซึ่งพบวามีการ
วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงอยางนอยถึง 3 ครั้งในกวางชั้นสูง (higher ruminants) (Janis และ Scott,
1987)
ในกวางกลุม Plesiometacarpalian ซึ่งประกอบดวยวงศยอย Muntiacinae และ
Cervidae Groves และ Grubb (1987) ไดใชลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาจําแนกใหวงศยอย
Muntiacinae เปนกวางที่มีสายวิวัฒนาการเริ่มแรกของกลุม สวนในวงศยอย Cervinae พบวากวาง
สกุล Axis และ Dama เปน sister lineages หรือแตกสายวิวัฒนาการกอนกวางในสกุล Elaphurus
และ Cervus ซึ่งปจจุบันยังคงจําแนกใหกวางแพรเดวิดส (Elaphurus davidianus) เปนชนิดที่อยูใน
ระดับสกุล (Grubb, 1993) แมวาขอมูลในระดับโมเลกุลจะเสนอใหสกุล Elaphurus ควรรวมเขากับ
สกุล Cervus ก็ตาม (Emerson และ Tate, 1993 ; Cronin et al., 1996) ในขณะที่ Randi et al. (2001)
เสนอใหสกุล Elaphurus ควรจะรวมเขากลุมเดียวกับสกุลยอย Rucervus เนื่องจากมีความสัมพันธ
ใกลชิดกับ C. eldi ซึ่งสามารถสรุปการจัดจําแนกกวางในวงศยอย Cervinae ไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การจัดจําแนกอนุกรมวิธานของกวางในวงศยอย Cervinae โดยใชหลักเกณฑการวิเคราะห
เปรียบเทียบวิธีการตางๆ
วิธีการที่ใชศึกษาและจําแนก
สรุปผลการจําแนก
อางอิงจาก :
Morphological data
จําแนกวงศยอย Cervinae ออกเปน 3 Lekagul และ McNeely
สกุล คือ Cervus, Elaphurus และ (1977)
Platyceros (European South West
Asian Fallow deer) โดยจําแนกกวาง
สกุล Cervus ในประเทศไทยได 3 สกุล
ยอย คือ Rusa (ไดแก C. unicolor กวางปา), Rucervus (ประกอบดวย C.
schomburgki - สมัน และ C. eldi - ละ
อง หรือละมัง่ ) และ Axis (ไดแก C.
porcinus - เนือ้ ทราย)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
วิธีการที่ใชศึกษาและจําแนก
สรุปผลการจําแนก
Morphological & karyotypic จําแนกวงศยอย Cervinae ออกเปน 4
data
สกุล คือ Axis, Dama, Elaphurus และ
Cervus โดยจําแนกสกุล Cervus ได 4
สกุลยอย คือ Rusa, Rucervus,
Przewalskium และ Cervus และจําแนก
สกุล Axis ได 2 สกุลยอย คือ สกุลยอย
Hyelaphus (ประกอบดวย A. porcinus, A.
calamianensis และ A. kuhli) และสกุล
ยอย Axis (ไดแก A. axis) ซึ่งสกุล Axis
ยังคงมีลกั ษณะเปน monophyletic
Electrophoretic patterns of จําแนกสกุล Cervus เปน 2 Clade คือ 1)
22 proteins
C. elaphus และ C. nippon clade และ 2)
C. unicolor และ C. timorensis clade โดย
พบวาสกุล Elaphurus มีความสัมพันธ
ใกลชดิ กับ C. elaphus และ C. nippon
clade ในขณะที่ C. unicolor และ C.
timorensis clade มีความสัมพันธใกลชิด
กับสกุล Dama และสกุล Axis มากกวา
(κ)-casein DNA sequences สนันสนุนผลการจําแนกของ Emerson
และ Tate (1993) และพบวา C. duvauceli
อยูรว ม clade เดียวกับ C. unicolorโดยมี
ลักษณะเปน monophyletic clade
Complete mtDNA control
สกุล Elaphurus ควรจะรวมเขากลุม
region
เดียวกับสกุลยอย Rucervus เนื่องจากมี
ความสัมพันธใกลชิดกับ C. eldi ในขณะ
ที่ C. unicolor และ C. timorensis ไมควร
รวมอยูในสกุลยอย (Rusa) เชนเดียวกัน
กับ C. alfredi ซึ่งแสดงวาสกุลยอย Rusa

อางอิงจาก :
Groves และ Grubb
(1987)

Emerson และ Tate
(1993)

Cronin et al. (1996)

Randi et al. (2001)
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ตารางที่ 1 (ตอ)
วิธีการที่ใชศึกษาและจําแนก
The cytochrome b gene

The cytochrome b gene

สรุปผลการจําแนก
ไมมีลักษณะเปน Monophyletic
สนันสนุนผลการจําแนกของ Randi et
al. (2001) และพบวา C. unicolor จัดอยู
ในกลุมเดียวกันกับ A. porcinus ในขณะ
ที่ C. albirostris จัดอยูใ นกลุมเดียวกัน
กับ C. elaphus และ C. nippon
สนันสนุนผลการจําแนกของ Liu et al.
(2003) และพบวา C. eldi มี
ความสัมพันธใกลชิดกับกวางสกุล
Elaphurus ในขณะที่ C. duvauceli และ
C. schomburgki ไมไดอยูในกลุม
เดียวกับ C. eldi แตอยูรวมในกลุม
เดียวกันกับ A. axis โดยเปน sister
lineages หรือแตกสายวิวัฒนาการกอน
กวางในสกุล Elaphurus และ C. eldi

อางอิงจาก :
Liu et al. (2003)

Pitra et al. (2004)

จากขอมูลในตารางที่ 1 จะเห็นวาการจัดจําแนกอนุกรมวิธานของกวางในวงศยอย
Cervinae โดยใชขอมูลทางสัณฐานวิทยา และขอมูลในระดับโมเลกุลยังไมมีความสอดคลองกัน
เทาที่ควร โดยเฉพาะกวางในประเทศไทย คือ C. porcinus (เนื้อทราย) และ C. unicolor (กวางปา)
ยังไมมีความชัดเจนในการจําแนกวาควรจะอยูในสกุลที่แตกตางกันหรือไม ซึ่งการจัดจําแนกใน
ปจจุบันไดจําแนกใหเนื้อทรายอยูในสกุล Axis (A. porcinus) ในขณะที่ขอมูลในระดับโมเลกุล
พบวากวางทั้ง 2 ชนิดมีความสัมพันธใกลชิดอยูในกลุมเดียวกัน ในขณะที่ C. eldi และ C.
schomburgki ก็ยังไมมีความชัดเจนในการจําแนกวาควรอยูในสกุลที่แตกตางกันหรือไมเชนเดียวกัน
เกี่ยวกับปญหาในการจัดจําแนกนี้ Groves และ Grubb (1987) ใหความเห็นวาการจําแนกแบบดั้งเดิม
(formal classification) ซึ่งใชขอมูลจากการศึกษาทางสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเปนหลักยังไม
เพียงพอ และขาดความแนนอน เนื่องจากจําเปนตองใชตวั อยางซ้ําๆจากชนิดเดียวกัน ซึ่งก็ยังพบวามี
ความแตกตางกันซึ่งบางครั้งไมสามารถอธิบายได ดังนั้นการนําขอมูลทางดานพันธุกรรมมาใชใน
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การศึกษาการจําแนกชนิดพันธุจะชวยใหไดขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในสัตววงศกวาง ซึง่
พบวามีลักษณะการวิวัฒนาการเปนแบบ Convergence หรือมีการปรับเปลี่ยนลักษณะรูปรางใหเขา
กับถิ่นอาศัยทีม่ ีสภาพทางนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน (ecological adaptations) จนมีลักษณะที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตามสภาพทางนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน (different ecomorphs)
คําจํากัดความของชนิดพันธุ
คําจํากัดความของคําวาชนิด หรือ Species concept (Hey, 2001) จากอดีตจนถึง
ปจจุบันมีนักวิทยาศาสตรไดนําเสนอคําจํากัดความไวเปนจํานวนมาก ซึ่งอยูบนหลักการสําคัญ
ประการใดประการหนึ่งดังนี้
หลักการที่ 1 การสืบเชื้อสายมาจากตนตระกูลเดียวกัน (common descent) หลักการ
นี้สมาชิกของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะตองสืบเชื้อสาย หรือมีตนกําเนิดมาจากประชากรที่เปนบรรพ
บุรุษรวมเดียวกัน (แตไมจําเปนตองสืบเชื้อสายมาจากพอแมคูเดียวกัน)
หลักการที่ 2 กลุมที่เล็กที่สุดที่สามารถแบงแยกได (smallest distinct grouping)
สมาชิกของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันตองมีลักษณะที่เปนเอกลักษณของกลุมรวมกัน
หลักการที่ 3 การเปนกลุมสังคมที่มีการผสมพันธุกันไดภายในกลุม (reproductive
community) หลักการนี้สามารถใชจําแนกไดเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุแบบอาศัยเพศไดเทานั้น
โดยสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
จะสามารถผสมพันธุกันไดเฉพาะกับสมาชิกภายในชนิดเดียวกัน
เทานั้น และจะไมผสมพันธุกับสมาชิกของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น
คําจํากัดความของคําวาชนิด หรือ Species ของนักวิทยาศาสตรบางทานที่ใชเปน
แนวทางพิจารณาสถานะความเปนชนิดในการศึกษาวิจัยครั้ง
The morphological species concept ไดใหคําจํากัดความของคําวา Species ไววา
Species คือ กลุมของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกันหรือคลายกัน (A species is a group of
individuals or populations with the same or similar morphological characters) ขอมูลที่ใชในการ
ซึ่งตองมีลักษณะภายนอกที่ปรากฏเปนเอกลักษณ
จัดจําแนกคือลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต
รวมกันเฉพาะกลุม และลักษณะนั้นจะตองแตกตางจากลักษณะที่เปนเอกลักษณของสิ่งมีชีวิตอื่น คํา
จํากัดความนี้ คือความรูพื้นฐานที่ Carl Linnaeus ใชในการพัฒนาความรูทางดาน Systematic ของ
สิ่งมีชีวิต (Mayr, 1964)
The genetic species concept ไดใหคําจํากัดความของคําวา Species ไววา Species
คือ กลุมของสิ่งมีชีวิตที่มีพันธุกรรมคลายคลึงกัน (A species is a group of similarity individuals)
ความคลายคลึงทางพันธุกรรมสามารถแปลความหมายไดจากคา genetic divergence คือระยะหาง
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ทางพันธุกรรมมากแสดงวามีความคลายคลึงทางพันธุกรรมนอย ในทางตรงกันขาม หากคา
ระยะหางทางพันธุกรรมนอย ก็แสดงวามีความคลายคลึงทางพันธุกรรมมาก (Mayr, 1964)
ชนิดกวางที่จะศึกษา
1. เกงธรรมดา (Munticus muntjak ; Red muntjac หรือ Barking deer)
ลักษณะ มีขนาดเล็ก ความยาวจากหัวถึงลําตัวประมาณ 80-98 เซนติเมตร ความยาวหาง
17-19 เซนติเมตร มีเขาขนาดเล็กตั้งอยูบนกานเขาขนาดยาว ลําตัวสีน้ําตาลถึงน้ําตาลแดง หนาออกสี
น้ําตาล คาง คอหอย ทอง และดานลางของหางเปนสีขาว ขาสีออกน้ําตาล (ภาพที่ 1)
พฤติกรรม โดยทั่วไปออกหากินในเวลากลางคืน บางครั้งพบชวงบาย และชวงเชา ปกติจะ
อยูตามลําพัง หรืออยูเปนคู ชอบกินใบไมมากกวากินหญา
ถิ่นอาศัย พบในปาทุกประเภท มักพบบริเวณชายปา และบริเวณที่โลง ในประเทศไทยพบ
ไดในปาทัว่ ประเทศ ยกเวนบริเวณที่ราบภาคกลาง (พาร, 2546)

ภาพที่ 1 เกงธรรมดา (Munticus muntjak ; Red muntjac หรือ Barking deer)
2. เกงหมอ (Muntiacus feae ; Fea’s muntjac)
ลักษณะ ขนาดเล็กกวาเกงธรรมดาเล็กนอย ความยาวจากหัวถึงลําตัวประมาณ 70-90
เซนติเมตร ความยาวหางประมาณ 16-18 เซนติเมตร มีสีน้ําตาลเขม มีจดุ ละเอียดสีเหลืองทั่วตัว
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แตกตางจากเกงธรรมดาตรงที่ดานบนของหางมีสีดํา แขงมีสีเขมจนถึงดํา ขาหลังมีแถบสีขาวพาด
บริเวณดานหนาของตนขา (ภาพที่ 2)
พฤติกรรม โดยทั่วไปหากินตามลําพังในชวงพลบค่ํา และเชาตรู บางครั้งพบเปนคู
ถิ่นอาศัย ปาดงดิบเขา และปาเบญจพรรณในเขตเทือกเขาตะนาวศรี (พาร, 2546)
สถานภาพ ขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient; DD) (IUCN, 2000)

ภาพที่ 2 เกงหมอ (Muntiacus feae ; Fea’s muntjac)
3. กวางปา (Cervus unicolor ; Sambar deer)
ลักษณะ เปนกวางขนาดใหญมาก ความยาวจากหัวถึงลําตัว 180-200 เซนติเมตร ความยาว
หางประมาณ 25-28 เซนติเมตร มีสีน้ําตาลเขม เขามีขนาดใหญ แตละขางมี 3 กิ่ง หางดานลางมีสี
ขาว ใชสําหรับสงสัญญาณสื่อสารกับกวางตัวอื่นๆ (ภาพที่ 3)
พฤติกรรม อาศัยอยูเปนฝูง (Herd) ปกติจะหากินในเวลากลางคืน บางครั้งพบหากินตอน
เชาและบาย ผสมพันธุในชวงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม ในฤดูแลงชอบนอนแชน้ําและ
ปลักโคลน
ถิ่นอาศัย พบไดในถิ่นอาศัยหลายประเภททั้งปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ และปาทีม่ ีทุงหญา
ในประเทศไทยพบในปาภาคเหนือ ภาคอิสานตอนบน บางสวนของภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี และภาคใต (พาร, 2546)
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ภาพที่ 3 กวางปา (Cervus unicolor; Sambar deer)
4. ละอง หรือละมั่ง (Cervus eldii siamensis ; Eld’s deer)
ลักษณะ เปนกวางขนาดกลาง มีความยาวจากหัวถึงลําตัวประมาณ 150-180 เซนติเมตร
ความยาวหางประมาณ 22-25 เซนติเมตร ลําตัวดานบนสีแดงออกน้ําตาล ลําตัวดานลางสีออกขาว
เขามีรูปรางเปนเอกลักษณ คือมีกิ่งรับหมาที่โคงตอเนื่องกับลําเขาจนมีลักษณะคลายคันธนู ตัวไม
เต็มวัยมีลายจุดตามลําตัว (ภาพที่ 4)
พฤติกรรม อาศัยอยูเปนฝูง (Herd) ฤดูผสมพันธุเริ่มตัง้ แตเดือนกุมภาพันธ จนถึงเดือนเมษายน
ถิ่นอาศัย เคยพบอยูในปาทีร่ าบต่ําทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปจจุบันสูญพันธุไปจากปาธรรมชาติของประเทศไทยแลว แตยังพบในปาธรรมชาติของประเทศ
พมา และกัมพูชา ในประเทศไทยสามารถเพาะพันธุไดในสวนสัตว (พาร, 2546)
สถานภาพ มีแนวโนมจะสูญพันธุ (Vulnerable; Vu) และเปน Appendix I ภายใตความ
ควบคุมของอนุสัญญา CITES (IUCN, 2000)

ภาพที่ 4 ละอง หรือละมั่ง (Cervus eldii siamensis; Eld’s deer)
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5. เนื้อทราย (Cervus pornicus ; Hog deer)
ลักษณะ เปนกวางขนาดเล็ก มีความยาวจากหัวถึงลําตัวประมาณ 140-150 เซนติเมตร มี
ความยาวหางประมาณ 17-21 เซนติเมตร มีขนสั้นละเอียด ในฤดูแลงขนมีสีน้ําตาล แตในฤดูฝนขน
จะออกสีเทา ทองมีสีจางกวาหลัง เขามีรูปทรงคลายเขากวางปา แตมีขนาดเล็กกวามาก ตัวผูบริเวณ
เหนือเขามีสีเขม ลูกออนมักมีลายจุด แตบางตัวอาจมีลายจุดเหลืออยูจ นถึงโตเต็มวัย (ภาพที่ 5)
พฤติกรรม อาศัยอยูในบริเวณที่มีหญาสูง และบริเวณหนองน้ํา กินหญา ยอดไม และใบไม
เปนอาหาร สามารถวิ่งฝาพื้นที่ปารกทึบไดอยางรวดเร็ว
ถิ่นอาศัย พบตามปาที่ราบต่ํา โดยเฉพาะบริเวณพืน้ ที่ราบภาคกลาง ปจจุบันสูญพันธุไปจาก
ปาธรรมชาติของประเทศไทยแลว แตยังสามารถเพาะขยายพันธุไดจาํ นวนมากในสวนสัตว (พาร,
2546)
สถานภาพ ขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient; DD) และเปน Appendix I ภายใตความ
ควบคุมของอนุสัญญา CITES (IUCN, 2000)
หมายเหตุ จากการจัดจําแนกของ Groves และ Grubb (1987) ไดจําแนกใหเนื้อทรายอยูใน
สกุล Axis ในวงศยอย Cervinae มีชื่อวิทยาศาสตรวา Axis porcinus

ภาพที่ 5 เนื้อทราย (Cervus pornicus; Hog deer)

วิธีการศึกษา
อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยาง
1. ตัวอยางเลือดของกวางที่จะศึกษา
2. หลอดเก็บตัวอยางเลือด (Blood Vacutainer 2.0 ml Plus EDTA)
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3. อุปกรณเก็บตัวอยางในภาคสนาม ไดแก กรรไกร, ปากคีบ, เข็มฉีดยา, ถุงมือ, กระดาษ
ทิชชู, สําลี และถุงพลาสติก
4. อุปกรณรักษาตัวอยางในภาคสนาม ไดแก tube ขนาด 1.5 ml, ขวดแกวมีฝาปด, น้ําแข็ง
และกระติกน้ําแข็ง
5. หมอนึ่งความดันไอ (Autoclave)
6. ตูอบไอรอน (Incubator)
7. ตูแชแข็ง (Freezer)
อุปกรณ และสารเคมีที่ใชในการสกัดดีเอ็นเอ
1. QIAamp Tissue Kit (Qiagen)
2. QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen)
3. สารเคมีสําหรับยอยสลายเนือ้ เยื่อและสกัดดีเอ็นเอ ไดแก Dithiothreitol (DTT), EDTA,
Proteinase K และ Tris-HCl
4. สารเคมีที่ใชสําหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ ไดแก 10X Buffer, MgCl2, dNTP (dATP,
dCTP, dGTP และ dTTP), Taq DNA polymerase (Recombinant), คู Primer (Intron1
ของยีน PRKCI ; L748 และ U26) และ น้ํากลั่นที่ปราศจากอิออน (Distilled water)
5. สารเคมีที่ใชสําหรับการแยก และตรวจสอบดีเอ็นเอ ไดแก 1% Agarose gel, buffer
TAE, 6X loading dye, น้ํากลั่นที่ปราศจากอิออน (Distilled water) Tris-base และ
gracial acetic acid
6. ไมโครปเปต (Micropipette) และไมโครปเปตทิพ (Micropipette tip)
7. เครื่องแกวขนาดตางๆ ไดแก กระบอกตวง (Cylinder), ถวยตวง (Beaker) และขวดรูป
ชมพู (Flask)
8. เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง (Ultracentrifuge)
9. เครื่องพีซีอาร (Thermal circler)
10. ตูแชแข็ง (Freezer)
11. อุปกรณอื่นๆ ที่ใชประจําในหองปฏิบัติการ ไดแก ถุงมือ, เครื่องชั่ง (Balance), นาฬิกา
ตั้งเวลา (Laboratory timer), เครื่องคิดเลข (Calculator) และเครื่องผสมสาร (Vortex
mixers)
12. สมุดบันทึกขอมูล (Lab notebook)
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วิธีการ
1. การเก็บตัวอยาง (Samples Collection)
- เก็บตัวอยางสัตววงศกวางที่เลือกศึกษา ประมาณชนิดละ 3-5 ตัวอยาง โดยเก็บตัวอยางเลือด
บรรจุลงใน Blood Vacutainer 2.0 ml Plus EDTA นําไปเก็บรักษาไวในตูเย็น 4 °C
2. คูไพรเมอร (Primer)
- ใชคูไพรเมอรเพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในสวน Intron1 ของยีนโปรตีนไคเนสซีไอโอตา
(PRKCI) (L748 และ U26)ตาม Ropiquet and Hassanin (2005) มีลําดับเบสดังนี้
L748 (Forward) = CTGTACCCAGTCAATATCCT
U26 (Reward) = TATGCTAAAGTACTGTTGGT

; Tm = 58.35 °C
; Tm = 54.25 °C

3. การสกัดดีเอ็นเอ (DNA Isolation)
- นําตัวอยางเลือดที่เลือกศึกษามาสกัดดีเอ็นเอ โดยใชชุด Aquapure genomic blood kit
แชดีเอ็นเอที่สกัดไดในตูเย็น 4 °C หรือ -20°C
4. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในชิน้ สวนที่ตองการ (DNA Amplification)
- ทําการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในชิ้นสวนลําดับนิวคลีโอไทดที่ตองการดวยวิธี Polymerase
Chain Reaction (PCR) ในปฏิกิริยานี้จะใช Tag DNA Polymerase, 10X KCl Taq
Buffer, MgCl2 , dNTP และ คู Primer (L748 และ U26) โดยมีปริมาตรทั้งหมด /
Reaction 50 µl ประกอบดวย :Taq DNA polymerare (Fermentas)
10X KCl Taq buffer (Fermentas)
25 mM MgCl2 (Fermentas)
2.0 mM dNTP mixture (Fermentas)
Each of 5 pmol/µl U26 and L748 primers
Sterile deionized water
DNA template solution

0.25
5
4
4
2.5
27.75
4

µl
µl
µl
µl
µl
µl
µl
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- การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยเครื่องพีซีอารใชอุณหภูมิซึ่งมี Condition ดังนี้:Initial denaturation step
94°C, 4 นาที
Denaturation step
94°C, 20 วินาที
Annealing step
53°C, 30 วินาที
35 รอบ
Extension step
72°C, 1 นาที
Final extension step
72°C, 5 นาที
5. การตรวจสอบขนาดของชิ้นสวนลําดับนิวคลีโอไทดที่ตองการ (Gel Electrophoresis Check)
- ตรวจสอบ PCR Product ดวยการ load ตัวอยางลงใน Agarose gel และ run gel ดวยวิธี
Electrophoresis คัดเลือก PCR Product ที่มีแถบ Band ปรากฎชัดเจน และไดเมือ่ เทียบกับ DNA
Ladder Marker แลวไดขนาดที่ถูกตอง เพื่อนําไปแยกสกัดใหบริสุทธิ์
6. การแยกสกัดดีเอ็นเอใชบริสุทธิ์ (DNA Purification)
- นํา PCR Product (ที่คดั เลือกไวในขอ 5) มาแยกสกัดดีเอ็นเอใหบริสุทธิ์ โดยใช QIAquick PCR
Purification kit บรรจุตวั อยางที่แยกสกัดบริสุทธิ์แลวลงใน Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 ml ผนึก
ฝา tube ดวย Parafilm เพื่อเตรียมตัวอยางสงทํา DNA Sequencing
7. การหา ลําดับนิวคลีโอไทด (DNA Sequencing)
- สงตัวอยางที่ purified แลวที่หนวยบริการชีวภาพ (Bioservice Unit: BSU)
8. การเปรียบเทียบตัวอยางในฐานขอมูล (DNA Blast)
- นําลําดับนิวคลีโอไทด (ทีไ่ ดจากขอ 7) ทดสอบความถูกตองวาเปนชิ้นสวนนิวคลีโอไทดที่
ตองการหรือไม โดยการนําไป Blast ในฐานขอมูลของ NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
9. การสงขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดในฐานขอมูล NCBI (DNA Sequences Submit)
- ขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดที่ถูกตอง (DNA Sequences) จะถูก Submitted ในฐานขอมูลของ
NCBI ซึ่งสามารถใชเปรียบเทียบขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของสัตวปา ของกลางเพื่อใชจําแนกชนิดที่
ถูกตองได
สถานที่ดําเนินการวิจยั
1. สถานที่เก็บตัวอยาง
- สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
- สถานีวิจัยสัตวปา ในสังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
- สวนสัตว ในองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
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2. หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุมงานวิจัยอนุรักษพันธุกรรมไมปา และเทคโนโลยีชีวภาพ
สํานักวิจยั การอนุรักษปาไม และพันธุพชื กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ืช
ผลการศึกษา
1. สามารถหาลําดับนิวคลีโอไทดในสวน Intron1 ของยีน PRKCI ของสัตววงศกวาง คือ
กวางปา, ละมัง่ พันธุพมา, ละมั่งพันธุไทย, เนื้อทราย, เกงธรรมดา และเกงหมอได โดยมีความยาว
ของลําดับเบสประมาณ 514 bp ดังนี้
กวางปา ; Cervus unicolor (Sample name = PKU8)
>PKU8
TTTATGCTTAAGTACTGTTGGTGCGATTGAAAAAAACAGATCGTATTTATGCAATGAAAGT
TGTGAAAAAACGAGCTTGTCAATGATGATGAGGTAAGCACAATATGATGTTTTATTACCTC
TAAACTATTACATTGGCTTAAGTGTATGATATCAGAAAAAATGTCAATGTTTGTGCCTTATT
GTTTCTGTCTGCTTTTCTAAATACATGCTTCAGACTGCTTAATATATAAGGTATATTTAAAG
TTGTCTGATGATTATTAGATTTTTAAAAAATAAACATCAAACCATATTATTATCAAGGGAAA
CTACTTGAGCTTTGTAAAAGTTTGCTAAGACTCTAATAATATTGACAGATTTGCTGGGTAG
TAGTTTCTCTTTGTATTTAAATTATTATTTCATGATTATCAATGCTTTTGATGTTTAGCCTAG
TTAGTCAATAATTGCATTTATGGTAATGGAATTGCAAAGAACAAATTTGTCATAGTTTTGAT
ACTGTCATTCTAGTTTGACATAAATTTCTTTCATATTTTAAAATAGGATATTGACTGGGTAC
AGAA

ละมั่งพันธุพมา ; C. eldi thamin (Sample name = PKT1)
>PKT1
TTTTATGCCTAAGTACTGTTGGTGCGATTGAAAAAAACAGATCGTATTTATGCAATGAAAG
TTGTGAAAAAAGAGCTTGTCAATGATGATGAGTGTCAAGCACAATATGATGTTTTATTACC
TCTAAACTATTACATTGGCTTAAGTGTATGATATCAGAAAAAATGTCAATGTTTGTGCCTT
ATTGTTTCTGTCTGCTTTTCTAAATACATGCTTCAGACTGCTTAATATATAAGGTATATTTA
AAGTTGTCTGATGATTATTAGATTTTTAAAAAATAAACATCAAACCATATTATTATCAAGGG
AAACTACTTGAGCTTTGTAAAAGTTTGCTAGACTCTAATAATATTGACAGATTTGCTGGGT
AGTAGTTTCTCTTTGTATATAAATTATTATTTCATGATTATCAATGCTTTTGATGTTTAGCCT
AGTTAGTCAATAATTGCATTTATGGTAATGGAATTACTAAGAACAAATTTGTCATAGCTTG
AAACTGAAATTCTAGTTTGACATAAATTTCTTTCATATTTTAAAATAGGATATTGACTGGGT
ACCGGAA
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ละมั่งพันธุไทย ; C. eldi siamensis (Sample name = PKS1)
>PKS1
TTTATGCCTAAAGTACTGTTGGTGCGATTGAAAAAAACAGATCGTATTTATGCAATGAAA
GTTGTGAAAAAAGAGCTTGTCAATGATGATGAGGTAAGCACAATATGATGTTTTATTACC
TCTAAACTATTACATTGGCTTAAGTGTATGATATCAGAAAAAATGTCAATGTTTGTGCCTT
ATTGTTTCTGTCTGCTTTTCTAAATACATGCTTCAGACTGCTTAATATATAAGGTATATTTA
AAGTTGTCTGATGATTATTAGATTTTTAAAAAATAAACATCAAACCATATTATTATCAAGGG
AAACTACTTGAGCTTTGTAAAAATTTGCTAGACTCTAATAATATTGACAGATTTGCTGGGT
AGTAGTTTCTCTTTGTATATAAATTATTATTTCATGATTATCAATGCTTTTGATGTTTAGCCT
AGTTAGTCAATAATTGCATTTATGGTAATGGAATTACTAAGAACAAATTTGTCATAGTTTTG
AAACTGAAATTCTAGTTTGACATAAATTTCTTTCATATTTTAAAATAGGATATTGACTGGGT
ACAGGAA

เนื้อทราย ; C. porcinus or Axis porcinus (Sample name = PKP1)
>PKP1
TTTTATGCCCAAAGTACTGTTGGTGCGATTGAAAAAAACAGATCGTATTTATGCAATGAA
AGTTGTGAAAAAAGAGCTTGTCAATGATGATGAGGTAAGCACAATATGATGTTTTATTAC
CTCTAAACTATTACATTGGCTTAAGTGTATGATATCAGAAAAAATTTCAAGTGTTTGTGCC
TTATTGTTTCTGTCTGCTTTTCTAAATACATGCTTCAGACTGCTTAATATATAAGGTATATT
TAAAGTTGTCTGATGATTATTAGATTTTTAAAAAATAAACATCAAACCATATTATTATCAAG
GGAAACTACTTGAGCTTTGTAAAAGTTTGCTAGACTCTAATAATATTGACAGATTTGCTGG
GTAGTAGTTTCTCTTAGTATATAAATTATTATTTCATGATTATCAATGCTTTTGATGTTTAG
CCTAGTTAGTCAATAATTGCATTTATGGTAATGGAATTACTAAGAACAAATTTGTCACAGC
TTTGATACTGTCATTCTAGTTTGACATAAATTTCTTTCATATTTTAAAATAGGATATTGACT
GGGGTACAGGAA

เกงธรรมดา ; Muntiacus muntjak (Sample name = PKM2)
>PKM2
CTTTTATGCTAAAGTACTGTTGGTGCGATTGAAAAAAACAGATCGTATTTACGCAATGAA
AGTTGTGAAAAAAGAGCTTGTCAATGATGATGAGGTAAGCACAATGATGTTTTATTACCT
CTAAACTATTACATTGGCTTAAGTGTATGATATCAGAAAAAATGTCAGTGTTTGTGCCTTA
TTGTTTCTGTCTGCTTTTCTAAATACATGCTTCAGACTGCTTAATATATAAGGTATATTTAA
AGTTGTTTGATGATTACTAGATTTTTAAAAAATAAACATCAAACCATATTATTATCAAGGGA
AACTACTTGAGCTTTGTAAAAGTTTGCTAGACTCTAATAATATTGACAGATAAGCTGGGTA
GTAGTTTCTCTTTGTATATAAATTATTATTTCATGATTATCAATGCTTTTGATGTTTAGCCTA
GTCAGTCACTAATTGCATTTATGGTGATGGAATTACTAAGAACAAATTTGTCATAGTTTTG
ATACTGTCGTTCTGGTTTGACATAATTTCTTTCATATTTTAACATAGGATATTGACTGGGTA
CAGAA
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เกงหมอ ; Muntiacus feae (Sample name = PKF1)
>PKF1
CTTTATGCTAAAGTACTGTTGGTGCGATTGAAAAAAACAGATCGTATTTACGCAATGAAA
GTTGTGAAAAAAGAGCTTGTCAATGATGATGAGGTAAGCACAATGATGTTTTATTACCTC
TAAACGTATTACATTGGCTTAAGTGTATGATATCAGAAAAAATGTCAGTGTTTGTGCCTTA
TTGTTTCTGTCTGCTTTTCTAAATACATGCTTCAGACTGCTTAATATATAAGGTATATTTAA
AGTTGTCTGATGATTACTAAGATTTTTAAAAAATAAACATCAAACCACTATTATTATGAAGG
GAAACTACTTGAGCTTTGTAAAAGTTTGCTAGACTCTAATAATATTGACAGATTTGCTGGG
TAGTAGTTTCTCTTTGTATATAAATTATTATTTCATGATTATCAGTGCTTTTGATGTTTAGC
CTAGTCAGTCACTAATTGCATTTATGGTGATGGAATTACTAAGAACAAATTTGTCATAAGT
TTTGATACTGTCGTTCTGGTTTGACAAAAATTTCTTTCATATTTTAACATAGGATATTGACT
GGGTACAGAAA

2. การเปรียบเทียบตัวอยางในฐานขอมูล (DNA Blast) โดยการนําไป Blast ในฐานขอมูลของ
NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) ผลปรากฎวาลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดจากตัวอยางที่ศกึ ษา
สามารถเปรียบเทียบกับฐานขอมูลที่มีอยูไ ดเปนสัตววงศกวางในชิน้ สวนของ intron 1 ของยีน Protein
kinase C iota (PRKCI) ไดอยางถูกตองทุกตัวอยาง แตในฐานขอมูลที่มอี ยูพบวายังไมมกี าร Submitted
ตัวอยางที่เปนชนิดพันธุเ ดียวกันกับตัวอยางที่ศึกษา คือ
กวางปา ; Cervus unicolor (Sample name = PKU8) เปรียบเทียบแลวมีความเหมือนกับกวาง
รูซา (Cervus timorensis ; Assession No. DQ379333.1) 99 %
ละมั่งพันธุพมา ; C. eldi thamin (Sample name = PKT1) และละมั่งพันธุไทย; C. eldi
siamensis (Sample name = PKS1) เปรียบเทียบแลวมีความเหมือนกับกวางชิคะ (Cervus nippon ;
Assession No. DQ379332.1) 98 %
เนื้อทราย ; C. porcinus or Axis porcinus (Sample name = PKP1) เปรียบเทียบแลวมีความ
เหมือนกับกวางดาว (Axis porcinus ; Assession No. DQ379329.1) 99 %
เกงธรรมดา ; Muntiacus muntjak (Sample name = PKM2) และ เกงหมอ; Muntiacus feae
(Sample name = PKF1) เปรียบเทียบแลวมีความเหมือนกับ Reeves's Muntjac (Muntiacus reevesi ;
Assession No. AF165677.1) 97 %
ตัวอยางของการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของกวางปา (Sample name = PKU8) ใน
ฐานขอมูล NCBI เปนดังภาพที่ 6 และภาพที่ 7
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ภาพที่ 6 การใสขอมูลลําดับนิวคลีโอไทด (PKU8) ใน ฐานขอมูลของ NCBI

ภาพที่ 7 ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด (Blastn) ในฐานขอมูล NCBI
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สรุปผลการศึกษา
การหาลําดับนิวคลีโอไทดของสวน Intron1 ของยีน PRKCI ของสัตววงศกวาง
(Cervidae) คือ กวางปา, ละมั่งพันธุพมา, ละมั่งพันธุไทย, เนื้อทราย, เกงธรรมดา และเกงหมอโดย
ใชคูไพรเมอร L748 และ U26 สามารถหาลําดับนิวคลีโอไทดไดโดยใช Condition ในการเพิม่
ปริมาณดีเอ็นเอ (DNA amplification ; PCR) ที่เหมาะสม คือ Denaturation step 94°C, 20 วินาที,

Annealing step 53°C, 30 วินาที และ Extension step 72°C, 1 นาที จํานวน 35 รอบ ได
ชิ้นสวนความยาวของลําดับเบสประมาณ 514 bp ลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดสามารถนําไป
เปรียบเทียบในฐานขอมูลของ NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) ไดสัตววงศกวางและ
ชิ้นสวนของยีน PRKCI ถูกตอง พบวาตัวอยางที่ทําการศึกษาทุกชนิดพันธุยังไมมใี นฐานขอมูลของ
NCBI คือ กวางปา, ละมั่งพันธุพมา, ละมัง่ พันธุไ ทย, เนือ้ ทราย, เกงธรรมดา และเกงหมอ ซึ่งในขัน้
ตอไปจะสงขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดนเี้ ขาไปในฐานขอมูล ของ NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/)
(DNA Sequences Submit) เพื่อใชประโยชนในการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดสัตวปาของกลางใน
กลุมของสัตววงศกวางที่จะพบในอนาคตเพือ่ ใชในการจําแนกชนิดพันธุที่ถูกตองตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอมูลดานพันธุกรรมดังกลาว สามารถนําไปประยุกตใชกับการอนุรักษ และจัดการ
สัตวปาภายในประเทศไทย ตลอดจนการปลอยสัตวปาของกลางคืนสูธรรมชาติใหถูกตองตามหลัก
วิชาการ ซึ่งหมายถึงการปลอยสัตวปาของกลางไดถูกตองตามสภาพนิเวศวิทยา หรือถิ่นที่อยูอาศัย
ของสัตวปาของกลางชนิดนั้นๆ การปลอยสัตวปาของกลางกลับคืนสูปาภายในประเทศ ควรเปน
สัตวปาซึ่งเปนชนิดพันธุของประเทศไทยเทานั้น หากตรวจสอบขอมูลพันธุกรรมแลวพบวาเปน
สัตวปาตางประเทศ ควรดํา เนิน การจัดการปลอยสัตวปาชนิดดัง กลา วกลับคืน สูประเทศที่เ ปน
เจาของ หรือเปนแหลงกําเนิดเทาที่จะเปนไปได ซึ่งนับเปนหนทางหนึ่งในการอนุรักษสัตวปาอยาง
ยั่งยืน ในกรณีของสัตวปาของกลางที่เปนสัตววงศกวาง ซึ่งสวนมากมักเปนซากสัตวปา หรือกอน
ชิ้นเนื้อที่จําแนกชนิดไดไมชัดเจนนั้น การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของสัตวปาของกลางจะ
ทําใหทราบชนิดที่ชัดเจน ทําใหสามารถดําเนินคดี หรือชวยใหขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินคดีนั้น
ดําเนินตอไปไดงาย รวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ลักลอบคาสัตวปาในระยะยาว และฐานขอมูลพันธุกรรมสัตวปานี้จะมีสวนชวยใหการทํางานดาน
การอนุรักษสัตวปามีความเปนระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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