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บทคัดยอ
หนอนแดงพบแพรกระจายอยูในแหลงน้ําทั่วไป และนิยมใชเปนตัวบงชี้ทางชีววิทยาของแหลงน้ํา แต
การศึ กษาหนอนแดงที่สุ ม ตั ว อยา งจากแหลงน้ํ ามีอุป สรรค เนื่ อ งจากหนอนแดงบางสป ชีส มีรูป ร างภายนอก
คลายกันมาก และการจัดจําแนกแบบดั้งเดิมคือการดูจากรูปรางภายนอกบางครั้งทําไดยาก ในการศึกษานี้จึงใชการ
จัดจําแนกโดยเทคนิคชีวโมเลกุล ไดแก การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดของยีน cytochrome c oxidase (COI)
ควบคูกับการดูจากลักษณะภายนอก ตัวอยางหนอนแดงที่ศึกษาซื้อมาจากตลาดจตุรจักร กรุงเทพมหานคร พบวา
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยวิธีพีซีอารจากตัวอยางการศึกษานี้มีประสิทธิภาพต่ํา มีคาเพียง 8.49% และดีเอ็นเอมี
คุณภาพดีเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดไดมีเพียง 11 ตัวอยาง การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด
พบวามี 3 สปชีส ที่ไดผลสอดคลองกันทั้งสองฐานขอมูล โดยมีสองสปชีสที่แตละสปชีสไดมาจาก 3 ตัวอยาง และ
อีก 1 สปชีส มาจาก 1 ตัวอยาง คาความแตกตางทางพันธุกรรมและดัชนีความเหมือนของแตละตัวอยางภายใน
สปชีสเดียวกันยังไดผลสอดคลองกันทั้ง 2 สปชีส สําหรับตัวอยางอื่นไมส ามารถจําแนกได เนื่ องจากผลการ
เปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดจากสองฐานขอมูลขัดแยงกัน และขัดแยงกับการจําแนกจากรูปรางภายนอก
คําสําคัญ : หนอนแดง, ยีน cytochrome c oxidase, การจัดจําแนก, เทคนิคชีวโมเลกุล
Abstract
Chironomidae larvae are the widely distributed and frequently found invertebrate in inland water bodies.
They are extensively used as bioindicators of freshwater ecosystem health. However, the uses of chironomids
are limited due to their morphological similarity and difficulties in manual identifications. To overcome these
problems, this study, therefore, used the sequence of mitochondrial COI gene, together with morphological
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traits, to identify DNA profiles of chironomid samples bought from Jatujak Market, Bangkok. Overall, only
8.49% amplification efficiency was received. Comparison of COI sequences with the two DNA databases
resulted in the same closest species of the samples to three species, in which the two species was received from
3 samples whilst the third one was received from only one sample. In addition, congruence of genetic distances
and similarity indexes were also observed among samples within the same species of these two species. Other
chironomid larvae samples could not be identified because neither sequence comparisons resulted from the two
DNA databases nor morphological identifications was concordant.
Keywords: Chironomidae, mitochondrial COI gene, molecular-based identification
บางเพศเทานั้น ทําใหสิ่งมีชีวิตหลายตัวไมสามารถถูก
จํ า แนกได ประการสํ า คั ญ คื อ การจั ด จํ า แนกโดยใช
รูปรางภายนอกตองการผูชํานาญและมีประสบการณ
ทางดานนี้มาเปนเวลานาน [4] และถึงแมวาจะใชผู
ชํานาญในการจัดจําแนกสปชีส อัตราการจัดจําแนก
ผิดยังคงคอนขางสูง อยูระหวาง 7.5-9% [5,6] และการ
จัดจําแนกโดยใชลักษณะที่แตกตางกันเพียงเล็กนอย
เปนตั ว แยกสปชีส มักทํ าให อัต ราการจั ดจําแนกผิ ด
พลาดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ [7]
การใชลําดับ นิวคลีโ อไทดในการจัดจําแนก
เริ่มตนเมื่อ 30 ป กอน เมื่อ ribosomal RNA probe ได
พัฒนาขึ้นเพื่อจําแนกและสรางสายวิวัฒนาการของ
Eubacteria และ Archaebacteria [8] การใชเทคนิคทาง
ชี ว โมเลกุ ล ได ถู ก นํ า มาแยกสป ชี ส แ ละใช ใ นการ
จํ า แนกอย า งแพร ห ลายในช ว ง 2 ป ที่ ผ า นมา [9]
วัต ถุ ป ระสงค ที่ นํ า เสนอเร็ ว ๆ นี้ คื อ การสร า งลํ า ดั บ
นิวคลีโ อไทดซึ่งสามารถใชไดกับ สิ่งมีชีวิตทั้ง หมด
หรือเกือบทั้งหมดในโลกได [10] แมวาการใชเทคนิค
ทางชีวโมเลกุลในการจัดจําแนกไดนํามาสูการปฏิบัติ
ในการจั ด จํ าแนกอยา งชัด เจน แต ค วามแมน ยํ าและ
หลั ก การหรื อ วิ ธี ที่ ใ ช ใ นการจั ด จํ า แนกยั ง คงเป น ที่
ถกเถียงกันอยู [11]

1. บทนํา
หนอนแดง (Chiromonidae larvae) พบ
แพรกระจายอยูในทุกแหลงน้ําเกือบทุกชนิด และเปน
กลุ ม สั ต ว ที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด ในการสํ า รวจสั ต ว ไ ม มี
กระดู ก สั น หลั ง ขนาดใหญ ใ นแหล ง น้ํ า ต า งๆ [1]
Hynes รายงานวาหนอนแดงและ Oligochaete เปน
สัตวไมมีกระดูกสันหลังที่พบจํานวนมากที่สุดในดิน
ตะกอนทองน้ํา (benthos) จึงนิยมใชเปนตัวประเมิน
คุณภาพของดินตะกอนทองน้ํา [2] หนอนแดงจัดเปน
ดัชนีทางชีวภาพที่นาเชื่อถือสําหรับการตรวจคุณภาพ
น้ําและดินตะกอน แตการศึกษาความหลากหลายของ
หนอนแดงยังมีนอยเนื่องจากความยากลําบากในการ
จําแนกถึงระดับสปชีส [3] การจําแนกโดยใชรูปราง
ภายนอกเปนกุญแจการจัดจําแนกนั้นมีขอจํากัด ไดแก
ผลของการเปลี่ ย นแปลงรู ป ร า งภายนอกไปตาม
สิ่งแวดลอม (phenotypic plasticity) และความผันแปร
ทางพันธุกรรม (genetic variability) ของลักษณะที่ใช
ในกุญแจการจัดจําแนก ซึ่งอาจนําไปสูการจัดจําแนก
ผิดพลาด นอกจากนี้หลายสปชีสที่มีรูปรางภายนอก
คลายคลึงกัน (cryptic species) มักถูกจัดอยูในสปชีส
เดียวกัน ยิ่งไปกวานั้นกุญแจการจัดจําแนกโดยรูปราง
ภายนอกใชไดสําหรับระยะการเติบโตบางระยะหรือ
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เปนเวลา 30 วินาที 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1.30
นาที และ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 วินาที
จํานวนรอบ 30 รอบ และจบโดยใหอยูที่ 72 องศา
เซลเซียส อีก 5 นาที โดยใชไพรเมอร 911 (5′-TTT
CTA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G-3′) และ
912 (5′-TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA
AAT CA-3′) ซึ่งเปนคูไพรเมอรจําเพาะที่ใชเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอในยีน COI
จากการศึกษาของ
Markus และคณะ [15] ดีเอ็นเอที่ไดจะนําไปวิเคราะห
หาลําดับนิวคลีโอไทดที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
ลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบ
ตอไป ดังนี้
2.1 เปรียบเทียบลําดับ นิวคลีโอไทดกับฐาน
ขอมูล Boldsytems (http://www.boldsystems.org)
และ GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)
2.2 หาความสัมพันธทางพันธุกรรม (genetic
distance) เพื่อสราง dendrogram โดยวิธี unweighted
pair-group method with arithmetic means (UPGMA)
[15] โดยใชโปรแกรม MEGA 4 (http://www.
megasoftware. net)
2.3. เปรียบเทียบคาดัชนีความเหมือน (similarity index) โดยใชโปรแกรม Bioedit (http://www.
mbio.ncsu.edu.bioedit)

ยี น ที่ ใ ช เ ป น เครื่ อ งหมายในการสร า งสาย
วิวัฒนาการของหนอนแดง ไดแก cytochrome b และ
cytochrome c oxidase I (COI) ซึ่ง Boore and Brown
รายงานวายีน COI เหมาะสมสําหรับการสรางสาย
วิวัฒนาการระหวางสิ่งมีชีวิตในวงศหรือสกุลที่มีความ
สัมพันธใกลชิดกัน และระหวางสปชีสและสปชีสยอย
ของแมลงกลุมที่แตกตางกัน ยีนนี้ไดถูกศึกษาในริ้น
น้ําจืด โดยศึกษาใน Chironomus 38 สปชีส Polypedilum 2 สปชีส และ Camptochironomus, Einfeldia,
Cryptochironomus, Baeotendipes สกุลละ 1 สปชีส
[12] ขณะที่หนอนแดงในกลุม pulmosus มีการศึกษา
ยีน COI จาก 5 สปชีสไดแก C. balatonucus, C. entis,
C. plumosus, C. muratensis และ C. agilis 2 [13]
ในการวิ จั ย นี้ จึ ง ใช เ ทคนิ ค ทางชี ว โมเลกุ ล
วิเคราะหหาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน cytochrome c
oxidase subunit I (COI) จําแนกสปชีสของหนอนแดง
และประเมินวาสามารถนําเทคนิคทางชีวโมเลกุลมา
ใชแยกสปชีสของหนอนแดงไดแมนยําหรือไม เพื่อ
นํามาใชในการศึกษาหนอนแดงในแหลงน้ําตอไป

2. อุปกรณและวิธีการ
ตัวอยางหนอนแดงซื้อมาจากตลาดนัดจตุจักร
ในวั น ที่ 10 ธั น วาคม 2552 และวั น ที่ 15 มกราคม
2553 ตัวอยางหนอนแดงที่จะนํามาสกัดดีเอ็นเอมาจาก
หนอนแดงจํานวนอยางนอย 20 ตัว (ในกรณีที่ตัวอยาง
นั้นมีมากกวา 20 ตัว) ซึ่งจะนํามาตัดหัวและทําสไลด
เพื่ อ ดู ภ ายใตก ล อ งจุ ลทรรศนว า เป น สป ชี สเ ดี ย วกั น
ทั้ ง หมดหรื อ ไม ส ว นตั ว ที่ เ หลื อ จะดองไว ใ น 95%
แอลกอฮอล จากนั้ น นํ า มาสกั ด ดี เ อ็ น เอตามวิ ธี ข อง
Taylor และคณะ [14] เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี
พีซีอาร โดยบมดีเอ็นเอที่ 94 องศาเซลเซียส เปนเวลา
3 นาที จํานวน 1 รอบ แลวตามดวย 94 องศาเซลเซียส

3. ผลและวิจารณ
สกั ด ดี เ อ็ น เอจากหนอนแดงทั้ ง หมดจํ า นวน
165 ตั ว อย า ง แต ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณดี เ อ็ น เอ โดย
เทคนิคพีซีอารไดเพียง 12 ตัวอยาง คิดเปน 8.48% เมื่อ
ส ง วิ เ คราะห ห าลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด พบว า ตั ว อย า ง
ดีเอ็นเอที่มีคุณภาพดีเพียงพอที่สามารถนําไปวิเคราะห
หาลําดั บ นิ วคลีโ อไทดไดมีเพีย ง 11 ตัวอยาง ปจ จัย
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ใหการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของหนอนแดงทําไดยาก
และประสบความสําเร็จต่ํา
ผลการเปรี ย บเที ย บลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด กั บ
ฐานขอมูล Boldsystems พบวาตัวอยางทั้งหมดมี
โอกาสเปน 6 สปชีส (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับ ผล
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ค ว า ม สั ม พั น ธ ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม
(dendrogram) (รูปที่ 1) ซึ่งไดความสัมพันธ 6 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 (ตัวอยางที่ 3) มีลักษณะคลายคลึงกับ
หนอนแดงใน subfamily Tanyponidae มากที่สุด กลุม
ที่ 2 (ตัวอยางที่ 1) นาจะเปน Kiefferulus tainanus
กลุมที่ 3 (ตัวอยางที่ 6, 7 และ 8) นาจะเปน Benthalia
dissidens กลุมที่ 4 (ตัวอยางที่ 9 และ 10) มีลักษณะ
คลายคลึงกับ Tanytarsus มากที่สุด กลุมที่ 5 (ตัวอยาง
ที่ 2, 4 และ 11) นาจะเปน Chironomus circumdatus
และกลุ ม ที่ 6 (ตั ว อย า งที่ 5) ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ
หนอนแดงใน tribe Tanytarsini มากที่สุด นอกจากนี้
ดัชนีความเหมือน (similarity index) (ตารางที่ 2) ยัง
สอดคล อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ท าง
พั น ธุ ก รรม โดยดั ช นี ค วามเหมื อ นในกลุ ม ที่ 3 มี ค า
ระหวาง 0.91-0.94 กลุมที่ 4 มีคาเทากับ 0.90 ขณะที่
ดัชนีความเหมือนในกลุมที่ 5 มีคาระหวาง 0.71-0.80
(รูปที่ 2)
สําหรับตัวอยางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบลําดับ
นิวคลีโอไทดกับฐานขอมูล Boldsystems มีความ
คลายคลึงกับ Labrundinia sp. ซึ่งอยูใน subfamily
Tanyponidae มากที่สุด แตผลการเปรียบเทียบกับ
ฐานขอมูล GenBank ไดเปน Anopheles rangeli
(ยุงกนปลอง) การจําแนกจากรูปรางภายนอกไดเปน
Tanypus sp. ซึ่งอยูใน subfamily Tanyponidae เชนกัน
แตลักษณะเดนของหนอนแดงสกุล Labrundinia คือ
ฟนกลางของ ligula มีขนาดสูงสุด ฟนซี่ถัดมาสองขาง
มีขนาดสั้นกวาฟนดานนอกสุด ขณะที่ Tanypus sp มี

หนึ่งอาจเกิดเนื่องจากดีเอ็นเอที่ไดจากการสกัดอาจมี
ปริ ม าณน อ ยเกิ น ไป ทํ า ให เ พิ่ ม ปริ ม าณได ย าก
เนื่ อ งจากผู วิ จั ย ยั ง ไม เ ชี่ ย วชาญในการดู ลั ก ษณะ
ภายนอกของหนอนแดง แมมีรูปรางแตกตางกันเพียง
เล็กนอย หรือไมแนใจวาเปนพวกเดียวกัน หรือไม ก็
จัดแยกออกมาเปนอี ก 1 ตัวอย าง ทําใหตัวอยางที่ มี
หนอนแดงเพี ย งตั ว อย า งละ 1 ตั ว มี จํ า นวนถึ ง 142
ตั ว อย า ง สํ า หรั บ ตั ว อย า งที่ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณได
จํ า นวน 11 ตั ว อย า งนั้ น ประกอบด ว ยตั ว อย า งที่ มี
หนอนแดงเพียง 1 ตัว จํานวน 2 ตัวอยาง ตัวอยางที่
เหลือแตละตัวอยางมีหนอนแดงจํานวนมากกวา 20
ตัว ซึ่ง Hajibabaei et al ทําการศึกษาดีเอ็นเอบารโคด
จากสิ่งมีชีวิตหลายชนิดและรายงานวา 80% ของ
ขอมูลของดีเอ็นเอบารโคดที่ไดมาจากชิ้นสวนดีเอ็นเอ
อยางนอย 5-10 ตัวตอสปชีส [17] Hunter และคณะ ยัง
รายงานวาดีเอ็นเอที่สกัดไดจากแมลง มีขนาดเล็ก ทํา
ให ต อ งใช ทุ ก ตั ว เพื่ อ สกั ด ดี เ อ็ น เอ เพื่ อ ให เ พี ย งพอ
สําหรับการทําพีซีอาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะตัว
ออน [18]
นอกจากนี้ตัวอยางทั้งหมดยังไมสามารถสกัด
ดี เ อ็ น เอได ง า ย อาจเนื่ อ งจากมี ตั ว ยั บ ยั้ ง เช น มี ก าก
อาหารในทางเดินอาหารของแมลง หรือดีเอ็นเออาจ
ขาดออกจากกันเนื่ อ งจากขั้น ตอนการสกั ด เชน ใน
กรณีของ blackfly (S. posticatum: Simuliidae) ที่สกัด
ดีเอ็นเอโดยใชคลื่นความถี่ (sonicate) สามารถเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอโดยพีซีอารได ในขณะที่วิธีการสกัด
ตามมาตรฐานที่ ไ ม ใ ช ค ลื่ น ความถี่ ไม ส ามารถเพิ่ ม
ปริม าณดีเอ็ น เอได อยา งไรก็ต ามการสกัด โดยวิธี นี้
ประสบความสําเร็จเพียง 66% เทานั้น [18] นอกจากนี้
ดีเอ็นเออาจเสื่อมสลาย เนื่องจากเก็บเอาไวระยะหนึ่ง
กอนจะนํามาทําเทคนิคพีซีอาร สาเหตุดังกลาวเปนผล
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ฟ น บน ligula เท า กั น ทุ ก ซี่ (รู ป ที่ 3) และพบ anal
tubules 6 อันที่หาง [19] ดังนั้นตัวอยางที่ 3 นาจะอยู

ใน subfamily Tanyponidae แตยังไมสามารถระบุ
สกุลที่ชัดเจนได

ตารางที่ 1 ผลที่ไดจากการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของยีน CO1 กับฐานขอมูล Boldsystems และ GenBank
Boldsystems

ตัวอยาง
ที่

Closest species

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kiefferulus tainanus
Chironomus circumdatus
Labrundinia sp.
Chironomus circumdatus
Tanytarsus guerlus
Benthalia dissidens
Benthalia dissidens
Benthalia dissidens
Micropsectra sp.3
Micropsectra sp.3
Chironomus circumdatus

GenBank
Similarity
(%)
96.00
98.00
88.21
97.63
89.02
96.94
96.79
96.80
89.20
89.04
94.00

Closest species
Kiefferulus tainanus
Chironomus circumdatus
Anopheles rangeli (ยุงกนปลอง)
Chironomus circumdatus
Chironomidae sp.
Benthalia dissidens
Benthalia dissidens
Benthalia dissidens
Tanytarsus bispinosus
Tanytarsus bispinosus
Chironomus circumdatus

Similarity coefficient
273

Closest
species
0.0
0.0
0.0
0.0
5e-120
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Similarity
(%)
97
98
88
98
87
97
97
96
88
89
95
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รูปที่ 1 แผนภูมิความสัมพันธของหนอนแดงที่ไดจากการวิเคราะหลําดับดีเอ็นเอของยีน COI

รูปที่ 2 คาดัชนีความเหมือนของหนอนแดงที่ไดจากการวิเคราะหลําดับดีเอ็นเอของยีน COI
กับ Tanytarsus guerlus ซึ่งอยูใน subfamily Chironominae tribe Tanytarsini มากที่สุด แตผลการเปรียบ
เทียบกับฐานขอมูล GenBank มีความคลายคลึงกับ
Chironomidae sp. ซึ่งอยูใน subfamily Chironominae
tribe Chironomini มากที่สุด ขณะที่การจําแนกจาก
รู ป ร า งภายนอกโดยดู จ ากลั ก ษณะของฟ น และ
paralabial plate หนอนแดงใน tribe Tanytarsini จะมี
paralabial plate ยาวมาชิดกัน ขณะที่หนอนแดงใน
tribe Chironomini มี paralabial plate คลายพัดและอยู
หางกัน [20] ดังนั้นตัวอยางที่ 5 นาจะอยูใน subfamily
Chironominae tribe Tanytarsini มากกวา แตยังไม
สามารถระบุสกุลที่ชัดเจนได
นอกจากนี้ เ มื่ อ ดู จ ากรู ป ร า งภายนอกได แ ก
ฟนและ paralabial plate หนอนแดงทุกตัวอยางอยูใน
subfamily Chironominae (มี paralabial plate) ยกเวน

ตัวอยางที่ 9 และ 10 ผลการเปรียบเทียบลําดับ
นิวคลีโอไทดกับฐานขอมูล Boldsystems มีความ
คลายคลึงกับ Micropsectra มากที่สุด แตผลการ
เปรียบเทียบกับฐานขอมูล GenBank มีความคลายคลึง
กับ Tanytarsus bispinosus มากที่สุด การจําแนกจาก
รูปรางภายนอกไดเปน Tanytarsus เนื่องจากหนอน
แดงสกุ ล Micropsectra และ Tanytarsus
มี ฟ น
ลักษณะคลายคลึงกันมาก แต Tanytarsus มีหนาม
แหลม (spur) ที่หนวด ขณะที่ Micropsectra ไมมี [19]
ดังนั้นเมื่อดูจากรูปรางภายนอกแลว ตัวอยางที่ 9 และ
10 น า จะเป น Tanytarsus มากกว า แต เ นื่ อ งจากค า
ความเหมือน (% similarity) มีคานอยกวา 90% จึงยัง
ไมสามารถสรุปไดวาเปนสปชีสใด
ตัวอยางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดกับฐานขอมูล Boldsystems มีความคลายคลึง
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จํ า แนกหนอนแดงสป ชี ส ที่ ไ ด ลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด
สมบูรณและมีขอมูลของสปชีสนั้นอยูในฐานขอมูล
แลว สอดคลองกับการศึกษาของ Carew และคณะ ที่
ใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI จําแนกหนอน
แดงสกุล Cladopelma และ Microchironomus ใน
ประเทศออสเตรเลีย หนอนแดงทั้งสองสกุลมีรูปราง
ภายนอกคลา ยคลึง กัน มาก แต ลํา ดับ นิว คลี โ อไทด
ของยีน COI สามารถใชแยกหนอนแดงทั้งสองสกุล
ออกจากกันไดอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถใช
แยกสปชีสของ Cladopelma ที่มีรูปรางคลายคลึงกัน
ออกจากกันได 4 สปชีส [22] ขณะที่ Sharkley และ
คณะ ใชลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI จําแนกสป
ชีสของหนอนแดงสกุล Chironomus ในประเทศ
ออสเตรเลีย และไดผลสอดคลองกับการจําแนกโดย
รูป รางภายนอกในระดับสกุล โดยสามารถจําแนก
หนอนแดง Chironomus แยกออกจากหนอนแดง
สกุลอื่นไดอยางแมนยํา 100% [23] Sharkley และ
คณะ เสนอวาประโยชนของการจําแนกสปชีสโดยใช
ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI เหนือวาการจําแนก
โดยวิธีอื่นคือสามารถจําแนกไดทุกระยะการเติบโต
สําหรับผลจากการทดลองนี้ ตัวอยางที่ 6, 7 และ 8
เมื่ อ ดู จ ากรู ป ร า งภายนอกแล ว มี ค วามแตกต า งกั น
โดยเฉพาะตัวอยางที่ 7 มีรูปรางแตกตางจากตัวอยาง
ที่ 6 และ 8 อยางชัดเจน แตเมื่อพิจารณาจากสไลด
สวนประกอบของปากและสวนหัวของหนอนแดง
ทั้ง 3 ตัวอยางแลว พบวามีลักษณะคลายคลึงกันมาก
ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดบนยีน COI ชวย
ยืนยันวาทั้ง 3 ตัวอยางนาจะเปนสปชีสเดียวกันคือ
Benthalia
dissidens ในลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น
ตัวอยางที่ 2และ 4 ลําตัวมีลักษณะแตกต างกัน
โดยเฉพาะตั ว อย า งที่ 4 ซึ่ ง มี ส ว นอกป อ งออก
แตกตางจากตัวอยางที่ 2 อยางชัดเจน ขณะที่ลักษณะ

ตัวอยางที่ 3 เทานั้นที่อยูใน subfamily Tanyponidae
(ไมมี paralabial plate) แตเมื่อพิจารณาจากสาย
สั ม พั น ธ ท างพั น ธุ ก รรม ตั ว อย า งที่ 3 กลั บ มี ค วาม
สั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด กั บ กั บ ตั ว อย า งที่ เ หลื อ ทั้ ง หมด
มากกวาตัวอยางที่ 5 ซึ่งอยูใน subfamily เดียวกัน ผล
ดังกลาวอาจเกิดเนื่องจากขอจํากัดของการหาลําดับ
เบส ซึ่งอานไดประมาณ 350-450 คูเบสเทานั้น สวน
ที่ยาวเกินกวานี้ไมสามารถอานไดสมบูรณ ทําใหไม
สามารถเปรียบเทียบความเหมื อนกับลําดับ นิวคลีโอไทด ใ นฐานข อ มู ล ได อ ย า งสมบูร ณ ดู ไ ด จ ากค า
ความเหมือน ซึ่งมีคานอยกวา 90% Ekram และคณะ
วิเคราะหลําดับดีเอ็นเอของยีน COI จากหนอนแดง
97 ตัวอยาง จํานวน 47 สปชสใน 7 สกุล และรายงาน
วา ลํ าดั บ นิ วคลี โ อไทด ข องยี น COI มี เพี ย งพอที่ จ ะ
แยกความผันแปร (variation) ระหวางสปชีสของ
ตัวอยางหนอนแดงที่ศึกษาได และไมมีสปชีสใดที่มี
ลําดับนิวคลีโอไทดซ้ํากัน ดังนั้นจึงสามารถนํามาใช
จํ า แนกได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต ลํ า ดั บ นิ ว คลี โอไทดของยีน COI จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อมีความ
เหมือนกันไดอยางสมบูรณกับลําดับนิวคลีโอไทดใน
ฐานขอมูล หากไมมีความเหมือนกันอยางสมบูร ณ
โอกาสที่จะจําแนกสปชีสที่ไมรูจักหรือจําแนกใหอยู
ในสกุลที่ถูกตอง โดยเฉพาะสกุล subtribe Tanytarsina ยังทําไดไมดี [21] ดังนั้นหากการเปรียบเทียบ
ลําดับนิวคลีโอไทดมีความเหมือนนอย จึงยังไมควร
สรุปวาเปนสปชีสใด อาจตองเปรียบเทียบกับลําดับ
ลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI ที่ยาวขึ้นหรือเปรียบ
เทียบลําดับนิวคลีโอไทดของยีนอื่น เชน ND4 หรือ
ยีนในนิวเคลียส เชน internal transcribed spacer
(ITS) รวมดวย
อย า งไรก็ ต าม ผลการทดลองนี้ ช ว ยยื น ยั น
ประสิทธิภาพของการใชลําดับนิวคลีโอไทดในการ
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ของฟนของทั้ง 2 ตัวอยาง มีลักษณะคลายคลึงกัน แต
การเปรี ย บเที ย บลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด บ นยี น COI
พบวาเปนสปชสเดียวกันคือ Chironomus circumdatus โดยมีคาความเหมือนสูงสุด 97-98% ดังนั้น
รูปรางภายนอกของตัวอยางหนอนแดงในแตละกลุม
อาจแตกตางกันได เนื่องจากเปนตัวออนระยะแตก
ต า งกั น และฟ น ก็ ส ามารถแตกต า งกั น ได เ ล็ ก น อ ย
เนื่องจากการผันแปรภายใสปชีสเดียวกัน หากไมใชผู
ชํานาญอาจไมสามารถแยกออกจากกันได แตการ
เปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดสามารถจําแนกออก
จากกันได โดยไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการจัด
จําแนก
โดยสรุ ป การจํ า แนกโดยใช ลํ า ดั บ นิ ว คลี โอไทดของยีน COI มีประสิทธิภาพสูง เมื่อสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือนกับลําดับนิวคลีโอไทดใน
ฐานขอมูลไดอยางสมบูรณ ดังนั้นจึงตองระวังในการ
จํ า แนกหนอนแดง หากลํ า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด นั้ น มี
ความสมบูรณไมเพียงพอ หรือเปนสปชีสที่ยังไมมี
ขอ มู ลอยูในฐานขอ มูล อาจทําใหแปลผลผิดพลาด
ควรนําลําดับดีเอ็นเอจากยีนอื่น เชน ยีนในนิวเคลียส
เขามาเปรียบเทียบรวมกัน การไดผลที่สอดคลองกัน
ทั้งจากยีนในไมโตคอนเดรียและนิวเคลียส จะทําให
สามารถยืนยันสายความสัมพันธที่แยกออกจากกัน
เปนสปชีสใหมได [21]
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