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บทคัดย่อ
การหาลำ�ดับเบสบางส่วนของยีน rbcL (ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit)
ในสมุนไพรกลุ่มจันทน์ 5 ชนิด ได้แก่ จันทน์ชะมด จันทน์เทศ จันทนา จันทน์แดง และจันทน์ขาว ที่พบในจังหวัด
จันทบุรี โดยเก็บตัวอย่างใบอ่อนจากต้นจันทน์ที่มีชื่อเรียกในท้องถิ่นต่าง ๆ มาสกัดดีเอ็นเอและเพิ่มจำ�นวนบริเวณ
ยีนด้วยเทคนิคพีซีอาร์ จากนั้นวิเคราะห์หาลำ�ดับเบสและนำ�ข้อมูลลำ�ดับเบสเปรียบเทียบกับข้อมูลทางพันธุกรรมที่
ปรากฏในฐานข้อมูล GenBank พบว่า ทุกตัวอย่างที่ศึกษาสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณยีน rbcL ได้ โดยลำ�ดับ
เบสที่วิเคราะห์ได้เมื่อพิจารณาร่วมกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในตัวอย่างจันทน์ชะมด จันทน์เทศ จันทนา มีความ
สอดคล้องกับ Aglaia sp. (99.08%), Myristica fragrans (99.89%) และ Tarenna buruensis (98.69%) ตามลำ�ดับ ส่วน
จันทน์แดงจำ�นวน 2 ตัวอย่าง สอดคล้องกับพืชกลุ่มจันทน์ผา (Dracaena cambodiana) (99.48%) และ Knema sp.
(99.43%) ส่วนจันทน์ขาว สอดคล้องกับ Luehea paniculate (98.89%)
คำ�สำ�คัญ:  ลำ�ดับเบส, สมุนไพร, จันทน์ทั้ง 5
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Abstract
Five rare medicinal plants in a group of “Chan Tang Ha” (locally known in Thai as Chan-Chamod, Chan-Thet,
Chan-Thana, Chan-Daeng and Chan-Khao) found in Chanthaburi province were collected for this study. DNAs of
plant leaves were extracted and rbcL (ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit) genes were
amplified using the PCR technique. The PCR products were purified and their nucleotide sequences were compared
with all other sequences in NCBI BLAST databases (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). The results found
that all samples could have their rbcL genes used for DNA amplification. Nucleotide sequences and morphological
characteristics of the samples were considered. Chan-Chamod, Chan-Thet and Chan-Thana showed similarity with
Aglaia sp. (99.08%), Myristica fragrans (99.89%) and Tarenna buruensis (98.69%) respectively. Two samples of
Chan-Daeng were identified as Chanpha or Dracaena cambodiana (99.48%) and Knema sp. (99.43%). Finally, the
morphology of Chan-Khao might be similar to that of Luehea paniculate (98.89%).
Key words: sequencing, medical plants, Chan Tang Ha

บทนำ�และวัตถุประสงค์
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ถื อ เป็ น อี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ของ
ประเทศไทยที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสู ง
เนือ่ งจากมีสภาพภูมอิ ากาศ และภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม
ต่อการเจริญเติบโตของสิง่ มีชวี ติ โดยเฉพาะพืชพรรณ
ต่าง ๆ รวมถึงพืชสมุนไพรที่สำ�คัญจำ�นวนมาก[1-2] ซึ่ง
ในปัจจุบันคนเริ่มหันมาสนใจการแพทย์ทางเลือกที่
มีการใช้พืชสมุนไพรเป็นส่วนที่ช่วยในการดูแลรักษา
สุขภาพ ทั้งในลักษณะของยาสมุนไพรและสกัดเป็น
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากขึน้ โดยกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน[3] ส่งผลต่อการขยายตัวด้าน
อุตสาหกรรมยาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการขยาย
ตั ว ดั ง กล่ า วทำ� ให้ จำ � นวนของพื ช สมุ น ไพรถู ก นำ� มา

ใช้มากขึ้นจนทำ�ให้จำ�นวนของสมุนไพรในธรรมชาติ
ลดลงและหากไม่ มี ก ารปลู ก ทดแทนให้ ค งอยู่ แ ละ
เจริญเติบโตให้ทันต่อการใช้งาน อาจทำ�ให้เกิดการ
ขาดแคลนสมุนไพรที่จำ�เป็นต่อการใช้งานได้และนำ�
ไปสู่การนำ�สมุนไพรชนิดอื่นที่มีฤทธิ์ใกล้เคียงกันมา
ใช้ทดแทนพืชสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมตามตำ�รับยา
ดัง้ เดิม จึงอาจทำ�ให้สรรพคุณของยาไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าที่ควร
ต้ น จั น ทน์ เ ป็ น พื ช ที่ มี ชื่ อ เรี ย กพ้ อ งเสี ย งกั บ
จังหวัดจันทบุรี จึงถูกนำ�มาใช้เป็นต้นไม้ประจำ�จังหวัด
แต่ตน้ จันทน์มดี ว้ ยกันหลายชนิดแตกต่างกันไปตัง้ แต่
ระดับวงศ์ (Family) โดยต้นไม้ประจำ�จังหวัดจันทบุรี
มีชื่อว่า ต้นจัน (Diospyros decandra Lour.) มีชื่อ
อื่นว่า จันอิน จันโอ จันขาว จันลูกหอม[4] นอกจากต้น

106 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
จันทีก่ ล่าวถึงแล้วยังมีตน้ จันทน์ชนิดอืน่ อีกจำ�นวนมาก
ในกลุม่ ของพืชทีม่ ชี อื่ เรียก “จันทน์’’ เช่น จันทน์กะพ้อ
จันทน์แดง จันทน์ผา จันทน์ชะมด เป็นต้น ซึ่งเป็นพืช
สมุนไพรทีม่ กี ารนำ�มาใช้อย่างแพร่หลายในศาสตร์ของ
การแพทย์แผนไทย นำ�มาใช้เป็นยาได้ทั้งในส่วนของ
แก่น ผล และเนื้อไม้ อย่างไรก็ตามการเรียกชื่อของ
พืชในกลุ่มจันทน์ รวมถึงการกำ�หนดชื่อวิทยาศาสตร์
ยังมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำ�
พืชกลุ่มจันทน์ชนิดอื่นที่สรรพคุณใกล้เคียงกันมาใช้
ทดแทนกันจนอาจทำ�ให้เกิดความคลาดเคลือ่ นในการ
กำ�หนดชือ่ วิทยาศาสตร์ดงั กล่าว ดังนัน้ ในการวิจยั นีจ้ งึ
ใช้ตน้ จันทน์ทปี่ ราชญ์ชาวบ้านและคนในพืน้ ทีเ่ รียกกัน
ทั่วไปมาศึกษาถึงลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับ
การศึกษาลักษณะข้อมูลทางพันธุกรรมเพื่อระบุชนิด
ตามลักษณะของต้นพืชทีพ่ บได้ชดั เจนขึน้ ว่าต้นจันทน์
ชนิดต่าง ๆ ที่มีการเรียกกันนั้นจะเป็นต้นจันทน์ที่นำ�
มาใช้ตามตำ�ราแพทย์แผนไทยหรือไม่จากการเปรียบ
เทียบข้อมูลทางพันธุกรรมในฐานข้อมูล GenBank
ซึ่งลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจันทน์แต่ละชนิดมี
ความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากเป็นพืชคนละ
วงศ์กัน
จันทน์ชะมด (Aglaia silvestris (M. Roem.)
Merr.) เป็นสมุนไพรในวงศ์ Meliaceae เป็นไม้ต้น
ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงได้ถงึ 30 เมตร เมือ่ อ่อนมีล�ำ ต้น
เดียว เรือนยอดกลมกว้าง เมื่อแก่มีพูพอนรูปตัวแอล
(L) เปลือกสีครีมถึงสีน้ำ�ตาลอมเทาแตกตื้น ใบยาว
20-65 เซนติเมตร ใบประกอบแบบขนนกยอดเดี่ยว
ใบย่อย 6-9 คู่ รูปขอบขนานถึงรูปใบหอกแกมรี ปลาย
เรียวแหลม โคนทู่หรือกลม เบีย้ ว ใบอ่อนมีเกล็ดแน่น
ทัง้ สองด้าน ใบแก่คล้ายหนังบาง ด้านบนเขียวเข้ม ด้าน
ล่างสีเขียมแกมทองแดง มีเกล็ดรูปโล่สนี �้ำ ตาลกระจาย
แน่น[5]
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จันทน์เทศ (Myristica fragans Houtt.) เป็น
สมุนไพรในวงศ์ Myristicaceae เป็นไม้พุ่มยืนต้น
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีความสูงของ
ต้นประมาณ 5-18 เมตร เปลือกลำ�ต้นเรียบเป็นสีเทา
อมดำ� เนื้อไม้สีนวลหอมเพราะมีน้ำ�มันหอมระเหย ใบ
เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรี
หรือรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ส่วนขอบ
ใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร และ
ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร เนื้อใบแข็ง หลังใบ
เรียบเป็นมันและเป็นสีเขียวอมสีเหลืองอ่อน ส่วนท้อง
ใบเรียบและเป็นสีเขียวอ่อน ส่วนก้านใบยาวประมาณ
6-12 มิลลิเมตร ดอกจันทน์เทศออกเป็นช่อ ช่อละ
ประมาณ 2-3 ดอก หรือออกเป็นดอกเดีย่ ว โดยจะออก
ตามซอกใบ ดอกเป็นสีเหลืองอ่อน กลีบดอกเชื่อมติด
กันเป็นรูปคนโทคว� ่ำ ปลายกลีบแยกออกเป็น 4 แฉก[6]
จันทนา (Tarenna hoaensis Pit.) เป็นสมุนไพร
ในวงศ์ Rubiaceae เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงราว 5-10
เมตร เรือนยอดเป็นพุม่ ยาวรี ๆ เปลือกสีเทาอ่อน เรียบ
หรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ ไปตามความยาวของลำ�ต้น
เนื้อไม้มีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว ป้อม
มน หรือรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-9 เซนติเมตร ยาว
12-20 เซนติเมตร[7]
จันทน์แดง (Pterocarpus santalinus L.f.)
อยู่ในวงศ์ Fabaceae (Leguminosae) เป็นไม้ต้น
ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 11 เมตร อาจวัดรอบโคนต้นได้
ถึง 1.5 เมตร เปลือกต้นมีสีน้ำ�ตาลดำ�  แตกเป็นแผ่น
รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า เมือ่ มีแผลจะมีน�้ำ ยางสีแดงเข้มไหล
ออกมา ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ไม่มีหูใบ ก้าน
ใบมีขนนุ่ม ใบย่อยมักมี 3 ใบ คู่ล่างมักออกสลับหรือ
เกือบตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่กว้างหรือเกือบกลม โคน
มน ปลายมนหรือหยักลึก ยาว 5-15 เซนติเมตร เนื้อ
ใบคล้ายแผ่นหนัง ท้องใบมีขนนุ่มเล็กน้อย ดอกเป็น
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ช่อกระจายหลวม ๆ สีเหลือง[7]
จันทน์ขาว (Mansonia gagei J.R. Drumm.)
เป็นสมุนไพรในวงศ์ Sterculiaceae เป็นไม้ต้น ผลัด
ใบ สูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกสีออกขาวถึงเทาอ่อน
เรียบ หรือแตกเป็นแผ่นตาราง ใบกว้าง 3-6 เซนติเมตร
ยาว 8-14 เซนติเมตร ใบเดีย่ ว ออกสลับเวียน รูปไข่ถงึ
ขอบขนานแกมรี ปลายแหลม โคนแบนหรือรูปหัวใจ
ตื้น มักเบี้ยวเล็กน้อย ขอบจักห่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ครึ่งบน ยอดอ่อนมีขนกระจาย ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน
เส้นใบข้าง 5-7 คู่ ทำ�มุมแหลมชัน ก้านใบยาว 0.5-1
เซนติเมตร พองเล็กน้อยที่ปลายทั้งสองด้าน หูใบรูป
ใบหอก ร่วงเร็ว ดอกยาว 2-2.5 เซนติเมตร สีขาว[8]
การหาลำ�ดับเบสบริเวณยีน rbcL (Ribulose
1,5-bisphosphate carboxylase large subunit)
เป็ น ยี น ที่ มี ค วามหลากหลายในพื ช เป็ น ยี น ที่ ไ ม่ มี
อินทรอน (intron) สอดแทรกอยูภ่ ายใน เมือ่ ถอดรหัส
และแปลรหัสจะได้หน่วยย่อยขนาดใหญ่ (large subunit) ของเอนไซม์รูบิสโก (rubisco) หรือ ribulosebisphosphate carboxylase/oxygenase มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon
dioxide fixation) ในกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสง
(photosynthesis)[9] ซึง่ เป็นตำ�แหน่งของยีนทีน่ ยิ มนำ�
มาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืช
ค่อนข้างมาก โดยอาจใช้ตำ�แหน่งจำ�เพาะบริเวณเดียว
หรือหลายบริเวณร่วมกัน เช่น การใช้ยีน matK ร่วม
กับ rbcL เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ด จะทำ�ให้การจัดกลุ่ม
และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของพืชชัดเจนขึ้น[5] รวมถึง
Hollingsworth และคณะยังมีการเสนอบริเวณ matK
และ rbcL เป็นบริเวณมาตรฐานของ Core barcode
regions ด้วย[10] นอกจากนี้ยังมีการนำ�ยีน matK,
rbcL และ trnH-psbA intergenic spacer มาใช้
ระบุชนิดสมุนไพรสกุลขี้เหล็ก (Senna) ที่ถูกแปรรูป
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เป็นสมุนไพรรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วย[11]
จากการสัมภาษณ์แพทย์แผนไทยและปราชญ์
ชาวบ้าน (นายแพทย์บรรยูณ มาศศิริ) ที่ศึกษาและมี
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรสำ�หรับรักษา
โรคในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี พบว่า สมุนไพรในกลุม่ ของ
จันทน์ทั้ง 5 ชนิด คือ จันทน์ชะมด จันทน์เทศ จันทนา
จันทน์แดง และจันทน์ขาว ถือเป็นพืชสมุนไพรกลุ่ม
จันทน์ที่หาได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจันทน์ขาวที่พบ
ได้นอ้ ยมากในปัจจุบนั จึงเป็นเหตุผลให้ผวู้ จิ ยั สนใจใน
การเก็บอนุรักษ์ ปลูกทดแทน และรวบรวมข้อมูลทาง
พันธุกรรมของจันทน์ทั้ง 5 ชนิดนี้ไว้ทั้งในรูปแบบของ
การปลูกเพิ่มเติมและในลักษณะของฐานข้อมูลทาง
พันธุกรรมโดยการหาลำ�ดับเบสบางส่วนของสมุนไพร
หายากในกลุ่มจันทน์ทั้ง 5 (จันทน์ชะมด จันทน์เทศ
จันทนา จันทน์แดง และจันทน์ขาว) ในจังหวัดจันทบุรี
เพื่ อ สนองพระราชดำ � ริ ฯ ภายใต้ โ ครงการอนุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็น
ข้อมูลในการจำ�แนกชนิดและต่อยอดในระดับของ
การตรวจสอบตัวอย่างสมุนไพรจันทน์แปรรูปในยา
แผนไทยต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา
1. สถานภาพของสมุนไพรกลุ่มจันทน์
ศึกษาสถานภาพของสมุนไพรกลุ่มจันทน์จาก
ข้อมูลทุติยภูมิและจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน
ถึงตำ�แหน่งที่ตั้งที่ยังมีการเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่
ต่าง ๆ หรือจากการเพาะขยายพันธุ์จากสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี โดยศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ประกอบก่อนนำ�ตัวอย่างใบ
อ่อนของต้นจันทน์แต่ละชนิดมาใช้ส�ำ หรับขัน้ ตอนการ

108 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
หาลำ�ดับเบสต่อไป ซึง่ ตัวอย่างทีม่ มี ากกว่า 1 ต้น จะนำ�
ใบอ่อนมารวมกันเพื่อใช้สำ�หรับสกัดดีเอ็นเอ

2. การศึกษายีน rbcL ในสมุนไพรกลุ่มจันทน์
2.1 การสกั ด ดี เ อ็ น เอของพื ช และออกแบบ
ไพรเมอร์
เก็บตัวอย่างใบอ่อนของต้นจันทน์ทั้ง 5 ชนิด
ตามชื่อเรียกท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัด
จันทบุรี (จันทน์ชะมด จันทน์เทศ จันทนา จันทน์แดง
และจันทน์ขาว) มาสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัดดีเอ็นเอ
สำ�เร็จรูป (GenUPTM Plant DNA Kit) ละลายดีเอ็นเอ
ที่ได้ใน TE buffer แล้วกำ�จัดอาร์เอ็นเอออกด้วย
เอนไซม์ RNase และตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่
เตรียมได้โดยการทำ�อิเล็คโตรโฟรีซสี ด้วยอะกาโรสเจล
จากนั้นทำ�การออกไพรเมอร์โดยการศึกษาข้อมูลทาง
พันธุกรรมของพืชจากฐานข้อมูล GenBank ในบริเวณ
ส่วนของยีน rbcL ของพืชในวงศ์ หรือสายพันธุ์ใกล้
เคียงกันมาออกแบบไพรเมอร์ดว้ ยโปรแกรมสำ�เร็จรูป
Primer3[12] ได้คู่ไพรเมอร์ดังนี้
Rb1-L

5’-CCA AAG ATC
TCG GTC AGA GC-3’ Amplified
		
products
Rb2-R 5’-GAC AAC TGT GTG
994 bp
GAC CGA TG-3’
2.2 การเพิม่ จำ�นวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซอี าร์
เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอของยีน rbcL ด้วยปฏิกริ ยิ า
พีซีอาร์ในสารละลายมาสเตอร์มิกซ์ (master mix)
สำ�หรับทำ�พีซอี าร์ทปี่ ระกอบด้วย 1X Taq buffer, 100
µM forward primer, 100 µM reverse primer,
Taq DNA polymerase, 0.2 mM dNTPs, 3 mM
MgCl2 และดีเอ็นเอของตัวอย่างทีส่ กัดได้ความเข้มข้น

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

30 ng นำ�มาผสมให้เข้ากัน จากนัน้ เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
ด้วย thermal cycler (T100TM Thermal Cycler,
Bio-Rad, USA) โดยตั้งค่าอุณหภูมิแบ่งเป็น 3 ขั้น
ตอน ดังนี้ (1) บ่มที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 3 นาที จำ�นวน 1 รอบ (2) บ่มที่อุณหภูมิ 94
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 วินาที ตามด้วยอุณหภูมิ
54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วินาที และอุณหภูมิ
72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที จำ�นวน 35 รอบ
และ (3) บ่มที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
5 นาที จำ�นวน 1 รอบ จากนั้นตรวจสอบลายพิมพ์
ดีเอ็นเอด้วยวิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ ในอะกาโรสเจลเข้มข้น
1 เปอร์เซ็นต์
2.3 การหาลำ�ดับเบสและการเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลทางพันธุกรรม (GenBank)
นำ � สารละลายพี ซี อ าร์ ม าทำ � ให้ บ ริ สุ ท ธิ์ (PCR
purification) ด้ วยชุ ด ทำ � ความสะอาดดี เ อ็ น เอ
(GenUPTM PCR/Gel Cleanup Kit) แล้วส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์หาลำ�ดับเบสที่บริษัท FirstBase (ประเทศ
มาเลเซีย) จากนัน้ นำ�ข้อมูลลำ�ดับเบสทีไ่ ด้มาตรวจสอบ
ความถูกต้องเบื้องต้น โดยทำ�  Multiple alignment
และสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้วย
โปรแกรม BioEdit (Version 7.2) พร้อมกับทำ�การ
เปรียบเทียบกับข้อมูลทางพันธุกรรมที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูลออนไลน์ของ NCBI ด้วยโปรแกรม Nucleotide
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi) เพื่อเปรียบเทียบ (alignment) ลำ�ดับเบสของ
บริเวณยีนที่ศึกษา

ผลการศึกษา
1. สถานภาพของสมุนไพรกลุ่มจันทน์
จันทน์ชะมด จันทน์เทศ จันทนา จันทน์แดง และ

J Thai Trad Alt Med
จันทน์ขาว เป็นกลุม่ ไม้จนั ทน์ทอี่ ยูใ่ นตำ�รายาสมุนไพร
พิกัดจันทน์ทั้ง 5 ซึ่งในปัจจุบันต้นจันทน์บางชนิดหา
ยาก จึงมีการนำ�ไม้จันทน์ชนิดอื่นที่มีสรรพคุณใกล้
เคียงกันมาใช้แทน จนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นจันทน์ชนิด
เดียวกัน จากการรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา พบว่า ชื่อ
สามัญของต้นจันทน์บางชนิดมีชอื่ พ้องทีไ่ ปเหมือนกับ
จันทน์อื่น เช่น จันทน์ขาว เป็นชื่อพ้องกับต้นจันทนา
(Tarenna hoaensis Pit. วงศ์ Rubiaceae) หรือต้น
จัน (Diospyros decandra Lour. วงศ์ Ebenaceae)[13]
นอกจากนี้จันทน์ขาวที่ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mansonia gagei J.R. Drumm. ยังหมายถึงต้นจันทน์
หอม ที่เป็นไม้สำ�หรับนำ�มาทำ�ดอกไม้จันทน์และใช้ใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่
9 และยังเป็นชื่อที่ใช้เรียกจันทน์ชะมด[14] อีกด้วย จึง
ทำ�ให้การศึกษาข้อมูลอาจเกิดความสับสนในการนำ�
ตัวอย่างไปใช้ได้
จากการสั ม ภาษณ์ ครู ป ระถม ทองศรี รั ก ษ์
แพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ประจำ�สวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี ให้ข้อมูล
ว่า จันทน์แดง คือ จันทน์เทศป่า (Myristica iners) ซึง่
อยู่ในวงศ์จันทน์ป่า (Myristicaceae) โดยมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับจันทน์เทศ (Myristica fragans Houtt.)
แต่ต่างกันที่สีของรกหุ้มเมล็ด ส่วนจันทน์แดงที่มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Pterocarpus santalinus L.f. คือ
ต้นจันทน์แดงอินเดีย เป็นพืชต่างประเทศ ซึ่งไม่นำ�
มาใช้เป็นสมุนไพรของไทย นอกจากนีต้ น้ จันทน์ขาวที่
มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Mansonia gagei J.R. Drumm.
คือต้นจันทน์ชะมดหรือต้นจันทน์หอมตามตำ�รับยา
ไทย นอกจากนี้จากการสอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขา
หินขาว กล่าวว่า มีต้นจันทน์ขาวประมาณ 4–5 ต้น ใน
พื้นที่ป่าชุมชนเขาหินขาว โดยเป็นต้นที่จะตัดและนำ�
ไปใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
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ศพ (รัชกาลที่ 9) จากข้อมูลการสัมภาษณ์แสดงให้
เห็นว่าต้นจันทน์ขาวในพืน้ นีอ้ าจจะเป็นต้นจันทน์หอม
(Mansonia gagei J.R. Drumm.) ได้
นอกจากนี้จากข้อมูลของฐานข้อมูลพรรณไม้
องค์การสวนพฤกษศาสตร์[15] ระบุว่าจันทน์ผา (Dracaena loureiroi Gagnep.) มีชื่อเรียกอื่นว่า จันทน์แดง
หรือลักกะจันทน์ ตามตำ�รับยาไทยใช้แก่นทีม่ เี ชือ้ ราลง
จนทำ�ให้แก่นมีสีแดงและมีกลิ่นหอม รวมถึงยังมีการ
ระบุว่าจันทน์แดงเป็นการเรียกตามส่วนแก่นไม้ด้าน
ในของต้นจันทน์ผาที่เปลี่ยนเป็นสีแดง โดยต้นเมื่อ
มีอายุมากขึ้นแก่นจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง จึง
เรียกแก่นสีแดงว่า “จันทน์แดง” เมื่อแก่นเป็นสีแดง
เต็มต้น ต้นจะค่อย ๆ โทรมและตายลง[16] ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงนำ�ตัวอย่าง จันทน์ผามาหาข้อมูลลำ�ดับ
เบสเพิ่มเติมด้วย

2. การศึกษายีน rbcL ในสมุนไพรกลุ่มจันทน์
จากการนำ�ไพรเมอร์ที่ออกแบบได้ไปใช้ในการ
เพิ่มจำ�นวนดีเอ็นเอบริเวณยีนที่ต้องการด้วยเทคนิค
พีซีอาร์ พบว่า สามารถเพิ่มจำ�นวนดีเอ็นเอบริเวณยีน
rbcL ได้ ซึ่งได้แถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 1,000 คู่
เบส (ภาพที่ 1) จากนั้นผลผลิตพีซีอาร์ที่ได้ถูกนำ�ไป
ทำ�ให้บริสุทธิ์ (PCR Purification) และส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์หาลำ�ดับเบสที่บริษัท FirstBase (ประเทศ
มาเลเซีย) จากนัน้ ทำ�การเปรียบเทียบความสอดคล้อง
ของข้อมูลทางพันธุกรรมกับสิ่งมีชีวิตในฐานข้อมูล
ออนไลน์ GenBank ได้ผลแสดงดังตารางที่ 1 และมี
รายละเอียดดังนี้
ตัวอย่างจันทน์เทศ (T1) มีลำ�ดับเบสที่วิเคราะห์
ได้จำ�นวน 932 คู่เบส เมื่อนำ�ลำ�ดับเบสที่ได้ไปเปรียบ
เทียบกับข้อมูลทางพันธุกรรมที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ออนไลน์ของ NCBI ด้วยโปรแกรม Nucleotide

110 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก

ภาพที่ 1 ผลการทำ�อะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟรีซสี โดยใช้
คูไ่ พรเมอร์บริเวณยีน rbcL ในการเพิม่ จำ�นวน
ดีเอ็นเอ (ช่องที่ 1 คือ 100bp DNA Ladder
RTU Marker ช่องที่ 2-6 คือ จันทน์ชะมด
(C1) จันทน์เทศ (T1) จันทนา (N) จันทน์
แดง (P) และจันทน์ขาว (H) ตามลำ�ดับ ช่อง
ที่ 7 คือ negative control)

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.
cgi) พบว่า ลำ�ดับเบสของตัวอย่างจันทน์เทศมีความ
คล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืชใบเลีย้ งคูใ่ นวงศ์จนั ทน์
เทศ Myristicaceae โดยมีจำ�นวนของลำ�ดับเบสตรง
กับต้นเลือดม้า (Knema sp.) (Accession number
AB586432.1 และ AB586431.1) (99.89%) และ
ต้นจันทน์เทศ (Myristica fragrans) (Accession
number AY298839.1) (99.89%) สูงที่สุด
ตัวอย่างจันทนา (N) มีลำ�ดับเบสที่วิเคราะห์ได้
จำ�นวน 919 คู่เบส โดยลำ�ดับเบสของตัวอย่างจันทนา
มีความคล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืชในวงศ์เข็ม
Rubiaceae โดยมี จำ � นวนของลำ � ดั บ เบสตรงกั บ
Tarenna buruensis (Accession number
AJ318457.1) (98.69%) และ T. neurophylla (Accession number Z68861.1) (98.69%) สูงที่สุด
ตัวอย่างจันทน์แดง (P) มีลำ�ดับเบสที่วิเคราะห์
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ได้จำ�นวน 874 คู่เบส มีลำ�ดับเบสความคล้ายคลึง
กับยีน rbcL ของพืชในวงศ์จันทน์เทศ Myristicaceae โดยมีจำ�นวนของลำ�ดับเบสตรงกับต้นเลือดม้า
(Knema sp.) (Accession number AB586432.1
และ AB586431.1) (99.43%) และต้นจันทน์เทศ
(Myristica fragrans) (Accession number
AY298839.1) (99.43%) สูงที่สุด และจากการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมยังพบว่าจันทน์แดง คือ ต้นจันทน์ผา
(Dracaena loureiri Gagnep.) ที่มีเชื้อราลงแก่น
ทำ�ให้แก่นเปลี่ยนเป็นสีแดง จึงเรียกว่า จันทน์แดง
ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงนำ�ตัวอย่างจันทน์ผา (ph2) มา
วิเคราะห์หาลำ�ดับเบสเพิ่มเติม โดยพบว่าจันทน์ผา
(ph2) มีลำ�ดับเบสที่วิเคราะห์ได้จำ�นวน 795 คู่เบส
และลำ�ดับเบสมีความคล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืช
ในวงศ์หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagaceae) โดยมีจำ�นวน
ของลำ�ดับเบสตรงกับพืชกลุ่มจันทน์ผา ได้แก่ ต้น
Dracaena cambodiana (Accession number
NC_039776.1 และ MH293451.1) (99.48%) และ
ต้น Dracaena schizantha (Accession number
HM640469.1) (99.35%) สูงที่สุด
ส่วนตัวอย่างจันทน์ขาวมีจำ�นวน 2 ตัวอย่าง
(จากพื้นที่ต่างกัน) โดยจันทน์ขาวตัวอย่างแรก (H) มี
ลำ�ดับเบสทีว่ เิ คราะห์ได้จ�ำ นวน 902 คูเ่ บส และมีความ
คล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืชในวงศ์ชบา Malvaceae โดยมีจ�ำ นวนของลำ�ดับเบสตรงกับต้น Luehea
paniculata (Accession number KX640864)
(98.89%) และต้น Helicteres baruensis (Accession number AJ233127.1) (98.89%) สูงที่สุด ส่วน
จันทน์ขาวตัวอย่างที่สอง (K2) มีลำ�ดับเบสที่วิเคราะห์
ได้จ�ำ นวน 789 คูเ่ บส และลำ�ดับเบสของตัวอย่างจันทน์
ขาวมีความคล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืชในวงศ์
กระบก (Irvingiaceae) โดยมีจำ�นวนของลำ�ดับเบส
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ตารางที่ 1 ข้อมูลความสอดคล้องของลำ�ดับเบสบริเวณ rbcL ของตัวอย่างต้นจันทน์กับฐานข้อมูล GenBank
Sample Description
Max Total Query E
		
Score Score Cover value
จันทน์เทศ Knema sp. SH-2010 chloroplast gene for
(T1)
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 1666 1666 99% 0.0
large subunit, partial cds, isolate: T362
Knema sp. SH-2010 chloroplast gene for
1666 1666 99% 0.0
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/
oxygenase large subunit, partial cds, isolate:
A327
Myristica fragrans ribulose-1,5-bisphosphate
1666 1666 99% 0.0
carboxylase/ oxygenase large subunit (rbcL)
gene, partial cds; chloroplast
จันทนา Tarenna buruensis chloroplast partial rbcL gene
1597 1597 99% 0.0
(N)
for ribulose 1,5-biphosphate carboxylase
T. neurophylla rbcL gene
1597 1597 99% 0.0
Pavetta hongkongensis ribulose-1,5-bisphosphate 1592 1592 99% 0.0
carboxylase/ oxygenase large subunit (rbcL)
gene, partial cds; chloroplast
จันทน์แดง Knema sp. SH-2010 chloroplast gene for
1551 1551 100% 0.0
(P)
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/
oxygenase large subunit, partial cds, isolate:
T362
Knema sp. SH-2010 chloroplast gene for
1551 1551 100% 0.0
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/
oxygenase large subunit, partial cds, isolate:
A327
Myristica fragrans ribulose-1,5-bisphosphate
1551 1551 100% 0.0
carboxylase/ oxygenase large subunit (rbcL)
gene, partial cds; chloroplast
จันทน์ผา Dracaena cambodiana chloroplast, complete
1362 1362 96% 0.0
(ph2) genome
Dracaena cambodiana chloroplast, complete
1362 1362 96% 0.0
genome
Dracaena schizantha voucher Chase 21514(K) 1358 1358 96% 0.0
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase
large subunit (rbcL) gene, partial cds; chloroplast
จันทน์ขาว Luehea paniculata voucher BOLLC121 ribulose-1, 1579 1579 100% 0.0
(H)
5-bisphosphate carboxylase/oxygenase large
subunit (rbcL) gene, partial cds; chloroplast
Helicteres baruensis chloroplast rbcL gene, partial 1579 1579 100% 0.0
Reevesia thyrsoidea chloroplast, complete genome 1574 1574 100% 0.0

Per.
Ident

Accession

99.89% AB586432.1
99.89% AB586431.1

99.89% AY298839.1
98.69% AJ318457.1
98.69% Z68861.1
98.59% KX910889.1
99.43% AB586432.1

99.43% AB586431.1

99.43% AY298839.1
99.48% NC_039776.1
99.48% MH293451.1
99.35% HM640469.1
98.89% KX640864.1
98.89% AJ233127.1
98.78% NC_041441.1
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ข้อมูลความสอดคล้องของลำ�ดับเบสบริเวณ rbcL ของตัวอย่างต้นจันทน์กับฐานข้อมูล GenBank
Sample Description
		

Max Total Query E
Score Score Cover value

Per.
Ident

Accession

จันทน์ขาว Irvingia malayana ribulose-1,5-bisphosphate
(K2)
carboxylase/ oxygenase large subunit (rbcL)
gene, partial cds; chloroplast
Irvingia malayana chloroplast rbcL gene for
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/
oxygenase large subunit, partial cds
Desbordesia glaucescens ribulose
1,5-bisphosphate carboxylase large
subunit (rbcL) gene, partial cds; chloroplast
จันทน์ชะมด Aglaia sp. SH-2010 chloroplast gene for
(C1)
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/
oxygenase large subunit, partial cds, isolate:
T242
Aglaia sp. SH-2010 chloroplast gene for
ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase
large subunit, partial cds, isolate: A302
Aglaia elaeagnoidea ribulose 1,5-bisphosphate
carboxylase (rbcL) gene, partial cds; chloroplast
gene for chloroplast product

1362 1362 99%

0.0 98.85% JX664054.1

1362 1362 99%

0.0 98.85% AB233892.1

1344 1344 99%

0.0 98.34% AY663631.1

1340 1340 97%

0.0 99.08% AB586405.1

1340 1340 97%

0.0 99.08% AB586404.1

1340 1340 97%

0.0 99.08% AY128209.1

ภาพที่ 2 สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการภายในกลุ่มของจันทน์ทั้ง 5 ชนิด (7 ตัวอย่าง) (จันทน์ชะมด (C1) จันทน์เทศ
(T1) จันทนา (N) จันทน์แดง (P และ ph2) และจันทน์ขาว (H และ K2))
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ตรงกับพืชกลุ่มกระบก ได้แก่ ต้นกระบก (Irvingia
malayana) (Accession number JX664054.1
และ AB233892.1) (98.85%) และต้น Desbordesia
glaucescens (Accession number AY663631.1)
(98.34%) สูงที่สุด
ตัวอย่างต้นจันทน์ชะมด (C1) มีลำ�ดับเบสที่
วิเคราะห์ได้จำ�นวน 778 เบส และเมื่อนำ�ลำ�ดับเบสที่
ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทางพันธุกรรมที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลออนไลน์ พบว่า ลำ�ดับเบสของตัวอย่าง
จันทน์ชะมดมีความคล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืช
ในวงศ์กระท้อน (Meliaceae) มีจำ�นวนของลำ�ดับ
เบสตรงกับต้น Aglaia sp. (Accession number
AB586405.1 และ AB586404.1) (99.08%) และ
ต้น Aglaia elaeagnoidea (Accession number
AY128209.1) (99.08%) สูงที่สุด
นอกจากนี้ จ ากการนำ � ข้ อ มู ล ลำ � ดั บ เบสของ
ตัวอย่างต้นจันทน์ทั้ง 5 ชนิด (7 ตัวอย่าง) มาทำ�การ
เปรียบเทียบสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการภายในกลุ่ม
พบว่าความสัมพันธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ทีม่ ี
ความใกล้ชดิ กัน ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 คือ จันทน์ชะมด (C1)
จันทนา (N) และจันทน์ขาว (H) กลุ่มที่ 2 คือ จันทน์
แดง (ph2) จันทน์แดง (P) และจันทน์เทศ (T1) ส่วน
กลุ่มที่ 3 คือ จันทน์ขาว (K2) (ภาพที่ 2) ซึ่งจากข้อมูล
การเปรียบเทียบลำ�ดับเบสกับฐานข้อมูล GenBank
แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างจันทน์ที่มีชื่อเรียกเหมือนกัน
อาจเป็นคนละชนิดกัน อย่างเช่นกรณีของต้นจันทน์
ขาว 2 ตัวอย่าง (H และ K2) ทีม่ ชี อื่ เรียกเหมือนกัน แต่
เมือ่ พิจารณาจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูล
ลำ�ดับเบส พบว่า มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

อภิปรายผล
จากการศึกษาข้อมูลของสมุนไพรพิกัดจันทน์
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ทัง้ 5 ทีต่ น้ จันทน์บางชนิดมีชอื่ สามัญพ้องกับพืชหลาย
ชนิด ทำ�ให้การเก็บตัวอย่างหรือการนำ�มาใช้อาจเกิด
ความผิ ด พลาดได้ ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจในการนำ �
ลักษณะทางพันธุกรรมมาใช้ในการช่วยระบุชนิดของ
ต้นจันทน์ทอี่ าจมีขอ้ มูลปรากฏอยูใ่ นฐานช้อมูล GenBank โดยพิจารณาจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์และ
เก็บตัวอย่างต้นจันทน์ตา่ ง ๆ ตามชือ่ เรียกท้องถิน่ มาหา
ข้อมูลทางพันธุกรรมโดยใช้ยีนบริเวณ rbcL ซึ่งถือว่า
เป็นยีนหนึ่งในบริเวณมาตรฐานของ Core barcode
regions และมีการนำ�ไปใช้ระบุชนิดของพืชอย่างกว้าง
ขวาง โดยผลการวิจยั พบว่า ต้นจันทน์เทศ และจันทนา
มีความชัดเจนในการเรียกชื่อและระบุชนิด รวมถึง
มีข้อมูลลำ�ดับเบสของยีน rbcL ที่มีความสอดคล้อง
กับพืชในกลุ่มจันทน์เทศและจันทนาในฐานข้อมูล
GenBank ทำ�ให้ต้นจันทน์ 2 ชนิดนี้เกิดความชัดเจน
ในการระบุชอื่ และสามารถนำ�ตัวอย่างไปใช้เป็นเครือ่ ง
ยาได้ถูกต้องมากขึ้น
ส่วนจันทน์ชะมดมีการใช้ชื่อเรียกอื่นและชื่อ
วิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น การศึกษาที่ทำ�
การพิสจู น์เอกลักษณ์ของเครือ่ งยาจันทน์ชะมดด้วยวิธี
โครมาโตกราฟีแบบเยื่อบาง จากการสุ่มตัวอย่างจาก
ร้านขายยาไทยจากทุกภูมภิ าคของประเทศไทยจำ�นวน
17 ตัวอย่าง เปรียบเทียบกับตัวอย่างอ้างอิงของจันทน์
ชะมด (Mansonia gagei) และตัวอย่างอ้างอิงของ
พืชชนิดอื่นที่มีชื่อพ้องกับจันทน์ชะมด (Santalum
album, Aglaia pyramidata, Tarenna hoaensis
และ Diospyros decandra) พบว่า เครื่องยาทุก
ตัวอย่างมีลายพิมพ์ขององค์ประกอบทางเคมีเหมือน
กับพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า M. gagei และพบสาร
mansonone G ที่เป็นองค์ประกอบของพืชชนิดนี้ ซึ่ง
สาร mansonone G จะไม่พบในพืชอ้างอิงชนิดอื่น
แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างที่จำ�หน่ายในร้านขายยาไทย

114 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
เป็นจันทน์ชะมดทีไ่ ด้จากแก่นของ M. gagei ไม่ใช่จาก
แก่นของ S. album, A. pyramidata, T. hoaensis
และ D. decandra[5] จันทน์ชะมดเป็นเครื่องยาไทย
ที่มีชื่อเรียกและชื่อพ้องกับพืชสมุนไพรมากกว่าหนึ่ง
ชนิด ทำ�ให้เกิดความสับสนถึงชนิดทางพฤกษศาสตร์
ที่ถูกต้องของเครื่องยาชนิดนี้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
จากครู ป ระถม ทองศรี รั ก ษ์ แพทย์ แ ผนไทยและ
เจ้าหน้าที่ประจำ�สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จังหวัดจันทบุรี ที่กล่าวว่าต้นจันทน์ขาวที่มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า M. gagei J.R. Drumm. คือต้น
จันทน์ชะมดหรือต้นจันทน์หอมตามตำ�รับยาไทย แต่
จากการพิจารณาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูล
ลำ�ดับเบสที่มีการเทียบเคียงในฐานข้อมูล GenBank
ของตัวอย่างจันทน์ชะมดในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า
จันทน์ชะมดในงานวิจัยนี้เป็นชนิด A. silvestris (M.
Roem.) Merr. ซึ่งเป็นจันทน์ชะมดคนละชนิดกับ M.
gagei ที่ใช้ในตำ�รับยาไทย
ส่วนจันทน์ขาวที่มีการเรียกชื่อพ้องจำ�นวนมาก
เช่น มีการใช้เรียกพืชสกุล S. album L. ว่าคือจันทน์
ขาว หรือสมุนไพรจันทน์ขาวทีม่ ขี ายตามท้องตลาดอาจ
เป็นแก่นของกระพี้ของต้นจันทนา (T. hoaensis Pit.
วงศ์ Rubiaceae) หรือต้นจัน (D. decandra Lour.
วงศ์ Ebenaceae) แต่ยังไม่มีรายงานว่ากระพี้ของ
ต้นจันทนาและเนื้อไม้ของต้นจันมีสรรพคุณเดียวกัน
กับจันทน์ขาว (S. album L.)[13] และจากข้อมูลพรรณ
ไม้ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี[17] ยังระบุว่า M. gagei J.R. Drumm.
คือ จันทน์หอม แต่มีชื่ออื่นว่า จันทน์ จันทน์ชะมด
(ประจวบคีรีขันธ์) จันทน์ขาว จันทน์พม่า จันทน์หอม
(ภาคกลาง) อีกด้วย โดยในหนังสือ “ชื่อพรรณไม้
ในประเทศไทย ของเต็ม สมิตินันทน์’’ เป็นเอกสาร
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ที่นิยมนำ�มาใช้ในการอ้างอิงชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช
ชนิดต่าง ๆ ยังไม่มีการระบุจันทน์ขาวเป็นชื่อหลักของ
พืชชนิดใด พบแต่เป็นชื่อพ้องของพืช 2 ชนิด ได้แก่
จันทนา (T. hoaensis Pit. วงศ์ Rubiaceae) และ
จัน (D. decandra Lour. วงศ์ Ebenaceae)[18] แต่
หากยึดตามชื่อวิทยาศาสตร์ของจันทน์ขาวที่ใช้ชื่อว่า
M. gagei Drumm. จะปรากฏว่าเป็นไม้จันทน์หอม
มีชื่อเรียกอื่นว่า จันทน์ จันทน์ชะมด จันทน์ขาว หรือ
จันทน์พม่า[19] ซึ่งเป็นไม้คนละชนิดกับต้นจัน หรือ
อินจัน (D. decandra Lour.)
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการใช้สมุนไพร
จันทน์ขาวมีความสับสนในการเรียกชื่อและการนำ�
ตัวอย่างมาใช้ในตำ�รับยาไทย  ซึ่งในปัจจุบันมีการ
ศึกษาทีพ่ บว่า ตัวอย่างจันทน์ขาวและจันทนาส่วนใหญ่
(ร้อยละ 68) มีโครมาโทกราฟฟี่แบบเยื่อบางเหมือน
กับ T. hoaensis แต่มีจันทน์ขาว 1 ตัวอย่าง ที่มี
โครมาโทกราฟฟี่แบบเยื่อบางเหมือน S. spicatum
และมีจันทน์ขาวและจันทนาจํานวน 8 ตัวอย่างที่ไม่
สามารถพิสูจน์ชนิดทางพฤกษศาสตร์ แต่จําแนกตาม
รูปแบบของโครมาโทแกรมได้เป็น 3 ชนิด แสดงให้
เห็นว่าเครื่องยาจันทน์ขาวและจันทนาที่มีจําหน่ายใน
ปัจจุบันได้จากพืช 5 ชนิด โดยส่วนใหญ่คือแก่นของ
พืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า T. hoaensis[13] ซึ่งคือแก่น
ของต้นจันทนา (T. hoaensis) แต่หากเป็นจันทน์ขาว
ทีใ่ ช้ชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ M. gagei Drumm. จะปรากฏ
ว่าเป็นไม้จันทน์หอม ส่วนในงานวิจัยนี้ต้นจันทน์ขาว
ที่เก็บตัวอย่างมาจำ�นวน 2 ชนิด โดยต้นจันทน์ขาว
ตัวอย่างแรก (H) มีข้อมูลทางพันธุกรรมที่สอดคล้อง
กับพืชในวงศ์ชบา Malvaceae โดยมีจ�ำ นวนของลำ�ดับ
เบสตรงกับต้น Luehea paniculata (Accession
number KX640864) (98.89%) และต้น Helicteres
baruensis (Accession number AJ233127.1)
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(98.89%) สูงที่สุด ส่วนจันทน์ขาวตัวอย่างที่สอง (K2)
มีความคล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืชกลุ่มกระบก
ได้แก่ ต้นกระบก (Irvingia malayana) (Accession
number JX664054.1 และ AB233892.1) (98.85%)
และต้น Desbordesia glaucescens (Accession
number AY663631.1) (98.34%) สูงที่สุด แสดงให้
เห็นว่าต้นจันทน์ขาวทั้ง 2 ตัวอย่างที่มีการเรียกกันใน
ท้องถิ่นไม่ใช่จันทน์ขาวที่นำ�มาใช้ในตำ�รับยาไทยหรือ
อาจเป็นเพราะยังไม่มีข้อมูลทางพันธุกรรมของจันทน์
ขาวบรรจุอยู่ในฐานข้อมูล GenBank
ส่วนจันทน์แดง (Pterocarpus santalinus
L.f.) ปัจจุบันหายาก ราคาแพง และต้องนำ�เข้าจาก
ประเทศอินเดีย แพทย์แผนไทยจึงได้นำ�จันทน์ผา
หรือลักจั่น (Dracaena loureiroi Gagnep.) มาใช้
แทน จนเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าจันทน์ผา หรือลักจั่น
คือ จันทน์แดง (P. santalinus L.f.) ในตำ�ราแพทย์
และเภสั ช กรรมแผนไทยตั้ ง แต่ ส มั ย รั ต นโกสิ น ทร์
ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน[20] ซึ่งตัวอย่างจันทน์แดงใน
งานวิจัยนี้จำ�นวน 2 ชนิด ตัวอย่างแรก (P) มีลำ�ดับ
เบสความคล้ายคลึงกับยีน rbcL ของพืชในวงศ์จนั ทน์
เทศ Myristicaceae ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ของครู ป ระถม ทองศรี รั ก ษ์ แพทย์ แ ผนไทยและ
เจ้าหน้าที่ประจำ�สวนสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ข้อมูลว่าจันทน์แดง คือ
จันทน์เทศป่า (Myristica iners) ซึ่งอยู่ในวงศ์จันทน์
เทศ (Myristicaceae) โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
จันทน์เทศ (Myristica fragans Houtt.) แต่ต่างกัน
ทีส่ ขี องรกหุม้ เมล็ด แสดงให้เห็นว่าจันทน์แดงตัวอย่าง
แรก (P) อาจเป็นจันทน์ป่า แต่เนื่องจากตัวอย่างที่เก็บ
มายังเป็นต้นกล้าซึ่งยังไม่ปรากฏดอกและผลให้เห็น
จึงยังไม่สามารถใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในการ
ยืนยันชนิดได้ ส่วนจันทน์แดงตัวอย่างที่สอง (ph2) มี
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จำ�นวนของลำ�ดับเบสตรงกับพืชกลุ่มจันทน์ผา ได้แก่
ต้น Dracaena cambodiana (Accession number
NC_039776.1 และ MH293451.1) (99.48%) สูงทีส่ ดุ
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะทางพฤกษศาสตร์แล้วมี
ลักษณะของต้นจันผา จึงมีความเป็นไปได้ว่าจันทน์
แดงตัวอย่างที่สอง (ph2) อาจเป็นต้นจันผา
จากการหาลำ�ดับเบสบริเวณยีน rbcL เมือ่ นำ�ไป
เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสิง่ มีชวี ติ ใน GenBank
สามารถแสดงความสอดคล้ อ งของข้ อ มู ล กั บ พื ช ที่
อาจอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวอย่างจันทน์ที่ศึกษา ซึ่ง
ช่วยในการยืนยันชื่อวิทยาศาสตร์และลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ข องตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้านและแพทย์แผนไทยได้ แสดงให้เห็น
ว่าการใช้ยีน rbcL สามารถนำ�มาช่วยในการระบุชนิด
สำ�หรับพืชกลุ่มจันทน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่
พืชมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน อย่าง
เช่น กรณีของต้นจันทน์เทศ (T) และต้นจันทน์แดง
(P) ที่อาจอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มีความแตกต่างกัน
ที่ลักษณะสีของรกในผล นอกจากนี้การใช้ยีน rbcL
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวมีสี 10
สายพันธุ์ พบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่ายีน rpoC1[21] แต่
อย่างไรก็ตามยังมีข้อมูลการใช้ยีนชนิดอื่นในการระบุ
ชนิดของสมุนไพรทีอ่ าจมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ยนี
rbcL ด้วย เช่น ยีนบริเวณ trnH-psbA intergenic
spacer สามารถระบุชนิดของพืชสกุลขีเ้ หล็ก (Senna)
ได้เช่นเดียวกับยีน rbcL แต่บริเวณ trnH-psbA
intergenic spacer ใช้ระบุชนิดของสมุนไพรแปรรูป
ได้ดที สี่ ดุ [11] แสดงให้เห็นว่าการใช้ขอ้ มูลทางพันธุกรรม
ของดีเอ็นเอบาร์โค้ดสามารถช่วยในการระบุชนิดได้
แต่ควรใช้ข้อมูลอื่นประกอบด้วย เช่น ข้อมูลระดับ
โมเลกุลอื่น ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พฤติกรรมสิ่ง
แวดล้อม และภูมิศาสตร์ เป็นต้น[22]

116 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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ข้อสรุป
จากการศึ ก ษาการหาลำ � ดั บ เบสบางส่ ว นของ
สมุนไพรหายากพิกัดจันทน์ทั้ง 5 โดยใช้บริเวณยีน
rbcL สามารถนำ�มาใช้ออกแบบไพรเมอร์เพื่อเพิ่ม
จำ�นวนดีเอ็นเอของจันทน์ทงั้ 5 ชนิดได้ และเมือ่ ทำ�การ
วิเคราะห์ลำ�ดับเบสเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตในฐาน
ข้อมูล GenBank สามารถแสดงความสอดคล้องกับ
พืชที่มีบรรจุในฐานข้อมูลดังกล่าว ทำ�ให้ช่วยในการ
ระบุชนิดสำ�หรับพืชกลุ่มจันทน์ได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกรณีที่พืชมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใกล้เคียง
กันและอยู่ในระยะการเจริญเติบโตที่ยังไม่สามารถ
ผลิ ด อกออกผลสำ � หรั บ ใช้ ใ นการจำ � แนกทาง
พฤกษศาสตร์ได้ แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยีนเพียง
บริ เ วณเดี ย ว อาจยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การระบุ ช นิ ด
ของพืชต่าง ๆ ได้ชัดเจนนักหรือยีนบริเวณดังกล่าว
มีการวิจัยจำ�นวนน้อยจึงอาจทำ�ให้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลลำ�ดับเบสไม่สอดคล้องกับกลุ่มพืชที่สนใจ ดัง
นั้นจึงควรใช้ยีนบริเวณอื่นเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลอื่น
ประกอบด้วยเพือ่ ให้สามารถระบุชนิดของพืชได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด
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