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เทคนิคการใชดี้เอ็นเอบาร์โคด้ในการระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตไดรั้บความสนใจในการ

วจิยัเป็นอยา่งมาก ในการศึกษาน้ีจึงไดน้ าเอาหลกัการของดีเอ็นเอบาร์โคด้มาใชใ้นการระบุชนิดพืช
สกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย โดยในงานวิจยัน้ีไดท้  าการศึกษาและรวบรวมพืชสกุลมะเขือใน
ประเทศไทยไดท้ั้งหมด 16 ชนิด ท าการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอ โดยสามารถสกดัจีโนมิกดีเอน็เอไดจ้าก
พืชตวัอยา่งทั้งหมด แลว้ท าการศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ internal transcribed spacer 
2 (ITS2), matK  และ rbcL พบวา่ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2 ไดข้นาดดีเอ็นเอประมาณ 
500 คู่เบส มีค่าความส าเร็จร้อยละ 100 ส่วนดีเอ็นเอต าแหน่ง matK ไดข้นาดดีเอ็นเอประมาณ 850 คู่
เบส มีค่าความส าเร็จร้อยละ 87.5  และส่วนดีเอ็นเอต าแหน่ง rbcL ไดข้นาดดีเอ็นเอประมาณ 750 คู่
เบส มีค่าความส าเร็จร้อยละ 100 น าเอาขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทดท่ี์อ่านไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง
ดว้ยโปรแกรม Bioedit บนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูล GenBank โดยร้อยละความส าเร็จในการอ่านล าดบันิ
วคลีโอไทดข์องดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL  มีค่า 93.8, 75.0 และ 100 ตามล าดบั เม่ือท า
การเปรียบเทียบค่า K2P distance ดว้ยโปรแกรม MEGA รุ่น 7 ระหว่างชนิดของพืชในสกุลมะเขือ 
12 ชนิด ไดแ้ก่ S. americanum Mill., S. anguivi Lam., S. erianthum D. Don., S. lycopersicum L., S. 
mammosum L., S. melongena L., S. sanitwongsei W. G. Craib., S. seaforthianum Andrews., S. 
spirale Roxb., S. stramoniifolium Jacq., S. torvum Sw. และ S. aethiopicum L. พบว่ามีค่าเฉล่ียของ 
K2P distance ในต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL เท่ากบั 0.124, 0.019 และ 0.011 ตามล าดับ โดย
ต าแหน่ง ITS2 มีค่าความแตกต่างมากท่ีสุด ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบัการสร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิง
วิวฒันาการชาติพนัธ์ุ พบว่าต าแหน่ง ITS2 สามารถจดัจ าแนกพืชสกุลมะเขือได้ดีกว่าต าแหน่ง 
matK  และ rbcL  แสดงวา่ดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2 เป็นบริเวณท่ีมีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นดีเอ็น
เอบาร์โคด้ของพืชสกุลมะเขือ เน่ืองจากสามารถเพิ่มจ านวนไดง่้ายและมีความผนัแปรระหวา่งชนิด
สูง สามารถเป็นบาร์โค้ดท่ีมีประโยชน์ในการจ าแนกพืชสกุลมะเขือ  แต่ควรใช้ร่วมกับดีเอ็นเอ
บาร์โคด้ส่วนอ่ืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ าแนก 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56361203 : Major (PHARMACEUTICAL SCIENCES) 
Keyword : Solanaceae, internal transcribed spacer 2, rbcL, matK 

MISS WIKANDA PROMMANEE : DNA BARCODING OF PLANTS IN THE GENUS 
SOLANUM L. IN THAILAND. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. PERAYOT 
PAMONSINLAPATHAM 

DNA barcoding is very interesting for various researches. In this study, DNA 
barcoding was used to identify plants in the genus Solanum L. in Thailand. Sixteen species from 
Solanum L. found in Thailand were collected. Genomic DNA was successfully extracted from 
every specimen. Three DNA regions, internal transcribed spacer 2 (ITS2), matK and rbcL were 
studied for DNA barcode. Upon PCR amplification, fragments encompassing ITS2, matK and rbcL 
were approximately 500, 850 and 750 base pairs, respectively. Success rate of PCR amplification 
of ITS2, matK and rbcL were 100%, 87.5% and 100%, respectively. Sequences were validated in 
Bioedit and deposited in GenBank. Kimura-2 parameter distances between pairs of twelve species, 
S. americanum Mill., S. anguivi Lam., S. erianthum D. Don., S. lycopersicum L., S. mammosum L., 
S. melongena L., S. sanitwongsei W. G. Craib., S. seaforthianum Andrews., S. spirale Roxb., S. 
stramoniifolium Jacq., S. torvum Sw.,and S. aethiopicum L., were calculated by MEGA version 7. 
The average K2P of ITS2, matK, and rbcL were 0.124, 0.019, and 0.011, respectively. The average 
K2P of  ITS2 was the most different. The results were corresponded to Phylogenetic tree that ITS2 
was able to classified Solanum L. better than matK and rbcL. Results suggested that ITS2 was a 
good DNA barcode for Solanum L. plants because of its ease of amplification and sequence 
variation. However, a combination with other DNA fragment will increase identification efficiency. 
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ขอขอบพระคุณ ส านักงานหอพรรณไม้ ส านักวิจยัการอนุรักษ์ป่าไม้และพรรณพืช  กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธ์ุพืช และส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช ท่ีให้ค  าแนะน ารวมถึงอ านวยความ
สะดวกในการจดัท าพรรณไมอ้า้งอิง 
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สนบัสนุนการเก็บตวัอยา่งพืช และใหก้ าลงัใจตลอดการท างานวจิยั 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่นอ้งทุกคนท่ีคอยอยูเ่คียงขา้งและใหก้ าลงัใจเสมอมา 
สุดทา้ยขอขอบคุณครอบครัว พ่อแม่ น้องชาย ท่ีคอยเป็นแรงสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ

และก าลงัทรัพยใ์นการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
  
  

วกิานดา  พรหมณี 
 

 

 



 ช 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................................ ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ................................................................................................................................... ฎ 

สารบญัภาพ ...................................................................................................................................... ฏ 

บทท่ี 1 ............................................................................................................................................... 1 

บทน า ................................................................................................................................................. 1 

ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวจิยั ................................................................................ 1 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา .............................................................................. 3 

ขอบเขตการศึกษา ......................................................................................................................... 3 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ........................................................................................................... 3 

บทท่ี 2 ............................................................................................................................................... 4 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ....................................................................................................................... 4 

I.  การพิสูจน์เอกลกัษณ์พืชสมุนไพร ............................................................................................ 4 

1.  การใชล้กัษณะทางสัณฐานวทิยา (phenotypic characterization) .............................................. 4 

2.  การตรวจดูเน้ือเยือ่ชนิดต่างๆ ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ (microscopic characterization) ............ 4 

3. การวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี (chemical constituent) ....................................................... 5 

4. การใชข้อ้มูลทางพนัธุกรรม (genetic information) ................................................................... 5 

วธีิการพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยดีเอ็นเอบาร์โคด้ (DNA Barcode) .............................................. 5 

คุณสมบติัของดีเอ็นเอบริเวณท่ีใชเ้ป็นดีเอน็เอบาร์โคด้ ............................................... 6 

            



  

 
 

ซ 

ขั้นตอนในการสร้างดีเอน็เอบาร์โคด้ ........................................................................... 7 

ดีเอ็นเอต าแหน่งท่ีนิยมใชเ้ป็นดีเอน็เอบาร์โคด้ในพืช ............................................................ 9 

1. ดีเอ็นเอในนิวเคลียส ................................................................................................ 9 

1.1 ไรโบโซมอลดีเอน็เอ (ribosomal DNA) ................................................... 9 

1.1.1  ดีเอ็นเอบริเวณไอทีเอส (internal transcribed spacer, ITS) 10 

2.  ดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์ ..................................................................................... 10 

2.1 ยนี matK (Maturase K encoding gene) .................................................. 10 

2.2 trnH – psbA intergenic spacer ............................................................... 11 

2.3 ยนี rbcL (RuBisCO large subunit encoding gene) ................................ 11 

2.4  ยนี atpB ................................................................................................ 12 

2.5 trnL-trnF intergenic spacer .................................................................... 12 

II.  พืชวงศม์ะเขือ (Solanaceae) .................................................................................................. 15 

ลกัษณะทัว่ไปทางพฤกษศาสตร์ .......................................................................................... 15 

lll.   การวเิคราะห์ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ระหวา่งชนิด ........................................ 19 

บทท่ี 3 ............................................................................................................................................. 20 

วธีิด าเนินการวจิยั ............................................................................................................................. 20 

3.1  สารเคมี วสัดุและอุปกรณ์..................................................................................................... 20 

3.1.1 สารเคมี ....................................................................................................................... 20 

3.1.2 วสัดุและอุปกรณ์ ......................................................................................................... 21 

3.2  ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั .................................................................................................. 22 

3.2.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของชนิดพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย ....................... 22 

3.2.2  ส ารวจและเก็บตวัอยา่งพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย ...................................... 22 

3.2.3  การจดัท าพรรณไมอ้า้งอิง (Voucher specimen) ......................................................... 22 

3.2.4  การสกดัจีโนมิกดีเอน็เอ (Genomic DNA Extraction) ............................................... 23 

 

 



  

 
 

ฌ 

3.2.5  การตรวจสอบดีเอน็เอดว้ยวธีิอีเล็กโตรโฟรีซีสโดยใชเ้จลอะกาโรส .......................... 25 

3.2.6  การวดัความเขม้ขน้และความบริสุทธ์ิของดีเอน็เอ ..................................................... 26 

3.2.7  การเพิ่มปริมาณดีเอน็เอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase chain 
reaction; PCR)........................................................................................................... 26 

3.2.8  การท าใหดี้เอน็เอจากการเพิ่มปริมาณใหบ้ริสุทธ์ิ (DNA purification) ....................... 27 

3.2.9  การวเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ ............................................................................... 28 

3.2.10  การตรวจสอบความถูกตอ้งของล าดบันิวคลีโอไทด์ ................................................ 28 

3.2.11  การเปรียบเทียบวเิคราะห์ค่าความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ ......................... 29 

3.2.12 การสร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุ ( Phylogenetic tree) .......... 29 

3.2.13 การประยกุตใ์ชดี้เอน็เอบาร์โคด้ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ตวัอยา่งผลิตภณัฑพ์ืช
สมุนไพรในสกุลมะเขือ ท่ีพบในทอ้งตลาด ............................................................... 29 

บทท่ี 4 ............................................................................................................................................. 31 

ผลการศึกษา .................................................................................................................................... 31 

1.  พืชสกุลมะเขือท่ีมีรายงานพบในประเทศไทย ........................................................................ 31 

2. การส ารวจและเก็บตวัอยา่งพืชในสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย ........................................ 31 

3.  การท าพรรณไมอ้า้งอิง (Voucher specimen).......................................................................... 32 

4.  ผลการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอ (Genomic DNA Extraction) ....................................................... 34 

5.  การเพิ่มปริมาณดีเอน็เอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase chain 
reaction;PCR) ...................................................................................................................... 35 

6. การวเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ ............................................................................................. 40 

6.1  ขนาดของดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL ...................................................... 40 

6.2  การเปรียบเทียบวเิคราะห์ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ระหวา่งชนิด .............. 45 

6.3  การเปรียบเทียบวเิคราะห์ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทดใ์นพืชชนิดเดียวกนั .... 49 

6.4  แผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุ  ( Phylogenetic tree) ............................ 51 

 



  

 
 

ญ 

7. การประยกุตใ์ชดี้เอน็เอบาร์โคด้ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ตวัอยา่งผลิตภณัฑพ์ืชสมุนไพรใน
สกุลมะเขือ ท่ีพบในทอ้งตลาด ............................................................................................. 55 

7.1 จีโนมิกดีเอ็นเอจากตวัอยา่งผลิตภณัฑพ์ืชสมุนไพรสกุลมะเขือ ..................................... 55 

7.2   การเพิ่มปริมาณดีเอน็เอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสเพื่อใชใ้นการพิสูจน์
เอกลกัษณ์ของตวัอยา่งผลิตภณัฑพ์ืชสมุนไพรสกุลมะเขือ ........................................ 56 

บทท่ี 5 ............................................................................................................................................. 57 

สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ ...................................................................................................... 57 

1.  การส ารวจและเก็บตวัอยา่งพืชในสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย ....................................... 57 

2. การสกดัจีโนมิกดีเอน็เอและการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส .. 59 

3. การวเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ ............................................................................................. 60 

4. การประยกุตใ์ชดี้เอน็เอบาร์โคด้ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์พืชสมุนไพรและผลิตภณัฑ์จากพืช
สมุนไพร .............................................................................................................................. 63 

สรุปผลท่ีไดจ้ากการวจิยั .............................................................................................................. 63 

ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................................... 64 

ภาคผนวก ........................................................................................................................................ 65 

ภาคผนวก ก : สัณฐานวทิยาของพืชสกุลมะเขือ (Solanum L.) ในงานวจิยัน้ี .............................. 66 

ภาคผนวก ข : ล าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอน็เอบาร์โคด้ต าแหน่ง ITS2, matK และ rbcL ............ 96 

รายการอา้งอิง ................................................................................................................................ 140 

ประวติัผูเ้ขียน ................................................................................................................................ 146 



 ฎ 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางท่ี 1 สรรพคุณทางยาและพิษของพืชในสกุลมะเขือ (Solanum L.)ท่ีพบในประเทศไทย ........ 16 

ตารางท่ี 2 คู่ไพรเมอร์จ าเพาะส าหรับใชใ้นการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL
 ......................................................................................................................................................... 21 

ตารางท่ี 3 สภาวะรอบการท างานและอุณหภูมิท่ีใชข้องปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการเพิ่ม
ปริมาณดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL ............................................................................. 27 

ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์สมุนไพรในสกุลมะเขือท่ีใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยดีเอ็นเอบาร์โคด้
 ......................................................................................................................................................... 30 

ตารางท่ี 5 รายช่ือพืชสกุลมะเขือ (Solanum L.)ท่ีศึกษาในงานวจิยัน้ี ................................................ 33 

ตารางท่ี 6  ผลการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอ ผลการเพิ่มปริมาณปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ผลการอ่าน
ล าดบันิวคลีโอไทดข์องพืชสกุลมะเขือท่ีศึกษาในงานวจิยัน้ี ผลร้อยละความส าเร็จ ........................ 36 

ตารางท่ี 7 ความยาวของล าดบันิวคลีโอไทดท่ี์อ่านไดใ้นต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL ของพืช
สกุลมะเขือ ....................................................................................................................................... 41 

ตารางท่ี 8 ค่าความแตกต่าง Kimura 2-Parameter (K2P) distance ระหวา่งชนิดของพืชสกุลมะเขือ
ในต าแหน่ง ITS2 ............................................................................................................................. 46 

ตารางท่ี 9 ค่าความแตกต่าง Kimura 2-Parameter (K2P) distance ระหวา่งชนิดของพืชสกุลมะเขือ
ในต าแหน่ง matK ............................................................................................................................ 47 

ตารางท่ี 10 ค่าความแตกต่าง Kimura 2-Parameter (K2P) distance ระหวา่งชนิดของพืชสกุลมะเขือ
ในต าแหน่ง rbcL ............................................................................................................................. 48 

ตารางท่ี 11 แสดง GenBank accession number ของพืชสกุลมะเขือในฐานขอ้มูล GenBank ........... 96

            



 ฏ 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 1 ต าแหน่งบริเวณอนุรักษ ์(conserved region), ต าแหน่งบริเวณดีเอ็นเอบาร์โคด้ และต าแหน่ง
เขา้เกาะของไพรเมอร์มาตรฐาน ......................................................................................................... 7 

ภาพท่ี 2 ขั้นตอนในการสร้างดีเอ็นเอบาร์โคด้ ................................................................................... 8 

ภาพท่ี 3 แผนภาพโครงสร้างของไรโบโซมอลดีเอ็นเอ (ribosomal DNA) หน่ึงหน่วย ...................... 9 

ภาพท่ี 4 แผนภาพโครงสร้างของดีเอน็เอบริเวณไอทีเอส (Internal Transcribed Spacer, ITS) ........ 10 

ภาพท่ี 5 แผนภาพแสดงต าแหน่งยนี matK (Maturase K encoding gene) ........................................ 11 

ภาพท่ี 6 แผนภาพแสดงต าแหน่ง trnH – psbA intergenic spacer .................................................... 11 

ภาพท่ี 7 แผนภาพแสดงต าแหน่งยนี atpB และยนี rbcL .................................................................. 12 

ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งป้ายขอ้มูลพรรณไมท่ี้ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลพรรณไม ้.......................................... 23 

ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งพรรณไมอ้า้งอิงของ S. wrightii Benth.ในสกุลมะเขือ แสดงลกัษณะใบ ดอกและ
ผล พร้อมป้ายรหสัหมายเลขตวัอยา่งและป้ายขอ้มูลพรรณไมต้วัอยา่ง ............................................. 32 

ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งผลการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอของพืชสกุลมะเขือ .................................................... 34 

ภาพท่ี 11 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสของพืชสกุล
มะเขือในต าแหน่ง ITS2 .................................................................................................................. 37 

ภาพท่ี 12 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสของพืชสกุลมะเขือใน
ต าแหน่ง matK ................................................................................................................................. 38 

ภาพท่ี 13 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสของพืชสกุลมะเขือใน
ต าแหน่ง rbcL .................................................................................................................................. 39 

ภาพท่ี 14 ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอน็เอบริเวณ ITS2 ของ S. americanum Mill. ........... 42 

ภาพท่ี 15 ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอน็เอบริเวณ matK ของ S. americanum Mill. ........... 43 

ภาพท่ี 16 ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอน็เอบริเวณ rbcL ของ S. americanum Mill. ............ 44 

            



  

 
 

ฐ 

ภาพท่ี 17 การเปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2 (205 คู่เบส) ของ                                   
S. sanitwongsei W. G. Craib. จ  านวน 3 ตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรม Clustal W ............................... 50 

ภาพท่ี 18 ภาพแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2 .................................................................. 52 

ภาพท่ี 19 ภาพแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอน็เอต าแหน่ง matK ................................................................. 53 

ภาพท่ี 20 ภาพแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอน็เอต าแหน่ง rbcL .................................................................. 54 

ภาพท่ี 21 ผลการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอของผลิตภณัฑส์กุลมะเขือ ...................................................... 56 

ภาพท่ี 22 การเปรียบเทียบพืชในสกุลมะเขือท่ีลกัษณะทางสัณฐานวทิยาใกลเ้คียงกนัมาก .............. 58 

ภาพท่ี 23 ตน้มะแวง้นก (Solanum  americanum Mill.) ................................................................... 67 

ภาพท่ี 24 ตน้มะแวง้ (Solanum anguivi Lam.) ................................................................................ 69 

ภาพท่ี 25 ตน้ดบัยาง (Solanum erianthum D. Don.) ........................................................................ 71 

ภาพท่ี 26 ตน้มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) ...................................................................... 73 

ภาพท่ี 27 ตน้มะเขือสาแหรก (Solanum mammosum L.) ................................................................ 75 

ภาพท่ี 28 ตน้มะเขือยาว (Solanum melongena L.) .......................................................................... 77 

ภาพท่ี 29 ตน้มะแวง้ตน้ (Solanum sanitwongsei W. G. Craib.) ...................................................... 79 

ภาพท่ี 30 ตน้มะแขวง้เครือ (Solanum seaforthianum Andrews.) .................................................... 80 

ภาพท่ี 31 ตน้ตอ้ยตัง่  (Solanum spirale Roxb.) ............................................................................... 82 

ภาพท่ี 32 ตน้มะอึก  (Solanum stramoniifolium Jacq.) ................................................................... 84 

ภาพท่ี 33 ตน้มะเขือพวง  (Solanum torvum Sw.) ............................................................................ 86 

ภาพท่ี 34 ตน้มะแวง้เครือ  (Solanum trilobatum L.) ........................................................................ 88 

ภาพท่ี 35 ตน้มะเขือตน้ (Solanum wrightii Benth.) ......................................................................... 91 

ภาพท่ี 36 ตน้มะเขือขม (Solanum aethiopicum L.) ......................................................................... 93 

ภาพท่ี 37 ตน้มะเขือกินใบ (Solanum macrocarpon L.) ................................................................... 95

 

 



 1 
 

 
 

 

บทที ่1  

บทน า 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาที่ท าการวจัิย 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคท่ีมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิต ท าให้มี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะพืชท่ีมีความหลากหลายสูงและมนุษยไ์ด้น าพืชมาใช้

ประโยชน์ทั้งบริโภคและใช้เป็นยารักษาโรค  ปัจจุบนัสมุนไพรในประเทศไทยก าลงัได้รับความ

นิยม ท าให้มีผลิตภณัฑ์รูปแบบต่างๆ ออกมารองรับตามความตอ้งการของประชาชนมากข้ึน ทั้ง

รูปแบบพืชสมุนไพรสดหรือสมุนไพรท่ีมีการแปรรูปเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภค ซ่ึงการน าพืช

สมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคหรือป้องกนัดูแลรักษาสุขภาพจะตอ้งมีการตรวจสอบให้ชัดเจน 

ดงันั้นสมุนไพรท่ีจะน ามาใช้จะตอ้งไดรั้บการตรวจพิสูจน์และมีการระบุชนิดให้ถูกตอ้ง โดยการ

พิสูจน์เอกลกัษณ์และการระบุชนิดของพืชสมุนไพรท่ีใช้ ไดแ้ก่ การใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

การตรวจดูเน้ือเยื่อชนิดต่างๆภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์  หรือผ่านกระบวนการวิเคราะห์องคป์ระกอบ

ทางเคมี (สุชาดา สุขหร่อง, 2553) แต่วิธีเหล่าน้ีมีข้อจ ากดัในเร่ืองของความรวดเร็วและตอ้งใช้

ผูเ้ช่ียวชาญในการระบุชนิด เช่น พืชสมุนไพรต่างชนิดกนัแต่อยู่ในสกุลเดียวกนั อาจมีสารส าคญัท่ี

ใกลเ้คียงกนัท าให้การระบุชนิดพืชสมุนไพรไดไ้ม่ชดัเจน หรือเม่ือพืชสมุนไพรผา่นการแปรรูป ท า

ให้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาเปล่ียนไป ยากต่อการระบุชนิดของพืชสมุนไพร  ในปัจจุบนัมีวิธีการ

ทางชีววิทยาระดบัโมเลกุลท่ีถูกพฒันาข้ึนมาเพื่อใช้ในการระบุชนิดหรือกลุ่มของส่ิงมีชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีความแม่นย  า สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตได้ใน

ระยะเวลาท่ีรวดเร็ว เรียกว่า ดีเอ็นเอบาร์โคด้ วิธีการน้ีอาศยัหลกัการวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์

ของสายดีเอ็นเอช่วงสั้ น ๆ ท่ีมีความผนัแปรสูง สามารถน ามาใช้ระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆได้

เหมือนกบับาร์โคด้ของสินคา้ในห้างสรรพสินคา้หรือร้านคา้สะดวกซ้ือ เม่ือผา่นเขา้เคร่ืองอ่านแลว้

สามารถบอกได้ว่าสินคา้คืออะไร ราคาเท่าใด ทราบวนัท่ีผลิตและวนัหมดอายุ เน่ืองจากแถบเส้น

บาร์โคด้มีขอ้มูลของสินคา้ชนิดนั้นอยู่  ดีเอ็นเอของส่ิงมีชีวิตก็สามารถเปรียบเทียบได้ในท านอง

เดียวกนั   งานวิจยัน้ีไดน้ าหลกัการของดีเอ็นเอบาร์โคด้มาใชใ้นการระบุชนิดของพืชสมุนไพรท่ีอยู่

ในสกุลมะเขือ เน่ืองจากพืชสมาชิกในสกุลน้ีมีทั้งในพืชท่ีถ่ินก าเนิดในประเทศไทยและต่างถ่ิน พบ

การแพร่กระจายตามธรรมชาติเป็นพืชป่าหรือบางชนิดระบาดเป็นวชัพืชในแปลงปลูกพืช มีหลาย
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ชนิดปลูกตามบา้นเป็นพืชสมุนไพรและพืชผกัสวนครัวและยงัพบลกัษณะวิสัย ท่ีแตกต่างไดห้ลาย

ลกัษณะไดแ้ก่ ไมต้น้ ไมพุ้ม่และไมล้ม้ลุก เม่ือศึกษาบญัชีรายช่ือพืชท่ีปรากฏในหนงัสือช่ือพรรณไม้

แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์  (THAI PLANT NAMES TEM SMITINAND) ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2557 (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช , 2557) ในการ

จดัจ าแนกระบุชนิดพืชสกุลมะเขือ ในประเทศไทยดว้ยวิธีการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา มี

ความแตกต่างอยา่งมากจากฉบบัใน พ.ศ. 2544 (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไม้

และพนัธ์ุพืช, 2544) โดยพืชสกุลมะเขือจากฉบบัพ.ศ. 2544 มีทั้งหมด 19 ชนิด แต่ในฉบบัแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2557 ไดมี้การเปล่ียนแปลงและปรับเปล่ียนเป็น 22 ชนิด อยา่งมะเขือเปราะท่ีฉบบัใน 

พ.ศ. 2544 ใชช่ื้อวา่ Solanum aculeatissimum  แต่ในฉบบัแกไ้ขไดมี้เปล่ียนเป็น Solanum capsicoides  

รวมถึงมะเขือเทศท่ีฉบบัใน พ.ศ. 2544 ไดแ้ยกเป็นอีกหน่ึงสกุลคือสกุล Lycopersicon แต่ในฉบบั

แกไ้ขไดน้ ามารวมกบัสกุล Solanum ในช่ือ Solanum lycopersicum    ในการระบุชนิดพืชสกุลมะเขือ

โดยใชล้กัษณะทางสัณฐานวทิยาตอ้งมีส่วนประกอบของตน้ครบทั้งใบ ดอก ผล  เน่ืองจากลกัษณะท่ี

ไม่เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุโดยอาศยัเพศคือตน้และใบของหลายชนิดมีความใกลเ้คียงกนัมาก อีก

ทั้งหลายชนิดมีคุณค่าทางยาสมุนไพรและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  งานวจิยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะใช้

ข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการะบุชนิดของพืชสกุลมะเขือ โดยจะ

ท าการศึกษาหาต าแหน่งดีเอ็นเอ 3 ต าแหน่งได้แก่ ดีเอ็นเอในนิวเคลียส 1 ต าแหน่ง คือ internal 

transcribed spacer 2 (ITS2) และดีเอน็เอในคลอโรพลาสต ์2 ต าแหน่ง คือ matK  และ rbcL  
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ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อส ารวจ รวบรวมและระบุชนิดของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาต าแหน่งดีเอ็นเอบาร์โค้ด 3 ต าแหน่ง ได้แก่ internal transcribed spacer 2 

(ITS2),  matK และ rbcL  มาใชใ้นการระบุชนิดของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย 

3.  เพื่อประยุกตใ์ช้ฐานขอ้มูลดีเอ็นเอบาร์โคด้ท่ีสร้างข้ึนในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ผลิตภณัฑ์

พืชสมุนไพรสกุลมะเขือท่ีพบในทอ้งตลาด 
 

ขอบเขตการศึกษา 

 ท าการรวบรวมและระบุชนิดพืชสกุลมะเขือในประเทศไทยท่ีสามารถเก็บตวัอย่างพืชได้ 

แล้วศึกษาดีเอ็นเอของพืชสกุลมะเขือท่ีเก็บได้ จ  านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ดีเอ็นเอในนิวเคลียส 1 

ต าแหน่ง คือ internal transcribed spacer 2 (ITS2) และดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์ 2 ต าแหน่ง คือ 

matK  และ rbcL จากนั้นเก็บตวัอยา่งผลิตภณัฑ์พืชสมุนไพรสกุลมะเขือท่ีพบในทอ้งตลาด จ านวน

อยา่งนอ้ย 3 ตวัอยา่ง มาตรวจสอบเอกลกัษณ์โดยใชฐ้านขอ้มูลดีเอน็เอบาร์โคด้ท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถรวบรวมและระบุชนิดพืชสกุลมะเขือในประเทศไทย 

2. มีฐานขอ้มูลดีเอ็นเอบาร์โคด้ของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย 

3. มีดีเอ็นเอบาร์โคด้ท่ีเหมาะสมในการระบุชนิดของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย 

4. สามารถใชฐ้านขอ้มูลดีเอน็เอบาร์โคด้ท่ีสร้างข้ึนในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ผลิตภณัฑพ์ืช

สมุนไพรสกุลมะเขือท่ีพบในทอ้งตลาดได ้
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

I.  การพสูิจน์เอกลกัษณ์พืชสมุนไพร 

ปัจจุบนัสมุนไพรถูกใช้เป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตยา เคร่ืองส าอาง และผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารอยา่งแพร่หลาย เพื่อคุณภาพของสมุนไพรและประสิทธิผลของการใช ้การยนืยนัความถูกตอ้ง

ของสมุนไพรจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงเป็นส่ิงแรก วิธีท่ีใช้ในการตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์มี

หลายวธีิ (สุชาดา สุขหร่อง, 2553)ไดแ้ก่ 

1.  การใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา (phenotypic characterization)  

วิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด ไม่ตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษ ใช้การสังเกตลกัษณะความ

แตกต่างหรือความเหมือนของลกัษณะภายนอกและโครงสร้างท่ีเด่นของพืชสมุนไพร เช่น ขนาด 

รูปร่าง สี จ  านวนเส้นใบ ดอก ผล กล่ินเฉพาะตวั วิธีน้ีมีขอ้จ ากดัในการแยกสมุนไพรท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยกนัมากๆ และตอ้งท าโดยผูเ้ช่ียวชาญ เน่ืองจากหากไม่มีความเช่ียวชาญก็จะท าใหก้ารระบุชนิด

พืชผิดพลาดได ้หรือพืชสมุนไพรท่ีถูกแปรรูป ท าให้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาเปล่ียนไป ท าให้ยาก

ต่อการระบุชนิดพืชสมุนไพร 

2.  การตรวจดูเน้ือเย่ือชนิดต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (microscopic characterization)  

วธีิการน้ีมกัใชใ้นกรณีท่ีสมุนไพรนั้นถูกบดมาในรูปผง ตวัอยา่งเช่น ใบของสมุนไพรท่ี

ต่างกนัจะแสดงลกัษณะหรือจ านวนของปากใบไม่เหมือนกนั สมุนไพรท่ีเป็นส่วนแก่นไม่ควรพบ

ปากใบปนอยู่ หรือสมุนไพรบางชนิดจะพบผลึกสารท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัอยู่ด้วย แต่วิธีน้ีก็มี

ขอ้จ ากดัคือผูท่ี้ศึกษาตอ้งมีความเช่ียวชาญในเร่ืองขอ้มูลเน้ือเยื่อพืช ทราบถึงลกัษณะพิเศษของพืช

แต่ละชนิดเพื่อใชใ้นการระบุชนิดพืช หากไม่มีความเช่ียวชาญก็จะท าให้การระบุชนิดพืชเกิดความ

ผดิพลาด 
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3. การวเิคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (chemical constituent)  

วิธีการน้ีเป็นวิธีท่ีใช้ในการตรวจวิเคราะห์สารส าคญัทางเคมีท่ีมีอยู่ในพืชแต่ละชนิด

หรือท ามาตรฐานสารส าคญัของสมุนไพรในปัจจุบนั เน่ืองจากสมุนไพรแต่ละชนิดมีสารส าคญัท่ี

เป็นองคป์ระกอบแตกต่างกนัแต่ขอ้จ ากดัของวธีิน้ีคือส่ิงแวดลอ้ม เช่น แสงแดด ดิน ปริมาณฝน หรือ

ภูมิอากาศ เป็นต้น จะมีอิทธิพลต่อการสร้างปริมาณสารส าคญัให้มากข้ึนหรือน้อยลง และพืช

สมุนไพรต่างชนิดกนัแต่อยูใ่นสกุลเดียวกนัอาจจะมีสารส าคญัท่ีใกลเ้คียงกนั ท าให้ยากต่อการระบุ

ชนิดของพืชสมุนไพร 

4. การใช้ข้อมูลทางพนัธุกรรม (genetic information)  

วิธีการน้ีเป็นการใช้ข้อมูลทางพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอซ่ึงเป็นลักษณะเฉพาะของ

ส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมาช่วยในการจ าแนกและพิสูจน์เอกลกัษณ์พืชสมุนไพร เป็นวิธีท่ีทนัสมยัและ

ก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนดว้ยมีความรวดเร็วและความถูกตอ้งสูง 
 

วธีิการพสูิจน์เอกลกัษณ์ด้วยดีเอน็เอบาร์โค้ด (DNA Barcode) 

ดีเอ็นเอ ( DNA, Deoxyribonucleic acid ) เป็นสารพนัธุกรรมท่ีพบในเซลล์ของส่ิงมีชีวิต             

ดีเอ็นเอบรรจุขอ้มูลทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดนั้นไว ้ซ่ึงมีลกัษณะท่ีผสมผสานมาจาก

ส่ิงมีชีวิตรุ่นก่อนและสามารถถ่ายทอดไปยงัส่ิงมีชีวิตรุ่นถัดไปได้  โครงสร้างของดีเอ็นเอ

ประกอบดว้ยนิวคลีโอไทด์ต่อกนัเป็นสาย แต่ละนิวคลีโอไทด์ประกอบดว้ย phosphate group, 5-

carbon sugar และ nitrogen base โดยดีเอน็เอของพืชนั้นกระจายอยูไ่ดห้ลายแหล่งภายในเซลล์ไดแ้ก่ 

นิวเคลียส(Nucleus), ไมโทครอนเดรีย (Mitochondria) และคลอโรพลาสต ์(Chloroplast)  จึงสามารถ

สกดัดีเอน็เอจากแหล่งต่าง ๆ ภายในเซลลน้ี์มาใชท้  าเป็นดีเอน็เอบาร์โคด้ (DNA Barcode)  

ดีเอ็นเอบาร์โคด้ (DNA Barcode) เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใชล้  าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอ็น

เอบริเวณใดบริเวณหน่ึงหรือหลายบริเวณร่วมกนัในการระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตได้อย่างรวดเร็ว 

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมของดีเอ็นเอบาร์โคด้ คือเป็นดีเอ็นเอช่วงสั้นๆ ประมาณ 400 – 800 เบส และ

สามารถใช้ดีเอ็นเอช่วงน้ีในการระบุชนิดกบัส่ิงมีชีวิตได้ทุกชนิดหรือมากชนิดท่ีสุด โดยเกิดจาก

แนวคิดท่ีตอ้งการสร้างรหสัประจ าตวัของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด ดว้ยหลกัการพื้นฐานท่ีวา่การจดัเรียง

ตัวของเบส 4 ตัว คือ  A (Adenine) T (Thymine) C (Cytosine) และ G (Guanine) โดยในล าดับ            

นิวคลีโอไทด์ของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดตอ้งมีความแตกต่างกนัไปบา้งไม่มากก็นอ้ย และหากน าล าดบั
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นิวคลีโอไทด์ของส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัมาเปรียบเทียบกนั มีการเรียงล าดบัดีเอ็นเอเหมือนกนัหรือ

แตกต่างกนันอ้ยมากจนไม่มีนยัส าคญั (วฒิุพงศ ์มหาค า, 2554) วธีิการระบุชนิดของส่ิงมีชีวติโดยการ

ใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดน้ีได้เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 2003 ในโครงการท่ีช่ือว่า The Barcode of  Life ท่ีมี

จุดมุ่งหมายในการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นสากล ในการระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตพวกยูคาริโอต โดยใช้

ขอ้มูลทางชีววทิยาระดบัโมเลกุล เร่ิมโดยนกัวิจยัของมหาวิทยาลยั Guelph ในประเทศแคนาดาและ

ปี ค.ศ. 2004 ไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงาน Consortium for the Barcode of Life (CBOL) เพื่อ

จดัท ามาตรฐานและคู่มือในการท าดีเอ็นเอบาร์โคด้ และยงัรวบรวมท าฐานขอ้มูลกลางของดีเอ็นเอ

บาร์โคด้ของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ เพื่อท าให้ดีเอ็นเอบาร์โคด้ประสบความส าเร็จมากข้ึน (Kress et al., 

2005) หลกัจากนั้นไดมี้สมาชิกเขา้ร่วมมากข้ึนทั้งพิพิธภณัฑ ์สวนสัตว ์สวนพฤกษศาสตร์ หน่วยงาน

เก็บรักษาพนัธ์ุพืช มหาวทิยาลยั หน่วยงานรัฐบาล และบริษทัเอกชน ประโยชน์ของดีเอ็นเอบาร์โคด้

นั้นนอกจากจะช่วยในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของส่ิงมีชีวิตแลว้ ยงัช่วยในการคน้พบส่ิงมีชีวิตชนิด

ใหม่ๆท่ียงัไม่เคยรู้จกัมาก่อน และช่วยในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีมีความซับซ้อน ยากต่อการระบุชนิดโดยสัณฐานวิทยา และเพื่อลดความ

ผิดพลาดในการระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตต่างๆ รวมถึงการศึกษาคน้ควา้วิจยัด้านวิวฒันาการ ความ

หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย  (อรุณรัตน์ ฉวีราช , 2560) 

(Hebert et al., 2003) 
 

คุณสมบัติของดีเอน็เอบริเวณทีใ่ช้เป็นดีเอน็เอบาร์โค้ด 
1. เป็นบริเวณดีเอ็นเอช่วงสั้น ๆ มีขนาดท่ีเหมาะสมประมาณ 400 - 800 คู่เบส (base pair; bp) 

เพื่อให้ง่ายในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase chain reaction; 

PCR) 

2. เป็นบริเวณดีเอน็เอท่ีตอ้งมีความแตกต่างทางพนัธุกรรม (genetic variability) มากเพียงพอท่ี

ท าให้แยกส่ิงมีชีวิตต่างชนิดกันในระดับชนิด (species) ออกจากกันได้ แต่ต้องมีความแตกต่าง

ภายในชนิดเดียวกนัต ่ามากหรือไม่มีเลย 

3. เป็นดีเอน็เอท่ีมีบริเวณขนาบขา้งเป็นบริเวณอนุรักษ ์(conserved region) เพื่อใชเ้ป็นต าแหน่ง

เขา้เกาะของไพรเมอร์มาตรฐาน ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณนั้นดว้ยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ

เรสได ้(ภาพท่ี 1) (สุชาดา สุขหร่อง, 2553) 
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ภาพท่ี 1 ต าแหน่งบริเวณอนุรักษ ์(conserved region), ต าแหน่งบริเวณดีเอ็นเอบาร์โคด้ และต าแหน่ง
เขา้เกาะของไพรเมอร์มาตรฐาน 
 

ขั้นตอนในการสร้างดีเอ็นเอบาร์โค้ด (ภาพท่ี 2) 

1.   การเก็บและระบุชนิดตวัอยา่งของส่ิงมีชีวิต โดยเร่ิมจากการเก็บตวัอย่าง ถ่ายภาพ บนัทึก

ขอ้มูลให้สมบูรณ์และน ามาระบุชนิดของส่ิงมีชีวิตดว้ยความรู้ทางอนุกรมวิธานหรือผูเ้ช่ียวชาญให้

ถูกตอ้งเพื่อความน่าเช่ือถือของดีเอน็เอบาร์โคด้ 

2.  การสกดัดีเอ็นเอจากตวัอย่างส่ิงมีชีวิตและเพิ่มจ านวนดีเอ็นเอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่               

พอลิเมอเรสในต าแหน่งท่ีตอ้งการศึกษาเป็นดีเอน็เอบาร์โคด้ 

3.   การวิเคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอบาร์โคด้และตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ล าดบันิวคลีโอไทด ์

4.   การน าขอ้มูลเขา้สู่ฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอา้งอิงและหากตอ้งการพิสูจน์ชนิดของ

ตวัอย่างส่ิงมีชีวิตก็ท าได้โดยการสกดัดีเอ็นเอจากตวัอย่าง เพิ่มปริมาณดีเอ็นบริเวณท่ีตอ้งการอ่าน

ล าดับนิวคลีโอไทด์แล้วน าไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลท่ีจดัเก็บไวก้็จะสามารถระบุชนิดของ

ส่ิงมีชีวตินั้นได ้
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ภาพท่ี 2 ขั้นตอนในการสร้างดีเอ็นเอบาร์โคด้ 
 (International Barcode of Life, 2018) 
 

คณะนักวิจยัหลากหลายกลุ่มท่ีสนใจการสร้างดีเอ็นเอบาร์โคด้ได้พยายามคน้หาบริเวณ               

ดีเอ็นเอมาตรฐานท่ีจะน าใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ของส่ิงมีชีวิตทั้งสัตวแ์ละพืช โดยเป็นท่ีทราบกนัดี

ว่ายีน Cytochrome c oxidase subunit 1 (Cox1 หรือ CO1) เป็นบริเวณท่ีเหมาะสมและได้รับการ

ยอมรับมากท่ีสุดส าหรับการสร้างดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสัตว์  (Hebert, Cywinska and Ball, 2003) 

เน่ืองจากเป็นยีนท่ีพบในไมโทคอนเดรียท่ีมีความแปรผนัมากเพียงพอท่ีจะใชแ้ยกและระบุชนิดของ

สัตวไ์ดห้ลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผเีส้ือ (Order Lepidoptera) จากการทดสอบการระบุชนิดของกลุ่ม

ผเีส้ือมากกวา่ 200 ชนิด ท่ีมีความ สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั พบวา่ใหผ้ลในการระบุชนิดผเีส้ือไดถู้กตอ้งถึง 

100% (วุฒิพงศ ์มหาค า, 2554) แต่ในพืชพบวา่ยีน COI มีวิวฒันาการท่ีช้ากว่าในสัตวท์  าให้มีความ

แปรผนัของล าดบันิวคลีโอไทด์นอ้ยเกินไปจึงไม่สามารถน ามาใชใ้นการระบุชนิดพืชไดร้วมถึงพืชท่ี

มีสายววิฒันาการห่างไกลกนั ท าใหต้อ้งมีการศึกษาหาดีเอน็เอต าแหน่งอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมา

ใชเ้ป็นดีเอน็เอบาร์โคด้ของพืช  
 



 9 
 

 
 

ดีเอน็เอต าแหน่งที่นิยมใช้เป็นดีเอน็เอบาร์โค้ดในพืช (สุชาดา สุขหร่อง, 2553) 

1. ดีเอน็เอในนิวเคลยีส 

1.1 ไรโบโซมอลดีเอ็นเอ (ribosomal DNA) 

ไรโบโซมอลดีเอน็เอเป็นบริเวณดีเอน็เอท่ีถูกถอดรหสั มีหนา้ท่ีในการสร้างโปรตีน

ไรโบโซมอลดีเอ็นเอ มีการจดัเรียงตวัเป็นหน่วยซ ้ าเป็นพนั ๆ ซ ้ าในจีโนมพืช ครอบคลุมประมาณ 

10 เปอร์เซนต์ของดีเอ็นเอทั้งหมดในพืช แต่ละหน่วยซ ้ าจะแยกจากกนัโดย intergenic spacer (IGS) 

และแต่ละหน่วยซ ้ าจะประกอบดว้ยส่วนท่ีถูกถอดรหัสจากดีเอ็นเอเป็นอาร์เอ็นเอ เร่ิมจาก external 

transcribed spacer (ETS), nuclear small rDNA (18S), internal transcribed spacer 1 (ITS1), 5.8S 

rDNA, internal transcribed spacer 2 (ITS2) และnuclear large rDNA (26S) ตามล าดับ (ภาพท่ี 3) 

โดยไรโบโซมอลดีเอ็นเอเป็นบริเวณท่ีมีจ านวนชุดของยีนเดียวกนับนโครโมโซมสูงท าให้เพิ่ม

ปริมาณดีเอ็นเอไดง่้าย และยงัมีบริเวณอนุรักษคื์อ 18S, 5.8S และ 26S รวมถึงบริเวณท่ีมีวิวฒันาการ

เร็วคือ ITS และ IGS ท าให้เป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและดีเอ็นเอ

บาร์โคด้ของพืช  
 

 

ภาพท่ี 3 แผนภาพโครงสร้างของไรโบโซมอลดีเอน็เอ (ribosomal DNA) หน่ึงหน่วย  
ประกอบด้วย  external transcribed spacer (ETS), nuclear small rDNA (18S), internal 
transcribed spacer 1 (ITS1), 5.8S rDNA, internal transcribed spacer 2 (ITS2) และ nuclear 
large rDNA (26S) ตามล าดบั 
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1.1.1  ดีเอน็เอบริเวณไอทีเอส (internal transcribed spacer, ITS)  

ดีเอ็นเอบริเวณไอทีเอสแบ่งไดเ้ป็น 2 บริเวณ ไดแ้ก่ ITS1 ท่ีอยู่ระหว่าง 18S-5.8S 

rDNA และ ITS2 ท่ีอยู่ระหว่าง 5.8S-26S rDNA (ภาพท่ี 4) ดีเอ็นเอบริเวณไอทีเอสน้ีถูกใช้ในการ

พิสูจน์เอกลักษณ์พืชมากท่ีสุด เน่ืองจากมีบริเวณอนุรักษ์ จึงสามารถใช้เป็นต าแหน่งเกาะของ                 

ไพรเมอร์มาตรฐาน เพื่อใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่ิงมีชีวิตชนิดต่าง ๆได ้นอกจากน้ีดีเอ็นเอ

บริเวณไอทีเอส ยงัสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสไดง่้ายและมี

ความยาวเหมาะสมในการน าไปหาล าดบัเบส ความยาวรวมของ ITS1 และ ITS2 ประมาณ 600-700 

คู่เบส  

 

ภาพท่ี 4 แผนภาพโครงสร้างของดีเอน็เอบริเวณไอทีเอส (Internal Transcribed Spacer, ITS) 
 ประกอบดว้ย  ITS1ท่ีอยูร่ะหวา่ง 18S-5.8S rDNA และITS2 ท่ีอยูร่ะหวา่ง 5.8S-26S rDNA 

 
 

2.  ดีเอน็เอในคลอโรพลาสต์     

2.1 ยนี matK (Maturase K encoding gene) 

มีขนาดประมาณ 1550 คู่เบส แทรกตวัอยู่ในส่วน intron ระหว่าง 5’ และ 3’ ของ

ยีน trnK ซ่ึงมีขนาดประมาณ 2600 คู่เบส (ภาพท่ี 5)  เป็นยีนท่ีควบคุมการสร้างเอนไซม์ maturase 

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างกรดอะมิโนไลซีน  ยีน matK เป็นยีนท่ีเพิ่มปริมาณด้วยเทคนิคปฏิกิริยา

ลูกโซ่พอลิเมอเรสได้ง่าย มีอตัราวิวฒันาการของล าดบัเบสสูงกว่ายีนอ่ืน ทางกลุ่ม CBOL Plant 

Working Group ได้ศึกษาเปรียบเทียบดีเอ็นเอ 7 บริเวณ ได้แก่ matK, rbcL, rpoB, rpoC1, atpF-

atpH, psbK-psbL และ trnH-psbA ในพลาสติดจากพืชดอก พืชเมล็ดเปลือย 970 ตวัอยา่ง ในพืช 550 

ชนิด พบวา่การใช ้ยีน matK และ rbcL ร่วมกนัมีความเหมาะสมในการใชเ้ป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ของ

พืช (CBOL Plant Working Group et al., 2009)  
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ภาพท่ี 5 แผนภาพแสดงต าแหน่งยนี matK (Maturase K encoding gene)    

2.2 trnH – psbA intergenic spacer  

trnH – psbA intergenic spacer  เป็นดีเอ็นเอส่วนท่ีไม่มีการควบคุมการสร้าง

โปรตีน (non-coding region) ท่ีอยูร่ะหวา่งยีน trnH และยีน psbA (ภาพท่ี 6) ซ่ึงเป็นท่ียีนท่ีท าหนา้ท่ี

ควบคุมการสร้างกรดอะมิโนฮีสทีดีน ส่วนยีน psbA เป็นยีนท่ีสร้างโปรตีนท่ีเป็นองคป์ระกอบของ 

photosystem ll ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ซ่ึงดีเอ็นเอบริเวณน้ีได้ถูกน ามาใช้ใน

การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ส าหรับพืชดอก เน่ืองจากสามารถเพิ่มจ านวนดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่

พอลิเมอเรสไดถึ้งร้อยละ 100 และเป็นบริเวณท่ีมีความแตกต่างในระดบัชนิดสูง (Kress et al., 2005) 

(Sudmoon et al., 2012) 
 

 

ภาพท่ี 6 แผนภาพแสดงต าแหน่ง trnH – psbA intergenic spacer 
 

2.3 ยนี rbcL (RuBisCO large subunit encoding gene) 

ยนี rbcL ในพืชโดยทัว่ไป มกัมีขนาด 1428, 1431, หรือ 1434 คู่เบส เป็นยีนท่ีไม่มี

ส่วนอินทรอน เม่ือถอดและแปลรหสัไดเ้ป็น large subunit ของ ribulose-bisphosphate carboxylase/ 

oxygenase หรือเอนไซม์ rubisco ท าหน้าท่ีในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ

สังเคราะห์ดว้ยแสง ยีน rbcL ใชใ้นการจ าแนกพืชระดบัวงศห์รือเหนือกวา่ระดบัวงศไ์ดดี้ท่ีสุด และ

สามารถใช้ในระดบัสกุลจนถึงสามารถใช้ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ระดบัชนิดไดใ้นพืชบางชนิด มี
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รายงานวา่การใช้ยีน matK ร่วมกบัยีน rbcL ช่วยท าให้การจดักลุ่มและการพิสูจน์เอกลกัษณ์ชดัเจน

ข้ึน (Plunkett et al., 1997) 
 

2.4  ยนี atpB 

ยีน atpB ในพืชมกัมีขนาด 1497 คู่เบส อยู่ถัดจากยีน rbcL ถอดรหัสได้เป็น β-

subunit ของ ATP synthase ซ่ึงเป็นเอนไซม์ท่ีเร่งปฏิกิริยาการสร้าง ATP  ยีน atpB และยีน rbcL มี

ขนาดใกล้เคียงกัน มีอตัราการวิวฒันาการใกล้เคียงกัน (Soltis and Doyle, 2012) ไม่มี intron เช่น 

เดียวกนั จึงนิยมน าดีเอ็นเอส่วน intergenic spacer ท่ีอยู่ระหว่างยีน atpB และยีน rbcL ซ่ึงมีขนาด

ประมาณ 900 คู่เบส (ภาพท่ี 7) มาใชใ้นการพิสูจน์เอกลกัษณ์สมุนไพร สามารถแสดงความสัมพนัธ์

ของอนัดบั Caryophyllales ได้ (Cuénoud et al., 2002) และพืชวงศ์ Solanaceae สกุล Capsicum ได้

อยา่งถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน (Walsh and Hoot, 2001)  

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แผนภาพแสดงต าแหน่งยนี atpB และยนี rbcL 

2.5 trnL-trnF intergenic spacer 

เป็นดีเอ็นเอส่วนท่ีไม่มีการควบคุมการสร้างโปรตีน (non-coding region) ท่ีอยู่

ระหวา่งยีน trnL และยนี trnF ซ่ึงเป็นท่ียีนท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการสร้างกรดอะมิโนลูซีนและฟีนิลอะ

ลานีน ซ่ึงดีเอ็นเอบริเวณน้ีจะมีอตัราการแทนท่ีของเบสสูงจึงสามารถใชใ้นการระบุชนิดพืชไดแ้ละ

นิยมใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการในระดบัวงศแ์ละระดบัสกุล เพื่อแกปั้ญหาเก่ียวกบั

การจดัจ าแนกพืชโดยใชล้กัษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีไม่ชดัเจน (Bortiri et al., 2001) และมีการใชใ้น

การพิสูจน์เอกลกัษณ์พืชสมุนไพรในสกุล Cinnamomum (Kojoma et al., 2002) และสกุล Stemona 

(Fan et al., 2009) 
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จากการศึกษาเพื่อหาดีเอ็นเอต าแหน่งท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาใชเ้ป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ของ

พืช โดย Chen และคณะ (Chen, S. et al., 2010) ท่ีไดท้  าการศึกษาการเปรียบเทียบดีเอ็นเอ 7 บริเวณ 

ไดแ้ก่ psbA – trnH, matK, rpoC1, rbcL, ycf5, ITS2, และ ITS ในพืชสมุนไพร จากตวัอยา่งทั้งหมด 

6,600 ตวัอย่าง จากพืช 4,800 ชนิด 753 สกุล พบว่า ดีเอ็นเอบริเวณ internal transcribed spacer 2 

(ITS2) มีความสามารถในการแยกความแตกต่างของพืชระดบัชนิดได ้92.7% ซ่ึงแสดงความสามารถ

ในการจ าแนกชนิดของพืชสมุนไพรไดม้ากท่ีสุด จึงเสนอวา่ ต าแหน่ง ITS2 มีความเหมาะสมในการ

ใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดส าหรับพืช    นอกจากนั้น Chen และคณะ (Chen, Q. et al., 2012) ไดศึ้กษา

หาต าแหน่งดีเอ็นเอบาร์โคด้ส าหรับพืชสมุนไพรในวงศ์ Verbenaceae โดยท าการศึกษาดีเอ็นเอใน

คลอโรพลาสต์ 3 บริเวณ ได้แก่ psbA – trnH, matK, rbcL และไรโบโซมอลดีเอ็นเอ 2 ต าแหน่ง 

ไดแ้ก่ ITS และ ITS2 พบวา่ บริเวณท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ของพืช

วงศ ์Verbenaceae คือต าแหน่ง ITS2 และ psbA – trnH  และจากการศึกษาของ Xin และคณะ (Xin et 

al., 2013) ท่ีท าการศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้บริเวณ ITS2 ในพืช Lycium barbarum , Lycium chinense 

และ Lycium   เปรียบเทียบกนัจ านวน 67 ตวัอยา่ง พบวา่ ITS2 เป็นต าแหน่งท่ีมีประสิทธิภาพในการ

แยกความแตกต่างระหว่าง Lycium ทั้ง 3 ชนิดได้ ซ่ึงให้ผลสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Yao และ

คณะ (Yao et al., 2010) ท่ีศึกษาดีเอ็นบาร์โคด้บริเวณ ITS2 ในการระบุชนิดของส่ิงมีชีวติทั้งพืชและ

สัตว ์โดยมีจ านวนพืช 50,790 ตวัอยา่ง และจ านวนสัตว ์12,221 ตวัอยา่ง พบวา่ ITS2 สามารถใชแ้ยก

ส่ิงมีชีวิตได้  รวมถึงมีการศึกษาพืชในสกุลมะเขือจ านวน 162 ชนิด 248 ตวัอย่าง พบว่า ประสบ

ความส าเร็จในการใช้ ITS2 เพื่อระบุชนิดพืชถึงร้อยละ 83.9  แต่ส าหรับพืชบางชนิดดีเอ็นเอใน

ต าแหน่ง matK และ rbcL ก็พบว่าเหมาะสมส าหรับการจ าแนกชนิดพืชได้ อย่างการศึกษาของ 

Sudmoon และคณะ (Sudmoon et al., 2012) ท่ีศึกษาดีเอน็เอบาร์โคด้ของพืชสกุลพริกไทย โดยศึกษา

ยีน matK ยีน rpoC1 และ psbA – trnH เพื่อใช้ในการระบุชนิดของพืชในสกุลพริกไทยท่ีอยู่ในรูป

พืชสด ช้ินส่วนพืชตากแห้ง และผงยา พบว่า ยีน matK ยีน rpoC1 และ psbA – trnH สามารถใชใ้น

การระบุชนิดพืชในสกุลพริกไทยท่ีอยูใ่นรูปแบบต่างๆได ้ และการศึกษาของ นฤมล ธนานนัต์ และ

คณะ (นฤมล ธนานันต์, 2558) ท่ีศึกษาการจ าแนกพนัธ์ุและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง

พนัธุกรรมของกลว้ยไมส้กุลหวายกลุ่มเอ้ืองสายโดยใชล้ าดบันิวคลีโอไทด์ของยนี matK และ rpoC1 

พบว่า ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีนทั้งสองสามารถใช้จ  าแนกชนิดของกลว้ยไมส้กุลหวายกลุ่มเอ้ือง

สายได ้และสามารถประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการปรับปรุงพนัธ์ุ นอกจากน้ีเม่ือน าล าดบันิวคลีโอ

ไทด์ของกลว้ยไมส้กุลหวายกลุ่มเอ้ืองสายทั้ง 13 ชนิด มาเปรียบเทียบกนั พบวา่ล าดบันิวคลีโอไทด์
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ของยีน matK มีความแตกต่างกัน 30 ต าแหน่ง และล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 มีความ

แตกต่างกนั 20 ต าแหน่ง ซ่ึงสามารถน าไปพฒันาเป็นเคร่ืองหมายดีเอ็นเอท่ีจ าเพาะต่อชนิดของ

กล้วยไมส้กุลหวายกลุ่มเอ้ืองสายได ้  รวมถึงการศึกษาของ Boonsom และคณะ (Boonsom et al., 

2012) ท่ีศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ของตน้รากสามสิบ (Asparagus racemosus) ท่ีมีสรรพคุณทางยาใน

การตา้นทานการอกัเสบ โดยใชล้ าดบันิวคลีโอไทด์ของยนี matK พบวา่ ยนี matK สามารถใชใ้นการ

ระบุชนิดของตน้รากสามสิบได ้ ซ่ึงให้ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bharatha และคณะ 

(Nandhini et al., 2013) ท่ีศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ของ Coffea congensis และ Coffea canephora ใน

ประเทศอินเดียโดยใชย้นี matK และยีน rbcL พบวา่ยนี matK และยนี rbcL สามารถใชก้ารระบุชนิด

ของตน้กาแฟรุ่นลูกไดว้า่เป็นตน้กาแฟชนิด Coffea congensis หรือ Coffea canephora 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีงานวิจัยท่ีพยายามหาบริเวณของดีเอ็นเอ

บาร์โคด้ของพืชเพียงต าแหน่งเดียว แต่ดว้ยขอ้จ ากดัในแต่ละบริเวณท่ีน ามาใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ 

ทางหน่วยงาน CBOL Plant Working Group  จึงเสนอให้ดีเอ็นเอต าแหน่งยีน matK และยีน rbcL 

เป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ของพืชโดยใช้ร่วมกันจึงมีประสิทธิภาพในการระบุชนิดพืชดีท่ีสุด ผลการ

ทดสอบพบวา่การใชย้นี matK และยนี rbcL ร่วมกนัในการระบุพืชในระดบัชนิดไดถู้กตอ้งประมาณ 

72% (CBOL Plant Working et al., 2009) แต่ยนี matK และยนี rbcL ก็ยงัไม่ใช่บริเวณท่ีสมบูรณ์แบบ

ท่ีสุด ในปี ค.ศ.2010 ทางนักวิจัยประเทศจีนได้เสนอให้บริเวณ ITS2 เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ด

มาตรฐานสากลดว้ยบริเวณ ITS2 สามารถระบุชนิดพืชไดถู้กตอ้งถึง 92.7% (Chen, S. et al., 2010) 

แต่บริเวณ ITS2 ใชใ้นการระบุชนิดพืชในวงศ ์Fabaceae ไดต้ ่ากวา่ 60% (Gao et al., 2010) ดงันั้นจึง

มีการแนะน าให้ใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดหลายต าแหน่งร่วมกันในการระบุชนิดพืชเพื่อความถูกต้อง

แม่นย  า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาในพืชสกุลมะเขือท่ีศึกษาดีเอน็เอบาร์โคด้ในต าแหน่ง ndhF  และ 

trnS-trnG จากคลอโรพลาสต์ และต าแหน่ง waxy จากนิวเคลียส พบวา่การใช้ต าแหน่งดีเอ็นเอจาก

คลอโรพลาสต์และนิวเคลียสร่วมกนั สามารถจ าแนกพืชสกุลมะเขือได ้(Zhang, W. et al., 2013)  

ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงเลือกใช้วิธีการพิสูจน์เอกลกัษณ์ด้วยดีเอ็นเอบาร์โคด้ (DNA Barcode) จาก            

ดีเอ็นเอในต าแหน่ง ITS2,  matK และ rbcL ซ่ึงมีความสามารถในการใช้เป็นดีเอ็นเอบาร์โคด้ท่ีสูง

กวา่ต าแหน่งอ่ืน โดยเลือกใชพ้ืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยในการวจิยั 
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II.  พืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) 

พืชวงศม์ะเขือ (Solanaceae) ท่ีพบในประเทศไทยมี 12 สกุล 46 ชนิด เป็นพืชท่ีอยูใ่นสกุล

มะเขือ (Solanum L.) มี 22 ชนิด (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 

2557) จากพืชสมาชิกในสกุลน้ีทัว่โลกท่ีมีประมาณ 1,500 ชนิด ซ่ึงมีเขตการกระจายพนัธ์ุบริเวณเขต

ร้อนและก่ึงร้อนทวปีอเมริกาและทวปีอเมริกาใตแ้ละแพร่กระจายพนัธ์ุต่อไปยงัทวปีแอฟริกาและ

ออสเตรเลีย ส่วนท่ีพบในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 25 ชนิด (Somprasong et al., 

2002)  
 

ลกัษณะทัว่ไปทางพฤกษศาสตร์ 

ลกัษณะวสิัย  เป็นไมพุ้ม่หรือไมล้ม้ลุก  

ใบ เป็นใบเด่ียว พบนอ้ยท่ีเป็นใบประกอบ การเรียงตวัของใบสลบั แต่บางชนิดโดยเฉพาะ

สกุล Solanum L. ใบท่ีอยูใ่กลช่้อดอกจะอยูชิ่ดกนัมาก ท าให้มองดูคลา้ยใบเรียง ตรงขา้ม เน่ืองจาก

กา้นใบของใบล่างไปเจริญทาบติดกบัล าตน้หรือก่ิง ท าใหใ้บล่างดงักล่าวไปอยูชิ่ดติดกบัใบบน ขอบ

ใบเรียบ หรือหยกัเวา้ ใบไม่มีหูใบ 

ดอก ส่วนมากเป็นช่อแบบช่อกระจุก ท่ีเป็นดอกเด่ียว ๆ มีน้อย ดอกสมบูรณ์เพศและ

สมมาตรตามรัศมี องคป์ระกอบของดอกอยูใ่ตรั้งไข  

กลีบเล้ียง มีจ  านวน 5 กลีบ ยกเวน้มีบางชนิดท่ีมี 4 หรือ 6 กลีบ กลีบเล้ียงโคนเช่ือมกัน

เล็กนอ้ยท่ี หรือแยกกนั และกลีบเล้ียงติดทน 

กลีบดอก มีจ านวน 5 กลีบ เช่ือมติดกนัเป็นรูปแตร (funnel) รูปกงลอ้ (rotate) หรือรูประฆงั 

(campanulate ) ดอกบานกลีบดอกมีรอยพบัจีบ (plicate) 

เกสรเพศผู ้มีจ  านวน 5 เกสร แยกกนั กา้นอบัเรณูติดบนกลีบดอก และสับหวา่งกบักลีบดอก

ทั้ง 5 อบัเรณูแตกเป็นรูตรงปลาย หรือแตกตามยาว 

เกสรเพศเมีย มี 2 คาร์เพลเช่ือมกนั รังไข่อยูเ่หนือวงกลีบ รังไข่มี 2 หอ้งหรือรังไข่ท่ีค่อนขา้ง

แก่จะเห็นมากกว่า 2 ห้อง เน่ืองจากเกิดผนงักั้นห้องเทียมข้ึนมาภายหลงั ออวุลจ านวนมาก พลาตา

เซนตารอบแกนร่วม และพลาตาเซนตามกัขยายใหญ่เป็นเน้ือ 
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ผล เป็นผลสดมีเน้ือหลายเมล็ด หรือเป็นผลแหง้แตก 

เมล็ด มีจ านวนมาก มกัมีลกัษณะแบน เมล็ดมีเอนโดสเปิร์ม (ก่องกานดา ชยามฤต, 2549) 

(ก่องกานดา ชยามฤต, 2559) 

พืชวงศ์มะเขือท่ีพบในประเทศไทย มีหลายชนิดท่ีเป็นพืชสมุนไพร โดยเฉพาะพืชสกุล

มะเขือท่ีมีสรรพคุณทางยาท่ีไดรั้บความนิยมและน ามาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย แต่พืชในสกุลมะเขือน้ี 

บางส่วนก็มีพิษ หากน ามาใชอ้าจเป็นอนัตราย ดงันั้นจึงควรมีการตรวจสอบชนิดของพืชสกุลมะเขือ

ก่อนน ามาใช ้ โดยสรรพคุณทางยาและพิษของพืชในสกุลมะเขือ แสดงในตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 สรรพคุณทางยาและพิษของพืชในสกุลมะเขือ (Solanum L.)ท่ีพบในประเทศไทย 
ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือทอ้งถ่ิน สรรพคุณ 

S. americanum Mill. มะแวง้นก ทั้งตน้ รักษามะเร็งเตา้นม มะเร็งปากมดลูก  แกไ้ขห้วดั ตวัร้อน 

  รากและผล น ามาตม้  เป็นยาบ ารุงร่างกาย แกอ้าการอ่อนเพลีย 

  ใบ  รักษาแผล รักษาโรคไขขอ้อกัเสบ 
  ผลสุก รักษากลาก ลดอาการเกร็งของกลา้มเน้ือ1 
  พิษ  ผลดิบ มีสารพิษ Slanine ออกฤทธ์ิระคายเคืองต่อระบบ

ทางเดินอาหาร1  
S. anguivi Lam. มะแวง้ ทั้งตน้  แกโ้ลหิตออกทางทวารหนกั ทวารเบา 
  ราก  แกเ้สมหะ น ้ าลายเหนียว แกไ้อ แกไ้ขส้นันิบาต แกโ้ลหิต

ออกทางทวารหนกั ทวารเบา 
  ใบ  บ ารุงธาตุ แกว้ณัโรค แกไ้อ 
  ผล  บ ารุงน ้ าดี รักษาโรคเบาหวาน แกไ้อ แกเ้สมหะ แกน้ ้ าลาย

เหนียว แกค้อแหง้ ขบัปัสสาวะ รักษาโรคทางไต และกระเพาะ
ปัสสาวะ แกโ้ลหิตออกทางทวารหนกั ทวารเบา 2 

S. erianthum D. Don. ดบัยาง ทั้งตน้ ช่วยลดการอกัเสบจากแผลท่ีเกิดจากแผลไฟไหม ้
  ราก ลดระดบัน ้ าตาลในเลือด แกค้ล่ืนไส ้อาหารเป็นพิษ  รักษา

อาหารทอ้งร่วง โรคบิด 
  ใบ  แกอ้าการปวดศีรษะ ปวดฟัน  ใชเ้ป็นยาหา้มเลือด แกฟ้กช ้า 

รักษาโรคเกาต ์3 
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ตารางท่ี 1 สรรพคุณทางยาและพิษของพืชในสกุลมะเขือ (Solanum L.)ท่ีพบในประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือทอ้งถ่ิน สรรพคุณ 

S. lycopersicum L. มะเขือเทศ ผล ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา ลดการเกิดมะเร็งล าไสแ้ละ
มะเร็งต่อมลูกหมาก รักษาสิว บ ารุงผิวลดร้ิวรอย  มีวติามินซีสูง
จึงป้องกนัและรักษาโรคลกัปิดลกัเปิด  ช่วยระบบการยอ่ยและ
การขบัถ่าย4 

S. melongena L. มะเขือยาว รากและล าตน้  รักษาโรคบิดเร้ือรัง  รักษาแผลเทา้เป่ือยอกัเสบ 

  ใบแหง้  แกปั้สสาวะขดั โรคหนองใน  
  ผล  มีสารตา้นอนุมูลอิสระ รักษาหลอดเลือดโลหิตและหวัใจ 

ป้องกนัการเกิดโรคความดนัโลหิตสูง ช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน5 
S. spirale Roxb. ตอ้ยตัง่ ใบ น าไปยา่งไฟใหอ่้อนนุ่ม เค้ียวใหล้ะเอียด ด่ืมน ้ าอุ่นตาม ช่วย

แกไ้ข ้แกจุ้กเสียด แน่นทอ้ง หรือใชเ้ขา้ต ารับยาแกไ้ข ้ 

  ใบและตน้ ใชเ้ขา้ต ารับยาแกน่ิ้ว แกไ้ข ้แกอ้าหารเป็นพิษ ทอ้งร่วง 
  ล าตน้ ใชเ้ขา้ต ารับยาแกห้า้ราก (แกท้อ้งอืด) 6 
S. stramoniifolium 
Jacq. 

มะอึก ราก  ดบัพิษร้อนในร่างกาย ลดไข ้แกน้ ้ าลายเหนียว ช่วยแกป้วด 
ช่วยกระทุง้พิษไขท่ี้มีตุ่ม  

  ใบ  แกป้อดบวม ใชต้  าแกพิ้ษฝี 
  ผล  กดัเสมหะ แกอ้าการไอ7   
S. torvum Sw. มะเขือพวง ทั้งตน้ แกอ้าการหืด  
  ราก  รักษารอยเทา้แตก โรคตาปลา  แกพิ้ษในร่างกาย 
  ใบ ช่วยขบัเหง่ือ แกอ้าการชกั แกป้วด รักษาโรคผิวหนงั ช่วย

หา้มเลือด  เป็นยาระงบัประสาท 
  ผล  ช่วยต่อตา้นโรคมะเร็ง ช่วยยบัย ั้งเช้ือไวรัส  ขบัเสมหะ ลด

ระดบัน ้ าตาลในเลือด ลดระดบัคอเลสเตอรอล  รักษาโรคความ
ดนัโลหิตสูง  ช่วยยบัย ั้งการแขง็ตวัของเลือด  บ ารุงร่างกาย  ช่วย
บรรเทาและรักษาอาการภูมิแพ ้ เสริมสร้างระบบภูมิคุม้กนัของ
ล าไส ้ 

  ใบและผล  ช่วยในการขบัปัสสาวะ8 
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ตารางท่ี 1 สรรพคุณทางยาและพิษของพืชในสกุลมะเขือ (Solanum L.)ท่ีพบในประเทศไทย (ต่อ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือทอ้งถ่ิน สรรพคุณ 

S. trilobatum L. มะแวง้เครือ ทั้งตน้   ขบัเหง่ือ แกไ้อ แกหื้ด ขบัปัสสาวะ 

  ตน้   แกห้ญิงทอ้งข้ึนในขณะมีครรภ ์แกไ้อ ขบัเสมหะ แกน้ ้ าลาย
เหนียว กระทุง้พิษไข ้ขบัปัสสาวะ 

  ราก   แกโ้ลหิตออกทางทวารหนกั ทวารเบา แกไ้อ แกข้บัเสมหะ
ใหต้ก แกหื้ด ขบัปัสสาวะ แกไ้ขส้นันิบาต บ ารุงธาตุ แกน้ ้ าลาย
เหนียว กระหายน ้ า แกว้ณัโรค 

  ใบ   บ ารุงธาตุ แกไ้อ แกน้ ้ าลายเหนียว 
  ผลสด  แกไ้อ ขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ รักษาโรคเบาหวาน บ ารุงดี 

แกน้ ้ าลายเหนียว บ ารุงเลือด แกโ้ลหิตออกทางทวารหนกัทวาร
เบา2 

1(MedThai, 2017) 2(สุนทรี สิงหบุตรา, 2561) 3(MedThai, 2015) 4(MedThai, 2013) 5(MedThai, 2013) 
6(กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2552) 7(MedThai, 2013) 8(MedThai, 2017) 
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lll.   การวเิคราะห์ความแตกต่างของล าดับนิวคลโีอไทด์ระหว่างชนิด 

ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบดว้ยดีเอ็นเอท่ีมีการจดัเรียงตวัของล าดบันิวคลีโอไทด์แตกต่างกนั

ออกไปในส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิด ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของส่ิงมีชีวิตนั้น ๆ หากน าล าดบันิวคลีโอไทด์

มาเปรียบเทียบกนัก็จะเกิดความแตกต่างในแต่ละคู่เบสท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง เช่น 

การขาดหาย การเป็นคู่ หรือการสับเปล่ียนของล าดบันิวคลีโอไทด์ นอกจากน้ียงัมีการเปล่ียนแปลง

อีกประเภทหน่ึงท่ีมกัเกิดข้ึนได ้คือ การแทนท่ีของเบส (base substitution) จากนิวคลีโอไทด์หน่ึง

เป็นนิวคลีโอไทดห์น่ึง ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1. การเกิดแทรนซิชนั (transition) ซ่ึงมี

การแลกเปล่ียนนิวคลีโอไทด์ภายในหมู่เบสเดียวกนั เช่น ระหวา่งอะดีนีน (adenine, A) และกวันีน 

(guanine, G) ซ่ึงเป็นหมู่เพียวรีน (purine) เหมือนกนั หรือระหวา่งไทมีน (thymine, T) และไซโทซีน 

(cytosine, C) ซ่ึงเป็นหมู่ไพริมิดีน (pyrimidine) เหมือนกัน และ2. การเกิดแทรนส์เวอร์ชัน 

(transversion) จะเป็นการแลกเปล่ียนกนัระหว่างหมู่เบส เช่น จากหมู่เพียวรีน (A, G) กลายเป็นหมู่

ไพริมิดีน (C, T) หรือในทางกลบักนั (เจษฎา เด่นดวงบริพนัธ์, 2555) ซ่ึงการเปล่ียนแลงดงักล่าวท า

ให้เกิดความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต เม่ือน ามาจัดเรียงล าดับนิวคลีโอไทด์จึงสามารถแสดง

ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการของส่ิงมีชีวติได ้โดยค านวณจากระยะห่างทางวิวฒันาการระหวา่งสาย

นิวคลีโอไทด ์ซ่ึงค านวณไดห้ลายวธีิ เช่น 

1. Jukes-cantor เป็นวิธีการค านวณระยะห่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ จากสมมุติฐานท่ีว่าล าดบั   

นิวคลีโอไทดท์ั้ง 4 ชนิด ถูกแทนท่ีอยา่งอิสระ ทั้งแบบแทรนซิชนัและแทรนส์เวอร์ชนัในอตัราส่วน

ท่ีเท่ากนั (Jukes and Cantor, 1969) 

2. Kimura 2 parameter (K2P distance) เป็นวิธีการค านวณระยะห่างของล าดับนิวคลีโอไทด์ 

จากสมมุติฐานท่ีว่าล าดบันิวคลีโอไทด์ทั้ง 4 ชนิด มีอตัราการแทนท่ีแบบแทรนซิชนัและแทรนส์

เวอร์ชันในสัดส่วนท่ีไม่เท่ากัน ซ่ึงวิธีน้ีนิยมใช้ในการศึกษาความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการของ

ส่ิงมีชีวติและวเิคราะห์ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทดร์ะหวา่งชนิด (Kimura, 1980) 

3. Tamura 3 parameter เป็นวิธีการค านวณระยะห่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ จากสมมุติฐานท่ีวา่

ล าดบันิวคลีโอไทด์ทั้ง 4 ชนิด มีอตัราการแทนท่ีแบบแทรนซิชนัและแทรนส์เวอร์ชนัในสัดส่วนท่ี

เท่ากนั รวมถึงค านวณอตัราส่วนการจบัคู่ระหวา่งเบสกวันีนและไซโทซีน (G+C-content) (Kimura, 

1981) 
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 บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิย 

3.1  สารเคมี วสัดุและอุปกรณ์ 

3.1.1 สารเคมี 

  2x PCR buffer ส าหรับ KOD FX Neo TOYOBO 
  Deoxyribonucleotide triphosphates (dNTPs) TOYOBO 
  Dimethyl sulfoxide (DMSO) Thermo scientific 
  Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) Merck 
  KOD FX Neo  TOYOBO 
  Tris base Vivantis 
  เอทานอล (Ethanol absolute) Merck 
 ชุดท าช้ินดีเอน็เอใหบ้ริสุทธ์ิ  GenepHlow Gel/PCR Kit  Geneaid 

 ชุดสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอพืช Gel/PCR DNA Fragments Extraction Kit Geneaid 

  ดีเอ็นเอมาตรฐาน (100 bp, 1 Kb และ 2-log DNA Ladder) SMOBIO 
  พีซีอาร์ไพรเมอร์ (ตารางท่ี 2) Biolegio,Sigma 
  ฟีนอล (Phenol)  Gammaco 
  สียอ้มเอธิเดียมโบรไมด ์(Ethidium Bromide, EtBr) Life technologies 
  อะกาโรส (Agarose) Vivantis 
 สารอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นสารท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ (analytical grade) 
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ตารางท่ี 2 คู่ไพรเมอร์จ าเพาะส าหรับใชใ้นการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL 
ต าแหน่งดีเอ็นเอ ช่ือคู่ไพรเมอร์ ล าดับนิวคลโีอไทด์ของคู่ไพรเมอร์ 

ITS21 S2F 5 ATGCGATACTTGGTGTGAAT 3 

 S3R 5 GACGCTTCTCCAGACTACAAT 3 

matK2 3F_KIM 5 CGTACAGTACTTTTGTGTTTACG 3 

 1R_KIM 5 ACCCAGTCCATCTGGAAATCTTG 3 

rbcL3 1F 5ATGTCACCACAAACAGAAAC 3 
 724R 5TCGCATGTACCTGCAGTAGC 3 

1(Chen, S. et al., 2010)  2(Kress et al., 2009)  3(Bafeel et al., 2012) 
3.1.2 วสัดุและอุปกรณ์ 

 กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล HS35(EXR) Fugifilm 
 เคร่ืองชัง่สาร Sartorius 

 เคร่ืองถ่ายภาพเจลและโปรแกรมวเิคราะห์ (Gel Document and Analysis system) Syngene 
 เคร่ืองปรับค่าความเป็นกรดเบส (pH meter) Schott instrument 

 เคร่ืองป่ันผสม (Vortex mixture) Labnet 

 เคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมดว้ยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Thermal cycler) Gene amp  

 เคร่ืองแยกสารพนัธุกรรมแบบแนวนอน (Gel Electrophoresis) Mupid-exU 

 เคร่ืองวดัปริมาณสารพนัธุกรรม  
 (Micro-volume nucleic acid spectrophotometer) Actgene, Nas-99 nudrop 
 เคร่ืองหมุนเหวีย่ง Gyrozen 

 ตูอ้บแหง้พรรณไม ้  BINDER 

 ไมโครปิเปตต ์ BioPette 

 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) Daiki scientific 

 กระดาษแขง็ลูกฟูก  Gene amp 

กระดาษหนงัสือพิมพ ์

โกร่งบดยา 

 เชือกรัดแผงไม ้2 เส้น กวา้ง 2-3 ซ.ม. ยาว 1.5 ม. 
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 แผงอดัพนัธ์ุไม ้ขนาด 30 ซ.ม. x 45 ซ.ม. 

 พาราฟิลม ์

 ไมโครปิเปตตทิ์ป 

 หลอดพีซีอาร์ ขนาด 0.5 มิลลิลิตร 

 หลอดไมโครเซนทริฟิวจพ์ลาสติก ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 

   

   3.2  ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 

3.2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดพืชสกุลมะเขือทีพ่บในประเทศไทย 

ตรวจสอบรายช่ือและจ านวนชนิดของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยจากฐานขอ้มูล

ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินนัทน์ (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไม้

และพนัธ์ุพืช, 2557) 

3.2.2  ส ารวจและเกบ็ตัวอย่างพืชสกุลมะเขือทีพ่บในประเทศไทย 

เก็บตวัอยา่งพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย  อยา่งนอ้ยชนิดละ 1 ตวัอยา่ง และท าการ

ระบุชนิดพืชโดยดูจากลกัษณะสัณฐานวทิยาของพืชเทียบกบัคู่มือจ าแนกพรรณไม ้ซ่ึงไดแ้ก่ Flora of 

China และ Flora of British India และน าไปเทียบกบัตวัอย่างพรรณไมท่ี้จดัเก็บอยู่ในหอพรรณไม ้

ส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช กรมป่าไม ้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายช่ือของ

พืชพรรณไม้จากฐานข้อมูล The Plant List (The Plant List, 2018) และ  IPNI  (International Plant 

Name Index, 2018) โดยจะท าการจดัเก็บตวัอย่างพืชเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1. ตวัอย่างพืชท่ีใช้ท า

พรรณไมอ้า้งอิง และส่วนท่ี 2 ตวัอยา่งพืชท่ีใชส้กดัจีโนมิกดีเอน็เอ (Genomic DNA Extraction) 

 

3.2.3  การจัดท าพรรณไม้อ้างองิ (Voucher specimen) 

ตวัอย่างพืชท่ีใช้ท าพรรณไมอ้า้งอิงโดยท าการอดัแห้งพรรณไมเ้พื่อเป็นตวัอย่างอา้งอิง 

(Voucher specimen) ตามวิธีของ (ก่องกานดา ชยามฤต, 2541) โดยการตรวจหาช่ือพรรณไม ้ตอ้ง

อาศยัลกัษณะต่าง ๆ ของใบ ดอก และผลเป็นส าคญั ดงันั้นการเก็บตวัอยา่งพรรณไม ้จึงใชส่้วนของ

ตวัอยา่งท่ีประกอบดว้ยใบ ดอก และผลท่ีมีความสมบูรณ์ครบ บนัทึกภาพทุกส่วนของพืชและจดัเก็บ

รวบรวมเป็นฐานขอ้มูล 
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น าตัวอย่างมาล้างท าความสะอาด แล้วจัดเรียงลงในกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เห็น

รายละเอียดในส่วนต่างๆชัดเจน พร้อมติดป้ายรหัสและป้ายขอ้มูลพรรณไมท่ี้จดัเก็บ (ภาพท่ี 8) 

จากนั้นน าตวัอยา่งใส่ในแผงไมท่ี้รองดว้ยกระดาษแข็งลูกฟูก น าไปตากแดดหรืออบท่ีอุณหภูมิ 60 

องศาเซลเซียส ในตูอ้บแห้งพรรณไมจ้นพรรณไมแ้ห้งแล้วอาบพรรณไมด้้วยน ้ ายาอาบพรรณไม้

ป้องกนัเช้ือราและแมลง น าพรรณไมเ้ยบ็ติดกบักระดาษแข็ง แลว้น าพรรณไมท่ี้ไดส่้งเก็บรักษาไว้

กบัส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช กรมวชิาการเกษตร  

 

ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งป้ายขอ้มูลพรรณไมท่ี้ใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลพรรณไม ้
 

3.2.4  การสกดัจีโนมิกดีเอน็เอ (Genomic DNA Extraction) 

การสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุลมะเขือน้ีจะใชส่้วนของใบสดท่ีไม่อ่อนหรือ

แก่จนเกินไป โดยน าตวัอยา่งใบสดมา 50 มิลลิกรัม มาเช็ดท าความสะอาดดว้ยเอทิลแอกอฮอลค์วาม

เขม้ขน้ร้อยละ 70  แลว้น าตวัอยา่งใบสดพืชสกุลมะเขือใส่ลงในโกร่งท่ีเช็ดท าความสะอาดดว้ยเอทิล

แอกอฮอล์ความเขม้ขน้ร้อยละ 70  เช่นกนั เติมไนโตรเจนเหลวลงไปเพื่อให้ตวัอยา่งพืชสกุลมะเขือ

แข็งตวั ท าการบดตวัอย่างให้ละเอียดอย่างรวดเร็ว   ท าการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอตามวิธีการของชุด

สกดั Genemic DNA mini Kit (Plant)(Geneaid) โดยมีขั้นตอนดงัน้ีคือ  
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3.2.4.1  น าตวัอยา่งพืชสกุลมะเขือท่ีละเอียดแลว้ใส่ในหลอดไมโครเซนทริฟิวจพ์ลาสติก 

ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 

3.2.4.2  เติมสารละลาย GP1 buffer จ านวน 400 ไมโครลิตร และเติม RNase A จ านวน 5 

ไมโครลิตร ผสมให้เขา้กนัดว้ยเคร่ืองป่ันผสม (Vortex mixture) น าไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที (พลิกกลบัไปกลบัมาทุก 5 นาที และสามารถเพิ่มเวลาใน

การบ่มข้ึนอยูก่บัชนิดของพืช) 

3.2.4.3  เติมสารละลาย GP2 buffer จ านวน 100 ไมโครลิตร ผสมให้เขา้กนัดว้ยเคร่ืองป่ัน

ผสม (Vortex mixture) น าไปบ่ม บนน ้าแขง็ เป็นเวลานาน 3 นาที 

3.2.4.4  น าสารสกัดท่ีได้ยา้ยใส่หลอด Filter Column ท่ีประกอบอยู่กบั collection tube 

เพื่อกรอง โดยท าการป่ันเหวีย่งท่ี 1,000 x g เป็นเวลา 1 นาที 

3.2.4.5  เก็บสารละลายใสท่ีผา่นการกรองอยูใ่นส่วน collection tube มาใส่หลอดไมโคร             

เซนทริฟิวส์พลาสติก ขนาด 1.5 มิลลิลิตร หลอดใหม่  

3.2.4.6  เติมสารละลาย GP3 buffer จ  านวน 750 ไมโครลิตร ผสมให้เขา้กนั  และน าสาร

สกดัท่ีไดย้า้ยใส่หลอด GD Column ท่ีประกอบอยูก่บั collection tube (ปริมาณสูงสุดไดค้ร้ังละ 700 

ไมโครลิตร) น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-16,000 x g เป็นเวลา 2 นาที ( เทสารละลายดา้นล่างทิ้งและ

ท าซ ้ ากบัสารสกดัท่ีเหลือ) 

3.2.4.7  เติมสารละลาย W1 buffer จ านวน 400 ไมโครลิตร ลงในหลอด GD Column ท่ี

ประกอบอยู่กบั collection tube เดิม น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-16,000 x g เป็นเวลา 30 วินาที ( เท

สารละลายดา้นล่างทิ้ง) 

3.2.4.8  เติมสารละลาย Wash buffer จ านวน 600 ไมโครลิตร ลงในหลอด GD Column ท่ี

ประกอบอยู่กบั collection tube เดิม น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-16,000 x g เป็นเวลา 30 วินาที (เท

สารละลายดา้นล่างทิ้งและถ้าสีท่ีแผ่นซิลิกาในคอลมัน์ไม่ขาวให้ล้างดว้ยสารละลาย Wash buffer 

จ านวน 400 ไมโครลิตร อีกคร้ัง) 

3.2.4.9  ป่ันเหวีย่งท่ี 14,000-16,000 x g เป็นเวลา 3 นาที  
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3.2.4.10 ยา้ยหลอด GD Column วางบนหลอดไมโครเซนทริฟิวจ์พลาสติก ขนาด 1.5 

มิลลิลิตร อนัใหม่ 

3.2.4.11  เติม Elution Buffer (แช่ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ก่อนน ามาใช)้ จ านวน 50 

ไมโครลิตร ลงบนแผน่ซิลิกาในคอลมัน์นาน 3 – 5 นาที น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-16,000 x g เป็น

เวลา 30 วนิาที เก็บสารละลายจีโนมิกดีเอน็เอดา้นล่าง 

ตรวจสอบผลของจีโนมิกดีเอ็นเอท่ีได้ด้วยวิธี อีเล็กโตรโฟรีซีสโดยใช้เจลอะกาโรส 

(Agarose Gel Electrophoresis) ความเข้มข้นร้อยละ  0.8  เทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน 1 Kb DNA 

Ladder แล้ววดัความเข้มข้นของสารละลายจีโนมิกดีเอ็นเอด้วยเคร่ืองวดัปริมาณสารพนัธุกรรม 

(Micro-volume nucleic acid spectrophotometer) ท่ีความยาวคล่ืน 260 และ 280 นาโนเมตร 
 

3.2.5  การตรวจสอบดีเอน็เอด้วยวธีิอเีลก็โตรโฟรีซีสโดยใช้เจลอะกาโรส 

3.2.5.1  ชัง่อะกาโรสปริมาณ 0.8 มิลลิกรัม และ 2.0 มิลลิกรัม ส าหรับเตรียมเจลอะกาโรส 

ความเขม้ขน้ร้อยละ 0.8 และ 2 ตามล าดบั ใส่ลงในขวด 

3.2.5.2  เติมสารละลาย 1x TAE buffer 100 มิลลิลิตร เขยา่ใหล้ะลายเล็กนอ้ย  

3.2.5.3  น าเขา้เตาไมโครเวฟเพื่อให้ความร้อน สลบักบัการเขยา่ทุก 2 นาที จนอะกาโรส 

ละลายหมด 

3.2.5.4  รอจนสารละลายอะกาโรสมีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส จึงเทลงในถาด

เจลท่ีเสียบหวเีจลตามขนาดท่ีตอ้งการเตรียมไว ้ โดยเทใหมี้ความหนาประมาณ 3-5 มิลลิลิตร แลว้รอ

ให ้      เจลแขง็ตวั 

3.2.5.5  วางถาดเจลอะกาโรสท่ีเตรียมไดล้งในกล่องเจลท่ีประกอบอยูก่บัอีเลคโทรด และ

เทสารละลาย 1x TAE buffer ใหท้่วมเหนือเจลอะกาโรส 1-2 มิลลิลิตร  

3.2.5.6  น าดี เอ็นเอตัวอย่าง 2 ไมโครลิตร ผสมกับสารละลาย Loading buffer 2 

ไมโครลิตร และสารละลาย 1x TAE buffer 2 ไมโครลิตร หยอดลงในช่องเจล (Well) จนครบ เทียบ

กบัดีเอ็นเอมาตรฐาน  จึงเร่ิมการวิเคราะห์อิเล็กโตรโฟรีซีส โดยใช้ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 70 โวลต์ 

นาน 30-40 นาที 
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3.2.5.7  ท าการยอ้มเจลอะกาโรสท่ีใช้ตรวจสอบดว้ยสียอ้มเอธิเดียมโบรไมด์ (Ethidium 

Bromide, EtBr) ความเขม้ขน้ 0.5-1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร นาน 10 นาที หลงัจากนั้นแช่น ้ ากลัน่

นาน 10 นาที เพื่อล้างเอาสีย ้อมเอธีเดียมโบรไมด์ส่วนเกินออก แล้วน าไปส่องภายใต้แสง

อลัตราไวโอเลตดว้ยเคร่ืองถ่ายภาพเจล (Gel Document) พร้อมบนัทึกภาพเจลท่ีได ้

 

3.2.6  การวดัความเข้มข้นและความบริสุทธ์ิของดีเอ็นเอ 

น าตวัอยา่งดีเอ็นเอปริมาณ 2 ไมโครลิตร หยดลงบนแท่นวดัค่าของเคร่ืองวดัปริมาณสาร

พนัธุกรรม (Micro-volume nucleic acid spectrophotometer) โดยเลือกวดัดีเอ็นเอสายคู่ (dsDNA) ท่ี

ความยาวคล่ืน 260 และ 280 นาโนเมตร ซ่ึงเคร่ืองจะท าการวิเคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของดีเอ็นเอใน

หน่วยนาโนกรัมต่อไมโครลิตร และค่าความบริสุทธ์ิของดีเอน็เอ โดยดีเอน็เอท่ีบริสุทธ์ิควรมีค่า OD 

ratio (260/208) อยูใ่นช่วง 1.7-1.9 

 

3.2.7  การเพิม่ปริมาณดีเอน็เอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลเิมอเรส (Polymerase chain 

reaction; PCR)  

โดยน าจีโนมิกดีเอ็นเอท่ีไดจ้ากการสกดัมาใชเ้ป็นดีเอ็นเอตน้แบบ (template) ในการเพิ่ม

จ านวนดีเอ็นเอ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ITS2, matK  และ rbcL ดว้ยดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส

โดยใช้คู่ไพรเมอร์จ าเพาะ (ตารางท่ี 2) โดยท าปฏิกิริยาในหลอดพีซีอาร์ ขนาด 0.5 มิลลิลิตร ซ่ึง

ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสจะประกอบดว้ย  จีโนมิกดีเอ็นเอตน้แบบ 2.0 ไมโครลิตร, 1.0 U/µl KOD 

FX Neo 1 ไมโครลิตร, 2x PCR buffer for KOD FX Neo 25 ไมโครลิตร, 2.0 มิลลิโมลาร์ dNTPs 10 

ไมโครลิตร, 10 ไมโครโมลาร์ ไพรเมอร์ดา้น forward และ reverse อย่างละ 1.5 ไมโครลิตร และ

ปรับปริมาตรด้วยน ้ ากลั่นน่ึงฆ่าเช้ือจนครบ 50 ไมโครลิตร แล้วน าเข้าเคร่ืองเพิ่มปริมาณสาร

พนัธุกรรมดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยตั้งรอบการท างานและอุณหภูมิตามตารางท่ี 3 

ตรวจสอบผลท่ีได้จากการท าพีซีอาร์ด้วยวิธี อีเล็กโตรโฟรีซีสโดยใช้เจลอะกาโรส 

(Agarose Gel Electrophoresis) ความเขม้ขน้ร้อยละ  2.0  เทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp DNA 

Ladder ตามวธีิในขอ้ 3.2.5  
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ตารางท่ี 3 สภาวะรอบการท างานและอุณหภูมิท่ีใชข้องปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในการเพิ่ม
ปริมาณดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL 

สภาวะ ต าแหน่ง ITS2 ต าแหน่ง matK ต าแหน่ง rbcL 

Preheat 94 º C (5 นาที) 94 º C (1 นาที) 95 º C (5 นาที) 

Denature 94 ºC (30 วนิาที) 94 ºC (30 วนิาที) 94 ºC (40 วนิาที) 

Annealing 56 ºC (30 วนิาที)  53 ºC (40 วนิาที)  50 ºC (40 วนิาที)  

Extension 72 ºC (45 วนิาที) 72 ºC (40 วนิาที) 72 ºC (2 นาที) 

Final extension 72 º C (10 นาที) 72 º C (5 นาที) 72 º C (5 นาที) 

Hold 4 º C    ∞ 4 º C    ∞ 4 º C    ∞ 

 

 3.2.8  การท าให้ดีเอน็เอจากการเพิม่ปริมาณให้บริสุทธ์ิ (DNA purification) 

น าดีเอน็เอท่ีไดจ้ากการเพิ่มปริมาณดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสขอ้ 3.2.7 มาท า

ใหบ้ริสุทธ์ิตามวธีิการของชุดท าช้ินดีเอน็เอใหบ้ริสุทธ์ิ  GenepHlow Gel/PCR Kit ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 

3.2.8.1  ตดัเจลตรงต าแหน่งดีเอ็นเอท่ีตอ้งการขนาดประมาณ 300 มิลลิกรัม ใส่ลงใน

หลอดไมโครเซนทริฟิวจพ์ลาสติก ขนาด 1.5 มิลลิลิตร  

3.2.8.2  เติมสารละลาย Gel/PCR buffer จ านวน 500 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย

เคร่ืองป่ันผสม (Vortex mixture) น าไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 55- 60 องศาเซลเซียส 

นาน 10-15 นาที (พลิกกลบัไปกลบัมาทุก 2-3 นาที ) และปล่อยสารละลายตวัอย่างให้เยน็จนถึง

อุณหภูมิหอ้ง 

3.2.8.3  น าสารละลายตวัอยา่งท่ีไดป้ริมาณ 800 ไมโครลิตร ยา้ยใส่หลอด DFH Column 

ท่ีประกอบอยู่กับ collection tube น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-16,000 x g เป็นเวลา 30 วินาที ( เท

สารละลายดา้นล่างทิ้งและท าซ ้ ากบัสารละลายตวัอยา่งท่ีเหลือ) 

3.2.8.4  เติมสารละลาย W1 buffer จ านวน 400 ไมโครลิตร ลงในหลอด DFH Column ท่ี

ประกอบอยู่กบั collection tube เดิม น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-16,000 x g เป็นเวลา 30 วินาที ( เท

สารละลายดา้นล่างทิ้ง) 

30 

รอบ 

30 

รอบ 

30 

รอบ 
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3.2.8.5  เติมสารละลาย Wash buffer จ านวน 600 ไมโครลิตร ลงในหลอด DFH Column 

ท่ีประกอบอยู่กบั collection tube เดิม ตั้งทิ้งไว ้ณ อุณหภูมิห้อง 1 นาที น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-

16,000 x g เป็นเวลา 30 วนิาที ( เทสารละลายดา้นล่างทิ้ง) 

3.2.8.6  ป่ันเหวีย่งท่ี 14,000-16,000 x g เป็นเวลา 3 นาที 

3.2.8.7 ยา้ยหลอด DFH Column วางบนหลอดไมโครเซนทริฟิวจ์พลาสติก ขนาด 1.5 

มิลลิลิตร อนัใหม่ 

3.2.8.8 เติม Elution Buffer (บ่มท่ีอุณหภูมิ 60-70  องศาเซลเซียส ก่อนน ามาใช้) จ  านวน 

50 ไมโครลิตร ลงบนแผ่นซิลิกาในคอลมัน์นาน 2 นาที น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000-16,000 x g เป็น

เวลา 2นาที เก็บสารละลายดีเอน็เอบริสุทธ์ิดา้นล่าง 

ตรวจสอบผลของสารละลายดีเอ็นเอบริสุทธ์ิท่ีได้ด้วยวิธีอีเล็กโตรโฟรีซีสโดยใช้เจล              

อะกาโรส (Agarose Gel Electrophoresis) ความเขม้ขน้ร้อยละ  2.0   เทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน 2-

log DNA Ladder ตามวิธีในขอ้ 3.2.5  แลว้วดัความเขม้ขน้ของสารละลายดีเอ็นเอบริสุทธ์ิท่ีไดด้ว้ย

เคร่ืองวดัปริมาณสารพนัธุกรรม (Micro-volume nucleic acid spectrophotometer) ท่ีความยาวคล่ืน 

260 และ 280 นาโนเมตร ตามวธีิในขอ้ 3.2.6 

 

3.2.9  การวเิคราะห์ล าดับนิวคลโีอไทด์ 

น าดีเอน็เอบริสุทธ์ิท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์ดว้ยเคร่ืองหาล าดบันิวคลีโอ

ไทดอ์ตัโนมติั (DNA sequencer) ของบริษทั Solgent ประเทศเกาหลีใต ้
 

 3.2.10  การตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลโีอไทด์ 

น าผลการอ่านวเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทดจ์ากขอ้ 3.2.9 มาตรวจสอบความถูกตอ้งโดย

น าล าดับนิวคลีโอไทด์ของทั้ งสองเส้นท่ีได้จากใช้ไพรเมอร์ forward และ  reverse มาท าการ

เปรียบเทียบกนัโดยใชโ้ปรแกรม Bioedit เวอร์ชัน่ 7.0.5.3  โดยจะน าเส้น reverse มาท าการ reverse 

complement แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเส้น forward ด้วย Pairwise aligment แบบ allow ends to 

slide  หาเบสคู่เหมือนท่ีซ้อนทบักนั แลว้ท าการต่อล าดบันิวคลีโอไทด์จากทั้ง 2 เส้น ให้เป็นล าดบั        

นิวคลีโอไทดเ์ส้นเดียวกนั แลว้ตรวจสอบล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีไดว้า่เป็นล าดบันิวคลีโอไทดข์องพืช
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ในต าแหน่งท่ีตอ้งการ และบนัทึกล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีไดล้งในฐานขอ้มูล GenBank ดว้ยเคร่ืองมือ 

Sequin เพื่อใชใ้นการอา้งอิง 

 3.2.11  การเปรียบเทยีบวเิคราะห์ค่าความแตกต่างของล าดับนิวคลโีอไทด์ 

น าเอาล าดบันิวคลีโอไทด์ของพืชสกุลมะเขือภายทั้ง 3 ต าแหน่ง คือ ITS2, matK  และ 

rbcL  มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง โดยใช้โปรแกรม Clustal W 

โดยการน าล าดบันิวคลีโอไทดท่ี์ไดจ้ากขอ้ 3.2.10 ของพืชแต่ละชนิดมาท าการเปรียบเทียบเป็นกลุ่ม

ดว้ย Clustal W Multiple alignment (Thompson et al., 1994) ฟังชนัก์ Bootstrap NJ Tree  จ  านวนค่า 

Bootstrap 1000 รอบ เม่ือได้ผลการเปรียบเทียบแบบกลุ่มจะท าการตดัส่วนหัวและส่วนทา้ยของ

ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีไม่เหมือนกนัออก จะได้ล าดบันิวคลีโอไทด์ของแต่ละชนิดท่ีมีจ านวนเบส

เท่ากนัทุกชนิดพืชตวัอย่าง หลงัจากนั้นจะน าล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีไดไ้ปท าการวิเคราะห์ค่าความ

แตกต่างของดีเอน็เอบาร์โคด้ดว้ยฟังชนัก ์Kimura 2-Parameter model (K2P) (Kimura, 1980)  
 

3.2.12 การสร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุ ( Phylogenetic tree) 

สร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือ โดยใชโ้ปรแกรม 

MEGA เวอร์ชั่น 7 ด้วยค านวณอัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบ Maximum Likehood (ML) (Akaike, 

1998) จ านวนค่า Bootstrap 1000 รอบ 
 

3.2.13 การประยุกต์ใช้ดีเอน็เอบาร์โค้ดในการพสูิจน์เอกลักษณ์ตัวอย่างผลติภัณฑ์พืชสมุนไพร

ในสกุลมะเขือ ทีพ่บในท้องตลาด  

3.2.13.1 เก็บตวัอย่างผลิตภณัฑ์พืชสมุนไพรในสกุลมะเขือ ท่ีพบในทอ้งตลาด อย่าง

นอ้ย 7 ตวัอยา่ง ในงานวิจยัน้ีเลือกใช ้มะแวง้ตน้ (Solanum sanitwongsei W. G. Craib.) และ มะแวง้

เครือ (Solanum trilobatum L.) เน่ืองจากฐานขอ้มูลดีเอ็นเอบาร์โคด้ท่ีจดัท าข้ึนในพืชสกุลมะเขือมี

ความสมบูรณ์มากท่ีสุดและเป็นพืชสมุนไพรในสกุลมะเขือท่ีพบในทอ้งตลาด โดยตวัอยา่งดงักล่าว

แสดงดงัตารางท่ี 4   
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ตารางท่ี 4 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์สมุนไพรในสกุลมะเขือท่ีใชก้ารพิสูจน์เอกลกัษณ์ดว้ยดีเอ็นเอบาร์โคด้ 
หมายเลข

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัอยา่ง ลกัษณะตวัอยา่ง ช่ือร้านคา้ สถานท่ี 

1 S. trilobatum ใบและล าตน้แหง้ กิตติชยัเภสัช อ.สามพราน จ.นครปฐม 

2 S. sanitwongsei  ล าตน้แหง้ กิตติชยัเภสัช อ.สามพราน จ.นครปฐม 

3 S. trilobatum ใบและล าตน้แหง้ พิทกัษเ์ภสัช อ.สามพราน จ.นครปฐม 

4 S. trilobatum ใบและล าตน้แหง้ หลกัธรรมโอสถ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

5 S. trilobatum ใบและล าตน้แหง้ ตั้งเจริญโอสถ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 

6 S. trilobatum ใบและล าตน้แหง้ พิพฒัน์เวชการ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

7 S. sanitwongsei ล าตน้แหง้ พิพฒัน์เวชการ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

  

3.2.13.2  น าตวัอย่างจากขอ้ 3.2.13.1 มาท าการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอ ดงัวิธีการในขอ้ 

3.2.4 ตรวจสอบผลการสกดั ดงัวิธีการในขอ้ 3.2.5 และตรวจวดัความเขม้ขน้และความบริสุทธ์ิ ดงั

วธีิการในขอ้ 3.2.6 

3.2.13.3  การเพิ่มจ านวนดีเอ็นเอ 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ ITS2, matK  และ rbcL ดว้ยดว้ย

เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสโดยใชคู้่ไพรเมอร์จ าเพาะ ดงัวธีิการในขอ้ 3.2.7  
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บทที ่4 

 ผลการศึกษา 

1.  พืชสกุลมะเขือทีม่ีรายงานพบในประเทศไทย 

 เม่ือท าการตรวจสอบรายช่ือและจ านวนชนิดของพืชวงศ์มะเขือ (Solanaceae) ท่ีมีรายงาน

พบในประเทศไทยจากหนงัสือช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย เตม็ สมิตินนัทน์ มีรายงานทั้งหมด 12 

สกุล 46 ชนิด โดยเป็นพืชในสกุลมะเขือ (Solanum L.) 22 ชนิด ไดแ้ก่ มะแวง้นก (S. americanum 

Mill.), มะแวง้ (S. anguivi Lam.), มะอึกหมวก (S. barbisetum Ness.), มะเขือเปราะ (S. capsicoides 

All.), เตาปูยู ้(S. cyanocarphium Blume.), มะเขือพวงขน (S. donianum Walp.), ดบัยาง (S. erianthum 

D. Don.), มะเขือข่ืนหนาม (S. incanum L.), มะเขือเทศ (S. lycopersicum L.), มะเขือสาแหรก (S. 

mammosum L.), มะเขือยาว (S. melongena L.), มะเขือประ (S. praetermissum Barnett.), มะแวง้เขา 

(S. putii Barnett.),  มะแว้งต้น  (S. sanitwongsei W. G. Craib. ),  มะ เ ขือ เค รือ  (S. seaforthianum 

Andrews.),  ต้อยตั่ง  (S. spirale Roxb.),  มะอึก  (S. stramoniifolium Jacq.),  มะเขือพวง  (S. torvum 

Sw.), มะแวง้เครือ (S. trilobatum L.), มนัฝร่ัง (S. tuberosum L.), มะเขือญ่ีปุ่น (S. wendlandii Hook. 

f.) และมะเขือตน้ (S. wrightii Benth.) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุ

พืช, 2557) ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายช่ือของพืชพรรณไมจ้ากฐานขอ้มูล The Plant List 

(The Plant List, 2018) และ IPNI (International Plant Name Index, 2018) 
 

2. การส ารวจและเกบ็ตัวอย่างพืชในสกุลมะเขือทีพ่บในประเทศไทย 

 ในงานวิจยัน้ีไดส้ ารวจและเก็บตวัอย่างพืชในสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยไดท้ั้งหมด 

16 ชนิดดงัแสดงในตารางท่ี 5 โดย 14 ชนิด เป็นพืชในสกุลมะเขือท่ีมีรายงานการพบอยูใ่นหนงัสือ

ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย เตม็ สมิตินนัทน์ ไดแ้ก่ มะแวง้นก (S. americanum Mill.) , มะแวง้ (S. 

anguivi Lam.), ดบัยาง (S. erianthum D. Don.), มะเขือเทศ (S. lycopersicum L.), มะเขือสาแหรก (S. 

mammosum L.), มะเขือยาว (S. melongena L.), มะแวง้ต้น (S. sanitwongsei W. G. Craib.), มะเขือ

เครือ  (S. seaforthianum Andrews.),  ต้อยตั่ง  (S. spirale Roxb.),  มะอึก  (S. stramoniifolium Jacq.), 

มะเขือพวง (S. torvum Sw.), มะแวง้เครือ (S. trilobatum L.), มนัฝร่ัง (S. tuberosum L.), มะเขือตน้ 
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(S. wrightii Benth.) และอีก 2 ชนิด เป็นพืชในสกุลมะเขือท่ีไม่มีรายงานการพบอยู่ในหนังสือช่ือ

พรรณไมแ้ห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินนัทน์ ไดแ้ก่ มะเขือขม (S. aethiopicum L.) และมะเขือกินใบ 

(S. macrocarpon L.) (Zhang, Z. et al., 1994) 

 ส่วนลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของพืชสกุลมะเขือทั้งหมดแสดงในภาคผนวก ก  

3.  การท าพรรณไม้อ้างอิง (Voucher specimen) 

 พรรณไม้อ้างอิง (Voucher specimen) ในพืชสกุลมะเขือผ่านการจัดท าโดยการอัดแห้ง

พรรณไม้ มีส่วนประกอบใบ ดอกและผลท่ีมีความสมบูรณ์ครบ และจัดวางทุกส่วนให้เห็น

รายละเอียดชดัเจนพร้อมติดป้ายรหสัและป้ายขอ้มูลพรรณไมท่ี้จดัเก็บ จ านวน 16 ชนิด ตามตารางท่ี 

4  แต่ละชนิดแสดงขอ้มูลตามตวัอย่างในภาพท่ี 9 แสดงตวัอย่างพรรณไมอ้า้งอิงของ S. wrightii 

Benth.ในสกุลมะเขือ แสดงลกัษณะขอบใบเวา้ลึกเป็นพู ปลายใบแหลม โคนใบทู่ ไม่สมมาตร ดอก

ออกเป็นช่อสั้นจากก่ิงใกลป้ลายยอด กลีบรองดอกโคนเช่ือมกนั กลีบดอก เช่ือมกนัคลา้ยรูปปากแตร 

ผลรูปทรงกลมสีเขียว และน าพรรณไมท่ี้ไดส่้งเก็บรักษาไวก้บัส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช กรมวิชาการ

เกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ตวัอย่างพรรณไมอ้า้งอิงของ S. wrightii Benth.ในสกุลมะเขือ แสดงลกัษณะใบ ดอกและ
ผล พร้อมป้ายรหสัหมายเลขตวัอยา่งและป้ายขอ้มูลพรรณไมต้วัอยา่ง  
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4.  ผลการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอ (Genomic DNA Extraction) 

 เม่ือท าการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอจากใบสดของพืชสกุลมะเขือทั้ง 16 ชนิด โดยใช้ชุดสกดั 

Genemic DNA mini Kit (Plant)(Geneaid) พบวา่สามารถสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอของพืชสกุลมะเขือได้

ทั้ง 16 ชนิด คิดเป็นค่าความส าเร็จในการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอของพืชทั้งหมดร้อยละ 100 ดงัแสดงใน

ภาพท่ี  10 ท่ีแสดงตวัอยา่งผลการตรวจสอบการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอของพืชสกุลมะเขือดว้ยวธีิอีเล็ก

โตรโฟรีซีสโดยใชเ้จลอะกาโรส (Agarose Gel Electrophoresis) ความเขม้ขน้ร้อยละ  0.8  เทียบกบั

ดีเอน็เอมาตรฐาน 1 Kb DNA Ladder  ซ่ึงแถบแสดงจีโนมิกดีเอน็เอมีขนาดมากกวา่ 10 กิโลเบส และ

จากการวดัความเขม้ขน้ของสารละลายจีโนมิกดีเอ็นเอดว้ยเคร่ืองวดัปริมาณสารพนัธุกรรม (Micro-

volume nucleic acid spectrophotometer) ท่ีความยาวคล่ืน 260 และ 280 นาโนเมตร พบวา่จีโนมิกดี

เอน็เอของพืชสกุลมะเขือท่ีไดมี้ความเขม้ขน้อยูใ่นช่วง   17-1200 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งผลการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอของพืชสกุลมะเขือ 

บนเจลอะกาโรสความเขม้ขน้ร้อยละ  0.8  เทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน 1 Kb DNA Ladder 
(เลน M)  โดยจีโนมิกดีเอ็นเอของพืชสกุลมะเขือ 4 ชนิด คือเลน 1) S. trilobatum L.  เลน 
2)  S. tuberosum L. เลน 3) S. mammosum L. เลน 4)  S. macrocarpon L. 
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5.  การเพิม่ปริมาณดีเอน็เอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase chain 

reaction;PCR) 

เม่ือท าการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสของพืชสกุล

มะเขือทั้ง 16 ชนิด ในสามต าแหน่ง ไดแ้ก่ ITS2, matK  และ rbcL พบว่าความสามารถในการเพิ่ม

ปริมาณดีเอ็นเอทั้งสามต าแหน่งมีความแตกต่างกนั โดยดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL มี

ค่าร้อยละความส าเร็จในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคพีซีอาร์ 100, 87.5 และ 100 ตามล าดบั 

(ตารางท่ี 6) และเม่ือตรวจสอบผลท่ีไดจ้ากการท าพีซีอาร์ดว้ยวิธีอีเล็กโตรโฟรีซีส โดยใช้เจลอะกา

โรสความเขม้ขน้ร้อยละ 2.0  เทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน 100 bp DNA Ladder พบว่า ผลผลิตของดี

เอ็นเอต าแหน่ง ITS2 มีขนาดประมาณ 500 คู่เบส (ภาพท่ี 11)  ดีเอ็นเอต าแหน่ง matK มีขนาด

ประมาณ 850 คู่เบส (ภาพท่ี 12) และดีเอ็นเอต าแหน่ง rbcL มีขนาดประมาณ 750 คู่เบส (ภาพท่ี 13)  

และเม่ือน าดีเอ็นเอทั้งสามต าแหน่งท่ีไดคื้อ ITS2, matK  และ rbcL มาท าให้บริสุทธ์ิ แลว้น าดีเอ็นเอ

บริสุทธ์ิท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์ดว้ยเคร่ืองหาล าดบันิวคลีโอไทด์อตัโนมติั (DNA 

sequencer) ของบริษทั Solgent ประเทศเกาหลีใต้ พบว่าการอ่านล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอ

ต าแหน่ง ITS2 มีค่าความส าเร็จร้อยละ 93.8  ดีเอ็นเอต าแหน่ง matK มีค่าความส าเร็จร้อยละ 75.0 

และดีเอน็เอต าแหน่ง rbcL มีค่าความส าเร็จร้อยละ 100 (ตารางท่ี 6) 
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ภาพท่ี 11 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสของพืชสกุล
มะเขือในต าแหน่ง ITS2  
บนเจลอะกาโรสความเขม้ขน้ร้อยละ 2.0  เทียบกบัดีเอน็เอมาตรฐาน  (เลน M)  ปลายศรช้ี
แสดงดีเอน็เอบริเวณ ITS2 มีขนาดประมาณ 500 คู่เบส โดยตวัอยา่งผลผลิตของพืชสกุล
มะเขือ 9 ชนิด คือเลน 1) S. lycopersicum L. เลน 2)  S. anguivi Lam.                               
เลน 3) S. sanitwongsei W. G. Craib. เลน 4) S. spirale Roxb. เลน 5) S. wrightii Benth.  
เลน 6) S. aethiopicum L. เลน 7) S. seaforthianum Andrews. เลน 8) S. torvum Sw.       
เลน 9) S. stramoniifolium Jacq.  
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ภาพท่ี 12 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสของพืชสกุลมะเขือใน
ต าแหน่ง matK  
บนเจลอะกาโรสความเขม้ขน้ร้อยละ 2.0  เทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน  (เลน M) ปลายศรช้ี
แสดงดีเอ็นเอบริเวณ matK มีขนาดประมาณ 850 คู่เบส โดยตวัอยา่งผลผลิตของพืชสกุล
มะเขือ 6ชนิด คือเลน 1) S. lycopersicum L. เลน 2)  S. anguivi Lam. เลน 3) S. sanitwongsei 
W. G. Craib. เลน 4) S. spirale Roxb.)  เลน 5) S. torvum Sw. เลน 6) S. aethiopicum L.   
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 ภาพท่ี 13 ผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสของพืชสกุลมะเขือใน
ต าแหน่ง rbcL  
บนเจลอะกาโรสความเขม้ขน้ร้อยละ 2.0  เทียบกบัดีเอน็เอมาตรฐาน  (เลน M) ปลายศรช้ี
แสดงดีเอน็เอบริเวณ rbcL มีขนาดประมาณ 750 คู่เบส โดยตวัอยา่งผลผลิตของพืชสกุล
มะเขือ 11 ชนิด คือเลน 1) S. lycopersicum L.    เลน 2)  S. anguivi Lam.                                 
เลน 3) S. sanitwongsei W. G. Craib.  เลน 4) S. spirale Roxb.  เลน 5) S. wrightii Benth. 
เลน 6) S. aethiopicum L.  เลน 7) S. seaforthianum Andrews. เลน 8) S. torvum Sw.              
เลน 9) S. stramoniifolium Jacq. เลน 10) S. erianthum D. Don. เลน 11) S. americanum 
Mill. 
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6. การวเิคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ 

เม่ือน าดีเอ็นเอท่ีได้ไปวิเคราะห์หาล าดบันิวคลีโอไทด์ของพืชสกุลมะเขือทั้ง 16 ชนิด ใน

สามต าแหน่ง ได้แก่ ITS2, matK  และ rbcL จะน าผลการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีได้มา

ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยน าล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีไดจ้ากการใช้ไพรเมอร์ทั้งด้าน forward และ 

reverse มาท าการเปรียบเทียบกนัโดยใชโ้ปรแกรม Bioedit เวอร์ชัน่ 7.0.5.3  และบนัทึกล าดบันิวคลี

โอไทด์ท่ีไดล้งในฐานขอ้มูล GenBank เพื่อใช้ในการอา้งอิง (ภาคผนวก ข) และจากการวิเคราะห์

ไดผ้ลการตรวจสอบดงัน้ี 

6.1  ขนาดของดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL 

ความยาวของล าดับนิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านได้จากการใช้ไพรเมอร์คู่ท่ี 1 ส าหรับดีเอ็นเอ

ต าแหน่ง ITS2 คือ 326 ถึง 449 คู่เบส ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนตน้เป็นส่วนปลายของยีน 

5.8s ไรโบโซมอลอาร์เอน็เอ  ส่วนกลางคือส่วนของ ITS2 และส่วนปลายคือส่วนตน้ของยนี 26s ไร

โบโซมอลอาร์เอ็นเอ (ภาพท่ี 14) ซ่ึงเม่ือตดัเฉพาะส่วนของ ITS2 พบว่ามีความยาวเฉล่ีย 205.4 ± 

2.82 คู่เบส (ตารางท่ี 7) 

ความยาวของล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอ็นเอต าแหน่ง matK คือ 726 ถึง 818 คู่

เบส ซ่ึงเป็นส่วนของยีน matK โดยล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดต้อ้งมีความยาวนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 

889 คู่เบส (ภาพท่ี 15) (ตารางท่ี 7) 

ความยาวของล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอ็นเอต าแหน่ง rbcL คือ 688 ถึง 712 คู่

เบส ซ่ึงเป็นส่วนของยีน rbcL โดยล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดต้อ้งมีความยาวนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 

743 คู่เบส (ภาพท่ี 16) (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี 7 ความยาวของล าดบันิวคลีโอไทดท่ี์อ่านไดใ้นต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL ของพืช
สกุลมะเขือ 

ล าดบั ช่ือวทิยาศาสตร์ 
ความยาวล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านได ้(คู่เบส) 

ITS2 matK rbcL 
1 S. americanum Mill. 203 754 701 
2 S. anguivi Lam. 205 765 700 
3 S. erianthum D. Don. 203 726 699 
4 S. lycopersicum L. 215 818 702 
5 S. mammosum L. 205 728 703 
6 S. melongena L. 205 765 705 
7 S. sanitwongsei W. G. Craib. 205 775 704 
8 S. seaforthianum Andrews. 205 755 712 
9 S. spirale Roxb. 204 781 700 

10 S. stramoniifolium Jacq. 207 765 688 
11 S. torvum Sw. 205 763 709 
12 S. trilobatum L. 205 - 705 
13 S. tuberosum L. - - 705 
14 S. wrightii Benth. 204 - 698 
15 S. aethiopicum L. 205 761 699 
16 S. macrocarpon L. 205 - 708 

ค่าเฉลีย่ 205.4 ±2.82 763± 23.83 702±5.5 
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ภาพท่ี 14 ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอน็เอบริเวณ ITS2 ของ S. americanum Mill.  
มีความยาว 439 คู่เบส โดยล าดบัท่ี <1-96 คือ ส่วนปลายของยนี 5.8s ไรโบโซมอลอาร์
เอน็เอ เบสล าดบัท่ี 97-299 คือส่วนของ ITS2 และเบสล าดบัท่ี 299->439 คือส่วนตน้ของ
ยนี 26s ไรโบโซมอลอาร์เอน็เอ 
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ภาพท่ี 15 ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอน็เอบริเวณ matK ของ S. americanum Mill.  
มีความยาว 754 คู่เบส โดยล าดบัท่ี <1-754 คือ ส่วนของยนี matK  
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ภาพท่ี 16 ล าดบันิวคลีโอไทด์ท่ีอ่านไดข้องดีเอน็เอบริเวณ rbcL ของ S. americanum Mill.  
มีความยาว 701 คู่เบส โดยล าดบัท่ี <1-701 คือ ส่วนของยนี rbcL   
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6.2  การเปรียบเทยีบวเิคราะห์ความแตกต่างของล าดับนิวคลโีอไทด์ระหว่างชนิด 

เพื่อศึกษาความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ระหว่างชนิดของพืชในสกุลมะเขือ จะ

ศึกษาพืชในสกุลมะเขือ 12 ชนิด ซ่ึงมีขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์ครบทั้งสามต าแหน่ง ในต าแหน่ง 

ITS2, matK  และ  rbcL ได้แก่  S. americanum Mill. ,  S. anguivi Lam.,  S. erianthum D. Don.,  S. 

lycopersicum L.,S. mammosum L.,S. melongena L.,S. sanitwongsei W.G. Craib., S. seaforthianum 

Andrews., S. spirale Roxb., S. stramoniifolium Jacq., S. torvum Sw.  และ S. aethiopicum L.  มาท า

การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความแตกต่างดว้ยฟังชนัก์ Kimura 2-Parameter model (K2P) distance 

ดว้ยโปรแกรม MEGA เวอร์ชัน่ 7 พบวา่เม่ือท าการค านวณค่าความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์

ระหว่างชนิดพืชในสกุลมะเขือด้วย K2P distance เปรียบเทียบคร้ังละหน่ึงคู่ (ค่า K2P distance มี

ค่าสูงสุดเป็น 1.00 แสดงว่าล าดบันิวคลีโอไทด์คู่นั้นมีความแตกต่างกนัร้อยละ 100) จะไดค้่าเฉล่ีย 

K2P distance ของพืชสกุลมะเขือในต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL เป็น 0.124, 0.019 และ 0.011 

ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบพืชสกุลมะเขือทั้ง 12 ชนิด ทีละคู่พบวา่ ทุกคู่มีค่า K2P distance 

ท่ีดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2 มากท่ีสุด ยกเวน้คู่ของ S. anguivi Lam. และ S. sanitwongse W. G. Craib. 

ท่ีดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL มีค่า K2P distance เป็น 0.000 (ตารางท่ี 8, ตารางท่ี 9 และ

ตารางท่ี 10) 
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จากการวเิคราะห์ค่า K2P distance ของพืชในสกุลมะเขือทั้ง 12 ชนิด ดงักล่าว พบวา่ดี

เอน็เอต าแหน่ง ITS2 มีความเหมาะสมท่ีสุดในการใชเ้ป็นดีเอน็เอบาร์โคด้ เน่ืองจากสามารถแยก

ความแตกต่างระหวา่งชนิดพืชภายในสกุลไดดี้ 

 6.3  การเปรียบเทยีบวเิคราะห์ความแตกต่างของล าดับนิวคลโีอไทด์ในพืชชนิดเดียวกนั 

ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไดท์ในพืชชนิดเดียวกนันั้น 

ในการศึกษาน้ีไม่สามารถศึกษาไดค้รบทุกชนิดท่ีศึกษา เน่ืองจากมีตวัอยา่งพืชในสกุลมะเขือแต่ละ

ชนิดไม่ครบ 3 ตัวอย่าง แต่ทั้ งน้ีตวัอย่างพืชในการศึกษาท่ีมีจ านวนตวัอย่าง 3 ตวัอย่าง คือ S. 

sanitwongsei W. G. Craib. มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนของล าดบันิวคลีโอไทด์

ต าแหน่ง ITS2 โดยใชโ้ปรแกรม Clustal W  พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัของล าดบันิวคลีโอไทด์ใน

พืชชนิดเดียวกนั แสดงดงัภาพท่ี 17  ซ่ึงต าแหน่ง matK และ rbcL ก็ให้ผลเช่นเดียวกนั  รวมถึง S. 

lycopersicum L. และ S. melongena L. ท่ีน ามาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนของล าดบันิ

วคลีโอไทด์ต าแหน่ง ITS2, matK และ rbcL ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัของล าดบันิวคลีโอไทด์

ในพืชชนิดเดียวกนัทั้งสามต าแหน่ง 
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ภาพท่ี 17 การเปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทดข์องดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2 (205 คู่เบส) ของ                                   
S. sanitwongsei W. G. Craib. จ  านวน 3 ตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรม Clustal W 
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 6.4  แผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุ  ( Phylogenetic tree) 

หลงัจากน าล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอทั้งสามต าแหน่งคือ ITS2, matK  และ rbcL 

ของพืชสกุลมะเขือมาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างแล้ว น ามาสร้างแผนภูมิ

ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการชาติพนัธ์ุ (Phylogenetic tree) ดว้ยโปรแกรม MEGA เวอร์ชัน่ 7 โดย

ค านวณอลักอริทึมดว้ยการจดักลุ่มแบบ maximum likehood (ML) จ านวน 1000 รอบ  พบวา่จากการ

สร้างความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอ

ไทด์ของดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL นั้น ต าแหน่ง ITS2 สามารถแยกชนิดของพืชสกุล

มะเขือออกจากกนัได้ทั้งหมดคือ S. americanum Mill. , S. erianthum D. Don., S. lycopersicum L., 

S. mammosum L.,S. melongena L. S. seaforthianum Andrews., S. spirale Roxb., S. stramoniifolium 

Jacq., S. torvum Sw., S. trilobatum L., S. wrightii Benth., S. aethiopicum L. และ  S. macrocarpon 

L. แต่ไม่สามารถแยก S. anguivi Lam. กบั S. sanitwongsei W. G. Craib. ได ้(ภาพท่ี 18) ถึงอยา่งนั้น

ต าแหน่ง ITS2 ก็มีความสามารถแยกชนิดของพืชสกุลมะเขือไดดี้กว่าต าแหน่ง matK ท่ีไม่สามารถ

แยก S. anguivi Lam. กบั S. sanitwongsei W. G. Craib ได ้(ภาพท่ี 19) รวมถึงดีกวา่ต าแหน่ง rbcL ท่ี

ไม่สามารถแยก S. anguivi Lam.,  S. sanitwongsei W. G. Craib. และ S. trilobatum L. ได้ (ภาพท่ี 

20)  ซ่ึงเม่ือดูจากค่า bootstrap พบว่าต าแหน่ง ITS2 มีค่า bootstrap ส่วนใหญ่สูงกว่า ค่า bootstrap 

ของต าแหน่ง matK และต าแหน่ง rbcL รวมถึงเม่ือดูจากระยะห่างระหวา่งพืชสกุลมะเขือแต่ละชนิด

ต าแหน่ง ITS2 มีความยาวท่ีมากกวา่ต าแหน่ง matK และต าแหน่ง rbcL  

 อยา่งไรก็ตามจากการสร้างความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ี

ได้จากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL นั้น พบว่า

ต าแหน่ง ITS2 และ matK  สามารถแยกพืชสกุลมะเขือออกจากตวัแทนของพืชสกุลพริก (Capsicum 

annuum L.) ท่ีใชเ้ป็น out group  ซ่ึงอยูใ่นวงศม์ะเขือ (Solanaceae) เหมือนกนัได ้แต่ต าแหน่ง rbcL 

ไม่สามารถแยกพืชสกุลมะเขือออกจากตวัแทนของพืชสกุลพริก (Capsicum annuum L.) ท่ีใช้เป็น 

out group ได ้

 



 52 

 
 

 

ภาพท่ี 18 ภาพแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอน็เอต าแหน่ง ITS2  
โดยมี  Capsicum annuum L. เป็น out group 
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ภาพท่ี 19 ภาพแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอน็เอต าแหน่ง matK  
โดยมี  Capsicum annuum L. เป็น out group 
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ภาพท่ี 20 ภาพแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงววิฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอน็เอต าแหน่ง rbcL 
โดยมี  Capsicum annuum L. เป็น out group 
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7. การประยุกต์ใช้ดีเอน็เอบาร์โค้ดในการพสูิจน์เอกลกัษณ์ตัวอย่างผลติภัณฑ์พืชสมุนไพรในสกุล

มะเขือ ทีพ่บในท้องตลาด  

 จากการศึกษาขา้งตน้สามารถจดัเก็บขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, 

matK  และ rbcL ของ S. sanitwongsei W. G. Craib. และ S. trilobatum L.ได้ครบสมบูรณ์และเป็น

พืชสมุนไพรในสกุลมะเขือท่ีพบในทอ้งตลาด (ร้านขายยา) มาเป็นตวัอยา่งเพื่อใชท้ดสอบการพิสูจน์

เอกลกัษณ์ โดยเลือกใชใ้นรูปแบบใบแห้ง จ  านวน 7 ตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 4 ในบทท่ี 3 ขอ้ 

3.2.13.1 

 7.1 จีโนมิกดีเอน็เอจากตัวอย่างผลติภัณฑ์พืชสมุนไพรสกุลมะเขือ 

เม่ือท าการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากตวัอย่างผลิตภณัฑ์พืชสกุลมะเขือทั้ง 7 ตวัอย่าง 

พบวา่สามารถสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอไดทุ้กตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 21  โดยมีความเขม้ขน้ของดีเอ็นเอ 300-

1,000  นาโนกรัมต่อไมโครลิตร 
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ภาพท่ี 21 ผลการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอของผลิตภณัฑส์กุลมะเขือ 
บนเจลอะกาโรสความเขม้ขน้ร้อยละ 0.8  เทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน 1 Kb DNA Ladder(
เลน M) โดยจีโนมิกดีเอน็เอของผลิตภณัฑส์กุลมะเขือ 7 ตวัอยา่งคือ คือเลน 1, 3, 4, 5, 6) S. 
trilobatum L. เลน 2, 7) S. sanitwongsei W. G. Craib. 

 

 7.2   การเพิม่ปริมาณดีเอน็เอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลเิมอเรสเพ่ือใช้ในการพสูิจน์

เอกลกัษณ์ของตัวอย่างผลติภัณฑ์พืชสมุนไพรสกุลมะเขือ 
 

เม่ือจีโนมิกดีเอน็เอของตวัอยา่งผลิตภณัฑ์พืชสมุนไพรสกุลมะเขือทั้ง 7 ตวัอยา่ง มาเพิ่ม

จ านวนดีเอ็นเอบริเวณ ITS2, matK และ rbcL ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ พบว่าตวัอย่างผลิตภณัฑ์พืช

สมุนไพรสกุลมะเขือท่ีน ามาสกดั แลว้ไดจี้โนมิกดีเอ็นเอท่ีมีคุณภาพไม่ดี มีการแตกหกัของจีโนมิก            

ดีเอ็นเอ ท าให้ได้ช้ินดีเอ็นเอขนาดสั้ นๆ เม่ือน ามาตรวจสอบด้วยการวิธีอีเล็กโตรโฟรีซีสบนเจล              

อะกาโรสร้อยละ  0.8  เทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน 1 Kb DNA Ladder จะพบว่าจีโนมิกดีเอ็นเอมี

ขนาดต ่ากว่า 1 กิโลเบส  ท าให้ไม่สามารถเพิ่มจ านวนดีเอ็นเอไดท้ั้งบริเวณ ITS2, matK และ rbcL   

ดงันั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบล าดบันิวคลีโอไทด์ของตวัอยา่งผลิตภณัฑพ์ืชสมุนไพรสกุลมะเขือ

กบัฐานขอ้มูลดีเอน็เอบาร์โคด้ท่ีสร้างข้ึนได ้
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บทที ่5  

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาพืชในสกุลมะเขือพบวา่มีลกัษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีใกลเ้คียงกนัมาก ท าให้

ยากต่อการจดัจ าแนกความแตกต่างของแต่ละชนิด เช่น S. anguivi Lam. และ S. sanitwongsei W. G. 

Craib. มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมากทั้งดอกและผล (ภาพท่ี 22) จนในบางต ารามีการรวมพืชทั้งสอง

ชนิดน้ีเป็นชนิดเดียวกนั ดงันั้นเพื่อให้ง่าย รวดเร็วและแม่นย  า ในงานวิจยัน้ีจึงท าการศึกษาดีเอ็นเอ

บาร์โคด้ของพืชในสกุลมะเขือเพื่อน ามาใชช่้วยในการพิสูจน์เอกลกัษณ์พืชในสกุลมะเขือโดยเฉพาะ

ในกรณีท่ีลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชในสกุลมะเขือไม่สมบูรณ์ โดยท าการศึกษาดีเอ็นเอ

บาร์โค้ด 3 ต าแหน่ง ได้แก่ internal transcribed spacer 2 (ITS2), ยีน Maturase K encoding gene 

(matK) และยีน RuBisCO large subunit encoding gene (rbcL)  เพื่อใช้ในการระบุชนิดของพืชสกุล

มะเขือท่ีพบในประเทศไทย 

 

1.  การส ารวจและเกบ็ตัวอย่างพืชในสกุลมะเขือทีพ่บในประเทศไทย 

จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัพืชในสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย พบว่าในปี พ.ศ. 

2544 มีรายงานจ านวนชนิดของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยทั้งหมด 19 ชนิด (ส านกังานหอ

พรรณไม ้ส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช , 2544) และต่อมามีการปรับปรุงแกไ้ขช่ือชนิด

และจ านวนของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยเป็น 22 ชนิด (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยั

การอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) ซ่ึงในงานวจิยัน้ีผูว้ิจยัสามารถเก็บตวัอยา่งไดท้ั้งหมด 16 ชนิด 

โดย 14 ชนิด พบในรายช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 และอีก 2 ชนิด ไม่พบในรายช่ือ

พรรณไมแ้ห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 (แสดงในตารางท่ี 5) โดย 2 ชนิดท่ีไม่พบในรายช่ือพรรณไม้

แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและรายช่ือ

จาก Flora of China Volume 17 (Zhang, Z., Lu and D‘Arcy, 1994) ส่วนอีก 8 ชนิด ท่ีมีในรายช่ือ

พรรณไมแ้ห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 และไม่สามารถเก็บตวัอยา่งได ้เน่ืองจากช่วงท่ีท าการส ารวจ

และเก็บตวัอยา่งยงัไม่มีการรวบรวมจ านวนชนิดและลกัษณะพรรณไมข้องพืชสกุลมะเขือท่ีชดัเจน
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ในประเทศไทย มีเพียงรายช่ือพรรณไมจ้ากส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวิจยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละ

พนัธ์ุพืช ท าให้การเก็บพรรณไมเ้ป็นไปไดย้าก เช่น เตาปูยู ้(S. cyanocarphium Blume), มะแวง้เขา (S. 

putii Barnett), มะเขือญ่ีปุ่น (S. wendlandii Hook. f.) เป็นตน้ ท่ีบางชนิดเคยมีการเก็บตวัอย่างพรรณไม้

อา้งอิงแต่ระบุสถานท่ีไม่ชดัเจน หรือสถานท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางภูมิประเทศไปท าให้พรรณไม้

สูญหายไปจากพื้นท่ีท่ีเคยระบุ หรือมีรายงานการเก็บพรรณไมแ้ค่ตวัอย่างเดียว นอกจากน้ีพืชใน

สกุลมะเขือเป็นพืชท่ีมีการออกดอกและติดผลในแต่ละรอบช่วงเดือนตุลาคมและธนัวาคมของทุกปี 

หากพบในช่วงเวลาอ่ืนก็จะไม่พบดอกและผลท าให้ไม่สามารถระบุชนิดของพืชได้ น้ีจึงเป็น

ขอ้จ ากดัในการเก็บรวบรวมพรรณไมเ้พื่อน ามาใชใ้นงานวจิยัน้ี 
 

 

ภาพท่ี 22 การเปรียบเทียบพืชในสกุลมะเขือท่ีลกัษณะทางสัณฐานวทิยาใกลเ้คียงกนัมาก  
ก. ดอก  ข. ผล  ค. ใบ ของ S. anguivi Lam. และ ง. ดอก  จ. ผล ฉ. ใบ ของ S. sanitwongsei 

W. G. Craib. 
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 2. การสกดัจีโนมิกดีเอน็เอและการเพิม่ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลเิมอ

เรส 
 

ในการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอจากพืชนั้นสามารถได้จากทุกส่วนของพืช (ราก ล าตน้ ใบ 

ดอกและผล) โดยส่วนท่ีนิยมใชแ้ละมีรายงานการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอจากพืชส่วนใหญ่ คือ ส่วนของ

ใบ (Murray and Thompson, 1980) เน่ืองจากใบสามารถพบไดทุ้กช่วงฤดูกาล มีจ านวนมาก ง่ายและ

สะดวกต่อการเก็บตวัอยา่ง นอกจากน้ีส่วนของใบยงัมีดีเอ็นเอจากทั้งนิวเคลียส คลอโรพลาสตแ์ละ

ไมโตคอนเดรีย ท าให้สามารถศึกษาดีเอ็นเอในทุกส่วนได ้ แต่ประสิทธิภาพในการสกดัจีโนมิกดี

เอ็นเอจากส่วนของใบพืชก็ข้ึนอยูก่บัอายุของใบ โดยพบว่าใบอ่อนประมาณใบท่ี 2 ถึงใบท่ี 4 จาก

ยอดนั้นมีความเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีมีเน้ือเยื่อเจริญมาก มีดีเอ็นเอปริมาณมาก 

นอกจากน้ีลกัษณะของใบทั้งมีขน ไม่มีขน มียาง อวบน ้า ความหนาของใบ รวมทั้งองคป์ระกอบทาง

เคมีต่างๆท่ีอยู่ภายในใบพืช (Jobes et al., 1995) ก็มีผลต่อประสิทธิภาพในการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอ

ดว้ย 

ในงานวิจัยน้ีเม่ือท าการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากตัวอย่างพืชในสกุลมะเขือท่ีพบใน

ประเทศไทยทั้ง 16 ชนิด ผูว้จิยัสามารถสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอไดจ้ากพืชในสกุลมะเขือทั้ง 16 ชนิด คิด

เป็นความส าเร็จในการสกดัร้อยละ 100 โดยจีโนมิกดีเอน็เอของพืชสกุลมะเขือท่ีไดมี้ความเขม้ขน้อยู่

ในช่วง   17-1200 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร ทั้งน้ีเน่ืองจากใบของพืชมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั โดย

พบว่าตัวอย่างพืชท่ีใบมีขนหรือหนามข้ึนปกคลุมอยู่ทั่วทั้ งใบ เช่น S. stramoniifolium Jacq., S. 

torvum Sw. และS. mammosum L. จะท าใหก้ารสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอเป็นไปไดย้ากและมีปริมาณจีโน

มิกดีเอ็นเอนอ้ยกวา่ตวัอย่างใบพืชท่ีไม่มีขนหรือหนามข้ึนปกคลุมอยู่ทัว่ทั้งใบ เช่น S. americanum 

Mill., S. erianthum D. Don. และ  S. lycopersicum L. เป็นต้น เพื่อให้ได้ปริมาณจีโนมิกดีเอ็นเอ

เพิ่มข้ึนส าหรับใบพืชท่ีมีหนามหรือขนข้ึนปกคลุมอยูน่ั้นจะท าการเด็ดหนามหรือขูดขนท่ีปกคลุมอยู่

ออกให้ได้มากท่ีสุดก่อนน าไปสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอ  นอกจากน้ีระยะเวลาในการเก็บตวัอย่างแล้ว

น ามาสกดัจีโนมิกดีเอน็เอของพืชตวัอยา่งในสกุลมะเขือก็มีผลต่อการสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอ  เน่ืองจาก

ถา้เก็บตวัอยา่งมาแลว้เก็บไวเ้ป็นเวลานาน ใบพืชจะเห่ียวแลว้ยอ่ยสลายท าให้สกดัจีโนมิกดีเอ็นเอได้

ปริมาณนอ้ย ดงันั้นหลงัจากเก็บตวัอยา่งพืชแลว้ควรน ามาสกดัจีโนมิกดีเอน็เอทนัทีหรือใชร้ะยะเวลา

ให้นอ้ยท่ีสุด แต่หากไม่สามารถน าใบพืชมาสกดัจีโนมิกดีเอ็นเอไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ควรเก็บใบ

พืชไวใ้นอุณหภูมิต ่าประมาณ 4 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพใบพืชใหอ้ยูไ่ดเ้ป็นเวลานานข้ึน 
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การศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ของพืชนิยมใช้ดีเอ็นเอจาก 2 ส่วน คือ 1. ดีเอ็นเอในนิวเคลียส 

ได้แก่ ITS และ ITS2  2. ดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์ ได้แก่ psbA-trnH, matK, rbcL, trnL-trnF เป็น

ตน้ ในงานวิจยัน้ีเลือกศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ 3 ต าแหน่ง คือ ดีเอน็เอในนิวเคลียส ไดแ้ก่ ITS2 และดี

เอน็ในคลอดรพลาสต ์ไดแ้ก่ matK และ rbcL   เน่ืองจากทางกลุ่มนกัวิจยัของประเทศจีนไดเ้สนอให้

บริเวณ ITS2 เป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ดมาตรฐานสากล (วุฒิพงศ์ มหาค า , 2554) ส่วน CBOL Plant 

Working Group ไดเ้สนอให้ยีน matK และ  rbcL  เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับใช้

สร้างดีเอ็นเอบาร์โคด้ในพืช (CBOL Plant Working et al., 2009) ท าให้งานวิจยัน้ีจึงเลือกใชดี้เอ็นเอ

ทั้งสามต าแหน่งในการศึกษาพืชในสกุลมะเขือคร้ังน้ี 

จากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสทั้งสามต าแหน่ง พบวา่ 

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2 ไดข้นาดดีเอ็นเอประมาณ 500 คู่เบส มีค่าความส าเร็จร้อยละ 

100 ซ่ึงมีค่าความส าเร็จสูงเช่นเดียวกบั วงศ ์Fabaceae (Gao et al., 2010) วงศ์ Araliaceae (Liu et al., 

2012) สกุล Lycium (Xin et al., 2013) ส่วนดีเอ็นเอต าแหน่ง matK ไดข้นาดดีเอ็นเอประมาณ 850 คู่

เบส มีค่าความส าเร็จร้อยละ 87.5  ซ่ึงมีค่าความส าเร็จใกลเ้คียงกบัวงศ์  Myristicaceae (Tallei and 

Kolondam, 2015)  และส่วนดีเอ็นเอต าแหน่ง rbcL ได้ขนาดดีเอ็นเอประมาณ 750 คู่เบส มีค่า

ความส าเร็จร้อยละ 100  ซ่ึงมีค่าความส าเร็จใกลเ้คียงกบัวงศ ์Dilleniaceae (Thooptianrat et al., 2017) 
 

3. การวเิคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ 

เม่ือน าล าดบันิวคลีโอไทด์มาท าการวิเคราะห์ พบวา่สามารถอ่านล าดบันิวคลีโอไทด์ของ

ดีเอ็นเอพืชสกุลมะเขือต าแหน่ง ITS2 ได ้15 ตน้, ต าแหน่ง matK ได ้12 ตน้ และต าแหน่ง rbcL ได ้

16 ตน้ มีค่าความส าเร็จร้อยละ 93.8, 75.0 และ 100 ตามล าดบั (ตารางท่ี 6) และจากตารางท่ี 6 จะ

พบวา่มีพืชบางชนิดในสกุลมะเขือท่ีสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ

เรสได ้แต่ไม่สามารถอ่านล าดบันิวคลีโอไทด์ได ้เช่น ต าแหน่ง ITS2 ของ S. tuberosum L.  ต าแหน่ง 

matK ของ S. trilobatum L. และ S. wrightii Benth. ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากมีการปนเป้ือนของจีโนมิก

ดีเอ็นเอท าให้ผลผลิตจากการปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสมีความไม่บริสุทธ์ิ หรือไพรเมอร์ท่ีใช้มี

ความไม่จ  าเพาะกบัจีโนมิกดีเอ็นเอของพืชชนิดดงักล่าว ท าให้ผลผลิตปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสท่ีมี

มากกว่าหน่ึงชนิด เม่ืออ่านล าดบันิวคลีโอไทด์แลว้ไดโ้ครมาโตแกรมท่ีซ้อนกนัจนไม่สามารถอ่าน

ค่าได ้
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ในงานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเพื่อหาต าแหน่งดีเอ็นเอบาร์โคด้ท่ีสามารถใชใ้นการระบุชนิดของ

พืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยได ้จึงใช้ความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ระหวา่งชนิดท่ี

มากท่ีสุดในการหาต าแหน่งดีเอ็นเอบาร์โคด้ดงักล่าว  การวิเคราะห์จึงตอ้งเลือกดีเอ็นเอบาร์โคด้

ต าแหน่งท่ีสามารถแสดงความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์ของพืชต่างชนิดกนัสูงสุด ดงันั้นใน

งานวิจยัน้ีจึงใช้การค านวณหาค่า Kimura 2-Parameter model(K2P) distance ซ่ึงค านวณจากจ านวน

นิวคลีโอไทด์ท่ีแตกต่างเทียบกบัจ านวนนิวคลีโอไทดท์ั้งหมด โดยค่า K2P distance จะมีค่า 0 < K2P 

≤  1 (ค่า K2P distance ท่ีมากท่ีสุดจะเหมาะสมในการใชร้ะบุชนิดเน่ืองจากมีความแตกต่างของล าดบั

นิวคลีโอไทด์สูง) การศึกษาจึงเลือกพืชท่ีอยู่ในสกุลมะเขือ 12 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ S. americanum 

Mill. , S. anguivi Lam.,S. erianthum D. Don., S. lycopersicum L., S. mammosum L., S. melongena 

L., S. sanitwongsei W. G. Craib., S. seaforthianum Andrews., S. spirale Roxb., S. stramoniifolium 

Jacq., S. torvum Sw. และ S. aethiopicum L.  ซ่ึงมีขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์ครบทั้งสามต าแหน่งใน

ต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL มาท าการวิเคราะห์ พบวา่มีค่าเฉล่ียของ K2P distance ในต าแหน่ง 

ITS2, matK  และ rbcL เท่ากบั 0.124, 0.019 และ 0.011 ตามล าดบั   ซ่ึงจากค่าเฉล่ียของค่า K2P 

distance ของพืชทั้ง 12 ชนิด จะเห็นว่าต าแหน่ง ITS2 มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด แสดงว่าดีเอ็นเอต าแหน่ง 

ITS2 เป็นบริเวณท่ีมีความแตกต่างของล าดบันิวคลีโอไทด์มากท่ีสุดและเหมาะสมในการใช้เป็นดี

เอ็นเอบาร์โคด้ของพืชสกุลมะเขือ  และจากการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ

ล าดบันิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอทั้งสามต าแหน่งคือ ITS2, matK  และ rbcL ของพืชสกุลมะเขือแลว้ 

น ามาสร้างแผนภูมิความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการชาติพนัธ์ุ (Phylogenetic tree) พบวา่ต าแหน่ง ITS2 

สามารถแยกชนิดของพืชสกุลมะเขือออกจากกนัไดท้ั้งหมด   ถึงแมว้า่จะไม่สามารถแยก S. anguivi 

Lam. กบั S. sanitwongsei W. G. Craib. ได ้แต่ต าแหน่ง ITS2 ก็มีความสามารถแยกชนิดของพืชสกุล

มะเขือในระดับชนิดได้ดีกว่าต าแหน่ง matK และต าแหน่ง rbcL  อย่างไรก็ตามจากการสร้าง

ความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการชาติพนัธ์ุของพืชสกุลมะเขือท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทด์

ของดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2, matK  และ rbcL นั้น พบวา่ต าแหน่ง ITS2 และ matK  สามารถแยกพืช

ในวงศ์มะเขือในระดบัสกุลได้ ส่วน rbcL ไม่สามารถแยกพืชในวงศ์มะเขือในระดบัสกุลได้ ซ่ึง

สนับสนุนงานวิจยัก่อนหน้าท่ีศึกษาดีเอ็นบาร์โคด้ของพืชวงศ์ Fabaceae จ านวน 1,126 ชนิด 196 

สกุล ท่ีศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ในต าแหน่ง ITS2 แล้วสามารถแยกความแตกต่างถึงร้อยละ 80 ใน

ระดับชนิด และร้อยละ 100 ในระดับสกุล (Gao et al., 2010) รวมถึงพืชสกุล Artemisia ในวงศ์ 

Asteraceae จ  านวน 343 ชนิด ท่ีศึกษาดีเอ็นเอบาร์โคด้ต าแหน่ง ITS2 แลว้สามารถใช้แยกและระบุ
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ชนิดของพืชไดดี้กวา่ต าแหน่ง ITS (Wang et al., 2016) นอกจากน้ีในการศึกษาพืชสมุนไพรจ านวน 

6,600 ตวัอย่าง  4,800 ชนิด 753 สกุล พบว่า ITS2 สามารถแยกความแตกต่างแลว้ใช้ระบุชนิดของ

พืชสมุนไพรไดใ้นระดบัชนิดถึงร้อยละ 92.7 จึงเสนอให้ ITS2 เป็นดีเอน็เอบาร์โคด้ของพืชสมุนไพร 

(Chen, S. et al., 2010)  รวมถึงมีการศึกษาพืชในสกุลมะเขือจ านวน 162 ชนิด 248 ตวัอย่าง พบว่า 

ITS2 ประสบความส าเร็จในการระบุชนิดพืชถึงร้อยละ 83.9 (Yao et al., 2010) 

อย่างไรก็ตามค่าเฉล่ียของ K2P distance ของ ITS2 จะมากท่ีสุดแต่เม่ือดูจากข้อมูลจะ

พบวา่ค่า K2P distance ของ S. anguivi Lam. กบั S. sanitwongsei W. G. Craib. เท่ากบั 0.000 รวมถึง

ค่า K2P distance ในต าแหน่ง matK  และ rbcL ก็มีค่าเท่ากบั 0.000 แสดงว่าไม่มีความแตกต่างของ

ล าดบันิวคลีโอไทด์ในต าแหน่งทั้งสามของพืชทั้งสองชนิดน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนภูมิความสัมพนัธ์

เชิงวิวฒันาการชาติพนัธ์ุ (Phylogenetic tree) ของต าแหน่ง ITS2 ท่ีไม่สามารถแยก S. anguivi Lam. 

กบัS. sanitwongsei W. G. Craib. ได ้โดยมีค่า bootstrap เท่ากบั 100 แสดงใหเ้ห็นวา่ S. anguivi Lam. 

กบัS. sanitwongsei W. G. Craib. คือพืชชนิดเดียวกนั ซ่ึงอาจจะมีความเป็นไปได้ดว้ยลกัษณะทาง

สัณฐานวิทยาของพืชทั้งสองชนิดมีความคลา้ยคลึงกนั แตกต่างกนัท่ี S. anguivi Lam. จะมีหนามใน

ทุกส่วนของพืชและผลมีลวดลาย ส่วน S. sanitwongsei W. G. Craib. ไม่มีหนาม ผลพบลกัษณะทั้งมี

ลวดลาย ตาข่ายและไม่มีลวดลายตาข่าย ซ่ึงถา้สังเกตเพียงดอกหรือผลก็จะเป็นการยากท่ีจะแยกพืช

ทั้งสองชนิดออกจากกนั นอกจากน้ีมกัพบความสับสนเร่ืองช่ือในเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารทาง

วิชาการ หนังสือสมุนไพร และพบว่าในฐานข้อมูลทางอนุกรมวิธานพืช Encyclopedia of Life 

(Encyclopedia of Life, 2018)  มีการระบุไวว้า่เป็นพืชชนิดเดียวกนั  

จากขอ้มูลทั้งหมดจะไดว้่าดีเอ็นเอต าแหน่ง ITS2 เพียงต าแหน่งเดียวสามารถใช้ในการ

ระบุชนิดของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยได ้เน่ืองจากสามารถเพิ่มจ านวนไดง่้ายและมีความ

ผนัแปรระหว่างชนิดสูง โดยกลุ่มนักวิจยัของประเทศจีนจึงไดเ้สนอให้บริเวณ ITS2 เป็นดีเอ็นเอ

บาร์โคด้มาตรฐานสากล (วุฒิพงศ ์มหาค า, 2554)  แต่เพื่อความถูกตอ้งและแม่นย  าในการระบุชนิด

ควรจะใชต้ าแหน่งดีเอน็เอท่ีมากกวา่หน่ึงต าแหน่งร่วมกนั  ซ่ึงกลุ่ม CBOP Plant Working Group ได้

รวบรวมขอ้มูลดีเอน็เอบาร์โคด้ต าแหน่งต่างๆไวใ้นฐานขอ้มูลออนไลน์ และพบวา่จ านวนต าแหน่งดี

เอน็เอหลายต าแหน่งร่วมกนั จะเพิ่มความสามารถในการระบุชนิดพืชใหสู้งข้ึนดว้ย  
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4. การประยุกต์ใช้ดีเอน็เอบาร์โค้ดในการพสูิจน์เอกลกัษณ์พืชสมุนไพรและผลติภัณฑ์จาก

พืชสมุนไพร 

ในปัจจุบนัมีความนิยมน าพืชสมุนไพรมาใช้รักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ท าให้มี

ผลิตภณัฑ์จากพืชสมุนไพรออกมาจ าหน่ายตามทอ้งตลาดจ านวนมาก ซ่ึงพืชสมุนไพรบางชนิดยงัมี

ลกัษณะท่ีคลา้ยกนัหรือบางผลิตภณัฑ์มีการแปรรูปจนไม่สามารถระบุชนิดของสมุนไพรท่ีน ามาใช้

ได้  ฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์พืช

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร อย่างต้นรางจืดท่ีตามท้องตลาดมีการแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ์รูปแบบผง ก็สามารถน าฐานขอ้มูลดีเอ็นเอบาร์โคด้ต าแหน่ง ITS2 และ psbA-trnH มาใช้

ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของต้นรางจืดได้ (ปิยาภรณ์ วงศ์อกัษร, 2558)  นอกจากน้ียงัมีการน า

ฐานขอ้มูลดีเอ็นเอบาร์โคด้ของพืชมาใชใ้นการเปรียบเทียบกบัหลกัฐานจากเหตุอาชญากรรม เพื่อให้

สามารถแกปั้ญหาเหตุอาชญากรรมได ้(Park et al., 2017) 

 

สรุปผลทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. สามารถเก็บรวบรวมตวัอยา่ง ระบุชนิด พืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยไดจ้  านวน 16  

ชนิด และจดัท าพรรณไมอ้า้งอิงพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยไดจ้  านวน 16 ชนิด 

 2.  สามารถจดัท าดีเอน็เอบาร์โคด้ของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทย จ านวน 3 

ต าแหน่ง คือ Internal Transcribed Spacer 2 (ITS2), Maturase K encoding gene (matK) และ 

RuBisCO large subunit encoding gene (rbcL) และจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล GenBank 

 3.  จากผลการศึกษาพบวา่ดีเอน็เอบาร์โคด้ต าแหน่ง ITS2 เพียงต าแหน่งเดียวสามารถใชใ้น

การระบุชนิดของพืชสกุลมะเขือท่ีพบในประเทศไทยได ้แต่เพื่อเพิ่มความถูกตอ้งและแม่นย  าในการ

ระบุชนิดพืชควรใชต้  าแหน่งดีเอ็นเอท่ีมากกวา่หน่ึงต าแหน่งร่วมกนั 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. การเก็บตวัอยา่งพืชและการพิสูจน์เอกลกัษณ์พืช ตอ้งศึกษาวธีิการเก็บพรรณไมอ้า้งอิงให้

ครบถว้นเพื่อความสมบูรณ์ของพรรณไมท่ี้เก็บ และระบุชนิดของพืชใหถู้กตอ้งโดยใชฐ้านขอ้มูล

ต่างๆ หรือสอบถามผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

 2.  การสกดัจีโนมิกดีเอน็เอ ตวัอยา่งพืชท่ีใชใ้นการสกดัดีเอน็เอควรมีความสด เพื่อคุณภาพ

ท่ีดีของจีโนมิกดีเอ็นเอ แต่หากตวัอยา่งมีหนามหรือขนจ านวนมากควรก าจดัหนามหรือขนออกให้

ไดม้ากท่ีสุดและเพิ่มปริมาณตวัอยา่งในการสกดัจีโนมิกดีเอน็เอ หรือหากเก็บตวัอยา่งพืชแลว้ยงัไม่

สามารถสกดัจีโนมิกดีเอน็เอไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ควรเก็บตวัอยา่งพืชท่ีไดไ้วใ้นอุณหภูมิประมาณ 

4 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาสภาพความสดของตวัอยา่งพืช 

 3.  การท าฐานขอ้มูลของดีเอ็นเอบาร์โคด้ในพืช ควรเก็บตวัอยา่งพืชใหม้ากกวา่ 3 ตวัอยา่ง

ในแต่ละชนิดพืช และควรเก็บจากหลายภูมิภาคเพื่อความแม่นย  าของฐานขอ้มูลท่ีได ้

 4.  การสกดัจีโนมิกดีเอน็เอของตวัอยา่งผลิตภณัฑพ์ืชสมุนไพรสกุลมะเขือ ตอ้งศึกษา

วธีิการสกดัวธีิอ่ืนๆ ใหห้ลากหลายเพื่อใหไ้ดจี้โนมิกดีเอน็เอท่ีมีคุณภาพมากพอท่ีจะน าไปเพิ่ม

จ านวนดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสในบริเวณท่ีศึกษา  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก : สัณฐานวทิยาของพืชสกุลมะเขือ (Solanum L.) ในงานวจัิยนี ้จ านวน 16 ชนิด 

ชนิดที ่1 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum  americanum Mill.  หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP018 

ช่ือท้องถิ่น : มะแวง้นก  

ช่ืออ่ืน : ข่าอม (ประจวบคีรีขนัธ์), ทุมขนั (นครราชสีมา), ประจาม  (สงขลา), แวง้นก (สุราษฎร์

ธานี),หญา้ตม้ตอก (เชียงใหม่), ออเตียมกุย, โอเตียมกุย (จีน-กรุงเทพฯ) (ส านักงานหอพรรณไม ้

ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้่มสูง 0.2-0.6 เมตร ล าตน้และก่ิงกา้นเม่ือยงัอ่อนเป็นเหล่ียม 4 มุม พบขนหลายเซลล์

ประปราย  

ใบเด่ียว เรียงสลับ ก้านใบยาว 0.4-1 เซนติเมตร พบขนประปราย แผ่นใบกวา้ง 1.6-4 

เซนติเมตร ยาว 2.5-9 เซนติเมตร รูปรีแคบหรือรูปไข่ โคนใบเอียง หรือรูปล่ิม ขอบใบหยกัเป็นซ่ีฟัน

เล็กน้อย หรือหยกัมน หรือเรียบ ปลายใบแหลม ท่ีผิวใบด้านบนและด้านล่างพบขนหลายเซลล์

ประปราย 

ดอกช่อเชิงหลัน่ ดอกยอ่ยมีกา้นยาวไม่เท่ากนัเรียงสลบับนแกนกลาง ดอกยอ่ยดา้นนอกช่อ

มีก้านยาวมากท่ีสุด ดอกย่อยถัดไปในช่อมีก้านสั้ นลดหลั่นจนถึงกลางช่อ ช่อดอกยาว 2.4-4 

เซนติเมตร กา้นช่อยาว 1.4-2 เซนติเมตร พบขนประปราย ดอกย่อยสีขาว ประกอบดว้ย กา้นดอก

ยอ่ยยาว 0.4-0.5 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.1 เซนติเมตร รูป

หอก พบขนประปราย วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.2 เซนติเมตร 

เกสรเพศผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ  

ผลกลม ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผิวเป็นมนั ผลแก่สีม่วงด า หรือสีด า เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.4-0.8 

เซนติเมตร กา้นผลยาว 0.5-0.7 เซนติเมตร เมล็ดค่อนขา้งกลม มีขนาดประมาณ 0.1 เซนติเมตร   

สถานทีพ่บในงานวจัิย : อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง   18O 17’ 45” N  99O 30’ 49” E   

สูง 236 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ใบอ่อนใชป้รุงอาหารใส่แกงป่า แกงแค หรือตม้รับประทาน  

(วนิยั สมประสงค,์ 2550) 
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ภาพท่ี 23 ตน้มะแวง้นก (Solanum  americanum Mill.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ใบ  ค. ช่อดอก ง. ผลแก่ 
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ชนิดที ่2 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum anguivi Lam.   หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP004  

ช่ือท้องถิ่น : มะแวง้ 

ช่ืออ่ืน : มะแควง้, มะแควง้ขม, มะแควง้ด า (เหนือ), แวง้ขม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา), สะกั้ งแค,                

หมากแฮง้คง (แม่ฮ่องสอน) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้่มขนาดเล็ก อายุ 2-5 ปี สูงประมาณ 1 เมตร ล าตน้มีขนาดเล็ก กลม เน้ือแข็ง สีเขียวอม

เทา แตกก่ิงกา้นมาก ทั้งตน้มีขนนุ่มสีเทาปกคลุม และมีหนามแหลม ข้ึนกระจายอยูท่ ัว่ตน้ เปลือกตน้

เรียบสีน ้าตาล  

ใบเด่ียว เรียงสลบั ใบรูปรี ขอบใบหยกัเวา้มน มีคล่ืนเล็กน้อย ก้านใบยาว มีหนาม ใบแผ่

กวา้ง ใบยาว 5-10 เซนติเมตร กวา้ง 4-6 เซนติเมตร ปลายใบแหลมเล็กน้อย โคนใบมน ขอบใบเวา้

เขา้หาเส้นกลางใบ กา้นใบ หลงัใบ และทอ้งใบมีขนสั้น ๆ ปกคลุม โดยทอ้งใบจะมีขนหนาแน่นกวา่

หลงัใบ และมีหนามสั้น 

 ดอกออกเป็นกระจุกท่ีง่ามใบหรือปลายก่ิง มี 3-6 ดอก ดอกสีม่วงอ่อน กวา้งประมาณ 2 

เซนติเมตร ใจกลางดอกมีเกสรตวัผูสี้เหลือง 5 เกสร เช่ือมติดกนักบัโคนกลีบดอก ปลายกลีบดอก

แยกออกเป็น 5 แฉก คลา้ยรูปดาว ปลายแหลม กา้นดอกมีหนามเป็นตุ่มเล็ก ๆ ยาว 5 มิลลิเมตร  กลีบ

เล้ียงเช่ือมติดกนั ปลายแยกเป็น 5 แฉก แหลม ดา้นนอกมีขน ผลรูปกลม ผวิเรียบเกล้ียงมนั  

ผลอ่อนสีเขียวหรือขาว ไม่มีลาย ผลสุกมีสีแดงส้มหรือสีเหลืองอมส้ม เส้นผ่านศูนยก์ลาง

ประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนาดเท่ากบัมะแวง้เครือ แต่มีสีเขียวมากกวา่ และรสขมจดักวา่ ภายในผลมี

เมล็ด รูปกลมแบน สีน ้าตาลอ่อน ขนาดเล็ก จ  านวนมาก  

สถานทีพ่บในงานวจัิย : หมู่บา้นชาวเขาเผา่มง้ดอยปุย จงัหวดัเชียงใหม่   

 

 

 

 



 69 

 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ : 

 มะแวง้ตน้เป็นส่วนผสมหลกัของต ารับยาประสะมะแวง้ ซ่ึงองคก์ารเภสัชกรรมผลิตข้ึนตาม

ต ารับยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ 

 ผลอ่อนใชรั้บประทานเป็นผกัสดได ้โดยอาจน าไปลวกหรือเผาจ้ิมกบัน ้าพริก 

(ฐานขอ้มูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2553) 

 

ภาพท่ี 24 ตน้มะแวง้ (Solanum anguivi Lam.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ใบ  ค. ช่อดอก ง.  ผลแก่ 
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ชนิดที ่3 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum erianthum D. Don. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP017 

ช่ือท้องถิ่น : ดบัยาง 

ช่ืออ่ืน :  ขากะอ้าย, ขาตาย, หูควาย (คาบสมุทรมลายู), ฉับแป้ง  (Sukhothai, Uttaradit), ฝ่าแป้ง 

(เหนือ), มะเขือดง (ขอนแก่น), มัง่พะไป, ล้ิมเม่อเจอ้ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), สะแป้ง (สิงห์บุรี), 

ส่างโมง (เลย) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

ไมพุ้ม่สูง 0.8-4 เมตร ล าตน้และก่ิงกา้นเม่ือยงัอ่อนพบขนรูปดาวหนาแน่น  

ใบเด่ียว เรียงสลบั กา้นใบยาว 1-7 เซนติเมตร พบขนรูปดาวหนาแน่น แผน่ใบกวา้ง 3.5-10 

เซนติเมตร ยาว 6-24 เซนติเมตร รูปหอกแกมรี โคนใบเอียง หรือมน ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ท่ี

ผวิใบดา้นบนและดา้นล่างพบขนรูปดาวหนาแน่น  

ดอกช่อเชิงหลัน่ ดอกยอ่ยมีกา้นยาวไม่เท่ากนัเรียงสลบับนแกนกลาง ดอกยอ่ยดา้นนอกช่อ

มีก้านยาวมากท่ีสุด ดอกย่อยถัดไปในช่อมีก้านสั้ นลดหลั่นจนถึงกลางช่อ ช่อดอกยาว 2.4-4 

เซนติเมตร กา้นช่อยาว 2-.10 เซนติเมตร มีลกัษณะแตกแขนงเป็นสองแฉก 2 คร้ัง พบขนรูปดาว

หนาแน่น ดอกยอ่ยสีขาว ประกอบดว้ย กา้นดอกยอ่ยยาว 0.7-0.8 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงปลายแยก 

5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.1 เซนติเมตร รูปหอก พบขนรูปดาวหนาแน่น วงกลีบดอกเช่ือมกนั 

ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.3 เซนติเมตร เกสรเพศผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยู่

เหนือวงกลีบ 

ผลกลม ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผิวเป็นมนั ผลแก่สีม่วงด า หรือสีด า เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.4-0.8 

เซนติเมตร กา้นผลยาว 0.5-0.7 เซนติเมตร เมล็ดค่อนขา้งกลม 

สถานที่พบในงานวิจัย : อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา  19O 10’ 44” N  100O 17’ 43” E  สูง 302 เมตรจาก

ระดบัน ้าทะเล 

การน าไปใช้ประโยชน์ :  ทั้งตน้ใชร้องถัว่เน่าตากแหง้  (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 
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ภาพท่ี 25 ตน้ดบัยาง (Solanum erianthum D. Don.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ใบ  ค. ช่อดอก ง.  ผล 
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ชนิดที ่4 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum lycopersicum L. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP001 

ช่ือท้องถิ่น มะเขือเทศ 

ช่ืออ่ืน :  ตรอบ (เขมร-สุรินทร์), ตีรอบ (เขมร), น ้ าเนอ (เชียงใหม่), บ่ะเขือส้ม (เหนือ), บกัเขียเคีย, 

หมากเหล่น(อีสาน, ตะวนัออก), มะเขือเทศสีดา (กลาง) (ส านักงานหอพรรณไม ้ส านักวิจยัการ

อนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

ราก ระบบรากเป็นแบบรากแก้ว มีรากแขนงเจริญไปตามแนวนอนไปได้ไกลถึง 60 

เซนติเมตร และสามารถเจริญในแนวด่ิงไดลึ้กประมาณ 100-120 เซนติเมตร อีกทั้งยงัสามารถเกิด

รากไดท้ัว่ๆไปตามล าตน้ท่ีสัมผสักบัผวิดิน ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษของมะเขือเทศ 

 ล าตน้ ตั้งตรง มีลกัษณะเป็นไมพุ้ม่เต้ียก่ึงเล้ือย ความสูง 50-150 เซนติเมตร แตกก่ิงกา้นมาก 

ล าตน้สีเขียว ขน นุ่มปกคลุม  

 ใบ เป็นใบประกอบ ออกสลบักนั ใบย่อยมีขนาดไม่เท่ากนั บางใบเล็กรียาว บางใบกลม

ใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยกัลึกคลา้ยฟันเล่ือยมีขนอ่อน ๆ บริเวณซอกใบ กา้นใบยาว 3-5 

เซนติเมตร มีใบยอ่ย 5-9 เซนติเมตร ใบยอ่ยรูปสามเหล่ียม ขอบใบจกั แผน่ใบขรุขระเล็กนอ้ย มีขน

นุ่มปก คลุมสีเขียวเขม้ ขนาดใบยอ่ยกวา้ง 2-4 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร 

 ดอกเกิดเป็นช่อบนล าตน้ระหวา่งขอ้ ดอกมีกลีบเล้ียงสีเขียว 5-10 กลีบ มีกลีบดอก 5กลีบ สี

เหลือง รูปร่างคล้ายหอกเช่ือมติดกนัท่ีโคน เม่ือดอกบานกลีบเล้ียงและกลีบดอกจะโคง้ออก กลีบ

เล้ียงตอนแรกจะสั้นกวา่กลีบดอก แต่จะมีขนาดใหญ่ข้ึนเม่ือผลแก่มีเกสรตวัผู ้5 เกสร ประกอบดว้ย

อบัเรณูใหญ่และกา้นอบัเรณูสั้น อยูร่อบเกสรตวัเมีย 

 ผล เป็นผลเด่ียว รูปทรงของรูปผลมีตั้งกลมจนถึงรี มีขนาดรูปร่างและสีต่างกนั ซ่ึงมีขนาด

เล็กประมาณ 3 เซนติเมตร จนถึงใหญ่ประมาณ 10 เซนติเมตร รูปร่างมีทั้งกลม กลมแบน หรือกลมรี 

ผวินอกเป็นมนั สีของผลจะข้ึนอยูก่บัเม็ดสี 2 ชนิด คือ ไลโคปีน(Lycopene) ซ่ึงท าให้เกิดสีแดงและ

แคโรทีน(Carotene) ท าให้เกิดสีเหลืองแดง ส้ม และสีน ้ าตาลอ่อน เน้ือภายในฉ ่าดว้ยน ้ ามีรสเปร้ียว 

ภายในมีเมล็ดเรียง ตวัเป็นช่อง ๆ และมีเมือกวุน้ห่อหุ้มเมล็ด  เมล็ด รูปค่อนขา้งกลมแบนสีน ้ าตาล

อ่อน ขนาด 0.2-0.5 เซนติเมตร มีขนสั้น ๆ โดยรอบมีเป็นจ านวนมาก (ออลลเ์กษตร, 2561) 
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สถานที่พบในงานวิจัย : หมู่บา้นชาวเขาเผ่ามง้ดอยปุย จงัหวดัเชียงใหม่, ดอยช้าง จงัหวดัเชียงราย 

และอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา (19O 10’ 23’’ N  100O 17’ 43” E  สูง 310 

เมตรจากระดบัน ้าทะเล) 

การน าไปใช้ประโยชน์ :   

มะเขือเทศมีวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามิเอ 

วติามินเค วติามินพี วติามินบี 1 วติามินบี 2 ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก 

ราก ล าตน้ และใบแก่ ตม้กบัน ้ารับประทานแกอ้าการปวดฟัน 

น ้าผลมะเขือเทศพอกหนา้ รักษาสิว สมานผวิหนา้ใหเ้ต่งตึง ช่วยใหผ้วิหนา้อ่อนนุ่ม  

(MedThai, 2013) 
 

 

ภาพท่ี 26 ตน้มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ก่ึงเล้ือย ข. ช่อดอก  ค. ใบ  ง.  ผลอ่อน  จ. ผลแก่ 
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ชนิดที ่5 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum mammosum L. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP024 

ช่ือท้องถิ่น : มะเขือสาแหรก 

ช่ืออ่ืน :  เขือหร่ัง (สุราษฎร์ธานี), มะเขือก่องขา้ว, มะเขือนมแพะ  (เหนือ), มะเขือการ์ตูน, มะเขือ

นมควาย, มะเขือนมนาง (กลาง) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวิจยัการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพนัธ์ุพืช , 

2557) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร ล าตน้ ก่ิงกา้นและทุกส่วนมีหนามรูปเขม็โคนแบนปลายเรียว

แหลม ขนยาวห่างและขนต่อมปกคลุมหนาแน่น 

 ใบเด่ียว เรียงสลบั กา้นใบยาวประมาณ 1-4 เซนติเมตร แผน่ใบกวา้ง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 

6-18 เซนติเมตร รูปรี โคนใบเบ้ียว ขอบหยกั 4-5 แฉก ปลายใบแหลม ผวิใบเป็นคล่ืน ผวิใบดา้นล่าง

พบขนรูปดาว 4-8 แฉก  

 ดอกช่อกระจุก ช่อดอกยาว 1-3 เซนติเมตร กา้นช่อยาว 0.8-1 เซนติเมตร ดอกยอ่ยสีม่วง มี 

1-10 ดอกยอ่ย กา้นดอกย่อยยาว 0.2-1 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงเช่ือมกนัลกัษณะคลา้ยรูปถว้ย ปลาย

แยก 5 แฉก แต่ละแฉกรูปหอก ลึกประมาณ 0.4 เซนติเมตร วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5-7 แฉก 

แต่ละแฉกรูปคลา้ยสามเหล่ียม มีความลึกเช่นเดียวกบัวงกลีบเล้ียง ปลายแฉกแหลม เกสรเพศผู ้5-7 

เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ 

 ผลกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 3-8 เซนติเมตร ปลายผลคลา้ยหวันม โคนผลมีปุ่มกลมหรือกลมรี 

5 ปุ่ม เรียงรอบผล ผลแก่สีเหลือง ผวิผลเกล้ียง ค่อนขา้งมนั ติดผล 1-5 ผลต่อช่อ 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 13O 46’ 14’’ N  100O 10’ 1” E   

สูง 5 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไมก้ระถางประดบั  ผลแก่ใชเ้บือหนู (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 
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ภาพท่ี 27 ตน้มะเขือสาแหรก (Solanum mammosum L.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ช่อดอก  ค. ใบ  ง.  ผลอ่อน  จ. ผลแก่ 
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ชนิดที ่6 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum melongena L. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP016 

ช่ือท้องถิ่น : มะเขือยาว 

ช่ืออ่ืน :  มะเขือกระโปกแพะ, มะเขือขาว, มะเขือจาน, มะเขือจาวมะพร้าว (กลาง), มะเขือป๊าว, 

มะเขือห ามา้, มะแขวง้, มะแขวง้คม (เหนือ), มะเขือฝร่ัง (กรุงเทพฯ), ย ัง่มูไล่, สะกอวา (กะเหร่ียง-

แม่ฮ่องสอน) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้่มสูง 0.2-0.6 เมตร ล าตน้และก่ิงกา้นพบขนรูปดาวประปราย พบหนามละเอียด สั้ น 

ตรง หรือไม่พบ  

 ใบเด่ียว เรียงสลบั กา้นใบยาว 1-4 เซนติเมตร พบขนรูปดาวประปราย แผ่นใบกวา้ง 4-10 

เซนติเมตร ยาว 9-15 เซนติเมตร รูปไข่หรือรูปหอก โคนใบเฉียง ขอบใบหยกัขา้งละ 2-3 หยกั แต่ละ

หยกัลึก 0.5-1.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ท่ีผวิใบดา้นบนและดา้นล่างพบขนรูปดาวประปราย  

 ดอกเด่ียว กา้นดอกยาว 1.5-3 เซนติเมตร พบขนรูปดาวประปราย ดอกสีม่วง หรือสีขาว วง

กลีบเล้ียงปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 1-2 เซนติเมตร รูปหอกเรียวแหลม พบขนรูปดาว

ประปราย วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.2-0.5  เซนติเมตร เกสร

เพศผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ  

 ผลมีรูปร่างหลากหลายตามสายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ รูปกลม รูปไข่ รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปกลม

แบน ผลอ่อนสีเขียวอ่อน หรือสีขาว ผิวเป็นมัน ผลแก่สี เหลือง หรือม่วง หรือม่วงคล ้ า  

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1-15 เซนติเมตร กวา้ง 2-3 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร กา้นผลยาว 0.5-1.8 

เซนติเมตร เมล็ดค่อนขา้งกลม มีขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 13O 46’ 14’’ N  100O 10’ 1” E   

สูง 5 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 
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การน าไปใช้ประโยชน์ : กลุ่มพนัธ์ุมะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือจาน มะเขือข่ืน มะเขือเจา้พระยา 

ใชผ้ลอ่อนปรุงอาหาร ตม้ ผดั หรือแกง  กลุ่มพนัธ์ุมะเขือกรอบ มะเขือไข่เต่า มะเขือตอแหล ใชผ้ล

สดรับประทาน (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 

 

 

ภาพท่ี 28 ตน้มะเขือยาว (Solanum melongena L.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ใบ  ค. ดอก ง.  ผล 
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ชนิดที ่7 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum sanitwongsei W. G. Craib. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP005 

ช่ือท้องถิ่น : มะแวง้ตน้ 

ช่ืออ่ืน :  มะแวง้ (กลาง), มะแควง้ขม มะแควง้คม มะแควง้ด า (เหนือ), หมกัแขง้ขม หมากเขง้ขม 

(อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, อีสาน), แวง้คม (สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ใต)้, สะกั้งแค (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), 

หมากแซง้คง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) (ภาณุมาศ ฤทธิไชย, 2547) 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้ม่สูง 0.2-0.6 เมตร ล าตน้และก่ิงกา้นพบขนรูปดาวประปราย  

 ใบเด่ียว เรียงสลับ ก้านใบยาว 1.3-5 เซนติเมตร พบขนประปราย แผ่นใบกวา้ง 1.6-4 

เซนติเมตร ยาว 2.5-9 เซนติเมตร รูปไข่ หรือรูปไข่กลบั โคนใบเฉียง หรือรูปตดั ขอบใบหยกั ขา้งละ 

2-4 หยกั ปลายใบแหลม ท่ีผวิใบดา้นบนและดา้นล่างพบขนรูปดาวหนาแน่น  

 ดอกช่อกระจะ มีก้านเรียงสลับบนแกนกลางลดหลั่นตามล าดับ ช่อดอกยาว 2.5-3 

เซนติเมตร ก้านช่อยาว 1.5-2 เซนติเมตร พบขนรูปดาวประปราย ดอกย่อยสีม่วง หรือสีขาว 

ประกอบด้วยก้านดอกย่อยยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึก

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร รูปหอก พบขนประปราย วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5 แฉก แต่ละ

แฉกลึกประมาณ 0.2 เซนติเมตร เกสรเพศผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ 

 ผลกลม ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผิวเป็นมนั ผลแก่สีส้ม เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.8-1.2 เซนติเมตร 

ก้านผลยาว 1.5-1.7 เซนติเมตร เมล็ดค่อนข้างกลม มีขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร (วินัย สม

ประสงค,์ 2550) 

สถานที่พบในงานวิจัย : ดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่, ดอยช้าง จงัหวดัเชียงราย, อ าเภอปง จงัหวดั

พะเยา(19O 10’ 27’’ N  100O 17’ 43” E  สูง 308 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) 

การน าไปใช้ประโยชน์ : มะแวง้ตน้เป็นส่วนผสมหลกัของต ารับยาประสะมะแวง้ ซ่ึงองคก์ารเภสัช

กรรมผลิตข้ึนตามต ารับยาสามญัประจ าบา้นแผนโบราณ    ผลอ่อนใชรั้บประทานเป็นผกัสดได ้โดย

อาจน าไปลวกหรือเผาจ้ิมกับน ้ าพริก (ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี, 2553) 
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ภาพท่ี 29 ตน้มะแวง้ตน้ (Solanum sanitwongsei W. G. Craib.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ใบ  ค. ช่อดอก  ง.  ผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

 
 

ชนิดที ่8 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum seaforthianum Andrews. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP014 

ช่ือท้องถิ่น :  มะแขวง้เครือ 

ช่ืออ่ืน :  มะเขือข่ืนเครือ (เหนือ), มะเขือเครือ (กลาง, เหนือ), มะเขือญ่ีปุ่น (กรุงเทพฯ), สะเต๊ะ 

(ล าปาง) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ :  

 ไมเ้ถา ยาว 1-5 เมตร มีขนสั้นประปราย ไม่มีหนาม  

 ใบประกอบแบบขนนก กวา้ง 4-7 เซนติเมตร ยาว 5-13 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ โคนใบ

เรียบ ปลายใบป้าน  

 ดอกช่อแยกแขนง มีดอกยอ่ยจ านวนมาก กา้นช่อดอกยาวประมาณ 4 เซนติเมตร กา้นดอก

ยอ่ยหลุดง่าย วงกลีบเล้ียงรูปถว้ยขนาดเล็ก ปลายแยก 5 แฉก หยกัซ่ีฟัน ปลายตดั วงกลีบดอกสีม่วง

ครามอ่อน ยาว 0.9-1 เซนติเมตร แฉกวงกลีบรูปขอบขนาน เกสรเพศผูอิ้สระ กา้นเกสรเพศเมียยาว

ประมาณ 1 เซนติเมตร  

 ผลแก่สีแดง ผิวเป็นมนั รูปร่างกลม เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร เมล็ดรูปร่าง

คลา้ยจาน  

สถานทีพ่บในงานวจัิย : มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

การน าไปใช้ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไมเ้ถาประดบั (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 

 

ภาพท่ี 30 ตน้มะแขวง้เครือ (Solanum seaforthianum Andrews.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมเ้ถา   ข. ดอก  
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ชนิดที ่9 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum spirale Roxb. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP002 

ช่ือท้องถิ่น :  ตอ้ยตัง่ 

ช่ืออ่ืน :  ผกัดีด (เหนือ) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้ม่สูง 0.5-1 เมตร ล าตน้และก่ิงกา้นเกล้ียง  

 ใบเด่ียว เรียงสลบั กา้นใบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร แผน่ใบกวา้ง 1-3 เซนติเมตร ยาว 5-

14 เซนติเมตร รูปรี โคนใบสอบเรียว ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ท่ีผิวใบด้านบนและด้านล่าง

เกล้ียง  

 ดอกช่อกระจะ มีกา้นเรียงสลบับนแกนกลางลดหลัน่ตามล าดบั ช่อดอกยาว 2-4 เซนติเมตร 

ก้านช่อยาว 0.5-1 เซนติเมตร เกล้ียง ดอกย่อยสีขาว ประกอบด้วย ก้านดอกย่อยยาว 1.5-1.8 

เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงเช่ือมกนัคลา้ยจาน ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึก 0.2-0.3 เซนติเมตร รูป

กลมมน เกล้ียง วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.6 เซนติเมตร เกสร

เพศผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ 

 ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง หรือสีส้ม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5-0.7 เซนติเมตร กา้น

ผลยาว 1.8-2 เซนติเมตร เมล็ดรูปไข่ ขนาดประมาณ 0.2 เซนติเมตร 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : ดอยชา้ง จงัหวดัเชียงราย, อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา (19O 10’ 23’’ N  100O 17’ 

43” E  สูง 310 เมตรจากระดบัน ้าทะเล) 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ใบอ่อนปรุงอาหารใส่แกง (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 
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ภาพท่ี 31 ตน้ตอ้ยตัง่  (Solanum spirale Roxb.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ช่อดอก  ค. ผลอ่อน ง.  ผลแก่ 
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ชนิดที ่10 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum stramoniifolium Jacq. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP012 

ช่ือท้องถิ่น :  มะอึก 

ช่ืออ่ืน :  มะเขือปู่, มะปู่ (เหนือ) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวิจยัการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพนัธ์ุพืช , 

2557) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้่มขนาดกลาง มีความสูงราว 1-2 เมตร ทุกส่วนของตน้จะมีหนามและขนละเอียดสี

น ้าตาลอ่อนปกคลุมอยู ่ 

 มีใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบักนั ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่กวา้ง โคนใบเวา้หรือตดั ขอบ

ใบหยกัเวา้เป็นพู มีความกวา้งประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร แผ่น

ใบสีเขียว มีขนอ่อนปกคลุมผวิใบทั้งดา้นบนและดา้นล่าง 

 ออกดอกเป็นช่อกระจุกท่ีซอกใบ ดอกมีสีขาว มีกลีบดอก 5 กลีบ ท่ีโคนเช่ือมติดกนั ปลาย

แหลม มีเกสรตวัผูสี้เหลือง เป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม 

 ลกัษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดราว 1.8-2 เซนติเมตร ท่ีผิวมีขนยาวหนาแน่น ผล

อ่อนมีสีเขียว ส่วนผลสุกมีสีเหลืองแกมน ้าตาล ในผลมีเมล็ดแบนจ านวนมากเรียงเป็นแถวอยูภ่ายใน 

(MedThai, 2013) 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  13O 46’ 14’’ N  100O 10’ 1” E   

สูง 5 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

การน าไปใช้ประโยชน์ : 

 ผลใช้รับประทานเป็นอาหาร หรือน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด ช่วยเพิ่มรสชาติ

เปร้ียวใหอ้าหาร โดยจะใหร้สและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์เป็นพิเศษ  

ผลมะอึกมีธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี ท่ีมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย (MedThai, 2013) 
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ภาพท่ี 32 ตน้มะอึก  (Solanum stramoniifolium Jacq.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ใบ  ค. ดอก  ง.  ผล 

 

 

 

 

 

 

 



 85 

 
 

ชนิดที ่11 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum torvum Sw. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP010 

ช่ือท้องถิ่น : มะเขือพวง 

ช่ืออ่ืน :  จะเคาะค่ะ, ตะโกงลาโน (มาเลเซีย-สงขลา), ปอลอ, ปอลือ (มูซอ-เหนือ), มะเขือละคร, 

หมากแคง้ (นครราชสีมา), มะแควง้กูลวั, มะแควง้กูลา (เชียงใหม่), มะแวง้ (คาบสมุทรมลายู,กลาง), 

มะแวง้ช้าง (คาบสมุทรมลายู), รับจงกลม (เขมร-นครราชสีมา) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวิจยั

การอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

ไมพุ้่มสูง 0.4-2 เมตร ล าตน้และก่ิงก้านเม่ือยงัอ่อน พบขนรูปดาวหนาแน่นและมีหนาม

ประปราย ลกัษณะของหนามสั้นตรงและเรียวแหลมยาว 0.5-0.6 เซนติเมตร เม่ือตน้เจริญเต็มท่ีพบ

หนามรูปโคง้ประปราย  

ใบเด่ียว เรียงสลบั กา้นใบยาว 1-6 เซนติเมตร พบขนรูปดาวหนาแน่น และหนามประปราย 

แผน่ใบกวา้ง 2.8-18 เซนติเมตร ยาว 4.5-19 เซนติเมตร รูปรีกวา้ง หรือรูปไข่ ส่วนใหญ่มีลกัษณะไม่

สมมาตร โคนใบเฉียง หรือตดั หรือคลา้ยหัวใจ ขอบใบหยกัขา้งละ 2 หยกั แต่ละหยกัลึก 0.5-1.5 

เซนติเมตร หรือขอบใบค่อนขา้งเรียบ ปลายใบแหลม ท่ีผิวใบดา้นพบพบขนรูปดาวประปราย ส่วน

ท่ีผวิใบดา้นล่างพบขนรูปดาวหนาแน่น พบหนามประปราย หรือไม่พบ  

ดอกช่อเชิงหลัน่ ดอกยอ่ยมีกา้นยาวไม่เท่ากนั เรียงสลบับนแกนกลาง ดอกยอ่ยดา้นนอกช่อ

มีก้านยาวมากท่ีสุด ดอกย่อยถัดไปในช่อมีก้านสั้ นลดหลั่นจนถึงกลางช่อ ช่อดอกยาว 2.-5 

เซนติเมตร กา้นช่อยาว 0.2-4 เซนติเมตร พบขนรูปดาวหนาแน่น ดอกย่อยขาว ประกอบดว้ย กา้น

ดอกยอ่ยยาว 0.6-0.9 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึก 0.3-0.4 เซนติเมตร รูป

หอกแกมรูปไข่แคบ พบขนประปราย วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 

0.3 เซนติเมตร เกสรเพศผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ 

ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5-1.3 เซนติเมตร กา้นผลยาว 1.-

1.5 เซนติเมตร เมล็ดรูปกลม ขนาดประมาณ 0.2 เซนติเมตร 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : ดอยสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่, อ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 

การน าไปใช้ประโยชน์ : ผลอ่อนรับประทานกบัน ้าพริก หรือใส่แกง (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 
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ภาพท่ี 33 ตน้มะเขือพวง  (Solanum torvum Sw.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ ข. ใบ  ค. ช่อดอก  ง.  ผล 
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ชนิดที ่12 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum trilobatum L. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP026 

ช่ือท้องถิ่น : มะแวง้เครือ 

ช่ืออ่ืน :  แขวง้เคีย (ตาก) (ส านกังานหอพรรณไม ้ส านกัวจิยัการอนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไม้พุ่มก่ึงเล้ือย ล าต้นและก่ิงก้านพบขนรูปดาวประปรายและมีหนามแบบตะขอแข็ง 

ลกัษณะของหนามสั้นโคง้โคนหนา ปลายเรียวแหลมยาว 0.3-0.5 เซนติเมตร  

 ใบเด่ียว เรียงสลบั กา้นใบยาว 1.-2.5 เซนติเมตร พบขนรูปดาวประปรายและหนาแน่น แผน่

ใบกวา้ง 2.5-3.2 เซนติเมตร ยาว 2.-3.5 เซนติเมตร รูปรีกวา้ง หรือรูปไข่ ส่วนใหญ่มีลกัษณะไม่

สมมาตร โคนใบมน หรือตดั ขอบใบหยกัขา้งละ 1-4 หยกั แต่ละหยกัลึก 0.3-0.5 เซนติเมตร ปลาย

ใบมน หรือค่อนขา้งแหลม ท่ีผิวใบด้านบนและด้านล่างพบขนรูปดาวประปราย พบหนามท่ีเส้น

กลางใบนอ้ย หรือไม่พบ  

 ดอกช่อกระจะ มีกา้นเรียงสลบับนแกนกลางลดหลัน่ตามล าดบัจากบนลงล่าง ช่อดอกยาว 

3-5 เซนติเมตร กา้นช่อยาว 1.7-2 เซนติเมตร พบขนรูปดาวหนาแน่นประปราย ดอกยอ่ยสีม่วงอ่อน 

ประกอบดว้ย กา้นดอกยอ่ยยาว 1.2-1.7 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึก 0.3-

0.4 เซนติเมตร รูปหอกแกมรูปไข่แคบ พบขนรูปดาวประปราย วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5 

แฉก แต่ละแฉกลึกประมาณ 0.3 เซนติเมตร พบขนรูปดาวประปรายท่ีดา้นนอกของวงกลีบ เกสรเพศ

ผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ  

 ผลกลม ผลอ่อนสีเขียวมีลวดลาย ผลแก่สีแดง เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5-0.8 เซนติเมตร กา้นผล

ยาว 1.7-2 เซนติเมตร เมล็ดรูปกลม ขนาดประมาณ 0.2 เซนติเมตร 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  13O 46’ 14’’ N  100O 10’ 1” E   

สูง 5 เมตรจากระดบัน ้าทะเล 

การน าไปใช้ประโยชน์ :  ผลอ่อนรับประทานกบัน ้าพริก ผลแก่ใชป้รุงต ารับยาแกไ้อ   

(วนิยั สมประสงค,์ 2550)  
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ภาพท่ี 34 ตน้มะแวง้เครือ  (Solanum trilobatum L.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่ก่ึงเล้ือย  ข. ช่อดอก  ค. ผลอ่อน  ง.  ผลแก่ 
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ชนิดที ่13 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum tuberosum L. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้ WP025 

ช่ือท้องถิ่น : มนัฝร่ัง 

ช่ืออ่ืน :  มนัเทศ (กลาง, เหนือ), มนัอาลู, มนัอีลู (เหนือ) (ส านักงานหอพรรณไม ้ส านักวิจยัการ

อนุรักษป่์าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 2557) 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้่มสูง 0.4-0.6 เมตร มีหวัสะสมแป้งเจริญท่ีปลายแขนงใตดิ้น ล าตน้และก่ิงกา้นค่อนขา้ง

บอบบาง พบขนนุ่มหลายเซลลป์ระปราย  

 ใบประกอบแบบขนนก ปลายค่ีเรียงสลบั กา้นใบประกอบยาว 2-4.5 เซนติเมตร แผ่นใบ

ประกอบกวา้ง 5-10 เซนติเมตร ยาว 8-22 เซนติเมตร มีใบยอ่ย 3-12 คู่ เรียงตรงขา้ม กา้นใบยอ่ยยาว 

0.4-0.5 เซนติเมตร แผน่ใบยอ่ยกวา้ง 2.-4 เซนติเมตร ยาว 3.5-5.5 เซนติเมตร รูปไข่ โคนใบยอ่ยเฉียง 

หรือคลา้ยรูปหวัใจ ขอบเรียบ ปลายแหลม  

 ดอกช่อเชิงหลัน่ ดอกยอ่ยมีกา้นยาวไม่เท่ากนั เรียงสลบับนแกนกลาง ดอกยอ่ยดา้นนอกช่อ 

มีกา้นยาวท่ีสุด ดอกยอ่ยถดัไปในช่อมีกา้นสั้นลดหลัน่จนถึงกลางช่อ ช่อดอกยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร 

กา้นช่อยาวประมาณ 0.6-1 เซนติเมตร พบขนประปราย ดอกย่อยสีขาว หรือสีม่วง ประกอบดว้ย 

กา้นดอกยอ่ยยาว 1.2-1.7 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉกลึก 0.4-0.5 เซนติเมตร 

รูปหอกแกมรูปไข่แคบ พบขนรูปดาวประปราย วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5 แฉก แต่ละแฉก

รูปหอกเรียวแหลม ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู ้5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : น าล าตน้ใตดิ้นมาท าการปลูกในพื้นท่ีอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 

การน าไปใช้ประโยชน์ :  รากคลา้ยหวัใชท้อดรับประทานเป็นขนมขบเค้ียว รากคลา้ยหัดสดใชป้รุง

อาหาร (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 
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ชนิดที ่14 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum wrightii Benth. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP013 

ช่ือท้องถิ่น : มะเขือตน้ 

ช่ืออ่ืน :  มะเขือยกัษ์ (กลาง) (ส านักงานหอพรรณไม ้ส านักวิจยัการอนุรักษ์ป่าไมแ้ละพนัธ์ุพืช, 

2557) 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมต้น้ ทรงพุม่สูง 4-10 เมตร ก่ิงกา้นเปราะ มีขนรูปดาวปกคลุม  

ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่ กวา้ง 16-22 เซนติเมตร ยาวถึง 30 เซนติเมตร ขอบใบเวา้ลึกเป็นพู 

ปลายใบแหลม โคนใบทู่ ไม่สมมาตร ผิวใบมีขนสากทั้งสองดา้น เส้นกลางใบและกา้นใบ มีหนาม

ห่าง  

ดอกมีสีม่วงแลว้จางเป็นสีขาว ออกเป็นช่อสั้น จากก่ิงใกลป้ลายยอด ยาว 7-10 เซนติเมตร 

ดอกบานเต็มท่ีกวา้ง 5-7 เซนติเมตร กลีบรองดอก โคนเช่ือมกนั ปลายเวา้ลึกเป็น 5 แฉก กลีบดอก 

เช่ือมกนัคลา้ยรูปปากแตร ปลายกลีบเวา้เป็น 5 แฉก ขอบกลีบย่น เกสรผู ้5 เกสร อบัเรณูสีเหลือง 

ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร รังไข่กลม  

ผลมีรูปทรงกลม สีเขียว ขนาด 4-6 เซนติเมตร ติดกบักลีบรองดอก ผลสุกสีน ้ าตาล มีเมล็ด

ขนาดเล็กจ านวนมาก 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 

การน าไปใช้ประโยชน์ : 

 นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัเน่ืองจากออกดอกและติดผลตลอดทั้งปี  

(องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์, 2554) 
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ภาพท่ี 35 ตน้มะเขือตน้ (Solanum wrightii Benth.) 
  ก. ลกัษณะวสิัย ไมต้น้  ข. ใบ  ค. ดอก     
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ชนิดที ่15 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum aethiopicum L. หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP009 

ช่ือท้องถิ่น : มะเขือขม 

ช่ืออ่ืน :  สะกอข่าป่าล่ะ, สะกอค่าซ่า, สะกอข่า 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 ไมพุ้ม่ขนาดเล็ก สูง 0.3-2 เมตร ล าตน้ ก่ิงกา้นและทุกส่วนเกล้ียง 

 ใบเด่ียว เรียงสลบั กา้นใบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร แผน่ใบกวา้ง 2-3 เซนติเมตร ยาว 5-

12 เซนติเมตร รูปรี โคนใบเบ้ียว ขอบหยกั 4-5 แฉก ปลายใบแหลม ผวิใบเป็นคล่ืน  

 ดอกช่อกระจุก ช่อดอกยาว 1-3 เซนติเมตร กา้นช่อยาว 0.5-0.8 เซนติเมตร ดอกย่อยสีขาว 

กา้นดอกยอ่ยยาว 0.2-1 เซนติเมตร วงกลีบเล้ียงเช่ือมกนัลกัษณะคลา้ยรูปถว้ย ปลายแยก 5 แฉก แต่

ละแฉกรูปหอก ลึกประมาณ 0.4 เซนติเมตร วงกลีบดอกเช่ือมกนั ปลายแยก 5-7 แฉก แต่ละแฉกรูป

คลา้ยสามเหล่ียม มีความลึกเช่นเดียวกบัวงกลีบเล้ียง ปลายแฉกแหลม เกสรเพศผู ้5-7 เกสร เกสรเพศ

เมีย 1 เกสร อยูเ่หนือวงกลีบ  

ผลกลมแบน ผวิผลเป็นรอยหยกัต้ืนรอบผล หรือไม่พบรอยหยกั ผลแก่สีส้มแดง ผวิเป็นมนั 

สถานทีพ่บในงานวจัิย : ดอยชา้ง จงัหวดัเชียงราย 

การน าไปใช้ประโยชน์ : 

 ใชผ้ลแก่ปรุงอาหารร่วมกบัผกัชนิดอ่ืนในประเภทแกง (วนิยั สมประสงค,์ 2550) 
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ภาพท่ี 36 ตน้มะเขือขม (Solanum aethiopicum L.) 
ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่  ข. ดอก  ค. ผลอ่อน  ง. ผลแก่     
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ชนิดที ่16 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Solanum macrocarpon L.   หมายเลขการเกบ็พรรณไม้  WP023 

ช่ือท้องถิ่น : มะเขือกินใบ 

ช่ืออ่ืน :  - 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ : 

 เป็นไมพุ้ม่ ล าตน้ก่ิงกา้นเป็นสีเขียว เม่ือแก่จะเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล แขง็ ไม่มีหนาม 

 ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั รูปไข่กวา้ง ขอบใบเวา้ลึกเป็นพู ปลายใบแหลม โคนใบทู่ไม่

สมมาตร เส้นกลางใบสีขาว ผวิใบเป็นมนั ไม่มีหนาม 

 ดอกมีสีม่วงจาง ออกเป็นกระจุกบริเวณซอกใบ กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเช่ือมติดกนั กลีบ

เล้ียงสีเขียว 5 กลีบ เป็นคล่ืนขอบกลีบยน่ มีขนาดใหญ่ ยาวปกคลุมดอก มีเกสรตวัผูสี้เหลือง 5 อนั 

ผลมีรูปทรงกลมสีเขียวอ่อน ติดกบักลีบเล้ียง โดยกลีบเล้ียงยาวปกคลุมทั้งผล ผิวเป็นมนั ผล

สุกสีส้ม ผวิมีรอยแตก  

สถานทีพ่บในงานวจัิย : อ าเภอควนขนุน จงัหวดัสตูล 

การน าไปใช้ประโยชน์ : 

 น าใบมารับประทานเป็นเคร่ืองเคียงกบัน าพริก หรือน าไปใชป้ระกอบอาหารประเภทแกง 
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ภาพท่ี 37 ตน้มะเขือกินใบ (Solanum macrocarpon L.) 
ก. ลกัษณะวสิัย ไมพุ้ม่  ข. ใบ  ค.,ง. ผลแก่     
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ภาคผนวก ข : ล าดับนิวคลโีอไทด์ของดีเอน็เอบาร์โค้ดต าแหน่ง ITS2, matK และ rbcL 

ตารางท่ี 11 แสดง GenBank accession number ของพืชสกุลมะเขือในฐานขอ้มูล GenBank 

ล าดบั ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือทอ้งถ่ิน 
GenBank accession number 

ITS2 matK rbcL 
1 S. americanum Mill. มะแวง้นก MH718330 MH722361 MH722372 
2 S. anguivi Lam. มะแวง้ MH718331 MH722362 MH722373 
3 S. erianthum D. Don. ดบัยาง MH718332 MH722359 MH722374 
4 S. lycopersicum L. มะเขือเทศ MH718333 MH722363 MH722375 
5 S. mammosum L. มะเขือสาแหรก MH718335 MH722364 MH722377 
6 S. melongena L. มะเขือยาว MH718336 MH722365 MH722378 
7 S. sanitwongsei W. G. Craib. มะแวง้ตน้ MH718337 MH722366 MH722379 
8 S. seaforthianum Andrews. มะเขือเครือ MH718338 MH722367 MH722380 
9 S. spirale Roxb. ตอ้ยตัง่ MH718339 MH722368 MH722381 
10 S. stramoniifolium Jacq. มะอึก MH718340 MH722369 MH722382 
11 S. torvum Sw. มะเขือพวง MH718341 MH722370 MH722383 
12 S. trilobatum L. มะแวง้เครือ MH718342 - MH722384 
13 S. tuberosum L. มนัฝร่ัง - - MH722385 
14 S. wrightii Benth. มะเขือตน้ MH718343 - MH722386 
15 S. aethiopicum L. มะเขือขม MH718329 MH722360 MH722371 
16 S. macrocarpon L. มะเขือกินใบ MH718334 - MH722376 
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ชนิดที ่1  มะแว้งนก (Solanum americanum Mill.)     

 ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718330               439 bp  DNA linear PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum americanum voucher WP018 5.8S ribosomal RNA gene,    partial 
sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and  large 
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718330 

VERSION     MH718330.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum americanum 

  ORGANISM  Solanum americanum 

            Eukaryota; Viridiplantae; 

Streptophyta;Embryophyta;Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; 

eudicotyledons;Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; 

Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 439) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 439) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..439 

                     /organism="Solanum americanum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP018" 

                     /db_xref="taxon:109975" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>439 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 2, 
and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 gtgaattgca gaatcccgtg aaccatcgag tctttgaacg caagttgcgc ccgaagccat 

 61 taggccgagg gcacgtctgc ctgggcgtca cgcatcgcgt cgccccccgc acgccgcaag 

121 gcgtcgtggg gcggatactg gcctcccgtg tgcctcgagc tcgcggttgg cctaaatgcg 

181 agtccacgtc gacggacgtc gcggcaagtg gtggttgaaa ctcaactctc tttgtgtcgc 

241 ggctacagcc cgtcgcgcgt ctggactcca gaccctctaa gcgcttaggc gctccgaccg 

301 cgaccccagg tcaggcggga ttacccgctg agtttaagca tatcaataag cggaggaaaa 

361 gaaacttaca aggattccct tagtagcggc gagcgaaccg ggaacagccc agccttagaa 

421 tcgggcggct ccgtcgtcc 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=109975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=109975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718330.1?from=1&to=439
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722361                754 bp    DNA  linear  02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum americanum. 

ACCESSION   MH722361 

VERSION     MH722361.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum americanum 

  ORGANISM  Solanum americanum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; 

Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; 

Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 754) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 754) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..754 

                     /organism="Solanum americanum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP018" 

                     /authority="Solanum americanum Mill." 

     gene            <1..754 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..754 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="RFFLHEYCSLITSKKPGYSFSTKTQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRNQSS

HLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPFIHYVRYEGKSILASKGTFLLMNK

WKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMLANSFLINNPIKK

FDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSCKKKTLY

RIKY" 

ORIGIN 

  1 ttacgattct ttctccacga atattgtagt cttattactt caaagaagcc cggttactcc 

 61 ttttcaacaa aaactcaaag attcttcttc ttcttatata attcttatgt atatgaatgc 

121 gaatccactt tcgtctttct acggaaccaa tcttctcatt tacgatcaac atcttttgga     

181 gcccttcttg aacgaatata tttctatgga aaaatagaac gtcttgtaga agtctttgct     

241 aaggattttc aggttaccct ctggttattc aaggaccctt tcatccatta tgttaggtat     

301 gaaggaaaat caattctggc ttcaaaaggg acgtttcttt tgatgaataa atggaaattt     

361 taccttgtca atttttggca atgtcatttt tctatgtact ttcacacagg aaggatccat     

421 ataaaccaat tatccaacca ttcccgtgac tttatgggct atctttcaag tgtgcgactt     

481 aatcattcaa tggtacgtag tcaaatgtta gcaaattcat ttctaatcaa taatccaatt     

541 aagaagttcg atacccttgt tccaattatt cctttgattg gatcattagc taaagcacac     

601 ttttgtaccg tattagggca tcccattagt aaaccggttt ggtccgattt atcagattct     

661 gatattattg accgatttgg gcgtatatgc agaaatcttt ttcattatta tagcggatct     

721 tgcaaaaaaa agactttata tcgaataaag tata 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722372                 701 bp  DNA  linear 04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum americanum. 

ACCESSION          MH722372 
VERSION      MH722372.1 
KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum americanum 

  ORGANISM  Solanum americanum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; 

Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; 

Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 701) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 701) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

 

 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..701 

                     /organism="Solanum americanum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP018" 

                     /authority="Solanum americanum Mill." 

     gene            <1..701 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..701 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="SVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAE

SSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVF

GFKALRALRLEDLRIPTAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVY

ECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFLFCAEALFKAQTETGEIKGHYLNA" 

ORIGIN 

  1 gcaagtgttg gattcaaagc tggtgttaaa gagtacaaat tgacttatta tactcctgag 

 61 taccaaacca aggatactga tatattggca gcattccgag taactcctca acctggagtt     

121 ccacctgaag aagcaggggc cgcggtagct gccgaatctt ctactggtac atggacaact     

181 gtatggaccg atggacttac cagtcttgat cgttacaaag ggcgatgcta ccgcatcgag    

241 cgtgttgttg gagaaaaaga tcaatatatt gcttatgtag cttacccttt agaccttttt    

301 gaagaaggtt ccgttaccaa tatgtttact tccattgtag gtaatgtatt tgggttcaaa     

361 gccctgcgcg ctctacgtct ggaagatctg cgaatcccta ctgcttatgt taaaactttc      

421 caaggtccgc ctcatgggat ccaagttgaa agagataaat tgaacaagta tggtcgtccc      

481 ctgttgggat gtactattaa acctaaattg gggttatctg ctaaaaacta tggtagagct      

541 gtttatgaat gtcttcgcgg tggacttgat tttaccaaag atgatgagaa cgtgaactca     

601 caaccattta tgcgttggag agatcgtttc ttattttgtg ccgaagcact ttttaaagca      

661 cagactgaaa caggtgaaat caaaggacat tacttgaatg c 

// 
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ชนิดที ่2  มะแว้ง (Solanum anguivi Lam.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718331          342 bp   DNA   linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum anguivi voucher WP004 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718331 

VERSION     MH718331.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum anguivi 

  ORGANISM  Solanum anguivi 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 342) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 342) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..342 

                     /organism="Solanum anguivi" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP004" 

                     /db_xref="taxon:329760" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>342 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 cccgtgaacc atcgagtctt tgaacgcaag ttgcgcccga agccgtcagg ccgagggcac 

 61 gcctgcctgg gcgtcacgca tcgcgtcgcc ccccgcacgc cgctcggcgc cgcgggggcg 

121 gatactggcc tcccgtgcgc ctcgcgcccg cggccggcct aaatgcgagc ccacgtcgac 

181 ggacgtcgcg gcaagtggtg gttgtaaccc aactctcttg gcgccgcggc cacagcccgt 

241 cgcgcgtgcg cgctccacga ccctgccggc gctgccgcgc tccgaccgcg accccaggtc  

301 aggcgggatt acccgctgag tttaagcata tcaataagcg ga 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=329760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=329760
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718331.1?from=1&to=342
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722362                  765 bp  DNA  linear 02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum anguivi. 

ACCESSION   MH722362 

VERSION     MH722362.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum anguivi 

  ORGANISM  Solanum anguivi 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; 

Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; 

Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 765) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 765) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..765 

                     /organism="Solanum anguivi" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP004" 

                     /authority="Solanum anguivi Lam." 

     gene            <1..765 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..765 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="LRFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNPKFFFFLYNSYVYECESTFVFLR

KQSFHLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILASKGTFL

LMNKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMFENSFLINN

PIKKFDTLVPIIRLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWS 

                     DLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKKKTLYRIKY" 

ORIGIN 

  1 attacgattc tttctccacg aatattgtaa tttgaatagt cttattactt caaagaagcc 

 61 cggttactct ttttcaaaaa aaaatccaaa attcttcttc ttcttatata attcttatgt      

121 atatgaatgc gaatctactt tcgtctttct acggaaacaa tcttttcatt tacgatcaac      

181 atcttttgga gcccttcttg aacgaatata tttctatgga aaaatagaac gtcttgtaga     

241 agtctttgct aaggattttc aggttaccct atggttattc aaggatcctt tgatgcatta      

301 tgttaggtat gaaggaaaat caattctggc ttcaaaaggg acgtttcttt tgatgaataa     

361 atggaaattt taccttgtca atttttggca atgtcatttt tctatgtact ttcacacagg     

421 aaggatccat ataaaccaat tatccaacca ttcccgtgac tttatgggct atctttcaag     

481 tgtgcgacta aatcattcaa tggtacgtag tcaaatgttc gaaaattcat ttctaatcaa     

541 taatccaatt aagaaattcg atacccttgt tccaattatt cgtttgattg gatcattagc       

601 taaagcacac ttttgtaccg tattagggca tcccattagt aaaccggttt ggtccgattt       

661 atcagattct gatattattg accgatttgg gcgtatatgc agaaatcttt ttcattatta       

721 tagcggatct tccaaaaaaa agactttata tcgaataaag tatat 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722373                700 bp  DNA  linear  04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum anguivi. 

ACCESSION   MH722373 

VERSION     MH722373.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum anguivi 

  ORGANISM  Solanum anguivi 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; 

Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; 

Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 700) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 700) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..700 

                     /organism="Solanum anguivi" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP004" 

                     /authority="Solanum anguivi Lam." 

     gene            <1..700 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..700 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=3 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="VGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAES

STGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVFG

FKALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVYE

CLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 gtgttggatt caaagctggt gttaaagagt acaaattgac ttattatact cctgagtacc 

 61 aaaccaagga tactgatata ttggcagcat tccgagtaac tcctcaacct ggagttccac  

121 ctgaagaagc aggggccgcg gtagctgccg aatcttctac tggtacatgg acaactgtat       

181 ggaccgatgg acttaccagt cttgatcgtt acaaagggcg atgctaccgc atcgagcgtg       

241 ttgttggaga aaaagatcaa tatattgctt atgtagctta ccctttagac ctttttgaag      

301 aaggttccgt taccaatatg tttacttcca ttgtaggtaa tgtatttggg ttcaaagccc       

361 tgcgcgctct acgtctggaa gatctgcgaa tccctcctgc ttatgttaaa actttccaag      

421 gtccgcctca tgggatccaa gttgaaagag ataaattgaa caagtatggt cgtcccctgt       

481 tgggatgtac tattaaacct aaattggggt tatccgctaa aaactacggt agagctgttt       

541 atgaatgtct tcgcggtgga cttgatttta ccaaagatga tgagaacgtg aactcacaac      

601 catttatgcg ttggagagat cgtttctgct tttgtgccga agcccttttt aaagcacagg       

661 ctgaaacagg tgaaatcaaa ggacattact tgaatgctac 

// 
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ชนิดที ่3  ดับยาง (Solanum erianthum D. Don.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718332                 437 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum erianthum voucher WP017 5.8S ribosomal RNA gene, partial  sequence; 
internal transcribed spacer 2, complete sequence; and  large subunit 
ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718332 

VERSION     MH718332.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum erianthum 

  ORGANISM  Solanum erianthum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 437) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 437) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..437 

                     /organism="Solanum erianthum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP017" 

                     /db_xref="taxon:374041" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>437 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed  spacer 
2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 aattgcagaa tcccgtgaac catcgagttt ttgaacgcaa gttgcgcccg aagccattag 

 61 ggcacgtctg cctgggcgtc acgcatcgcg tcgcccccgc acgccgcacg gcgtcgcggg 

121 ggcggatact ggccccccgt gcgccccgag ctcgcggccg gcctaaatgc cagtccacgt 

181 cgacggacgt cacggcaagt ggtggttgaa actcaactct ctcggtgccg tggccgctgc 

241 cgtcgcgctt ccggactccc ggaccctcct cgcgctcagg cgctccgacc gcgaccccag  

301 gtcaggcggg attacccgct gagtttaagc atatcaataa gcggaggaaa agaaacttac 

361 gaggattccc ctagtaacgg cgagcgaacc gggaacagcc cagccttaga atcgggcggc 

421 tccgccgtcc gaattgt 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=374041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=374041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718332.1?from=1&to=437
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722359               675 bp    DNA  linear 04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum erianthum. 

ACCESSION   MH722359 

VERSION     MH722359.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum erianthum 

  ORGANISM  Solanum erianthum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 675) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 675) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..675 

                     /organism=">Solanum erianthum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP017" 

                     /authority=">Solanum erianthum D. Don." 

     gene            <1..675 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..675 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

/translation="MNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRKQSSHLRSTS

FGALLERIYFYGKIERLVXVFAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILASKGTFLLMNKWKFYLV

NFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNYSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMLENSFLINNPIKKFDTLVP

IIPLIGSLAKANFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRN" 

ORIGIN 

  1 ttgaatagtc ttattacttc aaagaagcct ggttactctt tttcaaaaaa aaatcaaaga 

 61 ttcttcttct tcttatataa ttcttatgta tatgaatgcg aatccacttt cgtctttcta 

121 cggaaacaat cttctcattt acgatcaaca tcttttggag cccttcttga acgaatatat      

181 ttctatggaa aaatagaacg tcttgtanaa gtctttgcta aggattttca agttacccta      

241 tggttattca aggatccttt gatgcattat gttaggtatg aaggaaaatc aattctggct       

301 tcaaaaggga cgtttctttt gatgaataaa tggaaatttt accttgtcaa tttttggcaa       

361 tgtcattttt ctatgtactt tcacacagga aggatccata taaaccaatt atccaactat       

421 tcccgtgact ttatgggcta tctttcaagt gtgcgactaa atcattcaat ggtacgtagt      

481 caaatgttag aaaattcatt tctaatcaat aatccaatta agaagttcga tacccttgtt       

541 ccaattattc ctttgattgg atcattagct aaagcaaact tttgtaccgt attagggcat      

601 cccattagta aaccggtttg gtccgattta tcagattctg atattattga ccgatttggg      

661 cgtatatgca gaaat 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722374              564 bp  DNA linear   04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum erianthum. 

ACCESSION   MH722374 

VERSION      MH722374.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum erianthum 

  ORGANISM  Solanum erianthum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 564) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 564) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..564 

                     /organism="Solanum erianthum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP017" 

                     /authority="Solanum erianthum D. Don." 

     gene            <1..564 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..564 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=3 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="EYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAESSTGTWTTVWTDGLTSLD

RYKGRCYRIERVIGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVFGFKALRALRLEDLRIPVA

YVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVYECLRGGLDFTKDDENVNS

QPFMRW" 

ORIGIN 

  1 ctgagtacca aaccaaggat actgatatat tggcagcatt ccgagtaact cctcaacctg 

 61 gagttccacc tgaagaagca ggggccgcgg tagctgccga atcttctact ggtacatgga   

121 caactgtatg gaccgatgga cttaccagtc ttgatcgtta caaagggcgc tgctaccgca      

181 tcgagcgtgt tattggagaa aaagatcaat atattgctta tgtagcttac cctttagacc      

241 tttttgaaga aggttccgtt accaatatgt ttacttccat tgtaggtaat gtatttgggt      

301 tcaaagccct gcgcgctcta cgtctggaag atctgcgaat ccctgttgct tatgttaaaa       

361 ctttccaagg tccgcctcat gggatccaag ttgaaagaga taaattgaac aagtatggtc       

421 gtcccctgtt gggatgtact attaaaccta aattggggtt atctgctaaa aactatggta       

481 gagctgttta tgaatgtctt cgcggtggac ttgattttac caaagatgat gagaacgtga       

541 actcacaacc atttatgcgt tgga 

// 
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ชนิดที ่4  มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718333                 326 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum lycopersicum voucher WP001 5.8S ribosomal RNA gene, partial  
sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and  large 
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718333 

VERSION     MH718333.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum lycopersicum (Lycopersicon esculentum) 

  ORGANISM  Solanum lycopersicum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;  
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae;  Pentapetalae; 
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;  Solanoideae; Solaneae; Solanum; 
Lycopersicon. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 326) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 326) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..326 

                     /organism="Solanum lycopersicum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP001" 

                     /db_xref="taxon:4081" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>326 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed  spacer 
2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 caagttgcgc ccgaagccat ttggccgagg gcacgtctgc ctgggcgtca cgcatcgcgt 

 61 cgccccctcg cacgccgcaa ggctttagcg cgggggcgga agctggcctc ccgtgcgccc 

121 cgagcgcgcg gccggcctaa atgcgagtcc acgtcgacgg acgtcgcggc aagtggtggt 

181 tgaaactcaa ctctctcttg ttgtcgcggc tacagcccgt cgcgcgtccg gactccccga 

241 ccctcaccgc gcctcaccag gcgctccgac cgcgacccca ggtcaggcgg gattacccgc 

301 tgagtttaag catatcaata agcgga 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=4081
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=4081
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718333.1?from=1&to=326
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722363           818 bp  DNA linear  02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum lycopersicum. 

ACCESSION   MH722363 

VERSION     MH722363.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum lycopersicum 

  ORGANISM  Solanum lycopersicum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 818) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 818) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..818 

                     /organism="Solanum lycopersicum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP001" 

                     /authority="Solanum lycopersicum L." 

     gene            <1..818 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..818 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="YWVKDASSLHLLRFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYV

YECESTFVFLRNQSSHLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVEAFAKDFQVTLWLFKDPVMHYVRYEG

KSILASKGTFPWMNKWKFYLVNFWQCHFSMYFNTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRS

QMLENSFLINNPIKKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTGLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRN

LFHYYSGSSKKKTLYRIKYILRLSCA" 

ORIGIN 

  1 cgctattggg taaaagatgc ctcttcttta catttattac gattctttct ccacgaatat 

 61 tgtaatttga atagtcttat tacttcaaag aagcccggtt actccttttc aaaaaaaaat   

121 caaagattct tcttcttctt atataattct tatgtatatg aatgcgaatc cactttcgtc       

181 tttctacgga accaatcttc tcatttacga tcaacatctt ttggagccct tcttgaacga       

241 atatatttct atggaaaaat agaacgtctt gtagaagcct ttgctaagga ttttcaggtt       

301 accctatggt tattcaagga tcctgtcatg cattatgtta ggtatgaagg aaaatcaatt       

361 ctggcttcaa aagggacgtt tccttggatg aataaatgga aattttacct tgtcaatttt       

421 tggcaatgtc atttttctat gtactttaac acaggaagga tccatataaa ccaattatcc       

481 aaccattccc gtgactttat gggctatctt tcaagtgtgc gactaaatca ttcaatggta       

541 cgtagtcaaa tgttagaaaa ttcatttcta atcaataatc caattaagaa gttcgatacc       

601 cttgttccaa ttattccttt gattggatca ttagctaaag cacacttttg taccggatta       

661 gggcatccca ttagtaaacc agtttggtcc gatttatcag attctgatat tattgaccga      

721 tttgggcgta tatgcagaaa tctttttcat tattatagtg gatcttccaa aaaaaagact      

781 ttatatcgaa taaagtatat acttcgactt tcttgtgc 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722375           702 bp  DNA linear  04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum lycopersicum. 

ACCESSION   MH722375 

VERSION     MH722375.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum lycopersicum 

  ORGANISM  Solanum lycopersicum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 702) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 702) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..702 

                     /organism="Solanum lycopersicum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP001" 

                     /authority="Solanum lycopersicum L." 

     gene            <1..702 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..702 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="VGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAES

STGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVFG

FKALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVYE

CLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFLFCAEALFKAQTETGEIKGHYLNATA" 

ORIGIN 

  1 tgttggattc aaagctggtg ttaaagagta caaattgact tattatactc ctgagtacca 

 61 aaccaaggat actgatatat tagcagcatt ccgagtaact cctcaacctg gagttccacc 

121 tgaagaagca ggggccgcgg tagctgccga atcttctact ggtacatgga caactgtatg       

181 gaccgatgga cttaccagtc ttgatcgtta caaagggcga tgctaccgca tcgagcgcgt       

241 tgttggagaa aaagatcaat atattgctta tgtagcttac cctttagacc tttttgaaga       

301 aggttccgtt accaatatgt ttacttccat tgtaggtaac gtatttgggt tcaaagccct       

361 gcgcgctcta cgtctggaag atctgcgaat ccctcctgct tatgttaaaa ctttccaagg       

421 tccgcctcat gggatccaag ttgaaagaga taaattgaac aagtatggtc gtcccctgtt       

481 gggatgtact attaaaccta aattggggtt atctgcaaaa aactacggta gagctgttta       

541 tgaatgtctt cgcggtggac ttgattttac caaagatgat gagaacgtga actcacaacc       

601 atttatgcgt tggagagatc gtttcttatt ttgtgccgaa gcacttttta aagcacagac       

661 tgaaacaggt gaaatcaaag ggcattactt gaatgctact gc 

// 
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ชนิดที ่5  มะเขือสาแหรก (Solanum mammosum L.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718335                 444 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum mammosum voucher WP024 5.8S ribosomal RNA gene, partial  sequence; 
internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718335 

VERSION     MH718335.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum mammosum 

  ORGANISM  Solanum mammosum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae;  Pentapetalae; 
asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;  Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 444) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 444) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..444 

                     /organism="Solanum mammosum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP024" 

                     /db_xref="taxon:115667" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>444 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed  spacer 
2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 attgcagaat cccgtgaacc atcgagtctt tgaacgcaag ttgcgcccga agccactagg 

 61 ccgagggcac gcctgcctgg gcgtcacgca tcgcgtcgcc ccccgcacgc cgcacggcgt  

121 cgcgggggcg gatactggcc gcccgtgcgc ccctagcgcg cggccggcct aaatgcgagc 

181 ccacgtcgac ggacgtcgcg gcatgtggtg gttgtaactc aactctctcg gtgccgcggc  

241 cacagcccgt cgcgcgtgcg gactccccga ccctgccggc gctcaggcgc tccggacgcg 

301 accccaggtc aggcgggatt acccgctgag tttaagcata tcaataagcg gaggaaaaga 

361 aacttacgag gattccccta gtaacggcga gcgaaccggg aacagcccag ccttagaatc  

421 gggcggctcc gccgtccgaa ttgt 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=115667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=115667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718335.1?from=1&to=444
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722364             728 bp DNA  linear   02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum mammosum. 

ACCESSION   MH722364 

VERSION     MH722364 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum mammosum 

  ORGANISM  Solanum mammosum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 728) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 728) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..728 

                     /organism="Solanum mammosum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP024" 

                     /authority="Solanum mammosum L." 

     gene            <1..728 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..728 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="RFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLRK

QSFHLRSTSFGSLLERIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILASKGTFLL

MNKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRQNHSMVRSQMFENAFLINNP

IKKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWFDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGS" 

ORIGIN 

  1 ttacgattct ttctccacga atattgtaat ttgaatagtc ttattacttc aaagaagccc 

 61 ggttactctt tttcaaaaaa aaatcaaaga ttcttcttct tcttatataa ttcttatgta 

121 tatgaatgcg aatccacttt cgtctttcta cggaaacaat cttttcattt acgatcaaca       

181 tcttttggat cccttcttga acgaatatat ttctatggaa aaatagaacg tctggtagaa       

241 gtctttgcta aggattttca ggttacccta tggttattca aggatccttt gatgcattat       

301 gttaggtatg aaggaaaatc aattctggct tcaaaaggga cgtttctttt gatgaataaa      

361 tggaaatttt accttgtcaa tttttggcaa tgtcattttt ctatgtactt tcacacagga       

421 aggatccata taaaccaatt atccaaccat tcccgtgact ttatgggcta tctttcaagt       

481 gtgcgacaaa atcattcaat ggtacgtagt caaatgttcg aaaatgcatt tctaatcaat       

541 aatccaatta agaaattcga tacccttgtt ccaattattc ctttgattgg atcattagct       

601 aaagcacact tttgtaccgt attagggcat cccattagta aaccggtttg gttcgattta       

661 tcagattctg atattattga ccgatttggg cgtatatgca gaaatctttt tcattattat       

721 agcggatc 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722377            703 bp  DNA  linear  04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum mammosum. 

ACCESSION   MH722377 

VERSION     MH722377.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum mammosum 

  ORGANISM  Solanum mammosum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 703) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 703) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..703 

                     /organism="Solanum mammosum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP024" 

                     /authority="Solanum mammosum L." 

     gene            <1..703 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..703 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=3 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="VGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAES

STGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVFG

FKALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVYE

CLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFLFCAEALFKAQTETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 gtgttggatt caaagctggt gttaaagagt acaaattgac ttattatact cctgagtacc 

 61 aaaccaagga tactgatata ttggcagcat tccgagtaac tcctcaacct ggagttccac 

121 ctgaagaagc aggggccgcg gtagctgccg aatcttctac tggtacatgg acaactgtat       

181 ggaccgatgg acttaccagt cttgatcgtt acaaagggcg atgctaccgc atcgagcgtg       

241 ttgttggaga aaaagatcaa tatattgctt atgtagctta ccccttagac ctttttgaag       

301 aaggttccgt taccaatatg tttacttcca ttgtaggtaa tgtatttggg ttcaaagccc       

361 tgcgcgctct acgtctggaa gatctgcgaa tccctcctgc ttatgttaaa actttccaag       

421 gtccgcctca tgggatccaa gttgaaagag ataaattgaa caagtatggt cgtcccctgt       

481 tgggatgtac tattaaacct aaattggggt tatctgctaa aaactacggt agagctgttt       

541 atgaatgtct tcgcggtgga cttgatttta ccaaagatga tgagaacgtg aactcacaac      

601 catttatgcg ttggagagat cgtttcttat tttgtgccga agcacttttt aaagcacaga       

661 ctgaaacagg tgaaatcaaa gggcattact tgaatgctac tga 

// 
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ชนิดที ่6  มะเขือยาว (Solanum melongena L.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718336                 449 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum melongena voucher WP016 5.8S ribosomal RNA gene, partial  sequence; 
internal transcribed spacer 2, complete sequence; and  large subunit 
ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718336 

VERSION     MH718336.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum melongena (eggplant) 

  ORGANISM  Solanum melongena 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae;Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 449) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 449) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..449 

                     /organism="Solanum melongena" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP016" 

                     /db_xref="taxon:4111" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>449 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed  spacer 
2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 gtgaattgca gaatcccgtg aaccatcgag tctttgaacg caagttgcgc ccgaagccgt 

 61 caggccgagg gcacgtctgc ctgggcgtca cgcatcgcgt cgccccccgc acgccgctcg 

121 gcgtcgcggg ggcggatact ggcctcccgt gcgcctcgcg cccgcggccg gcctaaatgc 

181 gagtccacgt cgacggacgt cgcggcaagt ggtggttgta gctcaactct cttggtgccg  

241 cggccacagc ccgtcgcgcg tgcgcgctcc acggcccctc cggcgctagc gcgctccgac 

301 cgcgacccca ggtcaggcgg gattacccgc tgagtttaag catatcaata agcggaggaa 

361 aagaaactta cgaggattcc cctagtaacg gcgagcgaac cgggaacagc ccagccttag 

421 aatcgggcgg ctccgccgtc cgaattgta 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=4111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=4111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718336.1?from=1&to=449
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722365           765 bp  DNA  linear   02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum melongena. 

ACCESSION   MH722365 

VERSION     MH722365.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum melongena 

  ORGANISM  Solanum melongena 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae;Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 765) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 765) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..765 

                     /organism="Solanum melongena" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP016" 

                     /authority="Solanum melongena L." 

     gene            <1..765 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..765 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="LRFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNPKFFFFLYNSYVYECESTFVFL

RKQSFHLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVKVFAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILASKGT

FLLMNKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYRSSVRLNHSMVRSQMFENSFL

INNPIKKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSG

SSKKKTLYRIKY" 

ORIGIN 

  1 attacgattc tttctccacg aatattgtaa tttgaatagt cttattactt caaagaagcc 

 61 cggttactct ttttcaaaaa aaaatccaaa attcttcttc ttcttatata attcttatgt 

121 atatgaatgc gaatccactt tcgtctttct acggaaacaa tcttttcatt tacgatcaac      

181 atcttttgga gcccttcttg aacgaatata tttctatgga aaaatagaac gtcttgtaaa       

241 agtctttgct aaggattttc aggttaccct atggttattc aaggatcctt tgatgcatta       

301 tgttaggtat gaaggaaaat caattctggc ttcaaaaggg acgtttcttt tgatgaataa       

361 atggaaattt taccttgtca atttttggca atgtcatttt tctatgtact ttcacacagg       

421 aaggatccat ataaaccaat tatccaacca ttcccgtgac tttatgggct atcgttcaag       

481 tgtgcgacta aatcattcaa tggtacgtag tcaaatgttc gaaaattcat ttctaatcaa      

541 taatccaatt aagaaattcg atacccttgt tccaattatt cctttgattg gatcattagc      

601 taaagcacac ttttgtaccg tattagggca tcccattagt aaaccggttt ggtccgattt       

661 atcagattct gatattattg accgatttgg gcgtatatgc agaaatcttt ttcattatta       

721 tagcggatct tccaaaaaaa agactttata tcgaataaag tatat 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722378            705 bp  DNA linear 04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum melongena. 

ACCESSION   MH722378 

VERSION     MH722378.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum melongena 

  ORGANISM  Solanum melongena 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 
Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae;Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 705) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 705) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..705 

                     /organism="Solanum melongena" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP016" 

                     /authority="Solanum melongena L." 

     gene            <1..705 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..705 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="SVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAA

ESSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGN

VFGFKALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGR

AVYECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 gcaagtgttg gattcaaagc tggtgttaaa gagtacaaat tgacttatta tactcctgag 

 61 taccaaacca aggatactga tatattggca gcattccgag taactcctca acctggagtt 

121 ccacctgaag aagcaggggc cgcggtagct gccgaatctt ctactggtac atggacaact       

181 gtatggaccg atggacttac cagtcttgat cgttacaaag ggcgatgcta ccgcatcgag       

241 cgtgttgttg gagaaaaaga tcaatatatt gcttatgtag cttacccttt agaccttttt       

301 gaagaaggtt ccgttaccaa tatgtttact tccattgtag gtaatgtatt tgggttcaaa       

361 gccctgcgcg ctctacgtct ggaagatctg cgaatccctc ctgcttatgt taaaactttc       

421 caaggtccgc ctcatgggat ccaagttgaa agagataaat tgaacaagta tggtcgtccc       

481 ctgttgggat gtactattaa acctaaattg gggttatctg ctaaaaacta cggtagagct       

541 gtttatgaat gtcttcgcgg tggacttgat tttaccaaag atgatgagaa cgtgaactca      

601 caaccattta tgcgttggag agatcgtttc tgcttttgtg ccgaagccct ttttaaagca       

661 caggctgaaa caggtgaaat taaaggacat tacttgaatg ctact 

// 
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ชนิดที ่7  มะแว้งต้น (Solanum sanitwongsei W. G. Craib.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718337                 403 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum sanitwongsei voucher WP005 5.8S ribosomal RNA gene, partial 
sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large 
subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718337 

VERSION     MH718337.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum sanitwongsei 

  ORGANISM  Solanum sanitwongsei 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; 

Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; 

Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 403) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 403) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..403 

                     /organism="Solanum sanitwongsei" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP005" 

                     /db_xref="taxon:2292747" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>403 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 gaacgcaagt tgcgcccgaa gccgtcaggc cgagggcacg cctgcctggg cgtcacgcat 

 61 cgcgtcgccc cccgcacgcc gctcggcgcc gcgggggcgg atactggcct cccgtgcgcc 

121 tcgcgcccgc ggccggccta aatgcgagcc cacgtcgacg gacgtcgcgg caagtggtgg 

181 ttgtaaccca actctcttgg cgccgcggcc acagcccgtc gcgcgtgcgc gctccacgac 

241 cctgccggcg ctgccgcgct ccgaccgcga ccccaggtca ggcgggatta cccgctgagt 

301 ttaagcatat caataagcgg aggaaaagaa acttacgagg attcccctag taacggcgag  

361 cgaaccggga acagcccagc cttagaatcg ggcggctccg ccg 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=2292747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=2292747
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718337.1?from=1&to=403


 116 

 
 

ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722366       775 bp    DNA  linear 02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum sanitwongsei. 

ACCESSION   MH722366 

VERSION     MH722366.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum sanitwongsei 

  ORGANISM  Solanum sanitwongsei 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; 

Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; 

Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 775) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 775) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..775 

                     /organism="Solanum sanitwongsei" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP005" 

                     /authority="Solanum sanitwongsei W. G. Craib." 

     gene            <1..775 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..775 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="LHLLRFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNPKFFFFLYNSYVYECESTF

VFLRKQSFHLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILAS

KGTFLLMNKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMFEN

SFLINNPIKKFDTLVPIIRLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHY

YSGSSKKKTLYRIKYI" 

ORIGIN 

  1 tttacattta ttacgattct ttctccacga atattgtaat ttgaatagtc ttattacttc 

 61 aaagaagccc ggttactctt tttcaaaaaa aaatccaaaa ttcttcttct tcttatataa      

121 ttcttatgta tatgaatgcg aatctacttt cgtctttcta cggaaacaat cttttcattt      

181 acgatcaaca tcttttggag cccttcttga acgaatatat ttctatggaa aaatagaacg       

241 tcttgtagaa gtctttgcta aggattttca ggttacccta tggttattca aggatccttt       

301 gatgcattat gttaggtatg aaggaaaatc aattctggct tcaaaaggga cgtttctttt       

361 gatgaataaa tggaaatttt accttgtcaa tttttggcaa tgtcattttt ctatgtactt       

421 tcacacagga aggatccata taaaccaatt atccaaccat tcccgtgact ttatgggcta       

481 tctttcaagt gtgcgactaa atcattcaat ggtacgtagt caaatgttcg aaaattcatt       

541 tctaatcaat aatccaatta agaaattcga tacccttgtt ccaattattc gtttgattgg       

601 atcattagct aaagcacact tttgtaccgt attagggcat cccattagta aaccggtttg       

661 gtccgattta tcagattctg atattattga ccgatttggg cgtatatgca gaaatctttt       

721 tcattattat agcggatctt ccaaaaaaaa gactttatat cgaataaagt atata 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722379          704 bp DNA  linear   04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum sanitwongsei. 

ACCESSION   MH722379 

VERSION     MH722379.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum sanitwongsei 

  ORGANISM  Solanum sanitwongsei 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; 

Gunneridae;Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; 

Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 704) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 704) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..704 

                     /organism="Solanum sanitwongsei" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP005" 

                     /authority="Solanum sanitwongsei W. G. Craib." 

     gene            <1..704 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..704 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=3 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="SVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAE

SSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVF

GFKALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVY

ECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 caagtgttgg attcaaagct ggtgttaaag agtacaaatt gacttattat actcctgagt 

 61 accaaaccaa ggatactgat atattggcag cattccgagt aactcctcaa cctggagttc 

121 cacctgaaga agcaggggcc gcggtagctg ccgaatcttc tactggtaca tggacaactg      

181 tatggaccga tggacttacc agtcttgatc gttacaaagg gcgatgctac cgcatcgagc       

241 gtgttgttgg agaaaaagat caatatattg cttatgtagc ttacccttta gacctttttg       

301 aagaaggttc cgttaccaat atgtttactt ccattgtagg taatgtattt gggttcaaag       

361 ccctgcgcgc tctacgtctg gaagatctgc gaatccctcc tgcttatgtt aaaactttcc       

421 aaggtccgcc tcatgggatc caagttgaaa gagataaatt gaacaagtat ggtcgtcccc       

481 tgttgggatg tactattaaa cctaaattgg ggttatccgc taaaaactac ggtagagctg       

541 tttatgaatg tcttcgcggt ggacttgatt ttaccaaaga tgatgagaac gtgaactcac       

601 aaccatttat gcgttggaga gatcgtttct gcttttgtgc cgaagccctt tttaaagcac       

661 aggctgaaac aggtgaaatc aaaggacatt acttgaatgc tact 

// 
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ชนิดที ่8  มะเขือเครือ (Solanum seaforthianum Andrews.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718338                 446 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum seaforthianum voucher WP014 5.8S ribosomal RNA gene,partial 

sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence;and large 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718338 

VERSION     MH718338.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum seaforthianum 

  ORGANISM  Solanum seaforthianum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; 
Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; 

Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 446) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 446) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..446 

                     /organism="Solanum seaforthianum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP014" 

                     /db_xref="taxon:45840" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>446 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 2, 
and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 gaattgcaga atcccgtgaa ccatcgagtc tttgaacgca agttgcgccc gaagccgtta 

 61 ggccgagggc acgtctgcct gggcgtcacg catcgcgtcg ccccccgcac gccgcagggc 

121 gtcgtggggc ggaaactggc ctcccgtgcg ccccgagccc gcggccggcc caaatgcgag 

181 tccgcgtcga cggtagtcac ggcatgtggt ggttggacct caactctatc cgttgtcgcg 

241 gctacggccc gtcgcgcgcg ccgactcccg gacccccttc gcgctcaggc gctccgaccg 

301 cgaccccagg tcaggcggga tcacccgctg agtttaagca tatcaataag cggaggaaaa  

361 gaaacttaca aggattcccc tagtaacggc gagcgaaccg ggaacagccc agccttagaa  

421 tcgggcggct ccgccgtccg aattgt 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=45840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=45840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718338.1?from=1&to=446
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722367           755 bp DNA  linear  02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum seaforthianum. 

ACCESSION   MH722367 

VERSION     MH722367.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum seaforthianum 

  ORGANISM  Solanum seaforthianum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; 
Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; 

Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 755) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 755) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..755 

                     /organism="Solanum seaforthianum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP014" 

                     /authority="Solanum seaforthianum Andrews." 

     gene            <1..755 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..755 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="LRFFLHEYCNLNSLITSKKSGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFL

RNQSSHLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPFTHYVRYEGKSILASKGT

FLLINKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMLENSFL

INNPIKKFDTLVPIIPLIGSLAKVHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSG

SSKKKTLYR" 

ORIGIN 

  1 attacgattc tttctccacg aatattgtaa tttgaatagt cttattactt caaagaagtc 

 61 cggttactcc ttttcaaaaa aaaatcaaag attcttcttc ttcttatata attcttatgt 

121 atatgaatgc gaatccactt tcgtctttct acggaaccaa tcttctcatt tacgatcaac       

181 atcttttgga gcccttcttg aacgaatata tttctatgga aaaatagaac ggcttgtaga      

241 agtctttgct aaggattttc aggttaccct atggttattc aaggaccctt tcacccatta       

301 tgttaggtat gaaggaaaat caattctggc ttcaaaaggg acttttcttt tgataaataa       

361 atggaaattt taccttgtca atttttggca atgtcatttt tctatgtact ttcacacagg       

421 aaggatccat ataaaccaat tatccaacca ttcccgtgac tttatgggct atctttcaag       

481 tgtgcgacta aatcattcaa tggtacgtag tcaaatgtta gaaaattcat ttctaatcaa       

541 taatccaatt aagaagttcg atacccttgt tccaattatt cctttgattg gatcattagc       

601 taaagtacac ttttgtaccg tattagggca tcccattagt aaaccggttt ggtccgattt       

661 atcagattct gatattattg accgatttgg gcgtatatgc agaaatcttt ttcattatta       

721 tagcggatct tccaaaaaaa agactttata tcgaa 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722380          712 bp  DNA  linear  04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum seaforthianum. 

ACCESSION   MH722380 

VERSION     MH722380.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum seaforthianum 

  ORGANISM  Solanum seaforthianum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; 

Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; 
Pentapetalae; asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; 

Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 712) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 712) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..712 

                     /organism="Solanum seaforthianum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP014" 

                     /authority="Solanum seaforthianum Andrews." 

     gene            <1..712 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..712 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="KASVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVA

AESSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGN

VFGFKALRALRLEDLRIPVAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRA

VYECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFLFCAEALFKAQTETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 tctaaagcaa gtgttggatt caaagctggt gttaaagagt acaaattgac ttattatact 

 61 cctgagtacc aaaccaagga tactgatata ttggcagcat tccgagtaac tcctcaacct 

121 ggagttccac ctgaagaagc aggggccgcg gtagctgccg aatcttctac tggtacatgg       

181 acaactgtat ggaccgatgg acttaccagt cttgatcgtt acaaagggcg atgctaccgc       

241 atcgaacgtg ttgttggaga aaaagatcaa tatattgctt atgtagctta ccctttagac       

301 ctttttgagg aaggttccgt taccaatatg tttacttcca ttgtaggtaa tgtatttggg       

361 ttcaaagcct tgcgcgctct acgtctggaa gatctgcgaa tccctgttgc ttatgttaaa       

421 actttccaag gtccgcctca tggtatccaa gttgaaagag ataaattgaa caagtatggt       

481 cgtcccctgt tgggatgtac tattaaacct aaattggggt tatctgctaa aaactacggt       

541 agagctgttt atgaatgtct tcgcggtgga cttgatttta ccaaagatga tgagaacgtg       

601 aactcacaac catttatgcg ttggagagat cgtttcttat tttgtgccga agcacttttt       

661 aaagcacaga ctgaaacagg tgaaatcaaa gggcattact tgaatgctac tg 

// 
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ชนิดที ่9  ต้อยตั่ง (Solanum spirale Roxb.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718339                 437 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum spirale voucher WP002 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718339 

VERSION     MH718339.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum spirale 

  ORGANISM  Solanum spirale 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 437) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 437) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..437 

                     /organism="Solanum spirale" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP002" 

                     /db_xref="taxon:1045175" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>437 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 tgaattgcag aatcccgtga accatcgagt ttttgaacgc aagttgcgcc cgaagccatc 

 61 aggccgaggg cacgtctgcc tgggcgtcac gcatcgcgtc gccccccgca cgccgcatgg   

121 cgtcgtgggg cggatactgg ccccccgtgc gcctcgagct cgcggccggc ccaaatgcga    

181 gtccacgtcg acggacgtcg cggcatgtgg tggttggaac tcaactctct cggtgccgcg   

241 gctacggccc gtcgcgcgta cggactcccg gaccctactc gcgctcaggc gctccgaccg   

301 cgaccccagg tcaggcggga ttacccgctg agtttaagca tatcaataag cggaggaaaa 

361 gaaacttaca aggattcccc tagtaacggc gagcgaaccg ggaacagccc agccttagaa   

421 tcgggcggcc gcgccgt 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1045175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=1045175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718339.1?from=1&to=437
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722368      781 bp  DNA  linear   02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum spirale. 

ACCESSION   MH722368 

VERSION     MH722368 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum spirale 

  ORGANISM  Solanum spirale 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 781) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 781) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..781 

                     /organism="Solanum spirale" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP002" 

                     /authority="Solanum spirale Roxb." 

     gene            <1..781 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..781 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=3 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="FFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYEYESTFGFLRKQ

SSHLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVEVFAKDFQLTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILASKGTFLLI

NKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMLENVFLINNPI

KKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKKKT

LYRIKYILRVSCA" 

ORIGIN 

  1 gattctttct ccacgaatat tgtaatttga atagtcttat tacttcaaag aagcccggtt 

 61 actctttttc aaaaaaaaat caaagattct tcttcttctt atataattct tatgtatatg 

121 aatacgaatc cactttcggc tttctacgga aacaatcttc tcatttacga tcaacatctt  

181 ttggagccct tcttgaacga atatatttct atggaaaaat agaacgtctt gtagaagtct       

241 ttgctaagga ttttcagctt accctatggt tattcaagga tcctttgatg cattatgtta       

301 ggtatgaagg aaaatcaatt ctggcttcaa aagggacgtt tcttttgatt aataaatgga       

361 aattttacct tgtcaatttt tggcaatgtc atttttctat gtactttcac acaggaagga       

421 tccatataaa ccaattatcc aaccattccc gtgactttat gggctatctt tcaagtgtgc       

481 gactaaatca ttcaatggtc cgtagtcaaa tgttagaaaa tgtatttcta atcaataatc       

541 caattaagaa gttcgatacc cttgttccaa ttattccttt gattggatca ttagctaaag       

601 cacacttttg taccgtatta gggcatccca ttagtaaacc ggtttggtcc gatttatcag       

661 attctgatat tattgaccga tttgggcgta tatgcagaaa tctttttcat tattatagcg       

721 gatcttccaa aaaaaagact ttatatcgaa taaagtatat acttcgagtt tcttgtgcta       

781 g 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722381                   700 bp  DNA   linear  04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum spirale. 

ACCESSION   MH722381 

VERSION     MH722381.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum spirale 

  ORGANISM  Solanum spirale 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 700) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 700) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..700 

                     /organism="Solanum spirale" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP002" 

                     /authority="Solanum spirale Roxb." 

     gene            <1..700 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..700 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="ASVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAA

ESSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVIGEQDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNV

FGFKALRALRLEDLRIPPAYTKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAV

YECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYL" 

ORIGIN 

  1 aaagcaagtg ttggattcaa agctggtgtt aaagagtaca aattgactta ttatactcct 

 61 gagtaccaaa ccaaggatac tgatatattg gcagcattcc gagtaactcc tcaacctgga 

121 gttccacctg aagaagcagg ggccgcggta gctgccgaat cttctactgg tacatggaca      

181 actgtatgga ccgatggact taccagtctt gatcgttaca aagggcgatg ctaccgcatc       

241 gagcgtgtta ttggagaaca agatcaatat attgcttatg tagcttaccc tttagacctt       

301 tttgaagaag gttccgttac caatatgttt acttccattg taggtaatgt atttgggttc       

361 aaagccctgc gcgctctacg tctggaagat ctgcgaatcc ctcctgctta tactaaaact       

421 ttccaaggtc cgcctcatgg gatccaagtt gaaagagata aattgaacaa gtatggtcgt       

481 cccctgttgg gatgtactat taaacctaaa ttggggttat ctgctaaaaa ctacggtaga       

541 gctgtttatg aatgtcttcg cggtggactt gattttacca aagatgatga gaacgtaaac       

601 tcacaaccat ttatgcgttg gagagatcgt ttctgctttt gtgccgaagc actttttaaa       

661 gcacaggctg aaacaggtga aatcaaaggg cattacttga 

// 
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ชนิดที ่10  มะอกึ (Solanum stramoniifolium Jacq.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718340                 331 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum stramoniifolium voucher WP012 5.8S ribosomal RNA gene, partial 

sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718340 

VERSION     MH718340.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum stramoniifolium 

  ORGANISM  Solanum stramoniifolium 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 331) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 331) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..331 

                     /organism="Solanum stramoniifolium" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP012" 

                     /db_xref="taxon:205583" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>331 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 atcgagtctt tgaacgcaag ttgcgcccga agccattagg ccgagggcac gtctgcctgg 

 61 gcgtcacgca tcgcgtcgcc cccgcacgcc gcacggcgtg gcggggcgga tactggcctc  

121 ccgtgcgcct cgagcccgcg gccggcccaa atgcgagccc acgtcgacgg acgtcgcggc 

181 atgtggtggt tggaactcga ccgactctct cggtgccgcg gccacagccc gtcgcgcgtg  

241 cgcgctcccc gaccctccca gcgccgaggc gctccgaccg cgaccccagg tcaggcggga  

301 ttacccgctg agtttaagca tatcaataag c 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=205583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=205583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718340.1?from=1&to=331
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722369            765 bp  DNA linear   02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum stramonifolium. 

ACCESSION   MH722369 

VERSION     MH722369.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum stramonifolium 

  ORGANISM  Solanum stramonifolium 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 765) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 765) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..765 

                     /organism="Solanum stramonifolium" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP012" 

                     /authority="Solanum stramonifolium Jacq." 

     gene            <1..765 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..765 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="LRFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNKRFFFFLYNSYVYECESTFVFLR

KQSFHLRSTSFGALLDRIYFYGKIERLVEVCAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYQGKSILASKGTFL

LMNKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSCDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMFENSFLINN

PIKKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKK

KTLYRIKY" 

ORIGIN 

  1 attacgattc tttcttcacg aatattgtaa tttgaatagt cttattactt caaagaagcc 

 61 cggttattct ttttcaaaaa aaaataaaag attcttcttc ttcttatata attcttatgt 

121 atatgaatgc gaatctactt tcgtctttct acggaaacaa tcttttcatt tacgatcaac      

181 atcttttgga gctcttcttg accgaatata tttctatgga aaaatagaac gtcttgtaga      

241 agtctgtgct aaggattttc aggttaccct atggttattc aaggatcctt tgatgcatta       

301 tgttaggtat caaggaaaat caattctggc ttcaaaaggg acgtttcttt tgatgaataa       

361 atggaaattt taccttgtca atttttggca atgtcatttt tctatgtact ttcacacagg       

421 aaggatccat ataaaccaat tatccaacca ttcctgtgac tttatgggct atctttcaag       

481 tgtgcgacta aatcattcaa tggtacgtag tcaaatgttc gaaaattcat ttctaatcaa       

541 taatccaatt aagaaattcg atacccttgt tccaattatt cctttgattg gatcattagc       

601 taaagcacac ttttgtaccg tattagggca tcccattagt aaaccggttt ggtccgattt       

661 atcagattct gatattattg accgatttgg gcgtatatgc agaaatcttt ttcattatta       

721 tagcggatct tccaaaaaaa agactttata tcgaataaag tatat 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722382            688 bp DNA  linear  04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum stramonifolium. 

ACCESSION   MH722382 

VERSION     MH722382.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum stramonifolium 

  ORGANISM  Solanum stramonifolium 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 688) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 688) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..688 

                     /organism="Solanum stramonifolium" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP012" 

                     /authority="Solanum stramonifolium Jacq." 

     gene            <1..688 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..688 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="GVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAESSTGT

WTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVFGFKA

LRALRLEDLRIPTAYIKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVYECL

RGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 gctggtgtta aagagtacaa attgacttat tatactcctg agtaccaaac caaggatact 

 61 gatatattgg cagcattccg agtaactcct caacctggag ttccacctga agaagcaggg 

121 gccgcggtag ctgccgaatc ttctactggt acatggacaa ctgtatggac cgatggactt       

181 accagtcttg atcgttacaa agggcgatgc taccgcatcg agcgtgttgt tggagaaaaa       

241 gatcaatata ttgcttatgt agcttaccct ttagaccttt ttgaagaagg ttccgttacc       

301 aatatgttta cttccattgt aggtaatgta tttgggttca aagccctgcg cgctctacgt       

361 ctggaagatc tgcgaatccc tactgcttat attaaaactt tccaaggtcc gcctcatggg       

421 atccaagttg aaagagataa attgaacaag tatggtcgtc ccctgttggg atgtactatt       

481 aaaccgaaat tggggttatc tgctaaaaac tacggtagag ctgtttatga atgtcttcgc       

541 ggtggacttg attttactaa agatgatgag aacgtgaact cacaaccatt tatgcgttgg       

601 agagatcgtt tctgcttttg tgccgaagca ctttttaaag cacaggctga aacaggtgaa       

661 atcaaagggc attacttgaa tgctactg 

// 
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ชนิดที ่11  มะเขือพวง (Solanum torvum Sw.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718341                 442 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum torvum voucher WP010 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718341 

VERSION     MH718341.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum torvum 

  ORGANISM  Solanum torvum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 442) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 442) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..442 

                     /organism="Solanum torvum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP010" 

                     /db_xref="taxon:119830" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>442 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 ggtgtgaatt gcagaatccc gtgaaccatc gagtctttga acgcaagttg cgcccgaagc 

 61 cgtcaggccg agggcacgtc tgcctgggcg tcacgcatcg cgtcgccccc cgcacgccgc  

121 tcggcgtcgc gggggcggat actggcctcc cgtgcgcctc gcgcccgcgg ccggcctaaa  

181 tgcgagccca cgccgacgga cgtcgcggca attggtggtt gtgagtcaac tctcttggtg  

241 ccgcggctac ggcccgtcgt gcgtgcgtgc tacccgaccc ttcaggcgcc attgcgctcc  

301 gaccgcgacc ccaggtcagg cgggattacc cgctgagttt aagcatatca ataagcggag  

361 gaaaagaaac ttacaaggat tcccctagta acggcgagcg aaccgggaac agcccagcct 

421 tagaatcggg cggctccgcc gt 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=119830
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=119830
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718341.1?from=1&to=442
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722370           763 bp DNA  linear 02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum torvum. 

ACCESSION   MH722370 

VERSION     MH722370.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum torvum 

  ORGANISM  Solanum torvum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 763) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 763) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..763 

                     /organism="Solanum torvum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP010" 

                     /authority="Solanum torvum Sw." 

     gene            <1..763 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..763 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="RFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNQRFFFFLYNSYVYECESTFVFLR

KQSFHLRSTSFGALLERIYFYGKMERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILASKGTF

LLMNKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMFENSFLI

NNPIKKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGS

SKKKTLYRIKYI" 

ORIGIN 

  1 acgattcttt ctccacgaat attgtaattt gaatagtctt attacttcaa agaagcccgg 

 61 ttactctttt tcaaaaaaaa atcaaagatt cttcttcttc ttatataatt cttatgtata 

121 tgaatgcgaa tctactttcg tctttctacg gaaacaatct tttcatttac gatcaacatc       

181 ttttggagcc cttcttgaac gaatatattt ctatggaaaa atggaacgtc ttgtagaagt       

241 ctttgctaag gattttcagg ttaccctatg gttattcaaa gatcctttga tgcattatgt       

301 taggtatgaa ggaaaatcaa ttctggcttc aaaagggacg tttcttttga tgaataaatg       

361 gaaattttac cttgtcaatt tttggcaatg tcatttttct atgtactttc acacaggaag       

421 gatccatata aaccaattat ccaaccattc ccgtgacttt atgggctatc tttcaagtgt      

481 gcgactaaat cattcgatgg tacgtagtca aatgttcgaa aattcatttc taatcaataa       

541 tccaattaag aaattcgata cccttgttcc aattattcct ttgattggat cattagctaa      

601 agcacacttt tgtaccgtat tagggcatcc cattagtaaa ccggtttggt ccgatttatc       

661 agattctgat attattgacc gatttgggcg tatatgcaga aatctttttc attattatag       

721 cggatcttcc aaaaaaaaga ctttatatcg aataaagtat ata 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722383               709 bp  DNA linear 04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum torvum. 

ACCESSION   MH722383 

VERSION     MH722383.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum torvum 

  ORGANISM  Solanum torvum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 709) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 709) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..709 

                     /organism="Solanum torvum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP010" 

                     /authority="Solanum torvum Sw." 

     gene            <1..709 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..709 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="KASVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVA

AESSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVIGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGN

VFGFKALRALRLEDLRIPTAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRA

VYECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 taaagcaagt gttggattca aagctggtgt taaagagtac aaattgactt attatactcc 

 61 tgagtaccaa accaaggata ctgatatatt ggcagcattc cgagtaactc ctcaacctgg 

121 agttccacct gaagaagcag gggccgcggt agctgccgaa tcttctactg gtacatggac      

181 aactgtatgg accgatggac ttaccagtct tgatcgttac aaagggcgat gctaccgcat       

241 cgagcgtgtt attggagaaa aagatcaata tattgcttat gtagcttacc ctttagacct       

301 ttttgaagaa ggttccgtta ccaatatgtt tacttccatt gtaggtaatg tatttgggtt       

361 caaagccctg cgcgctctac gtctggaaga tctgcgaatc cctactgctt atgttaaaac       

421 tttccaaggt ccgcctcatg ggatccaagt tgaaagagat aaattgaaca agtatggtcg       

481 tcccctgttg ggatgtacta ttaaacctaa attggggtta tctgctaaaa actacggtag       

541 agctgtttat gaatgtcttc gcggtggact tgattttacc aaagatgatg agaacgtgaa       

601 ctcacaacca tttatgcgtt ggagagatcg tttctgcttt tgtgccgaag cactttttaa      

661 agcacaggct gaaacaggtg aaatcaaagg acattacttg aatgctact 

// 
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ชนิดที ่12  มะแว้งเครือ (Solanum trilobatum L.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718342                 436 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum trilobatum voucher WP026 5.8S ribosomal RNA gene, partial 

sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718342 

VERSION     MH718342.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum trilobatum 

  ORGANISM  Solanum trilobatum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;  Solanoideae; Solaneae; Solanum. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 436) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 436) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..436 

                     /organism="Solanum trilobatum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP026" 

                     /db_xref="taxon:404689" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>436 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 tgcagaatcc cgtgaaccat cgagtctttg aacgcaagtt gcgcccgaag ccgtcaggcc 

 61 gagggcacgt ctgcctgggc gtcacgcatc gcgtcgcccc ccgcacgccg ctcggcgtcg  

121 cgggggcgga tactggcctc ccgtgcgcct cgcgcccgcg gccggcctaa atgcgagtcc    

181 acgtcgacgg acgtcgcggc aagtggtggt tgtaactcaa ctctcttggt gccgcggcca     

241 cagcccgtcg cgcgtgcgtg ctccacgacc ctgccggcgc cagcgcgctc cgaccgcgac      

301 cccaggtcag gcgggattac ccgctgagtt taagcatatc aataagcgga ggaaaagaaa       

361 cttacaagga ttcccctagt aacggcgagc gaaccgggaa cagcccagcc ttagaatcgg      

421 gcggccccgc cgtccg 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=404689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=404689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718342.1?from=1&to=436
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722384            705 bp DNA   linear  04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum trilobatum. 

ACCESSION   MH722384 

VERSION     MH722384.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum trilobatum 

  ORGANISM  Solanum trilobatum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;  Solanoideae; Solaneae; Solanum. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 705) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 705) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..705 

                     /organism="Solanum trilobatum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP026" 

                     /authority="Solanum trilobatum L." 

     gene            <1..705 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..705 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="ASVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVA

AESSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVG

NVFGFKALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYG

RAVYECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNA" 

ORIGIN 

  1 aaagcaagtg ttggattcaa agctggtgtt aaagagtaca aattgactta ttatactcct 

 61 gagtaccaaa ccaaggatac tgatatattg gcagcattcc gagtaactcc tcaacctgga  

121 gttccacctg aagaagcagg ggccgcggta gctgccgaat cttctactgg tacatggaca       

181 actgtatgga ccgatggact taccagtctt gatcgttaca aagggcgatg ctaccgcatc       

241 gagcgtgttg ttggagaaaa agatcaatat attgcttatg tagcttaccc tttagacctt       

301 tttgaagaag gttccgttac caatatgttt acttccattg taggtaatgt atttgggttc       

361 aaagccctgc gcgctctacg tctggaagat ctgcgaatcc ctcctgctta tgttaaaact       

421 ttccaaggtc cgcctcatgg gatccaagtt gaaagagata aattgaacaa gtatggtcgt       

481 cccctgttgg gatgtactat taaacctaaa ttggggttat ccgctaaaaa ctacggtaga       

541 gctgtttatg aatgtcttcg cggtggactt gattttacca aagatgatga gaacgtgaac       

601 tcacaaccat ttatgcgttg gagagatcgt ttctgctttt gtgccgaagc cctttttaaa       

661 gcacaggctg aaacaggtga aatcaaagga cattacttga atgct 

// 
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ชนิดที ่13  มันฝร่ัง (Solanum tuberosum L.) 

ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722385            705 bp DNA  linear 04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum tuberosum. 

ACCESSION   MH722385 

VERSION     MH722385.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum tuberosum 

  ORGANISM  Solanum tuberosum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae;  Solanoideae; Solaneae; Solanum. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 705) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 705) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..705 

                     /organism="Solanum tuberosum" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /authority="Solanum tuberosum L." 

     gene            <1..705 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..705 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="ASVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAA

ESSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMLTSIVGNV

FGFKALRALRLEDLRIPVAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAV

YECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFLFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNA" 

ORIGIN 

  1 aaagcaagtg ttggattcaa agctggtgtt aaagagtaca aattgactta ttatactcct 

 61 gagtaccaaa ccaaggatac tgatatattg gcagcattcc gagtaactcc tcaacctgga  

121 gttccacctg aagaagcagg ggccgcggta gctgccgaat cttctactgg tacatggaca       

181 actgtatgga ccgatggact taccagtctt gatcgttaca aagggcgatg ctaccgcatc       

241 gagcgtgttg ttggagaaaa agatcaatat attgcttatg tagcttaccc tttagacctt       

301 tttgaagaag gttccgttac caatatgctt acttccattg taggtaacgt atttgggttc       

361 aaagccctgc gcgctctacg tctggaagat ctgcgaatcc ctgttgctta tgttaaaact       

421 ttccaaggcc cgcctcatgg gatccaagtt gaaagagata aattgaacaa gtatggtcgt       

481 cccctgttgg gatgtactat taaacctaaa ttggggttat ctgcaaaaaa ctacggtaga      

541 gctgtttatg aatgtcttcg cggtggactt gattttacca aagatgatga gaacgtgaac       

601 tcacaaccat ttatgcgttg gagagatcgt ttcttatttt gtgccgaagc actttttaaa       

661 gcacaggctg aaacaggtga aatcaaaggg cattacttga atgct 

// 
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ชนิดที ่14  มะเขือต้น (Solanum wrightii Benth.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718343                 407 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum wrightii voucher WP013 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718343 

VERSION     MH718343.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum wrightii 

  ORGANISM  Solanum wrightii 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 407) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 407) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..407 

                     /organism="Solanum wrightii" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP013" 

                     /db_xref="taxon:374009" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>407 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 agaatcccgt gaaccatcga gtctttgaac gcaagttgcg cccgaagccg tcaggccgag 

 61 ggcacgtctg cctgggcgtc acgcatcgcg tcgccccccg cacgccgctc ggcgtcgcgg   

121 gggcggatac tggccccccg tgcgccccgg gcgcgcggcc ggcccaaatg cgagtccacg      

181 tcgacggacg tcgcggcaag tggtggttgg aactcaactc tcttggcgcc gcggccacgc      

241 ccgtcgcgcg cgcggactcc ccgaccctcg cagcgctcgc gcgctccgac cgcgacccca      

301 ggtcaggcgg gattacccgc tgagtttaag catatcaata agcggaggaa aagaaactta      

361 cgaggattcc cctagtaacg gcgagcgaac cgggaacagc ccagcct 

// 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=374009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=374009
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718343.1?from=1&to=407
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722386             698 bp  DNA  linear   04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum wrightii. 

ACCESSION   MH722386 

VERSION     MH722386.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum wrightii 

  ORGANISM  Solanum wrightii 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 698) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 698) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..698 

                     /organism="Solanum wrightii" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP013" 

                     /authority="Solanum wrightii Benth." 

     gene            <1..698 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..698 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=3 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="VGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAES

STGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVFG

FKALRALRLEDLRIPTAYIKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVYE

CLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFLFCAEALFKAQTETGEIKGHYLNA" 

ORIGIN 

  1 gtgttggatt caaagctggt gttaaagagt acaaattgac ttattatact cctgagtacc 

 61 aaaccaagga tactgatata ttggcagcat tccgagtaac tcctcaacct ggagttccac 

121 ctgaagaagc aggggccgcg gtagctgccg aatcttctac tggtacatgg acaactgtat       

181 ggaccgatgg acttaccagt cttgatcgtt acaaagggcg atgctaccgc atcgagcgtg       

241 ttgttggaga aaaagatcaa tatattgctt atgtagctta ccctttagac ctttttgaag       

301 aaggttccgt taccaatatg tttacttcca ttgtaggtaa tgtatttggg ttcaaagccc       

361 tgcgcgctct acgtctggaa gatctgcgaa tccctactgc ttatattaaa actttccaag       

421 gtccgcctca tgggatccaa gttgaaagag ataaattgaa caagtatggt cgtcccctgt       

481 tgggatgtac tattaaacct aaattggggt tatctgctaa aaactacggt agagctgttt       

541 atgaatgtct tcgcggtgga cttgatttta ccaaagatga tgagaacgtg aactcacaac       

601 catttatgcg ttggagagat cgtttcttat tttgtgccga agcacttttt aaagcacaga       

661 ctgaaacagg tgaaatcaaa ggacattact tgaatgct 

// 
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ชนิดที ่15 มะเขือขม (Solanum aethiopicum L.) 

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718329                 379 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum aethiopicum voucher WP009 5.8S ribosomal RNA gene, partial  
sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large 

subunit ribosomal RNA gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718329 

VERSION     MH718329.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum aethiopicum 

  ORGANISM  Solanum aethiopicum 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 379) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 379) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..379 

                     /organism="Solanum aethiopicum" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP009" 

                     /db_xref="taxon:205524" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>379 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed  spacer 
2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 ggtgtgaatt gcagaatccc gtgaaccatc gagtctttga acgcaagttg cgcccgaagc 

 61 cgtcaggccg agggcacgtc tgcctgggcg tcacgcatcg cgtcgccccc cgcacgccgc 

121 tcggcgtcgc gggggcggat actggcctcc cgtgcgcctc gcgcccgcgg ccggcctaaa 

181 tgcgagtcca cgtcgacgga cgtcgcggca agtggtggtt gtaactcaac tctcttggtg 

241 ccgcggccac agcccgtcgc gcgtgcgcgc tccacgaccc tgccggcgct agcgcgctcc 

301 gaccgcgacc ccaggtcagg cgggattacc cgctgagttt aagcatatca ataagcggag 

361 gaaaagaaac ttacaagga 

// 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=205524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=205524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718329.1?from=1&to=379
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ต าแหน่ง matK 
LOCUS       MH722360              761 bp DNA   linear  02-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum aethiopicm. 

ACCESSION   MH722360 

VERSION     MH722360.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum aethiopicm 

  ORGANISM  Solanum aethiopicm 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 761) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 761) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (02-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: aligment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..761 

                     /organism="Solanum aethiopicm" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP009" 

                     /authority="Solanum aethiopicm L." 

     gene            <1..761 

                     /gene="matK" 

     CDS             1..761 

                     /gene="matK" 

                     /codon_start=2 

                     /transl_table=11 

                     /product="maturase K" 

/translation="RFFLHEYCNLNSLITSKKPGYSFSKKNPKFFFFLYNSYVYECESTFVFLRK

QSFHLRSTSFGALLERIYFYGKIERLVEVFAKDFQVTLWLFKDPLMHYVRYEGKSILASKGTFLL

MNKWKFYLVNFWQCHFSMYFHTGRIHINQLSNHSRDFMGYLSSVRLNHSMVRSQMFENSFLINNP

IKKFDTLVPIIPLIGSLAKAHFCTVLGHPISKPVWSDLSDSDIIDRFGRICRNLFHYYSGSSKKK

TLYRIKY" 

ORIGIN 

  1 acgattcttt ctccacgaat attgtaattt gaatagtctt attacttcaa agaagcccgg 

 61 ttactctttt tcaaaaaaaa atccaaaatt cttcttcttc ttatataatt cttatgtata 

121 tgaatgcgaa tctactttcg tctttctacg gaaacaatct tttcatttac gatcaacatc       

181 ttttggagcc cttcttgaac gaatatattt ctatggaaaa atagaacgtc ttgtagaagt       

241 ctttgctaag gattttcagg ttaccctatg gttattcaag gatcctttga tgcattatgt       

301 taggtatgaa ggaaaatcaa ttctggcttc aaaagggacg tttcttttga tgaataaatg       

361 gaaattttac cttgtcaatt tttggcaatg tcatttttct atgtactttc acacaggaag       

421 gatccatata aaccaattat ccaaccattc ccgtgacttt atgggctatc tttcaagtgt       

481 gcgactaaat cattcaatgg tacgtagtca aatgttcgaa aattcatttc taatcaataa       

541 tccaattaag aaattcgata cccttgttcc aattattcct ttgattggat cattagctaa       

601 agcacacttt tgtaccgtat tagggcatcc cattagtaaa ccggtttggt ccgatttatc       

661 agattctgat attattgacc gatttgggcg tatatgcaga aatctttttc attattatag       

721 cggatcttcc aaaaaaaaga ctttatatcg aataaagtat a 

// 
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722371             699 bp  DNA   linear 04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum aethiopicm. 

ACCESSION   MH722371 

VERSION     MH722371.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum aethiopicm 

  ORGANISM  Solanum aethiopicm 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 699) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 699) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..699 

                     /organism="Solanum aethiopicm" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /specimen_voucher="WP009" 

                     /authority="Solanum aethiopicm L." 

     gene            <1..699 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..699 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="GFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVAAESS

TGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVGNVFGF

KALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYGRAVYEC

LRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 gttggattca aagctggtgt taaagagtac aaattgactt attatactcc tgagtaccaa 

 61 accaaggata ctgatatatt ggcagcattc cgagtaactc ctcaacctgg agttccacct 

121 gaagaagcag gggccgcggt agctgccgaa tcttctactg gtacatggac aactgtatgg       

181 accgatggac ttaccagtct tgatcgttac aaagggcgat gctaccgcat cgagcgtgtt       

241 gttggagaaa aagatcaata tattgcttat gtagcttacc ctttagacct ttttgaagaa       

301 ggttccgtta ccaatatgtt tacttccatt gtaggtaatg tatttgggtt caaagccctg       

361 cgcgctctac gtctggaaga tctgcgaatc cctcctgctt atgttaaaac tttccaaggt       

421 ccgcctcatg ggatccaagt tgaaagagat aaattgaaca agtatggtcg tcccctgttg      

481 ggatgtacta ttaaacctaa attggggtta tctgctaaaa actacggtag agctgtttat       

541 gaatgtcttc gcggtggact tgattttacc aaagatgatg agaacgtgaa ctcacaacca       

601 tttatgcgtt ggagagatcg tttctgcttt tgtgccgaag ccctttttaa agcacaggct       

661 gaaacaggtg aaatcaaagg acattacttg aatgctact 

// 
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ชนิดที ่16 มะเขือกนิใบ (Solanum macrocarpon L.)   

ต าแหน่ง ITS2 
LOCUS       MH718334                 443 bp    DNA     linear   PLN 12-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum macrocarpon 5.8S ribosomal RNA gene, partial sequence; internal 

transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA 

gene, partial sequence. 

ACCESSION   MH718334 

VERSION     MH718334.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      Solanum macrocarpon 

  ORGANISM  Solanum macrocarpon 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 443) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     DNA barcoding of plants in the genus solanum in Thailand 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 443) 

  AUTHORS   Prommanee,W. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            6 Ratchamankha Nai Rd., Muang Nakhon Prathom, Nakhon Prathom 73000, 

            Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..443 

                     /organism="Solanum macrocarpon" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /db_xref="taxon:115666" 

                     /country="Thailand" 

     misc_RNA        <1..>443 

                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed spacer 

2, and large subunit ribosomal RNA" 

ORIGIN       

  1 attgcagaat cccgtgaacc atcgagtctt tgaacgcaag ttgcgcccga agccgtcagg 

 61 ccgagggcac gtctgcctgg gcgtcacgca tcgcgtcgcc ccccgcacgc cgcccggcgt 

121 cgtgggggcg gatactggcc tcccgtgcgc cccgcgcgcg cggccggcct aaatgcgagc 

181 ccgcgtcgac ggacgtcgcg gcaagtggtg gttgtaactc aactctcttg gtgccgcggc 

241 cacagcccgt cgcgcgtgcg tgctccacga ccctaccggc gctagcgcgc tccgaccgcg 

301 accccaggtc aggcgggatc acccgctgag tttaagcata tcaataagcg gaggaaaaga 

361 aacttacaag gattccccta gtaacggcga gcgaaccggg aacagcccag ccttagaatc 

421 gggcggctcc gccgtccgaa ttg 

// 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=115666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=115666
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH718334.1?from=1&to=443
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ต าแหน่ง rbcL 
LOCUS       MH722376              708 bp  DNA linear   04-AUG-2018 

DEFINITION  Solanum macrocarpon. 

ACCESSION   MH722376 

VERSION     MH722376.1 

KEYWORDS    . 

SOURCE      chloroplast Solanum macrocarpon 

  ORGANISM  Solanum macrocarpon 

            Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; 

Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; 

asterids; lamiids; Solanales; Solanaceae; Solanoideae; Solaneae; Solanum. 

REFERENCE   1  (bases 1 to 708) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     DNA Barcoding of Medicinal Plants in Thailand and Development of  the DNA 

Barcode Database 

  JOURNAL   Unpublished 

REFERENCE   2  (bases 1 to 708) 

  AUTHORS   Prommanee,W., Wongakson,P., Pamonsinlapatum,P. and 

            Rungpragayphan,S. 

  TITLE     Direct Submission 

  JOURNAL   Submitted (04-AUG-2018) Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, 

            Rajamankha Nai Rd., Amphoe Muang, Nakhon Pathom 73000, Thailand 

COMMENT     ##Assembly-Data-START## 

            Assembly Method       :: Bioedit v. 7.0.5.3 

            Coverage              :: alignment 

            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing 

            ##Assembly-Data-END## 

FEATURES             Location/Qualifiers 

     source          1..708 

                     /organism="Solanum macrocarpon" 

                     /organelle="plastid:chloroplast" 

                     /mol_type="genomic DNA" 

                     /authority="Solanum macrocarpon L." 

     gene            <1..708 

                     /gene="rbcL" 

     CDS             1..708 

                     /gene="rbcL" 

                     /codon_start=1 

                     /transl_table=11 

                     /product="ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase 

                     large subunit" 

/translation="ASVGFKAGVKEYKLTYYTPEYQTKDTDILAAFRVTPQPGVPPEEAGAAVA

AESSTGTWTTVWTDGLTSLDRYKGRCYRIERVVGEKDQYIAYVAYPLDLFEEGSVTNMFTSIVG

NVFGFKALRALRLEDLRIPPAYVKTFQGPPHGIQVERDKLNKYGRPLLGCTIKPKLGLSAKNYG

RAVYECLRGGLDFTKDDENVNSQPFMRWRDRFCFCAEALFKAQAETGEIKGHYLNAT" 

ORIGIN 

  1 aaagcaagtg ttggattcaa agctggtgtt aaagagtaca aattgactta ttatactcct 

 61 gagtaccaaa ccaaggatac tgatatattg gcagcattcc gagtaactcc tcaaccagga 

121 gttccacctg aagaagcagg ggccgcggta gctgccgaat cttctactgg tacatggaca      

181 actgtatgga ccgatggact taccagtctt gatcgttaca aagggcgatg ctaccgcatc       

241 gagcgtgttg ttggagaaaa agatcaatat attgcttatg tagcttaccc tttagacctt       

301 tttgaagaag gttccgttac caatatgttt acttccattg taggtaatgt atttgggttc       

361 aaagccctgc gcgctctacg tctggaagat ctgcgaatcc ctcctgctta tgttaaaact       

421 ttccaaggtc cgcctcatgg gatccaagtt gaaagagata aattgaacaa gtatggtcgt       

481 cccctgttgg gatgtactat taaacctaaa ttggggttat ctgctaaaaa ctacggtaga       

541 gctgtttatg aatgtcttcg cggtggactt gattttacca aagatgatga gaacgtgaac       

601 tcacaaccat ttatgcgttg gagagatcgt ttctgctttt gtgccgaagc cctttttaaa       

661 gcacaggctg aaacaggtga aatcaaagga cattacttga atgctact 

// 
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https://www.allkaset.com/contents/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-88.php
https://www.allkaset.com/contents/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-88.php
https://www.allkaset.com/contents/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-88.php
https://www.allkaset.com/contents/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-88.php
https://www.allkaset.com/contents/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-88.php
https://www.allkaset.com/contents/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-88.php
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ช่ือ-สกุล วกิานดา  พรหมณี 
วนั เดือน ปี เกดิ 13 เมษายน พ.ศ. 2533 
สถานทีเ่กดิ จงัหวดัราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2554 ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาชีววทิยา                                     

คณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร(วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์)  
พ.ศ. 2556 ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวทิยาการทางเภสัช
ศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร(วทิยาเขตพระราชวงั
สนามจนัทร์) 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 14 หมู่ 3  ต าบลท่ากระชยั  อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 73120 
ผลงานตีพมิพ์ วกิานดา พรหมณี พีรยศ ภมรศิลปธรรม สรวง รุ่งประกายพรรณ   

"การวเิคราะห์ล าดบัเบสของ Internal Transcribed Spacer 2 เพื่อการจ าแนก
พืชสกุลมะเขือ"  การประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ 
คร้ังท่ี 8  "ประเทศไทย 4.0 นวตักรรมสร้างสรรคสู่์การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” 
ระหวา่งวนัท่ี 28-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร 
(องคก์ารมหาชน) กรุงเทพฯ.   
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