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บทคัดย่อ
ปลาการ์ ตู น (anemonefish) เป็ นปลาทะเลสวยงามที่ร้ ู จั ก กันดี จั ด อยู่ ใ นวงศ์ ย่ อ ย (subfamily) Amphiprioninae วงศ์ (family)
Pomacentridae ที่อยู่ร่วมกับปลาสลิดหิน (damselfish) สมาชิกถูกจาแนกออกเป็ น 2 สกุล (genus) คือ Amphiprion และ Premnas โดยที่ปลา
การ์ตูนวัยอ่อนมีลักษณะสัณฐานวิทยาที่คล้ ายคลึงกันมาก ทาให้ ไม่ สามารถแยกความแตกต่างระหว่ างชนิดได้ การศึกษาครั้งนี้จึงประยุกต์ใช้
ข้ อ มูลดีเ อ็นเอบาร์โ ค้ ด ของยี น cytochrome c oxidase subunit I (COI) ที่ถู กบันทึกไว้ ในฐานข้ อมู ล GenBank (ณ เดื อนกุ มภาพั นธ์ พ.ศ.
2561) ศึกษาบริเวณที่เพิ่มจานวนได้ ด้วยไพรเมอร์สากลในปฏิกิริยาพีซีอาร์ ขนาด 709 คู่เบส แล้ วจัดทาลายพิมพ์ดีเอ็นเออาร์เอฟแอลพี
(RFLP; Restriction Fragment Length Polymorphism) โดยวิ ธี ก ารจ าลองการตั ด สายดี เ อ็ น เอด้ วยเอนไซม์ ตั ด จ าเพาะ AvaII+
BsaJI+MseI ได้ ลายพิมพ์ ดีเอ็นเอเอกลักษณ์ท่ สี ามารถแยกความแตกต่ างระหว่ า งปลาการ์ตู นจานวน 11 ชนิด ในสกุล Amphiprion และ
Premnas ได้ นอกจากนี้ยังสามารถแยกความแตกต่างภายในชนิดของปลาการ์ตูน A. ocellaris และ P. biaculeatus ได้ ด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ
MslI และ CviAII ตามลาดับ ดังนั้น ผลการศึกษานี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการ สาหรับการระบุชนิดหรือสายพันธุ์
ของปลาการ์ตูนได้
คาสาคัญ: การระบุชนิด ปลาสวยงาม ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
Abstract
Anemonefishes are well-known marine ornamental fishes in a subfamily Amphiprioninae of the family Pomacentridae
(damselfish). They are classified into two genera, Amphiprion and Premnas. However, species discrimination of these animals at
a juvenile stage often difficult because of their similar morphological characteristics. In this study, therefore the amplifiable 709 bp
fragments of the cytochrome c oxidase subunit I (COI), DNA barcodes deposited in the GenBank database (as of February 2018)
were retrieved. DNA fingerprinting of the DNA barcodes was then generated using in silico restriction endonucleases digestion with
AvaII+BsaJI+MseI. The obtained RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) patterns were able to discriminate between
different 11 anemonefish species of the genus Amphiprion and Premnas. Moreover, within species of the A. ocellaris and P. biaculeatus
could be distinguishable by using MslI and CviAII, respectively. Thus, the results from this study are particularly useful for reliable
identification of the anemonefishes at species or strain levels.
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บทนา
ปลาการ์ตูนเป็ นกลุ่มปลากระดูกแข็งที่จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Amphiprioninae วงศ์ Pomacentridae ร่ วมกันกับปลา
สลิดหิน โดยในปั จจุบันสารวจพบปลาการ์ตูน จานวน 30 ชนิด ที่มีการแพร่กระจายในเขตร้ อนของมหาสมุทรอินเดียและ
แปซิฟิก ซึ่งจาแนกเป็ นสกุล Amphiprion ที่มีสมาชิกจานวน 29 ชนิด และอีก 1 ชนิดคือ Premnas biaculeatus (Nelson,
et al., 2016) โดยในประเทศไทยพบปลาการ์ตนู ประจาถิ่น จานวน 7 ชนิด คือ A. akallopisos, A. clarkii, A. ephippium,
A. ocellaris, A. perideraion, A. polymnus และ A. sebae (วรวุฒิ, 2549) ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันประมาณ 20
ล้ านดอลลาร์สหรัฐต่ อปี (Tlusty & Rhyne, 2016) นอกจากนี้พบว่ า อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนปั จจุ บัน
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มีการใช้ เทคโนโลยีทางชีวภาพในการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ ได้ ปลาการ์ตูนที่มีสสี ันและลวดลายบนลาตัวที่แปลกใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภค (ORA, 2017) เป็ นผลทาให้ การแยกความแตกต่างระหว่าง
ชนิดปลาการ์ตูนที่มีความแปรผันของลักษณะภายนอกนั้นทาได้ ยาก และอาจเกิดความผิดพลาดในการระบุชนิดได้ ดังนั้น
การแยกความแตกต่างระหว่างชนิดปลาการ์ตนู โดยใช้ เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุลจึงเป็ นวิธที ่เี หมาะสม และให้ ผลที่มี
ความน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้ วิธที างสัณฐานวิทยาแบบดั้งเดิม (Allen, 1975; Hillis, 1987)
ปั จ จุ บัน มีข้ อมู ล ชีวสารสนเทศจานวนมากถู กบันทึกไว้ ในฐานข้ อมู ล GenBank รวมถึง ล าดับ นิวคลี โอไทด์ท่ี
สมบูรณ์ของไมโทคอนเดรียลจีโนม (mitochondrial genome) ของปลาการ์ตูนหลายชนิด ซึ่งรายงานของ Thongtam na
Ayudhaya, et al. (2017) พบว่าดีเอ็นเอบาร์โค้ ดหรือลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน cytochrome c oxidase subunit I (COI)
ที่อยู่ในไมโทคอนเดรียลจีโนม มีค่าระยะห่างทางพันธุกรรมที่เหมาะสมสาหรับใช้ เป็ นเครื่องหมายดีเอ็นเอจาแนกชนิดของ
ปลาการ์ตูน เช่นเดียวกับมีการใช้ ดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI เพื่อการจาแนกสัตว์หลายกลุ่ม เช่น สัตว์มีกระดูกสันหลัง
มอลลัสก์ และอาร์โธรพอด เป็ นต้ น (Hebert, et al., 2003) แต่อย่างไรก็ตาม การบ่งชี้ชนิดปลาการ์ตนู ในทางปฏิบัติด้วย
เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ ดนั้นจาเป็ นต้ องทาการอ่านลาดับนิวคลีโอไทด์ (sequencing) ที่ต้องใช้ เวลาและมีค่าใช้ จ่ายค่อนข้ าง
สูง การใช้ เทคนิคพีซีอาร์-อาร์เอฟแอลพี (polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism; PCRRFLP) ในการสร้ างลายพิ มพ์ อาร์เ อฟแอลพี ที่อาศัยตาแหน่ งตัด ของเอนไซม์ตัดจาเพาะ (restriction enzyme) และ
สามารถตรวจสอบได้ บ นอะกาโรสเจลอิเ ล็ก โทรฟอรี ซิ ส (agarose gel electrophoresis) จึ ง เป็ นทางเลื อ กที่ป ระหยั ด
ค่าใช้ จ่ายมากกว่า และให้ ผลที่เชื่อถือได้ เช่นกัน (Rasmussen, 2012) ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งเน้ นที่จะใช้ ประโยชน์จาก
ข้ อมูลชีวสารสนเทศศึกษาในส่วนของยีน COI จาลองเป็ นลายพิมพ์ดีเอ็นเอจาเพาะในเทคนิค in silico PCR-RFLP โดย
ค้ นหาตาแหน่ งตัดของเอนไซม์ท่ีทาให้ เกิดลายพิ มพ์ท่ีมีรูปแบบแตกต่างกันระหว่ างชนิดหรือสายพันธุ์ของปลาการ์ ตูน
ที่สามารถลดโอกาสเกิดข้ อผิดพลาด ประหยัดค่าใช้ จ่าย และลดจานวนปลาการ์ตนู สัตว์ทดลองที่ใช้ ในการศึกษาจริง

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ขนาด 709 คู่
เบส ของปลาการ์ตนู 11 ชนิด พบว่าปลาการ์ตนู ในวงศ์ย่อย Amphiprioninae เป็ น monophyletic clade ที่มสี ายวิวัฒนาการ
แยกออกเป็ น 2 เคลดย่อย (subclade) ได้ แก่ 1) เคลดย่อยของปลาการ์ตูนชนิด A. ocellaris และ A. percula และ 2) เคลด
ย่ อ ยของปลาการ์ ตู น ในสกุ ล Amphiprion จ านวน 8 ชนิ ด (A. akallopisos, A. bicinctus, A. clarkii, A. ephippium,
A. frenatus, A. perideraion, A. polymnus และ A. sebae) ร่ วมกับ P. biaculeatus (รูปที่ 1) แตกต่ างจากรายงานของ
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
นาข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ที่สบื ค้ นได้ จากฐานข้ อมูล GenBank ณ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จานวน 17 ข้ อมูล ของปลาการ์ตนู จานวน 11 ชนิด (สกุล Amphiprion จานวน 14 ข้ อมูล และสกุล
Premnas จานวน 3 ข้ อมูล) มากาหนดบริเวณที่ถูกเพิ่มจานวนได้ ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ ด้ วยคู่ไพรเมอร์สากล LCO1490
(5'-GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G) และ HCO2198 (5'-TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA
AAT CA) (Folmer, et al., 1994) ซึ่งจะได้ ผลผลิตพีซีอาร์ขนาด 709 คู่เบส จากนั้นนาข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ
ที่ก าหนดมาเทีย บเคี ย งความเหมื อ น (alignment) ด้ ว ยโปรแกรม ClustalX 2.1 (Larkin, et al., 2007) และศึ ก ษา
ความสัมพั นธ์เชิงวิวัฒนาการด้ วยการทา phylogenetic tree โดยใช้ โปรแกรม MrBayes 3.2 (Ronquist, et al., 2012)
สร้ างด้ วยวิธีการอนุ มานแบบเบย์ (Bayesian inference) โมเดล HKY+G วิเคราะห์ด้วยสถิติมอนติคาร์โลลูกโซ่ มาร์คอฟ
(Markov Chain Monte Carlo) จานวน 4 ลูกโซ่ ที่มีความยาว 1,000,000 generations และวิเคราะห์ค่าความน่าจะเป็ น
ของเบย์ (Bayesian posterior probability) แสดงที่จุดร่วมของสายวิวัฒนาการ อนึ่ง ทาการวิเคราะห์และเลือกเอนไซม์ตัด
จาเพาะในฐานข้ อมูล REBASE (Roberts, et al., 2003) และจาลองลายพิมพ์อาร์เอฟแอลพีท่เี ป็ นเอกลักษณ์ของปลา
การ์ตนู แต่ละชนิดด้ วยโปรแกรม NEBcutter 2.0 (Vincze, et al., 2003)
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Thongtam na Ayudhaya, et al. (2017) ที่ศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาการ์ตูนจานวน 10 ชนิดจากลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA, cytochrome b (CYB) และ COI ร่วมกัน พบว่ าสายวิวัฒนาการแยกออกเป็ น 2 เคลด
ย่ อ ย เ ป็ น ข อ ง ป ล า ก า ร์ ตู น ส กุ ล Amphiprion (จ า น ว น 9 ช นิ ด ) แ ล ะ ช นิ ด P. biaculeatus ต า ม
ลาดับ ในขณะเดียวกัน ผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของลาดับนิวคลีโอไทด์ท่ี
สมบู ร ณ์ข องไมโทคอนเดรี ย ลจี โ นมที่แ ปลรหั ส เป็ นโปรตีน (Li, et al., 2015) และยี น ในนิ ว เคลี ย ร์ จี โ นม (nuclear
genome) จ านวน 7 ยี น ได้ แก่ BMP4, Glyt, Hox6, RAG1, S7, Svep และ Zic1 (Litsios & Salamin, 2014) ซึ่ ง
รายงานว่ าสายวิวัฒนาการของปลาการ์ตูน แยกเป็ น 2 เคลดย่ อย โดยในเคลดย่ อยที่หนึ่งมีส มาชิ กเป็ น A. ocellaris,
A. percula และ P. biaculeatus ส่วนในเคลดย่อยที่สองมีสมาชิกเป็ นปลาการ์ตูนสกุล Amphiprion ชนิด A. akallopisos,
A. akindynos, A. allardi, A. barberi, A. bicinctus, A. chagosensis, A. chrysogaster, A. clarkii, A. ephippium,
A. frenatus, A. latifasciatus, A. leucokranos, A. mccullochi, A. melanopus, A. nigripes, A. omanensis, A. pacificus,
A. perideraion, A. polymnus, A. rubrocinctus, A. sandaracinos, A. sebae, A. thiellei และ A. tricinctus

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปที่ 1
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Phylogenetic tree จากบริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ของปลาการ์ตูน จานวน 11 ชนิด ที่บันทึกไว้ ในฐานข้ อมูล GenBank
โดยใช้ ตวั อย่างนอกกลุ่ม (outgroup) ปลาสลิดหินบั้ง (Abudefduf vaigiensis) สร้ างด้ วยวิธกี ารอนุมานแบบเบย์ (Bayesian
inference) ซึ่งแสดงค่าความน่าจะเป็ นของเบย์ (Bayesian posterior probability) ที่จุดร่วมของสายวิวัฒนาการ

ในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อนาข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ของปลาการ์ตูนจานวน 11 ชนิด (17 ข้ อมูล) ของยีน COI
ขนาด 709 คู่เบส มาตัดด้ วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ 3 ชนิด (triple digestion) คือ AvaII+BsaJI+MseI ปรากฏรูปแบบของ
แถบดี เ อ็น เอที่ แ ตกต่ า งกั น จ านวน 11 รู ป แบบ ที่ เ ป็ นเอกลั ก ษณ์ ข องปลาการ์ ตู น ชนิ ด A. akallopisos, A. bicinctus,
A. clarkii, A. ephippium, A. frenatus, A. ocellaris, A. percula, A. perideraion, A. polymnus, A. sebae แ ล ะ
P. biaculeatus (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2) โดยรูปแบบของแถบดีเอ็นเอสามารถนาไปใช้ แยกความแตกต่างระหว่างชนิดปลา
การ์ตูนดังกล่าวได้ ด้วยวิธอี ะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส แถบดีเอ็นเอมีขนาดตั้งแต่ 52-353 คู่เบส ซึ่งปลาการ์ตูนชนิด
A. ocellaris และ A. percula ที่ถูกจัดอยู่ ในเคลดย่ อยเดียวกันจากการศึกษาครั้งนี้ มีแถบดีเอ็นเอขนาด 52 คู่เบส เป็ น
เอกลักษณ์ท่ไี ม่พบในปลาการ์ตูนชนิดอื่น ผลการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์ลายพิมพ์อาร์เอฟแอลพี จากลาดับ
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นิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน 16S rRNA และยีน CYB ของปลาการ์ตนู 6 ชนิด (A. ocellaris, A. percula, A. perideraion,
A. polymnus, A. sandaracinos และ P. biaculeatus) ที่รายงานโดย Boonphakdee and Sawangwong (2008) ที่พบว่ า
เมื่อใช้ เอนไซม์ BfuCI+RsaI ตัดสายดีเอ็นเอของยีน 16S rRNA ในบริเวณที่ถูกเพิ่มจานวนได้ ในปฏิกริ ิยาพีซีอาร์ ขนาด
623 คู่เบส สามารถแยกความแตกต่างของปลาการ์ตนู P. biaculeatus ออกจากปลาการ์ตนู สกุล Amphiprion ได้ แต่แยก
ปลาการ์ตนู ภายในสกุล Amphiprion ได้ เป็ น 2 กลุ่ม เท่านั้น ในขณะที่ เมื่อใช้ เอนไซม์ HinfI+RsaI ตัดสายดีเอ็นเอของยีน
CYB ในบริเวณที่ถูกเพิ่มจานวนได้ ในปฏิกริ ิยาพีซีอาร์ ขนาด 786 คู่เบส สามารถแยกความแตกต่างระหว่างปลาการ์ตนู
ได้ ท้งั 6 ชนิด รวมถึงปรากฏลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตกต่างกันภายในชนิดของปลาการ์ตูน A. ocellaris จานวน 2 รูปแบบ
ซึ่งจาเพาะกับสายพันธุ์ A. ocellaris และ A. ocellaris var. black
อย่างไรก็ตาม การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ในครั้งนี้
พบว่ า เมื่อใช้ เอนไซม์ตัดจาเพาะ MslI ตัดสายดีเอ็นเอของยีน COI ของปลาการ์ตูนชนิด A. ocellaris ปรากฏลายพิมพ์
อาร์ เ อฟแอลพี ท่ี ส ามารถใช้ ในการแยกความแตกต่ า งระหว่ า งสายพั น ธุ์ ข องปลาการ์ ตู น A. ocellaris มี แ ถบ
ดีเอ็นเอจานวน 2 แถบ (597 และ 112 คู่เบส) กับ A. ocellaris var. black มีแถบดีเอ็นเอจานวน 1 แถบ (709 คู่เบส)
ได้ ในทานองเดียวกัน รูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของยีน COI ที่ถูกตัดด้ วยเอนไซม์ CviAII สามารถใช้ ในการแยกความ
แตกต่างของปลาการ์ตนู ระหว่างสายพันธุ์ P. biaculeatus ที่ปรากฏแถบดีเอ็นเอ 4 แถบ (231, 221, 159 และ 98 คู่เบส) กับ
P. biaculeatus var. epigramma ที่มแี ถบดีเอ็นเอ 3 แถบ (329, 221 และ 159 คู่เบส) (รูปที่ 3) ได้ เช่นกัน
ตารางที่ 1 ขนาดของชิ้นดีเอ็นเอบริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ที่ถูกตัดด้ วยเอนไซม์ AvaII+BsaJI+MseI และให้ รปู แบบลายพิมพ์อาร์
เอฟแอลพีท่แี ตกต่างกันระหว่างชนิดของปลาการ์ตูน
ชนิดปลาการ์ตูน
>250

หมายเหตุ

312
312
225
225
353

333

238
238
246

50-99
98, 75, 74
75, 74
98, 75, 66
98, 75
98, 75
75, 52
75, 52
98, 75
98, 75, 74
98, 75, 74
75

* = แสดงผลชิ้นดีเอ็นเอที่มีขนาด > 50 คู่เบส
ตัวเลขขีดเส้นใต้ = แถบหนา 1 แถบ ของชิ้นดีเอ็นเอ > 1 ชิ้น บนอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส
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Amphiprion akallopisos
A. bicinctus
A. clarkii
A. ephippium
A. frenatus
A. ocellaris
A. percula
A. perideraion
A. polymnus
A. sebae
Premnas biaculeatus

200-249
238
223
238

ขนาดของชิ้นดีเอ็นเอ (คู่เบส)*
150-199
100-149
111
122, 103
122
122
111
187
149
187
105
122
195
122
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รูปที่ 2

ลายพิมพ์อาร์เอฟแอลพีท่แี ตกต่างกันระหว่างชนิดของปลาการ์ตูน วิเคราะห์จากบริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ขนาด 709 คู่
เบส ที่ถูกตัดด้ วยเอนไซม์ AvaII+BsaJI+MseI ด้ วยเทคนิค in silico PCR-RFLP บนอะกาโรสเจลความเข้ มข้ น 2% เปรียบเทียบ
กับแถบดีเอ็นเอมาตรฐาน low molecular weight DNA marker (M) และแถบดีเอ็นเอที่ไม่ถูกตัดด้ วยเอนไซม์ (U); ชื่อย่อชนิด
ปลาการ์ตูนตามด้ วย GenBank accession number: Aak = Amphiprion akallopisos, Abi = A. bicinctus, Acl = A. clarkii, Aep
= A. ephippium, Afr = A. frenatus, Aoc = A. ocellaris, Aocb = A. ocellaris var. black, Apc = A. percula, Apd = A.
perideraion, Apo = A. polymnus, Ase = A. sebae, Pbi = Premnas biaculeatus, Pbig = P. biaculeatus var. epigramma; แถบ
ดีเอ็นเอขนาด < 50 คู่เบส อาจไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ด้วยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทร-ฟอรีซิส

รูปที่ 3

ลายพิ ม พ์ อ าร์เ อฟแอลพีท่ ีแตกต่ า งกันระหว่ างสายพั นธุ์ข องปลาการ์ ตู นชนิ ด Amphiprion ocellaris และ Premnas biaculeatus
วิเคราะห์จากบริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ขนาด 709 คู่เบส ด้ วยเทคนิค in silico PCR-RFLP บนอะกาโรสเจลความ
เข้ ม ข้ น 2% เปรี ย บเทีย บกับ แถบดี เ อ็น เอมาตรฐาน low molecular weight DNA marker (M); A = ตั ด ด้ ว ยเอนไซม์ MslI;
B = ตั ด ด้ ว ยเอนไซม์ CviAII; ชื่ อ ย่ อ ชนิ ด ปลาการ์ ตู น ตามด้ ว ย GenBank accession number: Aoc = A. ocellaris, Aocb = A.
ocellaris var. black, Pbi = P. biaculeatus, Pbig = P. biaculeatus var. epigramma
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การศึกษาครั้งนี้เป็ นการประยุกต์ใช้ ข้อมูลชีวสารสนเทศในฐานข้ อมูล GenBank บริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน
COI ขนาด 709 คู่ เ บส มาวิ เ คราะห์ ห าล าดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ เ อกลั ก ษณ์ ข องปลาการ์ ตู น แต่ ล ะชนิ ด และสายพั น ธุ์
โดยทาการศึกษานาร่องด้ วยวิธกี ารจาลองลายพิมพ์อาร์เอฟแอลพีบนอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส ซึ่งเป็ นวิธที ่สี ามารถย่น
ระยะเวลาและประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ มากกว่าการวิเคราะห์ด้วยวิธี การอ่านลาดับนิวคลีโอไทด์ท้งั หมด ผลการศึกษาครั้งนี้
สามารถนาไปใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ ารจริงที่ทาการเพิ่มจานวนดีเอ็นเอของตัวอย่างปลาการ์ตนู ที่ไม่ทราบชนิดด้ วยปฏิกริ ิยาพีซี
อาร์ แล้ วนาผลผลิตมาตัดด้ วยเอนไซม์ตดั จาเพาะ AvaII+BsaJI+MseI ตรวจสอบผลด้ วยวิธอี ะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส
ที่ความเข้ มข้ น 2% ร่วมกับการใช้ ดีเอ็นเอมาตรฐาน low molecular weight DNA marker ก็จะสามารถระบุชนิดและสาย
พันธุข์ องปลาการ์ตนู ได้ จริง แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในห้ องปฏิบตั กิ ารจริงอีกครั้งโดยใช้ ตวั อย่างดีเอ็นเอ
ของปลาการ์ตูนที่ทราบและไม่ทราบชนิด เพื่อยืนยันการใช้ ได้ ของแบบจาลองลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้ จากการศึกษาครั้งนี้
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการศึกษาในกลุ่มปลาการ์ตูนที่มีลักษณะความแปรผันหรือในปลาการ์ตนู ระยะวัยอ่อน
ที่ไม่สามารถใช้ วิธกี ารจัดจาแนกด้ วยวิธที างสัณฐานวิทยาแต่เพียงอย่างเดียว
สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI ขนาด
709 คู่เบส ของปลาการ์ตูน จานวน 11 ชนิด ที่บันทึกไว้ ในฐานข้ อมูล GenBank ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พบว่า
ปลาการ์ตนู ที่จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Amphiprioninae มีบรรพบุรษุ ร่วมกัน และในบริเวณดีเอ็นเอบาร์โค้ ดของยีน COI มีความ
แตกต่างกันระหว่างชนิดของปลาการ์ตูน ซึ่งเมื่อนาข้ อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์น้ันไปจาลองการตัดด้ วยเอนไซม์ตัดจาเพาะ
ร่ วมกัน 3 ชนิด คือ AvaII+BsaJI+MseI ได้ ลายพิมพ์อาร์เอฟแอลพีของปลาการ์ตูนที่แตกต่างกัน จานวน 11 รูปแบบ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของปลาการ์ตูนแต่ละชนิด นอกจากนี้ ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน COI ที่ศึกษาของปลาการ์ตูนชนิด
A. ocellaris และ P. biaculeatus เมื่อนาไปตัดด้ วยเอนไซม์ตดั จาเพาะ MslI และ CviAII ตามลาดับ ปรากฏลายพิมพ์อาร์
เอฟแอลพีท่สี ามารถบ่งชี้ปลาการ์ตนู ในระดับสายพันธุไ์ ด้
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