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ภาพที่ 1 ลักษณะภายในถ�้ำมะนาวผี

เห็นจะจริงที่ว่า “เราอาศัยอยู่บนโลกของจุลินทรีย์” เพราะ
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ไม่มีพื้นที่ไหนปราศจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ นับตั้งแต่
อากาศ ไปจนถึงใต้มหาสมุทรอันลึกสุดประมาณ หรือแม้แต่รา่ งกายของ
เราต่างก็เป็นแหล่งอาศัยชัน้ เลิศของชีวติ เล็กๆเหล่านี้ แม้วา่ ความสามารถ
ในการมองเห็นของตามนุษย์ จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้
จนกลายเป็นความเคยชินที่เราอาจมองข้าม ไม่เห็นความส�ำคัญ แต่คุณ
รูห้ รือไม่วา่ ชีวติ เล็กๆเหล่านีเ้ ป็นฟันเฟืองส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โลกเป็นโลกทีเ่ รา
อาศัยอยู่ได้ในทุกวันนี้
แม้ว่าภาพจ�ำจากคนส่วนใหญ่จะมองจุลินทรีย์ในแง่ลบ อัน
เป็ น สาเหตุ ข องพยาธิสภาพต่างๆ แต่ยังมีคนอีกกลุ่ม หนึ่ง ที่มีค วาม
หลงใหลในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่ออธิบาย เชื่อมโยงองค์ความ
รู้ต่างๆ ที่ซ้อนเร้นในสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ ท้ายที่สุดองค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ท�ำงานกับสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ก็เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และประยุกต์
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจุลินทรีย์ในด้านต่างๆ ในอดีตการเพาะเลี้ยง
จุลนิ ทรียใ์ นห้องปฏิบตั กิ ารดูเหมือนจะเป็นวิธที ใี่ ช้กนั โดยทัว่ ไปเพือ่ ศึกษา
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ แต่หลังจากความก้าวหน้าทางด้านชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุลเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการศึกษาวิจัยเชิงลึก นักวิทยาศาสตร์
จึงได้รู้ว่า นั้นไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ เพราะเราไม่
สามารถเพาะเลีย้ งจุลนิ ทรียจ์ ากตัวอย่างสิง่ แวดล้อมหนึง่ ๆ ได้ทงั้ หมดด้วย
สภาวะที่เราก�ำหนดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้เองเทคนิคในการ
ศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรจุลินทรีย์โดยที่ไม่ต้องเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติ
การ (metagenomic approach) จึงได้ถือก�ำเนิดขึ้น และมีการพัฒนา
มาอย่างต่อเนือ่ งจวบจนทุกวันนี้ หากสืบค้นข้อมูลการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ ก็จะพบว่ามีข้อมูลการศึกษาดังกล่าวจากสิ่ง
แวดล้อมต่างๆมากมาย แต่ก็ยังมีระบบนิเวศบางแห่งที่ยังไม่ได้รับการ
ศึกษามากนัก ซึง่ หนึง่ ในระบบนิเวศเหล่านัน้ ก็คอื ถ�ำ 
้ เราเชือ่ ว่าหากให้คณ
ุ
จินตนาการถึงถ�้ำ สิ่งแรกที่คุณเห็นไม่ใช่จุลินทรีย์อย่างแน่นอน แต่รู้หรือ
ไม่ว่า จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกลการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ
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แวดล้อมดังกล่าวได้อย่างน่าอัศจรรย์ และที่ส�ำคัญจุลินทรีย์ยังมีบทบาท
ในการท�ำให้ถ�้ำมีโครงสร้างภายในที่สวยงามอีกด้วย
แน่นอนว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการต้นน�ำ้
ทีก่ อ่ ให้เกิดการด�ำรงชีวติ รอดของทุกสรรพชีวติ บนโลกใบนี้ แม้วา่ ร่างกาย
มนุษย์จะไม่ได้สร้างอาหารจากกระบวนการนี้โดยตรง แต่มนุษย์ก็อาศัย
อาหารทีเ่ กิดจากกระบวนการนีใ้ นการด�ำรงชีวติ เช่นเดีย่ วกันกับจุลนิ ทรีย์
แม้ว่าจะมีจุลินทรีย์บางกลุ่มที่สามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดเป็น
พลังงานทีใ่ ช้ขบั เคลือ่ นกระบวนการต่างๆภายในเซลล์เพือ่ การอยูร่ อด แต่
ก็มีจุลินทรีย์จ�ำนวนไม่น้อยที่ขาดความสามารถดังกล่าว แต่นั่นก็ไม่ใช่
ปัญหาทีจ่ ะท�ำให้พวกมันด�ำรงชีวติ อยูไ่ ม่ได้ เพราะพวกมันเรียนรูท้ จี่ ะปรับ
ตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ หากกล่าวถึงถ�้ำ  หลายคง
คงคุ้นชินกับลักษณะที่ว่า มืดสนิท ใช่แล้วครับ นั้นเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้
ถ�้ำแตกต่างจากระบบนิเวศภายนอก โดยเฉพาะถ�้ำที่ไม่ได้เปิดเป็นสถาน
ทีท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมภายในไม่ได้รับอิทธิพลจากภายนอกมากนัก
ด้วยลักษณะเช่นนี้สารอินทรีย์ทีจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ภายในถ�้ำจึง
มี ใ นปริ ม าณที่ ต�่ ำ  เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สภาวะแวดล้ อ มภายนอก
(oligotrophic condition) และนีจ่ งึ เป็นจุดเริม่ ต้นของกระบวนการปรับ
ตัวเพื่อการด�ำรงชีวิตรอดในสภาวะดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหนึ่ง
ในกระบวนการปรับตัวคือการผลิตสารโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อใช้ในการ
สื่อสารระหว่างกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ ทั้งนี้เพื่อร่วมมือกันแสวงหา
อาหารจากสารอนินทรียด์ ว้ ยกระบวนทางชีวภาพต่างๆ ทีจ่ ลุ นิ ทรียเ์ พียง
กลุ่มเล็ก ๆ ไม่สามารถท�ำได้ จากกระบวนการต่าง ๆ นอกจากจุลินทรีย์
จะได้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆภายในเชลล์แล้ว สภาวะ
แวดล้อมที่จุลินทรีย์อาศัยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จนท�ำให้เกิดสิ่งที่
สวยงามเกิดขึ้นในถ�้ำ นั้นก็คือ หินงอก หินย้อย จากผลการศึกษาวิจัยใน
ต่างประเทศ เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้
เป็นหนึง่ ในปัจจัยทางชีวภาพทีส่ ำ� คัญ ทีท่ ำ� ให้เกิดโครงสร้างทีส่ วยงามดัง
กล่าวในถ�ำ 
้ นอกจากนีจ้ ลุ นิ ทรียม์ กี ารผลิตสารเพือ่ ใช้ยบั ยัง้ การรุกรานของ
จุลนิ ทรียก์ ลุม่ อืน่ เพือ่ ครอบครองแหล่งอาศัย และอาหารส�ำหรับการเจริญ
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด และนี้ก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
จุลินทรีย์ในถ�้ำอย่างกว้างขวาง เพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ต่าง ๆ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีถ�้ำกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ
จ�ำนวนมาก แต่การศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลับมีไม่มากนัก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกถึงระดับ
พันธุกรรม ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ให้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือที่สุดใน
ปั จ จุ บั น นี้ จึ ง ได้ ใช้ เ ทคโนโลยี ดั ง กล่ า วศึ ก ษาความหลากหลายของ
แบคที เรี ย ในจากตั ว อย่ า งดิ น จากถ�้ ำ มะนาวผี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
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โดยการวิเคราะห์ข้อมูลล�ำดับนิวคลิโอไทด์ของยีน 16S rRNA ผลการ
ศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า แบคที เรี ย ที่ พ บส่ ว นใหญ่ ใ นตั ว อย่ า งดิ น เป็ น
แบคทีเรียในกลุ่ม Actinobacteria (42.6%) และ Proteobacteria
(17.4%) ซึ่งแตกต่างจากตัวอย่างดินภายนอกถ�้ำ ที่พบ Proteobacteira (46.2%) และ Actinobacteria (17.4%) (ภาพที่ 2) นอกจากนี้ยัง
พบว่ามีแบคทีเรียจ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจัดจ�ำแนกได้ ซึ่งแบคทีเรีย
กลุ่มนี้น่าจะเป็นแบคทีเรียชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายงานการค้นพบมา
ก่อน จากการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุม่ ประชากรแบคทีเรียภายนอกถ�ำ้
ก็พบว่า แบคทีเรียกลุม่ ทีไ่ ม่สามารถจ�ำแนกได้นมี้ มี ากทีส่ ดุ ในถ�ำ 
้ (18.5%)
(ภาพที่ 2) ทัง้ นีเ้ ป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่าแบคทีเรียในกลุม่ Actinobacteria มีความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิท์ างชีวภาพชนิดต่างๆ ทาง
กลุม่ วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาโอกาสการค้นพบสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ
ชนิดใหม่จากจุลินทรีย์ในถ�้ำดังกล่าว โดยการวิเคราะห์ข้อมูลล�ำดับกรด
อะมิโนของยีน polyketo acyl synthase (beta subunit) ซึ่งเป็นยีน
ทีส่ ำ� คัญในกระบวนการผลิตสารออกฤทธิท์ างชีวภาพ ผลการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ข้อมูลล�ำดับกรดอะมิโนของยีนที่พบจากถ�้ำมีความคล้ายคลึง
กับยีนที่อยู่ในฐานข้อมูลเพียง 65-75% และจากการวิเคราะห์สาย
สัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการจากชุดข้อมูลดังกล่าว ผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่ายีนทีพ่ บบางส่วนน่าจะเป็นยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการผลิตสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ซึ่งยังไม่มีรายงานการค้นพบมาก่อน (ภาพที่
3) ทัง้ นีห้ ากมีการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่แน่ในอนาคต ผลจากการศึกษา
อาจน�ำไปสู่การพัฒนา และประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และทางการแพทย์ เป็นต้น

ภาพที่ 2 ความหลากหลายของแบคทีเรียในตัวอย่างดินภายใน และภายนอกถ�้ำ
มะนาวผี
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ภาพที่ 3 สายสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของยีน ketoacyl synthase (beta subunit)
ที่พบในตัวอย่างดินจากถ�้ำมะนาวผี และยีนดังกล่าวจากฐานข้อมูล GenBank

