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สิ่งมีชีวิตในโลกแตเดิมถูกแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆโดย
อาศัยลักษณะของเซลล คือ สิ่งมีชีวิตพวกโพรแคริโอติกเซลล (Pro 
มาจากคําในภาษากรีกที่แปลวา “กอน” สวน karyon มาจากคําวา 

“นิวเคลียส”) และ สิ่งมีชีวิตพวกยูแคริโอติกเซลล (Eu มาจากคําวา “แท”) ที่ต้ังช่ือเชนนี้เพราะ สิ่งมีชีวิตพวก    โพร
แคริโอตไมมีเยื่อหุมนิวเคลียสหรือหุมสารพันธุกรรม ในขณะที่สิ่งมีชีวิตพวกยูแคริโอตจะแตกตางออกไปคือมีเยื่อ
หุมนิวเคลียส สิ่งมีชีวิตที่จัดเปนพวกโพรแคริโอต ไดแก สิ่งมีชีวิตประเภทแบคทีเรีย และสาหรายสีน้ําเงินแกม
เขียวหรือไซยาโนแบคทีเรีย สวนสิ่งมีชีวิตที่จัดเปนพวกยูแคริโอต ไดแก สิ่งมีชีวิตประเภทสาหราย โปรโตซัว เห็ด 
รา พืช และ สัตว แตจากการศึกษาความสัมพันธของลําดับสารพันธุกรรมระหวางสิ่งมีชีวิตในกลุม            โพรแคริ
โอต ดวยวิธีการวิเคราะหลําดับเบสในป ค.ศ. 1977 โดย Carl Woese พบวาลําดับเบสในชวง 16 S rRNA ของ
สิ่งมีชีวิตในกลุมโพรแคริโอตมีความแตกตางกันอยูจนสามารถแบงสิ่งมีชีวิตในกลุมนี้ออกเปนสองกลุมคือ 
แบคทีเรีย และ อารคีแบคทีเรีย หลังจากการคนพบดังกลาว Carl Woese จึงเสนอใหแบงสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมด
ออกเปน 3 โดเมน คือ ยูแคริโอตา (Eukaryota) ยูแบคทีเรีย (Eubacteria) และ อารคีแบคทีเรีย (Archaeabacteria) 
โดยถือวาโดเมนเปนลําดับขั้นที่ใชในการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตที่ใหญกวาอาณาจักรตามที่ใชกันอยูเดิม 

อารคีแบคทีเรียเปนสิ่งมีชีวิตที่แตกตางจากแบคทีเรียมากไมวาจะเปนผนังเซลลหรือวาลําดับสาร      
พันธุกรรม โดยจะมีลําดับเบสคลายกับสิ่งมีชีวิตพวกยูแคริโอต แตมีลักษณะเซลลแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตพวก    
โพรแคริโอต ดังนั้นเพื่อปองกันความสับสนกับแบคทีเรีย ในตอนหลังจึงนิยมเรียกอารคีแบคทีเรียใหมวา “อารคี” 
ซึ่งมาจากคําวา  ancient ที่แปลวาเกานั่นเอง อารคีเปนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมาก มีรูปรางหลายแบบ เชน รูปราง
กลม (coccus) รูปแทง (rod) รูปรางคลายเสนผม (hair-like form) หรือ แมกระทั่งรูปสามเหลี่ยม (triangular shape) 
และ สี่เหลี่ยม (square shape) อยางไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ทําใหสิ่งมีชีวิตในกลุมอารคีกลายเปนสิ่งมีชีวิตที่นาสนใจ 
ไมไดมาจากการที่อารคีถูกแยกออกจากแบคทีเรียหรือเปนสิ่งมีชีวิตกลุมใหม แตมาจากการที่สิ่งมีชีวิตในกลุมนี้
สวนใหญจัดเปนสิ่งมีชีวิตพวก เอ็คซทรีมโมไฟล (Extremophile) คือ สามารถเจริญและสืบพันธุไดในสภาวะ
วิกฤตที่สิ่งมีชีวิตอื่นไมสามารถอาศัยอยูได เชน สภาวะที่มีอุณหภูมิและความเปนกรดสูง สภาวะที่เค็มจัด เปนตน 
โดย   สิ่งมีชีวิตในกลุมอารคีสามารถแบงออกเปนกลุมใหญๆได 3 กลุม คือ กลุมเมทาโนเจน  (Methanogens) กลุม
ฮาโลไฟล (Halophile) และกลุมเทอรโมแอซิโดไฟล (Thermoacidophile)  

 1. กลุมเมทาโนเจน (Methanogens) คือกลุมสิ่งมีชีวิต
ที่สามารถสรางแกสมี เธนจากคารบอนไดออกไซด  และ
ไฮโดรเจน หรือจากสารประกอบพวกเมทิล และ อะซิเตต ได
ในสภาวะที่ไมมีออกซิเจน โดยกระบวนการดังกลาวเปนการ
สรางพลังงานจากสารตั้งตนงายๆแทนกระบวนการสังเคราะห
แสง โดยอาศัยโคเอนไซม (coenzyme) ตางๆ อาทิ  
 



coenzyme F420, coenzyme F430, methanofuran, methanopterin, coenzyme M และ HS-HTP เปนตัวรับ-สง
อิเล็กตรอนในกระบวนการเมทาโนเจนิซิส (methanogenesis) โดยในปจจุบันเราสามารถแบงอารคีในกลุมเมทาโน
เจนออกเปนกลุมยอยๆโดยอาศัยความแตกตางของลําดับเบสในชวง 16 S rRNA ไดทั้งสิ้น 8 กลุม ไดแก       
Group I- VIII นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีการนําสิ่งมีชีวิตในกลุมนี้ไปใชในการผลิตแกสชีวภาพจากอินทรียสารอีก
ดวย 
2. กลุมฮาโลไฟล (Halophile) คือกลุมสิ่งมีชีวิตที่ชอบเจริญในที่มีความเขมของเกลือสูงเชน นาเกลือ หรือ 
ทะเลสาบน้ําเค็มที่มีการระเหยของน้ําสูงๆ โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตในกลุมนี้จะเจริญไดในที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด
อยางนอย 8.8 เปอรเซ็นต แตเจริญไดดีที่ 17-23 เปอรเซ็นต และในบางครั้งยังพบชนิดที่สามารถเจริญไดที่ 32 
เปอรเซ็นตซึ่งเปนปริมาณที่เกลือเกือบจะอิ่มตัวอีกดวย อารคีในกลุมฮาโลไฟลสามารถแบงออกไดเปน 6 สกุล
ดังนี้คือ Halobacterium, Halococcus, Haloferax, Haloarcula, Natronobacterium และ Natronococcus ซึ่งสอง
สกุลหลังยังจัดเปนพวกอัลคาลิโนไฟล (alkalinophile) อีกดวย คือ นอกจากชอบเกลือแลวยังสามารถเจริญใน
สภาวะที่เปนดางสูงได (pH 9-11)  แตชนิดที่รูจักกันดี คือ Halobacterium halobium เปนชนิดที่ทนตอความเค็มได
มากที่สุด นอกจากนี้อารคีในกลุมฮาโลไฟลยังมีลักษณะที่นาสนใจอีกอยางคือ ในสภาวะปกติของการเจริญเติบโต
สิ่งมีชีวิตพวกฮาโลไฟลสวนใหญจะมีการสรางเม็ดสีจําพวกแคโรทีนอยด (carotenoid)ขึ้นมา โดยเซลลเหลานี้จะมี
สีแดงหรือสมขึ้นอยูกับปริมาณเม็ดสีที่สรางขึ้น แตเมื่ออยูในสภาวะที่มีออกซิเจนนอยเยื่อหุมเซลลของพวกฮาโล
ไฟลจะเต็มไปดวยโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีช่ือเรียกวา “แบคทีริโอโรดอปซิน” (bacteriorhodopsin) โดยโปรตีนชนิด
นี้จะทําหนาที่คลายกับคลอโรฟลล (chlorophyll) ของพืชแตตางกันตรงที่มีสีมวงจากการศึกษาพบวาแบคทีริ
โอโรดอปซินมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการโฟโตฟอสฟอรีเลช่ัน (photophosphorylation) โดยสามารถที่จะ
ดูดกลืนแสงที่ชวงความยาวคลื่น 570 นาโนเมตร เพื่อใชในการสรางพลังงาน องคประกอบที่สําคัญของแบคทีริ
โอโรดอปซินที่ทําหนาที่ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นดังกลาว คือ “โครโมฟอร” (chromophore) นั่นเอง และเมื่อ
โครโมฟอรเหลานี้ดูดกลืนพลังงานแสง ก็จะทําใหเกิดการเคลื่อนที่หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแบคทีริ
โอโรดอปซินตลอดจนมีการสงโปรตอนผานทางเมมเบรนเพื่อสรางพลังงานตอไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางของ 

รูปที่ 1. Halobacterium ในนาเกลือที่กําลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็วโดยจะเห็นเปนสีแดง-สมตามเม็ดสีที่สรางขึ้น 



แบคทีรีโอโรดอปซินเมื่อไดรับแสงนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนแปลงทางไบนารี 0 หรือ 1 ของหนวยความจําใน
คอมพิวเตอร จึงมีแนวคิดที่จะนําโปรตีนดังกลาวมาใชทําคอมพิวเตอรชิป แทนซิลิคอนชิปที่ใชกันอยูเดิมโดยชิป
แบบใหมนี้จะสามารถจัดเก็บขอมูลไดมากขึ้นและมีการประมวลผลที่เร็วกวาชิปแบบเดิม เพราะใชแสงในการ
รับสงขอมูลแทนการใชการไหลของอิเล็กตรอนเหมือนที่ใชอยูในซิลิคอนชิป อยางไรก็ตามปญหาหลักของการนํา
แบคทีริโอโรดอปซินไปใชทําคอมพิวเตอรชิป คือ จะตองเก็บไวในที่เย็นเพื่อรักษาโครงสรางของโปรตีน ทําใหไม
สะดวกในการใชงานเทาไรนัก  

3. กลุมเทอรโมแอซิโดไฟล (Thermoacidophile) คือ กลุมสิ่งมีชีวิตที่ชอบเจริญในที่มีอุณหภูมิและความ
เปนกรดสูง สิ่งมีชีวิตในกลุมนี้จะใชซัลเฟอรเปนแหลงพลังงานและใชคารบอนไดออกไซดเปนแหลงคารบอน 
เชน Sulfolobus acidocaldarius ในปจจุบันมีการคนพบอารคีในกลุมเทอรโมแอซิโดไฟลมากกวา 50 สายพันธุแลว 

แตสายพันธุที่เปนที่รูจักมากที่สุดคือ Thermus aquaticus ซึ่งถูก
คนพบครั้งแรกจากบอนํ้าพุรอน ณ อุทยานแหงชาติ Yellow Stone 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการคนพบดังกลาวเปนการคนพบที่
นาสนใจมากเนื่องจากอุณหภูมิของน้ําพุรอนดังกลาวจะอยูที่ประมาณ 
70°ซ ณ อุณหภูมินี้สิ่งมีชีวิตอื่นจะตายหรือไมสามารถเจริญอยูได แต
การที่ T. aquaticus สามารถเจริญและสืบพันธุอยูไดนั้นเนื่องมาจาก

การที่  T. aquaticus มีเอนไซม ดีเอ็นเอ โพลีเมอรเรส (DNA polymerase) ที่สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิสูงนั่นเอง 
โดยการคนพบเอนไซมดังกลาวนับเปนกาวสําคัญของการศึกษาพันธุศาสตรระดับโมเลกุลเลยทีเดียว เพราะวาเรา
สามารถสกัดแยกเอนไซม DNA polymerase จาก T. aquaticus หรือที่รูจักกันในชื่อของเอนไซม Taq DNA 
polymerase ซึ่งสามารถทนตอความรอนสูงมาใชแทนเอนไซม DNA polymerase ที่สกัดไดจากแบคทีเรียทั่วๆไป
ซึ่งไมทนตอความรอนในเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งเทคนิคดังกลาวจะตองใชความรอนสูงกวา 
90°ซ ในการแยกสายของดีเอ็นเอ ดังนั้นการใชเอนไซม DNA polymerase 
ที่สกัดไดจาก T. aquaticus ทําใหเราสามารถเพิ่มจํานวนดีเอ็นเอไดเปน
ระบบอยางตอเนื่องโดยไมตองมีการเติมเอนไซม DNA polymerase เขาไป
ในปฎิกริยาบอยๆเหมือนอยางแตกอน นอกจากนี้ยังมีการสกัดเอนไซม 
DNA polymerase จากอารคีสายพันธุที่สามารถเจริญอยูไดที่อุณหภูมิสูงกวา 
113 °ซ คือ Pyrodictium occultum ที่อาศัยอยูเหนือบริเวณปากปลองภูเขา
ไฟใตพ้ืนมหาสมุทรที่ลึกลงไปกวา 3,000 เมตร ซึ่งมีความกดดันสูงและเต็มไปดวยสารประกอบกํามะถันโดย
บรเิวณดังกลาวนี้รูจักกันในนาม “ไฮโดรเทอรมอลเวนท” (hydrothermal vent) นั่นเอง 

จากความสามารถที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาอารคีเปนสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยูไดในสิ่งแวดลอมที่
ไมเหมาะสมตอการคงอยูของสิ่งมีชีวิตเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการทนตอสภาวะที่เปนกรดหรือดางสูงๆ  ทนตอ
ปริมาณเกลือที่เกือบจะอิ่มตัว หรือแมกระทั่งความรอนสูง เหลานี้ จึงทําใหนักวิทยาศาสตรสวนใหญสันนิษฐานวา
สิ่งมีชีวิตพวกอารคีอาจเปนตนกําเนิดของสิ่งมีชีวิตในโลกก็เปนได เพราะวาในยุคแรกๆของการเกิดโลกนั้น
อุณหภูมิของเปลือกโลกนาจะสูงกวา 100 °ซ และยังเต็มไปดวยการระเบิดของภูเขาไฟ ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่สามารถ
อาศัยอยูในโลกพวกแรกๆนาจะเปนสิ่งมีชีวิตในกลุมเทอรโมไฟล แลวจึงคอยวิวัฒนาการไปเปนสิ่งมีชีวิตอื่น
ตอไป นอกจากนี้ความผันแปรของลําดับเบสในชวง 16 S rRNA ของ Thermococcus ที่เปนสิ่งมีชีวิตพวก            
เทอรโมแอซิโดไฟล แทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเทียบกับยูแบคทีเรียและสิ่งมีชีวิต
พวกยูแคริโอต นั่นหมายความวาลําดับของสารพันธุกรรมมีความเกาแกมากกวานั่นเอง ที่เปนเชนนี้อาจเปน



เพราะวาสิ่งมีชีวิตเหลานี้จําเปนตองอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมที่วิกฤต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของลําดับเบสอาจ
หมายถึงการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ แมวาสิ่งมีชีวิตในกลุมอารคีจะใหมุมมองใหมแกเราในเรื่องของการ
วิวัฒนาการของสิ่งมี ชี วิต  แตคําตอบของตนกําเนิดของสิ่งมี ชี วิตนั้นก็ยังคงเปนปริศนา  ซึ่งในปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของอารคีโดยใชขอมูลทางดานลําดับ
พันธุกรรมจะทําใหคําตอบเหลานี้ใกลตัวเรามากยิ่งขึ้น 
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