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บทคดัย่อ 

โครงการเกบ็รวบรวมและอนุรักษพ์นัธุกรรมของผกัพื�นบา้น และไมผ้ลพื�นเมืองของภาคใต ้ภายใต้

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื&องจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมพนัธ์ุพืชทอ้งถิ&น ผกัพื�นบา้น และไมผ้ลพื�นเมืองหลายชนิดของภาคใต ้ที&ลดจาํนวน

ลงอยา่งรวดเร็ว เนื&องจากไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มที&เปลี&ยนแปลง การศึกษาพนัธุกรรมของพืชที&

รวบรวม เป็นขั�นตอนสําคัญสําหรับใช้เป็นข้อมูลพื�นฐานในการใช้ประโยชน์ในอนาคต  การศึกษา

พนัธุกรรมและจาํแนกกลุ่มพืช สามารถทาํไดโ้ดยอาศยัความแตกต่างของสัณฐานวิทยาที&ปรากฏ อยา่งไรก็

ตาม การอาศยัลกัษณะดงักล่าวมีขอ้จาํกดัหลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิ&งถา้พืชเหล่านั�นมีลกัษณะใกลเ้คียง

กนั การใช้เทคนิคด้านชีวโมเลกุลจึงเป็นเครื&องมือที&มีประสิทธิภาพในการศึกษาดงักล่าว  การวิจยัครั� งนี� มี

วตัถุประสงคคื์อ เพื&อศึกษาพนัธุกรรม ความหลากหลาย และความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมในกลุ่มประชากร

พืชแต่ละสกุลที&เป็นพืชพื�นเมือง หรือเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต ้ โดยใช้เครื& องหมายโมเลกุล RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA) พืชที&ศึกษามีจาํนวน 11  สกุล ประกอบดว้ย  Archidendron, 

Artocarpus, Baccaurea, Bouea, Cinnamomum, Citrus, Diospyros, Garcinia, Lansium, Mangifera และ 

Parkia   

คาํหลกั : ความหลากหลายทางพนัธุกรรม ผกัพื�นบา้น ไมผ้ลพื�นเมืองภาคใต ้RAPD  
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                                                           Abstract 

The collection and preservation of indigenous plants in southern Thailand were carried out  under  

the Royal Initiative Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. The project focused on a 

collection of local vegetable and fruit species native to the south, because some of those were decline 

rapidly due to the impact of a changing environment.  Genetic study of the collected plants is an  

important step as the basis for the future use.  Genetic studies and plant classification can  be achieved by 

virtue of the difference in the morphological appearance of the characters. However, morphological 

characters  have several limitations, especially if those plants are similar. Using molecular biological 

techniques is a powerful tool in such studies. The purposes of this research are to study the genetic 

diversity and genetic relationships among plant samples in each genus using RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) markers. Total of 11 genus were studied  including Archidendron, Artocarpus, 

Baccaurea, Bouea, Cinnamomum, Citrus, Diospyros, Garcinia, Lansium, Mangifera and Parkia.  

Keywords: Genetic diversity, indigenous fruit and vegetable, RAPD 
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จาํนวน 5 คน ดงันี�  นางสาวกุลยา สุวรรณรัตน์ นางสาวบณัฑิตา คงพนัธ์ุ นางสาวจิตรา จนัโสด 

นางสาวศิรินทร แก่นแกว้ และ นางสาวแพรวพรรณ เกษมุล รายงานฉบบัสมบูรณ์ฉบบันี� สําเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น เจ้าหน้าที�ของภาควิชาพืชศาสตร์ คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ เจา้หน้าที�สถานีวิจยัคลองหอยโข่ง รวมทั�งนักศึกษาที�ได้กล่าวนามมาแล้ว

ขา้งตน้ คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ นายสมศกัดิB  โพธารส และนางสาวกษมา เชิงฉลาด สําหรับการตรวจ

เอกสาร พิสูจน์อกัษร และการจดัรูปเล่ม  
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ตารางที
  หน้า 
1 ชื�อวทิยาศาสตร์ และชื�อไทยของพืชสกุล Archidendron ที�พบในประเทศไทย 

ทั-งหมด 7 ชนิด 
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2 ชนิด ( species)  สถานที� เก็บตัวอย่าง  และจํานวนตัวอย่าง  พืชสกุล 
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วทิยา และเทคนิคอาร์เอพีดี 
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ในพืชสกุล Diospyros จาํนวน 96 ตน้ 

268 

 



(8) 
 

 รายการภาพ  
 

ภาพที
  หน้า 
1 ลกัษณะตน้ ใบ ดอก และผลของเนียง 3 
2 ลกัษณะใบ ดอก ผล ของเนียงนก 4 
3 ลกัษณะใบ และดอกของหยอ่ง 5 
4 ลกัษณะใบและดอกของมะกลํ"าตาชา้ง 5 
5 ลกัษณะสัณฐานของใบ ผลและเมล็ด ของตวัอยา่งพืชสกุล Archidendron 11 
6 ลกัษณะสัณฐานทางดอกของเนียง 12 
7 ปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล Archidendron ที"ไดจ้ากการสกดัดีเอ็นเอดว้ย

วธีิใช ้CTAB บฟัเฟอร์ 
12 

8 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPA-04 

15 

9 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPA-07 

15 

10 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)   จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPA-20 

15 

11 รูปแบบดีเอน็เอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPB-01 

16 

12 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPB-17 

16 

13 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPC-15 

16 

14 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPE-14 

17 

15 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPR-09 

17 

16 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27)  จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPAA-15 

17 

   



(9) 
 

 
 

ภาพที
 

รายการภาพ(ต่อ) 
 

 

 
 
หน้า 

17 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก(lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง 
(lane 15-27) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ No.8 

18 

18 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Archidendron จาํนวน 
27 ตน้ จาการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี ดว้ยไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ 

19 

19 ลกัษณะของใบ ดอก ผล ของขนุน 28 
20 ลกัษณะใบ ผล ของจาํปาดะ  29 
21 ลกัษณะใบ และผล ของสาเก 30 
22 ลกัษณะใบ และผล ของจาํปาดะขนุน 31 
23 ลกัษณะของใบ ดอกและ ผลของมะหาด 32 
24 ลกัษณะผลของขนุนปาน (ก) และหาดรุม (ข) 33 
25 ลกัษณะผลของขนุนป่า (ก) และกะออก (ข) 33 
26 ปริมาณดีเอน็เอของพืชสกุล Artocarpus ที"ไดจ้ากการสกดัดีเอ็นเอดว้ยวิธีใช ้

CTAB บฟัเฟอร์  
34 

27 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอย่างขนุน (lane1-6) จาํปาดะ (lane7-12)  
จาํปาดะขนุน (lane13-18) สาเก (lane19-24) มะหาด (lane25-28) ขนุนปาน 
(lane29-30) และกะออก (lane31) จากการใช้ไพรเมอร์ OPAA15 (a) 
OPAA17 (b) OPAD04 (c) และ OPT07 (d) 

36 

28 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอย่างขนุน (lane1-6) จาํปาดะ (lane7-12) 
จาํปาดะขนุน (lane13-18) สาเก (lane19-24) มะหาด (lane25-28) ขนุนปาน 
(lane29-30) และกะออก (lane31) จากการใชไ้พรเมอร์ OPZ06 (a) OPZ07 
(b) และ OPZ10 (c) 

37 

29 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Artocarpus จาํนวน 62    
ตน้สร้างดว้ย UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 

39 

30 ตวัอยา่งลกัษณะผล ใบ และเมล็ด (ก) ละไม (B. motleyana Muell.) (ข) 
มะไฟกา (B. porviflora Muell. Arg.) (ค) มะไฟ (B. ramiflora Lour.)  
(ง) จาํปุลิง (B. minor)  

47 

   



(10) 
 

 
 
ภาพที
 

รายการภาพ(ต่อ)  
 
หน้า 

31 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1 และ2) และ มะไฟตวัผู ้
(lane 3) โดย ใชไ้พรเมอร์ OPB-05, OPB-18, OPC-04, OPC-05, OPD-02, 
OPD-03, OPR-04, OPR-10 และ OPR-11 ตามลาํดบั 

49 

32 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-
16) ละไม (lane 17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใช ้
ไพรเมอร์ OPD-02 

49 

33 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-
16) ละไม (lane 17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใช ้
ไพรเมอร์ OPD-03 

50 

34 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-
16) ละไม (lane 17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใช ้
ไพรเมอร์ OPC-04 

50 

35 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-
16) ละไม (lane 17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใช ้
ไพรเมอร์ OPC-05 

51 

36 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-
16) ละไม (lane 17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใช ้
ไพรเมอร์ OPR-11 

51 

37 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8) 
ละไม (lane 9-12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปูลิง (lane 17-20) จากการใช้
ไพรเมอร์ OPA-10 (ก) OPB-05 (ข) และ OPB-18 (ค) ตามลาํดบั  

54 

38 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8) 
ละไม (lane 9-12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปูลิง (lane 17-20) จากการใช้
ไพรเมอร์ OPC-04 (ก) OPC-05 (ข) และ OPD-02 (ค) ตามลาํดบั  

55 

39 
 

รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8)
ละไม (lane 9-12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปูลิง (lane 17-20) จากการใช้
ไพรเมอร์ OPD-03 (ก) OPR-11 (ข) และ OPAA-10 (ค) ตามลาํดบั  

56 



(11) 
 

 
 
ภาพที
 

รายการภาพ(ต่อ)  
 
หน้า 

40 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8) 
ละไม (lane 9-12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปูลิง (lane 17-20) จากการใช้
ไพรเมอร์ OPAA-13   

57 

41 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุลมะไฟ ทั_ง 5 ชนิด จาํนวน
ทั_งหมด 41 ตน้ จากการสร้างดว้ย UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 

58 

42 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของพืชสกุล Bouea microphylla Griff. 70 
43 ปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล Bouea ที"ได้จากการสกดัดีเอ็นเอด้วยวิธีใช ้

CTAB บฟัเฟอร์ 
72 

44 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPA-07 

73 

45 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPB-17 

74 

46 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPD-13 

74 

47 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPR-04 

74 

48 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPR-12 

75 

49 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPT-12 

75 

50 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPX-11 

75 

51 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPZ-03 

76 

52 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี    เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPZ-07 

76 

   



(12) 
 

 รายการภาพ(ต่อ)  
 
ภาพที
 

  
หน้า 

53 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPZ-13 

76 

54 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Bouea จาํนวน 20 ตน้ 
จากการใชเ้ทคนิค อาร์เอพีดี ดว้ยไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ 

78 

55 ลกัษณะเปลือกตน้ชั_นนอกของพืชสกุล Cinnamomum   
(ก) เปลือกแตก (fissured bark)  
(ข) เปลือกเรียบ (smooth bark) 

98 

56 ตวัอยา่งรูปร่างใบแบบต่าง ๆ ของพืชสกุล Cinnamomum  99 
57 ตวัอยา่งปลายใบของพืชสกุล Cinnamomum 100 
58 ตวัอยา่งขอบใบของพืชสกุล Cinnamomum 100 
59 ตวัอยา่งการเรียงตวัของเส้นใบพืชสกุล Cinnamomum 101 
60 ลกัษณะช่อดอกและดอกของพืชสกุล Cinnamomum 102 
61 ตวัอยา่งลกัษณะผลของพืชสกุล Cinnamomum 103 
62 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Cinnamomum จากเทคนิคอาร์เอ 

พีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ (ก)bOPA-01, (ข) OPA-07, (ค) OPA-10, (ง) OPB-19 , 
(จ) OPB-20, (ฉ) OPC-15, (ช) OPC-16, (ซ) OPD-09, (ฌ) OPE-14 และ  
(ญ) OPAA-03 ตามลาํดบั 

106 

63 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Cinnamomum จาํนวน 
73 ตน้ 8 ชนิด และไม่ทราบชนิดอีก 9 ตน้ จาการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี ดว้ย
ไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ 

113 
 
 

64 วงศย์อ่ย Aurantioideae  125 
65 ความสัมพนัธ์ภายใน และระหวา่งพืชสกุลส้มบางชนิดกบัสกุลใกลเ้คียง 126 
66 ตวัอยา่งลกัษณะผลส้มแต่ละชนิด 136 
67 รูปแบบดีเอน็เอของตวัอยา่งส้มจากเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์ 137 
68 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ของพืชสกุลส้มจาํนวน 77 ตน้ จากการใช้

เทคนิคอาร์เอพีดีร่วมกบัเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์
141 

   



(13) 
 

 รายการภาพ(ต่อ)  

ภาพที
  หน้า 
69 แผนภูมิแท่งแสดงการกระจายตวัของประชากรในกลุ่มต่างๆ จากการใช้

เทคนิคอาร์เอพีดีร่วมกบัเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์
142 

70 ลกัษณะใบของพืชสกุล Garcinia  156 
71 ลกัษณะดอกของพืชสกุล Garcinia 157 
72 ลกัษณะผลของพืชสกุล Garcinia 158 
73 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) ส้มแขก (lane 4-6)

พะวา (lane 7-9) ชะมวง (lane 10-12) มะพูด (lane 13-15) และมะดนั (lane 
16-17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPB-02, OPB-03 และ OPB-
04 ตามลาํดบั 

160 

74 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) พะวา (lane 4-6) มะพูด 
(lane 7-9) ส้มแขก (lane 10-12) ชะมวง (lane 13-15) และมะดนั (lane 16-
17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPD-05 (ก) OPD-20 (ข) และ 
OPR-01 (ค) ตามลาํดบั 

161 

75 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) พะวา (lane 4-6) มะพูด 
(lane 7-9) ส้มแขก (lane 10-12) ชะมวง (lane 13-15) และมะดนั (lane 16-
17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPT-08 (ก) OPT-12 (ข) และ 
OPT-13 (ค) ตามลาํดบั 

162 

76 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) พะวา (lane 4-6) มะพูด 
(lane 7-9) ส้มแขก (lane 10-12) ชะมวง (lane 13-15) และมะดนั (lane 16-
17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPT-14 (ก) OPT-15 (ข) และ 
OPZ-17 (ค) ตามลาํดบั 

163 

77 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Garcinia จาํนวน  32 ตน้
สร้างดว้ย UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 

165 

78 ลกัษณะและรูปร่างใบของลองกองพนัธ์ุต่างๆ 176 
79 ลกัษณะและรูปร่างใบลางสาดพนัธ์ุต่างๆ 177 
80 ลกัษณะและรูปร่างใบดูกพูนัธ์ุต่างๆ 178 
81 ลกัษณะดอก และช่อดอกของลองกอง ลางสาด และดูกบูางชนิด 179 
82 ผลลองกองพนัธ์ุต่างๆ 181 



(14) 
 

 รายการภาพ(ต่อ) 
 

 

ภาพที
  หน้า 
83 ลกัษณะผลของดูกพูนัธ์ุต่างๆ   182 
84 ลกัษณะผลของลางสาดพนัธ์ุต่างๆ 183 
85 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี 

เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPA-10 
185 

86 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPB-04 

185 

87 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPB-07 

186 

88 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPC-04 

186 

89 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPC-05 

187 

90 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPD-03 

187 

91 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์ OPT-01 

188 

92 ตวัอยา่งลกัษณะสัณฐานวทิยาของดอกพืชสกุล Mangifera 193 
93 ตวัอยา่งลกัษณะผลพืชสกุล Mangifera  201 
94 ตวัอยา่งลกัษณะผลประชากรพืชสกุล Mangifera ที"ไมท่ราบชนิด 202 
95 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี 

เมื"อใชไ้พรเมอร์  OPA-01 (ก) และOPA-02 (ข) 
205 

96 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์  OPA-08 (ก) OPB-06 (ข) และ OPB-18 (ค) 

206 

97 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์  OPB-20 (ก) OPE-14 (ข) และ OPP-08 (ค) 

207 

98 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมื"อใชไ้พรเมอร์   OPQ-14 (ก) OPAL-20 (ข) และOPAN-12 (ค) 

208 
 



(15) 
 

 รายการภาพ(ต่อ)  

ภาพที
  หน้า 
99 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี 

เมื"อใชไ้พรเมอร์ BC210  
209 

 
100 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ของพืชสกุล Mangifera จาํนวน 70 

ตวัอยา่ง จากการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดีดว้ยไพรเมอร์จาํนวน 12 ไพรเมอร์ 
211 

101 ลกัษณะปลายใบ และขนาดใบยอ่ยของพืชสกุล Parkia ทั_ง 4 ชนิด 
(ก) ปลายใบมน พบในสะตอ (St) และลูกดิ"ง (Ld) 
(ข) ปลายใบแหลม พบในเหรียง (Ri) และคอ้นกอ้ง (Kg) 
(ค) ขนาดใบยอ่ยของสะตอ (St) เหรียง (Ri) คอ้นกอ้ง (Kg) และลูกดิ"ง (Ld) 

227 

102 ลกัษณะช่อดอกของพืชสกุล Parkia ทั_ง 4 ชนิด คือ สะตอ (ก)  เหรียง (ข)  
คอ้นกอ้ง (ค) และลูกดิ"ง (ง)  

228 

103 ลักษณะฝักของพืชสกุล Parkia ทั_ ง 4 ชนิด คือ สะตอ (ก)  เหรียง (ข)  
คอ้นกอ้ง (ค)  และลูกดิ"ง (ง)  

229 

104 ลกัษณะเปลือกหุ้มเมล็ดบาง พบในสะตอ (ก) และลูกดิ"ง (ข)  เปลือกหุ้ม
เมล็ดแขง็ พบใน   เหรียง (ค) และคอ้นกอ้ง (ง)  

230 

105 ลกัษณะการเรียงตวัของเมลด็ในพืชสกุล Parkia ทั_ง 4 ชนิด 
(ก) เมล็ดเรียงในแนวดิ"ง พบในลูกดิ"ง  
(ข) เมล็ดเรียงในแนวขวาง พบใน สะตอ เหรียง และคอ้นกอ้ง 

230 

106 เปรียบเทียบลกัษณะใบของทง (ก) และเตียน (ข) กบัสะตอ (ค) 231 
107 เปรียบเทียบลกัษณะฝักของทง (ก) กบัเหรียง (ข) 232 
108 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งสะตอ (lane 1-5) เหรียง (lane 6-8) คอ้น

กอ้ง (lane 9-11) ลูกดิ"ง (lane 12-16) ทง (lane 17-18) และเตียน (lane 19) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใช้ไพรเมอร์ OPAB-03 (ก) OPR-02 (ข) และ 
OPR-01 (ค)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100  คู่เบส  

235 

109 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอย่างสะตอ (lane 1-5) เหรียง (lane 6-9) 
คอ้นกอ้ง (lane 10-12) ลูกดิ"ง (lane 13-17) ทง (lane 18-19) และเตียน (lane 
20) จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื"อใช้ไพรเมอร์ OPT-01 (ก) OPC-02 (ข) และ 
OPB-17 (ค)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 

236 

   



(16) 
 

 รายการภาพ(ต่อ)  

ภาพที
  หน้า 

110 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอย่างสะตอ (lane 1-5) เหรียง (lane 6-8) 
คอ้นกอ้ง (lane 9) ลูกดิ"ง (lane 10-14) ทง (lane 15-16) และเตียน (lane 17) 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใช ้  ไพรเมอร์ OPB-18 (ก) และไพรเมอร์ OPB-04 
(ข)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส  

237 

111 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งสะตอขา้ว และสะตอดาน จากแหล่งเก็บ
ในเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี (lane 1-4; 13-16) ตรัง (lane 5-8; 17-20) และ
สงขลา (lane 9-12; 21-24) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อใช้ไพรเมอร์ OPB-17 
(ก) OPR-01 (ข) และ OPR-02 (ค)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คูเ่บส  

238 

112 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในกลุ่มสะตอขา้ว (lane 1-19) และสะตอดาน (lane 
20-31) ที"คดัเลือกลกัษณะที"แตกต่างชดัเจนของฝัก จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อ
ใชไ้พรเมอร์ OPT-01 (ก) OPR-01 (ข) และ OPAB-03 (ค)  M คือ DNA 
Ladder ขนาด 100 คูเ่บส  

239 

113 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในกลุ่มสะตอขา้ว (lane 1-19) และสะตอดาน (lane 
20-31) ที"คดัเลือกลกัษณะที"แตกต่างชดัเจนของฝัก จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อ
ใชไ้พรเมอร์ OPB-04 (ก) OPB-17 (ข) และ OPB-18 (ค)  M คือ DNA 
Ladder ขนาด 100 คูเ่บส  

240 

114 
 

 

รูปแบบของแถบดีเอน็เอในกลุ่มสะตอขา้ว (lane 1-19) และสะตอดาน (lane 
20-31) ที"คดัเลือกลกัษณะที"แตกต่างชดัเจนของฝัก จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื"อ
ใชไ้พรเมอร์ OPC-02 (ก) และ OPR-02 (ข)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 
คูเ่บส  

241 
 

 

115 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างพืชสกุล Parkia ทั_ง 4 ชนิด ทง 
และเตียน จาํนวนทั_งหมด 103 ตน้ จากการสร้างดว้ย UPGMA โปรแกรม 
NTSYS version 2.1 

243 

116 ลกัษณะลาํตน้ของพืชสกุล Diospyros 266 
117 ลกัษณะรูปร่างใบของพืชสกุล Diospyros 267 
118 ลกัษณะปลายใบของพืชสกุล Diospyros 268 
119 ลกัษณะขอบใบของพืชสกุล Diospyros 268 
120 ลกัษณะดอกของพืชสกุล Diospyros 269 



(17) 
 

 รายการภาพ(ต่อ)  

ภาพที
  หน้า 
121 ลกัษณะผลของพืชสกุล Diospyros 270 
122 รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล Diospyros จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื"อใช้ไพร

เมอร์ OPB-12 
272 

123 รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล Diospyros จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื"อใช้ไพร
เมอร์ OPJ-05 

272 

124 รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล Diospyros จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื"อใช้ไพร
เมอร์ OPM-05 

273 

125 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Diospyros จาํนวน 94 
ตน้ 16 ชนิด และไมท่ราบชนิดอีก 2 ตน้ จากการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี ดว้ย
ไพรเมอร์ 8 ไพรเมอร์ 
 

274 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



(18) 

 

                                                                        บทนํา 

  การอนุรักษพ์นัธ์ุพืชในทอ้งถิ�นนบัวา่มีความสาํคญัอยา่งยิ�ง เนื�องจากสภาพ 

แวดลอ้มที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งต่อเนื�อง ทาํใหพ้ืชทอ้งถิ�นบางชนิดถูกทาํลายและสูญหายในที�สุด 

ผกัพื0นบา้นและไมผ้ลพื0นเมืองของภาคใตก้ก็าํลงัเผชิญกบัภาวะดงักล่าว หลายชนิดลดจาํนวนลง

อยา่งรวดเร็วในระยะไมกี่�ปีที�ผา่นมา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์เล็งเห็น

ปัญหาดงักล่าว จึงจดัใหมี้การดาํเนินงานวจิยัเรื�อง “การเกบ็รวบรวมและอนุรักษพ์นัธุกรรมของผกั

พื0นบา้นและไมผ้ลพื0นเมืองของภาคใต”้ ภายใตโ้ครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื�องจาก

พระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ� งพืชที�เกบ็รวบรวม นาํมาปลูกไว ้

ณ สถานีวจิยัของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  อาํเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา ขั0นตอนสาํคญัอีก

ขั0นตอนหนึ�งของการอนุรักษเ์ชื0อพนัธ์ุพืช คือการศึกษาพนัธุกรรมของพืชที�เกบ็รวบรวมเพื�อเป็น

ฐานขอ้มูลและการใชป้ระโยชน์ในอนาคต การศึกษาพนัธุกรรมพืชและการจาํแนกกลุ่มพืช สามารถ

ทาํไดโ้ดยอาศยัความแตกต่างของสัณฐานวทิยาที�ปรากฏ อยา่งไรกต็ามการอาศยัลกัษณะดงักล่าวมี

ขอ้จาํกดัมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งถา้พืชเหล่านั0นมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั การใชเ้ทคนิคทางดา้นชีว

โมเลกุลจะเป็นเครื�องมือที�มีประสิทธิภาพในการศึกษาดงักล่าว เทคนิค RAPD (Random Amplified 

Polymorphic DNA) เป็นหนึ�งในเทคนิคทางชีวโมเลกุลที�มีการใชอ้ยา่งแพร่หลายในการศึกษาความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมพืช การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มพืช รวมไปถึงการใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการทาํแผนที�ยนีในพืชหลายชนิด ดงันั0นอาศยัลกัษณะทางสัณฐานร่วมกบัการใชเ้ทคนิค RAPD 

จะทาํใหก้ารประเมินลกัษณะพนัธุกรรมของพืชมีประสิทธิภาพยิ�งขึ0น 

วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

1. เพื�อศึกษาพนัธุกรรมในระดบัดีเอ็นเอของพืชสกุลเด่น และเป็นเอกลกัษณ์ของภาคใต้

ซึ� งเป็นกลุ่มผกัพื0นบา้นและไมผ้ลพื0นเมือง รวมทั0งพืชหายากที�กาํลงัจะสูญพนัธ์ุของภาคใต ้

2. เพื�อศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของกลุ่มพืชในแต่ละสกุล สาํหรับเป็นขอ้มูล

พื0นฐานในการใชป้ระโยชน์สาํหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืชดงักล่าวในอนาคต   

 



 

 

1 
 

พชืสกลุ Archidendron 

 

ตรวจเอกสาร 
 

1. พชืสกลุ Archidendron 

พืชสกุล Archidendron จดัอยู่ในวงศ์ Leguminoceae วงศ์ย่อย Mimosaceae พบ
กระจายทางบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย และหมู่เกาะอินโดนีเซีย ซึ9 งยงัไม่ทราบ
แหล่งกาํเนิดที9แน่นอน ในประเทศไทยรายงานวา่มีทั;งหมด 7 ชนิด (เต็ม, 2544) ซึ9 งแต่ละชนิดมีชื9อ
เรียกที9แตกต่างกนัไปตามทอ้งถิ9น (ตารางที9 1) ในภาคใตข้องประเทศไทยมีเนียง (A.jiringa (Jack) 
I.C.Nielsen) และ เนียงนก (A. bubalinum (Jack) I.C.Nielsen) จดัเป็นชนิดที9รู้จกัและนิยมบริโภคเป็น
ผกั 

 
ตารางที� 1 ชื9อวิทยาศาสตร์ และชื9อไทยของพืชสกุล Archidendron ที9พบในประเทศไทย ทั;งหมด 7 

ชนิด 
ชื�อวทิยาศาสตร์ ชื�อไทย 

Archidendron bubalinum   
(Jack) I.C.Nielsen 

กะนวัะ ยิริงบูกง (มลายู ปัตตานี) กือด๊ะ (มลายู นราธิวาส) 
เนียงนก (ใต,้นราธิวาส)   

A. clypearia (Jack) I.C.Nielsen กาสะทอ้น ไคร้ยอง (เชียงใหม่) คางฮุงหลวง (เลย) เงินวา 
(ยะลา) ชงทุแมะ (กะเหรี9ยง กาญจนบุรี) แชกอง (มลาย ู ใต)้ 
ซงทุแมะ (กะเหรี9ยง เชียงใหม่) แซกอง (มลาย ู นราธิวาส) 
เณรหวา (นราธิวาส) ถ่อนภู (เลย) นมวา (ใต,้สุราษฎร์ธานี) 
นาํวา (ตรัง) ปะแซกอง (มลาย ู ใต,้มลาย ูนราธิวาส) มะกลํ9า
ตาชา้ง (กลาง,ชุมพร) มะขามแป (ลาํปาง) ยมวา (ภูเก็ต) ลกั
เคยลกัเกลือ (กระบี9,สุราษฎร์ธานี) เลน หสักึน เหมือดหยวก 
(เลย) เล็บมืน (เหนือ)  

A. conspicum (Craib) I.C.Nielsen ชะอมตน้ (กาญจนบุรี) พะเนียง (กาญจนบุรี,ปัตตานี) 
A. ellipticum (Blume) I.C.Nielsen เกล็ดจรเข ้(กลาง) 
A.aglomeriflorum (Kurz) 
I.C.Nielsen  

ปอด ปัตตาโฮ (กะเหรี9 ยง เชียงใหม่) ยาป๊อด (กะเหรี9 ยง 
เชียงใหม,่น่าน) ยาเป๊าะ (เชียงใหม)่ ระกาํ (กลาง,เชียงใหม)่ 
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ตารางที� 1 ชื9อวิทยาศาสตร์ และชื9อไทยของพืชสกุล Archidendron ที9พบในประเทศไทย ทั;งหมด 7      

ชนิด 
ชื�อวทิยาศาสตร์ ชื�อไทย 
A.jiringa (Jack) I.C.Nielsen  ขางแดง (ลพบุรี,เหนือ) ชะเนียง (จนัทบุรี) เนียง (ตรัง) 

พะเนียง (กาญจนบุรี,ปัตตานี) 
A. quocense (Pierre) I.C.Nielsen หยอ่ง (จนัทบุรี,ตราด) 
ที9มา: เตม็ (2544) 
 
ลกัษณะทั�วไปของพชื Archidendron บางชนิด 

 

1. เนียง [A. jiringa (Jack) I.C.Nielsen] จดัเป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึงกลางสูง 5-15  
เมตร เปลือกนอกเรียบสีเทาปนเหลือง ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั;นปลายคู่มีกา้นใบยอ่ย 1 คู่ เป็น
รูปง่ามหนงัสติ]กมีต่อมบวมที9ง่าม ใบเรียงสลบัใบอ่อนสีม่วงแดง มีใบยอ่ย 2-3 คู่ ใบดา้นปลายจะใหญ่
สุด ใบย่อยรูปใบขอบขนานถึงรี ขนาด กวา้ง 1.3-4  นิ;ว ยาว 2-11 นิ;ว เส้นแขนงใบ 7-10 คู่ แผน่ใบ 
เกลี;ยงทั;งสองดา้นหลงัใบเงามนัดอกสีขาวขนาดเล็กเป็นช่อกระจุกแน่นประกอบ (compound  head) 
ยาว 4-9 นิ;ว มี 3-6 ช่อต่อช่อใหญ่หนึ9 งช่อ ออกตามกิ9งและปลายกิ9ง ช่อดอกกลม เส้นผ่าศูนยก์ลาง
ประมาณ 0.7 นิ;วออกดอกระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-เมษายน ผลแบบฝัก (pod) แหง้แล ้วแตก รูปแถบ
ยาวเป็นข ้อปล ้องและบิดตวัเป็นเกลียว กว ้างประมาณ 2 นิ;วเปลือกแข็งหนาคลา้ยหนังสีนํ; าตาลคลํ; า
หรือนํ; าตาลปนม่วงเข ้มเมล็ดขนาดใหญ่  รูปจานบิน เส้ นผา่ศูนย ์กลางถึง 2 นิ;วผิวสีนํ; าตาลแดงติดผล
ระหว ่างเดือนกุมภาพนัธ์-กนัยายน เนียงเป็นพนัธ์ุไม ้ที9ชอบขึ;นตามชายป่าดงดิบชื;นทางภาคใต ้ และยงั
พบขึ;นห่ าง ๆ ตามชายป่ าดงดิบบนพื;นที9ค่ อนขา้งชุ่มชื;นใกลล้าํธารบนเทือกเขาตะนาวศรีทางภาค
ตะวนัตกเฉียงใต ้ขึ;นไปจนถึงภาคเหนือ นิยมปลูกกนัทั9วไปทางภาคใตเ้พื9อใช ้ผลเป็นอาหาร การนาํมา
รับประทาน นิยมใช้เมล็ดของผลอ่ อน กินเป็นผกัสด บางครั; งจะนําไปดองเรียกว่าลูกเนียงดอง
รับประทานกบันํ; าพริก หรือแกลม้อย ่างผกัดอง หรือนาํเมล็ดไปตม้คลุกมะพร้าวขูดและนํ; าตาลทราย
เป็นอาหารประเภทของหวานหรืออาหารวา่ง ถ ้ารับประทานสดรสชาติจะปนฝาดและมีกลิ9นฉุนแรง 
(สุมน, 2550) 
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ภาพที� 1 ลกัษณะผล ใบ ดอก และตน้ของเนียง 
 
 

2. เนียงนก [A. bubalinum (Jack) I.C.Nielsen] จดัเป็ นไม ้ยืนต ้นขนาดเล็กถึงกลาง
เปลือกนอกเรียบสีขาวปนเหลือง ถ ้าอายุมากจะปริแตกเป็นร่ องตามยาว ใบประกอบแบบขนนกปลาย
คู่ สองชั;นแบบง่ามหนังสติ]ก ใบย่ อยคู่ ปลายใหญ่สุด ใบเรียงสลับ ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่น 
(compound head) ออกดอกตามปลายกิ9งสีขาวครีมกลีบดอกเชื9อมติดกนัเกสรเพศผูจ้าํนวนมาก ฐาน
เชื9อมติดกนัเป็นท่ อ กลีบเลี;ยงเชื9อมติดกนัเป็นท่ อสั;น ออกดอกระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์  – มีนาคม ผล
แบบแห้งแล ้วแตกเป็ นฝั กยาว ขนาดกว ้าง 1-1.5 นิ;วยาวประมาณ 4 นิ;ว เปลือกแข็งเหนียวสีเขียวเขม้
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เมล็ดสีนํ;าตาลถึงดาํ ติดผลระหว ่างเดือนเมษายน-มิถุนายน เนียงนก พบขึ;นห่ าง ๆ ตามชายป่ าดงดิบชื;น
เฉพาะในภาคใต ้เท ่านั;น ส่วนมากจะขึ;นบนพื;นที9ที9ค่อนขา้งราบ ส่วนที9นาํมารับประทานคือ เมล็ดของ
ผลอ่ อน และผลแก่ รสชาติขม มนัปนฝาด มีกลิ9นฉุนแรง (สุมน, 2550) 

 

 

ภาพที� 2 ลกัษณะผล ใบและดอกของเนียงนก 
 

3. หยอ่ง [A. quocense (Pierre) I.C.Nielsen] จดัเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูง 8-10 
เมตร ไม่ผลดัใบ แตกกิ9งกา้นสาขาเยอะ เรือนยอดเป็นรูปทรงกระบอก เปลือกตน้เรียบ สีนํ; าตาลเขม้ 
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั;น ปลายคูอ่อกเรียงสลบัมีใบยอ่ย 2-3 คู่ ออกตรงกนัขา้มกนั ใบเป็น
รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมนสีเขียวเขม้ เป็นมนั เวลาใบดก ให้ร่มเงาดีมาก ดอก ออกเป็นช่อแบบ
แยกแขนงช่อตามซอกใบและปลายกิ9ง แต่ละช่อประกอบดว้ยดอกยอ่ยเป็นกระจุก 5-6 ดอก กลีบเลี;ยง
เป็นหลอด ปลายเป็นแฉกแหลม 5 แฉก กลีบดอกเป็นรูปกรวยหรือรูประฆงั ปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 
กลีบ มีขนยาวที9ปลายกลีบดอก เป็นสีขาว ดอกเมื9อบานเต็มที9เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2-2.5 ซม. มี
เกสรตวัผูจ้าํนวนมาก เป็นเส้นฝอยๆ สีขาวเหมือนดอกพู ่จอมพล ดอกมีกลิ9นหอม เวลามีดอกดกและ
ดอกบานพร้อมๆ กนัทั;งตน้ จะดูสวยงาม และส่งกลิ9นหอมเป็นที9ประทบัใจมาก ผล เป็นฝักโคง้และบิด 
มีคอดตามช่วงระหวา่งเมล็ด แต่ละฝักจะมีเมล็ดไมน่อ้ยกวา่ 5-7 เมล็ด ฝักอ่อนเป็นสีเขียว เมื9อแก่เป็นสี
นํ;าตาลเมล็ดสดจากฝักกินเป็นอาหารได ้โดยจิ;มนํ; าพริกชนิดต่างๆ รสมนักรอบ และยงัใชท้าํเป็นขนม
หวานได ้หลายชนิดอีกดว้ย ดอกออกระหวา่งเดือนกนัยายน ต่อเนื9องไปจนถึงเดือนตุลาคมทุกปี และ
จะติดผลแก่เกบ็รับประทานไดใ้นเดือน กุมภาพนัธ์ ในปีถดัไป การขยายพนัธ์ุดว้ย เมล็ด และการตอน
กิ9ง นิยมปลูกสร้างภูมิทศัน์และเกบ็ผลรับประทานเป็นอาหาร 
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ภาพที� 3 ลกัษณะใบ และดอกของหยอ่ง 

 
4. มะกลํ9าตาชา้ง [A. clypearia (Jack) I.C.Nielsen] เป็นไมพุ้ม่หรือไมย้ืนตน้ขนาด

เล็ก ใบ กิ9งและช่อดอก มีขนสั;นๆ กิ9งอ่อนเป็นเหลี9ยม ใบประกอบแบบขนนกสองชั;น เวียนสลบั ใบแก่
ดา้นล่างมีขนสีนํ; าตาล ใบยอ่ยรูปขอบขนาน เรียงตรงขา้ม ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ออกตามปลายกิ9ง 
ดอกยอ่ยสีขาว ฝักบิดโคง้มว้นเป็นเกลียว สีส้มอมแดง เมล็ดกลมรีสีดาํเป็นมนัห้อยติดอยู ่สภาพนิเวศ 
พบทั9วไปในป่าทุกชนิดทางภาคเหนือ จนถึงระดบัความสูง 1,700 เมตร เหนือระดบันํ; าทะเล การ
ขยายพนัธ์ุ ใชว้ธีิการเพาะเมล็ด (สถาบนัวจิยัและพฒันาพื;นที9สูง (องคก์ารมหาชน), 2554) 

 

 

ภาพที� 4 ลกัษณะใบ ดอกและผลของมะกลํ9าตาชา้ง 
 
คุณค่าอาหาร 

ลูกเนียงนบัเป็นผกัที9มีคุณคา่ทาง อาหาร คือ ลูกเนียง 100 กรัม ให้พลงังาน 156 กิโลแคลอรี มี
โปรตีน 7.9 กรัม% คาร์โบไฮเดรท 36.2 กรัม% ไขมนั 0.2 กรัม% เส้นใย 1.3 กรัม แคลเซียม 25
มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส 52 มิลลิกรัม เหล็ก 0.7 มิลลิกรัม วิตามินบี 1 บี 2 วิตามินซี กรดโฟลิค และแร่
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ธาตุ มีกรดอะมิโน 18 ชนิด และเป็นกรดอะมิโนที9จาํเป็นต่อร่างกายครบทั;ง 8 ชนิด โดยทั9วไปคน
ส่วนมากรับประทานลูกเนียงแลว้มกัไม่เกิดอาการผิดปกติใดๆ แต่มีบางคนเท่านั;นที9รับประทานลูก
เนียงแลว้เกิดอาการพิษ แมแ้ต่ในสัตวท์ดลองก็ให้ผลแตกต่างกนั เช่น ในรายงานการวิจยัของ มงคล 
โมกขะสมิต ให้สุนขักินลูกเนียงดิบ 8-9 ลูก/วนัพบวา่สุนขัมีปริมาณปัสสาวะ 24 ชม.ลดลงเล็กน้อย 
และไมมี่ความเป็นพิษต่อไตของสุนขัเลย  

 
สรรพคุณทางยา 

เปลือกหุม้เมล็ดของเนียง ช่วยแกโ้รคเบาหวาน ใบ นาํมาพอกแกโ้รคผวิหนงั  

สารที�ก่อให้เกดิอาการพษิ  

สารที9ก่อใหเ้กิดอาการพิษในลูกเนียง คือ djenkolic acid (กรดเจงโคลิค) ในลูกเนียง 1 กรัม จะ
มีกรดเจงโคลิค 15.86 -6.6 มิลลิกรัม หรือประมาณ 93% ของกรดอยูใ่นสภาพอิสระ และมีเพียง 7% 
เทา่นั;นที9รวมตวักบัโปรตีน ไดก้รอกหรือฉีดกรดเจงโคลิคในหนูถีบจกัร พบวา่มีการเปลี9ยนแปลงของ
ปัสสาวะ และพยาธิสภาพของไตเหมือนหนูถีบจกัรที9ถูกกรอก ดว้ย สารสกดัจากลูกเนียง (สุวิทย ์อารี
กุล และคณะ อา้งโดยไพฑูรย,์ 2554) 
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2. วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

2.1 ศึกษาความแตกต่างระหว่างพชืสกลุ Archidendron โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

เกบ็ตวัอยา่งใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยทาํการเกบ็รวบรวมพืชสกุล Archidendron ที9
พบในภาคใตข้องประเทศไทย 
  
 
2.2 ศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุ Archidendron โดยอาศัยเครื�องหมายอาร์เอพดีี 

 

2.2.1 การเกบ็ตัวอย่าง สุ่มเก็บตวัอยา่งใบ (ใบอ่อน) ของเนียง เนียงนก และลูกนาง โดย
เกบ็ตวัอยา่งประมาณ  1 – 2 ใบต่อตน้ เพื9อนาํมาสกดัดีเอน็เอ 
 

2.2.2 การสกดัดีเอน็เอ 

  ทาํการสกดัดีเอ็นเอจากเนียง เนียงนก และลูกนาง ที9สุ่มเกบ็ โดยใชใ้บสดจากแต่
ละตน้จาํนวนประมาณ 200 มิลลิกรัมนํ;าหนกัสด บดใหล้ะเอียดโดยใชไ้นโตรเจนเหลวจนตวัอยา่งพืช
ละเอียดเป็นผง เติมสารละลาย CTAB (hexadecyl trimethyl ammonium bromide) (PVP-40, NaCl, 
EDTA 0.5 M pH 8.0, CTAB 2%) ร่วมกบั β-mercaptoethanol เขม้ขน้ 2% ปริมาตร 750 ไมโครลิตร 
ในโกร่ง ซึ9 งดดัแปลงจาก Doyle และ Doyle (1990) จากนั;นใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขยา่ให้
เขา้กนั นาํไปบม่ที9อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมาทุก 10 นาที เติม 
isoamyl : chloroform (1 : 24)  ปริมาตร 750 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบาๆ ปั9นเหวี9ยงใชค้วามเร็ว 
12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร ใหม ่เติมไอ
โซโพรพานอล 500 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพื9อตกตะกอนดีเอ็นเอ ลา้งตะกอนดีเอน็เอดว้ย
เอธานอล ความเขม้ขน้ 70% ที9ผา่นการแช่เยน็ 3 ครั; ง ทิ;งใหแ้หง้ที9อุณหภูมิห้อง หลงัจากนั;นละลาย
ตะกอนดีเอน็เอดว้ย TE buffer 20 ไมโครลิตร [Tris-HCl (pH 7.5) 10 มิลลิโมลาร์ และ Na2EDTA  
(pH 7.0) 1 มิลลิโมลาร์] ที9อุณหภูมิหอ้ง เกบ็รักษาดีเอน็เอที9อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส จนกวา่จะ
นาํมาใช ้
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2.2.3  การตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

      ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที9สกดัไดด้ว้ยการเปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน 
(λ ดีเอ็นเอ) โดยการทาํอิเล็กโตรโฟรีซิสบนอะกาโรส (LE Agarose; Promega, USA) เขม้ขน้ 0.7% 
แรงเคลื9อนไฟฟ้า 100 โวลต ์ในสารละลาย TAE บฟัเฟอร์ (Tris Base, Glacial acetic acid, EDTA 0.5 
M, pH 8.0) เป็นเวลา 20 นาที ยอ้มแถบ ดีเอน็เอที9ไดด้ว้ยเอธิเดียมโบรไมด ์แลว้นาํไปตรวจสอบภายใต้
แสงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดว้ยเครื9อง Gel documentation  
 

2.2.4 การเพิ�มปริมาณดีเอน็เอแบบสุ่ม โดยเทคนิคพซีีอาร์ 

        นาํดีเอ็นเอที9สกดัได้มาใช้ในการคดัเลือกไพรเมอร์ในเบื;องตน้ จาํนวน 190 
ไพรเมอร์ (OPA01-20, OPB01-20, OPC01-20, OPD01-20, OPT01-20, OPR01-20, OPAA01-20, 
OPAB01-20, OPZ01-20, OPAD-01, OPD-04, OPAD-05, OPAD-06, OPAD-08, OPAD-09, OPAD-
11, OPAD-15, OPN-12 และ OPN-16: Operon, USA) ในเบื;องตน้ทาํการเก็บตวัอยา่งเนียง เนียงนก 
และลูกนาง อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง คดัเลือกไพรเมอร์ แลว้เพิ9มปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มโดยปฏิกิริยาพีซี
อาร์ สภาพที9 เหมาะสมในการทาํพีซีอาร์จากปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร ใช้ความเข้มข้นของ
สารละลายต่างๆ ดงันี;  ดีเอน็เอแมพ่ิมพ ์60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เขม้ขน้ 0.3 ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม ์Taq 
polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ dNTP เขม้ขน้ 
100 มิลลิโมลาร์ ตั;งอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิที9ใชเ้ริ9มตน้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที 
ตามดว้ยอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที 37 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที 
จาํนวนทั;งสิ;น 41 รอบ และรอบสุดทา้ยตามด้วย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที หลงัทาํพีซีอาร์ นํา
สารละลายดีเอ็นเอที9เพิ9มปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาดของชิ;นดีเอ็นเอ ดว้ย
วิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผน่วุน้ LE อะกาโรส ที9มีความเขม้ขน้ 1.5% ละลายใน TBE buffer (Tris 
Base, Boric acid, Na2EDTA 0.5 โมลาร์; pH 8.0) ใชแ้รงเคลื9อนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 นาที ยอ้มแถบดี
เอ็นเอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ลา้งนํ; า 10 นาที 
ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดว้ยเครื9อง Gel documentation 
คัดเลือกไพรเมอร์ที9สามารถเพิ9มปริมาณและให้แถบดีเอ็นเอที9มีความแตกต่าง (Polymorphism) 
ระหวา่งตวัแทนประชากรแต่ละชนิด 
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2.2.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 

     นาํไพรเมอร์ที9คดัเลือกได้ มาใช้เพิ9มปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทั;งหมด 
คดัเลือกไพรเมอร์ที9ทาํใหเ้กิดแถบดีเอน็เอที9แตกต่างกนัระหวา่งประชากรทั;งหมด ศึกษารูปแบบของดี
เอ็นเอที9ได้ วิเคราะห์ผล แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างชนิดในพืชสกุล 
Archidendron 
 

2.2.6 การศึกษาความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างพืชสกุล 

Archidendron 

          ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งแถบดีเอ็นเอที9ได ้โดยแปลงขอ้มูลจาก
แถบดีเอ็นเอที9ไดเ้ป็นแบบ Binary คือ ให้ตาํแหน่งที9ปรากฏแถบดีเอ็นเอ มีค่าเท่ากบั 1 และตาํแหน่งที9
ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากบั 0 เปรียบเทียบ ณ ตาํแหน่งเดียวกนั โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอที9มี
ความชดัเจนและเพิ9มปริมาณไดส้มํ9าเสมอเมื9อมีการทาํพีซีอาร์ซํ; า 2 ครั; ง วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และ
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมดว้ยการใช ้UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic 
Average) cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม 
NTSYS pc- Version 2.1 (Rohlf, 2002) 
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3. ผลการทดลอง 
 

3.1 พนัธุกรรมของพชืสกลุ  Archidendron โดยอาศัยลกัษณะสัณฐานวทิยา 

 ลกัษณะสัณฐานของใบ ดอก ผล ของพืชสกุล Archidendron บางชนิดที9ทาํการศึกษา 

ไดแ้ก่ เนียง เนียงนก และนาง จากการเกบ็ตวัอยา่งจากบางพื;นที9ของภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา สตูล 

ตรัง พทัลุง นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ชุมพร และยะลา ดงัตารางที9 2  
 

ตารางที� 2  ชนิด (species) สถานที9เก็บตวัอยา่ง และจาํนวนตวัอยา่ง พืชสกุล Archidendron ที9ใช้ใน

การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยอาศยัลกัษณะสัณฐานวิทยา และเทคนิคอาร์

เอพีดี 

ชนิด สถานที�เกบ็ จํานวนตัวย่าง (ต้น) 

เนียง (A.jiringa) ต. เกาะยอ อ. เมือง จ. สงขลา 
อ. คลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
อ. มะนงั จ. สตูล 
อ. ทุง่สง จ. นครศรีธรรมราช 
อ. เชียรใหญ่.จ. นครศรีธรรมราช 
อ. นาสาร จ. สุราษฎร์ธานี 
ศูนยว์จิยัพืชสวน อ. สว ีจ. ชุมพร 
ต. ตะโล๊ะหะลอ อ. รามนั จ.ยะลา 
ต. ทา่มะเดื9อ อ. บางแกว้ จ. พทัลุง 
อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

เนียงนก (A. bubalinum) อ.นาหมอ่ม จ. สงขลา 
อ.บางกลํ9า จ. สงขลา 
อ. หว้ยยอด จ.ตรัง 

2 
2 
1 

นาง (Unknown species) อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
อ.นาหมอ่ม จ. สงขลา 
ต. นํ;าผดุ อ. ละงู จ. สตูล 
อ. นาสาร จ. สุราษฎร์ธานี 
อ.หว้ยยอด จ. ตรัง 

2 
2 
2 
1 
2 

รวม 27 



 ผลจากการบนัทึกลกัษณะสัณฐานวิทยาของตวัอยา่งพืชสกุล

เกบ็รวบรวมในบางพื;นที9ของภาคใตใ้นประเทศไทย ซึ9 งไดแ้ก่ เนียง เนียงนก และนาง พบวา่ ลกัษณะ

ฝักและเมล็ดของพืชสกุลนี; มีควา

กบัลกัษณะสัณฐานของใบ และดอก 

 

ภาพที� 5  ลกัษณะสัณฐานของใบ ผลและเมล็ด ของตวัอยา่งพืชสกุล 

 
 

เนียง 

นาง 

เนียงนก 

ผลจากการบนัทึกลกัษณะสัณฐานวิทยาของตวัอยา่งพืชสกุล

เกบ็รวบรวมในบางพื;นที9ของภาคใตใ้นประเทศไทย ซึ9 งไดแ้ก่ เนียง เนียงนก และนาง พบวา่ ลกัษณะ

ฝักและเมล็ดของพืชสกุลนี; มีความแตกต่าง สามารถใชใ้นการแยกชนิดไดช้ดัเจนที9สุด เมื9อเปรียบเทียบ

ณะสัณฐานของใบ และดอก (ภาพที9 5 และภาพที9 6) 

ลกัษณะสัณฐานของใบ ผลและเมล็ด ของตวัอยา่งพืชสกุล 
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ผลจากการบนัทึกลกัษณะสัณฐานวิทยาของตวัอยา่งพืชสกุล Archidendron ที9ทาํการ

เกบ็รวบรวมในบางพื;นที9ของภาคใตใ้นประเทศไทย ซึ9 งไดแ้ก่ เนียง เนียงนก และนาง พบวา่ ลกัษณะ

ไดช้ดัเจนที9สุด เมื9อเปรียบเทียบ

ลกัษณะสัณฐานของใบ ผลและเมล็ด ของตวัอยา่งพืชสกุล Archidendron 



 
 
 

 

 

 

                        ภาพที� 

3.2 พนัธุกรรมของพชืสกลุ 

 

3.2.1 การสกดัดีเอน็เอและการตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ

 จากการสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล 
พบวา่ สามารถสกดัดีเอ็นเอไดป้ริมาณแต่ละครั; งประมาณ 
คุณภาพไม่ดีมากนกั เนื9องจากใบที9เก็บมาสกดับางตน้เป็นใบเพสลาด ทาํให้ดีเอ็นเอที9ไดน้อ้ยกวา่ใบ
อ่อน มีการปนเปื; อนจากโปรตีน หรือสารประกอบฟีนอ
ผลต่อการทาํปฏิกิริยาพีซีอาร์คอ่นขา้งมาก
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที� 7 ปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล 
บฟัเฟอร์ 

 

  

 

  

   40 ng                   

ภาพที� 6 ลกัษณะสัณฐานทางดอกของเนียง 
 

พนัธุกรรมของพชืสกลุ Archidendron โดยอาศัยเครื�องหมายอาร์เอพดี ี

การสกดัดีเอน็เอและการตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

จากการสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Archidendron โดยใชส้ารละลาย 
พบวา่ สามารถสกดัดีเอ็นเอไดป้ริมาณแต่ละครั; งประมาณ 40-100 นาโนกรัม 

เนื9องจากใบที9เก็บมาสกดับางตน้เป็นใบเพสลาด ทาํให้ดีเอ็นเอที9ไดน้อ้ยกวา่ใบ
อนจากโปรตีน หรือสารประกอบฟีนอลิกจากใบพืชออกมาในตอนสกดั ซึ9 งน่าจะมี

ผลต่อการทาํปฏิกิริยาพีซีอาร์คอ่นขา้งมาก 

ปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล Archidendron ที9ได้จากการสกดัดีเอ็นเอด้วยวิธีใช้ 

40 ng                                    
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โดยใชส้ารละลาย CTAB 
นาโนกรัม (ภาพที9 7) ดีเอ็นเอที9ได้

เนื9องจากใบที9เก็บมาสกดับางตน้เป็นใบเพสลาด ทาํให้ดีเอ็นเอที9ไดน้อ้ยกวา่ใบ
ลิกจากใบพืชออกมาในตอนสกดั ซึ9 งน่าจะมี

ที9ได้จากการสกดัดีเอ็นเอด้วยวิธีใช้ CTAB 

           80 ng 
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 3.2.2 การคัดเลือกไพรเมอร์ที�ให้แถบดีเอ็นเอที�แตกต่างกันระหว่างพืชสกุล 

Archidendron โดยปฏิกริิยาพซีีอาร์ 

  ทาํการทดสอบกบัไพรเมอร์เบื;องตน้ จาํนวน 190 ไพรเมอร์ โดยใช้ตวัอยา่ง
เนียง เนียงนก และลูกนาง อย่างละ 1 ตวัอย่าง มาเป็นตวัแทนในการคดัเลือก เพื9อหาไพรเมอร์ที9
สามารถแยกความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหวา่งพืชสกุล Archidendron ขณะนี; ไดท้ดสอบไพร
เมอร์เบื;องตน้ จาํนวน 20ไพรเมอร์ พบวา่ มีไพรเมอร์ที9ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ จาํนวน 17 
ไพรเมอร์ จากจาํนวน 17 ไพรเมอร์ คดัเลือกไพรเมอร์ที9ให้ผลของแถบดีเอ็นเอชดัเจนที9สุด พบวา่ มี
ไพรเมอร์ที9ให้ผลดีที9สุด จาํนวน 10 ไพรเมอร์ คือ OPA-04, OPA-07, OPA-20, OPB-01, OPB-17, 
OPC-15, OPE-14, OPR-09, OPAA-15 และ No.8 นาํมาทดสอบเพิ9มปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล 
Archidendron ทั;งหมดที9สุ่มเก็บจากบางพื;นที9ทางภาคใตข้องประเทศไทย จาํนวนทั;งหมด 27 ตน้ จาก
การทดสอบ พบวา่ ตวัอยา่งพืชที9ทดลองให้แถบดีเอ็นเอทั;งหมด 86 แถบ เฉลี9ย 8.60 แถบต่อไพรเมอร์ 
เป็นแถบดีเอน็เอที9มีขนาดแตกต่างกนั 84 แถบ (97.67%) และอีก 2 แถบ (2.33%) (ตารางที9 3) รูปแบบ
ดีเอ็นเอที9ได้จากการทําอาร์เอพี ดี  – พี ซีอาร์ แต่ละไพรเมอร์มีความแตกต่างกันในพืชสกุล 
Archidendron ใหผ้ลดงัภาพที9 8-17 
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ตารางที� 3 ชนิดของไพรเมอร์ ลาํดบัเบส จาํนวนแถบดีเอ็นเอทั;งหมด จาํนวนแถบดีเอ็นเอเหมือนกนั 

และจํานวนดีเอ็นเอที9ต่างกัน จากการใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในพืชสกุล Archindendron 

จาํนวนทั;งหมด 27 ตน้ 

Primer 

 

Sequence 

(5’          3’) 

Amplified 

fragments 

Monomorphic 

fragments 

Polymorphic 

fragments 

A-04 AAT CGG GCT G 11 0 11 

A-07 GAA ACG GGT G 7 0 7 

A-20 GTT GCG ATC C 7 0 7 

B-01 GTT TCG CTC C 8 0 8 

B-17 AGG GAA CGA G 8 1 7 

C-15 GAC GGA TCA G 11 0 11 

E-14 TGA GGC TGA G  7 1 6 

R-09 TGA GCA CGA G 9 0 9 

AA-15 ACG GAA GCC C 11 0 11 

No.8 ATC CGC GTT C 7 0 7 

Total 

Polymorphic (%) 

 86 

- 

2 

- 

84 

97.67 
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M   1     2    3    4    5    6     7     8    9   10  11  12  13  14  5   16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

 
 
 

 

 

 

ภาพที� 8 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPA-04 

 

 

 
ภาพที� 9 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 

จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPA-07 
 

 

ภาพที� 10 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPA-20 

M   1     2    3   4    5    6    7   8    9   10  11  12  13 14  15  16  17  18  19 20 21  22  23  24  25   26  27 

M  1      2    3     4    5    6    7   8     9   10   11  12  13   14 15   16  17  18  19  20  21 22  23  24  25   26  27 
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M    1     2    3     4    5    6    7     8    9   10   11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22   23  24  25  26   27 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 11 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPB-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 12 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPB-17 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 13 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPC-1 

 

M    1    2    3    4    5    6     7     8    9   10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 

M    1      2    3    4    5   6    7   8    9  10   11  12  13 14 15  16  17  18  19  20 21  22  23  24 25  26  27 
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M   1    2    3    4    5    6    7   8    9   10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   24   25  26  27 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพที� 14 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPE-14 

 

 

 

ภาพที� 15 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPR-09 

 

 

ภาพที� 16 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก (lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27)                 
จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ OPAA-15 

M  1      2    3     4    5    6    7   8     9   10   11  12  13   14 15   16  17  18  19  20  21  22   23  24  25   26  27 

M    1    2     3    4    5    6     7     8    9   10  11  12   13  14   15   16  17  18    19  20  21   22  23  24  25  26  27 
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ภาพที� 17 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งเนียงนก(lane 1-5) นาง (lane 6-14) และเนียง (lane 15-27) จาก
เทคนิคอาร์เอพีดี เมื9อใชไ้พรเมอร์ No.8 

 

3.2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของพืชสกุล    

Archidendron  

จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Archidendron ทั;ง 3 
ชนิด คือ เนียง เนียงนก และนาง รวมทั;งหมด 27 ตน้ โดยใชแ้ถบดีเอ็นเอที9แสดงความแตกต่าง ซึ9 งได้
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี นําไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทาง
พนัธุกรรมดว้ยการวิเคราะห์ UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Average) 
cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ Jaccard (1908) ดว้ยโปรแกรม Numerical 
Taxonomy and Multivariate Analysis System Version-2.1 (NTSYS Version 2.1) (Rohlf, 2002) 
พบวา่ ตวัอยา่งพืชที9เก็บจากพื;นที9บางส่วนของภาคใตใ้นประเทศไทย ทั;งหมด 27 ตน้ มีค่าดชันีความ
ใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.407- 0.965 มีค่าเฉลี9ยเท่ากบั 0.634 โดยเนียงที9เก็บในพื;นที9บริเวณ
เดียวกนั 2 ตน้ จาก กิ9งอาํเภอมะนงั จงัหวดัสตูล มีคา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากที9สุด (0.965) 
ส่วนเนียงที9เกบ็จากอาํเภอนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี กบันางที9เก็บจากอาํเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง มี
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมนอ้ยที9สุด (0.407) และผลจากเดนโดรแกรมสามารถแบ่งกลุ่มพืชที9ศึกษา
ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (ภาพที9 18) ดงันี;   

กลุ่มที9 I มี 15 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เนียง 13 ตวัอยา่ง นาง 1 ตวัอยา่ง และเนียงนก 1 ตวัอยา่ง 
กลุ่มที9 II มี 8 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย นาง 8 ตวัอยา่ง 
กลุ่มที9 III มี 3 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เนียงนก 3 ตวัอยา่ง  

M   1    2    3    4    5    6     7    8    9   10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
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เนียงนก 
นาง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
เนียง 
นาง 
นาง 
นาง 
นาง 
นาง 
นาง 
นาง 
นาง 
เนียงนก 
เนียงนก 
เนียงนก 
เนียงนก 

กลุ่มที9 IV มี 1 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เนียงนก 1 ตวัอยา่ง 

 
ภาพที� 18 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Archidendron จาํนวน 27 ตน้ จากการใช้

เทคนิคอาร์เอพีดี ดว้ยไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ 

 
ความสัมพันธ์ของพืชระหว่างชนิด โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความใกล้ชิดทาง

พนัธุกรรม พบวา่ นาง กบั เนียง มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากที9สุด มีค่าดชันีความใกล้ชิดทาง
พนัธุกรรมเฉลี9ยเทา่กบั 0.582 ในขณะที9 เนียงนก กบั นาง มีความห่างไกลทางพนัธุกรรมมากที9สุด (ค่า
ดัชนีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมเฉลี9ยเท่ากบั 0.547) (ตารางที9  4) สําหรับความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมในกลุ่มพืชชนิดเดียวกนั พบวา่ เนียง มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมมากที9สุด มีค่าดชันี
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.570 - 0.965 (คา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมเฉลี9ยเท่ากบั 
0.770) 
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ตารางที� 4 คา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมเฉลี9ยของพืชสกุล Archindendron ในแต่ละชนิด 

 เนียง นาง เนียงนก 

เนียง 1.000   

นาง 0.582 1.000  

เนียงนก 0.563 0.547 1.000 

 

4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 

การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Archindendron ในภาคใต ้

การเก็บตวัอยา่งพืชสกุล Archindendron (เนียง เนียงนก และนาง ) ในเบื;องตน้สามารถอาศยัลกัษณะ

สัณฐานของพืช  เช่น ลาํตน้ ใบ ดอก และผล โดยลกัษณะสัณฐานของฝักและเมล็ดในแต่ละชนิดมี

ความแตกต่างกนัชดัเจนโดยเฉพาะเนียงและเนียงนก  ส่วนนางมีลกัษณะฝักคลา้ยเนียงคือฝักบิด แต่ไม่

คอดเวา้มากเหมือนเนียง การรับประทานเนียงสามารถรับประทานไดต้ั;งแต่ผลอ่อนถึงผลแก่ แต่นางจะ

นิยมบริโภคผลแก่ โดยเฉพาะปล่อยใหฝั้กแตกและเมล็ดแตกหล่นลงมา จะมีรสชาติดี ลกัษณะของนาง

คลา้ยหยอ่ง ซึ9 งพบทางภาคตะวนัออก แถบจงัหวดัจนัทบุรีและตราด เป็นที9น่าเสียดายที9การศึกษาครั; ง

นี; ไม่มีตวัอยา่งหยอ่งเปรียบเทียบลายพิมพดี์เอ็นเอ จึงไม่อาจสรุปไดว้า่เป็นชนิดเดียวกนัหรือไม่ และ

ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Archindendron ที9สุ่มเก็บในพื;นที9ภาคใตข้องประเทศไทย 

ดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี จาํนวน 27 ตน้ โดยใชไ้พรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ ใหแ้ถบดีเอ็นเอที9มีขนาดแตกต่าง

กนั 84 แถบ (97.67%) โดยมีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.407-0.965 มีค่าเฉลี9ย

เทา่กบั 0.634 จากการวิเคราะห์พบวา่เนียงและนางมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากกวา่เนียงนก เมื9อ

พิจารณาความหลากหลายทางพนัธุกรรมในพืชชนิดเดียวกนั พบวา่ กลุ่มประชากรของเนียง มีความ

หลากหลายทางพนัธุกรรมมากที9สุด มีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.570 – 0.965 

ผลจากเดนโดรแกรมสามารถแบ่งกลุ่มพืชสกุล Archindendron ที9ศึกษาไดเ้ป็น 4 กลุ่มแยกตามชนิด

คอ่นขา้งชดัเจน แต่พบวา่ มีเนียงนกจากอาํเภอห้วยยอด จงัหวดัตรัง 1 ตวัอยา่ง และนาง จากอาํเภอนา
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สาร จงัหวดัสุราษฏร์ธานี 1 ตวัอยา่ง จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัเนียงในกลุ่มที9 I สําหรับกลุ่มที9 IV มีเพียง

ตวัอยา่งเดียว คือ เนียงนก ที9เกบ็จาก อาํเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 
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พชืสกลุ Artocarpus 

 

ตรวจเอกสาร 
1.  พชืสกลุ Artocarpus 

พืชสกุล Artocarpus จดัอยู่ในวงศ์ Moraceae พบกระจายทางแถบเขตร้อน มี
ประมาณ 60 ชนิด (Jarrett 1959; Kochummen 2000) ในประเทศไทยมีรายงานวา่ พบเห็นประมาณ
14 ชนิด (เต็ม, 2544) ไดแ้ก่ ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) จาํปาดะ [A. integer (Thunb.) 
Merr.] สาเก [A. altilis (Parkinson) Foserg] ไสน (A. altissimus J.J.Sm) หาดส้าน (A. chaplasha 
Roxb.) หาดรุม (A. dadah Miq.) กะออก (A. elasticus Rienw.ex Blume) หาดหนุน (A. gomezianus 
Wall.e Trecul) ขนุนป่า (A. kemando Miq.) มะหาด (A. lacucha Roxb.) ขนุนป่า (A. lanceifolius 
Roxb.) มะหาดข่อย (A. nitidus Trecul subsp. lingnanensis Jarrett) ขนุนปาน (A. rididus Blume 
subsp. asperulus Jarrett) และขนุนป่า (A. rigidus Blume subsp. rigidus) บางชนิดมีการปลูกเพืWอ
การคา้ ไดแ้ก่ ขนุน จาํปาดะ และสาเก นอกจากนีY ยงัพบอีกชนิดทีWคาดวา่น่าจะเป็นลูกผสมระหวา่ง
ขนุนกบัจาํปาดะ เรียกวา่ จาํปาดะขนุน (A. integer x A. heterophyllus) โดยพบวา่ลกัษณะของผิวผล
ค่อนไปทางขนุน ส่วนเนืYอในจะหวานเขม้และเละเหมือนกบัจาํปาดะ พืชสกุลนีYบางชนิดยงัเป็นทีW
รู้จกักนัน้อย เนืWองจากพบวา่ขึYนอยูต่ามป่า แต่มีรายงานวา่มีการนาํมาใช้ประโยชน์ทางดา้นเนืYอไม ้
แหล่งปลูกทีWสาํคญัในประเทศอินเดีย พมา่ รวมทัYงประเทศไทย ไดแ้ก่ มะหาด ขนุนปาน และกะออก 
เป็นตน้ (Seibert and Jansen, 1991) ในการศึกษาครัY งนีYทาํการศึกษาพืชสกุล Artocarpus 6 ชนิด ทีW
พบในพืYนทีWภาคใตข้องประเทศไทย โดยใชเ้ทคนิค RAPD ซึW งเป็นหนึWงในเทคนิคทางชีวโมเลกุล ทีWมี
การใช้อย่างแพร่หลาย ทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมระหว่างชนิด ผลทีWได้สามารถ
นาํไปใช้เป็นฐานขอ้มูลสําหรับการใช้ประโยชน์ในดา้นต่างๆ รวมถึงโปรแกรมการปรับปรุงพนัธ์ุ
พืชในอนาคต เนืWองจากปัจจุบนัพบวา่ขอ้มูลทางดา้นความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมระหวา่งชนิดของ
พืชสกุลนีYยงัมีนอ้ย และยงัไมช่ดัเจนมากนกั 

 พนัธ์ุไมส้กุลนีY เป็นไมย้ืนตน้ ส่วนต่างๆ ของลาํตน้มียางขาวขน้ (latex) ใบเป็นใบ
เดีWยว ผิวใบดา้นล่างค่อนขา้งหยาบ ขอบใบเรียบ บางชนิดอาจเป็นคลืWนหรือเป็นจกัแฉกเวา้ลึกติด
เรียงแบบสลบัมีแผน่เยืWอกา้นใบ 2 แผน่ ติดประกบกา้นใบหรือหุ้มตาไวเ้ห็นชดัเจน เมืWอหลุดร่วงจะ
เห็นเป็นรอยวงรอบกา้น  ช่อดอกเป็นช่อแน่นแบบ cymose บางชนิดเป็น hypanthodium ออกทีWซอก
ใบ ปลายกิWง ลาํตน้หรือรากทีWโผล่พน้ผิวดิน ดอกยอ่ยมีเพศเดียว ช่อดอกตวัเมียมีขนาดใหญ่กวา่ช่อ
ดอกตวัผู ้กลีบรวมมีลกัษณะเป็นกลีบรอง จาํนวน 4 กลีบ ติดเป็น 2 วง เกสรตวัผู ้มี 4 อนั ติดตรงกนั
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ขา้มกบักลีบรอง กา้นเกสรยาว เกสรตวัเมียมีรังไข่แบบ superior ภายในมี 2 ช่อง แต่มกัรวมเป็นห้อง
เดียว มีเมด็ไข ่1 เม็ดการติดของไข่ เป็นแบบ perietal placentation ผลเป็นไดห้ลายแบบตามชนิดพืช 
เช่น achene, drupe, syconium และเป็นผลรวม เมล็ดเป็นเมล็ดฉํWานํY า มีอาหารสะสม ตน้อ่อนภายใน
เมล็ดมีรูปโคง้ ฤดูออกดอก-ผล ตามแต่ชนิดพืช พืชในสกุลนีY  ไดแ้ก่ 
 1.  ขนุน (A. heterophyllus Lam.) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 10-25 
เมตร ลาํตน้ตัYงตรง เนืYอไมเ้ป็นไมเ้นืYออ่อนมีสีเหลือง เปลือกของลาํตน้มีลกัษณะผวิเรียบสีนํY าตาลเขม้
ปนดาํ เรือนยอดทึบแตกกิWงกา้นสาขามาก ใบเป็นใบเดีWยว แบบ alternate คือใบจะออกจากกิWงแบบ
สลบัพร้อมกบัมีหูใบอนัใหญ่ ใบมีลกัษณะยาวเรียวคลา้ยรูปไข่ หรือยาวรีขนาดใหญ่ ผิวใบเป็นมนัมี
สีเขียวเขม้และมีขน เส้นกลางใบมองเห็นไดช้ดัเจน แผน่ใบหนาหยาบ ขนาดของใบกวา้ง 2-5 นิYว 
ยาว 4-8 นิYว ดอกออกเป็นช่อแบบ spike มีหูใบปกคลุมเมืWอยงัอ่อน ดอกตวัผูก้บัดอกตวัเมียแยกกนั
คนละดอกบนตน้เดียวกนั ดอกตวัผูเ้รียกวา่ “ส่า” มกัออกตามปลายกิWงอ่อนทัYงสองขา้ง ดอกตวัผูมี้
กลีบชัYนนอก 2 อนัยาวรีเหมือนกาบดอก มีเกสรตวัผู ้1 อนั ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียมีสีเขียว ดอกตวั
เมียจะออกตามลาํตน้และกิWงแก่ มียอดเกสรตวัเมียเป็นหนามแหลม ดอกตวัเมียมีขนาดใหญ่กวา่ ดอก
ออกปีละ 2 ครัY ง ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม และเมษายน-พฤษภาคม ผลเป็นผลรวม มีขนาดใหญ่ 
แต่ขนาดของผลและสีของเนืYอจะแตกต่างกนัตามพนัธ์ุ ผิวเปลือกของผลจะมีหนามสัYนๆ ไม่แหลม
คม  
 2.  จาํปาดะ [A. integer (Thunb.) Merr.] เป็นไมไ้ม่ผลดัใบ ลาํตน้สูงประมาณ 20
เมตร เปลือกของลาํตน้มีสีนํY าตาลปนเทา ใบมีลกัษณะรูปไข่ สีเขียวเป็นมนั มีขนเล็กๆ สีนํY าตาลบน
ใบ มีดอกตวัผูแ้ละตวัเมียอยูใ่นตน้เดียวกนั แต่แยกดอก ลกัษณะดอกตวัผูเ้ป็นทรงกระบอก ขนาด 3-
3.5 ซม. มีสีขาวหรือเหลือง กา้นช่อดอกตวัผู ้ยาว 3- 6 ซม. เกสรตวัเมียมีขนาด 1.5 มิลลิเมตร ผล
ออกตามลาํตน้และกิWง ผลอ่อนมีสีนํYาตาลปนเหลือง รูปทรงกระบอก ขนาด 20-35 ซม. ผลสุกมีกลิWน
หอมฉุน ติดผลประมาณเดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน เนืYอมีสีแดงเขม้และเหลือง มีรสหวาน 
 3.  สาเก [A. altilis (Parkinson) Foserg] เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ ทรงพุม่แน่นทึบ 
ใบมีสีเขียวเขม้ เป็นใบเดีWยว ออกจากกิWงแบบสลบั อยูเ่ป็นกระจุกทีWปลายยอด ขนาดยาว 40-60 ซม. 
กวา้ง 25-30 ซม. ขอบใบจะเป็นแฉกลึก ใบหนา มีขนสากมือ กา้นใบอว้นสัYน มีหูใบยาวประมาณ 20 
ซม. ดอกมี 2 ชนิดบนตน้เดียวกนั คือ ช่อดอกตวัผูย้าว 15-25 ซม. กวา้งประมาณ 3-4 ซม. สีเหลือง
หรือเหลืองแกมเขียว รูปร่างแบบกระบอง มีลกัษณะโคง้งอ เป็นช่อดอกชนิดแบบ spike ส่วนดอก
ตวัเมียเป็นรูปไข่ มียอดเกสรตวัเมียนูนเด่นแยกเป็น 2 แฉก ผลเป็นผลรวม รูปไข่หรือทรงกลม มีสี
เขียว ยาว 10-15 ซม. กวา้ง 8-15 ซม. กา้นผลยาว 5-6 ซม. ผวิเปลือกมีลกัษณะเป็นหนามเล็กๆ  
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 4.  มะหาด (A. lacucha Roxb.) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร 
เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ปลายยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม เปลือกนอกสีเทาปนนํY าตาล ใบเป็นใบ
เดีWยว แผน่ใบสาก ขนาดใบใหญ่ ใบรูปมนแกมรูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกตวัผูก้บัดอก
ตวัเมียแยกจากกนั ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน ผลเป็นผลรวม รูปทรงกลมบุบเบีY ยว 
ขรุขระ ขนาดใหญ่ ผลแก่สีส้ม ผวินุ่ม ผลสุกสีนํYาตาลเหลือง ผลแก่ระหวา่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
 5.  ขนุนป่า (A. kemando Miq.) สูงประมาณ 10-40 เมตร เรือนยอดรูปกรวยคว ํWา ลาํ
ต้นมีพูพอนขนาดใหญ่แผ่เป็นปีกกวา้งทัY ง 4 ด้าน สูง 2-3 เมตร ลําต้นเหนือพูพอนกลมเปลา
ตรง เปลือกสีเทาคลํY าถึงค่อนขา้งดาํเรียบถึงแตกเป็นร่องตามยาว มีแนวนูนตามขวางห่าง ๆ เปลือก
ชัYนในสีเหลืองอ่อนอมชมพูมีเส้นใยเหนียว ใบอ่อน ยอดอ่อน หูใบ และกิWงอ่อน ตลอดจนกา้นช่อ
ดอก มีขนอ่อนนุ่มสัYนๆ แผน่ใบรูปรี  ถึงรูปขอบขนาน กวา้ง 5-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลายใบเป็น
ติWงแหลม โคนใบมน ขอบใบเป็นคลืWนเล็กน้อย ผิวใบเกลีYยง เส้นแขนงใบ 8-11 คู่ กา้นใบ ยาว 3-4 
ซม. ดอกออกชิดกนัเป็นแทง่ตามง่ามใบใกลป้ลายกิWง ผลรูปทรงกระบอก กวา้ง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. 
ผวิเป็นตุ่มเล็ก สัYนๆ ถึงคอ่นขา้งเรียบ มีขนออกดอกระหวา่งเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ผลแก่ระหวา่ง
เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 
 6.  ขนุนปาน (A. rididus Blume subsp. asperulus Jarrett) สูงประมาณ 30 เมตร 
เรือนยอดเป็นพุม่ ทรงสูงถึงคอ่นขา้งกลม เปลือกสีนํY าตาลแดงถึงเทาคลํYา  ใบเรียงเวียนสลบั ใบเดีWยว
รูปรี หรือรูปรีแกมรูปไข่กลบั ผิวใบมีขนปกคลุมทัYงสองดา้น ดอกช่อแยกเพศ ออกอดัรวมกนัแน่น
บนช่อดอก ช่อดอกเพศผูรู้ปทรงกระบอกแกมรูปไข่กลบั ช่อดอกเพศเมียรูปทรงกลม ผลรวม
คอ่นขา้งกลม มีหนามยาวแหลมโดยรอบ เมล็ดมีเยืWอสีเหลืองถึงเหลืองส้ม เยืWอหุ้มเมล็ดรสเปรีY ยวอม
หวาน พบทางภาคตะวนัออกเฉียงใต้ และภาคใตใ้นป่าดิบ ต่างประเทศพบทีWพม่า อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ภูมิภาคอินโดจีน ถึงบอร์เนียว 
 7. กะออก (A. elasticus Rienw ex. Blume) สูงประมาณ 25-40 เมตร เรือนยอด
ค่อนขา้งกลม เปลือกสีนํY าตาลเทาเรียบหรือเป็นสะเก็ด เปลือกชัYนในสีนํY าตาลอ่อน มีนํY ายางสีขาว
ปลายกิWงโปร่งมีขน ใบเป็นใบเดีWยว เรียงสลบั แผน่ใบกวา้ง รูปรี ยาว 20-55 ซม. กวา้ง 12-30 ซม. ผิว
ใบมีขนหยาบ สากมือทัYงสองดา้น ปลายใบแหลม โคนใบสอบ เส้นแขนงใบ 12-14 คู่ กา้นใบยาว 5-
10 ซม. ดอกมีขนาดเล็ก ออกชิดกนัแน่นเป็นแท่งตามง่ามใบ ดอกตวัผูแ้ละตวัเมียอยูต่่างช่อในตน้
เดียวกนั ช่อดอกตวัผูรู้ปทรงกระบอก ยาว 15-20 ซม. กวา้ง 2.5-4 ซม. ออกดอกระหว่างเดือน
ธนัวาคม-มีนาคม ผลแก่มีสีนํYาตาลแกมเหลือง รูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 10 มม. กวา้ง 6 มม.  
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2.  วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

2.1 ศึกษาความแตกต่างระหว่างพชืสกลุ Artocarpus โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

ทาํการเก็บตวัอย่างพืชสกุล Artocarpus จากแหล่งต่างๆ โดยสุ่มเก็บตวัอย่างใบ
อ่อน แยกตน้ และชนิด ทาํการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยา ไดแ้ก่ ลกัษณะใบ ดอก และผล 
   
2.2 ศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุ Artocarpus โดยอาศัยเครื*องหมายอาร์เอพดี ี

 

2.2.1 การเกบ็ตัวอย่าง  
 สุ่มเก็บตวัอยา่งใบ (ใบเพสลาด) ของขนุน จาํปาดะ สาเก และมะหาด 

อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง โดยเกบ็ตวัอยา่งประมาณ  1 – 2 ใบต่อตน้ เพืWอนาํมาสกดัดีเอน็เอ 
 
  2.2.2 การสกดัดีเอน็เอ  
   ทาํการสกดัดีเอ็นเอจากใบขนุน จาํปาดะ สาเก และมะหาด ทีWสุ่มเก็บ 
โดยใชส้ารละลาย CTAB ซึW งดดัแปลงจาก Doyle และ Doyle (1990) โดยใชใ้บสดจากแต่ละตน้
จาํนวนประมาณ 200 มิลลิกรัมนํY าหนกัสด บดใน CTAB buffer (PVP-40, NaCl, EDTA 0.5 M pH 

8.0, CTAB 2%) ร่วมกบั  β-mercaptoethanol เขม้ขน้ 2%  ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ในโกร่งให้
ละเอียด จากนัYนใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กนั นาํไปบ่มทีWอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมาทุก 10 นาที เติม isoamyl : chloroform (1: 24)  
ปริมาตร 800 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบาๆ ปัWนเหวีWยงใชค้วามเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 
20 นาที ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรใหม่ เติม isoamyl : chloroform (1: 24) 
ปริมาตร 800 ไมโครลิตร อีกครัY ง ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เติมไอโซโพ
รพานอล 750 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพืWอตกตะกอนดีเอ็นเอ ลา้งตะกอนดีเอ็นเอดว้ยเอธานอล 
ความเขม้ขน้ 70% ทีWผา่นการแช่เยน็ 3 ครัY ง ทิYงให้แห้งทีWอุณหภูมิห้อง หลงัจากนัYนละลายตะกอนดี
เอน็เอดว้ย TE buffer 70 ไมโครลิตร ทีWอุณหภูมิห้อง เก็บรักษาดีเอ็นเอทีWอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส 
จนกวา่จะนาํมาใช ้

2.2.3 การตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ  
 ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอทีWสกัดได้ด้วยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอ

มาตรฐาน (λ ดีเอ็นเอ) โดยการทาํอิเล็กโตรโฟรีซิสบนอะกาโรส (LE Agarose; Promega, USA) 
เขม้ขน้ 0.7% แรงเคลืWอนไฟฟ้า 100 โวลต ์ในสารละลาย TAE บฟัเฟอร์ เป็นเวลา 20 นาที ยอ้มแถบ 
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ดีเอน็เอทีWไดด้ว้ยเอธิเดียมโบรไมด ์แลว้นาํไปตรวจสอบภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร 
ดว้ยเครืWอง Gel documentation  
 

2.2.4 การเพิ*มปริมาณดีเอน็เอแบบสุ่ม โดยเทคนิคพซีีอาร์  

  นาํดีเอ็นเอทีWสกดัไดม้าใช้ในการคดัเลือกไพรเมอร์ในเบืYองตน้ จาํนวน 
190 ไพรเมอร์ (OPA01-20, OPB01-20, OPC01-20, OPD01-20, OPT01-20, OPR01-20, OPAA01-
20, OPAB01-20, OPZ01-20, OPAD-01, OPAD-04, OPAD-05, OPAD-06, OPAD-08, OPAD-09, 
OPAD-11, OPAD-15, OPAN-12 และ OPAN-16: Operon, USA) ในเบืYองตน้ทาํการเก็บตวัอยา่ง
ขนุน จาํปาดะ สาเก และมะหาด อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง จากบริเวณเขตจงัหวดัสงขลามาเป็นตวัแทน
ของแต่ละกลุ่มในการคดัเลือกไพรเมอร์ แลว้เพิWมปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มโดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ สภาพ
ทีWเหมาะสมในการทาํพีซีอาร์จากปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร ใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายต่างๆ 
ดงันีY  ดีเอ็นเอแม่พิมพ ์60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เขม้ขน้ 0.3 ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม ์Taq polymerase 
เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ dNTP เขม้ขน้ 100 มิลลิโม
ลาร์ ตัYงอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิทีWใช้เริWมตน้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ตามดว้ย
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที 37 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที จาํนวน
ทัYงสิYน 41 รอบ และรอบสุดทา้ยตามดว้ย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที หลงัทาํพีซีอาร์ นาํสารละลาย
ดีเอ็นเอทีWเพิWมปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาดของชิYนดีเอ็นเอ ดว้ยวิธีอิเล็ก
โตรโฟรีซิสบนแผ่นวุน้ LE อะกาโรส ทีWมีความเข้มข้น 1.5% ละลายใน TBE buffer ใช้
แรงเคลืWอนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 นาที ยอ้มแถบดีเอน็เอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ลา้งนํY า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 
นาโนเมตร ดว้ยเครืWอง Gel documentation คดัเลือกไพรเมอร์ทีWสามารถเพิWมปริมาณและให้แถบดี
เอน็เอทีWมีความแตกต่าง (polymorphism) ระหวา่งตวัแทนประชากรแต่ละชนิด 
 

2.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 นําไพรเมอร์ทีWคดัเลือกได้ มาใช้เพิWมปริมาณดีเอ็นเอของประชากร

ทัYงหมด คดัเลือกไพรเมอร์ทีWทาํให้เกิดแถบดีเอ็นเอทีWแตกต่างกนัระหวา่งประชากรทัYงหมด ศึกษา
รูปแบบของดีเอ็นเอทีWได ้วิเคราะห์ผล แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหวา่งชนิด
ในพืชสกุล Artocarpus 
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 2.2.6   การศึกษาความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างพืช

สกลุ Artocarpus 

 

 ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างแถบดีเอ็นเอทีWได้ โดยแปลง
ขอ้มูลจากแถบดีเอน็เอทีWไดเ้ป็นแบบ Binary คือ ใหต้าํแหน่งทีWปรากฏแถบดีเอน็เอ มีค่าเท่ากบั 1 และ
ตาํแหน่งทีWไมป่รากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากบั 0 เปรียบเทียบ ณ ตาํแหน่งเดียวกนั โดยคิดเฉพาะแถบ
ดีเอ็นเอทีWมีความชัดเจนและเพิWมปริมาณได้สมํWาเสมอเมืWอมีการทาํพีซีอาร์ซํY า 2 ครัY ง วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมด้วยการใช้ UPGMA (Unweighted Pair-Group 
Method Using Arithmetic Average) cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ 
Jaccard (1908) กบัโปรแกรม NTSYS pc-2.1 (Rohlf, 2002) 
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3.  ผลการทดลอง 

 

3.1 ความแตกต่างทางพนัธุกรรมของพชืสกลุ Artocarpus โดยใช้ลกัษณะสัณฐาน  

 

ทาํการศึกษาลกัษณะภายนอกของใบ ดอก ผล และเมล็ด ดงัภาพทีW 19-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

ภาพที* 19 ลกัษณะของใบ ดอก ผล และเมล็ดของขนุน 
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ภาพที* 20 ลกัษณะใบ ดอก ผล และเมล็ดของจาํปาดะ 
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ภาพที* 21 ลกัษณะใบ และผล ของสาเก 
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ภาพที* 22  ลกัษณะใบ ดอก ผล และเมล็ดของจาํปาดะขนุน 
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ภาพที* 23  ลกัษณะของใบ ดอกและ ผลของมะหาด 
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ภาพที* 24 ลกัษณะผลของขนุนปาน (ก) และหาดรุม (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที* 25  ลกัษณะผลของขนุนป่า (ก) และกะออก (ข) 

 

 

 

 

ก 

ก ข 

ข 
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3.2 ศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุ Artocarpus โดยอาศัยเครื*องหมายอาร์เอพดี ี

 

3.2.1  การสกดัดีเอน็เอและการตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

 จากการสกดัดีเอน็เอจากใบพืชสกุล Artocarpus โดยบดตวัอยา่งร่วมกบัสารละลาย 
CTAB พบวา่ สามารถสกดัดีเอน็เอไดป้ริมาณแต่ละครัY งมากกวา่ 80 นาโนกรัม (ภาพทีW 26) ดีเอ็นเอทีW
ไดคุ้ณภาพไมดี่มากนกั เนืWองจากใบของพืชสกุลนีYมกัมียางสีขาวๆ ออกมาในตอนสกดั ซึW งน่าจะมีผล
ต่อการทาํปฏิกิริยาพีซีอาร์คอ่นขา้งมาก 
          40 ng                                                                                                                                               80ng  

 
 
 
 
 
 ภาพที* 26   ปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล Artocarpus ทีWไดจ้ากการสกดัดีเอ็นเอดว้ยวิธีใช ้

CTAB บฟัเฟอร์  
 

 3.2.2 การคัดเลือกไพรเมอร์ที*ให้แถบดีเอ็นเอที*แตกต่างกันระหว่างพืชสกุล 

Artocarpus โดยปฏิกริิยาพซีีอาร์ 

 ทาํการทดสอบกบัไพรเมอร์เบืYองตน้ จาํนวน 190 ไพรเมอร์ โดยใช้ตวัอยา่งขนุน 
จาํปาดะ สาเก และมะหาด อย่างละ 1 ตวัอย่าง มาเป็นตวัแทนในการคดัเลือก เพืWอหาไพรเมอร์ทีW
สามารถแยกความแตกต่างของแถบดีเอน็เอระหวา่งพืชสกุล Artocarpus ขณะนีY ไดท้ดสอบไพรเมอร์
เบืYองตน้ จาํนวน 64 ไพรเมอร์ พบวา่ มีไพรเมอร์ทีWใหค้วามแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ จาํนวน 49 ไพร
เมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอทีWเหมือนกนั จาํนวน 1 ไพรเมอร์ ไพรเมอร์ทีWไม่ให้แถบดีเอ็นเอเลย จาํนวน 8 
ไพรเมอร์ และจาํนวน 6 ไพรเมอร์ ทีWใหผ้ลไมช่ดัเจน คดัเลือกไพรเมอร์ทีWใหค้วามแตกต่างของแถบดี
เอ็นเอชัดเจน จากจาํนวน 49 ไพรเมอร์ สามารถเลือกมาใช้ทดสอบอีกครัY งจาํนวน 13 ไพรเมอร์ 
ไดแ้ก่ OPA-07, OPA-10, OPA-13, OPB-06, OPC-02, OPC-04, OPC-05, OPC-08, OPD-02, OPD-
05, OPD-13, OPD-18 และOPD-20 ในการคดัเลือกครัY งนีY  ทาํการเพิWมตวัอยา่งขนุน จาํปาดะ อยา่งละ 
3 ตวัอยา่ง และสาเก 2 ตวัอยา่ง และไดท้ดสอบไปแลว้จาํนวน 8 ไพรเมอร์  คือ OPB-06, OPC-02, 
OPC-04, OPC-05, OPC-08, OPD-18, OPC-19 และ OPD-20  
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ตารางที* 5 ชนิดไพรเมอร์ ลาํดบัเบส จาํนวนแถบดีเอน็เอทัYงหมด จาํนวนแถบดีเอ็นเอเหมือนกนั และ
จาํนวนแถบดีเอน็เอต่างกนั ในพืชสกุล Artocarpus ทัYง 6 ชนิด จาํนวน 62 ตน้ 

               
จาการทดสอบกบัไพรเมอร์ จาํนวน 190 ไพรเมอร์ พบไพรเมอร์ทีWให้ความแตกต่าง

ของแถบดีเอ็นเอในเบืYองตน้ จาํนวน 111 ไพรเมอร์ ทาํการคดัเลือกซํY า สามารถคดัเลือกไพรเมอร์ทีW
ให้แถบดีเอ็นเอชดัเจนทีWสุด จาํนวน 7 ไพรเมอร์ คือ OPAA-15, OPAA-17, OPAD-04, OPT-07, 
OPZ-06, OPZ-07 และ OPZ-10 นาํไพรเมอร์ดงักล่าวมาทดสอบเพิWมปริมาณดีเอ็นเอ จากตวัอยา่งพืช
ทัYงหมด จาํนวน 62 ตวัอยา่ง (ภาพทีW 27  และภาพทีW 28) พบว่าให้แถบดีเอ็นเอทัYงหมด จาํนวน 68 
แถบ เฉลีWย 9.7 แถบต่อไพรเมอร์ มีขนาดตัYงแต่ 200 ถึง 1200 คู่เบส เป็นแถบทีWมีขนาดแตกต่างกนั 
จาํนวน 62 แถบ (91.18%) ไพรเมอร์ทีWให้จาํนวนแถบดีเอ็นเอและมีขนาดแตกต่างกนัมากทีWสุด คือ 
ไพรเมอร์ OPAA-15  และ OPAA-17 เป็นไพรเมอร์ทีWให้แถบดีเอ็นเอทีWมีขนาดแตกต่างกนันอ้ยทีWสุด 
คิดเป็น 77.78% เมืWอทาํการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอทัYงหมด ไม่พบแถบดีเอ็นเอทีWมีความจาํเพาะกบั
ชนิดพืช และแหล่งเก็บ พบแถบดีเอ็นเอขนาด 400 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPAA-15 (ภาพทีW 27a)ทีW
สามารถแยกจาํปาดะและจาํปาดะขนุนออกจากกนัได ้

Primer Sequence 

(5’     3’) 

Amplified 

fragments 
Monomorphic          

fragments 
Polymorphic  

fragments 

OPAA-15 ACGGAAGCCC 11 - 11 

OPAA-17 GAGCCCGACT 9 2 7 

OPAD-04 GTAGGCCTCA 11 2 9 

OPT-07 GGCAGGCTGT 11 1 10 

OPZ-06 GTGCCGTTCA 10 - 10 

OPZ-07 CCAGGAGGAC 10 1 9 

OPZ-10 CCGACAAACC 6 - 6 

Total  68 6 62  
Polymorphic(%)    91.18% 
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ภาพที* 27 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอย่างขนุน (lane1-6) จาํปาดะ (lane7-12) จาํปาดะขนุน 
(lane13-18) สาเก (lane19-24) มะหาด (lane25-28) ขนุนปาน (lane29-30) และกะออก 
(lane31) จากการใชไ้พรเมอร์ OPAA15 (a) OPAA17 (b) OPAD04 (c) และ OPT07 (d) 

 

 

 

M  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10 11 1213 141516 17 18 19202122 23 24 25 26 27 28 2930 31 

1000 bp 

500 bp 
400 bp 

ก 

M  1   2   3    4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 1415 16 1718 19202122232425 2627282930 31 

1000 bp 

500 bp 

ค 

M  1   2  3   4   5   6   7  8   9  10 11 1213141516 1718 1920 21 2223 2425 26 2728 29 30 31 

1000 bp 

500 bp 

ข 

M  1   2   3    4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 1415 16 1718 19202122232425 2627282930 31 

1000 bp 

500 bp 

ง 
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ภาพที* 28 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอย่างขนุน (lane1-6) จาํปาดะ (lane7-12) จาํปาดะขนุน 
(lane13-18) สาเก (lane19-24) มะหาด (lane25-28) ขนุนปาน (lane29-30) และกะออก 
(lane31) จากการใชไ้พรเมอร์ OPZ06 (a) OPZ07 (b) และ OPZ10 (c) 

 

 

 

 

 

 

M  1   2   3   4    5   6   7   8   9 10 111213 14 1516 171819 2021 2223 2425 262728 29 3031 

500 bp 
1000 bp 

ข 
M  1    2   3   4    5   6  7   8  9  10 11 12 1314 15 1617 1819 20 212223 242526 27282930 31 

500 bp 

1000 bp 

ค 

ก 

M  1  2   3   4  5   6   7   8   9 10 11 12 13 141516 1718 19 202122 232425 26 27 2829 30 31 
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3.3 การศึกษาความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรม 

ผลการวิเคราะห์ค่า similarity coefficient ดว้ยโปรแกรม NTSYS ของพืชสกุล 
Artocarpus ระหวา่งชนิดให้ค่าอยูใ่นช่วง 0.4779-0.7088 มีค่าเฉลีWยเท่ากบั 0.5824 โดยค่าสูงสุดพบ
ในกลุ่มขนุนกบัจาํปาดะขนุน (0.7088) คา่ตํWาสุดพบในกลุ่มจาํปาดะขนุนกบัมะหาด (0.4779) (ตาราง
ทีW 6) เมืWอพิจารณาความหลากหลายทางพนัธุกรรมภายในกลุ่ม พบวา่ จาํปาดะมีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมสูงทีWสุด (0.6765-0.9412) ในขณะทีWสาเกมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมค่อนขา้งนอ้ย 
(0.9853-1.000) ผลการวิเคราะห์ UPGMA cluster analysis พบวา่ จากเดนโดรแกรมสามารถจดักลุ่ม
ได ้3 กลุ่มใหญ่ (ภาพทีW 29) โดยกลุ่ม I คือ ขนุน และจาํปาดะขนุน  กลุ่ม II คือ จาํปาดะ  กลุ่ม III คือ 
สาเก มะหาด ขนุนปาน และกะออก ซึW งแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยไดต้ามชนิดพืช เมืWอ
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมระหวา่งชนิด พบวา่ ขนุนมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบั
จาํปาดะมากกวา่ชนิดอืWน สาเกมีความใกล้ชิดกบัมะหาด และขนุนปานมีความใกล้ชิดกบักะออก 
นอกจากนีYพบวา่จาํปาดะขนุน (ลูกผสม) มีความใกลชิ้ดกบัขนุนมากกวา่จาํปาดะ  

ตารางที* 6 ค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Artocarpus จาํนวน 62 ตน้ สร้างดว้ย 
UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 

 
ขนุน จําปาดะ 

จําปาดะ-

ขนุน 
สาเก มะหาด ขนุนปาน กะออก 

ขนุน 1.000       

จําปาดะ 0.6592 1.000      

จําปาดะ-ขนุน 0.7088 0.6589 1.000     

สาเก 0.5939 0.5816 0.5477 1.000    

มะหาด 0.5192 0.5804 0.4779 0.6311 1.000   

ขนุนปาน 0.5294 0.5462 0.5329 0.6152 0.5074 1.000  

กะออก 0.5343 0.5525 0.5545 0.6348 0.6029 0.6912 1.000 
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รูปที* 11 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Artocarpus ทัYง 6 ชนิด จาํนวนทัYงหมด  

 

ภาพที* 29 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Artocarpus จาํนวน 62 ตน้ สร้างดว้ย 
UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 
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4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Artocarpus ทัYง 6 ชนิด ทีW

สุ่มเกบ็ในพืYนทีWภาคใตข้องประเทศไทย ดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี จาก 7 ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอขนาด
แตกต่างกนั จาํนวน 62 แถบ คิดเป็น 91.18% แสดงวา่พืช แต่ละชนิดในสกุลนีY มีความแตกต่างทาง
พนัธุกรรมสูง จากการวเิคราะห์แถบดีเอน็เอ ไมพ่บแถบดีเอ็นเอทีWจาํเพาะกบัชนิดและแหล่งเก็บ อาจ
จาํเป็นตอ้งเพิWมจาํนวนไพรเมอร์ทีWใช้คดัเลือกในเบืYองตน้หรือใช้เครืWองหมายโมเลกุลชนิดอืWนทีWมี
ความจาํเพาะเจาะจงกวา่นีY  เช่น AFLP เป็นตน้ เมืWอพิจารณาในกลุ่มขนุน จาํปาดะ และจาํปาดะขนุน 
จากการใช้ไพรเมอร์ OPAA-15 พบแถบดีเอ็นเอขนาด 400 คู่เบส ในขนุนและจาํปาดะขนุน แต่ไม่
พบในจาํปาดะ ดังนัYนจึงอาจใช้แถบดีเอ็นเอดังกล่าวแยกระหว่างจาํปาดะและจาํปาดะขนุนได ้
สําหรับจาํปาดะขนุน (ลูกผสม) จากลกัษณะภายนอกของผิวผลจะคลา้ยกบัขนุน ส่วนเนืYอในและ
กลิWนจะคลา้ยจาํปาดะมากกวา่ สอดคลอ้งกบัแถบดีเอ็นเอทีWพบ เมืWอพิจารณาค่าดชันีความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรม พบวา่ประชากรกลุ่มจาํปาดะมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมมากกวา่ชนิดอืWน ทัYงนีYอาจ
เป็นเพราะจาํปาดะส่วนใหญ่มีปลูกกนัมากทางภาคใต ้การขยายพนัธ์ุมกัทาํโดยการเพาะเมล็ดจึงเกิด
การกลายพนัธ์ุ ถา้การกลายพนัธ์ุไปในทางทีWดีกวา่ตน้เดิมเกษตรกรก็จะเก็บรักษาพนัธ์ุไว ้หากกลาย
พนัธ์ุไปในทางไม่ดีก็จะโค่นทิYง ปัจจุบนัจึงพบวา่จาํปาดะในภาคใตมี้อยูห่ลายพนัธ์ุ เช่น สายนํY าผึYง   
ยุมทอง เป็นตน้ (คาํนวณ, 2543) ในกลุ่มขนุนพบวา่มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ถึงแมว้า่ปัจจุบนัจะพบวา่มีอยูห่ลายพนัธ์ุเช่นกนั แต่อาจเป็นเพราะตวัอยา่งขนุนทีWสุ่มเก็บ
มาศึกษาเป็นขนุนทีWขึYนตามธรรมชาติ ไม่ไดมี้การคดัเลือกพนัธ์ุมาปลูกแต่อย่างใด สอดคลอ้งกบั
รายงานของ Schnell และคณะ (2001) ซึW งรายงานวา่ขนุนทีWเก็บรวบรวมไวใ้นแหล่งเชืYอพนัธ์ุทีW FTG 
ในเมืองไมอามีW มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะทีW Shyamalamma 
และคณะ (2008) รายงานว่าขนุนทีWเก็บรวบรวมจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียมีความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมสูง ซึW งไม่เป็นทีWน่าแปลกใจเพราะอินเดียเป็นแหล่งกาํเนิดของขนุน จึงมี
ความหลากหลายทางพนัธุกรรมสูงกวา่ทีWอืWน ผลเดนโดรแกรมทีWได้จากการศึกษาครัY งนีY  สามารถ
แบง่กลุ่มพืชสกุล Artocarpus ทัYง 6 ชนิด ไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ซึW งแต่ละกลุ่มสามารถแยกเป็นกลุ่มยอ่ย
ไดต้ามชนิดพืช ขนุนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบัจาํปาดะมากกวา่ชนิดอืWน (0.6592) 
แสดงวา่พืชทัYงสองชนิดมีโอกาสผสมขา้มกนัได ้จากหลกัฐานดงักล่าวร่วมกบัแถบดีเอน็เอทีWพบ เป็น
การยืนยนัไดว้า่จาํปาดะขนุนเกิดจากการผสมขา้มของพืชทัYงสองชนิด จาํปาดะขนุนมีความใกลชิ้ด
กบัขนุนมากกวา่จาํปาดะ นอกจากนีYยงัพบวา่สาเกมีความใกลชิ้ดกบัมะหาดมากกวา่กะออก อยา่งไร
ก็ตามตวัอยา่งกะออกทีWใช้ในการศึกษาครัY งนีY มีเพียงหนึWงตวัอยา่งเท่านัYน ผลทีWไดข้ดัแยง้กบัรายงาน
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ของ Kanzaki และคณะ (1997) ซึW งรายงานวา่ สาเกมีความใกลชิ้ดกบักะออก เพืWอความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลอาจตอ้งเพิWมตวัอยา่งพืชในการทดลองมากขึYนเพืWอจะไดย้นืยนัผลทีWแมน่ยาํ  
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                                                     พชืสกลุมะไฟ (Baccaurea) 
 

          ตรวจเอกสาร 
 

1. พชืสกลุ  Baccaurea 
  พืชสกุลมะไฟ (Baccaurea spp.) จดัอยูใ่นวงศ ์Euphorbiaceae พบแถบป่าดงดิบใน
ภาคใตข้องประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ประมาณ 60 ชนิด แต่มีเพียง 12 – 13 
ชนิดทีB รับประทานผลได้ พืชสกุลมะไฟทีBพบเห็นในประเทศไทย ได้แก่ มะไฟ (Baccaurea 
ramiflora Lour.) มะไฟกา (B. porviflora Muell. Arg.) มะไฟชา้ง (B. lanceolata (Mig) Muell.) 
ละไม (B. motleyana Muell. Arg.) ลงัแข (B. macrophylla Muell. Arg.) จาํปูลิง (B. minor) 
นอกจากนีL ยงัพบเห็น มะไฟป่า มะไฟชะนี และลูกตาม ซึB งเป็นพืชทีBอยูใ่นตระกูลมะไฟเช่นเดียวกนั 
แต่ยงัไม่แน่ชดัวา่เป็นชนิดใด (ไพโรจน์, 2534) พืชสกุลมะไฟ เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ใบเป็นใบ
เดีBยว เรียงสลบักนั ดอกออกเป็นช่อ ผลคอ่นขา้งกลมหรือรี สีของผลมีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลืองอม
แดง ชมพูอ่อน และขาวนวล เนืLอหุ้มเมล็ดมีทัLงสีขาวขุ่น และใส รสชาติเปรีL ยวอมหวาน (สุรีย ์และ
อนนัต,์ 2540) 
  เนืBองจากพืชสกุลมะไฟ มีการนาํมาบริโภคเป็นอาหาร และมีการปลูกเพืBอการคา้
มากขึLนทางแถบภาคกลาง เช่น จ. นนทบุรี และปราจีนบุรี (ทิพวรรณ, 2542) ซึB งพบวา่มีศกัยภาพทีBจะ
พฒันาเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจไดเ้ป็นอยา่งดี ในปัจจุบนัพบวา่มะไฟมีหลายพนัธ์ุ เช่น พนัธ์ุตาป่วน พนัธ์ุ
เหรียญทอง พนัธ์ุครูถิน และพนัธ์ุสีชมพู เป็นตน้ แต่รายละเอียดในเรืBองของพนัธ์ุ และชนิด ยงัไม่มี
การศึกษาอยา่งชดัเจน ดงันัLนจึงมีความจาํเป็นสําหรับการศึกษาเกีBยวกบัพนัธ์ุ และชนิด รวมทัLงความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุลนีL เพืBอประโยชน์สาํหรับการปรับปรุงพนัธ์ุในอนาคต  

1. มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) เป็นตน้ไมข้นาดกลาง ไม่ผลดัใบ สูง
ประมาณ 10-15 เมตร ใบเป็นใบเดีBยว เรียงสลบักนั รูปรีแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ หรือ
หยกัตืLนๆ ปลายใบเรียวแหลม กวา้ง 5-8 ซม. ยาว 10-22 ซม. ดอกออกเป็นช่อ กลีบรองกลีบดอกมี 
4-5 กลีบ ขนาดไมเ่ทา่กนั เกสรผูมี้ 4-8 อนั ดอกเพศเมียออกเป็นช่อยาวมาก ใบประดบัขนาดเล็กอยู่
ทีBโคนกา้นดอก กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ ยาวประมาณ 1.2 ซม. รังไข่มีขน ผล 
ค่อนขา้งกลมหรือรี วดัผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1-1.5 ซม. สีผิวเหลืองถึงแดง ผิวเกลีLยง มี 1-3 เมล็ด 
เนืLอหุม้เมล็ดสีขาวขุน่ รสเปรีL ยวอมหวาน 

2. มะไฟกา (B. porviflora Muell. Arg.) มะไฟกาเป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก สูง
ประมาณ 5 เมตร เปลือกนอกเรียบสีนํLาตาลอ่อน ใบ เป็นชนิดใบเดีBยวเรียงตวัเวียนสลบัทีBปลายกิBง ใบ
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รูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่กลบั ยาวประมาณ 8 ซม. แผน่ใบเรียบถึงค่อนขา้งเรียบ ดอก ออกเป็นช่อ
กระจะ (raceme) ออกเป็นกลุ่มทีBโคนใกลพ้ืLนดิน ดอกแยก เพศแยกตน้ (dioecious) ดอกเพศเมียยาว
ถึง 15 ซม. ผลสดมีเนืLอหลายเมล็ด (berry) รูปกระสวยผิวผลเป็นสันตามยาว ขนาดยาว 2.5 ซม. ผล
สุกสีแดงปนม่วง เนืLอนุ่มฉํBานํL า มะไฟกา พบตามป่าดงดิบชืLนในภาคใต ้เนืLอหุ้มเมล็ดของผลสุก 
รสชาติเปรีL ยวและฝาด (สุมน, 2550) 

3. มะไฟช้าง [B. lanceolata (Mig) Muell.] เป็นไมย้ืนตน้สูงประมาณ 30 
เมตร ใบเดีBยว เรียงสลบั รูปวงรีแกมใบหอก รูปใบหอกกลบัหรือรูปไข่กลบั ดอกช่อ ออกทีBซอกใบ 
กิBงกา้นและลาํตน้ ดอกยอ่ยจาํนวนมาก ห้อยลง แยกเพศอยูค่นละตน้หรือตน้เดียวกนั กลีบดอกสี
เหลือง  ดอกออกเป็นช่อ กลีบรองกลีบดอกมี 3-5 กลีบ เกสรผูมี้ 3-5 อนั ดอกเพศเมียออกเป็นช่อ
ยาวมาก ผล คอ่นขา้งกลมหรือรี สีผวิเหลืองถึงแดง ผวิเกลีLยง มี 1-4 เมล็ด เนืLอหุม้เมล็ดสีขาวขุน่  

4.  ละไม (B. motleyana Muell. Arg.) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ใบเป็นใบ
เดีBยว เรียงสลับกัน ดอกออกเป็นช่อ ลักษณะผลกลมและคอดไปทางท้ายเล็กน้อย ขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร เมืBอผลยงัอ่อนมีสีเขียว ผลสุกจะกลายเป็นสีขาวหรือสีนํL าตาล
อ่อน เปลือกหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร เนืLอเยืBอเป็นกลีบ สีขาว เมล็ดสีนํL าตาลอ่อน ลกัษณะแบน 
รสชาติจะเปรีL ยว คลา้ยผลมะไฟ และลงัแข  

5. ลงัแข (B. macrophylla Muell. Arg.) เป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็กถึงกลางสูงถึง 
18 เมตร เปลือกนอกเรียบสีนํL าตาลส้มหรือหลุดเป็นสะเก็ดเล็กๆ ใบ เป็นชนิดใบเดีBยวเรียงตวัเวียน
สลบั ใบรูปรีแกมขอบขนานหรือรูปรีแกมไข่กลบั ปลายใบหยกัคอดเป็นติBงแหลมสัLน ฐานใบมน 
ขนาดกวา้ง 7-13 ซม. ยาว 15-25 ซม.เส้นแขนงใบ 10-12 คู ่เนืLอใบบางเกลีLยงทัLงสองดา้น กา้นใบยาว 
3-8 ซม ทีBฐานใบและทีBโคนกา้นใบจะบวมพอง ดอก เป็นช่อกระจะ ยาว 10 ซม. ตามลาํตน้และกิBง
ใหญ่ ๆ ผล แบบมีเนืLอหลายเมล็ด รูปเกือบกลม เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4.5 ซม. เนืLอหุ้มเมล็ดสี
ขาวขุน่ ผลอ่อนสีมว่งเขียวผลแก่สีนํLาตาลส้ม ติดผลระหวา่ง เดือนสิงหาคม-ตุลาคม(สุมน, 2550) 

6. จาํปูลิง (B. minor) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เปลือกนอก
บาง ใบ ชนิดใบเดีBยว เรียงตวัเวียนสลบั กระจุกทีBปลายกิBงใบรูปรีหรือรูปไข่ ฐานมนปลายใบเรียว
แหลม ขนาดไม่เกิน 10 ซม. เส้นแขนงใบ 12 คู่ กา้นใบยาว 1-1.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อกระจะ ออก
ดอกระหวา่งเดือนมีนาคม - เมษายน ผล กลมปลายผลเป็นติBงแหลมสัLน ๆ ขนาด 10 มม. ผลสุกสี
เหลืองเนืLอหุม้เมล็ดสีส้มแดง รสหวานอมเปรีL ยวอมหวาน (สุมน, 2550) 
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2. วธีิการดําเนินงานวจิัย 
 

2.1  ศึกษาความแตกต่างของพชืสกลุมะไฟ ไดแ้ก่ มะไฟ มะไฟกา ละไม ลงัแข และจาํปูลิง ทีBไดจ้าก
แหล่งต่างๆ ของภาคใต ้คือ จงัหวดัตรัง สงขลา พงังา และยะลา ทาํการบนัทึกลกัษณะทางสัณฐาน
วทิยา คือ ใบ ผล และเมล็ด 

 
2.2  ศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุมะไฟโดยอาศัยเครื*องหมาย RAPD 
 
  2.2.1    การสกัดดีเอ็นเอ เก็บตวัอย่างใบมะไฟ ละไม ลงัแข และจาํปูลิง มาเป็น
ตวัแทนในการคดัเลือกไพรเมอร์ จาํนวน 190 ไพรเมอร์ ทาํการสกดัดีเอ็นเอ โดยวิธีของ Doyle และ 
Doyle (1990) โดยใช้ใบสดจากแต่ละตน้จาํนวนประมาณ 200 มิลลิกรัม บดใบพืชให้ละเอียดใน 
CTAB buffer ร่วมกบั  β-mercaptoethanol เข้มข้น 2%  ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ในโกร่งให้
ละเอียด จากนัLนใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กนั นาํไปบ่มทีBอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมาทุก 10 นาที เติมคลอโรฟอร์ม 800 ไมโครลิตร กลบั
หลอดไปมาเบาๆ ปัBนเหวีBยงใช้ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ดูดสารละลายส่วน
ใสใส่ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ใหม่ เติมไอโซโพรพานอล 750 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพืBอ
ตกตะกอนดีเอ็นเอ ลา้งตะกอนดีเอ็นเอดว้ยเอธานอล ความเขม้ขน้ 70% ทีBผา่นการแช่เยน็ จาํนวน 3 
ครัL ง ทิLงให้แห้งทีBอุณหภูมิห้อง หลงัจากนัLนละลายตะกอนดีเอ็นเอดว้ย TE buffer 70 ไมโครลิตร ทีB
อุณหภูมิหอ้ง เกบ็รักษาดีเอน็เอทีBอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส  
 

  2.2.2   การเพิ*มปริมาณดีเอน็เอแบบสุ่ม โดยเทคนิคพซีีอาร์   
      นาํดีเอ็นเอทีBสกดัไดม้าใช้ในการคดัเลือกไพรเมอร์ในเบืLองตน้ จาํนวน 190 
ไพรเมอร์ เพืBอหาความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ สภาพทีBเหมาะสมในการทาํพีซีอาร์จากปริมาตร
รวม 25 ไมโครลิตร ใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายต่างๆ ดงันีL  ดีเอ็นเอแม่พิมพ ์60 นาโนกรัม ไพร
เมอร์เขม้ขน้ 0.3 ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม ์Taq polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 
ไมโครลิตร MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ dNTP เขม้ขน้ 100 มิลลิโมลาร์ ตัLงอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ 
อุณหภูมิทีBใช้เริBมตน้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ตามด้วยอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 
วินาที 37 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที จาํนวนทัLงสิLน 41 รอบ และรอบสุดทา้ย
ตามดว้ย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที หลงัทาํพีซีอาร์ นาํสารละลายดีเอ็นเอทีBเพิBมปริมาณแล้ว 
จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาดของชิLนดีเอ็นเอ ดว้ยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผน่วุน้ LE 



 

46 
 

อะกาโรส ทีBมีความเขม้ขน้ 1.5% ละลายใน TBE บฟัเฟอร์ ใชแ้รงเคลืBอนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 นาที 
ยอ้มแถบดีเอน็เอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด ์เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ลา้งนํL า 
10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครืB อง Gel 
documentation คดัเลือกไพรเมอร์ทีBสามารถเพิBมปริมาณและให้แถบดีเอ็นเอทีBมีความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแทนประชากรแต่ละกลุ่ม และแต่ละชนิด 
 

2.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  นาํไพรเมอร์ทีBคดัเลือกได ้มาใช้เพิBมปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทัLงหมด 
คดัเลือกไพรเมอร์ทีBทาํให้เกิดแถบดีเอ็นเอทีBแตกต่างกนัระหวา่งประชากรทัLงหมด ศึกษารูปแบบ
ของดีเอน็เอทีBได ้วเิคราะห์ผล แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหวา่งชนิดในพืช
สกุล Baccaurea 

 

2.2.4  การศึกษาความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างพืชสกุล 

Baccaurea 

  ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งแถบดีเอ็นเอทีBได ้โดยแปลงขอ้มูลจาก
แถบดีเอน็เอทีBไดเ้ป็นแบบ Binary คือ ให้ตาํแหน่งทีBปรากฏแถบดีเอ็นเอ มีค่าเท่ากบั 1 และตาํแหน่ง
ทีBไมป่รากฏแถบดีเอน็เอมีคา่เทา่กบั 0 เปรียบเทียบ ณ ตาํแหน่งเดียวกนั โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอทีB
มีความชดัเจนและเพิBมปริมาณได้สมํBาเสมอเมืBอมีการทาํพีซีอาร์ซํL า 2 ครัL ง วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมดว้ยการใช ้UPGMA  cluster analysis หาค่า Similarity coefficient 
ตามวธีิของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม NTSYS pc- Version 2.1 (Rohlf, 2002) 
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3. ผลการทดลอง 

 
3.1  ความแตกต่างของพชืสกลุมะไฟ คือ มะไฟ มะไฟกา ละไม ลงัแข และจําปลูงิ ทาํการบันทกึ

ลกัษณะต่างๆ ดังนี> คือ  ลกัษณะใบ  ลกัษณะผล และลกัษณะเมล็ด ดงัภาพทีB 30 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
(ค) มะไฟ (B. ramiflora Lour.)                   

(ข) มะไฟกา (B. porviflora Muell. Arg.) 

(ง) จาํปลิูง (B .minor) 

(ก) ละไม (B. motleyana Muell.) 
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ภาพที*  30 ตวัอยา่งลกัษณะผล ใบ และเมล็ด ละไม (B. motleyana Muell.) (ก) มะไฟกา  

(B. porviflora Muell. Arg.) (ข)  มะไฟ (B. ramiflora Lour.) (ค) จาํปูลิง (B .minor) (ง) 
และลงัแข (B. macrophylla Muell. Arg.) (จ) 

 

3.2   การศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุมะไฟ โดยอาศัยเครื*องหมาย RAPD 

  นาํตวัอย่างใบพืชสกุลมะไฟ คือ มะไฟ จาํนวน 2 ตวัอย่าง มะไฟกา จาํนวน 1 
ตวัอยา่ง มาใชเ้ป็นตวัแทนในการคดัเลือกไพรเมอร์เบืLองตน้ จาํนวนทัLงหมด 190 ไพรเมอร์ ผลการ
ทดลองพบวา่ จากจาํนวนไพรเมอร์ทีBใชค้ดัเลือก 111 ไพรเมอร์ คือ OPA01-20, OPB01-20, OPC01-
20, OPD01-20, OPT01-20 และ OPR01-11ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ จาํนวน 73 ไพรเมอร์ 
และใหค้วามชดัเจนของแถบดีเอน็เอ จาํนวน 11 ไพรเมอร์ เช่น ภาพทีB 31ไพรเมอร์ทีBให้แถบดีเอ็นเอ
เหมือนกนั จาํนวน 18 ไพรเมอร์ ไพรเมอร์ทีBไม่ให้แถบดีเอ็นเอเลย จาํนวน 6 ไพรเมอร์ และจาํนวน 
14 ไพรเมอร์ให้ผลไม่ชดัเจน จากจาํนวนทีBให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอทีBชดัเจนในเบืLองตน้ 
คดัเลือกจาํนวน 11 ไพรเมอร์ เมืBอนาํมาทดสอบกบัตวัอย่างพืชสกุลมะไฟ คือ มะไฟ จาํนวน 12 
ตวัอยา่ง มะไฟกา จาํนวน 4 ตวัอยา่ง ละไม จาํนวน 2 ตวัอยา่ง ลงัแข จาํนวน 1 ตวัอยา่ง และ จาํปูลิง 
จาํนวน 2 ตวัอย่าง พบว่ามีเพียง 5 ไพรเมอร์ ทีBให้แถบดีเอ็นเอทีBมีความแตกต่างกนั และให้ความ
ชดัเจน คือ ไพรเมอร์ OPC-04, OPC-05, OPD-02, OPD-05 และ OPR-11 เช่น ภาพทีB 31– 36 

(จ) ลงัแข (B. macrophylla Muell. Arg.) 
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ภาพที* 31 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1 และ2) และ มะไฟตวัผู ้(lane 3) โดย 
ใชไ้พรเมอร์ OPB-05, OPB-18, OPC-04, OPC-05, OPD-02, OPD-03, OPR-04, OPR-10 
และ OPR-11 ตามลาํดบั 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที* 32  รูปแบบของแถบดีเอน็เอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-16) ละไม (lane 
17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใชไ้พรเมอร์ OPD-02 
 

 

 

B-05 B-18 C-04 C-05 D-02 D-03 R-04 R-10 R-11 

1     2    3    4    5    6    7    8     9   10  11  12  13   14  15  16  17  18  19  20  21 
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ภาพที* 33  รูปแบบของแถบดีเอน็เอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-16) ละไม (lane 
17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใชไ้พรเมอร์ OPD-03 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที* 34 รูปแบบของแถบดีเอน็เอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-16) ละไม (lane 

17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใชไ้พรเมอร์ OPC-04 
 
 
 
 
 
 
 

1    2     3    4    5    6    7   8    9  10  11 12  13  14   15  16  17  18  19  20  21 
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ภาพที* 35  รูปแบบของแถบดีเอน็เอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-16) ละไม  
  (lane 17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใชไ้พรเมอร์ OPC-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที* 36  รูปแบบของแถบดีเอน็เอของตวัอยา่งมะไฟ (lane1-12) มะไฟกา (lane 13-16) ละไม  
  (lane 17-18) ลงัแข (lane 19) จาํปูลิง (lane 20-21) โดยใชไ้พรเมอร์ OPR-11 
 
 
 
 
 
 
 

     1    2    3   4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

    1    2    3    4    5    6   7   8    9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
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3.3 การคัดเลือกไพรเมอร์ที*ให้แถบดีเอ็นเอแตกต่างกัน ระหว่างพืชสกุลมะไฟ ทั>ง 5 ชนิด โดย

ปฏิกริิยาพซีีอาร์ 
  หลงัจากนาํตวัอยา่งใบมะไฟ มะไฟกา จาํนวน 3 ตวัอยา่ง มาใชใ้นการคดัเลือกไพร
เมอร์ จาํนวน 111 ไพรเมอร์ คือ OPA01-20, OPB01-20, OPC01-20, OPD01-20, OPT01-20 และ 
OPR01-11 ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ จาํนวน 73 ไพรเมอร์ และให้ความชดัเจนของแถบดี
เอ็นเอ จาํนวน 11 ไพรเมอร์ คือ OPA-10, OPB-05, OPB-18, OPC-04, OPC-05, OPD-02, OPD-03, 
OPR-04, OPR-05, OPR-06 และ OPR-11 เมืBอนาํไพรเมอร์ OPC-04, OPC-05, OPD-02, OPD-03 
และ OPR-11 มาทดสอบกบัตวัอยา่งพืชสกุลมะไฟ คือ มะไฟ จาํนวน 12 ตวัอยา่ง มะไฟกา จาํนวน 
4 ตวัอยา่ง ละไม จาํนวน 2 ตวัอยา่ง ลงัแข จาํนวน 1 ตวัอยา่ง และ จาํปูลิง จาํนวน 2 ตวัอยา่ง พบวา่ 
ให้แถบดีเอ็นเอทีBแตกต่างกนั จากนัLนจึงนาํไพรเมอร์ทีBเหลืออีก จาํนวน 6 ไพรเมอร์ มาทดสอบกบั
ตวัอยา่งพืชสกุลมะไฟดงักล่าว สามารถคดัเลือกไดอี้ก 3 ไพรเมอร์ คือ ไพรเมอร์ OPA-10, OPB-05 
และ OPB-18 รวมเป็น 8 ไพรเมอร์ ทีBให้แถบดีเอ็นเอแตกต่างชัดเจน ทาํการคดัเลือกไพรเมอร์
เพิBมเติมอีกครัL ง จาํนวน 81 ไพรเมอร์ คือ OPR12-20, OPAA01-20, OPAB01-20, OPZ01-20, 
OPAD-01, OPAD04-06, OPAD-08, OPAD-09, OPAD-11, OPAD-15, OPN-12 และOPN-16 
พบวา่ สามารถคดัเลือกไพรเมอร์ทีBใหแ้ถบดีเอน็เอแตกต่างชดัเจนอีก 2 ไพรเมอร์ คือ OPAA-10 และ 
OPAA-13 ดงันัLนไพรเมอร์ทีBทาํคดัเลือกเบืLองตน้ครัL งนีL มีจาํนวนทัLงหมด 192 ไพรเมอร์ คดัเลือกได ้
10 ไพรเมอร์ คือ OPA-10, OPB-05, OPB-18, OPC-04, OPC-05, OPD-02, OPD-03, OPR-11, 
OPAA-10 และ OPAA-13 หลงัจากนัLนนาํไพรเมอร์ทีBคดัเลือกได ้จาํนวน 10 ไพรเมอร์ มาทดสอบ
กบัตวัอยา่งพืชสกุลมะไฟจาํนวนทัLงหมด 41 ตวัอยา่ง ได้แก่ มะไฟ จาํนวน 17 ตวัอย่าง มะไฟกา 
จาํนวน 7 ตวัอยา่ง ละไม จาํนวน 6 ตวัอยา่ง ลงัแข จาํนวน 4 ตวัอยา่ง และจาํปุลิง จาํนวน 7 ตวัอยา่ง 
จากการทดสอบ พบวา่ ให้แถบดีเอ็นเอทัLงหมด จาํนวน 102 แถบ เฉลีBย 10.2 แถบต่อไพรเมอร์ เป็น
แถบดีเอน็เอทีBมีความแตกต่างกนั 81 แถบ (79.41%) และเป็นแถบดีเอน็เอทีBไมมี่ความแตกต่างกนั 21 
แถบ (20.59%) ไพรเมอร์ OPD-02 ให้จาํนวนแถบ  ดีเอ็นเอสูงสุด จาํนวน 15 แถบ ไพรเมอร์ OPB-
18 และ OPAA-10 ใหจ้าํนวนแถบดีเอน็เอนอ้ยทีBสุด จาํนวน 8 แถบ (ตารางทีB 7) 
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ตารางที*  7  ชนิดไพรเมอร์ ลาํดบัเบส จาํนวนแถบดีเอ็นเอทัLงหมด จาํนวนแถบดีเอ็นเอเหมือนกนั 
และ จาํนวนแถบดีเอน็เอต่างกนั เปอร์เซ็นตแ์ถบดีเอ็นเอทีBต่างกนั จากการใชเ้ทคนิคอาร์
เอพีดีในพืชสกุลมะไฟ ทัLง 5 ชนิด จาํนวน 41 ตน้   

 
Primer Sequence 

(5’     3’) 
Amplified  

fragments 
Monomorphic 

fragments 
Polymorphic 

fragments    
OPA-10 CAGGCCCTTC 10 3 7 
OPB-05 TGCGCCCTTC 10 4 6 
OPB-18 CCACAGCAGT 8 2 6 
OPC-04 CCGCATCTAC 10 2 8 
OPC-05 GATGACCGCC 12 3 9 
OPD-02 GGACCCAACC 15 1 14 
OPD-03 GTCGCCGTCA 11 1 10 
OPR-11 GTAGCCGTCT 9 1 8 
OPAA-10 TGGTCGGGTG 8 2 6 
OPAA-13 GAGCGTCGCT 9 2 7 

Total  102 21 81 
Polymorpic (%)   79.41 

 
 

3.3.1  การวเิคราะห์แถบดีเอน็เอที*ได้จากการทาํอาร์เอพดี-ีพซีีอาร์ 

  ผลการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอทีBไดจ้ากการทาํอาร์เอพีดี- พีซีอาร์กบัไพรเมอร์ 
จาํนวน 10 ไพรเมอร์ ทีBได้จากการคัดเลือกกบัตัวแทนกลุ่มพืชสกุลมะไฟ ทัLง 5 ชนิด จากการ
วิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ พบแถบดีเอ็นเอทีBมีความแตกต่างกนัระหวา่งตน้ และชนิด แต่ไม่พบแถบดี
เอ็นเอทีBจาํเพาะหรือใช้ระบุแต่ละชนิดได ้และไม่พบแถบดีเอ็นเอทีBจาํเพาะกบัแหล่งทีBเก็บเช่นกนั 
(ภาพทีB 37) 
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ภาพที*  37   รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8) ละไม (lane 
9-12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปุลิง (lane 17-20) จากการใชไ้พรเมอร์ OPA-10 (ก) 
OPB-05 (ข) และ OPB-18 (ค) ตามลาํดบั  

 
 

M   1     2    3   4    5    6   7     8   9   10  11  12  13  14  15 16  17  18 19  20 

ก 

M   1    2    3   4    5    6   7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

ข 

M   1     2    3   4    5    6   7    8    9   10  11 12  13  14  15 16  17  18 19  20 

ค 
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ภาพที* 38 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8) ละไม (lane 9-

12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปุลิง (lane 17-20) จากการใชไ้พรเมอร์ OPC-04 (ก) OPC-
05 (ข) และ OPD-02 (ค) ตามลาํดบั  

M    1    2    3    4   5     6    7    8   9   10   11 12  13 14  15  16  17 18  19  20 

ก 

M   1    2    3    4     5    6    7    8     9   10  1112  13 14  15  16  17 18 19 20 

ข 

M    1    2    3   4    5    6    7    8    9  10  11  12  13 14  15  16  17 18  19  20 

ค 
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ภาพที* 39 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8) ละไม (lane 9-
12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปุลิง (lane 17-20) จากการใชไ้พรเมอร์ OPD-03 (ก) OPR-
11 (ข) และ OPAA-10 (ค) ตามลาํดบั  

M  1    2    3    4    5   6    7   8    9   10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20 

ก 

M   1    2    3    4    5    6   7    8   9   10  11 12  13  14  15  16 17 18  19  20 

ข 

M   1    2    3   4    5    6    7    8   9   10   11 12  13 14  15  16  17 18  19  20 

ค 
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ภาพที* 40  รูปแบบของแถบดีเอน็เอของตวัอยา่งมะไฟ (lane 1-4) มะไฟกา (lane 5-8) ละไม (lane 9-
12) ลงัแข (lane 13-16) และจาํปุลิง (lane 17-20) จากการใชไ้พรเมอร์ OPAA-13   

 

3.3.2  การศึกษาความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างพืชสกุล

มะไฟ ทั>ง 5 ชนิด 

 จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลมะไฟ ทัLง 5 ชนิด คือ 
มะไฟ มะไฟกา ละไม ลงัแข และจาํปุลิง โดยใชแ้ถบดีเอน็เอทีBไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคอาร์เอ
พีดี ทัLงหมด 102 แถบ นาํไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมด้วยการ
วิเคราะห์ UPGMA cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม 
NTSYS version 2.1 (Rohlf, 2002) 
 ผลการวิเคราะห์หาดัชนีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลมะไฟ 
จาํนวน 41 ตน้ พบวา่ มีคา่อยูใ่นช่วง 0.634-0.974 โดยมีคา่เฉลีBย เทา่กบั 0.714 และจากเดนโดรแกรม
สามารถจดักลุ่มตามความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม ไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ (ภาพทีB 41) 
ดงันีL  
 กลุ่มทีB I คือ กลุ่มมะไฟ (mafai) ทัLงหมดอยูใ่นกลุ่มนีL  
  กลุ่มทีB II คือ กลุ่มมะไฟกา (mafai-ka) และละไม (la-mai) กลุ่มนีLสามารถ
แบง่ยอ่ยไดอี้ก 2 กลุ่ม คือ 1) มะไฟกา จาํนวน 4 ตวัอยา่ง 2) ละไม จาํนวน 6 ตวัอยา่ง และพบมะไฟ
กา อีก 3 ตวัอยา่ง ในกลุ่มนีLดว้ย 
  กลุ่มทีB III คือ กลุ่มลงัแข (lang-khae) และจาํปุลิง (cham-pu-ling) กลุ่มนีL
สามารถแบง่ยอ่ยไดอี้ก 2 กลุ่ม คือ 1) ลงัแข จาํนวน 2 ตวัอยา่ง 2) จาํปุลิง จาํนวน 7 ตวัอยา่ง และพบ
ลงัแข อีก 2 ตวัอยา่ง 

M    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11 12 13 14  15  16  17 18  19  20 
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 จากค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหวา่งชนิดได ้โดยพบวา่ มะไฟกา มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบัละไม เช่นเดียวกบั 
ลงัแขและจาํปุลิงทีBอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั โดยมีคา่ดชันีเทา่กบั 0.749 และ 0.752 ตามลาํดบั (ตารางทีB 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที* 41 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุลมะไฟ ทัLง 5 ชนิด จาํนวนทัLงหมด 41 
ตน้ จากการสร้างดว้ย UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 

 
 
 
 

I 

II 

III 
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ตารางที*  8  คา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลมะไฟ ในแต่ละชนิด จาํนวน 41 ตน้ 
 
 

Mafai Mafai-ka La-mai 
 
Lang-khae 
 

 
Cham-pu-ling 
 

Mafai 
 

1.000     

Mafai-ka 
 

0.734 1.000    

La-mai 
 

0.642 0.749 1.000   

Lang-khae 
 

0.606 0.602 0.609  1.000  

Cham-pu-ling 
 

0.652 0.624 0.634                 0.752                  1.000 
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4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 
 

  จากการศึกษาความแตกต่างระหวา่งพืชสกุลมะไฟทัLง 5 ชนิด ทาํการสํารวจ และ
เก็บตวัอยา่งจากจงัหวดัต่างๆ ทางภาคใต ้โดยอาศยัพืLนฐานความแตกต่างของลกัษณะสัณฐานของ
ผลและใบพืชทัLง 5 ชนิด ผลการสกดัดีเอ็นเอโดยใช้ CTAB บพัเฟอร์ พบวา่ไดป้ริมาณดีเอ็นเอทีB
เพียงพอ แต่คุณภาพทีBไดไ้ม่ดีนกั เนืBองจากมีการปนเปืL อนสารพวกพอลีแซ็กคาไรด์ ซึB งอาจมีผลต่อ
การทาํพีซีอาร์เนืBองจากมีผลยบัย ัLงการทาํงานของเอนไซม ์Taq polymerase ดงันัLนจึงตอ้งลดปริมาณ
พอลีแซ็กคาไรด์ส่วนเกิน ซึB งทาํไดโ้ดยการเพิBมความเขม้ขน้ของ CTAB ระหวา่งขัLนตอนการสกดัดี
เอ็นเอ ดงัรายงานของมินตา (2547) ทีBทาํการสกดัดีเอ็นเอจากใบปรง ซึB งพบวา่ CTAB เขม้ขน้ 4% 
สามารถสกัดดีเอ็นเอของปรงได้ปริมาณมากทีBสุด และให้ดีเอ็นเอทีBมีคุณภาพดี นอกจากนีL นีL  
Crowley และคณะ (2003)  รายงานวา่ควรเติม NaCl เขม้ขน้ 2M ในขัLนตอนของการตกตะกอนดีเอ็น
เอโดย isopropanol เพืBอแยกพอลีแซ็กคาไรด์ออกจากดีเอ็นเอซึB งมีผลทาํให้คุณภาพของดีเอ็นเอดีขึLน 
ผลการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดีกบัไพรเมอร์ทีBคดัเลือกแลว้ จาํนวน 10 ไพรเมอร์ พบวา่ให้แถบดีเอ็นเอทีB
แตกต่างกนัจาํนวน 81 แถบ (79.41%) นบัว่าเป็นพืชทีBมีความแตกต่างทางพนัธุกรรมค่อนขา้งสูง 
เมืBอวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ ไม่พบแถบดีเอ็นเอทีBจาํเพาะกบัชนิดหรือแหล่งทีBเก็บตวัอยา่ง อยา่งไรก็
ตาม ตวัอยา่งแต่ละชนิดทีBนาํมาศึกษายงัมีนอ้ย เพราะบางชนิดโอกาสทีBจะไปเก็บมาศึกษาค่อนขา้ง
ยาก เนืBองจากบางชนิดพบขึLนอยูใ่นป่าแถบเทือกเขาในเขต 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เมืBอพิจารณา
ผลจากเดนโดรแกรม  สามารถแยกพืชสกุล Baccaurea ทัLง 5 ชนิดไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ มะไฟ 
มะไฟกาและละไม ลงัแขและจาํปุลิง แต่ละกลุ่มสามารถแบง่เป็นกลุ่มยอ่ยไดต้ามชนิดของพืช  แมว้า่
จะมีบางตวัอยา่งทีBถูกจดักลุ่มใกลชิ้ดกบัชนิดอืBนมากกวา่ชนิดเดียวกนั เช่น มะไฟกา บางตวัอยา่งกบั
ละไม ซึB งเมืBอดูจากลกัษณะภายนอก (ผล และสีผล) ของตวัอยา่งเหล่านัLน พบวา่สามารถแยกชนิด
ออกจากกนัไดช้ดัเจน ในกรณีนีLอธิบายไดว้า่ อาจจะเกิดการผสมขา้มในพืชคนละชนิด ซึB งมีโอกาส
เป็นไปได้เนืBองจากช่วงเวลาการออกดอกของพืชทัLงสองชนิดใกล้เคียงกนั  อย่างไรก็ตามตอ้งมี
การศึกษาเพิBมเติมความเป็นไปได้ในการผสมข้ามชนิดเพืBอการยืนยนัผล เมืBอเปรียบเทียบความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมในกลุ่มพืชชนิดเดียว พบวา่กลุ่มละไมมีความหลากหลายทางพนัธุกรรม
น้อยทีBสุด เมืBอเทียบกับทัL ง 5 ชนิดทีBท ําการศึกษา ส่วนกลุ่มมะไฟกามีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมสูงทีBสุด ทัLงนีL มะไฟกาเป็นพืชทีBขึLนเองตามธรรมชาติในป่า ผลมีรสชาติเปรีL ยวไม่เป็นทีB
นิยมบริโภค ไมไ่ดมี้การนาํมาปลูกเพืBอรับประทานผล เช่นมะไฟ หรือละไม การขยายพนัธ์ุทีBเกิดขึLน
เองในธรรมชาติคือจากเมล็ด ดงันัLนความแปรปรวนทางพนัธุกรรมจึงค่อนขา้งสูง  จากผลการศึกษา
ครัL งนีL แสดงให้เห็นวา่เทคนิค RAPD สามารถใชใ้นการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
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พืชในกลุ่มนีLได ้แต่เทคนิค RAPD ก็มีขอ้จาํกดั คือเป็นเครืBองหมายแบบข่ม ดงันัLนขอ้มูลทีBไดอ้าจไม่
ครบสมบูรณ์  เพราะพืชสกุลนีL มีฐานพนัธุกรรมค่อนขา้งกวา้ง ถา้จะศึกษาวิวฒันาการของพืชสกุลนีL  
คงตอ้งใชว้ธีิการศึกษาลาํดบัเบสเพืBอความชดัเจน 
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พชืสกลุ Bouea  

ตรวจเอกสาร 

 

1. พชืสกลุ Bouea 
พืชสกุล Bouea เป็นพืชที�จดัอยูใ่นวงศ ์Anacardiaceae (Cashew family) เช่นเดียวกบั

มะม่วง  มะม่วงหิมพานต ์ มะกอก มีชื�อสามญัองักฤษวา่ Gandaria, Maprang, Marian plum และ 
Plum mango ส่วนชื�ออื�นๆตามภูมิภาค เช่น Ramania (อินโดนีเซีย) (Verheij and Coronel, 1999) 
Kundang, Rembunia, seta (มาเลเซีย) (Ding, 1978) พืชสกุลนีS เป็นไมผ้ลเมืองร้อน ที�ไม่มีการผลดัใบ 
มีถิ�นกาํเนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ประเทศพม่า ไทย ลาว กมัพูชา มาเลเซีย ในประเทศ
ไทยมีการกระจายตวับริเวณภาคใต ้มีผลคลา้ยไข่ไก่ เมื�อดิบมีสีเขียวอ่อน เมื�อสุกจะมีสีเหลือง มีทัSง
รสเปรีS ยว รสหวาน และรสเปรีS ยวอมหวาน จะออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม และผลแก่
ช่วงมีนาคม-เมษายน (เตม็, 2523) ปัจจุบนัพืชสกุล Bouea มีความสําคญัต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ 
เกษตรกรจะนิยมปลูกเป็นการคา้ โดยการผลิตจะอยูใ่นช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม แมว้่าจะมี
ความตอ้งการของตลาดเพิ�มขึSนทุกปี แต่กย็งัคงมีอุปสรรคดา้นการผลิตอยู ่คือ สภาพอากาศที�มีความ
แปรปรวนในรอบปี และการกลายพนัธ์ุของตวัพืชภายในสกุลเอง เพราะขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีเพาะเมล็ด 
และใชกิ้�งทาบ รวมถึงการขยายพนัธ์ุของพืชในสกุลนีS จะทาํไดช้้า เพราะกิ�งพนัธ์ุค่อนขา้งมีราคาสูง 
ราคา 150-100 บาทต่อตน้ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2550) 

 
ก า ร จาํ แ น ก ต า ม ลกั ษ ณ ะ ทางพฤกษศาสตร์พืชในสกุล Bouea ไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 
1. Bouea microphylla Griff. คือ มะปรางที�มีใบเล็ก ไดแ้ก่ มะปรางป่าหรือทางภาคใต ้

เรียก “มะปริง” ชื�ออื�นๆ เช่น ปริง ตง ส้มปริง โคง้ (เขมรสุรินทร์) มีรสเปรีS ยว ผลเล็ก นิยมบริโภคผล
ดิบและยอดใชต้าํนํS าพริก ใส่แกงส้มหรือจิSมทานกบัมนักุง้พบขึSนทั�วไปทางภาคใต ้ ลําต้น มีขนาด
กลางสูง 8-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่กลมกวา้ง หรือบางครัS งเป็นรูปกรวย เปลือกเรียบสีเทาปนดาํ มี
นํS ายางสีเหลืองซึม ใบ มีใบเดี�ยวออกตรงขา้มกนัเป็นคู่ๆ และแต่ละคู่สลบัทิศทางกนั ใบอ่อนสีม่วง
ห้อยยอ้ยลง รูปขอบขนานหรือรูปหอก กวา้ง 2-6 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนใบมน หรือสอบเขา้
เล็กนอ้ย ปลายใบเรียวและเป็นติ�งทู่ๆ เนืSอใบหนาเกลีSยงเป็นมนั เส้นแขนงใบโคง้ขนานกนัมี 16-18 
คู ่ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื�นบา้ง ใบแก่มกัมีคราบขาว กา้นใบยาว 1-2 ซม. ดอก มีสีเหลืองอ่อนหรือ
ปนเขียวอ่อน ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ�ง มีทัSงดอกแยกเพศและสมบูรณ์เพศ ดอกเพศผูมี้
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จาํนวนมากและขนาดเล็กกวา่ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมีอยา่งละ 4-5 กลีบ 
โคนกลีบรองกลีบดอกเชื�อมติดกนัเป็นรูปถว้ย เกสรตวัผูมี้ 4-5 อนั กา้นอบัเรณูสัSนมาก รังไข่ในดอก
เพศผูไ้ม่มี ส่วนในดอกสมบูรณ์เพศรังไข่เบีSยว หลอดท่อรังไข่สัSนมาก ปลายแยกเป็น 3 แฉก ผล มี
ลกัษณะกลมรีๆ ผิวผลบาง มีเนืSอเยื�อหุ้ม ผลแก่สีเหลืองมีรสเปรีS ยวหรือหวาน เมล็ดแข็ง มีเสีS ยนมาก 
เมล็ดในสีมว่ง (นิดดา และทวทีอง, 2550) 
 

2. B. macrophylla Griff. คือ มะปรางที�ปลูกกนัโดยทั�วไปเป็นชนิดที�มีความสําคญั
ทางเศรษฐกิจ ลําต้น เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง-ใหญ่ เมื�อตน้เจริญเติบโตเต็มที� สูงไดถึ้ง 15-30 เมตร 
มีรูปทรงตน้คอ่นขา้งแหลมถึงทรงกระบอก มีกิ�งกา้นสาขาคอ่นขา้งทึบ มีรากแกว้แขง็แรง ใบ เป็นใบ
เดี�ยวออกจากกิ�งแบบตรงขา้ม เรียงสลบักนั รูปใบเรียวแหลม หรือรูปใบหอก กวา้ง 3.5 เซนติเมตร 
ยาว 14 เซนติเมตร เป็นไมผ้ลที�มีใบดกมาก ในรอบ 1 ปี จะแตกใบอ่อน 1-3 ครัS ง ดอก ออกเป็นช่อ 
แบบ panicle เกิดบริเวณ ปลายกิ�งแขนงช่อดอกยาว 8-15 เซนติเมตร ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
(เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูใ่นดอกเดียวกนั) มีกลีบเลีSยงสีเขียว 4 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 4 กลีบ 
ผล ผลเป็นแบบ Drupe มีลกัษณะทรงกลมรูปไข่และกลม ปลายเรียวแหลม มีผล 1-15 ผลต่อช่อ 
เปลือกผลเรียบเกลีS ยงเป็นมนั ผลดิบมีสีเขียวอ่อน-เขียวเขม้ตามอายุของผล ผลสุกมีสีเหลืองหรือ
เหลืองอมส้ม เปลือกผลนิ�ม เนืSอสีเหลืองแดงส้มออกแดงแลว้แต่ชนิดพนัธ์ุ รสชาติหวาน-อมหวาน
อมเปรีS ยว หรือ เปรีS ยว-เปรีS ยวจดั เมล็ด ผลหนึ�งจะมีเพียงเมล็ดเดียวเท่านัSนลกัษณะเมล็ดคลา้ยเมล็ด
มะม่วง ส่วนผิวของกะลาเมล็ดมีลกัษณะเป็นเส้นใย เนืSอของเมล็ดทัSงสีขาวและสีชมพูอมม่วง มีรส
ขมฝาดและขม ใน 1 เมล็ด สามารถเพาะกลา้ได ้1 ตน้ (นรินทร์, 2537) 
 

3. B. oppositifolia (Roxb.) Meisn. (ชื�อพอ้ง: B. burmanica Griff.) คือ มะยง ซึ� ง
เป็นชนิดที�มีความสาํคญัทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกบัมะปรางมีลกัษณะเด่นที�รสชาติ คือ จะมีรสหวาน
อมเปรีS ยวต่างจากมะปรางที�จะมีเพียงรสเดียวคือถา้เป็นมะปรางหวานก็จะมีรสหวานเด่น หากเป็น
มะปรางเปรีS ยวก็จะมีรสเปรีS ยวมาก ลกัษณะทั�วไปทางพฤกษศาสตร์คลา้ยกบั Bouea macrophylla 
Griff.  แต่ลาํตน้จะค่อนขา้งกลม สูงประมาณ 4-9 เมตร เป็นไมเ้นืSอแข็ง เปลือกค่อนขา้งขรุขระมี
สะเก็ด มียางสีขาว ระบบรากแก้วแข็งแรงค่อนข้างทนแล้งได้ดี ผลมีขนาดใหญ่กว่า Bouea 
macrophylla Griff. (สุนทรียา, 2545) 

 
โดยทั�วไปมกัจะคุน้เคยกบัการจาํแนกมะยงและมะปรางตามลกัษณะของรสชาติที�

รับประทานกนัมากกวา่ โดยจาํแนกเป็น 3 กลุ่ม (สรัสวดี และปฐพีชล, 2531) คือ 
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มะปรางเปรี�ยว เป็นมะปรางที�มีรสเปรีS ยวจดั ทัSงผลสุกและผลดิบ ขนาดของผลมี
ทัSงขนาดผลเล็กและขนาดผลใหญ่ ชาวสวนเรียกวา่ “กาวาง” ทัSงนีS มีเรื�องเล่ากนัวา่ มีนกกาที�หิวโซ 
บินมาเห็นสีเหลืองน่ากินของผลไมช้นิดนีS  จึงรีบมาจิกกิน เพื�อลิSมรสดูถึงกบัตอ้งรีบวางทิSงไป เพราะ
รสชาติที�เปรีS ยวจดัใกลเ้คียงกบัมะดนันั�นเอง จึงเป็นที�มาของชื�อดงักล่าว ซึ� งมะปรางเปรีS ยวหรือ
กาวางเหมาะสําหรับนาํมาแปรรูปเป็นมะปรางดอง แช่อิ�ม หรือ นํS ามะปราง มากกวา่บริโภคสด
โดยตรง ซึ� งพนัธ์ุที�น่าสนใจ ไดแ้ก่ พนัธ์ุกาวางของสุโขทยั นครนายก และ นนทบุรี 

 

มะปรางหวาน มะปรางประเภทนีS เมื�อผลดิบจะมีรสมนั และเมื�อผลสุกจะมีรสหวาน 
ซึ� งจะมากน้อยขึSนอยูก่บัพนัธ์ุ ขนาดของผลมีทัSงผลขนาดเล็กถึงใหญ่ เมล็ดโต เนืSอน้อย เวลา
รับประทานมาก ๆ หรือโดนยางที�ผลจะทาํ ให้มีอาการระคายคอ โดยตน้พนัธ์ุที�มีชื�อเสียง คือ 
มะปรางหวานที� ต. ท่าอิฐ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี (มะปรางท่าอิฐ) ปัจจุบนัมีพนัธ์ุที�น่าสนใจหลาย
พนัธ์ุ เช่น ท่าอิฐไข่ทอง ไข่เป็ด ทองใหญ่ ลุงชิต แม่อนงค ์ศรีกฤติยาศรีมาลา สุวรรณบาตร หวาน
นํSาผึSง พจ. 01 พจ. 031 พจ. 09 ฯลฯ 

 

มะยง เป็นมะปรางที�มีรสหวานอมเปรีS ยว สามารถจาํแนกได ้2 พวก คือ พวกที�มีรส
เปรีS ยวมากกวา่หวาน เรียกวา่ “มะยงห่าง” ส่วนพวกที�มีรสหวานมากกวา่เปรีS ยว เรียกวา่ “มะยงชิด” 
ซึ� งขนาดผลมีขนาดใหญ่กวา่มะปรางหวาน มีเนืSอมาก เสีS ยนนอ้ย ปัจจุบนันิยมปลูกกนัมาก และสร้าง
รายไดใ้ห้กบัผูป้ลูกไดม้ากกวา่อยา่งอื�น โดยพนัธ์ุมะยงชิดที�น่าสนใจ เช่น ทูลเกลา้ แกว้กลางดง ลุง
ฉิม ไข่ไก่ แม่ระมาด ท่าด่าน พลอยสุวรรณ สวสัดี กอ้นแกว้ สวนพลูศรี พจ. 001พจ. 007พจ. 0026 
ฯลฯ  
 

ความแตกต่างระหว่างมะปรางกบัมะยง 

โดยมีการสันนิษฐานวา่มะปรางกบัมะยงนัSนเป็นพืชชนิดเดียวกนั แต่เนื�องมาจาก
การขยายพนัธ์ุโดยใช้เมล็ดนัSนมกัทาํให้เกิดการกลายพนัธ์ุไปจากเดิม ส่งผลทาํให้ลักษณะที�
แสดงออกแตกต่างกนัไป (ตารางที� 9) ดว้ยเหตุนีS จึงถูกเรียกแยกออกเป็นหลายกลุ่ม เช่น มะปราง
หวาน มะยงชิด มะยงชิดห่าง มะปรางเปรีS ยว กาวาง ฯลฯ ซึ� งการแบ่งลกัษณะมะปรางออกเป็นกลุ่ม
นัSนไม่มีกฎเกณฑ์ตายตวั ส่วนใหญ่จะจาํแนกโดยใชล้กัษณะรสชาติร่วมกบัขนาดของผลเป็นหลกั 
ส่วนลกัษณะอื�น ๆ ไดแ้ก่ ทรงพุม่ ขนาดของใบ การเรียงตวัของใบ เส้นใบสีของยอดอ่อน รสของ
ยอดอ่อน ยงัไม่มีการศึกษาลกัษณะเหล่านีS เพื�อคดัแยกกลุ่มของมะปราง และโดยทั�วไปเกษตรกร 
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นกัวิชาการ หรือบุคคลทั�วไป ก็ไม่นิยมใช้ลกัษณะเหล่านีS เนื�องจากไม่สามารถแยกไดอ้ยา่งเด่นชดั 
นอกเหนือจากรสชาติและขนาดผลเทา่นัSน 
 
ตารางที' 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งมะปรางหวานกบัมะยงชิด 

ข้อเปรียบเทยีบ มะปรางหวาน มะยงชิด 

สีผลดิบ เขียวออกซีด ผลใส เขียวจดักวา่มะปราง 

สีผลสุก เหลืองอ่อน เหลืองแกมส้ม 
รสชาติผลดิบ รสมนั รสเปรีS ยว 

รสชาติผลสุก รสหวานสนิท รสหวานอมเปรีS ยวเล็กนอ้ย 

ขนาด เล็กกวา่มะยงชิด ใหญ่กวา่มะปรางหวาน  
ยาง มียางอยู่ในส่วนของผล ซึ� งรบกวน

หลอดอาหาร ทาํใหร้ะคายคอ 
ไมมี่ยางอยูใ่นส่วนของผล  
ไมท่าํใหเ้กิดอาการระคายคอ 

ที�มา: สุรชยั (2541)  

 

ความสําคัญและประโยชน์ 

ปัจจุบนัมะปรางหวานและมะยงชิดถือเป็นไมผ้ลเศรษฐกิจที�สําคญัอีกชนิดหนึ� งที�
เกษตรกรนิยมปลูกเป็นการคา้ โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาด ตัSงแต่เดือนกุมภาพนัธ์จนถึงมีนาคม แหล่ง
ปลูกสําคญัไดแ้ก่ นครนายก อ่างทอง ปราจีนบุรี นครสวรรค ์พิจิตร สุโขทยั อุตรดิตถ ์นครราชสีมา
ชยันาท กาํแพงเพชร ลาํ พูน สิงห์บุรีเพชรบุรี ระนอง เป็นตน้ การขยายพืSนที�ปลูกทาํไดช้า้ เนื�องจาก 
ตน้พนัธ์ุยงัมีราคาแพง โดยมีราคากิ�งพนัธ์ุประมาณ 150-500 ต่อตน้ ในปี 2546 มีพืSนที�ปลูกรวมทัSง
ประเทศ ประมาณ 17,421 ไร่ ผลผลิตรวม ป ร ะ ม า ณ 14,162 ตนั ส่วนใหญ่ใช้บริโภค
ภายในประเทศ โดยจงัหวดันครนายก เป็นแหล่งที�มีพืSนที�ปลูกมากที�สุดถึง 3,000 ไร่ เป็นไมผ้ลที�มี
ศกัยภาพเป็นที�ตอ้งการของตลาด การจาํหน่ายมะปรางหวาน มะยงชิดผลใหญ่ จากสวนที�มีคุณภาพ 
ผูซื้Sอจะตอ้งสั�งจองไวล่้วงหนา้ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตไดกิ้โลกรัมละ 150-250 บ า ท  ผลที�มี
ตาํหนิหรือตกเกรดยงัสามารถขายไดใ้นราคา 30-40 บาท ซึ� งถือวา่ไดร้าคาดีมากเมื�อเทียบกบัไมผ้ล
ชนิดอื�น ๆ ปัญหาที�สําคญัในการผลิตไมผ้ลชนิดนีSก็คือ ผลผลิตมีคุณภาพตํ�า และอายุการเก็บรักษา
สัSน จากการวเิคราะห์คุณคา่ทางอาหารจากผลมะปรางสด 100 กรัม แสดงดงัตารางที� 10 
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ตารางที' 10 คุณคา่ทางอาหารจากผลมะปรางสด 100 กรัม 

ส่วนประกอบ หน่วย ส่วนประกอบ หน่วย 

1. พลงังาน 60.0  หน่วย 7. เหล็ก 0.9  มิลลิกรัม 
2. ความชืSน 83.0  เปอร์เซ็นต ์ 8. วติามิน เอ 400  ไอย ู
3. โปรตีน 0.8  กรัม 9. วติามิน บี 1 0.04  มิลลิกรัม 
4. ไขมนั 0.1  กรัม 10. วติามิน บี 2 0.04  มิลลิกรัม 
5. คาร์โบไฮเดรต 15.7  กรัม 11. วติามิน ซี 107  มิลลิกรัม 
6. ฟอสฟอรัส 22.0 มิลลิกรัม 12. ไนอาซีน 0.4  มิลลิกรัม 
   ที�มา: นรินทร์ (2537) 
 

สรรพคุณทางสมุนไพร 
ผลมะปรางและมะยงสุกมีวิตามินซีสูง ช่วยป้องกนัเลือดออกตามไรฟัน และโรค

หวดั มีแคลเซียมช่วยป้องกันกระดูกและฟันเปราะหักง่าย มีวิตามินบี ช่วยในการย่อยอาหาร 
เสริมสร้างการทาํงานของกลา้มเนืSอและหัวใจ ช่วยป้องกนัเหน็บชา  ผลมะปริงดิบ มีกรดอินทรีย์
และวติามินซีสูงกวา่ในผลสุก แกอ้าการไอและเจ็บคอ เนื�องจากมีเสมหะ แกเ้สลดหางววั แกน้ํS าลาย
เหนียว ช่วยฟอกโลหิต ผลมะปริงสุก มีกรดอินทรียห์ลายชนิด มีนํS าตาลและวิตามินเอสูง นอกจากนีS
ยีงประกอบดว้ยฟอสฟอรัสและแคลเซียม ที�ช่วยเสริมสร้างการทาํงานของกระดูก ในส่วนของราก
ใชใ้นการถอนพิษสาํแดง แกไ้ขก้ลบั แกไ้ขต้วัร้อน (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2542) 
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2. วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 2.1 ศึกษาความแตกต่างระหว่างพชืสกลุ Bouea โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

   เกบ็ตวัอยา่งใบ ดอก ผล และเมล็ด โดยทาํการเกบ็รวบรวมพืชสกุล Bouea ที�พบใน
ภาคใตข้องประเทศไทย 
 
2.2 ศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุ Bouea โดยอาศัยเครื'องหมายอาร์เอพดี ี

 

  2.2.1 การเกบ็ตัวอย่าง 

       สุ่มเก็บตัวอย่างใบ (ใบอ่อน) ของมะปริง และมะปราง โดยเก็บตัวอย่าง
ประมาณ  1 – 2 ใบต่อตน้ เพื�อนาํมาสกดัดีเอน็เอ 
 
  2.2.2 การสกดัดีเอน็เอ 

        ทาํการสกดัดีเอ็นเอจากมะปริงและมะปรางที�สุ่มเก็บ โดยใช้ใบสดจากแต่ละ
ตน้จาํนวนประมาณ 200 มิลลิกรัมนํS าหนกัสด บดให้ละเอียดโดยใชไ้นโตรเจนเหลวจนตวัอยา่งพืช
ละเอียดเป็นผง เติมสารละลาย CTAB  ร่วมกบั β-mercaptoethanol เข้มข้น 2% ปริมาตร 750 
ไมโครลิตร ในโกร่ง ซึ� งดดัแปลงจาก Doyle และ Doyle (1990) จากนัSนใส่ในหลอดขนาด 1.5 
มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้กนั นาํไปบ่มที�อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมา
ทุก 10 นาที เติม isoamyl : chloroform (1 : 24)  ปริมาตร 750 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบาๆ ปั�น
เหวี�ยงใชค้วามเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 
มิลลิลิตรใหม่ เติมไอโซโพรพานอล 500 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพื�อตกตะกอนดีเอ็นเอ ลา้ง
ตะกอนดีเอ็นเอดว้ยเอธานอล ความเขม้ขน้ 70% ที�ผา่นการแช่เยน็ 3 ครัS ง ทิSงให้แห้งที�อุณหภูมิห้อง 
หลงัจากนัSนละลายตะกอนดีเอน็เอดว้ย TE buffer 20 ไมโครลิตร ที�อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาดีเอ็นเอที�
อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส จนกวา่จะนาํมาใช ้
 

 2.2.3 การตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

       ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที�สกัดได้ด้วยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอ
มาตรฐาน โดยการทาํ อิเล็กโตรโฟรีซิสบนอะกาโรส เขม้ขน้ 0.7% แรงเคลื�อนไฟฟ้า 100 โวลต ์ใน
สารละลาย TAE บฟัเฟอร์ เป็นเวลา 20 นาที ยอ้มแถบ ดีเอ็นเอที�ไดด้ว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ แลว้นาํไป
ตรวจสอบภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดว้ยเครื�อง Gel documentation  
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2.2.4 การเพิ'มปริมาณดีเอน็เอแบบสุ่ม โดยเทคนิคพซีีอาร์ 

      นาํดีเอน็เอที�สกดัไดม้าใชใ้นการคดัเลือกไพรเมอร์ในเบืSองตน้ จาํนวน 19 ไพร
เมอร์ (OPA01-20, OPB01-20, OPC01-20, OPD01-20, OPT01-20, OPR01-20, OPAA01-20, 
OPAB01-20, OPZ01-20, OPAD-01, OPD-04, OPAD-05, OPAD-06, OPAD-08, OPAD-09, 
OPAD-11, OPAD-15, OPN-12 และ OPN-16) ในเบืSองตน้ทาํการเก็บตวัอยา่งมะปริงและมะปราง 
อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง คดัเลือกไพรเมอร์ แลว้เพิ�มปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มโดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ สภาพที�
เหมาะสมในการทาํพีซีอาร์จากปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร ใช้ความเขม้ขน้ของสารละลายต่างๆ 
ดงันีS  ดีเอ็นเอแม่พิมพ ์60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เขม้ขน้ 0.3 ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม ์Taq polymerase 
เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ dNTP เขม้ขน้ 100 มิลลิโม
ลาร์ ตัSงอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิที�ใช้เริ�มตน้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ตามดว้ย
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที 37 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที จาํนวน
ทัSงสิSน 41 รอบ และรอบสุดทา้ยตามดว้ย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที หลงัทาํพีซีอาร์ นาํสารละลาย
ดีเอ็นเอที�เพิ�มปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาดของชิSนดีเอ็นเอ ดว้ยวิธีอิเล็ก
โตรโฟรีซิสบนแผ่นวุน้ LE อะกาโรส ที�มีความเข้มข้น 1.5% ละลายใน TBE buffer ใช้
แรงเคลื�อนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 นาที ยอ้มแถบดีเอน็เอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ลา้งนํS า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 
นาโนเมตร ดว้ยเครื�อง Gel documentation คดัเลือกไพรเมอร์ที�สามารถเพิ�มปริมาณและให้แถบดี
เอน็เอที�มีความแตกต่างระหวา่งตวัแทนประชากรแต่ละชนิด 
 

 2.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
            นําไพรเมอร์ที�คดัเลือกได้ มาใช้เพิ�มปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทัS งหมด 

คดัเลือกไพรเมอร์ที�ทาํใหเ้กิดแถบดีเอน็เอที�แตกต่างกนัระหวา่งประชากรทัSงหมด ศึกษารูปแบบของ
ดีเอ็นเอที�ได ้วิเคราะห์ผล แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหวา่งชนิดในพืชสกุล 
Bouea 
 
         2.2.6 การศึกษาและความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมระหว่างพชืสกลุ Bouea 
        ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งแถบดีเอ็นเอที�ได ้โดยแปลงขอ้มูลจาก
แถบดีเอน็เอที�ไดเ้ป็นแบบ Binary คือ ให้ตาํแหน่งที�ปรากฏแถบดีเอ็นเอ มีค่าเท่ากบั 1 และตาํแหน่ง
ที�ไมป่รากฏแถบดีเอน็เอมีคา่เทา่กบั 0 เปรียบเทียบ ณ ตาํแหน่งเดียวกนั โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอที�
มีความชดัเจนและเพิ�มปริมาณได้สมํ�าเสมอเมื�อมีการทาํพีซีอาร์ซํS า 2 ครัS ง วิเคราะห์ความสัมพนัธ์



 

และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมดว้ยการใช ้
ตามวธีิของ Jaccard (1908) 
 
 

3. ผลการทดลอง 

3.1. พนัธุกรรมของพชืสกลุ  
 

3.1.1 การเกบ็ตัวอย่างพชื
เก็บตวัอยา่งพืชสกุล

ไดแ้ก่ มะปริง (B.  microphylla 
ในภาคใตไ้ดแ้ก่ เขตพืSนที�จงัหวดัสงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และชุมพร 
สัณฐานวทิยาของตวัอยา่งพืช ไดแ้ก่ ลกัษณะใบ และผล

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที' 42 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของพืชสกุล

ทางพนัธุกรรมดว้ยการใช ้UPGMA cluster analysis หาค่า 
Jaccard (1908) กบัโปรแกรม NTSYS pc-2.1 (Rohlf, 2002) 

พนัธุกรรมของพชืสกลุ  Bouea โดยอาศัยลกัษณะสัณฐานวทิยา 

การเกบ็ตัวอย่างพชื 
เก็บตวัอยา่งพืชสกุล Bouea จากแหล่งที�พบในภาคใต ้ 2 ชนิด (species

microphylla Griff.) และ มะปราง (B.  macrophylla Griff.) 
ในภาคใตไ้ดแ้ก่ เขตพืSนที�จงัหวดัสงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และชุมพร (ตารางที� 
สัณฐานวทิยาของตวัอยา่งพืช ไดแ้ก่ ลกัษณะใบ และผล (รูปที' 42) 

ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของพืชสกุล Bouea คือ มะปริง (ก) และมะปราง 

70 

หาค่า Similarity coefficient 

species) จาํนวน 20 ตน้ 
.) ที�พบจากแหล่งต่างๆ 

ตารางที� 11) บนัทึกลกัษณะ

และมะปราง (ข) 

ก 

ข 
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ตารางที' 11 ชนิด (species) สถานที�เก็บตวัอย่าง และจาํนวนตวัอย่าง พืชสกุล Bouea ที�ใช้ใน

การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยอาศยัลกัษณะสัณฐานวิทยา และเทคนิค

อาร์เอพีดี 

ชนิด สถานที'เกบ็ จํานวนตัวอย่าง (ต้น) 

มะปริง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 3 
สวนรุกขชาติเขาพุทธทอง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 2 
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต ้ต.ทุง่คา่ย อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 1 
ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร  ต.วสิัยใต ้ อ.สว ีจ.ชุมพร 1 
สถานีวจิยัคลองหอยโขง่  ต.คลองหอยโขง่ อ.คลองหอยโขง่  
จ.สงขลา 

5 

ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 
 ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง 3 
มะปราง สถานีวจิยัคลองหอยโขง่  ต.คลองหอยโขง่ อ.คลองหอยโขง่  

จ.สงขลา 
2 

ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 
ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง 1 

รวม 20 

 

 

3.2 พนัธุกรรมของพชืสกลุ Bouea โดยใช้เทคนิคอาร์เอพดี ี

   3.2.1 การสกดัดีเอน็เอ  

  จากการสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Bouea โดยใช้สารละลาย CTAB พบว่า 
สามารถสกดัดีเอน็เอไดป้ริมาณแต่ละครัS งประมาณ 40-80 นาโนกรัม (รูปที� 43) ดีเอ็นเอที�ไดคุ้ณภาพ
ไมดี่มากนกั เนื�องจากใบของพืชสกุลนีS มีสารประกอบฟีนอลิกคอ่นขา้งสูง จึงทาํใหมี้การปนเปืS อนมา
กบัดีเอน็เอที�ได ้ซึ� งน่าจะมีผลต่อการทาํปฏิกิริยาพีซีอาร์คอ่นขา้งมาก 
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 40 ng                                                                                                                                                       80 ng 
 
 

 

 

 

รูปที' 43  ปริมาณดีเอน็เอของพืชสกุล Bouea ที�ไดจ้ากการสกดัดีเอน็เอดว้ยวธีิใช ้CTAB บฟัเฟอร์ 
 
 3.2.2 การคัดเลือกไพรเมอร์ที'ให้แถบดีเอ็นเอที'แตกต่างกันระหว่างพืชสกุล Bouea 

โดยปฏิกริิยาพซีีอาร์ 
 ทาํการทดสอบกบัไพรเมอร์เบืSองตน้ จาํนวน 190 ไพรเมอร์ โดยใชต้วัอยา่งมะปริง 
และมะปราง อยา่งละ 1 ตวัอยา่ง มาเป็นตวัแทนในการคดัเลือก เพื�อหาไพรเมอร์ที�สามารถแยกความ
แตกต่างของแถบดีเอน็เอระหวา่งพืชสกุล Bouea พบวา่ มีไพรเมอร์ที�ใหค้วามแตกต่างของแถบดีเอ็น
เอ จาํนวน 10 ไพรเมอร์ ไดแ้ก่ OPA-07 OPB-17 OPD-13 OPR-04 OPR-12 OPT-12 OPZ-03 OPZ-
07 OPZ-13 และ OPX11 นาํมาทดสอบเพิ�มปริมาณดีเอน็เอของพืชสกุล Bouea ทัSงหมดที�สุ่มเก็บจาก
บางพืSนที�ทางภาคใตข้องประเทศไทย จาํนวนทัSงหมด 20 ตน้ จากการทดสอบ พบวา่ ตวัอยา่งพืชที�
ทดลองให้แถบดีเอ็นเอทัSงหมด 114 แถบ เฉลี�ย 11.4 แถบต่อไพรเมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที�มีขนาด
แตกต่างกนั 103 แถบ (90.35%) (ตารางที� 12) รูปแบบดีเอน็เอที�ไดจ้ากการทาํอาร์เอพีดี – พีซีอาร์ แต่
ละไพรเมอร์มีความแตกต่างกนัในพืชสกุล Bouea ใหผ้ลดงัรูปที� 44-53 
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ตารางที' 12 ชนิดของไพรเมอร์ ลาํดับเบส จาํนวนแถบดีเอ็นเอทัS งหมด จาํนวนแถบดีเอ็นเอ

เหมือนกนั และจาํนวนดีเอ็นเอที�ต่างกนั จากการใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในพืชสกุล Bouea 

จาํนวนทัSงหมด 20 ตน้ 

Primer 

 

Sequence 

(5’          3’) 

Amplified 

fragments 

Monomorphic 

fragments 

Polymorphic 

fragments 

OPA-07 GAA ACG GGT G 14 0 14 

OPB-17 AGG GAA CGA G 8 2 10 

OPD-13 GGG GTC ACG A 15 1 16 

OPR-04 CCC GTA GCA C 14 1 15 

OPR-12 ACA GGT GCG T 7 3 10 

OPT-12 GGG TGT GTA G 9 1 10 

OPX11 GGA GCC TCA G 14 0 14 

OPZ-03 CAG CAC CGC A 13 1 14 

OPZ-07 CCA GGA GGA C 9 2 11 

OPZ-13 GAC TAA GCC C 11 0 11 

Total 

Polymorphic (%) 
 

114 

- 

11 

- 

103 

90.35 

 
 

 
 
 

 
 

 

รูปที' 44 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค    
อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPA-07 

 
 

M     1      2     3     4     5    6      7     8     9   10   11   12   13    14  15  16    17   18  19    20   
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รูปที' 45  รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค   
อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPB-17 

 
 
 

 

 

 

รูปที' 46 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค    
อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPD-13 

 

 

 

 

 

รูปที' 47  รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค   
อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPR-04 

 
 

M   1     2     3     4     5      6    7      8     9   10   11   12   13     14   15  16   17   18   19   20   

M    1     2     3     4     5     6      7    8     9    10     11   12   13  14  15  16   17    18   19   20   

M     1     2     3     4     5    6      7      8     9   10    11   12   13     14   15   16  17   18   19   20   
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รูปที' 48 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค    
อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPR-12 

 
 

 

 

 

รูปที' 49  รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค   
อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPT-12 

 
 

 

 

 

รูปที' 50  รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค   
อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPX-11 

 
 
 

M     1     2      3      4     5      6    7     8     9     10    11    12  13   14    15    16    17    18    19   20   

M       1      2     3      4     5      6    7      8     9    10   11    12    13   14   15   16   17   18    19    20   

  M     1      2      3      4        5     6      7      8     9    10  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
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รูปที' 51 รูปแบบดีเอน็เอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค   อาร์

เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPZ-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที' 52 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค    

อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPZ-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที' 53 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งมะปริง (lane 1-16) และมะปราง (lane 17-20) จากเทคนิค    

อาร์เอพีดี เมื�อใชไ้พรเมอร์ OPZ-13 

  M    1      2     3      4     5     6      7     8      9    10   11    12    13  14   15   16   17   18   19   20   

  M     1    2      3      4     5     6      7     8      9    10   11   12   13    14   15   16   17    18   19    20   

  M     1    2      3      4     5     6      7     8      9    10   11   12   13    14   15   16   17    18   19    20   
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3.2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของพืชสกุล    

Bouea 

จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Bouea ทัSง 2 ชนิด มะปริง
และมะปราง รวมทัSงหมด 20 ตน้ โดยใชแ้ถบดีเอ็นเอที�แสดงความแตกต่าง ซึ� งไดจ้ากการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี นําไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมด้วยการ
วิเคราะห์ UPGMA  cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ Jaccard (1908) ดว้ย
โปรแกรม Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System Version-2.1 (NTSYS Version 
2.1) (Rohlf, 2002) พบวา่ ตวัอยา่งพืชที�เกบ็จากพืSนที�บางส่วนของภาคใตใ้นประเทศไทย ทัSงหมด 20 
ตน้ ซึ� งผลจากเดนโดรแกรมสามารถแบง่กลุ่มพืชที�ศึกษาไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (รูปที� 54) ดงันีS คือ 

กลุ่มที� I มี 3 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย มะปริง 3 ตวัอยา่ง 
กลุ่มที� II มี 16 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย มะปริง 12 ตวัอยา่ง และ มะปราง 4 ตวัอยา่ง 
กลุ่มที� III มี 1 ตวัอยา่ง คือ มะปริง  
 

และค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.55- 0.88 มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
0.69 โดยมะปริงที�เก็บในพืSนที�บริเวณเดียวกนั 2 ตน้ จาก ต.โคกสะบา้ อ.นาโยง จ.ตรัง มีค่าดชันี
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากที�สุด (0.88) ส่วนมะปริงที�เก็บจาก ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา กบั
มะปริงที�เก็บจาก ต.โคกสะบ้า  อ.นาโยง จ.ตรัง มีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมน้อยที�สุด (0.55) 
(ตารางที� 13) สาํหรับความหลากหลายทางพนัธุกรรมในกลุ่มพืชชนิดเดียวกนั พบวา่ มะปริง มีความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมมากที�สุด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที' 54 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล

อาร์เอพีดี ดว้ยไพรเมอร์ 

เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Bouea จาํนวน 20 

อาร์เอพีดี ดว้ยไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ 

78 

20 ตน้ จากการใชเ้ทคนิค         



79 

 

ตารางที' 13 คา่ดชันีความใกลช้ิดทางพนัธุกรรมเฉลี�ยของพืชสกุล Bouea ในแต่ละชนิด 

 
มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปริง มะปราง มะปราง มะปราง มะปราง 

มะปริง 1.00 
                   

มะปริง 0.73 1.00 
                  

มะปริง 0.65 0.75 1.00 
                 

มะปริง 0.61 0.71 0.70 1.00 
                

มะปริง 0.66 0.68 0.59 0.73 1.00 
               

มะปริง 0.69 0.65 0.66 0.69 0.82 1.00 
              

มะปริง 0.65 0.71 0.70 0.75 0.75 0.76 1.00 
             

มะปริง 0.56 0.63 0.65 0.64 0.64 0.67 0.77 1.00 
            

มะปริง 0.61 0.66 0.68 0.70 0.66 0.62 0.70 0.77 1.00 
           

มะปริง 0.61 0.58 0.66 0.68 0.70 0.65 0.68 0.63 0.61 1.00 
          

มะปริง 0.66 0.63 0.66 0.85 0.74 0.68 0.76 0.69 0.68 0.70 1.00 
         

มะปริง 0.61 0.59 0.65 0.72 0.78 0.71 0.70 0.66 0.68 0.71 0.73 1.00 
        

มะปริง 0.60 0.62 0.61 0.67 0.80 0.78 0.75 0.71 0.61 0.66 0.75 0.72 1.00 
       

มะปริง 0.59 0.65 0.68 0.71 0.72 0.70 0.75 0.71 0.68 0.65 0.70 0.71 0.75 1.00 
      

มะปริง 0.55 0.63 0.61 0.73 0.74 0.68 0.73 0.66 0.71 0.60 0.68 0.69 0.71 0.88 1.00 
     

มะปริง 0.62 0.65 0.66 0.69 0.67 0.67 0.76 0.69 0.62 0.70 0.68 0.68 0.69 0.75 0.68 1.00 
    

มะปราง 0.63 0.73 0.75 0.72 0.66 0.68 0.74 0.70 0.72 0.64 0.68 0.65 0.68 0.78 0.73 0.69 1.00 
   

มะปราง 0.59 0.67 0.59 0.66 0.65 0.60 0.64 0.64 0.71 0.58 0.61 0.61 0.64 0.74 0.70 0.67 0.83 1.00 
  

มะปราง 0.61 0.68 0.71 0.73 0.70 0.67 0.73 0.67 0.69 0.65 0.72 0.64 0.68 0.82 0.79 0.77 0.82 0.81 1.00 
 

มะปราง 0.61 0.64 0.65 0.67 0.71 0.64 0.74 0.65 0.63 0.62 0.68 0.67 0.70 0.75 0.71 0.71 0.77 0.82 0.85 1.00 
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4.วจิารณ์ผลการทดลอง 

การศึกษาตามลักษณะทางสัณฐานของพืชสกุล Bouea ในประเทศไทยได้มี

ผูร้ายงานไวว้า่ สามารถแบง่ออกตามลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ไดเ้ป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ B. macrophylla 

Griff. B. microphylla Griff. และ B. oppositifolia (Roxb.) Meisn. ซึ� งผลการศึกษาลกัษณะภายนอก

ได้แก่ ลกัษณะและขนาดของใบและผล พบว่า ชนิดที�พบในการศึกษาครัS งนีS คือ B. microphylla 

Griff. หรือมะปริง และ B. macrophylla Griff. หรือ มะปราง โดยพบวา่พืชกลุ่มมะปริงจาํนวน 16 

ตน้ มีลกัษณะภายนอกไม่แตกต่างกนั และในขณะเดียวกนัพืชกลุ่มมะปรางจาํนวน 4 ตน้ที�นาํมา

ศึกษามีลกัษณะภายนอกไมแ่ตกต่างเช่นเดียวกนั เมื�อนาํลกัษณะของตวัอยา่งของพืชกลุ่มมะปริงและ

มะปราง จาํนวน 20 ตน้มาเปรียบเทียบลกัษณะภายนอกพบวา่ ลกัษณะของใบจะแตกต่างกนัอยา่ง

ชัดเจน คือ ขนาดใบของพืชในกลุ่มมะปรางจะมีขนาดใหญ่และหนา ขนาดใบกวา้งตัSงแต่ 3.5-7 

เซนติเมตร ยาว 14-15 เซนติเมตร ส่วนพืชกลุ่มมะปริงจะมีขนาดใบเล็ก เรียว และบางกวา่ ขนาดใบ 

3-6 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร ผลของมะปรางและมะปริงผลดิบมีลกัษณะคลา้ยกนัมาก แต่

มะปรางจะมีสีอ่อนกว่ามะปริงและรูปทรงค่อนข้างรีกว่า ซึ� งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกบัการ

รายงานของสรัสวดี และปฐพีชล (2531) ที�กล่าวถึงลกัษณะของ B.  microphylla Griff. หรือมะปริง

และ B.  macrophylla Griff. หรือมะปราง ไวว้า่ มะปริง มีใบเล็ก ผลขนาดเล็ก กลม มีรสเปรีS ยว ส่วน

มะปราง มีขนาดใบเกือบเท่าใบมะม่วง ผลสีจางกวา่มะปริง และมีลกัษณะผลกลมปลายแหลมคลา้ย

ไขไ่ก่  

  การสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Bouea ทัSง 20 ตน้ โดยใชส้ารละลาย CTAB พบวา่

ให้ปริมาณดีเอ็นเอจาํนวนที�เพียงพอและคุณภาพดีพอสําหรับการทาํพีซีอาร์ นอกจากนีS ยงัมีรายงาน

การใชส้ารละลาย CTAB ในการสกดัดีเอ็นเอไมผ้ลหลายชนิด เช่น มะม่วง (Azmat et al., 2012) 

ลาํไย (Yonemoto et al., 2006) ส้ม (Cheng et al., 2003) ทุเรียน (Vanijajiva, 2011)  ขนุน 

(Pushpakumara, 2007) เป็นตน้ การเลือกใบพืชมาสกดัดีเอ็นเอ พบวา่ สามารถใชไ้ดท้ัSงใบอ่อนและ

ใบแก่ แต่ปริมาณดีเอ็นเอ ที�ไดจ้ะแตกต่างกนั โดยใบอ่อนจนถึงระยะใบเพสลาด จะให้ดีเอ็นเอที�มี

ปริมาณมากและคุณภาพดี การนาํใบแก่มาสกดัดีเอ็นเอ พบวา่ไดดี้เอ็นเอปริมาณนอ้ย และมีสีนํS าตาล 

เนื�องจากมีสาร Phenolic compound สูง (Prakash et al., 2002) ทาํให้ดีเอ็นเอที�ไดมี้คุณภาพดอ้ยลง 

ไม่เหมาะสําหรับการนาํมาทาํพีซีอาร์ เครื�องหมายโมเลกุล เป็นเครื�องหมายที�มีประสิทธิภาพสูงใน
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การศึกษาพนัธุกรรมของพืช เนื�องจากไม่มีอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมเขา้มาเกี�ยวขอ้ง สามารถ

ตรวจสอบได้กบัพืชทุกชนิด และตรวจสอบได้กบัทุกส่วนของพืช เป็นการวิเคราะห์จากจีโนม

โดยตรง เทคนิคอาร์ เอพีดีเป็นเครื�องหมายดีเอ็นเอที�พฒันาขึSน เพื�อใช ้ตรวจสอบความแตกต่างของ

สิ�งมีชีวิต โดยอาศยัหลกัการเพิ�มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่ จาํลองตวัแบบสุ่ ม (Welsh and 

McClean,1990) เทคนิคอาร์เอพีดีเป็นหนึ�งในเครื�องหมายโมเลกุลที�มีผูนิ้ยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย ผลที�

ไดมี้ความน่าเชื�อถือเพียงพอสําหรับใช้ศึกษาความหลากหลาย หรือความแปรปรวนทางพนัธุกรรม

ของพืช (Thangjam et al., 2003)  

 จากการศึกษาความแปรปรวนของพืชสกุล Bouea ทัSงมะปริงและมะปราง จาํนวน 
20 ตน้ ที�เก็บจากแหล่งต่างๆ ในภาคใตไ้ดแ้ก่ เขตพืSนที�จงัหวดัสงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และชุมพร 
ซึ� งผลจากการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดีกบัไพรเมอร์ที�คดัเลือกแลว้ 10 ไพรเมอร์ พบวา่ ไดแ้ถบดีเอ็นเอ
ทัSงหมด 114 แถบ เฉลี�ย 11.4 แถบต่อไพรเมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที�มีขนาดแตกต่างกนั 103 แถบ 
(90.35%) แสดงให้เห็นวา่พืชในสกุล Bouae มีความแปรปรวนทางพนัธุกรรมค่อนขา้งสูง อาจเป็น
เพราะมีการขยายพนัธ์ุโดยการใช้เมล็ด โอกาสที�ทาํให้เกิดการกลายพนัธ์ุจึงค่อนขา้งสูง ซึ� งผลการ
เปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอระหวา่งพืชในสกุล Bouae พบแถบดีเอ็นเอที�มีความจาํเพาะกบัมะปรางคือ 
แถบดีเอ็นเอขนาด 1,200 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPR-04 และ แถบดีเอ็นเอขนาด 650 คู่เบสในไพร
เมอร์ OPZ-07 นอกจากนีS ยงัพบแถบดีเอ็นที�มีความจาํเพาะกบัมะปริงคือ แถบดีเอ็นเอขนาด 900 คู่
เบส และ 1,000 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPAD-13 แถบดีเอ็นเอขนาด 450 คู่เบส ในไพรเมอร์ OPR-12 
และแถบดีเอ็นเอขนาด 300 คู่เบสในไพรเมอร์ OPT-12  แถบดีเอ็นเอขนาด 350 250 และ 200 คู่เบส
ในไพรเมอร์ OPX-11ผลจากการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอดังกล่าว สามารถนําแถบดีเอ็นเอที� มี
ความจาํเพาะเจาะจงไปศึกษาต่อ เพื�อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการใชเ้ป็นเครื�องหมายสาํหรับช่วยในการ
คดัเลือกพนัธ์ุ หรือ Marker - Assisted Selection เมื�อพิจารณาร่วมกนัระหวา่งลกัษณะสัณฐานวิทยา
และเครื�องหมายอาร์เอพีดี ในการศึกษาครัS งนีS ให้ผลสอดคลอ้งกนัโดยเฉพาะการจาํแนกกลุ่มหรือ
ชนิดของพืช เพราะผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอให้ผลไปในทิศทางเดียวกนักบัการจาํแนกชนิดของพืช
สกุล Bouea ในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ัSง 2 ชนิด (Topik et al., 2011) มีรายงานในพืชบางชนิด 
ที�มีการใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาร่วมกบัเครื� องหมายอาร์เอพีดีในการจาํแนกพนัธ์ุพืชแล้วให้ผล
สอดคลอ้งกนั เช่น ในพืชกลุ่มสะตอ (Suwannarat  and Nualsri, 2008) พืชตระกูลถั�ว (Mattagajasing 
et al., 2006 ) เป็นตน้  

           จากผลการทดลอง สรุปได้ว่าการเก็บตัวอย่างพืชสกุล Bouea ในเบืSองต้นอาศัย

ลกัษณะสัณฐานของพืช ไดแ้ก่ ใบและผล พบวา่ลกัษณะดงักล่าวสามารถแยกความแตกต่างของชนิด
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ได ้โดยเฉพาะลกัษณะใบซึ� งสามารถแยกความแตกต่างไดค้่อนขา้งชดัเจน นอกจากนีSการใชเ้ทคนิค

อาร์เอพีดีศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Bouea โดยใชไ้พรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ 

นาํมาทดสอบเพิ�มปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล Bouea ทัSงหมดที�สุ่มเก็บจากบางพืSนที�ทางภาคใตข้อง

ประเทศไทย จาํนวนทัSงหมด 20 ตน้ จากการทดสอบ พบวา่ ตวัอยา่งพืชที�ทดลองให้แถบดีเอ็นเอ

ทัSงหมด 114 แถบ เฉลี�ย 11.4 แถบต่อไพรเมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที�มีขนาดแตกต่างกนั 103 แถบ 

(90.35%) ค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.55- 0.88 มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.69 สําหรับ

ความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มพืชชนิดเดียวกัน พบว่า มะปรางมีความใกล้ชิดทาง

พนัธุกรรมค่อนขา้งมาก คือ มีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.77-0.85 และมะปริง 

มีความหลากหลายและความแปรปรวนทางพนัธุกรรมมากที�สุด ซึ� งผลจากเดนโดรแกรมสามารถ

แบ่งกลุ่มพืชที�ศึกษาไดเ้ป็น 3 กลุ่ม โดยพบวา่ ตวัอยา่งที�เก็บมาจากบริเวณเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 

จะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั หรือมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากกวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

กรมส่งเสริมการเกษตร.  2550.  สถิติการปลูกมะปราง (Marian plum) รายจงัหวดัการเพาะปลูก 
2546 (ออนไลน์). ไมผ้ลยนืตน้ . สถิติการเกษตร.[Online] Available:  
http://www.doae.go.th/data/fruit/27.pdf, วนัที�สืบคน้ 19 ตุลาคม 2555. 

เตม็ สมิตินนัทน์. 2523. ชื�อพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย (ชื�อพฤกษศาสตร์-ชื�อพืSนเมือง). กรมป่าไม ้
379 หนา้. 

นรินทร์ พลูเพิ�ม. 2537. รวมกลยทุธมะปราง. กรุงเทพฯ: เจริญรัตน์การพิมพ.์ 

นิดดา หงส์ววิฒัน์ และทวทีอง หงส์ววิฒัน์. 2550. มะปริง ใน ผลไม ้111 ชนิด: คุณคา่อาหารและการ
กิน. กรุงเทพฯ: แสงแดด. 

สรัสวดี เผือกสกนธ์ และ ปฐพีชล วายอุคัคี. 2531. มะปราง. นนทบุรี: กลุ่มรักเกษตร. 

สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผกัพืSนบา้นภาคใต ้
279 หนา้. 

สุนทรียา เกษตรสุนทร. 2545. การศึกษาลกัษณะทางกิ�งใบ ดอก และผลของมะยงชิดพนัธ์ุทา่อิฐ. 
กรุงเทพฯ:ปัญหาพิเศษปริญญาโทบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

สุรชยั มจัฉาชีพ, 2541, เอกสารประกอบคาํสอนเรื�องมะปราง, สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยา
เขตพิษณุโลก, พิษณุโลก, 51หนา้. 

Azmat. M. A., Iqrar,  A. K., Hafiza, M. N. C.,  Ishtiaq,  A. R., Ahmad, S. K. and  Asif, A. K. 
2012. Extraction of DNA suitable for PCR applications from  mature leaves of Mangifera 
indica L. Journal of Zhejiang University-SCIENCE B (Biomedicine & Biotechnology) 
13(4):239-243. 

Cheng Y., Wen-Wu, G., Hua-Lin , Y., Xiao-Min, P. and Xiu-Xin, D. 2003. An efficient protocol 
for genomic DNA extraction from Citrus Species. Plant Molecular Biology Reporter 21: 
177a–177g 
Ding H., 1978. Anacardiaceae. In Flora Malesiana Ser. 8: 395-548. 



84 

 

Doyle, J.J. and Doyle, J.L. 1990. Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus 12: 13-

15. 

Jaccard, P. 1908. Nouvellers recherches sur la distribution florale. Bulletin de la Societe Vaudoise 

des Science Naturelles 44: 223-270. 

Suwannarat, K.  and  Nualsri, C. 2008. Genetic relationships between 4 Parkia spp. and variation 
in Parkia speciosa Hassk. based on random amplified polymorphic DNA (RAPD) 
markers. Songklanakarin J. Sci. Tech. 30: 433-440. 

Mattagajasingh, I., Acharya, L., Mukherjee, A.K., Panda, P.C. and Das, P. 2006. Genetic 
relationships among nine cultivated taxa of Calliandra Benth. (Leguminosae: 
Mimosoideae) using random amplified polymorphic DNA (RAPD) markers. Scientia 
Horticulturae 110: 98-103. 

Prakash, D. H., Narayanaswamy, P., Sondur, S. N. 2002. Analysis of molecular diversity in guava 
using RAPD markers.  The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 77(3): 
287-293. 

Pushpakumara, D.K.N.G. and Harris, S.A. 2007. Potential of RAPD markers for identification  
 of fruit types of  Artocarpus heterophyllus Lam.(jackfruit) Journal of the National  
 Science Foundation of Sri Lanka 35: 175-179. 
Rohlf,  F.J.  2002.  NTSYS-pc.  Numerical  Taxonomy  and Multivariate Analysis System Version 

- 2.1. Applied Biostatistics. New York. 
Vanijajiva, O. 2011. Genetic variability among  durian (Durio zibethinus  Murr.) cultivars in the 

Nonthaburi province, Thailand detected by RAPD analysis. Journal of Agricultural 
Technology 7(4): 1107-1116. 

Verheij, E.W.M. and Coronel R.E. 1999. Plant Resources of South-East Asia 2: Edible fruits and 

nuts. Third impression. Prosea Foundation, Bogor, Indonesia. Prosea 2:104-105. 

Welsh, J., and McClelland, M.  1990.  Fingerprinting genomes using PCR with arbitrary primers. 
Nucleic  Acids. Res.18:7213-7218. 



85 

 

Thangjam, R., Maibam, D. and Sharma, J.G. 2003. Detection of genetic diversity in Parkia 
timoriana (DC) Merr. using randomly amplified polymorphic DNA analysis. Food, 
Agriculture & Environment 1: 46-49. 

Hidayat, T., Pancoro, A., Kusumawaty, D., and Eiadthong, W. 2011. Molecular diversification 
and phylogeny of Mangifera (Anacardiaceae) in Indonesia and Thailand. Proceeding of 
the International Conference on Advanced Science, Engineering and Information 
Technology 2011,  Hotel Equatorial Bangi-Putrajaya, Malaysia,  

Yonemoto, Y., Chowdhury, A. K., Koto, H. and Macha, M. M.  2006. Cultivars identification and 
their genetic relationships in Dimocarpus longan subspecies based on RAPD markers. 
Scientia Horticulturae. 109: 147-152. 



86 
 

พชืสกลุ Cinnamomum 

 
ตรวจเอกสาร 

 
1. พชืสกลุ Cinnamomum 

 

พืชสกุล Cinnamomum จดัอยูใ่นวงศ ์Lauraceae ซึ งพืชวงศนี์" มีทั"งหมด 17 สกุล มี
มากกว่า 300 ชนิดทั วโลก แต่ในประเทศไทยมีรายงานวา่ พบเพียง 19 ชนิด ดงัตารางที  14 (เต็ม, 
2544) โดยมีชื อวิทยาศาสตร์ยึดตามแบบสากลในฐานขอ้มูล The International Plant Names Index 
(IPNI) (2009) ดงัแสดงในตารางที  13 พบกระจายทั วไปในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จีน 
อินเดีย ศรีลงักา ออสเตรเลีย และประเทศใกลเ้คียง The Wealth of India (1992) อา้งโดย Joy และ 
Maridass (2008) รายงานวา่ ในประเทศอินเดียมีการนาํพืชสกุลนี"มาปลูกครั" งแรกจากประเทศศรี
ลังกา ซึ งพบทั" งหมด 19 ชนิด บริเวณทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ชนิดที ให้นํ" ามัน และมี
ความสําคญัทางการคา้ของโลกไดแ้ก่ อบเชยเทศ อบเชยจีน และการบูร ซึ งอบเชยจีนเป็นพืชสําคญั
ทางเศรษฐกิจที เจริญเติบโตในประเทศจีนทางตอนใต ้ (Liao et al., 2009) ประเทศที ส่งออกอบเชย 
(Cinnamomum spp.) เป็นจาํนวนมากได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และศรีลังกา ส่วนประเทศที สั งซื" อ
อบเชยเป็นจาํนวนมาก คือ สหรัฐอเมริกา เยอรมนั และญี ปุ่น เนื องจากมนุษยรู้์จกัใชอ้บเชยมาหลาย
พนัปีแลว้ มีบนัทึกใช้จากประเทศจีน อียิปต์ ฟีนิเซีย ฮีบรู มาจนถึงสมยัล่าอาณานิคมซึ งชาวยุโรป
เดินทางมาพบเขา้ยึดครองและเก็บภาษี เมื อพบสินคา้ที พอใจจะนาํกลบัประเทศของตน ทาํกาํไร
มหาศาลให้พ่อค้าและประเทศที มีอาณานิคมเหล่านั"น สําหรับคนไทยใช้อบเชยกนัมานานแล้ว
เช่นกัน และพบว่ามีบันทึกอยู่ในวรรณคดีไทยหลายเรื อง ส่วนใหญ่มกันึกถึงอบเชยในฐานะ
เครื องเทศชนิดหนึ งใช้ตกแต่งกลิ นอาหารกบัขา้วไทยหลายชนิด เช่น อาหารประเภทพะโลต่้าง ๆ 
ชาวตะวนัตกใชอ้บเชยในการทาํขนม และผสมในเครื องดื ม เช่น กาแฟ โกโก ้เป็นตน้ (วีณา, 2545 ; 
Barceloux, 2009) การใช้ประโยชน์อบเชยนอกจากเป็นเครื องเทศแลว้ยงัใชท้าํยา และอื น ๆ ทั"งนี"
เนื องจากนํ" ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที จาํเป็นในการปรุงแต่งกลิ น และรส
เครื องดื ม เช่น นํ" าอดัลม เป็นส่วนประกอบอาหารสําเร็จรูป ใช้ปรุงแต่งกลิ นเครื องสําอาง เช่น 
นํ" าหอม สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ครีมและอื น ๆ และใชเ้ป็นส่วนประกอบปรุงแต่งกลิ น และรสยารักษา
โรค ปัจจุบนัการแข่งขนัในอุตสาหกรรมเครื องดื มอาหารสําเร็จรูป และเครื องสําอางมีสูงมาก กลิ น
และรสบางชนิดไม่สามารถสังเคราะห์ไดต้อ้งอาศยัจากธรรมชาติ นอกจากนั"นยงัมีความพยายามที 



87 
 

แสวงหา และผลิตกลิ นแปลกใหม ่จึงทาํใหมี้ความตอ้งการ และการคน้หาพืชที ให้นํ" ามนัหอมระเหย
ชนิดใหม่มาใชม้ากขึ"น พืชในสกุล Cinnamomum เป็นกลุ่มของพนัธ์ุไมย้ืนตน้ที มีศกัยภาพในการ
พฒันาเพื อเป็นวตัถุดิบผลิตนํ"ามนัหอมระเหย ทั"งนี" เนื องจากเกือบทุกส่วนของตน้ โดยเฉพาะใบและ
เปลือก ให้นํ" ามนัหอมระเหย กลิ น และรสแตกต่างกนัไปตามชนิด (สมคิด, 2546) ซึ งสามารถนาํ
ส่วนเปลือกตน้ เนื"อไม ้ใบ ดอก และผล มากลั นไดเ้ป็นนํ" ามนัหอมระเหยที มีสารประกอบทางเคมีที 
สําคญั ไดแ้ก่ camphor, cinnamaldehyde, safrole, Methylhydroxy Chalcone Polymer, eugenol, 
beta-caryophyllene เป็นตน้ สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการแพทย ์อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื องสําอาง และดา้นการเกษตร Anderson (2002) อา้งโดย วีณา (2545) รายงานการวิจยัทาง
โภชนาการ พบวา่ Methylhydroxy Chalcone Polymer หรือ MHCP ซึ งเป็นสารที มีคุณสมบติั และ
ความสามารถในการทาํงานคลา้ยกบัฮอร์โมนอินซูลิน สามารถช่วยเพิ มความสามารถในการเผา
ผลาญกลูโคสให้ไดม้ากขึ"น จึงมีผลให้ระดบันํ" าตาลในเลือดลดลง และไม่ทาํให้เกิดภาวะนํ" าตาลใน
เลือดสูงได ้ ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน นอกจากนี" ยงัพบวา่สาร MHCP สามารถลดความดนัโลหิต
ของสัตวท์ดลองได ้และมีคุณสมบติัเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระที ดีอีกดว้ย จากการสํารวจเกี ยวกบัการ
ผลิตการคา้ การใช้นํ" ามนัหอมระเหยที มีซาฟรอล (safrole - rich oil) ซึ งเป็นสารตั"งตน้ในการ
สังเคราะห์สารที มีประโยชน์ทั"งการแพทย ์และทางการเกษตร ดงัเช่น การสังเคราะห์สารโครงสร้าง
คลา้ยคลึง sulindac ซึ งมีฤทธิl ตา้นการอกัเสบ และการสังเคราะห์สารโครงสร้างคลา้ยคลึง strigol ที 
จะเป็นพื"นฐานของการพฒันาไปสู่ยากระตุน้ประสาทหรือยากระตุน้การทาํงานส่วนอื น ๆ (สุรีรัตน์, 
2550) นอกจากนี"  นํ" ามนัหอมระเหยที สกดัจากใบสามารถยบัย ั"งการเจริญของเชื"อรา และแบคทีเรีย 
(Chang et al., 2001) ฆ่าตวัอ่อนของแมลงและลูกนํ"า มีฤทธิl ทาํใหก้ลา้มเนื"อคลายตวั (อรุณพร, 2550) 
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ตารางที� 14 ชื อวิทยาศาสตร์ และชื อไทยของพืชสกุล Cinnamomum ที พบในประเทศไทย ทั"งหมด 
19 ชนิด (species) 

ชื�อวทิยาศาสตร์ ชื�อไทย 

Cinnamomum aromaticum Nees อบเชยจนี 
C. bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ขนุนมะแวง เชียกใหญ่ (ตรัง) จวงดก (หนองคาย) เฉียด บริแวง 

(ระนอง) ฝนแสนห่า สมุลแวง้ (นครศรีธรรมราช) พะแว โมง
หอม ระแวง (ชลบุรี) มหาปราบ (ตราด) มหาปราบตวัผู ้(จนัทบุรี) 
แลงแวง (ปัตตานี) อบเชย (กรุงเทพ อุตรดิตถ)์  

C. burmannii (Nees & T.Nees) Blume อบเชยชวา (กรุงเทพ) 
C. camphora (L.) J.Presl พรมเส็ง (ภาคเหนือ) การบูร อบเชยญวน (ทั วไป) 
C. crenulicupulum Kosterm. ฮางแกง (เชียงใหม่) 
C. deschampsii Gamble เชียดตวัเมยี (นราธิวาส) แตยอ (มลาย-ูนราธิวาส) 
C. glaucescens (Nees) Hand.-Mazz. กะเพราต้น (นครราชสีมา) 
C. ilicioides A.Chev. ข่าต้น ตะไคร้ต้น (ภาคกลาง) พลูตน้ (เชียงใหม่) 
C. iners Reinw. ex Blume กระแจะโมง กะเชียด กะทั"งนั"น (ยะลา) กระดงังา กะพงัหัน โกเล่ 

(กาญจนบุรี) เนอมา้ (กะเหรี ยง-กาญจนบุรี) เขียด เคียด เฉียด ชะนุ
ตน้ (คาบสมุทร) เชียด มหาปราบตวัผู ้อบเชย อบเชยตน้ (ภาค
กลาง) ดิwกซี สอ (กะเหรี ยง-เชียงใหม่) บอกคอก (ลาํปาง) ฝักดาบ 
(พิษณุโลก) พญาปราบ (นครราชสีมา) สะวง (ปราจีนบุรี) 

C. kerrii Kosterm. ละมนุละแม้ง (เลย) 
C. mollissimum Hook.f. เชียดใบใหญ่ (ยะลา) 
C. porrectum (Roxb.) Kosterm. จวง จวงหอม (ภาคใต้) จะไคร้ต้น จะไคร้หอม (ภาคเหนือ) 

เทพทาโร  (ภาคกลาง  จันทบุ รี  สุราษฎร์ธานี )  พลูต้นขาว 
(เชียงใหม่) มือแดกะมางิง (มลาย-ูปัตตานี) การบูร (หนองคาย) 

C. puberulum Ridl. เชียดตวัผู้ (นราธิวาส) แตยอยา่แต ยอยาแต (มลาย-ูนราธิวาส) 
C. rhynchophyllum Miq. แตยอ (มลาย-ูนราธิวาส) 
C. sintoc Blume ลูกข่า (ชลบุรี) 
C. subavenium Miq  ชะเอม ชะเอมเครือ (เลย) สุรามะริด (นครราชสีมา) เส่กอเล 

(กะเหรี ยง-เชียงใหม่) 
C. tamala (Buch.-Ham.) T.Nees & 
C.H.Eberm. 

แกง (เชียงใหม่) 

C. tavoyanum Meisn  ปอยเลื�อม (ภาคเหนือ) 
C. verum J.Presl  อบเชยเทศ (กรุงเทพ) 

ที มา : เตม็ (2544) 
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ลกัษณะทั�วไปของพชืสกลุ Cinnamomum  
 

1. อบเชย [C. bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet] เป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ สูง 7 - 25 เมตร เปลือกสีอมเทา ใบเดี ยว ออกตรงขา้ม หรือเยื"องกนั รูปขอบขนาดแกมรี กวา้ง 
5-10 เซนติเมตร ปลายใบมน แหลม หรือ เรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื"อใบหนาคลาย
แผน่หนงั มีเส้นใบจากโคนใบ 3 เส้น ขึ"นไปจนถึงหรือเกือบถึงปลายใบ ดา้นบนเกลี"ยง เส้นใบมอง
เห็นชดัและไม่เป็นร่อง แต่เส้นใบยอ่ยมองเห็นไม่ชดั ดา้นล่างสีออกนวล เส้นนูน เห็นเด่นชดั ส่วน
เส้นใบยอ่ยพอเห็นไดล้าง ๆ กา้นใบค่อนขา้งใหญ่ ยาว 12 - 28 มิลลิเมตร ดอกออกเป็นช่อแบบแยก
แขนงอยูใ่กลย้อด ยาว 20 - 25 เซนติเมตร กา้นช่อดอกยาว 10 - 15 เซนติเมตร กา้นดอกยอ่ยยาว 2 - 5 
มิลลิเมตร มีขน ดอกยอ่ยมีขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง กลีบรวมมี 6 กลีบ รูปขอบขนาน ปลายมน 
เชื อมติดกนัที โคน มีขนเป็นมนัเหมือนไหม กลีบรวมนี"จะติดทนจนเป็นผล เกสรเพศผูมี้ 9 อนั เรียง
เป็น 3 วง วงที  1 และวงที  2 อบัเรณูหนัหนา้เขา้ขา้งใน กา้นเกสรมีขน วงที  3 อบัเรณูจะหนัหนา้ออก
ขา้งนอก อบัเรณูมี 4 พู มีต่อม 2 ต่อม อยูที่ โคนกา้น ผลรูปรีหรือค่อนขา้งกลม ยาว 7 - 12 มิลลิเมตร 
อวบนํ"า 

2. การบูร (C. camphora (L.) J.Presl) เป็นไมต้น้ขนาดใหญ่ สูงไดถึ้ง 30 เมตร ทรง
พุม่กวา้ง ทึบ ลาํตน้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางถึง 1.5 เมตร เปลือกตน้สีนํ" าตาล ผิวหยาบ เปลือกกิ งสี
เขียว หรือนํ"าตาลอ่อน ผวิเรียบ ไมมี่ขน เนื"อไมสี้นํ"าตาลปนแดง ใบเดี ยว ออกเรียงสลบั รูปรี หรือรูป
รีแกมรูปไข่ กวา้ง 2.5 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 5.5 - 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบป้าน
หรือกลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื นเล็กน้อย เนื"อใบค่อนข้างหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม เป็นมัน 
ดา้นล่างสีเขียวอมเทาหรือนวล ไมมี่ขน เมื อขยี"จะมีกลิ นหอมคลา้ยกลิ นการบูร เส้นใบขึ"นตรงมาจาก
โคนใบประมาณ 3 - 8 มิลลิเมตร แลว้แยกออกเป็น 3 เส้น ตรงมุมที แยกออกนั"นมีต่อม 2 ต่อม และ
ตามเส้นกลางใบอาจมีต่อมเกิดขึ"นตรงมุมที มีเส้นใบแยกออกไป กา้นใบยาว 2 - 3 เซนติเมตร ไม่มี
ขน ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองหรืออมเขียว กา้นดอก
ยอ่ยยาว 1 - 2 มิลลิเมตร กลีบรวมมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ๆ ละ 3 กลีบ รูปรี ดา้นนอกเกลี"ยง ดา้นใน
มีขนละเอียด เกสรเพศผูมี้ 9 อนั เรียงเป็น 3 วง ๆ ละ 3 อนั อบัเรณูของวงที  1 และวงที  2 หนัหนา้เขา้
หาดา้นใน กา้นเกสรมีขน ส่วนอบัเรณูของวงที  3 หนัหนา้ออกดา้นนอก กา้นเกสรค่อนขา้งใหญ่ มี
ต่อม 2 ต่อม อยูใ่กลโ้คนกา้น ต่อมรูปไข่กวา้งและมีกา้น อบัเรณูเป็นช่องมี 4 ช่อง เรียงเป็น 2 แถว ๆ 
ละ 2 ช่อง มีลิ"นเปิดทั"ง 2 ช่อง เกสรเพศผูเ้ป็นหมนัมี 3 อนั อยูด่า้นในสุด รูปร่างคลา้ยหวัลูกศร มีขน
แต่ไมมี่ต่อม รังไขรู่ปไข ่ไมมี่ขน กา้นเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ไม่มีขน ปลายเกสรเพศ



90 
 

เมียกลม ผลรูปไข ่หรือกลม ยาว 6 - 10 มิลลิเมตร สุกมีสีมว่งดาํ มีฐานดอกซึ งเจริญเติบโตขึ"นมาเป็น
ฐานรองผล  

3. อบเชยจีน (C. aromaticum Nees) เป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงไดถึ้ง 
40 เมตร เปลือกสีนํ" าตาลอมเทา กิ งอ่อนเป็นสี เหลี ยม มีขนสีนํ" าตาลปกคลุม ใบเดี ยวออกตรงขา้ม 
หรือเยื"องกัน รูปขอบขนานแกมรูปไข่ หรือรูปใบหอก กวา้ง 2.5 - 6 เซนติเมตร ยาว 12 - 25 
เซนติเมตร ปลายใบแหลมเป็นดิ งสั" น ๆ โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ เนื"อใบหนา มีเส้นใบ 3 เส้น 
ออกจากโคนใบถึงปลายใบ ดา้นบนเป็นมนั เส้นใบนูนเล็กนอ้ย ไม่เป็นร่อง ดา้นล่างสันใบนูน มีขน
เล็กนอ้ย เส้นใบยอ่ยเป็นขั"นบนัไดพอมองเห็นแต่ไม่เด่นชดั กา้นใบยาว 1.2 - 2 เซนติเมตร ดา้นบน
เป็นร่อง ดอกสีขาว หรือขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อตามง่ามใบ และที ปลายกิ ง ยาว 8 - 16 เซนติเมตร 
กา้นช่อยาว 4 - 8 เซนติเมตร มีขนสีเหลือง กา้นดอกยอ่ยยาว 3 - 6 มิลลิเมตร มีขนสีนํ" าตาลอมเหลือง 
ดอกยาวประมาณ 4.5 มิลลิเมตร มีกลีบรวม 6 กลีบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กวา้ง 1.5 มิลลิเมตร 
ยาว 2.5 มิลลิเมตร ปลายกลีบมน มีติ งแหลม มีขนสีนํ" าตาล อมเหลืองปกคลุมหนาแน่นทั"ง 2 ดา้น 
เกสรเพศผูที้ สมบูรณ์มี 9 อนั เรียงเป็น 3 วง ๆ ละ 3 อนั วงที  1 และวงที  2 อบัเรณูรูปไข่มี 4 ช่อง หนั
หนา้เขา้ดา้นใน กา้นเกสรมีขนนุ่ม วงที  3 อบัเรณูหันหนา้ออก ที โคนกา้นเกสรมีต่อมรูปไต 2 ต่อม 
เกสรเพศผูเ้ป็นหมนัมี 3 อนั ปลายอบัเรณูฝ่อเป็นรูปหัวลูกศร รังไข่รูปกลมแกมรูปไข่ยาวประมาณ 
1.7 มิลลิเมตร เกลี" ยง กา้นเกสรเพศเมียเรียวเล็กเหมือนด้าย ปลายเกสรเล็ก ผล รูปรี ยาว 10-13 
มิลลิเมตร แก่สีมว่งดาํ ผวิเกลี"ยง 

4. เชียด (C. iners Reinw. ex Blume) เป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 - 
20 เมตร ทรงพุม่กลม หรือรูปเจดียต์ ํ า ๆ ทึบ เปลือกสีนํ" าตาลอมเทา ค่อนไปขา้งเรียบ เกลี"ยง เปลือก
และใบมีกลิ นหอมอบเชย (cinnamon) ใบ เดี ยว ออกตรงขา้ม หรือเยื"องกนัเล็กนอ้ย รูปขอบขนาน 
กวา้ง 2.5 - 7.5 เซนติเมตร ยาว 7.5 - 25 เซนติเมตร เนื"อใบ หนา เกลี"ยง แข็ง และกรอบ มีเส้นใบออก
จากโคนใบ 3 เส้นยาวตลอดจนถึงปลายใบ ดา้นล่างเป็นคราบขาว ๆ กา้นใบยาว 0.5 เซนติเมตร ดอก 
มีขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน หรือเขียวอ่อน ออกเป็นช่อแบบกระจายที ปลายกิ ง ยาว 10 - 25 เซนติเมตร 
ดอกมีกลิ นเหม็น ผล มีขนาดเล็ก รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร แข็ง ตามผิวมีคราบ    
ขาว ๆ แต่ละผลมีเมล็ดเดียว ฐานรองรับผลเป็นรูปถว้ย 

5. เทพทาโร [C. porrectum (Roxb.) Kosterm.] เป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
สูง 10 - 30 เมตร ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุม่กลมทึบสีเขียวเขม้ ลาํตน้ไม่มีพูพอน เปลือกตน้สีเทาเขม้ 
หรือสีนํ"าตาลปนเทา แตกเป็นร่องตามยาว เมื อถากเปลือกออกเปลือกชั"นในมีสีนํ" าตาลอมแดง ลาํตน้
กิ งอ่อนเรียว เกลี" ยงและมกัมีคราบขาว ใบอ่อนสีชมพู เมื อขยี"ใบหรือถากตน้ และเปลือกดมดูจะมี
กลิ นมิ"นท ์และกลิ นนํ" ามนัยูคาลิปตสั ใบ เดี ยว ออกเรียงสลบั หรือเกือบจะออกแบบตรงขา้ม รูปรี 
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รูปไข ่รูปรีแกมรูปไข ่หรือรูปไขแ่กมรูปขอบขนาน กวา้ง 2.5 - 4.5 เซนติเมตร ยาว 7 - 20 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม โคนใบแหลม หรือกลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี"ยง ดา้นล่างเป็นคราบขาว มีเส้นใบ  
3 - 7 คู่ ก้านใบเรียวเล็ก ยาว 2.0 - 3.5 เซนติเมตร  ดอก สีขาว หรือ เหลืองอ่อน ๆ มีกลิ นหอม 
ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบใกลป้ลายกิ ง ยาว 2.5 - 7.5 เซนติเมตร กา้นช่อเรียวเล็ก กลีบรวมเชื อม
ติดกนัเป็นหลอดรูปกรวย ปลายแยกเป็นกลีบรูปขอบขนาน 6 กลีบ ซึ งมีขนาดเกือบเท่ากนั ดา้นนอก
เกลี"ยง ดา้นในมีขนนุ่มและยาว เกสรเพศผูมี้ 9 อนั เรียงเป็น 3 วง เกสรเพศผูเ้ป็นหมนัจะอยูภ่ายใน
สุด อบัเรณูมี 4 ช่อง แต่ละช่องมีลิ"นปิดเปิด รังไข่รูปไข่ ไม่มีขน ผล กลม เล็ก มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ประมาณ 7 มิลลิเมตร เมื ออ่อนสีเขียว แก่สีมว่งดาํ กา้นผลเรียว ยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ที ขั"วมี
กลีบเลี"ยงรูปถว้ยไม่มีซี หยกัติดอยู ่กา้นผลส่วนบนพองออก เนื"อไม ้ทั"งจากส่วนลาํตน้และราก มีสี
เทาแกมนํ" าตาล เป็นมนัเลื อม เสี" ยนตรงหรอเสี" ยนสนเล็กนอ้ย เนื"อเหนียว แข็งพอประมาณ เลื อยไส
กบตกแต่งง่าย มีกลิ นหอมเฉพาะตวั  

6. สุรามะริด (C. subavenium Miq) เป็นไมพุ้ม่ กึ งไมต้น้ สูง 5 - 25 เมตร กิ งและใบ
อ่อนมีขนสีนํ" าตาลปกคลุม ใบ เดี ยว ออกตรงขา้ม หรือ เยื"องกนัเล็กน้อย รูปขอบขนาน ถึงรูปใบ
หอกแกมขอบขนาน กวา้ง 1.6 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 7 - 11 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม หรือ
แหลมเป็นหางยาว โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ดา้นบนเป็นมนั ดา้นล่างมีขน มีเส้นใบออกจากโคน
ใบ 3 เส้น เส้นใบยอ่ยเกือบขนานกนั มองเห็นไม่ชดั กา้นใบยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร มีขน ดอก 
ออกตามง่ามใบ หรือที ยอดเป็นช่อกระจาย ตามกา้นช่อกา้นดอกและกลีบรวม ปกคลุมดว้ยขนสีขาว 
กลีบรวมมี 6 กลีบ รูปไข่ กวา้ง 1.8 มิลลิเมตร ยาว 2.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผูที้ ไม่สมบูรณ์มี 9 อนั 
กา้นเกสรมีขน อบัเรณูรูปรี ดา้นหลงัมีขนเลก็นอ้ย เกสรเพศผูเ้รียงเป็น 3 วง วงที  3 มีต่อมที โคนกา้น
เกสร เกสรเพศผูเ้ป็นหมันอยู่ภายใน อับเรณูรูปหัวลูกศร รังไข่รูปรี เกลี" ยง ยาวประมาณ 1.5 
มิลลิเมตร กา้นเกสรเกลี"ยง ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ผล รูปขอบขนาน กวา้ง 5 - 7 มิลลิเมตร ยาว    
8 - 11 มิลลิเมตร ปลายมน 

7. อบเชยเทศ (C. verum J.Presl) เป็นไมต้น้ สูง 20-25 เมตร กิ งอ่อนมีขนสั"น ๆ ปก
คลุม เปลือกและใบมีกลิ นการบูร ใบ เดี ยว ออกตรงขา้ม รูปไข ่หรือขอบขนานแกมรูปไข่กวา้ง กวา้ง 
4.5 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 11 - 16  เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ มีเส้นใบ
ตามยาว 3 เส้น เส้นขา้ง 2 เส้นยาวเพียง สามส่วนสี ของความยาวใบ เส้นใบยอ่ยสานกนัเป็นตาข่าย
เห็นชดัทั"ง 2 ดา้น ดา้นล่างมีคราบขาวเล็กน้อย กา้นใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ดา้นบนเป็นร่อง 
เกลี" ยง  ดอก ออกตามง่ามใบ และที ปลายกิ งเป็นช่อแบบกระจาย ยาว 10 – 12 เซนติเมตร กา้นช่อ
ดอกมีขนเป็นมนัปกคลุม กา้นดอกดอกยอ่ยยาวประมาณ 3 - 4 มิลลิเมตร มีขน ดอกตูมรูปไข่กลบั 
ยาวประมาณ 2 - 2.5 มิลลิเมตร กลีบรวม 6 กลีบ ดา้นนอกมีขนหนาแน่น ดา้นในมีขนเป็นมนั เกสร
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เพศผูมี้ 9 อนั เรียงเป็น 3 วง วงในสุดมีต่อมที โคนกา้น โคนกา้นเกสรมีขน เกสรเพศผูเ้ป็นหมนัมี 3 
อนั เกสรเพศเมียเกลี" ยง รังไข่รูปไข่ กา้นเกสรค่อนขา้งสั" น ปลายเกสรเพศเมียกลม  ผล รูปรี ยาว       
8 - 14 มิลลิเมตร มีกลีบรวมติดอยู ่กลีบรวมยาวประมาณ 4 - 8 มิลลิเมตร มีสันนูน 12 สัน ระหวา่ง
สันเป็นร่อง 

8. แตยอ (C. rhynchophyllum Miq.) เป็นไมต้น้ สูง 10 - 15 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่
ทรงสูง เปลือกเรียบสีนํ" าตาลเทา มีช่องระบายอากาศเป็นตุ่มขนาดเล็กทั วไป เปลือกชั"นในสีชมพู
อ่อน เปลี ยนเป็นสีนํ"าตาลเมื อถูกอากาศ ยอดอ่อน และช่อดอก มีขนอ่อนนุ่มสีขาวสั"น ๆ แผน่ใบรูปรี
ถึงรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กวา้ง 5 - 9 เซนติเมตร ยาว 10 - 20 เซนติเมตร มีเส้นแขนงใบ 1 คู่ จาก
โคนใบไปจรดกนับริเวณปลายใบ เส้นกลางใบและเส้นแขนงนูนทางดา้นหลงัใบ ปลายใบแหลม
หรือทู่ โคนใบสอบ กา้นใบยาว 1 - 1.5 เซนติเมตร ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน กลิ นหอมเกิดเป็นช่อตาม
ง่ามใบใกลย้อด ผลรูปกลมรี ปลายมน มีติ งแหลมเล็ก ๆ กวา้งประมาณ 8 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร ฝาครอบปิดขั"วผลมี 6 กลีบ  

9. แกง [C. tamala (Buch.-Ham.) T.Nees & C.H.Eberm.] เป็นไมต้น้ สูงไดถึ้ง 7.5 
เมตร ความยาวรอบลาํตน้ 95 เซนติเมตรขึ"นไป เปลือกตน้มีสีเทาดาํจนถึงนํ" าตาลแดง ใบ เดี ยว ออก
ตรงขา้ม ใบแก่จะมีสีเขียวเขม้ ใบอ่อนสีชมพู ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม กวา้ง     
2 – 4.5 เซนติเมตร ยาว 6.5 – 12.5 เซนติเมตร มีเส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้นยาวตลอดจนถึงปลาย
ใบ กา้นใบยาว 0.3 เซนติเมตร ดอก มีขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน หรือเขียวอ่อน ผล มีขนาดเล็ก รูปขอบ
ขนาน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร  
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2. วธีิการดําเนินการวจิัย 
  

2.1. การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชืสกลุ Cinnamomum ในภาคใต้โดยใช้ 

ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

 

2.1.1 การเกบ็ตัวอย่าง 

สุ่มเก็บตวัอย่างใบแก่ใบที  3 นับจากปลายยอด ดอก และผลจากต้นพืชสกุล 
Cinnamomum จากบางพื"นที ของจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง กระบี  สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร       
(ตารางที  15) นาํมาบนัทึกลกัษณะสัณฐาน  

 
2.1.2  การบันทกึลกัษณะสัณฐาน  

ทาํการบนัทึกรายละเอียด และบนัทึกภาพของลกัษณะสําคญัของส่วนต่าง ๆ ของ
พืชสกุล Cinnamomum ในภาคใต้ที ทาํการเก็บตัวอย่าง โดยบนัทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
ประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงันี"  ลาํตน้ ใบ ดอก และผล จาํแนกพืชสกุล Cinnamomum แต่ละ
ตวัอยา่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามชื อวิทยาศาสตร์ โดยยึดหลกัในการจาํแนกชื อไทยตามการรายงานของ 
เต็ม (2545) เขียนชื อวิทยาศาสตร์ยดึตามแบบสากลในฐานขอ้มูล The International Plant Names 
Index (IPNI) (2009) และจาํแนกชนิดพืชโดยอาศยัลกัษณะโครงสร้างภายนอกตามขอ้มูลลกัษณะ
สัณฐานวทิยา (องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์, 2542) ดงันี"  

1. ลักษณะลาํตน้ ลาํต้น คือ ส่วนที ตั"งตรงแข็งแรง ทาํหน้าที ชูกิ งก้านและใบ 
พิจารณาจากเปลือกนอก อยูน่อกสุดของลาํตน้ ส่วนใหญ่มีลกัษณะแข็ง หากเปลือกนอกมีลกัษณะ
ไมแ่ตก จะจดัอยูใ่นแบบเปลือกเรียบ หากเปลือกนอกมีลกัษณะแตกตามยาวของลาํตน้ และเป็นร่อง
ลึก จะจดัอยูใ่นแบบเปลือกแตก  

2. ลกัษณะใบ 
2.1 รูปร่างใบ โดยพิจารณาตาํแหน่งของส่วนที กวา้งที สุดของแผน่ใบวา่อยูที่ 

ตาํแหน่งใด หากส่วนที กวา้งที สุดของแผน่ใบอยูต่ ํ ากวา่กลางใบ อตัราส่วนของความยาวต่อความ
กวา้ง เท่ากบั 3:2 รูปร่างใบจะจดัเป็นแบบรูปไข่ แต่ถา้ส่วนที กวา้งที สุดอยูบ่ริเวณปลายใบ ฐานใบ
เรียวเล็กกวา่ปลายใบ จะจดัเป็นใบแบบรูปไข่กลบั หากส่วนกวา้งที สุดอยูต่รงกลาง ส่วนปลายและ
โคนเรียว จะจดัเป็นใบแบบรูปรี และถา้ขอบใบขนานกนัสองขา้ง ความยาวเป็น 2 เท่าของความ
กวา้ง จะจดัเป็นใบแบบรูปขอบขนาน  
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2.2 ปลายใบ หากขอบใบที มาบรรจบตรงปลายยอดมกัตรงหรือโคง้มน ทาํมุม
นอ้ยกวา่ 90 องศา จะอยูจ่ดัเป็นแบบปลายแหลม แต่หากมีลกัษณะคลา้ยปลายแหลม แต่ขอบใบมกั
โคง้เวา้สอบเขา้มาตรงปลายยอด จะจดัเป็นแบบเรียวแหลม  

2.3 ขอบใบ พิจารณาจากขอบใบเรียบ และขอบใบเป็นคลื น  
2.4 เส้นใบ พิจารณาการเรียงตวัดงันี"  เส้นใบแบบขนาน มีเส้นใบจากโคนใบ 3 

เส้น เรียงตวัขึ"นไปจนถึง หรือเกือบถึงปลายใบ และแบบร่างแห มีเส้นกลางใบขึ"นตรงมาจากโคนใบ
ถึงปลายใบ 1 เส้น และแยกออกเป็นแขนง ประมาณ 3 – 7 คู ่

3. ลกัษณะช่อดอกและดอก ช่อดอกแบบแยกแขนง ดอกยอ่ยมีขนาดเล็ก มีสีขาว
อมเหลือง เกิดเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ ง จดัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม มี 6 กลีบ โคนกลีบ
เชื อมติดกนัเป็นกรวยสั"น ๆ เกสรเพศผูมี้ 9 อนั เรียงเป็น 3 ชั"น 

4. ลกัษณะผล พิจารณาจากรูปร่างของผล ผลมีรูปรี หรือรูปกลม และฐานรองผล
ซึ งพฒันามาจากกลีบรวมปิดขั"วผล  
 
ตารางที� 15 ชนิด (species) จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที เก็บตวัอยา่งพืชสกุล Cinnamomum ที ใชใ้น

การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี 
 
ชนิด (species) สถานที�เกบ็ จาํนวน (ต้น) 

เทพทาโร  
(C. porrectum) 

คณะเภสชัศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 
ศูนยว์นวฒันวจิยัสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต ้อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต ้(ทุ่งคา่ย) อ. ยา่นตาขาว จ. ตรัง 
สวนพฤกษศาสตร์ภาคใตเ้ขาช่อง อ. นาโยง จ. ตรัง 
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรกระบี  อ. เมือง จ. กระบี  
ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ. สว ีจ. ชุมพร  
สวนรุกขชาติเขาพทุธทอง อ. ไชยา จ. สุราษฏร์ธานี 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 

ตะไคร้ตน้ (C. ilicioides.) ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ. สว ีจ. ชุมพร  2 

การบูร (C. camphora) คณะเภสชัศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ. สว ีจ. ชุมพร 

1 
1 

แกง (C. tamala) ต. อ่าวตง อ.วงัวเิศษ จ. ตรัง 1 
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ตารางที� 15 ชนิด (species) จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที เก็บตวัอยา่งพืชสกุล Cinnamomum ที ใชใ้น
การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี 

ชนิด (species) สถานที�เกบ็  จาํนวน(ต้น) 

อบเชยเทศ (C. verum) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่        
จ. สงขลา 

 
6 อบเชย (C. bejolghota) ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ. สว ีจ .ชุมพร 

สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ ม. สงขลานครินทร์ อ. คลองหอย
โขง่ จ. สงขลา 

1 
 
1 

เชียด (C. iners) ต. ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  
คณะเภสชัศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
ต. นํ" าผดุ อ. ละงู จ. สตลู 
ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
ต. ทุ่งขมิ"น อ .นาหม่อม จ. สงขลา 
ศูนยว์นวฒันวจิยัสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 

2 
6 
3 
9 
3 
1 

ฝนแสนห่า           
(unknown species 1) 

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต ้อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต ้(ทุ่งคา่ย) อ. ยา่นตาขาว จ. ตรัง 

1 
3 

อบเชย /บริเวง     
(unknown species 2) 

ศูนยว์นวฒันวจิยัสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ. สว ีจ. ชุมพร 
อ. หลงัสวน จ. ชุมพร 

1 
1 
3 

รวม  82 

  

 

2.2 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Cinnamomum ในภาคใต้โดยใช้เทคนิค

อาร์เอพดี ี

 

2.2.1 การเกบ็ตัวอย่าง 

สุ่มเก็บตัวอย่างใบเพสลาด ใบที  2 นับจากปลายยอด จากต้นพืชสกุล 
Cinnamomum จากบางพื"นที ของจงัหวดัสงขลา สตูล ตรัง กระบี  สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร จาํนวน
ทั"งหมด 82 ตน้ (ตารางที  15) โดยเก็บตวัอยา่งใบประมาณ 1-2 ใบต่อตน้ เก็บใส่ถุงพลาสติกเพื อมา
สกดัดีเอน็เอ 
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2.2.2 การสกดัดีเอน็เอ 

สกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Cinnamomum โดยใชส้ารละลาย CTAB  ซึ งดดัแปลง
จาก Doyle และ Doyle (1990) โดยใชต้วัอยา่งใบพืชสกุล Cinnamomum 200 มิลลิกรัมนํ" าหนกัสด  
บดใน CTAB buffer ร่วมกบั β-mercaptoethanol เขม้ขน้ 2% ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ในโกร่งให้
ละเอียด จากนั"นใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กนั นาํไปบ่มที อุณหภูมิ 65 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมาทุก 10 นาที เติมคลอโรฟอร์ม 700 ไมโครลิตร กลบั
หลอดไปมาเบา ๆ ปั นเหวี ยงให้ใชค้วามเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที จะไดส้ารละลาย
ที แยกชั"นใสดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร ใหม่ (ทาํ 2 รอบ) เติมไอโซโพรพา
นอล 500 ไมโครลิตรกลบัหลอดไปมาเพื อตกตะกอนดีเอ็นเอ หรือวางทิ"งไวที้ อุณหภูมิ -30 องศา
เซลเซียส ประมาณ 30 นาที ลา้งตะกอนดีเอน็เอดว้ย ความเขม้ขน้ 70% เอธานอล 500 ไมโครลิตร ที 
ผา่นการแช่เยน็ จาํนวน 3 ครั" ง ทิ"งให้แห้งที อุณหภูมิห้อง หลงัจากนั"นละลายตะกอนดีเอ็นเอดว้ย TE 
buffer 20 ไมโครลิตร ที อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาดีเอ็นเอที อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส จนกวา่จะ
นาํมาใช ้

 

2.2.3 การตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

ตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอที สกดัไดโ้ดยการเปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน  โดย
การทาํอิเล็กโตรโฟรีซีสบนอะกาโรส เขม้ขน้ 0.75% แรงเคลื อนไฟฟ้า 100 โวลต์ ในสารละลาย 
TAE buffer (Tris Base, Glacial acetic acid, EDTA 0.5 โมลาร์ pH 8.0) เป็นเวลา 20 นาที ยอ้มแถบดี
เอ็นเอที ไดด้ว้ย เอธิเดียมโบรไมด์ แลว้นาํไปตรวจสอบภายใตแ้สงอุลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร 
ดว้ยเครื อง Gel documentation 

 

2.2.4 คัดเลอืกไพรเมอร์ 

ทาํการทดสอบไพรเมอร์ขนาด 10 เบส จากไพรเมอร์ที มีผูศึ้กษามาก่อนในพืชสกุล 
Cinnamomum ซึ งประกอบดว้ยไพรเมอร์ 16 ไพรเมอร์ ไดแ้ก่ OPA-07, OPB-19, OPB-20, OPC-01, 
OPC-08, OPC-10, OPC-13, OPC-16, OPD-09, (Govinden Soulange et al., 2007) OPA-10, OPA-
12, OPA-15, OPA-17, OPB-01, OPB-15, OPC-15 (Joy and Maridass, 2008) และคดัเลือก        
ไพรเมอร์เพิ มเติมอีกประมาณ 34 ไพรเมอร์ เพิ มปริมาณดีเอน็เอดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ จากปริมาตร
รวม 25 ไมโครลิตร ซึ งประกอบด้วย ดีเอ็นเอแม่พิมพ์ 60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เข้มข้น 0.3              
ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม ์Taq polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 
2.5 มิลลิโมลาร์ dNTP เขม้ขน้ 100 มิลลิโมลาร์ เพิ มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยเครื องพีซีอาร์ ตั"งอุณหภูมิ
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เป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิที ใช้เริ มตน้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ตามดว้ย 41 รอบ ดว้ย
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที 37 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส อีก 2 นาที และ
รอบสุดทา้ยตามดว้ย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที หลงัทาํพีซีอาร์นาํสารละลายดีเอ็นเอที เพิ ม
ปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโคลิตร มาตรวจสอบขนาดชิ"นดีเอ็นเอ ดว้ยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผน่
วุน้ LE Agarose ที มีความเขม้ขน้ 1.5% ละลายใน TBE Buffer ใชแ้รงเคลื อนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 
นาที ยอ้มแถบดีเอ็นเอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที 
ล้างนํ" า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแ้สงอุลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครื อง Gel 
documentation คดัเลือกไพรเมอร์ที สามารถเพิ มปริมาณ และให้แถบดีเอ็นเอที มีความแตกต่าง 
ระหวา่งตวัแทนประชากรแต่ละชนิด 

 

2.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

นาํไพรเมอร์ที คดัเลือกได ้มาใชเ้พิ มปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทั"งหมด คดัเลือก
ไพรเมอร์ที ให้แถบดีเอ็นเอแตกต่างกนัระหวา่งประชากร ศึกษารูปแบบของดีเอ็นเอที ได ้หลงัจาก
นั"นทาํการวเิคราะห์ขอ้มลู แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอน็เอพืชสกุล Cinnamomum  

 

2.2.6 วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

ของพชืสกลุ Cinnamomum 

วิเคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรม และความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของ
พืชสกุล Cinnamomum โดยแปลงขอ้มูลแถบดีเอ็นเอที ไดเ้ป็นแบบ binary คือให้ตาํแหน่งที มีแถบ   
ดีเอ็นเอ มีค่าเท่ากบั 1 และตาํแหน่งที ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากบั 0 เปรียบเทียบ ณ บริเวณ
เดียวกนั โดยคิดเฉพาะแถบดีเอน็เอที มีความชดัเจนและเพิ มปริมาณไดส้มํ าเสมอเมื อมีการทาํพีซีอาร์
ซํ" า วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมด้วยการวิเคราะห์ UPGMA cluster 
analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ Jaccard (1908) ด้วยโปรแกรม Numerical 
Taxonomy and Multivariate Analysis System Version-2.1 (NTSYS Version 2.1) (Rohlf, 2002) 
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3. ผลการทดลอง 

 
3.1. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Cinnamomum ในภาคใต้โดยอาศัย

ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

ผลจากการบนัทึกลกัษณะสัณฐานวิทยาของตวัอยา่งพืชสกุล Cinnamomum ที ทาํ
การเก็บรวบรวมในบางพื"นที ของภาคใตใ้นประเทศไทย โดยพิจารณาลกัษณะโครงสร้างภายนอก
ของตน้ ประกอบไปดว้ยลกัษณะต่าง ๆ ดงันี"  ลาํตน้ ใบ ดอก และผล พบวา่  

 
3.1.1 ลกัษณะลาํต้น 
ลกัษณะตน้ของพืชสกุล Cinnamomum สามารถแยกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ แบบ

เปลือกเรียบ (ภาพที  55 ก) และแบบเปลือกแตก (ภาพที  55ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 55 ลกัษณะเปลือกตน้ชั"นนอกของพืชสกุล Cinnamomum 
(ก) เปลือกเรียบ (smooth bark) 
(ข) เปลือกแตก (fissured bark) 

 
 
 
 
 

ก ข 



 

3.1.2

ลกัษณะสัณฐานวทิยาของใบที ทาํการบนัทึก มี 
ใบ ขอบใบ และเส้นใบ ใหผ้ลดงัรายละเอียดต่อไปนี"

 
3.1

ลกัษณะของรูปร่างใบของพืชสกุล 
คือ รูปร่างใบแบบรูปรี ไขก่ลบั ขอบขนาน และรูปไข ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 56 ตวัอยา่งรูปร่างใบแบบต่าง ๆ ของพืชสกุล 
ก : รูปร่างใบเป็นรูปรี 
ค : รูปร่างใบเป็นรูปขอบขนาน 
 

 

3.

ลกัษณะปลายใบของพืชสกุล 
ปลายใบแหลม และปลายใบกวา้ง 

 

ก ก 

2 ลกัษณะสัณฐานวทิยาของใบ 
ลกัษณะสัณฐานวทิยาของใบที ทาํการบนัทึก มี 4 ลกัษณะ คือ รูปร่างใบ ปลาย

ใบ ขอบใบ และเส้นใบ ใหผ้ลดงัรายละเอียดต่อไปนี"  

3.1.2.1 รูปร่างใบ  

ลกัษณะของรูปร่างใบของพืชสกุล Cinnamomum แบ่งออกไดเ้ป็น 
รูปร่างใบแบบรูปรี ไขก่ลบั ขอบขนาน และรูปไข ่(ภาพที  56) 

ตวัอยา่งรูปร่างใบแบบต่าง ๆ ของพืชสกุล Cinnamomum 
รูปร่างใบเป็นรูปรี (elliptic)  ข : รูปร่างใบเป็นไขก่ลบั
รูปร่างใบเป็นรูปขอบขนาน (oblong) ง : รูปร่างใบเป็นรูปไข ่

1.2.2 ปลายใบ 

ลกัษณะปลายใบของพืชสกุล Cinnamomum จาํแนกไดเ้ป็น 
ปลายใบแหลม และปลายใบกวา้ง (ภาพที  57) 

 
 
 

ค ข ค 
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ลกัษณะ คือ รูปร่างใบ ปลาย

แบ่งออกไดเ้ป็น 4 แบบ 

รูปร่างใบเป็นไขก่ลบั (obovate) 
รูปร่างใบเป็นรูปไข ่(ovate) 

จาํแนกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ 

ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.2.3 

ขอบใบของพืชสกุล 
และขอบใบเป็นคลื น (ภาพที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก

ภาพที� 57 ตวัอยา่งปลายใบของพืชสกุล Cinnamomum
(ก) ปลายแหลม (acute) 
(ข) ปลายเรียวแหลม (acuminate

 

3.1.2.3 ขอบใบ  

ขอบใบของพืชสกุล Cinnamomum แบง่ออกไดเ้ป็น 2 
ภาพที  58) 

 

ภาพที� 58 ตวัอยา่งขอบใบของพืชสกุล Cinnamomum
(ก) ขอบใบเรียบ (entire) 
(ข) ขอบใบเป็นคลื น (undulate) 
 
 
 

ก ข 

ก ข 

100 

Cinnamomum 

acuminate) 

2 แบบ คือ ขอบใบเรียบ 

Cinnamomum 



 

3.

           การเรียงตวัของ
แบบขนาน และเส้นใบแบบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.1.3

ช่อดอกของพืชในสกุลนี" เป็นช่อดอกแบบแยกแขนง ดอกยอ่ยมีขนาดเล็ก สี
ขาวอมเหลือง เกิดเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ ง จดัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวมมี 
กลีบเชื อมติดกนัเป็นกรวยสั"นๆ เกสรเพศผูมี้ 
ทาํการศึกษาไมส่ามารถแยกความแตกต่างไดช้ดัเจน

 

 

 

 

 

 

1.2.4 การเรียงตัวของเส้นใบ 

การเรียงตวัของเส้นใบพืชสกุล Cinnamomum แบ่งเป็น 
เส้นใบแบบร่างแห (ภาพที  59)  

 

ภาพที� 59 ตวัอยา่งการเรียงตวัของเส้นใบพืชสกุล Cinnamomum
(ก) เส้นใบแบบขนาน (parallel venation
(ข) เส้นใบร่างแห (reticulate venation)

3 ลกัษณะช่อดอกและดอก 

ช่อดอกของพืชในสกุลนี" เป็นช่อดอกแบบแยกแขนง ดอกยอ่ยมีขนาดเล็ก สี
เกิดเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ ง จดัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวมมี 

กลีบเชื อมติดกนัเป็นกรวยสั"นๆ เกสรเพศผูมี้ 9 อนั เรียงเป็น 3 ชั"น ซึ งพืชแต่ละชนิดในสกุลนี" ที 
ทาํการศึกษาไมส่ามารถแยกความแตกต่างไดช้ดัเจน (รูปที  60) 

ก ข 
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เป็น 2 แบบ คือ เส้นใบ

Cinnamomum 
parallel venation) 

) 

ช่อดอกของพืชในสกุลนี" เป็นช่อดอกแบบแยกแขนง ดอกยอ่ยมีขนาดเล็ก สี
เกิดเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ ง จดัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวมมี 6 กลีบ โคน

ชั"น ซึ งพืชแต่ละชนิดในสกุลนี" ที 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที� 60

(
(

 

C. porrectum(ค) 

(ก) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

0 ลกัษณะช่อดอกและดอกของพืชสกุล Cinnamomum
(ก) โครงสร้างของดอก  (ข)  C. verum 
(ค) C. porrectum  (ง)  C. camphora

 
 
 
 

 

stamen 

perianth 

stigma 

C. porrectum   C. camphora  

C. verum(ข) 

(ง) 

102 

Cinnamomum 

C. camphora 

C. verum 
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C. verum 

C. iners  C. porrectum 
 

C. ilicioides 

C. camphora  

1.4 ลกัษณะผล 

(ก)                                                               (ข) 

 

ภาพที� 61 ตวัอยา่งลกัษณะผลของพืชสกุล Cinnamomum 
(ก) ผลรูปรี  
(ข) ผลรูปกลม 

 

3.2.  การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล Cinnamomum ในภาคใต้โดยใช้เทคนิค

อาร์เอพดี ี

 

  3.2.1 การสกดัดีเอน็เอและการตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

  

  จากการสกัดดีเอ็นเอของใบพืชสกุล Cinnamomum โดยบดตัวอย่างร่วมกับ
สารละลาย CTAB พบวา่ สามารถสกดัดีเอ็นเอไดค้รั" งละประมาณ 10-40 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร  
ดีเอน็เอที ไดส้ามารถนาํไปเพิ มปริมาณดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ได ้ 
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  3.2.2 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม โดยใช้เทคนิคอาร์เอพดี ี

 

3.2.2.1 การคัดเลือกไพรเมอร์ที�ให้แถบดีเอ็นเอที�แตกต่างกันระหว่าง

ตัวแทนประชากรพชืสกลุ Cinnamomum โดยปฏิกริิยาพซีีอาร์ 

 

พบว่า มีไพรเมอร์ที ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ จาํนวน 40 
ไพรเมอร์ และ 10 ไพรเมอร์ ไม่สามารถเพิ มปริมาณดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ จากจาํนวนไพรเมอร์ที ให้
ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอเบื"องตน้ จาํนวน 40 ไพรเมอร์ นาํมาทดสอบรอบที สอง เพื อคดัเลือก
ไพรเมอร์ที ใหผ้ลของแถบดีเอน็เอชดัเจนที สุด พบวา่ มีไพรเมอร์ที ใหผ้ลดีที สุด จาํนวน 10 ไพรเมอร์ 
คือ OPA-01 OPA-07 OPA-10 OPB-19 OPB-20 OPC-15 OPC-16 OPD-09 OPE-14 และ OPAA-
03 นาํมาทดสอบเพิ มปริมาณดีเอ็นเอของพืชสกุล Cinnamomum ทั"งหมดที สุ่มเก็บจากบางพื"นที ทาง
ภาคใตข้องประเทศไทย จาํนวนทั"งหมด 82 ตน้ ทราบชนิด 73 ตน้ และไม่ทราบชนิดอีก 9 ตน้ จาก
การทดสอบ พบวา่ ตวัอยา่งพืชที ทดลองให้แถบดีเอ็นเอทั"งหมด 78 แถบ เฉลี ย 7.80 แถบต่อไพร
เมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที มีขนาดแตกต่างกนั 75 แถบ (96.15%) และอีก 3 แถบ (3.85%) เป็นแถบดี
เอน็เอที มีขนาดไมแ่ตกต่างกนั ไพรเมอร์ OPB-19 มีจาํนวนแถบดีเอ็นเอสูงสุด จาํนวน 11 แถบ ไพร
เมอร์ OPE-14 มีจาํนวนแถบดีเอ็นเอที น้อยที สุด จาํนวน 5 แถบ (ตารางที  16) รูปแบบดีเอ็นเอที ได้
จากการทาํอาร์เอพีดี – พีซีอาร์ แต่ละไพรเมอร์มีความแตกต่างกนัในพืชสกุล Cinnamomum ดงัภาพ
ที  62 
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ตารางที� 16 ชนิดของไพรเมอร์ ลําดับเบส จํานวนแถบดีเอ็นเอทั" งหมด จํานวนแถบดีเอ็นเอ
เหมือนกัน และจํานวนดีเอ็นเอที ต่างกัน จากการใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในพืชสกุล 
Cinnamomum จาํนวนทั"งหมด 82 ตน้ 

Primer 

 

Sequence 

(5’          3’) 

Amplified 

fragments 

Monomorphic 

fragments 

Polymorphic 

fragments 

A-01 CAG GCC CTT C 9 0 9 

A-07 GAA ACG GGT G 8 0 8 

A-10 GTG ATC GCA G 8 1 7 

B-19 ACC CCC GAA G 11 0 11 

B-20 GGA CCC TTA C 8 0 8 

C-15 GAC GGA TCA G 9 0 9 

C-16 CAC ACT CCA G 6 0 6 

D-09 CTC TGG AGA C 6 2 4 

E-14 TGA GGC TGA G 5 0 5 

AA-03 TTA GCG CCC C 8 0 8 

Total 

Polymorphic (%) 

 78 

- 

3 

- 

75 

96.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

(ก)  OPA-01 
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(ข) OPA-07 

100 bp 

500 bp 

1517 bp 

            M   1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24   25  26  27     

(ค) OPA-10 

100 bp 

500 bp 

1517 bp 

M     1     2    3    4     5    6     7   8     9   10   11  12  13  14  15  16   17  18  19  20  21 22  23  24  25  26   27   

(ก)  OPA-01 

100 bp 

500 bp 

1517 bp 

 M    1    2    3    4    5     6    7    8    9   10  11  12   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 26  27  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (ง) OPB-19 

100 bp 

500 bp 

1517 bp 

     M   1    2    3     4    5     6   7   8   9   10   11   12  13  14 15  16   17   18  19   20  21  22  23   24  25  26   27   
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100 bp 

500 bp 

1517 bp 

      M   1     2    3     4    5    6    7    8    9   10  11  12   13  14  15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25   26   27     

(จ) OPB-20 

100 bp 

500 bp 

1517 bp 

420 bp 

     M    1     2    3    4   5    6     7    8     9   10  11  12  13  14   15  16  17   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   

(ฉ) OPC-15 

200 bp 

500 bp 

1517 bp 

 M   1    2     3    4    5     6    7  8    9   10   11  12  13  14   15 16  17 18  19   20  21  22   23   24  25  26   27   

 (ช) OPC-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1517 bp 

200 bp 

500 bp 

  M   1    2    3      4    5     6   7    8     9   10 11  12  13  14  15  16   17  18   19  20  21 22 23 24  25   26   27  

(ซ) OPD-09 
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200 bp 

500 bp 

1517 bp 

           M   1    2     3   4    5   6    7     8     9  10   11   12  13 14   15  16   17  18   19  20  21  22  23 24  25  26   27 

(ฌ) OPE-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 62 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Cinnamomum จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื อใช ้         
ไพรเมอร์ (ก) OPA-01, (ข) OPA-07, (ค) OPA-10, (ง) OPB-19 , (จ) OPB-20, (ฉ) OPC-
15, (ช) OPC-16, (ซ) OPD-09, (ฌ) OPE-14 และ (ญ) OPAA-03 ตามลาํดบั 
lane 1-6: C. porrectum (Roxb.) Kosterm.  lane 20-21: C. bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet 
lane 7-8: C. camphora (L.) J.Presl  lane 22: C. mollissimum Hook.f. 
lane 9: C. tamala (Buch.-Ham.)   lane 23-25: unknown 1 
lane 10-13: C. verum J.Presl   lane 26-27: unknown 2  
lane 14-15: C. ilicioides A.Chev.  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 
lane 16-19: C. iners Reinw. ex Blume 
 

 
 

 

300 bp 

500 bp 

      1517 bp 

M    1     2    3    4     5     6   7    8    9   10   11  12  13  14  15  16  17 18  19   20  21  22   23  24  25  26  27  

(ญ) OPAA-03 
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3.2.2.2 การวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอที�ได้จากการทําอาร์เอพีดี – พีซีอาร์ใน

พชืสกลุ Cinnamomum 

    
จากแถบดีเอ็นเอที ไดโ้ดยการเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของ

แถบดีเอ็นเอที เกิดขึ"นทั"งหมด 10 ไพรเมอร์ ผลการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอที ให้ความแตกต่างจาํนวน 
75 แถบ พบแถบดีเอ็นเอที มีความจาํเพาะกบัแกง (C. tamala) คือ แถบดีเอ็นเอขนาด 420 คู่เบส จาก
ไพรเมอร์ OPC-15 (ภาพที  62ฉ และ ตารางที  17) 
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ตารางที� 16 เปอร์เซ็นตแ์ถบดีเอน็เอที ปรากฏในประชากรพืชสกุล Cinnamomum ในแต่ละชนิด จากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี 

primer 
fragment 
size (bp) 

marker 

DNA fragment (%) 

     C. 

porrectum  

      C.   

ilicioides  

      C. 

camphora  

      C.       

tamala  

     C.        

verum  

       C. 

bejolghota  

  C.     

iners  

        C. 

mollissimum  

unknown 
1 

unknown   
2 

OPA-01 350 OPA-01/1 15.38 0.00 100.00 100.00 7.69 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 
 500 OPA-01/3 15.38 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7.69 0.00 0.00 0.00 
 900 OPA-01/7 76.92 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 66.67 100.00 0.00 100.00 

OPA-07 550 OPA-07/3 15.38 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 100.00 60.00 
 1000 OPA-07/6 61.54 100.00 50.00 0.00 7.69 0.00 12.82 100.00 0.00 20.00 
 1200 OPA-07/7 15.38 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 100.00 60.00 

OPA-10 350 OPA-10/3 23.08 0.00 0.00 0.00 100.00 50.00 25.64 100.00 50.00 20.00 
 500 OPA-10/5 61.54 100.00 50.00 0.00 7.69 0.00 12.82 100.00 0.00 20.00 
 650 OPA-10/6 15.38 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 100.00 60.00 

OPB-19 200 OPB-19/1 92.31 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 58.97 100.00 75.00 100.00 
 350 OPB-19/3 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 64.10 100.00 0.00 0.00 
 400 OPB-19/4 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 10.26 0.00 0.00 60.00 
 500 OPB-19/5 0.00 0.00 0.00 0.00 92.31 100.00 69.23 0.00 0.00 20.00 

OPB-20 550 OPB-20/6 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 75.00 20.00 
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ตารางที� 17 เปอร์เซ็นตแ์ถบดีเอน็เอที ปรากฏในประชากรพืชสกุล Cinnamomum ในแต่ละชนิด จากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี (ต่อ)  

primer 
 

fragment 
size (bp) 

marker 

DNA fragment (%) 

        C. 

porrectum  

       C.   

ilicioides  

       C. 

camphora  

    C.       

tamala  

    C.        

verum  

        C. 

bejolghota  

   C.     

iners  

        C. 

mollissimum  

unknown 
1 

unknown 
2 

OPC-15 420 OPC-15/3 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 600 OPC-15/5 46.15 100.00 50.00 0.00 92.31 50.00 74.36 0.00 25.00 100.00 
 700 OPC-15/6 92.31 100.00 100.00 100.00 38.46 50.00 66.67 100.00 25.00 100.00 
 850 OPC-15/7 0.00 0.00 0.00 100.00 61.54 100.00 33.33 100.00 75.00 100.00 
 1200 OPC-15/8 0.00 0.00 0.00 100.00 84.62 100.00 84.62 100.00 75.00 100.00 

OPC-16 900 OPC-16/4 7.69 0.00 50.00 100.00 53.85 0.00 51.28 0.00 75.00 40.00 
 1200 OPC-16/5 84.62 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 87.18 0.00 0.00 20.00 
 1517 OPC-16/6 46.15 100.00 100.00 100.00 53.85 100.00 28.21 0.00 50.00 40.00 

OPD-09 800 OPD-09/3 15.38 50.00 100.00 100.00 46.15 100.00 58.97 0.00 75.00 20.00 
 1000 OPD-09/4 84.62 100.00 100.00 100.00 23.08 100.00 64.10 0.00 50.00 20.00 

OPE-14 550 OPE-14/3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 87.18 100.00 25.00 80.00 
 650 OPE-14/4 100.00 100.00 50.00 100.00 84.62 0.00 92.31 100.00 100.00 100.00 

OPAA-03 500 OPAA-03/1 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 800 OPAA-03/3 46.15 100.00 50.00 0.00 92.31 50.00 74.36 0.00 25.00 100.00 
  1400 OPAA-03/6 92.31 100.00 100.00 100.00 92.31 100.00 76.92 0.00 50.00 100.00 
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3.2.2.3 การศึกษาความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของพืช

สกลุ Cinnamomum  

    

จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Cinnamomum ทั"ง 
8 ชนิด คือ การบูร แกง เชียด เชียดใบใหญ่ เทพทาโร ตะไคร้ตน้ อบเชย และ อบเชยเทศ รวม
ทั"งหมด 73 ตน้ และไม่ทราบชนิดอีก 9 ตน้ โดยใชแ้ถบดีเอ็นเอที แสดงความแตกต่าง ซึ งไดจ้ากการ
วเิคราะห์ดว้ยเทคนิค อาร์เอพีดี นาํไปวเิคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมดว้ย
การวิเคราะห์ UPGMA cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ Jaccard (1908) 
ดว้ยโปรแกรม Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System Version-2.1 (NTSYS 
Version 2.1) (Rohlf, 2002) พบวา่ ตวัอยา่งพืช ที เก็บจากพื"นที บางส่วนของภาคใตใ้นประเทศไทย 
ทั"งหมด 82 ตน้ มีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.397 – 0.987 มีค่าเฉลี ยเท่ากบั 
0.641 โดยเทพทาโรที เกบ็ในพื"นที บริเวณเดียวกนั 2 ตน้ และเชียดจากที เก็บพื"นที เดียวกนั 2 ตน้ มีค่า
ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากที สุด (0.987) ส่วนเทพทาโรที เก็บจากอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา กบัเชียดที เกบ็จากจงัหวดักระบี  มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมนอ้ยที สุด (0.397) และผลจาก
เดนโดรแกรมสามารถแบง่กลุ่มพืชที ศึกษาไดเ้ป็น 6 กลุ่ม (ภาพที  63) ดงันี"   
   กลุ่มที  I มี 20 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เทพทาโร 13 ตวัอยา่ง ตะไคร้ตน้ 2 
ตวัอยา่ง การบูร 1 ตวัอยา่ง และ ฝนแสนห่า (unknown 1) 4 ตวัอยา่ง 
   กลุ่มที  II มี 2 ตวัอย่าง ประกอบด้วย การบูร 1 ตัวอย่าง และ แกง 1 
ตวัอยา่ง  

กลุ่มที  III มี 15 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย อบเชยเทศ 13 ตวัอยา่ง และ อบเชย 
2 ตวัอยา่ง  
   กลุ่มที  IV มี 41 ตวัอย่าง ประกอบดว้ย เชียด 39 ตวัอย่าง และ บริแวง 
(unknown 2) 2 ตวัอยา่ง  
   กลุ่มที  V มี 3 ตวัอยา่ง คือ บริแวง (unknown 2) จาํนวน 3 ตวัอยา่ง 

กลุ่มที  VI มี 1 ตวัอยา่ง คือ เชียดใบใหญ่ 
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ภาพที� 63 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Cinnamomum จาํนวน 73 ตน้ 8 ชนิด 
และไมท่ราบชนิดอีก 9 ตน้ จาการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี ดว้ยไพรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ 

 
 

C. camphora 
 

C. iners 
 

C. tamala 
 

C. mollissimum 

 

I 

II 

III 

IV 

VI 

unknown 1  
 

C. camphora 
 

unknown 2 
 

C. porrectum 
 

C. porrectum 
 

C. ilicioides 
 C. ilicioides 
 

C. porrectum 
 

C. bejolghota  
 

C. verum 
 

unknown 2 
 

C. iners 
 V 
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ความสัมพนัธ์ของพืชระหวา่งชนิด โดยพิจารณาจากค่าดชันีความใกลชิ้ด
ทางพนัธุกรรม พบวา่ C. perrectum (เทพทาโร) กบั C. ilicioides (ตะไคร้ตน้) มีความใกลชิ้ดทาง
พันธุกรรมมากที สุด มีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมเฉลี ย เท่ ากับ 0.843 ในขณะที                    
C. perrectum (เทพทาโร) กบั C. mollissimum (เชียดใบใหญ่) มีความห่างไกลทางพนัธุกรรมมาก
ที สุด (คา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมเฉลี ยเทา่กบั 0.522) (ตารางที  18) สาํหรับความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรมในกลุ่มพืชชนิดเดียวกนั พบวา่ C.iners (เชียด) มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมมาก
ที สุด มีคา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.487 - 0.98 
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ตารางที� 18 คา่ดชันีความใกลช้ิดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Cinnamomum ในแต่ละชนิด 

  

        C. 

porrectum  

      C.   

ilicioides  

       C. 

camphora  

     C.       

tamala  

    C.        

verum  

      C. 

bejolghota  

     C.     

iners  

       C. 

mollissimum  
unknown 1  unknown 2  

C. porrectum 1.000          

C. ilicioides 0.843 1.000         

C. camphora 0.638 0.635 1.000        

C. tamala 0.564 0.564 0.667 1.000       

C. verum 0.561 0.580 0.604 0.626 1.000      

C. bejolghota 0.547 0.603 0.603 0.667 0.716 1.000     

C. iners 0.580 0.591 0.574 0.631 0.637 0.651 1.000    

C. mollissimum 0.522 0.551 0.538 0.628 0.621 0.603 0.624 1.000   

unknown 1 0.638 0.625 0.548 0.622 0.555 0.571 0.631 0.558 1.000  

unknown 2  0.571 0.569 0.569 0.600 0.621 0.618 0.558 0.608 0.641 1.000 
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4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 
 

ประเทศไทยพบพืชสกุล Cinnamomum เพียง 19 ชนิด (เต็ม, 2544) จาก 300  กวา่
ชนิดทั วโลก พบกระจายทั วไปในป่าดิบ สําหรับภาคใตพ้บพืชสกุลนี"บริเวณป่าดิบชื"นตามเทือกเขา 
จากการเก็บตวัอยา่งพืชสกุล Cinnamomum ในพื"นที ทางภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา จงัหวดัตรัง 
จงัหวดัสตูล จงัหวดัสุราษฏร์ธานี จงัหวดักระบี  และจงัหวดัชุมพร พบวา่ พืชแต่ละชนิดมีชื อพื"นบา้น
เรียกแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถิ น เช่น จงัหวดัตรัง เรียกอบเชย (C. bejolghota) วา่  ขนุนมะแวง 
เชียกใหญ่ จงัหวดัระนอง เรียกว่า จวงดง บริแวง จงัหวดันครศรีธรรมราช เรียกว่า ฝนแสนห่า 
สมุลแวง้ เป็นตน้ ส่งผลทาํใหเ้กิดความไมช่ดัเจนในการจาํแนกชนิดของพืชได ้ในการศึกษาครั" งนี" จึง
จาํเป็นตอ้งอาศยัลกัษณะสัณฐานวิทยา เป็นขั"นตอนเบื"องตน้ก่อนที จะนาํไปศึกษาดว้ยเครื องหมาย
โมเลกุล จากลกัษณะภายนอกที ประเมินไดด้ว้ยสายตา ไดแ้ก่ ลกัษณะลาํตน้ ใบ ดอก และผล พบวา่ 
สามารถจาํแนกตวัอยา่งพืชได ้จาํนวน 8 ชนิด (species) และไม่ทราบชนิดอีก 9 ตวัอยา่ง เมื ออาศยั
ลกัษณะเปลือกลาํตน้เป็นเกณฑ ์พบวา่ เทพทาโร ตะไคร้ตน้ และการบูร ทั"ง 3 ชนิดนี"  ลกัษณะลาํตน้
เมื อเจริญเติบโตมีลาํตน้ขนาดใหญ่เปลือกตน้แตก ส่วนชนิดอื น ๆ คือ เชียด เชียดใบใหญ่ อบเชย 
อบเชยเทศ แกง unknown 1 และ unknown 2 มีเปลือกตน้เรียบ ส่วนลกัษณะใบ พบวา่ เทพทาโร 
ตะไคร้ตน้ และการบูร มีเส้นใบแบบร่างแห ต่างจากชนิดอื นที พบเส้นใบแบบขนาน และพบวา่ มี
เพียงการบูรชนิดเดียวเท่านั"นที มีขอบใบแบบคลื น จึงสามารถแยกการบูรออกจากเทพทาโร และ
ตะไคร้ตน้ได ้สําหรับ unknown 1 (ฝนแสนห่า) และ unknown 2 ที ชาวบา้นเรียกวา่ อบเชย หรือ บริ
แวง ซึ งทั"งสามชื อที กล่าวมาเป็นชื"อพื"นบา้นของ C. bejolghota ปลายใบแหลม แต่พบวา่ปลายใบ
ของฝนแสนห่ามีลกัษณะเรียวแหลม ต่างจาก unknown 2 หรือบริแวงที มีปลายใบแหลม แสดงให้
เห็นวา่ตวัอยา่ง unknown 1 และ unknown 2 น่าจะเป็นคนละชนิดกนั ลกัษณะสัณฐานวิทยาของใบ
จึงอาจสามารถใชป้ระกอบในการจาํแนกพืชสกุล Cinnamomum ไดเ้มื อเปรียบเทียบกบัลกัษณะอื น 
เพราะลกัษณะสัณฐานวิทยาของใบมีความหลากหลายมากที สุด โดยลกัษณะสัณฐานของใบแยก
ออกเป็น 4 ลกัษณะยอ่ย ไดแ้ก่ รูปร่างใบ เส้นใบ ขอบใบ และปลายใบ สอดคลอ้งกบั Ravindran 
และคณะ (2004) ที รายงานวา่ สัณฐานวทิยาของใบเป็นลกัษณะที พบความแปรปรวนค่อนขา้งสูงใน
พืชสกุล Cinnamomum และสามารถนาํมาใช้ในการจาํแนกชนิด และ    สายพนัธ์ุของพืชสกุลนี" ได ้
อยา่งไรก็ตามการจาํแนกพืชสกุล Cinnamomum โดยอาศยัลกัษณะสัณฐานวิทยาเพียงอยา่งเดียวยงั
ไม่เพียงพอ เพราะแมพ้ืชชนิดเดียวกนัยงัพบความแปรปรวน เช่น ลกัษณะรูปร่างใบของเทพทาโร 
พบได ้3 แบบ ดงันี"  รูปรี (elliptic) รูปไข ่(ovate) และไขก่ลบั (obovate) ทั"งนี" เนื องจากการแสดงออก



117 
 

ของลกัษณะใบอาจแปรปรวนไปตามอายุของตน้ ระยะพฒันาการของใบเอง หรือสภาพแวดลอ้มที 
แตกต่างกนั  
 

จากการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี เพื อศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล 
Cinnamomum ไพรเมอร์ที นาํมาใช้ทดสอบเบื"องตน้จาํนวน 50 ไพรเมอร์ คดัเลือกแบบสุ่ม 34      
ไพรเมอร์ และคดัเลือกจากรายงานของ Govinden Soulange และคณะ (2007) และ Joy และ 
Maridass, (2008) ผลจากการคดัเลือกไพรเมอร์ที ให้แถบดีเอ็นเอที แตกต่างและมีความคมชดัที สุด 
จาํนวน 10 ไพรเมอร์ คือ OPA-01 OPA-07 OPA-10 OPB-19 OPB-20 OPC-15 OPC-16 OPD-09 
OPE-14 และ OPAA-03 ไดแ้ถบดีเอ็นเอที สามารถเพิ มปริมาณไดท้ั"งสิ"น 78 แถบ เป็นแถบดีเอ็นเอที 
ใหค้วามแตกต่าง 75 แถบ หรือคิดเป็น 96.15 เปอร์เซ็นต ์โดยมีเพียง 2 ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอที มี
ขนาดไมแ่ตกต่างกนั (monomorphic fragments) ไดแ้ก่ OPA-10 และ OPD-09 จาํนวน 1 แถบ และ 2 
แถบ ตามลาํดบั จากไพรเมอร์ OPC-15 พบแถบดีเอ็นเอที มีความจาํเพาะกบัแกง (C. tamala) คือ 
แถบดีเอ็นเอขนาด 420 คู่เบส ซึ งไม่พบในตวัอยา่งพืชชนิดอื น ๆ อยา่งไรก็ตามอาจยงัไม่สามารถ
สรุปไดแ้น่นอนวา่แถบดงักล่าวมีความจาํเพาะเจาะจงกบั C. tamala จริงหรือไม่ เนื องจากจาํนวน
ตวัอยา่งที เก็บไดใ้นครั" งนี" มีเพียง 1 ตวัอยา่งเท่านั"น ตอ้งเก็บตวัอยา่งเพิ มเติมเพื อยืนยนัผลอีกครั" ง 
โอกาสที พบแถบดีเอน็เอที มีความจาํเพาะเจาะจงกบัพืชสกุล Cinnamomum อาจจะนอ้ย เนื องมาจาก
ในธรรมชาติ พบวา่ พืชสกุลนี"จดัเป็นพืชผสมขา้ม โอกาสที จะเกิดการผสมขา้มในชนิดเดียวกนั หรือ
ระหวา่งชนิด สามารถเกิดขึ"นไดจ้ากช่วงบานของดอกใกลเ้คียงกนั จึงมีความเป็นเฮเทอโรไซโกต 
(heterozygosity) สูง สอดคลอ้งกบัการรายงานของ Lin และคณะ (1997) ที ใช้เทคนิคไอโซไซม์
ประเมินพนัธุกรรมของ C. kanehirae ในประเทศไตห้วนั 4 แหล่ง พบวา่ตวัอยา่งพืชที ศึกษามีความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมสูง  

การศึกษาพืชสกุล Cinnamomum ในพื"นที ภาคใตข้องประเทศไทย จาํนวน 73 ตน้ 8 
ชนิด และไม่ทราบชนิดอีก 9 ตน้ พบความหลากหลายทางพนัธุกรรมค่อนขา้งสูงระหวา่งชนิด 
(interspecies) โดยมีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมระหวา่ง 0.397 – 0.987 มีค่าเฉลี ยเท่ากบั 
0.641 ใกลเ้คียงกบังานทดลองของ Chatti และคณะ (2003) อา้งโดย Joy และ Maridass (2008) ที มี
การศึกษาความสัมพนัธ์ของพืชสกุล Cinnamomum ชนิดเดียวกนั จาก 17 แหล่งในประเทศอินเดีย 
และ Maridass (2008) ศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมภายในประชากร C. trivancoricum จาก 4 
แหล่งในประเทศอินเดียเช่นกนั พบความแปรปรวนของลกัษณะต่าง ๆ ค่อนขา้งมาก หากพิจารณา
จากเดนโดรแกรมที ไดจ้ากการศึกษาครั" งนี"  สามารถแบ่งกลุ่มพืชที ศึกษาไดเ้ป็น 6 กลุ่มแยกตามชนิด
คอ่นขา้งชดัเจน แต่ก็ยงัมีตวัอยา่งบางชนิดกระจายอยูใ่นกลุ่มอื นดว้ย เช่น การบูรที เก็บจากศูนยว์ิจยั
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พืชสวนชุมพร อาํเภอสวี จงัหวดัชุมพร จดัอยูใ่นกลุ่มที  I ส่วนการบูรที เก็บจากคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จดัอยู่ในกลุ่มที  II ซึ งจากการ
ตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยา พบว่าการบูรมีลักษณะสัณฐานคล้ายคลึงกับเทพทาโร และ    
ตะไคร้ตน้ ในกลุ่มที  I มากที สุด ส่วนฝนแสนห่า (unknown 1) ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มที  I เช่นกนั แต่เมื อ
พิจารณาลกัษณะสัณฐาน เช่น เปลือกตน้จะค่อนขา้งเรียบ เส้นใบเป็นแบบขนาน ซึ งมีความแตกต่าง
จากกลุ่มของเทพทาโร ตะไคร้ตน้ และการบูร ส่วน unknown 2 ซึ งมีจาํนวน 5 ตวัอยา่ง จดัอยูใ่น
กลุ่มเดียวกนักบัเชียด จาํนวน 2 ตวัอยา่ง เป็นตวัอยา่งที เก็บมาจากจงัหวดัชุมพร ส่วนอีก 3 ตวัอยา่ง 
ถูกจดัแยกออกมา (กลุ่มที  V) อยา่งไรก็ตามเมื อพิจารณาจากลกัษณะภายนอกของตวัอยา่งทั"ง 5 ตน้ 
เช่น เปลือกตน้ และใบ จะมีลกัษณะคลา้ยกบัเชียด  

จากการวิเคราะห์ค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมในชนิดเดียวกนั พบวา่ เชียด 
มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมมากที สุด มีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมอยู่ระหว่าง     
0.487 – 0.987 รองลงมาคือ เทพทาโร มีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมอยู่ระหว่าง              
0.667 – 0.987 อยา่งไรกต็ามจาํนวนตวัอยา่งพืชแต่ละชนิดที ศึกษาครั" งนี"  มีจาํนวนตวัอยา่งที แตกต่าง
กนัมาก บางชนิดเก็บได้เพียง 1 หรือ 2 ตวัอย่างเท่านั"น ได้แก่ แกง การบูร ตะไคร้ต้น อบเชย       
เชียดใบใหญ่ สําหรับเทพทาโรกบัอบเชยเทศ ประกอบด้วย 13 ตวัอย่าง ส่วนเชียดเป็นชนิดที มี
จาํนวนตวัอยา่งมากที สุด คือ 39 ตวัอยา่ง เนื องจากเชียดและเทพทาโรเป็นพืชที พบกระจายทั วไปใน
พื"นที ภาคใต้ เพราะเป็นพืชท้องถิ น เชียดและเทพทาโรจึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
ค่อนขา้งมาก เทพทาโรพบ และปลูกมากในเขตภาคใตต้อนล่างของไทยโดยเฉพาะจงัหวดัตรัง 
กระบี  พทัลุง และยงัเป็นไมป้ระจาํจงัหวดัพงังาอีกดว้ย (อรุณพร, 2550) ส่วนชนิดอื น ๆ เป็นการ
นาํมาจากถิ นอื นเขา้มาปลูกในพื"นที  เช่น อบเชยเทศ จดัเป็นพืชปลูกและพืชทอ้งถิ นของประเทศ    
ศรีลงักา และทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศอินเดีย (Barceloux, 2009) พืชชนิดนี" ยงัเป็นพืชชนิด
ที ให้นํ" ามนั และเครื องเทศมีความสําคญัจดัเป็นพืชทางการคา้ของโลก (Abeysinghe et al., 2009) 
โดยพบวา่ในประเทศไทยจะปลูกเพื อใชท้าํยา และเป็นเครื องเทศ  
   ดังนั" นจากการศึกษาครั" งนี" จึงสามารถสรุปได้ว่า  การเก็บตัวอย่างพืชสกุล 
Cinnamomum ในเบื"องต้นอาศัยลักษณะสัณฐานของพืช เช่น ลําต้น ใบ ดอก และผล ลักษณะ
สัณฐานของใบอาจใช้จาํแนกชนิดไดดี้กวา่ลกัษณะอื น ๆ ซึ งพบวา่ ลกัษณะสัณฐานวิทยาของใบมี
ความหลากหลายมากที สุด โดยแยกออกเป็น 4 ลกัษณะยอ่ย คือ รูปร่างใบ เส้นใบ ปลายใบ และขอบ
ใบ ซึ งพบวา่รูปร่างใบแบ่งเป็น 4 แบบ คือ รูปรี (elliptic)  รูปไข่ (ovate) รูปไข่กลบั (obovate) และ
รูปขอบขนาน (oblong) เส้นใบแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เส้นใบแบบขนาน (parallel venation) และเส้น
ใบร่างแห (reticulate venation) ปลายใบแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ปลายแหลม (acute) และปลายเรียว
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แหลม (acuminate) และขอบใบแบ่งเป็น 2 แบบ คือ ขอบใบเรียบ (entire) และขอบใบเป็นคลื น 
(undulate)  

การใช้เทคนิคอาร์เอพีดีศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุล 
Cinnamomum ในภาคใตข้องประเทศไทย จาํนวน 82 ตน้ โดยใชไ้พรเมอร์ 10 ไพรเมอร์ จากการ
คดัเลือกไพรเมอร์เบื"องตน้ 50 ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอทั"งหมด 78 แถบ เฉลี ย 7.80 แถบต่อ       
ไพรเมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที มีขนาดแตกต่างกนั 75 แถบ (96.15%) โดยมีค่าดชันีความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.397 – 0.987 มีค่าเฉลี ยเท่ากบั 0.641 เมื อพิจารณาความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมในพืชชนิดเดียวกนั พบวา่ กลุ่มประชากรของเชียด (C. iners) มีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมมากที สุด มีคา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.487 – 0.987  

ผลจากเดนโดรแกรมสามารถแบ่งกลุ่มพืชสกุล Cinnamomum ที ศึกษาได้เป็น 5 
กลุ่มแยกตามชนิดคอ่นขา้งชดัเจน ส่วนตน้ที ไมท่ราบชนิดอีก 9 ตน้ คือ ฝนแสนห่า (unknown 1) ทั"ง 
4 ตวัอยา่ง จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัเทพทาโร (C. porrectum) ตะไคร้ตน้ (C. ilicioides) และการบูร              
(C. camphora) ส่วน บริแวง (unknown 2) ทั"งหมด 5 ตวัอยา่ง กระจายอยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัเชียด 
(C. iners) จาํนวน 2 ตวัอยา่ง ส่วนอีก 3 ตวัอยา่งถูกจดัออกไปอยูใ่นกลุ่มที  V 
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พชืสกลุ Citrus 

 

ตรวจเอกสาร 

 
1.  พชืสกลุ Citrus 

 

ส้มจดัอยูใ่นวงศ์ Rutaceae สกุล Citrus มีทั งหมด 7 วงศย์อ่ย วงศ์ยอ่ยที#สําคญัคือ 
Aurantioideae ในวงศ์ย่อยนี แบ่งได้ทั งหมด 33 สกุล และมีมากกว่า 215 ชนิด (Mukhopadhyay, 
2004; Davies and Albrigo, 1994) Nicolosi (2007) รายงานวา่วงศย์อ่ย Aurantioideae ประกอบดว้ย 
33 สกุล 203 ชนิด แบ่งออกเป็น 2 เผา่ (tribes) ไดแ้ก่ เผา่ Clauseneae ประกอบไปดว้ย 5 สกุล และ
เผา่ Citreae ประกอบดว้ย 28 สกุล ไดแ้ก่ สกุล Citrus และสกุลใกลเ้คียง ยกตวัอยา่งเช่น Fortunella, 
Poncitrus, Eremocitrus, Microcitrus และ Clymenia เป็นตน้ (ภาพที# 64) อยา่งไรก็ตามการจดั
จาํแนกพืชสกุลส้มเพื#อ แบ่งเผ่า เผ่าย่อย สกุล และชนิด ภายใน วงศ์ย่อย Aurantioideae ยงัมีข้อ
ขดัแยง้ ทั งนี เป็นเพราะส้มหลายชนิดผสมขา้มกนัทั งภายนอกและในสกุลเดียวกนัมาเป็นระยะเวลา
กวา่ศตวรรษ  Nicolosi (2007) รายงานวา่สามารถแบ่งส้มในสกุล Citrus ซึ# งมีอยูด่ว้ยกนั 2 สกุลยอ่ย 
ไดแ้ก่ Eucitrus และ Papeda ออกจากกนัได้อยา่งชดัเจนโดยใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และ
องคป์ระกอบทางเคมีของ ดอก ใบ และผล  สกุลยอ่ย Eucitrus  ดอกและเกสรตวัเมียมีกลิ#นหอม มี
กา้นใบและปีกใบ (winged petioles) เล็ก ไม่ถึง 3 ใน 4 ของแผน่ใบ และผลรับประทานสดได ้ตรง
ขา้มกนักบัสกุลยอ่ย Papeda  ส้มในสกุลยอ่ยนี มีกา้นใบและปีกใบใหญ่  ผลรับประทานสดไม่ได้
เพราะมีรสขมและมีนํ ามนัอยูใ่นถุงนํ าหวานมาก Spiegel-Roy และGoldschmidt (1996) รายงานวา่
ถึงความสัมพนัธ์ภายใน และระหวา่งพืชสกุลส้มบางชนิดกบัสกุลใกลเ้คียง (ภาพที# 65) ยกตวัอยา่ง
เช่น เป็นไปไดว้า่เกรฟฟรุทเกิดจากการกลายพนัธ์ุของส้มโอ หรืออาจเกิดจากการผสมกนัระหวา่ง    
ส้มสวทีออเรนซ์ (C. sinensis)  และ ส้มโอ (C. grandis) เป็นตน้ 
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Tribe      Subtribe  Genus           Species 

  Micromelinae  Micromelum  9 
   Glycosmis  35 

Clauseneae Clauseninae  Clausena  23 
     Murraya  11 
  Merrillinae  Merraya  1 
     Wenzelia  9 
     Monathocitrus  1 
     Oxanthera  4 
     Merope   1 
  Triphasiinae  Triphasia  3 
     Pamburus  1 
     Luvunga  12 
     Paramignya  15 
 
     Severinia  6 
     Pleiospermium  5 
        Group A Burkillanthus  1 
     Linunocitrus  1 
     Hesperethusa  1 
      

Citropsis  11 
Citreae  Citrina      Group B Atalantia  11 
 
     Fortunella  4 
     Eremocitrus  1 
       Group C Poncitrus  1 
     Clymenia  1 
     Microcitrus  6 
     Citrus   16  

 

     Swinglea  1 
     Aegle   1 
     Afraegle  4 
  Balsamocitrinae  Aeglopsis  2 
     Balsamocitrus  1 
     Feronia   1 
     Feroniella  3 
     

 

2 Tribes 6 Subtribes  33 Genera    203 Species 

 
ภาพที( 64 วงศย์อ่ย Aurantioideae 

ที#มา : Nicolosi (2007) 
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ภาพที( 66 ความสัมพนัธ์ภายใน และระหวา่งพืชสกุลส้มบางชนิดกบัสกุลใกลเ้คียง 
   ที#มา : Spiegel-Roy และ Goldschmidt (1996) 

 

2. ลกัษณะประจําพนัธ์ุ 
 

แม้ว่าถิ#นเดิมของพืชตระกูลส้มจะอยู่ในเอเชียอาคเนย์ แต่ได้มีการนําไปปลูก
แพร่หลายในหลายทอ้งถิ#นเป็นเวลานาน จนกลายเป็นพืชสําคญัของทอ้งถิ#นนั นๆ ไป สําหรับใน
ประเทศไทยมีการปลูกพืชตระกูลส้มหลายชนิด ส้มที#ปลูกเป็นการค้า ได้แก่ ส้มเขียวหวาน 
(mandarin orange) ส้มโอ (pummelo) ส้มเกลี ยง (sweet orange) มะนาว (common lime) และส้มจุก 
(neck orange) มีการจดัแบ่งกลุ่มของส้มตามหลกัทางพืชสวน โดยอาศยัความสําคญัทางเศรษฐกิจ 
แบง่ออกเป็น 4  กลุ่มใหญ่ (มงคล, 2535) คือ 

1. กลุ่มออเรนซ์ (orange) เป็นกลุ่มใหญ่ที#มีความสําคญัทางเศรษฐกิจมากที#สุดใน
โลก มีถิ#นกาํเนิดในทวีปเอเชีย ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของอินเดียทางแถบธิเบตไปจนถึงจีน
และพม่า ส้มในกลุ่มนี ที#พบในประเทศไทยมีหลายพนัธ์ุดว้ยกนั เช่น ส้มตรา ส้มเกลี ยง ส้มมือ เป็น
ตน้ ในกลุ่มออเรนซ์นี จะแบง่ออกเป็น 

1.1 สวีทออเรนซ์ (sweet orange) มีชื#อวิทยาศาสตร์วา่ C. sinensis Osbeck      
ลาํตน้มีขนาดปานกลางสามารถโตไดถึ้ง 12 เมตร ใบมีขนาดปานกลางมีวงิแคบ ดอกมีสีขาว มีกา้นชู

C. aurantium 

C. reticulata 

Fortunella 

Eremocitrus Microcitrus 

C. sinensis C. paradisi C. grandis 

C. medica C. limon C. aurantifolia 

Poncitrus 

Close affinity 

Moderate affinity 

Loose affinity 

Intergroup affinity 
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เกสรตวัผู ้20-25 อนั รังไข่มี 10-14 ช่อง รูปร่างผลจะเป็นแบบ spheroid ผลมีสีส้มไปจนถึงสีแดง    
ลาํตน้เหนือใบเลี ยงมีสีขาว (Doijode, 2001)  Natividade และคณะ (2000) รายงานวา่ ส้มในกลุ่ม 
Sweet orange เมื#อนาํมาจดักลุ่มตามลกัษณะทางสัณฐานวิทยา เช่น รูปร่าง  ขนาด   สีผล  จาํนวน
เมล็ดต่อผล ฤดูกาลในการออกดอก สามารถจาํแนกส้มในกลุ่มนี ได ้4 กลุ่ม ไดแ้ก่ Common orange, 
Acidless, Blood และ Navel orange  

1.2 ซาวออเรนซ์ (sour orange) มีถิ#นกาํเนิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ใบเป็น
แบบ ovate มีขนาดปานกลางและมีวงิกวา้ง ดอกสีขาวขนาดใหญ่ มีกา้นชูเกสรตวัผู ้20-25 อนั  รังไข่
มี 10-12 ช่อง เปลือกผลหนาและขรุขระ ซาวออเรนซ์ใชเ้ป็นตน้ตอให้กบัสวีทออเรนซ์ เลมอน และ
เกรฟฟรุต (Doijode, 2001)  มงคล (2535) กล่าววา่ ซาวออเรนซ์ และสวีทออเรนซ์มีลกัษณะทาง
สัณฐานวทิยาที#คลา้ยคลึงกนัมาก แตกต่างกนัเล็กนอ้ยที#ใบของซาวออเรนซ์จะมีสีเขม้กวา่   มีกา้นใบ
ยาว และวงิกวา้งกวา่ ลกัษณะผลแบนและสีเขม้กวา่ มีเปลือกหนากวา่สวทีออเรนซ์ ลกัษณะลาํตน้สูง
ใหญ่และมีหนามมาก สามารถทนต่อสภาพอากาศที#เยน็จดัหรือร้อนไดดี้กวา่ส้มพนัธ์ุอื#น 

2. กลุ่มแมนดาริน (mandarin) ส้มในกลุ่มนี มีความสําคญัทางเศรษฐกิจในเขตร้อน 
มีลกัษณะผลใกลเ้คียงกบักลุ่มออเรนซ์ ส้มกลุ่มแมนดารินมีถิ#นกาํเนิดอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศอินเดีย ทางแควน้อสัสัม บางพนัธ์ุมีถิ#นกาํเนิดอยู่ทางอินโดจีน ลาํตน้มีขนาดเล็กไป
จนถึงขนาดกลางมีหนามเล็กน้อย ใบมีขนาดเล็กและมีกา้นใบแคบ ดอกมีสีขาวขนาดเล็ก กา้นชู
เกสรตวัผูมี้ 20 อนั รังไขมี่ 10-15 ช่อง รูปร่างผลเป็นแบบ oblate ผลสุกมีสีส้มแดง เขียว หรือเหลือง  
เปลือกบาง เมล็ดมีขนาดเล็ก ลาํตน้เหนือใบเลี ยงมีสีเขียว (Doijode, 2001) ส้มในกลุ่มนี ที#พบใน
ประเทศไทยมีหลายพนัธ์ุเช่น ส้มจุก ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มแกว้ เป็นตน้ (มงคล, 2535) 

3. กลุ่มส้มโอ และเกรฟฟรุท (pummelo and grapefruit) ส้มโอมีชื#อวิทยาศาสตร์วา่ 
C. grandis (L.) Osbeck (Nicolosi et al, 2000) หรือ C. maxima (Burm.) Merr. (Corazza-Nunes et 
al, 2001) วิจิตต์ (2544) รายงานวา่ แมว้า่ชื#อชนิดของส้มโอทั ง 2 คาํ คือ grandis และ maxima 
แตกต่างกัน แต่ให้ความหมายคล้ายกันคือแปลว่าใหญ่โต ฉะนั นชื#อวิทยาศาสตร์ของส้มโอ              
C. grandis และ C. maxima จึงหมายถึงส้มที#มีขนาดใหญ่หรือส้มผลโต ส่วนเกรฟฟรุทมีชื#อ
วิทยาศาสตร์วา่ C. paradise Macfad. ทั งสองชนิดนี มีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ที#คลา้ยคลึงกนั 
โดยเฉพาะลาํตน้และทรงพุ่ม รูปร่างผลเป็นแบบ oblate แตกต่างกนัที#ส้มโอมีลาํตน้ใหญ่และ
แข็งแรง   แต่เกรฟฟรุทมีทรงพุ่มเล็กกวา่ส้มโอ  Gmitter (1995)  อา้งโดย  วิจิตต ์(2544) รายงานวา่
ความแตกต่างที#เห็นไดช้ดัระหวา่งเกรฟฟรุทและส้มโอคือ เกรฟฟรุทมีตน้อ่อนต่อเมล็ดมากกวา่ 1 
ตน้ (polyembryony) ในขณะที#ส้มโอมีตน้อ่อนต่อ 1 เมล็ด เพียงตน้เดียว ส้มโอเป็นไมผ้ลเขตร้อน 
สันนิษฐานวา่มีถิ#นกาํเนิดอยูใ่นบริเวณคาบสมุทรมาลายาไปจนถึงคาบสมุทรอินเดียดา้นตะวนัออก 
ต่อมาไดมี้ผูน้าํส้มโอจากแหล่งกาํเนิดไปปลูกในที#อื#นๆ ทาํให้มีการกระจายพนัธ์ุของส้มโอไปยงั
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บริเวณใกลเ้คียง เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีนตอนใต ้ญี#ปุ่น ฯลฯ และบริเวณที#ห่างไกล
ออกไป เช่น เอเชียกลาง ยุโรปตอนใต ้หมู่เกาะอินเดียตะวนัตก และอเมริกาเหนือ (วิจิตต,์ 2544) 
นอกจากนี ในการสํารวจแหล่งพนัธุกรรมของส้มโอในบริเวณที#ถือวา่เป็นถิ#นกาํเนิดคือ ภาคใตข้อง
ประเทศไทยและภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย พบวา่บริเวณภาคใตข้องประเทศไทยมีการกระจาย
พนัธ์ุของส้มโอสูงมาก และเชื#อวา่เป็นศูนยก์ลางถิ#นกาํเนิดของส้มโอ  (Akihama et al. ,1985 อา้ง
โดย วิจิตต,์ 2544) ส้มโอมีผลขนาดใหญ่ที#สุดในสกุล Citrus (Moore, 2001)  สําหรับพนัธ์ุส้มโอที#
พบในภาคใตข้องไทย ไดแ้ก่ พนัธ์ุหอมหาดใหญ่ พนัธ์ุสีดอกคาํ และพนัธ์ุคลาน เป็นตน้ 

4. กลุ่มที#ผลมีรสเปรี ยว ในกลุ่มนี จะประกอบดว้ย ซิตรอน (citron) เลมอน (lemon) 
และไลม ์(lime) ชนิดที#พบในประเทศไทยจะเป็นกลุ่มของไลม์หรือมะนาว มีถิ#นกาํเนิดอยูท่าง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย พมา่ และไทย ตลอดจนถึงประเทศมาเลเซีย (มงคล, 2535)  

4.1 ซิตรอน มีชื#อวิทยาศาสตร์วา่ C. medica L. เป็นพนัธ์ุที#แตกต่างจากส้มพนัธ์ุ
อื#นๆ ทั งลกัษณะลาํตน้และผล มีอายสุั น ตน้เล็ก มีหนามมาก เปลือกเป็นสีเทา ลกัษณะเนื อไมเ้ป็นไม้
เนื ออ่อน และไมท่นทานต่อสภาพอากาศเยน็จดั ใบมีขนาดใหญ่รูปแบน ขอบใบหยกั กา้นใบสั น ไม่
มีวงิ ผลมีขนาดใหญ่ ทรงผลยาวรีแบบ oblong คลา้ยมะละกอส่วนของกา้น เกสรตวัเมียจะติดบนผล
อยูจ่นผลแก่ ผวิผลสีเหลือง เปลือกผลชั นนอกหนามากและเชื#อมติดกบัส่วนของผนงัพูรังไข่แน่นจน
ไมส่ามารถแยกออกได ้ถุงนํ าหวานมีจาํนวนนอ้ย รสเปรี ยวจดัและเมล็ดมาก  

4.2 เลมอน มีชื#อวิทยาศาสตร์วา่ C. limon (L.) Burm.f. ในประเทศไทยเรียกวา่
มะนาวฝรั#ง ลกัษณะทั#วไปของเลมอน มีลาํตน้แข็งแรง ทรงพุม่ขนาดใหญ่ หนาวเรียวสั น ใบสีเขียว
อ่อนอมเหลืองเป็นแบบ lanceolate กา้นใบมีวิง ลกัษณะผลมีสีเขียวอมเหลือง ผลยาวเรียว ลกัษณะ
ประจาํพนัธ์ุที#เด่นชดัคือ ส่วนปลายผลนูนสูงขึ น เรียกวา่ นิบเปิ ลหรือ apical mamilla (มงคล, 2535)                

4.3 ไลม์ หรือมะนาว มีชื#อวิทยาศาสตร์ว่า C. aurantifolia (Christm.) Swing 
มะนาวเป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก ลาํตน้มีลกัษณะเป็นทรงพุม่ แผกิ่#งกา้นสาขาออกรอบๆ ตน้ค่อนขา้ง
ไมเ่ป็นระเบียบ มีอายหุลายปี ความสูงของลาํตน้ขึ นอยูก่บัชนิดของพนัธ์ุที#ปลูก (ศุภกิจ, 2540) ลาํตน้
มีหนามคม ใบมีขนาดเล็ก รูปร่างใบเป็นแบบ ovate ดอกมีสีขาวขนาดเล็ก มีกา้นชูเกสรตวัผู ้20-25 
อนั รังไข่มี 9-12 ช่อง ผลมีขนาดเล็กรูปร่างผลเป็นแบบ prolate ผลมีสีเหลืองหรือเขียว และ
ประกอบดว้ยต่อมนํ ามนัเป็นจาํนวนมาก (Doijode, 2001) พนัธ์ุมะนาวที#ปลูกในประเทศไทย มี
หลายพนัธ์ุไดแ้ก่ มะนาวหนงั มะนาวไข ่มะนาวควาย เป็นตน้ 
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2.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

2.1 การศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมในสกลุส้ม (Citrus spp.) ในภาคใต้โดยอาศัยลักษณะ

ทางสัณฐานวทิยา 

 

เก็บตวัอยา่งพืชสกุลส้ม จากบางพื นที#ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  
ตรัง และจงัหวดัสงขลา (ตารางที# 19) ทาํการบนัทึกลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของผลและใบ  
 

2.2 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมพชืสกลุส้มในภาคใต้ โดยอาศัยใช้เทคนิคอาร์เอพี

ดี และไมโครแซทเทลไลท์ 

 

2.2.1  การเกบ็ตัวอย่าง 

ทาํการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของส้มในภาคใต ้โดยสุ่มเก็บตวัอยา่ง
ใบพืชสกุลส้ม จากบางพื นที#ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ตรัง และจงัหวดัสงขลา  
จาํนวนทั งหมด 77 ตน้ (ตารางที# 19) โดยเกบ็ตวัอยา่งใบประมาณ   1-2 ใบต่อตน้ ใส่ถุงพลาสติกเพื#อ
นาํมาสกดัดีเอน็เอ 

2.2.2  การสกดัดีเอน็เอ 

สกดัดีเอ็นเอจากใบพืชส้มที#สุ่มเก็บ โดยใช้สารละลาย CTAB ซึ# งดัดแปลงจาก 
Doyle และ Doyle (1990) ใช้ตวัอยา่งใบส้มประมาณ 200 มิลลิกรัมนํ าหนกัสด บดใน CTAB 

บฟัเฟอร์ (PVP-40, NaCl, EDTA 0.5 M pH 8.0, CTAB 2%) ร่วมกบั β-mercaptoethanol เขม้ขน้ 
2% ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ในโกร่งให้ละเอียด จากนั นใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขยา่ให้
เขา้กนั นาํไปบ่มที#อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมาทุก 10 นาที เติม
คลอโรฟอร์ม 800 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบา ๆ ปั#นเหวี#ยงใชค้วามเร็ว 12,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 15 นาที จะไดส้ารละลายที#แยกชั นใสดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
ใหม่ เติมคลอโรฟอร์ม และนําไปปั#นเหวี#ยงอีกครั ง  ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 
มิลลิลิตร ใหม่เติมไอโซโพรพานอล 750 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพื#อตกตะกอนดีเอ็นเอ หรือ
วางทิ งไวที้#อุณหภูมิ - 30 องศาเซลเซียส  ประมาณ   30  นาที  นาํไปปั#นเหวี#ยงอีกครั งที#ความเร็ว  5,000 
รอบต่อนาที  เป็นเวลา   5  นาที  เทส่วนใสทิ ง  ลา้งตะกอนดีเอ็นเอดว้ยเอธานอล ความเขม้ขน้ 70% ที#
ผา่นการแช่เยน็ 3 ครั ง ทิ งใหแ้หง้ที#อุณหภูมิหอ้ง หลงัจากนั นละลายตะกอนดีเอน็เอดว้ย TE บฟัเฟอร์ 
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70 ไมโครลิตร [Tris-HCl (pH 7.5) 10 มิลลิโมลาร์ และ Na2EDTA (pH 7.0) 1 มิลลิโมลาร์] ที#
อุณหภูมิหอ้ง เกบ็รักษาดีเอน็เอที#อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส จนกวา่จะนาํมาใช ้
 

ตารางที( 19 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที#เกบ็ตวัอยา่งส้มที#พบในภาคใต ้ที#ใชใ้นการศึกษาความ  
หลากหลายทางพนัธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี และไมโครแซทเทลไลท ์

ชนิด สถานที(เกบ็ 
จํานวน 

(ต้น) 

ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]          
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]          
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]                   
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]                   
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]                   
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]                   
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]                   
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]                   
ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.]                   
ส้มแป้นขี มา้ (C. reticulata Blanco) 
ส้มแป้นขี มา้ (C. reticulata Blanco) 
ส้มแป้นขี มา้ (C. reticulata Blanco) 
ส้มเขียวหวาน (C. reticulata Blanco) 
ส้มโชกุน (C. reticulata Blanco) 
ซสัซูมา (C. reticulata Blanco) 
เจซี (C. reticulata Blanco) 
คลีโอพตัรา (C. reticulata Blanco) 
มะนาวพวง (C. medica L.)  
ส้มมือ (C. medica L.) 
ส้มมือ (C. medica L. 

อาํเภอปะเหลียน จ. ตรัง 
อาํเภอสิเกา จ. ตรัง                                                    
อาํเภอเมือง จ. สงขลา                                             
อาํเภอจะนะ จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ. สงขลา 
อุทยานแห่งชาติเขาศก จ. สุราษฎร์ธานี 
อาํเภอชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 
อาํเภอสทิงพระ จ. สงขลา 
สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
อาํเภอชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 
อุทยานแห่งชาติเขาศก จ. สุราษฎร์ธานี 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
ศูนยว์จิยัพชืสวนตรัง จ. ตรัง 
อาํเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา 
อาํเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
 

2 
1 
1 
2 
14 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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ตารางที( 19 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที#เกบ็ตวัอยา่งส้มที#พบในภาคใต ้ที#ใชใ้นการศึกษาความ  
หลากหลายทางพนัธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี และไมโครแซทเทลไลท ์

ชนิด สถานที(เกบ็ 
จํานวน 

(ต้น) 

ส้มมือ (C. medica L.) 
มะนาวไขแ่พะ (C. medica L.) 
มะนาวควาย (C. medica L.) 
มะนาวพิมพพ์ร(C. medica L.) 
มะนาวเปลือกหนา (C. medica L.) 
มะงั#ว (C. medica L.) 
มะงั#ว (C. medica L.) 
มะนาว [C. aurantifolia (Christm.) Swingle] 
มะนาว [C. aurantifolia (Christm.) Swingle] 
มิดถงั (C. sinensis Osbeck) 
มะกรูด (C. hystrix DC.) 
มะกรูดหวาน (C. aurantium L.) 
มะกรูดหวาน (C. aurantium L.) 
มะกรูดหวาน (C. aurantium L.) 
ส้มจุก (C. nobilis Lour.)   
ส้มจุกใหญ่ (C. nobilis Lour.)   
ส้มหวัเสือ (C. nobilis Lour.)   
ส้มโอผ ี(C. macroptera Montrouz.)   
เลมอน  [C. limon (L.) Burm.f.] 
จงักระ (Unknown species) 
จงักระ (Unknown species) 
ไมท่ราบชื#อ (Unknown species) 

สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
อาํเภอหาดใหญ่ จ. สงขลาอาํเภอ 
หาดใหญ่ จ. สงขลา 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
อุทยานแห่งชาติเขาศก จ. สุราษฎร์ธานี 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
อาํเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา 
อาํเภอชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
อาํเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา 
อาํเภอหาดใหญ่ จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
อาํเภอเมือง จ. สงขลา 
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง 
สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ. สงขลา 
เกาะบางคา้งคาว อาํเภอกนัตงั จ. ตรัง 

1 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

รวม  77 

   
    
 



 

 

132 
 

   2.2.3  การตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที#สกดัไดด้ว้ยการเปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน โดย
การทาํอิเล็คโตรโฟรีซิสบนอะกาโรส เขม้ขน้ 0.75% แรงเคลื#อนไฟฟ้า 100 โวลต์ ในสารละลาย 
TAE บฟัเฟอร์ (Tris Base, Glacial acetic acid, EDTA 0.5 โมลาร์, pH 8.0) เป็นเวลา 20 นาที ยอ้ม
แถบดีเอน็เอที#ไดด้ว้ย เอธิเดียมโบรไมด ์แลว้นาํไปตรวจสอบภายใตแ้สงอุลตร้าไวโอเลต 260 นาโน
เมตร ดว้ยเครื#อง Gel documentation 
 

2.2.4  การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมส้มในภาคใต้โดยใช้เทคนิคอาร์เอพดี ี 

ทาํการทดสอบไพรเมอร์ขนาด 10 เบสจากที#เคยมีผูศึ้กษามาก่อน จาํนวน  ทั งสิ น 
23 ไพรเมอร์ ไดแ้ก่ OPA-01, OPA-02, OPA-04, OPA-05, OPA-06, OPA-12, OPA-18, OPB-01, 
OPB-04, OPB-05, OPB-12, OPB-18, OPC-02, OPC-05, OPC-08, OPC-09, OPC-11, OPC-13, 
OPE-11, OPE-14, OPN-12, OPR-03 และOPR-04  (Operon, USA) คดัเลือกไพรเมอร์ที#สามารถเพิ#ม
ปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มไดด้ว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ และทาํการแยกความแตกต่างระหวา่งตวัแทนของ
กลุ่มประชากรต่างๆ ของพืชสกุลส้ม เพิ#มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ จากปริมาตรรวม 25 
ไมโครลิตร ซึ# งประกอบดว้ย ดีเอ็นเอแม่พิมพ์ 60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เขม้ขน้ 0.3 ไมโครโมลาร์ 
เอ็นไซม ์Taq polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ 
dNTP เขม้ขน้ 100 มิลลิโมลาร์ ตั งอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิที#ใชเ้ริ#มตน้ 94 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 2 นาที ตามด้วย 41 รอบ ดว้ยอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที 37 องศาเซลเซียส 1 
นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที และรอบสุดทา้ยตามดว้ย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที หลงัทาํพีซี
อาร์ นาํสารละลายดีเอ็นเอที#เพิ#มปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาดของชิ นดี
เอ็นเอ ดว้ยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผน่วุน้ LE อะกาโรส ที#มีความเขม้ขน้ 1.5% ละลายใน TBE 
บฟัเฟอร์ (Tris Base, Boric acid, Na2EDTA 0.5 โมลาร์; pH 8.0) ใชแ้รงเคลื#อนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 
นาที ยอ้มแถบ ดีเอ็นเอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที 
ล้างนํ า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครื#อง Gel 
documentation คดัเลือกไพรเมอร์ที#สามารถเพิ#มปริมาณ และให้แถบดีเอ็นเอ ที#มีความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแทนประชากร 
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2.2.5  การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมส้มในภาคใต้โดยใช้เทคนิคเทคนิค   

ไมโครแซทเทลไลท์ 

ทดสอบหาไพรเมอร์ที#เหมาะสมสําหรับการทาํไมโครแซทเทลไลทใ์นพืชสกุลส้ม 
จากการศึกษาของ Barkley และคณะ (2006)  ซึ# งประกอบดว้ยไพรเมอร์ 6 ชนิด คือ AC01, AG14 
CAG01, CTT01, CT19 และGT03 นาํมาเพิ#มปริมาณดีเอ็นเอโดยใชไ้พรเมอร์จาํนวน 2 ชนิด ซึ# งเป็น 
forward และ reverse โดยวิธีพีซีอาร์ จากปริมาตรรวม 10 ไมโครลิตร ซึ# งประกอบดว้ย ดีเอ็นเอ
แม่พิมพ ์20 นาโนกรัม ไพรเมอร์แต่ละชนิดเขม้ขน้ 0.2 ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม์ Taq polymerase 
เขม้ขน้ 0.7 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร dNTP เขม้ขน้ 200 ไมโครโมลาร์ หลงัทาํพีซีอาร์ 
นาํดีเอ็นเอที#เพิ#มปริมาณแลว้ ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาดของชิ นดีเอ็นเอ โดยนาํ
ตวัอย่างดีเอ็นเอที#จะนาํไปวิเคราะห์มาทาํให้เสียสภาพก่อน เพื#อหลีกเลี#ยงปัญหาการเสียสภาพ
ธรรมชาติในเวลาต่างกนัเมื#ออยู่ในเจล โดยผสมกบัฟอร์มาไมด์ 95% ซึ# งเป็นส่วนประกอบใน 
loading buffer นาํไปเพิ#มอุณหภูมิที# 95 องศาเซลเซียส แลว้นาํไปแช่นํ าแข็งทนัที จากนั นนาํมาแยก
ความแตกต่างของแถบดีเอน็เอโดยการทาํอะคริลาไมดเ์จลอิเล็กโตรโฟรีซิส ที#มีความเขม้ขน้ของเจล 
6% และยอ้มแถบดีเอ็นเอโดยใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท โดยนาํแผน่เจลมาแช่ในสารละลาย 
fixative (10% acetic acid) นาน 20 นาที เขยา่เบา ๆ เมื#อครบเวลานาํไปลา้งในนํ ากลั#น 15 นาที 
เปลี#ยนนํ าลา้งใหม่แลว้ล้างต่ออีก 5 นาที นาํแผน่เจลมายอ้มในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทเขม้ขน้ 
0.2% เป็นเวลา 30 นาที เขยา่อยา่งสมํ#าเสมอ หลงัจากนั นนาํแผน่เจลจุ่มนํ ากลั#นอยา่งรวดเร็วเพื#อลา้ง
ซิลเวอร์ไนเตรทที#มากเกินพอ 5 วินาที แล้วนาํแผ่นเจลใส่ในสารละลาย developer (sodium 
carbonate 25%,  formaldehyde 40%, sodium thiosulfate 50 mg/ml) ที#เตรียมใหม่ๆ และแช่เยน็ที#
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส เขยา่สมํ#าเสมอ จนกวา่จะเห็นแถบดีเอ็นเอชดัเจน หยุดปฏิกิริยาโดยแช่
สารละลายกรดอะซิติก (stop solution) นาน 3-5 นาที นาํแผน่เจลมาจุ่มลงในนํ ากลั#น แลว้ผึ#งให้แห้ง
ที#อุณหภูมิหอ้ง 

2.2.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

นาํไพรเมอร์ที#คดัเลือกได ้มาใชเ้พิ#มปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทั งหมด  คดัเลือก
ไพรเมอร์ที#ทาํให้เกิดแถบดีเอ็นเอที#แตกต่างกนัระหวา่งประชากร   ศึกษารูปแบบของดีเอ็นเอที#ได ้
หลงัจากนั นทาํการวเิคราะห์ผล แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอน็เอพืชสกุลส้ม 
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2.2.7 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความสัมพันธ์ทาง

พนัธุกรรมของพชืสกลุส้ม 

วเิคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรม และความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมในพืช
สกุลส้ม ทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งแถบดีเอ็นเอที#ได ้ โดยแปลงขอ้มูลจากแถบดีเอ็นเอที#
ไดเ้ป็นแบบ binary คือใหต้าํแหน่งที#มีแถบดีเอน็เอ มีคา่เทา่กบั  1 และตาํแหน่งที#ไม่ปรากฏแถบดีเอ็น
เอมีค่าเท่ากบั   0  เปรียบเทียบ  ณ  บริเวณเดียวกนั  โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอที#มีความชดัเจนและเพิ#ม
ปริมาณไดส้มํ#าเสมอเมื#อมีการทาํพีซีอาร์ซํ า  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม
ดว้ยการวิเคราะห์  UPGMA cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ Jaccard (1908) 
ดว้ยโปรแกรม NTSYS pc-2.1 (Rohlf, 2002)  

 
 

3.  ผลการทดลอง 
 

3.1.  ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในสกุลส้ม พืOนเมืองโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา จาก
การศึกษาในครั งนี ประกอบดว้ยส้ม 10 ชนิด คือ 

- ชนิดที# 1 ส้มโอ [C. maxima (Burm.) Merr.] (ภาพที# 66 ก) ส้มโอจดัเป็นส้มชนิด
ที#มีผลขนาดใหญ่ที#สุดในบรรดาพืชวงศส้์มทั งหมด ผลมีลกัษณะกลม หรือรูปไข่ขึ นอยูก่บัสายพนัธ์ุ 
จากการศึกษาในครั งนี มีตวัอยา่งหลายสายพนัธ์ุ เช่น   สายนํ าผึ ง หอมหาดใหญ่ โคกยาง ขาวแป้น 
ขาวพวง ขาวเมืองนนท ์ขาวทองดี ขาวแตงกวา ปัตตาเวยี คูเต่า เจา้เสวย ทา่ขอ่ย เป็นตน้  

- ชนิดที# 2 C. medica L. (ภาพที# 66 ข) ไดแ้ก่ มะนาวพวง มะนาวไข่แพะ มะนาว
พิมพพ์ร มะนาวควาย มะงั#ว ส้มมือ เป็นตน้ ส้มชนิดนี ในกลุ่มเดียวกนัลกัษณะผลมีความแตกต่างกนั
อยา่งชดัเจน และในบางตวัอยา่งผลมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น ส้มมือ เป็นตน้    

- ชนิดที# 3 C. reticulata Blanco (ภาพที# 66 ค) ผลมีขนาดกลาง-ใหญ่เปลือกบาง 
และล่อนปอกไดง่้าย เช่น ส้มโชกุน ส้มเขียวหวาน ซสัซูมา ส้มแป้นขี มา้ คลีโอพตัรา ส้มเจซี  

- ชนิดที# 4 C. aurantifolia (Christm.) swingle (ภาพที# 66 ง) ลกัษณะผลมีขนาดเล็ก 
ผวิเรียบ ไดแ้ก่ มะนาว   

- ชนิดที# 5 C. aurantium  Linn. (L.) (ภาพที# 66 จ) ไดแ้ก่ มะกรูดหวาน ลกัษณะผล
ส้มชนิดนี  ผวิผลมีลกัษณะขรุขระ ผลแก่มีสีนํ าตาล 

- ชนิดที# 6 C. sinensis (L.) Osbeck ไดแ้ก่ มิดถงั (ภาพที# 66 ฉ) ผิวผลเรียบ กลม ผล
มีสีเขียวเขม้  
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- ชนิดที# 7 C. nobilis Lour (ภาพที# 66 ช) คือ ส้มจุก ลกัษณะของผลส้มชนิดคือ มี
ผลขนาดใหญ่ รูปร่างผลเป็นแบบรูปไข่ หรือ depressed globose ทางดา้นฐานของผล บางครั งอาจมี
จุก แต่ส่วนมากขั วจะบุ๋มลึกลง เปลือกหนาล่อนปอกออกไดง่้าย  

- ชนิดที# 8 C. limon (L.) Burm.f. ส้มชนิดนี มีลกัษณะประจาํพนัธ์ุที#เด่นชดัคือ ส่วน
ปลายผลจะนูนสูงขึ น เรียกวา่ นิบเปิ ล หรือ apical mamilla (ภาพที# 66 ซ)  

- ชนิดที# 9 C. hystrix DC. (รูปที# 66 ฌ) หรือ มะกรูด ผิวผลขรุขระคลา้ยกบัมะกรูด
หวาน ผลแก่มีสีเขียว  

- ชนิดที# 10 C. macroptera Mont. (ภาพที# 66 ญ)    
ส่วนส้มที#ไมท่ราบชนิดมีอยูด่ว้ยกนั 5 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ส้มไม่ทราบชื#ออีก 1 ตวัอยา่ง และส้ม

จงักระ 4 ตวัอย่าง ลกัษณะผลของส้มที#ไม่ทราบชื#อ (ภาพที# 66 ฎ) ผลมีสีเขียวเขม้ ผลสุกเต็มที#
เปลี#ยนเป็นสีเหลือง ผิวผลขรุขระเล็กน้อย บริเวณขั วผลมีจุก และขนาดของผลใกลเ้คียงกบัส้มจุก
ใหญ่ ส่วนส้มจงักระ (ภาพที# 66 ฎ) ผลมีเขียว หรือเหลือง ปลายผลบุ๋ม ขนาดผลใกล้เคียงกบั
ส้มเขียวหวาน มะกรูด และมะกรูดหวาน  
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ภาพที( 66 ตวัอยา่งลกัษณะผลส้มแต่ละชนิด  
(ก) C. maxima (Burm. Merr.) (ข) C. medica L.  (ค) C. reticulata Blanco  
(ง) C. aurantifolia (Christm.) swingle (จ) C. aurantium Linn. (L.) 
(ฉ) C. sinensis (L.) Osbeck (ช) C. nobilis Lour (ซ) C. limon (L.) Burm.f.  
(ฌ)  C. hystrix DC. (ญ) C. macroptera Mont.  (ฎ) และ (ฎ) Unknown species 



 

3.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรม

เทคนิคอาร์เอพดี ี

 
จากการศึกษาในครั งนี เทคนิคอาร์เอพีดี ร่วมกบัเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ มีค่า

ดชันีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมอยู่ระหว่าง 
นาํมาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มไดดี้ทั งสองเทคนิค และใหค้า่ดชันี
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมที#ใกลเ้คียง แต่เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์มีประสิทธิภาพมากกวา่เมื#อ
เทียบกบัเทคนิคอาร์เอพีดี เนื#องจากในการทดลองครั งนี ใชไ้พรเมอร์เพียง 
ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมไดใ้กลเ้คียงกบัเทคนิคอาร์เอพีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของพืชสกุล 

 ร่วมกบัไมโครแซทเทลไลท์ 

จากการศึกษาในครั งนี เทคนิคอาร์เอพีดี ร่วมกบัเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ มีค่า
ดชันีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.569-0.991 และมีค่าเฉลี#ยเท่ากบั 
นาํมาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มไดดี้ทั งสองเทคนิค และใหค้า่ดชันี

ทางพนัธุกรรมที#ใกลเ้คียง แต่เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์มีประสิทธิภาพมากกวา่เมื#อ
เทียบกบัเทคนิคอาร์เอพีดี เนื#องจากในการทดลองครั งนี ใชไ้พรเมอร์เพียง 4 ชนิดก็สามารถใชศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมไดใ้กลเ้คียงกบัเทคนิคอาร์เอพีดี 7 ไพรเมอร์ (ภาพที# 
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ของพืชสกุล Citrus จากการใช้

จากการศึกษาในครั งนี เทคนิคอาร์เอพีดี ร่วมกบัเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ มีค่า
และมีค่าเฉลี#ยเท่ากบั 0.719 สามารถ

นาํมาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มไดดี้ทั งสองเทคนิค และใหค้า่ดชันี
ทางพนัธุกรรมที#ใกลเ้คียง แต่เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์มีประสิทธิภาพมากกวา่เมื#อ

ชนิดก็สามารถใชศึ้กษา
ภาพที# 67) 

ก 

ข 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที( 67 รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งส้มจากเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์เมื#อใชไ้พรเมอร์ 
AC01 (ก) AG14 
lane 1: C. macroptera 
lane 3-4: C. aurantium
lane 9: C.limon
lane 13-14: C. sinensis
lane 17-20: C. reticulate
lane 26-27: unknown spe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งส้มจากเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์เมื#อใชไ้พรเมอร์ 
AG14 (ข) CAG01(ค) และGT03 (ง)  

C. macroptera Montrouz. lane 2: C. hystrix DC. 
C. aurantium L.  lane 5-8: C. nobilis Lour.

C.limon (L.) Burm. f.    lane 10-12: C.medica L. 
C. sinensis Osbeck  lane 15-16: C. aurantifolia
C. reticulate Blanco  lane 21-25: C. maxima (Burm.) Merr.

27: unknown species  M คือ DNA Ladder ขนาด 
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รูปแบบดีเอ็นเอของตวัอยา่งส้มจากเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์เมื#อใชไ้พรเมอร์  

Lour. 
 

C. aurantifolia (Christm.) Swingle 
(Burm.) Merr. 

ขนาด 100 คูเ่บส 

ค 

ง 
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จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มทั ง 10 ชนิด ไดแ้ก่ C.maxima 
(Burm.f.) Merr.), C. reticulata Blanco, C. medica L., C. macroptera Mont, C. aurantifolia 
(Christm.) swingle,  C. hystrix DC, C. sinensis  (L.) Osbeck, C. aurantium Linn. (L.), C. nobilis 
Lour., C. limon (L.) Burm.f. และที#ไม่ทราบวา่เป็นชนิดใดอีก 5 ตน้ รวมทั งหมด 77 ตน้ ที#เก็บจาก
พื นที#บางส่วนของภาคใตใ้นประเทศไทยโดยใชแ้ถบดีเอน็เอที#ไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคอาร์เอ
พีดี ร่วมกบัไมโครแซทเทลไลท ์ นาํไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม 
ดว้ยการวิเคราะห์ UPGMA cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ของ Jaccard โดย
โปรแกรม NTSYS ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้ม มีค่าอยู่
ในช่วง 0.569 – 0.991 โดยมีค่าเฉลี#ย เท่ากบั 0.719 และมะนาวพวงจากตน้เดียวกนั แต่ลกัษณะผล
แตกต่างกนั มีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากที#สุด (0.991) ส่วนมะกรูดจากอาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช กบัส้มโอที#เกบ็จากอาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา มีความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมน้อยที#สุด (0.569) สามารถจดักลุ่มตามความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม 
เป็น 6 กลุ่ม (ภาพที# 68) โดยมีสมาชิกจากทั ง 6 กลุ่มกระจายตวัอยู่ในกลุ่มต่างๆ ในเปอร์เซ็นต์ที#
แตกต่างกนั (ภาพที# 69) ดงันี  

กลุ่มที# 1 ประกอบดว้ยส้มโอ 24 ตวัอยา่ง คิดเป็น 96 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนประชากรส้มโอ
ทั งหมด และส้มไม่ทราบชนิด 1 ตวัอยา่ง คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวนส้มที#ไม่ทราบชนิด
ทั งหมด 

กลุ่มที# 2 ประกอบดว้ย ส้มจุก (C. nobilis Lour.) 11 ตวัอยา่งคิดเป็น 100 เปอร์เซ็นตข์อง
จาํนวนประชากร C. nobilis Lour. ทั งหมด มิดถงั (C. sinensis (L.) Osbeck) 3 ตวัอยา่งคิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนประชากรตวัอยา่ง C. sinensis  (L.) Osbeck ทั งหมด ส้มผี 1 ตวัอยา่ง คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ จงักระ 4 ตวัอย่าง คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวนตวัอย่างส้มที#ไม่ทราบชนิด
ทั งหมด ส้มมือ (C. medica L.) 1 ตวัอยา่ง คิดเป็น 8.33 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนประชากร C. medica 
L.ทั งหมด ส้มแป้นขี มา้ 2 ตวัอยา่ง, ส้มคลีโอพตัรา, ส้มเขียวหวาน, ส้มโชกุน, ซัสซูมาอยา่งละ         
1 ตวัอยา่ง คิดเป็น 54.55 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนประชากร C. reticulata Blanco ทั งหมด 

กลุ่มที# 3 ประกอบดว้ย ส้มโอ 1 ตวัอยา่ง คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนประชากรส้มโอ
ทั งหมด  
 กลุ่มที# 4 ประกอบด้วย ส้มแป้นขี ม้า 4 ตัวอย่าง คิดเป็น 36.36 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวน
ประชากร C. reticulata Blanco ทั งหมด 

กลุ่มที# 5 ประกอบดว้ย มะนาว [C. aurantifolia (Christm.) swingle] 2 ตวัอยา่ง คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นตข์องจาํนวนประชากร C. aurantifolia (Christm.) swingle ทั งหมด ส้มเจซี (C. reticulata 
Blanco) 1 ตวัอยา่งคิดเป็น 9.09 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวนประชากร C. reticulata Blanco ทั งหมด 
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มะนาวพวง, ส้มมือ, มะงั#ว และมะนาวควายอยา่งละ 2 ตวัอยา่ง, มะนาวไข่แพะ, มะนาวเปลือกหนา 
และมะนาวพิมพพ์รอยา่งละ 1 ตวัอยา่ง (C. medica L.) คิดเป็น 91.67 เปอร์เซ็นต์ของจาํนวน
ประชากร C. medica L. ทั งหมด เลมอน [C. limon (L.) Burm.f.] 1 ตวัอยา่ง  

กลุ่มที# 6 ประกอบดว้ย มะกรูดหวาน [C. aurantium Linn. (L.)] 5 ตวัอยา่ง คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นตข์องจาํนวน C. aurantium Linn. (L.) ทั งหมด และมะกรูด (C. hystrix DC) 1 ตวัอยา่ง  
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ภาพที( 68 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ของพืชสกุลส้มจาํนวน 77 ตน้ จากการใช้เทคนิค     
อาร์เอพีดีร่วมกบัเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์ 
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ภาพที( 69 แผนภูมิแทง่แสดงการกระจายตวัของประชากรในกลุ่มต่างๆของส้ม จากการใชเ้ทคนิค 
                   อาร์เอพีดีร่วมกบัเทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์
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4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 
 

          การศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี ไพรเมอร์
ที#นาํมาทดสอบหาความแตกต่างเบื องตน้จาํนวน 23 ไพรเมอร์ คดัเลือกมาจากไพรเมอร์ที#มีการ
รายงานว่าสามารถจาํแนกความแตกต่างใน และระหว่างพืชสกุลส้ม ได้แก่ ไพรเมอร์ OPB-04, 
OPC-09, OPR-03, OPR-04, OPR-15 จากการศึกษาความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของส้มโอพนัธ์ุ
หอมหาดใหญ่ (จรัสศรี และคณะ, 2546) ไพรเมอร์ OPA-01, OPA-18 จากการศึกษาความแปรปรวน
ในส้มกลุ่ม Ponkan mandarin (C. reticulata Blanco) (Filho et al., 2000)  ไพรเมอร์ OPA-06, OPB-
18 จากการศึกษาของ Dehesdtani และคณะ (2007) ไพรเมอร์ OPA-05, OPA-12, OPB-12 (Asadi 
and Isshiki, 2002) และไพรเมอร์ OPC-05, OPE-11, OPC-11, OPE-14, OPC-13 (Cevik and Moore, 
2007) จาก 27 ไพรเมอร์ที#ทาํการทดสอบ คดัเลือกเพียง 7 ไพรเมอร์ที#ใหแ้ถบดีเอน็เอชดัเจน จากแถบ
ดีเอ็นเอทั งหมด 109 แถบที#ไดจ้ากเทคนิคอาร์เอพีดี เป็นแถบที#ให้ความแตกต่าง (polymorphism) 
จาํนวน 106 แถบ คิดเป็น 97.25% จากรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที#ได้ ไม่พบแถบดีเอ็นเอที#มี
ความจาํเพาะเจาะจงต่อพืชสกุลส้มชนิดใดชนิดหนึ# ง  เมื#อนําแถบดีเอ็นเอที#มีความแตกต่างไป
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมดว้ย UPGMA cluster analysis หาค่า 
similarity coefficient โดยวิธีการของ Jaccard ในโปรแกรม  NTSYS   ผลการวิเคราะห์ค่าดชันีความ
ใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มจาํนวน 77 ตน้ อยูใ่นช่วง 0.523-0.982 โดยมีค่าเฉลี#ยเท่ากบั 
0.709  สามารถจดักลุ่มตามความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมได ้เป็น 5  กลุ่ม และพบวา่
จะมีส้มบางพนัธ์ุกระจายอยูใ่นกลุ่มของส้มชนิดอื#น เช่น ส้มแป้นขี มา้ (C. reticulata Blanco) และ
พบวา่ส้มกลุ่ม C. reticulata Blanco กระจายอยูก่บัส้มกลุ่มอื#นอีกหลายตวัอยา่ง สอดคลอ้งกบั Fang 
และ Roose (1997) ที#สรุปวา่ส้มในกลุ่มแมนดาริน (C. reticulata Blanco ) มีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรมภายในกลุ่มมากกวา่ส้มชนิดอื#นๆ เช่น Sweet oranges เกรฟฟรุต เลมมอน trifoliate 
oranges และ Citranges นอกจากนี มะกรูดหวานเป็นพืชสกุลส้มอีกชนิดหนึ#งที#พบความหลากหลาย
คอ่นขา้งมากซึ#งกระจายตวัอยูใ่นกลุ่มที# 3, 4 และ5  เป็นตน้ ทั งนี คาดวา่น่าจะเป็นเพราะการผสมขา้ม
ภายใน และระหวา่งชนิดของพืชตระกูลส้มนั#นเอง Swingle (1943) แบ่งพืชสกุลส้มออกได ้16 ชนิด 
ในขณะที# Tanaka (1977) แบง่ส้มออกไดถึ้ง 162 ชนิด โดยที# Moore (2001) ใหค้วามเห็นวา่ Swingle 
และTanaka จาํแนกส้มต่างกนัมากตรงที# Swingle จดัส้มแมนดารินพนัธ์ุป่าของญี#ปุ่นและอินเดียเป็น 
C. reticulata Blanco ในขณะที# Tanaka แยกส้มแมนดารินพนัธ์ุป่าญี#ปุ่น และอินเดียเป็น C. 

tachibana  และ C. indica ตามลาํดบั โดยรวม  Tanaka แยกส้มกลุ่มแมนดารินไดม้ากถึง 36 ชนิด 
อยา่งไรก็ตาม Barrett และ Rhodes (1976) สรุปวา่พืชสกุล Citrus ประกอบดว้ยส้มเพียง 4 ชนิด คือ
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ซิตรอน (C. medica L.) แมนดาริน (C. reticulata Blanco) ส้มโอ [C. grandis (L.) Osb., C. maxima 
(Burm.f.) Merr.] และ C. halimii Stone นอกเหนือจากทั ง 4 ชนิดนี แลว้ เป็นส้มที#เกิดการผสมขา้ม
ระหวา่งส้ม 4 ชนิดนี ทั งสิ น 

การศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มดว้ยเทคนิคไมโครแซทเทล
ไลท ์พบวา่ไพรเมอร์ทั ง 4 ไพรเมอร์ที#ทาํการทดสอบใหแ้ถบที#มีความแตกต่างทั งหมด โดยมีค่าดชันี
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูใ่นช่วง 0.534-1.000 มีคา่เฉลี#ยเทา่กบั 0.728 ซึ# งสูงกวา่เทคนิคอาร์เอพี
ดีเล็กนอ้ย และใหแ้ถบดีเอน็เอที#มีความแตกต่างสูงกวา่เทคนิคอาร์เอพีดี สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Manimekalai และ Kumaran (2006) ทาํการศึกษาในมะพร้าวจาํนวน 33 พนัธ์ุ พบว่าเทคนิค          
ไมโครแซทเทลไลท์ให้แถบดีเอ็นเอที#มีความแตกต่างหรือมีค่า polymorphism 100% ในขณะที#
เครื#องหมายอาร์เอพีดีให้ค่า polymorphism 76.7% นอกจากนี แลว้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอยงั
ขึ นกบัเครื# องหมายที#ใช้ศึกษาด้วยเช่นกนั เช่นการศึกษาของ Belaj และคณะ (2003) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมในมะกอกโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี เอเอฟแอลพี และไมโครแซทเทล
ไลท ์ เปรียบเทียบผลที#ไดจ้ากเทคนิคเหล่านี พบวา่ เทคนิคไมโครแซทเทลไลท ์ให้เปอร์เซนตค์วาม
เป็น polymorphism สูงและสามารถแสดงความเป็น heterozygosity ไดม้ากกวา่อาร์เอพีดีและเอเอฟ
แอลพี ทั งนี เพราะไมโครแซทเทลไลท์หรือลาํดบัเบสซํ า เป็นดีเอ็นเอที#มีขนาดของชุดซํ าสั นมาก
เพียง 1-4 คูเ่บส หรือไมเ่กิน 10 คูเ่บส จะพบกระจายอยูท่ ั#วไปทั งจีโนม และมีลกัษณะแตกต่างกนัใน
แต่ละสิ#งมีชีวติ ซึ# งชุดเบสซํ า 3-4 คูเ่บส จะพบนอ้ยกวา่ชุดเบสซํ า 2 คู่เบส ลาํดบัเบสซํ านี จะให้ขอ้มูล
มาก เพราะวา่เป็นเครื#องหมายแบบข่มร่วม (codominant) ในขณะที#อาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี เป็น
เครื#องหมายที#แสดงออกแบบข่ม (dominant) (สุรินทร์, 2545) ซึ# งสอดคลอ้งกบัการศึกษาครั งนี ที#
พบว่าแถบดีเอ็นเอที#ปรากฏจากการใช้เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ที#ใช้ไพเมอร์ 4 ไพรเมอร์ให้
จาํนวนแถบดีเอน็เอสูงกวา่ ไพรเมอร์ 7 ไพรเมอร์จากเทคนิคอาร์เอพีดี และไพรเมอร์ไมโครแซทเทล
ไลทที์#มีชุดเบสซํ า 2 คูเ่บส (ไพรเมอร์ AC01, AG14 และ GT03) ใหจ้าํนวนแถบดีเอ็นเอมากกวา่ไพร
เมอร์ที#มีชุดเบสซํ า 3 คู่เบส (CAG01) ชุดเบสซํ าที#มีลาํดบัเบส AG/TC ให้แถบดีเอ็นเอมากที#สุด
จาํนวน 40 แถบ สอดคลอ้งกบัรายงานของ สุรีพร (2546) รายงานวา่ในจีโนมของพืชเขตร้อนส่วน
ใหญ่ เช่น ขา้วโพด จะพบลาํดบัเบสซํ า (GT)n  และ (AG)n ในปริมาณมาก  Novelli และคณะ (2006) 
ทดลองหาไพรเมอร์ที#สามารถใหแ้ถบดีเอน็เอที#มีความแตกต่างจาํนวนมากในส้มกลุ่ม Sweet orange 
(C. sinensis L. Osbeck) พบชุดเบสซํ า AG/TC มากที#สุดคิดเป็น 69% ในขณะที#พบเบสซํ า 3 ตวั คิด
เป็น 14.2% โดย 8 % เป็นเบสซํ าTCA/AGT  และ 6.2 % เป้นเบสซํ า AAC/TTGเมื#อทาํการวิเคราะห์
ขอ้มูลร่วมกนัของเทคนิคอาร์เอพีดีและไมโครแซทเทลไลท ์ให้ค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม
อยูร่ะหวา่ง 0.569-0.991 และมีคา่เฉลี#ยเทา่กบั 0.719 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นวา่ทั งสองเทคนิค
สามารถนาํมาใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุลส้มไดดี้  และใหค้า่ดชันีความ
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ใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมที#ใกลเ้คียงกนั  แต่เทคนิคไมโครแซทเทลไลทมี์ประสิทธิภาพมากกวา่เมื#อ
เทียบกบัเทคนิคอาร์เอพีดี เนื#องจากในการทดลองครั งนี ใชไ้พรเมอร์เพียง 4 ชนิดก็สามารถใชศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมไดใ้กลเ้คียงกบัเทคนิคอาร์เอพีดี 7 ไพรเมอร์  

ดงันั นจึงสรุปไดว้า่จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม
ของพืชสกุลส้มทั ง 77 ตน้ (ส้ม 10 ชนิดและไม่ทราบชนิดอีก  5 ตวัอยา่ง) โดยใชแ้ถบดีเอ็นเอจาก
เทคนิคอาร์เอพีดี สามารถจัดกลุ่มพืชสกุลส้มได้เป็น 5 กลุ่ม และมีค่าดัชนีความใกล้ชิดทาง
พนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.523-0.982 โดยมีคา่เฉลี#ยเทา่กบั 0.709  การวเิคราะห์โดยใชแ้ถบดีเอ็นเอจาก
ไมโครแซทเทลไลท์ สามารถจดักลุ่มพืชสกุลส้มได้เป็น 5 กลุ่ม และมีค่าดชันีความใกล้ชิดอยู่
ระหวา่ง 0.534-1.000 โดยมีค่าเฉลี#ย เท่ากบั 0.728  และเมื#อนาํทั งสองเทคนิคร่วมกนัทั งหมด 222 
แถบ สามารถจดักลุ่มพืชสกุลส้มไดเ้ป็น 6 กลุ่ม และมีคา่ดชันีความใกลชิ้ดอยูร่ะหวา่ง 0.569 – 0.991 
โดยมีค่าเฉลี#ยเท่ากบั 0.719 จากผลการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นวา่พืชสกุลส้มในภาคใตมี้ความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมคอ่นขา้งสูง 
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พชืสกลุ Garcinia 

 

ตรวจเอกสาร 

 

1.  พชืสกลุ Garcinia 

 

  พืชสกุล Garcinia จดัอยูใ่นวงศ์ Guttiferae พบทางแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ประมาณ 50 ชนิด (Yaacab and Tindall, 1995) ในประเทศไทยมีรายงานวา่พบเพียง 22 ชนิด 
(Smitinand, 1980 อา้งโดย Yapwattanaphun et al., 2002) ชนิดทีEพบเห็นและปลูกเป็นการคา้ส่งออก
ให้กบัประเทศ คือ มงัคุด (Garcinia mangostana L.) ชนิดอืEนๆ ทีEสําคญัรองลงมา คือ ส้มแขก (G. 
atroviridis Griff.) มะดนั (G. schomburgkiana Pierre.) ชะมวง (G. cowa Roxb.) พะวา (G. speciosa 
Wall.) และมะพูด (G. dulcis Kurz.) เป็นตน้ สามชนิดหลงัมกัไม่มีความสําคญัทางเศรษฐกิจมากนกั 
พบส่วนใหญ่ในป่า ไมมี่การนาํมาปลูกเพืEอการคา้ ใชป้ระโยชน์เพืEอประกอบอาหาร และยารักษาโรค 
   
  จากรายงานของ Smitinand (1980) อา้งโดย Yapwattanaphun และคณะ (2002) 
พบวา่พืชสกุล Garcinia ในประเทศไทยพบเพียง 22 ชนิด (ตารางทีE 20) ซึE งบางชนิดมีความสาํคญั
ทางเศรษฐกิจ และบางชนิดเป็นพืชทีEหายาก ลกัษณะทัEวไปของพืชบางชนิดในสกุลนีZ  มีดงันีZ  
  1.1  มงัคุด (Garcinia magostana L.) มีถิEนกาํเนิดอยูใ่นประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไมผ่ลดัใบ กิEงแตก
ออกเป็นคูแ่บบสลบั ใบเป็นแบบใบเดีEยว ออกเป็นคู่ตรงขา้มกนั ใบมีรูปร่างคลา้ยใบพาย ปลายใบ
แหลม กา้นใบสัZน ดา้นบนใบสีเขียวเขม้ ส่วนดา้นใตใ้บเป็นสีเขียวอ่อน ใบเป็นมนั ไมมี่ขน ขนาด
ของใบยาว 6-10 นิZว บริเวณซอกใบเป็นทีEอยูข่องตาขา้ง ดอก สีชมพเูรืEอๆ ออกเป็นดอกเดีEยวๆ หรือ
ออกเป็นคูต่ามบริเวณปลายกิEง ลกัษณะของดอกเป็นดอกกระเทย แต่เกสรตวัผูเ้ป็นหมนั มีกลีบเลีZยง
และกลีบดอกอยา่งละ 4 กลีบ ดอกมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5-6 เซนติเมตร กา้นดอกใหญ่และสัZน 
ผล มีลกัษณะกลม เส้นผา่นศูนยก์ลางผลประมาณ 3.5-7.0 เซนติเมตร หรือมากกวา่ ผิวเปลือกเรียบ 
ผลอ่อนมีสีเขียว เมืEอแก่เริEมมีลายสีแดงๆ หรือมว่งแดง จนถึงดาํภายใน 2-3 วนั เปลือกผลหนาและ
คอ่นขา้งแขง็ ประมาณ 0.8-1.0 เซนติเมตร  
  1.2  ส้มแขก (Garcinia atroviridis Griff.) เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สูงประมาณ 5-
7 เมตร ปัจจุบนัมีการปลูกเป็นพืชสวนทัEวไปในภาคใตต้อนล่าง ใบเป็นใบเดีEยว มีขนาดใหญ่ เรียง
ตรงขา้มกนั ใบแคบคอ่นขา้งยาวขอบใบเรียบค่อนขา้งแหลม ใบยาว 11.5-20 เซนติเมตร กวา้ง 4-5 
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เซนติเมตร กา้นใบยาว 1.4-2 เซนติเมตร มกัมีติEงแหลมสัZนๆ ทีEปลายใบ ดอกตวัผูเ้ป็นช่อ มีดอกยอ่ย
เล็กๆ ติดอยูด่า้นขา้ง ดอกโตกวา่อยูต่รงกลาง กา้นดอกยาว 0.5-1.7 เซนติเมตร กลีบเลีZยง 4 กลีบ ดา้น
ในกลีบสีแดง ดา้นนอกสีเขียว เกสรตวัผูเ้รียงเป็นวงอยูบ่นฐานรองดอก ดอกตวัเมียเป็นดอกเดีEยว 
กลีบเลีZยงและกลีบดอกเหมือนดอกตวัผูแ้ต่กลีบดอกเล็กกวา่ มีเกสรตวัผูติ้ดอยูเ่ป็นวงแต่เป็นหมนั รัง
ไขท่รงกระบอกมี 12-16 อนั ปลายเกสรตวัเมียโคง้สีแดงเขม้ ผล เป็นผลแบบเดีEยว ผลแก่สีเขียว ผล
สุกสีเหลือง กวา้ง 7 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร เปลือกผลเป็นร่องตามแนวขัZวผลไปยงัปลายผล มี 
8-10 ร่อง ทีEข ัZวผลมีกลีบเลีZยงติดอยู ่2 ชัZนๆ ละ 4 กลีบ ทัZงสองชัZนเรียงสลบักนั 
  1.3  มะดนั (Garcinia scomburgkiana Pierre.) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูง 5-10 
เมตร เปลือกลาํตน้เรียบสีนํZาตาลอ่อนถึงเขม้ ลาํตน้ตรงมีกิEงแขนงแตกออกรอบลาํตน้ ใบ เป็นชนิด
ใบเดีEยว ออกตรงกนัขา้ม ใบรูปหอก เนืZอใบหนาและเหนียว ยาว 9-12 เซนติเมตร กวา้ง 2.5-6 
เซนติเมตร ผวิใบดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั ดอก มีแดงแดงเรืEอ หรือสีชมพ ูดอกมีความยาวประมาณ 
1 เซนติเมตร มีกลีบรองดอก 4 กลีบสีเหลืองอมขาว และมีกลีบดอก 4 กลีบสีชมพ ู รังไขก่ลมสีครีม 
กา้นเกสรตวัผูมี้สีเหลืองมี 6 กระจุกๆ ละ 5-7 กา้น ลกัษณะเป็นกา้นสัZนๆ อยูร่อบรังไข ่กา้นเกสรตวั
เมียมีลกัษณะแบนและจะแยกออกเป็น 6 พ ู ผล เป็นผลเดีEยวแบบ Berry ลกัษณะรูปทรงกระบอก
กลมยาวปลายแหลม ขนาด 5-7 เซนติเมตร กวา้ง 2-3 เซนติเมตร ผวิผลเรียบสีเขียว  
  1.4  ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.) เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ใบ
เป็นใบเดีEยว เรียงตรงขา้มสลบักนั แผน่ใบเรียวรูปรีแกมรูปหอก ยาว 7-15 เซนติเมตร กวา้ง 2-3.5 
เซนติเมตร ผิวใบเกลีZยง ทอ้งใบมีจุดและขีดเล็กๆ สีดาํ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ กา้นใบยาว 
1-1.5 เซนติเมตร ใบอ่อนสีแดงอมเหลือง ดอก มีกลิEนหอม แยกเพศอยูต่่างตน้ ดอกตวัผูสี้ชมพถึูง
แดง เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลีZยง 4 กลีบ เรียงตรงขา้มสลบักนั กลีบดอก 4 
กลีบ ออกดอกระหวา่งเดือนมีนาคม-มิถุนายน ผล มีสีส้ม ลกัษณะค่อนขา้งกลมคลา้ยผลมงัคุด เส้น
ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 3 เซนติเมตร เมล็ดฝังอยูใ่นเนืZอผล มีสีส้ม 
  1.5  พะวา (Garcinia speciosa Wall.) เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 
เมตร ใบเป็นใบเดีEยวออกเป็นคู่ๆ  ตรงขา้มกนั กวา้งประมาณ 4-8 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร 
ลกัษณะคลา้ยรูปไขก่ลบั ปลายใบมนกวา้ง เส้นกลางใบเป็นร่องทางดา้นหลงัใบ ดอกเพศผู ้ ขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2 เซนติเมตร กลีบเลีZยงสีเหลืองถึงเหลืองเขม้ จาํนวน 4 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง 
จาํนวน 4 กลีบ เมืEอบานจะมีเกสรตวัผูเ้ป็นวงลอ้มขอบยอดเกสรตวัเมีย จาํนวน 20-40 ชุด ดอกเพศ
เมีย เป็นดอกเดีEยว ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเทา่ดอกตวัผู ้ กลีบเลีZยงมีสีเหลือง จาํนวน 4 กลีบ กลีบ
ดอกสีเหลือง จาํนวน 4 กลีบ ปลายรังไขมี่ยอดเกสรตวัเมียมีลกัษณะเป็นแฉก จาํนวน 6-8 แฉก ออก
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ดอกในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม และเดือนกรกฎาคม-กนัยายน ผล เป็นรูปไขผ่วิเรียบ ผลอ่อนสี
เขียว เมืEอสุกคอ่ยๆ เปลีEยนเป็นสีเหลือง สีส้มและสีแดงในทีEสุด รสชาติฝาดอมเปรีZ ยว 
  1.6  มะพดู (Garcinia dulcis Kurz) เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร 
ทรงพุม่กลม แตกกิEงกา้นออกสองขา้งของลาํตน้เป็นฉตัรคลา้ยกบัมงัคุด เปลือกลาํตน้หนาสีออกคลํZา 
กิEงคอ่นขา้งเหนียว ใบสีเขียวเขม้หนา มีลกัษณะเป็นรูปไข่ ส่วนปลายแหลมคลา้ยหอก ใบอ่อนแตก
เป็นคูส่ลบักนั ดอก ออกเป็นช่อเล็กๆ ตามกิEง กลีบเล็กหนาสีเขียวอมเหลือง ผล มีทัZงเป็นเดีEยวและ
เป็นพวง ผลทีEยงัอ่อนอยูจ่ะมีสีเขียวอ่อน ทรงกลมป้อม ผิวคอ่นขา้งหนาเป็นมนั ผลสุกมีสีเหลืองอม
ส้ม เนืZอมีรสหวานอมเปรีZ ยว เมล็ดมีรูปร่างแบนๆ  
  1.7  รงทอง (Garcinia acuminate Planch. &Triana) เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สูง
ประมาณ 15 เซนติเมตร มีนํZ ายางสีเหลือง ใบเป็นใบเดีEยวเรียงตรงขา้ม รูปรีหรือรูปหอกแกมรูปไข ่
กวา้ง 3-10 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ผวิใบสีเขียวเป็นมนั ดอกออกเป็น
กระจุกหรือเดีEยวตามซอกใบ แต่ละส่วนมี 4 ดอก สีเหลือง กลิEนหอม แยกเพศและสมบรูณ์เพศ ดอก
เพศผูเ้ล็กกวา่ดอกเพศเมีย กลีบดอกรูปไข ่ยาว 5-7 มิลลิเมตร กลีบเลีZยงกลมยาว 2-6 มิลลิเมตร ดอก
เพศผู ้มีเกสรเพศผูติ้ดอยูบ่นฐานรองดอกจาํนวนมาก ผลสด มีลกัษณะกลม เปลือกผลเรียบ 
  1.8  มะดะขีZหนอน (Garcinia thorelii Pierre.) เป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็ก สูงประมาณ 
8-20 เมตร ลาํตน้เปลาตรง เปลือกลาํตน้สีเทาหรือสีนํZาตาลดาํ มียางสีเหลืองเหนียวๆ ใบรูปขอบ
ขนานแกมรูปหอก กวา้ง 2-8 เซนติเมตร ยาว 7-27 เซนติเมตร โคนใบมนและสอบเรียวไปทางปลาย
ใบ ดอกสีเหลืองอ่อน มีกลิEนหอม ออกเป็นช่อใหญ่ๆ ตามง่ามใบ ช่อดอกเพศเมียขนาดเล็กกวา่ช่อ
ดอกเพศผู ้กลีบรองดอกและกลีบดอกมีอยา่งละ 4 กลีบ รูปไข ่ผล กลมรีๆ กวา้ง 1.4 เซนติเมตร ยาว 
2.4 เซนติเมตร ออกเป็นพวง พวงหนึEงมี 3-5 ผล ผลสุกระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 
  1.9 มะดะหลวง (Garcinia xanthochymus Hook.f.ex) เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง สูง
ประมาณ 10-20 เมตร ใบเป็นชนิดใบเดีEยว เรียงเป็นคู่สลบักนั แผน่ใบแผรู่ปรีแกมรูปขอบขนาน 
กวา้ง 4-6 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ผวิใบเกลีZยงมนั ปลายใบมน โคนใบสอบ กา้นใบยาว 1-
1.5 เซนติเมตร ดอกออกตามซอกใบ แยกเพศอยูค่นละตน้ ดอกเพศผูสี้ชมพถึูงแดง เส้นผา่น
ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบดอกหนา 5 กลีบ เกสรตวัผูมี้จาํนวนมาก ผลอ่อนสีเขียว 
คอ่นขา้งกลม เมืEอแก่เปลีEยนเป็นสีเหลือง มีกลีบเลีZยงติดอยู ่ เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 3-6 
เซนติเมตร ผลแก่ช่วงเดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ 
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ตารางที� 19 พืชสกุล Garcinia ทีEพบในประเทศไทย  

ลาํดับที� ชื�อวทิยาศาสตร์ ชื�อพื�นเมือง 

1 G. acuminata Planch.&Triana รงทอง (นครศรีธรรมราช) 

2 G. atroviridis Griff. ส้มแขก, ส้มพะงุน (ปัตตานี), ส้มควาย (ตรัง) 

3 G. costata Hemsl. มงัคุดป่า (สตูล), มะพึง (ลาํปาง) 

4 G. cowa Roxb.ex DC. ชะมวง (ภาคกลาง), กะมวง (ภาคใต)้ 

5 G. dulcis (Roxb)Kurz มะพดู (ปัตตานี) 

6 G. fusca Pierre. มะดนัป่า (มหาสารคาม) 

7 G. gracilis Pierre. มะแปม (หนองคาย) 

8 G. hanburyi Hook.f. รง (กาญจนบุรี, ตราด) 

9 G. hombroniana Pierre. วา (ยะลา) 

10 G. lanessanii Pierre. ส้มกุง้ใหญ่ (ขอนแก่น) 

11 G. mackeaniana Craib. มะดะ (แพร่) 

12 G. mangostana Linn. มงัคุด (ทัEวไป) 

13 G. merguensis Wight. นวน (ภาคเหนือ) 

14 G. nervosa Miq. มะพดูป่า (ปัตตานี) 

15 G. rostrata Benth.&Hook.f. มว่งลาย (สุราษฏร์ธานี) 

16 G. shcomburgkiana Pierre. มะดนั (ภาคกลาง) 

17 G. speciosa Wall. พะวา (สุราษฏร์ธานี) 

18 G. succifolia Kurz. มะป่องตน้ (ภาคเหนือ) 

19 G. thorelii Pierre. มะดะขีZหนอน (เชียงราย) 

20 G. vilersiana Pierre. พะวาใบใหญ่ (ชลบุรี) 

21 G. xanthochymus Hook.f.ex มะดะหลวง (เชียงใหม)่ 

22 G. nigrolineata Planch. ชะมวง (ตราด) 
ทีEมา: Smitinand (1980) 
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2. วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

2.1  การศึกษาความแตกต่างของพชืสกลุ Garcinia โดยอาศัยลกัษณะสัณฐาน 

  ทาํการเกบ็ตวัอยา่งมงัคุด ส้มแขก มะดนั มะพดู พะวา และชะมวง จากแหล่งปลูก
ในภาคใต ้ โดยสุ่มเกบ็ตวัอยา่งใบอ่อน แยกตน้ และชนิด ทาํการบนัทึกลกัษณะใบ ดอก ผล และ
เมล็ด เพืEอนาํขอ้มูลทีEไดไ้ปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทางดา้นดีเอน็เอ 
 

2.2  การศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุ Garcinia โดยอาศัยเครื�องหมาย RAPD 

 

 2.2.1  การสกดัดีเอน็เอ 

          เกบ็ตวัอยา่งใบมงัคุด ส้มแขก พะวา และชะมวง มาเป็นตวัแทนในการ
คดัเลือกไพรเมอร์ จาํนวน 191 ไพรเมอร์ ทาํการสกดัดีเอน็เอ โดยวธีิของ Doyle และ Doyle (1990) 
โดยใชใ้บสดจากแต่ละตน้ ประมาณ 200 มิลลิกรัม บดใบพืชใหล้ะเอียดโดยใชไ้นโตรเจนเหลว เติม 
CTAB buffer (PVP-40, NaCl, EDTA 0.5 M pH 8.0, CTAB 2%) ร่วมกบั β-mercaptoethanol 
เขม้ขน้ 2% ปริมาตร 700 ไมโครลิตร จากนัZนใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขยา่ใหเ้ขา้กนั     
นาํไปบม่ทีEอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมาทุก 10 นาที เติม 
isoamyl:chloroform (1:24) ปริมาตร 800 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบาๆ ปัEนเหวีEยงใชค้วามเร็ว 
10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรใหม ่ เติม
ไอโซโพรพานอล 750 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพืEอตกตะกอนดีเอน็เอ ลา้งตะกอนดีเอ็นเอดว้ย
เอธานอล ความเขม้ขน้ 70% ทีEผา่นการแช่เยน็ จาํนวน 3 ครัZ ง ทิZงใหแ้หง้ทีEอุณหภูมิหอ้ง หลงัจากนัZน
ละลายตะกอนดีเอน็เอดว้ย TE buffer 70 ไมโครลิตร [Tris-HCl (pH 7.5) 10 มิลลิโมลาร์ และ 
Na2EDTA (pH 7.0) 1 มิลลิโมลาร์] ทีEอุณหภูมิห้อง เกบ็รักษาดีเอน็เอทีEอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  
 
 2.2.2  การเพิ�มปริมาณดีเอน็เอแบบสุ่ม โดยเทคนิค PCR  

           นาํดีเอ็นเอทีEสกดัไดม้าใช้ในการคดัเลือกไพรเมอร์ในเบืZองตน้ จาํนวน 191 
ไพรเมอร์ คือ OPA01-20, OPB01-20, OPC01-20, OPD01-20, OPR01-20, OPT01-20, OPAA01-
20, OPAB01-20, OPZ01-20, OPAD-01, OPAD04, OPAD05, OPAD06, OPAD-08, OPAD-09, 
OPAD-10, OPAD-11, OPAD-15, OPN-12 และ OPN-16 เพืEอหาความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ 
สภาพทีEเหมาะสมในการทาํพีซีอาร์จากปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร ใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลาย
ต่างๆ ดังนีZ  ดีเอ็นเอแม่พิมพ์ 60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เข้มข้น 0.3 ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม์ Taq 
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polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ dNTP เขม้ขน้ 
100 มิลลิโมลาร์ ตัZงอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิทีEใชเ้ริEมตน้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที 
ตามดว้ยอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที 37 องศาเซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที 
จาํนวน 41 รอบ และรอบสุดท้ายตามด้วย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที หลังทาํพีซีอาร์ นํา
สารละลาย   ดีเอ็นเอทีEเพิEมปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาดของชิZนดีเอ็นเอ 
ดว้ยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผน่วุน้ LE อะกาโรส ทีEมีความเขม้ขน้ 1.5% ละลายใน TBE บฟัเฟอร์ 
(Tris Base, Boric acid, Na2EDTA 0.5 M; pH 8.0) ใชแ้รงเคลืEอนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 นาที ยอ้มแถบ
ดีเอน็เอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด ์เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ลา้งนํZ า 10 นาที 
ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครืEอง Gel documentation 
คดัเลือกไพรเมอร์ทีEสามารถเพิEมปริมาณและให้แถบดีเอ็นเอทีEมีความแตกต่างระหว่างตวัแทน
ประชากรแต่ละกลุ่ม และแต่ละชนิด 
 
 2.2.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 

            นาํไพรเมอร์ทีEคดัเลือกได้ มาใช้เพิEมปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทัZงหมด 
คดัเลือกไพรเมอร์ทีEทาํใหเ้กิดแถบดีเอน็เอทีEแตกต่างกนัระหวา่งประชากรทัZงหมด ศึกษารูปแบบของ
แถบดีเอ็นเอทีEได้ วิเคราะห์ผล แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างพืชสกุล 
Garcinia แต่ละชนิด โดยแปลงขอ้มูลจากแถบดีเอ็นเอทีEได้เป็นแบบ Binary คือ ให้ตาํแหน่งทีE
ปรากฏแถบดีเอน็เอ มีคา่เทา่กบั 1 และตาํแหน่งทีEไมป่รากฏแถบดีเอน็เอมีคา่เทา่กบั 0 เปรียบเทียบ ณ 
ตาํแหน่งเดียวกนั โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอทีEมีความชดัเจนและเพิEมปริมาณไดส้มํEาเสมอเมืEอมีการ
ทําพีซีอาร์ซํZ า  วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยการใช้ UPGMA 
(Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Average) cluster analysis หาค่า Similarity 
coefficient ตามวธีิของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม NTSYS pc-2.1 (Rohlf, 2002) 
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3.  ผลการทดลอง 
 

3.1  ความแตกต่างระหว่างพชืสกลุ Garcinia โดยอาศัยลกัษณะสัณฐาน 
  ลกัษณะสัณฐานของใบ ดอก ผล ของพืชสกุล Garcinia บางชนิดทีEทาํการศึกษา 
ไดแ้ก่ มงัคุด ส้มแขก มะดนั มะพดู พะวา ชะมวง และรงทอง ดงัภาพทีE 70-72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 70 ลกัษณะใบของพืชสกุล Garcinia ไดแ้ก่ มงัคุด (ก) ส้มแขก (ข) มะดนั (ค) ชะมวง (ง)    

พะวา (จ) มะพดู (ฉ) และรงทอง (ช) 
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ภาพที� 71 ลกัษณะดอกของพืชสกุล Garcinia ไดแ้ก่ มงัคุด (ก) ส้มแขก (ข) มะดนั (ค) ชะมวง (ง)    

พะวา (จ) มะพดู (ฉ) และรงทอง (ช) 
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ภาพที� 72 ลกัษณะผลของพืชสกุล Garcinia ไดแ้ก่ มงัคุด (ก) ส้มแขก (ข) มะดนั (ค) ชะมวง (ง)    

พะวา (จ) มะพดู (ฉ) และรงทอง (ช) 
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3.2   ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมระหว่างพชืสกลุ Garcinia โดยอาศัยเครื�องหมาย RAPD 

 

3.2.1 การสกดัดีเอน็เอและการตรวจสอบปริมาณ 

 จากการสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Garcinia โดยบดตวัอย่างร่วมกบั
สารละลาย CTAB พบวา่สามารถสกดัดีเอ็นเอไดค้รัZ งละประมาณ 2-3 ไมโครกรัมต่อ 200 มิลลิกรัม 
ดีเอ็นเอทีEไดคุ้ณภาพไม่ดีมากนกัเนืEองจากปนเปืZ อนสารประกอบ Phenolic compound ซึE งมีผลต่อ
การทาํปฏิกิริยาพีซีอาร์คอ่นขา้งมาก 

 
 3.2.2     การศึกษาความแปรปรวนทางพนัธุกรรมโดยใช้เทคนิคเอพดีี 

  นาํตวัอยา่งใบพืชสกุล Garcinia ไดแ้ก่ มงัคุด พะวา ส้มแขก ชะมวง อยา่ง
ละ 1 ตวัอยา่ง มาใชเ้ป็นตวัแทนในการคดัเลือกไพรเมอร์เบืZองตน้ จาํนวนทัZงหมด 191 ไพรเมอร์ คือ 
OPA01-20, OPB01-20, OPC01-20, OPD01-20, OPR01-20, OPT01-20, OPAA01-20, OPAB01-
20, OPZ01-20, OPAD-01, OPAD04, OPAD05, OPAD06, OPAD-08, OPAD-09, OPAD-10, 
OPAD-11, OPAD-15, OPN-12 และ OPN-16 ผลการทดลองพบวา่ มีไพรเมอร์ทีEมีความแตกต่าง
ของแถบดีเอน็เอ (polymorphism) จาํนวน 140 ไพรเมอร์  
  จากจาํนวนไพรเมอร์ทีEให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอทัZงหมด จาํนวน 140 ไพร
เมอร์ ทาํการคดัเลือกไพรเมอร์ทีEให้ผลชัดเจนทีEสุด สามารถคดัเลือกได้จาํนวน 70 ไพรเมอร์ทีE
คดัเลือกซึE งให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอชดัเจน เมืEอทาํการทดสอบกบัตวัอยา่งทีEเพิEมขึZน พบวา่
สามารถคดัเลือกไพรเมอร์ทีEให้ผลชดัเจน จาํนวน 12 ไพรเมอร์ คือ OPB-02, OPB-03, OPB-04, 
OPD-05, OPD-20, OPR-01, OPT-08, OPT-12, OPT-13, OPT-14, OPT-15 และ OPZ-17 ดงัภาพทีE 
73-76 
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ภาพที� 73 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) ส้มแขก (lane 4-6) พะวา (lane 7-9) 

ชะมวง (lane 10-12) มะพูด (lane 13-15) และมะดนั (lane 16-17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมืEอใชไ้พรเมอร์ OPB-02 (ก) OPB-03 (ข) และ OPB-04 (ค) ตามลาํดบั  

   1    2    3    4     5     6   7   8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

   1    2   3    4     5    6    7   8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12 13  14  15  16  17 

ก 

ข 

ค 
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ภาพที� 74 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) พะวา (lane 4-6) มะพูด (lane 7-9) 
ส้มแขก (lane 10-12) ชะมวง (lane 13-15) และมะดนั (lane 16-17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมืEอใชไ้พรเมอร์ OPD-05 (ก) OPD-20 (ข) และ OPR-01 (ค) ตามลาํดบั  

   1    2    3    4     5     6    7   8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

   1    2    3    4     5     6    7  8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

   1    2    3    4     5     6    7  8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

ก 

ข 

ค 
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ภาพที� 75  รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) พะวา (lane 4-6) มะพูด (lane 7-9) 
ส้มแขก (lane 10-12) ชะมวง (lane 13-15) และมะดนั (lane 16-17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมืEอใชไ้พรเมอร์ OPT-08 (ก) OPT-12 (ข) และ OPT-13 (ค) ตามลาํดบั  

   1    2    3    4     5     6   7   8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

   1    2    3    4     5     6    7  8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

   1    2    3    4     5     6    7  8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

ก 

ข 

ค 
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ภาพที� 76  รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งมงัคุด (lane 1-3) พะวา (lane 4-6) มะพูด (lane 7-9) 
ส้มแขก (lane 10-12) ชะมวง (lane 13-15) และมะดนั (lane 16-17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี 
เมืEอใชไ้พรเมอร์ OPT-14 (ก) OPT-15 (ข) และ OPZ-17 (ค) ตามลาํดบั  

   1    2    3    4     5     6    7  8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

   1    2    3    4     5     6   7   8    9   10  11  12  13  14  15  16   17 

     1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14  15  16  17 

ก 

ข 

ค 
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3.2 การศึกษาความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรม 

   จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Garcinia  ทัZง 7 ชนิด คือ 
มงัคุด ส้มแขก มะดนั มะพูด พะวา ชะมวง และรงทอง โดยใช้แถบดีเอ็นเอทีEไดจ้ากการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี นําไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมด้วยการ
วิเคราะห์ UPGMA cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม 
NTSYS version 2.1 (Rohlf, 2002)  ผลการวเิคราะห์หาดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล 
Garcinia จาํนวน 32 ตน้ พบวา่ มีคา่อยูใ่นช่วง 0.4421-1.0000 โดยมีคา่เฉลีEย เทา่กบั 0.5926 (ตารางทีE 
21)  และจากเดนโดรแกรมสามารถจดักลุ่มตามความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม ได้
เป็น 4 กลุ่มใหญ่ (ภาพทีE 77) ดงันีZ  
 กลุ่มทีE I คือ กลุ่มมงัคุด รงทอง และพะวา 

  กลุ่มทีE II คือ กลุ่มมะพดู   
  กลุ่มทีE III คือ กลุ่มมะดนัและชะมวง  

กลุ่ม IV คือ ส้มแขก 
 

ตารางที� 21 ค่าความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรม (similarity coefficient) ของพืชชนิดต่างๆ ในสกุล 
Garcinia 

       mk       pw      mp      md      cm      sk       rg 
mk        
pw 0.6416       
mp 0.4994 0.5838      
md 0.4426 0.5069 0.5088     
cm 0.4421 0.4726 0.4615 0.6412    
sk 0.5325 0.5465 0.5072 0.5331 0.5850   
rg 0.6623 0.6029 0.5510 0.5555 0.4837 0.6467  

 

หมายเหตุ mk – มงัคุด   pw-พะวา   mp- มะพดู  md- มะดนั  cm- ชะมวง sk-  ส้มแขก 
  rg- รง 
 

จากผลการศึกษาพบวา่ชนิดทีEมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมสูงทีEสุดคือมงัคุด และรงทอง 
โดยมีคา่ similarity coefficient เท่ากบั  0.66 รองลงมาคือมงัคุดและพะวา (0.64) ส่วนมงัคุดกบัชะมวง
มีความห่างไกลทางพนัธุกรรมมากทีEสุดในกลุ่มประชากรทีEศึกษาในครัZ งนีZ  รองลงมาไดแ้ก่มงัคุดกบั
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มะดนั (คา่ similarity coefficient เทา่กบั 0.4421 และ 0.4426 ตามลาํดบั) เมืEอพิจารณาความผนัแปรทาง
พนัธุกรรมในแต่ละชนิดพบวา่มงัคุดมีความแปรปรวนนอ้ยทีEสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที� 77 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Garcinia จาํนวน 32 ตน้ สร้างดว้ย 
UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 

 
 
 
 
 
 



 
 

166 
 

4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 
 

พืชในสกุล Garcinia ทีEมีความสําคญัทางเศรษฐกิจมากทีEสุดคือมงัคุด จากการ ใช้
เทคนิคอาร์เอพีดี เพืEอศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมพืชสกุล Garcinia ทัZง 7 ชนิด ไพรเมอร์
ทีEคดัเลือก จาํนวน 12 ไพรเมอร์คือ OPB-02, OPB-03, OPB-04, OPD-05, OPD-20, OPR-01, OPT-
08, OPT-12, OPT-13, OPT-14, OPT-15 และ OPZ-17 พบวา่พืชสกุล Garcinia มีความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรมค่อนขา้งสูง มลิวรรณ (2541)  ศึกษาอนุกรมวิธานของพืชในสกุล Garcinia 12 ชนิด
โดยใช้เทคนิคเดียวกนักบัไพรเมอร์จาํนวน 12 ไพรเมอร์พบแถบดีเอ็นเอทีEให้ความแตกต่าง 107 
แถบ การศึกษาครัZ งนีZ จากพืชสกุล Garcinia  7 ชนิดจาํนวนทัZงสิZน 32 ตวัอยา่งมีค่าดชันีความใกลชิ้ด
ทางพนัธุกรรมอยู่ในช่วง 0.4429-1.000 โดยมีค่าเฉลีEย เท่ากบั 0.5926  จากผลของเดนโดรแกรม
สามารถแยกพืชสกุล Gacinia ทัZง 7 ชนิดไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่คือกลุ่มทีE 1 มงัคุด รงทองและพะวา กลุ่ม
ทีE 2 มะพูด กลุ่มทีE 3 ประกอบดว้ยมะดนัและชะมวง กลุ่มทีE 4 ส้มแขก ซึE งสอดคลอ้งกบัรายงานของ 
Yapwattanaphun และ Subhadrabandhu (2004)  ทีEศึกษาความสัมพนัธ์ของพืชสกุล Garcinia จาํนวน17 
ชนิดโดยใช้ ITS sequence  และรายงานว่ามะดนัและชะมวงมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกนั
คอ่นขา้งสูง มงัคุดกบัพะวาจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ส่วนมะพดูแยกอยูค่นละกลุ่มกบัพืชทีEกล่าวขา้งตน้  

มีรายงานวา่มงัคุดเป็นพืชทีEมีลกัษณะ apomixis คือเมล็ดของมงัคุดไม่ไดเ้กิดจาก
การผสมระหว่างไข่และ sperm จึงทําให้ต้นมังคุดทีE เกิดจากการเพาะเมล็ดไม่กลายพันธ์ุ 
(Yapwattanaphun and Subhadrabandhu, 2004)  แต่ผลจากการศึกษาความแตกต่างทางพนัธุกรรมครัZ ง
นีZพบความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของมงัคุด ดงัแสดงในเดนโดรแกรม (ภาพทีE 66) ให้ผล
เช่นเดียวกบังานทดลองของสุรินทร์ ( 2542) ทีEตรวจพบความแตกต่างของมงัคุด 11 ตวัอยา่งโดยใช้
เทคนิคอาร์เอเอ็มพีโอ แสดงวา่เมล็ดมงัคุดอาจไม่ไดเ้ป็น apomixis ทัZงหมดจึงพบความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรมบางส่วน Richard (1990) รายงานวา่มงัคุดเป็นพวก alloploid โดยพฒันามาจากการ
ผสมขา้มระหวา่ง G. hombroniana และ G. malaccensis เนืEองจากมงัคุดมีลกัษณะกํZากึEงระหวา่ง
ลกัษณะของพืชสองชนิดดงักล่าว  เมืEอพิจารณาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมระหว่างชนิด พบว่า
มงัคุดมีความหลากหลายนอ้ยทีEสุด เมืEอเทียบกบัชนิดอืEน 

           สรุปผลการศึกษาพบวา่เทคนิคอาร์เอพีดี สามารถศึกษาความแตกต่างทางพนัธุกรรม
ในพืชสกุล Garcinia  ในภาคใตข้องประเทศไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากจาํนวน 32 ตน้ 7 ชนิด
คือ มังคุด พะวา ชะมวง มะดัน มะพูด ส้มแขก และ รงทอง  เมืEอวิเคราะห์ความใกล้ชิดทาง
พนัธุกรรม สามารถแบ่งกลุ่มพืชสกุล Garcinia ได ้4 กลุ่มใหญ่ โดยมงัคุดละรงทองมีความใกลชิ้ด



 
 

167 
 

ทางพนัธุกรรมมากทีEสุด รองมาคือมงัคุดและพะวา ซึE งค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมยงัแสดง
ใหเ้ห็นวา่พืชสกุลนีZ  มีฐานพนัธุกรรมคอ่นขา้งกวา้ง  
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พชืสกลุ Lansium 
 

ตรวจเอกสาร 

 

1.พชืสกลุ Lansium 
 
 พืชสกุลลางสาดเป็นไมผ้ลเขตร้อนมีถิ�นกาํเนิดในประเทศแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ไดแ้ก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย นอกจากนี-ยงัพบวา่สามารถปลูกได้
ในส่วนอื�น ๆ ของโลก เช่น ประเทศสุรินาม (Surinam) เปอร์โตริโก และประเทศออสเตรเลีย เป็น
ตน้ (Othman and Subhadrabandhu, 1995) สําหรับประเทศไทย พืชสกุลนี-แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
ลางสาด ดูกู และลองกอง พืชสกุลลางสาดจดัอยูใ่นวงศ ์ Maliles  ตระกูล Maliaceae สกุล Lansium 
มีชื�อวิทยาศาสตร์วา่ Lansium domesticum Correa แต่เต็ม (2523) จดัให้พืชสกุลลางสาดอยูใ่นสกุล 
Aglaia โดยลองกองและดูกูถูกจดัอยูใ่นชนิดเดียวกนั มีชื�อวิทยาศาสตร์วา่ Aglaia dookkoo Griff 
ส่วนลางสาดใหชื้�อวทิยาศาสตร์ที�แตกต่างกนัคือ Aglaia domesticum Pellag  

 ลกัษณะประจาํพนัธ์ุในระยะตน้กลา้มีความใกลเ้คียงกนัมากทาํให้ยากต่อการแยกความ
แตกต่าง ดงันั-นการแยกความแตกต่างจึงมกัใชล้กัษณะสัณฐานของผลซึ�งตอ้งใชเ้วลานานประมาณ 7 
ปี ถึงจะให้ผลผลิตและแยกชนิดได้ โดยลางสาดมีรูปร่างผลค่อนขา้งยาว เปลือกบางเรียบ สีผิว
เปลือกมีสีเหลืองคลา้ยฟางขา้ว เปลือกมียางมาก ส่วนดูกูมีขนาดผลใหญ่ เปลือกหนากวา่ลางสาด 
และไม่มียาง สําหรับลองกองมีคุณภาพผลดีที�สุด ลกัษณะรูปร่างและสีผิวผลคลา้ยดูกู ผลสุกมีกลิ�น
หอม รสชาติหวาน ขนาดผลอยูกึ่� งกลางระหวา่งลางสาดและดูกู ส่วนใหญ่มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลย   
ดว้ยลกัษณะและรสชาติผลที�ดีกวา่ ทาํให้ลองกองเป็นที�ตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภคมากกวา่ลางสาด
และดูก ูในขณะที�พื-นที�ปลูกลองกองเพิ�มขึ-นอยา่งมาก แต่ลางสาดและดูกูมีพื-นที�ปลูกการปลูกลดลง 
โดยเฉพาะดูกซึู� งมีแนวโนม้วา่ในอนาคตขา้งหนา้อาจมีการสูญพนัธ์ุ เกษตรกรไม่นิยมปลูกเนื�องจาก
รสชาติไม่ดี มีเมล็ดมากและมกัจะมีการโค่นทิ-งในที�สุด แมว้า่ดูกูมีประโยชน์ในแง่การใช้เมล็ดทาํ
เป็นตน้ตอสาํหรับลองกอง 
 การจดักลุ่มพืชสกุลลางสาดมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ ประเทศมาเลเซีย 
Song และคณะ (2000) แบง่กลุ่มพืชสกุลลางสาด (Lansium domesticum) เป็น 4 ชนิดคือ 

1. ดูก ู(Duku) 
2. ลางสาด (Langsat) 
3. ดูก-ูลางสาด (Duku-langsat) 
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4. โดกอ็ง (Dokong) 
 

 โดยกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างดูกูและลางสาดไวช้ัดเจนคือ ผลของลางสาด
ค่อนขา้งรี เปลือกบาง และมียางที�เปลือก ส่วนดูกูผลจะยาว เปลือกหนา และไม่มียาง สําหรับดูกู-
ลางสาดนั-นมีลกัษณะกึ�งกลางระหวา่งดูกูและลางสาด แต่โดยทั�วไปมีคุณภาพผลดีกวา่พืชทั-งสอง
ชนิด ดูก ูลางสาด และดูก-ูลางสาด เชื�อวา่เป็นพืชดั-งเดิมในคาบสมุทรมาเลเซีย ส่วนโดก็องเป็นพนัธ์ุ
ที�มาจากทางภาคใตข้องประเทศไทยและมีการนาํมาปลูกในประเทศมาเลเซียประมาณเกือบ 20 ปี  
(โดกอ็งคือลองกองของไทย : คณะผูว้จิยั) 
 
 สาํหรับประเทศอินโดนีเซีย มีการแบง่พืชสกุลลางสาดออกเป็น 3 กลุ่ม (IBPGR, 1986) 
คือ 

1. ดูก ู
2. ลางสาด 
3. โคโคซาน (kokosan) 

 ลกัษณะของดูกูมีความแตกต่างจากที�อธิบายไวใ้นประเทศมาเลเซีย คือ ลกัษณะผลรี
และกลม ผลใหญ่ เปลือกบาง รสชาติหวาน และมีเมล็ดนอ้ย ส่วนโคโคซานมีผลขนาดเล็ก ผลกลม 
ผวิผลมีสีเหลืองคลํ-า รสชาติเปรี- ยว 
 ในประเทศไทย ณรงค ์ และมงคล (2528) ไดจ้าํแนกพืชสกุลลางสาดเป็น 3 กลุ่ม ตาม
ลกัษณะผลดงันี-  
 1. ลางสาด (Lansium domesticum cv. Langsat) ลกัษณะรูปร่างผลยาว ขนาดผล 2.4-
2.8 เซนติเมตร เปลือกบางเรียบ สีผวิเปลือกมีสีเหลืองอ่อนคลา้ยสีฟางขา้ว เปลือกมียางมาก พนัธ์ุ
ลางสาดที�พบในภาคใตไ้ดแ้ก่ ลางสาดปาดี ลางสาดซาวอร์ และลางสาดละแม  
 2. ดูก ู (Lansium domesticum cv. Duku) มีลกัษณะรูปร่างผลกลม ขนาดใหญ่ และ
เปลือกหนากวา่ลางสาด ไมมี่ยาง พนัธ์ุดูกทีู�พบในภาคใต ้ไดแ้ก่ ดูกพูื-นเมือง ดูกูแปรแมร์ ดูกปูาเล็ม
บงั ดูกมูะละกะ (มะละก)ู และดูกนูํ-า 
 3. ลองกอง (Lansium domesticum cv. Longkong) คุณภาพผลดีที�สุดในพืชสกุล
ลางสาดดว้ยกนั เนื-อผลมีกลิ�นหอม ผลสุกมีรสชาติหวาน ขนาดผลโดยเฉลี�ยอยูกึ่�งกลางระหวา่งดูกู
และลางสาด ลกัษณะรูปร่าง สีผวิคลา้ยดูก ู สาํหรับลองกองเทา่ที�พบมีการแยกความแตกต่างตาม
คุณภาพผลไดเ้ป็น ลองกองกะละแมและลองกองนํ-า 
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วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัคือศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล
ลางสาด โดยเฉพาะอยา่งยิ�งทางภาคใตข้องประเทศไทย 
 
 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

1.  การศึกษาพนัธุกรรมของพชืสกลุ Lansium โดยความแตกต่างของลกัษณะสัณฐานและ

เครื'องหมายอาร์เอพดี ี

 
 เก็บตวัอยา่งใบพืชสกุล Lansium ไดแ้ก่ ลองกอง ลางสาด และดูกู จากแหล่งปลูกในเขต

ภาคใตข้องประเทศไทย รายละเอียดแหล่งเก็บตวัอยา่งดงัแสดงในตารางที� 22 ทาํการบนัทึกภาพ
ลักษณะ ใบ ดอก และผลของพืชที� เก็บมา หลังจากนั- นจึงเก็บตัวอย่างใบมาสกัดดีเอ็นเอ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี-  

นาํตวัอยา่งใบที�เกบ็มาสกดัดีเอน็เอโดยใช ้CTAB buffer และ β-mercaptoethanol เขม้ขน้ 2 
เปอร์เซ็นต ์ ตามวธีิการที�ประยกุตม์าจาก Doyle และ Doyle (1990) ดงันี-  คือ ใชต้วัอยา่งใบสด
ปริมาณ 200 มิลลิกรัม บดดว้ยไนโตรเจนเหลวใหล้ะเอียด แลว้จึงเติม CTAB บฟัเฟอร์ ปริมาตร 1 
มิลลิลิตร ใช ้ vortex เขยา่เพื�อใหผ้สมกนัอยา่งดี นาํมาบม่ที�อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 
นาที ในระหวา่งนี- เขยา่หรือกลบัหลอดไปมาทุกๆ 15 นาที จากนั-นจึงเติมคลอโรฟอร์มปริมาตร 800 
ไมโครลิตร ผสมให้เขา้กนั ปั�นที�ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ดูดเอาเฉพาะ
ของเหลวใสส่วนบนใส่หลอดใหม ่ เติมไอโซโพรพานอลปริมาตร 1- 2 เทา่ของปริมาตรของเหลวที�
ดูดได ้ กลบัหลอดไปมาเบาๆ เพื�อใหดี้เอน็เอตกตะกอน แต่ถา้ตะกอนดีเอ็นเอนอ้ยเกินไปใหว้าง
หลอดไวที้�อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ก่อนนาํมาปั�นตกตะกอนดีเอน็เอที�
ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทนํ-าใสส่วนบนทิ-งไป ลา้งตะกอนดีเอน็เอที�ไดด้ว้ย
เอธานอลเขม้ขน้ 70 เปอร์เซ็นต ์2 ครั- ง วางตะกอนดีเอน็เอไวที้�อุณหภูมิห้องจนแหง้ ละลายตะกอนดี
เอน็เอดว้ยบฟัเฟอร์ TE  ปริมาตร 50–100 ไมโครลิตร ขึ-นอยูก่บัขนาดตะกอนดีเอน็เอ 
 หาปริมาณดีเอ็นเอที�สกดัไดโ้ดยการทาํอิเล็กโตรโฟริซีสดว้ยวุน้ LE agarose เขม้ขน้ 0.7 
เปอร์เซ็นต ์ ในบฟัเฟอร์ TAE ภายไตแ้รงเคลื�อนไฟฟ้า 100 โวลต ์ เป็นเวลา 30 นาที จากนั-นยอ้ม 
ดีเอ็นเอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอบน 
ทรานสลูมินิเตอร์ เปรียบเทียบปริมาณดีเอน็เอที�ไดก้บัดีเอ็นเอมาตรฐานที�ทราบปริมาณแน่ชดัแลว้ 
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 การทาํพีซีอาร์ปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร โดยใชค้วามเขม้ขน้ของสารเคมีต่างๆ ที�เป็น
องคป์ระกอบดงันี-  

นํ-ากลั�น                ปริมาตร     15.8  ไมโครลิตร 
บฟัเฟอร์เขม้ขน้ 10 เทา่              ปริมาตร     2.5 ไมโครลิตร 
แมกนีเซียมคลอไรด์เขม้ขน้ 25 มิลลิโมลาร์            ปริมาตร     2.5 ไมโครลิตร 
นิวคลีโอไทดไ์ตรฟอสเฟสเขม้ขน้ชนิดละ 5 มิลลิโมลาร์    ปริมาตร    1.5  ไมโครลิตร 
ไพรเมอร์  เขม้ขน้ 50  นาโนโมล             ปริมาตร       1.5 ไมโครลิตร 
เอน็ไซมดี์เอน็เอโพลีเมอเรสเขม้ขน้ 5 ยนิูตต่อไมโครลิตร  ปริมาตร       0.2 ไมโครลิตร 
จีโนมิคดีเอน็เอเขม้ขน้ 40 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร           ปริมาตร       1 ไมโครลิตร 
ไพรเมอร์ที�ใช้ในการทาํพีซีอาร์ครั- งนี- จาํนวน 7 ไพรเมอร์ ซึ� งไดจ้ากผลการทดลองของ

สุวมิล (2544) คือ OPA-10, POB-04, OPB-07, OPC04, OPC05, OPD03 และ OPT-01  
ทาํการตรวจสอบผลผลิตพีซีอาร์ที�ได้ด้วยการทาํอิเล็กโตรโฟรีซีสโดยใช้ LE agarose 

เขม้ขน้ 1.5 เปอร์เซ็นต ์แรงเคลื�อนไฟฟ้า 50 โวลต ์ในสารละลายบฟัเฟอร์ TBE เป็นเวลา 150 นาที 
ตรวจสอบและบนัทึกผลที�ไดโ้ดย Gel documentation 
 วิ เคราะ ห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสํ า เ ร็จ รูป  SPSS หาดัช นีความใกล้ ชิดทาง 
พนัธุกรรม (similarity index) ตามวิธีการของ Jaccard (1908) และสร้างเดนโดรแกรมโดยใชว้ิธี 
UPGMA ให้คะแนนการเกิดแถบดีเอ็นเอของแต่ละตวัอยา่งในตาํแหน่งเดียวกนัเป็น “1” และไม่มี
แถบดีเอ็นเอเป็น “0” โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอที�มีความชดัเจน และเพิ�มปริมาณไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ
เมื�อมีการทาํพีซีอาร์ซํ- า  
 
ตารางที' 22 พนัธ์ุและสถานที�เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุลลางสาดในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย 

รหัส พนัธ์ุ สถานที'เกบ็รวบรวม 

1 ลองกองการคา้ ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา  

2 ลองกองการคา้ ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 

3 ลองกองการคา้ ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 

4 ลองกองการคา้ ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 

5 ลองกองการคา้ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
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ตารางที' 22 พนัธ์ุและสถานที�เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุลลางสาดในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย 
รหัส พนัธ์ุ สถานที'เกบ็รวบรวม 

6 ลองกองการคา้ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
7 ลองกองการคา้ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
8 ลองกองการคา้ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
9 ลองกองการคา้ อ. ระแงะ  จ. นราธิวาส 
10 ลองกองการคา้ อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 
11 ลองกองการคา้ อ. ระแงะ  จ. นราธิวาส 
12 ลองกองการคา้ อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 
13 ลองกองไม ้ ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
14 ลองกองกะแลแม ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
15 ลองกองคนัธุลี ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
16 ลองกองเปลือกบาง ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
17 ลองกองกาญจนดิษฐ ์ ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
18 ลองกองนํ- า อ. คีรีวง จ. นครศรีธรรมราช 
19 ลองกองมวัร์ ม. 6 บา้นลูโป๊ะ ต. ผดุงมาศ อ. จะแนะ จ. นราธิวาส 
20 ลองกอง 26 ม. 4 ต. บา้นควน อ. หลงัสวน จ. ชุมพร 
21 ลองกอง  20 ม. 18 ต. บา้นหว้ยญวน อ. หลงัสวน จ. ชุมพร 
22 ลองกอง 5/1 ม 1 บา้นบางมนั กิ�ง อ. สาํราญ จ. ระนอง 
23 ดูก ู ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
24   ดูกบืูอแลแม  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
25    ดูกเูมด็  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
26  ดูกจุูก  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
27   ดูก ู ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
28   ดูก ู ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
29   ดูก ู ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
30   ดูก ู ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
31   ดูก ู อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
32   ดูก ู อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
33   ดูก ูตวัผู ้ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
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ตารางที' 22 พนัธ์ุและสถานที�เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุลลางสาดในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย 
รหัส พนัธ์ุ สถานที'เกบ็รวบรวม 

34  ดูก ู อ. ระแงะ  จ. นราธิวาส 
35  ดูก ู อ. ระแงะ  จ. นราธิวาส 
36  ดูก ู อ. ระแงะ  จ. นราธิวาส 
37  ดูกนูํ- า อ. ระแงะ  จ. นราธิวาส 
38  ดูก ู 65/8 ม. 2 ต. บางวนั อ. คุระบุรี จ. พงังา 
39  มะละกะ 276 ถ. ราษฎร์บาํรุง อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา 
40  มะละกะ 276 ถ. ราษฎร์บาํรุง อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา 
41  มะละกะ 276 ถ. ราษฎร์บาํรุง อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา 
42  มะละกะ 65/8 ม. 2 ต. บางวนั อ. คุระบุรี จ. พงังา 
43  มะลูก ู 276 ถ. ราษฎร์บาํรุง อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา 
44  มะลูก ู 23 ม. 2 ต. บางนายศรี อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา 
45   ลางสาดเขา วดัถํ-าเสือ  จ. กระบี� 
46  ลางสาดเขา อ. คีรีวง จ. นครศรีธรรมราช 
47  ลางสุก  ม. 9 ต. สระแกว้ อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 
48  ลางสาดสมุย  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
49  ลางแสด  อ. คีรีวง จ. นครศรีธรรมราช 
50  ลางแสด ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
51  ลางสาดซาวอร์  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
52  ลางสาดปาดี  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
53  ลางสาดดือแนลายอ  ศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 
54  ลางสาดขาว อ. คีรีวง จ. นครศรีธรรมราช 
55  ลางสาด อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 
56  ลางสาด ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
57  ลางสาด ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
58  ลางสาด ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
59  ลางสาดขา้ว ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
60  ลางสาด ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 
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ตารางที' 22 พนัธ์ุและสถานที�เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุลลางสาดในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย 
รหัส พนัธ์ุ สถานที'เกบ็รวบรวม 

61  ลางสาด ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 

62  ลางสาด ภาควชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จ. สงขลา 

63  ลางสาดขม อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
64  ลางสาดตารง อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
65  ลางสาด อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
66  ลางสาดซาวอร์ อ. ยะรัง จ. ปัตตานี 
67  ลางสาด อ. รือเสาะ จ. นราธิวาส 
68  ลางสาด 3 ม. 3 ต. ร่มเมือง จ. พทัลุง 
69  ลางสาด 12 ม. 3 ต. วงัใหม่ อ. เมือง จ. ชุมพร 
70  ลางสาด 27/3 บา้นชา้งคลิ-ง ต. ปากจั�น อ. ระบุรี จ. ระนอง 
71  ลางสาดหอม 276 ถ. ราษฎร์บาํรุง อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา 
72  ลางสาดหอม 23 ม. 2 ต. บางนายศรี อ. ตะกั�วป่า จ. พงังา 
73  ลางสาดหวาน 206 ม. 3 บา้นบางนํ- า อ. เมือง จ. ระนอง 

 

 

 

3 ผลการทดลอง 
 

     จากการเกบ็รวบรวมพืชสกุลลางสาดในบริเวณภาคใตข้องประเทศไทย เพื�อศึกษาความ
หลากหลายทางพนัธุกรรม พบความแตกต่างทางสัณฐานวทิยาของพืชในแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในกลุ่มประชากรลางสาดและดูก ูโดยมีรายละเอียดดงันี-  
 

3.1 ความแตกต่างทางสัณฐานวทิยา 

     ลักษณะใบ ใบลองกองพนัธ์ุการคา้และลองกองทั�วไป (ลองกองที�ไม่มีการเรียกชื�อพนัธ์ุ
ต่างๆ) ลองกองกาญจนดิษฐ์ และลองกองคนัธุลีมีลักษณะเหมือนกนัทั-งหมดคือใบลองกอง 
คอ่นขา้งหนา สีเขียวเขม้ผวิใบคอ่นขา้งเป็นมนัและมีคลื�นมากกวา่ดูก ูแต่พบความแตกต่างของใบใน
กลุ่มลองกองที�เรียกชื�อแตกต่างกนั เช่น ลองกองเปลือกบาง ลกัษณะใบแผ ่บางและมีความมนัของ
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ผิวใบน้อย ลองกองไมใ้บมีลกัษณะเรียวแหลม แผ่นใบแคบกว่าลองกองทั�วไป ลองกองนํ- า มีใบ
คอ่นขา้งใหญ่ รูปร่างใบมน (ภาพที� 78)  
 

    ดูก ูพบความแตกต่างของใบคอ่นขา้งมาก มีตั-งแต่ใบเรียวแหลม ผิวใบค่อนขา้งเรียบ เช่น 
ดูกจุูก และดูกทีู�เกบ็จากศูนยว์จิยัพืชสวนสุราษฎร์ธานี  บางชนิดมีใบมน และขนาดใหญ่ เช่น ดูกูบือ
แลแม บางตน้มีใบคลา้ยลองกอง คือใบหนาผิวมนัมีคลื�นแต่มกัมีขนาดใบเล็กเมื�อเทียบกบัลองกอง 
ลกัษณะผลแตกต่างจากลองกองชดัเจนจึงสามารถบอกไดว้า่ไมใ่ช่ลองกอง (ภาพที�79) 

     ลางสาด สําหรับลางสาดก็เช่นเดียวกนัพบความหลากหลายของใบในพนัธ์ุต่างๆ ซึ� ง
ชาวสวนสามารถบอกถึงความแตกต่างได ้เช่น ลางสาดขมมีใบขนาดใหญ่ ใบค่อนขา้งบาง ปลายใบ
แหลม ลางสาดซาวอร์ และลางสาดปาดี มีใบใหญ่ หนา ผิวใบไม่เรียบ (ภาพที� 80) เป็นที�น่าสังเกต
จากการสอบถามเกษตรกรเจา้ของสวนหลายคนให้ความเห็นตรงกนัวา่ ขณะที�ตน้ยงัไม่ให้ผลผลิต
สามารถตรวจสอบตน้พนัธ์ุลางสาดไดโ้ดยการชิมรสของใบอ่อน ถา้เป็นลางสาดใบอ่อนจะมีรสขม
มาก 

      ลักษณะดอกและช่อดอก ส่วนใหญ่ดอกและช่อดอกพืชสกุลนี- จะคลา้ยกนัมากดงัได้
กล่าวแลว้ขา้งตน้ในส่วนของการตรวจเอกสาร แต่จากการสํารวจพบความแตกต่างบา้ง เช่น ดอก
ของดูกูตัวผู ้ (ชาวสวนเรียกดูกูตัวผู ้เพราะใบและต้นคล้ายดูกู ต้นเหล่านี- จะขึ- นปะปนอยู่บ้าง
โดยเฉพาะในสวนเก่อายุตั-งแต่ 10 ปีขึ-นไป ปกติเมื�อถึงฤดูจะมีการออกดอกทุกปี และติดดอกเป็น
จาํนวนมาก แต่ดอกจะร่วงทั-งหมดไม่สามารถติดผลไดเ้ลย) ดอกดูกูตวัผูมี้ขนาดเล็กกวา่ดูกูทั�วไป
มาก การเรียงตวัของดอกยอ่ยบนช่อดอกจะวนเป็นแบบ spiral  ที�มีความแตกต่างจากดอกทั�วไปของ
พืชสกุลนี- อีกชนิดคือลางสาดเขา ซึ� งมีช่อดอกค่อนขา้งสั-น หนา และดอกมีขนาดใหญ่ (ภาพที� 81 )  
อยา่งไรก็ตามเป็นที�น่าเสียดายวา่ หลายตน้ที�เก็บตวัอยา่งใบมาศึกษานั-น  คณะผูว้ิจยัไม่มีโอกาสได้
เห็นดอก เพราะช่วงของการสาํรวจและเก็บตวัอยา่งใบเป็นช่วงที�ตน้เริ�มติดผลแลว้เป็นส่วนใหญ่ ซึ� ง
เป็นแหล่งปลูกสําคญั และทาํการรวบรวมพนัธ์ุที�มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมเพื�อการอนุรักษ์
พนัธ์ุในอนาคต 
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ภาพที' 78 ลกัษณะและรูปร่างใบของลองกองพนัธ์ุต่างๆ ดงันี-   
   ก. ลองกอง   ข.ลองกองเปลือกบาง ค.ลองกองไม้ ง.ลองกองกาญจนดษิฐ์                        
   จ.ลองกองกาแลแม     ฉ.ลองกองนํ �า ช.ลองกองคนัธุลี 

 
 

ก. ข. ค. 

ฉ. จ. ง. 

ช. 
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                         ง                                                     จ                                                ฉ 
 

                                                      ช                                                  ซ 
 
 
 ภาพที� 79    ลกัษณะและรูปร่างใบลางสาดพนัธ์ุต่างๆ ดงันี+  

ก. ลางสาดวาวอร์  ข. ลางสาดปาดี  ค.ลางสาดดือแลนายอ  ง. ลางสาดสมุย               
จ. ลางสาดเขา  ฉ. ลางแสด  ช.ลางสาดขา้ว   ซ.ลางสาดขาว 
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                       ก                                                      ข                                                   ค 

                         ง                                                    จ                                                    ฉ 

                                         ช                                                      ซ 
 
 
ภาพที� 80   ลกัษณะและรูปร่างใบดูกพูนัธ์ุต่างๆ 
                  ก. ดูก ู  ข. ดูกจุูก    ค. ดูกตูวัผู ้    ง. ดูกูเมด็  จ.ดูกบืูอราแม 
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                         ลองกอง                                                                    ลางสาดเขา 

 
                               ลางสาดขา้ว                                       ดูก ู                    ดูก ู          ดูกตูวัผู ้
 
ภาพที� 81 ลกัษณะดอก และช่อดอกของลองกอง ลางสาด และดูกบูางชนิด 
 

     ลักษณะผล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มของลองกอง ลางสาด และดูกูมีลักษณะผล 
แตกต่างกนัออกไปในแต่ละพนัธ์ุตามที�มีผูร้ายงานไวแ้ลว้ในเบื-องตน้ แต่ก็พบความหลากหลายของ
ลกัษณะผลในกลุ่มประชากรของพืชแต่ละชนิด ลองกองพนัธ์ุการคา้หรือลองกองทั�วไปจากจงัหวดั
ต่างๆ ลองกองกาญจนดิษฐ์ และลองกองคนัธุลี มีลกัษณะผลที�ไม่แตกต่างกนั ส่วนลองกองที�มี 
ชื�อพนัธ์ุต่างๆ มีลกัษณะผลที�แตกต่างกนั เช่น ลองกองเปลือกบาง ลกัษณะผลและขนาดใกลเ้คียงกบั
ลองกองทั�วไปแต่มีเปลือกบางและมียางเล็กน้อย เช่นเดียวกบัลองกองกาแลแมที�มีผลขนาดเล็ก 
ลกัษณะคลา้ยลางสาดมากกวา่ลองกองแต่รสชาติดีกวา่ลางสาด ลองกองมวัร์มีผลขนาดใหญ่ จาํนวน
ผลต่อช่อน้อย ลักษณะเด่นที�แตกต่างจากลองกองทั�วไปคือมีเปลือกหนามาก ส่วนลองกองนํ- า 
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ลกัษณะทั�วไปคลา้ยลองกองและดูก ู คือ ผลกลม ขนาดใหญ่ แต่รสชาติจะจืดกวา่ลองกองทั�วไปที�
สาํคญัคือ เนื-อผลมีนํ-าเป็นองคป์ระกอบมากซึ�งเห็นไดช้ดัเมื�อปอกเปลือก  (ภาพที� 82) 

     ดูกู ลักษณะผลดูกูมีความแตกต่างกนัทั-งขนาดและรูปร่าง ดูกูจุกจะมีลักษณะขั-วผล
แหลม ทั-งนี-อาจเนื�องจากมีจาํนวนผลต่อช่อมากทาํให้ผลเบียดกนัจึงทาํให้ขั-วผลแหลม เพราะในบาง
ช่อที�มีผลไม่มากนกั ก็จะไม่มีจุกแต่อยา่งใด ส่วนดูกูเม็ดนั-นพบวา่ทุกกลีบมีเมล็ดขนาดใหญ่มีเนื-อ
นอ้ยมาก ดูกูบางตน้มีผิวผลสีขาวนวล บางตน้มีผลสีเหลืองเขม้ ดูกูบางตน้รสชาติดี บางตน้เปรี- ยว 
และบางตน้มีนํ-ามากรสชาติจืด (ภาพที� 83) 

     ลางสาด พบลกัษณะแตกต่างกนั และมีความแตกต่างจากลางสาดทั�วไปที�มีผลค่อนขา้งรี 
สีผลขาวนวล เปลือกบางและมียาง (ภาพที� 84) เช่น ลางสาดเขาพบวา่ผลมีสีเหลืองเขม้ เปลือกหนา 
และมีลกัษณะแตกต่างจากลางสาดทั�วไปคือเวลาปอกเปลือกมีส่วนเนื-อเยื�อบางๆติดกบัเนื-อผล ซึ� ง
ลกัษณะดงักล่าวนี-พบในลางสุกดว้ย เช่นเดียวกนั แต่ลางสุกมีรสชาติดีกวา่ ส่วนลางสาดชนิดอื�นมี
ลกัษณะคลา้ยกนัแมจ้ะเรียกชื�อต่างกนักต็าม เช่น ลางสาดปาร์ดี ลางสาดซาวอร์ ลางสาดดือแลนายอ 
เป็นตน้ ลางสาดบางชนิดลกัษณะผลคลา้ยกบัลางสาดทั�วๆไปแต่มีรสชาติดีเป็นที�นิยมของผูบ้ริโภค 
เช่น ลางสาดสมุย เป็นตน้ 

    แม้จะพบความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยาที�กล่าวแล้วข้างต้น แต่ลักษณะ
เหล่านั-นมีขอ้จาํกดั ทาํให้ไม่สามารถใชเ้ป็นเครื�องหมายในการจาํแนกความแตกต่างไดช้ดัเจน จึงมี
ความจาํเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคขั-นสูงในการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
บางตน้ที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาก  
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                         ง                                                   จ                                                  ฉ 
 
ภาพที' 82 ผลลองกองพนัธ์ุต่างๆ  
                ก  ลองกองกาแลแม           ข    ลองกองคนัธุลี                 ค   ลองกองกาญจนดิษฐ ์
                ง   ลองกองมวัร์                  จ     ลองกองนํ-า                     ฉ    ลองกองพนัธ์ุการคา้ 
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                                      ก                                                             ข 

                                    ค                                                                 ง 

                                                                      จ 
             
ภาพที� 83 ลกัษณะผลของดูกพูนัธ์ุต่างๆ   
                 ก-ข -   ดูก ู    ค. ดูกบืูอแลแม    ง. ดูกเูมด็      จ. ดูกจุูก 
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                          ก                                                  ข                                                       ค 
 
 
 
 
 
 
 
                          ง                                                    จ                                                   ฉ 

                                                   ช                                                          ซ 
                  
 
ภาพที' 84 ลกัษณะผลของลางสาดพนัธ์ุต่างๆ 
                ก   ลางสาดซาร์วอร์     ข    ลางสาดปาร์ดี    ค    ลางสาดดือแลนายอ     ง   ลางสาดสมุย      
                จ   ลางสาดเขา              ฉ   ลางสาดสมุย      ช    ลางสุก                          ซ  ลางสาด     
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ความแตกต่างของรูปแบบดีเอน็เอจากการทาํอาร์เอพดีี 

การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุลลางสาดโดยใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดีดว้ย
ไพรเมอร์แบบสุ่มขนาด 10 เบส จาํนวน 7 ไพรเมอร์ ตวัอยา่งพืช 101 ตวัอยา่ง พบวา่ ให้จาํนวนแถบ
ดีเอน็เอทั-งหมด 116 แถบ คิดเป็น 16.57 แถบต่อไพรเมอร์ ขนาดแถบดีเอ็นเออยูใ่นช่วง 2,800-250 คู่
เบส ไพรเมอร์ OPD03 ให้จาํนวนแถบดีเอ็นเอสูงสุดคือ 20 แถบ และไพรเมอร์ OPC04 ให้จาํนวน
แถบดีเอ็นเอตํ�าสุด คือ 14 แถบ โดยเป็นแถบดีเอ็นเอที�มีนํ- าหนกัโมเลกุลต่างกนั 109 แถบ คิดเป็น 
93.96 เปอร์เซ็นต์ และเป็นแถบดีเอ็นเอที�มีนํ- าหนักโมเลกุลไม่ต่างกนั 7 แถบ คือ ขนาด 1,000 
(OPA10) 320 (OPA10) 2,800 (OPB04) 470 (OPB07) 1,350 (OPC04) 1,850 (OPC05) และ 1,500 
(OPD03)  คู่เบส  (ตารางที�  23)  
 
ตารางที' 23 ไพรเมอร์และจาํนวนแถบดีเอน็เอที�ไดจ้ากการทาํอาร์เอพีดีของพืชสกุลลางสาดจาํนวน   

101 ตวัอยา่ง 

ไพร

เมอร์ 

แถบดีเอน็

เอทั9งหมด 

แถบดีเอน็เอที'มี

นํ9าหนักโมเลกลุไม่

ต่างกนั 

ขนาดแถบดีเอน็เอ

สูงสุด (คู่เบส) 

ขนาดแถบดีเอน็เอ

ตํ'าสุด(คู่เบส) 

OPA10 17        2 (1,000, 320) 1,650 320 
OPB04 15        1 (2,800) 2,800 500 
OPB07 18        1 (470) 1,300 250 
OPC04 14        1 (1,350) 1,350 420 
OPC05 15        1 (1,850 ) 1,850 550 
OPD03 20        1 (1,500) 1,500 280 
OPT01 17 - 1,550 350 

 
จากรูปแบบดีเอ็นเอที�ได้พบว่าในแต่ละไพรเมอร์นั-นกลุ่มของลองกองพนัธ์ุที�ปลูกเป็น

การคา้แถบจงัหวดั สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสให้แถบดีเอ็นเอที�มีขนาดและตาํแหน่งเดียวกนัทั-ง 
12 ตน้ แสดงวา่ไม่มีความแตกต่างทางพนัธุกรรม ในขณะลองกองที�สุ่มเก็บตวัอยา่งจากแหล่งอื�น 
รวมไปถึงลองกองที�มีชื�อเรียกแตกต่างกนัในแต่ละทอ้งถิ�นให้แถบดีเอ็นเอต่างจาก 12 ตน้ใน 3 
จงัหวดัทางภาคใตต้อนล่าง ดูกูแต่ละตน้ให้แถบดีเอ็นเอต่างกนัเกือบทั-งหมด ลางสาดชนิดต่างๆให้
แถบดีเอน็เอแตกต่างกนัชดัเจน และแมว้า่จะเป็นพนัธ์ุเดียวกนัส่วนใหญ่กใ็หแ้ถบดีเอ็นเอแตกต่างกนั
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ดว้ย ตวัอยา่งเช่น กลุ่มลางสาดเขา  กลุ่มลางสุก กลุ่มลางสาดสมุย เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ไพรเมอร์ดงันี-  (ภาพที� 85-91) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที� 85 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื:อใชไ้พรเมอร์ 
OPA-10  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 86 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื:อใชไ้พรเมอร์ 
OPB-04 
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รูปที� 87 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื:อใชไ้พรเมอร์ 
OPB-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 88 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื:อใชไ้พรเมอร์ 
OPC-04 
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รูปที� 89 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื:อใชไ้พรเมอร์ 
OPC-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 90 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื:อใชไ้พรเมอร์ 
OPD-03 
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รูปที� 91 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอยา่งพืชสกุล Lansium จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื:อใชไ้พรเมอร์ 
OPT-01 

 

จากการคาํนวณหาดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมตามวิธีการของ Jaccard (1908) และ
วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ทั-งภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่มโดยสร้างเดนโดรแกรมดว้ย UPGMA ผล
จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าดชันีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.28-1.00 โดยลองกอง
การคา้ทั-ง 12 ตน้ จากจงัหวดัสงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ดูกู 2 ตน้ จากจงัหวดัปัตตานี และ
ลางสาด 5 ตน้จากจงัหวดัพทัลุง มีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมสูงที�สุดคือเท่ากบั 1 แสดงวา่
ลองกองทั-ง 12 ตน้นี- เป็นลองกองที�มีพนัธุกรรมเหมือนกนัทุกประการไม่มีความแปรปรวนทาง
พนัธุกรรม เช่นเดียวกบัดูกูทั-ง 2 ตน้จากปัตตานี และลางสาด 5 ตน้จากจงัหวดัพทัลุง ดูกูตวัผูต้น้ที� 
31 จากจงัหวดัสงขลาและลางสาดตน้ที� 98 จากจงัหวดัระนองมีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม
นอ้ยที�สุดคือเท่ากบั 0.28 แสดงวา่พืชสกุลลางสาดสองตน้นี- มีพนัธุกรรมค่อนขา้งห่างกนั สามารถ
แบง่กลุ่มพืชสกุลลางสาดที�ทาํการสุ่มศึกษาจาํนวน 101 ตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มหลกัดงันี-  
กลุ่มที� 1 มี 40 ตน้ ประกอบดว้ย 

- ดูก ู(ตน้ที� 28-30, 32-34, 36-39) ดูกตูวัผู ้(ตน้ที� 31) ดูกนูํ-า (ตน้ที� 35)   
- ลางสาด (ตน้ที� 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91)   ลองกอง (ตน้ที� 8-19) และลาง

แสด (ตน้ที� 74) 
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- ลางสาด (ตน้ที� 84, 85)  ลางสาดสมุย (ตน้ที� 71, 72) และลองกอง (ตน้ที� 21) 
กลุ่มที� 2 มี 60 ตน้ ประกอบดว้ย 

- ลางสาด (ตน้ที� 97, 98) ลางสาดหอม (ตน้ที� 100) และลางสาดหวาน (ตน้ที� 101)  
- ดูก ู(ตน้ที� 40) มะลูก ู(ตน้ที� 46) มะละกะ (ตน้ที� 43,44, 45) และลองกองมวัร์ (ตน้ที� 7) 
- ลองกอง (ตน้ที� 3, 4, 5, 72, 73) มะละกะ (ตน้ที� 42) 
- ลางสาดสมุย (ตน้ที� 68) 
- ลางแสด (ตน้ที� 73) ลางสาดซาวอร์ (ตน้ที� 75) ดูกบืูอแลแม (ตน้ที� 25) ดูกเูมด็ (ตน้ที� 

26) ดูก ู(ตน้ที� 24)  ดูกจุูก (ตน้ที� 27) และลางสาดเขา (ตน้ที� 47) 
- ลองกองไม ้(ตน้ที� 1) ลองกองกะแลแม (ตน้ที� 2) ลางสาด (ตน้ที� 79) ลางสุก (ตน้ที� 54-

63) มะละกะ  (ตน้ที� 41) ลางสาดหอม (ตน้ที� 99) ลองกองนํ- า (ตน้ที� 6) ลางสาดเขา (ตน้
ที� 47-53) ลางสาดดือแนลายอ (ต้นที�  77) ลางสาดขาว (ต้นที�  78) ลางสาด 
สมุย (ตน้ที� 64-67, 69, 70) ลางสาด (ตน้ที� 92-96) 

- ลางสาดปาดี (ตน้ที� 76) 
กลุ่มที� 3 มี 1 ตน้ คือ ลองกอง (ตน้ที� 22) 
 

 

4.วจิารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาเกี�ยวกบัความหลากหลายและการจาํแนกพนัธ์ุ ไม่วา่จะเป็นการศึกษาโดยใช้
ลกัษณะทางสัณฐานหรือโดยการใชเ้ทคนิคทางดีเอ็นเอก็ตาม พอจะยืนยนัไดว้า่พืชสกุลลางสาดใน
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะในดูกูและลางสาด ซึ� งน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพนัธ์ุในอนาคต อยา่งไรก็ตามเนื�องจากลกัษณะทางพนัธุกรรมของ
ลองกองค่อนขา้งโดดเด่นและเป็นที�ตอ้งการของตลาดผูบ้ริโภคมากกวา่ชนิดอื�น ทาํให้พื-นที�ในการ
ปลูกลองกองเพิ�มขึ-นทุกปี ในขณะที�พื-นที�และความตอ้งการปลูกลางสาดและดูกูคงที�หรือลดลง 
โดยเฉพาะดูกสูามารถพบตน้พนัธ์ุไดเ้ฉพาะจากสวนดั-งเดิมหรือบริเวณสวนหลงับา้นจาํนวนไม่มาก
นกัเทา่นั-น ซึ� งจากสาเหตุดงักล่าวนี- ในอนาคตอาจทาํใหค้วามหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล
นี-ลดลงได ้ดงันั-นการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชในกลุ่มนี- จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�ง  
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พชืสกลุ Mangifera 

 

ตรวจเอกสาร 
 

1.  พชืสกลุ Mangifera  

 
พืชสกุล Mangifera อยูใ่นวงศ์ Anacardiaceae สามารถจาํแนกพืชในสกุลนี% ได้

จาํนวน 58 ชนิดโดยใชล้กัษณะของดอก พบวา่ในสกุล Mangifera สามารถแบ่งออกเป็น 2 สกุลยอ่ย 
คือ Mangifera 47 ชนิด และ Limus อีก 11 ชนิด (Kostermans and Bompard, 1993 อา้งโดย 
Eiadthong  et al., 1999a)  

สําหรับประเทศไทย เต็ม (2544) รายงานว่า พบพืชสกุล Mangifera  จาํนวน        
18 ชนิด ไดแ้ก่ มะม่วงลาํไย (Mangifera caesia Jack) มะม่วงกะล่อน (M. caloneura Kurz) มะม่วง
บาป (M. camptosperma Pierre) มะม่วงกิเลน (M. cochichinensis Engl.) มะม่วงขี% ยา (M. 
duperreana Pierre.) แปบ (M. flave Evrard) มะมุด (M. foetida Lour.) มะม่วงปาน (M. gedebe 
Miq.) มะม่วงชนั (M. gracilipes Hook. f.) มะม่วงละวา้ (M. griffithii Hook.f.) มะม่วงป้อม (M. 
lagenifera Griff.) มะม่วงกะเลง (M. longipes Griff.) กินนิง (M. odorata Griff.) มะม่วงป่าหรือปา
โฮห์ตารา  (M. pentandra Hook.f.) มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack.) มะม่วงป่าหรือปาฮูแต (M. 
longipetiolata King.) มะม่วงกลว้ยหรือมะม่วงชา้งเหยียบ (M. sylvatica Roxb.) และมะม่วง  (M. 
indica Linn.)  อยา่งไรกต็าม Eiadthong และคณะ (2000a) รายงานวา่พบพืชสกุล Mangifera จาํนวน 
20 ชนิด ในประเทศไทย โดยชนิดท̂ีเพิ^มขึ%นมาได้แก่ M. laurina Blumb, M. collina Griff.,              
M. linearifolia Hook, M. macrocarpa Hook และ M. oblongifolia Hook และมีจาํนวน 3 ชนิด ท̂ีไม่
มีในรายงานดงักล่าว คือ มะมว่งบาป มะมว่งขี%ยา และมะมว่งกะเลง   

พืชสกุล Mangifera ท̂ีมีความสาํคญัท̂ีสุดคือ มะมว่ง (M. indica) เพราะเป็นชนิดท̂ีมี
การเพาะปลูกเป็นการคา้ จดัเป็นพืชท̂ีมีสาํคญัทางเศรษฐกิจชนิดหน̂ึงของโลก มะม่วงมีถ̂ินกาํเนิดใน
ประเทศอินเดีย และมีการแพร่กระจายไปยงัประเทศต่าง ๆ ในเขตร้อน และก̂ึงร้อนร้อนทัว̂โลก เช่น 
โปรตุเกส แอฟริกา บราซิล เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ และรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกา (Lopez-
Valenzuela et al., 1997) นอกจากมะม่วงแลว้ยงัมีพืชสกุล Mangifera อีกหลายชนิดท̂ีผลสามารถ
นาํมาบริโภคได ้และค่อนขา้งมีความสําคญั เช่น M. altissima Blanco, M. caesia Jack, M. kemanga 
Blumb, M. pajang Kosterm., M. foetida Lour., M. laurina Blumb, M. odorata Griff. และ           
M. sylvatica Roxb.  เป็นตน้ สําหรับประเทศไทยพบวา่มีพนัธ์ุมะม่วงมากกวา่ 170 พนัธ์ุ (วิจิตร, 
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2529) แต่พนัธ์ุท̂ีนิยมปลูกเป็นการคา้ในปัจจุบนัได้แก่ นํ% าดอกไม ้หนงักลางวนั พิมเสนแดง และ
มหาชนก เป็นตน้ (กรกญัญา และวรรณภา, 2551) นอกจากนี%แลว้ยงัมีบางชนิดท̂ีสามารถบริโภคได ้
เช่น มะมุด มะม่วงกินนิง เป็นตน้ นอกจากใชบ้ริโภคผลแลว้ ยางของพืชสกุล Mangifera บางชนิด
ยงันํามาใช้เป็นนํ% ายาขดัเงา หรือนํ% ายาเคลือบภาชนะ (ไซมอน และคณะ, 2543) สําหรับมะม่วง
กะล่อนส่วนใหญ่จะนํามาใช้เป็นต้นตอของมะม่วงท̂ีปลูกในเชิงการค้าตามภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย (Eiadthong et al., 1999a)  

พืชสกุล Mangifera แต่ละชนิดอาจมีการกระจายตวั และแหล่งกาํเนิดเฉพาะถ̂ิน 
เช่น M. khasiana Pierre พบในประเทศเนปาล ภูฎาน และทางตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศจีน 
(Brandis, 1978) M. caloneura Kurz พบในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวนัตกและตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศพมา่ ไทย และลาว M. cochichinensis Engl., M. linearifolia Hook และ M. oblongifolia 
Hook พบในบริเวณป่าดงดิบในเขตร้อนชื%น ในขณะท̂ี M. macrocarpa Hook, M. gedebe Miq.,     
M. lagenifera Griff., M. flave Evrard และ M. gracilipes Hook.f. พบมากในบริเวณป่าพรุ พืชสกุล 
Mangifera หลายชนิดเป็นพนัธ์ุท̂ีหายาก และมีการกระจายตวัเฉพาะบางพื%นท̂ีเทา่นั%น เช่น M. collina 
Griff. พบเฉพาะบริเวณภูเขาท̂ีอยูสู่ง 800-1200 เมตรจากระดบันํ%าทะเล และทนทานต่อสภาพ
อุณหภูมิตํ^า สาํหรับในภาคใตข้องประเทศไทยมีรายงานวา่ พืชสกุล Mangifera 7 ชนิด ไดแ้ก่ M. 
sylvatica Roxb., M. foetida Lour.,  M. macrocarpa Hook, M. laurina Blumb,  M. gedebe Miq.,  
M. caesia Jack และ M. griffithii Hook.f. พบในบริเวณท̂ีมีปริมาณนํ%าฝนมาก และมีฤดูแลง้สั%น 
(Eiadthong et al., 2000a)  
 
2. ลกัษณะพฤกษศาสตร์ของพชืสกลุ Mangifera   

 

ลําต้น ส่วนใหญ่ลาํตน้ตรงผิวเรียบ บางชนิดมีร่องตามความยาวของลาํตน้ ความ
หนาของเปลือกแตกต่างกนัโดยบริเวณมรสุมเขตร้อนเปลือกจะหนากวา่บริเวณเขตร้อน 

ใบ ลกัษณะใบเป็นใบเด̂ียว ขอบใบมีทั%งเรียบ และเป็นคล̂ืน ไม่มีหูใบ รูปร่างใบแต่
ละชนิดจะไม่มีการเปล̂ียนแปลง ยกเวน้ M. macrocar Hook. โดยในขณะท̂ียงัเป็นตน้กลา้ใบจะมี
ลกัษณะเป็นแบบรูปหอก  และเม̂ือโตเตม็ท̂ีจะเปล̂ียนเป็นขอบขนาน อยา่งไรก็ตาม พบวา่ใบของพืช
สกุล Mangiferaในระยะท̂ีโตเตม็ท̂ีจะมีขนาดเล็กกวา่ในระยะตน้กลา้  

ดอก การออกดอกจะออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ยาวประมาณ 65 เซนติเมตร สี
ของดอกขึ%นอยูก่บัชนิด ดอกจะเร̂ิมบานจากฐานไปสู่ปลายช่อดอก  จดัเป็นดอกสมบูรณ์เพศ แต่ละ
ดอกจะมีเกสรตวัเมียเพียง 1 อนั เกสรตวัผูไ้ม่แน่นอนขึ%นอยูก่บัชนิด เช่นเดียวกบัดอกตวัผูจ้ะมีเกสร



ตวัผูไ้ม่เท่ากนั เช่น M. indica
caloneura Kurz มีเกสรตวัผูจ้าํนวน 
โตกวา่ดอกตวัผู ้Kostermans 
(Eiadthong et al., 2000a) 

กลุ่มท̂ี 1 
M.caesia Jack, M. collina 
Blumb, M. macrocar Hook,

กลุ่มท̂ี 2 
M. cochichinensis Engl., M. 

กลุ่มท̂ี 3 
Hook.f. และ M. linearifolia

กลุ่มท̂ี 4 
Kurz. 

กลุ่มท̂ี 5 
M. griffithii Hook.f., M. longipetiolata

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที% 92 

 

M. indica Linn. ดอกตวัผูจ้ะมีเกสรตวัผูเ้พียง 1 อนั 
มีเกสรตวัผูจ้าํนวน 5 อนั (ภาพท̂ี 92B) โดยทัว̂ไปแลว้ดอกสมบูรณ์เพศจะมีขนาด
Kostermans และ Bompard (1993); Hou (1978); Kochummen 

) ไดแ้บง่ลกัษณะของดอกพืชสกุล Mangifera ออกเป็น 
1 มีกลีบเลี%ยง 5 กลีบ และเกสรตวัผู ้ 1 อนั ประกอบดว้ย 

M. collina Griff., M. flave Evrard, M. foetida Lour., M. indica 
Hook, M. oblongifolia Hook,  M. odorata Griff. และ M. sylvatica
2 มีกลีบเลี% ยง 5 กลีบ และเกสรตวัผู ้5 อัน ประกอบด้วย 

Engl., M. lagenifera Hook  และ M. pentandra Hook.f. 
3 มีกลีบเลี%ยง 4-5 กลีบ และเกสรตวัผู ้1 อนั มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

M. linearifolia Hook 
4 มีกลีบดอก 4-5 กลีบ และเกสรตวัผู ้5-6 อนั มี 1 ชนิด ไดแ้ก่ 

5 มีกลีบดอก 4 กลีบ และเกสรตวัผู ้1 อนั มี 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
M. longipetiolata King. และ M. quadrifida Jack. 

 ตวัอยา่งลกัษณะสัณฐานวทิยาของดอกพืชสกุล Mangifera
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อนั (ภาพท̂ี 92A) หรือ M. 
โดยทัว̂ไปแลว้ดอกสมบูรณ์เพศจะมีขนาด

; Kochummen (1996) อา้งโดย 
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงันี%   

อนั ประกอบดว้ย 10 ชนิด ไดแ้ก่ 
M. indica Linn., M. laurina 

M. sylvatica Roxb.   
อัน ประกอบด้วย 3 ชนิด ได้แก่                     

ชนิด ไดแ้ก่ M. gracilipes 

ชนิด ไดแ้ก่ M. caloneura 

ชนิด ไดแ้ก่  M. gedebe Miq.,           

Mangifera 
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เมล็ด เมล็ดของพืชสกุล Mangifera เป็นเมล็ดเด̂ียว ขนาดค่อนขา้งใหญ่ และแบน 
รูปไข ่เปลือกหุ้มเมล็ดบาง เม̂ือสุกแก่จะมีเส้นใย (Iyer and Degani, 2009) โดยสามารถแบ่งลกัษณะ
การเกิดเอ็มบริโอของพืชสกุล Mangifera ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม polyembryony เม̂ือนาํเมล็ด
ของมะม่วงกลุ่มนี%มาเพาะจะได้ตน้กลา้มากกวา่หน̂ึงตน้ต่อเมล็ด ตน้กลา้ท̂ีไดส่้วนมากจะตรงตาม
พนัธ์ุเดิม ตวัอยา่งของกลุ่มนี%  เช่น M. indica Linn., M. laurina Blumb (Kostermans and Bompard, 
1993)  M. odorata Griff., M. griffithii Hook.f. (Ng, 1991) และ M. caloneura Kurz เป็นตน้ สําหรับ
กลุ่มท̂ีสอง คือ monoembryony ในกลุ่มนี% เม̂ือนาํเมล็ดมาเพาะจะให้ตน้กลา้เพียงหน̂ึงตน้ต่อเมล็ด 
เป็น     ตน้กลา้ท̂ีเกิดจากการผสมกนัระหวา่งไข่ และละอองเกสร มีโอกาสกลายพนัธ์ุสูง ตวัอยา่งท̂ี
พบไดแ้ก่ M. foetida Lour., M. gedebe Miq., M. macrocar Hook, M. cochichinensis Engl. และ M. 
pentandra Hook.f. (Eiadthong et al., 2000a) 

ผล ลักษณะผลมีลักษณะท̂ีแตกต่างกันขึ% นอยู่กับชนิด เช่น มะม่วงปาน ผลมี
ลกัษณะแบน สําหรับ มะมุด และกินนิง เม̂ือผลสุกมกัจะมีกล̂ินแรงมาก และมะม่วงท̂ีเป็นพนัธ์ุ
พื%นเมืองส่วนใหญ่ผลจะมีเนื%อบาง และมีเสี% ยนมาก  

 
A = M. indica A1: ตาดอก A2: ดอกสมบูรณ์เพศท̂ีประกอบดว้ย กลีบเลี%ยง 5กลีบ 

กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตวัผู ้1 อนั และเกสรตวัเมีย 1 อนั A3: ขนาดของดอกสมบูรณ์เพศ A4: ดอก
ตวัผู ้ประกอบดว้ย กลีบเลี% ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตวัผู ้1 อนั กลีบเกสรตวัผูท̂ี้เป็นหมนั      
4 กลีบ และไมมี่เกสรตวัเมีย A5: ขนาดของดอกตวัผู ้และ A6: อบัเรณู 

B = M. caloneura B1: ตาดอก B2: ดอกสมบูรณ์เพศท̂ีประกอบดว้ย กลีบเลี%ยง       
5กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตวัผู ้5 อนั และเกสรตวัเมีย 1 อนั B3: ขนาดของดอกสมบูรณ์เพศ    
B4: ดอกตวัผู ้ประกอบดว้ย กลีบเลี%ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตวัผู ้5 อนั ไม่มีกลีบเกสรตวัผูท̂ี้
เป็นหมนัและเกสรตวัเมีย B5: ขนาดของดอกตวัผู ้และ B6: อบัเรณู 

C = M. odorata C1: ตาดอก C2: ดอกสมบูรณ์เพศท̂ีประกอบดว้ย กลีบเลี%ยง 5 กลีบ 
กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู ้1 อัน กลีบเกสรตัวผูท̂ี้เป็นหมัน 4-9 กลีบ และเกสรตัวเมีย 1 อัน         
C3: ขนาดของดอกสมบูรณ์เพศ และ C4: อบัเรณู 
ท̂ีมา: Eiadthong และคณะ (2000a) 
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2. วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

2.1   การศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพชืสกลุ Mangifera ในภาคใต้โดยอาศัยลกัษณะ

ทางสัณฐานวทิยา  
ทาํการเกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera พื%นเมืองในพื%นท̂ีภาคใตข้องประเทศไทย ดงัตารางท̂ี 

22 โดยสุ่มเก็บตวัอย่างใบจากพื%นท̂ีของจงัหวดัสงขลา ตรัง พทัลุง ยะลา นราธิวาส สตูล กระบ̂ี 
ชุมพร นครศรีธรรมราช และจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวนทั%งหมด 70 ต้น โดยเก็บตวัอย่างใบ
ประมาณ 1-2 ใบต่อตน้ เพื^อทาํการบนัทึกลกัษณะทางสัณฐานวทิยา  

 

2.2   การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสกุล Mangifera ในภาคใต้ โดยอาศัยเทคนิคอาร์

เอพดี ี

   2.2.1 การสกัดดีเอ็นเอ สกดัดีเอ็นเอจากใบมะม่วงท̂ีสุ่มเก็บมา โดยใช้
สารละลาย  CTAB โดยใช้ตวัอยา่งใบมะม่วงประมาณ 200 มิลลิกรัมนํ% าหนกัสด บดใน CTAB 
buffer (PVP-40, NaCl, EDTA 0.5 M pH 8.0, CTAB 2%) ร่วมกบั ß-mercaptoethanol เขม้ขน้ 2% 
ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ในโกร่งใหล้ะเอียด จากนั%นใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้กนั 
นําไปบ่มท̂ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลับหลอดไปมาทุก 10 นาที เติม
คลอโรฟอร์ม 700-800 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบาๆ ป̂ันเหวี^ยงโดยใชค้วามเร็ว 10,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 15 นาที จะได้สารละลายท̂ีแยกชั%นใส ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 
มิลลิลิตรใหม ่เติมคลอโรฟอร์ม 700-800 ไมโครลิตรอีกครั% ง นาํไปป̂ันเหวี^ยงโดยใชค้วามเร็ว 10,000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาทีจะไดข้องเหลวใสส่วนบน ดูดเอาเฉพาะของเหลวดา้นบนใส่ในหลอด
ขนาด 1.5 มิลลิลิตร หลอดใหม่ เติมไอโซโพรพานอล 700 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบาๆ เพื^อ
ตกตะกอนดีเอ็นเอ เทส่วนท̂ีเป็นของเหลวทิ%งลา้งตะกอนดีเอ็นเอดว้ยเอธานอลความเขม้ขน้ 70% ท̂ี
ผา่นการแช่เยน็  3 ครั% ง วางทิ%งไวใ้ห้ตะกอนแห้งท̂ีอุณหภูมิห้อง หลงัจากนั%นละลายตะกอนดีเอ็นเอ
ดว้ย TE buffer 50 ไมโครลิตร ท̂ีอุณหภูมิห้องเก็บรักษาดีเอ็นเอท̂ีอุณหภูมิ  -30 องศาเซลเซียส 
จนกวา่จะนาํมาใช ้
 

2.2.2  การตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอ การตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอท̂ีสกดัไดด้ว้ย
การเปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน (แลมดาดีเอ็นเอ) โดยการทาํอิเล็กโตรโฟรีซิสบนอะกาโรส 
(LE Agarose, Promega, USA) เขม้ขน้ 0.75% แรงเคล̂ือนไฟฟ้า 100 โวลต ์ในสารละลาย TAE 
buffer (Tris base, Gracial acetic acid, EDTA 0.5 โมลาร์ pH 8.0) เป็นเวลา 20 นาที ยอ้มแถบดีเอ็น
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เอท̂ีไดด้ว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ แลว้นาํไปตรวจสอบภายใตแ้สงอุลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดว้ย
เคร̂ือง Gel documentation 

 

2.2.3  คัดเลอืกไพรเมอร์ ทาํการทดสอบไพรเมอร์ขนาด 10 เบส จากไพรเมอร์ท̂ีมีผู ้
ศึกษามาก่อนในพืชสกุลMangifera ซ̂ึงประกอบด้วยไพรเมอร์ 15 ไพรเมอร์ คือ OPA-11 
(Ravishankar et al., 2000) OPA-01, OPA-20, OPB-01, OPB-18, OPC-11, OPC-12, OPC-20, 
OPD-01 และ OPD-07 (Kumar et al., 2001) OPA-05 (Karihaloo et al., 2003) OPD-02 (Faleiro et 
al., 2004)  OPA-07 (Rahman et al., 2007) OPB-06 และ OPB-13 (Rajwana et al., 2008) นอกจาก
ไพรเมอร์ดงักล่าวแลว้ทาํการคดัเลือก  ไพรเมอร์เพิ^มเติมอีก 38 ไพรเมอร์ รวมทั%งสิ%น 53 ไพรเมอร์ 
คดัเลือกไพรเมอร์ท̂ีสามารถเพิ^มปริมาณ ดีเอ็นเอแบบสุ่มดว้ยปฎิกิริยาพีซีอาร์ จากปริมาณรวม 25 
ไมโครลิตร ซ̂ึงประกอบดว้ย ดีเอ็นเอแม่พิมพ ์60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เขม้ขน้ 0.3 ไมโครโมลาร์ 
เอ็นไซม ์Taq Polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ 
dNTP เขม้ขน้ 100 มิลลิโมลาร์ ตั%งอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิท̂ีใชเ้ร̂ิมตน้ 94 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 2 นาที ตามดว้ย 41 รอบ ดว้ยอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที  37 องศา
เซลเซียส 1 นาที  72 องศาเซลเซียส 2 นาที  และรอบสุดทา้ยตามดว้ย 72 องศาเซลเซียส 5 นาที  
หลงัจากทาํพีซีอาร์นาํสารละลายดีเอ็นเอท̂ีเพิ^มปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบ
ขนาดชิ%นดีเอ็นเอ ดว้ยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซีสบนแผน่วุน้ LE Agarose ความเขม้ขน้ 1.5% ซ̂ึงละลายใน 
TBE Buffer (Tris base, Boric acid, Na2EDTA 0.5 โมลาร์; pH 8.0) ใชแ้รงเคล̂ือนไฟฟ้า 100 โวลต ์
60 นาที ยอ้มแถบดีเอ็นเอท̂ีไดด้ว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 
20 นาที ลา้งดว้ยนํ% า 10 นาที  แลว้นาํไปตรวจสอบภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดว้ย
เคร̂ือง Gel documentation คดัเลือกไพรเมอร์ท̂ีสามารถเพิ^มปริมาณ และให้แถบดีเอ็นเอท̂ีมีความ
แตกต่าง ระหวา่งตวัแทนประชากรแต่ละพนัธ์ุ 
 

2.2.4 การวเิคราะห์ข้อมูลความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Mangifera  นาํ
ไพรเมอร์ท̂ีคดัเลือกไดจ้ากขอ้ 2.2.4 มาใชเ้พิ^มปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทั%งหมด หลงัจากนั%นทาํ
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยแปลงขอ้มูลแถบดีเอ็นเอให้ตาํแหน่งท̂ีมีแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากบั 1 และ
ตาํแหน่งท̂ีไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากบั 0 โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอท̂ีมีความชดัเจน และเพิ^ม
ปริมาณไดส้มํ^าเสมอเม̂ือมีการทาํพีซีอาร์ซํ% า วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป NTSYS Version 2.1 (Rohlf, 2002) 
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3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพชืสกลุ Mangifera ในภาคใต้โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐาน

วทิยา 
 เก็บตวัอย่างพืชสกุล Mangifera พื%นเมืองในพื%นท̂ีภาคใตข้องประเทศไทย โดยสุ่มเก็บ

ตวัอยา่งจากบางพื%นท̂ีของจงัหวดัสงขลา ตรัง พทัลุง ยะลา สตูล กระบ̂ี ชุมพร นครศรีธรรมราช และ
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวนทั%งหมด 72 ตน้ (ตารางท̂ี 24) ทาํการบนัทึกลกัษณะทางสัณฐานวิทยา
ของพืชท̂ีเกบ็รวบรวมได ้เช่น ลกัษณะใบ ดอก และผล 
 
ตารางที% 24 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานท̂ีเกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera ท̂ีพบในภาคใตเ้พื^อใช้

ในการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

ชนิด สถานที%เกบ็ 
จาํนวน

ต้น 

มะม่วงป่า (M. caloneura Kurz.) สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต ้อ.นาโยง จ.ตรัง 1 

มะม่วงป่า (M. caloneura Kurz.) ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ.สว ีจ.ชุมพร  1 

มะม่วงป่า (M. caloneura Kurz.) สวนรุกขชาติเขาพทุธทอง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 1 
มะม่วงขี%ยา (M. duperreana Pierre 
var.) 

สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต(้ทุ่งคา่ย) อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 1 

แปบ (M. flava Evrard) สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต ้อ.นาโยง จ.ตรัง 1 

มะมุด (M. foetida Lour.) อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 1 

มะมุด (M. foetida Lour.) อ.วงัวเิศษ จ.ตรัง  1 

มะมุด (M. foetida Lour.) อ.นาท่อม จ.พทัลุง 1 

มะมุด (M. foetida Lour.) อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา  1 

มะมุด (M. foetida Lour.) สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต(้ทุ่งคา่ย) อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 1 

มะมุด (M. foetida Lour.) สวนรุกขชาติเขาพทุธทอง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 1 

ปาน (M. gedebe Miq.) อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 2 

ปาน (M. gedebe Miq.) สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต ้อ.นาโยง จ.ตรัง 1 

ปาน (M. gedebe Miq.) สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต(้ทุ่งคา่ย) อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 1 

มะม่วงเบา (M. indica L.) อ.สิงหนคร จ.สงขลา 1 

มะม่วงเบา (M. indica L.) อ.เมือง จ.พทัลุง 1 
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ตารางที% 24 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานท̂ีเกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera ท̂ีพบในภาคใตเ้พื^อ
ใชใ้นการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

ชนิด สถานที%เกบ็ 
จาํนวน

ต้น 

มะม่วงเบา (M. indica L.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 

มะม่วงเบา (M. indica L.) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 

มะม่วงเบา (M. indica L.) ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุพืชสวนกระบ̂ี อ.เมือง จ.กระบ̂ี 1 

มะม่วงเบา (M. indica L.) ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ.สว ีจ.ชุมพร  1 

มะม่วงเบา (M. indica L.) สวนรุกขชาติเขาพทุธทอง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 1 

มะม่วงเบา (M. indica L.) อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 1 

เขียวเสวย (M. indica L.) อ.เมือง จ.สงขลา  1 

เขียวเสวย (M. indica L.) อ. สทิงพระ จ.สงขลา 1 

มะม่วงแกว้ (M. indica L.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  1 

มะม่วงแกว้ (M. indica L.) อ. สทิงพระ จ.สงขลา 1 

มะมุด (M. foetida Lour.) อ.นาท่อม จ.พทัลุง 1 

มะม่วงนาทบั (M. indica L.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2 

มะม่วงแอปเปิ% ล (M. indica L.) อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา  2 

มะม่วงแกม้แดง (M. indica L.) อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 1 

มะม่วงแกม้แดง (M. indica L.) อ.ละงู จ.สตูล 2 

มะม่วงจิ%งหรีด (M. odorata Griff.) อ.รามนั จ.ยะลา 2 

มะม่วงจิ%งหรีด (M. odorata Griff.) อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 

มะม่วงป่า(M. pentandra Hook.f.) อ.รามนั จ.ยะลา 1 

มะม่วงป่า(M. pentandra Hook.f.) สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต ้อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 
มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack 
var.) อ.เมือง จ.สงขลา 1 
มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack 
var.) สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ.สงขลา 2 
มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack 
var.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (คณะศิลปศาสตร์) 1 
มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack 
var.) สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต(้ทุ่งคา่ย) อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 1 
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ตารางที% 24 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานท̂ีเกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera ท̂ีพบในภาคใตเ้พื^อ
ใชใ้นการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

ชนิด สถานที%เกบ็ 
จาํนวน

ต้น 

มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack 
var.) อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา  1 
มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack 
var.) อ. สทิงพระ จ.สงขลา 1 
มะม่วงคนั (M. quadrifida Jack 
var.) สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต ้อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 2 

มะม่วงกลว้ย (M. sylvatica Roxb.) สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ.สงขลา 1 

มะม่วงกลว้ย (M. sylvatica Roxb.) อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา  1 

มะม่วงกลว้ย (M. sylvatica Roxb.) อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  1 

มะม่วงกลว้ย (M. sylvatica Roxb.) ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุพืชสวนกระบ̂ี อ.เมือง จ.กระบ̂ี 2 

มะม่วงกลว้ย (M. sylvatica Roxb.) ศูนยว์จิยัพืชสวนชุมพร อ.สว ีจ.ชุมพร  1 

มะม่วงเพาะไก่ (Unknown species) สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ จ.สงขลา 1 

มะม่วงเพาะไก่ (Unknown species) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 

ม่วงมุด (Unknown species) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  1 

ม่วงมุด (Unknown species) ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุพืชสวนกระบ̂ี อ.เมือง จ.กระบ̂ี 2 

ม่วงมุด (Unknown species) สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต ้อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 

ม่วงมุด (Unknown species) อ.เมือง จ.สตูล 2 

ม่วงมุด (Unknown species) อ.เมือง จ.สตูล 2 

มุดม่วง (Unknown species) อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา  3 

มะม่วงคร้า (Unknown species) อ.เมือง จ.สตูล 2 

ปลิหลิ%ง (Unknown species) อ.ศรีนครินทร์ จ.พทัลุง 2 

รวม  72 

 
ลกัษณะผล เป็นลกัษณะท̂ีสามารถใชแ้ยกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มประชากรของ

พืชสกุล Mangifera ได้ชัดเจนกว่าลักษณะอ̂ืนๆ จากการศึกษาครั% งนี% ประกอบด้วยพืชสกุล 
Mangifera 10 ชนิด และไมท่ราบชนิดจาํนวน 15 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
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1. มะม่วง (M. indica L.) (ภาพท̂ี 93ก)  พบวา่ ประชากรในกลุ่มมะม่วงมีความ
หลากหลายของลักษณะผลมากกว่าชนิดอ̂ืน โดยลักษณะของผลขึ%นอยู่กบัแต่ละสายพนัธ์ุ ใน
การศึกษาครั% งนี% มีหลายสายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ มะม่วงแกม้แดง (ก-1) มะม่วงเบา (ก-2) มะม่วงเขียวเสวย 
(ก-3) มะม่วงนาทบั (ก-4) มะม่วงแอปเปิ% ล (ก-5) และมะม่วงแกว้ (ก-6) บางชนิดมีลกัษณะท̂ีสังเกต
ไดค้่อนขา้งชดัเจน เช่น มะม่วงแอปเปิ% ล คือลกัษณะผลค่อยขา้งกลมคลา้ยผลแอปเปิ% ล เนื%อผลแน่น 
ไมมี่เสี% ยน  

2. มะมุด  (ภาพท̂ี 93ข)  ผลขนาดกลาง-ใหญ่ มีความหลากหลายของทรงผล เช่น ทรง
กลม รูปไข ่เป็นตน้ นอกจากนนี%บริเวณผิวของผลมีจุดสีนํ% าตาล ซ̂ึงขึ%นอยูก่บัแต่ละตวัอยา่ง เนื%อผลมี
เสี% ยนจะมากหรือนอ้ยขึ%นอยูก่บัแต่ละตวัอยา่ง 

3. มะม่วงกล้วย (ภาพท̂ี 93ค) ผลทรงไข่กลับ เปลือกบาง เนื%อผลไม่มีเสี% ยน ผลสุก
หวานมาก   

4. มะม่วงกินนิง (ภาพท̂ี 93ง)   มีลกัษณะทรงผลรูปขอบขนาน ผิวมีจุดสีนํ% าตาล เนื%อ
ผลสุกเป็นสีเหลือง มีเสี% ยนนอ้ย กล̂ินคลา้ยมะมุด 

5. มะม่วงปาน (ภาพท̂ี 93จ)   มีลกัษณะประจาํพนัธ์ุชดัเจนคือ ผลทรงกลมแบน สี
เขียวอมเหลือง เนื%อผลแขง็ และเป็นเสี% ยนมาก  

6. มะมว่งคนั (ภาพท̂ี 93ฉ)   ผลทรงกลมมีขนาดเล็ก เนื%อผลเป็นเสี% ยน 
7. มะมว่งกะล่อน (ภาพท̂ี 93ช) ผลทรงรี ผลแกสีเหลืองอมเขียว เนื%อผลเป็นเสี% ยน 
8. มะมว่งแปบ ผลทรงกลมแบนคลา้ยมะมว่งปาน แต่แบนกวา่ เนื%อผลเป็นเสี% ยน 
9. มะมว่งป่า  ผลรูปทรงรี เนื%อผลบางมีเสี% ยนนอ้ย  

นอกจากนี%แลว้ยงัมีอีก 15 ตวัอยา่งท̂ีไม่สามารถระบุชนิดได ้ไดแ้ก่ ม่วงมุด (ภาพท̂ี 
94ก)  6 ตวัอยา่ง ในภาพผลยงัไม่แก่เต็มท̂ี จึงมีสีเขียวอ่อน และมีขนาดเล็ก เม̂ือสุกเปล̂ียนเป็นสี
เหลือง และมีขนาดผลโตขึ%น เนื%อผลไมมี่เสี% ยน มุดมว่ง (ภาพท̂ี 94ข) 3 ตวัอยา่ง ทรงผลรูปขอบขนาน 
ผิวมีจุดสีนํ% าตาลคล้ายมะมุด เนื%อผลแน่นไม่มีเสี% ยน มะม่วงคร้า (ภาพท̂ี 94ค) ทรงผลรูปไข่กลบั 
บริเวณขั%วผลมีจุก เนื%อผลแหละมีเสี% ยน มะม่วงเพาะไก่ และไม่ทราบช̂ืออยา่งละ 2 ตวัอยา่ง (ภาพท̂ี 
94ง) ผลขนาดใหญ่ ทรงกระบอก มีจุดสีนํ%าตาล มีกล̂ินแรงคลา้ยกล̂ินมะมุด เนื%อผลมีเสี% ยนนอ้ย  
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ภาพที% 93 ตวัอยา่งลกัษณะผลพืชสกุล Mangifera ไดแ้ก่ มะมว่งแกม้แดง (ก-1) มะมว่งเบา (ก-2) 
มะมว่งเขียวเสวย (ก-3) มะมว่งนาทบั (ก-4) มะมว่งแอปเปิ% ล (ก-5) มะมว่งแกว้ (ก-6) 
มะมุด (ข)มะมว่งกลว้ย (ค) มะมว่งกินนิง (ง) มะมว่งปาน (จ) มะมว่งคนั (ฉ) มะมว่ง
กะล่อน(ช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉ
จ 

จ ช 

ข 

ก-1 ก-2 ก-3 

ก-4 ก-5 ก-6 
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ภาพที� 94 ตวัอยา่งลกัษณะผลประชากรพืชสกุล Mangifera ที1ไมท่ราบชนิด ไดแ้ก่ 

มว่งมุด (ก)  มุดมว่ง (ข) มะมว่งคร้า (ค) และไมท่ราบชื1ออยา่งละ 2 ตวัอยา่ง (ง-จ) 
 
3.2   ความหลากหลายทางพนัธุกรรมพชืสกลุ Mangifera ในภาคใต้ โดยอาศัยเทคนิคอาร์เอพดี ี

 

3.2.1  การสกดัดีเอน็เอและการตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอผล 
จากการสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Mangifera โดยการบดตวัอย่างร่วมกับ

สารละลาย CTAB บฟัเฟอร์ พบวา่สามารถสกดัดีเอ็นเอไดค้รั* งละประมาณ 2-3 ไมโครกรัมต่อ 200 
มิลลิกรัมนํ*าหนกัใบสด ดีเอน็เอที1ไดมี้คุณภาพดีเพียงพอสาํหรับการทาํปฏิกิริยาพีซีอาร์ 

 
3.2.2 การคัดเลอืกไพรเมอร์ที�ให้แถบดีเอ็นเอที�แตกต่างกันระหว่างตัวแทนพืชสกุล 

Mangifera แต่ละชนิดโดยปฏิกริิยาพซีีอาร์  
ทาํการทดสอบเบื*องตน้กบัไพรเมอร์จาํนวน 53 ไพรเมอร์ที1เคยมีผูศึ้กษามาก่อน 

โดยใชต้วัอยา่งพืชสกุล Mangifera จาํนวน 5 ชนิด คือมะมว่งคนั มะมว่งเบา มะมุด ตวัอยา่งละ 2 ตน้ 
มะม่วงปาน และมะม่วงกลว้ย ตวัอย่างละ 1 ตน้ จากการทดลองพบวา่ มีไพรเมอร์ที1สามารถแยก
ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ จาํนวน 39 ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอที1เหมือนกนั จาํนวน 3 ไพร
เมอร์ ไพรเมอร์ที1ไม่ให้แถบดีเอ็นเอเลย  2 ไพรเมอร์ และให้แถบดีเอ็นเอไม่ชดัเจน จาํนวน 9 ไพร
เมอร์ (ตารางที1 25) จากจาํนวนไพรเมอร์ที1ใหค้วามแตกต่างจาํนวน 39 ไพรเมอร์ คดัเลือกไพรเมอร์ที1
ใหผ้ลชดัเจนจาํนวน 18 ไพรเมอร์ นาํมาทดสอบเพิ1มปริมาณดีเอ็นเอภายในกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 36 
ตวัอยา่ง คือ มะมุด จาํนวน 5 ตน้ มะม่วงคนั จาํนวน 6 ตน้  มะม่วงเบา จาํนวน 4 ตน้ มะม่วงปาน 

ข 

ง ค จ 

ก 
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มะม่วงแกม้แดง มะม่วงกลว้ย มะม่วงกะล่อน และม่วงมุด จาํนวนตวัอยา่งละ 3 ตน้ รวมทั*งมะม่วง
เพาะไก่ มะมว่งกินนิง มะมว่งป่า ตวัอยา่งละ 2 ตน้ 

จากไพรเมอร์ที1ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอจาํนวน 18 ไพรเมอร์ คดัเลือก
ไพรเมอร์ที1ให้ความแตกต่างชดัเจนที1สุด จาํนวน 12 ไพรเมอร์ คือ OPA-01, OPA-02, OPA-08, 
OPB-06, OPB-18, OPB-20, OPE-14, OPP-08, OPQ-14, OPAL-20, OPAN-12 และ BC210 นาํไพร
เมอร์ดงักล่าวมาทดสอบเพิ1มปริมาณดีเอน็เอของพืชสกุล Mangifera กบัตวัอยา่งพืชจาํนวน 70 ตน้ ที1
ทราบชนิดจาํนวน 55 ตน้ (9 ชนิด) และที1ไม่ทราบชนิดอีก 15 ตน้ จากการทดสอบพบวา่ ให้แถบดี
เอน็เอทั*งหมด 168 แถบ เฉลี1ย 14 แถบต่อไพรเมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที1มีขนาดแตกต่างกนั 160 แถบ 
(95.24%) เฉลี1ย 13.33 แถบต่อไพรเมอร์ และอีก 8 แถบ (4.76%) เป็นแถบดีเอ็นเอที1ไม่มีความ
แตกต่างกนั ไพรเมอร์ OPP-08 เป็นไพรเมอร์ที1ให้จาํนวนแถบดีเอ็นเอสูงสุด จาํนวน 17 แถบ      
ไพรเมอร์ OPB-18 และ OPE-14 ใหจ้าํนวนแถบดีเอน็เอนอ้ยที1สุด จาํนวน 11 แถบ  
 
ตารางที� 25 ชนิดของไพรเมอร์ ลําดับเบส จาํนวนแถบดีเอ็นเอทั*งหมด จาํนวนแถบดีเอ็นเอที1

เหมือนกนั และจาํนวนดีเอ็นเอที1แตกต่างกนั จากการใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในพืชสกุล 
Mangifera 

primer Sequence 

 (5’->3’) 

Amplified 

fragments 

Monomorphic 

fragments 

Polymorphic 

fragments 

OPA-01 CAGGCCCTTC 12 0 12 
OPA-02 TGCCGAGCTG 14 1 13 
OPA-08 GTGACGTAGG 15 0 15 
OPB-06 TGCTCTGCCC 16 1 15 
OPB-18 CCACAGCAGT 11 0 11 
OPB-20 GGACCCTTAC 15 2 13 
OPE-14 TGCGGCTGAG 11 1 10 
OPP-08 GTCCCGTTAC 17 0 17 
OPQ-14 GGACGCTTCA 12 0 12 

OPAL-20 AGGAGTCGGA 16 1 15 
OPAN-12 AACGGCGGTC 15 1 14 

BC210 GCACCGAGAG 14 1 13 
Total  168 8 160 
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3.2.3  การวเิคราะห์แถบดีเอน็เอจากการทาํอาร์เอพดี-ีพซีีอาร์ 

 ผลการวเิคราะห์แถบดีเอน็เอที1ไดจ้ากการทาํอาร์เอพีดี-พีซีอาร์กบัไพรเมอร์ จาํนวน 
12 ไพรเมอร์ ที1ไดจ้ากการคดัเลือกกบัตวัแทนกลุ่มพืชสกุล Mangifera จากการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ 
โดยใชไ้พรเมอร์ OPA-01 ให้แถบดีเอ็นเอที1มีความแตกต่างกนัทั*งหมด 12 แถบ (ภาพที1 95ก)   ไพร
เมอร์ OPA-02 ให้จาํนวนแถบทั*งหมด 14 แถบ เป็นแถบที1ให้ความแตกต่างจาํนวน 13 แถบ (ภาพที1 
95ข)  ไพรเมอร์ OPA-08 ให้จาํนวนแถบที1มีความแตกต่างทั*งหมด จาํนวน 15 แถบ (ภาพที1 96ก)   
ไพรเมอร์ OPB-06 ใหแ้ถบดีเอน็เอทั*งหมด 16 แถบ ใหแ้ถบที1มีความแตกต่างจาํนวน 15 แถบ(ภาพที1 
96ข)   ไพรเมอร์ OPB-18 ให้แถบดีเอ็นเอที1มีความแตกต่างทั*งหมดจาํนวน 11 ไพรเมอร์ (ภาพที1 96
ค)  ไพรเมอร์ OPB-20 ให้แถบดีเอ็นเอทั*งหมด 15 แถบ เป็นแถบที1มีความแตกต่างจาํนวน 13 แถบ 
(ภาพที1 97ก)  ไพรเมอร์ OPE-14 ให้แถบดีเอ็นเอทั*งหมด 11 แถบ เป็นแถบที1ให้ความแตกต่าง
จาํนวน 10 แถบ(ภาพที1 97ข)   ไพรเมอร์ OPP-08 ให้แถบดีเอ็นเอที1มีความแตกต่างทั*งหมดจาํนวน 
17 แถบ (ภาพที1 97ค)  ไพรเมอร์ OPQ-14 ให้แถบดีเอ็นเอทั*งหมด 12 แถบ เป็นแถบที1มีความ
แตกต่างทั*งหมด (ภาพที1 98ก)  ไพรเมอร์ OPAL-20 ให้แถบดีเอ็นเอทั*งหมดจาํนวน 16 แถบ เป็น
แถบที1ใหค้วามแตกต่าง 15 แถบ (ภาพที1 98ข)   ไพรเมอร์ OPAN-12 ใหแ้ถบดีเอน็เอทั*งหมด 15 แถบ 
เป็นแถบที1ใหค้วามแตกต่างจาํนวน 14 แถบ (ภาพที1 98ค)  ไพรเมอร์ BC210 ให้แถบดีเอ็นเอทั*งหมด
จาํนวน 14 ไพรเมอร์ เป็นแถบที1ใหค้วามแตกต่าง 13 แถบ (ภาพที1 99) 
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ภาพที� 95 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื1อใช้ไพร 
เมอร์ OPA-01 (ก) และOPA-02 (ข) 

  Lane 1-3: M. foetida Lour.      Lane 4-6: M. gedebe Miq. 
  Lane 7-11: M. indica L.      Lane 12-13: M. odorata Griff.  
  Lane 14-15: M. pentandra Hook.f.  Lane 16-18: M. quadrifida Jack var.

   Lane 19-21: M. sylvatica Roxb.    Lane 22-23: M. caloneura Kurtz 
  Lane 24: M. flava Evrard   Lane 25-29: Unknown species  
  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 
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ภาพที� 96 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื1อใช้ไพร

เมอร์ OPA-08 (ก) OPB-06 (ข) และ OPB-18 (ค) 
  Lane 1-3: M. foetida Lour.      Lane 4-6: M. gedebe Miq. 
  Lane 7-11: M. indica L.      Lane 12-13: M. odorata Griff.  
  Lane 14-15: M. pentandra Hook.f.  Lane 16-18: M. quadrifida Jack var.

   Lane 19-21: M. sylvatica Roxb.    Lane 22-23: M. caloneura Kurtz 
  Lane 24: M. flava Evrard   Lane 25-29: Unknown species  
  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 

M    1    2     3    4     5    6     7    8     9   10   11   12  13  14  15  16  17   18  19  20  21 22  23  24   25  26  27   28  29   

200 bp 

500 bp 

1,517 bp 

ก 

ข 

1,517 bp 

500 bp 

200 bp 

M     1     2    3   4    5   6     7    8    9   10  11  12  13  14  15   16    17  18  19  20  21  22   23  24   25  26  27  28   29       
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ภาพที� 97 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื1อใช้ไพร
เมอร์  OPB-20 (ก) OPE-14 (ข) และ OPP-08 (ค) 

  Lane 1-3: M. foetida Lour.      Lane 4-6: M. gedebe Miq. 
  Lane 7-11: M. indica L.      Lane 12-13: M. odorata Griff.  
  Lane 14-15: M. pentandra Hook.f.  Lane 16-18: M. quadrifida Jack var.

   Lane 19-21: M. sylvatica Roxb.    Lane 22-23: M. caloneura Kurtz 
  Lane 24: M. flava Evrard   Lane 25-29: Unknown species  
  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 

M    1    2     3   4     5    6    7    8     9  10  11   12   13  14   15  16   17  18   19  20   21  22  23   24  25  26  27  28  29    

500 bp 

200 bp 

1,517 bp 

M    1    2    3    4    5     6     7    8     9  10   11 12  13  14   15  16  17  18   19   20 21  22   23   24  25  26  27 28  29     
 

500 bp 

200 bp 

1,517 bp 

1,517 bp 

500 bp 

 M    1    2    3    4    5    6     7    8    9   10  11   12  13  14  15   16  17  18   19   20  21  22  23   24  25  26   27  28  29    
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ภาพที� 98 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื1อใช้ไพร

เมอร์ OPQ-14 (ก) OPAL-20 (ข) และOPAN-12 (ค) 
  Lane 1-3: M. foetida Lour.      Lane 4-6: M. gedebe Miq. 
  Lane 7-11: M. indica L.      Lane 12-13: M. odorata Griff.  
  Lane 14-15: M. pentandra Hook.f.  Lane 16-18: M. quadrifida Jack var.

   Lane 19-21: M. sylvatica Roxb.    Lane 22-23: M. caloneura Kurtz 
  Lane 24: M. flava Evrard   Lane 25-29: Unknown species  
  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 

M    1    2     3    4     5     6   7     8   9   10   11  12  13  14    15  16  17   18  19   20  21  22   23   24   25   26   27   28   29   
 1,517 bp 

500 bp 

200 bp 

M    1     2     3     4    5     6     7     8     9   10  11  12   13  14   15  16  17   18  19   20   21   22  23   24  25   26   27  28  29    
1,517 bp 

200 bp 

500 bp 

M    1     2    3     4    5     6     7    8     9   10   11  12  13   14  15   16  17  18   19  20  21   22   23   24  25   26   27    28 29   
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ภาพที� 99 รูปแบบแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งพืชสกุล Mangifera จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื1อใช้ไพร
เมอร์ BC210  

  Lane 1-3: M. foetida Lour.      Lane 4-6: M. gedebe Miq. 
  Lane 7-11: M. indica L.      Lane 12-13: M. odorata Griff.  
  Lane 14-15: M. pentandra Hook.f.  Lane 16-18: M. quadrifida Jack var.

   Lane 19-21: M. sylvatica Roxb.    Lane 22-23: M. caloneura Kurtz 
  Lane 24: M. flava Evrard   Lane 25-29: Unknown species  
  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 
 

3.2.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างพืชสกุล 

Mangifera โดยใช้เทคนิคอาร์เอพดี ี
 

จากการศึกษาความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Mangifera ทั* ง 9 ชนิด 
จาํนวน 55 ตน้ ไดแ้ก่ M. flava Evrard, M. foetida Lour., M. gedebe Miq., M. indica L., M. odorata 
Griff., M. pentandra Hook.f., M. quadrifida Jack var., M. sylvatica Roxb., M. caloneura Kurtz. 
และไมท่ราบชนิดอีก 15 ตน้ ทดสอบกบัไพรเมอร์ 12 ไพรเมอร์ เมื1อพิจารณาแถบดีเอ็นเอพบวา่แถบ
ดีเอ็นเอหลายตาํแหน่งมีแนวโน้มที1จะเป็นเอกลกัษณ์กบัประชากกร เช่น แถบดีเอ็นเอขนาด 150 คู่
เบส จากไพรเมอร์ OPA-08 ปรากฎเฉพาะใน M. foetida Lour., M. odorata Griff.  และในประชากร
กลุ่มUnknown พบใน Unknown 2 จาํนวน 2 ตวัอยา่ง คิดเป็นเปอร์เซนตเ์ท่ากบั 75, 100 และ13.33 
เปอร์เซนต์ ตามลําดับ และเมื1อนํามาจัดเดนโดรแกรมพบว่าทั* ง 3 ชนิดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
นอกจากพบแถบดีเอ็นเอที1ค่อนขา้งจาํเพาะกบัพืชสกุล Mangifera บางชนิดแลว้ ยงัมีแถบดีเอ็นเอที1
ปรากฎในเกือบทุกชนิด เช่น แถบดีเอ็นเอจากไพรเมอร์ OPA-01 ขนาด 850 คู่เบส ปรากฎในพืช
สกุล Mangifera เกือบทุกชนิดในเปอร์เซนตสู์ง (66.67-100 เปอร์เซนต)์ ยกเวน้ใน M. flava Evrard  
เช่นเดียวกับที1ขนาด 320 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPAL-20 พบเกือบทุกชนิด แต่ไม่พบใน                  
M. caloneura Kurtz.  เป็นต้น นอกจากนี* พบว่าบางไพรเมอร์เมื1อไม่มีแถบดีเอ็นเอปรากฏใน           

M   1    2     3    4      5    6    7     8     9   10  11  12   13   14  15   16   17   18  19  20   21   22  23   24    25  26  27  28   29    
1,517 bp 

200 bp 

500 bp 
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M. foetida Lour. ก็จะไม่มีแถบดีเอ็นเอปรากฎในประชากรกลุ่ม Unknown เช่นกนั เช่น จากไพร
เมอร์ OPA-01, OPA-02 และOPB-20 ที1ขนาด 380, 350 และ520 คูเ่บส ตามลาํดบั เป็นตน้       

นาํแถบดีเอน็เอที1ไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี ทั*งหมด 168 แถบ นาํไป
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมดว้ยการวิเคราะห์ UPGMA cluster analysis 
หาค่า Similarity coefficient ของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม NTSYS version 2.1 (Rohlf, 2002) 
ผลการวิเคราะห์หาค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมีค่าอยูใ่นช่วง 0.423-0.970 มีค่าเฉลี1ยเท่ากบั 
0.623 โดยพบวา่มะม่วงแกม้แดง ซึ1 งเก็บจากอาํเภอห้วยยอด จงัหวดัตรังมีความใกลชิ้ดกบัมะม่วง
แกว้ ที1เกบ็จากอาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลามากที1สุด (0.970)  และมะม่วงแกว้จากอาํเภอสทิงพระ 
จงัหวดัสงขลา มีความห่างไกลกบัมะม่วงคนั ที1เก็บมาจากอาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลามากที1สุด 
(0.423) จากคา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมสามารถวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดได ้โดย
พบว่า มะม่วงแปบ มะมุด มะม่วงกินนิง มีความใกล้ชิดกบัม่วงมุดมากที1สุด โดยมีค่าดชันีความ
ใกลชิ้ดเฉลี1ย 0.617 0.665  และ0.715  ตามลาํดบั ส่วนมะมว่งปาน และประชากรกลุ่มมะม่วงมีความ
ใกลชิ้ดกบัมะม่วงเพาะไก่มากที1สุด มีค่าดชันีความใกลชิ้ดเฉลี1ยเท่ากบั 0.653 และ0.660 ตามลาํดบั 
สําหรับมะม่วงกะล่อน และมะม่วงป่า มีความใกล้ชิดกบัมะม่วงคนัมากที1สุดโดยมีค่าดชันีความ
ใกลชิ้ดเฉลี1ยเทา่กบั 0.656 และ 0.657  ตามลาํดบั  นอกจากนี*พบวา่มะมว่งคร้า มว่งมุด และชนิดที1ไม่
ทราบชื1อมีความใกลชิ้ดกบัมุดมว่งมากที1สุด โดยมีค่าดชันีความใกลชิ้ดเฉลี1ย 0.653 0.728 และ0.736  
ตามลาํดบั และมะมว่งกลว้ยมีความใกลชิ้ดกบักลุ่มประชากรมะมว่งมากที1สุด  

จากเดนโดรแกรม สามารถจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทาง
พนัธุกรรมออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม (ภาพที1 100)  โดยในกลุ่มประชากรมะมุด มะม่วงกินนิง และมะม่วง
ปาน จดัอยูใ่นกลุ่ม 1 เพียงกลุ่มเดียว สาํหรับชนิดอื1นมีกระจายตวัอยูใ่นกลุ่มต่างๆ ดงันี*   
  กลุ่มที1 1 มี 25 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย มะมุด 8 ตวัอยา่ง มะม่วงแอปเปิ* ล 2 ตวัอยา่ง 
มะมว่งกินนิง 3 ตวัอยา่ง มะมว่งปาน 3 ตวัอยา่ง ม่วงมุด 5 ตวัอยา่ง มุดม่วง 2 ตวัอยา่ง และชนิดที1ไม่
ทราบชื1อ 2 ตวัอยา่ง 
  กลุ่มที1 2 มี 20 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นประชากรกลุ่มมะม่วง ไดแ้ก่ มะม่วงเบา 7 
ตวัอยา่ง มะมว่งแกม้แดง 3 ตวัอยา่ง มะมว่งเขียวเสวย และมะม่วงแกว้ชนิดละ 2 ตวัอยา่ง นอกจากนี*
ยงัมีมะมว่งเพาะไก่ 2 ตวัอยา่ง มะมว่งกลว้ย 3 ตวัอยา่ง และมะมว่งคนั 1 ตวัอยา่ง 

กลุ่มที1 3 มี 11 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ประชากรกลุ่มมะมว่ง และมะม่วงคนัชนิดละ 
3 ตวัอยา่ง มะมว่งคร้า 2 ตวัอยา่ง มะมว่งกะล่อน มว่งมุด และมุดมว่งชนิดละ 1 ตวัอยา่ง  

กลุ่มที1 4 มี 13 ตวัอยา่ง คือ มะมว่งกะล่อน และมะมว่งป่าชนิดละ 2 ตวัอยา่ง 
มะมว่งกลว้ย 3 ตวัอยา่ง และมะมว่งคนั 6 ตวัอยา่ง  
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Coefficient
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  กลุ่มที1 5 มี 1 ตวัอยา่ง คือ แปบ 
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ภาพที� 100 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ของพืชสกุล Mangifera จาํนวน 70 ตวัอยา่ง จากการ

ใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดีดว้ยไพรเมอร์จาํนวน 12 ไพรเมอร์ 
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4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 
 

พืชสกุล Mangifera  ทั*ง 9 ชนิด จาํนวน 70 ตวัอยา่ง โดย การนาํเทคนิคอาร์เอพีดีมา
ใช้เพื1อการวิเคราะห์ และศึกษาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Mangifera  จากการ
ทดสอบเบื*องตน้ดว้ยไพรเมอร์จาํนวน 15 ไพรเมอร์ไดแ้ก่ OPA-11 (Ravishankar et al., 2000)   
OPA-01, OPA-20, OPB-01, OPB-18, OPC-11, OPC-12, OPC-20, OPD-01 และ OPD-07 (Kumar 
et al., 2001) OPA-05 (Karihaloo et al., 2003) OPD-02 (Faleiro et al., 2004)  OPA-07 (Rahman et 
al., 2007) OPB-06 และ OPB-13 (Rajwana et al., 2008) พบวา่ มีเพียง 3 ไพรเมอร์ คือ OPA-01, 
OPB-06 และ OPB-18 ที1ใหค้วามแตกต่างของแถบดีเอน็เอสูง และชดัเจนจึงคดัเลือกไว ้และทดสอบ
เพิ1มอีก 38 ไพรเมอร์ เพื1อใหไ้ดไ้พรเมอร์ที1มีความชดัเจนเพิ1มขึ*นรวมทั*งสิ*น 53 ไพรเมอร์ ผลจากการ
ทดสอบเบื*องตน้สามารถคดัเลือกไพรเมอร์ที1ให้ความแตกต่าง และความชดัเจนของแถบดีเอ็นเอสูง
จาํนวน 12 ไพรเมอร์ จึงนาํทั*ง 12 ไพรเมอร์มาทดสอบกบัประชากรพืชสกุล Mangifera ทั*ง 70 
ตวัอยา่ง พบวา่ ให้แถบดีเอ็นเอทั*งหมด 168 แถบ เป็นแถบที1ให้ความแตกต่าง จาํนวน 160 แถบ คิด
เป็น  95.24%  ไม่พบแถบดีเอ็นเอที1มีความจาํเพาะหรือแยกความแตกต่างระหว่างพืชสกุล 
Mangifera  แต่ละชนิดได้ เมื1อนาํแถบดีเอ็นเอไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมด้วย 
UPGMA cluster analysis หาค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม 
NTSYS version 2.1 (Rohlf, 2002) และสร้างเดนโดรแกรม พบวา่สามารถแยกพืชสกุล Mangifera 
ทั*ง 70 ตวัอยา่งที1ศึกษาในครั* งนี*ไดเ้ป็น 5 กลุ่ม  

เมื1อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มมะม่วง (M. indica) จาํนวน 19 ตวัอยา่ง ที1ทาํการศึกษา
ในครั* งนี*  พบว่ามีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสูง คือมีดัชนีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมอยู่
ระหวา่ง 0.476 – 0.970 โดยคูที่1มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมสูงที1สุดคือ มะม่วงเขียวเสวยกบัมะม่วง
แกว้ และคู่ที1มีความห่างไกลทางพนัธุกรรมมากที1สุดคือ มะม่วงแกว้กบัมะม่วงแอปเปิล โดยมีค่า
ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมเฉลี1ยเท่ากบั 0.801 และ 0.521 ตามลาํดบั บางครั* งการนาํเทคนิค
ทางดา้นชีวโมเลกุลมาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของสิ1งมีชีวิตร่วมกบัลกัษณะภายนอก 
ผลที1ได้อาจจะไม่สอดคล้องกนั เช่น จากการศึกษาของ Schnell และ Knight (1993) ที1ศึกษา
ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Mangifera จาํนวน 9 ชนิด พบวา่ ผลจากการใชล้กัษณะ
ของดอกในการจาํแนกความแตกต่างของแต่ละชนิด ใหผ้ลไมต่รงกบัการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคอาร์เอ
พีดี ทั*งนี* อาจเป็นเพราะลกัษณะสัณฐานบางลกัษณะเป็นลกัษณะปริมาณ มียีนที1เกี1ยวขอ้งหลายคู ่
หรือหลายตาํแหน่ง ดงันั*นจึงอาจตอ้งใช้วิธีอื1น เช่น การวิเคราะห์ QTL (Quantitative Trait 

Locus) หาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะเหล่านั*นกบัเครื1องหมายโมเลกุลที1เกี1ยวขอ้งทั*งหมด 
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ดงันั*นในการศึกษาครั* งนี* แสดงให้เห็นวา่ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาที1ใชแ้ยกความ
แตกต่างระหวา่งชนิดของพืชสกุล Mangifera ไดช้ัดเจนในระดบัหนึ1 ง คือ ลกัษณะผล สําหรับ
ลกัษณะรูปร่างใบ ปลายใบ โคนใบ และขอบใบ ไม่สามารถใชแ้ยกความแตกต่างระหวา่งชนิดได ้
เนื1องจากมีความแปรปรวน และมีการกระจายตวัในแต่ละกลุ่ม  

การวิ เคราะห์ความสัมพันธ์  และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของพืชสกุล 
Mangifera  จาํนวนทั*งหมด 70 ตน้ (ทราบชนิด 55 ตน้ และไม่ทราบชนิดอีก 15 ตน้) โดยวิเคราะห์
จากแถบดีเอ็นเอที1ไดจ้ากการทดสอบดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี ไม่พบแถบดีเอ็นเอที1มีความจาํเพาะกบั
พืชสกุล Mangifera ชนิดใดชนิดหนึ1ง จากเดนโดรแกรมสามารถจดักลุ่มออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม และมีค่า
ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.423-0.970 โดยมีค่าเฉลี1ยเท่ากบั 0.623 ชนิดที1มีความ
ใกลชิ้ดกนัมากที1สุด คือ มะม่วงป่า (M. pentandra) กบัมะม่วงคนั (M. quadrifida) และชนิดที1มี
ความห่างไกลกนัมากที1สุด คือ มะม่วงปาน (M. gedebe) และมะม่วงแปบ (M. flava) โดยมีค่าดชันี
ความใกลชิ้ดเฉลี1ย 0.657 และ 0.544 ตามลาํดบั  

สําหรับพืชสกุล Mangifera ที1ไม่ทราบชนิดจาํนวน 5 ชนิด (15 ตวัอย่าง) คือ 
มะม่วงเพาะไก่ ม่วงมุด มุดม่วง มะม่วงคร้า และปิหลิ*งถูกจดัอยูใ่นกลุ่มต่างๆ ดงันี*  คือ ม่วงมุด มุด
ม่วง และปิหลิ*ง จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัมะมุด (M. foetida Lour.) สําหรับมะม่วงเพาะไก่ และมะม่วง
คร้า จดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัมะมว่ง (M. indica L.)  
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พชืสกลุ Parkia 
 

ตรวจเอกสาร 
 

1.  พชืสกลุ Parkia 

 
พืชสกุล Parkia จดัอยูใ่นวงศ ์Mimosaceae พบกระจายทั&วไปในเขตร้อนชื-นมีอยู่

ประมาณ 40 ชนิด เป็นไม้ยืนตน้ขนาดกลาง ใบเป็นใบประกอบ ลักษณะเป็นช่อขนนกสองชั-น 
(bipinnate) มีใบย่อยเล็กๆ เรียงตรงข้ามกนัในก้านช่อใบ ดอกอัดกนัแน่นบนช่อดอก เรียกว่า 
Capitula (Hopkins, 1984)  Luckow และ Hopkins (1995) ศึกษาการจดัจาํแนกพืชสกุล Parkia ได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Parkia  platyParkia และ sphaeroParkia โดยอาศยัลกัษณะของดอกยอ่ย การ
จดัเรียงและตาํแหน่งของดอกยอ่ย ซึ& งพบวา่ในกลุ่ม Parkia แต่ละช่อดอกประกอบดว้ยดอกยอ่ย 3 
ชนิด คือ ดอกตวัผู ้ดอกสมบูรณ์เพศ และดอกผลิตนํ- าหวาน ส่วนเมล็ดมีลกัษณะรีหรือคลา้ยรูปไข่
ค่อนขา้งแบน จากรายงานของสุรีย ์และอนนัต์ (2540) พบวา่ พืชสกุล Parkia ในประเทศไทยมี 4 
ชนิด คือ 

 1.1  สะตอ (Parkia speciosa Hassk.) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูงประมาณ 
30 เมตร ลาํตน้ตรง แตกกิ&งกา้นสาขาเป็นทรงพุม่แผก่วา้ง ใบเป็นใบประกอบ บนแกนช่อใบจะมีใบ
ยอ่ยแยกออกเป็นคู ่จาํนวนประมาณ 14 – 18 คู ่แต่ละคูมี่ใบยอ่ยขนาดเล็ก จาํนวนประมาณ 31 – 38 คู ่
ปลายใบมน ดอกมีขนาดเล็กอดัติดกนัเป็นช่อ ฝักมีการบิดเวียนหรือแบนตรง ยาวประมาณ 36 – 45 
เซนติเมตร กวา้งประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร มีเมล็ดเรียงตามขวาง ยาวประมาณ 2.2 – 2.5 เซนติเมตร 
กวา้งประมาณ 1.5 – 2.0 เซนติเมตร มีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง ออกดอกระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ – 
เมษายน และติดฝักเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พบเห็นทางแถบภาคใตต้ั-งแต่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี 
พงังา ภูเกต็ ตรัง ยะลา เป็นตน้ 

 1.2  เหรียง (Parkia timoriana Merr.) เป็นไม้ยืนตน้โตกว่าสะตอ สูง
ประมาณ 50 เมตร ลกัษณะอื&นๆ โดยทั&วไปคลา้ยกบัสะตอ ทรงพุม่ไมแ่ผก่วา้ง พุม่ใบแน่นทึบ ใบเป็น
ใบประกอบ แกนช่อใบยาวประมาณ 25 – 40 เซนติเมตร มีใบแยกออกเป็นคู่ จาํนวนประมาณ 18 – 
33 คู ่แต่ละคูมี่ใบยอ่ยขนาดเล็ก จาํนวนประมาณ 40 – 70 คู่ ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อ กา้นช่อ
ดอกสั- นกว่าสะตอ ฝักมีลักษณะตรง ยาวประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3 – 4 
เซนติเมตร เมล็ดเรียงตามขวาง ยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 1.1 เซนติเมตร มีเปลือก
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หุ้มเมล็ดหนาสีดาํ ดอกออกระหวา่งเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม และติดฝักเดือนมกราคม – 
เดือนกุมภาพนัธ์ พบกระจายทั&วไปแถบภาคใต ้

 1.3  ลูกดิ&ง (Parkia sumatrana Miq.) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใกลเ้คียงกบัสะตอ 
สูงประมาณ 35 เมตร ใบเป็นใบประกอบ มีใบแยกออกเป็นคู่ จาํนวนประมาณ 5 – 12 คู่ แต่ละคู่ มีใบ
ยอ่ย จาํนวนประมาณ 12 – 27 คู ่ปลายใบมน ดอกออกเป็นช่อ ฝักบิดเวยีนเล็กนอ้ย ยาวประมาณ 25 – 
35 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร เมล็ดเรียงตามยาวของฝัก ยาวประมาณ 2.0 – 2.4 
เซนติเมตร กวา้งประมาณ 1.5 – 2.0 เซนติเมตร มีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง เริ&มออกดอกในช่วงเดือน
ตุลาคม  – ธันวาคม และ ติด ฝัก เ ดือนมีนาคม – พฤษภาคม พบเ ห็นลูกดิ& งทางแถบภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือในจงัหวดันครราชสีมา ภาคกลางในจงัหวดัสระบุรี ภาคตะวนัออกแถบจงัหวดั
ปราจีนบุรี และจนัทบุรี 

 1.4  คอ้นกอ้ง (Parkia leiophylla Kurz) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใกลเ้คียงกบั
สะตอ สูงประมาณ 35 เมตร ใบเป็นใบประกอบ มีใบแยกออกเป็นคู่ จาํนวนประมาณ 14 – 20 คู่ แต่
ละคู่มีใบยอ่ย จาํนวนประมาณ 30 – 45 คู่ ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อ ฝักมีลกัษณะตรง ยาว
ประมาณ 33 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 3 เซนติเมตร เมล็ดเรียงตามขวาง ยาวประมาณ 1.5 – 1.7 
เซนติเมตร กวา้งประมาณ 0.65 เซนติเมตร เปลือกหุ้มเมล็ดหนา ออกดอกเดือนพฤษภาคม – 
มิถุนายน และติดฝักเดือนกนัยายน – ตุลาคม พบเห็นคอ้นกอ้งทางแถบภาคเหนือที&จงัหวดัเชียงใหม ่
และแมฮ่่องสอน ทางภาคใตที้&จงัหวดัสตูล 

สะตอที&นิยมปลูกเพื&อบริโภค และพบเห็นวางขายตามทอ้งตลาด มี 2 กลุ่ม โดยการ
จาํแนกจากลกัษณะของฝัก รสชาติ กลิ&น ลกัษณะเด่นของทั-ง 2 กลุ่ม คือ 
  -  กลุ่มสะตอดาน เมล็ดโต ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 4 – 5 
เซนติเมตร เมล็ดต่อฝักมีประมาณ 10 – 12 เมล็ด จาํนวนฝักต่อช่อประมาณ 8 – 15 ฝัก รสชาติ
คอ่นขา้งเผด็ กลิ&นฉุนจดั เนื-อเมล็ดแน่น ช่องวา่งระหวา่งเมล็ดห่างกนั 
   -   กลุ่มสะตอขา้ว เมล็ดเล็ก ขนาดของฝัก ยาวประมาณ 31 เซนติเมตร กวา้ง
ประมาณ 3.5 เซนติเมตร จาํนวนเมล็ดต่อฝัก ประมาณ 10 – 20 เมล็ด จาํนวนฝักต่อช่อประมาณ 8 – 
20 ฝัก รสชาติมนั กลิ&นไม่ฉุนจดั เนื-อเมล็ดไม่แน่น นอกจากลกัษณะดงักล่าวแลว้ยงัมีลกัษณะอื&นๆ 
อีก ดงัตารางที& 26 
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ตารางที� 24    ลกัษณะประจาํกลุ่มของสะตอขา้ว และสะตอดาน 

ลกัษณะ สะตอข้าว สะตอดาน 
1. ลกัษณะทรงพุม่ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
2. อายกุารติดผล 3 – 5 ปี 5 – 7 ปี 
3. จาํนวนฝักต่อช่อ 8 – 20 ฝัก 8 – 15 ฝัก 
4. ขนาดของฝัก กวา้งและยาวประมาณ 3.5X31 

ซม. 
กวา้งและยาวประมาณ 3.9X32.5 
ซม. 

5. ลกัษณะฝัก บิดเวยีนและขอบฝักชิดเมล็ด แบนตรงและขอบฝักห่างจาก
เมล็ด 

6. สีของฝัก สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ 
7. จาํนวนเมล็ดต่อฝัก 10 – 20 เมล็ด 10 – 20 เมล็ด 
8. ขนาดเมล็ด เล็ก ใหญ่ 
9. ลกัษณะเมล็ด คอ่นขา้งเรียบ มีความยน่มากกวา่ 
10. ช่องวา่งระหวา่งเมล็ด นอ้ย มาก 
11. ความแน่นเนื-อเมล็ด ไมค่อ่ยแน่น แน่น 
12. กลิ&นฉุน มีนอ้ย – ไมมี่ คอ่นขา้งฉุนจดั 
13. รสชาติ มนั คอ่นขา้งเผด็ 
ที&มา : ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง อา้งโดย จารุ (2541) 
 
สารประกอบทางเคมีและฤทธิ(ทางเภสัชวทิยา 

 
  สารประกอบทางเคมีที&พบในเมล็ดสะตอ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม amino acid และ
สารประกอบที&มีซลัเฟอร์โมเลกุล (Gmelin et al., 1981) ไดแ้ก่ 
   - เลคติน (Lectin) : มีผลช่วยให้เม็ดเลือดแดงของหนูเกาะกลุ่มกนั แต่ไม่ทาํ
ให้เม็ดเลือดแดงของคนเกาะกลุ่ม (Suvachittanont and Peutpaiboon, 1992) และ อารีรักษ ์(2532) 
รายงานวา่ เลคตินจากสะตอมีแนวโน้มที&จะกระตุน้การแบ่งเซลล์ลิมโฟไซต์ของคน ที&แยกไดจ้าก
เลือดปกติ และเลือดผูป่้วยโรคมะเร็ง  
   - Sulfhur compound : มีส่วนทาํให้สะตอมีกลิ&นฉุน ซึ& งส่วนใหญ่เป็นพวก 
ซีสเตอีน  ซีสตีน เมทไธโอนีน กรดเจนโคลิค และอาจอยูใ่นรูปสารประกอบกาํมะถนัอื&นๆ เช่น กรด
ไธอะโซลิดีนโฟคาร์บอกซิลิค (Thiazolidine -4 - carboxylic acid; TCA) (Suvachittanont et 
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al.,1996) สะตอมีสารพวก Sulfhur aroma ซึ& งอยูใ่นรูป TCA สารประกอบนี-พบในประชากรทาง
ภาคใต้ที&มีการบริโภคสะตอในปริมาณมาก เมื&อเปรียบเทียบกับการบริโภคของประชากรทาง
ภาคเหนือ โดยสารประกอบ TCA สามารถยบัย ั-งการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร โดยพบว่า
ประชากรทางภาคใตมี้อตัราการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารตํ&ากวา่ทางภาคเหนือ (Vatanasapt et al., 
1993) นอกจากนี-  ยงัมีผลยบัย ั-งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และเชื-อรากลุ่ม Candida albican 
(Gmelin et al., 1981) 
   - Stigmast-4-en-3-one : มีผลช่วยลดนํ- าตาลในเลือด กระตุน้การบีบตวัของ
ลาํไส้ และช่วยระบาย (Jamaluddin et al., 1995) ส่วนสารพวก β-sitosterol และ stimasterol มีผลใน
การลดนํ- าตาลในเลือดของหนูที&เป็นเบาหวาน แต่ไม่มีผลต่อหนูปกติ (Jamaluddin et al., 1994) 
เช่นเดียวกบัรายงานของ  Ali และคณะ (2006) ที&พบวา่สารประกอบในสะตอมีผลต่อการลดระดบั
กลูโคสในเลือด 
  
  อโนชา และอลนั (2540) ศึกษาความสามารถของสะตอในการป้องกนัการเกิดพิษ
ต่อยีนของหลอดอาหาร เนื&องจากสารเอ็น – เมทธิลอะนิลีน และไนรไตรท ์พบวา่ การทดสอบดว้ย
การใหส้ารสกดัสะตอ และใหส้ารเอน็ – เมทธิลอะนิลีน และไนรไตรท ์ที&เลือกปริมาณแลว้ สามารถ
ป้องกนัการเกิดพิษต่อยีนได ้นอกจากนี- ในสะตอยงัมีสารยบัย ั-งการทาํงานของทริปซิน (Jaffe, 1950) 
Akkayanont และ Utarabhand (1992) รายงานวา่ เหรียง มีสารประกอบที&พบในส่วนเมล็ด คือ เลคติน 
มีฤทธิu ทาํให้เม็ดเลือดแดงของกระต่ายและหนูจบักลุ่ม แต่ไม่มีผลต่อเม็ดเลือดแดงของคน แกะ และ
ห่าน ผลของการทาํให้เม็ดเลือดแดงจบักลุ่มนี-  ยบัย ั-งได้โดย Methyl-alpha-D-mannosamine และ 
mannose ความเขม้ขน้ 3 มิลลิโมลาร์ นอกจากนี- ยงัพบโปรตีน และปริมาณไขมนัสูงในส่วนของเนื-อ
ในเมล็ด จาํนวน 29 และ 34% (Longvah and Deosthale, 1998)  ประภาส และจนัทิมา (2535) ศึกษา
สารก่อกลายพนัธ์ุ ในเมล็ดสะตอ เหรียง และเนียง พบวา่ สารสกดัดว้ยนํ- าของเมล็ดสะตอ และเนียง 
มีฤทธิu ก่อกลายพนัธ์ุอยา่งอ่อนทาํใหแ้บคทีเรีย  Salmonella typhimurium สายพนัธ์ุ TA100 กลายพนัธ์ุ
ทั-งในสภาวะที&มี และไมมี่การเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี ส่วนสารสกดัของเมล็ด   เหรียงมีฤทธิu ก่อกลายพนัธ์ุ
อยา่งชดัเจน ทาํให้แบคทีเรีย 2 สายพนัธ์ุ คือ TA98 และ TA100 กลายพนัธ์ุในสภาวะไม่มีการเร่ง
ปฏิกิริยาชีวเคมี และทาํให้แบคทีเรียสายพนัธ์ุ TA100 กลายพนัธ์ุในสภาวะมีการเร่งปฏิกิริยาชีวเคมี 
ซึ& งฤทธิu ดงักล่าวจะแสดงผลให้เกิดการเปลี&ยนแปลงในส่วนที&เป็นดีเอ็นเอของเซลล์แบคทีเรีย  Butnu 
และคณะ (1996) ไดศึ้กษาผลของสารสกดัจากเมล็ดเหรียง เมล็ดเนียง พบวา่ การบริโภคสารสกดัจาก
เมล็ดเหรียง เมล็ดเนียง ร่วมกบัอาหารปกติเป็นเวลานาน 107 สัปดาห์ มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
หนู และเกิดการเปลี&ยนแปลงทางเนื-อเยื&อวิทยาที&อวยัวะภายในของหนู ส่วนสรรพคุณทางยา พบวา่ 
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แกจุ้กเสียด (วฑูิรย ์และคณะ, 2543) ในส่วนเปลือกนาํมาตม้เป็นยาสมานแผล ลดนํ- าเหลือง (กญัจนา, 
2542)  
  ลูกดิ&ง พบวา่ มีสรรพคุณทางยา ในการช่วยลดความดนัในเลือด ลดเบาหวาน ช่วย
ให้ลาํไส้บีบตวั ลดการตกตะกอนของเลือด เป็นยาระบายอ่อนๆ ฆ่าเชื-อราและแบคทีเรียในร่างกาย 
(สถานีวจิยัสิ&งแวดลอ้มสะแกราช, 2548)  
  คอ้นกอ้ง ยงัไมมี่รายงานการวจิยัเกี&ยวกบัสารประกอบในเมล็ด 
 

 

2.วธีิการดําเนินงานวจิัย 
 

2.1 การศึกษาความแตกต่างระหว่างพืชสกุล Parkia รวมทั0งภายในกลุ่มสะตอ (Parkia speciosa 
Hassk.) โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

   ทาํการเก็บตวัอยา่งสะตอ และพืชสกุล Parkia จากแหล่งปลูกต่างๆ (ตารางที& 27) 
โดยสุ่มเก็บตวัอย่างใบอ่อน แยกตน้ กลุ่ม และชนิด ของพืชสกุล Parkia ตน้ที&เก็บตวัอยา่ง ทาํการ
บนัทึกลกัษณะทางสัณฐานวทิยา ดงัต่อไปนี-  
    -    ลกัษณะตน้และใบ 
    -    ลกัษณะดอก และช่อดอก 
    -    ลกัษณะฝัก และขนาดฝัก 
    -    ลกัษณะเมล็ด และขนาดเมล็ด 

 
2.2 การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างพืชสกุล Parkia รวมทั0งภายในกลุ่มสะตอ 

(Parkia speciosa Hassk.) โดยเทคนิคอาร์เอพดี ี
 

2.2.1 การเกบ็ตัวอย่าง 
   ทาํการศึกษาความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของแหล่งเชื-อพนัธ์ุสะตอ และพืชสกุล 
Parkia อีก 3 ชนิด รวมทั-งทง และเตียน โดยสุ่มเก็บตวัอยา่งใบ (ใบเพสลาด) ของสะตอ (สะตอขา้ว 
และสะตอดาน) จาํนวน 69 ตน้ เหรียง จาํนวน 12 ตน้ คอ้นกอ้ง จาํนวน 5 ตน้ ลูกดิ&ง จาํนวน 12 ตน้ 
ทง จาํนวน 4 ต้น และเตียน จาํนวน 1 ต้น จากสถานที&ต่างๆ (ตารางที& 27) โดยเก็บตวัอย่างใบ
ประมาณ 1 – 2 ใบต่อตน้ ใส่ถุงเพื&อนาํมาสกดัดีเอน็เอ 
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ตารางที� 27  จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที&เก็บตวัอยา่งของพืชสกุล Parkia ที&ใชใ้นการศึกษาลกัษณะ
ทางสัณฐานวทิยา และความแปรปรวนทางพนัธุกรรมโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

ชนิด/สถานที� จํานวน (ต้น) 

สะตอ (St) 
                 สะตอข้าว (Kh) 

 

ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง (Kht) 11 
สวนเกษตรกรในเขต จ. สงขลา (Khs) 13 
สวนเกษตรกรในเขต จ. สุราษฎร์ธานี (Khsu) 12 
                 สะตอดาน (Da)  
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง (Dat) 12 
สวนเกษตรกรในเขต จ. สงขลา (Das) 14 
สวนเกษตรกรในเขต จ. สุราษฎร์ธานี (Dasu) 7 
เหรียง (Ri)  
ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จ. ตรัง         2 
สวนเกษตรกรในเขต จ. สงขลา 5 
สวนเกษตรกรในเขต จ. สุราษฎร์ธานี    5 
ลกูดิ�ง (Ld)  
ศูนยว์จิยัพืชสวน จ. ตรัง 5 
สถานีวจิยัสิ&งแวดลอ้มสะแกราช จ. นครราชสีมา 7 
ค้อนก้อง (Kg)  
ศูนยว์จิยัพืชสวน จ. ตรัง 4 
สวนเกษตรกรในเขต จ. เลย 1 
เตียน (Ti)   
สวนเกษตรกรในเขต จ. สุราษฎร์ธานี   1 
ทง (Tg)  
สวนเกษตรกรในเขต จ. พทัลุง 1 
ศูนยว์จิยัพืชสวน จ. ตรัง 3 
รวม   103 
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    2.2.2 วธีิการสกดัดีเอน็เอ 
  ทาํการสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Parkia ที&สุ่มเก็บ โดยใช้สารละลาย CTAB 
(hexadecyl trimethyl ammonium bromide) ซึ& งดดัแปลงจาก Doyle และ Doyle (1990) ใชต้วัอยา่ง
ใบพืชสกุล Parkia ประมาณ 200 มิลลิกรัมนํ- าหนกัสด บดใน CTAB บฟัเฟอร์ (PVP – 40, NaCl, 
EDTA 0.5 M pH 8.0, CTAB 2%) ร่วมกบั β-mercaptoethanol เขม้ขน้ 2% ปริมาตร 700 ไมโครลิตร 
ในโกร่งให้ละเอียด จากนั-นใส่ในหลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตร เขยา่ให้เขา้กนั นาํไปบ่มที&อุณหภูมิ 60 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลบัหลอดไปมาทุก 10 นาที เติมคลอโรฟอร์ม 800 ไมโครลิตร 
กลบัหลอดไปมาเบาๆ  ปั&นเหวี&ยงใชค้วามเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ไดส้ารละลายที&
แยกชั-นใสส่วนบน ดูดสารละลายเฉพาะส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรใหม่ เติมไอโซโพรพา
นอล 750 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพื&อตกตะกอนดีเอ็นเอ หรือวางทิ-งไวที้&อุณหภูมิ -30 องศา
เซลเซียส ประมาณ 10 นาที นาํไปปั&นเหวี&ยงอีกครั- งที&ความเร็ว 12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที 
เทส่วนใสทิ-ง ลา้งตะกอนดีเอ็นเอดว้ยเอธานอล ความเขม้ขน้ 70% ที&ผา่นการแช่เยน็ จาํนวน 3 ครั- ง 
ทิ-งให้แห้งที&อุณหภูมิห้อง หลงัจากนั-นละลายตะกอนดีเอ็นเอดว้ย TE บฟัเฟอร์ 70 ไมโครลิตร [Tris 
– HCl (pH 7.5) 10 mM และ Na2EDTA (pH 7.0) 1 mM] ที&อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาดีเอ็นเอที&
อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส จนกวา่จะนาํมาใช ้
 

2.2.3 วธีิการตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 
      ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที&สกัดได้ด้วยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน        
โดยการทาํอิเล็กโตรโฟรีซิสบนอะกาโรส เขม้ขน้ 0.7% แรงเคลื&อนไฟฟ้า 100 โวลต ์ในสารละลาย 
TAE บฟัเฟอร์ เป็นเวลา 20 นาที ยอ้มแถบดีเอ็นเอที&ไดด้ว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ แลว้นาํไปตรวจสอบ
ภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดว้ยเครื&อง Gel documentation  

 
2.2.4 การคัดเลอืกไพรเมอร์ 

     ทาํการทดสอบไพรเมอร์ขนาด 10 เบส จาํนวน 180 ชนิด (OPA01-20, OPB01-20, 
OPC01-20, OPD01-20, OPT01-20, OPR01-20, OPAA01-20, OPAB01-20 แ ล ะ OPZ01-20: 
Operon, USA) คดัเลือกไพรเมอร์ที&สามารถเพิ&มปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ และทาํ
การแยกความแตกต่างระหวา่งตวัแทนของกลุ่มประชากรต่างๆ ของพืชสกุล Parkia ในเบื-องตน้ทาํ
การเก็บตวัอยา่งภายในกลุ่มสะตอ คือ กลุ่มสะตอขา้ว กลุ่มสะตอดาน และเหรียง อยา่งละ 1 ตน้ ที&
เก็บจากบริเวณเขตจงัหวดัสงขลา มาเป็นตวัแทนของแต่ละกลุ่มประชากรในการคดัเลือกไพรเมอร์ 
แลว้เพิ&มปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มโดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ การเพิ&มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
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จากปริมาตรรวม 25 ไมโครลิตร ซึ& งประกอบดว้ย ดีเอ็นเอแม่พิมพ ์60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เขม้ขน้ 
0.3 ไมโครโมลาร์ เอ็นไซม ์Taq polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร 
MgCl2 2.5 มิลลิโมลาร์ dNTP เขม้ขน้ 100 มิลลิโมลาร์ ตั-งอุณหภูมิเป็น 3 ระดบั คือ อุณหภูมิที&ใช้
เริ&มตน้ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที ตามดว้ยอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 30 วินาที 37 องศา
เซลเซียส 1 นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที จาํนวนทั-งสิ-น 41 รอบ และรอบสุดทา้ยตามดว้ย 72 องศา
เซลเซียส อีก 5 นาที หลงัทาํพีซีอาร์ นาํสารละลายดีเอ็นเอที&เพิ&มปริมาณแลว้ จาํนวน 10 ไมโครลิตร 
มาตรวจสอบขนาดของชิ-นดีเอ็นเอ ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผ่นวุน้ LE อะกาโรส ที&มีความ
เข้มข้น 1.5% ละลายใน TBE บฟัเฟอร์ (Tris Base, Boric acid, Na2EDTA 0.5 M; pH 8.0) ใช้
แรงเคลื&อนไฟฟ้า 100 โวลต ์60 นาที ยอ้มแถบดีเอน็เอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์ เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ลา้งนํ- า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 
นาโนเมตร ดว้ยเครื&อง Gel documentation คดัเลือกไพรเมอร์ที&สามารถเพิ&มปริมาณและให้แถบ      
ดีเอน็เอที&มีความแตกต่างระหวา่งตวัแทนประชากรแต่ละพนัธ์ุ และแต่ละชนิด 
  

2.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
     นาํไพรเมอร์ที&คดัเลือกได ้มาใชเ้พิ&มปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทั-งหมด คดัเลือก
ไพรเมอร์ที&ทาํใหเ้กิดแถบดีเอ็นเอที&แตกต่างกนัระหวา่งประชากรทั-งหมด ศึกษารูปแบบของดีเอ็นเอ
ที&ได ้วิเคราะห์ผล แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหวา่งพืชสกุล Parkia แต่ละ
ชนิด ทง และเตียน รวมทั-งภายในกลุ่มสะตอ (สะตอขา้ว และสะตอดาน)  
 

2.2.6 วเิคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

ของพชืสกลุ Parkia 
    ศึกษาความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม ระหวา่งพืชสกุล Parkia ทง 
และเตียน รวมทั-งภายในกลุ่มสะตอ ทาํการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งแถบดีเอ็นเอที&ได ้โดย
แปลงขอ้มูลจากแถบดีเอ็นเอที&ไดเ้ป็นแบบ Binary คือให้ตาํแหน่งที&ปรากฏแถบดีเอ็นเอ มีค่าเท่ากบั 
1 และตาํแหน่งที&ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากบั 0 เปรียบเทียบ ณ ตาํแหน่งเดียวกนั โดยคิด
เฉพาะแถบดีเอ็นเอที&มีความชัดเจนและเพิ&มปริมาณได้สมํ&าเสมอเมื&อมีการทาํพีซีอาร์ซํ- า 2 ครั- ง 
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมดว้ยการใช้ UPGMA (Unweighted Pair-
Group Method Using Arithmetic Average) cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธี
ของ Jaccard (1908) กบัโปรแกรม NTSYS pc-2.1 (Rohlf, 2002) 
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3.ผลการทดลอง 
 
 ความแตกต่างระหว่างพชืสกลุ Parkia โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 

3.1  พชืสกลุ Parkia  
        ผลจากการศึกษาขอ้มูลทางสัณฐานวิทยาของพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด ที&พบใน
ประเทศไทย คือ สะตอ เหรียง คอ้นกอ้ง และลูกดิ&ง พบวา่ 
 
     3.1.1   ลกัษณะต้นและใบ 

 ลกัษณะตน้ของสะตอมีขนาดเล็กกวา่พืชสกุล Parkia ชนิดอื&นๆ แต่ยงัไม่
สามารถนาํมาใชใ้นการแยกความแตกต่างระหวา่งชนิดไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนลกัษณะใบ สามารถแยก
ความแตกต่างในส่วนของใบยอ่ยได ้ซึ& งมีลกัษณะที&แตกต่างกนัในพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด โดย
สามารถแบง่แยกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที&มีลกัษณะปลายใบมน และกลุ่มที&มีลกัษณะปลายใบแหลม 
(ภาพที& 101 ก-ข) ดงันี-   
      -   กลุ่มที& 1  มีลกัษณะปลายใบมน พบในกลุ่มประชากรสะตอ และกลุ่ม
ประชากรลูกดิ&ง   
     -   กลุ่มที& 2  มีลกัษณะปลายใบแหลม พบในกลุ่มประชากรเหรียง และกลุ่ม
ประชากรคอ้นกอ้ง  
       นอกจากนี-  พบวา่ ใชข้นาดใบยอ่ย แยกพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิดไดเ้ช่นกนั
โดยพบวา่ ลูกดิ&ง มีขนาดใบยอ่ยใหญ่ที&สุด รองลงมาเป็นคอ้นกอ้ง เหรียง และสะตอ ตามลาํดบั (ภาพ
ที& 101 ค)  
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ภาพที�  101  ลกัษณะปลายใบ และขนาดใบยอ่ยของพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด 
(ก) ปลายใบมน พบในสะตอ (St) และลูกดิ&ง (Ld) 
(ข) ปลายใบแหลม พบในเหรียง (Ri) และคอ้นกอ้ง (Kg) 
(ค) ขนาดใบยอ่ยของสะตอ (St) เหรียง (Ri) คอ้นกอ้ง (Kg) และลูกดิ&ง (Ld) 

 
 

 3.1.2   ลกัษณะดอกและช่อดอก 
 ลกัษณะดอกและช่อดอกของพืชสกุล Parkia มีทั-งลกัษณะดอกเป็นรูปรี และ

รูปกระบอง โดยในกลุ่มสะตอ สามารถพบไดท้ั-งสองลกัษณะ ส่วนเหรียง คอ้นกอ้ง และลูกดิ&ง ส่วน
ใหญ่พบลกัษณะเดียว คือรูปกระบอง สีของช่อดอกสามารถใชแ้ยกความแตกต่างระหวา่งกลุ่มลูกดิ&ง
กบักลุ่ม Parkia ชนิดอื&นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยพบวา่กลุ่มลูกดิ&ง มีสีของช่อดอกเป็นสีเหลืองเขม้ ใน
ส่วนของดอกตวัผู ้และดอกสมบูรณ์เพศ ส่วน Parkia อีกสามชนิด ดอกตวัผู ้มีลกัษณะสีขาวหรือ
ครีม ดอกสมบูรณ์เพศมีสีเหลืองอ่อน (ภาพที& 102) 

ก ข 

ค 

      St           Ld      Ri            Kg 

St          Ri         Kg            Ld 
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ภาพที� 102 ลกัษณะช่อดอกของพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด คือ สะตอ (ก)  เหรียง (ข)  คอ้นกอ้ง (ค) 

และลูกดิ&ง (ง)  
 
                          3.1.3   ขนาดและรูปร่างฝัก 
        ขนาดและรูปร่างฝัก สามารถแยกความแตกต่างระหวา่งประชากรกลุ่มเหรียง 
ออกจากกลุ่ม Parkia ชนิดอื&นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะขนาดฝักของเหรียงจะมีขนาดสั-น หนา แข็ง 
และคอ่นขา้งแบน ตรง (ภาพที& 103ข)  
 
 
 

ก ข 

ค ง 
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ภาพที� 103  ลกัษณะฝักหรือผลของพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด คือ สะตอ (ก)  เหรียง (ข)  คอ้นกอ้ง 

(ค)  และลูกดิ&ง (ง)  
 
                      3.1.4   ลกัษณะเมลด็ 
    ลกัษณะเมล็ด พบวา่ เมล็ดสะตอ มีลกัษณะคลา้ยกบัเมล็ดลูกดิ&ง คือ มีเปลือก
หุม้เมล็ดบางสีครีม ส่วนเมล็ดเหรียง มีลกัษณะคลา้ยกบัเมล็ดคอ้นกอ้ง คือ มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งสีดาํ 
(ภาพที& 104) นอกจากนี-  การเรียงตวัของเมล็ด สามารถนาํมาใชแ้ยกกลุ่มลูกดิ&ง ออกจากกลุ่ม Parkia 
อีก 3 ชนิดได ้โดยกลุ่มลูกดิ&ง มีการเรียงตวัของเมล็ดอยูใ่นแนวเดียวกบัฝักหรือแนวดิ&ง ส่วนสะตอ เห
รียง และคอ้นกอ้ง มีการเรียงตวัของเมล็ดอยูใ่นแนวขวางของฝัก (ภาพที& 105) 
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ภาพที� 104 ลกัษณะเปลือกหุม้เมล็ดบาง พบในสะตอ

เหรียง (ค) และคอ้นกอ้ง
 

 

 

  

 

 

  

         

              
          

ภาพที� 105 
(
(

 

                                                

                                      

ลกัษณะเปลือกหุม้เมล็ดบาง พบในสะตอ (ก) และลูกดิ&ง (ข)  เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง พบใน   
และคอ้นกอ้ง (ง)  

                                      
                                      

 ลกัษณะการเรียงตวัของเมล็ดในพืชสกุล Parkia ทั-ง 
(ก) เมล็ดเรียงในแนวดิ&ง พบในลูกดิ&ง 
(ข) เมล็ดเรียงในแนวขวาง พบใน สะตอ เหรียง และคอ้นกอ้ง

ก 

ค 

ก 
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เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง พบใน   

ทั-ง 4 ชนิด 

เมล็ดเรียงในแนวขวาง พบใน สะตอ เหรียง และคอ้นกอ้ง 

ข 

ง 

ข 



 

 

  สําหรับตัวอย่าง
Parkia ทั-ง 4 ชนิด โดยพบวา่ ลกัษณะใบของทง และเตียน มีลกัษณะปลายใบมน เช่นเดียวกบัสะตอ
และลูกดิ&ง ส่วนขนาดของใบยอ่ยมีขนาดใกลเ้คียงกบัใบสะตอ 
ของทง มีลกัษณะคลา้ยกบัเหรียง คือ จะมีลกัษณะฝักสั-น และแข็ง แต่มีความแตกต่างกนัตรง
ของฝัก พบว่า ฝักทง มีขนาดความ
ในขณะที&ฝักเหรียงมีความกวา้งประมาณ 
ส่วนของเมล็ดยงัไมไ่ดศึ้กษาใหช้ดัเจน ลกัษณะดอก ฝักและเมล็ด ของเตียนยงัไมไ่ด้
 
 
 

 

 

 

 

          
      
 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพที� 106 เปรียบเทียบ
  
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง ทง และเตียน พบว่า ลักษณะลําต้นและใบ คล้ายกับพืชสกุล 
ชนิด โดยพบวา่ ลกัษณะใบของทง และเตียน มีลกัษณะปลายใบมน เช่นเดียวกบัสะตอ

และลูกดิ&ง ส่วนขนาดของใบยอ่ยมีขนาดใกลเ้คียงกบัใบสะตอ (ภาพที& 106) ลกัษณะช่อดอกและฝัก
มีลกัษณะคลา้ยกบัเหรียง คือ จะมีลกัษณะฝักสั-น และแข็ง แต่มีความแตกต่างกนัตรง
พบว่า ฝักทง มีขนาดความกวา้งประมาณ 5.0 – 5.5 เซนติเมตร และมีการบิดเวียนของฝัก 

ในขณะที&ฝักเหรียงมีความกวา้งประมาณ 3.5 – 4.0 เซนติเมตร ลกัษณะฝักแบนตรง 
งเมล็ดยงัไมไ่ดศึ้กษาใหช้ดัเจน ลกัษณะดอก ฝักและเมล็ด ของเตียนยงัไมไ่ด้

            
                                    

         
เปรียบเทียบลกัษณะใบของทง (ก) และเตียน (ข) กบัสะตอ 
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ลักษณะลําต้นและใบ คล้ายกับพืชสกุล 
ชนิด โดยพบวา่ ลกัษณะใบของทง และเตียน มีลกัษณะปลายใบมน เช่นเดียวกบัสะตอ

ลกัษณะช่อดอกและฝัก
มีลกัษณะคลา้ยกบัเหรียง คือ จะมีลกัษณะฝักสั-น และแข็ง แต่มีความแตกต่างกนัตรงขนาด

และมีการบิดเวียนของฝัก 
เซนติเมตร ลกัษณะฝักแบนตรง (ภาพที& 107) ใน

งเมล็ดยงัไมไ่ดศึ้กษาใหช้ดัเจน ลกัษณะดอก ฝักและเมล็ด ของเตียนยงัไมไ่ดศึ้กษาเช่นกนั 

กบัสะตอ (ค) 

ข 
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ภาพที� 107 เปรียบเทียบลกัษณะฝักของทง (ก) กบัเหรียง (ข) 

 

3.2  ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมระหว่างพชืสกลุ Parkia โดยเทคนิคอาร์เอพดี ี
 

  3.2.1  การสกดัดีเอน็เอและการตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 
  จากการสกดัดีเอ็นเอจากใบพืชสกุล Parkia โดยบดตวัอย่างร่วมกบัสารละลาย 
CTAB พบวา่ สามารถสกดัดีเอน็เอไดค้รั- งละประมาณ 2 – 3 ไมโครกรัมต่อ 200 มิลลิกรัม ดีเอ็นเอที&
ไดมี้คุณภาพดีเพียงพอสาํหรับการทาํปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
                3.2.2    การศึกษาความแปรปรวนทางพนัธุกรรม โดยใช้เทคนิคอาร์เอพดี ี 
                                  3.2.2.1 การคัดเลือกไพรเมอร์ที�ให้แถบดีเอ็นเอที�แตกต่างกันระหว่างพืช

สกลุ Parkia ทั0ง 4 ชนิด รวมทั0งทง และเตียน โดยปฏิกริิยาพซีีอาร์ 
   ทาํการทดสอบกบัไพรเมอร์เบื-องตน้ จาํนวน 180 ไพรเมอร์ เพื&อหาไพรเมอร์
ที&สามารถแยกความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด ผลการทดลอง
พบว่า มีไพรเมอร์ที&ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ จาํนวน 91 ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอ
เหมือนกนั เทา่กบั 26 ไพรเมอร์ ไพรเมอร์ที&ไม่ให้แถบดีเอ็นเอเลย จาํนวน 16 ไพรเมอร์ และจาํนวน 
47 ไพรเมอร์ ที&ให้ผลไม่ชดัเจน จากจาํนวนไพรเมอร์ที&ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอเบื-องตน้
ทั-งหมด 91 ไพรเมอร์ นาํมาทดสอบรอบที&สอง เพื&อคดัเลือกหาไพรเมอร์ที&ให้ผลชดัเจนที&สุด โดย
เพิ&มตวัอยา่งกลุ่มสะตอขา้ว และสะตอดาน อยา่งละ 4 ตน้ เหรียง จาํนวน 2 ตน้ จากแหล่งเก็บสอง
แหล่งคือ ศูนยว์จิยัพืชสวนตรัง จงัหวดัตรัง และบริเวณเขตจงัหวดัสงขลา  
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   จากจาํนวน 91 ไพรเมอร์ที&ให้ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ คดัเลือกไพร
เมอร์ที&ให้ผลชดัเจนที&สุด จาํนวน 8 ไพรเมอร์ คือ OPB – 04, OPB – 17, OPB – 18, OPC – 02, OPR 
– 01, OPR – 02 , OPT – 01 และ OPAB – 03 นาํมาทดสอบเพิ&มปริมาณดีเอ็นเอภายในกลุ่มสะตอ 
(สะตอขา้ว และสะตอดาน) จาํนวน 69 ตน้ เหรียง จาํนวน 12 ตน้ คอ้นกอ้ง จาํนวน 5 ตน้ และลูกดิ&ง 
จาํนวน 12 ตน้ รวมทั-งตวัอยา่งทง จาํนวน 4 ตน้ เตียน จาํนวน 1 ตน้ รวมทั-งหมด 103 ตน้ จากการ
ทดสอบพบวา่ ให้แถบดีเอ็นเอทั-งหมด 125 แถบ เฉลี&ย 15.63 แถบต่อไพรเมอร์ 101 แถบ (80.80%) 
เป็นแถบดีเอน็เอที&มีขนาดแตกต่างกนั เฉลี&ย 12.63 แถบต่อไพรเมอร์ และอีก 24 แถบ (19.20%) เป็น
แถบดีเอ็นเอที&ไม่มีความแตกต่างกนั ไพรเมอร์ OPT – 01 ใหจ้าํนวนแถบดีเอ็นเอสูงสุด จาํนวน 21 
แถบ ไพรเมอร์ OPR – 02 ใหจ้าํนวนแถบดีเอน็เอนอ้ยที&สุด จาํนวน 11 แถบ (ตารางที& 28)  
 
ตารางที� 28 ชนิดของไพรเมอร์ ลําดับเบส จํานวนแถบดีเอ็นเอทั- งหมด จํานวนแถบดีเอ็นเอ

เหมือนกนั และจาํนวนแถบดีเอ็นเอที&ต่างกนั จากการใช้เทคนิคอาร์เอพีดีในพืชสกุล 
Parkia ทั-ง 4 ชนิด ทง และเตียน จาํนวนทั-งหมด 103 ตน้ 

Primer Sequence 
(5’   3’) 

Amplified  
fragments 

Monomorphic 
fragments 

Polymorphic 
fragments 

OPB-04         GGACTGGAGT   17 1 11 
OPB-17         AGGGAACGAG   16 4 12 
OPB-18         CCACAGCAGT 13 5 8 
OPC-02         GTGAGGCGTC 13 4 9 
OPR-01         TGCGGGTCCT 17 2 15 
OPR-02         CACAGCTGCC 11 3 8 
OPT-01         GGGCCACTCA 21 4 17 
OPAB-03      TGGCGCACAC   17 1 16 
Total  125 24 101 
Polymorphic (%) - - 80.80 
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  3.2.3  การวเิคราะห์แถบดีเอน็เอที�ได้จากการทาํอาร์เอพดีี - พซีีอาร์  
                     ผลการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอที&ได้จากการทาํอาร์เอพีดี - พีซีอาร์กบัไพรเมอร์ 
จาํนวน 8 ไพรเมอร์ ที&ไดจ้ากการคดัเลือกกบัตวัแทนกลุ่มพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด ทง และเตียน 
จากการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ พบแถบดีเอ็นเอที&จาํเพาะกบัลูกดิ&ง และคอ้นกอ้ง เช่น แถบดีเอ็นเอ
ขนาด 950 คู่เบส และ 450 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPAB – 03 (ภาพที& 108 ก) และแถบดีเอ็นเอขนาด 
880 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPR – 02 (ภาพที& 108 ข) ที&พบเฉพาะในลูกดิ&ง เช่นเดียวกบัแถบดีเอ็นเอ
ขนาด 425 คูเ่บส จากไพรเมอร์ OPR – 02 (ภาพที& 108ข) ที&พบเฉพาะในคอ้นกอ้ง นอกจากนี-พบแถบ
ดีเอ็นเอจาก  ไพรเมอร์ OPR – 01 (ภาพที& 108 ค) OPT – 01 (ภาพที& 109 ก) OPC - 02 (ภาพที& 109ข) 
OPB – 17 (ภาพที& 109 ค) OPB – 18 (ภาพที& 110ก) และ OPB – 04 (ภาพที&110 ข) ซึ& งเป็นแถบดีเอ็น
เอที&ใหค้วามแตกต่างระหวา่งชนิดในพืชสกุล Parkia  
  เมื&อแยกวเิคราะห์แถบดีเอน็เอเฉพาะภายในกลุ่มสะตอ (สะตอขา้ว และสะตอดาน) 
จาํนวน 69 ตน้ ไม่พบแถบดีเอ็นเอที&มีความจาํเพาะกบัสะตอขา้วหรือสะตอดาน แต่เมื&อนาํแหล่งที&
เกบ็ในแต่ละจงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัตรัง สงขลา และสุราษฏร์ธานี มาวเิคราะห์ร่วมดว้ย พบแถบดีเอ็น
เอที&มีความจาํเพาะกบัแหล่งที&เก็บ ดงันี- คือ พบแถบดีเอ็นเอขนาด 2000 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPB – 
17 และ 350 คูเ่บส จากไพรเมอร์ OPR – 02 ที&พบเฉพาะในสะตอขา้ว และสะตอดาน จากแหล่งเก็บ
จงัหวดัสงขลา และแถบดีเอน็เอขนาด 2125 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPB – 17 และ 600 คู่เบส จากไพร
เมอร์ OPR – 01 ที&พบในสะตอขา้วและสะตอดาน จากแหล่งเก็บจงัหวดัตรังและสุราษฏร์ธานี (ภาพ
ที& 115) เนื&องจากสะตอขา้วและสะตอดานที&เป็นตวัอยา่งในการศึกษาครั- งนี-  บางตวัอยา่งมีลกัษณะ
กํ- ากึ& ง จึงแยกสะตอขา้ว และสะตอดาน ที&มีความแตกต่างชัดเจน โดยอาศยัลกัษณะฝักเป็นเกณฑ ์
จาํนวน 31 ตน้ มาวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ พบแถบดีเอ็นเอที&มีความแตกต่างกนัระหวา่งตน้ แต่ไม่พบ
แถบดีเอ็นเอที&มีความจาํเพาะหรือสามารถใช้แยกสะตอทั-งสองกลุ่มออกจากกนัได ้ (ภาพที& 111 – 
113) 
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ภาพที� 108 รูปแบบของแถบดีเอน็เอในตวัอยา่งสะตอ (lane 1-5) เหรียง (lane 6-8) คอ้นกอ้ง (lane 9-

11) ลูกดิ&ง (lane 12-16) ทง (lane 17-18) และเตียน (lane 19) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื&อใช้
ไพรเมอร์ OPAB-03 (ก) OPR-02 (ข) และ OPR-01 (ค)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100    
คูเ่บส  

ก 

 M    1    2    3     4    5     6     7     8    9   10   11   12  13  14   15   16   17  18  19        

1000 bp 

500 bp 

800 bp 
700 bp 

880 bp 

600 bp 
425 bp 400 bp 

ข 

    M    1     2    3    4     5     6     7     8    9   10    11  12   13  14   15   16   17   18  19        

500 bp 

1000 bp 1150 bp 
900 bp 950 bp 

  450 bp 

ค 

 M   1      2    3     4      5    6    7     8    9   10   11   12  13  14   15  16    17  18   19        

800 bp    850 bp 
1000 bp 

500 bp 
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325 bp 
400 bp 335 bp 

880 bp 

250 bp 

ก 

ข 

ค 

 

  

  

          
 
 
 
 
 
 

                                 
       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                 
ภาพที� 109  รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งสะตอ (lane 1-5) เหรียง (lane 6-9) คอ้นกอ้ง (lane 

10-12) ลูกดิ&ง (lane 13-17) ทง (lane 18-19) และเตียน (lane 20) จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื&อ
ใชไ้พรเมอร์ OPT-01 (ก) OPC-02 (ข) และ OPB-17 (ค)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 
คูเ่บส  

 M    1     2     3     4     5     6     7    8    9   10   11  12    13   14    15   16   17   18  19   20      

   700 bp 

 450 bp   

1000 bp 

500 bp 

1000 bp 

500 bp 

 M    1     2     3     4     5     6     7     8    9    10   11   12   13  14   15   16   17  18   19   20      

325 bp 
400 bp 

880 bp 

250 bp 

500 bp 

1000 bp 

 M    1     2     3     4     5     6     7     8    9    10   11   12   13  14   15   16   17  18   19   20      

400 bp 
350 bp 
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500 bp 

1000 bp 

M    1      2     3     4     5       6     7     8       9   10    11    12    13    14    15   16   17 

300 bp 
250 bp 

                  M    1     2     3     4     5     6       7      8      9    10   11   12    13    14   15    16   17   

500 bp 

1000 bp 

600 bp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 110 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอของตวัอยา่งสะตอ (lane 1-5) เหรียง (lane 6-8) คอ้นกอ้ง (lane 

9) ลูกดิ&ง (lane 10-14) ทง (lane 15-16) และเตียน (lane 17) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื&อใช ้  
ไพรเมอร์ OPB-18 (ก) และไพรเมอร์ OPB-04 (ข)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คูเ่บส  

 
 
 
 

 

 

  

ข 

ก 
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ภาพที� 111 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในตวัอย่างสะตอขา้ว และสะตอดาน จากแหล่งเก็บในเขต

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี (lane 1-4; 13-16) ตรัง (lane 5-8; 17-20) และสงขลา (lane 9-12; 21-
24) จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื&อใชไ้พรเมอร์ OPB-17 (ก) OPR-01 (ข) และ OPR-02 (ค)  M 
คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส  

M   1     2    3   4      5    6    7     8    9  10  11  12  13  14  15  16 17 18  19  20 21 22  23  24  

500 bp 

1000 bp 

2000 bp 2125 bp 

ก 

M   1    2    3   4     5   6    7   8    9   10 11  12  13  14 15  16  17  18  19   20  21  22   23 24 

500 bp 

1000 bp 

600 bp 

ข 

ค 

M    1    2    3   4     5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15 16   17  18  19  20  21  22  23  24 

500 bp 

1000 bp 

350bp 
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ภาพที� 112 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในกลุ่มสะตอขา้ว (lane 1-19) และสะตอดาน (lane 20-31) ที&
คดัเลือกลกัษณะที&แตกต่างชดัเจนของฝัก จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื&อใชไ้พรเมอร์ OPT-01 
(ก) OPR-01 (ข) และ OPAB-03 (ค)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คูเ่บส  

 

ก 

ข 

ค 

500 bp 

1000 bp 

M  1   2  3   4  5   6   7   8  9 10 1112 13 14 15 16 1718 1920 21 22 2324 25 26 27 28 2930 31 

500 bp 

1000 bp 

M  1   2   3   4   5   6   7  8  9  10 111213 14 15 16 17 18 1920 21 22 232425 26 2728 29 3031 

500 bp 

1000 bp 

M  1   2  3   4   5   6   7   8   9 1011 12 1314 15 161718 19 20 2122 23 2425 26 27 28 2930 31 
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ภาพที� 113 รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในกลุ่มสะตอขา้ว (lane 1-19) และสะตอดาน (lane 20-31) ที&

คดัเลือกลกัษณะที&แตกต่างชดัเจนของฝัก จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื&อใชไ้พรเมอร์ OPB-04 
(ก) OPB-17 (ข) และ OPB-18 (ค)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คูเ่บส  

 
 
 
 

ก

ข 

ค 

M   1   2  3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 2122 2324 25 26 2728 29 30 31 

500 bp 

1000 bp 

M  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 2122 2324 25 26 2728 29 30 31 

500 bp 

1000 bp 

M  1   2   3  4   5   6   7   8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  25 26 27 28 29 30 
31 

500 bp 

1000 bp 
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ภาพที� 114  รูปแบบของแถบดีเอ็นเอในกลุ่มสะตอขา้ว (lane 1-19) และสะตอดาน (lane 20-31) ที&

คดัเลือกลกัษณะที&แตกต่างชดัเจนของฝัก จากเทคนิคอาร์เอพีดี เมื&อใชไ้พรเมอร์ OPC-02 
(ก) และ OPR-02 (ข)  M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส  

 
 
3.3 ความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทางพนัธุกรรม 
 
  3.3.1   การศึกษาความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมระหว่างพืชสกุล 

Parkia ทั0ง 4 ชนิด ทง และเตียน 
    จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด คือ 
สะตอ เหรียง คอ้นกอ้ง และลูกดิ&ง รวมทั-ง ทง และเตียน โดยใช้แถบดีเอ็นเอที&ไดจ้ากการวิเคราะห์
ดว้ยเทคนิคอาร์เอพีดี ทั-งหมด 125 แถบ นาํไปวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทาง
พนัธุกรรมดว้ยการวิเคราะห์ UPGMA cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ของ Jaccard 
(1908) กบัโปรแกรม NTSYS version 2.1 (Rohlf, 2002) 

ก 

ข 

  M  1    2   3  4    5   6    7  8   9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 2324  25 26  27 28 29 3031    

500 bp 

1000 bp 

  M  1   2   3   4   5   6    7   8   9  10 1112 13 14  15 16 1718 19 20 21 22 23 24 25 26 27  28 29 30 31    

500 bp 

1000 bp 
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   ผลการวเิคราะห์หาดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Parkia 
ทง และเตียน จาํนวน 103 ตน้ พบวา่ มีคา่อยูใ่นช่วง 0.437 – 1.000 และจากเดนโดรแกรมสามารถจดั
กลุ่มตามความสัมพนัธ์และความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม แยกแต่ละชนิดของพืชสกุล Parkia ออกมา
ไดอ้ยา่งชดัเจน เป็น 5 กลุ่ม (ภาพที& 115) ดงันี-  
 กลุ่มที& I คือ กลุ่มสะตอ (St) ซึ& งเป็นกลุ่มที&มีจาํนวนตวัอยา่งมากที&สุด คือ 69 ตวัอย่าง 
ทั-งหมดอยูใ่นกลุ่มนี-  คิดเป็น 100% นอกจากนี- ยงัพบเหรียง จาํนวน 2 ตวัอยา่งปะปนอยูด่ว้ย คิดเป็น 
16.67% ของจาํนวนตวัอยา่งเหรียงทั-งหมด 
 กลุ่มที& II คือ กลุ่มเหรียง (Ri) จาํนวน 10 ตวัอยา่ง คิดเป็น 83.33% ของจาํนวนตวัอยา่งเหรี
ยงทั-งหมด นอกจากนี-ยงัพบเตียน อยูใ่นกลุ่มนี-ดว้ย 
 กลุ่มที& III คือ กลุ่มทง (Tg) จาํนวน 4 ตวัอยา่ง ทั-งหมดอยูใ่นกลุ่มนี-  คิดเป็น 100% 
 กลุ่มที& IV คือ กลุ่มคอ้นกอ้ง (Kg) ทั-งหมดจาํนวน 5 ตวัอย่างอยูใ่นกลุ่มนี-  คิดเป็น100%
 กลุ่มที& V คือ กลุ่มลูกดิ&ง (Ld) ทั-งหมดจาํนวน 12 ตวัอยา่ง อยูใ่นกลุ่มนี-  คิดเป็น 100% 
   จากคา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมสามารถวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งชนิดได ้โดยพบวา่ เตียนอยูก่ลุ่มเดียวกบัเหรียง แสดงวา่มีความใกลชิ้ดกบัเหรียงมากที&สุด 
ส่วนทง มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบัคอ้นกอ้งมากกวา่ Parkia ชนิดอื&น นอกจากนี-พบวา่กลุ่ม
สะตอมีพนัธุกรรมที&ห่างจากกลุ่มลูกดิ&งมากกวา่ชนิดอื&นๆ โดยมีค่าดชันี เท่ากบั 0.645 (ตารางที& 29) 
เมื&อพิจารณาค่าเฉลี&ยของดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของแต่ละชนิดในพืชสกุล Parkia พบวา่ 
ภายในกลุ่มสะตอ มีคา่ดชันีเฉลี&ยเทา่กบั 0.708 กลุ่มเหรียง มีคา่ดชันีเฉลี&ยเทา่กบั 0.877 กลุ่มคอ้นกอ้ง 
มีค่าดชันีเฉลี&ยเท่ากบั 0.937 กลุ่มลูกดิ&ง มีค่าดชันีเฉลี&ยเท่ากบั 0.921 และกลุ่มทง มีค่าดชันีเฉลี&ย
เทา่กบั 0.922 ส่วนเตียนไมส่ามารถหาคา่ดชันีภายในกลุ่มได ้เนื&องจากมีเพียงตวัอยา่งเดียว  
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ภาพที�115 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด ทง และเตียน 
จาํนวนทั-งหมด 103 ตน้ จากการสร้างดว้ย UPGMA โปรแกรม NTSYS version 2.1 

(I) สะตอ 

(II) เหรียง+เตียน 

(III) ทง 

(IV) คอ้นกอ้ง 

(V) ลูกดิ&ง 

0.65 0.74 0.83 0.91 1.00 

Coefficients 



 
244 

 

 

 
ตารางที� 29    คา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Parkia ในแต่ละชนิด 
  

  สะตอ            เหรียง      คอ้นกอ้ง           ลูกดิ&ง                ทง                เตียน  
สะตอ  1.000 
เหรียง 0.678    1.000  
คอ้นกอ้ง 0.720    0.726      1.000  
ลูกดิ&ง 0.645    0.685      0.704      1.000 
ทง 0.693    0.690      0.775      0.630    1.000 
เตียน 0.748    0.751      0.749      0.633    0.738      1.000 

   
   เมื&อพิจารณาความถี&ในการกระจายตวัของพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิด รวมทั-งทง 
และเตียน พบว่า ค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 0.494 – 0.719 คิดเป็น 
75.10% ส่วนที&เหลือพบวา่มีเพียง 4.3% (ค่าดชันี 0.437 – 0.493) มีความห่างไกลทางพนัธุกรรม
ค่อนขา้งมาก และมีประชากรเพียง 20.60% ที&มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมค่อนขา้งมาก (ค่าดชันี> 
0.719) และค่าดชันีสูงสุดเท่ากบั 1.000 พบระหวา่งกลุ่มคอ้นกอ้งตวัอยา่งที& 85 และ 86 กลุ่มลูกดิ&ง 
ตวัอยา่งที& 87 - 89 ในขณะที&สะตอตวัอยา่งที& 28 และลูกดิ&งตวัอยา่งที& 98 ให้ค่าดชันีความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมตํ&าที&สุด คือ 0.437  
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4.วจิารณ์ผลและสรุปการทดลอง 
 
  สุรีย ์และอนันต์ (2540) รายงานวา่พืชสกุล Parkia ในประเทศไทยมี 4 ชนิด คือ 
สะตอ เหรียง คอ้นกอ้ง และลูกดิ&ง ดงันั-นการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล 
Parkia จึงเก็บตวัอยา่งพืช โดยอาศยัพื-นฐานความแตกต่างระหวา่งพืชทั-ง 4 ชนิด จากแหล่งปลูก
สําคญั ไดแ้ก่ จงัหวดัตรัง สงขลา พทัลุง สุราษฏร์ธานี นครราชสีมา และจงัหวดัเลย ผลการศึกษา
ลกัษณะภายนอก เช่น ลกัษณะตน้และใบ ลกัษณะดอกและช่อดอก ขนาด รูปร่างฝัก และเมล็ด พบ
ความแตกต่างของลกัษณะต่างๆ ดงันี-  ลกัษณะของปลายใบ และขนาดใบยอ่ย สามารถแยกพืชสกุล 
Parkia ออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที&มีลกัษณะของปลายใบมน พบใน สะตอ ลูกดิ&ง ทง และเตียน 
กลุ่มที&มีลกัษณะปลายใบแหลม พบในเหรียง และคอ้นกอ้ง ซึ& งในแต่ละกลุ่มก็สามารถแยกความ
แตกต่างของแต่ละชนิดออกจากกนัไดอ้ยา่งชดัเจนโดยดูจากขนาดของใบยอ่ย พบวา่ ลูกดิ&งมีขนาด
ใบยอ่ยใหญ่ที&สุด รองลงมาเป็นคอ้นกอ้ง เหรียง และสะตอ ตามลาํดบั ส่วนขนาดใบยอ่ยของทง และ
เตียน มีขนาดใกลเ้คียงกบัสะตอ ไมส่ามารถแยกความแตกต่างออกจากกนัได ้ลกัษณะดงักล่าวอาจมี
อิทธิพลของระยะการเจริญเติบโตเขา้มาเกี&ยวขอ้ง ลกัษณะดอกและช่อดอกของพืชสกุล Parkia 
พบวา่ ไมส่ามารถแยกความแตกต่างระหวา่งชนิดได ้แมจ้ะมีรายงานวา่ ขนาดและรูปร่างของช่อดอก
ของพืชสกุล Parkia แต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั เนื&องจากลกัษณะของฐานรองดอก จาํนวน และ
ขนาดดอกยอ่ยในแต่ละช่อดอกมีผลใหเ้กิดความแตกต่าง นอกจากนี-ยงัมีรายงานอีกวา่ รูปร่างของช่อ
ดอกมีหลายแบบ เช่น รูปกระบอง (Clavate) หรือรูปรี (Spherical) (Hopkins, 1983) ส่วนสีของช่อ
ดอก พบวา่ สามารถแยกลูกดิ&งออกจากพืชสกุล Parkia อีก 3 ชนิดได ้โดยในช่อดอกของลูกดิ&ง สี
ของดอกตวัผูแ้ละดอกสมบูรณ์เพศมีสีเหลืองเขม้ ขณะที&พืชสกุล Parkia อีก 3 ชนิด ดอกตวัผูจ้ะมีสี
ขาวหรือครีม ดอกสมบูรณ์เพศมีสีเหลืองอ่อน สอดคลอ้งตามรายงานของ Grunmeier (1990) และ 
Hopkins (1986) ซึ& งพบวา่ สีของช่อดอกในกลุ่ม Parkia มีหลายสีขึ-นอยูก่บัชนิดและเปลี&ยนไปตาม
ระยะการบานของดอกยอ่ยในช่อดอก ลกัษณะของฝัก สามารถนาํมาใชแ้ยกความแตกต่างของเหรียง 
จากชนิดอื&น ได ้โดยพบวา่ เหรียงมีขนาดฝักสั-น ตรง และแข็ง ลกัษณะเมล็ด พบวา่ เมล็ดของสะตอ 
และลูกดิ&ง มีลกัษณะคลา้ยกนั คือ มีเปลือกหุม้เมล็ดบาง สีครีม ส่วนเมล็ดเหรียง จากชนิดอื&นได ้โดย
พบวา่ เหรียงมีขนาดฝักสั-น ตรง และแขง็ ลกัษณะเมล็ด พบวา่ เมล็ดของสะตอ และลูกดิ&ง มีลกัษณะ
คลา้ยกนั คือ มีเปลือกหุ้มเมล็ดบาง สีครีม ส่วนเมล็ดเหรียง จะคลา้ยกบัเมล็ดคอ้นกอ้ง คือ มีเปลือก
หุม้เมล็ดหนา สีดาํ สอดคลอ้งตามรายงานของมนูญ (2531) เมื&อพิจารณาลกัษณะฝักของทง พบวา่ให้
ลกัษณะที&แตกต่างจากพืชสกุล Parkia ชนิดอื&นอยา่งชดัเจน คือ ฝักทง มีลกัษณะแบนคลา้ยเหรียง แต่
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มีขนาดกวา้งกว่ามาก ส่วนเมล็ด ยงัศึกษาไม่ชัดเจน สําหรับลูกดิ&งมีลกัษณะที&เป็นเอกลกัษณ์ของ
ตวัเอง คือ การเรียงของเมล็ดจะเรียงตามแนวดิ&งของฝัก ส่วนพืชสกุล Parkia อีก 3 ชนิด รวมทั-ง ทง 
และเตียน การเรียงของเมล็ดจะเรียงตามแนวขวางของฝัก สอดคล้องตามรายงานของสถานีวิจยั
สิ&งแวดลอ้มสะแกราช (2548) 
  
 จากการศึกษาความแปรปรวนของพืชสกุล Parkia ทั- ง 4 ชนิด ทง และเตียน 
จาํนวนทั-งหมด 103 ตน้ ที&เก็บจากแหล่งพนัธุกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ผลจากการใชเ้ทคนิคอาร์
เอพีดีกบัไพรเมอร์ที&คดัเลือกแล้ว 8 ไพรเมอร์ พบว่า แถบดีเอ็นเอทั-งหมดที&ได้ จาํนวน 125 แถบ 
เฉลี&ย 15.63 แถบต่อไพรเมอร์ และใหแ้ถบดีเอ็นเอที&แตกต่างกนั 101 แถบ (80.80%) ซึ& งนบัวา่พืชใน
สกุล Parkia มีความแตกต่างทางพนัธุกรรมคอ่นขา้งสูง ผลจากการเปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอระหวา่ง
พืชสกลุ Parkia พบแถบดีเอน็เอที&มีความจาํเพาะกบัคอ้นกอ้ง คือ แถบดีเอ็นเอขนาด 425 คู่เบส จาก
ไพรเมอร์ OPR – 02 และพบแถบดีเอ็นเอขนาด 950 คู่เบส และ 450 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPAB – 
03 เฉพาะในลูกดิ&ง ผลจากการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอดังกล่าว สามารถนําแถบดีเอ็นเอที& มี
ความจาํเพาะเจาะจงไปศึกษาต่อ เพื&อนาํไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นเครื&องหมายสําหรับช่วยใน
การคดัเลือกพนัธ์ุ หรือที&เรียกวา่ MAS (Marker - Assisted Selection) เมื&อพิจารณาร่วมกนัระหวา่ง
ลกัษณะสัณฐานวิทยาและเครื&องหมายอาร์เอพีดี ในการศึกษาครั- งนี- ให้ผลสอดคลอ้งกนัโดยเฉพาะ
การจาํแนกกลุ่มหรือชนิดของพืช เพราะผลการวิเคราะห์ดีเอ็นเอให้ผลไปในทิศทางเดียวกนักบัการ
จาํแนกชนิดของพืชสกุล Parkia ทั-ง 4 ชนิดในประเทศไทย (สุรีย ์และอนนัต,์ 2540) มีรายงานในพืช
บางชนิด ที&มีการใชล้กัษณะสัณฐานวิทยาร่วมกบัเครื&องหมายอาร์เอพีดีในการจาํแนกพนัธ์ุพืชแลว้
ใหผ้ลสอดคลอ้งกนั เช่น ในกลว้ยไม ้(Choi et al., 2006) ในพืชตระกูลถั&ว (Mattagajasing et al., 
2006 ) เป็นตน้ แต่ก็มีอีกหลายพืชที&การใช้เครื&องหมายดีเอ็นเอให้ผลที&ไม่สัมพนัธ์กบัลกัษณะ
สัณฐานวิทยา เช่น Youn และ Cheng (1998) ที&ศึกษาลกัษณะผลของ Squash และรัฐพร (2549) ที&
ศึกษาในตาลโตนด เป็นตน้ สาเหตุที&เป็นเช่นนี-  สามารถอธิบายไดว้า่ ลกัษณะสัณฐานวิทยาที&สนใจ
เป็นลกัษณะปริมาณ มียนีที&เกี&ยวขอ้งหลายคู ่หรือหลายตาํแหน่ง ดงันั-นจึงอาจตอ้งใชว้ิธีอื&น เช่น การ
วิเคราะห์ QTL (quantitative trait locus) การหาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะเหล่านั-นกบั
เครื&องหมายโมเลกุลที&เกี&ยวขอ้งทั-งหมด 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Parkia ทง และเตียน รวมทั-งภายใน
กลุ่มสะตอ จาํนวน 103 ตน้ ดว้ยการคาํนวณโดยวิธี UPGMA และสร้างเดนโดรแกรม หาค่าดชันี
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม โดยใชโ้ปรแกรม NTSYS (Version 2.1) พบวา่ สามารถแยกพืชสกุล 
Parkia ทั-ง 4 ชนิด ออกจากกนัเป็นกลุ่มไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนทง ถูกแยกออกมาอีกกลุ่ม อยา่งไรก็ตาม 
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ตวัอย่างทงที&นํามาศึกษาครั- งนี-  มีเพียง 4 ตวัอย่าง จึงยงัไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน และเมื&อ
เปรียบเทียบทุกกลุ่ม พบวา่ ทง มีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบัคอ้นกอ้งมากกวา่ Parkia ชนิดอื&น 
สาํหรับเตียน จากผลของเดนโดรแกรม พบวา่อยูใ่นกลุ่มเดียวกบัเหรียง จึงมีความสัมพนัธ์ที&ใกลชิ้ด
กบัเหรียงมากกวา่ชนิดอื&นๆ อาจเกิดการผสมขา้มระหวา่งเหรียงกบั Parkia ชนิดอื&น แต่โอกาสการ
เกิดการผสมขา้มระหวา่งชนิดในพืชสกุล Parkia อาจเกิดไดย้าก เนื&องจากช่วงระยะเวลาในการออก
ดอกของแต่ละชนิดในพืชสกุล Parkia ไม่พร้อมกนั น่าเสียดายที&ไม่สามารถจะนาํภาพดอกและฝัก
ของเตียนมาได ้เนื&องจากตน้ที&เก็บตวัอย่างยงัไม่ออกดอก และตวัอยา่งที&นาํมาศึกษามีเพียง 1 ตน้
เท่านั-น ผลจากเดนโดรแกรม และค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม สามารถบอกความสัมพนัธ์
ทางพนัธุกรรมไดด้งันี-  กลุ่มเหรียง เตียน ทง และคอ้นกอ้ง มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัทางพนัธุกรรม
มากกวา่สะตอ และยงัพบว่า กลุ่มสะตอมีพนัธุกรรมที&ห่างจากกลุ่มลูกดิ&งมากที&สุด โดยมีค่าดชันี
ความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมเฉลี&ยระหว่างกลุ่ม เท่ากบั 0.645 และจากค่าดัชนีความใกล้ชิดทาง
พนัธุกรรมของสะตอ และพืชสกุล Parkia  ทั-ง 3 ชนิด รวมทั-งทง และเตียน ซึ& งมีค่าอยูใ่นช่วง 0.437 
– 1.000 โดยค่าดชันีสูงสุดพบในตวัอยา่งคอ้นกอ้ง จาํนวน 2 ตวัอยา่ง และลูกดิ&ง จาํนวน 3 ตวัอยา่ง 
ที&มีแถบดีเอน็เอที&เหมือนกนัทุกไพรเมอร์ แสดงวา่ตวัอยา่งเหล่านี- มีพนัธุกรรมที&เหมือนกนั เนื&องจาก
การขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ เป็นการเสียบยอด หรือติดตา จากตน้แม่เดียวกนั จากค่าดชันีความ
ใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Parkia ชี- ใหเ้ห็นวา่ พืชเหล่านี- เป็นพืชที&มีฐานพนัธุกรรมค่อนขา้ง
กวา้ง  
 เมื&อเปรียบเทียบความแปรปรวนทางพนัธุกรรมเฉพาะภายในกลุ่มสะตอ ซึ& ง
ประกอบดว้ยสะตอขา้ว และสะตอดาน จาํนวน 69 ตวัอยา่ง หลงัจากทดสอบดว้ยไพรเมอร์ จาํนวน 
8 ไพรเมอร์ ไมพ่บแถบดีเอน็เอที&มีความจาํเพาะหรือแยกความแตกต่างระหวา่งสะตอทั-ง 2 กลุ่มออก
จากกนัได้ เมื&อพิจารณาเดนโดรแกรม ก็ไม่สามารถแยกสะตอทั-งสองกลุ่มได้เช่นกนั ถึงแม้จะ
ทาํการศึกษาเพิ&มเติมอีกครั- งโดยการคดัเลือกลกัษณะฝัก และเมล็ด ที&ให้ความแตกต่างระหวา่งสะตอ
ขา้ว และสะตอดานอยา่งชดัเจน จาํนวน 31 ตน้ และผลการวิเคราะห์สถิติโดยโปรแกรม SAS ก็
ให้ผลแตกต่างกนัทางสถิติ ที&ระดับความเชื&อมั&น 99% หลังจากนําสะตอทั-ง 31 ตน้ มาวิเคราะห์      
เดนโดรแกรม ก็ไม่สามารถแยกสะตอขา้ว และสะตอดาน ออกจากกนัได ้เห็นไดจ้ากสะตอทั-งสอง
กลุ่มยงัอยูป่ะปนกนั ทั-งนี-อาจเป็นเพราะไพรเมอร์ ทั-ง 8 ไพรเมอร์ ที&คดัเลือกได ้ยงัมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอในการแยกความแตกต่างระหวา่งสะตอขา้ว และสะตอดาน ซึ& งจาํเป็นจะตอ้งทาํการคดัเลือก
ไพรเมอร์เพิ&มขึ-นอีก หรืออาจตอ้งใช้เครื&องหมายดีเอ็นเอชนิดอื&นที&มีความจาํเพาะเจาะจงมากกวา่นี-
ศึกษาต่อไป เมื&อนาํแหล่งที&เก็บมาพิจารณาร่วมดว้ย พบแถบดีเอ็นเอที&จาํเพาะกบัสะตอ จาํนวน 69 
ตน้ ที&เก็บจากจงัหวดัต่างๆ และสามารถแยกแหล่งที&เก็บได ้โดยพบแถบดีเอ็นเอขนาด 2125 คู่เบส 
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จากไพรเมอร์ OPB – 17 และ 600 คูเ่บส จากไพรเมอร์ OPR – 01 ที&สามารถแยกสะตอจากแหล่งเก็บ
จงัหวดัตรัง และจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ออกจากแหล่งเก็บจงัหวดัสงขลาได ้และแถบดีเอ็นเอขนาด 
2000 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPB – 17 และ 350 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPR – 02 ที&ใชแ้ยกสะตอจาก
จงัหวดัสงขลาออกจากแหล่งอื&นได้ การที&พบแถบดีเอ็นเอที&มีความจาํเพาะเจาะจงกบัแหล่งที&เก็บ
ตวัอยา่งพืช อธิบายไดว้า่ อาจเกิดจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ประชากรเหล่านี- จึงถูกแยกกนั 
เนื&องจากระยะทางและสภาพภูมิศาสตร์ ยงัผลให้ขาดความต่อเนื&องทางการสืบพนัธ์ุ และการ
แลกเปลี&ยนพนัธุกรรม (Gene flow) ซึ& งกนัและกนั ถา้สภาวะการแบ่งแยกของประชากรดงักล่าว
ดาํเนินไปเป็นเวลานาน ทาํให้ประชากรที&แยกจากกันนั-นพฒันาและสั&งสมความแปรผนัทาง
พนัธุกรรมตามกาลเวลา และสภาวะแวดลอ้มของถิ&นอาศยัที&เปลี&ยนแปลงอยูเ่สมอ (วิสุทธิu , 2540) 
ดว้ยเหตุผลนี-  น่าจะส่งผลให้ประชากรจากแหล่งต่างกนัมีความห่างไกลกนัได้ แต่ถา้จะให้ชดัเจน
ควรเพิ&มแหล่งที&เก็บตวัอย่างมากกวา่นี-  เพราะจากการศึกษาครั- งนี- มีเพียง 3 แหล่งเท่านั-น จากการ
วิเคราะห์เดนโดรแกรม พบว่าสะตอข้าว และสะตอดานทั-งสองกลุ่มจากแหล่งเก็บเดียวกนั คือ 
จงัหวดัสงขลา และสุราษฏร์ธานี มีความใกลชิ้ดกนั ยกเวน้แหล่งเก็บจงัหวดัตรัง ที&พบวา่สะตอขา้ว 
และสะตอดาน มีความห่างไกลทางพนัธุกรรมค่อนข้างมาก อาจจะอธิบายได้ว่า สะตอข้าวและ
สะตอดานส่วนใหญ่ไดม้าจากการเก็บรวบรวมพนัธ์ุจากจงัหวดัต่างๆ ทั&วภาคใต ้ไม่ใช่พนัธ์ุที&ปลูก
ต่อๆ กนัมาในเขตจงัหวดัตรัง จากการพบแถบดีเอ็นเอที&จาํเพาะเจาะจงในการแยกแหล่งเก็บต่างๆ 
ออกจากกนั น่าจะเป็นประโยชน์ในการใชเ้ป็นขอ้มูลในการศึกษาประวติัววิฒันาการของพืชได ้ดงัมี
รายงานการศึกษาความหลากหลายของประชากรเหรียง ที&เกบ็จากแหล่งต่างๆ ในเมือง Manipur ของ
ประเทศอินเดีย พบวา่ แถบดีเอ็นเอขนาด 400 คู่เบส จากไพรเมอร์ OPP – 05  สามารถแยกความ
แตกต่างของเหรียงแต่ละแหล่งเก็บได ้(Thangjam et al., 2003) หรือมีการศึกษาในพืชพวกกระชาย 
(Ngamriabsakul and Techaprasan, 2005) Andrographis paniculatai (Padmesh et al., 1999) และ
ขา้วหอม (Fukuoka et al., 2006) ดว้ยการใชไ้พรเมอร์ นอกจากนี-สาเหตุที&ไม่สามารถแยกกลุ่มสะตอ
ขา้ว และสะตอดาน ออกจากกนัไดโ้ดยอาศยัเทคนิค RAPD หรือไม่มีแถบดีเอ็นเอที&จาํเพาะเจาะจง
กบัชนิดใดชนิดหนึ& ง อาจเนื&องมาจากในธรรมชาติ พบว่า สะตอเป็นพืชผสมขา้ม โอกาสเกิดการ
ผสมขา้มระหว่างสะตอขา้ว และสะตอดาน สามารถเกิดขึ-นไดต้ลอดเวลา พนัธุกรรมพื-นฐานของ
พนัธ์ุสะตอ จึงมีความเป็น heterozygosity สูง ดงันั-นโอกาสที&จะมีความจาํเพาะเจาะจงจึงเป็นไปได้
คอ่นขา้งนอ้ย 

สรุป เมื&อวิเคราะห์หาค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมระหว่างพืชสกุล 
Parkia ทั-ง 4 ชนิด ทง และเตียน จาํนวนทั-งหมด 103 ตน้ พบว่า อยู่ในช่วง 0.437 – 1.000 เฉลี&ย 
0.638 ส่วนภายในกลุ่มสะตอ (สะตอขา้ว และสะตอดาน) จาํนวน 69 ตน้ อยูใ่นช่วง 0.533 – 0.946 
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เฉลี&ย 0.708 จากเดนโดรแกรม สามารถแบ่งกลุ่มพืชสกุล Parkia ทง และเตียนได ้5 กลุ่ม คือ สะตอ 
เหรียงกบัเตียน ทงคอ้นกอ้ง และลูกดิ&ง ส่วนภายในกลุ่มสะตอ สามารถแบ่งกลุ่มไดต้ามแหล่งเก็บ 
และจากการศึกษาครั- งนี-  พบวา่ ทงมีความใกลชิ้ดกบัคอ้นกอ้งมากกวา่ Parkia ชนิดอื&น ส่วนเตียนมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเหรียงมากที&สุด เพราะถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั นอกจากนี-พบวา่ สะตอมี
พนัธุกรรมที&ห่างจากลูกดิ&ง จากค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม แสดงให้เห็นวา่ พืชสกุล Parkia 
มีฐานพนัธุกรรมกวา้ง  
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พชืสกลุ Diospyros 

 
ตรวจเอกสาร 

 

1. พชืสกลุ Diospyros 
 

พืชสกุล Diospyros จดัอยูใ่นวงศ ์  Ebenaceae มีถิ#นกาํเนิดอยูใ่นประเทศจีน พืชใน
วงศนี์+ มีทั+งหมด 6 สกุล ประมาณ 500 ชนิดทั#วโลก แต่ในประเทศไทยมีรายงานวา่ พบเพียง 1 สกุล 
60 ชนิด โดยมีชื#อวทิยาศาสตร์ยดึตามแบบสากลในฐานขอ้มูล The International Plant Names Index 
(IPNI) (2009) ที#นิยมปลูกเพื#อการคา้ คือ พลบั สามารถพบเห็นและเจริญเติบโตบนพื+นที#ปลูกทาง
ภาคเหนือของประเทศมีอยู ่4 ชนิด คือ Diospyros kaki L., D. lotus L., D. virginiana L. และ D. 
oleifera Cheng. ชนิดที#สําคญัที#สุด คือ D. kaki L. หรือเรียกวา่ พลบัญี#ปุ่น หรือพลบัแห่งตะวนัออก 
(Japanese or oriental persimmon) และอีกหลายชนิดที#สามารถพบไดท้ั#วไปในประเทศไทย เช่น ลูก
จนัทน์หอมหรือลูกจนัทไ์ทย (D. decandra  Lour.) มะพลบั (D. areolata King & Gamble) มะเกลือ 
(D. mollis Griff.) มะริด (D. philippensis Gurke.) ลาํบิดดง (D. ferrea Willd.) เนียน (D. 
diepenhorstii Miq) ตะโกนา (D. rhodocalyx Kurz.) ตะโกสวน (D. malabarica kostel.)  ตานดาํ (D. 
montana Roxb.) เทา้แสนปม (D. cauliflora Blume) รักดาํ (D. curranii Merr.) กลว้ยฤาษี (D. 
glandulosa Lace) พญารากดาํ (D. rubra Lecomte) เป็นตน้ พืชสกุลนี+ ส่วนใหญ่มีประโยชน์ในดา้น
การผลิตยาสมุนไพร เนื#องจากเปลือกลาํตน้และเนื+อไมมี้รสฝาดมีสรรพคุณ บาํรุงธาตุ เจริญอาหาร 
แกท้อ้งร่วง ขบัผายลม แกก้ามตายดา้น บาํรุงความกาํหนดั (ปวิณ และคณะ, 2538; วีระศกัดิj  และ
คณะ, 2542)  

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพชืสกลุ Diospyros 

พืชสกุล Diospyros ส่วนใหญ่ในประเทศไทยปลูกเพื#อให้ร่มเงาหรือใช้เป็น

ส่วนประกอบในการผลิตยาสมุนไพร ไม่ไดป้ลูกเพื#อการคา้ แต่ปัจจุบนัเกษตรกรไดโ้ค่นลม้ตน้ไม้

เหล่านี+ เพื#อปลูกยางพารา และปาล์มนํ+ ามนั เนื#องจากไดรั้บผลตอบแทนที#สูงกวา่ Utsunomiya และ

คณะ (1998) รายงานวา่ ในประเทศไทยพบพืชสกุล Diospyros ในแต่ละภาคแตกต่างกนัทั+งลกัษณะ

ทางดา้นสัณฐานวทิยา และพนัธุกรรม ซึ# งตวัอยา่งพืชสกุล Diospyros มีดงันี+  
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        พลับหรือพลับญี ปุ่ น (D. kaki L.) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ผลดัใบ กิ#งกา้นมีขน สี
นํ+ าตาล ใบ มีลกัษณะเป็นรูปไข่กลม แผน่ใบดา้นบนจะมนั ส่วนดา้นล่างจะมีขน ดอก มีดอกตวัผู ้
และดอกตวัเมียอยูค่นละดอกมีสีนวล ผล มีขนาดใหญ่ กลมแป้น เมื#อสุกผิวผลจะมีสีเหลืองอมส้ม มี
ความนิ#ม ภายในมีเนื+อนุ่มๆ และมีเมล็ดแบน สีนํ+ าตาลฝังอยูม่ากกวา่หนึ#งเมล็ด ซึ# งมีพนัธ์ุที#สําคญั
ไดแ้ก่ พนัธ์ุ Fuyu เป็นพลบัหวาน มีผลขนาดใหญ่, พนัธ์ุ P1 เป็นพลบัฝาด มีผลขนาดใหญ่ พนัธ์ุซือ
โจ หรือซิชู (Xichu) P2 เป็นพลบัฝาด และเป็นพนัธ์ุที#ปลูกเป็นการคา้มากที#สุดในประเทศไทย 
โดยเฉพาะพื+นที#ในเขตส่งเสริมของมูลนิธิโครงการหลวง, พนัธ์ุอั+งไส (Ang-sai) หรือ P3 เป็นพลบั
ฝาดผลค่อนขา้งเล็ก, พนัธ์ุนูซิน (Niu scin) หรือ P4 เป็นพลบัฝาดมีผลขนาดใหญ่, พนัธ์ุ Hyakume 
เป็นพลบัไม่ฝาดมีผลค่อนขา้งใหญ่, พนัธ์ุฮาชิยา (Hachiya) เป็นพลบัมีรสหวาน พนัธ์ุไนติงเกล 
(Nightingale) เป็นพลบัฝาด เมื#อสุกเต็มที#จะมีรสหวาน, พนัธ์ุฮิราทาเนนาชิ (Hiratanenashi) เป็น
พลบัฝาดมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ และพนัธ์ุจิโร (Jiro) เป็นพลบัหวาน เป็นตน้ พบทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย การใชป้ระโยชน์ ผลสุก ใชรั้บประทานเป็นผลไม ้นาํมาเชื#อม ทาํลูกพลบัแห้ง ทาํ
นํ+ าผลไม ้ คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณ ผลสุก เป็นยาธาตุ แกท้อ้งเดิน กา้นผล กลีบเลี+ยง ใชแ้ก้
อาการสะอึก และแกไ้อ นํ+ าจากผลดิบ ใชรั้กษาโรคความดนัโลหิต (เฉลิมพล, 2539; วีระศกัดิj  และ
คณะ, 2542; เกรียงศกัดิj , 2545) 
                          มะพลับ (D. areolata King & Gamble) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร 
เปลือกค่อนขา้งเรียบสีนํ+ าตาลปนเขียวอ่อน ใบเป็นใบเดี#ยว เรียงสลบักนั ตวัใบรูปขอบขนาน กวา้ง 
4-7 เซนติเมตร ยาว 7-20 เซนติเมตร โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ปลายใบมน เนื+อใบหนา ผิวเกลี+ยง
ทั+งสองดา้น หรือมีขนประปรายบา้งตามเส้นกลางใบดา้นล่าง เส้นใบมี 6-12 คู่ กา้นใบยาว 1.0-1.5 
เซนติเมตร ดอกเพศผูอ้อกเป็นช่อสั+นๆ ตามง่ามใบ กา้นดอกยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ดอกเพศเมีย
มกัออกเดี#ยว ๆ ตามกิ#งเล็ก ๆ กา้นดอกยาว 5-10 มิลลิเมตร ผล กลมหรือค่อนขา้งกลม เส้นผา่น
ศูนยก์ลาง 2.5-3.5 เซนติเมตร ผลแก่ค่อนขา้งนุ่ม ผิวมีสีนํ+ าตาลแดงคลุม กลีบจุกผลแต่ละกลีบเกือบ
ไมติ่ดกนั พบไดท้างภาคใตข้องประเทศไทย สรรพคุณ เปลือกลาํตน้และเนื+อไมมี้รสฝาดมีสรรพคุณ 
บาํรุงธาตุ เจริญอาหาร แกท้อ้งร่วง ขบัผายลม แกก้ามตายด้าน บาํรุงความกาํหนัด ยางของลูก
มะพลบันาํมาละลายนํ+าใชย้อ้มแหและอวน เพื#อให้ทนทานเช่นเดียวกบัตะโก แต่ยางของลูกมะพลบั
ใชไ้ดดี้กวา่มาก เพราะไมท่าํใหเ้ส้นดา้ยแขง็กรอบเหมือนผลตะโก (ก่องกานดา, 2540; วีระศกัดิj  และ
คณะ, 2542)  
                       ตะโกนา (D. rhodocalyx Kurz.) เป็นไมย้ืนตน้สูงไดถึ้ง 15 เมตร เป็นไมเ้นื+อแข็งและ
เหนียวอายยุนืยาว ลาํตน้มีเปลือกหุม้สีดาํแตกเป็นสะเก็ดหนาๆ ใบเดี#ยวเรียงสลบักนัรูปไข่กลบั โดย
ที#ปลายใบและโคนใบแหลม ดอกออกตามง่ามใบ กา้นดอกยาว 1–3 มิลลิเมตร ดอกเพศผูจ้ะออกเป็น
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ช่อๆ ดอกเพศเมียออกดอกเดี#ยวๆ ผลกลมเมื#ออ่อนมีขนสีนํ+ าตาลแดง โคนและปลายผลมกับุ๋ม มียาง
มาก พบไดท้างภาคใตข้องประเทศไทย สรรพคุณ เปลือกลาํตน้ และแก่น บาํรุงธาตุ  บาํรุงกาํลงั ตม้
กบัเกลือ  อมรักษารํามะนาด ผลแกท้อ้งร่วง  คลื#นไส้ ทอ้งเสีย แกอ้าการบวม ขบัพยาธิ แกก้ษยั แกฝี้
เน่า เปลือกผล เผาเป็นถ่าน ขบัปัสสาวะ เมล็ด รสฝาดเฝื# อน แกบิ้ด แกท้อ้งร่วง (ก่องกานดา, 2540) 
                           ลูกจันทน์หอมหรือจันอิน (D. decandra Lour.) เป็นไมย้ืนตน้ สูง 10-15 เมตร 
เปลือกลาํตน้เรียบ สีนํ+ าตาลแขม้อมเทา กิ#งกา้นเหนียว ใบ เป็นใบเดี#ยว  โคนใบมน ปลายใบแหลม 
ขอบใบเรียบ แผน่ใบเรียบเป็นมนัลื#น สีเขียวเขม้ ดอกแยกเพศอยูต่น้เดียวกนั ดอกเพศผูอ้อกเป็นช่อ 
ส่วนดอกเพศเมียออกดอกเดี#ยว ดอกสีขาวนวล กลีบดอกเชื#อมติดกนัสั+นๆ ผล รูปกลมแป้นเรียกวา่ 
ลูกจนั ผลกลม เรียกวา่ อิน มีเมล็ด ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเหลือง มีกลิ#นหอม รับประทาน
ได ้ที#ข ั+วผลมีกลีบเลี+ยงติดแน่น พบไดท้างภาคใตข้องประเทศไทย สรรพคุณ เนื+อไม ้มีรสขม หวาน 
บาํรุงประสาท บาํรุงผวิหนงัใหส้ดชื#น แกไ้ข ้แกป้อดตบัพิการ แกร้้อนในกระหายนํ+ า ขบัพยาธิ (ก่อง
กานดา, 2540; ปวณิ และคณะ, 2538) 
                          มะเกลือ (D. mollis Griff.) ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 8-15 เมตร อาจสูง
ไดถึ้ง 30 เมตร ผลดัใบหรือไมผ่ลดัใบ เปลือกสีดาํ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ตามยาว แก่นสีดาํสนิท เนื+อ
ละเอียดมนัสวยงาม ทุกส่วนของมะเกลือเมื#อแหง้จะเปลี#ยนเป็นสีดาํ ใบ เป็นใบเดี#ยวเรียงสลบั ปลาย
ใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ กา้นใบยาว 5-10 เซนติเมตร ใบอ่อนมีขนสีเงิน ใบแก่หนา ผิว
เรียบมนั ดา้นใตใ้บสีเขียวซีด ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน แยกเพศอยูต่่างตน้กนั ดอกเพศผูอ้อกรวม
เป็นช่อสั+นๆ ตามซอกใบ กลีบเลี+ยง 4 กลีบ กลีบดอกโคนเชื#อมติดกนัเป็นรูปเหยือกนํ+ าปลายแยก 4 
กลีบ โคง้ไปขา้งหลงั หลอดกลีบดอกกลม 6-8 มิลลิเมตร แยกลึกทั+งสองดา้นครึ# งของหลอดกลีบ 
ดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี#ยวคลา้ยดอกเพศผูแ้ต่มีขนาดใหญ่กวา่ กา้นดอกยาว 1-3 มิลลิเมตร กา้น
เกสรตวัเมีย 4 แฉก รังไข่มีขน ผลสด รูปทรงกลม เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร ผิวเรียบ
เกลี+ยง กลีบจุกผลมีกลีบเลี+ยง 4 กลีบ ติดที#ขั+วของผล ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีเหลืองอมดาํ มีเมล็ด 2-3 
เมล็ด ชั+นกลีบเลี+ยงขนาด 5 มิลลิเมตร โคง้ไปดา้นหลงั พบไดท้างภาคใตข้องประเทศไทย สรรพคุณ 
ผล มะเกลือดิบมีสรรพคุณเป็นยาขบัพยาธิ วิธีการคือ เอาลูกสดใหม่ไม่ชํ+ า ตาํคั+นเอานํ+ าผสมกบั
นํ+ากะทิดื#มทนัที ขบัพยาธิไส้ เดือน พยาธิปากขอ พยาธิตวัตืด พยาธิเส้นดา้ย ปัจจุบนัมีการสกดัสารที#
มีฤทธิj ขบัพยาธิจากผลมะเกลือแลว้ผลิตเป็นยา เมด็สําเร็จรูป ใชรั้บประทาน เปลือกลาํตน้รสฝาดเมา 
เป็นยากนับูด แกก้ระษยั ขบัพยาธิ แกพ้ิษ ตานซาง (ปวณิ และคณะ, 2538) 
         ตะโกสวน (D. malabarica kostel) เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก สูง 1-7 เมตร  ใบเดี#ยวเรียง

สลบั  ใบ เป็นแบบขอบขนาน  ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกช่อหรือดอกเดี#ยวออก

ตามซอกใบ  ดอกแยกเพศ  เพศผูอ้อกเป็นช่อสั+นๆ  กลีบเลี+ยง  3  กลีบ  ดอกเพศเมียออกเป็นดอก
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เดี#ยว  ผลเป็นรูปป้อมหรือกลม  ผิวเปลือกหน้า แข็ง นิเวศวิทยา และสรรพคุณไม่มีการรายงาน

ชดัเจน (ปวณิ และคณะ, 2538) 

 

 

2.วธีิการดําเนินงานวจัิย 

 

2.1 การศึกษาหลากหลายพชืสกลุ Diospyros ในภาคใต้โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

เกบ็รวบรวมตวัอยา่งพืชสกุล Diospyros จากพื+นที#จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง 

พทัลุง และสงขลา โดยสุ่มเก็บตวัอยา่ง ใบ ดอก และผล ทาํการบนัทึกลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

ดงัต่อไปนี+  ลกัษณะรูปร่างแผน่ใบ (leaf shape) ลกัษณะกา้นใบ (Petioles) ลกัษณะปลายใบ (leaf 

apices) และลกัษณะผล (fruit character) เพื#อจาํแนกพืชสกุล Diospyros แต่ละตวัอยา่งออกเป็นกลุ่ม 

ตามชื#อวิทยาศาสตร์ โดยยึดหลกัในการจาํแนกชื#อตามการรายงานของ Chomchalow (1984) การ

เขียนชื#อวิทยาศาสตร์ยึดตามแบบสากลในฐานขอ้มูล The International Plant Names Index (IPNI) 

(2009) 

 

2.2 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมพชืสกลุ Diospyros ในภาคใต้ โดยใช้เทคนิคอาร์เอพดีี  

การเกบ็ตัวอย่าง 

ทาํการศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Diospyros ในภาคใต ้
โดยสุ่มเก็บตวัอย่างใบพืชสกุล Diospyros จากพื+นที#จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พทัลุง และ
จงัหวดัสงขลา โดยเกบ็ตวัอยา่ง 1-2 ใบต่อตน้ ใส่ถุงพลาสติกเพื#อนาํมาสกดัดีเอน็เอ 
 

การสกดัดีเอน็เอ 
สกดัดีเอ็นเอจากตวัอย่างใบอ่อนของพืช โดยประยุกต์จากวิธีของ Doyle และ 

Doyle (1990) นาํใบอ่อนของพืชสกุล Diospyros (อายุประมาณ 7-10 วนัหลงัจากการแตกใบอ่อน) 

จาํนวน 200 มิลลิกรัมของนํ+ าหนักสด บดตวัอย่างให้ละเอียดด้วยไนโตรเจนเหลว จากนั+นเติม  

extraction buffer (PVP-40, NaCl, EDTA 0.5 M, CTAB 2 เปอร์เซ็นต)์ ร่วมกบั β-mercaptoethanol 
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เขม้ขน้ 2 เปอร์เซ็นต ์ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ในโกร่งให้ละเอียด จากนั+นใส่ในหลอดขนาด 1.5 

มิลลิลิตร เขย่าให้เขา้กนั นาํไปบ่มที#อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติมโปแตส

เซียมอะซิเตต 300 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบา ๆ แช่นํ+ าแข็งเป็นเวลา 60 นาที ปั#นเหวี#ยงใช้

ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 นาที จะไดส้ารละลายที#แยกชั+นใส ดูดสารละลายส่วนใส

ใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรใหม่ เติมคลอโรฟอร์ม 700 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเบา ๆ เป็น

เวลา 20 นาที ปั+ นเหวี#ยงที#อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยใชค้วามเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 

30 นาที จะไดส้ารละลายที#แยกชั+นใส ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดขนาด 1.5 มิลลิลิตรใหม่ เติม

ไอโซโพรพานอล 500 ไมโครลิตร กลบัหลอดไปมาเพื#อตกตะกอนดีเอ็นเอ หรือวางทิ+งไวที้#อุณหภูมิ 

-30 องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที ลา้งตะกอนดีเอ็นเอดว้ยเอธานอล เขม้ขน้ 70 เปอร์เซ็นต ์500 

ไมโครลิตร ที#ผา่นการแช่เยน็ จาํนวน 2-3 ครั+ ง ทิ+งไวที้#อุณหภูมิหอ้ง หลงัจากนั+นละลายตะกอนดีเอ็น

เอดว้ย TE buffer 20 ไมโครลิตร ที#อุณหภูมิห้อง เก็บรักษาดีเอ็นเอที#อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส 

จนกวา่จะนาํมาใชศึ้กษา 

 

การตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอ 

ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที#สกดัไดด้ว้ยการเปรียบเทียบกบัดีเอ็นเอมาตรฐาน โดยการ

ทาํอิเล็กโทรโฟรีซิสบนอะกาโรส (LE Agarose, Promega, USA) เขม้ขน้ 0.75 % แรงเคลื#อนไฟฟ้า 

100 โวลต ์ในสารละลาย TAE บฟัเฟอร์ (Tris Base, Glacial acetic acid, EDTA 0.5 โมลาร์, pH 8.0) 

เป็นเวลา 20 นาที ยอ้มแถบดีเอ็นเอที#ไดด้ว้ย เอธิเดียมโบรไมด์ แลว้นาํไปตรวจสอบภายใตแ้สงอลัต

ร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ดว้ยเครื#อง Gel documentation 

 

 

เทคนิคอาร์เอพดี ี

ทาํการทดสอบไพรเมอร์ 10 เบส จากที#เคยมีผูศึ้กษามาก่อนจาํนวนทั+งสิ+น 52 ไพรเมอร์ 

ไดแ้ก่ OP469 OP470-72 OP474-76 OP478-79 OP482 OP484 OP485-87 OP489 OP494-99 

OP501-03 OP506 (Yamagishi et al., 2005) OPA01-03 OPA08 OPA15 OPA18-19 (เฉลิมพล, 

2539) OPB01-16 OPJ05 OPM05-06 OPY15 (เกรียงศกัดิj , 2545) คดัเลือกไพรเมอร์ที#สามารถเพิ#ม
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ปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มไดด้ว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ และทาํการแยกความแตกต่างระหวา่งตวัแทนของ

กลุ่มประชากรต่าง ๆ ของพืชสกุล Diospyros เพิ#มปริมาณดีเอ็นเอดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ จากปริมาตร

รวม 25 ไมโครลิตร ซึ# งประกอบดว้ยดีเอ็นเอแม่พิมพ ์60 นาโนกรัม ไพรเมอร์เขม้ขน้ 0.3 ไมโครโม

ลาร์ เอน็ไซม ์Taq polymerase เขม้ขน้ 1.5 ยนิูต 10X Taq บฟัเฟอร์ 2 ไมโครลิตร MgCl2 3.0 มิลลิโม

ลาร์ dNTP เข้มขน้ 200 มิลลิโมลาร์ ตั+ งอุณหภูมิเป็น 3 ระดับ คือ อุณหภูมิที#เริ# มต้นใช้ 94 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 4 นาที ตามดว้ย 30 รอบ ดว้ยอุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส 1 นาที 53 องศา

เซลเซียส 3 นาที 72 องศาเซลเซียส 2 นาที และรอบสุดทา้ยตามดว้ย 72 องศาเซลเซียส อีก 5 นาที 

หลงัทาํพีซีอาร์นาํสารละลายดีเอ็นเอที#เพิ#มปริมาณแลว้จาํนวน 10 ไมโครลิตร มาตรวจสอบขนาด

ของชิ+นดีเอ็นเอด้วยอิเล็กโทรโฟรีซิสบนแผ่นวุน้ LE อะกาโรส ที#มีความเขม้ขน้ 1.5 เปอร์เซ็นต ์

ละลายใน TBE บฟัเฟอร์ (Tris Base Boric acid Na2EDTA 0.5 โมลาร์ ; pH 8.0) ใชแ้รงเคลื#อนไฟฟ้า 

100 โวลต์ เป็นเวลา 60 นาที ยอ้มแถบดีเอ็นเอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด์เขม้ขน้ 0.5 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ลา้งนํ+ า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลต 260 นา

โนเมตร ดว้ยเครื#อง Gel documentation คดัเลือกไพรเมอร์ที#สามารถเพิ#มปริมาณ และให้แถบดีเอ็น

เอที#มีความแตกต่างระหวา่งตวัแทนประชากร 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

นาํไพรเมอร์ที#คดัเลือกได ้มาใชเ้พิ#มปริมาณดีเอ็นเอของประชากรทั+งหมด คดัเลือกไพร

เมอร์ที#ทาํให้เกิดแถบดีเอ็นเอที#แตกต่างกนัระหวา่งประชากร ศึกษาดูแถบดีเอ็นเอที#ไดห้ลงัจากนั+น

ทาํการวเิคราะห์ผล แลว้เปรียบเทียบความแตกต่างของแถบดีเอน็เอพืชสกุล Diospyros 

 

 

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของพชืสกลุ Diospyros 

วเิคราะห์ความหลากหลายทางพนัธุกรรม และความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมในพืชสกุล 

Diospyros ทาํการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งแถบดีเอ็นเอที#ได ้โดยแปลงขอ้มูลจากแถบดีเอ็นเอ

ที#ไดเ้ป็นแบบ binary คือให้ตาํแหน่งที#มีแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากบั 1 และตาํแหน่งที#ไม่ปรากฏแถบดี

เอ็นเอทีค่าเท่ากบั 0 เปรียบเทียบ ณ บริเวณเดียวกนั โดยคิดเฉพาะแถบดีเอ็นเอที#มีความชดัเจน และ
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เพิ#มปริมาณได้สมํ# าเสมอเมื#อมีการทาํพีอาร์ซํ+ า วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และความใกล้ชิดทาง

พนัธุกรรมด้วยการวิเคราะห์ UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic 

Average) cluster analysis หาค่า Similarity coefficient ตามวิธีของ Jaccard (1908) ดว้ยโปรแกรม 

NTSYS pc-2.1 (Rohlf, 2002) 

 

 

3.ผลการทดลอง 
 

3.1 ความหลากหลายพชืสกลุ Diospyros ในภาคใต้โดยอาศัยลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 
 
ผลจากการบนัทึกลกัษณะสัณฐานวิทยาของตวัอย่างพืชสกุล Diospyros ที#ทาํการเก็บ

รวบรวมในบางพื+นทางภาคใตใ้นประเทศไทย โดยพิจารณาลกัษณะโครงสร้างภายนอกของตน้ 
ประกอบดว้ยลกัษณะต่างๆ ดงันี+  ลาํตน้ ใบ ดอก และผล พบวา่ สามารถเก็บตวัอยา่งไดท้ั+งหมด 16 
ชนิด จาํนวน 94 ตน้ และไมท่ราบอีก 1 ชนิด จาํนวน 2 ตน้ รวมทั+งหมด 96 ตน้ (ตารางที# 30) 
 

ตารางที  30 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที#เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล Diospyros 

ชนิด (species) สถานที เกบ็ จํานวน (ต้น) 

เนียน 
(D. diepenhorstii Miq.) 

สงขลา 
ตรัง 
พทัลุง  
ชุมพร 

8 
7 
2 
4 

มะพลบั 
(D. areolata King) 

ตรัง 
สุราษฏร์ธานี 
ชุมพร 
สงขลา 

2 
3 
1 
7 

มะพลบัดง 
(D. bejaudii  Lecomte.) 

ตรัง 4 

มะริด 
(D. philippensis Gurke.) 

ตรัง 
สงขลา 

3 
1 
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ตารางที  30 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที#เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล Diospyros 

ชนิด (species) สถานที เกบ็ จํานวน (ต้น) 

มะเกลือ 
(D. mollis Griff.) 
 

ตรัง 
ชุมพร 
สุราษฏร์ธานี 
สงขลา 

4 
1 
4 
3 

มา่ย 
(D. transitoria Bakh.) 

ตรัง 
 

3 

ตาลดาํ 
(D. montana Roxb.) 

สุราษฏร์ธานี 
สงขลา 

1 
2 

ดาํตะโก 
(D. wallichii King) 

สุราษฏร์ธานี 
 

3 

ตะโกนา 
(D. rhodocalyx Kurz.) 

ชุมพร 
สงขลา 
ตรัง 
สุราษฏร์ธานี 

1 
3 
1 
2 

ตะโกสวน 
(D. malabarica Kostel.) 

ชุมพร 
ตรัง 
สุราษฏร์ธานี 

1 
6 
3 

ลาํบิด 
(D. ferrea Bakh.) 

ตรัง 
 

3 

ลาํบิดดง 
(D. filipendula Pierre) 

ตรัง 2 

จนัอิน, จนัทร์หอม 
(D. decandra Lour.) 

สงขลา 
ตรัง 

1 
1 

ทา้วแสนปม 
(D. cauliflora Blume.) 

ตรัง 
 

3 

พญารากดาํ 
(D. rubra Lecomte.) 

ตรัง 
 

2 

   



 

ตารางที  30 ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที#เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล 

ชนิด (species) 

สั#งทาํ 
(D. buxifolia (Blume) Hiern.)
(unknown species 1) 

รวม

 

ลกัษณะลาํต้น
ลกัษณะลาํต้นพบความแตกต่างที#เปลือกต้นชั+นนอก เมื#อพืชมีการเจริญเติบโต

เต็มที#สามารถจาํแนกได ้2 
เปลือกเรียบพบในกลุ่มตวัอยา่งของ ลาํบิด จนัอิน ตาลดาํ มะเกลือ พญารากดาํ ดาํตะโก เนียน 
แสนปม มะริด ม่าย และลาํบิดดง ส่วนลกัษณะเปลือกแตก พบในกลุ่มตวัอยา่งของ ตะโกนา ตะโก
สวน มะพลบั มะพลบัดง สั#งทาํ และตน้ที#เป็น 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ลกัษณะใบ
ลกัษณะของใบที#พบในการศึกษาครั+ งนี+ มี 

ใบ และฐานใบ ซึ# งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี+
 

ชนิด จาํนวนตวัอยา่ง และสถานที#เกบ็ตวัอยา่งพืชสกุล Diospyros

สถานที เกบ็ 

(Blume) Hiern.) 
ตรัง 
 
สงขลา  

รวม  

ลกัษณะลาํต้น 
ลกัษณะลาํต้นพบความแตกต่างที#เปลือกต้นชั+นนอก เมื#อพืชมีการเจริญเติบโต

2 แบบ คือ แบบเปลือกเรียบ และแบบเปลือกแตก 
เปลือกเรียบพบในกลุ่มตวัอยา่งของ ลาํบิด จนัอิน ตาลดาํ มะเกลือ พญารากดาํ ดาํตะโก เนียน 

มะริด ม่าย และลาํบิดดง ส่วนลกัษณะเปลือกแตก พบในกลุ่มตวัอยา่งของ ตะโกนา ตะโก
สวน มะพลบั มะพลบัดง สั#งทาํ และตน้ที#เป็น unknown 

 

รูปที  116 ลกัษณะลาํตน้ของพืชสกุล Diospyros 
(ก) ลกัษณะลาํตน้แบบเปลือกเรียบ 
(ข) ลกัษณะลาํตน้แบบเปลือกแตก 

ลกัษณะใบ 
ลกัษณะของใบที#พบในการศึกษาครั+ งนี+ มี 4 ลกัษณะ คือ รูปร่างใบ ปลายใบ ขอบ

ใบ และฐานใบ ซึ# งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี+  

กกกก    ขขขข    
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Diospyros 

จํานวน (ต้น) 

2 

2 
96 

ลกัษณะลาํต้นพบความแตกต่างที#เปลือกต้นชั+นนอก เมื#อพืชมีการเจริญเติบโต
แบบ คือ แบบเปลือกเรียบ และแบบเปลือกแตก (รูปที# 116) ลกัษณะ

เปลือกเรียบพบในกลุ่มตวัอยา่งของ ลาํบิด จนัอิน ตาลดาํ มะเกลือ พญารากดาํ ดาํตะโก เนียน ทา้ว
มะริด ม่าย และลาํบิดดง ส่วนลกัษณะเปลือกแตก พบในกลุ่มตวัอยา่งของ ตะโกนา ตะโก

ลกัษณะ คือ รูปร่างใบ ปลายใบ ขอบ
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 รูปร่างใบ 
 รูปร่างใบของพืชสกุล Diospyros พบวา่ สามารถแยกความแตกต่างได ้3 รูปแบบ 

(รูปที# 117) ดงันี+   
แบบที  1 รูปร่างใบเป็นรูปรี (elliptic) ส่วนกวา้งที#สุดอยูต่รงกลาง ส่วนปลาย

ใบและโคนใบเรียว พบในกลุ่มตวัอยา่งของพญารากดาํเพียงชนิด 
แบบที  2 รูปร่างใบเป็นไขก่ลบั (obovate) ฐานใบเรียวเล็กกวา่ปลายใบ พบใน

ตะโกนาเพียงชนิดเดียว  
แบบที  3 รูปร่างใบเป็นรูปขอบขนาน (oblong) มีลกัษณะคือ ขอบใบขนานกนั

ทั+งสองดา้น ความยาวเป็น 2 เทา่ของความกวา้ง พบในกลุ่มตวัอยา่งของ ลาํบิด มะเกลือ สั#งทาํ เนียน 
ตะโกสวน มะพลบั มะพลบัดง มะริด มา่ย ลาํบิดดง จนัอิน ดาํตะโก ตาลดาํ และทา้วแสนปม 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
รูปที  117 ลกัษณะรูปร่างใบของพืชสกุล Diospyros 

(ก) รูปร่างใบเป็นรูปรี 
(ข) รูปร่างใบเป็นรูปไขก่ลบั 
(ค) รูปร่างใบเป็นรูปขอบขนาน 

ปลายใบ 
ลกัษณะปลายใบของพืชสกุล Diospyros ที#ศึกษาครั+ งนี+สามารถแยกความแตกต่าง

ไดเ้ป็น 2 แบบ (รูปที# 118) ดงันี+   
แบบที  1 ปลายแหลม (acute) เกิดจากขอบใบสองขา้งชนกนัที#ปลายเป็นมุม 

พบในกลุ่มตวัอยา่งของตะโกนา มะริด พญารากดาํ และลาํบิดดง  

กกกก    ขขขข    คคคค    



 

แบบที  
กลุ่มตวัอยา่งของลาํบิด จนัอิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  

 
 ขอบใบ 
 พบวา่พืชสกุล 

ยกเวน้ ทา้วแสนปม ซึ# งมีลกัษณะขอบใบเป็นคลื#น
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที  

ลกัษณะฐานใบ
ลกัษณะฐานใบของพืชสกุล 

เป็น 3 แบบ ดงันี+   

แบบที  2 ปลายเรียวแหลม (acuminate) ปลายแหลม แต่คอดเวา้เล็กนอ้ย พบใน
กลุ่มตวัอยา่งของลาํบิด จนัอิน ทา้วแสนปม เนียน มา่ย ตาลดาํ ดาํตะโก มะเกลือ และ

รูปที  118  ลกัษณะปลายใบของพืชสกุล Diospyros 
(ก) ลกัษณะปลายใบแบบแหลม 
(ข) ลกัษณะปลายใบแบบเรียวแหลม 

 
พบวา่พืชสกุล Diospyros ที#ทาํการศึกษาทุกชนิดมีลกัษณะขอบใบเรียบ 

ยกเวน้ ทา้วแสนปม ซึ# งมีลกัษณะขอบใบเป็นคลื#น (undulate) (รูปที# 119) 

รูปที  119 ลกัษณะขอบใบของพืชสกุล Diospyros 
(ก) ลกัษณะขอบใบแบบเรียบ 
(ข) ลกัษณะขอบใบเป็นคลื#น 

ลกัษณะฐานใบ 
ลกัษณะฐานใบของพืชสกุล Diospyros ที#ศึกษาครั+ งนี+สามารถแยกความแตกต่างได้

กกกก    ขขขข    
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ปลายแหลม แต่คอดเวา้เล็กนอ้ย พบใน
แสนปม เนียน มา่ย ตาลดาํ ดาํตะโก มะเกลือ และ unknown  

ที#ทาํการศึกษาทุกชนิดมีลกัษณะขอบใบเรียบ (entire) 

ที#ศึกษาครั+ งนี+สามารถแยกความแตกต่างได้
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แบบที  1 ฐานใบแหลม (cuneate) เกิดจากขอบใบสองขา้งชนกนัที#ฐานใบ
เป็นมุม พบในกลุ่มตวัอยา่งของตะโกนา ตะโกสวน ดาํตะโก สั#งทาํ จนัอิน พญารากดาํ ทา้วแสนปม 
เนียน มะพลบั มะริด มะเกลือ มา่ย ลาํบิด ลาํบิดดง และ unknown  

แบบที  2 ฐานใบมน (obtuse) พบในกลุ่มตวัอย่างของมะพลบัดงเพียง
ชนิดเดียว  

แบบที  3 ฐานใบเป็นรูปหัวใจ (cordate) พบในกลุ่มตวัอยา่งของตาลดาํ
เพียงชนิดเดียว 

 

ลกัษณะดอก และช่อดอกของพชืสกลุ Diospyros 
ลกัษณะดอกเป็นดอกเพศเมียออกเป็นดอกเดี#ยวขนาดใหญ่กว่าดอกเพศผู ้โดยที#

ดอกเพศผูจ้ะออกดอกเป็นช่อกระจุกสั+นๆ ขึ+นตามซอกใบ โดยดอกเกสรตวัผูแ้ละดอกเกสรตวัเมีย
แยกกนัอยูค่นละช่อภายในตน้เดียวกนั มีกลีบเลี+ ยงและกลีบดอก  4-6 กลีบ ช่อดอกเป็นแบบแยก
แขนง (panicle) แต่ละกลุ่มประชากรพืชที#ศึกษาไม่สามารถแยกความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจน (รูปที# 
120) 

 
 

 
 

รูปที  120 ลกัษณะดอกของพืชสกุล Diospyros 
 

 

 

ลกัษณะผลของพชืสกลุ Diospyros 
ลกัษณะผลของพืชสกุล Diospyros ทั+งหมด 7 ชนิด ที#สามารถเก็บผลได ้คือ ตาลดาํ 

ม่าย เนียน ตะโกนา มะพลบัดง มะพลบั และมะริด พบวา่พืชสกุล Diospyros ทั+ง 7 ชนิดมีลกัษณะ
ผลที#เหมือนกนั คือ จะมีกลีบเลี+ยงติดอยูที่#ข ั+วของผลโดยไม่หลุดออกจากผลแมก้ระทั+งผลสุก เนื+อผล
จะมีสีเหลืองนวลและเหลืองเขม้ ขึ+นอยูก่บัชนิดของพืช ส่วนที#แตกต่างกนั คือ ผลเนียน ตะโกนา 
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และมะริดมีขนบาง ๆ ปกคลุม ส่วนตาลดาํ ม่าย มะพลบัดง และมะพลบั ลกัษณะของผลเกลี+ยงไม่มี
ขนปกคลุม และพบวา่ผลของมะริดเพียงชนิดเดียวที#ไมมี่เมล็ด (รูปที# 121) 

 
  

 
 
 
 

  
 

  
 
  

 
 

รูปที  121 ลกัษณะผลของพืชสกุล Diospyros 
ก. ตาลดาํ 
ข. เนียน 
ค. มะริด 
ง. มะพลบั 

 

3.2 ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพชืสกลุ Diospyros ในภาคใต้โดยใช้เทคนิคอาร์เอพดี ี
ผลจากการสกดัดีเอน็เอของใบพืชสกุล Diospyros พบวา่ ปริมาณของดีเอ็นเพียงพอ

สําหรับการเพิ#มปริมาณดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ ซึ# งมีปริมาณของดีเอ็นเออยูที่# ประมาณ 60 นาโนกรัม
ต่อไมโครลิตร และจากการใชไ้พรเมอร์แบบสุ่มทั+งหมด 60 ไพรเมอร์ พบวา่มีไพรเมอร์ที#สามารถ
เพิ#มปริมาณดีเอ็นเอได ้15 ไพรเมอร์ และ 45 ไพรเมอร์ ไม่สามารถเพิ#มปริมาณดว้ยปฏิกิริยาพีซีอาร์ 
จากจาํนวนไพรเมอร์ที#สามารถเพิ#มปริมาณดีเอ็นเอไดเ้บื+องตน้ จาํนวน 15 ไพรเมอร์ นาํมาทดสอบ
รอบที#สอง เพื#อคดัเลือกไพรเมอร์ที#ให้ผลของแถบดีเอ็นเอชดัเจนที#สุด พบวา่ มีไพรเมอร์ที#ให้ผลดี
ที#สุด จาํนวน 8 ไพรเมอร์ คือ OPB05, OPB10, OPB11, OPB12, OPJ05, OPM05, OPM06 และ 
OPY15 นาํมาทดสอบเพิ#มปริมาณดีเอน็เอของพืชสกุล Diospyros ทั+งหมดที#สุ่มเกบ็จากบางพื+นที#ทาง

กกกก    ขขขข    

คคคค    งงงง    
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ภาคใตข้องประเทศไทย จาํนวนทั+ง 96 ตน้ ทราบชนิด 94 ตน้ และไม่ทราบชนิดอีก 2 ตน้ จากการ
ทดสอบ พบวา่ ใหแ้ถบดีเอน็เอทั+งหมด 168 แถบ เฉลี#ย 11.60 แถบต่อไพรเมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที#มี
ขนาดแตกต่างกนั 167 แถบ (99.40%) และอีก 1 แถบ (4.14%) เป็นแถบดีเอ็นเอที#มีขนาดไม่แตกต่าง
กนั ไพรเมอร์ OPB12 มีจาํนวนแถบดีเอ็นเอสูงสุด จาํนวน 27 แถบ ไพรเมอร์ OPB05 มีจาํนวนแถบ
ดีเอน็เอนอ้ยที#สุด จาํนวน 16 แถบ (ตารางที# 31) 

 
ตารางที  31 ชนิดไพรเมอร์ ลาํดบัเบส และดีเอ็นเอทั+งหมด จาํนวนแถบดีเอ็นเอที#เหมือนกนั และ 

จาํนวนแถบดีเอ็นเอที#ต่างกนั จากการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดีในพืชสกุล Diospyros จาํนวน 
96 ตน้ 

ชนิดไพรเมอร์ ลาํดับเบส (5’->3’) 
จํานวนแถบ 

ดีเอน็เอ 
จํานวนแถบ 

  ดีเอน็เอที เหมือนกนั 

จํานวนแถบ         

ดีเอน็เอที ต่างกัน 

OPB-05 TGC GCC CTT C 16 0 16 

OPB-10 CTG CTG GGAC 21 0 21 

OPB-11 GTA GAC CCG T 23 0 23 

OPB-12 CCT TGA CGC A 27 0 27 

OPJ-05 CTC CATGGG G 21 0 21 

OPM-05 GGG AACGTG T 19 0 19 

OPM-06 CTG GGC AAC T 22 0 22 

OPY-15 AGT CGC CCT T 19 1 18 

Total 
 

168 1 167 

Polymorphic (%) 
  

99.4 

 
 รูปแบบการทาํอาร์เอพีดี-พีซีอาร์ดีเอ็นเอที#ผ่านพบว่าแต่ละไพรเมอร์ให้แถบดีเอ็นเอที#
แตกต่างกนั โดยที#ไพรเมอร์ OPB-12 ให้แถบดีเอ็นเอสูงที#สุด 27 แถบ ทั+ง 27 แถบให้แถบดีเอ็นเอที#
แตกต่างกนัทั+งหมด (รูปที# 122) ไพรเมอร์ OPJ-05 ให้แถบดีเอ็นเอทั+งหมด 21 แถบ ทั+ง 21 แถบให้
แถบดีเอ็นเอที#แตกต่างกนัทั+งหมด และให้แถบดีเอ็นเอที#มีความเฉพาะเจาะจงกบัตะโกสวน โดย
ขนาดดีเอน็เอ 220 คูเ่บส (รูปที# 123) ไพรเมอร์ OPM-05 ให้แถบดีเอ็นเอที#เพิ#มปริมาณไดท้ั+งหมด 19
แถบ ทั+ง 19 แถบเป็นแถบที#ใหค้วามแตกต่างกนัทั+งหมด (รูปที# 124) 



 

 
 
 
 

รูปที  122 รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล 
lanes  1-5 D. diepenhorstii
13 D. philippensis
montana Roxb.,
malabarica Kostel., 26 D. ferrea Bakh.,
29 D. cauliflora 
และ M คือ DNA Ladder 

 
 
 

 

รูปที  123 รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล 
lanes 1-5 D. diepenhorstii
13 D. philippensis
montana Roxb.,
malabarica Kostel., 26 
Lour., 29 D. cauliflora
unknown1 และ 

รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล Diospyros จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื#อใช้ไพรเมอร์ 
D. diepenhorstii Miq., 6-10 D. areolata King., 11 D. bejaudii

D. philippensis Gurke., 14-16 D. mollis Griff., 17 D. transitoria 
Roxb., 19 D. wallichii King., 20-22 D. rhodocalyx 

Kostel., 26 D. ferrea Bakh., 27 D. filipendula Pierre., 28 
D. cauliflora Blume., 30 D. rubra Lecomte., 31 D. buxifolia 

DNA Ladder ขนาด 100 คูเ่บส 

รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล Diospyros จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื#อใช้ไพรเมอร์ 
D. diepenhorstii Miq., 6-10 D. areolata King., 11 D. bejaudii

D. philippensis Gurke., 14-16 D. mollis Griff., 17 D. transitoria
Roxb., 19 D. wallichii King., 20-22 D. rhodocalyx

Kostel., 26 D. ferrea Bakh., 27 D. filipendula Pierre., 
cauliflora Blume., 30 D. rubra Lecomte., 31 D. buxifolia

และ M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 
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จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื#อใช้ไพรเมอร์ OPB-12 
D. bejaudii Lecomte., 12-

D. transitoria Bakh., 18 D. 
D. rhodocalyx Kurz., 23-25 D. 

28 D. decandra Lour., 
D. buxifolia Hiern., 32 unknown1 

จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื#อใช้ไพรเมอร์ OPJ-05 
D. bejaudii Lecomte., 12-

D. transitoria Bakh., 18 D. 
D. rhodocalyx Kurz., 23-25 D. 

Pierre., 28 D. decandra 
D. buxifolia Hiern., 32 



 

 

รูปที  124 รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล 

lanes 1-5   D. diepenhorstii

13 D. philippensis

montana Roxb.,

malabarica Kostel., 26 

Lour., 29 D. cauliflora

unknown1 และ 

 
จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล 

จาํนวน 94 ตน้ และไม่ทราบอีก 
เอ็นเอ ทั+งหมด168 แถบ ดว้ย
Average) cluster analysis 
ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม
แกรมสามารถแบง่กลุ่มพืชที#ทาํการศึกษาไดอ้อกเป็น 

กลุ่มที# 
มะพลบัดง 4 ตวัอยา่ง และมะริด 

กลุ่มที# 
ตาลดาํ 3 ตวัอยา่ง ดาํตะโก 
สวน 10 ตวัอยา่ง และ Unknown 

กลุ่มที# 
2 ตวัอยา่ง 

รูปแถบดีเอ็นเอของพืชสกุล Diospyros จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื#อใชไ้พรเมอร์ 

D. diepenhorstii Miq., 6-10 D. areolata King., 11 D. bejaudii

D. philippensis Gurke., 14-16 D. mollis Griff., 17 D. transitoria

Roxb., 19 D. wallichii King., 20-22 D. rhodocalyx Kurz.,

Kostel., 26 D. ferrea Bakh., 27 D. filipendula Pierre., 28 

D. cauliflora Blume., 30 D. rubra Lecomte., 31 D. buxifolia

และ M คือ DNA Ladder ขนาด 100 คู่เบส 

จากการศึกษาความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Diospyros
ตน้ และไม่ทราบอีก 1 ชนิด จาํนวน 2 ตน้ รวมทั+งหมด 96 ตน้ จากการวิเคราะห์แถบดี

แถบ ดว้ย UPGMA (Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic 
Average) cluster analysis หาคา่ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม พบวา่ จากตวัอยา่งพืช 
ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.404-0.994 มีคา่เฉลี#ยเทา่กบั 0.580 
แกรมสามารถแบง่กลุ่มพืชที#ทาํการศึกษาไดอ้อกเป็น 4 กลุ่ม (รูปที# 125) คือ  

กลุ่มที# 1 มี 38 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ยเนียน 21 ตวัอยา่ง มะพลบั 
ตวัอยา่ง และมะริด 4 ตวัอยา่ง 

กลุ่มที# 2 มี 42 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย มะเกลือ 12 ตวัอยา่ง มา่ย 
ตวัอยา่ง ดาํตะโก 7 ตวัอยา่ง ลาํบิด 3 ตวัอยา่ง จนัอิน 2 ตวัอยา่ง สั#งทาํ 

Unknown อีก 2 ตวัอยา่ง 
กลุ่มที# 3 มี 5 ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ทา้วแสนปม 3 ตวัอยา่ง และพญารากดาํ 
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จากเทคนิคอาร์เอพีดีเมื#อใชไ้พรเมอร์ OPM-05 

D. bejaudii Lecomte., 12-

D. transitoria Bakh., 18 D. 

Kurz., 23-25 D. 

28 D. decandra 

D. buxifolia Hiern., 32 

Diospyros ทั+ง 16 ชนิด 
ตน้ จากการวิเคราะห์แถบดี

Group Method Using Arithmetic 
ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม พบวา่ จากตวัอยา่งพืช 96 ตวัอยา่ง มีค่า

0.580 และผลจากเดนโดร

ตวัอยา่ง มะพลบั 13 ตวัอยา่ง 

ตวัอยา่ง มา่ย 3 ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่ง สั#งทาํ 2 ตวัอยา่ง ตะโก

ตวัอยา่ง และพญารากดาํ 
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กลุ่มที# 4 มี 2 ตวัอยา่ง คือ ลาํบิดดงจาํนวน 2 ตวัอยา่ง 
 

 
 

รูปที  125 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งพืชสกุล Diospyros จาํนวน 94 ตน้ 16 ชนิด และ
ไมท่ราบชนิดอีก 2 ตน้ จากการใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี ดว้ยไพรเมอร์ 8 ไพรเมอร์ 
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4.วจิารณ์และสรุปผลการทดลอง 

 
 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Diospyros ในเบื+องตน้ 

จาํนวน 96 ตวัอยา่งที#เกบ็ไดบ้างส่วนของภาคใต ้โดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวทิยา เช่น ลกัษณะลาํ
ตน้ ใบ ดอก และผล โดยลักษณะของใบอาจใช้จาํแนกได้ดีกว่าลกัษณะอื#นๆ ซึ# งพบว่าลักษณะ
สัณฐานของใบมีความหลากหลายที#สุด โดยแบ่งออกเป็นลกัษณะยอ่ย คือ รูปร่างใบ ปลายใบ ขอบ
ใบ และฐานใบ และเมื#อนาํพืชสกุล Diospyros ดงักล่าว มาศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรม
โดยใชเ้ทคนิคอาร์เอพีดี จาํนวน 8 ไพรเมอร์ จากการคดัเลือกทั+งหมด 60 ไพรเมอร์ พบวา่ ให้แถบดี
เอ็นเอทั+งหมด 168 แถบ มีค่าเฉลี#ยเท่ากบั 11.60 แถบต่อไพรเมอร์ เป็นแถบดีเอ็นเอที#มีขนาดต่างกนั 
167 แถบ (99.40%) ส่วนอีก 1 แถบเป็นแถบดีเอ็นเอที#มีขนาดไม่แตกต่างกนั โดยที#ไพรเมอร์ OPB-
12 ใหแ้ถบดีเอน็เอสูงที#สุด 27 แถบ ทั+ง 27 แถบให้แถบดีเอ็นเอที#แตกต่างกนัทั+งหมด ส่วนไพรเมอร์ 
OPB-05 ใหแ้ถบดีเอน็เอนอ้ยที#สุดจาํนวน 16 แถบ   

           จากการศึกษาความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของพืชสกุล Diospyros ทั+ง 16 ชนิด 
จาํนวน 94 ตน้ และไมท่ราบอีก 1 ชนิด จาํนวน 2 ตน้ รวมทั+งหมด 96 ตน้ มีค่าดชันีความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.404-0.994 มีค่าเฉลี#ยเท่ากบั 0.580 เมื#อพิจารณาถึงกลุ่มตวัอย่างพืชชนิด
เดียวกนัที#เกบ็จากสถานที#แตกต่างกนั ส่วนใหญ่จะใหแ้ถบดีเอน็เอแตกต่างกนั แสดงวา่สภาพนิเวศที#
พืชดาํรงอยู ่มีผลต่อความผนัแปรทางพนัธุกรรมของพืช  ทั+งนี+อาจเกิดขึ+นจากกลุ่มพืชที#อยูใ่นพื+นที#
เดียวกนั มีการผสมขา้มกนัและสร้างประชากรใหม่ที#มีลกัษณะทางพนัธุกรรมใกลเ้คียงกนัมากกวา่
ประชากรที#อยูค่นละพื+นที# ซึ# งสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Wen-bin และคณะ (11) ที#พบวา่ความ
แตกต่างทางพนัธุกรรมของตน้ Chrysanthemum ขึ+นอยูก่บัสภาพภูมิประเทศที#แตกต่างกนั สําหรับ
ความผนัแปรทางพนัธุกรรมในพืชแต่ละชนิดพบว่า เนียน (D.diepenhorstii) มีความผนัแปรทาง
พนัธุกรรมในกลุ่มสูงที#สุดเมื#อเทียบกบัชนิดอื#นๆ  จากจาํนวน 21 ตวัอย่างของตน้เนียนที#เก็บจาก
หลายพื+นที# ถา้พิจารณาลกัษณะภายนอกพบวา่ไมมี่ความแตกต่างกนั  แต่ผลจากเครื#องหมายอาร์เอพี
ดีพบความแตกต่างค่อนขา้งมาก ค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.697-1.000 
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพจากการใช้เครื#องหมายดีเอ็นเอในการจาํแนกพนัธ์ุ  เมื#อพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชนิดพืช พบวา่เนียน (D.diepenhorstii) กบัมะริด (D.philipensis) มีความ
ใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมมากที#สุด มีคา่ดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมเทา่กบั 0.887 ซึ# งหากดูลกัษณะ
สัณฐานวิทยาพบวา่ ทั+งสองชนิดมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ในขณะที#เนียน (D.diepenhorstii) กบัดาํ
ตะโก (D.wallichii) มีความห่างไกลทางพนัธุกรรมมากที#สุด มีค่าดชันีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรม
เท่ากบั 0.409 สําหรับพืชสกุล Diospyros อีก 2 ตวัอยา่ง ที#ไม่ทราบชนิดพบวา่ มีความใกลชิ้ดทาง



276 
 

พนัธุกรรมกบัจนัอิน (D. decandra) มากกวา่ชนิดอื#น สอดคลอ้งกบัลกัษณะสัณฐานวิทยาที#ใกลเ้คียง
กนัคือมีลกัษณะใบ (ลกัษณะรูปร่างใบเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม และฐานใบแหลม) 
และผลจากเดนโดรแกรมสามารถแบ่งกลุ่มพืชที#ศึกษาได้เป็น 4 กลุ่มดงันี+  กลุ่มที# 1 ประกอบดว้ย 
เนียน มะพลบั มะพลบัดง มะริด กลุ่มที# 2 ประกอบดว้ย มะเกลือ ม่าย ตาลดาํ ดาํตะโก ลาํบิด จนัอิน 
สั#งทาํ ตะโกนา ตะโกสวน และ unknown กลุ่มที# 3 ประกอบดว้ย เทา้แสนปม และพญารากดาํ และ
กลุ่มที# 4 คือ ลาํบิดดง  การจดักลุ่มในการศึกษาครั+ งนี+ ใหผ้ลแตกต่างจากการศึกษาของ Duangjai และ
คณะ (2) ที#ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของพืชสกุล Diospyros โดยใช้ gene atpB, matK, ndhF, trnK 
intron, trnL intron และ trnL-trnF  และสรุปวา่ลาํบิดดง เนียน ตาลดาํ และตะโกนา อยูใ่นกลุ่ม
เดียวกนั ซึ# งการทดลองครั+ งนี+ เนียนอยูค่นละกลุ่มกนักบัพืชที#เหลือ และลาํบิดดงถูกแยกออกไปอยู่
ลาํพงัเพียงชนิดเดียว 
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