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บทคัดย่อ 

ทุเรียนมีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคใต้นับเป็นแหล่งความ
หลากหลายของทุเรียนพ้ืนบ้านที่สําคัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตามปัจจุบันเกษตกรไม่ได้ให้
ความสําคัญกับทุเรียนพ้ืนบ้านมากนัก เพราะขายได้ราคาตํ่าเมื่อปรียบเทียบกับทุเรียนพันธ์ุการค้า 
เช่น หมอนทอง ชะนี ก้านยาว เป็นต้น ดังน้ันทุเรียนพ้ืนบ้านหลายสายพันธ์ุจึงสูญหายไป ทุเรียน
พ้ืนบ้านหลายพันธ์ุมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ เช่นลดความเสียหายจากการเข้าทําลายของโรค แมลง 
และมีระบบรากที่แข็งแรง หาอาหารเก่ง  การศึกษาครั้งน้ีจึงมี วัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์พันธุกรรม 
และความสัมพันธ์ของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้ โดยพิจารณาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับ
การใช้เทคนิคเตร่ืองหมายชีวโมเลกุล และคัดเลือกบางพันธ์ุเพ่ือทดสอบในแปลงปลูก โดยเก็บตัว
ทุเรียนพ้ืนบ้าน ในเขตจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ยะลา สตูล ระนอง ชุมพร แยก
กลุ่มตัวอย่างจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สําคัญ เช่น ขนาด รูปทรงผล ลกัษณะหนาม และสีเน้ือ 
ทําการศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีโดยใช้ไพรเมอร์จํานวน 8 ไพรเมอร ์
และไมโครแซทเทลไลท์กับ 6 คู่ไพรเมอร์ หลังจากวิเคราะห์พันธุกรรมกับตัวอย่างต้นทุเรียน 2 ชุด
ตัวอย่าง (จํานวน 67 และ 50 ตัวอย่าง) กับเคร่ืองหมายอาร์เอพีดี และไมโครแซทเทลไลท์ จงึ
เลือกใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สําหรบัวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับตัวอย่างร่วม
ทั้งสองชุด โดยใช้คู่ไพรเมอร์จํานวน 6 คูค่ือ MS1CT-7, MS1CT-9, MS1CT-16, MS1CT-27, 
MS1AAC-2 and MS1AAC-19 พบว่าให้จาํนวนอัลลีล (แถบดีเอ็นเอ) ทั้งหมด 21 อัลลีล เฉลีย 3.5 
อัลลิล/ตําแหน่ง โดยเป็นอัลลีลที่มีความแตกต่างจํานวน 18 อัลลีล คิดเป็น 85.71 เปอร์เซ็นต์ ไพร
เมอร์ที่ให้จํานวนอัลลีลสูงที่สดุคือ MS1AAC-2 จํานวน 6 อัลลีล เมื่อนําแถบดีเอ็นเอดังกล่าวมา
วิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA พบว่าจากทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ 117 ตัวอย่าง 
จาก 8 จังหวัด สามารถแบ่งกลุ่มทุเรียนพ้ืนบ้าน ได้เป็น 4 กลุ่ม โดยมีค่าดัชนีความใกล้ชิดทาง
พันธุกรรมเท่ากับ 0.43-1.00 คู่ที่มีดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมสูงที่สดุเท่ากับ 1 คือสายพันุธ์ุสตูล 
5 กับกระบ่ี 5 และ สายพันธ์ุข้างทางจากจ. กระบ่ี กับลุงผล 3 จาก จ. ระนอง ส่วนคู่ที่มีความ
ห่างไกลทางพันธุกรรมมากทีสุ่ดมี 3 คู่คือ สายพันธ์ุป่าขมิ้นจากจ.พังงา กับเบตง 6 จ. ยะลา ป่าขมิ้น 
จ.พังงา กับลุงผล 4 จ.ระนอง  หลังโรงก๊อง จ. กระบ่ี กับหนามดํา จ. สงขลา กลุม่ตัวอย่างทุเรียน
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของตัวอย่าง อีกชุดเป็นทุเรียนพ้ืนบ้านตําบลคลองแสง อ. 
บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี เก็บตัวอย่างจํานวน 23 ตัวอย่าง วิเคราะห์หลากหลายและความใกล้ชิด
ทางพันธุกรรมด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ พบว่าทุเรียนพ้ืนบ้านคลองแสงมีความ
หลากหลายมากกว่าทุเรียน 2 ชุดแรกโดยมีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.37-0.95 
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พันธ์ุสาวนุ้ยกับตอไฟ และสาวนุ้ยกับตะขรบมีความห่างไกลทางพันธุกรรมมากทีสุ่ด (ค่าดัชนีความ
ไกล้ชิดทางพันธุกรรม 0.37) ส่วนคู่ที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากที่สดุมีค่าดัชนีความไกล้ชิดทาง
พันธุกรรม 0.95 มี 3 คู่คอื เขียวเสวยกับเตย ป่ามิ้นกับเขียวเสวย และ ค้ําคางกับยุมทอง และ
สามารถจัดกลุม่ได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม หลังจากน้ันทําการเลือกพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 18 สายพันธ์ุ
โดยมีพันธ์ุจากมาเลเซีย และหลงลับแลเป็นพันธ์ุเปรียบเทียบ ลงปลูกในแปลงรวบรวมพันธ์ุ ณ สถานี
วิจัยเทพา จังหวัดสงขลา ทาํการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตจาก 4 ลักษณะได้แก่ ความสูงต้น เส้น
ผ่านศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบและขนาดใบ พบว่าพันธ์ุไอ้หนุนและพันธ์ุไอ้กล้วย ทุเรียนพ้ืนบ้านจาก
นครศรีธรรมราชมีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธ์ุอ่ืนๆ 
 

คําสําคญั ทุเรยีนพ้ืนบ้านประเทศไทย ความหลากหลายทางพันธุกรรม เครื่องหมายอาร์เอพีดี  
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 
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Abstract 
Durian (Durio spp.) is native in Southeast Asia,  sounthern Thailand is 

an important source for diversity of indigenous durian (Durio zibelthinus). At the 
present, almost all indigenous durian are vulnerable for extinction because of their 
low prices.  Farmers have decided to cultivate just only commercial varieties such 
as Monthong, Chanee or kanyao etc.  Indigenous durians are considered to have 
potential benefits in reducing risk of some plant diseases and insects with creating 
deeply  extensive root systems. This study aimed to assess  the genetic diversity  
and relatedness of indigenous durian in southern Thailand using morphological 
characteristics, RAPD and microsatellite markers. In this study, 117 durian’s leaf 
samples were collected from 8 provinces in southern Thailand including Songkhla, 
Nakhon Sithammarat, Krabi, Phang-nga, Satun, Ranong, Chumporn and Yala. 
Morphological characteristics of fruit such as fruit weight, shape, thorn shape and 
aril color were recorded. Genetic variability among samples was  detected by 8 
primers for RAPD  and 6 primer pairs for microsatellite. After genetic analysis of two 
separated sample sets (67 and 50 samples) were done by RAPD and microsatellite, 
microsatellite marker was chosen to assess genetic relatedness of combined 
samples. From 6 microsatellite primer pairs used : MS1CT-7, MS1CT-9, MS1CT-16, 
MS1CT-27, MS1AAC-2 and MS1AAC-19,  a total of 21 alleles with 3.5 alleles/locus 
were detected. From 21 alleles, 18 alleles or 85.71% were polymorphic and the 
highest number of alleles was found in MS1AAC-2 (6 alleles). Result from a 
dendrogram analysis based on microsatellite markers, four clusters could be 
separated with genetic similarity index ranging from 0.43-1.00. The highest similarity 
coefficient was found between Kangtang from Phang-ngna and lungphol from 
Ranong. While the highest distance was recorded on 3 pairs; Pakamin from Phang-
ngna and Betong 6  from Yala, Pakamin and Lungphol 4 from Ranong, Langrongkong 
from Krabi and Namdum from Songkhla. Cluster show no correspondence with their 
geographical origin. Another set of indigenous durians was separated analysis. 
Twenty three Indigenous durians from Klongsang, Amphoe Bantakhun Surathani 
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province were collected for genetic diversity and relatedness analysis by 6 
microsatellite primers. Based on their polymorphic alleles, twenty-three clones of 
indigenous durian can be separated into 3 clusters with similarity coefficient range 
from 0.37 to 0.95.  Sao-nui and Tor-fai, Sao-nui and Ta-krop showed the highest 
distance among 23 clones, whereas the closest relationship was recorded in two 
pairs; Pamin and Keaw-sawei, kum-kang and yumthong with similarity coefficient 
0.95. Based on results obtained from this study,  eighteen clones of indigenous 
durian were selected and grown in the field at Thepa Research Station Amphoe 
Thepa, Songkhla province Four parameters such as plant height, trunk diameter, 
leaf number and leaf size represented growth and development of clones were 
recorded. Results showed that the great performance  based on growth and 
development was found in I-noon and I-kluwai, indigenous durian clones from 
Nakorn-Si-Thammarat. 

Key words: Thailand indigenous durian, Genetic diversity, RAPD marker, 
Microsattellite marker 



f 

 

สารบัญ 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ a 
บทคัดย่อ b 
Abstract d 
สารบัญ f 
สารบัญภาพ g 
สารบัญตาราง l 
บทนํา 1 
ตรวจเอกสาร 2 
วัตถุประสงค์ 12 
วิธีการ 13 

1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนเมือง 13 
2. การเก็บตัวอย่าง 13 
3. การสกัดดีเอ็นเอ 14 
4. การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ 14 
5. การวิเคราะห์พันธุกรรมของของทุเรียนพันธ์ุพ้ืนบ้านโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี 15 
6. การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 15 
7. การวิเคราะห์ข้อมูล 16 

          8. วัสดุ อุปกรณ์วิจัย 17  
ผล 19 
วิจารณ์ 105 
สรุป 110 
เอกสารอ้างอิง 112 
ภาคผนวก 115 
 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร ่  
 
 



g 

 

สารบัญภาพ 
 หน้า 
ภาพที่ 1 พืชสกุล Durio ชนิดที่รับประทานได้  3 
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางสัณฐานของทุเรียนทั้ง 6 กลุ่ม ตามการจําแนกของ หิรัญ (2551)    8           
ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน 21 
ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน 23 
ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน 24 
ภาพที่ 6 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน 25         
ภาพที่ 7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน 27        
ภาพที่ 8 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน    28      
ภาพที่ 9 แสดงลักษณะรูปทรงผลทุเรียนแบบต่างๆ    28                
ภาพที่ 10 แสดงลักษณะรูปทรงหนามทุเรยีนแบบต่างๆ  30 
ภาพที่ 11 แสดงลักษณะสีเน้ือผลทุเรียนแบบต่างๆ 31              
ภาพที่ 12 แสดงคุณภาพ และปริมาณของดีเอ็นเอ ที่ใช้ในการศึกษา 32                       
ภาพที่ 13 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 34 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPA 19 
ภาพที่ 14 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 34 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPB-01  
ภาพที่ 15 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 34 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วย ไพรเมอร์ OPB-14 
ภาพที่ 16 แสดงลักษณะแถบไพรเมอร์ ดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 35 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPC-05 
ภาพที่ 17 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 35 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPAM-03 
ภาพที่ 18 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 35 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPAM-13 
ภาพที่ 19 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 36 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPK-08 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
  

 หน้า 
ภาพที่ 20 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 36 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPZ-03  
ภาพที่ 21 เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธ์ของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี 38 

จาก จํานวน 8 ไพรเมอร์ 
ภาพที่ 22 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  40 

ของทุเรียน 67ตัวอย่าง ด้วยไพรเมอร์ MS1TC-7 
ภาพที่ 23 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  40 

ของทุเรียน 67ตัวอย่าง ด้วยไพรเมอร์ MS1TC-9 
ภาพที่ 24 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  40 

ของทุเรียน 67ตัวอย่าง ด้วยไพรเมอร์ MS1TC-16 
ภาพที่ 25 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  41 

ของทุเรียน 67 ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1TC-27 
ภาพที่ 26 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  41 

ของทุเรียน 67 ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-2 
ภาพที่ 27 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  41 

ของทุเรียน 67 ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-19 
ภาพที่ 28 เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธ์ุของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องหมาย 43 

ไมโครแซทเทลไลท์ 6 เครื่องหมาย 
ภาพที่ 29 เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธ์ุของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค 45 

อาร์เอพีดีจากจํานวน 8 ไพรเมอร์ ร่วมกับไมโครแซทเทลไลท์ 6 ไพรเมอร์ 
ภาพที่ 30 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดกระบ่ี 53 
ภาพที่ 31 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดพังงา 54 
ภาพที่ 32 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดสตูล 60 
ภาพที่ 33 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดสงขลา 62 
ภาพที่ 34 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดนราธิวาส 64 
ภาพที่ 35 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 64 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้า 
ภาพที่ 36 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดชุมพร 66 
ภาพที่ 37 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดระนอง 68 
ภาพที่ 38 แสดงลักษณะรูปทรงผลทุเรียนแบบต่างๆ  
ภาพที่ 39 แสดงลักษณะรูปทรงหนามทุเรยีนแบบต่างๆ  
ภาพที่ 40 แสดงลักษณะสีเน้ือผลทุเรียนต่างๆ  
ภาพที่ 41 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-7 74 
ภาพที่ 42 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-9 74, 
ภาพที่ 43 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-16 75 
ภาพที่ 44 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-27 75 
ภาพที่ 45 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-2 76 
ภาพที่ 46 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-19 76 
ภาพที่ 47 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียน 50 ตัวอย่าง 77 

จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จํานวน 6 คู่ไพรเมอร์ 
ภาพที่ 48 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 78 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPA-19 
ภาพที่ 49 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 78 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ ด้วยไพรเมอร์ OPAM-03 
ภาพที่ 50 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 79 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPAM-13 
ภาพที่ 51 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 79 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPB-01 
ภาพที่ 52 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 79 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ ด้วยไพรเมอร์ OPB-14 
ภาพที่ 53 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 80 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPC-05 
ภาพที่ 54 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 80 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ ด้วยไพรเมอร์ OPK-08 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

 หน้า 
ภาพที่ 55 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียน 80 

ทั้ง 8 พ้ืนที่ด้วยไพรเมอร์ OPZ-03 
ภาพที่ 56 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียน 50 ตัวอย่าง 81 

จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดีจํานวน 8 ไพรเมอร์ 
ภาพที่ 57 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียน 50 ตัวอย่าง 82 

จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดีจํานวน 8 ไพรเมอร์ 
ร่วมกับเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จํานวน 6 คู่ไพรเมอร์ 

ภาพที่ 58 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ของทุเรียนพ้ืนบ้าน117 ตัวอย่าง 84 
ด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลต์จํานวน 6 คู่ไพรเมอร์ 

ภาพทื่ 59 ลักษณะผลทุเรียนตําบลคลองแสง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 87 
ภาพที่ 60 รูปแบบแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ 90 

โดยใช้คู่ไพรเมอร์ MS1CT7 และ MS1CT9 
ภาพที่ 61 รูปแบบแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ 91 

โดยใช้คู่ไพรเมอร์ MS1CT16 และMS1CT27 
ภาพที่ 62 รูปแบบแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ 92 

โดยใช้คู่ไพรเมอร์ MS1AAC2 และMS1AAC19 
ภาพที่ 63 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ของทุเรียนพ้ืนบ้าน 23 ตัวอย่าง 93 

ด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลต์ 
ภาพที่ 64 ต้นกล้าทุเรียน ที่เตรียมไว้คัดเลือกพันธ์ุ และเป็นต้นกล้าสําหรับใช้เป็นต้นตอ 95 
ภาพที่ 65 ต้นกล้าทุเรียนที่คดัเลือกลงปลูกในแปลงระยะเริ่มต้น 95 
ภาพที่ 66 ตัวอย่างพันธ์ุทุเรียนที่ปลูกในแปลงทดสอบพันธ์ุสถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา 96 
ภาพที่ 67 ตัวอย่างพันธ์ุทุเรียนที่ปลูกในแปลงทดสอบพันธ์ุสถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา 97 
ภาพที่ 68 กราฟแสดงค่าเฉล่ียความสูงของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 20 พันธ์ุในแปลง 99 

สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 หน้า 
ภาพที่ 69 กราฟแสดงค่าเฉล่ียเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น (มม.) ของต้นทุเรียนพ้ืนบ้าน 101 

จํานวน 20 พันธ์ุในแปลงสถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา 
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 

ภาพที่ 70 กราฟแสดงค่าเฉล่ียจํานวนใบของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 20 พันธ์ุในแปลง 103 
สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 
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สารบัญตาราง 

 หน้า 

ตารางที่ 1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียน และผลผลิตทุเรียนในภาคใต้ ในปี 2556 5 
ตารางที่ 2 พ้ืนที่และผลผลิตทุเรียนของประเทศไทย ปี 2552 – 2556 5 
ตารางที่ 3 พ้ืนที่ปลูกทุเรียน และผลผลิตทุเรียนในแต่ละภาค ปี 2556 6 
ตารางที่ 4 แหล่งที่มาของทุเรียนพ้ืนบ้านชุดที่ 1 แต่ละตัวอย่าง 19 
ตารางที่ 5 แสดงชนิดของไพรเมอร์ ลําดับเบส และจํานวนแถบดีเอ็นที่ต่างกัน 33 

จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของทุเรียนพ้ืนบ้าน (Durio zibethinus Merr.) 
จํานวน 67 ตัวอย่าง 

ตารางที่ 6 แสดงชนิดของไพรเมอร์ และลําดับเบสของเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท ์ 39 
ที่ใช้วิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน (Durio zibethinus Merr.) 

ตารางที่ 7 แสดงตารางเก็บข้อมูลของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พ้ืนที่ 46 
ตารางที่ 8 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัดกระบ่ี และพังงา 57 
ตารางที่ 9 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัดสตูล 61 
ตารางที่ 10 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัดสงขลา 63 
ตารางที่ 11 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัดนราธิวาส 65 
ตารางที่ 12 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 65 
ตารางที่ 13 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัดชุมพร 67 
ตารางที่ 14 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน จังหวัดระนอง 69 
ตารางที่ 15 แสดงชนิดของไพรเมอร์ และลาํดับเบสของเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์ 73 

ที่ใช้วิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน 
ตารางที่ 16 พ้ืนที่ทีเก็บตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านคลองแสง อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  85 
ตารางที่ 17 ค่าเฉล่ียความสูง (ซม.) ของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 20 พันธ์ุในแปลง 98 

สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 
ตารางที่ 18 ค่าเฉล่ียเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 20 พันธ์ุ 100 

ในแปลงสถานวิีจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือน 
พฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 

 



m 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

 หน้า 

ตารางที่ 19 ค่าเฉล่ียจํานวนใบของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 20 พันธ์ุในแปลง 102 
สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 

ตารางที่ 20 ค่าเฉล่ียขนาดใบของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 20 พันธ์ุในแปลง 104 
สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือน พฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 
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บทนํา 

ทุเรียนเป็นผลไม้สําคัญชนิดหน่ึงของประเทศไทย นอกจากการบริโภคภายในประเทศ
แล้ว ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ประเทศไทยมีการส่งออก
ทุเรียนมากเป็นอันดับหน่ึงของโลก โดยประเทศไทยมีการส่งออกทุเรียน เฉลี่ยปีละ  683,410  ตัน  มี
รายงานว่าพันธ์ุทุเรียนในประเทศไทยมีมากกว่า 200 พันธ์ุ แต่พันธ์ุที่ปลูกเป็นการค้า และมีช่ือเสียงที่สุด
คือพันธ์ุหมอนทอง เน่ืองจากรสชาติและคุณภาพผลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท่ัวไป  นอกจากหมอนทอง
ยังมีพันธ์ุอ่ืนๆ ที่เป็นที่นิยมปลูกในปริมาณมากอีกเช่น ชะนี ก้านยาวรวง และกระดุมทอง เป็นต้น (กรม
วิชาการเกษตร, 2553) ซึ่งแต่ละพันธ์ุมีลักษณะที่ดีแตกต่างกันขึ้นกับความชอบของผู้บริโภค นอกจากน้ี
บางพันธ์ุมีลักษณะพิเศษ เช่น พันธ์ุชะนีเป็นพันธ์ุที่มีความต้านทานโรคที่เกิดจากเช้ือ phytopthora เป็น
ต้น  

เดิมพันธ์ุทุเรียนในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก แต่ระยะหลังเมื่อมีการค้นพบพันธ์ุ
หมอนทอง จึงทําให้ชาวสวนนิยมปลูกพันธ์ุดังกล่าวมากข้ึน พันธ์ุด้ังเดิมที่เคยปลูกค่อยๆ หายไป และคาด
ว่าหลายพันธ์ุได้สูญพันธ์ุไปแล้ว ภาคใต้เป็นอีกพ้ืนที่หน่ึงที่พบความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียน
พ้ืนบ้านมาก โดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่าง ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เน่ืองจากถ่ินกําเนิดด้ังเดิม
ของทุเรียน และพืชในสกุลเดียวกัน คือแถบประเทศบรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (วิกิพีเดีย, 2554)  ซึ่ง
ทุเรียนพ้ืนบ้านบางพันธ์ุมีลักษณะและคุณภาพใกล้เคียงกับพันธ์ุการค้า นอกจากน้ียังมีทุเรียนพ้ืนบ้าน
หลายพันธ์ุมีลักษณะดีที่น่าจะใช้เป็นแหล่งพันธุกรรม ในการปรับปรุงพันธ์ุทุเรียนในอนาคตได้ เช่น ทนนํ้า
ท่วมขัง ทนทานต่อโรคที่เกิดจากเช้ือ phytopthora ที่สามารถใช้เป็นต้นตอทุเรียนพันธ์ุดีได้เป็นอย่างดี 
แต่ในปัจจุบันความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบ้านลดลงเนื่องจากชาวสวนนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน  
เช่น ปาล์มนํ้ามัน ยางพารา แทนที่ทุเรียนพ้ืนบ้าน เน่ืองจากทุเรียนพ้ืนบ้านมีราคาถูก จึงควรมีการเก็บ
รวบรวมพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านไว้ทั้งเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และเพ่ือใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธ์ุ
ทุเรียนในอนาคต การเก็บรวบรวมพันธ์ุ และการศึกษาความหลากหลายของพันธ์ุ แม้จะสามารถอาศัย
ลักษณะสัณฐานของผล รสชาติ หรือรูปร่างใบ เป็นเกณฑ์การจําแนกกลุ่มพันธ์ุทุเรียนได้ (หิรัญ, 2551) แต่
ทุเรียนพ้ืนบ้าน ซึ่งมีความหลากหลายมากอาจต้องวิธีการอ่ืนสนับสนุน เน่ืองจากกลุ่มทุเรียนพ้ืนบ้าน มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เพราะมีการผสมข้ามระหว่างต้นในธรรมชาติ  ในปัจจุบันมีการนําเคร่ืองหมาย
โมเลกุลมาใช้ในการศึกษาพันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อย่างแพร่หลาย เน่ืองจากเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการศึกษาพันธุกรรมของทุเรียนเช่นกัน  เครื่องหมายอาร์เอพีดี (Random Amplified 
Polymorphic DNA)   สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ ที่ไม่
จําเป็นต้องทราบข้อมูลเก่ียวกับลําดับเบสของดีเอ็นเอเป้าหมาย  เน่ืองจากไพรเมอร์ที่ใช้ไม่จําเพาะเจาะจง



2 

 

กับดีเอ็นเอบริเวณใด หลักการของเทคนิคน้ีคือ ใช้ไพรเมอร์ขนาด 10 นิวคลีโอไทด์เพียงชนิดเดียวเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่ม และแยกขนาดดีเอ็นเอที่ได้ โดยการทําอิเล็กโทรโฟรีซิสในอะกาโรสเจล และย้อม
แถบดีเอ็นเอด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ นอกจากน้ียังมีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชด้วย
เครื่องหมายเอสเอสอาร์หรือไมโครแซทเทลไลท์ ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายที่มีความจําเพาะกับตําแหน่งของดีเอ็น
เอ ดังน้ันการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเคร่ืองหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทุเรียนพ้ืนบ้านที่มี
ลักษณะดี เพ่ือนําไปเป็นฐานในการพัฒนาเป็นพันธ์ุการค้าในอนาคต จึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 

ตรวจเอกสาร 

 ทุเรียนอยู่ในวงศ์  Bombacaceae  เป็นพืชในสกุล  Durio  มีทั้งหมด  27  ชนิด  แต่มีเพียงชนิด
เดียวที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  คือ  Durio  zibethinus Murr.  และมีการปลูกเชิงการค้าอย่าง
แพร่หลาย ในปี 2557 ประเทศไทยผลิตทเุรียนได้ 631,904 ตัน ส่งออก 365,950 ตันคิดเป็นร้อยละ 
57.91 ของผลผลิตทั้งประเทศ มูลค่าการสง่ออกรวม 12,830.5 ล้านบาท การส่งออกทุเรียนจําแนกตาม
ประเภททุเรียน พบว่า เป็นทุเรียนสด 351,118 ตัน (มลูค่า 11,858.9 ล้านบาท) ทุเรียนแช่แข็ง 14,386 
ตัน (มูลค่า 815.7 ล้านบาท) ทุเรียนแห้ง 214 ตัน (มูลค่า 126.8 ลา้นบาท) และทุเรียนกวน 232 ตัน 
(มูลค่า 28.9 ล้านบาท) โดยมีประเทศคูค่้าดังน้ี ทุเรียนสด : จีน ฮ่องกง ไต้หวัน ทุเรียนแช่แข็ง : 
สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย ทุเรียนกวน : รัสเซีย ฮ่องกง มาเลเซีย ทุเรียนอบแห้ง: จีน ฮ่องกง มาเลเซีย 
ทุเรียนเติบโตได้ดีในแถบภูมอิากาศร้อนเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสําคญัของทุเรียน 
(คมชัดลึก, 2559) แหล่งผลิต 5 อันดับแรกของไทยอยู่ที่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร ระยอง ยะลา และ
นครศรีธรรมราช ตามลําดับ (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2559) 

เกาะบอร์เนียวของประเทศอินโดนิเซีย จดัเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชสกุล Durio 
โดย Kostermans (1992) และ Zeven and Zhukovsky (1975) อ้างโดย ทรงพล (2551) ได้รายงานว่า 
มีพืชสกุล Durio แพร่กระจายอยู่ในบริเวณเกาะบอร์เนียว 19 ชนิด, ในซาบาห์ 14 ชนิด ในซาราวัค 16 
ชนิด, เกาะสุมาตรา 7 ชนิด และมาเลเซีย 11 ชนิด โดยมี 5 ชนิดที่เป็นพืชท้องถิ่น  และมีพืชสกุล Durio 
อย่างน้อย 6 ชนิดที่รับประทานได้ ได้แก่ ทุเรียนป่า (D. dulcis Becc.) ทุเรียนรากขา (D. kutigensis 
Becc.) ทุเรียนขั้วติด (D. graviolens Becc.), ทุเรียนขนยาว  (D. oxleyanus Griff ) ทุเรียนเต่า (D. 
kutigensis Becc.) และ ทุเรียนบ้าน (D. zibethinus Murr.) (ภาพที่ 1) ส่วนพืชสกุลทุเรียนที่รับประทาน
ไม่ได้น้ันเน่ืองจากไม่มีเน้ือ หรอืมีเน้ือหุ้มเมลด็เพียงเล็กน้อย ต่อมาทุเรียนได้มีการแพร่กระจายไปสู่ประเทศ
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย และประเทศ
ไทย นอกจากน้ีก็มีปลูกในประเทศแถบแอฟริกา อเมริกากลาง หมู่เกาะอินดีสตะวันตก และหมู่เกาะใน
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มหาสมุทรแปซิฟิก ทุเรียนเป็นไม้ผลทีม่ีขนาดผลใหญ่ มีหนามแหลม รสชาติหวานมัน ได้ช่ือว่าเป็นราชา
ของผลไม้ มรีาคาแพง  เน่ืองจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม มีตลาดทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ทําให้ในปัจจุบันทุเรียนเป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมของคนทั่วโลก  

 

                          

 
ภาพท่ี 1 พืชสกุล Durio ชนิดที่รับประทานได้ (ก) ทุเรียนป่า D. dulcis Becc. (ข) ทเุรียนรากขา 

D. kutigensis Becc. (ค) ทุเรียนขั้วติด D. graviolens Becc. (ง) ทุเรียนขนยาว 
D. oxleyanus Griff. (จ) ทุเรียนเต่า D. kutigensis Becc. และ (ฉ) ทุเรียนบ้าน 
D. zibethinus Murr.  

 
สําหรับในประเทศไทย เต็ม (2523) รายงานว่าพบทุเรียน 6 ชนิด ที่พบได้แก่  

- ทุเรียนนก (D. griffihii Bakh.) 
- ทุเรียนนก (D. lowianus Scoff. Ex King.) 
- ทุเรียนดอน (D.  naleccensis Planch.) 
- ทุเรียนชาเรียน (D. mansoni Bakh.)  
- ทุเรียนป่า (D. pinagianus Ridl.) 
- ทุเรียนบ้าน (D. zibethinus Murr.)  
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1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียน 
  ลักษณะต้น ทุเรียนเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สามารถมีอายุได้ถึง 80-150 ปี ต้นที่โต
เต็มที่สามารถมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นได้ 50-120 เซนติเมตร เปลือกลําต้นมีสีนํ้าตาลเข้ม หยาบ มี
รอยแตกตามยาวของลําต้น ไม้เน้ืออ่อน ก่ิงก้านแตกแขนงจากลําต้นหลักได้ทุกทิศทาง 

  ลักษณะใบ เป็นใบเด่ียว เรียงตัวแบบสลับ ความยาวใบ 15-20 เซนติเมตร  
ใบอ่อนจะพับติดกันและคลี่ออกเมื่อแก่ ผิวใบสีเขียวเข้ม เรียบเป็นมัน ใต้ใบเป็นเกล็ดเล็กๆสีนํ้าตาล  

  ลักษณะดอก ดอกออกเป็นช่อตามก่ิงหรือลําต้น เป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ ดอกจะ
บานช่วงใกล้ค่ํา โดยเกสรตัวเมียจะพร้อมผสมก่อน (16.00-16.45 น.) ส่วนเกสรตัวผู้จะปล่อยละอองเกสร
ในช่วงที่มืดแล้ว (17.45-19.00 น.)  

  ลักษณะผล ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีเน้ือหุ้มเมล็ดแบบ aril เปลือกผลมีหนาม โดยทั่วไป
แต่ละผลจะมี 5 พู เน้ือหุ้มเมล็ดมีรสหวาน และมีกลิ่นเฉพาะตัว 

  ลักษณะเมล็ด เมล็ดมีรูปทรงยาวรี มีสีแตกต่างกันในแต่ละพันธ์ุ เน้ือในเมล็ดสีขาว
นวล และมีเมือก 

2. พื้นที่ปลูกทุเรียนในประเทศไทย 
             มีการวิเคราะห์สํารวจพ้ืนที่ปลูกทุเรียนในปี 2556 จากภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการสํารวจ
ภาคสนามท่ัวประเทศ พบว่ามีการปลูกทุเรียนทั่วทุกภาคของประเทศ ภาคท่ีมีการปลูกมากที่สุด คือ 
ภาคใต้ มีเน้ือที่ยืนต้น 321,429 ไร ่ (ตารางที่ 1) รองลงมาคือ ภาคกลาง (รวมจันทบุรี) มีเน้ือที่ยืนต้น 
289,060 ไร่ ภาคเหนือ มีเน้ือที่ยืนต้น 28,717 ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเน้ือที่ยืนต้น 2,042 ไร่ 
เมื่อพิจารณาผลผลิตทุเรียน พบว่า ภาคกลาง (รวมจันทบุรี) มีผลผลิตมากที่สุด คือ 329,104 ตัน 
รองลงมาคือ ภาคใต้ 223,050 ตัน ภาคเหนือ 15,924 ตัน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,593 ตัน 
แหล่งผลิต 5 อันดับแรกของไทยอยู่ที่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร ระยอง ยะลา และนครศรีธรรมราช 
ตามลําดับ จังหวัดจันทบุรีเป็นพ้ืนที่ที่มีเน้ือที่ยืนต้น และผลผลิตทุเรียนมากที่สุดในประเทศ (เน้ือที่ยืนต้น 
185,628 ไร่ ผลผลิต 223,889 ตัน) พ้ืนที่ปลูก และผลผลติทุเรียนในประเทศไทยต้ังแต่ปี 2552-2556 ดัง
แสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 1 พ้ืนที่ปลูกทุเรียน และผลผลิตทุเรียนในภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2556 

จังหวัด พื้นทีป่ลูก (ไร)่ 
ผลผลิต 

ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 
ชุมพร 110,593 1,171 127,046 
นครศรีธรรมราช 42,141 550 21,080 
ยะลา 47,159 408 18,229 
สุราษฎร์ธานี 30,154 1,282 32,012 
นราธิวาส 31,962 212 6,037 
ระนอง 11,795 650 5,858 
ปัตตานี 9,243 21 180 
สงขลา 15,427 240 3,581 
พังงา 7,326 509 3,651 
พัทลุง 4,270 276 990 
กระบ่ี 2,740 428 2,121 
ตรัง 2,428 554 1,191 
สตูล 3,707 544 1,259 
ภูเก็ต 2,484 363 815 

รวม 321,429 750 223,050 
             ที่มา : ดัดแปลงจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557ข) 
 
ตารางที่ 2  พ้ืนที่และผลผลิตทุเรียนของประเทศไทย ปี 2552 - 2556 

ปี พื้นที่ยืนต้น (ไร่) พื้นที่ให้ผล (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 
ผลผลิตต่อไร่ 
(กิโลกรัม) 

2552 680,927 628,244 661,665 1,053 
2553 662,070 611,206 568,067 929 
2554 659,042 604,417 509,381 843 
2555 637,737 581,554 524,387 902 
2556 641,248 572,454 562,713 983 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557ก) 
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ในปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่ปลูกทุเรียนไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย แต่ในภาพรวม
ของประเทศ การปลูกทุเรียนมีกันมากในพ้ืนที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก (ตารางที่ 3) โดยในอดีตชาวสวน
มักนิยมปลูกทุเรียนด้วยเมล็ด ทําให้เกิดความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานวิทยา ซึ่งเป็นผลมาจากมี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนที่ผสมข้ามกัน แต่ปัจจุบันการขยายพันธ์ุใช้วิธีการเสียบยอดกับ
ก่ิงตาพันธ์ุดีที่มีความต้องการทางตลาดสูง ทําให้ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของทุเรียนลดลง แต่ในสวน
ทุเรียนเก่าน้ันยังคงมีต้นทุเรียนที่เป็นพันธ์ุพ้ืนบ้านอยู่หลายชนิด และหลายพันธ์ุมีลักษณะดีที่น่าจะนํามาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ุ หรืออาจจะพัฒนาเป็นพันธ์ุการค้าได้หากมีการศึกษาต่อยอด ทุเรียน
พ้ืนบ้านในภาคใต้ยังคงพบกระจัดกระจายอยู่ในเกือบทุกจังหวัด แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจาก
ชาวบ้านหันไปปลูกทุเรียนพันธ์ุดี เช่น หมอนทอง ก้านยาว ชะนี เน่ืองจากให้ราคาดีกว่า ในอนาคตทุเรียน
พ้ืนบ้านภาคใต้อาจจะสูญพันธ์ุได้ ดังน้ันการเก็บรักษาพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีลักษณะดี ทั้งรสชาติ และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ จึงเป็นสิ่งจําเป็น 

 
ตารางที่ 3 พ้ืนที่ปลูกทุเรียน และผลผลิตทุเรียนในแต่ละภาค ปี พ.ศ. 2556 

ภาค พื้นทีป่ลูก (ไร่) ผลผลิตรวม (ตัน) 
เหนือ 28,717 15,924 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,042 1,160 
กลาง และตะวันออก 289,060 329,104 
ใต้ 321,429 223,050 

รวม 641,248 569,238 
            ที่มา : ดัดแปลงจาก สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557ข) 
 

3. การจําแนกพันธุ์ทุเรียน 
  3.1   การจําแนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐาน 

หิรัญ (2551) กล่าวถึงการจําแนกพันธ์ุทุเรียนในประเทศไทย สามารถจําแนก
ได้เป็น 6 กลุ่ม ตามลักษณะรูปร่างใบ ปลายใบ ฐานใบ ทรงผล และรูปร่างของหนามผล ซึ่งเป็นลักษณะที่
ค่อนข้างคงที่ ไม่แปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อม และเป็นเกณฑ์การจําแนกกลุ่มพันธ์ุทุเรียนอย่างเป็น
ระบบ สามารถใช้อ้างอิงในเชิงพฤกษศาสตร์ให้เป็นแนวทางเดียวกันได้ ดังน้ี 
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1. กลุ่มกบ มีลักษณะสําคัญ คือ ใบมีรูปทรงขอบขนาน ปลายใบแหลมโค้ง 
ฐานใบกลมมนทรงผลกลมแป้นถึงกลมรี และรูปร่างหนามโค้งงอ จําแนกพันธ์ุได้ 46 พันธ์ุ เช่น กบตาขํา 
กบทองคํา กบแม่เฒ่า กบก้านเหลือง 

2. กลุ่มลวง มีลักษณะสําคัญ คือ ใบมีรูปทรงป้อมกลางใบ ปลายใบเรียว
แหลม ฐานใบแหลม หรือมน ทรงผลทรงกระบอก หรือรูปรี หนามเว้า จําแนกพันธ์ุได้ 12 พันธ์ุ เช่น ลวง
ทอง ชะนี ยํ่ามะหวด ชมพูศรี 

3. กลุ่มก้านยาว มีลักษณะสําคัญ คือ ใบมีรูปทรงป้อมปลายใบ ปลายใบ
เรียวแหลม ฐานใบเรียว ทรงผลรูปไข่กลับ หรือกลม หนามนูน จําแนกพันธ์ุได้  8 พันธ์ุ เช่น ก้านยาว 
ก้านยาววัดสัก  

4. กลุ่มกําป่ัน มีลักษณะสําคัญ คือ รูปทรงใบยาวรี ปลายใบเรียวแหลม ฐาน
ใบแหลมตรงทรงผลทรงขอบขนาน หนามแหลมตรง จําแนกพันธ์ุได้ 13 พันธ์ุ เช่น กําป่ันเหลือง กําป่ันแดง 
ป่ินทอง หมอนทอง  

5. กลุ่มทองย้อย มีลักษณะสําคัญ คือ ใบรูปทรงป้อมปลายใบ ปลายใบเรียว
แหลม ฐานใบมน ทรงผลรูปไข่ หนามนูนปลายแหลม จําแนกพันธ์ุได้ 14 พันธ์ุ เช่น ทองย้อยเดิม ทองย้อย
ฉัตร ทองใหม่  

6. กลุ่มเบ็ดเตล็ด เป็นทุเรียนที่จําแนกลักษณะพันธ์ุได้ไม่แน่ชัด บางลักษณะ
อาจเป็นเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่ผันแปรออกไป มีอยู่ถึง 81 พันธ์ุ  เช่น กระ
เทยเน้ือขาว กระดุมทอง บางขุนนนท์ อีลีบ พวงมณี หลงลับแล  

 
           สําหรับพันธ์ุที่นิยมปลูกกันมาก  และเป็นพันธ์ุการค้ามี 4 พันธ์ุ คือ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว 
และกระดุม 
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ภาพที่ 2 แสดงลักษณะทางสัณฐานของทุเรียนทั้ง 6 กลุ่ม ตามการจําแนกของ หิรัญ (2551) โดย  
            (ก)  กลุ่มกบ, (ข) ลวง, (ค) ก้านยาว, (ง) กําป่ัน, (จ) ทองย้อย และ (ฉ) เบ็ดเตล็ด  
ที่มา: หิรัญ (2551) 

 
ทรงพล ละคณะ (2549) ได้แสดงลักษณะทางสัณฐาน และลักษณะทางการเกษตรที่ใช้

เป็นข้อมูลในการคัดเลือกพันธ์ุทุเรียนลูกผสมไว้ดังน้ี 
1. นํ้าหนักผล 
2. ความยาว และเส้นผ่านศูนย์กลาง 
3. ความยาว และเส้นผ่าศูนย์กลางก้านผล 
4. รูปทรงผล 

- กลม                            
- กลมแป้น              
- กลมรี 
- รูปรี 
- รูปไข่ 
- รูปไข่กลับ 

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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- รูปขอบขนาน 
- ทรงกระบอก 

5. ความหนาเปลือก 
6. สีเน้ือ 

- เหลืองอ่อน 
- เหลือง 
- เหลืองเข้ม 
- เหลืองส้ม 
- ส้มแดง 

7. ความหนาเน้ือ 
8. เปอร์เซ็นต์เน้ือต่อผล 
9. นํ้าหนักเมล็ดต่อผล 
10. สีเมล็ด 
11. ความกว้าง และความยาวของเมล็ด 
12. เปอร์เซ็นต์เมลด็ลีบ 
13. รสชาติ 

- หวานเล็กน้อย 
- หวานมัน 
- หวานมันอร่อย 

14. กลิ่น 
- กลิ่นฉุน 
- กลิ่นปานกลาง 
- กลิ่นอ่อน 

15. ลักษณะเนื้อ 
- หยาบ 
- ละเอียดปานกลาง 
- ละเอียดเหนียว 

16. คุณภาพการรับประทาน 
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- เลว 
- ปานกลาง 
- ดี 

17. อายุการเก็บเก่ียว 
18. เปอร์เซ็นต์การติดผล 
19. ผลผลิตต่อต้น 

2.2  การจําแนกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการศึกษาพันธุกรรมพืช เป็นการศึกษาระดับดีเอ็น

เอเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจําแนกสายพันธ์ุพืช และนํามาใช้ในการทําแผนที่พันธุกรรม (Lespinasse et 
al., 2000) เน่ืองจากลักษณะที่สังเกตได้จากภายนอกไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าพืชชนิดน้ันๆเกิดความ
แปรปรวน หรือมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากน้อยเพียงใด การใช้เครื่องหมายโมเลกุลน้ันมีความ
แม่นยําสูง สะดวก รวดเร็ว คัดเลือกได้หลายลักษณะ สามารถทําได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดย
ไม่ทําลายต้นพืช (กัลยา และกรรณิการ์, 2544) เครื่องหมายทางโมเลกุลมี 2 ระดับ ระดับโปรตีน เป็นการ
ตรวจสอบที่โมเลกุลของโปรตีนชนิดต่างๆ และระดับดีเอ็นเอ เป็นการตรวจสอบความแตกต่างของนิวคลี
โอไทด์ในโมเลกุลดีเอ็นเอ ซึ่งการตรวจสอบในระดับดีเอ็นเอน้ีมีข้อดี คือ โมเลกุลของดีเอ็นเอมีความเสถียร 
เก็บไว้ได้นาน และดีเอ็นเอเป็นองค์ประกอบที่มีอยู่ในเซลล์เกือบทุกเซลล์ สามารถตรวจสอบได้จากเน้ือเย่ือ
ต่างๆ ในหลายระยะการเจริญเติบโต เครื่องหมายโมเลกุลที่นิยมใช้ในพืชมีหลายชนิด เช่น เอเอฟแอลพี 
(AFLP : Amplification Fragment Length Polymorphism)    อาร์เอพีดี (RAPD : Random 
Amplified Polymorphic DNA) ไมโครแซทเทลไลท์ (Microsatellite) (Bindu and Fahsa, 2004) เป็น
ต้น  

2.3   เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี 
อาร์เอพีดี (Random Amplified Polymorphic DNA)   เป็นวิธีวิเคราะห์

ความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ ซึ่งไม่จําเป็นต้องทราบข้อมูลเก่ียวกับลําดับเบสของดี
เอ็นเอเป้าหมาย  เน่ืองจากไพรเมอร์ที่ใช้ไม่จําเพาะเจาะจงกับดีเอ็นเอบริเวณใด หลักการของเทคนิคน้ีคือ 
ใช้ไพรเมอร์ที่มีขนาดสั้นเพียงชนิดเดียวเพ่ือเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่ม โดยใช้ไพรเมอร์ขนาด 10 นิวคลีโอ
ไทด์เพียงชนิดเดียวเพ่ือเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ และแยกขนาดดีเอ็นเอที่ได้ โดยการทําอิเล็กโทรโฟรีซิสในอะ
กาโรสเจล    และย้อมแถบดีเอ็นเอด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ (สุรินทร์, 2545) มีการนําเคร่ืองหมายอาร์เอพีดี 
มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมและจําแนกพันธ์ุทุเรียน เช่น การ
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แยกหาลําดับเบสของแถบ polymorphic ในทุเรียน (ภาวิณี, 2548)  การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ร่วมกับองค์ประกอบพอลีแซคคาร์ไรด์ในทุเรียนต่างสายพันธ์ุ  (อรอนงค์, 2549) การปรับปรุงพันธ์ุทุเรียน
เพ่ือผลิตพันธ์ุลูกผสมต้นฤดูที่มีคุณภาพดีและจําแนกชนิด พันธ์ุ สายพันธ์ุ ลูกผสมดีเด่นด้วยเทคนิคด้านชีว
โมเลกุล (ทรงพล และคณะ., 2549) สําหรับทุเรียนพ้ืนบ้านหรือทุเรียนท้องถิ่นน้ัน Ruwaida และคณะ 
(2009) ได้วิเคราะห์ความแปรปรวนของทุเรียนซูกันซึ่งเป็นทุเรียนพันธ์ุหน่ึงของอินโดนีเซียด้วยเทคนิค   
RAPD โดยนํามาเปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมกับทุเรียนพันธ์ุอ่ืนๆ เช่น ปีทรัก ซูนัน กานี และ
หมอนทอง แล้วทําการทดสอบด้วยไพรเมอร์ชนิด 10 เบส จํานวน 20 ไพรเมอร์ คัดเลือกไพรเมอร์ที่ให้
แถบดีเอ็นเอชัดเจน และแสดงความแตกต่างกันระหว่างพันธ์ุได้จํานวน 6 ไพรเมอร์ คือ 0PA-01, OPA-
02, OPA-07, OPA-16, OPA-18 และ OPA-19  สามารถแสดงความหลากหลายของทุเรียนทั้ง 5 พันธ์ุ 
เน่ืองจากทุเรียนพันธ์ุดังกล่าวเจริญเติบโตในพ้ืนที่ต่างกัน ส่วนในประเทศไทย โองการและศรีสมร (2554) 
ได้ทําการจําแนกทุเรียนสายพันธ์ุท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีโดยเทคนิคอาร์เอพีดี โดยทดสอบด้วยไพรเมอร์
ขนาด 10 เบส จํานวน 9 ไพรเมอร์ คือ OPAM-03, OPAM-18, OPB-01, OPB-14, OPC-01,OPC-05, 
OPK-05 และ OPZ-03 จากไพรเมอร์ดังกล่าวพบแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกันจํานวน 30 แถบ และสามารถ
แบ่งกลุ่มทุเรียนที่ศึกษาได้เป็น 2 กลุ่ม 

2.4   เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ 
ไมโครแซทเทลไลท์ หรือ SSR ( Simple Sequence Repeat ) เป็นลําดับ

เบสที่มีลักษณะซ้ํากันเรียงกันอย่างต่อเน่ืองที่ตําแหน่งหน่ึงๆ ในจีโนม แต่ละชุดประกอบด้วยลําดับเบสซ้ํา
สั้นๆ เพียง 1-6 คู่เบส หรือไม่เกิน 10 คู่เบส พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ลําดับเบสแบบไมโครแซทเทลไลท์น้ีมี
การกระจายตัวอยู่ทั้งจีโนม แต่การกระจายตัวไม่สม่ําเสมอ หน้าที่ของไมโครแซทเทลไลท์ยังไม่ทราบแน่ชัด 
มีบางส่วนที่เป็นส่วนอนุรักษ์ โดยพบอยู่ที่ตําแหน่งเดียวกันในสิ่งมีชีวิตหลายชนิด บางส่วนทําหน้าที่ได้ 
เน่ืองจากอยู่ในส่วนนํารหัสของยีน ความแตกต่างหรือพอลิมอร์ฟิซึม ที่เกิดจากเคร่ืองหมายไมโครแซทเทล
ไลท์ คือความแตกต่างของขนาดดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณได้ เน่ืองจากจํานวนชุดซ้ําที่ตําแหน่งเดียวกันในแต่
ละตัวอย่างมีไม่เท่ากัน ขนาดของดีเอ็นเอที่แตกต่างกันอาจมีเพียง 1 ชุดซ้ํา ปัจจุบันมีการใช้ไมโครแซทเทล
ไลท์ดีเอ็นเอกันมากในการศึกษาแผนที่ของจีโนม และแยกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต     การตรวจสอบไม
โครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอทําได้หลายวิธี เช่น การทํา Southern Blot Hybridization แต่ปัจจุบันนิยม
ตรวจสอบไมโครแซทเทลไลท์ชนิดใดชนิดหน่ึงที่ตําแหน่งจําเพาะคร้ังละ 1 ตําแหน่ง โดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ 
จึงต้องใช้ไพรเมอร์ 2 ชนิดที่มีลําเบสที่เป็นคู่สมกันกับลําดับเบสที่อยู่ขนาบข้างของไมโครแซทเทลไลท์ที่
ตําแหน่งดังกล่าว เคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์สามารถนําไปใช้ได้ง่าย เน่ืองจากเป็นเคร่ืองหมายดีเอ็น
เอที่ใช้การเพ่ิมปริมาณโดยวิธีพีซีอาร์ จึงต้องการดีเอ็นเอตัวอย่างในปริมาณน้อย ไม่จําเป็นต้องใช้ดีเอ็นเอที่
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มีคุณภาพมากนัก ทั้งผลการตรวจสอบยังมีความแม่นยํา มีพอลิมอร์ฟิซึมสูง เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
จํานวนชุดซ้ําได้ง่าย เหมาะสําหรับใช้ในการทําแผนที่จีโนม ตรวจสอบเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ อีกมากมาย (สุรินทร์, 2552) 
สําหรับในทุเรียน หน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุล โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2552) ได้ทําการพัฒนาไพรเมอร์ของเคร่ืองหมายชนิด
ไมโครแซทเทลไลท์ในทุเรียน เพ่ือการจัดจําแนกทุเรียนจํานวน 135 สายพันธ์ุ พบว่าไพรเมอร์ MS1AAC-
19 สามารถใช้จําแนกพันธ์ุทุเรียนได้ดีที่สุด และสรุปว่าทุเรียนมีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง   

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความแตกต่างของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐาน 
และใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

2. เพ่ือเก็บรวบรวมทุเรียนพันธ์ุพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธ์ุการค้าทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศในอนาคต 
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วิธีการ 

วิธีการดําเนินการ 
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพื้นเมือง 

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานของทุเรียนพ้ืนเมืองในเขตจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย คือ สงขลา ยะลา ชุมพร ระนอง สตูล นราธิวาส นครศรีธรรมราช กระบ่ี และพังงา รวม 9 จังหวัดทํา
โดยการบันทึกรายละเอียดและบันทึกภาพของลักษณะสําคัญของส่วนต่างๆ ของผลทุเรียนที่ทําการเก็บ
ตัวอย่าง ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่บันทึก คือ 

- รูปทรงผล สีผล  
- นํ้าหนักผล 
- ความกว้าง ยาวของผล 
- ลักษณะหนาม 
- ความหนาเปลือก 
- ลักษณะเนื้อผล สีเน้ือผล 
- กลิ่น 
- รสชาติ 
- คุณภาพในการบริโภค 
- ลักษณะพิเศษอ่ืนๆ 

2. การเก็บตัวอย่าง 
ข้อมูลชุดที่ 1  สุ่มเก็บตัวอย่างใบและเปลือกต้นจากต้นทุเรียนจากแหล่งปลูกต่างๆ ในพ้ืนที่

ภาคใต้  ได้แก่ สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช กระบ่ี และพังงา จํานวน 67 ตัวอย่าง (สายพันธ์ุ)  

ข้อมูลชุดที่ 2  สุ่มเก็บตัวอย่างใบและเปลือกต้นจากต้นทุเรียนพ้ืนบ้านเพ่ิมเติมจากพ้ืนที่ 8 จังหวัด
ได้แก่ สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา สตูล ระนอง ชุมพร จํานวน 50 ตัวอย่าง (สายพันธ์ุ) 

          ข้อมูลชุดที่ 3 สุ่มเก็บตัวอย่างใบและเปลือกต้นจากต้นทุเรียนพ้ืนบ้านคลองแสง อ. บ้านตาขุน จ.สุ
ราษฎร์ธานี จํานวน 23 ตัวอย่าง (สายพันธ์ุ) 

โดยเก็บตัวอย่างใบ หรือเปลือกต้น (ในกรณีที่ต้นสูงมาก ไม่สามารถเก็บใบได้) เก็บใส่ถุงพลาสติก
แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส เพ่ือนํามาสกัดดีเอ็นเอ  
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3. การสกัดดีเอ็นเอ 
สกัดดีเ อ็นเอจากใบและเปลือกต้นทุ เรียนที่สุ่ม เ ก็บ  โดยใ ช้สารละลาย  CTAB 

(Hexadecyl Trimethyl Ammonium Bromind) โดยใช้ตัวอย่าง 200 มิลลิกรัมนํ้าหนักสดมาล้างทํา
ความสะอาด ซับให้แห้ง บดใน Extraction Buffer (100 mM Tris, 1.4 M NaC1, 20 mM EDTA, pH 
8.0, 2%CTAB, 2% β- mercantoethanol ) ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ร่วมกับ PVP 50 มิลลิกรัมต่อ
นํ้าหนักพืช 0.5 กรัม ในโกร่งให้ละเอียด จากน้ันใส่ในหลอดไมโครเซ็นติฟิวจ์ เขย่าให้เข้ากัน นําไปบ่มที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที กลับหลอดไปมาทุก 10 นาที วางให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
เติมคลอโรฟอร์ม 800 ไมโครลิตร กลับหลอดไปมาเบาๆ  ป่ันเหว่ียงใช้ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 15 นาที จะได้สารละลายที่แยกช้ันใส ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดไมโครเซ็นติฟิวจ์หลอดใหม่ เติม
คลอโรฟอร์ม : ไอโซเอมิลแอลกอฮอล์ (24:1) 800 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน ป่ันเหว่ียงใช้ความเร็ว 
13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดใหม่ เติม 5 โมลาร์ โซเดียมคลอไรด์ 
ครึ่งหน่ึงของปริมาตรสารละลายที่ได้ และเติม เอทานอล 95%  ปริมาตร 750 ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากัน 
แล้วนําไปแช่ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายทิ้ง และล้างตะกอนด้วย เอ
ทานอล 70%   ผึ่งตะกอนให้แห้ง หลังจากน้ันละลายตะกอนด้วย TE buffer แล้วนําไปเก็บที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส ข้ามคืนเพ่ือให้ตะกอนดีเอ็นเอละลายดี จากน้ันนําดีเอ็นเอที่ละลายดีแล้วมาตกตะกอนด้วย 
เอทานอลบริสุทธ์ิ ที่แช่เย็นจัดในปริมาตร 2 เท่าของสารละลายดีเอ็นเอ ผสมกับ โซเดียมอะซิเตรต 3 โม
ลาร์  ในปริมตร 1/10 ของสารละลาย กลับหลอดไปมาเพ่ือตกตะกอนดีเอ็นเอ หากไม่เห็นตะกอนดีเอ็นเอ
ให้นําไปแช่ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 1-2 ช่ัวโมง หรือข้ามคืน นําไปป่ันเหว่ียงอีกครั้งที่ความเร็ว 
12,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที เทส่วนใสทิ้ง ล้างตะกอนดีเอ็นเอด้วยเอธานอล ความเข้มข้น 70% 
ที่แช่เย็น 3 ครั้ง ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง หลังจากน้ันละลายตะกอนดีเอ็นเอด้วย TE buffer 70 
ไมโครลิตร [Tris-HCl (pH 7.5) 10 มิลลิโมลาร์ และ Na2EDTA (pH 7.0) 1 มิลลิโมลาร์] ที่อุณหภูมิห้อง 
เก็บรักษาดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนํามาใช้ 

 

4. การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ 
ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยการเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (แลมดาดี

เอ็นเอ) โดยการทําอิเล็กโตรโฟรีซิสอบนอะกาโรสเจล (LE Agarose, Promega, USA) เข้มข้น 0.75% 
แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 โวลต์ ในสารละลาย TAE buffer (Tris Base, Glacial Acetic Acid, EDTA 0.5 โม
ลาร์ pH 8.0) เป็นเวลา 20 นาที ย้อมแถบดีเอ็นเอที่ได้ด้วย เอธิเดียมโบรไมด์ แล้วนําไปตรวจสอบภายใต้
แสงอัลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Gel Documentation 
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5. การวิเคราะห์พันธุกรรมของของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี 
ทําการทดสอบไพรเมอร์ขนาด 10 เบส โดยการสุ่มจากไพรเมอร์ที่มีอยู่แล้ว และจากไพร

เมอร์ที่มีผู้ศึกษามาก่อน ประกอบด้วยไพรเมอร์ 10 ชนิด ซึ่งไพรเมอร์ที่มีผู้ศึกษามาก่อน คือ OPA-01, 
OPA-02, OPA-07, OPA-16, OPA-18, และOPA-19 (Ruwaida et al., 2009) นอกจากน้ันจะทําการ
คัดเลือกไพรเมอร์ที่สามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอแบบสุ่มได้ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์เพ่ิมเติมอีกจํานวนหน่ึง เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการจําแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากร โดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ที่ใช้คือ 

อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 1 รอบ 
อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที 
อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที         45 รอบ 
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที 
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที 1 รอบ 

หลังจากทําพีซีอาร์นําสารละลายดีเอ็นเอท่ีเพ่ิมปริมาณแล้ว จํานวน 10 ไมโครลิตร มา
ตรวจสอบขนาดช้ินดีเอ็นเอ ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผ่นวุ้น LE agarose ที่ความเข้มข้น 1.8% ละลาย
ใน TBE Buffer (Tris Base, Boric acid, Na2EDTA 0.5 โมลาร์; pH 8.0) ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 โวลต์ 
60 นาที ย้อมแถบดีเอ็นเอด้วยเอธิเดียมโบรไมด์เข้มข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที ล้าง
นํ้า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง gel 
documentation คัดเลือกไพรเมอร์ที่สามารถเพ่ิมปริมาณและให้แถบดีเอ็นเอท่ีมีความแตกต่าง 
(Polymorphism) ระหว่างตัวแทนประชากรแต่ละกลุ่ม 

6. การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 
  6.1 การคัดเลือกไพรเมอร์ 

ทดสอบหาไพรเมอร์ที่เหมาะสมสําหรับการทําไมโครแซทเทลไลท์ จากไพรเมอร์ที่มีผู้
ทําการศึกษามาก่อนในทุเรียน ซึ่งประกอบด้วยไพรเมอร์จํานวน 6 ชนิด ได้แก่ ไพรเมอร์ MS1CT-7, 
MS1CT-9, MS1CT-16, MS1CT-27, MS1AAC-2, MS1AAC-19 จากการศึกษาของ ปิยรัษฎ์ และคณะ
(2552)  นํามาเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้ไพรเมอร์ ซึ่งเป็น forward และ reward โดยวิธีพีซีอาร์ โดย
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ที่ใช้คือ 
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อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที  1 รอบ 
อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที 
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที                     30 รอบ 
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที 30 วินาที 
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 7 นาที  1 รอบ 

หลังจากน้ันนําสารละลายดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณแล้ว จํานวน 10 ไมโครลิตร มา
ตรวจสอบขนาดช้ินของดีเอ็นเอ ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผ่นวุ้น LE agarose ที่ความเข้มข้น 3% 
ละลายใน TBE Buffer (Tris Base, Boric acid, Na2EDTA 0.5 โมลาร์; pH 8.0) ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 
โวลต์ 65 นาที ย้อมแถบดีเอ็นเอด้วยเอธิเดียมโบรไมด์เข้มข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 
นาที ล้างนํ้า 10 นาที ตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง gel 
documentation คัดเลือกไพรเมอร์ที่สามารถเพ่ิมปริมาณและให้แถบดีเอ็นเอท่ีมีความแตกต่าง 
(polymorphism) ระหว่างตัวแทนประชากรแต่ละกลุ่ม 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
นําไพรเมอร์ที่คัดเลือกได้ มาใช้เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของประชากรท้ังหมด คัดเลือกไพร

เมอร์ที่ทําให้เกิดแถบดีเอ็นเอท่ีแตกต่างกันระหว่างประชากรทั้งหมด หลังจากน้ันทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยแปลงข้อมูลแถบดีเอ็นเอให้ตําแหน่งที่มีแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากับ 1 และตําแหน่งที่ไม่ปรากฏแถบดีเอ็น
เอมีค่าเท่ากับ 0 โดยคิดเฉพาะแถบ DNA ที่มีความชัดเจน และเพ่ิมปริมาณได้สม่ําเสมอเมื่อมีการทําพีซี
อาร์ซ้ํา วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยโปรแกรม Numerical Taxonomy 
and Multivariate Analysis System Version-2.1. (NTSYS version 2.1) (Rohlf, 2002) 

ข้อมูลชุดที่ 1   
          ดําเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลดีเอ็นเอโดยเครื่องหมายอาร์เอพีดี 8 ไพรเมอร์ และไมโครแซทเทล
ไลท์ 6 คู่ไพรเมอร์ ตามรายละเอียดข้อ 5,6 และวิเคราะห์ผลร่วมของเคร่ืองหมายโมเลกุลทั้งสองชนิด 
 ข้อมูลชุดที่ 2   
           ดําเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลดีเอ็นเอเช่นเดียวกับข้อมูลชุดที่ 1 หลังจากน้ันจึงวิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกันทั้งตัวอย่างข้อมูลชุดที่ 1 และ 2 โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพียงชนิดเดียว 

ขัอมูลชุดที่ 3  
 ดําเนินการและวิเคราะห์ข้อมูลดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพียงชนิดเดียวโดย

ใช้ 6 คู่ไพรเมอร์ 
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วัสดุ/อุปกรณ์การวิจัย 
1. ตัวอย่างพืช 

ใบ และเปลือกต้นทุเรียนพันธ์ุพ้ืนบ้านที่เก็บได้ในพ้ืนที่ภาคใต้ 
2. สารเคมี 

2.1 สารเคมีทีใ่ช้ในการสกัดดีเอ็นเอ 
 - CTAB (Hexadecyl trimethyl-ammonium bromide) 
 - β-mercaptoethanol 

        - PVP-40 (Polyvinyl pyrrolidone) 
        - NaCl (Sodium chloride) 
        - Na2EDTA (Disodium ethylene diaminetetraacetate) 
        - Tris-HCl pH 8.0 
        - Chloroform 
        - Isopropanol 
        - TE buffer 
        - Ethanol 

2.2   สารเคมีสําหรบัใชท้ําอิเลคโทรโฟรีซิส 
- Agarose gel eletrophoresis 
- LE agarose (FMC Bioproduct, USA) 
- Seakem agarose (FMC Bioproduct, USA) 
- Glacial acetic acid 
- Boric acid 
- Tris-base 

 - Ethidium bromide 
 - Loading buffer 
  - Lamda DNA (λ DNA) 
   - 100 bp และ 500 bp DNA Ladder (Operon, USA)  

2.3   สารเคมีที่ใช้ทําพีซีอาร์ 
- dNTP (dATP, dTTP, dCTP และ dGTP) (Promega, USA) 
- RAPD Primer  
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- Microsatellite Primer  
- MgCl2 
- Taq DNA Polymerase B (Promaga, USA) 

3. อุปกรณ ์
3.1   อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างใบพืช 

- ถุงพลาสติก 
- กรรไกร 
- กล่องโฟม 
- ปากกาเขียนเครื่องแก้ว 

3.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดดีเอ็นเอ การทําอิเลคโทรโฟรีซิส และการทําพซีีอาร ์
- ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง 
- เครื่องไมโครเซนติฟิวจ์ 
- เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
- เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง 
- เครื่องคนสารละลายอัตโนมัติ 
- แท่งแม่เหลก็ 
- ปิเปตปรับปริมาตร 
- เครื่องเขย่า  
- เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 
- เครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส 
- เครื่องพีซีอาร์ 
- โกร่งบดตัวอย่าง 
- หลอดไมโครเซนติฟิวจ์ 
- ตู้ไมโครเวฟ 
- ตู้ดูดควัน 
- Tip 
- Gel Documentation 
- นํ้าแข็ง และกระติกนํ้าแข็ง 
- เครื่องแก้ว กระบอกตวง และขวดต่างๆ 
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ผล 

ข้อมูลชุดที่ 1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของตัวอย่างทุเรียนพื้นบ้านในพื้นที่ภาคใต้  
ได้แก่ สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช กระบ่ี และพังงา จํานวน 67 ตัวอย่าง  

1. ลักษณะทางสณัฐานวิทยาของทุเรียนพืน้บ้าน 
 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพ้ืนบ้าน โดยใช้ลักษณะของรูปทรงผล รูปร่าง

หนาม และสีของเน้ือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา (ตารางที่ 4) มีความหลากหลายของลักษณะ
ดังกล่าวมาก (ภาพที่ 3-8) โดยลักษณะของผล หนาม และเน้ือน้ันไม่มีความสัมพันธ์กัน และแต่ละลักษณะ
มีการกระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ที่ทําการศึกษา  

ตารางที่ 4 แหล่งที่มาของทุเรียนพ้ืนบ้านชุดที่ 1 แต่ละตัวอย่าง 

No. ชื่อ ที่มา No. ชื่อ ที่มา 
1 นางงาม ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม 

จ.สงขลา 
 20 เรียนเบา ˒˒ 

2 เขียวใหญ่ 1 ˒˒  21 โตน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3 เขียวใหญ่ 2           ˒˒  22 โตน 2 ˒˒ 
4 หน้าโตน           ˒˒  23 โตน 3 ˒˒ 
5 หนามหลิบ           ˒˒  24 โตน 4 ˒˒ 
6 เขียวนุ้ย           ˒˒  25 โตน 5 ˒˒ 
7 ปากทาง             ˒˒  26 โตน 6 ˒˒ 
8 ขมิ้น ˒˒  27 ลุงถม 1 อ.นาหม่อม จ.สงขลา 
9 ว่ินยาว ˒˒  28 ลุงถม 2 ˒˒ 
10 แกลบ ˒˒  29 ลุงถม 3 ˒˒ 
11 หนามดํา ˒˒  30 ลุงถม 4 ˒˒ 
12 หนิมนํ้า ˒˒  31 ลุงถม 5 ˒˒ 
13 รอก ˒˒  32 ลุงถม 6 ˒˒ 
14 หนุน ˒˒  33 สาริกา 1 อ.กะปง จ.พังงา 
15 เขียวกลางเกาะ ˒˒  34 สาริกา 2 ˒˒ 
16 ท้อนตี ˒˒  35 สาริกา 3 ˒˒ 
17 สีขวัญ ˒˒  36 สาริกา 4 ˒˒ 
18 เล็บครุฑ ˒˒  37 กะปง 1 ˒˒ 
19 วอน ˒˒  38 กะปง 2 ˒˒ 

(1) (2) 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แหล่งที่มาของทุเรียนแต่ละตัวอย่าง  
No. ชื่อ ที่มา No. ชื่อ ที่มา 
39 กะปง 3 ˒˒  53 เบตง 11 อ.เบตง จ.ยะลา 
40 กะปง 4 ˒˒  54 เบตง 12 ˒˒ 
41 เหนือคลอง 1 อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี  55 เบตง 13 ˒˒ 
42 เหนือคลอง 2 ˒˒  56 เบตง 14 ˒˒ 
43 เบตง 1 อ.เบตง จ.ยะลา  57 เบตง 15 ˒˒ 
44 เบตง 2 ˒˒  58 เบตง 16 ˒˒ 
45 เบตง 3 ˒˒  59 เบตง 17 ˒˒ 
46 เบตง 4 ˒˒  60 เบตง 18 ˒˒ 
47 เบตง 5 ˒˒  61 ไอ้ล้าน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
48 เบตง 6 ˒˒  62 ขี้ดูก ˒˒ 
49 เบตง 7 ˒˒  63 ขี้แตก ˒˒ 
50 เบตง 8 ˒˒  64 ไอ้เขือ 1 ˒˒ 
51 เบตง 9 ˒˒  65 ไอ้เขือ 2 ˒˒ 
52 เบตง 10 ˒˒  66 ไอ้บาตร ˒˒ 
    67 ไอ้ปริง ˒˒ 
 
 

 

(1) (2) 
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ภาพท่ี 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน :  (1) - (10) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.สงขลา  

สวนที่ 1 โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4 

(3) (4) 

(5) (6) 

(12) 

(9)  
 

 

(10) 

(7) (8) 

(1) (2) 



22 

 

 

    

   

    

  

    

ภาพที่ 3 (ต่อ) ลักษณะทางสณัฐานวิทยาของผลทุเรียน : (11) - (20) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.สงขลา  

สวนที่ 1 โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4 

(13) (14) 

(15) (16) 

(21) (22) 

(11) (12) 

(17) (18) 

(19) (20) 
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ภาพที่ 4 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน :  (21) - (26) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.สงขลา  

สวนที่ 2 โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4

(23) (24) 

(25) (26) 

(21) (22) 
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ภาพที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน :  (27) - (32) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.สงขลา  

สวนที่ 3 โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4 

 

 

 

(27) (28) 

(29) (30) 

(31) (32) 
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ภาพที่ 6 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน:  (36) - (42) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.พังงา และ 

จ.กระบ่ี โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4 

*หมายเหตุ : ตัวอย่างหมายเลข (33) – (35) ไม่มีรูปตัวอย่างผล 

 

(36) (37) 

(38) (39) 

(40) (41) 

(42) 

(43) (44) 
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ภาพที่ 7 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน :  (43) - (52) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.ยะลา 

โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4 

(45) (46) 

(47) (48) 

(49) (50) 

(51) (52) 

(43) (44) 
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ภาพที่ 7 (ต่อ) ลักษณะทางสณัฐานวิทยาของผลทุเรียน : (53) - (60) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.ยะลา 

โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4 
 

 

(53) (54) 

(55) (56) 

(57) (58) 

(59) (60) 
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ภาพที่ 8 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน :  (61) - (64) เป็นตัวอย่างที่เก็บจาก จ.พังงา และ 

จ.กระบ่ี โดยช่ือของแต่ละหมายเลขได้แสดงในตารางที่ 4 

*หมายเหตุ : ตัวอย่างหมายเลข (65) – (67) ไม่มีตัวอย่างผล 
 

1.1. รูปทรงผล 
การศึกษาลักษณะรูปทรงผลของทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 67 ต้น 

พบว่าสามารถจําแนกทุเรียนโดยอาศัยรูปทรงผลออกได้เป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีผลทรงกลม กลุ่มที่มีผล
กลมรี กลุ่มที่มีผลกลมแป้น กลุ่มที่มีผลรูปรี กลุ่มที่มีผลทรงกระบอก กลุ่มที่มีผลรูปขอบขนาน กลุ่มที่มีผล
รูปไข่ และกลุ่มที่มีผลรูปไข่กลับ (ภาพที่ 9)          

 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงลักษณะรูปทรงผลทุเรียนแบบต่างๆ โดย (A) ผลทรงกลม, (B) ผลกลมรี, (C) ผลกลมแป้น, 

(D) ผลรูปรี, (E) ผลทรงกระบอก, (F) ผลรูปขอบขนาน, (G) ผลรูปไข่ และ (H) ผลรูปไข่กลับ 
ตามลําดับ 

 

D

E  F G H

A  B C

(61) (62) (63) (64) 
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จากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างทุเรียนตามลักษณะรูปทรงผล พบว่ามีประชากรอยู่ในแต่ละ
กลุ่ม ดังน้ี  

- กลุ่มที่มีผลทรงกลมได้แก่ รอก, สีขวัญ, หนามดํา, ปากทาง, ท้อนตี, หนาม หลิบ, 
ลุงถม 6, โตน 3, เบตง 5  

- กลุ่มที่มีผลกลมรี ได้แก่ แกลบ, ขมิ้น,  เขียวนุ้ย, เขียวใหญ่ 1, เรียนเบา,  
ลุงถม 1, โตน 4, โตน 2, สาลิกา, เหนือคลอง 2, เบตง 2, เบตง 7, เบตง 9, เบตง 10, เบตง 12, เบตง 13 
และ เบตง 16  

- กลุ่มที่มีผลกลมแป้น ได้แก่ ว่ินยาว, ลุงถม 5, ขี้ดูก  
- กลุ่มที่มีผลรูปรี ได้แก่ ลุงถม 2  
- กลุ่มที่มีผลทรงกระบอก ได้แก่ เล็บครุฑ, เรียนเบา, โตน 6, ลุงถม 4 และ  

กะปง 2  
- กลุ่มที่มีผลรูปขอบขนาน ได้แก่ เขียวใหญ่ 2, เหนือคลอง 1, เบตง 8   
- กลุ่มที่มีผลรูปไข่ ได้แก่ นางงาม, หนุน, ไอ้ล้าน, กะปง 1 และ เบตง 18  
- กลุ่มที่มีผลรูปไข่กลับ ได้แก่ วอน, หนิมนํ้า, เขียวกลางเกาะ, โตน 1, โตน 5, ลุงถม 

3, กะปง 3, กะปง 4, เบตง 1, เบตง 3, เบตง 4, เบตง 6, เบตง 11, เบตง 14, เบตง 15, เบตง 17, ขี้แตก 
และไอ้เขือ 

1.2 ลักษณะหนาม 
จากการศึกษาลักษณะรูปทรงหนามของทุเรียนทั้งหมดที่เก็บตัวอย่างมา พบว่าสามารถ

จําแนกทุเรียนตามลักษณะหนามได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีหนามโค้งงอ กลุ่มที่มีหนามเว้า กลุ่มที่มี
หนามนูน กลุ่มที่มีหนามแหลมตรง กลุ่มที่มีหนามนูนปลายแหลม และกลุ่มที่มีหนามเว้าปลายแหลม (ภาพ

ที่ 10) 
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ภาพที่ 10 แสดงลักษณะรูปทรงหนามทุเรยีนแบบต่างๆ  

 จากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างทุเรียนตามลักษณะหนาม พบว่ามีประชากรอยู่ในแต่ละกลุ่ม 
ดังน้ี  

- กลุ่มที่มีหนามโค้งงอได้แก่ แกลบ, เล็บครุฑ, โตน 1, เรียนเบา และขี้ดูก 
- กลุ่มที่มีหนามเว้า ได้แก่ ปากทาง, หนุน, โตน 5, ลุงถม 1, ลุงถม 4, กะปง 1, เบตง 

9 และขี้แตก 
- กลุ่มที่มีหนามนูน ได้แก่ นางงาม, ลุงถม 2, เหนือคลอง 1, เบตง 3, เบตง 10และ 

เบตง 11 
- กลุ่มที่มีหนามแหลมตรง ได้แก่ เขียวนุ้ย, เขียวใหญ่ 1, เขียวใหญ่ 2, รอก, วอน

หนามดํา, ขมิ้น, ว่ินยาว, ท้อนตี, สีขวัญ, โตน 2, โตน 6, ลุงถม 5, ลุงถม 6, สาลิกา, กะปง 2, กะปง 4, 
เหนือคลอง 2, เบตง 5, เบตง 6, เบตง 7, เบตง 12, เบตง 14, เบตง 15 และ เบตง 18 

- กลุ่มที่มีหนามนูนปลายแหลม ได้แก่ หนิมนํ้า, เขียวกลางเกาะ, โตน 3, กะปง 3, เบ
ตง 4, เบตง 8, เบตง 13, เบตง 17 และ ไอ้เขือ 

- กลุ่มที่มีหนามเว้าปลายแหลม ได้แก่ หนามหลิบ, โตน 4, ลุงถม 3, เบตง 1,  
เบตง 2, เบตง 16 และ ไอ้ล้าน 

1.3 สีเนื้อ 
จากการศึกษาสีเน้ือของทุเรียนทั้งหมดที่เก็บตัวอย่างมา พบว่าสามารถจําแนกทุเรียน

ตามสีเน้ือได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองจําปา, กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองเข้ม, กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลือง
นวล, กลุ่มที่มีสีเหลืองอ่อน, กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองซีด และกลุ่มที่มีเน้ือสีขาว (ภาพที่ 11) 

A 
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ภาพที่ 11 แสดงลักษณะสีเน้ือผลทุเรียนแบบต่างๆ โดย (A) สีเหลืองเข้ม, (B) สีเหลืองนวล, (C) สีเหลือง

อ่อน, และ (D) สีซีดตามลําดับ  
 
 จากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างทุเรียนตามสีของเน้ือผล พบว่ามีประชากรอยู่ในแต่ละกลุ่ม 
ดังน้ี 

- กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองเข้มได้แก่ ว่ินยาว, เขียวกลางเกาะ, โตน 2, โตน 4, ลุงถม1, ลุง
ถม2, สาลิกา, เหนือคลอง 1 และ เบตง 15  

- กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองนวล ได้แก่ ปากทาง, ขมิ้น, หนามดํา, หนิมนํ้า, เล็บครุฑ, วอน, 
เรียนเบา, โตน 5, กะปง 2, กะปง 4, เหนือคลอง 2, เบตง 3, เบตง 9, เบตง 12 และขี้แตก  

- กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองอ่อน ได้แก่ เขียวนุ้ย, หนามหลิบ, แกลบ, รอก, หนุน, ท้อนตี, สี
ขวัญ, โตน 3, ลุงถม 3, ลุงถม 4, ลุงถม 5, ลุงถม 6, กะปง 1, กะปง 3, เบตง 1, เบตง 2, เบตง 10, เบตง 
16, เบตง 18, ขี้ดูก, ไอ้เขือ และไอ้ล้าน  

- กลุ่มที่เน้ือสีซีด ได้แก่ นางงาม, เขียวใหญ่1, เขียวใหญ่ 2, โตน 1, โตน 6,  
เบตง 4, เบตง 5, เบตง 6, เบตง 7, เบตง 8, เบตง 11, เบตง 13 และ เบตง 14 
 

A 

F  D 

C B 
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2. ผลการสกัดดีเอ็นเอ 
จากการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีข้างต้น โดยใช้ใบ และเปลือกต้นน้ัน การสกัดดีเอ็นเอจากเปลือกต้นสกัด 

ได้ยากกว่า เน่ืองจากเปลือกมีความแข็งกว่าใบ ส่วนการสกัดจากใบน้ันบดง่ายกว่า แต่ก็มีเมือกปนอยู่
มากกว่าในส่วนของเปลือกต้น สําหรับคณุภาพของดีเอ็นเอที่ประยุกต์จากวิธีการของ Sue และคณะ 
(1997) พบว่าดีเอ็นเอที่ได้มีคุณภาพดีกว่าวิธีของ Doyle and Doyle (1990)  ดีเอ็นเอมีความสะอาด 
และมีการปนเป้ือนของสารประกอบโพลิแซคคาร์ไรด์น้อยกว่ (ภาพที่ 12) แต่ในการศึกษาน้ี การสกัดดีเอ็น
เอด้วยวิธีดังกล่าวได้ดีเอ็นเอปริมาณน้อยโดยเฉพาะส่วนของเปลือกต้น จึงต้องสกัดหลายซ้ําเพ่ือให้ได้ดีเอ็น
เอปริมาณเพียงพอที่จะนําไปใช้ทําปฏิกิริยาพีซีอาร์ต่อไป 
 

 

 
ภาพที่ 12 แสดงคุณภาพ และปริมาณของดีเอ็นเอ ที่ใช้ในการศึกษา (ก) วิธีของ Doyle and Doyle 

(1990) และ (ข) ประยุกต์จากวิธีของ Sue และคณะ (1997) 
 
3. ผลการวิเคราะห์พันธุกรรมด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี 

จากการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้ของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วย
เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี คัดเลือกจากไพรเมอร์ทั้งหมดจํานวน 48 ไพรเมอร์ พบว่ามีไพรเมอร์ที่ให้
แถบพอลิมอร์ฟิคชัดเจนที่สุดจํานวน 8 ไพรเมอร์ คือ OPA-19, OPB-01, OPB-14, OPC-05, OPAM-03, 
OPAM-13, OPK-08 และ OPZ-03 โดยแต่ละไพรเมอร์มีรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่ต่างกัน และให้แถบดี
เอ็นเอที่มีขนาดระหว่าง 100-1,500 คู่เบส และให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 129 แถบ เป็นแถบโพลิมอร์ฟิค 
125 แถบ คิดเป็น 96.90 เปอร์เซ็นต์ ของแถบดีเอ็นเอทั้งหมด (ตารางที่ 5) 
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รูปแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดีด้วยไพรเมอร์จํานวน 8 ไพรเมอร์ 
ดังแสดงในรูปที่ 13-20  

 
ตารางที่ 5 ชนิดของไพรเมอร์ ลําดับเบส และจํานวนแถบดีเอ็นที่ต่างกันจากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของ

ทุเรียนพ้ืนบ้าน (Durio zibethinus Merr.) จํานวน 67 ตัวอย่าง  

Primer Sequence   5´         3´ Amplified 
fragments 

Monomorphic 
fragments 

Polymorphic 
fragments 

  OPZ-03 CAG CAC CGC A 16 - 16 

  OPC-05 GAT GAC CGC C 16 1 15 

  OPAM-03 CTT CCC TGT G 21 1 20 

  OPAM-18 ACG GGA CTC T 14 - 14 

  OPK-08 GAA CAC TGG G 17 1 16 

  OPB-14 TCC GCT CTG G 14 - 14 

  OPB-01 GTTTCG CTC C 15 1 14 

  OPA-19 CAAACG TCG G 16 - 16 

Total  129 4 125 

% Polymorphic    96.90 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
ภาพที่ 13 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่    

ด้วยไพรเมอร์ OPA-19โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1), 21-
26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)  

 

 
ภาพที่ 14 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่  
              ด้วยไพรเมอร์ OPB-01 โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1),  
      21-26 (สงขลาสวนที2่), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)  
 

 
ภาพท่ี 15 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่  
             ด้วยไพรเมอร์ OPB-14 โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนท่ี1), 
             21-26 (สงขลาสวนที่2),  27-32 (สงขลาสวนที3่), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)  
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ภาพที่ 16 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่  
              ด้วยไพรเมอร์ OPC-05 โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1), 
              21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที3่), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา) ด้วย 
 

 
ภาพท่ี 17 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่  
             ด้วยไพรเมอร์ OPAM-03 โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1), 
             21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที3่), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)  
 

 
ภาพที่ 18 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่  
              ด้วยไพรเมอร์ OPAM-13  โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1),  
              21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที3่), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)  
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ภาพที่ 19 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่ 
              ด้วยไพรเมอร์ OPK-08โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1),  

    21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)  
 

 
ภาพท่ี 20 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนทั้ง 5 พ้ืนที่  
             ด้วยไพรเมอร์ OPZ-03 โดย M (marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนท่ี1),  

   21-26 (สงขลาสวนที2่), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา)  
 

H 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียน 67ตัวอย่าง ด้วย 
เครื่องหมายอาร์เอพีดี 

จากการศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พ้ืนที่ของ
ภาคใต้ โดยนําแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีด้วยไพรเมอร์ทั้ง 8 ชนิด ไปวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA Cluster Analysis โดยโปรแกรม NTSYS 
พบว่า ตัวอย่างของทุเรียนทั้งหมดมีค่าดัชนีความใกล้ชิดอยู่ระหว่าง 0.59-1.00 และสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 
4 กลุ่ม (ภาพที ่21) โดยมีประชากรกระจายตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 นางงาม, เขียวใหญ่1, เขียวใหญ่ 2, ไอ้บาตร, หน้าโตน,  
หนามหลิบ, ปากทาง, ว่ินยาว, แกลบ, หนามดํา, ลุงถม 6, เบตง 15, หนิมนํ้า, รอก, หนุน, เขียวกลางเกาะ
, ท้อนตี, ขมิ้น, โตน 2, สีขวัญ, วอน, เล็บครุฑ, เรียนเบา, โตน1, โตน3, โตน4, โตน5 และโตน6 

กลุ่มที่ 2 สาลิกา 1, สาลิกา 2, สาลิกา 3, สาลิกา 4, กะปง1, กะปง 2, กะปง 3, 
กะปง 4, เหนือคลอง 1 และเหนือคลอง 2 

กลุ่มที่ 3 เขียวนุ้ย, ขี้ดูก, เบตง 14, ขี้แตก, ไอ้เขือ 1, ไอ้เขือ 2, ไอ้ปลิง, เบตง 16, 
เบตง 17, เบตง 18, เบตง 1, เบตง 2, เบตง 3, เบตง 4, เบตง 5, เบตง 6, เบตง 7, เบตง 9, ไอ้ล้าน, เบตง 
8, เบตง 12, เบตง 13, เบตง 10 และ เบตง 11 

กลุ่มที่ 4 ลุงถม 1, ลุงถม 2, ลุงถม 4, ลุงถม 5 และลุงถม 3 
จากการจัดกลุ่มที่ ไ ด้จะเห็นได้ ว่า  กลุ่มประชากรของตัวอย่างทุ เรียนมี

ความสัมพันธ์กับแหล่งปลูกของแต่ละตัวอย่าง โดยกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด คือ กลุ่มที่ 1 ซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจาก อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
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ภาพท่ี 21 เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธ์ของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีจาก  
              จํานวน 8 ไพรเมอร์  
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4. ผลการวิเคราะห์พันธุกรรมด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 
จากการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้ของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วย

เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ จํานวน 6 เครื่องหมาย คือ MS1CT-7, MS1CT-9, MS1CT-16, 
MS1CT-27, MS1AAC-2 และ MS1AAC-19 พบว่ามีจํานวนอัลลีล 1- 6 อัลลีล และมีขนาด ต้ังแต่ 100-
512 คู่เบส โดยเคร่ืองหมาย MS1AAC-2 มีจํานวนอัลลีลมากที่สุด และทั้ง 6 เครื่องหมายโมเลกุลไมโค
รแซทเทลไลท์ทั้ง 6 เครื่องหมายสามารถแยกความแตกต่างได้ โดยให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 21 แถบ เป็น
แถบดีเอ็นเอที่มีความแตกต่างจํานวน 18 แถบ คิดเป็น 85.71 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) รูปแสดงแถบดีเอ็น
เอของตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 67 พันธ์ุด้วย 6 คู่ไพรเมอร์ดังแสดงในภาพที่ 22-27 

 

ตารางที่ 6 ชนิดของไพรเมอร์ และลําดับเบสของเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่ใช้ 
              วิเคราะห์ พันธุกรรม   ของทุเรยีนพ้ืนบ้าน (Durio zibethinus Merr.)  
 

 

 

 

 

Primer Sequence    5´           3´ No. of alleles Fragments size (bp)

MS1CT-7     F 
                 R 

CAT GGA CAA GAA AGC GAT GA  
TGG ATC AGA TGA ATC AGG TTG 

4      180-235 

MS1CT-9     F 
              R 

CCC TAC GTT ACA TGA TGA TCC A 
CCA TTT TGC TCC CTT ACT CTT C 

2 119-176 

MS1CT-16   F 
                 R 

TCC CCA GTT TTC GAC AGT CC 
GAC GTC GTT TTG GAA GGG TA 

5 225-250 

MS1CT-27   F 
              R 

CAA TGC TTC CAG GTT TCC AT 
CCT GGC AGG TTA TTT AT 

2     160-200 

MS1AAC-2   F 
               R 

GAA AAA CTA AGC CCC CAA CC 
ATG AAC ACC ACC ACC TCC A 

6 250-500 

MS1AAC-19 F 
             R 

AGC CCA TTT GGT GCT GTA AT 
AGC AAC CTC AGC CAT TGT TT 

2 219-257 
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ภาพท่ี 22 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  
ของทุเรียน 67ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1TC-7 โดย M(marker ขนาด100 bp) หมายเลข 1-
20 (สงขลาสวนที่1), 21-26 (สงขลาสวนที2่), 27-32 (สงขลาสวนที3่), 33-42 (กระบ่ี-พังงา), 
43-60 (ยะลา) และ 61-67 (นครศรีธรรมราช)  

 
ภาพที่ 23 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์  

ของทุเรียน 67ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1TC-9  โดย M(marker ขนาด100 bp) หมายเลข 
1-20 (สงขลาสวนที่1),  21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-
พังงา), 43-60 (ยะลา) และ 61-67 (นครศรีธรรมราช)  

 
ภาพที่ 24 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์  

ของทุเรียน 67ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1TC-16 โดย M(marker ขนาด100 bp) หมายเลข 
1-20 (สงขลาสวนที่1), 21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-
พังงา), 43-60 (ยะลา) และ 61-67 (นครศรีธรรมราช)  
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ภาพที่ 25 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์  
ของ  ทุเรียน 67ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1TC-27  โดย M(marker ขนาด100 bp) 
หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1), 21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 
(กระบ่ี-พังงา), 43-60 (ยะลา) และ 61-67 (นครศรีธรรมราช)  

 
ภาพท่ี 26 ลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์  

ของทุเรียน 67ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-2  โดย M(marker ขนาด100 bp) หมายเลข 
1-20 (สงขลาสวนที่1), 21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-
พังงา), 43-60 (ยะลา) และ 61-67 (นครศรีธรรมราช)  

 
ภาพที่ 27 ลักษณะแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์  

ของทุเรียน 67ตัวอย่างด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-19 โดย M(marker ขนาด100 bp) หมายเลข 
1-20 (สงขลาสวนที่1), 21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบ่ี-
พังงา), 43-60 (ยะลา) และ 61-67 (นครศรีธรรมราช)  
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 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียน 67 ตัวอย่าง 
ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 

จากการศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พ้ืนที่ของ
ภาคใต้ โดยนําแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ ทั้งหมด 21 แถบ และโพ
ลิมอร์ฟิซึม 18 แถบ และเมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี 
UPGMA ในโปรแกรม NTSYS พบว่า มีค่าดัชนีความใกล้ชิดอยู่ระหว่าง 0.52-0.95 และสามารถจัดกลุ่มได้
เป็น 6 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างสัมพันธ์กับแหล่งที่มา ส่วนตัวอย่างที่ไม่สัมพันธ์กับแหล่งที่มา
น้ันอาจเป็นเพราะ ชาวสวนนําเมล็ดพันธ์ุจากแหล่งอ่ืนมาปลูกในสวนของตนเอง ทําให้มีคามหลากหลาย
ทางพันธุกรรมสูง (ภาพที่ 28) โดยมีประชากรกระจายตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 นางงาม, เขียวใหญ่ 2, โตน 5, ว่ินยาว, โตน 4, หน้าโตน, วอน, เรียน
เบา, โตน 1, ขมิ้น, เล็บครุฑ, แกลบ, หนามดํา, เขียวใหญ่ 1, โตน 6, หนามหลิบ, โตน 3,  
ปากทาง, ลุงถม 2, ท้อนตี, สีขวัญ, เขียวนุ้ย, ลุงถม 4, เบตง 6, โตน 2, ลุงถม 5, เขียวกลางเกาะ,  
เบตง 17, เหนือคลอง 2, ลุงถม 3, ไอ้บาตร, หนามดํา, รอก, หนุน, ไอ้ล้าน, ไอ้เขือ 1, ไอ้เขือ 2, ไอ้ปลิง, ขี้
แตก, และ เบตง 11  

กลุ่มที่ 2 เบตง 2, กะปง 2, เบตง 1, กะปง 3, เหนือคลอง 1 และเบตง 3 
กลุ่มที่ 3 กะปง 4, เบตง 5, เบตง 10, ขี้ดูก, เบตง 4, เบตง 9 และเบตง 16 
กลุ่มที่ 4 เบตง 7,  เบตง 8,  เบตง 12,  เบตง 14,  เบตง 15, เบตง 13  

และ เบตง 18 
กลุ่มที่ 5 ลุงถม 6, สาลิกา 1, สาลิกา 2, สาลิกา 4, สาลิกา 3 และกะปง 1 
กลุ่มที่ 6 ลุงถม 1 
จากการจัดกลุ่มข้างต้น เห็นได้ว่ากลุ่มที่ 1 มีประชากรมากที่สุด และประชากร

ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจาก อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สวนที่ 1 และกลุ่มที่ 6 มีประชากรเพียง 1 
ตัวอย่างคือตัวอย่างจาก อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สวนที่ 2 
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ภาพที่ 28 เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธ์ุของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องหมาย 
   ไมโครแซทเทลไลท์ 6  เครื่องหมาย  
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5. ผลการวิเคราะห์พันธุกรรมด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดีร่วมกับเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 
จากการศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 จังหวัด

ของภาคใต้ โดยนําแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี 8 ไพรเมอร์ ร่วมกับไมโครแซท
เทลไลท์ 6 ไพรเมอร์ ทั้งหมด 169 แถบ ไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วย
โปรแกรม NTSYS พบว่า มีค่าดัชนีความใกล้ชิดอยู่ระหว่าง  0.52-0.95  โดยตัวอย่างที่มีความใกล้ชิดกัน
มากที่สุดคือ ขมิ้นกับโตน 2 ส่วนตัวอย่างที่มีความใกล้ชิดกันน้อยที่สุดคือ เบตง 5 กับสาลิกา 4 และ
สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 5 กลุ่ม (ภาพที่ 29) โดยมีประชากรกระจายตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

กลุ่มที ่1 นางงาม, เขียวใหญ ่1, หนามหลิบ, เขียวใหญ ่2, ไอ้บาตร, หน้าโตน,  
ปากทาง, ว่ินยาว, แกลบ, หนามดํา, ลุงถม 6, เบตง 15, หนิมนํ้า, รอก, หนุน, เขียวกลางเกาะ, ท้อนตี, 
ขมิ้น, โตน 2, สีขวัญ วอน, เล็บครุฑ, เรียนเบา, โตน 1, โตน 3, โตน 4, โตน 5 และ โตน 6 

กลุ่มที่ 2 เขียวนุ้ย, ขี้ดูก, ขี้แตก, ไอ้ล้าน, ไอ้เขือ 1, ไอ้เขือ 2, ไอ้ปลิง, เบตง 16, 
เบตง 17, เบตง 18, เบตง 1, เบตง 2, เบตง 3, เบตง 5, เบตง 6, เบตง 4, เบตง 9, เบตง 7, เบตง 8,  เบ
ตง 12, เบตง 13, เบตง 14, เบตง 10 และ เบตง 11 

กลุ่มที่ 3 สาลิกา 1, สาลิกา 2, สาลิกา 3, สาลิกา 4, กะปง 1, กะปง 2, กะปง 3, 
กะปง 4, เหนือคลอง 1 และ เหนือคลอง 2 

กลุ่มที่ 4 ลุงถม 1, ลุงถม 2, ลุงถม 3, ลุงถม 4 และ ลุงถม 5 
จากการจัดกลุ่มข้างต้น เห็นได้ว่ากลุ่มที่ 1 มีประชากรมากที่สุด และประชากร

ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างจาก อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา สวนที่ 1 
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ภาพที่ 29 เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธ์ุของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีจากจํานวน  
            8 ไพรเมอร์ ร่วมกับไมโครแซทเทลไลท์ 6  
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ตารางที่ 7 แสดงตารางเก็บข้อมูลของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พื้นที่ 

พันธุ์ 
(รหัส) 

สถานที ่
ขนาดผล ความหนา 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ คะแนน น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) เปลือก (cm) 

ขมิ้น 
ต.ทุ่งขมิ้อ.นาหม่อม 

1 45 12.5x16 0.9 แหลม สูง บาง เละ 
เหลืองหม่น 

กลิ่นอ่อน หวานปานกลาง 3.5 
G-Y 162 B 

วิ่นยาว 
ต.ทุ่งขมิ้อ.นาหม่อม 

0.7 44 7.5x11.5 0.7 สูง ปลายแหลม กรอบ 
เหลืองเข้ม 

ไม่ฉุนมาก หวานมาก 4.5 
Y 162 B 

แกลบ 
        ต.ทุ่งขมิ้น 

0.35 30 10.8x10.5 0.7 
สั่น ฐานกว้าง 

เหนียว ล่อน 
เหลืองอ่อน 

ไม่ฉุนมาก หวาน มันเล็กน้อย 4 
อ.นาหม่อม ปลายแหลม Y-W 155 A 

หนามดํา 
ต.ทุ่งขมิ้น 

0.9 46 14x14 0.9 
แหลม ปลายสี 

ล่อน เนื่อเนียน 
เหลืองนวล 

ไม่ฉุนมาก หวาน 4 
อ.นาหม่อม น้ําตาลเข้ม Y 11 C 

หนิมน้ํา 
ต.ทุ่งขมิ้น 

0.85 41 7.8x11 1 สั้น ฐานกว้าง 
ข้างนอกเละ 

ล่อน 
Y-W 155 B กลิ่นอ่อน มัน หวานน้อย 4 

อ.นาหม่อม 

รอก 
ต.ทุ่งขมิ้น 

0.9 46 12x12 0.4 
เรียวแหลม  

เละมาก 
เหลืองซีด 

ฉุน หวานปนขม 3 
อ.นาหม่อม สีเขียวอ่อน Y-W 159 B 

หนุน 
ต.ทุ่งขมิ้น 

1.2 41 15x21.5 0.9 
ใหญ่ สั้น หนา เหนียว 

ล่อน 
G-W 157 A ฉุน หวานจัดปนขม 2.5 

อ.นาหม่อม สีเขียวปนน้ําตาล 
เขียวกลาง

เกาะ 
ต.ทุ่งขมิ้น 

0.9 
51 13x17 1.5 

ใหญ่ ปลายป้าน 
เหนียว 

เหลืองทอง 
ฉุน หวาน มัน 4 

อ.นาหม่อม สีเขียวหม่น Y 16 D 

ท้อนตี 
ต.ทุ่งขมิ้น 

1.3 48 14x17 0.4 
เรียวป้าน สีเขียว 

เละ 
เหลืองอ่อน 

มีกลิ่นกํามะถัน 
หวานมัน 

3 
อ.นาหม่อม ปลายสีน้ําตาล Y 13 D ขมเล็กน้อย 

สีขวัญ 
ต.ทุ่งขมิ้น 

0.6 39 12x13 0.5 ใหญ่ สูง 
ติดเมล็ด เหลืองหม่น 

ฉุน หวานปนขม 3.5 
อ.นาหม่อม ผิวนอกกรอบ G-Y 160 C 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พื้นที่ 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล 

ความหนา 
เปลือก (cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ คะแนน น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) 

เล็บครุฑ 
ต.ทุ่งขมิ้น 

0.9 42 13x18 0.7 ยาว ปลายแหลมโค้ง เนื้อยุ่ย ล่อน 
เหลืองอ่อน 

หอม ไม่ฉุน หวานปานกลาง 3 
อ.นาหม่อม Y 10 C 

วอน 
ต.ทุ่งขมิ้น 

0.8 43 14x14.5 0.8 ถี่ เล็ก สีเขียว เละแต่เหนียว 
เหลืองอ่อน 

ไม่ฉุน 
หวาน ขม
เล็กน้อย 

4 
อ.นาหม่อม Y 11 C 

เรียนเบา 
ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อม 0.7 40 12x16 0.4 ยาวเรียว ถี่ เนื้อบาง 

เหลืองอ่อนปนส้ม 
อ่อน หวานน้อย มัน 4 

นาหม่อม Y 8 D 

โตน 1 โตนงาช้าง 0.95 40 12x18 0.82 
หนามห่าง สั้น ฐานกว้าง  

บาง เหนียว  ขาวอมเหลืองซีด หอม ไม่ฉุน หวานมัน อร่อย 4 
สีน้ําตาลอมเขียว 

โตน 2 
บ้านโตนงาช้าง 

อ.รัตภูมิ 
1.4 43.5 15.5x18.2 1.42 

สูง เรียวแหลม สีเขียว 
บาง เหนียว  เหลืองนวลอมส้ม 

อ่อน  
หวมมัน  3 ปลายสีน้ําตาล ปลายงอ มีกลิ่นกํามะถัน 

เล็กน้อย   

โตน 3 
บ้านโตนงาช้าง 

อ.รัตภูมิ 
1 49 11.2x13.6 0.7 

สูง เรียวบาง ปลายแหลม 
บาง เละ เหลืองอ่อน หอม ไม่ฉุน มัน ไม่ค่อยหวาน 2 งอเหมือนตะขอ สีน้ําตาล 

อ่อน ฐานสีเขียว 

โตน 4 
บ้านโตนงาช้าง 

อ.รัตภูมิ 
1.68 55.5 17x19 1.2 

หนามห่าง ใหญ่ป้าน หนาปานกลาง 
เหลืองนวล หอม ไม่ฉุน 

หวานจัด มัน 
อร่อย 

5 
ทรงพีระมิด สีเขียวเทา เหนียว ล่อน 

โตน 5 
บ้านโตนงาช้าง 

อ.รัตภูมิ 
1.14 46.5 14.2x16.7 0.7 

สั้นฐานกว้างปลายแหลม หนาปานกลาง 
เหลืองอ่อน อ่อน  หวานน้อย มัน 3 

สีน้ําตาลอมเทา ค่อนข้างแข็ง 

โตน 6 
บ้านโตนงาช้าง 

อ.รัตภูมิ 
1.18 46 12.5x19.1 1 

สูง ปลายแหลม  ค่อนข้างบาง 
เหลืองอมเทา มีกลิ่นกํามะถัน ค่อนข้างจืด 1 

งอเล็กน้อย สีเขียวเหลือง เละมาก 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พื้นที่ 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล 

ความหนา 
เปลือก (cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ คะแนน น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) 

ลุงถม 1 
ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อม สงขลา 

1 44 11.3x13 0.6 
สั้น ฐานกว้าง บาง เนียน เหลืองเข้ม 

ไม่ฉุน 
หวาน มัน  

4.5 
ปลายเรียว เหนียวแต่เละ Y 11 B ขมเล็กน้อย 

ลุงถม 2 
ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อมสงขลา 

1.2 44.6 12x19.4 0.6 
หนามห่าง 

เนียน หนา 
เหลืองนวล 

กลิ่นอ่อน หวานจัด 4.5 
ใหญ่ สั้น Y 11 B 

ลุงถม 3 
ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อม สงขลา 

1.1 46.5 12x14 0.7 
ฐานกว้าง สั้น 

หนา เละ 
เหลืองอ่อน 

กลิ่นอ่อน หวาน 4.5 
ปลายเล็ก Y 4 D 

ลุงถม 4 
ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อมสงขลา  

0.9 43.1 10.4x12.9 0.7 
เรียวแหลม 

เละ 
เหลืองอ่อน 

ฉุนเล็กน้อย หวาน มัน  4 
ฐานกว้าง  Y 4 D 

ลุงถม 5 
ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อม  

0.5 39 10x10.2 0.7 แหลม สูง เละ 
เหลืองหม่น กลิ่นแรง 

ค่อนข้างขม 2.5 
GY 160 D มีกลิ่นกํามะถัน 

ลุงถม 6 
ต.ทุ่งขมิ้น 
อ.นาหม่อมสงขลา 

0.4 36.7 7.3x9 0.5 
แหลม สูง 

หนา ไม่เละ 
เหลืองอ่อน 

ค่อนข้างฉุน 
หวานปานกลาง 

3.5 
สีเขียวเข้ม Y 10 D มัน ขมเล็กน้อย 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พื้นที่ 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล ความหนา 

เปลือก 
(cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ คะแนน น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) 

สาริกา 4 อ.กะปง พังงา 1.9 56.5    19 x 19 1.13         แหลมสูง เนื้อหนา เมล็ด
เล็ก 

green-yellow 1D ค่อนข้างอ่อน หวาน มัน  

  
กะปง 2 
(พังงา 2) 

กะปง พังงา 2 53 18 x 21 0.51 
เรียวเล็ก  

เนื้อหนา เละ  yellow 3D 
ค่อนข้างฉุน หวานปนขม 

4 
ไม่ค่อยแหลม   เล็กน้อย 

กะปง 3 
(พังงา 3) 

ร้านค้า กะปง พังงา 1 36  17 x 18 0.94 
หนามแหลม เนื้อเนียน 

yellow 2D 
ค่อนข้างฉุน หวานน้อย 

4 
ไม่สม่ําเสมอ ไม่เละ   มัน 

เบตง 1 
78 ม 4 ต. ตาเนาะแมเราะ 

อ. เบตง จ.ยะลา 
2.5 46 13x18 0.9 

หนามห่าง ค่อนข้างบาง เหลืองหม่น 
ฉุน มัน หวานน้อย 3 

สั้น ปลายแหลม เหนียว ล่อน GY 160 B 

เบตง 2 
78 ม 4 ต. ตาเนาะแมเราะ 

อ. เบตง จ.ยะลา 
2 53.2 15.2x21.5 1.1 

หนามห่าง เนื้อเหนียว ล่อน   
ไม่ฉุน 

หวานน้อย 
3.5 

ฐานกว้าง ปลายสอบ ค่อนข้างหนา Y 10 D มัน ขมเล็กน้อย 

เบตง 3 
78 ม 4 ต. ตาเนาะแมเราะ 

อ. เบตง จ.ยะลา 
2.2 51 13.7x18.5 0.5 

ฐานกว้าง เนื้อบาง   
ไม่ฉุน 

หวานปานกลาง 
4.5 

สั้น ปลายแหลม ล่อน YG 9 D มัน 

เบตง 4 
78 ม 4 ต. ตาเนาะแมเราะ 

อ. เบตง จ.ยะลา 
2.8 60 16x21.4 0.5 

หนามห่าง เนื้อน้อย มีเยื่อ สีซีด 
มีกลิ่นกํามะถัน จืด 2.5 

สูง ใหญ่ 
ระหว่างเนื้อกับ

เมล็ด 
W 155 A 

เบตง 5 
78 ม 4 ต. ตาเนาะแมเราะ 

อ. เบตง จ.ยะลา 
1 44 12x14.5 1.1 

สั้น ห่าง 
บาง ติดเมล็ด 

ขาวซีด 
ไม่ฉุน 

หวาน 
4 ฐานกว้าง ปลาย

แหลม 
W 155 C มันเล็กน้อย 

 



50 

 

ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พื้นที่ 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล 

ความหนา 
เปลือก (cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ คะแนน น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) 

เบตง 6 
78 ม 4 ต. ตาเนาะแม
เราะ อ. เบตง จ.ยะลา 

1.3 47.5 12.4x16.5 1.2 
เรียวยาว  ค่อนข้างบาง   

กลิ่นอ่อน หวานปานกลาง 3 
ปลายแหลม ล่อน W 155 B 

เบตง 7 “ 1.1 45 14x17 1 
หนามถี่  เนื้อเยอะ หนา   กลิ่นอ่อน 

หวาน มัน 4 
เล็กสูง เละ YG 160 D   

เบตง 8 “ 2.8 56 15.4x22.5 1.3 
หนามใหญ่ สั้น ป้อม 

เนื้อค่อนข้างหนา 
  มีกลิ่นกํามะถัน ขม 

3 
ปลายเป็นติ่งแหลม GY 160 D เล็กน้อย ปร่าลิ้น 

เบตง 9 “ 1.5 47.7 13.2x18.9 1.4 
ห่าง สั้น 

เนื้อหนา 
  

กลิ่นอ่อนมาก 
หวาน มัน 

4.5 
ฐานกว้าง Y 10 C คล้ายหมอนทอง 

เบตง 10 “ 1.5 49.6 13.6x20 1.5 
หนามห่าง สั้นมาก เละมาก หนา   

ฉุนเล็กน้อย 
หวานปานกลาง 

3 
ปลายแหลม ค่อนข้างล่อน W 155 A มีรสขมเล็กน้อย 

เบตง 11 “ 3.4 51.2 16.4x24.5 1.7 หนามใหญ่ สั้น ห่าง เนื้อหนา กรอบ 
  

กลิ่นอ่อนมาก 
หวานน้อย 

3 
GY 162 D มัน  

เบตง 12 “ 1.1 48.3 12.6x18.6 1.7 
หนามถี่  

เนื้อหนา เนียน 
  

ฉุนเล็กน้อย 
หวานปานกลาง 

3 
เรียวแหลม YG 160 D มัน ขมเล็กน้อย 

เบตง 13 “ 3 55 12.5x25 1.3 
ใหญ่ สูง  

เละ 
  

ไม่ฉุน 
หวาน 

4 
สีเขียวสด GY 160 D มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย 

เบตง 14 “ 1.3 47.5 14.5x16 1.8 ถี่ เล็ก เละ 
  ไม่ฉุน มีกลิ่น

เฉพาะ 
หวานจัด 

3.5 
W 155 A ขม 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) แสดงตารางเก็บข้อมูลของทุเรียน 67 ตัวอย่าง จาก 5 พื้นที่ 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล 

ความหนา 
เปลือก (cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ คะแนน น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) 

เบตง 15 
 ม 4 ต. ตาเนาะแม
เราะ อ. เบตง จ.

ยะลา 
3 65 15.3x23 1.6 

หนามถี่ เรียวสูง เนื้อเละ   
กลิ่นอ่อน 

หวานจัด 
4.5 

ปลายแหลม ล่อน Y 11 A รสคล้ายชะนี 

เบตง 16 เบตง 1.2 48 13x15.3 1.1 
หนามห่าง สั้น ค่อนข้างหนา   

อ่อน 
หวาน มัน 

3.5 
ปลายสอบแหลม ล่อน GY 160 D เนื้อเย็น 

เบตง 17 เบตง 2 53.7 15.3x20.7 1.1 
หนามถี่ สั้น เนื้อเหนียว ล่อน   

กลิ่นอ่อนมาก 
มัน  

3.5 
ปลายแหลม ผิวนอกกรอบ GY 162 C หวานปานกลาง 

เบตง 18 เบตง 2.2 58.5 18.2x18.7 1.3 ใหญ่ ห่าง 
เนื้อหนา กรอบ   

อ่อน หวานเย็นๆ 3 
แห้ง ล่อน Y 5 D 
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ข้อมูลชุดที่ 2 การศึกษาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของตัวอย่างทเุรียนพื้นบ้านในพืน้ที ่8 จังหวัด
ทางภาคใต้ รว่มกับลักษณะทางสณัฐานวิทยาของผล และคณุภาพการบริโภคจํานวน 50 ตัวอย่าง 
 
 สําหรับการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผล และคุณภาพในการบริโภคนั้น ได้
ทําการศึกษาโดยเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ขนาดผล นํ้าหนัก ความหนาเปลือก ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สี 
กลิ่น รสชาติ และคะแนนความพึงพอใจ (1-5 คะแนน) โดยได้ทําการเก็บตัวอย่างเพ่ิมใน 8 พ้ืนที่ภาคใต้ 
ดังน้ี (ตารางที่ 8-17 และภาพที่ 30-37) 
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        กระบี่1          กระบี่2   

       

        กระบี่3          กระบี่4 

        

        กระบี่5          กระบี่6 

       

        กระบี่ 7           กระบี่8 

ภาพที่ 30 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านที่เก็บจากจังหวัดกระบี่  
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        กระบี่ 9          กระบี่10 

ภาพที่ 30 (ต่อ) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดกระบี่  

    

                               ขุนทอง                                                              สองปาง 

      

                               ป่าขม้ิน                                                             ปากท่อ1 

    

                               กิ่งหัก                                                               หลังบ้าน 

ภาพที่ 31 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดพังงา  
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                              สาวนุ้ย                                                             มดแดง 

    

                               ขม้ิน1                                                                  ขม้ิน2 

    

                               อีพริก                                                                ข้างบาดาล 

     

                                ข้างทาง                                                            มังคุด 
ภาพที่ 31 (ต่อ) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดพังงา  
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                              ไอ้โถน                                                             หลังโรงก๊อง 

ภาพที่ 31 (ต่อ) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดพังงา  
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ตารางที่ 8 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดกระบี่ และพังงา 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล ความหนา 

เปลือก (cm) ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 
คะแนน 

(5 คะแนน) น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) 

1. กระบี่1 
อ.เมือง 
จ.กระบี่ 1.2 50 13x15 1 แหลมตรง หนา ล่อน สีซีด ฉุนเล็กน้อย 

ค่อนข้างจืด 
ขมเล็กน้อย 2.5 

2. กระบี่2 ,, 0.9 43.5 12.5x12.5 1 เว้าปลายแหลม เละ เหลืองนวล แรง หวาน 3 

3 .กระบี่3 ,, 1.8 52 12.6x12 1.5 นูนปลายแหลม เละ ติดเมล็ด เหลืองนวล ฉุนเล็กน้อย มันปนขม 3.5 

4. กระบี่4 ,, 1.2 49 14x13.5 0.5 แหลมตรง ล่อน ไม่เละ เหลืองอ่อน ค่อนข้างอ่อน มัน จืด 2.5 

5. กระบี่5 ,, 0.4 35 9.5x10 0.5 แหลมตรง บาง ไม่เละ เหลืองอ่อน อ่อน หวาน มัน 4.5 

6.กระบี่6 ,, 1.1 45 12x12 1 นูน ล่อน หนา เหลืองนวล อ่อน หวานมัน 5 

เนียน อร่อย 

7.กระบี่7 ,, 1.7 52.5 12x18 1 นูน ล่อน หนา เหลืองนวล อ่อน หวาน มัน 4 

เนียน 

8.กระบี่8 ,, 2.6 54 13x20 1 เว้าปลายแหลม ล่อน แห้ง เหลืองเข้ม อ่อน หวาน 3 

หยาบ 

9.กระบี่9 ,, 2 56 16.5x17 0.7 นูนปลายแหลม ล่อน หนา เหลืองส้ม อ่อน หวาน มัน 4 

ละเอียด ขมเล็กน้อย 

10.กระบี่10 ,, 1.6 47 14x20 0.8 โค้งงอ แห้ง ละเอียด เหลืองนวล อ่อน หวาน มัน 4 

ล่อน 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดกระบี่ และพังงา 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่

ขนาดผล ความหนา 
เปลือก 
(cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 
คะแนน 

(5คะแนน) น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) 

11.  ขุนทอง ต.ถ้ํา อ.ควนทุ่ง 1.2 53.5 15.5x16.5 0.8 แหลมตรง ล่อน หนา เหลืองนวล ฉุน หวาน มัน 4.5 

จ.พังงา ละเอียด 

12. สองปาง ,, 1.5 52.8 18x18 0.6 เว้าปลายแหลม หนา ละเอียด เหลืองนวล อ่อน หวาน มัน 4.5 

13.  ป่าขมิ้น อ.ตะกั่วป่า 2.1 55 16x25 0.8 นูนปลายแหลม แห้ง หนา เหลืองอ่อน อ่อน หวานปนขม 4.5 

จ.พังงา ล่อน 

14.  ปากท่อ ,, 2 53 14x20 1 แหลมตรง หนา หยาบ เหลืองนวล อ่อน มันปนขม 4 

ล่อน 

15. กิ่งหัก ,, 1.1 47 12x18 0.6 โค้งงอ เละ เนียน เหลืองเข้ม ฉุนเล็กน้อย หวาน มัน 4 

16.  หลังบ้าน ,, 2 54.2 15x19.5 1 แหลมตรง บาง เนียน เหลืองเข้ม อ่อน หวาน มัน 4.5 

17. สาวนุ้ย ,, 2.1 55 14x19.5 0.5 แหลมตรง เนื้อล่อน เหลืองเข้ม อ่อน หวานน้อย 4 

ค่อนข้างหนา 

18. มดแดง 
สวน 700 ไร่ 
อ. เหนือคลอง 

จ.กระบี่ 
0.9 43 11.5x15 1 แหลมตรง ล่อน บาง เหลืองอ่อน อ่อน หวานมัน 4.5 

19. ขมิ้น1 ,, 0.8 43 12x12.5 1.2 โค้งงอ บาง เนียน เหลืองเข้ม อ่อน หวานน้อย 4 

20. ขมิ้น2 ,, 1.1 45.2 10x12.5 1 โค้งงอ บาง ล่อน เหลืองเข้ม อ่อน หวาน 4 

21. อีพริก ,, 0.8 42 11x14.5 0.9 แหลมตรง เละ เหลืองเข้ม อ่อน หวาน 4.5 

22.ข้างบาดาล ,, 1.3 45 13x19.4 0.9 แหลมตรง บาง หยาบ เหลืองนวล มีกลิ่นเฉพาะ หวานจัด 4.5 

ล่อน ปนขม 

23.ข้างทาง ,, 1.1 42.6 11x15 1.1 นูน บาง ล่อน เหลืองอ่อน อ่อน หวานจัด 4.5 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดกระบี่ และพังงา 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่

ขนาดผล ความหนา 
เปลือก 
(cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 
คะแนน 

(5คะแนน) น้ําหนัก (Kg) 
เส้นรอบวง 

(cm) 
กxย (cm) 

24. มังคุด ,, 1 43.5 13x17.5 0.8 นูนปลายแหลม ล่อน หนา เหลืองเข้ม อ่อน หวาน 4.5 

25. ไอ้โถน ,, 1.3 49.6 14.7X16.7 0.9 เว้าปลายแหลม แห้ง หนา เหลืองเข้ม อ่อน หวานน้อย 4.5 

ล่อน 

26. หลังโรงก๊อง “ 1.4 46 14.1x17.9 1.1 แหลมตรง หนา เละ เหลืองอ่อน อ่อน หวานเย็น 4 

ขมเล็กน้อย 
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                                สตูล1        สตูล2 

     

        สตูล3          สตูล4 

  

          วังประจัน 

ภาพที่ 32 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดสตูล  
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ตารางที่ 9 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดสตูล 

พันธุ์ 
(รหัส) 

สถานที ่

ขนาดผล ความหนา 
เปลือก 
(cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ คะแนน 
(5 คะแนน) น้ําหนัก 

(Kg) 
เส้นรอบวง 

(cm) กxย (cm) 
27. สตูล1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 0.9 43 13.2x14.5 0.7 นูน ค่อนข้างบาง สีครีม อ่อน หวานน้อย 4.5 

จ.สตูล 
28. สตูล2 ,, 0.7 40.5 10.6x11 0.6 เว้าปลายแหลม เละ สีครีม อ่อน ขมเล็กน้อย 4 
29. สตูล3 ,, 1.3 40 10.7x15.6 1.2 เว้าปลายแหลม แห้ง เนียน เหลืองอ่อน อ่อนมาก มัน หวานน้อย 4.5 
30..สตูล4 ,, 1.4 49 13x17.6 1 นูนปลายแหลม เนื้อเนียน เหลือง ค่อนข้างฉุน ขม ไม่หวาน 4 

เละ บาง 
31.สตูล 5. 
(วังประจัน) 

ต.วังประจัน อ.ควนโดน 1.2 44 12.5x17.8 1 เว้าปลายแหลม เนียน ไม่เละ ขาวซีด อ่อน มัน ไม่หวาน 4 

จ.สตูล ล่อน ขมเล็กน้อย 
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                              พวงมณี 1                                                          พวงมณี 2 

    

                           พวงมณี 3                                                             พวงมณี 4 

    

                             นาหม่อม 1       นาหม่อม 2 

ภาพที่ 33 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดสงขลา 
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ตารางที่ 10 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่

ขนาดผล ความหนา 
เปลือก 
(cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 

คะแนน 

น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย 
(cm) 

(5 คะแนน)

32.นาหม่อม
1 

อ.นาหม่อม จ.สงขลา 1.1 43 12x18.5 1 แหลมตรง เนียน เละ เหลืองอ่อน ค่อนข้างฉุน หวาน 3 

บาง 
33.นาหม่อม

2 
,, 1.5 43 11.5x19 0.6 แหลมตรง บาง เละ เหลืองอ่อน อ่อน จืด 2 

34.พวงมณี1 ,, 1 39 12x20 1 นูนปลายแหลม เนียน ล่อน เหลืองส้ม อ่อน หวาน มัน 4.5 

35.พวงมณี2 ,, 0.95 42 9.5x18 1 นูนปลายแหลม หยาบ มีเสี้ยน เหลืองส้ม อ่อน หวาน 4 
ล่อน 

36.พวงมณี3 ,, 0.9 39.5 12x17 0.8 นูนปลายแหลม ค่อนข้างเละ เหลืองส้ม ค่อนข้างฉุน หวานจัด 3.5 
มีเสี้ยน 

37.พวงมณี4 ,, 0.9 43 12.3x15 0.8 นูนปลายแหลม ค่อนข้างบาง เหลืองส้ม อ่อน หวานจัด 3.5 
ล่อน 

 



64 

 

    

        บาเจาะ 1       บาเจาะ 2 

ภาพที่ 34 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดนราธิวาส 

    

    

         ไอ้กล้วย        ไอ้หนุน 

ภาพที่ 35 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตารางที่ 11 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดนราธิวาส 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่

ขนาดผล ความหนา 
เปลือก 
(cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 

คะแนน 

น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) (5 คะแนน) 

38.บาเจาะ1 อ.บาเจาะ 1.1 47 12x15 1 โค้งงอ ค่อนข้างเละ บาง เหลืองเข้ม อ่อน หวานมัน 4 
จ.นราธิวาส เนียนละเอียด 

39.บาเจาะ2 ,, 1.2 42 9.2x22.5 1.4 นูน บาง เนียนเหนียว เหลืองเข้ม อ่อน หวานจัด 4.5 
มันเล็กน้อย 

 

ตารางที่ 12 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่

ขนาดผล ความหนา 
เปลือก 
(cm) 

ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 

คะแนน 

น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) (5 คะแนน) 

40..ไอ้กล้วย ต.ควนกลาง อ.พิปูน 1.4 48.5 13x18 1 โค้งงอ ค่อนข้างเละ บาง เหลืองเข้ม อ่อน หวานกําลังดี 4.5 
จ.นครศรีธรรมราช ล่อน มันเล็กน้อย 

41. ไอ้หนุน ,, 1.1 44 13.8x14.5 0.5 เว้าปลายแหลม ค่อนข้างหนา หยาบ เหลืองเข้ม อ่อน 
หวานน้อย 

มัน 
4.5 

ปนขม 
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                     ชุมพร 1             ชุมพร 2 

  

ชุมพร 3 

ภาพที่ 36 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดชุมพร 
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ตารางที่ 13 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดชุมพร 
 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล ความหนา 

เปลือก (cm) ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 
คะแนน 

น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) (5 คะแนน) 

42. ชุมพร 1 
ต.วังใหม่ อ.เมือง 

จ.ชุมพร 
2 54.5 13.5x9 0.7 นูน ปลายแหลม กรอบ ไม่เละ เหลืองซีด อ่อน 

หวานน้อย มัน 
ขมเล็กน้อย 

3 

43..ชุมพร 2 ,, 1.3 50.5 13x13.5 1 นูน ปลายแหลม เละ เหลืองซีด อ่อน 
หวาน 

มันเล็กน้อย 
4 

44. ชุมพร 3 ,, 0.9 43.5 10.5x11 0.6 แหลม  เล็ก แห้ง เหลืองซีด ฉุน หวานพอดี 4 
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7. จังหวัดระนอง 
 

  
    ระนอง 1         ลุงสวัสด์ิ         ลุงผล 1 

  
       ลุงผล 2           ลุงผล 3                                                         
          

ภาพที่ 37 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีเก็บจากจังหวัดระนอง 
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ตารางที่ 14 ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของทุเรียนพื้นบ้าน จังหวัดระนอง 

พันธุ์ (รหัส) สถานที ่
ขนาดผล ความหนา 

เปลือก (cm) ลักษณะหนาม ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ กลิ่น รสชาติ 
คะแนน 

น้ําหนัก 
(Kg) 

เส้นรอบวง 
(cm) 

กxย (cm) (5 คะแนน) 

45. ระนอง 1 
อ.กระบุรี  จ.

ระนอง 
0.8 42.5 10x12 0.6 โค้งงอ เนื้อหนา เหลืองนวล 

ฉุน 
เล็กน้อย 

หวาน 
ขมเล็กน้อย 

4 

46.ระนอง 3 ,, - - 10x12.5 0.6 ปลายแหลม เนื้อแน่น ไม่เละ สีซีด อ่อน หวานน้อย 4 
  47.ลุงผล 1 ,, 1.2 53 12.5x14 1 เว้า ปลายแหลม หนา แต่เละ เหลืองอ่อน อ่อน หวาน มัน 4 

48. ลุงผล 2 ,, 1.5 49.5 16x14 1 โค้งงอ 
เนื้อหนา แห้ง 

หยาบ 
สีซีด อ่อน 

หวานปานกลาง 
มัน 

3.5 

49. ลุงผล 3 ,, 1 43 13x13 1.5 เว้า ปลายแหลม เนื้อหนา เนียน เหลืองอ่อน อ่อน หวานปานกลาง 4 

50. ลุงสวัสดิ์ ,, 2.6 53.5 14x12 1 แหลมตรง เนื้อแห้ง สีซีด อ่อน 
หวานมัน 

ขมเล็กน้อย 
4 
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รายละเอียดการดําเนินงาน 
1. จัดกลุ่มทุเรียนตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

โครงการได้เก็บตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านเพ่ิมเติมใน 8 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ กระบ่ี พังงา 
นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา นราธิวาส ระนอง และชุมพร โดยได้เก็บข้อมูลในส่วนของลักษณะทาง
สัณฐานพบว่าเมื่อจัดกลุ่มของทุเรียนพ้ืนโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ รูปร่างผล ลักษณะ
หนาม และสีของเน้ือผล ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังน้ี 

1.1 รูปร่างผล 
จากการศึกษาลักษณะของทรงผลทุเรียนที่เก็บจาก 8 พ้ืนที่ในภาคใต้ พบว่าสามารถ

จําแนกทุเรียนพ้ืนบ้านได้เป็น 8 กลุ่ม ดังแสดงในภาพท่ี 38 
 

            

       

ภาพที่ 38 แสดงลักษณะรูปทรงผลทุเรียนแบบต่างๆ โดย (A) ผลทรงกลม, (B) ผลกลมรี, (C) ผลกลมแป้น  
(D) ผลรูปรี, (E) ผลรูปขอบขนาน, (F) ผลทรงกระบอก, (G) ผลรูปไข่ และ (H) ผลรูปไข่กลับ ตามลําดับ 

1.1.1 กลุ่มท่ีมีรูปร่างผลทรงกลม มี 9 พันธ์ุ ได้แก่ กระบี่ 2 กระบ่ี 5 กระบ่ี 9 ขุนทอง 
ขม้ิน 2 ไอ้โถน ไอ้หนุน ระนอง 1 และ ลุงผล 1 

1.1.2 กลุ่มท่ีมรีูปร่างผลกลมรี มี 12 พันธ์ุ ได้แก่ กระบี่ 1 กระบี่ 7 กระบี่ 9 หลงับ้าน มด
แดง ขมิ้น 1 อีพริก ข้างบาดาล หลงัโรงก๊อง สตูล 1 สตูล 4 และ นาหม่อม 2 

1.1.3 กลุ่มท่ีมีรูปร่างผลกลมแป้น มี 2 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 4 และ ลุงผล 2 
1.1.4 กลุ่มท่ีมรีูปร่างผลรูปรี ม ี7 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 3 กระบ่ี 6 ป่าขม้ิน มังคุด พวงมณี 1 

นาหม่อม 1 และ บาเจาะ 2 

A B C D 

E F G H 
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1.1.5 กลุ่มท่ีมีรูปร่างผลรูปขอบขนาน มี 5 พันธ์ุ ได้แก่ กระบี่ 8 ปากท่อ กิ่งหัก สาวนุ้ย 
และ บาเจาะ 1 

1.1.6 กลุ่มท่ีมีรูปร่างผลทรงกระบอก มี 5 พันธ์ุ ได้แก่ ข้างทาง สตูล 3 พวงมณี ชุมพร 1 
และ ชุมพร 3 

1.1.7 กลุ่มท่ีมีรูปร่างผลรูปไข่ มี 5 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 10 สองปาง สตูล 5 ไอ้กล้วย และ 
ลุงผล 3  

1.1.8 กลุ่มท่ีมีรูปร่างผลรูปไข่กลับ มี 5 พันธ์ุ ได้แก่ สตูล 2 พวงมณี 2 พวงมณี 4 ชุมพร 
2 และ ลุงสวัสด์ิ  
 

1.2 ลกัษณะหนาม 
จากการศึกษาลักษณะของหนามทุเรียนท่ีเก็บจาก 8 พ้ืนที่ในภาคใต้ ในคร้ังน้ีพบว่า

สามารถจําแนกทุเรียนพ้ืนบ้านตามลักษณะหนามได้เป็น 6 กลุ่ม ดังน้ี 
 

                               

   

ภาพท่ี 39 แสดงลักษณะรูปทรงหนามทุเรียนแบบต่างๆ โดย (A) หนามโค้งงอ, (B) หนามเว้า, (C) หนามนูน  
(D) หนามแหลมตรง, (E) หนามนูนปลายแหลม, และ (F) หนามเว้าปลายแหลม ตามลําดับ 

1.2.1 กลุ่มท่ีมีหนามโค้งงอ มี 8 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 10 กิ่งหัก ขมิ้น 1 ขมิ้น 2 บาเจาะ 1 
ไอ้กล้วย ระนอง 1 และ ลุงผล 2 

1.2.2 กลุ่มท่ีมีหนามเว้า มี 1 พันธ์ุ คือ ระนอง 3  
1.2.3 กลุ่มท่ีมีหนามนูน มี 5 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 6 กระบ่ี 7 ข้างทาง สตูล 1 และ บาเจาะ 

2 

D E F 

A B C 



72 

 

1.2.4 กลุ่มท่ีมีหนามแหลมตรง มี 16 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 1 กระบ่ี 4 กระบ่ี 5 ขุนทอง ปาก
ท่อ หลังบ้าน สาวนุ้ย มดแดง อีพริก ข้างบาดาล หลังโรงก๊อง นาหม่อม 1 นาหม่อม 2 ชุมพร 3 และ 
ลุงสวัสด์ิ 

1.2.5 กลุ่มท่ีมหีนามนูนปลายแหลม มี 11 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 3 กระบ่ี 9 ป่าขมิ้น มังคุด 
สตูล 4 พวงมณี 1 พวงมณี 2 พวงมณี 3 พวงมณี 4 ชุมพร 1 และ ชุมพร 2  

1.2.6 กลุ่มท่ีมีหนามเว้าปลายแหลม มี 9 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 2 กระบ่ี 8 สองปาง ไอ้โถน 
สตูล 2 สตูล 3 ไอ้หนุน ลุงผล 1 และ ลุงผล 3 
 

1.3 สีเน้ือ 
จากการศึกษาลักษณะของสีเนื้อผลทุเรียนท่ีเก็บจาก 8 พ้ืนท่ีในภาคใต้ ในครั้งนี้พบว่า

สามารถจําแนกทุเรียนพ้ืนบ้านได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 

    

  
 

ภาพท่ี 40 แสดงลักษณะสีเนื้อผลทุเรียนต่างๆ โดย (A) สีเหลืองส้ม, (B) สีเหลืองเข้ม, (C) สีเหลือง
นวล, (D) สีเหลืองอ่อนและ (E) สีเหลืองซีด ตามลําดับ 

F 

A B C 

D E



73 

 

1.3.1 กลุ่มท่ีมีเนื้อสีเหลืองส้ม มี 6 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 9 พวงมณี 1 พวงมณี 2 พวงมณี 3 
พวงมณี 4 และ บาเจาะ 2 

1.3.2 กลุ่มท่ีมีเนื้อสีเหลืองเข้ม มี 12 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 8 กิ่งหัก หลังบ้าน สาวนุ้ย ขมิ้น 
1 ขมิ้น 2 อีพริก มังคุด ไอ้โถน บาเจาะ 1 ไอ้กล้วย และ ไอ้หนุน 

1.3.3 กลุ่มท่ีมีเน้ือสีเหลืองนวล มี 10 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 2 กระบ่ี 3 กระบ่ี 6 กระบ่ี 7 
กระบ่ี 10 ขุนทอง สองปาง ปากท่อ ข้างบาดาล และ ระนอง 1 

1.3.4 กลุ่มท่ีมีเน้ือสีเหลืองอ่อน มี 11 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 4 กระบ่ี 5 ป่าขมิ้น มดแดง ขา้ง
ทาง หลังโรงก๊อง สตูล 3 นาหม่อม 1 นาหม่อม 2 ลุงผล 1 และ ลุงผล 3 

1.3.5 กลุ่มท่ีมีเน้ือสีเหลืองซีด มี 10 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี 1 สตูล 1 สตูล 2 สตูล 5 ชุมพร 1 
ชุมพร 2 ชุมพร 3 ระนอง 2 ลุงผล 2 และ ลุงสวัสด์ิ 
 

2. ศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
สําหรับการศึกษาความใกลชิ้ดทางพันธุกรรมนั้น ได้ศึกษาโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 2 ชนิด 

คือ เครื่องหมายอาร์เอพีดี และไมโครแซทเทลไลท์ จากผลการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน
ภาคใต้โดยใช้เคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์ โดยใช้คู่ไพรเมอร์ จํานวน 6 คู่ (ตารางท่ี15) โดย
เครื่องหมายแต่ละคู่สามารถแสดงอัลลีลท่ีแตกต่างกันได้ดังภาพที่ 41-46  
 

ตารางที่ 15 แสดงชนิดของไพรเมอร์ และลาํดับเบสของเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ท่ีใช้วิเคราะห์
พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ 

 

Primer 
Sequence    5´        3´ 

      Forward Reward 

MS1CT-7 CAT GGA CAA GAA AGC GAT GA  TGG ATC AGA TGA ATC AGG TTG 

MS1CT-9 CCC TAC GTT ACA TGA TGA TCC A CCA TTT TGC TCC CTT ACT CTT C 

MS1CT-16 TCC CCA GTT TTC GAC AGT CC GAC GTC GTT TTG GAA GGG TA 

MS1CT-27 CAA TGC TTC CAG GTT TCC AT CCT GGC AGG TTA TTT AT 

MS1AAC-2 GAA AAA CTA AGC CCC CAA CC  ATG AAC ACC ACC ACC TCC A 

MS1AAC-19 AGC CCA TTT GGT GCT GTA AT  AGC AAC CTC AGC CAT TGT TT 
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ภาพที่ 41 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-7 โดย M คือ DNA ladder ขนาด 100 bp, K คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดกระบี่, P คือ ตัวอย่าง

ทุเรียนจากจังหวัดพังงา, ST คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสตูล, SK คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสงขลา, N คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดนราธิวาส, NS คือ ตัวอย่างทุเรียนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช, CH คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดชุมพร และ R คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดระนอง  

 

 
 
ภาพที่ 42 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-9 โดย M คือ DNA ladder ขนาด 100 bp, K คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดกระบี่, P คือ ตัวอย่าง

ทุเรียนจากจังหวัดพังงา, ST คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสตูล, SK คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสงขลา, N คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดนราธิวาส, NS คือ ตัวอย่างทุเรียนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช, CH คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดชุมพร และ R คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดระนอง  
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ภาพที่ 43 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-16 โดย M คือ DNA ladder ขนาด 100 bp, K คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดกระบี่, P คือ ตัวอย่าง
ทุเรียนจากจังหวัดพังงา, ST คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสตูล, SK คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสงขลา, N คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดนราธิวาส, NS คือ ตัวอย่างทุเรียนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช, CH คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดชุมพร และ R คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดระนอง  

 

ภาพที่ 44 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1CT-27 โดย M คือ DNA ladder ขนาด 100 bp, K คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดกระบี่, P คือ ตัวอย่าง
ทุเรียนจากจังหวัดพังงา, ST คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสตูล, SK คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสงขลา, N คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดนราธิวาส, NS คือ ตัวอย่างทุเรียนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช, CH คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดชุมพร และ R คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดระนอง  
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ภาพที่ 45 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-2 โดย M คือ DNA ladder ขนาด 100 bp, K คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดกระบี่, P คือ ตัวอย่าง
ทุเรียนจากจังหวัดพังงา, ST คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสตูล, SK คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสงขลา, N คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดนราธิวาส, NS คือ ตัวอย่างทุเรียนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช, CH คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดชุมพร และ R คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดระนอง  

 

ภาพที่ 46 ลักษณะแถบดีเอ็นเอจากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์ด้วยไพรเมอร์ MS1AAC-19 โดย M คือ DNA ladder ขนาด 100 bp, K คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดกระบี่, P คือ ตัวอย่าง
ทุเรียนจากจังหวัดพังงา, ST คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสตูล, SK คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดสงขลา, N คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดนราธิวาส, NS คือ ตัวอย่างทุเรียนจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช, CH คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดชุมพร และ R คือ ตัวอย่างทุเรียนจากจังหวัดระนอง  
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สําหรับการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้ของทุเรียน 50 ตัวอย่าง ด้วย
เครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ จํานวน 6 เครื่องหมาย คือ MS1CT-7, MS1CT-9, MS1CT-
16, MS1CT-27, MS1AAC-2 และ MS1AAC-19 พบว่าทั้ง 6 เคร่ืองหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ 
สามารถแยกความแตกต่างได้ และเมื่อนําข้อมูลข้างต้นมาศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี 
UPGMA ในโปรแกรม NTSYS (version 2.1) พบว่า มีค่าดัชนีความใกล้ชิดอยู่ระหว่าง 0.62-0.98 
และสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่ีมา (ภาพท่ี 47) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย 41 พันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี1 กระบี่3 กระบ่ี4 กระบ่ี5 กระบี่6 กระบ่ี7 กระบี่8 
กระบ่ี9 ขุนทอง สองปาง หลังบ้าน สาวนุ้ย มดแดง ขมิ้น1 ขม้ิน2 อีพริก ข้างบาดาล ข้างทาง มังคุด ไอ้
โถน หลังโรงก๊อง สตูล1 สตูล3 สตูล4 สตูล5 นาหม่อม1 นาหม่อม2 พวงมณี1 พวงมณี2 พวงมณี3 พวง
มณี4 บาเจาะ2 ไอ้กล้วย ไอ้หนุน ชุมพร3 ระนอง1 ระนอง3 ลุงผล1 ลุงผล2 ลุงผล3 และลุงสวัสด์ิ 

กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย 9 พันธ์ุ ได้แก่ กระบี่2 กระบ่ี10 ป่าขมิ้น ปากท่อ1 กิ่งหัก สตูล2 บา
เจาะ1 ชุมพร 1 และชุมพร 2 

Coefficient
0.62 0.72 0.81 0.91 1.00
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 29 
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 44 
 33 
 48 
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ภาพที่ 47 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียน 50 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ด้วย

เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จํานวน 6 คู่ไพรเมอร์ 

I

II



78 

 

 

ส่วนการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้ของทุเรียน 50 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
อาร์เอพีดี โดยคัดเลือกจากไพรเมอร์ที่ให้แถบพอลิมอร์ฟิคชัดเจนท่ีสุดจํานวน 8 ไพรเมอร์ ( รูปท่ี 48-55 ) พบว่าให้
แถบดีเอ็นเอท้ังหมด 88 แถบ เป็นแถบพอลิมอร์ฟิค 79 แถบ คิดเป็น 89.77 เปอร์เซ็นต์ ของแถบดีเอ็นเอท้ังหมด 
เม่ือวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA พบว่า มีค่าดชันีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของตัวอย่างทุเรียนพื้นบ้าน มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.76-0.92  

 

 

ภาพท่ี 48 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบี่, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพร และ  R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPA-19 

 

ภาพที่ 49 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบ่ี, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพรและ R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPAM-03 
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ภาพท่ี 50 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบี่, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพร และ    R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPAM-13  

 

ภาพท่ี 51 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบี่, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพร และ R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPB-01 

 

ภาพท่ี 52 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบี่, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพร และ R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPB-14 
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ภาพท่ี 53 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบี่, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพรและ R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPC-05 

 

 

ภาพท่ี 54 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบี่, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพรและ R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPK-08 

 

ภาพท่ี 55 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 8 พื้นท่ี โดย M 
(marker ขนาด 100 bp) K = กระบี่, P = พังงา, ST = สตูล, SK = สงขลา, N = นราธิวาส, NS = 
นครศรีธรรมราช, CH = ชุมพรและ R = ระนอง ด้วยไพรเมอร์ OPZ-03 
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เมื่อวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA พบว่า มีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของตัวอย่างทุเรียน
พ้ืนบ้านอยู่ระหว่าง 0.76-0.92 โดยสามารถแบ่งกลุ่มของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้ได้เป็น 4 กลุ่ม พบว่าสมาชิกในแต่ละ
กลุ่มไม่สัมพันธ์กับแหล่งปลูกเช่นกัน (ภาพท่ี 56 ) รายละเอียดมีดังน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย 6 สายต้น ได้แก่ กระบี่1 กระบี่2 กระบี่3 กระบี่4 ขมิ้น1 และขมิ้น2 

กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย 41 สายต้น ได้แก่ กระบี่5 กระบี่6 กระบี่7 กระบี่8 กระบี่10 ขุนทอง สองปาง ปา่ขม้ิน 
ก่ิงหัก หลังบา้น สาวนุ้ย มดแดง อีพริก ข้างบาดาล ข้างทาง มังคุด ไอ้โถน หลังโรงก๊อง สตูล1 สตูล2 สตูล3 สตูล4 สตูล5 
นาหม่อม1 นาหม่อม2 พวงมณี1 พวงมณี2 พวงมณี3 พวงมณ4ี บาเจาะ1 บาเจาะ2 ไอ้กล้วย ไอ้หนุน ชุมพร 1 ชุมพร 
2 ชุมพร3 ระนอง1 ระนอง2 ลุงผล2 ลุงผล3 และลุงสวัสด์ิ 

กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย 3 สายต้น ได้แก่ กระบี่9 ปากท่อ1 และลุงผล1 

 

ภาพท่ี 56 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียน 50 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องหมายอาร์เอพีดีจํานวน 8 ไพรเมอร์ 

I 

II 

III 
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 การศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียน โดยนําแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอาร์
เอพีดี 8 ไพรเมอร์ ร่วมกับไมโคร แซทเทลไลท์ 6 เคร่ืองหมาย ท้ังหมด 108 แถบ ไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์และ
ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยโปรแกรม NTSYS พบว่า มีค่าดัชนีความใกล้ชิดอยู่ระหว่าง 0.68-0.91 โดยสามารถ
จัดกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่ม (ภาพท่ี 57) ดังน้ี 
  
 

 

ภาพท่ี 57 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียน 50 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์ด้วย
เคร่ืองหมายอาร์เอพีดีจํานวน 8 ไพรเมอร์ ร่วมกับเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์ จํานวน 6 คู่ไพรเมอร์ 

 

I
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III
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การวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมร่วมกันของตัวอย่างทุเรียนพื้นบา้นท้ัง 2 ชุดจํานวน 117 
สายต้นด้วยเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์ 

           เมื่อนําข้อมูลทั้งสองชุดจํานวน 117 ตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์ร่วมกัน เลือกเฉพาะข้อมูลท่ี
ได้จากการทําเฉพาะไมโครแซทเทลไลท์ โดยวิเคราะห์ความใกล้ชิดทางพันธุกรรม และนํามาสร้างเดน
โดรแกรม 

 จากเดนโดแกรมสามารถจัดกลุ่มทุเรียนพ้ืนบ้านได้เป็น 3 กลุ่ม โดยมีประชากรกระจายตัวอยู่

ในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ (ภาพท่ี 58)  

 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 33 สายพันธ์ุ ได้แก่ โตน5 ปากทาง เบตง11 เบตง5 เบตง2 เบตง12 ขี้

ดูก โตน2 ไอ้เขือ1 เบตง16 เขียวใหญ่2 รอก เบตง6 เบตง15 ลุงถม3 เล็บครุฑ ลุงถม4 หนามหลิบ หน้า

โตน นางงาม โตน3 ไอ้เขือ2 ขมิ้น หนุน เบตง4 เบตง1 เบตง18 เรียนเบา เบตง8 สาริกา3 สาริกา1 หนิม

นํ้า และหนามดํา 
 กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 70 สายพันธ์ุ ได้แก่ กระบ่ี7 กระบี่4 สตูล3 พวงมณี3 ลุงผล1 ข้าง

บาดาล ระนอง1 เหนือคลอง1 สตูล5 กระบ่ี5 ไอ้ล้าน กระบ่ี1 เบตง10 สองปาง กะปง4 สาริกา4 วอน ขี้

แตก กะปง2 ลุงถม1 สตูล4 เหนือคลอง2 พวงมณี4 ระนอง2 สาวนุ้ย พวงมณี2 นาหม่อม1 กระบ่ี3 

ขุนทอง สาริกา2 นาหม่อม2 หลังโรงก๊อง ลุงผล2 ลุงผล3 ข้างทาง ไอ้ท้อน สตูล1 กระบ่ี8 มดแดง บา

เจาะ2 ไอ้หนุน ขม้ิน1 ชุมพร3 ไอ้กล้วย หลังบ้าน ลุงสวัสด์ิ  เบตง7 ขม้ิน2 กระบี่9 พวงมณี1 มังคุด อี

พริก โตน6 โตนตี เบตง13 ว่ินยาว เขียวใหญ่1 โตน1 เขียวนุ้ย เบตง17 เบตง9 L6 ลุงถม5 เขียวกลาง

เกาะ กะปง1 สีขวัญ ลงุถม6 โตน4 กะปง3 

 กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ เบตง3 ลุงถม2 แกลบ กระบี่ 6 เบตง14  

 กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย 9 สายพันธ์ุ ได้แก่ ปากท่อ1 ป่าขมิ้น ชุมพร2 สตูล2 กิ่งหัก ชุมพร1 

กระบ่ี2 กระบี่10 บาเจาะ1   
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ภาพท่ี 58 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ของทุเรียนพ้ืนบ้าน117 ตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครแซทเทล

ไลท์จํานวน 6 คู่ไพรเมอร์ 
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ข้อมูลชุดท่ี 3 การศึกษาความหลากหลายของทุเรยีนพ้ืนบ้าน อ.บ้านตาขุน จังหวัดสรุาษฏร์ธาน ี

 ทําการเก็บตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านในเขต ตําบลเขาพัง และอําเภอพะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุ
ราษฎร์ จํานวน 23 ตัวอย่าง โดยเลือกเฉพาะต้นท่ีให้ผลผลิตในขณะที่ลงพ้ืนที่ ซึงพบว่าทุเรียนส่วน
ใหญ่มีรสชาติดีจริงตามคําบอกเล่า จึงทําเก็บตัวอย่างผล จากสวนต่างๆ (ตารางที่ 16) เพ่ือเก็บข้อมูล
ลักษณะสัณฐาน (ภาพที่ 59)  
 
ตารางที่ 16 พ้ืนท่ีทีเก็บตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้าน อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ลําดับ ชื่อพันธ์ุ ท่ีมาของตัวอย่าง 

KS1 มะพร้าว 1 (KS1) 20 หมู่ 1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 2 สากกะเบือ (KS1) ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 3 เตย (KS1) ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 4 คอกหมู 2 (KS1) 48 ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 5 ตอไฟ 1 (KS1) 289 ม.5 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี (ต้นอยู่ ม. 1) 

KS 6 ควาน (KS1) 20 ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 7 กิ่งงาม (KS1) 11 ม.1 ต.เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 8 หน้าอู่ (KS1) 28  ม.4 ต.พระแสง อ.บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 9 ก้านเพชร (KS1) 73/2 ม.1 ต.เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 10 เขียวเสวย (KS1) 73/2 ม.1 ต.เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 11 ลุงสํารอง  73/2 ม.1 ต.เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 12 แสงจันทร์ 20 ม.2 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 13 โดแหลม 27 ม.2 ต.พระแสง อ.บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 14 ตะขรบ 58 ม.1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 15 พลายงาม ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

KS 16 ป่าม้ิน ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) พ้ืนท่ีทีเกบ็ตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้าน อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลําดับ ชื่อพันธ์ุ ท่ีมาของตัวอย่าง 

KS 17 มุมไฟ 209 ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 18 ริมแดน 67 ม.5 ต. พระแสง อ.บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 19 ยุมทอง 67 ม.5 ต. พระแสง อ.บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 20 สารภี ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 21 สาวนุ้ย ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 

KS 22 ค้ําคาง ม.1 ต. เขาพัง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี (ท่ีดินของวัดเขาพัง) 

KS 23 ขมิ้น 1 (อรัญญา) 2  ม.2 ต. พระแสง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี 
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ภาพท่ื 59 ลักษณะผลทุเรียนพ้ืนบ้าน อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 
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ภาพท่ี 59 (ต่อ) ลักษณะผลทเุรียน อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 
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ภาพท่ื 59 (ต่อ) ลักษณะผลทเุรียน อ. บ้านตาขุน จ.สุราษฏร์ธานี 

 
 เลือกใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในการตรวจสอบความหลากหลายและความสัมพันธ์
ใกล้ชิดทางพันธุกรรม จากการศึกษาความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 23 
ตัวอย่าง จากพ้ืนที่ต่างๆ ของ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี จากการใช้เทคนิคเครื่องหมายไมโครแซท
เทลไลท์ พบว่าได้แถบดีเอ็นเอท้ังหมด 19 แถบ (อัลลีล) เป็นแถบพอลิมอร์ฟิซึมจํานวน 17 แถบคิด
เป็น 89.42 เปอร์เซนต์ 
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ภาพท่ี 60 รูปแบบแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์โดยใช้คู่ไพรเมอร์ MS1CT7 
และ MS1CT9  
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ภาพท่ี 61 รูปแบบแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์โดยใช้คู่ไพรเมอร์ MS1CT16 
และMS1CT27 
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ภาพท่ี 62 รูปแบบแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์โดยใช้คู่ไพรเมอร์ MS1AAC2 

และMS1AAC19 
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 เม่ือทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA จาก
โปรแกรม NTSYSpc (Version 2.10m) พบว่ามีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.37-
0.95 พันธ์ุสาวนุ้ยกับตอไฟ และสาวนุ้ยกับตะขรบมีความห่างไกลทางพันธุกรรมสูงสุด (ค่าดัชนีความ
ไกล้ชิดทางพันธุกรรม 0.37) ส่วนคู่ท่ีมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมากที่สุดที่มีค่าดัชนีความไกล้ชิดทาง
พันธุกรรม 0.95  มี 3 คู่คือ เขียวเสวยกับเตย ป่ามิ้นกับเขียวเสวย และ ค้ําคางกับยุมทอง และ
สามารถจัดกลุ่มได้ท้ังหมด 3 กลุ่ม โดยมีประชากรกระจายตัวอยู่ในกลุ่มต่างๆ ดังน้ี  
 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 8 สายต้น ได้แก่ มะพร้าว1 ควาน สากกะเบือ สารภี ยุมทอง ค้ําคาง 

สาวนุ้ย และโดแหลม 
 กลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วย 12 สายต้น ได้แก่ เตย เขียวเสวย กิง่งาม ป่ามิ้น คอกหมู 2 ลุงสํารอง 

หน้าอู่ แสงจันทร์ มมุไฟ พลายงาม ริมแดน และขมิ้น  
 กลุ่มท่ี 3 ประกอบด้วย 3 สายต้น ได้แก่ ตอไฟ1 ตะขรบ และก้านเพชร 

  ภาพรูปแบบของแถบดีเอ็นเอดังแสดงในภาพท่ี 60-62 และเดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์
ใกล้ชิดทางพันธุกรรมดังแสดงในภาพท่ี 63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 63 เดนโดรแกรมแสดงความสัมพันธ์ของทุเรียนพ้ืนบ้านในเขตอําเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จํานวน 23 ตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครแซทเทลไลท์ 

Coefficient
0.62 0.70 0.78 0.86 0.95

uar

 ma-prao1 

 kwan 

 sak-kra-buar 

 sarapee 

 yumthong 

 kum-kang 

 sao-nui 

 dolaem 

 teoy 

 keaw-sa-wei 

 king-ngam 

 pa-mint 

 kok-moo2 

 lungsum-rong 

 na-u 

 sangjan 

 mum-fai 

 play-ngam 

 rimdan 

 kamin 

 tor-fai1 

 takrob 

 kanpetch 

I 

II 
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การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าทุเรียนพ้ืนบ้านในแปลงปลูก 
 
นําต้นทุเรียนพ้ืนบ้านที่คัดเลือกจากการเก็บตัวอย่างมาศึกษา และปลูกไว้ท่ีสถานีวิจัยและ

ฝึกภาคสนามเทพา คณะทรพัยากรธรรมชาติ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลาจํานวน 20 พันธ์ุๆ ละ 3 
ซํ้าๆละ 1 ต้น ระยะปลูก 7x7 เมตร โดยขุดหลุดขนาดกว้าง 50x50 ซม. ใช้หน้าดินผสมป๋ยคอก และ
ปุ๋ย 15-15-15 ปริมาณ 200 กรัม คลกุเคล้าให้เข้ากนัดี ย้ายปลูกเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 1 ปี 
หลังจากนั้นทําการวัดการเจริญเติบโตทุก 1 เดือน ลักษณะที่วัดได้แก่ ความสูงของต้น เส้นผ่าน
ศูนย์กลางลําต้น จํานวนใบ และขนาดใบ 

 สายพนัธุท่ี์ศกึษา 
พันธ์ุที่คัดเลือกปลูกลงแปลงได้แก่พันธ์ุดังต่อไปนี้ 

 พังงา 3 (ป่าขมิ้น)  พังงา 4 (ปากทาง)  ลุงสวัสด์ิ บาเจาะ 2  ขมิ้น 2  สตูล 1  มดแดง  UK 
(4) ข้างทาง 700 ไร่ (1),  700 ไร่ (3) หรือขมิ้น 2 ไอ้กล้วย บาเจาะ 1 ไอ้หนุน วังประจัน 1 ระนอง 4 
ระนอง 1 ระนอง 3 อีพริก โดยมีพันธ์ุพ้ืนเมืองมาเลเซีย และ หลงลับแล เป็นพันธ์ุเปรียบเทียบ   
 

ผลการศึกษา 
    จากการศึกษาการเจริญเติบโตในแปลงปลูกของทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ จํานวน 18  สาย

พันธ์ุ โดยมีสายพันธ์ุพ้ืนบ้านมาเลเซีย 1 สายพันธ์ุ และหลงลับแล สายพันธ์ุพ้ืนเมืองอุตรดิตถ์ เป็นสาย
พันธ์ุเปรียบเทียบรวมเป็น 20 สายพันธ์ุ มีรายละเอียดดังนี้ 

ความสูง 
พบว่าทุเรียนพ้ืนบ้านมาเลเซีย เจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดโดยมีความสูงในเวลา 12 เดือน 235. 33 

ซม. ตามด้วยพันธ์ุไอ้หนุน และลุงสวัสด์ิ ( 208.50 และ 182.33 ซม.ตามลําดับ) ส่วนพันธ์ุท่ีมีการ
เจริญเติบโตในระยะแรกช้าที่สุดคือพันธ์ุอีพริก (ตารางท่ี 17 และภาพที่ 68 ) 

  

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
จากการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้นของทุเรียนพันธ์ุต่างๆ 20 พันธ์ุในระยะ 1 ปีแรกที่ลงปลูก

ในแปลง พบว่าพันธ์ุไอ้กล้วยมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด (32.09 มม.) ตามด้วยพันธ์ุมาเลเซีย ไอ้
หนุน  และลุงสวัสด์ิ โดยมีขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 31.92, 31.75 และ 27.25 มม. ตามลําดับ ส่วน
พันธ์ุที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยท่ีสุดคือพันธ์ุ 700 ไร่ (3)  9.92 มม. (ตารางที่ 18 และภาพท่ี 
69) 
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จํานวนใบ 
จากการนับจํานวนใบที่พืชสร้างในระยะเวลา 1 ปีหลังย้ายปลูกลงแปลงพบว่าทุเรียนพันธ์ุไอ้

กล้วยมีจํานวนใบสูงสุด 1,089 ใบ ตามด้วยพันธ์ุไอ้หนุน และพื้นเมืองมาเลย์ มีจํานวนใบ 802 และ 
576 ใบ ตามลําดับ (ตารางที่ 19 และภาพที่ 70 )  
 

ขนาดใบ 
จากการวัดขนาดใบของต้นทุเรียนที่ปลูกในแปลงทดสอบพันธ์ุพบว่า ในจํานวน 20 พันธ์ุ 

ทุเรียนพ้ืนบ้านพันธ์ุระนอง 1 มีขนาดใบใหญ่ท่ีสุด เท่ากับ 15.07 x 4.8 ซม.(ยาว x  กว้าง) รองลงมา
ได้แก่ พันธ์ุสตูล และ ไอ้หนุนและมีขนาดใบ 14 x 14.9 และ 14.01x 4.93 ซม. ตามลําดับ พันธ์ุท่ีมี
ขนาดใบเลก็ที่สุดคือพันธ์ุ ขมิ้น 2 หรือ 700 ไร่ (3) มีขนาดใบ 7.7 x 2.8 ซม. (ตารางที่ 20)  

 

  
 

ภาพท่ี 64 ต้นกล้าทุเรียนท่ีเตรียมไว้คัดเลือกพันธ์ุ และเป็นต้นกล้าสําหรับใช้เป็นต้นตอ 
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ภาพท่ี 65 ต้นกล้าทุเรียนท่ีคดัเลือกลงปลูกในแปลงระยะเริ่มต้น 
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                      พันธ์ุพังงา (3)       พันธ์ุไอ้กล้วย 

 

 

 

 

 

 

                           พันธ์ุไอ้หนุน        พันธ์ุขมิ้น 2 (700 ไร่ 3) 

 

 

 

 

 

 

       พันธ์ุมาเลเซีย    พันธ์ุสตูล 1 

ภาพท่ี 66 ตัวอย่างพันธ์ุทุเรียนที่ปลูกในแปลงทดสอบพันธ์ุ ณ สถานีวิจัยและฝึกภาคสนามเทพา คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ อ. เทพา จ. สงขลา11 เดือนหลังย้ายปลูกลงแปลง 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พันธ์ุบาเจาะ (1)       พันธ์ุลุงสวัสดิ์ 

 

 

 

 

 

 

พันธ์ุพังงา 4        พันธ์ุระนอง1 

 

 

 

 

 

 

 

     พันธ์ุบาเจาะ 2       พันธ์ุมดแดง 

ภาพท่ี 67 ตัวอย่างพันธ์ุทุเรียนที่ปลูกในแปลงทดสอบพันธ์ุ ณ สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา 11 
เดือนหลังย้ายปลูกลงแปลง 
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 ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยความสูง (ซม.) ของต้นทุเรียนพื้นบ้านจํานวน 20 พันธุ์ในแปลงสถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 

พันธุ์ / เดือน  พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
พังงา (3) ป่าขมิ้น  - 96.33 97.83 98.5 98 102 109.67 113 125 132.5 135.17 
พังงา (4) ปากท่อ -  84 87.33 74 74.5 77.5 83.5 88.88 99.38 102.38 105.88 
มาเลยเซีย 129.5 158 160 166.33 170.67 177.33 192 212.5 225.33 233.33 235.33 
ลุงสวัสดิ์ -  147.5 147.83 149.67 149.67 152.67 158.33 160 170 180.67 182.33 
บาเจาะ (2) -  71.83 72.67 70 68.67 70.67 71.33 73.67 74.17 80.33 83.67 
ขมิ้น 2 (700 ไร่ 3) -  60.5 61.25 61 59 51 49.5 52.75 56.5 73.25 76 
สตูล 1 103.5 85.88 87.5 89.75 101.25 104 115 121 136.88 148.63 159.13 
มดแดง -  110 111 116.33 115 117.33 120 122.33 131 135.33 139.5 
UK (4) -  98 98.25 99 101 106 124 129.25 136.5 142.5 142.5 
หลงลับแล -  107 108 110 114 115 130 134 144.5 160 170 
ข้างต้นก้านยาว
(ข้างทาง) -  79 80 107 109 113.5 113.5 113.25 117 120.5 120.25
700 ไร่ (1)  - 69 55.5 56.5 55 58.5 60 63 67.5 69.25 71
ไอ้กล้วย 71.5 72 77 94 96 112 120 132 150.5 155 148.5
บาเจาะ (1)  - 81.5 82 82 80 83 86 87 98 105.5 120 
ไอ้หนุน 77.5 83 89 91 90 95 129 140 173 190 208.5 
วังประจัน (1)  -   84 90 84 84 84 83 89 91.5 96 
ระนอง (4) -  60 62 64 60 61 61 67 68 74.5 76.5 
ระนอง (1) -  79 80 82 83 87 87 87 91 96.5 96.5 
ระนอง (3) -  59 60 60 61 63 69 70 78 85 92 
อีพริก -  40 40 40 38 39 38 38 38 * *

หมายเหตุ *  ยอดตาย  
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ภาพที่ 68 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยความสูงของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 20 พันธ์ุอายุ 11 เดือน หลังย้าย
ปลูกในแปลง ณ สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 
2560 
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 ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ของต้นทุเรียนพื้นบ้านอายุ 11 เดือนหลังย้ายปลูกจํานวน 20 พันธุ์ในแปลง ณ สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา
ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 

พันธุ์ / เดือน  พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
พังงา (3) ) ป่าขมิ้น -  12.72 12.86 13.63 13.9 14.74 16.65 18.44 19.68 21.52 23.51 
พังงา (4) ปากท่อ  - 11.12 11.72 11.03 11.63 12.77 13.54 14.76 15.89 16.95 17.92 
มาเลเซีย 12.325 13.78 14.33 16.39 17.73 20.08 23.89 26.90 28.50 29.76 31.92 
ลุงสวัสดิ์ -  16 15.61 16.05 16.79 17.84 19.65 22.49 23.34 25.40 27.25 
บาเจาะ (2) -  11.31 11.93 11.37 11.92 11.94 12.78 13.79 13.87 13.91 14.85 
ขมิ้น 2 (700 ไร่ 3) -  8.73 9.07 8.99 8.755 8.5 7.19 8.66 8.66 9.74 9.92 
สตูล 1 14.96 12.98 13.71 14.93 15.02 17.04 19.34 21.36 22.88 24.49 26.30 
มดแดง -  14.15 14.96 15.38 16.37 16.31 18.96 20.01 20.9 21.48 23.17 
UK (4) -  11.96 11.72 12.56 13.61 14.7 17.09 19.76 21.28 22.27 24.70 
หลงลับแล -  12.3 12.33 13.12 12.12 15.37 18.14 21.19 22.19 23.5 25.7 
ข้างต้นก้านยาว 
(ข้างทาง) -    12 12.78 12.95 14.71 14.98 15.32 15.39 15.93 16.71 
700 ไร่ (1) -  10.73 8.8 8.76 8.515 9.03 10.49 11.44 11.38 11.97 12.55 
ไอ้กล้วย 11.42 12.26 12.98 16.43 16.6 18.9 21.95 25.41 26.52 29.68 32.09 
บาเจาะ (1)  - 8.84 8.58 9.31 9.86 11.51 13.3 15.92 16.1 18 19.89 
ไอ้หนุน 11.95 12.7 12.98 13.92 14.75 19.3 22.13 25.35 27.9 29.32 31.75 
วังประจัน (1)  -   8.55 10.31 9.25 11.11 11.61 11.58 12.07 12.07 13.71 
ระนอง (4) -  10.4 9.92 10.38 10.4 10.13 10.48 11.02 11.58 11.39 12.21 
ระนอง (1) -  8.98 9.05 10.57 9.37 9.6 12.17 13.41 13.96 14.26 16.24 
ระนอง (3)  - 7.99 8.2 8.72 8.52 10 11.6 12.46 12.75 14.93 17.23 
อีพริก  - 5.49 5.57 5.76 5.44 5.85 5.8 6 5.95     
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ภาพท่ี 69 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น (มม.) ของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านอายุ 11 เดือน
หลังย้ายปลูกจํานวน 20 พันธ์ุในแปลง ณ สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่าง
เดือนพฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ยจํานวนใบของต้นทุเรียนพื้นบ้านอายุ 11 เดือนหลังย้ายปลูกจาํนวน 20 พันธุ์ในแปลง ณ สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลาระหว่างเดือน
พฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 

พันธุ์ / เดือน  พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
พังงา (3)  ป่าขมิ้น -  75.67 79.67 102.33 150.67 153 161.33 221.33 260 320.67 309.33 
พังงา (4) ปากท่อ -  65.33 80 101.25 111.5 126.75 116 145.5 168 181 223.75 
มาเลเซีย -  129.67 134 186 227.33 256.33 246 355.33 404 539 576.67 
ลุงสวัสดิ์ -  49 64.67 105 121 131.33 184.67 191.67 183 297.67 262 
บาเจาะ (2) -  65.67 49 51 66.33 54.67 39.33 41.33 65.33 95.33 104.67
ขมิ้น2 (700 ไร่ 3) -  46.5 34.5 33.5 9 1 16.5 21.5 21.5 22 25
สตูล1 -  66.25 65.75 82.5 124.5 153 190.5 204.25 254.5 342.25 376.75
มดแดง  - 76 96 127 134.67 180.67 184.33 160 199 235.33 231
UK (4)  - 112.5 85 98.5 149.5 167 178.5 220 191 337 375.5
หลงลับแล  - 54 76 92 159 152 217 205 200 381 314 
ข้างต้นก้านยาว (ข้างทาง) -  30  43  58.5 47 79 88 68.5 66 149 118 
700 ไร่ (1)  - 31 63 66 78 100 94 112 122 142 94 
ไอ้กล้วย  - 145 202 236 287 332 226 430 542 790 1089 
บาเจาะ (1) -  50 69 98 108 108 109 86 145 140 225 
ไอ้หนุน -  165 162 148 246 240 406 440 513 662 802 
วังประจัน (1) -    38 48 67 82 79 55 57 134 130
ระนอง (4) -  32 44 56 62 64 53 46 53 108 88
ระนอง (1) -  24 24 50 50 84 90 82 85 124 128
ระนอง (3) -  46 74 103 122 132 175 138 190 236 269
อีพริก -  48 38 30 28 24 16 15 3 3  ตาย 

หมายเหตุ เริ่มนับ เดือนกรกฏาคม 2559
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ภาพท่ี 70 กราฟแสดงค่าเฉลี่ยจํานวนใบของต้นทุเรียนพ้ืนบ้านอายุ 11 เดือนหลังย้ายปลูกจํานวน 20 
พันธ์ุในแปลง ณ สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559-
พฤษภาคม 2560 
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 ตารางท่ี 20 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดใบของต้นทุเรียนพื้นบ้านอายุ 11 เดือนหลังย้ายปลูก จํานวน 20 พันธ์ุในแปลง 
ณ สถานีวิจัยเทพา อ. เทพา จ. สงขลา ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2559-พฤษภาคม 2560 

พันธ์ุ ค่าเฉล่ียความกว้างของใบ ค่าเฉลี่ยความยาวของใบ 
พังงา (3)  ป่าขมิ้น 3.73 10.26 
พังงา (4) ปากท่อ 3.59 9.17 
มาเลเซีย 3.98 11.63 
ลุงสวัสด์ิ 4.97 13.96 
บาเจาะ (2) 4.23 11.97 
ขมิ้น2(700 ไร่ 3) 2.8 7.77 
สตูล 1 4.93 14.01 
มดแดง 4.12 12.2 
UK (4) 3.78 10.87 
หลงลับแล 4.6 15.13 
ข้างต้นก้านยาว (ข้างทาง) 4 10.57 
700 ไร่ (1) 4.02 10.68 
ไอ้กล้วย 3.33 8.83 
บาเจาะ (1) 3.63 11.67 
ไอ้หนุน 4.93 14.53 
วังประจัน (1) 3.7 8.97 
ระนอง (4) 4.53 12.13 
ระนอง (1) 4.8 15.07 
ระนอง (3) 4.17 8.6 
อีพริก ใบร่วงหมด ใบร่วงหมด 
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วิจารณ ์

ทุเรียนเป็นพืชท่ีมีความหลากหลายค่อนข้างสูง โดยเฉพาะแถบประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ท่ีเป็นแหล่งกําเนิดของพืชชนิดน้ี แม้จะมีความหลากหลาย แต่พันธ์ุท่ีปลูกเป็นการค้า
มีเพียง 4 พันธ์ุหลัก (Drenth and Seudall, 2004) มีผลทําให้ฐานพันธุกรรมของทุเรียนแคบลง และ
หากมีการระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคโคนเน่าท่ีเกิดจากเช้ือ phytopthora อาจมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปลูกทุเรียนในประเทศ เพราะพันธ์ุการค้าส่วนใหญ่ไม่มีความทนทานต่อโรคน้ี ทุเรียน
พ้ืนบ้านซึ่งเป็นแหล่งของความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนเริ่มสูญพันธ์ุ เน่ืองจากคุณภาพ
การบริโภคไม่เป็นท่ีนิยม อีกทั้งต้นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันก็มีอายุมาก ในหลายพ้ืนที่มีการโค่นท้ิงไปบางส่วน 
ซ่ึงเป็นอันตรายต่อความคงอยู่ของทุเรียนพ้ืนบ้าน เน่ืองจากจะไม่มีการปลูกเพ่ิมเติมอีกต่อไป ดังนั้น
การศึกษาถึงพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน และข้อมูลจากต้นพันธ์ุเหล่าน้ันจึงมีความสําคัญ ท่ีอาจ
นํามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ก่อนท่ีทุเรียนพ้ืนบ้านจะสูญพันธ์ุไปในระยะเวลาอันใกล้ นอกจากน้ี
บางพันธ์ุก็มีรสชาติดี มีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นพันธ์ุการค้าได้ หากมีการพัฒนาต่อยอดอย่างจริงจัง เช่น 
พันธ์ุสาริกา ซึ่งเป็นทุเรียนพ้ืนบ้านของจังหวัดพังงา ซึ่งในปัจจุบันเริ่มเป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง 
  จากการศึกษาความหลากหลายของพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านในเขตจังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทย ในเบ้ืองต้นการเก็บตัวอย่าง เลือกต้นท่ีมีความแตกต่างของลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
และรสชาติ ซึ่งชาวบ้านจะต้ังช่ือพันธ์ุตามลักษณะผล และรสชาติ ส่วนใหญ่ตัวอย่างที่เก็บจะเป็นต้นท่ี
มีอายุมาก ประมาณ 50 ปีขึ้นไป บางต้นมีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นต้นด้ังเดิมท่ีปลูกกันมาต้ังแต่รุ่น
ปู่ย่าตายาย จากการเก็บตัวอย่างผลของทุเรียนพ้ืนบ้าน พบความแตกต่างของผล หนาม ตลอดจน
รสชาติ และสามารถแบ่งกลุ่มตามลักษณะเหล่านั้น แต่บางต้นก็ยากที่จะจําแนก เนื่องจากมีลักษณะ
กํ้ากึ่งกัน จึงมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องหมายโมเลกุลมาเป็นเครื่องมือในการจําแนกพันธ์ุ ในการศึกษา
ครั้งน้ีเลือกใช้เครื่องหมายโมเลกุล 2 เครื่องหมาย คือ อาร์เอพีดี และไมโครแซทเทลไลท์ 

การศึกษาความหลากหลายของทุเรียนพ้ืนบ้านใน 5 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศ
ไทยใน1-2 ปีแรก คือ สงขลา พังงา กระบ่ี ยะลา และนครศรีธรรมราช โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาในเบื้องต้น พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยาของผลทุเรียน ที่ใช้ในการจําแนกกลุ่มต่างๆ โดย หิรัญ 
(2551) ไม่สามารถนํามาใช้ในการจําแนกได้ เน่ืองจากจะมีลักษณะปะปนกันไปข้ามกลุ่ม ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มเบ็ดเตล็ด ที่จําแนกกลุ่มได้ไม่ชัดเจน ซึ่งสามารถอธิบายได้ ท้ังนี้เน่ืองจาก
ทุเรียนเป็นพืชผสมข้ามมีพันธุกรรมแบบพันธ์ุทาง (heterozygous) การขยายพันธ์ุทุเรียนในอดีตใช้
เมล็ดเป็นส่วนใหญ่ จึงคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรม มีรายงานว่า ทุเรียนมีกลไกในการผสม
ตัวเองไม่ติดอยู่ด้วย จึงทําให้มีพฤติกรรมเป็นพืชผสมข้าม ในกรณีนี้ ดอกต้องได้รับการผสมข้ามจากต้น
อ่ืน จึงทําให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง  (Valmayor et al., 1965 อ้างโดย ทรงพล, 2530) 
ในปัจจุบันการขยายพันธ์ุทุเรียนพันธ์ุการค้านิยมขยายพันธ์ุโดยการเสียบยอด ซึ่งจะได้ต้นท่ีมี
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พันธุกรรมเหมือนต้นแม่ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ เตือนใจ และปิยะศักด์ิ (2556) ท่ีใช้เทคนิค 
DAF (DNA Amplification Fragment Analysis) กับพันธ์ุทุเรียนพันธ์ุการค้า 4 พันธ์ุ คือ หมอนทอง 
ชะนี พวงมณี และหลงลับแล รวม 160 ตัวอย่าง และจากการรายงาน พบความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมในทุกพันธ์ุ ยกเว้นพันธ์ุหลงลับแล ซึ่งความแปรปรวนที่พบอาจเกิดจากไม่มีการควบคุมการ
ผลิตกิ่งพันธ์ุที่ดีพอ อาจมีการขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ดปะปนเข้ามา อย่างไรก็ตาม ความแปรปรวนจาก
การใช้เครื่องหมายโมเลกุลท่ีพบนั้น ไม่มีผลต่อความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของตัวอย่างที่ศึกษา  

การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้ 67 พันธ์ุโดยใช้เครื่องหมาย
อาร์เอพีดี ในเบ้ืองต้นใช้ไพรเมอร์ท่ีนํามาทดสอบหาความแตกต่างของตัวอย่างทุเรียน จํานวน 40 ไพร
เมอร์ โดยคัดเลือกจากไพรเมอร์ท่ีมีการรายงานว่าสามารถจําแนกความแตกต่างของทุเรียนได้ ได้แก่ 
ไพรเมอร์ OPAM-03, OPAM-12, OPAM-18, OPB-01, OPB-14, OPC-05, OPK-05 และ OPZ-03 
จากการศึกษาจําแนกทุเรียนสายพันธ์ุท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรีโดย โองการ และ ศรีสมร (2554) ไพร-
เมอร์ OPA-01, OPA-02, OPA-07, OPA-16, OPA-19, OPR-05 และ OPR-08 จากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของทุเรียนซูกันโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี (Ruwaida et al., 2009) และจากไพร
เมอร์ที่ศึกษาเพ่ิมเติมในห้องปฏิบัติการอีก 25 ไพรเมอร์ รวมท้ังสิ้น 40 ไพรเมอร์ท่ีทําการทดสอบ 
คัดเลือกไว้เพียง 8 ไพรเมอร์ ท่ีให้แถบดีเอ็นเอชัดเจน จากแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 129 แถบ พบแถบท่ีให้
ความแตกต่าง 125 แถบ คิดเป็น 96.90 เปอร์เซ็นต์ เม่ือนําแถบดีเอ็นเอท่ีมีความแตกต่างไปวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA Cluster Analysis ในโปรแกรม 
NTSYS (version 2.0) ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน จํานวน 
67 ต้น อยู่ในช่วง 0.59-1.00 และสามารถจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์และความใกล้ชิดทางพันธุกรรมได้
เป็น 4 กลุ่ม โดยพบว่า กลุ่มของตัวอย่างทุเรียนท่ีทําการศึกษามีความสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของ
ตัวอย่าง ค่อนข้างชัดเจน มีเพียงบางตัวอย่างท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับตัวอย่างท่ีมาจากแหล่งเดียวกัน 
คือ เขียวนุ้ย ซึ่งเก็บตัวอย่างจากพ้ืนที่ อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา แต่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
ตัวอย่างที่เก็บจาก อําเภอเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงอาจเป็น
เพราะชาวสวนนําเมล็ดจากพ้ืนท่ีอ่ืนมาปลูก เนื่องจากในอดีตชาวสวนมักจะนําเอาเมล็ดพันธ์ุที่เห็นว่ามี
ลักษณะดีมาปลูกในสวนของตัวเอง และจากการขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดทําให้ทุเรียนมีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่หลากหลายมาก ในขณะที่ยังมีความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมอยู่มากเช่นกัน ผลการ
วิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลอีกชนิด คือ ไมโครแซท
เทลไลท์ ซึ่งใช้ไพรเมอร์ 6 คู่ไพรเมอร์ คือ MS1CT-7, MS1CT-9, MS1CT-16, MS1CT-27, 
MS1AAC-2 และ MS1AAC-19 ไพรเมอร์เหล่าน้ีได้จากงานวิจัยของปิยรัษฎ์ และคณะ (2552) ผลการ
ใช้ 6 คู่ไพรเมอร์พบว่า มีจํานวนอัลลีล 2-6 อัลลีล มีขนาดต้ังแต่ 119-500 คู่เบส โดยมีค่าเฉลี่ย 3.5 
อัลลีลต่อคู่ไพรเมอร์ เม่ือนําข้อมูลไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และความใกล้ชิดทางพันธุกรรม พบว่า 
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มีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.59-0.98 และสามารถจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมได้เป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่ีมาของตัวอย่าง และเมื่อ
นําข้อมูลจากท้ัง 2 เครื่องหมายโมเลกุลมาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่า มีค่าดัชนีความใกล้ชิดทาง
พันธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.52-0.95 ค่าที่ได้ไกล้เคียงกันกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลแต่ละเคร่ืองหมย 
และสามารถจัดกลุ่มของทุเรียนพ้ืนบ้านในการศึกษาได้เป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มตัวอย่างค่อนข้าง
สัมพันธ์กับแหล่งท่ีมาของตัวอย่าง    

  สําหรับตัวอย่างชุดที่ 2 จํานวน 50 ตัวอย่างจาก 8 จังหวัด ได้แก่ กระบ่ี พังงา สตูล 
สงขลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง พบว่าจากการใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี .ให้
เปอร์เซนต์โพลีมอร์ฟิซึมของแถบดีเอ็นเอเท่ากับ 89.77 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน้อยกว่าชุดแรกท่ีมีเปอร์เซนต์
โพลีมอร์ฟิซึม  96.90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะข้อมูลชุดแรกมจํีานวนตัวอย่างมากกว่า และ
พ้ืนท่ีกระจายมากกว่า ค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้าน จํานวน 50 ต้น อยู่
ในช่วง 0.76-0.92 แสดงว่ามีความหลากหลายน้อยกว่าข้อมูลชุดแรกที่มีค่าดัชนีความใกล้ชิดทาง
พันธุกรรม อยู่ระหว่าง 0.59-1.00  สําหรับข้อมูลที่วิเคราะห์จากการใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ 
พบว่าในกลุ่มน้ีมีค่าความใกลชิ้ดทางพันธุกรรม 0.62-0.98 ในขณะท่ีขอ้มูลชุดแรก จากการใช้ไมโคร 
แซทเทลไลท์ให้ค่าความใกลชิ้ดทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.59-0.98 ค่าท่ีได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันท้ังสอง
เครื่องหมายโมเลกุล สําหรบัข้อมูลชุดน้ีเมื่อพิจารณาจากเดนโดรแกรม จะเห็นว่าความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่ีมาของตัวอย่าง เน่ืองจากแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยตัวอย่าง
สายพันธ์ุทุเรียนจากแต่ละพ้ืนท่ีปะปนกัน สอดคล้องกับการศึกษาพันธ์ุทุเรียนของ ปิยรัษฎ์ และคณะ 
(2552) ที่รายงานว่า การท่ีตัวอย่างทุเรียนที่ทําการศึกษาไม่สัมพันธ์กับแหล่งท่ีมา เนือ่งจากชาวสวน
นําเมล็ดทุเรียนจากแหล่งอ่ืนไปปลูกในแหลง่ปลูกใหม่ๆ  และเมื่อต้นใหมท่ี่ได้มีลักษณะดีแตกต่างไปจาก
เดิม ก็จะนํามาตั้งช่ือเป็นพันธ์ุใหม่ แต่การศกึษาของ Ruwaida และคณะ (2009) ในประเทศมาเลเซยี 
ท่ีทําการศึกษาความแปรปรวนของทุเรียนสายพันธ์ุซูกันด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี และรายงานว่า ทุเรียน
สายพันธ์ุซูกันท่ีปลูกจากเมลด็ที่มาจากแหลง่เดียวกันมีความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมมากกว่าทุเรียนซู
กันท่ีปลูกจากเมล็ดที่ได้จากแหล่งท่ีต่างกัน Chitose และคณะ (2007) รายงานการใช้เทคนิคไมโคร 
แซทเทลไลท์ ในการจําแนกพันธ์ุทุเรียน 80 พันธ์ุ และทุเรยีนป่าอีก 6 ชนิด พบว่า สามารถแยกกลุม่
ทุเรียนป่า (Durio spp.) กับทุเรียนบ้าน (D. zibethinus Murr.) ได้อย่างชัดเจน และจําแนกทุเรียนได้
เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มกําปั่น กลุ่มหมอนทอง และกระดุมทอง กลุม่กบ และกลุ่มเบ็ดเตล็ด โดย
พบว่า พันธ์ุก้านยาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพันธ์ุก้านยาววัดสัก และพันธ์ุชมพูพานมากท่ีสุดเมือ่
เทียบกับพันธ์ุอ่ืนๆ  

จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าท้ังเคร่ืองหมายอาร์เอพีดี และไมโครแซทเทลไลท์
สามารถนํามาใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านได้ เครื่องหมายอาร์เอพีดี
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มีข้อดี คือ ไม่จําเป็นต้องทราบลําดับเบสของดีเอ็นเอต้นแบบ และใช้ไพรเมอร์แบบสุ่มชนิดเดียว 
ค่าใช้จ่ายไม่แพง และทําได้รวดเร็ว แต่มีข้อจํากัดตรงท่ีเป็นเคร่ืองหมายชนิดข่ม (dominance) และ
อาจมีปัญหาเรื่องการทําซ้ํา หากไม่มีการควบคุมสภาพการทําพีซีอาร์ให้ดี  (Lougheed et al., 2000) 
ในขณะที่การใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จะยุ่งยากกว่าถ้าหากพืชชนิดน้ันไม่เคยมีผู้ศึกษามา
ก่อน จึงต้องมีการศึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งไพรเมอร์ท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์ ซึ่งในขั้นตอนน้ี
จะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่หากได้ไพรเมอร์ท่ีเหมาะสมแล้ว กอ็าจจะไม่ต่างจาก
เทคนิคอาร์เอพีดีมากนัก ข้อดีของไมโครแซทเทลไลท์อีกประการหน่ึง คือเป็นเคร่ืองหมายชนิด 
codominance นอกจากน้ีหากกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ศึกษามีความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรม การใช้
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จะให้ข้อมูลท่ีดีกว่าเคร่ืองหมายชนิดอ่ืน (Zhang et al., 2002)  ซึ่ง
สามารถแยก homozygous และ heterozygous ออกจากกันได้ สําหรับการใช้เครื่องหมายไมโค
รแซทเทลไลท์น้ันไม่จําเป็นต้องใช้ดีเอ็นเอท่ีมีคุณภาพมากนัก (สุรินทร์, 2545) เน่ืองจากไพรเมอร์ไมโค
รแซทเทลไลท์จะจับกับดีเอ็นเอต้นแบบในตําแหน่งท่ีแน่นอนด้วยไพรเมอร์ 2 ชนิด แต่การใช้
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์จะต้องมีการปรับสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยาพีซีอาร์ เช่น 
อุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการเข้าจับของไพรเมอร์กับ ดีเอ็นเอต้นแบบนั้นมีความสําคัญ โดยจะใช้
อุณหภูมิท่ีตํ่ากว่าค่า Tm (melting temperature) ประมาณ 5 องศาเซลเซียส (กรกช, 2550)  

จากผลท่ีเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์มีความแปรปรวนน้อยกว่าเคร่ืองหมายอาร์
เอพีดี จึงนําผลการวิเคราะห์ของเคร่ืองหมายไมโครแซทเทลไลท์มาวิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลท้ังสอง
ชุดรวมจํานวนตัวอย่าง 117 สายพันธ์ุ ซึ่งพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มทุเรียนได้เป็น 4  กลุ่ม แต่ละกลุม่
ประกอบด้วยสายพันธ์ุทุเรียนจากต่างพ้ืนท่ีปะปนกัน ไม่สัมพันธ์กับแหล่งท่ีมาของพันธ์ุ ให้ผลคล้ายกับ
รายงานของปิยรัษฎ์ และคณะ (2552)   

สําหรับคุณภาพผลของทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าทุเรียนหลาย
สายพันธ์ุมีศักยภาพในการต่อยอดไปเป็นพันธ์ุการค้าได้ เน่ืองจากมีรสชาติดี สีเน้ือสวย เนื้อหนา จึงมี
ความจําเป็นต้องคัดเลือกพันธ์ุ และทําการขยายพันธ์ุเพ่ิมจํานวนต้น เพราะทุเรียนพ้ืนบ้านในอดีต
ขยายพันธ์ุโดยการเพาะเมล็ด แต่ละต้นจึงมีพันธุกรรมต่างกัน แม้ว่าจะได้เมล็ดมาจากผลเดียวกันก็ตาม 
และเพ่ือให้ได้ทุเรียนตรงตามพันธ์ุ การขยายพันธ์ุในปัจจุบันจึงนิยมเสียบยอด และเสียบข้าง  

พ้ืนท่ีบริเวณคลองแสง อําเภอบ้านตาขุนเป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ท่ีมีการบอกต่อว่าเป็น
แหล่งทุเรียนพ้ืนบ้านรสชาติดี คณะวิจัยจึงลงเก็บตัวอย่างมาศึกษาความหลากหลายเช่นกัน โดยศึกษา
แยกจากประชากรทุเรียนชุดอ่ืน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ทุเรียนในพ้ืนท่ีน้ีมีรสชาติดีจริง พ้ืนท่ีตําบลคลอง
แสง อําเภอบ้านตาขุน ในสมัยก่อนมีทุเรียนพ้ืนบ้านเป็นจํานวนมาก มีการปลูกในพื้นท่ีริมสองฝั่งคลอง
แสง อ.บ้านตาขุน ยาวนับสิบกิโลเมตรโดยเฉพาะท่ีบ้านเขาพัง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจํานวนต้น
ทุเรียนเหลือจํานวนน้อย เพราะพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็นสวนผสมในอดีตจมอยู่ใต้น้ํา เป็นผลมาจาการสร้าง
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เขื่อนรัชชประภาในปี 2525 ซึ่งเป็นการสร้างปิดกั้นลําน้ําคลองแสง ทุเรียนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่
อายุมาก และต้นเริ่มทรุดโทรม ต้นท่ีเหลืออยู่เป็นต้นท่ีชาวบ้านคัดเลือกมาแล้วระดับหน่ึง จากผล
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพ้ืนบ้านคลองแสงโดยใช้เทคนิดไมโครแซทเทล
ไลท์กับ 6 คู่ไพรเมอร์ พบว่าทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน  23 สายพันธ์ุมีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรม
ระหว่าง 0.37-0.95 มีความแตกต่างจากข้อมูลชุดท่ี 1 และ 2 ท่ีวิเคราะห์ผลโยใช้ไมโครแซทเทลไลท์
พอสมควร (ดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมชุดที่ 1,2 และวิเคราห์รวมชุดท่ี 1+ 2 มีค่า 0.59-0.98, 
0.62-0.98 และ 0.43-1.00, ตามลําดับ) แสดงว่าทุเรียนพ้ืนบ้านคลองแสงมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมค่อนข้างสูง เน่ืองจากตัวอย่างท่ีนํามาวิเคราะห์มาจากพ้ืนที่เพียงสองตําบล ในอําเภอเดียว
คือบ้านตาขุนของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ในขณะที่ข้อมูล 2 ชุดท่ีวิเคราะห์แยกกันเป็นตัวอย่างที่เก็บมา
จากหลายพ้ืนที่ หลายจังหวัด ทุเรียนพ้ืนบ้านคลองแสงจึงเป็นประชากรทุเรียนพ้ืนบ้านที่น่าสนใจมาก  

หลังจากที่เก็บข้อมูลลักษณะสัณฐานร่วมกบัการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการศึกษา
ความหลากหลาย และศักยภาพของพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ ได้ทําการขยายพันธ์ุโดยนํามาปลูก
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ณ สถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
ซ่ึงพบว่าแต่ละพันธ์ุมีการเจริญเติบโตแตกต่างกัน มีหลายพันธ์ุเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น สายพันธ์ุ
ไอ้กล้วย ไอ้หนุน และสายพันธ์ุจากมาเลเซีย (ท่ีนํามาใช้เปรียบเทียบการเจริญเติบโต) ซ่ึงสายพันธ์ุไอ้
กล้วย ไอ้หนุน เป็นทุเรียนจากพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดพอเหมาะ ผลไม่ใหญ่เกินไป 
เปลือกบาง เนื้อเนียน สีเหลืองเข้ม กลิ่นอ่อน รสชาติหวานอร่อย มีคะแนนการบริโภคอยู่ท่ี 4.5 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน นอกจากน้ียังมีพันธ์ุอ่ืนๆ อีกจํานวนหน่ึง ซึ่งจะต้องมีการศึกษาต่อ
ยอดในรายละเอียดอ่ืนๆ เช่นคุณค่าทางโภชนาการ และสารต้านอนุมูลอิสระที่เปน็ประโยชน์ต่อ
สุขภาพของผู้บริโภคต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้าน ส่งเสรมิให้คนทั่วไป
รู้จัก ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีทางด้านราคาตามมา อีกท้ังยังสามารถพัฒนาเป็นทุเรียน GI พืชบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นท่ีอีกด้วย นอกเหนือจากเรื่องของรสชาติ ทุเรียนพ้ืนบ้านหลายสายพันธ์ุท่ีรสชาติ
อาจจะไม่อร่อยมากนัก แต่มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธ์ุได้ใน
อนาคต เช่น การทนทานต่อโรค และแมลงศัตรู รวมถึงการใช้ประโยชน์เป็นต้นตอที่มีคุณภาพท่ี
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกิ่งพันธ์ุดี เพ่ิมผลผลิตและคณุภาพการบริโภค ซึ่งต้องอาศัยงานวิจัยเป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาพันธ์ุต่อไป  
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สรุป 
 เก็บตัวอย่างสายพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ในเขตจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สตูล ยะลา 
นราธิวาส ระนอง ชุมพร กระบี่ พังงา รวม 9 จังหวัดจํานวนท้ังสิ้น 117 ตัวอย่าง (สายพันธ์ุ)  
วิเคราะห์แยกชุดตัวอย่าง 2 ชุด ชุดแรก 67 ตัวอย่าง ชุดท่ี 2 จํานวน 50 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ความ
หลากหลายของสายพันธ์ุโดยอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลสองเครื่องหมายคืออาร์เอพีดี กับไพรเมอร์ 8 
ไพรเมอร์ OPA-19, OPB-01, OPB-14, OPC-05, OPAM-03, OPAM-13, OPK-08 และ OPZ-03  
และไมโครแซทเทลไลท์กับ 6  คู่ไพรเมอร์คือ MS1CT-7, MS1CT-9, MS1CT-16, MS1CT-27, 
MS1AAC-2, MS1AAC-19  โดยพบว่าท้ังสองเครื่องหมายสามารถใช้ในการจําแนกพันธ์ุ และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม ให้ผลใกล้เคียงกัน แต่เน่ืองจากเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์มีความ
แปรปรวนน้อยกว่าเครื่องหมายอาร์เอพีดี ในการวิเคราะห์ร่วมของข้อมูลท้ังสองชุดจึงเลือกใช้
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพียงเครื่องหมายเดียว  จาก 117 ตัวอย่างพบว่าทุเรียนพ้ืนบ้านมี
ความหลากหลายปานกลาง โดยพบค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมมีค่าระหว่าง 0.43-1.00 
สามารถแบ่งกลุ่มตามความใกล้ชิดทางพันธุกรรมได้เป็น 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ี 2 และพบว่า
การแบ่งกลุ่มจากข้อมูลเครื่องหมายดีเอ็นเอ ไม่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่ีมาของตัวอย่าง ในแต่ละกลุ่ม
จะประกอบด้วยสายพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านจากหลายพ้ืนท่ีปะปนกัน  

นอกจากน้ีแล้วยังได้เก็บตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านคลองแสง อ. บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ซ่ึงเป็นแหล่งทุเรียนพ้ืนบ้านรสชาติดีของภาคใต้อีกแหล่งหน่ึง วิเคราะห์ข้อมูลแยกจากตัวอย่างสองชุด
แรกโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จากจํานวนตัวอย่าง 23 ต้น พบว่ามีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมค่อนข้างสูง สูงกว่าตัวอย่างในสองชุดแรก โดยพบค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมเท่ากับ 
0.37-0.95 ส่วนลักษณะผลและคุณภาพผลส่วนใหญ่มีลักษณะดีและรสชาติอร่อย เป็นแหล่งทุเรียน
พ้ืนบ้านท่ีน่าสนใจพัฒนา และคัดเลือกพันธ์ุเพ่ือต่อยอดเป็นพันธ์ุการค้าต่อไป 

จากการเลือกสายพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านจํานวน 18 สายพันธ์ุเพ่ือปลูกทดสอบในแปลงรวบรวม
พันธ์ุ ณ สถานีวิจยัเทพา อ. เทพา จ. สงขลา เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตในระยะแรกลงปลูก โดยมีพันธ์ุ
พ้ืนบ้านมาเลเซีย และพันธ์ุหลงลับแลเป็นพันธ์ุเปรียบเทียบ พบว่าพันธ์ุไอ้กล้วย และพันธ์ุไอ้หนุน 
ทุเรียนพ้ืนบ้านจากจ. นครศรีธรรมราชเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดเมื่อเทียบกับพันธ์ุอ่ืนๆ จากผลการศึกษา
ครั้งน้ีทําให้เห็นศักยภาพของทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานนําไปสู่การคัดเลือกและ
พัฒนาพันธ์ุทุเรียนพ้ืนบ้านที่มีคุณภาพดี ตลอดจนการนําองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสวนทุเรียน
พันธ์ุดีมาประยุกต์กับการจัดการสวนทุเรียนพ้ืนบ้าน เพ่ือยกระดับให้เป็นพันธ์ุการค้าทั้งระดับชุมชน 
และระดับประเทศต่อไป นอกจากน้ีแล้วพัน์ุดีในแต่ละท้องถิ่นเมื่อมีการขยายพันธ์ุเพ่ิมจํานวน ยัง
สามารถต่อยอดขอจดทะเบียนสิ่งบ่ช้ีทางภูมิศษสตร์ เพ่ือปกป้องพันธ์ุพืชในท้องถิ่นได้อีกด้วย 
ข้อเสนอแนะจากการทําวิจัยครั้งนี้ เห็นสมควรให้ทําการเก็บรวบรวมทุเรียนพ้ืนบ้านพันธ์ุดีจากแต่ละ
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แหล่ง เพ่ือการอนุรักษ์พันธ์ุไม่ให้สูญหาย เพราะบางพันธ์ุมีลักษณะดีแม้รสชาติไม่อร่อยมากนัก แต่
สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆได้ เช่น การทนทานต่อโรค และสภาวะแปรปรวนทางภูมิอากาศ และ
ศึกษาเชิงลึกในเรื่องการใช้ประโยชน์ทางยา เป็นต้น 
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คณะวิจัยมีโอกาสถวายรายงานผลการทําวิจัยทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้แด่สมเด็จระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
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การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์

Genetic analysis of indigenous durian (Durio zibethinus Merr.)  
in southern Thailand using microsatellite markers

ฮูดา แก้วศรีสม1,2*, กรกช นาคคนอง1 และ จรัสศรี นวลศรี1

Huda Kaewsrisom1,2*, Korakot Nakkanong1 and Charassri Nualsri1

บทคัดย่อ: ภาคใต้เป็นแหล่งของความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้าน หลายพันธุ์อาจมีศักยภาพในการ
พัฒนาในเชิงการค้า หรือใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ดังนั้นวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้เพื่อวิเคราะห์พันธุกรรม
ของทุเรียนพื้นบ้านในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ ท�าการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างใบทุเรียนพื้นบ้าน 
ในเขตจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และยะลาจ�านวนทั้งหมด 67 ต้น สกัดดีเอ็นเอและทดสอบกับไพรเมอร์  
จ�านวน 6 คู่ จากการศึกษาพบว่ามีอัลลีล 2-6 อัลลีล เฉลี่ย 3.5 อัลลีลต่อคู่ไพรเมอร์และเมื่อน�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA ในโปรแกรม NTSYS พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้ได้เป็น  
6 กลุ ่ม โดยมีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.52-0.95 จากผลการศึกษานี้สามารถน�าเครื่องหมาย 
ไมโครแซทเทลไลท์มาใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: ทุเรียน, ไมโครแซทเทลไลท์, การวิเคราะห์พันธุกรรม

ABSTRACT: Southern Thailand is a source of indigenous durian diversity that can be developed for commercial 
or used as genetic materials for breeding program. The aims of this research were to assess the genetic diversity and 
relatedness of indigenous durian in southern Thailand using microsatellitemarkers. Leaf samples of 67 indigenous 
durian trees were collected from Songkhla, Nakhon Si Thammarat, Krabi, Phangnga and Yala provinces. DNA from 
each leaf was extracted and microsatellite was performed with 6 primer pair. It was found that the number of allele  
range from 2 to 6 with an average 3.5 alleles/primer pair. Genetic similarity was analyzed using UPGMA and  
dendrogram was constructed by NTSYS program. Based on dendrogram, six clusters could be separated with genetic 
similarity index ranging from 0.52-0.95. Information obtained from the present study, can be used for identification 
and selection in breeding program.
Keywords: durian (Durio zibethinus Merr.), microsatellite, genetic analysis
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บทน�ำ

ทุ เ รี ย น เ ป ็ น ไ ม ้ ผ ล เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ ส� า คั ญ ข อ ง

ประเทศไทย จากการส�ารวจในปี 2556 พบว่ามีพื้นที่

ปลูกทั้งประเทศ 641,248 ไร่ โดยภาคตะวันออกและ

ภาคใต้มกีารปลกูทเุรยีนมากทีส่ดุ (ส�านกังานเศรษฐกจิ

การเกษตร, 2556) ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ท�ารายได้ให้กับ

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ประเทศไทยมกีารส่งออก

ทุเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และมีความหลาก

หลายของพันธุ์ทุเรียนเป็นจ�านวนมากมีรายงานว่ามี

พันธุ์ทุเรียนในประเทศไทยมากกว่า 200 พันธุ์ แต่พันธุ์

ที่นิยมปลูกเป็นการค้า และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคคือ

พันธุ์หมอนทอง ก้านยาวชะนี และกระดุมทอง เป็นต้น 

(กรมวิชาการเกษตร, 2553) ซึ่งแต่ละพันธุ์มีลักษณะที่

ดแีตกต่างกนั นอกจากนีบ้างพนัธุม์ลีกัษณะพเิศษ เช่น 

พันธุ์ชะนีเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อ 

Phytopthora พันธุ์หมอนทองมีขนาดพูใหญ่และกลิ่น

อ่อน เป็นต้น ท�าให้ชาวสวนนยิมปลกูพนัธุด์งักล่าวมาก

ขึน้ พนัธุด์ัง้เดมิทีเ่คยปลกูจงึค่อยๆ หายไป และคาดว่า

ทเุรยีนบางพนัธุไ์ด้สญูพนัธุไ์ปแล้ว ภาคใต้เป็นอกีพืน้ที่

หนึ่งที่พบความหลากหลายทางพันธุกรรมของทุเรียน

พื้นบ้านมาก โดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนล่าง เนื่องอยู่

ใกล้จากถิ่นก�าเนิดดั้งเดิมของทุเรียน และพืชในสกุล

เดียวกัน ทุเรียนเติบโตได้ดีในแถบภูมิอากาศร้อนเกาะ

บอร์เนียวเป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชสกุล

นี้โดย Kostermans (1992) และ Zeven and Zhuko-

vsky (1975) อ้างโดย ทรงพล (2551)ได้รายงานว่า มี

พชืสกลุทเุรยีนแพร่กระจายอยูใ่นบรเิวณเกาะบอร์เนยีว 

19 ชนิดในซาบาห์ 14 ชนิดในซาราวัค 16 ชนิดเกาะ

สุมาตรา 7 ชนิด และมาเลเซีย 11 ชนิดโดยมี 5 ชนิดที่

เป็นพืชท้องถิ่นทุเรียนพื้นบ้านหลายพันธุ์มีลักษณะดีที่

น่าจะใช้เป็นแหล่งพันธุกรรม ในการปรับปรุงพันธุ ์

ทุเรียนในอนาคตได้ เช่น ทนน�้าท่วมขัง ทนทานต่อโรค

โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อ Phytopthora ที่สามารถใช้

เป็นต้นตอทเุรยีนพนัธุด์ไีด้เป็นอย่างด ี นอกจากนีย้งัพบ

ว่าจากการผสมข้ามในธรรมชาติท�าให้ได้พันธุ์ทุเรียน

ใหม่ทีม่ลีกัษณะด ีมศีกัยภาพทีจ่ะน�ามาผลติในเชงิการ

ค้าได้ในอนาคต 

การเก็บรวบรวมพันธุ์ และการศึกษาความหลาก

หลายของพันธุ์ แม้จะสามารถอาศัยลักษณะสัณฐาน

ของผล รสชาติ หรือรูปร่างใบ เป็นเกณฑ์การจ�าแนก

กลุ่มพันธุ์ทุเรียนได้ (หิรัญ, 2551) แต่ทุเรียนพื้นบ้าน มี

ลักษณะก�้ากึ่งกัน เพราะมีการผสมข้ามระหว่างต้นใน

ธรรมชาต ิ ดงันัน้จงึต้องอาศยัเครือ่งมอือืน่ในการตรวจ

สอบ ปัจจุบัน มีการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการ

จ�าแนกพันธุ์พืชอย่างแพร่หลายจึงเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการศึกษาพันธุกรรมของทุเรียนเช่น  

ไมโครแซทเทลไลท์ หรือ SSR (Simple Sequence 

Repeat) ซึง่เป็นล�าดบัเบสทีซ่�า้กนัเรยีงกนัอย่างต่อเนือ่ง

ทีต่�าแหน่งหนึง่ๆ ในจโีนม แต่ละชดุประกอบด้วยล�าดบั

เบสซ�้าสั้นๆไม่เกิน 10 คู่เบส (สุรินทร์, 2552)ส�าหรับใน

ทุเรียน ปิยรัษฐ์ และคณะ (2552) ได้ท�าการพัฒนาไพร

เมอร์ของเครือ่งหมายชนดิไมโครแซทเทลไลท์ เพือ่การจดั

จ�าแนกทุเรียนจ�านวน 135 สายพันธุ์ พบว่าไพรเมอร์ 

MS1AAC-19 สามารถใช้จ�าแนกพันธุ์ทุเรียนได้ดีที่สุด 

และสรุปว่าทุเรียนมีความหลากหลายทางพันธุกรรม

ค่อนข้างสูง  ดังนั้นการใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

และเครือ่งหมายโมเลกลุในการคดัเลอืกทเุรยีนพืน้บ้าน 

จึงเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของทุเรียน

พื้นบ้านภาคใต้

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและเปรียบ

เทยีบความแตกต่างของพนัธุท์เุรยีนพืน้บ้านในภาคใต้

โดยใช้เครือ่งหมายโมเลกลุไมโครแซทเทลไลท์เพือ่การ

จ�าแนกและคัดเลือกพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าทั้งระดับท้องถิ่น และ

ระดับประเทศต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีกำรทดลอง

กำรสกัดดีเอ็นเอ

เก็บตัวอย่างทุเรียนโดยสุ่มจากสวนของเกษตรกร

ในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ยะลา 

นครศรธีรรมราช พงังา และกระบี ่เกบ็ใบหรอืเปลอืกต้น

เพื่อน�ามาสกัดดีเอ็นเอ ด้วยวิธีประยุกต์จากการสกัด
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ดเีอน็เอของพชืทีม่สีารประกอบจ�าพวกโพลแีซคคาไรด์

และโพลีฟีนอลสูง (Sue et al., 1997) โดยใช้ตัวอย่าง

พืชสด 200 มิลลิกรัม บดใน Extraction buffer (100 

mM Tris-HCl, 1.4 M NACl, 20 mM EDTA, 2% 

CTAB) ร่วมกับ β-mercaptoethanol เข้มข้น 3% 

ปริมาตร 750 ไมโครลิตร และเติม PVP ลงในโกร่งบด

ให้ละเอียด เขย่าให้เข้ากันในหลอดไมโครเซ็นตริฟิวจ์ 

บ่มทีอ่ณุหภมู ิ65 องศาเซลเซยีส 60 นาท ีเตมิ Chloro-

form : isoamyl (24:1) ป่ันเหวีย่งที ่13,000 รอบต่อนาที 

เป็นเวลา 15 นาที ดูดสารละลายส่วนใสใส่หลอดใหม่ 

ท�าซ�้าขั้นตอนนี้ 2 รอบตกตะกอนดีเอ็นเอด้วย 95% 

ethanol ผสมกับ NaCl ให้เข้ากัน แช่เย็นให้ตกตะกอน 

น�าตะกอนที่ได้ละลายด้วย TE buffer ตกตะกอนซ�้า

ด้วย 95% ethanol ผสมกับ NaAc แช่ที่อุณหภูมิ -20 

องศาเซลเซียส ข้ามคืนเทส่วนใสทิ้งเก็บตะกอนไว้แล้ว

ล้างด้วย 70% ethanol2 ครั้ง ผึ่งตะกอนให้แห้งแล้ว

ละลายตะกอนด้วย TEbuffer เก็บไว้ที่อุณหภูมิ  -20 

องศาเซลเซียส จนกว่าจะน�ามาใช้

กำรตรวจสอบคุณภำพดีเอ็นเอ

ตรวจสอบปรมิาณดเีอน็เอด้วยการเปรยีบเทยีบกบั

ดเีอน็เอมาตรฐาน โดยการท�าอเิลก็โตรโฟรซีสิ บนอะกา

โรสเจล เข้มข้น 0.8% แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 โวลต์ ใน

สารละลาย TAE buffer เป็นเวลา 20 นาที ย้อมแถบ

ดเีอน็เอทีไ่ด้ด้วยเอธเิดยีมโบรไมด์ แล้วน�าไปตรวจสอบ 

ด้วยเครื่อง gel documentation ภายใต้แสงอัลตร้า 

ไวโอเลต 260 นาโนเมตร 

กำรวิเครำะห์พันธุกรรมด้วยเครื่องหมำยไมโคร

แซทเทลไลท์

ทดสอบไพรเมอร์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการท�าไมโคร

แซทเทลไลท์ในทุเรียน จ�านวน 6 คู่ ได้แก่ ไพรเมอร์ 

MS1CT-7, MS1CT-9, MS1CT-16, MS1CT-27, 

MS1AAC-2, MS1AAC-19 (ปิยรษัฎ์ และคณะ, 2552)  

น�ามาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้วิธีพีซีอาร์ แล้วน�า

ผลผลติพซีอีาร์ มาตรวจสอบขนาดชิน้ของดเีอน็เอ ด้วย

วิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผ่นวุ้น LE agarose ความเข้ม

ข้น 3% ใน TBE Buffer (Tris Base, Boric acid, 

Na
2
EDTA 0.5 โมลาร์; pH 8.0) ใช้แรงเคลือ่นไฟฟ้า 75 

โวลต์ 75นาที ย้อมแถบดีเอ็นเอด้วยเอธิเดียมโบรไมด์

เข้มข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 20 นาที 

ล้างน�า้ 10 นาท ีตรวจดแูถบดเีอน็เอภายใต้แสงอลัตร้า

ไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง gel documenta-

tion คัดเลือกคู่ไพรเมอร์ที่สามารถเพิ่มปริมาณและให้

แถบดีเอ็นเอที่มีความแตกต่าง (polymorphism) 

ระหว่างตวัแทนประชากรแต่ละกลุม่หลงัจากนัน้ท�าการ

วิเคราะห์ข ้อมูล โดยแปลงข้อมูลแถบดีเอ็นเอให้

ต�าแหน่งที่มีแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากับ 1 และต�าแหน่งที่

ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากับ 0 วิเคราะห์ความ

ใกล้ชิดทางพันธุกรรม และสร้างเดนโดรแกรมแสดง

ความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา UPGMA ใน

โปรแกรม NTSYS version 2.1 (Rohlf, 2002)

ผลกำรศึกษำ

ผลกำรสกัดดีเอ็นเอ

จากการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีประยุกต์จาก Sue  

et al. (1997) พบว่าได้ดีเอ็นเอที่มีคุณภาพค่อนข้างดี 

มีความสะอาดและมีการปนเปื้อนของสารประกอบโพ

ลแิซคคาร์ไรด์และสารโพลฟิินอลน้อย ซึง่สารประกอบ

โพลิแซคคาร์ไรด์และสารโพลิฟินอลนี้มีผลต่อการเกิด

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในระหว่างการสกัดและมีผลต่อ

การยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาพีซีอาร์ดังนั้นวิธีดังกล่าวจึง

เป็นวิธีที่เหมาะต่อการสกัดดีเอ็นเอจากใบและเปลือก

ต้นทุเรียน

ผลกำรวเิครำะห์พนัธกุรรมด้วยเครือ่งหมำยไมโคร

แซทเทลไลท์

จากการวเิคราะห์พนัธกุรรมของทเุรยีนพืน้บ้านใน

ภาคใต้ของทุเรียน 67 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล 

ไมโครแซทเทลไลท์ ใช้ไพรเมอร์ จ�านวน 6คู่ (Table 1) 

พบว่ามีจ�านวนอัลลีลตั้งแต่ 2-6 อัลลีลรวมทั้งสิ้น 21  

อัลลีล และประมาณ 85.7 เปอร์เซ็นต์ เป็นอัลลีลที่มี

ความแตกต่างกัน (polymorphic) โดยมีค่าเฉลี่ย 3.5 
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อัลลีลต่อคู่ไพรเมอร์ และมีค่า PIC (Polymorphic  

Information Content) อยู่ระหว่าง 0.91-0.99 เมื่อน�า

ข้อมูลมาวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA พบว่า

สามารถจดักลุม่ของทเุรยีนพืน้บ้านในการศกึษาได้เป็น 

6 กลุม่ ซึง่แต่ละกลุม่ตวัอย่างค่อนข้างสมัพนัธ์กบัแหล่ง

ทีม่า (Figure 2)ส่วนตวัอย่างทีไ่ม่สมัพนัธ์กบัแหล่งทีม่า

นั้นอาจเป็นเพราะชาวสวนน�าเมล็ดพันธุ ์จากหลาย

แหล่งมาปลูกในสวนของตนเอง ท�าให้มีความหลาก

หลายทางพันธุกรรมสูง
แหลง่ที�มา (figure 2)สว่นตวัอย่างที�ไม่สมัพนัธ์กบัแหลง่ที�มานั �นอาจเป็นเพราะชาวสวนนําเมล็ดพนัธุ์จากหลายแหล่งมา

ปลกูในสวนของตนเอง ทําให้มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสงู 

 

Table 1 The number of alleles and alleles size of microsatellite markers in 67 indigenous Durian 

                 (Durio zibethinus Merr.) in southern Thailand 

 

 
Figure 1 Microsatellite profiles of 67 Durian for primer MS1CT-9. Mis DNA Ladder size 100 bp, lane1-20  

               (Songkhla 1), 21-26 (Songkhla 2), 27-32 (Songkhla 3), 33-42 (Krabi-Phang-nga), 43-60 (Yala)  

              and60-67 (Nakhonsithammarat) 

 Coefficient
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CAT GGA CAA GAA AGC GAT GA  

TGG ATC AGA TGA ATC AGG TTG 

 4 180- 235 MS1CT-27  F  R  CAA TGC TTC CAG GTT TCC AT 

CCT GGC AGG TTA TTT AT 

2 160-200 

MS1CT-9   F R CCC TAC GTT ACA TGA TGA TCC A 

CCA TTT TGC TCC CTT ACT CTT C 

2 119-176 MS1AAC-2 F  R

 

GAA AAA CTA AGC CCC CAA CC 

ATG AAC ACC ACC ACC TCC A 

6 250-500 

MS1CT-16 F R

 

TCC CCA GTT TTC GAC AGT CC 

GAC GTC GTT TTG GAA GGG TA 

5 225-250 MS1AAC-19 F  R AGC CCA TTT GGT GCT GTA AT 

AGC AAC CTC AGC CAT TGT 
2 219-257 
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Figure2 Dendrogram showing the relationship among67Durian base on microsatellite analysis with  

                 6 primerpair, No.1-20(Songkhla 1), 21-26 (Songkhla 2), 27-32 (Songkhla 3), 33-42 (Krabi- 

                Phang-nga), 43-60 (Yala)and60-67 (Nakhonsithammarat) 

วิจารณ์ 

 การจําแนกพนัธุ์หรือการศกึษาความหลากหลายของพนัธุ์พืช นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบสาํคัญในกระบวนการ

รวบรวม และอนุรักษ์เชื �อพนัธุ์พืช เพื�อการปรับปรุงพนัธุ์ หรือการใช้ประโยชน์ในด้านอื�น จากการวิเคราะห์พนัธุกรรมของ

ทเุรียนพื �นบ้านในภาคใต้ ในเบื �องต้นการเก็บตวัอย่างอาศัยความแตกต่างของลกัษณะสณัฐานของผล ซึ�งสามารถใช้

จําแนกกลุม่ได้ในระดบัหนึ�ง แต่ทเุรียนพื �นบ้านภาคใต้มีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสงู เนื�องจากมีการผสมข้ามใน

ธรรมชาติ และขยายพนัธุ์โดยการเพาะเมล็ดมาเป็นเวลานาน ดงันั �นจงึต้องอาศยัเครื�องหมายโมเลกุลช่วยในการจําแนกคือ

เครื�องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จากผลการศกึษา และจดักลุ่มความสมัพนัธ์ใกล้ชิดทางพนัธุกรรมพบว่าสามารถจดักลุม่

ของทเุรียนพื �นบ้านในการศกึษาได้เป็น 6กลุ่มซึ�งแต่ละกลุม่ตัวอย่างค่อนข้างสมัพนัธ์กบัแหลง่ที�มาของตวัอย่าง เนื�องจากมี

การผสมข้ามในกลุ่มประชากรที�อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม มีบางตวัอย่างที�ถูกจดัอยู่ในกลุม่พื �นที�อื�น เช่น ตัวอย่าง

หมายเลข 45 และ 48 ซึ�งเป็นตวัอย่างจากอําเภอเบตง แต่พบอยู่ในกลุม่เดียวกบัตวัอย่างในอําเภอนาหม่อมซึ�งเป็นไปได้ 

เพราะจากการสอบถาม มีการนําพนัธุ์จากแหลง่อื�นมาปลกู ให้ผลทํานองเดียวกับการศกึษาของRuwaida และคณะ(2009) 

ที�ศกึษาความแปรปรวนของทเุรียนสายพนัธุ์ซูกนัด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี พบว่าทเุรียนซูกนัที�ปลกูในพื �นที�ที�มีการนําเมล็ดจาก

อีกแหลง่มาปลกูทําให้ค่าความใกล้ชิดกนัทางพนัธุกรรมสงูนอกจากนี � ปิยรัษฎ์ และคณะ (2552) ศกึษาความหลากหลาย

ของทเุรียนโดยใช้เครื�องหมายไมโครแซทเทลไลท์ และรายงานว่าความหลากหลายของทเุรียนแต่ละกลุม่ที�ศึกษาไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพื �นที�ปลกู ซึ�งอาจเป็นเพราะ ชาวสวนนําเมลด็พนัธุ์จากหลายแหลง่มาปลกูในสวนของตนเอง ทําให้มี

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมสงูผลการศึกษาครั �งนี � พบว่าค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพนัธุกรรมของทเุรียนพื �นบ้านภาคใต้

ที�เก็บมาจากพื �นที� 5 จงัหวดั มีค่า 0.52-0.95 แสดงว่ามีความหลากหลายปานกลาง และพบว่าบางพนัธุ์มีลกัษณะดี 

รสชาติอร่อย มีศักยภาพที�จะสามารถผลติได้ให้เป็นพนัธุ์การค้าในอนาคต หากมีการคดัเลอืก และทดสอบพนัธุ์อีกสกั

ระยะเวลาหนึ�ง 

 

สรุป 

จากการวิเคราะห์พนัธุกรรมของทเุรียนพื �นบ้านที�เก็บในพื �นที� 5 จงัหวดัทางภาคใต้ของประเทศไทยจํานวน 67 ต้น 

ด้วยเครื�องหมายโมเลกลุไมโครแซทเทลไลท์ พบว่ามีความหลากหลายทางพนัธุกรรมปานกลาง โดยมีค่าดัชนีความใกล้ชิด

อยู่ระหว่าง 0.52-0.95ดงันั �นเครื�องหมายไมโครแซทเทลไลท์จงึเป็นเครื�องหมายโมเลกุลที�สามารถนําไปใช้ในการจําแนก

พนัธุ์ทเุรียน และใช้เป็นฐานข้อมลูในการปรับปรุงพนัธุ์ทเุรียนต่อไปได้ 

 

คําขอบคุณ 

โครงการวิจยันี �ได้รับการสนบัสนนุจากโครงการ อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดําริฯ และส่วนหนึ�ง

จากศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสาํนกัพฒันาบณัฑิตศกึษาและวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ผู้ วิจัยขอขอบคณุมา ณ ที�นี �ด้วย 
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วิจำรณ์

การจ�าแนกพันธุ์หรือการศึกษาความหลากหลาย

ของพันธุ ์พืช นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญใน

กระบวนการรวบรวม และอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช เพื่อการ

ปรับปรุงพันธุ์ หรือการใช้ประโยชน์ในด้านอื่น จากการ

วิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านในภาคใต้ ใน

เบื้องต้นการเก็บตัวอย่างอาศัยความแตกต่างของ

ลักษณะสัณฐานของผล ซึ่งสามารถใช้จ�าแนกกลุ่มได้

ในระดับหนึ่ง แต่ทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้มีความหลาก

หลายทางพันธุกรรมสูง เนื่องจากมีการผสมข้ามใน

ธรรมชาติ และขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดมาเป็น

เวลานาน ดังนั้นจึงต้องอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลช่วย

ในการจ�าแนกคือเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ จาก

ผลการศึกษา และจัดกลุ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดทาง

พนัธกุรรมพบว่าสามารถจดักลุม่ของทเุรยีนพืน้บ้านใน

การศกึษาได้เป็น 6กลุม่ซึง่แต่ละกลุม่ตวัอย่างค่อนข้าง

สมัพนัธ์กบัแหล่งทีม่าของตวัอย่าง เนือ่งจากมกีารผสม

ข้ามในกลุ่มประชากรที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม มี

บางตัวอย่างที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่อื่น เช่น ตัวอย่าง

หมายเลข 45 และ 48 ซึ่งเป็นตัวอย่างจากอ�าเภอเบตง 

แต่พบอยู่ในกลุ่มเดียวกับตัวอย่างในอ�าเภอนาหม่อม

ซึง่เป็นไปได้ เพราะจากการสอบถาม มกีารน�าพนัธุจ์าก

แหล่งอื่นมาปลูก ให้ผลท�านองเดียวกับการศึกษาของ 

Ruwaida และคณะ (2009) ที่ศึกษาความแปรปรวน

ของทุเรียนสายพันธุ์ซูกันด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี พบว่า

ทเุรยีนซกูนัทีป่ลกูในพืน้ทีท่ีม่กีารน�าเมลด็จากอกีแหล่ง

มาปลูกท�าให้ค่าความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมสูง

นอกจากนี้ ปิยรัษฎ์ และคณะ (2552) ศึกษาความ

หลากหลายของทุเรียนโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซท

เทลไลท์ และรายงานว่าความหลากหลายของทุเรียน

แต่ละกลุ่มที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ปลูก ซึ่ง

อาจเป็นเพราะ ชาวสวนน�าเมล็ดพันธุ์จากหลายแหล่ง

มาปลูกในสวนของตนเอง ท�าให้มีความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมสูงผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าค่าดัชนี

ความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้

ที่เก็บมาจากพื้นที่ 5 จังหวัด มีค่า 0.52-0.95 แสดงว่า

มีความหลากหลายปานกลาง และพบว่าบางพันธุ์มี

ลักษณะดี รสชาติอร่อย มีศักยภาพที่จะสามารถผลิต

ได้ให้เป็นพันธุ์การค้าในอนาคต หากมีการคัดเลือก 

และทดสอบพันธุ์อีกสักระยะเวลาหนึ่ง

สรุป

จากการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านที่

เก็บในพื้นที่ 5 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย

จ�านวน 67 ต้น ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซท

เทลไลท์ พบว่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรมปาน

กลาง โดยมค่ีาดชันคีวามใกล้ชดิอยูร่ะหว่าง 0.52-0.95 

ดั งนั้น เครื่ องหมายไมโครแซทเทลไลท ์จึ ง เป ็น

เครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถน�าไปใช้ในการจ�าแนก

พันธุ์ทุเรียน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์

ทุเรียนต่อไปได้

ค�ำขอบคุณ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 

อนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ และ

ส่วนหนึง่จากศนูย์ความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยชีวีภาพ

เกษตรส�านักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส�านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษากระทรวง ศกึษาธกิาร ผูว้จิยัขอขอบคณุ
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การวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านในภาคใตโ้ดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี 
GENETIC ANALYSIS OF INDIGENOUS DURIAN (Durio zibethinus Merr.)  

IN SOUTHERN THAILAND USING RAPD MARKER 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านในภาคใต้โดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการคัดเลือกพันธุ์ โดยเก็บตัวอย่างใบทุเรียนพื้นบ้านในเขตจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และยะลา
จ านวน 60 ต้น ทดสอบกับไพรเมอร์ขนาด 10 นิวคลีโอไทด์จ านวน  8 ไพรเมอร์ พบว่าให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 129 แถบ เป็น
แถบดีเอ็นเอที่มีความแตกต่างจ านวน 126 แถบ คิดเป็น 95.34 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน าแถบดีเอ็นเอดังกล่าวมาวิเคราะห์ความ
ใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มทุเรียนพื้นบ้านภาคใต้ได้เป็น 5 กลุ่ม แยกตามแหล่งที่มาของ
ตัวอย่างพืช โดยมีค่าดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมเท่ากับ 0.466-0.899  
 
Abstract 
This study aimed to assess the genetic diversity and relatedness of indigenous durian in southern Thailand 
using RAPD technique.  Information obtained from the present study, can be used for selection and 
breeding program. Leaf samples of 60 indigenous durian trees were collected from Songkhla, Nakorn-
sitammrat, Krabi, Phang-nga and Yala provinces. Eight RAPD primers were chosen and of total 129 
fragments were obtained. From 129 amplified fragments, 126 (95.34%) were polymorphisms. Result from 
UPGMA dendrogram analysis, five clusters could be separated with genetic similarity index ranging from 
0.466-0.899. Cluster corresponds well with their geographical origin. 
 
ค าส าคัญ : ทุเรียน, อาร์เอพีดี, การวิเคราะห์พันธุกรรม 
Keywords : durian(Durio zibethinus Merr.), RAPD, genetic analysis 
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บทน า 
ทุเรียนเป็นผลไม้ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย  

ซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมทั้งประเทศ 770,362 ไร่ โดยภาค
ตะวันออกและภาคใต้มีการปลูกทุเรียนมากที่สุด (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2549) นอกจากการบริโภคภายในประเทศ
แล้วยังเป็นผลไม้ที่ท ารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวน
มากในแต่ละปี ประเทศไทยมีการส่งออกทุเรียนมากเป็น
อันดับหนึ่งของโลก และมีความหลากหลายของพันธุ์
ทุเรียนเป็นจ านวนมาก มีรายงานว่าอย่างน้อยมีพันธุ์
ทุเรียนในประเทศไทยมากกว่า 200 พันธุ์ แต่พันธุ์ที่นิยม
ปลูกเป็นการค้า และมี ช่ือเสียงที่สุดคือพันธุ์หมอนทอง 
เนื่องจากมีรสชาติและคุณภาพผลเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคทั่วไป  นอกจากหมอนทองยังมีพันธุ์อื่นๆ ที่เป็นที่
นิยมปลูกเป็นปริมาณมากอีก เช่น ชะนี ก้านยาว และ
กระดุมทอง เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2553) ซึ่งแต่ละ
พันธุ์มีลักษณะที่ดีแตกต่างกันขึ้นกับความชอบของ
ผู้บริโภค นอกจากนี้บางพันธุ์มีลักษณะพิเศษ เช่น พันธุ์
ชะนี เป็นพันธุ์ที่มี ความต้ านทานโรคที่ เกิดจากเ ช้ือ 
phytopthora เดิมพันธุ์ทุเรียนมีความหลากหลายมาก 
แต่ระยะหลังเมื่อมีการค้นพบพันธุ์หมอนทอง จึงท าให้
ชาวสวนนิยมปลูกพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้น พันธุ์ดั้งเดิมที่เคย
ปลูกค่อยๆ หายไป และคาดว่าหลายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไป
แล้ว ภาคใต้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านมาก โดยเฉพาะทางภาคใต้
ตอนล่าง ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากถิ่น
ก าเนิดดั้งเดิมของทุเรียน และพืชในสกุลเดียวกัน คือแถบ
ประเทศบรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (วิกิพีเดีย, 2554) 
นอกจากน้ีทุเรียนพ้ืนบ้านหลายพันธุ์มีลักษณะดีที่น่าจะใช้
เป็นแหล่งพันธุกรรม ในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนในอนาคต
ได้ เช่น ทนน้ าท่วมขัง ทนทานต่อโรคที่ เกิดจากเช้ือ 
phytopthora ที่สามารถใช้เป็นต้นตอทุเรียนพันธุ์ดีได้
เป็นอย่างดี  การเก็บรวบรวมพันธุ์  การศึกษาความ

หลากหลายของพันธุ์ แม้จะสามารถอาศัยลักษณะสัณฐาน
ของผล รสชาติ หรือรูปร่างใบ เป็นเกณฑ์การจ าแนกกลุ่ม
พันธุ์ทุเรียนได้ (หิรัญ, 2551) แต่ทุเรียนพื้นบ้าน ซึ่งมีความ
หลากหลายมากอาจต้องวิธีการอื่นสนับสนุน เนื่องจาก
กลุ่มทุเรียนพื้นบ้าน มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพราะมีการ
ผสมข้ามระหว่างต้นในธรรมชาติ   

ในปัจจุบัน มีการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการศึกษา
พันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างแพร่หลาย จึงเป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาพันธุกรรมของ
ทุ เ รี ยนเ ช่นกัน  เครื่ องหมายอาร์ เอพีดี  (Random 
Amplified Polymorphic DNA)   สามารถวิเคราะห์
ความแตกต่างทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคพีซีอาร์ ที่ไม่
จ าเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับล าดับเบสของดีเอ็นเอ
เป้าหมาย  เนื่องจากไพรเมอร์ที่ใช้ไม่จ าเพาะเจาะจงกับดี
เอ็นเอบริเวณใด หลักการของเทคนิคนี้คือ ใช้ไพรเมอร์
ขนาด 10 นิวคลีโอไทด์เพียงชนิดเดียวเพื่อเพิ่มปริมาณดี
เอ็นเอแบบสุ่ม และแยกขนาดดีเอ็นเอที่ได้ โดยการท าอิ
เล็กโทรโฟรีซิสในอะกาโรสเจล    และย้อมแถบดีเอ็นเอ
ด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ (สุรินทร์, 2545)  ดังนั้นการใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเครื่องหมายโมเลกุลในการ
คัดเลือกทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีมีลักษณะด ีเพื่อน าไปเป็นฐานใน
การพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าในอนาคต จึงมีความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง 

จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ง า น วิ จั ย นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านใน
ภาคใต้โดยใช้ลักษณะทางสัณฐาน และเครื่องหมาย
โมเลกุลพร้อมทั้ง เก็บรวบรวมทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธุ์การค้าทั้งระดับ ท้องถิ่น 
และระดับประเทศต่อไป  

งานวิจัยนี้เป็นงานสนองพระราชด าริในโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

เก็บตัวอย่างทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ 
สงขลา ยะลา นครศรีธรรมราช พังงา และกระบี่ โดยเก็บ
ผลเพื่อบันทึกลักษณะทางสัณฐาน และเก็บใบหรือเปลือก
ต้นเพื่อน ามาสกัดดีเอ็นเอ และน าผลไปวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางพันธุกรรม 
1. การสกัดดีเอ็นเอ 

สกัดดีเอ็นเอจากใบและเปลือกต้นด้วยวิธีประยุกต์
จากการสกัดดีเอ็นเอของพืชที่มีสารประกอบจ าพวกโพลี
แซคคาไรด์และโพลีฟีนอลสูง (Sue et al., 1997) โดยใช้
ตัวอย่างพืชสด 200 มิลลิกรัม บดใน Extraction buffer 

(100 mM Tris-HCl, 1.4 M NACl, 20 mM EDTA, 2% 
CTAB) ร่วมกับ β-mercaptoethanol เข้มข้น 3% 
ปริมาตร 750 ไมโครลิตร และเติม PVP ลงในโกร่งบดให้
ละเอียด เขย่าให้เข้ากันในหลอดไมโครเซ็นตริฟิวจ์ บ่มที่
อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส 60 นาที เติม Chloroform : 
isoamyl (24:1) เซ็นตริฟิวจ์ที่ 13,000 rpm 15 นาที ดูด
สารละลายส่วนใสใส่หลอดใหม่ ท าซ้ าขั้นตอนนี้ 2 รอบ 
หลังจากนั้นตกตะกอนดีเอ็นเอด้วย 95% ethanol ผสม
กับ NaCl ให้เข้ากัน แช่เย็นให้ตกตะกอน น าตะกอนที่ได้
ละลายด้วย TE buffer ตกตะกอนซ้ าด้วย 95% ethanol 
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ผสมกับ NaAc แช่ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ข้ามคืน 
เทส่วนใสทิ้งเก็บตะกอนไว้แล้วล้างด้วย 70% ethanol 2 
ครั้ง ผึ่งตะกอนให้แห้งแล้วละลายตะกอนด้วย TE buffer 
เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิ  -20 องศาเซลเซียส จนกว่าจะน ามาใช้ 
2. การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ 

ตรวจสอบปริมาณดี เอ็น เอที่ สกัด ได้ด้ วยก าร
เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน โดยการท าอิเล็กโตรโฟรี
ซิส บนอะกาโรสเจล เข้มข้น 0.8% แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 
โวลต์ ในสารละลาย TAE buffer เป็นเวลา 20 นาที ย้อม
แถบดี เอ็นเอที่ ได้ด้วย เอธิ เดียมโบรไมด์  แล้วน าไป
ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร 
ด้วยเครื่อง gel documentation ภายใต้แสงอัลตร้าไวโอ
เลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง gel documentation  
3. การวิเคราะห์พันธุกรรมด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี 

ท าการทดสอบไพรเมอร์ขนาด 10 เบส โดยการสุ่ม
จากไพรเมอร์ที่มีอยู่แล้ว และไพรเมอร์ที่มีผู้ศึกษามาก่อน
จ านวน 48 ไพรเมอร์ ด้วยปฏิกิริยาพีซีอาร์โดยตั้งค่าเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิดังนี้ 95 องศาเซลเซียส 5 นาที 45 รอบ

ของ 95 องศาเซลเซียส 1 นาที, 36 องศาเซลเซียส 1 
นาที, 72 องศาเซลเซียส 2 นาที และอุณหภูมิสุดท้าย 72 
องศาเซลเซียส 2 นาที (โองการ และศรีสมร, 2554)
หลังจากท าพีซีอาร์น าสารละลายดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณ
แล้ว จ านวน 10 ไมโครลิตร ตรวจสอบขนาดช้ินดีเอ็นเอ 
ด้วยวิธีอิเล็กโตรโฟรีซิสบนแผ่นวุ้น LE agarose เข้มข้น 
1.8% ละลายใน TBE ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 โวลต์ 60
นาที ย้อมแถบดีเอ็นเอด้วยเอธิเดียมโบรไมด์เข้มข้น 0.5 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตรวจดูแถบดี เอ็นเอภายใต้
แสงอัลตร้าไวโอเลต 260 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง gel 
documentation คัดเลือกไพรเมอร์ที่สามารถเพิ่ม
ป ริ ม า ณ แ ล ะ ให้ แ ถบ ดี เ อ็ น เ อที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
(polymorphism) ระหว่างตัวแทนประชากรแต่ละกลุ่ม 
หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแปลงข้อมูลแถบดี
เอ็นเอให้ต าแหน่งที่มีแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากับ 1 และ
ต าแหน่งที่ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากับ 0 วิเคราะห์
ความสัมพันธ์และความใกล้ ชิดทางพันธุกรรมด้วย
โปรแกรม NTSYS version 2.1 (Rohlf, 2002) 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. ผลการสกัดดีเอ็นเอ 

จากการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีข้างต้น พบว่าได้ดีเอ็นเอ
ที่มีคุณภาพดีกว่าวิธีอื่นที่ได้ทดลอง ดีเอ็นเอมีความสะอาด
กว่าและมีการปนเปื้อนของสารประกอบโพลิแซคคาร์ไรด์
น้อย เนื่องจากสารจ าพวก CTAB และ PVP ที่เติมลงไปใน
ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอจะไปจับกับสารประกอบโพลิแซค
คาร์ไรด์และสารโพลิฟินอลิกท าให้ได้จีโนมิกดีเอ็นเอที่มี
คุณภาพดีและสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน Jian et al. 
(2004) อ้างโดย สิริมา และคณะ (2555) ซึ่งสารประกอบ
โพลิแซคคาร์ไรด์และสารโพลิฟินอลิกนี้มีผลต่อการเกิด 
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ันในระหว่างการสกัดและเกิดปฏิกิริยา
กับโปรตีนหรือนิวคลีอิกในรูปของตะกอนที่ไม่ละลายน้ า 
นอกจากนี้สารประกอบพอลิแซคคาไรด์และพอลิฟีนอลิก
ยังมีผลต่อการยับยั้งการสกัดดีเอ็นเอ ปฏิกิริยาพีซีอาร์และ
การตัดดีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจ าเพาะได้ด้วย (Michiels 
et al., 2003)แต่ในการศึกษานี้ การสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี
ดังกล่าวได้ดีเอ็นเอปริมาณน้อยจึงต้องสกัดหลายซ้ าเพื่อให้
ได้ดีเอ็นเอปริมาณเพียงพอท่ีจะน าไปใช้ท าปฏิกิริยาพซีอีาร์
ต่อไป 
2. ผลการวิเคราะห์พันธุกรรมด้วยเครื่องหมายอาร์เอพีดี 

จากการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านใน
ภาคใต้ของทุเรียน 60 ตัวอย่าง ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
อาร์เอพีด ีโดยคัดเลือกจากไพรเมอร์ที่ให้แถบพอลิมอร์ฟิค
ชัดเจนที่สุดจ านวน 8 ไพรเมอร์ พบว่าให้แถบดีเอ็นเอ

ทั้งหมด 129 แถบ เป็นแถบพอลิมอร์ฟิค 126 แถบ คิด
เป็น 95.34 เปอร์เซ็นต์ ของแถบดีเอ็นเอทั้งหมด (ภาพที่ 
2) เมื่อวิเคราะห์การจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA พบว่า มีค่า
ดัชนีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมของตัวอย่างทุเรียน
พื้นบ้าน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.466-0.899 โดยสามารถ
แบ่งกลุ่มของทุเรียนพ้ืนบ้านภาคใต้ได้เป็น 5 กลุ่ม จากการ
จัดกลุ่มที่ได้ พบว่าสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีความสัมพันธ์กับ
แหล่งปลูก (ภาพที่ 3) ซึ่งอาจเป็นเพราะพันธุ์ที่น ามา
ท าการศึกษาเป็นต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดของพันธุ์
ดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนั้น และมีการผสมข้ามกับต้นที่อยู่
ในบริเวณเดียวกัน หรือใกล้เคียง การขยายพันธุ์ทุเรียน
พื้นบ้านมักใช้เมล็ด ดังนั้นต้นใหม่แต่ละต้นจะมีความ
แตกต่างกัน หากทุเรียนเหล่านี้มีลักษณะ และรสชาติดี ก็
จะสามารถพัฒนาเป็นพันธุ์ใหม่ได้ Ruwaida และคณะ 
(2009) ศึกษาความแปรปรวนของทุเรียนสายพันธุ์ซูกัน
ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี พบว่าทุเรียนซูกันที่ปลูกในพื้นที่
ต่างกัน แต่เป็นเมล็ดที่มาจากแหล่งก าเนิดมาเดียวกัน มี
ความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรมกันมากกว่าทุเรียนซูกันที่
ปลูกจากเมล็ดจากต่างที่กัน อย่างไรก็ตาม ปิยรัษฎ์ และ
คณะ (2552) ศึกษาความหลากหลายของทุเรียนโดยใช้
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ และรายงานว่าความ
หล า ก หล า ย ขอ งทุ เ รี ย น แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ที่ ศึ กษ า ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กับพื้นที่ปลูก ซึ่งอาจเป็นเพราะ ชาวสวนน า
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เมล็ดพันธ์ุจากหลายแหล่งมาปลูกในสวนของตนเอง ท าให้ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง 
 
 

   
 

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างทุเรียนพ้ืนบ้านท่ีมีลักษณะดี ที่เก็บจากพื้นที่ในจังหวัดพังงา (A), สงขลาสวนท่ี 1 (B), และยะลา (C) 
ตามล าดับ 

 
 

 

 

 
ภาพที ่2 แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอท่ีได้จากการวิเคราะห์อาร์เอพีดีของตัวอย่างทุเรียนท้ัง 5 พื้นที่ โดย M (marker ขนาด100 

bp) หมายเลข 1-20 (สงขลาสวนที่1), 21-26 (สงขลาสวนที่2), 27-32 (สงขลาสวนที่3), 33-42 (กระบี่-พังงา), 43-
60 (ยะลา) ด้วยไพรเมอร์ (B) OPC-05 และ (D) OPA-19 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 3 เดนโดรแกรม แสดงความสัมพันธุ์ของทุเรียน 60 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดีจากจ านวน 8 ไพรเมอร์ โดยให้

หมายเลข 1-60 แทนตัวอย่างทุเรียนที่เก็บจากแต่ละพื้นที่ คือ 1-20 สงขลาสวนที่ 1, 21-26 สงขลาสวนที่ 2, 27-32 
สงขลาสวนท่ี 3, 33-42 กระบี่-พังงา และ 43-60 ยะลา 

สรุปผลการทดลอง 
จากการวิเคราะห์พันธุกรรมของทุเรียนพื้นบ้านที่

เก็บในพื้นที่ 5 ของจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย
จ านวน 60 ต้น ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี พบว่า
มีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง โดยมีค่า
ดั ชนีค วาม ใกล้ ชิดอยู่ ร ะหว่ า ง  0.466-0.899 ดั งนั้ น
เครื่องหมายอาร์ เอพีดีจึงเป็นเครื่องหมายโมเลกุลที่
สามารถน าไปใช้ในการจ าแนกพันธุ์ทุเรียน และใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนต่อไปได้ 

ค าขอบคุณ 
โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และ
ส่วนหนึ่งจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เ ก ษตร ส า นั ก พัฒน าบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แ ละ วิ จั ย ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ 
ที่น้ีด้วย 
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