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บทคัดย่อ
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียนจํานวน 30 พันธุ์ ทีร9 วบรวมจากสวนบ้านเรา จังหวัด
ระยอง ด้วยเครื9องหมายสก๊อต ซึง9 ข้อดีของเครื9องหมายนี@ คือ สะดวก รวดเร็ว ราคาถูก มีความหลากรูป และมี
ประสิทธิภาพสูง เมื9อคัดเลือกไพรเมอร์ 80 ชนิด พบว่าไพรเมอร์ 19 ชนิด สามารถเพิม9 ปริมาณดีเอ็นเอแล้วให้
ลายพิมพ์ดเี อ็นเออย่างชัดเจน จํานวนแถบดีเอ็นเอทัง@ หมดทีป9 รากฏรวม 277 แถบ มีขนาดประมาณ 200-2,750
คู่เบส เป็ นแถบดีเอ็นเอทีใ9 ห้ความหลากรูป 219 แถบ คิดเป็ น 79.06 เปอร์เซ็นต์ เมื9อสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์
จากข้อมูลแถบดีเอ็นเอและจัดกลุ่มแบบ UPGMA ด้วยโปรแกรม NTSYS-pc รุ่น 2.01e พบว่ามีค่าดัชนีความ
เหมือ น 0.67-0.89 สามารถแบ่ ง ทุ เ รีย นเป็ น 2 กลุ่ ม แต่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ การจัด กลุ่ ม ด้วยลัก ษณะสัณ ฐาน
ภายนอก และเมื9อวิเคราะห์แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทไ9ี ด้จากเครื9องหมายสก๊อต แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชดิ ทาง
พันธุกรรมของทุเรียนในประเทศไทย แม้ว่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงก็ตาม
คําสําคัญ : ทุเรียน; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; เครื9องหมายสก๊อต; แผนภูมคิ วามสัมพันธ์; ค่าดัชนีความ
เหมือน
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Abstract
Study on the genetic relationship of 30 durian cultivars/varieties collected from Suanbanrao
durian garden in Rayong province was conducted using start codon targeted (SCoT) markers. The
advantages included these markers were simple, fast and inexpensive, with high polymorphism and
high efficiency. Selection of primers revealed that 19 out of 80 primers were able to amplify DNA, and
giving clear amplified products to construct DNA fingerprints. The total of 277 amplified bands were
found ranging in sizes from approximately 200 to 2750 bp. The amount of polymorphic bands were
219 bands (79.06 %). In addition, a dendogram construction based on polymorphic bands using
UPGMA by the NTSYS-pc version 2.01e, showed similarity coefficient ranging from 0.67to 0.89. The
durian samples were divided into 2 groups which were not consistent with the morphological grouping
in Thailand. From this analysis, the dendogram using SCoT markers showed that although the durians
had high genetic diversity, they were still closely related.
Keywords: durian; genetic relationship; start codon targeted marker; SCoT; dendogram; similarity
coefficient

1. คํานํา

ขึน@ มามากมาย (ฐิตาภรณ์ และคณะ, 2549) แล้วมี
การตัง@ ชื9อทุเรียนพันธุ์ใหม่ตามลักษณะต่าง ๆ เช่น
ตัง@ ตามเจ้าของต้น ตัวอย่าง เช่น พันธุห์ ลงลับแล ตัง@
โดยเจ้าของต้นทุเ รียนชื9อหลง อยู่ใ นอํา เภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
การปลู ก ทุ เ รีย นด้ ว ยเมล็ด ทํ า ให้ทุ เ รีย นมี
ความหลายหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง มีการ
จัดกลุ่มทุเรียนในประเทศไทยเป็ น 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม
กบ กลุ่มลวง กลุ่มก้านยาว กลุ่มกําปั น9 กลุ่มทองย้อย
และกลุ่ ม เบ็ด เตล็ด (หิร ัญ และคณะ, 2542) โดย
จําแนกจากลักษณะสัณฐาน (morphology) ของทรง
ใบ บริเวณปลายใบ ฐานใบ ทรงผล และหนามผล
ซึ9งเป็ นลักษณะค่อนข้างคงที9 (สํานักคุ้มครองพันธุ์
พืชแห่งชาติ, 2544)
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ของสิ9งมีชีวิตชนิด
ต่ า ง ๆ ด้ว ยเครื9อ งหมายดีเ อ็น เอ (DNA marker)
โดยเปรี ย บเที ย บจากลายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอ (DNA
fingerprinting) ทีม9 รี ูปแบบของแถบดีเอ็นเอจําเพาะ
ต่อสิง9 มีชวี ติ จะช่วยในการจําแนกและบ่งบอกความ

ทุเรียน (Durio zibethinus Murr.) เป็ นผลไม้
เขตร้ อ นที9 มีค วามสํ า คัญ ทางเศรษฐกิ จ สํ า หรับ
ประเทศไทย ทุ เ รีย นได้ร ับ การขนานนามว่ า เป็ น
ราชาผลไม้ ด้วยลักษณะภายนอกทีเ9 ป็ นหนามคล้าย
มงกุฎของพระราชาและเนื@อภายในมีรสชาติอร่อย
แม้ว่าราคาของทุเรียนจะสูงกว่าผลไม้ชนิดอื9น แต่ก็
ยังเป็ นที9นิยมรับประทานกันทัวไป
9 ในประเทศไทย
แหล่งปลูกทุเรียนทีส9 าํ คัญในเชิงการค้าจะอยู่บริเวณ
เขตภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคกลาง โดยพันธุ์
ที9 นิ ย มปลู ก ได้ แ ก่ หมอนทอง ชะนี ก้ า นยาว
พวงมณี และกระดุมทอง (พิทกั ษ์, 2550)
พัน ธุ์ทุ เ รีย นในประเทศไทยที9รวบรวมได้มี
มากกว่ า 200 พัน ธุ์ (ทรงพล, 2551) สาเหตุ ท9ี มี
หลากหลายพันธุ์เพราะชาวสวนมักปลูกทุเรียนต้น
ใหม่ จ ากเมล็ด เนื9 อ งจากขาดแคลนกิ9ง ตอนหรือ
กิ9งทาบจากยอดพันธุ์เดิมที9หายากและมีราคาแพง
ซึง9 ทําให้ต้นทุเรียนใหม่ ๆ มีลกั ษณะทีเ9 ปลีย9 นแปลง
ไปจากพัน ธุ์ด ัง@ เดิม และเกิด เป็ น ทุ เ รีย นพัน ธุ์ใ หม่
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2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ

แตกต่ างของสิง9 มีชวี ติ ที9ต้องการตรวจสอบได้ โดย
เครื9องหมายดีเอ็นเอแบ่งตามเทคนิคการทําเป็ น 2
ประเภท คือ (1) เครื9อ งหมายที9ใ ช้ก ารไฮบริไ ดซ์
(hybridization-based marker) เช่น อาร์เอฟแอลพี
(RFLP, restriction fragment length polymorphism)
(Tanksley et al., 1989) และ (2) เครื9อ งหมายที9ใ ช้
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR-based marker)
เช่ น อาร์ เ อพีดี (RAPD, random amplified polymorphic DNA) ( Zebrowska et al., 2003) ส ก๊ อ ต
(SCoT, start codon targeted) (Satya et al., 2015)
เอสเอสอาร์ (SSR, simple sequence repeat) (Eric
and John, 2005) (สุรพี ร, 2546)
เครื9อ งหมายสก๊ อ ตใช้ ไ พรเมอร์ ข นาด 18
นิ ว คลี โ อไทด์ ซึ9 ง ออกแบบให้ มี ร หัส พั น ธุ ก รรม
(genetic code) เริม9 ต้นในการแปลรหัส (translation)
หรือ ATG อยู่ดว้ ย โดยอุณหภูมสิ าํ หรับให้ไพรเมอร์
เข้า จับ กับ ดีเ อ็น เอแม่ แ บบ (DNA template) หรือ
annealing temperature (Ta) คือ 50 องศาเซลเซียส
(Collard and Mackill, 2009) มีรายงานการวิจยั ทีใ9 ช้
เครื9องหมายสก๊อตในสิง9 มีชวี ติ ต่าง ๆ ซึ9งส่วนใหญ่
เป็ นพืช เช่น มะม่วง (Lou et al., 2010) องุ่น (Guo
et al., 2012) บ อ ร ะ เ พ็ ด ( Paliwal et al., 2013)
มะเขือเทศ (Admad et al., 2014) พืช สกุลมะพลับ
(Deng et al., 2015) ฯลฯ ข้ อ ดี ข องเครื9 อ งหมาย
สก๊อต คือ เป็ นเครื9องหมายที9สามารถทําได้สะดวก
รวดเร็ว ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ สู ง มาก ให้ ค วามหลากรู ป
(polymorphism) และมีประสิทธิภาพ
เนื9 อ งจากทุ เ รีย นมีค วามหลากหลายทาง
พั น ธุ ก ร ร ม สู ง แ ละ ยั ง ไ ม่ มี ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ใ ช้
เครื9 อ งหมายสก๊ อ ต ดั ง นั @น งานวิ จ ั ย นี@ จึ ง ศึ ก ษา
ความสั ม พั น ธ์ ท างพั น ธุ ก รรมของทุ เ รี ย นด้ ว ย
เครื9องหมายสก๊อต โดยใช้ตวั อย่างพันธุ์ทุเรียนจาก
สวนบ้านเรา จังหวัดระยอง เพื9อให้ทราบถึงความ
ใกล้ชดิ ระหว่างพันธุ์ทุเรียนจากการใช้เครื9องหมาย
ดีเอ็นเอ

2.1 ตัวอย่างทุเรียน
พัน ธุ์ ทุ เ รีย นที9ใ ช้ ใ นงานวิจ ัย 30 พัน ธุ์
ได้แก่ (1) กบวัดกล้วย (2) กบเจ้าคุณ (3) ห้าลูกไม่ถึงผัว (4) ลวงทอง (5) นกหยิบ (6) กําปั น9 เหลือง
(7) กํ า ปั 9น เดิ ม (8) ทองแดง (9) ทองย้ อ ยฉั ต ร
(10) พวงมณี (11) หลงลั บ แล (12) ทองสุ ก
(13) ต้นใหญ่ (14) ก้านยาว (15) ชะนี (16) ชะนีนํ@ า ตาลทราย (17) หลิ น ลับ แล (18) ฉั ต รสีท อง
(19) ชมพูพาน (20) กะเทยเนื@อขาว (21) ชมพูศรี
(22) กําปั น9 พวง (23) ธรณีไหว (24) อีลบี นายทิพย์
(25) กบพิกุล (26) ทับทิม (27) กบรัศมี (28) เม็ดในก้านยาว (29) ก้านสัน@ และ (30) กบสุวรรณ โดย
เก็บตัวอย่างใบทุเรียนจากสวนบ้านเรา ซึง9 เป็ นสวน
ทุ เ รีย นในตํ า บลกระแสบน อํ า เภอแกลง จัง หวัด
ระยอง
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัดดีเอ็นเอทัง@ หมดจากใบทุเรียนด้วย
วิธีประยุกต์จาก Doyle และ Doyle (1987) โดยใช้
ใบทุ เ รีย นประมาณ 3 กรัม และสกัด ตามวิธีข อง
วริสรา และคณะ (2557)
2.3 การตรวจสอบคุณ ภาพและปริ มาณ
ของดีเอ็นเอ
วัด ค่ า การดู ด กลืน แสงของสารละลาย
ดีเอ็นเอที9ความยาวคลื9น 260 และ 280 นาโนเมตร
แล้วเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสง โดยสารละลาย
ดีเ อ็น เอที9บ ริสุ ท ธิจ} ะมีค่ า อัต ราส่ ว น OD260/OD280
ประมาณ 1.7-1.8 หลังจากนัน@ จึงทําอิเล็กโตรโฟรีซสิ
(electrophoresis) ในเจลอะกาโรส (agarose gel)
ความเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ และย้อมด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ (ethidium bromide) ความเข้ ม ข้ น 0.5
ไมโครกรัมต่ อมิลลิลิตร แล้วนํ าไปตรวจดูการเรือง
แสงของแถบดีเ อ็น เอภายใต้แ สงอัล ตราไวโอเลต
(ultraviolet) และถ่ า ยภาพเพื9อ นํ า ไปวิเ คราะห์ ผ ล
ต่อไป (Sambrook et al., 1989)
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2.4 การคัดเลือกไพรเมอร์
คัดเลือกไพรเมอร์ทส9ี ามารถเพิม9 ปริมาณ
ดีเอ็นเอและให้แถบดีเอ็นเออย่างชัดเจน โดยเจือจาง
ดีเอ็นเอทุเรียน 30 พันธุ์ ให้มคี วามเข้มข้น 100 นาโน
กรัมต่อไมโครลิตร แล้วนําดีเอ็นเอทุเรียนแต่ละพันธุ์
ผสมลงในหลอดเดียวกันเพื9อใช้เป็ นดีเอ็นเอแม่แบบ
สําหรับทําปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส (polymerase
chain reaction, PCR) ด้วยไพรเมอร์ 80 ชนิด โดย
ไพรเมอร์ 1-45 อ้า งอิง จากงานวิจ ัย ของ Wu และ
คณะ (2013) และไพรเมอร์ 47-80 อ้างอิงจากงาน
วิจยั ของ Luo และคณะ (2010)
2.5 การสร้างลายพิ มพ์ดีเอ็นเอ
คัดเลือกไพรเมอร์สก๊ อตที9ส ามารถเพิ9ม
ปริม าณดีเ อ็น เอและให้แ ถบดีเ อ็น เออย่ า งชัด เจน
นํามาสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอในทุเรียน 30 พันธุ์ ซึง9 มี
ขัน@ ตอนของปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสดังตารางที9 1
จากนัน@ ทําอิเล็กโทรโฟรีซิสในเจลอะกาโรส ความ
เข้ม ข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ แล้วย้อมแถบดีเอ็นเอด้วย
เอธิเดียมโบรไมด์ และตรวจสอบภายใต้แสงอัตราไว
โอเลต โดยเปรียบเทียบขนาดดีเอ็นเอกับดีเอ็นเอที9
ทราบขนาด (DNA ladder) ซึ9 ง ใช้ เ ป็ นดี เ อ็ น เอ
มาตรฐาน (DNA standard)
2.6 การวิ เคราะห์ผล
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของทุเรียน 30
พันธุ์ ด้วยการเปรียบเทียบความเหมือน และความ

ต่ า งของแถบดีเ อ็น เอในลายพิมพ์ดีเอ็นเอ โดยถ้า
ปรากฏแถบดีเอ็นเอจะให้สญ
ั ลักษณ์เป็ น 1 และถ้า
ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอจะให้สญ
ั ลักษณ์เป็ น 0 แล้ว
คํ า นวณดัช นี ค วามเหมือ น (similarity coefficient)
และสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ (dendrogram) ด้วย
โปรแกรม NTSYS-pc รุ่น 2.01e เลือกการจัดกลุ่ม
แบบ UPGMA (unweighted pair group method with
arithmetic mean) (Rohlf, 2002)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การคัดเลือกไพรเมอร์สําหรับเทคนิคสก๊อต
จากไพรเมอร์ 80 ชนิด พบไพรเมอร์ทส9ี ามารถเพิม9
ปริม าณดีเอ็นเอของทุเรียน 46 ชนิด คิดเป็ น 57.5
เปอร์เซ็นต์ และคัดเลือกไพรเมอร์ท9เี พิม9 ดีเอ็นเอได้
ในปริมาณสูงและให้แถบดีเอ็นเอที9ชดั เจน รวม 19
ชนิด ได้แก่ SCoT22, SCoT23, SCoT31, SCoT35,
SCoT46, SCoT47, SCoT48, SCoT52, SCoT53,
SCoT54, SCoT66, SCoT67, SCoT68, SCoT71,
SCoT72 SCoT73, SCoT74, SCoT76 แ ล ะ
SCoT77 และเมื9อสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอของทุเรียน
30 พันธุ์ จากไพรเมอร์ 19 ชนิด พบว่าปรากฏแถบ
ดีเอ็นเอทัง@ หมด 277 แถบ มีขนาดประมาณ 2002,750 คู่เบส และพบแถบดีเอ็นเอที9ใ ห้ความหลาก
รู ป 219 แถบ คิด เป็ น 79.06 เปอร์ เ ซ็น ต์ โดยไพร
เมอร์ SCoT68 ให้จํานวนแถบดีเอ็นเอมากทีส9 ุด คือ
32 แถบ และไพรเมอร์ SCoT23, SCoT46 และ
SCoT47 ให้ จํ า นวนแถบดีเ อ็น เอน้ อ ยที9สุ ด คือ 9
แถบ ซึ9ง ตัว อย่ า งลายพิม พ์ดีเ อ็น เอของไพรเมอร์
SCoT71 แสดงดังรูปที9 1
การวิเ คราะห์ความสัมพัน ธ์ทางพันธุกรรม
ของทุเรียน 30 พันธุ์ โดยใช้โ ปรแกรม NTSYS-pc
รุ่น 2.01e และเลือกการจัดกลุ่มแบบ UPGMA แล้ว
สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ พบว่ามีค่าดัชนีความ
เหมือ น 0.67-0.89 (รูป ที9 2) และได้แ ผนภูมิความ
สัมพันธ์ดงั รูปที9 3 เมื9อพิจารณาค่าดัชนีความเหมือน

ตารางที, 1 อุณหภูมิ เวลา และจํานวนรอบในแต่ละ
ขัน@ ตอนของปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส
อุณหภูมิ เวลา จํานวน
(° C) (นาที) รอบ
Initial denaturation
94
3.00
1
Denaturation
94
0.30
Annealing
46
0.40
40
Extension
72
1.00
Final extension
72
5.00
1
ขัน@ ตอน
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ที9 0.745 สามารถแยกทุเรียนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม 1 เป็ นกลุ่มใหญ่ ได้แก่ กบวัดกล้วย กบเจ้าคุณ
ทองแดง ต้ น ใหญ่ กํ า ปั 9น เดิม ลวงทอง นกหยิบ

พวงมณี กะเทยเนื@อขาว ธรณีไหว กําปั น9 พวง อีลบี
นายทิพย์ กบพิกุล กบรัศมี ทับทิม เม็ดในก้านยาว
กบสุวรรณ ก้านสัน@ หลินลับแล ชะนี ชะนีน@ําตาลทราย

รูป ที, 1 ลายพิม พ์ ดีเ อ็น เอที9ไ ด้ จ ากเทคนิ ค สก๊ อ ตโดยใช้ ไ พรเมอร์ SCoT71 [M คือ ดีเ อ็น เอมาตรฐาน
GeneRulerTM 100 bp Plus DNA Ladder, Thermo Scientific™), หมายเลข 1-30 คื อ (1) กบวัด กล้วย (2) กบเจ้าคุณ (3) ห้าลูกไม่ถงึ ผัว (4) ลวงทอง (5) นกหยิบ (6) กําปั น9 เหลือง (7) กําปั น9 เดิม
(8) ทองแดง (9) ทองย้ อ ยฉั ต ร (10) พวงมณี (11) หลงลับ แล (12) ทองสุ ก (13) ต้ น ใหญ่
(14) ก้านยาว (15) ชะนี (16) ชะนีน@ํ าตาลทราย (17) หลินลับแล (18) ฉัตรสีทอง (19) ชมพูพาน
(20) กะเทยเนื@อขาว (21) ชมพูศรี (22) กําปั น9 พวง (23) ธรณีไหว (24) อีลบี นายทิพย์ (25) กบพิกุล
(26) ทับทิม (27) กบรัศมี (28) เม็ดในก้านยาว (29) ก้านสัน@ และ (30) กบสุวรรณ]

รูปที, 2 ค่าดัชนีความเหมือนของทุเรียน 30 พันธุ์ ทีไ9 ด้จากเทคนิคสก๊อต
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รูปที, 3 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ของทุเรียน 30 พันธุ์ ทีไ9 ด้จากเทคนิคสก๊อต
ชมพู พ าน กํ า ปั น9 เหลือ ง ทองย้อ ยฉั ต ร ก้า นยาว
ชมพูศรี และฉัตรสีทอง ส่วนกลุ่มที9 2 มีสมาชิก 3
พัน ธุ์ คือ ทองสุ ก หลงลับ แล และห้า ลูก ไม่ ถึง ผัว
สําหรับพันธุท์ ุเรียนทีม9 คี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กันมาก
ทีส9 ุด คือ กบพิกุลกับกบรัศมี มีค่าดัชนีความเหมือน
0.89 ส่วนพันธุ์ทุเรียนที9มีความสัมพันธ์ใ กล้ชิด กัน
น้อยทีส9 ดุ คือ ฉัตรสีทองกับก้านยาว มีค่าดัชนีความ
เหมือน 0.67
ผลการจัดกลุ่มของทุเรียนที9ได้จากแผนภูมิ
ความสัมพันธ์นัน@ จะเห็นว่าแบ่งกลุ่มทุเรียนเป็ น 2
กลุ่ ม โดยกลุ่ ม 1 เป็ นกลุ่ ม ใหญ่ ท9ี มี ก ลุ่ ม ย่ อ ย ๆ
ภายใน แต่บางพันธุไ์ ม่มกี ารจัดกลุ่ม เช่น พันธุห์ ลินลับ แล ซึ9 ง เป็ นพัน ธุ์ ทุ เ รี ย นที9 มี ค วามสํ า คัญ ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีลกั ษณะพิเศษ คือ เปลือกผลบาง
เนื@ อ ละเอีย ดมาก แห้ง มีส ีเ หลือ งอ่ อ น กลิ9น อ่ อ น
รสชาติห วานมัน เมล็ด เล็ก และลีบ (มนั ส , 2545;
พิชยั , 2556; พิชยั , 2558) เป็ นทุเรียนพันธุก์ ลายทีม9 ี
ลัก ษณะแปลกกว่ า ทุ เ รีย นพัน ธุ์อ9ืน ส่ว นทุ เ รีย นใน

กลุ่มย่อยของกลุ่ม 1 ได้แก่ ชะนี ชะนีน@ํ าตาลทราย
และชมพูพาน จัดว่ามีความใกล้ชดิ กัน ถ้าพิจารณา
การจั ด กลุ่ ม ทุ เ รี ย นในประเทศไทยของสํ า นั ก
คุ้มครองพันธุ์พชื แห่งชาติ ถือว่าอยู่ในกลุ่มลวง ซึ9ง
สอดคล้อ งกับ ลัก ษณะใบ รูป ทรงผล และลัก ษณะ
หนาม กล่าวคือ หากมีลกั ษณะสัณฐานเหมือนกันจะ
จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่กพ็ บว่าทุเรียนบางพันธุ์มี
ลักษณะสัณฐานต่างกัน แต่ในแผนภูมคิ วามสัมพันธ์
แสดงความใกล้เคียงกัน เช่น ก้านยาวกับชมพูศรี มี
ค่าดัชนีความเหมือน 0.80 โดยก้านยาวอยู่ในกลุ่ม
ก้า นยาว และชมพูศ รีอ ยู่ใ นกลุ่ ม ลวง ซึ9ง แสดงว่ า
แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทไ9ี ด้ไม่สอดคล้องกับลักษณะ
สัณฐานทัง@ หมด
กลุ่ม 2 มีสมาชิก 3 พันธุ์ คือ ทองสุก หลงลับแล
และห้าลูกไม่ถึงผัว มีลกั ษณะสัณฐานต่างจากกลุ่ม
แรก เมื9อพิจารณาแต่ละพันธุ์ พบว่าพันธุท์ องสุกเป็ น
ทุเรียนพันธุด์ ที เ9ี หมาะสําหรับเพาะปลูก แต่เกษตรกร
หากิง9 พันธุไ์ ม่ได้ จึงใช้การปลูกจากเมล็ดแทน ทําให้
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สามารถแบ่งกลุ่มทุเรียนพืน@ บ้านภาคใต้เป็ น 6 กลุ่ม
มี ค่ า ดั ช นี ค วามเหมื อ น 0.52-0.95 และแผนภู มิ
ความสัมพันธ์ท9ไี ด้แยกแต่ละกลุ่มที9มคี วามสัมพันธ์
กับแหล่งทีม9 าของตัวอย่าง กล่าวคือ ทุเรียนทีม9 าจาก
พื@น ที9เ ดีย วกัน จะอยู่ ใ นกลุ่ ม เดีย วกัน แต่ ก็มีบ าง
ตัวอย่างที9กระจายตัวออกไป โดยจัดไปรวมอยู่ใน
กลุ่ ม พื@น ที9อ9ืน (ฮู ด า และคณะ, 2557) การศึก ษา
ความหลากหลายของพันธุท์ ุเรียนพืน@ เมืองในจังหวัด
นนทบุรดี ว้ ยเครื9องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์ (SSR,
simple sequence repeat) 47 ตั ว อ ย่ า ง ด้ ว ย
ไพรเมอร์ 20 ชนิด พบว่าไพรเมอร์ 16 ชนิด สามารถ
เพิม9 ปริมาณดีเอ็นเอขนาด 142-274 คู่เบส และผล
การจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA สามารถจําแนกพันธุ์
ทุ เ รีย นเป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ๆ แต่ ไ ม่ ส อดคล้อ งกับ การ
จําแนกด้วยลักษณะสัณฐานที9เคยรายงานมาก่อ น
(เอมอร และคณะ, 2556)
งานวิจยั ทีเ9 คยมีรายงานมาก่อนนัน@ มีการใช้
เครื9องหมายสก๊อตในพืชชนิดหรือสปี ชสี ์ (species)
เดียวกัน ได้แก่ การศึกษาความสัมพันธ์ในกล้วย 25
พันธุ์ โดยคัดเลือกไพรเมอร์ 15 ชนิด ทีส9 ามารถเพิม9
ปริม าณดีเ อ็น เออย่ า งชัด เจน เมื9อ สร้ า งแผนภู มิ
ความสัมพันธ์พบว่ามีค่าดัชนีความเหมือน 0.4270.854 และแบ่ ง กล้ว ยได้ 2 กลุ่ ม ซึ9ง สอดคล้อ งกับ
จีโนมของกล้วย โดยกลุ่ม 1 เป็ นจีโนม AAB, ABB,
BBB และ ABBB มีลกั ษณะ คือ มีจีโ นม B อยู่ด้วย
ส่วนกลุ่ม 2 เป็ นจีโนม AA และ AAA ลักษณะคือ มี
เฉพาะจีโ นม A (พรประภา และคณะ, 2560) การ
ศึกษาความสัมพันธ์ในข้าวพันธุ์ปลูก 24 พันธุ์ โดย
คัดเลือกไพรเมอร์ 22 ชนิด ที9สามารถเพิม9 ปริมาณ
ดีเอ็นเออย่างชัดเจน เมื9อสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์
พบว่ า มีค่ า ดัช นี ค วามเหมือ น 0.60-0.91 และแบ่ ง
ข้า วพัน ธุ์ป ลูก ได้ 3 กลุ่ ม โดยข้า วพัน ธุ์ป ลูก ที9เ กิด
จากการผสมกันของพ่อแม่เดียวกันจะจัดอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ส่วนข้าวพันธุ์ปลูกที9เกิดจากการผสมกัน
ของพ่อแม่ต่างกันจะจัดอยู่กนั คนละกลุ่ม (ทัศนีย์ และ

เกิดทุเรียนพันธุก์ ลายขึน@ มากมาย (หิรญ
ั และคณะ,
2531) ซึง9 ในความเป็ นจริงพันธุท์ ุเรียนแตกต่างกันที9
เกิดขึน@ ไม่ได้เกิดจากการกลายพันธุ์ (mutation) แต่
เกิดจากการผสมข้ามเกสร (cross pollination) เมล็ด
จึงมีการกระจายตัวต่างจากพันธุพ์ ่อแม่ และยังแสดง
ให้เห็นว่าพันธุท์ ุเรียนทีป9 ลูกกันทัวไปส่
9 วนใหญ่ไม่ใช่
พันธุ์แท้ โดยนิยมปลูกจากเมล็ด เพราะจะทําให้ได้
ลักษณะทีไ9 ม่เหมือนต้นเดิม ส่วนพันธุห์ ลงลับแลเป็ น
พัน ธุ์ทุ เ รีย นที9มีร สชาติโ ดดเด่ น และมีเ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัว เป็ นพันธุ์เฉพาะถิน9 ที9สร้างชื9อเสียงให้กบั
จัง หวัด อุ ตรดิตถ์ และพัน ธุ์ห้า ลูก ไม่ถึงผัว จัด เป็ น
ทุเรียนพันธุเ์ ล็ก และมีรสชาติอร่อย ซึง9 จากเหตุผลที9
กล่าวข้างต้นจึงอาจเป็ นสาเหตุทท9ี าํ ให้ทุเรียนในกลุ่ม
2 มีลกั ษณะแตกต่างจากกลุ่ม 1
อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มทุเรียน 30 พันธุ์
ด้วยเครื9องหมายสก๊อต เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
กับงานวิจยั เรื9องการจําแนกทุเรียนจากการรวบรวม
พันธุ์ของศูนย์วิจยั พืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จํ า นวน 130 ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยเทคนิ ค เอเอฟเอลพี
( AFLP, amplified fragment length polymorphism
DNA) ซึง9 จัดทุเรียนได้ 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม 1 และกลุ่ม
2 เป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ท9ีแ บ่ง ได้หลายกลุ่ ม ย่อ ย และบาง
พั น ธุ์ ไ ม่ มี ก ารจั บ กลุ่ ม แสดงว่ า ทุ เ รี ย นมี ค วาม
หลากหลายทางพัน ธุ ก รรมค่ อ นข้า งสูง แต่ ก็ย ัง มี
ความใกล้ชดิ กันทางพันธุกรรม และได้ให้เหตุผลว่า
ชาวสวนมักจะนําเมล็ดทุเรียนมาปลูกใหม่ เนื9องจาก
กิง9 พันธุด์ หี ายาก การปลูกทุเรียนจากเมล็ดทําให้เกิด
ลักษณะใหม่ ๆ ของทุเรียนและมีการตัง@ ชื9อเป็ นพันธุ์
ใหม่ ข@ึน มา (ฐิต าภรณ์ และคณะ, 2549) ดัง นัน@ ใน
ประเทศไทยจึงพบพันธุท์ ุเรียนมากกว่า 200 พันธุ์
นอกจากนี@ พ บว่ า มี ง านวิ จ ั ย ทุ เ รี ย นด้ ว ย
เครื9องหมายดีเอ็นเออื9น เช่น วิเคราะห์พนั ธุกรรม
ของทุ เ รีย นพื@น บ้า นในภาคใต้โ ดยใช้เ ครื9อ งหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์ (microsatellite) 67 ต้น โดยใช้
โปรแกรม NTSYS และจัด กลุ่ ม ด้ ว ยวิธี UPGMA
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คณะ, 2560)
งานวิจยั ที9ศกึ ษาในต่างชนิดหรือสปี ชีส์ด้วย
เครื9องหมายสก๊อต เช่น การศึกษาในกล้วยไม้สกุล
ต่าง ๆ เช่น กล้วยไม้สกุลก้านก่อ (Eria) (นฤมล และ
คณะ, 2560) กล้ว ยไม้ร องเท้า นารี สกุ ล Paphiopedilum ส กุ ล ย่ อ ย Brachypetalum ห มู่ Brachypetalum (ธีร ะชัย และคณะ, 2560) กล้ว ยไม้ส กุ ล
รองเท้ า นารี กลุ่ ม ใบเขีย ว สกุ ล Paphiopedilum
(ธีระชัย และคณะ, 2560) ฯลฯ

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คุณขจร พฤฒิสขุ นิรนั ดร์ เจ้าของ
สวนทุเรียน “สวนบ้านเรา” ตําบลกระแสบน อําเภอ
แกลง จังหวัดระยอง ที9ใ ห้ความอนุ เคราะห์ใ นการ
เก็บตัวอย่างใบทุเรียนสําหรับงานวิจยั นี@

6. รายการอ้างอิ ง
ฐิตาภรณ์ สุขโหตุ , อินทิรา จารุเพ็ง, ประไพ โมจริ
นทร์, อภิรดี เพิม9 ผล, อรุณนี สระเก้า, ศิรวิ รรณ
เทียนมงคล, ปิ ยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ และพรชัย
จุฑามาศ, 2549, การจัดจําแนกทุเรียน (Durio
zibethinus Murr.) โดยใช้ เ ทคนิ ค AFLP, น.
405-410, การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย :
สรรพสิง9 ล้วนพันเกีย9 ว, ศูนย์อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรม
พืชฯ, นครราชสีมา.
ทรงพล สมศรี, 2551, ทุเรียนไทยและการปรับปรุง
พัน ธุ์ : กรณี ศึก ษาพัน ธุ์จ ัน ทบุ รี 1 จัน ทบุ รี 2
จัน ทบุ รี 3, สํา นั ก พิม พ์ก รมวิช าการเกษตร,
กรุงเทพฯ.
ทัศ นี ย์ สิง ห์ศิล ารัก ษ์ , จุ ฑ ามาศ เจีย มเจือ จัน ทร์,
เ ป ร ม ณั ช ขุ น ปั ก ษี , ธี ร ะ ชั ย ธ น า นั น ต์
และนฤมล ธนานั น ต์ , 2560, การประเมิ น
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และการจําแนก
ข้า วปลู ก บางพัน ธุ์ ด้ ว ยเครื9อ งหมายสก๊ อ ต,
Thai J. Sci. Technol. 6(3): 253-261.
ธี ร ะชั ย ธนานั น ต์ ที ป กา มี เ สงี9 ย ม และนฤมล
ธนานัน ต์, 2560, การประเมิน ความสัม พัน ธ์
ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้
รองเท้ า นารี ส กุ ล Paphiopedilum สกุ ล ย่ อ ย
Brachypetalum ห มู่ Brachypetalum ด้ ว ย
เครื9 อ งหมายสก๊ อ ต, Thai J. Sci. Technol.
6(3): 161-170.
ธีร ะชัย ธนานัน ต์, พรประภา ศิริเ ทพทวี, ภัท รพร
คุ้ ม ภั ย และนฤมล ธนานั น ต์ , 2560, การ
ประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการ

4. สรุป
งานวิจ ยั นี@ คัดเลือกไพรเมอร์ได้ 9 จาก 80
ชนิ ด ที9ส ามารถเพิ9ม ดีเ อ็น เอในปริม าณสูง และให้
แถบดีเอ็นเอทีช9 ดั เจน เพื9อประเมินความสัมพันธ์ของ
ทุเรียน 30 พันธุ์ เมื9อสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอ พบแถบ
ดีเอ็นเอรวม 277 แถบ มีขนาดประมาณ 200-2,750
คู่เบส เป็ นแถบดีเอ็นเอที9ให้ความหลากรูปจํานวน
219 แถบ คิดเป็ น 79.06 เปอร์เซ็นต์ โดยไพรเมอร์
SCoT68 ให้จาํ นวนแถบดีเอ็นเอมากทีส9 ดุ (32 แถบ)
และไพรเมอร์ SCoT23, SCoT46 และ SCoT47 ให้
จํานวนแถบดีเอ็นเอน้อยทีส9 ดุ (9 แถบ) เมื9อวิเคราะห์
ด้ว ยโปรแกรม NTSYS-pc รุ่ น 2.01e และจัด กลุ่ ม
แบบ UPGMA พบว่ามีค่าดัชนีความเหมือน 0.670.89 เมื9อ พิจ ารณาค่ า ดัช นี ค วามเหมือ นที9 0.745
สามารถแบ่ง ทุเ รีย นเป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม 1 เป็ น กลุ่ม
ใหญ่ทม9ี กี ลุ่มย่อยหลายกลุ่ม และบางพันธุไ์ ม่จดั เป็ น
กลุ่ม และกลุ่ม 2 ประกอบด้วย ทองสุก หลงลับแล
และห้าลูกไม่ถึงผัว แสดงให้เห็นว่าทุเรียนมีความ
หลากหลายทางพันธุกรรมสูง แต่ ก็มีความใกล้ชดิ
ทางพันธุกรรมด้วยเช่นกัน สําหรับพันธุ์ทุเรียนที9มี
ความสัมพันธ์ใ กล้ชิดกันมากที9สุด คือ กบพิกุลกับ
กบรัศ มี มี ค่ า ดัช นี ค วามเหมือ น 0.89 ส่ ว นพัน ธุ์
ทุ เ รี ย นที9 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั น น้ อ ยที9 สุ ด
คือ ฉัตรสีทองกับก้านยาว มีค่าดัชนีความเหมือน
0.67
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