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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั บัวสายนิยมปลูกเป็ นไม้ดอกไม้ประดับและปรับปรุงพันธุ์อย่างแพร่หลาย ส่งผลให้บวั สายมี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและชนิด /พันธุจ์ านวนมาก การจาแนกพันธุบ์ วั สายตามลักษณะสัณฐานจึงมี
ความยุ่งยากและสับสน งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของบัวสาย 25 พันธุ/์ สายพันธุ์ จากปางอุบล สวนบัว
จังหวัดนนทบุรี ด้วยเทคนิคสก๊อต จากการใช้ไพรเมอร์สก๊อตรวม 80 ชนิด ตรวจสอบเบือ้ ต้น พบว่าคัดเลือก
ไพรเมอร์ได้ 17 ชนิด ที่ให้ลายพิมพ์ดเี อ็นเออย่างชัดเจน เมื่อเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอของบัวสายด้วยปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่พอลิเมอเรส พบว่าปรากฏแถบดีเอ็นเอทัง้ หมด 224 แถบ ขนาดประมาณ 300-2,500 คู่เบส แถบดีเอ็นเอ
ทีไ่ ด้มคี วามหลากรูป 220 แถบ (98.21 เปอร์เซ็นต์) เมื่อสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์และเลือกการจัดกลุ่มแบบ
UPGMA ด้วยโปรแกรม NTSYS-pc รุ่น 2.01e พบว่ามีค่าดัชนีความเหมือน 0.40-0.91 และแบ่งกลุ่มบัวสาย
ได้ 3 กลุ่ม โดยงานวิจยั นี้สามารถใช้เป็ นแนวทางในการอนุรกั ษ์พนั ธุแ์ ละการปรับปรุงพันธุต์ ่อไป
คาสาคัญ : บัวสาย; สก๊อต; แผนภูมคิ วามสัมพันธ์; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; การจาแนก

Abstract
Currently, Nymphaea is widely used as ornamental flowers and for breeding, therefore the
classification by morphology is difficult and confusing. This research, the relationships among 25
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Nymphaea sp. and their hybrids from Pangubol Suan Bua in Nonthaburi province were investigated
using start codon targeted (SCoT) technique. In the total of 80 primers used, 17 primers, which gave
obvious amplified PCR products, were selected. Then, the selected primers were used for polymerase
chain reaction ( PCR) and resulted in 224 DNA bands ranging from 300 to 2,500 bp. The number of
polymorphic bands was 220 (98.21 %). A dendrogram was constructed using UPGMA by the NTSYSpc ver. 2.01e program based on similarity coefficient, which ranging from 0.40-0.91, and resulting in
three major groups. This research could be used as a guideline for conservation and breeding in the
future.
Keywords: Nymphaea; start codon targeted (SCoT); dendrogram; genetic relationship; identification

1. คานา

ต้ อ งการของตลาดต่ า งประเทศเพิ่ ม ขึ้น เรื่ อ ย ๆ
(ภู ริน ทร์, 2553) ดัง นัน้ บัว สายลูก ผสมในประเทศ
ไทยที่ ไ ด้ จ ากการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ จึ ง เกิ ด ขึ้ น ใหม่
มากมาย มีลกั ษณะที่ดี ได้แก่ มีสสี นั สวยงาม ดอก
ซ้ อ นมาก กลิ่น หอม ปลู ก ง่ า ย ให้ ด อกมาก มีใ บ
สวยงาม เป็ น ต้น นอกจากนัน้ บัว สายลูก ผสมใน
ประเทศไทยหลายพัน ธุ์ ย ัง น าไปประกวดบัว โลก
IWGS สมาคมไม้น้ าสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึง่ ได้รางวัลชนะเลิศจานวนมากอีกด้วย
โดยในการจัด จ าแนกพื ช ในสกุ ล บัว สาย
(Nymphaea) ด้ว ยลัก ษณะสัณฐาน (morphology)
ปั จ จุ บ ัน ยัง เป็ น ที่สบั สนและไม่ ช ัด เจนในบางสกุ ล
เนื่องจากลักษณะสัณฐานอาจมีการผันแปรได้จาก
สภาพแวดล้อม โดยสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยู่ในสภาพแวดล้อม
เดี ย วกัน อาจพัฒ นาลัก ษณะบางประการขึ้น มา
คล้ายคลึงหรือเหมือนกัน จึงอาจเกิดความผิดพลาด
ได้ง่าย รวมทัง้ ปั จจุบนั ได้มกี ารปรับปรุงพันธุบ์ วั สาย
กันแพร่หลาย ส่งผลต่อความหลากหลายทางชนิด /
พันธุ์/สายพันธุ์เป็ นอย่างมาก ดังนัน้ การจัดจาแนก
บัวสายแต่ ละกลุ่ม ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนและ
ถูกต้องนัน้ จึงจาเป็ นต้องอาศัยข้อมูล จากดีเอ็นเอ
ซึง่ เป็ นวิธที น่ี ิยมทีน่ ามาใช้ในการจัดจาแนกกันมาก
เนื่ อ งจากให้ ข้อ มู ล ที่ล ะเอีย ดมากเพีย งพอ และ
สามารถสืบ หาสายสัม พัน ธ์ท างวิว ัฒนาการได้ อีก
ด้วย (ณัฐกานต์, 2557)

บัว สายที่ อ ยู่ ใ นสกุ ล นิ ม เฟี ย (Nymphaea)
แบ่งเป็ น 5 สกุลย่อย (subgenus) คือ Nymphaea,
Lotos, Brachyceras, Hydrocallis แ ล ะ Anecphya
พบการกระจายพันธุท์ วโลก
ั่
45 ชนิด (species) โดย
สามารถแบ่งตามลักษณะภูมอิ ากาศที่พบได้เป็ น 2
กลุ่ ม ได้แ ก่ (1) บัว สายเขตอบอุ่ นหรือบัวสายเขต
หนาว (hardy waterlily) และ (2) บัว สายเขตร้อ น
(tropical waterlily) (ไชยา, 2547)
บัว สายจัด เป็ น พืช น้ า ที่มีมูลค่ า มากที่สุด มี
ศัก ยภาพในการผลิต เป็ นไม้ ตัด ดอกเพื่อ การค้า
เนื่องจากมีสสี นั และรูปทรงหลากหลาย ปั จจุบนั มี
การผลิตบัวสายในเชิงพาณิชย์กนั อย่างแพร่หลาย
ทัง้ ผลิตเพื่อขายภายในประเทศและผลิตเพื่อส่งออก
ต่างประเทศ บัวสายมีแนวโน้มเป็ นสินค้าส่งออกทีด่ ี
และตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูง ในปี พ.ศ.
2553 บัวสกุล Nymphaea มีสถิตกิ ารส่งออกมากใน
5 อัน ดับ แรกของพัน ธุ์ ไ ม้ น้ า โดยมี ก ารส่ ง ออก
จานวน 39,760 ต้น คิดเป็ นมูลค่า 1,144,090 บาท
Chomchalom (2007) กล่ า วว่ า ไทยเป็ นหนึ่ ง ใน
ประเทศทีม่ ชี ่อื เสียงในการผลิตบัวสาย ปั จจุบนั จึงมี
การปรับ ปรุ ง พัน ธุ์บ ัว สายให้มีสีส ัน สวยงามตาม
ความต้องการของตลาด ซึ่งสามารถเพิม่ ศักยภาพ
ทางการค้า พบว่ามีการส่งออกบัวสายลูกผสมของ
ไทยไปจ าหน่ า ยยัง ต่ า งประเทศและยัง มี ค วาม
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ด้วยความสาคัญดังกล่ าว จึงมีแนวคิดที่จะ
รวบรวมพัน ธุ์บ ัว สายในประเทศไทย เพื่อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic relationship)
โดยเลือกศึกษาบัวสายในสกุล Nymphaea ซึ่งเป็ น
บั ว สายที่ มี ค วามสวยงามและนิ ย มปลู ก เพื่ อ ใช้
ประดับ กัน อย่ า งแพร่ ห ลาย โดยใช้ เ ทคนิ ค สก๊ อ ต
(SCoT, start codon targeted) เป็ นเครื่ อ งหมาย
ดีเอ็นเอชนิดที่พฒ
ั นาขึ้นโดย Collard และ Mackill
(2009) หลักการ คือ การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วย
ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรส (polymerase chain
reaction, PCR) เพื่อสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA
fingerprint) ด้วยไพรเมอร์ (primer) เดีย่ ว ขนาด 18
นิ ว คลี โ อไทด์ (nucleotide) ซึ่ ง ไพรเมอร์ มี ล าดับ
นิวคลีโอไทด์ ATG ทีเ่ ป็ นรหัสเริม่ ต้น (start codon)
ประกอบอยู่ดว้ ย เทคนิคสก๊อตให้ลายพิมพ์ดเี อ็นเอที่
ชัด เจนและมีค วามหลากรู ป (polymorphism) สู ง
นอกจากนัน้ ยังเป็ นวิธที ส่ี ะดวก รวดเร็ว ใช้ดเี อ็นเอ
ปริมาณน้อย ไม่จาเป็ นต้องทราบข้อมูลลาดับนิวคลีโอไทด์ ข องดีเ อ็น เอ ประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ย และให้
เครื่องหมายดีเอ็นเอทีจ่ าเพาะกับแต่ละพันธุ์ (นฤมล
และคณะ, 2560)
การวิ จ ั ย นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ คั ด เลื อ ก
เครื่องหมายสก๊อตที่สามารถจาแนกและบ่งชีค้ วาม
แตกต่ า งระหว่ า งพัน ธุ์บ ัว สาย 25 พัน ธุ์/ สายพัน ธุ์
รวมทัง้ ศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของบัว
สายซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการรักษาพันธุกรรม การ
อนุรกั ษ์พนั ธุ์ และการปรับปรุงพันธุต์ ่อไป

สกัด ดีเ อ็น เอจากใบบัว สายประมาณ 3
กรัม ด้วยวิธี CTAB ประยุกต์จาก Doyle และ Doyle
(1987) ตามวิธขี อง ปิ ยดา และคณะ (2558) แล้วนา
ดีเอ็นเอที่สกัดได้มาตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ
ดีเอ็นเอด้วยการวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น
260 และ 280 นาโนเมตร และท าเทคนิ ค อิเ ล็ก โทรโฟรี ซิ ส (eletrophoresis) ในเจลอะกาโรส
(agarose gel) ความเข้ม ข้น 0.8 เปอร์เ ซนต์ ย้อ ม
ด้ว ยเอธิเ ดีย มโบรไมด์ (ethidium bromide) ความ
เข้มข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร แล้วนาไปทาให้
เกิ ด การเรื อ งแสงด้ ว ยแสงอัล ตราไวโอเลตเพื่อ
ตรวจดูแถบดีเอ็นเอ (Sambrook et al., 1989)
2.3 การเพิ่ มปริ มาณชิ้ นดี เ อ็ น เอด้ ว ย
เทคนิ คสก๊อต
2.3.1 การตรวจหาไพรเมอร์ท่ีสามารถ
เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส
โดยรวมดีเอ็นเอบัวสายและลูกผสม 25 พันธุ์/สาย
พันธุ์ เข้าด้วยกัน แล้วนาไปทาปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสด้วยการใช้ไพรเมอร์จานวน 80 ชนิด ซึ่งมี
ขนาด 18 นิ ว คลีโ อไทด์ (Luo et al., 2010; Wu et
al., 2013) โดยปฏิกิริยาประกอบด้วยดีเอ็นเอ 100
นาโนกรัม ในบัฟเฟอร์ 1 เท่า (50 mM KCl, 10 mM
Tris-HCl (pH 9.1), 0.1 % Triton™ X-100 และ 2.5
mM MgCl2) และมี นิ ว คลี โ อไทด์ ท ั ง้ 4 ชนิ ด คื อ
dATP, dCTP, dGTP แ ล ะ dTTP ช นิ ด ล ะ 200
ไมโครโมลาร์ (µM) ไพรเมอร์ 250 นาโนโมลาร์
(nM) และเอนไซม์ Taq DNA polymerase (Vivantis
technologies Sdn Bhd., Malaysia) 1 ยู นิ ต (Unit)
ป ริ ม า ต รรวม 20 ไ ม โ ค รลิ ต ร (นฤ ม ล , 2555)
ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสมี 3 ขัน้ ตอน คือ (1) บ่ม
ที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที จานวน
1 รอบ (2) บ่มที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส นาน
30 วิ น าที อุ ณ หภู มิ 50 องศาเซลเซี ย ส นาน 30
วินาที และอุณหภูมิ 72 องศา เซลเซียส นาน 1 นาที
จานวน 40 รอบ และ (3) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 72 องศา

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 บัวสาย
เก็บ ตัว อย่ า งใบบัว สายจาก ปางอุ บ ล
สวนบัว จัง หวัด นนทบุ รี (http://thaiwaterlily.com/
index.php) จานวน 25 พันธุ/์ สายพันธุ์ โดยเก็บเป็ น
5 กลุ่มครอบครัว แสดงดังตารางที่ 1
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
572
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างบัวสาย 25 พันธุ/์ สายพันธุ์ ทีใ่ ช้ในการศึกษา
No. Group
Caltivar/Line
1
N. ‘Supranee Pink’
2
N. ‘Nangkwang Fah’
3
1
N. ‘Queen sirikit’
4
N. ‘Bua Rapee’
5
N. ‘Sranlarp’
6
N. ‘LuangPoonsub’
7
N. ‘Ninvaree’
8
2
N. ‘Viboonlarb’
9
N. ‘Cherdlarb’
10
N. ‘Varoonlarb’
11
N. ‘Ranu’
12
N. ‘Tangzanite’
13
N. ‘CL5826-01’
3
14
N. ‘CL5826-02’
15
N. ‘CL5826-03’
16
N. ‘CL5826-05’

Subgenus
Nymphaea
Brachyceras
Inter Subgeneric ISG
Nymphaea
Nymphaea
Brachyceras
Brachyceras
Brachyceras
Brachyceras
Brachyceras
Nymphaea
Brachyceras
Inter Subgeneric ISG
Inter Subgeneric ISG
Inter Subgeneric ISG
Inter Subgeneric ISG

Mother
Father
N. ‘Supranee Pink’ x N. ‘Nangkwang Fah’
N. ‘Supranee Pink’ x _
N. ‘Supranee Pink’ x _
Mother
Father
N. ‘LuangPoonsub’ x N. ‘Ninvaree’
N. ‘LuangPoonsub’ x N. ‘Ninvaree’
N. ‘LuangPoonsub’ x N. ‘Ninvaree’
Mother
Father
N. ‘Ranu’ x N. ‘Tangzanite’
N. ‘Ranu’ x N. ‘Tangzanite’
N. ‘Ranu’ x N. ‘Tangzanite’
N. ‘Ranu’ x N. ‘Tangzanite’

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Lotos
Brachyceras
Inter Subgeneric ISG
Inter Subgeneric ISG
Inter Subgeneric ISG
Brachyceras
Brachyceras
Brachyceras
Brachyceras

Mother
Father
N. ‘Mae Ploy’ x N. ‘Thongsook’
N. ‘Mae Ploy’ x N. ‘Thongsook’
N. ‘Mae Ploy’ x N. ‘Thongsook’
Mother
Father
N. ‘Green Smoke’ X N. ‘Ampla’
N. ‘Green Smoke’ X N. ‘Ampla’

4

5

N. ‘Mae Ploy’
N. ‘Thongsook’
N. ‘F1-1CL5759’
N. ‘F1-2CL5759’
N. ‘F1-3CL5759’
N. ‘Green Smoke’
N. ‘Ampla’
N. ‘CL5805-2’
N. ‘CL5805-3’

เซลเซียส นาน 5 นาที จานวน 1 รอบ แล้วตรวจสอบ
ลายพิม พ์ดีเ อ็น เอด้ว ยวิธีอิเ ล็ก โทรโฟรีซิสในเจล
อะกาโรส 1.5 เปอร์เซ็นต์ และบันทึกภาพเก็บไว้เพื่อ
น าไปวิเ คราะห์ล ายพิม พ์ดีเ อ็น เอต่ อ ไป (นฤมล,
2555)
2.3.2 การสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอของบัว
สายและลูก ผสม 25 พัน ธุ์/ สายพัน ธุ์ โดยคัด เลือ ก
ไพรเมอร์ทใ่ี ห้ลายพิมพ์ดเี อ็นเอชัดเจนมาตรวจสอบ

Parental

กับดีเอ็นเอบัวสายและลูกผสม 25 พันธุ์/สายพันธุ์
เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส
แล้วตรวจสอบด้วยวิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ ในเจลอะกาโรส 1.5 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้ นาเจลไปย้อมด้วยเอธิเดี ย มโบรไมด์ ค วามเข้ ม ข้ น 0.5 ไมโครกรัม ต่ อ
มิลลิลติ ร เป็ นเวลา 5 นาที และตรวจสอบด้วยเครื่อง
ถ่ า ยและวิเ คราะห์ ภ าพเจล (gel documentation)
(นฤมล, 2555)
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ตารางที่ 2 จานวนแถบดีเอ็นเอของไพรเมอร์สก๊อตแต่ละชนิด
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SCoT
primer
SCoT13
SCoT15
SCoT16
SCoT18
SCoT20
SCoT21
SCoT22
SCoT39
SCoT40
SCoT47
SCoT67
SCoT72
SCoT73
SCoT74
SCoT76
SCoT77
SCoT79

Nucleotide Sequence
Total Polymorphic Monomorphic
%
5→3
bands
loci
loci
Polymorphic
ACGACATGGCGACCATCG 11
10
1
90.91
ACGACATGGCGACCGCGA 15
15
0
100
ACCATGGCTACCACCGAC 15
15
0
100
ACCATGGCTACCACCGCC 12
12
0
100
ACCATGGCTACCACCGCG 13
13
0
100
ACGACATGGCGACCCACA 14
14
0
100
AACCATGGCTACCACCAC 12
12
0
100
ACGACATGGCGACCAGCG 14
14
0
100
ACGACATGGCGACCACGT 11
11
0
100
ACAATGGCTACCACTGCC 14
14
0
100
ACCATGGCTACCAGCGGC 12
12
0
100
CCATGGCTACCACCGCCC 17
15
2
88.23
CCATGGCTACCACCGGCT 15
15
0
100
CCATGGCTACCACCGGCA 12
12
0
100
CCATGGCTACCACTACCG 14
14
0
100
CCATGGCTACCACTACCC 13
12
1
92.31
CCATGGCTACCACTAGCT 10
10
0
100
Total
224
220
4
98.21

2.4 การตรวจสอบลายพิ มพ์ดีเอ็นเอ
เปรีย บเทีย บลายพิม พ์ดีเ อ็น เอที่ไ ด้ก ับ
ดี เ อ็ น เอมาตรฐาน (GeneRulerTM 100 bp Plus
DNA Ladder, Thermo Scientific™) ด้วยวิธีอิเล็ก โทรโฟรี ซิ ส ในเจลอะกาโรส ความเข้ ม ข้ น 1.5
เปอร์เ ซ็น ต์ แล้ว น าไปย้อ มแถบดีเ อ็น เอด้ว ยเอธิ เดีย มโบรไมด์ ความเข้ม ข้น 0.5 ไมโครกรัม ต่ อ
มิลลิลติ ร ตรวจสอบภายใต้แสงอัตราไวโอเลต
2.5 การวิ เคราะห์ผล
หาความสัมพันธ์โดยเปรียบเทียบความ
เหมือนและความต่างของลายพิมพ์ดเี อ็นเอบัวสาย
ทัง้ 25 พันธุ์/สายพันธุ์ ถ้าปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่า

เท่ากับ 1 และไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอมีค่าเท่ากับ 0
แล้ว น าผลที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์ค่ า ดัช นี ค วามเหมือ น
(similarity coefficient) แ ละ สร้ า ง แ ผ นภู มิ ค วาม
สั ม พั น ธ์ (dendrogram) ด้ ว ย ก า ร จั ด ก ลุ่ ม แ บ บ
UPGMA (unweighted pair group method with
arithmetic mean) โดยใช้โปรแกรม NTSYS-pc รุ่น
2.01e (Rohlf, 2002)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การวิ เ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องบัว
สายด้วยเทคนิ คสก๊อต
การคัดเลือกไพรเมอร์สก๊อตเบือ้ งต้น โดย
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การใช้ไพรเมอร์สก๊อต จานวน 80 ชนิด กับดีเอ็นเอ
ของบัว สายทัง้ 25 พัน ธุ์/ สายพัน ธุ์ ด้ว ยปฏิกิริย า
ลูกโซ่ พอลิเมอเรส พบว่าไพรเมอร์ท่สี ามารถเพิม่
ปริม าณ ดีเ อ็น เอของบัว สายมี 40 ชนิ ด คิด เป็ น
50.00 เปอร์เซ็นต์ แล้วคัดเลือกไพรเมอร์ทส่ี ามารถ
เพิ่ม ผลผลิต ดีเ อ็น เอได้ดีแ ละให้แ ถบดีเ อ็น เอที่มี
ความชัดเจนได้ 17 ชนิด ได้แก่ SCoT13, SCoT15,
SCoT16, SCoT18, SCoT20, SCoT21, SCoT22,
SCoT39, SCoT40, SCoT47, SCoT67, SCoT72,
SCoT73, SCoT74, SCoT76, SCoT77 แ ล ะ
SCoT79 โดยน าไปสร้า งลายพิม พ์ดีเ อ็น เอและให้

แถบดีเอ็นเอทัง้ หมด 224 แถบ ซึง่ เป็ นแถบดีเอ็นเอ
ที่มคี วามหลากรูปจานวน 220 แถบ คิดเป็ น 98.21
เปอร์เซ็นต์ และแถบดีเอ็นเอที่ไม่มีความหลากรูป
จานวน 4 แถบ คิดเป็ น 1.79 เปอร์เซ็นต์ ขนาดอยู่
ระหว่าง 300-2,500 คู่เบส (ตารางที่ 2) ผลการสร้าง
ลายพิม พ์ดีเ อ็น เอด้ว ยไพรเมอร์สก๊ อ ตจ านวน 17
ชนิ ด พบว่ า ไพรเมอร์ SCoT72 ให้ จ านวนแถบ
ดีเ อ็น เอมากที่สุด คือ 17 แถบ (รูป ที่ 1) และไพร
เมอร์ SCoT79 ให้จานวนแถบดีเอ็นเอน้อยทีส่ ุด คือ
10 แถบ

รูปที่ 1 ลายพิมพ์ดเี อ็นเอทีไ่ ด้จากเครื่องหมายสก๊อตโดยใช้ไพรเมอร์ SCoT72 [M คือ ดีเอ็นเอมาตรฐาน 100
bp plus DNA Ladder (GeneRulerTM 100 bp Plus DNA Ladder, Thermo Scientific™) หมายเลข
1-25 คือ (1) บัวสุปราณีพงิ ค์ (2) บัวนางกวักฟ้ า (3) บัวควีนสิรกิ ติ ต์ (4) บัวระพี (5) บัวสราญลาภ
(6) บัว เหลือ งพู น ทรัพ ย์ (7) บัว นิ ล วารี (8) บัว วิบู ล ย์ ล าภ (9) บัว เชิด ลาภ (10) บัว วรุ ณ ลาภ
(11) บัวเรณู (12) บัว Tanzanite (13) บัว CL5826-01 (14) บัว CL5826-02 (15) บัว CL5826-03
(16) บัว CL5826-05 (17) บัว แม่ พ ลอย (18) บัว ทองสุ ก (19) บัว F1-1 CL5759 (20) บัว F1-2
CL5759 (21) บัว F1-3 CL5759 (22) บัว กรีน สโมก (23) บัว แอมพา (24) บัว CL5850-2 และ
(25) บัว CL5850-3]
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบัวสาย
และลู ก ผสมด้ว ยโปรแกรม NTSYS-pc รุ่ น 2.01e
เลือ กวิธีก ารจัด กลุ่ ม แบบ UPGMA พบว่ า ค่ า ดัช นี
ความเหมือนอยู่ระหว่าง 0.40-0.91 ดังรูปที่ 2 และ
ผลการสร้า งแผนภู มิค วามสัม พัน ธ์ด ัง รูป ที่ 3 เมื่อ
พิ จ ารณาค่ า ดัช นี ค วามเหมื อ นที่ ต าแหน่ ง 0.57
สามารถแบ่งกลุ่มบัวสายออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

แรกมีสมาชิก 8 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ บัวสุปราณี
พิง ค์ บัว ระพี บัว สราญลาภ บัว CL5826-01 บัว
CL5826-02 บั ว CL5826-03 บั ว CL5826-04 และ
บัวเชิดลาภ กลุ่มสองมีสมาชิก 13 พันธุ์/สายพันธุ์
ได้แก่ บัวนางกวักฟ้ า บัวควีนสิรกิ ติ ต์ บัวนิลวารี บัว
วิบูลย์ลาภ บัว เรณู บัว Tangzanite บัว เหลือ งพูน
ทรัพย์ บัววรุณลาภ บัวทองสุก บัว CL5805-2 บัว
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CL5805-3 บัวกรีนสโมก และบัวแอมพา กลุ่มสามมี
สมาชิก 4 พัน ธุ์/ สายพันธุ์ ได้แ ก่ บัว แม่พลอย บัว
F1-1 CL5759 บั ว F1-2 CL5759 แ ล ะ บั ว F1-3
CL5759 ส าหรับ บัว สายที่มีค วามสัม พัน ธ์ใ กล้ ชิด
มากที่สุด คือ บัว F1-3 CL5759 กับบัวแม่พลอย มี

ค่ า ดั ช นี ค ว า ม เ ห มื อ น 0.91 ส่ ว น บั ว ส า ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด น้ อ ยที่ สุ ด คื อ บั ว F1-2
CL5759 กับบัวนางกวักฟ้ า มีค่าดัชนีความเหมือน
0.40

รูปที่ 2 ค่าดัชนีความเหมือนของบัวสาย 25 พันธุ/์ สายพันธุ์ ทีไ่ ด้จากเทคนิคสก๊อต
3.2 การอภิ ปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ของบัวสายด้วย
เทคนิ ค สก๊ อ ตด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ ผนภู มิ ค วาม
สัมพันธ์ โดยผลการจัดกลุ่มเมื่อพิจารณาทีต่ าแหน่ง

0.57 สา ม า รถ แ บ่ ง กลุ่ ม ไ ด้ 3 กลุ่ ม กลุ่ ม แ รก
ประกอบด้วยสมาชิก 8 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ บัว
สุปราณีพงิ ค์ บัวระพี บัวสราญลาภ บัว CL5826-01
บั ว CL5826-02 บั ว CL5826-03 บั ว CL5826-04
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และบัว เชิด ลาภ จากแผนภู มิค วามสัม พัน ธ์มีก าร
แยกเป็ นกลุ่มย่อย ในกลุ่มย่อยแรกจะเห็นได้ว่าบัว
ระพีและบัวสราญลาภมีความใกล้ชดิ ทางพันธุกรรม
กันเป็ นอย่างมาก มีค่าดัชนีความเหมือน 0.90 ซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะสัณฐาน เนื่องจากมีลกั ษณะ
สัณฐานทุกอย่างเหมือนกัน มีเพียงสีก้านที่ต่างกัน
เท่านัน้ อีกทัง้ บัวทัง้ 2 ชนิด นี้เกิดจากแม่เดียวกัน
คือ บัวสุปราณีพงิ ค์ จากแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ยงั ทา

ให้เห็นว่าบัวระพีและบัวสราญลาภมีความใกล้ชดิ กับ
บัวสุปราณีพงิ ค์ท่เี ป็ นต้นแม่ สอดคล้องกับลักษณะ
สัณฐาน ในกลุ่ ม ย่ อ ยที่สองพบว่า เป็ น กลุ่ มของบัว
ลูกผสมที่เกิดจากบัวเรณู (แม่) กับบัว Tangzanite
(พ่อ) ทัง้ หมด ได้แก่ บัว CL5826-01 บัวCL582602 บัว CL5826-03 บัว CL5826-04 ซึง่ บัวทัง้ 4 สาย
พันธุน์ ้มี ลี กั ษณะสัณฐานทีค่ ล้ายคลึงกัน

รูปที่ 3 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ของบัวสาย 25 พันธุ/์ สายพันธุ์ ทีไ่ ด้จากเทคนิคสก๊อต
กลุ่มทีส่ องประกอบด้วยสมาชิก 13 พันธุ/์
สายพันธุ์ ได้แก่ บัวนางกวักฟ้ า บัวควีนสิรกิ ติ ต์ บัว
นิลวารี บัววิบูลย์ลาภ บัวเรณู บัว Tangzanite บัว
เหลื อ งพู น ทรั พ ย์ บั ว วรุ ณ ลาภ บั ว ทองสุ ก บัว
CL5805-2 บั ว CL5805-3 บั ว กรี น สโมก และบัว
แอมพา ซึง่ จากแผนภูมคิ วามสัมพันธ์มกี ารแยกเป็ น
กลุ่มย่อย เช่น บัว CL5805-2 กับบัว CL5805-3 ซึง่
บัวทัง้ สองเป็ นลูกผสมทีเ่ กิดจากบัวกรีนสโมก (แม่)
และ บัวแอมพา (พ่อ) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หรือบัว
วิบูลย์ลาภกับบัววรุณลาภ ซึง่ บัวทัง้ สองเป็ นลูกผสม

ที่เกิดจากบัวเหลืองพูนทรัพย์ (แม่) และบัวนิลวารี
(พ่อ) ก็ถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันเช่นกัน
กลุ่มทีส่ ามประกอบด้วยสมาชิก 4 พันธุ/์
สายพัน ธุ์ ได้ แ ก่ บัว แม่ พ ลอย บัว F1-1 CL5759
บัว F1-2 CL5759 และบัว F1-3 CL5759 โดยบัว
F1-1 CL5759 บั ว F1-2 CL5759 แ ล ะ บั ว F1-3
CL5759 ล้วนแล้วแต่เป็ นบัวลูกผสมทีเ่ กิดจากบัวแม่
พลอย (แม่ ) และบัว ทองสุก (พ่ อ ) อย่ า งไรก็ต าม
หากพิจารณาลักษณะสัณฐานของบัวลูกผสมทัง้ 3
สายพันธุจ์ ะพบว่ามีลกั ษณะใกล้เคียงกับแม่มากกว่า
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ซึง่ สอดคล้องกับแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ อีกทัง้ บัว F13 CL5759 กับ บัว แม่ พ ลอยมีค วามใกล้ชิด กัน ทาง
พันธุกรรมอย่างมาก มีค่าดัชนีความเหมือน 0.91
และหากพิจารณาลักษณะสัณฐานของบัวทัง้ สองจะ
พบว่ามีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกันอย่างมาก
งานวิจ ัย นี้ เ ลือ กใช้เ ทคนิ คสก๊ อ ตในการ
ประเมิน ความสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรมและจ าแนก
พันธุบ์ วั สายและลูกผสมเนื่องจากเทคนิคสก๊อตนิยม
น ามาใช้ ใ นการศึ ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช กั น อย่ า ง
แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็ น พืชสกุลมะพลับในมณฑล
กวางสี ประเทศจีน (Deng et al., 2015) มะเขือเทศ
(Armad et al., 2014) บ อ ร ะ เ พ็ ด (Paliwal et al.,
2013) องุ่น (Guo et al., 2012) มะม่วง (Lou et al.,
2015) อีก ทัง้ ยัง สามารถใช้ศึก ษาพืชลูก ผสม เช่น
ทิวลิปลูกผสม (Gao et al., 2014) ได้อกี ด้วย
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของบั ว สายสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
ปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ บ ัว สายเนื่ อ งจากในปั จจุ บ ัน นิ ย ม
ปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ บ ัว สายอย่ า งแพร่ ห ลาย โดยการ
คัดเลือกและประเมิน พันธุ์บวั สายที่มีลกั ษณะดีม า
ผสมกัน เพื่อให้ได้ลูกผสมพันธุใ์ หม่มลี กั ษณะตามที่
ต้องการและเพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการยืนยัน
พันธุบ์ วั ลูกผสมต่อไป

สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะสัณ ฐาน มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
เหมือน 0.40-0.91 ผลการวิจยั สามารถเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนปรับปรุงพันธุแ์ ละอนุรกั ษ์พนั ธุต์ ่อไป
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