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บทคัดย่อ
ลิน้ จีเ่ ป็ นไม้ผลทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปลูกกันมากในเขตภาคเหนือและภาคกลางของ
ประเทศ พันธุท์ น่ี ิยมปลูก ได้แก่ พันธุฮ์ งฮวย พันธุโ์ อวเฮียะ พันธุก์ มิ เจง พันธุจ์ กั รพรรดิ และพันธุค์ ่อม ปั จจุบนั
ภู มิอ ากาศมีก ารเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลให้เกิด ปั ญหาการไม่ออกดอกติด ผลของลิ้น จี่ ท าให้เ กษตรกร
บางส่วนล้มเลิกการปลูก ลิ้นจี่ ซึ่งอาจเกิดการสูญหายของลิ้นจี่พนั ธุ์ดงั ้ เดิม ดังนัน้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จงึ ได้
รวบรวมและอนุ รกั ษ์พนั ธุล์ น้ิ จีไ่ ว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ เพื่อเป็ นการจัดทาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม จึงมีความ
จาเป็ นต้องใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการจาแนกพันธุ์ งานวิจยั นี้ใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์จานวน
20 ไพรเมอร์ และลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ร่วมกับบริเวณระหว่างยีน trnL-trnF ในการจาแนกลิ้นจี่
จานวน 23 พันธุ์ พบว่าเครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ให้แถบดีเอ็นเอทัง้ หมด 91 แถบ เป็ นแถบดีเอ็นเอที่
แสดงความหลากรู ป จ านวน 79 แถบ คิด เป็ น 86.81 เปอร์เ ซ็น ต์ เมื่อ น าลายพิม พ์ดีเ อ็น เอไปวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม พบว่ามีค่าความเหมือนทางพันธุกรรมอยู่ในช่วง 0.529-1.000 และแบ่งลิน้ จีท่ งั ้
23 พันธุ์ เป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม I เป็ นพันธุล์ น้ิ จีภ่ าคกลางทัง้ หมด กลุ่ม II มีทงั ้ พันธุภ์ าคกลางและพันธุภ์ าคเหนือ
และกลุ่ม III เป็ นพันธุ์ภาคเหนือ แต่ ยงั ไม่สามารถแยกความแตกต่ างระหว่างพันธุ์ล้ินจี่ จานวน 3 คู่ เมื่อ
ตรวจสอบลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ข องยีน rbcL ร่ ว มกับ บริเ วณระหว่ า งยีน trnL-trnF พบว่ า ค่ า ความต่ า งทาง
พันธุกรรมระหว่างลิ้นจี่ 23 พันธุ์ อยู่ในช่วง 0.0000-0.0035 โดยพันธุ์จนี แดงมีความต่างทางพันธุกรรมจาก
พันธุอ์ ่นื ๆ เมื่อวิเคราะห์แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้ลาไยเป็ นตัวอย่างนอกกลุ่ม พบว่าสามารถ
แยกพันธุล์ น้ิ จีอ่ อกจากลาไย แต่ยงั ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างพันธุล์ น้ิ จี่ ยกเว้นพันธุจ์ นี แดง
คาสาคัญ : ลิน้ จี;่ เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์; ยีน trnL-trnF; ยีน rbcL

Abstract
Lychee ( Litchi chinensis Sonn.) is an economically important fruit crop in Thailand, mainly
cultivating in the northern and central part of the country. The popular cultivars are Hong Huai, Ohia,
Kimjeng, Chakraphat and Khom. Currently, climate changes cause on-off flowering of lychee, and
therefore many farmers have stopped growing the crop which may lead to a loss of traditional cultivars.
Meajo University thus have collected and conserved many lychee cultivars in the germplasm field. In
establishing a genetic database, it is necessary to classify lychee cultivars using molecular markers.
This research aimed to genetically identify 23 lychee cultivars using 20 ISSR ( inter-simple sequence
repeat) markers and DNA sequences of rbcL gene together with trnL-trnF intergenic spacer region.
The results showed that ISSR markers produced 91 bands, 79 (86.81 %) of which were polymorphic.
The genetic relationship analysis revealed the similarity coefficients among lychee cultivars ranged
from 0.529-1.000, and the lychee samples were categorized into 3 groups: group I consisted of cultivars
grown in the central part of the country; group II consisted of cultivars from central and northern part
and group III composed of those from the northern part. However, three cultivar pairs were not
genetically separated. Analysis of DNA sequences of rbcL gene and trnL-trnF intergenic spacer region
showed the genetic distance coefficients varied from 0.0000-0.0035, where Jeen Daeng cultivar was
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different from other cultivars. When analyzing genetic relationships using longan as an outgroup, lychee
cultivars were separated from longan but among lychee cultivars could not be distinguished, except
Jeen Daeng cultivar.
Keywords: Litchi chinensis; ISSR marker; trnL-trnF gene; rbcL gene

1. คานา

ดอก ผล เมล็ด เป็ นต้น (ชินวัฒน์ , 2541; Madhou
et al., 2010; Wu et al., 2016) วิธเี ซลล์พนั ธุศาสตร์
จาแนกลิ้นจี่จากความแตกต่ างของจ านวน ขนาด
และรูป ร่ า งของโครโมโซมในระยะเมทาเฟส การ
ศึก ษาลิ้น จี่ 19 พัน ธุ์ พบว่ า มีจ านวนโครโมโซม
เท่ากัน คือ 2n = 30 (ชินวัฒน์, 2541) วิธเี ครื่องหมาย
โมเลกุ ลได้ร ับ ความนิ ยมเนื่ องจากมีค วามแม่นยา
และไม่ ข้ึ น อยู่ ก ั บ สภาพแวดล้ อ ม เครื่ อ งหมาย
โมเลกุลทีส่ ามารถจาแนกพันธุล์ น้ิ จี่ ได้แก่ ไอโซไซม์
(Isozyme) (ชินวัฒน์ , 2541; Aradhya et al., 1995;
Degani et al., 1995) อาร์ เ อพี ดี (RAPD, random
amplified polymorphic DNA) (Anuntalabhochai et
al., 2002; Tongpamnak et al., 2002; Manoj et al.,
2010; Long et al., 2015) แฮตอาร์ เ อพี ดี (HATRAPD, high annealing temperature-random
amplified polymorphic DNA) (Wangspa et al.,
2005; Cutler et al., 2006; Chundet et al., 2007)
เอสเอสอาร์ (SSR, simple sequence repeat) (Viruel
and Hormaza, 2004; Mingfang et al, 2006;
Madhou et al., 2010; Fan et al., 2011; Madhou
et al., 2013) ไอเอสเอสอาร์ (ISSR, inter-simple
sequence repeat) (Degani et al., 2003; Long et
al., 2015; Bajpai et al., 2016) เอเอฟแอลพี(AFLP,
amplified fragment length polymorphism)
(Tongpamnak et al., 2002; Ganjun et al., 2003)
และสนิปส์ (SNP, single-nucleotide polymorphism)
(Liu et al., 2015)
นอกจากการใช้เ ครื่อ งหมายโมเลกุ ล เพื่อ
จาแนกสิง่ มีชวี ิตแล้ว ยังใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์เพื่อ
จาแนกสิง่ มีชวี ติ ด้วย โดยนิยมเลือกบริเวณทีม่ คี วาม

ลิน้ จีเ่ ป็ นไม้ผลเขตกึง่ ร้อน (subtropical fruit)
มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Litchi chinensis Sonn. อยู่ใน
วงศ์ Sapindaceae เช่นเดียวกับเงาะและลาไย นิยม
เรียกว่า Lychee หรือ Litchi มีถนิ่ กาเนิดทางภาคใต้
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แถบมลฑลกวางตุ้ง
และฝูเจี้ยน (Groff, 1921) สาหรับในประเทศไทยมี
การน าลิ้น จี่เ ข้า มาปลู ก ช่ ว งปลายศตวรรษที่ 17
(Subhadrabandhu, 1990) และปลูก กัน อย่ า งแพร่
หลาย พบมากในเขตภาคเหนือและเขตภาคกลาง
ของประเทศ พันธุล์ น้ิ จีท่ น่ี ิยมปลูก ได้แก่ พันธุฮ์ งฮวย
พันธุโ์ อวเฮียะ พันธุก์ มิ เจง พันธุจ์ กั รพรรดิ และพันธุ์
ค่ อ ม ถือ ได้ว่ า ลิ้น จี่เ ป็ น พืช ที่สาคัญ ทางเศรษฐกิจ
ชนิ ด หนึ่ ง ของไทย นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า ลิ้น จี่มีสาร
ส าคัญ ได้ แ ก่ สารต้ า นโรคมะเร็ ง (Wang et al.,
2006; Hsu et al., 2012) ส า ร ต้ า น ก า ร อั ก เ สบ
(Huang et al., 2014) และสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
(Yang et al., 2006) เป็ นต้น ลิน้ จีเ่ ป็ นพืชทีต่ ้องการ
อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมต่อการออกดอก แต่จากสภาพ
อากาศที่มีก ารเปลี่ยนแปลงไปทาให้ล้นิ จี่มีปัญหา
เกี่ย วกับ การออกดอกติด ผล ส่ ง ผลให้เ กษตรกร
เปลี่ยนไปทาสวนไม้ผลชนิดอื่นทีใ่ ห้ผลผลิตทีด่ กี ว่า
ลิน้ จี่ ซึง่ อาจทาให้ลน้ิ จีบ่ างพันธุห์ ายไปได้ ทัง้ นี้สาขา
ไม้ ผ ล มหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ไ ด้ มีก ารรวบรวมและ
อนุ รกั ษ์พนั ธุล์ น้ิ จีไ่ ว้ทงั ้ หมด 22 พันธุ์ แต่ยงั ไม่มกี าร
จัด ท าฐานข้อ มูลเกี่ย วกับ พัน ธุ ก รรมของลิ้น จี่ท่ไี ด้
รวบรวมไว้
การจ าแนกพัน ธุ์ ล้ิ น จี่ มี ห ลายวิ ธี ด้ ว ยกัน
ได้แก่ วิธสี ณ
ั ฐานวิทยา เป็ นการจาแนกโดยศึกษา
โครงสร้างส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะของลาต้น ใบ
273
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ผัน แปรทางพัน ธุ ก รรมสู ง แต่ มี บ ริ เ วณอนุ ร ัก ษ์
(conserve sequence) ตัวอย่าง เช่น ยีน ribulosebisphosphate carboxylase (rbcL) ซึ่ง เป็ น ยีน ที่อ ยู่
ในคลอโรพลาสต์ ทาหน้าที่ควบคุมการสร้าง large
subunit ของเอนไซม์ ribulose-1,5-bisphosphate
carboxylase/oxygenase (RUBISCO) (Gielly and
Taberlet, 1994) เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการตรึ ง
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นพื ช ยี น rbcL มี ข นาด
ประมาณ 1,400 คู่เบส (ปรีชา, 2543) นอกจากนี้ยงั
มีก ารใช้ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์ท่ีอ ยู่ร ะหว่ า งยีน trnL
(UAA)-trnF (GAA) ในการจาแนกสิง่ มีชีวิตอีกด้วย
(Taberlet et al., 1991)
งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของลิน้ จีพ่ นั ธุต์ ่าง ๆ โดย
ใช้เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ร่วมกับลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และลาดับนิวคลีโอไทด์
ระหว่ า งยีน trnL-trnF ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
จาแนกพันธุ์ล้นิ จี่ การจัดการทรัพยากรพันธุกรรม
ลิน้ จีแ่ ละการปรับปรุงพันธุล์ น้ิ จีใ่ นอนาคต

เข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ในบัฟเฟอร์ 0.5x TBE ความ
ต่ างศักย์ไฟฟ้ า 100 โวลต์ และตรวจสอบปริม าณ
ดีเอ็นเอด้วยวิธกี ารวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง
Nanodrop2000 (Thermo Fisher Scientific, Inc.) ที่
ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร
2.2 การศึ ก ษาความหลากหลายทาง
พัน ธุ ก รรมด้ ว ยเครื่ อ งหมายโมเลกุล ไอเอส
เอสอาร์
ทาปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส ปริมาตร
20 ไมโครลิตร ประกอบด้วยดีเอ็นเอแม่แบบปริมาณ
10-40 นาโนกรัม ไพรเมอร์เข้มข้น 0.40 ไมโครโมลาร์
และ 1x MyTaq Red mix (Bioline United Kingdom)
โดยใช้ไพรเมอร์ทงั ้ หมด 20 ไพรเมอร์ (Degani et al.,
2003) ดัง ตารางที่ 2 ใช้สภาวะอุณหภูมิใ นการทา
ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสดังนี้ (1) บ่มที่อุณหภูมิ
95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 นาที จานวน 1 รอบ
(2) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส นาน 15 วินาที
อุ ณ หภู มิท่ีจ าเพาะของแต่ ล ะไพรเมอร์ นาน 15
วิ น าที และ 72 องศาเซลเซี ย ส นาน 45 วิน าที
จ านวน 40 รอบ (3) บ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 72 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 5 นาที จานวน 1 รอบ นาผลที่
ได้ไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอิเล็คโทรโฟรีซิสในเจล
อะกาโรสความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ในบัฟเฟอร์
0.5x TBE ความต่างศักย์ไฟฟ้ า 100 โวลต์ เป็ นเวลา
40 นาที ถ่ า ยภาพด้ ว ยเครื่อ ง Molecular Imager
Gel DocTM XR + with Image LabTM Software (BioRad) โดยแต่ ละไพรเมอร์ทาซ้า 2 ครัง้ เพื่อยืนยัน
การทาซ้าได้
การวิ เคราะห์ผล
ให้สญ
ั ลักษณ์ แถบดีเอ็นเอที่มีค วาม
ชัดเจนและสามารถทาซ้าได้เป็ น 1 หากไม่ปรากฏ
แถบดีเอ็นเอให้สญ
ั ลักษณ์ เป็ น 0 นาข้อมูลที่ได้ไป
วิเ คราะห์ความหลากหลายทางพัน ธุกรรมด้วยวิธี
ของ Nei และ Li (1979) โดยคานวณค่าดัชนีความ
เหมือน (similarity index) ด้วยโปรแกรม FreeTree

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การเก็บตัวอย่างและการสกัดดีเอ็นเอ
เก็บตัวอย่างใบลิ้นจี่ 22 พันธุ์ จากแปลง
รวบรวมและอนุรกั ษ์พนั ธุล์ น้ิ จี่ สาขาไม้ผล คณะผลิต
กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และใบลิ้นจี่
พัน ธุ์ โ กมิ น ทร์ จ ากแปลงเกษตรกร อ าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ลาไยเป็ นตัวอย่างนอกกลุ่ม
(outgroup) ชื่อพันธุ์ล้นิ จี่และลาไยแสดงในตารางที่
1 การสกัด ดีเ อ็น เอจากใบอ่ อ นใช้วีธีป ระยุกต์จาก
Doyle และ Doyle (1987) สารสกัดดีเอ็นเอประกอบ
ด้วย 2 % (w/v) CTAB, 0.98 M NaCl, 10 mM TrisHCl pH 8.0, 5 mM EDTA, 1 % (w/v) PVP-40, 0.5
% (w/v) sodium metabisulfite แ ล ะ 1 % (v/v)
-mercaptoethanol ตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอ
ด้วยเทคนิคอิเล็คโทรโฟรีซิสในเจลอะกาโรสความ
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(Hampl et al., 2001) เลื อ กวิ ธี ก ารจั ด กลุ่ ม แบบ
UPGMA และทาซ้าจานวน 2,000 ครัง้ (bootstrap)

แสดงผลแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ (dendrogram) ด้วย
โปรแกรม TreeView (Page, 1996)

ตารางที่ 1 ชื่อพันธุล์ น้ิ จี/่ ลาไยและหมายเลขเฉพาะของลาดับนิวคลีโอไทด์ (accession number) ของยีน rbcL
และบริเวณระหว่างยีน trnL-trnF ทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้
ชื่อภาษาไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

1. กวางเจา
2. สาแหรกทอง
3. โอวเฮียะ
4. จีนใหญ่
5. กะโหลกใบอ้อ
6. กิมเจง
7. จักรพรรดิ
8. ช่อระกา
9. ฮงฮวย
10. สาเภาทอง
11. ไทย
12. กรอบแก้ว
13. สาเภาแก้ว
14. นครพนม 1
15. บริวสเตอร์
16. กะโหลกใบไหม้
17. แห้วจีน
18. เขียวหวาน
19. กระโถนท้องพระโรง
20. ค่อม
21. กะโหลกใบยาว
22. จีนแดง
23. โกมินทร์
24. ลาไย พันธุจ์ มั โบ้ 19
25. ลาไย พันธุเ์ พชรสาคร 9

Kwangjao
Saraekthong
Ohia
Jeen Yai
Kalok Bai-or
Kimjeng
Chakraphat
Chorrakham
Hong Huai
Samphaothong
Thai
Krobkaeo
Samphaokhaeo
Nakhon Phanome 1
Brewster
Kalok Baimai
Haewjeen
Khiaowan
Kratone Thongphrarong
Khom
Kalok Bai-yao
Jeen Daeng
Komin
Jumbo 19
Pech Sakorn 9
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หมายเลขเฉพาะของลาดับนิวคลีโอไทด์
rbcL
trnL-trnF
MK189224
MK189249
MK189232
MK189257
MK189231
MK189256
MK189219
MK189244
MK189221
MK189246
MK189223
MK189248
MK189215
MK189240
MK189214
MK189239
MK189217
MK189242
MK189234
MK189259
MK189235
MK189260
MK189227
MK189252
MK189233
MK189258
MK189230
MK189255
MK189213
MK189238
MK189220
MK189245
MK189216
MK189241
MK189229
MK189254
MK189228
MK189253
MK189225
MK189250
MK189222
MK189247
MK189218
MK189243
MK189226
MK189251
MK189236
MK189261
MK189237
MK189262
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของไพรเมอร์ไอเอสเอสอาร์และแถบดีเอ็นเอทีไ่ ด้จากการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
จานวนแถบ จานวนแถบ เปอร์เซ็นต์
ดีเอ็นเอ
ดีเอ็นเอทีใ่ ห้ ของความ
ทัง้ หมด ความหลากรูป หลากรูป
1
808
(AG)8C
58 300-1,200
3
2
66.67
2
809
(AG)8G
58 500-1,300
6
6
100.00
3
810
(GA)8T
55 400-3,000
5
5
100.00
4
817
(CA)8A
58 450-2,000
8
8
100.00
5
828
(TG)8A
58
600-850
4
4
100.00
6
834
(AG)8YT
55 600-1,500
5
5
100.00
7
835
(AG)8YC
50 400-1,800
9
9
100.00
8
836
(AG)8YA
55
300-900
4
3
75.00
9
842
(GA)8YG
55 300-1,300
9
9
100.00
10
844
(CT)8GC
50 1,100-1,500
2
0
0.00
11
845
(CT)8RG
45
900
1
0
0.00
12
847
(CA)8RC
58 500-1,500
4
2
50.00
13
855
(AC)8YT
55 600-2,000
3
3
100.00
14
856
(AC)8YA
58 300-2,000
5
5
100.00
15
864
(ATG)6
50 600-1,600
7
5
71.43
16
867
(GGC)6
NA
NA
NA
NA
NA
17
880
(GGAGA)3
50 450-1,600
7
6
85.71
18
888
BDB(CA)7
NA
NA
NA
NA
NA
19
889
DBD (AC)7
50 600-1,100
4
2
50.00
20
890
VHV (GT)7
55 650-1,200
5
5
100.00
รวม
91
79
86.81
เฉลีย่
5.06
4.39
77.71
*R คือ A หรือ G; Y คือ C หรือ T; B คือ C หรือ G หรือ T; D คือ A หรือ G หรือ T; H คือ A หรือ C หรือ T;
V คือ A หรือ C หรือ G; *NA คือ ไม่สามารถหาสภาวะทีเ่ หมาะสม
ชื่อ ลาดับนิวคลีโอไทด์ Ta
ลาดับ
ไพรเมอร์
(5→3)
(°C)

ขนาดแถบ
(คู่เบส)

2.3 การศึ ก ษาความผัน แปรของล าดับ
นิ วคลี โ อไทด์ ข องยี น rbcL และบริ เ วณที่ อ ยู่
ระหว่างยีน trnL-trnF
ทาปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสปริม าตร
20 ไมโครลิต ร ประกอบด้ว ยดีเ อ็น เอแม่ แ บบ 40
นาโนกรัม 1X Phusion Flash master mix (Thermo
Scientific) ไพรเมอร์ ส าหรับ ยีน rbcL คือ rbcL-F:

5-ATG TCA CCA CAA ACA GAG ACT AAA
GC-3 (Levin et al., 2003) และ rbcL-R: 5-GTA
AAA TCA AGT CCA CCR CG-3 ( Kress and
Erickson, 2007) ไพรเมอร์สาหรับบริเวณระหว่ า ง
ยี น trnL-trnF คื อ trnL-trnF-F: 5-GGT TCA AGT
CCC TCT ATC CC-3 และ trnL-trnF-R: 5-ATT
TGA ACT GGT GAC ACG AG-3 ( Amundsen
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and Warnke, 2012) ความเข้ ม ข้ น อย่ า งละ 0.5
ไมโครโมลาร์ ภายใต้สภาวะการเกิดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่
พอลิเมอเรส 3 ขัน้ ตอน คือ (1) บ่มที่อุณหภูมิ 98
องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 3 นาที จ านวน 1 รอบ
(2) บ่มที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
วินาที บ่มที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
10 วินาที และอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา
30 วิน าที จ านวน 30 รอบ (3) บ่ ม ที่อุ ณหภู มิ 72
องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 5 นาที จานวน 1 รอบ และ
นาไปตรวจสอบการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค
อิเล็คโทรโฟรีซิสในเจลอะกาโรสความเข้มข้น 1.5
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในบั ฟ เฟอร์ 0.5x TBE ความต่ า ง
ศักย์ไฟฟ้ า 100 โวลต์ เป็ นเวลา 30 นาที จากนัน้ นา
ผลผลิตที่ได้จากการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอเป้ าหมาย
ด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส ส่งวิเคราะห์ลาดับ
นิวคลีโอไทด์ทบ่ี ริษทั First Base ประเทศมาเลเซีย
การวิ เคราะห์ผล

เมื่อได้ขอ้ มูลลาดับนิวคลีโอไทด์ของ
ลิ้นจี่ทงั ้ 23 พันธุ์ และลาไย 2 พันธุ์ นาลาดับนิวคลี
โอไทด์ทงั ้ ด้าน forward และ reverse มาตรวจสอบ
ความสอดคล้องด้วยโปรแกรม Genestudio 2.2.0.0
(Genestudio, Inc., Suwanee, GA, USA) เป รี ย บ
เทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ระหว่างพันธุล์ น้ิ จีแ่ ละลาไย
ด้วยโปรแกรม Clustal X (Thompson et al., 1997)
แล้วแสดงผลในโปรแกรม GeneDoc (Nicholas et
al., 1997) เพื่อตรวจสอบความแตกต่ างของลาดับ
นิวคลีโอไทด์ นาผลทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบลาดับ
นิวคลีโอไทด์มาหาค่าความต่างทางพันธุกรรมและ
สร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ดว้ ยโปรแกรม MEGA X
(Kumar et al., 2018) โดยทดสอบโมเดลทีเ่ หมาะสม
ก่อนนาไปสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
เลือกการจัดกลุ่มแบบ UPGMA (Sneath and Sokal,
1973) โดยท าซ้ า จ านวน 2,000 ครัง้ (bootstrap)
(Felsenstein, 1985)

รูปที่ 1 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอไอเอสเอสอาร์ในลิ้นจี่ 23 พันธุ์ และลาไย 2 พันธุ์ ที่ได้จากไพรเมอร์ 817 (M =
ดีเอ็นเอมาตรฐาน; หมายเลข 1-25 คือ ลิน้ จีแ่ ละลาไยเรียงลาดับตามตารางที่ 1; * แสดงแถบดีเอ็นเอ
ทีแ่ ตกต่างกันในตัวอย่างลิน้ จีแ่ ละลาไย จานวน 8 แถบ)

3. ผลการวิ จยั

สามารถเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอและให้แถบดีเอ็นเอที่
ชัดเจนเหมาะสาหรับการสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอ เช่น
รูปที่ 1 ซึ่งเป็ นลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้จากไพรเมอร์
817 ให้แถบดีเอ็นเอที่แตกต่ างกันในตัวอย่างลิ้นจี่
และล าไย จ านวน 8 แถบ (แสดงด้ ว ย *) ส่ ว น

3.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมจาก
เครือ่ งหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์
การเพิ่ ม ปริ ม าณดี เ อ็ น เอด้ ว ยเทคนิ ค
ไอเอสเอสอาร์ 20 ไพรเมอร์ พบว่ า 18 ไพรเมอร์
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ไพรเมอร์ 867 และ 888 ให้แถบดีเอ็นเอทีไ่ ม่ชดั เจน
จึงไม่นามาสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอ ผลการวิเคราะห์
ลายพิม พ์ดีเ อ็น เอที่ไ ด้จ ากเทคนิ ค ไอเอสเอสอาร์
จานวน 18 ไพรเมอร์ พบว่าให้แถบดีเอ็นเอทัง้ หมด

จานวน 91 แถบ มีขนาดประมาณ 300-3,000 คู่เบส
โดยเป็ นแถบดี เ อ็ น เอที่ แ สดงความหลากรู ป
(polymorphic band) จานวน 79 แถบ คิดเป็ น 86.81
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 3 ค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเหมือ นทางพัน ธุ ก รรมระหว่ า งลิ้น จี่ 23 พัน ธุ์ และล าไย 2 พัน ธุ์ จาก
เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์

เมื่ อ น าข้ อ มู ล ลายพิ ม พ์ ดี เ อ็ น เอจาก
เครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์มาสร้างแผนภูมิ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์
ความเหมือนทางพันธุกรรมระหว่างลิ้นจี่ 23 พันธุ์
อยู่ในช่วง 0.529-1.000 (ตารางที่ 3) สามารถแยก
ลาไยออกจากลิ้น จี่ได้อ ย่า งชัด เจน โดยที่ล้ิน จี่ 23
พันธุ์ แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม (รูปที่ 2) กลุ่ม I มี 11 พันธุ์
เป็ นพันธุ์ภาคกลางทัง้ หมด ประกอบด้วยพันธุไ์ ทย
พันธุก์ ะโหลกใบอ้อ พันธุค์ ่อม พันธุเ์ ขียวหวาน พันธุ์
กรอบแก้ว พันธุ์กะโหลกใบยาว พันธุ์กระโถนท้อง
พระโรง พันธุช์ ่อระกา พันธุแ์ ห้วจีน พันธุส์ าเภาแก้ว
และพันธุ์สาแหรกทอง กลุ่ม II มี 7 พันธุ์ เป็ นพันธุ์
ภาคเหนื อ และภาคกลาง ประกอบด้ ว ยพั น ธุ์

นครพนม 1 พัน ธุ์บ ริสเตอร์ พัน ธุ์ก ะโหลกใบไหม้
พัน ธุ์จีน แดง พัน ธุ์จีน ใหญ่ พัน ธุ์ฮ งฮวย และพัน ธุ์
สาเภาทอง กลุ่ม III มี 5 พันธุ์ ประกอบด้วยพันธุโ์ ก
มินทร์ พันธุ์จกั รพรรดิ พันธุ์กิมเจง พันธุ์กวางเจา
และพัน ธุ์ โ อวเฮี ย ะ ซึ่ ง เป็ นพัน ธุ์ จ ากภาคเหนื อ
ทัง้ หมด
3.2 การศึ ก ษาความผัน แปรของล าดับ
นิ วคลี โอไทด์ของยีน rbcL และบริ เวณระหว่าง
ยีน trnL-trnF
การเพิ่ม ปริม าณดีเ อ็น เอของลิ้น จี่ 23
พั น ธุ์ ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรสโดยใช้
ไพรเมอร์ท่มี คี วามจาเพาะกับยีน rbcL และบริเวณ
ระหว่ า งยีน trnL-trnF พบว่ า สามารถเพิ่ม ปริม าณ
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ดีเอ็นเอบริเวณดังกล่าวทัง้ 23 พันธุ์ ขนาดประมาณ
540 และ 440 คู่เ บส ตามลาดับ โดยที่ข นาดแถบ
ดีเอ็นเอของลิ้นจี่แต่ ละพันธุ์ไม่มีความแตกต่ างกัน
เมื่อตรวจสอบลาดับนิวคลีโอไทด์พบว่าสามารถอ่าน
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และบริเวณระหว่าง
ยีน trnL-trnF ความยาว 506 และ 378 คู่เบส ตาม
ลาดับ เมื่อเปรียบเทียบลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rbcL ในลิ้นจี่พบความผันแปรเพียง 1 ตาแหน่ ง ที่
ตาแหน่ ง 358 พันธุ์ท่มี ีความแตกต่ างจากพันธุ์อ่นื

คื อ พัน ธุ์ จี น แดง โดยพบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นิวคลีโอไทด์จากกวานีน (guanine, G) เป็ นอะดีนีน
(adenine, A) ซึ่งเป็ นการแทนที่นิวคลีโอไทด์แ บบ
ทรานซิชนั (transition) ดังรูปที่ 3 (A) เมื่อพิจารณา
การแปลรหัส (translation) เป็ นกรดอะมิโนของยีน
rbcL พบว่ า ต าแหน่ ง ที่มีก ารเปลี่ย นแปลงล าดับ
นิวคลีโอไทด์ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลาดับกรดอะมิโน
ซึง่ เป็ นการกลายแบบพ้อง (synonymous mutation
หรือ silent mutation) (ธีระชัย, 2553)

รูปที่ 2 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในลิ้นจี่ 23 พันธุ์ ที่ได้จากเครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์
จานวน 18 ไพรเมอร์ โดยการจัดกลุ่มแบบ UPGMA
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บล าดับ นิ ว คลี โ อไทด์
บริเ วณระหว่ า งยีน trnL-trnF พบความผัน แปร 3
ต าแหน่ ง คือ ต าแหน่ ง 164 นิ ว คลีโ อไทด์ก วานีน
เปลี่ยนเป็ นอะดีนีน ซึ่งเป็ นการแทนที่นิวคลีโอไทด์
แบบทรานซิชนั ตาแหน่ ง 167 นิวคลีโอไทด์อะดีนีน
เปลี่ยนเป็ นกวานีน ซึ่งเป็ นการแทนที่นิวคลีโอไทด์
แบบทรานซิชนั และพบอินเดล (indel) ที่ตาแหน่ ง
201-206 โดยมีลาดับนิวคลีโอไทด์ คือ TTTTAG ดัง
รูปที่ 3 (B)
เมื่อนาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL
และบริเวณระหว่างยีน trnL-trnF มาวิเคราะห์ร่วม

กัน พบว่าค่าความต่างทางพันธุกรรมระหว่างลิ้นจี่
23 พันธุ์ อยู่ในช่วง 0.0000-0.0035 โดยที่พนั ธุ์จนี
แดงมีค่ า ความต่ า งทางพัน ธุ ก รรมจากพัน ธุ์อ่ืน ๆ
ส่วนอีก 22 พันธุ์ ไม่มคี วามต่างทางพันธุกรรม เมื่อ
สร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยโมเดล
ที่ เ ห ม า ะ สม คื อ Tamura 3-parameter method
(Tamura., 1992) พบว่าลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rbcL และบริเวณระหว่างยีน trnL-trnF สามารถแยก
กลุ่มของลิ้นจี่ออกจากลาไย และแยกพันธุ์จีนแดง
ออกจากลิ้น จี่พ ัน ธุ์อ่ืน ๆ แต่ ไ ม่ ส ามารถแยกพันธุ์
ลิน้ จีท่ เ่ี หลืออีก 22 พันธุ์ ออกจากกัน ดังรูปที่ 4
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รูปที่ 3 ความผันแปรของนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL (A) และบริเวณระหว่างยีน trnL-trnF (B) ในลิน้ จีแ่ ละลาไย

รูปที่ 4 แผนภูมแิ สดงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในลิน้ จี่ 23 พันธุ์ จากลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และ
บริเวณระหว่างยีน trnL-trnF โดยใช้ลาไย 2 พันธุ์ เป็ นตัวอย่างนอกกลุ่ม

4. วิ จารณ์ ผล

แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทางพันธุกรรมแบ่ง
ลิน้ จีท่ งั ้ 23 พันธุ์ เป็ น 3 กลุ่ม โดยการจัดกลุ่มความ
สัมพันธ์ทางพันธุกรรมในงานวิจยั นี้ พบว่าลิน้ จีพ่ นั ธุ์

4.1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมจาก
เครือ่ งหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์
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กิมเจง พันธุจ์ กั รพรรดิ และพันธุโ์ อวเฮียะอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน (กลุ่ม III) เหมือนกับการจัดกลุ่มลิ้นจี่ของ
Cutler และคณะ (2006) ที่ พ ั ฒ นาเครื่ อ งหมาย
โมเลกุ ล สการ์ (SCAR, sequence characterized
amplified region) จากเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล แฮต
อาร์เ อพีดีซ่ึง เชื่อ มโยงกับ อุ ณหภู มิช ัก น าการออก
ดอกของลิ้ น จี่ ในงานวิ จ ัย นี้ ย ัง พบว่ า ลิ้ น จี่ พ ั น ธุ์
บริวสเตอร์และพันธุฮ์ งฮวยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม
II) และพัน ธุ์ ค่ อ มกับ พัน ธุ์ ส าเภาแก้ ว อยู่ ใ นกลุ่ ม
เดีย วกัน (กลุ่ ม I) เช่ น เดีย วกับ การจัด กลุ่ ม ของ
Tongpamnak และคณะ (2002) ทีศ่ กึ ษาความหลาก
หลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลิ้นจี่ใน
ประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี
แต่การวิจยั นี้ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
พันธุล์ น้ิ จี่ 3 คู่ ออกจากกัน คือ (1) พันธุก์ วางเจากับ
โอวเฮี ย ะ โดยทัง้ 2 พัน ธุ์ นี้ มี ลัก ษณะของผลที่
คล้ า ยกัน แต่ ลัก ษณะของใบแตกต่ า งกัน (วิช า,
2546) ซึ่งเครื่องหมายโมเลกุลไอเอสเอสอาร์ทงั ้ 18
ไพรเมอร์ ไม่พบความแตกต่ างระหว่าง 2 พันธุ์ นี้
(2) พันธุส์ าเภาแก้วกับพันธุส์ าแหรกทอง ทัง้ 2 พันธุ์
มีลกั ษณะของผลทีแ่ ตกต่างกัน โดยพันธุส์ าเภาทอง
มีลัก ษณะผลเป็ นรูปหัวใจ แต่ พ ัน ธุ์สาแหรกทองมี
ลักษณะของผลเป็ นรูปไข่กลับแกมขอบขนาน (วิชา,
2546) แต่ไม่พบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ และ
(3) พันธุ์ฮงฮวยกับพันธุส์ าเภาทอง โดยทัง้ 2 พันธุ์
มีลกั ษณะต่างกันทีส่ ขี องเปลือกลาต้น ลักษณะของ
กิง่ และลักษณะการแตกกิง่ (วิชา, 2546) ในงานวิจยั
นี้พบว่ายังไม่พบความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอของ
ทัง้ 2 พันธุ์
รายงานของ Tongpamnak และคณะ
(2002) สามารถแยกพัน ธุ์ ส าแหรกทองกับ พัน ธุ์
สาเภาแก้วออกจากกันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
เอเอฟแอลพี แ ละอาร์ เ อพี ดี จากรายงานของ
Wangspa และคณะ (2005) พบว่ า สามารถแยก
พันธุ์โอวเฮียะกับพันธุ์กวางเจาออกจากกันโดยใช้

เครื่องหมายโมเลกุลแฮตอาร์เอพีดี และจากรายงาน
ของ วิชา (2546) ที่ทาฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์ของลิ้นจี่
ด้วยลักษณะสัญฐานวิทยา พบว่าลิ้นจี่พนั ธุ์ฮงฮวย
กับ พัน ธุ์สาเภาทองมีค วามแตกต่ า งกัน ที่ลัก ษณะ
ของกิ่ง (branch) โดยที่พ ัน ธุ์ฮ งฮวยมีกิ่ง ลัก ษณะ
ค่ อ นข้ า งแบนและบิ ด (almost flatten and twist)
ส่วนพันธุ์สาเภาทองมีกงิ่ ลักษณะกลม (round) แต่
ทัง้ นี้ขน้ึ กับสภาพแวดล้อมลักษณะอาจเปลีย่ นแปลง
ไปได้ ดังนัน้ หากต้องการจาแนกลิน้ จีท่ งั ้ 3 คู่ นี้ควร
เพิม่ จานวนไพรเมอร์ให้มากขึน้ หรือใช้เครื่องหมาย
โมเลกุลชนิดอื่น และอาจใช้ลกั ษณะสัณฐานวิทยา
ร่วมด้วย
ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ค ว า ม เ ห มื อ น ท า ง
พัน ธุ ก รรมระหว่ า งลิ้ น จี่ ท ัง้ 23 พัน ธุ์ อยู่ ใ นช่ ว ง
0.529-1.000 มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.764 ซึ่ ง มี ค่ า
ใกล้เคียงกับรายงานของ Bajpai และคณะ (2016) ที่
ศึก ษาลิ้น จี่ใ นประเทศอิน เดีย โดยใช้เ ครื่อ งหมาย
โมเลกุลอาร์เอพีดี เอสเอสอาร์ และไอเอสเอสอาร์
พบว่าลิ้นจี่ในประเทศอินเดียมีฐานพันธุกรรมแคบ
ซึ่ง มีค่ า สัม ประสิท ธิค์ วามเหมือ นทางพัน ธุ ก รรม
ระหว่างพันธุอ์ ยู่ในช่วง 0.63-0.90 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
0.765 ท าให้ท ราบว่ า ฐานพัน ธุก รรมลิ้น จี่ในแปลง
รวบรวมพัน ธุ์ ข องมหาวิท ยาลัย แม่ โ จ้ นั น้ มีฐ าน
พัน ธุ ก รรมแคบเช่ น เดีย วกับ รายงานของ Bajpai
และคณะ (2016)
3.2 ความผันแปรของลาดับนิ วคลีโอไทด์
ของยีน rbcL และบริเวณระหว่างยีน trnL-trnF
การวิจยั นี้พบความผันแปรของนิวคลีโอไทด์
ของยีน rbcL และบริเวณระหว่างยีน trnL-trnF เพียง
1 และ 3 ตาแหน่ ง ตามลาดับ ใกล้เคียงกับรายงาน
ของ ปิ ยดา และคณะ (2558) ที่จาแนกมะม่วง 18
พันธุ์ ในประเทศไทยด้วยลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rbcL พบตาแหน่ งทีม่ คี วามผันแปรเพียง 5 ตาแหน่ง
และยังไม่สามารถจาแนกพันธุ์มะม่วงออกจากกัน
ทัง้ หมด ซึง่ ต่างจากรายงานของ สุรเชษฐ และคณะ
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(2558) ทีว่ เิ คราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
มะม่วง 5 พันธุ์ โดยใช้ลาดับนิวคลี โอไทด์ของยีน
rbcL ความยาว 654 คู่เบส พบตาแหน่งทีม่ คี วามผัน
แปร 62 ตาแหน่ ง และสามารถจาแนกพันธุ์มะม่วง
ทัง้ หมดออกจากกัน สาหรับบริเวณระหว่างยีน trnLtrnF ในการทดลองนี้พบความแตกต่างของนิวคลีโอ
ไทด์น้อย ต่ างจากรายงานของ Baraket และคณะ
(2009) ทีศ่ กึ ษาความหลากหลายของลาดับนิวคลีโอ
ไทด์บ ริเ วณระหว่ างยีน trnL-trnF ในพืช Tunisain
fig (Ficus carica L.) ขนาด 430-464 คู่ เ บส พบ
บริเ วณที่มีค วามผัน แปร 34 ต าแหน่ ง สามารถ
จาแนก Tunisain fig จานวน 20 พันธุ์ ออกจากกัน
เป็ น 15 แฮพโพลไทป์ (haplotype)
ผลการวิ จ ัย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การใช้ ล าดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และบริเวณระหว่างยีน
trnL-trnF ในการจ าแนกพืช ในระดับ พัน ธุ์ท่ีอ ยู่ ใ น
ชนิ ด (species) เดีย วกัน ยัง ไม่ มีป ระสิท ธิภ าพพอ
สอดคล้องกับ นฤมล และคณะ (2557) ที่วเิ คราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวมีสี 10 พันธุ์
โดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL พบว่าแบ่ง
ข้าวมีสเี ป็ น 2 กลุ่ม แต่ไม่สามารถแยกข้าวภายใน
กลุ่ ม เดีย วกัน ออกจากกัน โดยทัว่ ไปการใช้ยีนใน
คลอโรพลาสต์เหมาะกับการจาแนกพืชต่างชนิดแต่
อยู่ในสกุลเดียวกันมากกว่าการจาแนกระดับพันธุ์
ซึง่ เห็นได้จากรายงานของ สุพตั รา และคณะ (2556)
และ Lithanatudom และคณะ (2017) ที่ ส ามารถ
จาแนกพืชในสกุล Barleria และ Democapus โดย
ใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnL-trnF และการใช้
ล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ ข อง ITS2, matK, rbcL, trnHpsbA, trnL-I และ trnL-trnF ร่วมกัน

แถบ เป็ นแถบดีเอ็นเอที่มีความหลากรูป 79 แถบ
คิดเป็ น 86.81 เปอร์เซ็นต์ เมื่อสร้างแผนภูมคิ วาม
สัมพันธ์ทางพันธุกรรมสามารถจาแนกลิน้ จีอ่ อกเป็ น
3 กลุ่ม พันธุภ์ าคกลาง พันธุภ์ าคเหนือและภาคกลาง
และพัน ธุ์ภ าคเหนื อ แต่ ย ัง ไม่ ส ามารถแยกความ
แตกต่างระหว่างพันธุล์ น้ิ จี่ 3 คู่ คือ พันธุส์ าเภาแก้ว
กับ พัน ธุ์สาแหรกทอง พัน ธุ์ฮ งฮวยกับ พันธุ์สาเภา
ทอง พันธุ์กวางเจากับพันธุ์โอวเฮียะ ถือได้ว่าลิ้นจี่
แต่ละคู่นนั ้ มีความใกล้ชดิ ทางพันธุกรรมสูงมาก หรือ
อาจเป็ นพันธุเ์ ดียวกัน และจากค่าสัมประสิทธิความ
์
เหมือนทางพันธุกรรมระหว่างลิ้นจี่ทงั ้ 23 พันธุ์ ใน
งานวิจ ัย นี้ อ ยู่ใ นช่ ว ง 0.529-1.000 ท าให้ท ราบว่า
ความสัม พัน ธ์ ท างพัน ธุ ก รรมของลิ้ น จี่ ใ นแปลง
รวบรวมพันธุกรรมนี้มคี วามหลากหลายน้อย การใช้
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และ trnL-trnF ใน
การศึกษาความ สัมพันธ์ทางพันธุกรรมของลิน้ จีท่ งั ้
23 พันธุ์ สามารถหาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL
ความยาว 506 คู่เ บส ลาดับ นิ ว คลีโ อไทด์บ ริเ วณ
ระหว่างยีน trnL-trnF ความยาว 378 คู่เบส ลาดับนิ
วคลีโอไทด์ทไ่ี ด้จากยีน rbcL มีความผันแปรเพียง 1
ตาแหน่ง ลาดับนิวคลีโอไทด์ระหว่างยีน trnL-trnF มี
ความผั น แปร 3 ต าแหน่ ง ค่ า ความต่ า งทาง
พันธุกรรมระหว่างลิน้ จี่ 23 พันธุ์ อยู่ในช่วง 0.00000.0035 โดยที่พนั ธุ์จีนแดงมีค่าความต่ างจากพันธุ์
อื่น ๆ 0.0035 เมื่อสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ทาง
พัน ธุ ก รรมพบว่ า สามารถแยกพัน ธุ์ล้ิน จี่อ อกจาก
ลาไย และแยกพันธุจ์ นี แดงออกจากลิน้ จีพ่ นั ธุอ์ ่นื ๆ
แต่ ไ ม่ สามารถแยกลิ้น จี่อีก 22 พัน ธุ์ ออกจากกัน
ดังนัน้ ลาดับนิวคลีโอไทด์ทงั ้ 2 ตาแหน่ ง นี้ ยังไม่
เพีย งพอต่ อการจาแนกพัน ธุ์ล้ินจี่ จึง ควรใช้ลาดับ
นิวคลีโอไทด์ของยีนอื่นร่วมด้วย
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ไพรเมอร์ ที่ใ ห้แ ถบดีเ อ็น เอที่ช ัด เจน จ านวน 91

ขอขอบคุ ณ ส านั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย
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