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บทคัดย่อ
กล้วยหอมเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ ร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรไทยเป็ นอย่างมาก ปั จจุบนั มีการขยายพืน้ ที่
เพาะปลูกเพิม่ มากขึน้ และมีการปรับปรุงพันธุอ์ ย่างแพร่หลาย ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ ประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยหอมจีโนม AAA 13 พันธุ์ ด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี โดยใช้ ไพรเมอร์แบบสุ่ม 72
ชนิด พบว่าสามารถคัดเลือกไพรเมอร์ 18 ชนิด ทีใ่ ห้ลายพิมพ์ดเี อ็นเออย่างชัดเจน เมื่อสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอ
พบว่าปรากฏแถบดีเอ็นเอรวม 240 แถบ ขนาดประมาณ 250-3,000 คู่เบส ซึ่งเป็ นแถบดีเอ็นเอที่ให้ความ
หลากรูป 199 แถบ (82.92 เปอร์เซ็นต์) และเมื่อสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม NTSYS-pc รุ่น
2.01e และเลือกวิธกี ารจัดกลุ่มแบบ UPGMA พบว่ามีค่าดัชนีความเหมือน 0.65 ถึง 0.91 และสามารถแบ่ง
กล้วยหอมเป็ น 3 กลุ่ม โดยผลการวิจยั นี้สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนอนุ รกั ษ์พนั ธุ์และปรับปรุงพันธุ์
กล้วยต่อไป
คาสาคัญ : กล้วยหอม; สกุลมิวซา; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; เครื่องหมายดีเอ็นเอ; แฮตอาร์เอพีดี

Abstract
Musa (AAA group) ‘Kluai Hom’ is an economic crop that generates a lot of income for Thai
farmers. Nowadays, the area for growing bananas has been expanded with widespread breeding. This
study, the high annealing temperature-random amplified polymorphic DNA (HAT-RAPD) technique was
used to estimate the genetic relationship among 13 cultivars of Kluai Hom, using 72 random primers.
The 18 primers with clear amplified products were selected to use for DNA fingerprinting, resulting in
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240 DNA bands ranging from 250 to 3,000 bp. The number of polymorphic bands was 199 (82.92 %).
Furthermore, a dendogram was constructed based on similarity coefficients using UPGMA together
with the NTSYS-pc version 2.01e. The dendrograms showed three major groups which similarity
coefficients ranging from 0.65 to 0.91. The result of this research could further be useful for planning
conservation and breeding program.
Keywords: Kluai Hom; Musa; genetic relationship; DNA marker; HAT-RAPD

1. คานา

ด้วยเหตุ ผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นต้อง
อาศัย ข้อ มูลจากดีเ อ็น เอในการจาแนกกล้วยหอม
ออกจากกัน ให้อย่า งชัด เจนและถูก ต้อ ง ปั จจุบนั มี
การนาเครื่องหมายดีเอ็นเอมาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
โดยใช้ บ่ ง ชี้ ค วามหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม
(genetic diversity) ของสิง่ มีชวี ติ เป็ นเครื่องหมายที่
มีประสิทธิภาพในการแยกความแตกต่างทัง้ ระหว่าง
และภายในพันธุ์ (variety) หรือสายพันธุ์ (breeding
line) (สุ รี พ ร, 2546) นอกจากนี้ มี ร ายงานการใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอในการตรวจสอบความผันแปร
ทางพัน ธุ ก รรม (genetic variation) และตรวจสอบ
การกลายแบบ somaclonal variation ทีเ่ กิดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ
ต่ าง ๆ ได้แก่ ไมโครแซทเทลไลต์ (microsatellite)
(Rahman et al., 2001) ไอเอสเอสอาร์ (ISSR, inter
simple sequence repeat) (Hu et al., 2011; BelloBello et al., 2014) อ า ร์ เ อ พี ดี (RAPD, random
amplified polymorphic DNA) (Jayanthi et al.,
2018)
ด้วยความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจยั จึงประเมิน
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยหอมจีโ นม
AAA ด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี (HAT-RAPD,
high annealing temperature - random amplified
polymorphic DNA) ซึง่ เป็ นเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้
ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเรส (PCR, polymerase
chain reaction) เป็ นพืน้ ฐาน สามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างของลายพิมพ์ดเี อ็นเอทีส่ ร้างขึน้ โดยไม่ตอ้ ง

กล้วยหอม (Kluai Hom, Musa acuminata)
เป็ นพืชเศรษฐกิจ หลักชนิดหนึ่งของเกษตรกร ซึ่ง
ปลูกได้แทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ลักษณะ
ทัวไป
่ คือ มีลาต้นแท้อยู่ใต้ดิน (rhizome) มีลาต้น
เทียม (psuedostem) สูงประมาณ 3-5 เมตร กาบลา
ต้นเทียม (leaf sheath) ด้านนอกมีแถบดา ใบเดีย่ ว
เป็ นแบบขนาน ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้าง ดอกหรือ
ปลีเมื่อแทงออกในช่วงแรกจะตัง้ ตรงและค่อย ๆ โค้ง
งอลงด้านล่าง ปลีรูปไข่ ค่อนข้างแหลมยาว ผลดิบมี
สีเขียว เมื่อสุกจะเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง เนื้อมีสเี หลือง
เข้ม กลิ่นหอม (ราชันย์ และสมราน, 2557) กล้วย
หอมแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ กล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
(Musa acuminata ‘Cavendish’) กล้ ว ยหอมทอง
กรอสมิเชล (Musa acuminata ‘Gros Michel’) และ
กล้วยนาก (Musa acuminata ‘Red Dacca’) แต่ ละ
พันธุจ์ ะมีรสชาติทต่ี ่างกัน (เบญจมาศ, 2558)
การจ าแนกกล้ ว ยด้ ว ยลัก ษณะภายนอก
ร่วมกับการนับจานวนโครโมโซม สามารถจาแนก
กล้วยเป็ น เพียงแค่ กลุ่มใหญ่ ๆ เท่านัน้ และกล้วย
หอมที่ปลูกกันทัวไปก็
่
มลี กั ษณะภายนอกที่ไม่ค่ อย
ต่ า งกัน จึง อาจท าให้ เ กิด ความผิด พลาดได้ ง่ า ย
นอกจากนัน้ ในการจาแนกกล้วยหอมด้วยลักษณะ
ภายนอกต้ อ งใช้ร ะยะเวลานานเท่ า กับ การเจริญ
เติบ โตของกล้ว ยจนกระทัง่ ออกปลีแ ละผล จึง จะ
สามารถระบุเป็ นเพียงกลุ่มกล้วยหอม แต่ไม่สามารถ
ยืนยันพันธุท์ แ่ี น่ชดั
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ทราบข้อมูล ลาดับ นิว คลีโอไทด์เ พื่อ ใช้ ในการออก
แบบไพรเมอร์ และมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าเครื่องหมาย
ดีเอ็นเอชนิดอื่น (สุรกฤษฏิ ์ และคณะ, 2561)

ซึ่ ง มี ข นาด 12 นิ ว คลี โ อไทด์ (Wako company,
Japan)
การท าปฏิกิริย าลู ก โซ่ พ อลิเ มอเรส
ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ (1) บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 94
องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 3 นาที จ านวน 1 รอบ
(2) บ่มที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 30
วิน าที, อุ ณหภู มิ 46 องศาเซลเซียส เป็ น เวลา 30
วินาที และอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1
นาที จ านวน 40 รอบ และ (3) บ่ ม ที่อุ ณ หภู มิ 72
องศาเซลเซีย ส เป็ น เวลา 5 นาที จ านวน 1 รอบ
จากนัน้ ตรวจสอบลายพิมพ์ดเี อ็นเอด้วยเทคนิคอิเล็ก
โทรโฟรี ซิ ส ในเจลอะกาโรส ความเข้ ม ข้ น 1.5
เปอร์เซ็นต์ (นฤมล และคณะ, 2556)
2.3.2 การสร้ า งลายพิม พ์ ดีเ อ็น เอของ
กล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์
โดยคัดเลือกไพรเมอร์ท่ใี ห้ลายพิมพ์
ดีเอ็นเอชัดเจนมาตรวจสอบกับดีเอ็นเอของกล้วย
ทัง้ หมด จากการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่พอลิเมอเรสซ้าอย่างน้อย 3 ครัง้ เพื่อยืนยันผล
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และตรวจสอบด้วยวิธีอิเล็กโทร
โฟรีสสิ ในเจลอะกาโรส ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์
จากนัน้ นาไปย้อมด้วยเอธิเดียมโบรไมด์ แล้วตรวจดู
ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตและถ่ายภาพ
2.4 การวิ เคราะห์ผล
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง
ของลายพิมพ์ดเี อ็นเอกล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13
พันธุ์ โดยพันธุ์ท่พี บแถบดีเอ็นเอที่ตาแหน่ งหนึ่งให้
สัญลักษณ์ เป็ น 1 ส่วนพันธุ์ท่ไี ม่พบแถบดีเอ็นเอที่
ตาแหน่ งเดียวกันให้สญ
ั ลักษณ์เป็ น 0 แล้วคานวณ
ค่าสัมประสิทธิความเหมื
อน (similarity coefficient)
์
และสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ (dendogram) ด้วย
โปรแกรม NTSYS-pc รุ่ น 2.01e โดยเลือ กวิธีการ
จั ด ก ลุ่ ม แ บ บ UPGMA (unweighted pair group
method with arithmetic Mean) (Rohlf, 2002)

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 ตัวอย่างกล้วยหอมจีโนม AAA
กล้วยหอมทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ เก็บตัวอย่าง
ใบจากสวนสมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิต ต์ พระบรม
ราชินีนาถ แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหา
นคร จ านวน 13 พั น ธุ์ ได้ แ ก่ (1) กล้ ว ยหอม
ศรีษะเกษ (2) กล้วยหอมแกรนด์แนน (3) กล้วยไช้
(4) กล้ ว ยหอมมาแนงค์ (5) กล้ ว ยหอมทองโฮะ
(6) กล้วยมัน (7) กล้วยหอมค่อม (8) กล้วยหอมทอง
อยุ ธ ยา (9) กล้ ว ยมาฮอย (10) กล้ ว ยหอมเขีย ว
ค่ อ มดิ เ อ็ ม เมอรั ล ( 11) กล้ ว ยหอมเขี ย วค่ อ ม
(12) กล้วยหอมทองกาบดา และ (13) กล้วยทูมอ็ ค
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัด ดี เ อ็ น เอจากใบกล้ ว ยหอมจีโ นม
AAA ด้วยวิธปี ระยุกต์จาก Doyle และ Doyle (1987)
จากนัน้ ตรวจสอบปริมาณดีเอ็นเอด้วยการวัดค่าการ
ดูด กลืน แสงที่ค วามยาวคลื่น 260 และ 280 นาโน
เมตร และตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอด้วยวิธีการทา
อิเล็กโทรโฟรีซสิ (electrophoresis) ในเจลอะกาโรส
(agarose gel) ความเข้ม ข้น 0.8 เปอร์เ ซ็น ต์ แล้ว
ย้ อ มด้ ว ยเอธิ เ ดี ย มโบรไมด์ (ethidium bromide)
เพื่อตรวจดูแถบดีเอ็นเอ (Sambrook et al., 1989)
2.3 การตรวจสอบลายพิ มพ์ดีเอ็นเอด้วย
เครือ่ งหมายแฮตอาร์เอพีดี
2.3.1 ตรวจหาไพรเมอร์ท่สี ามารถเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส
รวมดีเ อ็น เอกล้ว ยหอมจีโ นม AAA
ทัง้ 13 พันธุ์ โดยผสมลงในหลอดเดียวกันในปริมาณ
เท่า ๆ กัน แล้วเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยา
ลูกโซ่พอลิเมอเรส โดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม 72 ชนิด
ได้แ ก่ ไพรเมอร์ชุ ด A2, B2, C2, D2, E2 และ F2
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3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์

เมื่อ น ามาสร้า งลายพิม พ์ดีเ อ็น เอของกล้ว ยหอม
จีโ นม AAA ทัง้ 13 พัน ธุ์ พบว่ า ปรากฏลายพิม พ์
ดีเ อ็น เอรวมทัง้ สิ้น 240 แถบ ซึ่ง มีข นาดประมาณ
250-3,000 คู่เบส (ตารางที่ 1) พบแถบดีเอ็นเอที่มี
ความหลากรูป (polymorphism) จานวน 199 แถบ
(คิด เป็ น 82.92 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) แถบดีเ อ็น เอที่ไ ม่ มี
ความหลากรูป 41 แถบ (คิดเป็ น 17.08 เปอร์เซ็นต์)
การสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอด้วยไพรเมอร์
แฮตอาร์เ อพีดีท งั ้ 18 ชนิ ด พบว่ า ไพรเมอร์ E32,
F23 และ F25 สามารถแยกกล้วยหอมจีโนม AAA

3.1 ผลการวิ จยั
การเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอกล้วยหอมจีโนม
AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี โดยใช้
ไพรเมอร์แบบสุม่ 72 ชนิด พบว่าไพรเมอร์ทส่ี ามารถ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของกล้วยมี 30 ชนิด คิดเป็ น
41.67 เปอร์เซ็นต์ โดยคัดเลือกไพรเมอร์ท่ใี ห้ลาย
พิมพ์ดีเอ็นเออย่างชัดเจนได้ 18 ชนิด ได้แก่ A24,
A29, A30, A31, A32, B22, B23, C21, C22, C28,
C29, E22, E23, E31, E32, F23, F25 แ ล ะ F31

ตารางที่ 1 จานวนแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอกล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ด้วย
ปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสด้วยไพรเมอร์แบบสุม่ ของแฮตอาร์เอพีดี 18 ชนิด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชนิด
ไพรเมอร์
A24
A29
A30
A31
A32
B22
B23
C21
C22
C28
C29
E22
E23
E31
E32
F23
F25
F31

จานวนแถบดีเอ็นเอ
ลาดับนิวคลีโอไทด์
เปอร์เซ็นต์
(5→3)
ทัง้ หมด ทีม่ คี วามหลากรูป ทีไ่ ม่มคี วามหลากรูป ความหลากรูป
CTCCTGCTGTTG 10
8
2
80.00
GGTTCGGGAATG 11
8
3
72.73
GACCTGCGATCT
9
8
1
88.89
AAGGCGCGAACG 16
12
4
75.00
TTGCCGGGACCA 11
10
1
90.91
GGTGACTGGTGG
9
6
3
66.67
GGTGCCGGAGCA 9
8
1
88.89
GGAGAGCGGACG 11
8
3
72.73
GGTCACCGATCC 20
19
1
95.00
GTCGACGCATCA 14
9
5
64.29
GTCGCCTTACCA 10
7
3
70.00
GGAATGGAACCG 10
6
4
60.00
AGGTACGCCGCA 14
12
2
85.71
GAGGACAGCAA
18
15
3
83.88
CAGGAACAGCAA 15
13
2
86.67
CCATCCGCACGA 18
16
2
88.89
CCAGATCCGAAT 17
17
0
100.00
ATCGTGACGCCG 18
17
1
94.44
รวม
240
199
41
82.92
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รูปที่ 1 ลายพิมพ์ดเี อ็นเอทีไ่ ด้จากการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอกล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ โดยใช้ไพรเมอร์
F25 [M คือ ดีเอ็นเอมาตรฐาน (GeneRulerTM 100 bp Plus DNA Ladder, Thermo Scientific); 1-13
คือ พันธุ์กล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ได้แก่ (1) กล้วยหอมศรีษะเกษ (2) กล้วยหอมแกรนด์
แนน (3) กล้วยไช้ (4) กล้วยหอมมาแนงค์ (5) กล้วยหอมทองโฮะ (6) กล้วยมัน (7) กล้วยหอมค่อม
(8) กล้วยหอมทองอยุธยา (9) กล้วยมาฮอย (10) กล้วยหอมเขียวค่อมดิเอ็มเมอรัล (11) กล้วยหอม
เขียวค่อม (12) กล้วยหอมทองกาบดา และ (13) กล้วยทูมอ็ ค]
ทัง้ 13 พัน ธุ์ โดยไพรเมอร์ C22 ให้ จ านวนแถบ
ดีเอ็นเอมากที่สุด คือ 20 แถบ และไพรเมอร์ A30,
B22 และ B23 ให้จานวนแถบดีเอ็นเอน้อยที่สุด คือ
9 แถบ โดยตัวอย่างลายพิมพ์ดเี อ็นเอของกล้วยหอม
จีโนม AAA ทีไ่ ด้จากไพรเมอร์ F25 แสดงในรูปที่ 1
วิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรม
ของกล้ ว ยหอมจี โ นม AAA ทั ้ง 13 พั น ธุ์ ด้ ว ย
โปรแกรม NTSYS-pc รุ่ น 2.01e โดยเลือ กวิธีการ
จัดกลุ่มแบบ UPGMA พบว่ามีค่าดัชนีความเหมือน
อยู่ร ะหว่า ง 0.65 ถึง 0.91 แสดงดัง รูปที่ 2 เมื่อ นา
ข้อมูลที่ได้มาสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ได้ดงั รูปที่
3 และเมื่อ พิจ ารณาค่ า ดัช นี ค วามเหมือ นที่ 0.69
สามารถแบ่ ง กล้ว ยหอมจีโ นม AAA ทัง้ 13 พัน ธุ์
เป็ น 3 กลุ่ ม โดยกลุ่ ม ที่ 1 ประกอบด้ว ยกล้ว ย 6
พันธุ์ ได้แก่ กล้วยหอมศรีษะเกษ กล้วยหอมแกรนด์
แนน กล้วยไช้ กล้วยหอมมาแนงค์ กล้วยหอมทอง
โฮะ และกล้วยมัน กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยกล้วย 6
พัน ธุ์ ได้แ ก่ กล้ว ยหอมทองอยุ ธยา กล้ว ยมาฮอย
กล้วยหอมเขียวค่อม กล้วยหอมทองกาบดา กล้วย

หอมทูม็อค และกล้ว ยหอมเขียวค่ อมดิเอ็มเมอรัล
กลุ่ม 3 ประกอบด้วยกล้วย 1 พันธุ์ ได้แก่ กล้วยหอม
ค่อม โดยกล้วยหอมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด มาก
ทีส่ ุด คือ กล้วยไช้และกล้วยหอมมาแนงค์ มีค่าดัชนี
ความเหมือน 0.91 ส่วนกล้วยหอมทีม่ คี วามสัมพันธ์
ใกล้ชดิ น้อยทีส่ ุด คือ กล้วยหอมเขียวค่อมและกล้วย
หอมค่อม มีค่าดัชนีความเหมือน 0.60
3.2 อภิ ปรายผล
การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของกล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ด้วยเทคนิค
แฮตอาร์เอพีดี เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทค่ี ่าดัชนี
ความเหมือน 0.69 แบ่งกล้วยหอมเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่ม
แรกประกอบด้วยสมาชิก 6 พันธุ์ โดยกล้วยไช้และ
กล้วยมาแนงค์มคี วามใกล้ชดิ ทางพันธุกรรมสูงมาก
ซึ่งเมื่อตรวจสอบลักษณะสัณฐานพบว่า กล้วยทัง้ 2
พัน ธุ์ คล้า ยคลึง กัน มาก ยกเว้น ลัก ษณะผล โดย
กล้วยไช้มผี ลขนาดเล็กสัน้ ป้ อม แต่กล้วยมาแนงค์มี
ผลคล้า ยกล้ว ยเล็บ มือ นาง แต่ มีเ ปลือ กหนากว่ า
(สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2554)
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รูปที่ 2 ค่าสัมประสิทธิความเหมื
อนของกล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ
์
ในลายพิมพ์ดเี อ็นเอของเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี

รูปที่ 3 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ของกล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ทีส่ ร้างจากการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอใน
ลายพิมพ์ดเี อ็นเอของเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี
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กลุ่มที่สองประกอบด้วยสมาชิก 6 พันธุ์
เมื่อพิจารณาจากแผนภูมคิ วามสัมพันธ์พบว่ากล้วย
มาฮอย กล้วยหอมเขียวค่อม กล้วยหอมทองกาบดา
กล้วยทูมอ็ ค และกล้วยหอมเขียวค่อมดิเอมเมอรัล มี
ค่ า ดัช นี ค วามเหมือ นภายในกลุ่ ม 0.74-0.85 โดย
กล้ว ยทัง้ 5 พัน ธุ์ นี้ จ ัด อยู่ใ นกลุ่ ม กล้ว ยหอมเขียว
คาเวนดิช (Cavendish) ลักษณะโดยทัวไป
่ คือ มีลา
ต้ น เทีย มสูง ประมาณ 1-4 เมตร มีจุ ด ประดามาก
ติดต่อกันเป็ นปื้ นใหญ่ ส่วนผลมีขนาดใกล้เคียงกับ
กล้วยหอมทอง เนื้อมีสขี าวรสหวาน แต่เละเร็ว เมื่อ
สุ ก มีก ลิ่น หอมฉุ น ค่ อ นข้า งรุ น แรง เมื่อ สุ ก สีผิว จะ
เปลีย่ นเป็ นสีเขียวอมเหลือง แต่ถา้ บ่มในอุณหภูมติ ่า
ประมาณ 15-22 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2-3 วัน
ผิวจะเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองทอง (เบญจมาศ, 2558)
กลุ่มที่สาม ได้แก่ กล้วยหอมค่อม เป็ น
พันธุท์ ไ่ี ม่มคี วามสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพันธุอ์ ่นื เลย เมื่อ
พิจารณาลักษณะสัณฐานพบว่ามีลกั ษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มทีส่ อง โดยมีค่าดัชนีความเหมือนอยู่ระหว่าง
0.60-0.65
แผนภู มิค วามสัม พัน ธ์ ข องกล้ว ยหอม
จีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ที่สร้างจากการวิเคราะห์
แถบดีเอ็นเอในลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเครื่องหมาย
แฮตอาร์ เ อพีดี พบว่ า กล้ ว ยที่มี ลัก ษณะสัณ ฐาน
คล้า ยคลึง กัน จะจัด อยู่ในกลุ่ มเดียวกัน ซึ่ง มีความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
พรประภา และคณะ (2560) ทีป่ ระเมินความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมและจาแนกกล้วยด้วยเครื่อ งหมาย
สก็อต (SCoT, start codon targeted) พบว่าสามารถ
จ าแนกกล้วยทัง้ 25 พัน ธุ์ เป็ น 2 กลุ่ ม โดยกล้วย
มาฮอยและกล้ว ยหอมทองกาบด าจัด อยู่ ใ นกลุ่ ม
เดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั นี้ทก่ี ล้วยมาฮอย
และกล้ว ยหอมทองกาบดาจัด อยู่ใ นกลุ่ ม เดีย วกัน
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้พบว่ากล้วยหอมค่อมน่าจะ
จัดเป็ นตัวอย่างนอกกลุ่ม (out group) ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พรประภา และคณะ (2560) งาน

วิจ ัย ของ ฐิติพ ร และคณะ (2556) ที่ศึก ษาความ
หลากหลายทางพัน ธุ ก รรมของกล้ว ยสกุ ล Musa
ด้ ว ยเทคนิ ค แฮตอาร์ เ อพีดี (HAT-RAPD) พบว่ า
สามารถจาแนกกล้วยทัง้ 10 พันธุ์ ออกจากกัน โดย
กล้ว ยหอมเขีย วและกล้ว ยหอมทองจัด อยู่ในกลุ่ม
เดีย วกัน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย นี้ ท่ีก ล้ว ยหอม
เขียวค่อมและกล้วยหอมทองอยุธยาจัดอยู่ในกลุ่ม
เดีย วกัน นอกจากนี้มีร ายงานการใช้เ ครื่องหมาย
ดีเอ็นเอชนิดอื่นกับกล้วย เช่น เอสอาร์เอพี (SRAP,
sequence related amplified polymorphism) (Pinar
et al., 2015) ไอเอสเอสอาร์ (ISSR, inter simple
sequence repeat) (Lu et al., 2011) เอสเอสอาร์
( SSR, simple sequence repeat) (Tarafdar et al.,
2017) เอเอฟแอลพี (AFLP, amplified fragment
length polymorphism) (Opara et al., 2010)

4. สรุป
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยหอมจีโนม AAA ทัง้ 13 พันธุ์ ด้วยเทคนิคแฮต
อาร์เ อพีดี โดยใช้ไ พรเมอร์แ บบสุ่ม 18 ไพรเมอร์
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิความเหมื
อน 0.65-0.91 เมื่อ
์
สร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม NTSYSpc รุ่น 2.01e และเลือกวิธกี ารจัดกลุ่มแบบ UPGMA
สามารถจัดกลุ่มกล้วยหอมเป็ น 3 กลุ่ม สอดคล้องกับ
ลักษณะสัณฐาน ดังนัน้ เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดจี งึ
ถือเป็ นเครื่องหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการประเมิน
ความสัม พัน ธ์ท างพัน ธุ ก รรมของกล้ว ยหอมเช่ น
เดียวกับเครื่องหมายดีเอ็นเอชนิ ดอื่น และผลการ
วิ จ ั ย นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ นแนวทางในการวางแผน
อนุรกั ษ์พนั ธุแ์ ละปรับปรุงพันธุก์ ล้วยต่อไป

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั ความอนุ เคราะห์ในการ
เก็บ ตัว อย่า งใบกล้วยจากสวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริ กิ ติ ์ และขอขอบคุ ณ ทุ น วิ จ ัย จากกองทุ น วิจ ัย
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