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บทคัดย่อ
การทานายค่าจีโนมเป็ นวิธกี ารทานายค่าการผสมพันธุจ์ โี นมของลักษณะปริมาณในพืชและสัตว์ โดยใช้
ความผันแปรทางพันธุกรรมในระดับนิวคลีโอไทด์ทม่ี กี ารกระจายอยู่ทวทั
ั ่ ง้ จีโนม ซึง่ สามารถลดระยะเวลาวงจร
การปรับปรุงพันธุพ์ ชื และสัตว์ ความแม่นยาของการทานายค่าจีโนมขึน้ อยู่กบั หลายปั จจัย การศึกษานี้จงึ ศึกษา
ผลกระทบของจานวนเครื่องหมายและแบบจาลองทางสถิตทิ ม่ี ผี ลต่ อความแม่นยาการทานายค่าจีโนมลักษณะ
ผลผลิตน้ ายางในฤดูฝนและฤดูแล้งของยางพารา (Hevea brasiliensis) 170 ต้น เครื่องหมาย SNP จานวน
14,155 เครื่องหมาย แบบจาลองทางสถิติทใ่ี ช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ ridge regression-best linear unbiased
prediction (RR-BLUP) และ Bayesian LASSO (least absolute shrinkage and selection operator, BL) ซึ่ง
ต่างกันที่ขอ้ กาหนดสมมติฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวของอิทธิพลเครื่องหมาย ผลการศึกษาพบว่า RRBLUP มีความแม่นยาในการทานายทีส่ ูงกว่า BL ทัง้ ลักษณะผลผลิตน้ ายางในฤดูฝนและฤดูแล้ง แสดงให้เห็น
ว่าลักษณะผลผลิตน้ ายางถูกควบคุมด้วยยีนหลายตาแหน่ งไม่มยี นี หลักที่ส่ง ผลต่อความแปรปรวนฟี โนไทป์
นอกจากนี้พบว่าความแม่นยาในการทานายค่าจีโนมเพิม่ ขึ้นเมื่อเพิม่ จานวนเครื่องหมายขึ้นจนถึงจานวนที่
เหมาะสม ผลการศึกษานี้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางนาไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ดว้ ยวิธกี ารคัดเลือกจีโนมใน
ยางพารา
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Abstract
Genomic prediction is a method for predicting genomic breeding values (GEBVs) of quantitative
traits for plants and animals, using nucleotide variation throughout the genome. This approach can
increase genetic gains by accelerating the breeding cycle. Several factors affecting prediction accuracy
should be well evaluated if breeders exploit genomic selection to its full potential. In this study, a panel
of 170 natural rubber trees genotyped with 14,155 single nucleotide polymorphism (SNP) markers to
investigate the effect of marker density and statistical models was examined for genomic prediction
accuracy of latex yield in the dry ( YD) and wet ( YW) seasons. The performance of two different
genomic prediction methods that differ with respect to assumptions regarding distribution of marker
effects, including ridge regression-best linear unbiased prediction (RR–BLUP), and Bayesian LASSO
( least absolute shrinkage and selection operator, BL) was evaluated. The predictive ability of the
methods was evaluated using a cross-validation approach. RR-BLUP had higher predictive ability than
BL for both YD and YW. This suggests that latex yield in the dry and wet seasons is controlled by
many genes of equal contribution of all markers to the observed variation. Accuracy can be improved
by increasing the optimal marker diversity. These findings represent a resource for plant breeders and
contribute to the collective knowledge for genomic selection in rubber tree.
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1. คานา

และเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยทัวไปต้
่
นยางเปิ ดกรีด
ได้เมื่ออายุประมาณ 7 ปี ครึ่ง ขนาดเส้นรอบต้นไม่
ต่ า กว่ า 50 เซนติเ มตร ความสูง 150 เซนติเ มตร
จากพืน้ ดิน (พิชติ และคณะ, 2550) ดังนัน้ จึงต้องใช้
ระยะเวลายาวนานในการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์
เพื่อให้แน่ ใจว่าลูกผสมทีไ่ ด้มผี ลผลิตตามทีต่ ้องการ
ซึ่งหากผลลัพธ์ทไ่ี ด้ไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง จะ
ท าให้เ สีย เวลาในการพัฒ นาเพื่อ หาพัน ธุ์ใ หม่ ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามต้องการ ความไม่แน่ นอนของการ
คั ด เลื อ กพั น ธุ์ แ บบมาตรฐาน เกิ ด จากสมบั ติ ท่ี
แสดงออกจากการกาหนดโดยพันธุกรรมและสภาพ
แวดล้อม ดังนัน้ การนาความรู้ทางพันธุศาสตร์ดา้ น
การวิเคราะห์จโี นมมาใช้ควบคู่กบั การคัดเลือกพันธุ์
ด้วยวิธแี บบมาตรฐาน จะช่วยให้เกิดความมั ่นใจใน
ผลการคัด เลือ กพัน ธุ์ ว่ า จะได้พ ัน ธุ์ ท่ีมีส มบัติ ต าม
ความคาดหวังในระยะเวลาทีส่ นั ้ ลง

ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
เป็ นแหล่งผลิตยางธรรมชาติ (1,4 cis-polyisoprene)
เพีย งแหล่ งเดียว 90 เปอร์เ ซ็น ต์ ของผลผลิตยาง
ธรรมชาติ ท ั ว่ โลกที่ ผ ลิ ต จากประเทศไทยและ
อินโดนีเซีย (Cros et al., 2019) ยางพาราจึงเป็ นพืช
เศรษฐกิจ ที่สาคัญ ของประเทศไทย ซึ่ง มีบ ทบาท
สาคัญต่อชีวิตและความเป็ นอยู่ของเกษตรกรไทย
ปั จจุบนั มีการขยายพืน้ ทีป่ ลูกยางเพิม่ มากขึน้ ความ
ต้องการยางพันธุใ์ หม่ทเ่ี หมาะสมจึงมีมากขึน้ ดังนัน้
การคัดเลือกพันธุ์ยางที่สามารถให้ผ ลผลิตอย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพจึง มีความจาเป็ น และเป็ น ประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อเกษตรกรในอนาคต
ต้นยางพารามีจโี นมเป็ นดิพลอยด์ (2n = 36)
โดยจีโนมแฮพลอยด์มีขนาดประมาณ 2.15 Gb มี
ถิ่นกาเนิดบริเวณลุ่มน้ า แอมะซอน ประเทศบราซิล
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การปรับ ปรุ ง พัน ธุ์ ลัก ษณะปริม าณโดยใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (markerassisted selection, MAS) ปั จ จุ บั น ส่ ว นใ ห ญ่ ใ ช้
วิธีก ารค้ น หาเครื่อ งหมายที่มีอิท ธิพ ลสู ง และใช้
เครื่องหมายทีค่ น้ หาได้ช่วยในการคัดเลือก วิธนี ้อี าจ
มีประสิทธิภาพน้อยเมื่อใช้กบั การคัดเลือกลักษณะ
ปริมาณทีม่ จี านวนยีนเกีย่ วข้องจานวนมากและไม่มี
ยีนที่มีอิทธิพลหลัก เช่น ลักษณะผลผลิตพืช การ
ทานายค่าจีโนมหรือการคัดเลือกจีโนมเป็ น วิธหี นึ่ง
ในการพัฒนาล่าสุดทีใ่ ช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม
ในการคัดเลือก โดยใช้ขอ้ มูลเครื่องหมายโมเลกุลทีม่ ี
การกระจายทัวทั
่ ง้ จีโนม (ไม่ใช่เฉพาะเครื่องหมาย
โมเลกุ ล บริ เ วณของจี โ นมที่ ส นใจที่ สัม พั น ธ์ กั บ
ลักษณะที่ต้องการคัดเลือก) ติดตามและใช้ทานาย
ค่าการผสมพันธุ์และลักษณะปรากฏหรือฟี โนไทป์
(Meuwissen et al., 2001) กา รท า นา ย ค่ า จี โ นม
สามารถท าให้ ข้ อ มู ล พั น ธุ ก รรมมี ป ระโยชน์ ใ น
โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์พืชได้โดยตรง เพราะ
สามารถวิเ คราะห์จีโ นไทป์ ได้ตัง้ แต่พืชยัง เป็ นต้น
อ่อนและทานายฟี โนไทป์ ได้จากการทานายค่าจีโนม
(Grattapaglia, 2017) โดยการสร้างแบบจาลองทาง
สถิติเพื่อใช้ในการทานายจะใช้ ข้อมูลจีโนไทป์ และ
ฟี โ นไทป์ จากประชากรฝึ กหรือ ประชากรตัวอย่าง
(training population) ในการสร้า งแบบจาลองทาง
สถิติ และสามารถน าแบบจ าลองทางสถิติท่ีสร้าง
ได้มาใช้ทานายค่าการผสมพันธุ์จโี นมและฟี โนไทป์
ของประชากรปรับปรุงพันธุ์ (breeding population)
อื่นต่อไป
วิธีการทางสถิติหรือแบบจาลองทางสถิติท่ี
นิ ย มใช้ ส าหรับ การท านายค่ า จี โ นมทัว่ ไป เช่ น
regression best linear unbiased predictor (RRBLUP), Bayesian least absolute shrinkage and
selection operator (LASSO) (BL) (Park and
Casella, 2008), reproducing kernel Hilbert space
(RKHS) (Gianola and van Kaam, 2008) RR-

BLUP และ BL เป็ นสถิตพิ าราเมตริกทีม่ กี ารกาหนด
สมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างจีโนไทป์ และ
ฟี โนไทป์ เช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่การกระจายตัว
ของค่ า ประมาณอิ ท ธิ พ ลเครื่ อ งหมาย (marker
effect) RR-BLUP กาหนดสมมติฐานให้ค่าประมาณ
อิ ท ธิพ ลเครื่อ งหมายมีก ารกระจายตัว แบบปกติ
(normally distribution) หรือ ทุ ก เครื่อ งหมายส่ ง ผล
ต่ อ ความแปรปรวนฟี โ นไทป์ เล็ก น้ อ ยและเท่ า กัน
(Meuwissen et al., 2001) ส่ ว น BL ก า ห น ด
สมมุ ติฐ านให้ค่ า ประมาณอิท ธิพ ลมีก ารแจกแจง
อิสระทีม่ คี วามแปรปรวนไม่เท่ากัน หรือเครื่องหมาย
มีอทิ ธิพลต่อความแปรปรวนฟี โนไทป์ ต่างกัน และมี
การกระจายตัวอิทธิพลของเครื่องหมายแบบ double
exponential (Park and Casella, 2008) และ RKHS
เป็ นตัวแบบกึ่งพาราเมตริก (semiparametric) และ
เป็ นการถดถอยแบบไม่ เ ป็ นเส้ น ตรง (nonlinear
regression) ตัวแบบกึ่งพาราเมตริก วิเคราะห์ได้ถึง
อิ ท ธิ พ ลเนื่ องจากพั น ธุ ก รรมแบบบวกสะสม
(additive effect) และอิท ธิพ ลเนื่ อ งจากพัน ธุ ก รรม
แบบไม่ บ วกสะสม (non-additive effect) (Howard
et al., 2014) โดย RKHS สามารถวิ เ คราะห์ ถึ ง
ปฏิกิรยิ าการข่มระหว่างยีนต่างตาแหน่ ง (epistatic
interaction) ได้ อี ก ด้ ว ย (Gianola and van Kaam,
2008)
ความแม่นยาของการทานายค่าจีโนมขึ้นอยู่
กับหลายปั จจัย ได้แก่ ระดับของ linkage disequilibrium (LD) ระหว่างเครื่องหมายพันธุกรรมกับ ยีน
ลั ก ษ ณ ะ ป ริ ม า ณ ( quantitative trait loci, QTL)
จานวนตัวอย่างของพืชทีจ่ ะใช้เป็ นประชากรตัวอย่าง
ในการสร้างแบบจาลองทางสถิติ (training set, TS)
ค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะทีศ่ กึ ษา (heritability)
การกระจายตัวของ QTL (Hayes et al., 2009) และ
ความถี่ แ ละอิ ท ธิพ ลของเครื่อ งหมายพัน ธุ ก รรม
(Solberg et al.,2008) การศึก ษานี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความแม่ น ย าในการ
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ทานายค่าจีโนม โดยศึกษาแบบจาลองทางสถิติและ
อิทธิพลของจานวนเครื่องหมายพันธุกรรม ที่มีผล
ต่ อ ความแม่ น ย าในการท านายค่ า จีโ นมลัก ษณะ
ผลผลิตน้ายางของยางพารา

การคัดกรองคุณภาพเครื่องหมายจากงานวิจยั ก่อน
หน้า (Chanroj et al., 2017)
2.2 ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความแม่ น ย าการ
ทานายค่าจีโนมแบบจาลองทางสถิ ติ
งานวิจยั นี้ใช้แบบจาลองทางสถิติ 2 แบบ
คือ RR-BLUP และ BL แบบจาลองทางสถิตทิ งั ้ สอง
ต่ า งกั น ที่ ส มมติ ฐ านการแจกแจงก่ อ น ( prior
distribution) ของอิ ท ธิ พ ลของเครื่ อ งหมาย SNP
โดยมีรปู แบบแบบจาลองพืน้ ฐานทีเ่ หมือนกัน คือ
y = µ + Xg + e
โดย y คือ เวคเตอร์ของค่าสังเกต µ คือ
เวคเตอร์ ค่ า เฉลี่ย ประชากร (ค่ า เฉลี่ย ค่ า สัง เกต
โดยรวมของ training set แต่ละเครื่องหมาย SNP)
X คื อ เ ม ท ริ ก ซ์ ข น า ด n x m แ ส ด ง อิ ท ธิ พ ล
เครื่องหมาย SNP จานวน m เครื่องหมาย โดยที่ Xij
= -1, 0, 1 เมื่อจีโนไทป์ ของตัวอย่างที่ i เครื่องหมาย
SNP ตาแหน่ ง j เป็ น AA, AB, BB ตามลาดับ n คือ
จ านวนตัวอย่ าง m คือ จ านวนเครื่อ งหมาย g คือ
เวคเตอร์ขนาด m x 1 อิทธิพลของเครื่องหมาย SNP
แต่ละตาแหน่ง e คือ เวคเตอร์ค่าความคลาดเคลื่อน
วิธี RR-BLUP กาหนดสมมติฐานให้ g มี
การกระจายตัวแบบปกติ โดย gi~N(0, 𝜎𝑔2 ) ส่วนวิธี
BL กาหนดสมมติฐานให้ g มีการแจกแจงอิสระทีม่ ี
ความแปรปรวนไม่ เ ท่ า กัน และมีก ารกระจายตัว
อิทธิพลของเครื่องหมายแบบ double exponential
(DE)

2. วิ ธีการวิ จยั
2.1 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิ จยั
ข้อมูลจีโนไทป์ และฟี โนไทป์ ผลผลิต น้ า
ยางที่ใ ช้ในงานวิจยั นี้ เ ป็ น ข้อ มูล จากงานวิจยั ก่อน
หน้ า (Chanroj et al., 2017) พันธุ์ยางที่ใช้เป็ นยาง
ป่ ามาจากประเทศมาเลเซียและประเทศไอวอรีโคสต์
ซึ่ง มีต้น ก าเนิ ด ในเขตป่ าแอมะซอนจาก 3 รัฐ ใน
ประเทศบราซิล รัฐ Acre 14 สายพันธุ์ รัฐ Rondonia
91 สายพัน ธุ์ และรัฐ Mato Grosso 64 สายพัน ธุ์
รวม 170 สายพันธุ์ ต้นยางทัง้ หมดนามาขยายพันธุ์
ที่ศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
2.1.1 ข้อมูลฟี โนไทป์ และการวิเคราะห์
ประเมิ น ผลฟี โนไทป์ จากลัก ษณะ
ผลผลิตน้ ายาง โดยการกรีดยางทีเ่ หนือระดับพืน้ ดิน
1.5 เมตร โดยกรีดครึง่ ต้นวันเว้นวัน (1/2 S d/ 2) ชัง่
น้ าหนั ก น้ ายางที่ ไ ด้ ใ นหน่ วยกรั ม ต่ อ การกรี ด
เปรียบเทียบในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ทดสอบการ
แจกแจงแบบปกติของข้อมูลตามข้อตกลงเบื้องต้น
ในการวิเ คราะห์ท างสถิติโ ดยใช้ก ารทดสอบของ
Kolmogorov-Smirnov ที่ ร ะ ดั บ นั ย ส า คั ญ 0.01
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ลกั ษณะระหว่างฤดูฝนและ
ฤดูแล้งด้วยโปรแกรม SPSS
2.1.2 ข้อมูลจีโนไทป์
เครื่อ งหมายทางพัน ธุ ก รรมที่ใ ช้ ใ น
งาน วิจยั คือ เครื่องหมาย SNP (single nucleotide
polymorphism) จ านวน 14,155 เครื่อ งหมาย ซึ่ง
เป็ นเครื่องหมายที่พฒ
ั นาจากการใช้เทคโนโลยีการ
วิเคราะห์ลาดับเบสยุคใหม่ วิเคราะห์ลาดับเบสทราน
สคริปโทรม (transcriptome sequencing) และผ่าน

𝑝

𝐷𝐸(𝑔𝑗 |λ) = ∏𝑗=1(𝜆/2)exp(−𝜆|𝑔𝑗 |)

การกระจายตัวของ DE ประกอบด้วย
การประมาณค่าอิทธิพลเครื่องหมาย SNP ต่า (ค่า
อิทธิพลเครื่องหมายเข้าใกล้ศูนย์) จานวนมาก และ
ประมาณค่าอิทธิพลเครื่องหมาย SNP ระดับปาน
กลางถึงสูงจานวนน้อย (Campos et al., 2009)
2.2.1 ชุดเครื่องหมาย SNP
คัด เลือ กเครื่อ งหมายแบบสุ่มตัง้ แต่
50-14,150 เครื่อ งหมาย เพื่อ ศึก ษาอิ ท ธิพ ลของ
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จานวนเครื่องหมายพันธุกรรมต่อความแม่นยาการ
ท านายค่ า จีโ นม โดยเพิ่ม จ านวนเครื่อ งหมายขึ้น
ครัง้ ละ 50 เครื่อ งหมาย เปรีย บเทีย บกับ การใช้
เครื่องหมายทัง้ จีโนมจานวน 14,155 เครื่องหมาย
2.2.2 การวิ เ คราะห์ ค วามแม่ น ย าการ
ทานาย
ความแม่นยาการทานายรายงานผล
เป็ นค่าเฉลี่ยและค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการ
ค านวณค่ า สัม ประสิ ท ธิ ส์ หสัม พัน ธ์ (correlation
coefficient) ระหว่างค่าที่ทานาย (predict) กับค่าที่
สังเกตได้ (observ) ของการวิเคราะห์ 500 รอบ โดย
แต่ละรอบจะแบ่งประชากรตัวอย่าง (170 ตัวอย่าง)
เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรฝึ กหัด (training set)
102 ตัวอย่าง (60 เปอร์เซ็นต์) และกลุ่มประชากร
ทดสอบ (validate set) 68 ตัวอย่าง (40 เปอร์เซ็นต์)

เพิ่ม ความก้า วหน้ า ทางพัน ธุ ก รรม (genetic gain)
ลักษณะผลผลิตน้ายาง
3.2 ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความแม่ น ย าการ
ทานายค่าจีโนม
3.2.1 อัตราพันธุกรรม
การวิ เ คราะห์ ค วามแม่ น ย าการ
ท า น า ย ค่ า จี โ น ม โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล ฟี โ น ไ ท ป์ 60
เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทัง้ หมด (102 ตัวอย่าง)
เครื่องหมาย SNP 14,155 เครื่องหมาย ในการสร้าง
แบบจ าลองทางสถิ ติ (ตารางที่ 1) พบว่ า ความ
แม่นยาการทานายค่าจีโนมสอดคล้องกับค่าอัตรา
พันธุกรรม โดยลักษณะผลผลิตน้ ายางในฤดูแล้งทีม่ ี
ค่าอัตราพันธุกรรมทีส่ ูงกว่าผลผลิตน้ ายางในฤดูฝน
มีค่ า ความแม่ น ย าการท านายค่ า จีโ นมที่สู ง กว่ า
เช่นเดียวกันไม่ว่าจะใช้แบบจาลองทางสถิตแิ บบใด
ความสัมพันธ์น้ีสอดคล้องกับการศึกษาหลายงาน
ก่ อ นหน้ า นี้ (Hayes et al., 2009; Duangjit et al.,
2016; Kwong et al., 2017) ซึ่ง สามารถอธิบ ายว่า
ลักษณะที่มีอตั ราพันธุกรรมสูงมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกั บ ความแม่ น ย าการท านายค่ า จี โ นม จึ ง
นามาใช้คาดการณ์ความแม่นยาการทานายค่าจีโนม
เบือ้ งต้นได้ (Resende et al., 2012)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ข้อมูลฟี โนไทป์
การตรวจสอบรูปแบบการกระจายของ
ข้อมูลฟี โนไทป์ พบว่าลักษณะผลผลิตน้ ายางไม่มี
การกระจายตัว แบบปกติจึง ต้อ งแปลงข้อ มูลเพื่อ
แก้ ไ ขให้ ข้ อ มู ล ฟี โนไทป์ เป็ นไปตามข้ อ ก าหนด
เบื้องต้น โดยดัดแปลงข้อมูลเดิมโดยใช้ลอการิทมึ
(logarithmic transformation) ในฤดูฝนมีผลผลิตน้ า
ยาง 0.30-18.35 กรัม เฉลี่ย 4.52 กรัม ในฤดูแล้งมี
ผลผลิตน้ ายาง 0.64-31.34 กรัม เฉลี่ย 6.88 กรัม
งานวิจยั ก่อนหน้าของ Chanroj และคณะ (2017) ที่
ใช้ขอ้ มูลในการศึกษาชุดเดียวกัน ผลการประเมินค่า
อัต ราพัน ธุ ก รรมแบบกว้า ง (h2) ของทุ ก ลัก ษณะ
พบว่ามีค่าอยู่ในระดับสูงปานกลาง โดยผลผลิตน้ า
ยางฤดูฝนและฤดูแล้งมีอตั ราพันธุกรรมแบบกว้าง
52.16 และ 57.42 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ แสดงให้
ว่าความแปรปรวนของทุกลักษณะเกิดขึน้ เนื่องจาก
ได้รบั อิทธิพลจากยีนมากกว่าสภาพแวดล้อม การ
คัดเลือกจีโนไทป์ ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยความแม่นยาการทานาย (500
ซ้ า ) ของลัก ษณะผลผลิต น้ า ยางในฤดู
ฝน (YD) และฤดูแล้ง (YW) จากการใช้
แบบจาลองสถิติท่ตี ่างกัน โดยใช้ SNP
จานวน 14,155 เครื่องหมาย
แบบจาลองทางสถิติ
ลักษณะ
RR-BLUP
BL
mean SE mean SE
YD 52.16 0.35 0.001 0.25 0.087
YW 57.42 0.38 0.001 0.30 0.083
h2
(%)
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รูปที่ 1 ค่าเฉลีย่ ความแม่นยาการทานายค่าจีโนมลักษณะผลผลิตน้ายางในฤดูฝน (YD) และฤดูแล้ง (YW) โดย
ใช้ชุดจานวนเครื่องหมายทีต่ ่างกัน
3.2.2 แบบจาลองทางสถิติ
การเปรียบเทียบแบบจาลองทางสถิติ
RR-BLUP และ BL ดังตารางที่ 1 และรูปที่ 1 พบว่า
RR-BLUP ให้ความแม่นยาการทานายค่าจีโนมสูง
กว่า BL ความแม่นยาการทานายลักษณะผลผลิตน้า
ยางในฤดูฝนและฤดูแล้งจาก RR-BLUP มีค่า 0.35
และ 0.38 ตามล าดับ ซึ่ง มากกว่ า BL ที่ใ ห้ค วาม
แม่นยาการทานายลักษณะผลผลิตน้ ายางในฤดูฝน
และฤดูแล้ง 0.25 และ 0.30 ตามลาดับ
มีหลายการศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้
เห็นว่าวิธี Bayesian เช่น BL มักจะมีความแม่นยา
ม า ก ก ว่ า RR-BLUP (Meuwissen et al., 2001;
Clark et al., 2011; Honarvar et al., 2013) แ ต่ มี
เหตุผลหนึ่งทีผ่ ลการวิเคราะห์อาจไม่เป็ นเช่นนัน้ คือ
ลักษณะนัน้ ๆ อาจถูกควบคุมด้วย QTL ทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่ อ ลั ก ษณะต่ า และมี ก ารกระจายอยู่ ท ั ว่ จี โ นม
(Daetwyler et al.,2010) วิธี Bayesian มีสมมติฐาน
ให้ QTL มีอิ ท ธิพ ลต่ อ ฟี โนไทป์ ต่ า งกัน ขึ้น อยู่ กับ
ลัก ษณะที่ ใ ช้ ใ นการท านาย (Park and Casella,

2008) จะมีป ระสิท ธิภ าพดีก ว่ า RR-BLUP เมื่อ ใช้
ทานายลักษณะฟี โนไทป์ ทีเ่ ครื่องหมายมีอทิ ธิพลต่อ
QTL มาก และจ านวนน้ อ ย (Clark et al., 2011)
ส่ ว น RR-BLUP จะท านายได้ แ ม่ น ย ากว่ า เมื่อ ใช้
ทานายลักษณะที่ถูกควบคุมด้วย QTL ที่มอี ิทธิพล
ไม่สูงมากและถูกควบคุมด้วยเครื่องหมายจานวน
มาก โดย RR-BLUP มีสมมติฐานว่า QTL ทัง้ หมด
จะอธิ บ ายถึ ง ความแปรปรวนฟี โนไทป์ เท่ า กั น
(Meuwissen et al., 2001) อาจสรุ ป ได้ว่ า ลัก ษณะ
ผลผลิตน้ ายางถูกควบคุมด้วยยีนหลายตาแหน่ ง ไม่
มียีนหลักที่ส่ง ผลต่อความแปรปรวนของฟี โนไทป์
และยีนควบคุมแต่ละตาแหน่ งไม่ได้มีอิทธิพลมาก
และน้ อ ยต่ า งกั น ท าให้ ไ ด้ ค่ า ความแม่ น ย าการ
ทานายจาก RR-BLUP สูงกว่า เนื่องจาก RR-BLUP
มี ส มมติ ฐ านว่ า ทุ ก เครื่ อ งหมายส่ ง ผลต่ อ ความ
แปรปรวนของฟี โนไทป์ เล็ ก น้ อ ยและเท่ า กั น
(Meuwissen et al., 2001)
3.2.3 จานวนเครื่องหมาย
จานวนเครื่องหมาย มีความสาคัญต่อ
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ความแม่นยาการทานายค่าจีโนม จากรูปที่ 1 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างจานวนเครื่องหมาย SNP ทีใ่ ช้
ในการสร้างแบบจาลองทางสถิติและความแม่นยา
การทานายค่าจีโนม พบว่าความแม่นยาการทานาย
ลัก ษณะผลผลิ ต น้ า ยางทัง้ ในฤดู ฝ นและฤดู แ ล้ ง
เพิม่ ขึ้นเมื่อเพิ่มจานวนเครื่องหมาย SNP จากการ
เพิ่ม จ านวนเครื่อ งหมาย SNP ในช่ ว งแรกมีความ
แปรปรวนของความแม่ น ย าการท านายค่ า จีโ นม
อาจเกิด จากการคัด เลือ กเครื่อ งหมายแบบสุ่มที่มี
จ านวนไม่ ม ากพอที่จ ะท าให้ ก ารท านายมีค วาม
แม่นยาสูงแบบคงที่ และความแม่นยาการทานาย
เริ่ม คงที่เ มื่อ เพิ่ม จ านวนเครื่ อ งหมาย SNP จนถึง
จานวนหนึ่ง เช่นเดียวกันทัง้ ในการใช้แบบจาลอง
ทางสถิติ RR-BLUP และ BL โดย RR-BLUP ให้ค่า
ความแม่นยาสูงทีส่ ุดและเริม่ คงที่ เมื่อใช้เครื่องหมาย
SNP ตัง้ แต่ 3,350 เครื่อ งหมาย ส าหรับ ลัก ษณะ
ผลผลิ ต นน้ ายางในฤดู ฝ น และตั ้ง แต่ 1,000
เครื่องหมาย สาหรับลักษณะผลผลิตน้ ายางในฤดู
แล้ง ซึ่งมีค่าความแม่นยาการทานายค่าจีโนม 0.34
และ 0.41 ตามลาดับ ส่วน BL ให้ค่าความแม่นยาสูง
ที่สุดและเริ่มคงที่ เมื่อใช้เครื่องหมาย SNP ตัง้ แต่
2,750 เครื่องหมาย สาหรับลักษณะผลผลิตน้ ายาง
ในฤดู ฝ น และตัง้ แต่ 4,250 เครื่อ งหมาย ส าหรับ
ลัก ษณะผลผลิต น้ า ยางในฤดู แ ล้ ง ซึ่ ง มีค่ า ความ
แม่นยาการทานายค่าจีโนม 0.23 และ 0.28 ตาม
ลาดับ
การคั ด เลื อ กเครื่ อ งหมายในการ
ทดลองนี้ เ ป็ น การคัด เลือ กแบบสุ่ ม ดัง นั น้ จ านวน
เครื่องหมายที่ถูกคัดเลือก ซึ่งมี LD กับยีนลักษณะ
ปริมาณจึงมีลกั ษณะสุ่มเช่นกัน จึงอาจเป็ นเหตุผลว่า
ค่าความแม่นยาสูงสุดยังไม่สูงมากนักในการทดลอง
นี้ เมื่อ เปรียบเทียบกับงานวิจยั อื่นที่มกี ารคัดเลือก
เครื่องหมายโดยวิธแี บบไม่สุ่ม เช่น การวิเคราะห์ค่า
สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ถ์ ด ถ อ ย เ ชิ ง เ ดี่ ย ว (simple linear
regression) ของเครื่อ งหมายแต่ ล ะเครื่อ งหมาย

(Macciotta et al., 2009) การคัดเลือกโดยวิเคราะห์
ค่ า อิ ท ธิ พ ล ข อง เค รื่ อ ง ห ม า ย ( marker effect)
(Kwong et al., 2017) การคัดเลือกเครื่องหมายโดย
เว้น ระยะห่ า งระหว่ า งเครื่อ งหมายให้เ ท่ า กัน และ
กระจายทัวจี
่ โนม (Zhang et al., 2011) นอกจากนี้
การเพิ่ ม จ านวนเครื่อ งหมายมากขึ้น มี ค่ า ความ
แม่นยาสูงทีส่ ุดคงทีอ่ าจเกิดจากจานวนตัวแปรอิสระ
ทีใ่ ส่ในสมการถดถอยเป็ นตัวแปรไม่มคี วามสัมพันธ์
กับตัวแปรตามจึงทาให้ประสิทธิภาพของการทานาย
ไม่เพิม่ ขึน้
เป้ าหมายของการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ล
จานวนเครื่องหมาย SNP ในพืชที่ไม่ใช่พชื ต้นแบบ
การศึกษาพันธุศาสตร์ ส่วนใหญ่แนวทางการศึกษา
จะศึก ษาเพื่อ ทดสอบความเป็ น ไปได้ข องการลด
จานวนเครื่องหมายทีใ่ ช้ในการทานายค่าจีโนม การ
ลดจ านวนเครื่อ งหมาย SNP ได้โ ดยไม่ ล ดความ
แม่ น ย าการท านาย จะสามารถลดต้ น ทุ น การ
วิเคราะห์จโี นไทป์ ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ และมี
ประโยชน์ อย่างมากสาหรับพืชที่ยงั ไม่มีระบบการ
วิ เ คราะห์ จี โ นไทป์ แบบประสิ ท ธิ ภ าพสู ง (high
throughput genotyping) เช่ น SNP อาเรย์ (high
density SNPs panel array) (Ballesta et al., 2020)
นอกจากนี้การทีส่ ามารถลดจานวนเครื่องหมายโดย
ที่ความแม่นยาไม่ลดลง ทาให้สามารถนาต้นทุนที่
ลดไปใช้ในการเพิม่ จานวนประชากรตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การทานายค่าจีโนม การมีประชากรฝึ กหัด ในการ
สร้างแบบจาลองทางสถิตมิ ากจะทาให้การทานายค่า
จี โ นมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการคั ด เลื อ กมากขึ้ น
(Cericola et al., 2017)

4.สรุป
อั ต ราพั น ธุ ก รรมแบบกว้ า งของลั ก ษณะ
ผลผลิตน้ ายางทัง้ ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ที่มคี ่าอยู่ใน
ระดับสูงปานกลาง แสดงให้เห็นว่าความแปรปรวน
ของทุกลักษณะเกิดขึ้นเนื่องจากได้ รบั อิทธิพ ลจาก
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ยีนมากกว่าสภาพแวดล้อม สัมพันธ์กบั ความแม่นยา
การทานายค่าจีโนม การทานายค่าจีโนมจะมีความ
แม่ น ย าเมื่อ ใช้ปั จ จัย ต่ า ง ๆ ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ความ
แม่ น ย าการสร้า งแบบจาลองทางสถิติท่เี หมาะสม
การวิจ ัย นี้ แ สดงให้เ ห็น ว่ า การเปรีย บเทีย บแบบ
จาลองทางสถิตสิ าหรับการสร้างแบบจาลองสถิตกิ าร
ท านายค่ า จีโ นม มี ผ ลต่ อ ความแม่ น ย าของการ
ทานาย โดยพบว่า RR-BLUP มีความแม่นยาการ
ทานายทีส่ ูงกว่า BL ทาให้สรุปได้ว่าลักษณะผลผลิต
น้ า ยางถู ก ควบคุม ด้ว ยยีน หลายตาแหน่ ง ไม่ มียีน
หลักทีส่ ่งผลต่อความแปรปรวนของฟี โนไทป์ ดังนัน้
กล่าวได้ว่าการปรับปรุงพันธุ์ลกั ษณะผลผลิตน้ ายาง
ของยางพาราโดยใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกจีโนม
(genomic selection) เป็ นอี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ อ าจ
เหมาะสมมากกว่าการใช้เครื่องหมายช่วยคัดเลือก
(MAS) แต่ ก ารใช้ เ ครื่ อ งหมายจ านวนมากที่
ครอบคลุ ม ทัง้ จีโ นมในการคัด เลือ กจีโ นมจะทาให้
ต้นทุนการคัดเลือกสูง จึงไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
จริงในโครงการปรับปรุงพันธุย์ างพารา การศึกษานี้
พบว่ า การใช้ จ านวนเครื่ อ งหมายจ านวนมากที่
ครอบคลุมทัง้ จีโนมไม่ได้ช่วยเพิม่ ความแม่นยาของ
การทานายค่าจีโนมลักษณะผลผลิตน้ ายาง แต่การ
คัดเลือกแบบสุ่มจานวนหนึ่งก็ให้ความแม่นยาการ
ท านายค่ าจีโ นมได้ไ ม่ต่า งจากการใช้เ ครื่องหมาย
จานวนมากทัง้ จีโนมสาหรับประชากรยางพาราชุดนี้
ดังนัน้ แนวทางการศึกษาการคัดเลือกเครื่องหมาย
เพื่อใช้ในการสร้างแบบจาลองทางสถิติสาหรับการ
ทานายค่าจีโนมที่ไม่ใช่การคัดเลือกแบบสุ่มและให้
ค่ า ความแม่ น ย าสู ง ขึ้น จึ ง เป็ นแนวทางที่ ค วรมี
การศึกษาต่อไป
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