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บทคดัย่อ 

 ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกยางธรรมชาติเป็นอนัดบัหน่ึงของภูมิภาคและของโลก โดยพนัธ์ุ RRIM 600 เป็นท่ี
นิยมปลูกมากท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของพนัธุกรรมท่ีใชใ้นปัจจุบนัข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาซ่ึงอาจสังเกตได้  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจความถูกตอ้งของพนัธ์ุยางพาราช าถุง  
RRIM 600 จ านวน 16 ตวัอย่าง ท่ีรวบรวมจากผูป้ระกอบการแปลงกลา้ยางพาราเป็นการคา้ในจงัหวดัขอนแก่นและ
หนองคาย โดยใชล้กัษณะสัณฐานวิทยาของใบเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุ  RRIM 600 อา้งอิง การตรวจ     
จีโนไทป์ดว้ยเคร่ืองหมาย SSR ต าแหน่งท่ีเฉพาะกบัพนัธ์ุ RRIM 600 อา้งอิง  จากการตรวจจีโนไทป์และลกัษณะทาง
สณัฐานวทิยาของใบใหผ้ลสอดคลอ้งกนั พบวา่ตน้กลา้ยางพารา 15 ตวัอยา่ง (95%) มีลกัษณะของใบสอดคลอ้งกบัพนัธ์ุ 
RRIM 600 อา้งอิง และมีเพียงหน่ึงตวัอยา่งจากจงัหวดัหนองคายท่ีมีลกัษณะของใบแตกต่างกบั RRIM 600 อา้งอิง ผล
การจดักลุ่มความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมกบัค่าเฉล่ียเลขคณิตของจีโนไทป์ส่ีพนัธ์ุอา้งอิง (BPM 24, RRIM 600, RRIT 
226 and RRIT 251) และโคลนยางพาราพนัธ์ุ RRIM 600 จ านวน 16 ตวัอย่าง  ความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมมีค่าตั้งแต่ 
0.40 - 1.00 การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงการใชง้านจริงของระบบการตรวจสอบโคลนยางพารา  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ส าหรับการปลูกสร้างสวนยางพารา  เกษตรกรสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคดัเลือกตน้กลา้ยางคุณภาพ
ของแทก่้อนซ้ือตน้กลา้ยางพารา เน่ืองจากการท าสวนยางพาราเป็นเงินลงทุนระยะยาว 

 
ABSTRACT 

 Para rubber tree (Heveabrasiliensis Muell. Arg.)  is an important economic plant in Thailand as well as the 
ASEAN region.  Thailand has been ranked the first in production and export of natural rubber products when 
compared to other countries in the world. The para rubber tree variety PRIM600 is the most popular variety cultured 
in northeast Thailand. The current approach for validating genetic accuracy of para rubber seeding is mainly based on 
morphological characteristics.  The present study aimed to determine the genetic accuracy of rubber seeding 
producing in northeast Thailand. A total number of 16 samples were collected from entrepreneurs’ shops at           
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา ส าหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Khon Kaen and Nong Khai provinces. Morphological features of leaf and SSR markers which are specific to referent 
RMMI600 were used for genotypic validation.  The morphological examination revealed that the leaf of 15 studied 
samples ( 93.75% )  were similar to the referent RPMI600, only one samples from Nong Khai province exhibited 
differences in leaf morphology.  Based on four referent varieties (BMP24, PRIM600, RRIT226 and RRIT25) , the 
cluster analysis using unweighted pair group method with arithmetic mean (UPGMA) showed that the coefficients of 
genetic relatedness ranged of 0.40 - 1.00.  The results of the present study highlighted the practical application of 
clonal authentication which can be useful for para rubber plantation. This method can be used by rubber farmers as a 
tool for selecting genuine clone of para rubber tree before purchasing the saddling since the rubber plantation is a 
long-term investment. 

ค าส าคญั: ตน้ยางพาราช าถุง ลกัษณะสณัฐานวทิยา เคร่ืองหมายโมเลกลุ SSR 
Keywords: Rubber seedling, morphological character, Simple Sequence Repeat (SSR) marker 

 
บทน า 
 ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2534 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกยางธรรมชาติเป็นอนัดบัหน่ึงของภูมิภาคและของโลก ในปี พ.ศ.2558 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราจ านวน 77.98 ลา้นไร่ สร้างรายไดจ้ านวนมากให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ยางพาราจึงมีบทบาทส าคญัต่อความเป็นอยูข่องเกษตรกรไทย (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2558) การให้ผลผลิตของยางพาราเป็นผลจากอิทธิพลของพนัธ์ุยางพารามากกว่าส่ิงแวดลอ้ม (Mantello et al., 2012) 
เกษตรกรควรพิจารณาคดัเลือกพนัธ์ุยางพาราให้เหมาะสมกับผลผลิตท่ีตอ้งการ พนัธ์ุยางพาราท่ีแนะน าให้ปลูกใน
ประเทศไทยในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นพนัธ์ุยางพาราเพ่ือผลิตน ้ ายาง พนัธ์ุยางพาราเพ่ือผลิตน ้ ายางและเน้ือไม ้พนัธ์ุยางเพ่ือ
ผลิตเน้ือไม ้(กรมวชิาการเกษตร, 2554) วสัดุปลูกยางพารานิยมใชต้น้กลา้ยางพาราช าถุง โดยวิธีเพาะเมล็ดและติดตาใน
ถุงหรือติดตาในแปลงกลา้แลว้น ามาเล้ียงในถุงจนไดต้น้ยางพาราช าถุงขนาด 1 ถึง 2 ฉัตร ตามมาตรฐานตน้ยางช าถุงท่ี
ก าหนด ทั้งน้ีการผลิตกลา้ยางพนัธ์ุใดมกัเป็นไปตามกลไกตลาดท่ีผูซ้ื้อมีความตอ้งการ  
  จากข้อมูลการส ารวจพัน ธ์ุยางพาราของวิภาวดี และคณะ (2556) พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใชพ้นัธ์ุ RRIM 600 มาปลูก  ร้อยละ 96 เน่ืองจากเป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในช่วง
ท่ีมีการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือระยะแรก โดยมีการปลูกยางพาราพนัธ์ุ RRIT 251 
ร้อยละ 2.33 ซ่ึงใหผ้ลผลิตน ้ ายางมากกวา่ RRIM 600 ท าใหเ้กษตรกรบางส่วนน ายางพาราพนัธ์ุน้ีมาทดลองปลูกในแปลง
ของตน และยงัพบวา่มีการน าพนัธ์ุ BPM 24 มาปลูกร่วมกบัพนัธ์ุ RRIM 600 ร้อยละ 1.67 ยางพาราแต่ละพนัธ์ุมีลกัษณะ
ประจ าพนัธ์ุและให้ผลผลิตแตกต่างกนั การวิเคราะห์พนัธ์ุยางพาราเป็นกระบวนการส าคญัท่ีจะสร้างความมัน่ใจให้
เกษตรกรใหค้วามเช่ือมัน่ในผลผลิตในอนาคต (กรมวชิาการเกษตร, 2554) การใชล้กัษณะสณัฐานวทิยาในการระบุพนัธ์ุ
ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญ โดยพิจารณาจากลกัษณะใบ เช่น ลกัษณะปลายใบ ฐานใบ รูปร่างใบ ขอบใบ ต าแหน่งขอบใบ
ย่อย โดยใบย่อยทั้ ง 3 ใบจะมีต าแหน่งแยกจากกัน ทับกัน หรือสัมผัสกัน (Ong, 2012; Anjomshoae et al., 2015) 
Anjomshoae  (2014) ไดแ้ยกต าแหน่งใบยอ่ยออกเป็น 2 แบบ คือ แยกจากกนัและไม่แยกจากกนัข้ึนอยูก่บัมุมของกา้นใบ 
ซ่ึง Anjomshoae and Rahim (2016) รายงานวิธี  template-based เพื่อแยกโคลน PB 350, RRIM 2001, RRIM 2002, 
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RRIM 2025 และ RRIM 3001 ออกจากกนั อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่ ส านักคุม้ครองพนัธ์ุพืชแห่งชาติไดร้ายงานลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของยางพาราไวห้ลายพนัธ์ุ แต่ยงัไม่พบรายงานการใชล้กัษณะใบในการระบุโคลนยางพารา RRIM 
600 จากยางพาราพนัธ์ุอ่ืนๆ  
 นอกจากการใชล้กัษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาในการระบุพนัธ์ุพืชแลว้ มีรายงานการใชเ้คร่ืองหมาย
โมเลกลุเพ่ือช่วยคดัเลือกจีโนไทป์ของพืชหลายชนิด (Dmitry et al., 2015) เคร่ืองหมายโมเลกลุ simple sequence repeats 
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการระบุอตัลกัษณ์ของส่ิงมีชีวิต เน่ืองจากมีความจ าเพาะ แสดงลักษณะข่มร่วม 
(codominance) Hailin et al., (2016) ได้พัฒนาระบบการทดสอบ SSR-based เพื่ อระบุพัน ธุกรรมของ Populus 
tremula L. น า ไปประยกุตใ์ชส้ าหรับจ าแนกจีโนไทป์ ศึกษาโครงสร้างของโคลน  และความแปรปรวนทางพนัธุกรรม
ในประชากร poplar วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี  เพ่ือศึกษาเบ้ืองต้นในการใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาของใบและ
เคร่ืองหมายโมเลกุล Simple Sequence Repeat (SSR) ในการตรวจสอบกลา้ยางพาราช าถุงก่อนน าไปปลูก อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรในระยะยาว  

วตัถุประสงค์ 
 1.  เพื่อตรวจลกัษณะสัณฐานวิทยาของใบยางพาราช าถุงพนัธ์ุ RRIM600 ท่ีรวบรวมจากผูป้ระกอบการแปลง
ขยายพนัธ์ุตน้ยางพาราเพ่ือการคา้ในจงัหวดัขอนแก่นและหนองคาย 
 2.  ตรวจจีโนไทป์ยางพาราช าถุง RRIM600 ดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกลุ Simple Sequence Repeat   

วธีิการวจิยั 
 ตวัอย่างพืชในงานวจิยั 

ตน้กลา้ยางพาราช าถุงติดตาดว้ยพนัธ์ุ RRIM 600 จากแปลงขยายพนัธ์ุยางพาราเพื่อการคา้ จ านวน 16 ตวัอยา่ง 
จากผูป้ระกอบการ จ านวน 7 ราย ในจังหวดัขอนแก่น และหนองคาย นอกจากน้ียงัเก็บตัวอย่างใบยางพาราพนัธ์ุ
มาตรฐานชั้น 1 ท่ีสถาบนัวจิยัยางแนะน าให้ปลูก จ านวน 4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ BPM 24, RRIM 600, RRIT 226 และ RRIT 251 
โดยไดรั้บความอนุเคราะห์จากสถาบนัวจิยัยางฉะเชิงเทรา กรมวชิาการเกษตร  
 การตรวจลกัษณะสัณฐานวทิยาของใบยางพาราช าถุง   
 ตรวจลกัษณะสัณฐานวิทยาของใบ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปร่างและขนาดของใบกลาง และต าแหน่งขอบใบย่อย 
เปรียบเทียบกบัลกัษณะประจ าพนัธ์ุ RRIM 600 ท่ีระบุไวโ้ดยส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืชแห่งชาติ (2545) (ภาพท่ี 1) 
 การวิเคราะห์จีโนไทป์ตัวอย่างยางพาราช าถุงเปรียบเทียบกับพันธ์ุอ้างอิง RRIM 600 โดยใชเ้ทคนิค SSR จาก
สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 สกดัจีโนมิกดีเอน็เอจากใบสดน ้ าหนกั 0.05 กรัม ดว้ยวธีิของ Wangsomnuk et al., (2014) แลว้ละลายตะกอน 
ดีเอ็นเอบริสุทธ์ิด้วย TE buffer (ประกอบด้วย 10 mMTris-HCl pH 8 และ 1 mM EDTA pH 8) ก าจัดอาร์เอ็นเอด้วย
เอนไซม ์RNase A  
 ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอท่ีสกัดได้โดยอะกาโรสเจลอิเล็กโตรโฟริซิสอาศัยการเรืองแสงกับ          
เอธิเดียมโบรไมด ์และเคร่ือง Thermo Scientific NanoDropTM spectrometer (Fisher Scientific, USA) 
 เพ่ิมปริมาณดีเอน็เอท่ีจ าเพาะต่อเคร่ืองหมายโมเลกลุ SSR  จ านวน 2 โลกสัไดแ้ก่ HB 45 (Mantello et al.,  
2012) และgSSR 165 (Pootakham et al., 2012) ซ่ึงวิภาวดีและคณะ (2557) ได้รายงานว่าเป็นเคร่ืองหมายโมเลกุลท่ี
สามารถแยกความแตกต่างของยางพาราพนัธ์ุ BPM24, GT 1, RRIM 600, RRIT 251 และ RRIT 408 ออกจากพนัธ์ุอ่ืนๆ 
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จ านวน14 พนัธ์ุ ประกอบดว้ยพนัธ์ุ BPM 24, GT 1, RRIC 110, PB 235, BPM 1, RRII 118, PB 255, RRIM 600, RRIT 
408, RRIT 928, RRIT 3001,  RRIT 226, RRIT 251 และ RRIT 3902 ในงานวจิยัน้ีไดน้ าเคร่ืองหมายโมเลกุลดงักล่าวมา
ประเมินการระบุพนัธ์ุ RRIM 600 จากยางพาราทั้งหมด 4 พนัธ์ุ (ภาพท่ี 6) และตวัอย่างยางพาราช าถุง 16 ตวัอยา่ง โดย
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอท่ีประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 การใช้อุณหภูมิ 95oC เป็นเวลานาน 3 นาทีขั้นท่ี 2 อุณหภูมิ 95oC เป็น
เวลานาน 30 วนิาที อุณหภูมิ 53oC เป็นเวลานาน 40 วนิาที และอุณหภูมิ 72oC เป็นเวลานาน 40 วนิาที ท าซ ้ าในขั้นตอนท่ี 
2 จ านวน 35 รอบขั้นท่ี 3 อุณหภูมิ 72oC เป็นเวลานาน 5 นาที  
 น าผลผลิตดีเอ็นเอท่ีได้มาตรวจสอบขนาดของอลัลีลจากผลผลิตดีเอ็นเอดว้ยเทคนิคอิเล็กโตรโฟริซีสในวุน้       
อะกาโรสเขม้ขน้ 4% แลว้ยอ้มดว้ยเอทิเดียมโบรไมด ์ส่องดูภายใตแ้สงอลัตราไวโอเลต เปรียบเทียบกบัดีเอน็เอมาตรฐาน 
(VC100bp DNA ladder plus) (Vivantis)  
 วิเคราะห์อลัลีลของแต่ละโลกสั จากขนาดแถบดีเอ็นเอโดยเทียบกบัดีเอนเอมาตรฐานดว้ยโปรแกรม Photo-
captMW แปลงขอ้มูลจากแถบดีเอ็นเอท่ีเกิดข้ึนในแต่ละตวัอย่างของแต่ละโลกสัให้เป็นสัญลกัษณ์ “1” แสดงการเกิด
แถบดีเอน็เอ และ “0” แสดงการไม่เกิดแถบดีเอน็เอ จดักลุ่มความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมดว้ยวธีิ Unweighted Pair Group 
Method with Arithmetic Mean (UPGMA) จากค่าสัมประสิทธ์ิความเหมือนทางพนัธุกรรม Simple Matching ((Sokal 
and Michener, 1958) โดยใช้โป รแกรม  NTSYSpc 2.1 (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System) 
(Applied Biostatistics Inc., USA) 
  
ผลการวจิยั 
 เม่ือวิเคราะห์ลกัษณะสัณฐานวิทยาของใบยางพาราช าถุงจากผูป้ระกอบการแปลงขยายพนัธ์ุยางพาราเพื่อการคา้
รวมจ านวน 16 ตวัอยา่ง จ านวน 3 และ 4 ราย จากจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัหนองคาย ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) จาก
การศึกษาลกัษณะสณัฐานวทิยาของใบ 3 ลกัษณะ ดว้ยตาเปล่า ประกอบดว้ย ต าแหน่งขอบใบยอ่ย รูปร่างและขนาดของ
ใบกลาง เปรียบเทียบกับลกัษณะประจ าพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงส านักคุม้ครองพนัธ์ุพืชแห่งชาติ (2545) รายงานว่า พนัธ์ุ
ดงักล่าวต าแหน่งของขอบใบยอ่ยแยกจากกนั มีรูปร่างใบกลางแบบป้อมปลายใบ และมีใบกลางขนาดใหญ่ พบวา่มีตน้
กล้ายางมีลักษณะตรงตามพนัธ์ุ จ านวน 15 ตัวอย่าง มีเพียงตัวอย่างท่ี 11 ซ่ึงมาจากผูป้ระกอบการรายท่ี 1 จังหวดั
หนองคาย มีลกัษณะรูปร่างใบกลาง ไม่ตรงตามพนัธ์ุอา้งอิง  RRIM 600 (ภาพท่ี 2)  
 ส าหรับการตรวจจีโนไทป์ของกลา้ยางพาราดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกุล SSR นั้น เม่ือตรวจสอบดว้ยเคร่ืองสเปก
โตรโฟโตมิเตอร์ Thermo Scientific NanoDropTM  (Fisher Scientific, USA)  พบว่าดีเอ็นเอจากยางช าถุงทั้ งหมด 16 
ตัวอย่างมีความเข้มข้นอยู่ระหว่าง 0.92 ถึง 5.65 ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร เฉล่ีย 2.53ไมโครกรัมต่อไมโครลิตร 
อตัราส่วน A260/A280 อยูร่ะหวา่ง 1.81ถึง 1.96 เฉล่ีย 1.91 และอตัราส่วน A260/A230 อยูร่ะหวา่ง 1.60 ถึง 2.06 เฉล่ีย 1.84 ซ่ึง
แสดงว่าดีเอ็นเอมีคุณภาพสูง (Sambrook, 1989) เม่ือเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของกลา้ยางช าถุงดงักล่าวท่ีโลกสั gSSR 165 
จากดีเอ็นเอตน้แบบของยางพาราอา้งอิงจากสถาบนัวิจยัยาง พนัธ์ุ RRIM 600 พบอลัลีล 2 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 244 bp และ 
268 bp ซ่ึงยางพาราช าถุงจ านวน 15 ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะใบตรงตามพนัธ์ุอา้งอิง มีรูปแบบดีเอเหมือนกนัทั้งหมดเช่นกนั 
ในขณะท่ียางพาราช าถุงตวัอย่างท่ี 11 ซ่ึงมีรูปร่างใบกลางไม่สอดคลอ้งกบั RRIM 600 นั้นมี อลัลีล 3 ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
220 bp, 244 bp และ 271 bp (ภาพท่ี 5) 
 เม่ือเพ่ิมปริมาณดีเอน็เอท่ีโลกสั HB45 พบวา่ ยางพาราอา้งอิงจากสถาบนัวจิยัยาง พนัธ์ุ RRIM 600 มีอลัลีลขนาด 
160 bp ซ่ึงพบในยางช าถุงจ านวน 15 ตวัอยา่งท่ีรวบรวมมาเช่นกนัในขณะท่ี ยางช าถุงตวัอยา่งท่ี 11 มีอลัลีลขนาด 176 bp 
ผลการวิเคราะห์อลัลีลของทั้งสองโลกสัยืนยนัความแตกต่างทางพนัธุกรรมของยางช าถุงตวัอยา่งท่ี 11 จากร้านคา้ใน
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BMP3-5 

ต าบลโพนพิสยั อ าเภอกดุบง จงัหวดัหนองคาย (ตารางท่ี 1) และยงัสอดคลอ้งกบัผลความต่างของรูปร่างใบกลางซ่ึงเป็น
หน่ึงใน 3 ลกัษณะของใบท่ีน ามาใชใ้นงานวจิยัน้ี (ภาพท่ี 5) 
 วิเคราะห์ความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมจากค่าดชันีความเหมือน โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ simple matching (SM) มี
ค่าอยูใ่นช่วง 0.40 ถึง 1.00 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.85 ความเหมือนทางพนัธุกรรมระหวา่งยางพาราตวัอยา่งล าดบัท่ี 1-10,12-16 
กับพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600 มีค่าสูงสุด เท่ากับ 1.00 ส่วนตัวอย่างท่ี 11 มีความเหมือนทางพนัธุกรรมกับพนัธ์ุอา้งอิง 
RRIM 600, BPM 24, RRIT 226 และ RRIT 251 ตามล าดับ ดังน้ี 0.5, 0.5, 0.6 และ 0.8 (ภาพที 6) คิดเป็นร้อยละ 6.25 
ไดแ้ก่ ตวัอยา่งหมายเลข 11จากผูป้ระกอบการรายท่ี 1จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงพบวา่มีความแปรผนัท่ีโลกสั gSSR165 และ 
HB 45 
 การใชเ้คร่ืองหมายสัณฐานวิทยาจ าแนกความแตกต่างระดบัพนัธ์ุของยางพาราสามารถท าไดง่้าย แต่มีขอ้จ ากดั

เน่ืองจากลกัษณะสัณฐานวิทยาประจ าพนัธ์ุไม่ใช่ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ จ าเป็นตอ้งใชห้ลายลกัษณะในการจ าแนก  

(ส านักคุม้ครองพนัธ์ุพืชแห่งชาติ, 2545) การจ าแนกพนัธ์ุตน้ยางช าถุงควรใชล้กัษณะ ฉัตรใบ ใบ กา้นใบ กา้นใบย่อย 

เปลือก ตา สีน ้ ายางสด (ศุภมิตร, 2554) ร่วมกับลกัษณะของต าแหน่งขอบใบย่อย ซ่ึง Anjomshoae and Rahim (2016) 

รายงานว่าเม่ือใช้วิธี template-based จากลกัษณะดังกล่าว สามารถระบุโคลนยางพาราท่ีศึกษาได้ ส่วนเคร่ืองหมาย

โมเลกุล SSR เป็นเคร่ืองหมายท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะส าหรับการตรวจสอบความถูกตอ้งของพนัธ์ุ (Fei et al., 2011) 

โลกสั HB45 และ gSSR165 มีความจ าเพาะต่อยางพาราพนัธ์ุ RRIM 600 มีความเหมาะสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองหมายช่วย

คดัเลือกไดอ้ยา่งแม่นย  า และวเิคราะห์จ านวนตวัอยา่งปริมาณมาก (วภิาวดีและคณะ, 2556) 

 
ตารางที ่1  การตรวจสณัฐานวทิยาของใบ จีโนไทป์ดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกลุ และแหล่งท่ีมาของตน้ยางพาราช าถุง 

ในพ้ืนท่ีศึกษา 2 จงัหวดั   

ล าดบั
ตวัอยา่ง 

สณัฐานวทิยาพนัธ์ุ 
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุ RRIM 600 

จีโนไทป์ 
เปรียบเทียบกบั 

พนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600  

แหล่งท่ีมาของกลา้ยางพารา 

รูป
ร่า
งใ
บก

ลา
ง 

(ป้
อม

ปล
าย
ใบ

) 

ขน
าด
ขอ

งใ
บก

ลา
ง 

(ให
ญ่)

 

ต า
แห

น่ง
ขอ

บใ
บย

อ่ย
 

(แ
ยก
จา
กก

นั)
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล 

1 + + + + รายท่ี1 
ขอนแก่น 

ดงเยน็ บา้นฝาง 
2 + + + + 
3 + + + + รายท่ี2 

ขอนแก่น 
กดุกวา้ง หนองเรือ 

4 + + + + 
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BMP3-6 

ตารางที ่1  การตรวจสณัฐานวทิยาของใบ จีโนไทป์ดว้ยเคร่ืองหมายโมเลกลุ และแหล่งท่ีมาของตน้ยางพาราช าถุง 

ในพ้ืนท่ีศึกษา 2 จงัหวดั  (ต่อ) 

ล าดบั
ตวัอยา่ง 

สณัฐานวทิยาพนัธ์ุ 
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุ RRIM 600 

จีโนไทป์ 
เปรียบเทียบกบั 

พนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600  

แหล่งท่ีมาของกลา้ยางพารา 
รูป

ร่า
งใ
บก

ลา
ง 

(ป้
อม

ปล
าย
ใบ

) 

ขน
าด
ขอ

งใ
บก

ลา
ง 

(ให
ญ่)

 

ต า
แห

น่ง
ขอ

บใ
บย

อ่ย
 

(แ
ยก
จา
กก

นั)
 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล 

5 + + + + รายท่ี3 
ขอนแก่น 

ภูเวยีง ภูเวยีง 
6 + + + + 
7 + + + + รายท่ี 4 

ขอนแก่น 
โนนอุดม ชุมแพ 

8 + + + + 
9 + + + + รายท่ี 5 

หนองคาย 
กดุบง โพนพิสยั 

10 + + + + 
11 - + + - 
12 + + + + 
13 + + + + รายท่ี6 

หนองคาย 
กดุบง โพนพิสยั 

14 + + + + 
15 + + + + รายท่ี7 

หนองคาย 
กดุบง โพนพิสยั 

16 + + + + 
หมายเหตุ        +        หมายถึง  ตรงตามลกัษณะพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600 

-  หมายถึง  ไม่ตรงตามลกัษณะพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600 
 

 
 

ภาพที ่1 ลกัษณะสณัฐานวทิยายางพาราพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600  

ทีม่า: ดดัแปลงจากส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืชแห่งชาติ (2545) และกรมวชิาการเกษตร (2555) 

ต าแหน่งขอบใบยอ่ย  แยกจาก

กนั 

รูปร่างใบกลาง  ป้อมปลายใบ ขนาดของใบกลางใหญ่ 
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BMP3-7 

 

 

ภาพที่ 2 ลกัษณะสัณฐานวิทยาของใบยางพาราช าถุงซ่ึงผูป้ระกอบการแปลงขยายพนัธ์ุตน้ยางพาราช าถุงเพื่อการคา้  

              ระบุวา่เป็นพนัธ์ุ 600 

 
ภาพที ่3 คุณภาพและปริมาณดีเอน็เอจากใบของยางพาราช าถุงจากการวดัดว้ยเคร่ือง Thermo Scientific  
              NanoDropTM spectrometer (Fisher Scientific, USA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4 รูปแบบของแถบของแถบดีเอน็เอ จากการเพ่ิมปริมาณดีเอน็เอของยางพาราพนัธ์ุอา้งอิง RRIT 226,  

              RRIT 251, RRIM 600 และ BPM 24 ดว้ยไพรเมอร์ gSSR 165 และ HB 45 จากเทคนิค SSR เปรียบเทียบกบั  
              ดีเอน็เอมาตรฐาน (M) 

ใบของตวัอยา่งท่ี 9 ใบของตวัอยา่งท่ี 11 
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BMP3-8 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 รูปแบบของแถบของแถบดีเอนเอ จากการเพ่ิมปริมาณดีเอนเอของยางพาราช าถุงจ านวน 16 ตวัอยา่ง  

              จากจงัหวดัขอนแก่นและหนองคาย เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600 ดว้ยไพรเมอร์ gSSR 165 และ  

              HB 45 ลูกศรแสดงอลัลีลท่ีต่างจากอลัลีลของพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600 

ภาพที ่6 ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมระหวา่งยางพาราพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600, RRIT 251, RRIT 226 และ BPM 24      
              กบัยางพาราช าถุงจ านวน 16 ตวัอยา่งจากจงัหวดัขอนแก่นและหนองคายจากขอ้มูลอลัลีลท่ีเพ่ิมปริมาณดว้ย 
              ไพรเมอร์ HB45 และ gSSR165 ลูกศรแสดงตวัอยา่งท่ีมีความใกลชิ้ดทางพนัธุกรรมกบัพนัธ์ุอา้งอิง RRIT 251 
              มากกวา่พนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 การตรวจลกัษณะสัณฐานวิทยาพนัธ์ุของยางพาราช าถุงท่ีผูป้ระกอบการแปลงขยายพนัธ์ุตน้ยางพาราเพื่อการคา้
ระบุพนัธ์ุ 600 พบวา่ผูป้ระกอบการในจงัหวดัหนองคายมีตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะไม่ตรงตามลกัษณะพนัธ์ุอา้งอิง  RRIM 600 
และเม่ือตรวจโดยใช ้เคร่ืองหมายโมเลกุล SSR ของ โลกสั HB 45 และ gSSR 165 พบว่ามียางพาราตวัอย่างจ านวน1
ตวัอยา่งมีลกัษณะจีโนไทป์ไม่ตรงกบัพนัธ์ุอา้งอิง RRIM 600  
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BMP3-9 

 ลกัษณะสัณฐานวทิยาของยางพาราแต่ละพนัธ์ุอาจเหมือนกบัพนัธ์ุอ่ืนในบางลกัษณะ ดงันั้นในการจ าแนกพนัธ์ุ
จึงตอ้งใชห้ลายลกัษณะร่วมกนั และผูจ้  าแนกตอ้งมีความช านาญจึงจะสามารถระบุพนัธ์ุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ความผนัแปรท่ี
เกิดข้ึนในผลการวิจยัน้ี อาจเน่ืองจากผูป้ระกอบการพิจารณาเพียงต าแหน่งขอบใบยอ่ยและไม่พิจารณารูปร่างใบกลาง  
ท าใหก้ารระบุพนัธ์ุไม่ถูกตอ้ง แสดงให้เห็นถึงความเส่ียงของเกษตรกรท่ีซ้ือตน้ยางพาราช าถุงไดพ้นัธ์ุท่ีไม่ตรงตามความ
ตอ้งการไปใช้ในการปลูกสร้างสวนยางพารา เคร่ืองหมายโมเลกุล SSR ของโลกัส HB 45 และ gSSR 165 มีความ
เหมาะสมน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับคดัเลือกพนัธ์ุยางพาราก่อนการจดัซ้ือยางพาราช าถุง  
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