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บทคัดย่อ
กล้วยไม้สกุลหวายเป็ นกล้วยไม้สกุลใหญ่ทส่ี ุด พบแพร่กระจายพันธุใ์ นบริเวณกว้าง ทัง้ ในทวีปเอเชีย
และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก จาแนกเป็ น 20 หมู่ ประเทศไทยพบกล้วยไม้สกุลหวายในธรรมชาติมากกว่า
130 ชนิด ซึง่ มีบางหมู่น่าสนใจ เช่น หมู่แคลิสตา ดังนัน้ งานวิจยั นี้จงึ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด ด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี โดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม 72 ชนิด
และพบว่าไพรเมอร์ 26 ชนิด สามารถเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอได้ หลังจากนัน้ จึงคัดเลือกไพรเมอร์ 14 ชนิด ทีใ่ ห้
แถบดีเอ็นเอทีช่ ดั เจนและนามาสร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอ ซึง่ พบว่าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างชนิดได้ดว้ ย
แถบดีเอ็นเอทีจ่ าเพาะ เมื่อสร้างแผนภูมคิ วามสัมพันธ์พบว่าสามารถจัดกลุ่มกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตา
เป็ น 7 กลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิทธิความเหมื
อนอยู่ระหว่าง 0.12 ถึง 0.61
์
คาสาคัญ : กล้วยไม้สกุลหวาย; หมู่แคลิสตา; ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม; การจาแนก; แฮตอาร์เอพีดี

Abstract
Dendrobium is the largest orchid genus which distributed over a large area in Asia and some
islands in the Pacific Ocean. They have been classified into 20 sections. In Thailand, there are more
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than 130 Dendrobium species in the nature. Among these, Callista is one of the interesting sections.
Therefore, this research used HAT- RAPD markers to analyze genetic relationship among 14 species
of the genus Dendrobium, in the section Callista. The total of 72 random primers was used to screen,
and 26 primers could be used for DNA amplification. Then 14 primers were selected to create the DNA
fingerprinting. It was found that each of Dendrobium species can be distinguished by the specific DNA
bands. A dendrogram based on polymorphic bands was applied to analyze the relationship among
these orchids, and to classify them into 7 clusters with the similarity coefficients ranging from 0.12 to 0.61.
Keywords: Dendrobium; Callista; genetic relationship; identification; HAT-RAPD

1. คานา

(HAT-RAPD, high annealing temperature-random
amplified polymorphic DNA) ซึ่ง เป็ น เครื่อ งหมาย
ดีเอ็นเอ (DNA marker) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อใช้ตรวจสอบ
ความแตกต่ า งของสิ่ง มี ชีวิต โดยเป็ นเทคนิ ค ที่
ดั ด แปลงมาจากเทคนิ ค อาร์ เ อพี ดี ท่ี คิ ด ค้ น โดย
Williams และคณะ เมื่อปี ค.ศ. 1990 (Weising et
al., 2005) เป็ น เครื่อ งหมายที่วิเ คราะห์ค วามแตก
ต่างของแถบดีเอ็นเอทีส่ ร้างได้ง่ายทีส่ ดุ เนื่องจากไม่
ต้ อ งทราบข้อ มู ล ล าดับ นิ ว คลีโ อไทด์ (nucleotide)
เพื่อใช้ออกแบบไพรเมอร์ ดังนัน้ จึงสามารถใช้ได้กบั
สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด อาศัยหลักการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
ด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรส (polymerase chain
reaction, PCR) แ บ บ สุ่ ม ( Welsh and McClean,
1990; William et al., 1990) เมื่อเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
ด้ว ยปฏิกิริย าลู ก โซ่ พ อลิเ มอเรส โดยการจับ ของ
ไพรเมอร์แบบสุ่ม (random primer) จะเพิม่ ปริมาณ
ได้กต็ ่อเมื่อตาแหน่ งทีไ่ พรเมอร์จบั กับดีเอ็นเอนัน้ อยู่
ห่างกันไม่มาก และจับในทิศทางตรงข้ามกันแบบหัน
ปลาย 3 เข้าหากัน ซึง่ จะทาให้เกิดการเพิม่ ปริมาณ
ดีเ อ็น เอระหว่ า งไพรเมอร์ท งั ้ สอง จากนัน้ จะแยก
ขนาดดีเ อ็น เอด้ ว ยวิธีอิเ ล็ก โทรโฟรีซิส (electrophoresis) และตรวจสอบด้วยการย้อมด้วยเอธิเดียม
โบรไมด์ (ethidium bromide) ซึ่งในทางปฏิบตั ิต้อง
ทดลองใช้ไพรเมอร์หลาย ๆ ชนิด เพื่อหาไพรเมอร์ท่ี
สามารถเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอได้ และตรวจสอบความ

กล้วยไม้มคี วามหลากหลายทัง้ สีสนั ลวดลาย
ขนาด รูปทรง และกลิ่น ทาให้เป็ นไม้ตัดดอกยอด
นิยมไปทัวโลก
่
ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์พบว่า
กล้ว ยไม้เ ป็ น พืช เศรษฐกิจ ที่ส าคัญ ชนิ ด หนึ่ ง ของ
ประเทศไทยสามารถทารายได้เข้าประเทศ โดยมี
การขยายตลาดและเพิม่ ปริมาณการส่งออกมากขึน้
ทุกปี และยังพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของกล้วยไม้ท่ี
ส่งออกจากประเทศไทยเป็ นกล้วยไม้สกุลหวายและ
พันธุ์ลูกผสมของสกุลหวาย ทัง้ นี้เนื่องจากกล้วยไม้
สกุลหวายเป็ นกล้วยไม้สกุลใหญ่ทส่ี ดุ เป็ นทีร่ จู้ กั และ
นิ ย มปลูก กัน เป็ น จ านวนมาก ในประเทศไทยพบ
กล้ว ยไม้สกุ ลหวายเป็ น กลุ่ ม ใหญ่ ท่ีสุด คือ พบใน
ธรรมชาติมากกว่า 130 ชนิด ซึ่งมีรูปร่างลัก ษณะ
แตกต่างกันไป นักพฤกษศาสตร์ได้จาแนกกล้วยไม้
สกุ ล หวายเป็ น 20 หมู่ ได้แ ก่ หมู่ ฟ าแลนแนนเธ
(Phalaenanthe) หมู่เซอราโทเบียม (Ceratobium)
หมู่แคลิสตา (Callista) หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธ (Nigrohirsutae) เ ป็ น ต้ น (Baker and Baker, 1996) มี
รูปร่างลักษณะทัง้ ดอก ใบ และลาลูกกล้วยแตกต่าง
กันไป บางชนิดมีสแี ละใบคล้ายกัน แต่มดี อกต่างกัน
ดังนัน้ จึงมักจะสับสนได้ง่าย (มาลินี, 2538)
ด้วยเหตุ ผลดังที่กล่าวมา ผู้วิจยั จึงต้องการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและจาแนก
กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตาด้วยแฮตอาร์เอพีดี
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แตกต่างของลายพิมพ์ดเี อ็นเอ (DNA fingerprint) มี
หลัก การว่ า ดีเ อ็น เอของสิ่ง มีชีวิต แต่ ล ะชนิ ด จะมี
ความแตกต่ างในการเรียงลาดับของนิวคลีโอไทด์
ดังนัน้ สิง่ มีชวี ติ ที่มลี าดับนิวคลีโอไทด์ต่างกันย่อมมี
ลายพิม พ์ดีเ อ็น เอต่ า งกัน และสิ่ง มีชีวิต ที่มีค วาม
ใกล้ชิดกันมากจะมีลายพิมพ์ดเี อ็นเอคล้ายคลึงกัน
(สุรินทร์, 2552) โดยผลงานวิจยั นี้ สามารถจาแนก
กล้ว ยไม้สกุ ลหวาย หมู่แ คลิสตาได้ และสามารถ
บอกถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ท างพั น ธุ ก รรม ระหว่ า ง
กล้ว ยไม้ส กุ ล หวาย หมู่ แ คลิส ตาแต่ ล ะชนิ ด และ
สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน
อนุรกั ษ์และปรับปรุงพันธุต์ ่อไป

ความยาวคลื่ น 260 และ 280 นาโนเมตร (nm)
(Sambrook et al., 1989) และตรวจสอบคุ ณ ภาพ
ของดีเอ็นเอด้วยวิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ ในเจลอะกาโรส
(agarose gel) 0.8 เปอร์เซ็นต์
2.3 การตรวจสอบลายพิ มพ์ดีเอ็นเอ
เทคนิคแฮตอาร์เอพีดี มี 2 ขัน้ ตอน คือ
2.3.1 การตรวจหาไพรเมอร์แ บบสุ่ม ที่
ตอบสนองต่อปฏิกริ ิยาลูกโซ่พอลิเมอเรส โดยรวม
ดีเอ็นเอกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตาทัง้ 14 ชนิด
ในปริมาณเท่า ๆ กันเข้าด้วยกัน แล้วทาปฏิกิรยิ า
โดยใช้ไ พรเมอร์แ บบสุ่ม ขนาด 12 นิ ว คลีโ อไทด์
จานวน 72 ชนิด คือ ไพรเมอร์ชุด A2, B2, C2, D2,
E2 และ F2 จากบริษทั Wako Company (Japan)
2.3.2 การตรวจสอบลายพิม พ์ดีเ อ็น เอ
โดยเลือกไพรเมอร์ทใ่ี ห้แถบดีเอ็นเออย่างชัดเจนมา
สร้างลายพิมพ์ดเี อ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่
แคลิสตาแต่ละชนิด
การท าปฏิกิริย าลูก โซ่ พ อลิเมอเรสเพื่อ
เพิ่ม ปริม าณดีเ อ็น เอ ประกอบด้ ว ยดีเ อ็น เอ 100
นาโนกรัม (ng) บัฟ เฟอร์ 1 เท่ า (50 mM KCl, 20
mM Tris-HCl pH 8.4 แ ละ 2.5 mM MgCl2) ซึ่ ง มี
นิ ว คลีโ อไทด์ 4 ชนิ ด (dATP, dCTP, dGTP และ
dTTP) ชนิดละ 200 ไมโครโมลาร์ (µM) ไพรเมอร์
แบบสุ่ม 250 นาโนโมลาร์ (nM) และเอนไซม์ Taq
DNA polymerase (InvitrogenTM life technology,
Brazil) 1 ยูนิต โดยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอเรสมี 3
ขัน้ ตอน คือ (1) บ่มที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส
นาน 3 นาที จานวน 1 รอบ (2) บ่มที่อุณหภูมิ 94
องศาเซลเซียส นาน 30 วินาที, อุณหภูมิ 46 องศา
เซลเซีย ส นาน 30 วิน าที และอุ ณหภู มิ 72 องศา
เซลเซียส นาน 1 นาที จานวน 40 รอบ และ (3) บ่ม
ทีอ่ ุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที จานวน
1 รอบ (นฤมล และคณะ, 2555) แล้วตรวจสอบลาย
พิมพ์ดเี อ็นเอในเจลอะกาโรส 1.5 เปอร์เซ็นต์ ด้วย
วิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซสิ

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 กล้วยไม้สุกลหวาย
กล้วยไม้สกุ ลหวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด
ทีใ่ ช้ในงานวิจยั ได้แก่ (1) เอือ้ งมัจฉา (D. palpebrae
Lindl.) (2) เ อื้ อ ง มั จ ฉ า นุ ( D. farmer Paxton)
(3) เอื้ อ ง มั จ ฉ า เหลื อ ง ( D. griffithianum Lindl.)
(4) เอือ้ งม่อนไข่ (D. thyrsiflorum Rchb. f.) (5) เอือ้ ง
ม่อนไข่เหลีย่ ม (D. densiflorum Lindl.) (6) เอือ้ งคา
(D. chrysotoxum Lindl.) (7) เอื้ อ ง ค า ต า ด า ( D.
chrysotoxum var. suavissimum) (8) เอื้อ งผึ้ง (D.
lindleyi Steud.) (9) เ อื้ อ ง ค า ฝ อ ย อิ น เ ดี ย ( D.
brymerianum Rchb. f.) (10) เอื้ อ งจ าปาน่ า น (D.
sulcatum Lindl.) (11) เ อื้ อ ง ผ า เ วี ย ง ( D.
albosanguineum Lindl.) (12) เอื้อ งค าปากไก่ (D.
trigonopus Rchb. f.) (13) เ อื้ อ ง ค า ป๊ อ ก ( D.
harveyanum Rchb. f.) และ (14) เอือ้ งคาผักปราบ
(D. ochreatum Lindl.)
2.2 การสกัดดีเอ็นเอ
สกัด ดีเ อ็น เอจากใบกล้ว ยไม้ด้ว ยวิธีท่ี
ประยุ ก ต์ จ าก Doyle และ Doyle (1987) ตามวิ ธี
ของนฤมล และคณะ (2555) หลังจากนัน้ ตรวจสอบ
ปริมาณดีเอ็นเอทีไ่ ด้ดว้ ยวิธวี ดั ค่าการดูดกลืนแสงที่
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2.4 การวิ เคราะห์ผล
เปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น จาก
การท าแฮตอาร์เ อพีดีใ นกล้ว ยไม้ส กุ ล หวาย หมู่
แคลิสตาทัง้ 14 ชนิด บันทึกแบบแผนของดีเอ็นเอที่
เกิดขึน้ จากไพรเมอร์แต่ละชนิด และผลรวมทีไ่ ด้จาก
ไพรเมอร์ทงั ้ หมด เพื่อนาไปหาความสัมพันธ์ท าง
พันธุกรรม โดยการเปรียบเทียบความเหมือนความ
แตกต่างของแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึน้ พันธุ์ท่พี บแถบ
ดีเอ็นเอที่ตาแหน่ งหนึ่งจะให้สญ
ั ลักษณ์เป็ น 1 ส่วน
พันธุ์ท่ไี ม่พบแถบดีเอ็นเอทีต่ าแหน่ งเดียวกันนัน้ จะ
ให้สญ
ั ลักษณ์เป็ น 0 แล้วเปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอที่
เกิด ขึ้น ทัง้ หมดจากทุ ก ไพรเมอร์แ ละทุ ก ชนิ ด ของ
กล้วยไม้สกุลหวาย โดยใช้โปรแกรม NTSYS-pc รุ่น
2.01e (Rohlf, 2002)

เมื่อคัดเลือกไพรเมอร์ท่ใี ห้แถบดีเอ็นเออย่าง
ชัด เจนและให้แถบดีเอ็นเอหลายแถบ จ านวน 14
ชนิ ด มาสร้า งลายพิม พ์ดีเ อ็น เอของกล้ว ยไม้สกุล
หวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด พบไพรเมอร์บางชนิดที่
สามารถแยกความแตกต่างของกล้วยไม้แต่ละชนิด
ออกจากกันได้โดยใช้เพียงไพรเมอร์เดียว 6 ชนิด
ได้แก่ ไพรเมอร์ A22, A24, A30, B22, D31 และ E24
ลายพิมพ์ดเี อ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่
แคลิสตา 14 ชนิด พบแถบดีเอ็นเอรวม 252 แถบ มี
ขนาดตัง้ แต่ 200 ถึง 2,900 คู่เบส (base pairs, bp)
โดยรูปที่ 1 เป็ นตัวอย่างลายพิมพ์ดเี อ็นเอที่ได้จาก
ไพรเมอร์ A22 ซึง่ ให้แถบดีเอ็นเอทีม่ คี วามหลากรูป
มากที่สุด (จานวน 29 แถบ) และมีความหลากรูป
(polymorphism) 100 เปอร์เซ็นต์
ลายพิมพ์ดเี อ็นเอของกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่
แคลิสตา 14 ชนิด พบแถบดีเอ็นเอรวม 252 แถบ มี
ขนาดตัง้ แต่ 200 ถึง 2,900 คู่เบส (base pairs, bp)
โดยรูปที่ 1 เป็ นตัวอย่างลายพิมพ์ดเี อ็นเอที่ได้จาก
ไพรเมอร์ A22 ซึ่ง ให้แถบดีเ อ็น เอที่มีความหลาก
รูปมากทีส่ ดุ (จานวน 29 แถบ) และมีความหลากรูป

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การตรวจสอบเบื้องต้นโดยการใช้ไพรเมอร์
แบบสุ่ม 72 ชนิด เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอกล้วยไม้สกุล
หวาย หมู่แ คลิสตา พบไพรเมอร์ 26 ชนิ ด ที่เ พิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอได้ หรือคิดเป็ น 36.11 เปอร์เซ็นต์

bp

รูปที่ 1 ลายพิมพ์ดเี อ็นเอทีไ่ ด้จากการเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอกล้วยไม้สกุลหวาย หมู่แคลิสตาโดยใช้ไพรเมอร์
A22 [M คือ ดีเ อ็น เอมาตรฐาน 1 kb plus DNA Ladder (Invitrogen™ life Technology, USA),
1-14 คือ กล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตา 14 ชนิด พบแถบดีเอ็นเอทีม่ คี วามหลากรูป 29 แถบ
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รูปที่ 2 แผนภูมคิ วามสัมพันธ์ของกล้วยไม้สกุลหวาย หมูแ่ คลิสตา 14 ชนิด ทีไ่ ด้จากแฮตอาร์เอพีดี
(polymorphism) 100 เปอร์เซ็นต์
เมื่อ วิเ คราะห์แ ถบดีเ อ็น เอด้ ว ยโปรแกรม
NTSYS พบว่ามีค่า สัมประสิทธิความเหมื
อนตัง้ แต่
์
0.12 ถึ ง 0.61 (รู ป ที่ 2) และเมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค่ า
สัมประสิทธิความเหมื
อน 0.33 สามารถแบ่งกล้วยไม้
์
สกุ ล หวาย หมู่ แ คลิส ตาเป็ น 7 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม 1
ได้แ ก่ เอื้อ งมัจ ฉา เอื้อ งมัจ ฉานุ และเอื้อ งมัจ ฉา
เหลือง กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เอื้องม่อนไข่ และเอื้องม่อน
ไข่เหลีย่ ม กลุ่ม 3 ได้แก่ เอือ้ งคา และเอือ้ งคาตาคา
กลุ่มที่ 4 ได้แก่ เอือ้ งคาฝอยอินเดีย และเอือ้ งคาปาก
ไก่ กลุ่ม 5 ได้แก่ เอือ้ งจาปาน่ าน เอือ้ งผาเวียง และ
เอื้องคาป๊ อก กลุ่ม 6 ได้แก่ เอื้องคาผึ้ง และกลุ่ม 7
ได้แก่ เอือ้ งคาผักปราบ
แผนภู มิ ค วามสัม พัน ธ์ ข องกล้ ว ยไม้ ส กุ ล
หวาย หมู่แคลิสตา 14 ชนิด ทีไ่ ด้จากแฮตอาร์เอพีดี
พบว่ า เอื้อ งค าและเอื้อ งค าตาด ามีค วามสัม พัน ธ์
ใกล้ ชิด กัน มากที่สุ ด คือ มีค่ า สัม ประสิท ธิค์ วาม
เหมือน 0.61 ในขณะทีเ่ อือ้ งคาป๊ อกและเอือ้ งมัจฉานุ
มีความแตกต่างกันมากที่สุด คือ มีค่าสัมประสิทธิ ์
ความเหมือน 0.12 (รูปที่ 3)

ผลการวิจ ัย ดัง กล่ า วมานัน้ แสดงให้เ ห็น ว่ า
แฮตอาร์เอพีดสี ามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมได้เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ ฐิติพร และ
คณะ (2557) ใช้แฮตอาร์เอพีดแี ละไอเอสเอสอาร์ใน
การจ าแนกกล้ว ยไม้สกุลหวาย กลุ่ ม เอื้อ งสาย 13
พันธุ์ พบว่าเทคนิคทัง้ สองสามารถจาแนกกล้วยไม้
สกุลหวาย กลุ่มเอื้องสาย 13 พันธุ์ เป็ น 7 กลุ่ม ซึ่ง
ให้ผลสอดคล้องกับลักษณะสัณฐาน (morphology)
งานวิจยั ของ เกียรติชยั และคณะ (2557) จาแนกและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้
สกุลสิงโตกลอกตา หมู่สงิ โตสยามที่พบในประเทศ
ไทย 12 พันธุ์ ด้วยแฮตอาร์เอพีดแี ละไอเอสเอสอาร์
พบว่าแฮตอาร์เอพีดแี ละไอเอสเอสอาร์ร่วมกันให้ผล
ดีท่ีสุด วริสรา และคณะ (2557) ใช้แ ฮตอาร์เอพีดี
และไอเอสเอสอาร์จาแนกพันธุก์ ล้วยไม้สกุลกุหลาบ
13 พัน ธุ์ โดยใช้ไ พรเมอร์แ ฮตอาร์เ อพีดี 20 ชนิ ด
และไพรเมอร์ไอเอสเอสอาร์ 10 ชนิด พบว่าปรากฏ
แถบดีเอ็นเอทีม่ คี วามหลากรูป 157 แถบ ซึง่ สามารถ
จาแนกกล้วยไม้สกุลกุหลาบเป็ น 5 กลุ่ม
นอกจากนี้ยงั มีการใช้แฮตอาร์เอพีดวี เิ คราะห์
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ความหลากหลายทางพันธุก รรมและการประเมิน
ความสัมพันธ์ในพืชอื่นอีกหลายชนิด ได้แก่ พืชใน
วงศ์จาปา (วริสรา และคณะ, 2556) กล้วยสกุลมิวซา
(ฐิติพ ร และคณะ, 2556) แพรเซี่ย งไฮ้ (เกีย รติชยั
และคณะ, 2556) หม้อข้าวหม้อแกงลิง (เกียรติชยั
และคณะ, 2557) ผักกาด (จาตุรงค์ และคณะ, 2557)
ขมิ้น (วริสรา และคณะ, 2557) ข้า วพัน ธุ์ขาวดอก

มะลิ 105 และข้าวสายพันธุก์ ลายพันธุข์ าวดอกมะลิ
105 (ฐิตพิ ร และคณะ, 2557) ข้าวมีสี (จาตุรงค์ และ
คณะ, 2557) กล้วยไม้สกุลหวายกลุ่มเอือ้ งสาย (นฤ
มล, 2557) กล้ ว ยไม้ ส กุ ล แวนด้ า หมู่ เ ข็ม (จิ น ต์ ,
2558) และเทคนิ ค แฮตอาร์เ อพีดียงั สามารถใช้ใน
การตรวจสอบการกลายในถัวเขี
่ ยว (จาตุรงค์ และ
คณะ, 2556) ได้อกี ด้วย

รูปที่ 3 ค่าสัมประสิทธิความเหมื
อนของกล้วยไม้สกุลหวาย หมูแ่ คลิสตา 14 ชนิด ทีไ่ ด้จากแฮตอาร์เอพีดี
์

4. สรุป

5. รายการอ้างอิ ง

การตรวจสอบดีเ อ็น เอกล้ว ยไม้สกุ ล หวาย
หมู่แคลิสตา 14 ชนิด ด้วยแฮตอาร์เอพีดี โดยเพิม่
ปริม าณดีเ อ็น เอด้ ว ยไพรเมอร์ แ บบสุ่ ม 14 ชนิ ด
พบว่าลายพิมพ์ดเี อ็นเอทีเ่ กิดขึน้ มีความแตกต่างกัน
เมื่อวิเคราะห์แถบดีเอ็น เอและสร้า งแผนภูมิค วาม
สัม พัน ธ์พบว่ า สามารถจาแนกกล้วยไม้สกุลหวาย
หมู่แคลิสตาเป็ น 7 กลุ่ม โดยมีค่าสัมประสิทธิความ
์
เหมือนอยู่ระหว่าง 0.12 ถึง 0.61

เกีย รติ ช ัย แซ่ ไ ต่ , ธีร ะชัย ธนานั น ต์ และนฤมล
ธนานันต์, 2557, การจาแนกและการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล
สิงโตกลอกตาหมู่สงิ โตสยามด้วยเทคนิคแฮต
อาร์ เ อพี ดี แ ละไอเอสเอสอาร์ , Thai J. Sci.
Technol. 3: 92-101.
เกี ย รติ ช ั ย แซ่ ไ ต่ , เปรมณั ช ขุ น ปั กษี , ธี ร ะชัย
ธนานั น ต์ และนฤมล ธนานั น ต์ , 2556, การ
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