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พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) เปนไมยืนตนที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งปจจุบันถูก

ลักลอบตัดอยางผิดกฎหมาย ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการสูญพันธุ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความ
หลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรมของไมพะยูงโดยใชขอมูลดีเอ็นเอของคลอโรพลาสตจีโนม และทดสอบ
วิธีสกัดดีเอ็นเอที่เหมาะสมจากสวนของเปลือกไม เนื้อไม และใบของตนพะยูง ผลการศึกษาพบวาวิธีการสกัด        
ดีเอ็นเอที่เหมาะสมคือ วิธีประยุกตของ Sharma et al. (2002) จากการตรวจสอบสวนตางๆของคลอโรพลาสต
จีโนมที่เปน non-coding region จํานวน 8 สวน พบวามี 3 สวน ไดแก trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 ที่มี
ความผันแปร สามารถใชในการประเมินความหลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรม สวนของดีเอ็นเอที่ศึกษา
ทั้ง 3 สวน มีความยาวรวม 1,841 นิวคลีโอไทด ในจํานวนดังกลาวมีตําแหนงที่มีความผันแปร รวม 10 ตําแหนง 
โดยเปน SNP 8 ตําแหนง และ INDEL 2 ตําแหนง ผลการศึกษาความหลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรม
ของไมพะยูงรวม 108 ตัวอยาง จํานวน 10 ประชากรที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของไทย 
รวมถึงประเทศลาว มีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยูในระดับต่ําโดยมีคา haplotype diversity (h) และคา 
nucleotide diversity (π) เทากับ 0.608 และ 0.00033 ตามลําดับ และพบรูปแบบดีเอ็นเอรวม 11 haplotype ซึ่งแตละ 
haplotype มีการปรากฏในสัดสวนที่แตกตางกัน จํานวน haplotype ที่พบในแตละประชากรอยูระหวาง 1-4 
haplotype โดย haplotype ที่พบมากที่สุดไดแก H1 ซึ่งพบใน 9 ประชากรจากทั้งหมด 10 ประชากร โดยคิดเปน
รอยละ 61 ของตัวอยางที่ศึกษา และมี 7 haplotype  ที่พบเฉพาะประชากรใดประชากรหนึ่ง ผลการวิเคราะห
โครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรไมพะยูงที่ศึกษาในครั้งนี้ พบวาไมปรากฏโครงสรางทางพันธุกรรมที่
ชัดเจนหรือไมแบงออกเปนกลุมยอยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากประชากรสวนใหญมีการปรากฏของ haplotype  H1 
ยกเวนแตประชากร อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.สระบุรี ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะห AMOVA ที่แสดงความผัน
แปรทางพันธุกรรมภายในประชากรมากกวาความผันแปรระหวางประชากร สวนการทดสอบสมดุลทาง
วิวัฒนาการของประชากร “Neutral theory” ดวยคาสถิติ Tajima’s D และ Fu and Li’s D* and F* พบวาประชากร
ไมพะยูงยังอยูภายใตสมดุล แสดงวาความผันแปรทางพันธุกรรมในประชากรไมพะยูงที่ศึกษาไดรับอิทธิพลจาก
สมดุลระหวาง mutation และ genetic drift  

                                          
การศึกษาครั้งนี้สามารถนําขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมไปใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก

แหลงพันธุกรรมเพื่อใชในการอนุรักษภายนอกถิ่นกําเนิด (ex situ) ได รวมถึงสามารถนําขอมูล haplotype ที่มี
ความจําเพาะตอประชากรไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใชประโยชนในดานการบงช้ี
แหลงที่มาของไมพะยูงภายอนาคต 
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The Siamese rosewood (Dalbergia cochinchinensis Pierre) is an valuable important tree species. This 

species has been illegally logged since the last few decades which may become extinct. This study aimed to 
assess genetic diversity and genetic structure of D. cochinchinensis using sequencing data from chloroplast 
genome and test of effective DNA extraction methods from the bark, wood and leave of D. cochinchinensis. 
The results showed that the DNA extraction of Sharma et al. (2002) was the best successful method. Eight     
non-coding chloroplast DNA regions were screened for polymorphismhree regions, trnS-trnG, trnV-trnM and  
trnC-ycf6 revealed polymorphisms and were selected for the further genetic diversity and genetic structure 
studies in D. cochinchinensis. A total of 10 polymorphic sites, including 8 single nucleotide polymorphisms 
(SNPs) and 2 insertions/deletions (INDEL) were detected in the 1,841 bp from three non-coding chloroplast 
DNA sequences. Genetic diversity and genetic structure of 108 individuals of  D. cochinchinensis collected 
from 10 populations in the Northeast and the Central part of Thailand as well as Laos were assessed.             
Genetic diversity was low as shown by haplotype diversity (h) and nucleotide diversity (π) of 0.608 and 
0.00033, respectively. There were eleven haplotypes, of which each haplotype was presented in different 
proportions, ranged from 1-4 haplotypes per population. The most common haplotype was H1, presented in 9 of 
10 populations which was 61% of the total samples. Seven haplotypes were unique to populations. No genetic 
structure was found on the basis of haplotype distribution due to the common haplotype H1 in most 
populations, except the Khao Yai National Park population. This result was consistent with the AMOVA 
analysis showing genetic variation within populations greater than the variation between populations. Neutrality 
tests by Tajima’s D and Fu and Li’s D* and F* statistics, were under neutral equilibrium, indicating that genetic 
variation of D. cochinchinensis populations was influenced by the balance between mutation and genetic drift.  

 
The genetic diversity results can be used to select genetic sources for ex situ conservation area of      

D. cochinchinensis. The unique haplotype may be used to identify the source of illegally logged wood in the 
future. 
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  และการปรากฏในแตละประชากรของไมพะยูง     58 
 14 Haplotype ที่ไดจากการวิเคราะหรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG 

trnV-trnM และtrnC-ycf6 เขาดวยกัน ตําแหนงของลําดบันิวคลีโอไทดที่มี                                   
ความผันแปรและการปรากฏในแตละประชากรของไมพะยูง   59 

 

 

(2) 



สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางที่                                    หนา 
 
 15 จํานวน haplotypes (nh) คา haplotype diversity (h) คา nucleotide diversity 

 (π และ θw) และคาที่ไดจากการทดสอบสมดุลของประชากร (Neutrality Tests)                          
ดวยการวเิคราะหลําดับนวิคลีโอไทดรวมจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ                            
trnC-ycf6  ของไมพะยูง        61 

 16 คาที่ไดจากการวิเคราะหดวย AMOVA ของไมพะยูง ที่รวมลําดับนวิคลีโอไทด                           
จากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบรวมสวน INDEL 70 

 17 คา FST  ของไมพะยูง เมื่อวิเคราะหดวยการรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน 
trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบรวมสวน INDEL  70 

18 คา FST  เมื่อเปรียบเทียบเปนคูประชากรของไมพะยูงที่วเิคราะหโดยรวมลําดับ                              
นิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 ไวดวยกัน                                   
แบบรวมสวน INDEL        71 

 19 คาที่ไดจากการวิเคราะหดวย AMOVA ของไมพะยูง ที่รวมลําดับนวิคลีโอไทด                           
จากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบไมรวมสวน INDEL 72 

 20 คา FST  ของไมพะยูง เมื่อวิเคราะหดวยการรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน 
trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบไมรวมสวน INDEL  72 

21 คา FST  เมื่อเปรียบเทียบเปนคูประชากรของไมพะยูงที่วเิคราะหโดยรวมลําดับ                              
นิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 ไวดวยกัน                                   
แบบไมรวมสวน INDEL        74 

 
 

 
                       
 
 
 
 
 

 

 

(3) 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที่                                                  หนา  
 

1 ลักษณะสัณฐานของตนพะยงูสวน ใบและดอก (ก) ฝก (ข) เปลือกและลําตน (ค)               
และเนื้อไม (ง)           5 

2 การเกิดการกลายพันธุแบบ point mutation 2 แบบไดแก SNP และ INDEL  10 
3 โครงสรางคลอโรพลาสตจีโนมของพืชวงศถ่ัว Vigna radiate    16 
4 สีของสาระละลายดีเอ็นเอโดย 0 =  สีใส 1 = สีเหลือง 2 = สีน้ําตาลออน  

3 = สีน้ําตาลเขม         28 
5 ประชากรของไมพะยูงที่ใชศกึษา       31 
6 ปริมาณและคณุภาพของสารละลายดีเอ็นเอของตัวอยางจากตนพะยูงเมื่อสกัด                                 

ดวยวิธีตางๆ  วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ                                 
Jobes et al . (1995) (ข) วิธีประยุกตของ Scott and Playford (1996) (ค)                                       
วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง) วิธีประยุกตของ Sharma et al. (2002) (จ)                             
และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit (Qiagen) (ฉ) โดยหมายเลขดานบนแทน 
สวนตางๆของพะยูงทีใ่ชทดสอบเรยีงตามตารางที่ 2     43    

7 ความสําเร็จของการเพิ่มปริมาณดีเอน็เอในสวน trnL intron ของดีเอ็นเอจากตนพะยงู 
ในแตละตัวอยางที่ใชวิธีสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี ้                                                                       
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข) 
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง) 
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยที่หมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงทีใ่ชทดสอบ 
เรียงตามตารางที่ 2         51 

8 ความสําเร็จของการเพิ่มปริมาณดีเอน็เอในสวน ITS  ของดีเอ็นเอจากตนพะยูง 
ในแตละตัวอยางที่ใชวิธีสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี ้                                                                       
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข) 
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง) 
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยที่หมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงทีใ่ชทดสอบ 
เรียงตามตารางที่ 2         52 

 

 

(4) 



สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที่                                                  หนา  
 

9 ความสําเร็จของการเพิ่มปริมาณดีเอน็เอในสวน trnC-ycf6 ของดีเอ็นเอจากตนพะยงู 
ในแตละตัวอยางที่ใชวิธีสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี ้                                                                       
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข) 
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง) 
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยที่หมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงทีใ่ชทดสอบ 
เรียงตามตารางที่ 2         53 

10 ความสําเร็จของการเพิ่มปริมาณดีเอน็เอในสวน trnT– trnL ของดีเอ็นเอจากตนพะยงู 
ในแตละตัวอยางที่ใชวิธีสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี ้                                                                       
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข) 
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง) 
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยที่หมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงทีใ่ชทดสอบ 
เรียงตามตารางที่ 2         54 

11 ขนาดดีเอ็นเอที่ไดจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากสวนตางๆของคลอโรพลาสตจีโนม     
ไดแกสวน trnS-trnG ขนาดประมาณ 600 คูเบส สวน trnV-trnM ขนาดประมาณ                         
900 คูเบส และสวน trnC- ycf6  ขนาดประมาณ 1,000 คูเบส จากตัวอยางของไมพะยงู 56 

12 รูปแบบการกระจาย haplotype ของไมพะยูงที่วิเคราะหดวยสวน trnS-trnG (ก)                                    
สวน trnV-trnM (ข) และสวน trnC-ycf6 (ค) ของคลอโรพลาสตจีโนม   67 

13 รูปแบบการกระจาย haplotype ของไมพะยูงที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนวิคลีโอไทด                      
ของสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-petN1R ของคลอโรพลาสตจีโนม                                   
เขาดวยกัน (ก) และ haplotype network (ข)      68 
 

 
 

             
 

 

 

(5) 



คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 
A   =   Adenine  
C   =  Cytocine  
G   =  Guanine 
T   =  Thymine 
M   =  Molar 
Kb   =  Kilobase 
DNA   =  deoxyribonucleic acid 
dNTPs   =  deoxynucleotide 
ddNTPs   =  dideoxynucleotide 
π   =  Pi (Nucleotide diversity) 
θw   =  Theta (Nucleotide diversity) 
FST   =  Fixation Index 
RAPD   =  Random Amplified Polymorphism DNA 
SSR   =  Simple Sequence Repeat 
PCR   =  Polymerase Chain Reaction 
ISSR   =  Inter Simple Sequence Repeat 
SNP   =  Single Nucleotide Polymorphism 
INDEL   =  Insertion / Deletion 
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การประเมินความหลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรมของไมพะยูง (Dalbergia 

cochinchinensis Pierre) โดยใชขอมูลดีเอ็นเอของคลอโรพลาสตจีโนม 
 

Assessment of Genetic Diversity and Genetic Structure of Dalbergia 

cochinchinensis Pierre using DNA Data from Chloroplast Genome 
 

คํานํา 
 
พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) เปนไมยนืตนที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจในอนัดับ

ตนๆของไทย มีแหลงกําเนิดในประเทศกัมพูชา เวยีดนาม ลาว และไทย สําหรับประเทศไทยมีการ
กระจายพันธุตามธรรมชาติในปาผสมผลัดใบและปาดิบแลงที่สูงจากระดับน้ําทะเล 50 ถึง 200 เมตร     
พบไดทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ รวมถึงภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศ 
(Niyomdham, 2002) พะยูงจัดไดวาเปนไมมงคลชั้นสูงของไทย และดวยคุณสมบตัิทีด่ีของไม
พะยูงในหลายๆดาน เชน เนื้อไมที่มีสีสันลวดลายงดงาม ชักเงาดี และมคีวามคงทนแข็งแรง จึงถูก
นําไปใชประโยชนทั้งในลักษณะของไมแปรรูปในการกอสรางและทําเฟอรนิเจอร เครื่องดนตรี 
เครื่องมือตางๆ ปจจุบันไมพะยูงเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศเปนอยางมากจึงมี
ราคาคอนขางสูงและถือไดวาเปนไมที่มีราคาแพงที่สุดในโลก ซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหไมพะยูงถูก
ลักลอบตัดจากปาธรรมชาติเปนจํานวนมาก โดยสงผลใหไมพะยูงลดปริมาณลงอยางรวดเร็ว และ
อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) และโครงสราง
ทางพันธุกรรม (genetic structure) ซ่ึงมีโอกาสเสี่ยงตอการสูญพันธุเปนอยางยิ่ง  

 
ในการอนุรักษไมพะยูงควรมมีาตรการในการปองกันการลักลอบตัดไมพะยูงเปนลําดบัแรก 

และตอมาควรมีการวางแผนจัดการเพื่อการอนุรักษไมพะยูงไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึงขอมูล
ทางพันธุกรรมที่ไดจากการศึกษาดานพันธุศาสตรประชากรสามารถนําใชเปนแนวทางในการ
อนุรักษได โดยในการศึกษาดังกลาวจําเปนที่ตองทราบถึงระดับความหลากหลายทางพันธุกรรม 
และโครงสรางทางพันธุกรรม การศึกษาครั้งนี้จึงไดประเมินความหลากหลายและโครงสรางทาง
พันธุกรรมของไมพะยูงโดยใชขอมูลดีเอ็นเอจากลําดับนวิคลีโอไทดของคลอโรพลาสตจีโนม 

 
และเนื่องดวยปญหาการยึดไมพะยูงทีเ่ปนของกลางนั้นไมทราบแหลงทีม่าที่แนชัดซึ่งยาก

ตอการตรวจสอบ การศึกษาครั้งนี้จึงไดพฒันาเครื่องมือในระดบัโมเลกุลเพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน



2 

และเปนแนวทางในการใชประโยชนตอการบงชี้แหลงกําเนิดหรือแหลงที่มาของไมพะยูงในอนาคต 
และดวยลักษณะไมของกลางนั้นมักอยูในรูปไมทอนและไมแปรรูป ซ่ึงการตรวจสอบแหลงที่มา
หรือการพิสูจนหลักฐานตางๆในระดับโมเลกุลจําเปนตองใชดีเอ็นเอจากสวนของเปลือกไมและเนือ้
ไม จึงไดทดสอบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากสวนของเปลือกและเนื้อไมพะยงูที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช
ประโยชนดังกลาวในอนาคต 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อทดสอบวธีิสกัดดีเอ็นเอที่เหมาะสมจากสวนของเปลอืกไมช้ันใน เนื้อไมสวนกระพี้  
และใบของตนพะยูง 

 
2. เพื่อประเมินความหลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรมของไมพะยงูโดยใชขอมูล   

ดีเอ็นเอจากสวนคลอโรพลาสตจีโนม  
 

3. เพื่อพัฒนาเครือ่งหมายดเีอ็นเอเพื่อเปนแนวทางในการใชประโยชนในดานการบงชี้
แหลงกําเนิดหรือแหลงที่มาของไมพะยูงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

การตรวจเอกสาร 
 
ลักษณะโดยทั่วไปของไมพะยูง  
 

พะยูง มีช่ือวิทยาศาสตรวา Dalbergia cochinchinensis Pierre จัดอยูในวงศถ่ัว 
(Leguminosae) อนุวงศ Papilionoideae มีวิสัยเปนไมยืนตน (tree) พะยูง เปนชื่อพื้นเมอืงอยางเปน
ทางการ และมช่ืีอเรียกแตกตางกันออกไปตามทองถ่ินตางๆ เชน กระยง กระยุง (เขมร-สุรินทร)      
ขะยุง (อุบลราชธานี) แดงจีน (ปราจีนบุรี) ประดูตม ประดูน้ํา (จนัทบุรี) ประดูลาย (ชลบุรี)           
ประดูเสน (ตราด) พะยูงไหม (สระบุรี) หวัลีเมาะ (จนี) (Niyomdham, 2002) 

  
พะยูงมแีหลงกําเนิดในประเทศเวียดนาม ลาว กัมพูชา และไทย สําหรับในประเทศไทย  

พบไดทางภาคตะวนัออก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ และภาคกลางของประเทศ  มีการกระจายพันธุ
ตามธรรมชาติในปาผสมผลัดใบและปาดบิแลงที่สูงจากระดับน้ําทะเล 50-200 เมตร (Niyomdham, 
2002) สําหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอืสวนใหญพบไดแถบเทือกเขาภูพาน และเทือกเขา        
พนมดงรัก ตั้งแตจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร 
และบุรีรัมย โดยสวนใหญอยูในพื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพนัธุสัตวปาตามแนวชายแดน
ไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา (สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม กรมปาไม, 2555)   
 

พะยูงเปนไมผลัดใบที่มีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ มีความสูงถึง 25 เมตร เรือนยอดมีพุม
ใบกวาง มีใบเปนใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ที่มีใบยอยจํานวน 7-9 ใบ ใบยอยเรียงสลับ
เปนรูปไขกวาง (ovate) ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอกออกเปนชอแบบแยกแขนง เกิดตามซอก
ใบหรือปลายกิง่ ดอกมีขนาดเล็กสีขาว แสดงดังภาพที่ 1 (ก)  ออกดอกชวงเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม ผลแหงเปนรูปฝกขอบขนานมีจาํนวน 1-4 เมล็ด แสดงดังภาพที่ 1 (ข) เมลด็แบนสีน้ําตาล
แดง ฝกแกในชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน เปลือกเรยีบสีเทา ลอกเปนแผนบาง แสดงดังภาพที่     
1 (ค)  สวนระบบรากเปนระบบรากแขนง รากแกวเปนรากแกนหลักทีม่ีรากแขนงแตกยอยออกไป 
เปนไมที่มีระบบรากคอนขางลึก รากฝอยมีปมรากแบบถั่วชวยในการตรึงกาซไนโตรเจน ( ชัยสิทธ
และคณะ, 2536) ลักษณะเนือ้ไม กระพี้ (sapwood) สวนใหญมีสีขาว มคีวามกวาง 40-50 มิลลิเมตร 
สวนแกน (heartwood) มีสีมวงออน (light rose purple) ไปจนถึงสีมวงแดง (burgundy) โดยมีร้ิวลาย
สีน้ําตาลดําหรือสีดํา แสดงดงัภาพที่ 1 (ง)  เปนไมที่ทนทานและแข็งแรง คุณสมบัติเหลานี้ทําใหเปน
ที่สนใจและมคีวามตองการในปริมาณที่สูง โดยเปนที่รูจกักันในชื่อของ Thailand rosewood หรือ 
Siamese Rosewood (Keating and Bolza, 1982) 
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ภาพท่ี 1  ลักษณะสัณฐานของตนพะยูงสวน ใบและดอก (ก) ฝก (ข) เปลือกและลําตน (ค)                      

และเนื้อไม (ง) 
 
ท่ีมา :  ภาพ (ง) (สยามรัฐ, 2555) 
 
ปญหาการลักลอบตัดไมพะยูงในปจจุบัน 
 

พะยูง เปนไมท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจในอันดับตนๆของไทย ดวยคุณสมบัติของเนื้อไมใน
หลายๆดานท้ังลวดลายงดงาม ชักเงาไดดี มีความคงทนแข็งแรง และยงัถือไดวาเปนไมมงคลช้ันสูง
ท่ีมีความเช่ือวา หากผูใดมีไวครอบครองจะเกิดความเปนสิริมงคล จึงทําใหเปนท่ีตองการท้ังในและ
ตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนความนิยมไมพะยงู โดยประเทศจีนนําเอาไม

(ก) (ข) 

(ค) 

(ง) 

กระพ้ี แกนไม 
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พะยูงไปซอมแซมตกแตงพระราชวังระหวางท่ีเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาโอลิมปกป 2551 นับแต
นั้นมาราคาไมพะยูงจึงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงปจจุบันถือไดวาไมพะยูงเปนไมท่ีมีราคาแพงท่ีสุดใน
โลก และดวยปริมาณความตองการของไมพะยูงมีมากกวาจํานวนตนพะยูงท่ีมีอยู จงึเปนสาเหตุใหมี
การลักลอบตัดไมพะยูงในอัตราสูง (เพลิน, 2555)  
 

จากขอมูลการสรุปรายงานสถิติคดีเกี่ยวกับปาไม ของหนวยงานในสังกดักรมกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื ท่ีพบการกระทําผิดเกีย่วกบัไมพะยูง ปงบประมาณ 2555 (ต้ังแต 1 
ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) พบวามีจาํนวนคดีท้ังส้ิน 1,185 คดี ผูตองหา 750 ราย ยึดไมของ
กลางได 10,825 ทอน/แผน คิดเปนปริมาตรรวม 880.85 ลูกบาศกเมตร มูลคารวม 132,127,335 บาท 
ซ่ึงมูลคาไมพะยูงประเมินราคาโดยเฉล่ีย 150,000 บาทตอลูกบาศกเมตร โดยพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ  
ภูจองนายอย จงัหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนคดีมากสุด 142 คดี รองลงมาคืออุทยานแหงชาติภูผายล 
จัวหวัดสกลนคร 133 คดี สวนอุทยานแหงชาติภูพานมีมูลคารวมมากสุดถึง 21,830,000 บาท (สํานัก
ปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2555)  
 

สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union 
of conservation or Nature and Natural Resources: IUCN) ไดจดัสถานะใหไมพะยูงอยูในสถานภาพ
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable) (IUCN, 2009) สวนในประเทศไทย กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพชื ไดมีการผลักดันการข้ึนทะเบียนไมพะยงูไวในบัญชีอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ (Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) เพื่อปองกันไมใหมีการเคล่ือนยายและ
การคาระหวางประเทศ โดยจะพยายามผลักดันเขาสูบัญชี หมายเลข 1 คือเปนชนิดพนัธุของสัตวปา 
และพืชปา ท่ีหามคาโดยเดด็ขาด เนื่องจากใกลสูญพันธุ ยกเวนเพื่อการศึกษาวจิัย หรือเพาะพันธุ ซ่ึง
เร่ืองนี้จะมีการเสนอในการประชุมไซเตสคร้ังท่ี 16 ท่ีประเทศไทยจะเปนเจาภาพในป 2556 
(นนทวรรณ, 2555) 

 
สถานการณดงักลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงปญหาของไมพะยูงในประเทศไทยอยูใน

สภาวะลอแหลมตอการสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม เนื่องมาจากการลดจํานวนลงของไม
พะยูงในธรรมชาติ ซ่ึงตนท่ีมีพันธุกรรมท่ีดอีาจสูญไปจากการบุกรุกตัดไม นอกจากนี้ขอจํากัดของ
ไมชนิดนี้คือเปนไมท่ีโตชา และไมมีขอมูลแนชัดเกีย่วกบัชวงอายกุารตัดฟนและอัตราผลผลิต ไม
พะยูงจึงไมไดรับความสนใจในการปลูกสรางสวนปาอยางจริงจัง (ชัยสิทธและคณะ, 2536) 
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ความหลากหลายทางพนัธุกรรม (Genetic diversity) และโครงสรางทางพันธุกรรม (Genetic 
structure) 
 
 ปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยถกูทําลายและลดลงอยางตอเนื่อง ขณะนี้พืน้ที่ปา
เหลืออยูเพยีง 30.92 เปอรเซ็นต (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2550) จงึไดมีการ
ตระหนกัถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรปาไม ทําใหมีการศึกษา
ระบบนิเวศดานปาไมเพิ่มมากขึ้น แตถึงอยางไรก็ตามการศึกษาดานพันธุกรรมและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของไมปาในประเทศไทยยงัมีอยูนอยเมื่อเปรียบเทียบกบัการศึกษาวิจยัในสาขาอื่น 
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมปาในแตละชนดิถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญ 
ซ่ึงเปนพื้นฐานที่ทําใหเกิดววิัฒนาการและการมีโอกาสอยูรอดและปรบัตัวเขากับสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมปาจึงถือไดวาเปนหวัใจหลักใน
การพัฒนากลยุทธเพื่อใชเปนแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรทางชวีภาพดานปาไมใหมี
ประสิทธิภาพ (สุจิตรา, 2551) 
 

ความหลากหลายทางพันธุกรรมเปนความแปรผันของยนีหรือหนวยทางพันธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิตหนึ่งๆภายใตประชากรที่ศึกษาทั้งในระดบัชนิด (species variation) และระดบัประชากร 
(population variation) ที่ระดบัประชากรแบงไดเปนภายในประชากร (intra-population variation) 
และระหวางประชากร (inter-population variation) โดยประชากรแตละชั่วรุนของการสืบพันธุจะมี
ลักษณะที่แปรผันไปจากเดิมไมมากกน็อย ซ่ึงความหลากหลายทางพันธุกรรมใชบอกถึงวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิตได โดยเกี่ยวของกับความสามารถในการอยูรอดหรือการสืบพันธุของสิ่งมีชีวิต 
(Hedrick, 2011; Frankham et al., 2004) ความหลากหลายทางพันธุกรรมถือเปนพื้นฐานทาง
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และเปนขอมูลจําเปน
ในดานพันธุศาสตรเพื่อการอนุรักษ (Hanski and Gilpin, 1997) 
  

โดยปจจยัที่มผีลตอความหลากหลายทางพันธุกรรม เชน ขนาดประชากร (population size) 
การกลายพันธุ (mutation) การเคลื่อนยายยนี (gene flow) การคัดเลือกทางธรรมชาติ  (natural 
selection) ระบบสืบพันธุ (reproductive system) (Lowe et al., 2004) นอกจากนี้ยังรวมถึงปจจยัอ่ืนๆ
ที่มีผลตอโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรดวย เชน genetic drift  การคัดเลือกในสภาวะ
กดดัน (selective pressure)  และการปรับตวัเพื่ออยูในถ่ินอาศัย (adaptations to habitats) สําหรับ
ระบบสืบพันธุของพืชถือไดวามีความสําคญัตอโครงสรางของประชากร กลาวคือพืชที่มีการผสม
ตัวเอง (self-pollination) จะเกิด gene flow ระหวางประชากรไดนอย ทาํใหมีความหลากหลายทาง
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พันธุกรรมต่ํา ในขณะที่การผสมขาม (outcrossing) จะเกิด gene flow ไดมากกวา ทําใหความ
แตกตางทางพนัธุกรรมทั้งภายในและระหวางประชากรนอยลง จึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
สูงกวา (Glémin et al., 2006; Pleines et al., 2009)  
 

ประชากรที่มขีนาดใหญเมื่อมีการผสมพันธุแบบสุม จะทําใหความถี่ของยีน และจีโนไทป
ในชั่วลูกคงทีต่ลอดไป ประชากรที่มีความถี่ของยีน และจีโนไทปคงที่ เรียกวา ประชากรสมดุล 
(equilibrium population)  และคุณสมบัติของประชากรที่อยูในสภาพสมดุลตามกฎฮารดี-ไวนเบิรก 
(Hardy-Weinberg equilibrium)ไดแก ประชากรมีขนาดใหญ จับคูผสมกันโดยสุม ไมมีการอพยพ 
(migration) ไมมีการกลายพนัธุ (mutation) ไมมีการคัดเลอืก (selection) เปนยีนที่ควบคุมลักษณะที่
ศึกษามีตําแหนงอยูบนออโตโซม การแบงเซลลแบบไมโอซีสเปนไปอยางปกต ิ(ประดิษฐ, 2550)  
 
 พันธุศาสตรประชากร เปนการศึกษาความผันแปร (Genetic variation) หรือความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรตางๆของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆ โดยศึกษาถึงปจจัยตางๆที่ทาํ
ใหเกิดการเปลีย่นแปลงองคประกอบทางพันธุกรรมหรือโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากร 
(วิสุทธ, 2536; สุรินทร, 2552)  
  
การประเมินความหลากหลายทางและโครงสรางทางพนัธุกรรมดวยเคร่ืองหมายดีเอ็นเอ  
  

การศึกษาวิจยัพันธุศาสตรดานปาไมโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล (Molecular marker) 
สามารถนําไปใชประโยชนหลายอยางดวยกัน เชน สามารถประเมินระดับความหลากหลายทาง
พันธุกรรมเพื่อนําไปประกอบการวางแผนในการอนุรักษพันธุกรรมพืช เขาใจระบบการสืบพันธุ
เพื่อตรวจสอบดูอัตราการผสมตัวเอง เพื่อใชในการพจิารณาวาควรเก็บเมล็ดจากตนใดหรือ
ประชากรใดอยางไรเพื่อใชในการอนุรักษและปรับปรุงพันธุ สามารถใชตรวจสอบแหลงกําเนิดชนดิ
และสายพนัธุ และใชเปนเครือ่งหมายที่ชวยในการคัดเลือกลักษณะที่ตองการซึ่งเปนลักษณะที่ดีของ
พันธุไมที่มีคาทางเศรษฐกิจเพื่อใชในระดบัอุตสาหกรรม (สุจิตรา, 2551) 

 
เครื่องหมายทางโมเลกุล แบงไดเปน 2 ระดับ ไดแก ระดบัโปรตีนซึ่งเปนการตรวจสอบที่

โมเลกุลของโปรตีน และระดับดีเอ็นเอซึ่งเปนการตรวจสอบความแตกตางของลําดับนิวคลีโอไทด
ในโมเลกุลของดีเอ็นเอ (สุรินทร, 2552) 
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เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) หมายถึง ดีเอ็นเอที่ใชเปนเครื่องหมายบงชี้ความ 
จําเพาะของสิ่งมีชีวิต เปนดีเอน็เอที่อยูในตําแหนงหนึ่งๆบนโครโมโซม (nuclear DNA) และดเีอ็นเอ
ในออแกเนลล ซ่ึงไดแก ไมโตคอนเดรียลดเีอ็นเอ (mitochondrial DNA) และคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ 
(chloroplast DNA) การที่สามารถใชดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายไดเนื่องจากเกิดความผันแปร 
(variation) ของนิวคลีโอไทดในโมเลกุลของดีเอ็นเอ หรือเรียกวาเกิดโพลิมอฟซึม (polymorphism) 
ของลําดับนิวคลีโอไทดในโมเลกุลของดีเอ็นเอ (สุรินทร, 2545)  

 
เครื่องหมายดีเอ็นเอแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก เครื่องหมายดเีอ็นเอที่ใชหลักการ         

hybridization และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใชหลักการในการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอโดยเทคนิค PCR 
(Polymerase Chain Reaction) (สุรินทร, 2545) ตัวอยางของเครื่องหมายดีเอ็นเอที่อาศัยหลักการ 
hybridization ไดแก เครื่องหมาย RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) และตวัอยาง
ของเครื่องหมายดีเอ็นเอที่อาศัยหลักการการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอโดยเทคนิค PCR หรือวิธีการเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง ไดแก เครื่องหมาย RAPD (Random Amplified Polymorphism 
DNA) เครื่องหมาย SSR (Simple Sequence Repeat) เครื่องหมาย AFLP (Amplified Fragment 
Length Polymorphism) และเครื่องหมาย SSCP (Single Strand Conformational Polymorphism) 
(สุรินทร, 2552)  

 
 คาตางๆที่ใชประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับประชากรที่เกี่ยวของ เชน  
Mean observed heterozygosity (Ho)  Percentage of polymorphic loci (P) allelic diversity  หรือ 
allelic richness (A) Nei’s gene diversity (HT) และ Shannon’s Index (H) (Lowe et al., 2004) 

 
สําหรับคาทางสถิติที่ใชอธิบายโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรของสิ่งมีชีวิตที่

สําคัญไดแก FST ซ่ึงใชบอกถึงระดับ gene flow ที่เกิดขึ้นของประชากรของสิ่งมีชีวิต และประเมิน
ความแตกตางทางพันธุกรรมของประชากร (genetic differentiation) โดยวดัจากความแตกตางของ
แตละประชากรยอยเปรียบเทยีบกับประชากรรวมทั้งหมด (Hedrick, 2011) 
 
ลักษณะความผันแปรของลําดับนิวคลีโอไทดและการหาลําดับนิวคลีโอไทด  
 
 การตรวจสอบความผันแปรดวยการวเิคราะหการเปลีย่นแปลงของลําดับนิวคลีโอไทดถือ
เปนเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบหนึ่งที่สามารถใชบงชี้ความแตกตางหลากหลายทางพนัธุกรรมของ
ส่ิงมีชีวิตได  
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การเปลี่ยนแปลงของลําดับนิวคลีโอไทดที่เปนการกลายพนัธุแบบ point mutation เกิดได   
2 รูปแบบคือ การเปลี่ยนแปลงการแทนที่เบส (base substitution) และการเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไป
ของลําดับนิวคลีโอไทดจํานวนนอยๆ (insertion/deletion : INDEL) สําหรับการกลายพันธุแบบ
แทนที่เบสที่มกีารแทนที่เพียง 1 เบสที่ตําแหนงหนึ่ง เรียกวา SNP (Single Nucleotide 
Polymorphisms) (สุรินทร, 2552) แสดงดงัภาพที่ 2 

 

 
 
ภาพที่ 2  การเกิดการกลายพนัธุแบบ point mutation 2 แบบไดแก SNP และ INDEL    

 
การเปลี่ยนแปลงโดยการแทนที่เบสสามารถเกิดได 2 แบบคือ แบบ transition และแบบ 

transversion แบบ transition เปนการแทนทีเ่บส purine ดวยเบส purine (เชนแทนที่เบส A ดวยเบส 
G) หรือแทนทีเ่บส pyrimidine ดวยเบส pyrimidine (เชนแทนที่ C ดวย T) และแบบ transversion 
เปนการแทนทีเ่บส purine ดวยเบส pyrimidine (เชนแทนที่เบส A ดวยเบส C) หรือแทนที่เบส 
pyrimidine ดวยเบส purine (เชนแทนที่เบส T ดวยเบส G) (สมพร, 2547) 

 
 ขั้นตอนหนึ่งในการตรวจสอบความผันแปรดวยการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของลําดับ-   
นิวคลีโอไทดคือการหาลําดบันิวคลีโอไทด ซ่ึงวิธีหาลําดับนิวคลีโอไทดโดยหลักการแลวจะใช 
electrophoresis ในการแยกชิน้ดีเอ็นเอที่มีขนาดตางกนัเพยีงหนึ่งนิวคลีโอไทด ทั่วไปมีวิธีการหา
ลําดับนิวคลีโอไทดสองวิธี คือ วิธี Chemical degradation method และวิธี Chain termination 
method หรือ Enzymatic synthesis method ซ่ึงสองวิธีนี้ถือเปนหลักการพื้นฐานในการพัฒนาเทคนคิ
การหาลําดับนวิคลีโอไทดที่ใชกันอยูในปจจุบัน (Surzycki, 2000) วิธี Chemical degradation 
method ถูกคนพบโดย Maxam and Gilbert (1977) เปนวิธีที่ใชสารเคมีที่มีความจําเพาะในการตัด
สายโพลีนิวคลีโอไทดที่เบสชนิดตางๆ กัน โดยที่ปลายขางหนึ่งของดีเอ็นเอจะถูกตดิฉลากดวยสาร
กัมมันตรังสี 32P สวนปลายอกีดานหนึ่งจะเปนนิวคลีโอไทดตําแหนงตางๆ ซ่ึงถูกตัดดวยสารเคมีทีม่ี
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ความจําเพาะกบัชนิดเบสของแตละนวิคลีโอไทด โดยปฏิกิริยาการตัดสายโพลีนิวคลีโอไทดนี้จะ
ดําเนินการภายใตระยะเวลาทีท่ําใหเกิดการตัดที่ไมสมบูรณ  ทําใหไดช้ินโพลีนิวคลีโอไทดขนาด
ตางๆไลเรียงกนั โดยมีโอกาสที่จะพบชิ้นโพลีนิวคลีโอไทดที่มีขนาดแตกตางกันเพียงหนึ่งนวิคลีโอ
ไทดในทกุๆตาํแหนงของสายโพลีนิวคลีโอไทดนั้น ผลที่ไดจากปฏกิริิยาการตัดนี้สามารถนํามา
วิเคราะหผลโดยใชวิธี electrophoresis ทําใหทราบขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดทั้งหมดของสายดีเอ็นเอ
ที่ศึกษาได สวนอีกวิธีหนึ่งคอื Chain termination method คิดคนโดย Sanger et al. (1977) หลักการ
ของวิธีนี้ภายใตปฏิกิริยา PCR โดยอาศัยการทํางานของเอนไซม DNA polymerase ซ่ึงจะสังเคราะห
ดีเอ็นเอสายใหมจากการใช primer ที่เขาจับกับบริเวณเฉพาะของสายดีเอน็เอตนแบบ โดยทําใหเกดิ
การเขารวมของนิวคลีโอไทดสองประเภทคือแบบปกติ (3' deoxynucleotide, dNTPs) และแบบ 
analog (2' 3' dideoxynucleotide, ddNTPs)  จากการใช ddNTPs จะทําใหเกิดการสิ้นสุดปฏิกิริยาของ
การสังเคราะหสายโพลีนิวคลีโอไทดสายใหมตรงตําแหนงเบสที่มี ddNTPs ไปตอตรงตําแหนงคูสม
จากสายดเีอ็นเอตนแบบ โดยจะเกิดขึ้นรวมกันกับการเกิดปฏิกิริยาโดยปกติซ่ึงเปนการเขามาตอของ 
dNTPs ผลของปฏิกิริยาที่ไดทําใหเกิดการสังเคราะหสายโพลีนิวคลีโอไทดที่มีขนาดแตกตางกัน
ตอเนื่อง โดยมโีอกาสพบความแตกตางในทกุๆหนึ่งลําดับนิวคลีโอไทด   
 

 การหาลําดับนวิคลีโอไทดในปจจุบันไดมกีารพัฒนาไปอยางมาก มีเทคนิคใหมๆเกดิขึ้นที่
ทําใหสามารถอานลําดับนิวคลีโอไทดไดเร็วข้ึนและไดปริมาณลําดับนิวคลีโอไทดที่อานไดมากขึน้ 
ซ่ึงเรียกเทคโนโลยีนี้วาเปน next-generation sequencing เทคนิคเหลานี้ไดมีการพัฒนาโดย
บริษัทเอกชนที่ทําเปนการคา เชน Illumina GA IIx (Solexa)  Roche GS-FLX (Pyrosequencing by 
454) และ Applied Biosystems ABI SOLiD (ชิเน, 2553)  

 
 ตัวอยางการหาลําดับนิวคลีโอดดวยวิธี pyrosequencing มีขั้นตอนโดยการนําดีเอ็นเอที่
ตองการตรวจสอบมาใชเปนตนแบบสําหรับสังเคราะหดีเอ็นเอสายคูสมที่ไดออกแบบ primer ไว
แลว โดยมหีลักการในการหาลําดับนิวคลีโอไทดคือ การสังเคราะหดีเอน็เอตอจาก primer โดยใส 
dNTP คร้ังละหนึ่งชนดิ ถานวิคลีโอไทดที่ใสลงไปไมใชเบสคูสมจะไมสามารถจับกับดีเอ็นเอ
ตนแบบได ทําใหไมสามารถนําไปสังเคราะหไดจึงไมมีผลเกิดขึ้น แตถานิวคลีโอไทดที่ใสลงไปเปน
เบสคูสมกับ  ดีเอ็นเอตนแบบจะเกิดการสงัเคราะหดเีอ็นเอตอจาก primer และไดผลที่เหลือคือ 
pyrophosphate (PPi) ซ่ึงจะถูกนําไปสังเคราะหเปน ATP โดยเอ็นไซม sulfurase และ ATP ที่เกิดขึ้น
จะนําไปใชโดยเอนไซม luciferase ทําใหเกดิการเรืองแสงขึ้น ทั้ง dNTP และ PPi ที่เหลือจะถูก
ทําลายโดยเอนไซม apyrase การทํา pyrosequencing ตองใชเครื่องอัตโนมัติ แตละรอบใส dNTP 
เพียงหนึ่งชนดิ ถาครบรอบไมมีปฏิกิริยาใดๆ แสดงวานวิคลีโอไทดที่ใสลงไปไมตรงกับเบสคูสม 
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เปลี่ยนนวิคลีโอไทดชนิดใหมในรอบตอไป ถาเปนชนิดที่ตรงกับที่ตองการจะเกิดการเรืองแสงขึ้น 
โดยถามีลําดับนิวคลีโอไทดซํ้ากันอยูติดกนั จะมีสัญญาณการเรืองแสงเพิ่มขึ้นเปนสองเทา ซ่ึงจะ
ตรวจสอบไดจากความสูงของ peak ที่เพิ่มขึ้น วิธีนี้จึงสามารถอานลําดับนิวคลีโอไทดดังกลาวได 
(สุรินทร, 2552) 
  

คาตางๆที่ใชประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใชขอมูลลําดบันิวคลีโอไทดมี
ดังตอไปนี ้

- Number of  haplotypes คือ จํานวนรูปแบบดีเอ็นเอหรือ haplotype ที่พบทั้งหมด 
- Haplotype diversity: h (Nei, 1987) คือ คา haplotype ของตัวอยางใดๆที่มีความ

แตกตางกันในกลุมประชากร คํานวณไดจากสูตร 
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เมื่อ  n คือ จํานวนตวัอยาง 
k คือ จํานวน haplotype 
pi คือ ความถี่ของแตละ haplotype 

- Nucleotide diversity: π (Nei, 1987) เปนคาเฉลี่ยของจํานวนความแตกตางของ
ลําดับนิวคลีโอไทดในแตละคูตัวอยาง คํานวณไดจากสตูร 
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เมื่อ  m   คือ [n(n-1)/2]   n แทนจํานวนตวัอยาง 

∧π  คือ ผลรวมของจํานวนที่พบความแตกตางของลําดับนิวคลีโอไทดในแตละคู
ตัวอยางตอความยาวลําดับนวิคลีโอไทดทัง้หมด 

 
- Nucleotide diversity: θw  (Watterson, 1975) เปนคาความผันแปรของนิวคลีโอ-

ไทดที่ขึ้นกับจาํนวนตําแหนงที่มี polymorphic ในตัวอยางทั้งหมด คํานวณไดจากสตูร 
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 เมื่อ nS  คือ สัดสวนของจํานวนตําแหนงที่มี polymorphic ตอจํานวนนวิคลีโอไทด 
ทั้งหมด 
  na คือ 1+1/2+1/3+...+1/(n-1) 
  n  คือ จํานวนตัวอยาง  

 
ทฤษฎีความสมดุลทางวิวัฒนาการในระดบัโมเลกุล  (Neutral theory) 
 
 ทฤษฎีความสมดุลทางวิวัฒนาการในระดบัโมเลกุล “Neutral theory” ไดถูกเสนอไวเมื่อ
ปลายป 1968 โดยนาย Motoo Kimura เปนทฤษฎีที่กลาวถึง รูปแบบโดยทั่วไปของความผันแปรใน
ระดับโมเลกุลที่อธิบายไดจากการกระทํารวมกันระหวาง mutation และ genetic drift (Kimura, 
1983) ซ่ึงการทดสอบสมมติฐานของทฤษฎีนี้ถือเปนขอมูลที่สําคัญในการศึกษาดานพันธุศาสตร
ประชากร  
 
 genetic drift เปนการเปลี่ยนแปลงความถี่ของอัลลีลหรือความผนัแปรในประชากรของ
ส่ิงมีชีวิต เนื่องมาจากประชากรขนาดเล็กทีม่ีการผสมแบบสุม ทําใหประชากรในรุนถัดไปไมคงที่ 
เกิดการเปลีย่นแปลงความถี่ของอัลลีล โดยมักสงผลใหเกดิการ fix หรือหายไปของอัลลีล และมี
โอกาสเกิดการลดลงของ heterozygote ทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลง สวนการเกดิ 
mutation โดยสวนใหญมักมโีอกาสทําใหความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงขึ้น เนื่องจากมักเพิ่ม 
heterozygote ดังนั้นเมื่อเหตกุารณเปนปกติหรือมีสมดุลทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การเกิด 
mutation และ genetic drift จะมีอัตราที่สมดุลกัน (Kimura, 1983) 
 

Tajima’s D (Tajima, 1989) เปนคาทางสถิติที่ใชการทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบายทฤษฎี 
“Neutral theory” โดยวิเคราะหไดจากขอมลูที่เปนลําดับนิวคลีโอไทด ซ่ึงใชขอมูลความผันแปร
ภายในสปชีส เปนการทดสอบความถี่ของจํานวนตําแหนงของนิวคลีโอไทดที่มีความผันแปร 
(segregating site) และคํานวณดวยคาพารามิเตอรของ nucleotide diversity สองคาไดแก π          
(Nei, 1987) และ θw (Watterson, 1975)    
 

โดยถาประชากรอยูภายใตสมดุล ;    π ≈ θw 
 
               ;   D ~  π -  θw 
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หรืออาจกลาวไดวา Tajima’s D ควรมีคาประมาณ 0 ประชากรจึงจะอยูภายใตทฤษฎ ี
Neutral theory ถา D นอยกวา 0 แสดงวาความผันแปรทีม่ีความถี่สูงๆ มากกวาความผันแปรที่มี
ความถี่ต่ําๆ (high frequency variants > low frequency variants) โดยมีผลทําใหเกดิการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชากร (population expansion) และถา D มากกวา 0 แสดงวาความผันแปรที่มีความถี่ต่ําๆ 
มากกวาความผันแปรที่มีความถี่สูงๆ (low frequency variants > high frequency variants) โดยมีผล
ทําใหเกิดการลดลงของประชากรอยางรวดเร็ว (population bottleneck) 

 
อยางไรก็ตามการวิเคราะหเพื่ออธิบายถึงทฤษฎี “Neutral theory” ยังมี statistical tests อ่ืนๆ 

เชน McDonald-Kreitman (MK) Hudson-Kreitman-Aguade (HKA) และ Ewen-Waterson Test 
(Hedrick, 2011) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศกึษาพันธุศาสตรประชากรของไมพะยงูและไมอ่ืนๆ ในสกุลพะยูง 
 

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมพะยงูที่ไดรายงานไวกอนหนานีไ้ดแก 
การพัฒนาเครือ่งหมาย microsatellite ในไมพะยูงโดย สุจิตราและคณะ (2552) การศกึษาของ 
Soonhuae et al. (1994) โดยประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและระบบสืบพนัธุของไม
พะยูงในประเทศไทยดวยการวิเคราะห Isozyme 18 ตําแหนงจาก 12 enzyme นอกจากนี้ Hien and 
Phong (2012) ไดประเมนิความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมพะยงูในประเทศเวยีดนามโดยใช
เครื่องหมาย RAPD และ ISSR สวนงานวจิยัดานการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม
ในสกุลพะยูงที่มีรายงานอื่นๆไดแก Andrianoelina et al. (2006) ไดใชเครื่องหมาย RAPD และ
เครื่องหมาย SSR จากสวนของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ เพือ่ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของตน D. monticola ซ่ึงเปนไมยืนตนที่จัดอยูในกลุมเสี่ยงตอการสูญพันธุในมาดากัสกา รวมถึง 
Rout et al. (2003) ไดใชเครื่องหมาย RAPD ในการตรวจสอบความหลากหลายทางพนัธุกรรมและ
ความสัมพันธระหวางชนดิของพันธุไมตางๆในสกุลพะยงูจากประเทศอินเดีย นอกจากนี้ Juchum   
et al. (2007) ไดประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากร Rosewood (D. nigra) ในปา
ธรรมชาติของประเทศบราซิลโดยใชเครื่องหมาย RAPD เชนเดียวกนั 
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คลอโรพลาสตจีโนม (Chloroplast genome) และการถายทอดสารพันธกุรรมในคลอโรพลาสต  
(Inheritance of chloroplast DNA) 
 
 โดยทั่วไปในเซลลของยูคาริโอต (eukaryote) สามารถพบดีเอ็นเอไดทั้งในนิวเคลียส 
(nucleus) และในออแกเนลล 2 ชนิด ไดแก ไมโตคอนเดรยี (mitochondria) และพลาสติด (plastid) 
จีโนม (genome) ดีเอ็นเอจึงมอียู 3 แหลง คอื จีโนมในนิวเคลียส (nuclear genome) จโีนมในไมโต-
คอนเดรีย (mitochondrial genome) ซ่ึงพบทั้งในเซลลพืชและเซลลสัตว และจีโนมในพลาสติดหรือ
ในคลอโรพลาสต (chloroplast genome) ซ่ึงพบเฉพาะในเซลลพืช คลอโรพลาสตจีโนมมีลักษณะ
โมเลกุลเปนวงแหวนเกลียวคู (double stranded circular DNA) มีขนาดประมาณ 120- 220 กิโลเบส 
จํานวนคลอโรพลาสตในแตละเซลลมีไดมากถึง 40 อัน แตละอันมีดีเอน็เอประมาณ 20-40 โมเลกุล 
รวมจํานวนดเีอ็นเอของคลอโรพลาสตในแตละเซลลอาจมีมากถึงประมาณ 800 - 1,600 โมเลกุล 
คลอโรพลาสตจีโนมของพชืมีดอก (angiosperm) โดยทั่วๆไปประกอบดวยดีเอ็นเอสวนที่เปน large 
single - copy region (LSC) สวนที่เปน small single - copy region (SSC) และสวนทีเ่ปนชุดซ้ํา 
(inverted repeat, IR) ซ่ึงแทรกอยูระหวางสวนที่เปน LSC และสวนทีเ่ปน SSC ในทิศทางกลับกนั 
(สุรินทร, 2552) ตัวอยางคลอโรพลาสตจีโนมในพืชแสดงดังภาพที่ 3 
 

คลอโรพลาสตจีโนมแบงเปน 3 กลุมตามหนาที่ไดแก กลุมที่เปนยีนทีส่ามารถ code โปรตีน
ได (protein-coding gene) กลุมที่เปน introns และกลุมที่เปน intergenic spacers ซ่ึงสองกลุมหลัง
เปนสวนทีไ่มใชยีนเรียกวา non-coding regions (Shaw et al., 2007) สําหรับสวนที่เปนยีนโดยทัว่ไป
ในพืชดอกมีประมาณ 87-183 ยีน (Sugiura  et al., 1998) โดยแบงยีนเปน 3 กลุมหลัก ไดแก ยีนที่
เกี่ยวกับการถอดรหัสและแปลรหัสพันธุกรรม ยีนที่เกีย่วกับการสังเคราะหแสง และยนีที่ code 
โปรตีนตางๆ เชน กรดไขมัน กรดอะมิโน และสารที่มีสีรงควัตถุธรรมชาติ (pigments) เปนตน 
(Kapoor and Sugiura, 1998) สําหรับบริเวณ non-coding regions Shaw et al. (2005, 2007) ได
รายงานถึงความผันแปรของตําแหนงหรือบริเวณ non-coding regions ในคลอโรพลาสตจีโนมที่ใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาดานอนกุรมวิธานระดับโมเลกุลของพืช (plant molecular 
systematic) 
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ภาพท่ี 3  โครงสรางคลอโรพลาสตจีโนมของพืชวงศถ่ัว Vigna radiata  
 
ท่ีมา :  Tangphatsornruang et al. (2010) 

 
การเกิด mutation ในสวน non-coding regions สวนใหญมักไมสงผลตอการเปล่ียนแปลง

กรดอะมิโนในโปรตีน ซ่ึงมีผลนอยมากหรือไมมีผลตอความสามารถอยูรอดของส่ิงมีชีวิต 
(Frankham et al., 2004) ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหสวน non-coding regions ถูกนําไปใชใน
การศึกษาดานอนุกรมวิธาน (taxonomy) นอกจากนีย้ังสามารถนําไปใชวิเคราะหภายในระดับสปชีส 
(intraspecific) ในดานพันธุศาสตรประชากรและดาน phylogeography ท่ีเปนการศึกษา
ความสัมพันธของลักษณะทางภูมิศาสตรกบัวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต (Pleines et al., 2009) และยัง
ถือไดวาอินทรอนและอินเทอจินิกสเปเซอรเปนแหลงขอมูลดานพันธุกรรมท่ีสําคัญตอการศึกษา
วิวัฒนาการของพืช  (Borsh and Quandt, 2009) 
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พืชมีดอกช้ันสูงโดยท่ัวไปมีการถายทอดสารพันธุกรรมในคลอโรพลาสตจากแมเพียงฝาย
เดียว (maternal inherited หรือ uniparental inheritance) เนื่องจากเซลลสืบพันธุเพศเมียจะมี                  
cytoplasm ซ่ึงมี organelle ตางๆ ไดแกคลอโรพลาสตและไมโตคอนเดรียรวมอยูดวย สวนเซลล
สืบพันธุเพศผูมักมีเฉพาะนิวเคลียส ซ่ึงเปนขอดีในการศกึษาพันธุศาสตรประชากร เพราะผูท่ีสืบเช้ือ
สายมาจากบรรพบุรุษฝายแม จะมีรูปแบบของดีเอ็นเอในคลอโรพลาสตและไมโตคอนเดรีย
เหมือนกนัท้ังหมด จีโนมในคลอโรพลาสตมีลักษณะเปน haploid จึงเรียกรูปแบบของดีเอ็นเอใน
คลอโรพลาสตวา haplotype ท้ังนี้การถายทอดพันธุกรรมจากทางแมของพืชหลายชนิดมีแบบแผนท่ี
ตางกัน ในพืชช้ันสูงมีการถายทอดคลอโรพลาสตผานทางเซลลสืบพันธุเพศเมีย 75 เปอรเซ็นต และ
ถายทอดท้ังทางเซลลสืบพันธุเพศเมียและเพศผู 25 เปอรเซ็นต ซ่ึงไดแกพืชพวกเมล็ดเปลือย 
(gymnosperm) (สุรินทร, 2552) การถายทอดดีเอ็นเอของนิวเคลียสจะสงผานไปยังรุนลูกหลานท้ัง
ทางละอองเรณูและทางเมล็ดซ่ึงไดจํานวนสําเนาตอเซลล (copy number) หนึ่งสําเนามาจากพอและ
อีกหนึ่งสําเนามาจากแม สวนถายทอดดีเอ็นเอของคลอโรพลาสตในพชืมีดอกนั้นจะสงผานทาง
เมล็ดเทานั้นซ่ึงไดสําเนาตอเซลลจํานวนมากจากแม ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหความผันแปรของ                  
ดีเอ็นเอจากสวนของคลอโรพลาสตจีโนมสะทอนถึงโครงสรางทางดานภูมิศาสตรไดในระดับสูง  
(highly geographically structured) มากกวาความผันแปรท่ีพบในนวิเคลียรจีโนม (Nielsen and 
Kjaer, 2008) 
 

ดีเอ็นเอในคลอโรพลาสตจีโนมในพืชมีดอกมีลักษณะเปน haploid และถายทอดจากแม  
ฝายเดียว ขนาดของประชากรท่ีใชศึกษาจึงนอยกวาเม่ือตรวจสอบดวยดเีอ็นเอจากนวิเคลียส 
(สุรินทร, 2552) รวมถึงดีเอ็นเอในคลอโรพลาสตไมมีการแลกเปล่ียนช้ินสวนและรวมตัวกันใหม 
(recombination) ดีเอ็นเอรุนลูกจึงมีจีโนมในคลอโรพลาสตเหมือนแมเสมอ (Nielsen and Kjaer, 
2008) ท้ังนี ้Nielsen and Kjaer (2008) ไดสรุปลักษณะทางพันธุกรรมของคลอโรพลาสตจีโนม     
ไมโตคอนเดรียลจีโนม และนิวเคลียรจีโนมดังตารางท่ี 1 

 
การที่มีความซับซอนของการถายทอดไปยงัรุนลูกหลานที่นอยกวาจึงทําใหดีเอ็นเอใน   

คลอโรพลาสตจีโนมถูกนําไปใชในการศกึษาพันธุศาสตรประชากรในลักษณะตางๆ  เชน ใชใน
การศึกษาหาความสัมพันธทางวิวัฒนาการ (phylogenetic analysis) ใชในการศึกษากระบวนการเกิด
gene flow หรือการกระจายของเมล็ด (seed migration) หรือใชตรวจสอบการแยกเปนกลุมยอยๆของ
ประชากร (colonization) (Petit et al., 2003) รวมท้ังยังนําไปใชในการตดิตามหรือระบุแหลงท่ีมา
ของตนไมไดอีกดวย เนื่องจากสามารถสะทอนถึงโครงสรางทางภูมิศาสตรไดดีกวาเม่ือเทียบกับ
สวนของนิวเคลียรดีเอ็นเอ (Petit et al., 1993)  นอกจากนีส้วนของคลอโรพลาสตจีโนม ยังมีจํานวน  
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ตารางท่ี 1  ลักษณะของคลอโรพลาสตจีโนม ไมโตคอนเดรียลจีโนม และนิวเคลียรจโีนมของพืช       
มีดอก (flowering plant) 

 

คุณสมบัติ 
จีโนม 

ไมโตคอนเดรีย คลอโรพลาสต นิวเคลียส 
-  ขนาด  
-  Level of ploidy 
-  ความผันแปรของเคร่ืองหมาย 
-  รูปแบบการถายทอดทาง  
   พันธุกรรมในพืชมีดอก     
    (flowering plant) 
-  โครงสรางทางภูมิศาสตร 
-  จํานวนสําเนาของยีน (gene copy) 
-  การเกดิ recombination 

ขนาดเล็ก 
haploid 
ตํ่า 
ทางแม 
 
 
สูง 
จํานวนมาก 
ไมเกิด 

ขนาดเล็ก 
haploid 
ตํ่า 
ทางแม 
 
 
สูง 
จํานวนมาก 
ไมเกิด 

ขนาดใหญ 
diploid-polyploid 
สูง 
ทางพอและทางแม 
 
 
ตํ่า 
สอง หรือมากกวา 
เกิด 

 
สําเนาตอเซลลท่ีมาก ดังนัน้สวนของยนีเปาหมายที่ทําการศึกษากจ็ะมีจํานวนมากตาม ทําใหมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอไดงายกวาสวนของดีเอ็นเอที่อยูในนิวเคลียร   
จีโนม (Sarapää, 1988; Nielsen and Kjaer, 2008) 

 
ตัวอยางของการศึกษาท่ีเกีย่วกับคลอโรพลาสตดีเอ็นเอในดานพนัธุกรรมไมปา ไดแก

Ribeiro et al. (2010) ไดศึกษา phylogeography ของไม Brazilian rosewood (D. nigra) ท่ีอยูในวงศ
ถ่ัว ซ่ึงเปนไมท่ีใกลสูญพันธุในปาแถบแอตแลนติกของประเทศบราซิล โดยวิเคราะหลําดับ                          
นิวคลีโอไทดจากสวน non-coding region ของคลอโรพลาสตจีโนม (trnV-trnM และ trnL intron) 
สวน Cloutier et al. (2005) ไดศึกษา phylogeography ของ Carapa guianinsis จากปาแถบลุมแมน้ํา
amazon โดยดูความแตกตางของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ ซ่ึงแสดงถึงขอบเขตการแพรกระจายเมล็ด 
และลักษณะการเกิด gene flow  ของพันธุไมชนิดดังกลาวท่ีมีน้ําเปนตัวกลางในการแพรกระจาย
เมล็ดพันธุ  Caver et al. (2005) ไดศึกษาผลความแตกตางจากคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ โดยแสดงถึง
แหลงกําเนิดของประชากร Vochysia ferruginea ระหวางพื้นท่ีชุมน้ําแถบแอตแลนติก และพ้ืนท่ีชุม
น้ําแถบแปซิฟกในคอสตาริกา Collevatti et al. (2003) ไดรายงานถึงขอมูลดาน phylogeography 
ของ Caryocar brasiliense ซ่ึงเปนพืชท่ีจดัอยูในกลุมเส่ียงตอการสูญพันธุ โดยศึกษาความแตกตาง
ของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอและระดับความแตกตางของววิัฒนาการทางพันธุกรรม ซ่ึงวิเคราะหผล
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จากความแตกตางของ haplotype ของขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดและmicrosastellite นอกจากนี้ 
Chuayjaeng (2005) ไดศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมจากคลอโรพลาสตจีโนมในขาวปลูก 
(cultivated rice) และขาวปา (wild rice) เพือ่ทําใหเกดิความชัดเจนถึงความสัมพันธทางพันธุกรรม
ของ Oryza species โดยใชเทคนิค Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment - Single 
Strand Conformation Polymorphism (PCR-RF-SSCP) และวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด  
 
เคร่ืองหมายดีเอ็นเอเพื่อการระบุแหลงท่ีมาของไม  
 
 ไมปาหลายชนิดมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมในระดับสูง ซ่ึงสามารถใชในการติดตาม
แหลงท่ีมาของไมท่ีมีชีวิตรวมถึงไมทอนและไมแปรรูปได ความกาวหนาในการสกัดดีเอ็นเอใน
เนื้อเยื่อท่ีมีชีวติรวมถึงเนื้อไมและผลิตภัณฑจากเนื้อไม ทําใหสามารถทดสอบแหลงท่ีมาของกลาไม
ในการปลูกสรางสวนปาหรือไมทอนได ซ่ึงส่ิงสําคัญในการพิสูจนหลักฐานเพ่ือติดตามแหลงท่ีมา
ของไมคือ การใชเคร่ืองมือในระดับโมเลกลุท่ีสามารถนําไปทดสอบแหลงกําเนิดของสวนสืบพันธุ
ท่ีใชในการปลูกสรางสวนปา และทดสอบไมทอนและผลิตภัณฑจากไมท่ีเปนธุรกิจดานการคาใน
ระดับนานาชาติ (Finkeldey et al., 2010) 
 

ขอมูลดีเอ็นเอสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบงช้ีแหลงท่ีมาของไม หรือเพื่อทําใหเกดิ
ความชัดเจนในการติดตามแหลงท่ีมาของไมผิดกฎหมายไดทางหนึ่ง ขอมูลดีเอ็นเอทีใ่ชในการ
ติดตามแหลงท่ีมาของไมมี 2 ประเภท ไดแก ขอมูลท่ีไดจากลําดับนวิคลีโอไทด (DNA sequence 
data) และขอมูลท่ีไดจากเคร่ืองหมายดเีอ็นเอหรือจากช้ินสวนดีเอ็นเอขนาดตางๆ (DNA fragment 
marker) สําหรับขอมูลจากลําดับนิวคลีโอไทดเปนวิธีท่ีใชการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดระหวาง
ตัวอยางในชวงตําแหนงของดีเอ็นเอที่เลือกมาศึกษา สวนเคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่เปนช้ินสวนดีเอ็นเอ
ขนาดตางๆกัน เปนวิธีท่ีใชการเปรียบเทียบขนาดหรือความยาวของช้ินสวนดเีอ็นเอซ่ึงเกิดจากการ
ตัดดีเอ็นเอดวยเอนไซมตัดเฉพาะหรือการเพ่ิมปริมาณสวนของ microsatellite (Nielsen and Kjaer, 
2008) ตัวอยางงานวิจยัท่ีใชเคร่ืองหมายดีเอ็นเอในการบงช้ีแหลงท่ีมาของไมไดแก ในป 2002 ไดมี
การรวมกันของหองปฏิบัติการจากยุโรปจํานวน 16 แหง โดยศึกษาความแตกตางจากสวนของคลอ-
โรพลาสตดีเอ็นเอของไมโอคขาวในยุโรป (Petit et al., 2002) นอกจากนี้ Deguilloux et al. (2003) 
ไดศึกษาการระบุแหลงท่ีมาทางภูมิศาสตรของไมโอคขาวในยุโรป โดยแสดงถึงความแตกตางจาก
สวนคลอโรพลาสตดีเอ็นเอที่บอกโครงสรางความสัมพันธทางภูมิศาสตรท่ีมีความชัดเจนแนนอน
ของความแตกตางระหวางประชากรทางภาคตะวนัตกและประชากรทางภาคตะวันออก Deguilloux 
et al.  (2004) ไดติดตามหรือระบุแหลงท่ีมาของตัวอยางตางๆจากไมโอค เพื่อใชในการควบคุม
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แหลงท่ีมาของไมโอคในอุตสาหกรรมทําถังเบียรของประเทศฝร่ังเศส นอกจากนี้ Tnah et al. (2009) 
ไดวิเคราะหขอมูล haplotypes จากคลอโรพลาสตดีเอ็นเอ เพื่อชวยติดตามแหลงท่ีมาของไมตะเคียน
ชันตาแมว (Neobalanocarpus heimii) ในแถบคาบสมุทรมาเลเซีย 

 
การสกัดดีเอ็นเอจากสวนตางๆของพืช 
 
 ปญหาของการสกัดดีเอ็นเอถือเปนเร่ืองสําคัญในงานดานชีววิทยาพนัธุศาสตรพืช (Ribeiro 
and Lovato, 2007) ไดมีงานวิจัยเกีย่วกับการสกัดดีเอ็นเอท่ีถูกตีพิมพเปนจํานวนมาก เชน Doyle and 
Doyle (1990); Scott and Playford (1996); Sharma et al. (2002); Novaes et al. (2009); Ribeiro and 
Lovato (2007) ท้ังนี้การสกัดดีเอ็นเอโดยใชเพียงวิธีเดียวท่ีเหมาะสมสําหรับทุกพืชนั้นเปนไปไดยาก
เนื่องจากพืชแตละชนิดมีปริมาณสารท่ีแตกตางกนั (Loomis, 1974) โดยพืชหลายชนดิมีสารท่ี
จําเพาะพวก polysaccharide polyphenol และสารทุติยภมิู (secondary metabolite) อ่ืนๆ ในปริมาณ
สูง ซ่ึงสารเหลานี้จะไปจับกบั nucleic acid ระหวางการสกัดดีเอ็นเอและไปขัดขวางปฎิกิริยาอ่ืนๆท่ี
ตามมา (Pirttilä et al., 2001) 
 

โดยท่ัวไปแลวการศึกษาดานพันธุศาสตรของพืชใชสวนของใบซ่ึงเปนแหลงดีเอ็นเอ 
(Novaes et al., 2009)  การสกัดดีเอ็นเอสวนใหญแนะนําใหสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อพชืท่ีสด เชน   
ใบพืช ตาพืช ราก เนื้อเยื่อแคมเบียม และเนื้อเยื่อสวนอ่ืนๆของพืชท่ีมีชีวิต ซ่ึงสามารถทําไดงายกวา
สวนของเนื้อไม (Deguilloux et al., 2002) อยางไรก็ตามการเก็บตัวอยางใบจากตนท่ีมีความสูงมากๆ
หรืออยูในพื้นไกลและเขาถึงลําบากนั้นมักทําไดยากและส้ินเปลืองคาใชจาย อาจจําเปนตองใช
ตัวอยางแหงหรือกึ่งแหง วิธีสกัดดีเอ็นเอจากเน้ือเยื่อพืชท่ีแหงจึงมีความจําเปน (Novaes et al., 2009; 
Sharma et al., 2002) รวมถึงดีเอ็นเอที่สกัดไดจากตัวอยางใบท่ีถูกทําใหแหงหรือวัสดท่ีุเก็บใน silica 
gel และนํามาจากพิพิธภัณฑพืช (herbarium) การสกัดจากตัวอยางเหลานี้จะทําใหไดคุณภาพและ
ปริมาณดีเอ็นเอท่ีคอนขางตํ่า (Ribeiro and Lovato, 2007) 

 
ในปจจุบันเนือ้ไมไดกลายเปนเนื้อเยื่อท่ีมีความเหมาะสมในการพิสูจนหลักฐานและเพ่ือ

ควบคุมธุรกิจท่ีเกี่ยวกับการคาไม โดยดีเอ็นเอที่สกัดไดจากเนื้อไมนั้นตองมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอสําหรับการทํา PCR และมีรูปแบบความแตกตางของดีเอ็นเอที่เหมาะสมเพ่ือใหสามารถแยก
ระหวางชนิดและภายในชนดิได รวมถึงสามารถแยกความแตกตางของดีเอ็นเอระหวางพื้นท่ีได 
(Rachmayanti et al., 2006) โดยอุปสรรคสําคัญ 2 ส่ิงในการศึกษาเกี่ยวกับการสกัดดเีอ็นเอและการ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากเนื้อไมคือ สารในเนือ้ไมท่ีไปยับยัง้การทํา PCR (Lee and Cooper, 1995) 
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และคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอต่ําท่ีไดกลับคืนมาจากไมท่ีตายแลว ซ่ึงเปนผลมาจากการสลายของ
ดีเอ็นเอเปนช้ินเล็กๆในเนื้อเยื่อท่ีตายแลวเชนไมหลังจากตัดโคนตน (Deguilloux et al., 2002) 
ตัวอยางการศึกษาดานการสกัดดีเอ็นเอที่เกีย่วของไดแก 

 
Deguilloux et al. (2002) ไดทดสอบเคร่ืองหมายดเีอ็นเอจากนวิเคลียส คลอโรพลาสตและ

ไมโตคอนเดรียจากดีเอ็นเอของตนโอกท่ีสกัดไดจากสวนตางๆ ของทอนไม พบวาสามารถเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอไดจากทุกสวนของไมคือ แคมเบียม กระพี้ท้ังดานในและดานนอก บริเวณท่ีอยู
ระหวางกระพ้ีและแกนไม และสวนของแกนไม ยกเวนเฉพาะสวนของเปลือกนอกไม  

 
Rachmayanti et al. (2006) ไดสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อไมของพืชวงศ Dipterocarpaceae ซ่ึงจัด

ไดวาไมในวงศนี้มีความสําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยสกัดดีเอ็นเอดวยวิธีท่ีแตกตาง
กันและเปรียบเทียบเพื่อหาวธีิการที่เหมาะสมจากตัวอยางเน้ือไมของประชากรในปาธรรมชาติและ
ของเนื้อไมท่ีผานกระบวนการทางอุตสาหกรรม 

 
Ribeiro and Lovato  (2007) ไดวิเคราะหเปรียบเทียบวิธีสกัดดีเอ็นเอที่แตกตางกันใน

ตัวอยางใบสดและตัวอยางพรรณไมแหง (herbarium specimens) ของไมสกุล Dalbergia ซ่ึงผล
แสดงใหเห็นวาตัวอยางพรรณไมแหงมีคุณภาพดีเอ็นเอทีด่อยกวาตัวอยางใบสดซ่ึงเปนผลจาก
รูปแบบการเก็บและการรักษาตัวอยาง และพบวาตัวอยางพรรณไมแหงท้ังหมด 54 ตัวอยางสามารถ
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวย PCR สําเร็จเพียง 8 ตัวอยาง  

 
Novaes et al. (2009) ไดพัฒนาวิธีสกัดดเีอ็นเอจากไมในวงศถ่ัวในแถบปาแอตแลนติกและ 

Cerrado ท่ีไดดัดแปลงวิธีสกัดดีเอ็นเอจาก CTAB คุณภาพดีเอ็นเอจากเปลือกไมท่ีไดทุกๆชนิดไดผล
เปนท่ีนาพอใจ ปริมาณดีเอ็นเอท่ีไดจากใบสูงกวาจากเปลือกเพียงเล็กนอย ในขณะท่ีความบริสุทธ
ใหผลไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาตัวอยางเปลือกแชเยน็และท่ีทําใหแหงจาก silica 
gel ใหผลท้ังคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอไมแตกตางกัน  
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

1. อุปกรณในการเก็บตัวอยางจากตนพะยูง 
1.1 สารดูดความชืน้ (silica gel) 
1.2 ถุงซิปขนาด 3.5 นิ้ว x 5 นิ้ว 
1.3 มีดสําหรับถากเปลือกและเนื้อไม 
1.4 สมุดจดบันทกึ ปากกา ดนิสอ 
1.5 ปากกา permanent  

 
2. อุปกรณในหองปฏิบัติการดีเอ็นเอ 

2.1 หลอดทดลอง (microtube) ขนาด 0.2  0.5 1.5 และ 2.0 มิลลิลิตร  
2.2 ถุงมือยาง เซมเพอรการด (SemperGuard) 
2.3 เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ (water bath incubator; Taiyo, Japan) 
2.4 โกรงบดตัวอยาง 
2.5 เครื่องปนเหวีย่งควบคุมอณุหภูมิ (Sigma รุน 2K15; USA) 
2.6 ชุดฉายแสงและถายภาพดีเอน็เอ (DNA photodocumentation) 
2.7 เครื่องชั่งสาร (รุน CP323S; Sartorius. USA) 
2.8 ชุดแยกขนาดดีเอ็นเอ (gel electrophoresis) 
2.9 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (spectrophotometer : NanoDrop 2000) 
2.10 เครื่อง PCR รุน PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research) 
2.11 เครื่องหาลําดับนิวคลีโอไทด (ABI PRISM ® 3100-Avant Genetic Analyzer,  

Applied Biosystems, USA)  
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วิธีการ 
 

1.  การทดสอบวิธีสกัดดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมจากสวนเปลือกไม เนื้อไมและใบของตนพะยูง 
 

1.1  สวนตางๆของตนพะยูงที่ใชทดสอบ  
 
        ตัวอยางสวนของตนพะยูงทีใ่ชในการทดสอบไดแก เปลือกไมช้ันใน เนื้อไมสวน

กระพี้  และใบ รวม 13 ตัวอยางที่เก็บในสภาพตางกันคือ เก็บในสารดูดความชื้น (silica gel)  เก็บที่
อุณหภูมิหอง และเก็บที่  –20 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 2  

 
1.2  วิธีตางๆที่ใชสกัดดีเอ็นเอของตัวอยางจากตนพะยูง 
 
       ตัวอยางเปลือกไมช้ันใน เนื้อไมสวนกระพี้ ขูดดวยมีดใหมีขนาดเล็กที่สุดและชั่ง 100 

มิลลิกรัม ตัวอยางใบชั่ง 75 มิลลิกรัม และนําไปสกัดดีเอ็นเอดวยวิธีตางๆ รวม 6 วิธีดังนี้ 
 

 วิธีที่ 1 วิธีประยุกตของ Doyle and Doyle (1990) ตามแนวทางของ Ribeiro and 
Lovato (2007) 
 วิธีที่ 2 วิธีประยุกตของ Jobes et al. (1995) ตามแนวทางของ Ribeiro and Lovato 
(2007) 
 วิธีที่ 3 วิธีประยุกตของ Scott and Playford (1996) ตามแนวทางของ Ribeiro and 
Lovato (2007) 
 วิธีที่ 4 วิธีของ Novaes et al. (2009) 
 วิธีที่ 5 วิธีประยุกตของ Sharma et al. (2002)  
 วิธีที่ 6 วิธีจากชุดสกัดสําเร็จรูป Dneasy Plant minikit (Qiagen) 
 
ขั้นตอนการสกัดดีเอน็เอทั้ง 6 วิธี มีดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2  สวนของตนพะยงูและรูปแบบการเก็บตวัอยางที่ใชทดสอบวิธีสกัดดีเอน็เอ 
 

ตัวอยางที ่ สวนที่ใชทดสอบ ภาพตวัอยาง 
รูปแบบการเกบ็

ตัวอยาง 

1 
2 
3 

เปลือกไมช้ันใน (1)  

ใสใน silica gel 
ทันที 

เปลือกไมช้ันใน (2)  
เปลือกไมช้ันใน (3) 

4 
5 
6 

เนื้อไมสวนกระพี้ (1)  
เนื้อไมสวนกระพี้ (2) 
เนื้อไมสวนกระพี้ (3) 

 

7 
8 
9 

ใบไม (1) 
ใบไม (2) 
ใบไม (3) 

 

10 
11 

เปลือกไมช้ันใน (4) 
เปลือกไมช้ันใน (5) 

 

อุณหภูมิหอง 

12 
13 

ใบ (6) 
ใบ (7) 

 

-20 °C 

 
วิธีที่ 1 สกัดดีเอ็นเอตามวิธีประยุกตของ Doyle and Doyle (1990) ตามแนวทางของ Ribeiro and 
Lovato (2007) ดังขั้นตอนตอไปนี ้
 

1) บดตัวอยางดวยโกรงพรอมไนโตรเจนเหลวจนตวัอยางละเอียดเปนผง 
2)  เติม extraction buffer ( 2% CTAB, 1.4 M NaCl, 100 mM Tris-HCl pH 7.5, 20 mM 

EDTA pH 8.0, 2% PVP) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลวเติม 2% ß-mercaptoethanol ปริมาตร 20 
ไมโครลิตร และผสมใหเขากัน 

3)  บมในอางน้ําควบคุมอุณหภมูิแบบเขยาที่ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
4)  ตั้งที่อุณหภูมหิอง และเติม chloroform : isoamyl-alcohol (CIA) (24:1) ปริมาตร 600 

ไมโครลิตร ผสมใหเขากันประมาณ 5 นาท ี
5)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที และยายสวนใสใสหลอดใหม 
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6)  เติม CIA (24:1) ปริมาตร 600 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันอีกครั้ง 
7)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที และยายสวนใสใสหลอดใหม 
8)  ตกตะกอนดีเอ็นเอดวย isopropanol ปริมาตร 600 ไมโครลิตร  
9)  เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส ขามคืน เพื่อใหดีเอ็นเอตกตะกอน 
10)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที และเทสวนใสทิ้ง 
11)  ลางตะกอนดวย 70% ethanol 2 คร้ัง 
12)  ผ่ึงใหตะกอนดีเอ็นเอใหแหงและละลายตะกอนดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 

  
วิธีที่ 2 สกัดดีเอ็นเอตามวิธีของประยุกตของ Jobes et al. (1995) ตามแนวทางของ Ribeiro and 
Lovato (2007) ดังขั้นตอนตอไปนี ้
 

1)  บดตัวอยางดวยโกรงพรอมไนโตรเจนเหลวจนตวัอยางละเอยีดเปนผง 
2)  เติม extraction buffer (100 mM NaOAC, 100 mM EDTA pH 8.0, 500 mM NaCl,     

2% PVP) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  
3)  บมในอางน้ําควบคุมอุณหภมูิแบบเขยาที่ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
4)  เติม 20 % SDS ปริมาตร 70 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันและบมในอางน้ําควบคุม

อุณหภูมิแบบเขยาที่ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง  
5)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที และยายสวนใสใสหลอดใหม 
6)  เติม 5M KOAC ปริมาตร 1 ใน 3 ของสวนใสที่ยายใสหลอดใหม ผสมใหเขากันและ

เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30  นาที 
7)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที และยายสวนใสใสหลอดใหม 
8)  เติม isopropanol ปริมาตร 0.6 เทาของสวนใสที่ยายใสหลอดใหม ผสมใหเขากันโดย

พลิกหลอดและเก็บที่ -20 องศาเซลเซียส ขามคืน 
9)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที เทสวนใสทิ้งและละลายตะกอนดวย

น้ํากลั่นบริสุทธิ์ 
10)  เติม 5 M NaCl ปริมาตร 0.5 เทาของน้ํากลัน่ที่ใชละลายตะกอน ผสมใหเขากันและเติม

ethanol บริสุทธปริมาตร 2 เทาของน้ํากลั่นที่ใชละลายตะกอน 
11)  บมที่ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที  
12)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000  รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ละลายตะกอนดวยน้ํากลั่นบริสุทธ 
13)  ตกตะกอนดีเอ็นเอดวย isopropanol ปริมาตร 0.6 เทาของน้ํากลั่นที่ใชละลายตะกอนอีก

คร้ัง และบมที่ -20 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
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14)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที และเทสวนใสทิ้ง 
15)  ลางตะกอนดเีอ็นเอดวย 70% ethanol 2-3 คร้ัง 
16)  ผ่ึงตะกอนดเีอ็นเอใหแหงและละลายตะกอนดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 
 

วิธีที่ 3 สกัดดีเอ็นเอตามวิธีประยุกตของ Scott and Playford (1996) ตามแนวทางของ Ribeiro and 
Lovato (2007) ดังขั้นตอนตอไปนี ้
 

1)  บดตัวอยางดวยโกรงพรอมไนโตรเจนเหลวจนตวัอยางละเอียดเปนผง 
2)  เติม extraction buffer (5% PVP, 0.35 M D-Sorbital, 5 mM EDTA, 50 mM Tris HCl 

pH 8.0, 0.1% bovine serum albumin ) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และตั้งทิ้งไวที่อุณหภมูหิองประมาณ        
10-15 นาท ี

3)  ปนเหวี่ยงที่ 7,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที เทสวนใสทิ้งและละลายตะกอนดวย 
wash buffer (50 mM Tris HCl pH 8.0, 25 mM EDTA, 0.35 M sorbital) ปริมาตร 400 ไมโครลิตร 
และเติม 5% N-Lauroylsarcosine ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทิ้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 15 นาท ี

4)  ทําซ้ําขอ 3) ประมาณ 2-3 คร้ัง จนกวาเมือกเหนยีว ๆ จะหมด 
5)  เติม CTAB buffer (0.5 M Tris-HCl pH 8.0, 0.1 M EDTA, 2.5 M NaCl, 0.02 M 

CTAB) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากนั 
6)  บมในอางน้ําควบคุมอุณหภมูิแบบเขยาที่ 55  องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาที  
7)  เติม  CIA (24:1) ปริมาตร 800 ไมโครลิตร ผสมใหเขากนั 
8)  ปนเหวี่ยงที่ 12,00 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที และยายสวนใสใสหลอดใหม  
9)  ทําซ้ําขอ 7) และ ขอ 8) อีก 1คร้ัง 
10)   เติม 7.5 M NH4OAC ปริมาตร 0.1 เทาของสวนใสที่ได และ ethanol บริสุทธิ์ปริมาตร 

1 เทาของสวนใสที่ได เก็บไวที่ -20  องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที เพื่อใหดีเอน็เอตกตะกอน 
11)   ปนเหวี่ยงที่ 12,00 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที และเทสวนใสทิ้ง 
12)   ลางตะกอนดวย 70% ethanol จํานวน 2 คร้ัง 
13)   ผ่ึงใหตะกอนแหงและละลายตะกอนดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 
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วิธีที่ 4 สกัดดีเอ็นเอตามวิธีของ Novaes et al. (2009) ดังขั้นตอนตอไปนี้ 
 

1)  บดตัวอยางดวยโกรงพรอมไนโตรเจนเหลวจนตวัอยางละเอียดเปนผง 
2)  เติม CTAB extraction buffer (2% CTAB, 1.4 M NaCl, 100 mM Tris-HCl pH 8.0, 20 

mM EDTA pH 8.0, PVP 2%) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร แลวเติม 2% ß-mercaptoethanol ปริมาตร 20 
ไมโครลิตร   

3)  ผสมใหเขากนั และเติม 20% SDS ปริมาตร 35 ไมโครลิตร ผสมใหเปนเนื้อเดยีวกนั 
4)  บมในอางน้ําควบคุมอุณหภมูแิบบเขยาที่ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 
5)  ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมหิองประมาณ 5-10 นาที และเติม CIA (24:1) ปริมาตร 600 

ไมโครลิตร ผสมโดยพลิกหลอด 5 นาที 
6)  ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที และยายสวนใสใสหลอดใหม 
7)  เติม 10% CTAB ปริมาตร 140 ไมโครลิตร และ 5M NaCl ปริมาตร 280 ไมโครลิตร 

ผสมใหเขากัน 
8)  ทําซ้ําขอ 5) และ 6) 
9)  ตกตะกอนดีเอ็นเอดวย isopropanol ปริมาตร 1 เทาของสวนใสที่ยายใสหลอดใหม และ

เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส ขามคืนเพื่อใหดีเอ็นเอตกตะกอน 
10) ปนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที และเทสวนใสทิ้ง 
11) ลางตะกอนดวย 70% ethanol จํานวน 2-3 คร้ัง 
12) ผ่ึงใหตะกอนแหงและละลายตะกอนดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 

 
วิธีที่ 5 สกัดดีเอ็นเอโดยประยุกตของ Sharma et al. (2002) ดังขั้นตอนตอไปนี้ 
 

1) บดตัวอยางดวยโกรงพรอมไนโตรเจนเหลวจนตวัอยางละเอียดเปนผง 
2) เติม Solution I (2.5M NaCl และ 1% N-Lauroylsarcosine) ปริมาตร 800 ไมโครลิตร 

ผสมโดยพลิกหลอดใหเขากนั 
3) ปนเหวี่ยงที่ 8,600 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง 
4) ยายสวนใสใสหลอดใหม และเติม CIA (24:1) ปริมาตร 1 เทาของสวนใส และผสมให

เขากันโดยพลิกหลอด 
5) ปนเหวี่ยงที่ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง 
6) ยายสวนใสใสหลอดใหมและเติม extraction buffer (100 mM Tris-HCl pH 8.0,  20 mM 

EDTA, 1.4 M NaCl, 2% CTAB) ปริมาตร 2 เทาของสวนใส ผสมโดยพลิกหลอด 
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7) บมในอางน้ําควบคุมอุณหภมูิแบบเขยาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง 
8) เติม CIA (24:1) ปริมาตร 1 เทาของสวนใสกอนใส extraction buffer และปนเหวีย่งที่ 

6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมหิอง 
9) ยายสวนใสใสหลอดใหมและเติม 3M NaOAC ปริมาตร 1/30 เทาของสวนใสที่ได และ

เติม isopropanol ปริมาตร 0.6 เทาของสวนใสที่ไดเชนกัน ผสมใหเขากนัโดยพลกิหลอด 
10)  ปนเหวี่ยงที่ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิหอง 
11)  เทสวนใสทิ้ง และลางตะกอนดีเอ็นเอดวย 70% ethanol จาํนวน 2 คร้ัง 
12)  ผ่ึงใหตะกอนแหงและละลายตะกอนดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 

 
วิธีที่ 6 สกัดดีเอ็นเอตามแบบชุดสกัดดีเอ็นเอสําเร็จรูป Dneasy Plant minikit (Qiagen) ขั้นตอนตาม 
          วิธีการที่แนบมาพรอมกับชุดสกัดสําเร็จรูป 

  
1.3  ตรวจสอบผลวิธีการสกัดดีเอ็นเอทีเ่หมาะสมจากการวัดปริมาณและคุณภาพดีเอน็เอ 

และการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวย PCR  
 
      วัดปริมาณและคุณภาพสารละลายดีเอ็นเอดวยวิธี agarose gel electrophoresis ใน1X 

TAE buffer และยอมเจลดวย ethydium bromide เพื่อดูผานแสง ultraviolet โดยเปรียบเทียบความ
เขมขนกับดีเอน็เอมาตรฐาน (1Kb DNA Ladder) และวัดปริมาณและคณุภาพสารละลายดีเอ็นเอดวย 
spectrophotometer (NanoDrop 2000) โดยใชปริมาตร 1 ไมโครลิตรตอตัวอยาง วัดคาดูดกลืนแสงที่ 
260 นาโนเมตรเพื่อวัดความเขมขนของกรดนิวคลีอิก และวดัคาดูดกลืนแสงที่ 260/280 นาโนเมตร 
(A260/A280 ratio) เพื่อวดัความบริสุทธิ์ของสารละลายดีเอ็นเอจากสัดสวนของกรดนวิคลีอิก (nucleic 
acids) และโปรตีนในตวัอยาง (Sambrook et al., 1989) รวมถึงเปรียบเทียบสีของสารละลายดีเอ็นเอ 
โดยใหหมายเลขที่แสดงสีตางๆ ดังภาพที่ 4 

 

                                              
              0                      1                      2                       3 
 
ภาพที่ 4  สีของสาระละลายดีเอ็นเอโดย 0 =  สีใส 1 = สีเหลือง 2 = สีน้ําตาลออน 3 = สีน้ําตาลเขม 
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ตารางที่ 3  สวนคลอโรพลาสตจีโนมและนิวเคลียรจีโนมที่ใชคัดเลือกและ primer ที่ใชทดสอบความสามารถในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอของสารละลาย              
ดีเอ็นเอที่สกัดดวยวิธีตางๆจากสวนตางๆของตนพะยูง 

 

สวนที่ใชศกึษา     ชื่อ primer      ลําดับนิวคลีโอไทด (5´---- 3´) 
อุณหภูม ิ

annealing (° C) 
ขนาด 

(คูเบส) 

trnL intron 
trnL(UAA)5´exon   
trnL(UAA)3´exon 

CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG 
GGG GAT AGA GGG ACT TGA AC 

50 600 

ITS 
ITS4 
ITS5 

 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 
GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG  

52 750 

trnC- ycf6 spacer 
trnC 
petN1R 

CCA GTT CAA ATC TGG GTG TC  
CCC AAG CAA GAC TTA CTA TAT CC  

55 1,000 

trnT-trnL spacer 
trnT(UGU) 
trnL(UAA)5´exon 

CAT TAC AAA TGC GAT GCT CT 
TCT ACC GAT TTC GCC ATA TC 

50 1,350 
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 ทํา PCR เพื่อทดสอบความสามารถในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากสวนของคลอโร-
พลาสตและนวิเคลียรจีโนม ใชสวนของคลอโรพลาสตจีโนมจํานวน 3 สวนไดแก trnT- trnL spacer
และ trnL intron  จาก Taberlet et al. (1991) และ trnC-ycf6 spacer จาก Kress et al. (2005) และ
สวนของนิวเคลียรจีโนมจํานวน 1 สวน ไดแก ITS  จาก White et al. (1990) รายละเอยีดแสดงดัง
ตารางที่ 3 โดยใชสารละลายดีเอ็นเอที่ความเขมขนประมาณ 20-50 นาโนกรัมตอไมโครลิตร 
ปริมาตร 1 ไมโครลิตร สารละลาย forward primer  และ reverse primer ความเขมขน 10 พิโคโมล
ตอไมโครลิตร ปริมาตรอยางละ 0.5 ไมโครลิตร buffer ที่มีความเขมขน 10 เทา (10x reaction buffer 
: 100mM Tris-HCL pH8.3, 15mM MgCl2, 500mM KCl) ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร dNTP mix 
(dATP dCTP dGTP และ dTTP) ความเขมขนอยางละ 2 มิลลิโมลาร ปริมาตร 1 ไมโครลิตร BSA 
(10 mg/ml) ปริมาตร 1 ไมโครลิตร และเอนไซม Taq DNA polymerase (RBC Taq DNA 
Polymerase) 1 ยูนิตตอไมโครลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหครบ 15 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน 
และเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยเครื่อง PCR รุน PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research)  โดย
ใชโปรแกรมดงัตารางที่ 4 และใชอุณหภูม ิannealing ตามตารางที่ 3 จากนั้นตรวจสอบขนาดชิ้น       
ดีเอ็นเอโดยวิธี agarose gel electrophoresis ที่ความเขมขนของ agarose 1 เปอรเซ็นต ใน1X TAE 
buffer และยอม gel ดวย ethydium bromide นําไปสองดภูายใตแสง ultraviolet โดยเปรียบเทียบ
ขนาดกับดเีอ็นเอมาตรฐาน (1Kb DNA Ladder) 
 
ตารางที่ 4  รายละเอียดโปรแกรมการทํา PCR ที่ใชในการทดสอบความสามารถในการเพิ่มปริมาณ    
                  ดีเอ็นเอของตัวอยางดีเอ็นเอที่ไดสกัดดวยวิธีตางๆจากสวนตางๆของตนพะยูง 
 

ขั้นตอนตางๆ อุณหภูมิ (° C) เวลา  จํานวนรอบ 
Denaturation 94 3 นาที 1 
Denaturation 

Annealing 
Extention 

94 
50-55 

72 

1 นาที 
1 นาที 
2 นาที 

30 

Final extension 72 10 นาที 1 
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2.  การศึกษาความหลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรมของไมพะยูง 
 

2.1  ตัวอยางและประชากรของไมพะยูงท่ีใชศึกษา 
 

 เก็บตัวอยางใบหรือเปลือกช้ันในจากตนพะยูงแบบสุมโดยมีระยะหางระหวางตน
มากกวา 30 เมตร ประชากรละ 10-12 ตน รวม 10 ประชากรจากประเทศไทยและลาว ตนพะยูงจาก
ประเทศไทยจาํนวน 9 ประชากร ไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) 
อุทยานแหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) ปาดงนาทาม ซ่ึงอยูในพืน้ท่ีปาชุมชนและเปนสวนหนึ่ง
ของอุทยานแหงชาติผาแตม จ.อุบลราชธานี (DU) อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร (PM) 
อุทยานแหงชาติ ภูผาเหล็ก จ.สกลนคร (PS) ปาสงวนแหงชาติ ปาโคกขาว อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 
(KM) ปาชุมชนโคกดงเค็ง อําเภอนาดนู จ.มหาสารคาม (NM) อุทยานแหงชาติภแูลนคา จ.ชัยภูมิ 
(PC) สวนปาสถานีวนวัฒนวิจัย จ.กําแพงเพชร ซ่ึงนําเมล็ดพะยูงมาปลูกโดยมีแหลงกําเนิดมากจาก 
อําเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย (VK) และตนพะยูงจากประเทศลาวจํานวน 1 ประชากรไดแก            
ปาสงวนเมืองเวียงจนัทน (VL) แสดงดังภาพท่ี 5 และตารางท่ี 5 ในการเก็บตัวอยางมีระยะหาง
ระหวางประชากรมากกวา 50 กิโลเมตร โดยตัวอยางท่ีเก็บไดนําไปใสใน silica gel ทันที 

                           

 
 
ภาพท่ี 5   ประชากรของไมพะยูงท่ีใชศึกษา 
 
ท่ีมา :  UN Cartographic Section (2004)

NM 

VL 

PM 
PS 

DU 

KM 

MS TB 

PC VK 
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ตารางที่ 5  ประชากรของไมพะยูงทีใ่ชศึกษา 
 

ประชากร ชื่อยอ จํานวนตัวอยาง พิกัดทางภูมิศาสตร 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี  MS 10 14°41′19″N  101°11′42″E 
อุทยานแหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย  TB 11 14°10′07″N  102°34′56″E 
ปาชุมชนและสวนหนึ่งของอุทยานแหงชาติผาแตม                  
     ปาดงนาทาม จ.อุบลราชธานี  

DU 12 15°37′04″N  105°37′17″E 

อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ จ.มกุดาหาร  PM 11 16°42′36″N  104°45′17″E 
อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร  PS 11 17°16′28″N  103°26′55″E 
ปาสงวนแหงชาติ ปาโคกขาว อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม  KM 11 16°31′53″N  103°10′18″E 
ปาชุมชนโคกดงเค็ง อ.นาดนู จ.มหาสารคาม  NM 12 15°42′35″N  103°13′47″E 
อุทยานแหงชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ  PC 10 16°00′27″N  101°53′41″E 
สวนปาสถานีวัฒนวิจยั จ.กําแพงเพชร  VK 10 18°01′19″N  103°04′38″E 
ปาสงวนเมืองเวียงจนัทน  ประเทศลาว  VL 10 17°58′00″N  102°36′00″E 
รวม  108   
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2.2  การสกัดดเีอ็นเอ และการวัดคุณภาพและปริมาณดีเอน็เอของตัวอยางพะยูง   
 
       สกัดดีเอ็นเอจากตวัอยางใบหรือเปลือกชั้นในของตนพะยูงดวยวิธีประยุกตของ 

Sharma et al. (2002) ตามขั้นตอนดังนี ้
 

1) บดตัวอยางดวยโกรงพรอมไนโตรเจนเหลวจนตวัอยางละเอียดเปนผง 
2) เติม Solution I (2.5M NaCl และ 1% N-Lauroylsarcosine) ปริมาตร 800 

ไมโครลิตร ผสมใหเขากันโดยพลิกหลอดไปมา 
3) ปนเหวี่ยงที่ 8,600 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง 
4) ยายสวนใสใสหลอดใหม และเติม CIA (24:1) ปริมาตร 1 เทาของสารละลายสวน

ใส และผสมใหเขากันโดยพลิกหลอดไปมา 
5) ปนเหวี่ยงที่ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิหอง 
6) ยายสวนใสใสหลอดใหมและเติม extraction buffer (100 mM Tris-HCl pH 8.0,  

20 mM EDTA, 1.4 M NaCl, 2% CTAB) ปริมาตร 2 เทาของสวนใส ผสมใหเขากันโดยพลิกหลอด 
7) บมในอางน้ําควบคุมอุณหภมูิแบบเขยาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง 
8) เติม CIA ปริมาตร 1 เทาและปนเหวี่ยงที่ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ที่ 

อุณหภูมิหอง 
9) ยายสวนใสใสหลอดใหมและเติม 3M NaOAC ปริมาตร 1/30 เทาของปริมาตร

สวนใสกอนใส extraction buffer และเติม isopropanol ปริมาตร 0.6 เทาของปริมาตรสวนใสกอนใส 
extraction buffer เชนกัน ผสมใหเขากนัโดยพลิกหลอด 

10)  ปนเหวี่ยงที่ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิหอง 
11)  เทสวนใสทิ้ง และลางตะกอนดีเอ็นเอดวย 70% ethanol จาํนวน 2 คร้ัง 
12)  ผ่ึงใหตะกอนแหงและละลายตะกอนดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ 

 
       และเก็บสารละลายดีเอ็นเอไวที่ -20 องศาเซลเซียสจนกวาจะใชงาน สารละลาย            
ดีเอ็นเอที่สกัดไดนําไปวัดปรมิาณและคณุภาพดวยวิธี agarose gel electrophoresisโดยใชผง agarose
ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต ใน1X TAE buffer และยอมเจลดวย ethydium bromide นาํไปสองดู
ภายใตแสง ultraviolet โดยเปรียบเทียบความเขมขนกับดเีอ็นเอมาตรฐาน (1Kb DNA Ladder) 
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2.3  การคัดเลือกสวน non-coding regions ของคลอโรพลาสตจีโนมที่มีความผันแปร 
 

         คัดเลือกสวน non-coding regions ของคลอโรพลาสตจีโนมบริเวณ intron และ 
intergenic spacer จํานวน 8 สวนที่มีรายงานมากอนดังนี ้trnL intron และ trnL- trnF spacer จาก 
Taberlet et al. (1991) psbB-psbF spacer และ trnS-trnG spacer จาก Halmilton (1999)  psbA-trnH 
spacer จาก Shaw et al. (2005) และ rpl32-ndhF spacer จาก Shaw et al. (2007) trnV-trnM spacer
จาก Cheng et al. (2005)  และ trnC-ycf6 spacer จาก Kress et al. (2005) รายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 6 
 
  สุมเลือกตัวอยางสารละลายดีเอ็นเอจํานวน 1-2 ตัวอยางตอประชากรมาทดสอบเพื่อหา
สวน non-coding regions ที่มีความผันแปร โดยนําสารละลายดีเอ็นเอดังกลาวมาทํา PCR และหา
ลําดับนิวคลีโอไทดตามขั้นตอนขอที่ 2.4 และ 2.5 ผลลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดจากตวัอยางดังกลาว
ถูกนําไปเปรียบเทียบทีละสวนดวยโปแกรม Bioedit 7.0.5.3 (Hall, 1999) เพื่อวเิคราะหหาสวน  
non-coding regions ที่มีความผันแปร 
 
  ผลที่ไดจากการวิเคราะหสวน non-coding regions จากคลอโรพลาสตจีโนมที่มีโพลิ-
มอฟซึมไดแกสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC- ycf6 โดยนําทั้ง 3 สวนดังกลาวไปใชทดสอบ
กับตัวอยางทั้งหมด 108 ตัวอยาง เพื่อวิเคราะหความหลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรมตอไป 
 
 2.4  การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี PCR และการตรวจสอบผลผลิตที่ได   
    
 เพิ่มปริมาณดเีอ็นเอดวยการทํา PCR โดยใช primer จากสวน non-coding regions ของ
คลอโรพลาสตจีโนมที่มีความผันแปรจํานวน 3 คูที่ไดคดัเลือกมาแลวไดแก trnS-trnG trnV-trnM 
และ trnC- ycf6 สารละลายที่ใชในการทํา PCR มีดังนี้ สารละลายดีเอ็นเอความเขมขนประมาณ     
20-50 นาโนกรัมตอไมโครลิตร ปริมาตร 1 ไมโครลิตร สารละลาย forward primer และ reverse 
primer ความเขมขน 10 พิโคโมลตอไมโครลิตร ปริมาตรอยางละ 1 ไมโครลิตร buffer ที่มีความ
เขมขน 10 เทา (10x reaction buffer : 100mM Tris-HCL pH8.3, 15mM MgCl2, 500mM KCl) 
ปริมาตร 2.5 ไมโครลิตร dNTP mix (dATP dCTP dGTP และ dTTP) ความเขมขนอยางละ 2 มิลลิ-
โมลาร ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร และเอนไซม Taq DNA polymerase (RBC Taq DNA Polymerase) 
1 ยูนิตตอไมโครลิตร ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นใหครบ 25 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันและเพิ่ม  
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ตารางที่ 6  สวน non-coding regions ของคลอโรพลาสตจีโนมที่ใชคัดเลอืกและ primer ที่ใชในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 
  

สวนที่ใชศกึษา ชื่อ primer ลําดับนิวคลีโอไทด (5´---- 3´) อุณหภูม ิannealing (° C)  

trnL intron 
trnL(UAA)5´exon  
trnL(UAA)3´exon  

CGA AAT CGG TAG ACG CTA CG 
GGG GAT AGA GGG ACT TGA AC 

55 

trnL- trnF spacer 
trnL(UAA) 3´exon  
trnF(GAA)  

GGT TCA AGT CCC TCT ATC CC 
ATT TGA ACT GGT GAC ACG AG 

55 

psbB-psbF spacer 
psbB 
psbF 

GTT TAC TTT TGG GCATGC TTC G 
CGC AGT TCG TCT TGG ACC AG 

60 

trnS- trnG spacer 
trnS(GCU) 
trnG(UCC) 

GCC GCT TTA GTC CAC TCA GC  
GAA CGA ATC ACA CTT TTA CCA C  

57 

psbA-trnH spacer 
psbA 
trnH(GUG) 

GTT ATG CAT GAA CGT AAT GCT C 
CGC GCA TGG TGG ATT CAC AAT CC 

58 

rpl32-ndhF spacer 
rpl32 
ndhF 

CCA ATA TCC CTT YYT TTT CCA A 
GAA AGG TAT KAT CCA YGM ATA TT 

52 

trnV- trnM spacer 
trnV 
trnM 

TAC CTA CTA TTG GAT TTG AAC C  
GCT ATA CGG GCT CGA ACC  

57 

trnC- ycf6 spacer 
trnC 
petN1R 

CCA GTT CAA ATC TGG GTG TC  
CCC AAG CAA GAC TTA CTA TAT CC  

57 
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หมายเหตุ  Y และ M เปน degenerate bases โดยที่ Yแทนเบส C และ T  สวน M แทนเบส A และ C 
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ปริมาณดีเอ็นเอดวยเครื่อง PCR รุน PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research) โดยใช
โปรแกรมดังตารางที่ 7 จากนัน้ตรวจสอบขนาดชิ้นดเีอ็นเอโดยใชวิธี agarose gel electrophoresis ที่
ความเขมขนของผง agarose 1 เปอรเซ็นต ใน1X TAE buffer และยอมเจลดวย ethydium bromide
นําไปสองดูภายใตแสง ultraviolet โดยเปรยีบเทียบขนาดกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (1Kb DNA Ladder) 
  
ตารางที่ 7  รายละเอียดโปรแกรมการทํา PCR จากสวน trnS-trnG  trnV-trnM และ trnC-ycf6 
 

ขั้นตอนตางๆ อุณหภูมิ (° C) เวลา  จํานวนรอบ 
Denaturation 94 3 นาที 1 
Denaturation 

Annealing 
Extention 

94 
57 
72 

1 นาที 
1 นาที 
1 นาที 

30 

Final extension 72 10 นาที 1 
 
2.5  การหาลําดับนิวคลีโอไทด  
 
     กําจัด primer และ dNTPs ที่หลงเหลือจากชิ้นดีเอน็เอทีไ่ดจากการทํา PCR ซ่ึงยอยโดย

ใชเอนไซม Exonuclease I และ FastAPTM Thermosensitive Alkaline Phosphatase (Fermentas) ตาม
วิธีการที่แนบมา นําชิ้นดีเอน็เอที่ผานการกําจัด primer และ dNTPs แลวมาหาลําดับนิวคลีโอไทด
ดวยวิธี direct sequencing ซ่ึงใช primer เดยีวกับการทํา PCR ในขอ 2.4 โดยที่แบงตวัอยางออกเปน 
2 สวน ตัวอยางสวนหนึ่งหาลําดับนิวคลีโอไทดโดยสงบริษัทไบโอดไีซน (ประเทศไทย) และ
ตัวอยางอกีสวนหนึ่งนํามาหาลําดับนิวคลีโอไทดดวยเครือ่ง ABI PRISM ® 3100-Avant Genetic 
Analyzer (Applied Biosystems, USA) ที่หองปฏิบัติการดีเอ็นเอ กลุมงานพันธุกรรมไมปาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ สํานักวิจยัการอนุรักษปาไมและพนัธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา               
และพันธุพืช 
 

 การหาลําดับนวิคลีโอไทดดวยเครื่อง ABI PRISM ® 3100-Avant Genetic Analyzer 
(Applied Biosystems, USA) ใชชุด Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied 
Biosystems, USA) ที่มีสวนผสมดังนี้ สารละลายที่มีช้ินดีเอ็นเอตั้งตนปริมาตร  1 ไมโครลิตร       
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primer ความเขมขน 10 พิโคโมลตอไมโครลิตร ปริมาตร 0.75 ไมโครลิตร Ready Reaction mix 
(Big dye) ปริมาตร 1 ไมโครลิตร 5x Sequencing buffer ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร   
ปรับปริมาตรน้ํากลั่นใหครบ 10 ไมโครลิตร ผสมใหเขากันและเพิ่มปรมิาณดีเอน็เอดวยเครื่อง        
PCR รุน PTC-200 Peltier Thermal Cycler (MJ Research) โดยใชโปรแกรมดังตารางที่ 8  
 
ตารางที่ 8  รายละเอียดโปรแกรมการทํา PCR เพื่อหาลําดับนิวคลีโอไทด 
 

ขั้นตอนตางๆ อุณหภูมิ (° C) เวลา  จํานวนรอบ 
Denaturation 96 1 นาที 1 
Denaturation 

Annealing 
Extention 

96 
53 
60 

10 วินาท ี
10 วินาท ี

4 นาที 
30 

 
ผลผลิตที่ไดจากการทํา PCR ในรอบนี้นํามาทําความสะอาดดังขั้นตอนตอไปนี ้
 

1)  ยายผลผลิตจาก PCR ที่ไดลงในหลอด 1.5 มิลลิลิตร 
2) เตรียมสารละลายผสมตอหนึ่งตัวอยางดังนี้ ethanol 95% ปริมาตร 31.25 

ไมโครลิตร 3M NaOAC pH 4.6-5.2 ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร น้ํากลัน่บริสุทธปริมาตร 7.25 
ไมโครลิตร  

3) นําสารละลายผสมในขอ 2) ผสมกับผลผลิตจาก PCR ในขอ 1) 
4) บมที่อุณหภูมหิองเปนเวลา 20 นาที  
5) ปนเหวี่ยงที่ 13,000 รอบตอนาที เปนเวลา 20 นาที ที่อุณหภูมิหอง 
6) ดูดสวนใสทิ้งอยางระวัง และเติม 70% ethanol ปริมาตร 250 ไมโครลิตร ผสมให

เขากัน 
7) ปนเหวี่ยงที่ 13,000 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาที ที่อุณหภมูิหอง 
8) เทสวนใสทิ้งอยางระวัง และตากตะกอนใหแหงที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา      

15 นาที 
 ตะกอนทีไ่ดนาํมาละลายดวย formamide ปริมาตร 15 ไมโครลิตร และนํามาหาลาํดบั
นิวคลีโอไทดดวยเครื่อง ABI PRISM ® 3100-Avant Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA)  
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 2.6  การวิเคราะหผล 
 
        ขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดแตละตวัอยางที่ไดนั้นตรวจสอบดวยโปรแกรม Bioedit 

7.0.5.3 (Hall, 1999) ลําดับนวิคลีโอไทดในแตละตวัอยางถูกตัดสวนที่เปน primer ออกรวมถึงสวน
ที่อยูชิดกับ primer ซ่ึงเปนลําดับนิวคลีโอไทดที่มีความคลุมเครือออก จากนั้นนาํขอมูลลําดับนิวคลี-
โอไทดของแตละตัวอยางมาจัดเรียงเพื่อเปรียบเทียบลําดบันิวคลีโอไทดใหมีตําแหนงตรงกันมาก
ท่ีสุด (alignment) โดยใชโปรแกรม Bioedit 7.0.5.3 เชนกนั  
 

 ทั้งนี้การวิเคราะหคาตางๆในสวน trnS-trnG trnV-trnM และtrnC-ycf6 ไดวิเคราะหทัง้
แบบแยกลําดบันิวคลีโอไทดในแตละสวน และแบบรวมลําดับนิวคลีโอไทดทั้งสามสวนเขาดวยกัน 
การวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดแบบรวมทกุสวนเขาดวยกันเนื่องจากการศึกษากระบวนการทาง
วิวัฒนาการจากสวน noncoding region ของคลอโรพลาสตจีโนมทั้งสวนของ intron และ intergenic 
spacer มีรูปแบบการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมผานทางแมเทานัน้ จึงมีอัตราการกลายพันธุ
คอนขางต่ํา (Soltis and Soltis, 1998) จึงไดพิจารณาใหตําแหนงตางๆหรือบริเวณทั้งหมดของคลอ-
โรพลาสตจีโนมถือเปนหนึ่งเดียว (Lei et al., 2012)  และในการศึกษานี้ไดวิเคราะหแบบแยกและ
แบบรวมตําแหนงที่เปน INDEL โดยการวิเคราะหแบบรวมตําแหนงที่เปน deletion และ insertion 
รวมดวยเนื่องจาก Simmon and Ochoterena (2000) ไดอธิบายถึงการเกิด mutation และ INDEL จาก
สวนดีเอ็นเอในพลาสติด (plastid) มีโอกาสเกิดไดเทาๆกันเนื่องจากววิัฒนาการของดีเอ็นเอในสวน 
plastid เกิดไดชา โดยตัวอยางงานวิจยัที่เกี่ยวของที่วิเคราะหโดยรวมสวน intron และ intergenic 
spacer ของคลอโรพลาสตจีโนมเขาดวยกนัและนํา INDEL เขารวมวิเคราะหรวมดวย ไดแก      
Cheng et al. (2005); Artyukova et al. (2009); Ramos et al. (2009); Kuo et al. (2010);                   
Novaes et al. (2010); Ribeiro et al. (2010);  Yuan et al. (2011); Li et al. (2012)  

 
        คํานวณคาตางๆที่เกี่ยวกบัความหลากหลายทางพันธุกรรมดวยโปรแกรม DnaSP 

version 5.10.01 (Librado and Rozas, 2009) ดังตอไปนี ้
 

- Number of  haplotypes คือ จํานวนรูปแบบดีเอ็นเอหรือ haplotype ที่พบทั้งหมด  
 
- Haplotype diversity: h (Nei, 1987) คือ คา haplotype ของตัวอยางใดๆที่มีความ

แตกตางกันในกลุมประชากร คํานวณไดจากสูตร 
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เมื่อ  n คือ จํานวนตวัอยาง 
k คือ จํานวน haplotypes 
pi คือ ความถี่ของแตละ haplotype  
 

- คา nucleotide diversity: π (Nei, 1987) คือ คาเฉลี่ยของจํานวนความแตกตางของ
ลําดับนิวคลีโอไทดในแตละคูตัวอยาง คํานวณไดจากสตูร 

-  

( )∧⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ππ

m
1  

เมื่อ  m   คือ [n(n-1)/2]   n แทนจํานวนตวัอยาง 
∧π คือ ผลรวมของ จํานวนที่พบความแตกตางของลําดับนิวคลีโอไทดใน 

      แตละคูตัวอยางตอความยาวลําดับนิวคลีโอไทดทั้งหมด 
  

- Nucleotide diversity: θw  (Watterson, 1975) เปนคาความผันแปรของนิวคลีโอ-
ไทดที่ขึ้นกับจาํนวนตําแหนงที่มี polymotphic ในตัวอยางทั้งหมด คํานวณไดจากสตูร 
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 เมื่อ     nS  คือ สัดสวนของจํานวนตําแหนงที่มี polymorphic ตอจํานวนนวิคลี-     
                  โอไทดทั้งหมด 

   na คือ 1+1/2+1/3+...+1/(n-1) 
   n   คือ จํานวนตัวอยาง  
 
                      ทดสอบทฤษฎีความสมดุลทางวิวัฒนาการ “Neutral theory” โดยวิเคราะหคาทางสถิติ
วาขอมูลมีการเบี่ยงเบนไปจากสมดุลมากนอยเพียงใด ดวยโปรแกรม DnaSP version 5.10.01 
(Librado and Rozas, 2009) ดวยคาตอไปนี ้ 
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- Tajima’s test (Tajima, 1989) เปนการทดสอบคาทางสถิติโดยพิจารณาจากคา 
nucleotide diversity ของ π (Nei, 1987) และคา nucleotide diversity ของ θw (Watterson, 1975) 

 
- D* (Fu and Li, 1993) เปนการทดสอบคาทางสถิติโดยพิจารณาจากคาความ

แตกตางระหวางจํานวนตัวอยางที่เกดิ  mutation แบบเดยีวเพยีงหนึ่งตัวอยาง (singletons) และ
จํานวนตัวอยางทั้งหมดที่เกิด mutation 

-  F* (Fu and Li, 1993) เปนการทดสอบคาทางสถิติโดยพิจารณาจากคาความ
แตกตางระหวางจํานวนตัวอยางที่เกดิ mutation แบบเดยีวเพยีงหนึ่งตัวอยาง และจํานวนคาเฉลี่ยของ
ความแตกตางของนิวคลีโอไทดระหวางคูตวัอยาง 

 
        วิเคราะหโครงสรางของประชากรดวย AMOVA (Analysis of Molecular Variance 

Approach) โดยวิเคราะหคา Fixation Index: FST  และเปรียบเทียบคา FST ระหวางคูประชากร 
(pairwise difference) (Excoffier et al., 1992)  ดวยโปรแกรม Arlequin version 3.5.1.2 (Excoffier and 
Lischer, 2010) ทั้งแบบรวมขอมูล INDEL และไมรวมขอมูล INDEL   

 
        สรางแผนผัง haplotype ตางๆลงในประชากร และสราง haplotype network ดวยวิธี 

median-joining โดยใชโปรแกรม Network 4.6.0.0 (http://www.fluxusengineering.com)  เพื่อ
วิเคราะหความสัมพันธของ haplotype ที่พบ โดยมีตัวอยาง outgroup ไดแก Dalbergia glomeriflora                
(เก็ดขาว) 
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ผลและวิจารณ 
 

1.  การทดสอบวิธีสกัดดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมจากสวนเปลือกไมชั้นใน เนือ้ไมสวนกระพี้ และใบ ของ  
ตนพะยงู 

 
 ดวยปญหาการลักลอบตัดไมพะยูงในปจจบุัน ซ่ึงไมสวนใหญมักอยูในรูปไมทอน 
การศึกษาวิธีการสกัดดีเอ็นเอที่เหมาะสมจากเปลือกไมและเนื้อไมของตนพะยูงจึงเปนสิ่งจําเปนเพือ่
นําดีเอ็นเอทีไ่ดจากเปลือกและเนื้อไมไปใชในการตรวจสอบแหลงที่มาหรือพิสูจนเอกลักษณของไม
พะยูง ซ่ึงลักษณะสารละลายดีเอ็นเอที่มีคณุภาพที่ดนีั้นไมควรมีการปนเปอนของสารประกอบตางๆ 
เชน polysaccharide polyphenol และสารทุติยภูมิอ่ืนๆ โดยคุณภาพของสารละลายดีเอ็นเอที่ดีจะมี
โอกาสประสบความสําเร็จในการทํา PCR ไดมาก ซ่ึงการทํา PCR ถือเปนเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญที่
ใชในการศึกษาดานพันธุศาสตรโมเลกุล เชน การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม การศึกษา
โครงสรางทางพันธุกรรม นอกจากนี้ขอดีของการสกัดดีเอ็นเอจากเปลอืกไมและเนื้อไมคือ งายตอ
การเกบ็ตวัอยางกรณีที่ไมสามารถเก็บตัวอยางใบถึงหรือเมื่อเกิดโรคระบาดตางๆจากใบ   
 
สวนของตนพะยูงไดแก เปลอืกไมช้ันใน เนื้อไมสวนกระพี้ และใบสามารถสกัดดีเอ็นเอไดทั้งหกวธีิ 
โดยใหปริมาณและคณุภาพของสารละลายดีเอ็นเอแตกตางกัน ผลจากการวดัดวยวธีิ electrophoresis 
แสดงในภาพที่ 6 และผลจากการวดัดวยเครื่อง spectrophotometer แสดงในตารางที่ 9 ปริมาณ        
ดีเอ็นเอเมื่อวัดดวยเครื่อง spectrophotometer มีคาตั้งแต 1.8 ถึง 2387.5 นาโนกรัมตอไมโครลิตร 
โดยวิธีประยุกตของ Doyle and Doyle (1990) ใหปริมาณดีเอ็นเอตั้งแต 141.2 ถึง 2387.5 นาโนกรัม
ตอไมโครลิตร สวนวิธีของ Novaes et al. (2009) และวิธีประยุกตของ Scott and Playford (1996) 
ใหปริมาณดีเอน็เอตั้งแต 25 ถึง 627.8 นาโนกรัมตอไมโครลิตร สวนวิธีที่เหลือคือ วิธีประยุกตของ 
Jobes et al. (1995) วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) และวิธีที่ใชชุดสกัด Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) ใหปริมาณดีเอ็นเอตั้งแต 1.8 ถึง 446.9 นาโนกรัมตอไมโครลิตร อยางไรกต็ามปริมาณ       
ดีเอ็นเอทีว่ัดไดจากเครื่อง spectrophotometer อาจไมสอดคลองกับผลที่ไดจากการทํา
electrophoresis เนื่องจากสารละลายดีเอ็นเอในบางตัวอยางมีสีน้ําตาล และบางตัวอยางมีลักษณะ
เหนยีวซ่ึงเกดิจากสารทุติยภมูิที่ตกคางอยู นอกจากนี้ยังรวมถึงปจจยัอ่ืนๆเชน การทีม่ีสาร CTAB 
ตกคาง สารเหลานี้จะไปบดบังการวัดคาดดูกลืนแสงซึ่งทําใหคาที่ไดจากเครื่อง spectrophotometer 
ไมถูกตองทั้งหมด (Drábková et al., 2002)  ซ่ึงการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพดีเอน็เอจึงควรทํา
ควบคูกันไปทัง้การวัดดวยเครื่อง spectrophotometer และวัดดวยวิธี electrophoresis 
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การวัดความบริสุทธของสารละลายดีเอ็นเอดวยเครื่อง spectrophotometer โดยทัว่ไป
สารละลายดีเอ็นเอบริสุทธจะมีคาดูดกลืนแสงที่ A260/A280 ประมาณ 1.8 ถามีการปนเปอนโปรตีน
หรือ phenol คา A260/A280  จะนอยกวา 1.8 หรือถามีการปนเปอนของ RNA คา A260/A280  จะ
ประมาณ 2.0 (Sambrook et al., 1989) จากผลการศึกษาจะเหน็ไดวาวิธีประยุกตของ Doyle and 
Doyle (1990) ใหปริมาณดีเอน็เอในระดับสงู แตเมื่อดูคาความบริสุทธ A260/A280 มีคาต่ํากวา 1.8 มาก 
แสดงถึงการปนเปอนโปรตนีในปริมาณทีสู่ง รวมถึงสีของสารละลายดีเอ็นเอที่คอนไปทางสีน้ําตาล
ทั้งสวนของ เปลือกไม เนื้อไม และใบ ซ่ึงแสดงถึงมีการปนเปอนของสารประกอบ phenolic ใน
ปริมาณสูงเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืนๆ แสดงในภาพที่ 6 (ก) สําหรับวิธีของ Novaes et al. (2009) ใหคา 
A260/A280 ใกลเคียง 2.0 แสดงไดวามีสารละลายอารเอ็นเอปนอยู และเมือ่ตรวจสอบดวยวิธี 
electrophoresis แสดงใหเห็นแถบอารเอ็นเอที่อยูตรงกลาง gel ไดชัดเจนดังภาพที่ 6 (ง)  นอกจากนี้
ยังพบวาสีของสารละลายดีเอ็นเอในสวนของเปลือกไมยังคงเปนสีน้ําตาลอยู แสดงไดวามีการ
ปนเปอนของสารประกอบฟโนลิกหลงเหลืออยู สวนวธีิประยุกตของ Jobes et al . (1995) และวิธี
ประยุกตของ Scott and Playford (1996) ใหคาความบรสุิทธ A260/A280 สวนใหญต่ํากวา 1.8 แสดงถงึ
คุณภาพดีเอ็นเอที่ไมบริสุทธเชนกัน รวมถึงสีของสารละลายดีเอ็นเอมีสีเหลืองและสีน้าํตาลหลง
เหลืออยูในบางตัวอยาง สวนวิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) และวธีิที่ใชชุดสกัดสําเร็จรูป 
Dneasy Plant minikit (Qiagen) ใหสีของสารละลายดีเอ็นเอใสทุกตัวอยาง แสดงวาไมมี
สารประกอบฟโนลิกหลงเหลืออยู อยางไรก็ตาม 2 วิธีดังกลาวใหปริมาณดีเอน็เอทีค่อนขางนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกบัวิธีอ่ืนๆ 

 
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของสารละลายดีเอ็นเอจากสวนตางๆที่ใชสกัด พบวาสารละลาย     

ดีเอ็นเอที่สกัดไดจากสวนใบทั้งในสภาพทีเ่ก็บในสารดูดความชื้นและเก็บที่ -20 องศาเซลเซียส มี
ความเหนียวและเปนวุน ซ่ึงลักษณะดังกลาวพบทุกวิธีทีส่กัดจากตวัอยางใบ แสดงใหเห็นวาใบ
พะยูงมีปริมาณสาร polysaccharide คอนขางสูง สาร polysaccharide เปนสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ
โดยเหน็ไดจากการที่มีสารละลายดีเอน็เอตกคางอยูภายในหลุมดานบนของ gel เมื่อเมื่อตรวจสอบ
ดวยวิธี electrophoresisโดยโมเลกุลเหลานีไ้ปเกาะกับดีเอน็เอแลวทําใหไมสามารถเคลื่อนตัวผานgel
ไดแสดงดังภาพที่ 6 ในตวัอยางที่ 7 8 9 12 และ 13 ของทกุวิธี ยกเวนวิธีที่ใชชุดสกัดสาํเร็จรูป 
Dneasy Plant minikit (Qiagen) ผลที่ไดนีส้อดคลองกับที่ Ribeiro and Lovato (2007) กลาววาใบไม
ในสกุลพะยูง มีปริมาณสารทุติยภูมใินปรมิาณสูงจึงทาํใหสารละลายดเีอ็นเอที่สกัดไดมีลักษณะเปน
เมือกเหนียว สวนสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดไดจากตัวอยางเปลือกไมและเนื้อไมนั้นไมมีลักษณะ
เหนยีว ซ่ึงถือเปนขอดีที่สามารถนําไปใชแทนใบจากตนพะยูงได 
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ภาพที่ 6  ปริมาณและคณุภาพของสารละลายดีเอ็นเอของตัวอยางจากตนพะยูงเมื่อสกดัดวยวิธีตางๆ 

วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข)    
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง)             
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ) และวิธีตามแบบDneasy Plant minikit (Qiagen) 
(ฉ) โดยหมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงทีใ่ชทดสอบเรียงตามตารางที่ 2 

(ก) 

(ข) 
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(จ) 
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ตารางที่ 9  ปริมาณและคณุภาพสารละลายดีเอ็นเอที่ไดจากการสกัดดเีอน็เอดวยวิธีตางๆของตัวอยางจากสวนตางๆของตนพะยงู 
 

วิธีสกัดดีเอ็นเอ 
รูปแบบการ
เก็บตัวอยาง 

สวนที่ใช
ทดสอบ 

ความเขมขน
ดีเอ็นเอ 
(ng/μl) 

คุณภาพ      
ดีเอ็นเอ 

A260/A280 

สี
 

* 

ผลการทํา PCR 
trnL intron 

(600 bp) 
ITS 

(700bp) 
trnC-ycf6 
(1,000bp) 

trnT-trnL 
(1,300bp) 

วิธีประยกุตของ silica gel (1) เปลือกไม1 1363.2 0.91 3 / / / - 

Doyle and Doyle silica gel (2) เปลือกไม2 1223.3 1.15 3 / / / - 

 (1990) silica gel (3) เปลือกไม3 266.7 1.17 2 / / / / 

  silica gel (4) เนื้อไม1 352 1.92 0 / / / / 

  silica gel (5) เนื้อไม2 298.9 1.45 1 / / / - 

  silica gel (6) เนื้อไม3 921.6 0.94 2 / / / - 

  silica gel (7) ใบ1 366.7 1.65 2 / / / - 

  silica gel (8) ใบ2 386.4 1.55 2 / / / - 

  silica gel (9) ใบ3 456.2 1.83 1 / / / / 

  อุณหภูมิหอง (10) เปลือกไม4 1341.9 1.22 3 / - - - 

  อุณหภูมิหอง (11) เปลือกไม5 2387.5 0.85 3 / - - - 

  -20°C (12) ใบ6 141.2 1.77 0 / / / / 

  -20°C (13) ใบ7 274.8 1.82 0 / / / / 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 

        

 

วิธีสกัดดีเอ็นเอ 
รูปแบบการ
เก็บตัวอยาง 

สวนที่ใช
ทดสอบ 

ความเขมขน
ดีเอ็นเอ 
(ng/μl) 

คุณภาพ      
ดีเอ็นเอ 

A260/A280 

สี
 

* 

ผลการทํา PCR 

trnL intron 
(600 bp) 

ITS  
(700bp) 

trnC-ycf6 
(1,000bp) 

trnT-trnL 
(1,300bp) 

วิธีประยกุตของ silica gel (1) เปลือกไม1 64.4 1 0 / / - - 

Jobes et al. (1995) silica gel (2) เปลือกไม2 27.4 1.21 0 / / / - 

  silica gel (3) เปลือกไม3 14.1 1.07 0 / / / / 

  silica gel (4) เนื้อไม1 52.3 1.75 0 / / / - 

  silica gel (5) เนื้อไม2 43.3 1.8 0 / / / - 

  silica gel (6) เนื้อไม3 162.9 1.64 0 / / / - 

  silica gel (7) ใบ1 16.9 1.55 0 / / / / 

  silica gel (8) ใบ2 8.2 1.58 0 / / / / 

  silica gel (9) ใบ3 23.9 1.67 0 / / / / 

  อุณหภูมิหอง (10) เปลือกไม4 118.7 1.36 1 / / / - 

  อุณหภูมิหอง (11) เปลือกไม5 81.1 1.16 0 / - / - 

  -20°C (12) ใบ6 1.8 1.02 0 / / / / 

  -20°C (13) ใบ7 7.1 1.36 0 / / / / 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
   

 

วิธีสกัดดีเอ็นเอ 
รูปแบบการ
เก็บตัวอยาง 

สวนที่ใชทดสอบ 
ความเขมขน
ดีเอ็นเอ 
(ng/μl) 

คุณภาพ      
ดีเอ็นเอ 

A260/A280 

สี 
* 

ผลการทํา PCR 

trnL intron 
(600 bp) 

ITS 
(700bp) 

trnC-ycf6 
 (1,000bp) 

trnT-trnL 
(1,300bp) 

วิธีประยกุตของ silica gel (1) เปลือกไม1 382 1.58 1 - - - - 

Scott and Playford silica gel (2) เปลือกไม2 409.7 1.68 1 / / / - 

 (1996) silica gel (3) เปลือกไม3 269.5 1.5 1 / / / / 

  silica gel (4) เนื้อไม1 67.7 0.89 0 / / / / 

  silica gel (5) เนื้อไม2 133.8 1.43 0 / / / - 

  silica gel (6) เนื้อไม3 139.4 1.32 0 / / / / 

  silica gel (7) ใบ1 269.4 1.8 0 / / / / 

  silica gel (8) ใบ2 256.7 1.95 0 / / / / 

  silica gel (9) ใบ3 279.1 1.81 0 / / / / 

  อุณหภูมิหอง (10) เปลือกไม4 594.9 1.6 2 / - / - 

  อุณหภูมิหอง (11) เปลือกไม5 627.8 1.21 2 / - - - 

  -20°C (12) ใบ6 107.8 1.75 0 / / / / 

  -20°C (13) ใบ7 118.4 1.8 0 / / / / 
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วิธีสกัดดีเอ็นเอ 
รูปแบบการเก็บ

ตัวอยาง 
สวนที่ใช
ทดสอบ 

ความเขมขน
ดีเอ็นเอ 
(ng/μl) 

คุณภาพ      
ดีเอ็นเอ 

A260/A280 

สี 
* 

ผลการทํา PCR 

trnL intron 
(600 bp) 

ITS 
 (700bp) 

trnC-ycf6 
 (1,000bp) 

trnT-trnL 
(1,300bp) 

วิธีของ silica gel (1) เปลือกไม1 330.7 1.83 2 - / - - 

Novaes et al.  silica gel (2) เปลือกไม2 500.4 1.94 2 / / / - 

 (2009) silica gel (3) เปลือกไม3 445.1 1.59 2 / / / - 

  silica gel (4) เนื้อไม1 335.6 1.93 0 / / / / 

  silica gel (5) เนื้อไม2 185.3 2.03 0 / / / / 

  silica gel (6) เนื้อไม3 331.7 1.9 0 / / / / 

  silica gel (7) ใบ1 25.3 1.21 0 / / - - 

  silica gel (8) ใบ2 441.4 2.01 0 / / / / 

  silica gel (9) ใบ3 427.2 2.01 0 / / / / 

  อุณหภูมิหอง (10) เปลือกไม4 495.3 1.66 2 / / - - 

  อุณหภูมิหอง (11) เปลือกไม5 498.3 1.67 2 / / - - 

  -20°C (12) ใบ6 524.1 1.73 0 / / / / 

  -20°C (13) ใบ7 271.8 1.89 0 / / / / 47 

 

ตารางที่ 9  (ตอ) 
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วิธีสกัดดีเอ็นเอ 
รูปแบบการเก็บ

ตัวอยาง 
สวนที่ใช
ทดสอบ 

ความเขมขน
ดีเอ็นเอ 
(ng/μl) 

คุณภาพ      
ดีเอ็นเอ 

A260/A280 

สี 
* 

ผลการทํา PCR 

trnL intron 
(600 bp) 

ITS 
 (700bp) 

trnC-ycf6 
 (1,000bp) 

trnT-trnL 
(1,300bp) 

วิธีประยกุตของ silica gel (1) เปลือกไม1 118.6 1.09 0 / / / / 

Sharma et al.  silica gel (2) เปลือกไม2 236.5 1.48 0 / / / / 

 (2002) silica gel (3) เปลือกไม3 94.9 1.02 0 / / / / 

  silica gel (4) เนื้อไม1 16.7 1.44 0 / / / / 

  silica gel (5) เนื้อไม2 12.9 1.66 0 / / / / 

  silica gel (6) เนื้อไม3 76.7 1.8 0 / / / / 

  silica gel (7) ใบ1 21.5 1.64 0 / / / / 

  silica gel (8) ใบ2 16.7 1.65 0 / / / / 

  silica gel (9) ใบ3 21.3 1.49 0 / / / / 

  อุณหภูมิหอง (10) เปลือกไม4 446.9 1.53 0 / / / / 

  อุณหภูมิหอง (11) เปลือกไม5 315.1 1.04 0 / / / / 

  -20°C (12) ใบ6 4.9 1.29 0 / / / / 

  -20°C (13) ใบ7 35.6 1.73 0 / / / / 

48 
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วิธีสกัดดีเอ็นเอ 
รูปแบบการเก็บ

ตัวอยาง 
สวนที่ใช
ทดสอบ 

ความ
เขมขนดี
เอ็นเอ 

คุณภาพ      
ดีเอ็นเอ 

A260/A280 

สี
 

* 

ผลการทํา PCR 

trnL intron 
(600 bp) 

ITS 
 (700bp) 

trnC-ycf6 
 (1,000bp) 

trnT-trnL 
(1,300bp) 

QIAGEN KIT silica gel (1) เปลือกไม1 28.9 1.55 0 / / / / 

  silica gel (2) เนื้อไม1 11.6 1.4 0 / / / / 

  silica gel (2) ใบ1 25.9 1.64 0 / / / / 

  อุณหภูมิหอง (4) เปลือกไม4 27.2 1.48 0 / / / / 

  -20°C (5) ใบ6 86.6 1.75 0 / / / / 
 
หมายเหตุ   * สีของสารละลายดีเอ็นเอ 0 = สีใส  1 = สีเหลือง  2 = สีน้ําตาลออน  3 = สีน้ําตาลเขม 
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การทดสอบการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอดวยเทคนิค PCR เปนวิธีวัดความสําเร็จของการสกัด    
ดีเอ็นที่สําคัญ ผลการทํา PCR จากสวนคลอโรพลาสตจีโนมจํานวนสามสวนและจากนิวเคลียร
จีโนมจํานวนหนึ่งสวน สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นไดทั้งในสวนคลอโรพลาสตและนวิเคลียรจีโนม 
ซ่ึงความสามารถในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแตกตางกนัในแตละตวัอยางและในแตละวิธีสกัดแสดง
ดังภาพที่ 7-10 และตารางที่ 9  

 
ผลการทดสอบพบวาการทํา PCR ขนาดเลก็สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดงายกวาการทํา 

PCR ขนาดใหญ โดยสารละลายดีเอ็นเอทีส่กัดไดจากตวัอยางใบสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดงาย
กวาสวนของเปลือกไมและเนื้อไม การที่สวนเปลือกไมและเนื้อไมสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได
ยากกวานัน้เนือ่งมาจากคุณสมบัติของเปลือกและเนื้อไมมกีารสะสมของสารที่เปนตัวยบัยั้ง 
(inhibitors) ในปฏิกิริยาการทํา PCR เชน คารโบไฮเดรตจากเซลลูโลส หรือฟนอลจากลิกนนิ 
(Andrew, 2007) โดยเฉพาะตัวอยางเปลือกไมที่เก็บที่อุณหภูมิหองลักษณะตัวอยางนี้เปรียบไดกับ
ตัวอยางไมที่ไมมีชีวิต ซ่ึงมีการสลายของดีเอ็นเอเปนชิ้นเล็กๆอยูตลอด (Deguilloux et al., 2002) จึง
ทําใหโอกาสในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอที่มขีนาดใหญยิ่งทําไดยากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการเพิ่มปรมิาณดีเอน็เอของสารละลายดีเอ็นเอที่สกัดไดในแตละวิธีพบวาวิธีประยกุตของ 
Sharma et al. (2002) และวิธีที่ใชชุดสกัดสาํเร็จรูป Dneasy Plant minikit (Qiagen) สามารถเพิ่ม
ปริมาณดีเอ็นเอไดทุกตวัอยางคิดเปน 100% สวนวิธีอ่ืนๆสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอไดคิดเปน
สัดสวนตางๆดังนี้ วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) คิดเปน 82.7% วิธีประยกุตของ Scott and 
Playford (1996) และวิธีของ Novaes et al. (2009) คิดเปน 78.8% และวธีิประยุกตของ Doyle and 
Doyle (1990) คิดเปน 76.9%   

 
 ผลดังกลาวแสดงใหเปนวาวธีิประยุกตของ Sharma et al. (2002) มีความเหมาะสมในการ
สกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางพะยูงมากที่สุดเนือ่งจากประสบความสําเร็จในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได
ทุกตัวอยางรวมถึงตวัอยางทีอ่ยูในสภาพไมทอนหรือตัวอยางไมที่ไมมชีีวิต สวนวิธีทีใ่ชชุดสกัด
สําเร็จรูป Dneasy Plant minikit (Qiagen) ซ่ึงเปนวิธีที่ใชเวลาสั้นและมีวธีิการไมยุงยาก ใหผลที่มี
ประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ตามยังมีขอจํากดัในเรื่องคาใชจายที่คอนขางสูง  
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ภาพท่ี 7  ความสําเร็จของการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในสวน trnL intron ของดีเอ็นเอจากตนพะยูงใน

แตละตัวอยางท่ีใชวิธีสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี ้
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข)    
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง)             
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยท่ีหมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงท่ีใชทดสอบเรียงตาม
ตารางท่ี 2 

(ก) 

(ข) 
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(จ) 

(ฉ) 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9 10
 

11
 

12
 

13
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9 10
 

11
 

12
 

13
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9 10
 

11
 

12
 

13
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9 10
 

11
 

12
 

13
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9 10
 

11
 

12
 

13
 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
  

500 bp 
1,000 bp 
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1,000 bp 
1,500 bp 
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ภาพท่ี 8  ความสําเร็จของการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในสวน ITS  ของดีเอ็นเอจากตนพะยงูในแตละ

ตัวอยางท่ีใชวธีิสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี้ 
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข)    
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง)              
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยท่ีหมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงท่ีใชทดสอบเรียงตาม
ตารางท่ี 2 

(ก) 

(ข) 

(ค) 

(ง) 

(จ) 

(ฉ) 
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ภาพท่ี 9  ความสําเร็จของการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในสวน trnC-ycf6 ของดีเอ็นเอจากตนพะยูงในแต

ละตัวอยางท่ีใชวิธีสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี ้
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข)    
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง)               
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยท่ีหมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงท่ีใชทดสอบเรียงตาม
ตารางท่ี 2 

(ก) 
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(ค) 

(ง) 

(จ) 

(ฉ) 
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1,000 bp 
1,500 bp 
2,000 bp 
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1,500 bp 
2,000 bp 
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ภาพท่ี 10  ความสําเร็จของการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในสวน trnT– trnL ของดีเอ็นเอจากตนพะยูงใน

แตละตัวอยางท่ีใชวิธีสกัดดีเอ็นเอแตกตางกันดังนี ้
วิธีประยกุตของ Doyle and Doyle (1990) (ก) วิธีประยกุตของ Jobes et al . (1995) (ข)    
วิธีประยกุตของ Scott and Playford (1996) (ค) วิธีของ Novaes et al. (2009) (ง)             
วิธีประยกุตของ Sharma et al. (2002) (จ)  และวิธีตามแบบ Dneasy Plant minikit 
(Qiagen) (ฉ) โดยท่ีหมายเลขดานบนแทนสวนตางๆของพะยูงท่ีใชทดสอบเรียงตาม
ตารางท่ี 2 
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 2.  ความหลากหลายและโครงสรางทางพนัธุกรรมของไมพะยูง 
 
 การศึกษาความหลากหลายและโครงสรางทางพันธุกรรมของไมพะยงูโดยการวิเคราะห
ลําดับนิวคลีโอไทดจากสวนคลอโรพลาสตจีโนมที่เปน intron และ intergenic spacer ซ่ึงคัดเลือก
สวนที่ใชศกึษาทั้งหมด 8 สวนที่เปน universal ไดแก trnL intron  trnL-trnF  psbB-psbF  trnS-trnG  
psbA-trnH  rpl32-ndhF  trnV-trnM และ trnC- ycf6 สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยการทํา PCR 
โดยมีขนาดแตกตางกันดังตารางที่  10 และผลที่ไดจากการทดสอบและวิเคราะหพบวามีสวนที่มี   
ความผันแปร 3 สวน ไดแกสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC- ycf6 โดยผลการทํา PCR จาก        
3 สวนดังกลาวแสดงดังภาพที่ 11 
 
ตารางที่ 10  ขนาดดีเอน็เอทีไ่ดจากการการเพิ่มปริมาณดเีอ็นเอจากสวนตางๆของคลอโรพลาสต   

       จีโนมที่ใชศึกษาในไมพะยูง 
 

สวนที่ใชศกึษา  ขนาด (คูเบส) 

trnL intron  580 

trnL- trnF spacer  450 

psbB-psbF spacer  830 

trnS- trnG spacer  600 

psbA-trnH spacer  450 

rpl32-ndhF spacer  900 

trnV- trnM spacer  900 

trnC- ycf6 spacer  1,000 
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ภาพที่ 11  ขนาดดีเอ็นเอทีไ่ดจากการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากสวนตางๆของคลอโรพลาสตจีโนม   
                 ไดแกสวน trnS-trnG  ขนาดประมาณ 600 คูเบส สวน trnV-trnM ขนาดประมาณ 900         
                 คูเบส และสวน trnC- ycf6  ขนาดประมาณ 1,000 คูเบส จากตัวอยางของไมพะยูง 
 

2.1 ความผันแปรของคลอโรพลาสตดีเอ็นเอสวน  trnS-trnG trnV-trnM และ                     
trnC-ycf6 

 
ผลการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจากคลอโรพลาสตจีโนมจํานวน 3 สวนไดแก 

trnS-trnG trnV-trnM และ trnC- ycf6 ซ่ึงตัดลําดับนิวคลีโอไทดสวน primer และสวนที่ติดกับ 
primer ที่ไมมีความชัดเจนออก โดยใชตัวอยางพะยูงศึกษาทั้งหมด 108 ตัวอยาง รวม 10 ประชากร 
ตําแหนงตางๆของลําดับนิวคลีโอไทดในแตละสวนที่มคีวามผันแปรเปนดังนี ้

 
ลําดับนิวคลีโอไทดของสวน trnS-trnG มีความยาวรวม 469 นวิคลีโอไทด ตําแหนงที่

มีความผันแปรรวม 3 ตําแหนง ซ่ึงเปนตําแหนง SNP ทั้งหมดดังนี้ ตําแหนงที่ 136 มีการ
เปลี่ยนแปลงลาํดับนิวคลีโอไทดจาก T เปน G (transversion) ตําแหนงที ่387 มีการเปลี่ยนแปลง
ลําดับนิวคลีโอไทดจาก T เปน C (transition) และตําแหนงที่ 412 มีการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอ-
ไทดจาก G เปน A (transition) แสดงดังตารางที่ 11 สวนลําดับนิวคลีไอดทั้งหมดแสดงใน 
ภาคผนวก ข 

 
ลําดับนิวคลีโอไทดของสวน trnV-trnM มีความยาวรวม 653-664 นิวคลีโอไทด 

ตําแหนงที่มีความผันแปรรวม 3 ตําแหนง โดยเปน SNP 1 ตําแหนงและสวนที่เปน INDEL 2 
ตําแหนง ตําแหนง SNP 1 ตําแหนงไดแก ตําแหนงที่ 621 มีการเปลี่ยนแปลงลําดับนวิคลีโอไทดจาก 

500 

1,000 

trnS-trnG   trnV-trnM  trnC-ycf6  
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A เปน C (transversion) และสวนที่เปน INDEL 2 ตําแหนง ตําแหนงแรกไดแกลําดับนิวคลีโอไทด
ที่ 128 ถึง133 มี INDEL รวม 6 นิวคลีโอไทด และตําแหนงที่สองไดแกลําดับนิวคลีโอไทดที่ 258 ถึง 
262 มี INDEL รวม 5 นิวคลีโอไทด แสดงดังตารางที่ 12 สวนลําดับนวิคลีโอไทดทั้งหมดแสดงใน
ภาคผนวก ข 

 
ลําดับนิวคลีโอไทดของสวน trnC-ycf6 มีความยาวรวม 708 นิวคลีโอไทด ตาํแหนงที่

มีความผันแปรรวม 4 ตําแหนง ซ่ึงเปนตําแหนง SNP ทั้งหมด ไดแก ตําแหนงที่ 206 มกีาร
เปลี่ยนแปลงลาํดับนิวคลีโอไทดจาก T เปน G (transversion) ตําแหนงที ่390 มีการเปลี่ยนแปลง
ลําดับนิวคลีโอไทดจาก T เปน G (transversion) ตําแหนงที่ 701 มีการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอ-
ไทดจาก C เปน T (transition) และตําแหนงที่ 702 มีการเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดจาก T เปน 
G (transversion) แสดงดังตารางที่ 13 สวนลําดับนิวคลีไอดทั้งหมดแสดงในภาคผนวก ข 

 
เมื่อวิเคราะหรวมลําดับนวิคลีโอไทดสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขา

ดวยกัน มีความยาวรวม 1,830-1,841 นิวคลีโอไทด ตําแหนงที่มีความผนัแปรรวม 10 ตําแหนง เปน
ตําแหนง SNP 8 ตําแหนง และตําแหนง INDEL 2 ตําแหนง โดยสวนที่มีความผันแปรสูงสุดไดแก 
trnC-ycf6 แสดงดังตารางที่ 14 สําหรับตําแหนง SNP ทั้งหมดพบวาเปนแบบ transition รวม 3 
ตําแหนง และเปนแบบ transversion รวม 5 ตําแหนง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงลําดับนิวคลีโอไทดที่เปน
แบบ transversion มีจํานวนมากกวาแบบ transition เนื่องจากในคลอโรพลาสตจีโนมมีสัดสวนของ
ลําดับนิวคลีโอไทด AT ที่สูงกวา CG (Kelchner, 2000) 

 
ตารางที่ 11  Haplotype ของสวน trnS-trnG ตําแหนงลําดับนิวคลีโอไทดที่มีความผนัแปร และการ 
                    ปรากฏในแตละประชากรของไมพะยูง  
 

ha
plo

typ
e SNP SNP SNP   

                                        ประชากร 
1 3 4  
3 8 1  
6 7 2 MS TB DU PM PS KM NM PC VK VL รวม 

hSG1 T T G 8 11 10 6 11 10 11 12 10 10 99 
hSG2 G T G - - - 5 - 1 - - - - 6 
hSG3 T C G 2 - - - - - - - - - 2 
hSG4 T C A - - - - - - 1 - - - 1 
รวม    10 11 10 11 11 11 12 12 10 10 108 
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ตารางที่ 12  Haplotype ของสวน trnV-trnM ตําแหนงลําดับนิวคลีโอไทดที่มีความผนัแปร และการ 
                    ปรากฏในแตละประชากรของไมพะยูง  
 

ha
plo

typ
e Indel  Indel  SNP   

ประชากร 
  

1 2 6 
2 5 2 
8 8 1 MS TB DU PM  PS KM NM PC VK VL รวม 

hVM1 a b A 2 6 10 11 11 9 7 12 10 10 88 
hVM2 a b C - - - - - 2 - - - - 2 
hVM3 0 0 A 8 - - - - - -  - - - 8 
hVM4 0 b A - 5 - - - - 5 -  - - 10 
รวม       10 11 10 11 11 11 12 12 10 10 108 

 
หมายเหตุ  0 แทนการเกดิ INDEL โดยไมปรากฏลําดับนิวคลีโอไทด    

a แทนการเกิด INDEL โดยปรากฏลําดับนิวคลีโอไทด ACAATC  
     b แทนการเกิด INDEL โดยปรากฏลําดบันิวคลีโอไทด AGTAT 
 

ตารางที่ 13  Haplotype ของสวน trnC-ycf6 ตําแหนงลําดับนิวคลีโอไทดที่มีความผนัแปร และการ 
                    ปรากฏในแตละประชากรของไมพะยูง  
 

ha
plo

typ
e SNP SNP SNP SNP 

ประชากร 2 3 7 7 
0 9 0 0 
6 0 1 2 MS TB DU PM  PS KM NM PC VK VL รวม 

hCN1 T T C T 10 7 5 11 11 11 6 9 6 10 86 
hCN2 T G C T - 4 - - - - 5 - - - 9 
hCN3 G T C T - - - - - - 1 - - - 1 
hCN4 T T C G - - 5 - - - - - 4 - 9 
hCN5 T T T T - - - - - - - 3 - - 3 
รวม         10 11 10 11 11 11 12 12 10 10 108 
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ตารางที่ 14  Haplotype ที่ไดจากการวิเคราะหรวมลําดบันิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน ตําแหนงของลําดับ                                   

นิวคลีโอไทดที่มีความผันแปร และการปราฏในแตละประชากรของไมพะยูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  0 แทนการเกดิ INDEL โดยไมปรากฏลําดับนิวคลีโอไทด    

a แทนการเกิด INDEL โดยปรากฏลําดับนิวคลีโอไทด ACAATC และ b แทนการเกิด INDEL โดยปรากฏลําดบันิวคลีโอไทด AGTAT 

ha
plo

typ
e 

  
 SNP 

trnS-trnG trnV-trnM   
SNP 

trnC-petN1R 

ประชากร SNP SNP   InDel   InDel SNP SNP SNP SNP 
1 3 4 1 2 6 2 3 7 7 
3 8 1 2 5 2 0 9 0 0 
6 7 2 8 8 1 6 0 1 2 MS TB DU PM PS KM NM PC VK VL รวม 

H1 T T G a b A T T C T - 6 5 6 11 8 5 9 6 10 66 
H2 G T G a b A T T C T - - - 5 - 1 - - - - 6 
H3 T C G a b A T T C T 2 - - - - - - - - - 2 
H4 T C A a b A T T C T - - - - - - 1 - - - 1 
H5 T T G 0  0 A T T C T 8 - - - - - - - - - 8 
H6 T T G 0  b A T G C T - 4 - - - - 5 - - - 9 
H7 T T G 0  b A T T C T - 1 - - - - - - - - 1 
H8 T T G a b A G T C T - - - - - - 1 - - - 1 
H9 T T G a b A T T C G - - 5 - - - - - 4 - 9 
H10 T T G a b C T T C T - - - - - 2 - - - - 2 
H11 T T G a b A T T T T - - - - - - - 3 - - 3 
รวม                     10 11 10 11 11 11 12 12 10 10 108 
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2.2  ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 
 

 ผลการวิเคราะหความหลากหลายทางพันธุกรรมดวยคา haplotype diversity (h) และ
คา nucleotide diversity (π) จากลําดับนิวคลีโอไทดของคลอโรพลาสตจีโนมสวน trnS-trnG     
trnV-trnM และ trnC-ycf6 และที่รวมลําดบันิวคลีโอไทดทั้ง 3 สวนเขาดวยกันเปนดงันี้  
 
 เมื่อวิเคราะหดวยสวน trnS-trnG คา h และคา π ในแตละประชากรอยูระหวาง            
0-0.545 และ 0-0.00116 ตามลําดับ และวเิคราะหรวมทกุตวัอยางมีคา 0.158 และ 0.00038 ตามลําดับ 
ประชากรที่มคีา h และคา π สูงสุดไดแก อุทยานแหงชาตภิูผาเทิบ จ.มุกดาหาร (PM) แสดงดังตาราง
ที่ 15 
 
 เมื่อวิเคราะหดวยสวน trnV-trnM คา h และคา π ในแตละประชากรอยูระหวาง           
0-0.545 และ 0-0.00049 ตามลําดับ และวเิคราะหรวมทกุตวัอยางมีคา 0.325 และ 0.00006 ตามลําดับ 
ประชากรที่มคีา h สูงสุดไดแก ไดแก อุทยานแหงชาตติาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) และประชากรที่มคีา 
π สูงสุดไดแก ปาโคกขาว จ.มหาสารคาม (KM) แสดงดังตารางที่ 15 
 
 เมื่อวิเคราะหดวยสวน trnC-ycf6 คา h และคา π ในแตละประชากรอยูระหวาง           
0-0.621 และ 0-0.00099 ตามลําดับ และวเิคราะหรวมทกุตวัอยางมีคา 0.354 และ 0.00054 ตามลําดับ 
ประชากรที่มคีา h และคา π สูงสุดไดแก ปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (NM) แสดงดัง
ตารางที่ 15 
 
 เมื่อวิเคราะหโดยรวมลําดับนิวคลีโอไทดของสวน trnS-trnG trnV-trnM และ      
trnC- ycf6 เขาดวยกัน คา h และคา π ในแตละประชากรอยูระหวาง 0-0.697 และ 0-0.00056 
ตามลําดับ และวิเคราะหรวมทุกตัวอยางมคีา 0.608 และ 0.00033 ตามลําดับ ประชากรที่มีคา h และคา 

π สูงสุดไดแก ปาโคกดงเค็ง อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (NM) รองลงมาไดแก ปาดงนาทาม                          
จ.อุบลราชธานี (DU) และอทุยานแหงชาตภิูผาเทิบ จ.มุกดาหาร (PM) รองลงมาอีกไดแก สวนปา
สถานีวนวัฒนวิจัย จ.กําแพงเพชร (VK)  อุทยานแหงชาตติาพระยา จ.บรีุรัมย (TB) ปาโคกขาว              
จ.มหาสารคาม (KM) อุทยานแหงชาตภิแูลนคา จ.ชัยภูม ิ(PC) และ อุทยานแหงชาติเขาใหญ                  
ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) ตามลําดับ สวนประชากรที่มีคา h และคา π เปน 0 ไดแก เวยีงจันทน 
ประเทศลาว (VL) และอุทยานแหงชาตภิูผาเหล็ก จ.สกลนคร (PS) 
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ตารางที่ 15  จาํนวน haplotype (nh) คา haplotype diversity (h) คา nucleotide diversity                        
(π และ θw) และคาที่ไดจากการทดสอบสมดุลทางวิวัฒนาการ (Neutrality Tests)           
ดวยการวเิคราะหลําดับนวิคลีโอไทดรวมจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ                
trnC-ycf6 ของไมพะยูง 

 

   สวน ประชากร nh h π θw Neutrality Tests 
D D* F* 

trnS-trnG MS 2 0.356 0.00076 0.00075 0.015 ns 0.804 ns 0.684 ns 
 TB 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 DU 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 PM 2 0.545 0.00116 0.00073 1.443ns 0.776 ns 1.049 ns 
 PS 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 KM 2 0.182 0.00039 0.00073 -1.129ns -1.289ns -1.399 ns 
 NM 2 0.167 0.00071 0.00141 -1.451ns -1.720 ns -1.865 ns 
 PC 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 VK 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 VL 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 รวม 4 0.158 0.00038 0.00122 -1.215ns -0.603 ns -0.936 ns 
trnV-trnM MS 2 0.356 0.00000 0.00000 - - - 
 TB 2 0.545 0.00000 0.00000 - - - 
 DU 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 PM 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 PS 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 KM 2 0.327 0.00049 0.00051 -0.100 ns 0.776 ns 0.630 ns 
 NM 2 0.530 0.00000 0.00000 - - - 
 PC 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 VK 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 VL 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 รวม 4 0.325 0.00006 0.00029 -0.911 ns 0.488 ns 0.0766ns 
trnC-ycf6 MS 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 TB 2 0.509 0.00072 0.00048 1.186 ns 0.776 ns 0.979 ns 
 DU 2 0.556 0.00079 0.00050 1.464 ns 0.804 ns 1.069 ns 
 PM 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 PS 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 KM 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 NM 3 0.621 0.00099 0.00094 0.1534 ns -0.373 ns -0.273 ns 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

    
 

 
  

สวน ประชากร nh h π θw Neutrality Tests  
D D* F* 

trnC- ycf6 PC 2 0.409 0.00058 0.00047 0.541 ns 0.752 ns 0.787 ns 
 VK 2 0.533 0.00075 0.00050 1.303 ns 0.804 ns 1.026 ns  
 VL 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 รวม 5 0.354 0.00054 0.00108 -0.976 ns -0.282 ns -0.596 ns 
รวม 3  MS 2 0.356 0.00019 0.00019 0.015 ns 0.804 ns 0.684 ns 
  สวน TB 3 0.618 0.00028 0.00019 1.186 ns 0.776 ns 0.979 ns 
 DU 2 0.556 0.00030 0.00019 1.464 ns 0.80424 ns 1.069 ns 
 PM 2 0.545 0.00030 0.00019 1.443 ns 0.776 ns 1.049 ns 
 PS 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 KM 3 0.473 0.00028 0.00037 -0.778 ns -0.330 ns -0.494ns 
 NM 4 0.697 0.00056 0.00072 -0.781 ns -1.286 ns -1.310 ns 
 PC 2 0.409 0.00022 0.00018 0.540 ns 0.752 ns 0.787 ns 
 VK 2 0.533 0.00029 0.00019 1.303 ns 0.804 ns 1.026 ns 
 VL 1 0.000 0.00000 0.00000 - - - 
 รวม 11 0.608 0.00033 0.00083 -1.458 ns -0.378 ns -0.888 ns 
 
หมายเหตุ   จํานวน haplotype (nh) คา haplotype diversity (h) พิจารณาขอมูล INDEL รวมดวย   

คาที่ใชทดสอบสมดุลของประชากร  D คือ Tajima’s D (Tajima, 1989) 
      D* และ F* คือ Fu and Li’s D* and F* (Fu and Li, 1993) 

                    ns คือ ไมมีความแตกตางทางสถิติ (p-value > 0.05) 
 
 เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมพะยูงดวยคา h และคา π            
ในแตละสวนที่ศึกษา พบวาขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnC-ycf6 ใหคาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมสูงสุด โดยมีคา h และคา π รวมเทากับ 0.354 และ 0.00054 ในขณะที่ trnV-trnM มี
คา h และคา π รวมเทากับ 0.325 และ 0.00006 และ trnS-trnG มีคา h และคา π รวมเทากับ 0.158 
และ 0.00038 ตามลําดับ  
 
 ผลการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในครั้งนี้พิจารณาจากคา nucleotide 
diversity (π) ที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนวิคลีโอไทดของสวน trnS-trnG trnV-trnM และ                       
trnC-ycf6 เขาดวยกัน พบวาประชากรไมพะยูงที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงสุดไดแก       
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ปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (NM) (π = 0.00056) รองลงมาคือ ปาดงนาทาม                                
จ.อุบลราชธานี (DU) (π = 0.00030) และ อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ จ.มกุดาหาร (π = 0.00030)     
การที่ประชากร ปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (NM) มีความหลากหลายทางพนัธุกรรม
สูงสุดอาจเนื่องดวยสภาพพืน้ที่ปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (NM)  เปนพื้นที่ปาชุมชนที่มี
การปลูกตนพะยูงเพิ่มเขาไปในพื้นที่ ซ่ึงตนที่ปลูกเพิ่มเขาไปไมทราบแหลงที่มาและขอมูลทาง
พันธุกรรมโดยอาจมีความผนัแปรทางพันธุกรรมอยูกอนแลว จึงทําใหมีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูงกวาในประชากรอื่น สวนประชากรที่ไมมคีวามหลากหลายทางพันธุกรรม ไดแก 
อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร (PS) และเวียงจันทน ประเทศลาว (VL)                            
(π = 0.00000)  
 
 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมพะยูงเฉพาะพื้นที่ปา
ธรรมชาติทั้ง 7 ประชากรไดแก อุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS)                 
อุทยานแหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) ปาดงนาทาม จ.อุบลราชธานี (DU) อุทยานแหงชาติ               
ภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร (PM) อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร (PS) ปาสงวนแหงชาติโคกขาว  
จ.มหาสารคาม (KM) และอทุยานแหงชาตภิูแลนคา จ.ชัยภูมิ (PC) พบวาประชากรปาธรรมชาติที่มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงสุดไดแก ปาดงนาทาม จ.อุบลราชธานี (DU) (π = 0.00030) และ 
อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ จ.มกุดาหาร (π = 0.00030)   
  
 เมื่อเปรียบเทียบขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมระหวางประชากรไมพะยูงที่
เปนสวนปาซึ่งไดแก ประชากรสวนปาของสถานีวนวัฒนวิจัย จ.กําแพงเพชร (VK) เทียบกับ
ประชากรตางๆที่เปนปาธรรมชาติ พบวามรีะดับความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยคา nucleotide 
diversity (π) ที่ใกลเคียงกัน กลาวคือ ประชากรสวนปาสถานีวนวัฒนวิจยั จ.กําแพงเพชร (VK) มีคา 
π เทากับ 0.00029 สวนประชากรตางๆที่เปนปาธรรมชาติมีคา π รวมเทากับ 0.00030 (ไมไดแสดงใน
ตาราง) โดยทัว่ไปแลวระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรที่เปนสวนปามักมีระดับ
ต่ํากวาในประชากรปาธรรมชาติ  เนื่องจากประชากรสวนปาเปนประชากรที่ถูกแบงแยกออกมาเปน
ประชากรยอยๆซ่ึงมีโอกาสเกิดการผสมกนัเองภายในประชากร และสงผลตอความหลากหลายทาง
พันธุกรรมที่อาจลดลง อยางไรก็ตามการวเิคราะหผลในครั้งนี้ใชสวนคลอโรพลาสตจีโนมมาศึกษา 
ซ่ึงโดยทั่วไปมีการถายทอดสารพันธุกรรมผานทางแมเทานั้นจึงอาจไมเห็นการเปลีย่นแปลงของ
ขอมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมมากนัก อีกปจจยัหนึ่งคือลักษณะการเจริญเติบโตของไม
พะยูงโดยทัว่ไปมีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางชา โดยปจจัยเหลานี้ทาํใหระดับความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของไมพะยงูภายในสวนปาและปาธรรมชาติไมแตกตางกัน 
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 เมื่อเปรียบเทียบคาความหลากหลายทางพนัธุกรรมของไมพะยูง (π = 0.00033) กับพชื
อ่ืนๆที่มีการศึกษาในลักษณะเดยีวกันกอนหนานี้พบวาพชืชนิดอื่นสวนใหญมีคา π สูงกวาไมพะยูง 
ดังกลาวตอไปนี้  Ribeiro et al. (2010) วิเคราะหลําดับนวิคลีโอไทดรวมของสวน trnV–trnM และ 
trnL intron จากคลอโรพลาสตจีโนมในตน Brazilian rosewood (D. nigra) ในประเทศบราซิลซ่ึงมี
คา π รวมเทากบั 0.00089 และ Novaes et al. (2010) ที่วิเคราะหลําดับนวิคลีโอไทดรวมของสวน 
trnS-trnG และ trnL-trnL-trnF จากคลอโรพลาสตจีโนมในตน Plathymenia reticulata ที่เปนไมใน
วงศถ่ัวพบวามคีา π รวมเทากบั 0.00250 รวมถึง Cheng et al. (2005) ที่วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
รวมของสวน trnL intron และ trnV-trnM จากคลอโรพลาสตจีโนมในตน Castanopsis carlesii ซ่ึง
เปนไมในวงศ Fagaceae พบวามีคา  π รวมเทากับ 0.00095 อยางไรก็ตามคา π ของไมพะยูงยังมีคา
สูงกวาตน Cinnamomum kanchirae ที่ Kuo et al. (2010) ไดศึกษาไวโดยวเิคราะหลําดับนิวคลีโอ-
ไทดรวมสวน trnL-trnF และ petG-trnP โดยมีคา π เทากับ 0.00016  
 

2.3  การทดสอบสมดุลทางวิวัฒนาการของประชากร 
 

        การทดสอบสมดุลของประชากรโดยใชคา Tajima’s D และ Fu and Li’s D* and F* 
เปนการทดสอบสมดุลทางวิวัฒนาการของประชากรตางๆของไมพะยูงวาเบี่ยงเบนไปจากทฤษฎี 
“Neutral theory “ หรือไม ผลการวิเคราะหคาทางสถิติของลําดับนิวคลีโอไทดจากคลอโรพลาสต
จีโนมสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 และรวมทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน พบวาคาที่ไดแตละ
ประชากรไมมคีวามแตกตางทางสถิติ โดยมีคา p-value > 0.05 แสดงดังตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวา
ประชากรไมพะยูงยังอยูภายใตสมดุลของ “Neutral theory”  เนื่องจากความผันแปรทางพันธุกรรม
ในประชากรไมพะยูงที่ศกึษาไดรับอิทธิพลจากสมดุลระหวาง mutation และ genetic drift  

    
2.4  การกระจายของ haplotype 

 
        Haplotype แบบตางๆ เมื่อวิเคราะหดวยขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดของคลอโรพลาสต
จีโนมสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 และทีร่วมลําดับนิวคลีโอไทดทั้ง 3 สวนเขา
ดวยกันแตกตางกันออกไปในแตละประชากรดังนี ้
 

เมื่อวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG ผลที่ไดคือ มีรูปแบบดีเอ็นเอรวม 
4 haplotype แสดงดังตารางที่ 11 ภาพที่ 12 (ก) และภาคผนวก ข โดย haplotype ที่พบจํานวนมาก
ที่สุดไดแก hSG1 มีจํานวนรวม 99 ตัวอยางจากทั้งหมด 108 ตัวอยาง ซ่ึงพบกระจายในทุกประชากร 
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สวน haplotype ที่พบรองลงมาคือ hSG2 มีจํานวน 6 ตัวอยาง พบที่อุทยานแหงชาตภิูผาเทิบ                    
จ.มุกดาหาร (PM)  สวน hSG3 มีจํานวน 2 ตัวอยาง พบทีอุ่ทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน  
จ.สระบุรี (MS) และ hSG4 มีจํานวน 1 ตัวอยาง พบที่ ปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (NM)  

 
 เมื่อวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnV-trnM ผลที่ไดคือ มีรูปแบบดีเอ็นเอรวม 
4 haplotype แสดงดังตารางที่ 12 ภาพที่ 12 (ข) และภาคผนวก ข โดย haplotype ที่พบจํานวนมาก
ที่สุดไดแก hVM1 จํานวน 88 ตัวอยางจาก 108 ตัวอยาง ซ่ึงกระจายในทกุประชากร สวน haplotype 
ที่พบรองลงมาคือ hVM4 มีจาํนวน 10 ตวัอยาง โดยพบทัง้สองประชากรคือ ปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน 
จ.มหาสารคาม (NM) จํานวน 5 ตัวอยาง และอุทยานแหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) จํานวน 5 
ตัวอยาง รองลงมาอีกคือ hVM3 มีจํานวน 8 ตัวอยาง พบเฉพาะที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญ                       
ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) 
 

เมื่อวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnC-ycf6 ผลที่ไดคือมีรูปแบบดีเอ็นเอรวม 
5 haplotype แสดงดังตารางที่ 13 ภาพที่ 12 (ค) และภาคผนวก ข โดย haplotype ที่พบจํานวนมาก
ที่สุดไดแก hCN1 จํานวน 86 ตัวอยาง จาก 108 ตัวอยาง ซ่ึงกระจายในทุกประชากร haplotype ที่พบ
มากรองลงมาคือ hCN2 และ hCN4  พบจํานวน 9 ตวัอยาง hCN2 พบในปาโคกดงเคง็ อ.นาดูน              
จ.มหาสารคาม (NM) และอทุยานแหงชาตติาพระยา จ.บรีุรัมย (TB) สวน hCN4 พบในปาดงนา-
ทาม จ.อุบลราชธานี (DU) และ สวนปาในสถานีวิจัยวนวฒัวิจยั จ.กําแพงเพชร (VK)  

 
รูปแบบดีเอ็นเอแบบตางๆที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนวิคลีโอไทดของคลอโรพลาสต

จีโนมของสวน trnS-trnG trnV-trnM และtrnC- ycf6 เขาดวยกัน แสดงดังตารางที่ 14 และภาพที่ 13 
(ก) ผลที่ไดคือมีรูปแบบของดีเอ็นเอที่พบรวม 11 haplotype ซ่ึงแตละ haplotype มีการปรากฏใน
สัดสวนที่แตกตางกัน จํานวน haplotype ที่พบในแตละประชากรอยูระหวาง 1-4 haplotype โดย 
haplotype ที่พบเปนจํานวนมากที่สุดคือ H1  มีจํานวน 66 ตัวอยางจากทัง้หมด 108 ตวัอยาง               
ซ่ึงกระจายทกุประชากร ยกเวนอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS)                 
สวน haplotype ที่พบรองลงมาคือ  H6 และ H9 พบจํานวนเทากันคือ 9 ตัวอยาง โดยที่ H6 พบใน    
ปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (NM) อุทยานแหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) สวน H9      
พบในปาดงนาทาม จ.อุบลราชธานี (DU) และสวนปาสถานีวิจยัวนวฒันวิจยั จ.กําแพงเพชร (VK) 
และพบวามีจํานวน 7 haplotype ที่พบเฉพาะประชากรใดประชากรหนึ่ง (unique haplotype) ไดแก 
H3 และ H5 พบเฉพาะประชากรอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) H4 และ 
H8 พบเฉพาประชากรปาโคกดงเค็ง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม (NM) H7 พบเฉพาะประชากรอุทยาน 
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แหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) H10 พบเฉพาะประชากรปาโคกขาว อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม    
(KM) และ H11 พบเฉพาะประชากรอุทยานแหงชาตภิแูลนคา จ.ชัยภูม ิ(PC)  

 
เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของจํานวน haplotype พบวา haplotype ที่วิเคราะห

ไดจากการรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC- ycf6 เขาดวยกันมี
จํานวน haplotype มากถึง 11 haplotype ซ่ึงมากกวาเมื่อวิเคราะหทีละสวน ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบ
จํานวน haplotype ที่วิเคราะหดวยทีละสวนพบวาสวน trnC-ycf6 มีจํานวน haplotype มากสุดคือ 5 
haplotype โดยเปน haplotype ที่เกิดจาก SNP ทั้งหมด สวน trnS-trnG และสวน trnV-trnM มี
จํานวน haplotype เทากันคือ 4 haplotype โดย haplotype ที่พบจากสวน trnS-trnG เกิดจาก SNP 
ทั้งหมด ในขณะที ่haplotype ที่พบจากสวน trnV-trnM เกิดทั้งจากทั้ง SNP และ INDEL 

 
เมื่อพิจารณารปูแบบ haplotype ที่กระจายในแตละประชากรเมื่อวิเคราะหดวยลําดับ     

นิวคลีโอไทดแตละสวนของคลอโรพลาสตจีโนมที่แสดงดังภาพที่ 12 พบวาแฮปโพลไทป hSG1 
hVM1 และ hCN1 มีการกระจายทัว่ทกุประชากร และเมือ่วิเคราะหโดยรวมลําดับนวิคลีโอไทดของ
ทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน จะเหน็ไดวา H1 (สีดํา) พบการกระจายในทกุประชากร ยกเวนอุทยาน
แหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบรีุ (MS) ซ่ึงคิดเปน 61 เปอรเซ็นตของตัวอยางทั้งหมด โดย
มี haplotype H1 รวมกันทั้ง 9 ประชากรจากทั้งหมด 10 ประชากร ดังภาพที่ 13 (ก) แสดงใหเห็นวา 
H1 เปน haplotype ที่พบโดยทั่วไป หรือกลาวไดวาเปน common haplotype  
 
   เมื่อนําผลจากตารางที่ 14 ที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนวิคลีโอไทดของคลอโรพลาสตจีโนม
ของสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกนัมาสราง haplotype network โดยมี 
outgroup คือ D. glomeriflora หรือเก็ดขาวซึ่งเปนไมในสกุลเดียวกับไมพะยูง แสดงดงัภาพที่ 13 (ข) 
ผลแสดงใหเหน็วา H7 เปน haplotype ที่ outgroup แยกออกมา แสดงไดวา H7 นาจะเปนจุดรวมของ
การเกิดวิวัฒนาการรวมกันของไมพะยูงและไมเกด็ขาว ซ่ึงมีความเปนไปไดวา H1 หรือ common 
haplotype อาจแยกออกมาจาก H7 เนื่องจากทั้งไมพะยูงและไมเกด็ขาวมีตําแหนงการเกิด INDEL 
แบบหายไปของลําดับนิวคลีโอไทดที่ 128 ถึง 133 เหมือนกัน ดังนั้น H1 ในตําแหนง INDEL 
ดังกลาวจึงมแีนวโนมเกิด mutation แบบ insertion เนื่องจากตําแหนง INDEL ดังกลาวใน H1 ตาง
จาก H7 และเมื่อ H1 แยกออกมาจาก H7 แลวนั้น หลังจากนั้นอาจเปนชวงเวลาที่มกีารแพรกระจาย
ของไมพะยูงไปยังพื้นที่ตางๆ จึงทําใหพบ H1 เปนจํานวนมากในประชากรสวนใหญ และจากนั้นมี
การเกิด mutation จาก H1 ไปเปน haplotype ตางๆซึ่งเปนไปตามการเกิดววิัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
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                 (ก) 

 
             (ข) 

  
                (ค) 
 
ภาพที่ 12  รูปแบบการกระจาย haplotype ของไมพะยูง ที่วิเคราะหดวยสวน trnS-trnG (ก)                                    

สวน trnV-trnM (ข) และสวน trnC-ycf6 (ค) ของคลอโรพลาสตจีโนม 
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             (ก) 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 13  รูปแบบการกระจาย haplotype ของไมพะยูง ที่วิเคราะหโดยรวมลําดับ                             
นิวคลีโอไทดของสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 ของคลอโรพลาสตจีโนม            
เขาดวยกัน (ก) และ haplotype network (ข)  

(ข) 

OUTGROUP 

แทนการเกิด SNP 
แทนการเกิด INDEL 
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2.5  โครงสรางทางพันธุกรรม 
 
ผลการวิเคราะหโครงสรางทางพันธุกรรมของไมพะยูงดวยคา FST โดยแยกการ

วิเคราะหเปน 2 แบบคือวิเคราะหโดยรวม INDEL และวิเคราะหโดยไมรวม INDEL ผลแตกตางกนั
ออกไปดังตอไปนี้  

 
2.5.1 วิเคราะหผลโดยรวม INDEL  
   

    จากตาราง AMOVA ซ่ึงวิเคราะหความแปรปรวนของประชากรที่คดิโดยรวม
ลําดับนิวคลีโอไทดจากคลอโรพลาสตจีโนมสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน 
แสดงดังตารางที่ 16 โดยมีคาความผันแปรระหวางประชากร 39.86 เปอรเซ็นต และคาความผันแปร
ภายในประชากรมีคา 60.14 เปอรเซ็นต ผลดังกลาวแสดงไดวามีความผนัแปรภายในประชากรสูง
กวาความผันแปรระหวางประชากร 

 
FST เปนคาที่ใชบอกระดับความแตกตางระหวางประชากร และบอกระดับ gene 

flow คา FST ของคลอโรพลาสตจีโนมที่ใชศึกษาในแตละสวนของ trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-
ycf6 มีคาอยูระหวาง 0.209 ถึง 0.554 แสดงดังตารางที่ 17 โดยสวน trnV–trnM มีคา FST สูงสุด
เทากับ 0.554 รองลงมาคือสวน trnC-ycf6 มีคา FST เทากบั 0.296 และสวน trnS-trnG มีคา FST 
เทากับ 0.209 ตามลําดับ โดยคาที่ไดจากการวิเคราะหทั้งสามสวนนี้มีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (p-value < 0.001)  

 
และเมื่อเปรียบเทียบคา FST เปนคูประชากรที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนิวคลีโอ-

ไทดสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกนัพบวาคา FST มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติรวม 35 คูประชากร (*p-value < 0.05 **p-value < 0.01 ***p-value < 0.001) และ
ไมมีความแตกตางทางสถิติรวม 10 คูประชากร (p-value > 0.05)  จากทัง้หมด 45 คูประชากร             
แสดงดังตารางที่ 18 ผลดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชากรของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็ก
ใน จ.สระบุรี (MS) ที่วิเคราะหโดยเปรยีบเทียบกับประชากรคูอ่ืนๆ ใหคา FST ในระดบัสูง กลาวคือมี
คา FST อยูระหวาง 0.440 ถึง 0.716 โดยสวนใหญมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่                     
p-value < 0.001 
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ตารางที่ 16  คาที่ไดจากการวิเคราะหดวย AMOVA ของไมพะยูง ที่รวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน 
trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบรวมสวน INDEL  

 

ระดับความผนัแปร d.f Variance components เปอรเซ็นตความผันแปร 
ระหวางประชากร 
ภายในประชากร 

9 
98 

0.210   
0.317   

39.86  
60.14  

รวม 107 0.527    
Fixation Index FST    0.400***   
 
หมายเหตุ  *** p-value < 0.001     ทดสอบ 10,000 permutations 
 
ตารางที่ 17  คา FST  ของไมพะยูง เมื่อวิเคราะหดวยการรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG 

trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบรวมสวน INDEL  
 

สวนของคลอโรพลาสตจีโนมที่ศึกษา คา FST 
trnS-trnG 
trnV-trnM 

trnC-ycf6 
รวม 3 สวน 

0.209***   
0.554***   

0.296***   
0.400***   

 
หมายเหตุ  *** p-value < 0.001 
                
 2.5.2 วิเคราะหผลโดยไมรวม INDEL 
 
      จากตาราง AMOVA ซ่ึงวิเคราะหความแปรปรวนของประชากรที่คดิโดยรวม
ลําดับนิวคลีโอไทดจากคลอโรพลาสตจีโนมสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน 
แสดงดังตารางที่ 19 โดยมีคาความผันแปรระหวางประชากร 17.16 เปอรเซ็นต และคาความผันแปร
ภายในประชากรมีคา 82.84 เปอรเซ็นต ผลดังกลาวแสดงไดวามีความผนัแปรภายในประชากรสูง
กวาความผันแปรระหวางประชากร 
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ตารางที่ 18  คา FST  เมื่อเปรียบเทียบเปนคูประชากรของไมพะยูง ที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 ไว 
                    ดวยกัน แบบรวมสวน INDEL 
 

  MS VK DU KM VL NM PM PS PC TB 

MS 0.000          

VK 0.636*** 0.000         

DU 0.647*** -0.089    0.000            

KM 0.624*** 0.226*   0.312** 0.000       

VL 0.704*** 0.333    0.444*   0.056   0.000       

NM 0.393*** 0.280**  0.318**  0.230* 0.252* 0.000     

PM 0.647*** 0.369** 0.423** 0.182   0.384* 0.309** 0.000    

PS 0.716*** 0.350*   0.461*   0.067   0.000   0.267*  0.400*  0.000   

PC 0.651*** 0.279** 0.362** 0.123   0.157   0.261*  0.325** 0.170   0.000  

TB 0.440**   0.343**  0.384**  0.283* 0.340*  -0.073   0.371** 0.356*  0.321** 0.000 
 
หมายเหตุ  * p-value < 0.05 **  p-value < 0.01 *** p-value < 0.001 
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คา FST ของคลอโรพลาสตจีโนมที่ใชศึกษาในแตละสวนของ trnS-trnG      
trnV-trnM และ trnC-ycf6 มีคาอยูระหวาง 0.098 ถึง 0.296 แสดงดังตารางที่ 20 โดยสวน                 
trnC-ycf6 มีคา FST สูงสุดเทากับ 0.296 รองลงมาคือสวน trnS-trnG มีคา FST เทากับ 0.209 และสวน 
trnV–trnM มีคา FST ต่ําสุดเทากับ 0.098  
  
ตารางที่ 19  คาที่ไดจากการวิเคราะหดวย AMOVA ของไมพะยูง ที่รวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน 

trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบไมรวมสวน INDEL  
 

ระดับความผนัแปร d.f Variance components เปอรเซ็นตความผันแปร 
ระหวางประชากร 
ภายในประชากร 

9 
98 

0.120 
0.578 

17.16 
82.84 

รวม 107                   0.698  
Fixation Index FST    0.172***  
 
หมายเหตุ  *** p-value < 0.001     ทดสอบ 10,000 permutations 
 
ตารางที่ 20  คา FST  ของไมพะยูง เมื่อวิเคราะหดวยการรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG 

trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน แบบไมรวมสวน INDEL  
 

สวนของคลอโรพลาสตจีโนมที่ศึกษา คา FST 
trnS-trnG 
trnV-trnM 

trnC-ycf6 
รวม 3 สวน 

0.209*** 
0.098 ns 

0.296*** 
0.172*** 

 
หมายเหตุ  ns คือ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p-value > 0.05)  *** p-value < 0.001 
 
 และเมื่อเปรียบเทียบคา FST เปนคูประชากรที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนิวคลีโอ-
ไทดสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกนัพบวาคา FST มีความแตกตางอยางมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติรวม 12 คูประชากร (*p-value < 0.05 **p-value < 0.01)  และไมมี
ความแตกตางทางสถิติรวม 33 คูประชากร(p-value > 0.05)  แสดงดังตารางที่ 21 ผลดังกลาวพบวา
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ประชากรของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) ที่วิเคราะหโดยเปรียบเทยีบ
กับประชากรคูอ่ืนๆ ใหคา FST ในระดับต่ํา กลาวคือมีคา FST อยูระหวาง 0.000 ถึง 0.196 ซ่ึงไมมี
ความแตกตางทางสถิติ (p-value > 0.5) 
     
 เมื่อเปรียบเทียบตาราง AMOVA ที่วิเคราะหทั้งแบบรวม INDEL และแบบไมรวม 
INDEL พบวาความผันแปรระหวางประชากรแบบรวม INDEL มีคา 39.86 เปอรเซ็นต และความผนั
แปรภายในประชากรมีคา 60.14 เปอรเซ็นต และเมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหโดยไมรวม 
INDEL พบวามีคาความผันแปรระหวางประชากรเพยีง 17.16 เปอรเซ็นต ในขณะที่คาความผันแปร
ภายในประชากรมีคาสูงถึง 82.84 เปอรเซ็นต แสดงไดวาขอมูล INDEL มีผลตอคาความผันแปรทั้ง
ภายในและระหวางประชากร อยางไรก็ตามการวิเคราะหผลทั้ง 2 แบบดังกลาวใหผลไปในทาง
เดียวกันคือมีความผันแปรภายในประชากรสูงกวาความผนัแปรระหวางประชากร 
 

เมื่อเปรียบเทียบคา FST ของคลอโรพลาสตจีโนมที่ใชศึกษาในแตละสวนของ         
trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 ที่วิเคราะหทั้งแบบรวม INDEL และแบบไมรวม INDEL  
พบวาสวน trnS-trnG และ trnC-ycf6 ใหคา FST เทากันโดยมีคา FST เทากับ 0.209 และ 0.296 
ตามลําดับ (p-value < 0.001) สวน trnV–trnM ใหคา FST แตกตางกัน โดยเมื่อวิเคราะหแบบรวม 
INDEL ใหคา FST เทากับ 0.554 (p-value < 0.001) ในขณะที่เมื่อวเิคราะหแบบไมรวม INDEL ใหคา 
FST เทากับ 0.098 (p-value > 0.5) ทั้งนี้เปนไปไดวาสวน trnV–trnM เกดิ mutation แบบ INDEL ถึง 
2 ตําแหนง ในขณะที่สวน trnS-trnG และ trnC-ycf6 ไมเกิด INDEL ซ่ึงการวิเคราะหคา FST นี้จะ
ขึ้นกับจํานวน polymorphic site ดวย ดังนัน้เมื่อวิเคราะหโดยรวมตําแหนง INDEL เขารวมดวยจึง
สงผลใหคา FST สูงตามดวย และเมื่อเปรียบเทียบคา FST ที่วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดรวม 3 สวน
ของ trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน พบวาคา FST  ที่ไดจากการวิเคราะหรวม 
INDEL โดยมคีา FST  เทากับ 0.400 (p-value < 0.001) ซ่ึงมีคาสูงกวาเมือ่วิเคราะหแบบไมรวม 
INDEL โดยมคีา FST  เทากับ 0.172 (p-value < 0.001) ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากการวิเคราะหลําดับ    
นิวคลีโอไทดรวมทั้ง 3 สวนมีสวนของ trnV-trnM ที่มี mutation แบบ INDEL รวมดวยจึงทําใหได
คา FST ที่แตกตางกัน 
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ตารางที่ 21  คา FST  เมื่อเปรียบเทียบเปนคูประชากรของไมพะยูง ที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 ไว
ดวยกัน แบบไมรวมสวน INDEL 

 

  MS VK DU KM VL NM PM PS PC TB 

MS 0.000          

VK 0.099 0.000         

DU 0.196 0.089 0.000            

KM -0.021 0.058 0.141 0.000       

VL 0.111 0.333 0.444* 0.142 0.000       

NM 0.123 0.140 0.184* 0.110 0.314** 0.000     

PM 0.152 0.119 00.155 0.059 0.384* 0.165* 0.000    

PS 0.124 0.350* 0.461* 0.156 0.000 0.328** 00.400* 0.000   

PC 0.001 0.091 0.177 0.007 0.157 0.137 0.139 0.170 0.000  

TB 0.118 0.203* 0.283* 0.110 0.285 0.020 0.246* 0.300  0.133 0.000 
 
หมายเหตุ  * p-value < 0.05 **  p-value < 0.01  
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เมื่อเปรียบเทียบคา FST เปนคูประชากรที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนิวคลีโอไทดสวน 
trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกันทั้งแบบรวม INDEL และแบบไมรวม INDEL 
พบวาเมื่อวิเคราะหรวม INDEL คา FST เมื่อเปรียบเทียบเปนคูประชากรมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติรวม 35 คูประชากร ในขณะที่เมื่อวิเคราะหแบบไมรวม INDEL มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติรวมเพียง 12 คูประชากร แสดงดังตารางที่ 18 และตารางที่ 21 ตามลําดับ
ผลดังกลาวพบวาประชากรของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) ที่วิเคราะห
แบบรวม INDEL โดยเปรียบเทียบกับประชากรคูอ่ืนๆ ใหคา FST ในระดบัสูง กลาวคือมีคา FST อยู
ระหวาง 0.440 ถึง 0.716 โดยสวนใหญมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ p-value < 0.001 
แตเมื่อพิจารณาคา FST ที่วิเคราะหแบบไมรวม INDEL จะพบวาประชากรของอุทยานแหงชาติเขา
ใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบรีุ (MS) กลับใหคา FST ในระดับต่ํากวา กลาวคือมีคา FST อยูระหวาง 
0.000 ถึง 0.196 ซ่ึงไมมีความแตกตางทางสถิติ ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากขอมูลการเกดิ mutation ใน
ประชากรของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) เกิด INDEL เปนสวนใหญ
ซ่ึงแตกตางจากประชากรอื่นๆ ทั้งนี้การวิเคราะหคา FST จะขึ้นกับจํานวน polymorphic site ดวย จึง
สงผลตอคา FST ที่แตกตางกนัระหวางการนําขอมูล INDEL เขารวมวิเคราะหและไมเขารวม
วิเคราะห 

 
จากการตรวจเอกสารในงานวิจัยทีเ่กีย่วของสวนใหญพบวาจะรวมสวนของ INDEL 

เขารวมวิเคราะหดวย เชนการศึกษาของ Cheng et al. (2005); Artyukova et al. (2009); Ramos et al. 
(2009); Kuo et al. (2010); Novaes et al. (2010); Ribeiro et al. (2010);  Yuan et al. (2011);            
Li et al. (2012) ดังนั้นในการวิจารณผลคร้ังนี้จึงไดใชผลที่รวมขอมูล INDEL เขารวมวเิคราะห โดย
คา FST ที่วิเคราะหโดยรวมลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6  เขา
ดวยกันมีคา 0.400 และเมื่อเปรียบเทียบคา FST ของไมพะยูงที่ Soonhuae et al. (1994) เคยศึกษาไว
กอนหนานี้ดวยการวเิคราะห isozyme 18 ตําแหนงจาก 12 enzyme พบวามีคา FST เทากับ 0.127 ซ่ึงมี
คาต่ํากวาเมื่อวเิคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจากสวนคลอโรพลาสตจีโนม อาจเนื่องดวยวิธีการศึกษาที่
แตกตางกันอาจทําใหคา FST ที่ไดมีคาแตกตางกันดวย แตเมื่อเปรียบเทยีบคา FST กับพืชชนิดอื่นซึ่ง
อยูในสกุลเดียวกับไมพะยูงที่ไดมีการศึกษาไวกอนหนานี้โดยวิธีเดียวกันจาก Ribeiro et al. (2010) 
ซ่ึงวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดรวมในสวน trnV–trnM และ trnL intron จากคลอโรพลาสตจีโนม
ในตนบราซิลเลียนโรสวูด (D. nigra) จากประเทศบราซิล พบวามีคา FST เทากับ 0.62 ซ่ึงสูงกวาไม
พะยูง   
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ดวยรูปแบบการถายทอดพันธุกรรมในคลอโรพลาสตของพืชมีดอกสวนใหญจะ
สงผานสารพันธุกรรมจากทางแมจากทางเมล็ด ดังนั้นคา FST ที่ไดจากการศึกษาดวยสวนคลอโร-
พลาสตจีโนมจึงใชอธิบายถึง gene flow ที่เกิดจากนําพาโดยเมล็ด เมื่อพจิารณาการกระจายของ 
haplotype ตางๆที่แสดงดังภาพ 13 (ก) แสดงใหเห็น common haplotype (H1) ที่พบมากถึง 9 
ประชากรจากประชากรที่ศึกษาทั้งหมด 10 ประชากร ที่เปนเชนนี้อาจเนือ่งดวยลักษณะดาน
ภูมิศาสตรซ่ึงพบไมพะยูงสวนใหญในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และดวยลักษณะพืน้ที่
สวนใหญเปนพื้นที่ราบสูงสลับกับเนินเขาที่ไมสูงมาก ซ่ึงปจจัยดังกลาวอาจไมเปนตวัขัดขวางการ
เกิด gene flow จากการกระจายของเมล็ดมากนัก จงึทําใหพบการกระจายของ common haplotype 
(H1) เปนสวนใหญ นอกจากนี้การปรากฏ common haplotype (H1) ดังกลาวอาจเกี่ยวของกับ
ลักษณะที่ไมพะยูงมกีารเจรญิเติบโตชา หรือกลาวไดวามีชวงอายุที่คอนขางยาวนาน โดยตัวอยางที่
เก็บมาศึกษาสวนใหญเปนไมในรุนแรก ซ่ึงอาจยังไมไดรับผลกระทบตางๆ ที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากร ผลการวิเคราะหโครงสรางทางพนัธุกรรมของประชากรไม
พะยูงที่ศกึษาในครั้งนี้จึงกลาวไดวาไมปรากฏโครงสรางทางพันธุกรรมที่ชัดเจนหรอืไมถูกแบง
ออกเปนกลุมยอยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจากประชากรสวนใหญมีการปรากฏ H1 (common haplotype) 
ยกเวนแตประชากร อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.สระบุรี ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะห AMOVA ที่
แสดงความผนัแปรทางพันธุกรรมภายในประชากรมากกวาความผันแปรระหวางประชากร อยางไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาคา FST รวมของไมพะยงูกลับมีคาคอนขางสูง (FST = 0.400) อาจเนือ่งมาจากความ
แตกตางระหวางประชากรของประชากรอุทยานแหงชาตเิขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) 
กับประชากรอืน่ๆ ซ่ึงพบวาประชากรอุทยานแหงชาตเิขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบรีุ (MS) พบ 
haplotype ที่จําเพาะภายในประชากรเดยีว (unique haplotype) ทั้งสิ้น ไดแก H3 (สีน้ําตาล) และ H5 
(สีขาว) โดยไมพบ common haplotype (H1) อยูเลย แสดงดังภาพที่ 6 (ก) เมื่อเปรยีบเทียบคา FST 
เปนคูประชากร จะเหน็ไดวาประชากรอุทยานแหงชาตเิขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) ให
คา FST สูงที่สุด อยูระหวาง 0.440 ถึง 0.716 โดยอธิบายไดวาอาจมกีารเกิด haplotype จําเพาะภายใน
ประชากรอุทยานแหงชาตเิขาใหญขึ้นมากอน และหลังจากนั้นอาจมีปจจัยที่เปนตวัขัดขวางการเกิด 
gene flow เชนการบุกรุกพื้นที่ปา ซ่ึงสงผลตอความสามารถในการแพรกระจายพันธุ โดยประชากร
ดังกลาวมีโอกาสถูกแบงแยกออกไปเปนประชากรยอย ทาํใหการแพรกระจาย haplotype ที่จําเพาะ
ดังกลาวเปนไปไดยากขึ้น จงึเปนผลใหพบ haplotype ที่จําเพาะภายในประชากรอุทยานแหงชาตเิขา
ใหญเพยีงประชากรเดียวเทานั้น โดยปจจยัเหลานี้สงผลใหมีความแตกตางระหวางประชากรเพิ่มขึน้ 
ซ่ึงเปนปจจยัทีท่ําใหคา FST รวมสูงถึง 0.400 
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3.  การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อเปนแนวทางในการใชประโยชนในดานการแสดงแหลงกาํเนิด
หรือแหลงท่ีมาของไมพะยูงในอนาคต 

 
การศึกษาขอมลูจากสวนคลอโรพลาสตจีโนม โดยในพืชสวนใหญมีการถายทอดสาร

พันธุกรรมผานทางแมนัน้ ซ่ึงเปนขอดีที่สามารถใชอธิบายถึงวิวัฒนาการและโครงสรางทางดาน
ภูมิศาสตรที่มีความสัมพันธทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต haplotype ที่กระจายในประชากรตางๆ 
สามารถแสดงขอมูลดานพันธุกรรมในแตละประชากรหรือแตละพื้นทีไ่ด รวมถึงสามารถใชในการ
แสดงแหลงกําเนิดหรือแหลงที่มาของไมชนิดนั้นๆจากพืน้ที่ปาธรรมชาติได ผลการวิเคราะห 
haplotype ของไมพะยูงโดยรวมลําดับนิวคลีโอไทดสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขา
ดวยกัน พบวามีบาง haplotype ที่พบเฉพาะประชากรเดยีวเทานั้นที่อยูในพื้นที่ปาธรรมชาติ ไดแก 
H3 และ H5 พบเฉพาะประชากรอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS) H7 พบ
เฉพาะประชากรอุทยานแหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) H10 พบเฉพาะประชากรปาโคกขาว อ.
ช่ืนชม จ.มหาสารคาม (KM) และ H11 พบเฉพาะประชากรอุทยานแหงชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ (PC) 
สําหรับขอมูล haplotype ที่จําเพาะตอประชากรที่อยูในพื้นที่ปาธรรมชาติเหลานี้ สามารถนํามาเปน
เครื่องมือดานทางพันธุกรรมเพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหแหลงที่มาของไมทอนพะยูงผิด
กฎหมายภายในอนาคต ผลการศึกษาครั้งนี้เปนเพียงขอมูลดานพันธุกรรมเบื้องตนของไมพะยูง 
อยางไรก็ตามควรมีการนําไปศึกษาวิจัยเพิม่เติมเพื่อใหงานวิจยัมีความสมบูรณครบถวนมากที่สุด 
โดยควรศึกษาเพิ่มเติมในการเพิ่มจํานวนตนตอประชากร การเพิ่มสวนทีใ่ชศึกษาของคลอโรพลาสต
จีโนม การเพิ่มแหลงประชากรใหครอบคลุมพื้นที่ที่มีการกระจายของไมพะยูงทั้งหมดทั้ง
ภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบานทีพ่บการกระจายของไมพะยูงอยู ไดแก ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม  
 
4.  แนวทางการอนุรักษไมพะยูง 
 

ดวยปญหาการลักลอบตัดไมพะยูงทีก่ระทํากันอยางตอเนื่องในทศวรรษนี้ รวมถึงการบุกรุก
พื้นที่ปาเพื่อการใชประโยชนที่ดินยิ่งเปนการเพิ่มโอกาสการสูญพันธุมากขึ้น ปจจยัเหลานี้ทําให
ประชากรไมพะยูงมีโอกาสถกูแบงเปนประชากรยอยมากขึ้น โดยระยะทางระหวางประชากรที่หาง
มากขึ้นทําใหโอกาสในการถายเทยนีลดลงทั้งจากการปลวิของละอองเรณู และการกระจายของ
เมล็ด โดยยิ่งสงผลตอการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรม และเพิ่มความแตกตางระหวาง
ประชากรมากขึ้น ดวยสถานการณดังกลาวจึงควรมีมาตรการเรงดวนในการปลูกฟนฟไูมพะยูงใน
พื้นที่ขนาดใหญเพื่อเปนการอนุรักษพันธกุรรมภายนอกถิน่กําเนดิ (ex situ) ซ่ึงผลการศึกษาในครั้งนี้
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สามารถคัดเลือกแหลงพนัธุกรรมเพื่อใชเปนตนพันธุในการอนุรักษภายนอกถิ่นกําเนิด (ex situ) ได 
โดยพิจารณาจากประชากรทีเ่ปนปาธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง ดังประชากร
ตอไปนี้ ปาดงนาทาม จ.อุบลราชธานี (DU) อุทยานแหงชาติภูผาเทิบ จ.มุกดาหาร (PM) อุทยาน
แหงชาติตาพระยา จ.บุรีรัมย (TB) ปาโคกขาว จ.มหาสารคาม (KM) อุทยานแหงชาตภิแูลนคา จ.
ชัยภมูิ (PC) และ อุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี (MS)  
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 

 
การทดสอบวธีิสกัดดีเอ็นเอที่เหมาะสมของเปลือกไมช้ันใน เนื้อไมสวนกระพีแ้ละใบของ

ตนพะยูง สามารถสกัดดีเอ็นเอไดทั้ง 6 วิธี ซ่ึงมีปริมาณคุณภาพดีเอ็นเอและความสามารถในการเพิม่
ปริมาณดีเอ็นเอแตกตางกนัไปในแตละวิธี โดยวิธีประยุกตของ Sharma et al. (2002) ประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอจากเปลอืกไมช้ันใน เนื้อไมสวนกระพี้และใบ 

 
การศึกษาความหลากหลายและโครงสรางพันธุกรรมของไมพะยูงรวม 108 ตัวอยางใน 10 

ประชากรที่อยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และภาคกลางของไทย รวมถึงประเทศลาว โดย
ตรวจสอบความแตกตางของลําดับนิวคลีโอไทดจากสวน non-coding regions ของคลอโรพลาสต
จีโนมจํานวน 8 สวน พบวาสวนที่เหมาะสมที่มีความผันแปรไดแกสวน trnS-trnG มีจํานวนรวม 
469 นิวคลีโอไทด สวน trnV-trnM มีจํานวนรวม 664 นวิคลีโอไทด และสวน trnC-ycf6  มีจํานวน
รวม 708 นิวคลีโอไทด และรวมทั้ง 3 สวนเขาดวยกันมจีาํนวน 1,841 นวิคลีโอไทด โดยมีตําแหนง
ที่มีความผันแปรรวม 10 ตําแหนง ไดแก SNP 8 ตําแหนง และINDEL 2 ตําแหนง  

 
ผลการศึกษาพบรูปแบบดีเอน็เอที่พบรวม 11 haplotype ซ่ึงแตละ haplotype มีการปรากฏ

ในสัดสวนทีแ่ตกตางกัน haplotype ที่พบมากที่สุดไดแก H1 ซ่ึงพบใน 9 ประชากรจากทั้งหมด 10 
ประชากร โดยคิดเปน 61 % และมี 7 haplotype  ที่พบเฉพาะประชากรใดประชากรหนึ่ง จํานวน 
haplotype ที่พบในแตละประชากรอยูระหวาง 1-4 haplotype ความหลากหลายทางพนัธุกรรมอยูใน
ระดับต่ําโดยมคีา haplotype diversity (h) และคา nucleotide diversity (π) เทากับ 0.608 และ 0.00033 
ตามลําดับ ผลการวิเคราะหโครงสรางทางพันธุกรรมของประชากรไมพะยูงที่ศกึษาในครั้งนี้ พบวา
ไมปรากฏโครงสรางทางพันธุกรรมที่ชัดเจนหรือไมถูกแบงออกเปนกลุมยอยๆ ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ประชากรสวนใหญมีการปรากฏ H1 (common haplotype) ยกเวนแตประชากร อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ จ.สระบรีุ ซ่ึงสอดคลองกับการวิเคราะห AMOVA ที่แสดงความผนัแปรทางพันธุกรรมภายใน
ประชากรมากกวาความผันแปรระหวางประชากร สวนคา FST ที่อธิบายความแตกตางระหวาง
ประชากร เมื่อวิเคราะหโดยรวม INDEL และไมรวม INDEL ใหผลคา FST ที่แตกตางกัน โดยเมื่อ
วิเคราะหรวม INDEL ใหคา FST เทากับ 0.400 และวิเคราะหไมรวม INDEL ใหคา FST เทากับ 0.172 
ซ่ึงผลดังกลาวในการศึกษาครั้งนี้ไดพิจารณาคา FST ที่วิเคราะหรวม INDEL โดยพิจารณาจากการ 
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กระจายของ haplotype รวมดวย พบวาในประชากรอุทยานแหงชาตเิขาใหญ  ต.มวกเหล็กใน                
จ.สระบุรี มี haplotype ที่จําเพาะตอประชากรเดียวเทานั้น และเปน haplotype ที่เกิด mutation แบบ 
INDEL เปนผลใหมีความแตกตางระหวางประชากรเพิ่มขึ้นโดยทําใหคา FST รวมสูงถึง 0.400 สวน
การทดสอบสมดุลทางวิวัฒนาการของประชากร “Neutral theory” ดวยคาสถิติ Tajima’s D และ Fu 
and Li’s D* and F* พบวาประชากรไมพะยูงยังอยูภายใตสมดุล แสดงวาความผันแปรทาง
พันธุกรรมในประชากรไมพะยูงที่ศกึษาไดรับอิทธิพลจากสมดุลระหวาง mutation และ          
genetic drift 
 

ขอมูล haplotype ที่จําเพาะตอประชากรเดยีวและเปนประชากรธรรมชาติ ซ่ึงไดจากการ
วิเคราะหโดยรวมลําดับนวิคลีโอไทดจากสวน trnS-trnG trnV-trnM และ trnC-ycf6 เขาดวยกัน 
ไดแก H3 และ H5 ที่พบเฉพาะอุทยานแหงชาติเขาใหญ ต.มวกเหล็กใน จ.สระบุรี H7 พบเฉพาะ
ประชากรอุทยานแหงชาตติาพระยา จ.บุรีรัมย H10 พบเฉพาะ ปาโคกขาว จ.มหาสารคาม และ H11 
พบเฉพาะอุทยานแหงชาตภิแูลนคา จ.ชัยภูม ิขอมูลเหลานี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางพัฒนา
เครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใชประโยชนในดานการบงชี้แหลงกําเนิดหรือแหลงที่มาของไมพะยูงภาย
อนาคต 

 
ขอเสนอแนะ 

 
การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในครั้งนี้ไดวเิคราะหลําดับนิวคลีโอไทดจาก

สวนคลอโรพลาสตจีโนมซึ่งถายทอดสารพันธุกรรมผานทางแมฝายเดียวเทานั้น รูปแบบดีเอ็นเอ
สวนใหญจึงเหมือนกับแม ความผันแปรทางพันธุกรรมจะมีนอยกวาในนวิเคลียรจโีนม เพราะฉะนั้น
ผลความหลากหลายทางพันธุกรรมเมื่อวิเคราะหดวยสวนของคลอโรพลาสตจีโนมจึงมคีาต่ํา 
อยางไรก็ตามการศึกษาหลากหลายทางพนัธุกรรมจึงควรศึกษาเพิ่มจากสวนของนวิเคลียรจีโนมรวม
ดวย โดยการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชนดิตางๆ เชน เครื่องหมาย SSR เครื่องหมาย AFLP 
 

การศึกษาดานการพัฒนาเครือ่งหมายดเีอ็นเอเพื่อเปนแนวทางในการใชประโยชนดาน
การแสดงแหลงกําเนิดหรือแหลงที่มาของไมพะยูงในอนาคต ควรมีการนําไปศึกษาวจิยัเพิ่มเติม
เพื่อใหงานวจิยัมีความสมบรูณมากที่สุด โดยควรศกึษาเพิ่มเติมในดานตางๆ ไดแก เพิ่มสวนที่ใช
ศึกษาของคลอโรพลาสตจีโนม เพิ่มจํานวนตนตอประชากร เพิ่มแหลงประชากรใหครอบคลุมพื้นที่
ที่มกีารกระจายของไมพะยูงทั้งหมดทั้งภายในประเทศ และประเทศเพือ่นบานที่พบการกระจายของ
ไมพะยูงอยู ไดแก ลาว กัมพชูา และเวียดนาม  
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สารเคมีท่ีใชในหองปฏิบัติการดีเอ็นเอ 
 

1. สารเคมีที่ใชในการสกัดดเีอน็เอ วัดคณุภาพและปริมาณดีเอ็นเอ 
1.1   ไนโตรเจนเหลว 
1.2   Sodium chloride (NaCl) 
1.3   Chloroform (CHCl3)  
1.4    N-Lauroylsarcosine, neat [CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COOH)] 
1.5   Isoamyl-alcohol [(CH3)2CHCH2CH2OH]    
1.6    Tris base [NH2C(CH2OH)3] 
1.7    Ethylenediamine tetraacetate acid; EDTA (C10H14N2O8Na2.2H2O) 
1.8    Hexadecyltrimethylammonium bromide; CTAB [CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3] 
1.9    Sodium acetate; NaOAC (CH3COONa)   
1.10    Isopropanol [(CH3)2CHOH] 
1.11    Ethanol (C2H5OH)    
1.12    Polyvinylpyrrolidone; PVP; [(C6H9NO)n] 
1.13    ß-mercaptoethanol (HSCH2CH2OH)  
1.14    Sodium dodecyl sulfate; SDS [CH3(CH2)11OSO3Na] 
1.15    Potassium acetate; KOAC (CH3COOK) 
1.16    Bovine serum albumin 
1.17    D-Sorbital  (C6H14O6) 
1.18    Ammonium acetate; NH4OAC (CH3CO2NH4) 
1.19    1X TAE buffer (40 mM Tris - Acetate , 1 mM EDTA pH 8.0) 
1.20    Ethydium bromide (C21H20BrN3) 
1.21    1Kb DNA Ladder (New England BioLabs, USA) 
1.22    ผง agarose 
1.23    6X loading dye (0.25%bromophenol blue, 0.25%xylene cyanol, 30%glycerol)  
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2. สารเคมีที่ใชในการทํา PCR และหาลําดับนิวคลีโอไทด 
2.1 dNTP mix: dATP dCTP dGTP และ dTTP 
2.2 DNA polymerase (RBC Taq DNA Polymerase, RBC Bioscience, Taiwan) 
2.3 Albumin from bovine serum (BSA) 
2.4 Forward primer และ Reward primer (บริษัทแปซิฟค ไซเอ็นซ) 
2.5 Exonuclease I (Fermentas, USA) 
2.6 FastAPTM Thermosensitive Alkaline Phosphatase (Fermentas, USA) 
2.7 Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, USA) 
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ภาคผนวก ข 
ลําดับนิวคลีโอไทดของแตละ haplotype ในแตละสวนของคลอโรพลาสตจีโนมที่ใชศึกษาในไม

พะยูง 
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1.  ลําดับนิวคลีโอไทดของแตละ haplotype จากสวน trnS-trnG ที่มีความยาว 469 นวิคลีโอไทด 
รวม 4 haplotype ของไมพะยงูที่ใชศึกษา 

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|
hSG1 GAACAAAAAG TAGGGCTTGA AAAACGACTT TTTTATTTAT ATCTTATCTC TTTTTCTATT TGATTCTTTC TAATGGTCAT TTCATTATTC TAATTATAGA
hSG2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hSG3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hSG4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hSG1 ACATTACATA TATATTATTA TTTCTATATT ATTATTAAAA TTCTATTCAT TTATATATAT TCATTTATAT ATATAAATGA ATATATATAT CTCATATTTC
hSG2 .......... .......... .......... .....G.... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hSG3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hSG4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hSG1 TATTTATTCC CATTCCTTTT TTTTAGTTTT CATACAGCCC CATGAATCCT CGATAACAAT GATTTATATT AATGTATATT TGATTTGACA AAATCAAAAA
hSG2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hSG3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hSG4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hSG1 CTTAGATTCG CCCCCTTTTT TTAATTAATA ATTGATCAGG GTTCGGCCCC CTTACGAAAC ATGTCAACAC TCTTAATTAG TATAAATGTA TGTTCCTATT
hSG2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hSG3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......C... ..........
hSG4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......C... ..........

410 420 430 440 450 460
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....

hSG1 TATTTTATTA CGACAGATTC CTAGGTTCGA CAAAAAGTCC ATTTATTTGC AATAATAGCA TTGTAGCAG
hSG2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
hSG3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........
hSG4 .......... .A........ .......... .......... .......... .......... .........
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2.  ลําดับนิวคลีโอไทดของแตละ haplotype จากสวน trnV-trnM ที่มีความยาวตั้งแต 653 ถึง 664             
นิวคลีโอไทด รวม 4 haplotype ของไมพะยงูที่ใชศึกษา 

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|
hVM1 GCATTTTTTT TGCATTGGGC TTTTTCATTA ACTGATATTT TTACCAGTTA GTCGATCATC TTTTTTCTTG ACAGAAAGAA TAAGAAGATG ACTCCCTGTG
hVM2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hVM1 CTCTAATTTT TGATTTTGAT CACAATCACA ATCAAAGAGC ACTACCAAAG TGTTTCAAAG AAGGAGGGGT TATCCTGACG TAGGTCTGCT TCTGGCCTAG
hVM2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM3 .......... .......... .......--- ---....... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM4 .......... .......... .......--- ---....... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hVM1 ATCAACTTAA GTTTAATGGA TTCTCTATCA ACCTACTATA CTAAAAAAAA AAATGAAAGT ATCAAATAGG AAATGAAACC TTATACACCT TGAAGTTCAT
hVM2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM3 .......... .......... .......... .......... .......... .......--- --........ .......... .......... ..........
hVM4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hVM1 AAGATAGGAC GAAAAGCGAA TTTTTTTGAG GTACCTATAC TCATTATGCC TAGCATTGAA TAGACTGGGT ATTCACCTTA TCAATATTCT CAAATCAATG
hVM2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hVM1 ATGGATTCTA CTTGATGTCT AAACCCTTTG TCAGGCTATT GTTCTCTTGT TTTGTTCCCT ATAAACTGGA GTAAGACATC GATTTCTCAA TAAGATCAAC
hVM2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

510 520 530 540 550 560 570 580 590 600
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hVM1 TCTTTTGATT ACATGATGGA CTCCTCTGAA AAACAAACAT TGGCGCGCGT GTAAACGAGG CGCTCTACCT AACTGAGCTA TAGCCCTTGT GCTTTTGATA
hVM2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hVM4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

610 620 630 640 650 660
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....

hVM1 CATATTTTAT CATATTATGT AGAAAATTTC TTGTCAAGAT GAATATTATA TGATCAAATC TTTT
hVM2 .......... .......... C......... .......... .......... .......... ....
hVM3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....
hVM4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....
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3.  ลําดับนิวคลีโอไทดของแตละ haplotype จากสวน trnC-ycf6 ที่มีความยาว 708 นวิคลีโอไทด 
รวม 5 haplotype ของไมพะยงูที่ใชศึกษา 

 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|
hCN1 AACTTGCATT GCATGGGGGG GGGGTTGCTC TCTAAAATAA AGCTTTGCGT CACTAATTCA AGGAAAGATT CTAGTAGTGA AAAGGAATCG ATAAATCTTG
hCN2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN5 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hCN1 AGATGATAGT CCTTTCACCC CATTACTACT GTAGTGTCCA TCTAGTCTAC TGAGCGGGTC TTGAATTAGA TTGGATAAGT ATGTATAGGT CGAACAGAGA
hCN2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN5 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hCN1 GAATCTAATT CTATTTTTAG TTGGAGAAGA GGCAGAAGAA ACCTTGCATA CAGACTCATG AAAGTATATG AACGTTCTGG CAGTTATTCA ATATTAGTTA
hCN2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN3 .....G.... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN5 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

310 320 330 340 350 360 370 380 390 400
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hCN1 GATTGAATAC CTAATTTAGA TTGAATAGCT AATTGGCTTT CTTTTTTATA ATTTATATTA TTATTTAATA TAAATATAAT CCATTTTTTT AATTTTCGGT
hCN2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .........G ..........
hCN3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN5 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

410 420 430 440 450 460 470 480 490 500
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hCN1 AACCTCTATA GTCGAAGAAA GAGTTTAATA GACTTTCTTC TGATTGTTTT CGAGAATGAA TTGAGAGACA GTAAGGATTA GATCAAATAG AAATAAGAAA
hCN2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN5 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

510 520 530 540 550 560 570 580 590 600
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hCN1 GAGTATGCAA AGTAATCAGT CTTGATTCTA TATATATAGA TTTTCATTAA AATGAGGGGA AATAAAAACA TAGGTCTTTG TATTGTTACC TGTTAGTAAC
hCN2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN5 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

610 620 630 640 650 660 670 680 690 700
....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....|. ...| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| ....| .... |....| .... |....|

hCN1 AAAAATATCC TTAATACTTC CAAGGAAGTT TCCGAATATT TTGTTTATCC GTAATGTTTT CCGATTCTAC TAGAAATCAG CTAAGAACTT GTTAGACGTT
hCN2 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN3 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN4 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
hCN5 .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

....|. ..

hCN1 CTAATTGG
hCN2 ........
hCN3 ........
hCN4 .G......
hCN5 T.......  
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