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บทคัดยอ 

 มะพราว (Cocos nucifera L.) อยูในวงศ Arecaceae เปนไมผลเมืองรอนที่สามารถแพรกระจาย
ไปยังสถานที่ตาง ๆ ทั่วโลกได ในประเทศไทยมะพราวเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมาก เพราะมี
การใชประโยชนในทุกสวนของมะพราว มะพราวมีหลายสายพันธุลักษะเดนแตกตางกันไป ดังนั้นจึง
เก็บตัวอยางมะพราวจํานวน 4 สายพันธุ ไดแก มะพราวพวงรอย มะพราวน้ําหอม มะพราวไฟ มะพราว
กะทิ เพื่อนํามาศึกษาวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมโดยมีหมากนวลเปนกลุมนอก โดยสราง
ลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธี Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) การทดลองใชไพรเมอร 33 แบบ พบวา
ไพรเมอร 16 แบบสามารถสรางลายพิมพดีเอ็นเอของทุกตัวอยางไดอยางชัดเจน โดยเกิดแถบดีเอ็นเอ
จํานวน 112 ตําแหนง และไดแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 381 แถบ จากนั้นนําแถบดีเอ็นเอที่ไดมาวิเคราะห
และสรางเดนโดรแกรมดวยวิธี UPGMA พบวาเดนโดรแกรม (dendrogram) สามารถแยกมะพราวแต
ละสายพันธุออกจากกันได โดยมะพราวพวงรอยกับมะพราวน้ําหอมมีความสัมพันธทางพันธุกรรม
ใกลชิดกันมากกวาสายพันธุอ่ืน ๆ มีคาความเหมือนทางพันธุกรรม (Genetic Similarity: S) เทากับ 0.82 
เพราะมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน และมะพราวไฟมีความสัมพันธทางพันธุกรรมใกลชิดกับมะพราว
กะทิมีคา S เทากับ 0.79 จากการศึกษาความสัมพันธทางพันธุกรรมของสายพันธุมะพราวนี้ จะชวย
สงเสริมใหเกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและแหลงพันธุกรรมพืชตอไป 
 

คําสําคัญ: มะพราว/ การวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ/ เทคนคิ ISSR 
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Abstract 
Coconut (Cocos nucifera L.) is a member of the family Arecaceae. It is a tropical fruit that 

can be found through various locations around the world. It is one of the most economically 
important plants in Thailand. All parts of the plant can be used for foods or house-hold devices. 
There are several cultivars grown in Thailand, with some unique characters for each of them. Four 
cultivars of coconuts including ‘Poungroi’ coconut, ‘Nam Hom’ coconut, ‘Fai’ coconut, and ‘Ka-
thi’ coconut were collected for genetic analysis with ‘Mak nuan’ (Veitchia merrillii (Becc.) H.E) as 
an outgroup. The genetic relationships analysis of coconut was performed by Inter Simple Sequence 
Repeat (ISSR) technique. Out of 33 primers screened 16 successful primers produced clear banding 
patterns with 381 total bands consisting of 112 positions. The banding patterns were used for 
dendrogram construction by UPGMA method. The dendrogram clearly distinguishes all studied 
cultivars. ‘Poungroi’ coconut is closely related to ‘Nam Hom’ coconut than others with genetic 
similarity value (S) of 0.82, where ‘Fai’ coconut is closely related to ‘Ka-thi’ coconut with S of 
0.79. The genetic analysis of coconut cultivars is useful for extension of genetic conservation of 
plant germplasm. 
 

Keywords: Cocos nucifera L./ DNA fingerprinting/ Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) 

 
บทนํา 

ป จ จุ บั น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติไปโดยไมมีขีดจํากัดและ
รวดเร็วมากดังนั้นจึงทําใหความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของทรัพยากรเหลานี้อาจจะสูญ
หายไป อันเนื่องมาจากความไมรูเทาทันของ
มนุษยในการนําทรัพยากรมาใชและจากการ
เติบโตของจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอยาง
รวด เร็ ว  ตลอดจนการบุก รุกทํ าลายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทํา
ใหระบบนิเวศทางธรรมชาติของพืชเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจนทําใหพืชบางชนิดไดสูญพันธุ
ได  ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบ

ปญหาเกี่ยวกับผลผลิต เนื่องมาจากพื้นที่ใน
การผลิตมีจํานวนลดลง จึงตองมีการจําแนก
และการอนุรักษพันธุกรรมพืชไว ซ่ึงจะเปน
บทบาทที่สําคัญอยางยิ่งที่จะดํารงทรัพยากร
เหลานี้ใหยั่งยืนเพื่อใหสามารถดํารงไว ซ่ึง
พันธุกรรมพืชและปองกันไมใหสูญพันธุไปจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชน มะพราว เปนตน 

มะพร าว เปนพืชในตระกูลปาลม 
เชนเดียวกับปาลมน้ํามัน หมาก ตาล และลาน 
มีช่ือวิทยาศาสตร Cocos nucifera L. ช่ือวงศ 
Arecaceae มะพราวเปนไมผลเมืองรอนและ
เปนพันธุไมเกาแกของโลกชนิดหนึ่งที่สามารถ
แพรกระจายไปยังสถานที่ตางๆ ทั่วโลกได 
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เปนพืชพรรณท่ีพบเห็นไดทั่วไปตามพื้นที่
ชายทะเลทุกแหง สันนิษฐานวามีถ่ินกําเนิดอยู
ในทวีปอเมริกา คือ เกาะในมหาสมุทรแปซิฟก 
มหาสมทุรอินเดีย    และทวีปเอเชีย    (นฤมล 
มานิพพาน, 2548) ในประเทศไทยมะพราว
เปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญยิ่ง เพราะทุกๆ
สวนของมะพราว ตั้งแตใบ ราก ยอด รวมถึง
ผลสด หรือผลแก นับเปนที่ตองการของตลาด
ทั้งในประเทศและตางประเทศนํามาซึ่งรายได
ที่สําคัญทางเศรษฐกิจใหกับประเทศอีกทาง
หนึ่ง นอกจากนี้มะพราวยังเปนพืชผสมขาม
พันธุโดยแตละตนที่ไดจึงไม เปนพันธุแท
เพราะอาศัยหลักทางการผสมพันธุที่เปนไป
โดยธรรมชาติ จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ทําการศึกษาดานตางๆ ทั้งในแงสัณฐานวิทยา 
และเทคนิคทางอณูชีววิทยา ดังนั้น ISSR เปน
เทคนิคทางอณูชีวโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพสูง
สามารถนํามาใชในการตรวจสอบความ
แตกตางระดับสายพันธุ (Wolfe et al., 1998) 
เพื่อชวยในการจําแนกสายพันธุไดอยางถูกตอง
และแสดงระดับความสัมพันธหรือความ
ใกลชิดทางพันธุกรรมของพืชแตละชนิดได
เพื่อใชในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุง
พันธุพืชได (สุรินทร ปยะโชคณากุล, 2552) 

การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความสําคัญของการจัดทําลายพิมพดีเอ็น
เอของมะพราว โดยใชเทคนิควิธี ISSR ซ่ึงเปน
วิธีที่ศึกษาทั้งจีโนม (Genome) ที่คลายคลึงกับ
วิธี RAPD แตมีความจําเพาะมากกวา สามารถ
ทําซ้ําไดงายกวา เกิดลักษณะความแตกตางได
สูง (High Polymorphism) ใชเวลาในการศึกษา

นอย  เปนวิ ธีที่ ไม ยุ งยากซับซอน  ในการ
วิเคราะหระดับโมเลกุลเพื่อสรางลายพิมพดีเอ็น
เอ ที่สามารถนําไปใชศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม สายพันธุและลายพิมพดีเอ็นเอ
ของสายพันธุมะพราวเพื่อเปนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในทองถ่ินแหลงปลูก 

 

วิธีการวิจัย 
   1.  การเก็บ และเตรียมตัวอยางพืช 

    สํารวจและเก็บตัวอยางมะพราว 4  
สายพันธุ ไดแก มะพราวพวงรอย มะพราว
น้ําหอม มะพราวไฟ มะพราวกะทิ และเก็บ
หมากนวล (Veitchia merrillii (Becc.) H.E. 
Moore) ซ่ึงเปนพืชในวงศเดียวกัน เพื่อเปนพืช
เปรียบเทียบ (Out Group) โดยเลือกเก็บพืชที่มี
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มีความสมบูรณ
เพื่ อใช ในการระบุชนิดและสายพันธุ ด วย
ลักษณะสัณฐานวิทยา แลวระบุชนิดและสาย
พันธุตามเอกสารอางอิงตางๆ (วาสนา วงษใหญ, 
2525; ณรงค โฉลเฉลา, 2530; พานิชย ยศปญญา, 
2544; Child, 1974) เมื่อระบุชนิดของพืชไดแลว 
เก็บใบออนจากแตละตัวอยางไวที่ -20°C เพื่อ
นํามาสกัดดีเอ็นเอในหองปฏิบัติการ  

2. การสกัดดีเอ็นเอการตรวจสอบ
คุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอจากมะพราว 

    สกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางมะพราว 4 
ตัวอยาง โดยใชวิธีของ Porebski, et al. (1997) 
ตามขั้น ตอนดังตอไปนี้ อุน Extraction buffer 
ที่อุณหภูมิ 65๐C เวลา 3 นาที ตัดใบออนพืช
ขนาด 0.5 cm2 เติม Extraction buffer 600 μl 
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และ PVP 0.03 g บดตัวอยางใหละเอียดแลวเท
ตัวอยางที่บดลงหลอด กําจัด RNA ดวย Rnase 
A 20 μl นําไปอุนที่อุณหภูมิ 65๐C เวลา 30 
นาที และกลับหลอดทุก ๆ 5 นาที กําจัดเศษ
เซลลและโปรตีนดวย Chloform : Isoamyl 
alcohol (24:1) ปริมาตร 1 เทา ผสมใหเขากัน
และปนเหวี่ยง 6,000 rpm 5 นาที จากนั้นดูด
สารละลายสวนบนใสหลอดใหม  เติม  2-
propanol ปริมาตร 1 เทาของปริมาตรตัวอยาง 
นํามาแชเย็นที่อุณหภูมิ –20๐C เปนเวลา 30 
นาทีเพื่อตกตะกอนดีเอ็นเอแลวปนเหวี่ยง 
10,000 rpm 10 นาที เทสารละลายทิ้งแลวลาง
ตะกอนดีเอ็นเอที่ไดดวย 70 % Ethanol 500 μl 
แลวปนเหวี่ยง 10,000 rpm นาน 2 นาที เท 
Ethanol ทิ้ ง  เปดฝาและตั้ งทิ้ งไว ให  Ethanol 
ระเหย 10 นาที เติม 10 mM Tris-HCl 80 μl แลว
นําไปตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอ

ดวย 0.8% agarose ดวยวิธี Gel Electrophoresis 
แลวเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน (λ Hind III 
DNA Ladder, Invitrogen) 

3. การสรางลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธี 
Inter Simple Sequence Repeat (ISSR)  

    สรางลายพิมพดีเอ็นเอ ดวยวิธีการ 
Inter Simple Sequence Repeat (ISSR)โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ ผสมน้ํากลั่นปลอดเชื้อ 3.9 μl/10 
μl, 2X GoTaq 5.0 μl/10 μl, 25 mM MgCl2 0.4 
μl/10 μl และ 50 μM Primer 0.2 μl/10 μl และ
นําไปใสเครื่องปนเหวี่ยงเพื่อเปนการผสมสาร
ใหเขากัน จากนั้นแบงใสหลอดทดลองหลอด
ละ 9.5 μl เติมดีเอ็นเอปริมาตร 0.5 μl นําไปเขา
เครื่องพีซีอาร จํานวนปฏิกิริยาพีซีอารทั้งหมด 
35 รอบ (ตารางที่ 1) แลวตรวจสอบผลผลิตพีซี
อารดวย 1.2% agarose โดยวิธี Gel Electrophoresis 

 

                ตารางที่ 1 ขั้นตอนการกําหนดสภาวะในการทําปฏิกิริยาดวยเทคนิคพีซีอาร 

 
 

   4.  การวิเคราะห 
    นําขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอโดยการให

ตัวเลขในการเกิดแถบดีเอ็นเอของแตละสายพันธุ  
โดยสายพันธุที่ปรากฏแถบดีเอ็นเอที่ตําแหนง
หนึ่งๆ จะใหตัวเลขเปน 1 สวนสายพันธุที่ไม

ปรากฏแถบดีเอ็นเอที่ตําแหนงนั้นใหตัวเลขเปน 
0 ขอมูลการปรากฏและไมปรากฏแถบดีเอ็นเอนี้
จะถูกนํามาเปรียบเทียบความเหมือนทาง
พันธุกรรม (Similarity) ทั้ง 5 ตัวอยาง 
เปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดย
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การสราง Dendrogram ตามขั้นตอนของ 
UPGMA ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (NTSYS) 
pc version 2.10p (Rohlf, 1998) ซ่ึงจะคํานวณ
ความสัมพันธระหวางแตละตัวอยางและสราง
เปน Phylogenetic Tree 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการสกัดดีเอ็นเอ  
          จากการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยาง

มะพราวที่นํามาศึกษาทั้ง 5 ชนิด แลว
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอที่สกัด
ไดดวยวิธี Gel Electrophoresis ใน 0.8% 
agarose แลวนําไปเปรียบเทียบกับแถบดีเอ็นเอ
มาตรฐาน พบวาดีเอ็นเอที่ไดมีคุณภาพและ
ปริมาณที่ดี (ภาพที่ 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  คุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอตรวจสอบ 
ดวย 0.8% Agarose Gel Electrophoresis 
 
 
 
 

2. ลายพิมพดีเอ็นเอและการวิเคราะห
ทางพันธุกรรม 

        จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ไ พ ร เ ม อ ร ที่
เหมาะสมตอการสรางลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธี 
ISSR โดยใชไพรเมอรทั้งหมด 33 แบบ พบวา
ไพร-เมอร 16 แบบที่มีความเหมาะสมตอการ
สรางลายพิมพดีเอ็นเอ ไดแก ไพรเมอรที่มี
ลําดับเบส (CT)8TG, (CT)8AC, (CA)6AC, 
(CA)6AG, (GA)6GG, (GAG)3GC, (GTG)3GC, 
(AG)8G, (AG)7AA, (AG)8C, (CA)9T, (CA)9G, 
(AG)7AAA, (AG)7AAC, (AG)7AAG และ 
(AG)7AAT ดังตารางที่ 2 สามารถสรางลาย
พิมพดีเอ็นเอของมะพราวได และเกิดแถบดี
เอ็นเอจํานวน 112 ตําแหนงเทียบเทากับ 112 
ลักษณะ และไดแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 381 แถบ 
ดังภาพที่ 2-17 เมื่อนําขอมูลแถบดีเอ็นเอที่ได
ไปสราง Phylogenetic Tree ดวยโปรแกรม 
NTSYS pc version 2.10p เพื่อวิเคราะห
ความสัมพันธทางพันธุกรรมของสายพันธุ
มะพราวไดผลดังภาพที่ 18 และไดคาความ
เหมือนทางพันธุกรรม (Similarity Index) ดัง
ตารางที่ 3 
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ภาพที่ 2 P1 ภาพที่ 3 P2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 P3 ภาพที่ 5 P4 

 
ภาพที่ 2-5 แสดงแถบลายพิมพดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากไพรเมอรที่ P1-P4  
P1ไพรเมอรที่มีลําดับเบส CTCTCT CTCTCTCTCTTG  
P2 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส CTCTCTCTCTCTC TCTAC  
P3 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส CACACACACACAAC 
P4 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส CACACACACACAAG 
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ภาพที่ 6 P5 ภาพที่ 7 P6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 P7 ภาพที่ 9 P8 

 
 

ภาพที่ 6-9 แสดงแถบลายพิมพดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากไพรเมอรที่ P5-P8 
P5 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส GAGAGAGAGAGAGG  
P6 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส GAGGAGGAGGC 
P7 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส GTGGTGGTGGC 
P8 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส AGAGAGAGAGAGAGAGG 
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ภาพที่ 10 P9 ภาพที่ 11 P10 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 P11 ภาพที่ 13 P12 
 
ภาพที่ 9-13 แสดงแถบลายพิมพดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากไพรเมอรที่ P9-P12 
P9 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส AGAGAGAGAGAGAGAA  
P10 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส AGAGAGAGAGAGAGAGC  
P11 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส CACACACACACACACACAT  
P12 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส CACACAC ACACACACACAG 
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ภาพที่ 14 P13 ภาพที่ 15 P14 

ภาพที่ 16 P15 ภาพที่ 17 P16 
 
 

ภาพที่ 14-17 แสดงแถบลายพิมพดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นจากไพรเมอรที่ P13-P16  
P13 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส AGAGAGAGAGAGAGAAA  
P14 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส AGAGAGAGAGAGAGAAC  
P15 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส AGAGAGAGAGAGAGAAG  
P16 ไพรเมอรที่มีลําดับเบส AGAGAGAGAGAGAGAAT 
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ตารางที่ 2 ลําดับเบสของไพรเมอรจํานวน 16 ชนิด ที่ใชสรางลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธี ISSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่18 เดนโดรแกรม (dendrogram) แสดงความสัมพนัธของตัวอยางพืชจากขอมูลลายพิมพดีเอน็เอ
ดวยวิธี ISSR กับไพรเมอร 16 แบบ วิเคราะหดวยโปรแกรม NTSYS pc version 2.10p  
 
 
 
 

ไพรเมอร ลําดับนิวคลีโอไทด 
P1 CTCTCTCTCTCTCTCTTG 

P2 CTCTCTCTCTCTCTCTAC 

P3 CACACACACACAAC 

P4 CACACACACACAAG 

P5 GAGAGAGAGAGAGG 

P6 GAGGAGGAGGC 

P7 GTGGTGGTGGC 

P8 AGAGAGAGAGAGAGAGG 

P9 AGAGAGAGAGAGAGAA 

P10 AGAGAGAGAGAGAGAGC 

P11 CACACACACACACACACAT 

P12 CACACACACACACACACAG 

P13 AGAGAGAGAGAGAGAAA 

P14 AGAGAGAGAGAGAGAAC 

P15 AGAGAGAGAGAGAGAAG 

  

P16 AGAGAGAGAGAGAGAAT 
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ตารางที่ 3 คาความเหมือนทางพันธุกรรม (Similarity Index) จากลายพมิพดีเอ็นดวยวธีิ ISSR วิเคราะห
ดวยโปรแกรม NTSYS pc version 2.10p 
 

 
 

อภิปรายผล 

การวิ เคราะหทางพันธุกรรมของ
มะพราว 4 สายพันธุ ไดแก มะพราวพวงรอย 
มะพราวน้ําหอม มะพราวไฟ มะพราวกะทิ ดวย
ขอมูลลายพิมพดีเอ็นเอจากวิธี ISSR ผลจาก
ไพรเมอร 16 แบบ สามารถแยกมะพราว 4 สาย
พันธุออกจากกันไดอยางชัดเจน โดยมีคาความ
เหมือนทางพันธุกรรม (S) เปน 0.63-0.82 ซึ่งมีคา
คอนขางต่ําเมื่อเทียบกับเกณฑ ซึ่ง Weier, et al. 
(1982) ต้ังไววา พืชชนิดเดียวกันควรมีคา S 
เทากับ 0.85–1.00 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาแลวยังไมสามารถ
แยกมะพราว 4 สายพันธุนี้เปนคนละชนิดได 
แตจากคา S ที่ไดทําใหทราบวามะพราวแตละ
สายพันธุมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง 
จึ งมี แนวโน ม ในการปรั บตั ว ให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปไดดี นอกจากนี้ยัง
พบวามะพราวพวงรอยกับมะพราวน้ําหอมมี

ความสัมพันธใกลชิดกันมากกวาสายพันธุอ่ืน
โดยมีคา S ถึง 0.82 มีคาใกลเคียงกับงานวิจัย
ของ Pradeep, et al. (2011) พบวาคาความ
เหมือนทางพันธุกรรมของมะพราวมีคาอยู
ระหวาง 0.76 และสามารถจัดกลุมมะพราวได
เปน 3 กลุมเชนเดียวกัน และยังสอดคลองกับการ
รายงานของ Manimekalai & Nagarajan (2010) 
พบวามะพราวแตละสายพันธุมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมสูงในภูมิภาคแปซิฟกใต ซึ่ง
สอดคลองกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่
คลายคลึงกันของ วาสนา วงษใหญ (2525) ณรงค 
โฉลเฉลา (2530) นฤมล มานิพพาน (2548) 

การศึกษาครั้งนี้นี้ทําใหทราบวา การ
สรางลายพิมพดีเอ็นเอดวยวิธี ISSR เหมาะสม
ในการวิ เคราะหพันธุกรรมของสายพันธุ
มะพร าว  ซ่ึ งวิ ธีนี้สามารถใชไดดีกับการ
วิเคราะหพันธุกรรมในพืชกลุมอื่นๆ ดวย เชน 
ตาลโตนด (รัฐพร พรหมแกว, 2549) กลวยไม 
(รุงลาวัลย  สุดมูล,  2551)   พริก  (อรุณรัตน 
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ฉวีราช,  2552 )    ถ่ัวเหลืองฝกสด   (พรพันธ 
ภูพรอมพันธุ และ พิจิตรา วงศชูเวช, 2553) 

 

สรุปผล 
จากการทดลองสรางลายพิมพดีเอ็นเอ

โดยวิธี ISSR ของมะพราว เปนเทคนิคหนึ่งที่มี
ความเหมาะสมในการวิเคราะหความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมของมะพราวในระดับหนึ่ง โดย
ไมจําเปนตองทราบขอมูลลําดับเบสของจีโนม
ของมะพราว ซ่ึงตองอาศัยตนทุนสูงในการทํา
วิจัยและจากการวิจัยคร้ังนี้สามารถแยกจําแนก
สายพันธุออกจากกันได พบวา มะพราวพวง
รอยกับมะพราวน้ําหอมมีคาความเหมือนทาง
พันธุกรรม (Genetic Similarity Index : S) อยูที่ 
0.82 สวนมะพราวไฟกับมะพราวกะทิมีคา
ความเหมือนทางพันธุกรรมอยูที่  0.79 ใน
การศึกษาครั้งนี้จําเปนตองมีกลุมนอก  คือ 
หมากนวลเพื่อเปรียบเทียบและยืนยันวาสาย
พันธุมะพราวมีสายวิวัฒนาการมาดวยกัน โดย
ที่มีกลุมนอกแยกออกไป ซ่ึงจะเปนประโยชน
เมื่อมีการนําสายพันธุจากแหลงพันธุกรรมทั่ว
โลกมาคัดเลือกเพื่อการปรับปรุงพันธุ ใน
ประเทศไทยเพื่อใหไดพันธุที่มีผลผลิตสูงและ
คุณภาพดีตอไปในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดรับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ-
เจาพระยาและขอขอบคุณหองปฏิบัติการ
ชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ที่อํานวยความสะดวกและชวยใหการวิจัยใน
ครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ 
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