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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของข้าวโดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl 
เพ่ือใช้จ าแนกพันธุ์ข้าว 10 สายพันธุ์ สกัดดีเอ็นเอด้วยชุดสกัดดีเอ็นเอส าเร็จรูป เพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอต าแหน่ง
จ าเพาะส าหรับยีน rbcl ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ด้วยเทคนิค DNA 
sequencing จากนั้นวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ด้วยโปรแกรม ClustalW2 และ BioEdit version 7.0.9.0 
จากการศึกษา พบว่า สามารถจ าแนกข้าวออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ข้าวก่ า ข้าวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าว
หอมนิล ข้าวหอมะลิแดง ข้าวสันป่าตองและข้าวเขี้ยวงู ตามล าดับ ในขณะที่กลุ่มที่ 2 จัดความใกล้ชิดทาง
พันธุกรรมกันมากที่สุด ได้แก่ ข้าวพญาลืมแกง และข้าวมันปู ล าดับต่อมาคือข้าวสุโขทัย ตามล าดับ ซึ่งเป็นการ
จ าแนกข้าวออกเป็นกลุ่มนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ 
 
ค าส าคัญ : ข้าว, ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม, ยีน rbcl  

Abstract 
 
 The objective of this research was to investigate the relationship of rice using rbcl gene 
to identify 10 rice varieties.  DNA extraction by DNA extraction kits, Polymerase chain reaction 
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(PCR)  was used to amplification of the rbcl gene with using specific primer and analysis by 
nucleotide sequencing.  The result found that classify rice into 2 groups, with group 1 Purple 
Rice, LeumPua Glutinous Rice, Riceberry, Hom-nin, Red Brown Jasmine Rice, San PA Tong and 
Kheo- Ngo.  group 2 for Paya Lerm Kang, Mun- Poo and Sukhothai respectively.  This is a 
classification of rice to be used in the development and breeding. 
Keywords : Rice (Oryza sativa), genetic relationship,  rbcl gene 
 
1. บทน า 
 ข้าวเป็นพืชอาหารส าคัญชนิดหนึ่งของโลกที่ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูง โดยเฉพาะ
ประชากรในภูมิภาคเอเชียนั้นนิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักประจ าวันมากกว่าในภูมิภาคอ่ืนๆ  (กรม
วิชาการเกษตร, 2543)  และประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวแหล่งใหญ่ที่ส าคัญ การพัฒนาพันธุ์ข้าวของไทย
เน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยใช้สายพันธุ์ข้าวหลักๆ เพียงไม่กี่สายพันธุ์ ทั้งที่พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง
หลายสายพันธุ์มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงยังมีอยู่อีกมาก และจากลักษณะของข้าวซึ่งมีลักษณะภายนอกที่
คล้ายคลึงกัน บางชนิดมีเมล็ดคล้ายคลึงกันมากและจ าแนกสายพันธุ์โดยการใช้ลักษณะสัณฐานวิทยาได้
ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (genetic relationship) และสร้างลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprinting) ของข้าวส าหรับใช้ในการใช้จ าแนกพันธุ์ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวและปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่อไปได ้

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนี้ การวิจัยครั้งนี้จึงใช้เทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกุลมาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมข้าวโดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl ซึ่งเป็นต าแหน่งจ าเพาะ (specific site) 
ที่มีความเหมาะสมส าหรับใช้สร้างรหัสดีเอ็นเอ (DNA barcode) เพ่ือจ าแนกสิ่งมีชีวิต (Chase et al., 2007) 
ยีน rbcl (ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) เป็นยีนก าหนดการสร้างเอนไซม์รูบิสโก 
(RubisCO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรึงคาร์บอนสาหรับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) (ณัฐ
กร เพชรชา และคณะ, 2554) ซึ่งเป็นต าแหน่งของยีนที่มีความจ าเพาะสูงในพืช สามารถใช้สร้างรหัส ดีเอ็นเอ
เพ่ือจ าแนกสิ่งมีชีวิตได้ดีกว่าล าดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นดีเอ็นเอบริเวณอ่ืน rbcl เป็นยีนในคลอโรพลาสต์จีโนมที่
ท าหน้าที่ถอดรหัสเอนไซม์ ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase (RubisCO) หน่วยย่อย
ขนาดใหญ่ (large subunit) เอนไซม์ RubisCO ที่สมบูรณ์ หน่วยย่อยขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมตัวกัน) จะ
ท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการรวมตัวของ RuBP กับ CO2 ในวัฎจักรคาลวิน (Calvin’s cycle) (Soltis & 
Soltis, 1998) ความยาวของยีน rbcl มีความแปรผันเล็กน้อยในพืชแต่ละชนิด โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 
1,400 คู่เบส (Ford et al., 2009) ในการน ามาใช้เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานเพ่ือสร้าง DNA barcode จะใช้เพียง
บางส่วนของยีนที่มีความยาวตั้งแต่ 500-700 คู่เบส (Kress & Erickson, 2007; Gonzalez et al., 2009; 
Ebihara et al., 2010) จุดเด่นของยีน rbcl คือ มีความเป็นมาตรฐานสากล และให้ล าดับนิวคลีโอไทด์ที่มี
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คุณภาพดีมาก ดังนั้น ในการศึกษาในครั้งนี ้ผู้วิจัยจึงมีความมุ่งหวังที่จะใช้เทคนิคดังกล่าวในการจ าแนกข้าวและ
ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สายพันธุ์
ข้าวในการเป็นแหล่งพันธุกรรมเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์หรือใช้ประโยชน์ในการวิจัยเชิงอนาคตต่อไป 
 
2. วัสดุและวิธีการ  

2.1 พันธุ์ข้าว  
พันธุ์ข้าวที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จ านวน 10 สายพันธุ์ โดยเก็บรวบรวมจากแหล่งเพาะปลูกต่างๆ ของ

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ข้าวก่ า ข้าวสันป่าตอง ข้าวเขี้ยวงู ข้าวพญาลืมแกง ข้าวลืมผัว ข้าวหอมแดงสุโขทัย 
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวมันปู และข้าวไรซ์เบอร์รี 

2.2 การสกัดดีเอ็นเอ 
สกัดดีเอ็นเอตามวิธีของ Doyle and Doyle (1987) น าตัวอย่างใบอ่อนของพืชมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 

และชั่งให้ได้น้ าหนักประมาณ 0.2 กรัม น าใส่โกร่งและเติมไนโตรเจนเหลวให้ท่วมตัวอย่างบดตัวอย่างให้เป็นผง
จนละเอียด เติมสารละลาย Extraction buffer 500 ไมโครลิตร (ประกอบด้วย 0.1 M Tris – HCl, 0.05 M 
EDTA, 0.1 M NaCl และ0.5% SDS) ปิเปตสารละลายดีเอ็นเอใส่ลงในหลอด microcentrifuge ขนาด 1.5 
มิลลิลิตร เติม Proteinase K 10 ไมโครลิตร น าไปบ่มในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 65    C เป็นเวลา 1 ชั่วโมงใน
ระหว่างที่บ่มให้พลิกกลับหลอดไปกลับมาเบาๆเป็นครั้งคราว เติมสารละลาย Phenol: Chorofrom: Isoamyl 
alcohol (25: 24: 1) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร กลับหลอดไปกลับมาเบาๆ น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที แยกสารละลายส่วนบนใส่หลอด  microcentrifuge ใหม่ เติม Phenol: 
Chorofrom: Isoamyl alcohol (25: 24: 1) ปริมาตร 500 ไมโครลิตร อีกครั้ง กลับหลอดไปกลับมาเบาๆ 
น าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที แยกสารละลายส่วนบนใส่หลอด  
microcentrifuge ใหม่ เติม Isopropanol ที่แช่เย็นจัด 500 ไมโครลิตร กลับหลอดไปกลับมาเบาๆ น าไป
ตกตะกอนดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ - 20    C  เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นน าไปปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 13,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 10 นาที เทส่วนใสทิ้งล้างตะกอนด้วย 100% ethanol จากนั้นเติมสารละลาย 70%Ethanol: 
10 mM Ammonium Acetate ปริมาตร  500 ไมโครลิตร กลับหลอดไปกลับมาเบาๆ เทสารที่เหลือทิ้งให้
เหลือเฉพาะตะกอนดีเอ็นเอ ตากตะกอนดีเอ็นเอให้แห้ง โดยทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง เติมสารละลาย TE 
buffer ปริมาตร 40 ไมโครลิตร และเติม RNase A ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ลงไปบ่มที่อุณหภูมิ 37    C  เป็น
เวลา 40  นาที จากนั้นเก็บไว้ที่ -20     C   

2.3 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ 
น าตัวอย่างดีเอ็นที่ที่ได้มาเพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR) โดยใช้

สารละลายดีเอ็นเอความเข้มข้น 100 นาโนกรัม (ng) ของข้าวแต่ละสายพันธุ์เป็นดีเอ็นเอแม่แบบ ในบัฟเฟอร์ 
2X Taq Master Mix ของบริษัท Vivantis ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย Taq DNA Polymerase, 50 µl 
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1X Buffer, 2.5 mM MgCl2, 50 mM KCl, 0.2 mM dNTP, และไพรเมอร์ ส าหรับยีน rbcl คือ 5’-TCA CCA 
CAA ACA GAA ACT AAA GC-3’ และ reverse primer: 5’-GGC ACA AAA TAA GAA ACG ATC TC-3’) 
(นฤมล ธนานันต์ และคณะ, 2557) ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสมีขั้นตอน คือ เริ่มต้นที่อุณหภูมิ 94 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที และขั้นตอนการคลายสายดีเอ็นเอที่อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที 
ลดอุณหภูมิเป็น 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 วินาที และเพ่ิมอุณหภูมิเป็น 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 
วินาที โดยให้ท าปฏิกิริยาจนครบ 35 รอบ และสิ้นสุดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที 
จากนั้นเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส น าไปตรวจสอบขนาดชิ้น ดีเอ็นเอที่เพ่ิมปริมาณได้ด้วย
เทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส ในเจลอะกาโรสความเข้มข้น 1.5 % จากนั้นย้อมด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ แล้วตรวจดู
ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตโดยเปรียบเทียบขนาดของแถบดีเอ็นเอที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส กับดีเอ็น
เอมาตรฐาน หลังจากนั้นน าผลการเพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสไปตรวจสอบล าดับ 
นิวคลีโอไทด์โดยบริษัท First Base ประเทศมาเลเซีย 

 
2.4 การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ 
น าข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มาจัดเรียงและเปรียบเทียบกันโดยใช้โปรแกรม ClustalW2 เพ่ือ

ตรวจหาต าแหน่งของนิวคลีโอไทด์ที่มีความแตกต่างกัน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าว 10 สาย
พันธุ์โดยการสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) (นฤมล ธนานันต์ และคณะ, 
2557)  
 
3. ผลการวิจัย 

3.1 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส 
การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของข้าว 10 สายพันธุ์ โดยใช้ไพรเมอร์ของยีน rbcl พบว่าสามารถเพ่ิมปริมาณ

ชิ้นดีเอ็นเอ ได้ดีเอ็นเอผลผลิตจากการเพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ขนาด 400 คู่เบส
ตามที่คาดการไว้  และเมื่อตรวจสอบด้วย agarose gel  1.5 % พบว่าได้ผลผลิตจากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอ
เรส ดังแสดงในรูปที ่1 
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รูปที ่1  ผลปฏิกิริยาพีซีอาร์จากดีเอ็นเอข้าว บน agarose gel 1.5 เปอร์เซ็นต์  

    Lane M     คือ 100 bp DNA Marker 
    Lane ที่ 1   คือ ข้าวก่ า  Lane ที่ 6   คือ ข้าวหอมแดงสุโขทัย 
      Lane ที่ 2   คือ ข้าวสันป่าตอง Lane ที่ 7   คือ ข้าวหอมมะลิแดง 
      Lane ที่ 3   คือ ข้าวเขี้ยวงู  Lane ที่ 8   คือ ข้าวหอมนิล 
      Lane ที่ 4   คือ ข้าวพญาลืมแกง   Lane ที่ 9   คือ ข้าวมันปู 
      Lane ที่ 5   คือ ข้าวลืมผัว  Lane ที่ 10  คือ ข้าวไรซ์เบอร์ร ี
 

3.2 การหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้วยการสร้างแผนภาพ phylogenetic tree 
เมื่อน าล าดับนิวคลีโอไทด์มาเปรียบเทียบกับล าดับนิวคลีโอไทด์จากฐานข้อมูล NCBI ในรูปแบบ 

FASTA format ซ่ึงจากข้อมูลพบว่า ข้าวทุกสายพันธุ์ที่ท าการวิเคราะห์ล าดับดีเอ็นเอ มีข้าวบางพันธุ์ ได้แก่ ข้าว
เขี้ยวงู ข้าวมันปู ข้าวสันป่าตอง ให้สัญญาณการอ่านล าดับนิวคลีโอไทด์ได้ไม่ดีนัก แต่ล าดับนิวคลีโอไทด์ยังอยู่
ในบริเวณที่คาบเกี่ยวกับสายพันธุ์อ่ืน และเมื่อท าการศึกษา ซึ่งเทียบได้จากค่า genetic distance เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรม BioEdit version 7.0.9.0 การเปรียบเทียบล าดับเบสของยีน rbcl 
ระหว่างพันธุ์ข้าวข้างต้น โดยใช้โปรแกรม ClustalW2 ในการท า multiple alignment และวิเคราะห์ผลด้วย
วิธี Neighbor-Joining/UPGMA method จากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอบริเวณระหว่างยีน rbcl พบว่าชิ้นส่วน
มีเพ่ิมปริมาณได้มีขนาดประมาณ 400 คู่เบส และเม่ือน าไปหาลาดับดีเอ็นเอแล้ว พบว่าบริเวณระหว่างยีน rbcl 
มีขนาดผันแปรตั้งแต่ 390-440 คู่เบส โดยขนาดที่แตกต่างกันนี้เกิดจากการเพ่ิมเข้ามาหรือขาดหายไปของ
ชิ้นส่วนดีเอ็นเอเป็นส่วนใหญ่ และเป็นลักษณะของเบสซ้ าๆ เมื่อน าล าดับดีเอ็นเอที่ได้มาวิเคราะห์ พบว่าบริเวณ
ระหว่างยีน rbcl มี phylogenetic informative site 15.23% และ singleton 9.14% ซึ่งเมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกันของข้าวในไอโซเลตต่างๆ จะเห็นได้ว่า ข้าวแต่ละพันธุ์มีค่า genetic distance 
ดังนี้คือ ข้าวก่ า เท่ากับ 0.12 ข้าวสันป่าตอง เท่ากับ 0.28  ข้าวเขี้ยวงู เท่ากับ 0.07 ข้าวพญาลืมแกง เท่ากับ 
0.01 ข้าวลืมผัว เท่ากับ0.12 ข้าวหอมแดงสุโขทัย เท่ากับ 0.24 ข้าวหอมมะลิแดง เท่ากับ 0.23 ข้าวหอมนิล 
เท่ากับ 0.20 ข้าวมันปู เท่ากับ 0.25 และข้าวไรซ์เบอร์รี เท่ากับ 0.13 ซึ่งจากค่าดังกล่าว ค่าที่ได้หากยิ่งมีค่า
มาก แสดงว่า สิ่งมีชีวิตนั้นมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับสิ่งมีชีวิตที่เปรียบเทียบกันค่อนข้างน้อย ซึ่งจะเห็นได้
ว่า ข้าวหอมแดงสุโขทัย มีความใกล้ชิดทางพันธุ์กรรมหรือความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบ
กับข้าวพันธุ์ปลูกอ่ืนๆดังแสดงจากการสร้าง Phylogenetic tree ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2  แสดงความสัมพันธ์เชิงวงศ์วานวิวัฒนาการของข้าวน้ าดอกไม้ที่ได้จากการวิเคราะห์โดย

โปรแกรม  
Bioedit ด้วยวิธี Neighbor-Joining/UPGMA method 

  
จากผลการวิจัย พบว่า ในการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวจ านวน 10 พันธุ์ปลูก ด้วย

เทคนิคการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl พบว่า สามารถสร้าง cluster ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของข้าวที่ใช้ในการศึกษาได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยในกลุ่มแรก พันธุ์ข้าวที่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุด ได้แก่ ข้าว
ก่ า และข้าวลืมผัว และข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมะลิแดง ข้าวสันป่าตองและข้าวเขี้ยวงู ตามล าดับ 
ในขณะที่กลุ่มที่ 2 จัดความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมากที่สุด ได้แก่ ข้าวพญาลืมแกง และข้าวมันปู และล าดับ
ต่อมาคือข้าวสุโขทัย ตามล าดับ  
 
4. สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยในการศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวจ านวน 10 พันธุ์ สามารถจัดกลุ่มข้าว
ออกเป็น 2 โดยในกลุ่มแรก พันธุ์ข้าวที่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุด ได้แก่ ข้าวก่ า และข้าวลืมผัว และข้าวไรซ์
เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมะลิแดง ข้าวสันป่าตองและข้าวเขี้ยวงูตามล าดับ ซึ่งจะพบว่า ข้าวในกลุ่มดังกล่าว 
โดยเฉพาะ ข้าวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน สอดคล้องกับลักษณะภายนอกของ
ข้าวที่มีลักษณะเป็นข้าวมีสี เป็นสีม่วงเข้ม มีสารประกอบในกลุ่มแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็น
สารสารต้านอนุมูลอิสระ (พีรนันท์ มาปัน, 2557) ซึ่งจากผลดังกล่าว ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcl ในกลุ่ม
ข้าวมีสีเหมือนกันให้ผลความคล้ายคลึงของล าดับนิวคลีดอไทด์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากกว่าข้าวในสายพันธุ์
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อ่ืน ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ข้าวได้ถูกจัดความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมากที่สุด ได้แก่ ข้าวพญาลืมแกง ข้าวมันปู 
และข้าวสุโขทัย ตามล าดับ ซึ่งข้าวกลุ่มดังกล่าวเป็นข้าวที่ให้แป้งลักษณะค่อนข้างเหนียวคล้ายคลึงกัน อย่างไรก็
ตาม จากการศึกษาประสิทธิภาพในการทดสอบความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต พบว่าการวิเคราะห์
ล าดับนิวคลีโอไทด์เพียง 1 ยีน นั้นอาจให้ผลของประสิทธิภาพในการหาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ไม่สูงมาก
นักเมื่อเทียบกับการใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่มีจ านวนยีนมากกว่า 1 ชนิดยีนขึ้นไปมาวิเคราะห์ร่วมกัน แต่
ทั้งนี้ วิธีการจัดกลุ่มแบบ neighbor joining ก็ยังคงเป็นวิธีการเหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดความใกล้ชิดทาง
พันธุกรรม (ธีระชัย ธนานันต์ และจุฑาทิพย์ พันธ์รูปท้าว, 2560) จากผลการวิจัยสามารถน าไปใช้พัฒนา
เครื่องหมายดีเอ็นเพ่ือการระบุพันธุ์พืช และข้อมูลความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมนี้สามารถน าไปใช้วางแผนการ
อนุรักษ์และข้าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 
5. กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือ และค าปรึกษาจากบุคคลหลายฝ่ายดังต่อไปนี้ คือ 
ขอขอบพระคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เอ้ือเฟ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่ วงไปได้ด้วยดี 
ขอบพระคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติที่ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
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