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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย    :  ความหลากหลายทางชีวภาพและจัดท าฐานข้อมูล 

                   ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

2. โครงการวิจัย    :  ความหลากหลายทางชีวภาพและจัดท าฐานข้อมูลดีเอ็นเอ 

   บาร์โค้ดของพืชท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
 กิจกรรม    :  ความหลากหลายและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชไร่ 

 กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)   :    - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : การสร้างข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดและความหลากหลายทาง 
    พันธุกรรมของถั่วเหลือง 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Database of DNA Barcode and Genetic Diversity on  

     Soybean (Glycine max (L.) Merrill) 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง    นางสาวจุฑามาส ฟักทองพรรณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 

ผู้ร่วมงาน                       นางอ้อยทิน ผลพานิช  ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 

     นางสาวอรุโณทัย  ซาววา   ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ

     นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ   ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

     นางสาวศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 

พิษณุโลก 

5. บทคัดย่อ    

งานวิจัยนี้ศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS, rbcL และ rpocL กับถ่ัวเหลืองจ านวน 40 พันธุ์/สายพันธุ์ 
ที่ปลูกรวบรวม ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจ าแนกความแตกต่างของถั่วเหลือง และเก็บ
ตัวอย่างแห้งของถั่วเหลืองทั้งหมดไว้ ณ พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการกษตร ด าเนินการศึกษาระหว่าง 
กันยายน 2560 – ตุลาคม 2562 เมื่อตรวจสอบล าดับนิวคลีโอไทด์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Clustal 
Omega และ MEGA-X พบว่ายีน rbcL และ rpocL สามารถจ าแนกถั่วเหลืองสายพันธุ์‘ขอนแก่น (Khon Kaen)’ 
ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นของ จ.สระบุรี ที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตภาพตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกจากถั่วเหลือง
สายพันธุ์อ่ืนๆ ได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองผลผลิ ตสูงเมื่อปลูกในฤดูแล้ง  
ขณะที่ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS ไม่สามารถแยกสายพันธุ์ถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์ ออกจากกันอย่างสมบูรณ์ 
แสดงว่าล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนนี้ไม่เหมาะสมส าหรับการจ าแนกถ่ัวเหลือง ดังนั้นเพื่อเพ่ิมการจ าแนกสายพันธุ์ถั่ว
เหลืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควรเลือกใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหน่งจ าเพาะอ่ืน หรือควบคู่กับการใช้
เครื่องหมายดีเอ็นเออ่ืน 
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ค าส าคัญ : ดีเอ็นเอบาร์โค้ด ถั่วเหลือง ยีน ITS, rbcL,  rpocL 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 This study aims to identify and assess the genetic relationship of 40 soybean cultivars/lines 
using nucleotide sequences of ITS, rbcL and rpocL genes. All soybean cultivars/lines are planted 
at Chiang Mai Field Crops Research Center, Chiang Mai province also collected and storage all 
voucher specimen at Sirinthon museum, Department of Agriculture. The study is completed 
during September 2017- October 2019. According to analyzing data of all genes by using Clustal 
Omega and MEGA-X, ‘Khon Kaen’ variety can be identified from other soybeans when use rbcL 
or rpocL genes. ‘Khon Kaen’ soybean variety is a landrace variety which collected from Saraburi 
province, such variety is well adapted and showed high yield at Upper Northeast region of 
Thailand, especially during dry season. However, ITS gene could not be used to identify all of 
soybeans. Therefore, it is suggested that the regions other than ITS gene may be included in DNA 
sequence based identification to increase variable and informative sites for soybeans distinguish. 
Key-words: DNA barcode, Soybean, ITS gene, rbcL gene, rpocL gene 

6. ค าน า 
ถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลกและของประเทศไทย เป็น

แหล่งโปรตีนที่ส าคัญ มีคุณค่าทางอาหารสูง เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ นอกจากนี้เป็นวัตถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต (Masuda and Goldsmith, 2009) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เช่น นมถั่วเหลือง 
เต้าหู้ อาหารสัตว์จากกากถ่ัวเหลือง น้ ามันถั่วเหลือง สารชูรส เนยเทียม สบู่ และฟิล์มถนอมอาหารที่ย่อยสลายได้  

ถั่วเหลืองจัดอยู่ในตระกูล Leguminosae สกุล Glycine สกุลย่อย Soja โดย Glycine max ซึ่งเป็นถั่ว
เหลืองที่มีการเพาะปลูกทั่วไป (Hymowitz, 1970) ส าหรับประเทศไทย มีการเพาะปลูกถั่วเหลืองมานานกว่า
ศตวรรษ โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือตอนบน นิยมปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูแล้ง และได้มีการขยายพื้นที่
ปลูกไปยังบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตามล าดับ โดยพ้ืนที่เพาะปลูกถั่ ว
เหลืองประมาณ 70% อยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไม่เพียงพอต่อกับความต้องการของ
เกษตรกร ซ่ึงการขาดพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการ
ผลิตถั่วเหลือง มีผลท าให้ผลผลิตของถั่วเหลืองภายในประเทศต่ า การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองให้ได้
ผลผลิตต่อไร่สูงนั้น เกษตรกรจ าเป็นต้องเลือกใช้พันธุ์ถั่วเหลืองที่ดี มีการจัดการแปลงปลูกที่ดี จัดการปุ๋ยและให้น้ า
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อย่างเหมาะสมตามความต้องการของพืช ตลอดจนดูแล ป้องกัน ก าจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืชอย่างเหมาะสม 
ในส่วนของพันธุ์ถั่วเหลืองที่ดีนั้น นักปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองได้พยายามพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถให้ผลผลิตสูง 
ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช ตลอดจนมีลักษณะคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้สามารถท าการ
ปรับปรุงพันธุ์ให้ส าเร็จได้ด้วยการส ารวจ ค้นหา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมในถั่วเหลือง 
ทั้งการศึกษาด้านสัณฐานวิทยาและด้านพันธุกรรม โดยการท าลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมน ามาใช้ในการ
อธิบายความหลากหลายและพันธุกรรมของทั้งพืชและสัตว์ (อรชร, 2552)  ในการทดลองนี้เลือกศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โค้ดในถั่วเหลืองที่เกษตรกรนิยมปลูก จ านวน 40 พันธุ์ ตามตารางที่ 1 

 ในการพิสูจน์ทราบหรือพิสูจน์เอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตตลอดจนพันธุ์พืช มักถูกจ าแนกหรือพิสูจน์เอกลักษณ์
ด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา อย่างไรก็ตามพบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว เห็นได้จากพันธุ์
พืชที่มีชื่อเดียวกัน แต่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาต่างกันอย่างชัดเจน โดยไม่ได้เกิดจากการแปรปรวนภายในสาย
พันธุ์เดียวกัน (genetic variation) หรือการที่พันธุ์พืชชนิดเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเหมือนกัน ถูกตั้ง
ชื่อพันธุ์ต่างกัน  ดังนั้นจึงมีการน าความรู้ด้านชีววิทยาโมเลกุลมาใช้ในการพิสูจน์ทราบหรือพิสูจน์เอกลักษณ์ของ
สิ่งมีชีวิต 

 เทคนิคด้านชีวโมเลกุล อาทิ Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD), Diagnostic Polymerase 
Chain Reaction (PCR), Real-time Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR), Amplified Fragment 
Length Polymorphisms (AFLP), PCE- Restriction Fragment Length Polymorphisms (PCR-RFLP)  
(อรชร, 2552) เป็นต้น ถูกน ามาใช้ในการพิสูจน์ทราบหรือพิสูจน์เอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งแต่ละวิธีต่างมีข้อดีและ
ข้อจ ากัดที่ต่างกันไป Yang et al. (2013) รายงานว่า การใช้เทคนิค SSR แถบดีเอ็นเอที่ได้จากการรันเจลชนิด
อะคริลาไมด์ และได้มีความห่างกันน้อยกว่า 50 เบส นั้น ไม่สามารถแยกด้วยสายตาได้ จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติที่มีราคาสูงการในการแยกความแตกต่างดังกล่าว จึ งเป็นข้อจ ากัดในการน ามาปฏิบัติของ
ห้องปฏิบัติการในหลายแห่ง 

 Hebert et al. (2003) ได้ ริ เ ริ่ มการน า  ‘ดี เ อ็นเอบาร์ โค้ด ’ (DNA Barcode) มาใช้ ในการจ าแนก
ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตหรือแต่ละบุคคล (individual) โดยเป็นการประยุกต์แนวคิดเรื่องการติดฉลากบาร์โค้ด
ในสินค้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการจ าแนกลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดยเทคนิคดังกล่าวมี
ความถูกต้อง แม่นย า และถูกต้อง ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต (species) รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการค้นคว้าวิจัย
ด้านวิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
ในกล้วยไม้ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ (family) มีความซับซ้อนและมีจ านวนมากกว่า 20,000 ชนิด  การท าดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด เป็นการเลือกใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ที่สั้น ความยาวประมาณ 700 นิวคลีโอไทด์ โดยล าดับนิวคลีโอไทด์
ดังกล่าวมีความแตกต่างระหว่างชนิดของสิ่งมีชีวิตสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวกันที่ต่ า Hebert et al. (2003) เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่รายงาน การน าเอาล าดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน 
cytochrome c oxidase I (COI) ในไมโทรคอนเดรีย (Mitochondria) ซึ่งมีล าดับของนิวคลีโอไทด์ที่แตกต่าง
ระหว่างชนิดมากกว่าในชนิดเดียวกัน มาใช้ในการท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด  และเนื่องจากมีการแทรกเข้าและหลุดหาย
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ของนิวคลีโอไทด์น้อย ยีนดังกล่าวจึงถูกเลือกมาใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ือการระบุชนิดและจ าแนก
ชนิด ของแมลงและสัตว์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ (พรณรงค์ และอรุณรัตน์, 2544) 

 ส่วนของยีนที่จะน ามาท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดนั้น นอกจากต้องมีลักษณะสั้นแล้ว ยังต้องสามารถเพ่ิมประมาณ
ได้ เหมาะส าหรับจ านวนตัวอย่างที่มาก และไม่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ล าดับเบส  ในส่วนการท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดใน
พืชนั้น ได้มีการน ายีนจากส่วนต่าง ๆ ของพืช  เช่น ITS, accD, matK, ndhJ, rpoB, rpoCL, ycf, atpF-H, psbK-
I, rbc,L rbcLa, trnH-psbA และ trnL(P6) แต่ที่ได้รับความสนใจได้แก่ยีนจากส่วนของนิวเคลียสคือ ITS และส่วน
ที่มาจากพลาสติด (plastid) เช่น matK, rpoB, rpoCI, atpF-H, psbK-I, rbcL และ trnH-psbA ซึ่งสามารถน า
ล าดับเบสมาต่อกันเพ่ือใช้ในการจ าแนกชนิดของพืชที่มีความใกล้เคียงกันสูงได้ (Hollingsworth et al., 2011; Ali 
et al., 2014) ยีนที่ถูกแนะน าให้น ามาต่อกันเพ่ือใช้ในการจ าแนกพืชบก ได้แก่ matK + rbcL เนื่องจากมีความ
ชัดเจน สามารถเพ่ิมปริมาณได้เหมาะส าหรับงานที่ต้องท าเป็นประจ าและสามารถแบ่งแยกกลุ่มได้ดีกว่ายีน COI ใน
สัตว์ (Janzen, 2009) อย่างไรก็ตามพืชที่มีความใกล้เคียงกันสูงสามารถน าเอาส่วนของยีนมาต่อกันได้หลายยีน 
เช่น ITS + matK, rpoCL + rpoB + matK, rpoCL + matK + trnH-psbA, rbcL + trnH-psbA, matK + rtnH-
psbA, rbcL + trnH-psbA, matK + atpF-H + psbK-I, matK + atpF-H + trnH-psbA และ trnH-psbA + ITS2 
เป็นต้น (Yu et al., 2011; Liu et al., 2015; Xu et al., 2015) 

ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าดีเอ็นเอบาร์โค้ดมาในการจ าแนกและจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของถั่วเหลืองในประเทศไทยเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการจ าแนกพันธุ์ การศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์พันธุกรรม ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง 

 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. ถั่วเหลือง จ านวน 40 พันธุ์/สายพันธุ์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มถั่วเหลืองพันธุ์การค้า 23 พันธุ์  กลุ่ม
สายพันธุ์ดีเด่น 11 พันธุ์/สายพันธุ์ และกลุ่มถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์การค้า 6 พันธุ์/สายพันธุ์ 
 2. ปุ๋ยเคมแีละสารเคมีที่ใช้ในการดูแลแปลงปลูกถั่วเหลือง 

3. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืช เพื่อใช้ในการสกัดดีเอ็นเอ และท าพรรณไม้แห้งอ้างอิง 
4. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล เช่น เครื่องชั่ง โกร่งบดตัวอย่าง หลอดทดลอง ชุดถ่ายภาพ UV 

Transilluminators เป็นต้น 
วิธีการ 

1. ส ารวจและบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา เก็บตัวอย่างใบ ต้น และดอกของถั่วเหลือง 40 พันธุ์/สาย
พันธุ์ (ตารางที่ 1) จากแปลงปลูกถั่วเหลือง ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายภาพประกอบตัวอย่าง
ที่มีโครงสร้างใบ ดอก และเก็บตัวอย่างผลสมบูรณ์และต้น เพ่ือน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้แห้งและก าหนดตัวอย่าง
หมายเลข voucher specimen เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามวิธีมาตรฐานของมาตรฐานของกลุ่มวิจัย
พฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
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ตารางท่ี 1  รายชื่อพันธุ์/สายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ท าการศึกษาฯ 

Group Name of variety Group Name of variety 

Commercial 
variety 

อุสาหะ (10SB60) Commercial 
variety 

ราชมงคล 1 (Rajamagala 1) 
สจ.1 (SJ1) เชียงใหม่ 6 (Chiang Mai 6) 
สจ.2 (SJ2) ลพบุรี 84-1 (Lop Buri 84-1) 
สจ.3 (SJ3) Superior 

variety 
CM4703-10 

สจ.4 (SJ4) CM0701-27 
สจ.5 (SJ5) CM9513-3 
นครสวรรค์ 1 (Nakhonsawan 1) CM9512-3 
สุโขทัย 1 (Sukhothai 1) CM0701-24 
เชียงใหม่ 60 (Chiang Mai 60) CM0701-26 
เชียงใหม่ 1 (Chiang Mai 1) CM0706-14 
มข.35 (KKU.35) Tainung 4 
สุโขทัย 2 (Sukhothai 2)  William 
เชียงใหม่ 2 (Chiang Mai 2) IAC13 
จักรพันธ์ 1 (Jakapan 1) KUSL2004 
สุโขทัย 3 (Sukhothai 3) Vegetable 

soybean 
variety 

2808 
เชียงใหม่ 3 (Chiang Mai 3) เชียงใหม่ 84-2 (Chiang Mai 84-2) 
เชียงใหม่ 4 (Chiang Mai 4) Chama me 
ขอนแก่น (Khon Kaen) NO.75 
เชียงใหม่ 5 (Chiang Mai 5) AGS292 
ศรีส าโรง 1 (Srisamrong 1) Kaori 

  

 2. การสกัดดีเอ็นของถั่วเหลือง น าใบถั่วเหลืองที่ต้องการทดสอบมาล้างด้วยน้ า เพ่ือก าจัดสิ่งปนเปื้อน ซับ 

น้ าให้แห้ง ตัดใบถั่วเหลือง 5 กรัม ให้เป็นชิ้นเล็กๆ บดในโกร่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. สกัดดีเอ็นเอด้วยชุด
ส าเร็จรูป MiniPrep DNA Extraction ของบริษัท Real Gennomics 

3. การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของดีเอ็นเอ น าตัวอย่างดีเอ็นเอที่สกัดได้มาตรวจสอบความเข้มข้น
และความบริสุทธิ์ ด้วยการวัดปริมาณความเข้มข้นสารปริมาณน้อยโดยแรงตึงผิว (nanodrop) ใช้ปริมาณดีเอ็นเอ 
2 µl/ตัวอย่าง/ครั้ง วัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 
A260/A280 ให้ค่าความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเออยู่ในช่วง 1.8-2.0 แล้วเจือจางให้ได้ความเข้มข้น 50 นาโนกรัม/
ไมโครลิตร เพ่ือน าไปท าปฏิกิริยา PCR และเก็บรักษาดีเอ็นเอที่ -20 องศาเซลเซียส 
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4. การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) น าดี

เอ็นเอท่ีได้จากข้างต้นมาเพ่ิมปริมาณด้วยวิธี PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่มีล าดับสากล (universal primer) ของยีน ITS, 

rbcL และ rpoC1 (ตารางที่ 2) ใช้ชุดน้ ายาส าเร็จรูป One PCRTM (GeneDireX, Taiwan) โดยเติมดีเอ็นเอที่ความ

เข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 0.4 นาโนกรัม/ไมโครลิตร และไพรเมอร์แต่ละคู่ที่ใช้ทดสอบ 0.5 µM ในน้ ายา Master Mix 

ที่มีปริมาตรรวม 50 ไมโครลิตร ประกอบไปด้วย Tag DNA poloymerase, PCR Buffer, dNTP, gel loading 

dyes  โดยตั้งโปรแกรมการท างานของเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม ดังนี้  94 องศาเซลเซียส 1 นาที จ านวน 1 

รอบ ตามด้วย 94 องศาเซลเซียส 1 นาที 54 องศาเซลเซียส 1 นาที และ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที จ านวน 35 

รอบ และท่ี 72 องศาเซลเซียส 7 นาที จ านวน 1 รอบ 

ตารางท่ี 2 ไพรเมอร์และล าดับเบสของเครื่องหมายโมเลกุลที่ใช้ในการศึกษาฯ 

Locus Primer name Primer sequence Reference 

ITS ITS2-S2F ATGCGATACTTGGTGTGAAT Chen et al. (2010) 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC White et al. (1990) 

rpoC1 rpoC1_F GGCAAAGAAGGAAGATTTCG Parveen et al. (2011) 

rpoCL1_R TGAGAAAACATAAGTAAACGAGC Parveen et al. (2011) 

rbcL rbcL – F ATGTCACCACAAACAGAAACTAAAGC Parveen et al. (2011) 

rbcL – R CTTCGGCACAAAATAAGAAACGATCTC Parveen et al. (2011) 

 

5. การตรวจสอบแถบดีเอ็นเอ ตรวจสอบผล PCR ด้วยวิธีเจลอิเล็คโทรโฟรีซีส (gel electrophoresis) โดย
ใช้ผลผลิตพีซีอาร์ 4 ไมโครลิตร ลงในแผ่นวุ้นอะกาโรสเจล 1 เปอร์เซ็นต์ใน 1xTBE buffer  ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า 100 
โวลต์ เป็นเวลา 60 นาที ย้อมด้วย SYBR safe บันทึกแถบดีเอ็นเอด้วยชุดถ่ายภาพ UV Transilluminators 
(BIORAD) Syngene 

6. การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ จากตัวอย่างถั่วเหลืองทั้งหมด 40 พันธุ์ เพ่ิมปริมาณยีนจ านวน 3 ยีน 
ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอแถบยีนที่ต้องการเพียง 1 แถบ และไม่มีการปนเปื้อนของแถบดีเอ็นเออ่ืน เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ล าดับนิวคลีโอไทด์ เมื่อได้ข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์แล้วตรวจสอบความถูกต้อง โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลล าดับนิ
วคลีโอไทด์ในฐานข้อมูลของ GeneBank ของ NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

7. การวิเคราะห์ผล เปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของถั่วเหลืองแต่ละพันธุ์โดยใช้โปรแกรม Clustal 
Omega และสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) ด้วยโปรแกรม MEGA-X โดยเลือก
วิธีการจัดกลุ่มแบบ maximum likelihood และก าหนดค่า bootstrap 1,000 ซ้ า 
เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลาด าเนินการทดลอง   ตุลาคม 2560 - กันยายน 2562 
 สถานที่ 1. แปลงถั่วเหลือง ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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    2. ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต าบลวังทอง  
       อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา ของถั่วเหลือง 40 พันธุ์ (ตารางท่ี 1 และภาคผนวกท่ี 1)  เก็บตัวอย่าง

ใบ ต้น ดอกของถั่วเหลือง 40 พันธุ์ จากแปลงปลูกถั่วเหลือง ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  โดยเก็บเป็น

ตัวอย่างแห้งตามหลักมาตรฐานของกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ดังตัวอย่างภาพ 

(ภาพที่ 1)  โดยเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทั้งหมดจ านวน 40 สายพันธุ์ได้อนุรักษ์ไว้ที่ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช กรม

วิชาการเกษตร และในทุกๆ ปีเมล็ดที่เสื่อมสภาพความงอกจะถูกน ากลับมาฟ้ืนฟูเพ่ือผลิตเชื้อพันธุกรรมรุ่นใหม่เพ่ือ

น าไปอนุรักษ์อีกครั้ง (ด าเนินการโดย ศวร.เชียงใหม่) 

 

 

 

 

 

      วิธีการเก็บตัวอย่างใบถั่วเหลือง                                    วิธีการอัดตัวอย่างแห้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างพรรณไม้แห้งถั่วเหลืองท่ีด าเนินการจัดท า จ านวน 40 สายพันธุ์ โดยเก็บรักษาไว้ที่ 

  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
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2. การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (Polymerase Chain Reaction, PCR) และตรวจสอบ

แถบดีเอ็นเอ 

การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของถั่วเหลือง 40 พันธุ์/สายพันธุ์ โดยใช้ไพรเมอร์สากลของยีน 3 ต าแหน่ง พบว่า
สามารถเพ่ิมปริมาณชิ้นดีเอ็นเอของยีน ITS, rbcL และ rpoc1  ได้ขนาดประมาณ 400, 1,300 และ 500 คู่เบส 
ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 bp 

3,000 bp 

1,500 bp 

100 bp 

500 bp 

3,000 bp 

1,500 bp 

100 bp 

rbcLa 

rbcLa 

Sample #1- 19 

Sample #20- 38 

600 bp 

600 bp 

Sample #1- 19 

Sample #20- 38 
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของยีน ITS, rbcLa ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ต่าง ๆ ตามรายชื่อใน  
   ตารางที่ 1 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของ rbcL และ trnHf +psbA3 ของถั่วเหลืองสายพันธุ์ต่าง ๆ  
  ตามรายชื่อในตารางที่ 1 
 

3. วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ 

 น าผลผลิต PCR ส่งวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS, rbcLa, rbcL, rbocL, trnHf +psbA3และ

น าล าดับนิวคลีโอไทด์ของถั่วเหลืองที่ได้ไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน

ฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม Blast (NCBI; www.ncbi.nlm.nih.gov) ท าการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอ

ไทด์ของแต่ละยีน ในถั่วเหลืองแต่ละสายพันธุ์  

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของถั่วเหลือง  

หาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของถั่วเหลืองโดยใช้โปรแกรม MEGA-X การหาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 

(Phylogenetic tree) ของถั่วเหลือง และใช้ Glycine Clandestina เป็น out-group .ในยีน ยีน ITS, rbcL, , rpoCL, 

trnHf +psbA3  

 ยีน ITS  อยู่บนนิวเคลียร์จีโนม (nuclear genome) นั้นเมื่อวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS ในถั่ว

เหลือง ทั้ง 40 สายพันธุ์ พบว่ามีขนาดประมาณ 400 คู่เบส เมื่อวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน  ITS ด้วย

โปรแกรม MEGA-X พบว่าความแตกต่างทางพันธุกรรมของถั่วเหลืองทั้ง 40 สายพันธุ์ เท่ากับ 0.00-0.20 และเมื่อ

Sample #1- 19 

Sample #20- 38 

500 bp 

3,000 bp 

1,500 bp 

100 bp 

1,000 bp 

rbcL 

700 bp 
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สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (ภาพที่ 4) พบว่าไม่สามารถจ าแนกถั่วเหลืองแต่ละชนิดออกจากกันได้ 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากล าดับนิวคลีโอไทด์ของถั่วเหลืองทั้ง 40 สายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก กล่าวคือมีรูปแบบ

การกลายแบบทรานสเวอร์ชัน (transversion) จาก pyrimidine (T) เป็น purine (A) .บนต าแหน่งนิวคลีโอไทด์ที่ 

75 เพียงต าแหน่งเดียว 

 ยีน rbcL อยู่บนคลอโรพลาสต์จีโนม (Chloroplast genome) เมื่อสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทาง

พันธุกรรมของถั่วเหลืองทั้ง 40 พันธุ์ จากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL โดยเลือกวิธีการจัดกลุ่มแบบ 

Maximum Likelihood พบว่าแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมนั้น ไม่สามารถแยกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม

ถั่วเหลือง 40 พันธุ์ ออกจากกันทั้งหมด แยกได้เพียง 1 พันธุ์ คือ ‘ขอนแก่น (Khon Kaen)’ (ภาพที่ 5) โดยมีค่า log 

likelihood สูงสุดที่ -1321.38 ตามล าดับ  และพบล าดับนิวคลีโอไทด์มีการเปลี่ยนแปลงในยีน rbcL จ านวน 99 

ต าแหน่ง มีการกลาย 4 รูปแบบ คือ Indel (insertion/deletion), Purine transition, Pyrimidine transition และ 

Transversion (ตารางที่ 3 ) 

 ทั้งนี้ถั่วเหลืองพันธุ์ ‘ขอนแก่น’ เป็นพันธุ์ที่ได้จากการรวบรวมจาก อ. พระพุทธบาท จ.สระบุรี เพ่ือปรับปรุง

ถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตสูง โดยเน้นพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหมาะในการปลูกฤดูแล้งที่มีการให้น้ า

ชลประทาน ผลผลิตเฉลี่ย 312 กก./ไร่ และในฤดูแล้งผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 356 กก./ไร่  โดยได้รับการรับรองพันธุ์จาก

กรมวิชาการเกษตรในปี 2547 (อ้อยทินและรัชนี, 2558) 

 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าถั่วเหลืองพันธุ์ ‘ขอนแก่น’สามารถแยกออกจากถั่วเหลือง 39 พันธุ์/สาย ซึ่ง

สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดท าดีเอ็นเอบาร์โค๊ดในงานปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง ในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง

ผลผลิตสูงในฤดูแล้งต่อไป 
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ภาพที่ 
4 

แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree) ของถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์ที่สร้างจากข้อมูลล าดับนิวคลี
โอไทด์ของยีน ITS ซึ่งวิเคราะห์ด้วยการจัดกลุ่มแบบ maximum likelihood 
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ภาพที่ 5 แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree) ของถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์ที่สร้างจากข้อมูล
ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ซึ่งวิเคราะห์ด้วยการจัดกลุ่มแบบ maximum likelihood 
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ตารางท่ี 3 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงและต าแหน่งของนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL ที่พบในถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆ 

Alternation Nucleotide position 

Indel 31, 47, 52, 300, 410, 411, 525 

Purine transition 15, 29, 49, 57, 72, 75, 90, 148, 217, 238, 301, 341, 383, 403, 411, 415, 
423, 429, 484, 485, 497, 499, 531, 548 

Pyrimidine 

transition 

13, 37, 53, 290, 315, 330, 357, 360, 363, 367, 379, 391, 394, 483, 517 

Transversion 8, 16, 38, 38, 39, 40, 46, 55, 64, 67, 71, 80, 87, 97, 103, 104, 111, 128, 
160, 161, 190, 223, 250, 259, 259, 262, 264, 292, 298, 302, 320, 329, 
333, 335, 349, 350, 388, 393, 398, 402, 404, 417, 422, 426, 448, 449, 
454, 463, 489, 495, 508, 518, 542 

 
การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 

ยีน rpoC1 ซึ่งเป็นยีนที่อยู่บนคลอโรพลาสต์จีโนมเช่นเดียวกับ rpcL สามารถท าการแยกความสัมพันธ์ทาง

พันธุกรรมของพันธุ์ ‘ขอนแก่น (Khon Kaen)’ ออกจากถ่ัวเหลืองทั้ง 40 สายพันธุ์ได้เพียงพันธุ์เดียว (Figure 5) 

เช่นเดียวกับยีน rpcL โดยมีค่า log likelihood สูงสุดที่ -1783.58 ตามล าดับ  โดยพบล าดับนิวคลีโอไทด์มีการ

เปลี่ยนแปลงในยีน rpoC1 จ านวน 100 ต าแหน่ง มีการกลายรูปแบบ ดังแสดงตาม Table 4 

ตารางท่ี 4 รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงและต าแหน่งของนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ที่พบในถั่วเหลืองพันธุ์ต่างๆ 

Alternation Nucleotide position 

Indel 4, 164, 232, 286, 304, 305, 313, 334 
Purine transition 168, 172, 184, 185, 186, 212, 215, 216, 217, 239, 258, 288, 290, 314, 316, 

337, 348, 352, 363, 364, 369 
Pyrimidine 
transition 

220, 230, 243, 251, 270, 272, 281, 296, 307, 308, 310, 321, 328, 329, 330, 
332, 339, 340 

Transversion 177, 183, 187, 193, 199, 206, 209, 211, 213, 221, 222, 223, 225, 227, 229, 
235, 236, 237, 246, 247, 252, 254, 256, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 
268, 273, 273, 277, 278, 279, 282, 292, 294, 299, 300, 315, 323, 336, 345, 
347, 350, 365, 372, 375, 376, 377, 386 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree) ของถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์ที่สร้างจากข้อมูล

ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 ซึ่งวิเคราะห์ด้วยการจัดกลุ่มแบบ maximum likelihood 

 การสร้ างดี เ อ็นเอบาร์ โค้ดมีศักยภาพในการจ าแนกสิ่ งมีชีวิต  โดยใช้การเปรียบเทียบล าดับ  

นิวคลีโอไทด์ของดีเอ็นเอมาตรฐานในพืชแต่ละชนิด อย่างไรก็ตามแม้ว่าพันธุกรรมพืชจะมีผลโดยตรงต่อลักษณะ

การแสดงออกของพืช (phenotype) สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกก็เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญมีผลต่อการแสดงออก

ด้วยเช่นกัน การจ าแนกพันธุ์พืชด้วยการใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหน่งจ าเพาะเพียงบริเวณใดบริเวณหนึ่งอาจ

ไม่เพียงพอต่อการจ าแนกพันธุ์พืช เนื่องจากต าแหน่งนั้นมีความผันแปรทางพันธุกรรม (genetic variation) ต่ า 

และล าดับดีเอ็นเอของต าแหน่งนั้นมีขนาดเล็กมาก (genome size) เมื่อเทียบกับขนาดของจีโนมพืช มีผลท าให้

ต าแหน่งดังกล่าวไม่สามารถแยกความแตกต่างของพืชในระดับพันธุ์  (Collins and Cruickshank, 2013) 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1.  การวิเคราะห์แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมด้วยโปรแกรม MEGA-X จากข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน ITS ซึ่งเป็นยีนที่อยู่ในนิวเคลียส ของถั่วเหลือง 40 สายพันธุ์ จะเป็นได้ว่าล าดับนิวคลีโอไทด์พบความ
แตกต่างกันเพียง 1 ต าแหน่ง ซึ่งมีผลท าให้ไม่สามารถแยกพันธุ์ถั่วเหลืองออกจากกันได้ เนื่องจากขนาดของล าดับ
เบสที่สั้น เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของจีโนมพืช ดังนั้นการใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS เพ่ือประเมิน
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของถั่วเหลืองนั้นยังไม่มีความเหมาะสม 

2. ยีน rbcL และ rpoCL ซึ่งเป็นยีนที่อยู่ในคลอโรพลาสต์ สามารถท าการแยกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของพันธุ์ขอนแก่น ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นของ จ.สระบุรี ออกจากถั่วเหลืองจ านวน 39 สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่
ได้จากการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด ยีน rbcL และ rpoCL มาในการจ าแนกและจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
ถั่วเหลืองในประเทศไทยเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในการจ าแนกพันธุ์ การศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์พันธุกรรม ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง 

 
11. ค าขอบคุณ 



17 
 

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ปลูก และดูแลแปลงถั่วเหลือง ขอขอบคุณศูนย์วิจัย
และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ที่ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่
ทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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13. ภาคผนวก 
ตารางผนวก 1 พันธุ์และลักษณะเด่นของพันธุ์ถั่วเหลือง (อ้อยทินและรัชนี, 2558) 

ล าดับที่ พันธุ์ ปีท่ีรับรองพันธุ์ พันธุ์แม่ x พ่อ ลักษณะเด่นประจ าพันธุ์ 

1 พันธุ์อุตสาหะ 

เอ 

2501 พันธุ์ท้องถิ่น (จ.เชียงใหม่) อ่อนแอต่อโรคราสนิม 

2 สจ.1 2508 ลูกผสมชั่วที่ 2 จากญี่ปุ่นและ

ไต้หวัน 

เจริญเติบโตดี เหมาะส าหรับ

ปลูกในต้นฤดูฝน ผลผลิตสูง  

306 กก./ไร่ 

3 สจ.2 2508 ลูกผสมชั่วที่ 2 จากญี่ปุ่นและ

ไต้หวัน 

ฝักแก่พร้อมๆ กัน ฝักไม่แตก 

เหมาะส าหรับปลูกในฤดูแล้ง 

ผลผลิตสูง 326 กก./ไร่ 

4 สจ.3 2508 ลูกผสมชั่วที่ 2 จากญี่ปุ่นและ

ไต้หวัน 

เจริญเติบโตดี ต้นไม่ล้ม ฝักแก่

พร้อมๆ กัน ฝักไม่แตก ผลผลิต

สูง 280-320 กก./ไร่  



19 
 

5 สจ.4 2519 Acadian x Tainung 4 เมล็ดมีความงอกดีกว่าพันธุ์

เชียงใหม่ 60 ในสภาพดินที่มี

ความชื้นสูง 

ผลผลิตดีในฤดูฝน 250-320 

กก./ไร่ 

6 สจ.5 2523 Tainung 4 x สจ.2 ทนทานต่อโรคราสนิม 

ปรับตัวได้ดีในหลาย

สภาพแวดล้อม 

7 นครสวรรค์ 1 2529 สายพันธุ์ OCB (Doteung x 

Santa Maria) น าเข้าจาก

ต่างประเทศ 

อายุสั้น 70-75 วัน เหมาะปลูก

หลังนา 

ผลผลิตสูง 310-350 กก./ไร่ 

8 สุโขทัย 1 2529 ลูกผสม (Shih Shih x 

SRF400) 

น าเข้ามาจาก AVRDC  

ต้านทานโรคใบจุดนูน 

ล าต้นตั้งตรงไม่ล้ม 

9 เชียงใหม่ 60 2530 Williams x สจ. 4  ทนทานต่อโรคราสนิม ใบจุดนูน  

และโรคราน้ าค้าง ผลผลิตสูง 

ปรับตัวได้ดีในหลาย

สภาพแวดล้อม 

10 เชียงใหม่ 1 2536 สายพันธุ์ VESOY น าเข้ามา

จาก AVRDC 

ฝักสดเมื่อต้มสุกมีรสชาติดี 

ผลผลิตฝักสดสูง ฝักใหญ่ 

11 มข.35 2537 Williams x สจ. 4  ต้านทานโรคใบจุดนูน ทนแทน

แล้งและเจริญได้ดีในดินกรดและ

ด่าง ปลูกได้ทั้งฤดูฝนและแล้ง 

12 สุโขทัย 2 2538 7016 x สุโขทัย 1  ปรับตัวดีในพ้ืนที่ปลูกภาคเหนือ 

เหนือตอนล่างและภาคกลาง 

ต้านทานโรคราน้ าค้าง ใบจุดนูน 

ไวรัสใบด่าง เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ

ดี 
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13 เชียงใหม่ 2 2541 เชียงใหม่ 60 x IAC 13 อายุสั้น ปรับตัวได้ดีหลาย

สภาพแวดล้อม 

ต้านทานต่อโรคราน้ าค้างปาน

กลาง 

14 จักรพันธ์ 1 2542 สายพันธุ์น าเข้าจากประเทศ

บราซิล (UFV80-85, UFV x 

Santa rosa) 

ต้านทานต่อโรคราน้ าค้างสูง โรค

แอนแทรคโนส 

เลี่ยงการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน 

โรคใบจุดนูนระบาด 

15 สุโขทัย 3 2542 F3 (Fort Lamy x เชียงใหม่ 

60) x  เชียงใหม่ 60 

เมล็ดสีด า เมล็ดพันธุ์มีความงอก

ดีและเก็บรักษาไว้ได้นาน 

ผลผลิตเฉลี่ย 298 กก./ไร่ 

16 เชียงใหม่ 3 2543 G9946 x AGS17 ต้านทานต่อโรคใบจุดนูน รา

น้ าค้าง 

และโรคใบด่าง 

ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้

กว้างผลผลิตสูง 330 กก./ไร่ 

17 เชียงใหม่ 4 2543 G9946 x AGS17 ผลผลิตสูง 324 กก./ไร่ 

ต้านทานต่อโรคใบจุดนูน รา

น้ าค้าง และโรคใบด่าง  

18 ขอนแก่น 2547 พันธุ์ท้องถิ่น (จังหวัดสระบุรี) ปรับตัวได้ดีในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

ผลผลิตเฉลี่ยในฤดูแล้ง 312 

กก./ไร่ 

19 เชียงใหม่ 5 2549 เชียงใหม่ 60 ฉายรังสีแกมม่า 

ปริมาณ 10 กิโลแรดด์ 

ต้านทานโรคราสนิม 

20 ศรีส าโรง 1 2550 F1((นครสวรรค์ 

1xPudua8008B)  x(

อายุสั้น/ต้านทานโรคราน้ าค้าง

ปานกลาง ผลผลิตสูง 291 กก./

ไร่ 
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นครสวรรค์ 1xDM8032-1-9) 

x นครสวรรค์ 1 

21 ราชมงคล 1 2552 เชียงใหม่ 60x AGS286 

(seatra) 

ปรับตัวได้ดีในพ้ืนที่ปลูกจังหวัด

ล าปางและใกล้เคียง ผลผลิตสงู 

ทนทานการหักล้ม 

22 เชียงใหม่ 6 2553 KUSL 2004 x เชียงใหม่ 5 ต้านทานโรคราสนิมและรา

น้ าค้าง 

ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้

กว้าง 

23 ลพบุรี 84-1 2554 F1(AGS129 x A Japanese 

var) x  AGS129 

มีกลิ่นหอมเหมาะส าหรับผลิต

น้ านมถั่วเหลือง ต้านทานโรคใบ

จุดนูน ปรับตัวได้ดีในพ้ืนที่ปลูก

ภาคกลางตอนบน ผลผลิต 358 

กก./ไร่ 

24 เชียงใหม่ 84-2 2555 Chamame x 2808 ฝักสดเมื่อต้มสุกมีรสชาติดีและ

หอมกลิ่นใบเตย  ขนาดฝักสดได้

มาตรฐานการส่งออก 

25 CM4703-10 สายพันธุ์ดีเด่น       - ผลผลิตสูง 

26 CM0701-27 สายพันธุ์ดีเด่น       - ผลผลิตสูง 

27 CM9513-3 สายพันธุ์ดีเด่น       - ผลผลิตสูง 

28 CM9512-3 สายพันธุ์ดีเด่น       - ผลผลิตสูง 

29 CM0701-24 สายพันธุ์ดีเด่น       - ผลผลิตสูง 

30 CM0701-26 สายพันธุ์ดีเด่น       - ผลผลิตสูง 

31 CM0706-14 สายพันธุ์ดีเด่น       - ผลผลิตสูง 

32 Tainung 4 แม่พันธุ์ สจ.5       - ทนทานโรคราสนิม 

33 William 
แม่พันธุ์ เชียงใหม่ 

60       - ผลผลิตสูง ล าต้นแข็งแรง 
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34 IAC13 
พ่อพันธุ์ เชียงใหม่ 

2       - อายุสั้น/เมล็ดโต 

35 KUSL2004 
แม่พันธุ์ เชียงใหม่ 

6       - 

ผลผลิตสูง/ต้านทานโรคใบจุด

นูน 

36 2808 
พ่อพันธุ์ เชียงใหม่ 

84-2       - ผลผลิตฝักสดสูง/พันธุ์การค้า 

37 Chama me 
แม่พันธุ์ เชียงใหม่ 

84-3       - ฝักสดมีกลิ่นหอม/พันธุ์การค้า 

38 NO.75 พันธุ์การค้า       - ผลผลิตฝักสดสูง/พันธุ์การค้า 

39 AGS292 พันธุ์การค้า       - ผลผลิตฝักสดสูง/พันธุ์การค้า 

40 Kaori พันธุ์การค้า       - ฝักสดมีกลิ่นหอม/พันธุ์การค้า 
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