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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือตองการศึกษาลักษณะทางชีววิทยาและรูปแบบของดีเอ็นเอบารโคด 
(COI gene) ของสุกรพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลท่ีไดจากการศึกษาพบวาลักษณะทางชีววิทยา
สุกรพ้ืนเมืองแบงออกเปน สุกรพันธุควาย 2 ตัวอยาง สุกรพันธุราด 1 ตัวอยาง และสุกรพันธุไหหลํา 1 ตัวอยาง     
ซ่ึงผลของลักษณะทางชีววิทยาดังกลาวไมสอดคลองกับผลของดีเอ็นเอบารโคดท่ีได อยางไรก็ตามรูปแบบของดีเอ็นเอ
บารโคดควรทําการวิเคราะหใหมและเปรียบเทียบผลกับฐานขอมูล GenBank และ BOLD ใหมอีกคร้ัง 
คําสําคัญ: สุกรพ้ืนเมือง, ลักษณะทางชีววิทยา, ดีเอ็นเอบารโคด 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the morphology and to study the patterns 
of DNA barcodes (COI gene) of native pigs at Songkhla Rajabhat University. It was found that all of 
the studied native pigs were included in 2 Kwai pigs , Raad pig and Hailum pig. The result of 
morphology is not related to a result any of DNA barcodes. However, the patterns of DNA 
barcodes was sequenced again, and the results confirmed direct sequencing of the GenBank and 
BOLD database. 
Keyword: Native pig, Morphology, DNA barcodes 
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บทนํา 

สุกรพ้ืนเมืองเปนสุกรท่ีนิยมเลี้ยงในประเทศไทยตามภูมิภาคตางๆ เปนระยะเวลานาน  การจําแนกสุกร
พ้ืนเมืองสามารถจําแนกตามรูปรางลักษณะประจําพันธุได  4 สายพันธุ คือ พันธุราด พันธุพวง พันธุไหหลํา และพันธุ
ควาย (Charoensook et al., 2013) ในการจําแนกสายพันธุโดยอาศัยลักษณะรูปพรรณสัณฐานภายนอกเปนเกณฑ 
พบวายังเปนประเด็นปญหาท่ีสําคัญ ในบางคร้ังไมสามารถจําแนกกลุมของสุกรไทยพ้ืนเมืองไดอยางชัดเจน 
(Rattanaronchart, 1994) ปจจุบันมีการนําความรูทางอณูพันธุศาสตรในระดับดีเอ็นเอมาใชในการศึกษาความ
ความแตกตางทางพันธุกรรมของสัตวพ้ืนเมือง เชน ดีเอ็นเอบารโคดหรือยีน cytochrome c oxidase I (COI) ซ่ึง
เปนยีนท่ีอยูบนไมโตคอนเดรียของเซลล ไดถูกพัฒนาขึ้นมาใชในการจําแนกชนิดของสัตวกลุมตางๆ โดย Hebert et 
al., (2003) พบวาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน cytochrome c oxidase I (COI) มีความแปรผันมากเพียงพอท่ีจะใช
แยกและระบุชนิดของสัตวการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของยีนน้ีดวยเทคนิค PCR ทําไดคอนขางงายเน่ืองจากเปนยีนท่ีมี
ขนาดไมใหญมาก (โดยเฉลี่ย 600-700 คูเบส) และมีไพรเมอรท่ีเปน universal primers ซ่ึงใชไดกับสัตวหลากหลาย
กลุม (Thomas, 2009) ในสุกรมีรายงานการใชยีน COI ระบุชนิดของสุกรปาและสุกรลูกผสมของประเทศฟลิปนส 
โดยพบวายีน COI สามารถใชในการระบุชนิดและแยกความแตกตางระหวางสายพันธุของสุกรได (Bondoc et al , 
2013)  

ดังน้ันการศึกษาคร้ังนี้จึงเปนการตรวจสอบเบ้ืองตนของดีเอ็นเอบารโคดหรือยีน cytochrome c oxidase 
I (COI)  มาใชรายงานรวมกับลักษณะทางชีววิทยาของสุกรพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการใชดีเอ็นเอบารโคดในการระบุสายพันธุของสุกรพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงในมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา
รวมกับลักษณะทางชีววิทยา 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. สตัวทดลอง 
สุกรพ้ืนเมืองในสถานีปฏิบัติการสัตวบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา           

2 ตัวอยาง และศูนยเกษตรผสมผสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 ตัวอยาง  
2. การศึกษาพันธุกรรมจากลักษณะรูปพรรณสัณฐานภายนอก 
ศึกษารูปรางลักษณะภายนอก ไดแก สีผิว สีขน ขนาดใบหู ความยาวหนา ความกวางหนา ความยาวลําตัว 

ความยาวรอบอก ความสูงท่ีหัวไหล และนํ้าหนัก เปนตน 
3. การศึกษาดานอณูพันธุศาสตรระดับดีเอ็นเอ 
3.1 วิธีการเก็บตัวอยางเลือด  
เจาะเลือดจาก Jugular vein บริเวณลําคอของสุกรจํานวนตัวละ 5 ml ใสในหลอดแกวท่ีมีสารปองกันการ

แข็งตัวของเลือด EDTA แลวเก็บไวในตูแชแข็งท่ีอุณหภูมิ -20oC จนกวาจะนําออกมาสกัดดีเอ็นเอ 
3.2 การสกัดดีเอ็นเอจากเลอืด  
นําเลือดของสุกรท่ีไดไปสกัดดีเอ็นเอโดยใช MasterPure™ DNA Purification Kit ของ epicentre® 

3.3 การเพ่ิมชิ้นสวนของ DNA ดวยเทคนิค PCR 
 นําดีเอ็นท่ีสกัดไดมาทําการเพ่ิมชิ้นสวนของดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) 
สวนของตําแหนงยีน COI ในไมโทคอนเดรียโดยใชคูไพรเมอรซ่ึงเปน universal primers ตามรายงานของ Hebert 
et al. (2004) โดยไดทําการเพ่ิมลําดับดีเอ็นเอของไพรเมอร M13 เพ่ือความสะดวกในการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอ
ไทด จึงทําใหไพรเมอรมีลําดับดังน้ี 

LCO1490 5’-CACGACGTTGTAAAACGACGAATTCGGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’  
HCO2198 5’-GGATAACAATTTCACACAGGGAATTCTAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’   
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สวนประกอบของการทําปฏิกิริยา PCR ประกอบดวย 100 ng/µL DNA template จํานวน 1 ไมโครลิตร, 
10 µM dNTP mix จํานวน 400 ไมโครโมล, 25 mM MgCl2 จํานวน 2 มิลลิโมล, ไพรเมอร Forward และ 
Reverse อยางละ 0.4 ไมโครโมลและ 5 U/µL Taq DNA polymerase จํานวน 0.1 ยูนิตในปริมาตรรวมสุทธิ 25 
ไมโครลิตรโดยต้ังอุณหภูมิและเวลาตามรายงานของ Hebert et al. (2004) 4 ขั้นตอนดังน้ี (1) Initial 
denaturation 94 °C เวลา 1 นาที (2) Denaturation 94 °C เวลา 1 นาที, Annealing 45 °C เวลา 1.5 นาทีและ 
Extention 72 °C เวลา 1.5 นาทีจํานวน 5 รอบ (3) Denaturation 94 °C เวลา 1 นาที, Annealing 50 °C เวลา 
1.5 นาทีและ Extention 72 °C เวลา 1 นาทีจํานวน 5 รอบและสุดทาย (4) Final extention 72 °C เวลา 5 นาที 
ทําการแยกขนาดดีเอ็นเอท่ีไดจากปฏิกิริยา PCR บนเจลอะกาโรส 1% ยอมดวย ethidium bromide แลว
ตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอภายใตแสงยูวีจากน้ันนําผลผลิต PCR ท่ีไดมาทําใหบริสุทธิ์ดวย HiYield™ Gel/PCR DNA 
Fragments Extractionkit (RBC Bioscience Corp., Taiwan) และตรวจสอบคุณภาพบนเจลอะกาโรส 1% 

3.4 วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด (DNA sequencing) 
นําผลผลิต PCR ท่ีทําใหบริสุทธิ์แลวไปวิเคราะหตรวจหาลําดับนิวคลีโอไทดของยีน COI ดวยไพรเมอร 

M13 โดยสงบริษัท 1st BASE ประเทศมาเลเซีย 
3.5 เปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดท่ีมีในฐานขอมูล 
 นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด (DNA Sequencing) มาเปรียบเทียบความคลายคลึงกับ

ลําดับนิวคลีโอไทดของสิ่งมีชีวิตตางๆในฐานขอมูล GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) โดยใชโปรแกรม
BLASTn และฐานขอมูล BOLD (http://www.boldsystems.org) 
 

ผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ลักษณะสัณฐานภายนอกของสุกรพันธุพ้ืนเมือง 

 ตัวอยางของสุกรพ้ืนเมืองจํานวน 4 ตัวอยาง ท่ีเลี้ยงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากสถานี
ปฏิบัติการสัตวบาล 2 ตัวอยาง จากศูนยเกษตรผสมผสาน 2 ตัวอยาง พบวาจากลักษณะภายนอกท่ีปรากฏสามารถ
แบงออกไดเปนสามสายพันธุ ไดแก พันธุควาย พันธุราด และพันธุไหหลํา (ตารางท่ี 1) ซ่ึงสอดคลองกับลักษณะของ
สุกรพ้ืนเมืองท่ีไดมีการแจกแจงรายละเอียดไวตามรายงานของ Charoensook et al. (2013) 

 
ตารางท่ี 1 แสดงพันธุกรรมจากลักษณะรูปพรรณสัณฐานภายนอก 
 
หมายเลข น้ําหนัก (Kg) ลักษณะภายนอก สายพันธุ 
NP001 131 สีขนและผิวหนังมีสีดํา ขอขาหนาท้ังสองขางมี

สีขาว หลังแอนเล็กนอย หูใหญ ใบหูปรก หนา
ยาว 

พันธุควาย 
 

NP002 175 สีขนและผิวหนังมีสีดํา ลําตัวยาว หลังแอน
เล็กนอย หูใหญ ใบหูปรก หนายาว 

พันธุควาย 
 

NP003 87 สีขนและผิวหนังมีสี ดํา พูหางสีนํ้าตาล ตัว
ขนาดเล็ก หนาสั้น หูเล็ก ใบหูต้ัง หลังแอน 

พันธุราด 
 

NP004 141 สีขนสีดําและสีขาว ผิวหนังสีนํ้าตาล ขอเทา
และใตทองขนสีขาว ใบหูต้ัง หลังแอน  

พันธุไหหลํา 
 

 

 

การเพ่ิมชิ้นสวนของดีเอ็นเอดวยเทคนิค PCR สวนของตําแหนงยีน COI 

http://www.boldsystems.org/
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การเพ่ิมปริมาณชิ้นสวนของดีเอ็นเอท่ีสกัดไดจากเลือดของสุกรพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ในตําแหนงจําเพาะบริเวณยีน COI โดยใชคูไพรเมอร LCO1490F และ HCO2198 (Hebert et al. 2004) 

ซ่ึงเปน universal primers ท่ีไดรับการเติมลําดับดีเอ็นเอของไพรเมอร M13 พบวาสามารถเพ่ิมปริมาณชิ้นสวนของ

ดีเอ็นเอไดโดยมีความยาวประมาณ 780 คูเบส (ภาพท่ี 1) ซ่ึงสอดคลองกับ Bondoc et al. (2013) ท่ีไดศึกษาการ

นํายีน COI มาใชเพ่ือระบุชนิดของสุกรสายพันธุแททางการคาและสุกรพันธุพ้ืนเมือง โดยพบวาขนาดของลําดับนิวคลี

โอไทดท่ีใชเทียบกับฐานขอมูลท่ีขนาด 617 คูเบส โดยชิ้นสวนของดีเอ็นเอท่ีไดการการทําเทคนิค PCR มีความยาว

ประมาณ 700 คูเบส 

 
 
ภาพท่ี 1 ผลการตรวจสอบขนาดดีเอ็นเอปริมาณของสวน COI gene โดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีส : Lane M- ดีเอ็นเอ
มาตรฐาน (100 bp ladder), Lane NP001 สุกรพ้ืนเมืองตัวอยางท่ี 1, Lane NP002 สุกรพ้ืนเมืองตัวอยางท่ี 2 , 
Lane NP003 สุกรพ้ืนเมืองตัวอยางท่ี 3, Lane NP004 สุกรพ้ืนเมืองตัวอยางท่ี 4 

 
การเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดกับฐานขอมูล 
ตรวจสอบลําดับนิวคลีโอไทดบริเวณ COI gene ของสุกรพันธุพ้ืนเมืองจํานวน 4 ตัวโดยการสงวิเคราะหท่ี

บริษัท 1st BASE ประเทศมาเลเซียนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดท่ีมีในฐานขอมูลโดยใชโปรแกรม 
BLAST จากฐานขอมูล GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) และจากฐานขอมูล BOLD 
(http://www.boldsystems.org) 

การเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดท่ีมีในฐานขอมูล GenBank พบวาเปนลักษณะของสุกรพ้ืนเมือง 
(Susscrofa) ท้ังหมด 4 ตัว โดยมีจํานวน 3 ตัว หมายเลข NP001- NP003 มีความคลายคลึงกับสุกรพันธุ Jeuma 
pig (97%) สวนหมายเลข NP004 มีความคลายคลึงกับสุกรพันธุ Guanling (99%)  
 การเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดท่ีมีในฐานขอมูล BOLD พบวาเปนลักษณะของสุกรพ้ืนเมือง 
(Susscrofa) ท้ังหมด 4 ตัว โดยผลการเปรียบเทียบจากฐานขอมูลดังกลาวสามารถทราบถึงเพียงแคระดับจีนัสหรือ
สกุล (Genus) และระดับสปชีสหรือชนิด (species) เทาน้ันโดยทางฐานขอมูลไมบอกถึงระดับสายพันธุเชนเดียวกับ
ฐานขอมูล GenBank 

http://www.boldsystems.org/
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดกับฐานขอมูล GenBank และฐานขอมูล BOLD 
หมายเลข แหลงท่ีพบ   

  GenBank (BLAST) BOLD 
NP001 สถานีปฏิบัติการ

สัตวบาล 
Susscrofa (97%) 

Jeuma pig 
Susscrofa (98.37%) 

NP002 สถานีปฏิบัติการ
สัตวบาล 

Susscrofa (97%) 
Jeuma pig 

Susscrofa (97%) 

NP003 ศูนยเกษตร
ผสมผสาน 

Susscrofa (97%) 
Jeuma pig 

Susscrofa (97.25%) 

NP004 ศูนยเกษตร
ผสมผสาน 

Susscrofa (99%) 
Guanling 

Susscrofa (99.25%) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การใชดีเอ็นเอบารโคดหรือยีน COI สามารถนํามาในการจําแนกสุกรพันธุ พ้ืนเมืองจากฐานขอมูล 

GenBank ไดออกเปน 2 สายพันธุไดแกสายพันธุ Jeuma และ Guanling ซ่ึงพบวาไมสอดคลองกับลักษณะ

รูปพรรณสัณฐานภายนอกท่ีจําแนกสุกรพันธุพ้ืนเมืองไดออกเปน 3 สายพันธุไดแกพันธุควาย พันธุราด และพันธุ

ไหหลํา 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ความไมสอดคลองกันของลักษณะทางชีววิทยาและดีเอ็นเอบารโคดดังกลาวอาจเกิดจากผลของลําดับ     

นิวคลีโอไทดท่ีไดซ่ึงมีความยาวเพียง 450 ถึง 490 คูเบสเทานั้น จึงอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได และเกิด

จากการท่ีไมมีผูนําขอมูลของดีเอ็นเอบารโคดสุกรพ้ืนเมืองในประเทศไทยเขาสูฐานขอมูล GenBank และฐานขอมูล 

BOLD อยางไรก็ตามควรมีการนําผลท่ีไดจากการทํา PCR สงวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดเพ่ือใหมีความยาวท่ีมากขึ้น 

จะสามารถชวยใหผลท่ีไดมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      
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