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บทคัดยอ
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อคนหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสําหรับบงชี้ลักษณะ
ประจําพันธุของไกประดูหางดํา เทคนิค Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) ถูกนํามาใช
คนหาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธกับไกประดูหางดํา นอกจากนั้นเครือ่ งหมายโมเลกุล single nucleotide
polymorphisms (SNPs) บนยีน MC1R ของไกประดูหางดําถูกวิเคราะหเปรียบเทียบกับไกเหลืองขาว ไกแดง
และไกชี พบวาเครื่องหมายโมเลกุล AFLP ที่มีความสัมพันธกับไกประดูหางดํา เหลืองหางขาว แดง และชี มี
จํานวนรวม 65 เครื่องหมาย สําหรับเครื่องหมายโมเลกุล SNPs บนยีน MC1R มีความผันแปรทางพันธุกรรม
ระหวางไกทั้ง 4 สายพันธุ มีจํานวน 8 ตําแหนง ประกอบดวย c.69C>T, c.212C>T, c.274A>G, c.314T>C,
c.573T>C, c.636G>A, c.829T>A และ g.1259T>C ตามลําดับ จากเครื่องหมายโมเลกุล AFLP และ MC1R
สามารถพัฒนาเปนเครื่องหมายโมเลกุลอยางงายไดจํานวน 27 และ 3 เครื่องหมายตามลําดับ โดยเครื่องหมาย
โมเลกุลเหลานี้ ถูกนําไปใชสําหรับวิเคราะหจีโนไทป และศึกษาความสัมพันธกับไกพันธุพื้นเมืองไทย พบวา
เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอที่มีความสัมพันธกับไกประดูหางดํา มีจํานวน 9 เครื่องหมาย ในขณะที่เครื่องหมาย
โมเลกุลที่มีความสัมพันธกับพันธุไกเหลืองหางขาว ไกแดง และชี มีจํานวน 9, 8 และ 11 เครื่องหมาย ตามลําดับ
และเครื่องหมายโมเลกุลเหลานี้ถูกนําไปสรางสมการสําหรับทํานายพันธุไกดวยวิธี logistic regression พบวา
สามารถจําแนกไกพื้นเมืองจํานวน 400 ตัว ออกจากกันไดถูกตองประมาณ 85-94 เปอรเซ็นต โดยสามารถ
ทํานายไกพันธุประดูหางดําไดถูกตอง 89.97 เปอรเซ็นต สําหรับไกเหลืองหางขาว ไกแดง และชี สมการสามารถ
ทํานายไดถูกตอง มีคาเทากับ 89.05, 93.75 และ 85.34 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให
เห็นวา เครื่องหมายโมเลกุล AFLP และ MC1R มีความสัมพันธกับศักยภาพตอการบงชี้พันธุไกประดูหางดํา
นอกจากนี้เครื่องหมายโมเลกุลดังกลาวยังสามารถจําแนกไกเหลืองขาว ไกแดง และไกชี ออกจากกันได
คําสําคัญ : ไก, เครื่องหมายโมเลกุล, ประดูหางดํา, ลักษณะ
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Abstract
The objective of this study was to identify and develop the molecular marker for breed
characteristics of Pradu Hangdum chicken. An Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)
technique was performed to identify the molecular marker associated with Pradu Hangdum chicken
breed. Moreover, single nucleotide polymorphisms (SNPs) of MC1R gene of Pradu Hangdum
chicken were identified to compare with Leung Hangkao, Dang and Chee chicken breeds. Results
of AFLP analysis in Thai chicken breeds revealed that a total 65 AFLP markers were associated with
Pradu Hangdum, Leung Hangkao, Dang and Chee chicken breeds. Eight SNPs of MC1R were
found to be segregated in 4 Thai indigenous chicken breeds, including c.69C>T, c.212C>T,
c.274A>G, c.314T>C, c.573T>C, c.636G>A, c.829T>A and g.1259T>C, respectively. These AFLP
and MC1R markers could be developed as the simple markers were 27 and 3 markers, respectively,
in order to genotyping and association study with Thai indigenous chicken breeds. Nine markers of
AFLP and MC1R were found to be associated with Pradu Hangdum chicken breed. Whereas the
molecular markers associated with Leung Hangkao, Dang and Chee chicken breeds were 9, 8 and
11 markers, respectively. The predicted chicken breed equations were constructed by using logistic
regression procedure. An accuracy rate of the DNA markers test in 400 chickens was 85-94 %. The
accuracy rate of Pradu Pradu Hangdum, Leung Hangkao, Dang and Chee breeds were 89.97,
89.05, 93.75 and 85.34 %, respectively. These results indicated that the AFLP and MC1R markers
are related with Phadu Hangdum chicken breed and showed a potential to identify the breed
specifics. Moreover, these molecular markers could be also classified the Leung Hangkao, Dang and
Chee chicken breeds.
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