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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี, เป็ นการสร้างแผนที0 พนั ธุ กรรมในปาล์มนํ,ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) จากประชากร
ลูกผสม F1 จํานวน 220 ต้น ที0 เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ Tenera สองพันธุ์ คือ clone B และ clone D
วิเคราะห์แผนที0พนั ธุกรรมแบบ double pseudo-test cross โดยใช้เครื0 องหมาย G-SSRs, EST-SSRs และ AFLP
สร้างแผนที0ชนิดรวม (Integrated map) เชื0อมระหว่างแผนที0 clone B และ clone D โดยใช้เครื0 องหมายที0มีจีโนไทป์
แบบ intercross (เครื0 องหมายโมเลกุลที0มีการกระจายตัวทั,งในพ่อและแม่) แผนที0พนั ธุกรรมที0ได้ประกอบไปด้วย
G-SSRs จํานวน 116 เครื0 องหมาย, EST-SSRs จํานวน 22 เครื0 องหมาย และ AFLPs จํานวน 22 เครื0 องหมาย จาก
จํานวนเครื0 องหมายโมเลกุลทั,งหมด 160 เครื0 องหมาย สร้างกลุ่มลิงค์เกจได้ 26 กลุ่ม รวมความยาวกลุ่มลิงค์เกจ
ทั,งหมดได้ 1,285 cM ระยะห่ างระหว่างเครื0 องหมายเฉลี0ย 8.1 cM ในแผนที0พนั ธุกรรมนี, มีเครื0 องหมาย G-SSR มี
ตําแหน่งลิงค์กบั ลักษณะความหนากะลา ในระยะทาง 6.4 cM แผนที0พนั ธุกรรมที0สร้างได้น, ี นาํ ไปพัฒนาให้เป็ น
แผนที0พนั ธุกรรมที0มีความอิ0มตัว และสามารถใช้สาํ หรับการพัฒนาเครื0 องหมายที0สัมพันธ์กบั QTLs ของลักษณะที0
สนใจ ซึ0งเป็ นประโยชน์อย่างมากกับการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มนํ,ามัน
คําสําคัญ: แผนที0พนั ธุกรรม ปาล์มนํ,ามัน SSR ลักษณะความหนาของกะลา

Abstract
Genetic linkage maps of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) were constructed based on 220 F1 progenies
derived from a cross between two Tenera palms, clone B and clone D. The double pseudo-test cross mapping
strategy was applied using G-SSRs, EST-SSRs and AFLPs markers. The intercross markers (the markers
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segregating in both parents) were used as bridges to align the two parent-specific genetic maps to produce an
integrated map comprising 116 G-SSRs, 22 EST-SSRs and 22 AFLP markers. The 160 genetic markers were
distributed on 26 linkage groups and covered 1,285 cM with an average spacing between two markers of 8.1
cM. A G-SSR marker was mapped at 6.4 cM from the Sh locus controlling shell-thickness phenotype. The map
developed in this study provides an initial step in producing a saturated linkage map of the Elaeis guineensis
and can be used for identification of QTLs associated with agronomic important traits in oil palm.
Keyword: genetic linkage map, oil palm, SSR, Sh locus
(quantitative trait locus) และใช้เครื0 องหมายดังกล่าว
ในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ปาล์มนํ,ามัน
เครื0 องหมาย SSR (simple sequence repeat;
SSR หรื อไมโครแซทเทลไลท์ (microsatellite) คือ
ลําดับเบสซํ,าที0 มีจาํ นวนเบสในหนึ0 งหน่ วยซํ,าไม่มาก
นักตั,งแต่ 1-6 เบส เช่น (A)n, (CA)n, (TAT)n, (GATA)n
เป็ นต้น เมื0อ n เป็ นจํานวนซํ,ามีจาํ นวนตั,งแต่ไม่กี0ซ, าํ
จนถึ ง จํา นวนหลายสิ บ ซํ,า ไมโครแซทเทลไลท์พ บ
กระจายทัว0 ไปในจี โนมสิ0 งมีชีวิตยูคาริ โอท อัตราการ
เกิ ด โพลิ ม อร์ ฟิ ซึ ม ระหว่ า งจี โ นไทป์ มี ค่ อ นข้า งสู ง
เทคนิ คการเพิ0มปริ มาณดี เอ็นเอด้วยปฏิ กิริยาพีซีอาร์
ของเครื0 องหมายไมโครแซทเทลไลท์จาํ เพาะตําแหน่ง
(locus-specific marker) เป็ นวิธีการวิเคราะห์จีโนไทป์
ที0 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และแสดงจี โ นไทป์ แบบข่ ม ร่ ว ม
(co-dominant) แต่มีขอ้ จํากัดในขั,นตอนการพัฒนา
เครื0 อ งหมายไมโครแซทเทลไลท์ ที0 ค่ อ นข้า งยุ่ง ยาก
สิ, น เปลื อ งเวลา และเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยสู ง [1] สํ า หรั บ
สิ0 งมี ชีวิตบางสปี ชี ส์ที0มีขอ้ มูลลําดับเบสเป็ นจํานวน
มากในฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ โดยเฉพาะลําดับเบส
ของยีนที0เกิดการแสดงออกหรื อลําดับเบสดีเอ็นเอจาก
จีโนม การพัฒนาเครื0 องหมาย EST-SSR (expressed
sequence tag-simple sequence repeat) สามารถทําได้
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลลําดับเบสของดีเอ็นเอเหล่านั,น

1. บทนํา
ปาล์ ม นํ, ามัน สปี ชี ส์ Elaeis guineensis
Jacquin เป็ นพื ช ยื น ต้ น ใ บเลี, ยง เดี0 ยว มี จํ า นวน
โครโมโซมแบบดิพลอยด์ 32 โครโมโซม โฮโมโลกัส
โครโมโซมจํานวน 16 แท่ง (2n=32) เปลือกผลชั,น
กลาง (mesocarp) และเมล็ด (kernel) ของปาล์มนํ,ามัน
ให้ผลผลิตนํ,ามันสูงจึงเป็ นพืชนํ,ามันที0สาํ คัญชนิ ดหนึ0 ง
ลัก ษณะความหนาของกะลาสามารถแยกได้เ ป็ น 3
แบบ คือ พันธุ์ Dura มีจีโนไทป์ โฮโมไซกัสของแอล
ลีล Sh+ (Sh+ Sh+) ผลปาล์มจะมีกะลาหนา, พันธุ์
Pisifera ควบคุมโดยจีโนไทป์ โฮโมไซกัสแอลลีล Sh(Sh- Sh-) ผลปาล์มจะไม่มีกะลา และพันธุ์ Tenera
ควบคุมโดยจี โนไทป์ เฮเทอโรไซกัส (Sh+ Sh-) ผล
ปาล์มจะมี กะลาบาง เป็ นพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์
Dura และพัน ธุ์ Pisifera แนวทางการศึ ก ษาจี โ นม
ปาล์มนํ,ามันโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื0อการพัฒนา
ปาล์ม พันธุ์ ใ หม่ หรื อ เพื0 อ การถ่ า ยทอดลักษณะที0 ดี ที0
ต้องการสู่พนั ธุ์ปาล์มที0ปลูกเป็ นการค้า จําเป็ นอย่างยิ0ง
ที0 ต ้อ งศึ ก ษาและเข้า ใจจี โ นมของปาล์ ม นํ,ามัน ซึ0 ง
เกี0 ย วข้อ งกับ การสร้ า งแผนที0 เ ครื0 อ งหมายโมเลกุ ล
ข้อมูลแผนที0 พนั ธุ กรรมที0 ได้จ ะเป็ นข้อมูลพื,นฐานที0
สําคัญในการประยุกต์ใช้ต่อเพื0อการสื บหาเครื0 องหมาย
โมเลกุ ล ที0 มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ ลั ก ษณะ
QTL
2
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จากฐานข้อมูลชี วสารสนเทศ คุณสมบัติที0สาํ คัญของ
เครื0 องหมาย EST-SSR คื อ ความจําเพาะเจาะจงของ
ตําแหน่งเครื0 องหมายโมเลกุลต่อยีนที0ใช้ออกแบบไพร์
เมอร์ ส่วนเครื0 องหมายโมเลกุลอีกชนิ ดหนึ0 งที0นิยมคือ
AFLP (amplified fragment length polymorphism) [2]
เป็ นการการสร้ า งเครื0 อ งหมายโมเลกุ ล แบบหลาย
ตําแหน่ง (multi-locus markers) ในคราวเดียวกัน โดย
อาศัยหลักการตัด genomic DNA ด้วยเอนไซม์ตดั
จําเพาะ 2 ชนิ ด (มีตาํ แหน่งจดจํา 4 และ 6 bp) และ
เชื0 อม adapter ที0 เ ป็ นดี เอ็นเอสายสั,นเข้ากับปลาย
ชิ,นส่ วนดีเอ็นเอที0 ถูกตัดด้วยเอนไซม์ท, งั สอง และใช้
primers ที0สามารถจับกับ adapter โดยครอบคลุมถึง
ชิ,นส่วนดีเอ็นเอดังกล่าวในตําแหน่งนิวคลีโอไทด์ที0 1,
2 หรื อ 3 สําหรับเพิ0มปริ มาณดี เอ็นเอด้วยปฏิกิริยา
PCR ซึ0 งได้แถบดี เอ็นเอที0 แสดงโพลิ มอร์ ฟิซึ มเป็ น
จํ า นวนมากและอ่ า นจี โ นไทป์ แบบข่ ม สมบู ร ณ์
(dominant) สามารถใช้เพิ0มความหนาแน่นของแผนที0
เครื0 องหมายโมเลกุล
ในงานวิ จัย นี, เป็ นการศึ ก ษาพัน ธุ ศ าสตร์
พื,นฐานของปาล์มนํ,ามันโดยใช้เครื0 องหมายโมเลกุล 3
ชนิ ด คือ 1) เครื0 องหมาย G-SSR (genomic-SSR) 2)
เครื0 องหมาย EST-SSR (Expressed sequence tagSSR) และ 3) เครื0 องหมาย AFLP เพื0อสร้างแผนที0
พันธุกรรมของปาล์มนํ,ามัน ข้อมูลแผนที0พนั ธุกรรมที0
ได้จะเป็ นข้อมูลพื,นฐานที0สาํ คัญในการประยุกต์ใช้ต่อ
เพื0อการสื บหาเครื0 องหมายโมเลกุลที0 มีความสัมพันธ์
กับลักษณะสําคัญทางเศรษฐกิจของปาล์มนํ,ามัน เช่น
ความหนาของกะลา

ในงานวิจยั นี,ใช้ประชากรลูกผสม F1 จํานวน
220 ต้น อายุ 4 ปี ที0เกิดจากการผสมระหว่าง clone B
(แม่พนั ธุ์) และ clone D (พ่อพันธุ์) เป็ นปาล์มนํ,ามัน
ชนิ ด Tenera ทั,ง สองพัน ธุ์ ตัว อย่า งปาล์ม นํ,ามัน
ทั,งหมดนี, ได้รับความเอื, อเฟื, อจาก บริ ษทั โกลเด้นท์
เทอเนร่ า จํากัด นําตัวอย่างใบปาล์มนํ,ามัน มาสกัดดี
เอ็ น เอด้ว ยวิ ธี cetytrimethylammonium bromide
(CTAB) [3]
2.2 เครืองหมายโมเลกุล G-SSR
นํ า ดี เ อ็ น เ อ ป าล์ ม นํ, ามั น ม าวิ เ ค ร าะ ห์
เครื0 องหมาย G-SSR (ใช้รหัสเครื0 องหมาย GSSR) โดย
ใช้ไพรเมอร์ที0ออกแบบจากงานวิจยั Billotte และคณะ
[4] ซึ0งมีจาํ นวนไพร์เมอร์ท, งั หมด 256 คู่ และไพร์เมอร์
ที0 ไ ด้จ ากสถาบัน จี โ นม ศู น ย์พ นั ธุ วิศ วกรรมและ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ (ใช้รหัสเครื0 องหมาย GSSRb)
จํานวน 215 คู่
2.3 เครืองหมาย EST-SSR
นํ า ดี เ อ็ น เ อ ป าล์ ม นํ, ามั น ม าวิ เ ค ร าะ ห์
เครื0 องหมาย EST-SSR (ใช้รหัสเครื0 องหมาย ESSR)
โดยใช้ ไ พรเมอร์ ที0 ออกแบบจากงานวิ จั ย ของ
Pipatchartlearnwong [5] ซึ0 งใช้ฐานข้อมูล PalmGenes
(http://palmoilis.mpob.gov.my/
palmgenes.html) และข้อมู ลจากการหาลําดับเบส
ESTโดย จากสถาบันจีโนม ศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ทําการออกแบบไพรเมอร์ท, งั หมด
326 คู่ไพรเมอร์
องค์ประกอบของปฏิกิริยา PCR ในปริ มาตร
รวม 20 µl ประกอบด้วยดีเอ็นเอ 10 นาโนกรัม (ng),
10X PCR buffer 2 ไมโครลิตร (µl), MgCl2 25 มิลลิ
โมลาร์ (mM), dNTPs 2.0 มิลลิโมลาร์ (mM), ไพร
เมอร์ แต่ละไพร์ เมอร์ 0.25 ไมโครโมลาร์ (µM) และ
เอนไซม์ Tag DNA polymerase 1 ยูนิต อุณหภูมิใน

2.อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
2.1 ประชากรลูกผสม

3
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การทําพีซีอาร์ ประกอบด้วย อุณหภูมิ denature ที0 95
◦C นาน 1 นาที และ 94 ◦C นาน 3 นาที ตามด้วยรอบ
อุณหภูมิที0ใช้ในการเพิ0มปริ มาณดีเอ็นเอ 35 รอบ ที0 94
◦C นาน 30 วินาที อุณหภูมิ annealing ตามความ
เหมาะสมของไพรเมอร์ แต่ละคู่นาน 1 นาที 30 วินาที
อุณหภูมิ extension ◦C นาน 30 วินาที และ final
elongation 72 ◦C นาน 5 นาที ตรวจสอบโพลีมอร์ ฟิ
ซึ มในpolyacrylamide gel electrophoresis 6% และ
ย้อม ด้วยซิลเวอร์ไนเตรทจากนั,นอ่านผลและวิเคราะห์
การกระจายตัวในประชากรลูกผสมปาล์มนํ,ามัน
2.4 เครืองหมายโมเลกุล AFLP
นํ า ดี เ อ็ น เ อ ป าล์ ม นํ, ามั น ม าวิ เ ค ร าะ ห์
เครื0 องหมาย AFLP ตามวิธีการของ Vos และคณะ [2]
ตัดดี เอ็นเอด้วยเอนไซม์ตดั จําเพาะ EcoRI และ MseI
เชื0อมต่อดีเอ็นเอกับ adapter ทําปฏิกิริยา PCR 2 รอบ
คือ preselective PCR ใช้ไพรเมอร์ EcoRI + 1 (E-A)
คู่กบั ไพรเมอร์ MseI + 1 (M-C) เพิ0มปริ มาณดีเอ็นเอ
ปฏิ กิริยาพีซีอาร์ 30 รอบที0 อุณหภูมิ 94 ◦C เป็ นเวลา
30 วินาที, 56 ◦C เป็ นเวลา 60 วินาที และ 72 ◦C เป็ น
เวลา 60 วินาที และ selective PCR ใช้ไพรเมอร์
EcoRI + 3 (E-ANN) คู่กบั ไพรเมอร์ MseI + 3 (MCNN) จํานวน 8 คู่ไพร์ เมอร์ ทําปฏิกิริยา touch down
PCR ที0อุณหภูมิ 94 ◦C เป็ นเวลา 30 วินาที, 65 ◦C เป็ น
เวลา 30 วินาที และ 72 ◦C เป็ นเวลา 60 วินาที จํานวน
12 รอบ แต่ละรอบจะลดอุณหภูมิ annealing จาก 65
◦C ลงรอบละ 0.7 ◦C หลังจากนั,นทําปฏิ กิริยาที0
อุณหภูมิ 94 ◦C เป็ นเวลา 30 วินาที, 56 ◦C เป็ นเวลา
30 วินาที และ 72 ◦C เป็ นเวลา 60 วินาที จํานวน 23
รอบ ตรวจสอบโพลีมอร์ ฟิซึ มใน polyacrylamide gel
electrophoresis 6% และย้อม DNA ด้วย Silver nitrate
จากนั, นอ่ า นผลและวิ เ คราะห์ ก ารกระจายตั ว ใน
ประชากรลูกผสมปาล์มนํ,ามัน

2.5 ลักษณะความหนากะลา (Sh)
เก็บข้อมูลฟี โนไทป์ ของลักษณะความหนา
ของกะลาจากประชากรลูกผสม F1 ที0เกิดจากการผสม
ข้ามระหว่างพันธุ์ Tenera สองพันธุ์ คือ clone B X
clone D จํานวน 220 ต้น การกระจายตัวของลักษณะ
ความหนากะลา คือ หนา (Dura) : ปานกลาง (Tenera)
: ไม่มีกะลา (Pecifera) ทดสอบอัตราส่ วน 1:2:1 โดย
ใช้สถิติ Chi-square ที0ความเชื0อมัน0 P=0.05
2.6 การวิเคราะห์ จโี นไทป์
เครื0 องหมาย GSSRs, ESSRs และ AFLPs
ในประชากรลู ก ผสมปาล์ม นํ,ามัน ทั,ง หมด รวมทั,ง
ลักษณะความหนาของกะลา ถูกนํามาวิเคราะห์ การ
กระจายตัวเพื0อดู ความสอดคล้องกับการกระจายตัว
ของเมนเดล จี โนไทป์ ab x aa หรื อ ao x oo มี
อัตราส่ วน 1:1, จีโนไทป์ aa x ab หรื อ oo x ao มี
อัตราส่ วน 1:1, จีโนไทป์ ao x ao มีอตั ราส่ วน 3:1, จี
โนไทป์ ab x ab มีอตั ราส่วน 1:2:1 และจีโนไทป์ ab x
cd หรื อ ab x ac มีอตั ราส่ วน 1:1:1:1 ทดสอบค่าสถิติ
โดย Chi-square ที0ความเชื0อมัน0 P=0.05
2.7 การตั+งชือเครืองหมายโมเลกุล
ตั,ง ชื0 อ เครื0 อ งหมายโมเลกุล โดยใช้จ ํา นวน
แอลลีล ในแต่ละเครื0 องหมาย ตามด้วย B, D หรื อ X
โดยที0 B คือมีอตั ราส่ วน 1:1 มีจีโนไทป์ แบบ 1 แอล
ลีล ao x oo หรื อมีจีโนไทป์ แบบ 2 แอลลีล ab x aa, D
คือมีอตั ราส่วน 1:1 มีจีโนไทป์ แบบ 1 แอลลีล oo x ao
หรื อมีจีโนไทป์ แบบ 2 แอลลีล aa x ab และ X คือมี
อัตราส่ วนแบบ 3:1 มีจีโนไทป์ แบบ1 แอลลีล ao x ao
3:1, อัตราส่ วน 1:2:1 มีจีโนไทป์ แบบ 2 แอลลีล ab x
ab หรื ออัตราส่ วนแบบ 1:1:1:1 มี จีโนไทป์ แบบ 3
แอลลีล ab x ac และมีจีโนไทป์ แบบ 4 แอลลีล ab x
cd ตามด้วยชนิ ดของเครื0 องหมายโมเลกุลและรหัส
ของคู่ไ พร์ เ มอร์ ตัว อย่า งเช่ น 3XGSSR3886 เป็ น
4
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เครื0 องหมาย EST-SSR จํานวน 326 คู่ไพร์ เมอร์ และ
เครื0 อ งหมาย AFLP จํา นวน 8 คู่ ไ พร์ เ มอร์ ได้
เครื0 องหมายที0มีโพลิมอร์ ฟิซึ มระหว่าง clone B, clone
D และประชากรลู กจํา นวน 10 ต้น จํานวน 217
เครื0 อ งหมาย ประกอบด้ว ย GSSRs จํา นวน 143
เครื0 องหมาย, GSSRbs จํานวน 18 เครื0 องหมาย, ESSRs
จํานวน 29 เครื0 องหมาย และเครื0 องหมาย AFLPs 27
เครื0 องหมาย นําเครื0 องหมายทั,งหมด 217 เครื0 องหมาย
วิเคราะห์การกระจายตัวในประชากรลูกที0 เหลือ 220
ต้น ได้เครื0 องหมายโมเลกุลที0แสดงผลการกระจายตัว
สอดคล้องกับการกระจายตัวของเมนเดล (Chi-square,
P<0.05) ทั,ง หมด 191 เครื0 อ งหมาย ประกอบด้ว ย
GSSRs จํานวน 124 เครื0 องหมาย, GSSRbs จํานวน 17
เครื0 องหมาย, ESSRs จํานวน 23 เครื0 องหมาย และ
AFLPs จํานวน 27 เครื0 องหมาย (ตารางที0 1) มี
เครื0 องหมายโมเลกุลที0 กระจายตัวตาม clone B ที0 มี
อัตราส่ วน 1:1 จี โนไทป์ แบบ ao x oo จํานวน 7
เครื0 องหมาย คิดเป็ น 3.7%, จี โนไทป์ แบบ ab x aa
จํานวน 34 เครื0 องหมาย คิดเป็ น 17.8%, และจีโนไทป์
แบบ ab x cc จํานวน 3 เครื0 องหมาย คิดเป็ น 1.6%
เครื0 องหมายโมเลกุลที0 กระจายตัวตาม clone D ที0 มี
อัตราส่ วน 1:1 จี โนไทป์ แบบ oo x ao จํานวน 14
เครื0 องหมาย คิดเป็ น 7.3%, จีโนไทป์ แบบ aa x ab
จํานวน 26 เครื0 องหมาย คิดเป็ น 13.6% และจีโนไทป์
แบบ cc x ab จํานวน 3 เครื0 องหมาย คิดเป็ น 1.6%
เครื0 องหมายโมเลกุ ล ที0 พ่ อ แม่ มี จี โนไทป์ แบบ
heterozygous ทั,งคู่ มีอตั ราส่ วน 3:1 จีโนไทป์ แบบ ao
x ao จํานวน 30 เครื0 องหมาย คิ ดเป็ น 15.7%,
อัตราส่ วน 1:1:1:1 จีโนไทป์ แบบ ab x ac จํานวน 39
เครื0 องหมาย คิดเป็ น 20.4%, จีโนไทป์ แบบ ab x cd
จํานวน 9 เครื0 องหมาย คิดเป็ น 4.7% และอัตราส่ วน
1:2:1 จีโนไทป์ แบบ ab x ab จํานวน 26 เครื0 องหมาย

เครื0 องหมาย G-SSR ที0มี 3 แอลลีล จีโนไทป์ แบบ ab x
ac และรหัสไพร์เมอร์ 3886
2.8 การวิเคราะห์ ลิงค์ เกจและการสร้ างแผน
ทีพ นั ธุกรรม
สร้างแผนที0พนั ธุกรรมใช้การวิเคราะห์แบบ
double pseudo-test cross [6] ขั,นแรกคือการสร้างแผน
ที0 พนั ธุ กกรรมใน Clone B และ Clone D ด้วย
โปรแกรม JoinMap Version 3.0 [7] โดยกําหนดค่า
LOD score ตํ0าสุ ดที0 4.0 ตรวจสอบความถูกต้องการ
จัด ลํา ดับ เครื0 อ งหมายโมเลกุ ล ระหว่า งแผนที0 ข อง
clone B และ clone D จากนั,นสร้ างแผนที0 รวม
(Integrated map) เชื0 อมโยงระหว่างแผนที0 clone B
และ clone D โดยใช้เครื0 องหมายที0มีจีโนไทป์ แบบ
intercross (ชนิ ด X) กําหนดค่า LOD score ตํ0าสุ ดที0
4.0, recombination fraction (r) ที0 0.35, ระยะทาง
ระหว่างเครื0 องหมายโมเลกุลใช้ mapping function
แบบ Kosambi function, การจัดลําดับเครื0 องหมาย
กําหนดค่า jump น้อยกว่า 2 และ ripple มากกว่า 3
เปรี ย บเที ย บความถู กต้องการจัดลําดับเครื0 องหมาย
โมเลกุ ล ระหว่ า งแผนที0 ร วม และแผนที0 พ่ อ แม่
วิเคราะห์ขนาดประมาณจีโนมด้วยวิธีการของ Hulbert
และคณะ [8] G = N(N-1) X/K โดยที0 N คือ จํานวน
เครื0 องหมายโมเลกุลที0สร้างแผนที0พนั ธุ กรรม, X คือ
ระยะเฉลี0ยระหว่างสองเครื0 องหมายโมเลกุล และ K
คือ จํานวนของ two point linkage

3.ผลการทดลอง
3.1 การวิเคราะห์ จีโนไทป์ ของเครืองหมาย
โมเลกุล
เครื0 องหมายโมเลกุลทั,งหมดที0ใช้ในงานวิจยั
นี, ได้แก่ เครื0 องหมาย GSSR จํานวน 256 คู่ไพร์ เมอร์ ,
เครื0 อ งหมาย GSSRb จํา นวน 215 คู่ ไ พร์ เ มอร์ ,
5
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คิดเป็ น 13.6% รวมถึงลักษณะความหนากะลา มี
อัตราส่ วน 1:2:1 ในการกระจายตัว คือ หนา (Dura) :
ปานกลาง (Tenera) : ไม่มีกะลา (Pisifera) จํานวน
41:127:52 เครื0 องหมาย SSRs ส่วนใหญ่ที0วเิ คราะห์ได้
ปรากฏตําแหน่ งเดี ยวในจี โนม ยกเว้น 7 คู่ไพร์ เมอร์
GSSR0268, GSSR0446, GSSR2409, GSSRb078,

GSSRb040, GSSRb159 และ ESSR0607 เป็ น
เครื0 องหมายโมเลกุลที0 เกิ ด ปรากฎสองตําแหน่ งในจี
โนม (duplicated loci) มีเครื0 องหมายโมเลกุลจํานวน
26 เครื0 องหมาย แสดงผลการกระจายตัวไม่สอดคล้อง
กับการกระจายตัวของเมนเดล (distorted markers)

ตารางที 1 แสดงการวิเคราะห์การกระจายตัวในประชากรลูกผสม F1 จํานวน 220 ต้น ของเครื0 องหมาย G-SSR ที0
พัฒนาจากการวิจยั ของ Billotte และคณะ [5] เครื0 องหมาย G-SSR ที0ได้จากศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เครื0 องหมาย EST-SSR และเครื0 องหมาย AFLP
Code

Segregating
marker alleles

1B
1D
1X
2B
2D
2X
3B
3D
3X
4X

1 allele

2 alleles

3 alleles

4 alleles

Segregation Parent genotypes
ratio
BxD
1:1
1:1
3:1
1:1
1:1
1:2:1
1:1
1:1
1:1:1:1
1:1:1:1
total

ao x oo
oo x ao
ao x ao
ab x aa
aa x ab
ab x ab
ab x cc
cc x ab
ab x ac
ab x cd

Number of segregating marker loci in the cross
G-SSR EST-SSR AFLP
Total
1
2
15
29
22
21
3
3
36
9
141

1
2
3
5
4
5
3
23

5
10
12
27

7
14
30
34
26
26
3
3
39
9
191

ตั,งแต่ 5.9 ถึง 116.6 cM ประมาณขนาดของจีโนมด้วย
วิธีดว้ ยวิธีของ Hulbert และคณะ [8] เท่ากับ 1,294 cM
มีเครื0 องหมายโมเลกุล 22 เครื0 องหมาย คิดเป็ น 12.2%
ที0 แ สดงผลการกระจายตั ว ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
กระจายตัวของเมนเดล (distorted markers) (ตารางที0
2) พบเครื0 องหมาย 2BGSSRb192 มีตาํ แหน่งใกล้ยีนที0
ควบคุมลัการะความหนากะลา 6.4 cM
แผนที0 พ ัน ธุ ก รรมของ clone D มี
เครื0 องหมายโมเลกุล จํานวน 128 เครื0 องหมาย จําแนก
เป็ นเครื0 องหมาย G-SSRs, EST-SSRs และ AFLPs

3.2 การวิเคราะห์ ลิงค์ เกจและการสร้ างแผน
ทีพ นั ธุกรรม
สร้างแผนที0 พนั ธุ กรรมของ clone B และ
clone D โดยใช้เครื0 องหมาย G-SSRs, EST-SSRs และ
AFLPs แผนที0พนั ธุกรรมของ clone B ประกอบด้วย
เครื0 องหมายโมเลกุล จํานวน 118 เครื0 องหมาย จําแนก
เป็ นเครื0 องหมาย G-SSRs, EST-SSRs, AFLPs จํานวน
94, 16 และ 8 เครื0 องหมายตามลําดับ ได้ลิงค์เกจจําน
วน 20 กลุ่ม รวมความยาวแผนที0 ท, งั หมด 1,086 cM
กลุ่มลิงค์เกจมีความยาวเฉลี0ย 54.3 cM ลิงค์เกจมีขนาด
6
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ของ Hulbert และคณะ [8] ได้ 1,527 cM มี
เครื0 องหมายโมเลกุลจํานวน 26 เครื0 องหมาย คิดเป็ น
11.9% ที0แสดงผลการกระจายตัวไม่สอดคล้องกับการ
กระจายตัวของเมนเดล (distored markers; ตารางที02)
และเครื0 องหมาย 2BGSSRb192 (กลุ่มลิงเกจที0 3) มี
ตําแหน่งใกล้กบั ลักษณะความหนากะลามากที0สุด ใน
ระยะทาง 6.4 cM (รู ปที0 1)

จํานวน 97, 15 และ16เครื0 องหมายตามลําดับ ได้ลิงค์
เกจ 20 กลุ่ม รวมความยาวแผนที0 ท, งั หมด 1,105 cM
กลุ่มลิงค์เกจมีความยาวเฉลี0ย 44.2 cM ลิงค์เกจมีขนาด
ตั,งแต่ 5.9 ถึง 133.3 cM ประมาณขนาดของจีโนม
ด้วยวิธีดว้ ยวิธีของ Hulbert และคณะ [8] 1,360 cM มี
เครื0 องหมายโมเลกุลจํานวน 21 เครื0 องหมาย คิดเป็ น
12.1% ที0แสดงผลการกระจายตัวไม่สอดคล้องกับการ
กระจายตัวของเมนเดล (distorted markers; ตารางที02)
การเรี ยงลําดับเครื0 องหมายโมเลกุลในแผนที0 clone B
และ clone D มีบางลิงค์เกจที0เรี ยงเครื0 องหมายโมเลกุล
สลับตําแหน่งกันโดยส่ วนใหญ่เครื0 องหมายโมเลกุลที0
มีการกระจายตัวแบบ 3:1 มีจีโนไทป์ ao x ao จะ
รบกวนการจัด ลํา ดับ ของเครื0 อ งหมายโมเลกุล เช่ น
กลุ่มลิงค์เกจที0 9 ของ clone B ต้องตัดเครื0 องหมาย
1XEagtMcta53 ออก การเรี ย งลํา ดับ เครื0 อ งหมาย
โมเลกุลจึงสอดคล้องกับกลุ่มลิงค์เกจที0 13 ของ clone
B
การสร้างแผนที0รวม ใช้เครื0 องหมายที0มีจีโน
ไทป์ แบบ Intercross (1X, 2X, 3X และ 4X) ใน clone
B และ clone D เป็ นเครื0 องหมายเชื0 อมโยงระหว่าง
แผนที0 clone B และ clone D จากเครื0 องหมายโมเลกุล
ทั,งหมด 191 เครื0 องหมาย (G-SSRs 141 เครื0 องหมาย,
EST-SSRs 23 เครื0 องหมาย และ AFLPs 27
เครื0 องหมาย) สร้ างแผนที0 เครื0 องหมายโมเลกุลชนิ ด
แผนที0 รวม ได้ลิงค์เกจจํานวน 26 กลุ่ม (รู ปที0 1) พบ
เครื0 องหมายที0วิเคราะห์กลุ่มลิงค์เกจได้มีจาํ นวน 158
เครื0 องหมาย ประกอบด้วย G-SSRs 116 เครื0 องหมาย,
EST-SSRs 22 เครื0 อ งหมาย และ AFLPs 20
เครื0 อ งหมาย รวมความยาวแผนที0 ไ ด้ 1,285 cM
ค่ า เฉลี0 ย ของระยะห่ า งระหว่ า งสองเครื0 องหมาย
โมเลกุลเท่ากับ 8.1 cM ความยาวลิงเกจตั,งแต่ 5.9 cM
ถึง 113.4 cM ประมาณขนาดของจีโนมด้วยวิธีดว้ ยวิธี

ตารางที 2 แสดงผลการสร้างแผนที0พนั ธุกรรมของ
cloneB, clone D และ Integrated
Initial number of segregating loci
Number of mapped loci
G-SSR:
Parent specific loci of type:

Bridge loci of type:

EST-SSR:
Parent specific loci of type:

Bridge loci of type:

AFLP:
Parent specific loci of type:
Bridge loci of type:
Total:
Linkage analysis LOD threshold
7

Code Clone B Clone D Integrated
map
map
map
181 174
218

1B
1D
2B
2D
3B
3D
1X
2X
3X
4X

1
25
3
7
21
31
6

1
21
10
21
33
7

1
2
25
14
3
1
9
21
33
7

1B
1D
2B
2D
3B
3D
1X
2X
3X

1
4
3
5
3

2
5
2
2
5
3

1
2
4
4
3
5
3

1B
1D
1X

2
6
118
4.0

7
9
128
4.0

2
8
10
158
4.0
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Number of linkage groups
Unlinked markers
Unmapped markers
(distorted)
Map length (cM)
Estimated genome sizea (cM)
Linkage group average length
(cM)
Marker density
a
According to Hulbert และคณะ [8]

จากการเปรี ยบเที ยบอัตราการเกิดโพลิมอฟิ
ซึ มโดยการใช้เครื0 อ งหมาย SSR จากไพรเมอร์ ชุ ด
เดียวกันที0พฒั นาจากงานวิจยั ของ Billotte และคณะ
[4] พบว่าอัตราโพลิมอฟิ ซึ มในงานวิจัยของ Billotte
และคณะ [4] มีประมาณ 65.6% ขณะที0งานวิจยั นี, เกิด
โพลิ ม อฟิ ซึ ม ประมาณ 48.4% แสดงให้เ ห็ น ว่า
งานวิจยั นี, มีจาํ นวนเครื0 องหมาย G-SSR ที0แสดงโพลิ
มอฟิ ซึ มน้อยกว่าทั,งนี, สาเหตุหนึ0 งอาจเนื0 องจาก clone
B และ clone D ซึ0 งเป็ นชนิ ด Tenera ทั,งคู่ มีความ
ใกล้ชิดทางพันธุ กรรมมากกันมากกว่าชนิ ด Tenera
กับ Dura ที0ใช้ในการงานวิจยั ของ Billotte และคณะ
[4] เหตุ ผ ลที0 โ ครงการวิ จัย นี, ได้เ ลื อ กใช้ป ระชากร
ลูกผสมนี, เนื0องจากในการสร้างประชากรลูกผสมของ
ปาล์มนํ,ามัน เพื0อการศึกษา QTL ต้องใช้ระยะเวลาการ
สร้ า งนาน 4-5 ปี ถึ ง สามารถเก็บ ข้อ มูล ได้ ขณะที0
ประชากรลูกผสมนี, เป็ นประชากรที0 สร้างขึ,นมาก่อน
แล้ว ลูกผสมมีอายุ 4 ปี ซึ0 งเป็ นช่วงอายุที0เหมาะสมกับ
การเริ0 มโครงการวิจยั การวิเคราะห์ QTL ประกอบกับ
ประชากรลูกผสมนี,มีพอ่ แม่ที0มีลกั ษณะแตกต่างกันใน
อัตราส่ วนดอกตัวผูแ้ ละดอกตัวเมีย ซึ0 งเป็ นเป้ าหมาย
หลักในการหาเครื0 องหมายที0 สัมพันธ์กบั QTL ของ
ลักษณะนี,
แผนที0 ปาล์มนํ,ามันที0 สร้ างได้ในงานวิจัยนี,
ประกอบด้วยลิ งค์เกจจํานวน 26 กลุ่ม รวมความยาว
แผนที0 ได้ 1,285 cM ความหนาแน่ นเฉลี0ย 8.1 cM
เทียบกับแผนที0ปาล์มนํ,ามันของ Billotte และคณะ [4]
ที0 ได้ลิงค์เกจ 16 กลุ่มเท่ากับโฮโมโลกัสโครโมโซม
ปาล์มนํ,ามัน (2n=32) และรวมความยาวแผนที0 ได้
1,743 cM ความหนาแน่น เฉลี0ย 1.8 cM แสดงว่าแผน
ที0 ป าล์ ม นํ, ามั น ที0 ส ร้ า งได้ ใ นงานวิ จั ย นี, ยัง มี ค วาม
หนาแน่นไม่อิ0มตัว เนื0 องจากจํานวนกลุ่มลิงค์เกจ
ที0วเิ คราะห์ได้ไม่เท่ากับโฮโมโลกัสโครโมโซมปาล์ม

Code Clone B Clone D Integrated
map
map
map
20
25
26
30
19
33
22
21
26
1,086
1,294
54.3

1,105
1,360
44.2

1,285
1,527
49.4

9.1

8.6

8.1

4. การวิจารณ์ ผลการทดลอง
งานวิ จัย ที0 ใ ช้เ ครื0 อ งหมายโมเลกุล ในการ
สร้ า งแผนที0 พ ัน ธุ ก รรมของปาล์ ม นํ, ามั น (Elaeis
guineensis Jacq) ที0 มีมาก่ อนหน้านี, ได้แก่ การสร้าง
แผนที0เครื0 องหมายโมเลกุล RAPD ของปาล์มนํ,ามัน
[9] ใช้ประชากรลูกผสม F1 ระหว่าง Tenera และ
Pisifera และได้เครื0 องหมาย RAPD ที0ลิงค์กบั ลักษณะ
กะลาของผลปาล์ม 2 เครื0 องหมาย ซึ0 งมีตาํ แหน่งขนาบ
ทั,งสองข้างของลักษณะความหนากะลา ในระยะห่ าง
17.5 และ 23.9 cM ตามลําดับ งานวิจยั ของ Rance
และคณะ [10] สร้ า งแผนที0 RFLP ในการวิเ คราะห์
หา QTLs ของลักษณะที0สาํ คัญทางเศรษฐกิจของปาล์
นํ,ามัน โดยใช้ประชากรลูกผสม F2 ที0ได้จากการผสม
ตัวเองของปาล์มพันธุ์ A137/30 เครื0 องหมาย RFLP ที0
ใ ช้ ใ น ก า ร ส ร้ า ง แ ผ น ที0 นี, มี ทั, ง ช นิ ด ข่ ม
ร่ วม (codominant) มี การกระจายตัวแบบ 1:2:1 และ
ชนิ ด ข่ ม สมบู ร ณ์ (dominant) มี การกร ะจายตั ว
แบบ 3:1 และแผนที0 เครื0 อ งหมายโมเลกุลของปาล์ม
นํ,า มัน ที0 ถื อ ว่า ละเอี ย ดเป็ นแผนที0 เ ครื0 อ งหมาย SSR
และ AFLP
ที0 สร้ า งจากการผสมระหว่ า ง
พั น ธุ์ Tenera ( LM2T) กั บ พั น ธุ์ Dura ( DA10D)
(Billotte และคณะ [4])
8
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1

2

2BGSSR2320

4

1XEacaMctt25

2BGSSR0409
2BGSSR3727

4.7

9.1

6.2
4.1
3.6
3.4

3XGSSR3716
11.1
1BESSR0607_2
2DGSSR3160
2XGSSR0074
2DESSR0470
2XESSR0629
2XGSSR3769

2XGSSR3785
4.1
2XGSSR0446_1
5.6
2XGSSR0445

8.3

2XGSSR3775

2DGSSR0886
3XGSSR3711

6.4

8.1
0.7
3.6
3.8
2.2
2.1
3.3
1.4

Sh

2BESSR0692
9.9
3XGSSR3260
8.9
2DGSSR2347
5.7
4XGSSR3301
4.5
3.2 3DGSSR3544
2DGSSR0912
6.5
3XGSSR0425

2DGSSR0433
10.6
1.6 1BEatgMccg45
1DEactMcta31

3XGSSR2291
2BGSSRb192

13.0

14.9

1XEatgMcag13
4XGSSR3808
2BGSSR0246
4XGSSR0778

8.0

12.5

2BGSSRb032

8.0

1DEatgMcag21
2XGSSR0059 25.0

6

2XGSSR3587

6.8

7.3

2BGSSR3737 19.9
6.0
3BGSSR3655
7.9
2BGSSR2144
8.8
7.1
1XGSSR0521 4.4
5.0
1BGSSR0773 0.4
4.7
5.3
2BGSSR2380

5

2DGSSR3622

12.3

13.8
5.2

3

2XGSSR3557

2DGSSR1740
3XGSSR0774
2XGSSR2407
1XEactMcta44
3XESSR0678
3XGSSR0163
2BGSSRb078_1
2BGSSR2440

10.1
3XGSSRb067
8.1
1.4
4.1
3.7
5.6

12.0
3.6 3XGSSR3328
3XGSSR3111
6.5
4XGSSR0775
5.9
1XESSR0351

2DGSSR3213
2BESSR0690
1DEaacMcac01
2BGSSR0788

20.6
3XGSSR0369
8.7

3XGSSR3826

1XGSSRb040_1

12.5

9.5
3XESSR0336

1XGSSR2518
22.9
2BGSSRb014

7

8

9

10

11

12

13

1XEagtMcta33 2.4 1XEagtMcta40
0.9 2BGSSR3293
2BGSSR3739
1XGSSRb121
11.5
9.9
13.2
16.5
17.7
15.1
3XGSSR3641
2DGSSR0874
2XGSSR0785 7.3
26.7
7.8
1DEataMcta44
1DEataMctt70 2.5 2XESSR0614
3XGSSR3653
3XGSSR0280
2BGSSR0588
4.7
10.8
3XGSSR3809
7.1
2BGSSR3300
1XEactMcta26
3XGSSR3633
2.0 1XEagtMcta53
6.4
13.3
23.1
8.8
3XGSSR0844
10.9
6.1
3XGSSR0268_1
3.3 3XGSSRb016
2DGSSRb159_2
5.9
3XGSSR0359
2.6 2BGSSR2188
3BGSSR2110
5.1
4.2 1DEaacMcac18
2.4 1DGSSR0268_2
7.6
4.9
3XGSSRb011
2BGSSR3813
1XGSSR3684
4XGSSR3362
1BEatgMcag15
8.5
7.2
12.4
2DGSSR0380
3XGSSR2387
5.2
20.2
2XGSSR0803
2XGSSR0802
6.3
7.5
19.3
2XESSR0533
1DESSR0618
1XESSR0567
6.0
1XESSR0649
2XGSSR2600
3BGSSR3389

14

15
2BESSR0673

10.0
4.3

3XGSSR3878

2BGSSR0793
3XGSSR3282

3XGSSR3886

1DESSR0500

16

2DESSR0607_1
5.0
3.4 1XGSSRb078_2
2DGSSRb074
4.8
2DGSSR3399

17
4XGSSR2569

18
2XGSSR2433

19
3XGSSR3825

20
3XGSSR3803

2BGSSR3543

11.4
32.3

23.4
2BGSSR0800

21

2XESSR0475 19.7
24.3
30.6
8.2
2BGSSR0465
2.4 2XGSSR2414
1.7 3XGSSR0067
2BGSSR1713
2XGSSR1730 11.5
8.6
13.0
2BGSSR0219
3XESSR0464
1DGSSR1917
2XESSR0580
6.4
2XGSSR3672 14.1
12.9
1XGSSRb159_1
2XGSSR3869
2XGSSR0906

1DEataMctt63

27.9

19.7

20.6

1XEacaMctt42
1XEataMcta31
4XGSSR3569

22

13.8

23

1XGSSR3040
3XGSSR3546

9.5
2BESSR0604

2DESSR0638
13.9

24
5.9

25

3XGSSR0353

26

3XGSSR2813

1XEagtMcta70

13.6
2XGSSR0580

3XGSSR3298
26.5

2DESSR0515

29.6

28.5
2DGSSR3427

1DEactMcta18

1XGSSRb064

รู ปที 1 แผนที0พนั ธุกรรมรวมของปาล์มที0สร้างจากประชากรลูกผสม F1 จํานวน 220 สายพันธุ์ที0เกิดจากการผสม
ระหว่าง clone B และclone D โดยใช้เครื0 องหมายจํานวน 158 เครื0 องหมาย (G-SSRs 116 เครื0 องหมาย, EST-SSRs
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22 เครื0 องหมาย และ AFLPs 20 เครื0 องหมาย) วิเคราะห์ลิงเกจโดยกําหนดค่าLOD score ตํ0าสุ ดที0 4.0 recombination
fraction (r) ที0 0.35 ระยะทางระหว่างเครื0 องหมายโมเลกุลใช้ mapping function แบบ Kosambi function
ตําแหน่งเดียวกันและอยู่ในกลุ่มลิงค์เกจเดียวกัน เช่น
กลุ่มลิงค์เกจที0 6 (รู ปที01) กับ กลุ่มลิงค์เกจที0 3 (LG3)
ของ Billotte และคณะ [4] แต่มีบางกลุ่มลิงค์เกจที0 มี
การเรี ยงลําดับของเครื0 องหมายโมเลกุลแตกต่างกัน
เช่น กลุ่มลิงค์เกจที0 10 (รู ปที0 1) กับ กลุ่มลิงค์เกจที0 1
(LG1) ของ Billotte และคณะ [4] แผนที0พนั ธุ กรรม
ของปาล์ม นํ,ามัน ที0 ไ ด้จ ากงานวิจัย นี, สามารถนํา ไป
เที ย บกั บ แผนที0 พ ัน ธุ ก รรมของปาล์ ม นํ, ามัน ที0 ใ ช้
ประชากรลูกผสมอื0นได้ (comparative mapping) และ
สาม ารถ ใ ช้ เ ป็ น เ ครื0 อ ง มื อ สํ า หรั บ การ พั ฒ น า
เครื0 องหมายโมเลกุลที0แสดงความสัมพันธ์กบั ลักษณะ
QTLs ที0สนใจ

นํ,ามัน (16) ถ้าทําการทดลองต่อโดยการเพิ0ม ช่องว่าง
ระหว่างเครื0 องหมายจํานวนคู่ไพร์เมอร์ SSR เพื0อใช้ใน
การสร้ างแผนที0 และเพิ0ม จํา นวนคู่ ไ พร์ เ มอร์ AFLP
เพื0 อ ใช้ใ นการเติ ม จะช่ ว ยลดระยะห่ า งระหว่า งสอง
เครื0 องหมายโมเลกุลและเชื0อมกลุ่มลิงค์เกจเข้าด้วยกัน
ให้มี จาํ นวนกลุ่มลิ งค์เ กจเท่ า กับจํานวนโฮโมโลกัส
โครโมโซม
ในการทดลองนี, พบเครื0 องหมาย G-SSR คือ
2BGSSRb192 (กลุ่ ม ลิ ง เกจที0 3) มี ต าํ แหน่ ง ใกล้กับ
ลักษณะความหนากะลา ในระยะทาง 6.4 cM เป็ น
ระยะทางที0 ค่อนข้างห่ างและมีเพียงเครื0 องหมายเดี ยว
ถ้าต้องการหาเครื0 องหมายโมเลกุลที0 มีตาํ แหน่ งใกล้
มากขึ,นและเป็ นเครื0 องหมายขนาบข้างลักษณะความ
หนากะลา ระหว่า งเครื0 องหมาย 2BGSSRb192
สามารถใช้วิธี BSA (Bulked Segregant Analysis)
ของเครื0 องหมาย AFLP ก็จ ะสามารถหาตําแหน่ ง
เครื0 อ งหมายที0 ร ะยะทางใกล้ม ากขึ, น และขนาบข้า ง
ลักษณะความหนากะลาซึ0งจะนําไปใช้ในการคัดเลือก
ลักษณะกะลาของปาล์มนํ,ามันได้
จากแผนที0 รวม (Integrated map) กลุ่มลิงค์
เกจที0 4, 10 และ 13 มี ก ารเรี ย งตํา แหน่ ง ของ
เครื0 องหมายโมเลกุลสลับกันเมื0อเทียบกับตําแหน่งของ
เครื0 องหมายโมเลกุลในแผนที0 clone B และ clone D
อาจเนื0 อ งมาจากเกิ ด mutation บนโครโมโซมใน
ลักษณะแบบ inversion หรื ออาจเกิดจากการคํานวณ
ลิ งค์เกจที0 ไม่แม่นยําและเมื0 อ นําเครื0 อ งหมาย G-SSR
ในแต่ละกลุ่มลิงค์เกจของแผนที0รวม (Integrated map)
เทียบกับแผนที0ของ Billotte และคณะ [4] เครื0 องหมาย
G-SSR มี ก ารเรี ย งลํา ดับ เครื0 อ งหมายโมเลกุล ใน
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