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การศึกษาคุณลกัษณะเบือ้งตนของ partial ยีน inorganic phosphate transporter (PT1)  
และ ammonium transporter (AMT2) จากมันสําปะหลัง พันธุหวยบง 80 

 
ประดิษฐ เหล็งบํารุง1 สุตเขตต นาคะเสถียร1,2 และ วิจารณ วิชชุกิจ2 

 
บทคัดยอ 

การเคลื่อนยายธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการเจริญเติบโตของมัน
สําปะหลัง  โดยธาตุดังกลาวจะเคลื่อนยายไปยังสวนตางๆของพืชดวยรูปแบบตางๆกันไป ในการทดลองนี้เปน
การศึกษาคุณลักษณะเบื้องตนของยีน inorganic phosphate transporter (PT1) และ ammonium transporter 
(AMT2) ซึ่งเกี่ยวของในกระบวนการเคลื่อนยายธาตุฟอสฟอรัสและไนโตรเจน ตามลําดับ ผลจากการศึกษาสามารถ
โคลน partial ยีน PT1 และยีน AMT2 ที่ขนาด 763 และ 730 คูเบสได ซึ่งลําดับนิวคลีโอไทดของ partial ยีน PT1 
และ AMT2 มีความคลายคลึงกับพืชชนิดอื่นอยูถึง 71-74% และ 65-77% ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบลําดับกรดอะ
มิโนของ PT1 และ AMT2 จากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับพืชชนิดอื่นๆ รวมถึง phylogenetic tree สามารถจัด
กลุมยีน PT1 และ AMT2 ไดตามขนิดของพืช 

 
คําสําคัญ: การเคลื่อนยายธาตุอาหาร inorganic phosphate transporter ammonium transporter มันสําปะหลัง 
 
บทนํา 

 นับเปนภาระเรงดวนสําหรับประชาคมวิชาการเกษตรศาสตร ที่จะตองดําเนินการวิจัยเพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสําปะหลัง เพื่อใหไดวัตถุดิบพอเพียงกับความตองการของอุตสาหกรรมใหม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลที่ใชวัตถุดิบจากมันสําปะหลัง ปกติเหลือใชในอุตสาหกรรมการผลิตแปง
มัน ซึ่งนอกเหนือจากปริมาณความตองการแปงดัดแปลงรูปตางๆและเพื่อการสงออกที่ประเทศไทยนับเปนหนึ่งใน
ประเทศผูนําดานการสงออกมันเสนโดยเฉพาะการสงออกไปยังกลุมประเทศยุโรป ขณะที่ความตองการมันเสนของ
ประเทศยักษใหญในภาคพื้นเอเชีย เชน สาธารณประชาชนจีนก็มีแนวโนมสูงขึ้นและถือเปนสวนแบงการตลาดที่
สําคัญ และอาจปรับเปล่ียนทิศทางการสงออกมันเสนในอนาคตได 

ซึ่งมันสําปะหลังเปนแหลงของแปงที่สําคัญ และมีความสําคัญตอโรงงานอุตสาหกรรมเปนอยางมาก 
(Cooke and Cock, 1989) สําหรับดานการจัดการเกี่ยวกับหนาที่ทางชีวเคมีของแปงมันสําปะหลังนั้นมีการศึกษากัน
เปนอยางมาก (Salehuzzaman  et  al, 1993)  สําหรับในประเทศไทยแหลงหลักของแปงไดมาจากมันสําปะหลัง
รวมถึงเปนแหลงพลังงานทดแทนที่สําคัญเปนอยางยิ่งในยุคปจจุบัน ผลผลิตมักใชบริโภคทั้งภายในประเทศและเพื่อ
การสงออกเปนสําคัญ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ปลูกและผลผลิตจะสงผลใหประเทศไทยเปนผูนําของการ
ผลิตมันสําปะหลังในโลก สําหรับในการปรับปรุงทางดานคุณภาพแปงนั้นจะอาศัยการรวมกันระหวางการปรับปรุง
ปริมาณผลผลิตและปริมาณแปงใหสูง ซึ่งจะอาศัยความรวมมือระหวางนักวิจัยและนักปรับปรุงพันธุรวมกัน 

 
 
 

 
1 ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 73140 
2 ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพ 10900  
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แมวามันสําปะหลังหรือพืชอื่นๆจะตองการน้ํา ออกซิเจนเหมือนกับมนุษยและสัตวก็ตาม ดวยสาเหตุที่วา
พืชมีวิวํฒนาการจนสามารถเจริญเติบโตอยูกับดินไดเปนอยางดีแลว ยอมมีความตองการอาหารที่เกี่ยวของกับดิน
อยางแนนอน ซึ่งนอกจากที่พืชจะใชคารบอนไดออกไซด ออกซิเจน และน้ําแลว ธาตุอาหารอื่นๆซึ่งมีลักษณะที่เฉพาะ
ก็นับเปนองคประกอบกับการเจริญเติบโตของพืชเปนสําคัญ โดยหลักๆแลวธาตุอาหารที่สําคญัตอการเจริญเติบโตแก  
มันสําปะหลังนั้นมีมากมายหลายธาตุ โดยเฉพาะธาตุอาหารหลักและรอง 

สําหรับไนโตรเจน บทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการเสริมสรางสวนที่เจริญเติบโต ถาพืชขาดจะแสดงอาการ
แคระแกรน แตถามากไปพืชจะแสดงอาการตน ใบ มีสีเขียวเขม ขนาดใหญ เก็บเกี่ยวไดชากวาปกติและมักหักลมงาย 
ซึ่งรูปที่เปนประโยชนซึ่งพืชดูดไปใชไดมีอยู 3 อยางคือไนเตรตไอออน แอมโมเนียมไอออน และยูเรีย (Mengel and 
Kirkby., 2001) และยีนที่มีบทบาทตอการดูดซึมธาตุก็คือ nitrate transporter (NRT) และ ammonium transporter 
(AMT) (Buchanan et al., 2000) 

ฟอสฟอรัสบทบาทสําคัญตอการสังเคราะหแสง สรางแปงและน้ําตาล ถาพืชขาดสงผลตอการไมเจริญ
ของราก ตนเตี้ย โดยรูปที่พืชสามารถดูดและนําไปใชประโยชนงายสุดคือรูปแอนไอออน โดยที่ phosphate 
transporter ก็เปนกลุมยีนที่มีบทบาทสําคัญตอการดูดซึมธาตุ โดยยีนที่มักสนใจมากๆ คือ LePT1 และ LePT2 
(Buchanan et al., 2000) ซึ่งพบวามีการแสดงออกมากในสวนรากของพืช 

ดังนั้นจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองระดมความคิดและพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพมัน
สําปะหลังในระยะเวลาอันส้ัน จึงเปนที่มาของการพัฒนา คิดคนการผลิตมันสําปะหลังแนวใหมเพื่อผลผลิตสูงสุด 
(Yield maximization targeting for cassava) เพื่อใหไดวัตถุดิบปริมาณพอเพียงกับความตองการภายในประเทศ
เพื่อตอบสนองตออุตสาหกรรมเอทานอล ขณะที่ยังคงรักษาสมดุลการใชวัตถุดิบมันสําปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ
และเพื่อการสงออกไดโดยการเขาใจในกระบวนการเคลื่อนยาย การขนสงและการนําไปใชประโยชนของธาตุอาหาร
ทั้งสองของมันสําปะหลังนับเปนพื้นฐานที่สําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาทางดานอื่นๆตอไปในมันสําปะหลัง โดยการ
เขาใจพื้นฐานความรูทางดานสรีระวิทยา ชีวเคมี และชีวโมเลกุลที่เกี่ยวกับการขนสงและการเคลื่อนยายธาตุนั้น จะ
สามารถนําไปสูความเขาใจถึงกลไกในการควบคุมการเจริญเติบโต ตลอดจนถึงการสังเคราะหโมเลกุลแปงไดตอไป 
จากความรูความเขาใจดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังใน
ประเทศไทยไดเปนอยางดี   
 
วิธีการศึกษา 

การปลูกมันสําปะหลัง 
ปลูกมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลและ

เนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชไร ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 
เก็บตัวอยางใบและรากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ที่อายุ 1 เดือนหลังการ subculture เพื่อใชในการสกัด

อารเอ็นเอ โดยแชไวในไนโตรเจนเหลวทันที และเก็บไวที่อุณหภูมิ -80 ๐ซ จนกวาจะทดลองขั้นตอไป 
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การสกัดอารเอ็นเอรวมจากตัวอยางพืช 
 สกัดอารเอ็นเอรวมจากตัวอยางพืช 1 กรัม จากใบและรากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ที่อายุ 1 เดือนหลัง
การ subculture โดยใชวิธีของ Salzman et al. (1999) จากนั้นนําอารเอ็นเอมาตรวจสอบความเขมขนของอารเอ็นเอ
ทั้งหมดโดยใช Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร  

การออกแบบไพรเมอร 
 การออกแบบไพรเมอรโดยนําลําดับเบสของยีน PT1 และ AMT2 จากพืชชนิดตางๆ เชน Lycopersicon 
esculentum LePT1 (AF022873), Solanum tuberosum PT1 (X98890), Lotus japonicus AMT2 (AF187962) 
และ Arabidopsis thaliana AtAMT2 (AF182039) ในฐานขอมูลลําดับเบสของ GeneBank มาเทียบเรียงเพื่อหา
ชวงลําดับอนุรักษของยีนทั้งสองโดยใชโปแกรม ClustalW จากนั้นจึงทําการออกแบบไพรเมอร โดยใชโปรแกรม 
FastPCR 

การสังเคราะหดีเอ็นเอจากอารเอ็นเอดวยวิธีอารทีพีซีอาร (RT-PCR) 
 นําอารเอ็นเอรวมที่สกัดไดมาเปนตนแบบในการสังเคราะห complementary DNA (cDNA) ดวย 
RevertAidTM First Strand cDNA Synthesis Kit (บริษัท Fermentas) โดยเติม Oligo(dT)18 ไพรเมอรความเขมขน 
0.5 µg/µl จํานวน 1 µl, อารเอ็นเอ 0.1 pg-5 µg และ DEPC-treated water จนครบ 12 µl จากนั้นผสมแลวนําไป 
incubate ที่ 70 ๐ซ เปนเวลา 5 นาที เมื่อเสร็จแลวนํามาแชในน้ําแข็ง จากนั้นก็เติม 5X Reaction buffer 4 µl, 
RiboLockTM Ribonuclease inhibitor (20u/µl) จํานวน 1 µl และ 10mM dNTP mix จํานวน 2 µl จากนั้นผสมแลว
นําไป incubate ที่ 37 ๐ซ เปนเวลา 5 นาทีหลังเสร็จแลวเติมเอนไซม RevertAidTM M-MuLV Reverse 
Transcriptase (200u/µl)  1 µl ปริมาตรรวม 20 µl จากนั้นนําไป incubate ที่ 42 ๐ซ เปนเวลา 1 ชั่วโมงและหยุด
ปฏิกิริยาที่ 70 ๐ซ เปนเวลา 10 นาที หลังจากนั้นนํา cDNA ที่ไดไปปฏิกิริยา PCR  เพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอซึ่ง
แบงเปน 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 ใชอุณหภูมิ 94 ๐ซ เปนเวลา 5 นาที ชวงที่ 2 มี 40 รอบ แตละรอบประกอบดวย 
denaturing ที่อุณหภูมิ 95 ๐ซ เปนเวลา 30 วินาที; annealing ที่อุณหภูมิ 58 ๐ซ เปนเวลา 1 นาที; polymerizing ที่
อุณหภูมิ 72๐ซ เปนเวลา 1 นาที และชวงที่ 3 ใชอุณหภูมิ 72 ๐ซ เปนเวลา 10 นาที จากนั้นจะตรวจสอบ partial ยีน 
PT1 และ AMT2 ที่ไดจากการทํา PCR โดยวิธีอิเลคโตรโฟรีซีสใน 1% อะกาโรสเจล ใน TAE buffer 

การโคลน partial ยีน PT1 และ AMT2 
นําผลิตภัณฑที่ไดจากการทํา RT-PCR มาสกัดใหไดเฉพาะ partial ยีน PT1 และ AMT2 ที่ขนาดประมาณ 

763 และ 730 คูเบส ตามลําดับ โดยใช PCR clean up kit (Geneaid) เพื่อกําจัดนิวคลีโอไทดขนาดเล็กที่ไมตองการ 
โปรตีน และเกลือออก จากนั้นนํา partial ยีน PT1 และ AMT2 มาเชื่อมตอกับพลาสมิด pGEM-T Easy Vector 
System (บริษัท Promega) และถายยีนเขาสูแบคทีเรีย E. coli สายพันธุ DH5α ดวยวิธี heat shock แลวจึง
คัดเลือกโคโลนีสีขาวมาเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร LB ที่มี ampicilin 100 ug/ml สกัดพลาสมิดโดยใช High-speed 
plasmid mini  kit (Geneaid) ซึ่งจะสงตัวอยางพลาสมิดจากโคลนที่คัดเลือกไวไปสงวิเคราะหเพื่อหาลําดับเบสของ 
partial ยีน PT1 และ AMT2 โดยบริษัท 1st_BASE ประเทศมาเลเซีย 

 
การวิเคราะหสายลําดับเบส 

 นําลําดับเบสของ partial ยีน PT1 และ AMT2 ที่ไดมาเปรียบเทียบความเหมือนกับยีนในฐานขอมูล โดยใช
โปรแกรม Blast N ของ National Center for Biotechnology Information (NCBI) และใชโปรแกรม GeneDoc ใน
การเทียบเรียงลําดับเบส partial ยีน PT1 และ AMT2 ของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับพืชชนิดอื่นๆ 
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ใชโปรแกรม  MEGA4 (Tamura et al., 2007) ในการสราง phylogenetic tree ของยีน PT1 และ AMT2 
โดยใชวิธี Neighbor-Joining (Saitou and Nei, 1987) และทดสอบความเชื่อม่ันของ phylogenetic tree ดวยวิธี
ทดสอบ bootstrap ทั้งหมด 1000 ครั้ง 
 
ผลการศึกษา 

1. การโคลนและวิเคราะหสายลําดับเบสของ partial ยีน PT1 
 

 
ภาพที่ 1 partial ยีน PT1 ที่สังเคราะหโดยวิธี RT-PCR จากรากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ลําดับนิวคลีโอไทดและกรดอะมิโนของ partial ยีน PT1 จากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ขนาด 763 คู
เบส 

750 bp 763 bp 
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จากการทดลอง พบวา partial ยีน PT1 ที่สังเคราะหไดจาก RT-PCR มีขนาดประมาณ 760 bp (ภาพที่ 1) 
และเมื่อสงตัวอยาง plasmid DNA ไปวิเคราะหเพื่อหาลําดับเบสของ partial ยีน PT1 ที่โคลนไดจากรากมัน
สําปะหลังพันธุ หวยบง 80 พบวามีขนาด 763 คูเบส (ภาพที่ 2) ซึ่งสวน complete coding sequences ของยีน PT1 
ในพืชชนิดตางๆ ที่มีรายงานใน GeneBank นั้นจะมีขนาด ประมาณ 1,812 คูเบส แปลรหัสเปนลําดับกรดอะมิโนได 
540 เรสซิดิว โดย partial ยีน PT1 ที่โคลนไดจากรากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 นั้นอยูบริเวณลําดับนิวคลีโอไทดที่ 
343-1,108 เมื่อเปรียบเทียบกับ complete coding sequences ของยีน PT1 ของมันฝรั่ง (X98890) ใน GeneBank 

เมื่อนําลําดับเบสของ partial ยีน PT1 มาเปรียบเทียบความคลายคลึงกับยีนในฐานขอมูล GeneBank โดย
ใชโปรแกรม Blast N พบวา partial ยีน PT1 มีลําดับเบสคลายคลึงกับพืชชนิดอื่น ๆ เชน Lycopersicon 
esculentum (AF022873) 74%, Solanum tuberosum (X98890) 74%, Phaseolus vulgaris (EF472461) 73%, 
Capsicum frutescens (EF091663) 73% และ Arabidopsis thaliana (AK226783) 71% ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 แสดง % Identity ที่ระดับนิวคลีโอไทด ของ partial ยีน PT1 จากรากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับพืช

ชนิดอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาเชิงวิวัฒนาการของ partial ยีน  PT1 โดยแสดงความสัมพันธในรูปของ phylogenetic tree 

พบวา phylogenetic tree ที่ไดนั้นแยก partial ยีน PT1 ตามชนิดของพืช(ภาพที่ 3) โดย partial ยีน  PT1 จากมนั
สําปะหลังพันธุหวยบง 80 นั้นมีความใกลเคียงกับ Lotus japonicus (AB257212) และ Phaseolus vulgaris 
(EF472461) มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ % Identity ที่ระดับนิวคลีโอไทดเชนกัน ในขณะที่ยีน PT1 ของ Solanum 
tuberosum (X98890), Lycopersicon esculentum (AF022873), Capsicum frutescens (EF091663), Nicotina 
tabacum (AF156696) และ Arabidopsis thaliana (AK226783) ก็มีความสัมพันธสอดคลองกัน 
 

ชนิดพืช % Identity ที่ระดับ 
นิวคลีโอไทด 

Manihot esculenta (partial PT1 cDNA) 100 
Lotus japonicus (AB257212) 74 
Solanum tuberosum (X98890) 74 
Lycopersicon esculentum (AF022873) 74 
Phaseolus vulgaris (EF472461) 73 
Nicotina tabacum (AF156696) 73 
Capsicum frutescens (EF091663) 73 
Arabidopsis thaliana (AK226783) 71 
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ภาพที่ 3 Phylogenetic tree แสดงระดับความสัมพันธระหวางลําดับนิวคลีโอไทดของ partial ยีน PT1 
จากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับยีน phosphate transporter ในพืชชนิดอื่นๆ 

 
จากผลการทดลองเปรียบเทียบ partial ของลําดับกรดอะมิโน PT2 ของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับ

กรดอะมิโน  PT2 ของพืชตางๆ โดยใชโปรแกรม GeneDoc แสดงใหเห็นบริเวณที่ conserve อยูหลายตําแหนง ซึ่งมี
ประโยชนอยางมากในการใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสังเคราะหหา complete coding sequences ของยีน PT2 
ของมันสําปะหลังตอไป 

 

 
 
ภาพที่ 4 การวิเคราะห multiple alignments ระหวาง partial ของลําดับกรดอะมิโน PT1 ในมันสําปะหลังพันธุหวย

บง 80 กับกรดอะมิโนของ PT1 ในพืชดังตอไปนี้ M. esculenta, L. esculentum, S. tuberosum, P. 
vulgaris, L. japonicus, N. tabacum, C. frutescens และ A. thaliana  
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2. การโคลนและวิเคราะหสายลําดับเบสของ partial ยีน AMT2 
 

 
ภาพที่ 5 partial ยีน AMT2 ที่สังเคราะหโดยวิธี RT-PCR จากใบมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 

 
จาการทดลอง พบวา partial ยีน AMT2 ที่สังเคราะหไดจาก RT-PCR มีขนาดประมาณ 750 bp (ภาพที่ 5) 

และเมื่อสงตัวอยาง plasmid DNA ไปวิเคราะหเพื่อหาลําดับเบสของ partial ยีน AMT2 ที่โคลนไดจากใบของมัน
สําปะหลังพันธุหวยบง 80 พบวามีขนาด 730 คูเบส (ภาพที่ 6)  

โดยการรายงานสวนของ complete coding sequences ของยีน AMT2 ใน Lotus japonicus 
(AF187962) มีขนาด 1,655 คูเบส แปลรหัสเปนลําดับกรดอะมิโนได 486 เรสซิดิว ซึ่งแตกตางกับ ยีน AMT2 ที่
รายงานไดใน Arabidopsis thaliana (AF182039), Cryptomeria japocica (AB211692) และ Taxodium 
distichum (AB211839) ซึ่งมีขนาด1,658 1,467 และ 1,464 คูเบส ตามลําดับ แสดงใหเห็นวายีน AMT2 นั้นมีความ
หลากหลายในพืชตางชนิดกัน จากผลการวิเคราะหลําดับนิคลีโอไทด partial ยีน AMT2 ที่โคลนไดจากใบของมัน
สําปะหลังพันธุหวยบง 80 นั้นอยูบริเวณลําดับนิวคลีโอไทดที่ 666-1,397 เมื่อเปรียบเทียบกับ complete coding 
sequences ของยีน AMT2 ของ Lotus japonicus (AF187962) 

 
เมื่อนําลําดับเบส partial ยีน AMT2 มาเปรียบเทียบความคลายคลึงกับยีนในฐานขอมูล GeneBank โดย

ใชโปรแกรม Blast N และใชโปรแกรม GeneDoc ในการเทียบเรียงลําดับเบส partial ยีน AMT2 ของมันสําปะหลัง
พันธุ   หวยบง 80 กับพืชชนิดอื่นๆ พบวา partial ยีน AMT2 มีลําดับเบสคลายคลึงกับ Lotus japonicus 
(AF187962) 77%, Cryptomeria japocica (AB211692) 72%, Taxodium distichum (AB211839) 72%, 
Arabidopsis thaliana (AF182039) 71%, Oryza sativa (AB051864) 71%, Zea mays (EU956588) 69% และ 
Triticum aestivum (AY428038) 65% (ตารางที่ 2) 

750 bp 730 bp 
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ภาพที่ 6 ลําดับนิวคลีโอไทดและกรดอะมิโนของ partial ยีน AMT2 จากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ขนาด 730 คู

เบส 
 

ตารางที่ 2 แสดง %Identity ที่ระดับนิวคลีโอไทด ของ partial ยีน AMT2 จากใบมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับ
พืชชนิดอื่นๆ 

 
การศึกษาเชิงวิวัฒนาการโดยแสดงความสัมพันธในรูปของ phylogenetic tree ระหวาง partial ยีน AMT2 

ของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับ ยีน AMT2  ในพืชชนิดอื่นๆ ผลการทดลองพบวา phylogenetic tree ที่ไดแบง
ออกยีนออกตามชนิดของพืช (ภาพที่ 7) โดยกลุมแรก Oryza sativa (AB051864), Zea mays (EU956588) และ 
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Triticum aestivum (AY428038) อยูในกลุมเดียวกัน ในขณะที่ Manihot esculenta, Arabidopsis thaliana 
(AF182039) และ Lotus japonicus (AF187962) ก็จัดอยูอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งความสัมพันธในรูปของ phylogenetic 
tree และ %Identity ที่ระดับนิวคลีโอไทด พบวา partial ยีน AMT2 ของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 ใกลเคียงกับ 
Lotus japonicus (AF187962) มากที่สุด 

 

 
 
ภาพที่ 7 Phylogenetic tree แสดงระดับความสัมพันธระหวางลําดับนิวคลีโอไทดของ partial ยีน AMT2 จากมัน

สําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับยีน  AMT ในพืชชนิดอื่นๆ 
 
จากผลการทดลองเปรียบเทียบ partial ของลําดับกรดอะมิโน AMT2 ของมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 กับ 

กรดอะมิโน  AMT2 ของพืชตางๆ โดยใชโปรแกรม GeneDoc แสดงใหเห็นบริเวณที่ conserve อยูหลายตําแหนง ซึ่ง
มีประโยชนอยางมากในการใชเปนขอมูลพื้นฐานในการสังเคราะหหา complete coding sequences ของยีน AMT2 
ของมันสําปะหลังตอไป 

 

 
ภาพที่ 8 การวิเคราะห multiple alignments ระหวาง partial ของลําดับกรดอะมิโน AMT2 ในมันสําปะหลังพันธุ

หวยบง 80 กับกรดอะมิโนของ AMT2 ในพืชดังตอไปนี้  M. esculenta, L.  japonicus, C.  japocica, T. 
distichum, A. thaliana, O. sativa, Z. mays  และ T. aestivum 
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สรุปผลการศึกษา 
ผลการทดลองครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  
1. สามารถเพิ่มปริมาณ และโคลนยีน partial ยีน PT1 และ AMT2 ไดสําเร็จ โดยลําดับนิวคลีโอไทดของ 

partial ยีน PT1 และ AMT2 ที่โคลนไดจากมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 มีขนาด 763 และ 730 คูเบส ตามลําดับ ซึ่ง
มีความคลายคลึงกับยีน PT1 ของ Lotus japonicus (AB257212) และยีน AMT2 ของ Lotus japonicus 
(AF187962) ที่รายงานอยูในฐานขอมูล GeneBank  ตามลําดับ  และผลจากการสราง phylogenetic tree ของ
ขอมูลลําดับนิวคลีโอไทดยีน PT1 และ AMT2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของทั้งสองยีน โดย 
partial ยีน  PT1 และยีน AMT2 สามารถจัดกลุมไดตามชนิดของพืช ดังนั้นผลที่ไดจากงานวิจัยนี้จัดเปนขอมูล
พื้นฐานทางชีววิทยาโมเลกุลของยีน PT1 และ AMT2 ในมันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 และสามารถจะไปใชในการ
สังเคราะห complete coding sequences มันสําปะหลัง โดยใชวิธี 3’RACE และ  5’RACE ตอไป 

2. จากงานวิจัยทางดานชีวโมเลกุลนี้นั้น ถือวาเปนเครื่องมือ (tools) หรือเทคโนโลยีหนึ่งที่สําคัญในการชวย
คัดเลือกพันธุมันสําปะหลังของไทยที่มีศักยภาพทางดานผลผลิตสูงสุด อันนําไปสูความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงานตอไป 

 
คําขอบคุณ 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจาก (1) ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2) หองปฏิบัติการกลาง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (3) หองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อเพื่อการปรับปรุงพันธุพืชไร ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน 
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