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บทที่ 3 

วธิีด ำเนินกำรค้นคว้ำ 
 

3.1 วัสดุอปุกรณ์และสำรเคมีทีใ่ช้ในกำรทดลอง 

3.1.1 สำรเคม ี

  สำรเคม ี บริษัทผู้ผลิต  ประเทศผู้ผลิต 

Agarose  Resarce organics USA 

Bromophenol blue                                    Acros Organics USA  
Ethidium bromide                                     Bio Basic Inc. Canada 

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)   Merck Germany 
Liquid nitrogen   Lanna industrial gas Thailand 

PhusionFlash High-Fidelity PCR  Thermo Scientific  USA 

Master Mix 

trnFReverse primer  Bio Basic Inc. Canada 
trnL 3' exon Forward primer  Bio Basic Inc. Canada 

trnL 3' exon Reverse primer  Bio Basic Inc. Canada 
trnL 5' exon Forward primer   Bio Basic Inc. Canada 

VC 100 bp plus DNA Ladder marker  Vivantis Malaysia 
VC Lamda/EcoRI + HindIII marker  Vivantis Malaysia 
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3.1.2 เคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือ บริษัทผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต 

Analytical balance A&D Japan  

Autoclave Sanyo Japan 
Digital power supply Bio-RAD UK 

Dry bath incubator MS Major science Taiwan  
Freezer -20 OC Sanyo Japan 

Horizontal electrophoresis Bio-RAD UK 
Microcentrifuge tube Labcon USA 

Microcentrifuge Eppendorf Germany 
Micropipette HTL lab solution Poland  
Microwave Turbora Thailand 

NucleoSpin®Plant  II Macherey-Nagel Germany 
NucleoSpin® Extract II  Macherey-Nagel Germany 

Pipette tip Labcon USA 
pH meter Precisa Thailand 

Mastercycler® personal Eppendorf USA 
UV transilluminator UVP UK  

Vortex KIKA Malaysia 
 

3.2 วิธีกำรทดลอง 

3.2.1  ตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 

ตวัอย่างใบอ่อนจากตน้พะยูงจ านวน 39 ตวัอยา่งในเขตพื้นที่ 7 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา สกลนคร และพิษณุโลก ซ่ึงไดรั้บการ
อนุเคราะห์ตวัอยา่งจากศูนยเ์พาะพนัธุก์ลา้ไม ้กรมป่าไม ้จงัหวดัอุบลราชธานีศูนยเ์พาะพนัธุก์ลา้
ไม้ กรมป่าไม้ จังหวดัเชียงใหม่ และสวนสะบายดี ต  าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม และตวัอยา่งเน้ือไมพ้ะยงูจ านวน 2 ตวัอยา่ง จากจงัหวดัพษิณุโลก และก าแพงเพชร 

http://www.mn-net.com/tabid/1452/default.aspx
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ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชสู้ตรการประมาณค่าแบบสดัส่วนของประชากร ซ่ึงจะสามารถยอม
ให้เกิดค่าความคลาดเคล่ือน (e %) ได้ ในกรณีที่ไม่ทราบค่า P (เอมอร จงัศิริพรปกรณ์, 2545) 
ดงัน้ี 

 

n = 
Z2

4e2 

 

  เม่ือ n แทน ขนาดของตวัอยา่งที่ตอ้งการ 

   Z แทน 1.96 (ระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95%) 

   e แทน 0.15 (ความคลาดเคล่ือนที่ยอมใหเ้กิดขึ้นในรูปของสดัส่วนที่ 15%) 

แทนค่าในสูตร  
 

     n =
(1.96)2

4×(0.15)2 
     n = 42.68  
    

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที่เหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ีควรใชไ้ม่น้อยกว่า 42.68 
ตัวอย่าง แต่เพื่อให้ตัวเลขเหมาะสมผูว้ิจัยจึงใช้ตัวอย่างประชากร จ านวน 45 ตัวอย่าง แต่
เน่ืองจากข้อจ ากัดของกลุ่มตัวอย่างพะยูงที่ต้องทราบที่มาให้แน่ชัดทางด้านภูมิศาสตร์จึง
สามารถหาตวัอยา่งพะยงูไดเ้พียง 39 ตวัอยา่ง ขอ้มูลการลงรหัสของตวัอย่างในแต่ละจงัหวดั
แสดงดงัตารางที่ 3.1 
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ตำรำงที่ 3.1 ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง และการลงรหสัของตวัอยา่งกลา้พะยงูที่ใชใ้นคน้ควา้ 

ภำค จังหวัด รหัส จ ำนวนตัวอย่ำง 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

อุบลราชธานี UB 6 

อุดรธานี UD 5 

ขอนแก่น KK 5 

ศรีสะเกษ SK 6 

สกลนคร SN 5 

ตะวันออก ฉะเชิงเทรา CC 7 

กลำง พษิณุโลก PL 5 

รวม 7 จงัหวดั 39 

 

 
รูปที่ 3.1 ตวัอยา่งกลา้พะยงูจากจงัหวดัพษิณุโลก และสกลนคร 
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3.2.2  กำรสกัดคลอโรพลำสต์ดีเอ็นเอจำกตัวอย่ำงใบอ่อนของพะยูงด้วยชุดน ้ำยำส ำเร็จรูป
NucleoSpin® Plant II 

การสกดัคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอจากตวัอยา่งใบอ่อนของตน้กลา้พะยงูทั้งหมด 39 ตวัอยา่ง
ดว้ยชุดน ้ ายาส าเร็จรูป NucleoSpin® Plant II ดงัแสดงในรูปที่ 3.2 โดยมีขั้นตอนดงัน้ี น าตวัอยา่ง
ใบอ่อนพะยงูจ านวน 3-4 ใบใส่ลงในโกร่งบดสาร แลว้เติมไนโตรเจนเหลวจนท่วมตวัอยา่งใบ 
บดใหล้ะเอียดจนเป็นผงแลว้ตกัตวัอยา่งใบใส่หลอดไมโครเซนตริฟิวก ์(microcentrifuge tube)
ขนาด 1.5 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารละลายบฟัเฟอร์ PL1 ปริมาตร 400 ไมโครลิตรลงไป แล้ว
ผสมให้เข้ากันด้วยเคร่ืองผสมสารละลาย (vortex) หลังจากนั้ นเติมสารละลาย RNase A 
ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงไปแลว้ผสมใหเ้ขา้กนัแลว้น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 10 นาที จากนั้นเป็นขั้นตอนการแยกคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอออกจากเศษเซลล์ โดยปิเปต
สารละลายด้านบนใส่ลงใน NucleoSpin®Filter (วงสีม่วง) ที่วางไวบ้นหลอดเก็บสารละลาย
(collection tube) ขนาด 2 มิลลิลิตร แล้วน าไปเขา้เคร่ืองหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ว 
11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที เก็บสารละลายที่ไหลผา่นตวักรองไวจ้ากนั้นเติมบฟัเฟอร์ 
PC ลงไปปริมาตร 450 ไมโครลิตร แล้วผสมให้เข้ากันด้วยไมโครปิเปต จากนั้ นปิ เปต
สารละลายผสมลงใน NucleoSpin®Filter (วงสีเขียว) ที่วางไวบ้นหลอดเก็บสารละลายแล้ว
น าไปเขา้เคร่ืองหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที ทิ้งสารละลายที่
ไหลผา่นตวักรองไป จากนั้นเป็นขั้นตอนการลา้งซิลิกาเมมเบรน โดยปิเปตสารละลายบฟัเฟอร์ 
PW1 ลงไปในตวักรองเดิมปริมาตร 400 ไมโครลิตร แล้วน าไปเขา้เคร่ืองเคร่ืองหมุนเหวี่ยงที่
ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ทิ้งสารละลายที่ไหลผ่านตวักรองไป หลงัจาก
นั้นปิเปตสารละลายบฟัเฟอร์ PW2 ลงไปปริมาตร 700 ไมโครลิตร ลงไปในตวักรองเดิมเป็น
คร้ังที่ 1 เพื่อลา้งและท าใหเ้มมเบรนแหง้แลว้น าไปเขา้เคร่ืองหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา1 นาที ทิ้งสารละลายที่ไหลผ่านตวักรองไป ปิเปตสารละลายบฟัเฟอร์ PW2 
ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงไปในตวักรองเดิมเป็นคร้ังที่ 2 แล้วน าไปเขา้เคร่ืองเคร่ืองหมุน
เหวีย่งที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาทีอีกคร้ัง จากนั้นน าตวักรอง (วงสีเขียว) มา
ใส่ลงในหลอด ไมโครเซนตริฟิวกห์ลอดใหม่ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ในขั้นตอนสุดทา้ยเป็นการชะ
คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอออกมาจากตวักรองโดยการเติมสายละลายบฟัเฟอร์ PE ปริมาตร 25 
ไมโครลิตร ลงไปบริเวณเมมเบรนของตวักรอง แลว้น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 5 นาที แลว้น าไปเขา้เคร่ืองหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที 
ท  าซ ้ าอีกคร้ังในขั้นตอนการชะคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอดงันั้นสุดทา้ยจะไดป้ริมาตรของคลอโร-
พลาสตดี์เอ็นเอที่สกดัไดเ้ท่ากบั 50 ไมโครลิตร หลงัจากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพและขนาด
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คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอที่สกัดได้จากตัวอย่างใบอ่อนของพะยูงด้วยวิธี 1% (w/v) อะกาโรส
เจลอิเล็กโทรฟอรีซิสต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.2 ขั้นตอนการสกดัคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอจากตวัอยา่งใบอ่อนของกลา้พะยงูดว้ยชุดน ้ ายา 
ส าเร็จรูป NucleoSpin®Plant II (Macherey Nagel GmbH & Co. KG, 2012) 
 
 
 
 

NucleoSpin® Plant II protocols 
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3.2.3 กำรตรวจสอบคุณภำพและขนำดคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอที่สกัดได้จำกตัวอย่ำงพะยูงด้วย
วิธีอะกำโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส 

น าคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอที่สกดัไดจ้ากขั้นตอนที่ 3.2.2 มาตรวจสอบคุณภาพและขนาด
คลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอด้วย 1% (w/v) อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิสดังแสดงในรูปที่ 3.3 มี
ขั้นตอนดังน้ี  ชั่งผงอะกาโรส  1.0 กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร แล้วเติม
สารละลายบฟัเฟอร์ 1X Tris-Acetate-EDTA (TAE) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปให้
ความร้อนดว้ยไมโครเวฟเพื่อละลายอะกาโรสจนหมดจนไดส้ารละลายใส ตั้งทิ้งไวใ้ห้เยน็จน
อุณหภูมิประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส จากนั้นปิเปตเอธิเดียมโบรไมด ์(ethidium bromide) ที่มี
ความเขม้ขน้ 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร ลงไปเขยา่เบาๆใหเ้ขา้กนั หลงัจาก
นั้ นน าสารละลายอะกาโรสเทลงในถาดที่ มีหวีเสียบเตรียมไวแ้ล้วตั้ งทิ้งไวท้ี่อุณหภูมิห้อง
ประมาณ 45 นาที เพื่อให้อะกาโรสแข็งตวัเป็นเจล หลงัจากนั้นดึงหวเีสียบออก น าถาดไปวาง
ลงในอ่างแช่บฟัเฟอร์ที่มีสารละลายบฟัเฟอร์ 1XTAE อยู ่โดยให้สารละลายบฟัเฟอร์ 1X TAE 
ท่วม เจลประมาณ  0.5-10 เซนติ เมตร จากนั้ น ปิ เปตสารละลายดี เอ็น เอมาตรฐานVC 
Lamda/EcoRI + HindIII ลงไปในหลุมแรกด้านซ้ ายมือป ริมาตร 3 ไมโครลิตร เพื่ อใช้
เปรียบเทียบขนาดคลอโรพลาสต์ดี เอ็นเอของตัวอย่างใบอ่อนจากกล้าพะยูงจากนั้ นน า
สารละลายคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอที่สกดัไดจ้ากขั้นตอน 3.2.2 ปริมาตร 2 ไมโครลิตร ผสมกับ
3X loading dye ปริมาตร 1 ไมโครลิตร ให้ไดป้ริมาตรรวมเป็น 3 ไมโครลิตร ผสมกนัดว้ยการ 
ปิเปตขึ้ นลงอย่างช้าประมาณ 4-5 คร้ัง แล้วจึงปิเปตลงหลุมเจล หน่ึงหลุมต่อดีเอ็นเอหน่ึง
ตวัอยา่ง หลงัจากนั้นปิดฝาเคร่ืองอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิสต่อขั้วไฟฟ้าทั้งขั้วลบ (สายสี
ด า) และขั้วบวก (สายสีแดง) เขา้กบัเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า จากนั้นเปิดเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า
แลว้ตั้งค่าความต่างศกัยเ์ท่ากบั 80 โวลต ์เป็นเวลา 1 ชัว่โมง แลว้จึงกดปุ่ มท างานเคร่ือง เม่ือครบ 
1 ชัว่โมง หรือสังเกตแถบสีของ Bromophenol blue ในloading dye เคล่ือนที่ลงมาไดป้ระมาณ
สามในส่ีของความยาวของเจลจึงปิดเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้า จากนั้นยกถาดเจลออกแลว้เจลมา
น าม าส่ องภ ายใต้แสงอัล ต ร้ าไวโอ เลต  (ultraviolet) ด้วย เค ร่ือ งก า เนิ ดแสงยูวี  (UV 
transilluminator) จากนั้นน าคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอของตวัอยา่งใบอ่อนตน้พะยงูไปเพิม่ปริมาณ
ดีเอ็นเอบริเวณ intergenic spacers ของ trnL-trnL และ trnL-trnF ในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอดว้ย
เทคนิคพซีีอาร์ต่อไป 
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รูปที่ 3.3 ขั้นตอนการวเิคราะห์คุณภาพและขนาดคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอที่สกดัไดจ้ากตวัอยา่งพะยงู
ดว้ยวธีิอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส 

 

3.2.4 กำรเพิ่มปริมำณคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอบริเวณ intergenic spacer ที่ต ำแหน่ง trnL-trnL 

และ trnL-trnF ในคลอโรพลำสต์ดีเอ็นเอของพะยูงด้วยเทคนิคพีซีอำร์ 

3.2.4.1 กำรหำอุณหภูมิที่เหมำะสมของกำรจับกันระหว่ำงไพรเมอร์กับดีเอ็นเอแม่แบบ  

ในการหาอุณหภูมิที่เหมาะสมของการจบักนัระหวา่งไพรเมอร์กบัดีเอ็นเอแม่แบบ
(annealing temperature) จะใช้ไพรเมอ ร์ที่ จ  า เพาะกับ ดี เอ็น เอบ ริเวณ  intergenic spacer ที่
ต  าแหน่ง trnL-trnL คือไพรเมอร์  trnL (UAA) 5'exon Forward และไพรเมอร์  trnL (UAA) 
3'exon Reverse และคู่ไพรเมอร์ที่ใช้ส าหรับเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ intergenic spacer ที่
ต  าแหน่ง trnL-trnF คือไพรเมอร์ trnL (UAA) 3'exon Forward และไพรเมอร์  trnF (GAA) 

Agarose gel electrophoresis protocols 

1) - agarose 1.0 g+ 100 ml 1x TAE 
- melt in the microwave 
- lay aside till cool 

 - add 10 µl ethidiumbromide [10 mg/ml] 

2) - lay aside till gel solidifies 
 - load 3 µL VC lamda. Marker in to well 1 

- load 2 µL DNA + 1 µLloading dye 
 
  

3) - connect to power supplies 
 - 80 Volt 

- 60 minutes 
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Reverse primer (Taberletet al., 1991) ในการท าปฏิกิริยาพีซีอาร์จะตั้ งสภาวะของปฏิกิริยา    
พซีีอาร์ดงัแสดงในตารางที่3.3 และมีเงื่อนไขในการเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมของไพรเมอร์ไว้
ดงัน้ี หากจ านวนนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ที่ใช้มากกว่า 20 นิวคลีโอไทด์ ให้ใชอุ้ณหภูมิใน
ขั้นตอนอะเนลล่ิงเท่ากบัอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) ที่ต  ่าที่สุดของคู่ไพรเมอร์นั้นๆ แลว้เพิม่ไปอีก 
3 องศาเซลเซียส แต่ถา้จ  านวนนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ที่ใชน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 20 นิวคลี-
โอไทด์ให้ใช้อุณหภูมิอะเนลล่ิงที่อุณหภูมิเท่ากับ อุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) ที่ต  ่าที่สุดของคู่  
ไพรเมอร์นั้นๆ โดยอุณหภูมิหลอมเหลว (Tm) สามารถค านวณได้จากสูตรดังน้ี (Rychlik and 
Rhoads, 1989) 

 
ตำรำงที่  3.2 ล าดับนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์  trnL (UAA) 5'exon Forward primer และ trnL 
(UAA) 3'exon Reverse primer ของบริเวณ trnL-trnL intergenic spacer และล าดับนิวคลีโอไทด์
ของไพรเมอร์ trnL (UAA) 3'exon Forward primer และ trnF (GAA) Reverse primer บริเวณ trnL-
trnF intergenic spacer (Taberletet al., 1991) 

Primer names Name Code Sequence 5'→3' 
Number of 
nucleotides 

trnL5'exon forward Tab C B49317 CGAAATCGGTAGACGCTACG 20 

trnL3'exon reverse Tab D A49855 GGGGATAGAGGGACTTGAAC 20 

trnL3'exon forward Tab E B49873 GGTTCAAGTCCCTCTATCCC 20 

trnF reverse Tab F A50272 ATTTGAACTGGTGACACGAG 20 

จากสมการ 

Melting temperature (Tm) =2◦C x number of AT bp + 4◦C x number of GC bp 
บริเวณ trnL-trnL intergenic spacer 

Tforward= (2◦C x 9) + (4◦C x 11) = 62◦C 
Treverse= (2◦C x 9) + (4◦C x 11) = 62◦C 

บริเวณ trnL-trnF intergenic spacer 
Tforward= (2◦C x 9) + (4◦C x 11) = 62◦C 
Treverse= (2◦C x 11) + (4◦C x 9) = 58◦C 

 

จากตารางที่ 3.2พบว่าจ  านวนนิวคลีโอไทด์ของไพรเมอร์ทั้ ง 2 คู่ไพรเมอร์มี
จ  านวนเท่ากับ 20 นิวคลีโอไทด์ดังนั้ นในการท าปฏิกิริยาพีซีอาร์จึงใช้อุณหภูมิอะเนลล่ิงที่
อุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิหลอมเหลวที่ต  ่าที่สุดคือ 58 องศาเซลเซียส โดยเลือกตวัอยา่งเอ็นเอ
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พะยูง รหัส UB01 เพื่อทดสอบอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจับกันของไพรเมอร์กับดีเอ็นเอ
แม่แบบ โดยใชป้ริมาตรของส่วนประกอบต่างๆ ในปฏิกิริยาพีซีอาร์ดงัแสดงในตารางที่ 3.3  ซ่ึง
ไดป้ริมาตรรวมเป็น 20 ไมโครลิตร ใส่ลงในหลอดพีซีอาร์ขนาด 0.2 มิลลิลิตร จากนั้นน าหลอด
พีซีอาร์มาใส่ในเคร่ืองเพิ่มปริมาณสารพนัธุกรรมที่ตั้งสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับท า
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ดงัแสดงในตารางที่ 3.4 จากนั้นน าผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์มาตรวจสอบคุณภาพและ
ขนาดด้วย 1.5% (w/v) อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิสโดยใช้ VC 100 bp plus DNA Ladder 
เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อเทียบขนาดของผลิตภณัฑ์พีซีอาร์แล้วจึงตรวจสอบแถบผลิตภณัฑ ์ 
พีซีอาร์ภายใตแ้สงอัลตร้าไวโอเลต (ultraviolet) ด้วยเคร่ืองก าเนิดแสงยูวีท  าเช่นเดียวกันกับ
ขั้นตอนที่ 3.2.3  

 
ตำรำงที่ 3.3องคป์ระกอบของสารละลายที่ใชใ้นปฏิกิริยาพซีีอาร์ 

สำรละลำย 

ปริมำตร (ไมโครลิตร) 

กำรทดสอบ
annealing 

temperature (Ta) 

ปฏิกิริยำพซีีอำร์ 
ของตัวอย่ำงบริเวณ  

trnL-trnL 

ปฏิกิริยำพซีีอำร์
ของตัวอย่ำง

บริเวณ trnL-trnF 

DNA template 1 2.5 2.5 
10 µM primer Tab C 1 2.5  
10 µM primer Tab D 1 2.5  
10 µM primer Tab E 1  2.5 
10 µM primer Tab F 1  2.5 
dH2O 5 17.5 17.5 
PhusionFlash  High-
Fidelity PCRMaster Mix 

10 25 25 

ปริมาตรรวม 20 50 50 
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ตำรำงที่ 3.4สภาวะที่เหมาะสมส าหรับปฏิกิริยาพซีีอาร์ 

ปฏิกิริยำพซีีอำร์ อุณหภูมิ (◦C) เวลำ (วินำท)ี จ ำนวนรอบ 

Initial denaturation 98 10 1 

Denaturation 98 5 

30 Annealing 58 5 

Extention 72 20 

Final extention 72 60 1 
 

3.2.4.2ปฏิกิริยำกำรเพิ่มปริมำณดีเอ็นเอบริเวณ intergenic spacer ที่ต ำแหน่ง trnL-trnL 

และ trnL-trnF ในคลอโรพลำสต์ดีเอ็นเอของพะยูงด้วยเทคนิคพีซีอำร์  

ภายหลังจากการทดสอบหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการจบักนัของไพรเมอร์กับ    
ดีเอ็นเอแม่แบบที่ใชป้ฏิกิริยาพีซีอาร์ แล้วจึงท าปฎิกิริยาพีซีอาร์กับดีเอ็นเอของตวัอยา่งพะยูง
ทั้งหมด 39 ตวัอย่าง โดยเพิ่มองค์ประกอบต่างๆ ส าหรับใช้ในการท าปฏิกิริยาพีซีอาร์ให้มี
ปริมาตรรวม 50 ไมโครลิตร ดงัแสดงในตารางที่ 3.3 จากนั้นน าผลิตภณัฑพ์ีซีอาร์ของตวัอยา่ง
พะยงูทั้งหมดมาตรวจสอบคุณภาพและขนาดดว้ย 1.5% (w/v) อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส
โดยใช้ VC 100 bp plus DNA Ladder เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อเทียบขนาดของผลิตภัณฑ์    
พีซีอาร์ และใช้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ปริมาตร 2 ไมโครลิตรผสมกับ loading dye ปริมาตร 1 
ไมโครลิตร แลว้ตรวจสอบเจลภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลตดว้ยเคร่ืองก าเนิดแสงยวู ีหลงัจากนั้น
น าผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์ที่ไดท้ั้งหมดมาท าใหบ้ริสุทธ์ิในขั้นตอนต่อไป 
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3.2.5 กำรท ำผลิตภัณฑ์พีซีอำร์ให้บริสุทธ์ิด้วยชุดน ้ำยำส ำเร็จรูป NucleoSpin®Extract II 

การท าผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ให้บริสุทธ์ิด้วยชุดน ้ ายาส าเร็จรูป  NucleoSpin® Extract II
สามารถท าผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ให้บริสุทธ์ิได้ทั้ งจากสารละลายผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ และจาก
ผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์ที่อยูใ่นอะกาโรสเจลแสดงขั้นตอนดงัรูปที่ 3.4 โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.2.5.1กำรท ำผลิตภัณฑ์พซีีอำร์ให้บริสุทธ์ิจำกสำรละลำยผลิตภัณฑ์พีซีอำร์  

การท าผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์ใหบ้ริสุทธ์ิจากสารละลายผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์เร่ิมจากปิเปต
ผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ที่ไดจ้ากขั้นตอน 3.2.4.2 มาให้เติมน ้ าปราศจากไอออนที่ฆ่าเช้ือ (Deionized 
water หรือ DI water) เพื่อปรับปริมาตรสุดทา้ยเป็น 100 ไมโครลิตร จากนั้นเป็นขั้นตอนการ
เติมสารละลายบฟัเฟอร์ NT ปริมาตร 200 ไมโครลิตร ลงไปผสมให้เขา้กนัดว้ยปิเปต หลงัจาก
นั้นจึงน าสารละลายผสมทั้งหมดใส่ลงในคอลมัน์ NucleoSpin® Extract II ที่ใส่ไวใ้นหลอดเก็บ
สารละลาย (collection tube) ขนาด 2 มิลลิลิตรน าไปป่ันเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 1 นาทีน าสารละลายที่ไหลผ่านคอลมัน์ทิ้งไป จากนั้นเป็นขั้นตอนการลา้งซิลิกาเมม-
เบรน (silica membrane) โดยปิเปตสารละลายบฟัเฟอร์ NT3 ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ใส่ลงใน
คอลมัน์เดิม แลว้น าไปป่ันเหวีย่งที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที น าสารละลาย
ที่ไหลผ่านคอลัมน์ทิ้งไป แล้วจึงน าไปป่ันเหวี่ยงอีกคร้ังที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 2 นาที เพื่อให้ซิลิกาเมมเบรนแห้ง น าคอลมัน์ใส่ลงในหลอดไมโครเซนตริฟิวก์ขนาด 1.5 
มิลลิลิตร หลอดใหม่ จากนั้นเป็นขั้นตอนการชะผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์ออกจากคอลมัน์ดว้ยบฟัเฟอร์ 
NE ที่บ่มไวท้ี่ อุณหภูมิ  70 ◦C ตลอดเวลา โดยปิเปตสารละลายบัฟเฟอร์ NE ปริมาตร 25 
ไมโครลิตร ลงบนเมมเบรนในคอลมัน์ จากนั้นทิ้งไวท้ี่อุณหภูมิหอ้ง 1 นาที แลว้น าไปป่ันเหวีย่ง
ที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ท  าซ ้ าขั้นตอนการชะผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์อีกหน่ึง
คร้ัง สุดทา้ยจะได้ผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ที่บริสุทธ์ิปริมาตร 50 ไมโครลิตร จากนั้ นน าผลิตภณัฑ ์  
พีซีอาร์ที่บริสุทธ์ิของตวัอยา่งพะยูงทั้งหมดมาตรวจสอบคุณภาพและขนาดด้วย 1.5% (w/v)   
อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส โดยใช ้VC 100 bp plus DNA Ladder ปริมาตร 3 ไมโครลิตร 
เป็นดีเอ็นเอมาตรฐานเพื่อเทียบขนาดของผลิตภณัฑพ์ีซีอาร์บริสุทธ์ิ และใชผ้ลิตภณัฑ์พีซีอาร์
บริสุทธ์ิปริมาตร 2 ไมโครลิตรผสมกบั loading dye ปริมาตร 1 ไมโครลิตร แลว้ตรวจสอบเจล
ภายใตแ้สงอลัตร้าไวโอเลตดว้ยเคร่ือง UV transilluminatorต่อไป 
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3.2.5.2กำรท ำผลิตภัณฑ์พีซีอำร์ให้บริสุทธ์ิจำกอะกำโรสเจล 

การท าผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์ใหบ้ริสุทธ์ิจากอะกาโรสเจลโดยน าผลิตภณัฑพ์ซีีอาร์ของ
ตวัอยา่งพะยงูที่ตรวจสอบคุณภาพและขนาดดว้ย 1.5% (w/v) อะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอรีซิส
จากขั้นตอน 3.4.2 แล้วมาตรวจสอบเจลภายใตแ้สงอัลตร้าไวโอเลตด้วยเคร่ืองก าเนิดแสงยูว ี
หลงัจากนั้นท าการตดัเจลในบริเวณที่พบแถบเรืองแสงที่ตรงกนักบับริเวณที่ท  าการทดสอบของ
ไพรเมอร์นั้นๆ จากนั้นน าเจลที่ตดัได้ใส่ลงในหลอดไมโครเซนตริฟิวก์ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
น ามาชั่งเพื่อหาน ้ าหนักของเจลที่ตดัได้ จากนั้นเป็นขั้นตอนการเติมสารละลายบฟัเฟอร์ NT 
ปริมาตร 200 ไมโครลิตรต่อน ้ าหนกัเจล 100 มิลลิกรัมจากนั้นเป็นขั้นตอนการละลายเจลโดยน า
หลอดไมโครเซนตริฟิวกท์ี่มีเจลบรรจุอยูใ่นสารละลายบฟัเฟอร์ NT มาบ่มที่อุณหภูมิ 50 ◦C เป็น
เวลา 5-10 นาที และผสมสารละลายให้เขา้กันทุกๆ 2-3 นาที จนกระทั่งเจลละลายจนหมด 
หลงัจากนั้นปิเปตสารละลายผสมใส่ลงในคอลมัน์ NucleoSpin® Extract II ทีเ่ตรียมไวใ้นหลอด
เก็บสารละลายขนาด 2 มิลลิลิตร แลว้น าไปป่ันที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที
น าสารละลายที่ไหลผ่านคอลัมน์ทิ้งไป จากนั้ นเป็นขั้นตอนการล้างซิลิกาเมมเบรน (silica 
membrane) โดยปิเปตสารละลายบฟัเฟอร์ NT3 ปริมาตร 700 ไมโครลิตร ใส่ลงในคอลมัน์เดิม 
แลว้น าไปป่ันเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที น าสารละลายที่ไหลผ่าน
คอลัมน์ทิ้งไป แล้วน าไปป่ันเหวี่ยงอีกคร้ังที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที 
เพื่อให้ซิลิกาเมมเบรนแห้ง จากนั้นน าคอลมัน์ไปใส่ลงในหลอดไมโครเซนตริฟิวก์ขนาด 1.5 
มิลลิลิตร หลอดใหม่ จากนั้นเป็นขั้นตอนการชะผลิตภณัฑ์พีซีอาร์ออกจากคอลัมน์โดยปิเปต
สารละลายบฟัเฟอร์ NE ที่บ่มไวท้ี่อุณหภูมิ 70 ◦C ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ลงบนเมมเบรนใน
คอลมัน์ ตั้งทิ้งไวท้ี่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 นาที แลว้น าไปป่ันเหวี่ยงที่ความเร็ว 11,000 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 1 นาที  ท  าซ ้ าขั้นตอนการชะผลิตภัณฑ์พีซีอาร์อีกหน่ึงคร้ัง สุดท้ายจะได้
ผลิตภณัฑพ์ีซีอาร์ที่บริสุทธ์ิปริมาตรรวม 50 ไมโครลิตร จากนั้นน าผลิตภณัฑพ์ีซีอาร์ที่บริสุทธ์ิ
ของตัวอย่างพะยูงทั้ งหมดมาตรวจสอบคุณภาพและขนาดด้วย 1.5% (w/v) อะกาโรส
เจลอิเล็กโทรฟอรีซิส โดยใช ้VC 100 bp plus DNA Ladder ปริมาตร 3 ไมโครลิตร เป็นดีเอ็นเอ
มาตรฐานเพื่อเทียบขนาดของผลิตภัณฑ์พีซีอาร์บริสุทธ์ิ และใช้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์บริสุทธ์ิ
ปริมาตร 2 ไมโครลิตรผสมกบั loading dye ปริมาตร 1 ไมโครลิตร แลว้ตรวจสอบเจลภายใต้
แสงอลัตร้าไวโอเลต ดว้ยเคร่ือง UV transilluminator 
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 รูปที่  3.4 ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ให้บริสุทธ์ิด้วยชุดน ้ ายาส าเร็จรูป  NucleoSpin® 
Extract II (Macherey Nagel GmbH & Co. KG, 2012) 

   

 

 
 
 
 
 
 

NucleoSpin® Extract II protocols 



 

39 
 

3.2.6 กำรวิเครำะห์ล ำดับนิวคลีโอไทด์ด้วยโปรแกรม BioEdit version 7.2.5   

การวเิคราะห์ล าดบันิวคลีโอไทดด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Biological sequence alignment 
editor (BioEdit) มีขั้นตอนดงัน้ี  

1) เปิดโปรแกรม BioEdit แล้วคลิกที่ไฟล์ (File) และเลือกเปิด (Open…) ดังรูปที่ 3.5 
จากนั้นเลือกเปิดไฟลท์ี่เป็นขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทดข์องพะยงูที่ตอ้งการวเิคราะห์ 

 

 

รูปที3่.5 การเปิดโปรแกรม BioEdit 

2) หลงัจากเปิดไฟล์ขอ้มูลล าดับนิวคลีโอไทด์ของพะยูงที่ตอ้งการวิเคราะห์หน้าจอจะ
แสดงหน้าต่างเอบีไอโครมาโทแกรม (ABI Chromatogram) และหน้าต่างล าดบันิวคลีโอไทด์
(DNA Sequence) ดงัแสดงรูปที่ 3.6 แลว้พจิารณาหาบริเวณที่เกิดการซอ้นทบักนัของพคี (peak) 
วา่มีหรือไม่บนโครมาโทแกรม 
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รูปที่3.6 หนา้ต่างเอบีไอโครมาโทแกรม (ABI Chromatogram) และหนา้ต่างล าดบันิวคลีโอไทด์
(DNA Sequence) ของตวัอยา่งพะยงูรหสั UD01 

3) ล าดับนิวคลีโอไทด์ที่น ามาวิเคราะห์ในคร้ังน้ีใช้ไพรเมอร์ trnL 3' exon Reverse 
primer (Tab D) และ trnF Reverse primer (Tab F) ซ่ึงเป็นสายที่เรียงจากปลาย 3' ไปยงั 5' (สาย 
Reverse) จึงตอ้งมีการกลบัดา้นของล าดบันิวคลีโอไทด์ให้เป็นสายที่เรียงจากปลาย 5' ไปยงั 3' 
(สาย Forward) โดยให้กดเลือกที่หน้าต่างเอบีไอโครมาโตแกรม จากนั้นไปที่ View แลว้เลือก 
Reverse complement ดงัแสดงในรูปที่ 3.7 

 

รูปที่ 3.7 การกลบัล าดบันิวคลีโอไทดข์องสายสายที่เรียงจากปลาย 3'ไปยงั 5' (สาย Reverse) ให้
เป็นสายที่เรียงจากปลาย 5'ไปยงั 3' (สาย Forward) ของพะยงูรหสั UD01 



 

41 
 

  

4) เลือกหน้าต่างเอบีไอโครมาโตแกรม โดยไปที่ Edit แลว้เลือก Copy Fasta Formatted 
ดงัแสดงในรูปที่ 3.8 เพื่อคดัลอกขอ้มูลล าดับนิวคลีโอไทด์ของตวัอย่างพะยูงรหัส UD01 มา
วเิคราะห์รวมกบัตวัอยา่งพะยงูรหสัอ่ืนๆ 

 

 
รูปที่ 3.8 การคดัลอกขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์ของตวัอยา่งพะยงูรหสั UD01 

5) จากนั้ นเลือกหน้าต่างโปรแกรมหลักโดยเลือกที่ไฟล์โดยและ New Alignment จะ
ปรากฏหนา้ต่างใหม่ขึ้นมาส าหรับจดัเรียงล าดบันิวคลีโอไทดด์งัแสดงในรูปที่ 3.9 

 

รูปที่ 3.9 การเปิดหนา้ต่างส าหรับจดัเรียงล าดบันิวคลีโอไทด ์

6) จากนั้นน าขอ้มูลล าดับนิวคลีโอไทด์ของตวัอย่างพะยงูรหัส UD01 ที่คดัลอกไวใ้น
ขั้นตอนที่  4มาวางในหน้าต่างใหม่ โดยเลือกที่  Sequence และNew Sequence จะปรากฏ
หน้าต่างใหม่ขึ้นมาจากนั้นตั้งช่ือขอ้มูลในช่อง Name และเลือก DNA ในช่อง Sequence Type 
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จากนั้นวางล าดบันิวคลีโอไทด์ของตวัอยา่งแลว้เลือกที่ปุ่ ม Apply and Close ดงัแสดงในรูปที่ 
3.10 และ 3.11ตามล าดบั 

 

รูปที่ 3.10 การเปิดหนา้ต่างแสดงขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทดใ์หม่ 

 

รูปที่ 3.11 แสดงการเพิม่ขอ้มูลของล าดบันิวคลีโอไทดท์ี่ตอ้งการวเิคราะห์ 

7) น าล าดบันิวคลีโอไทด์ทั้งหมดของตวัอยา่งพะยงูทั้ง 39 ตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาความ
แตกต่างของล าดับนิวคลีโอไทด์โดยท าเช่นเดียวกันกบัขั้นตอนที่ 1–6 ดงัแสดงในรูปที่ 3.12 
เพื่อง่ายต่อการเปรียบเทียบความแตกต่างของล าดับนิวคลีโอไทด์โดยเลือกที่ปุ่ มที่แดงความ
เหมือนแบบจุด (plotting identities) ดงัแสดงในรูปที่ 3.13 
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รูปที่ 3.12 หน้าต่างแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างพะยูง 39 
ตวัอยา่งในบริเวณ intergenic spacer ที่ต  าแหน่ง trnL-trnL ในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ 

 

รูปที่ 3.13 หน้าต่างแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างพะยูง 39 
ตวัอยา่งแบบจุดในบริเวณ intergenic spacer ที่ต  าแหน่ง trnL-trnL ในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ 

8) จากนั้ นท าการบันทึกข้อมูลโดยเลือกที่  File และเลือก Save As กรอกช่ือไฟล์ที่
ตอ้งการจดัเก็บ โดยเลือกนามสกุลไฟลเ์ป็นแบบ Fasta (*.fas,*.fst,*.fsa) แลว้เลือกปุ่ ม Save เพื่อ
จดัเก็บไฟล์ขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์ท  าเช่นเดียวกนักับขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์ทั้งหมดใน
บริเวณ trnL-trnF ในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอของพะยงู 
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3.2.7 กำรตรวจสอบระบุสำยพันธ์ุพืชกับฐำนข้อมูลออนไลน์  

การตรวจสอบระบุสายพนัธุ ์และความหลากหลายของพชืกบัฐานขอ้มูลออนไลน์ NCBI 
ดว้ยโปรแกรม BLAST มีขั้นตอน ดงัน้ี   

1) เปิดเว็บไซด์ http://www.ncbi.nlm.nih.gov จะปรากฏหน้าเว็บไซด์ของฐานข้อมูล
ออนไลน์ NCBI แล้วเลือกโปรแกรม BLAST โดยจะอยู่บริเวณด้านขวาของหน้าต่างในส่วน
ของ Popular Resources ดงัแสดงในรูปที่ 3.14 

  

 

รูปที่ 3.14 เวบ็ไซดฐ์านขอ้มูลออนไลน์ NCBI 
(ที่มา:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, 25 กนัยายน 2557) 

2) เลือกประเภทของโปรแกรม BLAST ที่ตอ้งการตรวจสอบสายพนัธุพ์ืช โดยเลือกแบบ 
nucleotide blastซ่ึงโปรแกรมน้ีจะเปรียบเทียบความเหมือนของล าดับนิวคลีไทด์ที่ต้องการ
วเิคราะห์ กบัล าดบันิวคลีโอไทดท์ี่มีอยูใ่นฐานขอ้มูล ดงัแสดงในรูปที่ 3.15 



 

45 
 

 

รูปที่ 3.15 หนา้หลกัของเวบ็ไซดโ์ปรแกรม BLAST 
   (ที่มา:http://blast.be-md.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, 25 กนัยายน 2557)  

3) คดัลอกขอ้มูลล าดับนิวคลีโอไทด์ของตวัอย่างพะยูงที่ตอ้งการตรวจสอบสายพนัธุ ์          
โดยท าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่  1 ถึง 4 ในข้อ 3.2.6 โดยเพื่อวางล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ตวัอยา่งลงในช่อง Query sequence ช่อง Job Title ให้กรอกรหัสของตวัอยา่งพะยงูที่ตรวจสอบ 
ส่วนฐานข้อมูล (Database) ให้เลือก others แล้วเลือกช่องด้านล่างเป็น Nucleotide collection 
(nr/nt) ดงัแสดงในรูปที่ 3.16 จากนั้นจึงเลือกปุ่ ม BLAST ที่อยูด่า้นล่าง  

 

รูปที่ 3.16 การกรอกล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ trnL-trnF ของตวัอยา่งพะยงูรหัส UD01 เพื่อ
ตรวจสอบสายพนัธุพ์ชืดว้ยโปรแกรม BLAST 
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4) เม่ือระบบออนไลน์ประมวลผลการวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าต่าง
แสดงชนิดของพืชที่ มีการจดัเรียงล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ  trnL-trnF ที่ใกล้เคียงกันกับ
ตวัอยา่งพะยงูรหสั UD01 จากมากไปหานอ้ย โดยพจิารณาจากร้อยละการระบุเอกลกัษณ์สูงสุด 
(maximum identities score) ดงัแสดงในรูปที่ 3.17 

 

รูปที่ 3.17พืชชนิดต่างๆ ที่มีการจดัเรียงล าดบันิวคลีโอไทด์บริเวณ trnL-trnF ที่ใกลเ้คียงกนักบั
ตวัอยา่งพะยงูรหสั UD01 จากร้อยละการระบุเอกลกัษณ์มากไปหานอ้ย 

3.2.8 กำรจ ำแนกวิวัฒนำกำรสำยพันธ์ุพะยูงด้วยโปรแกรม Molecular evolutionary genetics 
analysis (MEGA) version 6.0.6 

การจ าแนกววิฒันาการสายพนัธุ์พะยงูโดยใชโ้ปรแกรม Molecular evolutionary genetics 
analysis (MEGA) version 6.0.6 มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) เปิดโปรแกรม MEGAโดยเลือกที่ Align และเลือก Edit/Build Alignment จะปรากฏ
หน้าต่าง Alignment Editor ขึ้ นมา ดังแสดงในรูปที่  3.18 แล้วเลือก Create a new alignment   
เพือ่สร้างหนา้ต่างในการจดัเรียงใหม่จากนั้นเลือกปุ่ ม OK ดงัแสดงในรูปที่ 3.19 

  
 
 
 
 

http://www.megasoftware.net/
http://www.megasoftware.net/
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รูปที่ 3.18 การเปิดโปรแกรม MEGA 

 

รูปที่ 3.19 การสร้างหนา้ต่างในการจดัเรียงใหม่เพือ่จ  าแนกสายพนัธุพ์ะยงู 

2) หลงัจากเลือกปุ่ ม OK แลว้จะปรากฏหน้าต่าง Datatype for alingnment ขึ้นมาใหเ้ลือก
ชนิดของล าดบันิวคลีโอไทดท์ี่ตอ้งการจดัเรียง ใหเ้ลือกเป็นแบบ DNA ดงัแสดงในรูปที่ 3.20 

 



 

48 
 

 

รูปที่ 3.20 หนา้ต่างแสดงชนิดขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทดท์ี่ตอ้งใชใ้นการจดัเรียง 

3) จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง Ailgnment Explorer โดยเลือกที่ Data แลว้ไปที่ Open เลือก 
Retrieve Sequence from file ดังแสดงใน รูปที่  3.21 แล้วท าก ารเลือกไฟล์ข้อ มูลล าดับ 
นิวคลีโอไทดจ์ากขั้นตอนที่ 8 ในหวัขอ้ 3.2.6 เพือ่น ามาท าการจดัเรียง 

 

รูปที่ 3.21 แสดงหนา้ต่าง Alignment Explorer เพือ่เปิดไฟลข์อ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด ์

4) เม่ือเปิดไฟล์ขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์จากหวัขอ้ 3.2.6 ในขั้นตอนที่ 8 แลว้เลือก Edit 
และเลือกSelect All เพื่อเลือกขอ้มูลล าดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดโดยจดัเรียง ดังแสดงในรูปที่ 
3.22 เสร็จแลว้เลือกที่ Alignment และเลือก Alignment ClustalW ดงัแสดงในรูปที่ 3.23 ซ่ึงจะ
ปรากฏหน้าต่าง Alignment parameter ขึ้นมา จากนั้ นเลือกปุ่ ม OK รอโปรแกรมรันจนเสร็จ   
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ท าการจดัเก็บขอ้มูลโดยเลือกที่ Data เลือก Save Session กรอกช่ือไฟล์ที่ตอ้งการจดัเก็บแล้ว
เลือกนามสกุลไฟลเ์ป็นแบบ mas (*.mas) แลว้เลือกปุ่ ม Save 

 

รูปที ่3.22 การเลือกขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทดท์ั้งหมด 

 

รูปที ่3.23 หนา้ต่างแสดงการเลือกจดัเรียงขอ้มูลล าดบันิวคลีโอไทด์แบบClusterW 

5) เลือกหน้าต่างโปรแกรมหลักของ MEGA 6.0.6 จากนั้ น เลือก  Phylogeny และ
Construct/Test Neighbor-Joining Tree (NJtree) ตามล าดับเพื่อจดัจ าแนกการจ าแนกสายพนัธุ์
พะยงู แลว้เลือกไฟลข์อ้มูลที่ไดจ้ดัเก็บไวจ้ากขั้นตอนที่ 4 ดงัแสดงในรูปที่ 3.24 
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รูปที่  3.24 การเปิดไฟล์ข้อมูลล าดับนิวคลีโอไทด์เพื่อจ าแนกสายพันธุ์พะยูงในบริเวณ
intergenicspacer ที่ต  าแหน่งtrnL-trnLในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ 

6) เม่ือเปิดไฟล์ขอ้มูลแลว้จะปรากฏหน้าต่าง Analysis Preferences เลือกที่ปุ่ ม Compute 
ดงัแสดงในรูปที่ 3.25 จะปรากฏหน้าต่าง TreeExplorer ขึ้นมา (ดงัแสดงในรูปที่ 3.26) ซ่ึงเป็น
แผนผงัววิฒันาการของตน้พะยงู (phylogenetic tree) 
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รูปที่ 3.25 หน้าต่าง Analysis Preferences เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการจ าแนกสายพนัธุ์พะยงูโดยการ
ใชแ้ผนผงัววิฒันาการชนิด Neighbor-Joining Tree (NJtree) 
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รูปที่ 3.25 แผนผงัววิฒันาการการจ าแนกสายพนัธุ์พะยงูในบริเวณ intergenic spacer ที่ต  าแหน่ง
trnL-trnL ในคลอโรพลาสตดี์เอ็นเอ 


