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บทคัดย่อ
ความเข้า ใจเกี่ยวกับความไม่สมดุ ลของลิงเกจ (linkage disequilibrium; LD) มีค วามสาคัญต่ อการ
วางแผนกลยุทธ์การปรับปรุงพันธุ์ เพื่อกาหนดแอลลีลเป้ าหมายที่เป็ นประโยชน์ต่อลักษณะทางการเกษตร
งานวิจยั นี้วเิ คราะห์รูปแบบ LD ของยีน U-box domain-containing protein 35 (SaPUB35) ในประชากรเชือ้
พันธุกรรมอ้อยนาเข้า 68 ตัวอย่าง และอ้อยพันธุป์ รับปรุง 73 ตัวอย่าง สามารถระบุเครื่องหมายสนิปได้ 126
เครื่องหมาย และอินเดล 50 เครื่องหมายจากยีน SaPUB35 ขนาด 5731 คู่เบสด้วยเทคโนโลยี PacBio single
molecule, real-time (SMRT) sequencing ความแปรปรวนลาดับเบสในประชากรอ้อยเชื้อพันธุกรรมนาเข้า
มากกว่าประชากรอ้อยพันธุป์ รับปรุง การวิเคราะห์ LD ระหว่างคู่เครื่องหมายโดยใช้เกณฑ์ค่ายกกาลังสองของ
ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างเครื่องหมายสองตาแหน่ งที่ 0.1 พบว่าในประชากรพันธุป์ รับปรุงมีขอบเขต
LD 1500 คู่เบส แต่มคี วามเสือ่ มลงมาที่ 1400 คู่เบสในประชากรเชือ้ พันธุกรรมนาเข้า แสดงเป็ นนัยถึงอิทธิพล
ของ selective sweep ซึง่ คัดเลือกการกลายทีม่ ผี ลดีในระหว่างกระบวนการปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ย การค้นพบการ
ลดความหลากหลายของแอลลีลและเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมแบบคอขวดในระหว่างกระบวนการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อยสมัยใหม่จะเป็ นประโยชน์ในการทาความเข้าใจเป้ าหมายของการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและ
วางแผนกลยุทธ์การปรับปรุงพันธุใ์ นอนาคต เพื่อกาหนดเป้ าหมายแอลลีลทีเ่ ป็ นประโยชน์
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molecule, real-time (SMRT) sequencing
*Corresponding author: ku@tu.ac.th

DOI:10.14456/tjst.2021.20

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 10 • ฉบับที ่ 3 • พฤษภาคม – มิ ถนุ ายน 2564

Abstract
Understanding linkage disequilibrium (LD) is important for planning breeding strategies to target
beneficial alleles for agronomic traits. In the present study, we analyzed the LD pattern of U-box
domain-containing protein35 gene ( SaPUB35) in 68 exotic sugarcane collections and 73 sugarcane
breeding lines. PacBio single molecule, real-time (SMRT) sequencing was performed to identify 126
single nucleotide polymorphisms (SNPs) and 50 Insertion/deletions (InDels) in 5731 bp of SaPUB35.
The exotic sugarcane population has more variants than the breeding line population. Pairwise LD
analysis revealed that mean LD, at a threshold of squared allele frequency correlations ( r2 ) = 0. 1,
extends to at least 1500 bp in the breeding line population but is eroded to 1400 bp in exotic sugarcane
population. This implies a signature of a selective sweep for a beneficial mutation during the selection
processes of sugarcane breeding. Uncovering allelic erosion and a diversity bottleneck due to modern
sugarcane breeding will be useful for understanding sugarcane breeding targets and in devising future
breeding strategies to target beneficial alleles currently not pursued.
Keyword: sugarcane; single nucleotide polymorphism (SNP); linkage disequilibrium (LD); PacBio
single molecule, real-time (SMRT) sequencing technology

1. บทนา

การศึ ก ษาเครื่ อ งหมาย SNP ภายในดี เ อ็ น เอ
เป้ าหมายในปั จจุบนั เป็ นเรื่องทีง่ ่ายขึน้ เนื่องจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ลาดับเบสยุคใหม่
หนึ่งในนัน้ คือเทคโนโลยี PacBio single molecule,
real-time (SMRT) sequencing ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีท่ี
วิเคราะห์ดีเอ็นเอธรรมชาติโมเลกุลเดี่ยวแบบตาม
เวลาจริง โดยตรวจจับการเข้าต่อสายของนิวคลีโอ
ไทด์ทต่ี ดิ ฉลากฟลูออเรสเซนท์ขณะทีเ่ อนไซม์ดเี อ็น
เอพอลิเมอเรสกาลังสังเคราะห์ดเี อ็นเอในหลุมขนาด
เล็กบนแผ่นเซลล์ SMRT ข้อดีของเทคโนโลยีน้ีคือ
สามารถวิเคราะห์ลาดับเบสสายยาวเฉลีย่ ได้มากถึง
10-18 Kb และสามารถวิเคราะห์ลาดับเบสวนซ้าได้
10-15 รอบของโมเลกุ ล เดิ ม เนื่ อ งจากดี เ อ็ น เอ
ต้ น แบบเป็ นแบบวงแหวน ช่ ว ยลดอั ต ราการ
คลาดเคลื่อนของการวิเคราะห์ลาดับเบสได้ (Eid et
al., 2009; Sela et al., 2011) จึ ง มี ง านวิจ ัย ที่ใ ช้
เทคโนโลยีน้ีในการวิเคราะห์ลาดับเบสในพืชชนิด
ต่ าง ๆ ทัง้ ในข้าวโพด ข้าวฟ่ าง และอ้อย (Abdel-

อ้อยเป็ นพืชหลักทีใ่ ช้ในการผลิตน้ าตาลทราย
และเป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของไทย เพื่อเป็ นการ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและปริม าณผลผลิต จึงมี
การปรับ ปรุ ง พัน ธุ์อ้อ ยเพื่อ ให้ไ ด้พ ัน ธุ์ท่ีมีป ริม าณ
ผลผลิ ต และความหวานสู ง ในปั จจุ บ ั น มี ก าร
ประยุ ก ต์ ใ ช้เ ครื่อ งหมายดีเ อ็น เอในการคัด เลื อ ก
ลูกผสมทีไ่ ด้จากการปรับปรุงพันธุ์ เนื่องจากช่วยลด
ทัง้ ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย แต่มปี ระสิทธิภาพและ
ความแม่นยาในการคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่มีลกั ษณะ
ตามทีต่ ้องการได้มากขึน้ โดยเครื่องหมายดีเอ็นเอที่
ก าลั ง เป็ นที่ นิ ย มศึ ก ษาและพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
เครื่องหมายคัดเลือกในอนาคตคือเครื่องหมายสนิป
(single nucleotide polymorphism; SNP) เป็ นความ
แปรปรวนของพันธุกรรมที่เกิดจากการกลายและรี
คอมบิเนชัน จึงมีความหนาแน่ นและกระจายตัวทัว่
จี โ นมสามารถวิ เ คราะห์ ค วามไม่ ส มดุ ล ลิ ง เกจ
(linkage disequilibrium; LD) ภายในยีน ได้ อีก ทัง้
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Ghany et al., 2016; Piriyapongsa et al., 2018;
Shearman et al., 2016; Wang et al., 2016) หนึ่ง
ในวิธีการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ช่วยในการ
คัด เลือ กที่เ ป็ น ที่นิ ย มมากคือ การวิเ คราะห์แ ผนที่
ความสัม พัน ธ์ (association mapping) เนื่ อ งจาก
สามารถระบุตาแหน่ งยีนควบคุมลักษณะปริมาณซึง่
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลัก ษณะทางการเกษตรที่สาคัญ ทัง้
ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต จากการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายดีเอ็นเอ
กับ ลัก ษณะที่สนใจ โดยอาศัย พื้นฐานของ LD ซึ่ง
เป็ น ความสัม พัน ธ์แ บบไม่สุ่ม ระหว่ างแอลลีลที่อยู่
ต่ า งต าแหน่ ง กั น อาจจะอยู่ บ นโครโมโซมแท่ ง
เดีย วกัน หรือ คนละแท่ ง ดัง นั น้ ในการวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์จงึ เป็ นตรวจสอบการมี LD กันระหว่าง
เครื่องหมายดีเอ็นเอกับแอลลีลภายในยีนทีค่ วบคุม
ลั ก ษณะปริ ม าณว่ า มี ผ ลต่ อ การแสดงออกของ
ลักษณะฟี โนไทป์ หรือไม่ รวมถึงการศึกษาขอบเขต
ของความไม่สมดุ ลลิง เกจ และการเสื่อ มถอยของ
ความไม่สมดุลลิง เกจ (LD decay) ท าให้ท ราบถึง
ระยะห่างระหว่างเครื่องหมายดีเอ็นเอกับแอลลีลของ
ยีน ที่ย ังมีค วามสัมพัน ธ์กนั อยู่ซ่งึ มีค วามสาคัญต่ อ
ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์แผนทีค่ วามสัมพันธ์
ใ น ก า ร ร ะ บุ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท่ี แ ท้ จ ริ ง ระ ห ว่ า ง
เครื่ อ งหมายดี เ อ็ น เอและยี น ที่ ค วบคุ ม ลั ก ษณะ
ปริม าณ จึง มีก ารศึก ษาขอบเขตของ LD ในพืช
หลายชนิด เช่น อะราบิดอพซิสที่พบว่าค่าขอบเขต
ของ LD เฉลี่ยที่ 50 kb และเป็ นค่าที่เหมาะสาหรับ
การวิเคราะห์ genome-wide LD mapping (Sela et
al., 2011) ในข้ า วและข้ า วฟ่ างพัน ธุ์ พ้ื น เมื อ งมี
ขอบเขตของ LD อยู่ในช่วง 100 kb และในอ้อยมี
LD decay ทีร่ ะยะห่างทางพันธุกรรมประมาณ 5 cM
เป็ นต้น (Raboin et al., 2008)
จากการศึกษาก่อนหน้าของ Khanbo (2020)
ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง ห ม า ย intron length
polymorphism (ILP) จากยีน ในกลุ่ ม Plant U-box

(PUB) พบว่าสามารถระบุความสัมพันธ์กบั ค่าความ
เข้มข้นของของแข็งทีล่ ะลายอยู่ในน้ าอ้อย (Brix) ซึง่
เป็ นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับลักษณะน้ าตาลในอ้อย
(ก าลัง เตรีย มต้น ฉบับ ตีพิม พ์) จากการศึก ษาเชิง
เปรียบเทียบยีนนี้ในจีโนมของข้าวฟ่ างซึง่ เป็ นพืชทีม่ ี
บรรพบุรุษร่ว มกันกับอ้อย (Jannoo et al., 2007)
พบว่ า มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ ยี น U-box domaincontaining protein 3 5 ใ น ข้ า ว ฟ่ า ง โ ด ย จ า ก
การศึกษาโปรตีน PUB family พบว่าประกอบด้วย
โดเมน U-box ซึง่ เป็ นลาดับกรดอะมิโนประมาณ 70
กรดอะมิโนทีม่ คี วามอนุรกั ษ์สงู สามารถจัดกลุ่มตาม
โดเมนที่พบได้ 9 กลุ่ม (Ryu et al., 2019) โปรตีน
U-box domain-containing protein 35 ประกอบด้วย
โดเมน U-box ที่ด้านปลายคาร์บอกซิลและโดเมน
serine/threonine kinase ทีด่ า้ นปลายอะมิโน จึงจัด
อยู่ในกลุ่ม IV ของโปรตีน PUB family ในปั จจุบนั มี
การศึกษาและทานายโปรตีน PUB ในพืชหลายชนิด
ทัง้ ในอะราบิดอพซิส , ข้าว, ข้าวบาร์เลย์, และข้าว
สาลี (Chen et al., 2019; Ryu et al., 2019; Wang
et al., 2020; Zhao et al., 2017) และจากการศึกษา
หน้าที่ของโปรตีน PUB ในพืชชัน้ สูง พบว่ามีความ
เกีย่ วข้องกับหลายกระบวนการ เช่นการตอบสนอง
ต่อความเครียดทัง้ แบบ abiotic (ความแล้ง อุณหภูมิ
และความเค็ม) และ biotic (เชื้อก่อโรค และเชื้อรา)
การแบ่งและขยายขนาดของเซลล์ การผสมตัวเอง
ไม่ติด การพัฒนาละอองเรณู จากการศึกษายีน ที่
ตอบสนองต่ อ ความแล้ ง ในข้ า วของ Qin et al.
(2020) โดยการดัดแปลงพันธุกรรมในข้าวโดยทาให้
ยีน OsPUB67 ไม่มกี ารแสดงออก (knock out) ด้วย
ร ะ บ บ CRISPR/ Cas9 แ ล ะ ท า ใ ห้ ยี น นี้ มี ก า ร
แสดงออกที่ม ากขึ้น (overexpression) พบว่ า ยีน
OsPUB6 7 ถู กชั ก น า ให้ มี ก า รแ สดง ออกโดย
ความเครียดแบบ abiotic ทัง้ ความแล้ง อุณหภูมติ ่ า
ความเค็ ม รวมทั ง้ abscisic acid และยั ง พบว่ า
ภายใต้สภาวะแล้งนัน้ ข้าวทีไ่ ด้รบั การดัดแปลงให้ยนี
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OsPUB67 มีการแสดงออกมากขึน้ มีความทนแล้ง
มากกว่าข้าวทีย่ นี OsPUB67 ไม่มกี ารแสดงออก ผล
จากการศึกษานี้จึงคาดว่ายีน OsPUB67 อาจจะมี
ความเกี่ยวข้องกับการทนต่อความแล้ง การศึกษา
ของ Zhang et al. (2020) พบว่ า ยี น ที่ ค วบคุ ม
กระบวนการเมแทบอลิซึ ม ของน้ า ตาลและแป้ ง มี
ระดับการถอดรหัสลดลงอย่ างมีนัย สาคัญในอะรา
บิดอพซิสที่มกี ารกลายของยีน atpub4 แต่ในอะรา
บิดอพซิสที่มกี ารกลายของยีน atpub4 ที่ได้รบั การ
ส่งถ่ายยีน TaPUB ที่ได้จาก cDNA ของอับละออง
เรณู ท่กี าลังพัฒนาในข้าวสาลีพบว่าอะราบิดอพซิส
สามารถกลับ มามี ร ะดับ การถอดรหั ส ของยี น ที่
ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซมึ ของน้ าตาลและ
แป้ งที่ใกล้เคียงกับอะราบิด อพซิสที่มีแ อลลีลปกติ
บ่ ง ชี้ไ ด้ว่า ยีน TaPUB4 อาจจะควบคุ มการพัฒนา
ของละอองเรณูโดยควบคุมการสะสมแป้ งในละออง
เรณู และจากการศึกษายีน OsPUB73 ในข้าวของ
Chen et al. ( 2 0 1 9 ) โ ด ย ก า ร knock out ยี น
OsPUB73 ด้ว ย CRISPR/Cas9 แล้ว ศึก ษาเซลล์
วิทยาและทรานสคริปโตมของยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาของละอองเรณู และการเป็ นหมันในข้าวเพื่อ
ระบุยนี ทีแ่ สดงออกแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่ไม่
มีการแสดงออกของยีน OsPUB73 และตัวอย่างทีม่ ี
แอลลีลปกติในระหว่างกระบวนการไมโอซิส พบว่า
ยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายกระบวนการมีการแสดงออก
น้อยลง เช่นกระบวนการเมแทบอลิซมึ ของกลีเซอโร
ลิพิด (glycerolipid) กระบวนการสัง เคราะห์ ก รด
ไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว และฟลาโวนอยด์ ( flavonoid)
ก ร ะ บ ว น ก า ร ย่ อ ย ส ล า ย ก ร ดไ ข มั น ร ว ม ถึ ง
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ของน้ าตาลและแป้ ง จาก
การศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโปรตีน PUB นัน้
อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ เมแทบอลิ
ซึมของน้าตาลและแป้ งในพืช
ในการปรับปรุงพันธุ์โดยนักปรับปรุงพันธุ์นัน้
จะด าเนิ น การวางแผนการผสมพัน ธุ์ พ่ อ แม่ แ ละ

คัดเลือกเก็บไว้เฉพาะลูกผสมทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตาม
ความต้องการซึง่ มีผลต่อระดับของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมอย่างมีนัยสาคัญ (Lu et al., 2011)
การคัดเลือกเก็บเฉพาะลูกผสมทีม่ ลี กั ษณะตรงตาม
ความต้องการเป็ นการคัดเลือกบริเวณบนยีนทีส่ ่งผล
ดีต่อลักษณะทีต่ อ้ งการ จึงเป็ นการตรึงการกลายทีม่ ี
ผลดี (beneficial mutation) ต่อลักษณะทีต่ อ้ งการไว้
(Kim and Nielsen, 2004) เรียกการคัดเลือกแบบนี้
ว่า selective sweep เป็ นการคัดเลือกแบบกวาดเอา
ทั ้ง บล็ อ กของ beneficial mutation และแอลลี ล
ขนาบข้ า งที่ มี LD กั บ beneficial mutation (LD
block) (Wang et al., 2013) ซึ่ง LD block นี้จะถูก
คัดเลือกเก็บไว้ในทุก ๆ รุ่น ทาให้เกิดปรากฏการณ์
ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม เ ป็ น แ บ บ ค อ ข ว ด ( genetic
bottleneck) เนื่ อ งจากการคัด เลือ กนี้ เ กิด จากการ
คัดเลือกโดยนักปรับ ปรุง พันธุ์ทาให้แ อลลีลใน LD
block นี้ มีค วามถี่เ พิ่ม ขึ้น ในระยะเวลาอัน รวดเร็ว
ขณะที่แอลลีลอื่น ๆ ที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกมานัน้ เกิด
การหายไป (Kim and Nielsen, 2004) จึงส่งผลให้
ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลง (Stephan,
2019) นอกจากนี้จากการศึกษาที่ผ่านมายังพบว่า
selective sweeps นี้ มี ผ ล อ ย่ า ง ม า ก ต่ อ ก า ร
เปลี่ย นแปลงการกระจายตัว ของต าแหน่ ง ความ
แปรปรวนบนยีนรวมถึงมีผลต่ อการเพิ่ม ระยะ LD
ระหว่างตาแหน่ง beneficial mutation อีกด้วย (Kim
and Nielsen, 2004; Nimmakayala et al., 2014;
Qian et al., 2014)
วัตถุประสงค์งานวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์ความ
ไม่ ส มดุ ล ของลิง เกจจากเครื่อ งหมาย SNP และ
InDel ภายในยีน U-box domain-containing protein
35 (SaPUB35) ของอ้อ ยด้ว ยเทคโนโลยี PacBio
SMRT sequencing เพื่อทาความเข้าใจในความไม่
สมดุ ล ลิ ง เกจภายในยี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ลัก ษณะ
น้ าตาลในอ้อย อันเกิดจากการคัดเลือกในโครงการ
ปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ย
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เ ม อ ร์ เ ส้ น reverse ข น า ด 19 เ บ ส ( 5' CAATCCGAGGACTGAACGA- 3' ) โ ด ย ข น า ด
ผลผลิต พีซีอ าร์ ข องไพรเมอร์ SaPUB35_1 และ
SaPUB35_2 จากการคาดคะเนมีข นาดประมาณ
2903 เบส และ 2881 เบส ตามลาดับ ซึง่ ครอบคลุม
ความยาวของยีน 5731 คู่เบส โดยไพรเมอร์ทงั ้ 2 คู่
มีต าแหน่ ง เหลื่อ มซ้อ นกัน ระหว่ า งไพรเมอร์ เ ส้น
reverse ของคู่แรกกับไพรเมอร์เส้น forward ของคู่
ทีส่ อง 53 คู่เบส อุณหภูมิ Tm อยู่ระหว่าง 50-65 ºC
และ Tm ของไพรเมอร์ เ ส้ น reverse และเส้ น
forward ต่างกันไม่เกิน 1-2 ºC
2.3 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอและการทาให้
บริสุทธิ์
เพิ่ม ปริม าณดีเ อ็น เอด้ว ยการท าพีซีอ าร์สอง
รอบ ในการท าพีซีอ าร์ ร อบแรกนั น้ ใช้ ไ พรเมอร์
จาเพาะที่ออกแบบมาจากยีน SaPUB35 ซึ่งติดอยู่
กับลาดับเบส M13 มีปริมาตร 10  l ประกอบด้วย
ดี เ อ็ น เอต้ น แบบ 10 ng, 5x Phusion HF buffer
(MgCl2 7.5 mM), dNTPs 2 mM, คู่ไพรเมอร์อย่าง
ละ 0.005 mM และ 0.2 units Phusion taq ใช้
สภาวะในการทาพีซีอาร์ท่อี ุณหภูมิ 94 ºC 2 นาที
ตามด้วย 94 ºC 20 วินาที 30 รอบ อุณหภูม ิ (5663 ºC) 20 วินาที 72 ºC 1.30 นาที และสุดท้ายที่
อุณ หภูม ิ 72 ºC 5 นาทีและพีซีอาร์รอบที่สองเป็ น
การติดลาดับเบสบาร์โคดเพื่อใช้แยกความแตกต่าง
ระหว่างตัวอย่างโดยใช้ไพรเมอร์ทม่ี ลี าดับเบสคู่สม
กับลาดับเบส M13 ซึง่ มีลาดับเบสบาร์โคดทีต่ ิดอยู่ท่ี
ปลาย M13 มีปริมาตร 50  l ประกอบด้วยดีเอ็นเอ
ต้น แบบที่เ จือ จางจากผลผลิต พีซีอ าร์ร อบแรกใน
อัตราส่วน 1:50, 5x Phusion HF buffer (MgCl2 7.5
mM), MgCl2 75 mM, dNTPs 10 mM, คู่ไพรเมอร์
อย่างละ 5 mM และ 1 units Phusion taq สภาวะใน
การทาพีซีอาร์ท่อี ุณหภูมิ 98 ºC 2 นาที ตามด้วย
98 ºC 30 วินาที จานวน 4 รอบ อุณหภูมิ 63 ºC 15

2. วิ ธีการ
2.1 ตัวอย่างอ้อย และการสกัดดีเอ็นเอ
ตัวอย่างอ้อยทีใ่ ช้ในการศึกษามีทงั ้ หมด 141
ตัว อย่ า ง (ตารางที่ 1) เป็ น เชื้อ พัน ธุ ก รรมน าเข้า
(germplasm) จากแหล่ ง ในทวี ป ต่ า ง ๆ ทัว่ โลก
จานวน 68 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1 ลาดับตัวอย่างที่ 168) และอ้อ ยพัน ธุ์ป รับ ปรุ ง (breeding line) ของ
ประเทศไทยจานวน 73 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1 ลาดับ
ตัว อย่ า งที่ 69-141) ปลู ก ณ แปลงทดลองศู น ย์
นวั ต กรรมและการวิ จ ัย มิ ต รผล อ าเภอภู เ ขีย ว
จังหวัดชัยภูมิ สกัดดีเอ็นเอจากใบอ่อนของอ้อยด้วย
วิ ธี CTAB ( cetyltrimethylammonium bromide)
ข อ ง Gawel and Jarret ( 1991) ต ร ว จ ส อ บ
คุณ ภาพของดีเ อ็น เอด้ว ยวิธ ีอ ิเ ล็ก โทรโฟรีซ ิส ใน
เ จ ลอะ กา โ รส แ ละ ว ดั ค่า ค ว า ม เข ้ม ข ้น ข อ ง
ดี เ อ็ น เอด้ ว ยการวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ย
spectrophotometer
2. 2 ก า ร อ อ ก แ บ บ ไ พ ร เ ม อ ร์ จ า ก ยี น
SaPUB35
น าล าดับ เบส cDNA ของยีน SaPUB35 มา
เปรีย บเทีย บกับ ล าดับ เบสคอนทีก ของอ้อ ยพัน ธุ์
KK3 เพื่อทานายตาแหน่ งของเอกซอนและอินตรอน
แล้ว ออกแบบไพรเมอร์ด้ว ยซอฟท์แ วร์ Primer3
(Rozen and Skaletsky, 2000) ร่ ว มกับ โปรแกรม
Multiple Primer Analyzer (Breslauer et al., 1986)
แบ่งการออกแบบไพรเมอร์เพื่อเพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอ
2 ชิ้ น ( fragment) คื อ ไ พ ร เ ม อ ร์ SaPUB35_1
ประกอบด้วย ไพรเมอร์เส้น forward ขนาด 18 เบส
(5'-TTTCCGTTCCGTTACTGC-3') และไพรเมอร์
เส้น reverse ขนาด 20 เบส (5'-ACTTCTAGT
GCTAGGTGAAG- 3' ) แ ล ะ SaPUB35_2
ประกอบด้วยไพรเมอร์เส้น forward ขนาด 20 เบส (
5'-AAACGCCTCGA TCCATATCC-3') และไพร
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2.5 การวิ เคราะห์ความไม่สมดุลของลิ งเกจ
(linkage disequilibrium; LD) และการเสื่อมถอย
ของความไม่สมดุลของลิ งเกจ (LD decay)
วิเ คราะห์ LD โดยใช้ค่ า ยกก าลัง สองของค่า
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งเครื่อ งหมายสอง
ต าแหน่ ง (squared allele frequency correlations;
r2) ข อง คู่ เค รื่ อง ห ม า ย SNP แ ละ InDel ด้ ว ย
โปรแกรม Haploview 4.2 (Barrett et al., 2005)
จากนัน้ วิเคราะห์แผนภาพการกระจายตัวของค่า r2
ระหว่างคู่เครื่องหมายด้วยสมการแบบไม่เป็ น เชิง
เส้ น ตรง ระหว่ า งแกน X ซึ่ ง เป็ นระยะห่ า งทาง
กายภาพ (bp) และแกน Y เป็ นค่ า r2 และหาค่ า
ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง LD decay จ า ก
แบบจ าลองถดถอยที่ไ ม่ เ ป็ นเชิง เส้น (nonlinear
regression) (Zia et al., 2 0 2 0 ) ข อง ค่ า r2 บ น
ระยะห่างทางกายภาพโดยกาหนดค่า r2 ที่ 0.1 เป็ น
ค่ า ขั น้ ต่ าของการมี นั ย ส าคั ญ ของการเกิ ด LD
ระหว่างคู่เครื่องหมาย (Zhu et al., 2008) แบ่งการ
วิเคราะห์ LD decay เป็ น 2 ประชากรคือประชากร
ตัวอย่างที่เป็ น เชื้อพันธุกรรมนาเข้า และประชากร
ตัวอย่างทีเ่ ป็ นสายพันธุป์ รับปรุง

วินาที 72 ºC 45 วินาที 98 ºC 30 วินาที อีกจานวน
6 รอบ ตามด้วยอุณหภูมิ 66 ºC 15 วินาที 72 ºC
45 วินาที และสุดท้ายทีอ่ ุณหภูมิ 72 ºC 5 นาที แล้ว
วิเคราะห์ผลผลิตพีซีอ าร์ท่ีได้จากการทาปฏิกิริย า
ลูกโซ่พอลิเมอเรสทัง้ 2 รอบเบื้องต้นด้วยวิธอี ิเล็ก
โทรโฟรีซิสในเจลอะกาโรสความเข้มข้น 2% เพื่อ
ตรวจสอบขนาดของชิ้น ดีเ อ็น เอที่ต้อ งการตามที่
คาดคะเนจากการออกแบบคู่ไพรเมอร์ จากนัน้ นา
ผลผลิตพีซอี าร์ท่ไี ด้จากการทาพีซอี าร์ ครัง้ ที่ 2 มา
ท า ใ ห้ บ ริ สุ ท ธิ ด์ ้ ว ย AMPure XP purification kit
(Beckman Coulter, Brea CA, USA) และวัดความ
เข้มข้นด้วย Qubit® 2.0 Fluorometer โดยใช้ชุดคิท
Qubit® dsDNA BR Assay ( Invitrogen, Oregon,
USA) จากนั ้น ผสมรวมผลผลิ ต พี ซี อ าร์ จ ากทุ ก
ตัวอย่างแยกเป็ นชิน้ ที่ 1 (คลังดีเอ็นเอ 1) และชิน้ ที่
2 (คลังดีเอ็นเอ 2) ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายของแต่
ละคลังดีเอ็นเอเท่ากับ 50 ng ปริมาตร 30  l เพื่อ
เตรียมสร้างคลัง SMRTbell และวิเคราะห์ลาดับเบส
ด้วยเครื่อง PacBio® RS High Resolution Genetic
Analyzer
2.4 การค้นหาเครือ่ งหมาย SNP และ InDel
ค้น หาเครื่อ งหมาย SNP และ InDel โดยใช้
genome analysis tool kit (GATK) ของ McKenna
et al. (2010) โดยใช้ขอ้ มูลลาดับเบสของทุกตัวอย่าง
ทีไ่ ด้จากเทคโนโลยี PacBio SMRT sequencing มา
เทีย บกับ ล าดับ จีโ นมโมโนพลอยด์ข องอ้อ ยพัน ธุ์
R570 (Garsmeur et al., 2018) จากนัน้ ท าการคัด
กรองเครื่องหมายจากค่า missing data ทีร่ ะดับน้อย
กว่ า 20% ค่ า และค่ า minor allele frequency
(MAF) ทีร่ ะดับ 0.05 ของแต่ละเครื่องหมาย

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์ ผล
3. 1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ล า ดั บ เบ ส ด้ ว ย
เทคโนโลยี PacBio SMRT sequencing
ผลจากการวิ เ คราะห์ ห าล าดับ เบสของยีน
SaPUB35 ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี PacBio SMRT
sequencing ในอ้อยทัง้ 141 ตัวอย่าง พบว่าสามารถ
วิเคราะห์ลาดับเบสสายยาว (read) ที่มีความยาว
ตัง้ แต่ 2000 เบสขึน้ ไปได้จานวน 17048 reads และ
ทุก read สามารถ map บนจีโนมอ้างอิงได้

Table 1 Lists of the 141 sugarcane varieties.
No. Varieties No. Varieties No. Varieties
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

B41721
B4744
B76718
BL4
BO14
BO24
CAC57_23
CO1287
CO290
CO331
CP45_150
CP61_39
CP63_306
CP72_120
CP75_330
CP76_340
D158
DB7160
Ebene1/37
Eros
F140
F148
F152
F153
F170
F177
FIJI105
GALOA

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

GT29
IAC49_131
IAC51_205
IAC52_156
IRK67_1
Keawgean
KWT3
LF48_8077
LF76_2300
LF78_960
LF79_2964
M124/59
M13/58
M147/158
MACKAY
MANA
MOSSMAN
MY55_14
N50_211
NCO310
NCO382
PHIL66_07
PINDAR
PL310
PR3067
Q100
Q115
Q117
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Q146
Q208
Q47
Q77
Q81
Q83
R397
ROC1
ROC22
ROC7
TUC74_6
YASAWA
BIOTECH1
BIOTECH2
BIOTECH3
BIOTECH4
BIOTECH5
BIOTECH6
CN1
K84-200
K92-80
K93-219
K95-84
K99-72
KK3
KKU99-01
KKU99-03
KKU99-06
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

KPK98-40
KPS01-12
KPS01-25
LK92-11
MP1
MP2
MP3
MPT02-458
MPT02-612
MPT02-665
MPT02-669
MPT03-166
MPT04-169
MPT04-467
MPT05-187
MPT06-144
MPT06-166
MPT06-171
MPT06-344
MPT06-367
MPT07-1
MPT07-152
MPT07-71
MPT08-191
MPT08-3
MPT08-50
MPT09-118
MPT09-204

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

MPT09-296
MPT10-54
MPT11-181
MPT12-141
MPT12-1782
MPT13-118
MPT14-1-172
MPT14-1-180
MPT14-1-468
MPT14-1-504
MPT14-1-546
MPT14-1-857
MPT14-1-892
MPT14-1-976
MPT14-2-662
MPT14-5-216
MPT14-5-239
MPT14-6-63
MPT14-9-133
MPT99-1444
SP50
SP80
TBY20-2248
UT1
UT12
UT3
UT5
UT6
UT8
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(A)

(B)

Figure 1 r2 values of pairwise comparisons between polymorphic sites plotted against their physical
distances (bp) of germplasm population (A) and breeding lines population (B). Logarithmic regression
curves are in red. LD Decay is considered below r2 = 0.1 threshold.
3.2 ความแปรปรวนของเครื่องหมาย SNP
และ InDel
จากการค้นหาเครื่องหมาย SNP และ InDel
บนยี น SaPUB35 ที่ ผ่ า นการคั ด กรอง พบว่ า มี
เครื่องหมาย SNP ที่ผ่านการคัดกรองจานวน 126
SNPs มีตาแหน่ งอยู่บนเอกซอนจานวน 42 SNPs
และอยู่ บ นอิ น ตรอนจ านวน 84 SNPs ขณะที่
เครื่องหมาย InDel นัน้ ผ่านการคัดกรองจานวน 50
InDels มีต าแหน่ งอยู่บนบริเวณเอกซอนและอิ นต
รอนจานวน 15 และ 35 InDels ตามลาดับ จะเห็น
ได้ว่าเครื่องหมายทัง้ สองชนิดมีตาแหน่ งบนบริเวณ
อินตรอนมากกว่าเอกซอน สอดคล้องกับการศึกษา
ก่ อ นหน้ า ของ McIntyre et al. (2006) และ Song
et al. (2016) ในการระบุ เ ครื่ อ งหมาย SNP บน
บริ เ วณอิ น ตรอนได้ ม ากกว่ า บริ เ วณเอกซอน
เนื่องจากเกิดการกลายของลาดับเบสสะสมมากบน
บริเวณอินตรอนในระหว่างการเกิดวิวฒ
ั นาการของ
ยีน ส่งผลให้บริเวณอินตรอนมีความแปรปรวนของ
ลาดับเบสมากกว่าบริเวณเอกซอน หรือกล่าวได้ว่า
บริเวณอินตรอนมีความอนุ รกั ษ์น้อยกว่าเมื่อเทียบ
กับ บริเ วณเอกซอน (Jaikishan et al., 2015) เมื่อ
พิจารณาความถี่ของการพบเครื่องหมาย InDel ได้

และค่าความยาวเฉลีย่ ของ read ทีได้จากไพรเมอร์
SaPUB35_1 และ SaPUB35_2 มี ข นาดเท่ า กั บ
2887 และ 2880 เบส ตามลาดับ ค่าจานวนซ้าของ
ข้อ มูลเบสต าแหน่ ง เดิม หรือ ค่ า coverage เท่ า กับ
26x โดยมีค่า read depth ตัง้ แต่ 12-38 เนื่องจาก
ความสามารถในการวิเ คราะห์ลาดับเบสสายยาว
ของเทคโนโลยี PacBio SMRT sequencing จึง มี
งานวิจยั ก่อนหน้าใช้เทคโนโลยีน้ีวเิ คราะห์ลาดับเบส
ในอ้อยเพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นต่าง ๆ ทัง้ การประกอบ
ล าดั บ เบสจี โ นมไมโตคอนเดรี ย ของอ้ อ ยพั น ธุ์
ขอนแก่น 3 โดย Shearman et al. (2016) รวมถึง
การวิ เ คราะห์ ห าล าดั บ เบสของโคลน bacteria
artificial chromosome ข อง minimum tilling path
ในอ้อ ยพัน ธุ์ R570 โดย Garsmeur et al. (2018)
และยัง ถู ก ใช้ ใ นการศึ ก ษาทรานสคริ ป โตมโดย
Hoang et al. ( 2 0 1 7 ) แ ล ะ Piriyapongsa et al.
(2018) อีกด้วย จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ลาดับเบส
ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี PacBio SMRT sequencing มี
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ลาดับเบสในอ้อยซึ่ง
จัดเป็ นพืชที่มจี โี นมขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน
มากชนิดหนึ่ง
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ทุก ๆ 115 เบส และพบ SNP โดยเฉลี่ยทุก ๆ 46
เบส ซึง่ ใกล้เคียงกับการศึกษาของ McIntyre et al.
(2006) ที่ ศึ ก ษาและระบุ แ อลลี ล ใน sucrose
phosphate synthase gene family III ในอ้อยพบว่า
สามารถระบุ SNP ภายในยีน ได้ ทุ ก ๆ 40 เบส
ขณะที่ ก ารศึ ก ษาและระบุ SNP ภายใน ESTs
(expressed sequence tags) ในอ้อยของ Cordeiro
et al. (2006) สามารถระบุ SNP ได้ทุก ๆ 50 เบส
ของลาดับเบสทีม่ กี ารถอดรหัส
3.3 การไม่ ส มดุ ล ของลิ งเกจ (linkage
disequilibrium; LD) และการเสื่ อ มถอยของ
ความไม่สมดุลของลิ งเกจ (LD decay)
จากการวิ เ คราะห์ LD decay เปรี ย บเทีย บ
ระหว่างตัวอย่างทีเ่ ป็ นประชากรกลุ่มเชือ้ พันธุกรรม
นาเข้าและอ้อยพันธุ์ปรับปรุง พบว่าประชากรเชื้อ
พันธุกรรมนาเข้าจานวน 68 ตัวอย่างมีเครื่องหมาย
SNP และ InDel ที่ผ่ า นการคัด กรองจ านวน 184
เครื่ อ งหมาย และในประชากรอ้ อ ยที่ เ ป็ นพัน ธุ์
ปรับปรุงจานวน 73 ตัวอย่าง มีเครื่องหมายที่ผ่าน
การคัดกรองจานวน 163 เครื่องหมาย จะเห็นได้ว่า
จ านวนเครื่อ งหมาย SNP และ InDel ที่ร ะบุ ไ ด้ใ น
ประชากรอ้อ ยพัน ธุ์ป รับ ปรุ ง มีจ านวนน้ อ ยกว่ า ใน
ประชากรที่เป็ นเชื้อพันธุกรรมนาเข้า แสดงให้เห็น
ถึ ง ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมที่ ล ดลงใน
ประชากรอ้อยพันธุ์ปรับปรุง (Stephan, 2019) อัน
เป็ นผลจากการคัดเลือกโดยนักปรับปรุงพัน ธุ์เ พื่อ
พัฒนาอ้อยสายพันธุด์ ี จากแผนภาพการกระจายตัว
ของค่ า r2 ระหว่ างคู่เ ครื่องหมายกับระยะห่างทาง
กายภาพด้วยสมการแบบไม่เป็ นเชิงเส้นตรง (ภาพที่
2) พบว่าในประชากรเชือ้ พันธุกรรมอ้อย ค่า r2 มีค่า
ลดลงมาจนถึง 0.1 ที่ร ะยะห่ า งทางกายกาพประ
มาณ 1400 bp (ภาพที่ 2A) ขณะที่ ค่ า r2 ของ
ประชากรพันธุป์ รับปรุงลดลงถึง 0.1 ทีร่ ะยะห่างทาง
กายกาพประมาณ 1500 bp (ภาพที่ 2B) จะเห็นได้
ว่าระยะของความไม่สมดุลลิงเกจของยีน SaPUB35

ที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะความหวานในอ้อ ย
พัน ธุ์ ป รับ ปรุ ง มีร ะยะที่ก ว้ า งกว่ า เชื้อ พัน ธุ ก รรม
นาเข้า เนื่องจากประชากรอ้อยทีเ่ ป็ นพันธุ์ปรับปรุง
นัน้ เกิดจากควบคุมการผสมพันธุร์ ะหว่างอ้อยพันธุด์ ี
ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วและคัดเลือกลูกผสมเพื่อให้
ได้ อ้ อ ยที่มีลัก ษณะตรงตามความต้ อ งการ การ
คั ด เลื อ กนี้ จึ ง เป็ นการลดความแปรปรวนทาง
พัน ธุ ก รรมและตรึง การกลายที่มีผ ลดี (beneficial
mutation) ต่ อลั ก ษณะที่ ต้ อ งการไว้ (Kim and
Nielsen, 2004) กระบวนการคัด เลือ กนี้ เ รีย กว่ า
selective sweep เป็ นการคัดเลือกแบบกวาดเอาทัง้
beneficial mutation แ ล ะ แ อ ล ลี ล ที่ ข น า บ ข้ า ง
ต าแหน่ ง beneficial mutation เกิด เป็ น บล็อ กของ
LD (LD block) (Wang et al., 2013) ดังนัน้ บล็อกนี้
จึงถูกคัดเลือกเก็บไว้ในทุก ๆ รุ่นโดยนักปรับปรุ ง
พันธุ์ ทาให้มีพนั ธุกรรมเป็ นแบบคอขวด (genetic
bottleneck) ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ล ด ล ง ข อ ง ค ว า ม
หลากหลายทางพันธุกรรม (ดังกล่าวข้างต้น) และยัง
มี ผ ลต่ อการเพิ่ ม ระยะ LD ระหว่ า งต าแหน่ ง
beneficial mutation (Nimmakayala et al., 2014;
Qian et al., 2014) จึงส่งผลให้ระยะของ LD ของยีน
SaPUB35 ในอ้อยพันธุ์ปรับปรุงมีระยะที่กว้างกว่า
เชือ้ พันธุกรรมนาเข้า เช่นเดียวกับการศึกษาในข้าว
บาร์เ ลย์ร ะหว่ า งประชากรพัน ธุ์ป่ าและพัน ธุ์ป ลู ก
พบว่ า ประชากรที่เ ป็ น พัน ธุ์ป่ านั น้ มี LD แคบกว่ า
พันธุ์ปลูก เนื่องจากรูปแบบของ LD ในประชากรที่
เป็ นพันธุ์ป่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ประวัติการเกิดรีคอมบิเน
ชันทีย่ าวนานกว่าพันธุป์ ลูก (Caldwell et al., 2006)
จากการศึก ษาในข้า วโพดพบว่ า พัน ธุ์ ท่ีเ ป็ นเชื้อ
พันธุกรรมซึ่งมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมี
ระยะ LD ทีแ่ คบกว่าข้าวโพดสายพันธุป์ รับปรุงเพื่อ
การค้า (Inghelandt et al., 2011)

4. สรุป
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งานวิจ ัย นี้ ไ ด้แ สดงให้เ ห็น ว่ า ยีน SaPUB35
ซึง่ เป็ นยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายลักษณะทีส่ าคัญของ
อ้อ ยมีค วามหลากหลายทางพัน ธุก รรมที่ลดลงใน
ประชากรอ้อยพันธุป์ รับปรุง และมีระยะของความไม่
สมดุลลิงเกจ กว้างกว่าประชากรอ้อยนาเข้า อาจ
เป็ นผลเนื่องจากอิทธิพลของ selective sweep จาก
กระบวนการเลือ กจับ คู่ผ สมระหว่ า งอ้อ ยพัน ธุ์ดีท่ี
ได้ ร ับ การคัด เลือ กแล้ ว และคัด เลือ กลู ก ผสมที่มี
ลักษณะที่ต้องการ ความรู้น้ีจะมีประโยชน์ สาหรับ
การวางแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อ
ป้ องกัน การเสื่อ มลงของความหลากหลายทาง
พันธุกรรมในโครงการปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ย
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