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การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยนีทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างแป้งในมันส าปะหลงัพันธ์ุต่างๆ ทีชั่กน าให้เกดิ
รากสะสมอาหารด้วยการเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือเปรียบเทยีบกบัสภาพแปลงทดลอง 

       
ศุจิรัตน์  สงวนรังศิริกุล สุมิสา อรุณโณ      วนิยั ศรวตั วรยทุธ ศิริชุมพนัธ์ 

ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น 
  

บทคัดย่อ 
 

 การทดลองตรวจการแสดงออกของยีนในสภาพแปลงเปรียบเทียบกับในสภาพเน้ือเยื่อ ท าการ
ทดสอบกบัมนัส าปะหลงัจ านวน 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่  พนัธ์ุระยอง 5 (R5) ระยอง 7 (R7) ระยอง 9 (R9) ระยอง 11 
(R11)  และ เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) ในศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่น ท าการทดลองซ ้ า 2 ปี ระหวา่ง มิ.ย. 2554 
– พ.ค. 2555 และ ก.ค. 2555 – มิ.ย. 2556  ในแปลงเดิม ตรวจการแสดงออกของยีนจากใบอ่อน ดว้ยวิธี RT-
PCR โดยวิเคราะห์ยีนท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแป้ง ได้แก่ starch synthase (SS), starch branching enzyme1 
( SBE1), granulr bound starch synthase (GBSS)  ยนีควบคุมการสร้างไซยาไนด์ ไดแ้ก่  Cytochrome P79D1 
(CYP79D1) และใช้ glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (GAPDH) เป็นยีนควบคุม พบว่าการ
แสดงออกของยีนการสร้างแป้งในมนัส าปะหลงัตั้งแต่อายุ 2-12 เดือนในสภาพแปลงทดลอง และตน้ท่ีได้
จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในช่วงอายุ 2-12 สัปดาห์ มีรูปแบบคลา้ยคลึงกนั และสอดคลอ้งกบัปริมาณแป้งใน
หวั ยีน SS และ GBSS สามารถตรวจพบการแสดงออกไดก่้อน SBE และมีการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสม ่าเสมอ
กว่า การแสดงออกของยีนในสภาพแปลงทดลองพบว่าค่อนขา้งแปรปรวนตามความสมบูรณ์ของตน้และ
สภาพแวดลอ้ม ในช่วงอากาศแลง้ (มกราคม-มีนาคม) ตรวจพบการแสดงออกของยีนท่ีสร้างไซยาไนด์ได้
นอ้ยมาก แมย้งัพบการแสดงออกของยีนควบคุมและยีนอ่ืนอยู ่และพบวา่เป็นช่วงท่ีตน้มนัส าปะหลงัมกัถูก
แมลงเขา้ท าลายในแปลง แต่เม่ือแตกใบใหม่หลงัฝนตก (เม.ย.) พบการแสดงออกของยีนน้ีอีกอยา่งชดัเจน 
การใช้ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซินและไซโตไคนินพบว่ากระตุน้ให้ยีนมีการแสดงออก
มากข้ึนทุกยีน ผลของการแสดงออกของยีนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีพบว่าท าให้มีการสร้างรากสะสมอาหารจ านวนมาก
ข้ึน และมีน ้าหนกัมากข้ึน แต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มเปอร์เซนตแ์ป้งในรากสะสมอาหาร ยนีบางยีน เช่น  SBE1 มี
การแสดงออกท่ีแตกต่างกันระหว่างพนัธ์ุ และอาจมีผลต่อขบวนการสร้างแป้งหรือคุณภาพแป้งในมัน
ส าปะหลงัได ้
 

ค าหลกั : มนัส าปะหลงั ยนี การแสดงออกของยนี starch synthase , starch branching enzyme1, granulr 
bound starch synthase , Cytochrome P79D1 ,  glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (GAPDH), 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เน้ือเยือ่ พนัธ์ุระยอง 5  ระยอง 7  ระยอง 9) ระยอง 11  เกษตรศาสตร์ 50 
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ในขบวนการสร้างแป้งในมนัส าปะหลงั ตอ้งอาศยัการแสดงออกของยีนหลายชนิด และยีนท่ี
พบว่ามีความส าคญักบัการสร้างแป้งในมนัส าปะหลงั คือ ยีน ADPase โดยพบวา่หากยีนน้ีผิดปรกติไปจะมี
ผลต่อการสร้างแป้ง  จึงถือไดว้่ายีนน้ีเป็น rate limiting step ในขบวนการสร้างแป้งของมนัส าปะหลงั ส่วน
ยีนอ่ืนอาทิเช่น GBSS, SBE นั้นจะส่งผลต่อคุณลกัษณะของแป้งท่ีได ้จากการศึกษาของ ศุจิรัตน์ และคณะ 
(2552) ซ่ึงไดต้รวจสอบการแสดงออกของยีนในการสร้างแป้ง 3 ชนิด ได้แก่ GBSS, ADPase, SBE ในมนั
ส าปะหลงัจ านวน 11 พนัธ์ุท่ีปลูกในแปลงทดลอง ท่ีอายุ 1-3 เดือน พบว่าการแสดงออกของยีน ADPase ท่ี
อายุ 51 วนัมีค่าความสัมพนัธ์ (R2) กบัปริมาณแป้ง ในระดบั 0.827 ส่วนการแสดงออกของยีน GBSS  มีค่า
ความสัมพันธ์สูงสุดท่ีระดับ 0.680 เม่ือต้นอายุได้ 98 ว ัน เช่นเดียวกับการแสดงออกของยีน SBE 
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีมีค่าลดลงเม่ือตน้มีอายุมากข้ึน จากผลการทดลองน้ีแสดงให้เห็นว่าการแสดงออก
ของยีนทั้ง 3 ชนิดน้ี น่าจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมการสร้างแป้งในมนัส าปะหลงั และน่าจะเป็นอีก
วธีิการหน่ึงท่ีมีศกัยภาพในการคดัเลือกตน้อ่อนมนัส าปะหลงัท่ีมีปริมาณแป้งสูงหรือต ่าไดอ้ยา่งไม่จ  ากดักลุ่ม
ประชากร  
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาดงักล่าวของคณะวิจยัน้ี ( ศุจิรัตน์ และคณะ, 2552) ซ่ึงใช้ตวัอย่างท่ี
ปลูกในแปลงทดลองท่ีไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยหรือปัจจยัอ่ืนใด พบว่ามีปัญหาเร่ืองความแปรปรวนของค่าท่ีใช้
วเิคราะห์ ไดแ้ก่ปริมาณแป้ง จ านวนหวั ขนาดของหวั ความสมบูรณ์ของตน้และหวั ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก 
เช่น โรค แมลง แลง้ หรือ น ้ าขงั ส่งผลต่อการประเมินค่าการแสดงของยีนกบัลกัษณะท่ีตอ้งการ ดงันั้นหาก
สามารถท าการทดลองภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีควบคุมได ้จะสามารถศึกษาถึงการแสดงออกและหนา้ท่ีของ
ยีนนั้นๆ ภายใตพ้นัธุกรรมของพืชอย่างแทจ้ริงได้  งานวิจยัท่ีน าเสนอน้ีจึงเป็นงานวิจยัต่อยอดจากศึกษา
เบ้ืองตน้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยมุ่งเน้นตรวจสอบการแสดงออกของยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแป้งทั้ง 3 ชนิด
ภายใตส้ภาพ in vitro culture ท่ีมีการกระตุน้ให้เน้ือเยื่อมนัส าปะหลงัสร้างรากสะสมอาหารเปรียบเทียบกบั
การเปล่ียนแปลงในสภาพแปลงทดลองท่ีมีการควบคุมปัจจยัเต็มท่ี เพื่อเปรียบเทียบผลกบัการเจริญเติบโต
และการแสดงออกของยีนทั้ง 3 ชนิดในสภาพแปลงทดลอง ซ่ึงยีนต่างๆ จะมีการแสดงออกตามพฒันาการ
ระยะต่างๆ ท่ีแทจ้ริงของพืช  เพื่อน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นวธีิการคดัเลือกพนัธ์ุมนัส าปะหลงัแป้งสูงในขณะท่ียงั
เป็นตน้อ่อน ซ่ึงจะท าใหง้านปรับปรุงพนัธ์ุมนัส าปะหลงัด าเนินงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 วตัถุประสงคข์องงานวิจยัน้ี ไดแ้ก่ ตรวจสอบรูปแบบการแสดงออกของยีน ADPase, GBSS และ 
SBE ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแป้งในมนัส าปะหลงั ในช่วงอายุต่างๆ ภายใตส้ภาพ in vitro culture และใน
สภาพแปลงทดลองท่ีมีการควบคุมปัจจยัเต็มท่ี เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของการแสดงออกของยีนท่ีไดจ้าก
การทดลองในสภาพหลอดทดลองและในสภาพไร่ท่ีควบคุมปัจจยัเตม็ท่ี และเพื่อศึกษาความแตกต่างของการ
แสดงออกของยนีระหวา่งพนัธ์ุต่างๆ ท่ีมีปริมาณและคุณภาพแป้งแตกต่างกนั ส าหรับการประยกุตใ์ชเ้ป็นวิธี
ในการคดัเลือกมนัส าปะหลงัพนัธ์ุแป้งสูง 



 

 3 

วิธีด ำเนินกำร 

พืชทีใ่ช้ในการทดลอง : มนัส าปะหลงั 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ระยอง5 (R5); ระยอง7 (R7); ระยอง9 (R9); ระยอง11 
(R11);  และเกษตรสาสตร์50 (KU50) 
1. การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือ 
 1.1 การเลีย้งในอาหารชักน าให้เกดิต้นและราก 
   1.1.1 คดัเลือกพนัธ์ุท่ีตอ้งการทดสอบจ านวน 5 พนัธ์ุ ๆ ละ 20 ซ ้ า น าช้ินส่วนเน้ือเยื่อตามาใช้เพื่อ
การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดตน้และราก  
    1.1.2 เพาะเล้ียงประมาณ 2-3 เดือน จนได้ต้นและรากท่ีสมบูรณ์เต็มท่ี น าต้นมันส าปะหลังท่ี
เจริญเติบโตสมบูรณ์ในสภาพปลอดเช้ือมาตดับริเวณปลอ้งท่ีมีตาขา้ง ความยาวประมาณ 5-8 มิลลิเมตร ยา้ย
ลงอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่สูตร MS ดดัแปลงท่ีไม่ไดเ้ติมสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มจ านวนพืชให้มี
ปริมาณมากพอต่อการทดลอง น าไปเพาะเล้ียงในสภาวะแสง 8 ชัว่โมงต่อวนั อุณหภูมิ 25±2 0C 
 1.2 การเลีย้งในอาหารชักน าให้เกดิราก 
   1.2.1 น าเน้ือเยื่อบริเวณข้อของมันส าปะหลังในสภาพปลอดเช้ือจากข้อ 1.1.2 ตัดความยาว
ประมาณ 5-8 มิลลิเมตร ยา้ยมาเล้ียงในอาหารแข็งสูตร MS ดดัแปลงท่ีเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA 
(Naphthaleneacetic acid)  0.5 มก ./ล ., casein hydrolysate 300 มก ./ล . แล ะน ้ าต าล ซู โค รส   30 ก ./ล .          
เพาะเล้ียงมนัส าปะหลงัพนัธ์ุต่างๆ ทรีทเมนตล์ะ 20 ซ ้ า 
   1.2.2 ท  าการเพาะเล้ียงจนเกิดรากสะสมอาหารท่ีสมบูรณ์ ใชเ้วลาประมาณ 2-8 สัปดาห์ 
   1.2.3 นบัจ านวนรากและหวัชัง่น ้าหนกัหวัทั้งหมดต่อตน้ 
   1.2.4 เก็บตวัอยา่งเพื่อวเิคราะห์ปริมาณแป้ง อะมิโลส และอะมิโลแพคติน 

2. การปลูกในแปลงทดลอง  
ปลูกมนัส าปะหลงั 5 พนัธ์ุ ใช้พนัธ์ุเช่นเดียวกบัการทดลองเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ ระยะปลูก 1x1 เมตร 

ขนาดแปลง 5 เมตร x 13 เมตร ต่อ 1 พนัธ์ุ จ  านวน 3 ซ ้ า  ก าจดัวชัพืช และใส่ปุ๋ย (15-7-18) 50 กก/ไร่ ท่ีอาย ุ
1-2 เดือน ดูแลแปลง ก าจดัวชัพืช และบนัทึกการเจริญเติบโต เก็บตวัอยา่งเม่ือตน้อายุ 12 เดือน โดยเก็บ 3 ตน้ 
/ พนัธ์ุ  นบัจ านวนใบ วดัพื้นท่ีใบ นบัจ านวนราก หวั ชัง่น ้าหนกัหวัทั้งหมดต่อตน้ บนัทึกจ านวนขอ้ 
3. การตรวจการแสดงออกของยนี 
   ตัวอย่างเน้ือเย่ือ : เก็บตวัอยา่งใบและหวัเพื่อสกดัอาร์เอ็นเอ เก็บตวัอยา่งตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 2 เก็บทุก 
สัปดาห์ เป็นเวลาทั้งส้ิน 8 สัปดาห์  
   ตัวอย่างแปลงทดลอง: เก็บใบอ่อนจากยอดทุกๆ เดือน ตั้งแต่เดือนท่ี 1-12 โดยเป็นตน้เดียวกนักบั
ท่ีท าการวเิคราะห์ส่วนอ่ืนๆ 
   การสกัดอาร์เอ็นเอ: ชัง่ตวัอย่างรากสะสมอาหาร 0.3 กรัม (โดยชัง่ตวัอย่างจากแปลงทดลองใช้
ช้ินส่วนใบอ่อน)น ามาสกดัอาร์เอ็นเอดว้ยชุดน ้ ายาส าเร็จรูป (SV Total RNA Isolation system,  Promega) ใส่
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ลงในโกร่ง เทไนโตรเจนเหลวช่วยในการบดตวัอยา่งให้ละเอียด  จากนั้นเติมสารละลาย RNA lysis buffer 
175 μl บดให้ละเอียด จากนั้นเติมสารละลาย RNA dilution 350 μl ผสมให้เขา้กนั แลว้ดูดสารละลายท่ีไดใ้ส่
ในหลอดทดลองขนาด  1.5 มล. น าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 14,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ดูด
สารละลายส่วนใสใส่ลงในหลอดทดลองขนาด 1.5 มล. เติม 95 % ethanol 200 μl ผสมให้เข้ากันด้วยไม
โครปิเปิต ยา้ยสารละลายลงในคอลมัน์ แลว้น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที แลว้เติม 
washing solution 600 μl น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที เติมสารละลาย DNase 50 
μl ตั้งทิ้งไวท่ี้อุณหภูมิห้องนาน 15 นาที แล้วเติมสารละลาย stop DNase 200 μl น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที เติม washing solution 600 μl น าไปป่ันเหวีย่งท่ี 14,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 
นาที เติม washing solution 250 μl น าไปป่ันเหวีย่งท่ี 14,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 2 นาที ยา้ยคอลมัน์ใส่ลง
ในหลอดทดลองขนาด 1.5 มล.เติม nuclease-free water 15 μl ทิ้งไวป้ระมาณ 1 นาที จากนั้นน าไปป่ันเหวี่ยง
ท่ี 14,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที แล้วเติม nuclease-free water 15 μl ลงในคอลมัน์อีกคร้ังหน่ึงแล้ว
น าไปป่ันเหวี่ยงท่ี 14,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที น าสารละลายอาร์เอ็นเอท่ีไดไ้ปตรวจสอบคุณภาพ
และวดัปริมาณความเขม้ขน้ของอาร์เอน็เอ หรือเก็บสารละลายไวท่ี้ –20๐C จนกวา่จะน ามาใช ้
           ตรวจสอบคุณภาพของอาร์เอ็นเอดว้ยเทคนิคอิเล็กโตรโฟเรซีสโดยเตรียมวุน้อะกาโรสเขม้ขน้  
1.2 % ในสารละลาย 1x TBE buffer และยอ้มดว้ยสารไซเบอร์โกลด์ น าสารละลายอาร์เอ็นเอ 5 μl ผสมกบั 
loading dye แลว้หยอดลงในวุน้อะกาโรสและใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลตเ์ป็นเวลา 40 นาที จากนั้นน าวุน้อะ
กาโรสไปส่องภายใตแ้สงอลัตราไวโอเลต (UV transillumination)  
            การวัดปริมาณของอาร์เอ็นเอ : ท าไดโ้ดยดูดสารละลายอาร์เอ็นเอ 1 μl ลงใน DEPC water 250 
μl ผสมให้เขา้กนั วดัค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ท่ีความยาวคล่ืน 260 nm และ 280 
nm ปริมาณ  อาร์เอ็นเอสามารถค านวณจากสูตร : ความเขม้ขน้ของอาร์เอ็นเอ = 40 X OD260 X อตัราการเจือ
จาง (μg/ml หรือ ng/μl) ค่าความบริสุทธ์ิของสารละลายอาร์เอ็นเอค านวณจากอตัราส่วนระหว่างค่าการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 260 nm กับ 280 nm (OD260/OD280) โดยอาร์เอ็นเอท่ีมีความบริสุทธ์ิควรมีค่า
อตัราส่วนระหวา่ง OD260/OD280 ประมาณ 1.8-2.0 
 การตรวจสอบการแสดงออกของยีน : น าอาร์เอ็นเอท่ีไดม้าตรวจสอบการแสดงออกของยีน GADPH, 
GBSS, SBE และ CYP79D1 ดว้ยเทคนิค RT-PCR (reverse transcriptase-polymerase chain reaction) โดยใช้
ชุดน ้ ายาส าเร็จรูปชนิด Two step RT-PCR Kit (USB Corporation) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 2 ขั้นตอน
ได้แก่  การสังเคราะห์สาย cDNA เร่ิมต้นโดยการใช้สายอาร์เอ็นเอท่ีสกัดได้เป็นต้นแบบ อาศยัเอนไซม ์
reverse transcriptase ในกระบวนการท่ีเรียกว่า reverse transcription จากนั้นน าหลอดทดลองท่ีได้ไปบ่มท่ี
อุณหภูมิ 42๐C เป็นเวลา 30 นาที แลว้เพิ่มอุณหภูมิเป็น 68๐C เป็นเวลา 5 นาทีเพื่อหยุดปฏิกิริยา   หลงัจากได้
สายสังเคราะห์ cDNA แลว้ น ามาเพิ่มปริมาณ DNA ท่ีสนใจ โดยวิธี PCR ตามสภาวะดงัน้ี สารละลายดีเอ็น
เอท่ีเจือจางจนเหมาะสมส าหรับปฏิกิริยา 3.75 µl, 2.5 mM MgCl2, 2 mM dNTPs, 1 U Taq DNA polymerase 
(Fermentas), 1x Taq buffer with (NH4)2SO4 (Fermentas)และไพรเมอร์ 20 µM ในปริมาตรรวม 15 µl โดย
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ใช้โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิภายใต้เคร่ือง Thermal cycler (PE Applied Biosystem, PCR System 9700)  
ดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1  Pre-denaturation     ท่ีอุณหภูมิ 94๐C นาน 1.45 นาที  
ขั้นตอนท่ี 2  Denaturation           ท่ีอุณหภูมิ 94๐C นาน 30 วนิาที  

       Annealing               ท่ีอุณหภูมิ 52๐C นาน 30 วนิาที  
       Extension                ท่ีอุณหภูมิ 72๐C นาน 1 วนิาที  

ขั้นตอนท่ี 3  Final-extension       ท่ีอุณหภูมิ 72๐C นาน 7วนิาที  
 

      จากนั้ นตรวจสอบผลการท า RT-PCR ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรโฟริซิส  โดยใช้วุ ้นอะกาโรส            
ความเขม้ขน้ 1.2 % น าไปส่องภายใตแ้สงอลัตราไวโอเลต เปรียบเทียบการแสดงออกของดีเอ็นเอท่ีไดก้บัผล
ของการวดัปริมาณแป้ง อะมิโลลอะมิโลเพคติน และปริมาณไซยาไนดอิ์สระในแต่ละตวัอยา่ง 
4.  การวดัปริมาณแป้งด้วย Anthrone Reagent 

     น าตวัอย่างหัวมนัส าปะหลงัท่ีได้จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 0.03 กรัม บดให้ละเอียดในหลอด
ทดลองขนาด 1.5 มล.  เติมน ้ ากลัน่ปริมาตร 500 ul คนให้เขา้กนั เติม perchloric ปริมาตร 650 ul ผสมให้เขา้
กนั  ดูดสารละลายปริมาตร 200 ul ใส่หลอดใหม่เติมสารละลาย Anthrone (anthrone หนัก 0.05 g/sulfuric 
acid ปริมาตร 100 มล.) ปริมาตร 1.8 มล. เขยา่ใหเ้ขา้กนั น าตวัอยา่งบ่มท่ีอุณหภูมิ 120 0C นาน 12 นาที ทิ้งไว้
ใหเ้ยน็ประมาณ 5 นาที แลว้น าไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 630 nm  

สร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้สารละลายกลูโคสท่ีความเข้มข้น 0.05 0.1 0.15 และ 0.2 มก./มล. 
ตามล าดบั 
5.  การวดัอะมิโลสอะมิโลแพคติน 
   น าตวัอยา่งสด 0.5 กรัมมาบดใหล้ะเอียดในหลอดขนาด 15 มล. เติมน ้ ากลัน่ปริมาตร 2 มล. 
จากนั้น vortex ตวัอยา่งให้กระจาย เติมโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เขม้ขน้ 10 นอร์มอล ปริมาตร 0.5 มล. 
แลว้ vortex ตวัอยา่งให้สม ่าเสมอ เติมน ้ ากลัน่จนไดป้ริมาตร 10 มล. แลว้ vortex ตวัอยา่งให้เขา้กนัสม ่าเสมอ 
จากนั้นดูดสารละลายปริมาตร 0.3 มล. เติมในสารละลายหลอดใหม่ท่ีประกอบดว้ยน ้ ากลัน่ปริมาตร 7 มล. 
0.2% I2 ท่ีละลายใน 85% DMSO ปริมาตร 0.5 มล. และกรดไฮโดรคลอริก เขม้ขน้ 37% ปริมาตร 0.5 มล. 
ปรับปริมาตรได้ 10 มล. แล้ว vortex ผสมให้เขา้กนั น าไปวดัค่าดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 680 630 600 
560 545 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer 

           สร้างกราฟมาตรฐานโดยใช้สารละลายอะมิโลส 15, 30, 45, 60 และ 75 ไมโครกรัม /
ไมโครลิตร ตามล าดบั และใช้สารละลายอะมิโลเพคติน 60, 80, 100, 120 และ 140 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร 
ตามล าดบั 
5. การวดัปริมาณไซยาไนด์อสิระ 

30 รอบ 
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   เก็บตวัอยา่งรากสะสมอาหาร น ามาลา้งน ้ าให้สะอาด ลอกเปลือกออก น าส่วนของเน้ือชัง่น ้ าหนกั
ตวัอย่าง 0.5 กรัม หั่นให้ละเอียด เติมลงใน extraction medium (0.1 M phosphoric acid, 25 % ethanol (v/v)) 
1 มล. ผสมให้เขา้กนั นาไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 50๐C โดยใช้เวลาในการบ่ม 1 ชั่วโมง จากนั้นน าตวัอย่างไปป่ัน
เหวี่ยงท่ีความเร็ว  12,000 รอบต่อนาที  เป็นเวลา 10 นาที  เพื่อให้ ช้ินส่วนของตัวอย่างตกตะกอน  ดูด
สารละลายส่วนใส (supernatant) ท่ีสกดัได ้0.1 มล. ลงในหลอดทดลองฝาเกลียว เติม phosphate buffer pH 
4.0 ปริมาตร 3.9 มล. ผสมให้เข้ากัน เติม 0.05 % (w/v) choramine-T 0.2 มล. ผสมให้เข้ากัน น าไปแช่ใน
น ้าแข็งเป็นเวลา 5 นาที  จากนั้นน ามาเติมสารละลาย Pyridine/pyrazoline 0.8 มล. (0.1 % bispyrazolone และ 
0.5 % 3-methyl-1-phenol-5-pyrazolone ใน pyridine (w/v)) ผสมให้เขา้กัน บ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 90 
นาที สารจะเกิดปฏิกิริยาจากสีชมพูเป็นสีน ้ าเงินฟ้า น าผลผลิตท่ีไดไ้ปวดัค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 
620 นาโนเมตร ดว้ยเคร่ือง spectrophotometer 
   สร้างกราฟมาตรฐานโดย เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไซยาไนด์ (250 มก.ต่อ มล. ในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.2 โมลาร์) น ามาเจือจางใน phosphate buffer pH 6.0 ให้ไดค้วามเขม้ขน้ระหวา่ง 0.25 
ถึง 2.5 มก.ต่อมล. ของสารละลายโพแทสเซียมไซยาไนด์ (เทียบเท่ากบั 0.1-1.0 มก.ไซยาไนด์) แลว้ดูดแต่ละ
ความเข้มข้นท่ีเตรียม  0.1 มล. ลงในหลอดทดลอง เติมสารละลายบัฟเฟอร์ pH 4.0 ผสมให้เข้ากัน แล้ว
ด าเนินการวดัปริมาณไซยาไนดอิ์สระตามวธีิท่ีก าหนด 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ผล 

1. การแสดงออกของยีนในสภาพแปลงทดลอง 
 จากการตรวจการแสดงออกของยนีมนัส าปะหลงัจ านวน 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่  พนัธ์ุระยอง 5 (R5) ระยอง 
7 (R7) ระยอง 9 (R9) ระยอง 11 (R11)  และ เกษตรศาสตร์ 50 (KU50) ในสภาพแปลงท่ีปลูกในศูนยว์จิยัพืช
ไร่ขอนแก่น โดยมีการทดลองซ ้ า 2 ปี ในแปลงทดลองเดิม ช่วงปลูกชุดท่ี 1 ระหวา่ง  มิ.ย. 2554 – พ.ค. 2555 
ชุดท่ี 2 ระหวา่ง ก.ค. 2555 – มิ.ย. 2556  ท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ตรวจการแสดงออกของยนีจากใบอ่อน 
ดว้ยวธีิ RT-PCR โดยวเิคราะห์ยนีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแป้ง ไดแ้ก่ starch synthase (SS), starch branching 
enzyme ( SBE), granulr bound starch synthase (GBSS)  ยนีควบคุมการสร้างไซยาไนด ์ไดแ้ก่  Cytochrome 
P79D1 (CYP79D1) และใช ้glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (GAPDH) เป็น internal control 
gene 
 การปลูกในแปลงทดลองทั้งสองช่วงปี พบวา่มีปัญหาดา้นสภาวะแวดลอ้ม มีช่วงแลง้ท่ียาวนาน และ
ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละซ ้ า โรคแมลง อีกทั้งความลาดชนัของพื้นท่ี ซ่ึงแตกต่างกนั ท าให้
ตน้มนัส าปะหลงัมีการเจริญเติบโตไม่เตม็ท่ี ตน้เล็ก หวัเล็ก ผลผลิตต ่า ความสมบูรณ์ของตน้จึงส่งผล
การศึกษาการแสดงออกของยนีในแปลงทดลองมาก ในชุดท่ี 1 พบวา่ทุกยนีมีการท างานนอ้ยลงช่วงแลง้และ
เร่ิมใหม่เม่ือแตกใบ  SBE1 มีการท างานก่อน GBSS ประมาณ 1-2 เดือน แนวโนม้ระดบัการแสดงออกของยนี 
SBE1 และ GBSS สอดคลอ้งกบัปริมาณแป้งในช่วงอายตุ่างๆ เปอร์เซ็นตแ์ป้งวิเคราะห์ดว้ย Anthrone reagent 
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และค่า ถ.พ. สอดคลอ้งกบัการแสดงออกของยนี SBE1 และ GBSS ในมนัส าปะหลงั ช่วงอาย ุ1-12 เดือน ใน
แปลงทดลอง (ภาพท่ี 1)  

 

 
 

  ก.ค.             ส.ค.       ก.ย.              ต.ค. 

  พ.ย.              ธ.ค.        ม.ค.           ก.พ. 

  ม.ีค.           เม.ย.   พ.ค. 

GAPDH 

  ก.ค.             ส.ค.       ก.ย.              ต.ค. 

  พ.ย.              ธ.ค.        ม.ค.          ก.พ.

  ม.ีค.          เม.ย.   พ.ค. 

CYP79D1 

  ก.ค.             ส.ค.       ก.ย.              ต.ค. 

  พ.ย.              ธ.ค.        ม.ค.           ก.พ.

  ม.ีค.           เม.ย.   พ.ค. 

GBSS 

ก 

ข ค 
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ภาพที ่1 การแสดงออกของยีนและเปอร์เซ็นตแ์ป้งในมนัส าปะหลงัท่ีปลูกในสภาพแปลงทดลองในศูนยว์จิยั
พืชไร่ขอนแก่นในระหว่างเดือน มิ.ย. 2554 – พ.ค. 2555 อายุตั้งแต่ 1-12 เดือน (ก) ช่องท่ี 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 
และ 9-10 เป็นการแสดงออกของยีน GAPDH, CYP79D1, GBSS ในมนัส าปะหลงัพนัธ์ุ R5, R7, R9, R11 
และ KU50 ตามล าดบั (ข) เปอร์เซ็นตแ์ป้งวิเคราะห์ดว้ยการวดัค่า ถ.พ. Anthrone reagent (ค) เปอร์เซ็นตแ์ป้ง
จากการตรวจวดัดว้ยปฏิกิริยา Anthrone  

 
การปลูกในแปลงทดลองชุดท่ี 2 ปี 2555/56 พบวา่มีปัญหาดา้นสภาวะแวดลอ้ม มีช่วงแลง้ท่ียาวนาน 

และปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินในแต่ละซ ้ าซ่ึงแตกต่างกนัมาก นอกจากน้ี ยงัเป็นพื้นท่ีลาดชนั ท าให้
ตน้มนัส าปะหลงัมีการเจริญเติบโตท่ีไม่มี ตน้เล็ก หวัเล็ก ผลผลิตต ่า ผลการตรวจการแสดงออกของยนีในมนั
ส าปะหลงัพนัธ์ุ R5, R7, R9, R11, KU50 อาย ุ2-9 เดือนตามสภาพความสมบูรณ์ของตน้ (ภาพท่ี 2) พบวา่ยีน
ควบคุม (GAPDH) มีการท างานสม ่ าเสมอในทุกพันธ์ุและทุกพื้นท่ี เช่นเดียวกับผลของชุดท่ี 1 ในปี 
2554/2555 ยีน SS และ GBSS มีการแสดงออกก่อนและสม ่าเสมอมากกว่ายีน SBE ในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโต (2-3 เดือน) จากการตรวจดูรูปแบบการแสดงออกของยีนของทุกพนัธ์ุในภาพรวม (ภาพท่ี 2) 
พบว่าช่วงอายุ 2-3 เดือน มีการแสดงออกของยีนสูงและสม ่าเสมอ จากนั้นมีการแสดงออกท่ีมากอีกในช่วง
อายุ 5-7-9 เดือน ในช่วงแลง้ (พย.-มค-มีค) ยีนการสร้างแป้งในทุกซ ้ า มีการแสดงออกน้อยเช่นเดียวกบัผล
การตรวจในปี 2554/2555 แสดงวา่มนัส าปะหลงัมีการสร้างและสะสมแป้งเป็นช่วง และสภาพแวดลอ้มมีผล
ต่อการแสดงออกของยีนเหล่าน้ีซ่ึงส่งผลถึงการสร้างแป้งดว้ย การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนท่ีแทจ้ริง
ตามพนัธุกรรมในสภาพท่ีไม่มีอิทธิพลของสภาพแวดลอ้มจะสามารถใช้ระบุศกัยภาพท่ีแทจ้ริงในการสร้าง
แป้งได ้
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ผลการตรวจการแสดงออกของยีนควบคุม (GAPDH) ทั้ง 5 พนัธ์ุพบว่า มีการแสดงออกค่อนขา้ง
สม ่าเสมอตั้งแต่ตน้อาย ุ2 เดือนจนถึง 12 เดือน (พ.ค.-ก.พ.) แต่เม่ือเขา้ฤดูร้อน (มี.ค.) มีการแสดงออกนอ้ยลง 
และพบการแสดงออกของยีนน้ีอีกเม่ือแตกใบใหม่หลังฝนตก แสดงว่าไม่แปรตามอายุต้น แต่แปรตาม
สภาพแวดลอ้ม และความสมบูรณ์ของตน้ เช่นเดียวกนักบัการแสดงออกของยีนควบคุมการสร้างไซยาไนด ์
(CYP79D1) แต่เม่ือเขา้ฤดูหนาวและร้อน (ม.ค.-มี.ค.) ยีน CYP79D1 มีการแสดงออกนอ้ยลงจนเกือบไม่พบ
การแสดงออกของยนีน้ีเลย แมใ้นช่วงดงักล่าวยงัพบการแสดงออกของยีนควบคุมอยู ่ซ่ึงพบวา่เป็นช่วงท่ีตน้
มนัส าปะหลงัมกัถูกแมลงเขา้ท าลาย เม่ือแตกใบใหม่หลงัฝนตก (เม.ย.) พบการแสดงออกของยีนน้ีอีกอยา่ง
ชดัเจน (ปีท่ีสองมีปัญหาในการตรวจยนีน้ีดา้นเทคนิค) 

ผลการตรวจการแสดงออกของยีน GBSS พบไดต้ั้งแต่ตน้อายุ 2 เดือน แต่ค่อนขา้งแปรปรวนตาม
สภาพแวดลอ้มและความสมบูรณ์ของตน้ โดยเฉพาะฝนและการแตกใบใหม่ 

ส่วนผลการตรวจการแสดงออกของยีน SS และ SBE พบเป็นช่วงๆ โดยพบวา่ SS มีการแสดงออก
ก่อน SBE ประมาณ 1-2 เดือน และมีการแสดงออกค่อนขา้งสม ่าเสมอกวา่ SBE ในฤดูหนาวเป็นช่วงท่ีตน้อายุ
ได ้4-6 เดือน พบว่าการแสดงออกของยีน SBE น้อยลง แต่ตั้งแต่ตน้อายุ 7 เดือนจนถึง 12 เดือน (ม.ค-มิ.ย.) 
พบการแสดงออกของยีนทั้งสองน้ีค่อนขา้งสูง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวหัวมนัส าปะหลงั แต่ทั้งน้ีข้ึนกบั
สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิง่แลง้และฝน 
 การวิเคราะห์แป้งดว้ยวิธี Anthrone Reagent พบว่าพืชมีการสะสมแป้งเป็นช่วงๆ คือ 4-5, 7-8, 10, 
12 เดือน ซ่ึงใหผ้ลสอดคลอ้งกบัการแสดงออกของยีน ส่วนการตรวจปริมาณแป้งดว้ยวธีิ Riemann scale นั้น
หรือดว้ยการวดั ถ.พ. พบเปอร์เซ็นตแ์ป้งสูงในช่วงแลง้ และต ่าในช่วงฝน (ภาพท่ี 3) 
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ภาพที่ 2 การแสดงออกของยีน ควบคุม (GAPDH) และยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแป้ง ไดแ้ก่ SS, 

SBE, GBSS ในมันส าปะหลัง ระยอง5 (IR5) ระยอง7 (IR7) ระยอง9 (IR9) ระยอง11 (IR11) และ
เกษตรศาสตร์50 (KU50) ในช่วงอาย2ุ-9 เดือน (Mo) REP: ซ ้ า 

Mo.2 / กย 55 

Mo.3 / ตค 55 
56 

Mo.4 / พย 55 
56 

Mo.5 / ธค 55 

Mo.6 / มค 56 

Mo.7 / กพ 56 

Mo.8 / มคี 56 

Mo.9 / เมย 56 
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ภาพที่ 3  ปริมาณแป้งมนัส าปะหลงัตรวจวดัดว้ยวิธี  ก) Anthrone reagent ข) Riemann Scale (การวดั ถ.พ.) 
ในแปลงทดลองพนัธ์ุระยอง 5 (R5) ระยอง 7 (R7) ระยอง 9 (R9) ระยอง 11 (R11)  และเกษตรศาสตร์ 50 
(KU50) ท่ีระยะเวลาหลงัการปลูก 12 เดือน (เดือนสิงหาคม 2555- กรกฏาคม  2556) 

 
2. การแสดงออกของยีนในสภาพเน้ือเย่ือ 
 ในสภาพเน้ือเยือ่ พบวา่ไม่สามารถวเิคราะห์ปริมาณไซยาไนดอิ์สระในหวัได ้เพราะมีปริมาณนอ้ย

มาก มีการตรวจการแสดงออกของยนีครบทุกพนัธ์ุ แต่ยงัไดผ้ลการทดลองไม่ครบทุกช่วงอาย ุ 
การวิเคราะห์การแสดงออกของยนี GADPH, SBE1, SS  และ GBSS ในใบของเน้ือเยื่อมนัส าปะหลงั

ทุกพนัธ์ุท่ีทดสอบ พบมีการแสดงออกของยนีคลา้ยกบัการทดสอบในสภาพไร่ โดย SS และ GBSS ตรวจพบ
การแสดงออกตั้งแต่สองสัปดาห์แรกก่อน SBE1 และมีการแสดงออกท่ีสม ่าเสมอกวา่ SBE1 ในหัวสามารถ
ตรวจพบการแสดงออกของยนีไดแ้ละมีลกัษณะการแสดงออกคลา้ยกบัในใบ  

การแสดงออกของยนีท่ีตรวจสอบค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัผลผลิตและลกัษณะของพนัธ์ุท่ีมีรายงานไว ้
การแสดงออกของยีนท่ีสม ่าเสมอพบว่ามีผลต่อความสม ่าเสมอของเปอร์เซ็นต์แป้งและจ านวนรากสะสม
อาหารและน ้ าหนกัรากสะสมอาหาร ตวัอยา่งเช่น พนัธ์ุระยอง7 (R7) (ภาพท่ี 4) ในสภาพเน้ือเยื่อพบวา่มีการ
แสดงออกของยีนเกือบทุกยีนยกเวน้ SBE1 ในสภาพเน้ือเยื่อมันส าปะหลังพันธ์ุน้ีมีการเจริญเติบโตดี 
สามารถสร้างหัวได้เร็ว ตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 3-4 หลงัการปักช า เช่นเดียวกบัพนัธ์ุระยอง 5 (R5) มีน ้ าหนักราก
สะสมอาหารเพิ่มข้ึนตามระยะเวลา มีเปอร์เซ็นตแ์ป้งระหวา่ง 25-30 เปอร์เซนต ์ จากรายงานลกัษณะประจ า
พนัธ์ุของมนัส าปะหลงัพนัธ์ุ R7 เป็นพนัธ์ุท่ีมีอตัราการงอกดี เปอร์เซนตแ์ป้งสูงประมาณ 27 เปอร์เซนต์ และ
ผลผลิตสูงเม่ือเทียบกบัอีก 4 พนัธ์ุทดสอบ 

เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุระยอง 11 (R11) มีการแสดงออกของยนีทั้ง 4 ชนิดไม่สม ่าเสมอ มี
เปอร์เซนตแ์ป้งค่อนขา้งแปรปรวน มีการสร้างหวัค่อนขา้งชา้เม่ือเทียบกบัพนัธ์ุ R7 (ภาพท่ี 5) สอดคลอ้งกบั

ก ข 
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รายงานลกัษณะประจ าพนัธ์ุในสภาพไร่ของพนัธ์ุน้ี ท่ีมีการสะสมน ้าหนกัชา้ มีอายเุก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมหลงั
อาย ุ10 เดือนข้ึนไป มีแป้งสูง 28 เปอร์เซ็นต ์มีผลผลิตประมาณ 4.7 ตนั/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4   การแสดงออกของยนีและจ านวนผลผลิตของมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 (R7) ท่ีเพาะเล้ียงใน
อาหารชกัน าใหเ้กิดตน้และรากสะสมอาหารอาย ุ2-12 สัปดาห์ (ก) การแสดงออกของยีนในใบ (ข) การ
แสดงออกของยนีในรากสะสมอาหาร (ค) กราฟแสดงจ านวนรากสะสมอาหาร น ้าหนกัรากสะสมอาหาร 
และ เปอร์เซ็นตแ์ป้ง ตามอายุของเน้ือเยื่อ ยนี SS : starch synthase , SBE1 : starch branching enzyme1, 
GBSS : granule bound starch synthase , GADPH :  glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (เป็น 
internal control gene) 
 

การปรับเปล่ียนสัดส่วนฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต กลุ่มออกซิน (1-Naphthaleneacetic acid; 
NAA) และ ไซโตไคนิน (6-Benzylaminopurine; BA) ในสูตรอาหารท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียง พบวา่ยนีมีการ
แสดงออกมากข้ึนเกือบทุกยีน ไดแ้ก่ GADPH, SS และ GBSS  ส่วน SBE1 มีการแสดงออกมากข้ึนเฉพาะบาง
พนัธ์ุ ไดแ้ก่ R5 และ KU50 ผลของการแสดงออกของยนีทั้ง 4 ชนิดท่ีเพิ่มข้ึนจากอิทธิพลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตต่อดงักล่าวพบวา่ท าใหม้นัส าปะหลงัมีการสร้างหวัมากข้ึน มีน ้าหนกัหวัเพิ่มข้ึน แต่เปอร์เซนต์
แป้งไม่แตกต่างกนั แต่เม่ืออายมุากข้ึนจะมีเปอร์เซนตแ์ป้งลดลง (ภาพท่ี 6) ทั้งน้ีอาจเกิดจากมีการเปล่ียนแป้ง
มาเป็นน ้าตาล เน่ืองจากน ้าตาลท่ีอยูใ่นอาหารเล้ียงมีปริมาณจ ากดั 
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ภาพที ่5   การแสดงออกของยนีและจ านวนผลผลิตของมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 11 (R11) ท่ีเพาะเล้ียงใน
อาหารชกัน าใหเ้กิดตน้และรากสะสมอาหารอาย ุ2-12 สัปดาห์ (ก) การแสดงออกของยีนในใบ (ข) การ
แสดงออกของยนีในรากสะสมอาหาร (ค) กราฟแสดงจ านวนรากสะสมอาหาร น ้าหนกัรากสะสมอาหาร 
และ เปอร์เซ็นตแ์ป้ง ตามอายุของเน้ือเยื่อ ยนี SS : starch synthase , SBE1 : starch branching enzyme1, 
GBSS : granule bound starch synthase , GADPH :  glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (เป็น 
internal control gene) 
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ภาพที ่6 การแสดงออกของยีนและจ านวนผลผลิตของมนัส าปะหลงัพนัธ์ุระยอง 7 (R7) ท่ีเพาะเล้ียงใน
อาหารชกัน าใหเ้กิดตน้และรากสะสมอาหาร(R) เปรียบเทียบกบัอาหารสูตรชกัน าให้เกิดการเพิ่มขยายราก
สะสมอาหาร (BR) อาย ุ2-13 สัปดาห์ (ก) การแสดงออกของยนีในรากสะสมอาหาร (ข) กราฟแสดงจ านวน
รากสะสมอาหาร (ค) กราฟแสดงน ้าหนกัรากสะสมอาหาร และ (ง) กราฟแสดงเปอร์เซ็นตแ์ป้ง ตามอายขุอง
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เน้ือเยือ่ ยนี SS : starch synthase , SBE1 : starch branching enzyme1, GBSS : granule bound starch 
synthase , GADPH :  glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase (เป็น internal control gene)  
      กราฟแท่งสีแดง : เพาะเล้ียงในอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดตน้และรากสะสมอาหาร (R) 
      กราฟแท่งสีน ้าเงิน : เพาะเล้ียงในอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดการเพิ่มขยายรากสะสมอาหาร (BR) 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การแสดงออกของยีนการสร้างแป้งในมนัส าปะหลงัตั้งแต่อายุ 2-12 เดือนในสภาพแปลงทดลอง 
และตน้ท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในช่วงอายุ 2-12 สัปดาห์ มีรูปแบบคล้ายคลึงกนั และสอดคลอ้งกบั
ปริมาณแป้งในหัว ยีน SS และ GBSS สามารถตรวจพบการแสดงออกไดก่้อน SBE และมีการแสดงออกท่ี
ค่อนข้างสม ่าเสมอกว่า การแสดงออกของยีนในสภาพแปลงทดลองพบว่าค่อนขา้งแปรปรวนตามความ
สมบูรณ์ของตน้และสภาพแวดลอ้ม ในช่วงอากาศแลง้ (มกราคม-มีนาคม) ตรวจพบการแสดงออกของยนีท่ี
สร้างไซยาไนด์ไดน้อ้ยมา แมย้งัพบการแสดงออกของยีนควบคุมและยีนอ่ืนอยู ่และพบวา่เป็นช่วงท่ีตน้มนั
ส าปะหลงัมกัถูกแมลงเขา้ท าลายในแปลง แต่เม่ือแตกใบใหม่หลงัฝนตก (เม.ย.) พบการแสดงออกของยีนน้ี
อีกอย่างชดัเจน การใช้ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซินและไซโตไคนินพบวา่กระตุน้ให้ยีนมี
การแสดงออกมากข้ึนทุกยีน ผลของการแสดงออกของยีนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีพบว่าท าให้มีการสร้างรากสะสม
อาหารจ านวนมากข้ึน และมีน ้ าหนักมากข้ึน แต่ไม่มีผลต่อการเพิ่มเปอร์เซนต์แป้งในรากสะสมอาหาร ยีน
บางยีน เช่น  SBE1 มีการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัระหว่างพนัธ์ุ และอาจมีผลต่อขบวนการสร้างแป้งหรือ
คุณภาพแป้งในมนัส าปะหลงัได ้ 
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