
กดปุ่ม Submit แล้ว จะได้ผลออกมาหน้าตาแบบนี้ครับ

สําหรับวิชานี้ จะแนะนําการใช้งานเบื้องต้นเท่านั้น นิสติทีส่นใจเรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะสาหรบวชาน จะแนะนาการใชงานเบองตนเทานน นสตทสนใจเรยนทางดานนโดยเฉพาะ 

สามารถศึกษาเพิม่เติมเชิงลึกได้ด้วยตนเองครับ
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ซ้ายบน คือ หมายเลข GenBank ของยีนทีเ่ราป้อนเข้าไป คือ M28443.1

ขวาบน ป่ม Download ผลการวิเคราะห์การตัดชิ้น DNA ด้วยเอนไซม์ตัดจําเพาะขวาบน ปุม Download ผลการวเคราะหการตดชน DNA ดวยเอนไซมตดจาเพาะ

ลองกดปุ่ม Download ดูครับ ว่าผลเป็นอย่างไร
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กดปุ่ม Download จะมีรูปแบบไฟล์ให้เลือกหลายแบบ 

หากจะนําไปใช้ในงานพมิพ์ ขยายใหญ่ ๆ เท่าฝาบ้าน แนะนําให้ใช้ไฟลแ์บบ EPS แต่นิสิตหากจะนาไปใชในงานพมพ ขยายใหญ ๆ เทาฝาบาน แนะนาใหใชไฟลแบบ EPS แตนสต

ต้องมีโปรแกรมที่อ่านไฟล ์EPS ได้ เช่น Adobe Photoshop

สําหรับงานทั่ว ๆ ไป เช่น แปะรายงาน ปญัหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ ใช้ไฟล์ JPG หรือ PNGสาหรบงานทว ๆ ไป เชน แปะรายงาน ปญหาพเศษ วทยานพนธ ใชไฟล JPG หรอ PNG 

ก็พอครับ ส่วน PDF คงไม่ต้องอธิบาย นิสิตทุกคนรู้จักดอียู่แล้ว
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มาดูแผนผังด้านล่างบ้าง

ลกัษณะแผนผังแบบนี้ มีคําศพัทท์างเทคโนโลยีชีวภาพ เรียกว่า Restriction mappingลกษณะแผนผงแบบน มคาศพททางเทคโนโลยชวภาพ เรยกวา Restriction mapping

แปลว่า แผนทีก่ารตัดด้วยเอนไซม์ตัดจําเพาะ
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แผนที่นี้ จะแสดงตําแหน่งลําดับนิวคลโีอไทด์ของ DNA ของยีนทีเ่ราเอามาวิเคราะห์

ตั้งแต่ลําดับที่ 1 ซ้ายสด ถึงตัวสดท้ายคือ 1574 ทางขวาสดตงแตลาดบท 1 ซายสุด ถงตวสุดทายคอ 1574 ทางขวาสุด

ส่วนแถบสีเทาดา้นบน คอืตําแหน่งและทศิทางของ ORF (ถ้าจําไม่ได้ว่า ORF คอือะไร 

กลับไปอ่านเรื่อง ORF Finder ทีผ่่านมานะครับ)กลบไปอานเรอง ORF Finder ทผานมานะครบ)

28



กรณีนี้ โปรแกรม NEB Cutter ยังดึงข้อมูลชื่อยีนของ ORF มาให้ด้วย คอื AMY2A

ถ้านิสิตสนใจว่า AMY2A คือยีนอะไร ก็ค้น Google ดต่อนะครับถานสตสนใจวา AMY2A คอยนอะไร กคน Google ดูตอนะครบ

และถ้านิสิตเอาเมาส์หรือเคอร์เซอร์รูปมือ ไปชี้ตรงเอนไซม์ EcoRI ก็จะปรากฏคําอธิบาย

มาให้ว่า ตัดตรง GAATTC ที่ตําแหน่ง 821 ครับมาใหวา ตดตรง GAATTC ทตาแหนง 821 ครบ
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คราวนี้มาดู เมนูซ้ายกลาง Custom Digest ดูบ้าง

คลิกที่ปม่ Custom Digest ดครับ (Custom ในที่นี้แปลว่า ตามสั่ง ตามต้องการ)คลกทปมุ Custom Digest ดูครบ (Custom ในทนแปลวา ตามสง ตามตองการ)

หมายถึง การยอ่ยหรือตัดยีน ด้วยเอนไซม์ทีเ่ราเลือกตามต้องการ ว่าจะตัดด้วยเอนไซม์

อะไรดีอะไรด
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เราสามารถตัดด้วยเอนไซม์หลาย ๆ ชนิดพร้อมกันก็ได้ DNA ของเราก็จะขาดเป็นท่อน ๆ 

ตามจํานวนครั้งของการตัด แตส่าํหรับวันนี้ ลองตัดด้วยเอนไซม์ชนิดเดียว พอเป็นไอเดียตามจานวนครงของการตด แตสาหรบวนน ลองตดดวยเอนไซมชนดเดยว พอเปนไอเดย

คือ EcoRI ดูครับ ก็ติ๊กเลือก EcoRI แลว้กดปุ่ม Digest สสี้มขวามือ
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คราวนี้ Restriction map ของเราก็จะเหลือแคเ่อนไซม์ตัวเดียว ทีเ่ราเลอืกคือ EcoRI

และตัดในช่วงกลาง ๆ ของยีนพอดีและตดในชวงกลาง ๆ ของยนพอด

นิสิตลองกดแถบ Fragments ดูครับ
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ก็จะมีตารางให้ดูว่า ผลการตัด DNA ของเรา ได้ 2 ชิ้น คือ ชิ้นแรก จากปลายด้านซ้ายถึง

ตําแหน่งที่ถกตดัด้วย EcoRI กับชิ้นทีส่อง จาก EcoRI ถึงปลายด้ายขวาตาแหนงทถูกตดดวย EcoRI กบชนทสอง จาก EcoRI ถงปลายดายขวา

ชิ้นแรกยาว 821 คูเ่บส ชิ้นทีส่องยาว 753 คูเ่บส (ชิ้นแรกยาวกว่าชิ้นทีส่อง)
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ทีนี้มากดแถบ Gel ขวาสุดดูครับ

Gel คือ การนําชิ้น DNA ทีเ่ราตัดเสร็จแล้ว มาวิเคราะห์ด้วยวิธี Gel ElectrophoresisGel คอ การนาชน DNA ทเราตดเสรจแลว มาวเคราะหดวยวธ Gel Electrophoresis

คือการเอา DNA มาใสใ่นช่องของเจลหรือวุ้น แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้า ชิ้น DNA จะ

เคลื่อนที่ไปตามกระแสไฟฟ้าในเจล ชิ้นใหญ่จะเคลื่อนที่ได้ระยะทางสัน้กว่าชิ้นเลก็เคลอนทไปตามกระแสไฟฟาในเจล ชนใหญจะเคลอนทไดระยะทางสนกวาชนเลก
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ก็จะได้ภาพจําลองของการทดลอง Gel Electrophoresis ที่จะปรากฏแถบ DNA ขึ้น 2 

แถบ โดยแถบบน ลกศรสเีขียว คือ ชิ้นใหญ่ ความยาว 821 คเ่บสแถบ โดยแถบบน ลกูศรสเขยว คอ ชนใหญ ความยาว 821 คเูบส

ส่วนชิ้นเลก็ สั้นกว่า ความยาว 753 คูเ่บส ก็จะอยู่ด้านลา่ง

ก็ขอจบการใช้งาน NEB Cutter เบื้องต้นเพียงเท่านี้ครับกขอจบการใชงาน NEB Cutter เบองตนเพยงเทานครบ

35


