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การวิ เคราะหค วามแตกตา งในลํา ดับ เบสของไมโทคอนเดรีย ลดีเอ็น เอ มี ก ารนํา ไป
ประยุกตใชทางนิติวิทยาศาสตร และการศึกษาทางมานุษยวิทยา อยางไรก็ตาม ขอมูลความแตกตาง
ในลําดับเบสของไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอในมนุษยไดรับมาจากบริเวณ displacement-loop และ
intergenic regions ในงานวิจัยฉบับนี้ ไดศึกษาการพิสูจนตําแหนงความแตกตางในลําดับเบสของ
ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ที่ตําแหนง 8271 – 8873 ซึ่งเปนลําดับดีเอ็นเอของกลุมตัวอยางคนพมาเพศ
ชายจํานวน 20 คน และกลุมตัวอยางคนไทยเพศชายจํานวน 9 คน ทําการตรวจโดยเทคนิค PCR
และทํา sequencing ผลศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทดใน
กลุมตัวอยางคนพมาเพศชาย แบบ transition แบบ transversion มี ในการทดลองนี้ นอกจากพบ
การแทนที่ของนิวคลีโอไทดยังพบการแทรกของนิวคลีโอไทด การ การเปรียบเทียบการลําดับเบส
ของไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอ ตําแหนง 8271-8873 โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางคนพมาเพศ
ชาย กลุมตัวอยางคนไทยเพศชาย และ Anderson sequence มีตําแหนง 8310, 8312, 8350 และ 8784
พบ การเปลี่ ย นแปลงนิ ว คลี โ อไทด เ ฉพาะในกลุ ม ตั ว อย า งคนพม า เพศชาย ผลการวิ เ คราะห
Phylogenetic Tree พบวา การกระจายตัวของ sequence ทั้งกลุมตัวอยางคนพมาและกลุมตัวอยางคน
ไทย มีการกระจายตัวแบบผสมผสานกัน จึงทําใหไมสามารถใชจําแนกกลุมตัวอยางคนพมาและ
กลุม ตัวอย า งคนคนไทยออกจากกั นไดอยา งชัดเจน แต ลํา ดับเบสของไมโทคอนเดรีย ลดีเอ็นเอ
ตําแหนง 8310, 8312, 8350, 8784 และ 8790 แตกตา งจากกลุม ตัวอย างคนไทย ข อเสนอแนะ
ผลการวิจัยการเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดไมโทคอนเดรียดีเอ็นเอบาง ตําแหนง 8271-8873 ใน
มนุษย สามารถใชจําแนกกลุมตัวอยางคนพมาและกลุมตัวอยางคนคนไทยได
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Analysis of sequence variation in the polymorphic mitochondrial DNA has
been applied to Forensic tests and Anthropology studies. These polymorphic data
have derived from displacement-loop and intergenic regions. In was this report
identification of clustered polymorphic site in the mitochondria coding regions was
encompassing from positions
8271 – 8873. The DNA sequences of unrealated
Thai males 20 and Myanmar males 9 were obtained from direct sequencing of the
PCR amplified product. Results showed both transition and transversion of
nucleotide. In this study nucleotide deletion and nucleotide insertion was observed.
Nucleotide comparisons was made and difference of sequences between Thai
males, Myanmar males and Anderson sequence, was observed nucleotide position
8310 , 8350 and 8784 in Myanmar males not observed in Thai males . Phylogenetic
tree analysis showed that the sequence distribution of both the Myanmar and Thai
was not.It could not be used in seperation between Myanmar and Thai by the
sequence analysis. But some positions of nucleotide for example position 8310,
8312, 8350, 8784 and 8790 of Myanmar were difference in Thai. The results suggest
that some nucleotide position between 8271 – 8873 in human mtDNA could be used
to personal identification between Myanmar and Thai.
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