บทที่ 2
ตรวจเอกสาร
กลวยไมเอื้องดินใบหมาก (Spathoglottis spp.) จัดอยูในวงศ Orchidaceae วงศยอย
Epidendroideae เผา Arethuseae เผายอย Bletiinae (Beaman et al., 2001) ชื่อสกุล Spathoglottis
ตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1825 โดย Carl Ludwig Von Blume ชื่อสกุลมีรากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ
คําวา spathe แปลวา ชอน และ glotta แปลวา ลิ้น หมายถึงรูปทรงของกลีบปากมีลักษณะคลายลิ้น
(สลิล, 2549) เปนกลวยไมอีกสกุลที่นิยมปลูกเลี้ยงกันอยางแพรหลาย กลวยไมสกุลนี้มีจํานวน
มากกวา 40 ชนิด (species) มีการเจริญเติบโตแบบ sympodial ถิ่นกําเนิดอยูในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีการแพรกระจายตั้งแตทางตอนเหนือของอินเดีย ศรีลังกา ทางตอนใตของจีน มาเลเซีย ไทย
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ปาปวนิวกินี ออสเตรเลีย และหมูเกาะแปซิฟก กลวยไมสกุลนี้มีความสําคัญ
ในประเทศไทยและเปนที่รูจักในวงการกลวยไมทั่วโลก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลําลูกกลวย

เปนรูปไข หรือรีแกมรูปไข สีเขียวออนหรือเขม เจริญเปนกลุมแนนอยางไมเปน
ระเบียบ ขนาด 2-3 × 3 - 5 ซม. มีแนวปลองชัดเจน

ใบ

ใบยาวเรียวแหลมคลายหอกและปลายใบพับลง อาจมีความยาวไดถึง 1 เมตร กวาง
3-6 ซม. และมีรอยจีบหลายรอยขนานเรียงถี่กันจากโคนถึงปลายใบคลายตนออน
ของพวกปาลม

ชอดอก

ชอดอกเปนแบบ raceme เกิดบริเวณโคนลําลูกกลวย เปนชอตั้งตรงสูง 60-100 ซม.
กานชอดอกมีลักษณะกลมแข็ง ดอกเกิดที่ปลายชอคอนขางแนน ทยอยบานเปน
เวลานาน โดยมีจํานวน 5-25 ดอกตอชอ

ดอก

กลีบดอกมีขนาดเทาๆกัน มีสีขาว สีเหลือง สีแดง จนถึงสีมวง (สลิล, 2549)
กลีบเลี้ยงแยกออกจากกันอยางอิสระ มีขนาดเทากัน กลีบปากอยูดานลาง ไมมี
เดือย เคลื่อนไหวไมได แผนกลีบปากมี 3 แฉกเดนชัด ปลายกลีบปากผายออก
กลีบปากสวนกลางรูปคลายชอน โคนกลีบปากแคบ สองขางโคนกลีบมีเขี้ยวเล็ก
แหลม และสวนบนโคนปากมีปุมสองปุมอยูคูกัน เสาเกสรผอมยาวและโคง
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บริเวณโคนแคบ สวนปลายขยายใหญ โคนเสาเกสรไมมีฐาน เกสรเพศผูมี 2 ชุด
ชุดละ 4 เม็ด กานดอกยาว 3-4 ซม. ขนาดดอก 2-4 ซม. สามารถออกดอกไดตลอด
ทั้งป ดอกทยอยบานพรอมกันเปนชุดๆ และบานติดตอกันไดนาน 3-6 เดือน
แลวแตชนิดพันธุ (ระพี, 2516; อบฉันท, 2549)

ภาพที่ 1 ดอกกลวยไมเอื้องดินใบหมาก
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กลวยไมเอื้องดินใบหมากที่ใชในงานวิจัย
1. Spathoglottis plicata Blume. มีชื่อเรียกในประเทศไทยหลายชื่อ เชน วานจุก มวงพิศ
มร เอื้องดิน หรือกระเทียมปา ลักษณะหัวเปนรูปไข ขนาด 3-5 × 2-3 ซม. มีแนวปลอง
ที่ชัดเจน สวนบนของหัวมีโคนกาบใบหุมใบเปนแถบยาวตั้งแต 1 ม. ขึ้นไป กวาง 2-6
ซม. แผนใบคอนขางบางแตแข็ง ดอกเกิดที่ปลายชอคอนขางแนน ทยอยบานเปน
เวลานาน กานดอกยาว 3-4 ซม. มีใบประดับสีมวงรองรับ ขนาดดอก 2-4 ซม. กลีบปาก
สั้น และผอม แตสีเขมกวากลีบอื่น มีสีหลากหลายตั้งแต สีมวง มวงออน ชมพู ไป
จนถึงสีขาว เปนกลวยไมที่ไมทิ้งใบ และสรางหัวใหมออกไปเรื่อยๆ มีดอกเกือบตลอด
ป พบขึ้นตามดินรวนและที่มีความชุมชื้นตามปาโปรง ทางภาคตะวันออกเฉียงใตและ
ภาคใต ของประเทศไทย (อบฉันท, 2549)
2. Spathoglottis affinis de Vriese ชื่อเรียกในประเทศไทย คือ หัวขาวเหนียว เหลืองพิศมร
หรือตาลเดี่ยว หัวมีลักษณะแปนมีรูปรางที่ไมแนนอน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5-3
ซม. ผิวเรียบมีเยื่อบางใสคลุม ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ มีลักษณะเปนรอยพับจีบตาม
ความยาวของใบ ชอดอกเกิดจากตาขาง ยาว 20-40 ซม. กานชอกลมผอมแตแข็งแรง มี
ใบประดับเล็ก ๆ ติดเปนระยะ ดอกในชอโปรงเกิดจากกลางชอขึ้นไป กานดอกยาว
2-3 ซม. ขนาดดอก 2.5-3 ซม. กลีบสีเหลือง หรือมีขีดสีมวงที่โคนกลีบกลาง กลีบปาก
ตรงสวนโคนมีรอยคอด มีตุมเนื้อเยื่อ รูปเกือบกลม 2 ตุม ผลแหงรูปขอบขนาน ในฤดู
แลงจะพักตัวเหลือแตหัว ในฤดูฝนจะสรางใบ และดอก มีลักษณะคลายเอื้องดินลาว (S.
pubescens Lindl.) มาก ออกดอกในเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน แหลงที่พบใน
ประเทศไทย ตามปาโปรง หรือชายปาตามลานหินที่มีน้ําซับเกือบทุกภาคของประเทศ
ไทยยกเวนภาคกลาง (อบฉันท, 2549)
3. Spathoglottis petri ใบมีลักษณะเปนแถบยาว 2-3 ใบ ขนาด 30-70 × 2.5-8 ซม. ชอดอก
ยาวไดถึง 70 ซม. ดอกเกิดที่ปลายชอดอก ออกดอกไดมากที่สุดถึง 20 ดอก ซึ่งดอกมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-4 ซม. มีสีมวงออน ชมพู ถึง บานเย็น สามารถเจริญเติบโต
ไดตามทุงหญาเปด หรือสนามหญา พบไดทางมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต ประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด (La Croix, 2008)
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การปลูกเลี้ยงกลวยไมเอื้องดินใบหมาก (ระพี, 2516)
เนื่องจากกลวยไมเปนพืชวงศใหญมีทั้งชนิดที่เปนกลวยไมดินและกลวยไมอากาศจึงนับได
วา เปนพืชที่มีขอบเขตอยูระหวางสภาพพื้นดินกับสภาพบนหิน หรือบนตนไม ดังนั้น กลวยไมที่
ขึ้นอยูกับพื้นดิน จึงมีความโนมเอียงไปในทางที่ตองการอากาศมากกวาตนไมที่อาศัยพื้นดินทั่วๆไป
ผูปลูกกลวยไมเอื้องดินใบหมาก จึงตองมีความประณีตละเอียดลออในการเตรียมเครื่องปลูกที่โปรง
กวาดินธรรมดา
ฤดูปลูก
กล ว ยไม ส กุ ล นี้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตแบบ sympodial มี ว งจรชี วิ ต แห ง การเจริ ญ เติ บ โต
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลในรอบป การขยายพันธุโดยการแบงกอ ควรตัดแบงแยก
ในฤดูที่กลวยไมเริ่มมีการแตกหนอมากที่สุด ซึ่งแสดงวา สภาพแวดลอมธรรมชาติในขณะนี้ เหมาะ
แกการแตกหนอ และควรสังเกตลําหนาลําหลัง กอที่มีลําหนาควรเหลือไวไมนอยกวา 3 ลํา ควร
ปลอยใหหนอซึ่งแตกใหมเจริญเปนหัว และเริ่มมีรากออนๆโผลมาใหเห็นเล็กนอย ซึ่งสภาพเชนนี้
จะถึงประมาณตนฤดูฝน จึงจะยกออกจากกระถางเดิมไปปลูกในกระถางใหมได
ภาชนะปลูก
กล ว ยไมส กุ ลนี้ เ ปน กลว ยไม ซึ่ง ตามธรรมชาติขึ้ น อยู กับพื้ น ดิน ดัง นั้น ภาชนะปลู ก อาจ
พิจารณาใชสิ่งใดก็ได เชน กระถางดินเผา กระถางซีเมนต หรือ กระถางเคลือบ เปนตน หากเปนตน
ที่แข็งแรง สมบูรณ ขนาดใกลออกดอก อาจปลูกลงแปลงได แตถาเปนลูกผสมตนขนาดเล็ก ลูกผสม
ที่ผสมขึ้นใหม หรือพันธุแปลกๆ หายากมีปริมาณนอย หรือเลี้ยงคอนขางยาก ควรปลูกลงกระถาง
เพื่อใหปลอดภัยจากโรคและแมลง และไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ
โรงเรือน
เรือนเลี้ยงกลวยไมสกุลนี้อาจแตกตางไดบางตามสภาพแวดลอม หากเปนสภาพทางภาคใต
ของประเทศไทย ซึ่งมีฤดูการชุมชื้นยาวนาน อาจไมตองมีการบังรมเงามากนัก ยิ่งเปนพันธุที่เลี้ยง
งาย ปลูกลงแปลง หรืออยูใกลบริเวณที่มีไอชื้นและเย็นจากตนไมใหญ อาจปลูกกลางแจงใหไดรับ
แสงแดดเต็มที่ จะเจริญงอกงามใหดอกดีมาก แตถาเปนบริเวณซึ่งมีภูมิประเทศรอน คอนขางแหง
แลง หรือมีฤดูฝนไมยาวนาน อาจจะตองทําหลังคาระแนงบังรมใหบาง ถาเปนตนขนาดเล็กหรือลํา
หลังของตนพันธุดีซึ่งแยกจากตนเดิม ตนที่กําลังฟนตัว หรือเปนตนที่เลี้ยงคอนขางยาก อาจจะตอง
ทํา โรงเรื อน ปรั บ ระแนงหลั ง คาให แ สงละเอี ย ดและร ม เย็น พอสมควร หากเป น ตน ขนาดที่ ไ ม
แข็งแรงมากนักหรือตนขนาดเล็ก อาจตองพิจารณาทําหลังคากระจกใสบังฝนไวภายในโรงเรือน
สําหรับการเก็บกลวยไมไวในโรงเรือนนั้น เนื่องจากเปนกลวยไมดิน กระถางและเครื่องปลูกยอมมี
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น้ําหนักมากพอสมควร การตั้งโตะนับวาเหมาะสมที่สุด และควรทําโตะเตี้ยๆ เพื่อใหการปฏิบัติ
รักษาสามารถกระทําไดสะดวกและทั่วถึง
เครื่องปลูก
การเตรียมเครื่องปลูก จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ความโปรงตัวระบายน้ําไดดี อุม
ความชื้นไวไดเหมาะสม มีอาหารพืชพอสมควร และมี สภาพที่อํานวยใหรากเจริญงอกงามได
สะดวก หากใชกระถาง ควรจัดขนาดของกระถางใหเหมาะสมกับขนาดตน ไมควรใชกระถางขนาด
ใหญเกินไป เพราะจะทําใหเครื่องปลูกชื้นเกินไป ควรใชเครื่องปลูกที่โปรงมีสภาพอํานวยใหแกการ
ระบายน้ําไดดี ใสรองกนกระถางชั้นลาง เชน อิฐมอญทุบและใชตะแกรงลวดตาขายรอนเอาเฉพาะ
กอนที่มีขนาดเสมอกัน สวนเครื่องปลูกชั้นถัดขึ้นมา จะพิจารณาใชอิฐหรืออิฐผสมถานขนาดเล็ก ซึ่ง
ผานการรอนดวยตะแกรงมาแลว สวนชั้นบนนั้นมีการใชใบไมผุ ใบไมแหงสับหรือบดใหเปนชิ้น
เล็กๆผสมกับขี้วัวหรืออิฐ เปนตน
การขยายพันธุกลวยไม
การขยายพันธุกลวยไมสามารถแบงออกได 2 วิธี คือ
1. การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ คือ การขยายพันธุดวยการผสมเกสร ซึ่งมีการพัฒนาใน
รังไขไปเปนผล ในกลวยไมเรียกวา ฝก แลวจึงนําเมล็ดที่อยูในฝกของกลวยไมมา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหเพื่อใหงอกเปนตนกลวยไมตอไป แมวาการเพาะเมล็ด
จะทําใหไดตนกลวยไมขึ้นมาใหม และมีจํานวนมากก็ตาม แตผลของการเพาะเมล็ดยัง
แสดงลักษณะตางๆ ที่ผิดเพี้ยนไปจากตนแมพันธุและพอพันธุ ตนกลวยไมที่ไดจากการ
เพาะเมล็ดอาจมีลักษณะที่แตกตางหรือผิดแปลกไปในทางที่ดีกวาหรือไมก็ได เชนการ
ผสมเกสรระหวางกลวยไมพันธุแทจะไดลูกผสมที่มีลักษณะเหมือนเดิมและการผสม
เกสรระหวางกลวยไมพันธุลูกผสมจะไดลูกผสมที่มีลักษณะตางๆตามความซับซอน
ของยีนพอพันธุและแมพันธุ (สุชาดา, 2547)
2. การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ คือ การนําเอาสวนใดสวนหนึ่งของกลวยไมที่ไมใชฝก
ไปขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณ ผลดีของการขยายพันธุโดยวิธีนี้ คือ จะไดตนใหมที่ไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พันธุเดิม และมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม ซึ่งเปนขอดี
สําหรับการขยายพันธุกลวยไมที่มีลักษณะดีอยูแลว เชนการตัดยอดของกลวยไมที่มี
การเจริญเติบโตแบบ monopodial การตัดแยกลําหนา ลําหลัง และ กิ่งตะเกียงของ
กลวยไมที่มีการเจริญเติบโตแบบ sympodial (สุชาดา, 2547) สวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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โดยนําตายอด และตาขางมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะหเหลว วิธีการนี้เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา การปนตา (ครรชิต, 2547)
การปรับปรุงพันธุ
การปรับปรุงพันธุพืชแบบมาตรฐาน (conventional breeding) เปนการคัดเลือกเมล็ดจากตน
พืชที่มีลักษณะที่ดีที่สุดที่ตองการ นําเมล็ดมาปลูกและเก็บเกี่ยวในรุนตอไป แตวิธีการนี้เปนการ
คั ด เลื อ กพั น ธุ ที่ ช า และลั ก ษณะส ว นใหญ มั ก ได รั บ ผลกระทบจากสิ่ ง แวดล อ มและระยะการ
เจริญเติบโตของพืช การพัฒนาการคัดเลือกพืชโดยใชเครื่องมือระดับโมเลกุล (molecular technique)
ซึ่งไมไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมและระยะการเจริญเติบโตของพืช จึงถูกนํามาใชประโยชน
มากมายเพื่อชวยยนระยะเวลาหารคัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืช นอกจากนั้นแลวพืชที่ไดรับการ
คัดเลือกยังนํามาทดสอบปลูกในพื้นที่ที่ไมต องการพื้นที่มากอี กด วย งานระดั บโมเลกุลจะชว ย
คัดเลือกพันธุชนิดที่มีองคประกอบของยีนที่เหมาะที่สุดในการแสดงออกใหไดผลผลิตตามตองการ
(อมรา, 2546; อรรัตน, 2548)
ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid)
ดีเอ็นเอเปนแหลงเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในรูปของยีนซึ่งควบคุมกิจกรรม
ภายในเซลล รวมทั้งการถายทอดขอมูลจากเซลลหนึ่งไปเซลลหนึ่ง การเรียงตัวของนิวคลีโอไทดที่
แตกตางกันทําใหเกิดความหลากหลาย และ สรางความแตกตางในพืชแตละชนิด (สุรีพร, 2546)
เครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker)
เทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker technique) เปนเครื่องหมายที่ใชใน
การตรวจสอบหรื อ บอกตํ า แหน ง โมเลกุ ล ภายในเซลล ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ซึ่ ง ไม ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
สภาพแวดลอม และระยะการเจริญเติบโตของพืช จึงถูกนํามาใชประโยชนมากมายในการปรับปรุง
พันธุพืช เชน การจัดจําแนกพืชและการศึกษาความหลากหลายของพืช (อรรัตน, 2548) เครื่องหมาย
โมเลกุลที่ใชกันทั่วไปมี 2 ชนิดคือ โปรตีน (ในรูปไอโซไซม) และกรดนิวคลีอิค (ในรูปของ
ดีเอ็นเอ) (สุคนทิพย, 2546)
1. เครื่องหมายโปรตีน (protein marker)
การตรวจสอบโดยแยกโมเลกุลของโปรตีนดวยเทคนิคอิเล็ กโตรโฟรีซิสแลวย อมแถบ
โปรตีนจําเพาะโดยใชสารที่เหมาะสม ขอดี คือสามารถตรวจไดหลายตําแหนง คาใชจายไมสูง แตมี
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ขอจํากัด คือจํานวนยีนที่ตรวจสอบไดยังมีไมมากนัก ไมกระจายครอบคลุมทั้งจีโนม และเกี่ยวของ
กับการแสดงออกของยีน จึงตองเลือกเนื้อเยื่อและระยะเวลาที่เหมาะสมในการวิเคราะห ผลที่ได
ขึ้นอยูกับชนิดของเนื้อเยื่อ ระยะการเจริญเติบโต และสิ่งแวดลอม
ไอโซไซม หรือ ไอโซเอนไซม จัดเปนตัวระบุตําแหนงชนิด co-dominant markerใชใน
ระยะแรกของงานวิจัยเพื่อจําแนกความแตกตางระหวางพันธุ การใชเทคนิคนี้ยังพบขอจํากัดในการ
ตรวจสอบเพื่อจําแนกพันธุและลูกที่เกิดจากการผสมขาม (Gallacher et al., 1995) นอกจากนี้ยังพบ
ดวยวาเครื่องหมายไอโซไซม ไมเปนโพลีมอรฟซึมและมักใหผลแตกตางกันในหองปฏิบัติการที่
แตกตางกัน (Glaszmann et al., 1988) การแปลผลทางพันธุกรรมของขอมูลที่ไดจากการทําไอโซ
ไซมในพืชที่เปน highly polyploid บอยครั้งมีความซับซอน จึงไมสามารถที่จะแปลผลความผันแปร
ที่มีอยูมากนี้ได ซึ่งเปนขอจํากัดในการใชไอโซไซมในการตรวจสอบระหวางพันธุ
2. เครื่องหมายดีเอ็นเอ (DNA marker)
การศึกษาเครื่องหมายดีเ อ็นเอมีวัตถุประสงคเ พื่อบงชี้ความหลากหลายทางพันธุกรรม
(genetic diversity) การตรวจสอบพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเอมีขอดีกวาการตรวจสอบในระดับ
โปรตีน เนื่องจากโมเลกุลของดีเอ็นเอมีความเสถียรกวาจึงเก็บไดนานกวา สามารถวิเคราะหจาก
ตัวอยางที่เก็บไวเปนเวลานานได เนื่องจากดีเอ็นเอเปนองคประกอบที่มีอยูในเซลลเกือบทุกเซลลใน
ปริมาณเทากัน จึงสามารถตรวจสอบจากเนื้อเยื่อ ระยะการเจริญเติบโตหรือสภาพทางสรีรวิทยาที่
ตางกันไดโดยไมขึ้นกับสภาพแวดลอม สามารถตรวจสอบดีเอ็นเอจากสวนที่เปนยีนหรือไมใชยีน มี
หรือไมมีการแสดงออก จึงตรวจสอบไดโดยไมจํากัด ครอบคลุมทั้งจีโนม ประกอบกับมีวิธีการ
ตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอที่หลากหลาย ทําใหการใชดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายทําไดอยาง
กวางขวางประยุกตใชในงานดานตางๆ ไดไมจํากัด (สุรินทร, 2545)
เครื่องหมายดีเอ็นเอที่นิยมนํามาใชในการปรับปรุงพันธุพืช ไดแก เครื่องหมาย RAPD
(William et al., 1990) เครื่องหมาย AFLP (Vos et al., 1995) และ เครื่องหมาย Microsatellite หรือ
SSR เปนตน (สุรีพร, 2546)
การคนหายีนที่มีการแสดงออกแตกตางกันดวยเทคนิค differential display
ดีดีอารที-พีซีอาร (Differential display reverse transcription PCR, DDRT-PCR) เปน
เทคนิคทางพันธุศาสตรโมเลกุลที่มีศักยภาพสูงในการคนหายีนที่แสดงออกแตกตางกันโดยสามารถ
ใชในการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนระหวางเซลลหรือเนื้อเยื่อ (Liang and Pardee, 1992)
ประกอบดวยขั้นตอนของการสังเคราะหซีดีเอ็นเอจากเอ็มอารเอ็นเอโดยใช anchored primer และ
เอนไซม reverse transcriptase ตามดวยการคัดกรองแถบซีดีเอ็นเอดวย random arbitrary primer ซึ่ง
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ผลิตภัณฑพีซีอารดังกลาวถูกนําไปแยกความแตกตางโดย polyacrylamide gel electrophoresis
(ภาพที่ 2) และตัดแถบที่นาสนใจเพื่อวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดตอไป
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการประยุกตใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร
เทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร สามารถใชในการจําแนกการแสดงออกของยีนที่แตกตางกันไดทั้ง
ใน พืช สัตว แมลง และจุลินทรีย และเปนที่นิยมเนื่องจากสามารถปฏิบัติงานไดงายและไดผลดี
(Chen et al., 2004) มีการนําเทคนิคดังกลาวมาประยุกตใชในพืชเพื่อตรวจหายีนที่ควบคุมหรือ
เกี่ยวของกับลักษณะทางสรีรวิทยาเชน
Ogihara et al. (1998) ศึกษาการแสดงออกของยีนที่จําเพาะตอการสรางรวงของขาวสาลี
โดยสกัดอารเอ็นเอจากรวงขาวสาลี ใบแก เกสรเพศผู เกสรเพศเมีย รังไข และราก คัดเลือกไพรเมอร
แบบสุม 76 ชนิด พบวามีไพรเมอร 13 ชนิด ที่ใหแถบที่มีความจําเพาะเจาะจงตอรวงขาวสาลี จึงได
โคลนแถบเหลานี้และวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด พบวามีความคลายคลึงกับยีน LEAFY และ
APETALA1 ใน Arabidopsis ที่เกี่ยวของกับการสรางเนื้อเยื่อเจริญ และยังคลายกับยีน UFO ซึ่งเปน
ยีนที่จําเพาะตอการสรางดอกใน Arabidopsis
นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารเพื่อศึกษายีน CONSTANS (CO) ซึ่งรวมถึงยีน
PnCO ที่มีการแสดงออกตอบสนองตอการชักนําการออกดอกใน Pharbitis nil ผลการศึกษาพบวา
ระดับการแสดงออกของยีน PnCO ถูกกระตุนดวยชวงแสง โดยระดับของ PnCO จะสูงเมื่อมีชวง
กลางคืนมากกวา 14 ชม. แตระดับของ PnCO จะลดต่ําลงเมื่อชวงมืดนอยกวา 12 ชม.
(Liu et al., 2002)
เทคนิ ค นี้ ยั ง สามารถใช ใ นการศึ ก ษาการแสดงออกของยี น ภายใต ส ภาวะเครี ย ด โดย
Park et al. (2003) ไดคัดแยกซีดีเอ็นเอเพื่อศึกษายีนที่จําเพาะตอการตอบสนองตอความเครียดจาก
การขาดน้ําในพริก ซึ่งผลการศึกษาพบการแสดงออกของยีน Ca-LEAL1 ที่ทําหนาที่ตอบสนองตอ
ความเครียดที่เกิดจากการขาดน้ําและความเค็ม รวมถึงกลไกการตอบสนองเมื่อเกิดบาดแผล
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ภาพที่ 2 ไดอะแกรม เทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร ( ดัดแปลงจาก : Liang et al., 2006)
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ในการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน pyruvate decarboxylase ในสตรอเบอรรี่ 2 พันธุ
ชวงระยะการเจริญเติบโต การสุก หลังการเก็บเกี่ยว และภายใตความเครียด พบวาสตรอเบอรรี่มีการ
แสดงออกของยีนตางไปจากพืชชั้นสูงอื่น คือยีน Fapdc1 และ Fapdc3 และไดเปรียบเทียบการ
แสดงออกของยีนทั้งสองโดย Northern blot และ RT-PCR ผลการทดลองพบวามีการแสดงออกของ
ยีนทั้งสอง ที่แตกตางกันในระยะการเจริญเติบโต และระหวางกระบวนการสุกของผล แตยีนทั้งสอง
มี ก ารแสดงออกที่ เ หมือ นกัน ในการตอบสนองต อ ความเครี ย ด และในระยะหลั ง การเก็บ เกี่ ย ว
(Moyano, 2003)
มีการใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารศึกษายีนจําเพาะที่ตอบสนองตอการขาดน้ําในรากถั่ว
(Phaseolus vulgaris L.) โดย Torres et al. (2006) ไดสกัดอารเอ็นเอจากปลายรากถั่วที่ปลูกในสภาพ
aeroponic แลวทําใหเกิดสภาวะขาดน้ํา เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมอยูในสภาวะขาดน้ํา ผลการทดลอง
พบแถบซีดีเอ็นเอที่นาสนใจจากการทําดีดีอารที-พีซีอารถึง 1200 แถบ ซึ่ง 8.7% ของแถบที่พบเปน
แถบที่เกิดจากตัวอยางที่ถูกกระตุนโดยการขาดน้ํา การโคลนแถบซีดีเอ็นเอจํานวน 42 แถบ และ
เลือกมา 20 โคลนเพื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนโดยวิธีการ northern analysis พบวา 16 โคลน
มีการแสดงออกของยีนที่ควบคุมโดย ABA กอนการขาดน้ํา และอีก 4 โคลนพบยีนที่ตอบสนองตอ
การขาดน้ํา ซึ่งคาดวานาจะเกี่ยวของกับการตอบสนองตอการขาดน้ําในรากถั่ว
Tessitori et al. (2007) ไดใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารในการศึกษาการแสดงออกของยีนใน
ใบสม (Citrus medica) ที่ถูกเขาทําลายโดยเชื้อ Citrus viroids III (CVd - III) พบยีนที่ตรวจสอบได
ทั้งหมด 18 ยีน โดย 13 ยีน มีการแสดงออกเพิ่มขึ้นเมื่อถูกเขาทําลายโดยไวรอยด ในขณะที่อีก 5 ยีน
มีการแสดงออกที่ลดลง โดยยีนที่แสดงออกลดลงนั้นสวนใหญจะเกี่ยวของกับการตานทานตอ
ความเครี ย ด การส ง สั ญ ญาณ การขนส ง กรดอะมิ โ น และการสร า งผนั ง เซลล ส ว นยี น ที่ มี ก าร
แสดงออกเพิ่มขึ้น เปนยีนที่เกี่ยวของกับการกดการทํางานของ RNA silencing (RGS) gene และเปน
transcription factors ในการสงสัญญาณกระตุนเมื่อเกิดความเครียด
ชนกขวัญและคณะ (2550) ไดศึกษาการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวของกับ
การสรางสารออกฤทธิ์ในรากและใบของหนอนตายหยาก โดยวิธีดีดีอารที-พีซีอาร ดวยการสกัดอาร
เอ็นเอจากสวนรากและใบ จากนั้นใชอารเอ็นเอเปน template ในการสรางสายซีดีเอ็นเอโดยใช
เอนไซม reverse transcriptase เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอดวยเทคนิคพีซีอาร กับไพรเมอร 2 ชุดคือ
anchored primer จํานวน 10 ชนิด (A1 - A10) และ arbitrary primer จํานวน 26 ชนิด (ZP1 - ZP26)
พบวามีคูไพรเมอร 2 กลุมคือ A1 A4 A7 คูกับ ZP6 และ A1 A4 A7 คูกับ ZP8 พบแถบดีเอ็นเอที่
จําเพาะกับปลายรากและใบ จากนั้นเลือกแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกันระหวางรากและใบจํานวน 3
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แถบ หาลําดับนิวคลีโอไทดดวยวิธี directed-PCR พบวาลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดจากทั้ง 3 แถบไม
ตรงกับลําดับนิวคลีโอไทดของยีนใดในฐานขอมูล GenBank
การใชประโยชนของเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร ในการศึกษาการแสดงออกของยีนในไมดอก
ชนิดตางๆ เชน ในกลวยไม Yu and Goh (2000) ไดศึกษาการแสดงออกของยีนที่แตกตางกันใน
ระหวางออกดอกของลูกผสม Dendrobium Madame Thong-in เพื่อจําแนกยีนที่แสดงออกใน
เนื้ อ เยื่ อเจริญ ปลายยอดในระหวา งการเปลี่ย นแปลงระยะการเจริ ญเติบ โตทางใบไปเป น ระยะ
สืบพันธุ ไดโคลนของซีดีเอ็นเอมาทั้งหมด 53 โคลนที่แสดงออกในเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด และอีก
16 โคลนที่แสดงออกในเนื้อเยื่อที่กําลังพัฒนาไปเปนปลายยอด เมื่อวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
พบวามี 5 โคลนที่เปน transcription factors ของ MADS-box gene of the AGL2 subfamily และ
class 1 knox gene
นอกจากนั้ น แล ว การศึ ก ษาการแสดงออกของยี น ที่ ต า งกั น ในดอกตู ม ของกล ว ยไม
Calanthe discolor และ C. sieboldii เพื่อศึกษายีน non-redundant differentially expressed genes
(DEGs) ทั้ง 66 ชนิด ซึ่งเปนยีนที่มีการแสดงออกในระหวางการพัฒนาของดอก และสัมพันธกับ
ลักษณะของดอก Calanthe ผลการทดลองพบยีน 26 และ 40 DEGs มีการแสดงออกใน C. discolor
และ C. sieboldii ตามลําดับ ซึ่งอาจเกี่ยวของกับการชักนําการสงสัญญาณ metabolic parthway และ
การสงสัญญาณฮอรโมน ขอมูลเหลานี้ชวยใหเราเขาใจกลไกการพัฒนาดอก และมีประโยชนตอการ
ปรับปรุงพันธุกลวยไม Calanthe ตอไป (Park et al., 2009)
การแสดงออกของยีนที่ตางกันในดอกเบญจมาศภายใตความเครียดจากเสียง โดยเทคนิคดีดี
อารที-พีซีอาร พบแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกัน 6 แถบ ขนาดตั้งแต 200-600 bp และมี 3 แถบ ไดแก
SA3 SG7-1 และ CA2 ที่ใหผลบวกในการทํา Northern blot ขนาด 270 580 และ 370 bp ตามลําดับ
ผลการทดลองพบวาแถบ SA3 และ SG7-1 มีการแสดงออกเดนชัดเมื่อถูกกระตุนดวยคลื่นเสียง แต
แถบ SG7-1 มีการแสดงออกที่มากกวา สวนแถบ CA2 ถูกยับยั้งโดยคลื่นเสียงไมใหแสดงออก สรุป
ไดวา การแสดงออกของยีนถูกกระตุนหรือยับยั้งไดดวยเสียง (Hongbo et al., 2008)
การใชเทคนิคดีดี อาร ที-พีซีอารในการศึกษาในพืชอื่น ๆ เชน การศึกษาแผนที่ก ายภาพ
พันธุกรรมที่ควบคุมขนาดของรากและการคนหายีนที่เกี่ยวของกับความสามารถชอนไชของราก
ขาวบนโครโมโซมแทงที่ 4 โดยใชเครื่ องหมายโมเลกุลชนิดอารเอฟแอลพีรวมกับเทคนิค
ดีดีอารที-พีซีอาร ซึ่งผลการวิจัยนี้ทําใหเกิดความเขาใจยีนที่ทําหนาที่ควบคุมการเจริญเติบโตของ
รากขาวมากยิ่งขึ้น (วราพงษ, 2551) รวมถึงการศึกษาการแสดงออกของยีนที่แตกตางกันที่สัมพันธ
กับการตานทานโรค yellow rust ในขาวสาลีโดยใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร โดยไดปลูกเชื้อของ
โรค yellow rust 2 สายพันธุคือ Puccinia striiformis f. sp. tritici ชนิดที่มีพิษและไมมีพิษ ทําการ
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ตรวจสอบการแสดงออกของยีนโดยดูจากแถบที่แตกตาง จากเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร พบการ
แสดงออกของยีนที่แตกตางกันทั้งหมด 33 ยีน และนํามาศึกษาเชิงคุณภาพดวย qRT-PCR พบแถบที่
มีผลตอการชักนําการแสดงออกของโรค สวนอีก 1 แถบยังไมพบขอมูลในฐานขอมูล NCBI จึงคาด
วาจะเปนการคนพบลําดับเบสใหมในขาวสาลี จากขอมูลที่ไดพบยีนที่เกี่ยวของคือ cyclophilin like
protein และ ubiquitin-conjugating enzyme (E2) หรือ Rad6 ซึ่งยีนนี้มีการแสดงออกใน
กระบวนการ ubiquitinylation ใน programmed cell death ซึ่งแสดงออกตานทานตอโรค yellow rust
(Bozkurt et al., 2007)

