
บทที่ 2 
 

ตรวจเอกสาร 
 

  กลวยไมเอ้ืองดินใบหมาก (Spathoglottis spp.) จัดอยูในวงศ Orchidaceae วงศยอย 
Epidendroideae เผา Arethuseae เผายอย Bletiinae (Beaman et al., 2001) ช่ือสกุล Spathoglottis 
ตั้งข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1825 โดย Carl Ludwig Von Blume ช่ือสกุลมีรากศัพทมาจากภาษากรีก 2 คํา คือ 
คําวา spathe แปลวา ชอน และ glotta แปลวา ล้ิน หมายถึงรูปทรงของกลีบปากมีลักษณะคลายล้ิน 
(สลิล, 2549) เปนกลวยไมอีกสกุลท่ีนิยมปลูกเล้ียงกันอยางแพรหลาย กลวยไมสกุลนี้มีจํานวน
มากกวา 40 ชนิด (species) มีการเจริญเติบโตแบบ sympodial ถ่ินกําเนิดอยูในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต มีการแพรกระจายต้ังแตทางตอนเหนือของอินเดีย ศรีลังกา ทางตอนใตของจีน มาเลเซีย ไทย 
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ปาปวนิวกินี ออสเตรเลีย และหมูเกาะแปซิฟก กลวยไมสกุลนี้มีความสําคัญ
ในประเทศไทยและเปนท่ีรูจักในวงการกลวยไมท่ัวโลก  
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

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

ใบ ใบยาวเรียวแหลมคลายหอกและปลายใบพับลง อาจมีความยาวไดถึง 1 เมตร กวาง 
3-6 ซม. และมีรอยจีบหลายรอยขนานเรียงถ่ีกันจากโคนถึงปลายใบคลายตนออน
ของพวกปาลม 

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

ดอก กลีบดอกมีขนาดเทาๆกัน มีสีขาว สีเหลือง สีแดง จนถึงสีมวง (สลิล, 2549)       
กลีบเล้ียงแยกออกจากกันอยางอิสระ มีขนาดเทากัน กลีบปากอยูดานลาง ไมมี
เดือย เคล่ือนไหวไมได แผนกลีบปากมี 3 แฉกเดนชัด ปลายกลีบปากผายออก 
กลีบปากสวนกลางรูปคลายชอน โคนกลีบปากแคบ สองขางโคนกลีบมีเข้ียวเล็ก
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
ท้ังป ดอกทยอยบานพรอมกันเปนชุดๆ และบานติดตอกันไดนาน 3-6 เดือน 
แลวแตชนิดพันธุ (ระพี, 2516; อบฉันท, 2549) 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1 ดอกกลวยไมเอ้ืองดินใบหมาก 
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กลวยไมเอ้ืองดินใบหมากท่ีใชในงานวิจัย  
 

1. Spathoglottis plicata Blume. มีช่ือเรียกในประเทศไทยหลายช่ือ เชน วานจุก มวงพิศ
มร เอ้ืองดิน หรือกระเทียมปา ลักษณะหัวเปนรูปไข ขนาด 3-5 ×  2-3 ซม. มีแนวปลอง
ท่ีชัดเจน สวนบนของหัวมีโคนกาบใบหุมใบเปนแถบยาวต้ังแต 1 ม. ขึ้นไป กวาง 2-6 
ซม. แผนใบคอนขางบางแตแข็ง ดอกเกิดท่ีปลายชอคอนขางแนน ทยอยบานเปน
เวลานาน กานดอกยาว 3-4 ซม. มีใบประดับสีมวงรองรับ ขนาดดอก 2-4 ซม. กลีบปาก
ส้ัน และผอม แตสีเขมกวากลีบอ่ืน มีสีหลากหลายต้ังแต สีมวง มวงออน ชมพู ไป
จนถึงสีขาว เปนกลวยไมท่ีไมท้ิงใบ และสรางหัวใหมออกไปเร่ือยๆ มีดอกเกือบตลอด
ป พบข้ึนตามดินรวนและท่ีมีความชุมช้ืนตามปาโปรง ทางภาคตะวันออกเฉียงใตและ
ภาคใต ของประเทศไทย (อบฉันท, 2549) 

2. Spathoglottis affinis de Vriese ช่ือเรียกในประเทศไทย คือ หัวขาวเหนียว เหลืองพิศมร 
หรือตาลเด่ียว หัวมีลักษณะแปนมีรูปรางท่ีไมแนนอน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.5-3 
ซม. ผิวเรียบมีเยื่อบางใสคลุม ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ มีลักษณะเปนรอยพับจีบตาม
ความยาวของใบ ชอดอกเกิดจากตาขาง ยาว 20-40 ซม. กานชอกลมผอมแตแข็งแรง มี
ใบประดับเล็ก ๆ ติดเปนระยะ ดอกในชอโปรงเกิดจากกลางชอข้ึนไป กานดอกยาว     
2-3 ซม. ขนาดดอก 2.5-3 ซม.  กลีบสีเหลือง หรือมีขีดสีมวงท่ีโคนกลีบกลาง กลีบปาก
ตรงสวนโคนมีรอยคอด มีตุมเนื้อเยื่อ รูปเกือบกลม 2 ตุม ผลแหงรูปขอบขนาน ในฤดู
แลงจะพักตัวเหลือแตหัว ในฤดูฝนจะสรางใบ และดอก มีลักษณะคลายเอ้ืองดินลาว (S. 
pubescens Lindl.) มาก ออกดอกในเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน แหลงท่ีพบใน
ประเทศไทย ตามปาโปรง หรือชายปาตามลานหินท่ีมีน้ําซับเกือบทุกภาคของประเทศ
ไทยยกเวนภาคกลาง (อบฉันท, 2549) 

3. Spathoglottis petri ใบมีลักษณะเปนแถบยาว 2-3 ใบ ขนาด 30-70 × 2.5-8 ซม. ชอดอก
ยาวไดถึง 70 ซม. ดอกเกิดท่ีปลายชอดอก ออกดอกไดมากท่ีสุดถึง 20 ดอก ซ่ึงดอกมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-4 ซม. มีสีมวงออน ชมพู ถึง บานเย็น สามารถเจริญเติบโต
ไดตามทุงหญาเปด หรือสนามหญา พบไดทางมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต ประเทศ
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด (La Croix, 2008) 
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การปลูกเล้ียงกลวยไมเอ้ืองดินใบหมาก (ระพี, 2516) 
เนื่องจากกลวยไมเปนพืชวงศใหญมีท้ังชนิดท่ีเปนกลวยไมดินและกลวยไมอากาศจึงนับได

วา เปนพืชท่ีมีขอบเขตอยูระหวางสภาพพื้นดินกับสภาพบนหิน หรือบนตนไม ดังนั้น กลวยไมท่ี
ข้ึนอยูกับพื้นดิน จึงมีความโนมเอียงไปในทางท่ีตองการอากาศมากกวาตนไมท่ีอาศัยพื้นดินท่ัวๆไป 
ผูปลูกกลวยไมเอ้ืองดินใบหมาก จึงตองมีความประณีตละเอียดลออในการเตรียมเคร่ืองปลูกท่ีโปรง
กวาดินธรรมดา 

ฤดูปลูก  
กลวยไมสกุลนี้ มีการเจริญเติบโตแบบ sympodial มีวงจรชีวิตแหงการเจริญเติบโต

สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลในรอบป การขยายพันธุโดยการแบงกอ ควรตัดแบงแยก
ในฤดูท่ีกลวยไมเร่ิมมีการแตกหนอมากท่ีสุด ซ่ึงแสดงวา สภาพแวดลอมธรรมชาติในขณะน้ี เหมาะ
แกการแตกหนอ และควรสังเกตลําหนาลําหลัง กอท่ีมีลําหนาควรเหลือไวไมนอยกวา 3 ลํา ควร
ปลอยใหหนอซ่ึงแตกใหมเจริญเปนหัว และเร่ิมมีรากออนๆโผลมาใหเห็นเล็กนอย ซ่ึงสภาพเชนนี้
จะถึงประมาณตนฤดูฝน จึงจะยกออกจากกระถางเดิมไปปลูกในกระถางใหมได 

ภาชนะปลูก    
 กลวยไมสกุลนี้เปนกลวยไมซ่ึงตามธรรมชาติข้ึนอยูกับพื้นดิน ดังนั้นภาชนะปลูกอาจ
พิจารณาใชส่ิงใดก็ได เชน กระถางดินเผา กระถางซีเมนต หรือ กระถางเคลือบ เปนตน หากเปนตน
ท่ีแข็งแรง สมบูรณ ขนาดใกลออกดอก อาจปลูกลงแปลงได แตถาเปนลูกผสมตนขนาดเล็ก ลูกผสม
ท่ีผสมข้ึนใหม หรือพันธุแปลกๆ หายากมีปริมาณนอย หรือเล้ียงคอนขางยาก ควรปลูกลงกระถาง 
เพื่อใหปลอดภัยจากโรคและแมลง และไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ 

โรงเรือน 
 เรือนเล้ียงกลวยไมสกุลนี้อาจแตกตางไดบางตามสภาพแวดลอม หากเปนสภาพทางภาคใต
ของประเทศไทย ซ่ึงมีฤดูการชุมช้ืนยาวนาน อาจไมตองมีการบังรมเงามากนัก ยิ่งเปนพันธุท่ีเล้ียง
งาย ปลูกลงแปลง หรืออยูใกลบริเวณท่ีมีไอชื้นและเย็นจากตนไมใหญ อาจปลูกกลางแจงใหไดรับ
แสงแดดเต็มท่ี จะเจริญงอกงามใหดอกดีมาก แตถาเปนบริเวณซ่ึงมีภูมิประเทศรอน คอนขางแหง
แลง หรือมีฤดูฝนไมยาวนาน อาจจะตองทําหลังคาระแนงบังรมใหบาง ถาเปนตนขนาดเล็กหรือลํา
หลังของตนพันธุดีซ่ึงแยกจากตนเดิม ตนท่ีกําลังฟนตัว หรือเปนตนท่ีเล้ียงคอนขางยาก อาจจะตอง
ทําโรงเรือน ปรับระแนงหลังคาใหแสงละเอียดและรมเย็นพอสมควร หากเปนตนขนาดที่ไม
แข็งแรงมากนักหรือตนขนาดเล็ก อาจตองพิจารณาทําหลังคากระจกใสบังฝนไวภายในโรงเรือน 
สําหรับการเก็บกลวยไมไวในโรงเรือนนั้น เนื่องจากเปนกลวยไมดิน กระถางและเคร่ืองปลูกยอมมี



7 

 

น้ําหนักมากพอสมควร การตั้งโตะนับวาเหมาะสมท่ีสุด และควรทําโตะเต้ียๆ เพื่อใหการปฏิบัติ
รักษาสามารถกระทําไดสะดวกและท่ัวถึง 

เคร่ืองปลูก  
 การเตรียมเคร่ืองปลูก จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ความโปรงตัวระบายนํ้าไดดี อุม
ความช้ืนไวไดเหมาะสม มีอาหารพืชพอสมควร  และมีสภาพท่ีอํานวยใหรากเจริญงอกงามได
สะดวก หากใชกระถาง ควรจัดขนาดของกระถางใหเหมาะสมกับขนาดตน ไมควรใชกระถางขนาด
ใหญเกินไป เพราะจะทําใหเคร่ืองปลูกช้ืนเกินไป ควรใชเคร่ืองปลูกท่ีโปรงมีสภาพอํานวยใหแกการ
ระบายน้ําไดดี ใสรองกนกระถางช้ันลาง เชน อิฐมอญทุบและใชตะแกรงลวดตาขายรอนเอาเฉพาะ
กอนท่ีมีขนาดเสมอกัน สวนเคร่ืองปลูกช้ันถัดข้ึนมา จะพิจารณาใชอิฐหรืออิฐผสมถานขนาดเล็ก ซ่ึง
ผานการรอนดวยตะแกรงมาแลว สวนช้ันบนนั้นมีการใชใบไมผุ ใบไมแหงสับหรือบดใหเปนช้ิน
เล็กๆผสมกับข้ีวัวหรืออิฐ เปนตน  
 
การขยายพันธุกลวยไม 
การขยายพันธุกลวยไมสามารถแบงออกได 2 วิธี คือ 

1. การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ คือ การขยายพันธุดวยการผสมเกสร ซ่ึงมีการพัฒนาใน 
รังไขไปเปนผล ในกลวยไมเรียกวา ฝก แลวจึงนําเมล็ดท่ีอยูในฝกของกลวยไมมา
เพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะหเพื่อใหงอกเปนตนกลวยไมตอไป แมวาการเพาะเมล็ด
จะทําใหไดตนกลวยไมข้ึนมาใหม และมีจํานวนมากก็ตาม แตผลของการเพาะเมล็ดยัง
แสดงลักษณะตางๆ ท่ีผิดเพี้ยนไปจากตนแมพันธุและพอพันธุ ตนกลวยไมท่ีไดจากการ
เพาะเมล็ดอาจมีลักษณะท่ีแตกตางหรือผิดแปลกไปในทางท่ีดีกวาหรือไมก็ได เชนการ
ผสมเกสรระหวางกลวยไมพันธุแทจะไดลูกผสมที่มีลักษณะเหมือนเดิมและการผสม
เกสรระหวางกลวยไมพันธุลูกผสมจะไดลูกผสมท่ีมีลักษณะตางๆตามความซับซอน 
ของยีนพอพันธุและแมพันธุ (สุชาดา, 2547) 

2. การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ คือ การนําเอาสวนใดสวนหนึ่งของกลวยไมท่ีไมใชฝก
ไปขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณ ผลดีของการขยายพันธุโดยวิธีนี้ คือ จะไดตนใหมท่ีไม
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม พันธุเดิม และมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม ซ่ึงเปนขอดี
สําหรับการขยายพันธุกลวยไมท่ีมีลักษณะดีอยูแลว เชนการตัดยอดของกลวยไมท่ีมี
การเจริญเติบโตแบบ monopodial การตัดแยกลําหนา ลําหลัง และ กิ่งตะเกียงของ
กลวยไมท่ีมีการเจริญเติบโตแบบ sympodial (สุชาดา, 2547) สวนการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
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โดยนําตายอด และตาขางมาเพาะเล้ียงบนอาหารสังเคราะหเหลว วิธีการนี้เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา การปนตา (ครรชิต, 2547) 
 

การปรับปรุงพันธุ 
การปรับปรุงพันธุพืชแบบมาตรฐาน (conventional breeding) เปนการคัดเลือกเมล็ดจากตน

พืชท่ีมีลักษณะท่ีดีท่ีสุดท่ีตองการ นําเมล็ดมาปลูกและเก็บเกี่ยวในรุนตอไป แตวิธีการนี้เปนการ
คัดเลือกพันธุท่ีชา และลักษณะสวนใหญมักไดรับผลกระทบจากส่ิงแวดลอมและระยะการ
เจริญเติบโตของพืช การพัฒนาการคัดเลือกพืชโดยใชเคร่ืองมือระดับโมเลกุล (molecular technique) 
ซ่ึงไมไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมและระยะการเจริญเติบโตของพืช จึงถูกนํามาใชประโยชน
มากมายเพ่ือชวยยนระยะเวลาหารคัดเลือกและปรับปรุงพันธุพืช นอกจากนั้นแลวพืชท่ีไดรับการ
คัดเลือกยังนํามาทดสอบปลูกในพื้นท่ีท่ีไมตองการพื้นท่ีมากอีกดวย งานระดับโมเลกุลจะชวย
คัดเลือกพันธุชนิดท่ีมีองคประกอบของยีนท่ีเหมาะท่ีสุดในการแสดงออกใหไดผลผลิตตามตองการ 
(อมรา, 2546; อรรัตน, 2548) 
 
ดีเอ็นเอ (deoxyribonucleic acid) 
 ดีเอ็นเอเปนแหลงเก็บขอมูลทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตในรูปของยีนซ่ึงควบคุมกิจกรรม 
ภายในเซลล รวมท้ังการถายทอดขอมูลจากเซลลหนึ่งไปเซลลหนึ่ง การเรียงตัวของนิวคลีโอไทดท่ี
แตกตางกันทําใหเกิดความหลากหลาย และ สรางความแตกตางในพืชแตละชนิด (สุรีพร, 2546)  
 
เคร่ืองหมายโมเลกุล (molecular marker) 

 เทคนิคเคร่ืองหมายโมเลกุล (molecular marker technique) เปนเคร่ืองหมายท่ีใชใน
การตรวจสอบหรือบอกตําแหนงโมเลกุลภายในเซลลของส่ิงมีชีวิตซ่ึงไมไดรับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอม และระยะการเจริญเติบโตของพืช จึงถูกนํามาใชประโยชนมากมายในการปรับปรุง
พันธุพืช เชน การจัดจําแนกพืชและการศึกษาความหลากหลายของพืช (อรรัตน, 2548) เคร่ืองหมาย
โมเลกุลที่ใชกันท่ัวไปมี 2 ชนิดคือ โปรตีน (ในรูปไอโซไซม) และกรดนิวคลีอิค (ในรูปของ           
ดีเอ็นเอ) (สุคนทิพย, 2546) 

 
1. เคร่ืองหมายโปรตีน (protein marker) 
การตรวจสอบโดยแยกโมเลกุลของโปรตีนดวยเทคนิคอิเล็กโตรโฟรีซิสแลวยอมแถบ

โปรตีนจําเพาะโดยใชสารท่ีเหมาะสม ขอดี คือสามารถตรวจไดหลายตําแหนง คาใชจายไมสูง แตมี
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ขอจํากัด คือจํานวนยีนท่ีตรวจสอบไดยังมีไมมากนัก ไมกระจายครอบคลุมท้ังจีโนม และเกี่ยวของ
กับการแสดงออกของยีน จึงตองเลือกเนื้อเยื่อและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห ผลท่ีได
ข้ึนอยูกับชนิดของเนื้อเยื่อ ระยะการเจริญเติบโต และส่ิงแวดลอม 

        ไอโซไซม หรือ ไอโซเอนไซม จัดเปนตัวระบุตําแหนงชนิด co-dominant markerใชใน
ระยะแรกของงานวิจัยเพื่อจําแนกความแตกตางระหวางพันธุ การใชเทคนิคนี้ยังพบขอจํากัดในการ
ตรวจสอบเพื่อจําแนกพันธุและลูกท่ีเกิดจากการผสมขาม (Gallacher et al., 1995) นอกจากนี้ยังพบ
ดวยวาเครื่องหมายไอโซไซม ไมเปนโพลีมอรฟซึมและมักใหผลแตกตางกันในหองปฏิบัติการท่ี
แตกตางกัน (Glaszmann et al., 1988) การแปลผลทางพันธุกรรมของขอมูลท่ีไดจากการทําไอโซ
ไซมในพืชท่ีเปน highly polyploid บอยคร้ังมีความซับซอน จึงไมสามารถท่ีจะแปลผลความผันแปร
ท่ีมีอยูมากนี้ได ซ่ึงเปนขอจํากัดในการใชไอโซไซมในการตรวจสอบระหวางพันธุ 

2. เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ (DNA marker) 
การศึกษาเคร่ืองหมายดีเอ็นเอมีวัตถุประสงคเพื่อบงช้ีความหลากหลายทางพันธุกรรม 

(genetic diversity) การตรวจสอบพันธุกรรมในระดับดีเอ็นเอมีขอดีกวาการตรวจสอบในระดับ
โปรตีน เนื่องจากโมเลกุลของดีเอ็นเอมีความเสถียรกวาจึงเก็บไดนานกวา สามารถวิเคราะหจาก
ตัวอยางท่ีเก็บไวเปนเวลานานได เนื่องจากดีเอ็นเอเปนองคประกอบท่ีมีอยูในเซลลเกือบทุกเซลลใน
ปริมาณเทากัน จึงสามารถตรวจสอบจากเน้ือเยื่อ ระยะการเจริญเติบโตหรือสภาพทางสรีรวิทยาท่ี
ตางกันไดโดยไมข้ึนกับสภาพแวดลอม สามารถตรวจสอบดีเอ็นเอจากสวนท่ีเปนยีนหรือไมใชยีน มี
หรือไมมีการแสดงออก จึงตรวจสอบไดโดยไมจํากัด ครอบคลุมท้ังจีโนม ประกอบกับมีวิธีการ
ตรวจสอบเครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีหลากหลาย ทําใหการใชดีเอ็นเอเปนเครื่องหมายทําไดอยาง
กวางขวางประยุกตใชในงานดานตางๆ ไดไมจํากัด (สุรินทร, 2545) 

เคร่ืองหมายดีเอ็นเอที่นิยมนํามาใชในการปรับปรุงพันธุพืช ไดแก เคร่ืองหมาย RAPD 
(William et al., 1990) เคร่ืองหมาย AFLP (Vos et al., 1995) และ เคร่ืองหมาย Microsatellite หรือ 
SSR เปนตน (สุรีพร, 2546) 
 
การคนหายีนท่ีมีการแสดงออกแตกตางกันดวยเทคนิค differential display 
 ดีดีอารที-พีซีอาร (Differential display reverse transcription PCR, DDRT-PCR) เปน
เทคนิคทางพันธุศาสตรโมเลกุลท่ีมีศักยภาพสูงในการคนหายีนท่ีแสดงออกแตกตางกันโดยสามารถ
ใชในการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนระหวางเซลลหรือเนื้อเยื่อ (Liang and Pardee, 1992) 
ประกอบดวยข้ันตอนของการสังเคราะหซีดีเอ็นเอจากเอ็มอารเอ็นเอโดยใช anchored primer และ 
เอนไซม reverse transcriptase ตามดวยการคัดกรองแถบซีดีเอ็นเอดวย random arbitrary primer ซ่ึง



10 

 

ผลิตภัณฑพีซีอารดังกลาวถูกนําไปแยกความแตกตางโดย polyacrylamide gel electrophoresis   
(ภาพท่ี 2) และตัดแถบท่ีนาสนใจเพื่อวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทดตอไป 
 
รายงานการวิจัยเก่ียวกับการประยุกตใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร 

เทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร สามารถใชในการจําแนกการแสดงออกของยีนท่ีแตกตางกันไดท้ัง
ใน พืช สัตว แมลง และจุลินทรีย และเปนท่ีนิยมเนื่องจากสามารถปฏิบัติงานไดงายและไดผลดี 
(Chen et al., 2004) มีการนําเทคนิคดังกลาวมาประยุกตใชในพืชเพ่ือตรวจหายีนท่ีควบคุมหรือ
เกี่ยวของกับลักษณะทางสรีรวิทยาเชน  

 Ogihara et al. (1998) ศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีจําเพาะตอการสรางรวงของขาวสาลี 
โดยสกัดอารเอ็นเอจากรวงขาวสาลี ใบแก เกสรเพศผู เกสรเพศเมีย รังไข และราก คัดเลือกไพรเมอร
แบบสุม 76 ชนิด พบวามีไพรเมอร 13 ชนิด ท่ีใหแถบท่ีมีความจําเพาะเจาะจงตอรวงขาวสาลี จึงได
โคลนแถบเหลานี้และวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด พบวามีความคลายคลึงกับยีน LEAFY และ 
APETALA1 ใน Arabidopsis ท่ีเกี่ยวของกับการสรางเนื้อเยื่อเจริญ และยังคลายกับยีน UFO ซ่ึงเปน
ยีนท่ีจําเพาะตอการสรางดอกใน Arabidopsis 

นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารเพื่อศึกษายีน CONSTANS (CO) ซ่ึงรวมถึงยีน 
PnCO ท่ีมีการแสดงออกตอบสนองตอการชักนําการออกดอกใน Pharbitis nil ผลการศึกษาพบวา
ระดับการแสดงออกของยีน PnCO ถูกกระตุนดวยชวงแสง โดยระดับของ PnCO จะสูงเม่ือมีชวง
กลางคืนมากกวา 14 ชม. แตระดับของ PnCO จะลดตํ่าลงเม่ือชวงมืดนอยกวา 12 ชม.                  
(Liu et al., 2002) 

เทคนิคนี้ยังสามารถใชในการศึกษาการแสดงออกของยีนภายใตสภาวะเครียด โดย        
Park et al. (2003) ไดคัดแยกซีดีเอ็นเอเพื่อศึกษายีนท่ีจําเพาะตอการตอบสนองตอความเครียดจาก
การขาดน้ําในพริก ซ่ึงผลการศึกษาพบการแสดงออกของยีน Ca-LEAL1 ท่ีทําหนาท่ีตอบสนองตอ
ความเครียดท่ีเกิดจากการขาดน้ําและความเค็ม รวมถึงกลไกการตอบสนองเม่ือเกิดบาดแผล 
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ภาพท่ี 2  ไดอะแกรม เทคนคิดีดีอารที-พีซีอาร ( ดัดแปลงจาก : Liang et al., 2006) 
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3. Denaturing Polyacrylamide gel  
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ในการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน pyruvate decarboxylase ในสตรอเบอรร่ี 2 พันธุ 
ชวงระยะการเจริญเติบโต การสุก หลังการเก็บเกี่ยว และภายใตความเครียด พบวาสตรอเบอรร่ีมีการ
แสดงออกของยีนตางไปจากพืชช้ันสูงอ่ืน คือยีน Fapdc1 และ Fapdc3 และไดเปรียบเทียบการ
แสดงออกของยีนท้ังสองโดย Northern blot และ RT-PCR ผลการทดลองพบวามีการแสดงออกของ
ยีนท้ังสอง ท่ีแตกตางกันในระยะการเจริญเติบโต และระหวางกระบวนการสุกของผล แตยีนท้ังสอง
มีการแสดงออกท่ีเหมือนกันในการตอบสนองตอความเครียด และในระยะหลังการเก็บเกี่ยว 
(Moyano, 2003)   

มีการใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารศึกษายีนจําเพาะท่ีตอบสนองตอการขาดนํ้าในรากถ่ัว 
(Phaseolus vulgaris L.) โดย Torres et al. (2006) ไดสกัดอารเอ็นเอจากปลายรากถ่ัวท่ีปลูกในสภาพ 
aeroponic แลวทําใหเกิดสภาวะขาดนํ้า เปรียบเทียบกับกลุมท่ีไมอยูในสภาวะขาดน้ํา ผลการทดลอง
พบแถบซีดีเอ็นเอท่ีนาสนใจจากการทําดีดีอารที-พีซีอารถึง 1200 แถบ ซ่ึง 8.7% ของแถบท่ีพบเปน
แถบท่ีเกิดจากตัวอยางท่ีถูกกระตุนโดยการขาดนํ้า การโคลนแถบซีดีเอ็นเอจํานวน 42 แถบ และ
เลือกมา 20 โคลนเพ่ือตรวจสอบการแสดงออกของยีนโดยวิธีการ northern analysis พบวา 16 โคลน 
มีการแสดงออกของยีนท่ีควบคุมโดย ABA กอนการขาดนํ้า และอีก 4 โคลนพบยีนท่ีตอบสนองตอ
การขาดน้ํา ซ่ึงคาดวานาจะเกี่ยวของกับการตอบสนองตอการขาดนํ้าในรากถ่ัว      

Tessitori et al. (2007) ไดใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารในการศึกษาการแสดงออกของยีนใน
ใบสม (Citrus medica) ท่ีถูกเขาทําลายโดยเช้ือ Citrus viroids III (CVd - III) พบยีนท่ีตรวจสอบได
ท้ังหมด 18 ยีน โดย 13 ยีน มีการแสดงออกเพ่ิมข้ึนเม่ือถูกเขาทําลายโดยไวรอยด ในขณะท่ีอีก 5 ยีน 
มีการแสดงออกท่ีลดลง โดยยีนท่ีแสดงออกลดลงนั้นสวนใหญจะเกี่ยวของกับการตานทานตอ
ความเครียด การสงสัญญาณ การขนสงกรดอะมิโน และการสรางผนังเซลล สวนยีนท่ีมีการ
แสดงออกเพ่ิมข้ึน เปนยีนท่ีเกี่ยวของกับการกดการทํางานของ RNA silencing (RGS) gene และเปน 
transcription factors ในการสงสัญญาณกระตุนเม่ือเกิดความเครียด      

ชนกขวัญและคณะ (2550) ไดศึกษาการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวของกับ
การสรางสารออกฤทธ์ิในรากและใบของหนอนตายหยาก 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 พบแถบดีเอ็นเอท่ี
จําเพาะกับปลายรากและใบ จากน้ันเลือกแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกันระหวางรากและใบจํานวน 3 
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แถบ หาลําดับนิวคลีโอไทดดวยวิธี directed-PCR พบวาลําดับนิวคลีโอไทดท่ีไดจากทั้ง 3 แถบไม
ตรงกับลําดับนิวคลีโอไทดของยีนใดในฐานขอมูล GenBank 

การใชประโยชนของเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร ในการศึกษาการแสดงออกของยีนในไมดอก
ชนิดตางๆ เชน  ในกลวยไม Yu and Goh (2000) ไดศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีแตกตางกันใน
ระหวางออกดอกของลูกผสม Dendrobium Madame Thong-in เพื่อจําแนกยีนท่ีแสดงออกใน
เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดในระหวางการเปล่ียนแปลงระยะการเจริญเติบโตทางใบไปเปนระยะ
สืบพันธุ  ไดโคลนของซีดีเอ็นเอมาท้ังหมด 53 โคลนท่ีแสดงออกในเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด และอีก 
16 โคลนที่แสดงออกในเน้ือเยื่อท่ีกําลังพัฒนาไปเปนปลายยอด เม่ือวิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด
พบวามี 5 โคลนท่ีเปน transcription factors ของ MADS-box gene of the AGL2 subfamily และ 
class 1 knox gene 

นอกจากนั้นแลวการศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีตางกันในดอกตูมของกลวยไม  
Calanthe discolor และ C. sieboldii เพื่อศึกษายีน non-redundant differentially expressed genes 
(DEGs) ท้ัง 66 ชนิด ซ่ึงเปนยีนท่ีมีการแสดงออกในระหวางการพัฒนาของดอก และสัมพันธกับ
ลักษณะของดอก Calanthe ผลการทดลองพบยีน 26 และ 40 DEGs มีการแสดงออกใน C. discolor 
และ C. sieboldii ตามลําดับ ซ่ึงอาจเกี่ยวของกับการชักนําการสงสัญญาณ metabolic parthway และ 
การสงสัญญาณฮอรโมน ขอมูลเหลานี้ชวยใหเราเขาใจกลไกการพัฒนาดอก และมีประโยชนตอการ
ปรับปรุงพันธุกลวยไม Calanthe ตอไป (Park et al., 2009) 

การแสดงออกของยีนท่ีตางกันในดอกเบญจมาศภายใตความเครียดจากเสียง โดยเทคนิคดีดี
อารที-พีซีอาร พบแถบดีเอ็นเอท่ีแตกตางกัน 6 แถบ ขนาดต้ังแต 200-600 bp และมี 3 แถบ ไดแก 
SA3 SG7-1 และ CA2 ท่ีใหผลบวกในการทํา Northern blot ขนาด 270 580 และ 370 bp ตามลําดับ 
ผลการทดลองพบวาแถบ SA3 และ SG7-1 มีการแสดงออกเดนชัดเม่ือถูกกระตุนดวยคล่ืนเสียง แต
แถบ SG7-1 มีการแสดงออกท่ีมากกวา สวนแถบ CA2 ถูกยับยั้งโดยคล่ืนเสียงไมใหแสดงออก  สรุป
ไดวา การแสดงออกของยีนถูกกระตุนหรือยับยั้งไดดวยเสียง (Hongbo et al., 2008)   

การใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอารในการศึกษาในพืชอ่ืนๆ เชน การศึกษาแผนท่ีกายภาพ
พันธุกรรมท่ีควบคุมขนาดของรากและการคนหายีนท่ีเกี่ยวของกับความสามารถชอนไชของราก
ขาวบนโครโมโซมแทงท่ี 4 โดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุลชนิดอารเอฟแอลพีรวมกับเทคนิค                
ดีดีอารที-พีซีอาร ซ่ึงผลการวิจัยนี้ทําใหเกิดความเขาใจยีนท่ีทําหนาท่ีควบคุมการเจริญเติบโตของ
รากขาวมากยิ่งข้ึน (วราพงษ, 2551) รวมถึงการศึกษาการแสดงออกของยีนท่ีแตกตางกันท่ีสัมพันธ
กับการตานทานโรค yellow rust ในขาวสาลีโดยใชเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร โดยไดปลูกเช้ือของ
โรค yellow rust 2 สายพันธุคือ Puccinia striiformis f. sp. tritici ชนิดท่ีมีพิษและไมมีพิษ ทําการ
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ตรวจสอบการแสดงออกของยีนโดยดูจากแถบท่ีแตกตาง จากเทคนิคดีดีอารที-พีซีอาร พบการ
แสดงออกของยีนท่ีแตกตางกันท้ังหมด 33 ยีน และนํามาศึกษาเชิงคุณภาพดวย qRT-PCR พบแถบท่ี
มีผลตอการชักนําการแสดงออกของโรค สวนอีก 1 แถบยังไมพบขอมูลในฐานขอมูล NCBI จึงคาด
วาจะเปนการคนพบลําดับเบสใหมในขาวสาลี จากขอมูลท่ีไดพบยีนท่ีเกี่ยวของคือ cyclophilin like 
protein และ ubiquitin-conjugating enzyme (E2) หรือ Rad6 ซ่ึงยีนนี้มีการแสดงออกใน
กระบวนการ ubiquitinylation ใน programmed cell death ซ่ึงแสดงออกตานทานตอโรค yellow rust 
(Bozkurt et al., 2007) 
 


