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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดศึกษาการแสดงออกของยีนในอับละอองเรณูของขาวเปนหมันที่ถูกควบคุมโดยอุณหภูมิ
(thermo-sensitive genic male sterility, TGMS) จํานวน 2 สายพันธุ โดยใชเทคนิค cDNA-AFLP และใชไพรเมอร
จํานวน 30 คู การศึกษานี้มีเปาหมายเพื่อคนหายีนที่เกี่ยวของกับการเปนหมันของอับละอองเรณูของขาวเนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ คัดเลือกแถบดีเอ็นเอที่ขาว TGMS ทั้ง 2 สายพันธุ มีการแสดงออกของยีนในทํานอง
เดียวกันและใหความแตกตางระหวางที่อุณหภูมิสูงและที่อุณหภูมิต่ําได จํานวน 124 แถบ ซึ่งเปนแถบดีเอ็นเอที่
แสดงออกในสภาวะที่อุณหภูมิสูง แตไมมีการแสดงออกในที่อุณหภูมิต่ํา จํานวน 44 แถบ และแถบดีเอ็นเอที่
แสดงออกในสภาวะอุณหภูมิต่ํา แตไมแสดงออกที่อุณหภูมิสูง จํานวน 80 แถบ ไดคัดเลือก 64 แถบ โดยตัดเจล สกัด
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ดีเอ็นเอ และสงไปหาลําดับนิวคลีโอไทด ไดผลลําดับนิวคลีโอไทดที่อานได 24 ตัวอยาง และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ลําดับนิวคลีโอไทดในฐานขอมูล Gramene ดวยโปรแกรม BLAST พบวาชิ้นสวนดีเอ็นเอที่อานได 24 ตัวอยาง มี
ความเหมือนกับยีนในฐานขอมูลขาว 14 ยีน ความรูที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุขาวที่เปนหมันเนื่องจากอุณหภูมิ เพื่อใชในการผลิตขาวลูกผสมและการปรับปรุงพันธุขาวใหทนกับ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตอไปในอนาคต
คําสําคัญ : ขาว, cDNA-AFLP, การเปนหมันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

Abstract
This project studied gene expression in anther of 2 thermo-sensitive genic male sterile (TGMS) rice lines
using cDNA-AFLP. Using 30 pairs of primer combinations, 124 different transcript-derived fragment (TDFs)
were obtained, in which 44 TDFs were expressed under high temperature condition but were not expressed
under low temperature condition, and 80 TDFs were expressed under low temperature condition but were not
expressed under high temperature condition. A total of 64 TDFs were cut, purified and sent for sequencing, but
only 24 readable sequences were obtained. Using Blast search in Gramene rice database, these sequences
showed significant homology to 14 rice genes, The information gained from this study could be useful in rice
breeding programs for TGMS lines used for hybrid production and for resistant lines to overcome temperature
changes in the future.
Key words: Oryza sativa , cDNA-AFLP, thermo-sensitive genic male sterility (TGMS)

1. บทนํา
ขาว (Oryza sativa L.) เปนอาหารหลักของ
ประชากรไทยสวนใหญ และเปนพืชเศรษฐกิจชนิด
หนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ มากทั้ ง การบริ โ ภคภายใน
ประเทศและส ง ออกต า งประเทศ นอกจากนี้ ก าร
เจริ ญ เติ บ โตของประชากรและการพั ฒ นาด า น
เศรษฐกิจ ทําใหการผลิตขาวของโลกตองเพิ่มขึ้นใน
แต ล ะป จึ ง จะเพี ย งพอต อ ความต อ งการอาหารของ
ประชากรทั้งโลก ซึ่งประเทศที่ผลิตและบริโภคขาว
สวนใหญอยูในประเทศในทวีปเอเชีย ประเทศไทย
เป น ประเทศผู สงออกขาวเปน อันดับ หนึ่งของโลก
สามารถนํ า รายได เ ข า ประเทศในแต ล ะป ไ ด อ ย า ง

มหาศาล แตอยางไรก็ตามผลผลิตขาวตอไรของ
ประเทศไทยกลับอยูในเกณฑต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ
ผูสงออกทั้งหลาย [1]
ข า วลู ก ผสมสามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยปกติขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงกวา
ขาวสายพันธุดีโดยทั่วไปประมาณ 160-320 กิโลกรัมตอ
ไร [2] ระบบการผลิตขาวลูกผสมที่ใชอยางแพรหลายมี 2
ระบบ คือ ระบบ 3 สายพันธุ ซึ่งใชพันธุแมที่มีเรณูเปน
หมันควบคุมโดยยีนในไซโทพลาสซึม (cytoplasmic
male sterility, CMS) และระบบ 2 สายพันธุ คือ สาย
พั น ธุ แ ม ที่ มี เ รณู เ ป น หมั น ที่ ค วบคุ ม โดยยี น ใน
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รวดเร็ว และลดจํานวนตัวอยางในการวิเคราะหห า
ลําดับ นิวคลีโอไทด โดยการนําอนุภาคแมเหล็กมา
ใช หลักการ คือ ใช oligo d(T)25 ที่ติดกับอนุภาค
แมเหล็กเปนไพรเมอรในขั้นตอนการสังเคราะห เมื่อ
สิ้นสุดปฏิกิริยาจะได cDNA ที่ติดกับอนุภาคแมเหล็ก
จากนั้นนําไปตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะครั้งที่หนึ่ง
โดยเลือ กเอาสว นที่ติ ด อนุ ภาคแมเ หล็ก เอาไว แล ว
นําไปตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะครั้งที่สอง ในขั้นนี้
จะเอาสวนที่ติดอนุภาคแมเหล็กทิ้งไป แตจะเลือกเอา
ที่ เ ป น ส ว นใสเก็ บ ไว ซึ่ ง ผลทํ า ให ไ ด จุ ด ตั ด ของ
เอนไซมทั้ง 2 ชนิด อยูคนละดานในชิ้นดีเอ็นเอ
เดี ย วกั น ทํ า ให ไ ด เ พี ย งหนึ่ ง ชิ้ น ดี เ อ็ น เอจากหนึ่ ง
transcript และนําไปทําการเชื่อมตอ adapter และ
กระบวนการของ AFLP ตามปกติ การนําอนุภาค
แมเหล็กมาใชชวยลดจํานวนตัวอยางเนื่องจากมีเพียง
หนึ่งชิ้นดีเอ็นเอจากหนึ่ง transcript ซึ่งแตกตางจาก
เทคนิค cDNA-AFLP ที่ใชอยูทั่วไป [5] ที่ผานมาไดมี
การศึ ก ษาการแสดงออกของยี น โดยใช เ ทคนิ ค
cDNA-AFLP ในสิ่งมีชีวิตและพืชหลายชนิด ไดแ ก
การใช cDNA-AFLP ในการวิเคราะหการแสดงออก
ของยีนที่ตางกันในระหวางการพัฒนาของผลแอปริ
คอท [6] การตอบสนองต อ ความต า นทานโรครา
น้ํ า ค า งในมะเขื อ เทศ [7] และการวิ เ คราะห ห ายี น
ตานทานโรคราสนิมจากขาวสาลีพันธุกลาย [8]
งานวิจัยนี้ไดศึกษาการแสดงออกของยีนใน
อับละอองเรณูของขาว TGMS ในสภาวะที่ขาวไม
เปนหมันหรือติดเมล็ดได (อุณหภูมิต่ํา) เปรียบเทียบ
กับในสภาวะที่ขาวเปนหมัน (อุณหภูมิสูง) เพื่อหายีน
ที่เกี่ยวของกับการเปนหมันของขาว TGMS 2 สาย
พันธุ ซึ่งแตละสายพันธุมีพื้นฐานพันธุกรรมและถูก
ควบคุมดวยยีน TGMS ที่แตกตางกัน

นิวเคลียส (genic male sterility, GMS) ซึ่งอาจเปน
thermo-sensitive genic male sterility (TGMS) หรือ
photoperiod sensitive genic male sterility (PGMS)
[3]
ระบบการเป น หมั น ของละอองเกสรตั ว ผู
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ (temperature
sensitive genic male sterility, TGMS) นี้เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาขาวลูกผสมในประเทศเขตรอ น
และกึ่งรอน เนื่องจาก TGMS สวนใหญจะมีเกสรตัว
ผู เ ป น หมั น ที่ อุ ณ หภู มิ สู ง และจะไม เ ป น หมั น ที่
อุณหภูมิต่ํา ดังนั้นจึงสามารถใชขาวสายพันธุ TGMS
เป น ต น แม สํ า หรั บ การผลิ ต ข า วลู ก ผสมในฤดู ร อ น
และสามารถเพิ่มเมล็ดขาวสายพันธุ TGMS ไดใน
สภาพอุณหภูมิต่ํา เชน ในฤดูหนาว นอกจากนั้นขาว
พัน ธุ ดี เ กือ บทุ ก สายพั น ธุ ก็ส ามารถใช เ ป นข า วสาย
พั น ธุ พ อ ได เนื่ อ งจากไม จํ า เป น ต อ งมี ยี น ที่ ช ดเชย
ความเป น หมั น (R-gene) ทํ า ให ส ามารถขยายฐาน
พันธุกรรมใหมีลักษณะตาง ๆ ตามที่ตองการได ซึ่ง
ประโยชนของขาวลูกผสมแบบสองทางนั้นสามารถ
ให ผ ลผลิ ต สู ง กว า ข า วสายพั น ธุ แ ท ที่ ไ ด รั บ การ
ปรับปรุงมากถึง 15-20 % [4] ชวยใหเกิดความมั่นคง
ทางอาหารสํ า หรั บ ประชากรโลก อี ก ทั้ ง มี ค วาม
ตานทานตอโรคและแมลง และทนทานตอสภาวะที่
ไมเหมาะสมตาง ๆ เชน ความแหงแลง ความเค็ม
เพื่อเปนการสรางองคความรูเกี่ยวกับกลุมยีน
ที่มีความเกี่ยวของกับลักษณะ TGMS งานวิจัยนี้ไดใช
เทคนิค complimentary DNA amplified fragment
length polymorphisms (cDNA-AFLP) ในการศึกษา
วิเคราะหระดับความแตกตางของการแสดงออกของ
ยีน เทคนิค cDNA-AFLP ที่เลือกใชในการศึกษาครั้ง
นี้ส ามารถทําไดโดยไมตองมีขอ มูลลําดับ นิวคลีโ อ
ไทดของยีนตาง ๆ มากอน มีความประหยัด สะดวก
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2.2 การตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่
แตกตางโดยเทคนิค cDNA-AFLP
ตัด cDNA สายคูดวยเอนไซมตัดจําเพาะ
ชนิด EcoRI ที่มีตําแหนงจดจําในการตัดขนาด 6 คู
เบส และเอนไซมตัดจําเพาะ TrulI ที่มีตําแหนงจดจํา
ในการตัดขนาด 4 คูเบส และเชื่อมตอดีเอ็นเอกับ
adapter เพื่อใชเปนดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการเพิ่ม
ปริมาณชิ้นดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาพีซีอาร โดย adapter
ที่ ต อ เข า ที่ ป ลายของชิ้ น ดี เ อ็ น เอจะทํ า หน า ที่ เ ป น
ตํ า แหน ง จั บ ของไพรเมอร ใ นการทํ า พี ซี อ าร ซึ่ ง
adapter ที่ใชคือ EcoRI adapter และ TrulI adapter
เพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอ 2 ครั้ง โดยในครั้งแรก
(preselective
amplification) ไพรเมอร ที่ ใ ช คื อ
EcoRIcore: 5′-GACTGCGTACCAATTC-3′ และ
TrulIcore: 5′-GATGAGTCCTGAGTAA-3′ โดยมี
องคประกอบและปริมาตรสารในการทําพีซีอารดังนี้
คือ 10X PCR buffer ความเขมขน 1 เทา (50 mM
Tris-HCl pH 8.0 และ 50 mM KCl) 2.50 μl, 1.5 mM
MgCl2 1.5 μl, 0.2 μM EcoRI ไพรเมอร และ 0.2 μM
TrulI ไพรเมอร 1 μl, 0.2 mM dNTPs 2.50 μl, Taq
DNA polymerase จํานวน 0.5 ยูนิต และ cDNA
ปริมาตร 2 μl และน้ํากลั่นใหครบ 25 μl อุณหภูมิที่ใช
ในการทําปฏิกิริยาคือ 94 ºC 30 วินาที 56 ºC 60 วินาที
72 ºC 60 วินาที เปนจํานวน 20 รอบ แลวนําผลผลิต
พีซีอารที่ไดมาเจือจาง 20 เทา ดวยน้ํากลั่น เพื่อนํามา
เป น ต น แบบในการเพิ่ ม ปริ ม าณพี ซี อ าร ค รั้ ง ที่ 2
(selective amplification) โดยใชไพรเมอรที่เพิ่มนิวคลี
โอไทด 2 ตัว ที่ปลาย 3′ จาก adapter ในงานวิจัยนี้
เลือกใชไพรเมอรจํานวน 30 คู (ตารางที่ 1)ไพรเมอรที่ใช
คือ EcoRI: 5′-GACTGCGTACCAATTC-NN-3′ TrulI:
5′-GATGAGTCCTGAGTAA-NN-3′ เมื่อ N คือ
นิวคลีโอไทด A, T, G หรือ C โดยมีองคประกอบและ

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 ตัวอยางละอองเกสรตัวผูของขาวและการ
สกัด mRNA
การศึกษาครั้งนี้ใชขาว TGMS 2 สายพันธุ
ไดแก สายพันธุ B2 (IR683015: tms3) และสายพันธุ B8
(IR75589: ID24) ซึ่งขาวสายพันธุ B2 เปนขาวที่มียีน
tms3 และขาวสายพันธุ B8 เปนขาว TGMS ที่พัฒนา
มาจากขาวสายพันธุ ID24 ซึ่งไดรับความอนุเคราะห
จากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ ประเทศฟลิปปนส นํา
ตัวอยางอับละอองเรณูของขาว TGMS ทั้ง 2 สายพันธุ
ที่เก็บจากทั้ง 2 สภาวะไดแก ที่อุณหภูมิต่ํา 24 ºC (ติด
เมล็ดหรือไมเปนหมัน) และที่อุณหภูมิสูง 30 ºC (ไม
ติดเมล็ดหรือเปนหมัน) รวม 4 ตัวอยาง บดตัวอยางอับ
ละอองเรณูใหละเอียดในไนโตรเจนเหลวและสกัด
mRNA จากอับละอองเรณูดวยชุดสกัด Magnetic
mRNA isolation S1550S (BioLabs, MA, USA) โดย
ใชอนุภาคแมเหล็ก (manetic bead) ที่ติดอยูกับ oligo
dT(25) ตามวิธีการสกัดของบริษัท และตรวจสอบอาร
เอ็ น เอที่ ไ ด ด ว ยเจลอะกาโรสความเข ม ข น 1
เปอรเซนต จากนั้นสังเคราะห cDNA โดยใชชุดสําเร็จ
(Fermentas) โดยผสม template RNA 11 μl (3 μg) และใช
oligo d(T)25 bead (0.5 μg/μl) จากชุดสกัด Magnetic
mRNA isolation เปนไพรเมอร 1 μl ปริมาตรรวม 12
μl วางบนน้ําแข็งแลวนําไปบมที่ 70 ºC 5 นาที ทําให
เย็นบนน้ําแข็ง จากนั้นเติม 5X reaction buffer 4 μl,
10 mM dNTP mix 2 μl, RibolockTM RNase inhibitor
1 μl และ Transcriptase 1 μl ไดปริมาตรรวม 20 μl
นําไปบมที่อุณหภูมิ 42 ºC เปนเวลา 60 นาที และหยุด
ปฏิกิริยาอุณหภูมิที่ 70˚C เปนเวลา 5 นาที เมื่อสิ้นสุด
ปฏิกิริยาแลวจะได cDNA สายเดี่ยวที่ติดกับ oligo
d(T)25 bead ซึ่งจําลองสายคูกับสาย mRNA ตนแบบ
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down โดยลดอุณหภูมิในขั้น annealing (65 ºC) ลง
รอบละ 0.7 ºC จํานวน 12 รอบ และตอดวย 23 รอบ
ของ 94 ºC 30 วินาที, 65 ºC 30 วินาที, 72 ºC 60 วินาที
และนํ า มาตรวจสอบลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอด ว ยวิ ธี อิ เ ล็ ก
โทรโฟรีซีสในพอลิอะคริลาไมดเจล 6 เปอรเซ็นต
และยอมดวยซิลเวอรไนเตรท [9]

ปริมาตรสารในการทําปฏิกิริยาดังนี้ 10X PCR buffer
ความเขมขน 1 เทา (50 mM Tris-HCl pH 8.0 และ
50mM KCl) 1 μl, 50 mM MgCl2 0.4 μl, คูไพรเมอร
อยางละ 1 μM 2 μl, 2 mM dNTPs 1 μl, Taq DNA
polymerase จํานวน 0.25 ยูนิต และดีเอ็นเอปริมาตร 2
μl และน้ํากลั่นใหครบ 10 μl ใชโปรแกรม touch

ตารางที่ 1 ไพรเมอรที่เพิ่มนิวคลีโอไทด 2 ตัว ที่ปลาย 3′ จาก adapter สําหรับ selective amplification ของ
เทคนิค cDNA-AFLP ในขาว TGMS

2.3 การหาลําดับนิวคลีโอไทด
คัดเลือกและตัดแถบดีเอ็นเอที่แตกตางใน
สภาวะอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา โดยคัดเลือกเฉพาะ
แถบดี เ อ็ น เอที่ พ บเหมื อ นกัน ในข า วทั้ ง 2 สายพั น ธุ
สกัดดีเอ็นเอออกจากเจลและทําใหบริสุทธิ์ แลวเพิ่ม
ปริ ม าณแถบดี เ อ็ น เอด ว ยปฏิ กิ ริ ย าพี ซี อ าร โ ดยใช
ไพรเมอรและสภาวะเดิม สงไปหาลําดับนิวคลีโอไทด
จากนั้นนําลําดับนิวคลีโอไทดที่ไดไปเปรียบเทียบกับ
ลําดับนิวคลีโอไทดในฐานขอมูลของขาว [10]

3. ผลการวิจัยและวิจารณ
3.1 การวิเคราะหรูปแบบการแสดงออกยีนที่
แตกตางกันโดยวิธี cDNA-AFLP ในสภาวะอุณหภูมิ
สูงและอุณหภูมิต่ํา
การตรวจสอบการแสดงออกของยี น ใน
อั บ ละอองเรณู ข องข า วที่ เ ป น หมั น เนื่ อ งจากการ
เปลี่ยน แปลงของอุณหภูมิโดยเทคนิค cDNA-AFLP ดวย
ไพรเมอร จํานวน 30 คู พบแถบดีเอ็นเอที่ใหผลแบบ
เดียวกันในขาว TGMS ทั้ง 2 สายพั นธุ โดยใหความ
แตกตางระหวางที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ํา จํานวน
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ตั ว อย า งรู ป แบบการแสดงออกยี น ที่ แ ตกต า งกั น ใน
สภาวะอุณหภูมิสูง 30 ºC และอุณหภูมิต่ํา 24 ºC แสดง
ดังรูปที่ 1

124 แถบ โดยเปนแถบดีเอ็นเอที่แสดงออกในสภาวะ
อุณหภูมิสูง แตไมแสดงออกที่อุณหภูมิต่ํา จํานวน 44
แถบ และแถบดีเอ็นเอที่แสดงออกในสภาวะอุณหภูมิ
ต่ํา แตไมแสดงออกที่อุณหภูมิสูง จํานวน 80 แถบ

รูปที่ 1 ตัวอยางรูปแบบการแสดงออกยีนที่แตกตางกันโดยวิธี cDNA-AFLP (ลูกศรสีดําแสดงแถบดีเอ็นเอที่มี
การแสดงออกในสภาวะที่ขาว TGMS เปนหมันที่อุณหภูมิสูง 30 ºC แตไมแสดงออกในสภาวะติดเมล็ด
อุณหภูมิต่ํา 24 ºC, ลูกศรสีขาวแสดงแถบดีเอ็นเอที่มีการแสดงออกในสภาวะที่ขาว TGMS ติดเมล็ดที่
อุณหภูมิต่ํา 24 ºC แตไมแสดงออกในสภาวะเปนหมันอุณหภูมิสูง 30 ºC, M คือ แถบดีเอ็นเอมาตรฐาน,
E10T15 คือ 5′-GACTGCGTACCAATTCGT-3′/5′-GATGAGTCCTGAGTAACG-3′, E10T6 คือ
5′-GACTGCGTACCAATTCGT-3′/5′-GATGAGTCCTGAGTAATT-3′, E1T12 คือ 5′-GACTGCGT
ACCAATTCAA-3′/5′-GATGAGTCCTGAGTAAGC-3′)
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ไพรเมอรคูเดิม และสงไปหาลําดับนิวคลีโอไทด 64
แถบ ไดผลลําดับนิวคลีโอไทด 24 แถบ เนื่องจากผลที่
ไดจากการหาลําดับนิวคลีโอไทดบางสวนไมสามารถ
อ า นผลได ห รื อ อ า นผลได สั้ น เกิ น ไป เมื่ อ นํ า ลํ า ดั บ
นิวคลีโอไทดที่ได 24 ตัวอยางไปเปรียบเทียบกับ
ฐานขอมูลในขาว [10] พบวาลําดับนิวคลีโอไทดของ
ชิ้นสวนดีเอ็นเอทั้งหมดมีความเหมือนกับลําดับนิวคลี
โอไทดในฐานขอมูลขาวเพียง 14 ยีน (ตารางที่ 2) โดย
มีขนาดความยาวของ ดีเอ็นเอตั้งแต 200 ถึง 600
นิวคลีโอไทด เนื่องจากมีบางแถบดีเอ็นเอที่มีผลลําดับ
นิวคลีโอไทดมาจากยีนเดียวกัน และแถบดีเอ็นเออีก 3
แถบ คือ ลําดับที่ 11H, 15H และ 54C ไมมีความ
เหมือนกันกับยีนในฐานขอมูลของขาว ลําดับนิวคลีโอ
ไทด ที่ ได จากแถบดี เอ็ นเอที่ พบการแสดงออกยี นใน
สภาวะอุณหภูมิสูง แตไมพบในสภาวะอุณหภูมิต่ํา และ
ลํ าดั บ นิ วคลี โอไทด ที่ ได จากแถบดี เ อ็ น เอที่ พ บการ
แสดงออกยี น ในสภาวะอุ ณ หภู มิ ต่ํ า แต ไ ม พ บใน
สภาวะอุณหภูมิสูง ซึ่งมีความเหมือน กับลําดับนิวคลี
โอไทดในฐานขอมูลขาวที่อานไดแสดงดังตารางที่ 3
เทคนิค cDNA-AFLP เปนเทคนิคที่มี
ประสิทธิภาพสามารถใชตรวจสอบการแสดงออกของ
ยีนไดดี โดยมีรายงานวายีนหลายยีนถูกคนพบดวยการ
ใชเทคนิคนี้ ตัวอยาง เชน ยีนที่เกี่ยวของกับ fertility
restoration ในขาวโพด [13] ยีนทนแลงในขาวบารเลย
[14] ยีนที่ตอบสนองตอความเครียดจากความเค็มใน
halophyte Spartina alterniflora Loisel [15] ยีนที่
ควบคุมความเครียดจากอุณหภูมิสูงในปมถั่ว [16] ใน
การศึก ษาครั ้ง นี ้พ บวา มีห ลายยีน อาจเกี ่ย วขอ งกับ
ความเปนหมันของอับละอองเรณูในดอกขาว ดีเอ็นเอ
ลําดับที่ 30C มีความเหมือนกับ EH domain-containing protein 1 ซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการ GTP
catabolic และ endocytosis มีหนาที่เปน GTP binding

การศึก ษาครั้ ง นี้ พบแถบดี เ อ็น เอที่ส นใจ
คอนขางมาก ซึ่งแตกตางกับการศึกษาของ Gamalath
และคณะ [11] และ Vannarattanarat และคณะ [12] โดย
Gamalath และคณะ [11] ซึ่งใชเทคนิค cDNA-AFLP ใน
การคัดเลือกความแตกตางของ transcripts ที่สัมพันธ
กับความตานทานโรคเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในขาว
โดยใชไพรเมอร จํานวน 423 คู พบมี 41 แถบดีเอ็นเอ
ที่ พ บทั้ ง ในต น ข า วที่ ต า นทานโรคและต น ข า วที่ ไ ม
ตานทานโรคที่แสดงออกเหมือนกัน แตมีเพียง 10
แถบดีเอ็นเอที่มีการแสดงออกในภาวะที่มีการติดเชื้อ
โดยพบเฉพาะในขาวที่ตานทานโรค แตไมพบในขาว
ที่ไมตานทานโรค นอกจากนั้น Vannarattanarat และ
คณะ [12] ไดเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนใน
หอยมุกน้ําจืด (Chamberlainia hainesiana) ระยะ
โกลคิ เ ดี ย และระยะโตเต็ ม วั ย ด ว ยเทคนิ ค cDNAAFLP โดยใชไพรเมอรทั้งหมด 64 คู พบแถบดีเอ็นเอ
14 แถบ จากไพรเมอร 14 คู ที่ ใ ห ค วามแตกต า ง
ระหวางหอยระยะตัวออนและระยะโตเต็มวัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด ใ ช เ ทคนิ ค cDNAAFLP เพื่ อ ศึ ก ษายี น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเป น หมั น ที่
อุณหภูมิสูง หรือติดเมล็ดที่อุณหภูมิต่ําในขาวที่เปน
หมั น เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงอุ ณ หภู มิ พบแถบ
ดีเอ็นเอจํานวนมากที่แสดงออกแตกตางในสภาวะที่
ข า ว TGMS เปนหมันและไม เป นหมั น ซึ่ งบงชี้ วาการ
ควบคุมการเปนหมันหรือติดเมล็ดของขาว TGMS อาจ
เกิดจากการทํางานรวมกันของยีนหลายยีน
3.2 การหาลํ า ดับ นิ ว คลี โอไทด ข องยี น ที่
แสดงออกแตกต า งกั น ในสภาวะอุ ณ หภู มิ สู ง และ
อุณหภูมิต่ําในขาว TGMS
การใชไพรเมอร 30 คู พบแถบดีเอ็นเอที่
ให ผ ลแตกต า งในสภาวะอุ ณ หภู มิ สู ง กั บ สภาวะ
อุณหภูมิต่ํา 124 แถบ นํามาเพิ่มปริมาณซ้ําโดยใช
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การกระตุน DNA binding transcription factor ความรู
ที่ไดจ ากการศึกษานี้สามารถนําไปใชประโยชนใน
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ แ ละศึ ก ษาพั น ธุ ข า วที่ เ ป น หมั น
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของอุ ณ หภู มิ ต อ ไปใน
อนาคต

เปน GTPase activity 76C มีความเหมือนกับโปรตีน
B3 DNA binding domain containing มีหนาที่เปน
transcription factor ที่มี B3 domain ซึ่งเกี่ยวของใน
กระบวนการพัฒนา embryo กระบวนการ positive
regulation ของการสังเคราะหออกซิน โดยทําหนาที่
เปน DNA binding ที่มีลําดับนิวคลีโอไทดจําเพาะใน

ตารางที่ 2 ความคลายคลึงของลําดับนิวคลีโอไทดของแถบดีเอ็นเอจากเทคนิค cDNA-AFLP ที่มีการแสดงออกยีน
แตกตางกันในสภาวะที่เปนหมันที่อุณหภูมิสูง 30 ºC และที่ไมเปนหมันที่อุณหภูมิต่ํา 24 ºC เมื่อเทียบ
กับยีนในฐานขอมูลขาว
cDNA
Length
E-vale
Rice locus
Description
a
fragment No. (bp)
4H
167 1.4e-87 LOC_Os05g04160 Pentatricopeptide containing protein
24C, 5H, 7H
318 3.7e-158 LOC_Os09g27080 Growth regulator related protein
29C, 30C
471 3.6e-272 LOC_Os04g57350 EH domain-containing protein 1, putative
31C, 32C,
222 5.5e-125 LOC_Os07g27750 Expressed protein
57C, 58C
34C
195 5.8e-104 LOC_Os07g23200 F-actin-capping protein subunit alpha
24H
104 1.9e-54 LOC_Os07g23200 NBS-LRR disease resistance protein
62C
236 2.4e-128 LOC_Os05g34260 Transposon protein, putative, AC/Ds subclass
38H
190 7.5e-73 LOC_Os08g14520 Retrotransposon protein, putative, centromerespecific
76C
274 2.8e-146 LOC_Os01g51610 B3 DNA binding domain containing
42C
215 4.2e-116 LOC_Os04g40040 Copper methylamine oxidase precursor
48C
269 2.3e-148 LOC_Os12g06890 OsNucAP3-putative nucleoporin autopeptidase
homologue
58C
153 3.7e-74 LOC_Os03g21520 Expressed protein
66C, 67C
119 3.5e-61 LOC_Os01g60080 Monocopper oxidase, putative
81C
95 4.3e-42 LOC_Os06g34650 Zinc finger, C3HC4 type domain containing protein
a
H เปนแถบดีเอ็นเอที่แสดงออกในสภาวะที่ขาวเปนหมัน (อุณหภูมิสูง)
C เปนแถบดีเอ็นเอที่แสดงออกในสภาวะที่ขาวไมเปนหมัน (อุณหภูมิต่ํา)
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ตารางที่ 3 ตัวอยางของลําดับนิวคลีโอไทดของแถบ cDNA-AFLP ที่คัดเลือก
Fragments
Nucleotide sequences
Size (bp)
678
30C
CGGCGCTGACGGGCAAGGCCAAGGCGCAGCAGCGGCTGCTCGACACCCT
CGACGAGCAGTTCGCCAAGGTTCAGAAGGAGCTGCACTTGCCGGCCGGC
GACTTCCCCAGCGTGGATGAGTACAGGGAGACACTGAGCGCCTACAACT
TCGACAAGTTCGAGAGGCTGAAGCCCAAGCTGGTGCAGGGCGTCGACGA
CATGCTCGCCTACGACATCCCCGATCTCCTCAAGAGCTTCAGGAACCCCT
ACGAATGAATGAGCAAGCAGCAGCAGTCAGAGAAGGCGTGTTCGACCAC
AATACAAGCATGGATCTTTCTTGTTCACAAAAAAAGAATGTGATCCGTGA
ATCGTCAATCCATCTCTTTTGTGCTCCACGAAGGCGCGATATATGGCTTTT
TGTTGGCGATTTTCTTCAGTCTTCTGCAGTGATCTCTGAAGAAGGCAGTG
TGACAGGAATGTGCAAAGTGAAGCCGATTGGAAAGTTTGGAACAGCGTT
GGAAATCTTTCAAATGGGGATACTGTCCTGGTCTGCGCGGGCCGCTCTCA
CTGTTGTCCCTGTCGTCAGGGGAAAGCACAGACTTGCCTCGTCATTACTG
CGCAAATTTTGTTAGCGATATAAGACATGCTAT
174
24H
TTGATCTTGATGCTACCGATATATCTTGTCTTCCAGACTCCATCGGTTCTC
TCACAAACCTGCAAATATTGAACTTGCAGAGGTGCTATGCATTGCATGAT
CTTCCAATGGCAATCACCAAGCTGTGCAGTTTACTCAGGACTCATCAA
290
38H
AGAAGGAAACAACGATGCCCAGGAACCGTTATTGGAAGACGCCGATAA
AATCCTCAATACCGGCCAAGAAGCTAGAGCAGTCGGCTCAGAAGAAGCC
GCTGTCCGCACCAAAATCAAGGAAGGTGTGGAGGAAGAAGCCAAAGAC
GCCCACTCCATCACCTCCGGAGACGGGTGGAAAATCCGCGAACCAGCAA
GGAAGGAGGTACGGTCTTGCAC
361
76C
ATGGACATGGCAAACACTCTGAACGCCAACGCCAACCAATCTGCTAATC
GCATGTCACTGAGGATAAGTCTGGGCATTCCTTGATTCCCAACCCAAAGT
CTGGGCCTCACATGTGAGACTGACAGGGAAGTGGTATTTCATACCATGGT
CAGTTTGTATGAAGCTCACAAACCCCTTCCCTGGCGCCATTGTTGTACAT
CCAAATAATTGGTGTCCTTATTTTGACGCTGTATATGCTAACTGCTACAT
GCAGTTTTATGTGTAAAATATTTTGTTCACAACCCAACTGGAGGTTTACT
CAGGACTCATC
a
H เปนแถบดีเอ็นเอที่แสดงออกในสภาวะที่ขาวเปนหมัน (อุณหภูมิสูง)
C เปนแถบดีเอ็นเอที่แสดงออกในสภาวะที่ขาวไมเปนหมัน (อุณหภูมิต่ํา)
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4. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย นี้ไดรับ ทุน สนับ สนุ นจากศูนยพันธุ
วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห ง ชาติ (ศช.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตรและเทดโนโลยี (สวทช.)
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