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บทคัดย่ อ

Growth Out Trait (GOT) เป็ นวิธีการดั ้งเดิมที่ใช้ ตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ดาวเรื องลูกผสม
ข้ อเสียของวิธีการนี ้คือใช้ ระยะเวลาทดสอบนาน ต้ องใช้ พื ้นที่และแรงงานค่อนข้ างสูงในการจัดการดูแลตั ้งแต่ย้ายปลูกจนถึง
ออกดอก นอกจากนี ้การตรวจสอบโดยดูจากลักษณะฟี โนไทป์ทาได้ ยาก มักเกิดความคลาดเคลื่อนและไม่ชดั เจน เนื่องจากมี
ความใกล้ ชิดทางพันธุกรรมที่สงู ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงมีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องหมายดีเอ็นเอทีใ่ ช้ ตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ของ
เมล็ดพันธุ์ดาวเรื องลูกผสมและใช้ แยกลูกผสมออกจากพ่อ-แม่พนั ธุ์ได้ เครื่ องหมายดีเอ็นเอที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ให้ ชอื่ ว่า S12+GCAG
พัฒนามาจากเครื่ องหมายดีเอ็นเออาร์ เอพีดีหมายเลข S12 ซึง่ ให้ แถบดีเอ็นเอขนาด 1,108 คู่เบสที่สามารถบอกความแตกต่าง
ระหว่างต้ นพ่อ-แม่ และต้ นลูกผสมได้ อย่างชัดเจน โดยชิ ้นดีเอ็นเอขนาด 1,108 คู่เบส ถูกโคลนเข้ าสู่ pTA2 แวคเตอร์ แล้ ว
วิเคราะห์หาลาดับเบส ใช้ ข้อมูลลาดับเบสสาหรับออกแบบไพรเมอร์ ไพรเมอร์ ที่ออกแบบประกอบด้ วยส่วนทีเ่ ป็ นลาดับเบสเดิม
ของ S12 และส่วนที่เติมเบสเพิ่มเข้ าไปที่ปลาย 3’ จานวน 2, 4, 8 และ 14 เบส ตามลาดับ จากนันน
้ าไพรเมอร์ แต่ละเส้ น
ไปทดสอบกับต้ นพ่อ-แม่และลูกผสม พบว่าไพรเมอร์ S12+GCAG ให้ แถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกต่างระหว่างต้ นพ่อต้ นแม่
และลูกผสมได้ ชดั เจนที่สดุ เมื่อนาไพรเมอร์ นี ้ไปทดสอบความบริสทุ ธิ์ของเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมที่เตรียมขึ ้นจานวน 100 เมล็ด พบว่า
เมล็ดที่เป็ นลูกผสมแท้ มีจานวน 93 เมล็ด เมล็ดปลอมปนพันธุ์อื่น จานวน 3 เมล็ด เมล็ดทีเ่ กิดจาการผสมตัวเอง จานวน 4 เมล็ด
เครื่ องหมายดีเอ็นเอที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้มีความเสถียรมากกว่าเครื่ องหมายดีเอ็นเอชนิดอาร์ เอพีดี
คาสาคัญ: ดาวเรื อง เมล็ดพันธุ์ลกู ผสม การทดสอบความบริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรม การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เครื่ องหมายดีเอ็นเอ

Abstract

Grow-Out Test (GOT) is a traditional method used to determine the genetic purity of hybrid marigold seeds.
The disadvantages of these method are time-consuming, need high labor cost and huge space to maintain
the seedling plants up to mature stage. In addition, evaluation based on phenotypic traits is difficult and often
inaccurate, especially for closely-related genetic varieties. The research aimed to develop a highly reproducible
DNA marker for genetic purity testing of hybrid seeds and differentiating the hybrid from its parental lines.
The novel marker (S12+GCAG) was derived using RAPD-S12 primer, which gave an unique band size of 1,108 bp,
thus distinguishing between the hybrid and its parent plants. The DNA fragment containing the marker was cloned
into the pTA2 plasmid vector and sequenced. Primers were designed based on core sequence similar to S12 and
adding 2, 4, 8 and 14 bases, respectively at 3’. Among the 4 designed primers, only S12 with 4 bases (+GCAG)
added could be distinguished from the parental line. The marker was subjected to genetic purity testing of
hybrid seeds, which artificially added with contaminated seeds. The results showed that out of 100 seeds,
there were 93 true hybrid seeds, 3 contaminated seeds and 4 self-pollinated seeds. This developed primer
was more stable than the RAPD DNA marker.
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คานา

ดาวเรื อง (marigold) ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes sp. เป็ นไม้ ประดับที่คนไทยคุ้นเคย ชื่นชอบ นิยมนามาประดับตกแต่ง
ในงานพิธีและเทศกาลต่าง ๆ ได้ ตลอดทังปี
้ เป็ นทังไม้
้ ประดับในสนามและไม้ กระถาง ดอกมีสีสนั หลากหลายและระยะเวลาบาน
ค่อนข้ างนาน สารสกัดจากกลีบดอกดาวเรื องสามารถขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ นอกจากนี ้ยังมีสารพฤกษเคมีที่สาคัญหลายชนิด
เช่น xanthophyll, lutein ใช้ เป็ นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่ องสาอาง และอาหารสัตว์ ด้ วยประโยชน์ที่หลากหลายของ
ดาวเรื องทาให้ แนวโน้ มความต้ องการของตลาดสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ จากฐานข้ อมูลทะเบียนเกษตรกร พบว่าพื ้นที่เพาะปลูกดาวเรื อง
ตัดดอกในประเทศมีประมาณ 4,213 ไร่ แหล่งผลิตสาคัญ คือ นครราชสีมา เชียงใหม่ ตาก ราชบุรี และสุพรรณบุรี (สานักส่งเสริม
และจัดการสินค้ าเกษตร, 2563) เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ เมล็ดพันธุ์ลกู ผสมในการเพาะปลูกเพราะให้ ผลผลิตสูง คุณภาพดอก
มีความสมา่ เสมอ ดอกมีขนาดใหญ่ สีสนั หลากหลายตรงตามความต้ องการของตลาด โดยเนื ้อที่เพาะปลูก 1 ไร่ ใช้ เมล็ดพันธุ์
ประมาณ 5,000 เมล็ด ราคาประมาณ 1 บาท/เมล็ด ธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมมีการขยายตัวทังในและต่
้
างประเทศ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมเพือ่ จาหน่ายเชิงพาณิชย์ต้องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนวางจาหน่าย ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
สมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed Testing Association, ISTA) (International Rules for Seed Testing,
2018) ที่กาหนดให้ เมล็ดพันธุ์ต้องมีความบริ สทุ ธิ์ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 98 การตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรม (genetic
purity testing) ในปั จจุบนั บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ยงั ใช้ วิธีการปลูกทดสอบในแปลงเรียกว่าวิธี GOT (Growth Out Trait) ซึง่ เป็ นวิธี
ดั ้งเดิมที่ใช้ กนั มานาน ข้ อด้ อยของวิธีนี ้คือใช้ เวลาทดสอบนาน มีต้นทุนด้ านปั จจัยการผลิตสูงในการดูแลตั ้งแต่ระยะกล้ าถึงระยะ
ออกดอกอย่างน้ อย 3 เดือน ใช้ พื ้นที่มาก เนื่องจากเมล็ดพันธุ์แต่ละรอบการผลิตต้ องใช้ เวลาปลูกทดสอบนานทาให้ การส่งมอบ
เมล็ดพันธุ์ให้ ลกู ค้ าเกิดความล่าช้ า ไม่ทนั ต่อความต้ องการ นอกจากนี ้แล้ วการประเมินความบริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรมด้ วยลักษณะ
สัณฐานภายนอกนันมั
้ กเกิดความคลาดเคลื่อนไม่ชดั เจน โดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่มีความใกล้ ชิดทางพันธุกรรมสูง เนื่องจากการ
เจริญเติบโตของพืชได้ รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้ อม เช่น แสง อุณหภูมิ ธาตุอาหาร เป็ นต้ น ดัง นันการใช้
้
วิธีการตรวจสอบ
ที่ให้ ผลทดสอบที่ถกู ต้ อง แม่นยา และรวดเร็ว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้ การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มีประสิทธิภาพ
ปั จจุบนั เครื่ องหมายดีเอ็นเอหลายชนิดถูกนามาใช้ ตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ลกู ผสม เช่น เครื่ องหมาย
ดีเอ็นเอชนิด SSR ใช้ กบั ข้ าวโพดลูกผสม (ศุภลักษณ์ สัตยสมิทสถิต และจิระ สุวรรณประเสริฐ, 2558) เครื่ องหมาย RAPD และ
ISSR ใช้ ตรวจความบริสทุ ธิ์เมล็ดพริกลูกผสม (Kumar et al., 2012) เนื่องด้ วยเครื่ องหมายดีเอ็นเอ RAPD มีข้อด้ อยบางประการ
เช่นผลการทาซ ้าที่ไม่เสถียรจึงได้ มีการพัฒนาเครื่ องหมายทีม่ ีความจาเพาะยิ่งขึ ้น เรี ยกว่า SCAR marker โดยพัฒนาจาก RAPD
markers ซึง่ สามารถใช้ ตรวจยืนยันสายพันธุ์และความบริสทุ ธิ์ของลูกผสมในพืชหลายชนิด เช่น พริก (Jang et al., 2004)
แตงกวา (Juthaporn and Piyaporn, 2012) ลิ ้นจี่ (Cheng et al., 2015) การพัฒนา SCAR marker จากเครื่ องหมายดีเอ็นเอ
ชนิด HAT-RAPD เพื่อใช้ คดั แยกข้ าวหอมมะลิ 105 สายพันธุ์กลาย BKOS6 ที่มเี มล็ดสีมว่ งออกจากสายพันธุ์ใกล้ เคียงที่สร้ าง
รงควัตถุสีม่วงเหมือนกัน และใช้ ตรวจสอบลูกผสมชัว่ ที่ 1 (F1) (Semsang et al., 2013) สาหรับการศึกษาในดอกดาวเรื อง
ได้ พฒ
ั นาเครื่ องหมายดีเอ็นเอ SCAR marker 4 จากเครื่ องหมายดีเอ็นเอ ISSR, SRAP ตรวจติดตามยีนที่ควบคุมลักษณะเกสร
เพศผู้เป็ นหมัน (Tems) ในดอกดาวเรื องที่ไม่มกี ลีบดอก (He et al., 2009; Asha et al., 2019) การพัฒนาเครื่ องหมายดีเอ็นเอ
สาหรับตรวจความบริสทุ ธิ์ของเมล็ดพันธุ์ดาวเรื องลูกผสมในประเทศไทยยังมีการศึกษาค่อนข้ างน้ อย ทังที
้ ่เป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ น
และเป็ นเทคโนโลยีที่เอกชนต้ องการ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่ องหมายดีเอ็นเอให้ มีความจาเพาะสูงและ
มีความเสถียรมากขึ ้น โดยพัฒนาจากเครื่ องหมายดีเอ็นเอชนิดอาร์เอพีดี เพื่อใช้ ตรวจสอบความเป็ นลูกผสมและตรวจสอบความ
บริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรมของเมล็ดพันธุ์ดาวเรื องลูกผสม

วิธีการศึกษา
การเตรียมพืชทดลอง
เมล็ดดาวเรื องพันธุ์การค้ าแอฟริกนั (Tagetes erecta) จากบริษัทอะเมริซีด อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด สายพันธุ์ MAR001
วิธีการผลิตลูกผสมใช้ ระบบการทาให้ เกสรตัวผู้เป็ นหมัน (cytoplasmic genetic male sterility system) สายพันธุ์ต้นพ่อ
หมายเลข TR 170021 My 150 1341744 BDG จานวน 10 เมล็ด สายพันธุ์ต้นแม่หมายเลข TR 170021 161208-1 จานวน
10 เมล็ด ลูกผสมหมายเลข MAR 31163 170 2025 Light seed จานวน 97 เมล็ด และเมล็ดลูกผสมสายพันธุ์อื่นซึง่ ใช้ เป็ น
ตัวอย่างอาพราง (blind test) จานวน 3 เมล็ด เพาะเมล็ดในถาดหลุมขนาด 288 หลุม จนกระทัง่ ปรากฏใบแท้ หรื อประมาณ
2 สัปดาห์ จากนันตั
้ ดใบไปสกัดดีเอ็นเอ
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การสกัดดีเอ็นเอ
ตัวอย่างใบแท้ จากต้ นกล้ าอายุ 2 สัปดาห์ ประมาณ 1-2 ใบ นามาบดด้ วยโกร่งในไนโตรเจนเหลวจนเป็ นผงละเอียด
ชั่งผงเนือ้ เยื่อประมาณ 50-100 มิลลิกรัม นามาสกัดดีเอ็นเอด้ วยวิธี CTAB method (Doyle and Doyle, 1987)
ตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอในอะกาโรสความเข้ มข้ น 0.8% แยกแถบดีเอ็นเอด้ วยกระแสไฟฟ้ าในสารละลาย 0.5X TBE บัพเฟอร์
ใช้ ความต่างศักย์ไฟฟ้ า 100 โวลต์ เป็ นเวลา 40 นาที นาเจลไปย้ อมด้ วยสารละลายเอธิเดียมโบรไมด์ (10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
บันทึกภาพด้ วยเครื่ อง gel documentation (Syngene, USA) วัดปริมาณดีเอ็นเอด้ วยเครื่ อง Nanodrop spectrophotometer
(Thermo Scientific, USA) ที่ความยาวคลื่น 260 และ 280 นาโนเมตร เจือจางสารละลายดีเอ็นเอใน Tris EDTA (TE) บัพเฟอร์
ให้ มีความเข้ มข้ น 50 นาโนกรัม/มิลลิลิตร เก็บสารละลายดีเอ็นเอที่ -20 องศาเซลเซียส สาหรับใช้ ในการทดลองขันตอนต่
้
อไป
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้ วยไพรเมอร์ แบบสุ่ม
นาสารละลายดีเอ็นเอของต้ นแม่พันธุ์ -พ่อพันธุ์และลูกผสมมาทาปฏิกิริยาพี ซีอาร์ เตรี ยมปฏิกิริยาในปริ มาตรรวม
25 ไมโครลิตร ประกอบด้ วย 1X PCR buffer (Invitrogen, Brazil), 2.5 mM MgCl2 (Invitrogen, Brazil), 0.2 mM dNTPs
(Invitrogen, Brazil) 20 picomole RAPD primer (Metabion, Germany) 0.1 ยูนิต Taq DNA polymerase (Invitrogen, Brazil)
สารละลายดีเอ็นเอ 50 นาโนกรัม เติมน ้าปราศจากไอออนให้ มีปริ มาตรครบ 25 ไมโครลิตร หลอดควบคุมแบบลบ
(negative control) เติมน ้าแทนสารละลายดีเอ็นเอ นามาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมด้ วยเครื่ องพีซอี าร์ (MJ Research, USA)
ตั ้งค่าการทางานดังนี ้ ขันที
้ ่หนึ่งแยกสายดีเอ็นเอแม่แบบที่ 94 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา 5 นาที จากนันเข้
้ าสู่ขนตอนการเพิ
ั้
่ม
ปริมาณดีเอ็นเอจานวน 40 รอบ ที่อณ
ุ หภูมิ 94 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา 45 วินาที อุณหภูมิ 36 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา 1 นาที
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา 2 นาที และขันตอนสุ
้
ดท้ ายอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา 10 นาที ใช้ ไพรเมอร์
แบบสุ่มทังหมด
้
30 ไพรเมอร์ ประกอบด้ วยไพรเมอร์ ชดุ S หมายเลข S1 ถึง S20 จานวน 20 ไพรเมอร์ และไพรเมอร์ ชดุ N
หมายเลข N20 ถึง N30 จานวน 10 ไพรเมอร์ (Metabion) นาผลผลิตจากพีซอี าร์ (PCR product) มาแยกในอะกาโรส
ความเข้ มข้ น 1.5% ในสารละลาย 0.5X TBE บัพเฟอร์ ใช้ ความต่างศักย์ไฟฟ้ า 100 โวลต์ เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ย้ อมเจลด้ วย
เอธิเดียมโบรไมด์ บันทึกภาพใต้ แสงอัลตราไวโอเลตด้ วยเครื่ อง gel documentation วิเคราะห์แถบดีเอ็นเอเพื่อคัดเลือกไพรเมอร์
ที่ให้ ความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอระหว่างต้ นแม่พนั ธุ์-พ่อพันธุ์ และลูกผสม
การโคลนชิน้ ส่ วนดีเอ็นเอและวิเคราะห์ ลาดับเบส
จากการตรวจสอบแถบดีเอ็นเอด้ วยอาร์เอพีดีไพรเมอร์ พบว่าไพรเมอร์ หมายเลข S12 ให้ แถบดีเอ็นเอของต้ นพ่อพันธุ์
ขนาด 1,171 คู่เบส ทาการตัดแยกชิ ้นดีเอ็นเอออกจากเจลแล้ วทาให้ บริสทุ ธิ์ด้วยชุดน ้ายา Gel and PCR clean-up kit
(Macherey-Nagel, Germany) โคลนชิ ้นส่วนดีเอ็นเอที่บริสทุ ธิ์เข้ าสู่ pTA2 vector protocol 2 (Toyobo, Japan) จากนัน้
นาเข้ าสู่เซลล์ Escherichia coli DH5α คัดเลือกโคลนที่ได้ รับพลาสมิดซึง่ มีโคโลนีสีขาวในอาหารแข็ง LB (Bio Basic, Canada)
ที่เติม X-gal (20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และ IPTG (100 mM) นาโคโลนีสีขาวเลี ้ยงในอาหาร SOC ปริมาตร 2 มิลลิลิตร
ที่เติม ampicillin (100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) เลี ้ยงบนเครื่ องเขย่าที่อณ
ุ หภูมิ 37 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา 20 ชัว่ โมง สกัดแยก
พลาสมิดดีเอ็นเอด้ วยชุดน ้ายา Plasmid EasyPure (Macherey-Nagel, Germany) แบ่งสารละลายพลาสมิดดีเอ็นเอไปทา
ปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยใช้ forward primer T7 promoter และ reverse primer pBluescript SK (Bio Basic Inc, Canada)
นาผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ มาตัดด้ วยเอนไซม์ EcoRI (Sigma-Aldrich, Germany) จากนันน
้ าชิ ้นส่วนดีเอ็นเอมาแยกแถบดีเอ็นเอ
ในอะกาโรสเจลความเข้ มข้ นเจล 1.5% ใน 0.5X TBE buffer ย้ อมเจลด้ วยเอธิเดียมโบรไมด์ ตรวจสอบแถบชิ ้นส่วนพลาสมิด
ดีเอ็นเอใต้ แสงอัลตราไวโอเลต บันทึกภาพด้ วยระบบถ่ายภาพ gel documentation (Gene Syngene, USA) นารี คอมบิแนนท์
พลาสมิดมาทาให้ บริสทุ ธิ์ด้วยชุดน ้ายา Qiagen PCR purification kit (Qiagen, Germany) ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ลาดับเบส
ที่บริษัท 1st BASE (ประเทศมาเลเซีย)
การออกแบบไพรเมอร์ และคัดเลือกไพรเมอร์
นาข้ อมูลลาดับเบสที่ได้ มาใช้ ในการออกแบบไพรเมอร์ โดยคงลาดับเบสเดิมของไพรเมอร์ หมายเลข S12 ไว้ แล้ วเพิม่
เบสเชื่อมต่อเข้ าไปจานวน 2, 4, 8 และ 14 เบส ตามลาดับ (Table 1)
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Table 1 Nucleotide sequence of developed primers originating from the S121108 RAPD marker specific for
the parental male.
Primer Name
S12+2
S12+4
S12+8
S12+14

Sequence
5’ CCTTGACGCAGC 3’
5’ CCTTGACGCAGCAG 3’
5’ CCTTGACGCAGCAGCACG 3’
5’ CCTTGACGCAGCAGCACGTGACGC 3’

Annealing Temperature (˚C)
45
55
60
68

นาไพรเมอร์ ที่ออกแบบไปทาปฏิกิริยาพีซีอาร์ กบั ดีเอ็นเอของต้ นแม่-พ่อพันธุ์ และลูกผสม โดยใช้ องค์ประกอบในปฏิกิริยา
พีซีอาร์ และโปรแกรมการทางานของเครื่ องพีซีอาร์ เหมือนที่ใช้ กับอาร์ เอพีดีไพรเมอร์ ทุกประการ ยกเว้ นอุณหภูมิ annealing
ให้ แต่ละไพรเมอร์ใช้ อณ
ุ หภูมิดงั แสดงใน Table 1
การทดสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลกู ผสม
เตรี ยมเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมสาหรับการทดลองนี ้จานวน 100 เมล็ด โดยนาเมล็ดลูกผสมของคู่พ่อพันธุ์-แม่พนั ธุ์ทใี่ ช้ ศกึ ษา
ในครัง้ นี ้มา 97 เมล็ด นาปลอมปนซึง่ เป็ นเมล็ดลูกผสมพันธุ์ที่เกิดจากแม่-พ่อพันธุ์ค่อู ื่นใส่ลงไป จานวน 3 เมล็ด คละเคล้ าผสมกัน
นาเมล็ดทังหมดไปเพาะประมาณ
้
2 สัปดาห์ ตัดใบแท้ มาสกัดดีเอ็นเอ แล้ วนามาเพิ่มปริมาณพีซอี าร์ ด้วยไพรเมอร์ S12+GCAG
จากนันแยกผลผลิ
้
ตพีซีอาร์ในอะกาโรส 1.5% ในสารละลาย 0.5X TBE buffer ย้ อมเจลด้ วยเอธิเดียมโบรไมด์ บันทึกภาพด้ วย
ระบบถ่ายภาพ gel documentation (Gene Syngene, USA) วิเคราะห์แถบดีเอ็นเอเพื่อบ่งชี ้ความเป็ นลูกผสมแท้ โดยแถบดีเอ็นเอ
ของลูกผสมแท้ จะมีแถบดีเอ็นเอทีต่ รงกับต้ นพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ เมล็ดลูกผสมปลอมปนจะมีรูปแบบแถบดีเอ็นเอแตกต่างไปจาก
แม่และพ่อพันธุ์ ส่วนเมล็ดทีม่ ีแถบดีเอ็นเอเหมือนกับต้ นแม่เป็ นเมล็ดที่เกิดจากการผสมตัวเอง

ผลการศึกษาและวิจารณ์
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้ วยอาร์ เอพีดีไพรเมอร์
จากการคัดเลือกด้ วยไพรเมอร์ แบบสุ่มจานวน 30 ไพรเมอร์ (หมายเลข S1 ถึง S20 จานวน 20 ไพรเมอร์ และ N20
ถึง N30 พบไพรเมอร์ หมายเลข S12 (5’-CCTTGACGCA-3’) เพียงไพรเมอร์ เดียวเท่านันที
้ ่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง
ต้ นพ่อ-แม่ และบ่งชี ้ความเป็ นลูกผสมได้ โดยต้ นแม่พนั ธุ์ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 708 คู่เบส ต้ นพ่อพันธุ์ให้ แถบดีเอ็นเอขนาด
1,171 คู่เบส ส่วนต้ นลูกผสมมีแถบดีเอ็นเอทัง้ 2 ขนาด คือ 708 และ 1,171 คู่เบส ซึง่ ตรงกับต้ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ เครื่ องหมายดีเอ็นเอ
ชนิดอาร์เอพีดมี ีข้อดีคือวิธีการไม่ย่งุ ยากซับซ้ อน ไม่จาเป็ นต้ องทราบข้ อมูลลาดับเบสสาหรับออกแบบไพรเมอร์ ต้ นทุนการวิเคราะห์
ทดสอบไม่สงู จากการคัดเลือกไพรเมอร์ ทงหมด
ั้
30 หมายเลข พบไพรเมอร์ เพียงหมายเลขเดียวที่สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างต้ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ได้ แสดงให้ เห็นว่าต้ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ มีพื ้นฐานทางพันธุกรรมทีใ่ กล้ เคียงกันมาก จึงทาให้ แถบดีเอ็นเอมี
ความแตกต่างกันน้ อย ซึง่ สอดคล้ องกับที่ นงลักษณ์ คงศิริ และราตรี บุญเรื องรอด (2560) ได้ รายงานว่า สายพันธุ์ของดาวเรื องที่
นามาใช้ ปรับปรุงพันธุ์เพือ่ การค้ านันมี
้ ความหลากหลายทางพันธุกรรมตา่ แม้ วา่ จะมีรายงานการนาเครื่ องหมายดีเอ็นเออาร์เอพีดี
ใช้ ได้ ผลสาเร็จในพืชหลายชนิดเช่น พริก (Pujar et al., 2017) กะหล่าปลี (Ye et al., 2013) มะเขือเทศ (Liu et al., 2008)
แต่อย่างไรก็ตามสาหรับดาวเรื อง การนาไปใช้ ยงั มีข้อจากัดอยู่หลายประการ อาทิเช่น ฐานพันธุกรรมของพ่อ-แม่พนั ธุ์ดาวเรื อง
ที่ใช้ ผลิตลูกผสมใกล้ เคียงกันมาก ต้ องใช้ ไพรเมอร์ จานวนมากเพื่อคัดเลือก และการเกิดแถบดีเอ็นเอให้ ผลการทาซ ้าไม่คงที่
สาเหตุเกิดจากดีเอ็นเอแม่แบบปนเปื อ้ นสารทุติยภูมิซงึ่ พบมากในดาวเรื อง สารปนเปื อ้ นจะไปยับยังหรื
้ อลดประสิทธิภาพปฏิกิริยา
พีซีอาร์ ทาให้ ไม่มคี วามเสถียร (Shahzadi et al., 2009) การทาปฏิกิริยาแต่ละครัง้ ให้ ผลทดสอบไม่เหมือนเดิม ด้ วยเหตุนี ้จึงนา
ไพรเมอร์ อาร์ เอพีดี หมายเลข S12 ไปพัฒนาให้ เป็ นไพรเมอร์ ที่ให้ ผลการทาซ ้ามีความคงที่มากยิง่ ขึ ้น
การโคลนชิน้ ส่ วนดีเอ็นเอและวิเคราะห์ หาลาดับเบส
อาร์ เอพีดีไพรเมอร์ หมายเลข S12 ให้ แถบดีเอ็นเอขนาด 1,171 คูเ่ บสที่จาเพาะกับต้ นพ่อพันธุ์ นาชิ ้นดีเอ็นเอนี ้มาทาให้
บริ สทุ ธิ์แล้ วโคลนเข้ าสู่เวกเตอร์ pTA2 และวิเคราะห์หาลาดับเบส (DNA sequencing) โดยใช้ forward primer T7 และ
reverse primer SP6 ผลการวิเคราะห์ลาดับเบสพบดีเอ็นเอชิ ้นนี ้มีจานวน 1,183 เบส (Figure 1) ซึง่ จานวนเบสที่ได้ จากการอ่าน
ด้ วยเครื่ องหาลาดับเบสใกล้ เคียงกับขนาดชิ ้นดีเอ็นเอ 1,171 คู่เบสที่อ่านได้ จากแผ่นเจลเมื่อเทียบกับดีเอ็นเอมาตรฐาน และ
พบว่ามีลาดับเบสที่เหมือนกับไพรเมอร์ อาร์ เอพีดีหมายเลข S12 ดังนันจึ
้ งสามารถยืนยันได้ ว่าข้ อมูลลาดับเบสที่ได้ นี ้เป็ นข้ อมูล
ลาดับเบสของชิ ้นดีเอ็นเอที่จาเพาะต่อต้ นพ่อพันธุ์อย่างแท้ จริง
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CTTGACGCAGCAGCACGTGACGCACCCATGACAACTTTTCATGGTTTGCACAATCAACTGTAGGAAAACAAACTG
TCCAAACTCAACCAYTAATTACACTACTCACTAAACCCTATAATAACCTCCAAAAACTTAAATTGAGCAATTGATCT
ATCAAATCATCTACACTTCAATTCAGATCAAACTCATGTGTCATAACCTAATCAATATTCAAATTAACAACAACACM
AATACATTAACATCATCAATGACAATGATTCAATTCCTACTTTCAAACCAATTCAAGTTGCACAGATCACAAGAACT
AAAAGCCCTAACTACAAAATTAACATGAATAAACTAAGCATGTAATCATCAATTCAAAGTCTAGAGAGGCGAAATG
CAATTATTAATCGAATAGTGAGGGAATAATTAACAAGTATGTGAGTATGTTAGAAGATAAAATTCATTTAGTGATAAT
AATGTTGAAGATGAAGAAAATTACTTTGATCTGAAGTGAAACGGTGGGTGTTGTTTGGTGTTTGTTTCCTGTTTTAG
CTACTTTTTGTGGAAATGAAATGTAGATAGATGACAATGAATGAAAAGTGTTTGTATAAATACCGGTTTGGATAAGA
CTTTGACGTGTAGCCTATATTATTATTTTTTTTTTCAACGGCGTTATTTAGATATCTTACTTCTAGATACCAAACTCATA
TTTTTTTATAATCTATGTATCTAAATGAGGCTCTTTGAGAGGTATGATGTCAGCTGTTTATATTGATTTTGATATTTTAT
TTGGCTTACTTAGAAAAATTTTTAAGGGAGAAACCTATTATTACGAGAAAACTTGTAATGTTTAACCTAGAACCTTAT
TATGTCTTATGTAAGATTTGGATTCAAGATATTCATATTGTAATGAAGTTGTGTACTCCACCTTAAACATTTTGGCTTT
GGATTGTTGGTAGATAGTAAAGTCGTGCCAATTGGTCTTCTGGTTTAATAACAAGGGGTGATGACAAAGGCTTAC
GATGTTTGAGGTCTCAAGTTTTAATCTTGAGTTCATGCCTCTATGTAGTTTTCTCACTATGGTGGGGTTTCTCCTTAA
AGGTGTTCATGAGTGCGTCAAGG
Figure 1 Nucleotide sequences of the RAPD fragment S121108 specific to the parental male. RAPD S12 primer
sequences are underlined.
การออกแบบไพรเมอร์
ข้ อมูลลาดับเบสของชิ ้นดีเอ็นเอทีจ่ าเพาะต่อต้ นพ่อพันธุ์ขนาด 1,108 เบส มาออกแบบไพรเมอร์ โดยคงลาดับเบสเดิม
ของอาร์เอพีดีไพรเมอร์ หมายเลข S12 จานวน 10 เบสไว้ เป็ นแกน แล้ วเพิ่มเบสเชื่อมต่อท้ ายปลาย 3’ (Table 1) ให้ ชื่อไพรเมอร์
ดังนี ้ S12+2 ให้ ชื่อว่า S12+GC (เติมเบสต่อท้ ายจานวน 2 เบส) S12+GCAG ให้ ชื่อว่า S12+4 (เติมเบสต่อท้ ายจานวน 4 เบส)
S12+CGAGCACG ให้ ชื่อว่า S12+8 (เติมเบสต่อท้ ายจานวน 8 เบส) และ S12+CGAGCACGTGACGC ให้ ชื่อว่า S12+14
(เติมเบสต่อท้ ายจานวน 14 เบส) นาไพรเมอร์ ทงั ้ 4 ไพรเมอร์นี ้ ไปทดสอบกับดีเอ็นเอของต้ นแม่-พ่อพันธุ์และลูกผสม พบว่า
ไพรเมอร์ S12+4 หรื อ S12+GCAG สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแม่-พ่อพันธุ์ ต้ นแม่พนั ธุ์ให้ ชิ ้นดีเอ็นเอ 3 แถบ ขนาด
750, 535 และ 495 คู่เบส ส่วนต้ นพ่อพันธุ์ให้ ชิ ้นดีเอ็นเอ 3 แถบ ขนาด 1,170, 750 และ 656 คู่เบส ต้ นลูกผสมให้ แถบทังหมด
้
4 แถบ มีขนาด 1,170, 750, 535 และ 495 คู่เบส โดยแถบดีเอ็นเอของลูกผสมขนาด 1,170 และ 750 คูเ่ บส เหมือนต้ นพ่อพันธุ์
ขณะที่แถบดีเอ็นเอขนาด 535 และ 495 คูเ่ บส เหมือนต้ นแม่พนั ธุ์ จากการใช้ ไพรเมอร์ ทงั ้ 4 ไพรเมอร์ พบว่ามีจานวนชิ ้นดีเอ็นเอ
ที่เกิดขึ ้นแปรผกผันกับจานวนเบสที่เติม ไพรเมอร์ ที่ให้ แถบดีเอ็นเอมากที่สดุ คือ S12+2 ให้ แถบดีเอ็นเอลูกผสมจานวน 6 แถบ
รองลงมาคือไพรเมอร์ S12+4 จานวน 4 แถบ ไพรเมอร์ S12+8 และ S12+14 ให้ แถบดีเอ็นเอจานวน 3 แถบ ซึง่ ไพรเมอร์ S12+2,
S12+8 และ S12+14 พบว่ารูปแบบแถบดีเอ็นเอของต้ นแม่พนั ธุ์-พ่อพันธุ์และลูกผสมเหมือนกันทุกประการ ไพรเมอร์ S12+GCAG
ซึง่ มีจานวนเบสทังสิ
้ ้น 14 เบส สามารถแยกความแตกต่างระหว่างแม่-พ่อพันธุ์และลูกผสมได้ นนั ้ แสดงว่าไพรเมอร์ นี ้เข้ าไปจับกับ
ลาดับเบสบริเวณจาเพาะสามารถบ่งชี ้ความเป็ นเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของต้ นพ่อ-แม่พนั ธุ์และลูกผสมได้ ดาวเรื องสายพันธุ์
ที่นามาปรับปรุงเป็ นพันธุ์การค้ านันมี
้ พนั ธุกรรมใกล้ ชิดกันมากทาให้ โอกาสที่พบความแตกต่างมีน้อย ไพรเมอร์ S12+GCAG
ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ให้ ผลการทาซ ้าที่คงที่มีความเสถียรมากกว่าอาร์ เอพีดีไพรเมอร์
การทดสอบความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลกู ผสม
ทดสอบความบริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรมของเมล็ดลูกผสมโดยเตรี ยมเมล็ดพันธุ์จานวน 100 เมล็ด ประกอบด้ วยเมล็ดลูกผสม
จากคู่พ่อ-แม่พนั ธุ์ จานวน 97 เมล็ดที่เก็บรวบรวมจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร ใส่เมล็ดลูกผสมที่เกิดจากพ่อ-แม่พนั ธุ์
คู่อื่น จานวน 3 เมล็ด นาดีเอ็นเอมาทดสอบกับไพรเมอร์ S12+GCAG แถบดีเอ็นเอของเมล็ดลูกผสมแท้ ต้องปรากฎแถบดีเอ็นเอ
จานวน 4 แถบ มีขนาด 1,170, 750, 535 และ 495 คู่เบส ตามลาดับ (Figure 2) โดยแถบดีเอ็นเอขนาด 1,170 คู่เบส ตรงกับแถบ
ดีเอ็นเอของต้ นพ่อ และแถบดีเอ็นเอขนาด 750, 535 และ 495 คู่เบสตรงกับแถบดีเอ็นเอของต้ นแม่ จากการทดสอบกับเมล็ดพันธุ์
ที่เตรี ยมขึ ้น จานวน 100 เมล็ด พบว่ามีเมล็ดทีเ่ ป็ นลูกผสมแท้ จานวน 93 เมล็ด เมล็ดพันธุ์ปนเปื อ้ นจานวน 3 เมล็ด และเมล็ด
ที่เกิดจากการผสมตัวเองจานวน 4 เมล็ด เมล็ดพันธุ์ปนคือเมล็ดที่ไม่ได้ เกิดจากพ่อ -แม่ค่ทู ี่ใช้ ศกึ ษา ซึง่ แถบดีเอ็นเอแตกต่าง
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ไปจากต้ นพ่อ-แม่พนั ธุ์ ประกอบด้ วยเมล็ดหมายเลข 6, 51 และ 46 เมล็ดพันธุ์ลกู ผสมหมายเลข 6 และ 51 นัน้ มีแถบดีเอ็นเอ
เกินมาและหายไปอย่างละหนึง่ แถบ โดยชิ ้นดีเอ็นเอทีเ่ กินมามีขนาด 1,231 คู่เบส ส่วนชิ ้นดีเอ็นเอที่หายไปมีขนาด 535 คูเ่ บส
ส่วนเมล็ดพันธุ์หมายเลข 46 ไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 1,231 และ 535 คู่เบส การทดสอบนี ้ตรวจพบเมล็ดพันธุ์ทเี่ กิดจากการ
ผสมตัวเองจานวน 4 เมล็ด ได้ แก่ เมล็ดหมายเลข 21, 23, 41 และ 87 ซึง่ มีรูปแบบแถบดีเอ็นเอเหมือนต้ นแม่ทกุ ประการ
ผลจากการตรวจสอบด้ วยการเทียบรูปแบบแถบดีเอ็นเอนี ้สามารถตรวจพบเมล็ดปลอมปนจานวน 3 เมล็ด ซึง่ เท่ากับกับจานวน
เมล็ดปลอมปนที่จงใจผสมลงไป ชี ้ให้ เห็นว่าไพรเมอร์ S12+GCAG สามารถใช้ ตรวจสอบความบริ สทุ ธิ์เมล็ดพันธุ์ลกู ผสมได้
ถูกต้ องแม่นยา นอกจากนี ้ไพรเมอร์ นี ้ยังสามารถตรวจพบเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากการผสมตัวเองจานวน 4 เมล็ด ผลการทดสอบ
ตรวจพบจานวนเมล็ดพันธุ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ทงหมด
ั้
7 เมล็ด กล่าวได้ ว่าเมล็ดลูกผสมชุดนี ้มีความบริสทุ ธิ์เท่ากับ 93 เปอร์ เซ็นต์

Figure 2 Genetic purity testing of marigold hybrid seeds using the S12+GCAG primer, M: DNA ladder, Lane 1-100:
individual F1 hybrid plants. Hybrid plants number 6, 46 and 51 are contaminated seeds and number
21, 23, 41 and 87 represents an off-type seeds.
เมล็ดที่นามาใช้ ในการทดลองนี ้รวบรวมมาจากแปลงเกษตรที่รับจ้ างผลิตเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมให้ บริษัท ซึ่งมีความเป็ นไปได้ สงู
ที่จะเกิดเมล็ดที่เกิดจากการผสมตัวเอง โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิสงู และวันยาวจะทาให้ ดอกด้ านล่างลาต้ นส่วนใหญ่จะกลายเป็ น
ดอกสมบูรณ์เพศ (ประทุมพร ขอดแก้ ว และณัฐา โพธาภรณ์, 2552) ถ้ าเด็ดทิ ้งไม่หมดจะมีโอกาสเกิดเมล็ดผสมตัวเองปนเปื อ้ น
มาด้ วย การผลิตเมล็ดพันธุ์ดาวเรื องลูกผสม (F1) ใช้ ระบบ cytoplasmic genetic male sterile ต้ นแม่พนั ธุ์มีเกสรตัวผู้เป็ นหมัน
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(male sterility) เนื่องจากยีนที่ควบคุมการพัฒนาของเกสรตัวผู้เกิดการกลายพันธุ์ ทาให้ เกิดความผิดปกติในการแบ่งเซลล์
สืบพันธุ์เพศผู้ จึงไม่สามารถสร้ างละอองเรณูได้ (Ai et al., 2016) ต้ นแม่พนั ธุ์ที่เกสรตัวผู้เป็ นหมันนี ้ช่วยทาให้ ขนตอนการผลิ
ั้
ต
เมล็ดพันธุ์ลกู ผสมทาได้ ง่ายและรวดเร็ว เพราะไม่ต้องตอนเกสรตัวผู้ (emasculation) ก่อนทาการผสมเกสร และยังได้ เมล็ดพันธุ์
ลูกผสมที่มีความบริ สทุ ธิ์สงู เนื่องจากไม่มีการถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน อย่างไรก็ ตามต้ นแม่พนั ธุ์ที่เกสรตัวผู้เป็ นหมันนี ้
สามารถเกิดกลีบดอกได้ 3 ลักษณะ ได้ แก่ ดอกที่มกี ลีบดอกปกติ (petaloid) ดอกที่ไม่มีกลีบดอก (apetaloid) และดอกที่เป็ น
แบบ gynomonoecious จะมีทงเกสรตั
ั้
วเมียแต่เกสรตัวผู้เป็ นหมันกับดอกที่สมบูรณ์เพศอยู่บนต้ นเดียวกัน (Tejaswini et al.,
2016) สภาวะอากาศที่อณ
ุ หภูมสิ งู และวันยาวจะกระตุ้นให้ ดอกทีเ่ ป็ น gynomonoecious นี ้เกิดดอกสมบูรณ์เพศมากขึ ้น โอกาส
เกิดการผสมเกสรในดอกเดียวกันสูง การปะปนของเมล็ดพันธุ์ที่ไม่พึงประสงค์สามารถเกิดได้ ทกุ ขันตอนการผลิ
้
ต เช่น ระหว่าง
การผสมเกสร การผสมข้ ามกับสายระหว่างพันธุ์ที่อยูแ่ ปลงใกล้ เคียงหรื อการปะปนในระหว่างคัดแยกเพื่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาให้ ได้
์
เมล็ดที่เกิดจากการผสมตัวเองปะปนกับเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมแท้ ได้ ง่าย เมล็ดพันธุ์ที่มีความบริ สทุ ธิทางพันธุกรรมต่าจะทาให้ ได้
ผลผลิตน้ อยไม่มีความสม่าเสมอ และเกิดการเสื่อมถอยของลักษณะที่ดี ดังนันการตรวจสอบความบริ
้
สทุ ธิ์เมล็ดพันธุ์ลกู ผสมจึง
มีความจาเป็ นอย่างยิง่ การนาเครื่ องหมายดีเอ็นเอมาใช้ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จะช่วยลดระยะเวลาทีใ่ ช้ ตรวจสอบให้ สั ้นลง
ให้ ผลทดสอบที่ถกู ต้ อง รวดเร็ว ทาให้ บริษัทสามารถจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภาพได้ รวดเร็วทันต่อความต้ องการของลูกค้ า

สรุปผลการศึกษา

งานวิจยั นี ้ได้ พฒ
ั นาไพรเมอร์ S12+GCAG สาหรับใช้ บง่ ชี ้ความเป็ นลูกผสมและใช้ ตรวจสอบความบริสทุ ธิ์ทางพันธุกรรม
ของเมล็ดดาวเรื องลูกผสมได้ โดยนาไปทดสอบกับเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมจานวน 100 เมล็ด สามารถตรวจพบเมล็ดปลอมปนที่ไม่ใช่
เมล็ดพันธุ์ลกู ผสมแท้ จานวน 7 เมล็ด ประกอบด้ วยเมล็ดพันธุ์ปลอมปนพันธุ์อื่นจานวน 3 เมล็ด และเมล็ดพันธุ์ที่มาจากการผสม
ตัวเองจานวน 4 เมล็ด ไพรเมอร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้ให้ ผลการทาซ ้าคงที่ มีความเสถียรมากกว่าเครื่ องหมายดีเอ็นเอชนิดอาร์ เอพีดี
ภายใต้ การทดสอบในห้ องปฏิบตั ิการเดียว และสามารถนาไปใช้ ตรวจสอบได้ เฉพาะสายพันธุ์ค่พู ่อแม่ที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้เท่านัน้
ไม่สามารถนาไปใช้ ทดสอบกับคูผ่ สมอื่น
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