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บทคัดย่อ
การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการออกดอกของมะพร้าวทาโดยเปรียบเทียบรูป แบบการ
แสดงออกของยีนในเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด (SAM) ของมะพร้าวต้นเตีย้ ระหว่างระยะการเจริญเติบโตทางลา
ต้ น และใบ (เพิ่ง งอก, 4, 6, 12 และ 24 เดือ น) และระยะออกดอก (36 เดือ น)ด้ว ยเทคนิ ค DDRT-PCR
(differentially display RT-PCR) ผลการทดลองพบยีนกาหนดรหัสโปรตีน adenylate kinase, DNA (cytosine*Corresponding author: faascrp@ku.ac.th
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5)-methyltransferase1b และ 14-3-3 protein 6, ทราสโพซอนชนิด retrotransposonRLC_Rider_Eg133H201, ALP1 like transposon และ uncharacterized proteins, (LOC105038377 and LOC105032930) มีก าร
แสดงออกสูงในระยะออกดอก (up-regulated gene) ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่ายีนเหล่านี้เกีย่ วข้องในกลไกชักนาการออก
ดอก เมื่อได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนเหล่านี้ในระหว่างการเจริญเติบโตและพัฒนาของ
มะพร้าวต้นเตีย้ (ออกดอกเร็ว) และมะพร้าวต้นสูง (ออกดอกช้า) ด้วยเทคนิค quantitative real-time PCR พบ
การแสดงออกของยีนเหล่านี้ (ยกเว้น ALP1 like) มีการแสดงออกตัง้ แต่ระยะเพิง่ งอก แล้วเพิม่ ขึน้ สูงสุดในระยะ
ออกดอกในมะพร้าวทัง้ 2 กลุ่ม แต่ทน่ี ่ าสนใจ คือ ยีน ALP1 like มีรูปแบบการแสดงออกแบบไดนามิก คือ มี
การแสดงออกในระยะต้นอ่อนแล้วหายไป แล้วจึงมีการแสดงออกสูงขึน้ อีกครัง้ เมื่อเข้าสู่ระยะทีส่ มบูรณ์ และ
ระยะออกดอก อีกทัง้ ยัง แสดงความแตกต่างระหว่างมะพร้าวต้นเตี้ย และ ต้นสูง โดยมีการแสดงออกล่าช้าใน
มะพร้าวต้นสูง จากผลการทดลองร่วมกับการวิเคราะห์หน้าที่ของยีน ALP1 like จึงเชื่อว่า ALP1 like มีส่วน
เกีย่ วข้องในการควบคุมให้มะพร้าวต้นเตีย้ มีระยะการเจริญเติบโตทางลาต้นและใบสัน้ ลง จึงทาให้ออกดอกเร็ว
กว่ามะพร้าวต้นสูง
คาสาคัญ : มะพร้าว; การออกดอก; การเจริญเติบโตทางลาต้นและใบทีย่ าวนาน; DDRT-PCR (differentially
display RT-PCR)

Abstract
To identify novel genes involved in controlling flowering transition of coconut, DDRT- PCR
(differentially display RT PCR) was used to compare expression of genes in somatic apical meristem
(SAM) of dwarf coconut during vegetative growth phase, Vg (germination, 4, 6, 12 and 24 months of
age) and reproductive phase, Rp ( 36 months of age) . The result revealed that genes encoding
adenylate kinase, DNA ( cytosine- 5) - methyltransferase 1b, 14- 3- 3 protein 6, retrotransposon
RLC_Rider_Eg133H20- 1, ALP1 like transposon and uncharacterized proteins ( LOC105038377 and
LOC105032930) were identified as up-regulated genes in reproductive phase. The expression of these
candidate genes were monitored during growth and development in both dwarf ( early flowering type)
and tall ( late flowering type) coconuts using quantitative real time PCR. The expression of those six
genes, except ALP1 like, showed gradually increase during vegetative growth phase ( germination, 4,
6, 12 and 24 months) and reached the highest in reproductive phase in both coconut types (36 months
in dwarf and 60 months in tall types). Interestingly, ALP1 like showed dynamic expression, up-regulated
during seedling and then disappeared during juvenile and up- regulated again during adult and
reproductive phase. The different expression pattern between dwarf and tall coconuts was also found
in which tall coconut showed delay expression. Taken its function and this result together, we proposed
that shorten vegetative growth phase and early flowering of dwarf coconut was probably controlled by
ALP1 like.
Keywords: coconut; flowering transition; prolong vegetative growth phase; DDRT PCR (differentially
display RT-PCR)
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1. คานา

Simpson et al., 1999; Araki, 2001) การเจริญเติบโต
และพัฒนาตัง้ แต่งอกออกจากเมล็ดจนกระทังเข้
่ าสู่
ระยะที่ บ ริ เ วณเนื้ อ เยื่ อ เจริ ญ มี ค วามพร้ อ ม ที่ จ ะ
เปลี่ย นแปลงไปเป็ น ดอก เรีย กระยะนี้ ว่า juvenile
phase และเรียกระยะทีม่ คี วามพร้อมสาหรับการชัก
นาการออกดอกว่าระยะ reproductive competence
หรือ adult phase อายุ ก ารออกดอกของไม้ยืนต้น
นั ้น จึ ง ขึ้น กับ ช่ ว งเวลาของระยะ juvenile phase
(Martin-Trillo and Martinez-Zapater, 2002)
กลไกควบคุม juvenile phase ระดับโมเลกุล
นัน้ มีการศึกษาเฉพาะในอะราบิดอปซิส ซึง่ เป็ นพืช
ต้นแบบ โดยรายงานว่าควบคุมด้วยยีน SERRATE,
SUPPRESSOR OF GENE SILENCING3 แ ล ะ
SUPPRESSOR OF GENE SILENCING2/
SILENCING DEFCTIVE1/ RNA DEPENDENT
POLYMERASE6 ซึง่ เป็ นยีนทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวน
การสัง เคราะห์ ไ มโครอาร์ เ อ็ น เอ (Clarke et al.,
1999; Peragine et al., 2004) น อ ก จ า ก นี้ มี ยี น
ARGONAUTE1, ZIPPY, SQUINT แ ล ะ HASTY
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทางานของไมโครอาร์เอ็นเอใน
การลดการแสดงออกของยีนเป้ าหมาย โดยการตัด
หรือยับยัง้ กระบวนการแปลรหัสของเอ็มอาร์เอ็นเอ
เ ป้ า ห ม า ย ( Bohmert et al., 1998; Telfer and
Poethig, 1998; Berardini et al., 2001; Hunter et
al., 2003; Park et al., 2005; Yang et al., 2006;
Smith et al., 2009) และเมื่อชักนายีนเหล่านี้ให้เกิด
การกลายในอะราบิดอปซิส พบว่าเป็ นการเร่งให้เข้า
สู่ระยะ adult phase โดยระยะ juvenile phase สัน้
ลงและออกดอกเร็วขึน้ จึงจัดยีนเหล่านี้ให้อยู่ในกลุ่ม
ยับยัง้ การออกดอก (floral repressor) โดยควบคุม
การเจริญ เติบ โตและพัฒ นาทางลาต้ น และใบ ซึ่ง
กลไกการควบคุมระยะ juvenile phase ที่ยาวนาน
ยังไม่เคยมีรายงานในไม้ยนื ต้น
มะพร้าว (Cocos nucifera L.) เป็ นไม้ยนื ต้น
เศรษฐกิจทีส่ าคัญของประเทศไทย ซึง่ ต้องการดอก

การออกดอก (flowering transition) เป็ น
ลักษณะที่สาคัญในพืชเศรษฐกิจที่ต้องการผลผลิต
เป็ นดอกหรือผล เป็ นกลไกที่สลับซับซ้อน ควบคุม
ด้วยยีนจานวนมากทีท่ าหน้าที่ควบคุมกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากระยะการเจริญเติบโตทางลาต้น
และใบ หรือระยะ vegetative growth phase เข้าสู่
ระยะการเจริญเติบโตเพื่อการสืบพันธุ์ คือ ออกดอก
หรือ ระยะ reproductive growth phase (Simpson
et al., 1999) ซึ่งการที่พืชจะพัฒนาเข้าสู่ระยะออก
ดอกได้จ ะต้อ งเจริญ เติบ โตและพัฒ นาจนมี ค วาม
พร้อ ม เรีย กระยะนี้ ว่ า reproductive competence
หรือ adult phase แล้ว จึง สามารถชัก น าให้มีก าร
สร้างจุดกาเนิดดอกได้ โดยพืชแต่ละชนิด หรือแต่ละ
สายพันธุจ์ ะใช้เวลาในการพัฒนาเข้าสู่ระยะทีพ่ ร้อม
จะออกดอกแตกต่ า งกัน ไป จึง ท าให้เ กิด ความผัน
แปรของอายุออกดอกในไม้ยนื ต้น (perennial plant)
โดยมีความผันแปรมากตัง้ แต่เดือน ปี หรือหลายสิบ
ปี จึงจะเข้าสู่ระยะออกดอก ความผันแปรของอายุ
ออกดอกของพืชประเภทนี้เนื่องมาจากพันธุกรรมที่
ควบคุ ม การเจริญ เติบ โตและพัฒ นาในระยะการ
เจริ ญ เติ บ โตทางล าต้ น และใบนั น่ เอง (Hackett,
1985; Bergonzi and Albani, 2011)
หลัง จากงอกออกจากเมล็ ด พืช จะเจริญ
เติบโตและพัฒนาเป็ นส่วนประกอบต่าง ๆ ทีม่ าจาก
การแบ่งเซลล์ไมโทซิสทีบ่ ริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลาย
ยอด (somatic apical meristem, SAM) การเจริญ
เติบโตในระยะแรกจะกาหนดให้กลุ่ม เซลล์เ หล่ า นี้
พัฒนาเป็ นส่วนประกอบของลาต้นและใบ จนกระทัง่
พืช มีก ารเจริญ เติบ โต มีค วามสมบู ร ณ์ พ ัน ธุ์ และ
พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงเข้าสูก่ ารออกดอก กลุ่มเซลล์
เนื้อเยื่อเจริญบริเวณนี้จึงจะสามารถตอบสนองต่อ
สัญญาณการออกดอก (floral induction) และถูกชัก
นาให้มกี ารพัฒนาไปเป็ นส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
ดอก (Hackett, 1985; Lawson and Poethig, 1995;
534
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และผลเป็ นผลผลิต โดยมะพร้าวมีระยะการเจริญ
เติ บ โตทางล าต้ น และใบที่ค่ อ นข้า งยาวนาน ใช้
ระยะเวลาประมาณ 5-6 ปี จึ ง ออกดอกและให้
ผลผลิต จึงเป็ นข้อจากัดในการผลิตมะพร้าวหรือการ
ปรับปรุงพันธุม์ ะพร้าว อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมี
มะพร้าวต้นเตี้ยที่มรี ะยะการเจริญเติบโตทางลาต้น
และใบประมาณ 3 ปี ก็ส ามารถออกดอกและให้
ผลผลิต ดังนัน้ หากสามารถปรับปรุงพันธุใ์ ห้มะพร้าว
ออกดอกเร็ว ร่นอายุการออกดอกของมะพร้าวต้นสูง
ได้ จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปั ญหาการ
ผลิตมะพร้าว ทัง้ ด้านเกษตรกรรมและการพัฒ นา
พันธุ์ ซึ่งนักวิจยั จาเป็ นต้องทราบถึงกลไกและยีนที่
ควบคุมการออกดอกของมะพร้าว โดยเฉพาะกลุ่ม
ยีนที่เกิดการกลายแล้วทาให้มะพร้าวต้น เตี้ย ออก
ดอกเร็ว งานวิจ ยั นี้ต้องการค้นหายีนทีเ่ กี่ยวข้องใน
กลไกการเปลี่ย นแปลงจากระยะการเจริญเติบโต
ทางลาต้น และใบเข้า สู่ร ะยะออกดอกด้ว ยเทคนิ ค
DDRT-PCR (differentially display RT- PCR) ใ น
เบื้องต้น แล้วค้นหายีนที่เกี่ยวข้องที่ทาให้มะพร้าว
ต้ น เตี้ ย ออกดอกเร็ ว โดยตั ง้ สมมติ ฐ านว่ า การ
แสดงออกของยีนเป้ าหมายในส่วนเนื้อเจริญปลาย
ยอดของมะพร้ า วทัง้ 2 กลุ่ ม ต้ อ งมีรู ป แบบการ
แสดงออกทีแ่ ตกต่างกันในระหว่างการเจริญเติบโต
และพัฒนา ซึ่งผลการทดลองทีไ่ ด้ในครัง้ นี้นอกจาก
นาไปสู่การอธิบายกลไกการออกดอกของมะพร้าว
ซึ่ง เป็ น ไม้ยืน ต้ น แล้ว ยัง ทราบยีน ที่ค าดว่ า ท าให้
มะพร้าวต้นเตีย้ ออกดอกเร็ว มีระยะการเจริญเติบโต
ทางลาต้น และใบที่สนั ้ กว่ า มะพร้า วต้น สูง เพื่อ น า
ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเทคโนโลยีการร่นอายุการออก
ดอกของมะพร้าวต่อไป

(มะพร้า วน้ า หอมสามพราน) และมะพร้า วต้น สูง
(มะพร้า วแกงทับ สะแก) ในระยะการเจริญเติบโต
ทางลาต้นและใบ (vegetative growth) ได้แก่ ระยะ
เพิง่ งอก, 4, 6, 12 และ 24 เดือน และระยะออกดอก
(reproductive growth) ได้แก่ 36 เดือน ในมะพร้าว
ต้นเตี้ย และ 60 เดือน ในมะพร้าวต้นสูง นามาสกัด
อาร์เอ็นเอรวม (total RNA) ด้วยชุดน้ ายาสาเร็จรูป
Trizol® (Invitrogen, USA) ตรวจสอบคุ ณภาพและ
วัด ปริม าณอาร์ เ อ็น เอรวม ที่ส กัด ได้ โ ดยวัด การ
ดู ด กลื น แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 260 นาโนเมตร
(OD260) และ 280 นาโนเมตร (OD280) แล้ว หาค่ า
OD260/OD280 และวิธีอิเ ล็ก โทรโฟรีซิสในเจลอะกา
โรสความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ จากนัน้ นาอาร์เอ็นเอ
รวมของมะพร้าวต้นเตีย้ ระยะเพิง่ งอก, 4, 6, 12 และ
24 เดือน แต่ละระยะในปริมาณทีเ่ ท่ากันมารวมกัน
ใช้เ ป็ น ตัว แทนของอาร์เ อ็น เอรวมระยะการเจริญ
เติบโตทางลาต้นและใบ (Vg-RNA) ส่วนอาร์เอ็นเอ
รวมที่ระยะ 36 เดือน ใช้เป็ นตัวแทนอาร์เอ็นเอรวม
ระยะออกดอก (Rp-RNA)
2.2 การค้ น หายี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกลไก
ควบคุมการออกดอกของมะพร้าวด้วยเทคนิ ค
DDRT-PCR (differentially display RT-PCR)
นาอาร์เอ็นเอรวมทีเ่ ป็ นตัวแทนของระยะ
การเจริญเติบโตทางลาต้นและใบ (Vg-RNA) และ
ระยะออกดอก (Rp-RNA) มาค้นหายีนทีม่ กี ารแสดง
ออกแตกต่ า งกัน ระหว่ างเนื้ อเยื่อทัง้ 2 ระยะ ด้ว ย
เทคนิ ค DDRT-PCR ที่ ด ั ด แปลงจาก ColonnaRomano และคณะ (1998) ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอที่
แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกของยีนทีแ่ ตกต่างกัน
( differentially expressed gene, DEG) ด้ ว ย เ จ ล
พอลิอะคริลาไมด์ความเข้มข้น 4.5 เปอร์เซ็นต์ สกัด
แยกแถบดีเ อ็น เอที่แสดงให้เห็น ถึง ความแตกต่ าง
ออกจากเจล นามาเพิม่ ปริมาณอีกครัง้ ด้วยไพรเมอร์
คู่เดิม โคลนเข้าสู่พลาสมิด pGEM®-T Easy vector
(Promega, USA) และถ่ายฝากพลาสมิดลูกผสมเข้า

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การเตรี ย มตัว อย่ า งเนื้ อเยื่ อ เจริ ญ
ปลายยอดของมะพร้าวและสกัดอาร์เอ็นเอรวม
โดยเก็บตัวอย่างยอดของมะพร้าวต้นเตีย้
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สู่ แ บคที เ รี ย Escherichia coli สายพั น ธุ์ DH5
จากนัน้ คัดเลือกโคโลนีสขี าวมาสกัดแยกพลาสมิด
ด้ว ยชุ ด น้ ายาสาเร็จรูป PrestoTM mini Plasmid kit
(Geneaid, Korea) แล้วส่งวิเคราะหาห์ลาดับนิวคลี
โอไทด์โดยบริษทั Macrogen Sequencing Service
(Korea) และนาลาดับนิวคลีโอไทด์ทไ่ี ด้เปรียบเทียบ
ความเหมือนกับยีนในฐานข้อมูลสากลด้วยโปรแกรม
BlastN (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
และวิเคราะห์หน้ าที่ของยีนจากฐานข้อมูล KEGG
(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)
2.3 การตรวจสอบการแสดงออกของยีน
ด้วยเทคนิ ค quantitative real-time PCR
ใช้อาร์เอ็นเอทีส่ กัดแยกได้เป็ นแม่แบบใน
การสัง เคราะห์ cDNA สายแรกโดยใช้ ชุ ด น้ า ยา
สาเร็จรูป SuperScript IIITM Reverse Transcriptase
(Invitrogen, USA) แล้วตรวจสอบการแสดงออกของ
ยีนโดยนา cDNA สายแรกที่ได้ไปทา quantitative
real-time PCR ด้ ว ยชุ ด น้ ายาส าเร็ จ รู ป iTaq™
Universal SYBR® Green Supermix (Biorad,
USA) Platinum® SYBR® Green qPCR Super MixUDG kit (Invitogen, USA) โดยใช้เครื่อง CFX96™
System (Biorad, USA) จากนัน้ วิเคราะห์ระดับการ
แสดงออกของยีนแบบ relative (CT) โดยใช้ระดับ
การแสดงออกของยี น Actin1 ในการปรั บ ค่ า
(normalization)

(DEG) จานวน 93 แถบ โดยเป็ นแถบทีม่ กี ารแสดง
ออกลดลงในระยะออกดอก (down-regulation)
จ านวน 42 แถบ และเป็ น แถบที่มีการแสดงออก
สูงขึน้ ในระยะการออกดอก (up-regulation) จานวน
51 แถบ ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจาก
ระยะการเจริญเติบโตทางลาต้น และใบเพื่อเข้าสู่
ระยะออกดอก (flowering transition) ในมะพร้าว
ถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยยี น จ านวนมาก โดยกลไกการ
ควบคุมการแสดงออกของยีนเหล่านี้ มีทงั ้ ถูกยับยัง้
ให้มีก ารแสดงออกลดลงและถู ก กระตุ้น ให้มีก าร
แสดงออกเพิ่ ม ขึ้น เพื่ อ ชัก น าการออกดอก คื อ
กระตุ้นการเปลีย่ นแปลงบริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลาย
ยอดจากการสร้างใบมาเป็ นการสร้างจุดกาเนิดดอก
(flowering transition) เช่ น เดี ย วกับ ที่ พ บในข้ า ว
และอะราบิด อปซิส (Boss et al., 2004; Mongkol
siriwatana, 2008) รวมทัง้ ไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น
เลมอล (Li et al., 2017) แอปเปิ้ ล (Hattasch et al.,
2008)
การสุ่มเลือกแถบ DEG มาวิเคราะห์หา
ลาดับนิวคลีโอไทด์ แล้วเปรียบเทียบความเหมือน
กับยีนในฐานข้อมูล GenBank พบชิน้ ส่วนดีเอ็นเอ
ของ DEG จานวน 7 แถบ ที่มกี ารแสดงออกสูงใน
ระยะออกดอก โดยพบว่ า มีค วามเหมือ นกับ ยีน
กาหนดรหัสเอนไซม์ adenylate kinase และ DNA
(cytosine-5)-methyltransferase 1b ยี น ก าหนด
รหัสโปรตีน 14-3-3 protein 6 ยีน กาหนดรหัสยีน
เ ค ลื่ อ น ที่ retrotransposon RLC_Rider_Eg133
H20-1 และ ALP1 like transposon นอกจากนี้ย ัง
พบชิ้น ส่ ว นของยีน ที่เ หมือ นกับ ยีน ก าหนดรหัส
โปรตี น ที่ย ัง ไม่ เ คยมีร ายงาน ได้ แ ก่ uncharacterized LOC105038377 แ ล ะ uncharacterized
LOC105032930 ของปาล์ม น้ า มัน ดัง ตารางที่ 2
ซึง่ แสดงให้เห็นว่าการออกดอกของมะพร้าวนัน้ จะ
ถู ก ควบคุ ม ด้ว ยกลไกการท างานร่ ว มกัน ของยีน
เหล่านี้

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 การค้ น หายี น ในกลไกควบคุม การ
ออกดอกของมะพร้าวด้วยเทคนิ ค DDRT-PCR
การค้นหายีนทีม่ รี ูปแบบการแสดงออก
ที่ แ ตกต่ า งกัน ระหว่ า งเนื้ อ เยื่ อ เจริ ญ ของยอด
มะพร้าวต้นเตีย้ ระยะการเจริญเติบโตทางลาต้นและ
ใบกับระยะออกดอก โดยใช้เทคนิค DDRT-PCR
จานวน 9 คู่ไพรเมอร์ (ตารางที่ 1) พบแถบดีเอ็นเอ
ที่แ สดงให้เ ห็น ว่า มีการแสดงออกของยีน ต่ างกัน
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ตารางที่ 1 ไพรเมอร์ทใ่ี ช้ในการค้นหายีนด้วยเทคนิค DDRT-PCR
Primer name
DD-GT
AP1
AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP12
AP14
AP15

Sequence (5→3)
CACTATAGGGAAGCTTTTTTTTTTGT
ACACTATAGCTCGAGAGGTGACCGT
ACACTATAGCTCGAGTTTTGGCTCC
ACACTATAGCTCGAGGGAACCAATC
ACACTATAGCTCGAGAAACTCCGTC
ACACTATAGCTCGAGTCGATACAGG
ACACTATAGCTCGAGTGGTAAAGGG
ACACTATAGCTCGAGGTTTTCGCAG
ACACTATAGCTCGAGGATCAAGTCC
ACACTATAGCTCGAGGATCCAGTAC

Tm (°C)
61.0
64.0
63.0
63.0
61.0
60.0
61.0
63.0
61.0
59.0

ตารางที่ 2 รายละเอียดของ DEG ทีม่ คี วามเหมือนกับยีนในฐานข้อมูล GenBank
Name
Rp4.1

Description
Adenylate kinase
Retrotransposon
Rp4.2
RLC_RLC_Rider_Eg133H20-1
Rp4.3 DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1b
Rp4.5
ALP1 like transposon
Rp5.2
uncharacterized LOC105038377
Rp6.3.1
14-3-3 protein 6
Rp12.1.5
uncharacterized LOC105032930

Identity
Accession
Plant species
81 % XM_019853357.1 Elaeis guineensis

เพื่อ ตรวจสอบความน่ า เชื่อ ถือ ของผล
การค้นหายีนที่ทาหน้าที่ในกลไกการออกดอกของ
มะพร้าวที่ได้จากเทคนิค DDRT-PCR ในครัง้ นี้ จึง
นาลาดับนิวคลีโอไทด์ทไ่ี ด้จากชิน้ ส่วน DEG เหล่านี้
มาออกแบบไพรเมอร์ใหม่ โดยให้มคี วามจาเพาะต่อ
ชิ้นส่วนของยีนแต่ ละยีน ดังตารางที่ 3 จากนัน้ นา
ไพรเมอร์ท่ีอ อกแบบได้ม าท าปฏิกิริย า RT-PCR
เพื่อ ตรวจสอบการแสดงออกของยีน เป้ าหมายใน
เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดระยะการเจริญเติบโตทาง
ลาต้นและใบ (Vg) และระยะออกดอก (Rp) พบว่ามี

รูปแบบการแสดงออกทีส่ อดคล้องกับผลการทดลอง
ที่ได้จากเทคนิค DDRT-PCR (ไม่แสดงผล) จึงเป็ น
การยืนยันผลความน่าเชื่อถือของ DEG ทีไ่ ด้
3.2 การวิ เ คราะห์ ห น้ าที่ ข อง DEG ใน
กระบวนการทางชีววิ ทยา
เมื่อ น า DEG ที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์บ ทบาท
หน้าทีใ่ นกระบวนการทางชีววิทยา โดยใช้ฐานข้อมูล
KEGG ร่ ว มกับ ข้อ มู ล จากวารสารวิท ยาศาสตร์
ระดับสากล พบว่า
(1) เอนไซม์ adenylate kinase (AK, EC
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75 %

KF142648.1

Elaeis guineensis

92 %
89 %
97 %
95 %
95 %

XM_019845784.1
XM_010939795.2
XM_019849038.1
XM_010941390.2
XM_010907526.2

Elaeis guineensis
Elaeis guineensis
Elaeis guineensis
Elaeis guineensis
Elaeis guineensis
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2.7.4.3) เป็ นเอนไซม์ในกระบวนการเมทาบอลิซมึ
ของพลัง งาน ท าหน้ า ที่เ ร่ ง ปฏิกิริย าการเติม หมู่
ฟอสเฟตหรือ ดึง หมู่ ฟ อสเฟต เพื่อ ควบคุ ม สมดุ ล
ระหว่าง AMP, ADP และ ATP โดยในพืชนัน้ มีหลาย
ไอโซฟอร์ม (isoform) โดยมี 2 ไอโซฟอร์มทางาน
ในในคลอโรพลาสต์ และเป็ นไอโซฟอร์ทส่ี มั พันธ์กบั
การชักนาการออกดอกของ Chenopodium rubrum
ซึ่ ง เป็ นพื ช วัน ยาว และยาสู บ ซึ่ ง เป็ นพื ช วัน สัน้
ถึงแม้ว่ากลไกการออกดอกของพืชทัง้ 2 ชนิด นี้จะ
ตอบสนองต่อช่วงแสงทีแ่ ตกต่างกัน แต่ในช่วงชักนา
การออกดอกกลับ พบว่ า การแสดงออกของยี น
กาหนดรหัสเอนไซม์น้ีสูงขึน้ ในพืชทัง้ 2 ชนิด เพื่อ
รักษาสมดุลของพลังงานในช่วงชักนาการออกดอก
(Schlattner and Wagner, 2001) ซึง่ จากการทดลอง
นี้ พ บการแสดงออกของยีน ก าหนดรหัส เอนไซม์
adenylate kinase ใ น ม ะ พ ร้ า ว ร ะ ย ะ อ อ ก ดอก
เช่นเดียวกัน ชีใ้ ห้ เห็นว่าในช่วงชักนาการออกดอก
ของมะพร้าวนัน้ เกีย่ วข้องกับกลไกเมทาบอลิซมึ ของ
พลังงาน
( 2) เ อ น ไ ซ ม์ DNA ( cytosine- 5) methyltransferase 1b เป็ น เอนไซม์ท่ีอ ยู่ใ นแฟมิล่ี
C5-MTase family โดยท าหน้ าที่ เ ติ ม หมู่ เ มทิ ล
(methyl) ให้ ก ั บ เบสไซโ ทซี น บนสายดี เ อ็ น เอ
(Pavlopoulou and Kossida, 2007) ซึ่ ง เป็ นกลไก
ทาง epigenetics ในการควบคุมการแสดงออกของ
ยี น ในกระบวนการพัฒ นาในพื ช รวมทั ง้ กลไก
ควบคุมการออกดอกในการเปลี่ยนแปลงจากระยะ
การเจริญ เติบ โตทางลาต้น และใบเข้า สู่ร ะยะออก
ด อ ก กลุ่ ม โ ป รตี น C5-MTase families ใ นพื ช
แบ่ ง เป็ น 4 กลุ่ ม ย่ อ ย (Met1, Met2, Met3 และ
Met4) โดย Kankel และคณะ (2003) พบว่าเมื่อชัก
น าให้ ยีน Met1 ในอะราบิด อปซีส เกิด การกลาย
(met1 mutant) ทาให้อะราบิดอปซิสออกดอกช้า มี
การเจริญ เติบ โตในระยะต้น อ่ อ น (juvenile) เข้า สู่
ระยะสมบูรณ์ (adult) ทีย่ าวนาน ซึง่ แสดงให้เห็นว่า

Met1 ในไวด์ไ ทป์ ท าหน้ า ที่ส่ ง เสริม การออกดอก
จากผลการทดลองในครัง้ นี้ พบยีน ก าหนดรหัส
เอนไซม์ DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1b
ซึง่ จัดอยู่ในกลุ่ม 1 (Met1) มีการแสดงออกสูงขึน้ ใน
ระยะออกดอก ซึง่ สอดคล้องกับกลไกในอะราบิดอป
ซิส ชี้ให้เห็นว่าการออกดอกในมะพร้าวถูกควบคุม
ด้วยกลไกทาง epigenetics เช่นเดียวกัน
(3) โปรตี น 14-3-3 protein 6 เป็ น
กลุ่ ม โปรตี น แฟมมิล่ี ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ นโปรตี น สื่อ
สัญ ญาณ (signaling protein) ในการสื่อ สัญ ญาณ
จากสิง่ แวดล้อมส่งต่อมายังโปรตีนภายในเซลล์ หรือ
การสื่อสัญญาณภายในต้นพืช ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อ
สัญญาณของฮอร์โมนพืช การเจริญเติบโต หรือการ
แบ่ ง เซลล์ เป็ น ต้ น โดย Taoka และคณะ (2011)
พบว่าโปรตีน 14-3-3 นี้ เป็ น intracellular receptor
จับกับโปรตีน Hd3A ในบริเวณเนื้อเยื่อเจริญปลาย
ยอด สื่อ สัญ ญาณกระตุ้น การออกดอกในข้า ว ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการทดลองในครัง้ นี้ ที่พ บการ
แสดงออกของยี น ก าหนดรหั ส โปรตี น 14-3-3
protein 6 และ Hd3A (ไม่แสดงผล) ในเนื้อเยื่อเจริญ
ส่วนยอดในระยะออกดอก
(4) รี โ ท ร ท ร า น ส์ โ พ ซ อ น ช นิ ด
RLC_Rider_Eg133H20-1 เป็ น กลุ่ ม ยีน ที่ส ามารถ
เคลื่อนย้ายได้ โดยอาศัยอาร์เอ็นเอเป็ นตัวกลางแล้ว
สอดแทรกไปยังตาแหน่ งเป้ าหมายภายในจีโนม ซึง่
สามารถพบได้ในยูแครีโอททัวไป
่ โดยพบมากที่สุด
ในพืช ถึง แม้ว่ายัง ไม่มีรายงานถึงบทบาทของยีน
เคลื่อนที่ในกลไกการควบคุมการออกดอกพืช แต่
Tamaki และคณะ (2015) พบว่าในช่วงชักนาของ
การออกดอกโดยสารประกอบฟอริเจน (Hd3A-143-3-osFD complex) ในข้า ว พบการเปลี่ยนแปลง
การแสดงออกของกลุ่มยีนเคลื่อนที่ ทรานส์โพซอน
และรีโทรทรานส์โพซอนภายในเนื้อเยื่อเจริญปลาย
ยอดจ านวนมาก ทัง้ ที่มีก ารแสดงออกสูง ขึ้น และ
ลดลงในระยะออกดอก จึงชี้ให้เห็นว่ายีนเคลื่อนทีม่ ี
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บทบาทส าคัญ ในกลไกควบคุ ม การออกดอก ซึ่ง
สนับสนุนผลทีไ่ ด้จากการทดลองในครัง้ นี้ ทีพ่ บรีโทร
ทรานส์โพซอนชนิด RLC_Rider_Eg133 H20-1 มี
การแสดงออกสูงขึ้นในระยะออกดอกเช่นเดียวกัน
จึงน่าสนใจในการขยายผลการศึกษาต่อไป
(5) ยีน ALP1 like transposon เป็ น
ยีนเคลื่อนที่ (transposon) ที่พบในพืช โดย Liang
และคณะ (2015) พบว่ า โปรตี น ALP1 ท างาน
ร่วมกับ PcG complex ยับยัง้ กระบวนการถอดรหัส
ของยีนเป้ าหมายโดยการเติมหมู่เมทิลให้กบั โปรตีน
ฮีส โตน โดยในอะราบิด อปซิส ALP1 มีส่ ว นร่ ว ม
ยับ ยัง้ การแสดงออกของยีน EMF1 และ EMF2
EMBRYOIC FLOWERING 1, EMBRYOIC
FLOWERING 2 ทีท่ าหน้าทีค่ วบคุมการเจริญเติบโต
ทางลาต้นและใบ ให้มกี ารแสดงออกลดลง เพื่อเข้าสู่
ระยะออกดอก (Kim et al., 2010) ซึง่ ผลการทดลอง
พบการแสดง ออกของ ALP1 like ในระยะออกดอก
จึง ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ า กลไกการออกดอกในมะพร้า วถู ก

ควบคุมโดยกลไกทาง epigenetics ผ่านการเติมหมู่
เมทิล ให้ก ับ ฮิส โตนเพื่อ ลดการแสดงออกของยีน
EMF1 และ EMF2 homolog ในมะพร้าว
3.3 การวิ เคราะห์การแสดงออกของ DEG
ระหว่างการเจริญเติ บโตและพัฒนาของมะพร้าว
ต้นเตี้ยและต้นสูงด้วยเทคนิ ค quantitative realtime PCR
เพื่อวิเคราะห์บทบาทของ DEG ต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของมะพร้าว จึงติดตามการ
เปลี่ย นแปลงรูป แบบการแสดงออกของ DEG ใน
ระหว่างการเจริญเติบโตและพัฒนาตัง้ แต่ เพิ่งงอก
จนถึงระยะออกดอกทัง้ ในมะพร้าวต้นสูงและต้นเตีย้
(ระยะเพิง่ งอก, 4, 6, 12, 24 และ 36 เดือนในมะพร้าว
ต้น เตี้ย และ 60 เดือ น ในมะพร้า วต้น สูง ซึ่ง เป็ น
ระยะออกดอก) พร้อมทัง้ ค้นหายีนทีค่ าดว่า จะทาให้
มะพร้าวต้นเตี้ยออกดอกเร็ว โดยเปรียบเทียบรูป
แบบการแสดงออกทีแ่ ตกต่างกันระหว่างมะพร้าวทัง้
2 กลุ่ม พบว่ารูปแบบการแสดงออกของยีนกาหนด

ตารางที่ 3 ไพรเมอร์ตรวจสอบการแสดงออกของ DEG ด้วยเทคนิค RT-PCR
Primer name
Rp4.1_F
Rp4.1_R
Rp4.2_F
Rp4.2_R
Rp4.3_F
Rp4.3_R
Rp4.5_F
Rp4.5_R
RP5.2_F
RP5.2_R
Rp6.3.1_F
Rp6.3.1_R
Rp12.1.5_F
Rp12.1.5_R

Sequence (5→3)
TCT-CAA-AGT-AGG-TGG-CAA-TC
GAT-CGG-TAA-TGC-TCT-CTC-C
TCA-GAG-CTA-GGT-GGT-ATC-AG
TCA-CTC-TTG-CTT-TCC-ATA-AG
GTA-ATG-CTG-TCC-CTC-CTC-C
TAG-CCT-GAC-TTC-CAC-CCA-TC
TGG-CTC-CAT-GCT-AGA-GAC-AAC
GGC-GGA-CCT-ACA-ACC-AAT-TC
TAG-TTG-GTA-TGG-GGG-CTT-C
TTT-CCC-TGT-TCT-GAG-GTG-C
CCG-ACA-GGG-CTT-GCA-CTC
TAT-CAT-CTG-CCC-CAT-CAT-CC
CGT-TTC-CTG-TCA-AGG-TAG-CC
CAG-CTT-CGG-CCT-TCA-CTG-C
539

Tm (°C)
57.3
59.3
60.3
60.3
57.3
57.3
59.3
57.3
56.7
56.7
60.7
58.4
60.5
61.7

Ta (°C)
52
55
52
52
51
56
55
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

รูปที่ 1 ระดับการแสดงออกของยีน adenylate kinase (A), 14-3-3 protein 6 (B), RLC_Rider_Eg133H20-1
(C), uncharacterized LOC105038377 (D), uncharacterized LOC105032930 (E), (cytosine-5) methyltransferase 1b (F) และ ALP1 like transposon (G) ระหว่างการเจริญเติบโตและพัฒนาใน
มะพร้าวต้นเตีย้ และต้นสูง
กาหนดรหัสเอนไซม์ adenylate kinase แสดงออก
ตัง้ แต่ ร ะยะเพิ่ง งอกและค่ อ ย ๆ เพิ่ม ปริม าณจนมี
ปริมาณสูงสุดทีร่ ะยะออกดอกในมะพร้าวทัง้ 2 กลุ่ม
(รูปที่ 1A) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายีนนี้เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาของมะพร้าวทัง้ 2 กลุ่ม
การแสดงออกของยีนกาหนดรหัสโปรตีน

14-3-3 protein และยีน ก าหนดรหัสโปรตีน ที่ยงั ไม่
ทราบหน้ า ที่ (uncharacterized LOC105038377
และ uncharac-terized LOC105032930) นัน้ มีการ
แสดงออกที่ใ กล้เคีย งกัน ในระยะการเจริญเติบโต
ทางล าต้น และใบ ตัง้ แต่ ร ะยะเพิ่ง งอกจนอายุ 12
เดือน แล้วเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจนเมื่ออายุ
540

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 5 • กันยายน - ตุลาคม 2562

Thai Journal of Science and Technology

24 เดือน และระยะออกดอก (36 เดือน ในมะพร้าว
ต้นเตีย้ และ 60 เดือน ในมะพร้าวต้นสูง) เหมือนกัน
ในมะพร้า วทัง้ 2 กลุ่ ม (รูป ที่ 1B, 1D และ 1E) ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าการชักนาการแสดงออกของยีนนี้มี
ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในกลไกการเข้า สู่ ร ะยะออกดอก
อย่างไรก็ตาม น่ าจะไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องในกลไกการ
ออกดอกเร็วของมะพร้าวต้นเตีย้
ยีนกาหนดรหัส retrotransposon_RLC_
Rider_Eg133H20-1 มีก ารแสดงออกในระยะการ
เจริญเติบโตทางลาต้นและใบทีใ่ กล้เคียงกัน แล้วถูก
ชักนาให้มกี ารแสดงออกทีส่ งู ขึน้ ในระยะออกดอกทัง้
ในมะพร้าวต้นเตี้ยและต้นสูง (รูปที่ 1C) จึงแสดงให้
เห็น ว่ า ยีน นี้มีบ ทบาทสาคัญในระยะออกดอกของ
มะพร้าวเช่นเดียวกับพืชต้นแบบอะราบิดอปซิส และ
ข้าว (Tamakia et al., 2015) ส่วนการแสดงออกของ
ยี น ก า ห น ด ร หั ส เ อ น ไ ซ ม์ DNA (cytosine-5)methyltransferase 1b ถึงแม้ว่าจะรูปแบบการแสดง
ออกที่เหมือนกันระหว่างมะพร้าวต้นเตี้ยและต้นสูง
(รู ป ที่ 1F) ก็ต าม แต่ ก ารแสดงออกของยีน นี้ ใ น
มะพร้าวต้นเตี้ยมีแนวโน้มสูงกว่า มะพร้าวต้นสูง ซึง่
อาจท าให้ ม ะพร้ า วต้ น เตี้ ย มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่
รวดเร็ว และเข้า สู่ ร ะยะออกดอกที่เ ร็ว กว่ า แต่ ท่ี
น่ าสนใจ คือ รูปแบบการแสดงออกของยีน ALP1
like (รูปที่ 1G) ทีพ่ บการแสดงออกแบบไดนามิก คือ
ในมะพร้าวต้นเตี้ยพบการแสดงออกตัง้ แต่เพิง่ งอก
และ 4 เดื อ น จากนั ้น การแสดงออกหายไปไม่
สามารถตรวจพบในมะพร้าวอายุ 6 และ 12 เดือน
และกลับมาพบการแสดงออกอีกครัง้ เมื่อมะพร้า ว
อายุ 24 เดือน ซึง่ เข้าสู่ระยะสมบูรณ์ (adult phase)
แล้ว มีก ารแสดงออกที่สูง ขึ้น อย่ า งชัด เจนในระยะ
ออกดอก คือ 36 เดือน ซึง่ แสดงให้เห็นว่ายีน ALP1
like มีบทบาทในการควบคุมการเจริญเติบโตของ
มะพร้าวทัง้ ในระยะต้นอ่อนและการเข้าสู่ระยะออก
ดอก ส่วนในมะพร้าวต้นสูง นัน้ พบการแสดงออกที่
อายุ 12 เดือน ซึ่งยังเป็ นระยะต้นอ่อนและกลับมา

พบการแสดงออกอีกครัง้ ในระยะออกดอกทีอ่ ายุ 60
เดื อ น จากข้ อ มู ล นี้ อ ภิ ป รายได้ ว่ า ALP1 like ใน
มะพร้า วต้น เตี้ย ถูก ชัก น าให้มีการแสดงออกที่เร็ว
กว่าต้นสูง จึงส่งผลให้มะพร้าวต้นเตี้ยมีการเจริญ
เติบโตรวดเร็วมีระยะ juvenile phase สัน้ เข้าสู่ระยะ
สมบูรณ์ (adult phase) ได้เร็วกว่ามะพร้าวต้นสูง จึง
สรุปว่ายีน ALP1 like น่ าจะมีบทบาทสาคัญในการ
ยับ ยัง้ การแสดงออกของกลุ่ ม ยีน ควบคุ ม คุ ม การ
เจริญเติบโตทางลาต้นและใบ โดยที่สาคัญ คือ ยีน
EMF1 และ EMF2 (Kim et al., 2010) จึงส่งผลให้
มะพร้าวต้นเตี้ยมีระยะการเจริญ เติบโตทางลาต้น
และใบทีส่ นั ้ ลง และออกดอกเร็วกว่ามะพร้าวต้นสูง

4. สรุปผลการทดลอง
กลไกควบคุมการออกดอกของมะพร้าว ซึ่ง
เป็ นไม้ยนื ต้นทีม่ รี ะยะการเจริญเติบโตทางลาต้นและ
ใบยาวนานนัน้ ควบคุ ม ด้ว ยยีน จ านวนมากอย่ า ง
น้ อ ย 93 ยีน การทดลองครัง้ นี้ ส ามารถบ่ ง ชี้ยีน ที่
เกี่ยวข้องจานวน 7 ยีน กาหนดรหัสเอนไซม์ในวิถี
เมแทบอลิซมึ ของพลังงาน (adenylate kinase) ยีน
ก าหนดรหัส เอนไซม์ใ นกลไก epigenetics [DNA
(cytosine-5)-methyltransferase 1b และ ALP1 like
transposon] ยีน ก าหนดรหัส โปรตีน ในวิถีก ารสื่อ
สัญ ญาณ (14-3-3 protein 6) รีโ ทรทรานส์โพซอน
(RLC_ Rider_Eg133H20-1) และยีนที่ยงั ไม่ทราบ
ห น้ า ที่ ( uncharacterized LOC105038377 แ ล ะ
uncharacterized LOC105032930) โดยยีน เหล่านี้
มีรู ป แบบการแสดงออกที่ค ล้ า ยคลึง กัน ระหว่ า ง
มะพร้าวต้นสูงและต้นเตี้ย ยกเว้น ยีน ALP1 like ซึง่
เป็ นยีนเคลื่อนที่ มีรูปการแสดงออกแบบไดนามิก
โดยมะพร้ า วต้ น เตี้ ย มี ก ารแสดงออกที่ เ ร็ ว กว่ า
มะพร้า วต้ น สูง จึง เชื่อ ว่ า การแสดงออกของยีน นี้
น่ าจะมีบทบาทต่อการออกดอกเร็วของมะพร้าวต้น
เตี้ ย ผ่ า นกลไก epigenetics โดยไปยั บ ยั ง้ การ
แสดงออกของยีน EMF1และ EMF2 ที่ควบคุมการ
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