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การแสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 และค่าพลังงานศักย์ของ
น�ำ้ ในใบในอ้อยสองพันธุภ์ ายใต้สภาพขาดน�ำ้
TPS1 and TPS2 gene expression and leaf water potential in two
sugarcane varieties under water stress
ศรุตะ มานิต1,2 และ นงลักษณ์ เทียนเสรี3*
Saruta Manitkul1,2 and Nongluk Teinseree3*
บทคัดย่อ: สภาวะขาดน�ำ้ จัดเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่สง่ ผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิตในพืชลดลง กลไกหนึ่ง
ที่พืชใช้เพื่อปรับตัวต่อสภาพขาดน�ำ้ คือการสะสมสาร osmoprotectant เพื่อรักษาสมดุลของนำ้� ภายในเซลล์
ยีน trehalose-6-phosphate synthase (TPS) เป็ นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์นำ้� ตาลทรีฮาโลส ซึง่ เป็ น
หนึง่ ในสารที่ชว่ ยให้พืชทนต่อสภาพเครียดจากสิ่งแวดล้อมได้ เพื่อศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยาและการ
แสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 ในอ้อยภายใต้สภาพขาดน�ำ้ ได้จ �ำลองสภาพเครียดจากการขาดน�ำ้ ให้กบั
อ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 และพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 ในอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม 16% polyethylene
glycol (PEG) 6000 เป็ นระยะเวลา 24, 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง พบว่าอ้อยทัง้ สองพันธุม์ ีคา่ พลังงานศักย์
รวมของน�ำ้ ในใบและค่าพลังงานความเข้มข้นนำ้� ลดต�่ำลง โดยในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 สามารถรักษา
ค่าพลังงานศักย์ของน�ำ้ ในใบได้ดีกว่าพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 เมื่อได้รบั สภาพขาดน�ำ้ ยาวนานขึน้ ศึกษาการ
แสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 ในใบอ้อยโดยใช้เทคนิค qRT-PCR หลังได้รบั สภาพขาดน�ำ้ เป็ นเวลา 24,
48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง พบว่ายีนทัง้ สองนีม้ ีการแสดงออกในใบอ้อยทัง้ ในสภาพควบคุมและสภาพขาดนำ้�
รูปแบบการแสดงออกของยีนในอ้อยทัง้ 2 พันธุแ์ ตกต่างกัน ในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 ยีน TPS1 และ TPS2
มีระดับการแสดงออกสูงขึน้ เมื่อได้รบั สภาพขาดนำ้� ยาวนานขึน้ โดยมีการแสดงออกสูงกว่าในสภาพควบคุม และ
สูงกว่าในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6
ค�ำส�ำคัญ: อ้อย, น�ำ้ ตาลทรีฮาโลส, กลุม่ ยีน TPS, แล้ง
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ABSTRACT: Water deficit is considered one of the most important limiting factor for growth

rates and crop productivity. The accumulation of osmoprotectants enables the plants to grow
under water stress conditions by maintaining cell water balance. Trehalose-6-phosphate
synthase (TPS) genes play crucial roles in trehalose metabolism and involved in abiotic stress
tolerance mechanism in plants. To study the physiological response and expression of TPS1
and TPS2 in two sugarcane varieties, the experiments were conducted with KPS 94-13 and
KPS 01-11-6 which cultured in vitro and subjected to water deficit stress by addition of 16
% polyethylene glycol (PEG) 6000 in the MS medium for 24, 48, 72, 96 and 120 hrs. Water
stress caused the reduction in the total leaf water potential and osmotic potential in both
sugarcane varieties. The KPS 94-13 showed significantly less declines in the total leaf water
potential than KPS 01-11-6 correlated with the increase in the duration of stress. Expression of
TPS1 and TPS2 genes were compared in two sugarcane varieties after treated with16 % PEG
6000 for 24, 48, 72, 96 and 120 hr., using qRT-PCR. The result showed that TPS1 and TPS2
genes expressed in both stress and non-stress conditions. The variability in gene expression
profiles in different varieties of sugarcane were detected. The extent of expression of TPS1
and TPS2 genes in KPS 94-13 were observed initially and gradually increased under longterm exposure to stress. In KPS 94-13, the TPS1 and TPS2 expression were up-regulated
and showed higher levels than control and KPS 01-11-6.
Keywords: Saccharum spp., trehalose, trehalose-6-phosphate synthase, drought

บทน�ำ
อ้อย (Saccharum spp.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส�ำคัญชนิดหนึง่ ของประเทศไทยและของโลก เนือ่ งจาก
เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในอุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล พืน้ ทีเ่ พาะ
ปลูกอ้อยในไทยกระจายอยูใ่ นภาคต่างๆ และมากกว่า
80% อยูน่ อกเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และความแปรปรวนของปริมาณฝน
ก่อให้เกิดสภาวะฝนทิง้ ช่วงและปั ญหาภัยแล้งรุนแรง
และยาวนานมากขึน้ ทุกปี (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย, 2560) การขาดน�ำ้ ส่งผลกระทบ
ต่ออ้อยตัง้ แต่การงอกจนถึงการให้ผลผลิต และส่งผล
กระทบต่อการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ท�ำให้การเจริญเติบโต
การสร้างและสะสมนำ้� ตาลลดลงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่
ลดลงด้วย โดยเฉพาะในระยะแตกกอและระยะย่าง
ปล้อ งซึ่ ง เป็ นระยะที่ ไ วต่ อ การขาดน ้�ำ มากที่ สุ ด
(Ramesh, 2000; Endres et al, 2010) หนึง่ ในกลไก
ส�ำคัญทีม่ งี านวิจยั รองรับ คือการสร้างและสะสมสาร
osmoprotectant ภายในเซลล์พชื เพือ่ ใช้ในการควบคุม
แรงดันออสโมติกของนำ้� ภายในเซลล์และป้องกันไม่ให้
เซลล์สูญ เสี ย น�้ำ มากเกิ น ไปจนส่ ง ผลกระทบต่ อ
กระบวนการ metabolism ต่างๆของเซลล์ ซึง่ จะถูก
ควบคุ ม ด้ว ยกลุ่ ม ยี น ในกระบวนการสร้า งสาร

osmoprotectant แต่ละชนิด กลุม่ ยีน trehalose-6phosphate synthase (TPS) เป็นกลุม่ ยีนทีท่ �ำงานใน
กระบวนการสังเคราะห์นำ้� ตาลทรีฮาโลสในพืช โดย
เกีย่ วข้องกับการสร้างเอนไซม์ trehalose-6-phosphate
synthase (TPS) โดยเอนไซม์ TPS จะท�ำการสลาย
นำ้� ตาลตัง้ ต้นคือ UDP-glucose และ glucose-6phosphate ให้กลายเป็น trehalose-6-phosphate (T6P)
จากนัน้ เอนไซม์ trehalose-6-phosphate phosphatase
(TPP) จะเปลีย่ น T6P ไปเป็นนำ้� ตาลทรีฮาโลส (Goddijn
and Dun, 1999) ในแบคทีเรียและยีสต์ พบว่านำ้� ตาล
ทรีฮาโลสท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งคาร์บอนและถูกสังเคราะห์
ออกมามากเมือ่ ได้รบั สภาพเครียดต่างๆ เช่น เค็ม หรือ
อุณหภูมสิ งู แสดงให้เห็นว่านำ้� ตาลชนิดนีท้ �ำหน้าทีเ่ ป็น
osmoprotectant ขณะทีใ่ นพืชพบว่าในสภาพปกติจะมี
นำ้� ตาลทรีฮาโลสสะสมอยูน่ อ้ ยและจะมีการสะสมเพิม่
มากขึน้ เมือ่ พืชได้รบั สภาพเครียด และยังพบว่าในพืชที่
มีการสะสมนำ้� ตาลทรีฮาโลสเพิม่ มากขึน้ สามารถทนต่อ
สภาพ แวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมต่างๆ ได้ เช่น สภาพขาด
นำ้� เค็ม อุณหภูมสิ งู หรือตำ่ � ชีใ้ ห้เห็นว่านำ้� ตาลทรีฮาโลส
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสาร osmoprotectant ในพืชได้เช่นกัน
(Hounsa et al, 1998; Goddijn and Dun, 1999; Garg
et al, 2002)
จากการวิเคราะห์จีโนมของพืชหลายชนิด
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พบว่ายีน TPS ในพืชแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ class I TPS
และ class II TPS จ�ำนวนของยีนในแต่ละกลุม่ แตกต่าง
กันไปในพืชแต่ละชนิด เช่น class I TPS ใน Arabidopsis
พบ 4 ยีน ในข้าวพบ 1 ยีน และในข้าวสาลีพบ 3 ยีน
ขณะทีใ่ น class II TPS ใน Arabidopsis พบ 7 ยีน พบ
ในข้าว 10 ยีน และพบในข้าวสาลี 9 ยีน (Leyman et.al.,
2001; Lunn, 2007; Zang et al, 2010; Yang et al.
2012; Xie et al, 2015) การแสดงออกของกลุม่ ยีน TPS
ในรากของข้าวสาลีพนั ธุท์ นหนาว พบยีน TaTPS1,
TaTPS2, TaTPS3, TaTPS4 , TaTPS10, TaTPS11
และ TaTPS12 มีระดับการแสดงออกเพิม่ ขึน้ เมือ่ ได้รบั
สภาพเย็นจัด 24 ชั่วโมง แต่กลับมีระดับการแสดงออก
ลดลงในพันธุไ์ ม่ทน (Xie et al., 2015) ขณะทีใ่ นอ้อยมี
รายงานเกี่ยวกับล�ำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของยีน
TPS แล้ว 2 ยีนคือ TPS1 และ TPS2 โดยยีน TPS1 จัด
อยูใ่ น class I TPS และยีน TPS2 จัดอยูใ่ นกลุม่ class II
TPS (Junior et al., 2013) และในการศึกษาการตอบ
สนองในอ้อยหกพันธุท์ ท่ี นแล้งได้ตา่ งกัน เมือ่ ได้รบั
สภาพขาดน�ำ้ พบว่าอ้อยพันธุท์ นแล้งสามารถรักษา
ปริมาณนํา้ สัมพัทธ์ (RWC) ในเซลล์ ประสิทธิภาพของ
การใช้แสง (Fv/Fm) และค่าความเขียวใบไว้ได้สงู กว่า
ขณะทีใ่ นอ้อยพันธุอ์ อ่ นแอเกิดลักษณะใบเหีย่ ว ใบม้วน
และแห้งเป็นสีนำ้� ตาลเร็วกว่า และพบการรัว่ ไหลของ
สารอิเล็กโทรไลต์ มากกว่าอ้อยพันธุท์ นแล้ง และเมือ่
ตรวจสอบการแสดงออกของยีนจากชิน้ ส่วนใบ พบว่า
อ้อยพันธุท์ นแล้งมีระดับการแสดงออกของยีน TPS,
LEA, DREB, SNAC, dehydrin และ SPS สูงกว่าใน
อ้อยพันธุไ์ ม่ทนแล้ง (Devi et al., 2019) จะเห็นว่าพืช
ต่างพันธุก์ นั มีรูปแบบและระดับการแสดงออกของยีน
ลักษณะสัณฐานและการตอบสนองทางสรีรวิทยาแตก
ต่างกันตามระดับและรูปแบบของสภาพเครียดทีไ่ ด้รบั
การศึกษาการตอบสนองในระดับโมเลกุลและการ
เปลีย่ นแปลงในระดับสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยา จะ
ช่วยให้เข้าใจกลไกการปรับตัวและตอบสนองของอ้อย
ต่อสภาพขาดน�ำ้ ได้ ดังนัน้ การวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ตรวจสอบการแสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2
และการตอบสนองทางสรีรวิทยาในอ้อยสองพันธุท์ ท่ี น
แล้งได้ตา่ งกันภายใต้สภาพขาดน�ำ้ ข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเครือ่ งมือช่วยในการคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ยให้ทนต่อสภาพแล้งต่อไป
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วิธีการศึกษา
การสร้างสภาพขาดน�ำ้ แก่อ้อย
น�ำต้นอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 ซึง่ มี
ลักษณะทนแล้ง และพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 ซึง่
เป็ นพันธุไ์ ม่ทนแล้ง (ศูนย์วิจยั และพัฒนาอ้อยและ
น�ำ้ ตาล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ก�ำแพงแสน)
ที่มีใบและรากสมบูรณ์ในสภาพเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
มาเลีย้ งในอาหารเหลวสูตร Murashige and Skoog
(MS) ที่เติม NAA ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซูโครส 20 กรัมต่อลิตร และจ�ำลองสภาวะขาดน�ำ้
โดยการเติม Polyethylene Glycol (PEG) 6000 ที่
ระดับความเข้มข้นความเข้มข้น 16% (W/V) ท�ำให้
ค่าพลังงานความเข้ม ข้น ของน�้ำ ในอาหารเหลว
สู ต ร MS (y p solution) มีคา่ ประมาณ -1000 kPa
โดยให้ตน้ อ้อยอยูใ่ นอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม
PEG 6000 16% เป็ นระยะเวลา 24, 48, 72, 96
และ 120 ชั่วโมง วางแผนการทดลองแบบ factorial
in CRD จ�ำนวน 4 ซ�ำ้ ทรีทเมนต์ประกอบด้วยการ
รวมกันของ 2 ปั จจัยคือ สภาพการขาดน�ำ้ 2 สภาวะ
และพันธุอ์ อ้ ย 2 พันธุ์ บันทึกลักษณะทางสรีรวิทยา
ได้แก่ ค่าพลังงานศักย์รวมของน�ำ้ ในใบ (total leaf
water potential; yt) ด้วยเครือ่ งวัดความดัน
(pressure chamber) โดยวัดผลจากใบต�ำแหน่งที่
3 นับจากยอด ในแต่ละช่วงเวลาที่ได้รบั สภาพขาดนำ้�
จากนัน้ น�ำใบที่ใช้วดั ค่า yt ไปวัดค่าพลังงานความ
เข้มข้นของน�ำ้ ในใบ (osmotic potential; yp) โดย
ใช้เครือ่ งออสโมมิเตอร์ (osmometer รุน่ Vapro
5520) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลที่บนั ทึก
ได้ตามแผนการทดลองแบบ factorial in CRD
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี LSD
test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p≤0.05)
การสกัดอาร์เอ็นเอรวม และการสังเคราะห์ first
strand cDNA
สกั ด ตั ว อย่ า งอาร์ เ อ็ น เอรวมจากใบ
อ่อ นของอ้อ ยที่ ไ ด้ร ับ สภาพขาดน ำ้� ในแต่ล ะระยะ
เวลา และใบอ้อยที่อยู่ในสภาพควบคุม โดยใช้
ชุดส�ำเร็จรู ป GeneJET RNA Purification Kit
(Thermo Fisher Scientific, US) น�ำอาร์เอ็นเอ
รวมทีไ่ ด้มาสังเคราะห์ first strand cDNA ด้วยเทคนิค
reverse transcription-PCR ด้วยชุด Revert Aid First
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Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher
Scientific, US) โดยก�ำหนดรอบในการท�ำปฏิกิรยิ า
ที่อณ
ุ หภูมิ 45 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง และหยุด
ปฏิกิรยิ าที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10
นาที

ยีน TPS ในอ้อย โดยใช้ล �ำดับนิวคลีโอไทด์ท่ีได้จาก
ฐานข้อมูล NCBI ในการออกแบบคูไ่ พรเมอร์ดว้ ย
โปรแกรม Primer-Blast (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/tools/primer-blast) ได้คไู่ พรเมอร์ท่ีมีความ
จ�ำเพาะต่อยีน TPS1 และยีน TPS2 (Table 1) น�ำ
first strand cDNA ที่ได้มาเพิ่มจ�ำนวนเพื่อศึกษา
การแสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 ใน การแสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 ในอ้อยทัง้
อ้อยภายใต้สภาพขาดน�ำ้
สองสายพันธุ์ โดยเปรียบเทียบกับยีนอ้างอิง Actin
ออกแบบคู่ไพรเมอร์ท่ีมีความจ�ำเพาะต่อ ด้วยเทคนิค quantitative real-time polymerase
Table 1 Primers sequences used for Real-time PCR
Gene Forward primer
TPS1
TPS2
Actin

AGGTCACCATCGAATGGCAG
AGCAGCTGAGGCATGGAAAA
CGTTGTCGGAATGGCCCAGACC

Reverse primer

CCGACGAACTCAGCAGGTAA
CGCCACCACCCTAAATCCAA
CGTAGGTCTGAATATTCCGGTCC

chain reaction (qRT-PCR) ใช้ตวั อย่างจากอ้อย
แต่ละพันธุท์ ่ีได้รบั สภาพขาดน�ำ้ ระยะเวลาละ 3 ต้น
(3 biological replicates) โดยใช้ชดุ SensiFAST™
SYBR® No-ROX Kit (BIOLINE, Canada) และคู่
ไพรเมอร์ทจ่ี �ำเพาะต่อยีน ด้วยเครือ่ ง Mastercycler®
ep realplex (Eppendorf, Thailand ) ท�ำซ�ำ้ 3 รอบ (3
technical replicates) ก�ำหนดรอบส�ำหรับปฏิกริ ยิ า
denature อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15
วินาที annealing ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 58 องศาเซลเซียส เป็ น
เวลา 15 วินาที และ extension ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 72 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 20 วินาที จ�ำนวน 45 รอบ วิเคราะห์
ระดับการแสดงออกจากค่า relative expression โดยใช้
สูตรการค�ำนวณแบบ 2-∆∆CT โดย ∆∆CT = (CT target
gene – CT reference gene)treatment - (CT target gene
– CT reference gene)control ตามวิธีการของ Livak
and Schmittgen (2001)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
การเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานศักย์ของน�้ำในใบ
อ้อยภายใต้สภาพขาดน�ำ้
สภาพเครียดจากการขาดน�ำ้ มีผลให้คา่ yt
และค่า yp ในใบอ้อยทัง้ สองพันธุเ์ ปลีย่ นแปลง โดย
ทัง้ ค่า yt และค่า yp มีคา่ ต�่ำกว่าในสภาพควบคุม
และมี ค่าต�่ำลงอย่างต่อเนื่ องเมื่ อได้รบั สภาพขาด

Note

For real-time PCR
For real-time PCR
Reference gene

น�ำ้ ยาวนานขึน้ โดยอ้อยอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 0111-6 มีคา่ yt ลดลงเร็วกว่าและต�่ำกว่าพันธุ์
ก�ำแพงแสน 94-13 อย่างชัดเจนในทุกระยะเวลาที่
ขาดน�ำ้ ขณะที่ไม่พบความแตกต่างของค่า yp ใน
ระหว่างอ้อยทัง้ สองพันธุ์ (Table 2) ความแตกต่าง
ของค่า yt ลดลงแตกต่างกันอย่างมากระหว่างพันธุ์
อ้อย โดยในสภาพที่ไม่ขาดน�ำ้ (0 ชั่วโมง) ค่า yt ใน
ใบอ้อยทัง้ สองพันธุไ์ ม่แตกต่างกัน เมื่อได้รบั สภาพ
ขาดน�ำ้ ยาวนานขึน้ อ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 มี
ค่า yt เฉลีย่ ลดลงต�่ำสุดที่ -340 kPa ขณะที่ออ้ ย
พันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 มีคา่ yt ลดลงต�่ำกว่าพันธุ์
ก�ำแพงแสน 94-13 อย่างต่อเนื่อง และตรวจวัดได้คา่
ต�่ำสุดที่ประมาณ -570 kPa เมื่อได้รบั สภาพขาดน�ำ้
เป็ นเวลา 120 ชั่วโมง (Figure 1A) การเปลีย่ นแปลง
ค่า yp ในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 มีการปรับลด
ค่า yp ลงเร็วกว่าพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 โดย
อ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 มีคา่ yp เฉลีย่ อยูท่ ่ี
-558 kPa ในสภาพควบคุม ลดลงเป็ น -932 kPa
ภายใน 48 ชั่วโมงหลังได้รบั สภาพขาดน�ำ้ จากนัน้ ค่า
yp ค่อนข้างคงที่จนถึงชั่วโมงที่ 120 มีคา่ yp เฉลีย่
อยูท่ ่ี -992 kPa ขณะที่ในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 0111-6 ค่า yp มีการลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง
เวลาที่ขาดน�ำ้ จากค่า yp เฉลีย่ -590 kPa ในสภาพ
ควบคุม ลดลงเป็ น –943 kPa ภายใน 96 ชั่วโมงหลัง
ได้รบั สภาพขาดน�ำ้ จากนัน้ ชั่วโมงที่ 120 มีคา่ yp
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เฉลีย่ อยูท่ ่ี -963 kPa (Figure 1B) ผลที่เกิดขึน้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Meideiros et al.,
(2013) ซึง่ เปรียบเทียบการตอบสนองของอ้อยสอง
สายพันธุท์ ่ไี ด้รบั สภาพขาดน�ำ้ และได้สรุปว่าอ้อย
พันธุ์ RB962962 ทนแล้งได้ดกี ว่าอ้อยพันธุ์
RB867515 เนื่องจากพันธุ์ RB962962 สามารถ
รักษาค่าพลังงานศักย์ของน�ำ้ ในใบ ค่าน�ำไหลปากใบ
และอัตราสังเคราะห์แสงสุทธิไว้ได้สงู กว่า และมีผล
ให้สามารถฟื ้ นตัวได้เร็วกว่าพันธุ์ RB867515 เมื่อได้
รับน�ำ้ อีกครัง้ โดยทั่วไปการปรับตัวของพืชต่อสภาพ
เครียดจากการขาดน�ำ้ เกิดได้จากหลายกลไก เช่น
การเปิ ดปิ ดปากใบ เพื่อลดการสูญเสียน�ำ้ ในช่วงแรก
และการสร้างและสะสมสาร osmoprotectant เพื่อ
ปรับแรงดันออสโมติก (osmotic adjustment) ช่วย
รักษาแรงเต่งของเซลล์ (นวรัตน์, 2558) ค่า yt ที่
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ติดลบมากขึน้ ในอ้อยทัง้ สองพันธุน์ ีแ้ สดงให้เห็นว่า
อ้อ ยมี ก ารอัต ราการสูญ เสี ย น ำ้� มากขึ น้ เมื่ อ ได้ร ับ
สภาพขาดน�ำ้ ยาวนานขึน้ ขณะที่คา่ yp ในใบอ้อย
ทัง้ สองพันธุต์ ิดลบมากขึน้ เมื่อได้รบั สภาพขาดน�ำ้ ยา
วนานขึน้ เช่นกัน สะท้อนถึงความเข้มข้นของตัวถูก
ละลายในสารละลายในเซลล์ท่สี งู ขึน้ เมื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ของนำ้� ในใบอ้อยเมื่อ
ได้รบั สภาพขาดน�ำ้ พบว่าในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน
94-13 ซึง่ เป็ นพันธุท์ นแล้งมีคา่ yt ที่สงู กว่าและค่า
yp ปรับค่าลดลงเร็วกว่าอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 0111-6 ซึง่ ไม่ทนแล้ง กล่าวได้วา่ สภาวะขาดน�ำ้ มีผลก
ระตุน้ ให้เกิดกลไกการปรับแรงดันออสโมติกภายใน
เซลล์ ส่งผลให้ออ้ ยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 มีแรงดัน
เต่งในเซลล์สงู กว่าพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษาน�ำ้ ในเซลล์

Figure 1 Change in total leaf water potential (A) and osmotic potential (B) in 2 sugarcane varieties (KPS 94-13 and KPS 01-11-6) under water deficit stress subjected to 16% PEG 6000 for 24,
48, 72, 96 and 120 hours. Error bars represent of standard error of the mean.
ซึง่ อาจเกิดจากกลไกการสร้างและสะสมสารในกลุม่
osmoprotectant เช่น โพรลีน ไกลซีนเบตาอีน และ
ทรีฮาโลส เพื่อการรักษาน�ำ้ ในเซลล์และช่วยรักษา
โครงสร้างเซลล์เมื่อได้รบั สภาพขาดน�ำ้ (Bielsa et
al., 2018)
การแสดงออกของยีน TPS1 และยีน TPS2 ใน
อ้อยภายใต้สภาพขาดน�ำ้
จากการออกแบบคู่ไพรเมอร์ท่ีจ �ำเพาะต่อ
ยีน TPS1 และ TPS2 ในอ้อย และตรวจสอบผลผลิตที่
ได้จากคูไ่ พรเมอร์ดงั กล่าว พบว่าได้ชนิ ้ ดีเอ็นเอของยีน

TPS1 ขนาด 226 คูเ่ บส และชิน้ ดีเอ็นเอของยีน TPS2
ขนาด 158 คูเ่ บส เมือ่ วิเคราะห์ล �ำดับนิวคลีโอไทด์
และน�ำมาเปรียบเทียบกับล�ำดับนิวคลีโอไทด์ในฐาน
ข้อมูล NCBI ด้วยโปรแกรม BlastN พบว่า ชิน้ ยีน
TPS1
ในอ้อยมีล �ำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับยีน
OsTPS1 ในข้าว (HM050424) และยีน TPS1
(predicted) ในข้าวฟ่ าง (XM_021447682.1) ที่
82.73% และ 98.48 % ตามล�ำดับ ขณะทีย่ นี TPS2
มีล �ำดับนิวคลีโอไทด์เหมือนกับยีน OsTPS6 ในข้าว
(HM050434) และ TPS7 (predicted) ในข้าวฟ่ าง
(XM_002440036.2) ที่ 90.26% และ 98.10%
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ตามล�ำดับ เมื่อน�ำคูไ่ พรเมอร์ดงั กล่าวมาใช้ศกึ ษา
การแสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 ในอ้อยภาย
ใต้สภาพขาดน�ำ้ พบว่า ยีน TPS1 มีการแสดงออกใน
ใบอ้อยทัง้ สองพันธุ์ แต่มีรูปแบบและระดับการ
แสดงออกแตกต่างกันระหว่างพันธุ์ โดยในพันธุ์
ก�ำแพงแสน 94-13 มีระดับการแสดงออกของยีน
TPS1 สูงกว่าในสภาพควบคุมในทุกระยะเวลาที่ได้
รับสภาพขาดนำ้� และเพิ่มสูงขึน้ อย่างมากในช่วง
48–120 ชั่วโมงหลังจากได้รบั สภาพขาดนำ้� ระดับ
การแสดงออกของยี น เพิ่ ม สูง ขึน้ เมื่ อ ได้ร ับ สภาพ
ขาดน�ำ้ ยาวนานขึน้ โดยมีระดับการแสดงออกสูงสุด
ในชั่วโมงที่ 96 หลังจากได้รบั สภาพขาดน�ำ้ คิดเป็ น
4.09 เท่าของสภาพควบคุม ขณะที่ในอ้อยพันธุ์
ก�ำแพงแสน 01-11-6 มีระดับการแสดงออกของยีน
TPS1 ไม่แตกต่างจากในสภาพควบคุม แต่เมื่อได้รบั
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สภาพขาดน�ำ้ ยาวนานขึน้ จนถึงชั่วโมงที่ 120 ตรวจ
พบระดับการแสดงออกที่เพิ่มสูงขึน้ คิดเป็ น 2.82
เท่าของสภาพควบคุม และระดับการแสดงออกของ
ยีน TPS1 ในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 ต�่ำกว่า
ในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 โดยตรวจพบอย่าง
ชัดเจนในช่วง 72 – 96 ชั่วโมงหลังได้รบั สภาพขาดน�ำ้
(Figure 2 A)
ในส่วนของการแสดงออกของยีน TPS2
ในใบอ้อย พันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 มีระดับการ
แสดงออกของยีนเพิ่มขึน้ เมื่อถูกกระตุน้ ด้วยสภาพ
ขาดน�ำ้ ที่รุนแรงขึน้ โดยมีระดับการแสดงออกของ
ยี น สู ง กว่ า ในสภาพควบคุ ม อย่ า งชั ด เจนในช่ ว ง
48–96 ชั่วโมงหลังได้รบั สภาพขาดน�ำ้ ระดับการ
แสดงออกสูงสุดพบในชั่วโมงที่ 96 คิดเป็ น 4.58 เท่า

Figure 2 The relative expression level of TPS1 (A) and TPS2 gene (B) in leaves of 2 sugarcane
varieties (KPS 94-13 and KPS 01-11-6) under water deficit stress subjected to 16% PEG 6000 for
24, 48, 72, 96 and 120 hours.. Error bars represent of standard error of the mean.
ของสภาพควบคุม ขณะทีใ่ นอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน
01-11-6 กลับพบว่าสภาพขาดนำ้� ในช่วง 48 ชัว่ โมงแรก
กระตุน้ ให้การแสดงออกของยีน TPS2 ตำ่ � กว่าในสภาพ
ควบคุม อย่างไรก็ตามเมือ่ ได้รบั สภาพขาดนำ้� ยาวนานขึน้
เป็นเวลา 72 ชัว่ โมง พบระดับการแสดงออกของยีนเพิม่
สูงขึน้ คิดเป็น 1.3 เท่าเมือ่ เทียบกับสภาพควบคุม จากนัน้
ระดับการแสดงของยีน TPS2 กลับลดลงตำ่ � กว่าสภาพ
ควบคุมอีกครัง้ เมือ่ เปรียบเทียบระดับการแสดงออกของ
ยีนในระหว่างพันธุอ์ อ้ ย พบว่าอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 9413 มีระดับการแสดงออกของยีน TPS2 สูงกว่าในอ้อย

พันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 ในทุกระยะเวลาทีไ่ ด้รบั สภาพ
ขาดนำ้�
ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่ายีน TPS1 และยีน
TPS2 ในอ้อยทัง้ สองสายพันธุม์ กี ารตอบสนองต่อ
สภาพขาดน�ำ้ โดยอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 มี
ระดับการแสดงออกของทั้งสองยี นเพิ่ มสูงกว่าใน
สภาพควบคุม ขณะทีอ่ อ้ ยพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6
มีการแสดงออกของยีนต�ำ่ กว่าสภาพควบคุม และต�ำ่
กว่าในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 รูปแบบการ
แสดงออกทีแ่ ตกต่างกันของยีนในกลุ่ม TPS ระหว่าง
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อ้อยสองสายพันธุท์ ่ีทนแล้งได้ต่างกันสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Junior et al. (2013) พบว่ายีน
TPS1 มีการแสดงออกเพิ่มขึน้ ในอ้อยสายพันธุ์
SP90-1638 ซึ่งเป็ นพันธุท์ นแล้ง และมีระดับการ
แสดงออกลดลงต่ ำ� กว่ า ในสภาพควบคุม ในอ้อ ย
พันธุ์ SP83-2847 ซึ่งไม่ทนแล้ง ขณะที่ยีน TPS2 มี
การแสดงออกต่ำ� กว่าสภาพควบคุมในอ้อยทัง้ สอง
พันธุ์ ในการศึกษาของ Vantini et al. (2015) พบ
ว่าในอ้อยพันธุ์ RB867515 ซึ่งเป็ นพันธุท์ นแล้ง มี
การแสดงออกของยี น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้า งน ำ้�
ตาลทรีฮาโลสสูงกว่าในอ้อยพันธุ์ SP8655 ซึ่งไม่
ทนแล้ง และงานวิจยั ของ Devi et al., 2019 ที่ได้
ศึกษาการแสดงออกของยีน TPS ในใบอ้อยหก
สายพันธุ์ พบว่าการแสดงออกของยีน TPS ในอ้อย
พันธุ์ Co 8021 และ Co 7336 ซึ่งเป็ นพันธุไ์ ม่ทน
แล้ง มีระดับต่ำ� กว่าในพันธุ์ Co 06022 ซึ่งทนแล้ง
โดยพันธุ์ Co 06022 มีระดับการแสดงออกของยีน
TPS สูงสุดทัง้ เมื่อได้รบั สภาพขาดนำ้� และเมื่ออยู่
ในระยะฟื ้ นตัว เมื่อพืชได้รบั สภาพขาดนำ้� พืชจะมี
กลไกในการป้องกันตัวโดยการแสดงออกของยีนที่
เกี่ยวข้องกับสภาวะเครียด 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ยีนที่
ท�ำหน้า ที่ ใ นการส่ ง สัญ ญาณกระตุ้น การท�ำงาน
ของยีนอื่น และยีนทีเกี่ยวข้องกับกลไกการป้องกัน
เซลล์จากการขาดนำ้� ยีนในกลุ่ม TPS เป็ นยีนกลุ่ม
หนึ่งที่ มีรายงานว่ามี การตอบสนองต่อสภาพขาด
น�ำ้ ในพืช และเกี่ยวข้องกับการป้องกันเซลล์จาก
การขาดน�ำ้ (Ciarmiello et al., 2011) จากการ
ศึกษาของ Zhang et al. (2006) ในอ้อยที่ได้รบั
การถ่ายยีน trehalose synthase (TSase) จาก
Grifola frondosa พบว่าเมื่อได้รบั สภาพขาดนำ้�
เป็ นเวลา 15 วัน ต้นอ้อยที่ได้รบั การถ่ายยีนมีการ
แสดงออกของยีน TSase เพิ่มมากขึน้ มีการสะสม
ทรีฮาโลสเพิ่มขึน้ อยู่ในช่วง 8.805 – 12.863 mg/g
ต่อน�ำ้ หนักสด และมีความสามารถในการทนทาน
ต่อการขาดน�ำ้ และพืน้ ตัวหลังจากได้รบั น�ำ้ เร็วกว่า
ต้นที่ไม่ได้รบั การถ่ายยีน
แสดงให้เห็นว่าการ
แสดงออกที่เพิ่มขึน้ ของยีน TSase ส่งผลให้มีการ
สร้างและสะสมนำ้� ตาลทรีฮาโลสเพิ่มขึน้ และช่วย
ให้ออ้ ยทนแล้งได้มากขึน้ ซึ่งการแสดงออกของยีน
ที่ ท �ำงานในกระบวนการสั ง เคราะห์น ้�ำ ตาลทรี
ฮาโลส และปริมาณทรีฮาโลสที่มีการสะสมเพิ่มขึน้
ในอ้อยและพืชตระกูลหญ้าเมื่อได้รบั สภาพขาดน�ำ้
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พบว่ า มี ผ ลต่ อ การปรับ ค่ า แรงดัน ออสโมติ ก และ
เพิ่มความสามารถในการทนแล้ง (Almeida et
al.,2013; Hongbo et al.,2006)
ถึงแม้ในปั จจุบนั กลไกการท�ำงานของยีน
ในกลุ่ม TPS ในกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทนต่ อ สภาพแวดล้ อ มไม่ เ หมาะสมยั ง อยู่
ระหว่างการศึกษา แต่ผลจากการวิจยั ในหลาก
หลายพืชภายใต้สภาพเครียดแบบต่างๆ ยืนยันได้
ชัด เจนถึง บทบาทของกลุ่ม ยี น นี ใ้ นการช่ว ยให้พื ช
สามารถทนต่อสภาพเครียดได้ โดยอาจท�ำงาน
ผ่านหลายกระบวนการ เช่น การท�ำหน้าที่เป็ นสาร
osmoprotectant ของนำ้� ตาลทรีฮาโลส ซึ่งช่วย
การปรับค่าแรงดัน ออสโมติ ก ภายในเซลล์เ มื่ อ ได้
รับสภาพขาดนำ้� ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าในอ้อย
พันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 ซึ่งเป็ นพันธุท์ นแล้งแสดง
ความสามารถในการรักษาค่าพลังงานศักย์ของนำ้�
ในใบอ้อยเมื่อได้รบั สภาพขาดนำ้� สอดคล้องกับการ
ระดับการแสดงออกที่เพิ่มขึน้ ของยีน TPS1 และ
ยีน TPS2 นับเป็ นอีกหนึ่งผลงานที่ยืนยันถึง
บทบาทของกลุ่มยีน TPS ในการช่วยให้ออ้ ยทนต่อ
สภาพขาดนำ้� ได้
สรุ ป
ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดนำ้� อ้อย
ทัง้ สองพันธุม์ ีค่า Yt และ Yp ลดลงต่ำ� กว่าใน
สภาพควบคุม และอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13 ซึ่ง
เป็ นพันธุท์ นแล้งมีค่า Yt สูงกว่า และมีการปรับลด
ค่า Yp เร็วกว่าอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 01-11-6 ซึ่ง
ไม่ทนแล้ง การแสดงออกของยีนในกลุ่ม TPS มี
ระดั บ และรู ป แบบการแสดงออกแตกต่ า งกั น
ระหว่างพันธุอ์ อ้ ย โดยในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน 94-13
มีการแสดงออกของยีน TPS1 และ TPS2 สูงกว่าใน
สภาพควบคุม และสูงกว่าในอ้อยพันธุก์ �ำแพงแสน
01-11-6
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