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เครื่องหมาย AFLP ที่เช่ือมโยงกับลักษณะความสามารถในการรักษา 
คาพลังงานศักยรวมของน้ําและคาพลังงานความเขมขนน้าํในออย 

 
AFLP Markers Linked to the Ability to Maintain  

Total Leaf Water Potential and Osmotic Potential in Sugarcane  
 

คํานํา 
 

ออยจัดเปนพชือุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศไทย ผลผลิตออยถูกนําเขาสู

โรงงานน้ําตาลเพื่อผลิตเปนน้ําตาลในรูปตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะใชบริโภคภายในประเทศแลวผล

ผลิตที่ไดยังสามารถสงออกและนํารายไดเขาสูประเทศมมีูลคานับหมืน่ลานบาท นอกจากนี้ผลิต

ภัณฑน้ําตาลและผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล คือกากน้าํตาลและกากออยยังกอให

เกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ อีกมากมาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรม

ยา แอลกอฮอล ทาํเชื้อเพลงิจากกากออย อาหารสัตวและปุย ทํากระดาษและเฟอรนเิจอรตาง ๆ 

เปนตน  

 

ผลผลิตออยของประเทศไทยในชวง 20 ปที่ผานมาเพิ่มข้ึน เนื่องจากการขยายพืน้ที่ปลูกเปน

สวนใหญ จากพื้นที่ปลูก 4.08 ลานไร ผลิตออยได 23.92 ลานตนั  ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 5.86 ตัน  

ในปการเพาะปลูก 2526 เพิ่มเปน 6.83 ลานไร  ผลผลิตออยได 64.97 ลานตนั ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 

9.27 ตัน ในปการเพาะปลกู 2547 แตเมื่อเทียบกับประเทศผูผลิตออยที่สําคัญอื่น ๆ ของโลก เชน 

ออสเตรเลีย (14.22 ตัน/ไร) หรือบราซิล (12.05 ตัน/ไร) ผลผลิตของประเทศไทยยังถือวาต่าํมาก 

(สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2547) 

 

หนึง่ในหลายสาเหตุสําคัญที่ทาํใหผลผลิตออยตอหนวยพืน้ที่ตํ่าคือ การปลูกออยในสภาพ

พื้นที่ที่ไมเหมาะสม ทัง้นีพ้ื้นที่ปลูกออยของประเทศไทยกวา 80% อยูในเขตที่ตองอาศัยน้ําฝนเปน

หลัก ทาํใหผลผลิตออยในแตละปมีความแปรปรวนมากและสงผลตอปริมาณผลผลิตออยโดยรวม

ของประเทศ โดยเฉพาะออยพันธุที่ไมทนแลงจะไดรับผลกระทบอยางรนุแรงจากการขาดน้ํา ผล 

จากวกิฤติการณภัยแลงที่เกดิขึ้นอยางตอเนื่องตลอดป พ.ศ. 2547 สงผลกระทบทําใหปริมาณผล

ผลิตเฉลี่ยตอพื้นที่ในป 2548 ลดลงเหลือ 7.8 ตัน/ไร และพื้นที่ปลูกออยรวมทัง้ประเทศลดลงจากป 
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2547 ประมาณ 7.14 เปอรเซ็นต (FAO, 2005; สํานักงานคณะกรรมการออยและน้าํตาลทราย, 

2548)  

 

การพัฒนาพนัธุออยที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่และสามารถใหผลผลิตดีในสภาพแลง เปน

แนวทางหนึ่งที่ชวยใหผลผลิตเฉลี่ยของออยทั่วประเทศสูงขึ้นได โดยทั่วไปการปรับปรุงพนัธุออยให

ทนทานความแลง ทาํไดโดยการผสมขามระหวางสายพนัธุที่คัดเลือกไว แลวจงึคัดเลอืกลูกผสมที่

ไดในสภาพแลงทัง้ในโรงเรือนและแปลงทดลอง แตการพัฒนาพันธุเปนไปไดยาก เนือ่งจากขาด

ความรูพืน้ฐานเกีย่วกับกลไกการทนแลงของพืช อีกทัง้ลกัษณะทนแลงเปนลักษณะทางปริมาณที่

ควบคุมดวยยนีหลายตัวซึง่ทําหนาที่รวมกัน การใชวธิปีรับปรุงพันธุแบบดั้งเดิม การชักนาํใหเกดิ

การกลายพนัธุ หรือ ความผนัแปรทางพนัธุกรรมจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อมีขอจํากดั เนื่องจาก

ความซับซอนของลักษณะทนแลง และการขาดเทคนิคทีม่ีประสิทธิภาพในการคัดเลือก นอกจากนี้

ออยยังเปนพืชตระกูลหญายนืตนซึง่ออกดอกปละครั้ง การปรับปรุงพนัธุแบบมาตรฐาน 

(conventional breeding) จึงใชเวลานาน 

  

ในปจจุบันไดมีการนาํเทคนคิทางชีวโมเลกุลมาใชรวมกบัวิธีการปรับปรุงพนัธุแบบมาตร

ฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพนัธุ และใชในการทาํ marker assisted selection (MAS)  

การใชเทคนิคดังกลาวจะชวยลดภาระในการคัดเลือกทั้งในแปลงและในโรงเรือนทดลอง ทําให

สามารถคัดตนที่ไมมีลักษณะ (หรือไมมียีน) ที่ตองการออกไปไดต้ังแตระยะที่เปนตนกลา จงึเปน

การประหยัดแรงงาน เงนิทนุวิจัย และเวลาปฏิบัติงานลงอยางมาก และยังสามารถลดความแปร 

ปรวนของสภาพแวดลอมที่อาจมีผลตอลักษณะที่ตองการคัดเลือกลงได โดยเฉพาะลักษณะทนแลง

ที่ตองคัดเลือกในแปลงทดลองที่ไมสามารถควบคุมความสม่ําเสมอไดเลย อยางไรกต็าม ในการใช

เทคนิคนี้ตองอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ชื่อมโยงอยางใกลชิดกับลักษณะที่ตองการคัดเลือก จึงมี

ความจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล สําหรับลักษณะที่ตองการคัดเลือกให

สําเร็จเสียกอน  
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วัตถุประสงค 

1.  เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการที่เกีย่วของกับการทนแลงในออย 

2.  เพื่อศึกษาวิธีการที่ใชในการคัดแยกพนัธุออยทนแลง 

3.  เพื่อพฒันาเครื่องหมายโมเลกุลที่ใชบงชี้ถึงลักษณะความสามารถในการรักษาคาพลัง

งานศักยรวมของน้าํและคาพลังงานความเขมขนน้าํในใบออย ซึ่งจะนาํไปใชในการคัดเลือกออย

ทนแลงตอไป  
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การตรวจเอกสาร 

1.  ออย 

ออย (Saccharum spp.) เปนพืชตระกูลหญายนืตน อยูในวงศ Poaceae (ชื่อเดิมคือ 

Gramineae) ขยายพันธุโดยการใชทอนพนัธุ มีถิน่กําเนดิในแถบหมูเกาะแปซิฟกใตและหมูเกาะนวิ

กีนี แบงไดเปน 5 สปชีส ไดแก S. officinarum (ออยปลูกดัง้เดิม) ออยชนดินี้มีลักษณะเดนคือให

ความหวานสงู และมีบทบาทสําคัญตออุตสาหกรรมน้ําตาลทรายของโลก พนัธุออยที่ปลูกเปนการ

คาในปจจุบันสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากออยชนิดนี ้Chatwachirawong and Srinives (1999) 

ไดวิเคราะหพนัธุประวัติของออยพันธุการคาของไทย 26 พันธุ พบวามีบรรพบุรุษมาจาก  

S. officinarum เปนสวนใหญ  อีก 4 สปชสีเปนพนัธุปา ไดแก S. spontaneum (ออยปาแถบเขต

รอน) พบกระจายอยูทั่วไปในเขตรอนและชุมชื้นตั้งแตแอฟริกา เอเชีย จนถงึหมูเกาะแปซิฟกตอนใต 

ในประเทศไทยมีออยชนิดนีเ้ปนจํานวนมากตั้งแตในที่ลุมไปจนถงึที่ราบสูง โดยแตละแหงจะมี

ลักษณะทางสณัฐานวิทยาแตกตางกนัมาก ลักษณะเดนคือมีความตานทานโรคและแมลง และทน

ตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมไดดี  ในระยะเริ่มแรก นกัปรับปรุงพนัธุจงึนยิมผสมขามระหวาง  

S. officinarum และ S. spontaneum เพือ่สรางพนัธุออยทีท่นทานตอโรคและใหผลผลิตสูง  

S. barberi  (ออยอินเดีย) ออยชนิดนีม้ีปริมาณน้าํตาลปานกลางถึงสงู แตแข็งแรงและตานทานโรค

ไดดีกวาออยปลูก จึงมีบทบาทสําคัญทัง้ในดานการผลิตและปรับปรุงพันธุ S. siense (ออยจีน)  

ในอดีตนักพฤกษศาสตรจัดออยชนิดนี้ใหอยูในกลุมเดียวกับ S. barberi  ลักษณะเดนคือมีความ

แข็งแรงและตานทานโรค แตตอมาไดแยกออกมาเปนอีกชนิดหนึง่ สันนษิฐานวา S. siense และ  

S. barberi เกิดจากการผสมขามระหวาง S. officinarum และ S. spontaneum สปชีสสุดทายได

แก S. robustum (ออยปานวิกนี)ี ออยชนิดนี้มปีริมาณเสนใยสูง ระบบรากลึก ผสมติดเมล็ดงาย 

แตมีปริมาณน้าํตาลในตนนอย จึงนิยมใชในการปรับปรุงพนัธุออยที่มวีัตถุประสงคเฉพาะดาน 

(เกษม, 2527; ประเสริฐ และคณะ, 2544) จากการสํารวจและรวบรวมพันธุออยในประเทศไทย 

สามารถรวบรวมพนัธุออยและพืชสกุลใกลเคียงโดยแบงไดเปน 6 กลุมไดแก S. officinarum,  

S. spontaneum, S. siense, Erianthus spp., Sclerostachya fusca และ Narenga 

porphyrocoma (จเร, 2531) 

ระบบการผสมพันธุออยมหีลายรูปแบบ ทัง้การผสมตวัเอง และผสมขาม พันธุออยทีป่ลูก

เปนการคามักเกิดจากการผสมขามชนิดหรือผสมกับสกลุใกลเคียง ข้ึนกับวัตถุประสงคของแผน
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งานปรับปรุงพนัธุที่จะกาํหนดลักษณะทางการเกษตรของออยที่ตองการจะปรับปรุง ในปจจุบัน 

พันธุออยที่ปลูกเปนการคาสวนใหญไดมาจากการผสมขามชนิดระหวาง S. officinarum และ 

 S. spontaneum แลวปรับปรุงจนกระทัง่ไดพันธุที่มีลักษณะตามตองการ แตการปรบัปรุงพนัธุ 

เพื่อใหไดพนัธุดีนั้นใชเวลานาน เนื่องจากออยเปนพืชทีม่ีโครโมโซมหลายชุด (polyploid) ในออย

แตละชนิดจึงมีจํานวนโครโมโซมแตกตางกันมาก ยกเวน S. officinarum ที่มีจํานวนโครโมโซมคอน

ขางคงที่ คือ 2n=80  สวน S. spontaneum มีจํานวนโครโมโซมตั้งแต 2n=40 จนถึง 2n=128 ใน 

S. siense มีจาํนวนโครโมโซม 2n=81 ถึง 2n=124 และ S. barberi มจีํานวนโครโมโซม 2n=111 

ถึง 2n=120 สําหรับออยพันธุใหม ๆ ซึ่งเปนลกูผสมที่ไดจาก S. officinarum x S. spontaneum จะ

มีจํานวนโครโมโซมระหวาง 2n=100 ถึง 2n=130 ลักษณะที่พบทัว่ไปมักจะมีจาํนวนโครโมโซมเพิม่

หรือลดเปนแทง ๆ (aneuploid) ใน S. officinarum มีจาํนวนโครโมโซมพืน้ฐาน x=10 และ S. 

spontaneum มีจํานวนโครโมโซมพืน้ฐาน x=8 แสดงวาระดับ ploidy ในพนัธุลูกผสมเหลานี้อยู

ระหวาง 5-16 (Bremer, 1961; D’ Hont et al., 1996; Grivet and Arruda, 2001)  ระยะการเจริญ

เติบโตและความตองการน้าํของออย 

ออยจะใหผลผลิตมากที่สุด ตองไดรับน้ําอยางเพียงพอตลอดระยะการเจริญเติบโต 

ปริมาณและความถี่ในการใหน้าํจะมากหรือนอย ข้ึนกับสภาพภูมิอากาศ และชวงระยะการเจริญ

เติบโต ความตองการน้าํของออยตลอดชวงระยะการเจริญรวม 330 วนั ตองการน้ํา 1,515 

มิลลิลิตร (เจษฎา, 2542) ซึ่งมีคาโดยประมาณดังนี ้

 1.  ระยะตั้งตัว (0-30 วัน) นับจากเริ่มงอกจนถึงมีใบจริง ควรใหน้ํานอยแตบอยครั้ง 

เพราะรากยงัสัน้ และการคายน้ําของพืชยังมีนอย โดยมีความตองการน้าํวนัละ 4 มิลลิลิตร รวม 

120 มิลลิลิตร 

 2.  ระยะเจริญเติบโตทางลําตน (31-170 วัน) เปนระยะที่ออยมกีารแตกกอ เปนชวงที่

ยืดตัวทางลาํตนและมีการกระจายตวัของราก การแตกกอและความยาวของทอนออย จะเปน

ปฏิภาคโดยตรงกับปริมาณน้ําที่ให ออยในระยะนี้มีความตองการน้ําวนัละ 4.5 มิลลิลิตร รวมทัง้สิน้ 

630 มิลลิลิตร 
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 3.  ระยะยางปลอง หรือระยะสรางน้าํตาล (171-295 วัน) เปนระยะที่ออยมกีารเจริญ 

เติบโตอยางรวดเร็ว และเริ่มสรางผลผลิต มีการตอบสนองตอน้ําที่ใหสูง ตองการน้าํวนัละ 5 

มิลลิลิตร รวม 625 มิลลิลิตร 

 4.  ระยะสุกแก (256-330 วัน) เปนระยะที่ออยตองการน้ํานอยลง อัตราการเจริญเติบ

โตทางลําตนและใบลดลง มกีารเปลี่ยน reducing sugar เปน sucrose ตองการน้ําวันละ 4 

มิลลิลิตร  รวมทั้งสิน้ 140 มลิลิลิตร  

2.  การตอบสนองตอสภาวะขาดน้ําของพืช 

ในสภาพธรรมชาติพืชเผชิญกับความเครียดเนื่องจากสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสมอยู

ตลอดเวลา พชืจึงสรางกลไกเพื่อตอบสนองตอภาวะเครียดเหลานี้อยูตลอดเชนกัน ความสามารถ

ในการทนตอภาวะเครียด (stress tolerance) จึงหมายถึงความสามารถของพืชในการจัดการตวั

เองใหอยูรอดในสภาวะที่ไมเหมาะสมนี้ได ความทนทานนี้เปนผลมาจากกลไกการปองกนัตัวเอง 2 

รูปแบบคือ acclimation หรือ hardening คือการทีพ่ชืเผชิญกับภาวะเครียดในระดับที่พืชสามารถ

ทนได และเกดิการปรับตัวใหคุนชนิและอยูรอดไดในสภาวะที่ไมเหมาะสมนี ้อีกกลไกหนึ่งคือ เมื่อ

พืชเผชิญกับความเครียดอยางตอเนื่อง จะเกิดการปรับตัวในลักษณะ adaptation ระดับความทน

ทานจะเกิดจากการคัดเลือกจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง มักเกี่ยวของกับการถายทอดลักษณะทาง

พันธกุรรม สงผลใหส่ิงมีชวีิตสามารถอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมนัน้ได อยางไรก็ตาม 

ควรตระหนักไวเสมอวา ถิ่นอาศัยของพืชแตละชนิดจะมีสภาพแวดลอมแตกตางกนัไปทั้งปริมาณ

ธาตุอาหาร น้าํ แสงแดด อุณหภูมิ ซึง่พืชจะสรางรูปแบบการดําเนินชวีิตที่เหมาะสมกับการอยู

อาศัยในสภาพนัน้ ดังนัน้สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกบัพืชหนึง่อาจไมเหมาะสําหรับอีกพืชหนึง่ 

และสภาพแวดลอมที่ทาํใหพืชชนิดหนึง่เกิดความเครียดก็อาจไมมีผลตอพืชอีกชนดิหนึง่เชนกัน ใน

การศึกษาการตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมจงึจําเปนตองพิสูจนใหไดวาพืช

อยูภายใตสภาวะเครียดที่ไมเหมาะสมจรงิ แลวตรวจสอบวาพืชมีการแสดงออกอยางไรภายใต

สภาวะเหลานี ้โดยรวมแลวการตอบสนองของพืชแบงไดเปน 4 ระยะ เร่ิมจาก alarm reaction คือ

เมื่อพืชเร่ิมไดความเครียด พืชจะตอบสนองโดยการลด physiological function บางอยางลง นําไป

สูระยะที ่2 คือ state of resistance พืชจะสราง physiological standard ใหมข้ึนมา กลไกปองกนั

ตัวเอง และกลไกการซอมแซมเหลานี ้จะทาํใหพืชสามารถปรับตัวและทน (hardening) อยูใน

สภาพเครียดไดนานที่สุด แตถาพืชไดรับความเครียดยาวนานขึ้นหรือรุนแรงขึ้นเกนิกวาที่กลไกปอง
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กันและซอมแซมตัวเองของพืชจะรับไหว การตอบสนองของพืชจะเขาสูระยะที่ 3 คือ end phase 

ระบบการทาํงานตาง ๆ ในพชืจะเสียหายรุนแรงและทาํใหพืชตายในทีสุ่ด แตถาสภาพเครียดทีพ่ืช

ไดรับถูกกําจัดออกไปในเวลาที่เหมาะสม คือกอนทีพ่ืชจะไดรับความเสียหายหนักจนซอมแซมหรือ

ปรับสภาพกลบัมาไมได การตอบสนองของพืชจะอยูในระยะที ่4 เรียกวา regeneration phase คือ

พืชจะซอมแซมตัวเองและกลับมาสูกลไกการทาํงานในสภาพปกติ (Lichtenthaler, 1998; Schulze 

et al., 2002, Taiz and Zeiger, 2002)  

ภัยแลงเปนสภาวะที่พบเหน็ไดบอยครั้งในภูมิภาคเขตรอน โดยเฉพาะในเขตพืน้ที่ดอนและ

พื้นที่เกษตรกรรมโดยอาศัยน้าํฝน ในทางอตุุนิยมวิทยา ภัยแลงคือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ํา

ในพืน้ที่ใดพืน้ที่หนึ่งเปนเวลานาน สวนใหญเกิดจากฝนแลงและฝนทิ้งชวง ซึ่งภาวะฝนแลงหมายถึง 

สภาวะที่มีฝนนอยหรือไมมีฝนตกเลยในชวงเวลาหนึง่ซึง่ตามปกติควรจะตองมีฝน และภาวะฝนทิ้ง

ชวงหมายถงึ ชวงที่มีปริมาณฝนตกไมถึงวันละ 1 มิลลิเมตรติดตอกันเกนิ 15 วันในชวงฤดูฝน ใน

ดานการเกษตร ภัยแลงหมายถึงสภาวะการขาดแคลนน้าํของพืช ซึ่งมผีลกระทบตอการเกษตร

ภาวะแลงกระทบตอการเจรญิเติบโตของพืชโดยตรงเนือ่งจากทาํใหเกิดการขาดน้าํในตนพชื คือ

ระดับน้ําที่เปนประโยชนในตนพืชลดลง ผลทางออมของการขาดน้ําคือ ระดับธาตุอาหารที่เปน

ประโยชนในดนิทีพ่ืชสามารถดูดไปใชไดลดลง ในประเทศไทย พืน้ที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง

มาก ไดแกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพราะเปนบริเวณทีอิ่ทธพิลของมรสุมตะวัน 

ตกเฉียงใตเขาไปไมถึง และถาปใดไมมีพายหุมุนเขตรอนเคลื่อนผานในแนวดงักลาวแลวจะกอให 

เกิดภัยแลงรุนแรงมากขึ้น (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2549) ดังนัน้การทนแลงของพืชในทางการเกษตร 

จึงหมายถึงพชืที่สามารถสรางผลผลิตไดในสภาพที่มนี้ําอยูอยางจํากัด การปรับตัวของพืชจะเกิด 

ข้ึนทัง้ในทางสณัฐานวิทยา สรีรวิทยา และทางชวีเคมี และเกิดขึ้นทั้งในระดับเซลล และระดับ

โมเลกลุ ความสามารถในการทนแลงของพชืจะแตกตางกนัไป ข้ึนกับชนดิและพันธุพืช ระดับความ

รุนแรงและระยะเวลาทีพ่ืชขาดน้ํา ตลอดจนชวงเวลาการขาดน้ําและระยะการเจริญเติบโตของพืช 

(Bray, 1997)  

พืชมีกลไกมากกวา 1 แบบ เพื่อจะตอบสนองตอความเครียดที่เกิดจากสภาวะขาดน้ํา 

(drought stress) กลไกเหลานี้เกิดขึ้นพรอมกันในหลายระดับ หลายรปูแบบ มีหนาที่ตางกันแตมี

วัตถุประสงคเดียวกนัคือ ทาํใหพืชสามารถปรับตัวและอยูรอดไดนานทีสุ่ด กลไกดังกลาวสรุปได

เปน 3 กลุมใหญ ๆ (Taiz and Zeiger, 2002; Chaves et al., 2003)) คือ 
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1.  Drought escape  เปนลกัษณะทีพ่ืชสามารถเจริญเติบโตไดจนครบชีพจักรในขณะที่ยงั

มีน้ําอยู เชน การปรับตัวใหออกดอกเร็วขึ้น เพื่อหลีกเลีย่งภาวะขาดน้ําในชวงสั้น (สมชาย และ

คณะ, 2537)  

2.  Drought avoidance  เปนลักษณะทีพ่ชืสามารถรกัษาปริมาณน้ําในเซลลไวไดภายใต

ภาวะขาดน้ํา โดยใชกลไกหลายรูปแบบ เชน การปดปากใบ การมวนใบ การปรับมุมของใบใหแผน

ใบขนานไปกบัแสงแดด เพือ่ลดอันตรายจากความเขมแสง (จักรี, 2539) การสรางสารเคลอืบใบ 

(wax) การกาํจัดใบแกทิ้งและเคลื่อนยายสารอาหารไปเกบ็ไวในใบที่ออนกวา หรือเพิม่ประสิทธ ิ-

ภาพการดูดซับน้ําจากดนิโดยมีการยืดตวัของเซลลที่ราก และมีพืน้ทีผิ่วของรากเพิม่ข้ึน 

(Hoogenboom et al., 1987) 

3.  Drought tolerance  เปนลักษณะทีพ่ืชที่สามารถดาํเนนิกิจกรรมภายในเซลล และรอด

ชีวิตอยูไดถึงแมวาเซลลจะเผชิญกับภาวะขาดน้ํา ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถในการรักษา

ปริมาณน้าํในเซลลไวได เชน การสะสมสารออสโมไลท (osmolytes) ตาง ๆ การปรบัโครงสรางผนัง

เซลลใหแข็งแรงขึ้น การลดขนาดเซลลใหเล็กลง ทาํใหระบายความรอนและควบคุมการสูญเสียน้าํ

ไดดีกวา ตลอดจนการพักตวัของพืชบางชนิดในชวงฤดูแลง โดยยับยัง้การทาํงานของโปรตีนที่เกี่ยว

ของกับการสงัเคราะหแสง (Mittler et al., 2001)  

การตอบสนองในระดับยนี 

ความเครียดทีพ่ืชเผชิญอยูจะชักนาํใหมีการแสดงออกของยนีตาง ๆ จากการศึกษาในพืช

หลากหลายชนิด มียนีจาํนวนมากที่เกี่ยวของกับความสามารถในการทนแลง และการตอบสนอง

ตอสภาวะแลงของพืช การทีม่ีจํานวนยนีเกีย่วของมาก สะทอนใหเห็นถงึความซับซอนของรูปแบบ

การแสดงออกของพืชเมื่อเผชิญกับสภาวะขาดน้ํา กลไกการแสดงออกและหนาที่ของยนีสวนใหญ

ยังไมเปนทีท่ราบแนชัด จากการรวบรวมงานวิจัยตาง ๆ พบวายนีทีถู่กชักนาํใหแสดงออกในชวงที่

พืชเผชิญสภาวะขาดน้าํ มีหนาที่หลกั 2 ดานคือ ชวยปองกนัเซลลจากการขาดน้าํและชวยควบคุม

การแสดงออกของยีนระหวางทีพ่ืชอยูภายใตภาวะเครียดจากการขาดน้ํา ดังนั้นผลผลิตของยีน

เหลานี้จงึแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุม functional protein เปนโปรตีนทีท่ําหนาทีเ่กี่ยวของกับความ

สามารถในการทนตอสภาวะแลงโดยตรง ไดแก chaperones, LEA proteins, osmotin, 

antifreeze protein, mRNA binding protein, water channel proteins, sugar และ proline 
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transporters, detoxyfication enzyme และ เอนไซมที่เกี่ยวของกับกระบวนการสงัเคราะหสาร 

ออสโมไลท ตาง ๆ เปนตน โดยแตละชนิดจะมหีนาทีเ่ฉพาะตางกันไป chaperones, LEA proteins 

และ mRNA binding protein ชวยปองกัน macromolecule เชน เอนไซมตาง ๆ ไขมัน และ 

mRNA ในสวนของ proline, glycine betaine และน้ําตาลตาง ๆ ทําหนาที่เปนสาร ออสโมไลท 

เพื่อปรับแรงดันออสโมติก ชวยปองกันเซลลสูญเสียน้าํ water channel proteins, sugar และ 

proline transporters มีหนาที่ในการลาํเลียงน้ํา น้าํตาล และ proline  ผาน plasma membrane  

และ tonoplast เพื่อปรับคาแรงดันออสโมติกภายใตสภาพเครียด detoxyfication enzyme เชน 

glutathione S-transferase, superoxide dismutase, soluble epoxide hydrolase ชวยปองกนั

เซลลจาก reactive oxygen species เอนไซมในกลุม proteases เชน thiol protease, ubiquitin  

จําเปนสาํหรับการหมนุเวียนและเปลี่ยนรูปโปรตีนไปเปนโปรตีนตัวอื่นที่ทาํงานไดในขณะนั้น กลุม

ที่ 2 ไดแก กลุม regulatory protein ประกอบดวยโปรตีนที่เกีย่วของกับกระบวนการ signal 

transduction ทําหนาที่สงสญัญาณทางเคมีเพื่อควบคมุการทาํงานของยีนตวัอื่น ๆ ในการตอบ

สนองตอสภาพเครียดทีพ่ืชไดรับ ไดแก กลุม transcription factors ประกอบดวย typical DNA 

binding motifs เชน bZIP, MYB, MYC, ERF/AP2, zinc finger กลุม protein kinases ชนิดตาง ๆ 

เชน MAP kinases, calcium dependent protein kinase (CDPK), SNF1, ribosomal s6 kinase 

และกลุมของเอนไซมใน phospholipids metabolism (Ingram and Bartels, 1996; Shinozaki 

and Yamaguchi-Shinozaki, 2000; Yamaguchi-Shinozaki et al., 2002) 

การตอบสนองในเชงิสรีรวิทยาและชวีเคม ี

 1. อัตราสังเคราะหแสงสุทธิลดลง 

อัตราการสังเคราะหแสงจงึนับเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ถกูกระทบจากสภาวะขาดน้ํา ซึง่

มีผลตอการเจริญเติบโต การพัฒนา และผลผลิตของพชื โดยอัตราสังเคราะหแสงจะขึ้นกับคานํา

ไหลปากใบซึง่สะทอนถึงการเปดกวางของปากใบ และความแตกตางของ CO2 ในใบและดานนอก

ใบ เมื่อพืชไดรับภาวะขาดน้าํ อัตราสังเคราะหแสงสุทธิลดลง เนื่องจากปากใบปดแคบลงเพื่อลด

การสูญ เสียน้าํ การควบคุมการเปดปดปากใบยังไมมีคําอธิบายที่ชัดเจน โดยมีรายงานวาเกี่ยวของ

กับกลไกหลายรูปแบบทั้ง ABA-dependent pathway  ABA-independent pathway และการ

เคลื่อนยายไอออน การปดแคบของปากใบมีผลทําใหคลอโรพลาสตมพีลังงานที่จะกระตุนใหอิ

เลคตรอนของรงควัตถุอยูในสภาวะกระตุนไดมาก และพลังงานเหลานีจ้ะเพิ่มข้ึนถาพืชยงัคงไดรับ
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สภาวะเครียดอยูอยางตอเนือ่ง พลงังานที่เกิดขึ้นนี้สามารถสลายตัวไปไดเองบางสวนหรือถกูกําจดั

ไปไดโดยกลไกการปองกันตาง ๆ แตถาพลังงานดงักลาวถูกปลดปลอยออกไปไดไมหมด จะสงผล

กระทบตอกระบวนการสงถายอิเลคตรอน โดยในสภาพปกติอิเลคตรอนจะถูกใชไปในกระบวนการ

ตรึงคารบอนไดออกไซด (CO2 assimilation) มากกวา 50 เปอรเซน็ต และใชในกระบวนการ 

photorespiration ประมาณ 23 เปอรเซ็นต แตในภาวะขาดน้ํา พบวาเปอรเซ็นตของอิเลคตรอนที่

ถูกใชในกระบวนการตรึงคารบอนไดออกไซดลดลงเหลือประมาณ 40 เปอรเซ็นต ขณะที่เปอรเซน็ต

ของอิเลคตรอนทีถู่กใชในกระบวนการ photorespiration เพิ่มข้ึนเปน 2 เทา (Haupt-Herting and 

Fock, 2002) ในสวนของระบบรับแสง photosystem II (PSII) เมื่อพชืเผชิญกับสภาวะขาดน้าํ 

โครงสรางและหนาที่ของระบบรับแสง PSII จะเปลี่ยนแปลงเพื่อปองกันการเกิด photoinhibition 

และ oxidative stress (Aro et al., 1993; Pastenes et al., 2005) นอกจากนี้ความเครียดจากการ

ขาดน้ําทําใหโครงสรางของคลอโรพลาสต และ active PSII complex เสียหาย (Ferrari-Iliou  

et al., 1984; Meyer and de Kouchkovsky, 1993) และองคประกอบของ LHCII (light-

harvesting complex of PSII) มีการเปลี่ยนแปลง (Hao et al., 1999) เมื่อไดรับภาวะขาดน้าํอยาง

ตอเนื่องยาวนานขึ้น การสรางโปรตีนลดลง การลอกรหสัของยีนถูกยบัยั้ง เชน ยนี psbA และ 

psbD ซึ่งเปนยีนที่ถูกแปลรหัสไปเปนโปรตีน D1 และ D2 ใน PSII reaction centers ผลที่เกิดตอ

มาคือ PSII activities ลดลง (He et al., 1999) 

2.  การสะสมสาร osmolytes  

เมื่ออยูภายใตสภาวะเครยีดจากการขาดน้าํ หนึ่งในกลไกที่พืชใชปองกนัตัวเองได

แกการสรางและสะสมสารออสโมไลท (osmoprotectants หรือ compatible solutes) รูปแบบการ

ทํางานของสารออสโมไลท แบงไดเปน 2 กลไกคือ เปน osmotic balancing agents ในเซลลพืช 

ทําใหคาพลงังานความเขมขนของน้าํในเซลล (osmotic potential) ตํ่าลง จงึชวยรักษาแรงดันเตง

ของเซลลไวได อีกกลไกหนึง่คือ โมเลกุลของสารออสโมไลท จะชวยปองกนัการจับของ 

destabilizing molecule กับโมเลกุลของโปรตีน จงึชวยไมใหโปรตีนเสียสภาพทําใหพืชสามารถอยู

รอดไดภายใตสภาพทีเ่ซลลขาดน้ํา สารออสโมไลท มหีลายชนิด แบงออกเปน 3 กลุมหลัก 

(Bohnert et al., 1995; Hoekstra et al., 2001; Ramanjulu and Baetels, 2002) คือ 

 2.1  amino acid เชน arginine, serine, threonine, tyrosine, valine, 

homoserine เปนตน แตที่เปนตัวหลักคือ proline ซึ่งเปนกรดอะมิโนที่เปนสารประกอบไนโตรเจน 



 11 

ชวยปองกันการเสียสภาพของเอนไซม และโครงสรางเซลล  การสังเคราะห proline มีสารตั้งตน 2 

ชนิด โดยในแบคทีเรียใช glutamate และในพืชชั้นสงูใช ornithine  การศึกษากลไกการสรางและ

สะสม proline เปนแนวทางหนึง่ทีส่ามารถนําไปใชคัดเลือกพันธุพืชที่ทนตอสภาวะแวดลอมที่ไม

เหมาะสมได (Thomas et.al., 1992)      

  2.2  Quaterernary ammonium compounds and tertiary sulfonium 

compounds (QACs and TSCs) การสะสมสารในกลุมนี้ไมไดเกิดขึ้นในพืชทุกชนิด และชนิดของ

สารที่พบก็แตกตางกันไปในแตละชนิดพืช นอกจากนีย้ังพบวาภาวะความเครียดตางรูปแบบกัน สง

ผลใหมีการสะสมสารตางชนดิกันดวย เชน alanine betaine พบสะสมในพืชที่เจริญอยูในสภาพ

ดินเค็ม choline-o-sulfate พบสะสมในพืชที่เจริญอยูในสภาพดนิที่มซีัลเฟต proline betaine พบ

สะสมในพืชที่เจริญอยูในสภาพแลง สารตวัสําคัญในกลุมนี้คือ glycine betaine ซึ่งเปนสาร

ประกอบ QACs และพบวามกีารสะสมในพืชหลายชนิด (Hanson et al., 1994) 

  2.3  Polyols  เปนน้าํตาลแอลกอฮอลที่ถกูรีดิวซจากน้ําตาล aldose และ ketose  

มีโครงสรางเปนเสนตรง เชน mannitol, sorbitol และแบบวงแหวน เชน myo-inositol โดยปกติจะ

พบ polyols ทัง้ใน prokaryotes และ eukaryotes (Da Costa et al., 1998) polyols ทีพ่บในพืช

คือ mannitol, sorbitol, galactisol cyclitol ในใบพืชที่แกจะพบ myo-inositol, mannitol และ 

sorbitol ซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการสงัเคราะหแสง (Noiruad et al., 2001) ภายใตสภาวะ

ขาดน้ํา มีรายงานถงึความสมัพันธระหวางการสะสม mannitol และ sorbitol กับความสามารถใน

การทนแลง โดยเฉพาะ mannitol จะถูกตรวจพบมากในพืชหลายชนิด (Stopp et al., 1996) 

 3.  การเกิด oxidative stress  

  ดังที่ไดกลาวมาแลววา เมื่อพืชขาดน้าํอัตราสังเคราะหแสงสุทธจิะลดลง เปนผล

จากการปดปากใบเพื่อลดการสูญเสียน้ํา ซึง่มีผลทาํใหคลอโรพลาสตมพีลังงานที่จะกระตุนให 

อิเลคตรอนของคลอโรฟลลทีเ่ปนรงควัตถุอยูในสภาวะกระตุนไดมาก เรียกวา triplet state of 

chlorophyll ทําใหคลอโรฟลลไมสามารถรบัพลังงานแสงเพื่อใชในการสังเคราะหแสงไดอีก 

คลอโรฟลลจึงตองมีการถายเทพลงังานใหกับตัวรับอิเลคตรอนตัวอื่นเพือ่กลับสู ground state และ

การที่มีสัดสวนจํานวนโมลของคารบอนไดออกไซดในคลอโรพลาสตลดลงเนื่องจากปากใบปดนัน้ 

ทําใหเกิดการทําปฏิกริยาระหวางเอนไซม RuBP (ribulose-1,5-biphosphate) กับออกซิเจนเพิ่ม
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ข้ึน ผลคือออกซิเจนกลายเปนตัวรับอิเลคตรอนแทนคารบอนไดออกไซด และเมื่อออกซิเจนรับพลัง

งานแลวจะเกดิเปนออกซิเจนในภาวะกระตุน เรียกวา singlet oxygen (Salin, 1987; Yordanov et 

al., 2003) ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยากับออรแกนิกโมเลกุลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เกิดเปน reactive 

oxygen species (ROS) ซึ่งเปนผลผลิตของกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลลที่ผิดปกติไปเนื่อง

จากการขาดน้าํ เชน hydrogen peroxide (H2O2), superoxide (O2
-), hydroxyl radical (OH-) 

การสรางและสะสม ROS นําไปสูการเกิดการแตกสลายของไขมัน (lipid peroxidation) โดยเฉพาะ

ไขมันที่เมมเบรนของคลอโรพลาสตและไทลาคอยด เพราะมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวมาก และภายใน

คลอโรพลาสตมีความเขมขนของออกซิเจนสูง ทําใหเมมเบรนเสียสภาพ เกิดการรั่วของเซลล 

กระบวนการเมตาบอลิซึมเสียสมดุล และการทาํลายองคประกอบตาง ๆ ภายในเซลล รวมถงึดีเอน็

เอและโปรตีน ซึ่งความเสียหายทีเ่กิดขึ้นสงผลกระทบตอพืชทัง้ตน (Aziz and Larher, 1998) 

3.  ลักษณะทางสรีรวทิยาที่เกี่ยวกับความสามารถในการรักษาน้ําในเซลลพืช 

 น้ําเปนองคประกอบหลกัของพืช นอกจากทําหนาทีห่ลอเลี้ยงเซลลเพื่อดําเนนิกิจกรรมทาง

ชีวเคมีใหเปนปกติแลว ยงัเปนตัวการสําคัญในการระบายความรอนของพชืโดยการคายน้าํ นอก 

จากนั้นยังทําใหเกิดการยืดขยายขนาดของเซลลเพื่อการเจริญเติบโตและสรางผลผลิต คาพลงังาน

ศักยของน้าํในใบพืชเปนคาที่สะทอนถงึการดําเนนิกิจกรรมของพืชที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่

เปนอยู โดยคาพลงังานเหลานี้จะเปลี่ยนแปลงและสัมพนัธกับลักษณะประจําพันธุ ระยะการเจริญ 

เติบโต และสภาพแวดลอมที่เปนอยู การศึกษาคาพลังงานศักยของน้าํทาํใหเขาใจถงึพฤตกิรรม

และกลไกทีพ่ชืใชในการเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้าํในพืชเพื่อยังคงรักษาการเจริญเติบโตภายใต

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปได 

คาพลังงานศกัยรวมของน้าํในใบพืชประกอบไปดวยคาพลังงานศักยยอย ๆ ที่มีบทบาท

สําคัญไดแก พลังงานความเขมขนน้าํ พลงังานความดนัของน้ํา พลงังานน้ําที่เกิดจากแรงกระทาํ

ของเนื้อเซลล และพลังงานน้ําที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลก ในพืชโดยทั่วไป คาพลงังานงานที่เกิด

จากแรงดึงดูดของโลกมีบทบาทนอยมากยกเวนในกรณีที่พืชมีความสงูมาก ๆ ในกรณีของคาพลงั

งานน้าํทีเ่กิดจากแรงกระทําของเนื้อเซลล เปนคาที่วัดแยกออกจากคาพลังงานความเขมขนน้าํได

ยาก และมีคานอยเมื่อเทียบกับคาพลงังานอื่น ๆ ของน้าํในเซลลพืช ดังนัน้คาพลงังานความเขมขน

น้ําที่วัดไดจึงเปนคาที่รวมคาพลงังานน้ําทีเ่กิดจากแรงกระทําของเนื้อเซลลแลว การศึกษาสวนใหญ
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จึงมุงเนนที่คาพลังงานสําคญั 3 ประเภทคือ คาพลงังานศักยรวมของน้ํา คาพลงังานความเขมขน

น้ํา และคาพลงังานความดนัของน้าํ หรือแรงเตงในเซลล (Kramer and Boyer, 1995) ดังสมการ   

Ψt = Ψπ + ΨP 

3.1  พลังงานศักยรวมของน้าํในใบ (total leaf water potential, Ψt) 

 คาพลงังานศกัยรวมของน้าํในใบ เปนคาที่บงบอกถึงดลุยของน้าํในใบวาขณะนั้นพชื

มีอัตราการนาํน้ําเขาเทยีบกบัอัตราการสญูเสียน้าํหรือไม โดยอัตรานาํน้าํเขาจะสะทอนถึงสภาวะ

ของน้ําในดินและความสามารถในการดูดน้ําของราก ในขณะที่อัตราการสูญเสียน้าํหรือคายน้ําจะ

สะทอนถึงระดบัการเปดปดของปากใบพืชขณะนั้น ซึ่งขึน้อยูกับแรงดงึคายน้าํจากใบสูอากาศ 

(leaf-air VPD) คาพลงังานที่ตํ่า (ติดลบมาก) แสดงถึงการสูญเสียน้าํมากกวาไดรับน้ําเขามาแทน 

(สุนทรีและคณะ, 2544) คาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบเปนคาที่มีความผันแปรไดมากในรอบวัน 

เนื่องจากสภาพแวดลอมมีผลกับการเปลีย่นแปลงของคานี้คอนขางมาก คาที่วัดไดในชวงกลางวัน

ซึ่งพืชไดรับอุณหภูมิสูง ความชื้นสมัพทัธในอากาศต่ํา และความเขมแสงสูง แรงดงึระเหยน้ําของ

อากาศและแรงดึงคายน้าํจากใบจึงมีคาสงู ซึ่งจะทาํใหคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบมีคาลดลง

มากกวาคาทีว่ดัไดในชวงที่ไมมีแดด เชน ชวงเชามืด พืชมกีารดูดน้าํคืนจากดินเขาสูตนมากที่สุด 

และเปนเวลาที่มีแรงดึงระเหยน้ําจากอากาศและแรงดงึคายน้ําจากใบต่ําสุด ซึ่งเปนชวงเวลาที่

สามารถบงบอกถึงสภาวะของน้าํในใบไดแมนยาํมากกวาการวัดในชวงกลางวนั (สุนทรี และคณะ, 

2543) 

ดังนัน้คานีจ้ึงใชแสดงถึงสภาวะของน้ําในพชืได (Turner, 1982) ความสามารถในการ

รักษาคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบไวไดในระดับที่สูงเกี่ยวของกับการตอบสนองในรูปแบบ 

drought avoidance (Levitt, 1980) ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานรวมกันของหลายกลไก ไดแก

ความสามารถของรากในการดูดน้ําจากดนิ การลดการสูญเสียน้าํสูบรรยากาศโดยกลไกการเปด

ปดของปากใบ ขนาดทรงพุม การมวนใบ และการทิง้ใบแก เปนตน ความสามารถในการรักษาคา

พลังงานศักยรวมของน้ําในใบเปนลักษณะนี้ที่ใชเปนดัชนคัีดเลือกพันธุขาวทนแลงเพือ่ใชปลูกใน

เขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบอาศัยน้ําฝน (Jongdee et al., 1997) 
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3.2  พลังงานความเขมขนน้าํ (osmotic potential, Ψπ) 

 คาพลงังานความเขมขนน้าํในพืช เปนคาที่บงบอกถึงสถานะภาพของความเขมขน

ของน้ําในเซลลพืช คาพลงังานความเขมขนน้าํที่ติดลบมาก จะหมายถงึมีความเขมขนของน้าํต่ํา

เนื่องจากตวัถกูละลายทุกชนิดรวมกนั (total solute, Ci) ในเซลลมคีวามเขมขนสงู คาพลังงาน

ความเขมขนน้าํมีคาเปนลบเสมอ เนื่องจากคาพลงังานของน้าํบริสุทธิม์ีคาเทากับศูนย (สุนทร ีและ

คณะ, 2543) คาพลังงานความเขมขนน้ําสมัพันธกับความเขมขนของตวัละลาย โดยพลังงานความ

เขมขนน้าํลดลงตามความเขมขนของตัวถกูละลายที่เพิม่ข้ึน แสดงโดยสมการของ van’t Hoff 

(Nobel, 1983)  คือ 

Ψπ  = -RTCi 

เมื่อ  R   = คาคงทีข่องแกส  (gas constant) เทากบั 8.3143 x 10-3 m3 กิโลพาสคาล mol-1K-1  

 T   = อุณหภูมิสัมบูรณของสารละลายในขณะนั้น ๆ  (absolute temperature), K 

 Ci = ผลรวมของความเขมขนของตัวถกูละลายทุกชนดิที่มีในสารละลายในเซลล, mol-1 m3 

การลดลงของคาพลังงานความเขมขนน้ํา เปนการตอบสนองตอภาวะขาดน้ํา โดยเปน

ผลมาจาก simple passive solute concentration คือ สารละลายที่มีอยูแลวในเซลลมีความเขม

ขนเพิ่มข้ึนเนื่องจากมีน้าํในเซลลนอยลง หรือ มีการนําสารบางชนิดเขาไปในเซลลเพือ่ปรับคาแรง

ดันออสโมติกใหลดลง (net solute accumulation) ทาํใหน้ําจากภายนอกเซลลไหลเขามาภายใน

เซลลได ซึ่งการลดลงของคาพลังงานความเขมขนของน้าํในเซลลเนื่องมาจากการสะสมของตัวถูก

ละลายในเซลล ชวยในเรื่องการรักษาแรงดนัเตงของเซลล และขนาดของเซลลระหวางที่พชืเผชิญ

กับภาวะแลง และเกี่ยวของกับกลไกการตอบสนองในรูปแบบ drought tolerance (Morgan, 

1984) 

3.3  พลังงานความดันของน้ํา (turgor potential, Ψp) 

 คาพลงังานความดนัของน้าํ บงบอกถึงแรงเตงของน้ําในเซลล พืชจะรักษาพลังงาน

ความดันของน้ําใหสูงเพื่อผลตอการเติบโตในดานการขยายขนาดเซลล คานีเ้ปนคาที่ไดจากการ
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คํานวณระหวางคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบและคาพลังงานความเขมขนของน้าํ (สุนทร ีและ

คณะ, 2543) ตามสมการ 

ΨP = Ψt  +Ψπ  

4.  การตอบสนองตอสภาวะขาดน้ําในออย 

 เนื่องจากการใชน้ําของพืชเปนระบบพลวัต การศึกษาใด ๆ เกี่ยวกับสภาวะของน้าํในพืช 

จึงควรคํานึงถงึความตอเนื่องของน้าํในระบบดิน-พืช-อากาศ กลาวคือ สภาวะของน้าํในพืชจะข้ึน

กับสภาวะของน้ําในดิน และสภาพบรรยากาศขณะนัน้ ความเขาใจในเรื่องความสมัพันธของน้าํใน

พืช นอกจากจะใชในการศึกษาเพื่อประเมนิการใชน้ําในแตละวัน แตละฤดูกาล และคํานวณการใช

น้ําอยางมีประสิทธิภาพในพชืแลว ยงัเปนพื้นฐานสาํคัญในการศึกษาผลของสภาพขาดน้ําที่มีตอ

พืชดวย งานวิจัยในออยเกี่ยวกับเร่ืองความสัมพนัธของน้ําและการตอบสนองตอสภาพขาดน้ํามี

การทาํวิจยัในหลายพืน้ที ่ซึ่งมีสภาพแวดลอมในการทดลองตางกัน จากการรวบรวมงานวิจยั พบ

วาภาวะขาดน้าํสงผลกระทบตอออยในหลายลักษณะ ดังนี ้

4.1  การงอกของทอนพันธุ 

 เปอรเซ็นตการงอกขึ้นกับปริมาณน้าํในดนิ  คือปริมาณน้าํมากไป เปอรเซ็นตการงอก

จะต่ํา เนื่องจากออกซิเจนที่ละลายอยูในวัสดุเพาะมีคาลดลง ถามีปริมาณน้ํานอยไป จะมีผลกับ

การพัฒนาและการงอกของราก ซึง่จะสงผลถึงประสทิธภิาพในการดดูน้ําและอาหารตอไป (Burry  

et al.,2004) นอกจากนี ้การเจริญของยอดและราก จะเกิดไดดีที่สุด เมื่อพลังงานของน้าํในดินอยูที่

ระดับใกล 0 (ไดน้ําเต็มที่) และเริ่มลดลงเมื่อพลังงานของน้าํในดินลดลงถึง -0.5 เมกะพาสคาล 

การเจริญของยอดและรากจะถูกยับยั้งเมื่อคาพลังงานของน้าํในดนิลดลงถึงระดับ -2 เมกะพาส

คาล (Singh and Srivastava, 1974) 

4.2  การสรางและการยืดขยายของใบ 

 ในออยหรือพชืตระกูลหญาทั่วไป ใบที่สรางขึ้นมาใหมจะเปนใบที่มีขนาดเล็กและมวน

อยูดานใน การยืดตัวและการขยายขนาดของใบ เกิดจากทั้งการแบงเซลลและขยายขนาดเซลลทั้ง

ในใบและในลาํตนอยางตอเนื่อง ซึ่งมีความสมัพันธโดยตรงกบัปริมาณน้าํในตนพืช (Cosgrove, 
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2000) ในป 1991 Inman-Bamber ไดรายงานวา อัตราการสรางใบใหมลดลงเมื่อออยขาดน้าํ ซึง่

แสดงดวยคาพลังงานศักยของน้ําในใบทีล่ดลง และเมือ่ไดรับน้ําอีกครั้ง ใบที่มวนอยูสามารถฟนตัว

และคลี่ขยายออกไดอยางรวดเร็ว ในสวนของ leaf extension rate (LER) พบวามีความสัมพันธกับ

คาพลังงานศกัยของน้ําในใบมาก โดยในชวงเริ่มตนของการขาดน้ํา LER มีคาประมาณ 40 

มิลลิเมตรตอวัน เมื่อคาพลังงานศักยของน้ําในใบทีว่ัดในชวงกลางวนัอยูทีร่ะดับ -0.5 เมกะพาส

คาล และเมื่อพลังงานศักยของน้ําในใบลดลงถึงระดับ -1.3 เมกะพาสคาล คา LER ลดลงจนมีคา

ประมาณ 0 – 15 มิลลิเมตรตอวัน ซึง่คาที่ไดแตกตางกนัไปในแตละสายพนัธุ จากการเก็บขอมูล

การเปลี่ยนแปลงคาพลงังานศักยของน้าํในใบในรอบวัน พบวา คา LER เปลี่ยนแปลงตามคาพลัง

งานศักยของน้าํในใบ โดยคาพลังงานศักยที่ลดต่ําลงในชวงกลางวนั ที่ระดบัต้ังแต -1 เมกะพาส

คาล หรือตํ่ากวา มีผลใหคา LER ลดลง ถงึแมวาออยไมไดอยูในภาวะขาดน้ํา  

4.3  การยืดตัวทางลาํตน 

 ในพืน้ที่เขตชลประทาน จะกําหนดตารางการใหน้ําตามคา RSER (relative of stalk 

elongation rate) เปนหลัก โดยปริมาณน้าํที่ออยไดรับควรอยูในระดับทีรั่กษาคานี้ไวไดสูงกวา 0.5 

และควรใหน้าํเมื่อคา RSER ตํ่ากวา 0.5 (Shannon, et al., 1996) 

 คา RSER มีความสัมพันธกับคาพลังงานศักยของน้ําในใบเชนเดียวกับคา LER คือ 

คา RSER ลดลงตามการลดลงของคาพลงังานศักยของน้าํในใบที่วัดในชวงกลางวัน ในออยพันธุ 

H62-4671 คา RSER มีคาประมาณ 0.1 เมื่อพลังงานศกัยลดลงต่ํากวา -1.3 เมกะพาสคาล 

Koehler (1982) ไดสรุปไววา คา RLER และ RSER มีรูปแบบการตอบสนองตอระดับการขาดน้าํที่

เพิ่มข้ึนเหมือนกัน แตคา RSER ลดลงเร็วกวา RLER แสดงวา การยดืตัวของลําตนไดรับผลกระทบ

จากการขาดน้าํมากกวาการยืดตัวของใบ  

 4.4  พื้นที่ใบและจํานวนใบ  

 แนวทางหนึง่ของการตอบสนองของพืชตอสภาพขาดน้าํคือการทีพ่ืชพยายามลด

ความ เครียดที่เกิดขึ้นจากการขาดน้ํา เชน การมวนใบ ซึง่ถือเปนการปรับตัวที่มีประโยชนของพืช 

โดยมวนใบเพือ่ลดพื้นที่ใบ ชวยลดพืน้ที่รับแสง และปองกันใบพชืจากการขาดน้าํและอุณหภูมิของ

ใบที่สูงเกินไป ซึ่งเปนการลดการคายน้ําที่ตองนาํมาใชในการระบายความรอน (จกัรี, 2539) 
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Inman-Bamber and de Jager (1986) ไดศึกษาในออยพนัธุ NCo376 และ N11 พบวาระดับการ

มวนใบเพิ่มข้ึนตามการลดลงของคาพลงังานศักยของน้ําในใบ โดยความกวางของใบลดลง จาก

ความกวางของใบปกติ และเริ่มสังเกตเห็นการมวนเมื่อคาพลงังานศักยของน้ําในใบต่ํากวา -1 เม

กะพาสคาล และระดับการมวนใบตางกนัในแตละสายพนัธุ ซึง่สอดคลองกับงานทดลองของ 

Turgut และ Kadioglu (1998) ที่รายงานวา สภาวะขาดน้ําและอุณหภูมิอากาศที่สูงตั้งแต 38 

องศาเซลเซยีส เปนปจจัยสาํคญัที่ทาํใหเกิดการมวนใบใน Ctenanthe setosa และเปอรเซ็นตการ

มวนใบจะเพิม่ ข้ึนเมื่อระยะเวลาขาดน้ําเพิม่ข้ึน  

 นอกจากนี้ยงัพบวาระดับการมวนใบมีความสัมพันธกับการทนแลง กลาวคือใบมวน

มาก หมายถึงออนแอตอการขาดน้ํามาก (Rutherford, 1989) สอดคลองกับการทดลองของ นง

ลักษณ และคณะ (2546) ซึ่งไดรายงานถงึความสัมพันธระหวางระดับการมวนใบและคาพลังงาน

ของน้ําในดิน พบวาเปอรเซน็ตการมวนใบที่คํานวณไดจากการลดลงของความกวางใบในสภาพที่

ไดน้ําเต็มทีเ่พิม่ข้ึนตามคาพลังงานน้ําในดนิที่ลดลงและระยะเวลาทีพ่ชืขาดน้ําเพิ่มข้ึน โดยออย

พันธุทนแลง (KPS 94-13) มีเปอรเซ็นตการมวนใบต่ํากวาโคลนพนัธุ 93-1-25 ซึ่งมลัีกษณะไมทน

แลง แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันยงัไมมีขอสรุปอยางชัดเจนถงึหนาที่และกลไกของการมวนใบ 

และยังมีขอโตแยงในเรื่องของการใชลักษณะการมวนใบ ระดับการมวนใบและระยะเวลาในการ

มวนใบเปนดัชนทีี่ใชเชื่อมโยงกับลักษณะทนแลง เนื่องจากมีบางแนวคิดที่วาพนัธุที่มวนใบเร็วหรือ

มวนใบมาก นาจะสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการขาดน้ําไดดีกวา จึงนาจะทาํใหทนการขาด

น้ําไดดีกวา ในป 2000 Moulia ไดศึกษาลักษณะการมวนใบในพืชตระกูลหญา โดยเลือกศึกษาใน

ขาว และขาวโพด พบรูปแบบการมวนใบ 2 แบบคือ ในขาว ระดับการมวนใบจะเพิม่มากขึ้นเมื่อคา

พลังงานศักยของน้ําในใบลดลง โดยเริ่มแสดงการมวนเมื่อคาพลงังานศักยของน้ําในใบลดลงถงึ

ระดับ –1 เมกะพาสคาล แตในขาวโพด มีการตอบสนองตอการลดลงของคาพลงังานศักยของน้ํา

ในใบในชวงแคบกวา คือเร่ิมแสดงการมวนใบเมื่อคาพลงังานศักยของน้ําในใบอยูในชวงประมาณ 

–1.4 ถึง –2 เมกะพาสคาล จากนัน้ระดับการมวนใบจะคงทีถ่ึงแมวาคาพลังงานศักยของน้ําในใบ

จะลดลงไปอีกก็ตาม  

 พืน้ที่ใบ (area per leaf) เปนอีกหนึ่งลักษณะที่ไดรับผลจากการขาดน้ําเชนกัน โดย

สงผลใหการทิง้ใบแก (leaf senescence) เกิดเรว็ขึ้น จํานวนใบที่สรางใหมตอลํา และเปอรเซ็นต

การแตกหนอใหมลดลง และยังทําใหใบที่สรางใหมนี้มีขนาดเล็กลงดวย (Inman-Bamber, 2004) 

ซึ่งในออยแตละสายพันธุก็จะตอบสนองตอความเครียดจากการขาดน้าํในระดับที่ตางกนัไป 
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 4.5  การสังเคราะหแสง 

    เมื่อพืชไดรับภาวะขาดน้าํ อัตราสังเคราะหแสงสุทธิลดลง เนื่องจากปากใบปดแคบลง

เพื่อลดการสญูเสียน้าํ เปนผลใหผลผลิตลดลงตามลําดับ พืชจงึตองหาสมดุลของระดับการปดแคบ

ของปากใบเพือ่ใหเสียน้ํานอยที่สุดแตสามารถตรึงคารบอนไดออกไซดไดมากที่สุด กลไกควบคุม

การเปดปดปากใบในออยยงัไมมีขอสรุปชัดเจน จากการรวบรวมงานวจิัยเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการควบคมุการเปดปดปากใบในออยภายใตสภาพขาดน้ํา พบวางานวิจยัสวนใหญกลาวถงึ

สองปจจัยหลกัคือ การปดแคบของปากใบไดรับอิทธิพลจากปริมาณ ABA ที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากราก

พืชอยูในสภาพขาดน้าํ หรือมีความสมัพนัธกับระดับพลงังานของน้าํในใบ 

 Grantz and Meinzer (1990) พบความเชือ่มโยงระหวางคานาํไหลปากใบกับ

ปริมาณ ABA ในเนื้อเยื่อใบออยภายใตสภาพขาดน้ํา โดยคาพลังงานศักยของน้าํไมมีความ

สัมพันธกับคานําไหลปากใบ ปริมาณ ABA ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากการกระตุนโดยสัญญาณเคมีที่สง

มาจากราก Smith et al. (1999) พบวาคานําไหลปากใบลดลง 30 % เมื่อรากอยูภายใตภาวะขาด

น้ําเพิ่มข้ึน และคานาํไหลปากใบนี้ไมตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงคาพลงังานศักยของน้ําในใบ 

ขณะที่ Assmann and Grantz (1990) รายงานไววาสภาวะน้าํใน epidermal cell บริเวณรอบ

เซลลคุม มีผลตอระดับการเปดปากใบ งานวิจัยของ Saliendra and Meinzer ในป 1989 พบวา

พันธุออยของฮาวาย 2 พันธุแสดงคานาํไหลปากใบแตกตางกนั ในพนัธุ H69-8235 คานําไหลปาก

ใบตอบสนองตอการลดลงของคาพลงังานศักยของน้าํในใบ และปากใบปดอยางรวดเร็ว เมื่อคา

พลังงานของน้าํในดินลดลงถึง -40 กิโลพาสคาล แตในพันธุ H65-7052 คานาํไหลปากใบจะลดลง

เมื่อคาพลงังานศักยของน้ําในใบลดลงต่ํากวา -0.9 เมกะพาสคาล และปากใบจะปดแคบลงเมื่อคา

พลังงานของน้าํในดินลดลงต่ํากวา -80 กิโลพาสคาล จากขอมูลประจําพนัธุ พบวาพันธุ H69-8235 

เปนพนัธุทนแลง อาจเพราะสามารถรักษาน้ําไวไดดี เนื่องจากปากใบปดเร็วตามการลดลงของคา

พลังงานของน้าํในดิน อยางไรก็ตามขอมูลเหลานี้ยงัไมไดรับการทดสอบและยนืยนัผลจากพนัธุ

ออยสวนใหญ เนื่องจากพืชตางพนัธุกัน อาจมีรูปแบบการตอบสนองตอการขาดน้ําตางกนั  

นอกจากนี้อัตราการสังเคราะหแสงยังขึ้นกบักิจกรรมของเอนไซมในกระบวนการ

สังเคราะหแสงดวย จากการศึกษาของ Du et al. ในป 1996 และ 1998 พบวากระบวนการ

สังเคราะหแสงในออยไวตอภาวะขาดน้ํามาก โดยคาพลังงานศักยของน้าํในใบที่ระดับต้ังแต -0.37 

เมกะพาสคาลและต่ํากวา เปนระดับที่เร่ิมมผีลยับยั้งการสงัเคราะหแสงในออย ภายใตภาวะขาด
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น้ําไมรุนแรง คาพลงังานศกัยรวมของน้าํในใบสูงกวา – 0.9 เมกะพาสคาล อัตราการสังเคราะหแสง

ลดลงเนื่องจากปากใบปดแคบลง ซึ่งแสดงดวยคานาํไหลปากใบที่ตํ่าลง แตเมื่อภาวะขาดน้าํรุนแรง

ข้ึน คาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบลดลงต่ํากวา – 1.2 เมกะพาสคาล กิจกรรมของเอนไซมใน

กระบวนการสงัเคราะหแสงจะเปนปจจัยที่มีผลตออัตราสังเคราะหแสง แสดงออกดวยการลดลง

ของอัตราการแลกเปลี่ยนกาซคารบอนไดออกไซด (carbon exchange rate, CER) คานําไหลปาก

ใบ ปริมาณคลอโรฟลล total soluble protein ตลอดจนกระบวนการทางชวีเคมี และกิจกรรมของ

เอนไซมตาง ๆ เชน SPS (sucrose-phosphate synthase), FBPase (fructose-1,6-

biphosphatase), AGPP (ADPglucose pyrophosphorylase), UGPP (UDPglucose 

pyrophosphorylase) โดยเฉพาะกิจกรรมของเอนไซม PPDK (pyruvate orthophosphate 

dikinase) ลดลงอยางมาก จึงเปนไปไดกวา เอนไซม PPDK นาจะเปนตัวยับยั้ง (limiting enzyme) 

การสังเคราะหแสงในออยภายใตภาวะขาดน้ํารุนแรง 

 4.6  พลังงานศักยของน้าํ 

 การศึกษากลไกทางสรีรวิทยา พบวาคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบสามารถใชเปน

ตัววัดการตอบสนองของพืชตอสภาวะน้าํในดินได (Taiz and Zeiger, 2002) จากการวัดการ

เปลี่ยน แปลงคาพลังงานศกัยของน้ําในใบออยในรอบวนั พบวาในภาวะที่ไดรับน้าํปกติคาพลงังาน

ศักยรวมของใบออยขึ้นกับสภาพอากาศทีใ่บสัมผัสอยู โดยสภาพอากาศที่มีคาแรงดงึระเหยน้าํของ

อากาศสงู และความเขมแสงมาก น้ําในใบจะระเหยออกไปมาก ทาํใหปริมาณน้ําทีเ่ก็บในใบลดลง

อยางรวดเร็ว มีผลใหคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบลดลงดวย (Schultz และ Matthews,1997) 

แตเมื่อออยเผชิญกับสภาวะขาดน้ํา ระดับพลังงานของน้าํในดินจะเปนตัวควบคุมคาพลังงานศักย

รวมของน้าํในใบ โดยคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบออยลดลงตามคาพลังานของน้ําในดินที่ลด

ลง Robert et al. (1990) วัดคาพลังงานศักยรวมของน้ําในออย ที่ปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน และ

ในเขตอาศัยน้าํฝนของหมูเกาะมอริเชียส พบวา การวัดในชวงเชา (6.30 น.) ไดคาประมาณ  

-0.05 เมกะพาสคาล และ -0.2 เมกะพาสคาล ในชวงกลางวัน (12.00 น.) วัดคาไดประมาณ -1  

เมกะพาสคาล และ -1.5 เมกะพาสคาล ในเขตพื้นที่ชลประทาน และเขตอาศัยน้ําฝน ตามลําดับ 

พลังงานความเขมขนของน้าํในเซลล เปนอกีหนึ่งลักษณะที่มีการศึกษากนั เชน 

Robert et al. (1990) วัดคาพลังงานความเขมขนของน้าํในสภาพที่เซลลมีแรงเตงเต็มที่ ไดคา

ประมาณ -1.04 เมกะพาสคาล จากตนออยทีป่ลูกในพืน้ทีเ่ขตชลประทาน และ -1.45 เมกะพาส
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คาล จากตนออยที่ปลูกในพืน้ที่เขตอาศยัน้ําฝน สอดคลองกับผลของ Koehler et al. (1982) ที่เกบ็

ขอมูลการเปลีย่นแปลงคาพลังงานความเขมขนของน้าํในออยทีป่ลูกในเขตพืน้ที่ชลประทาน และ

เขตอาศัยน้ําฝนที่ฮาวาย เปนเวลา 5 สัปดาห พบวา คาพลังงานความเขมขนของน้าํในออยที่ปลูก

ในเขตพื้นที่ชลประทาน ลดลงจาก -0.68 เมกะพาสคาล จนถงึ -1.05 เมกะพาสคาล ขณะที่ในเขต

อาศัยน้าํฝน คาพลงังานความเขมขนของน้าํลดลงถงึ -1.55 เมกะพาสคาล นอกจากนีย้ังตรวจพบ

วาสารละลายในเซลลมีความเขมขนมากขึน้ และพบการสะสมของ hexose, sucrose, potassium 

และ amino acid แตไมอยูในระดับที่สูงพอสําหรับการทําใหคาพลงังานความเขมขนของน้าํลดลง

ได การเพิ่มข้ึนของสารละลายในเซลล เกิดขึ้นหลงัจากการลดลงของการยืดตัวของลําตน จงึเปนไป

ไดวา การปรับแรงดันออสโมติกเกิดหลงัจากพืชไดรับสภาพขาดน้ําไปแลวระยะหนึง่ ตอมาในป 

1989 Rutherford ไดคนพบวาม ีorganic acid บางตัวสะสมอยูในเซลลดวย เชน proline ซึ่งพบใน

ใบ และมีปริมาณตางกันระหวางตนที่อยูในสภาพขาดน้าํ และตนที่ไดรับน้ําเต็มที่ และระหวางพนัธุ

ออยที่ทนแลง และออนแอตอสภาพแลง ซึง่ในออยพันธุ N11 ซึง่มีขอมลูวาเปนพนัธุทนแลงมี

ปริมาณของ proline สะสมในใบมากกวาพันธุ NCo376  

 4.7  การพัฒนาทรงพุม 

 บทบาทของขนาดและการพัฒนาทรงพุมมีความสาํคัญตอผลผลิต ไดแก เปนตวัรับ

รังสีจากดวงอาทิตย ซึ่งชวยขับเคลื่อนกระบวนการสังเคราะหแสง เปนแหลงที่เกิดการระเหยน้ํา 

ชวยบงัแสงวัชพืช ซึง่ปจจัยทัง้หมดนี้เกีย่วของกับการสรางผลผลิต มีรายงานที่กลาววาความแตก

ตางของการพฒันาทรงพุมเกี่ยวของกับพนัธุกรรม (Singels and Donaldson, 2000; Zhou et al., 

2003) สภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ (Inman-Bamber, 1994; Campbell et al., 1998) และการ

เขตกรรม เชน ระยะหางระหวางแถว (Singels and Smit, 2002; Singels et al., 2005) Smit and 

Singels (2006) ไดศึกษาการพัฒนาทรงพุมของออยภายใตภาวะขาดน้ํา โดยเพาะออย 2 สาย

พันธุ คือ NCo376 และ N22 จากทอนพนัธุ ใหน้ําโดยระบบน้าํหยด รักษาปริมาณน้ําในดินใหสูง

กวา 60% ของคาปริมาณน้ําที่ความจุน้ําสนาม (field capacity) เมื่อตนออยมอีายุ 4 เดือน ให

สภาพขาดน้าํโดยงดน้าํเปนเวลา 42 วนั ปริมาณน้ําในดนิลดลงเหลือ 15 % ของระดับปริมาณน้ําที่

ความจนุ้ําสนาม เมื่องดน้าํ 15 วนั และ 10.5% ของระดับปริมาณน้ําที่ความจุน้าํสนาม เมื่องดน้าํ

เปนเวลา 40 วนั พบวาภาวะขาดน้ําทําใหอัตราการสรางใบใหมลดลงอยางมาก ในใบที่แกกวา พบ

วา การเปลีย่นสีของใบ และใบแหงเกิดไดเร็วขึ้น ไมแตกตางกนัในออยทัง้สองพันธุ สอดคลองกับ

รายงานของ Inman-Bamber (2004) ซึ่งลักษณะทัง้สองอยางนีเ้กิดขึน้ในเวลาเดยีวกัน และมีผล
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ทําใหจํานวนใบที่ยงัมีสีเขียวอยูลดลง ซึง่ทาํใหพื้นที่รับแสง การใชน้าํ และการสังเคราะหแสงลดลง 

และเพิ่มปริมาณรังสีที่ผานทรงพุมลงไปสูดิน 

5.  การจาํลองสภาพขาดน้าํโดยใชสารโพลีเอทธิลีนไกลคอล (polyethylene glycol, PEG) 

ในสภาพธรรมชาติ สภาพแลงทาํใหพลังงานน้าํในดนิลดลงอยางชา ๆ ในทางตรงกันขาม 

การสรางสภาพแลงโดยการงดน้ําโดยเฉพาะการงดน้าํพชืที่ปลูกในกระถาง พลงังานน้ําในดินจะลด

ลงในอัตราที่เร็วกวามาก และไมสามารถควบคุมระดับพลังงานน้ําในดนิไดแนนอน ซึง่ในบางกรณ ี

พืชไดรับภาวะเครียดจากการขาดน้ําเร็วเกนิไป ทาํใหพืชปรับตัวตามไมทัน มีผลใหการวัดขอมูล

เกิดความผิดพลาดได นอกจากนี้ เครื่องมอืที่ใชวัดพลงังานน้ําในดินยงัมีขอจํากัดในแงทีว่าไม

สามารถวัดพลังงานน้ําบริเวณรอบ ๆ ปลายรากของพืช ซึ่งเปนบริเวณที่พืชสามารถดูดน้ําไปใชได

จริง สงผลใหไมสามารถประเมินระดบัความเครียดจากการขาดน้ําทีพ่ืชไดรับไดอยางถูกตอง 

ในปจจุบัน การจําลองภาวะขาดน้ําสามารถใชสารโพลีเอทธิลีน ไกลคอล (polyethylene 

glycol; PEG) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ชวยใหสามารถควบคุมระดับของภาวะขาดน้ําไดตาม

ตองการ มีความสม่ําเสมอมากกวาการปลกูและงดน้าํในดิน โดย PEG ทําใหพลังงานความเขมขน

ของน้ําในสารละลายธาตุอาหารที่ใชปลูกพืชลดลง (Blum, 2005) ซึ่ง PEG ที่มีมวลโมเลกุลต้ังแต 

6000 ข้ึนไป ไดมีการศึกษาแลววาสามารถนํามาใชในการจําลองภาวะขาดน้ําไดโดยไมเปนพิษตอ

ตนพืช 

มีรายงานการวิจัยที่ศึกษาการตอบสนองของพืชภายใตสภาพขาดน้าํที่เกิดจากการใช 

PEG ตัวอยางเชน Baisak et al. (1994) รายงานวาปริมาณคลอโรฟลลและโปรตีนในขาวสาลี 

(Triticum aestivum L. cv. Sonalika) ลดลงมากขึ้นตามภาวะขาดน้ําทีเ่พิ่มข้ึนจากการใชสาร

ละลาย PEG ที่ใหคาพลังงานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหารเทากับ -0.5 -1.0 และ -

1.5 เมกะพาสคาล เชนเดยีวกับ Zayed and Zeid (1997/98) ตนกลาถั่วเขียว (Vigna radiata) ที่

ปลูกในทรายและรดดวยสารละลายธาตุอาหารทีเ่ติม PEG ที่มีคาพลังงานความเขมขนน้ําในสาร 

ละลายธาตุอาหารเทากบั -0.05, -0.2 และ -0.5 เมกะพาสคาล พบวาปริมาณ chlorophyll a ตอ 

chlorophyll b และ ปริมาณ carotinoids ลดลงเมื่อระดับพลังงานความเขมขนน้าํในสารละลาย

ธาตุอาหารลดลง และเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนที่ระดับ -0.5 เมกะพาสคาล ในทํานอง

เดียวกนั Zhang and Kirkham (1995) รายงานวา อัตราสังเคราะหแสง คาพลังงานศักยของน้าํใน
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ใบ พลังงานความเขมขนของน้าํ และ อัตราการระเหยน้าํในทานตะวนัลดลงเมื่อไดรับภาวะขาดน้าํ

ที่ระดับ -0.57 เมกะพาสคาล สอดคลองกับงานของ Jiang et al. (1995) ที่รายงานวาการชกันําให

เกิดภาวะขาดน้ํากบั Picea glauca โดยใชสารละลาย PEG ทําใหอัตราสังเคราะหแสงสทุธิและคา

ความดันเตงลดลงอยางชัดเจน นอกจากนี ้Johnson et al. (1996) ราย งานวาการใช PEG ทําให

พลังงานความเขมขนของน้าํของสารละลายธาตุอาหารลดลงถึงระดับ  

-1.6 ถึง -2.0 เมกะพาสคาล กบัColophospermum mopane มีผลทําใหแรงดันเตงของเซลลลดลง

อยางชัดเจน Ranjbarfordoei et al. (2000) ไดรายงานไววา การจาํลองภาวะขาดน้าํโดยใช PEG 

กับตนถัว่พิสตาชิโอ (Pistacia khinjuk L. and P. mutica L.) สงผลใหปริมาณคลอโรฟลลในใบลด 

ลง และ Molnar et al. (2004) ใช PEG จําลองภาวะขาดน้ําใหกับขาวสาล ีพบวา ที่ระดับความ 

เครียด -1.8 เมกะพาสคาล ประสิทธิภาพการใชแสงสูงสุดของระบบรับแสง PSII ไมเปลี่ยนแปลง 

แตประสิทธิภาพการใชแสงของใบในชวงกลางวัน และอัตราการเคลือ่นยายอิเลคตรอนลดลง  

6.  เครื่องหมายโมเลกลุกบัการสืบคนยีน  

เครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker) หมายถึง ลําดับเบสชวงหนึง่บนโครโมโซมที่

สามารถตรวจสอบได และสามารถถายทอดไปยังรุนลูกได ในลักษณะที่ติดไปกับยีนที่สนใจ ดังนั้น

รูปแบบของการถายทอดหรอืการกระจายตัวของเครื่องหมายโมเลกุล จึงเหมือนกับรูปแบบการ

กระจายตวัของยนีที่มนัติดอยูหรือเชื่อมโยงอยู จากความกาวหนาในงานวิจัยระดับโมเลกุลใน

ปจจุบัน การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกุลที่อยูใกลกบัยนีที่มีความสําคัญทางการเกษตร สามารถ

เพิ่มประสทิธิภาพของการคัดเลือกในการปรับปรุงพันธุ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมาย

โมเลกุลกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใชในการปรับปรุงพนัธุแบบดั้งเดิม พบวา การแสดงออก

ของเครื่องหมายโมเลกุลไมข้ึนกับสภาพแวดลอม ไมข้ึนกับการขมของยีนแบบใด และไมข้ึนกับการ

แสดงออกของยีนในระยะใด ๆ จึงมีประโยชนในการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงพนัธุ   

เครื่องหมายโมเลกุลสามารถพัฒนาขึน้ไดโดยใชเทคนิคตาง ๆ เชน RFLP (restriction 

fragment length polymorphism) ซึ่งเปนวิธกีารแรกทีใ่ชกัน ปจจุบันไมนิยมใชแลว เนื่องจากการ

วิเคราะหดวย RFLP ตองการดีเอ็นเอปริมาณมากและมคุีณภาพดี  ใชเวลาและคาใชจายสงู ตลอด

จนระบบในการติดตามผลคอนขางซับซอน (Ranade et al., 2001) นอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่เรียก

วา PCR-based techniques เชน random amplified polymorphic DNA (RAPD), 
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microsatellites หรือ simple sequence repeat (SSR), amplified fragment length 

polymorphism (AFLP), arbitrarily primed PCR (AP-PCR) เปนตน (Chawla, 2000)  

AFLP (amplified fragment length polymorphism) เปนวิธกีารหนึง่ที่นยิมใชกนัมากใน

งานดานเทคโนโลยีดีเอน็เอในปจจุบัน ถือเปนเทคนิคพืน้ฐานในการเริ่มตนศึกษาทางดานดีเอน็เอ

ของสิ่งมีชวีิตทัง้หลาย ไดรับการพัฒนาโดย Vos et al. (1995) โดยประยุกตจากเทคนคิ RFLP และ 

RAPD กลาวคือ เปนเทคนคิที่ใชตรวจสอบความแตกตางของชิน้ดีเอน็เอที่ไดจากการยอยดวย

เอนไซมตัดจําเพาะ เชนเดียวกับเทคนิค RFLP จึงมีความแนนอนของผลการตรวจสอบสูงเหมือน 

RFLP แตใชปริมาณดีเอ็นเอนอยกวา ชิ้นดเีอ็นเอที่ตรวจสอบจะถูกนํามาเพิม่ปริมาณโดยปฏิกริยา 

PCR เหมือนเทคนิค RAPD แตมีขอไดเปรียบคือ สามารถทําซ้ําปฏิกริยาแลวใหผลเหมือนเดิม และ

สามารถตรวจสอบความหลากหลายไดหลายตําแหนงเหมือน RAPD ดังนัน้ AFLP จึงเปนการรวม

หลักการของ RAPD และ RFLP เขาดวยกนั เทคนิค AFLP นี้ประกอบดวย 3 ข้ัน ตอนใหญ ๆ คือ 

ยอยดีเอ็นเอดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 2 ชนดิ เลือกเพิม่ปริมาณชิ้นดีเอน็เอบางสวนดวย AFLP 

primer และวเิคราะหชิน้ดีเอน็เอที่เพิ่มปริมาณไดดวย denaturing polyacrylamide gel 

electrophoresis  

การยอยดีเอน็เอทําไดโดยใชเอนไซมตัดจําเพาะ 2 ชนิดคอื EcoRI ซึ่งมีความถี่ในการตัด

ตํ่า มีตําแหนงจดจํา 6 คูเบส และ MseI ซึ่งมีความถี่ในการตัดสูง มีตําแหนงจดจํา 4 คูเบส ดังนัน้ 

จีโนมิคดีเอน็เอที่ถูกตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะดงักลาว จะเกิดเปนชิ้นดีเอ็นเอที่มีขนาดเฉพาะเจาะ 

จง 3 รูปแบบคือ ชิ้นดีเอ็นเอที่มีปลายทัง้สองขางถูกตัดดวยเอนไซม EcoRI ชิ้นดีเอน็เอทีม่ีปลายทั้ง

สองขางถูกตัดดวยเอนไซม MseI และชิ้นดีเอ็นเอที่มปีลายขางหนึ่งถูกตัดดวยเอนไซม EcoRI และ

ปลายอกีขางหนึง่ถูกตัดดวยเอนไซม MseI จากนัน้เชื่อมตอปลายทั้งสองขางของชิ้นดีเอน็เอทีถู่ก

ยอยดวยชิน้ดีเอ็นเอสังเคราะหสายสัน้ ๆ ทีรู่รหัส (adapter) เพื่อใหเปนที่จับของไพรเมอรสําหรับ

การเพิม่ปริมาณในขั้นตอนการทํา PCR ใชไพรเมอรที่ออกแบบใหปลายดาน 5’ มีเบสคูสมกับ 

adapter และเพิ่มเบสคัดเลือกเขาไปทางดานปลาย 3’ อีก 1-3 เบส เพือ่ใหเกิดความจําเพาะตอชิน้

ดีเอ็นเอที่ไดรับการคัดเลือก ชวยลดปริมาณชิ้นดีเอ็นเอที่จะเพิ่มปริมาณลง ไพรเมอรแตละชนิดที่ใช

จะประกอบดวยลําดับเบส 3 สวนคือ เบสหลัก (core base) ลําดับเบสที่เปนรหัสของเอนไซม 

(enzyme code) และเบสคัดเลือกที่ตอเขาที่ปลาย 3’ (selective base) การทํา PCR ที่เพิม่เบสคัด

เลือกเขาไปทางดานปลาย 3’ จะทํา 2 คร้ัง การทาํ PCR คร้ังแรกเรียกวา pre-selective 

amplification คร้ังที ่2 เรียกวา selective amplification จํานวนชิ้นดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณไดจะอยู
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ในชวง 50-100 ชิ้น โดยชิ้นดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณไดจะมีขนาดแตกตางกันตามขนาดที่ไดจากการ

ตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ จากนั้นวิเคราะหชิน้ดีเอ็นเอที่เพิม่ปริมาณไดโดยการทาํอิเลคโทรโฟริซสี 

(electrophoresis) บน denaturing polyacrylamide gel แลวยอมเจลดวยซิลเวอรไนเตรท (silver 

staining) ซึ่งการตรวจสอบโดยวิธนีี้ประหยัดคาใชจายกวาการตรวจสอบผลโดยการทํา Southern 

blot hybridization ของเทคนิค RFLP ขอดีอีกประการของ AFLP คือสามารถทําไดโดยไมจําเปน 

ตองมีขอมูลลําดับเบสของสิง่มีชวีิตนั้นมากอน จงึชวยประหยัดคาใชจายในสวนการหาลาํดับเบส 

ซึ่งตองใชทุนสงูไปได เทคนิค AFLP ถกูนาํมาประยุกตใชในการปรับปรุงพันธุพืช ใชในการหาความ 

สัมพันธทางพนัธุกรรม การพิสูจนพันธุ การทําลายพิมพดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของ

สายพนัธุ นอกจากนี้ยังใชตรวจหาความแตกตางระหวางพนัธุกรรมเพือ่ชวยเพิ่มประ สิทธิภาพใน

การตรวจสอบและคดัเลือกลูกผสมตาง ๆ โดยเฉพาะการคัดเลือกลักษณะที่แสดงความแตกตางไม

ชัดเจน ประเมนิผลยาก หรือตองเสียคาใชจายในการตรวจสอบสูง วิธกีารนี้จะ ตองหาเครื่องหมาย

โมเลกุลที่อยูใกลกับยนีใหไดกอน แลวนําไปใชในการคดัเลือกโดยพิจารณาจากเครื่องหมายโมเล -  

กุลเหลานัน้ เนื่องจากเทคนคิ AFLP ใหจาํนวนที่แสดงความแตกตางโดยเฉลี่ยสูงกวาเทคนิคอื่น ๆ 

โอกาสที่จะพบความแตกตางในเครื่องหมาย AFLP จึงเปนไปไดสูง  

การสืบหาเครื่องหมายโมเลกุลที่อยูใกลกบัยีน (gene tagging) เปนวิธกีารคนหายนีที่รวด 

เร็ว สามารถทาํไดในกลุมประชากรชนิดตาง ๆ ที่มีความแตกตางกนัทางพันธกุรรมของลักษณะที่

ตองการ หลักการสําคัญของ gene tagging คือ การสรางกลุมตัวแทนสองกลุมที่มีความแตกตาง

ของลักษณะทีจ่ะทาํการศึกษาอยางชัดเจน เครื่องหมายโมเลกุลถูกนาํมาใชเพื่อหาความแตกตาง

ระหวางกลุมตัวอยาง โดยที่เครื่องหมายโมเลกุลที่ใหความแตกตางจะถอืเปนเครื่องหมายโมเลกุลที่

นาจะมีความเกี่ยวพันหรืออยูใกลกับ QTL หรือยีนทีค่วบคุมลักษณะดังกลาวนัน่เอง (Ahn et al., 

1992) Collard et al. (2005) ไดกลาวถงึวธิีการทีส่ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการคัด 

เลือกเครื่องหมายโมเลกุลไว 2 วิธี ไดแก bulk segregants analysis (BSA) และ selective 

genotyping 

การวิเคราะหแบบวิธีการ bulk segregants analysis (BSA) ซึ่งเสนอโดย Michelmore et 

al. (1991) เปนอีกวธิีการหนึง่ที่มีรายงานวา สามารถคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุลทีว่างตัวอยูใกล

กับยีนที่สนใจไดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจายกวาการศึกษาโดยตรงจากประชากร

ขนาดใหญ โดยใชหลักวา ประชากรรุน F2 ที่เกิดจาการผสมตัวเองของรุน F1 นัน้ จะมีการกระจาย

ตัวของยีนตาํแหนงตาง ๆ ไดมาจากรุนพอแมตลอดทั่วทัง้จีโนม ถาแบงประชากร F2 นี้ออกเปน 2 
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กลุมโดยการคัดเลือกลักษณะหนึ่งลักษณะเดียว สมาชิกในกลุมเดยีวกนัจะมยีีนที่คัดเลือกนัน้ไว

เหมือนกนั สมาชิกอีกกลุมหนึ่งจะไมมียนีชนิดนัน้อยูเลย (สมาชิกทั้ง 2 กลุมอาจมหีรือไมมียีนอืน่ที่

มิไดคัดเลือกหรือสนใจอยูเลยก็ได) ฉะนัน้สมาชกิในกลุมเดียวกันจะมีสวนของโครโมโซมทีเ่กี่ยว 

ของกับยนีที่คัดเลือกไวเหมอืน ๆ กัน นัน่คือจะมีเครื่องหมายโมเลกุลเหมือนกนั  

การวิเคราะหแบบ selective genotyping หรือ distribution extreme analysis หรือ trait-

based marker analysis เปนอีกหนึง่วธิกีารหนึ่งที่สามารถคัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุลทีว่างตัว

อยูใกลกับยนีที่สนใจไดอยางรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย เนื่องจากเปนการวิเคราะหกลุมประ 

ชากรยอยที่แสดงฟโนไทปของลักษณะที่ตองการศึกษาแตกตางกันอยางมาก 2 กลุม ซึง่ตางกับวธิี

การ bulk segregants analysis ตรงที่ไมนําดีเอ็นเอจากแตละตนมารวมกนั ขอมูลจีโนไทปที่ได

จากการวิเคราะหโดยวิธีการนี้สามารถนําไปสรางแผนทีย่ีนและวิเคราะห QTL ได (Lander and 

Botstein, 1989; Foolad and Jones, 1993; Zhang et al., 2003)  

ในการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางเครื่องหมายโมเลกลุและลักษณะที่แสดงออก วธิี

วิเคราะหทางสถิติถูกนํามาใชเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงระหวางเครื่องหมายโมเลกุลและ 

ตําแหนงของยนีหรือ QTL โดยใชหลักการ analysis of variance และ regression analysis แบง

ไดเปน 3 วธิ ี

  1.  single marker analysis หรือ single factor analysis หรือ single point analysis 

การวิเคราะหทางสถิติที่ใชสําหรับ single marker analysis สามารถใชไดทั้ง t-test, ANOVA และ 

linear regression ความแตกตางทางสถิติจะบอกใหทราบถึงความเชื่อมโยงระหวางลักษณะที่

แสดงออกกับเครื่องหมายโมเลกุล 1 เครื่องหมาย หรืออีกนัยหนึง่คืออธบิายถงึความเกี่ยวพันกัน

ระหวางเครื่องหมายโมเลกุล 1 เครื่องหมายกับยนีหรือ QTL ที่ควบคุมลักษณะนั้น 

  2.  simple interval mapping (SIM)  วิธกีารนี้ไดถูกเสนอครั้งแรกโดย Lander and 

Botstein ในป 1989 หลักการโดยทั่วไปในการวิเคราะหคือการทดสอบ model สําหรับการปรากฏ

ของ QTL ณ จุดตาง ๆ ระหวางสองเครื่องหมายโมเลกุลตลอดจีโนม การทดสอบ model ใชหลัก 

การของ maximum likelihood แตจุดออนของวิธกีารนี้คือ การ fit QTL model เฉพาะตาํแหนง

เดียวนัน้ทําใหผลรวมของ QTL ที่เพิ่มเขามา (additional QTL) ไปรวมอยูกับ sampling variance 
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และถาหากมี 2 QTL ที ่linked กัน ผลรวมของอิทธพิลตาง ๆ (QTL effect) จะทําใหเกิด biased 

ในการประเมนิ 

  3.  composite interval mapping (CIM) เปนวธิีการทดสอบ model สําหรับผลรวมของ 

QTL ทั้งหมด ถูกเสนอโดย Zeng ในป 1994 โดยทางทฤษฎีแลว วิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพและ

ความแมนยาํมากกวาวิธกีารวิเคราะหแบบ SIM เนื่องจากผลกระทบของ QTL อ่ืน ๆ นัน้ไมไดรวม

อยูกับ residual variance  

 การประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อติดตามยีนที่สนใจนั้น สามารถทําไดสําเร็จในพืช

หลายชนิด เชน ในออย Mudge et al. (1996) ไดศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกีย่วของกับโรคใน

ออยดวยเทคนคิ RAPD โดยพบเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงอยูกับความออนแอตอโรค eye 

spot (Bipolaris sacchari) ในกลุมประชากรที่ไดจากการผสมระหวาง S. officinarum และ  

S robustum การใชเครื่องหมายโมเลกุลประเมินตําแหนง QTL ที่เชื่อมโยงกบัลักษณะสําคัญทาง

การเกษตรของออย เชน การใชเครื่องหมายโมเลกุล RFLP ในการหาตําแหนง QTL ที่เกีย่วของกับ

ปริมาณน้าํตาลในลําตนในกลุมประชากรทีไ่ดจากการผสมระหวาง S .officinarum และ  

S. spontaneum (Hoarau et al., 2002; Ming et al,. 2001, 2002b) การศึกษาลักษณะทาง 

ไฟเบอรของออย โดยใช bulk segregant analysis (BSA) (Msomi and Botha, 1994) ความสูง

ตน และการออกดอก (Ming et al., 2002a) ความยาวลาํ ขนาดลํา และจาํนวนลํา (Hoarau  

et al., 2002) การทาํแผนทีจ่ีโนมออยดวยเทคนิคตาง ๆ เชน RFLP (Da Silva et al., 1993) และ 

AFLP (Hoarau et al., 2001) นอกจากนี้ยงัมีการสรางฐานขอมูลยนีตาง ๆ ในออย โดยการทาํ 

EST (expressed sequence tag) เพื่อศึกษาจีโนมออย (Carson and Botha, 2000; Grivet and 

Arruda, 2001) และพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลโดยเทคนิค SSR (simple sequence repeat) 

(Cordeiro et al., 1999, 2000, 2001, 2003) ในพืชชนดิอื่น ๆ เชน Chagu et al. (1996) พบ 

RAPD 4 เครื่องหมาย ทีว่างตัวอยูใกลกับยีนตานทานโรคไวรัส spotted wilt (Sw-5) ในมะเขือเทศ

ซึ่งครอบคลุมระยะทางทัง้หมด 10.5 cM ในปตอมา Chagu et al. (1997) ศึกษาเครื่องหมาย 

RAPD ทีว่างตัวอยูใกลกับยนี QTL ที่ควบคุมความทนทานตอโรคใบหงิกเนื่องจากไวรัสในมะเขือ

เทศ พบ RAPD 4 เครื่องหมายทีว่างตัวอยูใกลกับยีน QTL ครอบคลุมระยะทางทัง้หมด 17.3 cM มี

ตําแหนงอยูบนโครโมโซมแทงที่ 6 สามารถอธิบายความตานทานได 27.7 % Fang et al. (1998) 

หาเครื่องหมาย RAPD ทีว่างตัวอยูใกลกับยนีตานทานโรคไวรัส Ctv ในพชืตระกูลสม พบเครื่อง 

หมาย RAPD กระจายตัวรวมกบัยนี Ctv โดยเครื่องหมาย C19 และ AD08 วางตัวขนาบทั้งสอง
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ดานของยนี มรีะยะทาง 0.5 และ 0.8 cM ตามลาํดบั Lanceras (2000) ใชการวิเคราะหแบบ bulk 

segregants พบเครื่องหมาย AFLP ทีว่างตัวอยูใกลกับ QTL ที่ควบคมุปริมาณ amylose ในเมลด็

ขาว โดยพบ QTL หนึง่อยูบนโครโมโซมแทงที่ 3 และอกี QTL หนึ่งอยูบนโครโมโซมแทงที่ 6  

 ในการปรับปรุงพนัธุใหตานทานตอสภาพแวดลอมที่จํากัด ไมวาจะเปนสภาพแลง ดินเค็ม 

ดินเปนกรด และอื่น ๆ อาจทําไดโดยการแสวงหายนีทีช่วยใหพืชลดความเครียดเนื่องจากสภาพ 

แวดลอมจํากดันั้นลงได โดยการใชเครื่องหมายโมเลกุลในการทําแผนที่ยนีขึ้นมา เพือ่ใหสามารถ

ระบุตําแหนงของยีนที่ควบคมุลักษณะที่ตองการได Ramann et al. (1999) ศึกษาความทนทานตอ

อลูมิเนียมในขาวบาเลย โดยใชเทคนิค bulk segregants analysis รวมกับ AFLP ในประชากร F2 

พบ QTL 2 ตําแหนงที่เชื่อมตอกบัยีนที่ควบคุมลักษณะทนทานอลูมิเนียม  Foolad and Chen 

(1998) ไดทดลองใชเครื่องหมายโมเลกุล RAPD หาตําแหนงของยนีในแผนที่ที่เกี่ยวของกับการทน

เค็มในมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum x L. pennelli) ไดความสมัพันธของเครือ่งหมาย

โมเลกุลตอลักษณะทนเค็มในชวงระยะการงอกของเมลด็ หรือการหาความสัมพันธของเครื่อง 

หมายโมเลกุล RFLP กับลักษณะทนเค็มในมะเขือเทศ (Monforte et al., 1996) ในขาวสาล ี

(Dubcovsky et al., 1996) และขาว (Flowers et al., 2000) สําหรับลักษณะทนแลง ยังไมมีการ

ศึกษาโดยตรงในออย แตไดทําในพืชใกลเคียงโดย Frova et al.(1999) และ Ribaut  

et al.(1997) ไดศึกษาตําแหนงการวางตวัของยีนที่เกีย่วของกับลักษณะทนแลงในขาวโพด โดย

การหาจํานวนและตําแหนงของ QTL ที่ควบคมุลักษณะองคประกอบผลผลิตของขาวโพด คือ

ลักษณะความยาวฝก ผลผลิตฝกสด น้าํหนักเมล็ด น้าํหนักเมล็ดตอฝก โดยใชเครื่องหมายโมเลกลุ 

SSR, AFLP และ RFLP ในการสรางแผนทีพ่ันธกุรรม ในป 2002 Sanchez et al. ไดรายงานการ

ศึกษาการวางตัวของยีนที่เกีย่วของกับลักษณะทนแลงในขาวฟาง โดยการหาจาํนวนและตําแหนง

ของ QTL ที่ควบคมุลักษณะการคงความเขียวอยูไดเมื่อไดรับความเครียดจากภาวะแลง ซึ่งไดเลือก

ใชประชากร recombinant inbred lines และ near isogenic lines จากขาวฟางลกูผสมระหวาง 

B35 X Tx7000 โดยศึกษาลกัษณะที่ตานทานตอภาวะแลงทั้งกอนและหลังการออกดอก จากการ

ศึกษาพบตําแหนง OTL 4 ตําแหนงที่เกีย่วของกับลักษณะนี้ และในปเดียวกัน Price et al. (2002) 

ไดใชเครื่องหมายโมเลกุล microsatellite 6 เครื่องหมาย, AFLP 34 เครื่อง หมาย และ RFLP 102 

เครื่องหมาย ในการสรางแผนทีพ่ันธุกรรม เพื่อหาจํานวนและตําแหนงของ QTL ที่ควบคุมลักษณะ

ที่พืชหลีกเลีย่งสภาวะเครียดจากการขาดน้าํ เชน leaf rolling, leaf drying, leaf relative water 

content จากการศึกษาพบ QTL 5 ตําแหนงที่เกีย่วของกับลักษณะนี้ Altinkut et al. (2003) ใชการ

วิเคราะหแบบ bulk segregants รวมกับเทคนิค AFLP เพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ชื่อมโยงกับ
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ลักษณะทนทานตอสภาพขาดน้ําในขาวบาเลย โดยเลือกศึกษา 3 ลักษณะคือความทนทานตอสาร

พาราควอท ขนาดของใบ และปริมาณน้าํสัมพัทธในใบ ซึ่งไดมีการศึกษามาแลววาทั้ง 3 ลักษณะนี้

เกี่ยวของกับกลไกการทนทานตอสภาพขาดน้ํา โดยใช ไพรเมอร 40 คู ตรวจสอบในประชากร F2 80 

สายพนัธุ พบ 1 คู primer ที่แสดงความแตกตางระหวางกลุมดีเอ็นเอทนทานและกลุมดีเอ็นเอออน

แอ  
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อุปกรณและวิธีการ 

 
การทดสอบวิธีการและพารามิเตอรสาํหรับใชคัดเลือกออยทนแลง 

พันธุออยที่ใชในการศึกษาไดแกพันธุกําแพงแสน 94-13 ซึ่งมีลักษณะทนแลง (ไดจากการ

คัดเลือกและปรับปรุงพันธุโดยภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวทิยาลยัเกษตร -

ศาสตร รวมกบั ศูนยวิจัยและพัฒนาออยและน้ําตาล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร) และโคลนพนัธุ 93-1-25 ซึ่งไมทนแลง 

ตัดทอนพนัธุออยพันธุกาํแพงแสน 94-13 และโคลนพันธุ 93-1-25 บริเวณขอใหมีความ

ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร โดยใหมีตาเพียง 1 ตาตอทอน เพาะใหงอกในกระบะทีใ่สวัสดุปลูก

เปนทรายผสมขี้เถาแกลบในอัตราสวน 1:1 เมื่อกลาออยอาย ุ1 เดือน จึงคัดเลือกตนที่มีขนาดเทา

กัน มีใบ 5 ใบ แลวนํามาลางวัสดุปลูกออกจากราก 

ทดสอบวิธกีารที่ใชในการคัดเลือกออยทนแลงภายใตภาวะขาดน้ําจาํลอง ที่เรือนปลูกพืช 

ทดลอง ศูนยวจิัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน ใน

โรงเรือนเพาะชําที่มงุหลังคาดวยพลาสติกใส (โรงเรือน evaporation cooling system) ติดตามขอ

มูลอากาศตลอดชวงการทดลอง โดยติดตัง้อุปกรณวัดและบันทึกความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิ 

(datalogger รุน Watchdog 450 บริษัท Spectrum Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา) บรรจุ

อยูในภาชนะกันรังสีแสงแดด ต้ังเวลาใหอานคาทุก ๆ 10 นาท ีคํานวณคาแรงดึงระเหยน้ําของ

อากาศ (air vapor pressure deficit, VPD ) จากสมการ  

VPDair = eo
  x (1-RH) 

เมื่อ VPDair   = คาแรงดึงระเหยน้ําของอากาศ มหีนวยเปน kPa 

eo           = แรงดันไอน้าํขณะอิ่มตัว ณ อุณหภูมิหนึ่ง (saturation vapor  pressure) 

  RH = ความชืน้สัมพัทธของอากาศ ณ ขณะนัน้ 
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สภาวะขาดน้ําแบบที่ 1  นาํกลาออยลงปลกูในกระบะพลาสติกขนาด 40x50x25 

เซนติเมตร ใชทรายผสมขี้เถาแกลบในอัตราสวน 1:1 เปนวัสดุปลูก และใหน้ําวนัละ 2 ลิตรเทากัน

ทุกกระบะ ติดตั้งเครื่องวัดความเครียดของน้าํในดนิ (tensiometer บริษัท SoilMoisture 

Equipment ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อวัดคาพลังงานกาํกับกอนดนิของน้าํในวัสดุปลูก (soil 

matric potential, Ψm) โดยฝงในวัสดุปลูกที่ตําแหนงกึ่งกลางแตละกระบะที่ระดับความลึก 20 

เซนติเมตรจากผิววัสดุปลูก สรางสภาพขาดน้ําโดยคอย ๆ ลดปริมาณน้ําที่ใหกับพืชลงวนัละ 200 

มิลลิลิตร บันทึกคาพลังงานกํากับกอนดนิโดยเครื่องวดัจาก 0 ถึง –100 กิโลพาสคาล ซึ่งอานคา

พลังงานกาํกบักอนดินของน้ําในวัสดุปลูกจากหนาปดเครื่องไดโดยตรง เก็บขอมูลเมื่อคาพลงังาน

กํากับกอนดนิอยูที่ระดับ 0, -40 และ -80 กิโลพาสคาล โดยวัดในชวงเวลาเชามืด ต้ังแตเวลา 1.00 

ถึง 3.00 น.    

สภาวะขาดน้ําแบบที่ 2  นาํกลาออยลงปลกูเลี้ยงแบบลอยน้ํา โดยตัง้ในโฟมใหลอยบน

สารละลายในกระบะพลาสติกที่บรรจุสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland ดัดแปลงจาก Nagy 

และ Galiba (1995) ที่มีองคประกอบธาตุอาหารลดลง 10 เทา มีคาพลังงานความเขมขนของน้าํ

ในสารละลายธาตุอาหาร (Ψπsolution) เทากับ -80 กโิลพาสคาล ปลูกอยูในโรงเรือนเพาะชาํที่

มุงหลงัคาดวยพลาสติกใส นาน 1 สัปดาห จนตนกลาตั้งตัวได จําลองสภาพขาดน้าํโดยยายตน

กลามาปลูกเลีย้งในสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland ทีม่ีองคประกอบธาตุอาหารลดลง 10 

เทา รวมกับการใชสาร PEG ขนาดมวลโมเลกุล 6000 เพิ่มระดับความเขมขนของ PEG 6000 ทุก  

5 วัน ระดับความเขมขนของ PEG ที่ใชคือ 10, 20, 30 และ 40 เปอรเซน็ต พลงังานความเขมขน

ของน้ําในสารละลายธาตุอาหารในแตละชวงเวลามีคาเทากับ -200, -800, -1,600 และ -3,800 

กิโลพาสคาล ตามลําดับ โดยใหออยอยูในสารละลายธาตุอาหารที่ใส PEG ระดับ 10 เปอรเซ็นต 

เปนเวลา 5 วนั มกีารเติมน้าํเพื่อปรับใหปริมาตรสารละลายเทาเดิมทกุวัน หลังจากนั้นจะเพิม่ระดับ 

PEG เปน 20, 30 และ 40 เปอรเซ็นต ในทุก ๆ 5 วนั เพือ่สรางสภาพใหออยเผชิญกบัการลดลงของ

คาพลังงานศกัยของน้ําเปนลําดับข้ัน ปรับ pH ของสารละลายธาตุอาหารทุกวันใหอยูที่ 5.8 เพื่อ

ปองกนัผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายธาตุอาหารพืชอยางรวดเร็ว และ

ใหออกซิเจนแกรากในทุกกระบะโดยใชปมเติมอากาศ เพือ่ปองกันรากพืชขาดออกซิเจน เก็บขอมูล

ตนที่ปลูกในสารละลายสูตรควบคุม (ไมเตมิสาร PEG) เปรียบเทียบกับตนทีป่ลูกในสารละลายธาตุ

อาหารที่เติม PEG ในแตละระดับความเขมขนเปนเวลา 5 วัน โดยวดัในชวงเวลาเชามืด ต้ังแตเวลา 

1.00 ถึง 3.00 น.    



 31 

ลักษณะทางสรีรวิทยาที่เลือกมาศึกษาคือ พลังงานศักยรวมของน้ําในใบพืช (total leaf 

water potential ; Ψt) คาพลังงานความเขมขนน้ํา (osmotic potential, Ψπ) คาพลังงานความ

ดันของน้าํ (turgor potential, Ψp)  

การวัดคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบ (Ψt) 

เลือกใบออยทีเ่จริญเติบโตเต็มที่ ซึง่เปนใบตําแหนงที ่3 นับจากยอดลงมา จากแตละสาย

พันธุเพื่อวัดคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบ โดยใชเครื่องวัดความดัน (pressure chamber 

บริษัท SoilMoisture Equipment ประเทศสหรัฐอเมริกา) ซึง่อาศยัหลักการวัดของ Boyer (1995) 

คือวัดพลัง งานความดันภายในทอน้ําของพืช โดยใชแผนพลาสติกใส (wrap) หอใบที่เลือกไวเพื่อ

ปองกนัการระเหยของน้ํา แลวตัดใบมาเขาเครื่องวัดที่ตอกับแหลงความดันคือกาซไนโตรเจน อาน

คาความดนัเมือ่เร่ิมเห็นฟลมของน้ําปรากฏที่ปลายใบ บันทึกคาความดนัที่ไดซึ่งจะอยูในรูปคาติด

ลบเปนคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบ มีหนวยเปนกิโลพาสคาล (kPa) จากนั้นถอดใบออกจาก

เครื่องวัด นําใบบรรจุลงในหลอดพลาสติกที่สะอาด ปดจกุที่ปลายทั้งสองดานดวยจกุยาง แชใน

ไนโตรเจนเหลว จากนั้นยายมาเก็บที่ –20 องศาเซลเซียส เพื่อรอการวัดคาพลงังานความเขมขน

ของน้ําในหองปฏิบัติการตอไป   

การวัดคาพลังงานความเขมขนของน้าํในใบ (Ψπ) 

วัดคาพลงังานความเขมขนของน้าํในใบดวยเครื่องออสโมมิเตอร (osmometer รุน Vapro 

5520 บริษัท Wescor ประเทศสหรัฐอเมรกิา) โดยใชหลกัการความแตกตางของอุณหภูมเิร่ิมตน

ของตัวอยางกบัจุดน้ําคางของสารละลาย (dew point hygrometry) จากสารละลายที่ค้ันไดจาก

ตัวอยางใบ (Boyer, 1995) เร่ิมจากนําตวัอยางใบออยที่บรรจุในหลอดพลาสติกและเก็บรักษาที ่ 

–20 องศาเซลเซียส ออกมาวางที่อุณหภูมหิองเพื่อใหน้ําแข็งละลาย ระหวางนั้นทําเสนตรวจเทียบ 

(calibration curve) โดยใชสารละลายโซเดยีมคลอไรดมาตรฐาน ความเขมขน 100, 290 และ 

1000 mmol kg-1 หลงัจากนัน้นาํหลอดตัวอยางมาคั้นน้ําใหทัว่ชิ้นใบโดยใชเครื่องบีบรัดหลอดตัว

อยาง เพื่อใหสารละลายในเซลลผสมกันทัว่ถึง ดูดสารละลายตัวอยางปริมาตร 10 ไมโครลิตร หยด

ลงบนกระดาษกรองทีว่างบนภาชนะหวัวดัของเครื่อง ปดภาชนะหัววดั แลวรอใหเกดิสมดุลของไอ

น้ํา โดยเครื่องจะกําหนดเวลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 75 วินาท ีเครื่องจะอานคาความ

เขมขนของตัวถูกละลายในภาชนะใสสารตัวอยาง บันทกึคาความเขมขน หนวยเปน mmol kg-1 
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นําคาความเขมขนของตัวถกูละลายมาคาํนวณเปนคาพลังงานความเขมขนของน้าํในใบ

ตามสมการของ van’t Hoff คือ  Ψπ = -RTCi สําหรับการวัดดวยเครือ่ง osmometer นี้ อุณหภูมิ

ของสารละลายตัวอยางในเครื่องมีคาเทากับ 25 องศาเซลเซียสเสมอ ดังนัน้คาพลงังานความเขม

ขนจึงเทากับ Ψπ = -2.5Ci   

การวัดคาพลังงานความดันของน้ําในใบ (Ψp) 

เมื่อไดคาพลังงานศักยรวมและคาพลงังานความเขมขนของน้าํแลว คํานวณคาพลังงาน

ความดันน้าํในใบออย โดยใชสมการ  Ψt = Ψπ + ΨP 

วิเคราะห mean-seperation โดยวธิี t-test เพื่อหาระดับการขาดน้ําและพารามเิตอรที่

แสดงความแตกตางระหวางออยพนัธุทนแลงและพนัธุไมทนแลงได ซึง่พารามิเตอรและวิธีการนี้  

จะถูกคัดเลือกมาใชในการตรวจสอบประชากร F2 ตอไป  

การหาเครื่องหมายโมเลกลุที่เชื่อมโยงกับยีนควบคุมลักษณะทนแลง 

1.  การสรางประชากรชั่วที่ 2 (F2  )   

พันธุออยที่ใชในการศึกษาคอื พนัธุกาํแพงแสน 94-13 ซึ่งเปนพนัธุลูกผสมจากการ

ผสมเปด โดยมีโคลนพนัธุ 89-1-20 เปนพันธุแม มีลักษณะทางการเกษตรที่สําคัญคือทนแลง การ

สรางประชากรชั่วที่ 2 ทาํไดโดยนาํออยพนัธุกาํแพงแสน 94-13 ซึ่งถือวาเปนลูกผสมชัว่แรก (F1) มา

ผสมตัวเอง เมือ่ไดเมล็ดที่เกดิจากการผสมตัวเองแลว จึงเพาะเมล็ดแยกเปนประชากร F2 แตละ

สายพนัธุ เมื่อตนออยอาย ุ6 เดือน นํามาปลูกทดสอบตามวิธีการที่ใชในการคัดเลือก วัดคาพารา

มิเตอรที่ไดตามผลการทดลองในสวนแรก และวัดความสามารถในการฟนตัวหลังไดรับน้ํา 

  วางแผนการทดลองแบบ augmented randomized complete block design เพื่อให

ไดขอมูลของประชากร F2 ที่มกีารปรบัขอมูลอันเนือ่งมาจากความแตกตางของสภาพแวดลอมที่

ปลูกแลว โดยใชขอมูลความแตกตางโดยรวมของพันธุมาตรฐาน (check variety) ไดแก พันธุ

กําแพงแสน 94-13 พันธุ K84-200 และโคลนพนัธุ 93-1-25 ในแตละบลอคในการปรับขอมูลของ

ประชากร F2 ที่ปลูกในบลอคนั้น ๆ  
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2.  การสกัดดีเอ็นเอ  

 สกัดจีโนมิคดีเอ็นเอจากใบออนของออยอายุประมาณ 5 เดือน ที่ไดจากการเพาะ

เมล็ด โดยตัดใบออนจากแตละตน F2 มาบดในไนโตรเจนเหลวจนละเอียด ใชชอนตักตัวอยางพืชใส

ในหลอดไมโครเซ็นติฟวจขนาด 1.5 มิลลิลิตร  เติมสารละลาย extraction buffer (CTAB 2%, 

NaCl2 1.4 M, PVP 2%, EDTA pH 8.0 20 mM, Tris HCl pH 8.0 100 mM และ 2-

mercaptoethanol 2%) ซึ่งอุนไวที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ปริมาตร 600 ไมโครลิตร ผสมให

เขากัน นาํไปบมในอางน้าํอุนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 15 นาที แลวเติมสารละลาย

โพแทสเซยีมอะซิเตท ความเขมขน 3 M ปริมาตร 300 ไมโครลิตร จากนัน้แชในน้ําแข็งนาน 1 ชั่ว

โมง แลวปนเหวี่ยงที่ความเรว็ 13,000 รอบตอนาที นาน 30 นาที ใชปเปตดูดเฉพาะสวนใสที่อยู

ดานบนยายมาใสหลอดใหม เติมสารละลายคลอโรฟอรม : ไอโซเอมิล (24:1) ปริมาตร 1 เทาของ

ปริมาตรสวนใสที่ดูดได ผสมใหเขากนัเบา ๆ โดยกลับหลอดไปมานาน 20 นาที ปนเหวี่ยงที่

ความเร็ว 13,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที ดูดเฉพาะสารละลายสวนบนไปใสหลอดใหม เติมสาร

ละลายคลอโรฟอรม : ไอโซเอมิล (24:1) ปริมาตร 1 เทาของปรมิาตรสวนใสทีดู่ดได และปนเหวีย่ง

ความเร็ว 13,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที หลังจากยายสารละลายสวนบนไปใสหลอดใหมแลว 

เติม absolute ethanol ที่แชเยน็จัดปริมาตร 2 เทาของปริมาตรสารละลายที่มีในหลอด ผสมใหเขา

กันโดยกลับหลอดไปมาเบา ๆ เก็บที่อุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง เพื่อตกตะกอนดี

เอ็นเอ จากนั้นนําไปปนเหวี่ยงที่ความเรว็ 13,000 รอบตอนาที นาน 10 นาที เทสวนใสทิ้ง ลาง

ตะกอนดีเอน็เอดวย 70% เอธานอลที่แชเยน็ ปนเหวีย่งที่ความเร็ว 13,000 รอบตอนาท ีนาน  3 

นาท ีเทสารละลายในหลอดทิ้ง ลางตะกอนดีเอ็นเอดวย 70% เอธานอล และปนเหวีย่งที่ความเร็ว

รอบเทาเดิมอีกครั้ง เทสารละลายทิ้ง ผ่ึงตะกอนดีเอน็เอใหแหงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 

30 นาที ละลายตะกอนดีเอน็เอ ดวยสารละลาย TE บัฟเฟอร (10 mM Tris-HCl pH 8.0, 1 mM 

EDTA pH 8.0) 20-50 ไมโครลิตร  

 ตรวจสอบคุณภาพและความเขมขนของดเีอ็นเอ ดวยวธิอิีเลคโตรโฟรีซีส รวมกับ 

agarose gel 1.0 % ผานสนามไฟฟา 100 โวลต ในบัฟเฟอร 0.5xTBE เปนเวลา 20 นาที โดยใชดี

เอ็นเอ 1 ไมโครลิตรผสมกับ loading dye (bromophenol blue 0.25%, glycerol 30%) 9 

ไมโครลิตร จากนัน้นาํ agarose gel มายอมดวยเอธิเดียมโบรไมดนาน 15 นาที แลวลางดวยน้ํา

กลั่น 10 นาท ีแลวจึงนํามาสองดูภายใตแสงยูว ีประมาณความเขมขนของดีเอ็นเอตัวอยางโดย

เปรียบเทยีบกบัดีเอ็นเอมาตรฐานที่รูความเขมขนแนนอนแลว 
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 3.  การตรวจหาแถบดีเอ็นเอโดยการวิเคราะห bulked segregant  

 3.1  การสรางกลุมดีเอ็นเอสาํหรับ bulked segregant analysis 

  เตรียมดีเอ็นเอจาก F2 แตละตน ใหมีความเขมขนตั้งตนตวัอยางละ 1 ไมโครกรัม 

นํามารวมเปนกลุมดีเอ็นเอของประชากร F2 กลุมละ 7 ตน ตามคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบ 

และคาพลังงานความเขมขนน้ํา คือกลุมดีเอ็นเอของประชากร F2 ที่รักษาคาพลังงานศักยรวมของ

น้ําในใบ และคาพลังงานความเขมขนน้ําไวไดสูง และกลุมดีเอ็นเอของประชากร F2 ที่แสดงคาพลัง

งานศักยรวมของน้าํในใบ และคาพลงังานความเขมขนน้าํในระดับตํ่า 

 3.2  การตรวจหาแถบดีเอน็เอโดยวิธ ีAFLP 

 3.2.1  การตัดดีเอ็นเอดวยเอนไซมตัดจําเพาะ   

   เตรียมแตละกลุมดีเอ็นเอใหมีความเขมขน 100 นาโนกรัมตอไมโครลิตร 

เพื่อใชเปนตนแบบ ตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 2 ชนิดพรอมกัน ไดแก EcoRI (10 ยูนิตตอ

ไมโครลิตร, บริษัท Fermentas) และ MseI (10 ยนูติตอไมโครลิตร, บริษัท Fermentas)  1 

ไมโครลิตร ใสรวมกับ บัฟเฟอร A (บริษัท    Roche)  2 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรสุทธิใหเปน 20 

ไมโครลิตรดวยน้ํากลั่น นาํไปบมที่อุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส นาน 8 ชั่วโมง  

 3.2.2  การเชือ่มตอดีเอ็นเอกับ adapter 

   นาํชิน้ดีเอ็นเอที่ผานการตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะแลวมาตอดวย EcoRI 

adapter และMseI adapter ที่ปลายทัง้สองดาน โดยผสม 10x ligation buffer (บริษัท 

Fermentas) 1 ไมโครลิตร EcoRI adapter ( 5 พิโคโมลตอไมโครลิตร) 1 ไมโครลิตร และ  MseI 

adapter ( 50 พิโคโมลตอไมโครลิตร) 1 ไมโครลิตร  ATP (10 มิลลิโมลลาร) 1 ไมโครลิตร และ T4  

DNA ligase (บริษัท Fermentas) 1 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรสุทธิดวยน้ํากลั่นใหได 10 ไมโครลิตร 

ใสลงในดีเอ็นเอตนแบบที่ผานการตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะทัง้สองชนดิแลว นาํไปบมที่อุณหภูม ิ

16 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั่วโมง  

 

ลําดับเบสของ adapter ไดแก 
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EcoRI adapter  5’-CTCGTAGACTGCGTACC-3’           

    3’-CATCTGACGCATGGTTAA-5’ 

MseI adapter  5’-GACGATGAGTCCTGAG-3’ 

                                3’-TACTCAGGACTCAT-5’ 

  3.2.3  การทาํ pre-selective amplification 

 นําดีเอน็เอที่ผานการตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะและตอกบั adapter แลว

มาเจือจาง 10 เทาดวยน้ํากลั่น และนํามาใชเปนดีเอ็นเอตนแบบในการทํา PCR โดยใชดีเอ็นเอที่

เจือจางแลว 2 ไมโครลิตร ใสรวมกับ EcoRI primer (5 ไมโครโมลตอไมโครลิตร) และ MseI primer 

(5 ไมโครโมลตอไมโครลิตร) ที่เพิ่มเบสคัดเลือก 1 เบสทางดานปลาย 3’ ชนิดละ 1 ไมโครลิตร 10x 

PCR บัฟเฟอร (บริษัท Fermentas ) 2 ไมโครลิตร MgCl2 (บริษัท Fermentas, 25 มิลลิโมลลาร) 

1.2 ไมโครลิตร  dNTPs (บริษัท Fermentas, 1 มิลลิโมลลาร) 4 ไมโครลิตร และ Taq polymerase 

(บริษัท Fermentas, 5 ยูนิต ตอไมโครลิตร) 0.2 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรสุทธิใหได  20 ไมโครลิตร

ดวยน้าํกลัน่ นาํเขาเครื่อง PCR (GeneAmp PCR System 9700) โดยตั้งโปรแกรมให pre-

denature ที ่94 องศาเซลเซยีส 2 นาที  denature ที่ 94 องศาเซลเซียส 30 วนิาที annealing ที่ 56 

องศาเซลเซยีส 30 วนิาที extension ที่ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที ทาํซ้ําจาํนวน 25 รอบ ตอดวย 

final extension ที่ 72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที ผลผลิตที่ไดจากการทํา pre-selective 

amplification จะใชเปนตนแบบในการทํา selective amplification ในขั้นตอไป 

3.2.4  การทาํ selective amplification  

  นาํชิ้นดีเอน็เอที่เพิม่ปริมาณไดจากขั้นตอน pre-selective amplification 

มาเจือจาง 20 เทา และใชปริมาตร 1 ไมโครลิตร เพื่อเปนดีเอ็นเอตนแบบในการทําปฏิกิริยา เติม 

10x PCR บัฟเฟอร 1 ไมโครลิตร MgCl2 (25 มิลลิโมลลาร)  0.6 ไมโครลิตร รวมกับ EcoRI primer  

(5 ไมโครโมลตอไมโคร ลิตร) และ MseI primer (5 ไมโครโมลตอไมโครลิตร) ที่เพิ่มเบสคัดเลือก 3 

เบสทางดานปลาย 3’ ชนิดละ 0.5 ไมโครลิตร dNTP (1 มิลลิโมลลาร) 2 ไมโครลิตร และ Taq 

polymerase (5 ยูนิตตอไมโครลิตร) 0.2 ไมโครลิตร ปรับปริมาตรสุทธิใหได 10 ไมโครลิตรดวยน้ํา
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กลั่น นาํเขาเครื่อง PCR โดยตั้งโปรแกรมให pre-denature ที่ 94 องศาเซลเซียส 2 นาที denature 

ที ่94 องศาเซลเซียส 30 วนิาท ีannealing ที ่65 องศาเซลเซียส  30 วินาที extension ที่ 72 องศา

เซลเซียส 1 นาท ีต้ังอุณหภมูิใหลดลงรอบละ 0.7 องศาเซลเซียส จนถงึ 56 องศาเซลเซียส แลวทาํ

ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสําหรับ annealing ที่ 56 องศาเซลเซียสตอไปอีก 25 รอบ ตอดวย final 

extension ที่ 72 องศาเซลเซียส นาน 5 นาท ีปฏิกิริยากจ็ะเสร็จสมบูรณ จากนัน้เก็บตัวอยางไวที ่

– 20 องศาเซลเซียส เพื่อนาํไปวิเคราะหชิน้ดีเอ็นเอตอไป 

ลําดับเบสของไพรเมอรที่ใช มีดังนี ้

   Core bases  Enzyme code  Selective base 

EcoRI primer   5’ – GACTGCGTACC          AATTC       NNN – 3’ 

MseI primer 5’ – GATGAGTCCTGAG        TAA            NNN – 3’  

3.2.5  การตรวจสอบแถบดีเอ็นเอโดยอิเลคโทรโฟรีซีส 

  นาํตัวอยางดีเอ็นเอที่เพิ่มปริมาณดวยเทคนิค PCR แลวมาใสสียอม 

sequencing dye (10mM EDTA pH 8.0, 98% formamide, 0.025% bromophenol blue, 

0.025% xylene cyanol) ตัวอยางละ 10 ไมโครลิตร จากนัน้แยกดีเอน็เอใหเปนสายเดี่ยวโดยใช

อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซยีส นาน 10 นาที แลววางบนน้าํแข็งทันที เพื่อทําใหอุณหภูมเิย็นลงอยาง

รวดเร็ว นาํมาตรวจสอบผลโดยวิธีอิเลคโทรโฟรี-ซีส บน denaturing polyacrylamide gel ความ

เขมขน 4.5 % ในบัฟเฟอร 1xTBE (100 mM Tris-HCl pH 8.0, 100 mM boric acid, 2 mM 

EDTA) ทํา pre-run 30 นาท ีใชกําลงัไฟฟา 80 วัตต นาํดีเอ็นเอตัวอยางมาหยอดลงในชองเจล 

แลวใชกําลงัไฟฟา 40 วัตต นาน 2 ชั่วโมง  

 ยอมเจลดวยวธิี silver staining โดยนําแผนกระจกทีม่ีเจลติดอยูมาวางบน

เครื่องเขยา แชในสารละลาย acetic acid ความเขมขน 10 % นาน 30 นาท ีเพื่อลางยูเรียที่เปน

สวนผสมใน  polyacrylamide gel ออก พรอมกับเขยาเบาเพื่อใหเกิดการหมนุวนของสารตลอด 

เวลา จากนัน้ลางดวยน้าํกลัน่ 3 คร้ัง คร้ังละ 2 นาที นํามายอมดวยสารละลายซิลเวอรไนเตรท (1% 

silver nitrate, 0.56% formaldehyde) นาน 30 นาท ีโดยเขยาตลอดเวลา นาํแผนกระจกออกมา
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ลางดวยน้าํกลัน่อยางรวดเร็ว เพื่อลาง silver stain สวนเกินออก ยายเจลมาเขยาในสารละลาย 

develop (30% sodium carbonate, 0.1% sodium thiosulfate, 0.56% formaldehyde) ที่

เตรียมใหมและแชเย็นไว เมือ่เห็นแถบดีเอน็เอปรากฎชัดเจน จงึหยุดปฏิกิริยาดวยสารละลาย 

acetic acid ความเขมขน 10 % ลางกระจกดวยน้ํากลัน่ 15 นาที นํากระจกไปผึ่งใหแหง แลว

บันทกึผลตอไป 

3.2.6  การตรวจสอบเครื่องหมาย AFLP  

  ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอที่เกดิจากการทําปฏิกิริยาของแตละคูไพรเมอร โดย

ใหคะแนน 1 เมื่อปรากฏแถบดีเอ็นเอ และ 0 เมื่อไมปรากฏแถบดีเอ็นเอ คัดเลือกคูไพรเมอรทีท่ําให

เกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกนัระหวางดีเอน็เอทัง้ 2 กลุมในตําแหนงเดยีวกนั คือเกิดแถบดีเอ็นเอใน

กลุมที่รักษาคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบ และคาพลงังานความเขมขนน้าํไวไดสูง และไมเกิด

แถบดีเอ็นเอในกลุมที่ใหคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบ และคาพลงังานความเขมขนน้ําในระดับ

ตํ่า 

 4.  การตรวจหาแถบดีเอ็นเอโดยการวิเคราะห selective genotyping 

ตรวจสอบผลการใหคะแนนจากการวิเคราะห bulked segregant โดยใชคูไพรเมอรที่

ทําใหเกิดแถบดีเอ็นเอที่แตกตางกนัระหวางดีเอ็นเอทั้ง 2 กลุม มาตรวจสอบดีเอ็นเอจากแตละตน

ของประชากร F2 ที่นาํมารวมเปน bulked ดวยการวิเคราะห AFLP ตามที่ไดกลาวมาแลว 

คัดเลือกเครื่องหมาย AFLP ที่แสดงความแตกตางทางสถิติระหวางกลุมประชากรตัว

อยางทั้ง 2 กลุม และยนืยนัผลโดยการนําไปตรวจสอบในประชากร F2 แตละสายพันธุตอไป 

 
5.  การทดสอบเครื่องหมาย AFLP ในประชากร F2 

5.1  วเิคราะห single marker analysis  ระหวางขอมูลของลักษณะความสามารถใน

การรักษาคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบ และคาพลงังานความเขมขนน้าํไวไดสูง กบัเครื่องหมาย 

AFLP ทัง้หมดที่ใชตรวจสอบประชากร F2 เครื่องหมาย AFLP ใดที่แสดงความแตกตางอยางมนีัย

สําคัญทางสถติิ แสดงวาเครือ่งหมาย AFLP นั้นมีความเชื่อมโยงกับยีน หรือ QTL ที่ควบคุมความ

สามารถในการรักษาคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบ และคาพลงังานความเขมขนน้าํไวไดสูง  
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5.2  วเิคราะห multiple-loci regression  ในกลุมของเครื่องหมาย AFLP ที่แสดง

ความแตกตางทางสถิติจากการวิเคราะห single marker analysis เพือ่ตรวจสอบความสัมพนัธ

ระหวางกลุมของเครื่องหมาย AFLP ตอการแสดงออกของลักษณะที่ศึกษา 

สถานที่ทําการทดลอง 

เรือนปลูกพชืทดลอง ภาควชิาพืชไรนา คณะเกษตร กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

เรือนปลูกพชืทดลอง ศูนยวจิัยและพัฒนาออยและน้ําตาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

เรือนปลูกพชืทดลอง ศูนยวจิัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยา

เขตกําแพงแสน จงัหวัดนครปฐม 

หองปฏิบัติการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและถายยีน ศูนยเทคโนโลยีชวีภาพเกษตร มหาวทิยาลัย

เกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ระยะเวลาในการทดลอง 

เร่ิมการทดลองตั้งแตเดือนเมษายน 2545  ส้ินสุดการทดลองเดือนสงิหาคม 2549 
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ผลและวิจารณ 

การทดสอบวิธีการและพารามิเตอรสาํหรับใชคัดเลือกออยทนแลง 

อุณหภูมิอากาศและความชืน้สัมพทัธภายในโรงเรือนปลกูพืชทดลองแบบ evaporation มี

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงตรงขามกันคือ ในตอนกลางวนั อุณหภูมิอากาศมีคาสูงและความชืน้

สัมพัทธมีคาต่าํ แตในชวงกลางคืน อุณหภูมิอากาศจะเริ่มลดลงและความชืน้สัมพัทธมีคาสูงขึน้ 

โดยตลอดชวงการทดลอง อุณหภูมิสูงสุดในชวงเวลากลางวันอยูที่ประมาณ 32 องศาเซลเซียส 

และความชืน้สัมพัทธในอากาศมีคาต่าํสดุประมาณ 75 เปอรเซ็นต ในชวงเวลากลางคืน อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุดอยูที่ 24 องศาเซลเซียส สําหรับความชืน้สัมพัทธในอากาศในบางชวงที่มีฝนตก วัดได

สูงสุดถึง 100 เปอรเซน็ต อยางไรก็ตาม สภาพอากาศที่ตนพชืไดรับตลอดการทดลอง มีอุณหภูมิ

เฉลี่ย 28.2 องศาเซลเซียส และความชืน้สัมพัทธในอากาศเฉลี่ยเทากับ 82.6 เปอรเซ็นตในชวง

กลางวัน สําหรับในชวงกลางคืน มีอุณหภมิูเฉลี่ย 24.6  องศาเซลเซียส และความชืน้สัมพัทธใน

อากาศเฉลีย่เทากบั 92.8 เปอรเซ็นต จากคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธทีไ่ด เมื่อนํามาคํานวณ

คาแรงดึงระเหยน้ําของอากาศ (VPDair ) จะไดคาที่บงบอกถึงสภาพความแหงของอากาศ ถาคาแรง

ดึงระเหยน้าํของอากาศที่คํานวณไดมีคาสงู หมายถงึสภาพอากาศที่แหงมาก จะทําใหมีอัตราการ

ระเหยน้ําสงู คาแรงดึงระเหยน้ําของอากาศในชวงทีท่ําการทดลองมีคาต่ําสุดตั้งแต 0 กิโลพาสคาล

ในชวงเวลากลางคืน ถึง 1.3 กิโลพาสคาล ในชวงกลางวนั โดยคาแรงดึงระเหยน้ําของอากาศที่

คํานวณไดในชวงที่เก็บขอมลู (ประมาณเที่ยงคืน ถึง 3 นาฬิกา) อยูที่ชวงประมาณ 0.23 กิโลพาส

คาล ซึ่งถือวาเปนระดับที่ไมรุนแรง 

 จากการจําลองสภาพขาดน้าํใหกับตนออย โดยสภาพขาดน้ําแบบที่ 1 เปนการปลกูตน

ออยในวัสดุปลูก ไดแกทรายผสมขี้เถาแกลบ และเพิม่ระดับการขาดน้ําทีละนอยโดยคอย ๆ ลด

ปริมาณน้าํที่ใหกับตนออยลง สภาพขาดน้าํแบบที่ 2 เปนการปลกูเลี้ยงออยในสารละลายธาตุ

อาหารสูตร Hoagland ทีม่ีองคประกอบธาตุอาหารลดลง 10 เทา รวมกับการใชสาร PEG ทาํใหพืช

อยูภายใตภาวะขาดน้ํา โดยเพิ่มระดับความเขมขนของ PEG พบวาสภาพขาดน้าํทัง้ 2 แบบ มีผล

ใหคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบ คาพลงังานความเขมขนน้าํ และคาพลงังานความดันของน้าํมี

การเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
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1.1  คาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบ (Ψt) 

  จากการทดลองพบวาคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบออยที่วัดไดจากตนที่ไดรับน้าํ

เต็มที่ของพันธุกําแพงแสน 94-13 และโคลนพันธุ 93-1-25 ไมแตกตางกนั แตเมื่อระดับความ 

เครียดจากการขาดน้ําเพิ่มข้ึน พบวาคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ

เมื่อคาพลงังานกํากับกอนดนิของน้าํในวัสดุปลูกลดลง (สภาพขาดน้าํแบบที่ 1) หรือเมื่อระดับ

ความเขมขนของ PEG เพิ่มข้ึน (สภาพขาดน้าํแบบที่ 2) ซึง่สะทอนถึงภาวะขาดน้ําที่รุนแรงขึ้น และ

พืชไดรับสภาวะเครียดจากการขาดน้ําเพิ่มข้ึน มีผลใหพลงังานศักยรวมของน้ําในใบของออยทัง้

สองพนัธุมีคาลดลง โดยโคลนพนัธุ 93-1-25 มีคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบลดลงเร็วกวาและ

ตํ่ากวาในพันธุกําแพงแสน 94-13 เมื่อเปรียบเทยีบในระดับและระยะเวลาที่ไดรับความเครียดจาก

การขาดน้าํเทากัน  

  ภายใตสภาพขาดน้ําแบบที่ 1 คาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบออยที่วดัไดจากตนที่

ไดรับน้ําเต็มทีข่องทั้ง 2 พันธุอยูในระดับสูงเทา ๆ กนั โดยอยูในชวง -120 ถึง -160 กิโลพาสคาล 

แตเมื่อคาพลังงานกาํกับกอนดินของน้ําลดลงต่ํากวาถงึระดับ –40 กิโลพาสคาล ซึ่งแสดงวาวัสดุ

ปลูกเริ่มแหงถงึแหงมาก ปริมาณน้าํที่รากดูดไดยอมไมเพียงพอกับการคายน้ําในรอบวัน ในสภาวะ

เชนนี้จะเห็นวาคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบจะมีคาลดลง เชนเดยีวกันกบัการลดลงของคาพลงั

งานกาํกับกอนดินของน้ําในวัสดุปลูก โดยคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบทีว่ัดไดจากพันธุกําแพง

แสน 94-13 มีคาอยูในชวง -1,200 ถึง -1,700 กิโลพาสคาล ขณะที่ในสายพันธุ 93-1-25 มีคาอยู

ในชวง -1,700 ถึง -2,000 กิโลพาสคาล และเมื่อคาพลังงานกาํกับกอนดนิของน้าํลดลงต่ํากวาถงึ

ระดับ –80 กิโลพาสคาล ซึ่งเปนคาที่แสดงวาดนิแหงมาก คาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบที่วัดได

จากพันธุกําแพงแสน 94-13 มีคาอยูในชวง -2,100 ถึง -2,600 กิโลพาสคาล ขณะที่ในโคลนพนัธุ 

93-1-25 ใหคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบต่ําสุดเทาที่ความสามารถของเครื่องวัดความดัน 

(pressure chamber) จะวัดไดคือ อยูที่ระดับ -4,000 กิโลพาสคาล หรือตํ่ากวา (ภาพที ่1a)  

 การวัดคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบภายใตสภาพขาดน้ําแบบที ่2 ใหผลที่สอด

คลองกันคือพลังงานศักยรวมของน้าํในใบที่วัดไดจากตนออยทัง้ 2 พนัธุที่ปลูกในสารละลายธาตุ

อาหารที่ไมไดเติม PEG อยูในระดับสูงเทา ๆ กนั โดยอยูในชวง -120 ถึง -200 กิโลพาสคาล เมื่อ

ระดับความเขมขนของ PEG เพิ่มข้ึน พลังงานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหารทีม่คีา

ลดลงทําใหคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบมีคาลดลงตามไปดวย โดยเมื่อพลงังานความเขมขน
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ของน้ําในสารละลายธาตุอาหารมีคาลดลงจากระดับ –800 กิโลพาสคาล (PEG 10 เปอรเซ็นต) จน

ถึงระดับ -3,800 กิโลพาสคาล (PEG 40 เปอรเซ็นต) ออยพนัธุกาํแพงแสน 94-13 มีคาพลงังาน

ศักยรวมของน้าํในใบโดยเฉลี่ยอยูในชวง –320 กิโลพาสคาล จนถึง -2,900 กิโลพาสคาล ขณะที่

โคลนพนัธุ 93-1-25 ใหคาโดยเฉลี่ยอยูในชวง –520 ถึง -3,700 กิโลพาสคาล (ภาพที่ 2a)  

คาพลังงานศกัยรวมของน้าํในใบที่ลดลงนีบ้อกถึงสภาวะของน้าํในใบออยไดวามี

อัตราเสียน้าํสงูกวาอัตรานาํน้ําเขา กลาวคอือัตราที่น้าํไหลเขาสูตนไมทนักับที่สูญเสียออกไป แสดง

วาออยพันธุกาํแพงแสน 94-13 และโคลนพนัธุ 93-1-25 มีระดับการตอบสนองตอภาวะเครียดที่ได

รับตางกนั และออยพนัธุกาํแพงแสน 94-13 ซึ่งเปนพันธุทีท่นทานตอสภาพแลงสามารถรักษาดุล

ของน้ําในใบไดดีกวาโคลนพันธุ 93-1-25 ซึ่งออนแอตอสภาพแลง 

ในภาวะปกตกิารเปลี่ยนแปลงคาพลงังานศักยรวมของใบออยขึ้นกับสภาพอากาศที่

ใบสัมผัสอยู กลไกนี้เกิดเมื่อพืชเผชิญกับสภาพอากาศทีม่ีคาแรงดึงระเหยน้ําของอากาศสูง และ

ความเขมแสงมาก น้าํในใบพืชจะระเหยออกไปมาก ทาํใหปริมาณน้ําที่เก็บในใบลดลงอยางรวด

เร็ว มีผลใหคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบพืชลดลงดวย (Schultz and Matthews,1997) แตเมื่อ

พืชเผชิญกับสภาวะขาดน้ํา ระดับพลังงานของน้ําตนทางคือที่ปลายรากสัมผัสได จะเปนตัวควบคมุ

คาพลังงานศกัยรวมของน้าํในใบ โดยคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบจะลดลงต่ํา ใหผลสอด

คลองกับ Sellin (1998) ซึ่งพบวาเมื่อมนี้ําในดินเพียงพอ คาพลังงานศักยของน้ําในสวนยอดของ 

Norway spruce จะตอบสนองตอคาแรงดึงระเหยน้าํของอากาศ โดยมีคาพลงังานศักยของน้าํใน

สวนยอดไมตํ่ากวา –1.5 MPa แตถาดินมีคาพลงังานของน้าํต่ํากวา –0.62  MPa ใบจะตอบสนอง

ตอสภาพอากาศนอยลง และมีคาพลงังานศักยของน้าํในสวนยอดต่ํากวา –1.5 MPa ดังนั้นในการ

ทดลองนี้จึงเลอืกที่จะเก็บขอมูลในชวงกลางคืน เพื่อกาํจดัปจจัยของสภาพเครียดอื่น ๆ เชน 

อุณหภูมิสูง หรือ คาแรงดึงระเหยน้าํของอากาศสงู ซึง่อาจมีผลใหขอมูลของคาพลงังานศักยของน้ํา

คลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได 

1.2  พลงังานความเขมขนของนํา้ในใบ (Ψπ) 

 คาพลงังานความเขมขนของน้าํในใบออยที่วัดไดจากการทดลอง (ในสภาพขาดน้าํ

แบบที่ 1 และ 2) มีการเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดียวกันกับคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบ คือ

ในสภาพที่ไดรับน้ําเต็มที่ ออยพนัธุกาํแพงแสน 94-13 และโคลนพันธุ 93-1-25 มีคาพลังงานความ
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เขมขนของน้าํในใบใกลเคียงกนั แตคานีจ้ะลดลงเมื่อออยเผชิญกับระดับความเครียดจากการขาด

น้ําที่เพิม่ข้ึน และเนื่องจากคาพลงังานความเขมขนของน้าํคํานวณจากคาความเขมขนของตัวถกู

ละลายที่มีในสารละลายในเซลล ดังนั้นคาพลงังานความเขมขนของน้าํจึงลดลงตามความเขมขน

ของตัวถูกละลายในสารละลายในเซลลที่เพิ่มข้ึนเมื่อระดับการขาดน้าํเพิ่มข้ึน (ภาพที ่1b และ 2b) 

ผลการวัดคาพลังงานความเขมขนของนํา้ในใบภายใตสภาพขาดน้าํแบบที่ 1 พบวา 

คาพลงังานความเขมขนของนํ้าในใบออยทีว่ัดไดจากตนที่ไดรับน้ําเต็มที่ของทัง้ 2 พนัธุอยูในระดับ

สูงเทา ๆ กัน โดยอยูในชวง -700 กิโลพาสคาล ถงึ -800 กิโลพาสคาล เมื่อคาพลงังานกํากับกอน

ดินของน้าํลดลงถึงระดับ –40 กิโลพาสคาล พลังงานความเขมขนของนํา้มีคาลดลงอยูทีป่ระมาณ  

–1,100 กิโลพาสคาล และ –1,400 กิโลพาสคาล ในพันธุกําแพงแสน 94-13 และ 93-1-25 ตาม

ลําดับ และในพันธุกําแพงแสน 94-13 มีคาลดลงต่ําสุดอยูที่คาเฉลี่ยในชวง -2,100 กิโลพาสคาล 

ถึง -2,600  กิโลพาสคาล เมื่อคาพลงังานกํากบักอนดินของน้ําในวัสดุปลูกลดลงถงึระดับ –80 กิโล

พาสคาล ขณะที่ในโคลนพนัธุ 93-1-25 ไมสามารถวดัคาความเขมขนของตัวถกูละลายที่มีในสาร

ละลายในเซลลได จึงคํานวณคาพลังงานความเขมขนของนํา้ไมไดเชนกนั (ภาพที ่1c) 

ในสภาพขาดน้ําแบบที่ 2 ใบออยทั้งสองพันธุมีคาพลังงานความเขมขนของนํา้ในใบที่

ผันแปรไมมากในชวงแรกของการขาดน้ํา (ระดับความเขมขนของ PEG เทากับ 10 เปอรเซ็นต ให

คาพลังงานความเขมขนของน้ําในสารละลายธาตุอาหารเทากับ –200 กิโลพาสคาล) คือมีคาเฉลี่ย  

-900 กิโลพาสคาล ถงึ -1,000 กิโลพาสคาล  เมื่อเทียบกบัคาที่วัดไดจากตนที่ไดรับน้าํเต็มที ่ซึ่งมี

คาประมาณ -700 กิโลพาสคาล ถงึ -900 กิโลพาสคาล ซึ่งสะทอนวาความเขมขนของตัวละลายใน

เซลลของใบออยมีคาคอนขางคงที่ดวย แตเมื่อระดับความเขมขนของ PEG เพิ่มข้ึน พลังงานความ

เขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหารมีคาลดลง คาความเขมขนของตัวถูกละลายในเซลลเพิ่มข้ึน 

เมื่อนํามาคํานวณจึงมีผลใหคาพลังงานความเขมขนของน้ําในเซลลลดลง (ภาพที ่2c ) โดยในออย

พันธุกําแพงแสน 94-13 มีคาของพลังงานความเขมขนของน้าํโดยเฉลี่ยอยูในชวง –900 กิโลพาส

คาล (เมื่อพลงังานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตอุาหารมีคาเทากับ –200 กิโลพาสคาล) 

ถึง -2,300 กิโลพาสคาล (เมื่อพลังงานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหารมีคาเทากับ  

–3,800 กิโลพาสคาล) ขณะที่ออยโคลนพนัธุ 93-1-25 มีโดยเฉลี่ยอยูในชวง –1,000 ถึง -2,800 

กิโลพาสคาล เมื่อวัดที่คาพลังงานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหารระดับเดียวกนั 
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เนื่องจากชวงเวลาที่เก็บตัวอยางใบเพื่อวัดความเขมขนของตัวถูกละลายในเซลลเปน

ชวงเวลากลางคืน ซึง่ไมใชชวงที่มกีารสงัเคราะหแสงและมีการเคลื่อนยายสารอาหาร ประกอบกับ

การวัดดวยเครื่องออสโมมิเตอรนี้เปนการวัดความเขมขนของตัวถกูละลายทุกชนิดที่มีอยูในสารละ 

ลายในเซลล (Boyer, 1995) ทําใหไมอาจสรุปไดวาความเขมขนของตัวละลายในเซลล เกิดจากตัว

ถูกละลายทีเ่กดิขึ้นจากกระบวนการสังเคราะหแสงและไมสามารถลาํเลียงออกจากเซลลได จึงเกดิ

การสะสมอยูในเซลล เมื่อน้าํในเซลลลดลง คาความเขมขนของตัวถกูละลายในเซลลที่วัดไดจึงเพิ่ม

ข้ึน หรือเกิดจากพชืมีการปรับตัวเมื่ออยูในสภาวะขาดนํ้า โดยการนาํสารออสโมไลทเขาไปในเซลล 

จึงทาํใหความเขมขนของตัวถูกละลายในเซลลเพิ่มข้ึน (Morgan, 1984)  

1.3  พลงังานความดัน (Ψp) 

 เมื่อนาํคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบและคาพลงังานความเขมขนของน้าํในใบมา

คํานวณคาพลงังานความดนัหรือแรงเตงของนํา้ในเซลล พบวา ในสภาพที่ไมขาดน้าํ ใบออยมี

ระดับแรงเตงใกลเคียงกัน และจากการวัดผลในสภาพขาดน้ําทัง้แบบที่ 1 และ 2 พบวา ใหผลสอด

คลองกันคือ ระดับการขาดน้ําที่เพิม่ข้ึนมผีลใหแรงเตงของน้าํในเซลลลดลง  

 ในสภาพขาดน้ําแบบที่ 1 ใบออยพันธุกาํแพงแสน 94-13 มีคาพลังงานความดนัของ

น้ําเฉลีย่เทากบั -289 กิโลพาสคาล และ -586 กิโลพาสคาล เมื่อคาพลังงานกาํกับกอนดินของน้ํา

ในวัสดุปลูกลดลงถึงระดับ –40 กิโลพาสคาล และ –80 กิโลพาสคาล ตามลําดับ ขณะที่สายพนัธุ 

93-1-25 วัดคาไดเฉพาะที่ระดบัคาพลังงานกํากับกอนดนิของน้ําในวัสดุปลูกเทากับ –40 กิโลพาส

คาล คือมีคาพลงังานความดนัของน้าํเฉลี่ยเทากับ -516 กิโลพาสคาล (ภาพที่ 1d) เนื่องจากไม

สามารถวัดคาพลังงานความเขมขนของนํา้เมื่อคาพลงังานกํากับกอนดนิของน้าํในวัสดุปลูกลดลง

ถึงระดับ –80 กิโลพาสคาลได จึงไมสามารถคาํนวณคาพลังงานความดันของน้ําได 

ในการสรางสภาวะขาดน้ําโดยใชสารละลายธาตุอาหารรวมกับการเพิม่ระดับความ

เขมขนของสาร PEG พบวา เมื่อพลังงานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหารมีคาลดลง

จาก –200 กิโลพาสคาล จนถึง –3,800 กิโลพาสคาล คาพลังงานความดันของน้ําเฉลีย่ของออยทัง้

สองพนัธุมีคาลดลงเชนกัน ในออยพนัธุกาํแพงแสน 94-13 มีคาลดลงจาก 583 กิโลพาสคาล ถงึ -

617 กิโลพาสคาล และในโคลนพนัธุ 93-1-25 มีคาลดลงจาก 547 กโิลพาสคาล ถงึ -971 กิโลพาส

คาล (ภาพที่ 2d) เปรียบเทียบจากตนที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหารที่ไมไดเติม PEG ซึ่งมีคา
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เฉลี่ยเทากับ 655 กิโลพาสคาล และ 633 กิโลพาสคาล ในพนัธุกาํแพงแสน 94-13 และโคลนพันธุ 

93-1-25 ตามลําดับ 

พลังงานความดันของน้าํในใบมีคาต่ําและมีคาติดลบเมือ่ภาวะขาดน้ํารุนแรงมากขึน้ 

คาพลังงานความดันเปนคาที่เกิดจากการคํานวณ คือเปนผลลบระหวางคาพลังงานศักยรวมของ

น้ํากบัคาพลงังานความเขมขนของน้าํ ซึง่คาพลังงานความเขมขนของน้ําไดมาจากการนําคาความ

เขมขนของตัวถูกละลายทีว่ดัไดในใบมาคํานวณ และคาความเขมขนของตัวละลายเปนความเขม

ขนของตัวละลายทัง้ในสวนของ symplast และ apoplast ผสมกัน จึงมีผลใหคาความเขมขนของ

ตัวละลายที่ไดตํ่ากวาความเปนจริง ประกอบกับใบในสภาพขาดน้ํามีคาพลงังานศักยรวมของน้าํที่

ตํ่าจึงมีโอกาสทําใหคาของพลังงานความดนัติดลบได และไมใชคาพลงังานความดันที่แทจริงใน

เซลล ซึ่งคลายกนักบัการทดลองของ Mills et al.(1997) ที่ทําในผลแอปเปลในสภาพที่ขาดน้ํา และ

การทดลองทีท่ําในฝายของ van Iersel and Oosterhuis (1996) 

การตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของพารามิเตอรที่ไดจากแตละสายพันธุใน

แตละระดับการขาดน้ํา โดยการวิเคราะห t-test เพื่อหาระดับการขาดน้ํา และพารามิเตอรที่ใชใน

การแยกความแตกตางระหวางพันธุออยทีท่นทานและออนแอตอการขาดน้ํา (ตารางที่ 1) พบวา 

ภายใตสภาพขาดน้ําแบบที่ 1 ซึ่งใชคาพลงังานกํากับกอนดินของน้ําในวัสดุปลูกเปนตัวบอกถึง

ระดับความ เครียดจากการขาดน้ําที่พืชไดรับ คาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบสามารถแสดงความ

แตกตางระ หวางพนัธุออยที่ทนทานและออนแอตอการขาดน้ําได เมือ่วัดที่ระดับพลังงานกํากับ

กอนดินเทากบั -40 กิโลพาสคาล หรือตํ่ากวา คาพลังงานความเขมขนของน้าํ และคาพลังงาน

ความดันของน้ําที่คาพลังงานกํากับกอนดนิเทากับ -40 กิโลพาสคาล ไมสามารถแยกความแตก 

ตางระหวางพนัธุออยได และวัดคาเหลานีไ้มไดเมื่อคาพลังงานกํากับกอนดินลดลงถงึระดับ -80 

กิโลพาสคาล ในขณะที่การใชสารละลายธาตอุาหารรวมกับ PEG สรางสภาพขาดน้ําใหกบัตนออย 

สามารถใชแยกความแตกตางระหวางพันธุออยทีท่นทานและออนแอตอการขาดน้ําได โดยคาพลงั 

งานศักยรวมของน้าํในใบที่วดัในสภาพที่คาพลงังานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหาร

เทากับ -200 กิโลพาสคาล หรือตํ่ากวา (ระดับความเขมขนของ PEG เทากับ 10 เปอรเซ็นตข้ึนไป) 

แสดงความแตกตางระหวางพนัธุออยที่ทนทานและออนแอตอการขาดน้ําได การวดัคาพลังงาน

ความเขมขนของน้าํสามารถใชแสดงความแตกตางระหวางพันธุออยไดเชนกนั เมื่อวัดในสภาพที่มี

คาพลังงานความเขมขนของน้ําในสารละลายธาตุอาหารเทากับ -800 กิโลพาสคาล หรือตํ่ากวา 

(ระดับความเขมขนของ PEG เทากับ 20 เปอรเซ็นตข้ึนไป) แตในสวนของคาพลงังานความดันของ
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น้ํา ไมพบความแตกตางทางสถิติระหวางพนัธุออยทั้งสองพันธุ ยกเวนเมื่อวัดในสภาพที่มีคาพลงั

งานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตอุาหารเทากับ -1600 กิโลพาสคาล (ระดับความเขมขน

ของ PEG เทากับ 30 เปอรเซ็นต) และมีคากลบัมาไมแตกตางกนัอีกเมื่อภาวะการขาดน้าํรุนแรง

เพิ่มข้ึน  

เนื่องจากธรรมชาติในการดดูใชน้ําของรากจะเปนการดงึน้าํจากบริเวณรอบ ๆ ราก

ภายในระยะไมเกิน 1-2 มลิลิเมตรจากผิวราก ซึ่งบริเวณนี้จัดเปนบริเวณที่มีคาพลงังานกํากบักอน

ดินลด ลงมากที่สุด ดังนั้นในขณะที่น้าํชั้นบางมากรอบรากนัน้ไดแหงลงไปแลว น้ําสวนใหญในดนิ

รอบนอกจะยงัมีระดับสูงอยู โดยเฉพาะระยะหางจากรากที่ฝงเครื่องมอืวัดไว (สุนทร,ี 2535) ดังนัน้

คาที่อานไดจากการใชเครื่องวัดความเครียดของน้ําในดิน จึงไมใชคาของระดับความเครียดที่แท 

จริงที่ตนพชืไดรับ เพราะเครื่องมือที่ใชวัดไมสามารถวัดระดับน้ําบริเวณรอบ ๆ รากไดจริง จงึมีผล

ใหเกิดความผดิพลาดในการเก็บขอมูล และจะสงผลตอการทาํการทดลองซ้ํา เพราะไมสามารถ

กําหนดหรือประเมินระดับความเครียดจากการขาดน้ําทีแ่นนอนทีพ่ืชไดรับได เนื่องจากในการศึก- 

ษาเกีย่วกับสรีรวิทยาของพชืภายใตสภาพเครียดนั้น ระดบัความเครียดที่ใหกบัพืชเปนปจจัยที่มี

ความสาํคัญ เพราะการตอบสนองของพืชเกิดขึ้นแตกตางกนัตามระดบัความเครียดที่พืชไดรับ  

สําหรับการปลกูพืชในสารละลายธาตุอาหารรวมกับการใชสาร PEG เพื่อสรางสภาพ

ขาดน้ํา รากพชืจะสัมผัสกับสารละลายนัน้ไดโดยตรง จึงเปนสภาพขาดน้ําจาํลองทีม่ีความ

สม่ําเสมอมากกวาสภาพขาดน้ําในแบบแรก และมีการนํามาใชเปนเทคนิคในการศึกษาการตอบ

สนองของพืชที่อยูภายใตภาวะเครียดจากการขาดน้ําอยางแพรหลาย เชน ในขาวสาลี (Baisak et 

al., 1994; Molnar et al., 2004) ถั่วเขียว (Zayed and Zeid, 1997/98) ถั่วพิสตาชิโอ 

(Ranjbarfordoei et al., 2000) และทานตะวัน (Zhang and Kirkham, 1995) 
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ภาพที่ 1     ความสมัพนัธระหวางพลงังานกาํกับกอนดินของน้ําในวัสดุปลูกกับพลังงานศักยรวม

ของน้ําใน ใบ (a)  ความเขมขนของตัวถกูละลายทั้งหมดในเซลล (b)  พลงังานความ

เขมขนของน้าํ (c)  และพลังงาน ความดนัของน้ํา (d) ในออยพันธุกาํแพงแสน 94-13 

และโคลนพนัธุ 93-1-25    
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ภาพที่  2       ความสัมพนัธระหวางพลงังานความเขมขนของน้าํในสารละลายธาตุอาหารกับ

พลังงานศักยรวมของน้ําในใบ (a)  ความเขมขนของตัวถกูละลายทั้งหมดใน

เซลล (b)  พลังงานความเขมขนของน้าํ (c)  และพลังงานความดันของน้าํ (d) 

ในออยพนัธุกาํแพงแสน 94-13 และโคลนพันธุ 93-1-25    
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห t-test คาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบ คาพลงังานความเขมขนน้าํ และ

คาพลังงานความดันของน้ําที่วัดไดจากออยพนัธุกาํแพงแสน 94-13 และโคลนพันธุ 

93-1-25 ภายใตสภาพขาดน้าํทั้งสองแบบ  

พารามิเตอร สภาพขาดน้ํา สายพันธุ t- cal 

     กําแพงแสน 94-13 93-1-25  

ψt (kPa) วัสดุปลูก control -126 -140 ns 

  ψm = -40 kPa -1390 -1860 * 

  ψm = -80 kPa -2320 -4000 * 

 สารละลายธาตุอาหาร control -140 -200 ns 

  ψπsolution = -200 kPa -320 -520 * 

  ψπsolution = -800 kPa -588 -1152 * 

  ψπsolution = -1600 kPa -1392 -3560 * 

  ψπsolution = -3800 kPa -2860 -3620 * 

ψπ (kPa) วัสดุปลูก control -750 -725 ns 

  ψm = -40 kPa -1104 -1344 ns 

  ψm = -80 kPa -1733 - - 

 สารละลายธาตุอาหาร control -795 -879 ns 

  ψπsolution = -200 kPa -903 -1067 ns 

  ψπsolution = -800 kPa -1017 -1492 * 

  ψπsolution = -1600 kPa -1677 -2589 * 

  ψπsolution = -3800 kPa -2243 -2815 * 

ψp (kPa) วัสดุปลูก control 700 731 ns 

  ψm = -40 kPa -289 -515 ns 

  ψm = -80 kPa -586 - - 

 สารละลายธาตุอาหาร control 655 633 ns 

  ψπsolution = -200 kPa 583 547 ns 

  ψπsolution = -800 kPa 429 340 ns 

  ψπsolution = -1600 kPa 284 -805 * 

  ψπsolution = -3800 kPa -617 -971 ns 
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การคัดเลือกประชากรลกูผสมชั่วที ่2 ในสภาพขาดน้ํา 

นําประชากรลกูผสมชั่วที่ 2 ของออยพนัธุกําแพงแสน 94-13  จํานวน 90 สายพันธุ มาปลูก

ทดสอบในสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland รวมกับสาร PEG ณ เรือนปลกูพืชทดลอง ศูนย 

วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาํแพงแสน วัดคาพลงังาน

ศักยรวมของน้าํในใบ และคาพลงังานความเขมขนน้าํ ตามการทดสอบวิธีการและพารามิเตอร

สําหรับใชคัดเลือกออยทนแลงในสวนแรก 

ลักษณะที่ศึกษาในประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 มีความแปรปรวนสูงมาก โดยมีคาพลังงาน

ศักยรวมของน้าํในใบอยูในชวง -517 กิโลพาสคาล ถึง -4,123 กิโลพาสคาล (ภาพที่ 3) และคาพลงั

งานความเขมขนน้ําอยูในชวง -882 กิโลพาสคาล ถึง -4,044 กิโลพาสคาล (ภาพที่ 4) ขณะที่โคลน

พันธุ 89-1-20 ซึ่งเปนพนัธุแมของพันธุกําแพงแสน 94-13 มีคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบอยูใน

ชวง -1,900 กิโลพาสคาล ถึง -2,100 กิโลพาสคาล และคาพลังงานความเขมขนน้ําอยูในชวง  

-2,200 กิโลพาสคาล ถงึ -2,800 กิโลพาสคาล การกระจายตัวของคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบ

และคาพลังงานความเขมขนของน้ําในใบเปนไปในลักษณะความแปรปรวนอยางตอเนื่อง  

(continuous variation) หรือการกระจายตวัแบบปกติ (normal distribution) แสดงใหเหน็วา

ลักษณะที่ศึกษานีเ้ปนลกัษณะทางปริมาณ มียนีมากกวา 1 ยีนที่เกีย่วของ  

จากการศึกษาการตอบสนองของพืชตอสภาพเครียดจากการขาดน้ํา มีหลายรายงานที่

กลาววาพลังงานศักยรวมของน้าํในเนื้อเยือ่พืชแตกตางกันระหวางพันธุทีท่นตอการขาดน้ําและ

พันธุที่ออนแอ และมีความแปรปรวนของคานี้ในกลุมประชากรขนาดใหญ โดยพนัธุทีท่นตอการ

ขาดน้ําสามารถรักษาคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบไวไดสูงกวาพนัธุออนแอ โดยจากการศึกษา

พบปรากฎการณนี้ในพืชหลายชนิด เชนในถั่วเหลือง (Cortes and Sinclair, 1986; Sammons  

et al., 1978) ขาวบารเลย (Hordeum vulgare L.) (Matin et al., 1989) ขาว (Jongdee et al., 

1997, 1998, 2002) ขาวฟาง (Sorghum bicolor (L.) Moench) (Blum,1974) และขาวสาลี 

(Triticum aestivum) (Quarrie and Jones,1979) รวมถงึในการศึกษาพืชตระกูลหญายืนตน เชน 

Agropyron elongatum ทีม่รีายงานวาเปนพนัธุที่ทนแลง เนื่องจากสามารถรักษาคาพลังงานศักย

รวมของน้าํในใบไวไดสูงกวาในพนัธุ A. scabrifolium El Palmar INTA (García et al., 2002) ซึ่ง

สงผลใหพันธุที่ทนแลงมกีารเจริญและขยายขนาดของใบไดดีกวาพนัธุไมทนแลง (Busso and 

Richards, 1995) 
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         ภาพที่ 3     การกระจายความถี่ของคาพลังงานศกัยรวมของน้าํในใบในประชากรออยลูกผสม

ชั่วที ่2 พนัธุกาํแพงแสน 94-13 จํานวน 90 สายพันธุ 
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ภาพที่ 4    การกระจายความถี่ของคาพลังงานความเขมขนของน้าํในใบในประชากรออยลูก

ผสมชั่วที ่2 พนัธุกาํแพงแสน 94-13 จํานวน 90 สายพันธุ 
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ในทางทฤษฎ ีคาพลังงานความเขมขนของน้ําที่ลดลงเนื่องจากการสะสมสารออสโมไลท

เพื่อรักษาแรงดันเตงของเซลลขณะที่พืชอยูภายใตสภาพขาดน้าํ จัดเปนลักษณะทีบ่งบอกถงึความ 

สามารถในการทนตอการขาดน้ํา และเปนกลไกที่ตองอาศัยเวลาใหพืชไดปรับตัว (Koehler et al.,  

1982) แตเนื่องจากในงานทดลองนี้ เปนการวัดความเขมขนของตัวถกูละลายทุกชนิดที่มีอยูในสาร

ละลายในเซลล แลวนาํมาคํานวณเปนคาพลังงานความเขมขนของน้าํ ไมไดศึกษาการสะสมของ

สารออสโมไลทในเซลลโดยตรง จึงไมสามารถสรุปไดวาคาพลังงานความเขมขนน้ําทีล่ดลง เปนผล

จากความพยายามรักษาแรงดันเตงของของเซลลหรือไม และเปนการยากที่จะสรุปวา คาพลงังาน

ความเขมขนน้าํสูงหรือตํ่าเปนลักษณะที่ชวยใหพชืทนตอการขาดน้าํไดดี ซึ่งในงานวจิยัอื่น ๆ ทีว่ัด

คาพลังงานความเขมขนน้ํา ก็ยังใหขอสรุปที่ไมชัดเจน เชน ในงานทดลองของ Lilley et al. (1996) 

ไดวัดคาพลังงานความเขมขนน้าํในใบขาวพันธุ Moroberekan ซึ่งถกูจัดใหเปนพนัธุทนแลง เนื่อง

จากเปนพนัธุขาวที่ปลูกในทีด่อน และมีระบบรากด ีและ พันธุ Co39 ซึ่งเปนพนัธุที่ออน 

แอตอสภาพแลง และเปนพนัธุที่ปลูกในทีลุ่ม พบวา พนัธุ Moroberekan ใหคาพลังงานความเขม 

ขนน้ําสงูกวาในพนัธุ Co39 แตเมื่อนําคาพลงังานความเขมขนน้าํนี้ไปคํานวณเปนคาการปรับคา

แรงดันออสโมติก (osmotic adjustment) ผลสรุปที่ไดคือ พนัธุ Co39 กลับเปนพนัธุทีท่นตอการ

ขาดน้ํา เนื่องจากมีความสามารถในการปรับคาแรงดันออสโมติกไดดีกวาพันธุ Moroberekan  

อยางไรก็ตาม เมื่อนําคาพลงังานความเขมขนน้ํามาพิจารณารวมกับคาพลงังานศักยรวม

ของน้ําในใบ และความสามารถในการฟนตัวหลังจากกลับมาไดรับน้ํา (recovery) เปนเวลา 7 วนั 

พบวาโคลนพนัธุ F2  ที่รักษาคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบและคาพลงังานความเขมขนน้ําไวได

ในระดับที่สูง สามารถฟนตัวกลับมาได เชน ตนลาํดับที ่9, 87 ขณะที่โคลนพนัธุ F2  บางตนที่ใหคา

พลังงานศักยรวมของน้ําในใบและคาพลงังานความเขมขนน้ําในระดับที่ตํ่า (ในบางตนไมสามารถ

วัดคาได) ไมสามารถฟนตัวกลับมาได เชน ตนลาํดับที ่66, 75 (ตารางภาค ผนวกที่ 1 และ 2)  

จากขอมูลที่ได จึงเลือกศกึษาลักษณะที่เกี่ยวของกับความสามารถในการรักษาปรมิาณน้าํ

ในเซลล ไดแกการรักษาคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบและคาพลังงานความเขมขนน้ําไวไดใน

ระดับที่สูง เพือ่นําไปตรวจหาความเชื่อมโยงกับเครื่องหมายโมเลกุลตอไป 
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การตรวจหาเครื่องหมายโมเลกลุที่เชือ่มโยงกับความสามารถในการรกัษาคาพลังงานศักย
รวมของน้ําในใบและคาพลังงานความเขมขนน้ํา  

1.  ผลการวิเคราะห bulked segregant 

คัดเลือกเครื่องหมาย AFLP ทีเ่ชื่อมโยงกับยีนควบคุมลักษณะที่เกี่ยวของกับความสามารถ

ในการรักษาคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบและคาพลังงานความเขมขนน้ําโดยการวิเคราะห

แบบ bulked segregant ในประชากรลูกผสมชั่วที ่2 โดยการสรางกลุมดีเอ็นเอ 2 กลุมจากตนที่มี

ลักษณะการแสดงออกตรงขามกนั คือกลุมที่ใหคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบและคาพลงังาน

ความเขมขนของน้าํในใบสูง และกลุมที่ใหคาพลังงานศกัยรวมของน้าํในใบและคาพลังงานความ

เขมขนของน้าํในใบต่ํา แลววิเคราะห AFLP หาแถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกตางระหวางกลุมดี

เอ็นเอ ใชไพรเมอรในการคัดเลือกจํานวน 320 คูไพรเมอร โดยใหคะแนนแถบดีเอ็นเอเปน 1 เมื่อ 

ปรากฎแถบดีเอ็นเอ และใหคะแนนเปน 0 เมื่อไมปรากฎแถบดีเอ็นเอ ผลการตรวจสอบความแตก

ตางพบวา มีแถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกตางระหวางกลุมดีเอ็นเอของคาพลงังานศักยรวมของ

น้ําในใบที่เกิดจาก 71 คูไพรเมอร และตรวจพบแถบดีเอ็นเอทีแ่สดงความแตกตางระหวางกลุมดี

เอ็นเอของคาพลังงานความเขมขนของน้าํในใบที่เกิดจาก 54 คูไพรเมอรโดยเปนแถบดเีอ็นเอที่

ปรากฏในกลุมดีเอ็นเอที่ใหคาพลังงานศกัยรวมของน้าํในใบและคาพลังงานความเขมขนของน้าํใน

ใบสูง แตไมปรากฎในกลุมดีเอ็นเอที่ใหคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบและคาพลังงานความเขม

ขนของน้าํในใบต่ํา  

การวิเคราะห bulked segregant เปนวิธกีารที่สะดวกในการตรวจสอบประชากรจํานวน

มาก และใชไดกับประชากรหลายแบบ แตเปนวธิีที่เหมาะกับการศึกษาลักษณะทางคุณภาพ หรือ

ลักษณะทีถู่กควบคมุดวยยนีหลกั (major gene) จํานวนนอยคู (Michelmore et al,. 1991; Wang 

and Peterson, 1994) แตจากการกระจายตัวของคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบและคาพลังงาน

ความเขมขนของน้าํในใบที่เปนไปในลักษณะ normal distribution แสดงใหเหน็วาลักษณะที่ศึกษา

นี้เปนลกัษณะทางปริมาณ มียีนจาํนวนมากทีเ่กี่ยวของ ดังนัน้จึงวิเคราะห selective genotyping 

เพื่อยนืยนัผลของคูไพรเมอรที่คัดเลือกไดอีกครั้ง 
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2.  ผลการวิเคราะห selective genotyping 

ตรวจสอบผลการปรากฎของแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากคูไพรเมอรที่คัดเลือกไดจากการ

วิเคราะห bulked segregant โดยวเิคราะหในตวัอยางประชากร F2 แตละตน ทีน่ํามารวมเปนกลุม

ดีเอ็นเอ และใหคะแนนแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้น โดยใหคะแนนเปน 1 เมื่อปรากฎแถบดีเอ็นเอ และให

คะแนนเปน 0 เมื่อไมปรากฎแถบดีเอ็นเอ พบวา คัดเลอืกได 20 คูไพรเมอรจาก 71 คูไพรเมอรที่

แสดงความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางประชากร F2  ของคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบ (ตา

รางที ่2) และ 24 คูไพรเมอรจาก 54 คูไพรเมอรที่แสดงความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางประชา

กร F2  ของคาพลงังานความเขมขนของน้าํในใบ (ตารางที่ 3) โดยกลุมตัวอยางประชากร F2ทั้งสอง

กลุมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  นําไพรเมอรทั้ง 44 คูนีไ้ป

ตรวจสอบการกระจายตวัของเครื่องหมาย AFLP ในประชากรลูกผสมชั่วที ่2 จํานวน 90 สายพนัธุ

ตอไป  
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ตารางที ่2   ผลวิเคราะห selective genotyping ของคูไพรเมอรที่ใหความแตกตางระหวางกลุม

ตัวอยางประชากรลูกผสมชัว่ที ่2 และเชื่อมโยงกับลักษณะความสามารถในการรักษา

พลังงานศักยรวมของน้ําในใบ 

Primer combination R2  P 

EcoRI MseI   

ACG ATC 0.265 0.050 

ACG ATG 0.465 0.007 

AGG ACG 0.647 0.005 

AGG ATA 0.479 0.006 

AGG AAG 0.274 0.050 

AGG CTC 0.854 <.0001 

ACT AGT 0.462 0.010 

ACC ATC 0.278 0.047 

ACC ATT 0.434 0.014 

AAG ACA 0.307 0.039 

AAG ACG 0.467 0.007 

ACT CTG 0.281 0.047 

ACC GTA 0.401 0.026 

GCA CAC 0.631 0.002 

GCA ATG 0.279 0.046 

GCA AAG 0.383 0.018 

GCA CTA 0.289 0.046 

GCC AGC 0.438 0.009 

GCC AAG 0.554 0.002 

GCC CAA 0.391 0.016 
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ตารางที่ 3     ผลวิเคราะห selective genotyping ของคูไพรเมอรที่ใหความแตกตางระหวางกลุม

ตัวอยางประชากรลูกผสมชัว่ที ่2 และเชื่อมโยงกับลักษณะความสามารถในการ

รักษาพลงังานความเขมขนของน้าํในใบ 

Primer combination R2  P 

EcoRI MseI   

ACT CTG 0.349 0.033 

ACT ATT 0.483 0.025 

ACT ATG 0.3111 0.050 

ACA CTG 0.610 0.001 

ACC ATG 0.443 0.009 

ACG ACG 0.560 0.005 

ACG AAG 0.316 0.036 

ACG ACT 0.388 0.017 

ACG AGG 0.436 0.010 

ACG ATT 0.569 0.004 

ACG AGC 0.531 0.007 

ACC ATC 0.491 0.011 

AAG ACA 0.317 0.046 

GCC CAA 0.528 0.003 

GCC AGC 0.356 0.040 

GCA CAC 0.528 0.003 

GCA ATG 0.388 0.017 

GCA CTA 0.487 0.008 

GCA CAG 0.354 0.041 

GCA AGC 0.406 0.035 

GCA ACG 0.461 0.015 

CGT CTC 0.658 0.002 

CGT CAG 0.326 0.046 

CAG CTC 0.421 0.031 
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3. การตรวจสอบเครื่องหมาย AFLP ในประชากรลูกผสมชั่วที่ 2 

ตรวจสอบการกระจายตวัของเครื่องหมายโมเลกุลที่คัดเลอืกไดจากการวิเคราะหแบบ 

selective genotyping ในประชากรลูกผสมชั่วที ่2 จํานวน 90 สายพันธุ โดยใหคะแนนแถบดีเอน็

เอที่เกิดขึ้นจากคูไพรเมอร และเกิดในตําแหนงเดียวกนักบัแถบดีเอ็นเอที่แสดงความแตกตาง

ระหวางกลุมตัวอยางประชากร F2 และวิเคราะห single marker analysis เพื่อตรวจสอบวาเครื่อง

หมายใดเชื่อมโยงกบัความสามารถในการรักษาคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบและคาพลงังาน

ความเขมขนของน้าํ 

ผลการวิเคราะห single marker analysis ของเครื่องหมายโมเลกุลทัง้ 20 เครื่องหมาย 

พบวามี  2 เครื่องหมายที่แสดงความสัมพันธกับลักษณะความสามารถในการรกัษาคาพลงังาน

ศักยรวมของน้าํในใบ  โดยแตละเครื่องหมายใหคา R2 ที่สามารถอธิบายลกัษณะนี้ไดแตกตางกัน 

กลาวคือ เครื่องหมาย AGG/CTC อธิบายได 8.5 เปอรเซ็นต และ เครื่องหมาย AGG/ACG อธิบาย

ได 6.2 เปอรเซ็นต ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอรเซ็นต (ตารางที ่4) 

สําหรับเครื่องหมายโมเลกุลที่แสดงความสัมพันธกับลักษณะความสามารถในการรกัษา

คาพลังงานความเขมขนของน้ําในใบ จากการวิเคราะห single marker analysis พบวาม ี3 เครื่อง

หมาย และใหคา R2 ที่สามารถอธิบายลกัษณะนี้ไดแตกตางกันคือ เครื่องหมาย CAG/CTC อธิบาย

ได 8.3 เปอรเซ็นต เครื่องหมาย AAG/ACA อธิบายได 5.5 เปอรเซ็นต และเครื่องหมาย GCA/CAG 

อธิบายได 7.7 เปอรเซ็นตที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต (ตารางที ่4) 

จากการวิเคราะห multiple regression โดยวธิี stepwise (ตารางที่ 5) เพือ่ตรวจสอบ

ความสัมพันธของเครื่องหมาย AFLP ทัง้หมดที่คัดเลือกไดวามีอิทธิพลตอลักษณะที่แสดงออก

อยางไร ในลักษณะความสามารถในการรกัษาคาพลงังานศักยรวมของน้ําในใบไวไดสูง พบเครื่อง

หมาย AGG/CTC แสดงความสมัพันธกับ เครื่องหมาย AGG/ACG ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 

เปอรเซ็นต โดยมีอิทธพิลรวมที่อธิบายลักษณะนี้ได 13 เปอรเซ็นต สําหรับลักษณะความสามารถ

ในการรักษาคาพลงังานความเขมขนของน้าํในใบไวไดสูง พบเครื่องหมาย  CAG/CTC แสดงความ

สัมพันธกับเครื่องหมาย AAG/ACA และเครื่องหมาย GCA/CAG ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอรเซ็นต และการเพิ่มเขามาของเครือ่งหมาย AAG/ACA และเครื่องหมาย GCA/CAG ไมมผีล

ตอ regression ของเครื่องหมาย  CAG/CTC คือไมทําใหคา R2 เปลี่ยนแปลงไป แสดงวา 
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ตารางที่ 4   ผลวิเคราะห single marker analysis ของเครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ชื่อมโยงกบัลักษณะ

ความสามารถในการรักษาปริมาณน้ําในเซลลในประชากรลูกผสมชั่วที่ 2  

Parameter Primer combination R2  P 

 EcoRI MseI   

Ψt AGG ACG 0.0616 0.021 

 AGG CTC 0.0854 0.006 

Ψπ CAG CTC 0.083 0.011 

 AAG ACA 0.055 0.040 

 GCA CAG 0.077 0.0145 
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ตารางที่ 5      การวิเคราะห multiple regression ของเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะ

ที่ศึกษา โดยวธิี stepwise 

Parameter Primer combination Partial R2  P 

 EcoRI MseI   

Ψt AGG CTC 0.085 0.006 

 AGG ACG 0.045 0.041 

Ψπ CAG CTC 0.083 0.011 

 GCA CAG 0.037 0.083 

 AAG ACA 0.031 0.108 
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เครื่องหมายโมเลกุลทัง้ 3 เครื่องหมายนีอ้ธิบายลกัษณะนี้ไดในระดับที่แตกตางกัน โดย CAG/CTC 

สามารถอธิบายไดมากที่สุด และสามารถอธิบายลกัษณะนี้รวมกนัได 15.1 เปอรเซ็นต 

เมื่อพิจารณา คา R2 ที่ใชในการอธิบายความสัมพันธระหวางเครื่องหมายโมเลกุลกบัความ

สามารถในการรักษาปริมาณน้ําในเซลล พบวา แตละเครื่องหมายใหคาคอนขางต่าํ แสดงวาเครื่อง

หมายโมเลกุลที่พบอธบิายลกัษณะนี้ไดระดับหนึง่เทานัน้ ซึง่มีความเปนไปไดสูง เนือ่งจากลกัษณะ

ที่ทาํการศึกษานี้เปนลักษณะทางปริมาณ ควบคุมดวยยนีหลายตัว และเปนผลจากการทํางาน

หลายระบบรวมกัน โดยทางทฤษฎีแลว อธบิายไดวายังมยีีนอืน่ ๆ ที่เกีย่วของ แตไมพบในการ

ทดลองนี้ หรือ เครื่องหมายโมเลกุลที่คนพบยังมีตําแหนงอยูหางจากยนี หากมีการวจิัยเพิ่มเติม 

เพื่อหาลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของคาพลังงานน้าํในพืช หรือเพื่อเพิ่มชนิดและ

จํานวนเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อหายนีทีเ่หลือ ก็จะสามารถอธิบายลกัษณะนี้ไดดียิ่งขึ้น ซึ่งก็จะทํา

ใหเกิดความแมนยาํ และสะดวกในการตรวจสอบสายพนัธุไดมากขึน้ เมื่อนําเครื่องหมายโมเลกุลนี้

ไปพัฒนาเปนไพรเมอรที่ใชในการคัดเลือก     

การศึกษาหาตําแหนงของยนีที่เกี่ยวของกบัความสามารถในการรักษาปริมาณน้าํในเซลล

ตอไป ในแงของการวิเคราะหดวยเครื่องหมาย AFLP ไมเหมาะทีจ่ะใชในการศึกษาประชากรขนาด

ใหญ เนื่องจากเทคนิค AFLP ใหแถบดีเอ็นเอจํานวนมาก การตรวจสอบตําแหนงที่แนนอนของแถบ

ดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นเพื่อใหคะแนน สามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได และในการคัดเลือกในกลุม

ประชากรจาํนวนมาก การใชเทคนิค AFLP จะเสยีคาใชจายและใชเวลาในการวิเคราะหมาก ดังนัน้

ทางเลือกหนึง่ในการใชประโยชน คือเปลี่ยนเครื่องหมาย AFLP เปนเครื่องหมายโมเลกุลเฉพาะ

ตําแหนงอยางงาย เชน CAPS (cleaved amplified polymorphic site) (Konieczny and 

Ausubel, 1993) หรือ SCAR (sequence characterised amplified region) (Paran and 

Michelmore 1993) ซึ่งสามารถใชในการคัดเลือกประชากรขนาดใหญได โดยการ clone และหา

ลําดับเบสของชิ้นดีเอ็นเอ เพือ่ใชออกแบบไพรเมอรที่จะใชในการตรวจสอบตําแหนงของยีนหรือ 

QTL ตอไป 

ในการศึกษายนีซึ่งสภาพแวดลอมที่มีผลตอการแสดงออกอยางมาก เชนลักษณะทนแลงนี้ 

เครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ชื่อมโยงกบัยนีประเภทนี้จะชวยใหทาํการคัดเลือกไดโดยปราศจากขอจํากดั

จากปจจยัสภาพแวดลอม ทาํไดในระยะแรกของการเจรญิเติบโตโดยทีต่นพืชยงัไมเผชิญกับสภาพ

เครียดตาง ๆ แตเนื่องจากการแสดงออกของยีนเพื่อตอบสนองตอสภาพเครียดเกิดขึ้นหลายรูปแบบ
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พรอมกัน และเกิดเปนกลไกที่พืชใชตอสูเพือ่ใหอยูรอดได ดังนัน้การคัดเลือกลักษณะเพียงลักษณะ

เดียวและกาํหนดวาเปนลกัษณะทีท่ําใหพชืทนแลงนัน้เปนสิ่งที่ไมสามารถใชคัดเลอืกไดจริง แตจํา

เปนตองมหีลายลักษณะที่สงเสริมใหพืชสามารถเจริญเตบิโตและใหผลผลิตไดในสภาพแลงนัน้ 

เปาหมายหนึ่งที่สําคัญของการหาเครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ชื่อมโยงกับลักษณะที่สําคญัตาง ๆ ทาง

การเกษตรนั้น ก็เพื่อส่ังสมลกัษณะทีเ่ปนประโยชนไว (pyramiding gene) เพื่อที่จะนํามาใชในการ

ปรับปรุงพันธุตอไปในอนาคต นอกจากนี้ควรมีการวางแผนการทดลอง และนําเอาการวิเคราะห

ทางสถิติเขามาชวยในการเกบ็ขอมูล เนื่องจากการศึกษาเรื่องทนแลง ตองเก็บขอมูลกบัประชากร

ขนาดใหญ ในหลายสภาพพืน้ที ่แลวนํามาเปรียบเทยีบผลกัน ดังนัน้ความสม่ําเสมอของสภาพ

ทดลองเปนปจจัยสําคัญในการไดขอมูลทีถู่กตอง เนื่องจากเปนลักษณะที่สภาพแวดลอมมีผลอยาง

มากตอการแสดงออกนัน่เอง 
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ภาพที่ 5     ตัวอยางแถบดีเอ็นเอของเครื่องหมาย AFLP (E-GCA/M-CAG) (ศรชี้) ที่เชื่อมโยงกับ 

ความสามารถในการรักษาคาพลงังานความเขมขนน้าํในใบไวไดสูงในประชากรออย

ลูกผสมชั่วที่ 2 พนัธุกาํแพงแสน 94-13  

413 bp. 

311 bp. 

500 bp. 
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สรุปผลการทดลอง 

จากการทดสอบพารามิเตอรที่สามารถใชคัดเลือกออยภายใตสภาพขาดน้ํา โดยเลือก

ศึกษาคาพลังงานน้าํในพืช ไดแก พลังงานศักยรวมของน้ําในใบ พลงังานความเขมขนน้ํา และพลงั

งานความดันของน้ํา สรุปไดวา 

1.  การวัดคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบ และพลงังานความเขมขนน้ํา สามารถใชเปน

พารามิเตอรทีใ่ชแยกความแตกตางระหวางออยพนัธุทนแลงและพนัธุออนแอตอสภาพแลงได 

2.  การใชสารละลายธาตุอาหารสูตร Hoagland รวมกับสารละลาย PEG เพือ่สรางภาวะ

ขาดน้ํา สามารถกําหนดระดบัการขาดน้าํใหกับพืชทดลองไดแมนยํา และพืชไดรับความเครียดจาก

การขาดน้าํสม่าํเสมอกวาการปลูกในดินหรือวัสดุปลูกพรอมกับงดน้ํา และประเมินระดับพลังงาน

น้ําในดินดวยเครื่องวัด (tensiometer)  

3.  การใชสารละลายธาตุอาหารรวมกับการเพิ่มความเขมขนของสารละลาย PEG ถึง

ระดับ 30 เปอรเซ็นต เปนสภาพที่เหมาะสมในการใชแยกความแตกตางระหวางออยพนัธุทนแลง

และพันธุออนแอตอสภาพแลงได โดยใชพารามเิตอรคือ การวดัคาพลังงานศักยรวมของน้าํในใบ 

และพลังงานความเขมขนน้าํ 

จากการตรวจสอบเครื่องหมายโมเลกุลทีเ่ชื่อมโยงกับความสามารถในการรักษาปริมาณ

น้ําในเซลล ไดแกลักษณะที่ใหคาพลงังานศักยรวมของน้าํในใบ และพลังงานความเขมขนน้ําใน

ระดับสูง โดยการวิเคราะห bulked segregant analysis และ selective genotyping พบวา  

1.  ลักษณะความสามารถในการรักษาคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบไวไดระดับสูง พบ 

2 เครื่องหมาย AFLP ที่เชื่อมโยงกบัลักษณะนี้ ไดแก เครื่องหมาย เครื่องหมาย AGG/CTC และ 

เครื่องหมาย AGG/ACG โดยมีอิทธพิลรวมที่อธิบายลกัษณะนี้ได 13 เปอรเซ็นต  

2.  ความสามารถในการรักษาคาพลังงานความเขมขนของน้ําไดระดบัสูง พบวามี 3 

เครื่องหมาย AFLP ที่เชื่อมโยงกับลักษณะนี้ คือ เครื่องหมาย CAG/CTC, AAG/ACA และเครื่อง

หมาย GCA/CAG และสามารถอธบิายลักษณะนี้รวมกนัได 15.1 เปอรเซ็นต 
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ตารางผนวกที่ 1  แสดงคาพลังงานศักยรวมของน้ําในใบกอนและหลงัการปรับขอมลู คาที่ใช   

ปรับขอมูลของแตละบลอค (r) และการฟนตัวหลังจากไดรับน้ํา (recovery)  

ในประชากร F2  (  = รอดชีวิต, = ตาย) 
Code block ψt r* ψt adjust recovery 
94-1 1 -2220 163 -2383  
94-2 1 -2760 163 -2923  
94-3 1 -2200 163 -2363  
94-4 1 -2100 163 -2263  
94-5 1 -2020 163 -2183  
94-6 1 -2280 163 -2443  
94-7 1 -1900 163 -2063  
94-8 1 -2080 163 -2243  
94-9 1 -1600 163 -1763  
94-10 1 -1740 163 -1903  
94-11 1 -2620 163 -2783  
94-13 2 -2600 -90 -2510  
94-14 2 -2880 -90 -2790  
94-15 2 -3400 -90 -3310  
94-16 2 -2200 -90 -2110  
94-17 2 -2040 -90 -1950  
94-19 2 -2000 -90 -1910  
94-20 2 -1700 -90 -1610  
94-25 3 -2520 -3 -2517  
94-26 3 -2200 -3 -2197  
94-27 3 -2640 -3 -2637  
94-28 3 -520 -3 -517  
94-29 3 -2820 -3 -2817  
94-30 3 -1920 -3 -1917  
94-31 3 -1900 -3 -1897  
94-32 3 -2180 -3 -2177  
94-33 3 -2500 -3 -2497  
94-34 3 -2180 -3 -2177  
94-35 3 -3000 -3 -2997  
94-36 3 -2460 -3 -2457  
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ตารางผนวกที่ 1    (ตอ)     
      

Code block ψt r* ψt adjust recovery 
94-37 4 -2480 -10 -2470  
94-38 4 -2100 -10 -2090  
94-39 4 -2400 -10 -2390  
94-40 4 -2820 -10 -2810  
94-41 4 -2300 -10 -2290  
94-42 4 -2400 -10 -2390  
94-43 4 -2100 -10 -2090  
94-44 4 -2400 -10 -2390  
94-45 4 -2400 -10 -2390  
94-46 4 -2080 -10 -2070  
94-47 4 -2380 -10 -2370  
94-48 4 -2020 -10 -2010  
94-49 5 -2200 -137 -2063  
94-50 5 -3040 -137 -2903  
94-51 5 -3240 -137 -3103  
94-52 5 -2020 -137 -1883  
94-53 5 -2100 -137 -1963  
94-55 5 -2140 -137 -2003  
94-56 5 -2160 -137 -2023  
94-57 5 -2400 -137 -2263  
94-58 5 -2880 -137 -2743  
94-59 5 -3200 -137 -3063  
94-60 5 -2980 -137 -2843  
94-61 6 -3420 -3 -3417  
94-62 6 -2800 -3 -2797  
94-63 6 -3700 -3 -3697  
94-64 6 -2040 -3 -2037  
94-65 6 -2400 -3 -2397  
94-66 6 -4000 -3 -3997  
94-67 6 -2380 -3 -2377  
94-68 6 -2680 -3 -2677  
94-69 6 -2660 -3 -2657  
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ตารางผนวกที่ 1    (ตอ)     
     

Code block ψt r* ψt adjust recovery 
94-70 6 -2640 -3 -2637  
94-71 6 -2300 -3 -2297  
94-72 6 -2200 -3 -2197  
94-73 7 -2420 123 -2543  
94-74 7 -2340 123 -2463  
94-75 7 -4000 123 -4123  
94-76 7 -2380 123 -2503  
94-77 7 -2380 123 -2503  
94-78 7 -2400 123 -2523  
94-79 7 -2300 123 -2423  
94-80 7 -2020 123 -2143  
94-81 7 -2120 123 -2243  
94-82 7 -2120 123 -2243  
94-83 7 -2640 123 -2763  
94-84 7 -2200 123 -2323  
94-85 8 -2240 -43 -2197  
94-86 8 -2200 -43 -2157  
94-87 8 -1940 -43 -1897  
94-88 8 -2380 -43 -2337  
94-89 8 -1980 -43 -1937  
94-90 8 -2120 -43 -2077  
94-92 8 -2300 -43 -2257  
94-95 8 -2280 -43 -2237  
94-96 8 -2120 -43 -2077  

 

* คาที่ใชปรับขอมูลของแตละบลอค (r) = (1/c) (B-M) 

   เมื่อ c  = พันธุมาตรฐาน (check varieties) 

        B = ผลรวมพนัธุมาตรฐานทุกพันธุในบลอค 

        M = ผลรวมคาเฉลี่ยของพันธุมาตรฐาน = G/b 

  เมื่อ  G = ผลรวมทัง้หมดของพนัธุมาตรฐาน 

   b = จํานวนบลอค    
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ตารางผนวกที่ 2  แสดงคาพลังงานความเขมขนของน้าํกอนและหลังการปรับขอมูล คาที่ใชปรับ

ขอมูลของแตละบลอค (r) และการฟนตัวหลังจากไดรับน้ํา (recovery)  

ในประชากร F2 (  = รอดชีวิต, = ตาย) 
 

Code block  ψπ r*  ψπ adjust recovery 
94-1 1 -2040 192 -2232  
94-2 1 -2290 192 -2482  
94-3 1 -1958 192 -2150  
94-4 1 -2265 192 -2457  
94-5 1 -2373 192 -2565  
94-6 1 -2015 192 -2207  
94-7 1 -1870 192 -2062  
94-8 1 -1903 192 -2095  
94-9 1 -1510 192 -1702  
94-10 1 -1690 192 -1882  
94-11 1 -2788 192 -2980  
94-13 2 -2503 76 -2579  
94-14 2 -3888 76 -3964  
94-15 2 วัดคาไมได    
94-16 2 วัดคาไมได    
94-17 2 -2030 76 -2106  
94-19 2 -3008 76 -3084  
94-20 2 -1828 76 -1904  
94-26 3 -2003 95 -2097  
94-27 3 -2225 95 -2320  
94-28 3 -788 95 -882  
94-29 3 วัดคาไมได 95 -95  
94-30 3 -2033 95 -2127  
94-31 3 -1625 95 -1720  
94-32 3 -3685 95 -3780  
94-33 3 -2295 95 -2390  
94-34 3 -2350 95 -2445  
94-35 3 -1345 95 -1440  
94-36 3 -2693 95 -2787  
94-37 4 -2268 -93 -2175  
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ตารางผนวกที่ 2    (ตอ)     
      

Code block  ψπ r*  ψπ adjust recovery 
94-38 4 -3193 -93 -3100  
94-39 4 -2560 -93 -2467  
94-40 4 -2828 -93 -2735  
94-41 4 -1865 -93 -1772  
94-42 4 -2298 -93 -2205  
94-43 4 -2038 -93 -1945  
94-44 4 -3495 -93 -3402  
94-45 4 -2188 -93 -2095  
94-46 4 -2360 -93 -2267  
94-47 4 -2980 -93 -2887  
94-48 4 -2170 -93 -2077  
94-49 5 -2483 28 -2511  
94-50 5 -2550 28 -2578  
94-51 5 -2945 28 -2973  
94-52 5 -2378 28 -2406  
94-53 5 -2930 28 -2958  
94-55 5 -2278 28 -2306  
94-56 5 -2243 28 -2271  
94-57 5 -2200 28 -2228  
94-58 5 -3258 28 -3286  
94-59 5 -2513 28 -2541  
94-60 5 -2035 28 -2063  
94-61 6 วัดคาไมได 30   
94-62 6 -2235 30 -2265  
94-63 6 วัดคาไมได 30   
94-64 6 -2355 30 -2385  
94-65 6 -2215 30 -2245  
94-66 6 วัดคาไมได 30   
94-67 6 -2908 30 -2938  
94-68 6 วัดคาไมได 30   
94-69 6 -2270 30 -2300  
94-70 6 -2295 30 -2325  
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ตารางผนวกที่ 2    (ตอ)     
      

Code block  ψπ  r*  ψπ adjust recovery 
94-71 6 -3540 30 -3570  
94-72 6 -1788 30 -1818  
94-73 7 -2163 -205 -1957  
94-74 7 -2340 -205 -2135  
94-75 7 วัดคาไมได -205   
94-76 7 -2510 -205 -2305  
94-77 7 -2318 -205 -2112  
94-78 7 -2028 -205 -1822  
94-79 7 -2275 -205 -2070  
94-80 7 -2548 -205 -2342  
94-81 7 -2115 -205 -1910  
94-82 7 -1950 -205 -1745  
94-83 7 -2013 -205 -1807  
94-84 7 -2170 -205 -1965  
94-85 8 -2473 -124 -2349  
94-86 8 -1968 -124 -1844  
94-87 8 -2155 -124 -2031  
94-88 8 -2140 -124 -2016  
94-89 8 -2255 -124 -2131  
94-90 8 -1988 -124 -1864  
94-92 8 -4168 -124 -4044  
94-95 8 -2460 -124 -2336  
94-96 8 -2550 -124 -2426  

 

* คาที่ใชปรับขอมูลของแตละบลอค (r) = (1/c) (B-M) 

   เมื่อ c = พันธุมาตรฐาน (check varieties) 

        B = ผลรวมพันธุมาตรฐานทุกพันธุในบลอค 

       M = ผลรวมคาเฉลี่ยของพันธุมาตรฐาน = G/b 

  เมื่อ  G = ผลรวมทั้งหมดของพันธุมาตรฐาน 

    b = จํานวนบลอค    
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ตารางผนวกที่ 3  การใหคะแนนของเครื่องหมายโมเลกุล AGG_ACG และ AGG_CTC  

ของประชากร F2 
 

Code  Agg_ACg Agg_CTC 

89-20 A A 

94-1 B A 

94-2 A B 

94-3 B B 

94-4 A B 

94-5 A A 

94-6 A B 

94-7 B A 

94-8 A A 

94-9 B B 

94-10 A B 

94-11 A B 

94-13 B B 

94-14 A B 

94-15 A A 

94-16 A B 

94-17 A A 

94-19 B A 

94-20 A A 

94-25 A A 

94-26 A B 

94-27 A B 

94-28 B A 

94-29 A B 

94-30 B A 

94-31 A B 

94-32 B B 

94-33 B B 
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ตารางผนวกที่ 3     (ตอ)   

   

Code F2 Agg_ACg Agg_CTC 

94-34 A A 

94-35 B B 

94-36 A B 

94-37 A B 

94-38 A A 

94-39 A B 

94-40 A B 

94-41 A A 

94-42 A B 

94-43 A B 

94-44 A A 

94-45 A B 

94-46 A B 

94-47 A B 

94-48 B A 

94-49 B A 

94-50 A B 

94-51 A B 

94-52 A A 

94-53 B B 

94-55 A B 

94-56 A A 

94-57 A A 

94-58 A B 

94-59 A A 

94-60 B B 

94-61 A B 

94-62 A B 

94-63 A B 

94-64 B A 
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ตารางผนวกที่ 3     (ตอ) 
 

Code F2 Agg_ACg Agg_CTC 

94-65 B A 

94-66 A B 

94-67 A B 

94-68 A B 

94-69 A A 

94-70 B B 

94-71 A A 

94-72 A B 

94-73 A B 

94-74 A A 

94-75 A B 

94-76 A A 

94-77 A B 

94-78 A A 

94-79 A B 

94-80 A A 

94-81 A B 

94-82 A B 

94-83 A B 

94-84 A B 

94-85 A B 

94-86 A A 

94-87 A B 

94-88 A B 

94-89 B B 

94-90 A B 

94-92 A A 

94-95 B A 

94-96 A A 

* “A” มีแถบดีเอ็นเอเหมือนโคลนพันธุ 89-1-20 และ “B” มีแถบดีเอ็นเอไมเหมือนโคลนพันธุ 89-1-20  
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ตารางผนวกที่ 4    การใหคะแนนของเครื่องหมายโมเลกลุ CAG_CTC, AAG_ACA และ  

GCA_CAG ของประชากร F2 

 

Code F2 CAG_CTC AAG_ACA GCA_CAG 

89-20 A A A 

94-1 A B A 

94-2 B B A 

94-3 B B B 

94-4 B B A 

94-5 B A B 

94-6 B B A 

94-7 A A B 

94-8 A B A 

94-9 B B B 

94-10 A B B 

94-11 B A A 

94-13 B B A 

94-14 B A A 

94-15 วัดคาไมได   

94-16 วัดคาไมได   

94-17 B A A 

94-19 A A A 

94-20 B A A 

94-25 วัดคาไมได   

94-26 B A B 

94-27 B A A 

94-28 A B B 

94-29 วัดคาไมได   

94-30 B B A 

94-31 A B A 

94-32 B A A 

94-33 A B B 
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ตารางผนวกที่ 4    (ตอ)   

    

Code F2 CAg_CTC AAg_ACA GCB_CBg 

94-34 B A A 

94-35 A A B 

94-36 B A A 

94-37 B B A 

94-38 A A A 

94-39 B B A 

94-40 B B A 

94-41 A B A 

94-42 A A B 

94-43 A A B 

94-44 B A A 

94-45 B A A 

94-46 B A A 

94-47 A B B 

94-48 B A A 

94-49 B A B 

94-50 B A B 

94-51 B A A 

94-52 B A B 

94-53 B B B 

94-55 B A B 

94-56 B A B 

94-57 B A A 

94-58 B A A 

94-59 B B B 

94-60 B A A 

94-61 วัดคาไมได   

94-62 B A A 

94-63 วัดคาไมได   

94-64 A B B 
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ตารางผนวกที่ 4   (ตอ) 
  

Code F2 CAg_CTC AAg_ACA GCB_CBg 

94-65 B A A 

94-66 วัดคาไมได   

94-67 B A A 

94-68 วัดคาไมได   

94-69 A A B 

94-70 B A B 

94-71 B A A 

94-72 A B B 

94-73 B B B 

94-74 A B B 

94-75 วัดคาไมได   

94-76 B A A 

94-77 A B B 

94-78 A A B 

94-79 B A A 

94-80 B B B 

94-81 B B A 

94-82 B B A 

94-83 B B B 

94-84 A B A 

94-85 B A A 

94-86 B B A 

94-87 B B A 

94-88 A B A 

94-89 B B A 

94-90 B A A 

94-92 B B A 

94-95 B A A 

94-96 B B A 

* “A” มีแถบดีเอ็นเอเหมือนโคลนพันธุ 89-1-20 และ “B” มีแถบดีเอ็นเอไมเหมือนโคลนพันธุ 89-1-20 
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