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บทคัดย่อ
อุณหภูมแิ ป้ งสุกเป็ นตัวกําหนดระยะเวลาในการหุงต้ม โดยข้าวทีมE อี ุณหภูมแิ ป้ งสุกตํEาใช้ระยะเวลาใน
การหุงต้มน้ อยกว่าข้าวทีEมอี ุณหภูมแิ ป้ งสุกสูง นอกจากนีFยงั มีผลต่อลักษณะเนืFอสัมผัสของข้าวสุกด้วย ยีน
SSIIa ควบคุมลักษณะอุณหภูมแิ ป้ งสุกของข้าว โดยการแทนทีเE บสทีตE ําแหน่ ง 4,198 (G/A) และ 4,329-4,330
(GC/TT) ในเอกซอน 8 มีผลมากต่ออุณหภูมแิ ป้ งสุก ในงานวิจยั นีFได้ออกแบบไพรเมอร์เพืEอตรวจสอบสนิปส์ทEี
ตําแหน่ ง 4,198 โดยวิธเี ตตระไพรเมอร์ เออาร์เอ็มเอส พีซอี าร์ พบว่าไพรเมอร์ทEเี ปลีEยนแปลงเบสทีE 3 จาก
ปลาย 3′ ให้ผลการตรวจสอบทีEชดั เจน เมืEอใช้ไพรเมอร์ทEอี อกแบบใหม่นFีตรวจสอบสนิปส์ในตําแหน่ ง 4,198
และไพรเมอร์ทมEี รี ายงานมาก่อนตรวจสอบสนิปส์ตําแหน่ ง 4,329-4,330 ในข้าวไทย 69 พันธุ์ และข้าวญีปE ่ ุน 3
พันธุ์ พบว่าสนิปส์ตําแหน่ ง 4,198 ในข้าวไทยเป็ น G เท่านันF และในข้าวญีEป่ ุน 2 พันธุ์ เป็ น A ส่วนสนิปส์
ตําแหน่ ง 4,329-4,330 พบทังF GC และ TT และให้ผลการทดลองเหมือนกับการหาลําดับเบส รูปแบบสนิปส์
GC/TT มีความสัมพันธ์กบั อุณหภูมแิ ป้ งสุกของข้าวไทยทีปE ลูกทังF ในฤดูนาปี และนาปรัง โดยข้าวทีมE สี นิปส์ GC
มีอุณหภูมแิ ป้ งสุกสูงกว่าข้าวทีมE สี นิปส์ TT อย่างมีนยั สําคัญ ดังนันF จึงสามารถใช้ไพรเมอร์ในงานวิจยั นีFคดั เลือก
ข้าวไทยทีมE อี ุณหภูมแิ ป้ งสุกทีเE หมาะสมได้
คําสําคัญ: ข้าว; เครืEองหมายสนิปส์; เตตระไพรเมอร์ เออาร์เอ็มเอส พีซอี าร์; ยีน SSIIa; อุณหภูมแิ ป้ งสุก
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Abstract
Gelatinization temperature determines the time required for cooking rice. Low gelatinization
temperature rice needs less cooking time than the high gelatinization temperature ones. Furthermore,
gelatinization temperature affects cooked rice texture. SSIIa gene controls gelatinization temperature
in rice. Base substitutions in SSIIa gene at positions 4,198 (G/A) and 4,329-4,330 (GC/TT) of 8th exon
have been found to be responsible for gelatinization temperature. In this research, primers for SNP
detection at position 4,198 using tetra-primer ARMS-PCR method were developed. The results showed
that primers with change in third base from 3’ end could be used to clearly identify SNP at position
4,198. When the newly developed primers for detecting SNP at position 4,198 and the formerly reported
primers to detect SNP at position 4,329-4,330 were used in 69 Thai and 3 Japanese rice, G allele at
position 4,198 was detected in all Thai rice tested, while A allele was found in two Japanese rice. At
position 4,329-4,330, GC and TT alleles were found. The SNPs detection by tetra-primer ARMS-PCR
method were confirmed and found to be consistent with sequencing analysis results. Correlations
between GC/TT SNP and gelatinization temperature were found in Thai rice grown in season and off
season. Rice with GC SNP had significantly higher gelatinization temperature than those with TT SNP.
Therefore, the SNP markers used in this research would be applied in marker-assisted selection for
Thai rice with proper gelatinization temperature.
Keyword: rice; SNPs; tetra-primer ARMS-PCR; SSIIa gene; gelatinization temperature

1. คํานํา

แป้ งสุกตํEาจะใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการทําให้สุก
การลดอุณหภูมแิ ป้ งสุกให้ตEําลงจะช่วยประหยัดเวลา
ในการหุงต้มเฉลีEยประมาณ 4 นาที ซึEงช่วยลดการ
ใช้พลังงานได้เป็ นอย่างมาก เมืEอคํานึงถึงการหุงข้าว
ของหลายล้านครัวเรือนทัวโลก
E
(Fitzgerald et al.,
2009) นอกจากนีFอุณหภูมแิ ป้ งสุกยังมีผลต่อลักษณะ
เนืFอสัมผัสของข้าวสุก โดยข้าวทีใE ช้เวลาในการหุงต้ม
น า น จ ะ ดู ด นํF า ม าก และ ทํ า ใ ห้ ค ว าม แน่ นเนืF อ
(firmness) ของข้ า วตํE า ด้ ว ย ข้ า วทีE มี ป ริ ม าณอะ
ไมโลสตํEาจึงควรมีอุณหภูมแิ ป้ งสุกตํEา ซึงE จะไม่ทาํ ให้
ข้าวแฉะ (งามชืEน, 2547)
อุณหภูมแิ ป้ งสุกของข้าวถูกควบคุมด้วยยีน
Starch synthase IIa (SSIIa) ซึE ง ประกอบด้ ว ย 8
เอกซอน 7 อินทรอน มีความยาวทังF สินF 4,422 คู่เบส
(Bao et al., 2006) ซึงE มีผลต่ออุณหภูมแิ ป้ งสุกทังF ใน

ข้าวเป็ นพืช อาหารหลักและพืชเศรษฐกิจทีE
สําคัญของประเทศไทย และมีผลผลิตประมาณปี ละ
25 ล้านตัน (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2560) ข้าว
ยังเป็ นพืชอาหารทีสE าํ คัญของโลก โดยพลังงานจาก
ข้าวคิดเป็ น 21 % ของปริมาณพลังงานทีไE ด้จากการ
บริโภคอาหารของคนทังF โลก และคิดเป็ น 76 % ของ
ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนันF ในแต่ละวันจึงมี
การใช้พลังงานในการหุงข้าวปริมาณมาก สิงE ทีมE ผี ล
ต่อระยะเวลาในการหุงข้าว คืออุณหภูมแิ ป้ งสุกของ
ข้ า ว ซึE ง อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง 55-85 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส
(Fitzgerald et al., 2009) ระยะเวลาการต้ ม เมล็ด
ข้าวให้สุก คือ ประมาณ 12-24 นาที หรือมากกว่า
(งามชืEน , 2547) ข้า วทีEมีอุ ณ หภู มิแ ป้ ง สุ ก สูง จะใช้
ระยะเวลานานในการต้มให้สุก ส่วนข้าวทีมE อี ุณหภูมิ
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ของข้าวทําให้มกี ารออกแบบไพรเมอร์เพืEอช่วยใน
การคัดเลือกพันธุข์ า้ วสําหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์
เพืEอให้ได้ขา้ วทีEมอี ุณหภูมแิ ป้ งสุกทีEต้องการ โดยมี
การออกแบบไพรเมอร์ เ พืE อ ใช้ ต รวจสอบสนิ ป ส์
ตําแหน่ ง 4,329-4,330 เพียงอย่างเดียว (Jin et al.,
2010) และไพรเมอร์ทใEี ช้ในการคัดเลือกทังF ตําแหน่ง
4,198 และ 4,329-4,330 (Lu et al., 2010) อย่างไร
ก็ต าม สํา หรับ การคัด เลือ กตํ า แหน่ ง 4,198 เป็ น
เ ค รืE อ ง ห ม า ย โ ม เ ล กุ ล แ บ บ CAPS (cleaved
amplified polymorphic sequences) ซึEงต้องใช้การ
ตัด ด้ว ยเอนไซม์ตัด จํา เพาะหลัง จากเพิEม ปริม าณ
ดีเ อ็น เอด้ว ยวิธีพีซีอ าร์ จึง มีค่ า ใช้จ่ า ยสูง และใช้
เวลานาน ดังนันF ในการทดลองนีFจึงมีวตั ถุ ประสงค์
เพืEอออกแบบไพรเมอร์สาํ หรับตรวจสอบสนิปส์ของ
ยีน SSIIa ในตําแหน่ง 4,198 ให้สะดวกขึนF โดยใช้วธิ ี
tetra - primer ARMS - PCR (tetra-primer
amplification refractory mutation systempolymerase chain reaction) ซึEงไม่ต้องใช้เอนไซม์
ตัดจําเพาะ รวมถึงการตรวจสอบสนิปส์ของยีนทังF
ตําแหน่ ง 4,198 และ 4,329-4,330 ในข้าวไทยพันธุ์
ต่ าง ๆ และการทดสอบความสัมพันธ์ของรูปแบบ
สนิปส์ต่าง ๆ กับอุณหภูมิแป้ งสุกในข้าวไทย เพืEอ
เป็ นข้อมูลในการคัดเลือกข้าวเพืEอปรับปรุงพันธุข์ า้ ว
ให้มอี ุณหภูมแิ ป้ งสุกทีเE หมาะสมต่อไป

ข้าวจาโปนิกาและอินดิกา (Shu et al., 2006) รวมทังF
ข้ า ว เ ห นี ย ว ด้ ว ย (Xu et al., 2013) เ มืE อ ศึ ก ษ า
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งอุ ณ หภู มิแ ป้ ง สุ ก กับ ความ
แปรปรวนของนิวคลีโอไทด์ในตําแหน่ งต่าง ๆ ของ
ยีน SSIIa พบว่าการเปลีEยนแปลงลําดับเบสจาก A
เป็ น G ในตํ า แหน่ ง 4,198 และ GC เป็ น TT ใน
ตําแหน่ง 4,329-4,330 (เทียบกับลําดับนิวคลีโอไทด์
หมายเลข AY423717 ในฐานข้อมูล GenBank) ใน
เอกซอน 8 มีผ ลต่ อ อุ ณ หภู มิแ ป้ ง สุก ของข้า วมาก
ทีสE ดุ (Bao et al., 2006)
การเปลียE นแปลงลําดับเบสจาก G เป็ น A ใน
ตําแหน่ ง 4,198 ทําให้เกิดการเปลียE นแปลงกรดอะมิ
โนจากวาลีนเป็ นเมทไธโอนีน ส่วนการเปลียE นแปลง
ลํ า ดั บ เบสในตํ า แหน่ ง 4,329 ไม่ ทํ า ให้ เ กิ ด การ
เปลียE นแปลงกรดอะมิโน แต่การเปลียE นแปลงลําดับ
เบสในตําแหน่ ง 4,330 จาก C เป็ น T ทําให้เกิดการ
เปลีEย นแปลงกรดอะมิโ นจากลิว ซีน เป็ นฟี นิ ล อะ
ลานีน โปรตีน SSIIa ทําหน้าทีEในการต่อสายแขนง
พอลิเมอร์ของอะไมโลเพคตินให้ยาวขึนF ดังนันF การ
เปลีEย นแปลงกรดอะมิโ นมีผ ลต่ อ การทํ า งานของ
โปรตีน SSIIa จึงมีผลต่อโครงสร้างของอะไมโลเพ
คติ น และอุ ณ หภู มิ แ ป้ งสุ ก ของข้ า ว โดยถ้ า ใน
ตํ า แหน่ ง 4,198 เป็ น A ไม่ ว่ า ในตํ า แหน่ ง 4,3294,330 จะเป็ นเบสใดก็ตาม ข้าวจะมีอุณหภูมแิ ป้ งสุก
ตํEา แต่ถา้ ในตําแหน่ง 4,198 เป็ น G อุณหภูมแิ ป้ งสุก
จะขึนF อยู่กบั เบสตําแหน่ ง 4,329-4,330 ถ้าเป็ น GC
จะมีอุณหภูมแิ ป้ งสุกปานกลางถึงสูง แต่หากเป็ น TT
จะมีอุ ณ หภู มิแป้ งสุกตํE า (Nakamura et al., 2005;
Bao et al., 2006) การทดสอบอุณหภูมแิ ป้ งสุกของ
ข้าวสามารถวัดโดยทางอ้อมจากระดับการสลายตัว
ในด่ า ง (1.7 % KOH) ถ้ า เมล็ด ข้า วสลายตัว ได้ดี
แสดงว่ามีอุณหภูมิแป้ งสุกตํEา แต่ ถ้าสลายตัวน้ อ ย
หรื อ ไม่ ส ลายตั ว แสดงว่ า มี อุ ณ หภู มิ แ ป้ งสุ ก สู ง
(Juliano and Villareal, 1993)
การค้นพบสนิปส์ ซึงE มีผลต่ออุณหภูมแิ ป้ งสุก

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การตรวจสอบสนิ ปส์ข องยี น SSIIa
โดยวิ ธี tetra-primer ARMS-PCR
การตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ในแต่
ละตํ า แหน่ ง ใช้วิธี tetra-primer ARMS-PCR ซึEง ใช้
ไพรเมอร์ 2 คู่ คือ คู่นอกและคู่ใน โดยไพรเมอร์ค่ใู น
ต้องมีความจําเพาะกับสนิปส์แต่ละรูปแบบ ดังรูปทีE
1 การตรวจสอบสนิปส์ในตําแหน่ ง 4,329-4,330 ใช้
ไพรเมอร์คู่นอกและคู่ใน ซึงE ได้จากการรายงานของ
Lu et al. (2010) ส่ ว นไพรเมอร์สํา หรับ ตรวจสอบ
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สนิปส์ตําแหน่ ง 4,198 ใช้ไพรเมอร์ค่นู อกเหมือนกับ
การตรวจสอบในตํ า แหน่ ง 4,329-4,330 แต่ ไ ด้
ออกแบบไพรเมอร์ค่ใู นทังF หมด 4 แบบ ได้แก่ แบบทีE

ไม่มีการเปลีEยนแปลงเบส แบบทีEเปลีEยนแปลงเบส
ตําแหน่ งทีE 2 (*2) ตําแหน่ งทีE 3 (*3) และตําแหน่ งทีE
3 และ 4 (*3, *4) นับจากปลาย 3′ ดังตารางทีE 1

รูปที 1 ตําแหน่งการเข้าจับของไพรเมอร์เพืEอตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ไพรเมอร์ค่นู อก ได้แก่ NF1 และ
NR2 ไพรเมอร์คู่ใ นสํา หรับ ตรวจสอบตํ า แหน่ ง 4,329-4,330 ได้แ ก่ F22 และ R21 ไพรเมอร์คู่ใ น
สําหรับตรวจสอบตําแหน่ ง 4,198 ได้แก่ 4,198 G (F) และ 4,198 A (R) * หมายถึง ตําแหน่ งทีมE กี าร
เปลียE นแปลงเบส (ดัดแปลงจาก Lu et al., 2010)
2.1.1 พันธุข์ า้ วทีใE ช้ทดสอบไพรเมอร์เพืEอ
ตรวจสอบสนิปส์ตําแหน่ง 4,198
การตรวจเอกสารพบว่าข้าวส่วนใหญ่
มีสนิปส์ตําแหน่ ง 4,198 เป็ น G แต่มขี า้ วญีEป่ ุนบาง
พัน ธุ์ เช่ น Nipponbare มีส นิ ป ส์เ ป็ น A ดัง นั นF จึง
ทดสอบไพรเมอร์ทงั F 4 คู่ กับข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ

105 และ Nipponbare โดยทํา ปฏิกิริย าพีซีอ าร์ใ น
ปริมาตรรวม 10 ไมโครลิตร ซึงE ประกอบด้วยดีเอ็นเอ
ประมาณ 20 นาโนกรัม ไพรเมอร์ 4 ไพรเมอร์
ความเข้มข้นไพรเมอร์ละ 0.5 ไมโครโมลาร์ และสาร
สะลาย 1 เท่าของ 2X MyTaq HS Red mix (Bioline,
United Kingdom)
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ตารางที 1 ไพรเมอร์ทใEี ช้สาํ หรับตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa
ตําแหน่ง
ชนิด
ไพรเมอร์
สนิปส์
คูน่ อก (ตรวจสนิปส์
และหาลําดับเบส)
GC
คูใ่ น (ตรวจสนิปส์
ตําแหน่ง 4,329-4,330) TT
G
A
G
คูใ่ น
A
(ตรวจสนิปส์ตาํ แหน่ง
G
4,198)
A
G
A

ชืEอไพรเมอร์

ลําดับเบส (จาก 5′ ไป 3′)

NF1
NR2
F22
R21
4,198 (F)
4,198 (R)
4,198 (F)*2
4,198 (R)*2
4,198 (F)*3
4,198 (R)*3
4,198 (F)*3, *4
4,198 (R)*3, *4

CGAGGCGCAGCACAACAG
GGCCGTGCAGATCTTAACCAT
CAAGGAGAGCTGGAGGGGGC
ACATGCCGCGCACCTGGAAA
TCGGCGGGCTGAGGGACACCG
AACGGGTCGAACGCCGACAT
TCGGCGGGCTGAGGGACACAG
AACGGGTCGAACGCCGACCT
TCGGCGGGCTGAGGGACAACG
AACGGGTCGAACGCCGAAAT
TCGGCGGGCTGAGGGACTACG
AACGGGTCGAACGCCGTAAT

Ta
60
65
60
60
60
60

ขนาด
ดีเอ็นเอ

ทีมE า

Lu et al.,
2010
540, 843 Lu et al.,
341, 843 2010
683, 843 งานวิจยั นีF
210, 843
683, 843 งานวิจยั นีF
210, 843
683, 843 งานวิจยั นีF
210, 843
683, 843 งานวิจยั นีF
210, 843
843

หมายเหตุ : เบสทีถE ูกเปลียE นแปลง คือ เบสทีเE ป็ นตัวหนาและขีดเส้นใต้
ไพรเมอร์ค่ใู นแต่ละคู่
2.2 การตรวจสอบสนิ ปส์ข องยี น SSIIa
โดยการหาลําดับเบส
เพืE อ ยื น ยั น ว่ า แถบดี เ อ็ น เอทีE มี ค วาม
แตกต่ า งกัน มีส นิ ป ส์ทEีแ ตกต่ า งกัน จริง หรือ ไม่ จึง
ตรวจสอบลําดับเบสของยีน SSIIa ในข้าวทีมE ขี นาด
แถบดีเอ็นเอแตกต่างกัน โดยตรวจสอบในข้าวไทย
จํานวน 46 พันธุ์ และข้าวญีEป่ ุนจํานวน 2 พันธุ์ ทํา
ปฏิกริ ยิ าพีซอี าร์ในปริมาตรรวม 20 ไมโครลิตร ซึEง
ประกอบด้ ว ย ดี เ อ็ น เอประมาณ 80 นาโนกรัม
ไพรเมอร์ NF1 และ NR2 อย่างละ 0.5 ไมโครโมลาร์
และสารสะลาย 1 เท่า ของ 2X Thermo Sciencetific
Phusion High Fidelity PCR Master Mix (Thermo
Fisher Scientific, USA)
ขั F น ต อ น ก า ร ทํ า ป ฏิ กิ ริ ย า พี ซี อ า ร์
ประกอบด้วย (1) บ่มทีEอุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส
30 วิ น าที จํ า นวน 1 รอบ (2) บ่ ม ทีE อุ ณ หภู มิ 98
องศาเซลเซี ย ส 10 วิ น าที อุ ณ หภู มิ 58 องศา

ขั นF ตอนการทํ า ปฏิ กิ ริ ย าพี ซี อ าร์
ประกอบด้วย (1) บ่มทีEอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส
1 นาที จํานวน 1 รอบ (2) บ่มทีEอุณหภูมิ 95 องศา
เซลเซียส 15 วินาที จากนันF บ่มทีอE ุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส 15 วินาที และอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส
10 วิ น าที ในขันF ตอนทีE 2 ทํ า 30 รอบ (3) บ่ ม ทีE
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 5 นาที
ตรวจสอบขนาดแถบดีเ อ็น เอด้ว ย
วิธอี ะกาโรสเจลอิเล็คโทรฟอรีซสิ โดยใช้เจลเข้มข้น
1.5 เปอร์เซ็นต์ ความต่างศักย์ไฟฟ้ า 100 โวลต์ และ
บัฟเฟอร์ 0.5X TBE
2.1.2 พันธุข์ า้ วทีใE ช้ตรวจสอบสนิปส์ของ
ยีน SSIIa
ตรวจสอบสนิ ป ส์ข องยีน SSIIa ทังF
ตํ า แหน่ ง 4,198 และ 4,329-4,330 ในข้ า วไทย
จํานวน 69 พันธุ์ และข้าวญีEป่ ุนจํานวน 3 พันธุ์ ดัง
ตารางทีE 3 โดยทําปฏิกริ ยิ าพีซอี าร์เช่นเดียวกับใน
ข้อ 2.1.1 แต่จะเปลียE นอุณหภูมใิ ห้เหมาะสมสําหรับ
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ปรัง (ธันวาคม 2558 - เมษายน 2559) จํานวน 40
พัน ธุ์ มีข นั F ตอนดัง นีF สุ่ม เมล็ด ข้า วสารพัน ธุ์ล ะ 18
เมล็ด แบ่งใส่ในจานพลาสติกใส จํานวน 3 จาน จาน
ละ 6 เมล็ด เติมสารละลายโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์
(KOH) 1.7 % ลงในจานพลาสติก จานละ 25 มิลลิ
ลิตร ให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจมอยู่ในสารละลายและให้
แต่ ล ะเมล็ ด อยู่ ห่ า งกัน พอสมควร ปิ ดฝาทิFง ไว้ ทEี
อุ ณ หภู มิห้ อ ง โดยไม่ ข ยับ ภาชนะ เป็ นเวลา 23
ชัวโมง
E
ตรวจระดับการสลายของเมล็ดข้าวในด่า ง
โดยแบ่งเป็ น 7 ระดับ ดังตารางทีE 2

เซลเซียส 10 วินาที และอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส
30 วิ น าที ในขันF ตอนทีE 2 ทํ า 30 รอบ (3) บ่ ม ทีE
อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส 2 นาที จากนันF ส่งผล
ผลิ ต พี ซี อ าร์ ไ ปหาลํ า ดั บ เบสทีE บ ริ ษั ท 1st Base
(Malaysia)
2.3 การศึกษาอุณหภูมิแป้ งสุกในข้าวไทย
วิธศี กึ ษาอุณหภูมแิ ป้ งสุกในข้าวดัดแปลง
จากวิ ธี ข องมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรและอาหาร
แห่ ง ชาติ เรืEอ งข้า วหอมไทย (มกอช 4000-2546)
โดยศึกษาในข้าวไทยทีEปลูกในฤดูนาปี (มิถุนายน
2559 - ธันวาคม 2559) จํานวน 39 พันธุ์ และฤดูนา

ตารางที 2 ระดับการสลายของเมล็ดข้าวในด่าง (งามชืEน, 2547)
ระดับการสลาย
ลักษณะการสลายของเมล็ดข้าวในด่าง
ของเมล็ดข้าว
1
ลักษณะของเมล็ดข้าวไม่เปลียE นแปลง
2
เมล็ดข้าวพองตัว
3
เมล็ด ข้า วพองตัว และมีแ ป้ ง กระจายออกมาจากบางส่ว นของ
เมล็ดข้าว
4
เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้ งกระจายออกมารอบเมล็ดข้าวเป็ น
บริเวณกว้าง
5
ผิวของเมล็ดข้าวปริทางขวางหรือทางยาวและมีแป้ ง กระจาย
ออกมารอบเมล็ดเป็ นบริเวณกว้าง
6
เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทังF เมล็ด มีลกั ษณะเป็ นเมือกขุน่ ขาว
7
เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทังF เมล็ดและมีลกั ษณะเป็ นแป้ งเปี ยกใส

อุณหภูมิ ระยะเวลา
แป้ งสุก
หุงต้ม
สูง
(>75 oซ)

>24
นาที

ปานกลาง
(70-74 oซ)

17-24
นาที

ตํEา
(< 69 oซ)

12-17
นาที

3. ผลการวิ จยั

2.4 การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
รูปแบบสนิ ปส์ของยีน SSIIa กับอุณหภูมิแป้ งสุก
ของข้าวไทย
เปรีย บเทีย บระดับ การสลายตัว ในด่ า ง
ของเมล็ดข้าวระหว่างข้าวทีEมสี นิปส์ของยีน SSIIa
แตกต่างกัน ด้วยวิธี Wilcoxon test โดยใช้โปรแกรม
R (R core team, 2013) ทังF ในข้าวนาปี และนาปรัง

3.1 การทดสอบไพรเมอร์เพือตรวจสอบ
สนิ ปส์ตาํ แหน่ ง 4,198
การทดสอบไพรเมอร์ เ พืE อ ตรวจสอบ
สนิปส์ในตําแหน่ ง 4,198 ในข้าวไทยพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 ซึE ง มี สนิ ป ส์ G และข้ า วญีE ป่ ุ นพั น ธุ์
Nipponbare ซึEงมีสนิปส์ A พบว่าไพรเมอร์ทEใี ห้ผล
การตรวจสอบสนิปส์ทถEี ูกต้องและชัดเจนทีสE ดุ ได้แก่
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ไพรเมอร์ 4,198 (F,R)*3 ซึงE มีการเปลียE นแปลงเบส
ตําแหน่ งทีE 3 นับจากปลาย 3′ โดยในข้าวขาวดอก
มะลิ 105 ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาดประมาณ 700 คู่
เบส และข้ า ว Nipponbare ปรากฏแถบดี เ อ็น เอ
ขนาดประมาณ 200 คู่เบส ซึEงแสดงถึงการมีสนิปส์

G และ A ตามลําดับ (รูปทีE 2) ดังนันF ไพรเมอร์ 4,198
(F)*3 และ 4,198 (R)*3 จึงเหมาะสมในการใช้เป็ น
ไพรเมอร์คู่ในเพืEอตรวจสอบสนิปส์ตําแหน่ ง 4,198
ของยีน SSIIa ในข้าว

รูปที 2 ผลการทดสอบไพรเมอร์เพืEอตรวจสอบสนิปส์ตําแหน่ ง 4,198 [M คือ ดีเอ็นเอมาตรฐาน (GeneRuler
100 bp DNA Ladder Plus, Thermo Sciencetific, USA), 1-4 คือ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (สนิปส์ G),
5-8 คือ ข้าวญีEป่ ุน Nipponbare (สนิปส์ A) ในข้าวแต่ละพันธุใ์ ช้ไพรเมอร์คู่นอก ได้แก่ NF1 และ NR2
และไพรเมอร์ค่ใู นได้แก่ 4,198 (F,R) คือ หมายเลข 1 และ 5; 4,198*2 (F,R) คือ หมายเลข 2 และ 6;
4,198*3 (F,R) คือหมายเลข 3 และ 7; 4,198*3,*4 (F,R) คือหมายเลข 4 และ 8 ตามลําดับ, * หมายถึง
ช่องดีเอ็นเอทีเE หมาะสมในการตรวจสอบสนิปส์แต่ละรูปแบบ]
3.3 การศึกษาอุณหภูมิแป้ งสุกในข้าวไทย
และความสั ม พั น ธ์ ก ั บ สนิ ปส์ ข องยี น SSIIa
ตําแหน่ ง 4,329-4,330
การศึกษาระดับการสลายตัวในด่างของ
เมล็ด ข้า วไทยทีEป ลูก ในฤดูน าปี จํา นวน 39 พัน ธุ์
และนาปรัง จํานวน 40 พันธุ์ พบว่าในข้าวทีมE สี นิปส์
GC มีค่าระดับการสลายตัวในด่างในช่วง 4-6 โดย
ส่วนใหญ่ มีค่า 5 ส่วนข้าวทีEมีสนิปส์ TT มีค่าระดับ
การสลายตัวในด่าง 6-7 โดยส่วนใหญ่ มีค่า 7 เมืEอ
เปรีย บเทียบค่า ระดับการสลายตัว ในด่ า งระหว่าง
ข้า วทีEมีรู ป แบบสนิ ป ส์ข องยี น SSIIa ทีEตํ า แหน่ ง
4,329-4,330 แตกต่ างกัน พบว่าข้าวทีEมสี นิปส์ TT
มีระดับการสลายตัวในด่างสูงกว่าข้าวทีมE สี นิปส์ GC
อย่างมีนยั สําคัญ ทังF ในข้าวนาปี และนาปรัง (รูปทีE 4)

3.2 การตรวจสอบสนิ ปส์ข องยี น SSIIa
ในข้าว
การตรวจสอบสนิ ป ส์ข องยีน SSIIa ใน
ข้าวไทย จํานวน 69 พันธุ์ และข้าวญีEป่ ุน จํานวน 3
พันธุ์ พบว่าในตําแหน่ ง 4,198 สนิปส์ A พบเฉพาะ
ในข้าวญีEป่ ุนเท่านันF โดยปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด
210 คู่เบส ส่วนสนิปส์ G พบทังF ในข้าวญีปE ่ ุนและข้าว
ไทยโดยปรากฏแถบดี เ อ็ น เอขนาด 683 คู่ เ บส
สํา หรับ ตํ า แหน่ ง 4,329-4,330 พบสนิ ป ส์ GC ซึEง
ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 540 คู่เบส และ TT ซึEง
ปรากฏแถบดีเอ็นเอขนาด 341 คู่เบส ทังF ในข้าวไทย
และข้าวญีEป่ ุน ดังตารางทีE 3 และรูปทีE 3 ซึEงผลจาก
การตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี tetra-primer ARMS-PCR
สอดคล้องกับผลทีไE ด้จากการหาลําดับเบส
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ตารางที 3 รูปแบบสนิปส์ของยีน SSIIa ในข้าวพันธุต์ ่าง ๆ
ตําแหน่ง ตําแหน่ง
รายชืEอพันธุข์ า้ ว
4,198 4,329-4,330
A
GC
Nipponbare, Taichung 65
G
TT
Kitaake, ขาวดอกมะลิ 105, กข 15, กู้เ มื อ งหลวง, กข 51, นางมลเอส 4,
กข 6, สิ น เหล็ก , หอมมะลิ แ ดง, แก่ น จัน ทร์, เข็ม ทองพัทลุ ง, เหลื อ ง No.1,
ลื ม ผัว , หางยี 71, เหนี ยวเขีe ย วงู , ซิ วแม่ จ ัน , กข 16, เหมยนอง 62 เอ็ม ,
ปทุมธานี 1, พิ ษณุโลก 2, กข 39, กข 43, กข 21, กข 49, หอมสุพรรณ, กข 33,
กข 14, กข 47, หอมนิ ล, ไรซ์เบอรี, สันป่ าตอง 1, กข 10, กข 41, ขาวใหญ่ ,
กุหลาบแดง, ปลาแข็ง, ม้ามืด, เหรียญทอง, สุพรรณบุรี 90, สาวอุดร, สุพรรณบุรี
60, กข 35, หอมใบเตย, นางนวล, ขาวเมล็ดใหญ่, เหนียวตม, ดอหอม, ซัมบาย,
เหนียวหอม, สาวหนองคาย, ขีตF มแดง, กาบซาง, อีค่าง
GC
เล็บมือนาง 111, ขาวตาแห้ง 17, ปราจีนบุรี 2, ปิ นแก้ว 56, เสาไห้,
ดอก
พะยอม, หัน ตรา 60, ตะเภาแก้ ว 161, กข 19, นางฉลอง, สุ พ รรณบุ รี 1,
ปทุมธานี 80, ชัยนาท 1, กข 7, กข 57
GC และ TT ชัยนาท 80, กอเดียว
หมายเหตุ : พันธุข์ า้ วทีมE กี ารหาลําดับเบสยืนยันแสดงด้วยอักษรตัวหนา

รูปที 3 ผลการตรวจสอบสนิปส์ของยีน SSIIa ด้วยวิธี tetra-primer ARMS-PCR: (A) การตรวจสอบสนิปส์ใน
ตําแหน่ง 4,198 และ (B) ตําแหน่ง 4,329-4,330 [M คือ ดีเอ็นเอมาตรฐาน (GeneRuler 100 bp DNA
Ladder Plus, Thermo Sciencetific, USA), 1-16 คือ ข้าวพันธุ์ (1) กข 43, (2) กข 49, (3) กข 21, (4)
ปทุมธานี 80, (5) หอมสุพรรณ, (6) กข 33, (7) กข 14, (8) กข 47, (9) หอมนิล, (10) ไรซ์เบอรี,E (11)
สันป่ าตอง 1, (12) กข 10, (13) กข 41, (14) Nipponbare, (15) Taichung 65 และ (16) Kitaake
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รูปที 4 เปรีย บเทียบค่า ระดับการสลายตัวในด่า งระหว่า งข้าวทีEมีสนิ ปส์ GC และ TT : (A) ข้า วนาปี และ
(B) ข้าวนาปรัง

4. วิ จารณ์ ผลการวิ จยั

ขนาดใหญ่ หรือตัวอย่างจํานวนมากได้
4. 2 ส นิ ป ส์ ข อ ง ยี น SSIIa แ ล ะ ค ว าม
สัมพันธ์กบั อุณหภูมิแป้ งสุกในข้าวไทย
การตรวจสอบสนิปส์ทงั F 2 ตําแหน่ ง ใน
ข้าวไทยโดยใช้วธิ ี tetra-primer ARMS-PCR พบว่า
มี ค วามแม่ น ยํ า เนืE อ งจากให้ ผ ลการตรวจสอบ
เหมือนกับการตรวจสอบด้วยการหาลําดับเบส โดย
การตรวจสอบสนิ ป ส์ตํ า แหน่ ง 4,198 ในข้า วไทย
พบสนิปส์ G เท่านันF ส่วนสนิปส์ A พบในข้าวญีEป่ ุน
บางพันธุ์ สอดคล้องกับการรายงานของ Caffagni
และคณะ (2013) ซึงE สํารวจข้าวเจ้า 292 พันธุ์ พบว่า
ข้าวส่วนใหญ่มสี นิปส์ตําแหน่ง 4,198 เป็ น G ส่วน A
พบได้น้อย โดยเฉพาะในข้าวอินดิกาพบสนิปส์ A
เพียง 4 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบ
สนิ ป ส์ใ นตํ า แหน่ ง 4,198 มีค วามสํา คัญ เนืE อ งจาก
ถ้าสนิปส์ในตําแหน่ง 4,198 เป็ น A อุณหภูมแิ ป้ งสุก
จะตํEา ไม่ว่าในตําแหน่ ง 4,329-4,330 จะเป็ นสนิปส์
แบบใดก็ตาม (Nakamura et al., 2005) แต่ ถ้าเป็ น
สนิ ป ส์ G อุ ณ หภู มิแ ป้ งสุ ก จะขึFน อยู่ ก ับ สนิ ป ส์ใ น
ตําแหน่ง 4,329-4,330 ซึงE มี 2 รูปแบบ คือ GC และ
TT ถ้าเป็ น GC ข้าวจะมีอุณหภูมแิ ป้ งสุกปานกลาง
ถึง สูง แต่ ถ้า เป็ น TT ข้า วจะมีอุ ณ หภู มิแ ป้ ง สุก ตํEา

4.1 การออกแบบไพรเมอร์ สํ า หรั บ
ตรวจสอบสนิ ปส์ตาํ แหน่ ง 4,198
การทดสอบไพรเมอร์ เ พืE อ ตรวจสอบ
สนิปส์ตําแหน่ ง 4,198 โดยใช้ไพรเมอร์คู่ในทังF 4 คู่
พบว่าไพรเมอร์ทมEี กี ารเปลีEยนแปลงเบสตําแหน่ งทีE
3 นับจากปลาย 3′ มีความจําเพาะกับสนิปส์แต่ละ
แบบ และให้ผลการตรวจสอบชัดเจน ผลการทดลอง
นีF ส อดคล้ อ งกั บ การรายงานของ Ye และคณะ
(2001) ซึงE รายงานว่าตําแหน่งของเบสในไพรเมอร์ทEี
ควรจะเปลียE นแปลงเพืEอให้มคี วามจําเพาะกับสนิปส์
แต่ละแบบ คือ ตําแหน่ งทีE 3 นับจากปลาย 3′ และ
การเปลีE ย นแปลงเบสก็ มีค วามเหมาะสมนั นE คือ
บริเวณปลาย 3′ ของไพรเมอร์ทมEี คี วามจําเพาะกับ
สนิ ป ส์แ ต่ ล ะแบบทําให้เ กิด mismatch แบบ weak
(C/A และ G/T) ดังนันF จึงต้องเปลีEยนเบสตําแหน่ งทีE
3 ใ ห้ มี mismatch แ บ บ strong (A/G ห รื อ C/T)
เพืEอให้ไพรเมอร์มคี วามจําเพาะกับสนิปส์แต่ละแบบ
ไพรเมอร์ทEีพ ัฒ นาขึFน ใหม่ นFี ส ามารถใช้ต รวจสอบ
สนิ ป ส์ข องข้า วได้อ ย่ า งแม่ น ยํา ทํ า ได้ง่ า ย ให้ผ ล
ชัดเจน รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายถูกกว่าวิธี CAPS และการ
หาลําดับเบส จึงสามารถนําไปใช้ศกึ ษาประชากรทีมE ี
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ขอขอบคุณ ผศ.ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต ทีชE ่วยให้
คําแนะนํ าในการพัฒนาเครืEองหมายโมเลกุ ล และ
ขอบคุ ณ ผศ.ดร.กฤษณะ ลานํF า เทีEย ง ทีEช่ ว ยให้
คําแนะนําในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

(Bao et al., 2006) ซึEงจากการทดลองในข้าวไทยทีE
มีสนิปส์ GC มีระดับการสลายตัวในด่างตํEากว่าข้าว
ทีEมสี นิปส์ TT อย่างมีนัยสําคัญ นันE แสดงว่าข้าวทีมE ี
สนิปส์ GC มีอุณหภูมแิ ป้ งสุกสูงกว่าข้าวทีEมสี นิปส์
TT ซึEงสอดคล้องกับการรายงานดังกล่าว ดังนันF จึง
สามารถใช้ไพรเมอร์ใ นการทดลองนีF ค ัดเลือกข้าว
ไทยทีมE อี ุณหภูมแิ ป้ งสุกทีตE อ้ งการได้
การทดลองพบว่ า ข้ า วไทยมี ส นิ ป ส์
ตํ า แหน่ ง 4,329-4,330 เป็ นแบบ TT มากถึ ง 52
พัน ธุ์ ในขณะทีEส นิ ป ส์ GC พบเพีย ง 15 พัน ธุ์ ซึEง
สอดคล้ อ งกับ รายงานของ วราภรณ์ และคณะ
(2558) ซึEงทดสอบอุณหภูมแิ ป้ งสุกในข้าวพืFนเมือง
ในจัง หวัด เชีย งใหม่ เชีย งราย และแม่ ฮ่ อ งสอน
พบว่ า ข้า วส่วนใหญ่ (ประมาณ 70 เปอร์เ ซ็น ต์) มี
อุณหภูมแิ ป้ งสุกตํEา
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