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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของ   ethyl methanesulfonate (EMS) ที่ความเขมขน 0.5%, 0.7% และ 0.8% เวลา 
14, 16, 18 และ 20 ช่ัวโมง ตอการตอบสนองตอความเครียดเกลือของขาวขาวดอกมะลิ 105 เปรียบเทียบกับขาวที่ไมได
รับ EMS โดยภายหลังจากแชเมล็ดขาวเปลือกในสารละลาย EMS แบงการทดลองออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 นําเมล็ดไป
ปลูกในสารละลายอาหารเปนเวลา 7 วัน  แลวเติมเกลือเขมขน 100 mM และชุดที่ 2 นําเมล็ดไปปลูกในสารละลาย
อาหารท่ีมีเกลือเขมขน 100 mM ต้ังแตวันแรก เก็บผลเมื่อตนขาวทั้ง 2 ชุดมีอายุครบ 21 วัน พบวาอัตราการงอกตํ่าลงเมื่อ
ความเขมขนของ EMS เพ่ิมมากขึ้นและอัตราการรอดชีวิตเมื่ออายุ 21 วัน ลดลงเหลือ 4 - 10% เมื่อศึกษาแบบแผน
โปรตีนในตนออนของขาวทั้ง 2 ชุดการทดลอง พบวามีการเปล่ียนแปลงแบบแผนโปรตีนของขาวที่ไดรับ EMS ความ
เขมขนและเวลาที่ตางกัน และไมมีการเปล่ียนแปลงของโปรตีนระหวาง 2 ชุดการทดลอง  และในการศึกษารูปแบบของ
แถบดีเอ็นเอดวยเทคนิค RAPD โดยใชไพรเมอรจํานวน 40 ไพรเมอร  พบวาไพรเมอร S36  และ S38 ใหรูปแบบของ
แถบดีเอ็นเอที่แตกตางกัน โดยไพรเมอร S36 มีคา polymorphism เทากับ 66.66% และไพรเมอร S38 มีคา 
polymorphism เทากับ 60%  
 

ABSTRACT 
The experiments were performed to study the effect of ethyl methanesulfonate (EMS) on rice KDML 105 response to 
salt stress. The rice seeds were pretreated with 0.5%, 0.7% and 0.8% EMS for 14, 16, 18 and 20 hrs. The 
mutagenized and wild-type seeds were divided into two experimental sets. In the first experimental set, seeds were 
grown in hydroponic solution for 7 days before adding 100 mM NaCl. In the second set, seeds were abruptly 
transferred to 100 mM NaCl added hydroponic solution. The results showed that the percentages of seed germination 
were declined significantly as EMS dose increased. In addition, the seedling survival rates were decreased to 4-10% 
related to EMS concentration. The protein pattern of 21 days seedling was changed in different EMS treatment but 
not significant between two experimental sets. Genetic variations were investigated by RAPD technique. Two of 
forty screened deca-nucleotide primers (S36 and S38) presented the polymorphism of DNA bandings. The 
percentages of polymorphism were 66.67% and 60% derived from primer S36 and S38 respectively.  
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BMP1-2 

บทนํา 
 ขาว    (Oryza sativa L.)     เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของประเทศไทย และยังเปนอาหารหลักของประชากร
จํานวนหน่ึงในสามของโลก (Khush, 1997) ประเทศไทย
เปนประเทศที่สงออกขาวเปนอันดับหน่ึงของโลก โดยมี
การสงออกรอยละ 0.37 ของผลผลิตขาวรวมของประเทศ 
จากสถิติการสงออกขาวหอมมะลิในป  พ .ศ . 2533 มี
ปริมาณการสงออก 0.702 ลานตัน และเพ่ิมขึ้นเปน 1.457 
ลานตัน ในป พ.ศ. 2539 (Slayton, 1997 อางถึงใน วันชัย, 
2541) และในป พ.ศ. 2550 สงออกทั้งสิ้น 2.43 ลานตัน คิด
เปนมูลคา 37,020 ลานบาท (สวนสงเสริมการผลิตขาว, 
2550) แตเน่ืองจากปญหาในการปลูกขาวของเกษตรกร
ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมที่ ไม เหมาะสม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาดินเค็มเปนอีกปญหาหลักของ
การปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหการ
เ พ า ะ ป ลู กพื ช ไ ด ผ ล ผ ลิ ต ตํ่ า ก ว า ป ก ติ  ทั้ ง น้ี ภ า ค 
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ดินเค็มประมาณหนึ่งในสาม
ของพื้นที่ทั้งภาคคือ 17.8 ลานไร และ พื้นที่มีศักยภาพใน
การแพรเกลืออีก 19.4 ลานไร พ้ืนที่ดินเค็มมักเกิดในที่ลุม
มีน้ําทวมในฤดูฝน สวนใหญจึงเปนนาขาว (พิชัย, 2540) 
 การปรับปรุงพันธุพืชโดยการกลายพันธุ เปนการ
ปรับปรุงพันธุที่ยังนิยมใชอยูในปจจุบันไมวาจะเปนการ
ชักนําใหเกิดการกลายพันธุดวยรังสีตางๆ เชน รังสีเอ็กซ 
รังสีแกมมา และรังสีนิวตรอนหรือการใชสารเคมี ไดแก 
ethyl methanesulfonate (EMS) ซึ่งมีคุณสมบัติกอกลาย
พันธุไดดีในพืช และเปนสารเคมีที่นิยมใชมากท่ีสุด สวน
ใหญจัดอยูในกลุมของพวกแอลคิเลติง เอเจนท (alkylating 
agent) เชน diethyl sulfate (DES) และ ethyl 
methanesulfonate (EMS) ซึ่ง EMS มีหมูเอทิล (ethyl 
group) คือ C2H5 ซึ่งจะถูกถายใหกับโมเลกุลของดีเอ็นเอ
ในปฏิกิริยาแอลคิเลชัน (alkylation) ทําใหเกิดการขาด
หายไปของเบสและการเปล่ียนชนิดของเบส โดย    EMS   
สามารถเขาทําปฏิกิริยาแอลคิเลชันกับเบสพิวรีนและไพริ

มิดีน    รวมท้ังหมูฟอสเฟตของดีเอ็นเอดวย แตปฏิกิริยา
แอลคิเลชันจะเกิดรุนแรงกับเบสกัวนีน (G) ภายหลังจาก
การเขาทําปฏิกิริยาแลวกลายเปน O6- ethylguanine ซึ่งจะ
เขาคูกับเบสไทมีน (T) แทนที่จะเปนไซโตซีน (C) (Green 
et al., 2003) โดยสวนใหญ EMS จะชักนําใหมีการ
เปล่ียนแปลงของเบสไซโตซีนไปเปนไทมีน  ซึ่งเกิด 
substitution จาก C/G ไปเปน T/A ในขณะที่ methyl 
methanesulfonate จะทําใหเกิด transversion จาก T/A ไป
เปน G/C และเกิด transition จาก A/T ไปเปน G/C (Green, 
2003; Krieg, 1963; Kovalchuk et al., 2000) ใน 
Arabidopsis ที่ถูกชักนําดวย EMS พบวาทําใหเกิด stop 
codon 5% และเกิด missense 65% และยังพบวา EMS ทํา
ให เ กิดการกลายพันธุที่กระจายตลอดทั้ งจีโนมของ 
Arabidopsis (Green et al., 2003)  จากการชักนําใหพืช
กลายพันธุดวยสารเคมีพบวาไมเพียงแตเกิดการกลายพันธุ
โดยสูญเสียหนาที่ (loss of function) หรือมีหนาที่เพ่ิมขึ้น
เทาน้ัน (gain of function)  แตยังทําใหเขาใจถึงบทบาท
ของกรดอะมิโนที่มีความจําเพาะในโปรตีนที่ทําหนาที่
ตางๆ จากการศึกษาของ Wongsawad et al. (2005) ไดมี
การใช EMS เพ่ือชักนํากลายพันธุในขาวโดยมีการแช
เมล็ดขาวใน EMS 0.9 % เปนเวลา 18 ช่ัวโมง เมื่อนําไป
ปลูกพบวาตนขาวมีสีเขียวเขมและใบยาวขึ้น งานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมตอการชักนําให
เกิดการกลายของขาวขาวดอกมะลิ 105 ดวย EMS เพ่ือให
เกิดการกลายโดยตอบสนองตอความเครียดเกลือได
เพ่ิมขึ้น และศึกษาการเปล่ียนแปลงพันธุกรรมหลังจาก
ไดรับ EMS ของขาวขาวดอกมะลิ 105 ดวยเทคนิค SDS-
PAGE และ RAPD 
 

อุปกรณและวิธีการวิจัย 
1. เมล็ดพันธุ การใหสาร EMS การปลูกขาว และ 

การใหเกลือโซเดียมคลอไรด 
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BMP1-3 
เมล็ดพันธุขาวที่ใช คือสายพันธุขาวดอกมะลิ 105 

จากศูนยวิจัยขาว   จังหวัดขอนแกน ฟอกฆาเช้ือเมล็ดขาว
ดวย ethanol 70 % เปนเวลา 10 นาที นําเมล็ดขาวแชนํ้า
เปนเวลา 48 ช่ัวโมง แลวจึงนําไปแชในสารละลาย EMS 
ในฟอสเฟตบัฟเฟอร ความเขมขน 0.5%, 0.7% และ 0.8% 
เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ช่ัวโมง โดยใช 200 เมล็ดตอ
การทดลอง จากน้ันนําไปปลูกในสารละลายธาตุอาหาร
สูตร Yoshida (1976) โดยแบงการทดลองออกเปน 2 ชุด 
ชุดที่ 1 ปลูกในสารละลายธาตุอาหารเปนเวลา 7 วันแลวจึง
เติมเกลือโซเดียมคลอไรด ความเขมขน 100 mM จากนั้น
ปลูกตอไปจนกระทั่งตนขาวอายุครบ 21 วัน ชุดที่ 2 ปลูก
ขาวในสารละลายธาตุอาหารท่ีมีเกลือโซเดียมคลอไรด
ความเขมขน 100 mM ต้ังแตวันแรกจนกระทั่งตนขาวอายุ 
21 วัน เก็บตัวอยางตนออนและนําไปเก็บที่ตูแชแข็ง-80 oC  

2. การศึกษาแบบแผนโปรตีนดวยวิธี SDS- 
polyacrylamide gel electrophoresis 
 นําตนออนของขาวมาบดในไนโตรเจนเหลวจน 
ละเอียดเปนผงแปง แลวละลายใน extraction buffer (50 
mM Tris-HCl pH8, 10 mM NaCl, 1% SDS, 5% 2-
mercaptoethanol, 0.1 mM PMSF, 0.1 mM DTT) ปริมาตร 
1000 μl นําไปปนเหวียงที่ 13,000 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 
4 oC เปนเวลา 20 นาที เก็บเฉพาะสารละลายสวนบน
นําไปวัดปริมาณโปรตีน และเก็บสวนที่เหลือไวที่ตูแชแข็ง 
-80 oC  ศึกษาแบบแผนโปรตีนดวยวิธี SDS-PAGE (12% 
separating gel และ 4% stacking gel) ตามวิธีการของ 
Laemmli (1970) โดยใชโปรตีนตัวอยางละ 5 μg ใสลงใน
ชองเจลของ SDS-PAGE พรอมกับใส standard molecular 
weight marker (intron biotechnology) จากนั้นแยกโปรตีน
ดวยเครื่อง electrophoresis (Hoefer) โดยใชกระแสไฟฟา 
35 mA ยอมโปรตีนดวย coomassies blue R-250 0.125% 
ในเมทานอล 40% และกรดอะซิติก 10% 

 
 

3. การศึกษาแบบแผนดีเอ็นเอดวยเทคนิค RAPD 
 สกัดดีเอ็นเอจากตนออนของขาว ดวย extraction 
buffer (1M Tris, 0.5M EDTA, 10%SDS, 0.1% β-
mercaptoethanol)  ปริ ม าตร  7 0 0  μl แล ว นํ า ไปบมที่
อุณหภูมิ 65 oC เปนเวลา 1 ช่ัวโมง จากน้ันเติมสารละลาย 
phenol : chloroform : isoamyl alcohol (25:24:1) นําไป
ปนเหวียงที่ 13,000 รอบตอนาที  เปนเวลา 10 นาที ทําซ้ํา 
2 รอบ จากน้ันนําสารละลายสวนบนมาเติม isopropanol 
alcohol ที่เย็นจัด ตกตะกอนดีเอ็นเอท่ี -20 oC เปนเวลา 20 
นาที จากน้ันนําไปปนเหว่ียงที่ 13,000 รอบตอนาที  เปน
เวลา 10 นาที ลางตะกอนดีเอ็นเอดวย ethanol 76% ที่มี 
ammonium acetate ความเขมขน 10 mM และละลายดีเอ็น
เอใน TE buffer และเติม RNase A ตรวจสอบคุณภาพดี
เอ็นเอโดยใช Agarose gel 0.8% และหาปริมาณดีเอ็นเอ
โดยการนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงดวยเครื่องสเปคโตร
โฟโตมิเตอร ศึกษาแบบแผนดีเอ็นเอดวยวิธี RAPD โดยใช
ไพรเมอรจํานวน 40 ไพรเมอร (S1 ถึง S40) ปฏิกิริยา PCR 
ประกอบดวย 25 mM MgCl2, 1x buffer, 200 μM dNTP, 4 
μM primer, 50 ng/μl ของ genomic DNA และ 1.0 unit 
ของ Taq DNA polymerase ทําการเพ่ิมขยายปริมาณดีเอ็น
เอโดยมี PCR profile คือ initial denaturation ที่ 94 oC เปน
เวลา 2 นาที จํานวน 1 รอบ ขั้นตอนการ denaturation ที่ 
94 oC เปนเวลา 30 วินาที, annealing ที่ 37 oC เปนเวลา 30 
วินาที และ extension ที่ 72 oC เปนเวลา 30 วินาที จํานวน 
35 รอบ และขั้นตอน final extension ที่ 72 oC เปนเวลา 5 
นาที จํานวน 1 รอบ จากน้ันนําผลผลิตของปฏิกิริยา PCR 
มาทําการตรวจสอบขนาดโดยเทคนิค agarose gel 
electrophoresis 
 

ผลการวิจัย 
 ผลของEMS ตอการงอกและอัตราการรอดชีวิต 
 หลังจากนําเมล็ดขาวที่ไดรับ EMS ในความเขมขน
และเวลาที่แตกตางกันไปปลูก ตรวจสอบลักษณะทาง
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BMP1-4 
สัณฐานวิทยาและอัตราการรอดชีวิตของตนกลาพบวา 
เปอร เซ็นตการรอดชีวิตของขาวในชุดที่  1 ที่ปลูกใน
สารละลายธาตุอาหารเปนเวลา 7 วัน ตนกลาที่ไดรับ EMS มี
การเจริญเติบโตคอนขางชากวากลุมที่ไมไดรับ EMS ลําตน
ต้ังตรง ใบและสีของใบมีรูปรางปกติ  ที่ความเขมขนของ 
EMS  0.5% มีอัตราการรอดชีวิตสูง คือ 84.13% โดยที่ EMS 
0.5% ระยะเวลาการแชเมล็ด 14 ช่ัวโมง มีอัตราการรอดชีวิต
สูงที่สุด คือ 89% การให EMS ที่เขมขนและเวลาที่ตางกันมี
อัตราการรอดชีวิตสูงกวา 50% ยกเวน EMS 0.7% เวลา 20 
ช่ัวโมง และ  EMS 0.8% เวลา 20 ช่ัวโมง  ความสูงเฉล่ีย
พบวาที่ความเขมขนของ EMS 0.5% มีความสูงเฉลี่ยมาก
ที่สุด รองลงมาคือ EMS 0.7% และ EMS 0.8% ตามลําดับ 
และเมื่อใหเกลือโซเดียมคลอไรดความเขมขน 100 mM 
จนกระทั่งตนขาวมีอายุ 21 วัน พบวาตนขาวใบมวนงอ ปลาย
ใบเห่ียวและอัตราการรอดชีวิตลดลงไปอยางมาก โดยที่ 
EMS 0.5% มีอัตราการรอดชีวิต 10.5% EMS 0.7% มีอัตรา
การรอดชีวิต 5% และ EMS 0.8% มีอัตราการรอดชีวิต 4.4% 
โดยการทดลองที่มีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด 13.5% คือ 
EMS 0.5% ระยะเวลาการแชเมล็ด 20 ช่ัวโมง สวนความสูง
เฉล่ียที่อายุ 21 วันพบวาที่ความเขมขนของ EMS 0.5% มี
ความสูงเฉล่ียมากที่สุด คือ 31.25 ซม. ในชุดที่ 2 ที่ปลูกใน
สารละลายธาตุอาหารที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด 100 mM 
อายุของตนขาว 7 วัน ตนขาวมีลักษณะลําตนเต้ีย ใบสั้น 
ปลายใบมวนงอเล็กนอย และพบวา EMS 0.5% มีอัตราการ
รอดชีวิตสูงกวา EMS 0.7% และ EMS 0.8% โดยที่ EMS 
0.5% ระยะเวลาการแชเมล็ด 14 ช่ัวโมง มีอัตราการรอดชีวิต
สูงที่สุด คือ 71% สวน EMS 0.8% เวลา 20 ช่ัวโมงมีอัตรา
การรอดชีวิตตํ่าที่สุด ความสูงเฉล่ียของตนขาวที่ความ
เขมขนของ EMS 0.5% เวลา 16 ช่ัวโมง มีความสูงเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ 13 ซม.  สวน EMS 0.8% ระยะเวลาการแชเมล็ด 20 
ช่ัวโมง มีความสูงเฉล่ียนอยที่สุด คือ 1 ซม. และเมื่อตนขาวมี
อายุ 21 วัน พบวาอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุด 11% คือ EMS 
0.7% เวลา 14 และ 18 ช่ัวโมง สวนความสูงเฉล่ียของตนขาว

พบวาที่ EMS 0.7% ระยะการแชเมล็ด 14 ช่ัวโมงมีความสูง
เฉล่ียมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกและความ
สูงเฉล่ียในชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พบวาในแตละการทดลองมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) (ภาพที่ 
1 และ 2) 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบอัตราการรอดชีวิตของขาวอายุ 21 วัน 
ชุดการทดลองท่ี 1 = เติม 100 mM NaCl หลังจากตนขาวงอก 7 วัน
ชุดการทดลองท่ี 2 = เติม 100 mM NaCl ในวันแรกที่ปลูก  
(1, 2, 3, 4 = ไดรับ EMS 0.5% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. 
ตามลําดับ  5, 6, 7, 8 = ไดรับ EMS 0.7% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 
20 ชม. ตามลําดับ 9, 10, 11, 12 = ไดรับ EMS 0.8% เปนเวลา 14, 
16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ) 

ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบความสูงเฉล่ียของขาวอายุ 21 วัน  
ชุดการทดลองท่ี 1 = เติม 100 mM NaCl หลังจากตนขาวงอก 7 วัน
ชุดการทดลองท่ี 2 = เติม 100 mM NaCl ในวันแรกที่ปลูก  
(1, 2, 3, 4 = ไดรับ EMS 0.5% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. 
ตามลําดับ  5, 6, 7, 8 = ไดรับ EMS 0.7% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 
20 ชม. ตามลําดับ 9, 10, 11, 12 = ไดรับ EMS 0.8% เปนเวลา 14, 
16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ 13 = ไมไดรับ EMS) 
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ภาพท่ี 3 แบบแผนโปรตีนของขาวชุดการทดลองท่ี 1 อายุ 21 วัน  
1, 2, 3, 4 = ไดรับ EMS 0.5% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ   
5, 6, 7, 8 = ไดรับ EMS 0.7% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ  
9, 10, 11, 12  = ไดรับ EMS 0.8% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ  
13 = ไมไดรับ EMS และ 14 =  ขาวท่ีไมไดรับ EMS ที่ปลูกใน NaCl 

ภาพท่ี 4 แบบแผนโปรตีนของขาวชุดการทดลองท่ี 2 อายุ 21 วัน  
1, 2, 3, 4 = ไดรับ EMS 0.5% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ   
5, 6, 7, 8 = ไดรับ EMS 0.7% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ  
9, 10, 11, 12  = ไดรับ EMS 0.8% เปนเวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ  
13 = ไมไดรับ EMS และ 14 = ขาวท่ีไมไดรับ EMS ที่ปลูกใน NaCl 
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BMP1-6 
ผลของ EMS และการใหเกลือโซเดียมคลอไรดตอแบบแผน
โปรตีน 
 จากการคึกษาแบบแผนโปรตีนของ ขาวชุดที่ 1 อายุ 7 
วัน พบวามีการเปล่ียนแปลงแบบแผนโปรตีนของตนขาวที่ 
ของโปรตีนในชวงประมาณ 39.2-51.5 KDa สวนในขาวที่
อายุ 21 วัน (ภาพที่ 3) พบวาขาวที่ไดรับ EMS 0.5% เวลา 16  
ไดรับ EMS 0.8% เวลา 18 และ 20 ช่ัวโมง มีการลดลงของ
โปรตีนขนาดประมาณ 57.07 KDa  และมีการขาดหายไป 
ช่ัวโมง 0.8% เวลา 16, 18  และ 20 ช่ัวโมง มีการหายไปของ
โปรตีนที่มีขนาดใหญกวา 61 KDa  และแบบแผนโปรตีน
ของขาวชุดที่ 2 อายุ 7 วันพบวาโปรตีนขนาด 57.07 KDa, 
28.67 KDa และ 18.10 KDa มีแนวโนมวาจะมีปริมาณลดลง
ตามความเขมขนของ EMS ที่เพ่ิมขึ้นและใน EMS  0.5% 
เวลา 18 ช่ัวโมง พบโปรตีนขนาด  57.07  KDa  มีปริมาณ
ลดลง แตโปรตีนขนาด 46.91 KDa  มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับขาวที่ไมไดรับ EMS (wildtype)  และยังพบ
โปรตีนขนาด 42.83 KDa และขนาด 37.87 KDa  ซึ่งไมพบ
ในการทดลองอื่น สวนแบบแผนโปรตีนของขาวอายุ 21 วัน 
(ภาพที่ 4) พบโปรตีนขนาด 26.43 KDa และ 22.49  KDa  ใน
ทุกการทดลองยกเวน wildtype และ EMS 0.7% เวลา 20 
ช่ัวโมง พบวาโปรตีนขนาด 53.23 KDa และ 46.96  KDa  มี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นจาก wildtype และพบโปรตีนขนาด   46.17  
KDa   ที่ไม พบใน   wildtype  นอกจากน้ียังพบโปรตีนขนาด 
42.26 KDa ที่พบเฉพาะใน EMS 0.5% ระยะการแชเมล็ด 18 
ช่ัวโมง เทาน้ัน 
 ผลของ EMS และการใหเกลือโซเดียมคลอไรดตอ 
แบบแผนดีเอ็นเอ 
 จากการศึกษาแบบแผนดีเอ็นเอดวยเทคนิค RAPD ใน
แตละความเขมขนของ EMS ทั้งชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โดยใช
ไพรเมอรจํานวน 40 ไพรเมอร พบวามีเพียง 2 ไพรเมอร คือ  
S36  และ  S38 เทาน้ันที่มีแถบของดีเอ็นเอแตกตางกันและ 
แตกตางจาก wildtype  เมื่อนําทั้ง 2 ไพรเมอรมาทดสอบ
กับขาวในชุดการทดลองที่  2  อายุ  21  วัน พบวา  ไพรเมอร  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5  แบบแผน RAPD ของขาวชุดการทดลองท่ี 2 อายุ 21 วัน 
เม่ือใชไพรเมอร S36 (1, 2, 3, 4 = ไดรับ EMS 0.5% เปนเวลา 14, 
16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ  5, 6, 7, 8 = ไดรับ EMS 0.7% เปน
เวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ 9, 10, 11 = ไดรับ EMS 
0.8% เปนเวลา 14, 16 และ 20 ชม. ตามลําดับ 12 = ไมไดรับ EMS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  แบบแผน RAPD ของขาวชุดการทดลองท่ี 2 อายุ 21 วัน 
เม่ือใชไพรเมอร S38 (1, 2, 3, 4 = ไดรับ EMS 0.5% เปนเวลา 14, 
16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ 5, 6, 7, 8 = ไดรับ EMS 0.7% เปน
เวลา 14, 16, 18 และ 20 ชม. ตามลําดับ 9, 10, 11 = ไดรับ EMS 
0.8% เปนเวลา 14, 16 และ 20 ชม. ตามลําดับ 12 = ไมไดรับ EMS) 

 
S36 (AGCCAGCGAA) (ภาพท่ี 5) พบแถบดีเอ็นเอทั้งหมด 
6 แถบ เปน monomorphic band 2 แถบ ซึ่งมีขนาดประมาณ 
795  และ 907 bp เปน polymorphic band 4 แถบ มีขนาด
ประมาณ 672, 738, 1035 และ 1582 bp  โดยมีคาหลากสภาวะ 
รูปแบบ (polymorphism) เทากับ 66.67%  ตัวอยางที่ให EMS 
ความเขมขน   0.8%   เวลา 14   ช่ัวโมง   มีความแตกตางทาง 
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BMP1-7 
พันธุกรรมมากที่สุดโดยพบแถบดีเอ็นเอขนาด 738, 1035 
และ 1582 bp ซึ่งไมพบในการทดลองอ่ืนรวมทั้ง wildtype 
สวนไพรเมอร S38 (AGGTGACCGT) (ภาพท่ี 6) พบแถบดี
เอ็นเอท้ังหมด 10 แถบ เปน monomorphic band 4 แถบ ซึ่งมี
ขนาดประมาณ 365, 620, 737 และ 869 bp เปน polymorphic 
band 6 แถบ มีขนาดประมาณ 691, 991, 1053, 1345, 1500  
และ 1679 bp มีคา polymorphism เทากับ 60% ตัวอยางที่ให 
EMS ความเขมขน 0.8% เวลา 14 ชั่วโมงมีความแตกตางจาก
ชุดการทดลองอื่นมากที่สุด โดยยังพบดีเอ็นเอขนาด 1679  bp 
เฉพาะใน EMS 0.8% เวลา 14 ช่ัวโมง และ EMS 0.5% เวลา 
16 ช่ัวโมง 
 

สรุปและวิจารณผลการวิจัย 
EMS ที่มีความเขมขนสูงขึ้นมีผลทําใหอัตราการงอก

ตํ่าลง รวมถึงการเจริญเติบโตของตนกลาตํ่าลงดวย โดย
ปลายใบจะเริ่มเหี่ยวและตายลง จากการเพิ่มการกลายพันธุ
ใน Petunia x hybrida Vilm. ที่ความเขมขนของ EMS ตํ่า
จนถึงปานกลาง (0.05-0.15%) จะเพ่ิมอัตราการงอกเพียง
เล็กนอย และที่ EMS ความเขมขนสูงสุด (0.25%) อัตรา
การรอดชีวิตจะลดลงเหลือ 28.5% เมื่อเทียบกับกลุม
ควบคุม (Berenschot et al, 2008) Wongsawad (2005) ได
ทําการเพ่ิมการกลายพันธุของขาว โดยใช EMS แชเมล็ด
ขาวกอนนําไปปลูก พบวา EMS 0.9% นาน 18 ช่ัวโมง 
สามารถชักนําการกลายพันธุของขาวได โดยไดตนขาวที่มี
สี เขียวเขม  และใบยาว  หลังจากปลูกในนาขาว  แต
เน่ืองจากการทดลองน้ีไดทําการปลูกขาวเพียง 21 วัน การ
เจริญเติบโตของขาวจึงยังไมชัดเจนนัก 
 จากการศึกษาแบบแผนโปรตีนโดยวิธี SDS-PAGE 
พบวามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยในระดับโปรตีนของ
ขาวที่ตางการทดลอง และไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงใน
ระดับโปรตีนระหวางขาวตางชุดการทดลอง โดยพบวาขาวที่
ไดรับการแชเมล็ดใน EMS ความเขมขนตํ่าจะยังคงรักษา
โปรตีนที่มีมวลโมเลกุลใหญไวได แตในระดับความเขมขน

ของ EMS สูงจะมีการหายไปของโปรตีนที่มีขนาดโมเลกุล
ใหญ ซึ่งอาจเกิดจาดการที่โปรตีนที่มีขนาดโมเลกุลใหญ
สลายเปนโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งเปนผลมาจากการ
ทํางานของเอ็นไซมโปรติเอส (protease) ที่มีกิจกรรมเพ่ิม
มากขึ้นเมื่อพืชอยูในสภาวะเครียด และเน่ืองจากพืชตองการ
เพ่ิมการกระจายตัว ของสารภายในเซลลเพ่ือลดคาศักย
ออสโมซิส และการเปล่ียนแปลงหนาที่ของโมเลกุลเพ่ือ
นําไปใชในสวนอื่นที่สําคัญมากกวาในขณะที่อยูในสภาวะ
เครียด (Echevarria et al., 1995) 
 ผลจากการศึกษาแบบแผนดีเอ็นเอดวยเทคนิค RAPD 
โดยใชไพรเมอรจํานวน 40 ไพรเมอร มีเพียง 2 ไพรเมอร
เทาน้ันที่ใหผลแตกตางเม่ือทดสอบกับตัวอยางจํานวน 12 
ตัวอยาง โดยไพรเมอร S36  สามารถเพ่ิมช้ินสวนดีเอ็นได 6 
แถบ  พบวาเปนแถบ polymorphic 4 แถบ  คิดเปน 66.66%  
และมีคา heterozygosity เทากับ 0.7144  สวนไพรเมอร S38  
สามารถเพิ่มช้ินสวนดีเอ็นได 10 แถบ พบวาเปน 
polymorphic 6 แถบ  คิดเปน 60%  และมีคา heterozygosity  
เทากับ 0.8911 การตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของดีเอ็นเอ
โดยเทคนิค RAPD ใหผลไมแตกตางกันในขาวที่ไดรับ EMS 
และขาวปกติน้ัน เปนผลมาจากการท่ี EMS ทําใหเกิดการ
กลายแบบการเปล่ียนแปลงแทนที่เบส ดังน้ัน ดีเอ็นเอจึง
ยังคงมีความยาวเทาเดิม 
 ในการใชรังสีหรือสารเคมีชักนําใหพืชกลายพันธุ
สามารถเพ่ิมความแปรปรวนทางพันธุกรรมไดงาย ทําใหไดจี
โนไทปใหมๆ ออกมา และนําไปใชเปนพันธุใหมไดโดยตรง 
ระยะเวลาในการสรางพันธุใหมคอนขางสั้นจึงเปนทางเลือก
หน่ึงที่นํามาใชปรับปรุงและผลิตพันธุพืชที่มีลักษณะตาม
ตองการ เชน มีความทนทานตอความเค็ม  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรปลูกใหถึงระยะเก็บเก่ียวเพ่ือคัดเลือกเมล็ด 

ขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 ที่กลายพันธุและสามารถทน
ตอความเครียดเกลือ 
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2. ควรศึกษาถึงระดับของลําดับยีนหรือโปรตีน 

เพ่ือใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของยีนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตอความสามารถในการทนตอความเครียดเกลือ 
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