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บทคัดย่อ
เพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาลเป็ นแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่เข้ าทาลายผลผลิตข้ าวในทวีปเอเชีย และประเทศไทย ดังนั้นการปลูกข้ าวสายพันธุ์
ต้ านทานต่ อเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลเป็ นแนวทางหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพ และลดปั ญหาสิ่งแวดล้ อม จากการเข้ าทาลายของเพลี้ยกระโดด
สีนา้ ตาลในข้ าว ปัจจุบันพบว่ามียีนจานวน 21 ยีนที่เกี่ยวข้ องกับการต้ านทานเพลี้ยกระโดดนา้ ตาล ซึ่งถูกนามาใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
กันอย่างแพร่หลาย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบ conserved (CC-NB-LRR) domains ของยีน Bph14 (FJ941067.1)
ในข้ าวพื้นเมือง ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าของไทย จานวน 37 สายพันธุ์ ทาการทดลองโดยนาลาดับเบสของยีน Bph14 มาออกแบบไพร์เมอร์
ที่จาเพาะสาหรับใช้ ตรวจสอบบริเวณ conserved (CC-NB-LRR) domains โดยใช้ ปฏิกิริยาพีซีอาร์ ผลการทดลองพบว่าข้ าวทั้ง 37 สายพันธุ์
ให้ ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ขนาด 267 และ 344bp สาหรับ CC- และ NB-domain ซึ่งบ่งชี้ว่าข้ าวทุกพันธุ์อาจมี CC- และ NB-domain อยู่ใน
ส่วนของจีโนม นอกจากนี้ผลการทดลองพบอีกว่า ข้ าวสายพันธุ์ Swarnalata และ Oryza rufipogon GS.NO. 15157 ให้ ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์
ขนาด 945 สาหรับ LRR-domain ซึ่งบ่งชี้ว่าข้ าว 2 สายพันธุ์อาจมี LRR-domain อยู่ในส่วนของจีโนม จากนั้นทาการวิเคราะห์ความเหมือน
ของลาดับเบส โดยตัดชิ้นส่วนของ PCR product จากข้ าวสายพันธุ์ดังกล่าว แล้ วนามาสกัดดีเอ็นเอออกจากเจลโดยใช้ ชุดสาเร็จ จากนั้น
ส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ลาดับเบส ผลการทดลองพบว่า สายพันธุ์ข้าวที่ใช้ ศึกษามีค่าความเหมือนของลาดับเบสอยู่ในช่ วง 93-95 91-98
และ 67.26-84.7% เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับลาดับเบสที่บริเวณ CC- NB- and LRR domains ของยีน Bph14 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ข้ าว เพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล ยีนต้ านทานเพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล
Abstract
The brown planthopper (BPH) is one of the major serious insect pests of many rice productions in Asia and Thailand.
Growing the BPH-resistant rice varieties is the most effective and environment-friendly strategy for protecting the rice crop from
BPH. Nowadays, more than 21 BPH-resistant genes have been reported and utilized in rice breeding programs. Here, the aim of
this study is to determine the present of Bph14-homolog gene in native-, cultivated-, wild-, Thai rice (37 varieties). Three
conserved (CC-NB-LRR) domains in cds of Bph14 gene sequence (accession number: FJ941067.1) had been designed
the specific primers to identify of these domains in these rice varieties by using PCR technique. Results showed that the right
DNA bands of CC- and NB-domains were expected to be approximately 267bp and 344 bp respectively in all 37 rice varieties.
Moreover, two of these rice verities (Swarnalata and Oryza rufipogon GS.NO. 15157) gave the right DNA bands of
LRR-domain which was expected to be approximately 945bp. The areas of the gel track corresponding to these sizes were
excised, and the DNA fragments in the gel were purified with QIAquick Gel Extraction Kit Protocol, and then purified-DNA
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fragments were sequenced. The results found that nucleotide sequences of CC-and NB-domains gave 93-95, 91-98 and
67.26-84.7% percentage of homologies with corresponding regions in CC-, NB- and LRR domains of Bph14 gene
respectively.
Keywords: Oryza sativa L., brown planthopper, Bph14 gene

ข้ าว Oryza officinalis สามารถต้ านทานเพลี้ยกระโดด
ได้ หลาย biotype (Huang, He, Shu, Li, & Zhang,
ข้ าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชอาหารหลักของ 2001, pp. 929–934) และเป็ นเพียงยีนเดียวที่ทราบ
ประชากรโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่นิ ย มปลู กข้ า ว ลาดับเบสทั้งยีน จากการวิเคราะห์ลาดับเบสในโครงสร้ าง
อย่ างแพร่ ห ลายเพื่ อบริโภคทั้งในประเทศ และส่งออก ของยีน Bph14 พบว่ ามีตาแหน่ งอนุ รักษ์ (conserved)
โดยตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม-ตุ ล าคม 2557 มี มู ล ค่ า ของโปรตี น เป็ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การป้ องกั น โรค
การส่ ง ออกข้ า วประมาณ 8.8 ล้ า นตั น ซึ่ ง เพิ่ ม จาก 3 domains ได้ แก่ coiled-coil (CC), nucleotideปี 2556 ประมาณ 27.4% (สมาคมผู้ส่งออกข้ าวไทย, binding (NB) และ leucine-rich-repeat (LRR)
2557) อย่างไรก็ตามผลผลิตของข้ าวต่อหน่วยพื้นที่ปลูก domain (Du, et al., 2009, pp. 22163–22168)
มีปริมาณลดลง อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ ซึ่ ง บ่ ง ชี้ ว่ า ยี น ต้ านทานเพลี้ ยกระโดดสี น้ า ตาลอาจมี
สภาพแวดล้ อม การเข้ าทาลายของโรคระบาด และแมลง domains ทั้ง 3 ดังกล่าวอย่างเช่นในข้ าว O. officinalis
ศั ต รู พื ช เ ช่ น เ พ ลี้ ย ก ร ะ โ ด ด สี น้ า ต า ล ( brown (Huang, et al., 2001, pp. 929–934) IR35 และ B5
planthopper; BPH) เข้ าทาลายทั้งข้ าวป่ า และข้ าวปลูก (Du, et al., 2009, pp. 22163–22168) Sin Duong
โดยการเจาะดูดน้าเลี้ยงบริเวณโคนต้ น ตั้งแต่ ระยะต้ น Kien An และ Loc Nuoc (Mai, & Hong, 2012, pp.
กล้ า จนถึ ง ระยะออกรวง (พุ ติ พ งษ์ เพ็ ง ฤกษ์ และ 1424-1433) สาหรับยีน Bph14 เป็ นยีนหนึ่งที่น่าสนใจ
คนอื่นๆ, 2554, น. 27-37) มีผลต่อการเจริญเติบโต สาหรับนามาปรับปรุงพันธุ์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงาน
ของข้ าว และท าให้ เกิ ด อาการไหม้ “hopperburn” การค้ น พบ ยีน Bph14 ในสายพั น ธุ์ข้ า วพื้ นเมือง และ
(Watanabe, & Kitagawa, 2000, pp. 1192-1198) ข้ าวปลูกของไทย ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ ยั ง เป็ นพาหะของเชื้ อไวรั ส โรคเขี ย วเตี้ ย เพื่อการตรวจหายีน Bph14-homolog ในข้ าวพื้นเมือง
(grassy stunt) และโรคใบหงิก (ragged stunt) มาสู่ข้าว ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าของไทย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้ อาจเป็ น
(Renganayaki, et al., 2002, pp. 2112–2117) แนวทางในการป้ องกันการเข้ าทาลายของเพลี้ยกะโดดสี
โดยทั่วไปการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล ใช้ สารเคมี น้า ตาลในข้ า ว และได้ ข้ อ มู ล พื้ นฐานของยี น Bph14
ในการกาจัด ซึ่งต้ องใช้ แรงงานจามาก เสียค่าใช้ จ่ายสูง homologues ในข้ า วของไทย เพื่ อน าไปใช้ ป ระโยชน์
และยั ง ส่ ง ผลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อ ม เป็ นอัน ตรายต่ อ ปรับปรุงพันธุข์ ้ าวต่อไป
มนุษย์ นอกจากนี้การใช้ สารเคมีได้ ลดศัตรูธรรมชาติของ
วิธีการศึกษา
เพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล และทาให้ เพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาลมี
ความต้ า นทานสารเคมี ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ นการลดการใช้
สารเคมี ลดปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อม มี แ นวทางการแก้ ไ ข
1. รวบรวมสายพันธุข์ ้ าว
ที่จ ะส่ ง ผลเสีย น้ อ ยที่สุด ที่จ ะใช้ ไ ด้ คือ การปรั บ ปรุง ให้
ได้ รับความอนุ เคราะห์ จาก ศูนย์ เมล็ดพั นธุ์ข้า ว
ต้ านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล
พิษณุโลก และกรมวิชาการเกษตร โดยมีข้าวพื้นเมืองไทย
ในปั จจุบันค้ นพบยีนต้ านทานเพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล ข้ าวปลูก และข้ าวป่ า มีท้งั หมด 37 (หมายเลขในวงเล็บ
จานวน 21 ยีน ในข้ าวปลูก 11 ยีน และข้ าวป่ า 10 ยีน แสดงแทนพันธุข์ ้ าว) สายพันธุม์ ีดังต่อไปนี้ Mudgo (1),
(Rahman, et al., 2009, pp. 1237–1246) โดยมี ASD7(2), Rathu Heenati (3), Babawee (4),
รายงานว่ายีน Bph14 มีตาแหน่งบนโครโมโซมที่ 3 ของ Swarnalata (5), ARC10550 (6), T12 (7), Chin
บทนา
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Saba (8), Pokkali (9), d IR65482-4-132-2-2
(10), ปกาอาปึ ล (11), เนียงกวง (12), มะลิ 105
(13), มะลิ แ ดง (14), มั น ปู (15), หอมนิ ล (15),
ข้ าวชาวนาพันธุใ์ หม่ 1 (17), ข้ าวพื้นเมืองสตูล (18),
Taichung Native 1 (19), Oryza officinalis (20),
สุ พ รรณบุ รี 90 (21), กข 31 (22), กข 21 (23),
สุพรรณบุรี 60 (24), กข 23 (25), พิษณุโลก 2 (26),
หอมพิ ษ ณุ โ ลก 2 (27), ชั ย นาท 2 (28), ชั ย นาท 1
(29), O. rufipogon GS.NO.18887 (30), O. nivara
GS.NO.18855 (31), O. nivara GS.NO.16190
(32), O. rufipogon GS.NO. 16184 (33), O.
ตารางที่ 1 ลาดับเบส specific primer
Primer
Forward sequence (5' 3')
(bp)
CC
CACTGCTGTCCATGGTGAA
NB
TGCCAAGAAATGTTCTGGTTC
LRR
AAATTCGTGGTTGTTCTGGT

rufipogon GS.NO. 15157 (34), O. officinalis
GS.NO.18859 (35), O. nivara GS.NO.18847
(36) และ O. nivara GS.NO.18854 (37)
2. การออกแบบไพรเมอร์
สืบค้ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับยีน Bph14 (accession
number: FJ941067) ของข้ าวจาก gene bank database
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/) จากนั้น
วิเคราะห์เกี่ยวข้ องกับ CC, NB และ LRR เพื่อออกแบบ
ไพรเมอร์ (ดังตารางที่1) สาหรับใช้ ในการตรวจสอบข้ าว
พื้นเมือง ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าไทย

Reverse sequence (5'

3')

CAAGGCCAAGGGGCACTAC
TTTCAGTGAGTTGGTGTCAAGG
CCTTGTAGGATCGTTACCGA

3. สกัดดีเอ็นเอ
เตรียมตัวอย่างต้ นข้ าวสกัดดีเอ็นเอ โดยทาการแช่
เมล็ด ข้ าวในน้าเป็ นเวลานาน 48 ชั่ วโมง จนเมล็ดข้ า ว
เริ่มงอก ย้ ายลงปลูกในกระถาง (เมล็ด/กระถาง) นาไป
ปลูกในโรงเรือนคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อต้ นข้ าวอายุ
2 สัปดาห์ จึงตัดใบอ่อนมาสกัด ดีเอ็นด้ วยวิธี CTAB
ดัดแปลงมาจาก Doyle, & Doyle (1987, pp. 11-15)
4. PCR Amplification
ในปฏิกริ ิยา PCR ประกอบสาร ดังนี้ dNTP 2 µM,
10× ViA buffer, MgCl2 50 mM, Tag polymerase,
primer forward 7.5 mM, primer reverse 7.5 mM และ
DNA 50 ng/µl ภายใต้ เงื่อนไข ดังนี้ denaturing
ที่อณ
ุ หภูมิ 95°C เป็ นเวลา 3 นาที แล้ วทา 35 รอบ ของ
denaturing ที่อุณหภูมิ 95°C เป็ นเวลา 30 วินาที,
annealing ที่อุณหภูมิ 45°C เป็ นเวลา 20 วินาที และ
extension ที่อุณหภูมิ 72°C เป็ นเวลา 60 วินาที และ
สุดท้ ายทาขั้นตอน final extension ที่อุณหภูมิ 72°C
เป็ นเวลา 5 นาที
เก็บ PCR product ที่ 4°C เพื่อนาไปวิเคราะห์
ความเหมื อ นความแตกต่ า งกับ ยี น Bph14 ด้ ว ย 1%

Fragment size
267
334
945

gel electrophoresis จากนั้น purified PCR products
จากเจลโดยการใช้ ชุ ด HiYieldTM Gle/PCR DNA
Fragments Extraction Kit(RBCBioscience) และ
วิเคราะห์ลาดับเบส โดยส่ง purified DNA ไปตรวจสอบ
ที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. วิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่าง
นาลาดับเบสที่ได้ จากข้ อ 4 มาตรวจสอบหายีน
Bph14 และ ยี น Bph14 homologues โดยเทีย บกับยี น
Bph14 (accession number: Os03g0848700 หรือ
FJ941067) โดยใช้ โปรแกรม BLAST และ ClustalW2
ผลการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอ
เพื่ อตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพดีเอ็น เอที่สกัด
จากตัวอย่างข้ าว (สุ่มมา12 พันธุ์ จากข้ าวทั้งหมดจานวน
37 พันธุ)์ พบว่าข้ าวหมายเลข 4, 8, 15, 19, 26, 35
และ 37 มีความเข้ มข้ นประมาณ 25 ng/µl (เทียบกับ
ความเข้ มข้ นของ λ DNA มาตรฐาน) ข้ าวหมายเลข 2
และ 31
มี ค วามเข้ มข้ น ประมาณ 50
ng/µl
ข้ าวหมายเลข 27 และ 30 มีความเข้ มข้ นประมาณ
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100 ng/µl และข้ าวหมายเลข 20 มีความเข้ มข้ น (1987, pp. 11-15) มีคุณภาพ และความบริสทุ ธิ์สูง
มากกว่า 100 ng/µl (รูปที่ 1) การทดลองบ่งชี้ว่าดีเอ็น ตลอดจนมี ป ริ ม าณเพี ย งพอซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ใน
เอที่สกัดได้ จากวิธีท่ดี ัดแปลงมาจาก Doyle, & Doyle ปฏิกริ ิยา Polymerase chain reaction (PCR)

รูปที่ 1 การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดจากใบอ่อนข้ าว บน 1%agarose gel electrophoresis M1, M2 และ M3
แสดง λ DNA ที่มีความเข้ มข้ น 25, 50 และ 100 ng/µl ตามลาดับ หมายเลข 2, 4, 8, 15, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 35
และ 37 แทนตัวอย่างข้ าวที่ใช้ ในการศึกษา (ดูได้ จากวิธกี ารที่ 2)

จากรายงานของ Du, et al. (2009, pp. 22163–
22168) พบว่ า ยีนต้ านทานเพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล
(Bph14) ในข้ าวกลุ่ม Oryza officinalis ประกอบด้ วย
ตาแหน่ ง อนุ รั กษ์ (conserved) 3 domains ได้ แ ก่
coiled-coil (CC), nucleotide-binding (NB) และ
leucine-rich-repeat (LRR) domain อย่ างไรก็ตามยัง
ไม่ มี ร ายงานการค้ นพบยี น Bph14 ในข้ าวกลุ่ ม อื่ น
(Tamura, et al., 2014, p. 5872) ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาตรวจหา homologues ของยีน
ต้ านทานเพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล Bph14 ในข้ าวพื้นเมือง
ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าไทย โดยทาการวิเคราะห์ 3 domains
ได้ แก่ CC-, NB- และ LRR- domain ซึ่งผลการทดลอง
มีดงั นี้
การทดสอบ CC-domain ของยีน bph14 ในข้าว
พื้ นเมือง ข้าวปลูก และข้าวป่ าของไทย โดยใช้เทคนิค PCR
การทดสอบ CC-domain ของยีน Bph14 ในข้ าว
พื้ นเมือง ข้ าวปลู ก และข้ าวป่ าของไทย โดยใช้ เทคนิ ค

PCR ทาการวิเคราะห์ตาแหน่งของ CC-domain ของยีน
Bph14 เพื่อใช้ ทานายผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ สาหรับปฏิกริ ิยา
PCR สามารถทาได้ โดยนาลาดับเบสของ CC-primer
(Du, et al., 2009, pp. 22163–22168) ได้ แก่ Forward
primer (5'-CACTGCTGTCCATGGTGAA-3') และ
Reverse primer (5'-CAAGGCCAAGGGGCACTAC-3')
มา alignment เปรียบเทียบกับลาดับเบสของยีน Bph14
(accession number: FJ941067) โดยโปรแกรม
ClustalW2 ผลการตรวจสอบพบว่ า ล าดั บ เบสของ
CC-domain มีความเหมือน 100% โดยมีตาแหน่งอยู่ใน
ส่ ว นของยี น Bph14 โดยมีล าดับเบสอนุ รั กษ์ ท่ีต าแหน่ ง
ระหว่ าง 3,076-3,343bp ( มี ค ว า มยา ว 2 7 6 bp)
(รูปที่ 2) ซึ่งผลการวิเคราะห์น้ บี ่งชี้ว่าการใช้ เทคนิค PCR
ร่ ว มกั บ CC-primer
สามารถน ามาใช้ ตรวจสอบ
CC-domain ในตัวอย่างข้ าวที่ใช้ ศกึ ษาได้ โดยถ้ าข้ าวพันธุ์
ใดที่มี CC-domain ต้ องให้ ผล PCR product ที่มีขนาด
เท่ากับ 276bp

รูปที่ 2 แผนที่แสดงตาแหน่ งของลาดับเบสของ 3 domains ในยีน Bph14 ที่มีขนาด 9,576bp ตัวยีนเริ่มตั้งแต่ ตาแหน่ง 2,752–
8,545bp ประกอบด้ วย intron 2 ตาแหน่ง 6,946-7,591bp และ 7,660-7,782bp, CC-domain อยู่ท่ตี าแหน่ง 3,0763,343bp (ขนาด 267bp), NB domain อยู่ท่ตี าแหน่ง 4,150-4,484bp (ขนาด 334bp), และ LRR domain อยู่ท่ตี าแหน่ง
6,848-7,793bp (ขนาด 945bp) ( ) แทนยีน Bph14, ( ) แทนตาแหน่ง intron, ( ) แทนตาแหน่ง CC domain, ( )
แทนตาแหน่ง NB domain, ( ) แทนตาแหน่ง LRR domain

124

Naresuan University Journal: Science and Technology 2015; 23(3)

เมื่อทาการตรวจสอบ CC-domain ในตัวอย่างข้ าว
พื้นเมือง ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าไทย จานวน 37 พั นธุ์
โดยใช้ CC-primer ในปฏิกิริยา PCR ผลการทดลอง
พบว่ า ข้ าวทั้ง 37 พันธุ์ ปรากฏแถบของ PCR Product

มีขนาดประมาณ 267bp (รูป ที่ 3) นั่น แสดงว่ า ข้ า ว
ทุ ก พั น ธุ์ ท่ี ศึ ก ษามี CC-domain อยู่ ใ นส่ ว นของจี โ นม
ดังนั้นจึงควรทาการวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่าง
ของลาดับเบสของ PCR product ต่อไป

รูปที่ 3 การทดสอบ CC-domain กับข้ าวจานวน 37 พันธุ์ Marker Gene Ruler DNA Ladder Mix(M1), Negative
control (N) หมายเลขแทนตัวอย่างข้ าวดูได้ จาก (วิธกี ารที่ 2)

เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนของ CC-domain ในข้ าว
พื้ นเมือง ข้ า วปลู ก และข้ า วป่ าไทย (โดยเปรี ย บเทีย บ
ลาดับเบสกับ CC-domain ในยีน Bph14) ทาการ
ทดลองโดยสุ่มตัวอย่ า งข้ าวจานวน 11 พันธุ์ จาก 37
พั น ธุ์ มาทาการ Purified PCR product โดยใช้ ชุ ด
HiYieldTM Gle/PCR DNA Fragments Extraction
Kit(RBCBioscience) แล้ วส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ลาเบส
ที่ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร

จากนั้ น น าล าดั บ เบสมาวิ เ คราะห์ เ พื่ อเปรี ย บเที ย บ
เปอร์เซ็นความเหมือนของ CC-domain กับข้ าวพั นธุ์
ต่ า งๆ เทีย บกับล าดั บเบสของ CC-domain ในยี น
Bph14 ด้ ว ยโปรแกรม ClustalW2 ผลการวิเ คราะห์
พบว่า ข้ าว 11 สายพันธุ์ท่สี ่มุ ตัวอย่าง มีค่าความเหมือน
ของลาดับเบสอยู่ ใ นช่ วง 93-95% (ดังตารางที่ 2)
ซึ่งบ่งชี้ว่ามีตาแหน่ งอนุ รักษ์ของ CC-domain อยู่ในข้ าว
ทุกพันธุ์

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของลาดับเบสใน CC-domain ของข้ าว 11 สายพันธุ์ท่สี ่มุ มาศึกษา (โดยเทียบกับ
CC-domain ของยีน Bph14)
ลาดับ
หมายเลขพันธุข์ า้ ว
รายชื่อพันธุข์ า้ ว
เปอร์เซ็นต์ความเหมือน
1
19
Taichung Native 1 (TN1)
95
2
20
Oryza officinalis
95
3
4
Babawee
94
4
8
Chin Saba
95
5
26
พิษณุโลก 2
95
6
27
หอมพิษณุโลก 2
93
7
30
O. rufipogon GS.NO.18887
94
8
31
O. nivara GS.NO.18855
93
9
35
O. officinalis GS.NO.18859
95
10
15
หอมนิล (สุรินทร์)
93
11
18
ข้ าวพื้นเมืองสตูล
95
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การทดสอบ NB-domain ของยีน bph14 ในข้าว
พื้ นเมือง ข้าวปลูก และข้าวป่ าของไทย โดยใช้เทคนิค
PCR
ทาการวิเคราะห์ตาแหน่งของ NB-domain ของยีน
Bph14 เพื่อใช้ ทานายผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ สาหรับปฏิกริ ิยา
PCR สามารถทาได้ โดยนาลาดับเบสของ NB-primer
(Du, et al., 2009, pp. 22163–22168) ได้ แก่ Forward
primer (5'-TGCCAAGAAATGTTCTGGTTC-3') และ
Reverse primer (5'-TTTCAGTGAGTTGGTGTCAAGG-3')
มา alignment เปรียบเทียบกับลาดับเบสของยีน Bph14
โดยโปรแกรม ClustalW2 ผลการตรวจสอบ พบว่ า
ล าดั บ เบสของ NB-domain มี ค วามเหมื อ น 100%
โดยมี ล าดั บ เบสอนุ รั ก ษ์ ท่ี ต าแหน่ ง ระหว่ า ง 4,1504,484bp (มีความยาว 334bp) (รูปที่ 2) ซึ่งผลการ
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วิเคราะห์ น้ ีบ่งชี้ว่ าการใช้ เทคนิค PCR ร่ วมกับ NBprimer
สามารถน ามาใช้ ตรวจสอบ NB-domain
ในตั ว อย่ า งข้ าวที่ ใ ช้ ศึ ก ษาได้ โดยถ้ าข้ าวพั น ธุ์ ใ ดที่ มี
NB-domain ต้ องให้ ผล PCR product ที่มีขนาดเท่ากับ
334bp
ทาการตรวจสอบ NB-domain ในตั ว อย่ า ง
ข้ าวพื้นเมือง ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าไทย จานวน 37 พันธุ์
มาทดสอบโดยใช้ NB-primer ในปฏิกริ ิยา PCR ผลการ
ทดลองพบว่ า ข้ าวทั้ง 37 พั นธุ์ ปรากฏแถบของ PCR
Product มีขนาดประมาณ 334bp (รูปที่ 4) นั่นแสดงว่า
ข้ าวทุกพันธุม์ ี NB-domain อยู่ในส่วนของจีโนม จึงควร
วิ เ คราะห์ ค วามเหมื อ นความแตกต่ า งของล าดั บ เบส
ของ PCR product ต่อไป

รูปที่ 4 การทดสอบ NB-domain กับข้ าวจานวน 37 พันธุ์ Marker Gene Ruler DNA Ladder Mix (M1),Negative
control (N) หมายเลขแทนตัวอย่างข้ าวดูได้ จาก (วิธกี ารที่ 2)

เพื่ อวิ เ คราะห์ ความเหมื อ นของล าดั บ เบสใน
NB-domain ของข้ าวพื้นเมือง ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าไทย
(โดยเปรียบเทียบกับลาดับเบสของ NB-domain ในยีน
Bph14) จึ ง ทาการทดลองโดยสุ่ม ตัว อย่ า งข้ า วจ านวน
8 พันธุ์ จาก 37 พันธุ์ มาทาการ Purified PCR product
โดยใช้ ชุ ด HiYieldTM Gle/PCR DNA Fragments
Extraction Kit(RBCBioscience) แล้ วส่งไปวิเคราะห์
ล าเบส ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย

นเรศวร จากนั้นทาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเปอร์เซ็น
ความเหมือนของลาดับเบสใน NB-domain ของตัวอย่าง
ข้ า วที่ ศึ ก ษา กั บ NB-domain
ในยี น
Bph14
ด้ ว ยโปรแกรม ClustalW2 ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า
จากข้ า ว 8 สายพั น ธุ์ท่ีสุ่ม ตัว อย่ างมาศึ ก ษา มีค่ า ความ
เหมือนอยู่ในช่วง 91-98% (ดังตารางที่ 3) ซึ่งบ่งชี้ว่า
ในมีต าแหน่ ง อนุ รั กษ์ ข อง NB-domain อยู่ ใ นตัว อย่ า ง
พันธุข์ ้ าว
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของลาดับเบสใน NB-domain ของข้ าว 8 สายพันธุ์ท่ สี ่มุ มาศึกษา (โดยเทียบกับ
NB-domain ของยีน Bph14)
ลาดับ
หมายเลขพันธุข์ า้ ว
รายชื่อพันธุข์ า้ ว
เปอร์เซ็นความเหมือน
1
19
Taichung Native 1 (TN1)
94
2
20
Oryza officinalis
98
3
4
Babawee
94
4
8
Chin Saba
93
5
30
O. rufipogon GS.NO.18887
94
6
35
O. officinalis GS.NO.18859
97
7
15
หอมนิล (สุรินทร์)
91
8
18
ข้ าวพื้นเมืองสตูล
94

การทดสอบ LRR domain ของยีน bph14 ในข้าว
พื้ นเมือง ข้าวปลูก และข้าวป่ าไทย โดยใช้เทคนิค PCR
ทาการวิเคราะห์ตาแหน่งของ LRR-domain ของยีน
Bph14 เพื่อใช้ ทานายผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ สาหรับปฏิกริ ิยา
PCR สามารถทาได้ โดยนาลาดับเบสของ LRR-primer
(Du, et al., 2009, pp. 22163–22168) ได้ แก่ Forward
primer (5'- AAATTCGTGGTTGTTCTGGT-3') และ
Reverse primer (5'-CCTTGTAGGATCGTTACCGA-3')
มา alignment เปรียบเทียบกับลาดับเบสของยีน Bph14
โดยโปรแกรม ClustalW2 ผลการตรวจสอบ พบว่ า
ล าดั บ เบสของ LRR-domain มี ค วามเหมื อ น 100%
โ ด ย มี ล า ดั บ เ บ ส อ นุ รั ก ษ์ ที่ ต า แ ห น่ ง ร ะ ห ว่ า ง
6,848-7,793bp (มีความยาว 945bp) (รูปที่ 2)
ซึ่งผลการวิเคราะห์น้ ีบ่งชี้ว่าการใช้ เทคนิค PCR ร่วมกับ
LRR-primer สามารถนามาใช้ ตรวจสอบ LRR-domain
ในตัวอย่างข้ าวที่ใช้ ศกึ ษาได้ โดยถ้ าข้ าวพันธุใ์ ดที่มี LRRdomain ต้ องให้ ผลผลิตพีซีอาร์ท่มี ขี นาดเท่ากับ 945bp

เมื่อทาการตรวจสอบ LRR-domain ในตัวอย่างข้ าว
พื้นเมือง ข้ าวปลูก และข้ าวป่ าไทย จานวน 37 พั นธุ์
โดยใช้ LRR-primer ในปฏิกริ ิยา PCR ผลการทดลอง
พบว่ า ให้ ผ ลิต ภัณ ฑ์พี ซีอ าร์ ท่ีมีข นาดแตกต่ า งกันใน
สายพันธุ์ข้าวที่ใช้ ศึกษา โดยผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่ีมีขนาด
ใกล้ เคียงกับ LRR-domain ที่คาดการณ์ คือ ประมาณ
1,000bp ซึ่งพบในข้ าวสายพันธุท์ ่ี 1, 2, 5, 10 และ 34
(รู ป ที่ 5) นั่ น แสดงว่ า ข้ าวบางพั น ธุ์ เ ท่ า นั้ น ที่ อ าจมี
LRR-domain จึ ง ค ว ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม เ ห มื อ น
ความแตกต่างของลาดับเบส ของ PCR product ต่อไป
นอกจากนี้ผลการทดลองยังพบอีกว่า การตรวจสอบ
LRR-domain ในข้ าวพันธุต์ ้ านทาน (O.officinalis, หมายเลข
20) และพันธุไ์ ม่ต้านทาน (Taichung Native 1, หมายเลข
19) (รูปที่ 5) ให้ ผลผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ท่แี ตกต่างกัน คือ
ขนาด 170, 400 และ 600bp ในพันธุต์ ้ านทาน แต่ไม่
พบในพันธุ์อ่อนแอ ดั้งนั้น จึงควรวิเคราะห์ความเหมือน
ความแตกต่างของลาดับเบส ของ PCR product ต่อไป

รูปที่ 5 การทดสอบ LRR domain กับข้ าวจานวน 37 พันธุ์ Marker Gene Ruler DNA Ladder Mix(M1), Negative control (N)
หมายเลขแทนตัวอย่างข้ าวดูได้ จาก (วิธกี ารที่ 2)
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เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนของ LRR-domain ในข้ าว
พื้ นเมือง ข้ า วปลู ก และข้ า วป่ าไทย (โดยเปรี ย บเทีย บ
ลาดับเบสกับ LRR-domain ในยีน Bph14) ทาการ
ทดลองโดยท าการสกัด ดี เ อ็น เอจากผลิ ต ภั ณ ฑ์พี ซี อาร์
ที่มีขนาด 1,000bp จากตัวอย่ างอย่ างข้ าวหมายเลข
1, 2, 5, 10 และ 34 แล้ วนามา Purified PCR product
โดยใช้ ชุ ด HiYieldTM Gle/PCR DNA Fragments
Extraction Kit(RBCBioscience) จากนั้นส่งไปวิเคราะห์
ล าเบสที่ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย
นเรศวร จากนั้นทาการวิเคราะห์ เปรียบเทียบเปอร์เซ็น
ความเหมือ นของล าดั บเบสใน LRR-domain ของ
ตัวอย่ างข้ าวที่ศึกษา กับ LRR-domain ในยีน bph14
ด้ วยโปรแกรม ClustalW2 ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า
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จากข้ าว 5 สายพั นธุ์ท่ีสุ่มตัวอย่ างมาศึกษา โดยมีเพี ยง
ข้ าวหมายเลขที่ 5 และ 34 เท่านั้นที่ได้ ข้อมูลของลาดับ
เบสเพื่อวิเคราะห์ค่าความเหมือน (ส่วนหมายเลขที่ 1, 2,
และ 10 พบว่ า การอ่ า นข้ อ มู ล ล าดั บ เบสไม่ ส มบู ร ณ์ )
ซึ่งผลพบว่าอยู่ในช่วง 67.26-78.65% (ดังตารางที่ 4)
ซึ่งบ่งชี้ว่าในมีตาแหน่งอนุรักษ์ของ LRR domain อยู่ใน
ตัวอย่างพันธุข์ ้ าว
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ ความเหมือนของลาดับ
เบสของผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ ขนาด 170, 400 และ 600bp
ใ น พั น ธุ์ ต้ า น ท า น ( 2 0 ) พ บ ว่ า มี เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์
ความเหมือนกับ LRR-domain ในยีน Bph14 อยู่ในช่วง
75.1-84.7% (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของลาดับเบสใน LRR-domain ของข้ าว 3 สายพันธุ์ท่ ี สุ่มมาศึกษา (โดยเทียบกับ
LRR-domain ของยีน Bph14)
ลาดับ
หมายเลขพันธุข์ า้ ว
รายชื่อพันธุข์ า้ ว
เปอร์เซ็นความเหมือน
1
5
Swarnalata
67.26
2
34
Oryza rufipogon GS.NO.15157
78.65
3
20170**
O.officinalis
84.7
4
20400**
O.officinalis
81.1
5
20600**
O.officinalis
75.1
170** แทนขนาดของ PCR product ขนาดประมาณ 170bp, 400**แทนขนาดของ PCR product ขนาดประมาณ 400bp,
600**แทนขนาดของ PCR product ขนาดประมาณ 600bp

ได้ ว่าวิธีดัดแปลงจาก Doyle, & Doyle (1987, pp.
11-15) เป็ นวิ ธีห นึ่ ง ที่เ หมาะสมส าหรั บ สกัด ดี เ อ็น เอ
จากการสกัดดีเอ็นเอจากใบข้ าว ด้ วยวิธดี ัดแปลงจาก จากใบข้ า ว เนื่ อ งจากให้ ดีเ อ็น เอที่มีคุ ณ ภาพสูง ที่ง่ า ย
Doyle, & Doyle (1987, pp. 11-15) โดยไม่เติม รวดเร็ ว ราคาไม่ แ พง และปลอดภั ย จากสารเคมี
2-β-mercaptoethanol ผลการทดลองพบว่ า ดี เ อ็น เอ โดยเฉพาะ 2 -β-mercaptoethanol ที่ เ ป็ นอั น ตราย
ที่ได้ มีคุณภาพสูงและมีปริมาณเพียงพอสาหรับใช้ ในงาน ต่ อ ทางเดิ น หายใจและผิว หนั ง (Chevron Phillips
พีซีอาร์ได้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากคุณสมบัติของ 2% CTAB Chemical Company LP, 2014)
จากการตรวจสอบ homologues ของยีนต้ านทาน
(cetyltrimethylammonium bromide) เหมาะสมใน
การกาจัดสารโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญ เพลี้ยกระโดดสีนา้ ตาล (ยีน Bph14) ในข้ าวพื้นเมืองไทย
ในใบข้ า วได้ อ ย่ า งมีป ระสิทธิภ าพ ดั ง มีร ายงานการใช้ ข้ า วปลู ก และข้ าวป่ า จ านวน 37 สายพั น ธุ์ โดยท า
วิ ธี ก ารสกั ด ดี เ อ็น เอโดย CTAB ได้ ผ ลดี ใ นกล้ วยไม้ การตรวจสอบ 3 conserved domains ยีน Bph14 ได้ แก่
สกุลช้ าง (ธนากร วงษศา, อภินันท์ ลิ้มมงคล และ coiled-coil (CC), nucleotide-binding (NB) และ
อนุพันธ์ กงบังเกิด, 2008, น. 165-175) และ ข้ าวโพด leucine-rich-repeat (LRR) domains ด้ วยเทคนิค PCR
(วั นชั ย เย็นเพชร, ชบา จ าปาทอง, และศานนท์ และ DNA sequencing ผลทดลองพบว่า ในจีโนมของ
สุขสถาน, 2010, น. 360-366) ผลการทดลองนี้บ่งชี้ ข้ าวทุ กสายพั นธุ์ท่ีใช้ ศึกษา ประกอบด้ ว ย CC- และ
อภิปรายผลการศึกษา
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NB-domain โดยมี ค วามเหมื อ นของล าดั บ เบสสู ง
ประมาณ 91-98% (เทียบกับ CC- และ NB-domain
ใน Bph14, FJ941067) ซึ่งบ่งชี้ว่าในข้ าวพันธุท์ ่ศี ึกษา
อาจมี ยี น ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ ความต้ า นทานโรคและแมลง
(อาจไม่ ใ ช่ หรื อ ไม่ ใ ช่ ยี น Bph14) ทั้ ง นี้ เนื่ องจาก
CC-NB-domain เป็ นบริเวณอนุรักษ์ท่พี บในส่วนของยีน
จานวนมากที่เกี่ยวข้ องกับความต้ านทานโรคและแมลง
(Takken, & Tameling, 2009, pp. 744-746) เช่น
พบในข้ าวบางสายพันธุข์ อง Oryza rufipogon, Oryza
japonica, และ Oryza indica (Du, et al., 2009,
pp. 22163–22168) และข้ าวเวียดนามสายพันธุ์ Oryza
sativa (Sai Duong Kien An และ Loc Nuoc)
(Mai, & Hong, 2012, pp. 1424-1433 ) เป็ นต้ น
เพื่ อ ยื น ยั น ความเป็ น homologues ของยี น Bph14
จึงทาการตรวจสอบ LRR-domain ในข้ าวทั้ง 37 สายพันธุ์
โดยใช้ เทคนิค PCR พบว่ามีเพียง 5 สายพันธุเ์ ท่านั้นที่มี
LRR-domain อยู่ในจีโนม ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ ว่าข้ าวทั้ง 5 สายพันธุ์
อาจมียี น Bph14 หรื อ Bph14-homologues จึ ง ท า
การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ลาดับเบส ผลการทดลอง
พบว่ า มี ค วามเหมื อ นของล าดั บ เบสเพี ย ง 67.2678.65% ( เ ที ย บ กั บ LRR-domain ใ น Bph1 4
FJ941067) ซึ่งผลบ่งชี้ได้ เพียงว่ายีนดังกล่าวที่พบในข้ าว
สายพั น ธุ์ดั ง กล่ า วอาจเป็ นเพี ย ง Bph14-homologues
เนื่องจากมีค่าความเหมือนของลาดับเบสน้ อยกว่ า 90%
ถึงแม้ ว่า LRR-domain เป็ นตาแหน่ง conserved domain
ในยี น ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความต้ านทานโรคและแมลง
(Takken, & Tameling, 2009, pp. 744-746) แต่กม็ ี
ความหลายลายและมีความจาเพาะในแต่ละยีน เช่ น ใน
Bph14 พบว่า LRR-domain มีกรดอะมิโนแตกต่างจาก
ยีนเด่น Bph หรือ ยีนด้ อย bph อื่นๆ ประมาณ 54 ตัว
และมีตาแหน่งกรดอะมิโนขาดหายไป 2 ตัว (Du, et al.,
2009, pp. 22163–22168) ทาให้ LRR-domain อาจ
เป็ นตัวกาหนดความจาเพาะในการต้ านทานต่อชนิดของ
โรค เช่ น ใน flax (Martin, Bogdanove, & Sessa,
2003, pp. 23–61)
อย่างไรก็ตามผลจากการวิจัยครั้งนี้ทาให้ ทราบข้ อมูล
พื้ นฐานของข้ าวบางสายพั นธุ์ท่ีอาจมียีนต้ านทานเพลี้ ย
กระโดดสีนา้ ตาล แบบ Bph14-homologues หรืออาจ
เป็ นยี น ตั ว ใหม่ ดั ง นั้ น ควรทาการตรวจสอบ โดยการ

วิ เ คราะห์ ล าดั บ เบสทั้ งหมดของยี น จากนั้ นควร
ทาการศึกษาหน้ าที่การทางานของยีนในการตอบสนอง
ความต้ านทานเพลี้กระโดดสีนา้ ตาลต่อไป
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