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ภายใต้การเพิ่มขึ้นของ CO2
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ABSTRACT: Photosynthesis potential of the flag leaf of three varieties of rice, RD41, Pathum
Thani1 (PTT1) and Khao Dawk Mali 105 (KDML105) were evaluated. The plants were grown in
pots under natural light condition until flowering. Measurement included light response functions
under three levels of air CO2 concentration, Ca= 400, 600, and 800 µmolCO2 mol-1. At Ca 400
µmolCO2 mol-1, all varieties had similar maximum gross photosynthetic rate (Pm) of 30–31 µmol
CO2 m-2 s-1. KDML105 required the highest light saturation, generated the highest rates of electron
transport (ETR), and photo-respiration (Rl), resulting in having the lowest ratio of CO2 fixed per
electron transported (dA/dETR). On the other hand, KDML105 had the lowest level of stomatal
conductance (gs), which potentially limited the rate of its net photosynthesis. As Ca levels
increased, the whole light response functions were elevated. Pm of RD41 and PTT1 increased
77–103%, while increase of KDML105 was 32%. ETR increased but Rl decreased substantially.
Consequently, dA/dETR improved by 40–50%. Of most interest, RD41 and PTT1 could maintain
high gs under increasing Ca. KDML105, on the contrary, responded by reducing gs in succession,
resulting in gaining less benefit from higher Ca. Measurement of carboxylation process showed
that all 3 varieties had similar CO2 compensation points of 58–59 µmolCO2 mol-1 with leaf
temperature between 31.2–32.7 oC. The carboxylation efficiency was high in the range of
124–156 mmolCO2 m-2 s-1.
Keywords: Rice, light response, elevated CO2 concentration, stomatal conductance, carboxylation
efficiency
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บทคัดย่อ

บทน�ำ

ปริมาณแสงทีข่ า้ วได้รบั ในแต่ละระยะการเจริญ
เติบโตมีผลกระทบต่อการสร้างมวลชีวภาพและผลผลิต
แตกต่างกัน มีรายงานว่าปริมาณแสงที่ต้นข้าวได้รับที่
ระยะ 45 วันก่อนการเก็บเกี่ยวสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผลผลิต (De Datta, 1933) ต้นข้าวที่มีการพรางแสง
53% ในระยะทีเ่ มล็ดก�ำลังพัฒนามีปริมาณคลอโรฟิลล์
ของใบธงเพิม่ ขึน้ แต่อตั ราการสังเคราะห์แสงสุทธิลดลง
ส่งผลให้ผลผลิตลดลงอย่างชัดเจนเนื่องจากการติด
เมล็ด (spikelet filling) และน�้ำหนักเมล็ดลดลง
(Wang et al., 2015) นอกจากนีย้ งั พบว่า สภาพความ
เข้มแสงต�ำ่ ต่อเนือ่ งเช่นเมือ่ มีเมฆมากหรือฝนตกในระยะ
ที่ เ มล็ ด ก� ำ ลั ง พั ฒ นาท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต ลดลงและเมล็ ด มี
คุณภาพต�่ำ (Liu et al., 2014) แต่ไม่มีผลกระทบต่อ
คุณค่าทางอาหาร (Liang et al., 2015)
ใบข้าวมีอายุต่างกันตามต�ำแหน่งที่เกิด โดยใบ
ที่อยู่ด้านบนมีอายุน้อยที่สุด อีกทั้งต�ำแหน่งของใบยัง
เป็นตัวก�ำหนดทิศทางการล�ำเลียงสารอาหาร ใบข้าวที่
อยู ่ ด ้ า นบนจะส่ ง สารอาหารขึ้ น ไปยั ง รวง ในระยะ
ออกดอกมีใบข้าวที่ท�ำงานได้อยู่ประมาณ 5–6 ใบ เมื่อ
ถึงระยะสุกแก่ จะเหลือใบทีเ่ กิดขึน้ ทีหลังทีย่ งั ท�ำงานได้
2 ใบ คือใบธงที่อยู่ด้านบนสุด และใบที่อยู่ต�่ำลงจากใบ
ธง สองใบนี้มีอายุใบยาวนานที่สุด (Yoshida, 1981)
การสังเคราะห์แสงของใบธงมีอิทธิพลมากในระยะที่
ข้าวออกดอก ผสมเกสรและสร้างเมล็ด ถ้าใบธงได้รับ
แสงแดดตลอดทัง้ วัน ใบจะสังเคราะห์แสงได้มาก ท�ำให้
มี ส ารอาหารส่ ง ไปยั ง ช่ อ ดอกมากด้ ว ย ช่ อ ดอกจึ ง
สมบู ร ณ์ มี ก ารติ ด เมล็ ด และน�้ ำ หนั ก เมล็ ด ดี
(Thasanasongchan, 1987) ผลผลิตของเมล็ดจะต�่ำ
หากสารอาหารที่ได้รับในระยะที่เมล็ดก�ำลังพัฒนาถูก
จ�ำกัด อัตราการสังเคราะห์แสงของใบธงหลังการโผล่
ของช่อดอก (heading) มีระดับลดลงตามอายุใบทีเ่ พิม่
ค� ำ ส� ำ คั ญ : ข้ า ว, เส้ น ตอบสนองต่ อ แสง, ระดั บ ขึน้ (Sasaki and Ishii, 1992) ข้อมูลการสังเคราะห์แสง
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น , ค่ า น� ำ ไหลปากใบ, ของใบจึงเป็นข้อมูลส�ำคัญต่อความเข้าใจถึงบทบาทของ
ความเข้ ม แสง และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการคั ด เลื อ ก
ประสิ ท ธิ ภ าพการตรึ ง คาร์ บ อนไดออกไซด์

การศึกษานี้ประเมินศักยภาพการสังเคราะห์
แสงของใบธงข้าว 3 พันธุ์ คือ กข41 (RD41) ปทุมธานี1
(PTT1) และ ขาวดอกมะลิ105 (KDML105) ปลูกต้น
ข้าวในกระถางภายใต้สภาวะแสงธรรมชาติจนถึงระยะ
ออกดอก วัดเส้นตอบสนองต่อแสงภายใต้ความเข้มข้น
ของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ (Ca) 3 ระดับ คือ
400, 600 และ 800 µmolCO2 mol-1 ผลการศึกษา
พบว่า ที่ Ca 400 µmolCO2 mol-1 ทุกพันธุ์มีอัตรา
สังเคราะห์แสงสูงสุด (P m) ใกล้เคียงกันที่ 30−31
µmolCO2 m-2 s-1 พันธุ์ KDML105 มีความต้องการ
ความเข้มแสง มีอัตราเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนทั้งระบบ
(ETR) และมีอตั ราหายใจเชิงแสง (Rl) สูงกว่าอีก 2 พันธุ์
ส่ ง ผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการตรึ ง CO 2 ต่ อ จ� ำ นวน
อิเล็กตรอน (dA/dETR) ต�่ำที่สุด ค่าน�ำไหลปากใบ (gs)
ของ KDML105 มีระดับต�่ำที่สุด ซึ่งท�ำให้น่าจะเป็น
ปัจจัยทีจ่ ำ� กัดอัตราการสังเคราะห์แสงเมือ่ เพิม่ ระดับ Ca
สูงขึ้น พบว่า Pm ของ RD41 และ PTT1 มีค่าเพิ่มขึ้น
อีก 77−103% แต่ KDML105 เพิ่มได้อีกเพียง 32%
ในขณะที่ ETR และ Rl ลดลง ท�ำให้ประสิทธิภาพค่า
dA/dETR ของข้าวมีระดับเพิ่มขึ้นได้อีก 40–50%
ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือ ภายใต้ Ca ที่เพิ่มขึ้นอีก 2
ระดับ RD41 และ PTT1 สามารถรักษาค่า gs ให้สูงอยู่
ได้ ในทางตรงข้าม KDML105 ตอบสนองโดยปิดปาก
ใบแคบลงตามล�ำดับ ท�ำให้ข้าวพันธุ์นี้ได้รับประโยชน์
น้อยกว่าจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ CO2 ในอากาศ
การศึกษากระบวนการคาร์บอกซิเลชันให้ผลว่า
ข้าวทั้ง 3 พันธุ์ มีจุดชดเชย CO2 ใกล้เคียงกัน คือ
58–59 µmolCO2 mol-1 โดยมีอุณหภูมิใบอยู่ระหว่าง
31.2–32.7 oC ประสิทธิภาพคาร์บอกซิเลชันมีคา่ สูงอยู่
ในช่วง 124−156 mmolCO2 m-2 s-1
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พั น ธุ ์ ข ้ า วได้ ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ป รากฏพั น ธุ ์ ข ้ า วที่ มี
ศักยภาพของผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิมที่มีมาแล้วกว่า
30–40 ปี (Dingkuhn et al., 2015) จึงมีแนวความ
คิ ด ใหม่ ใ นการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ ข ้ า ว ด้ ว ยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้แสง (radiation use efficiency,
RUE) เพราะการปรับปรุงทรงต้นและการแบ่งสัดส่วน
สารอาหารของพันธุ์ข้าวที่มีอยู่เดิมมีค่าใกล้เคียงกับค่า
ทางทฤษฎีแล้ว แนวความคิดนี้ท�ำให้มี Super hybrid
rice ของจีน ที่มีผลผลิตสูงกว่าข้าวลูกผสมปกติ 11%
ผลผลิตที่สูงกว่านี้เป็นผลจากการเพิ่มค่า RUE เพราะ
พันธุ์ข้าวที่เปรียบเทียบกันมีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวใกล้
เคียงกัน (Wang et al., 2015)
ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวจ�ำนวนมาก ส�ำนักงาน
คุม้ ครองพันธุพ์ ชื แห่งชาติและสถาบันวิจยั ข้าว ได้จดั ท�ำ
ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์ตามลักษณะประจ�ำพันธุ์ของ
ข้าว (Department of Agriculture, 2001) อย่างไร
ก็ดี ฐานข้อมูลดังกล่าวยังไม่รวมข้อมูลเกีย่ วกับศักยภาพ
การสังเคราะห์แสงของแต่ละพันธุ์ อีกทั้งสภาวะโลกใน
ปัจจุบนั ทีม่ รี ะดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพิม่
สูงขึ้นมาโดยตลอด แต่แก๊สนี้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการ
สังเคราะห์แสงของใบพืช จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งศึกษาว่า ใบ
พืชจะสามารถดูดใช้ CO2 ได้มากน้อยเพียงไร ข้อมูล
เกี่ยวกับศักยภาพในการสังเคราะห์แสงภายใต้ระดับ
CO2 ที่สูงขึ้น จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ใช้ในการคัดเลือกเพื่อ
หาพั น ธุ ์ ข ้ า วส� ำ หรั บ เผชิ ญ ปั ญ หาสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงของโลก
การทดลองนี้ต้องการสร้างข้อมูลพื้นฐาน เพื่อ
ความเข้าใจการตอบสนองของข้าวภายใต้สภาพแสง
และความเข้มข้นของ CO2 ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในบรรยากาศ รวม
ทั้งเพื่อให้สามารถบ่งชี้บทบาทของปัจจัยเหล่านี้ในการ
ก�ำหนดการเติบโตและสร้างผลผลิตของข้าว โดยเลือก
ข้าวไทย 3 พันธุ์ ที่มีการปลูกในพื้นที่กว้าง ได้แก่ พันธุ์
กข41 ปทุมธานี1 (อยู่ในกลุ่มข้าวไม่ไวแสง) และขาว
ดอกมะลิ105 (อยู่ในกลุ่มข้าวไวแสง)
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อุปกรณ์และวิธีการ
ประเมินศักยภาพการสังเคราะห์ของใบข้าวโดย
วัดเส้นตอบสนองต่อแสงทีร่ ะดับความเข้มข้นของ CO2
คงที่ 3 ระดับ และวัดเส้นตอบสนองต่อ CO2 ที่ความ
เข้มแสงคงที่ ของใบธงระยะออกดอก ศึกษาพันธุ์ข้าว
กข41 ปทุมธานี1 และขาวดอกมะลิ105 ได้รับเมล็ด
พันธุ์และด�ำเนินงานที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก ปลูกข้าวในกระถางเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาด 20 ซม. ใช้ดนิ นาในพืน้ ทีป่ ระมาณ 2 กิโลกรัมต่อ
กระถาง ๆ ละ 1 เมล็ด ตั้งกระถางในโรงเรือนที่มีโครง
ตาข่ายเหล็กกันนกที่อยู่กลางแจ้ง รักษาระดับน�้ำเหนือ
ผิวดินตลอดเวลา ดูแลจนข้าวเริ่มออกดอก เลือกใบธง
ที่ มี ด อกก� ำ ลั ง บานโผล่ พ ้ น ใบแล้ ว ของต้ น ที่ ส มบู ร ณ์
วัดอัตราสังเคราะห์แสงสุทธิทคี่ วามเข้มแสงเต็ม
ที่ ใ นสภาพธรรมชาติ (full sunlight) ที่ 2,000
µmolPPF m-2 s-1 (A2000) ของหลายต้นก่อน เลือกใช้ใบ
ธงที่มีค่า A2000 ใกล้เคียงกัน วัดเส้นตอบสนองต่อแสง
ช่วงปลายฤดูฝนระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 11 ตุลาคม
2555 ในช่วงเวลา 9–13 น. ซึ่งอากาศมีแรงดึง ระเหย
น�้ำที่ต�่ำพอที่เอื้อต่อการเปิดปากใบ ใช้เครื่องวัดอัตรา
แลกเปลี่ ย นแก๊ ส ระบบเปิ ด (รุ ่ น LI6400–40,
Licor., USA.) ที่ปรับความเข้มแสงและความเข้มข้น
ของ CO2 ได้ เครื่องให้ค่าอัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ (A)
อัตราคายน�้ำ (E) ค่าน�ำไหลปากใบ (gs) การวัดรังสีฟลู
ออเรสเซนซ์ของใบควบคูก่ นั จะให้คา่ ประสิทธิภาพการ
ใช้แสงของ PSII (quantum efficiency of PSII
electron transport in illuminated leaf, φPSII) ที่
ใช้ค�ำนวณอัตราเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน (electron
transport rate, ETR) ขั้นตอนการวัด เริ่มที่ความเข้ม
ข้ น ของ CO 2 ในอากาศที่ ร ะดั บ หนึ่ ง (air CO 2
concentration, Ca) วัดอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สภายใต้
ความเข้มแสงที่ปรับในช่วง 0–2,500 µmolPPF m-2
s-1 หลังจากวัดหนึ่งเส้นแล้วจะปรับให้ใบได้รับ Ca เพิ่ม
ขึ้นอีกทีละระดับ ท�ำให้ได้เส้นตอบสนองต่อแสง 3 เส้น
ภายใต้ค่า Ca ที่ 400, 600 และ 800 µmolCO2 mol-1

ส.วก.ท.

ความสัมพันธ์ของความเข้มแสงกับอัตราสังเคราะห์แสง
สุทธิมีรูปฟังก์ชันเป็น non-rectangular hyperbola
(Thornley and Johnson, 1990) ประเมินพารามิเตอร์
ต่ า งๆ ตามวิ ธี ก ารศึ ก ษาเส้ น ตอบสนองต่ อ แสง
(Laywisadkul and Yingjajaval, 2011a)
อิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นถูกใช้ในการตรึง CO2 และ
ในการหายใจเชิงแสง (photorespiration) ซึ่งเป็นผล
จากการที่เอนไซม์รูบิสโก (RuBisCO) สามารถท�ำ
ปฏิกิริยาได้ทั้งกับ CO2 (carboxylation) และ กับ O2
(oxygenation) อัตราการปล่อย CO2 จากการหายใจ
เชิงแสง (Rl) ประเมินตามวิธีของ Valentini et al.
(1995) ได้ดังนี้
Rl =

ETR-4(A+Rd)
12

การศึกษากระบวนการตรึง CO2 โดยเอนไซม์
รูบิสโก (carboxylation) ในมีโซฟิลล์ ท�ำโดยวัดอัตรา
สังเคราะห์แสงสุทธิภายใต้ความเข้มแสงคงที่ที่ 2,000
µmolPPF m-2 s-1 ปรับให้ใบได้รับ Ca ผันแปรในช่วง
0–400 µmolCO 2 mol -1 ใช้ เ ครื่ อ งวั ด อั ต รา
แลกเปลี่ยนแก๊สระบบเปิด (รุ่น LI6400, Licor., USA.)
อีกชุดหนึ่ง ประเมินพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามวิธีการ
ศึกษาเส้นตอบสนองต่อ CO2 ของใบ (Laywisadkul
and Yingjajaval, 2011b)
ปรับสภาพอากาศภายในกล่องบรรจุใบ ก�ำหนด
อัตราเร็วของอากาศไหลผ่านใบ 400 µmol s-1 อุณหภูมิ
กล่อง 30 OC ความชื้นสัมพันธ์ 70–75% ท�ำให้ค่าแรง
ดึงระเหยน�้ำของอากาศ (air vpd) มีค่า 1.1–1.2 kPa
ดึงอากาศเข้าเครื่องจากถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร (air
buffer) ซึ่งภายในแห้งสนิท ข้อมูลของเส้นตอบสนอง
ต่อแสงและต่อ CO2 มาจากการวัดใบเดียวกัน 1 ใบ

ผลการทดลองและวิจารณ์
เส้นตอบสนองต่อแสง
อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ (A) เพิ่มขึ้นตามความ
เข้ ม แสง (PPF) ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ภายใต้ ร ะดั บ ความ
เข้มข้น CO2 ในอากาศ (Ca) คงทีห่ นึง่ ๆ การเปลีย่ นแปลง
ของค่า A กับ PPF แสดงลักษณะคล้ายกัน (Figure 1a)
ที่ระดับ Ca ปกติ (400 µmolCO2 mol-1) ในช่วงความ
เข้มแสงต�ำ่ เส้นตอบสนองต่อแสงมีลกั ษณะเป็นเส้นตรง
ความชันของเส้นแสดงค่าประสิทธิภาพการใช้แสง (α)
ในที่นี้ กข41 และ ปทุมธานี1 มีค่า α เท่ากับ 0.047–
0.057 ซึ่งสูงกว่า ขาวดอกมะลิ105 ที่มีค่า 0.036
µmolCO2 µmolPPF-1 (Table 1) ค่า α ของพืช C3
ทั่ ว ไปมี ค ่ า ที่ 0.05 µmolCO 2 µmolPPF –1 (Taiz
and Zeiger, 2006) อัตราสังเคราะห์แสงสูงสุด (Pm)
ของทั้ง 3 สายพันธุ์มีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 30–31
µmolCO2 m-2 s-1 เช่นเดียวกับอัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ
ที่ความเข้มแสงอิ่มตัว (A2000) ที่มีค่าใกล้เคียงกันในช่วง
26–27 µmolCO2 m-2 s-1 ใบข้าวขาวดอกมะลิ105 มี
ความต้ อ งการความเข้ ม แสงอิ่ ม ตั ว (I s) ที่ ใ ห้ อั ต รา
สังเคราะห์แสงสุทธิขึ้นสูงสุด สูงอยู่ที่ระดับ 1,028
µmolPPF m-2 s-1 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับค่าในช่วง
830–936 µmolPPF m-2 s-1 ของอีกสองพันธุ์ เช่นเดียว
กับจุดชดเชยแสง (Ic) ที่ของขาวดอกมะลิ105 มีค่าสูง
กว่าด้วย ซึง่ สะท้อนว่าใบข้าวขาวดอกมะลิ105 ต้องการ
ความเข้มแสงทีส่ งู กว่า จึงจะได้อตั ราสังเคราะห์แสงเพิม่
ขึน้ พอทีจ่ ะหักลบเท่ากับอัตราหายใจ และสอดคล้องค่า
อัตราหายใจในความมืด (Rd) ของขาวดอกมะลิ105 ที่
มีระดับสูงสุดที่ 2.3 µmolCO2 m-2 s-1
ระบบใช้ แ สงประเมิ น โดยตรงด้ ว ยค่ า
ประสิทธิภาพการใช้แสงด้วยพารามิเตอร์อีก 2 ตัว คือ
ค่า φPSII และ ETR ซึ่งขาวดอกมะลิ105 มีค่าสูงสุดทั้ง
2 ตัว (Figure 1c–1d และ Table 1) แสดงว่า ขาวดอก
มะลิ 1 05 สามารถใช้ พ ลั ง งานแสงในสั ด ส่ ว น
ที่สูงกว่า และท�ำให้เกิดอัตราเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนที่
เร็ ว กว่ า กข41 และ ปทุ ม ธานี 1 ในอี ก ด้ า นหนึ่ ง
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อัตราการหายใจเชิงแสง (Rl) ของขาวดอกมะลิมีค่าสูง
ที่สุด (Figure 1e) แสดงว่ามีการใช้อิเล็กตรอนในการ
ตรึง CO2 หนึ่งโมล สูงกว่าอีกสองพันธุ์ หรือแสดงว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการตรึ ง CO 2 ต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยของ
อิเล็กตรอน (A/ETR) ของขาวดอกมะลิมีระดับต�่ำที่สุด
ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น การชี้ ว ่ า ใบข้ า วขาวดอกมะลิ 1 05
มีประสิทธิภาพต�่ำกว่าในการตรึง CO2 ทั้งต่อหน่วย
ความเข้ ม แสง (α=dA/dPPF) และต่ อ หน่ ว ย
อิเล็กตรอน (dA/dETR) ของระบบใช้แสง เมื่อเทียบ
กับใบข้าวอีกสองพันธุ์ แต่ค่า A2000 ของทั้งสามพันธุ์
มีค่าใกล้เคียงกัน สะท้อนว่าขาวดอกมะลิ105 มีการใช้
อิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับกระบวนการหายใจเชิง
แสงที่มีค่าสูงกว่า ทั้งนี้ตามทฤษฎี การตรึง CO2 1 โมล
จะใช้อิเล็กตรอน 4 โมล แต่ค่า Rl ที่ได้มีระดับต�่ำกว่า
ค่ า นี้ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากการใช้
อุปกรณ์วัดอัตราแลกเปลี่ยนแก๊ส ควบคู่กับการวัดรังสี
ฟลูออเรสเซนซ์ (Long and Bernacchi, 2003)
ดังนั้น ในที่นี้ ค่าสัมบูรณ์ของ Rl อาจเกิดจากการ
ประเมินที่ต�่ำกว่าจริง (ได้ค่าติดลบ) อย่างเป็นระบบ
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ประเด็นทีน่ า่ สนใจมากกว่าคือ รูปแบบการเปลีย่ นแปลง
ของค่า Rl กับ PPF และ Ca กล่าวคือ ค่า Rl เพิ่มขึ้นใน
ระยะแรกกับความเข้มแสงที่มากขึ้น แล้วมีค่าค่อนข้าง
คงที่ จนถึงความเข้มแสงเกิน 1,500 µmolPPF m-2 s-1
ที่พบว่าค่า Rl กลับมีระดับลดลง สาเหตุที่เป็นไปได้ คือ
เกิดจาก ETR ที่มีค่าลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากว่าที่ความ
เข้มแสงสูงๆนี้ สัดส่วนที่ลดลงของค่า φPSII มีระดับ
มากกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของค่า PPF จึงท�ำให้ ETR
และ Rl ที่ได้จากการค�ำนวณมีค่าลดลง
ค่าน�ำไหลปากใบสูงสุด (gs,2000 ค่าที่ความเข้ม
แสง 2,000 µmolPPF m-2 s-1) แสดงชัดเจนว่าอัตรา
การแพร่เข้าของ CO2 เป็นปัจจัยจ�ำกัดของใบข้าวขาว
ดอกมะลิ105 โดยค่า gs,2000 ของขาวดอกมะลิ105
ที่ 343 mmolH2O m-2 s-1 เป็นค่าต�่ำที่สุด เมื่อเทียบ
กับค่า gs,2000 ที่ 403–493 mmolH2O m-2 s-1 ของอีก
สองพันธุ์ (Figure 1b และ Table 1) ขาวดอกมะลิ105
จึงมีปากใบทีเ่ ปิดได้แคบกว่าและ/หรือมีความหนาแน่น
ของจ� ำ นวนปากใบต�่ ำ กว่ า ท� ำ ให้ ก ระบวนการ
คาร์บอกซิเลชันถูกจ�ำกัดด้วยอัตราแพร่เข้าของ CO2

ส.วก.ท.

Table 1 Parameters of light response and quantum efficiency functions of the flag leaf of rice
varieties RD41, PTT1 and KDML105 under three levels of air CO2 concentrations
Variety

Ca, µmolCO2 mol-1

Parameter

400

600

800

RD41

A2000, µmolCO2 m s
Pm, µmolCO2 -2m -1 s
-1
α, µmolCO2 µmolPPF
θ
Rd, µmolCO2 -2m -1 s
Is, µmolPPF -2m -1 s
Ic, µmolPPF -2m -1 s
gs,2000, mmolH2O -2m -1 s
φPSII2000
ETRmax, µmolE -2m -1 s
dA/dETR, molCO2 molE-1
dETR/dA, molE-1 molCO2-1

26.0
30.1
0.047
0.86
2.03
830
43
493
0.17
152.6
0.191
5.19

34.0
34.4
0.039
0.97
0.58
837
15
370
0.19
160.4
0.222
4.44

44.8
53.3
0.070
0.64
1.63
1091
23
599
0.19
160.6
0.290
3.36

PTT1

A2000, µmolCO2 -2m -1 s
Pm, µmolCO2 -2m -1 s
-1
α, µmolCO2 µmolPPF
θ
Rd, µmolCO2 -2m -1 s
Is, µmolPPF -2m -1 s
Ic, µmolPPF -2m -1 s
gs,2000, mmolH2O -2m -1 s
φPSII2000
ETRmax, µmolE -2m -1 s
-1
dA/dETR, molCO2 molE
-1
-1
dETR/dA, molE molCO
2

25.7
31.5
0.057
0.62
1.79
936
32
403
0.17
145.85
0.189
5.25

35.4
37.7
0.045
0.94
1.64
871
36
367
0.19
159.89
0.244
4.08

44.3
63.8
0.070
0.25
1.88
1276
27
439
0.19
158.35
0.290
3.39

KDML105

A2000, µmolCO2 -2m -1 s
Pm, µmolCO2 -2m -1 s
-1
α, µmolCO2 µmolPPF
θ
Rd, µmolCO2 -2m -1 s
Is, µmolPPF -2m -1 s
Ic, µmolPPF -2m -1 s
gs,2000, mmolH2O -2m -1 s
φPSII2000
ETRmax, µmolE -2m -1 s
-1
dA/dETR, molCO2 molE
-1
-1
dETR/dA, molE molCO
2

26.9
31.4
0.0363
0.87
2.32
1028
65
343
0.20
174.7
0.170
5.80

38.0
37.9
0.0296
0.99
0
1122
0
278
0.21
187.1
0.216
4.54

40.5
41.2
0.0334
0.99
0.21
1068
6
224
0.22
188.8
0.241
4.09

-2 -1
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Figure 1 Light response functions of rice flag leaves, RD41, Pathum Thani 1 (PTT1) and Khao Dawk
Mali 105 (KDML105) measured under air CO2 concentration, Ca= 400, 600, and
800 µmolCO2 mol-1. (a) net photosynthetic rate (A), (b) stomatal conductance (gs), (c)
quantum efficiency of PSII (φPSII), (d) electron transport rate (ETR) and (e)
photo-respiration (Rl)
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เมื่อเพิ่มค่า Ca ขึ้นอีก 2 ระดับเป็น 600 และ
800 µmolCO 2mol -1 พบว่ า สามารถท� ำ ให้ อั ต รา
สังเคราะห์แสงของใบข้าวทั้ง 3 พันธุ์เพิ่มขึ้น (Table 1)
ค่า Pm ของ กข41 เพิ่มได้อีกถึง 77% ปทุมธานี1 เพิ่ม
ได้ถึงเท่าตัว (103%) ในขณะที่ขาวดอกมะลิ105 มีค่า
เพิ่มขึ้นได้มากสุดเพียง 32% ทั้งนี้ ค่า Ca ที่เพิ่มขึ้น
ท� ำ ให้ ค ่ า ค� ำนวณของอั ต ราหายใจในความมื ด (Rd)
ของขาวดอกมะลิ105 ลดลงอย่างชัดเจนเหลืออยู่ที่
10% ของค่าที่ Ca ปกติ นอกจากนี้ เมื่อปริมาณ CO2
เพิ่มขึ้น ความต้องการความเข้มแสงเพิ่มขึ้นตาม ค่า Is
มีค่าเพิ่มขึ้นมากในข้าวสองพันธุ์จนมีระดับสูงกว่าของ
ขาวดอกมะลิ105 ในขณะที่ค่า Ic แสดงแนวโน้มลดลง
การเพิ่มขึ้นของระดับ Ca ถึง 800 µmolCO2mol-1
ท�ำให้ กข41 และปทุมธานี1 มีประสิทธิภาพการตรึง
CO2 ต่อหน่วยแสง (α) เพิ่มขึ้น แต่กลับลดลงในขาว
ดอกมะลิ105 ในขณะที่ประสิทธิภาพการตรึง CO2 ต่อ
หน่ ว ยอิ เ ล็ ก ตรอน (dA/dETR) ของ กข41 และ
ปทุมธานี1 เพิ่มขึ้น 52% แต่เพิ่มขึ้นเพียง 8% ในขาว
ดอกมะลิ105 กล่าวได้ว่า การเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบที่ใบ
ข้าวสัมผัส ท�ำให้อัตราการตรึง CO2 ของกระบวนการ
คาร์บอกซิเลชันเร็วขึ้น จึงท�ำให้มีความต้องการการใช้
แสงและอิเล็กตรอนสูงขึ้นตาม
ผลที่ได้เป็นการยืนยันที่ดีว่า เมื่อสัดส่วนของ
CO2 ต่อ O2 เพิ่มขึ้น กระบวนการคาร์บอกซิเลชันของ
เอนไซม์รูบิสโกจะเกิดได้เร็วขึ้น ในขณะที่กระบวนการ
ออกซิจีเนชันลดลง (Bowes, 1993) คืออัตราหายใจ
เชิงแสงลดลง ซึ่งตรงกับผลที่ได้ของค่าค�ำนวณ Rl ที่มี
ระดับลดลงเมือ่ Ca เพิม่ ขึน้ เมือ่ ให้ Ca ที่ 800 µmolCO2
mol-1 พบว่า ค่า Rl ของ กข41 และปทุมธานี1 มีระดับ
ลดลงอย่างมาก ในขณะที่ของขาวดอกมะลิ105 มีการ
ลดลงในสัดส่วนทีน่ อ้ ยกว่ามาก ทัง้ นีก้ ระบวนการหายใจ
เชิงแสงเป็นแหล่งรับพลังงานที่ส�ำคัญของพืช C3 เพื่อ
ช่วยป้องกันความเสียหายของระบบรับแสงเมื่อมีแสง
ส่วนเกินมาก (Osmand et al., 1999) เป็นไปได้ว่าใบ
ข้าวขาวดอกมะลิ105 มีธรรมชาติที่ต้องการความเข้ม
แสงสูง จึงมีกลไกทีใ่ ห้ระบบรับแสงทนความเข้มแสงสูง

ได้ดกี ว่า ผลการทดลองนีส้ อดคล้องกับรายงานทีว่ า่ ข้าว
IR-72 ทีป่ ลูกในสภาพทีไ่ ด้รบั Ca เพิม่ ขึน้ 2 เท่าอย่างต่อ
เนื่องจาก 330 เป็น 660 µmolCO2 mol-1 มีอัตราการ
สังเคราะห์แสงของใบเพิ่มขึ้นประมาณ 60% (Vu et
al., 1997) ทั้งหมดนี้ ชี้ไปที่ปัจจัยจ�ำกัดคือค่าน�ำไหล
ปากใบ (gs) ซึ่งแสดงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ว่า ใบ
ข้าว กข41 และ ปทุมธานี1 มีค่าน�ำไหลปากใบที่ยัง
รักษาระดับหรือเพิม่ ขึน้ ได้เมือ่ Ca เพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เท่าตัว
ของระดับปกติ แต่ใบข้าวขาวดอกมะลิ105 แสดง
ชัดเจนว่าเมื่อค่า Ca เพิ่มขึ้น ค่าน�ำไหลปากใบกลับมี
ระดับลดลงเป็นล�ำดับ (Figure 1b) จึงเป็นเหตุผล
อธิบายได้ว่า การเพิ่มขึ้นของ Ca มีผลน้อยกว่าต่อ
กระบวนการสั ง เคราะห์ แ สงของขาวดอกมะลิ 1 05
เพราะแทนทีจ่ ะได้ประโยชน์จากความเข้มข้นของ CO2
ทีส่ งู ขึน้ ใบกลับตอบสนองด้วยการปิดปากใบแคบลงอีก
จากเดิมที่เปิดน้อยกว่าอีกสองพันธุ์อยู่แล้ว ท�ำให้อัตรา
แพร่ เ ข้ า สู ่ ใ บของวั ต ถุ ดิ บ ยั ง คงเป็ น ตั ว จ� ำ กั ด ของ
กระบวนการสังเคราะห์แสง

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราสังเคราะห์แสงกับ
ปัจจัยควบคุม

อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิถูกก�ำหนดโดยความ
เข้มแสง ค่าน�ำไหลปากใบ และแรงขับเคลื่อนของ
ความเข้มข้นของ CO2 (Ca-Ci) ความสัมพันธ์นี้แสดง
ได้โดยตรงดังใน Figure 2a-2b ค่า A ที่ต�่ำเกิดในช่วง
ที่ปากใบเปิดได้น้อย ซึ่งเป็นช่วงที่ให้ความเข้มแสงต�่ำ
แก่ ใ บ มี ผ ลให้ ค ่ า C a -C i มี ร ะดั บ ต�่ ำ ด้ ว ย (เมื่ อ
กระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดได้น้อย ความเข้มข้น
ของ CO2 ในใบจะลดต�่ำลงกว่าระดับในอากาศเพียง
เล็กน้อย) ในอีกทางหนึ่ง A มีค่าสูงในช่วงที่ปากใบ
เปิดได้มากเมื่อให้ความเข้มแสงสูง ท�ำให้ค่าของ Ca-Ci
มีระดับสูง
กข41 และปทุมธานี1 มีค่า gs ควบคุมค่า A ใน
ลักษณะเดียวกันภายใต้ค่า Ca ทั้ง 3 ระดับ (Figure
2a) โดยที่แรงขับเคลื่อน (Ca-Ci) มีค่าใกล้เคียงกัน
(Figure 2b) ในช่วงแรกของค่า gs ค่า A แปรเพิ่มขึ้น
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ตามเชิ ง เส้ น ตรง คื อ ปากใบที่ เ ปิ ด กว้ า งขึ้ น ท� ำ ให้
วัตถุดิบแพร่เข้าสู่ใบเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และเมื่อปาก
ใบเปิดเต็มที่แล้ว (กข41 ที่ gs=600 และ ปทุมธานี1
ที่ gs=400 mmolH2O m-2 s-1) ค่า A ยังคงเพิ่มขึ้น
ได้ อี ก แสดงว่ า ในช่ ว งที่ ป ากใบเปิ ด ได้ เ ต็ ม ที่ CO2
สามารถแพร่เข้าใบได้อย่างไม่จ�ำกัด เมื่อความเข้มข้น
ของ CO2 ในอากาศเพิ่มขึ้น ท�ำให้แรงขับเคลื่อน Ca- Ci
เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ค่า Ca- Ci ในข้าวทั้งสองพันธุ์มี
ระดับสูงสุดอยู่ที่ 150–200 µmolCO2 mol-1 ขาวดอก
มะลิ105 แสดงความสัมพันธ์ A กับ gs ที่แตกต่างออก
ไปอย่างชัดเจน โดยที่ค่าน�ำไหลปากใบมีระดับต�่ำกว่า
ระดับการเปิดของปากใบจึงควบคุมค่า A โดยตรงใน

ลักษณะเชิงเส้นตรง ภายใต้ Ca ที่เพิ่มขึ้น ความลาด
ชันของฟังก์ชันความสัมพันธ์แยกจากกันเป็น 3 ระดับ
กล่าวคือเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ CO2 ในอากาศสูง
ขึ้น ความลาดชันมีค่าเพิ่มขึ้น คือมีแรงขับเคลื่อนของ
วัตถุดิบ (Ca- Ci) ที่สูงขึ้น (Figure 2b) ทั้งนี้เพราะปาก
ใบของขาวดอกมะลิ105 ปิดแคบลงเมื่อ Ca สูงขึ้น แรง
ขับเคลื่อน (Ca-Ci) ที่มีค่าเพิ่มขึ้นได้ชดเชยกับการลด
ลงของค่าน�ำไหลปากใบ แรงขับเคลื่อนของ CO2 ใน
ขาวดอกมะลิ 1 05 มี ร ะดั บ สู ง สุ ด อยู ่ ที่ 350
µmolCO2mol-1 ดังนั้น ที่ระดับอัตราสังเคราะห์แสง
สุทธิที่เท่ากัน ค่าน�ำไหลปากใบของขาวดอกมะลิ105
มีระดับต�่ำกว่า

Figure 2 Net photosynthetic rate as functions of (a) stomatal conductance (gs), (b) CO2 difference
between air and intercellular space (Ca- Ci) and (c) electron transport rate (ETR) of the
flag leaf of rice varieties RD41, PTT1 and KDML105 under Ca = 400, 600 and 800 µmolCO2

mol-1
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อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิมีค่าผันแปรควบกับ
อัตราเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน (Figure 2c) กข41 และ
ปทุมธานี1 มีคา่ A เพิม่ ขึน้ เชิงเส้นตรงตาม ETR จนเมือ่
ETR มีคา่ ขึน้ สูงสุดแล้ว (ประมาณ 160 µmolE m-2 s-1)
ปรากฏว่า ค่า A ยังเพิ่มขึ้นได้อีกโดยที่ค่า ETR มีระดับ
คงทีอ่ ยู่ ในขณะทีข่ าวดอกมะลิ105 แสดงปรากฏการณ์
นี้ ไ ม่ ชั ด เจน ซึ่ ง สะท้ อ นว่ า ในสองพั น ธุ ์ แ รก CO 2
ภายนอกใบสามารถแพร่เข้าสู่ใบได้มาก ท�ำให้ค่า Ci
มีระดับสูงไปได้ถึง 600−650 µmolCO2 mol-1 ซึ่งจะ
มีผลให้กระบวนการออกซิจเี นชัน (อัตราการหายใจเชิง
แสง) ลดลง (Miyazawa et al., 2014) ส่งผลให้อัตรา
สังเคราะห์แสงสุทธิเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มอัตราเคลื่อน
ย้ายอิเล็กตรอน ในขณะทีป่ ากใบของขาวดอกมะลิ105
จ�ำกัดการแพร่เข้าของ CO2 ท�ำให้ค่า Ci ในใบขณะมีค่า
A สูงสุด มีระดับอยู่ที่ 450 µmolCO2 mol-1 แสดง
ว่าการเพิม่ ขึน้ ของ Ci มีระดับไม่สงู มากพอทีจ่ ะลดอัตรา
การหายใจเชิงแสงของใบข้าวขาวดอกมะลิ105 ได้มาก
เท่ากับอีกสองพันธุ์

การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์
ข้าวทัง้ สามพันธุม์ จี ดุ ชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์
(Γ) ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 58−59 µmolCO2 mol-1
(Table 2) และค่าประสิทธิภาพคาร์บอกซิเลชัน (gm) มี
ค่าในช่วง 124−152 mmolCO2 m-2 s-1 โดยทีข่ าวดอก
มะลิ105 มีค่าสูงสุดใกล้เคียงกับ กข41 (Table 2) ค่า
g m ที่ สู ง แสดงถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการน� ำ CO 2 เข้ า สู ่
กระบวนการ carboxylation ใน Calvin cycle ที่สูง
พืช C3 ที่ศึกษามาก่อนมีค่า Γ อยู่ในช่วง 50–100
µmolCO 2 mol -1 และค่ า g m ในช่ ว ง 30−145
mmolCO2 m-2 s-1 (Yingjajaval et al., 2001;
Yingjajaval and Hirun-on, 2004; Chutteang et
al., 2005; Hirun–on et al., 2006) นอกจากนี้ การ
วัดเส้นตอบสนองต่อ CO2 ภายใต้ความเข้มแสงสูงสุด
คงที่ พบว่าเมื่อลดระดับ Ca ลง ระดับ Ci ลดลงตาม
อย่างชัดเจน จนเมื่อ Ci มีระดับต�่ำกว่าประมาณ 300
µmolCO2mol-1 จึงเริ่มมีบทบาทในการชักน�ำให้ปาก
ใบเปิดมากขึ้น โดยเปิดมากทีสุดเมื่อ Ci เป็นศูนย์
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Table 2 Parameters of CO2 response functions at light intensity 2,000 µmolPPF m-2 s-1 of the flag
leaf of rice varieties RD41, PTT1 and KDML105. Γ = CO2 compensation point,
gm = carboxylation efficiency, ACa400 = net photosynthetic rate and gs,Ca400 = stomatal
conductance at air CO2 concentration 400 µmolCO2 mol-1, gs,max = maximal stomatal
conductance and Tleaf = leaf temperature
Variety

Parameter

RD41

Γ, µmolCO2 mol-1

56.7
146.6
32.9
612
802
31.2

PTT1

Γ, µmolCO2 mol-1

58.2
124.4
20.8
227
475
32.7

KDML105

Γ, µmolCO2 mol-1

58.6
152.0
28.4
353
516
32.6

gm, mmolCO2 m-2 s-1
ACa400, µmolCO2 m-2 s-1
gs,Ca400, mmolH2O m-2 s-1
gs,max, mmolH2O m-2 s-1
Tleaf, C
gm, mmolCO2 m-2 s-1
ACa400, µmolCO2 m-2 s-1
gs,Ca400, mmolH2O m-2 s-1
gs,max, mmolH2O m-2 s-1
Tleaf, C
gm, mmolCO2 m-2 s-1
ACa400, µmolCO2 m-2 s-1
gs,Ca400, mmolH2O m-2 s-1
gs,max, mmolH2O m-2 s-1
Tleaf, C

สรุป
ภายใต้ความเข้มข้นของ CO2 ในอากาศปกติ
ขาวดอกมะลิ105 มีอัตราสังเคราะห์แสงสุทธิที่สูงเท่า
กข41 และปทุมธานี1 แต่เมื่อความเข้มข้น CO2 ใน
อากาศสูงขึน้ ถึงหนึง่ เท่าตัว (Ca= 800 µmolCO2mol-1)
กข41 และปทุมธานี1 สามารถใช้ประโยชน์จากการเพิม่
ขึ้นของปริมาณ CO2 ในการสังเคราะห์แสงได้มากขึ้น
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อย่างมาก โดยที่ปากใบเปิดมากขึ้นตามความเข้มแสง
และไม่ ต อบสนองต่ อ ระดั บ ความเข้ ม ข้ น ของ CO2
ภายในใบทีเ่ พิม่ ขึน้ เกินกว่า 300 µmolCO2 mol-1 ส่วน
ขาวดอกมะลิ105 มีอตั ราสังเคราะห์แสงสุทธิเพิม่ ขึน้ ใน
สัดส่วนที่ต�่ำกว่าเป็นอย่างมาก โดยมีค่าน�ำไหลปากใบ
เป็นตัวจ�ำกัดทีส่ ำ� คัญ ปากใบของขาวดอกมะลิ105 เปิด
ได้มากขึ้นเมื่อความเข้มแสงเพิ่มขึ้น แต่เมื่อระดับ Ca
สูงกว่าปรกติ ค่าน�ำไหลปากใบกลับลดลง

ส.วก.ท.
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