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บทคัดยอ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องงานวิ จั ย ศึ ก ษาการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ และการส ง ถ า ยยี น gus เข า สู แ วววิ เ ชี ย ร
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรในสภาพปลอดเชื้อบนสูตร อาหาร MS ที่เติม TDZ และ IAA ความเขมขน
0-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา เกิดยอดมากที่สุด 38.21 ยอดตอชิ้นสวนพืช บนสูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความ
เขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร และ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร ขณะที่ยอดที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร
MS ที่เติม IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร มีการเจริญของรากทุกยอดและมีคาเฉลี่ยจํานวนรากมากที่สุด
5.3 รากตอยอด สวนการศึกษาอิทธิพลของสารปฏิชีวนะตอการเจริญเติบโตของใบออนแวววิเชียร เปนเวลา
6 สัปดาห พบวา ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร เปนความเขมขนที่สูงที่สุดของ cefotaxime ในอาหารที่ใบ
ออนแวววิเชียรสามารถเจริญและสรางยอดได ไมแตกตางจากการทดลองชุดควบคุม ขณะที่ kanamycin ความ
เขมขน 25 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของใบออนแวววิเชียร การทดลองการสงถายยีน gus
เขาสูใบออนแวววิเชียร โดยใช Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ LBA4404 (pSTART) พบวาการเขยาใบ
ออนแวววิเชียรรวมกับ Agrobacterium นาน 20 นาที ใหประสิทธิภาพในการสงถายยีนสูงที่สุด คือ 32.30
เปอรเซ็นต และสามารถตรวจสอบยืนยันการแสดงออกของยีน gus ได โดยวิธี gus assay

ABSTRACT
The objective of this research was to study tissue culture and gus gene transformation
into A. goyazensis. In vitro culture of young leaf of A. goyazensis using MS medium
supplemented with 0-0.5 mg/L of TDZ and IAA was studied. Highest shoots regeneration, 38.21
shoots per explants was found on MS medium supplemented with 0.3 mg/L TDZ and 0.1 mg/L
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IAA. The MS medium supplemented with 0.1 mg/L IAA induced rooting of all shoots with the
highest average number of 5.3 roots per shoot. A study on the effect of antibiotics on growth of
young leaf of A. goyazensis was conducted for 6 weeks. The highest concentration of cefotaxime
in the medium that A. goyazensis young leaf can grow and regenerate shoots without significant
difference from the control was 250 mg/L, while 25 mg/L kanamycin was sufficient for inhibition
of young leaf growth. The gus gene transformation into young leaf of A. goyazensis by using
Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404 (pSTART) for 20 minutes resulted in the highest
transformation efficiency of 32.30 percent and gus gene expression was confirmed by gus assay.
คําสําคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Agrobacterium แวววิเชียร การสงถายยีน gus assay
Keywords: Tissue culture, Agrobacterium, Angelonia goyazensis, Genetic transformation
gus assay

บทนํา
ในป จ จุบั น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ไมด อกไม
ประดับเพื่อการสงออกทํารายไดใหแกประเทศไทยเปน
อยางมาก จึงทําใหอุตสาหกรรมการผลิต และสงออกไม
ดอกไม ป ระดั บ ได เ ข า มามี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ต อ ระบบ
เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเป น อย า งมาก และไม
เพียงแตประเทศไทยเทานั้นในตลาดตางประเทศตางมี
ความต อ งการไม ด อกไม ป ระดั บ ในปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
อยางตอเนื่อง ทําใหระบบการแขงขันในการผลิตเพื่อ
สง ออกไม ด อกไม ป ระดั บ สูง ขึ้ น ตามไปด ว ย และเพื่ อ
ขยายโอกาสทางการตลาดจึ ง ต อ งมี ก ารสร า งความ
หลากหลายของสี สั น ดอกไม เ พื่ อ สร า งจุ ด สนใจ และ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค แวววิเชียร มีชื่อ
วิทยาศาสตร Angelonia goyazensis Benth. อยูใน
วงศ Plantainaceae (เต็ ม , 2557) เป น พื ชที่ มี ถิ่ น
กําเนิดในอเมริกาใต เม็กซิโก และบราซิล เปนไมดอก
ลมลุก สูงประมาณ 64 เซนติเมตร ใบเรียวยาว ดอก
เปนดอกเดี่ยวออกตามลําตนไลกันไปเกือบตลอดตน มี
ชื่อสามัญวา Little Turtle มีสีมวงแก มวงออน และสี
ขาว ตอมาภายหลังจึงมีสีมวงสลับขาว และสีชมพู แตสี

ชมพูอายุสั้น แวววิเชียรขยายพันธุดวยการปกชํา แตยัง
ขาดดอกสีแดง และสีเหลือง และยังมีแมลงศัตรูพืชเขา
ทําลายโดยเฉพาะเพลี้ย (Plaschil and Olbricht,
2008) ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงพันธุเพื่อใหมีความ
หลากหลายของสี ด อกแวววิ เ ชี ย ร และสร า งพื ช ให มี
ความตานทานตอแมลงศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุโดย
การสงถายยีนเขาสูพืช ไดประสบความสําเร็จแลวในพืช
หลายชนิด ทั้งในแงของการสรางพันธุที่มีลักษณะแปลก
ใหม และตานทานโรค แตอยางไรก็ตาม ในขั้นตอนของ
การส งถ ายยีน เข า สูแ วววิเ ชีย รนั้ น ยั งต องการงาน
พื้นฐานสํา หรับ ที่จะนํามาใช ในการส งถา ยยีน เช น
ชิ้นสวน หรือเนื้อเยื่อที่เหมาะสมสําหรับการสงถายยีน
เขาสูแวววิเชียร วิธีการถายสงยีนตลอดจนระบบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อชักนําใหเกิดตนหลังการสงถาย
ยีน ในปจจุบันการสงถายยีนโดยใช Agrobacterium
เปนพาหะประสบความสําเร็จในพืชหลายชนิด เชน
ขาว (Cheng et al., 2004), แววมยุรา (Suzuki et al.,
2000; Ueyama et al., 2002; Fukusaki et al.,
2004; Ono et al., 2006; Seitz et al., 2007), พิทู
เนีย (Mizutani et al., 2003; Tsuda et al., 2004),
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เบญจมาศ กุหลาบ และคารเนชัน (Brugliera et al.,
2000; Chandler and Tanaka, 2007; Katsumoto
et al., 2007; Tanaka and Ohmiya, 2008) แตยังไม
พบการศึกษาการสงถายยีนในแวววิเชียรวัตถุประสงค
การวิจัยเพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการสง
ถายยีน gus เขาสูใบออนแวววิเชียร

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาการชัก นําใหเกิดยอดจากชิ้นสวนใบออน
แวววิเชียร
นําใบออนแวววิเชียรในสภาพธรรมชาติ มา
ล า งทํ า ความสะอาดด ว ยน้ํ า ประปา แล ว ล า งด ว ย
แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต นาน 30 วินาที และเท
แอลกอฮอล ทิ้ ง แล ว ฟอกฆ า เชื้ อ ด ว ย สารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl) ความเขมขน 0.15
เปอรเซ็นต เติม tween-20 จํานวน 1-2 หยด เขยา
นาน 10 นาที แลวลาง 3 ครั้งๆ ละ 3 - 5 นาที ดวยน้ํา
กลั่น ที่ผ านการนึ่ง ฆา เชื้อ แล ว ตัดแตง ชิ้น สวนใบที่ถู ก
สารเคมีทําลาย (สังเกตจากสีจะซีดกวาปกติ) ตัดแตละ
ชิ้นใหมีขนาด 0.5×0.5 เซนติเมตร นําไปวางบนสูตร
อาหาร MS (Murashige and Skoog, 1962)ที่เติม
TDZ ความเขมขน 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร ร ว มกั บ IAA ความเข ม ข น 0.1
มิลลิกรัมตอลิตร แลวนําไปวางในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่อุณหภูมิ 25±2 °C ใหแสง 16 ชั่ วโมงตอวัน ดว ย
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ความเขมแสง 1,000 ลักซ
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห ทําการทดลองทั้งหมด
10 ซ้ํา ๆ ละ 3 ตัวอยาง วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (completely randomized design) บันทึก
จํ า นวนใบอ อ นที่ เ กิ ด ยอด นํ า ข อ มู ล ไปหาค า เฉลี่ ย
วิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way ANOVA
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี

Research

Duncan’s multiple range test โดยใชโปรแกรม
IBM SPSS statistics version 20
การศึกษาการชักนําใหเกิดรากจากยอดแวววิเชียร
นํายอดทีม่ ีความยาวเฉลี่ย 1-2 เซนติเมตร มา
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม IAA ความเขมขน
0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร แลว
นําไปวางในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพาะเลี้ยงเปนเวลา
6 สัปดาห ทําการทดลองทั้งหมด 10 ซ้ํา ๆ ละ 3
ตัวอยาง วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ บันทึก
จํานวนยอดทีม่ ีรากเกิดขึ้น และจํานวนรากที่เกิดขึ้นของ
แต ล ะยอด นํ า ข อ มู ล ไปหาค า เฉลี่ ย วิ เ คราะห ค วาม
แปรปรวนแบบ one way ANOVA เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย ดวยวิธี Duncan’s multiple
range test โดยใชโปรแกรม IBM SPSS statistics
version 20
การศึ ก ษาความเข ม ข น สารปฏิ ชี ว นะ kanamycin
เพื่อใชเปนสารคัดเลือกพืชที่ไดรับการสงถายยีน
การศึ ก ษาเพื่ อ หาความเข ม ข น ต่ํ า ที่ สุ ด ของ
kanamycin ในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรที่
ทําใหเนื้อเยื่อใบออนตาย โดยนําใบออนแวววิเชียร มา
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน
0.3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1
มิลลิกรัมตอลิตร และ kanamycin ความเขมขน 0, 25,
50, 75, 100 และ 150 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการทดลอง
3 ซ้ํา ๆ ละ 5 ตัวอยาง แลวนําไปวางในหองเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ทําการยายเนื้อเยื่อลงอาหารใหมสูตรเดิมทุก ๆ
2 สัปดาห เพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห วางแผน
ท ด ล อ ง แ บ บ สุ ม ส ม บู ร ณ บั น ทึ ก ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
เปลี่ย นแปลงของใบออ น จํา นวนยอดที่เกิ ดขึ้น บนใบ
ออนแตละชิ้น นําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย วิเคราะหความ
แปรปรวนแบบ one way ANOVA เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ย ดวยวิธี Duncan’s multiple
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range test โดยใชโปรแกรม IBM SPSS statistics
version 20
ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ข ม ข น ข อ ง ส า ร ป ฏิ ชี ว น ะ
cefotaxime ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของใบออน
แวววิเชียร
การทดสอบหาความเข ม ข น สู ง ที่ สุ ด ของ
cefotaxime ในอาหารคัดเลือกที่ใชกําจัด Agrobacterium
ภายหลังการสงถายยีนแตใหมีผลกระทบตอการเจริญ
และสรางยอดของเนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรนอยที่สุด
โดยนําใบออนแวววิเชียรมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร
MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร
รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และ
cefotaxime ความเขมขน 0, 100, 150, 200, 250
และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร ทําการทดลอง 3 ซ้ํา ๆ ละ
5 ตัวอยาง แลวนําไปวางในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทํา
การยายเนื้อเยื่อลงอาหารใหมสูตรเดิมทุก ๆ 2 สัปดาห
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ บันทึกจํานวนยอดที่เกิดขึ้นบนชิ้นสวนใบ
ออนแวววิเชียรแตละชิ้น แลวนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย
วิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way ANOVA
เปรี ย บเที ย บความแตกต า งของค า เฉลี่ ย ด ว ยวิ ธี
Duncan’s multiple range test โดยใชโปรแกรม
IBM SPSS statistics version 20

รูปที่ 1
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การศึกษาการสงถายยีน gus เขาสูใบออนแวววิเชียร
โดยใช Agrobacterium tumefaciens
นําใบออนแวววิเชียร ตัดใหไดขนาด 0.5x0.5
เซนติเมตร นํามาเขยารวมกับ A. tumefaciens สาย
พันธุ LBA4404 ที่บรรจุพลาสมิด pSTART ประกอบ
ดวยยีน npt II ซึ่งเปนยีนที่ตานทานตอสารปฏิชีวนะ
kanamycin และยีน gus เปนยีนรายงานผล (รูปที่ 1)
เปนเวลา 0, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที จากนั้นยาย
เนื้ อเยื่อ มาเพาะเลี้ ยงบนสู ตรอาหาร MS ที่เ ติ ม
acetosyringone ความเขมขน 200 ไมโครโมลาร
เพาะเลี้ยงรวมกันในที่มืด เปนเวลา 3 วัน ทําการกําจัด
Agrobacterium ยายเนื้อเยื่อเขยาในอาหารเหลวสูตร
MS ที่เติม cefotaxime ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอ
ลิตร 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที หลังจากนั้นยายไปเลี้ยงบน
สูตรอาหารคัดเลือก MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.3
มิลลิกรัมตอลิตร IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร kanamycin ความเขมขน 25 มิลลิกรัมตอลิตร
และ cefotaxime ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร
เปลี่ยนอาหารทุกๆ 2 สัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห
บันทึกจํานวนใบออนที่รอดชีวิตและจํานวนใบออนที่
เกิดจุดสีฟาเมื่อตรวจสอบดวยวิธี gus assay แลวนําไป
คํานวณเปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการสงถายยีน

โครงสรางของ pSTART ประกอบดวย RB, right border; LB, left border; NOS pro, nopaline
synthase gene promoter; NOS ter, nopaline synthase gene terminator; CaMV 35S, 35S
promoter from cauliflower mosaic virus; npt II, neomycin phosphotransferase gene;
gus, beta-glucuronidase gene
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การตรวจสอบการแสดงออกของยี น gus ด ว ยวิ ธี
gus assay (Jefferson et al., 1987)
สุ ม ชิ้ น ส ว นเนื้ อ เยื่ อ ใบอ อ นแวววิ เ ชี ย รที่
เจริญเติบโตไดบนอาหารคัดเลือก จํานวน 100 ตัวอยาง
และใบออนที่ไมไดรับการสงถายยีนมาแชในสารละลาย
X-Gluc (5-bomo-4-chloro-3-indolyl gucuronide)
นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ชั่วโมง แลวสังเกตการเกิดสารสีฟาบนเนื้อเยื่อใบออน
แวววิเชียร

ผลการวิจัย
การศึกษาการชัก นําใหเกิดยอดจากชิ้นสวนใบออน
แวววิเชียร
จากการชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวนใบออน
แวววิ เ ชี ย ร เมื่ อ เพาะเลี้ ย งใบออ นแวววิ เชี ย รบนสู ต ร
อาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.0, 0.1, 0.2,
ตารางที่ 1
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0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA ความ
เขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 สัปดาห
พบวา ชิ้นสวนใบออนแวววิเชียรที่เพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไม
สามารถชักนําใหเกิดยอดได (รูปที่ 2 ก) สวนสูตร
อาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.1, 0.2, 0.4
และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดได
จํานวนเฉลี่ย 15.23, 22.25, 20.83 และ 10.82 ยอด
ตอชิ้นสวนพืช ตามลําดับ สวนสูตรอาหารที่ดีที่สุด ใน
การชั ก นํ า ให เ กิ ด ยอดจากใบอ อ นแวววิ เ ชี ย รคื อ สู ต ร
อาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
สามรถชักนําใหเกิดยอดไดมากที่สุดจํานวนเฉลี่ย 38.21
ยอดตอชิ้นสวนพืช (ตารางที่ 1, รูปที่ 2 ข)

การชักนําใหเกิดยอดจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อใบแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 2 ชนิด ทีค่ วามเขมขนตางกัน

TDZ (มิลลิกรัมตอลิตร)

IAA (มิลลิกรัมตอลิตร)

เปอรเซ็นตการเกิดยอด

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0
90
95
100
95
70

จํานวนยอดตอชิ้นใบออน
(คาเฉลี่ย ±S.E)*
0.00±0.00d
15.23±0.13c
22.25±0.23b
38.21±0.25a
20.83±0.16b
10.82±0.19c

*คาเฉลี่ย ±S.E ที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการเปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’s multiple range test
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

การศึกษาการชักนําใหเกิดรากจากยอดแวววิเชียร
ผลของการ ชั ก นํ า ให เ กิ ด รากจากยอด
แวววิเชียร โดยนํายอดที่มีความยาวประมาณ 2-2.5
เซนติเมตรที่ทวีจํานวนขึ้นจากการเลี้ยงแผนใบบนสูตร
อาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอ

ลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในกลุมออกซิน ไดแก IAA ความเขมขน
0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปน
เวลา 6 สัปดาห พบวา ยอดที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร

งานวิจัย
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MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไมสามารถชัก
นําใหเกิดรากได สวนสูตรอาหาร MS ที่เติม IAA ความ
เขมขน 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
สามารถชักนําใหเกิดรากไดโดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 3.1,
3.2, 2.8 และ 1.1 รากตอยอด ตามลําดับ สวนสูตร
ตารางที่ 2
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อาหารที่สามารถชักนําการเกิดรากไดดีที่สุดคือ สูต ร
อาหาร MS ที่เติม IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร สามารถชักนําการเกิดรากไดจํานวนเฉลี่ย 5.3 ราก
ตอยอด (ตารางที่ 2 รูปที่ 2 ค)

ผลของ IAA ทีร่ ะดับความเขมขนตางๆ ในการชักนํายอดแวววิเชียรใหเกิดรากจากยอดแวววิเชียร

IAA (มิลลิกรัมตอลิตร)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

จํานวนยอดที่เกิดราก (เปอรเซ็นต)
0
100
100
100
90
90

จํานวนรากตอยอด (คาเฉลี่ย ±S.E)*
0.0±0.00d
5.3±0.18a
3.1±0.13b
3.2±0.15b
2.8±0.06b
1.1±0.09c

*คาเฉลี่ย ±S.E ที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการเปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’s multiple range test
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

รูปที่ 2

(ก)
(ข)
(ค)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบออนของแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ที่ไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไม
สามารถชักนําใหเกิดยอดได (ก) สูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร
รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลใหใบออนสามารถสรางยอดไดดีที่สุด (ข) และสูตร
อาหาร MS ที่เติม IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํายอดใหเกิดรากไดดีที่สุด (ค)

ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ข ม ข น ข อ ง ส า ร ป ฏิ ชี ว น ะ
kanamycin เพื่อใชเปนสารคัดเลือกพืชที่ไดรับการ
สงถายยีน
จากการทดสอบความเข ม ข น ของสาร
ปฏิชีวนะ kanamycin ที่ใชเปนสารคัดเลือกสําหรับการ
สงถายยีนที่มียีน neomycin phosphotransferase

(npt II) ซึ่งเปนยีนที่ควบคุมลักษณะที่มีการตานทานตอ
สารปฏิชีวนะ kanamycin โดยทําการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ที่เติม
TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และ kanamycin
ความเขมขน 0, 25, 50, 75, 100 และ 150 มิลลิกรัม
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ตอลิตร และทําการยายเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในอาหารใหม
สูตรเดิมทุกๆ 2 สัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห พบวา
เนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารที่
เติมสารปฏิชีวนะ kanamycin ตั้งแต 25 มิลลิกรัมตอ
ลิตรขึ้นไป ไมมีการสรางยอดใหมเกิดขึ้น และเนื้อเยื่อใบ
ตารางที่ 3
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ออนเปนสีน้ําตาลและแหงตาย ดังนั้นจึงเลือกใชความ
เขมต่ําสุดของสารปฏิชีวนะ kanamycin ใชเปนสาร
คัดเลือกในการสงถายยี น คือ 25 มิลลิกรัมตอลิตร
(ตารางที่ 3 รูปที่ 3 ก, ข)

ผลของ kanamycin ทีร่ ะดับความเขมขนตางๆ ตอการเจริญและสรางยอดของเนื้อเยื้อใบแวววิเชียร

kanamycin (มิลลิกรัมตอลิตร)
0
25
50
75
100
150

จํานวนยอดตอชิ้นสวนพืช
(คาเฉลี่ย ±S.E)*
38.1±0.14a
00.0±0.00b
00.0±0.00b
00.0±0.00b
00.0±0.00b
00.0±0.00b

ลักษณะใบ
สีเขียว
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล
สีน้ําตาล

*คาเฉลี่ย ±S.E ที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการเปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’s multiple range test
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ข ม ข น ข อ ง ส า ร ป ฏิ ชี ว น ะ
cefotaxime ที่ มีตอ การเจริ ญเติบ โตของใบออ น
แวววิเชียร
จากการทดสอบความเข ม ข น ของสาร
ปฏิชีวนะ cefotaxime ซึ่งเปนสารที่ใชสําหรับการ
กําจัด Agrobacterium ภายหลังการสงถายยีน เพื่อ
ทดสอบความตา นทานของใบออ นแวววิ เชีย รตอ สาร
ปฏิชีวนะ cefotaxime โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบ
ออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความ
เขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และ cefotaxime ความเขมขน

0, 100, 150, 200, 250 และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร
เปนเวลา 6 สัป ดาห กลาวคือ อาหารที่เติ มสาร
ปฏิชีวนะ cefotaxime มีผลตอการสรางยอดใหมของ
แวววิเชียร พบวาอาหารที่เติม cefotaxime ความ
เขมขน 100, 150, 200, 250 และ 300 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีผลทําใหจํานวนยอดลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือมีจํานวนยอดเฉลี่ย 35.4, 35.1, 34.2, 34.0
และ 23.7 ยอดตอชิ้นสวนพืช ตามลําดับ ดังนั้น จึง
เลื อ กความเข มข น สู ง สุ ดของ cefotaxime ที่ 250
มิลลิกรัมตอลิตร เปนความเขมขนที่ใชสําหรับการกําจัด
Agrobacterium (ตารางที่ 4 รูปที่ 3 ค)

งานวิจัย
ตารางที่ 4
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ผลของ cefotaxime ในระดับความเขมขนตางๆ ตอการสรางยอดของเนื้อเยื่อแผนใบแวววิเชียร
Cefotaxime (มิลลิกรัมตอลิตร)
0
100
150
200
250
300

จํานวนยอดยอดตอชิ้นสวนพืช (คาเฉลี่ย ±S.E)*
36.1±0.19a
35.4±0.24a
35.1±0.24a
34.2±0.21a
34.0±0.21a
23.7±0.12b

*คาเฉลี่ย ±S.E ที่แตกตางกันแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจากการเปรียบเทียบดวยวิธี Duncan’s multiple range test
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

รูปที่ 3

(ก)
(ข)
(ค)
การเจริญของเนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เปนชุดควบคุม (ก) เนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรที่
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารที่เติม kanamycin ความเขมขน 25 มิลลิกรัมตอลิตร (ข) และ เนื้อเยื่อใบ
ออนที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารที่เติม cefotaxime ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร (ค)

การศึกษาการสงถายยีน gus เขาสูใบออนแวววิเชียร
โดยใช Agrobacterium tumefaciens และการ
ตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ดวยวิธี gus
assay
การทดสอบการสงถายพลาสมิด pSTART ซึ่ง
มียีน npt II เปนยีนคัดเลือก และยีน gus เปนยีน
รายงานผลเข า สู เ นื้ อ เยื่ อ ใบอ อ นแวววิ เ ชี ย ร โดยมี
ระยะเวลาในการเขย า เนื้ อ เยื่ อ ใบอ อ นร ว มกั บ เชื้ อ
แบคทีเรีย เปนเวลา 0, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที
พบว าเนื้ อ เยื่ อ ใบอ อ นแวววิเ ชี ยร ที่ ผา นการส งถ า ยพ
ลาสมิด pSTART สามารถเจริญเติบโตไดบนอาหาร

คัดเลือกที่เติมสารปฏิชีวนะ kanamycin ความเขมขน
25 มิลลิกรัมตอลิตร และเมื่อผานไป 2 สัปดาห เนื้อเยื่อ
ใบออนของแวววิเชียรที่เขยารวมกับเชื้อแบคทีเรียเปน
เวลา 20 นาที มีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตบนอาหาร
คัดเลือกสูงที่สุด 65 เปอรเซ็นต และมีการเจริญของ
ยอดใหมเกิดขึ้น ประสิทธิภาพในการสงถายยีน พบวา
สูงที่สุด คือ 32.03 เปอรเซ็นต (ตารางที่ 5) และเมื่อ
ตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ดวยวิธี gus
assay หลังเพาะเลี้ยงบนอาหารคัดเลือกเปนเวลา 6
สัปดาห พบวาเนื้อเยื่อใบออนของแวววิเชียรที่ผานการ
สงถายพลาสมิด pSTART ที่เขยารวมกับเชื้อแบคทีเรีย
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เป น เวลา 20 นาที มี ก ารแสดงออกของยี น gus
เนื่ อ งจากเกิ ด สี ฟ า จากการย อ ยสาร X-Gluc ด ว ย
เอนไซม beta-glucuronidase บนเนื้ อ เยื่ อ ส ว น
ตารางที่ 5

เนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรที่ไมไดรับการสงถายพลาสมิด
ไมมีการเกิดสีฟา (รูปที่ 4 ก ข)

ผลของระยะเวลาในการเขยารวมกันของเนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรและเชื้อ Agrobacterium เมื่อ
นําแผนใบไปเลี้ยงบนอาหารคัดเลือกเปนเวลา 6 สัปดาห

ระยะเวลา (นาที)

จํานวนใบออนที่ใชใน
การสงถายยีน

0
10
15
20
25
30

100
100
100
100
100
100

รูปที่ 4

Research

จํานวนใบออนทีก่ าร
รอดชีวิตบนอาหาร
คัดเลือก (ก)
0
48
50
65
45
30

จํานวนใบออนที่เกิด
จุดสีฟา (ข)
0
1
9
21
11
5

ประสิทธิภาพ
การสงถายยีน ข/ก
(เปอรเซ็นต)
0
2.08
18.00
32.30
24.44
16.66

(ก)
(ข)
เนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรที่ไมไดรับการสงถายยีน ตรวจไมพบการแสดงออกของยีน gus (ก) และ
เนื้อเยื่อใบออนที่ไดรับการสงถายยีนตรวจพบการแสดงออกของยีน gus มีสีฟาเกิดบนเนื้อเยื่อ (ข)

วิจารณผลการวิจัย
เมื่อเพาะเลี้ยงชิ้นสวนใบออนแวววิเชียรบน
สูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.0, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร พบวาความเขมขน
ของ TDZ ที่แตกตางกัน มีผลทําใหจํานวนยอดของ
แวววิเชียรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
สูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัม

ตอลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
สามารถชักนําใหทุกแผนใบเกิดยอดและมีจํานวนเฉลี่ย
38.21 ยอดตอชิ้นสวนพืช (ตารางที่ 1) เนื่องจาก TDZ
จะสงผลกระตุนใหมีการสรางยอดแขนงไดมากกวาสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช เชน BA และ Kinetin แต
ขณะเดียวกัน TDZ มีผลทําใหความยาวยอดลดลงดวย
ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก TDZ เปนไซโทไคนินที่มีฤทธิ์แรง
กวา BA และ Kinetin ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
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ของเนื้อเยื่อไปเปนอวัยวะ (cell differentiation) คือ
ยอดแขนงไดมากกวา BA และ Kinetin (Murthy et
al., 1998) TDZ มีคุณสมบัติเปนไซโทไคนินที่สามารถ
กระตุ น การแบ ง เซลล ไ ด ดี ก ว า ไซโทไคนิ น ชนิ ด อื่ น ๆ
โดยเฉพาะในพืชที่มีเนื้อไม นอกจากนี้การใช TDZ
ความเขมขนต่ําๆ (นอยกวา 1 ไมโครโมลาร) มีแนวโนม
กระตุ นใหชิ้ นส วนพื ชเกิด ยอดจํ านวนมากกว าการใช
TDZ ความเขมขนสูง (Huetteman and Preece,
1993)
จากผลการทดลองเพื่ อ ชั ก นํ า ให ย อดของ
แวววิเชียรเกิดรากในหลอดทดลอง โดยเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตยอดที่เกิดราก และจํานวนรากตอยอดของ
แวววิ เ ชี ย ร ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนสู ต รอาหารที่ มี ก ารเติ ม สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชในกลุมออกซิน พบวา ยอด
ของแวววิเชียรสามารถสรางรากขึ้นมาใหมตรงบริเวณ
โคนชิ้นสวนไดดีที่สุดบนสูตรอาหาร MS ที่เติม IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และยังพบวาสูตร
อาหารที่เติม IAA ทุกความเขมขนสามารถชักนําใหเกิด
รากได (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัย
ของ Kongbangkerd et al. (2005) และ Martin
(2001) ที่รายงานวา IAA สามารถการชักนําใหเกิดราก
ไดดีกวา NAA ในขณะที่อาหารสูตรควบคุมที่ไมเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชจะมีผลชักนําใหการสราง
รากเกิดขึ้นไดคอนขางต่ําหรือไมสามารถสรางรากไดเลย
(Wawrosch et al., 2002)
การทดสอบความเข ม ขน ของสารปฏิชี ว นะ
kanamycin ที่ใชเปนสารคัดเลือกผลการถายสงยีนเขา
สูใบออนแวววิเชียร โดยทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบ
ออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ที่เติม kanamycin
ความเขมขนตางๆ และเลือกใชความเขมขนต่ําสุดของ
สารปฏิชีวนะ kanamycin ใชเปนสารคัดเลือกในการ
สงถายยีน คือ 25 มิลลิกรัมตอลิตร ที่ทําใหเนื้อเยื่อใบ
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ออนตาย เพื่อใชคัดแยกเนื้อเยื่อที่ไดรับการสงถายยีน
ออกจากเนื้อเยื่อที่ไมไดรับการสงถายยีน (ตารางที่ 3)
โดย kanamycin เปนสารปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการกําจัดแบคทีเรีย และใชคัดเลือกเนื้อเยื่อที่ไดรับ
การสงถายยีนออกจากเนื้อเยื่อที่ไมไดรับการสงถายยีน
โดยยีน npt II แยกไดจากแบคทีเรีย Tn5 มีรหัสสําหรับ
การสรางเอนไซม neomycin phosphotransferase
II มี ผ ลยั บยั้ ง การทํ า งานของ aminoglycoside
antibiotic ได ด ว ยกระบวนการเติ ม หมู ฟ อสเฟต
(phosphorylation) ตัวอยางของ aminoglycoside
antibiotic ไดแก kanamycin, gentamicin และ
paromomycin ซึ่งสารเหลานี้จะมีผลตอการสรา ง
โปรตีนโดยจะเกาะกับ 30S ribosomal subunit จึงทํา
ใหเ ซลล ไมส ามารถถอดรหัส และแปลรหัสเพื่อสรา ง
โปรตีนได และทําใหเซลลตายในที่สุด (สุมนทิพย,
2540)
cefotaxime เปนสารปฏิชีวนะที่นิยมใชใน
การกําจัด Agrobacterium ออกจากเนื้อเยื่อที่ไดรับ
การสงถายยีน โดย cefotaxime จะเขาไปจับกับ
เอนไซม peptidoglycan transpeptidase ทําใหไมมี
การเชื่อมตอของสาย peptidoglycan จึงมีผลยับยั้ง
การสรางผนังเซลลของแบคทีเรียโดยไมมีผลตอเซลลพชื
มีรายงานการใช cefotaxime ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พื ช บางชนิ ด มี ผ ลกระทบต อ การเจริ ญ ของเนื้ อ เยื่ อ
แตกตา งกั น โดยอาจสง เสริ มการเจริญเติบ โตของ
แคลลัส กระตุนการเกิดยอด และยับยั้งการเกิดยอดได
(สุมนทิพย, 2540) จากการทดสอบความเขมขนของ
สารปฏิชีวนะ cefotaxime ความเขมขน 0, 100, 150,
200, 250 และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร กับเนื้อเยื่อ
แวววิเชียรเปนเวลา 6 สัปดาห พบวาอาหารที่ใชในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียรที่เติมสารปฏิชีวนะ
cefotaxime ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร เปน

780

KKU Science Journal Volume 44 Number 4

ความเขมขนสูงสุดที่มีผลกับเนื้อเยื่อพืชนอยที่สุดและไม
มีความแตกต างกันทางสถิ ติ เมื่ อเทียบกับชุด ควบคุ ม
(ตารางที่ 4) สอดคลองกับงานวิจัยของ Abdullah et
al. (2005) พบวา cefotaxime ความเขมขน 250
มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร เหมาะสมที่ จ ะนํ า มาใช กํ า จั ด เชื้ อ
Agrobacterium ที่เปนสวนเกินในการศึกษาการสง
ถายยีนเขาสูปาลมน้ํามัน (Elaeis guineensis Jacq.)
ส ว นงานวิ จั ย ของกั ญ จนา และสุ เ ม (2551) ใช ค วาม
เขมขนของ cefotaxime 300 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับ
กําจัดเชื้อ Agrobacterium ในการศึกษาการสงถายยีน
เขาสูหนอของปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค
หลั ง จากการเขย า ใบอ อ นของแวววิ เ ชี ย ร
รวมกับแบคทีเรี ย A. tumefaciens สายพัน ธุ
LBA4404 (pSTART ที่มียีน gus) เปนเวลา 0, 10, 15,
20, 25 และ 30 นาที จากนั้นยายเนื้อเยื่อมาเลี้ยงบน
สูตรอาหาร MS ที่เติม acetosyringone ความเขมขน
200 ไมโครโมลาร เลี้ยงรวมกันในที่มืด เปนเวลา 3 วัน
จากนั้ น กํ า จั ด Agrobacterium โดยนํ า ใบอ อ น
แวววิเชียรไปลางดวยสารปฏิชีวนะ cefotaxime ความ
เข ม ข น 250 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร แล ว นํ า เนื้ อ เยื่ อ ไป
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารคัดเลือก MS ที่เติม TDZ
ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร IAA ความเขมขน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร kanamycin ความเขมขน 25
มิลลิกรัมตอลิตร และ cefotaxime ความเขมขน 250
มิลลิกรัมตอลิตร หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห
แล วคั ดเลื อกใบออ นที่เ จริ ญได บนอาหารคัด เลื อกมา
ตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus โดยวิธี gus
assay พบว า การเขย า ใบอ อ นแวววิ เ ชี ย รร ว มกั บ
Agrobacterium เปนเวลานาน 20 นาที แลวนํามา
เลี้ยงบนอาหารคัดเลือกอีก 6 สัปดาห สามารถตรวจพบ
การแสดงออกของยีน gus ได และมีประสิทธิภาพการ
สงถายยีนสูงถึง 32.30 เปอรเซ็นต สวนการไมเขยาใบ
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ออนแวววิเชียร ไมพบการแสดงออกของยีน gus
(ตารางที่ 5) เนื่องจากระยะเวลาที่ใชในการเขยาใบออน
แวววิเชียรรวมกับ Agrobacterium ที่สั้นเกินไป มีผล
ทําใหใบออนแวววิเชียรไดรับเชื้อ Agrobacterium
นอยโอกาสที่เกิดการสงถายยีนจึงนอยลงดวย ขณะที่
พบวาการใชระยะเวลาในการเขยาใบออนแวววิเชียร
รวมกับ Agrobacterium นาน 30 นาที แลวนํามา
เลี้ยงบนอาหารคัดเลือกอีก 6 สัปดาห มีผลทําใหใบ
ออนแวววิเชียรเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล หรือน้ําตาลออน
และมีการเจริญเติบโตลดลง ซึ่งนาจะเปนเพราะเมื่อใบ
ออนแวววิเชียรสัมผัสกับเชื้อ Agrobacterium จะผลิต
สารทุติยภูมิเพื่อยับยั้งการบุกรุก และการเจริญเติบโต
ของเชื้อ Agrobacterium (Henrique et al., 2004)
การที่ใบออนแวววิเชียรสัมผัสกับเชื้อ Agrobacterium
ปริ ม าณมากจึ ง มี ก ารสร า งสารทุ ติ ย ภู มิ ม ากจนเกิ ด
ผลกระทบตอการรอดชีวิต และพัฒนาการของใบออน
แวววิเชียรเอง

สรุปผลการวิจัย
สูต รอาหารที่ เหมาะสมในการชั ก นํ าให เ กิ ด
ยอดจากใบออนแวววิเชียร คือสูตรอาหาร MS ที่เติม
TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และสูตรอาหารที่ชัก
นําใหเกิดรากไดดีที่สุดเปนสูตรอาหาร MS ที่เติม IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร สวนการทดสอบสาร
ปฏิชีวนะ kanamycin ความเขมขน 25 มิลลิกรัมตอ
ลิตร เปนระดับความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการ
เจริ ญ เติ บ โตของใบอ อ นแวววิ เ ชี ย ร และเป น ความ
เขมขนทีเ่ หมาะสมสําหรับใชในอาหารคัดเลือกภายหลัง
การสงถายยีน ขณะที่สารปฏิชีวนะ cefotaxime ความ
เขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมที่สุดสําหรับใช
ใ น อ า ห า ร คั ด เ ลื อ ก เ นื่ อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ กํ า จั ด
Agrobacterium ได ในขณะเดียวกันเปนความเขมขน

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 44 เลมที่ 4

สูงสุดที่มีผลตอการเจริญของเนื้อเยื่อใบออนแวววิเชียร
นอยที่สุด สวนการเขยาใบออนแวววิเชียรรวมกับ A.
tumefaciens สายพันธุ LBA4404 (pSTART) ที่มียีน
gus เปนเวลา 20 นาที แลวนําเนื้อเยื่อใบออนไปเลี้ยง
บนอาหารคั ด เลื อ กเป น เวลา 6 สั ป ดาห พบว า มี
ประสิทธิภาพการสงถายยีนมากที่สุด และสามารถตรวจ
พบการแสดงออกของยีน gus บนใบออน
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