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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยศึกษาการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและการสงถายยีน gus เขาสูแวววิเชียร

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรในสภาพปลอดเช้ือบนสูตร อาหาร MS ท่ีเติม TDZ และ IAA ความเขมขน
0-0.5 มิลลิกรัมตอลิตร พบวา เกิดยอดมากท่ีสุด 38.21 ยอดตอช้ินสวนพืช บนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ ความ
เขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร และ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร ขณะท่ียอดท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร
MS ท่ีเติม IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร มีการเจริญของรากทุกยอดและมีคาเฉลี่ยจํานวนรากมากท่ีสุด
5.3 รากตอยอด สวนการศึกษาอิทธิพลของสารปฏิชีวนะตอการเจริญเติบโตของใบออนแวววิเชียร เปนเวลา
6 สัปดาห พบวา ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร เปนความเขมขนท่ีสูงท่ีสุดของ cefotaxime ในอาหารท่ีใบ
ออนแวววิเชียรสามารถเจริญและสรางยอดได ไมแตกตางจากการทดลองชุดควบคุม ขณะท่ี kanamycin ความ
เขมขน 25 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของใบออนแวววิเชียร การทดลองการสงถายยีน gus
เขาสูใบออนแวววิเชียร โดยใช Agrobacterium tumefaciens สายพันธุ LBA4404 (pSTART) พบวาการเขยาใบ
ออนแวววิเชียรรวมกับ Agrobacterium นาน 20 นาที ใหประสิทธิภาพในการสงถายยีนสูงท่ีสุด 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: การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ Agrobacterium แวววิเชียร การสงถายยีน gus assay
Keywords: Tissue culture, Agrobacterium, Angelonia goyazensis, Genetic transformation

gus assay

บทนํา
ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตไมดอกไม

ประดับเพ่ือการสงออกทํารายไดใหแกประเทศไทยเปน
อยางมาก จึงทําใหอุตสาหกรรมการผลิต และสงออกไม
ดอกไมประดับไดเขามามีบทบาทท่ีสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก และไม
เพียงแตประเทศไทยเทาน้ันในตลาดตางประเทศตางมี
ความตองการไมดอกไมประดับในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง ทําใหระบบการแขงขันในการผลิตเพ่ือ
สงออกไมดอกไมประดับสูงข้ึนตามไปดวย และเพ่ือ
ขยายโอกาสทางการตลาดจึงตองมีการสรางความ
หลากหลายของสีสันดอกไมเพ่ือสรางจุดสนใจ และ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค แวววิเชียร มีช่ือ
วิทยาศาสตร Angelonia goyazensis Benth. อยูใน
วงศ Plantainaceae (เต็ม, 2557) เปนพืชท่ีมีถ่ิน
กําเนิดในอเมริกาใต เม็กซิโก และบราซิล เปนไมดอก
ลมลุก สูงประมาณ 64 เซนติเมตร ใบเรียวยาว ดอก
เปนดอกเดี่ยวออกตามลําตนไลกันไปเกือบตลอดตน มี
ช่ือสามัญวา Little Turtle มีสีมวงแก มวงออน และสี
ขาว ตอมาภายหลังจึงมีสีมวงสลับขาว และสีชมพู แตสี

ชมพูอายุสั้น แวววิเชียรขยายพันธุดวยการปกชํา แตยัง
ขาดดอกสีแดง และสีเหลือง และยังมีแมลงศัตรูพืชเขา
ทําลายโดยเฉพาะเพลี้ย (Plaschil and Olbricht,
2008) ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุงพันธุเพ่ือใหมีความ
หลากหลายของสีดอกแวววิเชียร และสรางพืชใหมี
ความตานทานตอแมลงศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุโดย
การสงถายยีนเขาสูพืช ไดประสบความสําเร็จแลวในพืช
หลายชนิด ท้ังในแงของการสรางพันธุท่ีมีลักษณะแปลก
ใหม และตานทานโรค แตอยางไรก็ตาม ในข้ันตอนของ
การสงถายยีนเขาสูแวววิเชียรน้ัน ยังตองการงาน
พ้ืนฐานสําหรับท่ีจะนํามาใชในการสงถายยีน เชน
ช้ินสวน หรือเน้ือเยื่อท่ีเหมาะสมสําหรับการสงถายยีน
เขาสูแวววิเชียร วิธีการถายสงยีนตลอดจนระบบการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเพ่ือชักนําใหเกิดตนหลังการสงถาย
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
การวิจัยเพ่ือศึกษาการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ และการสง
ถายยีน gus เขาสูใบออนแวววิเชียร

วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาการชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวนใบออน
แวววิเชียร

นําใบออนแวววิเชียรในสภาพธรรมชาติ มา
ลางทําความสะอาดดวยนํ้าประปา แลวลางดวย
แอลกอฮอล 70 เปอรเซ็นต นาน 30 วินาที และเท
แอลกอฮอลท้ิง แลวฟอกฆาเช้ือดวย 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 ดวยนํ้า
กลั่นท่ีผานการน่ึงฆาเช้ือแลว ตัดแตงช้ินสวนใบท่ีถูก
สารเคมีทําลาย (สังเกตจากสีจะซีดกวาปกติ) ตัดแตละ
ช้ินใหมีขนาด 0.5×0.5 เซนติเมตร นําไปวางบนสูตร
อาหาร MS (Murashige and Skoog, 1962)ท่ีเติม
TDZ ความเขมขน 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1
มิลลิกรัมตอลิตร แลวนําไปวางในหองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
ท่ีอุณหภูมิ 25±2 °C ใหแสง 16 ช่ัวโมงตอวัน ดวย
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ความเขมแสง 1,000 ลักซ
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห ทําการทดลองท้ังหมด
10 ซ้ํา ๆ ละ 3 ตัวอยาง วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (completely randomized design) บันทึก
จํานวนใบออนท่ีเกิดยอด นําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย
วิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way ANOVA
เปรียบเ ทียบความแตกตางของค า เฉลี่ ยด วย วิ ธี

Duncan’s multiple range test โดยใชโปรแกรม
IBM SPSS statistics version 20
การศึกษาการชักนําใหเกิดรากจากยอดแวววิเชียร

นํายอดท่ีมีความยาวเฉลี่ย 1-2 เซนติเมตร มา
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม IAA ความเขมขน
0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร แลว
นําไปวางในหองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เพาะเลี้ยงเปนเวลา
6 สัปดาห ทําการทดลองท้ังหมด 10 ซ้ํา ๆ ละ 3
ตัวอยาง วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ บันทึก
จํานวนยอดท่ีมีรากเกิดข้ึน และจํานวนรากท่ีเกิดข้ึนของ
แตละยอด นําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย วิเคราะหความ
แปรปรวนแบบ one way ANOVA เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s multiple
range test โดยใชโปรแกรม IBM SPSS statistics
version 20
การศึกษาความเขมขนสารปฏิชีวนะ kanamycin
เพ่ือใชเปนสารคัดเลือกพืชท่ีไดรับการสงถายยีน

การศึกษาเพ่ือหาความเขมขนต่ําท่ีสุดของ
kanamycin ในอาหารเลี้ยงเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรท่ี
ทําใหเน้ือเยื่อใบออนตาย โดยนําใบออนแวววิเชียร มา
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 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
เน้ือเยื่อ ทําการยายเน้ือเยื่อลงอาหารใหมสูตรเดิมทุก ๆ
2 สัปดาห เพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห วางแผน
ทด ล อ งแ บ บ สุ ม ส ม บู ร ณ บั น ทึ ก ลั ก ษณ ะ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของใบออน จํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนบนใบ
ออนแตละช้ิน นําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย วิเคราะหความ
แปรปรวนแบบ one way ANOVA เปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 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 ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของใบออน
แวววิเชียร

การทดสอบหาความเขมขนสูงท่ีสุดของ
cefotaxime ในอาหารคัดเลือกท่ีใชกําจัดAgrobacterium
ภายหลังการสงถายยีนแตใหมีผลกระทบตอการเจริญ
และสรางยอดของเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรนอยท่ีสุด
โดยนําใบออนแวววิเชียรมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร
MS ท่ีเติม 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 แลวนําไปวางในหองเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ ทํา
การยายเน้ือเยื่อลงอาหารใหมสูตรเดิมทุก ๆ 2 สัปดาห
เพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ บันทึกจํานวนยอดท่ีเกิดข้ึนบนช้ินสวนใบ
ออนแวววิเชียรแตละช้ิน แลวนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย
วิเคราะหความแปรปรวนแบบ one way ANOVA
เปรียบเ ทียบความแตกตางของค า เฉลี่ ยด วย วิ ธี
Duncan’s multiple range test โดยใชโปรแกรม
IBM SPSS statistics version 20

การศึกษาการสงถายยีน gus เขาสูใบออนแวววิเชียร
โดยใช Agrobacterium tumefaciens

นําใบออนแวววิเชียร ตัดใหไดขนาด 0.5x0.5
เซนติเมตร นํามาเขยารวมกับ A. tumefaciens สาย
พันธุ LBA4404 ท่ีบรรจุพลาสมิด pSTART ประกอบ
ดวยยีน npt II ซึ่งเปนยีนท่ีตานทานตอสารปฏิชีวนะ
kanamycin และยีน gus เปนยีนรายงานผล (รูปท่ี 1)
เปนเวลา 0, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที จากน้ันยาย
เน้ือเยื่อมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม
acetosyringone ความเขมขน 200 ไมโครโมลาร
เพาะเลี้ยงรวมกันในท่ีมืด เปนเวลา 3 วัน ทําการกําจัด
Agrobacterium ยายเน้ือเยื่อเขยาในอาหารเหลวสูตร
MS ท่ีเติม cefotaxime ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอ
ลิตร 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที หลังจากน้ันยายไปเลี้ยงบน
สูตรอาหารคัดเลือก MS ท่ีเติม 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
บันทึกจํานวนใบออนท่ีรอดชีวิตและจํานวนใบออนท่ี
เกิดจุดสีฟาเมื่อตรวจสอบดวยวิธี gus assay แลวนําไป
คํานวณเปอรเซ็นตประสิทธิภาพในการสงถายยีน

รูปท่ี 1 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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การตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ดวยวิธี
gus assay (Jefferson et al., 1987)

สุม ช้ินส วนเ น้ือเยื่ อ ใบออนแวววิ เ ชียร ท่ี
เจริญเติบโตไดบนอาหารคัดเลือก จํานวน 100 ตัวอยาง
และใบออนท่ีไมไดรับการสงถายยีนมาแชในสารละลาย
X-Gluc (5-bomo-4-chloro-3-indolyl gucuronide)
นําไปบมท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24
ช่ัวโมง แลวสังเกตการเกิดสารสีฟาบนเน้ือเยื่อใบออน
แวววิเชียร

ผลการวิจัย
การศึกษาการชักนําใหเกิดยอดจากชิ้นสวนใบออน
แวววิเชียร

จากการชักนําใหเกิดยอดจากช้ินสวนใบออน
แวววิเชียร เมื่อเพาะเลี้ยงใบออนแวววิเชียรบนสูตร
อาหาร MS ท่ีเติม TDZ ความเขมขน 0.0, 0.1, 0.2,

0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA ความ
เขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 6 สัปดาห
พบวา ช้ินสวนใบออนแวววิเชียรท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไม
สามารถชักนําใหเกิดยอดได (รูปท่ี 2 ก) สวนสูตร
อาหาร MS ท่ีเติม 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
ตอช้ินสวนพืช ตามลําดับ สวนสูตรอาหารท่ีดีท่ีสุดใน
การชักนําใหเกิดยอดจากใบออนแวววิเชียรคือสูตร
อาหาร MS ท่ีเติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอ
ลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
สามรถชักนําใหเกิดยอดไดมากท่ีสุดจํานวนเฉลี่ย 38.21
ยอดตอช้ินสวนพืช (ตารางท่ี 1, รูปท่ี 2 ข)

ตารางท่ี 1 การชักนําใหเกิดยอดจากการเลี้ยงเน้ือเยื่อใบแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต 2 ชนิด ท่ีความเขมขนตางกัน

TDZ (มิลลิกรัมตอลิตร) IAA (มิลลิกรัมตอลิตร) เปอรเซ็นตการเกิดยอด
จํานวนยอดตอชิ้นใบออน

(คาเฉลี่ย ±S.E)*
0.0 0.0 0 0.00±0.00d

0.1 0.1 90 15.23±0.13c

0.2 0.1 95 22.25±0.23b

0.3 0.1 100 38.21±0.25a

0.4 0.1 95 20.83±0.16b

0.5 0.1 70 10.82±0.19c

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

การศึกษาการชักนําใหเกิดรากจากยอดแวววิเชียร
ผลของการ ชัก นํ า ให เ กิ ดร ากจากยอด

แวววิเชียร โดยนํายอดท่ีมีความยาวประมาณ 2-2.5
เซนติเมตรท่ีทวีจํานวนข้ึนจากการเลี้ยงแผนใบบนสูตร
อาหาร MS ท่ีเติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอ

ลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
มาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในกลุมออกซิน ไดแก IAA ความเขมขน
0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปน
เวลา 6 สัปดาห พบวา ยอดท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร
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MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไมสามารถชัก
นําใหเกิดรากได สวนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 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

อาหารท่ีสามารถชักนําการเกิดรากไดดีท่ีสุดคือ สูตร
อาหาร MS ท่ีเติม IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอ
ลิตร สามารถชักนําการเกิดรากไดจํานวนเฉลี่ย 5.3 ราก
ตอยอด (ตารางท่ี 2 รูปท่ี 2 ค)

ตารางท่ี 2 ผลของ IAA ท่ีระดับความเขมขนตางๆ ในการชักนํายอดแวววิเชียรใหเกิดรากจากยอดแวววิเชียร
IAA (มิลลิกรัมตอลิตร) จํานวนยอดที่เกิดราก (เปอรเซ็นต) จํานวนรากตอยอด (คาเฉลี่ย ±S.E)*

0.0 0 0.0±0.00d

0.1 100 5.3±0.18a

0.2 100 3.1±0.13b

0.3 100 3.2±0.15b

0.4 90 2.8±0.06b

0.5 90 1.1±0.09c

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

(ก) (ข) (ค)
รูปท่ี 2 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใบออนของแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ท่ีไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตไม

สามารถชักนําใหเกิดยอดได (ก) สูตรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร
รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร มีผลใหใบออนสามารถสรางยอดไดดีท่ีสุด (ข) และสูตร
อาหาร MS ท่ีเติม IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํายอดใหเกิดรากไดดีท่ีสุด (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 เพ่ือใชเปนสารคัดเลือกพืชท่ีไดรับการ
สงถายยีน

จากการทดสอบความเข มขนของสาร
ปฏิชีวนะ kanamycin ท่ีใชเปนสารคัดเลือกสําหรับการ
สงถายยีนท่ีมียีน neomycin phosphotransferase

(npt II) ซึ่งเปนยีนท่ีควบคุมลักษณะท่ีมีการตานทานตอ
สารปฏิชีวนะ kanamycin โดยทําการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม
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 และทําการยายเน้ือเยื่อไปเลี้ยงในอาหารใหม
สูตรเดิมทุกๆ 2 สัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห พบวา
เน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารท่ี
เติมสารปฏิชีวนะ kanamycin ตั้งแต 25 มิลลิกรัมตอ
ลิตรข้ึนไป ไมมีการสรางยอดใหมเกิดข้ึน และเน้ือเยื่อใบ

ออนเปนสีนํ้าตาลและแหงตาย ดังน้ันจึงเลือกใชความ
เขมต่ําสุดของสารปฏิชีวนะ kanamycin ใชเปนสาร
คัดเลือกในการสงถายยีน คือ 25 มิลลิกรัมตอลิตร
(ตารางท่ี 3 รูปท่ี 3 ก, ข)

ตารางท่ี 3 ผลของ kanamycin ท่ีระดับความเขมขนตางๆ ตอการเจริญและสรางยอดของเน้ือเยื้อใบแวววิเชียร

kanamycin (มิลลิกรัมตอลิตร)
จํานวนยอดตอชิ้นสวนพืช

(คาเฉลี่ย ±S.E)*
ลักษณะใบ

0 38.1±0.14a สีเขียว
25 00.0±0.00b สีน้ําตาล
50 00.0±0.00b สีน้ําตาล
75 00.0±0.00b สีน้ําตาล
100 00.0±0.00b สีน้ําตาล
150 00.0±0.00b สีน้ําตาล

*คาเฉล่ีย ±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 ท่ีมีตอการเจริญเติบโตของใบออน
แวววิเชียร

จากการทดสอบความเข มขนของสาร
ปฏิชีวนะ cefotaxime ซึ่งเปนสารท่ีใชสําหรับการ
กําจัด Agrobacterium ภายหลังการสงถายยีน เพ่ือ
ทดสอบความตานทานของใบออนแวววิเชียรตอสาร
ปฏิชีวนะ cefotaxime โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใบ
ออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม 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 สัปดาห กลาวคือ อาหารท่ีเติมสาร
ปฏิชีวนะ cefotaxime มีผลตอการสรางยอดใหมของ
แวววิเชียร พบวาอาหารท่ีเติม 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 ยอดตอช้ินสวนพืช ตามลําดับ ดังน้ัน จึง
เลือกความเขมขนสูงสุดของ cefotaxime ท่ี 250
มิลลิกรัมตอลิตร เปนความเขมขนท่ีใชสําหรับการกําจัด
Agrobacterium (ตารางท่ี 4 รูปท่ี 3 ค)



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปท่ี 44 เลมท่ี 4 777

ตารางท่ี 4 ผลของ cefotaxime ในระดับความเขมขนตางๆ ตอการสรางยอดของเน้ือเยื่อแผนใบแวววิเชียร
Cefotaxime (มิลลิกรัมตอลิตร) จํานวนยอดยอดตอชิ้นสวนพืช (คาเฉลี่ย ±S.E)*

0 36.1±0.19a

100 35.4±0.24a

150 35.1±0.24a

200 34.2±0.21a

250 34.0±0.21a

300 23.7±0.12b

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

(ก) (ข) (ค)
รูปท่ี 3 การเจริญของเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอ

ลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร เปนชุดควบคุม (ก) เน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรท่ี
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารท่ีเติม kanamycin ความเขมขน 25 มิลลิกรัมตอลิตร (ข) และ เน้ือเยื่อใบ
ออนท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารท่ีเติม 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
รายงานผลเขาสู เ น้ือเยื่อใบออนแวววิเชียร โดยมี
ระยะเวลาในการเขยาเ น้ือเยื่อใบออนรวมกับเช้ือ
แบคทีเรีย เปนเวลา 0, 10, 15, 20, 25 และ 30 นาที
พบวาเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียร ท่ีผานการสงถายพ
ลาสมิด pSTART สามารถเจริญเติบโตไดบนอาหาร

คัดเลือกท่ีเติมสารปฏิชีวนะ kanamycin ความเขมขน
25 มิลลิกรัมตอลิตร และเมื่อผานไป 2 สัปดาห เน้ือเยื่อ
ใบออนของแวววิเชียรท่ีเขยารวมกับเช้ือแบคทีเรียเปน
เวลา 20 นาที มีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตบนอาหาร
คัดเลือกสูงท่ีสุด 65 เปอรเซ็นต และมีการเจริญของ
ยอดใหมเกิดข้ึน ประสิทธิภาพในการสงถายยีน พบวา
สูงท่ีสุด คือ 32.03 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 5) และเมื่อ
ตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus ดวยวิธี gus
assay หลังเพาะเลี้ยงบนอาหารคัดเลือกเปนเวลา 6
สัปดาห พบวาเน้ือเยื่อใบออนของแวววิเชียรท่ีผานการ
สงถายพลาสมิด pSTART ท่ีเขยารวมกับเช้ือแบคทีเรีย
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เปนเวลา 20 นาที มีการแสดงออกของยีน gus
เ น่ืองจากเกิดสีฟาจากการยอยสาร X-Gluc ดวย
เอนไซม beta-glucuronidase บนเน้ือเยื่อ สวน

เน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรท่ีไมไดรับการสงถายพลาสมิด
ไมมีการเกิดสีฟา (รูปท่ี 4 ก ข)

ตารางท่ี 5 ผลของระยะเวลาในการเขยารวมกันของเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรและเช้ือ Agrobacterium เมื่อ
นําแผนใบไปเลี้ยงบนอาหารคัดเลือกเปนเวลา 6 สัปดาห

ระยะเวลา (นาท)ี
จํานวนใบออนที่ใชใน

การสงถายยีน

จํานวนใบออนทีก่าร
รอดชีวิตบนอาหาร

คัดเลือก (ก)

จํานวนใบออนที่เกิด
จุดสีฟา (ข)

ประสิทธภิาพ
การสงถายยีน ข/ก

(เปอรเซ็นต)
0 100 0 0 0
10 100 48 1 2.08
15 100 50 9 18.00
20 100 65 21 32.30
25 100 45 11 24.44
30 100 30 5 16.66

(ก)                                                          (ข)
รูปท่ี 4 เน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรท่ีไมไดรับการสงถายยีน ตรวจไมพบการแสดงออกของยีน gus (ก) และ

เน้ือเยื่อใบออนท่ีไดรับการสงถายยีนตรวจพบการแสดงออกของยีน gus มีสีฟาเกิดบนเน้ือเยื่อ (ข)

วิจารณผลการวิจัย
เมื่อเพาะเลี้ยงช้ินสวนใบออนแวววิเชียรบน

สูตรอาหาร MS ท่ีเติม 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 ท่ีแตกตางกัน มีผลทําใหจํานวนยอดของ
แวววิเชียรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
สูตรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัม

ตอลิตร รวมกับ IAA ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
สามารถชักนําใหทุกแผนใบเกิดยอดและมีจํานวนเฉลี่ย
38.21 ยอดตอช้ินสวนพืช (ตารางท่ี 1) เน่ืองจาก TDZ
จะสงผลกระตุนใหมีการสรางยอดแขนงไดมากกวาสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช เชน BA และ Kinetin แต
ขณะเดียวกัน TDZ มีผลทําใหความยาวยอดลดลงดวย
ท่ีเปนเชนน้ีเน่ืองจาก TDZ เปนไซโทไคนินท่ีมีฤทธ์ิแรง
กวา BA และ Kinetin ทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
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ของเน้ือเยื่อไปเปนอวัยวะ (cell differentiation) คือ
ยอดแขนงไดมากกวา BA และ Kinetin (Murthy et
al., 1998) TDZ มีคุณสมบัติเปนไซโทไคนินท่ีสามารถ
กระตุนการแบงเซลลไดดีกวาไซโทไคนินชนิดอ่ืนๆ
โดยเฉพาะในพืชท่ีมีเน้ือไม นอกจากน้ีการใช TDZ
ความเขมขนต่ําๆ (นอยกวา 1 ไมโครโมลาร) มีแนวโนม
กระตุนใหช้ินสวนพืชเกิดยอดจํานวนมากกวาการใช
TDZ ความเขมขนสูง (Huetteman and Preece,
1993)

จากผลการทดลองเพ่ือชักนําใหยอดของ
แวววิเชียรเกิดรากในหลอดทดลอง โดยเปรียบเทียบ
เปอรเซ็นตยอดท่ีเกิดราก และจํานวนรากตอยอดของ
แวววิเชียร ท่ีเกิดข้ึนบนสูตรอาหารท่ีมีการเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชในกลุมออกซิน พบวา ยอด
ของแวววิเชียรสามารถสรางรากข้ึนมาใหมตรงบริเวณ
โคนช้ินสวนไดดีท่ีสุดบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และยังพบวาสูตร
อาหารท่ีเติม IAA ทุกความเขมขนสามารถชักนําใหเกิด
รากได (ตารางท่ี 2) ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัย
ของ Kongbangkerd et al. (2005) และ Martin
(2001) ท่ีรายงานวา IAA สามารถการชักนําใหเกิดราก
ไดดีกวา NAA ในขณะท่ีอาหารสูตรควบคุมท่ีไมเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืชจะมีผลชักนําใหการสราง
รากเกิดข้ึนไดคอนขางต่ําหรือไมสามารถสรางรากไดเลย
(Wawrosch et al., 2002)

การทดสอบความเขมขนของสารปฏิชีวนะ
kanamycin ท่ีใชเปนสารคัดเลือกผลการถายสงยีนเขา
สูใบออนแวววิเชียร โดยทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใบ
ออนแวววิเชียรบนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม kanamycin
ความเขมขนตางๆ และเลือกใชความเขมขนต่ําสุดของ
สารปฏิชีวนะ kanamycin ใชเปนสารคัดเลือกในการ
สงถายยีน คือ 25 มิลลิกรัมตอลิตร ท่ีทําใหเน้ือเยื่อใบ

ออนตาย เพ่ือใชคัดแยกเน้ือเยื่อท่ีไดรับการสงถายยีน
ออกจากเน้ือเยื่อท่ีไมไดรับการสงถายยีน (ตารางท่ี 3)
โดย kanamycin เปนสารปฏิชีวนะท่ีมีประสิทธิภาพสูง
ในการกําจัดแบคทีเรีย และใชคัดเลือกเน้ือเยื่อท่ีไดรับ
การสงถายยีนออกจากเน้ือเยื่อท่ีไมไดรับการสงถายยีน
โดยยีน npt II แยกไดจากแบคทีเรีย Tn5 มีรหสัสําหรับ
การสรางเอนไซม neomycin phosphotransferase
II มีผลยับยั้งการทํางานของ aminoglycoside
antibiotic ไดดวยกระบวนการเติมหมูฟอสเฟต
(phosphorylation) ตัวอยางของ aminoglycoside
antibiotic ไดแก kanamycin, gentamicin และ
paromomycin ซึ่งสารเหลาน้ีจะมีผลตอการสราง
โปรตีนโดยจะเกาะกับ 30S ribosomal subunit จึงทํา
ใหเซลลไมสามารถถอดรหัส และแปลรหัสเพ่ือสราง
โปรตีนได และทําใหเซลลตายในท่ีสุด (สุมนทิพย,
2540)

cefotaxime เปนสารปฏิชีวนะท่ีนิยมใชใน
การกําจัด Agrobacterium ออกจากเน้ือเยื่อท่ีไดรับ
การสงถายยีน โดย cefotaxime จะเขาไปจับกับ
เอนไซม peptidoglycan transpeptidase ทําใหไมมี
การเช่ือมตอของสาย peptidoglycan จึงมีผลยับยั้ง
การสรางผนังเซลลของแบคทีเรียโดยไมมีผลตอเซลลพืช
มีรายงานการใช cefotaxime ในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
พืชบางชนิดมีผลกระทบตอการเจริญของเน้ือเยื่อ
แตกตางกัน โดยอาจสงเสริมการเจริญเติบโตของ
แคลลัส กระตุนการเกิดยอด และยับยั้งการเกิดยอดได
(สุมนทิพย, 2540) จากการทดสอบความเขมขนของ
สารปฏิชีวนะ cefotaxime ความเขมขน 0, 100, 150,
200, 250 และ 300 มิลลิกรัมตอลิตร กับเน้ือเยื่อ
แวววิเชียรเปนเวลา 6 สัปดาห พบวาอาหารท่ีใชในการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียรท่ีเติมสารปฏิชีวนะ
cefotaxime ความเขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร เปน
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ความเขมขนสูงสุดท่ีมีผลกับเน้ือเยื่อพืชนอยท่ีสุดและไม
มีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเทียบกับชุดควบคุม
(ตารางท่ี 4) สอดคลองกับงานวิจัยของ Abdullah et
al. (2005) พบวา cefotaxime ความเขมขน 250
มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมท่ีจะนํามาใชกําจัดเช้ือ
Agrobacterium ท่ีเปนสวนเกินในการศึกษาการสง
ถายยีนเขาสูปาลมนํ้ามัน (Elaeis guineensis Jacq.)
สวนงานวิจัยของกัญจนา และสุเม (2551) ใชความ
เขมขนของ cefotaxime 300 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับ
กําจัดเช้ือ Agrobacterium ในการศึกษาการสงถายยีน
เขาสูหนอของปทุมมาพันธุเชียงใหมพิงค

หลังจากการเขยาใบออนของแวววิเชียร
รวมกับแบคทีเรีย A. tumefaciens สายพันธุ
LBA4404 (pSTART ท่ีมียีน gus) เปนเวลา 0, 10, 15,
20, 25 และ 30 นาที จากน้ันยายเน้ือเยื่อมาเลี้ยงบน
สูตรอาหาร MS ท่ีเติม acetosyringone ความเขมขน
200 ไมโครโมลาร เลี้ยงรวมกันในท่ีมืด เปนเวลา 3 วัน
จากน้ันกําจัด Agrobacterium โดยนําใบออน
แวววิเชียรไปลางดวยสารปฏิชีวนะ cefotaxime ความ
เขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร แลวนําเน้ือเยื่อไป
เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารคัดเลือก MS ท่ีเติม TDZ
ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร IAA ความเขมขน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร kanamycin ความเขมขน 25
มิลลิกรัมตอลิตร และ cefotaxime ความเขมขน 250
มิลลิกรัมตอลิตร หลังจากเพาะเลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห
แลวคัดเลือกใบออนท่ีเจริญไดบนอาหารคัดเลือกมา
ตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus โดยวิธี gus
assay พบวาการเขยาใบออนแวววิเชียรรวมกับ
Agrobacterium เปนเวลานาน 20 นาที แลวนํามา
เลี้ยงบนอาหารคัดเลือกอีก 6 สัปดาห สามารถตรวจพบ
การแสดงออกของยีน gus ได และมีประสิทธิภาพการ
สงถายยีนสูงถึง 32.30 เปอรเซ็นต สวนการไมเขยาใบ

ออนแวววิเชียร ไมพบการแสดงออกของยีน gus
(ตารางท่ี 5) เน่ืองจากระยะเวลาท่ีใชในการเขยาใบออน
แวววิเชียรรวมกับ Agrobacterium ท่ีสั้นเกินไป มีผล
ทําใหใบออนแวววิเชียรไดรับเช้ือ Agrobacterium
นอยโอกาสท่ีเกิดการสงถายยีนจึงนอยลงดวย ขณะท่ี
พบวาการใชระยะเวลาในการเขยาใบออนแวววิเชียร
รวมกับ Agrobacterium นาน 30 นาที แลวนํามา
เลี้ยงบนอาหารคัดเลือกอีก 6 สัปดาห มีผลทําใหใบ
ออนแวววิเชียรเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล หรือนํ้าตาลออน
และมีการเจริญเติบโตลดลง ซึ่งนาจะเปนเพราะเมื่อใบ
ออนแวววิเชียรสัมผัสกับเช้ือ Agrobacterium จะผลิต
สารทุติยภูมิเพ่ือยับยั้งการบุกรุก และการเจริญเติบโต
ของเช้ือ Agrobacterium (Henrique et al., 2004)
การท่ีใบออนแวววิเชียรสัมผัสกับเช้ือ Agrobacterium
ปริมาณมากจึงมีการสรางสารทุติยภูมิมากจนเกิด
ผลกระทบตอการรอดชีวิต และพัฒนาการของใบออน
แวววิเชียรเอง

สรุปผลการวิจัย
สูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชักนําใหเกิด

ยอดจากใบออนแวววิเชียร คือสูตรอาหาร MS ท่ีเติม
TDZ ความเขมขน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร และสูตรอาหารท่ีชัก
นําใหเกิดรากไดดีท่ีสุดเปนสูตรอาหาร MS ท่ีเติม IAA
ความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร สวนการทดสอบสาร
ปฏิชีวนะ kanamycin ความเขมขน 25 มิลลิกรัมตอ
ลิตร เปนระดับความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของใบออนแวววิเชียร และเปนความ
เขมขนท่ีเหมาะสมสําหรับใชในอาหารคัดเลือกภายหลัง
การสงถายยีน ขณะท่ีสารปฏิชีวนะ cefotaxime ความ
เขมขน 250 มิลลิกรัมตอลิตร เหมาะสมท่ีสุดสําหรับใช
ใ น อ า ห า ร คั ด เ ลื อ ก  เ น่ื อ ง จ า กส า ม า ร ถ กํ า จั ด
Agrobacterium ได ในขณะเดียวกันเปนความเขมขน
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สูงสุดท่ีมีผลตอการเจริญของเน้ือเยื่อใบออนแวววิเชียร
นอยท่ีสุด สวนการเขยาใบออนแวววิเชียรรวมกับ A.
tumefaciens สายพันธุ LBA4404 (pSTART) ท่ีมียีน
gus เปนเวลา 20 นาที แลวนําเน้ือเยื่อใบออนไปเลี้ยง
บนอาหารคัดเลือกเปนเวลา 6 สัปดาห พบวามี
ประสิทธิภาพการสงถายยีนมากท่ีสุด และสามารถตรวจ
พบการแสดงออกของยีน gus บนใบออน
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