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(1)

สารบัญ 
 

 หนา 
 
สารบัญ (1) 
สารบัญตาราง (2) 
สารบัญภาพ (7) 
คํานํา   1 
วัตถุประสงค   4 
การตรวจเอกสาร   5 
อุปกรณและวธีิการ 26 
 อุปกรณ                     26 
 วิธีการ                     27 
ผลและวิจารณ                     49 
สรุป                                                                                                                                           173 
เอกสารและสิ่งอางอิง                                                                                                                 176 
ภาคผนวก   197



 

(2)

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หนา 
   1 องคประกอบของเอนไซมสูตรตางๆที่ใชในการแยกโปรโตพลาสต 40 
   2 จํานวนยอด (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียสทีเ่จริญพัฒนาขึน้ในอาหารสูตร MS 

ที่ใช  BA และ NAA ระดับความเขมขนตางๆกัน เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 
สัปดาห 

 
 

51 
   3 จํานวนราก (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียส ที่เจริญพัฒนาขึ้นในอาหารสตูร MS 

ที่ใช  BA และ  NAA ความเขมขนตางๆ  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

  52 
   4 จํานวนยอด (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียส ที่เจริญพัฒนาขึ้นในอาหารสตูร MS 

ที่ใช  kinetin และ  NAA ระดับความเขมขนตางๆ  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 
สัปดาห 

 
 

55 
   5 จํานวนราก (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียสทีเ่จริญพัฒนาขึน้ในอาหารสูตร MS 

ที่ใช   kinetin และ  NAA ระดับความเขมขนตางๆ  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 
สัปดาห 

 
 

56 
   6 การเจริญเติบโตของอนูเบียส ที่เล้ียงในระบบไรดิน เปนระยะเวลา 90 วนั 60 
   7 คาเฉลี่ย±SE ของความสูงตนออน Anubias  nana ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อ

เล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

62 
   8 จํานวนยอดและอัตรารอด  (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  nana ที่ไดรับรังสี  0-120 

เกรย   เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

64 
  9 จํานวนรากและความยาวราก  (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  nana  ที่ไดรับรังสี  0-

120 เกรย   เมือ่เล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

65 
  10 ขนาดใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ Anubias  nana ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมือ่เล้ียง

ในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 
  67 

  11 ความยาวปากใบ  (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  nana ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อ
เล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 
69 

  12 ความสูง (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมือ่เล้ียง
ในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 
71 



 

(3)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
  13 จํานวนยอดและอัตรารอด  (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A. congensis  ที่ไดรับรังสี 0-

120 เกรย เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

73 
  14 จํานวนรากและ ความยาวราก  (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 

0-120 เกรย เมือ่เล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

75 
  15 ขนาดใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียง

ในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

76 
  16 ความยาวปากใบ  (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย  

เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห   78 
  17 ความสูง จํานวนยอด จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE)  ของ  A.  

nana ที่ไดรับรังสี 0-40 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห   81 
  18 จํานวนใบ และขนาดใบ (คาเฉลี่ย±SE)  ของ  A.  nana ที่ไดรับรังสี 0-40 เกรย 

เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห   83 
  19 ความสูง จํานวนยอด จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  

congensis ที่ไดรับรังสี 0-30 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห   84 
  20 จํานวนใบและขนาดของใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-

30 เกรย เมื่อ เล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห   86 
  21 ความสูงของตน จํานวนยอด จํานวนราก และขนาดของราก (mean±SE) ของ 

A.  nana ที่เกิดการกลายพนัธุรุน M1V6  93 
  22 จํานวนใบและขนาดของใบ (mean±SE) ของ A.  nana ที่เกิดการกลายรุน 

M1V6  94 
  23 ความสูงของตน จํานวนยอด จํานวนราก และขนาดของราก (mean±SE) ของ    

A. congensis  ที่เกิดการกลายพันธุรุน M1V6 
 

 99 
  24 จํานวนใบและขนาดของใบ (mean±SE) ของ A.  congensis  ที่เกิดการกลาย

รุน M1V6 100 
  25 ลําดับนิวคลีโอไทดของไพรเมอร จํานวน 10 คู ที่ใชในปฏิกิริยา AFLP 111 
  26 แสดง AFLP markers ที่ไดจากไพรเมอร 10 คู 116 



 

(4)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
  27 ผลของชนิดและปริมาณเอนไซมที่มีตอจํานวนและความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) 

ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบของ  A. nana 120 
  28 ผลของสารควบคุมแรงดันออสโมซิส (อัตราความเขมขนแมนนิทอล) ใน

สารละลายเอนไซมที่มีตอจาํนวนและความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของ 
โปรโตพลาสตที่แยกจากใบของ A. nana 121 

  29 ผลของระยะเวลาในการยอยดวยเอนไซมทีม่ีตอจํานวนและความมีชีวิต 
(คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A.  nana 123 

  30 ผลของอายุพืชที่มีตอจํานวนและความมีชีวติ (คาเฉลี่ย±SE) ของ 
โปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A. nana  123 

  31 ผลของระดับความเขมขนของน้ําตาลซูโครสที่ที่มีตอจํานวนและความมีชีวิต 
(คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A.  nana 126 

  32 ผลของสูตรอาหารที่ใชเล้ียงโปรโตพลาสตที่มีตออัตราการแบงเซลลและอัตรา
รอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  A.  nana เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา  
10 วัน 129 

  33 ผลของชนิดและปริมาณสารควบคุมเจริญเติบโตที่มีตออัตราการแบงเซลล
และอัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  A.  nana เมื่อเล้ียงเปน
ระยะเวลา 10 วัน 130 

  34 ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตราการแบงเซลล (คาเฉลี่ย±SE) ของ 
โปรโตพลาสต  A.  nana ทีเล้ียงในอาหารสูตร KM8P 

 
131 

  35 ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  A.  
nana ที่เล้ียงในอาหารสูตร KM8P 132 

  36 ผลของชนิดและปริมาณเอนไซม ที่มีตอจํานวนและความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) 
ของโปรโตพลาสต C.  wendtii 

 
134 

  37 ผลของระดับเขมขนของแมนนิทอลในสารละลายเอนไซม ที่มีตอจํานวนและ
ความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต C. wendtii 135 
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(5)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
  38 ผลของระยะเวลาในการบมในเอนไซมที่มตีอจํานวนและความมีชีวิต (คาเฉลี่ย

±SE) ของโปรโตพลาสต C.  wendtii 136 
  39 ผลของอายุพืชที่มีตอจํานวน และความมีชีวติ (คาเฉลี่ย±SE) ของ 

โปรโตพลาสต C.  wendtii 137 
  40 ผลของระดับน้ําตาลซูโครสที่มีตอจํานวน และความมีชีวติ (คาเฉลี่ย±SE) ของ

โปรโตพลาสต C. wendtii 138 
  41 ผลของสูตรอาหารที่มีตอการแบงเซลลและอัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE)  ของ 

โปรโตพลาสต C. wendtii เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 143 
  42 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีตออัตราการแบงเซลลและอัตรารอด 

(คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต C.  wendtii  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 144 
  43 ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตราการแบงเซลล (คาเฉลี่ย±SE) ของ 

โปรโตพลาสต C. wendtii ที่เล้ียงในอาหารสูตร MS 145 
  44 ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต   

C. wendtii ที่เล้ียงในอาหารสูตร MS 145 
  45 จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE)  A. nana  ที่มีระดับความ

หนาแนนตางๆ กันภายหลังผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟา 149 
  46 จํานวนความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต A. nana  ที่ระดับความ

หนาแนนตางๆ กัน ภายหลังผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟา 150 
  47 จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE)  A.nana  ที่มีระดับความ

หนาแนนตางๆ กัน  
 

152 
  48 จํานวนความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต A. nana  ระดับความ

หนาแนนตางๆ กัน ที่ผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟา 152 
  49 จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE) ภายในชนดิเดียวกนัของ A.nana 

เมื่อใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 
 

154 
  50 จํานวนความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต A.nana  กอนและหลัง

การหลอมรวม ดวยกระแสไฟฟาปริมาณตางๆ กัน 155 



 

(6)

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางที่ หนา 
  51 จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE) ภายในชนดิเดียวกนัของ  

C. wendtii เมือ่ใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 800-1500 โวลต/ซม. 158 
  52 จํานวนความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต C. wendtii กอนและ

หลังการหลอมรวม ดวยกระแสไฟฟาปริมาณตางๆ กัน 159 
  53 อัตราการแบงเซลล และอัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตลูกผสม 

A. nana ที่ผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 164 
  54 อัตราการแบงเซลล และความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตลูกผสม 

(C.  wendtii×C. wendtii) เมือ่เล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 165 
  55 จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE) ตางสกุลระหวาง A. nana กับ  

C. wendtii เมือ่ใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 167 
  56 จํานวนโปรโตพลาสตลูกผสมตางสกุล (คาเฉลี่ย±SE) ระหวาง  A.nana และ 

C. wendtii  ที่เกิดจากการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 167 
  57 จํานวนความมชีีวิตของโปรโตพลาสตลูกผสมที่รวมกันระหวาง A.nana กับ 

C. wendtii กอนและหลังการรวมโปรโตพลาสตดวยกระแสไฟฟาปริมาณ
แตกตางๆกนั 169 

  58 อัตราการแบงเซลล และอัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตลูกผสม
ระหวาง  A.nana กับ C. wendtii ที่เล้ียงในอาหารตางกัน 2 สูตร เปนระยะเวลา 
10 วัน 

 
170 

ตารางที่ผนวกที่  

    1 องคประกอบของอาหารสูตร Murashige and Skoog, 1962 (MS) 198 
    2 สารละลายธาตุอาหารสูตร Coic-Lesaint ที่ดัดแปลงจากอิทธิสุนทร (2544) 199 
    3 สูตรอาหารสําหรับเลี้ยงโปรโตพลาสตของอนูเบียส A. nana (KM8P) และ  

ใบพาย  C. wendtii (Modify MS) 200 
 



 

(7)

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หนา
   1 อิทธิพลของ BA และ NAA ระดับความเขมขนตางๆ กันที่มีตอการชักนําให

เกิดยอดของอนูเบียส เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

  51 
   2 อิทธิพลของ BA และ NAA ระดับความเขมขนตางๆ กันที่มีตอการชักนําให

เกิดรากของอนูเบียส เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห   52 
  3 อนูเบียสเจริญพัฒนาเกดิยอดจํานวนมาก และมีรากเกิดขึน้ในอาหาร

สังเคราะหสูตร MS ที่มี BA 8 µM เพียงอยางเดียว เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 
สัปดาห 

 
53 

   4 อนูเบียสเกดิรากจํานวนมาก เมื่อเล้ียงในอาหารสูตร MS ที่มี BA 2 µM+NAA 
1 µMเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

 
53 

   5 อนูเบียสเกดิยอดเล็กนอย และไมมีรากเกดิขึ้นเลย เมื่อเล้ียงในอาหารสูตร MS 
ที่มี BA 16 µM +NAA 1 µM เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

 
53 

   6 อิทธิพลของ kinetin และ NAA ระดับความเขมขนตางๆกันที่มีตอการชักนํา
ใหเกิดยอดของอนูเบียส  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  

 
55 

  7 อิทธิพลของ kinetin และ NAA ระดับความเขมขนตางๆ กันที่มีตอการชักนํา
ใหเกิดรากของอนูเบียส เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

 
56 

  8 อนูเบียสเจริญพัฒนาเกดิยอด และรากในอาหารที่มี kinetin 16 µM เพียงอยาง
เดียว เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  

 
57 

  9 อนูเบียสเกดิรากจํานวนมากในอาหารที่มี kinetin 2 µM+NAA 1 µM เมื่อเล้ียง
เปนระยะเวลา 6 สัปดาห  

 
57 

  10 การปลูกเลี้ยงอนูเบียสที่ไดจากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ดวยระบบไรดนิ ใน
โรงเรือนปด 

 
60 

  11 การเจริญเติบโตของอนูเบียส เมื่อเล้ียงในโรงเรือนแบบปด ดวยระบบไรดิน 
เปนระยะเวลา 90 วัน  มีตน ใบ และรากสะอาด แข็งแรงสมบูรณ 

 
61 

  12 เปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง (%GR) ของอนูเบียส A.  nana ที่ไดรับรังสีระดับ
ตางๆ กัน    0-120 เกรย เปรยีบเทียบกับชดุควบคุม เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 
สัปดาห 63 



 

(8)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที ่                       หนา 
  13 เปอรเซ็นตจํานวนยอดของอนูเบียส  A. nana ที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กัน 0-

120 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

  65 
  14 เปอรเซ็นตจํานวนราก และเปอรเซ็นตความยาวรากของอนูเบียส  A. nana  ที่

ไดรับรังสีระดบัตางๆกัน เมือ่เล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

66 
  15 เปอรเซ็นตความยาวของใบ และเปอรเซ็นตความกวางของใบ A.  nana ที่

ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  
 

68 
  16 เปอรเซ็นตความยาวปากใบของอนูเบียส  A.  nana  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย 

เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

70 
  17 เปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง (%GR) ของอนูเบียส A.  congensis ที่ไดรับรังสี

ระดับตางๆ กนั   เปรียบเทยีบกับชุดควบคมุ เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

72 
  18 เปอรเซ็นตจํานวนยอดของอนูเบียส  A.  congensis ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย 

เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

74 
  19 เปอรเซ็นตจํานวนราก และเปอรเซ็นตความยาวรากของอนูเบียส  A. 

congensis ที่ไดรับรังสีระดับตางๆกัน เมือ่เล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 75 
  20 เปอรเซ็นตความยาวของใบ และเปอรเซ็นตความกวางของใบ A. congensis ที่

ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

77 
  21 เปอรเซ็นตความยาวปากใบของ A. congensis ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อ

เล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

78 
  22 จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE)   ของ A. nanaที่ไดรับรังสี 0-40 

เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

82 
  23 จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE)   ของ A. congensis ที่ไดรับรังสี 

0-40 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  
 

85 
  24 อนูเบียส A. nana ตนปกติ (AN0) ที่ไมผานการฉายรังสีรุน  M1V6   88 
  25 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN1) รุน  M1V6  89 
  26 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN2) รุน  M1V6    90 
  27 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN3) รุน  M1V6     91 



 

(9)

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพที ่ หนา
  28 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN4) รุน  M1V6     91 
  29 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN5) รุน  M1V6     92 
  30 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN6) รุน  M1V6     93 
  31 ปากใบของอนูเบียส A. nana ตนปกติที่ไมผานการฉายรงัสี (AN0) มีลักษณะ

ปากใบปกต ิ  94 
  32 ปากใบของอนูเบียส A. nana ตนที่ผานการฉายรังสีสายพันธุ AN3  มีลักษณะ

ปากใบผิดปกติ คือปากใบบดิเบี้ยว  95 
  33 โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. nana ตนปกติ 2n=50  95 
  34 โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. nana ที่ผานการฉายรังสี 2n=50  96 
  35 อนูเบียส  A. congensis ตนปกติ (AC0) รุน  M1V6    97 
  36 อนูเบียส  A. congensis ตนกลายพันธุ (AC1) รุน  M1V6    98 
  37 อนูเบียส  A. congensis ตนกลายพันธุ (AC2) รุน  M1V6    98 
  38 อนูเบียส  A. congensis ตนกลายพันธุ (AC3) รุน  M1V6    99 
  39 ปากใบของอนูเบียส A. congensis ตนปกติ (AC0) ที่ไมผานการฉายรงัสี มี

ลักษณะปากใบปกต ิ
 

100 
  40 ปากใบของอนูเบียส A. congensis ตนที่ผานการฉายรังสี สายพันธุ AC1 มี

ลักษณะปากใบผิดปกติ คือปากใบบิดเบี้ยว ขนาดของ guard cell สองขางไม
เทากัน 

 
100 

  41 ปากใบของอนูเบียส A. congensis ที่ผานการฉายรังสี สายพันธุ AC3 มี
ลักษณะปากใบผิดปกติบางเซลล คือปากใบติดกันเปนคู 

 
101 

  42 โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. congensis ตนปกติ 2n=50 101 
  43 โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. congensis ตนที่ผานการฉายรงัสี 

2n=50 
 
102 

  44 อนูเบียส A. nana ตนปกติที่ไมผานการฉายรังสี (AN0) รุน  M1V6 เมื่อนําไป
ปลูกเลี้ยงในระบบไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  

 
103 

 



 

(10)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที ่ หนา
  45 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN2) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงใน

ระบบไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน 104 
  46 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN4) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงใน

ระบบไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน 105 
  47 อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN5) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงใน

ระบบไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  106 
  48 อนูเบียส A. congensis ตนปกติ (AC0) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงในระบบ

ไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  
 

107 
  49 อนูเบียส A. congensis ตนกลายพันธุ (AC1) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลีย้งใน

ระบบไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  
 

108 
  50 อนูเบียส A. congensis ตนกลายพันธุ (AC3) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลีย้งใน

ระบบไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  
 

109 
  51 ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏใน A. nana พันธุปกติ (AN0) กบัพันธุ

กลาย (AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6)  A. congensis พันธุปกติ (AC0) กับ
พันธุกลาย (AC1 AC2 AC3) ลูกศรแสดงความแตกตางของแถบดีเอ็นเอใน
ตําแหนงเดยีวกัน เมื่อใชคูไพรเมอร AAC-ACC และ ACC-ACC 

 
 
 
112 

  52 ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏในพันธุปกติของ A. nana (AN0) และ
พันธุกลาย (AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และ AN6) พันธุปกติของ  
A. congensis  (AC0) และพนัธุกลาย (AC1 AC2 และ AC) ลูกศรแสดงความ
แตกตางของแถบดีเอ็นเอในตําแหนงเดยีวกัน เมื่อใชคูไพรเมอรAAC-CAC  
AAC-CAG และ ACC-CAC 

 
 
 
 
113 

  53 ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏในพันธุปกติของ A. nana (AN0) และ
พันธุกลาย (AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และ AN6) พันธุปกติของ  
A. congensis  (AC0) และพนัธุกลาย (AC1 AC2 และ AC) ลูกศรแสดงความ
แตกตางของแถบดีเอ็นเอในตําแหนงเดยีวกัน เมื่อใชคูไพรเมอรACC-CAG 
และ ACA-CTA 114 

 



 

(11)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที ่ หนา
  54 ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏในพันธุปกติของ A. nana (AN0) และ

พันธุกลาย (AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และ AN6) พันธุปกติของ  
A. congensis (AC0) และพันธุกลาย (AC1 AC2 และ AC) ลูกศรแสดงความ
แตกตางของแถบดีเอ็นเอในตําแหนงเดยีวกัน เมื่อใชคูไพรเมอร AGC-CAC  
AGC-CAG และ AGG-CAC 115 

  55 Phylogenetic tree  ของอนูเบียส A. nana และ A. congensis พันธุปกติและ
พันธุกลายจํานวน 11 สายพนัธุที่วิเคราะหดวยโปรแกรม NTSYSpc 2.02i โดย
ใชขอมูลที่ไดจากเทคนิค AFLP 

 
118 

  56 ผลของเอนไซมที่มีตอจํานวนและความมชีีวิตของโปรโตพลาสต A. nana  119 
  57 
 
  58       

ผลของระดับความเขมขนของแมนนิทอลในสารละลายเอนไซมที่มีตอจํานวน
และความมีชีวติของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A.  nana   
ผลของระยะเวลาที่ใชในการยอยโปรโตพลาสตตอจํานวนและความมีชีวติ
ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A.  nana   

 
121 
 
122 

  59 ผลของอายุพืชที่มีตอจํานวนและความมีชีวติของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ 
A. nana  

 
124 

  60 ผลของระดับความเขมขนของน้ําตาลซูโครสที่มีตอจํานวนและความมชีีวิต
ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ  A.  nana  

 
125 

  61 การแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตจากใบออนของ Anubias nana Engler (ก)  
ตนออนอายุ 6 สัปดาห (ข) โปรโตพลาสตหลังจากทําใหบริสุทธิ์ดวยซูโครส 
18% (ค) โปรโตพลาสตที่มีชีวิตเรืองแสงสีเขียวเมื่อยอมดวย FDA และ
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสงภายใต B-filter (ง) โปรโตพลาสต
สรางผนังเซลลภายใน 24 ช่ัวโมง เรืองแสงสีน้ําเงินแกมขาวเมื่อยอมดวย 
calcofluor white และตรวจสอบภายใตแสง UV (จ)  การแบงเซลลคร้ังแรก
ของโปรโตพลาสตภายในระยะเวลา 7-9 วัน (ฉ)  กลุมเซลลขนาดเล็ก (micro 
colony) เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 30 วัน  Bar = 20 ไมโครเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
133 

 
 
 



 

(12)

 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที ่ หนา 
  62 จํานวนและความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกไดจากใบ C.  wendtii (ก) ผล

ของชนิดและปริมาณเอนไซม (ข) ระดับความเขมขนของแมนนิทอล (ค) 
ระยะเวลาในการยอยและ (ง) อายุของพืช  139 

  63 การแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตของ Cryptocoryne  wendtii De Wit (ก) ตน
ออนอายุ 4 สัปดาห (ข) โปรโตพลาสตหลังจากทําใหบริสุทธิ์ดวยซูโครส 16% 
(ค) โปรโตพลาสตที่มีชีวิตเรอืงแสงสีเหลืองเขียวเมื่อยอมดวย FDA และ
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสงภายใต B-Filter  (ง) การแบงเซลลคร้ัง
แรกของโปรโตพลาสตภายในระยะเวลา 2-3 วัน (จ)  การแบงเซลลคร้ังที่ 2 
เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วนั (ฉ) กลุมเซลลขนาดเล็ก (micro colony) เมื่อ
เล้ียงปนระยะเวลา 30 วัน  Bar = 20 ไมโครเมตร 147 

  64 การรวมโปรโตพลาสตของ A. nana โดยใชกระแสไฟฟา (ก) การรวมกัน
ระหวาง 2 เซลล  (ข) โปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนดิเดียวกัน 
(homokaryon) ของ A. nana และ (ค) โปรโตพลาสตลูกผสมที่ยอมสี FDA 
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสงภายใต  B-filter โดยเรืองแสงสีเหลือง
เขียวแสดงถึงความมีชีวิต  156 

  65 การรวมกันของโปรโตพลาสตชนิดเดยีวกันของ C. wendtii  (ก)  การรวมกัน
ระหวาง 2 เซลล (ข)  โปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนดิเดียวกัน 
(homokaryon) ของ C. wendtii และ (ค) โปรโตพลาสตลูกผสมที่ยอมสี FDA 
ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสงภายใต  B-filter โดยเรืองแสงสีเหลือง
เขียวแสดงถึงความมีชีวิต  160 

 
 
 
 
 
 
 



 

(13)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพที ่ หนา
  

  66 การหลอมรวมกันของโปรโตพลาสตตางสกุล (ก) โปรโตพลาสตของ  A.nana 
ยอมดวยสี Rhodamine B Isothiocyanate เรืองแสงสีสมแดง และ 
โปรโตพลาสตของ C. wendtii ยอมดวยสี FDA เรืองแสงสีเขียว ภายใตแสง 
UV  เมื่อรวมกนัดวยกระแสไฟฟา (ข) โปรโพลาสตลูกผสมภายในชนดิ
เดียวกัน (homokaryon) ของ C. wendtii เรืองแสงสีเขียว (ลูกศรชี้สีแดง) และ 
โปรโตพลาสตลูกผสมขามสกุล (heterokaryon) ระหวาง A. nana กับ  
C. wendtii เรืองแสงสีเขียวแดง (ลูกศรชี้สีน้ําเงิน)  ภายใตแสง UV  168 

 67 การแบงเซลลของโปรโพลาสตลูกผสมที่เกิดจากการรวมกันดวยกระแสไฟฟา
และเลี้ยงในอาหารสูตร MS 171 

 



การใชวิธีการฉายรังสีและการหลอมรวมโปรโตพลาสตเพื่อการปรับปรุงพันธุอนูเบียส 
 

Irradiation and Protoplast Fusion Approaches for Varietal Improvement of  
Anubias  spp. 

 
คํานํา 

 
พันธุไมน้ําเปนทรัพยากรประมงที่มีความสําคัญ และรวมอยูในสัตวน้าํตามพระราชบัญญัติ

การประมง พ.ศ. 2490 (กรมประมง, 2549) สําหรับพรรณไมน้ําสวยงามจัดเปนสินคาที่มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  เนือ่งจากมีการสงออกไปจําหนายตางประเทศไดอยางกวางขวาง   
ประเทศไทยสงออกสินคาพรรณไมน้ําไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลกมากกวา 60 ประเทศ  จากขอมูล
การสงออกพรรณไมน้ําเฉพาะที่ขอใบรับรองปลอดโรคศัตรูพืชของกรมวิชาการเกษตร พบวาในป 
พศ. 2544 มีมูลคาการสงออกพรรณไมน้ํา 12.85 ลานบาท ลดลงจากป 2543 ซ่ึงมีมูลคาการสงออก 
14.43 ลานบาท อยางไรก็ตามในปพศ. 2545, 2546 และ 2547 มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเปน 14.35, 
16.22 และ 17.27 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีอัตราการขยายตัวระหวางป 2545-2547 เฉลี่ยรอยละ 
10.39 ตอป   

 
พรรณไมน้ําทีม่ีความตองการของตลาดสงออกสูงไดแก อนูเบียส  (Anubias) เนื่องจากมี

ลักษณะรูปรางสวยงาม ประกอบกับมีลําตนและใบที่เหนียวทนทานสามารถเลี้ยงรวมกับปลา
สวยงามชนดิที่ชอบกัดกินพชืได  นอกจากนี้ยังสามารถนํามาปรับสภาพการเลี้ยงใหเกาะกับตอไม
หรือกอนหนิเพื่อใชประดับตกแตงตูปลา  จึงไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั่วโลก อนูเบียสชนิดที่
มีการเพาะขยายพันธุเพื่อการสงออกไดแก  Anubias  nana Engler,  Anubias congensis N.E. Brawn,  
และ Anubias  barteri  Engler เปนตน (วันเพ็ญ และกาญจนรี, 2543) 

 
อยางไรก็ตามเกษตรกรผูผลิตพรรณไมน้ํายังประสบปญหาขาดแคลนตนพันธุอนูเบยีส  

เนื่องจาก การขยายพนัธุโดยวิธีตัดแยกหนอจากตนแมทําไดชา ทําใหไมสามารถผลิตตนพันธุไดใน
ปริมาณเพียงพอตอความตองการสงออก  นอกจากนีใ้นปจจุบัน ประเทศผูซ้ือมีมาตรการที่เขมงวด
ในเรื่องการตรวจสอบโรคศัตรูพืชในสินคาพรรณไมน้ําที่นําเขา โดยตองมีใบรับรองปลอดโรค
ศัตรูพืช  และไมอนุญาตใหมดีินติดไป  (พวงผกา, 2546) 
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นับเปนเวลาเกอืบ 3 ทศวรรษแลวที่ไดมกีารนําเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช มาใชใน
การขยายพนัธุเพื่อใหไดตนพันธุจํานวนมาก ในเวลาอันรวดเร็ว (Butcher and Ingram, 1976)  ซ่ึง
นับวาเปนการขยายพนัธุแบบไมอาศัยเพศ โดยใชอวัยวะตางๆ ขนาดเล็กของพืชเชน  ช้ินสวนยอด 
ปลายยอด ใบ ราก ดอก หรือเซลล มีประโยชนคือไดตนออนปริมาณมาก ภายในระยะเวลาสั้น 
ตลอดจนใชเปนวิธีการเกบ็รักษา และรวบรวมพันธุเพื่อการอนุรักษ และการพัฒนาพันธุใหมๆ (อรดี
, 2540; Gould et al., 1991) การที่จะประสบความสําเร็จไดในการเพาะเลีย้งเนื้อเยือพืช ขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการชักนําใหเกิดยอดจํานวนมากเพื่อเพิม่ปริมาณตนออนในสภาพปลอดเชื้อ ซ่ึงมี
ปจจัยหลักที่เกีย่วของคือชนดิ และปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตในอาหารที่ใชเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ  โดยการใชสารควบคุมการเจริญเตบิโตของพืชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะตองมีการศึกษา
หาความเขมขนที่เหมาะสม ขึ้นอยูกบัชนดิพืช และชิ้นสวนเนื้อเยื่อที่นํามาเพาะเลี้ยง (Davies, 1987)  

 
สําหรับอนูเบียส A. nana นั้น ยังไมมีรายงานที่เกีย่วกับการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ ดังนัน้

การศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียส A. nana โดยศึกษาปจจยัที่มีผลตอการเพิ่มปริมาณตนออน
ในสภาพปลอดเชื้อไดแกชนดิ และปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสม เพือ่ใหสามารถ
ผลิตตนพันธุอนูเบียสไดในเชิงปริมาณ นอกจากนี้ตนที่ไดยังปราศจากโรค และเหมาะสําหรับการ
นําไปปลูกเลี้ยงในระบบปลกูแบบไรดนิ (hydroponics) ซ่ึงจะทําใหสามารถควบคุมมาตรฐาน
ผลผลิต ใหมีคุณภาพสูง สม่ําเสมอ สะอาด  ปราศจากโรคและศัตรูพืช  ไดตามมาตรฐานสงออก 
ตลอดจนมีปริมาณที่มากพอตามความตองการของตลาดทั้งใน และตางประเทศ  

 
ในปจจุบนัมีการใชเทคนิคตางๆ ในการปรบัปรุงพันธุเพือ่สรางพันธุพืชใหมที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ หรือปรับปรุงพันธุพืชใหมีคณุภาพดี เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  สําหรับ
พรรณไมน้ําสวยงามเปนสินคาที่มีมูลคาขึ้นอยูกับคณุภาพ ความสวยงาม และความแปลกใหม 
ดังนั้นการปรับปรุงพันธุอนูเบียสที่มีอยู ใหมีลักษณะแปลกใหมสวยงาม เพื่อใหไดสินคาใหม เพิ่ม
ทางเลือกใหกบัผูซ้ือ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการขยายตลาดสงออกพรรณไมน้ํา แนวทางการ
ปรับปรุงพันธุนั้นอาจใชประโยชนจากความผันแปรทางพันธุกรรมที่มีอยูในธรรมชาติ หรือการ
เหนีย่วนาํลักษณะทางพนัธุกรรมใหมๆ ซ่ึงการไดมาซึ่งลักษณะใหมนัน้ทําไดหลายวธีิเชน การใช
รังสีเพื่อชักนําใหเกิดการกลาย (mutation) อาจทําใหไดลักษณะแปลกใหมสวยงาม มคีวาม
หลากหลายมากขึ้น หรือไดพนัธุที่ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม โรค และแมลง
ศัตรูพืช  นอกจากนีย้ังเปนการเพิ่มความแปรปรวนทางพันธุกรรมซึ่งจะเปนประโยชนในดานการ
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ปรับปรุงพันธุโดยวิธีการอื่นๆ (สิรนุช, 2527) ซ่ึงวิธีการดงักลาวนี้สามารถนํามาใชในการปรับปรุง
พันธุอนูเบียสไดเชนกัน 

 
การพัฒนาเทคโนโลยีการสกัด และเลี้ยงโปรโตพลาสตของอนูเบียส  นอกจากจะเปน

ประโยชนในดานการปรับปรุงพันธุ  และการผสมขามพันธุพืชแลว  ยังเปนประโยชนในดาน
การศึกษาเกี่ยวกับไวรัส การทดสอบความเปนพิษของสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจดัศัตรูพืช และ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน เชน ชีวเคมี และขบวนการเปลีย่นแปลงของเซลล นอกจากนี้
การใชเทคนิคหลอมรวมโปรโตพลาสตของเซลลรางกาย (somatic cell hybridzation or fusion) จะมี
ประโยชนในการสรางลูกผสมที่เกิดจากพอแมที่มีการขยายพันธุแบบไมใชเพศ หรือมีพันธุกรรม
แตกตางกันมาก  ซ่ึงการใชวธีิผสมพันธุตามปกติทําไดยาก (Sinha et al., 2003)  

 
อนูเบียส Anubias  nana และใบพาย Cryptocoryne  wendtii  เปนพรรณไมน้ําในวงศ 

Araceae ที่มีการขยายพันธุแบบไมใชเพศเชนเดียวกนั แตมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการ
เจริญเติบโตแตกตางกนั โดย A. nana มีการเจริญเติบโตและแตกหนอไดชา ตองการสภาพ
บรรยากาศที่มคีวามชื้นสูงในที่รม (Mühlberg, 1982) ในขณะที่ C. wendtii สามารถเจริญเติบโต 
แตกหนอไดดใีนสภาพแปลงปลูกเลี้ยง และทนตอสภาพความชื้นต่ําไดดี  ดังนั้นการผสมขามสกุล 
(ภายในวงศเดยีวกัน) ระหวาง A. nana × C. wendtii จึงเปนแนวทางในการปรับปรุงพันธุใหได
พรรณไมน้ําลูกผสมชนิดใหม ที่มีลักษณะสวยงามแปลกใหม และมีการเจริญเติบโตขยายพนัธุไดดี
ขึ้นในอนาคต 



วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่ออนูเบยีส  Anubias nana   
2. เพื่อศึกษาการเหนี่ยวนําใหตนออนปลอดเชื้อของ  Anubias nana  และ Anubias 

congensis เกิดการกลายโดยการฉายรังสีแกมมา   
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมในการแยก การเลี้ยง และการหลอมรวมโปรโตพลาสตของ  

Anubias nana  และ Cryptocoryne wendtii เพื่อเปนแนวทางในการสรางลูกผสมชนิดใหม 
 
 



การตรวจเอกสาร 

1. ลักษณะทั่วไปของพรรณไมน้ําสกุล Anubias 
 

พรรณไมน้ําสกุล (genus) Anubias  เปนชื่อที่ตั้งขึ้นตามอนูบิส เทพแหงเงาของชาวอียปิต
โบราณ จัดอยูในวงศ (Family) Araceae (Allgayer and Teton,  1987) ซ่ึงมีประมาณ 107 สกุล และมี 
20 ชนิดที่เปนพรรณไมน้ํา (Cook, 1996) สําหรับสกุลอนูเบียส มีประมาณ 12 ชนิด มีถ่ินกําเนิดใน
เขตรอนของอัฟริกาตะวันตก (Rataj and Horeman, 1977) จัดเปนพืชมดีอกใบเลีย้งเดีย่ว มีขนาดเล็ก
จนถึงปานกลาง  ลําตนเปนเหงาใตดนิ (rhizomes) ใบมสีีเขียวแตกออกจากโคนตนเปนกอ (rosettes) 
แผนใบเปนรูปไข (ovate) ไปจนถึงรูปใบหอก (lanceolate) โคนใบเปนรูปมน ( auriculate) รูป
สามเหลี่ยม (cuneate) หรือรูปหัวใจ (cordate) มีกาบใบหุมกานใบ กานใบและใบมีสีเขียวเขมที่
เหนยีวแข็งแรง  ดอกมีขนาดเล็ก ออกเปนชอแบบสแปดิกส (spadix) ชอดอกมีขนาดยาวหรือส้ันกวา
กาบประดับ มดีอกสมบูรณเพศ ไมสมบูรณเพศ  หรือเปนหมัน ไมมกีลีบดอก ดอกตวัผูมีเกสร 5-6 
อัน ดอกตวัเมยี มี 1 คารเพล (carpel)  รังใขมี 2-3 ชอง มีกาบประดับสีขาวจนถึงสีเขียว และมีผลสี
เขียวแบบเบอรี่ (berry) (Cook, 1996) 

 
อนูเบียสมีการเจริญเติบโตในเขตรอนชื้น ในธรรมชาติพบอยูบริเวณแมน้ําลําธารตื้นๆ หรือ

บริเวณชายฝงชื้นแฉะที่รม จดัเปนพรรณไมน้ําประเภทครึ่งบกครึ่งน้ํา มีลําตนเจริญใตน้ํา และใบชู
เหนือน้ําหรือเจริญอยูบนพื้นดินที่ช้ืนแฉะ  สามารถเจริญอยูใตน้ําไดดใีนฤดูน้ําทวม  การขยายพนัธุ
แบบใชเพศเปนไปไดยากเนือ่งจากสวนใหญไมมีเมล็ด ซ่ึงมีสาเหตุมาจากดอกตวัผู และดอกตวัเมีย
เจริญเติบโตเตม็ที่ไมพรอมกนั โดยดอกตัวเมียมีการเจริญเติบโตเต็มที่กอนดอกตวัผู เมือ่ดอกตัวผู
เจริญเต็มที่พรอมที่จะผสมพนัธุเปนชวงเวลาที่สวนลางของกาบประดบัหุมปดดอกตวัเมียแลว จึงไม
เกิดการผสมของเกสร (Mühlberg, 1982)  ดังนั้นจึงขยายพันธุแบบไมใชเพศโดยการตัดแยกไรโซม
นําไปเพาะชําใหแตกตนออน หรือตัดแยกตนออนที่แตกหนอออกจากตนแม อยางไรก็ตามอนูเบยีส
จัดเปนพรรณไมน้ําที่มีการเจริญเติบโตชามากตองการสภาพบรรยากาศที่มีความชื้นสูงในการ
เจริญเติบโต ดงันั้นการขยายพันธุจึงยังทําไดชาและไดปริมาณนอย (Rataj and Horeman, 1977; 
Mühlberg, 1982; James, 1986; Allgayer and Teton,  1987)  

 
อนูเบียส  (Dwarf anubias) Anubias  nana  Engler, 1899 จัดเปนพรรณไมน้ําซึ่งมีขนาดตน

เตี้ยที่สุดในสกลุอนูเบียส (Rataj and Horeman, 1977) และไดรับความนยิมมากที่สุดในสกุล 
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อนูเบียส (Allgayer and Teton, 1986) มีการเจริญไดสูงสุดไมเกิน 10-15 ซม. มีใบหนารูปไข (Ovate)
แผนใบมีสีเขียวเขม เสนกลางใบและเสนใบมีสีออนกวาสีพื้นใบ ขนาดใบยาวไดถึง 8 ซม. กวาง 3  
ซม. ความยาวกานใบ 5-6 ซม. มีดอกเปนชอแบบสแปดกิ (spadix) ใบประดับรองรับชอดอก 
(spathe) สีขาว (James, 1986; Scheurmann, 1993) จัดเปนพืชคร่ึงบกครึ่งน้ําที่สามารถเจริญเติบโต
ไดดีในสภาพอยูใตน้ําในตูปลา (James, 1986) มีไรโซมรูปรางกลมเลื้อยยาว (Rataj and Horeman, 
1977; James, 1986) นิยมนํามาปลูกในตูปลาขนาดเลก็ และขนาดกลางโดยปลูกประดับบริเวณหนา
ตู เนื่องจากมตีนเตี้ย และเจรญิเติบโตไดชา  (Rataj and Horeman, 1977; James, 1986) สามารถปลูก
ประดับในตูปลาประเภทปลากินพืชได เนือ่งจากมีใบและกานใบที่เหนยีว ปลาจึงไมกนิ นอกจากนี้
ยังสามารถนําไปปลูกในลักษณะเกาะติดกบัขอนไม หรือกอนหิน (Allgayer and Teton, 1986)  เปน
การเพิ่มมูลคา และรูปแบบความหลากหลายของสินคา คุณสมบัติของน้าํที่เหมาะสมทีใ่ชเล้ียง A.  
nana  คืออุณหภูมิ 22-28 องศาเซลเซียส pH 6.0-7.5 (Scheurmann, 1993) 

 
อนูเบียส Anubias  congensis N.E. Brawn, 1901 มีใบสีเขียวแบนเปนรูปใบหอก 

(lanceolate) หรือยาวไดถึง 25-30 ซม. กวาง 10 ซม. แผนใบมีสีเขียวเขม เสนกลางใบ และเสนใบมี
สีออนกวาสีใบ ปลายใบทู และมีกานใบยาวไดถึง 20 ซม. มีกาบหุมชอดอก (spathe) ยาว 3-7 ซม. ลํา
ตนเปนไรโซมหนาอยูใตดนิ พบตามบริเวณชายฝงชื้นแฉะ และมกัมีน้าํทวมถึง เจริญเติบโตไดดีที่
อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซยีส  มีดอกออกเปนชอ  ดอกเปนแบบดอกยอยไมมีกาน อยูรวมกนัเปน
แทงบนกานชอดอก มีใบประดับรองรับชอดอกสีขาวจนถึงสีเขียว ขยายพันธุแบบไมใชเพศโดยการ
ตัดแยกหนอจากตนแม  หรือตัดไรโซมไปเพาะใหเกิดตนออน (Mühlberg, 1982; Allgayer and 
Teton, 1986)  สามารถปลูกประดับในตูปลาประเภทปลากินพืชได เนือ่งจากมีใบและกานใบที่
เหนยีว ปลาจึงไมกิน นอกจากนี้ยังสามารถนําไปปลูกในลักษณะเกาะตดิกับขอนไม หรือกอนหนิ 
(Allgayer and Teton, 1986) 

 
พรรณไมน้ําในวงศ Araceae อีกสกุลหนึ่งที่นิยมนํามาประดับตูปลาไดแก สกุล 

Cryptocoryne จัดเปนพรรณไมน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกจิอีกชนิดหนึ่งทีม่ีแหลงกําเนิดในเขตรอน
ของทวีปเอเซยี มีการแพรกระจายในประเทศอินเดีย แหลมมลายู และภาคตะวันตกเฉียงใตของจีน
พบขึ้นตามหนอง บึง และลําธาร เจริญไดดทีั้งในสภาพใตน้ํา (submerge) และบนบก (terrestrial) 
คุณสมบัติของน้ําที่เหมาะสมคืออุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส (Rataj and Horeman, 1977)  pH 6.5-
7.5 แตสามารถทนตอความเปนกรดไดสูง  มีตนเปนเหงาใตดิน และมีการแตกไหลหลังจากปลูกเปน
เวลา 1-2 ป มีรากยาวเปนเสนตรง โดยยาวเทากับ หรือมากกวาความยาวใบ ใบแตกรอบลําตนเปน
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กอ  (basal rosette) เสนใบแตกเปนรางแห  กานใบเปนโพรง มีดอกขนาดเล็กที่ไมมีกานดอก 
รวมกันเปนชอแบบสแปดิกทรงกระบอก ชูขึ้นมาเหนือน้ํา หุมดวยกาบประดับ (spathe) ขนาดใหญ 
ลักษณะเปนหลอดปลายแผออกคลายปากแตร สวนโคนหลอดโปงพอง และมีวงตางสีตรงรอยตอ 
(throat) สวนที่พองและสวนที่เปนหลอดจะมีฝากั้นแยกออกจากกนั ดอกเปนแบบแยกเพศ แตเกิดอยู
ในชอเดยีวกัน ไมมีกลีบ ดอกตัวผูประกอบดวยเกสรตัวผู 1 อัน อยูสวนบนของชอดอก มักมีดอก
สมบูรณเพศอยูตรงกลาง ดอกตัวเมยีอยูสวนลางประกอบดวยรังไขเรียงติดกันเปนวง มีไขออน
จํานวนมาก ผลเปนชนิดผลเดี่ยวแกแลวแตก (capsule) หรือแบบผลสดมีเปลือกหนานุม (berry)   
(สุชาดา, 2542; Cook, 1996) 

 
พรรณไมน้ําสกุล Cryptocoryne ชนิดที่เปนที่นิยมมากทีสุ่ดไดแก Cryptocoryne  wendtii 

De Wit, 1958 จัดเปนพืชลมลุก ที่มีขนาดปานกลาง สูงประมาณ 4-16 ซม. สามารถเจริญไดดี ทั้งใน
สภาพเหนือน้ําและจมน้ําโดยใบใตน้ํามใีบขนาดยาว 15-20 ซม.สีเขียวรูปไข ขอบใบหยกัเปนคลื่น 
แผนใบกวาง 25-37 ซม. ยาว 7.5-10 ซม. (Rataj and Horeman, 1977; Scheurmann, 1993) แผนใบ
ดานบนมีสีเขียวออนจนถึงเขยีวมะกอก เสนกลางใบ และเสนใบมีสีเขมกวาสีพื้นใบ แผนใบ
ดานลางมีสีเขียวออนจนถึงน้ําตาลออน กานใบ (petiol) มีสีเขียว (green) จนถึงแดงเรื่อ (reddish) จะ
ออกดอกเมื่ออยูในสภาพโผลพนน้ํา ชอดอกมีขนาดยาวประมาณ  50 มลิลิเมตร กาบประดับหุมชอ
ดอกมีปลาย  เปนเกลียวสีน้ําตาล วงตางสีตรงรอยตอเปนสีน้ําตาลเขมหรือสีมวงเขม ขยายพนัธุได
งายโดยการแตกไหลเกดิตนออน (Rataj and Horeman, 1977; Mühlberg, 1982) ชอบแสงสวางมาก 
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตคือ 20-26 องศาเซลเซียส pH น้าํควรอยูในชวง 6.8-7.2 นิยม
นํามาปลูกประดับในตูปลา โดยปลูกบริเวณหนาตู หรือ กลางตู ขยายพนัธุแบบไมใชเพศโดยการ
แตกไหลเกิดหนอไดตนใหม (James, 1986) 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไมน้ํา 
 

การเพาะขยายพันธุพืชโดยวธีิการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือการเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ อวยัวะ
หรือตนพืชในสภาพปลอดเชือ้ ซ่ึงเปนการขยายพนัธุโดยใชเซลลรางกาย (somatic cell) ทําใหมีสาร
พันธุกรรมเหมือนตนแม ผลผลิตที่ไดจึงมีความสม่ําเสมอ และคงเอกลักษณของสายพันธุ  และ
ไดผลผลิตปริมาณมาก โดยใชระยะเวลาที่ส้ันลงกวาการขยายพนัธุโดยวิธีปกต ิ(Kyte and Kleyn, 
1999 ; Trigiano and Gray, 2000) นอกจากนี้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อยังมีประโยชนในการ
ปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับในกระบวนการเหนีย่วนําใหเกิดการกลายพันธุ (Novak, 1990) 
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เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพนัธุ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
คือการคัดเลือกชิ้นสวนพืชทีม่ีเนื้อเยื่อเจริญ (meristematic cell) เชน ช้ินสวนปลายยอด นํามาฟอก
ฆาเชื้อ และเลีย้งในอาหารสังเคราะหเพื่อใหช้ินเนื้อเยื่อเจริญพัฒนา จนกระทั่งไดตนออนปลอดเชื้อ 
ขั้นตอนที่ 2 คือการชักนําใหเกิดยอดจํานวนมาก (multiple shoot) เพื่อเพิ่มปริมาณตนออน ขั้นตอน
ที่ 3 คือการชักนําใหเกิดราก และขั้นตอนที ่4 คือการเตรียมตนออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไป
ปลูกในสภาพแวดลอมภายนอก ทั้งนี้ขั้นตอนที่ 2 และ 3 อาจกระทําในขั้นตอนเดียวกันได 
(Murashige, 1974; Kyte and Kleyn, 1999)  

 
ไพบูลย (2524) กลาววาการเลือกชนิดของเนื้อเยื่อพืชมาเลี้ยง ขึ้นอยูกับจุดประสงคของการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซ่ึงแบงไดเปนการเลี้ยงเนือ้เยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ เพื่อการปรับปรุงพันธุ เพื่อ
ผลิตตนพันธุที่ปราศจากโรค และเก็บรักษาพันธุ การเลือกชนิดเนื้อเยื่อเพื่อการขยายพนัธุจะตอง
เลือกเนื้อเยื่อทีป่กติตรงตามพันธุโดยไมมกีารแปรปรวนใดๆเกิดขึน้ โดยทัว่ไปเซลลของพืชจะมีการ
แบงตัวไดเมื่อเปนเนื้อเยื่อเจรญิ การใชสวนปลายยอดและปลายรากของพืช ซ่ึงมีเนื้อเยือ่เจริญอยู จึง
นิยมกนัโดยทัว่ไป นอกจากนี้การเลือกเนือ้เยื่อที่ยังอยูในระยะวยัออน ซ่ึงยังมีเนื้อเยือ่เจริญอยู ยอมมี
โอกาสสําเร็จไดดีกวาการเลือกเนื้อเยื่อที่อยูในระยะแก หรือเนื้อเยื่อที่เปลีย่นไปทําหนาเฉพาะเจาะจง
แลว  

 
การเพาะเลีย้งชิ้นเนื้อเยื่อสวนปลายยอดเปนวิธีการที่ใชกนัมากสําหรับพืชช้ันสูง โดยการนํา

ช้ินสวนปลายยอดที่มีเนื้อเยือ่เจริญขนาดเล็ก 0.5-5 มม. ที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลว มาเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห ที่มสีารควบคุมการเจริญเติบโตในระดับความเขมขนที่ต่ํา เพือ่ชักนําใหเกดิตนออน
ปลอดเชื้อ จากนั้นจึงเปนขั้นตอนการเพิ่มปริมาณตนออนในหองปฏิบัตกิาร (Nehra and Kartha, 
1994) 

 
เนื้อเยื่อพืชทีแ่ยกออกมาจากสวนของพืช เมื่อนํามาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห สามารถเลี้ยง

ไดบนอาหารกึง่แข็ง (semi-solid medium) หรือในอาหารเหลว (liquid medium) การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อบนอาหารกึ่งแข็งนัน้ ใหเนื้อเยื่อสวนหนึ่งไดสัมผัสกับอาหารเพือ่ที่จะไดรับอาหาร ตามปกติ
เนื้อเยื่อจะสัมผัสอยูบนผิวของอาหาร หรือจมอยูในอาหารประมาณ หนึ่งสวน ใน สามสวน ของ
เนื้อเยื่อทั้งหมด (ไพบูลย, 2524) 
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ฮอรโมนหรือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators) จําเปนในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเซลล และกระตุนการเปลี่ยน 
แปลงพัฒนาเพื่อกําเนดิอวยัวะ (organogenesis) หรือคัพภะ (embryogenesis) โดยสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชที่ใชในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อไดแก สารในกลุมออกซิน (auxins) เชน indole-3-
acetic acid (IAA)  indole-butyric acid (IBA)   2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) และ 
napthaleneacetic acid (NAA) เปนตน สารในกลุมไซโตไคนิน (cytokinins) เชน 6-benzyladenine 
(BA)  หรือ 6-benzylaminopurine (BAP)  6-furfurylaminopurine (kinetin) และ N6-
isopentenyladenine (2-ip) เปนตน และสารควบคุมการเจริญเติบโตอื่นๆ เชน gibberellic acid และ 
paclobutrazol เปนตน (รังสฤษดิ,์ 2540 ; Brock and Kaufman, 1991)  
 

ออกซินเปนกลุมของสารที่มีหนาที่เกีย่วของกับการขยายขนาดของเซลล และการเกดิราก 
ฮอรโมนกลุมนี้ที่พืชสรางขึ้นไดเอง คือ IAA โดยมีมากบริเวณปลายยอดและเนื้อเยือ่เจริญ บางครั้ง
จึงไมมีความจาํเปนตองใสสารในกลุมนี้ สารในกลุมนี้นยิมใชในการเรงราก เชน NAA และ IBA 
อยางไรก็ตาม การใชออกซนิความเขมขนสงูมักจะกอใหเกิดความเปนพษิกับพืช เชนใบรวง และตน
ชะงักการเจรญิเติบโตจนอาจตายได (พีรเดช,  2529)  

 
สําหรับสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโตไคนินจะเกีย่วของกับการแบงเซลล 

ควบคุมการสรางอวัยวะ และกระตุนการแตกตาขาง มีประโยชนในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาก 
โดยไซโตไคนนิ ชวยกระตุนใหเซลลแบงตวัไดอยางรวดเร็ว เรงใหเนื้อเยื่อพืชเจริญไปเปนยอดและ
ตน ฮอรโมนที่พบในพืชไดแก zeatin สวนสารสังเคราะหไดแก BA, kinetin และ 2-iP โดยทั่วไป
แลวควรใชไซโตไคนินในอัตรา 0.5-30 มก./ล. (Stone, 1963; McGaw, 1987) 

  
อยางไรก็ตาม การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อจะตองมี

การศึกษาหาความเขมขนที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับชนดิพืช และชิ้นสวนเนื้อเยื่อที่นํามาเพาะเลี้ยง 
(Davies, 1987) เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้ินสวนขอของตนกลามะตมูบนอาหารสูตร  MS  ที่มี  
BAP  2  มก./ล.  ใหคาเฉลี่ยจาํนวนยอดมากที่สุดเฉลี่ย  28.75  ยอด ภายใน 30 วัน (วิภารัตน, 2541)  

 
การเพาะเลีย้งชิ้นสวนตายอดและตาขางของตะลิงปลิง เปนระยะเวลา 45 วัน พบวา BA 0.5 

มก./ล. สามารถชักนําใหช้ินสวนตายอดเพิม่จํานวนยอดไดสูงที่สุดเฉลี่ย 4.1 ยอด ในขณะที่ตาขางจะ
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ใหจํานวนยอดสูงสุดเฉลี่ย 3 ยอด เมื่อเล้ียงบนอาหารสังเคราะหที่เติม BA ความเขมขน 0.25 มก./ล. 
(พัชราวด,ี 2541) 

 
การใช NAA และ 2,4-D ระดับความเขมขน 0.5, 1.0 และ 3.0 มก./ล. มีผลทําใหทุกสวน

ของพริกปลอดเชื้อที่นํามาเลีย้งเกดิแคลลัสได  ในขณะที่ BAP 5.0 และ 10 มก./ล. มีผลทําใหทุก
สวนของพริกเกิดยอดหลายยอด (multiple shoots) และ kinetin ทุกระดบัความเขมขน ไมมีผลตอ
การเกิดยอดหลายยอดในพรกิขี้หนูชนดิ Capsicum frutescues  (ดารณ,ี 2536) 

 
การทดลองเพาะเลี้ยงชิ้นเนื้อเยื่อสวนยอดของหนาววับนอาหารแข็งสูตร MS โดยใชสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมไซโตไคนินไดแก BA ระดับความเขมขน 0, 0.2, 0.5 และ 2 มก./ล.
และสารควบคมุการเจริญเตบิโตกลุมออกซินไดแก IAA ระดับความเขมขน 0, 0.5, 1 และ 3 มก./ล.
พบวาการใสสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุมออกซิน (IAA) มากเกินไป ทําใหลดความสามารถ
ในการเจริญพัฒนาเกิดยอด และตนออน และการใช BA ระดับความเขมขน 0.5 มก./ล. เพียงอยาง
เดียวสามารถชักนําใหเกดิยอดไดดีที่สุดโดยมียอดเกิดขึน้เฉลี่ย 4.0 ยอด (สรรลาภ, 2526) 

 
สําหรับการทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไมน้ํา เชนบวัหลวง พบวาระดับความเขมขน

ของ 6- benzyladenine (BA) มีผลตอการเพิ่มจํานวนยอดของเนื้อเยื่อบวัหลวง อยางมนีัยสําคัญยิ่ง 
โดยที่ BA อัตราความเขมขน 1 และ 2 มก./ล. สามารถชักนําใหเกดิยอดไดสูงสุด สวน kinetin ไมมี
ผลชักนาํใหเกดิยอด (ณราวฒุิ, 2539) 

  
การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพรรณไมน้ําผมหอม (Cryptocoryne tonkinensis Gagnepain) บน

อาหารสูตร MS  โดยใช BA อัตราความเขมขน 0, 0.25, 0.5, 1 และ 2 มก./ล. รวมกบั NAA 0.25 
มก./ล. พบวาการใช BA 1 มก./ล. รวมกบั NAA 0.25 มก./ล. สามารถชักนําใหเกิดยอดเพิ่มขึน้ไดสูง
ที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยมยีอดเกิดขึ้นเฉลี่ย 4.50 ยอด เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 4 สัปดาห 
(กาญจนรี และคณะ, 2542) 

 
Kane et al. (1990) ไดทดลองเพาะเลี้ยงชิน้สวนยอดของใบพาย Cryptocoryne  lucens  

พบวาอาหารสงัเคราะหที่เติม BA 20 ไมโครโมลาร รวมกบั NAA 0.5 ไมโครโมลาร สามารถชักนํา
ใหเกิดยอดไดสูงที่สุด ในขณะทีก่ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนยอดของ C. wendtii ในอาหารสูตร MS ที่
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ใส BA เพียงชนิดเดยีวในอัตรา 20 ไมโครโมลาร สามารถชักนําใหเกดิยอดไดสูงที่สุดอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) และมีจํานวนยอดมากกวาการใช BA รวมกับ NAA (Kane et al., 1999) 

 
Lakshmanan (1994) ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวลูกผสม Nymphaea hybrid “James 

Brydon” โดยใชช้ินสวนยอดเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม IAA, NAA, 2,4-D, BA และ 2iP อัตรา
ความเขมขนตางๆ กัน พบวาการใช BA 11.1 ไมโครโมลาร รวมกับ 2iP 3.2 ไมโครโมลารและ 
NAA 4.0 ไมโครโมลาร มีผลชักนําใหเกิดยอดไดมากทีสุ่ดเฉลี่ย 2.8 ยอด ภายในเวลา 45 วัน 

 
3. การกลายของพืช 

 
พืชมีการกลายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (spontaneous  mutation) ซ่ึงมีบทบาทสําคัญยิ่งตอ

การวิวฒันาการของพืช ทําใหเกิดความหลากหลายและความแปลกใหมทางพันธุกรรม มนุษยไดใช
ประโยชนจากการผันแปรหรือความแปลกใหมทางพนัธุกรรมเพื่อคัดเลือกพืชที่มีคุณสมบัติดีกวา
เดิมที่มีอยู  อยางไรก็ตามการกลายพันธุที่เกดิเองตามธรรมชาติมีอัตราต่ํามากไมสามารถที่จะสนอง
ความตองการของมนุษย ซ่ึงตองการความผันแปรทางพนัธุกรรมอยางสูงเพื่อใหไดลักษณะบางอยาง
ที่อาจไมมีอยูในธรรมชาติหรือลักษณะแปลกใหมได การปรับปรุงพันธุพืชโดยการชกันําใหเกดิการ
กลายเปนการปรับปรุงพันธุพืชวิธีหนึ่งซึ่งนําเอาสิ่งกอการกลาย (mutagen) มาชวยใหไดพืชพันธุ
ใหมขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้น การนําวิธีการนี้มาใชใหไดผลดีตองอยูภายใตเงื่อนไขบางประการ 
เชน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะเพยีงหนึ่งหรือสองลักษณะ เลือกใชในพืชที่มีฐานทางพันธุกรรม
แคบ พืชที่ขยายพันธุโดยไมใชเพศ (vegetative propagated crops) พืชที่ผสมตัวเอง และลักษณะที่
ตองการปรับปรุงนั้นหาไมไดจากธรรมชาติ (กองโรคพืช และจุลชีววิทยา, 2540) 

 
การชักนําใหเกิดการกลายเพื่อใชปรับปรุงพันธุพืชมิใชวิธีการที่จะมาทดแทนการปรับปรุง

พันธุพืชแบบดั้งเดิม (conventional breeding) แตเปนทางเลือกใหมที่จะชวยเสริมการปรับปรุงพันธุ
แบบดั้งเดิมใหสมบูรณยิ่งขึ้น เนื่องจากพืชปลูกบางชนิดไมสามารถปรับปรุงพันธุโดยวิธีการผสม
พันธุได จึงจําเปนตองใชวิธีการชักนําใหเกิดการกลายเขามาชวย เพื่อใหไดลักษณะตามตองการ วิธี
นี้โดยมากจะเริ่มตนโดยใชพืชพันธุดีมาเหนี่ยวนําใหเกดิการกลายเพือ่เสริมลักษณะอื่นเขาไป เชน 
ลักษณะตานทานโรค ถาหากพืชกลายพันธุที่คัดไดมีความตานทานตอโรคและใหผลผลิตสูงดวย ก็
นําไปใชสงเสริมไดทันที ถาหากผลผลิตต่ําก็อาจใชเปนพอ-แมพันธุไปผสมกับพันธุที่ใหผลผลิตสูง
ตอไป (กองโรคพืช และจลุชีววิทยา, 2540) 
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สาเหตุของการกลายเกิดขึน้ไดเนื่องจากมกีารเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมภายในเซลล 
เมื่อมีการกระตุนโดยใชส่ิงกอใหเกดิการกลายพันธุ ก็จะยิ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงไดมากขึ้น 
เนื่องจากอาจเกิดไอออนไนเซชั่นหรือการแตกตวัเปนไอออนของสารในดีเอ็นเอ หรือเกิดมีสารหรือ
กลุมสารเปลี่ยนแปลงขึ้นในดีเอ็นเอ การเปลี่ยนแปลงของสารตางๆ นี้ ทําใหยนีเปลี่ยนแปลงหรือ
โครโมโซมแตกหัก หรือเกิดการเคลื่อนยายของยีนจากโครโมโซมหนึ่งไปยังอีกโครโมโซมหนึ่ง ทํา
ใหเกิดการเปลีย่นแปลงของ linkage หรือเกดิ linkage ใหมขึ้น การกลายแบงตามลักษณะการเกิดได 
2 ชนิด (สิรนุช, 2536) คือ 

 
1. การกลายของยีน มีช่ืออีกอยางหนึ่งวาการกลายเฉพาะจุด (point mutation) เปนการกลาย

ที่เกี่ยวของกับการสูญหายไปของสวนของยีน หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของยีน เปน
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของยีนที่เกี่ยวของกับนิวคลีโอไทดเบสเพยีงอยางนอยที่สุด 1 โมเลกุล จาก
จํานวนทั้งหมดประมาณ 103-105 นิวคลีโอไทดในยีนหนึง่ๆ การกลายพนัธุของยีนแบงตามการเกิด
ได 2 ชนิด คือ การกลายแบบเฟรมชิพต (frameshift mutation) เปนการกลายที่มีการเพิม่หรือขาด
หายไปของนวิคลีโอไทดจากโมเลกุล ดีเอ็นเอ เพียง 1 โมเลกุล สามารถทําใหกรอบการอานของ
รหัสทีละ 3 โมเลกุลเปลี่ยนไปจากเดิม เปนผลใหโปรตีนสรางยีนดังกลาวไมสามารถทํางานได
เหมือนเดิม หรือทํางานไมไดเลย และการกลายแบบการเขาแทนที่คูเบส (base substitution) เปนการ
กลายพันธุที่เกดิจากมกีารเขาแทนที่คูของเบสดวยเบสอืน่ในกลุมเดียวกัน เรียกวา ทรานซิช่ัน 
(transition) หรือเปลี่ยนแปลงแบบสลับคูของเบสเรียกวาทรานสเวอรช่ัน (transversion) นอกจากนี้
อาจเกิดการตัดขาดเสนเดีย่ว และเสนคูของดีเอ็นเอ เมื่อมกีารหลุดหายไปของเบสพิวรีนทําใหน้ําตาล
ไมคงตัว เกิดไฮดรอไลซิส มีการตัดขาดของหมูฟอสเฟตและน้ําตาล เปนสาเหตุใหเสนเดี่ยวหรือ
เสนคูของดีเอ็นเอขาดจากกนัได ซ่ึงนําไปสูการหลุดหายไปบางสวนของดีเอ็นเอ  

 
2. การกลายของโครโมโซม ไดแกการกลายพันธุจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ

โครโมโซม เชนการขาดหายไปหรือการเพิม่เขามาของสวนของโครโมโซม หรือการเปลี่ยนแปลง
จํานวนโครโมโซม  สาเหตุเกิดจากความผดิปกติในกระบวนการแบงเซลลแบบไมโอซิส (meiosis) 
โดยโครโมโซมที่เปนคูกันคูใดคูหนึง่ไมแยกจากกัน (nondisjunction) หรืออาจเกิดจากการยับยั้งการ
เคลื่อนที่ของโครโมโซมไปยังขั้วของเซลลในระยะอนาเฟส (anaphase) ทําใหเซลลสืบพันธุบาง
เซลลมีจํานวนโครโมโซมเพิ่มขึ้นและในบางเซลลมีจํานวนโครโมโซมนอยไปกวาปกติ โดยการ
เพิ่มหรือลดจํานวนโครโมโซมอาจเกิดขึ้นเพียงบางโครโมโซมเทานั้น  
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วิธีการชักนําใหเกิดการกลายทําไดหลายวธีิเชนใชรังสีแบบตางๆ และการหลอมรวม 
โปรโตพลาสต (protoplast fusion) โดยใชกระแสไฟฟา หรือใชสารเคมี การชักนําใหเกิดการ
กลายเปนการเปลี่ยนแปลงแบบสุม (random) ไมสามารถบังคับใหเกดิการเปลี่ยนแปลงไปทาง
ลักษณะ (trait) ใดลักษณะหนึ่งได ส่ิงกอการกลายทําใหยีนในเซลลแตละเซลลเปลี่ยนแปลงให
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป นอกจากนี้การกลายเปนปรากฏการณตามธรรมชาติอยูแลว มิไดมีการ
นํายีนแปลกปลอมจากพืชหรือสัตวอ่ืนเขามาตอเติมเหมอืนวิธีทางพันธุวิศวกรรม ฉะนั้นจึงไมขัดตอ
กฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพดานการเกษตร ผลผลิตที่ไดจากการกลาย จึงเปนทีย่อมรับของ
ผูบริโภคโดยทั่วไป โดยงานวิจยัเพื่อปรับปรุงพันธุพืชที่นาสนใจที่สุดอันดับแรก ควรจะเปนการ
ปรับปรุงพันธุไมดอกและไมประดับ เพื่อใหมีลักษณะทีแ่ปลกใหมอยูเสมอ โดยการใชส่ิงกอการ
กลายรวมกับการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อ การเกดิไคเมราเปนสิ่งที่ดีทําใหไดสีหรือลายที่แปลกๆ การ
ขยายพนัธุโดยการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อจะชวยใหไดสีหรือลายที่ถาวรไมเปลี่ยนแปลงลักษณะตอไปอีก 
(กองโรคพืช และจุลชีววิทยา, 2540) 

 
ในป พ.ศ. 2535 มีพืชที่ไดรับการปรับปรุงพันธุโดยวิธีชักนําใหเกดิการกลายพนัธุจํานวน 

1,589 พันธุ โดยมีประเทศจีนเปนผูนาํในการสรางพันธุพืชโดยใชเทคนิคนี้ อันดับรองลงมาคือ
อินเดีย สวนไทยอยูอันดับที ่19 (สิรนุช, 2536) 

 
3.1  การใชรังสีเหนี่ยวนําใหเกิดการกลาย 

 
การใชรังสีเปนวิธีการหนึ่งในการเหนี่ยวนาํใหเกิดการกลาย โดยทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ซ่ึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับยีน (gene) หรือโครโมโซม 
(chromosome) (สิรนุช, 2540) เปนการสรางความหลากหลายทางพันธุกรรม และนาํมาใชในการ
ปรับปรุงพันธุพืชซ่ึงเปนวิธีการหนึ่งที่ไดมกีารนําไปใชแพรหลายทั่วโลก รังสีเปนพลังงานชนิดหนึง่ 
สามารถแบงรังสีตามพลังงานไดเปน 2 ประเภท คือ non-ionizing radiation และ ionizing radiation 
รังสีประเภท non-ionizing radiation คือรังสีที่มีพลังงานไมมากพอที่จะทําใหตัวกลางที่รังสีผานไป
เกิดไอออนไนเซชั่น (ionization) ได ทําใหไมสามารถผลักดันใหอิเลคตรอนกระเด็นออกมาจาก
อะตอมของสิ่งที่รังสีผานไปถูกได สําหรับรังสีประเภท ionizing radiation เปนรังสีที่มีพลังงานสูง
พอที่จะทําใหเกิดไอออนไนเซชั่นในสิ่งที่ผานไปได รังสปีระเภทนี้ ไดแก รังสีอัลฟา (alpha) รังสีเบ
ตา (beta) รังสีเอกซ (x-ray) รังสีนิวตรอน (neutron) และ รังสีแกมมา (gamma) (สิรนุช, 2527) 

 



 14

รังสีที่ใชในการปรับปรุงพันธุพืชเปนรังสีประเภท ionizing ชนิดที่นยิม ไดแก รังสี
แกมมา และรังสีเอกซ เพราะหาไดคอนขางงาย และมีคณุสมบัติในการผานเขาไปในเนื้อเยื่อพืชไดดี 
เนื่องจากมีความสามารถในการทะลุทะลวงผานวัตถุไดสูง และที่สําคัญคือไมมีรังสีตกคางอยูในพืช
ซ่ึงจะเปนอันตรายแกผูที่นําพชืไปปลูกภายหลังการฉายรงัสีแลว (อรุณี และคณะ, 2544)  

 
รังสีแกมมา (gamma rays) เปนรังสีประเภทคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิด ionizing 

radiation มีชวงคลื่นสั้นกวา รังสีเอ็กซ แตมีอํานาจทะลทุะลวงสูงเชนเดียวกับรังสีเอก็ซ  มีกําเนิด
จากนวิเคลียสของอะตอม เกดิจากปฏิกิริยาการสลายตัวของเรดิโอนิวไคลด (radionuclide)โดย
ปลดปลอยพลังงานสวนเกินออกมาในรูปของรังสีอัลฟา รังสีเบตา และตามดวยรังสแีกมมา นวิ
ไคลดที่นิยมใชในการใหรังสีแกมมาเพื่อการศึกษาทางชวีวิทยา และการกลายพันธุคอื โคบอลต 60 
(Cobalt-60) และซีเซียม 137 (Cesium-137) มีหนวยวัดรังสีสําหรับวัดการดูดกลืนพลังงานจากรังสี
โดยวัตถุตวักลาง (absorb dose) เปนแรด (radiation absorb dose, rad) และเกรย (gray, Gy) โดย 1 
rad หมายถึง ปริมาณรังสีที่วัตถุตัวกลางทีไ่ดรับรังสีเอกซ หรือรังสีแกมมาดูดกลืนพลังงานจากรังสี
ไว 100 เอิรก ตอมวล 1 กรัม (erg/g) หนวย rad เปนหนวยเดิมตามระบบของ ICRU (International 
Commission on Radiation Units and Measurement) ตอมาไดมีการใชระบบใหมคือ IS units 
(International System Units) โดย 1 rad มีคาเทากับการดดูกลืนพลังงาน 1 Joule/kg หรือ 1 gray 
เทากับ 100 rad  (สิรนุช, 2527; กองโรคพืช และจุลชีววทิยา, 2540) 

 
รังสีมีผลทางชีวเคมี และในระดับเซลล โดยไปมีผลตอการแบงตัวของเซลล ไดแก ทํา

ใหเกิดความผดิปกติของโครโมโซม  เชนการเกิดวงแหวน (ring) ไดเซนตริก (dicentric) และ อนา
เฟสบริดจ (anaphase bridge) การที่เซลลไดรับรังสีในปริมาณนอยจะทําใหเกิดความลาชาในการ
แบงตัวของเซลล (mitotic delay) นอกจากนี้การไดรับรังสใีนปริมาณสงู จะทําใหเซลลหยุดชะงัก
การแบงตัวอยางถาวร ซ่ึงทําใหเกิดการตายของเซลลอยางถาวร ( Evan, 1965) ผลของรังสีมีทั้งแบบ
เฉียบพลัน (acute) และผลตอระบบพันธุกรรม (genetic)  ซ่ึงเปนผลที่แสดงในรุนลูกหลาน (สิรนุช, 
2527)  

 
การกลายที่เกดิขึ้นจากการฉายรังสีจะทราบไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทีป่รากฏใหเหน็ 

เชนการเปลี่ยนแปลงของสีดอก สีใบ รูปรางของดอก รูปรางของใบ ความสูงของตนพืชที่เปลี่ยนไป 
เปนตน แตการกลายบางลักษณะเปนการกลายที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน การ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะปริมาณ ซ่ึงตองมวีิธีการคัดเลือกหรือวิธีวเิคราะหโดยเฉพาะ รวมทั้งตองใช
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เวลายาวนาน ตัวอยางเชนการปรับปรุงพันธุขาวโดยใชรังสีแกมมา ตองใชเวลากวาสบิปจึงจะไดขาว
พันธุกลายที่สงเสริมใหเกษตรกรปลูก ไดแก ขาวพันธุ กข 6 และ กข 15 (อรุณี และคณะ, 2544)  

 
วิธีการฉายรังสีโดยเครื่องฉายรังสีแกมมามี 2 วิธี คือการฉายรังสีแบบเฉียบพลัน เปน

การฉายรังสีกบัตัวอยางในปริมาณรังสีที่สูง และใหเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสาํหรับงาน
ฉายรังสีกับพวกเมล็ดพืช ทอนพันธุ เหงา หรือตา และยังใชกับเนื้อเยื่อพชืที่เล้ียงในสภาพปลอดเชื้อ 
อีกวิธีหนึ่งคือการฉายรังสีแบบเรื้อรังโดยใหพืชไดรับรังสีในปริมาณนอยๆตอหนวยเวลา แตให
ติดตอกันเปนเวลายาวนาน สวนมากใชกับตนไมที่ปลูกในกระถางหรือไรทดลอง (กองโรคพืช และ
จุลชีววิทยา, 2540; อรุณี และคณะ, 2544) 

 
การนําเอาเทคนิคเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อมาใชรวมกับการฉายรังสีจะสงเสริมใหเกิดการ

กลายมีความถีแ่ละกวางขวางยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถแยกเอาสวนที่กลายพันธุออกมาขยายพนัธุได 
เปนการชวยแกปญหาไคเมรา เชน สามารถเปลี่ยน sectorial หรือ mericlinal chimera ใหเปนแบบ 
periclinal chimera ซ่ึงจะเปนลักษณะที่ถาวร  นอกจากนีก้ารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อยังชวยแกไขอุปสรรค
ของการสูญหายไปของสวนที่กลายพันธุ เนื่องจากการคดัเลือกที่เกดิขึ้นในระดับ diplontic selection 
ระหวางเซลลปกติกับเซลลกลาย ทําใหเซลลกลายเจริญสูเซลลปกติไมได จงึไมมีโอกาสเจริญมาเปน
สวนของยอดและตนพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะทําใหสามารถแยกเอาเฉพาะสวนกลายพันธุ
ออกมาพัฒนาใหเปนตนพืชที่แสดงลักษณะกลายพนัธุออกมาได (Novak, 1990) เหมาะสําหรับพืช
ขยายพนัธุแบบไมอาศัยเพศ ซ่ึงวิธีการนี้ใชอยางกวางขวาง เชนการใชวธีิการฉายรังสีรวมกับการ
เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อในการปรับปรุงพันธุตนแพร (Cheveau et al., 1989) และพืชที่ขยายพันธุโดยใช
เซลลรางกายหลายชนิดเชน กลวย Mycosphaerella musicola  หรือไมดอกไมประดับเชน Brazilian 
chrysanthemum (Neto et al., 2001) 

 
ประเทศไทยเคยประสบความสําเร็จเปนอยางมากในการนําเทคนิคการฉายรังสีมาใช

ในการปรับปรงุพันธุขาวจนไดขาว 3 พันธุ คือ ขาว กข 6, กข 15 และ กข 10 ไดรับการยอมรับมา
จนถึงปจจุบันนี้ นอกจากนีย้งัไดมีการนําวธีิการฉายรังสีมาปรับปรุงพันธุไมดอกไมประดับรวมกบั
การใชเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทําใหสามารถเพิ่มปริมาณตนพืชกลายพันธุไดจํานวนมากในเวลา
อันรวดเรว็ และลดโอกาสการเกิดกลายพันธุบางสวน (chimera) จึงทําใหมีโอกาสไดพืชกลายพันธุ
ทั้งตน (solid mutant) มากขึ้น (อรุณี และคณะ, 2544; สิรนุช, 2540)  
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ไดมีผลการทดลองมากมายทีป่ระสบความสําเร็จในการสรางพันธุกลายที่มีลักษณะดี
โดยวิธีการฉายรังสี เชน Strobel (1975) สามารถคัดเลือกตนออยกลายพันธุที่ตานทานสารพิษจาก 
Helminthopsporium sacchari  จากการอาบทอนพันธุดวยรังสีแกมมา  Rao et al. (1966) คัดเลือกตน
ออยกลายพนัธุที่ตานทานโรค red rot จากการอาบทอนพันธุดวยรังสีแกมมาในอตัรา 300-500 แรด 
และ Shakoor (1978) สามารถคัดเลือกถ่ัวเหลืองพันธุกลาย 6 สายพันธุ ที่ตานทานโรคใบดางเหลือง 
(yellow mosaic virus) โดยใชรังสีแกมมา 10-40 กโิลแรด ธีระ (2525) ไดทดลองฉายรังสีแกมมา
แบบเฉียบพลันใหแก เมล็ดถ่ัวเขียวพันธุอูทอง 1 พบวาปริมาณรังสีที่อัตรา 60 และ 90 krad สามารถ
คัดเลือกพันธุกลายที่มีอายุเก็บเกีย่วส้ัน ไดพันธุกลายทีม่ีผลผลิตตอตนสูงไดในชัว่ที่ 3 และ 4 ทําให
ไดสายพันธุทีม่ีผลผลิตสูงกวาเดิมจํานวน 2 สายพันธุ 

 
Brederode et al. (1991) พบวาแสงอุลตราไวโอเลต สามารถชักนําใหยาสูบสราง 

pathogenesis-related protein (PR protein) ได โดย PR protein มีบทบาทเปนภูมิคุมกนัพืชใหรอด
พนจากการเขาทําลายของเชื้อไวรัสได (Bol et al. , 1990) นอกจากนี้ยังพบวาแสงอุลตราไวโอเลต
สามารถชักนําใหเอนไซม phenylalanine ammonia-lyase (PAL) สังเคราะหสาร antibiotic 
phytoalexins ขึ้นมาใน parsley เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสาเหตุโรค (Lois et al. 1989) จึง
ทําใหพืชตานทานโรคได 

 
อยางไรก็ตามการฉายรังสีอาจทําใหไดผลผลิตต่ําลงได เชน วนิภา (2525) ไดศกึษาผล

ของรังสีที่มีตอการเจริญเติบโตและการกลายพันธุของถั่วเขียวโดยการฉายรงัสีแกมมาใหกับถ่ัวเขียว
พันธุอูทอง 1 ในอัตรา 0, 30, 50, 90 และ 110 krad พบวาเมล็ดถ่ัวเขียวมีคา LD50 เทากับ 75 krad ผล
ของรังสีทําใหเปอรเซ็นตการงอก จํานวนกิ่งตอตน จํานวนฝกตอตน และจํานวนเมล็ดตอฝก ต่ํากวา
พวกไมฉายรังสี และเกิดลักษณะรูปรางเปลี่ยนแปลง ไดแก การเกิดจดุสีเหลืองบนใบ ใบขรุขระ ใบ
หงิก และตนเตี้ย 

 
นอกจากนี้ยังไดมีการใชรังสีเพื่อเหนีย่วนําใหพรรณไมดอกไมประดับเกดิการกลาย

พันธุอยางแพรหลาย เชน ชัยชุมพล (2536) สามารถคัดเลือกตนคารเนชัน่กลายพนัธุ จากการฉาย
รังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน 1 krad และ 3 krad ไดพันธุกลายที่มีสีของดอกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
คือจากดอกสขีาวเปนดอกสีขาวมีขีดสีชมพูกระจายทัว่ดอก ตั้งชื่อสายพันธุใหมวา  “ชัยชุมพล”  
รัศมี (2536) ไดฉายรังสีแกมมาใหกับกลีบหัวลิลล่ีพันธุ Mont Blanc พบวาปริมาณรังสี 0-3 เกรย มี
ผลใหลิลล่ีเจริญเติบโตใหหวัยอยและใบใกลเคียงกัน แตปริมาณรงัสี 4-7 เกรย มีผลใหหวัยอยลดลง  
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และปริมาณรังสี 8-10 เกรย จะไมมีการเจริญเติบโตเลย วชิชุตา (2537) รายงานวารังสแีกมมามีผลให
หนาววัพนัธุ Double Spathe เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะใบ การเรียงตัวของใบ ความยาวปลอง 
การแตกกิ่งขางผิดปกติ และบางตนเกิดลักษณะใบดาง  

 
สิรนุช และคณะ (2539) ใชรังสีแกมมา และวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพือ่เหนี่ยวนําให

เกิดการกลายพันธุในขิงแดง โดยการนํากลุมหนอขนาดเล็กของขิงแดงมาฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 
0, 10, 30, 50, 70 และ 90 Gy พบวา LD50 ของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของขิงแดงมีคาเทากับ 20 Gy จาก
การทดลองเพือ่แยกพันธุกลาย โดยวิธีการตัดแยกหนอทีเ่กิดใหมออกมาเลี้ยงทุกๆ 1 เดือน ทํา
ติดตอกัน 3 คร้ัง สามารถแยกพันธุกลายออกมาได 2 แบบ แบบที่หนึ่งมีการเจริญเตบิโตเหมือนตน
ปกติ มีขีดสีขาวจํานวนมากปรากฏบนใบสีเขียว สวนพันธุกลายอีกแบบหนึ่ง มีทรงตนเตี้ยแคระ ใบ
ยน สีเขียวเขม พันธุกลายทั้ง  2 แบบนี้ ไดจากการฉายรังสีเนื้อเยื่อเพาะเลีย้งของขิงแดง ในปริมาณ
รังสี 10 Gy 

 
สิรนุช (2540) อางตาม Amano (1996) รายงานวา จํานวนพันธุที่ไดจากการเหนีย่วนํา

ใหกลายพันธุหรือไดจากการนําพันธุกลายมาใชในโครงการปรับปรุงพันธุ จากทัว่โลกมี 1,712 พันธุ 
เปนไมดอกไมประดับ 472 พันธุ ประเทศไทยมีพันธุที่ผานการปรับปรุงโดยการกลายพันธุจํานวน 8 
พันธุ ซ่ึงเปนจาํนวนพันธุพืชที่ใหขอมูลไวกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 

 
สายพันธุที่มีลักษณะแตกตางไปจากตนปกติเรียกวา variants และเรียกวา mutants เมือ่

ทราบถึงสาเหตุที่ทําใหลักษณะทีแ่สดงออกมาภายนอกเปลี่ยนแปลงไป (phenotypic change) โดย
พิสูจนไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (genetic change)  หรือมีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุล 
(molecular change) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงฟโนไทปของพืชอาจเกดิจากการกลายพันธุ
(mutation) ของสารพันธุกรรม หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสวนอืน่ๆ ที่ไมใชสารพันธุกรรม 
และไมสามารถถายทอดไปยงัรุนลูกได (epigenetic change) (รังสฤษดิ์, 2540) 

 
3.2 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสารพันธกุรรม 

 
ปจจุบันมีการนําเอาเทคนิคพีซีอารมาประยุกตใชในการจําแนกสายพนัธุส่ิงมีชีวิตกนั

อยางแพรหลายและมหีลากหลายวิธีดวยกนัเรียกรวมกันวา PCR-based typing ขอดีของวิธี PCR-
based typing คือทําไดเร็ว ใชตัวอยาง (specimen) นอย ในบางกรณหีากดีเอ็นเอทีใ่ชเปนตนแบบ
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บางสวนเสียสภาพไป (partial degradation) ก็ยังสามารถนํามาใชทําพีซีอารได วิธี PCR-based 
typing มีหลายวิธี วิธีที่นิยมใชกันวิธีหนึ่งไดแก เทคนิค Amplified Fragment Length 
Polymorphism-PCR (AFLP-PCR) เปนวธีิการประยุกตใชพีซีอารในการจําแนกคดัพนัธุพืชเปนสวน
ใหญ เชนการจําแนกพันธุขาวโพด มะเขือเทศ เปนตน วธีินี้สามารถใชในการจําแนกสิ่งมีชีวิตที่มีดี
เอ็นเอคลายกนัมาก (closely related organisms) โดยเปนการวัดขนาดความยาวของดีเอ็นเอที่ตางกัน 
เนื่องจากการมลํีาดับเบสที่อยูในตําแหนงทีถู่กตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะที่ตางกัน (พรพิมล, 2542) 

 
ขั้นตอนการทาํ AFLP-PCR ในขั้นตอนแรกเปนการตดัดเีอ็นเอของ genome ดวย

เอนไซมตัดจําเพาะ 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเปนเอนไซมที่ตัดที่ตาํแหนงจําเพาะแบบ 6 เบส และที่นิยมใช
กันคือเอนไซม EcoRI อีกชนิดหนึ่งเปนเอนไซมตัดจําเพาะแบบ 4 เบส ซ่ึงนิยมใชเอนไซม MseI 
จากนี้จึงใชดีเอ็นเอตัวตอ (DNA adapter) 2 ชนิด มีปลายสายดีเอ็นเอเปน EcoRI หนึ่งชิ้น และปลาย 
MseI หนึ่งชิ้น ตอเขากับชิ้นดเีอ็นเอที่ถูกตัดดวยเอนไซมตดัจําเพาะที่มีตาํแหนงที่ถูกตดัดวยเอนไซม
ชนิดเดยีวกัน (ดวยวิธี ligation) ช้ินดีเอน็เอที่ถูกตัดตอนี้จะใชเปนดีเอ็นเอตนแบบสําหรับการทําพีซี
อารในขั้นตอน preselective amplification ซ่ึงเปนการทําพีซีอารโดยใชไพรเมอร ที่ประกอบดวย
เบสคูสมกับเบสที่เปน adapter (EcoRI หรือ MseI) รวมกับเบสที่เปนตําแหนงตดัจําเพาะ EcoRI หรือ 
MseI และเพิ่มเบส 1 เบส ที่ปลาย 3/  ดีเอ็นเอชิ้นที่ถูกตัดดวยเอนไซมตัดจาํเพาะชนดิที่มเีบสคูสมกับ
เบสที่พบในไพรเมอรเทานัน้ที่สามารถทําปฏิกิริยาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได จากนั้นจึงทําปฏิกิริยา
ขั้นตอน selective amplification ซ่ึงเปนการทําพีซีอารที่ใหผลิตผลที่จําเพาะยิ่งขึน้ โดยใชไพรเมอรที่
มีลําดับเบสเหมือนชุดแรก แตมีการเพิ่มเบสตางๆเขาที่ปลาย 3/ อีก 3 เบส ดังนั้นเฉพาะชิ้นดีเอน็เอที่
มีเบสคูสมกับปลาย 3/ ของไพรเมอรเทานัน้จึงจะสามารถถูกเพิ่มปริมาณได ทําใหเปนการคัดเลือก
การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเออีกขัน้ตอนหนึ่ง และผลิตผลที่ไดมีทั้งความจําเพาะที่เปนเอกลักษณตอดีเอน็
เอที่ตองการทดสอบ และในขณะเดียวกนัมคีวามหลากหลายพอเพียงทีจ่ะใชจําแนกสิง่มีชีวิตได 
ผลิตผลที่ไดเมื่อนํามาทําการแยกขนาดชิ้นสวนของดีเอ็นเอ โดยผานตวักลาง agarose gel ดวย
กระแสไฟฟา ทําใหไดลายพมิพดีเอ็นเอ ทีใ่ชเปรียบเทียบความแตกตางได (Vos et al., 1995) 

 
Pikaard (2001) กลาววาปจจบุันมีการใชเทคนิค cDNA –AFLP ในการหา

ความสัมพันธและความแตกตางทางพันธุกรรมระหวางสายพันธุพอแม ลูกผสม หรือโพลีพลอยด 
และสายพนัธุธรรมชาติตาง ๆ โดยพบวาเทคนิค AFLP สามารถหาความแตกตางทางพันธุกรรม 
และจัดกลุมความสัมพันธของพืชไดหลายชนิด เชน ถ่ัว Lens 54 สายพนัธุ (Sharma et al., 1996) พืช
ในวงศ Araceae ตางสกุล (genus) ไดแกสกุล Caladium, Xanthosoma, Hapalina, Alocasia และ 
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Protarum (Loh et al., 2000) ถ่ัวเหลือง Glycine max และ Glycine soja (Powell et al., 1996) พริก 
Capsicum spp. 3 สกุล (ชลธิชา, 2542) มะกอกโอลีฟ Olea europaea 31 สายพันธุ (ปติชัย, 2547) 

 
Maughan et al. (1996) รายงานวาสามารถใชเทคนิค AFLP ในการหาความแตกตาง

ของสายพันธุระหวางถั่วเหลืองพันธุปากับถ่ัวเหลืองพันธุพื้นเมือง นอกจากนีย้ังสามารถบอกความ
แตก ตางภายในกลุมของถั่วเหลืองพันธุปา และพันธุพืน้เมืองไดอีกดวย นอกจากนี้ภานี (2544) 
พบวา AFLP markers ของลิ้นจี่ ลําไย ชมพูพันธุตางๆ มีความแตกตางระหวางพันธุทกุพันธุ อีกทั้ง
ใหความแตกตางระหวางสายตนภายในพันธุที่มีช่ือเดียวกนัอีกดวย และทําซ้ํายืนยนัผลไดดังเดิม 
ตรวจสอบไดแมแตชมพูทีไ่ดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลวเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม 
(somaclonal variation)  

 
Lin et al. (1996) รายงานวาเทคนิค AFLP เหมาะสมในการนํามาทําแผนที่ดีเอ็นเอของ

ถ่ัวเหลือง(Glycine max) ดีกวาเทคนิค RFLPและ RAPD นอกจากนี ้Abdalla et al. (2001) พบวาวิธี
วิเคราะห AFLP สามารถจําแนกความแตกตางของระดับ DNA ในฝาย tetraploid และประเมินความ 
สัมพันธทางพันธุกรรมระหวางฝาย diploid ซ่ึงเปนประโยชนในการจดัลําดับทางอนุกรมวิธาน และ
การศึกษาวิเคราะหวิวัฒนาการของฝายในระดับจีโนม Cervera et al. (1996) รายงานวาการใช
เทคนิค AFLP รวมกับการใชเทคนิค BSA (Bulked Segregant Analysis) สามารถหา Marker ซ่ึง link 
กับยีนตานทานที่ตานทานเชือ้ Melampsora laricipopulina ในพืช Populus ไดจํานวนมากในระยะ 
เวลาสั้น 

4.  การแยก และเลี้ยงโปรโตพลาสต 
 

โปรโตพลาสตคือเซลลของพืชที่ถูกแยกออกมาเดี่ยวๆ และถูกยอยเอาผนังเซลล (cell wall) 
ออกหมด ดังนัน้จึงเหลือเฉพาะเยื่อหุมเซลล (plasma membrane) หอหุมสารตางๆในเซลลไว ใน
สวนของ โปรโตพลาสตประกอบดวยไซโตพลาสต (cytoplast)  และคารีโอพลาสต (karyoplast) 
(บุญยืน, 2528; ประสาทพร, 2541) 

 
โปรโตพลาสตที่ถูกแยกออกมานั้นไมมีผนังเซลล ดังนั้นเยื่อหุมเซลลจึงแตกไดงาย ความ 

สําเร็จในการแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตจึงขึ้นกับความเขมขนของสารละลายที่ใชในการรักษา
ระดับความดนัออสโมซิสของโปรโตพลาสต, วิธีการแยกโปรโตพลาสต, พันธุกรรมภายในพืช, 
สภาพทางสรีระวิทยา และอายุของพืช  ดังนัน้จึงไมมีมาตรฐานแนนอนในการแยก และเลี้ยง 
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โปรโตพลาสตของพืชแตละชนิด การใชใบออนที่คล่ีเต็มที่แลวหรือเซลลแขวนลอยที่มีระยะการ
เจริญเติบโตสูงสุด จะใหจํานวนโปรโตพลาสตที่มีชีวิตรอดไดดีที่สุด (ศาลักษณ, 2538) 

 
ความสําเร็จในการแยกโปรโตพลาสตขึ้นกับปจจัยดังนี ้(ประสาทพร, 2541)  
 
1.  สภาพของพืชกอนที่นํามาแยกโปรโตพลาสต  การแยกโปรโตพลาสตนิยมแยกจากสวน

ของใบคือสวนที่เปน mesophyll cell ถาใชชวงอายุที่พืชเจริญเจริญเติบโตไดรวดเร็ว โอกาสที่จะได
โปรโตพลาสตจํานวนมากและดี คือสามารถเลี้ยงไดรอดมากก็สูงตามไปดวย การใชพืชที่มีอายุมาก
โดยเฉพาะในชวงเริ่มออกดอกจะไดโปรโตพลาสตดอยกวาชวงอื่น 

2.  ชนิดและความเขมขนของสารรักษาแรงดันออสโมซิส เนื่องจากพชืแตละชนดิมแีรงดัน
ออสโมซิสแตกตางกัน ชนิดและระดับความเขมขนของสารปรับแรงดันออสโมซิสที่นํามาใชจึง
ใหผลแตกตางกันดวย สารรกัษาแรงดันออสโมซิสมีหลายชนิดเชนน้ําตาลกลูโคส (glucose) ซูโครส 
(sucrose) และแมนนิทอล (mannitol)  

3.  องคประกอบของสารประกอบที่มภีายในเซลลพืช ไดแกสารประกอบบางอยางที่พชื
สะสมไวภายในเซลลเอง ไมวาจะอยูในรูปผลึกหรือสารละลายเขมขน     จะมีผลตอการมีชีวิตรอด
ของโปรโตพลาสตหลังแยกไดแลว เชน พบวามีผลึกของสารประกอบอยูภายในเซลลของลําโพง 
(Datura spp.) ผลึกดังกลาวมกัทิ่มแทงทําใหเยื่อหุมเซลลฉีกขาดเปนเหตุใหโปรโตพลาสตแตกงาย  

4. เทคนิคการแยกโปรโตพลาสต  พืชแตละกลุมตองการเทคนิคการแยกโปรโตพลาสต
แตกตางกัน เชนกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไมสามารถลอกเซลลช้ันนอกออกได  ตองใชวธีิหั่นเปนฝอย
ดวยมีดโกนทีค่มแทน 

5. อุณหภมูิที่ใชในการแยก อุณหภูมิที่พอเหมาะคืออุณหภูมิที่เอนไซมทํางานไดดี และไม
เสื่อมคุณภาพ ถาอุณหภูมิสูงเวลาที่ใชในการแยกโปรโตพลาสตจะสั้นลง  แตหากสูงเกินไปจะทําให
เอนไซมเสื่อมคุณภาพหรือทาํใหโปรโตพลาสตเสียชีวิต  อุณหภูมิที่นยิมใชคือ 28 องศาเซลเซียส 

6. ชนิดและความเขมขนของเอนไซมที่ใช  เอนไซมที่นํามาใชแยกโปรโตพลาสตจะใช
ไดผลดีกับพืชบางชนิดเทานัน้ ในพืชบางชนิดอาจตองใชสวนผสมของเอนไซมแบบอืน่ๆ 
นอกจากนี้ความบริสุทธิ์ของเอนไซมมีผลอยางมากตอการแยกโปรโตพลาสต 

 
หลังจากแยกโปรโตพลาสตออกมาแลวควรตรวจสอบความมีชีวิตโดยการยอมดวยสี

ประเภท vital dye ตางๆ เชน fluorescein diacetate (FDA) ซ่ึงตองดูดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสง 
หรือยอมดวย Evans blue  ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา (ศาลักษณ, 2538)  
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โปรโตพลาสตตองการอาหารและสภาพการเพาะเลี้ยงคลายกับการเพาะเลี้ยงในอาหาร
เหลว แตตองระวังเซลลแตกเนื่องจากเปลี่ยนแปลง osmotic potential โดยพืชแตละชนิดแตละพันธุ
ตองการสภาพการเพาะเลีย้งตางกัน (นพพร, 2543) วิธีการเลี้ยงโปรโตพลาสตจําแนกตามอาหารที่
ใชเล้ียงได 4 วธีิ ไดแกการเลี้ยงในอาหารเหลว, การเลี้ยงบนอาหารแข็ง, การเลี้ยงรวมกนัทั้งอาหาร
เหลวและแข็ง และวิธีการใชเซลลพี่เล้ียง (ศาลักษณ, 2538)  

 
โปรโตพลาสตของพืชแตละชนิดตองการอาหารตางชนดิกัน ตามปกตแิลวอาหารที่ใชเล้ียง          

โปรโตพลาสตดดัแปลงมาจากอาหารที่ใชเล้ียงเนื้อเยื่อพชืทั่วๆไป แตมอีงคประกอบบางอยางเพิ่ม 
ขึ้นไดแก การเพิ่มน้ําตาล วิตามิน กรดอะมโิน และฮอรโมนบางชนิด ฮอรโมนหรือสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่นิยมใชในการเลี้ยงโปรโตพลาสต ไดแก ฮอรโมนในกลุม auxin เชน IAA, NAA และ 
2,4 D และฮอรโมนในกลุม Cytokinin ไดแก BAP, 2-ip และ  Zeatin         สําหรับอาหารที่ใชเล้ียง
โปรโตพลาสตประเภทอาหารแข็งหรืออาหารกึ่งแข็ง จําเปนตองใสวุนลงไปเพื่อใหอาหารแข็งตัว 
วุนเปนสารประกอบพวก polysaccharide ที่ไดจากสาหรายทะเล ความเขมขนของวุนที่ใชในอาหาร
แปรตามอายุของโปรโตพลาสต ระยะแรกที่แยกไดจะใชวุนความเขมขนต่ํา เชน 0.4% เมื่อเจริญเปน
แคลลัสอาจเพิ่มเปน 0.6% และเมื่อเจริญเปนตนแลวอาจใชมากถึง 1% (ประสาทพร, 2541) 

 
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและแบงตวัของโปรโตพลาสตมีดังนี ้(ประสาทพร, 2541)   
 
1.  ความเขมขนของโปรโตพลาสตในอาหาร  ถาโปรโตพลาสตมีความเขมขนสูงการแบง

เซลลคร้ังแรกจะพบไดเร็ว  แตถาความเขมขนของโปรโตพลาสตต่ํามาก ๆ จนกระทัง่  metabolite  
ที่เซลลขับออกมาภายนอกไมถึงภาวะสมดลุ   เซลลนั้นจะไมแบงตวัและตายในเวลาตอมา 

2. อาหารที่ใชเล้ียงโปรโตพลาสตตองมีการเติมสารชวยรักษาแรงดันออสโมซิสที่มีความ
เขมขนเหมาะสมกับพืชแตละชนิด    เมื่อเล้ียงโปรโตพลาสตไประยะหนึ่ง จึงคอยๆลดสารปรับ
แรงดันออสโมซิส จะชวยกระตุนการแบงตัวของเซลลได 

3.  การเก็บโปรโตพลาสตที่เล้ียงในอาหาร  ควรเก็บโปรโตพลาสตที่แยกใหม ๆ ไวในที่มี
แสงสลัว  หากนํามาใหไดรับแสงทนัทีจะทาํใหโปรโตพลาสตตายได  ดงันั้นบางครั้งตองเก็บไวใน
ที่มืด 4-7  วัน  หลังจากโปรโตพลาสตสรางผนังเซลลสมบูรณแลว  ความตองการแสงของเซลลจะ
เพิ่มขึ้นถึงระดบัปกติ  จึงนําโปรโตพลาสตไปเลี้ยงในสภาพมีแสง เมื่อโปรโตพลาสตเจริญ
พัฒนาเกดิเปนแคลลัสจึงยายไปเลี้ยงในอาหารธรรมดาสูตรชักนําใหแคลลัสเกิดการเปลี่ยนแปลง



 22

เปนยอดหรือสรางราก  โดยการปรับระดัยสารประกอบพวกฮอรโมนไดแก  auxin  และ  cytokinin  
ใหเหมาะสม 
 

รังสฤษดิ์ (2540)  กลาววา  โปรโตพลาสตมีประโยชนอยางมากในดานการปรับปรุงพันธุ
โดยเทคนิคพนัธุวิศวกรรม  เนื่องจากเปนเซลลที่ไมมีผนังเซลล  ดังนั้นจึงสามารถสอดใสสาร
พันธุกรรมหรอื organelle  จากแหลงอื่น ๆ เขาไปในโปรโตพลาสต  และสามารถแยกเซลลเดี่ยว ๆ 
ไดทันทีหลังการใหส่ิงกลายพันธุ  ขอดีของการใชโปรโตพลาสตคือ สามารถแยกไดโดยตรงใน
เซลล haploid    เมื่อเกิดการกลายพันธุในลักษณะดอย  (recessive mutation)  จะแสดงออกมาทันที
และไดเปนสายพันธุบริสุทธ  (pure clonal derived-lines) 

 
อยางไรก็ตามการเลี้ยงโปรโตพลาสตใหเจริญพัฒนาจนกระทั่งเกิดเปนตนออน มีกระบวน 

การที่ยุงยากซับซอนและใชระยะเวลานาน  (Mizuhiro et al, 2001)  สวนใหญเซลลมักจะตายตั้งแต
ชวงการแบงเซลล โดยเฉพาะอยางยิ่งโปรโตพลาสตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จได
ยากในการเลี้ยงใหเจริญพัฒนาเกิดตน มีเพยีงไมกี่ชนิดทีส่ามารถเลี้ยงใหเกิดเปนตนไดเชน พืชใน
วงศ Graminacae ไดแก Bromus inermis, ขาว (Oryza sativa) (Deka and Sen, 1976)  ขาวสาลี  ขาว
บาเลย  และขาวไรน  (Sarhan and Cesar, 1988)  และในวงศ Liliaceae เชน หนอไมฝร่ัง (Asparagus 
officinalis) (Bui-Dang-Ha and Mackenzie, 1973)  แตสําหรับพืชในวงศ Araceae ยังไมปรากฏ
รายงานการทดลอง 

 
อังสนา (2533) ไดทดลองแยกโปรโตพลาสตของขิงซึ่งเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  โดยใช

เอนไซม Cellulase Onozuka  RS 1-2 % + Macerozyme R-10 0.2-0.4 % + Pectolyase Y-23 0.1-0.2 
%  รวมกับ  CaCl2 . 2H2O  20 มก.  และ mannitol  0.3-0.5  โมลาร  พบวาไมสามารถสกัด 
โปรโตพลาสตจากใบขิงได แตสามารถสกัดไดจากเซลลแขวนลอย และเมื่อนําไปปลกูเชื้อ 
Pseudomonas solanacearum  โปรโตพลาสตจะเกิดการตายอยางเฉยีบพลัน 

 
อนุรักษ (2535) ไดแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของขาวโพด ที่เพาะเลี้ยงจากเอมบริโอ 

โดยใชเอนไซม Cellulase Onozuka R-10 2-3% กับ Macerozyme R-10 0.2% ยอยเปนระยะเวลา 5-
6 ช่ัวโมง ไดโปรโตพลาสตจํานวน 5.00×104 – 16.66 ×104 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด อายุของ
ขาวโพดที่เหมาะสมสําหรับนํามาสกัดแยกโปรโตพลาสตคือ 10-15 วนั การเลี้ยงโปรโตพลาสตใน
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อาหารเหลวสตูร KM8P  พบวามีการสรางผนังเซลลภายใน 1-2 วัน  แตไมพบการแบงเซลล และ
เซลลทั้งหมดตายภายใน 2-3  วัน 

 
เสาวรี (2539)  ไดแยกและเลีย้งโปรโตพลาสตของขาว (Oryza sativa L.  cv.  Khao Dawk 

Mali 105)  โดยใชใบจากตนกลาอายุ  5  วัน หั่นบมในสารละลาย  CPW  นาน  1  ช่ัวโมง  จากนั้น
นําใบออนยอยในสารละลายเอนไซมที่ประกอบดวย  Cellulase Onozuka RS  2 % + Macerozyme 
R10  1 % + Pectolyase Y-23 0.1 %  นาน  3  ช่ัวโมง  สามารถปลดปลอยโปรโตพลาสตออกมาได 
9.14 ×10 6  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด  เมื่อนําไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร  N6  พบการแบงเซลล
คร้ังแรกหลังการเลี้ยง  4  วัน  มีอัตราการแบงเซลล  0.0006 %  แตไมสามารถเจริญตอไปได และ
ตายในที่สุด 

 
Mizuhiro et al. (2001)  ไดทดลองแยกและเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสตของ Primulus  2 ชนิด  

ไดแก Primula malacoides และ P.  obconica  พบวาสามารถสกัดโปรโตพลาสตจากเซลล
แขวนลอยอาย ุ3-5 วันได  โดยใชสารละลายเอนไซมที่ประกอบดวย Cellulase Onozuka RS  2 % + 
Macerozyme R-10  0.5 % + Hemicellulase  0.5 %  รวมกับ เกลือแร ½ MS และกลูโคส 0.4 โมลาร  
ไดโปรโตพลาสตจํานวน  3.9 x 10 6  /กรัม  โดยมีอัตรารอดมากกวา  90 %  เมื่อนําไปเลี้ยงในอาหาร
สูตร MS  โดยวิธีเล้ียงแบบอาหารกึ่งแข็งพบวาโปรโตพลาสตหยุดแบงเซลลหลังอายุ 2 เดือน และ
ตาย  แตเมื่อเตมิ activated charcoal  ลงไปในอาหารเหลวที่ลอมรอบอาหารแข็ง  เซลลสามารถเจริญ
พัฒนาตอไปได  และพบวาการใช  2,4-D  5  มก./ล. + zeatin  0.1  มก./ล.  สามารถชักนําใหเกดิ
โคโลนีไดมากที่สุด  ไดตนออนที่เจริญพัฒนาขึ้นมาจากโปรโตพลาสตจํานวน  26  ตน   

 
Phansiri et al.  (2001)  รายงานวาประสบความสําเร็จในการแยกโปรโตพลาสตของปอสา

สายพันธุไทย (Broussonetia papyrifera (L.) Vent.) และเลี้ยงโปรโตพลาสตไดสําเร็จ โดยการแยก
โปรโตพลาสตจากใบ อายุ 14-21 วัน  โดยใชเอนไซมผสมที่ประกอบดวย Cellulase Onozuka R-10  
2 % +  Pectolyase  Y-23  0.2 %  รวมกับ CaCl2  2.5 มิลลิโมลาร  และ mannitol 0.5 โมลาร  ปรับ pH 
5.6 แชและเขยาโดยใชความเร็วรอบ 40 รอบ/นาที ในที่มดืเปนเวลา  3  ช่ัวโมง  สามารถปลดปลอย
โปรโตพลาสตออกมาได  2.4 x 10 6  โปรโตพลาสต/มิลลิกรัม  นําโปรโตพลาสตไปเลี้ยงในอาหาร
สูตร K8 โดยวธีิ agarose bead culture ที่เททับดวยอาหารเหลวสูตรเดยีวกันเลี้ยงในที่มดื 1  สัปดาห
และเลี้ยงในทีส่ลัว 1  สัปดาห  จากนั้นยายไปเลี้ยงในที่มแีสง  เมื่อเกิดแคลลัสจึงยายไปเลี้ยงใน
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อาหารสูตร MS พบวาสามารถเลี้ยงใหโปรโตพลาสตเจริญจนกระทั่งเกิดตนออนภายในระยะเวลา
ประมาณ  6-7  เดือน 

5. การหลอมรวมโปรโตพลาสต 
 

เทคนิคการหลอมรวมโปรโตพลาสต (protoplast fusion)  หรือ somatic hybridization  เปน
การผสมพันธุพืชวิธีหนึ่งทีเ่ปนประโยชนอยางยิ่งในกรณีที่การผสมพนัธุโดยใชเพศเปนไปไดยาก  
หลังการรวมแลวเซลลที่ได (heterocaryons) จะประกอบดวยนิวเคลียสของพืช  2  ชนิด อยูภายใน
ไซโตพลาสซึมเดียวกัน  การรวมนิวเคลียสเขาดวยกันนีเ้ปนผลใหเกดิเซลลลูกผสม (somatic hybrid 
cell)  แลวสรางผนังเซลลขึ้นมาใหม และพฒันาเปนตนสมบูรณผานกระบวนการ  embryogenesis 
และ/หรือ organogenesis  ไดเชนเดยีวกับเซลลปกติ  ขอดีของการรวมโปรโตพลาสตไมเพียงแตเปด
โอกาสใหสามารถผสมพันธุระหวางพืชตางชนิดหรือตางสกุลซ่ึงไมสามารถกระทําไดงายโดยวิธี
ผสมพันธุแบบปกติแลว ยังเปดโอกาสใหมกีารเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในพืชที่ขยายพันธุโดย
สวนทางดานลําตน (vegetatively propagated crops)  หรือในพืชที่เกสรตัวผูเปนหมนั  กึ่งเปนหมนั  
และในพืชที่มอีายุยาวนาน (รังสฤษดิ์, 2540) 

 
รังสฤษดิ์ (2540) กลาววา  วธีิการรวมโปรโตพลาสตที่นิยมใชมี  2  วิธี  คือการใชสารเคมี

ไดแก Polyethylene Glycol (PEG) และการกระตุนดวยไฟฟา (electroporation)   สําหรับการกระตุน
ดวยไฟฟามี  2  ขั้นตอน  ดังนี้ 

1. ใชสนามไฟฟากระตุนใหโปรโตพลาสตมาเรียงตัวชิดในแนวเดยีวกัน  โดยใชความตาง
ศักยไฟฟา 1-10 kv/cm  ขึ้นกบัชนิดของโปรโตพลาสต 

2. ยิงกระแสอนุภาคอิเลคตรอนใหผานทะลุโปรโตพลาสตที่เรียงตัวชิดในแนวเดยีวกัน  ซ่ึง
จะทําใหเซลลเมมเบรนของโปรโตพลาสตฉีกขาดและโปรโตพลาสตไหลเขาไปรวมกันได  เมื่อ
เซลลเมมเบรนมีการเชื่อมติดกันใหมจะเกดิเปนโปรโตพลาสตลูกผสมขึ้น 

 
Durieu and Ochatt (2000)  ไดทดลองแยกโปรโตพลาสตจากใบออนปลอดเชื้อของถั่ว pea 

(Pisum sativum)  และ grass pea (Lathyrus sativus) นํามารวมโปรโตพลาสตโดยใช  2  วิธีคือการ
ใชกระแสไฟฟา และสารละลาย PEG  พบวาวิธีการใชสารละลาย PEG 6000  30 %  เปนวิธีที่ดีที่สุด
โดยทําใหเกดิโปรโตพลาสตลูกผสม (heterocaryon)  มากกวาการใชกระแสไฟฟา  20 %  อยางไรก็
ตามยังไมมีรายงานความสําเร็จในการเลีย้งโปรโตพลาสตลูกผสมใหเจริญพัฒนาเกิดตนได 
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Collonnier et al.  (2001)  ไดทดลองแยกและรวมโปรโตพลาสตของมะเขือโดยการผสม
ขามชนิด  (Interspecific fusion)  ระหวาง  Solanum melongena L. และ  Solanum aethiopicum L.  
พบวาสามารถแยกโปรโตพลาสตจากใบมะเขือไดโดยใชสารละลายเอนไซมที่ประกอบดวย 
Cellulase Onozuka RS  0.5 % + Macerozyme R-10  0.5 % รวมกับ  Mannitol  0.5  โมลาร  และ 
CPW salts ไดโปรโตพลาสตจํานวน 4 x 10 6 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด และเมือ่นํามารวมโป
รโตพลาสตโดยใชกระแสไฟฟาสลับ 230  โวลต/ซม.  15 วินาที และไฟฟากระแสตรง  1250 โวลต/
ซม. 45  ไมโครวินาที  ไดโปรโตพลาสตลูกผสมในอัตรา  10-20  %  นํามาเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร 
KM8P  จนกระทั่งเกดิแคลลัสจึงยายไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS  พบวาสามารถเลี้ยงให 
โปรโตพลาสตเจริญพัฒนาเกิดแคลลัสภายใน  2  สัปดาห  โดยลูกผสมมีการเจริญดกีวาพนัธุพอแม  
หลังจากยายแคลลัสลงปลูกในอาหารสูตรชักนําใหเกดิยอด  5  สัปดาห  พบวาแคลลสั  9  %  
สามารถเจริญพัฒนาเกดิยอด  เมื่อตรวจสอบโครโมโซมลูกผสมพบวามีโครโมโซมเปน tetraploid 
และสามารถตรวจสอบยนืยนัลูกผสมไดโดยวิธีวิเคราะห RAPD ลูกผสมที่ไดมีลักษณะทางสณัฐาน
วิทยารวมกันระหวางพันธุพอและแม 

 
Mizuhiro et al.  (2001)  พบวาการผสมขามชนิดโดยการหลอมรวมโปรโตพลาสตที่สกัด

จากใบ และเซลลแขวนลอยของ  Primulus  2  ชนิด  ไดแก  Primula malacoides  และ P. obconica  
โดยการใชกระแสไฟฟา และเลี้ยงในอาหารสูตร MS  โดยวิธีฝงในอาหารวุนแลวเททบัดวยอาหาร
เหลว เมื่อเกิดแคลลัสจึงยายไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร MS  สามารถเลี้ยงใหโปรโตพลาสตลูกผสม
เจริญพัฒนาจนกระทั่งเกิดตนได  โดยใชระยะเวลา  15-45  เดือน  อยางไรก็ตามลูกผสมที่ไดมีรากที่
ออนแอ การตรวจสอบโครโมโซมจึงไมเปนผล  แตสามารถยืนยันลูกผสมไดโดยวิธีวเิคราะห 
RAPD 
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อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 
 

1. พรรณไมน้าํทดลอง ไดแก พรรณไมน้าํในวงศ Araceae ชนิด  Anubias  nana,  Anubias 
congensis  และ Cryptocoryne  wendtii  

2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดแก เครื่องชั่งไฟฟาชนิดสอง
ตําแหนง (Mettler Toledo PB 3002, Switzerland) เครื่องชั่งไฟฟาชนดิสี่ตําแหนง (Mettler Toledo 
AG 475, Switzerland) เครื่องวัดความเปนกรด - ดาง (Consort C830, Belgium)  หมอนึ่งฆาเชื้อ
ความดันสูง (Hirayama HA 300 M, Japan) กลองจุลทรรศแบบ 3 มิติ  (Olympus Stereomicroscope 
SZX7)  ตูปลอดเชื้อ (Holten HB 2448, Germany) ตูอบความรอนแหง (Binder ED 53, Germany)  
เตาอบไมโครเวฟ  (Turbora TRX-2590, Thailand)  เตาอุนความรอนและเครื่องคน  (Framo®-
Gerätetechnik M21/1, Germany)  อุปกรณเครื่องแกว และมีดผาตัด 

3. สารเคมีที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื ไดแก สารฟอกฆาเชื้อไดแก เอธิลแอลกอฮอล 
50% sodiumhypochlorite (NaOCL) สารลดแรงตึงผิว (tween-20)  อาหารสังเคราะหสูตร MS 
(Murashige and Skoog, 1962) และสูตร K8P (Kao and Michayluk, 1975) และสารควบคุมการ
เจริญเติบโต ไดแก BA, Zeatin, NAA และ 2,4-D 

4. หองแยกเนือ้เยื่อ  ฆาเชื้อโดยใชแสงอัลตราไวโอเลต 
5. หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ควบคุมอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส  มีช้ันเลี้ยงเนื้อเยื่อติดหลอด 

ฟลูออเรสเซนใหความสวางประมาณ  3,000  ลักซ  และควบคุมเวลาปด-เปดไฟอัตโนมัติ 
6. เครื่องมือที่ใชชักนําใหเกดิการกลายพนัธุ ไดแก เครื่องฉายรังสีแกมมา Gamma Irradiator 

Mark I ใชธาตุซีเซียม 137 (Cs 137) เปนแหลงกําเนิดรังสแีกมมา  
7. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการสกัดโปรโตพลาสต ไดแก เครื่องเขยา (Labnet Shaker 

40, USA) เครื่องปนแยกสาร (Jouan S.A. BR4i, France) ตะเกยีงบุนเสน (bunsen burner) มีดผาตัด 
ใบมีดโกน nylon mesh ขนาด 40 และ 60 ไมครอน ปากคีบปลายแหลม(tweezer) เครื่องกรอง
แบคทีเรีย (Satorius, pore size 0.2 µm)  pasteur pipette และอุปกรณเครือ่งแกว 

8. สารเคมีที่ใชในการสกัดโปรโตพลาสต ไดแก Cellulase RS (Yakult Co. Ltd., Japan), 
Cellulase R-10 (Yakult Co. Ltd., Japan), Macerozyme R-10 (Yakult Co. Ltd., Japan), Pectolyase 
Y-23 (Seishin Co. Ltd., Japan), และสารปรับแรงดันออสโมซิส (Mannitol, sucrose, glucose) 
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9.  เครื่องหลอมรวมโปรโตพลาสตดวยกระแสไฟฟา (BTX Electro cell manipulator ECM 
200, USA)  

10.  เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบโปรโตพลาสต ไดแก กลองจุลทรรศนชนิดหวักลับ 
(Nikon ECLIPSE TE 300, Japan) และ Haemocytometer (HBG, Germany) 

11.  เครื่องมือและสารเคมีที่ใชในการตรวจสอบโครโมโซม เชน สไลด เครื่องอุนสไลด 
(Memmert, Germany)  สียอมโครโมโซม และกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูง (Nikon ECLIPSE TE 
300, Japan)  

12.  เครื่องมือและสารเคมีที่ใชในการวิเคราะหดเีอ็นเอ โดยวิธี Amplified Fragment Length 
Polymorphism ไดแก เครื่อง DNA thermal cycler  เครื่อง electrophoresis  อางควบคุมอุณหภูมิ
อุปกรณในการยอม อุปกรณถายรูป สารเคมีที่ใชสกัด DNA เอนไซม primer และ polyacrylamide 
gel 

 
วิธีการ 

 
1.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Anubius nana Engler 
 

1.1 การวางแผนการทดลอง 
 
      วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล  (5×2  factorial experiment in completely 

randomized design) ตามวิธีใน  Spector (1993)  ศึกษาอทิธิพลของปจจัย  2  ปจจัย ปจจัยAไดแก
สารควบคุมการเจริญ เติบโตของพืชในกลุมไซโตไคนิน 2 ชนิดคือ  BA  หรือ  kinetin ในระดบั
ความเขมขนตางกัน 5 ระดับ คือ 0, 2, 4, 8 และ 16 ไมโครโมลาร (µM) และปจจยัBไดแกสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุมออกซิน คือ  NAA ระดับความเขมขนตางกัน 2 ระดับ คือ 0 
และ 1 µM ที่มีผลตอการเพิ่มปริมาณตนออนของอนูเบียส ไดแกการกระตุนใหเกิดยอดจํานวนมาก 
และการเกิดรากในสภาพปลอดเชื้อ แตละชุดการทดลอง (treatment combination) มี 10 ซํ้า 
(replication) ตามแผนผังการทดลอง ดังนี ้
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ปจจัย B  ปจจัย A      BA หรือ kinetin (µM) 
NAA (µM) 0 2 4 8 16 

 
0 
 
1 
 

 
a1b1 

 

a1b2 

 
a2b1 

 

a2b2 

 
a3b1 

 

a3b2 

 
a4b1 

 

a4b2 

 
a5b1 

 

a5b2 

 
 

1.2 การเตรียมตนออนปลอดเชื้อจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนปลายยอดของอนูเบียส   
 

      คัดเลือกตนพันธุอนูเบยีสที่มีลักษณะสมบูรณแข็งแรง นํามาปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชํา
แบบปดดวยระบบปลูกแบบไรดิน โดยใชแรใยหิน (rock wool) เปนวสัดุปลูก  เล้ียงจนกระทั่งแตก
หนอเกดิยอดใหม จึงตัดชิน้สวนยอดที่เจริญขึ้นมา จํานวน  50  ยอด  นํามาลางใหสะอาดดวยน้ําไหล
ผาน  จากนัน้นําไปฟอกฆาเชื้อที่ผิวโดยการแช และเขยาในเอธิลแอลกอฮอล  (ethanol)  70 %  เปน
เวลา  1  นาที  ลางดวยน้ํากลัน่ที่นึ่งฆาเชื้อแลว  3  คร้ัง  ฟอกฆาเชื้อดวยสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรด  (sodium hypochloride)  2 % หยดสารจับใบ (surfactant) ไดแก Tween-20 จํานวน 1 
หยด/100  มล.  แช และเขยานาน  10  นาที  ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว  3  คร้ัง คร้ังละ 5 นาที  
นําไปฟอกฆาเชื้ออีกครั้งดวยโซเดียมไฮโปคลอไรด 1 %  หยดสารจับใบ Tween-20 จํานวน 1 
หยด/100 มิลลิลิตร  แชและเขยานาน  5  นาที  ลางดวยน้าํกลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว  3  คร้ัง 

 
นําชิ้นสวนยอดที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลว มาตัดสวนปลายยอดขนาด  3  มิลลิเมตร  

ปลูกลงในขวดเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS (ตารางผนวก 1) เติมวุนในอัตรา 0.7% 
และ  BA 4 ไมโครโมลาร โดยปลูกขวดละ  1  ยอด  จํานวน  50  ขวด เล้ียงในหองเล้ียงเนื้อเยื่อที่
ควบคุมอุณหภมูิ 25±2  องศาเซลเซียส  ความเขมแสงประมาณ  2,500  ลักซ (lux)  ชวงเวลาใหแสง  
16  ช่ัวโมง / วนั โดยใหแสงระหวางเวลา 5.00–21.00 น.  เล้ียงเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ตรวจสอบ
จํานวนชิ้นเนื้อเยื่อที่รอดตาย และไมปนเปอนเชื้อจุลินทรีย  เมื่อช้ินเนื้อเยือ่เจริญพัฒนาเกิดตนออน  
แตกยอดใหม  จึงทําการตัดแบงชิ้นเนื้อเยื่อลงปลูกในอาหารขวดใหมเพื่อเพิ่มปริมาณ จนกระทั่ง
เพียงพอสําหรับนําไปใชในการทดลอง  
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1.3 การศึกษาอิทธิพลของ BA,  kinetin และ NAA  ท่ีมีตอการชักนําใหอนูเบียสเกิดยอด
และรากในสภาพปลอดเชื้อ  

 
นําตนออนปลอดเชื้ออายุ  1  เดือน ของอนูเบียสมาตัดแยกชิ้นสวนยอด ปลูกลงบน

อาหารกึ่งแข็งสูตร  MS  ซ่ึงประกอบดวยสารควบคุมการเจริญเติบโตชนิด และปริมาณตางๆ กัน
โดยทดลองใช BA หรือ kinetin รวมกับ NAA  ตามที่กําหนดในแผนการทดลองขอ 1  ปลูกชิ้นสวน
ยอดลงขวดละ  1  ยอด  แตละชุดการทดลอง  มี  10  ซํ้า  ทดลองเลี้ยงเปนระยะเวลา  6  สัปดาห  
ตรวจสอบการเจริญพัฒนา และบันทึกผลการทดลองดังนี ้

1.3.1  ตรวจสอบอัตรารอด 

1.3.2  นับจํานวนยอด  
1.3.3  นับจํานวนราก 
 

1.4 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลจํานวนยอด จํานวนรากที่เกิดขึ้น และอัตรารอด ไปวิเคราะหความแปรปรวน  
(Analysis of Variance)  และเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี  Tukey’ s test  ดวย
โปรแกรม  SPSS for window version  11.0  สําหรับขอมูลที่มีการกระจายแบบไมปกติ จะทําการ
แปลงขอมูลเพื่อใหมีการกระจายแบบปกติ (normal distribution) กอนนาํไปวิเคราะหความ
แปรปรวน โดยวิธี logarithmic transformation  และ square root transformation  ตามวิธีใน Zar  
(1984)  

 
1.5 การนําตนออนอนูเบียสท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ออกปลูกทดสอบในเรือนเพาะชํา 
 

นําตนออนอนเูบียสที่ไดจากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ออกปลูกทดสอบในเรือนเพาะชํา 
เพื่อศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโต และการรอดชีวิตของตนออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเมื่อนําออกปลูกในสภาพแวดลอมนอกหองปฏิบตัิการ โดยการเตรียมตนออน อนูเบียส อายุ  
6 สัปดาห  ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารกึ่งแขง็สูตร MS ที่มี BA 8 ไมโครโมลาร จํานวน  
100  ตน  ทําการชั่งน้ําหนัก วัดความสูง และนับจํานวนใบเริ่มตน   กอนนําไปปลูกทดสอบในเรือน
เพาะชําแบบปด (greenhouse) ที่ควบคุมความชื้นสัมพัทธ 80–90%  อุณหภูมิ  30–35  องศาเซลเซียส  
ความเขมของแสงในชวงเวลากลางวัน   2000-3000  ลักซ  ใชวิธีปลูกแบบไรดิน  โดยเลี้ยงในราง
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ปลูกระบบ hydroponics ใชแรใยหินเปนวสัดุปลูกในกระถางขนาดเลก็ (hydroponic pots) ให
สารละลายธาตุอาหารแบบหมุนเวียนในระบบ NFT (nutrient film technique)  ตามวธีิในอิทธิสุนทร 
(2544) ไดแก การปลูกในรางปลูกพืชใหรากแชอยูในสารละลาย สารละลายธาตุอาหารจะไหลเปน
ฟลมบางๆ ผานรากพืช โดยมีปมดูดสารละลายใหไหลผานรางและรากพืช แลวเวยีนกลับมายังถัง
เก็บสารละลาย ใหสารละลายธาตุอาหารสูตร Coic-Lesaint (ดัดแปลง) (ตารางผนวก 2) อัตราความ
เขมขน 1.2 มิลลิซีเมนต/ซม. (mS/cm) เล้ียงเปนระยะเวลา  90 วัน ตรวจสอบการเจริญเติบโตโดย
การชั่งน้ําหนกั วัดความสูงของตน นับจํานวนใบ และตรวจสอบอัตรารอด เมื่อส้ินสุดการทดลอง 

 
2.  การปรับปรุงพันธุอนูเบยีสโดยการฉายรังส ี
 

2.1  การเตรียมตนออนปลอดเชื้อของ Anubias  nana และ  Anubias congensis 
 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Anubias  nana และ  Anubias congensis โดยการนําชิน้สวนยอดที่

ปลอดเชื้อของอนูเบียสเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962)  ที่
ประกอบดวย BA 8 ไมโครโมลาร น้ําตาลซูโครส (sucrose) 30 กรัม/ลิตร และเจลไรท (gelrite, 
Sigma, USA) 1.6 กรัม/ลิตร  เล้ียงในหองเล้ียงเนื้อเยื่อที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±2  องศาเซลเซียส  ความ
เขมแสงประมาณ  2500  ลักซ (lux)  ชวงเวลาใหแสง  16  ช่ัวโมง/วัน โดยใหแสงระหวางเวลา 5.00 
–21.00 น.  ตัดแยกตนออนปลอดเชื้อที่ไดลงเล้ียงในอาหารสูตรเดิมทุกๆ 6 สัปดาห จนกระทั่งไดตน
ออน ปริมาณมากเพียงพอสําหรับใชในการทดลองตอไปนี้ 
 

2.2 การศึกษาปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ  
 

ทดสอบความไวตอรังสีหรืออัตรารังสีที่เหมาะสมในการกอใหเกิดการกลายพันธุ
ของอนูเบียสแตละชนิด โดยการวางแผนการทดลองแบบสุมตลอดมี 6 ชุดการทดลอง (treatment) 
ชุดการทดลองละ 30 ซํ้า (replication)  นําตนออนอนูเบยีสในสภาพปลอดเชื้ออายุ 1 เดือน มาฉาย
รังสีแกมมาดวยเครื่อง Gamma Irradiator Mark I ใชธาตุซีเซียม 137 (Cs 137) เปนแหลงกําเนิดรังสี
แกมมาในการฉายรังสี โดยการฉายรงัสีแบบเฉียบพลันในปริมาณตางๆ กัน 7 ระดับคือ 0 (ชุด
ควบคุม)  20 40 60 80 100 และ 120 เกรย (Gray, Gy)  หลังจากฉายรังสีแลวนํามาตัดแบงชิ้นสวน
ยอดลงปลูกถายในอาหารสูตรเดิม ขวดละ 2 ยอด ชุดการทดลองละ 30 ซํ้า เล้ียงในหองเพาะเลี้ยง
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เนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเขมแสง 2500 ลักซ ระยะเวลาใหแสง 16 ช่ัวโมง/วัน 
ระยะเวลาเลี้ยง 8 สัปดาห ตรวจสอบผลดังตอไปนี ้
 

1. วัดความสูงของตน 
2. นับจํานวนยอด 
3. วัดขนาดใบไดแกความกวางและความยาวของใบ 
4. นับจํานวนราก และวัดความยาวของรากที่ยาวที่สุด (Saborio et al., 2004)  
5. วัดความยาวของปากใบ ดวยกลองจุลทรรศนกําลังขยายสูงที่มี Micrometer และ

บันทึกภาพ 
6. นบัจํานวนความมีชีวิต  

 
นําขอมูลความสูงของตน มาคํานวณเปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง (% Growth 

reduction) และคํานวณ GR 30 และ GR 50จากสมการถดถอยเชิงเสน (Linear regression) ตามวิธีใน 
Constantin et al. (1967) ดวยโปรแกรม SPSS for windows version 11.0 

 
คํานวณเปอรเซ็นตจํานวนยอด ขนาดใบ จาํนวนราก ความยาวราก และความยาวของ

ปากใบโดยเปรียบเทียบกับชดุควบคุม (Saborio et al., 2004) วิเคราะหผลการทดลองโดยการ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี 
Tukey’s test ดวยโปรแกรม SPSS for windows version 11.0 
  

 2.3 การคัดเลือกลักษณะกลายพันธุ 
 

2.3.1 การคัดเลือกพันธุกลายในสภาพปลอดเชื้อ 
 

จากผลการทดลองในขอ 2.2  ที่พบวา GR 30 สําหรับ Anubias  nana และ  
Anubias congensis เทากับ 34.56 และ 28.30 เกรย ตามลําดับ ดังนั้นจึงนาํตนออนอนูเบียส  Anubias  
nana และ  Anubias congensis ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อไปฉายรังสีแกมมาในระดับ 0-GR 30 ซ่ึง
เปนระดับรังสทีี่เหมาะสมสําหรับการชักนําใหอนูเบยีสเกดิการกลายไดแกการฉายรังสี A. nana  0  5  
10  20  30 และ 40 เกรย และฉายรังสี A. congensis 0  5  10  20  และ 30 เกรย จากนัน้นํามาตัดแบง
ช้ินสวนยอดลงปลูกในอาหารสูตร MS ที่มี BA 8 ไมโครโมล โดยแยกเลี้ยงขวดละ 2 ยอด อัตรารังสี
ละ 30 ขวด เปนรุน M1V1 เล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห ทําการตรวจสอบการเจริญเตบิโตไดแก
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ความสูงของตน จํานวนยอด จํานวนใบ ความกวางของใบ ความยาวของใบ จํานวนราก ความยาว
ราก และจํานวนความมีชีวิต  นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s test ดวยโปรแกรม SPSS for windows 
version 11.0 

 
จากนั้นนําตน M1V1 ไปตัดแยกลงเลี้ยงในขวดใหม เมื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกิดตน

ใหมเรียกวา M1V2 ขยายตน M1V2 ไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนเกิดตนใหมเรียกวา M1V3 ในระหวางการ
เพาะเลี้ยงจะทาํการตรวจสอบการกลายไดแกการเปลีย่นแปลงรูปทรงของตน ขนาดตน ลักษณะของ
ใบ ขนาดของใบ สีของใบและเสนใบ ขนาด และสีของกานใบ ตลอดจนการเกิดใบดาง ทําการตัด
แยกชิน้เนื้อเยือ่สวนที่เกดิการกลายจากตนเดิม นําไปปลูกลงขวดใหม จนกระทั่งเกิดลักษณะการ
กลายทั้งตน จงึทําการเพิ่มปริมาณในขวดทดลองโดยการตัดแยกชิ้นสวนยอดลงปลูกในขวดใหม
ทุกๆ 6 สัปดาห จนกระทั่งไดตน M1V6 ทําการตรวจสอบการกลาย และนําออกไปทดลองปลูกใน
เรือนเพาะชํา 

 
2.4  การตรวจสอบพันธุกลาย 

 
2.4.1 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

 
นําตนออนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เกิดการกลายแตละลักษณะ มาตรวจสอบ

การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางสัณฐานวิทยา เปรยีบเทียบกับตนปกติ ตาม Mühlberg (1982)  
Jame (1986) Allgayer and Teton (1986) Scheurmann (1993) และ Cook (1996)  และ โดยศกึษา
ลักษณะแตละ  10  ซํ้าไดแกรูปทรงของตน ขนาดตน รูปทรงของใบ ขนาดของใบ สีของใบและเสน
ใบ ขนาด และสีของกานใบ การเกิดใบดาง ตรวจสอบขนาดและรูปรางของเซลลปากใบ นําขอมูล
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance)  และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย
วิธี Tukey’s test  ดวยโปรแกรม  SPSS for window version 11.0 

 
2.4.2 การตรวจสอบโครโมโซม 

 
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมของพันธุกลายที่ไดจากการฉายรังสี 

เปรียบเทียบกบัพันธุปกต ิโดยการตดัปลายรากของตนอนูเบียสที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุน 
M1V6 อายุ 6 สัปดาห ไปศกึษาจํานวนโครโมโซมตามวิธีใน Mizuhiro et al. (2001) โดยการแชปลาย
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รากในสารละลายโคลซิซิน (colchicine) 0.05% เปนเวลา 3 ช่ัวโมงที่อุณหภูมิ 16-18 องศาเซลเซียส 
ตรึงเซลลใน Carnoy’s solution (ethanol : glacial acetic acid = 3:1) ที่อุณหภูมิหองเปนเวลามากกวา 
1 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปแชในสารละลายเอนไซมที่ประกอบดวย Cellulase Onozuka RS 4% + 
Pectolyase Y-23 2% เปนเวลา 25 นาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ยอมดวยสี aceto-orcein  ตรวจ
นับจํานวนโครโมโซมของเซลลที่อยูในระยะ metaphase ดวยกลองจุลทรรศน โดยตรวจสอบ  
metaphase cells ของพรรณไมน้ําแตละชนดิจํานวน 20 เซลล (Abbott and Povey, 1994) และ
บันทึกภาพ  

 
2.4.3 การวิเคราะหดีเอ็นเอของพนัธุกลาย 

 
คัดเลือกตนที่เกิดการกลายพนัธุจากการทดลองที่ 2  นํามาตรวจวเิคราะหความ

แปรปรวนของยีน เปรียบเทยีบกับตนปกตทิี่ไมผานการฉายรังสี ทําการสกัดดีเอ็นเอโดยวิธี DNA 
Trap (DNATEC, Cat No. 100-1009) (หองปฏิบัติการดีเอ็นเทคโนโลย ีศูนยพันธวุิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ, 2549) จากนั้นนํามาวิเคราะห โดยเทคนิค AFLP  ดังนี ้

การเตรียม ดีเอ็นเอตนแบบ (DNA Template) 
 

1. Digestion : ใช genomic DNA ของตัวอยางพรรณไมน้ํา ประมาณ 200-500 
นาโนกรัม นํามาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะ 2 ชนิดคือ EcoRI และ MseI  โดยใชจํานวน 10 unit / 
เอนไซม ในบฟัเฟอร A (Boehringer Mannheim: Roche) (33 mM Tris-HCl  pH 7.5, 10 mM KCl, 
0.5mM DTT) ในปริมาตร 25 ไมโครลิตร นาํไปบมที่อุณหภูม ิ37 oC นาน 3 ช่ัวโมง  แบง DNA ที่
ผานการตัดแลว จํานวน 10 ไมโครลิตร ไปตรวจดวูามีการตัดที่สมบูรณหรือไมโดยใช 1% agarose 
gel electrophoresis  

2. Ligation : นําดีเอ็นเอที่ตดัสมบูรณแลว (เหลือปริมาตร 15 ไมโครลิตร) มาตอ
ดวย Adapter ที่มีลําดับเบสตรงกับลําดับเบสของตําแหนงตัดของเอนไซมตัดจําเพาะทั้งสองชนิด  
โดยการเติม 10 µl ของสารที่ประกอบดวย 7.5 pmol EcoRI-adapter, 75 pmol MseI-adapter, 1.2 
mM ATP, 1X ligase buffer, 1.2 mM ATPและ เอนไซม T4- DNA ligase 1.2 unit  จากนั้นจึงนําไป
นาํไปบมที่อุณหภูม ิ37 oC นาน 3 ช่ัวโมง เมื่อครบกําหนดเวลา นําดีเอน็เอดังกลาวมาเจอืจางดวย 
dH2O ประมาณ 10 เทา  เพื่อใชเปน ดีเอ็นเอตนแบบ (DNA  template) ในการเพิ่มปรมิาณชิ้นสวนดี
เอ็นเอที่ตองการโดยใช คูไพรเมอร ( primer) ตางๆ  
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การเพิ่มปริมาณชิ้นสวน DNA ท่ีตองการ 
  

1. Preselective : ทําการคัดเลือกรอบแรกโดยใช primer ที่มีลําดับเบสเหมือนชุด
แรกแตมกีารเพิ่มเบสตางๆ ที่ใชในการคัดเลือกเขาที่ปลาย 3/ อีก 1 เบส ไดแก EcoRI+A และ MseI + 
C  นําดีเอ็นเอตนแบบ มาทําการเพิ่มปริมาณ โดยมี PCR condition ดังนี ้: ในปฏิกิริยาการเพิ่ม
ปริมาณชิ้นสวนดีเอ็นเอที่ตองการนั้นจะประกอบไปดวย DNA ที่เจือจางแลว 3 µl, ไพรเมอร 
(forward&reward) สายละ 0.25 M, 1X Taq buffer, 1.5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, และเอนไซม 
Taq DNA polymerase 0.3 unit  ในปริมาตรทั้งหมด 10 µl เมื่อผสมองคประกอบตางๆเขาดวยกัน
แลว จึงนําไปใสในเครื่องควบคุมอุณหภูม ิ(GeneAmpR PCR System 9700 (Applied Biosystem) ซ่ึง
มีอุณหภูมิตางๆ ดังนี้คือ 
            50 oC 5 นาที 

          94 oC 3 นาที 
            94 oC 30 วินาท ี
            56 oC     1 นาที  24 รอบ 
            72 oC 1 นาที 
            72 oC 5 นาที 
 
เมื่อเสร็จสิ้นปฏิกิริยา  PCR ใหนํา PCR product ที่ไดมาเจือจางดวย dH2O 10 เทา แลวจึงเก็บไวเปน 
DNA template สําหรับขั้นตอนตอไป 
 

2. Selective :   เปนการทํา PCR ที่ใหผลผลิตดีเอ็นเอที่จาํเพาะยิ่งขึ้น โดยการใช 
primer ที่มีการเพิ่มเบสตางๆเขาที่ปลาย 3/ อีก 3 เบส ไดแก Eco RI+ 3 เบส- MseI+3 เบส โดยใช
จํานวนไพรเมอรทั้งหมด 10 คูไพรเมอร ไดแก 

 
AAC-ACC  ACC-CAC  - AGC-CAG 
ACC-ACC  ACC-CAG  - AGG-CAC 

    AAC-CAC ACA-CTA 
    AAC-CAG AGC-CAC 
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ในปฏิกิริยาการเพิ่มปริมาณชิน้สวนดเีอ็นเอที่ตองการนั้นจะประกอบไป
ดวยดีเอ็นเอที่เจือจางแลว จากขั้นตอนที ่ 1ปริมาตร 2 µl, ไพรเมอร (forward&reward) สายละ 0.25 
µM, 1X Taq buffer, 1.5 mM MgCl2, 200 µM dNTPs, และเอนไซม Taq DNA polymerase 0.3 unit  
ในปริมาตรทั้งหมด 10 µl เมื่อผสมองคประกอบตางๆเขาดวยกันแลว จึงนําไปใสในเครื่องควบคมุ
อุณหภูม ิ(GeneAmpR PCR System 9700 (Applied Biosystem) ซ่ึงมีอุณหภูมิตางๆ ดังนี้คือ 

 
94 oC 30 วินาท ี
65  oC 30 วินาท ี      9 รอบ โดยลด Annealing Temperature ลง  
72 oC 1 นาที                    1 oC ทุกรอบ 

   94 oC 30 วินาท ี
   56 oC     30 วนิาที      30 รอบ 
   72 oC   1 นาที 
   4 oC      hold  
 

หลังเสร็จสิ้นปฏิกิริยา หยดุปฏิกิริยาดวย 5 µl Loading buffer (10 mM EDTA (pH 8.0), 
98% formamide, Bromphenol Blue & Xylenecyanol) จากนั้นนําผลิตผลที่ไดมาทําการแยกโดยผาน 
4.5 % denatured polyacrylamide gel electrophoresis  แลวยอมดวยวธีิ silver staining ตามวิธีใน 
Bassam et al. (1990) และถายภาพแผนเจล   

 
การวิเคราะหผล 
 
ทําการใหคะแนนแถบดีเอน็เอที่ปรากฏในแผนเจล เปรียบเทียบกนัระหวาง

ตัวอยางพรรณไมน้ํา ทั้ง 11 ตัวอยางในตําแหนงเดยีวกัน ถาปรากฏแถบดีเอ็นเอ ใหคะแนน 1 ถาไม
ปรากฏแถบดีเอ็นเอ ใหคะแนน 0  โดยจะเลือกใหคะแนนเฉพาะแถบดเีอ็นเอที่เหน็ชดัเจน นําผลการ
ใหคะแนนแถบดีเอ็นเอดังกลาวไปวิเคราะหความแตกตางของดีเอ็นเอ หาความสัมพนัธระหวาง
ตัวอยางพรรณไมน้ํา ทั้ง 11 ตัวอยาง ดวยโปรแกรม NTSYSpc for Windows Version 2.01e  
รายงานผลเปนแผนภมูิตนไม (Phylogenetic tree) แสดงความสัมพันธของแตละตัวอยาง  
 

2.5 การนําตนออนท่ีไดจากการฉายรงัสีออกปลูกทดสอบในเรือนเพาะชาํ 
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นําตนออนที่เกิดการกลายแตละลักษณะ และตนออนที่ไมฉายรังสี จํานวนอยางละ 30 
ตน ไปปรับสภาพในเรือนเพาะชําเปนเวลา 1 สัปดาห จึงเอาออกจากขวดนําลงปลูกในตะกราขนาด
เล็ก ทดลองปลูกในระบบไรดิน โดยเลีย้งในรางปลูก จํานวน 3 ชุด (3 ซํ้า) ซํ้าละ 10 ตน ให
สารละลายธาตุอาหารสูตร Coic-Lesaint (ดัดแปลง) ตามตารางผนวกที ่2 เล้ียงเปนระยะเวลา 6 
เดือน ทําการตรวจสอบดังตอไปนี ้

2.5.1 ตรวจสอบอัตราการเจริญเติบโต โดยการวดัความสูงของตน วัดขนาดของใบ 
นับจํานวนใบ จํานวนยอด จาํนวนราก และความยาวราก 

2.5.2  ตรวจสอบอัตรารอด 
 

นําขอมูลการเจริญเติบโต และอัตรารอดมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s test ดวยโปรแกรม  SPSS for window 
version 11.0 
 
3.  การแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสต  A. nana 
 

3.1  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแยกโปรโตพลาสต 
      

3.1.1 ชนิดและปริมาณเอนไซม 
  

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely  Randomized Design) นําใบ
ออนของอนูเบยีส จากตนออนปลอดเชื้ออายุ 6 สัปดาห ปริมาณ 1 กรัม หั่นตามขวาง บมใน
สารละลายสําหรับลาง (washing solution) ที่ประกอบดวย Mannitol 0.5 โมลาร CaCl2.2H2O  2.5 
มิลลิโมลาร และ Morpholinoethane sulfonic acid (MES) 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) เปนเวลา 30 นาที 
จากนั้นนําไปยอยดวยสารละลายเอนไซมซ่ึงมีชนิด และปริมาณเอนไซมตางๆ กัน 5 สูตร (ตารางที่ 
1) สูตรละ 3 ซํ้า บมบนเครื่องเขยาความเรว็ 40 รอบ/นาที ในที่มืด อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส  
เปนเวลา 4 ช่ัวโมง เพื่อยอยผนังเซลล นําไปกรองผานตะแกรงไนลอนขนาด 60 และ 40 ไมครอน 
จากนั้นนําไปทําใหโปรโตพลาสตตกตะกอนโดยการปนแยกดวยความเร็ว 750 รอบ/นาที เปนเวลา 
5 นาที ลางดวย washing solution แลวปนแยก 3 คร้ัง ทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์ (purify) ดวย
น้ําตาลซูโครส 20% ปนแยกดวยความเรว็ 1000 รอบ/นาที เปนเวลา  10 นาที       ตรวจนับจํานวน
โปรโตพลาสตดวย haemocytometer ตามวิธีของ Gleddie (1995)            ตรวจสอบความมีชีวิตของ
โปรโตพลาสตโดยยอมดวย 0.01% Fluorescein diacetate (FDA) ตรวจสอบภายใตแสง UV ดวย
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กลองจุลทรรศนเรืองแสงชนดิหัวกลับ (Nikon ECLIPSE TE 300, Japan)  ตามวิธีของ Widholm 
(1972) 

 
3.1.2 ระดับความเขมขนของสารควบคุมแรงดันออสโมซสิ  

    
แยกโปรโตพลาสตจากใบออนของอนูเบียสอายุ 6 สัปดาห โดยใชสารละลาย

เอนไซมสูตรที่เหมาะสมจากขอ 1 คือ Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 %  CaCl2.2H2O 2.5 
มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) ที่มีสารรักษาแรงดันออสโมซิส ไดแก แมนนิทอล
ระดับตางๆกัน 4 ระดับ คือ 0.4  0.5  0.6 และ 0.7 โมลาร ระดับละ 3 ซํ้า หลังจากการกรอง ลาง และ
ทําใหโปโตพลาสตบริสุทธิ์แลว นําไปตรวจนับจํานวนโปรโตพลาสตที่แยกได และตรวจสอบความ
มีชีวิตของโปรโตพลาสตตามวิธีในขอ 3.1.1 

 
 

3.1.3 ระยะเวลาที่ใชในการบมดวยเอนไซม 
 

นําใบออนปลอดเชื้อของอนเูบียสอายุ 6 สัปดาห มาแยกโปรโพลาสตดวย
สารละลายเอนไซมที่ประกอบดวย  Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 %  Mannitol 0.6  
โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) โดยใชระยะเวลาบมดวย
เอนไซมตางๆ กัน คือ 3  4  5 และ 6 ช่ัวโมง แตละการทดลองมี 3 ซํ้า นําโปรโตพลาสตที่ทําให
บริสุทธิ์แลวไปตรวจนับจํานวน และตรวจสอบความมชีีวิตของโปรโตพลาสตตามวิธีในขอ 3.1.1 
 

 
3.1.4 อายุของตนออนอนูเบยีส 

 
นําใบออนจากตนออนปลอดเชื้อของอนูเบียสอายุตางๆ กนั คือ 4  6  8 และ 10 

สัปดาห มาแยกโปรโตพลาสตดวยสารละลายเอนไซม ที่ประกอบดวย  Cellulase RS 2 %  
Pectolyase Y-23 0.2 %  Mannitol 0.6 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร 
(pH 5.6)  บมเปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง การทดลองละ 3 ซํ้า จากนั้นนําโปรโตพลาสตที่ทําใหบริสุทธิ์
แลวไปตรวจนบัจํานวน และตรวจสอบความมีชีวิตของโปรโตพลาสตตามวิธีในขอ 3.1.1 

  
3.1.5 ระดับของน้ําตาลซูโครสในการแยกใหโปรโตพลาสตบริสุทธ์ิ 
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นําใบออนของอนูเบียสจากตนออนที่มีอายุ 6 สัปดาห มาแยกโปรโตพลาสต
ดวยสารละลายเอนไซม Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 %  Mannitol 0.6 โมลาร 
CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) บมเปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง หลังจาก
กรอง และลางแลว นํามาทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์โดยการแยกดวยน้ําตาลซูโครสระดับความ
เขมขนตางๆ กนั 4 ระดับ คือ 16  18  20 และ 22% ปนแยกดวยความเร็ว 1000 รอบ/นาที เปนเวลา 
10 นาที หลังจากลางดวย washing solution แลวจึงนําไปตรวจนับจํานวน และตรวจสอบความมี
ชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกไดตามวิธีในขอ 3.1.1 
 

3.2  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลี้ยงโปรโตพลาสตของ A.  nana 
 

3.2.1 การเลี้ยงโปรโตพลาสตในอาหารสูตรตางๆ กัน 
 

ทดลองเลี้ยงโปรโตพลาสตที่มีความหนาแนน 5x105  โปรโตพลาสต/มล. ใน
อาหารกึ่งแข็งสูตรตางๆ กัน คือสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962)  และ KM8P (Kao and 
Michayluk, 1975) ที่มีสารควบคุมการเจรญิเติบโต 2,4-D 0.2 มก./ล. + NAA 1 มก./ล. + zeatin 0.5 
มก./ล. สูตรละ 3 ซํ้า ในจานแกว (petridish) ขนาด 60×15 มม. ในที่มืด อุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส ตรวจสอบอัตรารอด และอัตราการแบงเซลล (plating efficiency) ตามวิธีของ Balestri and 
Cinelli (2001) เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วนั ดังนี ้

 
อัตราการแบงเซลล (Plating efficiency ,%)  =       จาํนวนโปรโตพลาสตที่แบงเซลล  × 100 

                     จํานวนโปรโตพลาสตทั้งหมดที่ตรวจสอบ 
3.2.2 การศึกษาชนดิและปรมิาณสารควบคุมการเจริญเติบโต 

   
ทดลองเลี้ยงโปรโตพลาสตของอนูเบียสในอาหารกึ่งแขง็สูตร KM8P โดยมี

ชนิดและสารควบคุมการเจริญเติบโตตางๆ กัน 3 สูตร สูตรที่ 1 คือ  NAA 1.5 มก./ล. และ BA 0.4 
มก./ล. สูตรที่ 2  คือ 2,4-D 0.2  มก./ล.  NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล. และ สูตรที่ 3 คือ 2,4-
D  0.2 มก./ล. NAA 2 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล. โดยเลี้ยงในที่มืด ตรวจสอบอัตราการแบงเซลล 
และอัตรารอดเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา  10 วนั แตละชดุการทดลองมี 3 ซํ้า 

 
3.2.3 วิธีการเลี้ยงโปรโตพลาสต  
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เล้ียงโปรโตพลาสตของอนูเบียสในอาหารสูตร KM8P ที่มี 2,4-D 0.2  มก./ล.  
NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล. โดยมีความหนาแนนของโปรโตพลาสต 5×105  
โปรโตพลาสต/มล.ใชวิธีการเลี้ยง 2 วิธีไดแก การเลีย้งแบบอาหารเหลว และแบบอาหารกึ่งแข็ง 
(agarose bead with thin layer liquid culture) ตามวิธีของ Phansiri et al. (2001) วิธีการละ 3 ซํ้า  

 
วิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็ ทําโดยละลายวุน Sea Plaque agarose (SeaPrep®, 

FMC BioProducts,  U.S.A.) ความเขมขน 1.2% ในอาหาร แลวนําไปผสมกับโปรโตพลาสตที่มี
ความหนาแนน 2 เทาของปกติ ในอัตรา 1:1 หยดลงในจานเลี้ยงขนาด 60×15 มม. ทิ้งใหแข็งตวัแลว
เททับดวยอาหารเหลวชนิดเดียวกันปริมาตร 3 มล. นําไปเลี้ยงในที่มดืเปนเวลา 10 วนั และแสงสลัว
อีก 10 วัน  จากนั้นใหแสงปกติ ตรวจสอบการเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสต ไดแก การสรางผนัง
เซลลโดยใชสียอม 0.01% (w/v) calcofluor white ตามวธีิของ Phansiri et al. (1992)  ตรวจสอบการ
แบงเซลล  และการสรางโคโลนี    โดยทําการตรวจนับจาํนวนโปรโตพลาสตที่มีการแบงเซลลเพื่อ
คํานวนอัตราการแบงเซลล และตรวจสอบอัตรารอดเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10, 30 และ 50 วัน 

 
3.3.4  การวิเคราะหขอมูล 

    
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองที่มี 2 ชุดการทดลอง (treatment) ไปวเิคราะห

ความแตกตางทางสถิติ โดยวิธี t-test สําหรับการทดลองที่มีมากกวา 2 ชุดการทดลอง นําขอมูลไป
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี 
tukey’s test โดยขอมูลที่มีการกระจายแบบไมปกติ จะทาํการแปลงขอมูลกอนการวิเคราะหโดยวิธี 
arcsine transformation และ logarithmic transformation ตามวิธีของ Zar (1984) ดวยโปรแกรม 
SPSS for window version 11.0 

 
 
 
 
 
 
 



 40

ตารางที่ 1  องคประกอบของเอนไซมสูตรตางๆ ที่ใชในการแยกโปรโตพลาสต 
 
สูตรเอนไซม อัตราความเขมขนของเอนไซม (% น้ําหนกั/ปริมาตร) 

 เซลลูเลส (Cellulase) แพ็คติเนส (Pectinase) 
 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 

Cellulase R10ก 
2 
2 
- 
- 
- 

Cellulase RS ก 
- 
- 
2 
2 
2 

Macerozyme R 10 ก 
2 
- 
2 
- 
2 

Pectolyase Y23 ข  
- 

0.2 
- 

0.2 
0.1 

 
หมายเหต ุ สูตรเอนไซมประกอบดวย :  เอนไซม+Mannitol 0.5 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร

และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6)   

  ก Yacult Honsha, Japan; ข Kaowa Chemical, Japan 
 
4.  การแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตของ  C. wendtii 
 

4.1  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบพาย C. wendtii 
 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ C. wendtii ดัดแปลงตามวิธีของ Kane et al. (1999) โดยนํา

ช้ินสวนยอดของใบพายมาฟอกฆาเชื้อที่ผิวดวยเอธิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol) ความเขมขน 50% 
เปนเวลา 1 นาที จากนั้นแชและเขยาใน NaOCL 1.05% เปนเวลา 12 นาที ลางออกดวยน้ํากลั่นทีน่ึ่ง
ฆาเชื้อแลว 3 คร้ัง ตัดชิ้นสวนยอดขนาด 3 มม. นําไปเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่มี BA 2 มก./
ล. และ NAA  0.25 มก./ล. จนกระทั่งเกิดตนออน ทําการยายลงเลี้ยงในอาหารใหมเพือ่เพิ่มปริมาณ 
ทุกๆ 4 สัปดาห 

 
4.2  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแยกโปรโตพลาสต 

 
4.2.1 ชนิดและปริมาณเอนไซม 

  



 41

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely  Randomized Design) นําใบ
ออนของใบพายจากตนออนปลอดเชื้ออายุ 4 สัปดาห ปริมาณ 1 กรัม หั่นตามขวาง บมใน washing 
solution ที่มี 0.5 M Mannitol+2.5 mM CaCl2 เปนเวลา 30 นาที จากนั้นนาํไปแชในสารละลาย
เอนไซมที่มีชนิด และปริมาณเอนไซมตางๆกัน (ตารางที่ 1) สูตรละ 3 ซํ้า บมบนเครื่องเขยาความเร็ว 
40 รอบ/นาที ในที่มืดอณุหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 4 ช่ัวโมง เพื่อยอยผนังเซลล นําไป
กรองผานตะแกรงไนลอนขนาด 60 และ 40 ไมครอน จากนั้นปนแยกดวยความเรว็ 750 รอบ/นาที 
เปนเวลา 5 นาที ลางดวย washing solution โดยการปนแยก 3 คร้ัง ทาํใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์ดวย
น้ําตาลซูโครส 20% ปนแยกดวยความเรว็ 800 รอบ/นาที เปนเวลา  10 นาที   นับจํานวน 
โปรโตพลาสตดวย haemocytometer ตรวจสอบความมชีีวิตของโปรโตพลาสตโดยการยอมดวย 
Fluorescein diacetate (FDA) 0.01% ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสงแบบหวักลับ ภายใต
แสง UV ตามวิธีของ Widholm (1972) 

 
4.2.2 ระดับความเขมขนของสารควบคุมแรงดันออสโมซสิ  

    
แยกโปรโตพลาสตจากใบออนของใบพายอายุ 4 สัปดาห โดยการยอยดวย

สารละลายเอนไซม Cellulase Onozuka R-10  2%  Pectolyase Y-23  0.2% CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิ 
โมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) ที่มีสารรักษาแรงดันออสโมซิส ไดแก Mannitol ระดับ
ตางๆกัน 4 ระดับ คือ 0.4, 0.5, 0.6 และ 0.7 โมลาร ระดับละ 3 ซํ้า หลังจากการกรอง ลาง และ ทําให
โปโตพลาสตบริสุทธิ์แลว นําไปตรวจนับจาํนวน และตรวจสอบความมีชีวิตของโปรโตพลาสต 

 
4.2.3 ระยะเวลาที่ใชในการบมดวยเอนไซม 

 
นําใบออนปลอดเชื้อของใบพายอายุ 4 สัปดาห มาแยกโปรโตพลาสตดวย

สารละลายเอนไซม Cellulase Onozuka R-10  2%  Pectolyase Y-23  0.2% Mannitol 0.5 โมลาร 
CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) โดยใชระยะเวลาบมดวยเอนไซม
ตางๆ กัน คือ 3, 4, 5 และ 6 ช่ัวโมง แตละการทดลองมี 3 ซํ้า นําโปรโตพลาสตที่ทําใหบริสุทธิ์แลว
ไปตรวจนับจํานวน และตรวจสอบความมชีีวิต 

 
4.2.4 อายุของตนออนใบพาย 
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นําใบออนจากตนออนปลอดเชื้อของใบพายอายุตางๆ กนั คือ 4, 6, 8 และ 10 
สัปดาห   มาแยกโปรโตพลาสตโดยการยอยดวยสารละลายเอนไซม Cellulase Onozuka R-10  2%  
Pectolyase Y-23  0.2% Mannitol 0.5 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร 
(pH 5.6) บมในที่มืดเปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง  ชุดการทดลองละ 3 ซํ้า จากนั้นนาํโปรโตพลาสตที่ทํา
ใหบริสุทธิ์แลวไปตรวจนับจํานวน และตรวจสอบความมีชีวิต 

 
4.2.5 ระดับความเขมขนของน้ําตาลซูโครสในการแยกใหโปรโตพลาสตบริสุทธ์ิ 

 
นําใบออนของใบพายจากตนออนที่มีอายุ 4 สัปดาหมาแยกโปรโตพลาสตโดย

การยอยดวยสารละลายเอนไซม Cellulase Onozuka R-10  2%  Pectolyase Y-23  0.2% Mannitol 
0.5 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) บมในที่มดืเปนระยะเวลา
4 ช่ัวโมง หลังจากกรอง และลางแลว นํามาทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์โดยการแยกดวยน้ําตาล
ซูโครสระดับความเขมขนตางๆกัน 4 ระดบั คือ 16, 18, 20 และ 22 % ปนแยกดวยความเร็ว 800 
รอบ/นาที เปนระยะเวลา 10 นาที แลวลางดวย washing solution จึงนําไปตรวจนับจํานวน และ
ตรวจสอบความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกได 
 

4.3 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลี้ยงโปรโตพลาสตของ C.  wendtii 
 

4.3.1  การเลี้ยงโปรโตพลาสตในอาหารสตูรตางๆ กัน 
 

เล้ียงโปรโตพลาสตที่มีความหนาแนน 5×105 โปรโตพลาสต/มล. ในอาหาร
เหลวสูตรตางๆ กัน คือสูตร MS และ KM8P ที่มี 2,4-D 0.2  มก./ล.  NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 
มก./ล. สูตรละ 3 ซํ้า ในจานเลี้ยง (petridish) ขนาด 60×15 มม. ในที่มืด อุณหภูมิ 25±2 องศา
เซลเซียส ตรวจสอบอัตรารอด และอัตราการแบงเซลล (plating efficiency) เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 
10 วัน  

 
4.3.2 การศึกษาชนดิและปรมิาณสารควบคุมการเจริญเติบโต 

 
เล้ียงโปรโตพลาสตของใบพายในอาหารสูตร MS โดยมีชนิดและสารควบคุม

การเจรญิเติบโตตางๆ กัน 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 ไดแก  NAA 1.5 มก./ล. และ BA 0.4 มก./ล. สูตรที่ 2  
ไดแก 2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล. และ สูตรที่ 3 ไดแก 2,4-D 0.2 มก./ล. 
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NAA 2 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล.โดยเลี้ยงในที่มืด ตรวจสอบอัตราการแบงเซลล และอัตรารอด
เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา  10 วนั 

 
4.3.3 วิธีการเลี้ยงโปรโตพลาสต  
 

ทดลองเลี้ยงโปรโตพลาสตของใบพายในอาหารสูตร MS ที่มี2,4-D 0.2  มก./ล.  
NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล.โดยมคีวามหนาแนนของโปรโตพลาสต 5×105  
โปรโตพลาสต/มล. ใชวิธีการเลี้ยงตางกัน 2 วิธีไดแก การเลี้ยงแบบอาหารเหลว และแบบอาหารกึ่ง
แข็ง (agarose bead with thin layer liquid culture) ตามวิธีของ Phansiri et al. (2001) วิธีการละ 3 ซํ้า 
นําไปเลี้ยงในที่มืดเปนเวลา 10 วัน และแสงสลัวอีก 10 วนั  จากนัน้ใหแสงปกติ ทําการตรวจสอบ
การเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสต ไดแก การสรางผนังเซลลโดยใชสียอม calcofluor white  
ตรวจสอบการแบงเซลล และการสรางโคโลนี  ตลอดจนตรวจสอบอัตราการแบงเซลล และอัตรา
รอดเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10, 30 และ 50 วัน  

 
4.3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองที่มี 2 ชุดการทดลอง ไปวิเคราะหความแตกตาง

ทางสถิติ โดยวิธี t-test สําหรับการทดลองที่มีมากกวา 2 ชุดการทดลอง นําขอมูลไปวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี tukey’s test 
โดยขอมูลที่มีการกระจายแบบไมปกติ จะทําการแปลงขอมูลกอนการวเิคราะหโดยวิธี arcsine 
transformation, square root transformation และ logarithmic transformation ตามวิธีของ Zar (1984) 
ดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 

 
5. การหลอมรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดียวกันของอนูเบียส (A. nana×A. nana) และใบพาย   

(C. wendtii×C. wendtii) 
 

5.1  การศึกษาความหนาแนนของโปรโตพลาสต A. nana และ C. wendtii ท่ีเหมาะสม 
      

        วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomize Design) มี 6 ชุดการ
ทดลอง (treatment) ทดลองรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดยีวกันของอนูเบียส A. nana และ
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ภายในชนดิเดยีวกันของ C. wendtii โดยปรับความหนาแนนของโปรโตพลาสตตางๆ กัน 6 ระดับ 
คือ 1×105 2×105  3×105  4×105  5×105 และ 6×105 โปรโตพลาสต/มล. ทําการรวมโปรโตพลาสต
โดยวิธีการใชกระแสไฟฟากระแสสลับ (AC) ความถี่ 1 MHz ปริมาณ 90 โวลต/ซม. (V/cm) เปน
เวลา 30 วินาท ีและไฟฟากระแสตรง (DC) ปริมาณ 1000 โวลต/ซม. เปนเวลา 40 ไมโครวินาที (µs)  
2 pulses โดยมรีะยะหางระหวางขั้วไฟฟา (electrode) เทากับ 3.2 มิลลิเมตร แตละชุดการทดลองมี 3 
ซํ้า (replication)  

 
ตรวจสอบจํานวนโปรโตพลาสตที่เกิดการหลอมรวม (% fusion) และจํานวนความมี

ชีวิตของโปรโตพลาสต (viability) กอนและหลังการรวมโปรโตพลาสตดวยกระแสไฟฟา นําขอมูล
มาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย
วิธี Tukey’s test ดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 

 
5.2 การศึกษากําลังไฟฟาท่ีเหมาะสม 

 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดมี 8 ชุดการทดลอง (treatment) ทําการรวม 

โปรโตพลาสตภายในชนดิเดียวกันของอนูเบียส  A. nana และภายในชนิดเดยีวกันของ C. wendtii 
โดยปรับความหนาแนนของโปรโตพลาสตเทากับ 5×105  โปรโตพลาสต/มล. ทําการรวม 
โปรโตพลาสต โดยวิธีการใชไฟฟากระแสสลับ (AC) ความถี่ 1 MHz ปริมาณ 90 โวลต/ซม.  เปน
เวลา 30 วินาท ีจากนั้นใชไฟฟากระแสตรง (DC) ปริมาณ ตางๆ กัน 8 ระดับ คือ 800  900  1000  
1100  1200  1300  1400 และ 1500  โวลต/ซม. เปนเวลา  40 ไมโครวินาที 2 pulses โดยมีระยะหาง
ระหวางขัว้ไฟฟา 3.2 มม. แตละชุดการทดลองมี 3 ซํ้า   
 

ตรวจสอบจํานวนโปรโตพลาสตที่เกดิการหลอมรวม และจํานวนความมชีีวิตของ 
โปรโตพลาสตกอน และหลงัการรวมโปรโตพลาสตดวยกระแสไฟฟา นําขอมูลมาวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s test 
ดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 

 
5.3 ศึกษาการเลี้ยงโปรโตพลาสตท่ีเกิดจากการรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดียวกัน 
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5.3.1  การทดลองเลี้ยงโปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนดิเดียวกันของอนูเบียส    
(A. nana×A. nana) 
 
 ทําการปรับความหนาแนนของโปรโตพลาสต  A. nana เพื่อใหไดความ

หนาแนน 5×105 โปรโตพลาสต/มล. ดวยสารละลายสําหรับลางโปรโตพลาสต (washing solution) 
นําโปรโตพลาสตไปใสใน Disposable electroporation cuvet (BTX, USA) ที่มีระยะหางระหวาง
ขั้วไฟฟา 2 มม. ใชไฟฟากระแสตรงความถี่ 1 MHz ปริมาณ 90 โวลต/ซม. เปนเวลา 30 วินาที 
จากนั้นใชไฟฟากระแสสลับปริมาณ 1200 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses นําโปรโตพลาสตที่
ผานการหลอมรวมดวยไฟฟาไปทําใหบริสุทธิ์โดยใชน้ําตาลซูโครส 18% ปนแยกดวยความเร็ว 
1000 รอบ/นาที นําไปทดลองเลี้ยงในอาหารสูตร KM8P ที่มี 2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ 
zeatin 0.5 มก./ล. ดวยวิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแข็ง ในจานเลี้ยงขนาด 35×10 มม. เปรียบเทียบการ
เล้ียงโปรโตพลาสตปกติที่ไมผานการรวมดวยกระแสไฟฟา กับ โปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนดิ
เดียวกัน (homokaryon) ที่ไดจากการรวมดวยกระแสไฟฟา โดยการเลีย้งในที่มดืเปนระยะเวลา 10 
วัน จากนั้นนําไปเลี้ยงในที่มแีสงสลัวความเขมแสงประมาณ 300-400 ลักซ  

 
ตรวจสอบการเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสต นับจํานวนการแบงเซลล และ

จํานวนความมชีีวิตของโปรโตพลาสตเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน นําผลการทดลองไปวิเคราะห
ความแตกตางทางสถิติโดยวธีิ T-Test  ดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 

 
5.3.2 การทดลองเลี้ยงโปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนดิเดียวกันของใบพาย           

(C. wendtii×C. wendtii) 
  

ปรับความหนาแนนของโปรโตพลาสตใบพาย C. wendtii ใหไดความหนาแนน 
4×105 โปร โตพลาสต/มล. นําไปหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาใน Disposable electroporation cuvet  
ที่มีระยะหางระหวางขั้วไฟฟา 2 มม. เหนีย่วนําใหโปรโตพลาสตมาเรียงตัวกันโดยใชไฟฟากระแส 
สลับ 90  โวลต/ซม. เปนเวลา 30 วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแสตรง 1100  โวลต/ซม. 40 ไมโคร 
วินาที 2 pulses  นําโปรโตพลาสตที่ผานการหลอมรวมไปทําใหบริสุทธิ์ดวยน้ําตาลซูโครส 16% ปน
แยกดวยความเร็ว 800 รอบ/นาที นําไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. 
และ zeatin 0.5 มก./ล. ดวยวธีิการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็ ในจานเลี้ยงขนาด 35×10 มม.  เปรียบ 
เทียบการเลี้ยงโปรโตพลาสตปกติที่ไมผานการรวมดวยกระแสไฟฟา กับโปรโตพลาสตลูกผสม
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ภายในชนดิเดยีวกัน (homokaryon) ที่ไดจากการรวมดวยกระแสไฟฟาโดยการเลีย้งในที่มืดเปน
ระยะเวลา 7 วนั จากนัน้นําไปเลี้ยงในที่มแีสงสลัวความเขมแสงประมาณ 300-400 ลักซ 

 
ตรวจสอบการเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสต นับจํานวนการแบงเซลล และ

จํานวนความมชีีวิตของโปรโตพลาสตเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน นําผลการทดลองไปวิเคราะห
ความแตกตางทางสถิติโดยวธีิ T-Test  ดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 
 

5.4 การหลอมรวมโปรโตพลาสตของพรรณไมน้ําตางสกุล (A. nana×C. wendtii)  
 

5.4.1 การศึกษากําลงัไฟฟาท่ีเหมาะสม 
 

ทําการแยกโปรโตพลาสตจากใบของ A. nana และ C. wendtii ที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นําโปรโตพลาสตที่แยกได ไปกรอง และลางดวย washing solution จากนั้นกอน
การทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์ดวยการปนแยกในน้ําตาลซูโครส นําโปรโตพลาสตไปยอมสี vital 
dye โดยยอมโปรโตพลาสตของ  A. nana ดวยสี Rhodamine B Isothiocyanate 0.05% (น้ําหนัก/
ปริมาตร) และยอมโปรโตพลาสตของ C. wendtii ดวยสี fluorescein diacetate (FDA)  0.01% 

(น้ําหนัก/ปริมาตร)  เปนเวลา 30 นาที จากนั้นลางออกดวยสารละลายสําหรับลางโปรโตพลาสต 
โดยการปนลางดวยความเรว็รอบ 750 รอบ/นาที เปนเวลา 3 นาที จํานวน 3 คร้ัง      จึงนําไปทําให
โปรโตพลาสตบริสุทธิ์ดวยการปนแยกในน้ําตาลซูโครส     จากนั้นลางดวยสารละลายสําหรับลาง
โปรโตพลาสต จํานวน 2 คร้ัง จึงนําไปทดลองรวมโปรโตพลาสตของพรรณไมน้ําตางสกุลตอไป 

 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด มี 5 ชุดการทดลอง (treatment) ทําการรวม

โปรโตพลาสตของ A. nana และ C. wendtii โดยปรับความหนาแนนของโปรโตพลาสตแตละชนิด
ใหได 5×105 โปรโตพลาสต/มิลลิลิตร กอนนํามารวมกนัในอัตรา 1:1       นําไปทดลองหลอมรวม
โปรโตพลาสตโดยใชกระแสไฟฟาสลับ 90 โวลต/ซม. เปนเวลา 30 วนิาที จากนั้นใชไฟฟากระแส 
ตรงปริมาณตางๆ กัน 5 ระดบั คือ 1000 1100 1200 1300 และ 1400 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 
pulses แตละชดุการทดลองม ี3 ซํ้า 

 
ตรวจสอบจํานวนโปรโตพลาสตที่เกิดการหลอมรวม เพื่อนําไปคํานวณ

เปอรเซ็นตการหลอมรวม (% fusion) ตรวจสอบจํานวนโปรโตพลาสตลูกผสม (heterokaryon) ดวย
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กลองจุลทรรศนกําลังขยายสงูภายใตแสง UV โดยโปรโตพลาสตของ A. nana ที่ยอมดวยสี 
Rhodamine B Isothiocyanate จะเรืองแสงสีสมแดง และโปรโตพลาสตของ C. wendtii ที่ยอมดวยสี 
FDA จะเรืองแสงสีเขียว สําหรับลูกผสมที่เกิดจากการรวมกันระหวางโปรโตพลาสต  A. nana และ
C. wendtii จะมีทั้ง 2 สี นับจํานวนความมชีีวิตของโปรโตพลาสตกอนและหลังการหลอมรวมดวย
กระแสไฟฟา นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรยีบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s test ดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 

 
5.4.2 การเลี้ยงโปรโตพลาสตลูกผสมท่ีเกิดจากการหลอมรวมระหวาง A. nana กับ C. 

wendtii  
  

ปรับความหนาแนนของ A. nana และ C. wendtii ใหไดความหนาแนน 5×105 
โปรโตพลาสต/มิลลิลิตร กอนนํามาผสมกันในอัตรา 1:1 นําไปใสใน Disposable electroporation 
cuvet ทําการรวมโปรโตพลาสตโดยใชกระแสไฟฟาสลับ 90 โวลต/ซม. เปนเวลา 30 วนิาที จากนั้น
ใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 1100 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses 

 
วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดโดยมี 4 ชุดการทดลอง เล้ียงโปรโตพลาสต

ลูกผสมของ A. nana กับ C. wendtii ที่ไดจากการรวมกนัดวยกระแสไฟฟา เปรียบเทยีบกับ 
โปรโตพลาสตปกติ ( A. nana ผสมกบั C. wendtii ในอัตรา 1:1) โดยเลีย้งในอาหารสูตรตางกัน 2 
สูตร คือ KM8P และ MS แตละชุดการทดลองมี 3 ซํ้า ดังนี้ 

 
ชุดการทดลองที่ 1 โปรโตพลาสตปกติของ A. nana ผสมกับ C. wendtii เล้ียงใน

อาหารสูตร MS 
ชุดการทดลองที่ 2 โปรโตพลาสตปกติของ A .nana ผสมกับ C. wendtii เล้ียงใน

อาหารสูตร KM8P 
ชุดการทดลองที่ 3 โปรโตพลาสตลูกผสมระหวาง A. nana กับ C. wendtii เล้ียง

ในอาหารสตูร MS 
ชุดการทดลองที่ 4 โปรโตพลาสตลูกผสมระหวาง  A. nana กับ C. wendtii เล้ียง

ในอาหารสูตร KM8P 
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นําโปรโตพลาสตที่ผานการรวมดวยกระแสไฟฟาไปทําใหบริสุทธิ์กอนการ
เล้ียง โดยใชน้าํตาลซูโครส 18% ปนแยกดวยความเรว็ 1000 รอบ/นาที เปนเวลา 10 นาที จากนัน้
นําไปเลี้ยงโดยวิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแข็ง โดยการเลีย้งในที่มดืเปนเวลา 10 วัน จากนั้นเลีย้งในที่
มีแสงสลัวเปนเวลา 10 วัน  ตรวจสอบการเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสต อัตราการแบงเซลล และ
จํานวนความมชีีวิตของโปรโตพลาสตเมื่อเล้ียงเปนระยะ เวลา 10 วนั นาํผลการทดลองไปวิเคราะห
ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s 
test ดวยโปรแกรม SPSS for window version 11.0 
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ผลและวิจารณ 
 
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  Anubius nana 

 
การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออนูเบยีส โดยการนําชิ้นสวนยอดทีแ่ตกขึ้นมาใหม จํานวน  50  ยอด  

ไปฟอกฆาเชื้อที่ผิว ดวยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด อัตราความเขมขน 2%  10  นาที ตามดวย
การแชและเขยาในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด 1 %  5  นาที นําชิ้นสวนยอดทีผ่านการฟอกฆา
เชื้อแลว มาตัดสวนยอดขนาด  3  มิลลิเมตร  นําไปปลูกบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติมวุน 0.7% 
และ  BA 1 ไมโครโมลาร  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 4 สัปดาห พบวาไดช้ินเนื้อเยื่อที่รอดตาย และไม
ปนเปอนเชื้อจลิุนทรียจํานวน 78% และชิ้นเนื้อเยื่อสามารถเจริญพัฒนาเกิดเปนตนออนได  

 
เมื่อนําตนออนปลอดเชื้อของอนูเบียสอายุ  1  เดือน มาตัดแยกชิน้สวนยอด ปลูกลงบน

อาหารกึ่งแข็งสูตร  MS  ซ่ึงประกอบดวยสารควบคุมการเจริญเติบโตไดแก BA+NAA และ 
kinetin+NAA ระดับความเขมขนตางๆ กัน ทดลองเลี้ยงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห ปรากฏผล
ดังตอไปนี ้

 
1.1  ผลของการใช  BA  รวมกับ  NAA   

 
การทดลองเพาะเลี้ยงชิ้นเนื้อเยื่อสวนยอดของอนูเบียส ในอาหารกึ่งแขง็สูตร MS ที่มี 

BA  ระดับความเขมขน 0, 2, 4, 8  และ  16  ไมโครโมลาร  รวมกับ  NAA    ระดับความเขมขน 0  
และ  1  ไมโครโมลาร เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา  6 สัปดาห ปรากฏผลตามตารางที่ 2  โดยพบวาชิน้
เนื้อเยื่อสวนยอดของอนูเบียสที่เล้ียงในอาหารสังเคราะหที่มี BA:NAA อัตราความเขมขน 0:0  0:1  
2:0  2:1 4:0  4:1  8:0  8:1  16:0 และ 16:1 ไมโครโมลาร มีจํานวนยอดเฉลี่ย 1.90±0.32  1.50±0.53 
4.00±0.47  2.10±0.32   4.40±0.70  2.40±0.52  6.80±0.79  3.60±1.08  4.80±0.79 และ 2.90±0.99
ยอด ตามลําดบั โดยมีอัตรารอด 100% ทุกชุดการทดลอง 

 
ผลการทดลองพบวาไมมีปฏิกิริยาสัมพันธ (interaction)  ระหวาง 2 ปจจัย ที่มีตอการ

กระตุนใหเกิดยอด (ภาพที่ 1) กลาวคือไมมอิีทธิพลรวมระหวาง BA  และ  NAA  ตอการชักนําให
เกิดยอดอยางมีนัยสําคัญ  (p>0.05) อยางไรก็ตามแตละปจจัยไดแก BA และ NAA มีอิทธิพลตอการ
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เพิ่มปริมาณยอดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยการเพิ่มปริมาณ BA มีผลใหเกดิยอดไดเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่การเพิ่มปริมาณ NAA มีผลในการลดการเกิดยอดลงอยางมีนยัสําคัญ  (p<0.05)    

 
การใช  BA อัตราความเขมขน 8  ไมโครโมลาร   สามารถชักนําใหอนูเบียสเกดิยอดได

สูงกวาการใช BA ในอัตราความเขมขนที่ต่าํกวาอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05)  อยางไรกต็ามการใช BA 
ระดับความเขมขนสูงถึง 16  ไมโครโมลาร  มีผลใหการเกิดยอดลดลงต่ํากวาการใช  BA อัตราความ
เขมขน 8  ไมโครโมลาร  อยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)       นอกจากนี้ยังพบวาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
อนูเบียสในอาหารสูตร MS ที่มี BA เพียงอยางเดยีว สามารถชักนําใหอนูเบียสเจริญพฒันาเกิดยอด
ไดสูงกวาการใช BA รวมกบั NAA อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยที่ระดับความเขมขนของ BA 
เทากับ 8  ไมโครโมลาร   สามารถชักนําใหช้ินเนื้อเยื่อสวนยอดของอนูเบียสเจริญพัฒนาเกิดยอดได
สูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  โดยมีจาํนวนยอดเฉลีย่  6.80 ± 0.79  ยอด   

 
จากภาพที่ 2 พบวา มีปฏิกิริยาสัมพันธกัน (interaction)  ระหวาง BA และ NAA ตอการ

เกิดรากของอนูเบียสอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) กลาวคือประสิทธิภาพของ NAA ในการกระตุนให
เกิดรากไดมากนอยเพยีงใด ขึ้นอยูกับระดับความเขมขนของ BA ดวย เมือ่เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
แตละชุดการทดลอง (treatment combination)  พบวาการใช NAA 1 ไมโครโมลาร รวมกับ BA 0  2 
และ 4 ไมโครโมลาร มีผลใหเกิดรากไดสูงกวาชุดการทดลองอื่นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมี
รากเกิดขึ้นจํานวนมาก เฉลีย่ 89.10±11.38, 82.20±47.50 และ 76.90±15.04 ราก ตามลําดับ ลักษณะ
ของรากมีขนาดใหญ หนา และตนออนที่เกิดขึ้นมีลักษณะแคระแกรน็ ไมสมบูรณ (ภาพที่ 4)  

 
ในขณะที่การใช BA เพียงอยางเดียวในอัตราความเขมขน  2, 4 และ 8 ไมโครโมลาร มี

รากเกิดขึ้นเฉลี่ย 10.80±2.86, 3.80±1.14 และ 2.90±1.37 ราก ตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อเพิ่มระดับ
ความเขมขนของ BA พบวาการเกิดรากลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) นอกจากนี้การใช BA ระดับ
ความเขมขนทีสู่งถึง 16 µM  ปรากฏวาไมมรีากเกิดขึ้นเลย (ภาพที่ 5)  
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ภาพที่ 1  อิทธิพลของ BA และ NAA ระดบัความเขมขนตางๆ กันที่มีตอการชักนําใหเกิดยอดของ 
               อนูเบียส  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  

 
ตารางที่ 2  จํานวนยอด (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียสที่เจริญพัฒนาขึ้นในอาหารสูตร MS ที่ใช  BA 

และ NAA ระดับความเขมขนตางๆ กัน เมือ่เล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

BA  (µM) NAA  (µM) Means ± SD 
 0 1  
0 
2 
4 
8 
16 

1.90±0.32 
4.00±0.47 
4.40±0.70 
6.80±0.79 
4.80±0.79 

1.50±0.53 
2.10±0.32 
2.40±0.52 
3.60±1.08 
2.90±0.99 

1.70±0.47a 

3.05±1.05b 
3.40±1.89bc 

5.20±1.88d 

3.85±1.31c 
Means ± SD 4.38±1.70 a 2.50±1.02 b  

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในในสดมภหรือแถวเดียวกัน มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญ (p<0.05) 
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ภาพที่ 2  อิทธิพลของ BA และ NAA ระดบัความเขมขนตางๆ กันที่มีตอการชักนําใหเกิดรากของ 
               อนูเบียส เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  
 
ตารางที่ 3  จํานวนราก (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียส ที่เจริญพัฒนาขึ้นในอาหารสูตร MS ที่ใช  BA 

และ  NAA ความเขมขนตางๆ  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

BA  (µM) NAA  (µM) Mean ± SD 
 0 1  
0 
2 
4 
8 
16 

11.10±2.81 
10.80±2.86 
3.80±1.14 
2.90±1.37 
0.00±0.00 

89.10±11.38 
82.20±47.50 
76.90±15.04 
15.80±5.87 
0.00±0.00 

50.10±40.82 a 

47.50±37.94a 
40.35±38.91b 

9.35±7.81c 

0.00±0.00d 
Mean ± SD 5.72±4.87 a 53.20±38.93 b  

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในในสดมภหรือแถวเดียวกัน มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญ (p<0.05) 
 

 

        ระดับความเขมขนของ NAA (µM) 

จําน
วน

ราก
 



 53

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  อนูเบียสเจริญพัฒนาเกิดยอดจํานวนมาก และมีรากเกิดขึ้นในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่

มี BA 8 µM เพียงอยางเดียว เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห        
                      

    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  อนูเบียสเกิดรากจาํนวนมาก เมื่อเล้ียงในอาหารสูตร MS ที่มี BA 2 µM+NAA 1 µM เปน

ระยะเวลา 6 สัปดาห      
                        

  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  อนูเบียสเกิดยอดเล็กนอย และไมมีรากเกิดขึ้นเลย เมื่อเล้ียงในอาหารสูตร MS ที่มี BA 16 

µM +NAA 1 µM เปนระยะเวลา 6 สัปดาห                          
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1.2 ผลของการใช kinetin รวมกับ NAA 
 

การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อช้ินสวนยอดของอนูเบียส ในอาหารที่เติม kinetin ระดับความ
เขมขน 0, 2, 4, 8 และ 16 µM รวมกับ NAA ระดับความเขมขน 0 และ 1 µM เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 
6 สัปดาห ปรากฏผลตามตารางที่ 4 โดยพบวาชิ้นเนื้อเยื่อสวนยอดของอนูเบียส ที่เล้ียงในอาหาร
สังเคราะหซ่ึงมีสารควบคุมการเจริญเติบโต kinetin:NAA อัตราความเขมขน 0:0  0:1  2:0  2:1  4:0  
4:1 8:0  8:1 16:0 และ 16:1 ไมโครโมลาร มีจํานวนยอดเฉลี่ย 2.00±0.47  1.10±0.32  2.10±0.57  
1.10±0.32 2.20±0.42  1.20±0.42  2.40±0.52  1.60±0.52  3.30±0.05 และ 1.70±0.48 ยอด ตามลําดับ 
โดยมีอัตรารอด 100% ทุกชุดการทดลอง 

 
จากภาพที่ 6 ปรากฏวาไมมีอิทธิพลรวมกันระหวาง kinetin และ NAA ตอการชักนําให

เกิดยอดอยางมีนัยสําคัญ (p>0.05) อยางไรก็ตาม แตละปจจัยไดแก kinetin และ NAA มีอิทธิพลตอ
การเพิ่มปริมาณยอดอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) กลาวคือการเพิ่มปริมาณ kinetin มีผลใหเกดิยอดได
เพิ่มขึ้นอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05)  ในขณะที่ NAA มีผลในการลดการเกิดยอดลงอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05)  นอกจากนี้การใช  kinetin เพียงอยางเดยีวในระดับความเขมขน 16 ไมโครโมลาร สามารถ
ชักนําใหเกดิยอดไดสูงที่สุดอยางมีนัยสําคญั (p<0.05)   โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.30±0.048 ยอด  
(ตารางที่ 4 และภาพที่ 8)  

 
จากภาพที่ 7 ปรากฏวา kinetin และ NAA มีอิทธิพลรวมกันในการชักนําใหอนูเบยีส

เกิดรากอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) การเติม NAA 1 µM มีแนวโนมในการชักนําใหเกดิรากไดสูงกวา
การไมเติม NAA โดยการใช kinetin ระดบัความเขมขน 0  2  4  8 และ 16 ไมโครโมลาร รวมกับ 
NAA 1 ไมโครโมลาร สามารถชักนําใหอนูเบียส มีรากเกิดขึ้นเฉลี่ย 29.60±3.44  40.00±8.60 
30.20±7.22  34.20±11.46 และ 24.00±7.48 ราก ตามลําดับ (ตารางที่ 5)  

 
อยางไรก็ตามตนออนของอนูเบียสสามารถเกิดรากไดทัง้ในอาหารสังเคราะหที่เติม 

NAA และไมเติม NAA โดยการใช kinetin เพียงอยางเดยีวที่ระดับความเขมขน 0  2  4  8 และ 16 
ไมโครโมลาร มีผลใหเกิดรากเฉลี่ย 7.80±2.74  7.60±1.27  9.20±1.40  6.40±1.35 และ7.60±1.78 
ราก ตามลําดับ การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออนเูบียสจากชิ้นสวนยอดจงึไมมีความจําเปนตองเติม NAA 
นอกจากนี้การใช NAA มีผลชักนําใหเกดิรากจํานวนมากเกินไป ทําใหตนออนที่เกดิขึ้นมีลักษณะ
แคระแกร็น ไมสมบูรณ (ภาพที่ 9)  
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ภาพที่ 6  อิทธิพลของ kinetin และ NAA ระดับความเขมขนตางๆ กัน ที่มีตอการชักนําใหเกิดยอด

ของอนูเบียส  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  
 
ตารางที่ 4  จํานวนยอด (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียส ที่เจริญพัฒนาขึ้นในอาหารสูตร MS ที่ใช  

kinetin และ  NAA ระดับความเขมขนตางๆ เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

kinetin (µM) NAA  (µM) Means ± SD 
 0 1  
0 
2 
4 
8 
16 

2.00±0.47 
2.10±0.57 
2.20±0.42 
2.40±0.52 
3.30±0.05 

1.10±0.32 
1.10±0.32 
1.20±0.42 
1.60±0.52 
1.70±0.48 

1.55±0.60 a 

1.60±0.07 a 
1.70±0.66ab 

2.00±0.65bc 

2.50±0.95c 
Means ± SD 2.40±1.34 a 1.34±0.48 b  

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภหรือแถวเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) 
 



 56

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7   อิทธิพลของ kinetin และ NAA ระดับความเขมขนตางๆ กันทีม่ีตอการชักนําใหเกิดราก    

ของอนูเบียส เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 
ตารางที่ 5  จํานวนราก (คาเฉลี่ย ± SD) ของอนูเบียสที่เจริญพัฒนาขึ้นในอาหารสูตร MS ที่ใช   

kinetin และ NAA ระดับความเขมขนตางๆ  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

kinetin (µM) NAA  (µM) Mean ± SD 
 0 1  

0 
2 
4 
8 
16 

7.80±2.74 
7.60±1.27 
9.20±1.40 
6.40±1.35 
7.60±1.78 

29.60±3.44 
40.00±8.60 
30.20±7.22 
34.20±11.46 
24.00±7.48 

18.70±11.59 ab 

23.80±17.67 a 
19.70±11.94ab 

20.30±16.32ab 

15.80±9.94b 
Mean ± SD 7.72±1.94 a 31.60±9.41 b  

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภหรือแถวเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) 
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ภาพที่ 8   อนูเบียสเจริญพัฒนาเกิดยอด และรากในอาหารที่มี kinetin 16 µM เพียงอยางเดียว เมื่อ  

เล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  อนูเบียสเกิดรากจาํนวนมากในอาหารที่มี kinetin 2 µM+NAA 1 µM เมื่อเล้ียงเปน

ระยะเวลา 6 สัปดาห  
 

การนําชิ้นสวนยอดทีแ่ตกขึน้มาใหมของ A. nana มาฟอกฆาเชื้อ แลวสวนปลายยอดไป
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะหสูตร MS พบวาชิ้นเนื้อเยื่อสามารถเจริญพัฒนาเกิดเปนตน
ออนไดดี เนื่องจากการใชช้ินสวนพืชที่มมีีอายุนอยและสะอาด  เปนปจจัยที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จในการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ทั้งนี้โดยทัว่ไปเซลลของพืชจะมีการแบงตวัไดก็ตอเมื่อเปน 
meristematic cells การเลือกใชเนื้อเยื่อที่ยังอยูในระยะวยัออน ซ่ึงยังมี meristematic cells อยู ยอมมี
โอกาสสําเร็จไดดีกวาการเลือกเนื้อเยื่อที่อยูในระยะแก หรือเนื้อเยื่อที่เปลีย่นไปทําหนาที่เฉพาะเจาะ 
จงแลว (ไพบูลย, 2524; Gamborg and Phillips, 1995) 
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เมื่อพิจารณาผลของการทดลองโดยรวมพบวาการใช BA และ kinetin ใหผลดีในการชักนํา
ใหอนูเบยีสเจริญพัฒนาเพิ่มปริมาณยอด ทั้งนี้เนื่องจาก BA เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตกลุมไซ
โตไคนินที่มีผลตอการแบงเซลล ควบคุมการสรางอวัยวะ และการเปลี่ยนไปเปนยอดพิเศษ  
( adventitious shoot)  โดยไปเพิ่มการสังเคราะห tRNA ซ่ึงเกี่ยวของกบักระบวนการสังเคราะห
โปรตีนที่มีความสําคัญตอการแบงเซลล ซ่ึงสงผลตอการชักนําใหเกดิยอด ((McGaw, 1987; Sachs, 
1991)  ความเขมขนของไซโตไคนินที่เหมาะสมสําหรับพืชทั่วไปอยูระหวาง 0.25-10 µM (McGaw, 
1987; Taji and Williams, 1996) ผลการทดลองในครั้งนีพ้บวาการใช BA ในระดับความเขมขนที่สูง
เกินไปคือ 16 µM มีผลใหจํานวนยอดลดลง และ ยับยั้งการเกิดราก โดยไมมีรากเกิดขึ้นเลย 
 

BA สามารถชักนําใหอนูเบยีสเกิดยอดไดมากกวา kinetin เมื่อใชความเขมขนระดับเดยีวกัน 
เนื่องจากสารควบคุมการเจรญิเติบโตในกลุมไซโตไคนินแตละชนิด มีความจําเพาะเจาะจงตอพืช 
ไมเหมือนกัน และมีอิทธพิลในระดบัที่แตกตางกัน (พีรเดช, 2529) สอดคลองกับผลการทดลอง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหลายชนิดที่พบวา BA มีประสิทธิภาพสูงกวา kinetin ในการชกันําใหเกดิยอด 
เชน หนาววั Anthurium andraeanum (Gier, 1990) บัวหลวง Nelumbo nucifera (ณราวฒุิ, 2539) 
และ แวนดาเขม็ขาว Vanda lilacina (สุจรรยา และคณะ, 2548) 

 
NAA เปนสารกลุมเปนสารควบคุมการเจรญิเติบโตกลุมออกซิน กระตุนการสราง 

RNA และโปรตีนที่จําเปนตอการเกิดราก จงึมีคุณสมบัติในการกระตุนการเกิดราก (Leopoid and 
Kriedemann, 1975) แตการใสออกซินคือ NAA 1 µM  ในอาหารที่ใชเล้ียงเนื้อเยื่ออนเูบียส มีผลให
เกิดรากที่มีขนาดใหญ หนา และมีปริมาณมากเกินไปนอกจากนี้ ยังมีผลในการยับยั้งการเกิดยอด 
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) จึงไดตนออนปรมิาณนอยกวาการใช BA  หรือ kinetin เพียงอยางเดียว 
และตนที่เกิดขึน้มีลักษณะไมสมบูรณ แคระแกร็น ทั้งนีเ้นือ่งจากการชักนําใหเนื้อเยื่อเกิดเปนตน 
และรากของพชืแตละชนดิขึ้นอยูกับความสมดุลยของปริมาณออกซิน และไซโตไคนิน ซ่ึงมี
ความสําคัญมากในการควบคมุ morphogenesis ของเนื้อเยือ่ที่เล้ียงบนอาหารสังเคราะห  หาก
อัตราสวนของออกซินตอไซไคนินเหมาะสม เนื้อเยื่อจะเจริญเปนตน และรากที่สมบูรณ แตถา
อัตราสวนของออกซินตอไซโตไคนินไมเหมาะสม เนื้อเยือ่จะเจริญไปเปนยอดหรือรากมากเกินไป
ขึ้นกับปริมาณออกซิน และไซโตไคนิน วากลุมใดมีมากกวากัน  โดยสมดุลยของออกซิน และไซโต
ไคนินที่ใสลงไปในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ มคีวามสมัพันธกับปริมาณฮอรโมนที่มีอยูภายในชิน้เนื้อเยือ่ 
กลาวคือช้ินเนือ้เยื่อมีฮอรโมนชนิดใดชนดิหนึ่งมาก ก็อาจมีความตองการฮอรโมนชนิดนั้นใน
อาหารต่ํา ทั้งนี้เพื่อใหเกดิสมดุลที่แทจริงของฮอรโมนในชิ้นของเนื้อเยื่อ (ไพบูลย, 2524)  
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พืชสามารถสรางออกซินขึ้นเองไดโดยมีมากบริเวณปลายยอด และเนื้อเยื่อเจริญ ใน
บางครั้งจึงอาจไมมีความจําเปนตองใสสารในกลุมนี้ ขึ้นกับชนิดพืช และช้ินเนื้อเยื่อที่นํามาเพาะ 
เล้ียง (รังสฤษดิ์, 2540; Brock and Kaufman, 1991)  ดังนัน้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากชิน้สวนยอด
ของอนูเบียสโดยใชสารควบคุมการเจริญเตบิโตในกลุมไซโตไคนิน (BA และ kinetin) เพียงอยาง
เดียว จึงใหผลดีกวาการใชรวมกับออกซิน (NAA) สอดคลองกับผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม
น้ํา และพืชบางชนิดชนดิ เชน  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระจับ (Agrawal and Ram, 1995), ผมหอม 
(กาญจนรี และคณะ, 2542), หนาววั (สรรลาภ, 2526) และใบพายศรีลังกา (Kane et al., 1999)   

 
การขยายพนัธุดวยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะประสบความสําเร็จขึ้นกับการขยายใหได

จํานวนยอดทีม่ากพอ และมปีระสิทธิภาพ (รังสฤษดิ์, 2540)  ดังนั้นการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่ออนูเบยี
สจากชิ้นสวนยอดในอาหารสูตร MS จึงควรใส BA เพียงอยางเดยีวในอัตราความเขมขน 8 µM ซ่ึง
สามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุดเฉลี่ย 6.80±0.789 ยอด และมีรากเกิดขึ้นเฉลี่ย 2.90±1.370 ราก ผล
การทดลองนี้เปนรายงานครัง้แรกที่สามารถผลิตตนออนอนูเบียส A. nana ปลอดเชื้อไดในปริมาณ
มาก โดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทาํใหสามารถลดปญหาการขาดแคลนตนพนัธุ นอกจากนี้
ยังไดผลผลิตที่มีความสม่ําเสมอ สะอาด เหมาะสําหรับนําไปปลูกเลี้ยงในระบบไรดนิไดตอไป 

 
1.4 ผลการนําตนออนปลอดเชื้อออกปลูกทดสอบในระบบไรดิน 

 
การนําตนออนอนูเบียสที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อายุ 6 สัปดาห จํานวน 100 ตน มี

น้ําหนกัเริ่มตนเฉลี่ย 1.76 ± 0.321 กรัม/ตน ความสูงเฉลี่ย 3.54 ± 0.294 ซม. จํานวนใบเฉลี่ย  6.09 ± 
1.422 ใบ/ตน นํามาปลูกเลี้ยงในโรงเรือนแบบปด โดยใชวิธีการปลูกแบบไรดิน (ภาพที่ 10) โดยการ
ใหสารละลายธาตุอาหาร (ภาคผนวก ข) ในระบบ NFT ซ่ึงเหมาะสมกบัการปลูกพืชประเภทไมใบ 
ตนเตี้ย และอายุส้ัน (ดิเรก, 2544) โดยควบคุมคา electrical conductivity (EC, mS/cm) ของ
สารละลายธาตุอาหารประมาณ 1.2 mS/cm เล้ียงเปนระยะเวลา 90 วัน 

 
ผลการตรวจสอบสภาพแวดลอมในเรือนเพาะชําเวลา 9.00, 12.00 และ 16.00 น. ตลอด

ระยะเวลาเลี้ยง พบวามีอุณหภูมิอยูในชวง 28-35 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธอยูในชวง 81-87% 
และความเขมของแสงอยูในชวง 2,160-2,880 ลักซ  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 90 วัน พบวาอนูเบยีสมี
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นโดยมนี้ําหนกัสุดทายเฉลี่ย 7.34 ± 1.29 กรัม ความสูงเฉลี่ย 7.91 ± 8.79 ซม. 
และมีจํานวนใบเฉลี่ย 12.53 ± 2.52 ใบ/ตน โดยมีอัตรารอด 86%  (ตารางที่ 6) เมื่อพิจารณาจากการ
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เจริญเติบโต และลักษณะผลผลิต พบวาไดผลผลิตที่สะอาด มีลักษณะสวยงาม สมบูรณ  (ภาพที่ 10 
และ 11 ) 

  
ตารางที่ 6  การเจริญเติบโตของอนูเบียส ที่เล้ียงในระบบไรดิน เปนระยะเวลา 90 วัน 
 

การเจริญเติบโต คาเฉลี่ย±SD 
 คาเริ่มตน คาสุดทาย 
น้ําหนกัเฉลี่ย (กรัม/ตน) 
ความสูงเฉลี่ย (ซม.) 
จํานวนใบเฉลีย่ (ใบ/ตน) 
อัตรารอด (%) 

1.76 ± 0.32  
3.54 ± 0.29 
6.09 ± 1.42 

100 

7.34 ±1.29 
7.91 ± 1.79 
12.53 ± 2.52  

86 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 10  การปลูกเลี้ยงอนูเบียสที่ไดจากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ดวยระบบไรดิน ในโรงเรือนปด 
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ภาพที่ 11  การเจริญเติบโตของอนูเบียส เมื่อเล้ียงในโรงเรือนแบบปด ดวยระบบไรดนิ เปน

ระยะเวลา 90 วัน  มีตน ใบ และรากสะอาด แข็งแรงสมบูรณ 
 
2. การปรับปรงุพันธอนูเบียสโดยการฉายรังส ี
 

2.1 ปริมาณรังสีแกมมาที่เหมาะสมสําหรับการชักนําใหเกิดการกลายของอนูเบียส 
 

2.1.1 ปริมาณรังสีท่ีเหมาะสมสําหรับ Anubias  nana 
 

การทดลองฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันใหกับ A. nana ที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อายุ 6 สัปดาห ในปริมาณตางๆ กัน 7 ระดับ คือ 0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย 
โดยตนออนทีไ่มไดฉายรังสี (0 เกรย) เปนชดุควบคุม เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 
สัปดาห พบวาปริมาณรังสีมีผลตอการเจริญพัฒนาของ Anubias  nana อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
จากตารางที่ 7 ปรากฏวาตนอนูเบียส A. nana ที่ฉายรังสีระดับตางๆ กัน มีความสูงแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีความสูงเฉลี่ย 4.83±0.32, 3.72±0.10, 2.65±0.15, 2.51±0.16, 2.20±0.09, 
2.37±0.16 และ 2.46±0.14  เซนติเมตร ตามลําดับ ตนออนที่ไมไดรับรังสีมีความสูงของตนสูงที่สุด
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) รองลงมาคือตนที่ไดรับรังสี 20 เกรย ในขณะที่ตนออนซึ่งไดรับรังสี 40 
60 80 100 และ 120 เกรย มคีวามสูงใกลเคียงกัน (p>0.05) โดยมีความสูงนอยกวาตนออนที่ไดรับ
รังสี 20 เกรย และชุดควบคุม อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
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เมื่อเปรียบเทียบความสูงของตนที่ไดรับรังสีกับชุดควบคมุ พบวาเปอรเซ็นต
ความสูงมีคาลดลงเมื่อไดรับปริมาณรังสีสูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ไดรับ
รังสี 20 เกรย มีเปอรเซ็นตความสูงเฉลี่ย 77.00±2.18% ซ่ึงต่ํากวาชดุควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) และสูงกวาชุดการทดลองที่ไดรับรังสีปริมาณสูงกวาคือ 40-120 เกรยอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 40 60 80 100 และ 120 เกรย มีเปอรเซ็นตความสูงใกลเคียง
กัน (p<0.05) เฉลี่ย 54.86±9.87, 51.97±3.39, 45.55±1.88, 49.07±3.40 และ 50.93±2.88% ตามลําดับ 
(ตารางที่ 7) 

 
ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย±SE ของความสูงตนออน Anubias  nana ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงใน

สภาพปลอดเชือ้เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

ปริมาณรังสี 
(เกรย) 

ความสูง 
(ซม.) 

เปอรเซ็นตความสูง 
 

เปอรเซ็นตความสูง 
ที่ลดลง (% GR) 

0 (ชุดควบคุม) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 

4.83±0.32c 

3.72±0.10 b 
2.65±0.15 a 
2.51±0.16 a 
2.20±0.09 a 
2.37±0.16 a 
2.46±0.14 a 

100.00±6.62 c 
77.02±2.18 b 
54.86±9.87 a 
51.97±3.39 a 
45.55±1.88 a 
49.07±3.40 a 
50.93±2.88 a 

0.00±0.00 a 
20.90±2.81 b 
45.13±3.12 c 
48.03±3.39 c 
54.45±1.88 c 
50.93±3.40 c 
49.07±2.88 c 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

ตนออนที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กัน 0-120 เกรย เมื่อนํามาเลี้ยงในอาหาร
สังเคราะหสูตร MS ในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห มีอัตรารอด 100 % ทุกชุดการ
ทดลอง ดังนั้นการหาปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการชักนําใหเกิดการกลายพันธุจึงใชคา GR30 (30 % 
growth reduction) ซ่ึงก็คือปริมาณรังสีที่มีผลลดการเจริญเติบโตพืชลดลง 30% (Saborio et  al., 
2004) จากภาพที่ 12 ปรากฏวาเปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง (%GR) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณ
รังสี เมื่อนํามาวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (linear Regression) ไดเปนสมการดังนี้ 
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%GR = 6.50+0.68 (ปริมาณรังสี, เกรย) 
 

โดยมีคาสัมประสิทธการตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.90 ดังนัน้ปริมาณรังสีจึงมีผล
ตอ %GR สูงถึง 90% เมื่อคํานวณจากสมการพบวามีคา GR50 เทากับ 63.97 เกรย และ GR30 เทากับ 
34.56 เกรย ดังนั้นปริมาณรังสีที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงพันธุ A.  nana คือปริมาณรังสีที่
ระดับ GR30 ไดแก 34.56 เกรย 

0
10
20
30
40
50
60

0 20 40 60 80 100 120

ปริมาณรังสี (เกรย)

%G
R

 
ภาพที่ 12  เปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง (%GR) ของอนูเบียส A.  nana ที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กัน    

0-120 เกรย เปรียบเทียบกับชดุควบคุม เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

อนูเบียส A. nana ที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กัน คือ 0 20 40 60 100 และ 120 เกรย 
มีอัตรารอด 100% ทุกชุดการทดลอง แตมีการเจริญพัฒนาเกิดยอดไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) โดยการเกิดยอดมแีนวโนมลดลงเมื่อไดรับปริมาณรังสีเพิ่มขึน้ ชุดควบคุมมีจํานวนยอดที่
เกิดขึ้นสูงที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 4.95±0.44 ยอด รองลงมาคือตนที่ไดรับรังสี 20 เกรย 
มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.15±0.31 ยอด ใกลเคียงกับชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 40 เกรย (p>0.05) มี
จํานวนยอดเฉลี่ย 2.35±0.33 ยอด สูงกวาชดุการทดลองทีไ่ดรับรังสี 60 และ 80 เกรย ซ่ึงมีจํานวน
ยอดใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 1.75±0.21 และ 1.65±0.20 ยอด ตามลาํดับ สําหรับชุดการทดลองที่
ไดรับรังสีปริมาณสูงคือ 100 และ 120 เกรย มีจํานวนยอดต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 
1.20±0.11 และ 1.35±0.13 ยอด ตามลําดับ (ตารางที่ 8)  
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ตารางที่ 8  จํานวนยอดและอัตรารอด  (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  nana ที่ไดรับรังสี  0-120 เกรย เมื่อ
เล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนยอดของตนออนที่ไดรับรังสีกับชุดควบคุม พบวา
เปอรเซ็นตจํานวนยอดลดลงตามปริมาณรังสีที่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ตารางที่ 8)  โดย 
อนูเบียส  A.  nana ที่ไดรับรังสี 0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย มีเปอรเซ็นตจํานวนยอดเฉลี่ย 
100.00±8.97 63.63±6.22 47.47±6.74 35.35±4.32  33.33±4.00  24.24±2.23 และ 27.27±2.63% 
ตามลําดับ (ภาพที่ 13)  ตนทีไ่ดรับรังสี 20 เกรย มีเปอรเซน็ตจํานวนยอดใกลเคียงกับ 40 เกรย  
(p>0.05) แตสูงกวา 60-120 เกรย อยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่ตนออนซึ่งไดรับรังสี 60-120 
เกรย มีเปอรเซน็ตจํานวนยอดใกลเคียงกัน (p>0.05) 

 
ปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้นมีผลตอจํานวนรากที่เกิดขึ้นอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) จาก

ตารางที่ 9 ตนออนอนูเบียส  A nana ที่ไมผานการอาบรังสีมีการเกิดรากมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) เฉลี่ย21.75±2.60 ราก เมื่อไดรับรังสีทําใหการเกดิรากลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดย
ตนที่ไดรับรังสี 20 เกรย มีจาํนวนรากเฉลี่ย 12.10±2.50 ซ่ึงสูงกวาชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 40-120 
เกรย อยางมนียัสําคัญ (p<0.05) สําหรับตนออนที่ไดรับรังสี 40 เกรย มีจํานวนรากทีเ่กิดนอยมาก
เฉลี่ย 0.40±0.30 ราก ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 60 80 100 และ 120 เกรย ไมมีรากเกิดขึ้น  

ปริมาณรังสี 
(เกรย) 

จํานวนยอด เปอรเซ็นตจํานวนยอด 
 

อัตรารอด 
(%) 

0 (ชุดควบคุม) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 

4.95±0.44 d 
3.15±0.31 c 
2.35±0.33 bc 
1.75±0.21 ab 
1.65±0.20 ab 
1.20±0.11 a 
1.35±0.13 a 

100.00±8.97 d 
63.63±6.22c 
47.47±6.74bc 
35.35±4.32 ab 
33.33±4.00 ab 
24.24±2.23 a 
27.27±2.63 ab 

100 ns 
100 ns 
100 ns 
100 ns 
100 ns 
100 ns 
100 ns 
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ภาพที่ 13  เปอรเซ็นตจํานวนยอดของอนูเบยีส  A. nana ที่ไดรับรังสีระดบัตางๆ กัน 0-120 เกรย เมื่อ

เล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 
ตารางที่  9  จํานวนรากและความยาวราก  (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  nana  ที่ไดรับรังสี  0-120 เกรย   

เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

ปริมาณรังสี 
(เกรย) 

จํานวนราก 
 

เปอรเซ็นต
จํานวนราก 

ความยาวราก 
(ซม.) 

เปอรเซ็นต
ความยาวราก 

0 (ชุดควบคุม) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 

21.75±2.60c 

12.10±2.50 b 
0.40±0.30 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

100.00±11.97 c 
55.63±11.48 b 

1.84±1.40 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

3.47±0.32 b 
2.72±0.40 b 
0.05±0.03 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

100.00±9.23 b 
78.39±11.44b 

1.44±0.98a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
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จากภาพที่ 14  ปรากฏวาเปอรเซ็นตจํานวนรากเมื่อเปรียบเทียบกับชดุควบคุมมี
แนวโนมลดลงเมื่อระดับรังสีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)โดยตนออนที่ไดรับรังสีปริมาณ 20 
เกรย มีเปอรเซน็ต จํานวนรากเฉลี่ย 55.63±11.48 % ซ่ึงต่ํากวาชุดควบคมุอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
และสูงกวาตนออนที่ไดรับรังสีในระดับทีสู่งขึ้นคือ 40-120 เกรย อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับ
ชุดการทดลองที่ฉายรังสี 40 เกรย มีเปอรเซน็ตจํานวนรากต่ํามากเฉลี่ย 1.84±1.40 %เมือ่เพิ่มระดับ
รังสีเปน 60-120 เกรย มีเปอรเซ็นตจํานวนรากเฉลี่ย 0.00±0.00 %  
 

อนูเบียส A. nana ที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กัน มีความยาวของรากที่เกดิขึ้น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยตนออนที่ไดรับรังสีเพิ่มขึ้นมีโดยชุดควบคุมและชุดการ
ทดลองที่ไดรับปริมาณรงัสี 20 เกรย มีความยาวของรากและเปอรเซ็นตความยาวของรากใกลเคียง
กัน (p>0.05) คือมีความยาวของรากเฉลี่ย 3.47±0.32 และ 2.72±0.40 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 
9) และมีเปอรเซ็นตความยาวของรากเฉลี่ย 100.00±9.23 และ78.39±11.44ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาชุด
การทดลองที่ไดรับรังสีในระดับที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) (ภาพที่ 14)  โดยตนออนที่ไดรับ
รังสี 40 เกรย มีความยาวราก และเปอรเซน็ตความยาวรากเฉลี่ย0.05±0.03  เซนติเมตร และ 
1.84±1.40 % ตามลําดับ ในขณะที่ตนออนที่ไดรับรังสี 60 80 100 และ 120 เกรย ไมมีรากเกิดขึ้นเลย
ความยาวราก และเปอรเซ็นตความยาวรากเฉลี่ยจึงเทากบั 0 ซม. และ 0 % ซ่ึงต่ําที่สุดอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)  
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ภาพที่ 14  เปอรเซ็นตจํานวนราก และเปอรเซ็นตความยาวรากของอนูเบียส  A. nana ที่ไดรับรังสี

ระดับตางๆ กนั เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
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อนูเบียส A. nana ที่ไดรับรังสีระดับตางๆกนั มีขนาดใบแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ(p<0.05)  อนูเบียสที่ไดรับรังสี 0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย มีความยาวใบเฉลี่ย 
2.23±0.20, 1.94±0.13, 1.65±0.15, 1.34±0.15, 1.43±0.11, 1.42±0.12 และ 1.53±0.10 ซม. ตามลําดับ 
(ตารางที่ 10) โดยชุดควบคุมมีความยาวของใบไมแตกตางกันทางสถิติกับชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 
20 เกรย (p>0.05) แตเมื่อเพิม่ระดับรังสีเปน 40-120 เกรย พบวามีความยาวของใบลดลงต่ํากวาชดุ
ควบคุมอยางมนีัยสําคัญ(p<0.05)  

 
ตารางที่ 10  ขนาดใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ Anubias  nana ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงในสภาพ

ปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

ปริมาณรังสี 
(เกรย) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

เปอรเซ็นต
ความยาวใบ 

ความกวางใบ 
(ซม.) 

เปอรเซ็นต
ความกวางใบ 

0 (ชุดควบคุม) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 

2.23±0.20c 

1.94±0.13 bc 
1.65±0.15 ab 
1.34±0.15 a 
1.43±0.11 ab 
1.42±0.12 ab 
1.53±0.10 ab 

100.00±8.44 c 
87.00±5.76 bc 
73.99±6.56 ab 
60.09±6.66 a 
64.13±4.87 ab  
63.68±5.58 ab 
68.61±4.68 ab 

1.48±0.11 b 
1.30±0.08 ab 
1.06±0.11 a 
0.87±0.14 a 
0.92±0.07 a 
0.90±0.09 a 
0.98±0.09 a 

100.00±7.32 b 
87.84±5.70 ab 
66.22±6.19a 
58.78±9.18 a 
62.16±4.70 a 
60.81±6.37a 
71.62±7.62a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

อนูเบียส  A.  nana ที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กัน มีความกวางของใบแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05)  โดยชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย มีความ
กวางของใบเฉลี่ย 1.48±0.11, 1.30±0.08, 1.06±0.11, 0.87±0.14, 0.92±0.07, 0.90±0.09 และ 
0.98±0.09 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 11) ตนออนที่ไดรับรังสี 20 เกรย มีความกวางของใบไม
แตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม (p>0.05) อยางไรก็ตามเมื่อเพิ่มระดบัรังสีเปน 40-120 เกรย มีผล
ใหความกวางของใบลดลงต่ํากวาชุดควบคมุอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
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จากภาพที่ 15 ปรากฏวาเปอรเซ็นตความกวางของใบมีแนวโนมเปลีย่นแปลง
ตามเปอรเซนตความยาวของใบ โดยเมื่อเปอรเซ็นตความยาวของใบลดลง เปอรเซนตความกวาง
ของใบจะลดลงตามไปดวย อนูเบียส A.  nana ที่ไดรับรังสี 0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย มี
เปอรเซ็นตความยาวของใบเฉลี่ย 87.00±5.76, 73.99±6.56, 60.09±6.66, 64.13±4.87, 63.68±5.58 
และ 68.61±4.68 ตามลําดับ และมีเปอรเซน็ตความกวางของใบเฉลี่ย 100.00±7.32, 87.84±5.70, 
66.22±6.19, 58.78±9.18, 62.16±4.70, 60.81±6.37 และ 71.62±7.62 ตามลําดับ 

c
bc ab

a ab ab ab

b
ab

a a a a a
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เปอ
รเซ

นต


เปอรเซนตความยาวใบ เปอรเซนตความกวางใบ  
 
ภาพที่ 15  เปอรเซ็นตความยาวของใบ และเปอรเซ็นตความกวางของใบ A.  nana ที่ไดรับรังสี       

0-120 เกรย เมือ่เล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

ความยาวปากใบของอนูเบียส A.  nana  ที่ไดรับรังสี 0 20 40 60 100 และ 120 
เกรย มีคาเฉลีย่ 25.25±0.58, 24.00±0.55, 22.25±0.79, 16.50±0.41, 15.75±0.65, 17.00±0.50 และ 
16.75±0.38 ไมครอนตามลําดับ (ตารางที่ 11) อนูเบียสที่ไดรับรังสีระดับตางๆกัน มีความยาวของ
ปากใบแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) โดยชุดควบคุมมีความยาวปากใบไมแตกตางกันทาง
สถิติกับชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 20 เกรย (p>0.05) และสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)  ชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 40 เกรย มีความยาวปากใบสูงกวาชุดการทดลองที่
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ไดรับรังสี 60-120 เกรย อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่ตนออนซึ่งไดรับรังสี 60-120 เกรย มี
ความยาวปากใบใกลเคยีงกนั (p>0.05) และต่ํากวาชดุการทดลองอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)   
 
ตารางที่ 11  ความยาวปากใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  nana ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงใน

สภาพปลอดเชือ้เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

ปริมาณรังสี 
(เกรย) 

ความยาวปากใบ 
(ไมครอน) 

เปอรเซ็นตความยาวปากใบ 
 

0 (ชุดควบคุม) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 

25.25±0.58c 

24.00±0.55 bc 
22.25±0.79 b 
16.50±0.41 a 
15.75±0.65 a 
17.00±0.50 a 
16.75±0.38 a 

100.00±2.31 c 
95.05±2.19 bc 
88.12±3.11 b 
65.35±1.62 a 
62.37±2.58 a 
67.32±1.98 a 
66.34±1.51 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

การฉายรังสีมีผลใหเปอรเซ็นตความยาวของปากใบลดลงเมื่อเปรียบเทยีบกับ
ชุดควบคุม และเมื่อใชปริมาณรังสีสูงขึ้นเปอรเซ็นตความยาวของปากใบมีแนวโนมลดลง (ภาพที่ 
16) โดยตนออนที่ไดรับรังสี 20 เกรย มีเปอรเซ็นตความยาวของปากใบเฉลี่ย 95.05±2.19 % ซ่ึงไม
แตกตางกันทางสถิติกับชุดควบคุม (p>0.05) แตเมื่อปริมาณรังสเีพิ่มขึ้นสูงกวา 20 เกรย มีผลให
เปอรเซ็นตความยาวของปากใบลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยตนออนที่ไดรับรังสี 40 เกรย มี
เปอรเซ็นตความยาวปากใบเฉลี่ย 88.12±3.11 % ซ่ึงต่ํากวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และ
สูงกวาชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 60 -120 เกรย อยางมนียัสําคัญ (p<0.05) ในขณะทีต่นออนซึ่ง
ไดรับฉายรังสี 60 80 100 และ 120 เกรย มเีปอรเซ็นตความยาวปากใบใกลเคียงกัน (p<0.05) เฉลี่ย 
65.35±1.62, 6.37±2.58, 67.32±1.98 และ 66.34±1.51%  ตามลําดับ ซ่ึงต่ํากวาชดุการทดลองอื่นๆ 
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) 
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ภาพที่ 16  เปอรเซ็นตความยาวปากใบของอนูเบียส  A.  nana  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

2.1.2 ปริมาณรังสีแกมมาที่เหมาะสําหรับ Anubias  congensis 
 

ผลการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันใหกบัตนออนปลอดเชื้อของ A. congensis 
ปริมาณตางๆกัน 7 ระดับ คอื 0 (ชุดควบคมุ) 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย เมื่อนําไปเลี้ยงใน
สภาพปลอดเชือ้เปนระยะเวลา 8 สัปดาห พบวาการฉายรังสีมผีลตอการเจริญพัฒนาของ A.  
congensis โดยตนออนที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กัน มีความสูงแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) 
ชุดควบคุมที่ไมผานการอาบรังสีมีความสูงเฉลี่ย 4.15±0.18 ซม. ซ่ึงสูงกวาตนที่ไดรับรังสีอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) สําหรับชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 20 เกรย ซ่ึงมีความสูงใกลเคียงกับตนออนที่
ไดรับรังสี 40 60  และ 80 เกรย (p>0.05) โดยมีความสูงเฉลี่ย 2.81±0.14, 2.37±0.22, 2.32±0.17 และ 
2.28±0.10 ซม. ตามลําดับ ในขณะที่ชุดการทดลองซึ่งไดรับรังสี 100 และ 120 เกรย มีความสูงต่ํา
ที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p< 0.05) เฉลี่ย 1.99±0.07 และ 2.00±0.09 ซม. ตามลําดับ (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12  ความสูง (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงในสภาพ
ปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 
ระดับรังสี 

(เกรย) 
ความสูง 

(ซม.) 
เปอรเซ็นตความสูง 

 
เปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง 

(% GR) 
0 (ชุดควบคุม) 

20 
40 
60 
80 
100 
120 

4.15±0.18 c 
2.81±0.14 b 
2.37±0.22 ab 
2.32±0.17 ab 
2.28±0.10 ab 
1.99±0.07 a 
2.00±0.09 a 

100.00±4.30 c 
67.71±3.30 b 
57.11±5.23 ab 
55.90±4.12 ab 
54.94±2.61 ab 
47.95±1.78 a 
48.19±2.12 a 

0.00±0.00 a 
32.29±3.30 b 
42.89±5.23 bc 
44.10±4.12 bc 
45.06±2.6 bc 
52.05±1.78 c 
51.81±2.12 c 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคมุพบวา อนูเบยีส A.  congensis ที่ไดรับรังสีมีเปอรเซ็นต

ความสูงลดลงอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) นอกจากนีเ้ปอรเซ็นตความสูงของตนยังมีแนวโนมลดลง
เมื่อระดับรังสีเพิ่มขึ้น จากตารางที่ 12 พบวาตนออนที่ผานการฉายรังสี 0 20 40 60 80 100 และ 120 
เกรย มีเปอรเซน็ตความสูงเฉลี่ย 100.00±4.30 67.71±3.30 57.11±5.23 55.90±4.12   54.94±2.61  
47.95±1.78 และ 48.19±2.12 % ตามลําดบั  

 
เปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง(%GR) มีความผันแปรกับปริมาณรังสีที่เพิ่มขึ้น (ภาพที ่

17) ผลการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนไดสมการความสัมพันธ 
 
%GR = 11.036+0.67 (ปริมาณรังสี, Gy) 
 
โดยมีคาสัมประสิทธการตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.87 นั่นคือปริมาณรังสีมีผลตอ

เปอรเซ็นตความสูงที่ลดลงถึง 87%  จากการคํานวณจากสมการถดถอยเชิงเสนพบวามีคา GR50  
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เทากับ 58.16 เกรย และคา GR30 เทากับ 28.30 เกรย ดังนัน้ปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการชักนํา
ใหอนูเบยีส  A.  congensis   เกิดการกลายพนัธุที่ระดับ GR30 คือ 28.30 เกรย 
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ภาพที่ 17  เปอรเซ็นตความสูงที่ลดลง (%GR) ของอนูเบียส A.  congensis ที่ไดรับรังสีระดับตางๆ 

กัน เปรียบเทียบกับชุดควบคมุ เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

อนูเบียส A. congensis ที่ไดรับรังสีระดับตางๆกัน มีจํานวนยอดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยชุดควบคุมและชดุการทดลองที่ไดรับรังสี 20 เกรย มีการเจริญพัฒนาเกิด
ยอดไดตนใหมเพิ่มขึ้นใกลเคียงกัน (p>0.05) และสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆอยางมีนยัสําคัญ 
(p<0.05) โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 4.00±0.15 และ 4.00±0.26 ตามลําดับ ในขณะที่การฉายรังสีใน
ระดับที่สูงขึ้นคือ 40 60 80 100 และ 120  เกรย มีจํานวนยอดที่เกดิขึ้นใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 
1.50±0.22 1.30±0.21 1.40±0.22 1.10±0.10 และ 1.10±1.10 ยอด ตามลาํดับ  ซ่ึงต่ํากวาชุดควบคุม
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) อยางไรก็ตามอนูเบียส ที่ไดรับรังสีปริมาณตางๆกัน 0-120 เกรย มีอัตรา
รอด 100% ทุกชุดการทดลอง (ตารางที่ 13)   
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ตารางที่ 13   จํานวนยอดและอัตรารอด  (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A. congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย 
เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 
ระดับรังสี 

 (เกรย) 
จํานวนยอด เปอรเซ็นตจํานวนยอด อัตรารอด 

 (%)  
0 (ชุดควบคุม) 

20 
40 
60 
80 
100 
120 

4.00±0.15 b 
4.00±0.26 b 
1.50±0.22 a 
1.30±0.21 a 
1.40±0.22 a 
1.10±0.10 a 
1.10±0.10 a 

100.00±3.73 b 
101.83±8.03 b 
37.83±5.60 a 
32.33±5.01 a 
34.83±5.22 a 
27.83±2.66 a 
28.67±4.25 a 

100.00±0.00ns 
100.00±0.00ns 
100.00±0.00ns 
100.00±0.00ns 
100.00±0.00ns 
100.00±0.00ns 
100.00±0.00ns 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

จากภาพที่ 18 ปรากฏวาอนูเบียส A. congensis ที่ไดรับรังสี 20 เกรย มีเปอรเซ็นตการ
เพิ่มจํานวนยอดเฉลี่ย 101.83±8.03% ซ่ึงใกลเคียงกับชุดควบคุม (p>0.05) เมื่อปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น
เปน 40-120 เกรย พบวาอนูเบียสมีเปอรเซ็นตจํานวนยอดลดลงต่ํากวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) โดยมีเปอรเซ็นตจาํนวนยอดเฉลีย่ 37.83±5.60  32.33±5.01  34.83±5.22  27.83±2.66 และ 
28.67±4.25% ตามลําดับ 
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ภาพที่ 18  เปอรเซ็นตจํานวนยอดของอนูเบยีส  A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

การฉายรังสีมีผลตอการเกิดรากของตนออนอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยชุดควบคุม
มีจํานวนรากเกิดขึ้นเฉลี่ย 3.70±0.37 ราก ในขณะที่ชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 20 เกรย มีจํานวนราก
เกิดขึ้นเฉลี่ย 2.10±0.23 ราก ซ่ึงต่ํากวาชุดควบคุมและสูงกวาชุดการทดลองที่ไดรับรังสีในระดับ 40-
120 เกรย อยางมีนัยสําคัญ (p<05) โดยตนออนที่ไดรับรังสี 40 60 80 100 และ 120 เกรย ไมมีราก
เกิดขึ้นเลย เมือ่เปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบวาเปอรเซน็ตจํานวนรากมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับ
รังสีเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 19) โดยการไดรับรังสี 20 เกรย มีผลใหเปอรเซ็นตจาํนวนรากลดลงเหลือเฉลี่ย 
56.76±6.31% และเมื่อเพิ่มระดับรังสีเปน 40-120 เกรย พบวาไมเกิดรากขึ้นเลย ทําใหมีเปอรเซ็นต
จํานวนราก 0 % (ตารางที่ 14) 

 
จากภาพที่ 19 ปรากฏวาการฉายรังสีมีผลใหความยาวรากลดลงอยางมนีัยสําคัญ 

(p<0.05) โดยชุดควบคุมมีความยาวรากเฉลี่ย 2.29±0.17 เซนติเมตร ซ่ึงสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) ในขณะทีต่นออนซึ่งไดรับรังสี 20 เกรย มีความยาวรากเฉลี่ย 1.02±0.09 
เซนติเมตร ซ่ึงต่ํากวาชดุควบคุม และสูงกวาชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 40-120 เกรย อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยตนออนที่ไดรับรังสี 40-120 เกรย มีความยาวรากเฉลี่ย 0.00±0.00 
เซนติเมตร เนือ่งจากไมมีรากเกิดขึน้เลย เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคมุพบวาตนออนที่ไดรับรังสี 20 
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เกรย มีความยาวรากลดลงมากกวา 50 % โดยมีเปอรเซ็นตความยาวรากเฉลี่ย 44.54±3.95 % และเมือ่
เพิ่มระดับรังสเีปน 40-120 มีเปอรเซ็นตความยาวราก 0 %  
 
ตารางที่ 14  จํานวนรากและ ความยาวราก  (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 

เกรย เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 
ระดับรังสี 

(เกรย) 
จํานวนราก 

 
เปอรเซ็นตจํานวนราก 

 
ความยาวราก 

(ซม.) 
เปอรเซ็นตความยาวราก 

 
0 (control) 

20 
40 
60 
80 
100 
120 

3.70±0.37c 

2.10±0.23 b 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

100.00±9.91 c 
56.76±6.31 b 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

2.29±0.17 c 
1.02±0.09 b 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

100.00±7.55 c 
44.54±3.95b 
0.00±0.00a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 

c
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เปอรเซนตจํานวนราก เปอรเซนตความยาวราก
 

ภาพที่ 19  เปอรเซ็นตจํานวนราก และเปอรเซ็นตความยาวรากของอนูเบียส  A. congensis ที่ไดรับ
รังสีระดับตางๆ กัน เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
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 อนูเบียส A. congensis ที่ไดรับรังสี 0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย มขีนาดใบใกลเคียง
กัน  (p>0.05) โดยมีความยาวใบเฉลี่ย 2.65±0.12  2.59±0.18  2.71±0.22  2.26±0.16  2.21±0.13  
2.70±0.18 และ 2.22±0.14 เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับชดุควบคุมพบวาอนูเบียสที่
ไดรับรังสีปริมาณตางๆ กันมีเปอรเซ็นตความยาวใบไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเฉลีย่ 
100.00±4.71  97.74±6.64  102.26±8.30  82.28±5.96  98.49±5.08  101.89±6.89 และ 83.77±5.21% 
ตามลําดับ (ตารางที่ 15)  
 
ตารางที่ 15  ขนาดใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงในสภาพ

ปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

ระดับรังสี 
(เกรย) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

เปอรเซ็นต
ความยาวใบ 

 

ความกวางใบ เปอรเซ็นต
ความกวางใบ 

0 (ชุดควบคุม) 
20 
40 
60 
80 
100 
120 

2.65±0.12ns 

2.59±0.18 ns 
2.71±0.22 ns 
2.26±0.16 ns 
2.61±0.13 ns 
2.70±0.18 ns 
2.22±0.14 ns 

100.00±4.71 ns 
97.74±6.64 ns 
102.26±8.30 ns 
82.28±5.96 ns 
98.49±5.08 ns 
101.89±6.89 ns 
83.77±5.21 ns 

0.84±0.06 ns 
0.81±0.04 ns 
0.84±0.06 ns 
0.66±0.06 ns 
0.85±0.04ns 
0.81±0.08 ns 
0.82±0.12 ns 

100.00±6.92ns 
96.43±5.16 ns 
100.00±7.57 ns 
78.57±7.14 ns 
101.19±4.78 ns 
96.43±9.79 ns 
97.62±13.84 ns 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ (p>0.05) 
 

จากตารางที่ 15 ปรากฏวา อนูเบียสทุกชดุการทดลองมีความกวางของใบใกลเคียงกัน 
(p>0.05) เฉลี่ย 0.84±0.06, 0.81±0.04, 0.84±0.06, 0.66±0.06, 0.85±0.04, 0.81±0.08 และ 0.82±0.12 
ซม. ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทยีบกับชุดควบคุมพบวาอนูเบียสที่ไดรับรังสีปริมาณตางๆ กันมี
เปอรเซ็นตความกวางของใบไมแตกตางกนัทางสถิติ (p>0.05) (ภาพที่ 20) โดยมีคาเฉลี่ย 100.00± 
6.92, 95.43±5.16, 100.00±7.57, 78.57±7.14, 101.19±4.78, 96.43±9.79 และ 97.62±13.84% 
ตามลําดับ  
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เปอรเซนตความยาวใบ เปอรเซนตความกวางใบ  
 
ภาพที่ 20  เปอรเซ็นตความยาวของใบ และเปอรเซ็นตความกวางของใบ A. congensis ที่ไดรับรังสี 

0-120 เกรย เมือ่เล้ียงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
 

การฉายรังสีไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดปากใบอนูเบียส A. congensis  โดย 
อนูเบียสที่ไดรับรังสี 0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย มีความยาวปากใบ และเปอรเซ็นตความยาว
ปากใบไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) โดยมีความยาวปากใบเฉลี่ย 18.80±1.03 17.70±0.60 
17.50±0.56 17.90±0.57 17.80±0.47 17.60±0.96 และ 20.60±0.8 ไมครอน ตามลําดับ (ตารางที่ 16) 
และมีเปอรเซน็ตความยาวปากใบเฉลี่ย 100.00±5.48, 95.15±3.18, 93.08±2.99, 95.21±3.01, 
94.68±2.48, 89.36±7.21 และ 109.57±4.57% ตามลําดับ (ภาพที่ 21)  
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ตารางที่ 16   ความยาวปากใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย  เมื่อเล้ียง
ในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 
ระดับรังสี 

(เกรย) 
ความยาวปากใบ 

(ไมครอน) 
เปอรเซ็นตความยาวปากใบ 

 
0 (ชุดควบคุม) 

20 
40 
60 
80 
100 
120 

18.80±1.03ns 

17.70±0.60 ns 
17.50±0.56 ns 
17.90±0.57 ns 
17.80±0.47 ns 
17.60±0.96 ns 
20.60±0.86 ns 

100.00±5.48 ns 
95.15±3.18 ns 
93.08±2.99 ns 
95.21±3.01 ns 
94.68±2.48 ns 
89.36±7.21 ns 
109.57±4.57 ns 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ (p>0.05) 
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ภาพที่ 21  เปอรเซ็นตความยาวปากใบของ A. congensis ที่ไดรับรังสี 0-120 เกรย เมื่อเล้ียงเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห 
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    อนูเบียส A. nana และ A. congensis ที่ผานการฉายรังสแีกมมาแบบเฉยีบพลัน 0-120 
เกรย มีอัตรารอด 100 % เมื่อเล้ียงในสภาพปลอดเชื้อเปนระยะเวลา 8 สัปดาห อยางไรก็ตามการฉาย
รังสีผลใหความสูงของตนลดลง เนื่องจากผลของรังสีอาจทําใหเซลลมชีีวิตตอไปไดแตไมมีการแบง
เซลลอีกตอไป หรือเซลลมีชีวิตอยู และสามารถแบงเซลลตอไปไดแตการแบงเซลลในระยะแรก
หลังจากไดรับรังสีจะลาชา (อรุณี, 2541) โดยรังสีไปทําใหมีการลดจํานวนเซลลที่กําลังแบงตัวลง
เรียกวาไมโตตกิ ดีเลย (mitotic delay) ทั้งนี้ความลาชาในการแบงตวัของเซลลขึ้นอยูกับปริมาณ
รังสีและระยะของเซลลในขณะที่ไดรับรังสี (สิรนุช, 2527) สอดคลองกับการทดลองในพืชหลาย
ชนิดที่พบวา การฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน มีผลใหพืชมีการเจริญเติบโตลดลงโดยมีความสูง
ของตนลดลง เชนขาวฟาง Sorghum  (Bretaudeau, 1995) ขาว Oryza glaberrima Steud. (Cisse, 
1995) ขาว Oryza  sativa L. (Kihupi, 1995) กุหลาบหนิพนัธุลารโก Kalanchoe blossfeldiana v. 
Poellnitz ‘Largo’ (สุรวิช, 2526) Xanthosoma sagittifolium (Blay et  al., 2004) Amaranthus 
tricolor (Slabbert et al., 2004)  Vicna radiata (Tah, 2006) และ Basella alba (Makambila, 1995)  

 
    การเกิดยอด และรากของอนูเบียส A. nana และ A. congensis ผานการฉายรังสีแกมมามี

แนวโนมลดลงเมื่อไดรับปริมาณรังสีเพิ่มขึน้ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณรงัสีใหสูงขึ้นจะขัดขวาง
กระบวนการแบงเซลล ทําใหการแบงเซลลชาลง หรือหยดุชะงัก คณุสมบัติของรังสีในการยับยั้ง 
หรือขัดขวางเรียกวา inhibition effect (สิรนุช, 2540) นอกจากนี้ปริมาณรังสีที่สูงมีผลทําใหเซลล
บริเวณจุดเจริญ (growing point) ตายได (Duangkongsan and Silayoi, 2005) สอดคลองกับผลการ
การฉายรังสีใหกับพืชหลายชนิดที่พบวา รังสีมีผลใหพืชมีการเจริญพัฒนาเกิดยอดและรากไดลดลง
เชน หนาววั Anterium ‘Double Spathe’ (วชิชุดา, 2537) Ornithogalum dubium Houtt. (กฤษณา, 
2545)  Lathyrus sativus (Barix et al., 2004) และ Cocoyam Xanthosoma sagittifolium (Saborio et  
al.,2004) 

 
    ขนาดใบไดแกความกวางและความยาวใบของอนูเบียส A. nana  ลดลง เมื่อไดรับรังสี

แกมมาสูงกวา 20 เกรย ซ่ึงแตกตางจากผลการฉายรังสีใหกับ A. congensis ที่พบวารังสีไมมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของขนาดใบ อยางไรก็ตามรังสีมีผลใหขนาดใบของพืชบางชนิดลดลงไดเชน 
Ornithogalum dubium (กฤษณา, 2545) กลวยไข (กรรณกิาร, 2544) และฝายสายพันธุ  Eva และ 
Zeta-2  (Xanthopolos and Kechagia, 2003) เนื่องจากพชืแตละชนดิมคีวามทนทานตอรังสี หรือ
ความไวตอรังสี ตางกัน ขึ้นกับลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนั้น (สิรนุช, 2527) 
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    จากการทดลองฉายรังสีแกมมาแบบเฉยีบพลันใหกับ A.nana  และ A. congensis ในอัตรา 
0 20 40 60 80 100 และ 120 เกรย พบวาปริมาณรังสีที่เหมาะสมสําหรับการชักนําใหอนูเบียสเกดิ
การ กลายพันธุ ไดแกระดับที่มีผลทําใหการเจริญเติบโตลดลง 30 %  คือ GR30 สําหรับ A.  nana  
34.50 เกรย และ A.  congensis  เทากับ 28.30 เกรย 
 

2.2 การชักนําใหอนูเบียสเกิดการกลายโดยวธีิฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน 
 

2.2.1  การชักนําใหอนูเบียส Anubias  nana เกิดการกลายโดยวิธีฉายรังสี 0-40 เกรย 
 
จากการทดลองฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในชวงกวางคือ 0-120 เกรย

ใหกับตนออนท ี่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ A. nana พบวาปริมาณรังสีที่เหมาะสมสําหรับการ
ชักนําให A.  nana  เกิดการกลายพันธุไดแก GR30 เทากับ 34.50 เกรย  การทดลองตอไปเพื่อชักนําให 
A. nana เกิดการกลายพันธุ จึงไดนําตนออนปลอดเชื้ออายุ 6 สัปดาห ไปฉายรังสีแกมมาแบบ
เฉียบพลันในปริมาณ 0 5 10 20 30 และ 30 เกรยหลังจากนั้นนํามาตัดแยกชิน้สวนยอดลงเลี้ยงใน
อาหารสังเคราะหสูตร MS ที่มี BA 8 ไมโครโมลาร เปนรุน M1V1  

 
เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห พบวาอนเูบียสที่ไดรับรังสีระดับตางๆกัน มี

การเจริญเติบโตตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยอนูเบียสที่ไดรับรังสี  0 10 และ 20 เกรย มี
ความสูงของตนใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 4.09±0.10 4.27±0.10 4.17±0.09 และ 3.57±0.09ซม. ซ่ึง
สูงกวาตนที่ไดรับรังสีในอัตราที่สูงขึ้นคือ 30 และ40 เกรย อยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) โดยอนเูบียส ที่
ไดรับรังสี 30 และ 40 เกรย มีความสูงใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย  3.04±0.07 และ 2.59±0.05 ซม. 
ตามลําดับ (ตารางที่  17)  

  
การเจริญพัฒนาเกิดยอดของอนูเบียส  A. nana  ที่ไมไดฉายรังสีกับชุดการ

ทดลองที่ไดรับรังสี 5 และ 10 เกรย ใกลเคียงกัน (p>0.05) โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 4.12±0.12, 
3.75±0.32 และ 4.19±0.10 ยอดตามลําดับ  แตเมื่อเพิ่มระดับรังสีเปน 20-40 เกรย พบวาอนูเบยีสมี
การเจริญพัฒนาเกิดยอดไดต่ํากวาชดุควบคุมและชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 5 และ 10 เกรย อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 20 30 และ 40 เกรย มีจํานวนยอดใกลเคียงกัน 
(p>0.05) เฉลี่ย 2.50±0.18, 2.00±0.18 และ 2.06±0.11 ยอดตามลําดับ (ตารางที่  17)  
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ตารางที่ 17    ความสูง จํานวนยอด จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE)  ของ  A.  nana ที่
ไดรับรังสี 0-40 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

 
ระดับรังสี 

(เกรย) 
ความสูง (ซม.) จํานวนยอด จํานวนราก ความยาวราก (ซม.) 

0 
5 
10 
20 
30 
40 

4.09±0.12 b 
4.27±0.10 b 
4.17±0.09 b 
3.57±0.09 b 
3.04±0.07 a 
2.59±0.23 a 

4.12±0.12 b 
3.75±0.32 b 
4.19±0.10b 
2.50±0.18 a 
2.00±0.18 a 
2.06±0.11 a 

6.44±0.51 c 
5.44±0.51 c 
2.13±0.34 b 
2.66±0.37 b 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

1.72±0.23 c 
1.74±0.22 c 
1.10±0.07 b 
1.27±0.25b 
0.00±0.00 a 
0.00±0.00 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

จํานวนรากและความยาวรากของอนูเบียส A. nana มีแนวโนมลดลงเมื่อไดรับ
ปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 22)  โดยชุดควบคุม และชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 5 เกรย มีจํานวนราก 
และความยาวรากใกลเคียงกนั (p>0.05) และสูงกวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
โดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 6.44±0.51 และ 5.44±0.51 ตามลําดับ  มีความยาวรากเฉลี่ย 1.72±0.23 และ 
1.74±0.22 ซม. ตามลําดับ รองลงมาคือตนที่ไดรับรังสี 10 และ 20 เกรย มีจํานวนราก และความยาว
ราก ใกลเคียงกัน (p>0.05) โดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 2.13±0.34 และ 2.66±0.37 ราก ตามลําดับ และมี
ความยาวรากเฉลี่ย 1.10±0.07 และ 1.27±0.25 ซม. ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 
30 และ 40 เกรย อยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยตนที่ไดรับรังสี 30 และ 40 เกรย ไมมีรากเกิดขึ้นเลย  
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ภาพที่ 22  จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE)   ของ A. nana ที่ไดรับรังสี 0-40 เกรย เมือ่

เล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

ชุดควบคุม และชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 5, 10 และ 20 เกรย มีจํานวนใบไม
แตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) เฉลี่ย 3.21±0.12, 3.33±0.14, 3.37±0.11 และ 3.64±0.33 ใบ/ยอด 
ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาตนที่ไดรับรังสี 30 และ 40 เกรย อยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) โดยตนที่ไดรับรังสี 
30 และ 40 เกรย มีจํานวนใบใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 2.19±0.38 และ 2.59±0.23 ใบ/ยอด 
ตามลําดับ  (ตารางที่ 18) 

 
อนูเบียสที่ไดรับรังสีระดับตางๆ กันคือ 5 10 20 30 และ 40 เกรย มีขนาดของใบ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีความยาวใบเฉลี่ย 1.69±0.12, 1.61±0.12, 1.48±0.07, 
1.36±0.08, 1.09±0.14 และ 1.26±0.10 ซม. ตามลําดับ และมีความกวางใบเฉลี่ย 1.20±0.09, 1.01± 
0.11, 1.02±0.06, 0.90±0.10, 0.49±0.11 และ 0.76±0.09 ซม. ตามลําดับ การฉายรังสีมีผลใหขนาดใบ
ของอนูเบียสเล็กลง โดยชุดควบคุมที่ไมไดรับรังสีมีขนาดใบใหญที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) 
ในขณะที่ตนทีไ่ดรับรังสี 30 เกรย มีความยาวและความกวางของใบต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05)  
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ตารางที่ 18  จํานวนใบ และขนาดใบ (คาเฉลี่ย±SE)  ของ  A.  nana ที่ไดรับรังสี 0-40 เกรย เมื่อเล้ียง
เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

 
ระดับรังสี จํานวนใบตอยอด ความยาวใบ (ซม.) ความกวางใบ (ซม.) 

0 
5 
10 
20 
30 
40 

3.21±0.12 b 
3.33±0.14 b 
3.37±0.11 b 
3.64±0.33 b 
2.19±0.38 a 
2.59±0.23 a 

1.69±0.12 b 
1.61±0.12 b 
1.48±0.07 ab 
1.36±0.08 ab 
1.09±0.14 a 
1.26±0.10 ab 

1.20±0.09 c 
1.01±0.11 bc 
1.02±0.06 bc 
0.90±0.10 bc 
0.49±0.11 a 
0.76±0.09 ab 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

2.2.2  การเจริญเติบโตของตนอนูเบียส Anubias  congensis ท่ีไดรับรังสี 0-30 เกรย 
 

จากการทดลองฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันในชวงกวางคือ 0-120 เกรย
ใหกับตนออนท ี่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ A. congensis  พบวาระดับรังสีทีเ่หมาะสมในการ
ชักนําให A.  congensis  กลายพันธุคือระดับที่มีผลทําใหการเจริญเตบิโตลดลง 30 % ไดแก GR30 

เทากับ 28.30 เกรย  การทดลองตอไปเพื่อชักนําให A. congensis  เกดิการกลายพนัธุ จึงไดนําตน
ออนปลอดเชื้ออายุ 6 สัปดาห ไปฉายรังสแีกมมาแบบเฉยีบพลันในปริมาณ 0 5 10 20 และ 30 เกรย 
หลังจากนัน้นาํมาตัดแยกชิ้นสวนยอดลงเลีย้งในอาหารสังเคราะหสูตร MS ที่มี BA 8 ไมโครโมลาร 
เปนรุน M1V1 

 
เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาหปรากฏวาชุดควบคุม และชุดการทดลองที่

ไดรับรังสี 5 เกรย มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีความสูงเฉลี่ย 
2.83±0.19  และ 2.57±0.16 ซม. เมื่อเพิ่มปริมาณรังสีสูงกวา 5 เกรย พบวา อนูเบยีสมีการเจริญเติบโต
ลดลงอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยตนที่ไดรับรังสี 10 20 และ 30 เกรย มีความสูงใกลเคียงกนั 
(p>0.05) เฉลี่ย 2.20±0.15 2.20±0.10 และ 1.83±0.11 ตามลําดับ (ตารางที่ 19)   
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 อนูเบียส A.  congensis   ที่ไดรับรังสี 0 5 10 20 และ 30 เกรย มีการเจริญพัฒนา
เกิดยอดเฉลี่ย 3.17±0.17  4.50±0.83  3.27±0.33  2.40±0.19 และ 1.67±0.36 ยอด ตามลาํดับ โดยชุด
การทดลองที่ไดรับรังสี 5 เกรย มีจํานวนยอดสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่ชุดการ
ทดลองที่ไดรับรังสี 30 เกรย มีจํานวนยอดที่เกิดขึ้นต่ําสุดอยางมีนัยสําคญั (p<0.05)  

 
ตารางที่ 19  ความสูง จํานวนยอด จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE) ของ  A.  congensis  

       ที่ไดรับรังสี 0-30 เกรย เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห   
 

ระดับรังสี 
(เกรย) 

ความสูง (ซม.) จํานวนยอด จํานวนราก ความยาวราก (ซม.) 

0 
5 
10 
20 
30 

2.57±0.16 bc 
2.83±0.19c 
2.20±0.15 ab 
2.20±0.10 ab 
1.83±0.11 a 

3.17±0.17 bc 
4.50±0.83 c 
3.27±0.33bc 
2.40±0.19 ab 
1.67±0.36 a 

1.77±0.15 c 
1.90±0.29 c 
1.07±0.14 b 
0.80±0.17 b 
0.33±0.24 a 

1.85±0.11 c 
1.33±0.17 b 
0.05±0.03 a 
0.07±0.04a 
0.05±0.04 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

จากภาพที่ 23 อนูเบียสที่ไดรับรังสีปริมาณสูงขึ้นมีแนวโนมการเกดิรากลดลง 
โดยชุดควบคุมและชุดการทดลองที่ไดรับรังสี 5 เกรย มีจาํนวนรากที่เกดิขึ้นใกลเคยีงกัน (p>0.05) 
และสูงกวาชดุ การทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 1.77±0.15 และ 1.90±0.29 ราก 
ตามลําดับ รองลงมาคือตนที่ไดรับรังสี 10 และ 20 เกรย ซ่ึงมีจํานวนรากใกลเคยีงกันเฉลี่ย 1.07± 
0.14 และ 0.80±0.17 ราก ตามลําดับ สําหรับตนออนที่ไดรับรังสีปริมาณสูงขึ้น คือ 30 เกรย มีราก
เกิดขึ้นนอยทีสุ่ดเฉลี่ย 0.07±0.05 ราก  

 
นอกจากนี้ยังพบวา การฉายรังสีมีผลตอความยาวรากที่เกิดขึ้นของอนูเบียส     

A.  congensis  โดยอนูเบยีสที่ไดรับรังสี มีความยาวรากนอยกวาชดุควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) กลาวคือชุดควบคมุที่ไมไดรับรังสีมีความยาวรากสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 
1.85±0.11ซม. รองลงมาคือตนที่ไดรับรังสี 5 เกรย มีความยาวรากเฉลี่ย 1.33±0.17 ซม. ซ่ึงสูงกวาชุด



 85

การทดลองที่ไดรับรังสี 10-30 เกรย โดยตนออนที่ไดรับรังสี 10-30 เกรย มีความยาวรากใกลเคียง
กัน (p>0.05) เฉลี่ย 0.05±0.03 0.07±0.04 และ 0.05±0.04  ซม.  

a

b
b

c

c

aaa

b

c

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 5 10 20 30
ปริมาณรังสี (เกรย)

จํานวนราก ความยาวราก  
 
ภาพที่ 23  จํานวนราก และความยาวราก (คาเฉลี่ย±SE)   ของ A. congensis ที่ไดรับรังสี 0-40 เกรย 

เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
 

อนูเบียส A.  congensis   ที่ไดรับรังสี 0 5 10 20 และ 30 เกรย มีจํานวนใบเฉลี่ย 
2.76±0.10, 3.02±0.12, 2.98±0.13, 3.20±0.15 และ 3.42±0.22 ใบ/ยอด (ตารางที่ 20) ตนที่ไดรับรังสี 
30 เกรย มีจํานวนใบตอยอดสูงกวาชุดควบคุมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่ตนออนซึ่งไดรับ
ปริมาณรังสีในอัตราที่ต่ํากวาคือ 5-20 เกรย   มีจํานวนใบตอยอดใกลเคียงกับชุดควบคุม (p>0.05)  

 
อนูเบียส  A.  congensis   ที่ไดรับรังสี 5 เกรย มีขนาดของใบไมแตกตางกันทาง

สถิติกับชุดควบคุม (p>0.05) โดยตนที่ไดรับรังสี 0 และ 5 เกรย มีความยาวใบเฉลี่ย 2.18±0.17 และ 
2.23±0.18 ซม. ตามลําดับ มีความกวางใบเฉลี่ย 0.73±0.05 และ 0.77±0.04 ซม. ตามลําดับแตเมื่อเพิ่ม
ปริมาณรังสีสูงกวา 5 เกรย เปนผลใหขนาดของใบลดลงอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) โดยตนออนอนู
เบียส A.  congensis   ที่ไดรับรังสี 10 20 และ 30  เกรย มีขนาดของใบใกลเคียงกัน (p>0.05) คือมี
ความยาวใบเฉลี่ย 1.41±0.15, 1.44± 0.15 และ 1.81±0.09 ซม. ตามลําดับ และมีความกวางใบเฉลี่ย 
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0.40± 0.04, 0.40±0.04 และ 0.51±0.04 ซม. ตามลําดับ  (p>0.05) ซ่ึงต่ํากวาชุดควบคมุ และชุดการ
ทดลองที่ไดรับรังสี 5 เกรย อยางมีนัยสําคญั (p<0.05)  

 
ตารางที่ 20   จํานวนใบ และขนาดของใบ (คาเฉลี่ย±SE) ของ A.  congensis  ที่ไดรับรังสี 0-30 เกรย 

เมื่อ เล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห   
 

ระดับรังสี จํานวนใบตอยอด ความยาวใบ (ซม.) ความกวางใบ (ซม.) 
0 
5 
10 
20 
30 

2.76±0.10 a 
3.02±0.12 ab 
2.98±0.13 ab 
3.20±0.15ab 
3.42±0.22 b 

2.18±0.17 b 
2.23±0.18 b 
1.41±0.15 a 
1.44±0.15 a 
1.81±0.19 ab 

0.73±0.05 b 
0.77±0.04 b 
0.40±0.04 a 
0.40±0.04 a 
0.51±0.04 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

(p<0.05) 
 

การฉายรังสีแกมมาใหกับตนออนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของอนูเบียส A. nana (0 5 
10 20 30 และ40 เกรย) และ A. congensis (0 10 20 และ 30 เกรย) พบรังสีในระดับที่ต่าํไมมีผลตอ
การเจริญเติบโตของอนูเบียส โดยอนูเบยีส A. nana ที่ไดรับรังสี  0 5 10 และ 20 เกรย และ A.  
congensis  ที่ไดรับรังสี  5 เกรย มีความสูง และจํานวนยอด ใกลเคียงกับชุดควบคุม แตเมื่อระดับ
รังสีเพิ่มขึ้นมีผลใหการเจริญเติบโตลดลง โดย A. nana ที่ไดรับรังสีสูงกวา 20 เกรย และ A.  
congensis  ที่ไดรับรังสีสูงกวา  5 เกรย มีความสูงลดลง และมีการเจริญพัฒนาเกดิยอดไดลดลง ซ่ึง
อาจเนื่องมาจากรังสีถายพลังงานใหน้ําที่มอียูในเซลลทําใหโมเลกุลของน้ําแตกตวัเปนไอออน และ
ฟรีแรดิคอลตางๆ ที่สามารถทําอันตรายกับชีวโมเลกุลภายในเซลล ซ่ึงถาไมรุนแรงเซลลยังคงมีชีวิต
อยูได แตความสามารถในการแบงเซลลอาจเปลี่ยนไปเชนเกิดความลาชาในการเขาสูการแบงเซลล 
(mitotic delay) (สิรนุช, 2536)สอดคลองกับการฉายรังสีใหกับพืชหลายชนิดทีพ่บวาการฉายรังสี
แกมมาในปรมิาณที่ต่ําไมมผีลตอการเจริญเติบโตของพืช แตเมื่อใชปริมาณรังสีเพิ่มขึ้นมีผลใหเกดิ
การกลายไดตนพืชที่มีความสูงลดลง เชน Dioscoria alata (Argüello et al., 2004) และทานตะวนั 
Helianthus annuus (Fernandes et al., 2003) หรือมีการแตกหนอไดลดลงเชน หญา Paspulum 
atratum (ธนภกัษ และคณะ, 2548) 
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จํานวนรากและความยาวรากของอนูเบียส A. nana และ A. congensis ลดลงเมื่อไดรับ
ปริมาณรังสีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง A. nana ตนที่ไดรับรังสี 30 และ 40 เกรย ไมมีรากเกิดขึ้นเลย 
ทั้งนี้เนื่องจากรังสีอาจเกี่ยวของกับการทํางานของเอนไซมในขบวนการเปลี่ยน tryptophan เปน 
IAA ซ่ึง เปนฮอรโมนในกลุมออกซินที่มีผลกระตุนการชกันําใหเกดิรากโดยปริมาณรังสีที่ต่ําอาจ
กระตุนการทํางานของเอนไซม แตปริมาณรังสีที่สูงอาจไปยับยั้งการทาํงานของเอนไซมได  จึงมีผล
ใหการออกรากลดลง (Gunckel, 1957)  นอกจากนีย้ังพบการเกิดลักษณะเผือก หรือใบมีสีเปลี่ยนจาก
เขียวเขมเปนเขียวออน ซ่ึงอาจเกิดจากการสูญเสียรงควัตถุ (pigment)  ซ่ึงเปนผลมาจากรังสี 
(Dawrick and Bayoumi, 1966) 

 
2.3 การคัดเลือกพันธุกลายในสภาพปลอดเชือ้ 

 
เมื่อทําการตัดแยกตนออนอนูเบียส A. nana และ A. congensis รุน M1V1 ลงปลูกเลี้ยง

ในขวดใหม พบวา ช้ินสวนยอดที่ตัดแยกมาจากตนทีไ่ดรับการฉายรังสีในอัตรา 30 และ 40 เกรย ไม
มีการแตกยอดใหม และตายไปในที่สุด สําหรับชิ้นสวนยอดที่ตัดแยกมาจากตนทีไ่ดรับการฉายรังสี
ในอัตรา 5 10 และ 20 เกรย สามารถเจริญเติบโตมีการแตกยอดไดตนใหมรุน M1V2 และเกดิลักษณะ
การกลาย จึงทาํการตัดแยกชิน้สวนที่เกิดการกลายไปเพาะเลี้ยงในขวดใหมเพื่อใหเกดิการกลายทั้ง
ตน เนื่องจากยอดที่เกิดขึน้ในระยะแรกๆ หลังจากฉายรังสีมาจากจุดเจรญิที่มีเซลลหลายเซลลจจึงทํา
ใหมีปญหาไคเมราได แตยอดเกิดขึน้ในระยะหลังสวนใหญเกิดจากเซลลเพียงเซลลเดียวจึงสามารถ
เจริญพัฒนาเปนตนกลายพันธุทั้งตนได (สิรนุช, 2536)  

 
จากนั้นจึงทําการเพิ่มปริมาณตนกลายพนัธุโดยการตัดชิน้สวนยอดลงเพาะเลี้ยงในขวด

ใหมทุกๆ 6 สัปดาห จนกระทั่งไดตนอนเูบียสรุน  M1V6  เมื่อคัดเลือกตนที่เกิดการกลายทั้งตน และ
มีลักษณะแปลกใหมที่ชัดเจน พบวาไดตนกลายพันธุของ A. nana จํานวน 6 ลักษณะ และ A. 
congensis จํานวน 3 ลักษณะ ดังตอไปนี ้
 

1.  ตนกลายพนัธุของอนูเบียส A. nana  
 

ผลการตรวจสอบลักษณะตนกลายพันธุของ A. nana ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รุน M1V6 อายุ 6 สัปดาหพบวามีการเปลี่ยนแปลงดานความสูงของตน ขนาดใบ และลักษณะของใบ 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคมุคือตนปกติทีไ่มไดผานการฉายรังสี (AN0) (ตารางที่ 21 และ 22) 
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พบวาไดตนกลายพันธุของ A. nana จํานวน 6 ลักษณะ คอื AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และ AN6 ซ่ึง
มีลักษณะดังตอไปนี ้

 
AN0 ไดแกอนเูบียส A. nana ตนปกติที่ไมผานการฉายรังสี (ภาพที่ 24) มีความสูง

เฉลี่ย 4.28±0.11 ซม. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 4.25±0.19 ยอด มีจํานวนใบเฉลี่ย 5.75±0.41 ใบ/ยอด แผน
ใบมีลักษณะคอนขางกลมรูปไข (ovate) สีเขียวเขม ฐานใบมน (obtuse) ปลายใบเปนติ่งหนาม 
(mucronate) ขอบใบเรียบ (entire) เสนกลางใบและเสนใบสีเขมกวาพื้นใบ ขนาดใบกวางเฉลี่ย 
1.34±0.16  มม. ความยาวใบเฉลี่ย 1.84±0.11 ซม. ความหนาของใบเฉลี่ย 0.36±0.03 ซม. มีความยาว
ปากใบเฉลี่ยกานใบกลมเขยีวเขม มีความยาวกานใบเฉลีย่ 1.43±0.06 ซม. มีการเกิดรากไดสมบูรณ
โดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 4.40±0.57 ราก โดยมีความยาวรากเฉลี่ย 3.28±0.40 ซม. มีความยาวของปาก
ใบ 25.51±1.25 ไมครอน (ภาพที่ 31) และมีจํานวนโครโมโซม 2n=50 (ภาพที่ 33) 

 

 
 
ภาพที่ 24  อนูเบียส A. nana ตนปกติ (AN0) ที่ไมผานการฉายรังสีรุน  M1V6   
 

AN 1  ไดแกอนูเบียสที่เกดิการกลายตนแคระ และใบคอนขางกลม ไดจากอนูเบยีส 
A. nana ที่ผานการฉายรังสีแกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6   มีลักษณะตนเตี้ย (ภาพที่ 25) ความสูงลดลง
ต่ํากวาตนปกต ิโดยมีความสงูเฉลี่ย  2.17±0.15 ซม. อยางไรก็ตามมีการเจริญพัฒนาเกดิยอดได
ใกลเคียงกับตนปกต ิโดยมีจาํนวนยอดเฉลีย่ 4.61±0.27 ยอด แผนใบมีลักษณะเปนรูปไข  คอนขาง
กลม พื้นใบมสีีเขียว ฐานใบมน  ปลายใบมนเปนติ่งหนาม  ขอบใบเรียบ มีขนาดของใบเล็กลงกวา
ตนปกต ิโดยมคีวามกวางของใบเฉลี่ย 0.72±0.04 ซม. มีความยาวใบเฉลีย่ 0.99±0.01 ซม. และมี
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ความหนาของใบเฉลี่ย 0.28±0.17 มม. มีจํานวนใบใกลเคียงกับตนปกต ิเฉลี่ย 5.40±0.45ใบ/ยอด 
กานใบมีสีเขยีวสด และมีขนาดสั้นลงเมื่อเปรียบเทียบกบัตนปกต ิโดยมี ความยาวกานใบเฉลี่ย 
0.78±0.02 ซม.  อยางไรก็ตามตนออนที่ไดมีรากสมบูรณ มีจํานวนราก และความยาวรากใกลเคียง
กับตนปกติโดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 6.24±0.61 ราก และมคีวามยาวรากเฉลี่ย  2.94±0.22 ซม. มีความ
ยาวของปากใบใกลเคียงกับตนปกต ิเฉลี่ย 25.51±1.25 ไมครอน และมจีํานวนโครโมโซมเทากับตน
ปกติคือ 2n=50 (ภาพที่ 34) 

 

 
 
ภาพที่ 25  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN1) รุน  M1V6  
 

AN 2    ไดแกอนูเบียสที่เกดิการกลายตนเตี้ย ใบเล็กลง และแคบ ไดจากอนูเบียส 
A. nana ที่ผานการฉายรังสีแกมมา 10 เกรย รุนที่ M1V6   มีลักษณะตนเตี้ยกวาตนปกติ (ภาพที่ 26) 
โดยมีความสูงเฉลี่ย 3.04±0.07 ซม. อยางไรก็ตามมีการเจริญพัฒนาเกิดยอดไดใกลเคยีงกับตนปกติ 
โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 4.20±0.42 ยอด มีจํานวนใบเฉลี่ย 4.10±0.35 ใบ/ยอด แผนใบเปนรูปไข พื้น
ใบมีสีเขียวจนถึงเขียวเขม ฐานใบมน ปลายใบเปนติ่งหนาม ขอบใบเรียบ  เสนกลางใบ และเสนใบ
สีเขมกวาพื้นใบ ใบมีขนาดเล็ก และแคบลง โดยมีความกวางของใบเฉลีย่ 0.65±0.11 ซม. และมี
ความยาวใบเฉลี่ย  1.34±0.34 ซม. มีความหนาของใบ และความยาวกานใบใกลเคียงกับตนปกติ 
โดยมีความหนาของใบ เฉลี่ย 0.38±0.03 มม. กานใบกลมสีเขียวเขม มคีวามยาวกานใบเฉลี่ย 
1.15±0.08 ซม. มีจํานวนรากไมแตกตางกันทางสถิติกับตนปกติ  โดยมจีํานวนรากเฉลี่ย 4.20±0.42 
ราก อยางไรกต็ามรากที่เกิดขึ้นมีขนาดสั้นลง โดยมีความยาวรากเฉลี่ย 1.08±0.28 ซม. มีความยาว
ปากใบ 23.67±0.63 ไมครอน และมีจํานวนโครโมโซมเทากบัตนปกตคิือ 2n=50 
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ภาพที่ 26  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN2) รุน  M1V6  
 

AN 3  ไดแกอนูเบียสที่เกดิการกลายตนแคระ ใบแคบ สีใบเปลี่ยนเปนเขียวออน 
ไดจากอนูเบียส A. nana ที่ผานการฉายรังสีแกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6   มีลักษณะตนเตี้ยกวาตน
ปกติ (ภาพที่ 27) โดยมีความสูงเฉลี่ย 2.59±0.05 ซม. มีการเจริญพัฒนาเกิดยอดไดลดลงกวาตนปกติ 
โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 2.20±0.22 ยอด แผนใบแคบขึ้นมลัีกษณะเปนรูปไข พื้นใบมสีีเขียวออน
จนถึงเขียวสด ซ่ึงอาจเกิดจากการสูญเสียรงควัตถุ (pigment)  ซ่ึงเปนผลมาจากรังสี (Dawrick and 
Bayoumi, 1966) มีฐานใบมน ปลายใบเปนติ่งหนาม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบและเสนใบสีเขมกวา
พื้นใบ ขนาดใบเล็กกวาตนปกติ แตมีจํานวนใบไมแตกตางกันทางสถิติกับตนปกติ (p>0.05) โดยมี
จํานวนใบเฉลีย่ 5.07±0.35 ใบ/ยอด มีความกวางของใบเฉลี่ย 0.69±0.16 ซม. มีความยาวใบเฉลี่ย  
1.48±0.16 ซม. โดยมีความหนาของใบใกลเคียงกับตนปกติ เฉลี่ย 0.32±0.03 มม. กานใบกลมสีเขียว
ออน และมีขนาดสั้นลงเมื่อเปรียบเทียบกบัตนปกต ิโดยมีความยาวกานใบเฉลี่ย 0.96±0.02 ซม. มี
รากสั้นๆ เพยีง 0-2 ราก/ตน จาํนวนราก และความยาวรากนอยกวาตนปกติ โดยมจีํานวนรากเฉลี่ย 
0.80±0.42 ราก และมีความยาวรากเฉลี่ย 0.50±0.25 ซม. มีความยาวปากใบใกลเคียงกับตนปกติ 
เฉลี่ย 21.67±0.72 ซม. แตมีลักษณะของปากใบผิดปกติคอืคือมีลักษณะบิดเบี้ยว (ภาพที่ 32) อยางไร
ก็ตามมีจํานวนโครโมโซมเทากับตนปกติคอื 2n=50 
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ภาพที่ 27  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN3) รุน  M1V6   
 

AN 4   ไดแกอนูเบียสที่เกดิการกลายตนเตี้ย และใบหนาหยิก ไดจากอนูเบียส A. 
nana ที่ผานการฉายรังสีแกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6   มีลักษณะตนเตีย้กวาตนปกติ โดยมีความสูง
เฉลี่ย 2.70±0.30 ซม. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.25±0.32 ยอด มีจํานวนใบเฉลี่ย 3.59±0.55 ใบ/ยอด 
ลักษณะของใบหนาขึ้นโดยมีความหนาของใบเฉลี่ย 0.56± 0.06 มม. แผนใบมีรูปรางแคบลง มี
ลักษณะเปนรูปไข  พื้นใบมสีีเขียวถึงเขียวเขม ขอบใบไมเรียบ (ภาพที ่28) ปลายใบเรียวเปนติ่ง
แหลม โคนใบรูปมน (obtuse) หรือรูปหัวใจ (cordate) ปลายใบเปนติ่งหนาม  เสนใบ และเสนกลาง
ใบมีสีเขมกวาพื้นใบ แผนมขีนาดเล็กลงโดยมีใบกวางเฉลี่ย 1.02±0.32 ซม. และมีความยาวใบเฉลีย่ 
1.41±0.57 ซม.  กานใบสั้นลงโดยมีความยาวกานใบเฉลีย่ 1.04±0.06  ซม. มีรากขนาดสั้นๆ เพียง 1-
3 ราก ซ่ึงนอยกวาตนปกต ิโดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 1.80±0.42 ราก ความยาวรากเฉลี่ย 0.40±0.05 ซม. 
มีความยาวปากใบเฉลี่ย 25.83±0.69 ไมครอน และมีจํานวนโครโมโซมเทากับตนปกติคือ 2n=50 

 

 
 
ภาพที่ 28  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN4) รุน  M1V6   
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AN5 ไดแกอนเูบียสที่เกิดการกลายตนแคระและใบเล็กมากคอนขางกลมไดจาก 
อนูเบียส A. nana ที่ผานการฉายรังสีแกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6   มีความสูงเฉลี่ย 2.27±0.10 ซม. 
เกิดยอดหลายยอดเฉลี่ย 4.80±0.42 ยอด (ภาพที่ 29) มีใบขนาดเล็กจํานวนมากเฉลี่ย 6.20±0.42 ใบ/
ยอด แผนใบมลัีกษณะรูปไข (ovate)  สีเขียวเขม ฐานใบมน (obtuse) ปลายใบเปนติ่งหนาม  ขอบใบ
เรียบ เสนกลางใบและเสนใบสีเขมกวาพื้นใบ ขนาดใบกวางเฉลี่ย 0.59±0.11 ซม. ยาวเฉลี่ย 
0.87±0.32 ซม. หนาเฉลี่ย  0.43±0.04 มม. มีกานใบสั้น ลักษณะกลมเขยีวเขม มีความยาวกานใบ
เฉลี่ย 0.69±0.06 เกิดรากสมบูรณเฉลี่ย 4.60±0.45 ราก ความยาวรากเฉลี่ย 2.08±0.54 ซม. มีความยาว
ปากใบเฉลี่ย 19.17±1.44 ไมครอน และมีจาํนวนโครโมโซมเทากับตนปกติคือ 2n=50 

  

 
 
ภาพที่ 29  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN5) รุน  M1V6   
 

AN6   ไดแกอนูเบียสที่เกดิการกลายตนแคระและใบแคบยาว ไดจากอนเูบียส 
 A. nana ที่ผานการฉายรังสแีกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6  มีลักษณะตนเตี้ยกวาตนปกติ โดยมีความ
สูงเฉลี่ย 2.93±0.25 ซม. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.40±0.27 ยอด แผนใบเปนรูปใบหอก (lanceolate) มี
ลักษณะใบแคบเปนแถบสีเขยีวเขม เสนกลางใบและเสนใบมีสีออนกวาแผนใบ โคนใบรูปล่ิม 
(cuneate) ปลายใบมน (obtuse) กานใบกลมสีเขียว มีความยาวกานใบเฉลี่ย  0.99±0.13 ซม. ใบแคบ
ยาวมีความยาวใบเฉลี่ย 1.87±0.30 ซม. ความกวางใบเฉลี่ย 0.32±0.03 ซม. แผนใบหนาขึ้นโดยมี
ความหนาของใบ เฉลี่ย 0.53±0.10 มม. ไมมีรากเกิดขึ้น (ภาพที่ 30) มีความยาวปากใบเฉลี่ย 
15.83±0.72 ไมครอน และมลัีกษณะผิดปกติคือมีปากใบบิดเบี้ยว อยางไรก็ตามมีจํานวนโครโมโซม
เทากับตนปกติคือ 2n=50 
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ภาพที่ 30  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN6) รุน  M1V6   
 
ตารางที่ 21  ความสูงของตน จํานวนยอด จาํนวนราก และขนาดของราก (mean±SE) ของ A. nana 

ที่เกิดการกลายพันธุรุน M1V6 
 

พันธุ
กลาย 

ความสูงของตน 
(ซม.) 

จํานวนยอด จํานวนราก ความยาวราก 
(ซม.) 

ความยาวปากใบ 
(ไมครอน) 

AN0  
AN1 

AN2 

AN3 

AN4 

AN5 

AN6 

4.28±0.11 

2.17±0.15 

3.04±0.07 

2.59±0.05 

2.70±0.30 

2.27±0.10 

2.93±0.25 

4.25 ±0.19 
4.06 ±0.35 
4.61 ±0.27 

2.20 ±0.22 

3.25 ±0.32 
4.80 ±0.42 
3.40 ±0.27 

4.40±0.57 
6.24 ±1.61  
4.20 ±0.42  
0.80±0.42 
1.80±0.42 
4.60±0.45 
0.00±0.00 

3.28±0.40 
2.94±0.22  
1.08±0.28 
0.50±0.25 
0.40±0.05 
2.08±0.54 
0.00±0.00 

25.51±1.25 
24.17±1.14 
23.67±0.63 
21.67±0.72 
25.83±0.69 
19.17±1.44 
15.83±0.72 
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ตารางที่ 22  จํานวนใบ และขนาดของใบ (mean±SE) ของ A.  nana ที่เกิดการกลายรุน M1V6 
 

พันธุกลาย จํานวนใบ 
(ใบ/ยอด) 

ความยาวใบ 
(ซม.) 

ความกวางใบ 
(ซม.) 

ความหนาใบ 
(มม.) 

ความยาวกานใบ 
(ซม.) 

AN0  
AN1 

AN2 

AN3 

AN4 

AN5 

AN6 

5.75±0.41 
5.40±0.45 
4.10±0.35 
5.07±0.35 
3.59±0.55 
6.20±0.42 
3.20±0.42 

1.84±0.11 
0.99±0.01 
1.34±0.34 
1.48±0.16 
1.41±0.57 
0.87±0.32 
1.87±0.30 

1.34±0.16 
0.72±0.04 
0.65±0.11 
0.69±0.16 
1.02±0.32 
0.59±0.11 
0.32±0.03 

0.36±0.03 
0.28±0.17 
0.38±0.03 
0.32±0.03 
0.56±0.06 
0.43±0.04 
0.53±0.10 

1.43±0.06 
0.78±0.02 
1.15±0.08 
0.96±0.02 
1.04±0.06 
0.69±0.06 
0.99±0.13 

 
 

 
 

ภาพที่ 31  ปากใบของอนูเบยีส A. nana ตนปกติที่ไมผานการฉายรังสี (AN0) มีลักษณะปากใบปกติ 
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ภาพที่ 32  ปากใบของอนูเบยีส A. nana ตนที่ผานการฉายรังสีสายพันธุ AN3  มีลักษณะปากใบ

ผิดปกติ คือปากใบบิดเบีย้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33  โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. nana ตนปกติ 2n=50 
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ภาพที่ 34  โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. nana ที่ผานการฉายรังสี 2n=50  
 

2.  ตนกลายพนัธุของอนูเบียส A. congensis 
 

ผลการตรวจสอบลักษณะตนกลายพันธุของ A. congensis ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
รุน M1V6 อายุ 6 สัปดาหพบวามีการเปลี่ยนแปลงดานความสูงของตน ขนาดใบ และลักษณะของใบ 
เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคมุคือตนปกติทีไ่มไดผานการฉายรังสี (AC0) (ตารางที่ 22 และ 24) 
พบวาไดตนกลายพันธุของ A. congensis จํานวน 3 ลักษณะ คือ AC1 AC2 และ AC3 ซ่ึงมีลักษณะ
ดังตอไปนี ้

  
AC0  อนูเบียสปกติที่ไมผานการฉายรังสีที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชุดควบคุม รุน 

M1V6  (ภาพที่ 35) มีความสูงเฉลี่ย  4.70±0.34 ซม. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 4.50±0.35 ยอด มีแผนใบเปน
รูปใบหอกแกมรูปไข (ovate-lanceolate) หรือรูปใบหอกแกมรูปไขกลับ (obovate-lanceolate) ฐาน
ใบรูปล่ิม (cuneate) ปลายใบเปนติ่งหนาม ขอบใบเรียบ พื้นใบมีสีเขียวเขม เสนกลางใบ และเสนใบ
มีสีจางกวาพืน้ใบ มีจํานวนใบเฉลี่ย 5.20±0.42 ใบ/ยอด ขนาดใบกวางเฉลี่ย 0.99±0.05 ซม.  ความ
ยาวของใบเฉลี่ย 3.38±0.24 ซม. ความหนาของใบเฉลี่ย 0.36±0.03 มม. มีกานใบกลมสีเขียวเขม 
ความยาวกานใบเฉลี่ย 1.68±0.05 ซม. มีรากสมบูรณ จํานวนรากเฉลี่ย 8.40±1.96 ราก ขนาดรากยาว
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เฉลี่ย 3.79±0.11 ซม. มีความยาวปากใบเฉลี่ย 19.60±1.75 ไมครอน (ภาพที่ 41) และมีจํานวน
โครโซม 2n=50 (ภาพที่ 42) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35   อนูเบียส  A. congensis ตนปกติ (AC0) รุน  M1V6   
 

AC1 ไดแกอนเูบียสที่เกิดการกลายใบยาวเปนคลื่น ไดจากอนูเบียส A. congensis ที่ผาน
การฉายรังสีแกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6  มีความสูง และจํานวนยอดใกลเคียงกับตนปกติ (ภาพที่ 
36) คือมีความสูง เฉลี่ย  4.12±0.20 ซม. และมีจํานวนยอดเฉลี่ย 4.20±0.42 ยอด มีจํานวนใบ 
4.20±0.42 ใบ/ยอด แตมีลักษณะของแผนใบแตกตางจากตนปกติคือ มแีผนใบยาวเปนรูปใบหอก 
(lanceolate) หรือรูปใบหอกแกมรูปไขกลับ (obovate-lanceolate) ฐานใบเปนรูปมน (obtase) ปลาย
มน (obtuse) ขอบใบไมเรียบ หรือเปนคลื่น (undulate) ปลายใบเปนติ่งหนาม พื้นใบมสีีเขียว เสน
กลางใบและเสนใบมีสีออนกวาพืน้ใบ ขนาดใบแคบลงกวางเฉลี่ย 0.83±0.05 ซม. แตมีความยาวของ
ใบ ใกลเคยีงกบัตนปกติเฉลีย่ 3.28±0.01 ซม. ใบมีความหนาของใบลดลงเล็กนอยคอืมีความหนา
ของใบเฉลี่ย 0.34 มม. มีกานใบกลมสีเขียวขนาดยาวเฉลีย่ 1.27±0.17 ซม. มีความยาวของปากใบ
ใกลเคียงกับตนปกติคือเฉลี่ย 18.33±1.04 ไมครอน (ภาพที่ 40) และมีจาํนวนโครโมโซมเทากับตน
ปกติคือ 2n=50 (ภาพที่ 43) 
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ภาพที่ 36  อนูเบียส  A. congensis ตนกลายพันธุ (AC1) รุน  M1V6   
 

AC2    ไดแกอนูเบียสที่เกดิการกลายตนแคระ ใบเผือกหรือเกิดแถบ ไดจากอนูเบยีส A. 
congensis ที่ผานการฉายรังสีแกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6  (ภาพที่ 37) มีความสูงเฉลี่ย 1.34±0.08 
ซม. มีการเจริญพัฒนาเกิดยอดและใบไดลดลง โดยมีจํานวนยอดเฉลี่ย 1.60±0.27 ยอด และมีจํานวน
ใบเฉลี่ย 3.20±0.22 ใบ/ยอด แผนใบสั้นลงมีลักษณะรูปไข (ovate)  มีสีจางลงเปนสีเหลืองจนถึงเขียว
ออน หรือมีแถบสีเขียวเขมบนพื้นใบ ฐานใบมน ปลายใบเปนติ่งหนาม ขอบเรียบ เสนกลางใบและ
เสนใบมีสีเขมกวาสีพื้นใบ ขนาดใบเล็กลงกวางเฉลี่ย 0.50±0.07 ซม. ยาวเฉลี่ย  1.65±0.15 ซม. มี
ความหนาของใบเฉลี่ย 0.36±0.08 มม. มีกานใบกลมสีเขียวออนความยาวลดลงเฉลี่ย 0.96±0.13 ซม. 
มีรากเกิดขึ้นนอยมาก โดยมีรากสั้นๆ จํานวน 1.40±0.27 ราก มีความยาวรากเฉลี่ย 2.08±0.54 ราก มี
ความยาวปากใบใกลเคยีงกบัตนปกติคือเฉล่ีย 18.67±0.57 ไมครอน และมีจํานวนโครโมโซม 2n=  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37  อนูเบียส  A. congensis ตนกลายพันธุ (AC2) รุน  M1V6   
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AC3     ไดแกอนูเบียสที่เกดิการกลายตนแคระและใบแคบยาว ไดจาก อนูเบียส A. 
congensis ที่ผานการฉายรังสีแกมมา 20 เกรย รุนที่ M1V6 (ภาพที่ 38) มีความสูงเฉลี่ย 1.36±0.09 ซม. 
มีการเจริญพัฒนาเกิดยอดไดมากกวาปกติคอืมีจํานวนยอดเฉลี่ย 6.47±0.61 ยอด มีใบจาํนวนเฉลี่ย 
5.40±0.27 ใบ/ยอด แผนใบมสีีเขียว มีขนาดเล็ก และสั้นลงเปนรูปไข ฐานใบเปนรูปล่ิม (cuneate) 
ปลายใบเปนติง่หนาม ขอบใบ เสนกลางใบ และเสนใบมสีีออนกวาพืน้ใบ กานใบสีเขียวมีขนาดสั้น
ลง โดยมีความยาวกานใบเฉลี่ย  0.87±0.11 ซม. ใบมีขนาดเล็กลงกวางเฉลี่ย 0.63±0.03 ซม. ความ
ยาวใบเฉลี่ย  1.64±0.15 ซม. ความหนาของใบเฉลี่ย 0.36±0.04 มม. มีจํานวนราก 8.80±0.96 ราก 
ความยาวราก 0.98±0.09 ซม. มีความยาวปากใบ 17.71±1.88 ไมครอน มีจํานวนโครโมโซม 2n=50  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38  อนูเบียส  A. congensis ตนกลายพันธุ (AC3) รุน  M1V6   
 
ตารางที่ 23  ความสูงของตน จํานวนยอด จาํนวนราก และขนาดของราก (mean±SE) ของ              

A. congensis  ที่เกิดการกลายพันธุรุน M1V6 
 

พันธุ
กลาย 

ความสูงของตน 
(ซม.) 

จํานวนยอด จํานวนราก ความยาวราก 
(ซม.) 

ความยาวปากใบ 
(ไมครอน) 

AC0  
AC1 

AC2 

AC3 

4.70±0.34 

4.12±0.20 

1.34±0.08 

1.36±0.09 

4.50 ±0.35 
4.20 ±0.42 
1.60 ±0.27 

6.47±0.61 

8.40±1.96 
2.60 ±0.44 
1.40±0.27  
8.80±0.96 

3.79±0.11 
0.54±0.31 
2.08±0.54 
0.98±0.09 

19.60±1.75 
18.33±1.04 
18.67±0.57 
17.70±1.88 
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ตารางที่ 24  จํานวนใบและขนาดของใบ (mean±SE) ของ A.  congensis  ที่เกิดการกลายรุน M1V6 
 
พันธุกลาย จํานวนใบ 

(ใบ/ยอด) 
ความยาวใบ 

(ซม.) 
ความกวางใบ 

(ซม.) 
ความหนาใบ 

(มม.) 
ความยาวกานใบ 

(ซม.) 
AC0  
AC1 

AC2 

AC3 

5.20±0.42 
4.20±0.42 
3.20±0.22 
5.40±0.27 

3.38±0.24 
3.28±0.01 
1.65±0.15 
1.64±0.15 

0.99±0.05 
0.83±0.05 
0.50±0.07 
0.63±0.03 

0.36±0.03 
0.34±0.02 
0.36±0.08 
0.36±0.04 

1.68±0.05 
1.27±0.17 
0.96±0.13 
0.87±0.11 

 

 
 

ภาพที่ 39  ปากใบของอนูเบยีส A. congensis ตนปกติ (AC0) ที่ไมผานการฉายรังสี มีลักษณะปากใบ
ปกต ิ

 

 
 
ภาพที่ 40  ปากใบของอนูเบยีส A. congensis ตนที่ผานการฉายรังสี สายพันธุ AC1 มีลักษณะปากใบ

ผิดปกติ คือปากใบบิดเบีย้ว ขนาดของ guard cell สองขางไมเทากัน 
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ภาพที่ 41 ปากใบของอนูเบยีส A. congensis ที่ผานการฉายรังสี สายพันธุ AC3 มีลักษณะปากใบ

ผิดปกติบางเซลล คือปากใบติดกันเปนคู 
 
 

 
 
ภาพที่ 42 โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. congensis ตนปกติ 2n=50 
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ภาพที่ 43  โครโมโซมจากปลายรากของอนูเบียส A. congensis ตนที่ผานการฉายรังส ี 2n=50 

 
3. ผลการนําอนูเบียส A. nana กลายพันธุ รุน M1V6 ออกปลูกทดสอบในเรือนเพาะชํา 
  

การนําอนูเบยีสพันธุปกติ AN0 และ พันธุกลาย AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และAN6 ที่
ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรุน M1V6 ออกปลูกทดสอบในเรือนเพาะชํา โดยเลี้ยงในระบบไฮโดรโป
นิกส เปนระยะเวลา 6 เดือน ปรากฏวา อนูเบียสสายพนัธุ AN1 AN3 และ AN6 ไมสามารถ
เจริญเติบโตในสภาพที่ปลูกในเรือนเพาะชาํไดซ่ึงอาจเนือ่งมาจากการที่มีลักษณะ albino หรือ ไมมี
รากเกิดขึ้น จึงทยอยตายไปจนหมด สําหรับอนูเบียส A. nana พันธุปกติ และพันธุกลาย AN2 AN4 
และ AN5 สามารถเจริญเติบโตตอไปได เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 เดอืน พบวาไดตนพันธุกลายทีม่ี
การเจริญไดดใีนสภาพออกปลูกในเรือนเพาะชํา และมลัีกษณะแปลกใหมสวยงาม จํานวน 3 สาย
พันธุ  ซ่ึงพันธุใหมเหลานีม้ีโอกาสที่จะเปนพันธุที่มีคณุคาทางเศรษฐกิจ สามารถสงเสริมใหมีการ
ผลิตเชิงการคาได โดยมีลักษณะทางสณัฐานวิทยา เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุปกติดังนี ้
 

AN0    อนูเบียส A. nana ตนปกติชุดควบคมุที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรุน M1V6 และ
นําออกปลูกในระบบไรดนิในเรือนเพาะชาํเปนระยะเวลา 6 เดือน มีน้ําหนักตนเฉลี่ย 7.60±0.31 กรัม 
ความสูงของตนเฉลี่ย 8.45±0.53 ซม. มีความยาวรากเฉลี่ย 8.96±1.051 ซม.  โดยมีจํานวนรากเฉลี่ย 
12.03±1.143 ราก มีใบแตกออกจากลําตนเปนกอมีแผนใบรูปไขสีเขียวถึงเขียวเขม ปลายใบเปนติ่ง
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หนาม โคนใบมน เสนกลางใบ และเสนใบมีสีเขมกวาพื้นใบ ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย 
โดยมีจํานวนใบเฉลี่ย 12.33±0.997 ใบ/ยอด ความกวางใบเฉลี่ย 5.38±0.351 ซม. ความยาวใบเฉลี่ย  
8.08±0.566ซม. และมีความหนาของใบเฉลี่ย 0.44±0.015 ซม.  (ภาพที ่44) 
 

 

 
 

ภาพที่ 44  อนูเบียส A. nana ตนปกติที่ไมผานการฉายรังสี (AN0) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงใน
ระบบไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน 

 
AN2    อนูเบียส A. nana ตนกลายพันธุที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรุน M1V6 และนาํออก

ปลูกในระบบไรดินในเรือนเพาะชําเปนระยะเวลา 6 เดือน มีน้ําหนักตนเฉลี่ย 6.75±0.322 กรัม  มี
ลักษณะตนเตีย้ลง โดยมีความสูงตนเฉลี่ย 6.81±0.732 ซม. มีรากสมบูรณโดยจํานวนรากเฉลี่ย 
8.65±2.402 ราก ความยาวรากเฉลี่ย 9.70±4.651 ซม.  มีใบแตกออกจากลําตนเปนกอ โดยมีจํานวน
ใบเฉลี่ย 10.48±1.132 ใบ/ยอด มีแผนใบรูปไข (elliptical) สีเขียวสดถึงเขยีวเขม บางใบอาจเกิด
ลักษณะเปนแถบสีเขียวออน ปลายใบเปนติ่งหนาม โคนใบมน เสนกลางใบ และเสนใบมีสีเขมกวา
พื้นใบ ขอบใบเรียบ ขนาดใบเล็กลงโดยแผนใบยาวเฉลี่ย 5.36±0.844 ซม. มีความกวางของใบเฉลี่ย 
3.48±0.525 ซม. และความหนาใบเฉลี่ย 0.49±0.016 ซม. ไดตนกลายพนัธุทั้งตนที่มีลักษณะตนเตี้ย
ลง มีใบเล็กลง รูปรางใบสวยงามแตกตางจากปกติ นอกจากนี้ยังมกีารเจรญิไดดีเกดิยอดใหมไดใน
สภาพออกปลูกในเรือนเพาะชํา  (ภาพที่ 45)  
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ภาพที่ 45  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN2) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงในระบบ 

  ไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน 
 

AN4    อนูเบียส A. nana ตนกลายพันธุที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรุน M1V6 และนาํ
ออกปลูกในระบบไรดินในเรือนเพาะชําเปนระยะเวลา 6 เดือน มีน้ําหนกัตนเฉลี่ย 6.34±0.31 กรัม  มี
ลักษณะตนเตีย้ลง โดยมีความสูงของตนเฉลี่ย 5.78 ±0.83 ซม. มีจํานวนใบเฉลี่ย 9.09±1.42 ใบ/ยอด 
มีแผนใบหนารูปไข (egg-shaped or ovate) แผนใบมีรูปรางยาวขึ้น ขอบไมเรียบ ปลายใบมน 
(obtuse) เปนติง่แหลม (cuspidate) โคนใบรปูมน  (obtuse) พื้นใบมีสีเขียวออนจนถึงเขม เสนใบ 
และเสนกลางใบมีสีเขมกวาพื้นใบ กานใบกลมสีเขียวเขมยาวเฉลี่ย แผนใบมีขนาดเล็กลง โดยมี
ความกวางของใบเฉลี่ย 4.06±0.24 ซม. ความยาวใบเฉลี่ย 7.94±0.32 ซม.  และมีความหนาของแผน
ใบมากขึ้น โดยมีความหนาของใบเฉลี่ย 0.65±0.08 มม.  ไดตนกลายพันธุทั้งตนที่มีลักษณะตนเตีย้
ลง มีใบเล็กลง รูปรางใบมีลักษณะแปลกสวยงามแตกตางจากปกติ นอกจากนี้ยังมกีารเจริญเกิดยอด
ใหมไดในสภาพออกปลูกในเรือนเพาะชํา  โดยแตกยอดออกเปนกอสวยงาม (ภาพที ่46) 
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ภาพที่ 46  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN4) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงในระบบ 

  ไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน 
 

AN5    อนูเบียส A. nana ตนกลายพันธุที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรุน M1V6 และนาํ
ออกปลูกในระบบไรดินในเรือนเพาะชําเปนระยะเวลา 6 เดือน มีลักษณะตนเตีย้แคระโดยมีน้ําหนัก
ตนเฉลี่ย 1.75±0.22 กรัม  ความสูงตนเฉลีย่ 3.81±0.32 ซม. มีจํานวนรากเฉลี่ย 5.05±1.26 ราก ความ
ยาวรากเฉลี่ย 6.41±1.16 ซม.  มีจํานวนใบเฉลี่ย 7.32±1.48 ใบ แผนใบมขีนาดเล็กมาก ลักษณะรูปรี 
(elliptic) สีเขียวเขม ฐานใบมน (obtuse) ปลายใบเปนติ่งหนาม  ขอบใบเรียบ (entire) เสนกลางใบ
และเสนใบมีสีออนกวาพืน้ใบ ความกวางใบเฉลี่ย 1.48±0.25 ซม. ความยาวใบเฉลี่ย 1.96±0.43 ซม. 
และความหนาใบเฉลี่ย 0.69±0.016 ซม. ไดตนกลายพนัธุทั้งตนที่มีลักษณะตนแคระ ใบเล็ก มี
ลักษณะแปลกสวยงามแตกตางจากปกติ นอกจากนีย้ังมีการเจริญเกิดยอดใหมไดในสภาพออกปลูก
ในเรือนเพาะชาํ  โดยแตกยอดออกเปนกอแนนสวยงาม  หากนําไปปลูกเลี้ยงในตูปลาไมตองมีการ
ตัดตกแตงบอยเนื่องจากเปนตนแคระ และโตชา (ภาพที่ 47) 
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ภาพที่ 47  อนูเบียส A. nana ตนกลายพนัธุ (AN5) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงในระบบ 
  ไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  

 
4. ผลการนําอนูเบียส A. congensis กลายพนัธุ รุน M1V6 ออกปลูกทดสอบในเรือนเพาะชํา 
 

การนําอนูเบยีสพันธุปกติ AC0 และ พันธุกลาย AC1 AC2 และAC3 ที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรุน M1V6 ออกปลูกทดสอบในเรือนเพาะชํา โดยเลีย้งในระบบไฮโดรโปนิกส เปน
ระยะเวลา 6 เดอืน ปรากฏวา อนูเบียสสายพนัธุ AC2 ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพที่ปลูกใน
เรือนเพาะชําได ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการที่มลัีกษณะเผือก จึงทยอยตายไปจนหมด สําหรับอนูเบียส A. 
congensis พันธุปกติ และพนัธุกลาย AC1 และAC3 สามารถเจริญเติบโตตอไปได เมือ่เล้ียงเปน
ระยะเวลา 6 เดอืน พบวาไดตนพันธุกลายทีม่ีการเจริญไดดีในสภาพออกปลกูในเรือนเพาะชํา และมี
ลักษณะแปลกใหมสวยงาม จํานวน 2 สายพันธุ  ซ่ึงพันธุใหมเหลานี้มีโอกาสที่จะเปนพันธุที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจ สามารถสงเสริมใหมีการผลิตเชิงการคาได โดยมีลักษณะทางสัณฐานวทิยา เมื่อ
เปรียบเทียบกบัพันธุปกติดังนี้ 
 

AC0    ตนอนูเบียส A. congensis ปกติ มีความสูงเฉลี่ย 18.48±1.39 ซม.  กานใบกลมเขียว
ยาวเฉลี่ย 5.92±0.87 ซม. แผนใบรูปหอก (lanceolate) หรือรูปไขกลับ (obavate) พื้นใบมีสีเขียวถึง
เขียวเขม ขอบใบเรียบ (entire) โคนใบรูปล่ิม (cuneate) ปลายใบแหลมและเสนใบสีออนกวาสีพืน้
ใบ ขนาดใบยาวเฉลี่ย 7.90±0.32 ซม. กวางเฉลี่ย 1.95±0.20 ซม. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.80±0.42 ยอด/
กอ มีจํานวนใบเฉลี่ย 6.80±0.42 ใบ/ยอด ใบมีความยาวเฉลี่ย 1.80±0.08 มิลลิเมตร (ภาพท ี่ 48) 
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ภาพที่ 48  อนูเบียส A. congensis ตนปกติ (AC0) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงในระบบ 

ไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  
 

AC 1    ตนสูงเฉลี่ย 11.92±1.12 ซม. กานใบกลมเขียวยาวเฉลี่ย 2.70±0.08 ซม. แผนใบรูป
หอก (lanceolate) พื้นใบมีสีเขียวเขม ขอบใบไมเรียบหรอืเปนคลื่น (undulate) โคนใบมน (obtase) 
ปลายใบแหลมเปนติ่งหนาม เสนกลางใบและเสนใบมีสีออนกวาพืน้ใบ ใบหนาเฉลี่ย ปากใบยาว
เฉลี่ย 6.70±0.47 ซม. ความกวางใบเฉลี่ย 1.62±0.10 ซม. มีจํานวนยอดเฉลี่ย 3.20±0.42 ยอด/กอ มี
จํานวนใบเฉลีย่ 3.20±0.42 ยอด/กอ มีจํานวนใบเฉลี่ย 6.40±0.57 ใบ/ยอด ไดตนกลายพันธุทั้งตนที่มี
ที่มีรูปรางลักษณะแปลก สวยงาม แตกตางจากปกติ  คือมแีผนใบเปนลอนคลื่น นอกจากนีย้ังมีการ
เจริญเติบโตไดดี สามารถเกดิยอดใหมไดในสภาพออกปลูกในเรือนเพาะชํา  (ภาพที่ 49) 
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ภาพที่ 49  อนูเบียส A. congensis ตนกลายพันธุ (AC1) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงในระบบ

ไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  
 

AC 3    ตนสูงเฉลี่ย 3.70±0.17 ซม. กานใบกลมเขียว ยาวเฉลี่ย 1.72±0.11 ซม. แผนใบรูป
หอก (lanceolate) ส้ัน พื้นใบเปนแถบสีเขยีวเขม เขยีว และเขียวออน เสนกลางใบและเสนใบมีสี
ออนกวาสีพืน้ใบ ปลายใบแหลมเปนติ่งหนาม (mucronate) ขอบใบเรยีบ ขนาดใบยาวเฉลี่ย 
3.76±0.14 ซม. กวาง 1.08±0.12 ซม. กานใบสีเขียวยาวเฉลี่ย 1.72±0.11 ซม. มีจํานวนยอดนอยเฉลี่ย 
1.60±0.27 ยอด มีจํานวนใบเฉลี่ย 6.60±0.57 ใบ/ยอด ไดตนกลายพนัธุทั้งตนที่มีลักษณะแปลก
สวยงามแตกตางจากปกติ คอืเปนตนแคระ มีใบเล็ก และสั้นลง นอกจากนี้ยังมกีารเจรญิแตกยอด
ใหมไดในสภาพออกปลูกในเรือนเพาะชํา  หากนําไปปลูกเลี้ยงในตูปลาไมตองมีการตัดตกแตงบอย
เนื่องจากเปนตนแคระ และโตชา (ภาพที่ 50) 
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ภาพที่ 50  อนูเบียส A. congensis ตนกลายพันธุ (AC3) รุน  M1V6 เมื่อนําไปปลูกเลี้ยงในระบบ

ไฮโดรโปนิคสเปนระยะเวลา 6 เดือน  
 
5. ผลการวิเคราะหดวามแตกตางทางพนัธุกรรมโดยวิธี AFLP 

 
การคัดเลือกไพรเมอรที่เหมาะสมจากไพรเมอรทั้งหมดจาํนวน 40 คู โดยวิธี AFLP 

เปรียบเทียบระหวาง A. nana พันธุปกติ และ A. congensis พันธุปกติ โดยคูไพรเมอร ทั้ง 40 คูมี
ลําดับนิวคลีโอไทดดังนี ้

 
1. = E-AAC/M-AAC    21. = E-ACA/M-CAA 
2. = E-AAC/M-ACC    22. = E-ACA/M-CAAC  
3. = E-AAC/M-ACT    23. = E-ACA/M-CAG 
4. = E-AAC/M-AGA    24. = E-ACA/M-CTA 
5. = E-AAC/M-ATG    25. = E-ACA/M-CTG 
6. = E-ACC/M-AAG    26. = E-AGC/M-CAA 
7. = E-ACC/M-ACC    27. = E-AGC/M-CAC 
8. = E-ACC/M-ACT    28. = E-AGC/M-CAG 
9. = E-ACC/M-AGA    29. = E-AGC/M-CTA 
10. = E-ACC/M-ATG    30. = E-AGC/M-CTG 
11. = E-AAC/M-CAA    31. = E-AGG/M-CAA 
12. = E-AAC/M-CAC    32. = E-AGG/M-CAC 
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13. = E-AAC/M-CAG    33. = E-AGG/M-CAG 
14. = E-AAC/M-CTA    34. = E-AGG/M-CTA 
15. = E-AAC/M-CTG    35. = E-AGG/M-CTG 
16. = E-ACC/M-CAA    36. = E-AAG/M-CAA 
17. = E-ACC/M-CAC    37. = E-AAG/M-CAC 
18. = E-ACC/M-CAG    38. = E-AAG/M-CAG 
19. = E-ACC/M-CTA    39. = E-AAG/M-CTA 
20. = E-ACC/M-CTG    40. = E-AAG/M-CTG 
 
พบวามีไพรเมอร 10 คู ที่ใหรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่เหมาะสม แสดงความแตกตางของ

แถบ ดีเอ็นเอ ในตําแหนงเดยีวกัน ซ่ึงสามารถนํามาใชในการวิเคราะห ดีเอ็นเอของ A. nana และ A. 
congensis พันธุปกติ และพนัธุกลายที่ไดจากการฉายรังสี โดยวิธี AFLP โดยมีลําดับนิวคลีโอไทด
ของไพรเมอรตามตารางที่ 25 

 
เมื่อนําอนูเบยีส A. nana พันธุปกติ และพนัธุกลาย จํานวน 7 สายพนัธุ และ A. congensis 

พันธุปกติ และพันธุกลาย จาํนวน 4 สายพนัธุ รวมทั้งหมด 11 สายพันธุ มาวิเคราะหความแตกตาง
หรือความเหมอืนทางพันธุกรรม (genetic distance or similarity) โดยวิธี AFLP โดยใชไพรเมอร
จํานวน 10 คู ซ่ึงคัดเลือกไดจากขางตน พบวาเกดิแถบดเีอ็นเอไดทั้งหมด 633  แถบ ซ่ึงโดยเฉลี่ย
แลวแตละคูไพรเมอรสามารถใหแถบดีเอน็เอ จํานวน 63.30±13.00  แถบ โดยจํานวนดีเอ็นเอทีไ่ดอยู
ในชวง  39-85 แถบ  ตอคูไพรเมอร และทําใหจําแนกพันธุกลายออกจากพันธุปกติได (ภาพที่ 51-52) 
คูไพรเมอรที่ใหแถบดีเอ็นเอจํานวนมากทีสุ่ดคือ E-ACC/M-CAG ซ่ึงใหแถบดีเอ็นเอจํานวน 85 แถบ 
(ตารางที่ 26) 

 
จากจํานวนแถบดีเอ็นเอที่ใชวิเคราะหทั้งหมด 337 แถบ พบแถบดีเอ็นเอที่แสดงความ

หลากหลาย (polymorphism) ระหวางตัวอยางทั้งหมดจํานวน   182 แถบ คิดเปน  54% ของแถบดี
เอ็นเอทั้งหมดที่นํามาวิเคราะห  โดยคูไพรเมอรที่ให polymorphism ระหวางตวัอยางทั้งหมดมาก
ที่สุดคือ   E-AGG/M-CAG ใหถึง   26 แถบ มี polymorphism 67.6%  คาเฉลี่ยแถบดีเอ็นเอที่ให  
polymorphism เทากับ  53.2±8.95% ตอหนึ่งคูไพรเมอร 
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ตารางที่ 25  ลําดับนิวคลีโอไทดของไพรเมอร จํานวน 10 คู ที่ใชในปฏิกริิยา AFLP  
 

EcoRI MseI 
5/-GACTGCGTACCAATTCAGG-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCAGC-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCAGG-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCACC-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCACA-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCAAC-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCAAC-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCACC-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCAAC-3/ 
5/-GACTGCGTACCAATTCACC-3/ 

5/-GATGAGTCCTGAGTAACAC-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAACAC-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAACTA-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAACAC-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAACAG-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAAACC-3/ 
5/-GATGAGTCCTGAGTAAACC-3/ 

 
การใชเทคนิค AFLP สามารถจําแนกพันธุกลายออกจากพันธุปกติได โดยคูไพรเมอรที่ให

แถบดีเอ็นเอ ทีต่างกันในตําแหนงเดยีวกันมากที่สุดระหวางตัวอยางอนูเบียส A. nana พันธุปกติกับ
พันธุกลาย มีจาํนวน 3 คูไพรเมอร ไดแก  E-AAC/M-ACC  E-AAC/M-CAG  และ E-AGC/M-CAG 
สําหรับคูไพรเมอรที่ใหแถบดีเอ็นเอตางกนัในตําแหนงเดียวกันมากทีสุ่ดระหวางตัวอยางอนูเบยีส A. 
congensis พันธุปกติกับพนัธุกลายคือ E-AAC/M-ACC 

 
ปรากฏแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะของพันธุกลาย (AC1 AC2 AC3) ที่ไมมีในพันธุปกติ (AC0)

ขนาด 370 เบส จากคูไพรเมอร  E-ACC/M-ACC (ภาพที่ 51) และขนาด 526 เบส จากคูไพรเมอร  E-
AAC/M-CAG (ภาพที่ 52) นอกจากนีย้ังพบแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะของพันธุกลาย (AN1 AN2 AN3 
AN4 AN5 และ AN6) ซ่ึงไมมีในพันธุปกต ิ(AN0) ขนาด 183 เบส จากคูไพรเมอร  E-ACA/M-CTA 
(ภาพที่ 54) และขนาด 391 เบส จากคูไพรเมอร  E-ACC/M-CAG (ภาพที่ 53)  
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ภาพที่ 51  ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอทีป่รากฏใน A. nana พันธุปกติ (AN0) กับพันธุกลาย 

(AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6)  A. congensis พันธุปกติ (AC0) กับพันธุกลาย (AC1 
AC2 AC3) ลูกศรแสดงความแตกตางของแถบดีเอ็นเอในตําแหนงเดยีวกัน เมื่อใชคูไพร
เมอร AAC-ACC และ ACC-ACC 
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ภาพที่ 52  ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอทีป่รากฏในพันธุปกติของ A. nana (AN0) และพันธุกลาย 

(AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และ AN6) พันธุปกติของ A. congensis  (AC0) และพันธุ
กลาย(AC1 AC2 และ AC) ลูกศรแสดงความแตกตางของแถบดีเอ็นเอในตําแหนง
เดียวกัน เมื่อใชคูไพรเมอรAAC-CAC  AAC-CAG และ ACC-CAC 
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ภาพที่ 53  ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอทีป่รากฏในพันธุปกติของ A. nana (AN0) และพันธุกลาย 

 (AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และ AN6) พันธุปกติของ A. congensis  (AC0) และพันธุ
กลาย (AC1 AC2 และ AC) ลูกศรแสดงความแตกตางของแถบดีเอ็นเอในตําแหนง
เดียวกัน เมื่อใชคูไพรเมอรACC-CAG และ ACA-CTA   
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ภาพที่ 54  ความแตกตางของแถบดีเอ็นเอทีป่รากฏในพันธุปกติของ A. nana (AN0) และพันธุกลาย 

(AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 และ AN6) พันธุปกติของ A. congensis (AC0) และพันธุ
กลาย (AC1 AC2 และ AC) ลูกศรแสดงความแตกตางของแถบดีเอ็นเอในตําแหนง
เดียวกัน เมื่อใชคูไพรเมอร AGC-CAC  AGC-CAG และ AGG-CAC 
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พบแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะของพันธุกลาย AC1 ขนาด 280 เบส จากคูไพรเมอร  E-AAC/M-
ACC และแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะของพันธุกลาย AC3 ขนาด 210 เบส จากคูไพรเมอร  E-AAC/M-
ACC (ภาพที่ 51) นอกจากนีย้ังพบแถบดเีอ็นเอที่จําเพาะของพันธุกลาย AN2 ขนาด 350 เบส  จากคู
ไพรเมอร  E-AAC/M-CAG (ภาพที่ 52) ขนาด 189 เบส  จากคูไพรเมอร  E-AGC/M-CAC  และ
ขนาด 269 เบส จากคูไพรเมอร  E-AGC/M-CAG (ภาพที่ 54) และแถบดีเอ็นเอที่จําเพาะของพันธุ
กลาย AN5 ขนาด 192 เบส  จากคูไพรเมอร  E-AGC/M-CAC (ภาพที่ 54) 

 
ตารางที่ 26  แสดง AFLP markers ที่ไดจากไพรเมอร 10 คู 
 

คูไพรเมอร จํานวนแถบ 
ดีเอ็นเอ 

ที่ปรากฏทั้งหมด 

จํานวนแถบ 
ดีเอ็นเอที่ใช
วิเคราะห 

แถบดีเอ็นเอ 
ที่ตางกันใน

ตําแหนงเดยีวกัน 

% แถบดีเอ็นเอ
ที่ตางกัน 

 E-AAC/M-ACC 
 E-ACC/M-ACC 
 E-AAC/M-CAC 
 E-AAC/M-CAG 
 E-ACC/M-CAC 
 E-ACC/M-CAG 
 E-ACA/M-CTA 
 E-AGC/M-CAC 
 E-AGC/M-CAG 
 E-AGG/M-CAG 

60 
39 
56 
70 
85 
62 
75 
57 
55 
74 

34 
24 
26 
41 
31 
36 
42 
35 
31 
37 

18 
12 
9 
22 
18 
19 
26 
16 
17 
25 

52.9 
50 

34.6 
53.7 
58.1 
52.8 
61.9 
45.7 
54.8 
67.6 

                    รวม 633 337 182  
               คาเฉลี่ย 63.30±13.00 33.70±5.85 18.2±5.29 53.2±8.95 
                  range 39-85 24-42 9-26 34.6-67.6 

 
จากแถบดเีอ็นเอที่ได นํามาวเิคราะหความสัมพันธของอนูเบียสพันธุปกติ และพนัธุกลาย

ทั้ง 11 ตัวอยาง โดยวเิคราะหคา Similarity index ใชคาสัมประสิทธิ Jaccard ดวยโปรแกรม NTSYS 
pc 2.02i สรางแผนภูมิความสัมพันธทางพันธุกรรมในรปูแบบ phylogenetic tree โดยวิธี UPGMA 
(ภาพที่ 55)   
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สามารถแบงกลุมตามความสัมพันธไดเปน 2 กลุม กลุมที่1 คือ A. congensis พันธุปกติ
และพันธุกลาย สําหรับกลุมที่ 2 คือ A. nana พันธุปกติและพันธุกลาย มคีาความเหมือนทาง
พันธุกรรมระหวาง 2 กลุมเทากับ 0.4960 โดยกลุมที่ 1 ประกอบดวยกลุมยอยจํานวน 2 กลุม กลุม
ยอยที่ 1 มี 1 สายพันธุคือ A. congensis พันธุปกติ (AC0) สวนกลุมยอยที่ 2 มี 3 สายพันธุคือ A. 
congensis พันธุกลายไดแก AC1 AC2 และ AC3  โดยพนัธุกลาย AC2 และ AC3  มีความใกลชิดทาง
พันธุกรรมมากในกลุม มีคาความเหมือนทางพันธุกรรมเทากับ 0.9921ในขณะที่ระหวางสองกลุม
ยอยมีคาความเหมือนทางพันธุกรรมเทากับ 0.9319   

 
สําหรับกลุมที่ 2 ประกอบดวยกลุมยอยจํานวน 2 กลุม กลุมยอยที่ 1 มี 1 สายพันธุคือ A. 

nana พันธุปกติ (AN0) สวนกลุมยอยที่ 2 ม ี6 สายพันธุ คือ A. nana พันธุกลายไดแก AN1 AN2 
AN3 AN4 AN5 และ AN6 โดยพันธุกลาย AN1 AN3 AN4 AN6  มีความใกลชิดทางพันธุกรรมมาก
ในกลุม มีคาความเหมือนทางพันธุกรรมเทากับ 0.9917 ในขณะที่ระหวางสองกลุมยอยมีคาความ
เหมือนทางพนัธุกรรมเทากบั 0.9513 

 
เมื่อพิจารณาคา cophenetic correlation (r) พบวา Dendrogram ที่ไดจาก Jaccard มีคา r สูง 

เทากับ 0.9986 แสดงวาการจดักลุม (cluster) ที่ไดนัน้ยอมรับได  
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ภาพที่ 55  Phylogenetic tree  ของอนูเบียส A. nana และ A. congensis พันธุปกตแิละพันธุกลาย

จํานวน 11 สายพันธุที่วเิคราะหดวยโปรแกรม NTSYSpc 2.02i โดยใชขอมูลที่ไดจาก
เทคนิค AFLP 

 
3. การแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตจากใบของอนูเบียส  A. nana 
 

3.1 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการแยกโปรโตพลาสตจากใบของอนูเบียส A. nana   

3.1.1 ผลของชนิดและปริมาณเอนไซมท่ีใชในการแยกโปรโตพลาสต 
                      

การแยกโปรโตพลาสตจากสวนใบของ A. nana  ดวยสารละลายเอนไซม  5  
สูตร   จากตารางที่ 27 และภาพที่ 56 พบวา ชนิดและปริมาณเอนไซมมผีลตอจํานวนและความมี
ชีวิตของโปรโตพลาสตอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  โดยการใชเอนไซมแพ็คติเนส (Pectinase) ไดแก 
Pectolyase Y-23 มีประสิทธิภาพในการยอยเนื้อเยื่อใบออนของ A. nana ไดดีกวา Macerozyme R-
10  นอกจากนีย้ังพบวาการใชเอนไซมเซลลูเลส (Cellulase) ไดแก Cellulase RS มีประสิทธิภาพใน
การยอยผนังเซลลของ A. nana ไดดีกวา Cellulase R-10 ดังนั้นการแยกโปรโตพลาสตดวย

Coefficient : Jaccard 
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AN0
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สารละลายเอนไซมสูตร E4 ที่มี Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 %  CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิ
โมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6)   จึงใหจํานวน และความมีชีวติของโปรโตพลาสตสูงที่สุด
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) โดยไดโปรโตพลาสตจํานวนเฉลี่ย 10.96 ± 1.63 × 105  โปรโตพลาสต/
กรัมน้ําหนกัสด และโปรโตพลาสตที่แยกไดมีความมีชีวติเฉลี่ย 71.27±3.49 % ในขณะที่การใช
สารละลายเอนไซมสูตร E1 ซ่ึงประกอบดวย  Cellulase R10 2 %  Macerozyme R-10  2 %  
CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6)  แยกโปรโตพลาสตไดจาํนวนและ
จํานวนความมชีีวิตต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยแยกโปรโตพลาสตไดจํานวนเฉลี่ย  
0.07±0.02 × 105 โปรโตพลาสต/กรัม และจาํนวนความมชีีวิตเฉลี่ย 48.17±4.19 % 
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ภาพที่ 56  ผลของชนิดและปริมาณเอนไซมที่มีตอจํานวนและความมชีีวิตของโปรโตพลาสต  

A. nana  
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ตารางที่ 27  ผลของชนิดและปริมาณเอนไซมที่มีตอจํานวนและความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของ 
โปรโตพลาสตที่แยกจากใบของ  A. nana  

 
สูตรเอนไซม จํานวนโปรโตพลาสต  

(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 
ความมีชีวิต (%) 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 

0.07±0.02 a 
1.01±0.64 ab 
0.80±0.21 ab 
10.96±1.63 c 
2.64±0.61 b 

48.17±4.19 a 
55.51±5.13 ab 
58.00±3.94ab 

71.27±3.49 b 
62.37±2.26ab 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

3.1.2 ผลของระดับความเขมขนของสารควบคุมแรงดนัออสโมซิส 
 

 การแยกโปรโตพลาสตจากใบ A. nana โดยบมในสารละลายเอนไซมทีม่ีชนิด
และปริมาณเอนไซมที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 3.1.1 ไดแก Cellulase RS 2 %  Pectolyase 
Y-23 0.2 % CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) ที่มีแมนนทิอลความ
เขมขนตางๆ กนั คือ 0.4  0.5  0.6 และ 0.7 โมลาร ปรากฏผลตามตารางที่ 28 และภาพที่ 57 โดย
พบวา ความเขมขนของแมนนิทอลในสารละลายเอนไซมมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของ 
โปรโตพลาสตอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) การใชแมนนทิอลความเขมขน 0.6 โมลาร ใหจํานวน 
โปรโตพลาสตมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 13.12±1.04 x 105  โปรโตพลาสต/กรัม
น้ําหนกัสด โดยมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 82.26±3.59 %  เมื่อใชสารละลายแมนนิทอลในระดับ
ความเขมขนทีต่่ํากวาคือ 0.4 และ 0.5โมลาร หรือสูงกวาคือ 0.7 โมลารพบวาไดจํานวน 
โปรโตพลาสตลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ดังนั้นแมนนิทอลความเขมขน 0.6 โมลาร จึง
เหมาะสมสําหรับใชในการแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของ A. nana   
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ภาพที่ 57  ผลของระดับความเขมขนของแมนนิทอลในสารละลายเอนไซมที่มีตอจํานวนและความ

มีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A.  nana   
 
ตารางที่ 28  ผลของสารควบคุมแรงดันออสโมซิส (อัตราความเขมขนแมนนิทอล) ในสารละลาย

เอนไซมที่มีตอจํานวนและความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ
ของ A. nana 

 
แมนนิทอล (mol/l) จํานวนโปรโตพลาสต  

(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 
จํานวนความมชีีวิต (%) 

0.4 
0.5 
0.6 
0.7 

5.97±0.51 a 
8.26±0.46 a 

13.12±1.04 b 

7.36±1.46 a 

60.72±1.61 a 

72.35±3.92 ab 
82.26±3.59 b 

78.85±2.78 b 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
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3.1.3 ผลของระยะเวลาที่ใชในการแยกโปรโตพลาสต 
                 

การแยกโปรโตพลาสตจากใบของ A. nana ดวยสารละลายเอนไซมที่เหมาะสม
จากผลการทดลองขอ 3.1.1 และ 3.1.2 ไดแก Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol 
0.6 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) โดยใชระยะเวลาบมใน
เอนไซมตางๆ กันคือ 3 4 5 และ 6 ช่ัวโมง ปรากฏผลตามตารางที่ 29  และ โดยพบวาระยะเวลาบมมี
ผลตอจํานวนและความมีชีวติของโปรโตพลาสตอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการบมในเอนไซม
เปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ใหจาํนวนโปรโตพลาสตสูงที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 14.24± 
1.27× 105 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด โดยใหจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 81.18±2.07 % เมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาบมในสารละลายเอนไซมนานกวา 4 ช่ัวโมง มผีลใหจํานวน และความมีชีวติของ 
โปรโตพลาสตลดลง ดังนั้นระยะ เวลาบมที่เหมาะสมสําหรับการแยกโปรโพลาสตจากใบของ A. 
nana คือ 4 ช่ัวโมง ซ่ึงเปนระยะเวลานอยทีสุ่ด ที่ใหจํานวนโปรโตพลาสตมากที่สุด (p<0.05) และให
จํานวนความมชีีวิตสูง (ภาพที่ 58) 
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ภาพที่ 58  ผลของระยะเวลาที่ใชในการยอยโปรโตพลาสตตอจํานวนและความมีชีวิตของ 

   โปรโตพลาสตที่แยกจากใบ  A. nana   
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ตารางที่ 29  ผลของระยะเวลาในการยอยดวยเอนไซมที่มตีอจํานวนและความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) 
ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ  A.  nana 

 
ระยะเวลายอย จํานวนโปรโตพลาสต  จํานวนความมชีีวิต (%) 

(ช่ัวโมง) (×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด)  
3 
4 
5 
6 

6.24±0.98 a 
14.24±1.27 b 
10.42±1.40ab 

6.73±1.67 a 

84.12±3.95 b 

81.18±2.07 b 
67.46±3.64 ab 
57.64±3.01 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

3.1.4 ผลของอายุตนออนท่ีนาํมาแยกโปรโตพลาสต  
 
การแยกโปรโตพลาสตจากใบของอนูเบียส A. nana ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้ออายุตางๆ กันคือ 4 6 8 และ 10 สัปดาห ปรากฏผลตามตารางที่ 30  และ
ภาพที่ 59 โดยพบวาอายุของพืชมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตอยางมีนัยสําคญั 
(p<0.05) โดยการแยกโปรโตพลาสตจากใบของตนออนที่มีอาย ุ6 สัปดาห ใหจํานวนและความมี
ชีวิตของโปรโตพลาสตสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 43.79±2.81 × 105   โปรโตพลาสต/
กรัมน้ําหนกัสด และมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 85.91±3.32% ในขณะที่การแยกโปรโตพลาสตจาก
ใบของตนออนที่มีอายุมากขึ้น (8 และ 10 สัปดาห) หรืออายุนอย (4 สัปดาห) ใหจาํนวน 
โปรโตพลาสตต่ํากวาอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)   

 
ดังนั้นตนออนอนูเบียส  A. nana ที่เหมาะสมสําหรับนํามาแยกโปรโตพลาสต

ควรมีอายุ 6 สัปดาห (ภาพที่ 61 ก) โปรโตพลาสตที่แยกไดมีลักษณะกลม ภายในมีคลอโรพลาสตอยู
เปนจํานวนมาก (ภาพที่ 61 ข)  เมื่อนําไปยอมดวยฟลูออเรสซีนไดอะซีเตด (fluorescein diacetate : 
FDA)  0.01%  แลวตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสง (Fluorescent microscope) B-filter 
โปรโตพลาสตที่มีชีวิตจะเรอืงแสงสีเหลืองเขียว (ภาพที่ 61 ค) 
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ภาพที่ 59  ผลของอายุพืชทีม่ีตอจํานวนและความมีชีวิตโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ  A. nana  
 
ตารางที่ 30  ผลของอายุพืชที่มีตอจํานวนและความมีชีวติ (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตที่แยก

จากใบ A. nana  
 

อายุพืช 
(สัปดาห) 

จํานวนโปรโตพลาสต  
(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 

ความมีชีวิต (%) 

4  
6  
8  
10  

7.80±0.91 a 
43.79±2.81c 

15.34±1.92 b 
7.68±0.97 a 

67.42±3.41a 

85.91±3.32b 
83.27±3.44 b 
71.01±3.80 ab 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
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3.1.5 ผลของระดับความเขมขนของน้ําตาลซูโครสในการแยกโปรโตพลาสตของ  A. 
nana  ใหบริสุทธ์ิ 

 
การแยกโปรโตพลาสตจากใบของ A. nana โดยใชปจจัยที่เหมาะสมจากผลการ

ทดลองขอ 3.1.1-3.1.4 ไดแกการใชใบจากตนออนปลอดเชื้ออายุ 6 สัปดาห นํามายอยดวย
สารละลายเอนไซมที่ประกอบดวย Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol 0.6 โมลาร 
CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) บมเปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง จากนั้น
นํามาทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์ดวยการใชสารละลายซูโครสระดับความเขมขนตางๆ กัน 4 
ระดับคือ 16, 18, 20 และ 22 %  เพื่อแยกเซลลแตก หรือเซลลตาย และผลึกรูปเข็มออกไป ปรากฏผล
ตามตารางที่ 31 และภาพที่ 60โดยพบวาไดจํานวนโปรโตพลาสตแตกตางกันอยางมนียัสําคัญ 
(p<0.05) ในขณะทีจ่ํานวนความมีชีวิตของโปรโตพลาสตไมแตกตางกนัทางสถิติ (p>0.05) การทาํ
ใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์โดยใชสารละลายซูโครส 18 เปอรเซ็นต ใหจํานวนโปรโตพลาสตสูงที่สุด
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) เฉลี่ย 47.95±4.80×105 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด และมีจํานวนความ
มีชีวิตเฉลี่ย 82.90±4.31% วิธีการนี้สามารถแยกเอาเศษชิน้สวนตางๆของเซลล (cell debris) และ
ผลึกรูปเข็มซึ่งพบในการแยกโปรโตพลาสตของ A. nana ออกไปได      
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ภาพที่ 60  ผลของระดับความเขมขนของน้าํตาลซูโครสที่มีตอจํานวนและความมีชีวิตของ 
  โปรโตพลาสตที่แยกจากใบ  A.  nana  
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ตารางที่ 31  ผลของระดับความเขมขนของน้ําตาลซูโครสที่ที่มีตอจํานวนและความมชีีวิต (คาเฉลี่ย
±SE) ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A.  nana 

 
อัตราความเขมขนของ
น้ําตาลซูโครส (%) 

จํานวนโปรโตพลาสต  
(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 

ความมีชีวิต  
(%) 

16 
18 
20 
22 

  36.10±3.68 ab 
47.95±4.80b   

  42.12±4.98 ab 
23.69±5.12 a 

90.21±2.04ns 

82.90±4.31 ns 
89.60±2.30 ns 
86.79±3.13 ns 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

การแยกโปรโตพลาสตของ A. nana โดยการใชเอนไซมแพ็คติเนส (Pectinase) ไดแก 
Pectolyase Y-23 มีผลในการยอยเนื้อเยื่อใบออนของ A. nana ไดดีกวา Macerozyme R-10  
เนื่องจาก Pectolyase Y-23 มีประสิทธิภาพในการแยกเซลลใหหลุดออกจากกันสูงกวา Macerozyme 
R-10  ถึง 10 เทา (Nagata and Ishii, 1979) สอดคลองกับการแยกโปรโตพลาสตจากใบพืชหลาย
ชนิด เชน Brussonetia  paryrifera (Phansiri et  al., 2001 ) Lotus  corniculatus (Vessabutr and 
Grant, 1995) Dendrobium Yikidaruma “Queen” (Yasugi, 1989) และ Pistum  sativum (Durieu and 
Ochalt, 2000) นอกจากนี้ยังพบวาการใชเอนไซมเซลลูเลส (Cellulase) ไดแก Cellulase RS มีผลใน
การยอยผนังเซลลของ A. nana ไดดีกวา Cellulase R-10 เนื่องจาก Cellulase RS มีประสิทธิภาพใน
การยอยเซลลูโลสไดสูงกวา Cellulase R-10 (Marchant et al., 1997)   จงึมีการใช  Cellulase RS ใน
การแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของพืชหลายชนิดเชน ขาว (Toyama et al., 1989) แตงกวา (Lee 
et al, 2001) และ Geranium Pelargonium x hortorum (Nassour and Dorion, 2002)   

 
ความเขมขนของแมนนิทอลในสารละลายเอนไซมมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของ 

โปรโตพลาสตที่แยกจากใบของ A. nana เนื่องจากโปรโตพลาสตอาจแตกในสารละลายที่มีแรงดนั
ออสโมซิสต่ํา และเหีย่วเมื่อโปรโตพลาสตอยูในสารละลายที่มีแรงดนัออสโมซิสสูง (Maeda และ 
Hagiwara, 1974 ; Ohshima และ Toyama, 1989) สอดคลองกับผลการแยกโปรโตพลาสตของ 
Echinaccea  angustifolia ที่พบวาการใชแมนนิทอล มากกวาหรือต่ํากวาระดับทีเ่หมาะสมคือ 0.7  
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โมลาร มีผลใหจํานวนโปรโตพลาสตที่แยกไดลดลง (Liqing et .al., 2005) 
 

การแยกโปรโตพลาสตของ A. nana โดยการบมในเอนไซมเปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ให
จํานวนโปรโตพลาสตสูงที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) เมื่อเพิ่มระยะเวลาบมในสารละลาย
เอนไซมนานกวา 4 ช่ัวโมง มผีลใหจํานวนและความมีชีวติของโปรโตพลาสตลดลง เนื่องจากการ
บมในสารละลายเอนไซมเปนเวลานานเกินไป plasma  membrane มีโอกาสถูกยอยสลายไดนานขึน้ 
จึงทําใหโปรโตพลาสตถูกทําลายได สงผลตอจํานวน และอัตราการรอดของโปรโพลาสต การยอย
โปรโตพลาสตดวยสารละลายเอนไซมความเขมขนต่ําลง และลดระยะเวลาในการแชช้ินสวนพืชใน
สารละลายเอนไซมจะชวยทําใหโปรโตพลาสตถูกทําลายนอยลง (Navratilová et al., 2000)  
 

อายุของพืชมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสต โดยการแยกโปรโตพลาสต
จากใบของตนออน A. nana  ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีอายุ 6 สัปดาห ใหจํานวน และความมี
ชีวิตของโปรโตพลาสตสูงที่สุด แตเมื่อใชตนที่มีอายุมากขึ้นมีผลใหแยกไดจํานวนโปรโตพลาสตลด
ลง เนื่องจากพชืที่มีอายุมากเกินไปมเีซลลสวนมากเจริญเต็มที่แลว ดังนั้นการซอม หรือสรางสวนที่
ถูกทําลายในระหวางกระบวนการยอยสลายองคประกอบของผนังเซลลจะทําไดชา จงึทําให 
โปรโตพลาสตที่แยกออกมาแลวมักแตกสลายตัวไดงาย สงผลใหโปรโตพลาสตที่แยกไดมีจํานวน
นอยกวาการใชพืชที่อยูในชวงที่กําลังเจรญิอยางรวดเรว็ (ประสาทพร, 2541) ซ่ึงสอดคลองกับการ
แยกโปรโตพลาสตจากพืชหลายชนิด  ทีพ่บวาอายุของพืชมีผลตอจํานวนโปรโตพลาสต ที่แยกได 
เชน Allium ampeloprasum (Buiteveld and Creemers-Molenaar, 1994), Medicago  sativa (Levee et 
al., 2005) และ Sesbania  bispinosa (Zhao et al., 1995)   
 

การทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์โดยใชสารละลายซูโครส 18 เปอรเซ็นต สามารถแยก
เอาเศษชิ้นสวนตางๆของเซลล (cell debris) และผลึกรูปเข็มซึ่งพบในการแยกโปรโตพลาสตของ A. 
nana ออกไปได     เนื่องจากโปรโตพลาสตมีชีวิตที่แยกไดจากเซลลรางกาย (mesophyll cells) สวน
ใหญจะลอยอยูบนสารละลายซูโครสเขมขน 15-20% เกดิเปนแถบโปรโตพลาสตลอยอยูดานบน 
ในขณะที่เซลลแตก และผลกึรูปเข็มจะไมสามารถลอยอยูได และตกลงไปดานลางหลังการนําไป
ปนใหตกตะกอน (Fowke and Constabel, 1989) 

 
ดังนั้นวิธีการแยกโปรโตพลาสตของอนูเบียสที่ใหผลดีที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) 

คือ การใชใบออนที่ไดจากการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออายุ 6 สัปดาห ยอยดวยสารละลายเอนไซมที่
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ประกอบดวย  Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol 0.6 โมลาร  CaCl2.2H2O 2.5 
มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร (pH 5.6) บมบนเครื่องเขยาดวยความเร็วรอบ 40 รอบ/นาที ใน
ที่มืดเปนเวลา 4 ช่ัวโมง ทําใหโปรโตพลาสตที่แยกไดบริสุทธิ์ ดวยน้ําตาลซูโครส 18 % ปนแยกดวย
ความเร็ว 1000 รอบ/นาที  

 
3.2 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลี้ยงโปรโตพลาสตของ  A. nana 

 
3.2.1 ผลของสตูรอาหารที่ใชเล้ียงโปรโตพลาสต 

 
ผลการเลี้ยงโปรโตพลาสตที่แยกไดจากใบออนของ A. nana ดวยความ

หนาแนน 5×105 โปรโตพลาสต/มล. ในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS และ KM8P พบวาอัตราการแบง
เซลล (plating efficiency) และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่เล้ียงในอาหารสูตร KM8P สูงกวา
การเลี้ยงในอาหารสูตร MS อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) (ตารางที่ 32) การสรางผนังเซลลใหมเกิดขึ้น
ภายใน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงตรวจสอบไดโดยการยอมโปรโตพลาสตดวยสีแคลคอฟลูออรไวต (Calcofluor 
white ; CFW) นําไปตรวจสอบดวยกลองฟลูออเรสเซนตภายใตแสงยวูี  โปรโตพลาสตที่มีผนังเซลล
จะเห็นการเรืองแสงสีน้ําเงินแกมขาวของผนังเซลลเปนวงรอบนอกเยื่อหุมเซลล (ภาพที่ 61 ง) 

  
โปรโตพลาสตมีการแบงเซลลคร้ังแรก (first cell division) เมื่อเล้ียงในอาหาร

สูตร KM8P ในที่มืดเปนระยะเวลา 7-9 วนั (ภาพที่ 61 จ) การแบงเซลลเกิดขึ้นเฉลี่ย 15.28±1.30 % 
หลังจากเลี้ยงโปรโตพลาสตในอาหารสูตร KM8P เปนเวลา 10 วัน โดยมีอัตรารอด 55.92±8.65 % 
ในขณะที่โปรโตพลาสตซ่ึงเลี้ยงในอาหารสูตร MS ไมมีการแบงเซลลเกิดขึ้น และตายไปจนหมด
เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วนั    ดังนั้นอาหารสูตร  KM8P  จึงเหมาะสมสําหรับการเลี้ยง 
โปรโตพลาสตของ อนูเบียส A. nana 
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ตารางที่ 32  ผลของสูตรอาหารที่ใชเล้ียงโปรโตพลาสตที่มีตออัตราการแบงเซลลและอัตรารอด 
(คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  A.  nana เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 

 
สูตรอาหาร อัตราการแบงเซลล (%) อัตรารอด(%) 

MS 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
KM8P 15.28 ± 1.30b 55.92 ± 8.65b 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

3.2.2 ผลของชนิดและปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโต 
 

การเลี้ยงโปรโตพลาสตของ A. nana ดวยความหนาแนน 5×105 โปรโตพลาสต/
มล. ในอาหารสูตรที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 3.2.1 ไดแกสูตร KM8P ซ่ึงมีชนิดและความ
เขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโตแตกตางกันคือ M1 (NAA 1.5 มก./ล.  และ BA 0.4  มก./ล.  )  
M2 (2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ Zeatin 0.5 มก./ล.) และ M3 (2,4-D 0.2 มก./ล.  NAA 2  
มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล.) พบวาชนิด และความเขมขนของสารควบคุมการเจริญเติบโต มีผล
ตอการแบงเซลลและอัตรารอดของโปรโตพลาสตอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

 
โปรโตพลาสตที่เล้ียงในอาหารสูตร M2 มีอัตรารอดและอัตราการแบงเซลลสูง

ที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน มีอัตราการแบงเซลลเฉลี่ย 
18.33±1.32 % และมีอัตรารอดเฉลี่ย 56.25±1.91 %  รองลงมาคือโปรโตพลาสตที่เล้ียงในอาหาร
สูตร M3  มีอัตราการแบงเซลลเฉลี่ย 10.51±2.57 % และมอัีตรารอดเฉลี่ย 40.82±1.28 % (ตารางที่ 
33)  สําหรับโปรโตพลาสตที่เล้ียงในอาหารสูตร M1 ไมมีการแบงเซลลและตายในทีสุ่ด  

 
ดังนั้นสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับเลี้ยงโปรโตพลาสตที่แยกจากใบออนของ 

A. nana คืออาหารสูตร KM8P ที่เติม 2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ Zeatin 0.5 มก./ล. มีผล
ใหโปรโตพลาสตเจริญพัฒนามีอัตราการแบงเซลล 18.33±1.32 % เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน  
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ตารางที่ 33  ผลของชนิดและปริมาณสารควบคุมเจริญเติบโตที่มีตออัตราการแบงเซลลและอัตรา
รอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  A.  nana เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 

 
สารควบคุมการเจริญเติบโต 

(มก/ล) 
อัตราการแบงเซลล 

(%) 
อัตรารอด 

(%) 
M1 (NAA 1.5 มก./ล. และ BA 0.4  มก./ล.)   0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 

M2 (2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล.และ zeatin 0.5 มก./ล. ) 18.33 ± 1.32c 56.25 ± 1.91c 
M3 (2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 2 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล.) 10.51 ± 2.57b 40.82 ± 1.28b 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

3.2.3 ผลของวิธีการเลี้ยงโปรโตพลาสต 
 

ผลการเลี้ยงโปรโตพลาสตดวยความหนาแนน 5×105 โปรโตพลาสต/มล. ใน
อาหารสูตร KM8P ที่เติม 2,4-D 0.2 มก./ล.  NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล.  โดยวิธีการเลี้ยง 
2 วิธี คือ วิธีการเลี้ยง แบบอาหารเหลว (liquid culture) และ วิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึง่แข็ง (agarose 
bead with thin layer liquid culture) พบวาวธีิการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็ใหผลดีกวาวธีิการเลี้ยง
แบบอาหารเหลว โดยโปรโตพลาสตที่เล้ียงในอาหารเหลวไมมีการแบงเซลล และตายในที่สุด สวน
โปรโตพลาสตที่เล้ียงดวยวธีิการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็มีการเจริญพฒันาโดยเมื่อเล้ียงเปนระยะ 
เวลา 10 30 และ 50 วัน มีอัตราการแบงเซลลเฉลี่ย 19.95±3.92  18.99±1.78 และ 11.76±2.37 % 
ตามลําดับ (ตารางที่ 34) มีอัตรารอดเฉลี่ย 47.08±5.20  40.52±5.87 และ 29.53±4.02 % ตามลําดับ 
(ตารางที่ 35) และมีการแบงเซลลจนกระทัง่เกิดกลุมเซลลขนาดเล็ก (microcolony) ภายในระยะเวลา 
30 วัน (ภาพที่ 61 ฉ) อยางไรก็ตามกลุมเซลลเหลานี้หยดุการเจริญเติบโต และตายในทีสุ่ด  
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ตารางที่ 34   ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตราการแบงเซลล (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  A.  
nana ที่เล้ียงในอาหารสูตร KM8P 

 
อัตราการแบงเซลล (% Plating efficiency) วิธีการเลี้ยง 

  10 วัน   30 วัน 50 วัน 
อาหารเหลว 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
อาหารกึ่งแข็ง 19.95 ± 3.92 b 18.99 ± 1.78 b 11.76 ± 2.37 b 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภ เดยีวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 
ตารางที่ 35   ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  A.  nana ที่เล้ียง

ในอาหารสูตร KM8P 
 

อัตรารอด (%) วิธีการเลี้ยง 
day  10 day  30 day  50 

อาหารเหลว 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
อาหารกึ่งแข็ง 47.08 ± 5.20 b 40.52 ± 5.87 b 29.53 ± 4.02 b 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

การเลี้ยงโปรโตพลาสตของ A. nana ในอาหารสูตร KM8P ใหผลดีกวาการเลี้ยงใน
อาหารสูตร MS โดยมีอัตราการแบงเซลล (plating efficiency) และอัตรารอดสูงกวา เนื่องจากสูตร
อาหาร KM8P อุดมไปดวยวติามิน กรดอินทรีย (organic acid) น้ําตาล น้ําตาลแอลกอฮอล casamino 
acid และน้ํามะพราว (Tamura et al., 1995) ไดมีการนําอาหารสูตร KM8P มาใชในการเลี้ยง 
โปรโตพลาสต และประสบความสําเร็จในพชืบางชนิด เชน Broussonetia  papyrifera (Phansiri et 
al., 2001) และ Pelorgonium  odoratissinum (Miyazaki  et al., 1992)  
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โปรโตพลาสตของอนูเบียส A. nana ที่เล้ียงในอาหารสูตร KM8P มีการสรางผนังเซลล
ใหมเกิดขึ้นภายใน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงตรวจสอบไดโดยการยอมโปรโตพลาสตดวยสีแคลคอฟลูออรไวต 
โดยสีแคลคอฟลูออรไวตจะไปจับกับเสนใยเซลลูโลส (cellulose microfibril) แลวทําใหเรืองแสงได 
(คํานูญ, 2545)  

 
ชนิดและปริมาณสารควบคมุการเจริญเตบิโตมีผลตออัตราการแบงเซลล และอัตรารอด

ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ A. nana ที่เล้ียงในอาหารสูตร KM8P เนื่องจากการเจริญเติบโตของ 
โปรโตพลาสตขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางฮอรโมนซึ่งอยูในเซลลพืช และสารควบคุมการเจรญิ 
เติบโตในอาหารที่ใชเล้ียงโปรโตพลาสต สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุมออกซิน (NAA 
และ 2,4-D) และกลุมไซโตไคนิน (BA และ Zeatin)  เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทั่วๆ 
ไปที่เติมลงในอาหารเลี้ยงโปรโตพลาสต (Veilleux et al., 2005) ซ่ึงชนิดของสารควบคุมการเจริญ 
เติบโต ตลอดจนความสมดลุของปริมาณออกซินและไซโตไคนินมีความสําคัญในการควบคุม
รูปแบบการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของพืช (Jomori et al., 1995) โดยการใส 2,4-D 0.2 มก./
ล. NAA 1 มก./ล. และ Zeatin 0.5 มก./ล. ในอาหารมีผลใหโปรโตพลาสตของอนูเบียส A. nana มี
อัตรารอดและอัตราการแบงเซลลสูงที่สุด โดยเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน มีอัตราการแบงเซลล 
18.33±1.32 % ซ่ึงคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทยีบกับการเลีย้งโปรโตพลาสตของพืชใบเลี้ยงเดีย่วบาง
ชนิดเชน Allium cepa ซ่ึงมีอัตราการแบงเซลลเพียง 3.83 % เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 14 วัน (Karim 
and Adachi, 1995) 

 
การเลี้ยงโปรโตพลาสตของ A. nana โดยวธีิการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็ใหผลดีกวา

วิธีการเลี้ยงแบบอาหารเหลว เนื่องจากการใชอะกาโรส มีประโยชนในแงทําใหโปรโตพลาสตมีการ
กระจาย ไมรวมเปนกลุมกอน และมีประโยชนตอการแบงเซลล ตลอดจนการเกิดไมโครโคโลนี ใน
พืชหลายชนดิ เชน Broussonetia  papyrifera (Phansiri et al., 2001) Curcumis  melo ‘Green Delica’ 
(Sutiojono et al., 1998) และ Primula malacoides และ P.  obconica  (Mizuhiro et al., 2001)   
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ภาพที่ 61  การแยกและเลีย้งโปรโตพลาสตจากใบออนของ Anubias nana Engler (ก) ตนออนอายุ 6 
สัปดาห  (ข)โปรโตพลาสตหลังจากทําใหบริสุทธิ์ดวยซูโครส 18%  (ค)โปรโตพลาสตที่
มีชีวิตเรืองแสงสีเขียวเมื่อยอมดวย FDA และตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสง
ภายใต B-filter  (ง)โปรโตพลาสตสรางผนังเซลลภายใน 24 ช่ัวโมง เรืองแสงสีน้ําเงิน
แกมขาวขาวเมื่อยอมดวย calcofluor white และตรวจสอบภายใตแสง UV   (จ) การแบง
เซลลคร้ังแรกของโปรโตพลาสตภายในระยะเวลา 7-9 วัน   (ฉ) กลุมเซลลขนาดเล็ก 
(micro colony) เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 30 วัน   Bar = 20 ไมโครเมตร 

(ก) (B) 

(C) (ง) 

(ฉ) (จ) 

(ค) 

(ข) 
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4. การแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตจากใบของ  C. wendtii   

4.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการแยกโปรโตพลาสตจากใบของ C. wendtii   

4.1.1 ผลของชนิดและปริมาณเอนไซมท่ีใชในการแยกโปรโตพลาสต 
 

การแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของ C. wendtii  ดวยสารละลายเอนไซมที่มี
ชนิด และปริมาณเอนไซมตางกัน  5  สูตร จากตารางที่ 36 และภาพที่ 62 ก พบวา ชนดิและปริมาณ
เอนไซมมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบออนของ C.  wendtii อยาง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยการใชเอนไซมสูตร E2  ซ่ึงประกอบดวย  Cellulase Onozuka R-10  2 % 
Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol  0.5 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร
ใหผลดีที่สุดในการแยกโปรโตพลาสตของใบพาย โดยสามารถแยกโปรโตพลาสตไดจาํนวนเฉลี่ย  
81.87 ± 5.06 × 105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด  ซ่ึงสูงกวาการใชเอนไซมสูตรอื่นๆ  อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)  นอกจากนี้โปรโตพลาสตที่ไดยังมีความมีชีวิตสูงที่สุด  (p<0.05)  เฉลี่ย  91.78 ± 
2.29  % ในขณะทีก่ารใชเอนไซมสูตร E1 และ E3 ซ่ึงประกอบดวยเพค็ติเนส ชนิด Macerozyme 
R10  แยกโปรโตพลาสตออกมาไดจํานวนต่ําที่สุดอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05)  

 
ตารางที่ 36  ผลของชนิดและปริมาณเอนไซมที่มีตอจํานวน และความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของ 

     โปรโตพลาสต C.  wendtii 
 

สูตรเอนไซม จํานวนโปรโตพลาสต  
(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 

ความมีชีวิต  
(%) 

E1 
E2 
E3 
E4 
E5 

5.28±0.75 a 
81.87±5.06 d 
8.36±0.99 a 
51.28±2.94 c 
27.95±3.38 b 

63.82±3.42 a 
91.78±2.29 c 
68.65±5.42ab 

86.24±2.08 c 
82.38±4.32bc 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
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4.1.2 ผลของระดับความเขมขนของสารควบคุมแรงดนัออสโมซิส  
 

การแยกโปรโตพลาสตจากใบออนปลอดเชื้อของ C. wendtii โดยบมใน
สารละลายเอนไซมที่มีชนิดและปริมาณเอนไซมที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 4.1.1 ไดแก 
Cellulase Onozuka R-10  2 % Pectolyase Y-23 0.2 % CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 
มิลลิโมลาร (pH 5.6) ที่มีแมนนิทอลความเขมขนตางๆ กัน คือ 0.4  0.5  0.6 และ 0.7 โมลาร พบวา 
ระดับความเขมขนของแมนนิทอลมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกไดอยาง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) การใชแมนนิทอล 0.5 โมลาร ใหจํานวนโปรโตพลาสต และความมีชีวิตสูงที่ 
สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยไดโปรโตพลาสตจํานวนเฉลี่ย  80.56 ± 2.02 ×105 โปรโตพลาสต/
กรัมน้ําหนกัสด  และมีความมีชีวิตเฉลี่ย  85.01 ± 3.52 %  (ตารางที่ 37 และภาพที่ 62 ข)  การเพิ่ม
หรือลดระดับความเขมขนของแมนนิทอลใหสูงหรือต่ํากวา 0.5  โมลาร มีผลใหจํานวน และความมี
ชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)   

 
ตารางที่ 37  ผลของระดับเขมขนของแมนนิทอลในสารละลายเอนไซม ที่มีตอจํานวนและความมี

ชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต C. wendtii  
 

แมนนิทอล 
(โมลาร) 

จํานวนโปรโตพลาสต  
(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 

ความมีชีวิต  
(%) 

0.4 
0.5 
0.6 
0.7 

41.54±5.77 b 
80.56±2.02 d 
58.04±5.60 c 

16.62±5.16 a 

69.12±3.76ab 

85.01±3.52 c 
74.82±3.98 b 

61.06±3.32 a 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

4.1.3 ผลของระยะเวลาท่ีใชในการแยกโปรโตพลาสต 
 

การแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของ  C. wendtii  ดวยสารละลายเอนไซมที่
เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 4.1.1 และ 4.1.2 ซ่ึงประกอบดวย Cellulase Onozuka R-10  2 % 
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Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol  0.5 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร 
โดยบมเปนระยะเวลาตาง ๆ  กัน  คือ  3  4  5  และ  6  ช่ัวโมง พบวาระยะเวลาในการบมมีผลตอ
จํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกไดอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  โดยระยะเวลาใน
การบมที่เหมาะสมคือ  4  ช่ัวโมง สามารถแยกโปรโตพลาสตไดจํานวนมากที่สุด และความมีชีวิต
สูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05) ไดจํานวนโปรโตพลาสตเฉลี่ย 84.36±4.00 × 105 โปรโตพลาสต/
กรัมน้ําหนกัสด  และมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 85.10±3.05 %  

 
ความมีชีวิตของโปรโตพลาสตมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะ เวลาในการบมใน

เอนไซมเพิ่มขึน้สูงกวา 4 ช่ัวโมง (ตารางที่ 38 และภาพที่ 62 ค) โดยการบมดวยเอนไซมเปน
ระยะเวลา  6  ช่ัวโมง  โปรโตพลาสตมีจํานวนความมีชีวิตต่ําที่สุด  (p<0.05)  เฉลี่ย  59.27±2.52 %    
 
ตารางที่ 38   ผลของระยะเวลาในการบมในเอนไซมที่มีตอจํานวนและความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) 

ของโปรโตพลาสต C.  wendtii 
 

ระยะเวลาบม 
(ช่ัวโมง) 

จํานวนโปรโตพลาสต  
(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 

ความมีชีวิต  
(%) 

3 
4 
5 
6 

19.03±3.22 a 
84.36±4.00 c 
81.61±3.77c 

52.74±2.70 b 

82.97±2.21b 

85.10±3.05 b 
71.61±4.76 ab 
59.27±2.52 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

4.1.4 ผลของอายุตนออนท่ีนาํมาแยกโปรโตพลาสต  
 

ผลการแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของ  C. wendtii  ที่ไดจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ มีอายตุาง ๆ  กัน  คือ  4,  6,  8  และ  10  สัปดาห  โดยการยอยในสารละลายเอนไซม และ
ระยะเวลาในการบมที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 4.1.1- 4.1.3 ซ่ึงไดแกการใชสารละลาย
เอนไซมที่ประกอบดวย Cellulase Onozuka R-10  2 % Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol  0.5  
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โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร บมเปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง พบวาอายุ
ของพืชมีผลตอปริมาณและความมีชีวิตของโปรโตพลาสตอยางมีนยัสําคัญ  (p<0.05)  การใชใบจาก
ตนออนที่มีอายุ 4-6 สัปดาห ใหผลดีที่สุดอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05) โดยสามารถแยกโปรโตพลาสต
ไดจํานวนมากที่สุด และมีความมีชีวิตสูงทีสุ่ดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  ไดผลผลิตโปรโตพลาสต
จํานวนเฉลี่ย 81.69 ± 6.06 × 105 และ 85.56±4.61 ×105 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนกัสด  ตามลําดับ 
มีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 87.14 ± 3.90 และ 82.76±2.74 % ตามลําดับ (ตารางที่ 39 และภาพที่ 62 ง)  
การใชใบที่ไดจากตนออนซึง่มีอายุมากขึ้น คืออายุมากกวา 6 สัปดาห มผีลใหแยกโปรโตพลาสตที่มี
ชีวิตไดจํานวนลดลงอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05)  โดยการแยกโปรโตพลาสตจากใบของตนที่มีอายุ 10 
สัปดาห ใหจํานวน และความมีชีวิตต่ําที่สุดคือ ไดจํานวนโปรโตพลาสตเฉลี่ย 16.68±3.70  
โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด และมีจํานวนความมีชีวติเฉลี่ย 71.27±2.52 %  
 
ตารางที่ 39    ผลของอายุพืชที่มีตอจํานวน และความมีชีวติ (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต C.  

wendtii 
 

อายุ 
(สัปดาห) 

จํานวนโปรโตพลาสต  
(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 

ความมีชีวิต  
(%) 

4  
6  
8  
10  

81.69±6.06 c 
85.56±4.61c 

47.39±6.07 b 
16.68±3.70 a 

87.14±3.90b 

82.76±2.74ab 
80.95±2.15 ab 
71.27±2.52 a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
                              

4.1.5 ผลของระดับความเขมขนของน้ําตาลซูโครสในการทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธ์ิ 
        

การแยกโปรโตพลาสตจากใบของ C. wendtii  โดยใชปจจัยที่เหมาะสมจากผล
การทดลองขอ 4.1.1-4.1.4 ไดแกการใชใบจากตนออนปลอดเชื้ออายุ 4 สัปดาห นํามายอยดวย
สารละลายเอนไซมที่ประกอบดวย Cellulase Onozuka R-10  2 % Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol  
0.5 โมลาร CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร บมเปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง 
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จากนั้นนํามาทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์ดวยการใชสารละลายซูโครสระดับความเขมขนตางๆ กนั 
4 ระดับคือ 16, 18, 20 และ 22 %  เพื่อแยกเซลลแตก หรือเซลลตาย และผลึกรูปเข็มออกไป
ปรากฏผลตามตารางที่ 40 โดยพบวา การทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์โดยการแยกดวยน้ําตาล
ซูโครสระดับความเขมขนตางๆ กัน มีผลตอจํานวนโปรโตพลาสตที่แยกไดอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05)  การใชน้ําตาลซูโครส  16  %  มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการทําใหโปรโตพลาสตบริสุทธิ์ 
สามารถแยกเศษโปรโตพลาสตที่ตายและผลึกรูปเข็มออกไปไดเกือบหมด (ภาพที่ 63 ข) โดยได 
โปรโตพลาสตที่สะอาดจํานวนมากที่สุดอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05)  เฉลี่ย 103.62 ± 5.63 
โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด มีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย  90.79 ± 4.80 % การใชน้ําตาลซูโครส
ระดับความเขมขนที่สูงขึ้น มีผลใหจํานวนโปรโตพลาสตที่แยกไดลดลงอยางมีนัยสําคัญ  (p<0.05) 
ในขณะที่จํานวนความมีชีวติไมแตกตางกนัทางสถิติ (p>0.05) ดังนั้นระดับความเขมขนของน้ําตาล
ซูโครสที่เหมาะสมในการทําใหโปรโตพลาสตที่แยกไดจากใบของ C. wendtii บริสุทธิ์คือ 16%  
 
ตารางที่ 40  ผลของระดับน้ําตาลซูโครสที่มีตอจํานวน และความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE)  

     ของโปรโตพลาสต C. wendtii  
 
ระดับน้ําตาลซโูครส 

(%) 
จํานวนโปรโตพลาสต  

(×105  โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด) 
ความมีชีวิต  

(%) 
16 
18 
20 
22 

103.62±5.63 c 
80.38±1.78b 

81.04±1.78 b 
58.79±2.96 a 

90.79±4.80ns 

84.74±3.23 ns 
80.27±4.52 ns 
76.96±1.50 ns 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
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ภาพที่ 62  จํานวนและความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกไดจากใบของ C.   wendtii (ก) ผลของ

ชนิดและปริมาณเอนไซม  (ข) ระดับความเขมขนของแมนนิทอล  (ค) ระยะเวลาในการ
ยอย และ(ง) อายุของพืช  

 
ชนิดและความเขมขนของเอนไซมมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสต ที่

แยกจากใบออนของ  C.  wendtii  อยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยการใชเอนไซมเซลลูเลสชนิด 
Cellulase R10 ใหผลในแยกโปรโตพลาสตของใบพายไดดีกวาการใช Cellulase RS ซ่ึงอาจเนื่อง 
จาก  Cellulase R10 เปนอันตรายตอเซลลนอยกวา Cellulase RS ซ่ึงสวนใหญใชไดดกีับพืชที่มีผนัง
เซลลหนามากๆ (ประสาทพร, 2541) นอกจากนีก้ารใชเอนไซม Pectinase ชนิด Pectolyase Y23 
ยังใหผลดกีวา Macerozyme R10 เนื่องจาก Pectolyase Y-23 มีประสิทธิภาพสูงในการยอยผนังเซลล
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ในชั้น middle lamella ของใบพืช (Nagaka and Ishii, 1979; Eriksson, 1989) สอดคลองกับการ
ทดลองในพืชหลายชนิดทีพ่บวาเอนไซม  Pectolyase Y-23  มีประสิทธิภาพสูงในการแยก 
โปรโตพลาสตจากใบออน และใบเลีย้ง เชน มังคุด Garcinia  mangostana (ลัดดาวัลย และสมปอง, 
2545)  บัว Lotus  corniculatus (Vessabutr and  Grant, 1995) กลวยไม Dendrobium  Yukidaruma 
“Queen” (Yasugi, 1989) ถ่ัว Pistum  sativum (Durieu and Ochatt, 2000) และ กลวย Musa  spp. 
(Assani  et al., 2002) 

 
การแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของใบพาย C.  wendtii ดวยสารละลายเอนไซม ที่มี

สารควบคุมแรงดันออสโมซิสไดแก แมนนิทอล  0.5  โมลาร ใหจํานวนโปรโตพลาสต และความมี
ชีวิตสูงที่สุดการเพิ่มหรือลดระดับความเขมขนของแมนนิทอลใหสูงหรือต่ํากวา 0.5  โมลาร มีผลให
จํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกไดลดลง    เนื่องจากการใชแมนนทิอลเปนสาร
ควบคุมแรงดนัออสโมซิสในระดับความเขมขนที่ต่ําเกินไป จะทําใหน้าํจากสารละลายภายนอกซึ่งมี
ความเขมขนต่าํกวาสารละลายภายในโปรโตพลาสต ไหลผานเขาสูโปรโตพลาสต   เปนผลทําให 
โปรโตพลาสตเตงขึ้น และแตกในที่สุด   ในขณะทีก่ารใชแมนนิทอลระดับความเขมขนที่สูงเกินไป 
มีผลใหโปรโตพลาสตเกิดการหดตัวซ่ึงสงผลกระทบตอกระบวนการสาํคัญตางๆภายในเซลลที่ทํา
ใหเกิดอันตรายจนกระทั่งอาจตายได (Sinha, 2003) ดังนัน้ในระหวางการแยกโปรโตพลาสต 
แรงดันออสโมซิสของสารละลายเอนไซมที่ลอมรอบโปรโตพลาสตควรอยูในสภาพสมดุลสําหรับ
พืชแตละชนดิ (คํานูญ, 2545; Eriksson, 1989) 
  

ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่มีผลตอการแยกโปรโตพลาสตของใบพายคือระยะเวลาที่ใชในการ
บมในสารละลายเอนไซม โดยพบวาการแชช้ินสวนใบออนในสารละลายเอนไซม Cellulase R-10 2 
% + Pectolyase Y-23  0.2 % + Mannitol 0.5 โมลาร + CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 
มิลลิโมลาร pH 5.6  เปนระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ใหผลผลิตโปรโตพลาสตจํานวนมากที่สุด และความมี
ชีวิตสูงที่สุด  ความมีชีวิตของโปรโตพลาสตมีแนวโนมลดลงเมื่อระยะ เวลาในการบมในเอนไซม
เพิ่มขึ้นสูงกวา 4 ช่ัวโมง เนื่องจากการบมดวยเอนไซมเปนระยะเวลานานเกินไป โปรโตพลาสตที่
แยกไดมีโอกาสถูกยอยสลายพลาสมาเมมเบรน (plasma membrane) ไดนานขึ้น  จึงทําให 
โปรโตพลาสตถูกทําลายเพิม่ขึ้น (Zhu et al., 2005) 

 
อายุของตนออนใบพายที่นํามาแยกโปรโตพลาสตมีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของ

โปรโตพลาสต โดยอายุที่เหมาะสมคือ 4-6 สัปดาห การใชตนออนของใบพายที่มีอายมุากกวา 6 
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สัปดาห มีผลใหไดจํานวนโปรโตพลาสตที่มีชีวิตลดลง เนื่องจากอายุของพืช และระยะการพัฒนา
ของพืชที่นํามาใชมีผลตอปริมาณ  และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกได (Guanya et al., 
1996) ใบที่อายุมากมีการสะสมสารลิกนิน และสารที่เปนองคประกอบของผนังเซลลอ่ืนๆทําให
เอนไซมยอยใบไดยาก    ช้ินสวนที่มีอายุมากเกินไปจึงไมเหมาะสมที่จะนํามาแยกโปรโตพลาสต 
(ลัดดาวัลย และสมปอง, 2545) สอดคลองกับผลการแยกโปรโตพลาสตของพืชหลายชนิดทีพ่บวา
ใบที่มีอายุนอยเกินไป หรือมากเกินไปมีผลใหจํานวนโปรโต พลาสตที่แยกไดลดลง เชน มังคุด 
Garcinia  mangostana (ลัดดาวัลย และสมปอง, 2545) กระเทยีม Allium ampeloprasum (Buiteveld 
and Creemers-Molenaar, 1994)  Sesbania  bispinosa (Yan-Xiu et al., 1995) และ alfafa Medicago  
sativa (Levee  et al., 2005)  

 
โปรโตพลาสตที่แยกไดจากใบออนของใบพาย C. wendtii มีผลึกรูปเข็มปะปนอยูเปน

จํานวนมาก ซ่ึงผลึกรูปเข็มเหลานี้สามารถทําอันตรายโปรโตพลาสตได (ประสาทพร, 2541) จึงตอง
นําไปทําใหโปรโตพลาสตที่แยกไดบริสุทธิ์โดยใชน้ําตาลซูโครส  โดยระดับความเขมขนของ
น้ําตาลซูโครสที่เหมาะสมคือ 16%  สามารถแยกเศษโปรโตพลาสตที่ตายและผลึกรูปเข็มออกไปได
เกือบหมด ไดจํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตสูงที่สุด (ภาพที่ 63 ค) ซ่ึงระดับที่เหมาะสม
ของน้ําตาลซูโครสในการทําใหโปรโตพลาสตที่แยกไดบริสุทธิ์ ขึ้นอยูกับโปรโตพลาสตของพืชแต
ละชนิด  เชนการทําใหโปรโตพลาสตที่แยกจากใบของมันฝรั่ง Solanum  tuberosum บริสุทธิ์ ใช
น้ําตาลซูโครส 16% เชนเดยีวกันกับการทดลองในครั้งนี้ (Komorowska, 2003) แตโปรโตพลาสตที่
แยกจากใบ และกลีบดอกของกลวยไม Dendrobium  ใชน้ําตาลซูโครส 18% ในการทําใหบริสุทธิ์ 
(Kunasakdakul, 2002) 

 
วิธีที่ดีที่สุดในการแยกโปรโตพลาสตจากใบของใบพาย C. wendtii คือการใชใบออน

จากตนทีไ่ดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออายุ 4 สัปดาห (ภาพที่ 63 ก) ยอยดวยเอนไซม  Cellulase R-10 
2 % + Pectolyase Y-23  0.2 % + Mannitol 0.5 โมลาร + CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร   และ MES 5 
มิลลิโมลาร pH 5.6 บมบนเครื่องเขยาดวยความเร็ว 40 รอบ/นาที ในทีม่ืดเปนเวลา 4 ช่ัวโมง  นําไป
กรองผานตะแกรงไนลอนขนาด 60 และ 40 ไมครอน จากนั้นนําไปทําใหโปรโตพลาสตตกตะกอน
โดยการปนแยกดวยความเร็ว 750 รอบ/นาที เปนเวลา 5 นาที ลางดวย washing solution แลวปน
แยก 3 คร้ัง ทําใหโปโตพลาสตที่แยกไดบริสุทธิ์ (purify) ดวยน้ําตาลซูโครส 16 % ปนแยกดวย
ความเร็ว 800 รอบ/นาที ไดโปรโตพลาสตจํานวนเฉลี่ย 1.04± 0.06×107โปรโตพลาสต /กรัมน้ําหนกั
สด โดยมีอัตรารอดเฉลี่ย 90.79±4.80 % 
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จากการทดลองนี้สามารถแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของใบพาย C. wendtii ได
จํานวนมาก และมีอัตรารอดสูงกวาการแยกโปรโตพลาสตของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหลายชนิด เชน การ
แยกโปรโตพลาสตจากเมล็ด และเซลลแขวนลอยของ Allium cepa ไดโปรโตพลาสตจํานวน 1×105 
โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด และ 4-5×105โปรโตพลาสต /กรัมน้ําหนักสด ตามลาํดับ (Karim and 
Adachi, 1997) การแยกโปรโตพลาสตจากใบของหญาทะเล P. oceanica และ Cymodocea nodosa  
ไดจํานวนโปรโตพลาสต 1.87 ±0.16×106 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนกัสด และ 6.9 ±3.81×105 
โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด ตามลําดับ โดยมีจํานวนความมีชีวิต 82.5 ± 10.6 %  และ 67.9±12.6 
% ตามลําดับ  (Balestri and Cinelli, 2001)  และผลการแยกโปรโตพลาสตจากใบออนของขาวโพด 
Zea mays ไดจาํนวนโปรโตพลาสตเพียง 5.00-16.66×104 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด (อนุรักษ, 
2535) 
 

4.2  การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลี้ยงโปรโตพลาสตของ C. wendtii                                                               
 

4.2.1  ผลของสูตรอาหารที่ใชเล้ียงโปรโตพลาสต 
       

การเลี้ยงโปรโตพลาสตในอาหารเหลว  2  สูตร คือสูตร MS  (Murashig and 
Skoog, 1962)  และ  KM8P  (Kao and Michayluk, 1975)  เปนระยะเวลา  10  วัน   จากตารางที่ 41
พบวาการเลีย้งโปรโตพลาสตที่แยกจากใบออนของ C. wendtii ในอาหารสูตร  MS  ใหผลดีกวา
อาหารสูตร  KM8P  อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยโปรโตพลาสต ที่เล้ียงในอาหารสูตร  MS  ตรวจ
พบการสรางผนังเซลลภายในระยะเวลา 24 ช่ัวโมง หลังจากเลี้ยงในอาหาร และเริ่มแบงเซลลคร้ัง
แรกภายในระยะเวลา  2 – 3 วัน (ภาพที่ 63 ง)  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา  10  วัน มีอัตราการแบงเซลล
เฉลี่ย  21.27 ± 1.32 %   และมีอัตรารอด 60.44 ± 3.61 %  ในขณะที่การเลี้ยงในอาหารสูตร  KM8P  
โปรโตพลาสตไมมีการแบงเซลล และตายไปในที่สุด   
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ตารางที่ 41  ผลของสูตรอาหารที่มีตออัตราการแบงเซลลและอัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของ 
     โปรโตพลาสต C. wendtii เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 

 
สูตรอาหาร อัตราการแบงเซลล  

(% Plating efficiency) 
อัตรารอด 

(%) 
MS 21.27 ± 1.32b 60.44 ± 3.61b 

KM8P 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

4.2.2 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตทีมี่ตอการเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสต 
 

การเลี้ยงโปรโตพลาสตในอาหารเหลวสูตรที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 
4.2.1 ไดแกสูตร  MS  ที่มีสารควบคุมการเจริญ เติบโตตางกัน  3  สูตร  คือ  M1  M2  และ M3  
ปรากฏผลตามตารางที่ 42 โดยพบวาชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตมีผลตอการรอดชีวิต และ
การเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบของ C. wendtii โดยโปรโตพลาสตที่เล้ียงในอาหาร
สูตร MS ซ่ึงใสสารควบคุมการเจริญเติบโต M1 (NAA 1.5 มก./ล.  และ BA 0.4  มก./ล.)  ไมเกิดการ
แบงเซลล และตายในที่สุด    ในขณะที่การเลี้ยงในอาหารที่มีสารควบคุมการเจริญเตบิโต M2  (2,4-
D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ Zeatin 0.5 ) และ  M3 (2,4-D 0.2 มก./ล.  NAA 2  มก./ล. และ 
Zeatin 0.5 มก./ล.)  โปรโตพลาสตสามารถเจริญพัฒนาเกดิการแบงเซลลได โดยมีอัตราการแบง
เซลล และอัตรารอดไมแตกตางกันทางสถิติ  (p>0.05)  ซ่ึงสูงกวาการใชสารควบคุมการเจริญเติบโต 
M1 โดยเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน เกดิการแบงเซลลเฉลี่ย  21.27 ± 3.02 % และ  18.09 ± 2.82 
%  ตามลําดับ  และมีอัตรารอดเฉลี่ย  57.11 ± 4.89 %  และ  48.62 ± 5.71  %  ตามลําดับ    
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ตารางที่ 42  ผลของสารควบคุมการเจริญเตบิโตที่มีตออัตราการแบงเซลลและอัตรารอด (คาเฉลี่ย
±SE) ของโปรโตพลาสต C.  wendtii  เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 

 
สารควบคุมการเจริญเติบโต  

(mg/L) 
อัตราการแบงเซลล  

(%) 
อัตรารอด 

(%) 
M1 (NAA 1.5 มก./ล.  และ BA 0.4  มก./ล.) 0.00 ± 0.00a 0.00 ± 0.00a 

M2 (2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. Zeatin 0.5 มก./ล.) 21.27 ± 3.02b 57.11 ± 4.89b 
M3 (2,4-D 0.2 มก./ล.  NAA 2  มก./ล. Zeatin 0.5 มก./ล.) 18.09 ± 2.82b 48.62 ± 5.71b 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

4.2.3 ผลของวิธีการเลี้ยงโปรโตพลาสต 
 
การเลี้ยงโปรโตพลาสตของใบพาย C. wendtii ในอาหารสูตรที่เหมาะสมจากผล

การทดลองขอ 4.2.2  ไดแกการเลี้ยงในอาหารสูตร  MS  ที่มีสารควบคุมการเจริญเตบิโต 2,4-D 0.2 
มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ Zeatin 0.5 มก./ล. โดยวิธีการเลี้ยงตางกัน 2 วิธีคือ วิธีการเลี้ยงแบบ
อาหารเหลว  (liquid medium)  และวิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแข็ง  (agarose bead with thin layer 
liquid culture)  โดยการฝงโปรโตพลาสตในอาหารวุนแลวเททับดวยอาหารเหลวสูตรเดียวกัน  
พบวาโปรโตพลาสตที่เล้ียงทั้ง  2  วิธี  เริ่มแบงเซลลภายในระยะเวลา  2 -3  วัน (ภาพที่ 63 ง) นอก 
จากนีย้ังมีอัตราการแบงเซลล และอัตรารอดเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10, 30 และ 50 วัน ใกลเคียงกนั 
(p>0.05)  โดยมีอัตราการแบงเซลลเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน เฉลี่ย    28.61 ± 4.72 % และ 
25.82 ± 2.46 % ตามลําดับ และมีอัตรารอดเฉลี่ย  67.25 ± 5.46 % และ 68.12 ± 5.37 % ตามลําดับ  
อัตราการแบงเซลล และอัตรารอดลดลง เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลานานขึ้น  (ตารางที่ 43 และ 44)  

 
โปรโตพลาสตที่เล้ียงโดยวธีิการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็  มีการแบงเซลล

จนกระทั่งเกิดกลุมเซลลขนาดเล็กไดภายในระยะเวลา  30  วัน  (ภาพที่ 63 ฉ) ในขณะที่การเลี้ยงใน
อาหารเหลวมกีารแบงเซลลไดสูงสุดเพียง  4  เซลล  (ภาพที่ 63 จ) และไมเกิดกลุมเซลล  อยางไรก็
ตามโปรโตพลาสตที่มีการแบงเซลลจนกระทั่งเกดิกลุมเซลลไมสามารถเจริญพัฒนาตอไป โดยเมื่อ
เล้ียงเปนเวลานานขึ้นเซลลจะสรางเม็ดแปง  (starch granules) และหยุดการเจริญตายไปในที่สุด  
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ตารางที่ 43  ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตราการแบงเซลล (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  C. 
wendtii ที่เล้ียงในอาหารสูตร MS  

 
อัตราการแบงเซลล (% Plating efficiency) วิธีการเลี้ยง 

10 วัน 30 วัน 50 วัน 
อาหารเหลว 28.61 ± 4.72ns 18.77 ± 3.50 ns 13.60 ± 1.80 ns 
อาหารกึ่งแข็ง 25.82 ± 2.46 ns 20.66 ± 4.67 ns 14.76 ± 2.14 ns 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ (p>0.05) 
 
ตารางที่ 44  ผลของวิธีการเลี้ยงที่มีตออัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต  C. wendtii ที่

เล้ียงในอาหารสูตร MS 
 

อัตรารอด (%) วิธีการเลี้ยง 
10 วัน 30 วัน 50 วัน 

อาหารเหลว 67.25 ± 5.46ns 57.47 ± 4.65 ns 33.67 ± 4.06 ns 
อาหารกึ่งแข็ง 68.12 ± 5.37 ns 54.93 ± 5.65 ns 36.57 ± 3.08 ns 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญ (p>0.05) 
 

การเลี้ยงโปรโตพลาสตที่แยกจากใบออนของ C. wendtii ในอาหารเหลวสูตร MS และ 
KM8P พบวาสูตรอาหารมีผลตออัตรารอด และอัตราการแบงเซลล โดยอาหารสูตร MS มีชนิด และ
ปริมาณธาตุอาหารเหมาะสําหรับกับการเจริญพัฒนาของโปรโตพลาสตใบพาย สามารถเลี้ยงให 
โปรโตพลาสตเกิดการแบงเซลล และมีอัตรารอดสูงกวาการใชอาหารสูตร KM8P ที่ไมมีการแบง
เซลลเกิดขึ้น ผลการทดลองครั้งนี้แตกตางจากการเลี้ยงโปรโตพลาสตของ  A. nana และ ปอสา 
Broussonetia  papyrifera ที่พบวาอาหารสตูร KM8P ใหผลดีกวาอาหารสูตร MS (Phansiri et al., 
2001)  อยางไรก็ตามโปรโตพลาสตของพืชหลายชนิดสามารถแบงเซลล และเจริญพัฒนาไดดีใน
อาหารสูตร MS เชน Primula  malacoides และ P.  obconica (Mizuhiro et al., 2001), หญาทะเล 
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Posidonia  oceanica และ Cymodocea  nodosa (Balestri and Cinelli, 2001)  Sesbania  bispinosa 
(Yan-Xiu et al., 1995)  hybrid larch Larix × eurolypis (Yang and Laliberte, 1996) และกุหลาบ 
Rosa  hybridia (Kim et al., 2003)   

  
ชนิดของสารควบคุมการเจรญิเติบโตในอาหารเหลวสูตร MS มีผลตอการเจริญพัฒนา

ของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบออนของใบพาย โดยการเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS ที่มีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต M1 (NAA 1.5 มก./ล.  และ BA 0.4  มก./ล.)  พบวาโปรโตพลาสตไมเกิด
การแบงเซลล และตายในที่สุด    แตเมื่อใชสารควบคุมการเจริญเติบโต M2  (2,4-D 0.2 มก./ล. 
NAA 1 มก./ล. และ Zeatin 0.5 ) และ  M3 (2,4-D 0.2 มก./ล.  NAA 2  มก./ล. และ Zeatin 0.5 มก./
ล.)  โปรโตพลาสตสามารถเจริญพัฒนาเกดิการแบงเซลลไดภายในระยะเวลา 2-3 วนั เนื่องจาก
อาหารสูตร M1 และ M2  มี Zeatin ซ่ึงโดยทั่วไปแลว Zeatin มีผลในการชักนําใหโปรโตพลาสต
แบงเซลล และเจริญพัฒนาไดดีกวาสารควบคุมการเจริญในกลุม cytokinin ชนิดอื่นๆ (Ochatt and 
Power, 1988) 

 
การเลี้ยงโปรโตพลาสตของ C. wendtii ในอาหารสูตร  MS  โดยวิธีการเลี้ยงตางกัน 2 วิธี

คือ การเลี้ยงในอาหารเหลว และอาหารกึ่งแข็ง พบวาโปรโตพลาสตที่เล้ียงทั้ง  2  วิธี  สามารถเจริญ
พัฒนาเกดิการแบงเซลลได โดยมีอัตราการแบงเซลล และอัตรารอด ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม 
โปรโตพลาสตที่เล้ียงโดยวธีิการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็  มีการแบงเซลลจนกระทั่งเกิดกลุมเซลลได 
ในขณะที่การเลี้ยงในอาหารเหลวไมเกิดกลุมเซลล  เนื่องจากอาหารกึ่งแข็งมีการเติมวุนอะกาโรส 
ซ่ึงมีผลดีทําใหโปรโตพลาสตไมรวมเปนกลุมกอน นอกจากนี้ยังมีประโยชนตอการแบงเซลลและ
การเกิดโคโลนีในพืชหลายชนิด เชน Lavatera thuringiaca (Vazquez-Tello et al., 1995)  Rosa 
hybrid (Marchant et al., 1997) และ Cucumis melo ‘Greeb Delica’ (Sutiojino et al., 1998)  

 
อยางไรก็ตามกลุมเซลลขนาดเล็กที่เกดิขึ้นยังไมสามารถเจริญพัฒนาตอไปเปนแคลลสั 

และตนได ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใบพายเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ซ่ึงนอกจากขาวแลวโปรโตพลาสตที่
แยกไดจากใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดอืน่ยังไมมีรายงานความสําเร็จในการเลี้ยงใหโปรโตพลาสต
เจริญเติบโต และพัฒนาเกิดตนออนได (Ahmed et al., 2001; Assani et al., 2002; Srisawat and 
Kanchanapoom, 2005) 
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จากผลการทดลองในครั้งนี้พบวาปจจัยที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงโปรโตพลาสตที่แยก
จากใบออนของ C. wendtii  คือการเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการเจริญเตบิโต 2,4-D 
0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ Zeatin 0.5  มก./ล. โดยวิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแข็ง ซ่ึงสามารถ
เล้ียงใหโปรโตพลาสตเจริญพัฒนาเกดิการแบงเซลล และเกิดกลุมเซลลขนาดเล็กได 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 63   การแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตของ Cryptocoryne  wendtii  De Wit (ก) ตนออนอายุ 4 
สัปดาห  (ข) โปรโตพลาสตหลังจากทําใหบริสุทธิ์ดวยซูโครส 16%  (ค) โปรโตพลาสต
ที่มีชีวิตเรืองแสงสีเหลืองเขียวเมื่อยอมดวย FDA และตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน
เรืองแสงภายใต B-Filter  (ง)  การแบงเซลลคร้ังแรกของโปรโตพลาสตภายในระยะเวลา 
2-3 วัน  (จ) การแบงเซลลคร้ังที่ 2 เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน  (ฉ) กลุมเซลลขนาด
เล็ก (micro colony) เมื่อเล้ียงปนระยะเวลา 30 วัน  Bar = 20 ไมโครเมตร 

(ข) 

F 

(ฉ) 

(ค) 

(จ) 

(ก) 

(ง) 
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5.  การหลอมรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดียวกันของอนูเบียส (A. nana×A. nana) และใบพาย   
(C. wendtii×C. wendtii) 

 
5.1  ผลการศึกษาความหนาแนนของโปรโตพลาสต A. nana และ C. wendtii ท่ีเหมาะสม 

 
5.1.1 ความหนาแนนท่ีเหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดียวกัน

ของ  A. nana 
 

ผลการทดลองหลอมรวมโปรโตพลาสตที่มีระดับความหนาแนนตางๆกันคือ 
1×105  2×105 3×105  4×105  5×105 และ 6×105 โปรโตพลาสต/มล. โดยใชกระแสไฟฟาดวยเครื่อง 
Electro Cell Manipulator ECM® 200 (BTX, California) โดยการเหนี่ยวนําใหโปรโตพลาสตมาเรียง
กันโดยใชไฟฟากระแสสลับความถี่ 1 เมกกะเฮิอรต (MHz) 90 โวลต/ซม. เปนระยะเวลา 30 วินาที 
ตามมาดวยการยิงกระแสอนภุาคอิเลคตรอนเพื่อใหผนังของโปรโตพลาสตฉีกขาด และเกดิการ
รวมกันของโปรโตพลาสตโดยใชกระแสไฟฟากระแสตรง 1000 โวลต 40 ไมโครวินาที จํานวน 2 
pulse โดยมีความหางของขั้วไฟฟาในแชมเบอร(chamber) 3.2 มม.  

 
จากตารางที่ 45 พบวาความหนาแนนของโปรโตพลาสตมีผลตอจํานวนการรวม

โปรโตพลาสต (% fusion) ของ  A. nana อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) โดยการใชความหนาแนนของ
โปรโตพลาสต 5×105 และ 6×105 โปรโตพลาสต/มล. มีผลใหเกิดการหลอมรวมโปรโตพลาสต
ใกลเคียงกัน (p>0.05) และสูงที่สุด อยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนการรวมโปรโตพลาสต
เฉลี่ย 21.84±1.95%  และ 27.73±3.30 % ตามลําดับ  รองลงมาไดแก การใชความหนาแนน 4×105 
โปรโตพลาสต/มล. มีจํานวนการรวมโปรโตพลาสตเฉลี่ย 13.93±2.69%  ซ่ึงต่ํากวาการใชระดับ
ความหนาแนน 5×105 และ 6×105  โปรโตพลาสต/มล. และสูงกวาระดบัความหนาแนน 1-3×105  
โปรโตพลาสต/มล. อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  สําหรับชุดการทดลองที่มีความหนาแนนของ 
โปรโตพลาสตเทากับ 1×105  2×105 และ 3×105 โปรโตพลาสต/มล. เกิดการรวมกันของ 
โปรโตพลาสตไดนอยที่สุด อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) เฉลี่ย 7.22±2.17  6.38±1.15 และ 8.90±1.67 
%  ตามลําดับ 

 
การรวมโปรโตพลาสต A. nana โดยใชกระแสไฟฟามีผลใหจํานวนความมีชีวิต

ของโปรโตพลาสตลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) จากตารางที่ 46  พบวาโปรโตพลาสตของ 
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A. nana มีจํานวนความมีชีวติกอนการหลอมรวมโดยใชกระแสไฟฟาเฉลี่ย 85.56±2.96%  ภายหลัง
จากการรวมโดยใชกระแสไฟฟา พบวามจีาํนวนความมชีีวิตลดลงต่ํากวากอนการหลอมรวมทุกชุด
การทดลองอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) อยางไรก็ตามการรวมโปรโตพลาสตโดยใชความหนาแนน
ตางกันคือ 1×105  2×105  3×105  4×105 และ 5×105 โปรโตพลาสต/มล. มีจํานวนความมีชีวิตของ 
โปรโตพลาสตใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 61.89±4.10  63.15±2.87   61.58±4.16   58.52±2.05 และ 
58.58±2.23% ตามลําดับ แตเมื่อเพิ่มอัตราความหนาแนนเปน 6×105 โปรโตพลาสต/มล. พบวาเกดิ
การรวมกันของโปรโตพลาสตมากกวา 2 เซลล เพิ่มมากขึ้น และมีจํานวนความมีชีวิต เฉลี่ย 
41.04±5.14% ซ่ึงต่ํากวาการใชความหนาแนนในระดับทีต่่ํากวาอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05)  

 
ตารางที่ 45  จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE)  A. nana  ที่ระดับความหนาแนนตาง ๆ 

กัน ภายหลังผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟา 
 

ระดับความหนาแนน 
(×105 โปรโตพลาสต/มล.) 

จํานวนการรวมโปรโตพลาสต 
(% fusion) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7.22±2.17a 

6.38±1.15a 

8.90±1.67 a 
13.93±2.69 b 
21.84±1.95 c 
27.73±3.30 c 

 
หมายเหต ุ    คาเฉลี่ยที่ตามดวยตวัอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) 
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ตารางที่ 46  จํานวนความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต A. nana  ที่ระดับความหนาแนน
ตางๆ กัน ภายหลังผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟา 

 
ระดับความหนาแนน 

(×105 โปรโตพลาสต/มล.) 
จํานวนความมชีีวิต 

(%) 
กอนการหลอมรวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

85.56±2.96 c 
61.89±4.10b 

63.15±2.87b 

61.58±4.16b 
58.52±2.05 b 
58.58±2.23 b 
41.04±5.14 a 

 
หมายเหต ุ  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั 

(p<0.05) 
 

เมื่อพิจารณาจากจํานวนการรวมกันของโปรโตพลาสต และจํานวนความมีชีวิต
ของโปรโตพลาสตที่ไดจากการรวมโดยใชกระแสไฟฟาแลว พบวาอตัราความหนาแนนที่เหมาะสม
สําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดียวกนัของ A. nana โดยวธีิการใชกระแสไฟฟาคือ 
5×105 โปรโตพลาสต/มล. ซ่ึงเปนระดับที่สามารถกระตุนใหเกิดการหลอมรวมโปรโตพลาสตได
มาก และโปรโตพลาสตที่ผานการหลอมรวมมีอัตรารอดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการใชระดับความ
หนาแนนอื่นๆ นอกจากนี้ลูกผสมที่ไดสวนใหญเกดิจากการรวมกันของ 2 โปรโตพลาสต (ภาพที่ 64 
ก) 

 
5.1.2 ความหนาแนนท่ีเหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดียวกัน

ของ C. wendtii  
 

การรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดียวกนัของ C. wendtii  โดยใชไฟฟา
กระแสสลับ ความถี่ 1 เมกกะเฮิอรต (MHz) 90 โวลต/ซม. 30 วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแสตรง 
1000 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses โดยมีระยะหางระหวางขัว้ไฟฟา 3.2 มม. จากตารางที่ 47
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พบวาความหนาแนนของโปรโตพลาสตระดับตางๆ กนั มีผลตอจํานวนการรวมโปรโตพลาสตอยาง
มีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยระดับความหนาแนน 4×105, 5×105 และ 6×105 โปรโตพลาสต/มล. เกิด
การรวมกันของโปรโตพลาสตไดสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 32.95±3.79, 33.38±6.83 
และ 31.11±2.37% ตามลําดบั  รองลงมาคือความหนาแนน  2×105 และ  3×105 โปรโตพลาสต/มล. 
ซ่ึงมีจํานวนการรวมโปรโตพลาสตใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 24.89±3.21 และ 24.97±1.40% 
ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาการใชความหนาแนน 1×105 โปรโตพลาสต/มล. อยางมีนัยสําคญั (p<0.05)  
ในขณะที่การใชความหนาแนนซึ่งต่ําที่สุดของการทดลองในครั้งนี้คือ 1×105 โปรโตพลาสต/มล. มี
จํานวนการรวมโปรโตพลาสตต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  

 
โปรโตพลาสตของ C. wendtii  กอนการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟามจีํานวน

ความมีชีวิตเฉลี่ย 97.97±4.78% เมื่อนําไปรวมโดยใชกระแสไฟฟาพบวามีจํานวนความมีชีวิตลดลง
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) อยางไรก็ตามผลผลิตที่ไดจากการรวมโปรโตพลาสตที่ใชระดับความ
หนาแนน 1×105, 2×105, 3×105, 4×105 และ 5×105 โปรโตพลาสต/มล. มีความมีชีวิตใกลเคียงกัน 
(p>0.05) เฉลี่ย 81.74±2.14  80.86±3.65  82.36±1.85  82.66±2.52 และ 80.45±2.79% ตามลําดับ ซ่ึง
สูงกวาการใชความหนาแนน 6×105 โปรโตพลาสต/มล. อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) โดยการใชความ
หนาแนน  6×105 โปรโตพลาสต/มล. มีผลใหเกิดการรวมกันของโปรโตพลาสตที่มากกวา 2  
โปรโตพลาสตเพิ่มขึ้น และมีจํานวนความมีชีวิตต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคญั (p<0.05) เฉลี่ย 68.75 ± 
1.05% (ตารางที่  48) 
 

เมื่อพิจารณาจากจํานวนการรวมโปรโตพลาสต และจํานวนความมีชีวิตของ
ผลผลิตโปรโตพลาสตที่ไดจากการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาแลว พบวาอัตราความหนาแนนที่
เหมาะสมสําหรับการหลอมรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดียวกนัของ C. wendtii โดยใช
กระแสไฟฟาคือ 4×105 โปรโตพลาสต/มล. ซ่ึงมีจํานวนการรวมโปรโตพลาสตสูง เฉลี่ย 32.95±3.79 

%  นอกจากนีลู้กผสมที่ไดสวนใหญเกดิจากการรวมกนัของ 2 โปรโตพลาสต (ภาพที่ 65 ก) 
ตลอดจนมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 82.66±2.52 % ซ่ึงสูงที่สุดในกลุมของโปรโตพลาสตที่ผานการ
หลอมรวมดวยกระแสไฟฟา  
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ตารางที่ 47  จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE)ของ C. wendtii  ที่ระดบัความหนาแนน
ตางๆ กัน  

 
ระดับความหนาแนน 

(×105 โปรโตพลาสต/มล.) 
เปอรเซ็นตการหลอมรวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

11.57±2.26a 

24.89±3.21b 

24.97±1.40 b 
32.95±3.79 c 
33.38±6.83 c 
31.11±2.37 c 

หมายเหต ุ    คาเฉลี่ยที่ตามดวยตวัอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) 

 
ตารางที่ 48  จํานวนความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต C. wendtii  ที่ระดับความ

หนาแนนตางๆ กัน หลังผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟา 
  

ระดับความหนาแนน 
(×105 โปรโตพลาสต/มล.) 

เปอรเซ็นตความมีชีวิต 

กอนการหลอมรวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

97.97±4.78c 

81.74±2.14b 

80.86±3.65 b 
82.36±1.85 b 
82.66±2.52 b 
80.45±2.79 b 
68.75±1.05 a 

 
หมายเหต ุ    คาเฉลี่ยที่ตามดวยตวัอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ (p<0.05) 
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5.2 ผลการศึกษาปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสม 
 

5.2.1 ปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิด
เดียวกันของ A. nana 

 
การทดลองรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดียวกนัของ A. nana โดยปรับความ

หนาแนนของโปรโตพลาสตใหเหมาะสมจากผลการทดลองขอ 5.1.1 คือ 5×105 โปรโตพลาสต/มล. 
นําไปหลอมรวมโดยใชไฟฟาโดยใชไฟฟากระแสสลับ ความถี่ 1 เมกกะเฮิอรต (MHz) 90 โวลต/
ซม. 30 วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแส ตรงปริมาณตางๆ กัน 8 ระดับ คอื 800 900 1000 1100 1200 
1300 1400 และ 1500 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses โดยมีระยะหางระหวางขัว้ไฟฟา 3.2  
มม.  

 
จากตารางที่ 49 ปรากฏวาปริมาณไฟฟามีผลตอจํานวนการหลอมรวมกนัของ

โปรโตพลาสต A. nana โดยโปรโตพลาสตที่ไดรับปริมาณไฟฟากระแสตรงตางๆ กัน มีจํานวนการ
รวมโปรโตพลาสตแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 8.43±2.74  8.85±0.86  14.98±0.90  
25.80±3.87  23.02±1.79  19.85±1.07  23.90±3.01 และ 21.94±1.63%  การใชไฟฟากระแสตรง 
800-900 โวลต/ซม. มีการรวมกันของโปรโตพลาสตต่ําที่สุดอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) เมื่อเพิ่ม
กระแสไฟฟาเปน 1100-1500 โวลต/ซม. พบวาโปรโตพลาสตเกิดการรวมกันไดมากขึน้อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)  

 
โปรโตพลาสตลูกผสมที่ไดจากการรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดยีวกันของ 

A. nana โดยใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 800 โวลต/ซม. มีความมีชีวิตของโปรโตพลาสตเฉลี่ย 
71.34±3.31 ซ่ึงไมแตกตางกนัทางสถิติกับโปรโตพลาสตปกติกอนการรวมดวยกระแสไฟฟา 
(p>0.05) ที่มีความมีชีวิตเฉลี่ย 86.46±2.17% แตเมื่อเพิ่มปริมาณไฟฟากระแสตรงสูงกวา 800 โวลต/
ซม. มีผลใหจํานวนความมีชีวิตลดลงต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05)  

 
จากตารางที่ 50 พบวาจํานวนความมีชีวิตของโปรโตพลาสตมีแนวโนมลดลง

เมื่อใชปริมาณไฟฟากระแสตรงเพิ่มขึ้น โดยการใชไฟฟากระแสตรง 900 1000 1100 และ 1200 
โวลต/ซม. มีผลใหลูกผสมมีจํานวนความมชีีวิตเฉลี่ย 60.36±5.35  62.38±2.75  61.53±4.96 และ 
58.34±5.20% ตามลําดบั ซ่ึงสูงกวาการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 1300-1500 โวลต/ซม. อยางมี
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นัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่การใชไฟฟากระแสตรงในปริมาณ 1300 1400 และ 1500 โวลต/ซม. มี
จํานวนความมชีีวิตใกลเคียงกัน (p>0.05) และต่ํากวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
โดยมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย  38.77±2.68  28.62±2.41 และ 29.27±3.54%  

 
ดังนั้นปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสต

ภายในชนดิเดยีวกันของ A. nana คือ 1100โวลต/ซม.  40 ไมโครวินาที 2 pulses ซ่ึงเปนปริมาณ
ต่ําสุดที่ทําใหเกิดการรวมกันของโปรโตพลาสตไดมากทีสุ่ดเฉลี่ย 25.80±3.87% และผลผลิตที่ได
จากการรวมโปรโตพลาสตมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 61.53±4.96%  (ภาพที่ 64 ก- ค)  

 
ตารางที่ 49  จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE) ภายในชนิดเดยีวกันของ A.nana เมื่อใช

ไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 
 

ปริมาณไฟฟากระแสตรง 
(โวลต/ซม.) 

จํานวนการรวมโปรตพลาสต 
(% fusion) 

800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

8.43±2.74a 

8.85±0.86a 

14.98±0.90 ab 
25.80±3.87 b 
23.02±1.79b 
19.85±1.07b 

23.90±3.01 b 

21.94±1.63 b 
 
หมายเหต ุ  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั 

(p<0.05) 
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ตารางที่ 50  จํานวนความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต A.nana  กอนและหลังการหลอม
รวม ดวยกระแสไฟฟาปริมาณตางๆ กัน 

 
ปริมาณไฟฟากระแสตรง (โวลต/ซม.) จํานวนความมชีีวิต (%) 

0 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

86.46±2.17c 

71.34±3.31bc 

60.36±5.35b 

62.38±2.75 b 
61.53±4.96 b 
58.34±5.20b 
38.77±2.68a 

28.62±2.41 a 

29.27±3.54 a 
 
หมายเหต ุ  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั 

(p<0.05) 
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ภาพที่ 64   การรวมโปรโตพลาสตของ A. nana โดยใชกระแสไฟฟา (ก) การรวมกันระหวาง 2 

เซลล  (ข) โปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนิดเดยีวกัน (homokaryon) ของ A. nana และ
(ค)โปรโตพลาสตลูกผสมที่ยอมสี FDA ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสงภายใต  
B-filter โดยเรอืงแสงสีเหลืองเขียวแสดงถึงความมีชีวิต  

 
5.2.2 ปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิด

เดียวกันของ C. wendtii 
 

การรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดียวกนัของ C. wendtii โดยปรับความ
หนาแนนของโปรโตพลาสตใหเหมาะสมจากผลการทดลองขอ 5.1.2 คือ 4×105 โปรโตพลาสต/มล. 
นําไปรวมโปรโตพลาสตโดยใชไฟฟากระแสสลับ ความถี่ 1 เมกกะเฮิอรต (MHz) 90 โวลต/ซม. 30 
วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแส ตรงปริมาณตางๆ กัน 8 ระดับ คือ 800 900 1000 1100 1200 1300 
1400 และ 1500 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses โดยมีระยะหางระหวางขั้วไฟฟา 3.2  มม. 
พบวาการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน มีผลใหเกิดการรวมของโปรโตพลาสตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05) โดยจํานวนการรวมโปรโตพลาสตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อใชปริมาณไฟฟา
กระแสตรงเพิม่ขึ้น  

 

คข

ก
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จากตารางที่ 51 ปรากฏวาการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 1200 1300 และ 1400  และ 
1500 โวลต/ซม. มีผลใหเกิดการรวมโปรโตพลาสตไดไกลเคียงกัน (p>0.05) และสูงกวาชุดการ
ทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนการรวมโปรโตพลาสตเฉลี่ย 21.54±1.97  
29.12±3.44  23.06±2.66 และ 22.59±2.24 %  ตามลําดับ รองลงมาคือการใชไฟฟากระแสตรง
ปริมาณ 1100 1000 และ 900 โวลต/ซม. มีจํานวนโปรโตพลาสตที่เกิดการหลอมรวมเฉลี่ย 14.79 
±1.32, 13.01±1.04 และ 11.13±3.87 % ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 800 
โวลต/ซม. อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยชุดการทดลองที่ใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 800 โวลต/
ซม. มีจํานวนการรวมโปรโตพลาสตต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 6.28±0.88 %  
 

โปรโตพลาสตลูกผสมที่ไดจากการรวมโปรโตพลาสตภายในชนดิเดยีวกันของ 
C. wendtii โดยใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 800 900 1000 1100 และ 1200โวลต/ซม. มีความมีชีวติ
ของโปรโตพลาสตเฉลี่ย 88.73±1.69 85.74±2.38  87.01±3.29  81.91±1.42 และ 76.88±2.18 % 
ตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติกับโปรโตพลาสตปกติ (p>0.05) ที่มีความมีชีวติเฉลี่ย 89.23± 
2.50% เมื่อเพิม่ปริมาณไฟฟากระแสตรงสงูกวา 1200 โวลต/ซม. มีผลใหจํานวนความมีชีวิตลดลงต่ํา
กวาโปรโตพลาสตปกติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) และจํานวนความมีชีวิตมีแนวโนมลดลงเมื่อใช
ปริมาณไฟฟากระแสตรงเพิม่ขึ้น โดยการใชไฟฟากระแสตรง 1300 โวลต/ซม. มีผลใหลูกผสมมี
จํานวนความมชีีวิตต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยมีจํานวนความมีชีวิต
เฉลี่ย 58.27±3.73 % ซ่ึงสูงกวาการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณ 1400 และ 1500 โวลต/ซม. อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที่การใชไฟฟากระแสตรงในปริมาณ 1400 และ 1500 โวลต/ซม. มี
จํานวนความมชีีวิตต่ํากวาชุดการทดลองอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย  38.28±4.72, และ 
31.64±4.95 %  ตามลําดับ (ตารางที่ 52) 
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ตารางที่ 51  จาํนวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE) ภายในชนดิเดียวกนัของ C. wendtii เมื่อ
ใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 800-1500 โวลต/ซม. 

  

ปริมาณไฟฟากระแสตรง 
(โวลต/ซม.) 

จํานวนการรวมโปรโตพลาสต 
(% fusion) 

800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

6.28±0.88a 

11.13±3.87ab 

13.01±1.04 ab 
14.79±1.32 b 
21.54±1.97 cd 
29.12±3.44d 
23.06±2.66cd 

22.59±2.24 cd 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
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ตารางที่ 52  จํานวนความมชีีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสต C. wendtii กอนและหลังการ
หลอมรวม ดวยกระแสไฟฟาปริมาณตางๆ กัน 

  
ปริมาณไฟฟา 
(โวลต/ซม.) 

เปอรเซ็นตความมีชีวิต 

กอนการหลอมรวม 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 

89.23±2.50c 
88.73±1.69c 

85.74±2.38c 

87.01±3.29 c 
81.91±1.42 c 
76.88±2.18c 
58.27±3.73b 

38.28±4.72 a 

31.64±4.95 a 
 
หมายเหต ุ  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั 

(p<0.05) 
 

ดังนั้นปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายใน
ชนิดเดยีวกันของ C. wendtii  คือ 1200โวลต/ซม.  40 ไมโครวินาที 2 pulses ซ่ึงเปนปริมาณต่ําสุดที่
ทําใหเกิดการรวมกันของโปรโตพลาสตไดมากที่สุดเฉลี่ย 21.54±1.97 % และผลผลิตที่ไดจากการ
รวมโปรโตพลาสตมีจํานวนความมีชีวิตสูงเฉลี่ย 76.88±2.18 %  (ภาพที่ 65 ก-ค) 
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ภาพที่ 65   การรวมกันของโปรโตพลาสตชนิดเดยีวกันของ C. wendtii  (ก) การรวมกนัระหวาง 2 

เซลล  (ข) โปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนิดเดยีวกัน (homokaryon) ของ C. wendtii 
และ (ค)โปรโตพลาสตลูกผสมที่ยอมสี FDA ตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสง  
ภายใต B-filter โดยเรืองแสงสีเหลืองเขียวแสดงถึงความมีชีวิต  

  
ผลการทดลองหลอมรวมโปรโตพลาสตของ A. nana × A. nana  และ C. wendtii × C. 

wendtii โดยใชกระแสไฟฟาดวยเครื่อง Electro Cell Manipulator ECM® 200 (BTX, California) 
โดยใชไฟฟากระแสสลับความถี่ 1 เมกกะเฮิอรต (MHz) 90 โวลต/ซม. เปนระยะเวลา 30 วินาที แลว
ใชกระแสไฟฟากระแสตรง 1000 โวลต 40 ไมโครวินาที จํานวน 2 pulses โดยมีความหางของขั้ว 
ไฟฟาในแชมเบอร(chamber) 3.2 มม. พบวาระดับความหนาแนนของโปรโตพลาสตมีผลตอ
เปอรเซนตการหลอมรวมของโปรโพลาสต โดย Bates (1992) กลาววาการรวมโปรโตพลาสตโดย
ใชกระแสไฟฟาในขั้นตอนแรกที่ใหกระแสไฟฟาสลับเพื่อใหโปรโตพลาสตมาเรียงตัวกันใน
ปริมาณที่เหมาะสม ปจจัยที่สําคัญคือความหนาแนนของโปรโตพลาสตซ่ึงมีผลตอความถี่ในการ
หลอมรวม 

 

ก

ข ค 
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โดยการใชระดับความหนาแนนที่ต่ํา โปรโตพลาสตเกิดการรวมกันไดนอย แตเมื่อเพิม่
ระดับความหนาแนนของโปรโตพลาสต มีผลใหเกิดการหลอมรวมกนัของโปรโตพลาสตไดมากขึ้น  
เนื่องจากการเพิ่มระดับความหนาแนนของโปรโตพลาสต    มีผลทําใหโปรโตพลาสตเขามาเรียงตวั
กันมากขึ้นในชวงของการกระตุนดวยไฟฟากระแสสลับ (Wert and Saunders, 1992) จึงมีโอกาส
หลอมรวมกันไดมากขึ้น อยางไรก็เมื่อเพิ่มความหนาแนนของโปรโตพลาสตสูงกวาระดับที่เหมาะ 
สมสําหรับโปรโตพลาสตแตละชนิด ไมมผีลทําใหโปรโตพลาสตเกิดรวมกันไดเพิ่มขึน้อีก เนื่องจาก
การที่โปรโตพลาสตเขามาเรียงตัวกันเปนสายยาวเกนิไป  กลับมีผลใหเกดิการรวมกนัของ 
โปรโตพลาสตมากกวา 2 โปรโตพลาสตไดมากขึ้น โดยอาจไดโปรโตพลาสตลูกผสมขนาดใหญที่มี 
9-10 นิวเคลียส/เซลล ซ่ึงไมเปนที่พึงประสงค (Bates et al, 1987)  Bates et al.  (1983) รายงานวา
จํานวนการเขามาเรียงตัวของโปรโตพลาสตในชวงที่ใหกระแสไฟฟาสลับที่เหมาะสมคือ 2-3 เซลล  

 
อัตราความหนาแนนที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดยีวกัน

ของ A. nana และ C. wedtiiโดยใชกระแสไฟฟาคือ 5×105 โปรโตพลาสต/มล.  และ 4×105  
โปรโตพลาสต/มล. โดยลูกผสมที่ไดสวนใหญเกดิจากการรวมกันของ 2 โปรโตพลาสต ซ่ึงเปน
ลูกผสมที่ตองการมากกวาลูกผสมที่เกิดจากการรวมโปรโตพลาสตมากกวา 2 เซลล (ประสาทพร, 
2541) อยางไรก็ตามโปรโตพลาสตที่ผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟามีจํานวนความมีชีวิตลดลง
ต่ํากวากอนการหลอมรวม  เนื่องจากการใชกระแสไฟฟา มีผลทําใหเยือ่หุมโปรโตพลาสตฉีกขาด 
เปนโอกาสใหเซลลถูกทําลายได (ประสาทพร, 2541) 

 
ปริมาณไฟฟากระแสตรงมีผลตอการหลอมรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดยีวกันของ  

A. nana  และ C. wendtii  โดยการเพิ่มปริมาณไฟฟามีผลใหโปรโตพลาสตเกิดการหลอมรวมกันได
มากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มปรมิาณไฟฟากระแสตรงทําใหเยื่อหุมโปรโตพลาสตเกิดรูขนาดเล็กมาก
ขึ้น และขนาดใหญขึ้น เปนผลใหโปรโตพลาสตที่มาเรียงตัวชิดกนัมีโอกาสหลอมรวมกันไดมากขึ้น 
(Bates, 1989) อยางไรก็ตามจํานวนความมชีีวิตของโปรโตพลาสตมีแนวโนมลดลงเมือ่ใชปริมาณ
ไฟฟากระแสตรงเพิ่มขึ้น เนือ่งจากปริมาณไฟฟากระแสตรงที่สูงเกินไปมีผลใหเกิดการแตกตวัของ
เซลล เกิดรอยแยก หรือทําลายเยื่อหุมโปรโตพลาสต  เปนผลใหเกดิการไหลออกของไซโตพลาสซึม  
(cytoplasm) ทําใหจํานวนความมีชีวิตของโปรโตพลาสตลดต่ําลง (Bates et al, 1987) 

 
ปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิด

เดียวกันของ A. nana และ C. wendtii  แตกตางกันคือ 1100โวลต/ซม. และ 1200โวลต/ซม.  ตาม 
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ลําดับ เนื่องจากเยื่อหุมโปรโตพลาสตของพืชแตละชนดิมีคุณสมบัติแตกตางกัน เชนมีองคประกอบ
ของไขมันตางกัน จึงตอบสนองตอกระแสไฟฟาไดตางกัน นอกจากนี้ในระหวางเซลลชนิดเดยีวกัน 
โปรโตพลาสตที่มีขนาดใหญมีโอกาสเกิดการหลอมรวมไดมากกวาโปรโตพลาสตที่มีขนาดเล็ก 
(Sawers, 1992; Li et al., 1999)  

 
การรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดียวกนัของ C. wendtii และ A. nana มีอัตราการ

รวมกันของโปรโตพลาสตไดคอนขางสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากใชโปรโตพลาสตที่แยกไดจากใบออน 
โดย Li et al. (1999) กลาววาโปรโตพลาสตที่แยกไดจากใบ มีความพรอมในการหลอมรวมมากกวา
โปรโตพลาสตที่แยกไดจากเซลลแขวนลอย 

 
สภาวะทีเ่หมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดยีวกันของ A. nana คือ

การใชความหนาแนน 5×105 โปรโตพลาสต/มล. นําไปหลอมรวมโดยใชไฟฟากระแสสลับความถี่ 
1 เมกกะเฮิอรต (MHZ) 90 โวลต/ซม. เปนระยะเวลา 30 วินาที แลวใชไฟฟากระแสตรง 1100โวลต/
ซม.  40 ไมโครวินาที 2 pulses ทําใหเกิดการรวมกันของโปรโตพลาสตไดเฉลี่ย 25.80±3.87 % และ
ผลผลิตที่ไดจากการรวมโปรโตพลาสตมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 61.53±4.96%  

 
สภาวะทีเ่หมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดยีวกันของ C. wendtii 

คือการใชความหนาแนน 4×105 โปรโตพลาสต/มล. นําไปหลอมรวมโดยใชไฟฟากระแสสลับ
ความถี่ 1 เมกกะเฮิอรต (MHZ) 90 โวลต/ซม. เปนระยะเวลา 30 วินาที แลวใชไฟฟากระแสตรง 
1200โวลต/ซม.  40 ไมโคร วินาที 2 pulses ทําใหเกิดการรวมกันของโปรโตพลาสตไดเฉลี่ย 
21.54±1.97 % และผลผลิตที่ไดจากการรวมโปรโตพลาสตมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 76.88±2.18 %   
 

5.3. ผลการศึกษาการเลี้ยงโปรโตพลาสตท่ีเกิดจากการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิด
เดียวกัน 
 

5.3.1 การเลี้ยงโปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนิดเดยีวกันของอนูเบียส   (A. nana×A. 
nana) 
  

ทําการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดียวกันของ A. nana โดยใชวิธีการที่
เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 5.1.1 และ 5.2.1โดยปรับความหนาแนนของโปรโตพลาสตเทากับ 
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5×105 โปรโตพลาสต/มิลลิลิตร ดูดโปรโตพลาสตมาใสใน Disposable electroporation cuvette ที่มี
ระยะหางระหวางขั้วไฟฟา 2 มิลลิเมตร นําไปหลอมรวมโดยใชไฟฟากระแสสลับ ความถี่ 1 เมกกะ
เฮิอรต (MHz) 90 โวลต/ซม. 30 วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแสตรง 1100โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 
2 pulses จากนัน้นําโปรโตพลาสตที่ผานการหลอมรวมไปทําใหบริสุทธิ์โดยใชน้ําตาลซูโครส 
(sucrose) 18 % ปนแยกดวยความเร็ว 1000 รอบ/นาที  

 
นําไปเลี้ยงในอาหารสูตร KM8P ที่มี 2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ zeatin 

0.5 มก./ล. ดวยวิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแข็ง (agarose bead with thin layer liquid culture) ในจาน
เล้ียงขนาด 35×10 มม.  เปรียบเทียบการเลี้ยงโปรโตพลาสตปกติที่ไมผานการรวมดวยกระแสไฟฟา 
กับโปรโตพลาสตที่ไดจากการรวมดวยกระแสไฟฟาโดยการเลี้ยงในทีม่ืดเปนระยะเวลา 10 วัน 
จากนั้นนําไปเลี้ยงในที่มแีสงสลัวความเขมแสงประมาณ 300-400 ลักซ  พบวาโปรโตพลาสตปกติ
ของ A. nana  มีการเจริญพัฒนาเกิดการแบงเซลลคร้ังแรกภายในระยะเวลา 7-8 วัน ในขณะที ่
โปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนิดเดียวกนัของ  A. nana เกิดการแบงเซลลคร้ังแรกไดชากวาคือ 9-
10 วัน 

 
เมื่อเล้ียงในทีม่ืดเปนระยะเวลา 10 วัน พบวาโปรโตพลาสตลูกผสมมีอัตราการ

แบงเซลลเพียง  9.51±1.97 % ซ่ึงต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) ในขณะที ่
โปรโตพลาสตปกติมีอัตราการแบงเซลล  20.28±2.22 %  นอกจากนีโ้ปรโตพลาสตลูกผสมยังมี
อัตรารอดต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยโปรโตพลาสตปกติมีอัตรารอด
เฉลี่ย54.88±5.33 % ในขณะที่โปรโตพลาสตลูกผสมมีอัตรารอดเฉลี่ย 30.79±1.04 % (ตารางที่ 53)  
ทั้งนี้โปรโตพลาสตปกติสามารถเจริญพัฒนาจนกระทั่งเกิดไมโครโคโลนี (6-10 เซลล) ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ในขณะที่โปรโตพลาสตลูกผสมเกิดการแบงเซลลไดมากที่สุดเพยีง 4 เซลล และ
ทะยอยตายไปจนหมดภายในระยะเวลา 14-18 วัน 
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ตารางที่ 53  อัตราการแบงเซลล และอัตรารอด(คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตลูกผสม A. nana ที่
ผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟา เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 

 
 อัตราการแบงเซลล (%) อัตรารอด(%) 

โปรโตพลาสตปกต ิ
โปรโตพลาสตลูกผสม 

20.28±2.22b 
9.51±1.97a 

54.88±5.33b 
30.79±1.04a 

 
หมายเหต ุ  คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมนัยสําคญั 

(p<0.05) 
 

5.3.2 การเลี้ยงโปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนิดเดยีวกันของใบพาย (C. wendtii×C. 
wendtii) 
  

ทําการรวมโปรโตพลาสตภายในชนิดเดียวกันของใบพาย C.wendtii โดยใช
วิธีการที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 5.1.2 และ 5.2.2 โดยการปรับความหนาแนนของ 
โปรโตพลาสต ใหได 4×105 โปรโตพลาสต/มิลลิลิตร นําไปหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาโดยใส 
โปรโตพลาสตใน Disposable electroporation cuvette  ที่มีระยะหางระหวางขัว้ไฟฟา 2 มิลลิเมตร 
เหนีย่วนําใหโปรโตพลาสตมาเรียงตัวกันโดยใชไฟฟาโดยใชไฟฟากระแส สลับ ความถี่ 1 เมกกะ
เฮิอรต (MHz) 90 โวลต/ซม. 30 วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแสตรง 1200 โวลต/ซม. 40 ไมโคร 
วินาที 2 pulses  นําโปรโตพลาสตที่ผานการหลอมรวมไปทําใหบริสุทธิ์ดวยน้ําตาลซูโครส 16% ปน
แยกดวยความเร็ว 800 รอบ/นาที  

 
นําไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D 0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ zeatin 

0.5 มก./ล. ดวยวิธีการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแข็ง (agarose bead with thin lager liquid culture) ในจาน
เล้ียงขนาด 35×10 มม. เปรียบเทียบกับการเลี้ยงโปรโตพลาสตปกติที่ไมผานการรวมดวยกระแส 
ไฟฟาโดยการเลี้ยงในที่มืดเปนระยะเวลา 7 วัน จากนั้นนําไปเลี้ยงในที่มแีสงสลัวความเขมแสง
ประมาณ 300-400 ลักซ พบวาโปรโตพลาสตปกติของ C.wendtii  มีการเจริญพัฒนาเกดิการแบง
เซลลคร้ังแรกภายในระยะเวลา 2-3 วัน ในขณะที่โปรโตพลาสตลูกผสมภายในชนดิเดียวกันของ  A. 
nana ที่ผานการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาเกิดการแบงเซลลคร้ังแรกไดชากวาคือ 3-4 วัน 
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เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วนั พบวาโปรโตพลาสตลูกผสมมีอัตราการแบงเซลล
เพียง  13.87±1.76 % ซ่ึงต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ในขณะที ่
โปรโตพลาสตปกติมีอัตราการแบงเซลล  23.55±3.09 %  นอกจากนีโ้ปรโตพลาสตลูกผสมยังมี
จํานวนความมชีีวิตต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) โดยโปรโตพลาสตปกติมี
จํานวนความมชีีวิตเฉลี่ย 61.49±2.12 % ในขณะที่โปรโตพลาสตลูกผสมมีจํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 
47.28±3.13 % (ตารางที่ 54)  ทั้งนี้โปรโตพลาสตปกติสามารถเจริญพัฒนาจนกระทั่งเกิดไมโคร
โคโลนี (8-10 เซลล) ภายในระยะเวลา 30 วัน ในขณะที่โปรโตพลาสตลูกผสมเกิดการแบงเซลลได
มากที่สุดเพยีง 4 เซลล และทะยอยตายไปจนหมดภายในระยะเวลา 16-18 วัน 
 
ตารางที่ 54    อัตราการแบงเซลล และความมีชีวิต (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตลูกผสม (C.  

wendtii×C. wendtii) เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน 
 

 อัตราการแบงเซลล 
(%) 

ความมีชีวิตของโปรโตพลาสต 
(%) 

โปรโตพลาสตปกต ิ
โปรโตพลาสตลูกผสม 

23.55±3.09b 
13.87±1.76a 

61.49±2.12b  
47.28±3.13a 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

5.4. ผลการหลอมรวมโปรโตพลาสตของพรรณไมน้ําตางสกุล (A. nana×C. wendtii)  
 

5.4.1 ผลการศึกษากําลังไฟฟาท่ีเหมาะสม 
 

โปรโตพลาสตของ  A.nana ซ่ึงยอมดวยสี Rhodamine B Isothiocyanate จะเรือง
แสงสีสมแดง และโปรโตพลาสตของ C. wendtii ซ่ึงยอมดวยสี FDA จะเรืองแสงสีเขียว เมื่อตรวจ 
สอบดวยกลองจุลทรรศนเรืองแสงภายใตแสง UV (ภาพที่ 66) ทดลองรวมโปรโตพลาสตของพรรณ
ไมน้ําตางสกุลระหวาง A.nana และ C. wendtii โดยวิธีการที่เหมาะสมจากผลการทดลองขอ 5.1 
และ 5.2 โดยปรับความหนาแนนของโปรโตพลาสตแตละชนิดใหได 5×105 โปรโตพลาสต/
มิลลิลิตร กอนนํามาผสมกันในอัตรา 1:1 นําไปรวมโปรโตพลาสตโดยใชไฟฟากระแสสลับ ความถี่ 
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1 เมกกะเฮิอรต (MHZ) 90 โวลต/ซม. 30 วนิาที จากนั้นใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 5 
ระดับ คือ 1000 1100 1200 1300 และ 1400 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses โดยมรีะยะหาง
ระหวางขัว้ไฟฟา 3.2 มม.   
 

จากตารางที่ 55 พบวาการรวมโปรโตพลาสตตางสกุลของ A. nana และ C. 
wendtii โดยการใชไฟฟากระแสตรง 1100 1200 1300 และ 1400 โวลต/ซม. เกิดการรวม 
โปรโตพลาสตไดใกลเคียงกันเฉลี่ย 18.97±10.73  22.44±5.35  25.28±3.50 และ 22.53±1.67 % 
ตามลําดับ ซ่ึงสูงกวาการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณที่ต่ํากวาคือ 1000 โวลต/ซม. อยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) โดยการใชไฟฟากระแสตรง 1000 โวลต/ซม. มีจํานวนการรวมโปรโตพลาสตเพียง 
3.79±0.89 % 

 
การตรวจสอบโปรโตพลาสตลูกผสมภายใตแสง UV โดยโปรโตพลาสตลูกผสม

ที่เกิดจากการรวมภายในชนดิเดียวกนัของ A. nana จะเรืองแสงสีสมแดง และโปรโตพลาสตลูกผสม
ที่เกิดจากการรวมภายในชนดิเดียวกนัของ C. wendtii  จะเรืองแสงสีเขียวเหลือง สําหรับ 
โปรโตพลาสตลูกผสมตางชนิดที่เกดิจากการรวมกันของ A. nana กับ C. wendtii จะเรืองแสงทั้ง
สองสีคือสีสมแดงและสีเขียวเหลือง (ภาพที่ 66)   พบวาลูกผสมที่ไดสวนใหญที่เกดิจากการรวมกนั
ของโปรโตพลาสตชนิดเดียวกัน (homokaryon)  สําหรับอัตราการเกิดลูกผสมที่เกิดจากการรวมกนั
ของโปรโตพลาสตตางสกุล (heterokaryon)  ระหวาง A. nana กับ C. wendtii ปรากฏผลตามตารางที่ 
56 โดยพบวาการหลอมรวมโดยใชไฟฟากระแสตรงระดบัต่ําคือ 1000 โวลต/ซม. ไดลูกผสมตาง
สกุลต่ําที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 1.28±0.25 % ในขณะทีก่ารใชไฟฟากระแสตรงใน
ปริมาณสูงขึ้นคือ 1100 1200 1300 และ 1400 โวลต/ซม. สามารถเหนี่ยวนําใหเกดิโปรโตพลาสต
ลูกผสมตางสกุลไดใกลเคียงกัน (p>0.05) เฉลี่ย 5.20±0.97, 6.02±1.76, 7.54±2.61 และ 6.35±0.22 %  
ตามลําดับ (ตารางที่ 56) ซ่ึงสูงกวาการใชไฟฟากระแสตรงในระดับที่ต่าํกวาคือ 1000 โวลต/ซม. 
อยางมีนัยสําคญั (p<0.05)   
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ตารางที่ 55  จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (คาเฉลี่ย±SE) ตางสกุลระหวาง A. nana กับ C. wendtii 
เมื่อใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 

 
ปริมาณไฟฟากระแสตรง (โวลต/ซม.) จํานวนการรวมโปรโตพลาสต (% fusion) 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 

3.79±0.89 a 
18.97±10.73b 
22.44±5.35b 
25.28±3.50b 

22.53±1.67 b 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
  
ตารางที่ 56   จํานวนโปรโตพลาสตลูกผสมตางสกุล (คาเฉลี่ย±SE) ระหวาง  A.nana  
                     และC. wendtii  ที่เกิดจากการใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน 
 

ปริมาณไฟฟากระแสตรง 
(โวลต/ซม.) 

จํานวนโปรโตพลาสตลูกผสมตางสกุล 
(% heterokaryon) 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 

1.28±0.25a 
5.20±0.97 b 
6.02±1.76b 
7.54±2.61b 

6.35±0.22 b 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
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ภาพที่ 66   การหลอมรวมกนัของโปรโตพลาสตตางสกุล (ก) โปรโตพลาสตของ  A.nana ยอมดวย
สี Rhodamine B Isothiocyanate เรืองแสงสีสมแดง และโปรโตพลาสตของ C. wendtii 
ยอมดวยสี FDA เรืองแสงสีเขียว ภายใตแสง UV เมื่อรวมกันดวยกระแสไฟฟา    (ข) 
โปรโพลาสตลูกผสมภายในชนิดเดียวกนั (homokaryon) ของ C. wendtii เรืองแสงสี
เขียว (ลูกศรชี้สีแดง) และโปรโพลาสตลูกผสมขามสกุล (heterokaryon) ระหวาง A.  

nana กับ C. wendtii เรืองแสงสีเขียวแดง (ลูกศรชี้สีน้ําเงิน)  ภายใตแสง UV  
 

การรวมโปรโตพลาสตโดยใชไฟฟากระแสตรงปริมาณตางๆ กัน มีผลตอจํานวน
ความมีชีวิตของโปรโตพลาสตลูกผสมอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) โดยโปรโตพลาสตปกติมีจํานวน
ความมีชีวิตเฉลี่ย 87.43±1.73 %  สําหรับโปรโตพลาสตหลังผานการหลอมรวมกันโดยใชไฟฟา
กระแสตรง 1000 1100 และ 1200 โวลต/ซม. ไมมีผลทําใหความมีชีวิตของโปรโตพลาสตลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบโปรโตพลาสตปกติ โดยมจีํานวนความมีชีวิตเฉลี่ย 79.55±1.49   79.40±1.92  และ 
76.79±3.16 % ตามลําดับ  แตเมื่อเพิ่มปริมาณไฟฟากระแสตรงเปน 1300 และ 1400 โวลต/ซม. มีผล
ใหจํานวนความมีชีวิตของโปรโตพลาสตลดลงอยางมีนยัสําคัญ (p<0.05) เฉลี่ย 59.60±4.80 % และ
41.70±3.86 % ตามลําดับ (ตารางที่ 57) 

 
ดังนั้นปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตระ

หวาง A.nana กับ C. wendtii คือ 1100-1200 โวลต/ซม. ซ่ึงเปนปริมาณไฟฟาที่สามารถเหนีย่ว นาํให
เกิดโปรโตพลาสตลูกผสมตางสกุล (heterokaryon) สูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ได 
โปรโตพลาสตลูกผสมตางสกุลเฉลี่ย 5.20± 0.97 % และ 6.02±1.76 % ตามลําดับ มีความมีชีวิต เฉลี่ย 
79.40±1.92 % และ 76.79±3.16 % ตามลําดบั 

ก ข 
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ตารางที่ 57  จํานวนความมชีีวิตของโปรโตพลาสตลูกผสมที่รวมกันระหวาง A. nana กับ C. wendtii 
กอนและหลังการรวมโปรโตพลาสตดวยกระแสไฟฟาปริมาณแตกตางๆ กัน 

 
ปริมาณไฟฟากระแสตรง 

(โวลต/ซม.) 
จํานวนความมชีีวิต 

(%) 
กอนการหลอมรวม 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 

87.43±1.73c 

79.55±1.49c 
79.40±1.92 c 
76.79±3.16c 
59.60±4.80b 

41.70±3.86 a 
 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตัวอักษรตางกนัในสดมภเดยีวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
 

5.4.2 การเลี้ยงโปรโตพลาสตลูกผสมท่ีเกิดจากการหลอมรวมระหวาง A. nana กับ C. 
wendtii 
 

ทําการรวมโปรโตพลาสตของ A. nana และ C. wendtii  โดยปรับความหนาแนน
ของโปรโตพลาสตทั้ง 2 ชนิด ใหได 5×105 รวมโปรโตพลาสตโดยใชกระแสไฟฟาสลับ 90 โวลต/
ซม. เปนเวลา 30 วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแสตรงระดบัที่เหมาะสมจากผลการศึกษาในขอ 5.4.1 
คือ 1100 โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses นําโปรโตพลาสตลูกผสมที่ไดจากการรวมดวย
กระแสไฟฟาไปทําใหบริสุทธิ์กอนการเลี้ยง โดยใชน้ําตาลซูโครส 18 % จากนั้นนําไปเลี้ยงใน
อาหารสูตรตางกัน 2 สูตร คือ KM8P  และ  MS ที่มีสารควบคุมการเจรญิเติบโตเหมือนกันคือ 2,4-D 
0.2 มก./ล. NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล. ปรากฏผลดังนี้ 

 
จากตารางที่ 58 พบวาโปรโตพลาสตปกติของ A. nana และ C. wendtii ที่ผสมกัน

ในอัตราสวน 1:1 และไมผานการรวมดวยกระแสไฟฟา เมื่อเล้ียงในอาหารสูตร KM8P เริ่มทะยอย
ตายในวันที่ 2 ของการเลี้ยง และตายไปจนหมดเมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา  4-5 วัน   ในขณะทีก่ารเลี้ยง
ในอาหารสูตร MS พบวาโปรโตพลาสตเริ่มมีการแบงเซลลคร้ังแรกภายใน 3-4 วัน และเมื่อเล้ียงเปน
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เวลา 10 วัน พบวามีอัตราแบงเซลลเฉลี่ย 10.96±1.84% ซ่ึงสูงกวาโปรโตพลาสตลูกผสมซึ่งไดจาก
การหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาที่เล้ียงในอาหารสูตรเดียวกันอยางมนีัยสําคัญ (p<0.05)  นอกจากนี้
ยังมีอัตรารอดสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  อยางไรก็ตามโปรโตพลาสตที่แบงเซลลคร้ังแรก
ไมสามารถเจริญพัฒนาแบงเซลลตอไปได และทะยอยตายไปจนหมดภายในระยะเวลา 18-20 วัน  

 
สําหรับโปรโตพลาสตลูกผสมที่ไดจากการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาและเลี้ยง

ในอาหารสูตร KM8P  และ  MS มีการแบงเซลลคร้ังแรกภายในระยะเวลา 3-5 วัน และ 3-4 วัน 
ตามลําดับ (ภาพที่ 67)     เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน พบวาโปรโตพลาสตลูกผสมที่เล้ียงใน
อาหารสูตร KM8P  และ  MS มีอัตราแบงเซลล และอัตรารอดใกลเคียงกัน  (p>0.05) โดยมีอัตราการ
แบงเซลลเฉลี่ย 4.17±0.84 และ 6.89±2.05 % ตามลําดับ และมีอัตรารอดเฉลี่ย 16.55±1.56 และ 
19.75±2.87% ตามลําดับ ซ่ึงคอนขางต่ํา โดยจํานวนความมีชีวิตของโปรโตพลาสตลูกผสมที่เล้ียงใน
อาหารทั้ง 2 ชนิด ต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติที่เล้ียงในอาหารสูตร MS อยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) 
อยางไรก็ตามโปรโตพลาสตลูกผสมที่เกิดการแบงเซลลเปน 2 เซลล ไมสามารถเจริญพัฒนาตอไป
ได และทยอยตายไปจนหมดภายในระยะเวลา 14-16 วัน  
 
ตารางที่ 58   อัตราการแบงเซลล และอัตรารอด (คาเฉลี่ย±SE) ของโปรโตพลาสตลูกผสมระหวาง  

A.nana กับ C. wendtii ที่เล้ียงในอาหารตางกัน 2 สูตร เปนระยะเวลา 10 วัน 
 
ชุดการทดลอง อัตราการแบงเซลล 

(%) 
อัตรารอด 

(%) 
Po KM8P 
Po MS 
PF KM8P 
PF MS 

0.00±0.00b 
10.96±1.84c 
4.17±0.84ab 
6.89±2.05bc 

0.00±0.00a 
30.70±1.95c 
16.55±1.56b 
19.75±2.87b 

 
หมายเหต ุ คาเฉลี่ยที่ตามดวยตวัอักษรตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

(p<0.05) 
Po โปรโตพลาสตปกติของ A.nana และ C. wendtii ที่ผสมกันในอัตรา 1:1 

    PF โปรโตพลาสตลูกผสมระหวาง A.nana×C. wendtii ที่เกิดจากการหลอม 
รวมดวยกระแสไฟฟา 
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ภาพที่ 67  การแบงเซลลของโปรโพลาสตลูกผสมที่เกิดจากการรวมกนัดวยกระแสไฟฟา และเลี้ยง

ในอาหารสูตร MS 
 

การรวมโปรโตพลาสตตางสกุลของ A. nana และ C. wendtii โดยการใชไฟฟา
กระแสตรงระดับตางๆกัน 1000-1400  โวลต/ซม. พบวาการใชกระแสไฟฟาในระดบัต่ําคือ 1000 
โวลต/ซม.  มีผลทําใหเกิดการหลอมรวมโปรโตพลาสตไดนอย และไดโปรโตพลาสตลูกผสมตาง
สกุลนอยมากเพียง 1.28±0.25 % แตเมื่อเพิม่ระดับกระแสไฟฟามีผลใหเกิดโปรโตพลาสตลูกผสม
ตางสกุลมากขึ้น สอดคลองกับผลการรวมโปรโตพลาสตระหวาง Pistum sativum กับ Lathyrus 
sativus ที่พบวาการใชไฟฟากระแสตรงในปริมาณสูงขึ้นมีผลใหเกิดโปรโพลาสตลูกผสมตางสกุล
ไดเพิ่มขึ้น (Ochatt and Durieu, 2000)  

 
ปริมาณไฟฟากระแสตรงที่เหมาะสมสําหรับการรวมโปรโตพลาสตตางสกุลระหวาง A.nana กับ C. 
wendtii คือ 1100-1200 โวลต/ซม. ซ่ึงเปนปริมาณไฟฟาที่สามารถเหนี่ยวนาํใหเกิดโปรโตพลาสต
ลูกผสมตางสกุลสูงที่สุด ไดโปรโตพลาสตลูกผสมตางสกุลเฉลี่ย 5.20± 0.97 % และ และ 6.02±1.76 
% ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังมคีวามมีชีวิตคอนขางสูง เฉลี่ย 79.40±1.92 % และ 76.79±3.16 % 
ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางจากผลการรวมโปรโตพลาสตของพืชบางชนิดเชน ถ่ัว กับขาวบารเลย (Lee et 
al., 1980) และขาวสาลีกับขาวเจา (Bajaj, 1983) ที่พบวาโปรโตพลาสตลูกผสมมีอัตรารอดเพียง 10-
17% เทานั้น 
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โปรโตพลาสตลูกผสมซึ่งไดจากการหลอมรวมดวยกระแสไฟฟาและเลี้ยงในอาหารกึ่ง
แข็งสูตร KM8P และ MS มีการเจริญพัฒนาไดต่ํากวาโปรโตพลาสตปกติ โดยมีการแบงเซลลไดชา 
และมีอัตราการแบงเซลลเพียง 4.17±0.48 และ 6.89±2.05 % ตามลําดบั นอกจากนี้ยงัมีอัตรารอดต่ํา
เฉลี่ย 16.55±1.56 และ 19.75±2.87% ตามลาํดับ เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 10 วัน อยางไรก็ตาม
หลังจากการแบงเซลลคร้ังแรกแลว ไมสามารถเจริญพัฒนาตอไปได และทยอยตายไปจนหมด 
สอดคลองกับผลการเลี้ยงโปรโตพลาสตลูกผสมที่ไดจากการรวมโดยใชกระแสไฟฟาของพชืบาง
ชนิด เชน ลูกผสมระหวางถั่วกับขาวบารเลย (Lee et al., 1980) และขาวสาลีกับขาวเจา (Bajaj, 1983) 
อยางไรก็ตามโปรโตพลาสตลูกผสมที่ไดจากการรวมดวยกระแสไฟฟาของพืชบางชนิดสามารถ
แบงเซลลมีการเจริญพัฒนาตอไปเปนกลุมเซลลขนาดเล็ก (microcalli) แตไมสามารถเจริญพัฒนา
ตอไปเปนตนได เชน โปรโตพลาสตลูกผสมของถั่ว pea และ grasspea (Durieu and Ochatt, 2000) 
ในขณะที่มีโปรโตพลาสตลูกผสมของพืชหลายชนิดเจรญิพัฒนาเกิดเปนตนไดซ่ึงสวนใหญเปน
ลูกผสมภายในชนิด (species) หรือภายในสกุล (genus) เดียวกนั เชน ลูกผสมระหวาง Solanum  
melongena กับ S.  torvum (Collonnier et al., 2003) โปรโตพลาสตลูกผสมระหวาง Primula  
malacoides กบั P.  obconica (Mizuhiro et al., 2001) โปรโตพลาสตลูกผสมระหวาง Citrus  
sinensis กับ C.  paradisi (Guo et al., 2000)  อยางไรก็ตาม Guo and Deng (1999)รายงานวา 
โปรโตพลาสตลูกผสมขามสกุลระหวาง Clausena  lansyum และ Citrus  sinensis สามารถเจริญ
พัฒนาเกดิเปนตนได 
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สรุป 
 

การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่ออนูเบยีส Anubias nana ในอาหารกึง่แข็งสูตร MS ที่มีชนิดและ
ปริมาณสารควบคุมการเจรญิเติบโตตางๆกันพบวา การใช BA เพียงอยางเดยีว ในอตัราความเขมขน 
8 µM ใหผลดทีี่สุด โดยสามารถชักนําใหเกิดยอดไดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  มีจํานวนยอด
เฉลี่ย 6.80±0.789 ยอด และมีรากเกิดขึ้นเฉลี่ย 2.90 ± 1.370 ราก เมื่อเล้ียงเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 
ไดตนออนที่มลัีกษณะสมบรูณ มีน้ําหนักเฉลี่ย 1.76 ± 0.321 กรัม/ตน ความสูงเฉลี่ย 3.54 ± 0.294 
ซม. และจํานวนใบเฉลี่ย  6.09 ± 1.422 ใบ/ตน เมื่อนําออกปลูกในเรือนเพาะชําโดยวิธีการปลูก
ระบบไรดิน เปนระยะเวลา 90 วัน พบวาสามารถเจริญเติบโตไดดี มีน้ําหนักเฉลี่ย 7.344 ± 1.1293 
กรัม/ตน ความสูงเฉลี่ย 7.91 ± 0.787 ซม. และจํานวนใบเฉลี่ย 12.53 ± 2.524 ใบ/ตน โดยมีอัตรารอด 
86% ไดผลผลิตที่มีความสมบูรณ และสะอาด การทดลองครั้งนี้เปนรายงานครั้งแรกทีใ่ชวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในการผลิตตนออนปลอดเชื้อของ A. nana ไดในเชิงปริมาณ สามารถนําไปใชใน
การแกปญหาการขาดแคลนตนพันธุ  นอกจากนี้ตนออนที่ไดยังมีความเหมาะสมสําหรับนําไปปลูก
ในระบบไรดนิที่ใหผลผลิตคุณภาพสูง ตามมาตรฐานสงออก 

 
การฉายรังสีแกมมาแบบเฉยีบพลัน 0-120 เกรย ใหกับตนออนปลอดเชื้อของ Anubias  

nana และ Anubias  congensis พบวาปริมาณรังสีที่เหมาะสมสําหรับชักนําใหอนูเบยีสเกิดการกลาย
พันธุ ไดแกปริมาณรังสีที่ทําใหอนูเบียสมกีารเจริญเติบโตลดลง 30%  (GR30) สําหรับ A.  nana 
เทากับ 34.56 เกรย  และสําหรับ A.  congensis เทากับ 28.30 เกรย รังสีมีผลใหตนออนมีการ
เจริญเติบโตลดลง โดยมีความสูง จํานวนยอด จํานวนราก และขนาดของใบลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
(p<0.05) ไดตนกลายพนัธุ ของ A.  nana รุน M1V6  จํานวน 6 สายพันธุ แตมีตนกลายพันธุที่รอดชีวติ 
และสามารถเจริญเติบโตไดเมื่อนําออกปลูกในเรือนเพาะชํา ดวยระบบไรดิน จํานวน 3 สายพันธุ คือ
พันธุ AN2 มีลักษณะตนเตี้ยลง และมีใบเลก็ลงเปนรูปรี เกิดแถบสีจางบนใบบางใบ  พันธุ AN4  มี
ลักษณะตนเตีย้ลง และแผนใบมีขนาดเล็กลงหนา ไมเรียบ และพันธุ AN5 มีลักษณะตนแคระและมี
ใบขนาดเล็กมาก และไดตนกลายพันธุ ของ A. congensis รุน M1V6  จํานวน 3 สายพนัธุ แตมีตน
กลายพันธุที่รอดชีวิต และสามารถเจริญเติบโตไดเมื่อนําออกปลูกในเรอืนเพาะชํา ดวยระบบไรดนิ 
จํานวน 2 สายพันธุ คือ สายพันธุ AC1 มีลักษณะตนทีม่คีวามสูงปกติ แตมีลักษณะใบเปลี่ยนแปลง 
คือมีแผนใบไมเรียบ  ขอบใบเปนคลื่น และสายพันธุ AC3 มีลักษณะตนแคระใบเล็กหนาโดยพันธุ
กลายทุกสายพนัธุมีจํานวนโครโมโซมไมเปลี่ยนแปลงคอื 2n=50 ผลการวเิคราะหดีเอ็นเอของ 
อนูเบียสพันธุปกติ และพนัธุกลาย พบวามีความแตกตางทางพันธุกรรมซึ่งสามารถตรวจสอบไดจาก 
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การใช เอเอฟแอลพี มารคเกอร  (AFLP markers) ไดอนเูบียสพันธุใหมจากการฉายรังสี ที่สามารถ
เจริญเติบโตไดในเรือนเพาะชําจํานวน 5 สายพันธุ ที่มีลักษณะแปลกใหม สวยงาม โดยพันธุเหลานี้
มีโอกาสสงเสริมใหมีการผลิตเชิงการคา เพือ่ขยายตลาดพรรณไมน้ําทั้งใน และตางประเทศ 

 
ชนิดและปริมาณเอนไซม ความเขมขนของสารควบคุมแรงดันออสโมซิส ระยะเวลาที่ใช

ในการยอย  อายุพืช และระดับความเขมขนของนําตาลซูโครสที่ใชในการทําใหโปรโตพลาสตที่
แยกไดบริสุทธิ์ มีผลตอจํานวน และความมีชีวิตของโปรโตพลาสตที่แยกจากใบ  Anubias nana และ 
Cryptocoryne wendtii  นอกจากนี้สูตรอาหาร ชนิดและปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโต และ
วิธีการเลี้ยง มผีลตอการเจริญพัฒนา และอัตรารอดของโปรโตพลาสตอยางมีนยัสําคัญ(p<0.05) 
วิธีการแยกและเลี้ยงโปรโตพลาสตของ A. nana ที่ใหผลดีที่สุด คือการใชใบออนจากตนอายุ 6 
สัปดาห ดวยเอนไซม Cellulase RS 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 % Mannitol 0.6 โมลาร  CaCl2.2H2O 
2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร  pH 5.6 บมในทีม่ืดเปนเวลา 4 ช่ัวโมง ทําใหโปรโตพลา
สตบริสุทธิ์ ดวยน้ําตาลซูโครส 18 % ไดโปรโตพลาสตจํานวน 4.79 ± 0.48×106 โปรโตพลาสต/กรัม
น้ําหนกัสด ความมีชีวิต 82.90 ± 4.31 %  นําไปเลี้ยงในอาหารสูตร KM8P ที่มี 2,4-D 0.2 มก./ล.  
NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล. ดวยวธีิการเลี้ยงแบบอาหารกึ่งแขง็ (agarose-bead with thin 
layer liquid culture) โปรโตพลาสตมีการเจริญพัฒนาเกดิกลุมเซลลขนาดเล็กได แตไมมีการเจริญ
พัฒนาเกดิตน สําหรับวิธีการแยก และเลีย้งโปรโตพลาสตของใบพายทีใ่หผลดีที่สุด คือ การใชใบ
ออนจากตนอายุ 4 สัปดาห ยอยดวยเอนไซม Cellulase R-10 2 %  Pectolyase Y-23 0.2 %  Mannitol 
0.5 โมลาร  CaCl2.2H2O 2.5 มิลลิโมลาร และ MES 5 มิลลิโมลาร pH 5.6 บมเปนเวลา 4 ช่ัวโมง ทํา
ใหโปรโตพลาสตที่แยกไดบริสุทธิ์ ดวยน้ําตาลซูโครส 16 % ไดโปรโตพลาสตจํานวน 1.04 ± 0.06 
×107 โปรโตพลาสต/กรัมน้ําหนักสด มีความมีชีวิต 90.79 ± 4.80 % นําไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่
มี 2,4-D 0.2 มก./ล.  NAA 1 มก./ล. และ zeatin 0.5 มก./ล. ดวยวิธีการเลีย้งแบบอาหารกึ่งแข็ง  
พบวาโปรโตพลาสตสามารถแบงเซลลจนกระทั่งเกดิกลุมเซลลขนาดเล็ก แตไมมีการเจริญพัฒนา
เกิดตน 

 
อัตราความหนาแนนของโปรโตพลาสตและปริมาณไฟฟากระแสตรง มีผลตอจํานวนการ

หลอมรวม และความมีชีวิตของโปรโตพลาสต การรวมโปรโตพลาสตตางสกุลระหวาง A. nana กับ 
C. wendtii โดยใชกระแสไฟฟา วิธีที่เหมาะสมคือปรับความหนาแนนใหได 5×105 โปรโตพลาสต/
มล. รวมโปรโตพลาสตโดยใชไฟฟากระแสสลับ 90 โวลต/ซม. 30 วินาที จากนั้นใชไฟฟากระแส 
ตรง 1100  โวลต/ซม. 40 ไมโครวินาที 2 pulses เกิดการรวมโปรโตพลาสตเฉลี่ย 22.44 ± 5.35% 
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โดยไดลูกผสมตางสกุล (heterokaryon) เฉลี่ย 5.20±0.97% มีความมีชีวิตเฉลี่ย 79.40 ± 1.92% เมื่อ
นําไปเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งสูตร MS เปนระยะเวลา 10 วัน มีอัตราแบงเซลลเฉลี่ย 6.89 ± 2.05% มี
จํานวนความมชีีวิตเฉลี่ย 19.75 ± 2.87%  อยางไรก็ตามลูกผสมไมสามารถเจริญพัฒนาตอไป หลัง 
จากการแบงเซลลคร้ังแรก และทยอยตายไปในที่สุด 
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ภาคผนวก  

 



 

ตารางผนวกที ่1  องคประกอบของอาหารสูตร Murashige and Skoog, 1962 (MS) 
 
                         องคประกอบของอาหาร                ปริมาณ 

Macronutrients (mg/l) 
NH4NO3     1,650.000 
KNO3     1,900.000 
CaCl2 2H2O       440.000 
MgSO4 7H2O       370.000 
 KH2PO4                     170.000 
Micronutrients (mg/l)      
KI          0.830 
H3BO3                        6.200 
MnSO4 4H2O          22.300 
ZnSO4 7H2O                              8.600 
Na2MoO4 2H2O          0.250 
CuSO4 5H2O                0.025 
CoCl2 6H2O           0.025 
Na2EDTA         43.000 
Organics (mg/l) 
 Inositol               100.000 
 Nicotinic acid           0.500 
 Pyridoxine-HCL           0.500 
 Thiamine-HCL           0.100 
Carbohydrates (g/l) 
 Sucrose                      30.000 

 Agar           6.500 
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ตารางผนวกที ่2  สารละลายธาตุอาหารสูตร Coic-Lesaint ดัดแปลงจาก อิทธิสุนทร (2544) 
 

ธาตุอาหาร ความเขมขน (มิลลิกรัมตอลิตร) 
ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส 
โปตัสเซียม 
แคลเซียม 
แมกนีเซยีม 
ซัลเฟอร 
เหล็ก 
แมงกานีส 
สังกะสี 
โคบอลท 
ทองแดง 
โบรอน 
โมลิบดินัม 

272 
51 
320 
180 
47 
65 

3.00 
1.20 
0.65 
0.55 
0.13 
0.02 
0.13 
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ตารางผนวกที ่3  สูตรอาหารสําหรับเลี้ยงโปรโตพลาสตของอนูเบียส A. nana (KM8P) (Kao and 
Michayluk, 1975) และ ใบพาย  C. wendtii (Modify MS) 

 
 KM8P Modify MS 
Macro element (mg/l) 
NH4NO3 
KNO3 
CaCl2 .2H2O 
MgSO4.7H2O 
KH2 PO4 
KCl 
FeSO4.7H2O 
Na2EDTA 
Sequestrene 330 Fe 
Micro element (mg/l) 
H3BO3 
MnSO4.H2O 
ZnSO4.7H2O 
Na2MoO4.2H2O 
CuSO4.5H2O 
CoCl2.6H2O 
KI 
Sugar (g/l) 
Sucrose 
Mannose 
Glucose 
Fructose 
Ribose 
Xylose 

 
600 
1900 
600 
300 
170 
300 

- 
- 

28 
 

3 
10 
2 

0.25 
0.025 
0.025 
0.75 

 
0.25 
0.25 
68.4 
0.25 
0.25 
0.25 

 
1650 
1900 
440 
370 
170 

- 
28 
37 
- 
 

6.2 
22.3 
8.6 

0.25 
0.025 
0.025 
0.83 

 
50 
- 
- 
- 
- 
- 

Rhamnose 
Cellobiose 
Sorbitol 
Mannitol 
Vitamins and organic acids (mg/l) 
Inositol 
Nicotinic acid 
Pyridoxin-HCl 
Thiamine-HCl 
D-Ca-Pantothenate 
Folic acid 
Roboflavin 
p~Aminobenzoic acid 
Biotin 
Cholinchloride 
Ascorbic acid 
Vitamin A 
Vitamin D3 
Vitamin B12 
Glycine 
Na-pyruvate 
Citric acid 
Malate 
Fumarate 
Organic supplements (mg/l) 
Edamin 
Casein hydrolysate 
Coconut milk 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 
100 

1 
1 

10 
1 

0.4 
0.2 

0.02 
0.01 

1 
2 

0.01 
0.01 
0.02 

2 
20 
40 
40 
40 

 
- 

250 
- 

- 
- 
- 

55 
 

100 
0.5 
0.5 
0.1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

1000 
- 

20 
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