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บทคัดย่อ
ข้าวที่มเี ยื่อหุ้มเมล็ดสีดามีสารต้านอนุ มูลอิสระที่สาคัญ คือ แอนโทไซยานิน ยีน OsB2 ควบคุมการ
สัง เคราะห์แ อนโทไซยานิ น และมีร หัสสร้า งโปรตีน ทรานสคริพ ชัน แฟคเตอร์ สามารถกระตุ้น ให้เ กิด การ
สังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว งานวิจยั นี้ได้ถ่ายยีน OsB2 ซึง่ โคลนจากข้าวทีม่ เี ยื่อหุม้ เมล็ดสีดาเข้าสู่ขา้ ว
พันธุ์ Kasalath ทีม่ เี ยื่อหุม้ เมล็ดสีแดงโดยใช้อะโกรแบคทีเรียม เพื่อศึกษาหน้าทีข่ องยีนทีม่ ตี ่อการสังเคราะห์
แอนโทไซยานินในข้าว จากการถ่ายยีน OsB2 เข้าสูข่ า้ วพันธุ์ Kasalath พบว่าได้ตน้ ข้าวจานวน 59 ต้น เมื่อนา
ต้นข้าวทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีนมาตรวจสอบด้วยเทคนิคพีซอี าร์พบว่าต้นข้าวทีม่ ยี นี OsB2 แทรกอยู่ในจีโนมคิดเป็ น
84.28 เปอร์เซ็นต์ ฟี โนไทป์ ของต้นข้าวที่ได้รบั ยีน OsB2 มีลกั ษณะเหมือนกับต้นข้าวที่ไม่ผ่านการถ่ายยีน
ยกเว้นเมล็ดอ่อนและเมล็ดแก่มกี ารสะสมของรงควัตถุ สมี ่วงบนเยื่อหุ้มเมล็ด การวิเคราะห์ต้นข้าวดัดแปลง
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พันธุกรรมรุ่น T1 พบการกระจายตัวของยีน gus ไปสู่รุ่นลูกในอัตราส่วน 3 : 1 แสดงว่ามียนี เข้าแทรกในจีโนม
ข้าว 1 ตาแหน่ ง ฟี โนไทป์ ของต้นข้าวและเมล็ดรุ่น T1 มีลกั ษณะเหมือนกับ รุ่น T0 นอกจากนี้ยงั พบว่ามีการ
แสดงออกของยีน OsB2 ในต้นข้าวดัดแปลงพันธุกรรมและเมล็ดรุ่น T1 ของข้าวดัดแปลงพันธุกรรมมีฤทธิต้์ าน
อนุมลู อิสระสูงกว่าในต้นทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีน
คาสาคัญ : ข้าว; ยีน OsB2; การถ่ายยีน; แอนโทไซยานิน

Abstract
Anthocyanins are important antioxidants found in black pericarp rice. The OsB2 gene encodes
a transcription factor which can activate anthocyanin biosynthesis in rice. In this study, transformation
of Kasalath variety (red pericarp rice) using OsB2 cloned from a black pericarp rice via Agrobacterium
was investigated for functional study on anthocyanin biosynthesis in rice. Fifty-nine transformants were
regenerated and PCR analysis showed that 84. 28 % carried the OsB2 transgene. The phenotypic
traits of transgenic rice were similar to those of wild- type but developing and mature seeds showed
purple pigmentation on their pericarp. Segregation analysis of gus genes showed the 3 : 1 ratio in T1
generation, indicating a single gene insertion in the rice genome. Phenotypic traits of T1 progeny were
similar to those of the T0 transgenic rice plants. Semi- quantitative RT- PCR analysis revealed that
overexpression of OsB2 gene in seedlings was found in T1 plants. In addition, seeds of T1 transgenic
rice contained higher antioxidant activity than that of the untransformed plants.
Keywords: Oryza sativa; OsB2; transformation; anthocyanin

1. คานา

et al., 2006) สารแอนโทไซยานินเป็ นสารออกฤทธิ ์
ทางชีวภาพ (biological activity) ที่ช่วยต้านอนุ มูล
อิสระและในการช่วยป้ องกันและลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและโรคมะเร็ง
(Geekiyanage et al., 2012) นอกจากนี้ยงั สามารถ
ลดคอเลสตอรอลในเลือดและต้านไวรัส ซึง่ ประสิทธิ
ภาพในการต้านอนุ มูลอิสระของแอนโทไซยานินสูง
กว่ า วิต ามิน ซีแ ละวิต ามิน อี (Bagchi et al., 1998;
Cossin et al., 1998; Shi et al., 2003) โดยในการ
สังเคราะห์สารแอนโทไซยานินมียนี ทีเ่ กีย่ วข้องหลัก
2 ชนิ ด คือ ยีน โครงสร้า ง (structural gene) ซึ่ง มี
รหัสสร้างเอนไซม์ในวิถกี ารสังเคราะห์แอนโทไซยา
นิ น และยี น ควบคุ ม (regulatory gene) ซึ่ ง มี ร หัส
สร้างโปรตีนทรานสคริพชันแฟคเตอร์ แบ่งเป็ น 2

ข้ า ว (Oryza sativa L.) เป็ นพื ช ที่ มี ค วาม
ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ และเป็ นอาหารหลั ก ของ
ประชากรในประเทศไทย อีกทัง้ ยังเป็ นธัญพืชที่มี
ความสาคัญในด้านโภชนาการ ซึ่งสามารถพบสาร
แอนโทไซยานินได้บริเวณเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของข้าว
เช่น ใบ เยื่อหุ้มเมล็ด โดยข้าวที่มเี ยื่อหุม้ เมล็ดสีดา
มัก เกิด จากการสะสมของสารแอนโทไซยานินอยู่
ปริมาณมาก (Reddy et al., 1994)
แอนโทไซยานินเป็ นสารที่อยู่ในกลุ่มฟลาโว
นอยด์และเป็ นรงควัตถุหรือสารสี มี 6 ชนิด ได้แก่
เพลาโกนิดนิ (pelargonidin) ไซยานิดนิ (cyanidin)
เดลฟิ นิดนิ (delphinidin) พีโอดินิน (peonidin) เพทู
นิดนิ (petuidin) และมาลวิดนิ (malvidin) (Lepiniec
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กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Myb ในพืชส่วนใหญ่จดั อยู่ในกลุ่ม
R2R3 transcription factor ซึ่ ง ในข้ า ว ได้ แ ก่ ยี น
OsC1 ซึง่ อยู่บนแขนข้างสัน้ ของโครโมโซมแท่งที่ 6
(Saitoh et al., 2004) โดยในข้า วขาวพบการขาด
หายไปของ 10 bp ใน R3 (Choudhury et al., 2014;
Na Rachasima et al., 2017) และกลุ่ม Myc จัดอยู่
ในกลุ่ ม basic helix-loop-helix (bHLH) ซึ่ง ในข้า ว
ได้ แ ก่ ยี น OsB1 (Sakamoto et al., 2001; Sakulsingharoj et al., 2016) และยีน OsB2 (Sakamoto
et al., 2001; Inta et al., 2013) คล้ายกับยีน R/B ใน
ข้าวโพด ซึง่ เกีย่ วข้องกับการควบคุมการสังเคราะห์
แอนโทไซยานิ น (Hu et al., 1996; Sakamoto et
al., 2001)
ยีน OsB2 มี 8 เอกซอน และ 7 อิน ทรอน
(Oikawa et al., 2015) ก่ อ นหน้ า นี้ มีก ารค้น หายีน
OsB2 โดยเทคนิค RT-PCR พบการแสดงออกของ
ยีน เฉพาะในข้า วสี (Shin et al., 2006; Inta et al.,
2013) นอกจากนี้ยงั มีรายงานว่ายีน OsB2 สามารถ
กระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าว
โดยกระตุน้ ยีนโครงสร้างให้มกี ารแสดงออกเพิม่ มาก
ขึน้ (Hu et al., 1996; Sakamoto et al., 2001) และ
ยั ง มี ร ายงานว่ า ยี น OsB2 หรื อ Kala 4 มี ห น้ า ที่
ควบคุมการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในเมล็ดข้าว
ทาให้มสี มี ่วงหรือดา (Maeda et al., 2014; Oikawa
et al., 2015; Rahman et al., 2016; Kim et al.,
2018) การสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวต้องใช้
ยีน เด่ น 3 ชนิ ด (dominant gene) โดยยีน 2 ชนิ ด
แรก เป็ นรหัสของ transcription factor B1 หรือ B2
(basic helix-loop-helix) และ C1 (R2R3-Myb) และ
อีกชนิดหนึ่งเป็ นยีนทีม่ รี หัสสร้างเอนไซม์ทใ่ี ช้ในการ
สังเคราะห์แอนโทไซยานิน คือ dihydroflavonol 4reductase ( DFR) (Nagao and Takahashi, 1963;
Sakamoto et al., 2001; Saitoh et al., 2004;
Furukawa et al., 2007; Saika et al., 2011; Zhu et
al., 2017)

การศึกษายีน OsB2 ก่อนหน้านี้มรี ายงานว่า
ยีน OsB2 แสดงออกในข้าวดา แต่ไม่พบในข้าวขาว
(Shih et al. 2008; Inta et al. 2013; Sakulsingharoj
et al., 2014) และมีรายงานการโคลนยีน OsB2 จาก
ข้า วด าและถ่ า ยยีน เข้า สู่ ข้า วขาว แต่ ไ ม่ พ บการ
เปลีย่ นแปลงฟี โนไทป์ ของข้าวขาวทีไ่ ด้รบั ยีน OsB2
เนื่ อง จ า กยี น OsDFR ใ นข้ า ว ข า วไม่ ท างาน
(Sakulsingharoj et al., 2014) งานวิจ ัย นี้ จึง ศึก ษา
การถ่ า ยยีน OsB2 จากข้า วดาเข้า สู่ข้า วแดงพันธุ์
Kasalath ที่มียีน OsDFR ที่ท างานได้ (Furukawa
et al., 2007) โดยคาดว่ า ยี น OsB2 ที่ ถ่ า ยเข้า ไป
อาจไปกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์แอนโทไซยานิน
ในข้าวแดง
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการถ่าย
ยีน และการท าหน้ า ที่ข องยีน OsB2 ส าหรับ การ
สัง เคราะห์แอนโทไซยานิ นในข้าว และตรวจสอบ
การใช้ ยี น OsB2 เป็ นเครื่ อ งหมายส าหรั บ การ
คัดเลือกแคลลัสในขัน้ ตอนการถ่ายยีน

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การถ่ายยีนเข้าสู่แคลลัสข้าว
น าเมล็ด แก่ ข องข้า วที่มีเ ยื่อ หุ้ม เมล็ด สี
แดงพันธุ์ Kasalath ซึ่งเป็ นข้าว indica มาชักนาให้
เกิดแคลลัส และนาแคลลัสไปถ่ายยีนโดยใช้อะโกร
แ บ ค ที เ รี ย ม ส า ย พั น ธุ์ EHA105 ที่ มี พ ลา สมิ ด
pCAMBIA 1305.1 ซึ่ง มีชุ ด ยีน ที่โ คลนได้จ ากข้า ว
พันธุ์ก่ าที่มเี ยื่อหุม้ เมล็ดสีม่วงเข้มหรือสีดา ซึ่งมียนี
OsB2 ภายใต้การควบคุมของ dual 35S Promoter
และ nos terminator (รูปที่ 1 ภาพบน) (Sakulsingharoj et al., 2014) โดยถ่ายยีนตามวิธดี ดั แปลงจาก
Toki (1997) Endo และคณะ (2002) และ Sakusingharoj แ ล ะ ค ณ ะ (2015) น า แ ค ล ลั ส ที่ ผ่ า น ก า ร
เพาะเลีย้ งร่วมกับอะโกรแบคทีเรียมเป็ นเวลา 3 วัน
ตรวจสอบด้วยวิธี GUS assay โดยเติม X-Gluc (5bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronic acid)
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ในแคลลัส และบ่ ม ที่ 37 องศาเซลเซีย ส ข้า มคืน
(Jefferson, 1987) น าแคลลัสหลัง ผ่ า นการถ่ ายยีน
มาเพาะเลีย้ งบนอาหารคัดเลือกสูตร N6D ดัดแปลง
(Toki, 1997) ที่ มี ส ารปฏิ ชี ว นะไฮโกรมั ย ซิ น 15
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไทเมนทิน 150 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เพาะเลี้ยงเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ย้ายแคลลัสที่
รอดไปบนอาหารคัดเลือกใหม่ท่มี ไี ฮโกรมัยซิน 30
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไทเมนทิน 150 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร เพาะเลี้ยงอีกเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ จากนัน้ ย้าย
แคลลัสที่รอดลงบนอาหารสูตรชักนาให้เกิดต้นสูตร
MS ดัด แปลง ที่มีส ารปฏิชีว นะไฮโกรมัย ซิน 30
มิลลิก รัม ต่ อลิตร และไทเมนทิน 150 มิลลิก รัมต่ อ
ลิ ต ร ย้ า ยแคลลั ส ลงอาหารใหม่ ทุ ก 2 สัป ดาห์
เพาะเลี้ ย งจนกว่ า จะได้ ย อด และน าต้ น ข้ า วที่
ต้านทานสารปฏิชวี นะไฮโกรมัยซินมาเพาะเลีย้ งบน
อาหาร MS ดัดแปลงทีไ่ ม่เติมฮอร์โมนเพื่อให้เกิดต้น
และราก จากนัน้ ตรวจสอบการแสดงออกของยีน
gus ด้วยวิธี GUS assay ย้ายต้นข้าวไปเพาะเลี้ยง
ในโรงเรือ นกระจก สัง เกตฟี โ นไทป์ ของต้น ข้า วที่
ได้รบั ยีนทีบ่ ริเวณเนื้อเยื่อต่าง ๆ
2.2 การวิ เ คราะห์ต้ น ข้ า วดัด แปลงพันธุ
กรรมด้วยเทคนิ คพีซีอาร์
นาใบข้าวจากต้นทีต่ า้ นทานสารปฏิชวี นะ
ไฮโกรมัย ซิน และมีก ารแสดงออกของยีน gus มา
สกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี CTAB ดัดแปลง (Hwang and
Kim, 2000) และวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคพีซอี าร์โดยใช้
ไพรเมอร์ ท่ีจ าเพาะต่ อ ยีน OsB2 คือ OSB2cdsF
(5- ATG GCA TCT GCT CCT CCA GTT CAG
G -3) และ OSB2cdsR (5-TTA CGG CGC CTT
CCC CTG TCC -3) โดยใช้ชุ ด My Taq Red Mix
(Bioline, USA) ปฏิกริ ยิ าพีซอี าร์ประกอบด้วยจีโนมิก
ดีเอ็นเอ 50 นาโนกรัม ความเข้มข้นของไพรเมอร์
0.5 ไมโครโมลาร์ ใช้อุณหภูมใิ นขัน้ ตอนต่าง ๆ คือ
อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 95 องศาเซลเซียส 3 นาที ตาม
ด้ ว ย ป ฏิ กิ ริ ย า พี ซี อ า ร์ ท ั ้ง ห ม ด 35 รอบ ดั ง นี้

denaturation ที่ 95 องศาเซลเซียส 1 นาที annealing
ที่ 68 องศาเซลเซียส 1 นาที และ extension ที่ 72
องศาเซลเซียส 1 นาที ตามด้วย final extension ที่
72 องศาเซลเซียส 5 นาที หลังจากนัน้ นาผลผลิต
ของพี ซี อ าร์ ม าวิ เ คราะห์ ด้ ว ยเทคนิ ค อะกาโรส
เจลอิเล็กโทรฟอริซสิ
2.3 การทดสอบการกระจายตัว ของยี น
ในต้นข้าวดัดแปลงพันธุกรรมรุน่ T1
นาเมล็ดข้าวจากต้น T0 ทีไ่ ด้รบั ยีน OsB2
มาเพาะให้ได้ต้นข้าวรุ่น T1 แล้วนาใบมาตรวจสอบ
ด้วยวิธี GUS assay เพื่อศึกษาการกระจายตัวของ
ยีน gus และศึกษาการถ่ายทอดยีนและการกระจาย
ตัวของยีน OsB2 ด้วยเทคนิคพีซอี าร์โดยใช้ไพรเมอร์
ที่ จ า เ พ า ะ กั บ ยี น OsB2 คื อ OSB2cdsF แ ล ะ
OSB2cdsR วิเ คราะห์ ไ คสแควร์ โ ดยใช้โ ปรแกรม
R3.6.0 (http://www.r-project.org)
2.4 การวิ เคราะห์การแสดงออกของยี น
ด้ ว ยเทคนิ ค RT-PCR และ semi-quantitative
RT-PCR
สกัด อาร์เ อ็น เอจากต้น อ่ อ นอายุ 15-25
วัน ของข้าวพันธุ์ Kasalath ทีด่ ดั แปลงพันธุกรรมรุ่น
T1 ทีม่ ยี นี OsB2 ด้วยวิธี TRIzol reagent (Invitrogen,
USA) ก าจัด ดีเ อ็น เอที่ป นเปื้ อนโดยเติม เอนไซม์
DNaseI (New England Biolab, USA) แ ล ะ น า
อาร์เอ็นเอทีไ่ ด้วเิ คราะห์ดว้ ยเครื่อง NanoDrop 8000
Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific,
USA) น าอาร์ เ อ็ น เอมาสั ง เคราะห์ cDNA ด้ ว ย
ปฏิกิริยา reverse transcription (RT) โดยใช้ oligo
(dT) ตามขัน้ ตอนของชุด ReverseAid First strand
cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, USA) นา
cDNA ม า เป็ นแ ม่ พิ ม พ์ ใ นการตรวจ สอบการ
แสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-PCR และเทคนิค
semi-quantitative RT-PCR โดยใช้ My Taq Red
Mix (Bioline, USA) และใช้ไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะต่อยีน
OsB2 คือ OSB2cdsF และ OSB2cdsR ใช้อุณหภูมิ
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ในขัน้ ตอนต่ าง ๆ คือ อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 95 องศา
เซลเซียส 3 นาที ตามด้วยปฏิกริ ยิ าพีซอี าร์ทงั ้ หมด
35 รอบ ส าหรั บ เทคนิ ค RT-PCR และ 28 รอบ
ส า ห รั บ semi-quantitative RT-PCR ดั ง นี้
denaturation ที่ 95 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส 1 น า ที
annealing ที่ 58 อง ศ า เซลเซี ย ส 1 นา ที แ ละ
extension ที่ 72 องศาเซลเซีย ส 1 นาที ตามด้วย
final extension ที่ 72 องศาเซลเซียส 5 นาที และใช้
ยีน OsActin เป็ น ยีน ควบคุ ม โดยมีไ พรเมอร์ คือ
OsActin_F (5- TGA TGC GCC CAG GGC TGT
CT - 3) แ ล ะ OsActin_R (5- CGA TTG GCC
TTG GGG TTG AG -3) ใช้ชุ ด My Taq Red Mix
(Bioline, USA) อุ ณ หภู มิ ใ นขั น้ ตอนต่ าง ๆ คื อ

อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 95 องศาเซลเซียส 3 นาที ตาม
ด้ ว ยปฏิ กิ ริ ย าพี ซี อ าร์ ท ัง้ หมด 35 รอบ ส าหรับ
เทคนิ ค RT-PCR และ 28 รอบ ส าหรั บ semiquantitative RT-PCR ดั ง นี้ denaturation ที่ 95
องศาเซลเซี ย ส 1 นาที annealing ที่ 58 องศา
เซลเซีย ส 30 วิน าที และ extension ที่ 72 องศา
เซลเซียส 30 วินาที ตามด้วย final extension ที่ 72
องศาเซลเซี ย ส 5 นาที จากนั ้น วิ เ คราะห์ ด้ ว ย
เทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็กโทรฟอริซสิ และวิเคราะห์
ระดับการแสดงออกของยีน (OsB2/OsActin ratio)
โดยใช้ เ ครื่อ ง Gel DocTM XR+ with Image LabTM
Software (BIO–RAD, USA) โดยทดลองตัวอย่างละ
3 ซ้า

รูปที่ 1 โครงสร้างพลาสมิด T-DNA สาหรับการถ่ายยีน OsB2 เข้าสู่ขา้ วพันธุ์ Kasalath (ภาพบน) และการ
ตรวจสอบแคลลัสข้าวทีผ่ ่านการถ่ายยีนด้วยวิธี GUS assay ภายหลังเพาะเลี้ยงร่วมของแคลลัสกับ
อะโกรแบคทีเรียม เป็ นเวลา 3 วัน (ภาพล่าง) A: แคลลัสที่ไม่ผ่านการถ่ายยีน B: แคลลัสที่ผ่านการ
ถ่ายยีน
2.5 การทดสอบฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิ สระ
ด้วยวิ ธี DPPH
นาเมล็ดแก่ของต้นข้าวทีไ่ ม่ผ่านการถ่าย
ยีนและต้นข้าวดัดแปลงพันธุกรรม มาบดให้ละเอียด
เป็ นผง 100 มิ ล ลิ ก รั ม ผสมกั บ 80 เปอร์ เ ซ็ น ต์
เมทานอล ปริ ม าตร 1,000 ไมโครลิ ต ร บ่ ม ที่
อุณหภูมิห้อง 30 นาที หมุนเหวี่ยงที่ 12,000 รอบ

ต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที ทาตามวิธดี ดั แปลงจาก
Shao และคณะ (2014) แล้ว ทดสอบฤทธิก์ ารต้าน
อนุ มู ล อิส ระโดยใช้ 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) เป็ นอนุ มู ล อิส ระและใช้ Trolox เป็ นสาร
มาตรฐานหรือสารควบคุม ทาตามวิธดี ดั แปลงจาก
Zhu และคณะ (2017) เตรี ย มสารละลาย DPPH
ความเข้มข้น 100 ไมโครโมลต่อลิตร ในเมทานอล
521

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 5 • กันยายน - ตุลาคม 2562

เที ย บกับ กราฟมาตราฐานของ Trolox ที่ ค วาม
เข้ ม ข้ น 0, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100 และ 125
มิลลิกรัมต่อลิตร บ่ม 5 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 516 นาโนเมตร โดยใช้เครื่อง
microplate reader (SPECTROstar® Nano, Germany)
น าค่ า การดู ด กลืน แสงที่ไ ด้ ม าค านวณหาค่ า การ
ยับยัง้ อนุ มูลอิสระ ดังสมการนี้ % DPPH inhibition
= [(Acontrol - Asample) ÷ Acontrol] x 100 เมื่อ Acontrol คือ
ค่ า การดู ด กลืน แสงของสารละลาย DPPH ที่ไ ม่ มี
ตั ว อย่ า งของสารสกั ด โดยใช้ เ มทานอล 20
ไมโครลิตร; Asample คือ ค่าการดูดแสงของสารสกัด
เจื อ จางที่ ใ ช้ ส าหรับ ผสมกับ สารละลาย DPPH;
blank คือ สารสกัดปริมาตร 20 ไมโครลิตร ร่วมกับ
เมทานอล ปริมาตร 180 ไมโครลิตร; negative คือ
เมทานอล ปริมาตร 200 ไมโครลิตร โดยรายงานผล
ในรู ป ของ TEAC (Trolox equivalent antioxidant
capacity) ในหน่ วย µmol Trolox equivalents ต่ อ
กรัม ของตัว อย่ า งเมล็ด ข้า วที่บ ดละเอีย ด แต่ ล ะ

ตัวอย่างทดลอง 3 ซ้า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม R3.6.0 (http://www.r-project.org)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ประสิ ทธิ ภาพการถ่ายยีน OsB2 เข้าสู่
ข้าว
เมื่อถ่ายยีน OsB2 ของข้าวพันธุก์ ่าเข้าสู่
ข้าวพันธุ์ Kasalath หลังจากการเพาะเลีย้ งร่วมของ
แคลลัส กับ อะโกรแบคทีเ รีย มเป็ น เวลา 3 วัน สุ่ ม
แคลลัสมาตรวจสอบประสิทธิภาพการถ่ายยีน ด้วย
วิธี GUS assay พบว่ามีจุดสีฟ้าปรากฏบนแคลลัสที่
ผ่านการถ่ ายยีน (รูปที่ 1 ภาพล่าง) แสดงว่ามีการ
แสดงออกของยีน gus ประสิทธิภาพของการถ่ายยีน
OsB2 จากการถ่ายยีน 3 ครัง้ สูงสุดคิดเป็ นร้อยละ
30 เมื่อพิจารณาจากการรอดบนอาหารคัดเลือกที่มี
สารปฏิชวี ะนะไฮโกรมัยซิน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การ
รอดของกลุ่มแคลลัสจากการถ่ายยีนทัง้ 3 ครัง้ คือ
60, 100 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จานวนแคลลัสทีไ่ ด้รบั การถ่ายยีน OsB2 ทีร่ อดบนอาหารคัดเลือกและพัฒนาไปเป็ นยอดและต้น
ครัง้ ที่
จานวนกลุ่ม จานวนกลุ่มแคลลัสทีร่ อดบน จานวนกลุ่มแคลลัส จานวนกลุ่มแคลลัส จานวนกลุ่มแคลลัส
ถ่ายยีน แคลลัสทัง้ หมด
อาหารคัดเลือกครัง้ ที่ 2(a)
ทีเ่ กิดจุดเขียว(b)
ทีเ่ กิดยอด(c)
ทีไ่ ด้รบั ยีน(d)
1
20
12/20 (60)
12/12 (100)
12/12 (100)
51/58 (87.93)
2
20
20/20 (100)
11/20 (55)
11/20 (55)
6/10 (60)
3
10
5/10 (50)
5/5 (100)
5/5 (100)
2/2 (100)
ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง แสดงผลเป็ นเปอร์เซ็นต์ (a) = (จานวนแคลลัสที่รอด/จานวนแคลลัสเริม่ ต้น) x 100, (b) = (จานวน
แคลลัสทีเ่ กิดจุดเขียว/จานวนแคลลัสทีร่ อดบนอาหารคัดเลือกครัง้ ที่ 2) x 100, (C) = (จานวนแคลลัสทีเ่ กิดยอด/จานวนแคลลัสที่
รอดบนอาหารคัดเลือกครัง้ ที่ 2) x 100, (d) = (จานวนต้นทีไ่ ด้รบั ยีน OsB2 ÷ จานวนต้นทัง้ หมด) x 100

3.2 การคัดเลือกแคลลัสที่ ได้ รบั ยี น และ
การชักนาให้เกิ ดต้น
หลังจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสของข้าว
พันธุ์ Kasalath ทีผ่ ่านการถ่ายยีน OsB2 บนอาหาร
คัดเลือกทีม่ สี ารปฏิชวี นะไฮโกรมัยซินร่วมกับไทเมน
ทิน เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าแคลลัสจากการถ่าย
ยีนทัง้ 3 ครัง้ มีจานวน 20, 20 และ 10 กลุ่ม ตาม

ลาดับ (รูป ที่ 2A และ 2B) สามารถรอดบนอาหาร
คัด เลือ กได้คิด เป็ น 60, 100 และ 50 เปอร์เ ซ็น ต์
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) โดยมีแ คลลัส บางส่ว นที่
กลายเป็ น สีน้ า ตาลหลัง จากเพาะเลี้ย งแคลลัส บน
อาหารสูตรชักนาให้เกิดต้นที่มสี ารปฏิชวี นะไฮโกร
มัยซินร่วมกับไทเมนทิน และย้ายแคลลัสลงอาหาร
ใหม่ทุก 2 สัปดาห์ เพาะเลีย้ งจนกว่าจะได้ยอด (รูป
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ที่ 2C ถึง 2F) พบว่าจานวนกลุ่มแคลลัสจากการถ่าย
ยีนครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 สามารถพัฒนาไปเป็ นยอดได้
100, 55 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่
1) เมื่อนายอดทีต่ ้านทานสารปฏิชวี นะไฮโกรมัยซิน
เพาะเลี้ย งบนอาหารสูต ร MS ดัด แปลงที่ไ ม่ เ ติม

ฮอร์โมนเพื่อให้เกิดต้นและราก พบว่าการถ่ ายยีน
ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 ได้ต้นข้าวทีม่ ยี นี OsB2 ของข้าว
พันธุก์ ่า จานวน 58, 10 และ 2 ต้น ตามลาดับ (รูปที่
2G และตารางที่ 1)

รูปที่ 2 การคัดเลือกแคลลัสทีไ่ ด้รบั ยีนบนอาหารคัดเลือกและการชักนาให้เกิดต้น โดย A-B: แคลลัสทีร่ อดบน
อาหารคัดเลือกอายุ 4 สัปดาห์, C-D: แคลลัสทีเ่ จริญบนอาหารชักนาให้เกิดยอดอายุ 8 สัปดาห์, E-F:
แคลลัสทีพ่ ฒ
ั นาไปเป็ นยอด, G: ต้นข้าวทีม่ กี ารพัฒนาของรากและต้านทานสารปฏิชวี นะไฮโกรมัยซิน,
H: เนื้อเยื่อใบของข้าวที่ไม่ผ่านการถ่ายยีนที่ตรวจสอบด้วยวิธี GUS assay และ I: เนื้อเยื่อใบข้าว
ดัดแปลงพันธุกรรม ทีต่ รวจสอบด้วยวิธี GUS assay
3.3 ลัก ษณะฟี โนไทป์ ของต้ น ข้ า วที่ ผ่า น
การถ่ายยีน OsB2
น าต้ น ข้ า วพั น ธุ์ Kasalath ที่ ไ ด้ ร ั บ ยี น
OsB2 มาตรวจสอบฟี โนไทป์ ไม่พบการปลีย่ นแปลง
ทางฟี โนไทป์ ด้ า นกายภาพจากการตรวจสอบ
ลัก ษณะต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ กาบใบ (leaf sheath) ข้อ
(internode) เขีย้ วกันแมลง (auricle) ปลายกลีบดอก
ใหญ่ (apiculus) หางข้า ว (awn) และเกสรตัว เมีย
(stigma) ส่วนลักษณะทีแ่ ตกต่าง คือ เมล็ดอ่อนและ
เมล็ดแก่จะมีการสะสมรงควัตถุสมี ่วง แต่ในข้าวทีไ่ ม่
ผ่านการถ่ายยีนนัน้ มีเมล็ดสีเขียวในระยะเมล็ดอ่อน
และมีสแี ดงในระยะเมล็ดแก่
การทีเ่ มล็ดของข้าวดัดแปลงพันธุกรรมที่

ได้รบั ยีน OsB2 มีสมี ่วง (รูปที่ 3) อาจเกิดจากยีน
OsB2 สามารถกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์แอนโท
ไซยานินในข้าว โดยไปกระตุน้ ยีนโครงสร้างให้มกี าร
แสดงออกเพิม่ มากขึน้ (Hu et al, 1996; Sakamoto
et al., 2001) มีรายงานว่าการเกิดสีม่วงในข้าวนัน้
ต้องการยีนเด่น (dominant gene) 3 ชนิด โดยยีน 2
ชนิดแรก เป็ นรหัสของทรานสคริพชันแฟคเตอร์กลุม่
B1 หรือ B2 (basic helix-loop-helix) และกลุ่ ม C1
(R2R3-Myb) และอีกชนิดหนึ่งเป็ นยีนที่มรี หัสสร้าง
เอนไซม์ท่ใี ช้ในการสังเคราะห์แอนโทไซยานิน คือ
dihydroflavonol 4- reductase ( DFR) (Nagao and
Takahashi, 1963; Sakamoto et al., 2001; Saitoh
et al., 2004; Furukawa et al., 2007; Saika et al.,
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2011; Zhu et al., 2017; Oshima et al., 2019)
นอกจากนี้ Kim และคณะ (2018) รายงานว่ า ยีน
OsB2 มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม การสั ง เคราะห์ แ อนโท
ไซยานิ น ในเมล็ ด ข้ า ว เนื่ อ งจากข้ า วแดงพัน ธุ์
Kasalath มียนี DFR ทีท่ างานอยู่แล้ว (Furukawa et
al., 2007) แ ต่ ยี น OsC1 ไ ม่ ท า ง า น (Sun et al.,

2018; Oshima et al., 2019) เมื่อถ่ายยีน OsB2 เข้า
สู่ขา้ วพันธุ์ Kasalath แล้วทาให้เมล็ดเกิดสีม่วงอาจ
เกิดจากการทางานร่วมกันของยีน OsB2 ทีถ่ ่ายเข้า
ไ ป กั บ ยี น อื่ น (endogenous gene) ที่ ส ร้ า ง
ทรานสคริพ ชัน แฟคเตอร์ ช นิ ด Myb ในจีโ นมของ
ข้าวพันธุ์ Kasalath

รูปที่ 3 ฟี โนไทป์ ของต้นข้าว Kasalath ทีไ่ ด้รบั ยีน OsB2 รุ่น T0 โดย A และ C: ต้นข้าวทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีน
(WT), B และ D: ต้นข้าวทีไ่ ด้รบั ยีน OsB2
3.4 การวิ เคราะห์ต้นข้าวที่ ได้รบั การถ่าย
ยีนด้วยด้วยวิ ธี GUS assay และเทคนิ คพีซีอาร์
เมื่ อ น าใบข้ า วจากต้ น ที่ ต้ า นทานสาร
ปฏิชีว นะไฮโกรมัย ซิน มาตรวจสอบด้ว ยเทคนิ ค
พีซีอ าร์ พบว่ า ต้ น ที่ไ ด้ร ับ ยีน OsB2 มีข นาดแถบ
ดีเอ็นเอทีค่ าดหวัง คือ 1,300 bp โดยมีจานวนต้นที่
ได้ ร ั บ ยี น OsB2 สู ง สุ ด คิ ด เป็ น 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(ตารางที่ 1 และรูปที่ 4) นอกจากนี้พบว่าต้นทีไ่ ด้รบั

ยีน OsB2 จากการตรวจสอบด้ว ยเทคนิ ค พีซีอ าร์
สอดคล้องกับเมื่อนามาทดสอบด้วยวิธี GUS assay
ซึง่ มีการแสดงออกของยีน gus โดยพบการเกิดสีฟ้า
บริเวณรอยตัดของชิน้ ส่วนใบ (รูปที่ 2H และ 2I)
3.5 การถ่ายทอดยีนและการกระจายตัว
ของยีน OsB2 และลักษณะฟี โนไทป์ ของรุน่ T1
น าต้ น ข้า วรุ่ น T1 มาตรวจสอบด้ว ยวิธี
GUS assay เพื่อศึกษาการกระจายตัวของยีน gus
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โดยนาเมล็ดรุ่น T1 ทีม่ ยี นี OsB2 ต้น OsB2.1-8 และ
OsB2.1-11 จานวน 30 และ 27 ต้น ตามลาดับ พบ
ต้นที่มีการแสดงออกของยีน gus จานวน 27 และ
21 ต้น ตามลาดับ จากการทดสอบการกระจายตัว
ของยี น ในต้ น OsB2.1-8 และ OsB2.1-11 โดย
วิเ คราะห์ไ คสแควร์ไ ด้ค่ า p-value เท่ า กับ 0.057
และ 0.738 ตามลาดับ แสดงว่าต้น OsB2.1-8 และ
OsB2.1-11 มีผลการทดลองเป็ นไปตามสมมุติฐาน
ที่ว่ า มีก ารกระจายตัว ของยีน gus ไปสู่รุ่ น ลู ก T1

เป็ น ไปตามกฎของเมนเดล คือ มีอ ัต ราส่ว น 3 : 1
(ตารางที่ 2) และนาต้น OsB2.1-8 มาวิเคราะห์ยนี
OsB2 ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ (รูปที่ 5) พบว่าจากต้น
ทั ง้ หมดจ านวน 30 ต้ น มี ต้ น ที่ ไ ด้ ร ั บ ยี น OsB2
จานวน 27 ต้น และต้นที่ไม่ได้รบั ยีนจานวน 3 ต้น
ซึ่งผลวิเคราะห์การถ่ายทอดยีน OsB2 ด้วยเทคนิค
พีซีอ าร์นัน้ สอดคล้องกับ ผลการตรวจสอบด้วยวิธี
GUS assay

รูปที่ 4 การวิเคราะห์ต้นข้าวพันธุ์ Kasalath ทีผ่ ่านการถ่ายยีน OsB2 ครัง้ ที่ 1, 2 และ 3 จานวน 58, 10 และ
2 ต้น ตามลาดับ ด้วยเทคนิคพีซอี าร์โดยใช้ไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะกับยีน OsB2 เพื่อตรวจสอบต้นทีไ่ ด้รบั
ยีน OsB2 ทีถ่ ่ายเข้าไป โดย M: 1 kb DNA ladder, WT: ข้าวทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีน, P: plasmid p2CA
ทีม่ ยี นี OsB2

รูปที่ 5 การวิเคราะห์การกระจายตัวของยีน OsB2 ของต้นข้าวพันธุ์ Kasalath ดัดแปลงพันธุกรรมรุ่น T1 (ต้น
ที่ 1-30) ด้วยเทคนิคพีซอี าร์และใช้ไพรเมอร์ทจ่ี าเพาะกับยีน OsB2 โดย M: 1 kb DNA ladder, WT:
ข้าวทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีน, P: plasmid p2CA ทีม่ ยี นี OsB2
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการกระจายตัวของยีน gus ในต้นข้าวพันธุ์ Kasalath ดัดแปลงพันธุกรรมรุ่น T1
ต้น T0
จานวนต้น T1 ทัง้ หมด จานวนต้น T1 ทีเ่ กิดสีฟ้า จานวนต้น T1 ทีไ่ ม่เกิดสีฟ้า p-value
OsB2.1-8
30
27
3
0.057ns
OsB2.1-11
27
21
6
0.738ns
ns = ไม่มค
ี วามแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05)
อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบการกระจาย
ตัว ของยีน โดยมีส มมุ ติฐ านการแทรกของยีน 2
ตาแหน่ ง ซึ่งจะมีการกระจายตัวเป็ น 15 : 1 สาหรับ
การทดสอบ GUS assay ทีใ่ ห้ผลเกิดสีฟ้า : ไม่เกิดสี
ฟ้ า พบว่ า ต้ น OsB2.1-8 และ OsB2.1-11 ได้ ค่ า
p-value เท่ า กั บ 0.396 และ 0.0007 ตามล าดั บ
แสดงว่าต้น OsB2.1-11 ไม่เป็ นไปตามทฤษฎีของ
การแทรกตัวของยีน 2 ตาแหน่ ง แต่ต้น OsB2.1-8

ไม่แตกต่างจากค่าทฤษฎีของการแทรกตัวของยีน 2
ตาแหน่ง ดังนัน้ ต้น OsB2.1-8 ในการทดลองนี้ยงั ไม่
สามารถสรุ ป ได้ ว่ า มีก ารแทรกของยีน 1 หรือ 2
ต าแหน่ ง ต้ อ งมี ก ารทดสอบจ านวนตั ว อย่ า งที่
มากกว่านี้จงึ จะสรุปได้ เมื่อศึกษาฟี โนไทป์ ของข้าว
พันธุ์ Kasalath ดัดแปลงพันธุกรรมรุ่น T1 พบว่ามี
ลัก ษณะเหมือ นกับ ต้น ที่ผ่ า นการถ่ า ยยีน ในรุ่ น T0
(รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ฟี โนไทป์ ของต้นข้าวพันธุ์ Kasalath ที่ได้รบั ยีน OsB2 รุ่น T1 โดย A: ฟี โนไทป์ ของต้นข้าวทีไ่ ม่ผ่าน
การถ่ายยีน (WT), B: ฟี โนไทป์ ของต้นข้าวได้รบั ยีน OsB2
3.6 การแสดงออกของยี น OsB2 ในต้ น
ข้าวดัดแปลงพันธุกรรม
การตรวจสอบการแสดงออกของยีน
OsB2 จากเนื้ อ เยื่อ ใบอ่ อ นของต้นข้าวรุ่ น T1 ด้ว ย
เทคนิค RT-PCR พบว่าต้นข้าวดัดแปลงพันธุกรรม
รุ่ น T1 มี ก ารแสดงออกของยี น OsB2 แต่ ก าร

แสดงออกของยีนในต้นทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีนต่ ามาก
(รูป ที่ 7A) จากผลการวิจยั สอดคล้อ งกับ Kawahigashi และคณะ (2007) ที่วิเ คราะห์ก ารแสดงออก
ของยีน OsB2 โดยเทคนิค RT-PCR ในต้นข้าวพันธุ์
Taichung 65 (T65) ที่ไ ม่ ผ่ า นการถ่ า ยยีน และต้น
ข้า วพัน ธุ์ T65 ดัด แปลงพัน ธุ ก รรม โดยพบว่ า ต้น
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ข้าวพันธุ์ T65 ดัดแปลงพันธุกรรมมีการแสดงออก
ของยีน OsB2 ในเนื้อเยื่อรากและยอด แต่ไม่พบการ
แสดงออกในต้นทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีน
เมื่ อ ตรวจสอบการแสดงออกของยีน
OsB2 ด้วยเทคนิค semi-quantitative RT-PCR ของ
ต้นข้าวรุ่น T1 พบว่าในต้น ที่ไม่ผ่านการถ่ ายยีน ไม่
พบการแสดงออกของยีน OsB2 ที่ถ่ า ยเข้า สู่ข้า ว
ส่ว นต้น ข้า วดัด แปลงพัน ธุ ก รรมมีร ะดับ การแสดง
ออกของยีน OsB2 ทีถ่ ่ายเข้าสูข่ า้ วใกล้เคียงกันทัง้ 2
ต้น คือ ต้น KasaB2.1-8 และ KasaB2.1-11 (รูปที่
7B) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ Shih และคณะ
(2008) และ Sakulsingharoj และคณะ (2014) โดย
รายงานว่ า เมื่อ ถ่ า ยยีน OsB2 เข้า สู่ข้า วขาวพัน ธุ์
Nipponbare และ Taichung 65 พบว่ า ต้ น ข้ า วดัด
แปลงพันธุกรรมทัง้ 2 พันธุ์ มีการแสดงออกของยีน
OsB2 และยีนโครงสร้างสูงกว่าต้นข้าวทีไ่ ม่ผ่านการ
ถ่ายยีน (WT) แต่ไม่พบความแตกต่างของฟี โนไทป์
อาจเนื่ องจากข้ า วขาวพั น ธุ์ Nipponbare และ
Taichung 65 ทีน่ ามาใช้ในการถ่ายยีนไม่มยี นี DFR
ทีท่ างานได้ จึงไม่มกี ารสร้างสีในข้าวขาวทีน่ ามาใช้
ในการถ่ายยีน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ Shih และ
คณะ (2008) ที่ร ายงานว่ า ยีน OsB2 ไม่ ท างานใน
ข้าวทีม่ ใี บสีเขียว ซึง่ ในข้าวพันธุ์ Kasalath เป็ นข้าว

ที่มใี บสีเขียว นอกจากนี้มรี ายงานว่าในข้าวแดงยีน
OsB1 ที่เ ป็ น กลุ่ ม Myc จัด อยู่ใ นกลุ่ ม basic helixloop-helix (bHLH) เช่ น เดี ย วกั บ ยี น OsB2 ก็ ไ ม่
ทางานเช่นกัน โดยพบว่ามีการเพิม่ ขึน้ 2 คู่เบส ทา
ให้มกี ารกลายพันธุแ์ บบ frameshift ในข้าวแดง (Lim
and Ha, 2013)
3.7 ฤทธิ์ การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของข้ า ว
ดัดแปลงพันธุกรรม
เมื่อนาสารสกัดจากเมล็ดแก่ของข้าวทีไ่ ม่
ผ่านการถ่ายยีนและข้าวดัดแปลงพันธุกรรมรุ่น T1
มาทดสอบฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระด้วยวิธี DPPH
พบว่าข้าวดัดแปลงพันธุกรรมมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูล
อิสระสูงกว่าต้นข้าวทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีน (รูปที่ 7C)
โดยพบว่า ข้าวดัดแปลงพันธุกรรมมีฤทธิก์ ารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระ 16.2±0.09 µmole Trolox/gDW ส่ ว น
ข้าวทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีนมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระ
10.4±0.06 µmole Trolox/gDW การวิเ คราะห์ ท าง
สถิติของฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระระหว่างข้าวทีไ่ ม่
ผ่านการถ่ายยีนและข้าวดัดแปลงพันธุกรรมรุ่น T1
พบว่ามีความแตกต่ างกันอย่างมีนัย สาคัญ ยิ่ง ทาง
สถิติ (p < 0.01) อาจเกิดจากในเมล็ดข้าวดัดแปลง
พันธุกรรมมีการสะสมของแอนโทไซยานินจึงทาให้มี
ฤทธิในการต้
านอนุมลู อิสระสูงขึน้
์

รูปที่ 7 การแสดงออกของยีน OsB2 ในเนื้อเยื่อใบอ่อนของข้าวพันธุ์ Kasalath ดัดแปลงพันธุกรรมรุ่น T1 โดย
A: การตรวจสอบการแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค RT-PCR, B: ระดับการแสดงออกของยีน OsB2
ในข้าวดัดแปลงพันธุกรรมและต้นข้าวที่ไม่ผ่านการถ่ ายยีนเมื่อเทียบกับยีน OsActin ด้วยเทคนิค
Semi-quantitative RT-PCR, C: ประสิทธิภาพในการต้านอนุมลู อิสระด้วยวิธี DPPH
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4. สรุป

5. กิ ตติ กรรมประกาศ

การถ่ายยีน OsB2 เข้าสู่ขา้ วพันธุ์ Kasalath
โดยใช้อะโกรแบคทีเรียม และทดสอบประสิทธิภาพ
การถ่ายยีนด้วยวิธี GUS assay พบว่าจากการถ่าย
ยีน 3 ครัง้ มีประสิทธิภาพการถ่ายยีนสูงทีส่ ดุ คิดเป็ น
30 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารรอดบนอาหาร
คัดเลือกสูงสุดคิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์
การเกิดจุดเขียวสูงสุดคิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ และ
พัฒ นาไปเป็ นต้ น ได้ ท ัง้ หมด 70 ต้ น เมื่ อ น ามา
ตรวจสอบด้วยเทคนิคพีซอี าร์ พบว่าต้ นที่ได้รบั ยีน
OsB2 ทัง้ หมด 59 ต้น คิด เป็ น 84.28 เปอร์เ ซ็น ต์
ฟี โ นไทป์ ของต้น ข้า วที่ไ ด้ร ับ ยีน OsB2 มีลัก ษณะ
คล้ า ยกั บ ต้ น ข้ า วที่ ไ ม่ ผ่ า นการถ่ า ยยี น แต่ พ บ
ลักษณะทีแ่ ตกต่าง คือ ข้าวดัดแปลงพันธุกรรมเมล็ด
อ่อนและเมล็ดแก่มกี ารสะสมของรงควัตถุสมี ่วง แต่
ในข้าวทีไ่ ม่ผ่านการถ่ายยีนนัน้ มีเมล็ดสีเขียวในระยะ
เมล็ดอ่อน และมีสแี ดงในระยะเมล็ดแก่ การทีเ่ มล็ดมี
สีม่ ว งอาจเกิด จากยีน OsB2 มีร หัส สร้ า งทรานส
คริพ ชัน แฟคเตอร์ ก ระตุ้ น ให้ เ กิด การสัง เคราะห์
แอนโทไซยานินในเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว การวิเคราะห์
ต้นข้าวทีไ่ ด้รบั ยีน OsB2 ด้วยวิธี GUS assay พบว่า
มีการกระจายตัวของยีนไปสู่รุ่นลูกเป็ นไปตามกฎ
ของเมนเดล คือ มีอ ัต ราส่ ว น 3 : 1 แสดงว่ า มียีน
แทรกอยู่ ใ นจี โ นมข้ า วดัด แปลงพัน ธุ ก รรมหนึ่ ง
ต าแหน่ ง และฟี โนไทป์ ของต้ น ข้ า วดั ด แปลง
พั น ธุ ก รรมรุ่ น T1 มี ลั ก ษณะเหมื อ นกั บ ต้ น ข้ า ว
ดั ด แปลงพั น ธุ ก รรมรุ่ น T0 เมื่ อ วิ เ คราะห์ ก าร
แสดงออกของยีน ด้ ว ยเทคนิ ค semi-quantitative
RT-PCR ไม่พบการแสดงออกของยีน OsB2 ทีถ่ ่าย
เข้าสู่ข้าวในต้นที่ไม่ผ่านการถ่ ายยีน แต่ พบในต้น
ข้าวดัดแปลงพันธุกรรม เมล็ดแก่ของข้าวดัดแปลง
พันธุกรรมมีฤทธิการต้
์ านอนุ มูลอิสระสูงกว่าต้นข้าว
ที่ไ ม่ ผ่ า นการถ่ า ยยีน ผลงานวิจ ัยนี้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้และนาไปพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์เพื่อ
ให้ได้ขา้ วพันธุด์ ที ม่ี แี อนโทไซยานินสูงในอนาคต

ขอขอบคุณ ทุนอุดหนุ นวิจยั จากสานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจาปี 2561 ทุนศิษย์ก้นกุฏิ ประจาปี 2559 จาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภท
บัณ ฑิต ศึก ษา จากส านั ก งานคณะกรรมการวิจ ัย
แห่งชาติ ประจาปี 2561 ที่ให้การสนับสนุ นเงินทุน
ในการวิจยั ครัง้ นี้
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