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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาหาปริมาณดีเอ็นเอในใบมะขาม 4 พันธุ์ปลูก ได้แก่ ขันตี สีทอง ประกายทอง และศรีชมภู  
ที่อุณหภูมิในการท าให้แห้ง 40ºC 45ºC และ 50ºC และระยะเวลาในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน คือ 1 7 14 
และ 30 วัน เพ่ือหาอุณหภูมิที่ท าให้แห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่เหมาะสม 
และศึกษาการสกัดแยกดีเอ็นเอด้วยวิธีการใช้กระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ แล้วน าไปเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วย
ปฏิกิริยา PCR ท าการตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยวิธีเจลอะกาโรสอิเลคโตรโฟเรซีสและวัด
ปริมาณดีเอ็นเอด้วย Spectrophotometer พบว่า ที่ใช้อุณหภูมิ 40°C ในการอบแห้งและระยะเวลาในการ
เก็บรักษาท่ี 1-7 วัน ของมะขามพันธุ์ประกายทองและสีทอง มีปริมาณดีเอ็นเอมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ : ดีเอ็นเอ มะขาม  กระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์  
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this study is to examine DNA in tamarind leaves including 4 varieties 
Khuntee, Sritong, Prakaitong and Srichompoo which were cultivated in drying temperature with 
different preservation time:  40°C, 45 °C and 50 °C with 1,7,14 and 30 days, respectively for 
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finding the optimum of drying temperature and appropriate period for genetic material or 
'DNA' storage.  In addition, DNA was studied after extract with cellulose matrix card.  DNA 
quantity would be raised by PCR and quality monitoring was done by Agarose gel 
electrophoresis and quantity measurement was done by spectrophotometer.  It was found 
that the most DNA quantity belongs to Prakaitong and Sritong strains with 40°C of drying 
temperature and 1-7 days of preservation. 
 
Keywords : DNA, Tamarind, Cellulose matrix card 
บทน า  
 
 ปัจจุบันวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences) พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไม่
หยุดยั้ง โดยเฉพาะการศึกษาทางชีววิทยาโมเลกุล (Molecular biology) นั้น มักจะมุ่งไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับดี
เอ็นเอ (DNA) ซึ่งเป็นสารพันธุกรรม (Genetic material) ในนิวเคลียสของสิ่งมีชีวิต การสกัดแยกดีเอ็นเอจาก
สิ่งมีชีวิตจึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับวิธีการเก็บรักษาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอนั้นมีวิธีการหนึ่งที่
ได้รับการพัฒนาขึ้น คือการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมบนกระดาษ (Cards) โดยในขั้นตอนแรกนั้นได้เก็บบน
กระดาษที่เรียกว่า Guthrie card (Guthrie and Susi, 1963) แต่ขั้นตอนการน าสารพันธุกรรมออกจาก 
Guthrie card มาใช้ในปฏิกิริยา PCR (Polymerase chain reaction) ค่อนข้องต้องใช้เวลาและขั้นตอนมาก 
โดยต้องบ่มกระดาษกับสารละลายอินทรีย์ (Organic solvent) เป็นเวลานานและต้องใช้เครื่องมืออ่ืนเข้ามา
เกี่ยวข้อง (อัญชลีวรรณ  เมธีนัยพร และคณะ, 2542) 
 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาคุณสมบัติของการ์ดและขั้นตอนการท าสารพันธุกรรมให้บริสุทธิ์โดยอาศัย
กระบวนการทางอินทรีย์ (Organic method) ซึ่งเป็นวิธีใหม่ โดยใช้กระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ (FTA® card)
เป็นกระดาษซึ่งเคลือบด้วยบัฟเฟอร์เข้มข้น Physical denaturants และสารส าหรับจับ อนุมูลอิสระในปริมาณ
ที่     เหมะสม (Burgoyne, 1996) ส าหรับย่อยสลายเมนเบรนของเซลล์ ท าให้โปรตีน เสื่อมสภาพและสามารถ
ป้องกันและรักษากรดนิวคลิอิกที่ติดอยู่บนกระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์จากเอนไซม์นิวคลีเอส (Nuclease) 
ปฏิกิริยาออกซิเดส (Oxidase) และแสงอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet) ได้ นอกจากนั้นยังพบว่ากระดาษ
เซลลูโลสเมทริกซ์นี้ มีคุณสมบัติในการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อจุลินทรีย์ต่าง  ๆ 
ซึ่งกระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ สามารถถูกท าลายได้ง่ายโดยกระบวนการธรรมชาติ กระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ มี
ประโยชน์ในการจับและยึดกรดนิวคลิอิกอย่างง่ายดาย เพียงขั้นตอนเดียว โดยกรดนิวคลิอิกที่เก็บบนกระดาษ
เซลลูโลสเมทริกซ์ สามารถคงสภาพที่ อุณหภูมิห้องได้นานเป็นเวลาหลายปีและไม่จ าเป็นต้องเก็บตัวอย่างใน
อุปกรณ์ท าความเย็นจึงเป็นการลดพ้ืนที่การใช้งาน ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการขนส่งตัวอย่างและเป็นการ
ลดการปนเปื้อน ระหว่างขนส่ง โดยไม่ต้องแช่เย็น เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของตัวอย่าง ลดเวลาและขั้นตอน
ในการทดสอบ สามารถเก็บรักษาสารพันธุกรรมได้จากตัวอย่างหลายชนิด เช่น เลือด เซลล์เพาะเลี้ยง 
แบคทีเรีย พืชและไวรัส เป็นต้น (วรินตรา ยอดไธสง และคณะ, 2549) 
 ส าหรับพืชนั้นมักนิยมสกัดแยกดีเอ็นเอจากใบ เพราะเป็นส่วนที่มีปริมาณดีเอ็นเอมากและมีความบาง
มากกว่าส่วนอ่ืน ซึ่งเป็นการง่ายต่อการสกัดแยกดีเอ็นเอ แต่มักมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บใบเนื่องจากมีความ
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บอบบางและเกิดการเสื่อมสภาพได้ง่าย โดยเฉพาะการเก็บใบมาจากป่าหรือบริเวณที่อยู่ห่างไกลจาก
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งไม่สามารถสกัดแยกดีเอ็นเอทันที จึงจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการเก็บรักษา (Preservation) 
ด้วยวิธีการเก็บรักษาที่ง่ายที่สุด คือการแช่น้ าแข็ง แต่มักมีปัญหาเกี่ยวกับการละลายของน้ าแข็งและบางพ้ืนที่ก็
หาน้ าแข็งได้ยากล าบากหรือไม่สามารถหาน้ าแข็งได้เลย ซึ่งการเก็บรักษาตัวอย่างใบพืชด้วยการท าให้แห้งก็เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ท าได้ง่ายที่สามารถเก็บสารพันธุกรรมได้ (อัญชลีวรรณ  เมธีนัยพร และคณะ, 2542)  การวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาปริมาณและหาความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอจากใบมะขามที่อุณหภูมิในการอบแห้งและ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 4 พันธุ์ปลูก ได้แก่ ประกายทอง สีทอง ขันตี และศรีชมภู ที่ได้จากการ
สกัดด้วยกระดาษเซลลูโลส  เมทริกซ์โดยบดตัวอย่างด้วยโกร่งโดยใช้ไนโตรเจนเหลว จากนั้นเพ่ิมปริมาณดีเอ็น
เอ ยีนที่ใช้ในการศึกษาด้วยปฏิกิริยา PCR กับไพร์เมอร์ ที่มีความจ าเพาะกับมะขามทุกพันธุ์ปลูก เมื่อสิ้นสุดปฏิ
ริยาจึงตรวจสอบผลิตภัณฑ์ PCR ด้วย Agarose gel electrophoresis แล้วตรวจสอบความบริสุทธิ์และวัด
ปริมาณของดีเอ็นเอท่ีสกัดได้ ด้วยวิธี Spectrophotometer 
  
วัสดุและวิธีการ  
 
1.คัดแยกเมล็ดพันธุ์มะขาม 
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ แล้วจึงคัดเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีอัตราการงอกสูง 
โดยจะเตรียมเมล็ดพันธุ์มะขามแต่ละพันธุ์ปลูก ประมาณ พันธุ์ปลูกละ 100 เมล็ด และน าเมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วไป
แช่ในน้ าสะอาดนานประมาณ 1-2 วัน 
 
 
2. เพาะเมล็ดพันธุ์  
 น าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากข้อที่ 1 ไปปลูกในถุงด าที่เตรียมไว้ซึ่งจะมีส่วนผสมของดินกับแกลบอย่างละครึ่ง 
โดยจะน าเมล็ดพันธุ์ของแต่ละพันธุ์ปลูกไปปลูกในถุงด า ถุงละ 2 เมล็ด จ านวน 50 ถุง จากนั้นจะรดน้ าทุกวันๆ 
ละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น จะท าแบบนี้ตลอดจนอายุของต้นอ่อนถึง 3 เดือนจากนั้นจึงเปลี่ยนการรดน้ าเป็นวันละ 1 
ครั้ง ตอนเย็นและจะให้ปุ๋ย 2 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง 
 
3. การเตรียมตัวอย่าง 
 โดยจะเลือกเก็บใบที่อ่อนหรือใบที่ไม่แก่จนเกินไป ก็จะน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อน (hot air oven) ที่
อุณหภูมิ 40ºC 45ºC และ 50ºC ที่ 58 ชั่วโมง และจะใช้ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ 7 14 และ 30 วัน 
 
4. การสกัดดีเอ็นเอโดยใช้กระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ (What man, UK) 
 ใช้ใบมะขามแห้ง 1-3 ใบ บดในโกร่งโดยเติมไนโตรเจนเหลวลงไปแล้วจึงบดให้ละเอียด จากนั้นจึงเติม 
TE buffer1X 300 µl แล้วจึงบดต่อ จากนั้นจึงใช้ช้อนตักสาร ตักแบ่งใส่หลอด Microcentrifuge tube ขนาด 
1.5 ml 50 mg TE buffer1X 50 µl จึงผสมให้เข้ากัน  
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 การหยดลงบนกระดาษกระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์จะดูดตัวอย่างที่ผสมกันแล้ว หยดลงบนกระดาษให้
ทั่ว แล้วจึงตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 15-30 นาที จึงใช้เครื่องเจาะกระดาษ (Puncher) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
2 mm เจาะบริเวณที่มีตัวอย่างมา 2 อัน ต่อตัวอย่าง จากนั้นจึงใส่ลงในหลอด Microcentrifuge ขนาด 1.5 
ml อันใหม ่
 การล้าง จะท าการล้างด้วย Purification Reagent 3 รอบๆละ 100 µl แล้วจึงน าไปเขย่าด้วยเครื่อง
เขย่าสาร (Vortex mixer)3 ครั้ง แล้วจึงดูดน้ ายาออก จากนั้นจะล้างด้วย TE buffer1X 3 รอบๆ ละ 100 µl 
แล้วจึงน าไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าสาร (Vortex mixer)3 ครั้ง แล้วจึงดูดน้ ายาออก 
 น าไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็ว 1,300 rpm ประมาณ 3 นาที จากนั้น
ดูดน้ ายาที่อยู่ที่ก้นหลอดออกให้หมด 
 น าไปท าให้แห้งด้วยเครื่อง Dry block หรือ Thermo block ที่อุณหภูมิ 60ᵒC ประมาณ 5 นาท ี
 เติม Elution ลงไป 100µl ต่อ 1 ตัวอย่าง ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 10 นาที แล้วจึงน าไปปั่นเหวี่ยงด้วย
เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็ว 1,300 rpm ประมาณ 3 นาที จะได้ดีเอ็นเอท่ีอยู่ในสารละลายแล้ว
จึงน าไปตรวจสอบขนาดของดีเอ็นเอและวัดดีเอ็นเอต่อไป 
 
 
 
5. การวัดปริมาณดีเอ็นเอด้วย Spectrophotometer (A260 และ A280) 
 โดยวัดการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร เนื่องจากดีเอ็นเอสามารถดูดกลืนแสงได้มาก
ที่สุดที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร 
 ดีเอ็นเอท่ีมีความบริสุทธิ์ควรมีอัตราส่วนอยู่ในช่วง 1.6-1.8 ถึงจะแสดงว่าดีเอ็นเอที่สกัดได้บริสุทธิ์หรือ
มีคุณภาพดีหากต่ ากว่า 1.6 แสดงว่ามีโปรตีน และฟีนอลปะปนอยู่ในสารละลายถ้ามากกว่า 1.8 แสดงว่ามี 
RNA ปนอยู่ในสารละลาย 
 
6. การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ด้วยปฏิกิริยา PCR 
 น ากระดาษที่เจาะและที่ผ่านการล้างและท าให้แห้งแล้ว มาเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ โดยใช้คู่ ไพร์
เมอร์Rbcl-Tam-F03, Rbcl-Tam-R04และผสมกับ PCR Buffer มีส่วนผสมดังนี้ 2X Taq 25 µL, Forward 
primer 1.25 µL, Reverse primer 1.25 µL, DNA Template และ Nuclease-fee water17.5 µL 
 เติมสารทั้งหมดลงในหลอด Microcentrifuge ขนาด 0.6 ml น าไปปั้นบน Vortex ให้เข้ากัน แล้วแบ่ง
ใส่หลอด ขนาด 0.2 หลอดละ 45 µlจากนั้นท าปฏิกิริยา PCR ในเครื่องควบคุมปฏิกิริยา PCR โดยตั้งโปรแกรม
ดังนี้  
ขั้นที่ 1 Initial denaturation ที่อุณหภูมิ 95ᵒC เป็นเวลา 2 นาท ี
ขั้นที่ 2 Denaturation ที่อุณหภูมิ 95ᵒC เป็นเวลา 40 วินาที 35 รอบ 
ขั้นที่ 3 Primer annealing ที่อุณหภูมิ 50ᵒC เป็นเวลา 40 วินาที 35 รอบ  
ขั้นที่ 4 Primer extension ที่อุณหภูมิ 72ᵒC เป็นเวลา 1 นาท ี
ขั้นที่ 5 Final extension ที่อุณหภูมิ 72ᵒC เป็นเวลา 5 นาที  
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ขั้นที่ 6 Hold temp ที่อุณหภูมิ 4ᵒC จนกว่าจะน าตัวอย่างออกจากตัวเครื่อง  
         
หลังสิ้นสุดปฏิกิริยา น าผลิตภัณฑ์ PCR มาวิเคราะห์ด้วย Electrophoresis (Sambrook และคณะ, 1989) 
 
 
 
 
 
 
 
7. การตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอด้วยวิธีเจลอะกาโรสอิเลคโตรโฟเรซีส 
 ละลาย Agarose 0.7 g ละลายใน 1X TBE 70 ml จากนั้นน าไปละลายในไมโครเวฟจนละลาย โดย
สังเกตจากการเขย่าแล้วไม่เกิดฟองอากาศเล็ก ๆ ที่ก้น Flask แสดงว่าละลายหมดแล้ว จากนั้นตั้งทิ้งไว้ 5-10 
นาท ี
 เทลงในถาดเจล (Tray) ที่เตรียมไว้แล้วเสียบหวี (Comb) จากนั้นเกลี่ยฟองอากาศออก ตั้งทิ้งไว้ให้เจ
ลแข็งประมาณ 20 นาทีแล้วยกหวีออกเบา ๆ ระวังอย่าให้เจลแตก วางถาดเจลลงใน Electrophoresis 
Chamber ที่มี 1X TBE buffer โดยหันด้านที่มีหลุม (Origin) อยู่ทางข้ัวลบ 
 ท าการ  Load PCR Product ที่ ผสมกับ  6X Novel juice DNA  Staining dye ( โ ดย ใช้  10 µL 
ผลิตภัณฑ์ PCR ผสมกับ 2 µL 6X Novel juice DNA  staining dye)ลงในแต่ละ Well จ านวน 12 µL โดย 
Well แรกจะ Load marker จากนั้นจึง Load PCRProduct ลงไปใน Well ถัดไป ท าการ Run Gel ใน 1X 
TBE buffer โดยใช้กระแสไฟฟ้า 100 mV เป็นเวลา 30 นาท ี
 น าถาดเจลขึ้นจาก Buffer แล้วตรวจสอบผลผลิตของปฏิกิริยาจากแผ่นเจลภายใต้แสง UV ของเครื่อง 
Gel Documents และวัดขนาดผลิตภัณฑ์ PCRเทียบกับแทบดีเอ็นเอมาตรฐานที่ทราบขนาด (DNA marker) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 
 จากการสกัดดีเอ็นเอจากใบมะขาม 4 พันธุ์ปลูก คือ ขันตี สีทอง ประกายทอง และศรีชมภู ที่อุณหภูมิ
ในการท าให้แห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน โดยจะใช้ใบอ่อนจากต้นมะขามที่อยู่ในระยะ 3 
ใบ ซึ่งเป็นระยะที่ใบมะขามยังไม่แก่จนเกินไป หลังจากล้างท าความสะอาดใบเพ่ือก าจัดสิ่งปนเปื้อนที่อาจจะมี
ผลต่อดีเอ็นเอ ก็จะน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อน (hot air oven) ที่อุณหภูมิ 40ºC, 45ºC, และ 50ºC ที่ 58 ชั่วโมง 
และจะใช้ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ 1, 7, 14 และ 30วัน แล้วจึงน าใบมะขามมาบดและสกัดโดยใช้กระดาษ
เซลลูโลสเมตทริกซ์ตามขั้นตอนเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณดีเอ็นเอของใบมะขามที่อุณหภูมิในการท าให้แห้งและ
ระยะเวลาในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน แล้วท าการตรวจสอบคุณภาพของจีโนมิกดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยวิธี
เจลอะกาโรสอิเลคโตรโฟเรซีสและวัดปริมาณดีเอ็นเอด้วย spectrophotometer 
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ผลการศึกษาหาปริมาณความเข็มข้นของจีโนมิกดีเอ็นเอในใบมะขาม 4 พันธุ์ปลูก ที่อุณหภูมิในการท าให้
แห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน คือ 40ºC 45ºC และ 50ºC และ1, 7, 14 และ 30 วัน 
 
 เมื่อน าจีโนมิกดีเอ็นเอที่สกัดด้วยวิธีกระดาษเซลลูโลสเมตทริกซ์ของใบมะขามทั้ง 4 พันธุ์ปลูกที่
อุณหภูมิในการท าให้แห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ท าการตรวจสอบคุณภาพของจีโนมิกดี
เอ็นเอด้วยวิธีเจลอะกาโรสอิเลคโตรโพเรซีส พบว่าไม่แสดงแถบดีเอ็นเอ ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ  
Hirokazu และคณะ (2005) ที่แสดงให้เห็นว่า ส าหรับพืชบางชนิดโดยเฉพาะต้น Gramineae การรวบรวมดี
เอ็นเอในแผ่นกระดาษเซลลูโลสเมตทริกซ์ท าได้ยากเนื่องจากเนื้อเยื่อที่สกัดออกมาจากใบของต้น Gramineae 
มีจ านวนน้อย อย่างไรก็ตาม แผ่นกระดาษเซลลูโลสเมตทริกซ์ไม่สามารถใช้กับต้น Gramineae จึงควรการ
เลือกใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ใบเต็มที่ เพราะเป็นแหล่งของดีเอ็นเอที่แท้จริง และสอดคล้องกับการทดลองของ 
Michiels และคณะ (2003) ที่ได้ศึกษาการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากใบของพืชโดยการเปรียบเทียบระหว่างการ
สกัดจีโนมิกดีเอ็นเอของใบอ่อนและใบแก่ พบว่าใบพืชอ่อนจะมีองค์ประกอบของสารประกอบประเภทพอลิ
แซคคาไรด์  (polysaccharides) และพอลิฟินอลิก (polyphenolic compounds) น้อยกว่าใบแก่ ซึ่ ง
สารประกอบเหล่านี้จะมีผลต่อปฏิกิริยากับโปรตีนหรือกรดนิวคลีอิกในรูปของตะกอนที่ไม่ละลายน้ า นอกจากนี้
สารประกอบพอลีแซคคาไรด์และพอลิฟินนอลิกยังมีผลในการยับยั้งดีเอ็นเอในขั้นตอนการสกัดอีกด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ Lim และคณะ (1997) การสกัดจากใบสดของพืช โดยใบที่ก าลังเจริญเติบโตจะใหปริมาณดีเอ็น
เอดีที่สุด สวนใบที่ยังออนมากจะใหปริมาณดีเอ็นเอนอยเกินไป ในขณะที่ใบท่ีโตเต็มที่แลวจะใหปริมาณดีเอ็นเอ
ที่มีคุณภาพต่ าเนื่องจากมีการปนเปอนของสารบางชนิดที่พืชสังเคราะหขึ้น เชน คารโบไฮเดรทและไขมัน 
Lodhi และคณะ (1994) ภายหลังจากการตรวจสอบผลโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีสในอะกาโรสเจล พบว่า ไม่
สามารถเห็นแถบดีเอ็นเอ เนื่องจากได้ปริมาณดีเอ็นเอน้อยและอาจมีการปนเปื้อนของสารทุติยภูมิ (secondary 
metabolite) หรือสารพวกโพลีแซคคาไรด์(polysaccharide) ที่มีอยู่ในพืช และจากการรายงานของ อัญชลี
วรรณ เมธีนัยพร และคณะ(2542) ได้ศึกษาวิจัยการเก็บรักษาใบฝรั่งส าหรับสกัดแยกดีเอ็นเอ พบว่าใบฝรั่งที่
ผ่านการท าแห้งโดยการอัด herbanium อบแห้งที่อุณหภูมิ 60ºC และใช้ซิลิกาเจลนั้น ให้ดีเอ็นเอที่มีปริมาณ
และคุณภาพท่ีด้อยกว่าใบฝรั่งสดและใบฝรั่งที่เก็บไว้ในตู้เย็น 4 – 8  ºC 7 วัน  
 
 การวัดคุณภาพของดีเอ็นเอสามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เทคนิค spectrophotometer 
เนื่องจากดีเอ็นเอสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร (OD260) ได้ การตรวจสอบคุณภาพ
ของสารละลายดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ท าได้โดยเปรียบเทียบค่า OD260 และ OD280 (ค่าอัตรา OD260/OD280) ที่
อยู่ในช่วง 1.6-1.8 บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ จากตาราง 2 ดีเอ็นเอที่ได้ด้วยวิธีกระดาษเซลลูโลส
เมตทริกซ์ ค่าอัตราส่วน OD260/OD280 มีค่าต่ ากว่า 1.6 บ่งบอกว่า สารละลายดีเอ็นเอที่ได้อาจมีการ
ปนเปื้อนของสารกลุ่มโปรตีนและ   ฟีนอลบางส่วน และค่าอัตราส่วน OD260/OD280 ที่มีค่ามากกว่า 1.8 บ่ง
บอกว่า สารละลายดีเอ็นเอที่ได้มีปริมาณอาร์เอ็นเอจือปนอยู่ นอกจากนี้ผลการวัดค่าการดูดกลืนแสง สามารถ
ค านวณเป็นค่าความเข้มข้นของดีเอ็นเอดังแสดงดังตารางที่ 1พบว่าปริมาณดีเอ็นเอมีปริมาณไกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตาม ผลของทดลองวัดค่าดูดกลืนแสงอัตราไวโอเลตอาจไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบโดยวิธี
เจลอะกาโรสอิเลคโตรโพเรซีส โดยอาจมีอาร์เอ็นเอหรือสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) อ่ืน ๆ 
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ปนเปื้อนในสารละลายดีเอ็นเอบางส่วน อาจไปบดบังการดูดกลืนแสงของโมเลกุลดีเอ็นเอ ท าให้มีผลรบกวนต่อ
ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ (Drabkova และคณะ, 2002) 
 
ตารางที่ 1 ความเข้มข้นจีโนมิกดีเอ็นเอและค่าA260/A280ของใบมะขาม เมื่ออบแห้งและระยะเวลาในการ
เก็บรักษาท่ีแตกต่างกัน 

 
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.05) 
 
 จากตารางที่ 1จะเห็นได้ว่าปริมาณความเข้มข้นดีเอ็นเอที่ได้ที่สกัดได้ในแต่ละตัวอย่างมีความแตกต่าง
กันอย่างมีมัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) วิธีโดยใช้กระดาษเซลลูโลสเมตทริกซ์พบว่าพันธุ์ปลูกประกายทองให้
ปริมาณดีเอ็นเอสูงสุด รองลงมาคือ สีทอง ขันตี และศรีชมภู มีความเข้มข้นเท่ากับ 1351.6±25.9, 
1173.3±92.9, 943.3±25.6 และ 910.0±22.9 (ng/µl) ตามล าดับ 
 
การศึกษาหาอุณหภูมิท่ีท าให้แห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอที่เหมาะสม 
 จากการศึกษาอุณหภูมิที่ท าให้แห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาสารพันธุกรรมที่เหมาะสม พบว่า 
พันธุ์ประกายทองที่ใช้อุณหภูมิในการอบแห้งที่ 40ºC เป็นเวลา 58 ชั่วโมงและเก็บรักษาที่ 1 วัน มีปริมาณดี
เอ็นเอมากที่สุด คือ 1351.6±25.9 และหาความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอที่ A260/A280 ซึ่งได้มากกว่า 1.8 คือ 5.8
ซึ่งหมายความว่ามีปริมาณอาร์เอ็นเอจือปนอยู่ เนื่องจากอาร์เอ็นเอก็เป็นกรดนิวคลิอิกเช่นกัน ดังนั้นจึงมีเบสที่
สามารถดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตได้เช่นกัน จึงท าให้ค่าการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเลตมากขึ้น ดังตารางที่ 2 
ส่วน PCR product พบว่า พันธุ์สีทองที่ใช้อุณหภูมิในการอบแห้งที่ 40 องศา เป็นเวลา 58 ชั่งโมง และเก็บ
รักษาที่ 1-7 วัน มีปริมาณดีเอ็นเอมากที่สุด คือ 850±50.0 และ 800±50.0 และหาความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอที่ 
A260/A280ซึ่งได้น้อยกว่า 1.6 คือ 1.1และ 0.9 ซึ่งหมายความว่ามีถ้าดีเอ็นเอที่สกัดได้มีโปรตีนปนเปื้อนอยู่จะ

พันธุ์ปลูก 
อุณหภูมิที่ใช้
ในการอบแห้ง 

ความเข้มข้นของจีโนมิกดีเอ็นเอ (A260) (ng/µl) A260/A280(ng/µl) 
ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน) ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน) 

1 7 14 30 1 7 14 30 

ประกายทอง 
40 1351.6±25.9a 1088.3±99.2a 406.6±24.6a 101.6±35.4a 5.8 7.3 1.3 0.5 
45 1100.0±61.7a 208.3±46.4b 128.3±2.8b 48.3±20.8b 4.3 0.8 0.1 0.1 
50 76.0±62.1c 76.0±62.1b 65.0±23.0b 45.0±18.2b 0.2 0.2 0.2 0.1 

สีทอง 
40 1173.3±92.9a 770.0±34.6a 256.6±24.6a 208.3±35.4a 1.5 9.2 2.5 1.2 
45 925.0±32.7b 461.6±2.8b 68.3±2.8b 43.3±20.8b 4.6 3.4 0.2 0.6 
50 838.3±12.5b 68.3±2.8c 51.6±23.0b 26.1±18.2b 3.3 0.2 0.3 0.1 

ขันต ี
40 943.3±25.6a 943.3±15.0a 821.6±20.2a 765.0±10.0a 14.1 17.9 7.0 4.1 
45 913.0±25.6ab 876.6±20.2a 753.3±10.4ab 615.0±18.0b 18.2 4.0 3.7 2.8 
50 870.0±18.0b 846.6±76.5a 601.6±142.9b 50.0±37.7c 7.4 6.3 3.6 0.2 

ศรีชมพู 
40 910.0±22.9a 826.6±57.9a 645.0±49.2a 250.0±50.0a 18.2 9.9 4.8 0.7 
45 826.6±57.9b 736.6±30.5a 573.3±15.2b 166.6±28.8b 9.9 22.1 2.4 0.4 
50 735.0±27.8c 601.6±63.7b 518.3±16.0b 16.6±2.88c 6.3 12.0 2.0 0.1 
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มีค่าอัตราส่วนน้อยกว่า 1.6 เนื่องจากโปรตีนมีหมู่ที่สามารถดูดกลืนคลื่นแสงได้ที่ความยาวคลื่น 280 นาโน
เมตรดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2ความเข้มข้นPCR product และค่าA260/A280ของใบมะขาม เมื่ออบแห้งและระยะเวลาในการเก็บ
รักษาที่แตกต่างกัน 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ (p<0.05) 
  
จากตารางที่ 2จะเห็นได้ว่าปริมาณความเข้มข้นดีเอ็นเอที่ได้ที่สกัดได้ในแต่ละตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่าง
มัยนันส าคัญทางสถิติ (p<0.05) วิธีโดยใช้กระดาษเซลลูโลสเมตทริกซ์พบว่าพันธุ์ปลูกสีทองให้ปริมาณดีเอ็นเอ
สูงสุด รองลงมาคือ ศรีชมพู ประกายทอง และขันตี มีความเข้มข้นเท่ากับ 850.00±50.0, 505.00±8.6, 
483.3±28.8 และ433.33±28.8 (ng/µl) ตามล าดับ 
 
 
การศึกษาดีเอ็นเอของใบมะขามแห้ง 4 พันธุ์ปลูก หลังจากการเพิ่มปริมาณด้วยปฏิกิริยา PCR 
 เมื่อน าดีเอ็นเอที่สกัดได้จากใบมะขามที่ใช้อุณหภูมิในการท าให้แห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่
แตกต่างกันไปท าปฏิกิริยา PCR โดยใช้ไพรเมอร์ TamF03-TamR04 แล้วท าการตรวจสอบคุณภาพของ PCR 
product ด้วยวิธีเจออะกาโรสอิเลคโตรโฟเรซีส และวัดปริมาณความเข้มข้นของ  PCR product ด้วย 
spectrophotometer ดีเอ็นเอที่สกัดแยกได้จากมะขามที่ใช้อุณหภูมิในการท าให้แห้งและระยะเวลาในการ
เก็บรักษาท่ีแตกต่างกัน พบว่าสามารถให้การตอบสนองต่อปฏิกิริยา PCR แต่ให้ผลการตอบสนองไม่ดีเท่าที่ควร 
เนื่องจากดีเอ็นเอที่สกัดแยกได้จากใบมะขาม ที่ใช้อุณหภูมิในการอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่
แตกต่างกัน มีการแตกหักเสียหายเป็นส่วนใหญ่และเกิด primer dimer ซึ่งสอดคล้องกับ อัญชลีวรรณ เมธีนัย
พรและคณะ(2542) รายงานว่าดีเอ็นเอที่สกัดแยกจากใบฝรั่งที่ผ่านการท าให้แห้งโดยการอัด herbanium 

พันธุ์ปลูก 
อุณหภูมิที่ใช้
ในการอบแห้ง 

ความเข้มข้นของPCR product (A260) (ng/µl) A260/A280(ng/µl) 

ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน) ระยะเวลาในการเก็บรักษา (วัน) 

1 7 14 30 1 7 14 30 

ประกายทอง 
40 483.3±28.8a 483.3±28.8a 333.3±28.8a 166.66±76.3a 2.4 2.4 3.3 2.0 
45 450.0±50.0ab 300.0±50.0b 250.0±50.0ab 116.66±28.8a 1.7 0.9 0.9 0.5 
50 383.3±28.8b 266.6±28.8b 200.0±50.0b 66.66±28.8a 1.4 1.1 0.7 0.7 

สีทอง 
40 850.00±50.0a 800.00±50.0a 516.67±28.8a 83.33±57.7a 1.1 0.9 1.1 1.3 
45 683.33±28.8b 466.67±57.7b 383.33±28.8b 66.67±28.8a 1.2 1.2 1.6 0.7 
50 366.67±28.8c 283.33±28.8c  283.33±28.8c 66.67±28.8a 1.3 1.3 1.9 0.8 

ขันต ี
40 433.33±28.8a 433.33±28.8a 383.33±76.3a 383.33±28.8a 1.5 1.6 1.2 1.9 
45 383.33±28.8a 316.66±28.8b 283.33±104.0ab 150.00±0.0b 4.6 1.7 2.1 0.9 
50 316.66±28.8b 150.00±50.0c 133.33±57.7b 83.33±28.8c 1.9 1.5 0.9 0.5 

ศรีชมพู 
40 505.00±8.6a 503.33±28.4a 266.67±28.8a 136.67±22.5a 2.2 2.3 1.3 0.6 
45 476.67±20.2ab 376.67±5.7b 216.67±57.7ab 30.00±5.0b 1.9 5.5 1.1 0.1 
50 445.00±30.9b 338.33±32.4b 166.67±28.8b 16.67±2.8b 1.6 1.7 0.8 0.1 
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อบแห้งที่อุณหภูมิ 60˚C และโดยใช้ซิลิกาเจลนั้น ให้การตอบสนองต่อปฏิกิริยา PCR ได้ แต่ให้ผลการ
ตอบสนองไม่เหมือนกับดีเอ็นเอที่สกัดแยกได้จากใบฝรั่งสด ทั้งนี้เนื่องจากดีเอ็นเอที่สกัดแยกได้มีคุณภาพไม่ดี
เท่าที่ควร เนื่องจากดีเอ็นเอที่สกัดแยกได้จากใบฝรั่งที่ผ่านการท าแห้งทั้ง 3 วิธีมีการแตกหักเสียหายเป็นส่วน
ใหญ ่
 การวัดคุณภาพของดีเอ็นเอสามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้เทคนิค spectrophotometer 
เนื่องจากดีเอ็นเอสามารถดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร (OD260) ได้ การตรวจสอบคุณภาพ
ของสารละลายดีเอ็นเอที่บริสุทธิ์ท าได้โดยเปรียบเทียบค่า OD260 และ OD280 (ค่าอัตรา OD260/OD280) ที่
อยู่ในช่วง 1.6-1.8 บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอ จากตาราง 2 ดีเอ็นเอที่ได้ด้วยวิธีกระดาษเซลลูโลส
เมตทริกซ์ ค่าอัตราส่วน OD260/OD280 มีค่าต่ ากว่า 1.6 บ่งบอกว่า สารละลายดีเอ็นเอที่ได้อาจมีการ
ปนเปื้อนของสารกลุ่มโปรตีนและฟีนอลบางส่วน และค่าอัตราส่วน OD260/OD280 ที่มีค่ามากกว่า 1.8 บ่ง
บอกว่า สารละลายดีเอ็นเอที่ได้มีปริมาณอาร์เอ็นเอเจือปนอยู่ นอกจากนี้ผลการวัดค่าการดูดกลืนแสง สามารถ
ค านวณเป็นค่าความเข้มข้นของดีเอ็นเอดังแสดงดังตารางที่ 2พบว่าปริมาณดีเอ็นเอมีปริมาณไกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตาม ผลของทดลองวัดค่าดูดกลืนแสงอัตราไวโอเลตอาจไม่สอดคล้องกับผลการตรวจสอบโดยวิธี
เจลอะกาโรสอิเลคโตรโพเรซีส โดยอาจมีอาร์เอ็นเอหรือสารทุติยภูมิ (secondary metabolite) อ่ืน ๆ 
ปนเปื้อนในสารละลายดีเอ็นเอบางส่วน อาจไปบดบังการดูดกลืนแสงของโมเลกุลดีเอ็นเอ ท าให้มีผลรบกวนต่อ
ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ (Drabkova และคณะ, 2002) 
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   ภาพที่ 1 ผลการตรวจสอบ PCR product  
  ST  คือ สีทอง  C คือ องศาเซลเซียส D คือ วัน 
  PKT  คือประกายทอง  M คือ Marker 
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 ภาพที่ 2   ผล การ
ตรวจสอบ PCR product  
  SCP คือ ศรีชมภู  C คือ องศาเซลเซียส D คือ วัน 
  KT คือขันตี  M คือ Marker 
 
สรุป  
 
 จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า วิธีการสกัดแยกดีเอ็นเอด้วยวิธีกระดาษเซลลูโลสเมทริกซ์ ที่ใช้
อุณหภูมิ 40°C ในการอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษาที่ 1-7 วัน ได้แก่พันธุ์ประกายทองและสีทองมีดี
เอ็นเอมากท่ีสุด แต่ดีเอ็นเอท่ีได้นั้นมีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร เพราะมีการแตกหักเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากตัวอย่าง
ที่ได้ถูกท าให้แห้งโดยผ่านการอบด้วยอุณหภูมิ 40ºC 45ºC และ 50ºC เป็นเวลา 58 ชั่วโมงซึ่งการทดลองใน
ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการหวังผลในการท าให้เกิดความสะดวกต่อกระบวนการเก็บรวบรวมตัวอย่างและท าให้
ตัวอย่างถูกดึงน้ าออกเพ่ือจ ากัดกระบวนการเมแทบอริซึม แต่อาจท าให้เกิดการลดปริมาณของดีเอ็นเอที่ได้หรือ
ท าให้ดีเอ็นเอที่ได้มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแตกหักเสียหาย เนื่องจากความร้อนมีผลโดยตรงต่อความสมบูรณ์
และความคงอยู่ของดีเอ็นเอหรืออาจมีการปนเปื้อนของสารทุติยภูมิ กลุ่มโปรตีน สารประกอบฟีนอล และเศษ
เซลล์ต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความบริสุทธิ์และความสามารถในการเคลื่อนตัวผ่านเจลอิเล็กโทรโฟรีซีสในระหว่างที่ดี
เอ็นเอมีการเคลื่อนที่ จึงท าให้การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอผ่านเจลอิเล็กโตรโฟเรซีสอาจให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร 
จากผลการทดลองดังกล่าว เป็นแนวทางเพ่ือหาข้อบกพร่องของวิธีการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธีการใช้กระดาษ
เซลลูโลสเมทริกซ์ และปรับปรุงให้วิธีการให้สามารถใช้สกัดดีเอ็นเอให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมต่อไป 
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