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บทคัดยอ 
การถายยีนในออยดวยเชื้ออะโกรแบคทีเรียมเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการปรับปรุงพันธุออยโดยเปนวิธีที ่

สะดวก รวดเร็ว ในเบื้องตนไดศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพการถายยีนเขาสูแคลลัสออยโดยใช       
เชื้ออะโกรแบคทีเรียม ไดแก ผลของสารปฏิชีวนะ cefotaxime ความเขมขนตาง ๆ ตอการเจริญเติบโตของเชื้ออะโกร
แบคทีเรียมและแคลลัสออย พบวา สารปฏิชีวนะ cefotaxime ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม สายพันธุ EHA 105 ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ สารปฏิชีวนะ 
cefotaxime ความเขมขนในชวง 100-500 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลตอการเจริญเติบโตของแคลลัสและการพัฒนา    
ไปเปนตนออย และ การทดสอบประสิทธิภาพการถายยีนโดยทดสอบความเขมขนของเชื้อโดยการเจือจาง         
เซลลแขวนลอยเชื้อในสัดสวนตาง ๆ และระยะเวลาที่ใชในการปลูกเชื้อบนแคลลัสออย ตรวจสอบผลการถายยีน
ดวยวิธี GUS histochemical assay โดยพิจารณาจํานวนชิ้นแคลลัสที่ติดสีน้ําเงิน พบวา การปลูกเชื้อโดยใช      
เซลลแขวนลอยเชื้อที่ไมเจือจางรวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 10 นาที ใหเปอรเซ็นตจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงิน
มากที่สุด คือ 88.33% และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับวิธีการอื่นที่ทดสอบ 

 
คําสําคัญ : การถายยีน เช้ืออะโกรแบคทีเรียม ออย 
  

Abstract 
Transformation of sugarcane via Agrobacterium is another easy and fast method for sugarcane 

improvement. In this preliminary study, factors affecting Agrobacterium-mediated transformation 
efficiency were studied including the concentration of cefotaxime on growth of Agrobacterium 
tumefaciens and sugarcane callus. It was found that cefotaxime at the concentration of 200 milligrams 
per liter could inhibit growth of A. tumefaciens strain EHA 105. Cefotaxime at any concentrations tested 
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did not affect on growth and regeneration into plantlet of the callus. Another tested factor was the 
dilution of bacterial suspension combine with various inoculation duration. Transformation efficiency 
was determined by measuring transient expression of uidA gene in transformed callus using GUS 
histochemical assay. It was found that the bacteria suspension in the dilution ratio of 1:0 (bacterial 
suspension: liquid medium) in concerted with 10 minutes inoculation period gave the highest 
percentage of blue staining pieces, 88.33% and significantly different from other treatments. 
 
Keywords : gene transformation, Agrobacterium tumefaciens, sugarcane 
E-mail : bow_biot@yahoo.com 
 

คํานํา 
ออยจัดเปนพืชอุตสาหกรรมที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก สําหรับในประเทศไทย ผลผลิตออยถูกนําเขาสู

โรงงานเพื่อผลิตเปนน้ําตาล นอกเหนือจากการใชบริโภคภายในประเทศแลวยังสามารถสงออกไปตางประเทศ และ
นํารายไดเขาสูประเทศมีมูลคาประมาณ 1,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 
2553) แตปจจุบันการปลูกออยของเกษตรกรไทยยังประสบปญหาตาง ๆ ซึ่งสงผลใหผลผลิตออยลดลง โดยวัชพืช
นับเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งซึ่งสงผลใหผลผลิตของออยลดต่ําลง หากไมใชสารกําจัดวัชพืชผลผลิตจะลดลง 
25-80% (พรชัย, 2551) ดังนั้นการปรับปรุงพันธุออยใหมีความตานทานตอสารกําจัดวัชพืชจึงเปนแนวทางหนึ่งที่
ชวยเพิ่มผลผลิตออยได และ การถายยีนในออยนับเปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาออยใหตานทานตอสารกําจัด
วัชพืช โดยวิธีที่นิยมกันก็คือ การใชอะโกรแบคทีเรียม (Arencibia et al. 1998; Enriquez-Obregón et al. 1998; 
Manickavasagam et al. 2004) และการใชเครื่องยิงอนุภาค (Xu et al. 2008; Jing-Sheng et al. 2008) ซึ่งการ
ถายยีนโดยใชอะโกรแบคทีเรียม พบวา มีปจจัยหลายปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการถายยีน เชน ชิ้นสวนของพืช 
ที่นํามาถายยีน สายพันธุเชื้ออะโกรแบคทีเรียม ชนิดของพลาสมิด (Cheng et al. 2004) ระยะเวลาในการ              
co-cultivation ความเขมขนของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม สูตรอาหารสําหรับ inoculation และ co-cultivation 
อุณหภูมิและ สารปฏิชีวนะ (Cheng et al. 2004; Opabode, 2006) ดังนั้นวัตถุประสงคของการทดลองนี้เพื่อศึกษา
ถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการถายยีนใหกับออยโดยใชเชื้ออะโกรแบคทีเรียม เพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
ใชในการถายยีนตานทานสารกําจัดวัชพืชใหกับออยตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือออย 
 นําปลายยอดออยพันธุกําแพงแสน 94-13 อายุ 6-7 เดือน มาฟอกฆาเชื้อที่ผิวดวยสารละลายไฮเตอร 10% 
และ 5% เติม Tween 20  1-2 หยด เขยานาน 10 และ 5 นาที ตามลําดับ ลางดวยน้ําที่นึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง         
ลอกกาบใบออกจนเหลือใบมวนชั้นในสุด ตัดเปนชิ้นประมาณ 0.5 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่
เติม 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร ซูโครส 20 กรัมตอลิตร และน้ํามะพราว 10% โดยปริมาตร pH  5.7 (สูตรชักนํา
แคลลัส) เพาะเลี้ยงในที่มืด อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส นาน  2 เดือน โดยเปลี่ยนอาหารทุก 15 วัน เพื่อชักนําให
เกิดแคลลัส (ปทมา, 2546) 
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การทดสอบผลของสารปฏิชีวนะ cefotaxime ตอการเจริญเติบโตของแคลลัสออย 
ตัดแคลลัสออยใหเปนชิ้นประมาณ 0.5 เซนติเมตร วางบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตรชักนําแคลลัส 

รวมกับสารปฏิชีวนะ cefotaxime ความเขมขน 0 100 200 300 400 และ 500   มิลลิกรัมตอลิตร ใชแคลลัส 15 ชิ้น
ในการทดลองแตละความเขมขน วางแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (CRD) ทํา 3 ซ้ํา เพาะเลี้ยงในที่มืด 
อุณหภูม ิ25±2 องศาเซลเซียส บันทึกการเปลี่ยนแปลงของแคลลัสและตรวจผลโดยการนับจํานวนแคลลัสที่สามารถ
เจริญเติบโตตอไปไดหลังการเพาะเลี้ยงนาน 4 สัปดาห จากนั้นยายแคลลัสลงเพาะเลี้ยงในอาหารสูตรชักนําตน 
(อาหารสูตร MS ที่ปราศจากฮอรโมน เติมซูโครสเขมขน 20 กรัมตอลิตร และ นํ้ามะพราว 10 % โดยปริมาตร        
pH 5.7 (ปทมา, 2546)) เพาะเลี้ยงในสภาพที่มีแสงสวาง 16 ชั่วโมงตอวัน ความเขมแสง 55 ไมโครโมลตอตาราง
เมตรตอวินาท ีอุณหภูม ิ25±2 องศาเซลเซียส เปลี่ยนอาหารทุก 2 สัปดาห บันทึกผลการเกิดตน 
 

การศึกษาอิทธิพลของสารปฏิชีวนะ cefotaxime ตอการเจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม 
ยายโคโลนีเดี่ยวของเชื้ออะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ EHA 105 ลงเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร LB ที่เติมสาร

ปฏิชีวนะ kanamycin ความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา16 ชั่วโมง บนเครื่องเขยา 200 รอบตอนาท ี         
ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส นําเซลลแขวนลอยเชื้อ 1 มิลลิลิตร (OD600 ~ 0.8-1) ใสในหลอด microcentrifuge 
tube ขนาด 1.5 มิลลิลติร ปนตกตะกอนเซลลที ่13,000 รอบตอนาท ีนาน 5 นาท ีเทอาหารเลี้ยงเชือ้ออก เติมอาหาร
เลี้ยงเชื้อใหม 1 มิลลิลิตร แลวกวนตะกอนเซลลใหแขวนลอย จากนั้นนําเซลลแขวนลอยเชื้อ 50 ไมโครลิตร เกลี่ยลง
บนผิวหนาอาหารแข็งสูตร LB ที่เติมสารปฏิชีวนะ kanamycin 50 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับสารปฏิชีวนะ 
cefotaxime ที่ระดับความเขมขน 0 100 200 300 400 และ 500 มิลลิกรัมตอลิตร เพาะเลี้ยงในสภาพมืด อุณหภูม ิ
28 องศาเซลเซียส บันทึกการเจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม ทุก 7 วัน จนครบ 14 วัน 
 

การศึกษาความเขมขนของเชื้ออะโกรแบคทีเรียมและระยะเวลาที่เหมาะสมตอการถายยีนเขาสูแคลลัส 
ออย 

คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวของอะโกรแบคทีเรียมที่มีพลาสมิด pCAM-EPSPs 1304 ซึ่งมียีน aroA เปนยีน
คัดเลือกและยีน gus เปนยีนรายงานผล เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร LB ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่เติม kanamycin           
50 มิลลิกรัมตอลิตร นําไปเขยาที่ความเร็ว 200 รอบตอนาที ที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส  นาน 16 ชั่วโมง          
จากนั้นนําเซลลแขวนลอยเชื้อ 0.2 มิลลิลิตร (OD600 ~ 0.8-1) เติมลงในอาหารเหลวสูตร LB ปริมาตร                  
20 มิลลิลิตร ที่เติม kanamycin 50 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับสาร acetosynringone 200 ไมโครโมลาร               
เขยาดวยความเร็ว 200 รอบตอนาที ปนตกตะกอนเซลลที ่13,000 รอบตอนาที นาน 5 นาที เทอาหารเลี้ยงเชื้อออก 
เติมอาหารเหลวสูตรชักนําแคลลัสเทาปริมาตรเดิม  แลวกวนตะกอนเซลลใหแขวนลอย นําเซลลแขวนลอยไป       
เจือจางในอาหารเพาะเลี้ยงออยในสัดสวนตาง ๆ ไดแก 1:0 1:1 1:10 1:20 1:50 และ 1:100 จากนั้นเลือกชิ้นสวน
แคลลัสที่เปน compact callus ใชปากคีบบีบเบา ๆ ใหแคลลัสแยกเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวใสลงในภาชนะที่มีเซลล
แขวนลอยเชื้อในสัดสวนตาง ๆ รวมกับสาร acetocyringone 200 ไมโครโมลาร ปดฝาเขยาเบา ๆ นาน 10  20  30 
และ 40 นาท ีใหชิ้นสวนแคลลัสสัมผัสกับเชื้ออยางทั่วถึง ซับแบคทีเรียสวนเกินออกจากชิ้นแคลลัสดวยกระดาษซับที่
นึ่งฆาเชื้อแลว จากนั้นเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตรชักนําแคลลัส ที่เติมสาร acetocyringone 200 ไมโครโมลาร ที่
อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ในที่มืดนาน 3 วัน ลางเนื้อเยื่อดวยอาหารเหลวสูตรชักนําแคลลัสที่เติมสารปฏิชีวนะ 
cefotaxime ความเขมขน  200 มิลลิกรัมตอลิตร เขยานาน 30 นาที จากนั้นยายแคลลัสไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร
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ชักนําแคลลัสที่เติมสารปฏิชีวนะ cefotaxime ความเขมขน 200 มิลลิกรัมตอลิตร นาน 4 วัน ตรวจสอบการ
แสดงออกของยีนโดยวิธี GUS histochemical assay (Jefferson,1987) เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนแบบ 
ชั่วคราว (transient expression) ใชแผนการทดลองแบบสุมอยางสมบูรณ (CRD) มี 3 ซ้ํา โดยใชเนื้อเยื่อซ้ําละ 20 
ชิ้น บันทึกเปอรเซ็นตจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงินและใหคะแนนพื้นที่ติดสีน้ําเงินบนแคลลัส (โดยแบงคะแนนออกเปน 5 
ระดับคะแนน คือ 1 3 5 7 และ 9 โดยแตละชวงคะแนนจะกําหนดใหมีพื้นที่ติดสีน้ําเงิน 1- 20, 21-40, 41-60, 61-80 
และ 81-100 เปอรเซนต ตามลําดับ) นําผลการทดลองที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธี analysis of variance (ANOVA) 
แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละทรีทเมนตดวย Least significant difference (LSD) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

การทดสอบผลของสารปฏิชีวนะ cefotaxime ตอการเจริญเติบโตของแคลลัสออย 
 จากผลการศึกษาพบวาแคลลัสออยทุกชิ้นสามารถเจริญเติบโตไดบนอาหารที่ เติมสารปฏิชีวนะ 
cefotaxime ในทุกระดับความเขมขนเมื่อเพาะเลี้ยงนาน 4 สัปดาห แคลลัสออยมีการขยายขนาดและปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น (ภาพที่ 1) เมื่อยายแคคลัสที่ไดมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรชักนําตน พบวา แคลลัสออยสามารถ
เจริญเติบโตเปนตนไดตามปกต ิ(ภาพที่ 2) ผลการทดลองนี้สอดคลองกับรายงานของ Kaur et al. (2008) ที่พบวา 
การเติมสารปฏิชีวนะ cefotaxime ความเขมขน 250-500 มิลลิกรัมตอลิตร ลงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถ
สงเสริมการแตกหนอ เพิ่มความยาวของยอดและน้ําหนักสดของออยได และงานวิจัยของ Mittal et al. (2009) ที่
พบวา การใชสารปฏิชีวนะ cefotaxime ที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอลิตร ชวยสงเสริมการเกิด somatic 
embryogenesis และการเกิดยอดในออย 
 

การศึกษาอิทธิพลของสารปฏิชีวนะ cefotaxime ตอการเจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม 
 จากการเพาะเลี้ยงเชื้ออะโกรแบคทีเรียมสายพันธุ EHA 105 บนอาหารสูตร LB ที่ไมเติมสารปฏิชีวนะ 
cefotaxime พบวาเชื้อเริมเจริญภายใน 1 วันและเจริญปกคลุมผิวหนาอาหารภายในเวลา 1 สัปดาห สวนในอาหาร
ที่เติมสารปฏิชีวนะ cefotaxime 100 มิลลิกรัมตอลิตร เชื้ออะโกรแบคทีเรียมสามารถเจริญเติบโตไดภายหลังการ 
เลี้ยงนาน 4 วัน และเมื่อเลี้ยงตอจนครบ 1 สัปดาห พบเชื้ออะโกรแบคทีเรียมเจริญปกคลุมทั่วผิวหนาของอาหาร 
สวนที่ระดับความเขมขนของสารปฏิชีวนะ cefotaxime 200 300 400 และ 500 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม ไดซึ่งผลดังกลาวเปนไปทํานองเดียวกับการทดลองของ Xing et al. (2008) 
ดังนั้นการกําจัดเชื้ออะโกรแบคทีเรียมออกจากแคลลัสออยภายหลังการถายยีนจึงควรใชสารปฏิชีวนะ cefotaxime 
ผสมในอาหารเพาะเลี้ยงใหมีความเขมขนสุดทายเปน 200 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งจะทําใหแคลลัสออยสามารถ
เจริญเติบโตและพัฒนาเปนตนไดตามปกติในขณะที่เชื้ออะโกรแบคทีเรียมถูกกําจัดหมดไป 
 

ผลของความเขมขนของเชื้ออะโกรแบคทีเรียม และระยะเวลาที่ใชในการปลูกเชื้อบนแคลลัสออย 
 เมื่อตรวจสอบการแสดงออกของยีนแบบชั่วคราวดวยวิธ ีGUS histochemical assay โดยพิจารณาจํานวน
ชิ้นแคลลัสที่ติดสีน้ําเงิน พบวา ในแตละทรีทเมนตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยการใชเชื้อไมตองเจือ
จาง รวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 10 นาที ใหเปอรเซ็นตจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงินมากที่สุด คือ 88.33% 
รองลงมา คือ การไมเจือจางเชื้อรวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 40 นาที และการเจือจางเซลลแขวนลอยเชื้อ
ในอัตราสวน 1:10 รวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 30 นาที ซึ่งใหเปอรเซนตจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงิน 81.67% 
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และ 80% ตามลําดับ (ตารางที ่1) เปนไปในทํานองเดียวกับซึ่งการทดลองของ Cheng  et al. (1997) พบวา การใช
เชื้ออะโกรแบคทีเรียมความเขมขนสูง สงผลใหการแสดงออกของยีนแบบชั่วคราวสูงตามไปดวย  

เมื่อพิจารณาระดับคะแนนพื้นที่ติดสีน้ําเงิน พบวา ในแตละวิธีการที่ทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ (ตารางที่1) โดยการเจือจางเซลลแขวนลอยเชื้อในอัตราสวน 1:1 รวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 
10 นาที ใหระดับคะแนนพื้นที่ติดสีน้ําเงินมากที่สุด คือ 1.55 รองลงมา คือ การไมเจือจางเชื้อ รวมกับระยะเวลาใน
การปลูกเชื้อนาน 10 นาที และ การเจือจางเซลลแขวนลอยเชื้อในอัตราสวน 1:10 รวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อ
นาน 30 นาที ใหระดับคะแนนพื้นที่ติดสีน้ําเงินบนแคลลัส 1.43 และ 1.08 ตามลําดับ ซึ่งแมวาการเจือจางเซลล
แขวนลอยเชื้อในอัตราสวน 1:1 รวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 10 นาที จะมีระดับคะแนนพื้นที่ติดสีน้ําเงิน
มากที่สุดแตเมื่อพิจารณารวมกับเปอรเซนตจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงินกลับพบวามีคา 75% ซึ่งนอยกวาวิธีการไมเจือ
จางเชื้อรวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 10 นาที ที่มีจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงินสูงถึง 88.33% ซึ่งผลจาการ
ทดลองนี้ใหผลใกลเคียงกับการทดลองของ Arencibia et al. (1998) ใชเชื้อ A. tumefaciens สายพันธุ EHA101 ที่
มีพลาสมิด pMTCA31G มีความหนาแนน 1.0 x 109 เซลลตอมิลลิลิตร รวมกับระยะเวลาการปลูกเชื้อนาน 10 นาท ี
ในการถายยีนใหกับแคลลัสออยพันธุ Ja 60-5 และการทดลองของ Enríquez-Obregón  et al. (1998) ที่ใชเชื้อ       
A. tumefaciens สายพันธุ C58C1RifR ที่มีพลาสมิด pGV2260 มีคา OD620 ประมาณ 0.6 และปลูกเชื้อนาน        
10 นาที ในการถายยีนใหกับออยพันธุ Ja 60-5 และใกลเคียงกับงานวิจัยของLiu et al. (2003) ที่ใชเชื้อ              
A. tumefaciens สายพันธุ LBA4404 และ AGL1 ที่มีพลาสมิด pCL2, pCL3 และ pCL4   มีคา OD600 = 0.5 
รวมกับการปลูกเชื้อนาน 10 นาที ในการถายยีนใหกับแคลลัสออยพันธุ CP-384 และใหผลใกลเคียงกับงานวิจัยใน
พืชชนิดอื่น เชน Wang et al. (2003) ใชเชื้อ A. tumefaciens สายพันธุ LBA4404 ที่มีพลาสมิด pCAMBIA1300 ที่
มีคา OD600 = 0.5 รวมกับการปลูกเชื้อนาน 10 นาท ีในการถายยีนใหกับใบยาสูบ และงานวิจัยของวิจิตราและคณะ 
(2549) ใชเชื้อ A. tumefaciens สายพันธุ ABI ที่มีพลาสมิด pMON51744 มีคา OD600 = 1 รวมกับการ sonication 
นาน 80 วินาที หรือการ vortex นาน 5 และ 10 นาท ีในการถายยีนใหกับโซมาติคเอมบริโอมะละกอ  
 

   
    0 มิลลิกรัมตอลิตร  100 มิลลิกรัมตอลิตร       200 มิลลิกรัมตอลิตร 

   
300 มิลลิกรัมตอลิตร      400  มิลลิกรัมตอลิตร    500 มิลลิกรัมตอลิตร 

ความเขมขนของสารปฏิชีวนะ: Cefotaxime 

ภาพที่ 1  การเจริญเติบโตของแคลลัสออยพันธุกําแพงแสน 94-13 เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสาร 
ควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร ซูโครส 20 กรัมตอลิตรและน้ํามะพราว 10% โดย
ปริมาตร รวมกับสารปฏิชีวนะ cefotaxime ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ นาน 4 สัปดาห   
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  0 มิลลิกรัมตอลิตร        100 มิลลิกรัมตอลิตร         200 มิลลิกรัมตอลิตร 

   
300 มิลลิกรัมตอลิตร       400 มิลลิกรัมตอลิตร      500 มิลลิกรัมตอลิตร 

ความเขมขนของสารปฏิชีวนะ: Cefotaxime 

ภาพที่ 2  การเจริญเติบโตของแคลลัสออยพันธุกําแพงแสน 94-13 เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เตมิ
ซูโครส 20 กรัมตอลิตรและน้ํามะพราว 10% เพื่อชักนําตน นาน 9 สัปดาห ภายหลังจากเพาะเลี้ยงบน
อาหารแข็งสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-D 3 มิลลิกรัมตอลิตร ซูโครส 20 กรัมตอลิตร
และน้ํามะพราว 10% รวมกับสารปฏิชีวนะ cefotaxime  ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ นาน 4 สัปดาห     
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ตารางที ่1  การตรวจสอบการแสดงออกของยีน gus แบบชั่วคราว (transient expression) โดยวิธ ีGUS 
histochemical assay บนแคลลัสออย พันธุกําแพงแสน 94-13 ที่ไดรับการถายยีนโดยใช                
เชื้ออะโกรแบคทีเรียม สายพันธุ EHA 105 ซึ่งภายในบรรจุพลาสมิด pCAM-EPSPs 1304 
 

ความเขมขนของสาร
แขวนลอยเชื้อ 

ระยะเวลาปลูกเชื้อ 
(นาท)ี 

เปอรเซ็นตจํานวนชิ้นที่ติด 
สีน้ําเงิน 

ระดับคะแนนพื้นที ่
ทีต่ิดสีน้ําเงิน 

1:0 10 88.33  a 1/ 1.43 a 2/ 
 20 70.00 a-e 0.85 a-f 
 30 66.67  a-e 0.96 a-e 
 40 81.67  ab 1.03 a-d 

1:1 10 75.00 a-d 1.55 ab        
 20 66.67 a-e 0.78 a-f 
 30 66.67  a-e 0.91 a-e 
 40 31.67  ef 0.38 efg 

1:10 10 55.00  a-f 0.75 b-g 
 20 55.00 a-f 0.56 c-g 
 30 80.00  abc 1.08 abc 
 40 43.33  b-f 0.48 c-g 

1:20 10 41.67  b-f 0.56 c-g 
 20 46.67  a-f 0.91 a-g 
 30 51.67 a-f 0.51 c-g 
 40 35.00  def 0.40 efg 

1:50 10 38.33  c-f 0.533 c-g 
 20 38.33  c-f 0.46 d-g 
 30 55.00  a-f 0.71 c-g          
 40 36.67  def 0.46 efg           

1:100 10 55.00  a-f 1.00 a-e 
 20 28.33  ef 0.28 fg 
 30 40.00  b-f 0.40 efg 
 40 21.67  f 0.217 g 

 
1/ คาเฉลี่ยตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติตามการวิเคราะหแบบ 

LSD ที ่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
2/คาเฉลี่ยตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกันไมมีความแตกตางกันทางสถิติตามการวิเคราะหแบบ 

LSD ที ่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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สรุปและเสนอแนะ 
 การใชสารปฏิชีวนะ cefotaxime ที่ระดับความเขมขนสูงสุด 500 มิลลิกรัมตอลิตร ไมมีผลดานลบตอการ
เจริญเติบโตของแคลลัสและการพัฒนาของแคลลัสไปเปนตนของออย ดังนั้นจึงสามารถใชสารปฏิชีวนะ 
cefotaxime  ในการกําจัดเชื้ออะโกรแบคทีเรียมภายหลังการถายยีนเขาสูออยได โดยสารปฏิชีวนะ cefotaxime ที่
ความเขมขนตั้งแต 200 มิลลิกรัมตอลิตรขึ้นไป สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรียมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับปจจัยที่เหมาะสมกับการถายยีนโดยอาศัยเชื้ออะโกรแบคทีเรียม พบวา การใชเชื้อที่มีคา      
OD600~ 0.8-1 รวมกับระยะเวลาในการปลูกเชื้อนาน 10 นาที เหมาะสมสําหรับใชในการถายยีนเขาสูออยพันธุ
กําแพงแสน 94-13 โดยใหเปอรเซนตจํานวนชิ้นที่ติดสีน้ําเงินเมื่อตรวจสอบแสดงออกแบบชั่วคราวของยีน gus สูง
ที่สุดถึง 88.33% และมีระดบัคะแนนพื้นที่ติดสีน้ําเงิน 1.43 จากคาคะแนนเต็ม 9 
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