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การชักนําแคลลัสและการเพาะเลีย้ งเซลล์ แขวนลอยของข้ าวเหนียวสายพันธุ์ขาวโป่ งไคร้
Callus Induction and Cell Suspension Cultures of Khao Pong Krai Rice (Oryza sativa L.)
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บทคัดย่ อ
การเพาะเลี ้ยงเมล็ดข้ าวเหนียวสายพันธุ์ขาวโป่ งไคร้ บนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้ มข้ น 0.5 1
3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซูโครส 30 กรัมต่อลิตร พบว่าทุกสูตรอาหารสามารถชักนําให้ เกิดแคลลัสได้ แต่สตู ร
อาหารที่สามารถชักนําให้ เกิดแคลลัสได้ ขนาดใหญ่ที่สดุ คือ 2,4-D ที่ความเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นําแคลลัสย้ าย
มาเพาะเลี ้ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์สตู ร MS ที่เติม 2,4-D 2 มิลลิลิกรัมต่อลิตร แอลโพรลีน1กรัมต่อลิตร เคซีน
ไฮโดรไลเซต 100 มิลลิกรัมต่อลิตรและซูโครส 30 กรัมต่อลิตร เป็ นเวลา 24 วัน พบว่าการศึกษานํา้ หนักสดและ
นํ ้าหนักแห้ งของเซลล์แขวนลอยมีการเจริ ญเติบโตดีที่สดุ วันที่ 21 มีนํ ้าหนักสด 0.8065 และนํ ้าหนักแห้ ง 0.0809 กรัม
ต่อ 10 มิลลิลิตร ศึกษาการมีชีวิตของเซลล์โดยการย้ อมสีฟลูออเรสซีนไดอะซีเตตจะมีการเรื องแสงสีเขียวสําหรั บ
เซลล์มีชีวิต และจะไม่ติดสีสําหรับเซลล์ตาย

ABSTRACT

Mature seeds of Khao Pong Krai Rice (Oryza sativa L.) were cultured on Murashige and Skoog
(MS) medium supplemented with 0.5 1 3 and 5 mg/l 2,4-D and 30 g/l sucrose. Callus formation could
be obtained from all of media tested and the results that the largest callus obtained was MS medium
supplemented with 3 mg/l 2,4-D. Callus were transferred to liquid MS medium supplemented with 2 mg/l
2,4-D, 1 g/l L-proline 100 mg/l casein hydrolysate and 30 g/l sucrose for 24 days.The results, fresh
weight and dry weight of cell suspension with the best growth for 21 days of 0.8065 g/10 ml fresh
weight and 0.0809 g/10 ml dry weight. Study viability of suspension cells were determined by the
method of fluorescein diacetate. Suspension cells green fluorescence for living cells and will not show
for cell death.
Key Words: Rice; suspension cell, growth curve, Callus induction
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คํานํา

ข้ าว (Oryza sativa L.) เป็ นพืชที่อยู่คกู่ บั ประเทศไทยและประเทศแถบเอเชีย สําหรับประเทศไทยถือว่าเป็ น
พืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญที่สดุ เพราะใช้ เป็ นอาหารหลักในการบริ โภค จึงมีความสําคัญที่ต้องปรับปุรงพันธุ์ข้าวให้
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มีคณ
ุ ภาพดี ผลผลิตสูง ต้ านทานต่อโรคแมลงต่างๆ และทนต่อสภาพแวดล้ อม ข้ าวเหนียวสายพันธุ์ขาวโป่ งไคร้ เป็ น
พันธุ์ข้าวไร่ ปลูกได้ ดีในที่สงู มีความไวต่อช่วงแสง ทรงกอตัง้ ลําต้ นค่อนข้ างแข็ง ใบและกาบใบสีเขียว ในปั จจุบัน
งานวิจัยทางด้ านเทคโนโลยี ชีวภาพของข้ าวมีความก้ าวหน้ าเป็ นอย่างมากซึ่งเทคนิ คการเพาะเลีย้ งเนื อ้ เยื่อเป็ น
วิธีการหนึ่งในหลายๆ วิธีที่จะช่วยในการปรั บปรุ งพันธุ์ ดังเช่น งานวิจัยของ Poeaim et al. (1996) รายงานว่า
การศึกษาระยะการเจริ ญเติบโตของเซลล์แขวนลอยของข้ าวสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่เพาะเลี ้ยงในอาหารสูตร
N6 ที่ประกอบด้ วย 2,4-D 2 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยวิธีหานํ ้าหนักสด และนํ ้าหนักแห้ ง พบว่าระยะ log phase อยู่ที่
ช่วงเวลา 6-16 วัน ซึง่ เป็ นช่วงที่เซลล์แขวนลอยเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วเหมาะสําหรับนําเซลล์ไปเลี ้ยงเป็ นต้ นใหม่
และการแยกโพรโทพลาสต์ Ella and Zapata (1993) รายงานเกี่ยวกับการเติมแอล-โพรลีน ในอาหารเพาะเลี ้ยง
เซลล์ แขวนลอยของข้ าวอินดิกา (indica) จะช่วยในการเจริ ญของแคลลัส และเซลล์ ที่เกิ ดใหม่จะหลุดออกจาก
แคลลัสเดิมได้ ง่าย Carsono and Yoshida (2006) ศึกษาการเพาะเลี ้ยงคัพภะแก่ของข้ าวอินโดนีเซีย 15 สายพันธุ์
และสายพันธุ์ญี่ปนุ่ 1 สายพันธุ์ โดยนํามาเพาะเลี ้ยงในอาหารสูตร MS ที่ประกอบด้ วย 2,4-D 2 มิลลิกรัมต่อลิตร
พบว่าการเกิดเป็ นแคลลัสได้ มากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั สายพันธุ์ที่ใช้ ในการทดลองและที่ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ทําให้ เกิ ดรากและยอด อนุรักษ์ และ นิ ต ย์ ศรี (2544) กล่าวว่าการเพาะเลีย้ งคัพ ภะแก่ข องข้ าวสายพัน ธุ์
สุพรรณบุรี 60 ในอาหารเเข็งสูตร NB ที่ประกอบด้ วย 2,4-D 2 มิลลิกรัมต่อลิตรแอล-โพรลีน 1 กรัมต่อลิตรเคซีน
ไฮโดรไลเซต 100 มิลลิกรัมต่อลิตร NAA 0.5 1.0 และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรนํ ้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร
และไฟตาเจล 2.6 กรัมต่อลิตร สามารถชักนําแคลลัสได้ จํานวนมากเลือกแคลลัสที่มีลกั ษณะเกาะกันแน่นย้ ายลง
เลี ้ยงในอาหารเหลวสูตร N 6 ที่ประกอบด้ วย 2,4-D 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แอล-โพรลีน 1 กรัมต่อลิตร เคซีนไฮโดรไล
เซต 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และนํ ้าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร เปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 10-15 วันประมาณ 3-4
เดือนจะได้ เซลล์แขวนลอยที่มีขนาดสมํ่าเสมอสามารถเพิ่มจํานวนได้ มากและรวดเร็ วนําเซลล์แขวนลอยที่เติบโตเป็ น
ไมโครแคลลัสมาเพาะเลี ้ยงในอาหารแข็งสูตร NBR 4 สูตร ที่ประกอบด้ วยแอล-โพรลีน 1 กรัมต่อลิตรเคซีน
ไฮโดรไลเซต 100 มิลลิกรัมต่อลิตร NAA 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร BAP 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นํ ้าตาลซูโครส 20
กรัมต่อลิตร โดยที่สตู รที่ 1 เติมซีเอติน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ไฟทาเจล 2.6 กรัมต่อลิตร สูตรที่ 2 เติมซีเอติน 1
มิลลิกรัมต่อลิตร และ ไฟทาเจล 2.6 กรัมต่อลิตรสูตรที่ 3 เติมซีเอติน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ไฟทาเจล 5.2 กรัม
ต่อลิตร และสูตรที่ 4 เติมซีเอติน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ไฟทาเจล 5.2 กรัมต่อลิตรอาหารทัง้ 4 สูตรสามารถชักนํา
ให้ เกิดเป็ นจุดเขียว และสามารถเจริ ญเป็ นต้ นข้ าวที่สมบูรณ์ได้
จากความสําคัญดังกล่าวคณะผู้ทําวิจยั ได้ ทําการปรับปรุ งหาสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาการ
เพาะเลี ้ยงแคลลัส การเพาะเลี ้ยงเซลล์แขวนลอย เพื่อศึกษากราฟการเจริ ญเติบโตของข้ าวสายพันธุ์ขาวโป่ งไคร้ เพื่อ
จะได้ มีข้อมูลพื ้นฐานที่จะนําไปใช้ ในการปรับปรุ งพันธุ์ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
นําเมล็ดข้ าวเหนียวสายพันธุ์ขาวโป่ งไคร้ ที่มีความสมบูรณ์แกะเปลือกล้ างด้ วยนํ ้าสะอาด แช่ในแอลกอฮอล์
70 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นเวลา 1 นาที จากนันทํ
้ าการฟอกฆ่าเชื ้อด้ วยสารละลายคลอรอกซ์ความเข้ มข้ น 10 เปอร์ เซ็นต์
เป็ นเวลา 30 นาที แล้ วนํามาล้ างด้ วยนํ ้าที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื ้อแล้ ว 2-3 ครัง้ นําเมล็ดที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื ้อแล้ ว ผึ่ง
ให้ แ ห้ ง บนทิ ช ชู่ที่ ผ่ านการนึ่ง ฆ่ าเชื อ้ นํ าไปเพาะเลี ย้ งบนอาหารแข็ ง สัง เคราะห์ สูต ร MS (Murashige and
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Skoog,1962) ที่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช 2,4-D ความเข้ มข้ น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
นํ ้าตาล 30 กรัมต่อลิตร และเจลแลนกัม 2.6 กรัมต่อลิตร เพาะเลี ้ยงในที่มืด อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส บันทึก
ผลการทดลองโดยการนับจํานวนการเกิดแคลลัสในอาหารแต่ละสูตร และลักษณะแคลลัสที่เกิดขึ ้น และวัดค่าเฉลี่ย
ความกว้ าง และยาวของแคลลัสแล้ วนํามาคํานวนเป็ นพืน้ ที่ของแคลลัส จากนัน้ นําแคลลัสที่ได้ มาชัง่ นํ ้าหนักสด
0.15 กรัม มาเพาะเลี ้ยงบนอาหารเหลวสังเคราะห์สตู ร MS ที่เติม 2,4–D ความเข้ มข้ น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แอล-โพ
รลีน 1 กรัมต่อลิตร เคซีนไฮโดรไลเซต 100 มิลลิกรัมต่อลิตรและนํ ้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ปริ มาตรอาหาร 10
มิลลิลิตร บนเครื่ องเขย่าที่มีความเร็ วรอบ 100 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาระยะการ
เจริ ญเติบโตของเซลล์แขวนลอยทุก 3 วันในช่วง 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 และ 30 วัน ตามลําดับ ทําการ
ทดลอง 2 ซํ ้า ในแต่ละช่วงเวลา เมื่อเพาะเลี ้ยงถึงเวลาตามกําหนด นําเซลล์แขวนลอยมาหานํ ้าหนักสดโดยการกรอง
ด้ วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 (ที่ผ่านการอบ 110 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา
1 ชั่วโมง) ด้ วยกรวย
กรองบุชเนอร์ และต่อเครื่ องดูดอากาศเป็ นเวลา 1 นาที ชัง่ นํ ้าหนักสด นําเซลล์มาอบที่ 110 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา
1 ชัว่ โมง ชัง่ หานํ ้าหนักแห้ งและจดบันทึก (อนุรักษ์ , 2550) และการศึกษาการมีชีวิตของเซลล์แขวนลอยโดยย้ อมด้ วย
สีฟลูออเรสซีนไดอะซีเตต (FDA) ความเข้ มข้ น 0.5 เปอร์ เซ็นต์ นําตัวอย่างไปศึกษาด้ วยกล้ องฟลูออเรสเซนต์เซลล์ที่
มีชีวิตจะมีสีเขียวเรื องแสง Rotman and Papermaster (1966)

ผลการทดลองและวิจารณ์

จากการเพาะเมล็ดข้ าวบนอาหารแข็งสังเคราะห์สตู ร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริ ญเติบโตของพืช 2,4-D
ความเข้ มข้ น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าข้ าวสามารถพัฒนาเกิดเป็ นแคลลัสได้ ทุกระดับความ
เข้ มข้ น แคลลัสที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะแข็ง เกาะกันเป็ นก้ อน (compact callus) และแบบเกาะกันอย่างหลวมๆ (friable
callus) มีสีเหลืองอ่อน โดยอาหารสูตรที่เติม 2,4-D ที่ความเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดเป็ นแคลลัสได้ ดีที่สดุ
เกิดเป็ นรากและยอดน้ อยที่สดุ และมีขนาดของแคลลัสใหญ่ที่สุดเท่ากับ 257.21 ตารางมิลลิเมตร เมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยขนาดของแคลลัสจากอาหารทัง้ 4 สูตร ส่วนที่ความเข้ มข้ น 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าแคลลัสที่
เกิดขึ ้นจะกลายเป็ นยอดและรากจํานวนมาก หลังจากเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 6 สัปดาห์ (Table 1) ซึง่ สอดคล้ องกับ
Carsono and Yoshida (2006) และเกิดแคลลัสสีนํ ้าตาลตามที่ Abe and Futsuhara (1991) และ Ogawa et al.
(1999) กล่าวไว้ (Figure 1) จากนัน้ ย้ ายลงไปเพาะเลี ้ยงในอาหารเหลวสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม 2,4-D ความ
เข้ มข้ น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แอล-โพรลีน 1กรัมต่อลิตร เคซีนไฮโดรไลเซต 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และนํ ้าตาลซูโครส
30 กรั มต่อลิตร ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร พบว่าลักษณะของเซลล์แขวนลอยมีสีเหลืองอ่อน และกระจายอยู่ภายใน
อาหารเหลว (Figure 2 A) เซลล์แขวนลอยมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วง 24 วัน ในวันที่ 21 มีนํ ้าหนักสด
และนํ า้ หนักแห้ งสูงสุด 0.8065 กรั มต่อ 10 มิลลิลิตร และ 0.0809 กรั มต่อ 10 มิลลิลิตรของอาหาร ตามลําดับ
(Table 2, Figure 3, Figure 4) เมื่อศึกษาลักษณะของเซลล์แขวนลอยด้ วยกล้ องจุลทรรศน์แบบ Fluorescence
microscope ซึง่ จะทําให้ สามารถตรวจสอบเซลล์แขวนลอยที่มีชีวิตและตายภายในอาหารโดยการย้ อมด้ วยสีฟลูออ
เรสซีนไดอะซีเตต เพื่อให้ เกิดกิจกรรม fluorochomatic ขึ ้นภายในเซลล์ เมื่อส่องดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์ที่ความยาว
คลื่นแสง 440-480 นาโนเมตร จะสังเกตเห็นสีเขียวเรื องแสงกับเซลล์ที่มีชีวิตส่วนเซลล์แขวนลอยที่ตายแล้ วจะไม่
สามารถติดสีได้ (Figure 2 B)
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Figure1 Callus from seed of Khao Pong Krai rice were cultured on solid MS media supplemented with
30 g/l sucrose, 2.6 g/l gellan gum with (A) 0.5 mg/l 2,4-D, (B) 1mg/l 2,4-D, (C) 3 mg/l 2,4-D and
(D) 5 mg/l 2,4-D
Table 1 Effect of callus formation seed of Khao Pong Krai rice which were cultured on solid MS media
supplemented with 0.5, 1, 3 and 5 mg/l 2,4-D 30 g/l sucrose and 2.6 g/l gellan gum for 6
weeks
Concentration of
Number of seed Number of callus
% of callus
size of callus
2,4-D (mg/l)
inoculation
formation
formation
formation (mm2.)
0.5
30
25
83.33
26.31
1
30
26
86.67
37.03
3
30
28
93.33
257.21
5
30
29
96.67
107.18

Figure 2 (A) Cell suspension of Khao Pong Krai rice were cultured on liquid MS media supplemented
with 2 mg/l 2,4-D, 1 g/l L-proline, 100 mg/l casein hydrolysate and 30 g/l sucrose. (B) Viability
of suspension cells was determined by fluorescein diacetate
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Table 2 The measurement of fresh and dry weight for suspension of Khao Pong Krai rice in liquid MS
medium supplemented with 2 mg/l 2,4-D, 1 g/l L-proline, 100 mg/l casein hydrolysate and 30
g/l sucrose for 24 days
Fresh Weight
Dry Weight
Days
(g/10ml)
(g/10ml)
0

0.1751

0.0192

3

0.2010

0.0332

6

0.3448

0.0385

9

0.4013

0.0403

12

0.4706

0.0546

15

0.5825

0.0565

18

0.8479

0.0640

21

0.8065

0.0809

24

0.3544

0.0693

Fresh weight cell (g/10 ml)

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

3

6

9

12

15

18

21

24

Time in culture (days)

Figure 4 Growth rate of fresh weight cell for suspension of Khao Pong Krai rice in liquid MS medium
supplemented with 2 mg/l 2,4-D, 1 g/l L-proline, 100 mg/l casein hydrolysate and 30 g/l
sucrose for 24 days
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0.09

Dry weight cell (g/10 ml)

0.08
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0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
0
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9

12

15

18

21

24

Time in culture (days)

Figure 5 Growth rate of dry weight cell for suspension of Khao Pong Krai rice in liquid MS medium
supplemented with 2 mg/l 2,4-D, 1 g/l L-proline, 100 mg/l casein hydrolysate and 30 g/l
sucrose for 24 days

สรุ ป

จากการนําข้ าวเหนียวสายพันธุ์ขาวโป่ งไคร้ มาเพาะเลีย้ งบนอาหาแข็งสังเคราะห์ รสูตร MS ที่เติมสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโต 2,4-D ความเข้ มข้ น 0.5 1 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ข้ าวเหนียวสายพันธุ์ขาว
โป่ งไคร้ สามารถพัฒนาเกิดเป็ นแคลลัสได้ ทกุ สูตรอาหาร แต่อาหารสูตรที่สามารถชักนําให้ เกิดแคลลัสได้ ขนาดใหญ่
ที่สุด ซึง่ ได้ จากการคํานวนค่าเฉลี่ยขนาดของแคลลัสที่ได้ เท่ากับ 257.21 ตารางมิลลิเมตร คือ สูตรอาหารที่เติม
2,4-D ที่ความเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร การเพาะเลี ้ยงเซลล์แขวนลอยของข้ าวเหนียวสายพันธุ์ขาวโป่ งไคร้ ใน
อาหารเหลวสังเคราะห์สตู ร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้ มข้ น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร แอล-โพรลีน 1 กรัมต่อลิตร เคซีน
ไฮโดรไลเซต 100 มิลลิกรัมต่อลิตร และนํ ้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร พบว่าค่านํ ้าหนักสด
และค่านํา้ หนักแห้ งสูงสุดที่คือ 0.8065 และ 0.0809 กรัมต่อ 10 มิลลิลิตร ตามลําดับ และเซลล์แขวนลอยมีการ
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วในช่วง 9-18 วัน การศึกษาความมีชีวิตของเซลล์แขวนลอยโดยการย้ อมสีด้วยฟลูออเรส
ซีนไดอะซิเตตส่องดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์แบบ Fluorescence microscope เซลล์ที่มีชีวิตจะปรากฏสีเขียวเรื อง
แสง ส่วนเซลล์ที่ตายแล้ วจะไม่มีการเรื องแสงสีเขียว จากข้ อมูลที่ได้ สามารถนําเซลล์แขวนลอยไปใช้ ประโยชน์ต่างๆ
เช่น แยกโพโทพลาสต์ การนําเชลล์แขวนลอยไปเพาะเลี ้ยงเป็ นต้ นใหม่ และสามารถนําเซลล์แขวนลอยไปใช้ ในการ
ถ่ายยีนได้
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