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บทคัดย่ อ
การฟอกฆ่าเชือ้ ข้ าวหอมมะลิ 105 ที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้ ว โดยแช่ในสารละลายคลอร็ อกซ์ความ
เข้ มข้ น 15%(v/v) และ 7.5%(v/v) นาน 10 และ 5 นาที ตามลําดับ เก็บไว้ ในที่มืด 2 วัน แล้ วนํามาเพาะเลี ้ยงในอาหาร
สูตร MS พบว่า มีเปอร์ เซ็นต์การงอกเป็ นต้ นกล้ า 81.2% และเปอร์ เซ็นต์การปนเปื อ้ นเชื ้อ 14.5% เมื่อนําต้ นกล้ าข้ าว
หอมมะลิ 105 อายุ 3 สัปดาห์ มาตัดยอดยาวประมาณ 0.3 ซม. ลงเพาะเลี ้ยงในอาหารสูตร MS ที่มีสารควบคุมการ
เจริ ญเติบโต TDZ ความเข้ มข้ น 0 1 2 และ 3 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซานความเข้ มข้ น 0 10 20 และ 30 มก./ล.
เพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 1.5 เดือน พบว่าสูตรอาหาร MS ที่มี TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซาน 20 มก./ล. สามารถชักนําให้
เกิดการแตกกอดีที่สดุ เฉลี่ย 8.83 ต้ น/กอ และการทดลองที่เติม TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซานความเข้ มข้ น 0 หรื อ
20 มก./ล. ร่ วมกับ glutamine ความเข้ มข้ น 0 หรื อ 2.92 ก./ล. พบว่า TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซาน 20 มก./ล. และ
glutamine 2.92 ก./ล. สามารถชักนําให้ ต้นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 แตกกอดีที่สดุ 4.20 ต้ น/กอ จากนันนํ
้ าต้ นกล้ าที่
ได้ มาชักนําให้ ออกรากในสูตรอาหาร MS ที่ไม่เติมฮอร์ โมนมีการเกิดราก 100% และเมื่อย้ ายปลูกลงกระถางมีอตั รา
การรอดชีวิต 100% สําหรับการทดลองชักนําให้ เกิดแคลลัสจากยอดของต้ นกล้ าข้ าวที่เพาะเลี ้ยงในสภาพปลอดเชื ้อใน
อาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D 1 2 และ 3 มก./ล. ร่ วมกับ proline 0 หรื อ 1 ก./ล.พบว่า มีการเกิดแคลลัสสีเหลืองเกาะกัน
แน่น โดยอาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D 3 มก./ล. ชักนําให้ เกิดแคลลัสได้ ดีที่สดุ

ABSTRACT
Dehull of KDML 105 seeds were surface steilized by soaking in 15 and 7.5% (v/v) of
commercial bleach (Chlorox®) for 10 and 5 minutes, respectively. Seeds were incubated for 2 days
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in the dark and then we transferred to MS basal medium. It was found that the germination percentage
was 81.2% with 14.5% contamination. The 0.3 cm shoot length of 3 weeks old seedlings were cut and
cultured on MS medium containing TDZ at the concentration of 0, 1, 2 and 3 mg/L incorporate with 0, 10,
20 and 30 mg/L of chitosan. After 1.5 months of culture, the results showed that MS medium containing 2
mg/L TDZ and 20 mg/L chitosan gave the highest average number of tiller per plant of 8.83.The medium
containing 2 mg/L TDZ in combination with 0 or 20 mg/L chitosan and 0 or 2.92 g/L glutamine were also
tested. The results showed that the medium containing 2 mg/L TDZ and 20 mg/L chitisan and 2.92 g/L
glutamine induced the highest average number of tiller per plant of 4.20. One hundred percent of root
induction was obtained when the seedlings were transferred to MS hormone-free medium. All plantlets
survived when they were transferred to pots. Callus induction from shoots of in vitro cultured seedling
were tried on MS medium containing 1, 2 and 3 mg/L 2,4-D and 0 and 1 g/L proline. The results showed
that MS medium containing 3 mg/L 2,4-D was the best for inducing yellowish compact callus.
Key words: shoot tip, tissue culture , rice (KDML105). growth regulators, chitosan, vitamine
e-mail address: rdisrj@ku.ac.th

คํานํา
ข้ าวนอกจากจะเป็ นอาหารหลักของคนไทยแล้ วยังเป็ นสินค้ าส่งออกทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศ
จากข้ อมูล ปี 2552 ประเทศไทยส่งออกข้ าว 8.5 ล้ านตันมูลค่า 4,650 ล้ านดอลลาร์ ( ศูนย์วิจยั กสิกร, 2555) แต่ก็ยงั
พบปั ญหาชาวนาขาดทุนจากการปลูกข้ าวทุกปี อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงให้ การสนับสนุนงานวิจยั เพื่อพัฒนาสายพันธุ์
ข้ าว โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่มีผลผลิตและคุณภาพสูงสามารถปลูกในพืน้ ที่ปลูกต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ร่ วมด้ วยการใช้
เทคโนโลยีและระบบการจัดการที่ดีและเหมาะสม ในการปรับปรุ งพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพเข้ าช่วย
นัน้ การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อข้ าวเป็ นเทคนิคพื ้นฐานที่จําเป็ นอย่างยิ่ง การเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อข้ าวให้ ประสบความสําเร็ จ
นอกจากจะขึ น้ อยู่ กับ สูต รอาหารพื น้ ฐานที่ เ หมาะสมแล้ ว ยัง ขึ น้ อยู่ กั บ ชนิ ด และความเข้ ม ข้ น ของสารเร่ ง การ
เจริ ญเติบโต และอาจมีการใช้ สารกระตุ้นชนิดต่าง ๆ เข้ าร่ วมด้ วย จากรายงานของ Chandrkrachang (2002) กล่าว
ว่า สารไคโตซานเป็ นสารโพลิ เ มอร์ ธ รรมชาติ ส กัด ได้ จ ากเปลื อ กกุ้ ง กระดองปู และแกนหมึก ช่ วยกระตุ้น การ
เจริ ญเติบโตของราก และยังพบว่าสารไคโตซานสามารถกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของพืช ใช้ เคลือบเมล็ดพืช ใบไม้
ผลไม้ และพืชผักส่งออก และสามารถกระตุ้นให้ พืชต้ านทานเชื ้อราและไวรัสได้ Nge et al. (2006) เพาะเลี ้ยงโปรโต
คอร์ ม กล้ ว ยไม้ โ ดยการเติม สารไคโตซานที ่ส กัด จากเปลือ กกุ้ ง ความเข้ ม ข้ น 10-15 ppm มีผ ลกระตุ้ น การ
เจริ ญ เติบ โตของโปรโตคอร์ มกล้ วยไม้ ไ ด้ ดี นอกจากนีย้ ัง ช่วยกระตุ้นการสร้ างคลอโรฟิ ลล์ทําให้ ใบพืชมีสีเขียว พืช
แข็งแรง โตไว (ธนาชัย, 2555) ซึง่ เทคนิคที่ศกึ ษาจะสามารถนําไปพัฒนางานวิจยั ด้ านการปรับปรุ งพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
105 ให้ มีคณ
ุ สมบัติและคุณภาพสูงขึ ้น เช่น พันธุ์ข้าวที่มีการสร้ างสารอาหารที่มีประโยชน์หรื อพันธุ์ข้าวทนเค็มหรื อทน
แล้ ง เป็ นต้ น ดังนันโครงการวิ
้
จยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเจริ ญเติบโตของข้ าวหอมมะลิ
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105 ในสภาพปลอดเชื อ้ โดยเฉพาะการใช้ สารไคโตซานร่ วมกับ สารเร่ งการเจริ ญ เติบโต TDZ และกรดอะมิโน
glutamine เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสม สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อข้ าวหอมมะลิ 105 ให้
สามารถผลิตต้ นกล้ าที่แข็งแรงมีคณ
ุ ภาพและขนาดสมํ่าเสมอ

อุปกรณ์ และวิธีการ

1. ศึกษาเทคนิคการฟอกฆ่ าเชือ้ ข้ าวหอมมะลิ 105
นําเมล็ดข้ าวหอมมะลิ 105 มาแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก แล้ วห่อเมล็ดด้ วยผ้ าขาวบางก่อนนํามาฟอกฆ่าเชื ้อที่
ผิวด้ วยสารละลายคลอร็ อกซ์ความเข้ มข้ น 15%(v/v) และ 7.5%(v/v) ที่เติมสารจับใบ (tween 20) แช่นานประมาณ
10 นาที และ 5 นาที ตามลําดับ จากนันล้
้ างคลอร็ อกซ์ออกด้ วยนํ ้ากลัน่ ที่ฆ่าเชื ้อแล้ ว 2 ครัง้ เมื่อฟอกฆ่าเชื ้อที่ผิวแล้ ว
เก็บเมล็ดข้ าวหอมมะลิ 105 ที่ห่อด้ วยผ้ าขาวบางไว้ ในขวดปิ ดฝาที่นึ่งฆ่าเชื ้อแล้ วในที่มืดเป็ นเวลา 2 วัน จากนันนํ
้ ามา
เพาะเลี ้ยงในอาหารสูตร MS (1962) วางไว้ ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ 28ºซ ในที่มืดเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ แล้ วจึงย้ ายมาไว้
ในที่มีแสงความเข้ ม 16 µmol m-2 S-1 นาน 2 สัปดาห์ เพื่อศึกษาการงอกของเมล็ดและการเจริ ญของต้ นกล้ าหลังจาก
เพาะเลี ้ยงในอาหารเป็ นเวลา 3 สัปดาห์
2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแตกกอของข้ าวหอมมะลิ 105
2.1 ศึกษาผลของ TDZ และไคโตซานที่มีต่อการแตกกอในสภาพปลอดเชือ้
นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 ที่ได้ จากการทดลองที่ 1 มาตัดยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลี ้ยง
ในอาหารสูตร MS ที่มี TDZ ความเข้ มข้ น 0 1 2 และ 3 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซานความเข้ มข้ น 0 10 20 และ 30
มก./ล. เติมนํ ้าตาล 30 กรัม เป็ นเวลา 1.5 เดือน วางไว้ ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ 28ºซ มีแสงความเข้ ม 16 µmol m-2 S-1
วางแผนทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยมีการทดลองทังหมด
้
16 สูตรอาหาร ทําการ
ทดลอง 3 ซํ ้า ซํ ้าละ 3 ยอด
2.2 ศึกษาผลของ TDZ ไคโตซาน และกรดอะมิโน glutamine ที่มีต่อการแตกกอในสภาพปลอดเชือ้
นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองที่ 1 มาตัดยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลี ้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่มี TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซานความเข้ มข้ น 0 หรื อ 20 มก./ล. (จากการทดลองที่ 2) ร่ วมกับ
glutamine ความเข้ มข้ น 0 และ 2.92 ก./ล. เติมนํา้ ตาล 30 กรั ม เพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 1 เดือน วางไว้ ที่ห้องควบคุม
อุณหภูมิ 28ºซ มีแสงความเข้ ม 16 µmol m-2 S-1 วางแผนทดลองแบบ CRD โดยมีการทดลองทังหมด
้
4 สูตรอาหาร
ทําการทดลอง 5 ซํ ้า ซํ ้าละ 3 ยอด
3. ศึกษาผลของ 2,4-D และ proline ที่มีต่อการชักนําให้ เกิดแคลลัสจากยอดข้ าวหอมมะลิ 105
นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองที่ 1 มาตัดยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลี ้ยงใน
อาหารสูตร MS และ MS ที่เติม 2,4-D ความเข้ มข้ น 1 2 และ 3 มก./ล. ร่ วมกับ proline ความเข้ มข้ น 0 1 ก./ล. เติม
นํ ้าตาล 30 กรัม เป็ นเวลา 2 เดือน วางไว้ ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ 28ºซ ในสภาพมืด วางแผนทดลองแบบ CRD โดยมี
การทดลองทังหมด
้
7 สูตรอาหาร ทําการทดลอง 4 ซํ ้า ซํ ้าละ 3 ยอด
4. การชักนําให้ เกิดรากจากต้ นข้ าวหอมมะลิ 105 ที่ได้ จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อและการย้ ายปลูก
2191

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 ที่ ได้ จากการทดลองที่ 2.2 ย้ ายมาลงในอาหารสูตร MS ที่ ไม่เติมสารเร่ งการ
เจริ ญเติบโต ชักนําให้ เกิดรากมากพอที่จะย้ ายปลูกในโรงเรื อน โดยชักนํารากในอาหารดังกล่าว 1 เดือน นําต้ นกล้ าที่
ชักนํารากได้ ย้ายปลูกในสภาพโรงเรื อนที่มีความเข้ มแสง 31 µmol m-2 S-1อุณหภูมิ 32-35ºซ เพื่อศึกษาอัตราการรอด
ชีวิต

ผลการทดลองและวิจารณ์

1. ศึกษาเทคนิคการฟอกฆ่ าเชือ้ เมล็ดข้ าวหอมมะลิ 105
หลังจากแกะเปลือกหุ้มเมล็ดข้ าวหอมมะลิ 105 และฟอกฆ่าเชื ้อที่ผิวโดยใช้ สารละลายคลอร็ อกซ์ความเข้ มข้ น
15%(v/v) และ 7.5%(v/v) ที่เติมสารจับใบ (tween 20) เป็ นเวลาประมาณ 10 นาที และ 5 นาที ตามลําดับ และเก็บ
ไว้ ในที่มืดเป็ นเวลา 2 วัน ในขวดที่นึ่งฆ่าเชือ้ แล้ ว พบการเกิดจุดกําเนิดยอดที่เมล็ดข้ าว จากนัน้ นํามาเพาะเลี ้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารเร่ งการเจริ ญเติบโตนาน 3 สัปดาห์ พบว่าเมล็ดข้ าวหอมมะลิ 105 มีเปอร์ เซ็นต์การงอก
81.2% และเปอร์ เซ็นต์การปนเปื ้อนเชือ้ 14.5% สอดคล้ องกับงานวิจัยของรงรองและคณะ (2553) ที่ ได้ นําเมล็ด
ธัญ พื ช 3 ชนิ ด คื อ ข้ า วหอมมะลิ 105 ข้ า วสาลี พัน ธุ์ อิน ทรี 1 และข้ า วสาลี พัน ธุ์ ก ารค้ า มาฟอกฆ่ า เชื อ้ โดยใช้
สารละลายคลอร็ อกซ์ความเข้ มข้ น 20%(v/v) และ 10%(v/v) พบว่า ข้ าวหอมมะลิ 105 มีเปอร์ เซ็นต์การงอกเป็ นต้ น
กล้ าสูงสุดเท่ากับ 98.26%
2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแตกกอของข้ าวหอมมะลิ 105
2.1 ศึกษาผลของ TDZ และไคโตซานที่มีต่อการแตกกอในสภาพปลอดเชือ้
นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 ที่ได้ จากการทดลองที่ 1 มาตัดยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํามาเพาะเลี ้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่มี TDZ ความเข้ มข้ น 0 1 2 และ 3 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซานความเข้ มข้ น 0 10 20 และ 30
มก./ล. เติมนํ ้าตาล 30 กรัม เป็ นเวลา 1.5 เดือน พบว่า ในอาหารทุกสูตรส่วนยอดของข้ าวหอมมะลิ 105 มีการยืดตัว
และแตกกอเพิ่มเกิดเป็ นกระจุกต้ นกล้ าเล็ก ๆ สามารถแตกกอได้ เฉลี่ยตังแต่
้ 1.16-8.83 ต้ น/กอ โดยเฉพาะสูตรอาหาร
ที่มี TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซาน 20 มก./ล. ให้ จํานวนยอดเฉลี่ยสูงสุด 8.83 ต้ น/กอ รงรอง และคณะ (2555)
กล่าวว่า การนําเมล็ดข้ าวหอมมะลิ 105 มาเพาะเลี ้ยงสูตรอาหาร MS ที่เติม TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับสารไคโตซาน 5
มก./ล. เกิดต้ นเฉลี่ย 11.14 ต้ น/เมล็ด ลักษณะของต้ นกล้ ามีสีเขียวเข้ ม ในการทดลองนี ้อาหารสูตร MS ที่เติมไคโต
ซานความเข้ มข้ น 10 20 และ 30 มก./ล. โดยไม่เติมสารเร่ งการเจริ ญเติบโต ทําให้ ข้าวมีลําต้ นใหญ่ ยืด มีการแตกกอ
น้ อยเฉลี่ยตังแต่
้ 1.16-2.5 ต้ น/กอ และแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับสูตรที่มีการเติม TDZ ทัง้ 3
ความเข้ มข้ น (Table 1) การใช้ สาร TDZ ความเข้ มข้ น 1-2 มก./ล. สามารถชักนําให้ เกิดการแตกกอเพิ่มมากขึ ้น เมื่อ
เติมไคโตซานความเข้ มข้ น 10 และ 20 มก./ล. มีแนวโน้ มชักนําให้ ต้นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 มีสีเขียวเข้ ม แข็งแรง และ
แตกกอเพิ่มขึ ้นกว่าการที่ใช้ TDZ เพียงอย่างเดียว แต่เมื่อเพิ่มไคโตซาน 30 มก./ล. ร่ วมกับสารเร่ งการเจริ ญเติบโตกลับ
ทําให้ ต้นข้ าวเหี่ยวเฉา และการแตกกอลดลง (Figure 1) ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ Nge et al. (2006) ที่พบว่า
ความเข้ มข้ นของสารไคโตซานสกัดจากเปลือกกุ้ง ประมาณ 10-15 มก./ล มีผลกระตุ้นการเจริ ญเติบโตของโปรโต
คอร์ มกล้ วยไม้ ได้ ดี
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Table 1 Shoot initiation of KDML105 cultured on MS medium supplemented with TDZ 0, 1, 2 and 3 mg/L
and chitosan (0 - 30 mg/L) for 1.5 months.
Chitosan
Average number of shoot initiation*
TDZ

0 mg/L
1 mg/L
2 mg/L
3 mg/L

0 mg/L
1.16d
4.16c
7a
5.16b

10 mg/L
1.6b
6.33a
6.5a
6.33a

20 mg/L
2.16b
7.33a
8.83a
7.5a

30 mg/L
2.5b
4.83a
5a
5.66a

*Means in the same column with different letter are signiticantly different at the 95% level by DMRT

Figure 1 Shoot initiation of KDML105 cultured on MS medium supplemented with TDZ 0,1, 2 and 3 mg/L
and chitosan (0 - 30 mg/l ) for 1.5 months
2.2 ศึกษาผลของ TDZ ไคโตซาน และกรดอะมิโน glutamine ที่มีต่อการแตกกอในสภาพปลอดเชือ้
นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองที่ 1 มาตัดยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลี ้ยงใน
อาหารสูตร MS ที่มี TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซานความเข้ มข้ น 0 หรื อ 20 มก./ล. และ glutamine ความเข้ มข้ น 0
หรื อ 2.92 ก./ล. เติมนํ ้าตาล 30 กรัม เป็ นเวลา 1 เดือน พบว่า ยอดของข้ าวหอมมะลิ 105 มีการแตกกอเป็ นกระจุกต้ น
กล้ าเล็ก ๆ ในทุกสูตรอาหาร สูตรอาหาร MS ที่มีไคโตซานความเข้ มข้ น 20 มก./ล. และ glutamine ความเข้ มข้ น
2.92 ก./ล. แตกกอเฉลี่ยสูงสุด 4.20 ต้ น/กอ ถวัลย์ศกั ดิ์ และคณะ (2551) ได้ นําแคลลัสที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นเอม
บริ โอเจนนิคแคลลัสของต้ นทานตะวันพันธุ์กวางสีมาเพาะเลี ้ยงในอาหารสูตร MS และ MS ที่เติม glutamine 5 มก./ล.
พบว่า MS ที่เติม glutamine 5 มก./ล.สามารถเพิ่มปริ มาณเอมบริ โอเจนนิคแคลลัสได้ ดีในสภาพที่มีแสง แสดงให้ เห็น
ว่า glutamine มีสว่ นช่วยกระตุ้นให้ การเจริ ญเติบโตของเนื ้อเยื่อพืชบางชนิดที่เพาะเลี ้ยงดีขึ ้น ส่วนสูตรอาหาร MS ที่มี
ไคโตซานความเข้ มข้ น 20 มก./ล.แตกกอเฉลี่ย 4.13 ต้ น/กอ และสูตรที่เติม glutamine ความเข้ มข้ น 0, 2.92 ก./ล.
แตกกอเฉลี่ย 3.50 และ 3.73 ต้ น/กอ ตามลําดับ (Table 2) การใช้ ไคโตซานร่ วมกับ glutamine หรื อใช้ สารชนิดใดตัว
หนึ่งเติมลงในอาหารเพาเลี ้ยง สามารถช่วยให้ ใบข้ าวมีสีเขียวเข้ มขึน้ อาจมีแนวโน้ มช่วยกระตุ้นการแตกหน่อ และ
ความแข็งแรงของต้ นข้ าวหอมมะลิ 105 มากกว่าการใช้ สารควบคุมการเจริ ญเติบโตเพียงอย่างเดียว (Figure 2)
อย่างไรก็ตามพืชแต่ละชนิดมีความต้ องการ วิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน แตกต่างกันออกไปขึน้ อยู่กับพืชแต่ละ
ชนิด
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Table 2 Shoot initiation of KDML 105 cultured on MS medium containing 2 mg/L TDZ and combination of
chitosan (0 - 20 mg/L) and glutamine (0 and 2.92 g/L) for 1 month
Media
1. TDZ 2 mg/L+ chitosan 0 mg/L + glutamine 0 g/L (TG4)
2. TDZ 2 mg/L+ chitosan 0 mg/L + glutamine 2.92 g/L (TG3)
3. TDZ 2 mg/L+ chitosan 20 mg/L + glutamine 0 g/L (TG1)
4. TDZ 2 mg/L+ chitosan 20 mg/L + glutamine 2.92 g/L (TG2)

No. of averaged shoot initiation *
3.50b
3.73ab
4.13a
4.20a

* Means in the same column with different letter are signiticantly different at the 95% level by DMRT

Ch 20
Gm 0

20
2.92

0
2.92

0
0

Figure 2 Shoot initiation of KDML105 cultured on MS medium with TDZ 2 mg/L and combination of
chitosan (0, 20 mg/L) and glutamine (0 and 2.92 g/L) for 1 month
3. ศึกษาผลของ 2,4-D และ proline ที่มีต่อการชักนําให้ เกิดแคลลัสจากยอดข้ าวหอมมะลิ 105
นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองที่ 1 มาตัดยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลี ้ยงใน
อาหารสูตร MS และ MS ที่มี 2,4-D ความเข้ มข้ น 1 2 และ 3 มก./ล. ร่ วมกับ proline เข้ มข้ น 0 และ 1 ก./ล. เติม
นํ ้าตาล 30 กรั ม วางไว้ ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ 28ºซ ในสภาพมืด เป็ นเวลา 1-2 เดือน พบว่า ยอดข้ าวเกิดเป็ นยอดสี
ขาวหลังจากเพาะเลี ้ยงเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ บริ เวณโคนของต้ นอ่อนมีการพัฒนาเป็ นแคลลัสในอาหารที่มี 2,4-D ความ
เข้ ม ข้ น 1 2 และ 3 มก./ล. แคลลัสที่ ได้ มีลัก ษณะสีเหลืองเกาะกันแน่น โดยสูต รอาหารที่ มี 2,4-D 3 มก./ล. ให้
เปอร์ เซ็นต์การเกิดแคลลัสสูงสุด 58.3% (Table 3) จากการทดลองของ รงรอง และคณะ (2553) พบว่า ปลายยอด
ของอ้ อยพันธุ์ KPS 00 -105 , KPS 01-1-25 และ KPS 00 -148 มีการพัฒนาเกิดแคลลัสที่มีลกั ษณะสีขาวอมเหลือง
ในอาหารสูตร MS ที่มี 2,4-D 3 มก./ล และนํ ้ามะพร้ าว 10% ส่วนการทดลองในครัง้ นี ้อาหารที่มี 2,4-D ความเข้ มข้ น 1
และ 2 มก./ล. ร่ วมกับ proline 1 ก./ล. ลักษณะแคลลัสที่ได้ เป็ นสีเหลืองเกาะกันหลวม ๆ ส่วนอาหารที่เติม 2,4-D 3
มก./ล. ร่ วมกับ proline 1 ก./ล. แคลลัสที่ได้ จะเปลี่ยนเป็ นมีสีขาวปนนํ ้าตาลและตายในที่สดุ (Figure 3)
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Table 3 Callus initiation of KDML 105 cultured on MS medium containing 1, 2 and 3 mg/L 2,4-D and
combination of proline (0 ,1 g/L) for 2 months
Media
% callus initiation
Callus size (cm.)
MS
MS+2,4-D 1 mg/L
MS+2,4-D 2 mg/L
MS+2,4-D 3 mg/L
MS+2,4-D 1 mg/L+ proline 1 g/L
MS+2,4-D 2 mg/L+ proline 1 g/L
MS+2,4-D 3 mg/L+ proline 1 g/L

0d
41.6ab
50ab
58.3a
50ab
50ab
25c

0
1
0.66
0.7
0.86
1.08
0.3

* Means in the same column with different letter are signiticantly different at the 95% level by DMRT

a

b

Figure 3 Callus initiation of KDML105 cultured on MS medium containing 2,4-D 1, 2 and 3 mg/L and
combination of proline 0 g/L (a) and 1 g/L (b) for 2 months
4. การชักนําให้ เกิดรากจากต้ นข้ าวหอมมะลิ 105 ที่ได้ จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อและการย้ ายปลูก
นําต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 ทัง้ หมดที่ได้ จากการทดลองที่ 2.2 มาเพาะเลี ้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม
นํ ้าตาล 30 ก./ล. ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริ ญเติบโต เป็ นเวลา 1 เดือน พบว่า ต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิ 105 เกิดราก
ได้ 100% ลักษณะรากเป็ นรากฝอยสีขาวยาวจํานวนมาก และเมื่อนําต้ นกล้ าที่ชกั นําให้ เกิดรากเหล่านันย้
้ ายปลูกใน
สภาพโรงเรื อนเพื่อศึกษาอัตราการรอดชีวิตเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่า ต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิที่ได้ จากทุกสูตรอาหารมี
อัตราการรอดชีวิต 100% จากงานทดลองของ รงรองและคณะ (2553) ได้ เพาะเลี ้ยงต้ นกล้ าขาวหอมมะลิในอาหาร
สูตร MS และนํามาย้ ายปลูกลงในอาหารเหลวสูตร MS และ Hoakland พบว่า ต้ นกล้ าข้ าวหอมมะลิมีสีเขียวและ
เจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพโรงเรื อนทัง้ 2 สูตรอาหาร
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สรุ ป
การฟอกฆ่าเชื ้อข้ าวหอมมะลิ 105 โดยใช้ สารละลายคลอร็ อกซ์ที่มีความเข้ มข้ น 15%(v/v) และ 7.5%(v/v)
นาน 10 และ 5 นาที ตามลําดับเก็บไว้ ในที่มืด 2 วัน นํามาเพาะเลี ้ยงในอาหารสูตร MS มีเปอร์ เซ็นต์การงอก 81.2%
และเปอร์ เซ็น ต์ ก ารปนเปื ้อ นเชื อ้ 14.5% เมื่ อนํ าต้ น กล้ าอายุ 3 สัป ดาห์ มาตัด ยอดยาวประมาณ 0.3 ซม. แล้ ว
เพาะเลี ้ยงในสูตรอาหารเพื่อชักนําให้ เกิดต้ น พบว่า สูตรอาหาร MS ที่มี TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซาน 20 มก./ล. มี
การแตกกอดีที่สดุ เฉลี่ย 8.83 ต้ น/กอ ส่วนการใช้ TDZ 2 มก./ล. ร่ วมกับไคโตซาน 20 มก./ล. และ glutamine 2.92
ก./ล.เป็ นเวลา 1 เดือน มีการแตกกอดีที่สุด 4.20 ต้ น/กอ ต้ นกล้ าเหล่านีส้ ามารถออกรากได้ ดีในสูตรอาหาร MS ที่
ปราศจากสารเร่ งการเจริ ญเติบโต และเมื่อย้ ายปลูกมีอตั ราการรอดชีวิต 100% สําหรับสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการ
ชักนําให้ เกิดแคลลัสลักษณะสีเหลืองเกาะกันแน่นจากส่วนยอดของต้ นกล้ าคือ สูตร MS ที่เติม 2,4-D 3 มก./ล.
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