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บทคัดย่อ 

การฟอกฆ่าเชือ้ข้าวหอมมะลิ 105 ท่ีแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้ว โดยแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์ความ

เข้มข้น 15%(v/v) และ 7.5%(v/v) นาน 10 และ 5 นาที ตามลําดบั เก็บไว้ในท่ีมืด 2 วนั แล้วนํามาเพาะเลีย้งในอาหาร

สตูร MS พบว่า มีเปอร์เซ็นต์การงอกเป็นต้นกล้า 81.2% และเปอร์เซ็นต์การปนเปือ้นเชือ้ 14.5% เม่ือนําต้นกล้าข้าว

หอมมะลิ 105 อายุ 3 สปัดาห์ มาตดัยอดยาวประมาณ 0.3 ซม. ลงเพาะเลีย้งในอาหารสตูร MS ท่ีมีสารควบคมุการ

เจริญเติบโต TDZ ความเข้มข้น 0 1 2 และ 3 มก./ล. ร่วมกับไคโตซานความเข้มข้น 0 10  20 และ 30 มก./ล.

เพาะเลีย้งเป็นเวลา 1.5 เดือน พบวา่สตูรอาหาร MS ท่ีมี TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซาน 20 มก./ล. สามารถชกันําให้

เกิดการแตกกอดีท่ีสดุเฉลี่ย 8.83 ต้น/กอ และการทดลองท่ีเติม TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซานความเข้มข้น 0 หรือ 

20 มก./ล. ร่วมกบั glutamine ความเข้มข้น 0 หรือ 2.92 ก./ล. พบวา่ TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซาน 20 มก./ล. และ 

glutamine 2.92 ก./ล. สามารถชกันําให้ต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 แตกกอดีท่ีสดุ 4.20 ต้น/กอ จากนัน้นําต้นกล้าท่ี

ได้มาชกันําให้ออกรากในสตูรอาหาร MS ท่ีไม่เติมฮอร์โมนมีการเกิดราก 100% และเม่ือย้ายปลกูลงกระถางมีอตัรา

การรอดชีวิต 100% สําหรับการทดลองชกันําให้เกิดแคลลสัจากยอดของต้นกล้าข้าวท่ีเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชือ้ใน

อาหารสตูร MS ท่ีมี 2,4-D 1  2 และ 3 มก./ล. ร่วมกบั proline 0 หรือ 1 ก./ล.พบวา่ มีการเกิดแคลลสัสีเหลืองเกาะกนั

แน่น โดยอาหารสตูร MS ท่ีมี 2,4-D 3 มก./ล. ชกันําให้เกิดแคลลสัได้ดีท่ีสดุ  

 

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. 1Seeds 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 
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คาํนํา 

                  ข้าวนอกจากจะเป็นอาหารหลกัของคนไทยแล้วยงัเป็นสินค้าส่งออกทางการเกษตรท่ีสําคญัของประเทศ  

จากข้อมลู ปี 2552 ประเทศไทยส่งออกข้าว 8.5 ล้านตนัมลูค่า 4,650 ล้านดอลลาร์ (5ศนูย์วิจยักสิกร, 2555) 5แต่ก็ยงั

พบปัญหาชาวนาขาดทนุจากการปลกูข้าวทกุปีอย่างต่อเน่ือง รัฐบาลจึงให้การสนบัสนุนงานวิจยัเพ่ือพฒันาสายพนัธุ์

ข้าว โดยเฉพาะพนัธุ์ข้าวท่ีมีผลผลิตและคณุภาพสูงสามารถปลูกในพืน้ท่ีปลูกต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ร่วมด้วยการใช้

เทคโนโลยีและระบบการจดัการท่ีดีและเหมาะสม ในการปรับปรุงพนัธุ์ข้าวโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเข้าช่วย

นัน้ การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือข้าวเป็นเทคนิคพืน้ฐานท่ีจําเป็นอย่างย่ิง การเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือข้าวให้ประสบความสําเร็จ

นอกจากจะขึน้อยู่กับสูตรอาหารพืน้ฐานท่ีเหมาะสมแล้ว ยังขึน้อยู่กับชนิดและความเข้มข้นของสารเร่งการ

เจริญเติบโต และอาจมีการใช้สารกระตุ้นชนิดต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย จากรายงานของ Chandrkrachang (2002) กล่าว

ว่า สารไคโตซานเป็นสารโพลิเมอร์ธรรมชาติสกัดได้จากเปลือกกุ้ ง กระดองปู และแกนหมึก ช่วยกระตุ้ นการ

เจริญเติบโตของราก และยังพบว่าสารไคโตซานสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช  ใช้เคลือบเมล็ดพืช  ใบไม้ 

ผลไม้และพืชผกัสง่ออก และสามารถกระตุ้นให้พืชต้านทานเชือ้ราและไวรัสได้  Nge et al. (2006) เพาะเลีย้งโปรโต

คอร์มกล้วยไม้โดยการเติมสารไคโตซานที่สก ัดจากเปลือกกุ้ งความเข้มข้น 10-15 ppm มีผลกระตุ้นการ

เจริญเติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้ได้ดี นอกจากนีย้ัง 0ช่วยกระตุ้นการสร้างคลอโรฟิลล์ทําให้ใบพืชมีสีเขียว 0พืช

แข็งแรง โตไว (ธนาชยั, 2555)  ซึง่เทคนิคท่ีศกึษาจะสามารถนําไปพฒันางานวิจยัด้านการปรับปรุงพนัธุ์ข้าวหอมมะลิ 

105 ให้มีคณุสมบติัและคณุภาพสงูขึน้ เช่น พนัธุ์ข้าวท่ีมีการสร้างสารอาหารท่ีมีประโยชน์หรือพนัธุ์ข้าวทนเค็มหรือทน

แล้ง เป็นต้น ดงันัน้โครงการวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ 

mailto:rdirov@ku.ac.th
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105 ในสภาพปลอดเชือ้ โดยเฉพาะการใช้สารไคโตซานร่วมกับสารเร่งการเจริญเติบโต TDZ และกรดอะมิโน 

glutamine  เพ่ือพฒันาสตูรอาหารท่ีเหมาะสม  สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะเลีย้งเนือ้เย่ือข้าวหอมมะลิ 105 ให้

สามารถผลิตต้นกล้าท่ีแข็งแรงมีคณุภาพและขนาดสม่ําเสมอ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.  ศึกษาเทคนิคการฟอกฆ่าเชือ้ข้าวหอมมะลิ 105 

           นําเมลด็ข้าวหอมมะลิ 105 มาแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก แล้วห่อเมล็ดด้วยผ้าขาวบางก่อนนํามาฟอกฆ่าเชือ้ท่ี

ผิวด้วยสารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น 15%(v/v) และ 7.5%(v/v) ท่ีเติมสารจบัใบ (tween 20) แช่นานประมาณ 

10 นาที และ 5 นาที ตามลําดบั จากนัน้ล้างคลอร็อกซ์ออกด้วยนํา้กลัน่ท่ีฆ่าเชือ้แล้ว 2 ครัง้ เม่ือฟอกฆ่าเชือ้ท่ีผิวแล้ว

เก็บเมลด็ข้าวหอมมะลิ 105 ท่ีห่อด้วยผ้าขาวบางไว้ในขวดปิดฝาท่ีนึ่งฆ่าเชือ้แล้วในท่ีมืดเป็นเวลา 2 วนั จากนัน้นํามา

เพาะเลีย้งในอาหารสตูร MS (1962) วางไว้ท่ีห้องควบคมุอณุหภมิู 28ºซ ในท่ีมืดเป็นเวลา 1 สปัดาห์ แล้วจึงย้ายมาไว้

ในท่ีมีแสงความเข้ม 16 µmol m-2 S-1 นาน 2 สปัดาห์ เพ่ือศกึษาการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้าหลงัจาก

เพาะเลีย้งในอาหารเป็นเวลา 3 สปัดาห์ 

2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแตกกอของข้าวหอมมะลิ 105 

2.1  ศึกษาผลของ TDZ และไคโตซานที่มีต่อการแตกกอในสภาพปลอดเชือ้  

          นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 ท่ีได้จากการทดลองท่ี 1 มาตดัยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลีย้ง

ในอาหารสตูร MS ท่ีมี TDZ ความเข้มข้น 0  1  2 และ 3 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซานความเข้มข้น 0  10  20 และ 30  

มก./ล. เติมนํา้ตาล 30 กรัม เป็นเวลา 1.5 เดือน วางไว้ท่ีห้องควบคมุอณุหภูมิ 28ºซ มีแสงความเข้ม 16 µmol m-2 S-1 

วางแผนทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยมีการทดลองทัง้หมด 16 สตูรอาหาร ทําการ

ทดลอง 3 ซํา้ ซํา้ละ 3 ยอด 

2.2 ศึกษาผลของ TDZ ไคโตซาน และกรดอะมิโน glutamine ที่มีต่อการแตกกอในสภาพปลอดเชือ้ 

          นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองท่ี 1 มาตดัยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลีย้งใน

อาหารสตูร MS ท่ีมี TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซานความเข้มข้น 0 หรือ 20 มก./ล. (จากการทดลองท่ี 2) ร่วมกบั 

glutamine ความเข้มข้น 0 และ 2.92 ก./ล. เติมนํา้ตาล 30 กรัม เพาะเลีย้งเป็นเวลา 1 เดือน วางไว้ท่ีห้องควบคุม

อณุหภูมิ 28ºซ มีแสงความเข้ม 16 µmol m-2 S-1 วางแผนทดลองแบบ CRD โดยมีการทดลองทัง้หมด 4 สตูรอาหาร 

ทําการทดลอง 5 ซํา้ ซํา้ละ 3 ยอด 

3. ศึกษาผลของ 2,4-D และ proline ที่มีต่อการชักนําให้เกดิแคลลัสจากยอดข้าวหอมมะลิ 105 

           นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองท่ี 1 มาตดัยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลีย้งใน

อาหารสตูร MS และ MS ท่ีเติม 2,4-D ความเข้มข้น 1  2 และ 3 มก./ล. ร่วมกบั proline ความเข้มข้น 0  1 ก./ล. เติม

นํา้ตาล 30 กรัม เป็นเวลา 2 เดือน วางไว้ท่ีห้องควบคมุอณุหภูมิ 28ºซ ในสภาพมืด วางแผนทดลองแบบ CRD โดยมี

การทดลองทัง้หมด 7 สตูรอาหาร ทําการทดลอง 4 ซํา้ ซํา้ละ 3 ยอด 

4. การชักนําให้เกดิรากจากต้นข้าวหอมมะลิ 105 ที่ได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและการย้ายปลูก 
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นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 ท่ีได้จากการทดลองท่ี 2.2 ย้ายมาลงในอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติมสารเร่งการ

เจริญเติบโต ชกันําให้เกิดรากมากพอท่ีจะย้ายปลกูในโรงเรือน โดยชกันํารากในอาหารดงักล่าว 1 เดือน นําต้นกล้าท่ี

ชกันํารากได้ย้ายปลกูในสภาพโรงเรือนท่ีมีความเข้มแสง 31 µmol m-2 S-1อณุหภูมิ 32-35ºซ เพ่ือศกึษาอตัราการรอด

ชีวิต 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1.  ศึกษาเทคนิคการฟอกฆ่าเชือ้ เมล็ดข้าวหอมมะลิ 105 

          หลงัจากแกะเปลือกหุ้มเมลด็ข้าวหอมมะลิ 105 และฟอกฆ่าเชือ้ท่ีผิวโดยใช้สารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น 

15%(v/v) และ 7.5%(v/v) ท่ีเติมสารจบัใบ (tween 20) เป็นเวลาประมาณ 10 นาที และ 5 นาที ตามลําดบั และเก็บ

ไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 2 วนั ในขวดท่ีนึ่งฆ่าเชือ้แล้ว พบการเกิดจุดกําเนิดยอดท่ีเมล็ดข้าว จากนัน้นํามาเพาะเลีย้งใน

อาหารสตูร MS ท่ีไม่เติมสารเร่งการเจริญเติบโตนาน 3 สปัดาห์ พบว่าเมล็ดข้าวหอมมะลิ 105 มีเปอร์เซ็นต์การงอก 

81.2% และเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชือ้ 14.5% สอดคล้องกับงานวิจัยของรงรองและคณะ (2553) ท่ีได้นําเมล็ด

ธัญพืช 3 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ 105  ข้าวสาลีพันธุ์ อินทรี 1 และข้าวสาลีพันธุ์การค้า มาฟอกฆ่าเชือ้โดยใช้

สารละลายคลอร็อกซ์ความเข้มข้น 20%(v/v) และ 10%(v/v)  พบว่า ข้าวหอมมะลิ 105 มีเปอร์เซ็นต์การงอกเป็นต้น

กล้าสงูสดุเท่ากบั 98.26% 

2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแตกกอของข้าวหอมมะลิ 105 

2.1  ศึกษาผลของ TDZ และไคโตซานที่มีต่อการแตกกอในสภาพปลอดเชือ้ 

 นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 ท่ีได้จากการทดลองท่ี 1 มาตดัยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํามาเพาะเลีย้งใน

อาหารสตูร MS ท่ีมี TDZ ความเข้มข้น 0  1  2  และ 3 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซานความเข้มข้น 0  10  20 และ 30  

มก./ล. เติมนํา้ตาล 30 กรัม เป็นเวลา 1.5 เดือน พบว่า ในอาหารทุกสตูรส่วนยอดของข้าวหอมมะลิ 105 มีการยืดตวั

และแตกกอเพ่ิมเกิดเป็นกระจกุต้นกล้าเลก็ ๆ สามารถแตกกอได้เฉลี่ยตัง้แต่ 1.16-8.83 ต้น/กอ โดยเฉพาะสตูรอาหาร

ท่ีมี TDZ 2 มก./ล. ร่วมกับไคโตซาน 20 มก./ล. ให้จํานวนยอดเฉลี่ยสงูสุด 8.83 ต้น/กอ  รงรอง และคณะ (2555) 

กล่าวว่า การนําเมล็ดข้าวหอมมะลิ 105 มาเพาะเลีย้งสตูรอาหาร MS ท่ีเติม TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัสารไคโตซาน 5 

มก./ล. เกิดต้นเฉลี่ย 11.14 ต้น/เมล็ด ลกัษณะของต้นกล้ามีสีเขียวเข้ม ในการทดลองนีอ้าหารสตูร  MS  ท่ีเติมไคโต

ซานความเข้มข้น 10  20 และ 30 มก./ล. โดยไมเ่ติมสารเร่งการเจริญเติบโต ทําให้ข้าวมีลําต้นใหญ่ ยืด มีการแตกกอ

น้อยเฉลี่ยตัง้แต่ 1.16-2.5 ต้น/กอ และแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติเม่ือเทียบกับสูตรท่ีมีการเติม TDZ ทัง้ 3 

ความเข้มข้น (Table 1) การใช้สาร TDZ ความเข้มข้น 1-2 มก./ล. สามารถชกันําให้เกิดการแตกกอเพ่ิมมากขึน้ เม่ือ

เติมไคโตซานความเข้มข้น 10 และ 20 มก./ล. มีแนวโน้มชกันําให้ต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 มีสีเขียวเข้ม แข็งแรง และ

แตกกอเพ่ิมขึน้กวา่การท่ีใช้ TDZ เพียงอย่างเดียว แตเ่ม่ือเพ่ิมไคโตซาน 30 มก./ล. ร่วมกบัสารเร่งการเจริญเติบโตกลบั

ทําให้ต้นข้าวเห่ียวเฉา และการแตกกอลดลง (Figure 1) ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ Nge et al. (2006) ที่พบว่า 

ความเข้มข้นของสารไคโตซานสกัดจากเปลือกกุ้ ง ประมาณ 10-15 มก./ล มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของโปรโต

คอร์มกล้วยไม้ได้ดี  
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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 

TDZ  

Average number of shoot initiation* 

0 mg/L 10 mg/L 20 mg/L 30 mg/L 

0 mg/L 1.16d 1.6b 2.16b 2.5b 

1 mg/L 4.16c 6.33a 7.33a 4.83a 

2 mg/L 7a 6.5a 8.83a  5a 

3 mg/L 5.16b 6.33a 7.5a 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 

          นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองท่ี 1 มาตดัยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลีย้งใน

อาหารสตูร MS ท่ีมี TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซานความเข้มข้น 0 หรือ 20 มก./ล. และ glutamine ความเข้มข้น 0 

หรือ 2.92 ก./ล. เติมนํา้ตาล 30 กรัม เป็นเวลา 1 เดือน พบวา่ ยอดของข้าวหอมมะลิ 105 มีการแตกกอเป็นกระจุกต้น

กล้าเล็ก ๆ ในทุกสตูรอาหาร สตูรอาหาร MS ท่ีมีไคโตซานความเข้มข้น 20 มก./ล. และ glutamine ความเข้มข้น  

2.92 ก./ล. แตกกอเฉลี่ยสงูสดุ 4.20 ต้น/กอ ถวลัย์ศกัด์ิ และคณะ (2551) ได้นําแคลลสัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเอม 

บริโอเจนนิคแคลลสัของต้นทานตะวนัพนัธุ์กวางสมีาเพาะเลีย้งในอาหารสตูร MS และ MS ท่ีเติม glutamine 5 มก./ล.

พบวา่ MS ท่ีเติม glutamine 5 มก./ล.สามารถเพ่ิมปริมาณเอมบริโอเจนนิคแคลลสัได้ดีในสภาพท่ีมีแสง แสดงให้เห็น

วา่ glutamine มีสว่นช่วยกระตุ้นให้การเจริญเติบโตของเนือ้เย่ือพืชบางชนิดท่ีเพาะเลีย้งดีขึน้ ส่วนสตูรอาหาร MS ท่ีมี

ไคโตซานความเข้มข้น 20 มก./ล.แตกกอเฉลี่ย 4.13 ต้น/กอ และสตูรท่ีเติม glutamine ความเข้มข้น 0, 2.92 ก./ล.  

แตกกอเฉลี่ย 3.50 และ 3.73 ต้น/กอ ตามลําดบั (Table 2) การใช้ไคโตซานร่วมกบั glutamine หรือใช้สารชนิดใดตวั

หนึ่งเติมลงในอาหารเพาเลีย้ง สามารถช่วยให้ใบข้าวมีสีเขียวเข้มขึน้ อาจมีแนวโน้มช่วยกระตุ้นการแตกหน่อ และ

ความแข็งแรงของต้นข้าวหอมมะลิ 105 มากกว่าการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียว (Figure 2) 

อย่างไรก็ตามพืชแต่ละชนิดมีความต้องการ วิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน แตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับพืชแต่ละ

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 No. of averaged shoot initiation * 

1. TDZ 2 mg/L+ chitosan 0 mg/L + glutamine 0 g/L (TG4) 3.50b 

2. TDZ 2 mg/L+ chitosan 0 mg/L + glutamine 2.92 g/L (TG3)  3.73ab 

3. TDZ 2 mg/L+ chitosan 20 mg/L + glutamine 0 g/L (TG1) 4.13a 

4. TDZ 2 mg/L+ chitosan 20 mg/L + glutamine 2.92 g/L (TG2) 4.20a 

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

 

 

 

 

 

     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 ที่มีต่อการชักนําให้เกดิแคลลัสจากยอดข้าวหอมมะลิ 105 

         นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 จากการทดลองท่ี 1 มาตดัยอดขนาดประมาณ 0.3 ซม. นํายอดมาเพาะเลีย้งใน

อาหารสตูร MS และ MS ท่ีมี 2,4-D ความเข้มข้น 1  2 และ 3 มก./ล. ร่วมกบั proline เข้มข้น 0 และ 1 ก./ล. เติม

นํา้ตาล 30 กรัม วางไว้ท่ีห้องควบคมุอณุหภูมิ 28ºซ ในสภาพมืด เป็นเวลา 1-2 เดือน พบว่า ยอดข้าวเกิดเป็นยอดสี

ขาวหลงัจากเพาะเลีย้งเป็นเวลา 2 สปัดาห์ บริเวณโคนของต้นออ่นมีการพฒันาเป็นแคลลสัในอาหารท่ีมี 2,4-D ความ

เข้มข้น 1  2 และ 3 มก./ล. แคลลัสท่ีได้มีลักษณะสีเหลืองเกาะกันแน่น โดยสูตรอาหารท่ีมี 2,4-D 3 มก./ล. ให้

เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลสัสงูสดุ 58.3% (Table 3) จากการทดลองของ รงรอง และคณะ (2553) พบว่า ปลายยอด

ของอ้อยพนัธุ์ KPS 00 -105 , KPS 01-1-25 และ KPS 00 -148 มีการพฒันาเกิดแคลลสัท่ีมีลกัษณะสีขาวอมเหลือง

ในอาหารสตูร MS ท่ีมี 2,4-D 3 มก./ล และนํา้มะพร้าว 10% สว่นการทดลองในครัง้นีอ้าหารท่ีมี 2,4-D ความเข้มข้น 1 

และ 2 มก./ล. ร่วมกบั proline 1 ก./ล. ลกัษณะแคลลสัท่ีได้เป็นสีเหลืองเกาะกนัหลวม ๆ ส่วนอาหารท่ีเติม 2,4-D 3 

มก./ล. ร่วมกบั proline 1 ก./ล. แคลลสัท่ีได้จะเปลี่ยนเป็นมีสีขาวปนนํา้ตาลและตายในท่ีสดุ (Figure 3) 

 

 

Ch  20            20            0              0 

Gm  0           2.92          2.92           0 
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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 0d 0 

MS+2,4-D 1 mg/L 41.6ab 1 

MS+2,4-D 2 mg/L 50ab 0.66 

MS+2,4-D 3 mg/L 58.3a 0.7 

MS+2,4-D 1 mg/L+ proline 1 g/L 50ab 0.86 

MS+2,4-D 2 mg/L+ proline 1 g/L 50ab 1.08 

MS+2,4-D 3 mg/L+ proline 1 g/L 25c 0.3 

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

 
 

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. การชักนําให้เกดิรากจากต้นข้าวหอมมะลิ 105 ที่ได้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อและการย้ายปลูก 

       นําต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 ทัง้หมดท่ีได้จากการทดลองท่ี 2.2 มาเพาะเลีย้งในอาหารสูตร MS ท่ีเติม

นํา้ตาล 30 ก./ล. ท่ีปราศจากสารควบคมุการเจริญเติบโต เป็นเวลา 1 เดือน พบวา่ ต้นกล้าข้าวหอมมะลิ 105 เกิดราก

ได้ 100% ลกัษณะรากเป็นรากฝอยสีขาวยาวจํานวนมาก และเม่ือนําต้นกล้าท่ีชกันําให้เกิดรากเหล่านัน้ย้ายปลกูใน

สภาพโรงเรือนเพ่ือศกึษาอตัราการรอดชีวิตเป็นเวลา 2 สปัดาห์ พบว่า ต้นกล้าข้าวหอมมะลิท่ีได้จากทุกสตูรอาหารมี

อตัราการรอดชีวิต 100% จากงานทดลองของ รงรองและคณะ (2553) ได้เพาะเลีย้งต้นกล้าขาวหอมมะลิในอาหาร

สตูร MS และนํามาย้ายปลกูลงในอาหารเหลวสตูร MS และ Hoakland  พบว่า ต้นกล้าข้าวหอมมะลิมีสีเขียวและ

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพโรงเรือนทัง้ 2 สตูรอาหาร 

  

a b 
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สรุป 

  การฟอกฆ่าเชือ้ข้าวหอมมะลิ 105 โดยใช้สารละลายคลอร็อกซ์ท่ีมีความเข้มข้น 15%(v/v) และ 7.5%(v/v) 

นาน 10 และ 5 นาที ตามลําดบัเก็บไว้ในท่ีมืด 2 วนั นํามาเพาะเลีย้งในอาหารสตูร MS มีเปอร์เซ็นต์การงอก 81.2% 

และเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อนเชือ้ 14.5% เม่ือนําต้นกล้าอายุ 3 สัปดาห์ มาตัดยอดยาวประมาณ 0.3 ซม. แล้ว

เพาะเลีย้งในสตูรอาหารเพ่ือชกันําให้เกิดต้น พบวา่ สตูรอาหาร MS ท่ีมี TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซาน 20 มก./ล. มี

การแตกกอดีท่ีสดุ เฉลี่ย 8.83 ต้น/กอ ส่วนการใช้ TDZ 2 มก./ล. ร่วมกบัไคโตซาน 20 มก./ล. และ glutamine 2.92 

ก./ล.เป็นเวลา 1 เดือน มีการแตกกอดีท่ีสุด 4.20 ต้น/กอ ต้นกล้าเหล่านีส้ามารถออกรากได้ดีในสูตรอาหาร MS ท่ี

ปราศจากสารเร่งการเจริญเติบโต และเม่ือย้ายปลกูมีอตัราการรอดชีวิต 100% สําหรับสตูรอาหารท่ีเหมาะสมต่อการ

ชกันําให้เกิดแคลลสัลกัษณะสีเหลืองเกาะกนัแน่นจากสว่นยอดของต้นกล้าคือ สตูร MS ท่ีเติม 2,4-D 3 มก./ล.  
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