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บทคดัย่อ 
 
 

             การวิจยัน้ีนาํเสนอการพฒันาเทคนิคในสภาพปลอดเช้ือของการผลิตดบัเบ้ิลแฮปพลอยดใ์น
ขา้วลูกผสมอินดิกา้ โดยการรวมเทคนิคการเพาะเล้ียงอบัละอองเกสร การกระตุน้ดว้ยฮอร์โมน และ
การเพิ่มจาํนวนชุดโครโมโซมเขา้ดว้ยกนั เพื่อหลีกเล่ียงความแปรปรวนทางพนัธุกรรมท่ีอาจเกิดข้ึน
ระหว่างการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ และลดระยะเวลาในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อดว้ย ทาํการเพาะเล้ียงอบั
ละอองเกสรของขา้วลูกผสมขาวดอกมะลิ 105 x สุพรรณบุรี 1 (อินดิกา้ x อินดิกา้) ในอาหาร
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อก่ึงแขง็สูตร Linsmaier และ Skoog (LS) ซ่ึงประกอบดว้ยธาตุอาหารหลกั 
(KNO3, NH4NO3) สารควบคุมการเจริญเติบโต (2,4-D, NAA) และสารประกอบอินทรียอ่ื์นๆ 
และทาํการยา้ยมาเพาะเล้ียงในอาหารเหลว LS สูตรชกันาํใหพ้ฒันาเป็นเอมบริโอโดยเพาะเล้ียงใน 
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อาหารเหลว LS ซ่ึงประกอบดว้ย KNO3 ความเขม้ขน้ 10 ไมโครโมล  2,4-D ความเขม้ขน้ 2 

มิลลิกรัมต่อลิตร NAA ความเขม้ขน้ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร นํ้ามะพร้าว 200 มิลลิลิตร และผงถ่านกมั
มนัต ์ความเขม้ขน้ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสามารถชกันาํใหเ้กิดเอมบริโอเจนิกแคลลสัท่ีมีขนาด 
4-5 มิลลิเมตรเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีการเติมโคลชิซินท่ีความเขม้ขน้ 0.2 กรัมต่อลิตร ร่วมกบั 
2,4-D ความเขม้ขน้ 100 ไมโครโมลลงในอาหารสูตร LS มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการผลิตตน้
อ่อนท่ีเป็นดบัเบ้ิลแฮฟพลอยดใ์ห้มีชีวิตรอดในปริมาณท่ีสูง (มากกว่า 70 %) ในระยะเวลา 8 
สัปดาห์ และทาํการเปล่ียนอาหารเพาะเล้ียงเพียง 2 คร้ัง โดยปราศจากการแปรปรวนทางพนัธุกรรม
เปรียบเทียบกับการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่ออบัละอองเกสรแบบเดิมซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเพาะเล้ียง
มากกว่า 12 สัปดาห์ และตอ้งทาํการเปล่ียนอาหารเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อมากกว่า 4 คร้ัง หลงัจากเคลือบ
โซมาติกเอมบริโอดว้ย  sodium alginate ความเขม้ขน้ 3% และ calcium chloride ความเขม้ขน้ 

75 มิลลิโมล และทาํการระเหยนํ้ าออกจากเมลด็สังเคราะห์จนมีระดบัการสูญเสียนํ้ า 80 % พบว่า
เปอร์เซ็นตค์วามมีชีวิตยงัสูงถึง 74 % หลงัจากเก็บรักษาไวท่ี้อุณหภูมิ 25 ± 2°C ในสภาพมีแสง 16 
ชัว่โมงเป็นระยะเวลา 2 สปัดาห์ และสามารถงอกไดภ้ายใน 1 สปัดาห์  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการผลิตตน้อ่อนดบัเบ้ิลแฮฟพลอยดข์า้วใน
ปริมาณมากในระยะเวลาท่ีนอ้ยลงไดด้ว้ย 
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ABSTRACT 

 

 

This research demonstrates the improve in vitro technique of double haploid 

production in indica hybrid rice by combining anther culture, hormone shock and 

doubling chromosome techniques to avoid somaclonal variation during culturing and 

reduce culturing time. The anthers of KDML 105 x SPR 1 (indica x indica) were 

cultured in developed Linsmaier and Skoog (LS) medium which contained macro 

nutrient concentration (KNO3, NH4NO3) growth regulators (2,4-D, NAA) and other 

organic compounds and then subcultured by inducing embryo-like structure (ELS) LS 

media . During 4 weeks used  LS media supplemented with 10µM KNO3  + 2 mg L-1 

of  2,4-D + 2 mg L-1 of NAA + 20% coconut water + 1 mg L-1 of activated charcoal 

had induced high embryogenic frequent callus with length was 4-5 mm. Moreover, 

the supplements of 0.2 g L-1colchicine and 100 µM 2,4-D was the most  
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had induced high embryogenic frequent callus with length was 4-5 mm. Moreover, 

the supplements of 0.2 g L-1colchicine and 100 µM 2,4-D was the most efficient in 

LS media. High number of viable double haploid ELS were produced (over 70 %) in 

8 weeks and subcultured only twice without somaclonal variation compared with 

conventional anther cultured which take time more than 12 weeks and more than 4 

times subcultured. After encapsulated somatic embryos with 3% sodium alginate and 

75 mM calcium chloride and dehydration until they lost 80% of their moisture 

contents. The survival reaches 74 % after storage at 25 ± 2°C, with 16 hours 

photoperiod for 2 weeks and germinate within 1 week.  

This research can therefore be applied to produce a large amout haploid rice 

plantlet in shorten time to produce higher number of double haploid plantlets. 

 

 


