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ตารางท่ี 3.1  แสดงรายช่ือสายพนัธ์ุขา้ว ท่ีมา และแหล่งท่ีมา 13 

ตารางท่ี 4.1  เปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสัจากการเพาะเล้ียงรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ 237(4)-(1) 26 
 325(3)-(1)  CH71 และ CH75 บนอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดแคลลสัสูตรต่างๆ  
  เป็นเวลา 10-45 วนั 
ตารางท่ี 4.2 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสัจากการเพาะเล้ียงอบัเรณูของขา้วสายพนัธ์ุ 237(4)-(1) 28 
  325(3)-(1)  CH71 และ CH75 บนอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดแคลลสัสูตรต่างๆ  
  เป็นเวลา 40-50 วนั 
ตารางท่ี 4.3 เปอร์เซ็นตก์ารเกิดแคลลสัจากการเพาะเล้ียงอบัเรณูและรังไข่ของขา้ว 29  
 สายพนัธ์ุต่าง ๆ บนอาหารสูตร A2 (N6 ท่ีเติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 2,4-D  2 มิลลิกรัมต่อลิตร kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร CH 500 มิลลิกรัม 
 ต่อลิตร และ maltose 50 กรัมต่อลิตร) เป็นเวลา 40-60 วนั 
ตารางท่ี 4.4 เปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียนแปลงของแคลลสัท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงอบัเรณู 35 
 และรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ CH75 บนอาหารสูตรชกัน าให้เกิดตน้สูตรต่างๆ 
ตารางท่ี 4.5 อตัราการรอดตายของตน้ขา้วแฮพอลยดห์ลงัถูกแช่ในสารละลายโคลชิซิน 37 
  ท่ีระดบัความเขม้ขน้และระยะเวลาการแช่สารต่างกนั 
ตารางท่ี 4.6  ขนาดเซลลคุ์มปากใบ และจ านวนคลอโรพลาสตใ์นเซลลคุ์มปากใบ 39 
  ของตน้แฮพลอยด ์และตน้ปกติ 
ตารางท่ี 4.7 ลกัษณะทางการเกษตรของตน้ขา้วแฮพลอยดท่ี์ไดจ้ากการเพาะเล้ียงรังไข่ (HO) 44 
  และอบัเรณู (HA) เปรียบเทียบกบัตน้ขา้วปกติสายพนัธ์ุ CH71 และ CH75 
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ภาพท่ี 3.1 การเตรียมตน้ขา้วในสภาพปลอดเช้ือเพื่อใชใ้นการทดลอง (a) ตน้ขา้ว 13 
 บนอาหาสูตรแตกกอ (b) ตน้ขา้วบนอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดราก  
ภาพท่ี 3.2  การเตรียมตน้ขา้วส าหรับใชเ้พื่อการทดลองท่ีปลูกในกระถาง และเพิ่มความ 14 
 สมบูรณ์ของตน้ขา้วดว้ยปุ๋ยละลายน ้าทุก 10 วนั  
ภาพท่ี 3.3  การเลือกช่อดอกจากตน้หลกัในระยะตั้งทอ้งมีระยะห่างระหวา่งใบธงกบั 15 
 ขอ้ใบท่ีอยูถ่ดัลงมาประมาณ 8-12 และ 12-16 เซนติเมตร 
ภาพท่ี 3.4  แสดงระยะห่างระหวา่งขอ้ใบธงกบัขอ้ใบท่ีอยูถ่ดัลงมาท่ี 8-12 ซม. และ 15 
 ละอองเรณูมีระยะการพฒันาช่วงกลางถึงช่วงทา้ยของการเกิดนิวเคลียสเดียว 
ภาพท่ี 3.5 การเพาะเล้ียงอบัเรณูร่วมกบัรังไข่ (ลูกศรด า) (a) แบบตดัแยกออกจากกนั และ  17 
 (b) ไม่ตดัแยกออกจากกนัโดยใหส่้วนของกา้นชูอบัเรณูติดอยูก่บัฐานของรังไข่  
ภาพท่ี 4.1  รูปแบบการพฒันาของรังไข่ท่ีตดั stigma ออก หลงัเพราะเล้ียงบนอาหาร (a) (b)  21 
 สูตร O2 (c) (d) สูตร A2 และ (e) (f) สูตร A4 เป็นเวลา 30 วนั  
ภาพท่ี 4.2  ความแตกต่างของรังไข่หลงัจากเพาะเล้ียงในสภาพมีแสงและไม่มีแสงบนอาหาร  22 
 สูตร O2 เป็นเวลา 20 วนั (a) (b) ในสภาพมีแสง และ (c) (d) ในสภาพไม่มีแสง 
ภาพท่ี 4.3 ลกัษณะการเกิดแคลลสัจากรังไข่ (ศรช้ี) ของขา้วสายพนัธ์ุ 437(2)(4)-(1)  23 
 ท่ีเพาะเล้ียงร่วมกบัอบัเรณูบนอาหารสูตร A2 เป็นเวลา 53 วนั ในสภาพมีแสง 
ภาพท่ี 4.4  ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ 325(3)-(1)  23 
 ท่ีเพาะเล้ียงร่วมกบัอบัเรณูบนอาหารสูตร A3 หลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา 28 วนั  
 ในสภาพไม่มีแสง 
ภาพท่ี 4.5 ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ท่ีเป็นสีเขียวของขา้วสายพนัธ์ุ  24 
  237(4)-(1) หลงัเพาะเล้ียงร่วมกบัอบัเรณูบนอาหารสูตร A3 (a) หลงัจาก 
 เพาะเล้ียง 10 วนั (b) หลงัจากเพาะเล้ียง 14 วนั (c) หลงัจากเพาะเล้ียง 16 วนั  
 และ (d) หลงัจากเพาะเล้ียง 30 วนั ในสภาพมีแสง  
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ภาพท่ี 4.6 ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ CH75  24 
 บนอาหารสูตร A3 หลงัจากเพาะเล้ียง 60 วนั 
ภาพท่ี 4.7 ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ 437(2)(4)-(1)  25 
 ท่ีเพาะเล้ียงร่วมกบัอบัเรณูบนอาหารสูตร A3 (a) หลงัเพาะเล้ียง 45 วนั  
 (b) หลงัจากเพาะเล้ียง 50 วนั และ (c) หลงัจากเพาะเล้ียง 60 วนั ในสภาพมีแสง 
ภาพท่ี 4.8  ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ 237(4)-(1) 27 
  ท่ีเพาะเล้ียงร่วมกบัอบัเรณูบนอาหารสูตร A2 (a) หลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา 35 วนั 
  (b) หลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา 53 และ (c) หลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา58 วนั  
 ในสภาพมีแสง 
ภาพท่ี 4.9  ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัจากอบัเรณูของขา้วสายพนัธ์ุลูกผสมกลบั 30 
 รุ่นท่ี BC3F6 ท่ีไดจ้ากคู่ผสม Rathu Heenati/KDML 105 ในรูปแบบต่างๆ  
 หลงัเพาะเล้ียงบนอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดแคลลสัเป็นเวลา 50 วนั 
ภาพท่ี 4.10  ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ 437(2)(4)-(1)  31 
 หลงัจากวางบนอาหารสูตร AR1 (a) เป็นเวลา 10 วนั และ (b) (c) เป็นเวลา 24 วนั 
ภาพท่ี 4.11 ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่สายพนัธ์ุ 325(3)-(1) บนอาหารสูตร  31 
 AR1 หลงัเพาะเล้ียง 28 วนั 
ภาพท่ี 4.12 ลกัษณะการพฒันาของแคลลสั ท่ีเกิดจากรังไข่สายพนัธ์ุ CH75 บนอาหารสูตร 32 
 ชกัน าใหเ้กิดตน้สูตร AR1 (a) หลงัเพาะเล้ียง 30 วนั และ (b) (c) หลงัเพาะเล้ียง  
 33 วนั 
ภาพท่ี 4.13 ลกัษณะการพฒันาของตน้เผือกจากแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ  32 
 CH75 หลงัวางบนอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติมฮอร์โมนเป็นเวลา 21 วนั 
ภาพท่ี 4.14  ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัจากอบัเรณูไปเป็นยอดหรือตน้ หลงัจาก 34 
  เพาะเล้ียงบนอาหารสูตรชกัน าใหเ้กิดตน้เป็นเวลา 23 วนั (a) แคลลสัท่ีมีการ 
  พฒันาเป็นตน้เผอืก และ (b) แคลลสัท่ีมีการพฒันาเป็นตน้สีเขียว 
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ภาพท่ี 4.15  ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัจากอบัเรณูสายพนัธ์ุ CH 75 (a) ลกัษณะ 34 
  ของแคลลสัสายพนัธ์ุ CH 75 หลงัวางบนอาหารสูตร AR1 เป็นเวลา 7 วนั  
 (b) ลกัษณะการพฒันาของแคลลสัสายพนัธ์ุ CH 75 ซ่ึงผา่นการวางบนอาหาร 
 สูตร MS ท่ีไม่เติมฮอร์โมนเป็นเวลา 3 วนั ก่อนยา้ยลงบนอาหารสูตร AR1  
 เป็นเวลา 14 วนั และ (d) แคลลสัท่ีพฒันาเป็นตน้สีเขียวบนอาหารสูตร AR1  
 หลงัเพาะเล้ียงเป็นเวลา 17 วนั 
ภาพท่ี 4.16 ลกัษณะตน้จากแคลลสัท่ีเกิดจากรังไข่ของขา้วสายพนัธ์ุ  CH75 บนอาหารสูตร 36 
 MS ท่ีไม่เติมฮอร์โมน (a) หลงัจากเพาะเล้ียงบนอาหาร 3 วนั (b) หลงัจาก 
 เพาะเล้ียงบนอาหาร 7 วนั (c) หลงัจากเพาะเล้ียงบนอาหาร 14วนั และ  
 (d) หลงัจากเพาะเล้ียงบนอาหารสูตรแตกกอ คือ MS ท่ีเติม BAP ความเขม้ขน้ 
 5 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นเวลา 21 วนั 
ภาพท่ี 4.17 ลกัษณะของตน้ขา้วแฮพลอยดบ์นอาหารสูตร MS ท่ีไม่เติมฮอร์โมนหลงัถูกแช่ 37 
 ในสารละลายโคลชิซิน (a) ความเขม้ขน้ 0.01 และ (b) 0.2 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 
 24 ชัว่โมง 
ภาพท่ี 4.18 ลกัษณะของตน้ขา้วปกติสายพนัธ์ุ CH75 และตน้ขา้วแฮพลอยดห์ลงัจากยา้ย 38 
  ลงปลูกในกระถางเป็นเวลา 80 วนั (a) ตน้ปกติ (b) ตน้แฮพลอยดท่ี์เกิดจากการ 
  เพาะเล้ียงรังไข่ (c) ตน้แฮพลอยดท่ี์เกิดจากการเพาะเล้ียงอบัเรณู (d) จ  านวน 
  โครโมโซมจากตน้ปกติ (e) จ านวนโครโมโซมจากตน้แฮพลอยด ์  (f) จ านวน 
  คลอโรพลาสตใ์นเซลลคุ์มของตน้ปกติ และ (g) จ  านวนคลอโรพลาสตใ์นเซลลคุ์ม 
  ของตน้แฮพลอย ์(bar=20µM) 
ภาพท่ี 4.19 ลกัษณะตน้ปกติสายพนัธ์ุ CH75 และตน้แฮพลอยดท่ี์ไดจ้ากการเพาะเล้ียงรังไข่ 40 
 ในระยะแตกกอ (a) (b) ตน้ปกติ และ (c)  (d) ตน้แฮพลอยด ์
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ภาพท่ี 4.20  ตน้แฮพลอยดท่ี์ไดจ้ากการเพาะเล้ียงรังไข่หลงัจากปลูกในกระถางเป็นเวลา 80 วนั 40 
  (a) ตน้ท่ี 1 (clone 1) (b) ตน้ท่ี 2 (clone 2) (c) ตน้ท่ี 3 (clone 3) (d) ตน้ท่ี 4 (clone 4) 
 และ (e) ตน้ท่ี 5 (clone 5) 
ภาพท่ี 4.21 เปรียบเทียบระหวา่งตน้แฮพลอยดไ์ดจ้ากการเพาะเล้ียงรังไข่และตน้แฮพลอยด์ 41 
 ท่ีไดจ้ากอบัเรณู (a) ตน้แฮพลอยดไ์ดจ้ากการเพาะเล้ียงรังไข่ (b) ตน้แฮพลอยด ์
 ท่ีไดจ้ากอบัเรณูตน้ท่ี 1 (clone 1) (c) ตน้ท่ี 2 (clone 2) และ (d) ตน้ท่ี 3 (clone 3) 
ภาพท่ี 4.22  ลกัษณะของตน้ขา้วปกติสายพนัธ์ุ CH75 และตน้ขา้วแฮพลอยด ระยะตั้งทอ้ง   41 

(a) ตน้ปกติสายพนัธ์ุ CH75 (b) ตน้แฮพลอยดท่ี์ไดจ้ากการเพาะเล้ียงรังไข่  
และ (c) ตน้แฮพลอยดท่ี์ไดจ้ากการเพาะเล้ียงอบัเรณู  

ภาพท่ี 4.23 ลกัษณะของตน้ขา้วปกติสายพนัธ์ุ CH75 และตน้ขา้วแฮพลอยดร์ะยะออกรวง 42 
(a) ตน้ขา้วปกติสายพนัธ์ุ CH75 และ (c) ตน้ขา้วแฮพลอยด์ 
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รายการอกัษรย่อ 

2,4-D 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 
2,4,5-T 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid 
BAP 6-Benzylaminopurine  
CH Casein  Hydrolysate 
IAA Indole-3-acetic acid 
MS Murashige and Skoog (1962) medium 
mg/L Milligram per Litre 
NAA α – Naphthaleneacetic acid 
N6 Nitsch and Nitsch (1969) medium 
w/v weight/volume 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


