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บทที ่6 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการเพาะเล้ียงอบัเรณูบนอาหารสูตรต่างๆ พบวา่สูตรอาหารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ 
อาหารสูตร A2 (N6 ท่ีเติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  2,4-D  2 มิลลิกรัมต่อลิตร kinetin 3 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร CH 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ maltose 50 กรัมต่อลิตร) สามารถชกัน าให้เกิดแคลลสัสูงสุด คือ 
16.23 และ 15.67 เปอร์เซ็นต ์จากสายพนัธ์ุ 325(3)-(1) และ 237(4)-(1) ตามล าดบั รองลงมาคือสูตร A4 
(MS ท่ีเติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 2,4-D  2 มิลลิกรัมต่อลิตร kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร CH 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร และ maltose 50 กรัมต่อลิตร) สามารถชกัน าใหเ้กิดแคลลสั 7.87  เปอร์เซ็นต ์จากสาย
พนัธ์ุ 237(4)-(1) 

 สายพนัธ์ุท่ีตอบสนองต่อสูตรอาหาร A2 ดีท่ีสุด คือ สายพนัธ์ุ 282(3)-(1) สามารถเกิดแคลลสั
สูงสุด 8.52 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ สายพนัธ์ุ 410(4)-(1) 8.46 เปอร์เซ็นต์ และสายพนัธ์ุ 325(3)-(1) 
7.82 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงแคลลสัท่ีเกิดจากอบัเรณูสามารถเกิดไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น เกิดจากอบัเรณูท่ีเป็น
สีขาว หรือเกิดจากอบัเรณูท่ีเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล เป็นตน้  

 การชกัน าให้เกิดแคลลสัจากรังไข่นั้นพบวา่ อาหารสูตร A3 (N6 ท่ีเติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2,4-D 2 มิลลิกรัมต่อลิตร kinetin 1 มิลลิกรัมต่อลิตร CH 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ maltose 40 กรัม
ต่อลิตร)  สามารถชกัน าให้เกิดแคลลสัสูงสุด 10.85 เปอร์เซ็นต ์จากสายพนัธ์ุ CH75 รองลงมาคือสูตร 
A2 ( N6 ท่ีเติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  2,4-D  2 มิลลิกรัมต่อลิตร kinetin 3 มิลลิกรัมต่อลิตร CH 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร  และ maltose 50 กรัมต่อลิตร) สามารถชกัน าให้เกิดแคลลสั 7.03 เปอร์เซ็นต ์จากสาย
พนัธ์ุ CH75   

 เม่ือน ารังไข่ของทุกสายพนัธ์ุมาทดสอบบนอาหาร A2 พบว่า สายพนัธ์ุ CH75 สามารถเกิด
แคลลสัสูงสุด 4.44 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ 410(4)-(1) 2.08 เปอร์เซ็นต ์และสายพนัธ์ุ CH71 
2.04 เปอร์เซ็นต ์แคลลสัจากรังไข่นั้นเกิดไดจ้ากหลายต าแหน่งบนรังไข่ และยงัพบการเกิดแคลลสัจาก
ทั้งรังไข่ท่ีเป็นสีเขียว สีขาว และสีน ้าตาล 
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 สูตรอาหารท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการชกัน าให้เกิดตน้ของแคลลสัจากอบัเรณูและรังไข่ คือ 
อาหารสูตร AR1 ( MS ท่ีเติม BAP  2 มิลลิกรัมต่อลิตร NAA  0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร CH 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ sucrose  30 กรัมต่อลิตร) ซ่ึงสามารถชักน าให้เกิดต้นจากแคลลัสของอับเรณู 3.75  
เปอร์เซ็นต ์และจากรังไข่ 7.46 เปอร์เซ็นต ์แคลลสัจะใชเ้วลาในการพฒันาเป็นยอดประมาณ 7 วนั ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นการพฒันาจากแคลลสัท่ีมีการแบ่งตวัจนมีขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตรข้ึนไป และมีการ
พฒันาของยอดจากหลายจุดบนแคลลสัช้ินเดียวกนั ตน้ท่ีเกิดจะพฒันาเป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ภายในเวลา 15 
วนั ในการทดลองน้ีสามารถชกัน าให้เกิดตน้จากแคลลสัไดท้ั้งหมด จ านวน 8 ตน้ ซ่ึงเกิดจากแคลลสั
ของอบัเรณูจ านวน 3 ตน้ และจากแคลลสัของรังไข่จ  านวน 5 ตน้  

 จากการตรวจสอบจ านวนโครโมโซม และเซลล์ชั้นผิวใบของใบขา้ว พบวา่ตน้ขา้วท่ีพฒันามา
จากแคลลสัท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงอบัเรณูและรังไข่มีลกัษณะเป็นตน้แฮพลอยด ์ ซ่ึงตน้แฮพลอยดท่ี์ได้
มีจ  านวนโครโมโซม 2n=12 ส่วนตน้ดิพลอยด์มีจ  านวนโครโมโซม 2n=24 ขนาดของเซลล์คุมของตน้
แฮพลอยด์มีขนาดเล็กกวา่ตน้ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยมี
ขนาด 13.66 ± 1.35 x 16.66 ± 1.65 และ 20.66 ± 2.49 x 28.74 ± 2.26 ตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่มี
จ านวนคลอโรพลาสต์ในเซลล์ปากใบต ่ากว่าตน้ขา้วปกติ คือ 3.40 ± 0.70 อนั และ5.36 ± 0.66 อนั   
ตามล าดบั 

 ผลการทดลองคร้ังน้ีไดท้ราบวิธีการเพาะเล้ียงรังไข่ของขา้ว และชกัน าให้เป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ได้
ในลูกผสมกลบัรุ่นท่ี BC4F3 ท่ีไดจ้าก Rathu Heenati/KDML 105//Chai Nat 1 วิธีการน้ีสามารถใชเ้ป็น
ขอ้มูลส าหรับการวิจยักบัขา้วพนัธ์ุอ่ืน ๆ ไดใ้นอนาคต ในส่วนของขา้วท่ีเป็นไดแฮพลอยด์ หลงัจากท่ี
น าไปศึกษารายละเอียดทางดา้นลกัษณะทางการเกษตร และความสามารถในการทนต่อโรคและแมลง
แลว้  สามารถท่ีจะน าไปใชเ้ป็นแหล่งพนัธุกรรมท่ีเหมาะสมในการเป็นพ่อ หรือ แม่พนัธ์ุ ในโครงการ
ปรับปรุงพนัธ์ุขา้วไดใ้นอนาคต 
 


