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ผลของ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ต่อการชกัน าแคลลสัของ 
ข้าวซิวแดง (Oryza sativa L. cultivars Sew  Deng) และข้าวหน่อแพร่        
(Oryza sativa L. cultivars Nor Prae) 
Effect of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid for Callus Induction of  
Sew  Deng Rice (Oryza sativa L. cultivars Sew  Deng) and Nor Prae Rice 
(Oryza sativa L. cultivars Nor Prae)  

ณตัฐยิา ชยัชนะ1 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) ต่อการชกัน าแคลลัส 

ของขา้วซวิแดง (Oryza sativa L. cultivars Sew  Deng) และขา้วหน่อแพร่ (Oryza sativa L. cultivars Nor Prae) โดย 
น าเมลด็ข้าวพื้นเมืองทัง้ 2 ชนิด มาฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ (คลอรอกซ์)  15 % เป็นเวลา 
10 นาที จากนั ้นย้ายเลี้ยงเอ็มบริโอลงบนอาหารสูตร MS ที่ เติม  2,4-D ระดับความเข้มข้น  0, 0.5, 1.0 และ 
2.0 มิลลิกรมัต่อลิตร  เป็นเวลา 8 สปัดาห์  ผลการศึกษาพบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D ระดับความเข้มข้น 
0.5 มลิลิกรมัต่อลติร สามารถชกัน าแคลลสัข้าวซวิแดงและขา้วหน่อแพร่ได้สูงสุด 100% โดยให้น ้าหนักแห้งแคลลสั
เฉลีย่ที ่0.0414 และ 0.0652 กรมั ตามล าดบั 

ค าส าคญั: แคลลสั ขา้วหน่อแพร่ ขา้วซวิแดง การเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชื 

ABSTRACT 
This research was purposed to investigate the effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) for 

callus induction of Sew  Deng rice (Oryza sativa L. cultivars Sew  Deng) and Nor Prae rice (Oryza sativa L. 
cultivars Nor Prae). The seeds of both cultivars were sterilized by sodium hypochorite (clorox) 15% for 10 
minute. Then, embryos were transferred to MS medium supplemented with 2, 4D at four different 
concentration of 0, 0.5, 1.0 and 2.0 mg/l for 8 weeks. The result revealed that MS medium supplemented 
with 0.5 mg/l 2,4-D could provide 100% of callus induction of Sew  Deng rice  and Nor Prae rice with 0.0414 
and 0.0652 g dry weight, respectively.   

Keywords: callus, Oryza sativa L. cultivars Nor Prae, Oryza sativa L. cultivars Sew Deng, plant tissue culture 
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บทน า  
 การพฒันาภาคการเกษตรเป็นฐานรายไดห้ลกั
และความมัน่คงดา้นอาหารของประเทศ โดยเฉพาะขา้ว 
ที่เป็นพืชอาหารหลกัของคนไทยและส่งขายออกนอก
ประเทศ รวมไปถึง ชุมชนท้องถิ่น  เป็นกลไกที่มี
ความสามารถในการบรหิารจดัการ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่ อม โยงกัน เป็นสังคม
สวัสดิการ เป็นพลังหลักในการพัฒนาฐานรากของ
ประเทศให้มัน่คง ชุมชนพึ่งตนเองสามารถบรรเทา
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในระดบัทอ้งถิ่นได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ใน
พื้นที่อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย นอกจากจะมี
พรมแดนเป็นเขตติดต่อทางเศรษฐกิจแล้ว ยงัมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์มาตัง้แต่อดีต ไม่น้อยกว่า    
10 ชนเผ่า อาทิเช่น ไทยวน พม่า ลาว ไทยลื้อ จีน  
อาขา่ ลาหู่ เมีย่น มง้ ขมุ ลวัะ ไทยใหญ่ เป็นต้น จงึควร
มกีารศึกษาและอนุรกัษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นแต่ละชน
เผ่าเพื่อไม่ใหส้ญูหายไป รวมไปถงึการอนุรกัษ์พนัธุข์า้ว
ไร่ ข้าวนา ในท้องถิ่น เพื่อรกัษาความมัน่คงของฐาน
ทรพัยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์กบั
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืนในอนาคตได้ ซึ่งวิธีการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็น
วธิกีารหนึ่งที่น ามาใช้ในงานวจิยัที่ผ่านมากบัสายพนัธุ์
ข้าวหลายชนิด และจากงานวิจยัที่ได้มีการศึกษาการ
เพาะเลีย้งเน้ือเยื่อขา้ว พบว่าปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหก้าร
เพาะเลี้ยงประสบความส าเร็จนัน้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ ์
ชนิดของเนื้อเยื่อ สารควบคุมการเจริญเติบโต และ
สภาพการเพาะเลี้ยง (Puhan and Siddiq, 2013) โดย
การชกัน าแคลลสัจากเมลด็ด้วยการเพาะเลี้ยงเมลด็บน
อ าห า ร  MS ที่ เติ ม  2,4-dichlorophenoxy acetic acid  
(2,4-D) 1.5–3.5 มิลลิกรัม/ลิตร  และ Kinetin 0.5–1.5 
มลิลกิรมั/ลติร  พบว่าสูตรอาหารที่สามารถชกัน าแคลลสั
ได้สูงสุดที่ 44.4% คือ MS ร่วมกับ 2,4-D 2.5 มิลลิกรมั/
ลติร  และ Kinetin 0.5 มลิลกิรมั/ลติร  จากนัน้น าแคลลสัที่
ได้มาชักน าให้ เกิดยอดบนสูตรอาหาร MS ที่ เติ ม  
6-Benzylaminopurine (BAP) 1.0–3.0 มิ ล ลิ ก รั ม /ลิ ต ร  
Kinetin 0.5–1.5 มิลลิกรัม/ลิตร และ Naphthaleneacetic 
acid (NAA) 0.5–1.5 มิลลิกรัม/ลิตร  พบว่า สูตรอาหาร 
MS ที่เติม BAP 2.0  มิลลิกรัม/ลิตร NAA 0.5 มิลลิกรัม/

ลติร และ Kinetin  0.5 มลิลกิรมั/ลติร สามารถชกัน าให้
เกดิยอดได้สูงสุด   ที่ 42.5% (Wani et al., 2011) และ
จากการศึกษาการเพาะเลี้ยงเมล็ดข้าวของมาเลเซีย 
พบว่า การชกัน าแคลลสัจะเกดิสงูสดุเมื่อเพาะเลีย้งเมลด็
ข้าวบนอาหาร MSB5 ที่เติม 2, 4-D 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
maltose 40มิลลิกรมั/ลิตร 600 มิลลิกรมั/ลิตร casein 
hydrolysate และ  0.4% gelrite (Shahsavari, 2010 ) 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขา้วในประเทศปากสีถานพบว่า 
สามารถชกัน าให้เกดิแคลลสับนอาหารสูตร MS ที่เติม 
Kinetin 1.0 มก./ล.  ร่วมกับ NAA 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
(Ilahi et al., 2005) นอกจากนี้จากใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโต เช่น Benzyl Adenine (BA), Kinetin และ 
NAA สามารถชกัน าให้เกิดแคลลสัจากขา้วได้สูงสุดถึง 
100% (Yan et al., 2010)  
 จาการส ารวจขา้วบางชนิดในอ าเภอเชยีงแสน 
จงัหวดัเชยีงราย มคีุณประโยชน์ทีส่ามารถน าไปต่อยอด
เพื่อพฒันาผลติภณัฑไ์ด ้เช่น ทนแลง้ แตกกอด ีเยื่อหุม้
เมล็ดข้าวมีสีที่สามารถน าไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต 
งานวจิยันี้ ไดท้ าการคดัเลอืกขา้วจ านวน 2 สายพนัธุค์อื 
ขา้วซวิแดง และขา้วหน่อแพร่ ซึง่ขา้วทัง้สอง มลีกัษณะ
เด่น ดงันี้  
 1. ข้าวซิวแดง เป็นข้าวเหนียว พบที่บ้านป่า
ตึง หมู่  5 ต าบลบ้านแซว อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ปัจจุบันพบว่ามีการปลูกอยู่ 1 -2 ครัวเรือน  
มแีนวโน้มจะสญูหายไปจากพื้นที่สงู ด้วยความที่มเียื่อ
หุ้มเมล็ดเป็นสีแดง ท าให้เป็นที่สนใจในการปลูกและ
อนุรกัษ์พนัธุไ์ว ้ 
 2. ข้าวหน่อแพร่ ส ารวจพบบริเวณบ้านแม่
แอบ หมู่ที ่11 ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชยีงแสน จงัหวดั
เชียงราย ในอดีตเป็นข้าวเหนียวที่นิยมรับประทาน
ทัว่ไปในพื้นที่ เพราะสามารถให้ผลผลิตค่อนข้างด ี 
ทนแลง้ ต่อมาเมื่อการคมนาคมขนส่งดขีึน้การปลูกขา้ว
ไร่ลดความนิยมลง จงึมผีู้ที่ปลูกขา้วพนัธุ์นี้น้อยลงมาก
ในปัจจุบนั ขา้วหน่อแพร่มกีารแตกกอด ีผลผลติดีกว่า
ขา้วไร่ชนิดอื่น และเมลด็ยงัมเียื่อหุ้มเมลด็เป็นสแีดงอกี
ด้วยเหมาะส าหรับการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์และ
ขยายพนัธุส์ูเ่กษตรกร 

ดงันัน้ ขา้วทัง้ 2 สายพนัธุจ์งึเป็นทีน่่าสนใจใน
การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ โดยวธิกีารอนุรกัษ์วธิหีนึ่ง 
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กค็อื การใชก้ระบวนการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อพชืในสภาพ
ปลอดเชือ้ เพื่อใหไ้ดต้น้พนัธุใ์นการอนุรกัษ์ และสามารถ
ผลิตขยายต้นพนัธุ์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอนัสัน้ 
โดยการเพาะเลีย้งแคลลสั เป็นเทคนิคการเพาะเลีย้งใน
สภาพปลอดเชื้อวธิกีารหนึ่ง ที่สามารถชกัน าได้จากทัง้
ส่วนใบอ่อน ตา ยอด หรือ เมล็ด เมื่อชักน าให้เกิด
แคลลัสได้แล้วสามารถชักน าต่อให้เกิดยอดและราก 
เพื่อการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชืได ้นอกจากน้ี ยงัสามารถ
เพาะเลีย้งเพื่อผลติและเพิม่ปรมิาณสารทีเ่ป็นประโยชน์
จากข้าวพื้ น เมือ งได้ อีกท างหนึ่ งด้ วย  งานวิจัย 
นี้มวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาผลของ 2,4-hlorophenoxyacetic 
acid ต่อการชกัน าแคลลสัของขา้วซวิแดงและขา้วหน่อ
แพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์
จากขา้วพืน้เมอืงในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
การเตรียมตวัอยา่ง 
 เก็บตัวอย่างข้าวพื้นเมือง 2 สายพันธุ์ คือ  
ข้าวซิวแดงและข้าวหน่อแพร่ จากอ าเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชยีงราย น าขา้วพืน้เมอืงมาอบแหง้ เพื่อท าการ
ทดลองในขัน้ตอนถดัไป 
การชกัน าแคลลสัในสภาพปลอดเช้ือ 
 น าเมลด็ขา้วพืน้เมอืง ทัง้ 2 สายพนัธุ ์คอื ขา้ว
ซวิแดงและขา้วหน่อแพร่ มาฟอกฆา่เชือ้ดว้ยสารละลาย
โซเดยีมไฮโปคลอไรท์ (คลอรอกซ์) ที่ความเขม้ขน้ 15 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนัน้ ตัดส่วน
เอม็บรโิอของเมลด็ข้าว ย้ายเลี้ยงบนอาหารสูตรต่างๆ 
คือ  สูต รอาหาร MS ร่วมกับ  0, 0.5, 1.0 และ 2.0 
มลิลกิรมัต่อลติร  เพาะเลีย้งแคลลสัทีอุ่ณหภูม ิ25±2 oC 
ให้แสง 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 8 สปัดาห์  บนัทึก
อตัราการเกิดแคลลสั (%) หลงัจากนัน้น าแคลลสัที่ได้
จากอาหารสูตรต่างๆ ไปอบแห้ง และชัง่น ้าหนักแห้ง

เพื่อหาสูตรอาหารที่ดีที่สุดในการชกัน าให้เกิดแคลลสั
ขา้วทัง้ 2 สายพนัธุ ์
การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ
 น าผลวิจยัที่ได้มาวิเคราะห์หาความแตกต่าง
ทางสถิติ (Statistic analysis)) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โป รแก รม ส า เร็จ รูป  SPSS เพื่ อ วิ เค ราะห์ ค วาม
แปรปรวน (Analysis of Variance) แบบ Complete 
Randomized Design (CRD) เปรียบ เทียบค่ าเฉลี่ย 
ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
  
ผลการวิจยั 
 ผลของการชกัน าแคลลสัของข้าวซิวแดงและ
ข้าวหน่อแพร่ ที่  8 สัปดาห์  (ตารางที่  1) จากผล
การศกึษาพบว่า สตูรอาหาร MS ทีเ่ตมิ 0.5 mg/l 2,4-D 
สามารถชักน าแคลลัสข้าวซิวแดงได้มากที่สุด โดยมี
เปอร์เซน็ต์การเกดิแคลลสัมากที่สุดที่ 100 เปอร์เซน็ต ์
ให้น ้ าหนักแห้งเฉลี่ย 0.0414 กรัม สูตรอาหาร MS  
ที่ เติ ม  1.0 mg/l 2,4-D พ บ ว่ า เกิ ด แ ค ล ลั ส ที่  85 
เปอร์เซ็นต์ ให้น ้ าหนักแห้งเฉลี่ย 0.0268 กรัม สูตร
อาหาร MS ทีเ่ตมิ 2.0 mg/l 2,4-D สามารถชกัน าใหเ้กดิ
แคลลสัได ้40 เปอรเ์ซน็ต์ ให้น ้าหนักแหง้เฉลีย่ 0.0376 
กรมั สว่นชุดควบคุมสตูรอาหาร MS ทีไ่ม่มกีารเตมิสาร
ควบคุมการเจรญิเตบิโต ไม่สามารถชกัน าใหเ้กดิแคลลสั
ได ้
 ก า รชั ก น า แ ค ล ลั ส ข อ งข้ า ว ห น่ อ แ พ ร่  
ผลการศึกษาพบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม 0.5 mg/l 
2,4-D สามารถชักน าแคลลัสข้าวซิวแดงได้มากที่สุด
เช่นกนั โดยมเีปอรเ์ซน็ตก์ารเกดิแคลลสัมากทีส่ดุที ่100 
เปอร์เซ็นต์ ให้น ้ าหนักแห้งเฉลี่ย 0.0652 กรัม สูตร
อาหาร MS ที่เติม 1.0 และ 2.0 mg/l 2,4-D พบว่าเกิด
แคลลสัที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ให้น ้าหนักแห้งเฉลี่ย 0.0246
กรมั และ 0.0316 กรมั ตามล าดบั  สว่นสตูรอาหาร MS 
ที่ไม่มีการเติมสารควบคุมการเจรญิเติบโตไม่สามารถ
ชกัน าใหเ้กดิแคลลสัได ้ 
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ตารางท่ี 1 เปอรเ์ซน็ตก์ารชกัน าใหเ้กดิแคลลสัและน ้าหนกัแหง้ของแคลลสัขา้วซวิแดงและขา้วหน่อแพร่ที ่8 สปัดาห ์
สายพนัธุข์า้ว สตูรอาหาร การชกัน าใหเ้กดิแคลลสั (%) น ้าหนกัแหง้เฉลีย่ (กรมั) 

ขา้วซวิแดง 

MS 0 0b 
MS+0.5  mg/l 2,4-D 100 0.0414a 
MS+1.0  mg/l  2,4-D 85 0.0268ab 
MS+ 2.0  mg/l 2,4-D 40 0.0376ab 

ขา้วหน่อแพร ่

MS 0 0b 
MS+0.5  mg/l 2,4-D 100 0.0652a 
MS+1.0  mg/l  2,4-D 95 0.0246ab 
MS+ 2.0  mg/l 2,4-D 95 0.0316ab 

* ขา้วแต่ละสายพนัธุ ์ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัตามคอลมัน์คอืแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(P≤0.05) 
 

  
(ก) (ข) 
ภาพท่ี 1 แคลลสัขา้วซวิแดง (ก) และ ขา้วหน่อแพร่ (ข) 

สรปุและวิจารณ์ผล 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า สารควบคุมการ
เจริญเติบโต 2,4-D สามารถชักน าให้เกิดแคลลสัของ
ข้าวซิวแดงและข้าวหน่อแพร่ได้ โดยสูตรอาหาร
เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อที่เหมาะสมที่สุดในการชกัน าแคลลสั
ของข้าวซิวแดงและขา้วหน่อแพร่ คอื สูตรอาหาร MS  
ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.5  mg/l โดยให้อตัราการ
เกิดแคลลัส 100% และให้ปริมาณน ้ าหนักแห้งของ
แคลลสัสงูทีส่ดุที ่0.0414 และ 0.0652 กรมั ตามล าดบั 

จากการศกึษาการชกัน าแคลลสัของขา้วทีผ่่าน
มา พบว่า ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการชักน า

แคลลสัของข้าวกค็ือ สารควบคุมการเจรญิเติบโตหรอื
ฮอร์โมนพืช เช่น ออกซิน (auxin) หรือ ไซโตไคนิน 
(cytokinin) เป็นต้น (Kadhimi et al., 2014) 2,4-D เป็น
สารควบคุมการเจรญิเตบิโตประเภทออกซนิ ซึง่น ามาใช้
ในการชักน าแคลลัสจากพืชอย่างแพร่หลาย ซึ่งจาก
งานวจิยัที่ผ่านมา พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 
ความเขม้ขน้ 0.5 mg/l สามารถชกัน าแคลลสัได้ดทีี่สุด 
จากข้าวหลายสายพันธุ์ (hsien rice) ในประเทศจีน 
(Chunbo et al., 2009) นอกจากนี้ ยงัได้มงีานวจิัยการ
ชักน าแคลลัสจากข้าวในประเทศมาเลเซียพบว่า  
สตูรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D สามารถชกัน าแคลลสัได้
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สูงสุด (Shahsavari et al., 2010) และจากการศึกษา
การชกัน าแคลลสัของขา้ว (Oryza sativa L.) จ านวน 4 
สายพนัธุ์ คอื ASD 16, ADT 43, Basmati 370, Pusa 
Basmati และ Pokkali พบว่า สูตรอาหาร MS ที่เติม 
2,4-D สามารถชกัน าแคลลสัได้ 58.33 % ถึง 96.67 % 
(Revathi and Arumugam Pillai, 2011) น อก จ าก นี้ 
การใช้ 2,4-D ยังช่วยในการชักน าแคลลัสของข้าว 
indica rice (Oryza sativa L.) (Karthikeyan et al., 
2009) อกีดว้ย 

ขา้วพืน้เมอืงหลายสายพนัธุใ์นประเทศไทย ได้
น าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อมาช่วยในการอนุรักษ์
พนัธุกรรม ยกตวัอย่างเช่น การขยายพนัธุข์า้วพืน้เมอืง
พนัธุ์กาบด าด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็น
พนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีน่ิยมปลกูในอ าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยน าเมล็ดมาเพาะเลี้ยงบนสูตร
อาหาร MS ที่เติม 2,4-D พบว่าสามารถชักน าให้เกิด
แคลลสัได ้100% และแคลลสัทีไ่ด ้สามารถชกัน าใหเ้กดิ
ยอดและรากได ้(กมลทพิย์ และคณะ, 2560) และยงัได้
มกีารศกึษาผลของสารควบคุมการเจรญิเติบโตต่อการ
ขยายพนัธุข์า้วพนัธุเ์ลา้แตกและขา้วพนัธุเ์หนียวแดงใน
สภาพปลอดเชือ้ ผลการศกึษาพบว่า การเลีย้งเมลด็บน
สูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D สามารถชกัน าเมลด็ขา้ว
พนัธุเ์หนียวแดงดว้ยเปอรเ์ซน็ตก์ารเกดิแคลลสัมากทีส่ดุ
เท่ากบั 100% และข้าวพันธุ์เล้าแตกมีเปอร์เซ็นต์การ
เกิดแคลลสัมากที่สุดคือ 96% ตามล าดบั (จตุพร และ
คณะ, 2561) นอกจากนี้ สูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D 
ยงัสามารถชกัน าใหเ้กดิแคลลสัจากการเพาะเลีย้งเมลด็
ของข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข 6 อีกด้วย 
(ภพเก้า และคณะ, 2556) ดงันัน้ แคลลสัขา้วที่ได้จาก
การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อสามารถน าไปชกัน ายอดและราก
ต่อไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมือง 
นอกจากนี้ ยงัสามารถเพิ่มปรมิาณแคลลสัและสารที่มี
ประประโยชน์จากแคลลสัขา้วดว้ยเทคนิคการเพาะเลีย้ง
เน้ือเยื่อได้ ซึ่งจะสามารถผลติสารที่ต้องการในปรมิาณ
มาณมากและไม่ขึน้กบัฤดกูาล  
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