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บทคัดยอ 
 
 ศึกษาการใชสารไคโตซานในการแชเมล็ดและไมแชเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 กอนนํามาเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อ พบวา ตนกลาขาวท่ีเจริญจากเมล็ดท่ีแชสารไคโตซานมีลําตนและใบสีเขียวเขมกวาตนกลาท่ีเจริญ
มาจากเมล็ดท่ีไมแชสารไคโตซานหลังจากเล้ียงในอาหารสูตร MS ปราศจากสารเรงการเจริญเติบโตเปนเวลา 
14 วัน จากน้ันนําตนกลาท่ีไดจากการแชและไมแชเมล็ดดวยสารไคโตซานมาเล้ียงในอาหารสูตร MS ท่ีเติม 
TDZ 2 มก./ล. รวมกบัสารไคโตซานความเขมขนตางๆ ต้ังแต 0, 5, 10, 15 และ 20 มก./ล. เปนเวลา 1 เดือน 
เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการสรางสารสําคัญทางโภชนาการ พบวา ตนกลาจากเมล็ดท่ีแชสารไคโต
ซาน มีการแตกกอดีกวาตนกลาจากเมล็ดท่ีไมแชสารไคโตซานโดยเฉพาะในสูตร MS ท่ีเติม TDZ 2 มก./ล. 
รวมกบัสารไคโตซาน 5 มก./ล.(11.14 ตน/เมล็ด) จากน้ันเพิ่มปริมาณตนกลาขาวท่ีไดจากทุกการทดลองใน
อาหารสูตรเดิมเปนเวลา 3 เดือน เพือ่นําไปวเิคราะหสารตานอนุมลูอสิระ (antioxidant) โดยวิธี The Ferric 
Reducing Ability of Plasma (FRAP) Assay และคลอโรฟลล เอ บี โดยใชเคร่ือง Spectrophotometer ท่ีคา 
absorbance ท่ี A663 และ A646 จากการทดลองพบวา ตนกลาจากเมล็ดท่ีแชในสารไคโตซานและเล้ียงใน
อาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ 2 มก./ล. รวมดวยสารไคโตซานความเขมขนต้ังแต 5-15 มก./ล. มกีารสรางสาร
ตานอนุมลูอสิระ คลอโรฟลลเอและบี มากกวาตนกลาจากเมล็ดท่ีไมแชและไมไดเล้ียงในอาหารท่ีมีสารไคโต
ซานอยางมีนัยสําคัญยิ่ง 

บทนํา 
 
 เน่ืองจากกระแสความตองการของผูบริโภคท่ีเนนอาหารสุขภาพเพื่อดูแลรางกายใหแข็งแรง อายุยืน
ยาว การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจึงมีความตองการเพิ่มสูงขึ้น หากเพิม่มูลคาขาวหอมมะลิโดยเนน
การเปนอาหารสุขภาพตามกระแสความนิยมของผูบริโภคจะทํารายไดใหกบัประเทศเพิม่มากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากสงเมล็ดขาวไปขายตางประเทศ 

วัตถุประสงค 
 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรางสารสําคัญทางโภชนาการในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อขาวหอมมะลิ โดย
การใชสารไคโตซานรวมกบัสารเรงการเจริญเติบโต 

อุปกรณและวิธีการ 
 
 การใชสารไคโตซานในการแชเมล็ดขาวหอมมะลิ 105  

รูปท่ี 1 เมล็ดขาวหอมมะลิ 105 ท่ีไมแชสารไคโตซาน รูปท่ี 2 เมล็ดขาวหอมมะลิ 105 ที่แชสารไคโตซานความ
เขมขน 1 มก./ล เปนเวลา 1 ชม. กอนฟอกฆาเช้ือ 

การฟอกฆาเชือ้เมล็ดขาวหอมมะลิ 105 

รูปท่ี 5 เพาะเล้ียงเมล็ดขาวหอมมะลิท่ีแชและไมแชไคโตซานในอาหารสูตร MS (1962) เปนเวลา 14 วัน และเพ่ิมปรมิาณจํานวนมากเพ่ือสงวิเคราะหสารสําคญัทาง
โภชนาการ 

 การใชสารเรงการเจริญเติบโตรวมกับสารไคโตซานความเขมขนตาง ๆ ในอาหาร 
 ตัดลําตนของตนกลาขาวหอมมะลิ 105 จากเมล็ดท่ีแชและไมแชดวยสารไคโตซานใหมีความสูง 1 ซม. 
เล้ียงในอาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ 2 มก./ล. และสารไคโตซาน 0, 5, 10, 15 และ 20 มก./ล. เปนเวลา 1 
เดือน เพื่อศึกษาลักษณะของตนกลาและการแตกกอ 

 การผลิตตนกลาขาวหอมมะลิจํานวนมากเพื่อการวิเคราะหสารสําคญัทางโภชนาการ 
 นํากระจุกตนกลาขาวหอมมะลิจากทุกการทดลองเพิม่ปริมาณในอาหารเพือ่นําไปวเิคราะหสารสําคัญ 

รูปท่ี 3 การฟอกฆาเช้ือเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 ดวย clorox 20% และ 10% ตามลําดบั 

 Antioxidant  วิเคราะห โดยวิธี FRAP Assay และคลอโรฟลล เอ บี วิเคราะห โดยใชเครื่อง Spectrophotometer เมล็ดที่แชไคโต

ซานกอนเพาะเลี้ยงในอาหาร มีแนวโนมตอการสรางสาร Antioxidant  คลอโรฟลล เอและ บี ไดสูงกวาเมล็ดที่ไมแชไคโตซาน การเติมสารไค

โตซาน 5 มก./ล. ในอาหารมีแนวโนมกระตุนการสรางสาร Antioxidant สูงสุด ทั้งในเมล็ดที่แช และไมแช (Table 2) การเติมสารไคโตซานใน

อาหารควรใชความเขมขนระหวาง 5-15 มก./ล. สนับสนุนการสรางสารตานอนุมลูอสิระ คลอโรฟลล เอ และบ ีในขาวหอมมะลิ 

รูปท่ี 4 (ก) ตดัลําตนและใบอายุ 15-20 วัน ของตนกลาขาวหอมมะลิ 105 (ข-ค) คัน้นํ้าจากใบและลําตน 

ผลและวจิารณ 
 
1. การใชสารไคโตซานในการแชเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 
 การแชเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 ในสารไคโตซานมสีวนในการเรงหรือกระตุนการงอกของเมล็ดใหเร็วขึน้ ตนมีการเจริญเติบโต ใบสี
เขียวเขม แสดงวาสารไคโตซานมสีวนสงเสริมการสรางคลอโรฟลลในใบพชื  
2. การเพาะเมล็ดขาวหอมมะลิ 105 
 เมล็ด ท่ีแชในสารไคโตซานงอกรากและตนภายใน 5 วันเร็วกวาเมล็ดท่ีไมไดแชสารไคโตซาน เมล็ดท่ีแชและไมแชมีเปอรเซ็นตการ
งอกใกลเคียงกันคือ 60% 

3. การใชสารเรงการเจริญเติบโตรวมกับสารไคโตซานความเขมขนตางๆ ในอาหาร 
 จาก Table1 พบวา ตนกลาจากเมล็ดที่ไมแชไคโตซานเกิดจํานวนตนเฉลี่ยสูงสุด 4.50 ตน/เมล็ด ในอาหารสูตร MS เติม TDZ  2 
มก./ล.และ สารไคโตซาน 15 มก./ล. สวนเมล็ดที่แชสารไคโตซานสูตรที่แตกกอดีที่สุดคือMS ท่ีเติม TDZ 2 มก./ล. และไคโตซาน 5 มก./ล. 
เกิดตนเฉล่ีย 11.14 ตน/เมล็ด การแชเมล็ดและเล้ียงรวมในอาหารท่ีมสีารไคโตซาน5 มก./ล.ทําใหแตกกอดีที่สุด และในกรณีที่เมล็ดไมแชสาร
ไคโตซานควรใชความเขมเพิ่มขึ้นแตไมควรเกิน 15 มก./ล. 

Table 1 Shoot initiation of KDML 105 derived from soaked-seed with or without 
chitosan cultured on MS media containing 2 mg/l TDZ and combination of 
chitosan (0 - 20 mg/l) for 1 month. 

4. การวิเคราะหสาระสําคัญทางโภชนาการ     

Table 2 Antioxidant content, chlorophyll a and b derived from leaf extract of KDML 105  from soaked-seed with and without 
chitosan on MS media containing 2 mg/l TDZ and varied combination chitosan (0, 5, 10, 15 and 20 mg/l).  

Media 

Antioxidant contents 
TAC mM/L* Chlorophyll a* Chlorophyll b* 

With chitosan Without 
chiosan With chitosan 

Without 
chiosan 

 

With chitosan Without 
chiosan 

MS - 22.79c - 118.55d - 41.47c 
2 mg/l TDZ+  0 
mg/l chitosan 28.03b 21.10cd 153.70b 121.79d 63.29a 47.53b 

2 mg/l TDZ+  5 
mg/l chitosan 35.71a 36.31a 126.51c 110.74e 41.45c 38.40c 

2 mg/l TDZ+ 10 
mg/l chitosan 25.37bc 21.54cd 164.66a 144.80b 58.28a 53.84a 

2 mg/l TDZ+ 15 
mg/l chitosan 34.55a 19.56d 133.69c 157.07a 44.81bc 55.36a 

2 mg/l TDZ+ 20 
mg/l chitosan 23.42c 31.68b 145.67b 135.37c 49.20b 48.70b 

ขั้นตอนการคั้นนํ้าเพ่ือนําไปวิเคราะหสารสําคัญทางโภชนาการ 
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Media 
No. of averaged shoot initiation 

soaked seed without 
chitosan 

soaked seed with 
chitosan 

MS+ 2 mg/l TDZ 3.70b 10.36a,b 
MS+ 2 mg/l TDZ + 5 mg/l 
chitosan 3.64b 11.14a 

MS+ 2 mg/l TDZ +10 mg/l 
chitosan 3.46b 9.47b 

MS+ 2 mg/l TDZ +15 mg/l 
chitosan 4.50a 9.24b 

MS+ 2 mg/l TDZ +20 mg/l 
chitosan  3.54b 8.26c 

Abstracts 
 
 The use of chitosan for soaked-seeds and unsoaked-seeds in KDML 105 before seed culture were experimented. It 
showed that seedlings derived from chitosan-soaked seeds were more dark green leaves than seedlings derived from 
chitosan-unsoaked seeds after cultured within 14 days in MS (hormone-free) medium. Then, shoots in each treatment were 
transferred to MS media containing 2 mg/l TDZ combination with varied chitosan concentration from 0, 5, 10, 15 and 20 mg/l 
within 1 month for growth promotion and enhancement nutritious active substances observation in KDML105 tissue culture. 
The results showed that shoots derived from chitosan-soaked seeds were more proliferated than shoots derived from chitosan-
unsoaked seeds, espectially, onto MS containing 2 mg/l TDZ and 5 mg/l chitosan about 11.14 plants/seed.  Afterthat each 
treatment, shoots were multiplied in the same medium culturing for 3 months for nutritious active substances analysis. 
Antioxidant content was detected by the Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) Assay, chlorophyll a and b were analysed  
by Spectrophotometer at absorbance  A663 and  A646. The results showed that the plantlets derived from chitosan-soaked 
seeds and cultured onto MS medium with 5-15 mg/l chitosan showed significantly to establish more antioxidant content, 
chlorophyll a and b than plantlets derived from chitosan-unsoaked seeds cultured onto MS medium without chitosan. 

ตนกลาหอมมะลิในอาหารสูตร MS ท่ีเติม TDZ 
2 มก./ล. และไคโตซาน 5 มก./ล.  
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