
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการ     : การวิจัยและพัฒนาปาล์มน ้ามัน 
2. โครงการวิจัย   : การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

กิจกรรม    : การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อปาล์มน ้ามันลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามสปีชีส์  

     (Elaeis guineensis X E. oleifera) 

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Tissue culture of Oil Palm interspecific Hybrid (Elaeis 
       guineensis X E. oleifera) 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  : นางสาวเตือนจิตร เพ็ชรรุณ สังกัด ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 
   ผู้ร่วมงาน   : นางสาวอรรัตน์ วงศ์ศรี  สังกัด ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 

: นางสาวสุวิมล กลศึก  สังกัด ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 
    : นายกษิดิศ ดิษฐบรรจง  สังกัด ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ   
    : นางภุมรินทร์  วณิชชนานันท์ สังกัด  ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

: นางชยานิจ ดิษฐบรรจง  สังกัด ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. บทคัดย่อ 

จากการเพาะเลี ยงคัพภะอ่อนปาล์มน ้ามันลูกผสมข้ามสปีชีส์ (Elaeis guineensis X E. oleifera) 
บนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) เติม dicamba และ picloram ความเข้มข้น 1 1.5  2  2.5 
และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือชักน้าให้เกิดแคลลัสพบว่า คัพภะอ่อนที่เพาะเลี ยงบนอาหารสูตร MS เติม 
picloram ความเข้มข้น 1.5 2.0 และ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีน ้าหนักแคลลัสเฉลี่ยสูงสุด 0.46 0.44 และ 0.42 
กรัม ตามล้าดับ เมื่อน้าแคลลัสที่ได้มาชักน้าให้เกิดเอ็มบริโอจินิคแคลลัส บนอาหารสูตร MS เติม dicamba 
picloram และ 2,4-D ความเข้มข้น 0.1  0.5 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า แคลลัสที่เพาะเลี ยงบนอาหาร
สูตร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ dicamba ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
แนวโน้มในการพัฒนาเป็นเอ็มบริโอจินิคแคลลัสสูงสุด 35.0 และ 26.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และมีการพัฒนา
เป็นโซมาติกเอ็มบริโอในอาหารสูตร MS ที่เติม dicamba 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 15.78 เปอร์เซ็นต์ และ
เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 11.76 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีรูปแบบพัฒนาการ 3 ระยะ คือ 
รูปกลม รูปหัวใจ และระยะสร้างจาว โดยโซมาติกเอ็มบริโอสามารถพัฒนาเป็นยอดที่มีลักษณะรวมเป็นกระจุก 
1-2 ยอด แต่ไม่ยืดยาวและไม่ปรากฏการเจริญของรากในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 5.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร  

Abstract 



Young embryos of oil palm interspecific hybrid (Elaeis guineensis X E. oleifera) were 
cultured on medium Murashige and Skoog (MS) and supplemented with dicamba and 
picloram at concentrations of 1, 1.5, 2, 2.5 and 3 mg/l for callus induction. Young embryos 
were cultured on MS medium supplemented with picloram concentrations of 1.5, 2.0 and 
2.5 mg/l showed the highest weight callus at 0.46, 0.44 and 0.42 g, respectively. Those calli 
cultured on MS medium supplemented with dicamba 1.0 mg/l and 2,4-D 0.1 mg/l presented 
the highest embryogenic callus at 35% and 26%, respectively. The development of somatic 
embryos cultured on MS medium supplemented with dicamba 1.0 mg/l was 15.78% and 
supplemented with 2,4-D 0.1 mg/l was 11.76%. The development forms consisted of 
globular-shaped stage, heart-shaped stage and haustorium stage. The somatic embryo 
developed about 1-2 apical shoots without root development on MS medium 
supplemented with NAA concentration of 5.0 mg/l.  

6. ค าน า 

 ปาล์มน ้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญของประเทศ มีศักยภาพในการแข่งขันสูงทั งด้านการผลิตและ
การตลาด เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตและราคาต่้ากว่าน ้ามันพืชชนิดอื่น อีกทั งยังสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ทั ง
สินค้าอุปโภคและบริโภค เกษตรกรจึงมีความต้องการปลูกปาล์มน ้ามันเพ่ิมมากขึ นทุกปี ดังนั นเพ่ือให้เกษตรกร
ได้ปลูกปาล์มน ้ามันพันธุ์ดี และประเทศไทยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ได้เอง ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 
กรมวิชาการเกษตร จึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 
ปัจจุบันมีเชื อพันธุ์ปาล์มน ้ามัน Elaeis guineensis ซึ่งมีลักษณะดี คือ ผลใหญ่ กะลาบาง และให้ผลผลิตน ้ามัน
สูง และเชื อพันธุ์ Elaeis oleifera ซึ่งเป็นพันธุ์ป่าที่มีลักษณะดี คือ ล้าต้นเตี ย มีความต้านทานโรค และการ
เกิดผลโดยไม่มีเมล็ด   ปัจจุบันศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานีท้าการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามันด้วยวิธี
มาตรฐาน โดยการผสมพันธุ์ข้ามสปีชีส์ระหว่าง  E. guineensis x E. oleifera แล้วสร้างลูกผสมแบบผสมกลับ
ตามโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตสูง ต้นเตี ย และเพ่ิมปริมาณกรดไขมันไม่อ่ิมตัวให้สูงขึ น 
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีนี มีข้อจ้ากัดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมให้ได้ปริมาณมาก และมี
แนวโน้มให้ความแปรปรวนค่อนข้างสูง 

เทคโนโลยีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช เป็นเทคนิคการชักน้าพืชต้นใหม่จากการวางเลี ยงชิ นส่วนพืช
ขนาดเล็กในสภาพปลอดเชื อ และเมื่อได้สูตรอาหารและสภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงแล้วจะสามารถเพ่ิม
ปริมาณได้เป็นจ้านวนมากในเวลาอันสั น ได้ต้นกล้าที่มีความสม่้าเสมอสูง ดังนั นเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
จึงเป็นแนวทางท่ีสามารถเพ่ิมการผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมได้ในเชิงปริมาณเพ่ือการขยายพันธุ์ นอกจากนี ยัง
สามารถน้ามาใช้ในการผลิตต้นพ่อแม่พันธุ์ รวมทั งใช้ในการวิจัยปรับปรุงพันธุ์เพ่ือพัฒนาปาล์มน ้ามันต่อไป  
ปัจจุบันในบางประเทศที่เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปาล์มน ้ามันของโลกประสบความส้าเร็จในการผลิตพันธุ์โดยวิธี
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ  ส้าหรับประเทศไทยมีรายงานการศึกษาเรื่องนี เช่นกัน แต่ต้นกล้าที่ได้ไม่มีความสม่้าเสมอจึง



ยังคงไม่มีการผลิตออกมาเพ่ือการขยายพันธุ์ ดังนั นมีความจ้าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยง
เนื อเยื่อปาล์มน ้ามัน เพ่ือให้ได้เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมส้าหรับการผลิตพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ และมีความ
สม่้าเสมอ 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  

1. สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชกลุ่มออกซิน 
2. สารเคมีส้าหรับเตรียมอาหารเพาะเลี ยงสูตร Murashige and Skoog (MS) 
3. สารเคมีส้าหรับใช้ฆ่าเชื อ 
4. น ้าตาลซูโครส  
5. ชิ นส่วนพืชเริ่มต้น 
6. ตู้ย้ายเลี ยง 
7. เครื่องแก้ว ด้ามมีดละใบมีดผ่าตัด คีมปากคีบ อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร จานและขวด

เพาะเลี ยง 
8. ตู้อบแห้ง หม้อนึ่งฆ่าเชื อ และตู้เย็น 
9. เครื่องชั่ง 2 และ 4 ต้าแหน่ง เครื่องวัด pH  กระดาษกรอง และเครื่องกรองมิลลิพอร์ 

วิธีการ 

1. การชักน าให้เกิดแคลลัส  

น้าคัพภะอ่อนของปาล์มน ้ามันลูกผสมข้ามสปีชีส์ระหว่าง E. guineensis และ E. oleifera ที่
คัดเลือกมาศึกษาการชักน้าให้เกิดแคลลัสในอาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต dicamba และ 
picloram ที่ระดับความเข้มข้น 1 1.5  2  2.5 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติมกรดแอสคอร์บิคความ
เข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร น ้าตาลซูโครสความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ Gelrite ความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ 
pH 5.7 เลี ยงในที่มืดอุณหภูมิ 28±0.5 องศาเซลเซียส เปลี่ยนอาหารทุก 2 เดือน  

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จ้านวน 10 ซ ้า รวม 11 
กรรมวิธี ได้แก่  

กรรมวิธีที่ 1 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร    
กรรมวิธีที่ 2 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 4 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 6 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร   



กรรมวิธีที่ 8 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 10 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 11 อาหาร MS ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 

 การบันทึกข้อมูล  บันทึกน ้าหนักแคลลัส ชนิดของแคลลัสและลักษณะของแคลลัส 

2. การชักน าให้เกิดเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (embryogenic callus) 

น้าแคลลัสที่เกิดจากคัพภะอ่อนของปาล์มน ้ามันลูกผสมข้ามสปีชีส์จากขั นตอนที่ 1 มาศึกษาการ
ชักน้าให้เกิดเอ็มบริโอจินิคแคลลัสมาในอาหารสูตร MS ทีเ่ติมสารควบคุมการเจริญเติบโต dicamba picloram 
และ 2,4-D ที่ระดับความเข้มข้น 0.1  0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติมกรดแอสคอร์บิคความ
เข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร น ้าตาลซูโครสความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ Gelrite ความเข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ 
pH 5.7 ให้แสงวันละ 16 ชั่วโมง อุณหภูมิ 28±0.5 องศาเซลเซียส เปลี่ยนอาหารทุก 2 เดือน  

วางแผนการทดลองแบบ CRD จ้านวน 10 ซ า้ รวม 9 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 2 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 4 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่5 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 6 อาหาร MS + picloram เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 อาหาร MS + 2,4-D เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 8 อาหาร MS + 2,4-D เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 อาหาร MS + 2,4-D เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   การบันทึกข้อมูล  บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสและลักษณะของเอ็มบริโอเจ
นิคแคลลัส 

3. การชักน าให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอ  

น้าเอ็มบริโอจินิคแคลลัสที่ได้จากขั นตอนที่ 2 มาศึกษาการชักน้าให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอใน
อาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต dicamba และ 2,4-D  ที่ระดับความเข้มข้น  1 2.5 และ 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และ NAA ที่ระดับความเข้มข้น  5 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับการเติม
กรดแอสคอร์บิคความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร น ้าตาลซูโครสความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ Gelrite ความ
เข้มข้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ pH 5.7 ให้แสงวันละ 16 ชั่วโมง อุณหภูมิ 28±0.5 องศาเซลเซียส เปลี่ยนอาหารทุก 2 
เดือน  

วางแผนการทดลองแบบ CRD จ้านวน 4 ซ า้ รวม 9 กรรมวิธี ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร   



กรรมวิธีที่ 2 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 อาหาร MS + dicamba เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 4 อาหาร MS + 2,4-D เข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 อาหาร MS + 2,4-D เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 6 อาหาร MS + 2,4-D เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 อาหาร MS + NAA เข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร   
กรรมวิธีที่ 8 อาหาร MS + NAA เข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 อาหาร MS + NAA เข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 การบันทึกข้อมูล บันทึกลักษณะโซมาตกิเอ็มบริโอและการพัฒนายอด 

เวลาและสถานที่ 

 เริ่มต้นเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 สิ นสุด เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 

สถานที่ท าการทดลอง 

 ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. การชักน าให้เกิดแคลลัส  

การชักน้าแคลลัสจากการเพาะเลี ยงคัพภะอ่อนบนอาหารสูตร MS  ร่วมกับสารควบคุมการ
เจริญเติบโต dicamba และ picloram ความเข้มข้น 1 1.5 2 2.5 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 เดือน 
พบว่า คัพภะอ่อนสามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสได้บนอาหารสูตร MS  ที่เติม dicamba และ picloram ในทุก
ความเข้มข้น แต่แคลลัสมีน ้าหนักเฉลี่ยสูงสุดในสูตรอาหาร MS เติม picloram ความเข้มข้น 1.5 2.0 และ 2.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีน ้าหนักแคลลัสเฉลี่ย 0.46 0.44 และ 0.42 กรัม ตามล้าดับ (ตารางที่ 1 ) แคลลัสที่เกิดมี
ลักษณะเป็นกลุ่มเซลล์เกาะตัวกันแน่น (compact callus) เป็นก้อนสีเหลืองอ่อน ลักษณะฉ่้าน ้า ซึ่งเป็น
ลักษณะของแคลลัสที่พบเป็นส่วนใหญ่ (ภาพที่ 1) และแคลลัสอีกลักษณะที่พบเป็นเซลล์กลมๆ สีขาวขุ่นเกาะ
กันแน่น (nodular callus) แต่พบในปริมาณน้อย (ภาพที่ 2a) ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ กษิดิศ และ
คณะ (2556) และชยานิจ และคณะ (2552) ได้รายงานว่า ลักษณะของแคลลัสที่พบจากการเพาะเลี ยงคัพภะ
อ่อนปาล์มน ้ามันส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งสีเหลืองอ่อน เกาะตัวกันแน่น เรียกว่า compact callus 
และ Te-chato และคณะ (1998) และ Teixeira และคณะ (1993) รายงานว่า คัพภะอ่อนมีเปอร์เซ็นต์การเกิด
แคลลัสสูงสุดและใช้เวลาในการเกิดแคลลัสน้อยที่สุด 4 เดือน และให้แคลลัสที่เกาะตัวกันแน่น เนื่องจากเป็น
เนื อเยื่อที่อยู่ ในระยะ juvenile stage ซึ่งเป็นเซลล์ที่มีอายุน้อยสามารถตอบสนองต่อสารควบคุมการ
เจริญเติบโตได้ดี กษิดิศ และคณะ (2556) รายงานว่า จากการชักน้าให้เกิดแคลลัสจากคัพภะอ่อนของปาล์ม
น ้ามันชนิดพิสิเฟอรา พบว่า สามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสได้ดีบนอาหารสูตร MS ที่เติม dicamba ความเข้มข้น
5-10 µM คิดเป็น 62.4-69.6 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับชยานิจ และคณะ (2552) ได้รายงานว่า จากการ



เพาะเลี ยงคัพภะอ่อนปาล์มน ้ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 พบว่า คัพภะอ่อนมีอัตราการเกิดแคลลัสสูงสุด 83.3% 
บนอาหารสูตร MS ที่เติม dicamba  ความเข้มข้น 10 µM ซ่ึงต่างจากการศึกษาในครั งนี  โดยการตอบสนองต่อ
ชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันดังกล่าวข้างต้น อาจเนื่องมาจากผลของสภาพแวดล้อมใน
แปลงปลูก อายุของคัพภะ และแหล่งของพันธุกรรมของปาล์มน ้ามันที่ ใช้เพาะเลี ยงต่างกัน ส่งผลให้การใช้ 
dicamba เพ่ือชักน้าแคลลัสจากคัพภะอ่อนปาล์มน ้ามันลูกผสมข้ามสปีชีส์  มีประสิทธิภาพในการชักน้าแคลลัส
ต่้ากว่า picloram 

ส่วนอาหารสูตร MS  ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่าคัพภะอ่อนเกิดการพัฒนา
เป็นต้นอ่อนได้โดยไม่ผ่านแคลลัส (ภาพที่ 2b) อาจเนื่องมาจากคัพภะอ่อนที่น้ามาเพาะเลี ยงอยู่ในระยะการ
พัฒนาที่พร้อมเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ ดังนั นเมื่อคัพภะได้รับธาตุอาหารและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมจึงสามารถพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งสามารถน้าเทคนิคดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการร่น
ระยะเวลาในการผลิตต้นกล้าปาล์มน ้ามันได้และเป็นประโยชน์ในงานปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามันลูกผสมข้ามสปี
ชีส์ในกรณีที่คัพภะไม่สามารถพัฒนาเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ จึงน้าคัพภะอ่อนมาเพาะเลี ยงให้เป็นต้นได้อีก
แนวทางหนึ่ง 

Table 1 Callus fresh weight induced from young embryo culture of oil palm interspecific 
hybrid (Elaeis guineensis X E. oleifera) after cultured for 4 months  

Media Callus fresh weight (g) 
  MS + dicamba 1.0 mg/l  0.27 abc 
  MS + dicamba 1.5 mg/l  0.21 c 
  MS + dicamba 2.0 mg/l  0.23 bc 
  MS + dicamba 2.5 mg/l  0.15 c 
  MS + dicamba 3.0 mg/l  0.18 c 
  MS + picloram 1.0 mg/l  0.26 abc 
  MS + picloram 1.5 mg/l  0.46 a 
  MS + picloram 2.0 mg/l  0.44 a 
  MS + picloram 2.5 mg/l  0.42 ab 
  MS + picloram 3.0 mg/l  0.35 abc 

CV% 45.91 
The same letters in the same column indicate that difference is not significant at p<0.05  



   
Figure 1 Compact callus induced from young embryo culture of oil palm interspecific hybrid 

(Elaeis guineensis X E. oleifera)  

   
Figure 2 Nodular callus and shoots developed from young embryo culture of oil palm 

interspecific hybrid (Elaeis guineensis X E. oleifera) cultured on Murashige and Skoog 
media without plant growth regulator. (a) is nodular callus and (b) is shoots.  

2. การชักน าให้เกิดเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส 

จากการน้าแคลลัสที่มีลักษณะเกาะกันแน่นและเกิดจากการน้าคัพภะอ่อนมาเพาะเลี ยงบนอาหาร
สูตร MS  ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต dicamba picloram และ 2,4-D  ที่ความเข้มข้น  0.1 0.5 และ 
1 มิลลิกรัมต่อลิตร เพ่ือชักน้าให้เกิดเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส เป็นเวลา 6 เดือน พบว่า แคลลัสมีแนวโน้มพัฒนา
เป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสได้ดีบนอาหารสูตร MS เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 
dicamba ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 35 และ 26 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (ตารางที่ 2)  โดย
แคลลัสมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะจากการขยายขนาดเซลล์เนื อเยื่อใหญ่ขึ นเริ่มเปลี่ยนสีเนื อเยื่อเป็นสีขาวขุ่น
และมีลักษณะเป็นกลุ่มเม็ดกลมๆ บนก้อนเนื อเยื่อเพ่ิมปริมาณขึ น ตั งแต่ช่วงเดือนที่ 3 หลังเพาะเลี ยง ซึ่ง
สอดคล้องกับการทดลองของ Te-chato (1998) รายงานว่า สามารถเพ่ิมปริมาณเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสใน
อาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D เข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เคซีนไฮโดรไลเสทเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรดแอสคอร์บิคเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และ อาสลัน (2545) รายงานว่า สามารถชักน้าเอ็มบริโอเจนิค
แคลลัสสูงสุดบนอาหารสูตร MS ที่เติม dicamba เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับเคซีนไฮโดรไลเสท
เข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั งนี การพัฒนาเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการตอบสนองต่อชนิดและความเข้มข้น
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน อาจขึ นอยู่กับชนิดหรือพันธุ์ปาล์มน ้ามัน ชนิดของชิ นส่วนที่น้ามา
ชักน้าให้เกิดแคลลัส รวมทั งอายุของแคลลัสด้วย  



เมื่อเพาะเลี ยงเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสต่อเนื่องบนอาหารสูตรเดิมอีก 3 เดือน เอ็มบริโอเจนิค
แคลลัสมีการพัฒนาเป็นโซมาติกเอ็มบริโอ โดยพบว่า เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาเป็นโซมาติกเอ็มบริโอ
ในสูตรอาหาร MS ที่เติม dicamba ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 15.78 เปอร์เซ็นต์ และเติม 
2,4-D ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 11.76 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) ซึ่งมีรูปแบบพัฒนาการที่เห็น 
3 ระยะ คือ รูปกลม รูปหัวใจ และระยะสร้างจาว (สมปอง, 2539) โดยโซมาติกเอ็มบริโอเมื่อพัฒนาเข้าสู่ระยะ
สร้างจาวมีสีเขียวเกิดขึ น ซึ่งอาจเกิดจากมีการสร้างคลอโรฟิลล์ท้าให้สามารถสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต
รวดเร็วจนพัฒนาเป็นยอดได้ แต่ยอดดังกล่าวยังไม่ยืดยาว (ภาพท่ี 3) 
Table 2 Embryogenic callus and somatic embryo induced from callus culture for 4 months  

Media embryogenic callus (%) Somatic embryo  (%) 
 MS + dicamba 0.1 mg/l 12 b 0 
 MS + dicamba 0.5 mg/l 10 b 0 
 MS + dicamba 1.0 mg/l  26 ab 15.78 
 MS + picloram 0.1 mg/l 20 ab 0 
 MS + picloram 0.5 mg/l 15 ab 0 
 MS + picloram 1.0 mg/l 20 ab 0 
 MS + 2,4-D 0.1 mg/l              35 a 11.76 
 MS + 2,4-D 0.5 mg/l 7 b 0 
 MS + 2,4-D 1.0 mg/l 21 ab 0 
 CV% 78.14  
 The same letters in the same column indicate that difference is not significant at p<0.05 

   

 

   
 



   
         Figure 3 Development of embryogenic callus induced from callus culture.  



3. การชักน าให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอ  
 จากการเพาะเลี ยงเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสจากขั นตอนที่ 2 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน ส่งผล

ให้เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาเป็นโซมาติกเอ็มบริโอซึ่งมีรูปแบบพัฒนาการ 3 ระยะ คือ รูปกลม รูป
หัวใจ และระยะสร้างจาว ซึ่งเห็นได้ชัดในระยะรูปกลมและระยะสร้างจาว จึงน้าโซมาติกเอ็มบริโอที่ได้มา
เพาะเลี ยงบนอาหารสูตร MS ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต dicamba และ 2,4-D  ที่ความเข้มข้น  1 
2.5 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ที่ความเข้มข้น  5 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 เดือน 
พบว่า ในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โซมาติกเอ็มบริโอสามารถพัฒนาเป็น
ยอดที่มีลักษณะรวมเป็นกระจุก 1-2 ยอดแต่ไม่ยืดยาวและไม่ปรากฎการเจริญของราก (ภาพที่ 5) ส่วนใน
อาหารสูตรอ่ืนไม่พบการพัฒนาเป็นยอดแต่บางส่วนยังคงมีสีเขียวและเนื อเยื่อบางส่วนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสี
น ้าตาลและตายไปในที่สุด (ภาพที่ 4) อาจเนื่องมาจากชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตไม่
เหมาะสมต่อการพัฒนาของเนื อเยื่อให้พัฒนาเป็นยอดได้ ซ่ึงสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เติมในสูตรอาหารและ
จากการสร้างขึ นมาของเนื อเยื่อเกิดความไม่สมดุลจึงท้าให้ไม่สามารถพัฒนาเป็นยอดได้  อาสลัน (2545) 
รายงานว่า สามารถชักน้าการเจริญของโซมาติกเอ็มบริโอโดยน้าเอ็มบริโอในระยะสร้างจาวมาเพาะเลี ยงใน
อาหาร 2 ชั น โดยชั นล่างเป็นอาหารสูตร MS ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตเติมผงถ่านเข้มข้น 0.25 
เปอร์เซ็นต์ ชั นบนเป็นอาหารเหลวสูตรเดียวกันเติม NAA เข้มข้น 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร BA เข้มข้น 0.03 
มิลลิกรัมต่อลิตร โซมาติกเอ็มบริโอในระยะสร้างจาวสามารถพัฒนากลายเป็นยอดสูงกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
นอกจากนี  กษิดิศ และคณะ (2556) รายงานว่า โซมาติกเอ็มบริโอสามารถพัฒนาเป็นต้นอ่อนบนอาหารสูตร 
MS  ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต  

 

    
 

    
 



Figure 4 Somatic embryos developed without shoot and root development. 
 
 

 
 

Figure 5 Apical shoots induced on MS medium supplemented with NAA concentration of 5.0 
mg/l.  

9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

การเพาะเลี ยงคัพภะอ่อนปาล์มน ้ามันลูกผสมข้ามสปีชีส์มีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส้าเร็จ จาก
การศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต เพ่ือชักน้าให้เกิดแคลลัสจากคัพภะอ่อน 
สามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสได้บนอาหารสูตร MS ที่เติม picloram ความเข้มข้น 1.5 2.0 และ 2.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร แคลลัสมีน ้าหนักเฉลี่ยสูงสุด 0.46 0.44 และ 0.42 กรัม ตามล้าดับ   

แคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี ยงคัพภะอ่อนมีแนวโน้มในการพัฒนาเป็นเอ็มบริโอจินิคแคลลัสสูงสุด
บนอาหารสูตร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ dicamba ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัม
ต่อลิตร คิดเป็น 35.0 และ 26.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ และมีการพัฒนาเป็นโซมาติกเอ็มบริโอบนสูตรอาหาร 
MS เติม dicamba ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 15.78 เปอร์เซ็นต์ และเติม 2,4-D ความเข้มข้น 
0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร คิดเป็น 11.76 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีรูปแบบพัฒนาการ 3 ระยะ คือ รูปกลม รูปหัวใจ และ
ระยะสร้างจาว  

โซมาติกเอ็มบริโอมีการพัฒนาในอาหารสูตร MS เติม NAA ความเข้มข้น 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
โดยสามารถพัฒนาเป็นยอดท่ีมีลักษณะรวมเป็นกระจุก 1-2 ยอด แตไ่มย่ืดยาวและไม่ปรากฎการเจริญของราก 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. สามารถน้าเทคนิคการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อไปใช้ประโยชน์ในงานปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน
ลูกผสมข้ามสปีชีส์หรือผสมกลับในการเพ่ิมปริมาณมากและมีลักษณะเหมือนต้นเดิมหรือในกรณีท้าการผสม
ข้ามสปีชีส์แล้วคัพภะไม่สามารถพัฒนาเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ จึงน้าคัพภะอ่อนมาเพาะเลี ยงให้เป็นต้นได้และ
ช่วยในการร่นระยะเวลาในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อน้าไปผลิตต้นกล้าปาล์มน ้ามันได้ 

2. ได้ข้อมูลเทคนิคการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเบื องต้นที่สามารถน้าไป พัฒนาต่อในการศึกษาการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อปาล์มน ้ามันต่อไป 
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