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บทคัดย่อ 

การศึกษาผลของปัจจัยภายนอกต่อการชักน้าและพัฒนาแคลลัสปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 
โดยใช้สภาพแสง 4 ชนิด คือ LED สีขาว, LED สีแดง, LED สีน้้าเงิน และ Grow lux  พบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุ
ราษฎร์ธานี 1 สามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสโดยมีค่าน้้าหนักสดของแคลลัสสูงสุด คือ 0.053 กรัมเมื่อเลี้ยงนาน 4 
เดือน  และ น้้าหนักสดแคลลัสเฉลี่ย  0.224 กรัมเมื่อเลี้ยงนาน 6 เดือน ในสภาพแสง LED สีขาว การพัฒนา 
embryogenesis callus  พบว่า  ปัจจัยชนิดของแสงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญต่อการพัฒนาและน้้าหนัก
ของแคลลัส โดยมีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดแคลลัสสูงที่สุดในการเลี้ยงในแสงชนิด Grow lux เท่ากับ 2.65 กรัม และ
รองลงมาคือ แสง LED สีขาว เท่ากับ 2.32 กรัม ส่วนแสง LED สีน้้าเงินจะให้ค่าเฉลี่ยของแคลลัสน้อยที่สุด เท่ากับ 
1.92 กรัม   ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2  สามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสโดยมีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดของแคลลัส
สูงสุด 0.064 กรัมเมื่ออายุแคลลัส 4 เดือนเลี้ยงในสภาพแสง LED สีน้้าเงิน  และเมื่อเลี้ยงนาน 6 เดือนจะให้
ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดแคลลัสสูงสุดในสภาพแสง Grow lux เท่ากับ 0.214 กรัม โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ   
ส้าหรับการทดสอบการพัฒนาของแคลลัส  พบว่า  ปัจจัยของชนิดแสงให้ผลที่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญต่อการ
พัฒนาของค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดของแคลลัสเมื่อเลี้ยงในสภาพแสง LED สีแดงจะท้าให้ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดแคลลัสสูง
ที่สุด เท่ากับ 1.75 กรัม รองลงมาคือในสภาพแสง Grow lux เท่ากับ 1.64 กรัม และให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเลี้ยง
ในสภาพแสง LED สีขาว เท่ากับ 1.13 กรัม ส้าหรับปัจจัยด้านสูตรอาหาร และปัจจัยร่วมกันของชนิดแสงและสูตร
อาหารไม่มีความแตกต่างทางสถิติในปาล์มน้้ามันทั้ง 2 พันธุ์    การชักน้าแคลลัสจากใบอ่อนในสภาพที่มืดจะท้าให้
เกิดแคลลัสได้จากสูตรอาหาร MS ร่วมกับ dicamba ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ระยะเวลา 2.5 เดือน  
และสูตรอาหาร MS ร่วมกับ picloram ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน  ท้าให้เกิด
แคลลัสที่มีลักษณะกลมมีสีน้้าตาลอ่อนเกิดขึ้นที่บริเวณขอบใบ  
ค้าส้าคัญ : ปาล์มน้้ามัน, LED, Grow lux, dicamba, picloram  
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ABSTRACT 
Effect of factor in inducing and development callus in oil palm cv. Suratthani 1 and 

Suratthani 2 using 4 type of Light containing LED white color, red color, blue color and Grow 
lux. Suratthani 1 cultured in LED white color showed high fresh weight callus of 0.053 grams for 
4 months and 0.224 grams for 6 months. Factor of light were high significant difference for 
development embryogenesis callus. Grow lux light gave highest fresh weight callus of 2.65 
grams. Suratthani 2 showed no significant difference when be cultured in LED blue color. It gave 
high fresh weight callus of 0.064 grams for 4 months after callus gave high fresh weight 0.214 
grams for 6 months in Grow lux.  Embryogenesis callus can developed in LED red color. They 
gave high fresh weight callus of 1.75 grams. Factor of media and combination factor between 
light and media showed no significant difference in oil palm. Study of inducing callus from 
young leaves showd that oil palm was induced to be callus from MS media containing 1 mg/l 
dicamba for 2.5 months and MS media containing 3 mg/l picloram for 6 months. Callus had 
globular shape and light brown color. 
 
Keyword : oil palm, LED, Grow lux, dicamba, picloram 

 
ค าน า 

 ส้าหรับปาล์มน้้ามัน  พืชน้้ามันอุตสาหกรรมที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและของประเทศ
ไทย  สามารถผลิตได้เฉพาะในเขตพ้ืนที่จ้ากัดประเภทร้อนชื้นเท่านั้น  จัดเป็นพืชผสมข้าม เมื่อปรับปรุงจนได้พันธุ์ดี
แล้วการน้าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้จะสามารถขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมากและมีลักษณะเหมือนต้น
เดิม   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้้ามันได้มีการศึกษาวิจัยมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การใช้ส่วนยอดมีโอกาสท้าให้ต้น
ปาล์มตาย  และยังมีความจ้าเพาะต่อพันธุ์ค่อนข้างมาก (พีรเดช, 2556)   การน้าชิ้นส่วนเช่น ใบ ยอดจากต้นที่
ให้ผลผลิตสูง   หรือคัพภะอ่อนจากคู่ผสมที่มีประวัติการให้ผลผลิตสูงในรุ่นลูกมาใช้เป็นชิ้นส่วนในการขยายพันธุ์ก็
จะสามารเพิ่มปริมาณพันธุ์ดีให้มากได้  แต่ยังมีข้อจ้ากัดในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีความเหมาะสมในแต่ละพันธุ์ เช่น 
ชนิดและความเข้มของแสง   ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต  และสารที่มีผลต่อการเกิด
แคลลัส  จึงได้น้าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ซึ่งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ให้มากขึ้น  มาศึกษากับปาล์มน้้ามัน
ลูกผสมสุราษฎร์ธานี  1 และ 2 ซึ่งเป็นพันธุ์แนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  
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ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อช้ินส่วนพืชท่ีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ค้านูณ, 2542)  
  แสง ช่วงความยาวแสง (day length) ชนิดแสง (light quality) และความเข้มแสง  (light intensity) 
ล้วนมีความส้าคัญต่อพืชที่เลี้ยงในหลอดทดลอง  และเป็นปัจจัยที่ซับซ้อน  ผลของช่วงความยาวแสงต่อการ
เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองยังไม่ทราบกันดีนัก  ช่วงความยาวแสงที่เลือกใช้โดยทั่วไปคือ 14-16 ชั่วโมง  แต่บางครั้ง
อาจมีการให้แสงตลอดเวลาหรือให้มืดตลอดเวลา   
  ความเข้มแสงที่ใช้โดยทั่วไปที่พอเหมาะและนิยม คือ 100-400 แรงเทียน หรือ 1,000 – 4,000 ลักซ์ (lux)  
หลอดไฟที่ใช้กันทั่วไปคือ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่เป็นแบบคูลไวต์ (cool white type) ในบางครั้งพบว่า  หลอดไฟ
แบบพิเศษ เช่น หลอดไฟที่มีชื่อทางการค้าว่า ซุปเปอร์โกร (super-grow) หรือโกรลักซ์  ให้ผลการเจริญเติบโตของ
เนื้อเยื่อพืชดีกว่า  เนื่องจากมีสัดส่วนของแสงสีแดงและน้้าเงินสูง  และพืชสามารถน้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสงได้
โดยตรง 
  ชนิดของแสงสีต่างๆ มีความส้าคัญต่อการเจริญของพืชที่เลี้ยง เช่น การเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นยาสูบใน
อาหารที่มี IAA พบว่า ถ้าน้าไปเก็บเลี้ยงภายใต้แสงสีแดง และเขียว  จะกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อได้ดีกว่า
แสงสีน้้าเงิน  เนื่องจาก IAA จะถูกท้าลายโดยแสงสีน้้าเงิน ท้าให้การเจริญเติบโตถูกจ้ากัด  ส้าหรับการเกิดยอดหรือ
รากจากแคลลัสยาสูบ  พบว่าแสงสีน้้าเงินและม่วงส่งเสริมการเกิดยอดในขณะที่แสงสีแดงส่งเสริมการเกิดราก เป็นต้น  

 

การปรับตัวของพืชท่ีตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก (Plant responses to the external 
environment)   (ชุมพล, 2549) 

  พืชที่เจริญเติบโตในถิ่นอาศัย (habitat) แบบใดได้ ย่อมจะต้องมีลักษณะที่มีความเหมาะสมในการมีชีวิต
อยู่ในปัจจัยแวดล้อมแบบนั้น  หรือสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่นั้นได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม
สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางกายภาพต่างๆ ก็ไม่ได้มีความคงตัวหรืออยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของพืชที่อยู่ในถิ่นอาศัยตลอดไป  ในบางช่วงเวลาหรือบางฤดูกาลพืชจะต้องเผชิญกับภาวะของ
สิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยทางภายภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต  เรียกภาวะนี้ว่า ภาวะเครียด (stress)  ซึ่ง
อาจเกิดจากความเข้มแสง  อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณน้้าและความชื้นที่ไม่เหมาะสม  เป็นต้น  ซึ่งพืชแต่
ละชนิดจะมีระดับการตอบสนองหรือความไวต่อภาวะเครียดที่ได้รับแตกต่างกัน  รวมทั้งการปรับตัวในรูปแบบและ
วิธีการที่แตกต่างกันไปด้วย  
  เมื่อพืชได้รับภาวะความเครียด  ระบบเมตาโบลิซึมต่างๆ ของฮอร์โมนภายในพืชมักจะเป็นสิ่งแรกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น  ซึ่งหากภาวะเครียด
ด้าเนินไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่ตามมาอาจเกิดขึ้นเพียงในระดับของกระบวนการทาง
ชีวเคมี หรือกระบวนการเมตาโบลิซึม แต่หากภาวะเครียดเกิดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ อาจพบการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับลักษณะทางสัณฐาน (morphological character) หรือลักษณะทางภายวิภาค 
(anatomical character) ของพืชเพ่ือลดภาวะความเครียด และท้าให้พืชนั้นสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้  
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  การสร้างสภาวะเครียดของพืชในห้องปฏิบัติการท้าได้โดยใช้สารละลาย PEG (polyethylene glycol) 
เป็นตัวควบคุมให้พืชอยู่ในสภาวะเครียดในระดับต่างๆ ตามที่ต้องการ  PEG มีชื่อทางการค้าว่า Carbowaxes มี
สูตรโครงสร้าง HOCH2(OCH2CH)nOH มีน้้าหนักโมเลกุลต่างกัน  ตั้งแต่ 300-20,000 (Jackson, 1962)  เป็นสาร
ที่มีพิษต่อคนและสัตว์น้อยมาก (Smyth et al., 1955) PEG ที่มีน้้าหนักโมเลกุล 6000 นั้น ไม่สามารถซึมผ่านเมม
เบรนได้  สารละลาย PEG 6000 ที่มีความเข้มข้นสูงมีผลท้าให้ osmotic potential ลดลงท้าให้พืชได้รับสภาวะ
เครียด 
  สมปอง และคณะ (2530)  ท้าการเพาะเลี้ยงใบอ่อนปาล์มน้้ามันพันธุ์เทเนราจากต้นกล้าอายุ 195 วัน 
หลังการเพาะเลี้ยงโดยตัดใบอ่อนสีขาวมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม 2,4-D เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร  
น้้าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ วุ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์  ปรับความเป็นกรดด่าง 5.7  พบว่า สามารถชักน้าแคลลัสที่
เจริญเติบโตช้า (slow growing callus) บริเวณรอยตัดขอบใบ 40 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 60 วัน  
  อาสลัน (2545)  ศึกษาการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของปาล์มน้้ามันพันธุ์เทเนราที่ให้ผลผลิตดีจากแหล่งปลูกที่
ส้าคัญของของภาคใต้เพ่ือการขยายพันธุ์  โดยศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการชักน้าแคลลัสเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส
จากใบอ่อน  คือ ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโต  อุณหภูมิที่เพาะเลี้ยง  ต้าแหน่งของทางใบ
และสูตรอาหารที่เหมาะสม  และชนิดของสารแอนติออกซิแดนท์  พบว่า  ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุม
การเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัสของปาล์มน้้ามัน คือ dicamba  เข้มข้น 1-5 มิลลิกรัม/ลิตร (ชัก
น้าแคลลัสได้เฉลี่ย 9.11 เปอร์เซ็นต์)  การเพาะเลี้ยงใบอ่อนบนอาหารเติม NAA ส่งเสริมให้ชิ้นส่วนเกิดราก  
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัสคือ 28±0.5 องศาเซสเซียส ทางใบที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัสคือทาง
ใบที่ 6-8  สูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัสคือ สูตร MS การเติมกรดแอสคอร์บิคเข้มข้น 200 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ลงในอาหารสูตร MS ร่วมกับ dicamba เข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้ชิ้นส่วนสร้างแคลลัสสูงสุด 
11.2 เปอร์เซ็นต์ และสามารถชักน้าเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสสูงสุด 66.67 เปอร์เซ็นต์ บนอาหารสูตร MS เติม 
dicamba เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับเคซีนไฮโดรไลเสทเข้มข้น 1,000 มิลลิลิตรต่อลิตร 

อมรรัตน์ (2549) ศึกษาผลของไดโอดเปล่งแสงและสูตรอาหารต่อการพัฒนาของกล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
ในสภาพปลอดเชื้อ  การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟาแลนนอพซิสลูกผสม  โดยการปักช้าก้านช่อดอก  
พบว่า  ภายใต้สภาพแสง LEDs สีแดง 90% กับสีน้้าเงิน 10% ก้านช่อดอกพัฒนาไปเป็นยอดได้ดีที่สุด ร้อยละ 63.6  
เมื่อน้าปลายยอดที่ได้มาชักน้าให้เกิด PLBs ปรากฏว่า  ภายใต้แสง LEDs สีแดง และสีน้้าเงิน เกิด PLBs ได้ดีที่สุดร้อย
ละ 42.8 โดยภายใต้แสงฟลูออเรสเซนส์นั้นเกิด PLBs เพียงร้อยละ 12.5  
     ชยานิจ และคณะ (2552)  ได้รายงานการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนคัพภะอ่อน ช่อดอกอ่อน  และใบอ่อนของปาล์ม
น้้ามันลูกผสม tenera พันธุ์สุราษฎร์ธานี 3 บนอาหารสูตร MS และ Y3 ที่เติม dicamba ความเข้มข้นต่างๆ เพ่ือ
ชักน้าให้ชิ้นส่วนสร้างแคลลัส  พบว่า คัพภะอ่อนที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม dicamba 10 µM มีอัตรา
การเกิดแคลลัสสูงสุด 83.30%  ช่อดอกอ่อนมีอัตราการเกิดแคลลัสสูงสุด 15.8% เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Y3 
เติม dicamba 15 µM  ส่วนใบอ่อนมีอัตราการเกิดแคลลัสสูงสุด 24.63% เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม 
dicamba 15 µM เมื่อน้าแคลลัสที่ได้มาเพ่ิมปริมาณ  แคลลัสที่เกิดจากคัพภะอ่อน ช่อดอกอ่อนและใบอ่อน เพ่ิม
ปริมาณได้สูงสุด 7.02 เท่า  3.87 เท่า และ 9.13 เท่า บนอาหารสูตร MS ที่เติม dicamba 1 µM, 3 µM และ 1 
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µM ตามล้าดับ  ในการศึกษากระบวนการ embryogenesis พบว่า แคลลัสจากคัพภะอ่อน ช่อดอกตัวเมีย และใบ
อ่อนมีอัตราการพัฒนาเป็น embryogenic callus สูงสุด 50.01%  20.04% และ 46.67% ตามล้าดับ  บนอาหาร
สูตร Y3+NAA 10 µM+abscisic acid 2 µM และมีอัตราการพัฒนาเป็น somatic embryo เท่ากับ 40.08%  
13.36% และ  33.34% ตามล้าดับ  บนอาหารสูตรเดิม  somatic embryo ที่เกิดขึ้น สามารถเจริญเป็น 
polyembryony 2-3 ต้น มียอดและรากท่ีสมบูรณ์  หรือเจริญเป็นยอดขนาดเล็ก 4-5 ยอด ติดกันเป็นกลุ่มไม่มี
ราก 
  Ravindra และ Nataraja (2007)  ศึกษาการใช้ 24-epibrassinolide ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
ซิมบเิดียม (Cymbidium  elegans) ด้วยชิ้นส่วนตายอด พบว่า สามารถชักน้าให้เกิด Plbs 91 เปอร์เซ็นต์โดยการ
ใช้  24-epibrassinolide ความเข้มข้น 4 µM  ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
  Paulo และคณะ (2013)  ศึกษาการขยายพันธุ์อ้อยโดยใช้แสงจากหลอด LEDs และปริมาณน้้าตาลใน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  พบว่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยสายพันธุ์ RB 872552  จากชิ้นส่วนตา  ภายใต้สภาพ
ควบคุมจากการให้แสงจากแหล่งต่างๆ คือ LEDs สีน้้าเงิน, LEDs สีแดง, LEDs สีเขียว, หลอด Growlux และ
หลอดฟลูออเรสเซนส์  ร่วมกับปริมาณน้้าตาลซูโครส 0, 15, 30 และ 45 กรัมต่อลิตร  ระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน 
อุณหภูมิ 25 ± 2 ๐C  พบว่า  การใช้หลอด LEDs ทั้งสามสี ให้ผลดีต่อการเพ่ิมปริมาณและการเกิดรากของอ้อย
ร่วมกับการเติมน้้าตาลซูโครสซึ่งมีความจ้าเป็นในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย   
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาชนิดของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักน้าและการพัฒนาของแคลลัสของปาล์มน้้ามันพันธุ์   
สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยของแสงและการเจริญเติบโตภายใต้สภาวะเครียดในการชักน้าให้เกิดยอดของปาล์มน้้ามันพันธุ์
สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. เมล็ดปาล์มน้้ามันลูกผสมเทเนอรา (tenera type) พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ  2  
2. สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS)(1962), Phytagel, น้้าตาล

sucrose    
3. อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น คีมคีบ (forcept),  มีด

ผ่าตัด, จานเพาะเลี้ยง (Petri dish)  
4. สารควบคุมการเจริญเติบโต  เช่น  2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) , 3,6-dichloro-2-

methoxybenzoic acid (dicamba) , 4-amino-3,5,6-trichloror-2-pyridineccarboxylic acid 
(picloram), 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) 
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วิธีการ 
เลือกทะลายปาล์มน้้ามันของพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 จากศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี  ซึ่งอยู่ใน

ระยะที่เนื้อด้านในยังมีลักษณะเป็นวุ้นกึ่งแข็งกึ่งเหลวมาใช้ส้าหรับการศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อเพ่ือให้ได้ชิ้นส่วน
ปลอดเชื้อก่อนน้าไปชักน้าให้เกิดแคลลัส  ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ (ภุมรินทร์และคณะ, 2554)  

1) น้าเมล็ดปาล์มน้้ามันล้างด้วยสารซักล้าง (Detergent) Teepol® จากนั้นล้างด้วยน้้าสะอาด 2-3 ครั้ง 
2) น้าเมล็ดปาล์มน้้ามันมาแช่ในแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ 
3) น้าเมล็ดปาล์มน้้ามันมาจุ่มด้วย แอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อน้าไปลนไฟฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงผ่าเมล็ด

เพ่ือน้าเอมบริโอไปเลี้ยงบนอาหารชักน้าแคลลัส 
1. การศึกษาผลของปัจจัยภายนอกต่อการชักน้าและพัฒนาแคลลัสปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 

1)  น้า embryo ของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 มาชักน้าให้เกิดแคลลัส  
2)  ศึกษาชนิดของแสงต่อการชักน้าการเกิดและการพัฒนาของแคลลัสปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2  

โดยน้าแคลลัสที่ชักน้ามาจากขั้นตอนที่ 1 มาทดสอบชนิดของแสง ประกอบด้วย   
กรรมวิธีที่ 1  LEDs สีแดง 
กรรมวิธีที่ 2  LEDs สีน้้าเงิน 
กรรมวิธีที่ 3  Grow lux  
กรรมวิธีที่ 4  LED สีขาว = control 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  4 กรรมวิธี จ้านวน 10 ซ้้า 
3) ศึกษาความเข้มข้นของสาร Polyethylene glycol (PEG) และน้้าตาล Sorbitol เพ่ือการกระตุ้นให้

แคลลัสปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 มีการพัฒนาเกิดยอด และการเลี้ยงในสภาพแสง 4 ชนิด คือ LED 
สีขาว, LED สีแดง, LED สีน้้าเงิน และ Grow lux  ร่วมกับสูตรอาหารจ้านวน 6 สูตร ประกอบด้วย 

 สูตรอาหารที่ 1     สูตรอาหาร MS  (control) 
 สูตรอาหารที่ 2     สูตรอาหาร MS + Sorbitol 0.1 M 
 สูตรอาหารที่ 3     สูตรอาหาร MS + Sorbitol 0.2 M 
 สูตรอาหารที่ 4     สูตรอาหาร MS + Sorbitol 0.3 M 
  สูตรอาหาร5     สูตรอาหาร MS + PEG 5 %  
 สูตรอาหาร6     สูตรอาหาร MS + PEG 10% 

วางแผนการทดลองแบบ Factorial in  CRD 4 X 6 กรรมวิธี จ้านวน 10 ซ้้า 
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2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบและยอดของปาล์มน้้ามัน 
1) น้าชิ้นส่วนใบอ่อน และ ยอด ของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 มาศึกษาสูตรอาหารที่

เหมาะสมเพ่ือชักน้าให้เกิดแคลลัสบนสูตรอาหาร MS ร่วมกับสารควบคุมการเจริญเติบโต 3 ชนิด (dicamba, 
picloram และ brassinolide) ที่ความเข้มข้นต่างๆ ประกอบด้วย 

กรรมวิธีที่ 1  สูตรอาหาร MS = control 
กรรมวิธีที่ 2  สูตรอาหาร MS + dicamba 1 mg/l 
กรรมวิธีที่ 3  สูตรอาหาร MS + dicamba 2 mg/l 
กรรมวิธีที่ 4  สูตรอาหาร MS + dicamba 3 mg/l 
กรรมวิธีที่ 5  สูตรอาหาร MS + picloram 1 mg/l 
กรรมวิธีที่ 6  สูตรอาหาร MS + picloram 2 mg/l 
กรรมวิธีที่ 7  สูตรอาหาร MS + picloram 3 mg/l 
กรรมวิธีที่ 8  สูตรอาหาร MS + brassinolide 1 mg/l 
กรรมวิธีที่ 9  สูตรอาหาร MS + brassinolide 2 mg/l 
กรรมวิธีที่ 10  สูตรอาหาร MS + brassinolide 3 mg/l 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) 10 กรรมวิธี จ้านวน 10 ซ้้า 

     การบันทึกข้อมูล  บันทึกผลของน้้าหนักแคลลัส และต้น 
    ร้อยละของการเกิดแคลลัส และการเกิดยอด  

  จ้านวนยอด จ้านวนราก 
 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลาท้าการทดลอง  เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2564  
สถานที่ท้าการทดลอง  ส้านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ  

   อาคารทรัพยากรพันธุกรมพืชสิรินธร  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. การศึกษาผลของปัจจัยภายนอกต่อการชักน้าและพัฒนาแคลลัสปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 
การชักน้าให้เกิดแคลลัสของปาล์มน้้ามันจ้านวน 2 พันธุ์ ประกอบด้วย ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1, และปาล์ม
น้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2  โดยพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 น้าเอมบริโอมาชักน้าให้เกิดแคลลัสบนสูตรอาหาร MS ร่วมกับ
สารควบคุมการเจริญเติบโต picloram ที่ระดับความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2  ใช้
สูตรอาหาร MS ร่วมกับ picloram ความเข้มเข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  น้ามาเลี้ยงทดสอบในสภาพแสง 4  ชนิด 
ประกอบด้วย LED สีขาว (control), LED สีแดง, LED สีน้้าเงิน  และ หลอด Grow lux  เพ่ือชักน้าการเกิดแคลัส  
พบว่า ปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 สามารถชักน้าให้เกิดแคลลัสโดยมีค่าน้้าหนักสดของแคลลัสสูงสุด คือ 
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0.053 กรัมเมื่อเลี้ยงนาน 4 เดือน  และ น้้าหนักสดแคลลัสเฉลี่ย  0.224 กรัมเมื่อเลี้ยงนาน 6 เดือน ในสภาพแสง 
LED สีขาวซึ่งใช้เป็นแสงเปรียบเทียบ (control)  (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1)  และพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2  สามารถชักน้า
ให้เกิดแคลลัสโดยมีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดของแคลลัสสูงสุด 0.064 กรัมเมื่ออายุแคลลัส 4 เดือนเลี้ยงในสภาพแสง 
LED สีน้้าเงิน  และเมื่อเลี้ยงนาน 6 เดือนจะให้ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดแคลลัสสูงสุดในสภาพแสง Grow lux เท่ากับ 
0.214 กรัม โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  (ตารางที่ 1, ภาพที่ 2)  จากรายงานที่ว่าปัจจัยทางกายภาพที่มี
อิทธิพลต่อชิ้นส่วนพืชที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กล่าวว่า หลอดไฟที่มีชื่อทางการค้าว่า ซุปเปอร์โกร (super-grow) หรือ
โกรลักซ์  ให้ผลการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชดีกว่า  เนื่องจากมีสัดส่วนของแสงสีแดงและน้้าเงินสูง  และพืช
สามารถน้าไปใช้ในการสังเคราะห์แสงได้โดยตรง (ค้านูณ, 2542)   สอดคล้องกับ Paulo และคณะ (2013)  ศึกษา
การขยายพันธุ์อ้อยโดยใช้แสงจากหลอด LEDs และปริมาณน้้าตาลในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  พบว่า การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยสายพันธุ์ RB 872552  จากชิ้นส่วนตา  ภายใต้สภาพควบคุมจากการให้แสงจากแหล่งต่างๆ 
คือ LEDs สีน้้าเงิน, LEDs สีแดง, LEDs สีเขียว, หลอด Growlux และหลอดฟลูออเรสเซนส์  ร่วมกับปริมาณ
น้้าตาลซูโครส 0, 15, 30 และ 45 กรัมต่อลิตร  ระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25 ± 2 ๐C  พบว่า  การใช้
หลอด LEDs ทั้งสามสี ให้ผลดีต่อการเพ่ิมปริมาณและการเกิดรากของอ้อยร่วมกับการเติมน้้าตาลซูโครสซึ่งมีความ
จ้าเป็นในสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย   
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดแคลลัสของปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี 1 และ 2 ในสภาพแสง 4 ชนิด  
 

ชนิดแสง น้้าหนักสดแคลลัส (กรัม) 
พันธุ์ สฎ 1 พันธุ์ สฎ 2 

เดือนที่ 4 เดือนที่ 6  เดือนที่ 4 เดือนที่ 6 
LED สีขาว (control) 0.053 0.224 0.054 0.191 
LED สีแดง 0.044 0.222 0.060 0.203 
LED สีน้้าเงิน 0.050 0.201 0.064 0.188 
Grow lux 0.046 0.221 0.062 0.214 
F-test ns ns ns ns 
c.v.(%) 95.44 87.28 75.04 70.43 
 
ns :   ไมแ่ตกต่างทางสถิติ 
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ภาพที่ 1  การชักน้าให้เกิดแคลลัสของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ในสภาพแสง 4 ชนิด  
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ภาพที่ 2  การชักน้าให้เกิดแคลลัสของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ในสภาพแสง 4 ชนิด  
 

 น้าแคลลัสของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 มากระตุ้นให้แคลลัสมีการพัฒนาผ่านกระบวนการ 
embryogenesis เพ่ื อ ให้ มี การพัฒ นาเป็ นยอด   โดยการศึ กษาการพัฒ นาในสูตรอาหารที่ มี การเติ ม 
Polyethylenglycol (PEG) ความเข้มข้น 5% และ 10% ร่วมกับน้้าตาล sucrose หรือ sorbitol น้าไปเลี้ยงบน
ชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีสภาพแสง 4 ชนิด ประกอบด้วย LED สีขาว (control), LED สีแดง, LED สีน้้าเงิน  และ 
หลอด Grow lux   พบว่า พันธุ์ปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี 1  ผลของปัจจัยชนิดของแสงมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญต่อการพัฒนาและน้้าหนักของแคลลัส โดยมีค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดแคลลัสสูงที่สุดในการเลี้ยงในแสงชนิด 
Grow lux เท่ากับ 2.65 กรัม และรองลงมาคือ แสง LED สีขาว เท่ากับ 2.32 กรัม ส่วนแสง LED สีน้้าเงินจะให้
ค่าเฉลี่ยของแคลลัสน้อยที่สุด เท่ากับ 1.92 กรัม (ตารางที่ 3)   ในขณะที่ปัจจัยด้านสูตรอาหาร และปัจจัย 2 ชนิด
ร่วมกันของชนิดแสงและสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 2 และ 4)  

การพัฒนาของแคลลัสซึ่งเกิดจาก embryo ของปาล์มน้้ามันพันธุ์พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 พบว่า ในสภาพแสง 
LED สีขาว แคลลัสที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ compact callus ที่มีการเกาะกันแน่น และจะมีสีเขียว (ภาพ
ที่ 3)  สภาพแสง LED สีแดง พบว่า แคลลัสจะมีลักษณะ compact callus ที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาวที่มีการ
เกาะกันแบบหลวมๆ และแคลลัสที่มีการเกาะกันแน่นสีเขียว ในอาหารทดสอบที่มีปริมาณ sorbitol 0.2 M จะพบ
แคลลัสที่มีลักษณะ friable callus มีสีน้้าตาลเกิดขึ้น  (ภาพที่ 4)  สภาพแสง LED สีน้้าเงิน แคลลัสที่มีแนวโน้ม
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การเกิดยอดพบได้ในอาหารทดสอบที่มี sorbitol 0.1 M และ sorbitol 0.3 M (ภาพที่5)  สภาพแสงสีม่วง 
Growlux แคลลัสที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็น compact callus สีขาวและสีเขียว แคลลัสมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสี
น้้าตาลจ้านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแสงอื่นๆ  และพบการพัฒนาเกิดราก (ภาพท่ี 6)  

 

 
 
ภาพที่ 3   การพัฒนาของแคลลสัของปาล์มน้้ามนัพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ในสภาพแสงสีขาว (control) 

 

 
 
ภาพที่ 4   การพัฒนาของแคลลสัของปาล์มน้้ามนัพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ในสภาพแสง LED สีแดง 

 

SR 1 – Control 

SR 1 – LED RED 
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ภาพที่ 5   การพัฒนาของแคลลสัของปาล์มน้้ามนัพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ในสภาพแสง LED สีน้้าเงิน 
 

 
 
ภาพที่ 6  การพัฒนาของแคลลสัของปาล์มน้้ามนัพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ในสภาพแสง Growlux 

 
 
 

SR 1 – LED BLUE 

SR 1 – Growlux 
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ส้าหรับการทดสอบการพัฒนาของแคลลัสในปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2  พบว่า  ปัจจัยของชนิดแสง
ให้ผลที่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญต่อการพัฒนาของค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดของแคลลัสเมื่อเลี้ยงในสภาพแสง LED สีแดง
จะท้าให้ค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดแคลลัสสูงที่สุด เท่ากับ 1.75 กรัม รองลงมาคือในสภาพแสง Grow lux เท่ากับ 1.64 
กรัม และให้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเลี้ยงในสภาพแสง LED สีขาว เท่ากับ 1.13 กรัม (ตารางที่ 3 และ 5)  ส้าหรับ
ปัจจัยด้านสูตรอาหาร และปัจจัยร่วมกันของชนิดแสงและสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 5)  

การพัฒนาของแคลลัสในสภาพแสง LED สีขาว พบการพัฒนาของแคลลัสเกิดเป็นยอดในอาหารทดสอบที่มีการ
เติม PEG 5% (ภาพที่ 7)   ในสภาพแสง LED สีแดงจะพบแคลลัสทั้ง 2 แบบ คือ compact callus สีขาวและสีเขียว  
ส่วน friable callus จะมีสีน้้าตาล (ภาพที่ 8)  สภาพแสง LED สีน้้าเงินแคลลัสส่วนใหญ่จะเป็น compact callus มีสี
เขียวเกาะกันแน่น และบางส่วนเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล  (ภาพที่ 9) การพัฒนาของแคลลัสในสภาพแสงสีม่วง Growlux 
พบว่ามีการพัฒนาส่วนยอดเกิดข้ึนในอาหารทดสอบที่มี sorbitol 0.1 M (ภาพที่ 10)  

 
ตารางที่ 2  แสดงปัจจัยของชนิดแสงและสูตรอาหารต่อการพัฒนาของแคลลัสของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 
 

SOV df SS MS Pr > F  
Treatment 23 38.0049 1.65 0.28 ns 
ชนิดแสง 3 12.0704 4.02 0.04 * 
สูตรอาหาร 5 1.0025 0.20 0.98 ns 
แสง X อาหาร 15 24.9320 1.66 0.29 ns 
Error 120 169.5048 1.41   
Total 143 207.5098    
c.v (%) 53.41     

 
*  :  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns :  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 3  แสดงปัจจัยชนิดแสงต่อค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดของแคลลัสปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 
 
ชนิดแสง น้้าหนักแคลลัส (กรัม) 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 
LED สีขาว 2.32 ab 1/ 1.13 c 
LED สีแดง 1.99 b 1.75 a 
LED สีน้้าเงิน 1.92 b 1.24 bc 
Grow lux 2.65 a 1.64 ab 
F-test * * 
c.v (%) 53.41 63.45 

 
*  :  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
1/  :  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Ducan’s Multiple 

Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางที่ 4  แสดงปัจจัยสูตรอาหารต่อค่าเฉลี่ยน้้าหนักสดของแคลลัสปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 
 
ชนิดแสง น้้าหนักแคลลัส (กรัม) 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 พันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 
MS (control) 2.16 1.72 
MS+sorbitol 0.1 M 2.20 1.48 
MS+sorbitol 0.2 M 2.39 1.53 
MS+sorbitol 0.3 M 2.26 1.31 
MS+PEG 5% 2.15 1.35 
MS+PEG 10% 2.17  1.27 
F-test ns ns 
c.v (%) 53.41 63.45 

 
ns :  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 5  แสดงปัจจัยของชนิดแสงและสูตรอาหารต่อการพัฒนาของแคลลัสของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 
 

SOV df SS MS Pr > F  
Treatment 23 19.0898 0.82 0.48 ns 
ชนิดแสง 3 8.2310 2.74 0.02 * 
สูตรอาหาร 5 2.8301 0.56 0.64 ns 
แสง X อาหาร 15 8.0286 0.53 0.83 ns 
Error 96 80.7844 0.84   
Total 119 99.8741    
c.v (%) 63.45     

 
*  :  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
ns :  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 
 

 

                                                                                
ภาพที่ 7   การพัฒนาของแคลลสัของปาล์มน้้ามนัพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ในสภาพแสงสีขาว (control) 
 

SR 2 -Control 
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ภาพที่ 8   การพัฒนาของแคลลสัของปาล์มน้้ามนัพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ในสภาพแสง LED สีแดง 
 

 
 
ภาพที่ 9   การพัฒนาของแคลลสัของปาล์มน้้ามนัพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ในสภาพแสง LED สีน้้าเงิน 
 

SR 2- LED RED 

SR 2- LED BLUE 
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ภาพที่ 10  การพัฒนาของแคลลัสของปาล์มน้า้มันพนัธุ์สุราษฎร์ธานี 2 ในสภาพแสง Growlux 
 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบและยอดของปาล์มน้ ามัน 
น้ายอดของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 ที่ใบอ่อนยังไม่คลี่ออก ลักษณะพับซ้อนคล้ายพัดมาล้างท้าความ

สะอาดด้วยน้้ายาล้างจาน  เปิดน้้าไหลทิ้งไว้ 30 นาที  จากนั้นเลือกชิ้นส่วนที่มีเนื้อเยื่อสีขาดบริเวณฐานของใบอ่อน 
มาแช่ในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์นาน 1 นาที  ต่อด้วยสารฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
ความเข้มข้น 10% นาน 10 นาที  ล้างด้วยน้้าสะอาดนึ่งฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง แล้วตัดชิ้นส่วนใบอ่อนที่มีสีขาวและเนื้อเยื่อ
บริเวณยอด ขนาด 0.5 X 0.5 เซนติเมตร เลี้ยงในอาหารเพ่ือการกระตุ้นการเกิดแคลลัสที่ประกอบด้วย สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตกลุ่มออกซิน 3 ชนิด คือ dicamba, picloram และ brassinolide ที่ระดับความเข้มข้น 1, 
2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า การเลี้ยงใบอ่อนในสภาพที่มืดจะท้าให้เกิดแคลลัสได้จากสูตรอาหาร MS ร่วมกับ 
dicamba ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยใช้ระยะเวลา 2.5 เดือน สอดคล้องกับ อาสลัน (2545)  ศึกษาการ
เพาะเลี้ยงใบอ่อนของปาล์มน้้ามันพันธุ์เทเนรา พบว่า  ชนิดและความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่
เหมาะสมต่อการชักน้าแคลลัสของปาล์มน้้ามัน คือ dicamba  เข้มข้น 1-5 มิลลิกรัม/ลิตร (ชักน้าแคลลัสได้เฉลี่ย 
9.11 เปอร์เซ็นต์)  และจากรายงานของชยานิจ และคณะ (2552)  ได้รายงานการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนคัพภะอ่อน  
ช่อดอกอ่อน  และใบอ่อนของปาล์มน้้ามันลูกผสม tenera พันธุ์สุราษฎร์ธานี 3 บนอาหารสูตร MS และ Y3 ที่เติม 
dicamba ความเข้มข้นต่างๆ เพ่ือชักน้าให้ชิ้นส่วนสร้างแคลลัส  ส่วนใบอ่อนมีอัตราการเกิดแคลลัสสูงสุด 24.63% 
เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS เติม dicamba 15 µM   และสูตรอาหาร MS ร่วมกับ picloram ความเข้มข้น 3 
มิลลิกรัมต่อลิตร  โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน  ท้าให้เกิดแคลลัสที่มีลักษณะกลมมีสีน้้าตาลอ่อนเกิดขึ้นที่บริเวณขอบใบ  

SR 2- Growlux 
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(ภาพที่ 11) จากนั้นเปลี่ยนอาหารลงในสูตรอาหารที่มีการเติม 2,4-D ความเข้มข้น 0.1 mg/l เพ่ือให้แคลลัสมีการ
เพ่ิมปริมาณและเกิดการพัฒนา พบว่า  แคลลัสไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ (ภาพท่ี 12)   

 

  
MS + dicamba 1 mg/l MS + picloram 3 mg/l 

 
ภาพที่ 11  การเกิดแคลลัสจากชิ้นส่วนใบอ่อนของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 
 

 
 

ภาพที่ 12  แคลลัสจากใบอ่อนของปาล์มน้้ามัน บนอาหาร MS + 2,4-D  0.1 mg/l  
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การชักน้าให้เกิดแคลลัสของปาล์มน้้ามันจ้านวน 2 พันธุ์  โดยใช้สภาพแสง 4 ชนิด สามารถชักน้าการ

เกิดแคลลัสได้ทุกชนิดไม่แตกต่างกัน  แนะน้าการใช้แสง LED สีขาวเพ่ือการชักน้าให้เกิดแคลลัสได้ดีในปาล์มน้้ามัน
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2  เนื่องจากมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด  ส้าหรับขั้นตอนการพัฒนา 
embryogenesis callus  พบว่า ชนิดของแสงมีผลต่อการพัฒนาแคลลัส โดยแสง Grow lux จะท้าให้ได้ค่าเฉลี่ย
น้้าหนักท่ีดีในพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1  และ 2  

2. การเพาะเลี้ยงใบอ่อนของปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี 1 สามารถเกิดได้เมื่อเลี้ยงในอาหารที่มีการเติม 
dicamba 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  แต่แคลลัสที่ได้ยังไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ จึงควรปรับปรุงสูตรอาหารและวิธีการ
เพ่ือให้เหมาะสมต่อไป 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน้าแคลลัสปาล์มน้้ามัน และการ

พัฒนาแคลลัสให้เกิดเป็นต้นที่สมบูรณ์ของปาล์มน้้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 และ 2 และควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือน้าไป
พัฒนาส้าหรับปาล์มน้้ามันพันธุ์แนะน้าพันธุ์อื่นๆ ของกรมวิชาการเกษตรต่อไป  

 
ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันสุราษฏร์ธานีที่อนุเคราะห์เมล็ดปาล์มน้้ามันและค้าแนะน้าต่างๆ เพ่ือ
น้ามาใช้ในการวิจัย 
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