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ผลของออกซินต่อการชักน�ำให้เกิดโซมาติคเอ็มบริโอและการ
พัฒนาเป็ นพืชต้นใหม่ของปาล์มน�ำ้ มันลูกผสมพันธุท์ รัพย์ ม.อ.
Effect of auxin on somatic embryo induction and plant regeneration
of oil palm SUP-PSU
วราภรณ์ หีดฉิม1,2, สมปอง เตชะโต1,2* และ สุรรี ตั น์ เย็นช้อน1,2
Waraporn Heedchim1,2, Sompong Te-chato1,2* and Sureerat Yenchon1,2
บทคัดย่อ: ปาล์มน�ำ้ มันลูกผสมพันธุท์ รัพย์ ม.อ. เป็ นพันธุท์ ่ใี ห้ผลผลิตสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ดี การผลิตในเชิงการค้าใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึ่งใช้ระยะเวลานานและไม่เพียงพอต่อความต้องการ การ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อเป็ นทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ งานวิจยั นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของออกซินและสูตรอาหารต่อการขยายพันธุป์ าล์มน�ำ้ มันในหลอดทดลอง โดยน�ำเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส
(embryogenic callus; EC) ที่ได้จากการเลีย้ งคัพภะวางเลีย้ งบนอาหารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อปาล์มน�ำ้ มัน (oil
palm culture medium; OPCM) ที่เติม 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid (ไดแคมบา) ความเข้มข้นต่างๆ
หลังจากเพาะเลีย้ งนาน 4 สัปดาห์ พบว่า ไดแคมบา 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้อตั ราการเกิดโซมาติคเอ็มบริโอ
(somatic embryo; SE) สูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์และจ�ำนวน SE เฉลี่ย 1.4 เอ็มบริโอต่อหลอด แต่แคลลัสที่ได้มี
ลักษณะคล้ายรากสีนำ้� ตาล ในขณะที่ไดแคมบา 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำ� นวนยอดเฉลี่ย 1.14 ยอดต่อหลอด
แคลลัสที่ได้มีสเี หลือง จากนัน้ น�ำยอดที่ได้วางเลีย้ งบนอาหารสูตร OPCM ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต
นาน 6 สัปดาห์ เพื่อให้ยอดยืดยาว แล้ววางเลีย้ งบนอาหารชักน�ำรากที่ประกอบด้วยชนิดสูตรอาหาร และความ
เข้มข้นของ a-naphthalene acetic acid (NAA) แตกต่างกัน พบว่า อาหาร OPCM ที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ให้อตั ราการเกิดรากสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวนรากเฉลี่ย 7.38 รากต่อต้น ความยาวรากเฉลี่ย 1.5
เซนติเมตร ดัชนีการเจริญเติบโต 1.22 และจ�ำนวนใบ 3.75 ใบต่อต้น หลังจากเพาะเลีย้ งนาน 8 สัปดาห์ และ
เมื่อย้ายต้นกล้าลงปลูกในดินผสม พบว่าต้นกล้ามีอตั ราการรอดชีวิต 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากย้ายปลูกนาน
8 สัปดาห์ ดังนัน้ อาหารสูตร OPCM ที่เติมไดแคมบา 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ นสูตรอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับ
ชักน�ำ SE ในขณะที่อาหารสูตร OPCM ที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมส�ำหรับการชักน�ำรากของ
ปาล์มน�ำ้ มัน ซึง่ สามารถใช้สตู รอาหารและออกซินทัง้ ชนิดและความเข้มข้นดังกล่าวในการช่วยส่งเสริมการผลิต
ต้นกล้าเพื่อการขยายพันธุแ์ ละปรับปรุงพันธุป์ าล์มน�ำ้ มันต่อไปในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: ปาล์มน�ำ้ มัน, ทรัพย์ ม.อ., ออกซิน, โซมาติคเอ็มบริโอ, การพัฒนาเป็ นพืชต้นใหม่
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ABSTRACT: Oil palm cv. SUP-PSU is high yield variety that can adapt well in various growing
environments. Commercial production is generally carried out by conventional method through seed
propagation. However, it is time-consuming, and the number of plants is not enough for demanding
of growers. Tissue culture technique is an alternative method to solve those problems. Thus, the
objectives of this research was to study effects of auxins and culture media on plantlet regeneration of
oil palm in vitro. The embryogenic callus (EC) derived from culturing zygotic embryo was transferred
to oil palm culture medium (OPCM) supplemented with different concentrations of 3,6-dichloro-2methoxybenzoic acid (dicamba) for 4 weeks. The results showed that 0.1 mg/l dicamba could induce
the highest percentage of somatic embryo (SE) induction (80%) as well as number of SEs (1.4 embryos/
tube) with root-like structure obtaining callus whereas the highest number of shoots (1.14 shoots/
tube) was obtained on the medium added with 0.3 mg/l dicamba with yellowish callus. Subculturing
shoots to OPCM without plant growth regulators resulted in shoot elongation. Rooting of the shoots
was successfully obtained on OPCM augmented with 0.5 mg/l a-naphthalene acetic acid (NAA). On
this culture medium, the highest root induction at 100%, average number of roots at 7.38 roots/shoot,
root length at 1.5 cm, growth index at 1.22 and number of leaves at 3.75 leaves/plant were noticed at
8 weeks. Therefore, OPCM with 0.3 mg/l dicamba are suitable for SE induction while adding 0.5 mg/l
NAA to the medium are optimum for root induction. Both plant growth regulators containing medium
can apply for propagation and improvement of oil palm in future.
Keywords: Oil palm, “SUP-PSU”, auxins, somatic embryo, plant regeneration

บทนำ�
ปาล์มน�ำ้ มัน เป็ นพืชยืนต้นผสมข้ามทีม่ ี
ความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของไทย มีศกั ยภาพในการ
ให้นำ้� มันสูงถึง 4,000-5,000 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เมือ่
เปรียบเทียบกับพืชน�ำ้ มันอืน่ ๆ ทุกชนิด (Sheil et al.,
2009) สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย
ทัง้ ด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
การใช้ประโยชน์ในรูปของพลังงานทดแทน ทีร่ ูจ้ กั กันดี
คือ ไบโอดีเซล ส่งผลให้มกี ารขยายพืน้ ทีป่ ลูกเพิม่ มาก
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้
โดยเกษตรกรต้องการพันธุป์ าล์มน�ำ้ มันที่ให้ผลผลิต
ทะลายสูง ต้นเตีย้ ทางใบสัน้ ในขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการ
โรงงานมี ค วามต้ อ งการพั น ธุ์ ป าล์ ม น�้ำ มั น ที่ ใ ห้
ผลผลิตน�ำ้ มันปาล์มดิบสูง จึงน�ำไปสู่การปรับปรุ ง
พันธุป์ าล์มน�ำ้ มันเพื่อให้ได้พนั ธุท์ ด่ี ี มีผลผลิตทะลาย
และผลผลิตน�ำ้ มันต่อหน่วยพืน้ ที่ปลูกสูง รวมทัง้
สามารถปรับ ตัว ให้เ ข้า กั บ สภาพแวดล้อ มต่ า งๆ
ได้ดี (ธี ระ, 2554) ปาล์มน�ำ้ มันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.
เป็ นพั น ธุ์ป าล์ม น�้ำ มั น ชนิ ด เทเนอราที่ นิ ย มปลู ก
ทางการค้ า ได้ ร ั บ การปรับปรุ งพันธุจ์ ากภาควิชา
พืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ โดยลักษณะพิเศษของปาล์มน�ำ้ มัน
พันธุน์ ี ้ คือ ผลผลิตทะลายและผลผลิตน�ำ้ มันสูง โดยให้
ผลผลิตทะลายไม่นอ้ ยกว่า 4 ตันต่อไร่ต่อปี ที่อายุ

7-8 ปี ซึ่งจะสูงกว่าพันธุท์ ไ่ี ม่ทราบแหล่งทีม่ าของพันธุ์
อย่างน้อยหนึง่ เท่า เนือ้ ในเมล็ดมีขนาดปานกลาง มี
พันธุกรรมที่สามารถปรับตัวเข้ากับดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ตำ่ � สภาพแห้งแล้ง เนือ่ งจากต้นพ่อและแม่ถกู
คัดเลือกภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว (ส�ำนักวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561) การ
ผลิตต้นกล้าในเชิงการค้าใช้วิธีการขยายพันธุด์ ว้ ย
เมล็ด ซึง่ 1 เมล็ดสามารถผลิตต้นกล้าได้เพียง 1 ต้น
ในการขยายพัน ธุ์ป าล์ม น�้ำ มัน ในแปลงปลูก ของ
เกษตรกรใช้เวลา 14 เดือน ตัง้ แต่เริม่ เพาะเมล็ดจน
กระทั่งพัฒนากลายเป็ นต้นกล้าที่พร้อมจะออกปลูก
ได้ (ศูนย์วจิ ยั ปาล์มน�ำ้ มันสุราษฎร์ธานี, 2553) ส่งผล
ให้ตน้ กล้าไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อเป็ นวิธีการหนึง่ ที่สามารถขยาย
พันธุพ์ ชื ให้ได้จำ� นวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว การ
ขยายพันธุป์ าล์มน�ำ้ มันสามารถท�ำได้ผา่ นกระบวนการ
สร้างโซมาติคเอ็มบริโอ (somatic embryo; SE) โดยต้น
กล้าปาล์มน�ำ้ มันหนึ่ ง ต้น สามารถพั ฒ นามาจาก
เซลล์เพียงแค่หนึ่งเซลล์ ท�ำให้สามารถผลิตต้นกล้า
ได้จำ� นวนมาก ซึง่ ใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 6-8 เดือน
ก็สามารถน�ำไปอนุบาลเพื่อย้ายออกปลูกลงแปลง
ต่อไป การขยายพันธุผ์ ่านกระบวนการสร้าง SE ได้
ประสบความส�ำเร็จในพืชหลายชนิด เช่น หม่อน
(Agarwal et al., 2004) พีชปาล์ม (Steinmacher
et al., 2011) โอ๊ค (Mallon et al., 2012) อินทผลัม
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(Kurup et al., 2014) ส�ำหรับปาล์มน�ำ้ มัน
กระบวนการนี ม้ ีรายงานการใช้ชิน้ ส่วนหลายชนิด
เช่น คัพภะ (Promchan et al., 2012) ราก (Wooi,
1995) ใบอ่อน (สมปอง และคณะ, 2547) ช่อดอก
อ่อน (Teixeira et al., 1994; Jayanthi et al., 2015)
อย่างไรก็ตามพบว่าอัตราการพัฒนาเป็ นพืชต้นใหม่
ยังน้อย ทัง้ นีค้ วามส�ำเร็จในการชักน�ำเป็ นพืชต้น
ใหม่ขนึ ้ อยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น สูตรอาหารและสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต เป็ นต้น สูตรอาหารเป็ น
ปั จจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญต่อการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อ
พืช เนื่องจากชิน้ ส่วนพืชจะมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาเป็ นพืชต้นใหม่ได้โดยตรงจากสูตรอาหารที่
ใช้ ส�ำหรับสารควบคุมการเจริญเติบโตทัง้ ชนิดและ
ความเข้มข้นที่เติมลงไปในอาหารสังเคราะห์มีผลต่อ
ความสามารถในการเกิดสัณฐานของพืช โดยเฉพาะ
กลุม่ ออกซิน ซึง่ มีผลในการส่งเสริมการแบ่งเซลล์
และการแบ่ง เซลล์ท่ี เ ป็ น ไปในลัก ษณะการชัก น�ำ
ราก (สมปอง, 2539) ในพืชใบเลีย้ งเดี่ยว เช่น ข้าว
อินทผลัม และปาล์มน�ำ้ มัน เป็ นต้น พบว่าสาร
ควบคุ ม การเจริ ญ เติ บ โตกลุ่ ม ออกซิ น มี ผ ลต่ อ
กระบวนการสร้างโซมาติคเอ็มบริโอ สารควบคุม
การเจริญเติบโตกลุ่มออกซินมีหลายชนิด แต่ใน
ปาล์มน�ำ้ มันพบว่า 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic
acid (ไดแคมบา) มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในการชักน�ำ
โซมาติคเอ็มบริโอ (ศตปพร และสมปอง, 2557; ชีรวัลย์
และคณะ, 2560) ไดแคมบาเป็ นสารควบคุมการ
เจริ ญ เติ บ โตกลุ่ม ออกซิ น ชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง จะช่ ว ยส่ ง
เสริมกิจกรรมการแบ่งเซลล์ในชัน้ อิพิเดอร์มิส พา
เรนไคมา ชัน้ ของเนือ้ เยื่อเจริญ และชัน้ ของเนือ้ เยื่อ
เจริญมัดของท่อน�ำ้ ท่ออาหาร (ธนวดี, 2551)
อย่างไรก็ตามพืชต่างชนิดกันจะตอบสนองต่อชนิด
และความเข้มข้นของออกซินแตกต่างกัน ดังนัน้
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของออกซิน
และสู ต รอาหารต่ อ การขยายพั น ธุ์ ป าล์ม น�้ำ มั น
พันธุท์ รัพย์ ม.อ. ผ่านกระบวนการสร้างโซมาติค
เอ็มบริโอ
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การเตรียมวัสดุพชื
น�ำเมล็ดปาล์มน�ำ้ มันลูกผสมพันธุ์ทรัพย์
ม.อ. คูผ่ สม 155/1-A อายุ 5 เดือน หลังจากการ
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ผสมเกสร กะเทาะเอากะลาออก จากนัน้ ล้างด้วย
น�ำ้ ยาทีโพล แล้วจุ่มแช่ในสารละลายคลอร็อกซ์
20% ร่วมกับ ทวีน-20 150 ไมโครลิตรต่อสารละลาย
100 มิลลิลติ ร นาน 20 นาที จากนัน้ ล้างด้วยน�ำ้ กลั่น
ที่ผา่ นการนึง่ ฆ่าเชือ้ แล้ว 3 ครัง้ หลังจากนัน้ ใช้มดี
ผ่าตัดตัดแยกเอาเฉพาะส่วนของคัพภะวางเลีย้ งบน
อาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติม
ไดแคมบา 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร กรดแอสคอร์บิค
200 มิลลิกรัมต่อลิตร น�ำ้ ตาลซูโครส 30 กรัมต่อ
ลิตร ปรับค่าความเป็ น กรด-ด่าง เป็ น 5.7 และเติม
ผงวุน้ 6.0 กรัมต่อลิตร หลังจากวางเลีย้ งนาน 6
สัปดาห์ คัพภะมีการสร้างแคลลัสที่มโี ครงสร้างเกาะ
กันแบบหลวมๆ สีเหลือง จากนัน้ ย้ายแคลลัสไปเลีย้ ง
บนอาหารแข็งสูตรเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ปาล์มน�ำ้ มัน (oil
palm culture medium; OPCM) ทีเ่ ติมไดแคมบา 0.1
มิลลิกรัมต่อลิตร และกรดแอสคอร์บคิ 200 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร นาน 4 สัปดาห์ วางเลีย้ งที่อณ
ุ หภูมิ 26±2 องศา
เซลเซียส ให้แสง 10 ชั่วโมงต่อวัน ความเข้มแสง 20
ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที เพื่อชักน�ำและ
เพิ่มปริมาณเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (embryogenic
callus; EC) ส�ำหรับใช้ในการศึกษาต่อไป
วิธีการศึกษา
ผลของไดแคมบาต่อการเพิม่ ปริมาณ SE
น�ำ EC น�ำ้ หนักสดแคลลัส 1 กรัม ที่ได้
จากการเพิ่มปริมาณข้างต้น สับให้มีขนาดเล็กด้วย
ความถี่ 100 ครัง้ จากนัน้ แบ่งชั่งน�ำ้ หนักสด 0.1
กรัม วางเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร OPCM ที่เติมได
แคมบา ความเข้มข้นต่าง ๆ ร่วมกับ กรดแอสคอร์บคิ
200 มิลลิกรัมต่อลิตร น�ำ้ ตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร
ผงวุน้ 6.0 กรัมต่อลิตร ปรับค่าความเป็ นกรดด่าง
เป็ น 5.7 วางเลีย้ งภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นเดียว
กับข้างต้น หลังจากวางเลีย้ งนาน 4 สัปดาห์ บันทึก
อัตราการเพิ่มปริมาณแคลลัส อัตราการชักน�ำ SE
จ�ำนวน SE ต่อหลอด และจ�ำนวนยอดต่อหลอด
เปรียบเทียบกันในแต่ละความเข้มข้นของไดแคมบา
วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (completely
randomized design; CRD) และตรวจสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s multiple
range test (DMRT) แต่ละสิ่งทดลองท�ำ 5 ซ�ำ้ ๆ ละ
3 หลอด จากนัน้ น�ำยอดที่ได้ไปวางเลีย้ งบนอาหาร
แข็งสูตร OPCM ที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญ
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ผลของสูตรอาหารและ a-naphthalene acetic
acid (NAA) ต่อการชักน�ำราก
น�ำ ยอดปาล์ม น�ำ้ มัน ที่ ยื ด ยาวบนอาหาร
แข็งข้างต้น วางเลีย้ งบนอาหารแข็งสูตร MS หรือ
OPCM เติมกรดแอสคอร์บคิ 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับการเติมหรือไม่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และ หลังจากวางเลีย้ งนาน 8 สัปดาห์ บันทึก
อัตราการเกิดราก จ�ำนวนรากต่อต้น ความยาวราก
ดัชนีการเจริญเติบโต (ดังสมการ) และจ�ำนวนใบต่อ
ต้น เปรียบเทียบกันในแต่ละสูตรอาหารและความ
เข้มข้นของ NAA วางแผนการทดลองแบบ CRD และ
ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT
แต่ละสิ่งทดลองท�ำ 5 ซ�ำ้ ๆ ละ 2 ขวดๆ ละ 1 ต้น
ดัชนีการเจริญเติบโต =
ความสูงต้นสุดท้าย (ซม.) – ความสูงต้นเริ่มต้น (ซม.)
ความสูงต้นเริ่มต้น (ซม.)
การอนุบาลลงดินปลูก
น�ำต้นกล้าที่มียอดและรากที่สมบูรณ์แข็ง
แรงล้างเอาวุน้ ออกด้วยน�ำ้ สะอาด จากนัน้ น�ำปลูกใน
กระถางทีบ่ รรจุดว้ ยดินผสม จากนัน้ ครอบต้นกล้าด้วย
ขวดแก้วเพือ่ ควบคุมความชืน้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ วาง
เลีย้ งในโรงเรือนทีม่ กี ารพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์
อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส รดน�ำ้ ทุกวันๆ ละ 1 ครัง้
หลังจากนัน้ เปิ ดขวดแก้วออก หลังจากย้ายปลูกนาน 8
สัปดาห์ บันทึกอัตราการรอดชีวติ
ผลและวิจารณ์
ผลของไดแคมบาต่อการเพิม่ ปริมาณ SE
การลดความเข้มข้นของไดแคมบาส่งผลให้
เกิดการสร้าง SE เพิม่ ขึน้ จากการศึกษาพบว่า EC ทีผ่ า่ น
การสับ 100 ครัง้ แล้ววางเลีย้ งบนอาหารสูตร OPCM ที่
เติมไดแคมบา 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้อตั ราการ
เพิ่มปริมาณแคลลัสสูงสุด (Table 1) ส�ำหรับอัตรา
การเกิด SE พบว่าไดแคมบา 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ให้อตั ราการเกิด SE สูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
เติมไดแคมบา ความเข้มข้นสูงกว่านีส้ ่งผลให้อตั รา
การเกิด SE ลดลง โดยไดแคมบา ความเข้มข้น 0.2
0.3 04 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้อตั ราการเกิด SE
60 60 40 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม

ชุดควบคุม (ไม่เติม ไดแคมบา) ไม่สามารถชักน�ำ SE
ได้ แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ (P<0.01)
(Table 1) ส�ำหรับจ�ำนวน SE พบว่าไดแคมบา 0.4
มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำ� นวน SE สูงสุด 1.5 เอ็มบริโอต่อ
หลอด ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั ความเข้มข้นอืน่ แต่แตก
ต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ (P<0.01) กับชุด
ควบคุมซึง่ ไม่สามารถชักน�ำ SE ได้ (Table 1) สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเป็ นปัจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการสร้าง SE อย่างไรก็ตาม ไดแคมบาความเข้มข้นต�ำ่
มีประสิทธิภาพในการชักน�ำ SE ในปาล์มน�ำ้ มัน Kurup
และคณะ (2014) รายงานว่าการเติม NAA 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตรร่วมกับ 6 Benzylaminopurine (BAP) ลงใน
อาหาร มีประสิทธิภาพในการชักน�ำให้เกิด SE ใน
อินทผลัม ในขณะที่ ชาคริยา และคณะ (2560)
รายงานว่าการเติม N6-(2-isopentenyl) adenine
(2-iP) 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพในการ
ชักน�ำให้เกิด SE ของปาล์มน�ำ้ มันลูกผสมพันธุท์ รัพย์
ม.อ. มากที่สดุ คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ และจ�ำนวน
SE 42.95 เอ็มบริโอต่อหลอด Jayanthi และคณะ
(2015) พบว่า 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
(2,4-D) 150 ไมโครโมลาร์รว่ มกับ picloram 150
ไมโครโมลาร์ มีผลให้อตั ราการเกิดเอ็มบริโอในปาล์ม
น�ำ้ มันลูกผสมเทเนอร่าเพิม่ ขึน้ 6.8-9.35 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี ้ อภิชญา และคณะ (2560) รายงานว่า
อาหารที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโต ให้
อัตราการเกิ ด SE สูงสุดทัง้ อัตราการสร้างโซมาติค
เอ็มบริโอระยะรูปกลม (100%) และโซมาติคเอ็มบริโอ
ระยะสร้างจาว (81.82%) การตอบสนองต่อสารควบคุม
การเจริญเติบโตที่ แ ตกต่ า งกัน เนื่ อ งมาจากชิ น้ ส่ ว น
พื ช เริ่ ม ต้น และพั น ธุ ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น แม้ว่ า จะ
เป็ นพืชชนิดเดียวกัน
โดยทั่ ว ไปหลัง จากการเพาะเลี ย้ งจนได้
SE จ�ำเป็ นต้องย้าย SE ไปวางเลีย้ งบนอาหารทีไ่ ม่เติม
สารควบคุมเจริญเติบโตเพือ่ ชักน�ำให้เกิดยอด หรือใน
กรณีท่ี SE ไม่สามารถพัฒนาเป็นยอดได้สามารถย้าย
SE ไปวางเลีย้ งบนอาหารทีเ่ ติมน�ำ้ ตาลซอร์บทิ อลก่อน
เพื่อชักน�ำการสร้างโซมาติคเอ็มบริโอเอ็มบริโอชุดที่
สอง (secondary somatic embryo; SSE) (สกุล
รัตน์ และคณะ, 2557; Hilae and Te-chato, 2005;
Promchan et al., 2012)
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เติบโต นาน 6 สัปดาห์ เพื่อให้ยอดยืดยาว
แล้วจึงชักน�ำให้ SSE มีการงอกต่อไป
นอกจากนี ้พั น ธุ ก รรมเป็ นปั จ จั ย ส�ำ คั ญ ต่ อ การ
พัฒ นาของเอ็ ม บริ โ อเจนิ ค แคลลัส และโซมาติ ค
เอ็มบริโอของปาล์มน�ำ้ มัน (Corley and Tinker,
2003) ส�ำหรับปาล์มน�ำ้ มันที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้
เป็ นปาล์มน�ำ้ มันลูกผสมพันธุท์ รัพย์ ม.อ. คู่ผสม
155/1-A ซึ่งพบว่าอาหารที่เติมไดแคมบา 0.1 0.2
และ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน�ำให้เกิด
ยอดได้โดยไม่ผ่านการสร้าง SSE โดยไดแคมบา
0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถกระตุน้ ให้เกิดยอด
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ใหม่ได้สงู สุด1.14 ยอดต่อหลอด รองลงมาคือ 0.1
และ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำ� นวนยอดเท่ากัน
1.12 ยอดต่อหลอด ในขณะที่ชดุ ควบคุมและความ
เข้มข้นอื่นๆ ไม่สามารถชักน�ำให้เกิดยอดได้ แตก
ต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (Table
1; Figure 1)

Table 1 Effect of concentrations of dicamba on SE induction of oil palm “SUP-PSU” cultured on
OPCM after 4 weeks of culture
Dicamba
(mg/l)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
F-test
C.V. (%)

Callus
SE induction
No. of SEs/tube
proliferation
(%)
++
0e
0.00±0.00b
++
80a
1.40±0.24a
++
60b
1.40±0.24a
+++
60b
1.00±0.00a
++
40c
1.50±0.22a
++
20d
1.00±0.00a
**
**
1.86
47.47

No. of shoots/
tube
0.00±0.00b
1.12±0.12a
1.12±0.12a
1.14±0.23a
0.00±0.00b
0.00±0.00b
**
40.21

Characteristics of
callus
brown callus + root
brown callus + root
brown callus + root
yellowish callus
Yellowish callus
brown

++ minimal proliferated callus
+++ moderate proliferated callus
** significantly different (P<0.01)
Mean values followed by the same letter within column are not significantly different according to Duncan’s multiple range test (DMRT).

จากการศึกษานีพ้ บว่าทุกชุดการทดลอง
สามารถชักน�ำการสร้าง SE ได้ ยกเว้นชุดควบคุม ใน
ขณะที่มีเพียง 3 ชุดการทดลองเท่านัน้ ที่สามารถ
ชักน�ำการสร้างยอดได้ คือ ไดแคมบา ความเข้มข้น
0.1 0.2 และ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนีย้ งั พบ
ว่าทุกชุดการทดลองสามารถเพิ่มปริมาณแคลลัสได้
แต่ชดุ ควบคุม (ไม่เติมไดแคมบา) และไดแคมบา
ความเข้มข้นต�่ำจะส่งเสริมให้แคลลัสมี โครงสร้าง

คล้ายราก สีนำ้� ตาล ในขณะที่ไดแคมบา ความเข้ม
ข้น 0.3 และ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถส่งเสริม
ให้แคลลัสมีโครงสร้างเกาะกันแบบหลวมๆ สีเหลือง
แต่ไดแคมบา ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จะ
ส่งเสริมให้แคลลัสมีการสร้างสารสีนำ้� ตาล (Figure
1) เนื่องมาจากไดแคมบาความเข้มข้นสูงจะกระตุน้
ให้พืชเกิดความเครียดแล้วปลดปล่อยสารประกอบ
ฟี นอลซึง่ มีสีนำ้� ตาลออกมามาก
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Figure 1 Characteristics of callus, SE and plantlet of oil palm “SUP-PSU” cultured on OPCM
supplemented with different concentrations of dicamba and 200 mg/l ascorbic acid
after 4 weeks of culture (bar = 0.5 cm)
A. 0 mg/l dicamba		
D. 0.3 mg/l dicamba		

B. 0.1 mg/l dicamba		
E. 0.4 mg/l dicamba		

เมื่อน�ำยอดที่ชกั น�ำได้ขา้ งต้นวางเลีย้ งบน
อาหารแข็งสูตร OPCM ที่ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ายอดมีการ

C. 0.2 mg/l dicamba
F. 0.5 mg/l dicamba

ยืดยาวเพิ่มขึน้ 5-7 เซนติเมตร ยอดที่ได้แข็งแรง มี
ใบสีเขียว 2-3 ใบต่อต้น (Figure 2)

Figure 2 Elongation of shoot of oil palm “SUP-PSU” on OPCM without plant growth regulators after
6 weeks of culture (bar= 1 cm).
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ผลของสูตรอาหารและ NAA ต่อการชักน�ำราก
จากการศึกษาพบว่า อาหารแข็งสูตร
OPCM ให้อัตราการสร้างราก 100 เปอร์เซ็นต์
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่ง (P<0.01)
กับอาหารสูตร MS (Table 2) ส�ำหรับจ�ำนวนราก
พบว่าอาหารสูตร OPCM ที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ให้ผลสูงสุด 7.38 รากต่อต้น รองลงมาคือ
อาหารสูตร MS ที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
OPCM ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตและ
MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ให้
จ�ำนวนราก 3.75 3.13 และ 1.00 รากต่อต้น
ตามล�ำดับ แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิ ติ
(P<0.01) (Table 2) เมื่อพิจารณาความยาวราก
พบว่า อาหารสูตร OPCM ที่เติม NAA 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ความยาวรากสูงสุด 1.50
เซนติเมตร รองลงมาคือ MS ที่เติม NAA 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร OPCM ที่ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต และ MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต ให้ความยาวราก 0.89 0.75 และ
0.45 เซนติเมตร ตามล�ำดับ แตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยั ส�ำคัญยิ่ง (P<0.01) (Table 2) เช่นเดียว
กับการศึกษาของ ยุพาภรณ์และสมปอง (2557)
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ที่รายงานว่าอาหารสูตร OPCM หรือ ARDA ที่เติม
NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน�ำรากของ
ปาล์มน�ำ้ มันได้ทงั้ สองสายต้นคือ สายต้นกระบี่และ
คลองหอยโข่ง ในขณะที่ Gomes และคณะ (2015)
พบว่าอาหารสูตร MS ทีเ่ ติม IBA 53.7 ไมโครโมลาร์ ให้
ผลดีท่ีสดุ ในการชักน�ำรากปาล์มน�ำ้ มันทัง้ อัตราการ
สร้างราก (81.3%) จ�ำนวนราก (7.1 รากต่อต้น) และ
ความยาวราก (1.2 ซม) นอกจากนี ้ สกุลรัตน์และ
คณะ (2557) พบว่าอาหาร MS ที่ไม่เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต ให้การสร้างรากดีท่ีสุด
อย่า งไรก็ ต ามการลดองค์ประกอบของธาตุอาหาร
MS ลงครึง่ หนึง่ ก็สามารถชักน�ำรากของปาล์มน�ำ้ มัน
จากการเพาะเลีย้ งคัพภะแก่ได้ (Thawaro and
Te-chato, 2010) จะเห็นได้ว่าพันธุ์ปาล์มน�ำ้ มัน
ที่ แตกต่างกันตอบสนองต่อสารควบคุมการเจริญ
เติบโตกลุ่มออกซินที่แตกต่างกัน ส�ำหรับดัชนีการ
เจริญเติบโต พบว่า อาหารสูตร MS ที่เติม NAA
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ดชั นีการเจริญเติบโตสูงสุด
1.35 รองลงมาคือ OPCM ที่เติม NAA 0.5
มิลลิกรัมต่อลิตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต และ OPCM ที่ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต มีค่าดัชนีการเจริญเติบโต 1.22 0.83

Table 2 Effects of culture media and concentrations of NAA on root induction of oil palm “SUPPSU” cultured on medium with 200 mg/l ascorbic acid for 8 weeks
Culture NAA
Root
No. of roots Root length Growth index
No. of
media (mg/l) induction (%)
/plant
(cm)
leaves
/plant
MS
0
50c
1.00±0.00c 0.45±0.02b 0.83±0.06b 3.81±0.49
MS
0.5
80b
3.75±0.25b 0.89±0.07b 1.35±0.15a 4.25±0.25
OPCM
0
100a
3.13±0.31b 0.75±0.04b 0.77±0.03b 3.13±0.13
OPCM
0.5
100a
7.38±0.37a 1.50±0.18a 1.22±0.14ab 3.75±0.14
F-test
**
**
**
**
ns
C.V. (%)
4.94
14.41
23.04
21.36
15.67
ns= not significantly different
** significantly different (P<0.01)
Mean values followed by the same letter within column are not significantly different according to DMRT.
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และ 0.77 ตามล�ำดับ แตกต่างทางสถิตอิ ย่างมีนยั
ส�ำคัญยิ่ง (P<0.01) เมื่อพิจารณาจ�ำนวนใบพบว่า
ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิตใิ นทุกชุดการทดลอง โดย
อาหารสูตร MS ที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้
จ�ำนวนใบสูงสุด 4.25 ใบต่อต้น รองลงมาคือ สูตร
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MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต OPCM ที่
เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และสูตร OPCM ที่ไม่
เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ให้จำ� นวนใบ 3.81
3.75 และ 3.13 ใบต่อต้น ตามล�ำดับ
(Table 2; Figure 3)

Figure 3 Characteristics of roots of oil palm “SUP-PSU” cultured on different culture media with or
without NAA after 8 weeks of culture (bar= 1 cm).
A. PGRs-free MS				
B. MS + 0.5 mg/l NAA
C. PGRs-free OPCM			
D. OPCM + 0.5 mg/l NAA
จากการศึกษาพบว่า รากของปาล์มน�ำ้ มัน
ลูกผสมพันธุท์ รัพย์ ม.อ. จะมีลกั ษณะเป็ นรากฝอยสี
ขาว มีจดุ ก�ำเนิดของรากจากบริเวณเดียวกัน (Figure
3) ต้นกล้าปาล์มน�ำ้ มันที่ได้มลี ำ� ต้นแข็งแรง มีใบ 2-3
ใบ สีเขียวเข้ม (Figure 4)
การอนุบาลลงดินปลูก
หลัง จากอนุบ าลต้น กล้า ลงดิ น ปลูก เป็ น
เวลา 8 สัปดาห์ ในกระถางพลาสติกที่บรรจุดว้ ย
ดิ น ผสมพบว่ า ต้น กล้า มี อัต ราการรอดชี วิ ต สูง ถึ ง
100 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตได้ดีทงั้ ความสูง

และจ�ำนวนใบที่เพิ่มขึน้ ใบมีสีเขียวเข้มขึน้ หลังจาก
อนุบาลต้นกล้าได้ 2 สัปดาห์
สรุ ป
จากการศึ ก ษานี ้ส รุ ป ได้ว่ า อาหารสู ต ร
OPCM ที่เติมไดแคมบา 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็ น
สูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน�ำให้เกิด SE โดย
สามารถชักน�ำ SE ได้ 60 เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวน SE
เฉลี่ย 1 เอ็มบริโอต่อหลอด จ�ำนวนยอดเฉลี่ย 1.14
ยอดต่อหลอด ยอดมีการยืดยาวเมื่อวางเลีย้ งบน
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Figure 4 Morphology of complete plantlets derived from different media after 8 weeks of culture
(bar = 1 cm)
A. PGRs-free MS 			
B. MS + 0.5 mg/l NAA
C. PGRs-free OPCM 		
D. OPCM + 0.5 mg/l NAA

Figure 5 Accimatized plantlets under greenhouse condition after 8 weeks of transfer (bar=2 cm).
อาหารสูตร OPCM ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญ
เติบโตนาน 6 สัปดาห์ ส�ำหรับการชักน�ำราก พบว่า
อาหารสูตร OPCM ที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร สามารถชักน�ำให้เกิดรากได้สงู สุด 100
เปอร์เซ็นต์ มีจำ� นวนราก 7.38 รากต่อต้น และ

ความยาวราก 1.5 เซนติเมตร และเมื่อย้ายต้นกล้า
ลงปลูกในดินผสม พบว่าต้นกล้ามีอตั ราการรอดสูง
ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากย้ายปลูกนาน 8
สัปดาห์
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