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บทคัดยอ 

 ศึกษาอิทธิพลของสูตรอาหาร ชนิดของอาหาร ฮอรโมน 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) มอลตสกัดและขนาด

ของผลตอการเพาะเลี้ยงคัพภะของสมหอม (Citrus japonica Thunb.) เพ่ือชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอ โดยนําคัพภะ

จากผลท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. และ 1.5-2.5 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งและอาหารเหลวสูตร Murashige and 

Skoog (MS) (1962) และ Murashige and Tucker (MT) (1969) ที่ไมเติมและเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. รวมกับ 2,4-D ที่ระดับ

ความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 และ 8.0 มก./ล. เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาคัพภะจากผลที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 

ซม. ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MT และเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. รวมกับ 2,4-D 1.5 และ 2.0 มก./ล. สามารถชักนําใหเกิด

แคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอไดดีท่ีสุด 100% 
 

ABSTRACT 

Studies were conducted on the effects of media, type of medium, 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-

D), malt extract and size of fruit for callus induction and somatic embryogenesis from embryo culture of Citrus 

japonica Thunb. The embryos were cultured on solid or liquid Murashige and Skoog (MS) (1962) or Murashige and 

Tucker (MT) (1969) media supplemented with and without 500 mg/l malt extract in combination with 0, 0.5, 1.0, 

1.5, 2.0, 4.0, 8.0 mg/l 2,4-D for eight weeks. The highest percentages of callus induction and somatic 

embryogenesis were 100% in embryos from fruits with diameter of 0.4-1.4 cm. that were cultured on solid MT 

medium with 500 mg/l malt extract added in combination with 1.5 and 2.0 mg/l 2,4-D. 
 

คําสําคัญ: สมหอม  แคลลัส  โซมาติกเอ็มบริโอ  การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

Keywords: Citrus japonica Thunb., Callus, Somatic embryo, Tissue culture 

 

  



132 KKU Science Journal Volume 46 Number 1 Research 

 

บทนํา 

สมหอม (Citrus japonica Thunb.) เปนพืชชนิดหนึ่ง

ในสกุลสม (Citrus) วงศสม (Rutaceae) เปนหนึ่งในสกุลท่ีไดมี

การเพาะปลูกกันอยางแพรหลายไปทั่วโลก เนื่องจากไดมีการ

นํ ามาใชประ โยชน ในด านต า งๆ  เช น  อาหาร  สมุน ไพร 

เครื่องสําอาง เครื่องเทศ เปนตน ตัวอยางพืชที่อยูในสกุลนี้ ไดแก 

สมโอ สมมือ สมเกลี้ยง สมแกว มะนาว มะกรูด เปนตน (เต็ม, 

2544) ในระยะเวลาหลายปท่ีผานมาไดมีการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาในการที่ จะเ พ่ิมผลผลิตและหาสายพันธุ ใหมๆ ที่มี

ประสิทธิภาพตรงตอความตองการของมนุษยอยางตอเนื่อง  

สมหอมเปนไมพุม ขนาดกลาง ใบรูปไข โดยใบและผลจะมีลาย

ดางขาวหรือลายดางขาวปนเหลือง ผลกลมขนาดเล็ก ในปจจุบัน

สมหอมเปนพืชท่ีกําลังมีความนิยมสูง เนื่องจากมีลักษณะที่แปลก

และไมเหมือนสมชนิดอ่ืน จึงทําใหนิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ 

แตในความเปนจริงสมหอมที่มีขายตามทองตลาดนั้นมีจํานวน

จํากัดและมีการเพาะปลูกนอย จึงไดมีการนํามาปรับปรุงพันธุและ

ขยายพันธุเพื่อใหมีจํานวนและลักษณะตามความตองการของ

มนุษย 

ในการขยายพันธุสมหอมโดยทั่วไปนิยมใชวิธีการเพาะ

เมล็ด แตเนื่องจากผลจากการเพาะเมล็ดจะไดตนสมที่มีลักษณะ

กลายพันธุตางจากเดิม ในลักษณะที่เปนขอเสียมากกวาขอดี คือ

ไดสภาพตนที่ชลูด ใหผลชา เปนตน (เปรมปร,ี 2544) ดังนั้นจึงได

นําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาชวยในการขยายพันธุ

สมหอม จากการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ พบวายังไมมี

รายงานในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อสมหอมแตมีการรายงานการ

เพาะเลี้ยงพืชในวงศสมชนิดอื่นไดแก สมซา (Citrus aurantium 

L.) (Carimi et al., 1995) สมเขียวหวาน (Citrus reticulate 

Blanco.) (Gill et al., 1995) สมเชง (Citrus sinensis 

Osbeck.) (Fazle et al., 2011) และรัฟเลมอน (Citrus 

jambhiri Lush.) (Singh et al., 2012) โดยนําชิ้นสวนของกาน

เกสรเพศเมีย ใบ ขอและเมล็ดมาเพาะเลี้ยงเพ่ือชักนําใหเกิด

แคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอ ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้เปนการ

ทดลองเพ่ือนําชิน้สวนของคัพภะ (embryo) สมหอมมาเพาะเลี้ยง

ในหลอดทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของสูตรอาหาร ชนิดของ

อาหาร ความเขมขนของฮอรโมน 2,4-Dichlorophenoxy 

acetic acid (2,4-D) มอลตสกัดและขนาดของผลที่เหมาะสม 

เพ่ือชักนําใหเกิดแคลลัส (callus) และโซมาติกเอ็มบริโอ 

(somatic embryo) โดยขอมูลท่ีไดจากการทดลองในครั้งนี้ เปน

ขอมูลเบื้องตนในการขยายพันธุสมหอมและยังเปนแนวทางในการ

พัฒนาสายพันธุสมหอมตอไป 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 นําผลสมหอมท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. 

ลางดวยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง แลวฉีดพนดวยเอทิลแอลกอฮอล 

70% จากนั้นนําไปจุมในเอทิลแอลกอฮอล 95% แลวผานเปลว

ไฟ สวนผลสมหอมที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 1.5-2.5 ซม.ผา

และนําเมล็ดออก จากน้ันนําไปลางดวยน้ําสะอาดหลายๆ ครั้ง 

แลวฉีดพนดวยเอทิลแอลกอฮอล 70% ใหท่ัวและนําไปฟอก 

ฆาเช้ือดวยโซเดียมไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorite) ความ

เขมขน 0.9% หยดน้ําสบูเหลว (tween 20) จํานวน 1-2 หยด 

แชไวเปนเวลา 15 นาที และแชตอดวยโซเดียมไฮโปคลอไรด

ความเขมขน 0.6% แชไวเปนเวลา 10 นาที แลวลางดวยน้ํากลั่น

ที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้งๆ ละ 5 นาทีจากนั้นแกะเปลือก

หุมเมล็ดออกและนําเมล็ดมาทําการทดลองดังน้ี 

การทดลองที่ 1 ศึกษาขนาดของผลสมหอม สูตรอาหารและ

ความเขมขนของ 2,4-D ตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและ 

โซมาติกเอ็มบริโอ 

 นําคัพภะจากผลที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4

ซม. และ 1.5-2.5 ซม. นํามาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS 

และ MT ท่ีเติม 2,4-D ที่ระดับความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5, 

2.0, 4.0 และ 8.0 มก./ล. ทําการทดลอง 15 ซ้ํา โดยไดรับแสง

ฟลูออเรสเซนต 16 ชั่วโมง/วัน อุณหภูมิ 25±2 °C เปนเวลา 8 

สัปดาห จากนั้นบันทึกเปอรเซ็นตการเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ 

การทดลองที่ 2 ศึกษาชนิดของอาหาร มอลตสกัดและความ

เขมขนของ 2,4-D ตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ 

 นําคัพภะจากผลท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 

ซม. นํามาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งและอาหารเหลวสูตร MT ที่

เติมและไมเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. รวมกับ 2,4-D ท่ีระดับ

ความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 และ 8.0 มก./ล. ทําการ

ทดลอง 15 ซ้ํา เพาะเลี้ยงสภาวะเชนเดียวกับการทดลองท่ี 1 
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การวิเคราะหทางสถิต ิ

 วางแผนการทดลองแบบเชิงตัวประกอบรูปแบบสุมใน

บล็อกสมบูรณ (Factorial Experiment in Randomized 

Complete Block Design) วิเคราะหความแปรปรวนดวยวิธี

Two-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย

แตละคูดวยวิธี Duncan Multiple Range Test (DMRT) ดวย

โปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) (Version 11.5 for Windows) 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาอิทธิพลของสูตรอาหาร ความเขมขนของฮอรโมน 

2,4-D และขนาดของผลสมหอมตอการชักนําใหเกิดแคลลัส

และโซมาติกเอ็มบริโอ 

 จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อคัพภะสมหอมจากผลท่ีมีเสน

ผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. และ 1.5-2.5 ซม. บนอาหาร

แข็งสูตร MS และ MT ที่เติม 2,4-D ที่ระดับความเขมขน 0, 0.5, 

1.0, 1.5, 2.0, 4.0 และ 8.0 มก./ล. เปนเวลา 8 สัปดาห พบวา

เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 5 วัน คัพภะที่เพาะเลี้ยงในอาหารทุกสูตร

มีขนาดใหญขึ้นเมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 9 วัน คัพภะจากผล

สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสโดยแคลลัสที่พบจะเกิดบริเวณ

ที่คัพภะสัมผัสและไมสัมผัสกับอาหาร ลักษณะของแคลลัสท่ีพบ

ในอาหารทุกความเขมขนเปนเซลลที่เกาะกันหลวมๆ (friable 

callus) สีเหลืองออน สีเขียวและสีขาวคลายสําลี เมื่อเพาะเลี้ยง

เปนเวลา 4 สัปดาห พบวาแคลลัสมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นและคัพภะ

สามารถชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอไดโดยลักษณะของโซมาติก

เอ็มบริโอที่เกิดในอาหารทุกสูตรมีรูปรางเปนทรงกลม (globular 

shape) สีเหลืองออนหรือขาวใส เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 

สัปดาห พบวาคัพภะจากผลที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 

ซม. ท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MT ที่เติม 2,4-D ที่ระดับ

ความเขมขน 2.0 มก./ล. สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสและ 

โซมาติกเอ็มบริโอไดดีที่สุด 100% (ตารางท่ี 1, รูปที่ 1) ในขณะ

ที่คัพภะจากผลที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. และ 

1.5-2.5 ซม. ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS และ MT ท่ีไม

เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ไมสามารถชักนําใหเกิด

แคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอได แตคัพภะจากผลที่มีขนาดเสน

ผานศูนยกลาง 1.5-2.5 ซม. สามารถเจริญเติบโตเปนตนออนได 

(รูปที่ 2) จากการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี DMRT พบวา

เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอมีความแตกตาง

กันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

การศึกษาอิทธิพลของชนิดของอาหาร ความเขมขนของ 2,4-D

และมอลตสกัดตอการชักนําให เกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ 

 เมื่อนําช้ินสวนของคัพภะสมหอมท่ีมีขนาดผลเสนผาน

ศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. มาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งและ

อาหารเหลวสูตร MT ที่ไมเติมและเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. 

รวมกับ 2,4-D ที่ระดับความเขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 

และ 8.0 มก./ล. เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาเมื่อเพาะเลี้ยงเปน

เวลา 5 วัน คัพภะท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารทุกสูตรมีขนาดใหญขึ้น

เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 9 วัน คัพภะเกิดแคลลัสไดโดยมีลักษณะ

ของแคลลัสที่เกิดข้ึนในอาหารทุกความเขมขนประกอบดวยเซลล

ที่เกาะกันหลวมๆสีเหลืองออน สีเขียวและสีขาวคลายสําลี เมื่อ

เพาะเลี้ยงเปนเวลา 4 สัปดาห พบวาแคลลัสมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 

และคัพภะสามารถชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอได โดยลักษณะ

ของโซมาติกเอ็มบริโอที่เกิดในอาหารทุกสูตรน้ันมีรูปรางเปนทรง

กลมสีเหลืองออนหรือขาวใส เมื่อเพาะเลี้ยงเปนเวลา 8 สัปดาห 

พบวาคัพภะที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MT ท่ีเติมมอลตสกัด 

500 มก./ล. รวมกับ 2,4-D ที่ระดับความเขมขน 1.5 และ 2.0 

มก./ล. สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอไดดี

ที่สุด 100% (ตารางที่ 2, รูปท่ี 3) ในขณะเดียวกันคัพภะ 

ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งและเหลวสูตร MT ที่ไมเติมและเติม

มอลตสกัด 500 มก./ล. และไมเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต

พืช ไมสามารถชักนําใหเกิดแคลลัสโซมาติกเอ็มบริโอ และยังไม

สามารถเจริญเติบโตเปนตนออนได (รูปที่ 4) จากการวิเคราะห

ทางสถิติดวยวิธี DMRT พบวาเปอรเซ็นตการเกิดแคลลัสและ 

โซมาติกเอ็มบริโอมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% 
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ตารางที่ 1 การชักนําคัพภะท่ีเพาะเลี้ยงจากผลสมหอมที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. และ 1.5-2.5 ซม. บนอาหารแข็ง

สูตร MS และ MT ที่เติม 2,4-D ที่ระดับความเขมขนตางๆ เพื่อชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอเปนเวลา  

8 สัปดาห 

ขนาดของผล (ซม.) สูตรอาหาร 2,4-D (มก./ล.) การเกิดแคลลัส (%) การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ (%) 

0.4-1.4 MS 0 0o 0q 

0.5 73.33k 73.33k 

1.0 80.00g 80.00i 

1.5 79.48h 79.48j 

2.0 86.00f 86.00f 

4.0 86.00f 86.00f 

8.0 76.92j 61.53n 

MT 0 0o 0q 

0.5 90.00e 90.00e 

1.0 90.47d 90.47d 

1.5 100.00a 94.73c 

2.0 100.00a 100.00a 

4.0 95.00c 95.00b 

8.0 70.00m 65.00l 

1.5-2.5 MS 0 0o 0q 

0.5 63.63n 45.45q 

1.0 71.42l 50.00o 

1.5 95.65b 73.91k 

2.0 95.65b 82.60h 

4.0 90.00e 65.00l 

8.0 79.10i 62.50m 

MT 0 0o 0q 

0.5 80.00g 85.00g 

1.0 95.00c 85.00g 

1.5 95.00c 90.00e 

2.0 95.00c 90.00e 

4.0 95.00c 90.00e 

8.0 90.00e 85.00g 

หมายเหตุ อักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT 
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รูปที่ 1 คัพภะที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตรตางๆ ที่เติม 2,4-D ที่ระดับความเขมขน 2 มก./ล. เปนเวลา 8 สัปดาห 

(C = แคลลัส, S = โซมาติกเอ็มบริโอ) 

ก. คัพภะจากผลสมหอมท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 

ข. คัพภะจากผลสมหอมท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MT 

ค. คัพภะจากผลสมหอมที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 1.5-2.5 ซม. เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 

ง. คัพภะจากผลสมหอมท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 1.5-2.5 ซม. เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 คัพภะที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MT ที่ไมเติมฮอรโมนเปนเวลา 8 สัปดาห 

ก. คัพภะจากผลสมหอมท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. 

ข. คัพภะจากผลสมหอมท่ีมีเสนผานศูนยกลางขนาด1.5-2.5 ซม. 

ก ข 

ข ก 

ง ค 
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ตารางที่ 2 การชักนําคัพภะที่เพาะเลี้ยงจากผลสมหอมที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. บนอาหารแข็งและอาหารเหลวสูตร

MT ที่เติมมอลตสกัด 500 มก./ล. รวมกับ 2,4-D ท่ีระดับความเขมขนตางๆ เพ่ือชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ เปนเวลา 8 สัปดาห 

ชนิดของอาหาร มอลตสกัด (มก./ล.) 2,4-D (มก./ล.) การเกิดแคลลัส (%) การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ (%) 

อาหารแข็ง 0 0 0q 0r 

0.5 90.00g 90.00e 

1.0 90.47f 90.47e 

1.5 100.00a 94.73d 

2.0 100.00a 100.00a 

4.0 95.00c 95.00c 

8.0 70.00k 65.00k 

500 0 0q 0r 

0.5 86.11g 86.11f 

1.0 94.44d 94.44d 

1.5 100.00a 100.00a 

2.0 100.00a 100.00a 

4.0 69.23l 69.23j 

8.0 62.97o 62.96l 

อาหารเหลว 0 0 0q 0r 

0.5 82.75h 82.75g 

1.0 93.30e 86.66f 

1.5 75.86j 75.86h 

2.0 68.75m 34.37o 

4.0 68.75m 31.25p 

8.0 56.25p 21.87q 

500 0 0q 0r 

0.5 97.05b 97.05b 

1.0 97.05b 97.05b 

1.5 97.05b 97.05b 

2.0 80.00i 70.00i 

4.0 66.66n 60.00m 

8.0 56.66p 56.66n 

หมายเหตุ อักษรที่แตกตางกันตามแนวตั้งมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี DMRT 
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รูปที่ 3 คัพภะที่เพาะเลี้ยงจากผลสมหอมที่มีเสนผานศูนยกลางขนาด 0.4-1.4 ซม. บนอาหารสูตร MT ที่เติม 2,4-D ที่ระดับความ

เขมขน 2 มก./ล. เปนเวลา 8 สัปดาห (C = แคลลัส, S = โซมาติกเอ็มบริโอ) 

ก. เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งท่ีไมเติมมอลตสกัด 

ข. เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งท่ีเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. 

ค. เพาะเลี้ยงบนอาหารเหลวท่ีไมเติมมอลตสกัด 

ง. เพาะเลี้ยงบนอาหารเหลวท่ีเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 คัพภะที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง (ก) และอาหารเหลว (ข) สูตร MT ที่เติมมอลตสกัด 500 มก./ล. เปนเวลา 8 สัปดาห 
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วิจารณผลการวิจัย 

อิทธิพลของสูตรอาหารตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ 

จากการทดสอบสูตรอาหารโดยนําคัพภะสมหอมมา

เพาะเลี้ยงในอาหารที่แตกตางกันคือ อาหารสูตร MS และ MT 

เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Two-Way ANOVA พบวา

สูตรอาหารมีผลตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจากการ

เปรียบเทียบสูตรอาหารดวยวิธี DMRT พบวาคัพภะท่ีเลี้ยงใน

อาหารสูตร MT สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอไดดีกวาคัพภะที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Carimi et al. (1995) เพาะเลี้ยงออวุลของสมโอที่มี

อายุ 8-9 สัปดาห พบวาออวุลที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MT สามารถ

ชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอไดดีกวาออวุลที่เลี้ยงบนอาหารสูตร 

MS โดยอาหารสูตร MT เปนอาหารที่ดัดแปลงมาจากอาหารสูตร 

MS โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Nicotinic acid, 

Pyridoxine HCl, Thiamine HCl และนํ้าตาลซูโครส ซึ่ง 

Nicotinic acid เก่ียวของในการรักษาระดับของ NAD+ และ 

NADP+ การเคลื่อนยายโปรตอนและอิเล็กตรอนในกระบวนการ

หายใจระดับเซลลและการสังเคราะหดวยแสง Pyridoxine HCl 

ทําหนาท่ีควบคุมกระบวนการสรางคารโบไฮเดรต โปรตีนและ

ไขมัน Thiamine HCl เปนโคเอนไซมใน Pyruvate metabo-

lism (ดวงใจ, 2543) สวนน้ําตาลซูโครสมีบทบาทตอการเกิด

สัณฐานวิทยา เมื่อน้ําตาลซูโครสอยูในอาหารเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อจะ

ถูกยอยเปนน้ําตาลกลูโครสและน้ําตาลฟรุกโทสโดยนํ้าตาล  

กลูโครสมีสวนเก่ียวของกับการสราง carbon skeleton ในเซลล

และองคประกอบของผนังเซลล กระบวนการหายใจระดับเซลล 

และนํ้าตาลซูโครสยังชวยปรับแรงดันออสโมซิสของอาหารให

เหมาะสมตอการเกิดแคลลัส (อัจฉริยาและสุรวิช, 2538) 

อิทธิพลของชนิดอาหารตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและ 

โซมาติกเอ็มบริโอ 

 จากการทดสอบประเภทของอาหาร ท่ีใช ในการ

เพาะเลี้ยง โดยนําคัพภะสมหอมมาเพาะเลี้ยงในอาหารแข็งและ

อาหารเหลว และเมื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติดวย

วิธี Two-Way ANOVA พบวาคัพภะท่ีเพาะเลี้ยงบนประเภทของ

อาหารที่แตกตางกัน มีผลตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

และจากการเปรียบเทียบการการเพาะเลี้ยงคัพภะบนอาหารแข็ง

และอาหารเหลวดวยวิธี DMRT พบวาคัพภะสมหอมท่ีเลี้ยงบน

อาหารแข็งสามารถชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอได

ดีกวาคัพภะที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ ดวงใจ 

(2543) เพาะเลี้ยงมะนาวพันธุแปนทะวาย พบวาอาหารเหลวสูตร 

MT ที่เติมมอลตสกัด 500 มก./ล. รวมกับน้ําตาลกาแลคโตส 0.1 

ไมโครโมล และน้ําตาลซอรบิทอล 0.1 โมล เปนเวลา 12 สัปดาห 

สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอไดดีอาจ

เน่ืองมาจากสมหอมเปนพืชในวงศสม ลักษณะเดนของพืชวงศสม

คือมีตอมน้ํามันทุกสวน น้ํามันที่หลั่งออกมาจากเอ็มบริโอของสม

หอมอาจมีผลไปยับยั้งการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอได สวนการเพาะเลี้ยงคัพภะบนอาหารเหลว ทําให

น้ํามันไดสัมผัสกับทุกสวนของเน้ือเยื่อคัพภะ จึงอาจทําใหการ

ทดลองนี้คัพภะที่เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็ง สามารถชักนําใหเกิด

แคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอไดดีกวาคัพภะที่เพาะเลี้ยงบน

อาหารเหลว 

อิทธิพลของ 2,4-D ตอการชักนําคัพภะออนสมหอมใหเกิด

แคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอ 

 จากการทดสอบความเขมขนของ 2,4-D ท่ีระดับความ

เขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 และ 8.0 มก./ล. ตอการชักนํา

คัพภะสมหอมใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอเมื่อนําผลการ

ทดลองมาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Two-Way ANOVA พบวา

ความเขมขนของ 2,4-D มีผลตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและ 

โซมาติกเอ็มบริโออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% และจากการเปรียบเทียบความเขมขนของ 2,4-D ที่ระดับ

ความเขมขนตางๆ ดวยวิธี DMRT พบวา 2,4-D ที่ระดับความ

เขมขน 2 มก./ล. สามารถชักนําคัพภะใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอไดดีกวา 2,4-D ที่ระดับความเขมขนอื่น ในขณะที่คัพภะ

ที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่ไมเติม 2,4-D ไมสามารถชักนําใหเกิด

แคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95% ในขณะเดียวกันคัพภะที่เพาะเลี้ยงบนอาหารท่ี

เติม 2,4-D 8 มก./ล. พบวามีเปอรเซ็นตการเกิดแคลลัสและ 

โซมาติกเอ็มบริโอที่ลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ Carimi et 

al. (1995) โดยสามารถชักนําออวุลของสมโอใหเกิดโซมาติก

เอ็มบริโอไดดีที่สุด 87.00% ในอาหารสูตร MT ที่เติม 2,4-D ที่
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ระดับความเขมขน 0.01 มก./ล. รวมกับมอลตสกัด 500 มก./ล. 

และน้ําตาลซูโครส 70 ก/ล ในขณะท่ี 2,4-D ความเขมขน 10 

มก./ล. จะมีผลยับยั้งการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ อัจฉริยาและ 

สุรวิช (2538) เพาะเลี้ยงเมล็ดออนสมหอมพันธุทองดีท่ีตัดปลาย

เอาเอ็มบริโอออก จากผลการทดลองพบวาอาหารสูตร MT ท่ีเติม 

BA เขมขน 20 มก./ล. หรือ 2,4-D เขมขน 0.01 มก./ล. เพียง

อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกับมอลตสกัด 500 มก./ล. สามารถชัก

นําใหเกิดแคลลัสไดดทีี่สุด Altaf et al. (2009) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

นิวเซลัสของสมซา จากผลการทดลองพบวาอาหารสูตร MS ท่ี

เติม Kinetin 0.1 มก./ล. รวมกับ 2,4-D 0.5 มก./ล. สามารถชัก

นําใหเกิดแคลลัสไดดีที่สุด 2,4-D เปนฮอรโมนพืชในกลุมออกซิ

นซึ่งจะมีผลตอการสังเคราะห DNA โดยมีบทบาทในการกระตุน

เอนไซม DNA polymerase (ลิลลี่, 2546) และการยืดยาวของ

เซลล  โดยเซลลที่ ได รับออกซินในปริมาณท่ีเหมาะสมจะ

ปลดปลอย H+ เขาไปในเซลลสงผลใหคา pH ลดลง ทําใหผนัง

เซลลคลายตัวและเกิดความยืดหยุนของผนังเซลล (นภดล, 2537) 

เมื่อผนังเซลลคลายตัวจะไมสามารถคืนสภาพเดิมได จึงทําใหคา

ชลศักยของน้ํา (water potential) ในเซลลลดลง สงผลใหน้ํา

เคลื่อนท่ีเขาไปในเซลลจึงทําใหเซลลขยายขนาดขึ้น (ลิลลี่และ

คณะ, 2552) แตถาไดรับปริมาณของ 2,4-D มากเกินไป 2,4-D 

ไปยับยั้งกระบวนการขนสงอิเล็กตรอน (electron transport 

system) โดยเอนไซม ACC-Synthase (1-amino-cyclo 

propane-1-carboxylic acid synthase) จะไปเรงปฏิกิริยา 

2,4-D ไดเอทิลีน (ethylene) และไซยาไนด (cyanide) เปน

ผลิตภัณฑโดยไซยาไนดจะไปยับยั้ง cytochrome oxidase จึง

ทําใหกระบวนการขนสงอิเล็กตรอนถูกรบกวนและเปนพิษตอ

เซลล (Fabio et al., 2007) 

อิทธิพลของมอลตสกัดตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ 

 จากการทดลองการไมเติมและเติมมอลตสกัด 500  

มก./ล. โดยนําคัพภะสมหอมมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MT 

และเมื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Two-Way 

ANOVA พบวาการเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. ลงในอาหารที่

เพาะเลี้ยง มีผลตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจากการ

เปรียบเทียบการไมเติมและเติมมอลตสกัด 500 มก./ล. ดวยวิธี 

DMRT พบวาคัพภะที่เลี้ยงในอาหารที่เติมมอลตสกัด 500 มก./ล. 

สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอไดดีกวาคัพภะ

ที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่ไมเติมมอลตสกัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Carimi 

et al. (1999) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานเกสรเพศเมียและยอดเกสร

เพศเมียมะนาวเทศ (Citrus limon (L.) Osbeck.) บนอาหารสูตร 

MS จากการศึกษาพบวากานเกสรเพศเมียและยอดเกสรเพศเมีย

สามารถชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอไดดีที่สุด 5.2% และ 

42.4% ตามลําดับ ในอาหารสูตร MS ท่ีเติมมอลตสกัด 500  

มก./ล. รวมกับ BA 13.3 ไมโครโมล/ลิตร นอกจากนี้ยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดวงใจ (2543), Altaf et al. (2009) และ 

Carimi et al. (1999) โดยมอลตสกัดประกอบดวยกรดอะมิโน

จํานวนมาก ซึ่งกรดอะมิโนเปนแหลงของไนโตรเจนและเปน

องคประกอบที่สํ าคัญของโปรตีน คลอโรฟลล  พอรไฟริน  

โคเอนไซม ฮอรโมนบางชนิดและสารประกอบอ่ืน (ดวงใจ, 2543) 

อิทธิพลของขนาดผลสมหอมตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและ 

โซมาติกเอ็มบริโอ 

 จากการนําผลสมหอมที่มีขนาด 0.4-1.4 ซม. และ 1.5-

2.5 ซม. โดยนํามาเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS และ MT ที่

เติม 2,4-D เขมขน 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 4.0 และ 8.0 มก./ล. 

เมื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Two-Way ANOVA พบวา 

ขนาดของผลสมหอมมีผลตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโออยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

และเมื่อนําขนาดของผลทั้งสองขนาดมาเปรียบเทียบดวยวิธี 

DMRT พบวาผลสมหอมที่มีขนาด 0.4-1.4 ซม. สามารถชักนําให

เกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอไดดีกวาผลท่ีมีขนาด 1.5-2.5 

ซม. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมั่น  95%

นอกจากนี้ปริมาณการเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอตอพ้ืนท่ี

ผิวของคัพภะในผลทั้ง 2 ขนาด พบวาผลที่มีขนาด 1.5-2.5 ซม.

แมจะเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอจํานวนมาก แตปริมาณ

ของแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริ โอตอ พ้ืน ท่ีผิวของคัพภะ  

มีอัตราสวนที่นอยกวาผลที่มีขนาด 0.4-1.4 ซม. เน่ืองจากผลท่ียัง

ออนมี เนื้ อเยื่อเจริญในปริมาณที่มาก โดยเนื้อเยื่อเจริญมี

ความสามารถในการแบงเซลลไดตลอดเวลา เมื่อนําเนื้อเยื่อเจริญ

ไปเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหารที่เหมาะสม เซลลจึงมีการแบงตัวเพ่ือ

ชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติกเอ็มบริโอไดทันทีโดยไมเกิด

ขบวนการเปลี่ยนสภาพ (differentiation) ของเซลล ในขณะที่

ผลที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่โดยทั่วไปประกอบดวยเนื้อเยื่อถาวร
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จํานวนมาก โดยเนื้อเยื่อถาวรจะไมมีการแบงเซลล ดังนั้นจะตอง

เกิดขบวนการเปลี่ยนสภาพเพ่ือที่จะสามารถกลับมาเปนเนื้อเยื่อ

เจริญแลวจึงจะแบงเซลลเจริญไปเปนแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ (คํานูณ, 2542) 

 จากการทดสอบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยที่ใชในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคัพภะของสมหอมไดแก สูตรอาหาร ชนิดของ

อาหาร ความเขมขนของฮอรโมน 2,4-D มอลตสกัดและขนาด

ของผลจากการเพาะเลี้ยงคัพภะของสมหอมวิธี Two-Way 

ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยแตละคูดวย

วิธ ีDMRT พบวาปจจัยทุกปจจัยมีปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีพบวา สูตรอาหาร ชนิดของ

อาหาร ความเขมขนของฮอรโมน 2,4-D มอลตสกัดและขนาด

ของผล เปนปจจัยที่มีผลตอการชักนําใหเกิดแคลลัสและโซมาติก

เอ็มบริโอ แตการชักนําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอพบวาสามารถชัก

นําใหเกิดโซมาติกเอ็มบริโอไดในระยะทรงกลมดังนั้นจึงตองมี

การศึกษาเทคนิคและวิธีการเพื่อพัฒนาใหสามารถชักนําโซมาติก

เอ็มบริโอเจริญเปนตนท่ีสมบูรณได 
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