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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ไดศึกษาชนิดตัวทำละลายในสารสกัดจากสาหรายสไปรูลนิา (Spirulina maxima) ที่เหมาะสมตอการชกันำการเกดิ

โซมาติกเอ็มบริโอ (somatic embryo, SE) ของกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร CIFC 7963 โดยนำใบกาแฟมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร

สูตร Murashige and Skoog (MS) ที ่เติม 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ N6-

benzyladenine (BA) ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัดจากสาหรายสไปรูลนิา (spirulina extract, SPE) ดวยตัวทำละลาย

น้ำหรือเฮกเซนความเขมขน 3% (V/V) (SPE/น้ำ 3% หรือ SPE/เฮกเซน 3% ตามลำดับ) ในสภาวะที่ไมมีแสงและมีอุณหภูมิเทากับ 

25±2 องศาเซลเซียส ผลการวิจัยพบวา ชิ้นสวนใบกาแฟมีการพัฒนาเปนแคลลัสที่มีลักษณะจับตัวกันแบบหลวม (friable callus) ไดดี

ในระยะเวลา 1 เดือน เมื่อระยะเวลาผานไป 3 เดือน แคลลัสบางสวนสามารถพัฒนาเปนโซมาติกเอ็มบริโอไดดีบนอาหารสูตร ½MS ที่มี

การเติม 2,4-D ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร รวมกับ SPE/น้ำ 3% หรือ SPE/เฮกเซน 3% โดยมี

ประสิทธิภาพการชักนำ SE เทากับ 76.67% และ 73.33% มีจำนวนโซมาติกเอ็มบริโอตอชิ้นใบเทากับ 4.35±3.33 และ 4.00±2.18 

ตามลำดับ การทดลองนี้แสดงใหเห็นวาสารสกัดจากสาหรายสไปรูลินาดวยตัวทำละลายน้ำมีอิทธิพลรวมกับ 2,4-D และ BA ทำให

แคลลัสของกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร CIFC 7963 พัฒนาเปนโซมาติกเอ็มบริโอไดมากสุด 
 

ABSTRACT 

The optimization of solvents of spirulina extract (Spirulina maxima) for inducing somatic embryo of Coffea 

arabica cv. Catimor CIFC 7963 was studied. The leaf explants were cultured on Murashige and Skoog (MS) medium 

supplemented with 1 µM 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 5 µM N6–benzyladenine (BA) and the spirulina 

extract using distilled water (SPE/distilled water 3%) or hexane solvents at 3% (SPE/hexane 3%) (V/V) concentration. 

The cultures were maintained in dark condition at 25±2 ºC. The results showed that leaves developed into friable 

callus within one month. Some of the obtained calli developed into somatic embryos within 3 months. The 

percentages for somatic embryo induction were 76.67% (4.35±3.33 somatic embryo per explant) and 73.33% 

(4.00±2.18 somatic embryo per explant) which were obtained from the friable calli cultured on ½MS medium, 1 
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µM 2,4-D, and 5 µM BA supplemented with SPE/distilled water 3% and SPE/hexane 3%, respectively. This 

experiment revealed that the spirulina distilled water extract with 2,4-D and BA had influenced on C. arabica cv. 

Catimor CIFC 7963 somatic embryo development. 
 

คำสำคัญ: กาแฟอาราบิกา  แคลลัส  ชิ้นสวนใบ  สารสกัดจากสาหรายสไปรลิูนา 
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บทนำ 

กาแฟอาราบ ิก  า (Coffea arabica L.) อย ู  ในวงศ  

Rubiaceae เปนพืชเศรษฐกิจที่นิยมนำมาแปรรูปเปนเครื่องดื่ม

อยางแพรหลายทั ่วโลก เพราะมีความหอม รสชาติดี และมี

ปริมาณคาเฟอีนนอย (Lashermes et al., 1999; Ibrahim et 

al., 2013) อีกทั้งมีการเจริญเติบโตไดดีในเขตพื้นที่สูง เหนือ

ระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 700 เมตรขึ้นไป และมีอากาศ

คอนขางหนาว ดังนั้นกาแฟอาราบิกาจึงเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ

สำคัญที่ชวยสรางโอกาสทางอาชีพและรายได ใหแกเกษตรกรใน

ภาคเหนือของประเทศไทย (มานพและคณะ, 2551) โดยทั่วไป

เกษตรกรนิยมขยายพันธุดวยเมล็ดซึ ่งเปนการขยายพันธุแบบ

อาศัยเพศ แตมีขอเสียคือทำใหเกิดความแปรปรวนของลักษณะใน

ลูกผสมสูง ในขณะที่การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศสามารถผลิต

ตนกลากาแฟที่มีลักษณะพันธุกรรมคงเดิมเหมือนตนแมพันธุได 

แตจำนวนที่ผลิตมีไมมากพอกับความตองการของเกษตรกร อีก

ทั้งตองใชพื้นที่ในการเก็บตนแมพันธุ และตองอาศัยแรงงานใน

การขยายพนัธุจำนวนมาก ปจจุบันมีการขยายพันธุพืชดวยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผานกระบวนการออแกนอเจเนซิส (organo-

genesis) หรือเอ็มบริโอเจเนซิส (embryogenesis) สามารถเพ่ิม

ปริมาณพันธุพืชหลายชนิดอยางรวดเร็ว และไดตนท่ีตรงตามพันธุ 

ด ังน ั ้นจ ึงเป นว ิธ ีที ่ม ีโอกาสในการเพิ ่มปริมาณตนกาแฟได 

(Ibrahim et al., 2013) ปจจุบันกระบวนการเอ็มบริโอเจเนซิส 

นิยมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใหเกิดเปนแคลลัส โดยบางสวนของ

แคลลัสมีการพัฒนาคลายคัพภะที่กำเนิดมาจากเซลลรางกาย 

เรียกวา โซมาติกเอ็มบริโอ (somatic embryo, SE) ซึ่งแคลลัสที่

สามารถพัฒนาเปนเอ็มบริโอโดยผานการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้

เรียกวาเอ็มบริโอเจนิกแคลลัส (embryogenic callus) (สมพร, 

2552) จากงานวิจัยไดมีการศึกษาการชักนำ SE ของใบกาแฟบน

อาหารสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติม 2,4 dichloro-

phenoxy acetic acid (2,4-D) ร วมก ับ thidiazuron ผลการ

ทดลองพบวาใบกาแฟอาราบิกาที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม 

2,4-D ความเขมขน 2.26 ไมโครโมลาร รวมกับ thidiazuron 

ความเขมขน 4.54 หรือ 9.08 ไมโครโมลาร สามารถชักนำ SE ได

โดยตรงจากชิ ้นสวนใบกาแฟ สวนอาหาร MS ที ่เติม 2,4-D  

ความเขมขน 4.52 หรือ 9.04 ไมโครโมลาร รวมกับ thidiazuron 

ความเขมขน 9.08 ไมโครโมลาร นั้นมีการชักนำ SE แบบทางออม

โดยพัฒนามาจากแคลลัส (Ibrahim et al., 2013) เนื่องจากการ

นำชิ ้นสวนใบมาเพาะเลี ้ยง สามารถชักนำ SE ไดจำนวนมาก 

ดังนั้นปจจุบันการใชใบมาชักนำใหเกิด SE จึงมีความสำคัญ โดยมี

งานวิจัยที่ไดศึกษาสารสกัดจากสาหรายทะเลเพื่อชักนำการเกิด 

SE จากชิ้นสวนใบของ Lycopersicon esculentum L. โดยใช

สารควบคุมการเจริญเติบโตรวมกับสารสกัดจากสาหรายทะเล 

เพื่อชักนำชิ้นสวนใบพืชใหพัฒนาเปนเอ็มบริโอเจนิกแคลลัสที่มี

ล ักษณะจับตัวกันแบบหลวม (friable embryogenic callus) 

และ SE ผลการทดลองพบวาอาหารที่มีการเติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโตรวมกับสารสกัดจาก Caulerpa scalpelliformis 

หรือ Gracilaria corticata ความเขมขน 0-25% สงผลตอการ

พัฒนาของ SE เพิ่มขึ้นเปนสองเทาเทียบกับอาหารที่เติมเฉพาะ

สารควบคุมการเจริญเติบโต (Vinoth et al., 2014) แสดงวาสาร

ที่ไดจากสาหรายมผีลตอการเกิดและการเจริญเติบโตของ SE 

ปจจุบันสาหรายสไปรูลินา (Spirulina platensis) หรือ

สาหรายเกลียวทอง เปนสาหรายหลายเซลลสีเขียวแกมน้ำเงิน 

(blue-green algae) ไดรับความสนใจในการนำมาเปนอาหาร

เสร ิมเน ื ่องจากมีโปรต ีน และว ิตาม ิน รวมถ ึงสารฟโนลิก 

(phenolics) ต  า ง ๆ  ( Belay, 1997; Colla et al., 2007) 

นอกจากนี้ยังมีการผลิตสารกลุมฮอรโมนพืช (phytohormones) 

เ ช  น  indole-3 - acetic acid (IAA), benzyl adenine (BA), 

giberric acid (GA), abscisic acid (ABA), jasmonic acid (JA) 

และ methyl jasmonate (meJA) (Amin et al., 2009) โดย

สาหรายสไปรูลินาเปนจุลินทรียในกลุมของไซยาโนแบคทีเรีย 

(cyanobacteria) ที่สามารถสังเคราะหแสงได และผลิตสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมีงานวิจัยที่ใชสารสกัด



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 47 เลมที่ 4 665 

 

จากไซยาโนแบคทีเรียในงานดานเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชเพ่ือชวยให

มีการเจริญเติบโตดีข้ึน เชน การชักนำการเกิดรากจากแคลลสัของ

ข าว และการเก ิดแคลล ัสของ Sisymbrium irio (Whitton, 

1992; Manickavelu et al., 2006; Amin et al., 2009) โ ด ย

การนำสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรีย (Tolypothrix tenuis) มา

ศึกษาการชักนำแคลลัสในขาว (Oryza sativa L. cv. Yerua PA) 

โดยเติมสารสกัดจากไซยาโนแบคทีเรียลงในอาหารเพาะเลี ้ยง

เนื้อเยื่อ พบวาแคลลัสมีการพัฒนาเปนจุดกำเนิดของรากเปน

จำนวนมาก โดยผานกระบวนการออแกนอเจเนซิส (Storni de 

Cano et al., 2003) ซึ ่งแคลลัสที ่ไดร ับสารสกัดจากไซยาโน-

แบคทีเรียมกีารพัฒนาที่เก่ียวของกับการสรางรากซึ่งเปนลักษณะ

เดนของสารกลุมออกซิน ดังนั้นสามารถนำสารสกัดจากสิ่งมีชีวติที่

อยูในกลุมของไซยาโนแบคทีเรียมาประยุกตเพ่ือกระตุนใหแคลลัส

พืชพัฒนาตอไปได งานวิจ ัยนี ้จ ึงนำสารสกัดสาหร ายจาก  

S. maxima ดวยตัวทำละลายน้ำและเฮกเซน มาประยุกตใช

ทางดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาแฟอาราบิกา เพ่ือศึกษาอิทธิพล

ของสารสกัดจากสาหรายดวยตัวทำละลายดังกลาวตอการชักนำ 

SE จากแคลลัสของกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร CIFC 7963 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

การเตรียมอาหารสังเคราะหสูตร MS เตรียมอาหาร

สังเคราะหสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ปริมาตร 1 

ลิตร เติมวุน 10 g/L และน้ำตาลซูโครส 30 g/L ปรับคาความเปน

กรด-ดาง (pH) ใหอยูในชวง 5.6 ± 0.01 ดวยสารละลาย sodium 

hydroxide (NaOH) ค ว าม เ ข  ม ข  น  1 N ห ร ื อ ส าร ล ะล าย 

hydrochloric acid (HCl) ความเขมขน 1 N จากนั ้นนึ ่งฆาเช้ือ

ดวยหมอนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความ

ดัน 15 ปอนตตอตารางนิ้ว นาน 15 นาที 

การสกัดสารจากสาหรายสไปรูลินา วิธีการสกัดสาร

จากสาหรายดวยตัวทำละลายเฮกเซนและน้ำดัดแปลงมาจาก 

Sornchai et al. (2014) โดยนำสาหรายสไปรลูินา (S. maxima) 

แหง 3.5 กร ัม ละลายในสารละลายเฮกเซน ปร ิมาตร 150 

มิลลิลิตร ทำใหเซลลแยกดวยเครื ่อง homogenizer ที ่ 2000 

rpm นาน 30 นาที นำไปเขยาที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส นาน 

2 ชั่วโมง และบมไวท่ีอุณหภูมหิองนานขามคืน กรองสารสกัดจาก

สาหรายดวยกระดาษกรอง whatman เบอร 1 ตามดวยกระดาษ

กรองเมมเบรน สวนการสกัดสารจากสาหรายดวยตัวทำละลายน้ำ 

ใชวิธีเหมือนกับการสกัดดวยเฮกเซน แตนำสารสกัดจากสาหราย

ไปนึ ่งฆ าเช ื ้อโดยใชหม อนึ ่งความดันไอน้ำที ่อ ุณหภูมิ 121  

องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 15 นาที 

แทนการผานดวยกระดาษกรองเมมเบรน จากนั้นนำสารสกัดจาก

สาหรายดังกลาวมาเตรียมใหมีความเขมขน 3% (V/V)  

การเตรียมอาหารสูตร callus induction medium 

(CIM) อาหารสูตร MS1 คืออาหารสูตร MS ที่มีการเติมเฮกเซน

ความเขมขน 3% (V/V) อาหารสูตร MS2 คืออาหารสูตร MS ที่

เติมสารสกัดจากสาหรายดวยตัวทำละลายน้ำความเขมขน 3% 

(SPE/น้ำ 3%) อาหารสูตร MS3 คืออาหารสูตร MS ที ่เติมสาร

สกัดจากสาหรายดวยตัวทำละลายเฮกเซนความเขมขน 3% 

(SPE/เฮกเซน 3%) อาหารสูตร MS4 คืออาหารสูตร MS ที่มีการ

เติม 2,4 dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) ความเขมขน 1 

ไมโครโมลาร และ N6-benzylaminopurine (BA) ความเขมขน 

5 ไมโครโมลาร อาหารสูตร MS5 คืออาหารสูตร MS ที่มีการเติม 

2,4-D ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5  

ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัดจากสาหรายดวยตัวทำละลายน้ำ

ความเขมขน 3% (SPE/น้ำ 3%) อาหารสูตร MS6 คืออาหารสูตร 

MS ที ่ม ีการเติม 2,4-D ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA 

ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัดจากสาหรายดวยตัว

ทำละลายเฮกเซนความเขมขน 3% (SPE/เฮกเซน 3%) 

การฟอกฆาเชื้อที่ผิวของใบกาแฟอาราบิกาสายพันธุ

คาติมอร CIFC 7963 อายุ 2 ป นำโคนใบกาแฟขอที่ 2 (นับจาก

ปลายยอดลงมา) มาลางดวยน้ำสะอาด จากนั้นฟอกฆาเชื้อดวย

สารละลาย NaOCl ความเขมขน 15% (V/V) ที ่ม ี tween 80 

ประมาณ 1-2 หยด นาน 10 นาที จากนั้นลางดวยน้ำกลั่นท่ีผาน

การนึ่งฆาเช้ือ 3 ครั้งๆ ละ 5 นาท ี

การวางชิ้นสวนใบกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร 

CIFC 7963 ลงบนอาหาร นำใบที่ผานการฆาเชื้อที่ผิวมาตัดใหมี

ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร โดยไมใหมีสวนของเสนกลางใบและ

ขอบใบ มาเลี ้ยงบนอาหาร CIM สูตรตางๆ โดยใหสวนผิวใบ

ดานลาง (lower epidermis) สัมผัสกับอาหาร โดยวางช้ินสวนใบ

กาแฟจำนวน 5 ชิ้นใบ ลงบนอาหาร สูตรละ 6 ซ้ำ นำไปเพาะเลี้ยง

ในสภาวะไมมีแสง ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส 

การยายแคลลัสลงบนอาหารสูตร embryogenic 

callus induction medium (ECIM) ย  ายแคลล ัสท ั ้ งชนิด 

compact callus และ  friable callus อาย ุ  1 เด ื อน ลงบน
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อาหาร  ECIM ค ื อ  half strength ขอ ง  MS (½MS)  ท ี ่ เ ติ ม 

thymine ความเข มข น 20 mg/L, glycine ความเข มข น 20 

mg/L niacin ความเขมขน 1 mg/L mysinositol ความเขมขน 

200 mg/L L-cysteine ค ว า ม เ ข  ม ข  น  40 mg/L casein 

hydrolysate ความเข มข น  200 mg/L malt extract ความ

เขมขน 800 mg/L adenine sulfate ความเขมขน 60 mg/L 

sucrose ความเขมขน 30 mg/L และวุนความเขมขน 8 mg/L 

จากนั ้นเติม 2,4-D, BA และสารสกัดจากสาหราย ดวยความ

เขมขนเทาเดิมเหมือนอาหาร CIM 

บันทึกผลการทดลอง บันทึกจำนวนชิ้นใบที่พัฒนาเปน

แคลลัส และลักษณะของแคลลัสที่มีอายุ 1 เดือน หลังจากนั้นตัด

และแยก SE ที ่ม ีอายุ 3 เดือนออกจากชิ ้นใบ ผานใตกลอง

จุลทรรศนแบบสเตอริโอกำลังขยาย 3.5X เพื่อบันทึกจำนวน SE 

รวมทั้งบันทึกจำนวนรากที่สรางมาจากแคลลัส 

การวิเคราะหขอมูล นำขอมูลจำนวนของ SE และราก 

มาวิเคราะหความแตกตางของชุดการทดลองดวยคาทางสถิติจาก

โปรแกรม SPSS ซึ่งใช one-way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 

P<0.05 (Frund and Wilson, 2003) 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการชักนำแคลลัส 

สูตรอาหารที่สามารถชักนำแคลลัสไดดีที ่สุด คือ อาหารสูตร 

MS4, MS5 และ MS6 โดยมีประสิทธิภาพการชักนำแคลลัสสูงสดุ 

100% (ตารางที่ 1) พบลักษณะและจำนวนของแคลลัส มีความ

แตกตางกันใน 3 สูตรอาหาร โดยอาหารสูตร MS5 และ MS6 มี 

friable callus สีเหลือง มากกวา compact callus สีขาว อยาง

ชัดเจน ซึ ่งจำนวนและชนิดของแคลลัส จากอาหารสูตร MS4  

MS5 และ MS6 พบวาม ี  127, 158 และ 53 friable calli 

ตามลำดับ และ 31, 35 และ 10 compact calli ตามลำดับ 

(ตารางที่ 1) คิดเปนอัตราสวน friable callus:compact callus 

เทากับ 4.1:1, 4.5:1 และ 5.3:1 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบตัว

ทำละลายของสารสกัดจากสาหราย พบจำนวนของ friable 

callus มีสูง เมื่อเติมสารสกัดจากสาหรายดวยตัวทำละลายน้ำ 

ในขณะที่การเติมสารสกัดจากสาหรายดวยตัวทำละลายเฮกเซน 

สงผลใหจำนวนของ friable callus ลดลง (ตารางที่ 1) เนื่องจาก

สารละลายเฮกเซนมีผลตอเซลลพืช เพราะชิ ้นสวนใบบนสูตร

อาหารที่มีการเติมเฮกเซนความเขมขน 3% (MS1) ตายภายใน 2 

เดือน โดยการเกิดแคลลัสท่ีทดสอบอาหาร 6 สูตร ไดแกอาหาร

สูตร MS1-MS6 นั้นพบชิ้นสวนใบมีการพัฒนาเปนแคลลัสไดใน

อาหารสูตร MS4, MS5 และ MS6 เทากับ 100% หลังจากการ

เพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งแคลลัสเกิดจากบริเวณรอย

แผลหรือผิวใบ มีลักษณะเปนสีเหลืองและสีขาว สามารถแบงเปน 

2 ลักษณะ คือ แคลลัสที ่มีลักษณะจับตัวกันแนน (compact 

callus) และแคลลัสที่มีลักษณะจับตัวกันหลวม (friable callus) 

(รูปที่ 1) ในขณะที่อาหารสูตร MS1, MS2 และ MS3 พบชิ้นสวน

ใบไมสามารถพัฒนาเปนแคลลัสได และตายภายในระยะเวลา 2 

เดือน นอกจากนี้พบลักษณะสีของแคลลัสมีการเปลี่ยนแปลงจาก

เดือนที่ 1 ซึ่งแคลลัสมีลักษณะเปนสีขาวเหลือง เมื่อเขาสูเดือนที่ 

3 แคลลัสมีการเปลี่ยนเปนสีน้ำตาลเหลือง (รูปที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-D และ BA รวมกับสารสกัดจากสาหรายความเขมขนระดับตางๆ ตอการชักนำการ

เกิดแคลลัสของใบกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร CIFC 7963 ระยะเวลา 1 เดือน 

สูตรอาหาร 

n = 30 ชิ้นใบ 

% การเกดิแคลลัส 
จำนวนแคลลัส 

compact callus friable callus 

MS1 0 - - 

MS2 0 - - 

MS3 0 - - 

MS4 100 31 127 

MS5 100 35 158 

MS6 100 10 53 
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รูปที่ 1 ลักษณะของแคลลัสอายุ 1 เดือน (ก) แคลลัสที่มีลักษณะจับตัวกันแนน (compact callus) (ข) แคลลัสที่มีลักษณะจับตัวกัน

หลวม (friable callus) (สเกลบาร = 0.1 มิลลิเมตร) 

 

 
 

รูปที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสีของแคลลัสจากเดือนที ่ 1 ถึงเดือนที่ 3 (ก) อาหารสูตร MS4 และ ½MS4 (ข) อาหารสูตร MS5 และ 

½MS5 (ค) อาหารสูตร MS6 และ ½MS6 (สเกลบาร = 0.1 มิลลิเมตร) 
 

การศึกษาสูตรอาหารที ่เหมาะสมตอการชักนำ โซ

มาติกเอ็มบริโอ (SE) นำแคลลัสทั้งชนิด compact callus และ 

friable callus อายุ 1 เดือน มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร ECIM โดย

เพาะเลี้ยงเปนระยะเวลา 3 เดือน พบแคลลัสที่เพาะเลี้ยงบนทุก

สูตรอาหาร มีการเจริญและพัฒนาเปน SE (รูปที่ 3) โดย SE ที่มี

รูปรางทรงกลมกอนเล็ก คือระยะ globular embryo และ SE ที่

มีรูปทรงยาวรี คือระยะ elongate embryo (รูปที ่ 4) ซึ่งสูตร

อาหารที ่สามารถชักนำ SE ไดดี คืออาหารสูตร ½MS5 และ 

½MS6 มีประส ิทธ ิภาพการชักนำ SE เทาก ับ 76.67% และ 

73.33% ตามลำดับ ในขณะที่อาหารสูตร ½MS4 มีการชักนำ SE 

เพียง 50% เทานั ้น (ตารางที ่ 2) เมื ่อเปรียบเทียบจำนวน SE 

พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติของสูตรอาหาร 

โดยอาหารส ูตร ½MS4, ½MS5 และ ½MS6 ม ีปร ิมาณ SE 

เทากับ 41±2.12 (2.73±2.12/ชิ้นใบ)  100±3.33 (4.35±3.33/ 

ชิ้นใบ) และ 88±2.18 (4.00±2.18/ชิ้นใบ) ตามลำดับ และอาหาร

สูตร ½MS6 มีจำนวน SE ระยะ elongate embryo สูงขึ้นกวา

ระยะ globular embryo (ตารางท่ี 3) 
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รูปที่ 3 ผลของ 2,4-D ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัดจากสาหราย ตอการเกิด 

โซมาติกเอ็มบริโอ (SE) อายุ 3 เดือน (ลูกศร) (ก) อาหารสูตร ½MS4 (ข) อาหารสูตร ½MS5 (ค) อาหารสูตร ½MS6 (สเกล

บาร = 0.1 มิลลิเมตร) 

 

 
 

รูปที่ 4 ลักษณะของโซมาติกเอ็มบริโอ (SE) (ลูกศร) (g) SE ระยะ globular embryo (e) SE ระยะ elongate embryo (r) ราก 

(สเกลบาร = 0.1 มิลลิเมตร) 

 

ตารางที่ 2 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต 2,4-D และ BA รวมกับสารสกัดจากสาหรายความเขมขนระดับตางๆ ตอการชักนำการ

เกิดโซมาติกเอ็มบริโอ (SE) จากแคลลัสของใบขอที่ 2 ในกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร CIFC 7963 ระยะเวลา 3 เดือน 

สูตรอาหาร จำนวนชิ้นใบที่เกิดแคลลัส (อาย ุ1 เดอืน) จำนวนชิ้นใบที่เกิด SE (อายุ 3 เดือน) % SE induction 

MS1 0 0 0 

MS2 0 0 0 

MS3 0 0 0 

½MS4 30 15 50c 

½MS5 30 23 76.67a 

½MS6 30 22 73.33b 
a, b, c คาเปรียบเทียบในแนวตั้ง โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ระดับความเชื่อมั่นที่ P<0.05 
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ตารางที่ 3 โซมาติกเอ็มบริโอ (SE) ระยะ globular embryo และ elongate embryo อายุ 3 เดือน บนสูตรอาหารที่มกีารเติม 2,4-D 

ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัดจากสาหราย 

สูตรอาหาร 
จำนวน SE 

จำนวนรวม SE จำนวน SE/ชิ้นใบ % SE induction 
globular embryos elongate embryos 

½MS4 20±1.27b 21±1.09b 41±2.12b 2.73±2.12b 50.00c 

½MS5 50±2.41ab 50±1.65a 100±3.33a 4.35±3.33a 76.67a 

½MS6 19±0.90b 69±2.07a 88±2.18ab 4.00±2.18a 73.33b 
a, b, c, ab คาเปรียบเทียบในแนวตั้ง โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ระดับความเชื่อมั่นที่ P<0.05 
 

การเกิดราก แคลลัสอายุ 3 เดือน บนอาหาร ECIM 

บางสวนมีการพัฒนาเปนราก (รูปที่ 5) จากผลการทดลอง พบ

อาหารสูตร ½MS6 มีประสิทธิภาพในการชักนำใหเกิดรากสูงสุด

เทากับ 17±1.07 ซึ่งไมมีความแตกตางกับอาหารสูตร ½MS4 

และ ½MS5 ที่มีประสิทธิภาพการชักนำรากเทากับ 7±0.63 และ 

11±0.72 ตามลำดับ (ตารางที่ 4) 
 

 
 

รูปที่ 5 การเกิดราก (ลูกศร) จากแคลลัสอายุ 3 เดือน (ก) อาหารสูตร ½MS4 (ข) อาหารสูตร ½MS5 (ค) อาหารสูตร ½MS6 (สเกล

บาร = 0.1 มิลลิเมตร) 

 

ตารางที่ 4 รากอายุ 3 เดือน ที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร ½MS ที่เติม 2,4-D ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5  

ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัดจากสาหราย 

สูตรอาหาร จำนวนราก จำนวนราก/ชิ้นใบ 

½MS4 7±0.63a 1.40±0.63a 

½MS5 11±0.72a 1.38±0.72a 

½MS6 17±1.07a 2.13±1.07a 
a คาเปรียบเทียบในแนวตั้ง โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ระดับความเชื่อมั่นที่ P<0.05 
 

วิจารณผลการวิจัย 

การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการชักนำแคลลัส 

จากผลการทดลองพบวาอาหารสูตร MS4, MS5 และ MS6 มี

ประสิทธิภาพการชักนำแคลลัสไดดีที ่ส ุด (100%) ซึ ่งมีความ

สอดคล  อ งก ั บการ รายงานของ  Ahmed et al. (2013) ที่

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบกาแฟอาราบิกา บนอาหารสูตร MS ที่เติม 

2,4-D ความเขมขน 1.0 mg/L รวมกับ BAP ความเขมขน 2.0 

mg/L โดยสามารถชักนำใหเกิดแคลลัส บริเวณรอยตัด ดวยอัตรา 

96% ดังน้ันชิ้นสวน  ใบพืชจะพัฒนาเปนแคลลัสได จำเปนตองใช

สัดสวนของออกซินตอไซโตไคนินที่เหมาะสม นอกจากนี้การเติม

สารสกัดจากธรรมชาติยังสงผลตอพัฒนาการของเซลลพืช โดยมี

รายงานเก่ียวกับอิทธิพลของสารสกัดสาหรายจาก S. maxima ที่

มีตัวทำละลาย ไดแก น้ำ เมทานอล และเฮกเซน ตอการงอกของ

เมล็ดและการเจริญเติบโตของตนกลา ในเมล็ดถั่วเขียว (Sornchai 

et al., 2014) ดังนั ้นการวิจ ัยครั ้งนี ้ จึงไดเปรียบเทียบตัวทำ

ละลายระหว างน ้ำ และเฮกเซนในสารสก ัดสาหร ายจาก  

S. maxima วามีผลตอการพัฒนาของแคลลัสในกาแฟอาราบิกา

สายพันธุ คาติมอร CIFC 7963 หรือไม โดยพบวาสารสกัดจาก
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สาหรายดวยตัวทำละลายทั้ง 2 ชนิด สามารถกระตุนเซลลให

พัฒนาเปนแคลลัสได เมื ่อใชร วมกับ 2,4-D ความเขมขน 1  

ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร แตมีจำนวน

ที่แตกตางกัน (ตารางที่ 1) โดยเฉพาะสารสกัดจากสาหรายดวย

ตัวทำละลายน้ำสงผลรวมกับ 2,4-D และ BA และชักนำใหเกิด

แคลลัสมากกวาอาหารสูตร MS4 ที่เติมเฉพาะ 2,4-D กับ BA ซึ่ง

ตรงขามกับงานวิจัยของ Sornchai et al. (2014) ที ่รายงานวา 

สาหรายที่สกัดดวยน้ำและเมทานอล มีการยับยั ้งการงอกของ

เมล็ดถั่วเขียวไดดีกวาเฮกเซน เนื่องจากสารสกัดจากสาหรายมี

สารประกอบอัลคาลอยด (alkaloids) ที่มีขั ้วซึ่งมีผลตอการงอก

ของเมล็ด ดังนั ้นการงอกของเมล็ดถูกยับยั ้งเทากับวาพืชไม

สามารถแบงเซลลเพื่อการเจริญเติบโตได แตงานวิจัยของเราไดนำ

สารสกัดจากสาหรายดังกลาวไปนึ่งดวยความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 

121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว นาน 15 

นาที ซึ่งสงผลตอสาร อัลคาลอยดที่เก่ียวของกับการยับยั ้งการ

แบงเซลล โดยถูกสลายโมเลกุลใหมีขนาดเล็กลงจนสูญเสียสภาพ

การทำงาน ซึ่งสารอัลคาลอยดแตละชนิดมีคณุสมบัติการทนความ

รอนที ่แตกตางกัน ด ังรายงานของ Mokadi et al. (2013) ท่ี

ศึกษาอุณหภูมิในการสกัดสารอัลคาลอยดจากพืช Goldenseal 

(Hydrastis canadensis) ได แก hydrastine และ berberine 

พบวาอุณหภูมิท่ีสูงมาก (160 และ 180 องศาเซลเซียส) ความดัน 

50 บาร นาน 15 นาที สงผลใหสาร hydrastine เกิดการสลายตวั

เปนโมเลกุลเล็ก สวนสาหรายที่สกัดดวยเฮกเซนไมมีผลในการ

ยับยั้งการงอกของเมล็ดถั่วเขียว เนื่องจากตัวทำละลายเฮกเซน

สกัดสารประเภทไมม ีข ั ้วที ่ ไมม ีผลตอการงอกของเมล็ดพืช 

(Sornchai et al., 2014) ดังนั้นสารสกัดจากสาหรายดวยตัวทำ

ละลายเฮกเซนยังคงสงผลรวมกับ 2,4-D กับ BA (MS6) ในการ

พัฒนาชิ้นสวนใบกาแฟอาราบิกาใหเปนแคลลัส แตมีจำนวน

แคลล ัสน อยกว าอาหารส ูตร MS4 และ MS5 (ตารางท ี ่  1) 

เนื่องจากเฮกเซนเปนสารที่ไมมีขั ้วจะสกัดโปรตีน ฮอรโมนพืช 

และวิตามินตางๆ ที่ไมมีขั ้วซึ่งอาจมีชนิดและปริมาณที่แตกตาง

จากการสกัดดวยน้ำ แตมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของเซลล

พืช ผลของสารสกัดจากสาหรายนอกจากชวยชักนำการเกิด

แคลลัสแลวยังสงผลตอชนิดของแคลลัส โดยพบมีการชักนำ 

friable callus ในสัดสวนที่มากกวา compact callus เนื่องจาก

สารสกัดจากสาหรายมีองคประกอบของวิตามินซึ่งเปน โคแฟก

เตอร (cofactor) ของเอนไซมตางๆ ที่จำเปนสำหรับกระบวนการ

เมทาบอลซิึมภายในเซลลพืช ดังนั้นวติามินตางๆ ที่พบในสารสกัด

จากสาหราย (Amin et al., 2009) สงผลใหไซโตพลาสซึมของ

เซลลพืชมีความหนืดเขมขนขึ้น และผนังเซลลหนา จึงทำใหเซลล

พัฒนาเปนเอ็มบริโอเจนิกแคลลัสซึ่งมีลกัษณะเปน friable callus 

ที่มีรูปทรงกลม (สมพร, 2552) ดังนั ้นเมื่อมี friable callus สูง

โอกาสจะได SE ก็สูงตาม 

การศึกษาสูตรอาหารที ่เหมาะสมตอการชักนำโซ

มาติกเอ็มบริโอ (SE) จากการทดลองพบประสิทธิภาพการชักนำ 

SE สูงสุด 76.67% เกิดบนอาหารสูตร ½MS5 โดยมีการชักนำ 

SE/ชิ้นใบ เทากับ 4.35±3.33 ซึ่งอาหารที่มีการเติมสารสกัดจาก

สาหราย สามารถชักนำ SE ไดมากกวาสูตรที่เติมเฉพาะ 2,4-D 

ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5 ไมโคร- 

โมลาร (½MS4) เนื่องจากสารสกัดจากสาหราย S. maxima มี

ชนิดของฮอรโมนพืชและปริมาณที่ใกลเคียงกับสารสกัดสาหราย

จาก S. platensis ที่มี IAA ความเขมขน 53.6 µg/g, GA ความ

เขมขน 8 µg/g, BA ความเขมขน 6 µg/g, ABA ความเขมขน 0.1 

µg/g, JA ความเขมขน 0.00126 µg/g และ MeJA ความเขมขน 

0.0002 µg/g (Amin et al., 2009) จึงสงผลใหแคลลัสมีลักษณะ

เปนเอ็มบริโอเจนิกแคลลัสสูง และอาหารที่มีการเติมสารสกัดจาก

สาหรายมีปริมาณ IAA ทีม่ีบทบาทในการสงเสริมกระตุนเอ็มบรโิอ

เจนิกเซลล (embryogenic cell) สูง (Cooke et al., 1993) จาก

การยายแคลลัสอายุ 1 เดือน สูอาหาร ECIM ท่ีมีการเติมสารสกัด

จากสาหราย พบแคลลัสมีการพัฒนาเปน SE ไดดี เพราะ ABA ที่

ไดจากสารสกัดสาหรายกระตุนการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอเจเนซิส 

(somatic embryogenesis) ในพืชไมเนื้อแข็ง (woody plant) 

(สมพร, 2552) เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของ SE ที่ไดจากการ

เพาะเลี ้ยงแคลลัสอาย ุ 3 เด ือน พบ SE 2 ระยะ คือ ระยะ 

globular embryo และ elongate embryo โดยอาหารสูตร 

½MS6 สงผลใหจำนวน SE ระยะ elongate embryo สูงขึ้น 

(ตารางที่ 3) ดังนั ้นจึงมีโอกาสที ่จะไดเอ็มบริโอระยะมีใบเลี้ยง 

(cotyledonary embryo) ในระยะเวลาสั้น เมื่อเปรียบเทียบผล

การทดลองครั้งนี้กับงานวิจัยของ Ibrahim et al. (2013) พบการ

ชักนำ SE ของกาแฟอาราบิกาจากแคลลัส ระยะ globular 

embryo หลังจากเพาะเลี้ยงบนอาหาร regeneration medium 

เป นระยะเวลา 4 เด ือน และระยะ torpedo embryo ที่

เพาะเลี้ยงเปนระยะเวลานานถึง 8 เดือน ซึ่งจากผลการทดลอง

เลี้ยงแคลลัสของกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร CIFC 7963 
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ในอาหารท่ีเติมสารสกัดจากสาหรายในงานวิจัยครั้งน้ีมีแนวโนมใน

การกระตุนการเจริญของเอ็มบริโอ (embryo development) 

ภายในระยะเวลา 3 เดือน ไดดีกวางานวิจัยท่ีผานมาดังกลาว 

การเกิดรากจากแคลลัส จากการทดลองพบแคลลัส

อายุ 3 เดือน พัฒนาเปนรากสูงสุด (17±1.07) บนอาหารสูตร 

½MS6 ดังนั้นเมื่อเติมสารสกัดจากสาหราย รวมกับ 2,4-D ความ

เขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร 

สงผลใหเกิดรากเพ่ิมมากขึ้นกวาสูตรอาหารท่ีมีเฉพาะ 2,4-D และ 

BA เนื่องจากบางแคลลัสที ่สัมผัสกับอาหารมีการสะสม 2,4-D 

และฮอร โมนพ ืชกล ุ มออกซินในสารสกัดจากสาหร ายอยู

ตลอดเวลา จึงทำใหกลุมของแคลลัสดังกลาวมีการพัฒนาเปนราก

เพิ ่มมากขึ ้น ดังงานวิจัยของ Liu et al. (2014) ไดทดสอบการ

เพาะเลี ้ยงชิ ้นใบ Arabidopsis thaliana บนอาหารสูตร B5 ที่

เติม IAA ความเขมขน 1, 0.1 และ 0.01 ไมโครโมลาร พบเซลล

รอบบาดแผลของชิ้นใบเกิดแคลลัส เกิดรากจำนวนมาก และเกิด 

1 ราก ตามลำดับ ซึ่งพบวากลไกในการชักนำใหเซลลพัฒนาเปน

แคลลัสหรือรากคลายกัน ดังนั้นควรเพาะเลี้ยงชิ้นสวนใบพืชบน

อาหารมีออกซินสูงเพื่อใหเกิดแคลลัส หลังจากนั้นลดระดับออก

ซินใหต่ำลง จึงสามารถลดการเกิดรากได ซึ่งจากรายงานของสาร

สกัดสาหรายจาก S. platensis ดวยตัวทำละลายเมทานอลความ

เขมขน 70% (V/V) ที่เปนสารมีขั้ว พบสารสกัดจากสาหรายมี

ฮอรโมนพืช เชน IAA, GA, BA, ABA, JA และ MeJA โดย IAA มี

ปริมาณสูงกวาชนิดอื่น (Amin et al., 2009) เมื่อมีการเติมสาร

สกัดจากสาหราย S. maxima ลงไปในอาหารเพาะเลี้ยง ความ

เขมขนของ ฮอรโมนพืชแตละชนิดจึงมีผลตอการสัดสวนของ

ฮอรโมนตางๆ ในเซลลพืช ซึ่งพบวาการใชตัวทำละลายน้ำและ 

เฮกเซน ที่เปนสารท่ีมีข้ัวและไมมีข้ัวตามลำดับ สามารถชักนำการ

เกิดรากเหมือนกับอาหารท่ีมีการเติมเฉพาะ 2,4-D กับ BA โดยไม

มีความแตกตางกัน (ตารางที่ 4) แสดงวาปริมาณของฮอรโมนพืช

ในสารสกัดจากสาหราย ไมไดรบกวนสัดสวนของ 2,4-D กับ BA 

ที ่อยู ในเซลลพืช แตสงเสริมชนิดแคลลัสและการพัฒนาของ

แคลลัสเปน SE เทานั้น (ตารางท่ี 1 และ 2) เนื่องจากสารสกัด

จากสาหรายมี ฮอรโมนพืชบางชนิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการโซ

มาติกเอ็มบริโอเจเนซิส ดังนั้นถาตองการลดจำนวนรากที่ผ าน

กระบวนการออแกนอเจเนซิส ควรยายแคลลัสลงบนอาหารท่ีไมมี 

2,4-D และลดปริมาณสารสกัดจากสาหราย 

 

สรุปผลการวิจัย 

สูตรอาหารที ่เหมาะสมในการชักนำ friable callus 

จากชิ้นสวนของใบกาแฟอาราบิกาสายพันธุคาติมอร CIFC 7963 

คือ อาหารสูตร MS ที่มีการเติม 2,4-D ความเขมขน 1 ไมโคร- 

โมลาร และ BA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัด

จากสาหราย S. maxima ดวยตัวทำละลายน้ำ (MS5) สวนสูตร

อาหารที่เหมาะสมในการชักนำ SE คืออาหารสูตร ½MS ที่มีการ

เติม 2,4-D ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร และ BA ความเขมขน  

5 ไมโครโมลาร รวมกับสารสกัดจากสาหรายดวยตัวทำละลายน้ำ

และเฮกเซนความเขมขน 3% (½MS5 หรือ ½MS6 ตามลำดับ) 

โดยมีประสิทธิภาพการชักนำการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ (% SE 

induction) เทากับ 76.67% และ 73.33% ตามลำดับ ดังนั้นน้ำ

เปนตัวทำละลายของสารสกัดจากสาหราย ที่ทำใหแคลลัสมีการ

พัฒนาเปน SE จำนวน 100±3.33 ซึ ่งมากกวาต ัวทำละลาย 

เฮกเซน (88±2.18) นอกจากนี ้พบการเกิดรากจากแคลลัสบน

อาหารดังกลาว ดังนั้นการเพิ่มปริมาณ SE ในครั้งตอไปเพื่อใหได

จำนวนมากกวาเดิมควรยายแคลลัส  ลงบนอาหารสูตร ½MS ที่

เติม BA ความเขมขน 5 ไมโครโมลาร ร วมกับสารสกัดจาก

สาหรายดวยตัวทำละลายน้ำความเขมขนนอยกวา 3% เพื่อ

หลีกเลี่ยงเซลลพืชไมใหสะสมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุม

ของออกซินมากเกินไป 
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