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Abstract
Date palm (Phoenix dactylifera L.) is a fruit crop of economic importance which is widely grown. The
major problem is that the seedling derived from the seed may be male and female. The male plant can be
distinguished from the female plant at the flowering stage, about 3-5 years after planting. Moreover, genetic
variation usually occurs. This results in non-uniform fruit quality. The objective of this research was to select
mother plants with high fruit quality for propagation through tissue culture so that seedling to be obtained have the
same characteristics as their mother plants. The study started with making a survey at Baanrai Inthaphalum Farm
in Kanchanaburi province. Thirty mother plants were them selected from total population of 1,500 trees based on
their good characteristics including the number of bunches per tree, fruit color; fruit weight, width and length; flesh
thickness, seed width and length, and total soluble solids (TSS). The results showed that date palm cv. KL1 had
yellow fruits. The average number of bunches per tree was 6. Fruit weight, width and length were 9.52 g, 2.07 cm
and 3.42 cm, respectively. Flesh was 0.51 cm thick. Seed width and length were 0.73 cm and 2.30 cm,
respectively. TSS content was 18.58 % while flesh firmness was 2.99 kg/cm2. Moreover, it was found that larger
fruits had higher TSS content. This was consistent with fruit quality. After postharvest fruit quality evaluation,
offshoots were selected from good mother plants for micropropagation through tissue culture on modified MS
medium.
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บทคัดยอ
อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) เปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย
ปญหาสําคัญที่พบคือตนกลาที่เพาะจากเมล็ดจะเปนไดทั้งเพศผูและเพศเมีย สามารถจําแนกไดชัดเจนเมื่อถึงระยะออกดอกใช
เวลานาน 3-5 ป อีกทั้งยังเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม ทําใหคุณภาพของผลไมสม่ําเสมอ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะคัดเลือก
ตนแมพันธุคุณภาพดี เพื่อนําไปขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทําใหไดตนกลาที่มีลักษณะเหมือนกับตนแมพันธุ
ทุกประการ การศึกษาเริ่มจากสํารวจแปลงปลูก ณ สวนบานไรอินทผลัม จังหวัดกาญจนบุรี คัดเลือกจํานวน 30 ตน จาก
ประชากรทั้งหมด 1,500 ตน โดยประเมินจากลักษณะที่ดีของตนแมพันธุ เพื่อนําไปศึกษาลักษณะที่สําคัญ ไดแก จํานวน
ทะลายตอตน สีผล น้ําหนักผล ความกวางผล ความยาวผล ความหนาเนื้อผล ความกวางเมล็ด ความยาวเมล็ด และปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได ผลการศึกษาพบวา อินทผลัมพันธุ KL1 มีผลสีเหลือง ติดผลเฉลี่ย 6 ทะลายตอตน ขนาดผล
เฉลี่ยดังนี้ น้ําหนัก 9.52 กรัม ผลกวาง 2.07 ซม. ผลยาว 3.42 ซม. เนื้อผลหนา 0.51 ซม. เมล็ดกวาง 0.73 ซม. เมล็ดยาว 2.30
ซม. มีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดเฉลี่ย 18.58 % และมีคาความแนนเนื้อเฉลี่ย 2.99 กก./ซม2 นอกจากนี้ยังพบวาผล
อินทผลัมขนาดใหญมีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดในปริมาณที่สูงซึ่งสอดคลองกับคุณภาพของผล จากนั้นคัดเลือก
หนอขางจากตนแมพันธุคุณภาพดีนําไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ดัดแปลง แลวจึงนําไปขยายพันธุตอไป
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คํานํา
อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) เปนไมผลที่กําลังไดรับความนิยมในประเทศไทย มีถิ่นกําเนิดในแถบตะวันออก
กลาง (Middle East) ตะวันออกใกล (Near East) แอฟริกาเหนือ (North Africa) (Johnson, 2011) เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มี
ดอกแบบไมสมบูรณเพศ มีดอกเพศผูและเมียแยกกันอยูคนละตน (dioecious) จําเปนตองผสมขามระหวางตนเพศผูกับตนเพศ
เมียเพื่อใหติดผล ผลมีลักษณะทรงกลมรี มีรสหวานฉ่ํา บริโภคไดทั้งผลดิบและสุก ผลสุกมีสีเหลืองจนถึงสีสมแดง และ
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเขมเมื่อแกจัด (Johnson, 2011) ผลแหงสามารถเก็บรักษาไดนานหลายป (Hussein et al.,
2005; Masmoudi-Allouche et al., 2011) ผลอินทผลัมมีสารอาหารที่ใหพลังงานสูง (น้ําตาล) นําไปแปรรูปเปนอาหารและ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดหลายชนิด เชน เคกอินทผลัม (date cake) น้ําเชื่อม ไวน น้ําสมสายชู และไบโอเอทานอล เปนตน ผล
อินทผลัมมีสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายหลายชนิด เชน เหล็ก แมกนีเซียม และมีใยอาหารสูง (Al-Shahib and
Marshall, 2003) นอกจากนี้ การบริโภคอินทผลัมยังชวยบรรเทาอาการแผลในกระเพาะอาหาร และมีฤทธิ์ในการตานสารอนุมูล
อิสระ (Al-Qarawi et al., 2005) ปจจุบัน อินทผลัมไดรับความนิยมสูงโดยเฉพาะพันธุแมโจ 36 หรือ KL1 เปนอินทผลัมชนิด
รับประทานผลสด ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของประเทศไทยไดเปนอยางดี (นพรัตน และคณะ, 2558) ผลผลิตจําหนายใน
ราคาสูงกวา 500 บาท (อภิชาต และคณะ, 2556) ทําใหเกษตรกรนิยมปลูกกันจํานวนมาดวยการเพาะจากเมล็ดที่ไดจากการ
ผสมขาม ทําใหไดตนกลาที่ไมทราบเพศแนชัดจนกระทั่งออกดอกตองใชเวลานานหลายป ตลอดจนตนกลาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคาสูงกวา 1,000 บาท (อภิชาต และคณะ, 2556) การปลูกอินทผลัมเชิงพาณิชยควรปลูกตนเพศ
ผูเพียง 8-10 % เพื่อผสมเกสรเทานั้น (Dhawan et al., 2013) การปลูกอินทผลัมเพศผูมากกวาอัตราสวนที่แนะนํา จะทําให
เกษตรกรตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการดูแลรักษาและการจัดการ เชน คาสารเคมีปองกันกําจัดโรคและแมลง ปุยและ
สารอาหารพืช คาจางแรงงาน สิ้นเปลืองพื้นที่เพาะปลูก และอื่น ๆ ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมจากตนแมพันธุดี ที่
ผานการคัดเลือกมาแลวจะทําใหไดตนกลาที่มีความสม่ําเสมอ ใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีตามลักษณะทางพันธุกรรมของตน
แมพันธุทุกประการ และเพียงพอตอความตองการของเกษตรกรที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
อุปกรณและวิธีการ

ตัวอย่างพืช
คัดเลือกตนแมพันธุอินทผลัมพันธุ KL1 อายุ 7 ป จากแปลงปลูกอินทผลัม ตําบลลิ่นถิ่น อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี จํานวนประมาณ 1,500 ตน (ผูและเมีย) และใชหนอขาง (offshoot) ที่มีอายุประมาณ 2 ป เปนสวนขยายพันธุใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การคัดเลือกตนแมพันธุดี
คัดเลือกตนอินทผลัมเพศเมียที่มีคุณลักษณะทางการเกษตรที่ดี (good agricultural characteristics) ซึ่งมีขั้นตอน
คัดเลือก ดังนี้
1) การคัดเลือกดวยตาเปลา ประเมินจากลักษณะภายนอก ไดแก จํานวนทะลายตอตน ขนาดผล ลักษณะผิวเพื่อดู
ความสมบูรณโดยรวม และประเมินความฝาดดวยการชิม (ฝาด/ไมฝาด) จากนั้นคัดเลือกจํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อนําไป
วิเคราะหขอมูลทางเคมีและกายภาพที่นาสนใจดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรตอไป
2) วิเคราะหคาสีผิวดวยเครื่อง color reader CR-10 (Konica Minolta, Japan) บันทึกคา L, a และ b
3) วัดคาความแนนเนื้อของผลอินทผลัมดวยเครื่อง texture analyser (Brookfield QTS 25, USA)
4) ชั่งน้ําหนักและวัดขนาดของผล ไดแก ความกวางผล ความยาวผล ความหนาเนื้อผล ความกวางเมล็ด และความ
ยาวเมล็ด
5) วัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา (total soluble solids) ดวยเครื่อง pocket refractometer PAL-1 (Atago,
Japan)
6) คัดเลือกตนที่มีลักษณะดี จํานวน 20 % จากตัวอยาง 30 ตน และเลือกหนอขางที่มีอายุประมาณ 2 ป จากตนที่
ผานการคัดเลือกเพื่อใชเปนตนแมพันธุในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การวิเคราะหผลสําหรับการคัดเลือก
1) ใหน้ําหนักการตัดสินใจเนนที่ลักษณะภายนอก ขนาด น้ําหนัก และความหวานเปนหลัก เนื่องจากเปนสิ่งที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก และใชคาวิเคราะหอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจอันดับรองลงมา
2) คัดเลือกหนอขางจากตันแมพันธุดี ที่แข็งแรงปลอดโรคและแมลง
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม
เตรียมตัวอยางหนอขางโดยการแกะกาบใบออกที่ละชั้นดวยความระมัดระวัง นําไปฟอกฆาเชื้อหนอขางอินทผลัมดวย
สารละลายโซเดียมไฮโพคลอไรต (NaOCl) ความเขมขน 1 % เลี้ยงตัวอยางเนื้อเยื่ออินทผลัมที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลว ใน
อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) ในหองควบคุมอุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส และเปลี่ยนอาหารใหมทุก ๆ 1 เดือน
จนกระทั่งเกิดแคลลัส จากนั้นจึงขยายพันธุตอไป
ผล
จากการบันทึกขอมูล พบวา อินทผลัมพันธุ KL1 ติดผลเฉลี่ย 6 ทะลายตอตน (สูงสุด 11 ทะลายตอตน) มีน้ําหนักผล
เฉลี่ย 9.52 กรัม (สูงสุด13.75 กรัม) ความกวางผลเฉลี่ย 2.07 เซนติเมตร (สูงสุด 2.58 เซนติเมตร) ความยาวผลเฉลี่ย 3.42
เซนติเมตร (สูงสุด 4.07 เซนติเมตร) ความหนาเนื้อผลเฉลี่ย 0.51 เซนติเมตร (สูงสุด 0.70 เซนติเมตร) (Table 1)
เมล็ดอินทผลัมพันธุ KL1 มีขนาดดังนี้ ความกวางเมล็ดเฉลี่ย 0.73 เซนติเมตร (สูงสุด 0.90 เซนติเมตร) ความยาว
เมล็ดเฉลี่ย 2.30 เซนติเมตร (สูงสุด 2.80 เซนติเมตร) มีคาความแนนเนื้อเฉลี่ย 2.99 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร (Table 1)
ผลอินทผลัมมีสีเหลืองสวยงาม คาสีที่วัดไดมีคาเฉลี่ย ดังนี้ L = 45.6, a = 17.9 และ b = 60.3 (ไมไดแสดง) เมื่อนํา
ตัวอยางมาวิเคราะหคาของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา (total soluble solids; TSS) พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.58 % (สูงสุด
23.57 %) (Table 1.)
จากการประเมินคุณภาพกอนการเก็บเกี่ยว คัดเลือกตัวอยางจํานวน 30 ตน นํามาประเมินคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
และคัดเลือกตนที่ผานการประเมินจํานวน 20 % ของจํานวน 30 ตน คิดเปน 6 ตน เลือกตนที่มีขนาดใหญ น้ําหนักมาก และมี
คาของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําสูง ซึ่งเปนลักษณะที่เปนที่ตองการของตลาด
Table 1 Fruit quality of date palm (6 trees from 30 trees)
Fruit size (cm)

Seed size (cm)

Tree No.

Width

Length

Width

Length

6
7
11
15
26
29
Mean
S.D.

2.36
2.43
2.58
2.53
2.45
2.55
2.07
±0.28

4.07
3.59
3.70
3.69
3.41
3.35
3.42
±0.34

0.82
1.01
0.76
0.87
0.90
0.56
0.73
±0.13

2.42
2.62
2.40
2.40
2.46
2.20
2.30
±0.25

Flesh
thickness
(cm)
0.46
0.49
0.41
0.50
0.70
0.55
0.51
±0.08

Flesh
firmness
(kg/cm2)
3.44
3.10
3.08
2.64
3.34
3.25
2.99
±0.30

Bunch No.

Fruit
weight (g)

TSS (%)

2
3
8
9
5
5
5.7
±2.45

13.30
12.70
12.65
13.75
12.85
11.55
12.18
±2.02

21.50
14.60
15.00
20.30
23.70
23.57
18.58
±3.16

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมดวยอาหารสูตร MS ดัดแปลงที่เหมาะสม สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสในระยะเวลา
ประมาณ 9 เดือน จะทําใหเกิด friable callus และสามารถนําไปเพิ่มจํานวนตอไปได
วิจารณ์ ผล
การคัดเลือกอินทผลัมควรพิจารณาจากลักษณะผล เชน ผลใหญสวยและมีรสชาติหวาน เปนตน ซึ่งเปนที่ตองการของ
ตลาด เนื่องจากเปนสิ่งที่ผูบริโภคคํานึงถึงเปนอันดับแรก นิยมใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพของผลไมเกือบทุกชนิด การเลือกใชสวน
ขยายพันธุในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากตนที่มีคุณภาพดีจะทําใหไดตนกลาที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนตนแมทุกประการ
การขยายพันธุอินทผลัมดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นเปนวิธีการขยายพันธุที่ดีที่สุด เนื่องจากการขยายพันธุดวยวิธี
อื่นนั้นมีปญหาและขอจํากัด เชน การขยายพันธุดวยเมล็ดจะทําใหไดตนกลาที่ไมทราบเพศแนชัด ตองใชเวลานานหลายป
จนกระทั่งออกดอกจึงสามารถจําแนกเพศได มีโอกาสไดตนกลาเพศผูและเมียอยางละครึ่ง (Masmoudi-Allouche et al.,
2011) ซึ่งทําใหไดตนเพศผูเกินความจําเปนในการผลิตเชิงการคาที่ตองการตนเพศผูเพียง 8-10 % เทานั้น (Dhawan et al.,
2013) สวนการขยายพันธุดวยการแยกหนอ มีขอดี คือ ไดตนที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุและมีเพศตรงตามความตองการ แต
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ขอเสีย คือ ไดตนจํานวนนอย ในหนึ่งตนจะใหหนอขาง 20-30 หนอตลอดชวงอายุ (Zaid, 2002) และตนที่ไดมีโอกาสเสี่ยงตอ
การติดเชื้อโรคไดงาย เนื่องจากเกิดบาดแผลในระหวางการตัดแตงหนอทําใหเนาตายได (Popenoe, 1973)
การขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีขอดีหลายประการ ไดแก สามารถผลิตตนกลาปลอดโรค แมลง และมี
คุณภาพอยูในระดับที่นาพึงพอใจ เชน ตนเพศเมียที่ใหผลผลิตสูง และตนเพศผูที่ใหละอองเกสรจํานวนมาก สามารถผลิตตน
กลาในปริมาณสูงทุกฤดูกาล ผลิตตนกลาที่มีลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันทั้งหมด (genetically-uniform) และไดตนกลาพันธุดี
ที่มีลักษณะเหมือนตนแมพันธุ งายตอการแลกเปลี่ยนตัวอยางพืชระหวางหองทดลอง ซึ่งสามารถรับประกันไดวาปลอดจากโรค
และแมลงศัตรูพืช เปนการกักกันการแพรระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะการขนสงขามประเทศ และเปนวิธีการที่
นาเชื่อถือที่สุด (Zaid, 2002)
มีนักวิทยาศาสตรจํานวนมากประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัม แตยังขาดรายงานในการคัดเลือก
ตนพันธุ งานวิจัยนี้เปนการเสนอตัวอยางในการคัดเลือกผลอินทผลัมที่มีคุณภาพดี โดยเฉพาะพืชผสมขามอยางเชนอินทผลัม
การคัดเลือกตนพันธุคุณภาพดีถือเปนหัวใจและเปนแนวทางสูความสําเร็จในการขยายพันธุเพื่อการคา เนื่องจากพืชผสมขามมี
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง
การขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศจึงเปนวิธีการที่ดีที่สุดในการรักษาลักษณะทางพันธุกรรม
(Zaid, 2002)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมมักใชอาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในกลุมออกซิน (auxin)
รวมกับสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชของในกลุมไซโตไคนิน (cytokinins) (Al-Khalifah et al., 2013) พบวา สามารถชักนําให
เกิดแคลลัสไดดีที่สุด หลังจากนั้นจึงนําไปขยายพันธุตอไป
สรุป
การคัดเลือกตนพันธุอินทผลัมที่มีคุณภาพดีเพื่อนําไปขยายพันธุดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จะทําใหไดตนกลาที่มี
ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับตนแมพันธุทุกประการ สามารถผลิตตนกลาปลอดโรคไดในปริมาณมากเทาที่ตองการ และ
นับเปนวิธีการขยายพันธุพืชผสมขามที่ดีที่สุด
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รหัส
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