
 
 

ขั้นตอนการขยายพันธุ (stages of propagation by tissue culture) 
  ข้ันตอนหลักในการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ มี 3 ระยะ ซึ่งอาจมีความแตกตางกันบางใน
รายละเอียดในแตละชนิดของพืช แตหลักใหญ ๆ แลวเหมือนกัน ซึง่แยกข้ันตอนตามระยะตาง ๆ ไดดังน้ี 

ระยะท่ี 1 เริ่มเลี้ยงเน้ือเยื่อ  
  1. เลือกตนแมที่มีลักษณะตามที่ตองการ  
  2. ตัดช้ินสวนที่จะเพาะเลี้ยง  
  3. ตัดแตงสวนที่ไมตองการทิ้ง  
  4. ฟอกฆาเช้ือที่ผิว  
  5. ลาง  
  6. เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือบนอาหารที่เหมาะสม  
ระยะท่ี 2 เพ่ิมปริมาณ  
  7. ยายลงอาหารที่เพิ่มปริมาณ  
  8. เรงใหเกิดยอดหรือตนและราก  
ระยะท่ี 3 ยายออกสูสภาพแวดลอมภายนอก  
  9. ยายยอดหรือตนลงดินหรือเครื่องปลูกโดยคอย ๆ ลดความช้ืนและเพิ่มความเขมแสงเพื่อใหปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมภายนอก  

ชิ้นสวนพืชท่ีนํามาเพาะเลี้ยง (explants)   
  การเลือกช้ินสวนพืชจากตนพืชเพื่อนํามาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ นับวาเปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จในการ
ขยายพันธุ ช้ินสวนพืชอาจเปนเน้ือเย่ือเจริญ (meristems) เน้ือเย่ือ (tissue) หรือ อวัยวะ (organs) ซึ่งจะตองไดจากตน
ที่แข็งแรงสมบูรณ (vigorous plants) นอกจากน้ียังข้ึนอยูกับอายุของตนพืช การปลูกดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่ตนพืช
น้ันไดรับและรวมถึงฤดูกาลดวยช้ินสวนพืชที่นํามาเลี้ยงเน้ือเย่ือไดดี ไดแก เน้ือเย่ือเจริญ ตายอด(apical buds) ตาขาง 
(axillary buds หรือ lateral buds) ชอดอก (inflorescence) ใบ (leaves)  และราก (root) 

การเลือกชิ้นสวน    
  ขนาดของเน้ือเย่ือ โดยเน้ือเย่ือที่มีขนาดใหญจะงายตอการปนเปอนจากจุลินทรียและเช้ือโรคตาง ๆ ขณะที ่
เน้ือเย่ือขนาดเล็กมีโอกาส หลีกเลี่ยงการปนเปอนไดดีข้ึน อยางไรก็ตามขนาดของเน้ือเย่ือที่เล็กที่สุดที่มีประสิทธิภาพเปน
สิ่งที่ควรพิจารณา เน่ืองจากเน้ือเย่ือเจริญที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจโตชา และไมตอบสนองตอการเพาะเลี้ยงเทาเน้ือเย่ือที่
มีขนาดใหญ หากเกิดสภาพเครียดหรือซ็อคจากการแยก ในทางปฏิบัตินิยมแกไขโดยเลี้ยงเน้ือเย่ือขนาดเล็กหลาย ๆ ช้ิน
ในภาชนะ (ขวด) เดียวกันเพื่อกระตุนใหมีการตอบสนองตอการเพาะเลี้ยงมากข้ึนแตอาจเกิดปญหาอิทธิผลของช้ินสวน
จากแคลลัสที่โตเร็วกวาการเลี้ยงเน้ือเย่ือเพียงช้ินเดียวมาก ทําใหตองยายเน้ือเย่ือและเปลี่ยนอาหารบอยครั้งข้ึนซึ่งเปน
การสิ้ น เป ลื อ ง ทั้ ง เ วล า  แร ง ง าน และค า ใช จ าย  ทั้ ง ยั ง เพิ่ มคว าม เ สี่ ย ง ต อก ารป นเป อนม าก ข้ึ นด ว ย  
  1. การเลือกตนแมพันธุ ควรพิจารณาดังน้ี   
  1.1 พันธุ นอกจากการเลือกชนิดพืชที่ตองการแลว นิสัยของพืชที่เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไดงาย หรือมีการสรางราก
งายข้ึนอยูกับพนัธุกรรม ถาเปนไปไดควรเลือกหลายพันธุ เน่ืองจากบางพันธุอาจขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ืองาย
กวาพันธุอื่น โดยทั่วไปพืชที่ขยายพันธุงายดวยวิธีการปกชํา มักจะขยายพันธุไดงายโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 



  1.2 สภาพของตนแมพันธุ ช้ินสวนพืชที่เริ่มตน ที่จะนํามาเลี้ยงควรมาจากตนที่แข็งแรง จะทําไดสําเร็จมากกวา
การนํามาจากตนที่ออนแอ   
  1.3 หลีกเลี่ยงเน้ือเย่ือที่ไดจากตนแมพันธุที่เปนโรค ควรเลือกเฉพาะเน้ือเย่ือที่สมบูรณแข็งแรงปลอดโรค  

  2. ชิ้นสวนของพืช (explant) ทุกสวนของพืชที่ประกอบดวยเซลลที่ยังมีชีวิตอยูสามารถนํามาทําการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไดทั้งน้ัน แตความสามารถในการเจริญเติบโตอาจแตกตางกันเพราะเซลลแตละชนิดมีความต่ืนตัว 
(active) ไมเทากัน เน้ือเย่ือพืชที่มีเซลลต่ืนตัวมากที่สุดคือเน้ือเย่ือเจริญ ซึ่งพบไดในสวนตาง ๆ ดังน้ี   
  2.1 สวนปลายยอดของลําตน (shoot apex) เปนบริเวณที่เซลลมีการแบงตัวมากที่สุด สวนน้ีนับจากปลายยอด
สุดลงมาไมเกิน 5 มิลลิเมตร   
  2.2 สวนปลายราก (root apex) ถัดจากสวนของหมวกราก ก็จะมีสวนที่ประกอบดวยเน้ือเย่ือเจริญคลายกับ
สวนของปลายยอด   
  2.3 เน้ือเย่ือเจริญในทอลําเลียง (vascular cambium) เปนเน้ือเย่ือเจริญที่พบในสวนของลําตนและราก ซึ่งอยู
ระหวางกลุมของทออาหาร และทอนํ้า    
  2.4 เน้ือเย่ือเจริญที่อยูระหวางปลอง (intercalary meristem) ซึ่งจะพบในพืชพวก ใบเลี้ยงเด่ียว ทําหนาที่ ใน
การเพิ่มความยาวของปลอง นอกจากน้ีมีเน้ือเย่ือสวนอื่น ๆ ที่สามารถนําทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไดมีดังน้ี   
       - สวนของเปลือกช้ันใน (inner bark) ซึ่งสวนน้ีประกอบดวยเน้ือเย่ือของช้ัน phloem และ cortex    
      - สวนไส (pith) เปนสวนที่ในใจกลางสุดของลําตนซึ่งประกอบดวยเซลลพวก parenchyma   
      - ใบ (leaf)ในสวนของใบมีเซลลของแผนใบที่เรียกวา palisade parenchyma และ spongy 
parenchymaอยูจํานวนมาก ซึ่งนิยมใชสําหรับแยกโพรโทพลาสต   
      - ดอก (flower) สวนของดอกสวนใหญประกอบดวยเซลลพวก parenchyma ยกเวนในสวนของกานดอก 
(peduncle) และฐานรองดอก (receptacle) ซึ่งอาจมีเน้ือเย่ือเจริญอยูดวย ยกตัวอยางในฐานรองดอกของเยอบีราและ
เบญจมาศที่สามารถชักนําใหเกิดตนไดดี- ผล (fruit) เน้ือเย่ือของผลสวนใหญประกอบดวยเซลลพวก parenchyma
โดยเฉพาะอยางย่ิงในผลสด (fleshy fruit) ชนิดที่ผลมีเปลือกหุมผลน่ิมทั้งผล มักมีเมล็ดมากมาย (berry) เชน กลวย 
มะละกอ ละมุด สวนผลมีผนังช้ันนอกของเปลือกหุมผล พัฒนามาจากฐานรองดอก เมื่อผลแกผนังน้ีจะแข็งและเหนียว
แนน ภายในผลน่ิมทั้งผล (pepo) เชน พืชตระกูลแตง เปนตน และผลที่มีเปลือกหนาคลายหนังและมีตอมนํ้ามันจํานวน
มาก ขางในผลแยกเปนสวนๆ ชัดเจน (hesperidium) เชน พืชตระกูลสม เปนตน   
      - เมล็ด (seed) ในสวนของเมล็ดซึ่งประกอบดวยคัพภะ (embryo) ใบเลี้ยง (cotyledon) และ 
endospermทั้งสามสวนน้ีใหความสําเร็จสูงในการเพาะเลี้ยง 

การฟอกฆาเชื้อท่ีผิวชิ้นสวนพืช(surface sterillzation)   
  ช้ินสวนพืชที่นํามาเลี้ยงมักจะมีเช้ือจุลินทรียปนเปอนอยูที่ผิว ดังน้ันจึงจําเปนที่ตองฟอก ฆาเช้ือที่ผิวกอนเพื่อ
ปลอดเช้ือที่ทําใหเปลี่ยนสภาพของอาหารเนาเสียจนช้ินสวนพืชไมสามารถเจริญพัฒนาตอได การฟอกฆาเช้ือสวนใหญ
เริ่มตนโดยลางดวยนํ้าผงซักฟอกออน ๆ (mild detergent) กอน แลวลางตามดวยนํ้าประปาเปดใหไหล จากน้ันใสช้ิน   
สวนพืชในสารละลายฆาเช้ือ สวนใหญนิยมใชโซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl) เขมขน 0.5-5 % (สาร Clorox มี NaOCl
เขมขน 5.25 %) เขยาเบา ๆ นาน 5-30 นาที แลวจึงลางนํ้ากลั่นที่น่ึงฆาเช้ือแลว 2 - 3 ครั้งจากน้ันนําไปเลี้ยงบนอาหาร
วิทยาศาสตรโดยใชเทคนิคปลอดเช้ือ 

การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวน   
  เน้ือเย่ือที่จะนํามาเพาะเลี้ยงจะตองผานการฆาเช้ือเพื่อกําจัดเช้ือจุลินทรียที่อาจมีติดอยูที่บริเวณผิวของเน้ือเย่ือ
ออกเสียกอนดวยนํ้ายาฆาเช้ือ (sterilizing agent) ซึ่งมีอยูหลายชนิด การเลือกชนิดของนํ้ายาฆาเช้ือและสภาวะที่
เหมาะสมสําหรับเน้ือเย่ือพืชแตละชนิดเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงซึ่งจะตองทดลองหาในแตละชนิดพืช สารเคมีที่นิยม
ใชในหองปฏิบั ติการใช คือ  โซเ ดียมไฮโปคลอไรต  ( sodium hypochlorte) แคลเซียมไฮโปคลอไรต 



(calcium hypochlorite)ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) เปนตน หองปฏิบัติการสวนใหญใชนํ้ายา
ฟอกขาวที่ใชในบาน เชน Clorox ผลิตภัณฑน้ีมีโซเดียมไฮโปคลอไรต5.25 % อัตราที่ใช คือ 10-20 % สารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรตจะทํางานไดไมดีเมื่อมี pH มากกวา 8 และจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อสารละลายมี pH 6 และ
เพื่อใหการทํางานของคลอรีนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในการฆาเช้ือบริเวณผิวพืช ควรเติมสบูเหลวเขาไปในสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรต เชน Tween20 2 - 3 หยด ถาไมมีสามารถใชนํ้ายาลางจาน และในขณะที่ทําการฆาเช้ือบริเวณผิว
พืช ตองเขยาสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ตลอดเวลาหรืออาจวางบนเครื่อง เขยาได เวลาในการฆาเช้ือดวย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตข้ึนอยูกับชนิดของพืช วาทนตอสารละลายคลอรีน นานแคไหนถามีความทนทานมากก็
ใชเวลานานข้ึนไดมีสารเคมีหลายชนิดและวิธีการตางๆ ที่ใชในการทําความสะอาดใหตัวอยางพืชใหมีความปลอดเช้ือ ซึ่ง
ผูทําการเพาะเลี้ยงตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชใหเกิดความเหมาะสมกับเน้ือเย่ือพืชและประสิทธิ 

ภาพท่ีจะไดรับ ซึ่งมีแนวทางในการเลือกใช ดังน้ี 
  1. มีประสิทธิภาพดี ใหเปอรเซ็นตความปลอดเช้ีอสูง 
  2. ราคาไมแพง และหาซื้อไดงาย 
  3. เตรียมไดงาย ไมมีข้ันตอนที่ยุงยาก 
  4. ไมเปนอันตราย หรือมีอันตรายนอยที่สุดตอสิ่งมีชีวิตทั้งคนและช้ินตัวอยางพืช 

ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อตายอดและตาขาง    
  ตายอดและตาขางเปนช้ินสวนที่มีเน้ือเย่ือเจริญ  (meristemmatic tissue)  ที่มีการต่ืนตัว  (active) อ ยู
ตลอดเวลา เหมาะแกการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ซึ่งจะมีเปอรเซ็นต ความสําเร็จสูง มีข้ันตอนดังน้ี   
  1. ตัดเอาสวนของยอดหรือตามาทําการแยกเอาใบและกานใบออกใหหมด หรือถามีใบเกล็ด ที่หอหุมตาอยูก็ให
แกะออกจนสังเกตเห็นสวนของตา   
  2. แชในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 % หรือสารละลายโซเดียม ไฮโปคลอไรต ความเขมขน 2 %
เติม tween -20 ในอัตราสวน 1 หยด ตอสารละลาย 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 0.01 % เพื่อชวยใหสารละลายจับ
กับผิวตัวอยางไดดี   
  3. ทําการเขยาเปนระยะ ๆ หรือวางไวบนเครื่องเขยาเปนเวลาประมาณ 15 นาที   
  4. ลางเอาสารละลายออกดวยนํ้ากลั่นที่น่ึงฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง ๆ ละประมาณ 5 นาที  
  5. ยายตัวอยางไปวางผึ่งบนจานแกวใหแหงพอหมาด ๆ แลวทําการตัดแตงพืชตัวอยาง เพื่อทําการเพาะเลี้ยง
ตอไป 

ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนของแผนใบ  
  ใบพืชเปนอวัยวะที่คอนขางจะบอบบางเน่ืองจากประกอบดวยเน้ือเย่ือเพียงไมกี่ช้ันเซลล โอกาสที่เน้ือเย่ือจะ
ตายหรือไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ใชฟอกฆาเช้ือมีมาก จึงมีความจําเปนที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ มีข้ันตอนดังน้ี 
  1. เลือกใบพืชที่สมบูรณ มาทําความสะอาดดวยนํ้าสบู เพื่อขจัดคราบฝุนและเศษซากของแมลงที่อาจติดอยูกับ
ใบ และเปนการชวยลดแรงตึงผิวของใบดวย   
  2. แชใบในสารละลายคลอรอกซความเขมขน 5 % เวลาประมาณ 10 นาที โดยทําการเขยาเปนระยะ ๆ หรือ
วางบนเครื่องเขยา 
  3. ลางดวยนํ้ากลั่นที่น่ึงฆาเช้ือแลว 3 ครัง้ ๆ ละ ประมาณ 5 นาที   
  4. ยายตัวอยางลงในจานแกว เพื่อทําการตัดแตงตัวอยาง และทิ้งไวใหแหงพอหมาด ๆ จึงยายลงเลี้ยงในอาหาร  
 

ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อเมล็ดพืช  
  เมล็ดพืชเปนอวัยวะที่มีความแข็งแรงทนทานกวาสวนอื่น ๆ สามารถทนตอสารเคมีที่มีความเขมขนสูง  ๆ ได
ดี จึงเปนการสะดวกในการฟอกฆาเช้ือ ประกอบกับเน้ือเย่ือตาง ๆ ที่อยูภายในเมล็ด คือ คัพภะ และใบเลี้ยง มีสภาพที่



ความปลอดเช้ือสูง จึงเหมาะแกการใชในการเริ่มตนการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเน่ืองจากเมล็ดพืชมีความแตกตางกันมากจึงมี
เทคนิคการฟอกฆาเช้ือแตกตางกันดวยดังน้ี 

1. การฟอกฆาเชื้อเมล็ดท่ีมีลักษณะแข็ง เชน ถ่ัวตาง ๆ หนอไมฝรั่ง นอยหนา เปนตน มีขั้นตอนดังน้ี 
  (1) แชเมล็ดในแอลกอฮอล ความเขมขน 95 % นานประมาณ 5 นาที เพื่อการฆาเช้ือที่ติดมากับเมล็ด และชวย
ขจัดคราบไขมันบริเวณผิวเมล็ด 
  (2) ถายเอาแอลกอฮอลออก ผึ่งเมล็ดไวใหแหง 
  (3) แชเมล็ดในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 20 % เติม tween-20 ประมาณ 0.01 % ทิ้งไวประมาณ 
20 นาที 
  (4) ทําการลางเมล็ดดวยนํ้ากลั่นน่ึงฆาเช้ือ 3 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 5 นาที 
  (5) ยายเมล็ดลงเลี้ยงในอาหาร  

2. การฟอกฆาเชื้อเมล็ดท่ีมีความออนนุมหรือเมล็ดท่ียังไมแกเต็มท่ี (immature seed) มีขั้นตอนดังน้ี 
  (1) ถาเมล็ดมีเย่ือหอหุม เชน เมล็ดมะเขือเทศจะมีลักษณะคลายวุน หรือเมล็ดมะละกอที่มีผนังเมล็ดที่เปนเย่ือ
ใส ๆ และสารละลายเหลว ๆ หอหุมอยู ก็ใหทําการกําจัดออกเสียกอน เพราะสิ่งดังกลาวเหลาน้ันเปนตัวยับย้ังการงอก
ของเมล็ด  
  (2) แชเมล็ดในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 15 % เติม tween-20 ประมาณ 0.01 % ทิ้งไวประมาณ 
15 นาที 
  (3) ทําการลางเมล็ดดวยนํ้ากลั่นน่ึงฆาเช้ือ 3 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 5 นาที 
  (4) ยายเมล็ดลงเลี้ยงในอาหาร 

ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อเน้ือเยื่อของก่ิงไม    
  สวนของกิ่งไมประกอบดวยเน้ือเย่ือที่ยังมีชีวิตที่จะใชทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือได ก็คือ กลุมเน้ือเย่ือของทอ
ลําเลียงอาหารเน้ือเย่ือแคมเบียม และเน้ือเย่ือตรงใจกลางของ ลําตน ซึ่งเน้ือเย่ือดังกลาวอยูในสวนภายในของกิ่งหรือลํา
ตน ซึ่ งมีสภาพที่ปลอดเ ช้ืออยูแลว ฉะ น้ันการฟอกฆา เ ช้ือจึ งทํ า เฉพาะผิวนอกเทา น้ัน ซึ่ งมี ข้ันตอนดัง น้ี 
  1. นําสวนของกิ่งหรือลําตนมาลนไฟ หรือจุมแอลกอฮอลความเขมขน 95 % กอนแลวเผาไฟ ก็จะสามารถฆา
เช้ือที่ติดมากับผิวของตัวอยางได   
  2. ใชมีดผาและตัดแยกเอาเฉพาะเน้ือเย่ือที่ยังมีชีวิตอยูดังกลาวขางตน ลงเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงไดเลย 

ตัวอยางการฟอกฆาเชื้ออับเรณู    
  การเพาะเลี้ยงอับเรณูมีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตพืชที่มีโครโมโซมชุดเดียว (haploid plant) จากเซลลสราง
สปอร (microspore mother cell) ที่อยูภายในอับเรณู มีข้ันตอนดังน้ี   
  1. เลือกดอกที่ยังตูม โดยที่กลีบเลี้ยงและกลีบดอกยังไมกางออก มากทําการฉีดพนดวยแอลกอฮอล ความ
เขมขน 70 % ทิ้งไวใหแหงพอหมาด ๆ   
  2. แชดอกในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 10 % เติม tween-20 ประมาณ 1 - 2 หยด ทิ้งไวประมาณ 
15 นาที โดยเขยาเปนระยะ ๆ    
  3. ลางดวยนํ้ากลั่นที่น่ึงฆาเช้ือแลว 3 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 5 นาที   
  4. ยายดอกลงในจานแกว ผึ่งใหแหงพอหมาด ๆ แลวทําการแกะดอกแยกเอาเฉพาะอับเรณูลงเลี้ยงในอาหาร 
เพาะ   
 

อาหารวิทยาศาสตร(culture media)   
  อาหารวิทยาศาสตรประกอบดวยสารอนินทรีย ไดแก แรธาตุตาง ๆ ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชและ
สารอินทรีย ไดแก วิตามิน กรดอะมิโน สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช นํ้าตาล และนํ้ามะพราว สูตรอาหารสําหรับ



การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือกลวยไมมีมากมาย ต้ังแตมี องคประกอบของสารเคมีเพียงไมกี่ตัวไปจนถึงความสลับซับซอน
มาก บางสูตรอาจจะใชไดดีเพียงบางพืชหรือบางชนิด แตบางสูตรอาจใชไดกวางขวางครอบคลุมหลายชนิดและกลุม 
สูตรที่ใช ไดแก สูตร Modified Vacin and Went (1949) และสูตร Murashige and Skoog (1962) อาหารที่ใชมีทั้ง
อาหารเหลวและอาหารวุน อาหารเหลวมักใชในระยะเริ่มตนเพื่อเพิ่มปริมาณ เน่ืองจากเน้ือเย่ือทุกสวนไดรับอาหารซึ่งจะ
ทําใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและยังชวยกระจายหรือลดความเขมขนของสารที่ช้ินสวนพืชปลอยออกมา ซึ่งถาสะสม
หรือมีในปริมาณมากก็อาจเปนพิษกับช้ินสวนพืชน้ัน แตกลวยไมบางชนิดจะเพิ่มปริมาณมาก เมื่อเริ่มเลี้ยงบนอาหารวุน 
การเลี้ยงบนอาหารเหลวตองวางบนเครื่องเขยาในแนวขนานกับพื้นโลกดวยอัตราเร็ว 100 - 120 รอบ/นาที ตลอด24 
ช่ัวโมง เพื่อใหอาหารเหลวมีการเคลื่อนที่ เปนการถายเทอากาศและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอาหารเหลว 

ประเภทของอาหาร    
  1. อาหารกึ่งแข็ง (semi-solid medium) เทคนิคที่ใชในยุคแรก ๆ น้ัน ใชวุน (agar) เพื่อปรับสารละลาย
อาหารใหมีสภาพเปนของแข็งมากข้ึน โดยน่ึงในหมอน่ึงความดันเพื่อหลอมละลายอาหารแลวเทใสภาชนะและทิ้งให
แข็งตัวอยูในสภาพอาหารกึ่งแข็ง แตมักพบวาคุณสมบัติตาง ๆ ของสารประกอบเคมีในอาหารอาจไมไดรับสูงสุดเทากับ
อาหารเหลว (liquid medium) กระน้ันก็ตามวุนยังคงถูกนํามาใชแตจําเปนตองดัดแปลงใหเหมาะสมและตองแนใจวามี
ความบริสุทธ์ิจริง ๆ ในทางปฏิบัติแนะนําใหลางดวยนํ้ากลั่นบริสุทธ์ิอยางนอย 3 ครั้ง รายงานวาการเจริญเติบโตของถ่ัว 
Pea abiesจะดีที่สุดในอาหารแข็งที่ใชวุน Difco Purified agar ขณะที่ Difco Noble agar ซึ่งผานการฟอกใสมากกวา
จะใหผลที่ไมดีเทา และการใชวุนปริมาณมากเกินไปอาจไปยับย้ังการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือได ดังน้ันความเขมขนของ
วุนที่พอเหมาะสําหรับอาหารแตละชนิดจะตองมีการทดสอบเสียกอน อยางไรก็ตาม ความเขมขนที่ใชกันแพรหลายและ
ไดผลดีเพื่อวัตถุประสงคสวนใหญ คือ 0.8 %สารสังเคราะหพวก gelatin และsilica gelไดเคยมีการใช และในปจจุบันมี 
การพัฒนาสารประกอบพวก acrylamide gels เชนเดียวกับ starch co- polymersก็มีการแนะนํามาใชแทนวุน สาร
เหลาน้ีมีขอดีที่ไมจําเปนตองตมใหเดือดเพื่อชวยใหละลายนํ้าได แตยังมีปญหาในเรื่องการปรับคา pH ในขณะที่สารพวก
ผงถาน (charcoal) ถูกเติมในอาหารหลายสูตร เพื่อชวยกระตุนการเจริญเติบโตเน่ืองจากสามารถดูดซับสารพิษพวก 
toxic metabolites ที่เกิดจากเน้ือเย่ือพืชที่เลี้ยงไดดี   
  2. อาหารเหลว (liquid medium) อาหารเหลวเปนที่นิยมใชอยางกวางขวาง เน่ืองจากเน้ือเย่ือจะจมหรือ
แขวนลอยอยูบนกระดาษกรองที่จุมในอาหารเหลวตลอดเวลา ในทางปฏิบัติอาจาใช glass wool ชวยพยุงเน้ือเย่ือที่
เลี้ยงไดเชนกันเชนเดียวกับการใช fabric support (100 % polyester) ที่อิ่มตัวดวยอาหารเหลว ซึ่งจะชวยในการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานเกิดไดดีข้ึน เน้ือเย่ือที่จมอยูในอาหารเหลวอาจถูกคนที่ความเร็ว 1-150 
รอบตอนาที (rpm) เพื่อชวยในการหายใจ 

สวนประกอบของอาหาร (media constituents)   
  อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช จะประกอบดวยธาตุอาหารตาง ๆ ที่พืชตองการอยางครบถวน จึงขอกลาว
สวนประกอบของอาหาร ดังตอไปน้ี นํ้า (water) ประมาณ 95 % ของอาหารเปนนํ้า ในการทํางานวิจัยควรใชนํ้ากลั่น
จาก เครื่องกลั่นแกว เครื่องกลั่นควรไดรับการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และควรบรรจุนํ้ากลั่นใน ขวดพลาสติก วุน 
(agar) เน้ือเย่ือสวนมากจะเลี้ยงในอาหารแข็งที่มีวุน ซึ่งหนาที่ชวยพยุงเน้ือเย่ือใหต้ังอยูไดบนอาหารในกรณีที่ เลี้ยงใน
อาหารเหลวจะวางบนเครื่องเขยา หรือเลี้ยงบนสะพานกระดาษกรอง (filter paper bridge)เพื่อใหเน้ือเย่ือไดรับอากาศ
เพียงพอ วุนเปนสวนประกอบแพงที่สุดในอาหาร ผลิตจากสาหรายทะเลทําใหอาหารแข็งตัว วุนเปนพอลิแซ็กคาไรด 
(polysaccharide) มีโมเลกุลใหญ วุนที่มีคุณภาพสูง เชน difcoitek Agar มีราคาแพงมากปราศจากสิ่งเจือปน ใน
หองปฏิบัติการบางแหงใชวุนประกอบอาหารแทนได วุนจาก DifcoBactoมักใชในปริมาณ 0.6 - 1.0 % เหมาะสําหรับ
การเลี้ยงแคลลัสสวนอะกาโรสเจล (agarose gel)หรือวุนสังเคราะหใชเลี้ยงเซลลเด่ียวหรือโพรโทพลาสต วุนสังเคราะห
เหลาน้ีจะทําใหเกิดปญหาการฉํ่านํ้า (vitrification) ของเน้ือเย่ือพืชผลิตภัณฑใหมของบริษัทซิกมา (Sigma) ช่ือ อะการ
เจล (Agargel) ชวยลดปญหาน้ีได การใชวุนในปริมาณที่ตํ่า (0.5 %)จะทําให  อาหารไมแข็งตัวไหลไปมาได โดยเฉพาะ



เมื่อมีpHตํ่าจึงไมสามารถพยุงเน้ือเย่ือพืชไวได แตถาใชวุนในปริมาณที ่สูง(1.0 %)จะทําใหอาหารแข็งมากจนไมสามารถ
ใหนํ้าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชและยังทําใหพืชดูดอาหารไปใชไดยากแหลงใหธาตุคารบอน (carbon 
sources) เปนสวนประกอบที่สําคัญของอาหารทุกสูตรเปนแหลงพลังงานที่จําเปนมากตอการเจริญเติบโต เน่ืองจาก
เน้ือเย่ือพืชยังไมมี  ีการสังเคราะหแสงในสภาพหลอดแกวหรือมีการสังเคราะหแสงในอัตราที่ตํ่าเพราะไดรับแสงนอย 
และมีปริมาณของคารบอนไดออกไซดจํากัด นํ้าตาลที่นิยมใช คือ ซูโครส (sucrose) ซึ่งเปนชนิดเดียวกับที่พืชสังเคราะห
ไดเองและมีความจําเปนอยางมากตอเน้ือเย่ือพืชเกือบทุกชนิด โดยปกติมักใชในปริมาณ 1 - 5 % และมีหลักฐานช้ีวา
การสรางสารเมตาโบไลทบางชนิดในเน้ือเย่ือที่เลี้ยงเปนผลมาจากความเขมขนของซูโครส สําหรับนํ้าตาลชนิดอื่น เชน 
กลูโคส (glucose) และฟรุคโตส (fructose) มีการใชบางปริมาณที่ใชข้ึนอยูกับชนิดและอายุของพืช โดยทั่วไปพืชจะ
เจริญเติบโตดีข้ึนเมื่อไดรับปริมาณนํ้าตาลเพิ่มข้ึนจนถึงจุดหน่ึง จากน้ันการเพิ่มปริมาณนํ้าตาลมากข้ึนอีกจะลดการ
เจริญเติบโตลง นํ้าตาลอาจเปลี่ยนรูปไดเมื่อถูกน่ึงฆาเช้ือนอกจากน้ีนํ้าตาลพอลิแซ็คคาไรดอาจเปลี่ยนเปน มอโนแซ็ดคา
ไรด เมื่อเกิดการแยกสลายดวยนํ้า (hydrolysis)เกลืออนินทรีย (inorganic salt) ธาตุอาหารมีความสําคัญในการ
เจริญเติบโตของเน้ือเย่ือรองลงมาจากนํ้าตาล แยกออกไดเปนธาตุอาหารที่พืชตองการมาก และธาตุอาหารที่พืชตองการ
นอย แมวาสูตรอาหารเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชในระยะแรกจะเหมาะสมตอการเลี้ยงเซลลและแคลลัส แตในระยะตอมา เชน 
สูตรของ Murashige and Skoog (MS) ,Gamborg B-5 และของ Miller ไดรับการพัฒนาใหเหมาะตอการเลี้ยงสวน
ตาง ๆ ของพืชไดกวางขวางมากข้ึนทั้งยังมีผลดีอยางมากในการกระตุนการกําเนิดอวัยวะ โดยมีการกําหนดปริมาณ
เกลืออนินทรียใหเหมาะตอการเจริญของเซลลที่เลี้ยงแตละพืช และในบางกรณีเฉพาะตอแตละพันธุ โดยปกติสารละลาย
เกลืออนินทรียของMurashigeandSkoog (MS-salt solution) ถูกใชเปนสวนผสมหลักเพื่อการเจริญเติบโตของเซลลที่
เลี้ยง สาเหตุหน่ึงคือ เกลือสูตรน้ีมีความเขมขนสูง โดยเฉพาะอยางย่ิง NH4อิออน และ ธาตุอื่น ๆ บางชนิดมีปริมาณที่สูง
มากซึ่งจําเปนตอเน้ือเย่ือพืชเกือบทุกชนิดที่จะพัฒนา ทั้งยังพบวา NaH2PO4.2H2O ในสูตรอาหาร MSยังใหผลดีแก
เน้ือเย่ือพืชบางชนิด ธาตุอาหารรองที่ใชในสูตรอาหารโดยปกติมีการเจือปนของธาตุอื่นและให ธาตุอาหารหลัก N, P 
และ Kเพิ่มเติมในปริมาณที่นอยมาก แตคุณภาพของธาตุอาหารรองเองก็มีสวนสําคัญไมนอย ในเกลือสูตร MS น้ันมี
ปริมาณธาตุอาหารรองคอนขางสูงเปนพิเศษเมื่อเทียบกับสูตรอื่น โดยเฉพาะการมีสาร chelating agents เชน EDTAยัง
เปนหลักประกันวา ธาตุเหล็กจะมีประโยชนในปริมาณที่มากพอ แมวาจะมี pH เปลี่ยนแปลงไปอยางมากก็ตามวิตามิน
(Vitamins) พืชสามารถสังเคราะหวิตามินที่จําเปนตอการเจริญเติบโตไดทุกชนิด แตเซลลพืชที่เลี้ยงในสภาพหลอดแกว
ตองการวิตามินเพิ่ม โดยเฉพาะวิตามินบี 1 เพื่อชวยในการพัฒนา ใหเปนปกติ วิตามินที่ใช เชน วิตามินบี 1(thiamine 
0.1 - 0.5 มก/ล.) วิตามินบี 5 (pantothenic acid 0.5 - 2.5 มก/ล.) วิตามินเอ็ม(folic acid 0.1- 0.5 มก/ล.) วิตามิน
บี 2 (riboflavin 0.1 - 10.0 มก/ล.) วิตามินเอช (biotin 0.01 - 1.00 มก/ล.) และวิตามินอี (tocopherol 1 - 50 มก/
ล.) ถึงอยางวิตามินในอาหารเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชน้ัน มีลักษณะที่ใชตามกันมากกวาจะมีการพิสูจนหรือทดสอบกอนวามี
ความจําเปนอยางแทจริงหรือไม มีเพียง thiamine-HClเทาน้ันที่ ดูจะมีความจําเปน และเปนที่ตองการในการ
เจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน (morphogenesis)ความเปนกรดและดางของอาหาร (pH of nutrient 
medium) pH ที่เหมาะสมของอาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชอยูในชวง5.0 - 6.5 ถาตํ่ามากไป ( <4.5 ) หรือสูง
มากเกินไป (>7.6) จะทําใหพืชหยุดการเจริญเติบโต ถา pH สูงกวา 6จะทําใหอาหารแข็งมาก ถา pH ตํ่ากวา 5.2 
อาหารวุนจะออนตัว ไมเหมาะในการพยุงเน้ือเย่ือพืช นอกจากน้ีจากการศึกษาพบวาผลในการกระตุนการเจริญเติบโต
และ การเลือกกระตุนของอาหารที่ใชเลี้ยงน้ันจะข้ึนอยูกับ pH ดวย ที่มีคาสูงหรือตํ่าเกินไปควรหลีกเลี่ยงเพราะจะไป
ขัดขวางความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ตัวอยาง pH ที่เปนดาง(>7.0) หรือเปนกรดจัด (<4.0) ทําใหกรดจิบเบอ
เรลลินไมเปนประโยชนได การเติมสารประกอบ EDTA ลงในอาหารอาจมีความสําคัญในการรักษาความเปนประโยชน
ของธาตุเหล็กและธาตุโลหะอื่น ๆ  เน่ืองจากpHจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขณะเพาะเลี้ยงฮอรโมนพืชและสารควบคุม
การเจริญเติบโต (Hormones and growth regulators) ฮอรโมนที่สรางข้ึนในตนพืช (plant hormones) ทําหนาที่
กระตุนและมีสวนรวม ในกระบวนการตาง ๆ ที่นําไปสูการพัฒนาของตนที่เปนปกติการเจริญเติบโตตลอดจน การ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาของเซลล เน้ือเย่ือ และ secondary metabolismเปนผลมาจากฮอรโมนเหลาน้ีทั้งสิ้นการเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตลงในอาหารจึงอาจไมจําเปนเสมอไปโดยเฉพาะในการเลี้ยงแคลลัส อยางไรก็ตามโดยปกติจะมี



สวนชวยในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและ/หรือการ กําเนิดอวัยวะ และมีเน้ือเย่ือพืชไมกี่ชนิดที่สรางแคลลัสไดใน
อาหารที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชออกซินและไซโทไคนินมีความสําคัญที่สุด พืช
บางชนิดสรางสารเหลาน้ีอยูแลวแตควรเพิ่มเขาไปในอาหารเพื่อชวยใหการเจริญดีข้ึน บางครั้งอาจตองใชจิบเบอ
เรลลินหรือเอทิลีนการเก็บฮอรโมนพืชมักเก็บในตูเย็นในรูปสารละลายเขมขน การนําฮอรโมนพืชไปใชอาจมีปญหาการ
ทําละลายของฮอรโมนพืชในนํ้า การละลายออกซินควรทําในดาง เชน 0.1 KOH ไซโทไคนินก็เชนเดียวกัน แตจิบเบอ
เรลลินละลายไดไดีในแอลกอฮอลออกซินและไซโทไคนินที่เตรียมเปนสารละลายเขมขนควรเก็บไว  ในที่มืด หรือใสขวดสี
ชาเพราะจะเสื่อมสภาพเมื่อไดรับแสง    
   1. ออกซิน (auxin) เชน IAA (indole acetic acid) IBA (indole butyric acid) NAA (naphthalene acetic 
acid) 2,4-D (2,4-dichlorophenoxy acetic acid) ใชในชวง 0.01- 10 มก/ล. ออกซินชวยเพิ่มขนาดของเซลล มักใช
รวมกับไซโทไคนินเพื่อชวยใน การแบงเซลลการสรางรากแตการเจริญของรากจะถูกยับย้ังถามีออกซินในปริมาณที่สูง  
  2. ไซโทไคนิน (cytokinin) ไซโทไคนินที่สังเคราะหไดในธรรมชาติ คือ ซีอะทิน (zeatin) ใชในการกระตุนการ
เจริญเติบโต ไซโทไคนินที่ใชกันมากคือ ไคเนทิน (kinetin) 2iP (N6-isopentenyl adenine) BAP (benzyl 
aminopurine)มีหนาที่สงเสริมการแบงเซลลโดยเฉพาะถาใชรวมกับออกซิน ถาใชในความเขมขนสูงข้ึนจะชวยในสราง
รากแตยับย้ังการเจริญของราก สงเสริมการสรางยอดโดยลดผลจากการที่ตายอดขมตาขาง มีบทบาทในการเปลี่ยน
สภาพเซลลเปนอวัยวะไดและชักนําใหเกิดเปนตนไซโทไคนินทนความรอนไดดีจึงมักเติมในอาหารกอนฆาเช้ือ บทบาท
ของออกซินและไซโทไคนินในพืชทั้ งตนและในสภาพหลอดแกวอาจจะเหมือนกันหรือไม เหมือนกันก็ได  
  3. จิบเบอเรลลิน (gibberellin) ฮอรโมนพืชกลุมน้ีมี 60 กวาชนิด แต GA3 เปนชนิดที่ใชมากที่สุด จิบเบอ
เรลลินไมคอยใชกันมากนักในงานเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช มีบทบาทในการชักนําใหปลองยาวข้ึนหลังจากการสรางยอด 
ชวยใหเน้ือเย่ือเจริญมีการเจริญเติบโตและชวยในการงอกของเมล็ด ไมควรฆาเช้ือจิบเบอเรลลินดวยหมอน่ึงความดัน
เพราะจิบเบอเรลลินสวนหน่ึงจะเสื่อมสลายไปเมื่อไดรับความรอน ควรทําใหปลอดเช้ือโดยใชเครื่องกรองเมมเบรนน
อจากน้ีจิบเบอเรลลินน้ันเคยถูกนํามาใชในการเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชแตโดยทั่ว ๆ ไป มีผลปดกั้น การเกิดอวัยว ะ  
  4. แอบซาซิกแอซิค (ABA; abscisic acid) มักยับย้ังการเจริญเติบโต ในสภาพปลอดเช้ือแตในบางครั้งพบวา เอ
บีเอสงเสริมการเจริญของแคลลัส และการเกิดเปนตนใหม ควรทําใหสารน้ีปลอดเช้ือโดยใชเครื่องกรองเมมเบรน เอบีเอ
มีบ ทบาท เ กี่ ย วกั บ  ก าร สั ง เ ค ร า ะห ไ ซ โ ท ไค นินและ เ ปน ตั วต อ ต า นก า รทํ า ง านขอ ง  จิ บ เ บ อ เ ร ล ลิ น 
  5. เอทิลีน (ethylene) อวัยวะพืช แคลลัส หรือเซลลในสภาพหลอดแกวมีการผลิตเอทิลีน จึงไมควรปด
หลอดแกวแนนเกินไปเพื่อไมใหเกิดการสะสมของแกสน้ี ผลของเอทิลีนมีทั้งสงเสริม และยับย้ังการเจริญเติบโต การเลี้ยง
เน้ือเย่ือในที่มีแสงจะมีการสะสมเอทิลีนมากกวา ในที่มืด ถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดการฉํ่านํ้าของพืชไดแกสน้ียังเปน
สาเหตุของการแกของเน้ือเย่ือพืช 

สารอินทรีย (organic salt)    
  ก. สารอินทรียจากผักหรือผลไมที่สําคัญมาก คือ นํ้ามะพราว นํ้าสม นํ้ามะเขือเทศ สารสกัดจากยีสต นํ้า
แอปเปล กลวยบด สารเหลาน้ีไมควรใชในงานวิจัย เน่ืองจากไมทราบสวนประกอบแนนอน (undefined medium) ใน
ระยะที่นํามาใช   
  ข. สารอินทรียที่มีไนโตรเจนเปนสวนประกอบ เชน กรดอะมิโน ชวยสงเสริม การเจริญเติบโต และทําใหเซลลมี
การเปลี่ยนแปลงพรอมที่จะเกิดเปนตนได เชน แคซีนไฮโดรไลเซท (casein hydrolysate) 0.1 - 1.0 มก/ล. ทริพโทน
(tryptone) 0.25 - 2.00 มก/ล. และสารสกัดจากมอลท (malt extrat) 0.5 - 10 มก/ล. สารเหลาน้ีประกอบดวย
วิตามินและกรดอะมิโน สวนสารสกัดจากยีสต (yeast extract) ซึ่งมีวิตามินบีสูงมักใชในปริมาณ0.25 - 2.00 มก/ล.อะ
ดีนิน (adenine) การใสอะดีนินในอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือมีประโยชนคือ ชวยในการผลิตยอดแตยังไมทราบกลไก
การทํางานแนชัดผงถาน (activated charcoal) มักใชในความเขมขน0.2 - 3.0 % ในอาหารเลี้ยงเน้ือเย่ือ ผงถานมี 
ความสามารถในการดูดซับสารบางตัวออกจากอาหารได เน่ืองจากผงถานมีชองวางที่ ละเอียดมาก มีพื้นที่ผิวในชองวาง
สูง จึงใชผงถานในการดูดซับสารพิษ เชน สารประกอบฟนอล (phenol) เอทิลีน ทําใหปริมาณสารดังกลาวในอาหาร



ลดลง เชน การดูดซับฮอรโมนหรือ สารประกอบฟนอล ซึ่งเปนพิษกับเซลล นอกจากน้ีอาจใชผงถานในระยะที่เกิดราก
เพื่อลดแสงบริเวณรากทําใหรากเจริญเติบโตไดดี ผงถานจึงสําคัญตอการสรางเปนตนใหม สารที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
กับผงถาน คือ PVP (polyvinyl pyrolidone) ก็สามารถดูดซับสาร ฟนอลได หรือการเติม diethyl-dithiocarbonate 
(DIECA) จะชวยปองกันการเกิดออกซิเดช่ัน 

สภาพการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (culture condition)   
  ภายในหองเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชตองมีการใหแสงสวางต้ังแตไมใหเลยหรือใหนอยกวา 100 ฟุตเทียนไปจนถึง 
2,000 ฟุตเทียนโดยเฉลี่ย แลวใหความเขมแสงประมาณ 2,000 - 3,000 lux เปนเวลานาน 12 - 18 ช่ัวโมงตอวัน สวน
อุณหภูมิในการเลี้ยงเน้ือเย่ือจะอยูระหวาง 22 - 29๐C   
 

(ที่มา : หลักการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเพื่อการขยายพันธุ โดย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี  
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ) 

 


