ขั้นตอนการขยายพันธุ (stages of propagation by tissue culture)
ขั้นตอนหลักในการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มี 3 ระยะ ซึ่งอาจมีความแตกตางกันบางใน
รายละเอียดในแตละชนิดของพืช แตหลักใหญ ๆ แลวเหมือนกัน ซึง่ แยกขั้นตอนตามระยะตาง ๆ ไดดังนี้
ระยะที่ 1 เริ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1. เลือกตนแมที่มีลักษณะตามที่ตองการ
2. ตัดชิ้นสวนที่จะเพาะเลี้ยง
3. ตัดแตงสวนที่ไมตองการทิ้ง
4. ฟอกฆาเชื้อที่ผิว
5. ลาง
6. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารที่เหมาะสม
ระยะที่ 2 เพิ่มปริมาณ
7. ยายลงอาหารที่เพิ่มปริมาณ
8. เรงใหเกิดยอดหรือตนและราก
ระยะที่ 3 ยายออกสูสภาพแวดลอมภายนอก
9. ยายยอดหรือตนลงดินหรือเครื่องปลูกโดยคอย ๆ ลดความชื้นและเพิ่มความเขมแสงเพื่อใหปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมภายนอก
ชิ้นสวนพืชที่นํามาเพาะเลี้ยง (explants)
การเลือกชิ้นสวนพืชจากตนพืชเพื่อนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นับวาเปนปจจัยที่สําคัญ ตอความสําเร็จในการ
ขยายพันธุ ชิ้นสวนพืชอาจเปนเนื้อเยื่อเจริญ (meristems) เนื้อเยื่อ (tissue) หรือ อวัยวะ (organs) ซึ่งจะตองไดจากตน
ที่แข็งแรงสมบูรณ (vigorous plants) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับอายุของตนพืช การปลูกดูแลรักษาสภาพแวดลอมที่ตนพืช
นั้นไดรับและรวมถึงฤดูกาลดวยชิ้นสวนพืชที่นํามาเลี้ยงเนื้อเยื่อไดดี ไดแก เนื้อเยื่อเจริญ ตายอด(apical buds) ตาขาง
(axillary buds หรือ lateral buds) ชอดอก (inflorescence) ใบ (leaves) และราก (root)
การเลือกชิ้นสวน
ขนาดของเนื้อเยื่อ โดยเนื้อเยื่อที่มีขนาดใหญจะงายตอการปนเปอนจากจุลินทรียและเชื้อโรคตาง ๆ ขณะที ่
เนื้อเยื่อขนาดเล็กมีโอกาส หลีกเลี่ยงการปนเปอนไดดีขึ้น อยางไรก็ตามขนาดของเนื้อเยื่อที่เล็กที่สุดที่มีประสิทธิภาพเปน
สิ่งที่ควรพิจารณา เนื่องจากเนื้อเยื่อเจริญที่มีขนาดเล็กเกินไปอาจโตชา และไมตอบสนองตอการเพาะเลี้ยงเทาเนื้อเยื่อที่
มีขนาดใหญ หากเกิดสภาพเครียดหรือซ็อคจากการแยก ในทางปฏิบัตินิยมแกไขโดยเลี้ยงเนือ้ เยื่อขนาดเล็กหลาย ๆ ชิ้น
ในภาชนะ (ขวด) เดียวกันเพื่อกระตุนใหมีการตอบสนองตอการเพาะเลี้ยงมากขึ้นแตอาจเกิดปญหาอิทธิผลของชิ้นสวน
จากแคลลัสที่โตเร็วกวาการเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงชิ้นเดียวมาก ทําใหตองยายเนื้อเยื่อและเปลี่ยนอาหารบอยครั้งขึ้นซึ่งเปน
การสิ้ นเป ลื อ ง ทั้ ง เ วลา แร งงา น และค าใช จ า ย ทั้ ง ยั งเพิ่ มความเ สี่ ย ง ต อ ก ารป นเป อนม ากขึ้ นด ว ย
1. การเลือกตนแมพันธุ ควรพิจารณาดังนี้
1.1 พันธุ นอกจากการเลือกชนิดพืชที่ตองการแลว นิสัยของพืชที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดงาย หรือมีการสรางราก
งายขึ้นอยูกับพันธุกรรม ถาเปนไปไดควรเลือกหลายพันธุ เนื่องจากบางพันธุอาจขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่องาย
กวาพันธุอื่น โดยทั่วไปพืชที่ขยายพันธุงายดวยวิธีการปกชํา มักจะขยายพันธุไดงายโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1.2 สภาพของตนแมพันธุ ชิ้นสวนพืชที่เริ่มตน ที่จะนํามาเลี้ยงควรมาจากตนที่แข็งแรง จะทําไดสําเร็จมากกวา
การนํามาจากตนที่ออนแอ
1.3 หลีกเลี่ยงเนื้อเยื่อที่ไดจากตนแมพันธุที่เปนโรค ควรเลือกเฉพาะเนื้อเยื่อที่สมบูรณแข็งแรงปลอดโรค
2. ชิ้นสวนของพืช (explant) ทุกสวนของพืชที่ประกอบดวยเซลลที่ยังมีชีวิตอยูสามารถนํามาทําการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดทั้งนั้น แตความสามารถในการเจริญเติบโตอาจแตกตางกันเพราะเซลลแตละชนิดมีความตื่นตัว
(active) ไมเทากัน เนื้อเยื่อพืชที่มีเซลลตื่นตัวมากที่สุดคือเนื้อเยื่อเจริญ ซึ่งพบไดในสวนตาง ๆ ดังนี้
2.1 สวนปลายยอดของลําตน (shoot apex) เปนบริเวณที่เซลลมีการแบงตัวมากที่สุด สวนนี้นับจากปลายยอด
สุดลงมาไมเกิน 5 มิลลิเมตร
2.2 สวนปลายราก (root apex) ถัดจากสวนของหมวกราก ก็จะมีสวนที่ประกอบดวยเนื้อเยื่อเจริญคลายกับ
สวนของปลายยอด
2.3 เนื้อเยื่อเจริญในทอลําเลียง (vascular cambium) เปนเนื้อเยื่อเจริญที่พบในสวนของลําตนและราก ซึ่งอยู
ระหวางกลุมของทออาหาร และทอน้ํา
2.4 เนื้อเยื่อเจริญที่อยูระหวางปลอง (intercalary meristem) ซึ่งจะพบในพืชพวก ใบเลี้ยงเดี่ยว ทําหนาที่ ใน
การเพิ่มความยาวของปลอง นอกจากนี้มีเนื้อเยื่อสวนอื่น ๆ ที่สามารถนําทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดมีดังนี้
- สวนของเปลือกชั้นใน (inner bark) ซึ่งสวนนี้ประกอบดวยเนื้อเยื่อของชั้น phloem และ cortex
- สวนไส (pith) เปนสวนที่ในใจกลางสุดของลําตนซึ่งประกอบดวยเซลลพวก parenchyma
- ใบ (leaf)ในสวนของใบมีเซลลของแผนใบที่เรียกวา palisade parenchyma และ spongy
parenchymaอยูจํานวนมาก ซึ่งนิยมใชสําหรับแยกโพรโทพลาสต
- ดอก (flower) สวนของดอกสวนใหญประกอบดวยเซลลพวก parenchyma ยกเวนในสวนของกานดอก
(peduncle) และฐานรองดอก (receptacle) ซึ่งอาจมีเนื้อเยื่อเจริญอยูดวย ยกตัวอยางในฐานรองดอกของเยอบีราและ
เบญจมาศที่สามารถชักนําใหเกิดตนไดด-ี ผล (fruit) เนื้อเยื่อของผลสวนใหญประกอบดวยเซลลพวก parenchyma
โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลสด (fleshy fruit) ชนิดที่ผลมีเปลือกหุมผลนิ่มทั้งผล มักมีเมล็ดมากมาย (berry) เชน กลวย
มะละกอ ละมุด สวนผลมีผนังชั้นนอกของเปลือกหุมผล พัฒนามาจากฐานรองดอก เมื่อผลแกผนังนี้จะแข็งและเหนียว
แนน ภายในผลนิ่มทั้งผล (pepo) เชน พืชตระกูลแตง เปนตน และผลที่มีเปลือกหนาคลายหนังและมีตอมน้ํามันจํานวน
มาก ขางในผลแยกเปนสวนๆ ชัดเจน (hesperidium) เชน พืชตระกูลสม เปนตน
- เมล็ด (seed) ในสวนของเมล็ดซึ่งประกอบดวยคัพภะ (embryo) ใบเลี้ยง (cotyledon) และ
endospermทั้งสามสวนนี้ใหความสําเร็จสูงในการเพาะเลี้ยง
การฟอกฆาเชื้อที่ผิวชิ้นสวนพืช(surface sterillzation)
ชิ้นสวนพืชที่นํามาเลี้ยงมักจะมีเชื้อจุลินทรียปนเปอนอยูที่ผิว ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองฟอก ฆาเชื้อที่ผิวกอนเพื่อ
ปลอดเชื้อที่ทําใหเปลี่ยนสภาพของอาหารเนาเสียจนชิ้นสวนพืชไมสามารถเจริญพัฒนาตอได การฟอกฆาเชื้อส วนใหญ
เริ่มตนโดยลางดวยน้ําผงซักฟอกออน ๆ (mild detergent) กอน แลวลางตามดวยน้ําประปาเปดใหไหล จากนั้นใสชิ้น
สวนพืชในสารละลายฆาเชื้อ สวนใหญนิยมใชโซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl) เขมขน 0.5-5 % (สาร Clorox มี NaOCl
เขมขน 5.25 %) เขยาเบา ๆ นาน 5-30 นาที แลวจึงลางน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว 2 - 3 ครั้งจากนั้นนําไปเลี้ยงบนอาหาร
วิทยาศาสตรโดยใชเทคนิคปลอดเชื้อ
การฟอกฆาเชื้อชิ้นสวน
เนื้อเยื่อที่จะนํามาเพาะเลี้ยงจะตองผานการฆาเชื้อเพื่อกําจัดเชื้อจุลินทรียที่อาจมีติดอยูที่บริเวณผิวของเนื้อเยื่อ
ออกเสียกอนดวยน้ํายาฆาเชื้อ (sterilizing agent) ซึ่งมีอยูหลายชนิด การเลือกชนิดของน้ํายาฆาเชื้อและสภาวะที่
เหมาะสมสําหรับเนื้อเยื่อพืชแตละชนิดเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงซึ่งจะตองทดลองหาในแตละชนิดพืช สารเคมีที่นิยม
ใช ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารใช คื อ โซเดี ย มไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorte) แคลเซี ย มไฮโปคลอไรต

(calcium hypochlorite)ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) เปนตน หองปฏิบัติการสวนใหญใชน้ํายา
ฟอกขาวที่ใชในบาน เชน Clorox ผลิตภัณฑนี้มีโซเดียมไฮโปคลอไรต5.25 % อัตราที่ใช คือ 10-20 % สารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรตจะทํางานไดไมดีเมื่อมี pH มากกวา 8 และจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อสารละลายมี pH 6 และ
เพื่อใหการทํางานของคลอรีนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการฆาเชื้อบริเวณผิวพืช ควรเติมสบูเหลวเขาไปในสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรต เชน Tween20 2 - 3 หยด ถาไมมีสามารถใชน้ํายาลางจาน และในขณะที่ทําการฆาเชื้อบริเวณผิว
พืช ตองเขยาสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ตลอดเวลาหรืออาจวางบนเครื่องเขยาได เวลาในการฆาเชื้อดวย
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรตขึ้นอยูกับชนิดของพืช วาทนตอสารละลายคลอรีน นานแคไหนถามีความทนทานมากก็
ใชเวลานานขึ้นไดมีสารเคมีหลายชนิดและวิธีการตางๆ ที่ใชในการทําความสะอาดใหตัวอยางพืชใหมีความปลอดเชื้อ ซึ่ง
ผูทําการเพาะเลี้ยงตองใชดุลยพินิจในการเลือกใชใหเกิดความเหมาะสมกับเนื้อเยื่อพืชและประสิทธิ
ภาพที่จะไดรับ ซึ่งมีแนวทางในการเลือกใช ดังนี้
1. มีประสิทธิภาพดี ใหเปอรเซ็นตความปลอดเชี้อสูง
2. ราคาไมแพง และหาซื้อไดงาย
3. เตรียมไดงาย ไมมีขั้นตอนที่ยุงยาก
4. ไมเปนอันตราย หรือมีอันตรายนอยที่สุดตอสิ่งมีชีวิตทั้งคนและชิ้นตัวอยางพืช
ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อตายอดและตาขาง
ตายอดและตาขางเปนชิ้นสวนที่มีเนื้อเยื่อเจริญ (meristemmatic tissue) ที่มีการตื่นตัว (active) อ ยู
ตลอดเวลา เหมาะแกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะมีเปอรเซ็นต ความสําเร็จสูง มีขั้นตอนดังนี้
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. ลางเอาสารละลายออกดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครั้ง ๆ ละประมาณ 5 นาที
5. ยายตัวอยางไปวางผึ่งบนจานแกวใหแหงพอหมาด ๆ แลวทําการตัดแตงพืชตัวอยาง เพื่อทําการเพาะเลี้ยง
ตอไป
ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อชิ้นสวนของแผนใบ
ใบพืชเปนอวัยวะที่คอนขางจะบอบบางเนื่องจากประกอบดวยเนื้อเยื่อเพียงไมกี่ชั้นเซลล โอกาสที่เนื้อเยื่อจะ
ตายหรือไดรับอันตรายจากสารเคมีที่ใชฟอกฆาเชื้อมีมาก จึงมีความจําเปนที่ตองระมัดระวังเปนพิเศษ มีข้นั ตอนดังนี้
1. เลือกใบพืชที่สมบูรณ มาทําความสะอาดดวยน้ําสบู เพื่อขจัดคราบฝุนและเศษซากของแมลงที่อาจติดอยูกับ
ใบ และเปนการชวยลดแรงตึงผิวของใบดวย
2. แชใบในสารละลายคลอรอกซความเขมขน 5 % เวลาประมาณ 10 นาที โดยทําการเขยาเปนระยะ ๆ หรือ
วางบนเครื่องเขยา
3. ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว 3 ครัง้ ๆ ละ ประมาณ 5 นาที
4. ยายตัวอยางลงในจานแกว เพื่อทําการตัดแตงตัวอยาง และทิ้งไวใหแหงพอหมาด ๆ จึงยายลงเลี้ยงในอาหาร
ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อเมล็ดพืช
เมล็ดพืชเปนอวัยวะที่มีความแข็งแรงทนทานกวาสวนอื่น ๆ สามารถทนตอสารเคมีที่มีความเขมขนสูง ๆ ได
ดี จึงเปนการสะดวกในการฟอกฆาเชื้อ ประกอบกับเนื้อเยื่อตาง ๆ ที่อยูภายในเมล็ด คือ คัพภะ และใบเลี้ยง มีสภาพที่

ความปลอดเชื้อสูง จึงเหมาะแกการใชในการเริ่มตนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนื่องจากเมล็ดพืชมีความแตกตางกันมากจึงมี
เทคนิคการฟอกฆาเชื้อแตกตางกันดวยดังนี้
1. การฟอกฆาเชื้อเมล็ดที่มีลักษณะแข็ง เชน ถั่วตาง ๆ หนอไมฝรั่ง นอยหนา เปนตน มีขั้นตอนดังนี้
(1) แชเมล็ดในแอลกอฮอล ความเขมขน 95 % นานประมาณ 5 นาที เพื่อการฆาเชื้อที่ติดมากับเมล็ด และชวย
ขจัดคราบไขมันบริเวณผิวเมล็ด
(2) ถายเอาแอลกอฮอลออก ผึ่งเมล็ดไวใหแหง
(3) แชเมล็ดในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 20 % เติม tween-20 ประมาณ 0.01 % ทิ้งไวประมาณ
20 นาที
(4) ทําการลางเมล็ดดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 3 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 5 นาที
(5) ยายเมล็ดลงเลี้ยงในอาหาร
2. การฟอกฆาเชื้อเมล็ดที่มีความออนนุมหรือเมล็ดที่ยังไมแกเต็มที่ (immature seed) มีขั้นตอนดังนี้
(1) ถาเมล็ดมีเยื่อหอหุม เชน เมล็ดมะเขือเทศจะมีลักษณะคลายวุน หรือเมล็ดมะละกอที่มีผนังเมล็ดที่เปนเยื่อ
ใส ๆ และสารละลายเหลว ๆ หอหุมอยู ก็ใหทําการกําจัดออกเสียกอน เพราะสิ่งดังกลาวเหลานั้นเปนตัวยับยั้งการงอก
ของเมล็ด
(2) แชเมล็ดในสารละลายคลอรอกซ ความเขมขน 15 % เติม tween-20 ประมาณ 0.01 % ทิ้งไวประมาณ
15 นาที
(3) ทําการลางเมล็ดดวยน้ํากลั่นนึ่งฆาเชื้อ 3 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 5 นาที
(4) ยายเมล็ดลงเลี้ยงในอาหาร
ตัวอยางการฟอกฆาเชื้อเนื้อเยื่อของกิ่งไม
สวนของกิ่งไมประกอบดวยเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตที่จะใชทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได ก็คือ กลุมเนื้ อเยื่อของทอ
ลําเลียงอาหารเนื้อเยื่อแคมเบียม และเนื้อเยื่อตรงใจกลางของ ลําตน ซึ่งเนื้อเยื่อดังกลาวอยูในสวนภายในของกิ่งหรือลํา
ต น ซึ่ ง มี ส ภาพที่ ป ลอดเชื้ อ อยู แ ล ว ฉะนั้ น การฟอกฆ า เชื้ อ จึ ง ทํ า เฉพาะผิ ว นอกเท า นั้ น ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนดั ง นี้
1. นําสวนของกิ่งหรือลําตนมาลนไฟ หรือจุมแอลกอฮอลความเขมขน 95 % กอนแลวเผาไฟ ก็จะสามารถฆา
เชื้อที่ติดมากับผิวของตัวอยางได
2. ใชมีดผาและตัดแยกเอาเฉพาะเนื้อเยื่อที่ยังมีชีวิตอยูดังกลาวขางตน ลงเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงไดเลย
ตัวอยางการฟอกฆาเชื้ออับเรณู
การเพาะเลี้ยงอับเรณูมีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตพืชที่มีโครโมโซมชุดเดียว (haploid plant) จากเซลลสราง
สปอร (microspore mother cell) ที่อยูภายในอับเรณู มีขั้นตอนดังนี้
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. ลางดวยน้ํากลั่นที่นึ่งฆาเชื้อแลว 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 น้ําตาล และน้ํามะพราว สูตรอาหารสําหรับ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมมีมากมาย ตั้งแตมี องคป ระกอบของสารเคมีเพียงไมกี่ตัวไปจนถึงความสลับซับซอน
มาก บางสูตรอาจจะใชไดดีเพียงบางพืชหรือบางชนิด แตบางสูตรอาจใชไดกวางขวางครอบคลุมหลายชนิดและกลุม
สูตรที่ใช ไดแก สูตร Modified Vacin and Went (1949) และสูตร Murashige and Skoog (1962) อาหารที่ใชมีทั้ง
อาหารเหลวและอาหารวุน อาหารเหลวมักใชในระยะเริ่มตนเพื่อเพิ่มปริมาณ เนื่องจากเนื้อเยื่อทุกสวนไดรับอาหารซึ่งจะ
ทําใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและยังชวยกระจายหรือลดความเขมขนของสารที่ชิ้นสวนพืชปลอยออกมา ซึ่งถาสะสม
หรือมีในปริมาณมากก็อาจเปนพิษกับชิ้นสวนพืชนั้น แตกลวยไมบางชนิดจะเพิ่มปริมาณมาก เมื่อเริ่มเลี้ยงบนอาหารวุน
การเลี้ยงบนอาหารเหลวตองวางบนเครื่องเขยาในแนวขนานกับพื้นโลกดวยอัตราเร็ว 100 - 120 รอบ/นาที ตลอด24
ชั่วโมง เพื่อใหอาหารเหลวมีการเคลื่อนที่ เปนการถายเทอากาศและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอาหารเหลว
ประเภทของอาหาร
1. อาหารกึ่งแข็ง (semi-solid medium) เทคนิคที่ใชในยุคแรก ๆ นั้น ใชวุน (agar) เพื่อปรับสารละลาย
อาหารใหมีสภาพเปนของแข็งมากขึ้น โดยนึ่งในหมอนึ่งความดันเพื่อหลอมละลายอาหารแลวเทใสภาชนะและทิ้งให
แข็งตัวอยูในสภาพอาหารกึ่งแข็ง แตมักพบวาคุณสมบัติตาง ๆ ของสารประกอบเคมีในอาหารอาจไมไดรับสูงสุดเทากับ
อาหารเหลว (liquid medium) กระนั้นก็ตามวุนยังคงถูกนํามาใชแตจําเปนตองดัดแปลงใหเหมาะสมและตองแนใจวามี
ความบริสุทธิ์จริง ๆ ในทางปฏิบัติแนะนําใหลางดวยน้ํากลั่นบริสุทธิ์อยางนอย 3 ครั้ง รายงานวาการเจริญเติบโตของถั่ว
Pea abiesจะดีที่สุดในอาหารแข็งที่ใชวุน Difco Purified agar ขณะที่ Difco Noble agar ซึ่งผานการฟอกใสมากกวา
จะใหผลที่ไมดีเทา และการใชวุนปริมาณมากเกินไปอาจไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อได ดังนั้นความเขมขนของ
วุนที่พอเหมาะสําหรับอาหารแตละชนิดจะตองมีการทดสอบเสียกอน อยางไรก็ตาม ความเขมขนที่ใชกันแพรหลายและ
ไดผลดีเพื่อวัตถุประสงคสวนใหญ คือ 0.8 %สารสังเคราะหพวก gelatin และsilica gelไดเคยมีการใช และในปจจุบันมี
การพัฒนาสารประกอบพวก acrylamide gels เชนเดียวกับ starch co- polymersก็มีการแนะนํามาใชแทนวุน สาร
เหลานี้มีขอดีที่ไมจําเปนตองตมใหเดือดเพื่อชวยใหละลายน้ําได แตยังมีปญหาในเรื่องการปรับคา pH ในขณะที่สารพวก
ผงถาน (charcoal) ถูกเติมในอาหารหลายสูตร เพื่อชวยกระตุนการเจริญเติบโตเนื่องจากสามารถดูดซับสารพิษพวก
toxic metabolites ที่เกิดจากเนื้อเยื่อพืชที่เลี้ยงไดดี
2. อาหารเหลว (liquid medium) อาหารเหลวเปนที่นิยมใชอยางกวางขวาง เนื่องจากเนื้อเยื่อจะจมหรือ
แขวนลอยอยูบนกระดาษกรองที่จุมในอาหารเหลวตลอดเวลา ในทางปฏิบัติอาจาใช glass wool ชวยพยุงเนื้อเยื่อที่
เลี้ยงไดเชนกันเชนเดียวกับการใช fabric support (100 % polyester) ที่อิ่มตัวดวยอาหารเหลว ซึ่งจะชวยในการ
เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานเกิดไดดีขึ้น เนื้อเยื่อที่จมอยูในอาหารเหลวอาจถูกคนที่ความเร็ว 1-150
รอบตอนาที (rpm) เพื่อชวยในการหายใจ
สวนประกอบของอาหาร (media constituents)
อาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จะประกอบดวยธาตุอาหารตาง ๆ ที่พืชตองการอยางครบถวน จึงขอกลาว
สวนประกอบของอาหาร ดังตอไปนี้ น้ํา (water) ประมาณ 95 % ของอาหารเปนน้ํา ในการทํางานวิจัยควรใชน้ํากลั่น
จาก เครื่องกลั่นแกว เครื่องกลั่นควรไดรับการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และควรบรรจุน้ํากลั่นใน ขวดพลาสติก วุน
(agar) เนื้อเยื่อสวนมากจะเลี้ยงในอาหารแข็งที่มีวุน ซึ่งหนาที่ชวยพยุงเนื้อเยื่อใหตั้งอยูไดบนอาหารในกรณีที่ เลี้ยงใน
อาหารเหลวจะวางบนเครื่องเขยา หรือเลี้ยงบนสะพานกระดาษกรอง (filter paper bridge)เพื่อใหเนื้อเยื่อไดรับอากาศ
เพียงพอ วุนเปนสวนประกอบแพงที่สุดในอาหาร ผลิตจากสาหรายทะเลทําใหอาหารแข็งตัว วุนเปนพอลิแซ็กคาไรด
(polysaccharide) มีโมเลกุลใหญ วุนที่มีคุณภาพสูง เชน difcoitek Agar มีราคาแพงมากปราศจากสิ่งเจือปน ใน
หองปฏิบัติการบางแหงใชวุนประกอบอาหารแทนได วุนจาก DifcoBactoมักใชในปริมาณ 0.6 - 1.0 % เหมาะสําหรับ
การเลี้ยงแคลลัสสวนอะกาโรสเจล (agarose gel)หรือวุนสังเคราะหใชเลี้ยงเซลลเดี่ยวหรือโพรโทพลาสต วุนสังเคราะห
เหลานี้จะทําใหเกิดปญหาการฉ่ําน้ํา (vitrification) ของเนื้อเยื่อพืชผลิตภัณฑใหมของบริษัทซิกมา (Sigma) ชื่อ อะการ
เจล (Agargel) ชวยลดปญหานี้ได การใชวุนในปริมาณที่ต่ํา (0.5 %)จะทําให อาหารไมแข็งตัวไหลไปมาได โดยเฉพาะ

เมื่อมีpHต่ําจึงไมสามารถพยุงเนื้อเยื่อพืชไวได แตถาใชวุนในปริมาณที่ สูง(1.0 %)จะทําใหอาหารแข็งมากจนไมสามารถ
ใหน้ําเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชและยังทําใหพืชดูดอาหารไปใชไดยากแหลงใหธาตุคารบอน (carbon
sources) เปนสวนประกอบที่สําคัญของอาหารทุกสูตรเปนแหลงพลังงานที่จําเปนมากตอการเจริญเติบโต เนื่องจาก
เนื้อเยื่อพืชยังไมมี ีการสังเคราะหแสงในสภาพหลอดแกวหรือมีการสังเคราะหแสงในอัตราที่ต่ําเพราะไดรั บแสงนอย
และมีปริมาณของคารบอนไดออกไซดจํากัด น้ําตาลที่นิยมใช คือ ซูโครส (sucrose) ซึ่งเปนชนิดเดียวกับที่พืชสังเคราะห
ไดเองและมีความจําเปนอยางมากตอเนื้อเยื่อพืชเกือบทุกชนิด โดยปกติมักใชในปริมาณ 1 - 5 % และมีหลักฐานชี้วา
การสรางสารเมตาโบไลทบางชนิดในเนื้อเยื่อที่เลี้ยงเปนผลมาจากความเขมขนของซูโครส สําหรับน้ําตาลชนิดอื่น เชน
กลูโคส (glucose) และฟรุคโตส (fructose) มีการใชบางปริมาณที่ใชขึ้นอยูกับชนิดและอายุของพืช โดยทั่วไปพืชจะ
เจริญเติบโตดีขึ้นเมื่อไดรับปริมาณน้ําตาลเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง จากนั้นการเพิ่มปริมาณน้ําตาลมากขึ้นอีกจะลดการ
เจริญเติบโตลง น้ําตาลอาจเปลี่ยนรูปไดเมื่อถูกนึ่งฆาเชื้อนอกจากนี้น้ําตาลพอลิแซ็คคาไรดอาจเปลี่ยนเปน มอโนแซ็ดคา
ไรด เมื่อเกิดการแยกสลายดวยน้ํา (hydrolysis)เกลืออนินทรีย (inorganic salt) ธาตุอาหารมีความสําคัญในการ
เจริญเติบโตของเนื้อเยื่อรองลงมาจากน้ําตาล แยกออกไดเปนธาตุอาหารที่พืชตองการมาก และธาตุอาหารที่พืชตองการ
นอย แมวาสูตรอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในระยะแรกจะเหมาะสมตอการเลี้ยงเซลลและแคลลัส แตในระยะตอมา เชน
สูตรของ Murashige and Skoog (MS) ,Gamborg B-5 และของ Miller ไดรับการพัฒนาใหเหมาะตอการเลี้ยงสวน
ตาง ๆ ของพืชไดกวางขวางมากขึ้นทั้งยังมีผลดีอยางมากในการกระตุนการกําเนิดอวัยวะ โดยมีการกําหนดปริม าณ
เกลืออนินทรียใหเหมาะตอการเจริญของเซลลที่เลี้ยงแตละพืช และในบางกรณีเฉพาะตอแตละพันธุ โดยปกติสารละลาย
เกลืออนินทรียของMurashigeandSkoog (MS-salt solution) ถูกใชเปนสวนผสมหลักเพื่อการเจริญเติบโตของเซลลที่
เลี้ยง สาเหตุหนึ่งคือ เกลือสูตรนี้มีความเขมขนสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง NH4อิออน และ ธาตุอื่น ๆ บางชนิดมีปริมาณที่สูง
มากซึ่งจําเปนตอเนื้อเยื่อพืชเกือบทุกชนิดที่จะพัฒนา ทั้งยังพบวา NaH2PO4.2H2O ในสูตรอาหาร MSยังใหผลดีแก
เนื้อเยื่อพืชบางชนิด ธาตุอาหารรองที่ใชในสูตรอาหารโดยปกติมีการเจือปนของธาตุอื่นและให ธาตุอาหารหลัก N, P
และ Kเพิ่มเติมในปริมาณที่นอยมาก แตคุณภาพของธาตุอาหารรองเองก็มีสวนสําคัญไมนอย ในเกลือสูตร MS นั้นมี
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.) ถึงอยางวิตามินในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้น มีลักษณะที่ใชตามกันมากกวาจะมีการพิ สูจนหรือทดสอบกอนวามี
ความจํ าเป นอยา งแท จ ริง หรื อ ไม มีเ พีย ง thiamine-HClเท านั้ นที่ ดู จ ะมี ความจํ าเป น และเป น ที่ต องการในการ
เจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน (morphogenesis)ความเปนกรดและดางของอาหาร (pH of nutrient
medium) pH ที่เหมาะสมของอาหารที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอยูในชวง5.0 - 6.5 ถาต่ํามากไป ( <4.5 ) หรือสูง
มากเกินไป (>7.6) จะทําใหพืชหยุดการเจริญเติบโต ถา pH สูงกวา 6จะทําใหอาหารแข็งมาก ถา pH ต่ํากวา 5.2
อาหารวุนจะออนตัว ไมเหมาะในการพยุงเนื้อเยื่อพืช นอกจากนี้จากการศึกษาพบวาผลในการกระตุนการเจริญเติบโต
และ การเลือกกระตุนของอาหารที่ใชเลี้ยงนั้นจะขึ้นอยูกับ pH ดวย ที่มีคาสูงหรือต่ําเกินไปควรหลีกเลี่ยงเพราะจะไป
ขัดขวางความเปนประโยชนของธาตุอาหาร ตัวอยาง pH ที่เปนดาง(>7.0) หรือเปนกรดจัด (<4.0) ทําใหกรดจิบเบอ
เรลลินไมเปนประโยชนได การเติมสารประกอบ EDTA ลงในอาหารอาจมีความสําคัญในการรักษาความเปนประโยชน
ของธาตุเหล็กและธาตุโลหะอื่น ๆ เนื่องจากpHจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขณะเพาะเลี้ยงฮอรโมนพืชและสารควบคุม
การเจริญเติบโต (Hormones and growth regulators) ฮอรโมนที่สรางขึ้นในตนพืช (plant hormones) ทําหนาที่
กระตุนและมีสวนรวม ในกระบวนการตาง ๆ ที่นําไปสูก ารพัฒนาของตนที่เ ปนปกติการเจริญเติบโตตลอดจน การ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาของเซลล เนื้อเยื่อ และ secondary metabolismเปนผลมาจากฮอรโมนเหลานี้ทั้งสิ้นการเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตลงในอาหารจึงอาจไมจําเปนเสมอไปโดยเฉพาะในการเลี้ยงแคลลัส อยางไรก็ตามโดยปกติจะมี

สวนชวยในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและ/หรือการ กําเนิดอวัยวะ และมีเนื้อเยื่อพืชไมกี่ชนิดที่สรางแคลลัสไดใน
อาหารที่ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชออกซินและไซโทไคนิ นมีความสําคัญที่สุด พืช
บางชนิดสรางสารเหลานี้อยูแลวแตควรเพิ่ม เขาไปในอาหารเพื่อชวยใหก ารเจริญ ดีขึ้น บางครั้ง อาจตองใช จิบเบอ
เรลลินหรือเอทิลีนการเก็บฮอรโมนพืชมักเก็บในตูเย็นในรูปสารละลายเขมขน การนําฮอรโมนพืชไปใชอาจมีปญ หาการ
ทําละลายของฮอรโมนพืชในน้ํา 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 การแบงเซลลการสรางรากแตการเจริญของรากจะถูกยับยั้งถามีออกซินในปริมาณที่สูง
2. ไซโทไคนิน (cytokinin) ไซโทไคนินที่สังเคราะหไดในธรรมชาติ คือ ซีอะทิน (zeatin) ใชในการกระตุนการ
เจริญ เติบ โต ไซโทไคนินที่ใชกันมากคือ ไคเนทิน (kinetin) 2iP (N6-isopentenyl adenine) BAP (benzyl
aminopurine)มีหนาที่สงเสริมการแบงเซลลโดยเฉพาะถาใชรวมกับออกซิน ถาใชในความเขมขนสูงขึ้นจะชวยในสราง
รากแตยับยั้งการเจริญของราก สงเสริมการสรางยอดโดยลดผลจากการที่ตายอดขมตาขาง มีบทบาทในการเปลี่ยน
สภาพเซลลเปนอวัยวะไดและชักนําใหเกิดเปนตนไซโทไคนินทนความรอนไดดีจึงมักเติมในอาหารกอนฆาเชื้อ บทบาท
ของออกซิ น และไซโทไคนิ น ในพื ช ทั้ ง ต น และในสภาพหลอดแก ว อาจจะเหมื อ นกั น หรื อ ไม เ หมื อ นกั น ก็ ไ ด
3. จิบเบอเรลลิน (gibberellin) ฮอรโมนพืชกลุมนี้มี 60 กวาชนิด แต GA3 เปนชนิดที่ใชมากที่สุด จิบเบอ
เรลลินไมคอยใชกันมากนักในงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีบทบาทในการชักนําใหปลองยาวขึ้นหลังจากการสรางยอด
ชวยใหเนื้อเยื่อเจริญมีการเจริญเติบโตและชวยในการงอกของเมล็ด ไมควรฆาเชื้อจิบเบอเรลลินดวยหมอนึ่ง ความดัน
เพราะจิบเบอเรลลินสวนหนึ่งจะเสื่อมสลายไปเมื่อไดรับความรอน ควรทําใหปลอดเชื้อโดยใชเครื่องกรองเมมเบรนน
อจากนี้ จิ บ เบอเรลลิ น นั้ น เคยถู ก นํ า มาใช ใ นการเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช แต โ ดยทั่ ว ๆ ไป มี ผ ลป ด กั้ น การเกิ ด อวั ย ว ะ
4. แอบซาซิกแอซิค (ABA; abscisic acid) มักยับยั้งการเจริญเติบโต ในสภาพปลอดเชื้อแตในบางครั้งพบวา เอ
บีเอสงเสริมการเจริญของแคลลัส และการเกิดเปนตนใหม ควรทําใหสารนี้ปลอดเชื้อโดยใชเครื่องกรองเมมเบรน เอบีเอ
มี บ ท บา ท เ กี่ ย วกั บ ก าร สั ง เคร า ะห ไซโ ท ไคนิ น และ เ ป น ตั วต อ ต า นก า รทํ า ง าน ขอ ง จิ บเ บ อ เร ล ลิ น
5. เอทิลีน (ethylene) อวัยวะพืช แคลลัส หรือเซลลในสภาพหลอดแกวมีการผลิตเอทิลีน จึงไมควรปด
หลอดแกวแนนเกินไปเพื่อไมใหเกิดการสะสมของแกสนี้ ผลของเอทิลีนมีทั้งสงเสริม และยับยั้งการเจริญเติบโต การเลี้ยง
เนื้อเยื่อในที่มีแสงจะมีการสะสมเอทิลีนมากกวา ในที่มืด ถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดการฉ่ําน้ําของพืชไดแกสนี้ยังเปน
สาเหตุของการแกของเนื้อเยื่อพืช
สารอินทรีย (organic salt)
ก. สารอินทรียจ ากผักหรือผลไมที่สําคัญ มาก คือ น้ํามะพราว น้ําสม น้ํามะเขือเทศ สารสกัดจากยีส ต น้ํา
แอปเปล กลวยบด สารเหลานี้ไมควรใชในงานวิจัย เนื่องจากไมทราบสวนประกอบแนนอน (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. สารเหลานี้ประกอบดวย
วิตามินและกรดอะมิโน สวนสารสกัดจากยีสต (yeast extract) ซึ่งมีวิตามินบีสูงมักใชในปริมาณ0.25 - 2.00 มก/ล.อะ
ดีนิน (adenine) การใสอะดีนินในอาหารที่ใชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีประโยชนคือ ชวยในการผลิตยอดแตยังไมทราบกลไก
การทํางานแนชัดผงถาน (activated charcoal) มักใชในความเขมขน0.2 - 3.0 % ในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผงถานมี
ความสามารถในการดูดซับสารบางตัวออกจากอาหารได เนื่องจากผงถานมีชองวางที่ ละเอียดมาก มีพื้นที่ผิวในชองวาง
สูง จึงใชผงถานในการดูดซับสารพิษ เชน สารประกอบฟนอล (phenol) เอทิลีน ทําใหปริมาณสารดังกลาวในอาหาร

ลดลง เชน การดูดซับฮอรโมนหรือ สารประกอบฟนอล ซึ่งเปนพิษกับเซลล นอกจากนี้อาจใชผงถานในระยะที่เกิด ราก
เพื่อลดแสงบริเวณรากทําใหรากเจริญเติบโตไดดี ผงถานจึงสําคัญตอการสรางเปนตนใหม สารที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน
กับผงถาน คือ PVP (polyvinyl pyrolidone) ก็สามารถดูดซับสาร ฟนอลได หรือการเติม diethyl-dithiocarbonate
(DIECA) จะชวยปองกันการเกิดออกซิเดชั่น
สภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (culture condition)
ภายในหองเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชตองมีก ารใหแสงสวางตั้ง แตไมใหเ ลยหรือใหนอยกวา 100 ฟุตเทียนไปจนถึง
2,000 ฟุตเทียนโดยเฉลี่ย แลวใหความเขมแสงประมาณ 2,000 - 3,000 lux เปนเวลานาน 12 - 18 ชั่วโมงตอวัน สวน
อุณหภูมิในการเลี้ยงเนื้อเยื่อจะอยูระหวาง 22 - 29๐C
(ที่มา : หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ โดย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา )

