การพัฒนาไปเปนตนพืช จะผานการพัฒนาอยู 2 วิถีทางคือ
1. ออรแกนโนเจเนซิส (organogenesis) คือ การพัฒ นาเปนอวัยวะ ปกติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมักได
แคลลัส จากแคลลัสที่ไดถามีการสรางอวัยวะขึ้นมา เชน ราก ลําตน ใบ หรือดอก เรียกวา เกิดออรแกนโนเจเนซิส
การเกิดยอดและรากคอนขางงายกวาอวัยวะอยางอื่น ดวยเหตุผลสองประการ คือ
1. ชิ้นสวนพืชที่เอามาเลี้ยงเกิด เกิดการปลี่ยนแปลงกลับไปเปนเนื้อเยื่อเจริญใหมมีไซโทพลาสซึมเขมขน
นิวเคลียสใหญเห็นไดชัด
2. ในชิ้นส วนพื ชที่เ พาะเลี้ยงมีจุด กําเนิดของยอดและรากอยู แ ลว เชน เอาขอมาเลี้ ยงตรงข อมีต า
เพราะฉะนั้นขอจะเจริญใหยอด ถาเอาปลองมาเลี้ยงจะไดแคลลัส อวัยวะที่เกิดใหมมีเนื้อเยื่อลําเลียงติดตอกับชิ้นสวน
พืชที่เอามาเลี้ยงเซลลเริ่มตน ในการเกิดอวัยวะนั้นมีเพียงไมกี่เซลลที่เกี่ยวของ อาจเจริญมาจากเซลลเพียงเซลลเดียว
โดยที่หนึ่งเซลลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนสวนตาง ๆ เชน ราก ยอด ใบ หรือเจริญมาจากกลุมเซลลขางเคียงกัน
โดยที่กลุมเซลลเหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนสวนตาง ๆ กระบวนการเกิดอวัยวะเหลานี้เกิดไมพรอมกัน ทําให
บางครั้งไมสามารถเดาได ป ค.ศ. 1957 Skoog และ Miller แสดงใหเห็นวาอัตราสวนของออกซินและ ไซโทไคนิ
นมีความสําคัญตอการเกิดรากและยอดในแคลลัสยาสูบ คือ ถาอัตราสวนของไซโทไคนินตอออกซินต่ํากวาระดับปกติ
ของการเจริญของแคลลัสจะทําใหเกิดราก ถาอัตราสวนเหมาะสมเกิดการแบงเซลลไดแคลลัสเรื่อย ๆ ถาอัตราสวนสูง
กวาปกติทําใหเกิดยอด โดยทั่วไปการชักนําใหเกิดอวัยวะจากแคลลัส พบวา รากเกิดไดงายกวาการเกิดยอด ราก จะ
เกิดในอาหารที่มีออกซินสูงและไซโทไคนินต่ํา และการชักนําใหเกิดรากมีตองการปริมาณออกซินที่สูงกวาการใชใน
การเจริญของราก การเกิดรากและยอดมักเกิดเปนอิสระตอกัน โดยมากรากมักเกิดตรงผิวแคลลัส เรียกวาเปน เอก
โซจีนัสออริจิน (exogenous origin) นอกจากนี้ยังเปนโมโนโพลาออรแกน (monopolar organ) คือ เกิดเปนราก
หรือยอดอยางใดอยางหนึ่ง โครงสรางภายในเหมือนรากที่เกิดตามธรรมชาติ กลาวคือ มีเนื้อเยื่อเจริญและหมวกราก
อยูที่ปลาย และตรงกลางของรากเปนเนื้อเยื่อลําเลียงยอดเปนอวัยวะที่เกิดงายรองจากราก จัดวาเปนโมโนโพลา
ออรแกนเชนกันปกติการเกิดรากและยอดจะเกิดขึ้นเมื่อใชอาหารเพาะเลี้ยงตางกัน แตไมแนนอนเสมอไป ขึ้นกับ
อัตราสวนระหวางออกซินและไซโทไคนิน การเกิดยอดจากแคลลัสนั้นเกิดไดในอาหารที่มีออกซินต่ําและ ไซโทไคนิ
นสูง BAP เปนไซโทไคนินที่ใหผลดีที่สุดตัวหนึ่งในการชักนําใหเกิดยอด การชักนําใหเกิดยอดจากแคลลัสนั้นมีปจจัย
อื่น ๆ เขามาเกี่ยวของมาก ในบางกรณีเกลือความเขมขนสูงสามารถชักนําการเกิดยอดได นอกจากนี้พบวาการเพิ่ม
ความเขมขนของแอมโมเนียมเสริมการเกิด ออรแกโนเจนเนซิส และ พบวากระแสไฟฟาขนาด 1-2 ไมโครแอมแปร
กระตุนการเกิดยอดถึง 5 เทาในยาสูบ และไมเพียงมีก ารเจริญของยอดเทานั้น การเจริญของรากถูก กระตุนโดย
กระแสไฟฟาเชนกัน สวนการเกิดดอกทําไดยากจากการเพาะเลี้ยงกานชอดอกยาสูบและทําใหเปนสภาวะวันสั้น
พบวากานชอดอกนี้ออกดอกได และชอดอกตรงปลายออกงายกวาตรงโคน นอกจากชวงแสงจะเปนปจจัยชวยการ
ออกดอกแลว ยังพบวาความเยาววัย (vernalization) ชวยในการออกดอกเชนกัน เชน เก็บสวนตนของ Cichorium
intylous และ Lunaria annua ในตู เ ย็ น นาน 4 เดื อ น แล ว นํ า มาเพาะเลี้ ย งปรากฏว า มี ด อกได
2. เอ็มบริโอเจเนซิส (embryogenesis) คือ การพัฒนาเปนตนออน เอ็มบริโอเจเนซิสหรือโซมาติกเอ็มบริโอ
เจเนซิสคือ การเกิดเอ็มบริโอจากเซลลหรือเนื้อเยื่อรางกาย เปนคําตรงกันขามกับ zygotic embryogenesis ที่ได
จากการปฏิสนธิของเซลลไขในหนังสือแตล ะเลมอาจใชคําตาง ๆ แทนโซมาติกเอ็ม บริโอได เชน embryoid,
adventitious embryo, vegetative embryos, embryo-like structure และ กระบวนการที่เกิดอาจเรียกได
หลายชื่อ เชน adventitious embryogenesis, asexual embryogenesis เปนตน ซึ่งมีการพัฒนาเปนขั้นตอนตาง
ๆ ดังนี้ คือ จากเอ็มบริโอเปลี่ยนเปนรูปกลม รูปหัวใจ รูปตอรปโต และตนกลา ตามลําดับ โดยพบการเกิดเอ็มบริ

ออยดเปนครั้งแรกจากแคลลัสและเซลลแขวนลอยของแครอท โดยพบวาแคลลัสแครอทแสดงการเปลี่ยนสภาพเมื่อ
ยายจากอาหารที่มีน้ํามะพราวไปยังอาหารสังเคราะหที่มีกรดอะมิโน วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
เมื่อยายครั้งที่สองไปยังอาหารที่มีออกซินความเขม ขนต่ําจะไดตนเล็ก ๆ จํานวนมากซึ่งก็คือ เอ็มบิรออยด  เมื่อ
ศึกษาเอ็มบริออยดระหวางการเพาะเลี้ยงดวยกลองจุลทรรศนพบวาเปนไบโพลาออรแกน (bipolar organ) คือ มี
ดานหนึ่งเจริญเปนรากอีกดานเจริญเปนตน การพบครั้งแรก ๆ นี้คิดวาเปนกรณียกเวน แตจากการทดลองในเวลา
ตอมาพบวาทําใหเกิดปรากฏการณเชนนี้ได ดังเชนการทดลองเลี้ยงเซลลแขวนลอยในอาหารที่มีน้ํามะพราว พบวา
เซลลเดี่ยวกลายเปนเอ็มบิรออยดได และรูปแบบการเจริญของเอ็มบิรออยดในหลอดทดลองเหมือนกับ ไซโกติก
เอ็มบริโอ เมื่อยายเอ็มบิรออยดเหลานี้ไปยังอาหารจะไดตนสมบูรณขึ้นมา ตอมาพบวาไมเฉพาะแตเพียงน้ํามะพราว
เทานั้น สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่สังเคราะหขึ้นมาบางตัวก็ใหผลเชนกัน เชน Halperins ทําใหเกิดเอ็มบริ
ออยดไดโดยไมตองอาศัยน้ํามะพราว โดยใช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและไนโตรเจนในความเขมขนระดับ
ตาง ๆ แทนการเกิดเอ็มบริออยดไมจัดวาเปนออรแกโนเจเนซิส ทั้งนี้เพราะเอ็มบริออยดที่ไดไมมี การตอเชื่อมของ
เนื้อเยื่อลําเลียงติดกับชิ้นสวนพืชที่เอามาเลี้ยงเลย เนื่องจากเอ็มบริออยด มีจุดกําเนิดมาจากเซลลรางกาย ไมไดเกิด
จากการผสมเกสร ดังนั้นการเจริญของเอ็มบริออยด มีจุดกําเนิดมาจากเซลลรางกาย ไมไดเกิดจากการผสมเกสร
ดังนั้นการเจริญของเอ็มบริออยดจะไมมีโครงสรางที่เรียกวา true suspensor เหมือนอยางในเอ็มบริออยด เมื่อนํา
เซลลที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนเอ็มบริออยดมาสองดูดวยกลองจุลทรรศนพบวามีออรแกเนลลตาง ๆ มากมายใน ไซ
โทพลาสซึมทําใหดูทึบ มีเม็ดแปง นิวเคลียสขนาดใหญ และเห็นนิวคลีโอลัสยอมติดสีชัดเจน จากการยอมสีทําให
ทราบวามีโปรตีนและอารเอ็นเอในปริม าณสูง การเจริญ ของเอ็มบริออยดอาจถูกขัดขวางไดโดยความสมดุลของ
สารเคมีในอาหารทําใหเกิดความผิดปกติที่เรียกวา embryonal budding และ embryogenic clump ขึ้นมา
การเปลี่ยนสภาพของเอ็มบริออยดเกิดได 2 แบบ คือ
1. ทางตรง ในกรณีนี้เอ็มบริออยดเกิดขึ้นโดยตรงจากเซลลหรือเนื้อเยื่อ โดยไมผานขั้นตอนการเกิดแคลลัส
เซลลที่ใหการเจริญเปนเอ็มบริออยดเกิดขึ้น เรียกวา pre-embryonic determined cells (PEDC)ตัวอยางไดแก
สม
2. ทางอ อ ม การเกิ ด เอ็ ม บริ อ อยด แ บบนี้ ม าจากแคลลั ส แคลลั ส ที่ มี เ อ็ ม บริ อ อยด เ กิ ด ขึ้ น เรี ย กว า
embryogenically determined cells ซึ่งจะเกิดเอ็มบริออยดตอเมื่อถูกชักนําโดยปจจัยตาง ๆ เรียกเซลลที่เกิด
เอ็มบริออยดแบบนี้อีกชื่อหนึ่งวา induced embryogenically determined cells (IEDC) พบวา การเกิดเอ็มบริ
ออยดแบบนี้เซลลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกอน และหลังจากเกิดการแบงเซลลแลวก็กลับเปนเอ็มบริโอเจนนิกใหม
บางครั้งออกซินและไซโทไคนินมีผลตอการเกิดขบวนการนี้ ตัวอยางไดแก แครอท กาแฟ หนอไมฝรั่ง
การพัฒนาของเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง
1. การพัฒนาของเอ็มบริโอจากไขที่ไดรับการผสมหรือไซโกต โดยเริ่มจากไซโกต แบงตัวออกเปน 2 เซลล ที่
มีขนาดไมเทากัน เซลลที่มีขนาดเล็ก เรียกวา apical cell ซึ่งอยูทางดานบน สวนเซลลที่มีขนาดใหญกวาอยูทาง
ดานลาง เรียกวา basal cell สวนที่จะพัฒนาเปนเอ็มบริโอ ก็คือ สวนของ apical cell ซึ่งจะแบงตัวเพิ่มจํานวน
เซลล มากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีลักษณะเปนกอนกลม และเรียกระยะนี้วา ระยะ globular-shaped ตอจากนั้นก็จ ะ
เปลี่ยนเปนรูปหัวใจ จึงเรียกระยะนี้วา ระยะ heart-shaped จนสุดทายเมื่อเอ็มบริโอพัฒนาเจริญเต็มที่จะมีรูปราง
เหมือนตอรปโต จึงเรียกระยะนี้วา torpedo-shaped สวนของ basal cell จะแบงตัวทางดานขนาน (periclinal
division)เทานั้น จะไดเ ปนเซลลแถวยาว ที่เ รียกวา suspensor ซึ่ง ทําหนาที่ ชวยยึดตัวเอ็ม บริโ อใหฝง อยูใ น
mucellus และชวยดูดซึมอาหารใหแกเอ็มบริโอ เซลลที่อยูตรงรอยตอระหวางตัวเอ็มบริโอกับ suspensor เรียกวา
hypolysis cell ซึ่ง ทําหนาเปนจุดกําเนิดของราก (radicle) เมื่อเอ็ม บริโ อพัฒ นาเจริญ เต็มที่แลว สวนของ
suspensor ก็จะหมดหนาที่และ สลายตัวไป

2. การพัฒนาของเอ็มบริโอที่ไดจากเนื้อเยื่อของแคลลัส เริ่มจากเซลลบางเซลลในกอนของแคลลัสที่มีความ
ตื่นตัวมากกวาเซลลอื่น ๆ สังเกตไดจาการทดสอบดวยสียอม ซึ่งจะติด สีเขมกวาเซลลอื่น ๆ และเมื่อตัดผานเซลล
และตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน พบวา เซลลเหลานั้นมีไซโตพลาสซึมที่เขมขนและมีออรแกนเนลหนาแนน เซลล
ดังกลาวนี้จะแบงตัวเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วจนไดเปนกลุม และปูดยื่นออกมามีลักษณะคลายระยะ globularshaped ตอมาก็พัฒนาเปนระยะ heart-shaped และ torpedo-sphaped
3. การพัฒนาของเอ็มบริโอจากเซลลผิว (epidermis cell) เซลลผิวของพืชจะพบไดที่ใบ กานใบ และลําตน
ที่ยังออนอยู แตเซลลผิวที่นิยมนํามาทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนใหญ จะใชจากสวนของใบ เพราะใบมีลักษณะเปน
แผนบาง มีพื้นที่ผิวมาก มีเซลลผิวทั้งดานบน (upper epidermis) และดานลาง (lower epidermis) การพัฒนา
ของเอ็มบริโอจะเริ่มจากเซลลบางเซลลจ ากเซลลผิว มีการตื่นตัว เปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลเจริญ ซึ่งมีการแบงตัว
อยางรวดเร็ว ในขณะที่เซลลอื่น ๆ ขางเคียงไมมีการแบงตัว จนตอมาก็จะเกิดเปนลักษณะ globular-shaped และ
พัฒนาตอไปเปน heart-shaped จนในที่สุดก็เปนเอ็ม บริโอที่สมบูรณ รูปรางแบบ torpedo-shaped อนึ่งจาก
การศึกษาการพัฒนาของเอ็มบริโอจีนีซิสของแผนใบ พบวา นอกจาก เซลลชั้นผิวแลว เซลลชั้นอื่น ๆ คือ palisade
cell และ spongy cell ก็สามารถที่จะชักนําใหเกิดเอ็มบริโอจีนีซิสไดเหมือนกัน
4. การพัฒนาของเอ็มบริโอจากการเลี้ยงเซลลเดี่ยว (single cell culture) เซลลเดี่ยวอาจไดมาจากการ
ยอยเนื้อเยื่อดวยเอ็มไซม (pectinase enzyme) หรือไดจากการแยกเซลลจากแคลลัส การเพาะเลี้ยงกระทําใน
อาหารเหลวจึงเรียกวิธีการเลี้ยงเซลลแบบนี้วาการเลี้ยงเซลลแขวนลอย การพัฒนาของเอ็มบริโอเริ่มจากเซลลเดี่ยว ๆ
แบงตัวออกเปน 2, 4 เซลล และทวีคูณไปเรื่อย ๆ จนไดเปนกลุมเซลล ตอมาพัฒนาเปนกอนกลม ๆ (globularshaped) เจริญตอไปเปน heart-shaped และ torpedo-shaped ในที่สุด
ขอแตกตางระหวาง organogenesis และ embryogenesis มีดังนี้คือ
1. การเชื่อมตอระหวางยอดและราก (shoot-root connection) ในการเกิดออรแกนโนเจเนซิสนั้นการเกิด
ยอดและรากจะเปนอิสระตอกัน คือ การเกิดยอดและรากอาจจะไมติดตอกันก็ได รากอาจจะเกิดจากบริเวณหนึ่ง
สวนยอดจะเกิดอีก บริเวณหนึ่ง แมบนแคลลัสกอนเดียวกัน แตในบางครั้งอาจจะพบวา เนื้อเยื่อที่เกิดยอดและราก
อยูใกลกันอาจจะเจริญติดกันได หรือเนื้อเยื่อสวนยอดดานโคน อาจจะสามารถเกิดรากขึ้นมาจนเกิดเปนตนพืชที่
สมบูรณได สวนในเอ็มบริโอเจเนซิสสวนยอดและรากจะตองติดตอกัน เนื่องจากพัฒนามาจากเซลล ๆ เดียวกัน
2. Polarity การเกิดยอดหรือรากในแคลลัสนั้น ขึ้นอยูกบั ปจจัยภายนอกหรือสิ่งที่จะมากระตุนใหเกิดเปน
meristematic cell และ meristematic cell เหลานี้จะพัฒนาไปเปนยอดหรือรากก็ได ดังนั้นจึงเชื่อวา polarity
ของออรแกนโนเจเนซิส เสียไป หรือ ไมมี polarity สวนใน เอ็มบริโอเจเนซิสนั้นจะมี polarity ซึ่งเปนแบบ bipolar
เนื่องจากการพัฒนาจากเซลล ๆ เดียวเปนกลุมเซลลขึ้น ดานหนึ่งของกลุมเซลลเหลานี้จะพัฒนาไปเปนยอดเจริญขึ้น
ไปบนอากาศอีกดานหนึ่งพัฒนาเปนราก เจริญลงสูแนวดิ่ง เหมือนตนพืชที่เจริญทั่ว ๆ ไป
3. การเชื่อมตอระหวางทอน้ําทออาหาร (Vascular bundle connection) ทอน้ําทออาหารของยอดและ
รากในขบวนการออรแกนโนเจเนซิสอาจจะตอหรือไมตอกันก็ได แตโดยทั่ว ๆ ไป มักจะตอถึงกัน โดยจะตอผาน
เนื้อเยื่อเดิม แตในขบวนการเอ็มบริโอเจเนซิส ทอน้ําและทออาหารของยอดและรากจะเชื่อมตอกัน
การพัฒนาของแคลลัส
การพัฒนาไปเปนยอดและ/หรือรากของแคลลัส อาจจะผานขบวนการ ออรแกนโนเจเนซิส หรือ เอ็มบริโอ
เจเนซิส ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของเซลล เชน ถาหากเกาะตัวเปนกลุม การพัฒนาไปเปนตนและ/หรือรากจะ
ผานขบวนการออรแกนโนเจเนซิส ถาเปนเซลลเดี่ยว การพัฒนาไปเปนตนพืชที่สมบูรณจะผ านขบวนการเอ็มบริโอ
เจเนซิสคลายกับ เอ็มบริโอ จึงเรียกวา somatic embryogenesis

การกําหนดการพัฒนาของแคลลัส (Determination in Callus)
แคลลัสเปนกลุมเซลลที่สามารถชักนําใหเจริญเติบโตไดจากหลาย ๆ ทาง ขึ้นกับสารควบคุมการเจริญเติบโต
และสารเคมีอื่ น ๆ ที่ เ ติม ลงในอาหาร พื ช หลายชนิด โดยเฉพาะยาสู บ สามารถชั ก นํา ใหเ กิ ดแคลลั ส จากการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาของราก และ/หรือ ลําตน ขึ้นกับสัดสวนของออกซินตอไซโตไคนิน แคลลัสบางชนิดกลับไมเปน
เชนนี้เพราะไมมีการตอบสนองเชื่อกันวาการที่เซลลมีความสามารถแรกเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปไดเปนสิ่งจําเปน
อั น ดั บ แรก และอาจต อ งมี ก ารจั ด สภาพเพาะเลี้ ย งที่ เ หมาะสมเพื่ อ ชั ก นํ า ให เ กิ ด แคลลั ส จากนั้ น เซลล จ ะมี
ความสามารถ (competent) ที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหรือกําเนิดพัฒนาการอื่น ๆ กลาวไดวาเซลลมีความพรอม
และมีการกําหนดพัฒนาแลว กระบวนการทั้งสองนี้จําแนกไดจากเซลลที่มีขั้นตอนการพัฒนาอยางใหมเกิดขึ้น แต
ไม ใ ชแ ปลกแยกออกมาจากขั้น ตอนการพัฒ นาเดิ ม ที่ เ ป น อยู แคลลั ส ของพื ช บางชนิด การเปลี่ ยนแปลงของ
กระบวนการเหลานี้สามารถชักนําและทดสอบได ตัวอยางเชน แคลลัสของถั่วอัลฟลฟา(Medicago sative) มีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และยังคงสภาพเปนแคลลัสตอไปเมื่อเลี้ยงในอาหารที่เติม 2,4-D และไคเนตินแตเมื่อยาย
ไปไวในอาหารที่ปราศจากสารกระตุนการเจริญเติบโตแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงและกําเนิดเปนรากหรือลําตน ทั้งนี้
ขึ้นกับสัดสวนของออกซินและไซโตไคนินที่ไดรับมากอน ถาไดรับสัดสวนที่มีคาสูง (ออกซิน > ไซโตไคนิน) มักเกิด
เปนยอด แตถามีคาต่ํา (ออกซิน < ไซโตไคนิน) มักเกิดเปนราก การทํา pre-tretmentโดยการเลี้ยงในอาหารชักนํา
การเกิดแคลลัส (induction medium) เปนเวลา 3 - 4 วัน กอนยายไปไวในอาหารที่ปราศจาก สารควบคุมการ
เจริญเติบโตตองใชระยะเวลาที่พอเหมาะ เพราะถานานเกินไปจะไปยับยั้งไมใหมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อกําเนิด
อวัยวะ การตอบสนองมากที่สุดพบในกรณีใชชิ้นสวนแคลลัสขนาดใหญ (ประมาณ 200 - 800 mm)อยางไรก็ตาม
การชักนําการเกิดแคลลัสเองเกิดขึ้นมากในชิ้นสวนขนาดใหญที่มีนํามาเลีย้ งซึ่งตอมาจะถูกแยกและเลี้ยงในจานหรือ
ขวดแยกกันเพื่อตรวจสอบความสามารถในการกําเนิดเปนอวัยวะ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะทราบแตเพียงผลสุดทาย
ของตอบสนอง วาตองใชแคลลัสที่ควรมีจํานวนเซลลไมต่ํากวา 12 เซลล (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 105 mmเปนอยาง
นอย) การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา
1. แคลลั ส มี ค วามสามารถ (competent) ตอบสองต อ การชั ก นํ า ของออกซิ น และ ไซโตไคนิ น
2. มีการชักนําเกิดเปนอวัยวะ ซึ่งชี้วาเซลลมีการกําหนดพัฒนาเกิดขึ้นขณะทํา pre-treatment กอนที่จะ
สรางอวัยวะนั้นๆ และตองการสภาพเพาะเลี้ยงที่แตกตางกันไป
3. ความสามารถในการตอบสนองของเซลล ขึ้นกับขนาดของแคลลัส ที่มีจํานวนเซลลที่เหมาะสมดังนั้น
แคลลัสนั้นมีลักษณะที่ไมมีการกําหนดพัฒนา และสามารถพัฒนาไปเปนราก ลําตน หรือพืชทั้งตนได ขณะเดียวกันก็
มีแคลลัสบางชนิดที่มัการกําหนดพัฒนาไวแลววาจะมี การสรางเปนสวนตาง ๆ ของพื ชที่สมบูรณครบถวนไดดวย
เชนกันแคลลัสในกรณีที่มีการกําหนดพัฒนา (Callus as Determined Cells) แมวาการกําหนดพัฒนาของเซลล
เปนสิ่งจําเปนในการกําเนิดเปนโครงสรางตาง ๆ ก็ตาม การทดลองโดยใชแคลลัสชี้วาการกําหนดพัฒนาเกิดขึ้นไดใน
เซลลที่ยังไมมีการพัฒนาเปนอวัยวะ ในรากปม (crown gall) ซึ่งเซลลจะอยูเปนกลุมคลายแคลลัส และไมมีการ
พัฒนาเปนอยางอื่น หรือในกรณีเกิดสภาพเปนกระบวนการที่แคลลัสซึ่งปกติตองการ สารควบคุมการเจริญเติบโต
บางอยางที่จําเพาะกลับไมตองการสารดังกลาว หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนอิสระตอสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ไดรับ
จากภายนอก จึงสามารถเจริญเติบโตตอไปไดแมจะไมไดรับสารเหลานั้นก็ตาม ลักษณะดังกลาวเทาที่พบคือ ในกรณี
ออกซินและไซโตไคนิน สําหรับสารอื่น ๆ โดยปกติไมจําเปนตองเติมลงไปในอาหารเพาะเลี้ยงแมในบางกรณีอาจ
จําเปนตองเติมลงไปเพื่อยับยัง้ การเกิดอวัยวะ หรือไปกระตุนการเจริญเติบโตของคัพภะเซลลที่ไมตองการสารควบคุม
การเจริญเติบโตดังกลาวสามารถชักนําใหเกิดได แตความตองการเฉพาะเซลลที่ไดจากลูกผสมที่มีการสรางรากปมจะ
เจริญเติบโตในอาหารที่ไมตองเติมสารควบคุม การเจริญเติบโต จึงกลาวไดวามีความสามารถเกิดรากปมไดเอง
แคลลัสที่สามารถสังเคราะหออกซินและไซโตไคนินไดเองพบไดในพืชหลายชนิดการกําหนดพัฒนาของแคลลัสเพื่อ
กําเนิดคัพภะ(Determination in Callus : Embryogenesis) การสรางคัพภะจากเซลลรางขณะเพาะเลี้ยง

(somatic embryo หรือนิยมเรียกวา embryoids เพื่อใหตางจากzygotic embryos ที่เกิดจากการปฏิสนธิของ
เซลลเพศ) เกิดขึ้นไดในแคลลัสบางชนิดเทานั้นกลาวคือ เฉพาะแคลลัสและบางเซลลเทานั้นที่มีความสามารถสราง
คัพภะโดยไมตองผานกระบวนการสรางเซลลเพศมารวมกันตามปกติ การกํา เนิดคัพภะในกรณีนี้เกิดโดยตรงจาก
เซลล ที่ มี ค วามพร อ มซึ่ ง เรี ย กว า pre-embryonic determined cells(PEDC)เมื่ อ เซลล เ หล า นี้ เ กิ ด
dedifferentiation และเพิ่ ม จํานวนเปนแคลลัส ก อนที่จ ะมีส ภาพเปน PEDC เรียกเซลล เ หลา นี้วา induced
embryogenic determined cell (IEDC) สมมติฐานที่เกี่ยวของคือ PEDCนั้นมีความสามารถในการเกิดคัพภะและ
ตองการสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อการกําหนดพัฒนาไปเปนเซลลคัพภะ ขณะที่ IEDC นั้นตองการชักนําใหมี
ความสามารถเสียกอนที่จะเริ่มมีการกําหนดพัฒนาเปนเซลลคัพภะ เซลล PEDC นั้นรวมไปถึงแคลลัสที่สามารถสราง
คัพภะไดโดยตรง เชนกรณีของ epidermis cells ของ Ranunculus celeratus และ nucellar cells ของผลสม
(citrus) ซึ่งสามารถสรางคัพภะไดโดยไมตองใชเพศ ขอสังเกตที่พบเสมอคือ แคลลัสที่มีสภาพเปนเซลลคัพภะนั้นแรก
สุดตองไดรับออกซินสังเคราะห 2,4-D จากนั้นจึงยายไปไวในอาหารที่ปราศจาก 2,4-D จะชักนําใหเกิดคัพภะได
แคลลัสดังกลาวเชื่อวาเปน IEDC และการไดรับ 2,4-D ทําใหเกิดความสามารถพัฒนาเปนคัพภะเมื่อยายสูงอาหารที่
แตกตางไปจากเดิม แคลลัสที่เลี้ยงจาใบถั่วอัฟฟลฟา (Medicago sp.) และ Convolvulus sp. พบวาความสามารถ
ในการกําเนิด คัพภะ ถูกชักนําในอาหารชนิดหนึ่ง และการกําเนิดอวัยวะ จะเกิดขึ้นในอาหารอีกชนิดหนึ่ง
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อ
1. ปจจัยทางดานเคมี ธาตุอาหาร พืชแตละชนิดหรือแตละอวัยวะตองการอาหารที่แตกตางกันทั้งชนิดและ
ปริม าณ ฉะนั้นจึงมีความจําเปนในการเลือกสูตรอาหารใหเหมาะสมกับ พืชที่จ ะทําการเพาะเลี้ยง ซึ่ง ผูคิดคนไว
มากมายหลายสูตร ตอไปนี้จะขอกลาวถึงธาตุอาหารบางตัวที่มีบทบาทอยางสําคัญใน การชักนําใหเกิดเอ็มบริโอเจเน
ซิสเพื่อเปนแนวทางในการปรับใชควบคูไปกับการเลือกสูตรอาหาร
- ธาตุโพแทสเซียม (K) ชวยสงเสริมใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส
- การลดปริมาณของไนโตรเจน(N)ใหต่ํากวาระดับปกติในสูตรอาหารชวยสงเสริมใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิสดี
ขึ้น
- น้ํามะพราวสงเสริมการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส
- น้ําตาลแซคคาโรส (saccharose) ที่ระดับความเขมขน 2 - 3 % ชวยสงเสริมใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส
- ธาตุแคลเซียม (Ca) ในปริมาณสูง จะยับยั้งการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส สารควบคุมการเจริญเติบโต(plant
growth regulators) ซึ่ง มีทั้ ง ส ง เสริม และยั บ ยั้ ง ในการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่อ พืชส วนควบคุ ม การเจริ ญ เติบ โตมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพือ่ เปนแนวทางในการเลือกใชที่มีผลตอการชักนําใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส
- 2,4-D มีความสําคัญในการชักนําใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส
- จิบเบอเรลลิค แอซิด ยับยั้งการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส
- 7 aza-indole เปนสารที่ยับยั้งการสังเคราะหออกซิน จึงมีผลในดานยับยั้งตอเอ็มบริโอเจเนซิส
- เอททีลีน ยับยั้งการเกาะกลุมของเซลลในระยะเริ่มแรก
- BAP, IAA, IBA และไคนีติน ยับยั้งเอ็มบริโอเจเนซิส
- เซอิติน และ ALAR (succinic acid 2,7-methyl-hydrazide) สงเสริมการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส
2. ปจจัยทางดานพืช ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic factor) การเจริญและพัฒนาไปเปนและ/หรือ
ราก ของพืชแตละชนิดจะมีความสามารถเจริญและพัฒนาไดไมเหมือนกัน พืชบางชนิดสามารถเจริญและพัฒนาไป
เปนตนและ/หรือรากไดงาย บางชนิดก็ยาก แมวาไดเลี้ยงบนหรือในอาหารที่เหมาะสมแลวก็ตาม พืชบางชนิดการ
เจริญและพัฒนาไปเปนตนและ/หรือราก โดยผานขบวนออรแกนโนเจเนซิสบางชนิดก็ผานขบวนการ เอ็มบริโอเจเน
ซิส เชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของยาสูบจะพัฒนาเปนตนยาสูบที่สมบูรณไดโดยการพัฒนาผานออรแกนโนเจเนซิสใน
ขณะที่แครอทจะผาน เอ็มบริโอเจเนซิส สวนเนื้อเยื่อ รังไข และอับละอองเกสรพัฒนาผานขบวนการ เอ็มบริโอเจเน

ซิส มากกวาขบวนการ ออรแกนโนเจเนซิสฮอรโมน (Hormones) ที่มีอยูภายในพืช มีบทบาทอยางมากกับขบวนการ
เกิด การเกิดลักษณะรูปราง จากทฤษฎีของโฮบ ไดมีผูพยายามพิสูจนวา การเกิดลักษณะรูปราง ควบคุมดวยชนิด
และระดับของฮอรโมน ดังนั้นภายในเนื้อเยื่อพืชที่นํามาเลี้ยงจึงมีฮอรโมนบางชนิดสงเสริมการเกิด การเกิดลักษณะ
รูปราง และมีฮอรโมนอีกบางชนิดที่ยับยั้งการเกิดขบวนการนี้ นอกจากนี้พบวาชนิด (kinds) และระดับ (levels)
ของฮอรโมนภายในชิ้นสวนของพืชจะแตกตางกันไปดังนี้
ก. ชนิดของพืช ภายในเนื้อเยื่อพืชแตละชนิดจะมีปริมาณฮอรโมนชนิดแตกตางกันออกไป เชน พืชบางชนิด
อาจจะมีออกซินในปริมาณที่สูง เมื่อนําเนื้อเยื่อของพืชชนิดนี้ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อก็สามารถพัฒนาไปเปนแคลลัสและราก
ได ดีพื ช บางชนิ ดอาจจะมี ไซโตไคนิ น เนื้ อเยื่ อของพื ชชนิด นี้ เ มื่ อนํ า ไปเลี้ ย งจะพั ฒ นาไปเปน หน อ ได ดี เปน ต น
ข. ชนิดของเนื้อเยื่อ ในพืชชนิดเดียวกันหรือตนเดียวกัน ปริมาณฮอรโมนในแตล ะสวนของตนพืชจะไม
เหมือนกัน เชน สวนปลายยอดจะมีออกซินปริมาณสูงกวาสวนตน ในรังไขก็มีปริมาณออกซินคอนขางสูงสวนในเมล็ด
นอกจากจะมีออกซินคอนขางสูงแลว ปริมาณของ จิบเบอริลลินดยังสูงดวย เปนตน ฮอรโมนของพืชในพืชแตละชนิด
มีความแตกตางกัน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาของเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อพืชชนิดเดียวกันแตตางกันที่ชิ้นสวนเชน ยอด ใบ
ราก ก็จะมีฮอรโมนที่อยู ภายในแตกตางกัน สภาพของเนื้อเยื่อ เชน เนื้อเยื่อที่กําลังเจริญเติบโตกับเนื้อเยื่อที่มีการพัก
ตัวจะมีสารควบคุมการเจริญเติบโตที่แตกตางกันซึ่งสงผลตอการพัฒนาของเนื้อเยื่อพืชหลัง จากนํามาเพาะเลี้ยง
สภาพของเนื้อเยื่อ เนื่องจากเนื้อเยื่อพืชมีการเจริญและพัฒนาอยูเสมอ ดังนั้นชนิดและระดับของฮอรโมนที่มีอยูใน
เนื้อเยื่อจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเนื้อเยื่อในระยะนั้น ๆ เปนที่เชื่อกันวาการเปลี่ยนแปลงชนิดและระดับ
ของฮอรโมนภายในเนื้อเยื่อ เปนสาเหตุใหเนื้อเยื่อ มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ จึงทําใหการเปลี่ยนชนิดและระดับ
ฮอรโมนกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเกิดควบคูกันไปเสมอ เชน หัวลิลี่ (lily) และซอมกลิ่นฝรั่ง (gladiolus) ขณะที่
เก็บเกี่ยวมาใหมจะมีสารยับยั้งการเจริญเติบโต (Inhibitor) เชน abscissic acid (ABA) ในปริมาณคอนขางสูง ดังนั้น
ถานําเนื้อเยื่อในระยะนี้มาเลี้ยงจะไมคอยประสบความสําเร็จในการเกิดหัวยอย (bulblets หรือ cormels) แตถานํา
หัวลิลี่หรือซอนกลิ่นฝรั่งนี้เก็บไวสักระยะหนึ่ง ปริมาณ ABA ก็จะลดลง ขณะที่จิบเบอริลลิเพิ่มขึ้นเมื่อนําหัวระยะนี้ไป
เลี้ยงโอกาสที่จะประสพความสําเร็จในการเกิดหัวยอยก็มีสูงขึ้น
3. ปจจัยทางดานกายภาพ
แสง (light) แสงที่ใหกับพืชเปนปจจัยที่สําคัญ พืชที่เจริญในแปลงปลูกกับที่เจริญในหลอดทดลองจะมีความ
ตองการแสงที่แตกตางกัน พืชที่เจริญในหลอดทดลองยังไมมีการสังเคราะหแสงเนื่องจากไดรับคารโบไฮเดรตจาก
น้ําตาล อยางไรก็ตามแสงยังมีความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืชในหลอดทดลองเชน ชวยในการสรางราก
การสรางตนใหมจากแคลลัสเปนตนและตนพืชที่อยูในชวงยายออกจากหลอดทดลองจําเปนตองมีการสังเคราะหแสง
เพื่อเตรียมพรอมออกสูภายนอกหลอดทดลอง แตถาความเขมแสงมากเกินไปอาจทําใหพืชตายได ลักษณะของแสงที่
เกี่ยวของไดแก ความเขมแสง (light intensity) ชวงแสง (photoperiod) และคุณภาพของแสง (light quality)
ก. ความเขมแสง (light intensity) มีร ายงานความเขมแสงที่มีผลตอ การเจริญเติบโตของพืชในสภาพ
หลอดแกวมากกวาทางดานชวงแสง ถาหากพืชในสภาพหลอดแกวไดรับความเขมแสงสูงเทาในแปลงปลูกพืชอาจเปน
อันตรายได เนื่องจากทําใหพืชไดรับอุณหภูมิสูงไปดวย ควรเลี้ยงภายใตสภาพแสงประมาณ 1,000-4,000 ลัก ซ
(lux)( 1 ฟุตกําลังเทียน = 10.75 ลักซ) การที่พืชตองการความเขมแสงต่ํา สันนิษฐานวาการสังเคราะหแสงในสภาพ
หลอดแกวถูกจํากัดดวยปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ต่ํา ในหนอไมฝรั่ง เยอบีราและสับปะรด ความเขมแสงที่
เหมาะสมในระยะเพิ่มจํานวนคือ 1,000 ลักซ สวนในระยะที่ตองการใหตนพืชเจริญเตรียมออกรากตองการความเขม
แสงคือ 1,000-3,000 ลักซ โดยใหแสง 16 ชั่วโมงตอวันการใหแสงที่มีความเขมในระดับนี้จะมีเปอรเซ็นตการรอด
ตายสูงเมื่อยายปลูกลงดิน
ข.ระยะเวลาในการใหแสง (light duration) ไมคอยมีนักวิจัยทดลองดานชวงแสง กับการเจริญของเนื้อเยื่อ
ในสภาพหลอดแกวมากนัก โดยทั่วไปมักเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหไดรับ แสง 14-16 ชั่วโมง บางครั้งไดรับตลอด 24

ชั่วโมงหรือเลี้ยงในที่มืดเชน การเลี้ยงแคลลัส การเพาะเมล็ดกลวยไมโดยหลักการแลวชวงแสงที่เหมาะสมควรเปน
ชวงแสงที่พืชนั้นเจริญอยูในธรรมชาติ ชวงแสงมีอิทธิพลตอการพัฒนาของเนื้อเยื่อ ในการเจริญเปนรากและยอดของ
เนื้อเยื่อแคลลัสยาสูบและเนื้อเยื่อสวนปลายยอดของหนอไมฝรั่ง ชวงแสงที่เหมาะสมคือ 16 ชม.ตอวัน โดยใชความ
เขมแสง 1,000 ลักซ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกะหล่ําเพื่อใหสรางยอดจะใชความเขมแสง 4,000 ลักซ โดยรับชวงแสง
9 ชม.ตอวัน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลําตนขององุนพันธุที่เปนวันสั้นจะเกิดรากเมื่อไดรับวันสั้นแตถาเพาะเลี้ยงองุนวัน
ยาวจะออกรากเมื่อพืชไดรับวันยาวอยางไรก็ตามระยะเวลาในการใหแสงกับความเขมของแสงจะมีความสัมพันธกัน
เชน ถาใหแสงที่มีความเขมสูงอาจจะใชระยะเวลาในการใหแสงนอยลง เปนตน
ค.คุณภาพของแสง (light quality) จากการทดลองพบวาแสงสีแดง (red light) และแสงสีน้ําเงิน (blue
light) เปนตนกระตุนใหเกิดยอดของพืชหลายชนิด เชน ในการเลี้ยงสวนใบของพิทูเนีย เนื้อเยื่อจะเกิดยอดเปน
ปริมาณมากเมื่อไดรับแสงสีแดงและเนื้อเยื่อจะเกิดยอดนอย เมื่อไดรับแสงชนิดไหนหลังสุด ก็จะมีผลตามแสงชนิดนั้น
ตัวอยางตอไปนี้
เนื้อเยื่อที่ไดรับ Red light จะเกิดยอดปริมาณมาก
เนื้อเยื่อที่ไดรับ F-Red light จะเกิดยอดนอย
เนื้อเยื่อที่ไดรับ Red…….F-Red light จะเกิดยอดนอย
เนื้อเยื่อที่ไดรับ F-Red light ……..Red light จะเกิดยอดมาก
จากผลอันนี้จึงไดมีสมมุติฐานวา การเกิดลักษณะรูปราง ถูกควบคุมดวยระบบ phytochrome จึงทําใหนิยมใช
หลอดฟลู อ อเรสเซนต (fluorescent lamp) เหมาะที่ จ ะใช ในการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ หลอดไฟที่ใ ห แ สง
อัลตราไวโอเลต จะยับยั้งการสรางยอด การใชแสงสีแดงจะ ดีกวาสีน้ําเงินในการกระตุนการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ
ยาสูบ แสงสีแดง (660 nm.) ยังทําใหเกิดการสรางราก มีรายงานวาแสงสีขาวและสีน้ําเงินจะทําใหการเจริญของ
แคลลัสดีกวาแสงสีเขียวและสีแดงหรือเมื่อเพาะเลี้ยงในที่มืดโดยทั่วไปแสงสีแดงและอินฟราเรดจะกระตุนการเกิด
ยอด มีเพียงบางรายงานที่พบวาแสงสีแดงยับยั้งการเกิดยอดในมอส(Pohlia nutans) การสรางตายอดตองการแสง
ทั้งแสงสีแดงและสีน้ําเงินโดยถาไดรับแสงสีแดง 11 ชั่วโมงตามดวยสีน้ําเงิน 6 ชั่วโมงทุกวันจะทําใหเกิดตายอด
จํานวนสูงสุด แตถาใหแสงชนิดเดียวจะไมชวยในการสรางยอด จากตัวอยางแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเยื่อเปนอวัยวะสวนตาง ๆ ของพืชตองการคุณภาพแสง ความเขม แสง และชวงแสงที่เ หมาะสม อุณหภูมิ
(temperature) อุณหภูมิที่ใชมักคงที่ประมาณ 24-26 ๐ซในการทดลองอาจเลี้ยงในหองควบคุมอุณหภูมิ 17 ๐ซ
หรือสูงถึง 30 ๐ซ อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช มักต่ํากวาในธรรมชาติจึงควรเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่ต่ํากวาธรรมชาติ อุณหภูมิที่ต่ํามากเกินไปเชนเย็นจัดถึง 4 ๐ซ ทําใหพืชหยุดการเจริญเติบโต บางครั้งพืชตองการ
อุณหภูมิต่ําสลับการอุณหภูมิสูง เชน การสรางรากของทานตะวันจะดีขนึ้ ถาเพาะเลี้ยงใหไดรับอุณหภูมิกลางวัน 26
๐ซ กลางคืน 15 ๐ซ การเลี้ยงแคลลัสของพืชบางชนิดใหผลเชนเดียวกัน อุณหภูมิทําใหพืชเกิดการพนระยะการพัก
ตัว (break dormancy) ใน gladiolushortulans หัวหรือตนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะพัฒนาเปนตนพื ชที่
ปลูกลงดินไดตองเลี้ยงที่อุณหภูมิ 2 ๐ซ นาน 4-6 สัปดาหกอนการยายลงดินเชนเดียวกับลิลี่ตนจะพักตัวจึงตองทําให
พนระยะการพักตัวโดยเลี้ยงที่ในที่มืดอุณหภูมิ 5 ๐ซ นาน 4 สัปดาหกอนยายปลูก ความชื้น (humidity) เนื่องจาก
ความชื้นในหลอดแกวคอนขางสูง ถาความชื้นในหองเพาะเลี้ยงต่ํา ก็จะเกิดการสูญเสียน้ําภายในหลอดสงผลทําให
อาหารแหงเร็ว แตถาความชื้นในหองเพาะเลี้ยงสูงเกิดไปก็จะเอื้ออํานวยใหเชื้อจุลินทรียเจริญ ไดดีเกิดการปนเปอน
ของเชื้อจุลินทรียไดงาย และในบางครั้งถาความชื้นภายในหลอดทดลองสูงมากจะทําใหพชื เกิดอาการฉ่ําน้ําออกซิเจน
(oxygen) เปนปจจัยที่มีความสําคัญ การเลี้ยงบนอาหารเหลวอาจใชวิธีเพาะเลี้ยงบนสะพานกระดาษ หรือ วางบน
เครื่องเขยาคารบอนไดออกไซด (CO2) แมวาจะเปนแหลงพลังงานของพืชซึ่งเกิดการสังเคราะห แสงแตถาเกิดการ
สะสมมากเกินไปก็จะเปนอันตราย

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่เติมลงในอาหารเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากที่จะกระตุนให
พืชเกิดการเจริญของเนื้อเยื่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่เติมจากภายนอกจะตองเกิดการสมดุลยกับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตที่มีอยูภายในเนื้อเยื่อพืชจึงจะกระตุนใหเนื้อเยื่อพืชเกิดการเจริญไปในทิศทางที่ตองการ
จําเปนตองมีการทดลองเพื่อหา จุดสมดุลย ซึ่งพอจะแยกบทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตแตละชนิดไดดังนี้
คือ
ก. ออกซิน บทบาทที่มีตอเนื้อเยื่อที่เลี้ยง ไดแก
- สงเสริมใหเนื้อเยื่อที่นํามาเลี้ยงเกิดแคลลัส เพื่อประโยชนในการที่จะนําแคลลัส นี้ไปชักนําใหเปนตน พืช
ตอไป
- กระตุนใหตนออนที่ไดจากการเลี้ยงเนื้อเยื่อเกิดราก
ข. ไซโตไคนิน บทบาทที่มีตอการเนื้อเยื่อที่เลี้ยง ไดแก
- สงเสริมการเจริญเติบโตของใบ
- ยับยั้งการเจริญเติบโตของราก
- เรงใหชิ้นสวนของพืชเกิดหนอเปนจํานวนมากบทบาทของออกซินและไซโตไคนินรวมกัน มีผลในการเลี้ยง
เนื้อเยื่อถาหากเติม ออกซินและไซโตไคนินรวมกันจะมีผลทําใหการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อดีกวาการใชออกซินหรือ
ไซโตไคนินอยางใดอยางหนึ่งแตเพียงอยางเดียว
ค. สารกลุมอื่น ๆ เชน จิบเบอริลลิน พบวา ในการเลี้ยงเนื้อเยื่อถาหากในอาหารมี GA เปนปริมาณมากจะ
ไปยับยั้งการเกิด การเกิดลักษณะรูปราง แตในพืชบางชนิด เชน มันฝรั่ง GA มีความสําคัญมากในการที่ใหเนื้อเยื่อมัน
ฝรั่งเกิดเปนหนอ สวนพวก ABA จะไปยับยั้งการเกิดตนและ/ หรือราก จะไปยับยั้งการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิสในแค
รอทและยับยั้งการงอกของสปอรเฟรน สําหรับสารพวกอนุพันธเพียวรีน (purine derivative) เชน adenine หรือ
guanine จะมีผลคลาย ๆ กับสารในกลุมไซโตไคนิน คือ ชวยในการกระตุนใหเกิดหนอ
4. ปจจัยอื่น ไดแก
- ขนาดของชิ้นสวนที่นํามาเลี้ยง (size of explant) ขนาดของชิ้นสวนมีความสําคัญตอการประสพ
ความสําเร็จในการเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือการเกิด การเกิดลักษณะรูปรางมาก การใชชิ้นสวนขนาดใหญจะมีโอกาสประสพ
ความสําเร็จมากกวาการใชชิ้นสวนขนาดเล็ก
- สภาพของการเลี้ยงเนื้อเยื่อ (culture condition) หมายถึงสภาพภายในภาชนะที่เลี้ยงเนื้อเยื่อ เชน
สภาพของอาหารเปนอาหารแข็งหรืออาหารเหลว เนื้อเยื่อบางชนิดจะเกิด การเกิดลักษณะรูปราง ไดบนอาหารกึ่ง
แข็งหรืออาหารวุนแตจะไมเกิด การเกิดลักษณะรูปราง ในอาหารเหลว เชน กลวยไม แตเนื้อเยื่อบางชนิดสามารถ
เกิด การเกิดลักษณะรูปรางไดทั้งบนอาหารกึ่งแข็ง และในอาหารเหลว หรือถาปริมาณออกซิเจนภายนภาชนะที่ใช
เลี้ยงมาก คารบอนไดออกไซดนอยเนื้อเยื่อจะเจริญเปนราก แตถาปริมาณออกซินนอย คารบอนไดออกไซดมาก
เนื้อเยื่อจะเจริญเปนยอด
- การเปลี่ยนอาหาร (subculture) การยายเนื้อเยื่อจากอาหารเกาไปยังอาหารใหมหลาย ๆ ครั้ง จะมีผลทํา
ใหการเกิด การเกิดลักษณะรูปราง ลดลง ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาเกิด การเปลี่ยนแปลงชุดโครโมโซมขึ้น ซึ่งสาเหตุที่
แทจริงยังไมทราบแนชัด
- สวนประกอบอาหารอื่น ๆ (medium component) นอกเหนือจากสารควบคุม- การเจริญเติบโตของ
พืช อาหารบางชนิดจะมีผลตอการเกิดลักษณะรูปราง เชน ถามีฟอสเฟตในอาหารเปนปริมาณสูงจะเกิดยอดไดดีกวา
ที่มีฟอสเฟตในปริมาณต่ํา ถาใหไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียม (NH4+) ในปริมาณมาก เนื้อเยื่อจะเกิดเอ็มบริโอ
เจเนซิสมากกวาการเกิดออรแกนโนเจนเนซิสนอกจากนี้ยังพบวาปริมาณน้ําตาลก็เปนตัวควบคุมการเกิดลักษณะ
รูปรางเหมือนกันเชน ถาในอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อออยมีน้ําตาล 2 % จะชวยใหเนื้อเยื่อออยเกิดยอด ถา 3 % จะยับยั้ง

การเกิดยอด สวนในการเลี้ยงลิลลี่พบวา น้ําตาล 2 % จะทําใหเกิดทอน้ํา ในกอนแคลลัส และ 4 % จะทําใหเกิดทอ
อาหาร สวนน้ําตาล 3 % จะชักนําใหเกิดทั้งทอน้ําและทออาหาร
(ที่มา : หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการขยายพันธุ โดย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี
สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา )

