
 

การพัฒนาไปเปนตนพืช จะผานการพัฒนาอยู 2 วิถีทางคือ   
  1. ออรแกนโนเจเนซิส (organogenesis) คือ การพัฒนาเปนอวัยวะ ปกติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือมักได
แคลลัส จากแคลลัสที่ไดถามีการสรางอวัยวะข้ึนมา เชน ราก ลําตน ใบ หรือดอก เรียกวา เกิดออรแกนโนเจเนซิส 
การเกิดยอดและรากคอนขางงายกวาอวัยวะอยางอื่น ดวยเหตุผลสองประการ คือ    
     1. ช้ินสวนพืชที่เอามาเลี้ยงเกิด เกิดการปลี่ยนแปลงกลับไปเปนเน้ือเย่ือเจริญใหมมีไซโทพลาสซึมเขมขน 
นิวเคลียสใหญเห็นไดชัด    
    2. ในช้ินสวนพืชที่เพาะเลี้ยงมีจุดกําเนิดของยอดและรากอยูแลว เชน เอาขอมาเลี้ยงตรงขอมีตา 
เพราะฉะน้ันขอจะเจริญใหยอด ถาเอาปลองมาเลี้ยงจะไดแคลลัส อวัยวะที่เกิดใหมมีเน้ือเย่ือลําเลียงติดตอกับช้ินสวน
พืชที่เอามาเลี้ยงเซลลเริ่มตน ในการเกิดอวัยวะน้ันมีเพียงไมกี่เซลลที่เกี่ยวของ อาจเจริญมาจากเซลลเพียงเซลลเดียว 
โดยที่หน่ึงเซลลน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนสวนตาง ๆ เชน ราก ยอด ใบ หรือเจริญมาจากกลุมเซลลขางเคียงกัน 
โดยที่กลุมเซลลเหลาน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนสวนตาง ๆ กระบวนการเกิดอวัยวะเหลาน้ีเกิดไมพรอมกัน ทําให
บางครั้งไมสามารถเดาได ป ค.ศ. 1957 Skoog และ Miller แสดงใหเห็นวาอัตราสวนของออกซินและ ไซโทไคนิ
นมีความสําคัญตอการเกิดรากและยอดในแคลลัสยาสูบ คือ ถาอัตราสวนของไซโทไคนินตอออกซินตํ่ากวาระดับปกติ
ของการเจริญของแคลลัสจะทําใหเกิดราก ถาอัตราสวนเหมาะสมเกิดการแบงเซลลไดแคลลัสเรื่อย ๆ  ถาอัตราสวนสูง
กวาปกติทําใหเกิดยอด โดยทั่วไปการชักนําใหเกิดอวัยวะจากแคลลัส พบวา รากเกิดไดงายกวาการเกิดยอด ราก จะ
เกิดในอาหารที่มีออกซินสูงและไซโทไคนินตํ่า และการชักนําใหเกิดรากมีตองการปริมาณออกซินที่สูงกวาการใชใน
การเจริญของราก การเกิดรากและยอดมักเกิดเปนอิสระตอกัน โดยมากรากมักเกิดตรงผิวแคลลัส เรียกวาเปน เอก
โซจีนัสออริจิน (exogenous origin) นอกจากน้ียังเปนโมโนโพลาออรแกน (monopolar organ) คือ เกิดเปนราก
หรือยอดอยางใดอยางหน่ึง โครงสรางภายในเหมือนรากที่เกิดตามธรรมชาติ กลาวคือ มีเน้ือเย่ือเจรญิและหมวกราก
อยูที่ปลาย และตรงกลางของรากเปนเน้ือเย่ือลําเลียงยอดเปนอวัยวะที่เกิดงายรองจากราก จัดวาเปนโมโนโพลา
ออรแกนเชนกันปกติการเกิดรากและยอดจะเกิดข้ึนเมื่อใชอาหารเพาะเลี้ยงตางกัน แตไมแนนอนเสมอไป ข้ึนกับ
อัตราสวนระหวางออกซินและไซโทไคนิน การเกิดยอดจากแคลลัสน้ันเกิดไดในอาหารที่มีออกซินตํ่าและ ไซโทไคนิ
นสูง BAP เปนไซโทไคนินที่ใหผลดีที่สุดตัวหน่ึงในการชักนําใหเกิดยอด การชักนําใหเกิดยอดจากแคลลัสน้ันมีปจจัย
อื่น ๆ เขามาเกี่ยวของมาก ในบางกรณีเกลือความเขมขนสูงสามารถชักนําการเกิดยอดได นอกจากน้ีพบวาการเพิ่ม
ความเขมขนของแอมโมเนียมเสริมการเกิด ออรแกโนเจนเนซิส และ พบวากระแสไฟฟาขนาด 1-2 ไมโครแอมแปร 
กระตุนการเกิดยอดถึง 5 เทาในยาสูบ และไมเพียงมีการเจริญของยอดเทาน้ัน การเจริญของรากถูกกระตุนโดย
กระแสไฟฟาเชนกัน สวนการเกิดดอกทําไดยากจากการเพาะเลี้ยงกานชอดอกยาสูบและทําใหเปนสภาวะวันสั้น 
พบวากานชอดอกน้ีออกดอกได และชอดอกตรงปลายออกงายกวาตรงโคน นอกจากชวงแสงจะเปนปจจัยชวยการ
ออกดอกแลว ยังพบวาความเยาววัย (vernalization) ชวยในการออกดอกเชนกัน เชน เก็บสวนตนของ Cichorium 
intylous และ Lunaria annua ในตู เ ย็นนาน 4 เดือน แลวนํามาเพาะเลี้ยงปรากฏวามีดอกได 
  2. เอ็มบริโอเจเนซิส (embryogenesis) คือ การพัฒนาเปนตนออน เอ็มบริโอเจเนซิสหรือโซมาติกเอ็มบริโอ
เจเนซิสคือ การเกิดเอ็มบริโอจากเซลลหรือเน้ือเย่ือรางกาย เปนคําตรงกันขามกับ zygotic embryogenesis ที่ได
จากการปฏิสนธิของเซลลไขในหนังสือแตละเลมอาจใชคําตาง ๆ  แทนโซมาติกเอ็มบริโอได  เชน  embryoid, 
adventitious embryo, vegetative embryos, embryo-like structure และ กระบวนการที่เกิดอาจเรียกได
หลายช่ือ เชน adventitious embryogenesis, asexual embryogenesis เปนตน ซึ่งมีการพัฒนาเปนข้ันตอนตาง 
ๆ ดังน้ี คือ จากเอ็มบริโอเปลี่ยนเปนรูปกลม รูปหัวใจ รูปตอรปโต และตนกลา ตามลําดับ โดยพบการเกิดเอ็มบริ



ออยดเปนครั้งแรกจากแคลลัสและเซลลแขวนลอยของแครอท โดยพบวาแคลลัสแครอทแสดงการเปลี่ยนสภาพเมื่อ
ยายจากอาหารที่มีนํ้ามะพราวไปยังอาหารสังเคราะหที่มีกรดอะมิโน วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
เมื่อยายครั้งที่สองไปยังอาหารที่มีออกซินความเขมขนตํ่าจะไดตนเล็ก ๆ จํานวนมากซึ่งก็คือ เอ็มบิรออยด   เมื่อ
ศึกษาเอ็มบริออยดระหวางการเพาะเลี้ยงดวยกลองจุลทรรศนพบวาเปนไบโพลาออรแกน (bipolar organ) คือ มี
ดานหน่ึงเจริญเปนรากอีกดานเจริญเปนตน การพบครั้งแรก ๆ น้ีคิดวาเปนกรณียกเวน แตจากการทดลองในเวลา
ตอมาพบวาทําใหเกิดปรากฏการณเชนน้ีได ดังเชนการทดลองเลี้ยงเซลลแขวนลอยในอาหารที่มีนํ้ามะพราว พบวา
เซลลเด่ียวกลายเปนเอ็มบิรออยดได และรูปแบบการเจริญของเอ็มบิรออยดในหลอดทดลองเหมือนกับ ไซโกติก
เอ็มบริโอ เมื่อยายเอ็มบิรออยดเหลาน้ีไปยังอาหารจะไดตนสมบูรณข้ึนมา ตอมาพบวาไมเฉพาะแตเพียงนํ้ามะพราว
เทาน้ัน สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่สังเคราะหข้ึนมาบางตัวก็ใหผลเชนกัน เชน Halperins ทําใหเกิดเอ็มบริ
ออยดไดโดยไมตองอาศัยนํ้ามะพราว โดยใช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและไนโตรเจนในความเขมขนระดับ
ตาง ๆ แทนการเกิดเอ็มบริออยดไมจัดวาเปนออรแกโนเจเนซิส ทั้งน้ีเพราะเอ็มบริออยดที่ไดไมมีการตอเช่ือมของ
เน้ือเย่ือลําเลียงติดกับช้ินสวนพืชที่เอามาเลี้ยงเลย เน่ืองจากเอ็มบริออยด มีจุดกําเนิดมาจากเซลลรางกาย ไมไดเกิด
จากการผสมเกสร ดังน้ันการเจริญของเอ็มบริออยด มีจุดกําเนิดมาจากเซลลรางกาย ไมไดเกิดจากการผสมเกสร 
ดังน้ันการเจริญของเอ็มบริออยดจะไมมีโครงสรางที่เรียกวา true suspensor เหมือนอยางในเอ็มบริออยด เมื่อนํา
เซลลที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนเอ็มบริออยดมาสองดูดวยกลองจุลทรรศนพบวามีออรแกเนลลตาง ๆ มากมายใน ไซ
โทพลาสซึมทําใหดูทึบ มีเม็ดแปง นิวเคลียสขนาดใหญ และเห็นนิวคลีโอลัสยอมติดสีชัดเจน จากการยอมสีทําให
ทราบวามีโปรตีนและอารเอ็นเอในปริมาณสูง การเจริญของเอ็มบริออยดอาจถูกขัดขวางไดโดยความสมดุลของ
สารเคมีในอาหารทําใหเกิดความผิดปกติที่เรียกวา embryonal budding และ embryogenic clump ข้ึนมา 

การเปลี่ยนสภาพของเอ็มบริออยดเกิดได 2 แบบ คือ    
  1. ทางตรง ในกรณีน้ีเอ็มบริออยดเกิดข้ึนโดยตรงจากเซลลหรือเน้ือเย่ือ โดยไมผานข้ันตอนการเกิดแคลลัส 
เซลลที่ใหการเจริญเปนเอ็มบริออยดเกิดข้ึน เรียกวา pre-embryonic determined cells (PEDC)ตัวอยางไดแก 
สม   
  2. ทางออม การเกิดเอ็มบริออยดแบบน้ีมาจากแคลลัส แคลลัสที่มีเอ็มบริออยดเกิดข้ึนเรียกวา 
embryogenically determined cells ซึ่งจะเกิดเอ็มบริออยดตอเมื่อถูกชักนําโดยปจจัยตาง ๆ เรียกเซลลที่เกิด
เอ็มบริออยดแบบน้ีอีกช่ือหน่ึงวา induced embryogenically determined cells (IEDC) พบวา การเกิดเอ็มบริ
ออยดแบบน้ีเซลลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกอน และหลังจากเกิดการแบงเซลลแลวก็กลับเปนเอ็มบริโอเจนนิกใหม 
บางครั้งออกซินและไซโทไคนินมีผลตอการเกิดขบวนการน้ี ตัวอยางไดแก แครอท กาแฟ หนอไมฝรั่ง 

การพัฒนาของเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง    
  1. การพัฒนาของเอ็มบริโอจากไขที่ไดรับการผสมหรือไซโกต โดยเริ่มจากไซโกต แบงตัวออกเปน 2 เซลล ที่
ม ีขนาดไมเทากัน เซลลที่มีขนาดเล็ก เรียกวา apical cell ซึ่งอยูทางดานบน สวนเซลลที่มีขนาดใหญกวาอยูทาง
ดานลาง เรียกวา basal cell สวนที่จะพัฒนาเปนเอ็มบริโอ ก็คือ สวนของ apical cell ซึ่งจะแบงตัวเพิ่มจํานวน
เซลลมากข้ึนเรื่อย ๆ จนมีลักษณะเปนกอนกลม และเรียกระยะน้ีวา ระยะ globular-shaped ตอจากน้ันก็จะ
เปลี่ยนเปนรูปหัวใจ จึงเรียกระยะน้ีวา ระยะ heart-shaped จนสุดทายเมื่อเอ็มบริโอพัฒนาเจริญเต็มที่จะมีรูปราง
เหมือนตอรปโต จึงเรียกระยะน้ีวา torpedo-shaped สวนของ basal cell จะแบงตัวทางดานขนาน (periclinal 
division)เทาน้ัน จะไดเปนเซลลแถวยาว ที่เรียกวา suspensor ซึ่งทําหนาที่ชวยยึดตัวเอ็มบริโอใหฝงอยูใน 
mucellus และชวยดูดซึมอาหารใหแกเอ็มบริโอ เซลลที่อยูตรงรอยตอระหวางตัวเอ็มบริโอกับ suspensor เรียกวา 
hypolysis cell ซึ่งทําหนาเปนจุดกําเนิดของราก (radicle) เมื่อเอ็มบริโอพัฒนาเจริญเต็มที่แลว สวนของ 
suspensor ก็จะหมดหนาที่และ สลายตัวไป   



  2. การพัฒนาของเอ็มบริโอที่ไดจากเน้ือเย่ือของแคลลัส เริ่มจากเซลลบางเซลลในกอนของแคลลัสที่มีความ
ต่ืนตัวมากกวาเซลลอื่น ๆ สังเกตไดจาการทดสอบดวยสียอม ซึ่งจะติด สีเขมกวาเซลลอื่น ๆ และเมื่อตัดผานเซลล 
และตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน พบวา เซลลเหลาน้ันมีไซโตพลาสซึมที่เขมขนและมีออรแกนเนลหนาแนน เซลล
ดังกลาวน้ีจะแบงตัวเพิ่มจํานวนข้ึนอยางรวดเร็วจนไดเปนกลุม และปูดย่ืนออกมามีลักษณะคลายระยะ globular-
shaped ตอมาก็พัฒนาเปนระยะ heart-shaped และ torpedo-sphaped   
  3. การพัฒนาของเอ็มบริโอจากเซลลผิว (epidermis cell) เซลลผิวของพืชจะพบไดที่ใบ กานใบ และลําตน
ที่ยังออนอยู แตเซลลผิวที่นิยมนํามาทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือสวนใหญ จะใชจากสวนของใบ เพราะใบมีลักษณะเปน
แผนบาง มีพื้นที่ผิวมาก มีเซลลผิวทั้งดานบน (upper epidermis) และดานลาง (lower epidermis) การพัฒนา
ของเอ็มบริโอจะเริ่มจากเซลลบางเซลลจากเซลลผิว มีการต่ืนตัว เปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลเจริญ ซึ่งมีการแบงตัว
อยางรวดเร็ว ในขณะที่เซลลอื่น ๆ ขางเคียงไมมีการแบงตัว จนตอมาก็จะเกิดเปนลักษณะ globular-shaped และ
พัฒนาตอไปเปน heart-shaped จนในที่สุดก็เปนเอ็มบริโอที่สมบูรณ รูปรางแบบ torpedo-shaped อน่ึงจาก
การศึกษาการพัฒนาของเอ็มบริโอจีนีซิสของแผนใบ พบวา นอกจาก เซลลช้ันผิวแลว เซลลช้ันอื่น ๆ คือ palisade 
cell และ spongy cell ก็สามารถที่จะชักนําใหเกิดเอ็มบริโอจีนีซิสไดเหมือนกัน   
  4. การพัฒนาของเอ็มบริโอจากการเลี้ยงเซลลเด่ียว (single cell culture) เซลลเด่ียวอาจไดมาจากการ
ยอยเน้ือเย่ือดวยเอ็มไซม (pectinase enzyme) หรือไดจากการแยกเซลลจากแคลลัส การเพาะเลี้ยงกระทําใน
อาหารเหลวจึงเรียกวิธีการเลี้ยงเซลลแบบน้ีวาการเลี้ยงเซลลแขวนลอย การพัฒนาของเอ็มบริโอเริ่มจากเซลลเด่ียว ๆ
แบงตัวออกเปน 2, 4 เซลล และทวีคูณไปเรื่อย ๆ จนไดเปนกลุมเซลล ตอมาพัฒนาเปนกอนกลม ๆ (globular-
shaped) เจริญตอไปเปน heart-shaped และ torpedo-shaped ในที่สุด 

ขอแตกตางระหวาง organogenesis และ embryogenesis มีดังน้ีคือ   
  1. การเช่ือมตอระหวางยอดและราก (shoot-root connection) ในการเกิดออรแกนโนเจเนซิสน้ันการเกิด
ยอดและรากจะเปนอิสระตอกัน คือ การเกิดยอดและรากอาจจะไมติดตอกันก็ได รากอาจจะเกิดจากบริเวณหน่ึง 
สวนยอดจะเกิดอีก บริเวณหน่ึง แมบนแคลลัสกอนเดียวกัน แตในบางครั้งอาจจะพบวา เน้ือเย่ือที่เกิดยอดและราก
อยูใกลกันอาจจะเจริญติดกันได หรือเน้ือเย่ือสวนยอดดานโคน อาจจะสามารถเกิดรากข้ึนมาจนเกิดเปนตนพืชที่
สมบูรณได สวนในเอ็มบริโอเจเนซิสสวนยอดและรากจะตองติดตอกัน เน่ืองจากพัฒนามาจากเซลล ๆ เดียวกัน   
  2. Polarity การเกิดยอดหรือรากในแคลลัสน้ัน ข้ึนอยูกบัปจจัยภายนอกหรือสิ่งที่จะมากระตุนใหเกิดเปน 
meristematic cell และ meristematic cell เหลาน้ีจะพัฒนาไปเปนยอดหรือรากก็ได ดังน้ันจึงเช่ือวา polarity 
ของออรแกนโนเจเนซิส เสียไป หรือ ไมมี polarity สวนใน เอ็มบริโอเจเนซิสน้ันจะมี polarity ซึ่งเปนแบบ bipolar 
เน่ืองจากการพัฒนาจากเซลล ๆ เดียวเปนกลุมเซลลข้ึน ดานหน่ึงของกลุมเซลลเหลาน้ีจะพัฒนาไปเปนยอดเจริญข้ึน
ไปบนอากาศอีกดานหน่ึงพัฒนาเปนราก เจริญลงสูแนวด่ิง เหมือนตนพืชที่เจริญทั่ว ๆ ไป   
  3. การเช่ือมตอระหวางทอนํ้าทออาหาร (Vascular bundle connection) ทอนํ้าทออาหารของยอดและ
รากในขบวนการออรแกนโนเจเนซิสอาจจะตอหรือไมตอกันก็ได แตโดยทั่ว ๆ ไป มักจะตอถึงกัน โดยจะตอผาน
เน้ือเย่ือเดิม แต ในขบวนการเอ็มบริโอเจเนซิส ทอนํ้าและทออาหารของยอดและรากจะเช่ือมตอกัน 

การพัฒนาของแคลลัส    
  การพัฒนาไปเปนยอดและ/หรือรากของแคลลัส อาจจะผานขบวนการ ออรแกนโนเจเนซิส หรือ เอ็มบริโอ
เจเนซิส ก็ได ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะของเซลล เชน ถาหากเกาะตัวเปนกลุม การพัฒนาไปเปนตนและ/หรือรากจะ
ผานขบวนการออรแกนโนเจเนซิส ถาเปนเซลลเด่ียว การพัฒนาไปเปนตนพืชที่สมบูรณจะผานขบวนการเอ็มบริโอ
เจเนซิสคลายกับ เอ็มบริโอ จึงเรียกวา somatic embryogenesis 

 



การกําหนดการพัฒนาของแคลลัส (Determination in Callus)    
  แคลลัสเปนกลุมเซลลที่สามารถชักนําใหเจริญเติบโตไดจากหลาย ๆ ทาง ข้ึนกับสารควบคุมการเจริญเติบโต
และสารเคมีอื่น ๆ ที่ เติมลงในอาหาร พืชหลายชนิดโดยเฉพาะยาสูบสามารถชักนําใหเกิดแคลลัสจากการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาของราก และ/หรือ ลําตน ข้ึนกับสัดสวนของออกซินตอไซโตไคนิน แคลลัสบางชนิดกลับไมเปน
เชนน้ีเพราะไมมีการตอบสนองเช่ือกันวาการที่เซลลมีความสามารถแรกเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงไปไดเปนสิ่งจําเปน
อันดับแรก และอาจตองมีการจัดสภาพเพาะเลี้ยงที่ เหมาะสมเพื่อชักนําใหเกิดแคลลัส จากน้ันเซลลจะมี
ความสามารถ (competent) ที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาหรือกําเนิดพัฒนาการอื่น ๆ  กลาวไดวาเซลลมีความพรอม
และมีการกําหนดพัฒนาแลว กระบวนการทั้งสองน้ีจําแนกไดจากเซลลที่มีข้ันตอนการพัฒนาอยางใหมเกิดข้ึน แต
ไมใชแปลกแยกออกมาจากข้ันตอนการพัฒนาเดิมที่เปนอยู แคลลัสของพืชบางชนิดการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการเหลาน้ีสามารถชักนําและทดสอบได ตัวอยางเชน แคลลัสของถ่ัวอัลฟลฟา(Medicago sative) มีการ
เจริญเติบโตอยางตอเน่ือง และยังคงสภาพเปนแคลลัสตอไปเมื่อเลี้ยงในอาหารที่เติม 2,4-D และไคเนตินแตเมื่อยาย
ไปไวในอาหารที่ปราศจากสารกระตุนการเจริญเติบโตแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงและกําเนิดเปนรากหรือลําตน ทั้งน้ี
ข้ึนกับสัดสวนของออกซินและไซโตไคนินที่ไดรับมากอน ถาไดรับสัดสวนที่มีคาสูง (ออกซิน > ไซโตไคนิน) มักเกิด
เปนยอด แตถามีคาตํ่า (ออกซิน < ไซโตไคนิน) มักเกิดเปนราก การทํา pre-tretmentโดยการเลี้ยงในอาหารชักนํา
การเกิดแคลลัส (induction medium) เปนเวลา 3 - 4 วัน กอนยายไปไวในอาหารที่ปราศจาก สารควบคุมการ
เจริญเติบโตตองใชระยะเวลาที่พอเหมาะ เพราะถานานเกินไปจะไปยับย้ังไมใหมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพื่อกําเนิด
อวัยวะ การตอบสนองมากที่สุดพบในกรณีใชช้ินสวนแคลลัสขนาดใหญ (ประมาณ 200 - 800 mm)อยางไรก็ตาม 
การชักนําการเกิดแคลลัสเองเกิดข้ึนมากในช้ินสวนขนาดใหญที่มีนํามาเลีย้งซึ่งตอมาจะถูกแยกและเลี้ยงในจานหรือ
ขวดแยกกันเพื่อตรวจสอบความสามารถในการกําเนิดเปนอวัยวะ ดังน้ัน ในทางปฏิบัติจะทราบแตเพียงผลสุดทาย
ของตอบสนอง วาตองใชแคลลัสที่ควรมีจํานวนเซลลไมตํ่ากวา 12 เซลล (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 105 mmเปนอยาง
นอย) การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา   
  1. แคลลัสมีความสามารถ (competent) ตอบสองตอการชักนําของออกซิน และ ไซโตไคนิน 
  2. มีการชักนําเกิดเปนอวัยวะ ซึ่งช้ีวาเซลลมีการกําหนดพัฒนาเกิดข้ึนขณะทํา pre-treatment กอนที่จะ
สรางอวัยวะน้ันๆ และตองการสภาพเพาะเลี้ยงที่แตกตางกันไป   
  3. ความสามารถในการตอบสนองของเซลล ข้ึนกับขนาดของแคลลัสที่มีจํานวนเซลลที่เหมาะสมดังน้ัน
แคลลัสน้ันมีลักษณะที่ไมมีการกําหนดพัฒนา และสามารถพัฒนาไปเปนราก ลําตน หรือพืชทั้งตนได ขณะเดียวกันก็
มีแคลลัสบางชนิดที่มัการกําหนดพัฒนาไวแลววาจะมี การสรางเปนสวนตาง ๆ ของพืชที่สมบูรณครบถวนไดดวย
เชนกันแคลลัสในกรณีที่มีการกําหนดพัฒนา (Callus as Determined Cells) แมวาการกําหนดพัฒนาของเซลล
เปนสิ่งจําเปนในการกําเนิดเปนโครงสรางตาง ๆ ก็ตาม การทดลองโดยใชแคลลัสช้ีวาการกําหนดพัฒนาเกิดข้ึนไดใน
เซลลที่ยังไมมีการพัฒนาเปนอวัยวะ ในรากปม (crown gall) ซึ่งเซลลจะอยูเปนกลุมคลายแคลลัส และไมมีการ
พัฒนาเปนอยางอื่น หรือในกรณีเกิดสภาพเปนกระบวนการที่แคลลัสซึ่งปกติตองการ สารควบคุมการเจริญเติบโต
บางอยางที่จําเพาะกลับไมตองการสารดังกลาว หรือกลาวอีกนัยหน่ึงเปนอิสระตอสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ไดรับ
จากภายนอก จึงสามารถเจริญเติบโตตอไปไดแมจะไมไดรับสารเหลาน้ันก็ตาม ลักษณะดังกลาวเทาที่พบคือ ในกรณี
ออกซินและไซโตไคนิน สําหรับสารอื่น ๆ โดยปกติไมจําเปนตองเติมลงไปในอาหารเพาะเลี้ยงแมในบางกรณีอาจ
จําเปนตองเติมลงไปเพื่อยับย้ังการเกิดอวัยวะ หรือไปกระตุนการเจริญเติบโตของคัพภะเซลลที่ไมตองการสารควบคุม
การเจริญเติบโตดังกลาวสามารถชักนําใหเกิดได แตความตองการเฉพาะเซลลที่ไดจากลูกผสมที่มีการสรางรากปมจะ
เจริญเติบโตในอาหารที่ไมตองเติมสารควบคุม การเจริญเติบโต จึงกลาวไดวามีความสามารถเกิดรากปมไดเอง
แคลลัสที่สามารถสังเคราะหออกซินและไซโตไคนินไดเองพบไดในพืชหลายชนิดการกําหนดพัฒนาของแคลลัสเพื่อ
กําเนิดคัพภะ(Determination in Callus : Embryogenesis) การสรางคัพภะจากเซลลรางขณะเพาะเลี้ยง 



(somatic embryo หรือนิยมเรียกวา embryoids เพื่อใหตางจากzygotic embryos ที่เกิดจากการปฏิสนธิของ
เซลลเพศ) เกิดข้ึนไดในแคลลัสบางชนิดเทาน้ันกลาวคือ เฉพาะแคลลัสและบางเซลลเทาน้ันที่มีความสามารถสราง
คัพภะโดยไมตองผานกระบวนการสรางเซลลเพศมารวมกันตามปกติ การกําเนิดคัพภะในกรณีน้ีเกิดโดยตรงจาก
เซลลที่ มีความพรอมซึ่ ง เรียกวา  pre-embryonic determined cells(PEDC)เมื่อ เซลล  เหล าน้ี เกิด
dedifferentiation และเพิ่มจํานวนเปนแคลลัสกอนที่จะมีสภาพเปน PEDC เรียกเซลลเหลาน้ีวา induced 
embryogenic determined cell (IEDC) สมมติฐานที่เกี่ยวของคือ PEDCน้ันมีความสามารถในการเกิดคัพภะและ
ตองการสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อการกําหนดพัฒนาไปเปนเซลลคัพภะ ขณะที่ IEDC น้ันตองการชักนําใหมี
ความสามารถเสียกอนที่จะเริ่มมีการกําหนดพัฒนาเปนเซลลคัพภะ เซลล PEDC น้ันรวมไปถึงแคลลัสที่สามารถสราง
คัพภะไดโดยตรง เชนกรณีของ epidermis cells ของ Ranunculus celeratus และ nucellar cells ของผลสม 
(citrus) ซึ่งสามารถสรางคัพภะไดโดยไมตองใชเพศ ขอสังเกตที่พบเสมอคือ แคลลัสที่มีสภาพเปนเซลลคัพภะน้ันแรก
สุดตองไดรับออกซินสังเคราะห 2,4-D จากน้ันจึงยายไปไวในอาหารที่ปราศจาก 2,4-D จะชักนําใหเกิดคัพภะได
แคลลัสดังกลาวเช่ือวาเปน IEDC และการไดรับ 2,4-D ทําใหเกิดความสามารถพัฒนาเปนคัพภะเมื่อยายสูงอาหารที่
แตกตางไปจากเดิม แคลลัสที่เลี้ยงจาใบถ่ัวอัฟฟลฟา (Medicago sp.) และ Convolvulus sp. พบวาความสามารถ
ในการกําเนิด คัพภะ ถูกชักนําในอาหารชนิดหน่ึง และการกําเนิดอวัยวะ จะเกิดข้ึนในอาหารอีกชนิดหน่ึง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญและพัฒนาของเน้ือเยื่อ   
  1. ปจจัยทางดานเคมี ธาตุอาหาร พืชแตละชนิดหรือแตละอวัยวะตองการอาหารที่แตกตางกันทั้งชนิดและ
ปริมาณ ฉะน้ันจึงมีความจําเปนในการเลือกสูตรอาหารใหเหมาะสมกับพืชที่จะทําการเพาะเลี้ยง ซึ่งผูคิดคนไว
มากมายหลายสูตร ตอไปน้ีจะขอกลาวถึงธาตุอาหารบางตัวที่มีบทบาทอยางสําคัญใน การชักนําใหเกิดเอ็มบริโอเจเน
ซิสเพื่อเปนแนวทางในการปรับใช ควบคูไปกับการเลือกสูตรอาหาร    
  - ธาตุโพแทสเซียม (K) ชวยสงเสริมใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส   
  - การลดปริมาณของไนโตรเจน(N)ใหตํ่ากวาระดับปกติในสูตรอาหารชวยสงเสริมใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิสดี
ข้ึน   
  - นํ้ามะพราวสงเสริมการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส  
  - นํ้าตาลแซคคาโรส (saccharose) ที่ระดับความเขมขน 2 - 3 % ชวยสงเสริมใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส   
  - ธาตุแคลเซียม (Ca) ในปริมาณสูง จะยับย้ังการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส สารควบคุมการเจริญเติบโต(plant 
growth regulators) ซึ่งมีทั้งสงเสริมและยับย้ังในการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชสวนควบคุมการเจริญเติบโตมี
ความสําคัญอยางย่ิงเพือ่เปนแนวทางในการเลือกใชที่มีผลตอการชักนําใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส   
  - 2,4-D มีความสําคัญในการชักนําใหเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส   
  - จิบเบอเรลลิค แอซิด ยับย้ังการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส   
  - 7 aza-indole เปนสารที่ยับย้ังการสังเคราะหออกซิน จึงมีผลในดานยับย้ังตอเอ็มบริโอเจเนซิส  
  - เอททีลีน ยับย้ังการเกาะกลุมของเซลลในระยะเริ่มแรก   
  - BAP, IAA, IBA และไคนีติน ยับย้ังเอ็มบริโอเจเนซิส   
  - เซอิติน และ ALAR (succinic acid 2,7-methyl-hydrazide) สงเสริมการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิส   
  2. ปจจัยทางดานพืช   ลักษณะทางพันธุกรรม (genetic factor) การเจริญและพัฒนาไปเปนและ/หรือ
ราก ของพืชแตละชนิดจะมีความสามารถเจริญและพัฒนาไดไมเหมือนกัน พืชบางชนิดสามารถเจริญและพัฒนาไป
เปนตนและ/หรือรากไดงาย บางชนิดก ็ยาก แมวาไดเลี้ยงบนหรือในอาหารที่เหมาะสมแลวก็ตาม พืชบางชนิดการ
เจริญและพัฒนาไปเปนตนและ/หรือราก โดยผานขบวนออรแกนโนเจเนซิสบางชนิดก็ผานขบวนการ เอ็มบริโอเจเน
ซิส เชนการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือของยาสูบจะพัฒนาเปนตนยาสูบที่สมบูรณไดโดยการพัฒนาผานออรแกนโนเจเนซิสใน
ขณะที่แครอทจะผาน เอ็มบริโอเจเนซิส สวนเน้ือเย่ือ รังไข และอับละอองเกสรพัฒนาผานขบวนการ เอ็มบริโอเจเน



ซิส มากกวาขบวนการ ออรแกนโนเจเนซิสฮอรโมน (Hormones) ที่มีอยูภายในพืช มีบทบาทอยางมากกับขบวนการ
เกิด การเกิดลักษณะรูปราง จากทฤษฎีของโฮบ ไดมีผูพยายามพิสูจนวา การเกิดลักษณะรูปราง ควบคุมดวยชนิด
และระดับของฮอรโมน ดังน้ันภายในเน้ือเย่ือพืชที่นํามาเลี้ยงจึงมีฮอรโมนบางชนิดสงเสริมการเกิด การเกิดลักษณะ
รูปราง และมีฮอรโมนอีกบางชนิดที่ยับย้ังการเกิดขบวนการน้ี นอกจากน้ีพบวาชนิด (kinds) และระดับ (levels) 
ของฮอรโมนภายในช้ินสวนของพืชจะแตกตางกันไปดังน้ี   
  ก. ชนิดของพืช ภายในเน้ือเย่ือพืชแตละชนิดจะมีปริมาณฮอรโมนชนิดแตกตางกันออกไป เชน พืชบางชนิด
อาจจะมีออกซินในปริมาณที่สูง เมื่อนําเน้ือเย่ือของพืชชนิดน้ีไปเลี้ยงเน้ือเย่ือก็สามารถพัฒนาไปเปนแคลลัสและราก
ไดดีพืชบางชนิดอาจจะมีไซโตไคนินเน้ือเย่ือของพืชชนิดน้ีเมื่อนําไปเลี้ยงจะพัฒนาไปเปนหนอไดดี เปนตน 
  ข. ชนิดของเน้ือเย่ือ ในพืชชนิดเดียวกันหรือตนเดียวกัน ปริมาณฮอรโมนในแตละสวนของตนพืชจะไม
เหมือนกัน เชน สวนปลายยอดจะมีออกซินปริมาณสูงกวาสวนตน ในรังไขก็มีปริมาณออกซินคอนขางสูงสวนในเมล็ด
นอกจากจะมีออกซินคอนขางสูงแลว ปริมาณของ จิบเบอริลลินดยังสูงดวย เปนตน ฮอรโมนของพืชในพืชแตละชนิด
มีความแตกตางกัน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาของเน้ือเย่ือพืช เน้ือเย่ือพืชชนิดเดียวกันแตตางกันที่ช้ินสวนเชน ยอด ใบ 
ราก ก็จะมีฮอรโมนที่อยู ภายในแตกตางกัน สภาพของเน้ือเย่ือ เชน เน้ือเย่ือที่กําลังเจริญเติบโตกับเน้ือเย่ือที่มีการพัก
ตัวจะมีสารควบคุมการเจริญเติบโตที่แตกตางกันซึ่งสงผลตอการพัฒนาของเน้ือเย่ือพืชหลัง  จากนํามาเพาะเลี้ยง 
สภาพของเน้ือเย่ือ เน่ืองจากเน้ือเย่ือพืชมีการเจริญและพัฒนาอยูเสมอ ดังน้ันชนิดและระดับของฮอรโมนที่มีอยูใน
เน้ือเย่ือจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเน้ือเย่ือในระยะน้ัน ๆ  เปนที่เช่ือกันวาการเปลี่ยนแปลงชนิดและระดับ
ของฮอรโมนภายในเน้ือเย่ือ เปนสาเหตุใหเน้ือเย่ือ มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ จึงทําใหการเปลี่ยนชนิดและระดับ
ฮอรโมนกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเกิดควบคูกันไปเสมอ เชน หัวลิลี่ (lily) และซอมกลิ่นฝรั่ง (gladiolus) ขณะที่
เก็บเกี่ยวมาใหมจะมีสารยับย้ังการเจริญเติบโต (Inhibitor) เชน abscissic acid (ABA) ในปริมาณคอนขางสูง ดังน้ัน
ถานําเน้ือเย่ือในระยะน้ีมาเลี้ยงจะไมคอยประสบความสําเร็จในการเกิดหัวยอย (bulblets หรือ cormels) แตถานํา
หัวลิลี่หรือซอนกลิ่นฝรั่งน้ีเก็บไวสักระยะหน่ึง ปริมาณ ABA ก็จะลดลง ขณะที่จิบเบอริลลิเพิ่มข้ึนเมื่อนําหัวระยะน้ีไป
เลี้ยงโอกาสที่จะประสพความสําเร็จในการเกิดหัวยอยก็มีสูงข้ึน   
  3. ปจจัยทางดานกายภาพ    
  แสง (light) แสงที่ใหกับพืชเปนปจจัยที่สําคัญ พืชที่เจริญในแปลงปลูกกับที่เจริญในหลอดทดลองจะมีความ
ตองการแสงที่แตกตางกัน พืชที่เจริญในหลอดทดลองยังไมมีการสังเคราะหแสงเน่ืองจากไดรับคารโบไฮเดรตจาก
นํ้าตาล อยางไรก็ตามแสงยังมีความจําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของพืชในหลอดทดลองเชน ชวยในการสรางราก 
การสรางตนใหมจากแคลลัสเปนตนและตนพืชที่อยูในชวงยายออกจากหลอดทดลองจําเปนตองมีการสังเคราะหแสง
เพื่อเตรียมพรอมออกสูภายนอกหลอดทดลอง แตถาความเขมแสงมากเกินไปอาจทําใหพืชตายได ลักษณะของแสงที่
เกี่ยวของไดแก ความเขมแสง (light intensity) ชวงแสง (photoperiod) และคุณภาพของแสง (light quality) 
  ก. ความเขมแสง (light intensity) มีรายงานความเขมแสงที่มีผลตอ การเจริญเติบโตของพืชในสภาพ
หลอดแกวมากกวาทางดานชวงแสง ถาหากพืชในสภาพหลอดแกวไดรับความเขมแสงสูงเทาในแปลงปลูกพืชอาจเปน
อันตรายได เน่ืองจากทําใหพืชไดรับอุณหภูมิสูงไปดวย ควรเลี้ยงภายใตสภาพแสงประมาณ 1,000-4,000 ลักซ 
(lux)( 1 ฟุตกําลังเทียน = 10.75 ลักซ) การที่พืชตองการความเขมแสงตํ่า สันนิษฐานวาการสังเคราะหแสงในสภาพ
หลอดแกวถูกจํากัดดวยปริมาณของคารบอนไดออกไซดที่ตํ่า ในหนอไมฝรั่ง เยอบีราและสับปะรด ความเขมแสงที่
เหมาะสมในระยะเพิ่มจํานวนคือ 1,000 ลักซ สวนในระยะที่ตองการใหตนพืชเจริญเตรียมออกรากตองการความเขม
แสงคือ 1,000-3,000 ลักซ โดยใหแสง 16 ช่ัวโมงตอวันการใหแสงที่มีความเขมในระดับน้ีจะมีเปอรเซ็นตการรอด
ตายสูงเมื่อยายปลูกลงดิน  
  ข.ระยะเวลาในการใหแสง (light duration) ไมคอยมีนักวิจัยทดลองดานชวงแสง กับการเจริญของเน้ือเย่ือ
ในสภาพหลอดแกวมากนัก โดยทั่วไปมักเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือใหไดรับแสง 14-16 ช่ัวโมง บางครั้งไดรับตลอด 24 



ช่ัวโมงหรือเลี้ยงในที่มืดเชน การเลี้ยงแคลลัส การเพาะเมล็ดกลวยไมโดยหลักการแลวชวงแสงที่เหมาะสมควรเปน
ชวงแสงที่พืชน้ันเจริญอยูในธรรมชาติ ชวงแสงมีอิทธิพลตอการพัฒนาของเน้ือเย่ือ ในการเจริญเปนรากและยอดของ
เน้ือเย่ือแคลลัสยาสูบและเน้ือเย่ือสวนปลายยอดของหนอไมฝรั่ง ชวงแสงที่เหมาะสมคือ 16 ชม.ตอวัน โดยใชความ
เขมแสง 1,000 ลักซ การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือกะหล่ําเพื่อใหสรางยอดจะใชความเขมแสง 4,000 ลักซ โดยรับชวงแสง 
9 ชม.ตอวัน การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือลําตนขององุนพันธุที่เปนวันสั้นจะเกิดรากเมื่อไดรับวันสั้นแตถาเพาะเลี้ยงองุนวัน
ยาวจะออกรากเมื่อพืชไดรับวันยาวอยางไรก็ตามระยะเวลาในการใหแสงกับความเขมของแสงจะมีความสัมพันธกัน 
เชน ถาใหแสงที่มีความเขมสูงอาจจะใชระยะเวลาในการใหแสงนอยลง เปนตน  
  ค.คุณภาพของแสง (light quality) จากการทดลองพบวาแสงสีแดง (red light) และแสงสีนํ้าเงิน (blue 
light) เปนตนกระตุนใหเกิดยอดของพืชหลายชนิด เชน ในการเลี้ยงสวนใบของพิทูเนีย เน้ือเย่ือจะเกิดยอดเปน
ปริมาณมากเมื่อไดรับแสงสีแดงและเน้ือเย่ือจะเกิดยอดนอย เมื่อไดรับแสงชนิดไหนหลังสุด ก็จะมีผลตามแสงชนิดน้ัน  

ตัวอยางตอไปน้ี   
  เน้ือเย่ือที่ไดรับ Red light จะเกิดยอดปริมาณมาก   
  เน้ือเย่ือที่ไดรับ F-Red light จะเกิดยอดนอย   
  เน้ือเย่ือที่ไดรับ Red…….F-Red light จะเกิดยอดนอย   
  เน้ือเย่ือที่ไดรับ F-Red light ……..Red light จะเกิดยอดมาก    
จากผลอันน้ีจึงไดมีสมมุติฐานวา การเกิดลักษณะรูปราง ถูกควบคุมดวยระบบ phytochrome จึงทําใหนิยมใช
หลอดฟลูออเรสเซนต ( fluorescent lamp) เหมาะที่จะใชในการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ หลอดไฟที่ใหแสง
อัลตราไวโอเลต จะยับย้ังการสรางยอด การใชแสงสีแดงจะ ดีกวาสีนํ้าเงินในการกระตุนการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือ
ยาสูบ แสงสีแดง (660 nm.) ยังทําใหเกิดการสรางราก มีรายงานวาแสงสีขาวและสีนํ้าเงินจะทําใหการเจริญของ
แคลลัสดีกวาแสงสีเขียวและสีแดงหรือเมื่อเพาะเลี้ยงในที่มืดโดยทั่วไปแสงสีแดงและอินฟราเรดจะกระตุนการเกิด
ยอด มีเพียงบางรายงานที่พบวาแสงสีแดงยับย้ังการเกิดยอดในมอส(Pohlia nutans) การสรางตายอดตองการแสง
ทั้งแสงสีแดงและสีนํ้าเงินโดยถาไดรับแสงสีแดง 11 ช่ัวโมงตามดวยสีนํ้าเงิน 6 ช่ัวโมงทุกวันจะทําใหเกิดตายอด
จํานวนสูงสุด แตถาใหแสงชนิดเดียวจะไมชวยในการสรางยอด จากตัวอยางแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของ
เน้ือเย่ือเปนอวัยวะสวนตาง ๆ ของพืชตองการคุณภาพแสง ความเขมแสง และชวงแสงที่เหมาะสม อุณหภูมิ 
(temperature) อุณหภูมิที่ใชมักคงที่ประมาณ 24-26 ๐ซในการทดลองอาจเลี้ยงในหองควบคุมอุณหภูมิ 17 ๐ซ 
หรือสูงถึง 30 ๐ซ อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือพืช มักตํ่ากวาในธรรมชาติจึงควรเลี้ยงเน้ือเย่ือ
ที่ตํ่ากวาธรรมชาติ อุณหภูมิที่ตํ่ามากเกินไปเชนเย็นจัดถึง 4 ๐ซ ทําใหพืชหยุดการเจริญเติบโต บางครั้งพืชตองการ
อุณหภูมิตํ่าสลับการอุณหภูมิสูง เชน การสรางรากของทานตะวันจะดีข้ึนถาเพาะเลี้ยงใหไดรับอุณหภูมิกลางวัน 26 
๐ซ กลางคืน 15 ๐ซ การเลี้ยงแคลลัสของพืชบางชนิดใหผลเชนเดียวกัน อุณหภูมิทําใหพืชเกิดการพนระยะการพัก
ตัว (break dormancy) ใน gladiolushortulans หัวหรือตนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจะพัฒนาเปนตนพืชที่
ปลูกลงดินไดตองเลี้ยงที่อุณหภูมิ 2 ๐ซ นาน 4-6 สัปดาหกอนการยายลงดินเชนเดียวกับลิลี่ตนจะพักตัวจึงตองทําให
พนระยะการพักตัวโดยเลี้ยงที่ในที่มืดอุณหภูมิ 5 ๐ซ นาน 4 สัปดาหกอนยายปลูกความช้ืน (humidity) เน่ืองจาก
ความช้ืนในหลอดแกวคอนขางสูง ถาความช้ืนในหองเพาะเลี้ยงตํ่า ก็จะเกิดการสูญเสียนํ้าภายในหลอดสงผลทําให
อาหารแหงเร็ว แตถาความช้ืนในหองเพาะเลี้ยงสูงเกิดไปก็จะเอื้ออํานวยใหเช้ือจุลินทรียเจริญไดดีเกิดการปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรียไดงาย และในบางครั้งถาความช้ืนภายในหลอดทดลองสูงมากจะทําใหพชืเกิดอาการฉํ่านํ้าออกซิเจน 
(oxygen) เปนปจจัยที่มีความสําคัญ การเลี้ยงบนอาหารเหลวอาจใชวิธีเพาะเลี้ยงบนสะพานกระดาษ หรือ วางบน
เครื่องเขยาคารบอนไดออกไซด (CO2) แมวาจะเปนแหลงพลังงานของพืชซึ่งเกิดการสังเคราะหแสงแตถาเกิดการ
สะสมมากเกินไปก็จะเปนอันตราย  



สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators)    
  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่เติมลงในอาหารเปนปจจัยที่มีความสําคัญเปนอยางมากที่จะกระตุนให
พืชเกิดการเจริญของเน้ือเย่ือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่เติมจากภายนอกจะตองเกิดการสมดุลยกับสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตที่มีอยูภายในเน้ือเย่ือพืชจึงจะกระตุนใหเน้ือเย่ือพืชเกิดการเจริญไปในทิศทางที่ตองการ 
จําเปนตองมีการทดลองเพื่อหา จุดสมดุลย ซึ่งพอจะแยกบทบาทของสารควบคุมการเจริญเติบโตแตละชนิดไดดังน้ี 
คือ   
  ก. ออกซิน บทบาทที่มีตอเน้ือเย่ือที่เลี้ยง ไดแก   
  - สงเสริมใหเน้ือเย่ือที่นํามาเลี้ยงเกิดแคลลัส เพื่อประโยชนในการที่จะนําแคลลัส น้ีไปชักนําใหเปนตนพืช 
 ตอไป   
  - กระตุนใหตนออนที่ไดจากการเลี้ยงเน้ือเย่ือเกิดราก    
  ข. ไซโตไคนิน บทบาทที่มีตอการเน้ือเย่ือที่เลี้ยง ไดแก   
  - สงเสริมการเจริญเติบโตของใบ   
  - ยับย้ังการเจริญเติบโตของราก   
  - เรงใหช้ินสวนของพืชเกิดหนอเปนจํานวนมากบทบาทของออกซินและไซโตไคนินรวมกัน มีผลในการเลี้ยง
เน้ือเย่ือถาหากเติม ออกซินและไซโตไคนินรวมกันจะมีผลทําใหการเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือดีกวาการใชออกซินหรือ 
ไซโตไคนินอยางใดอยางหน่ึงแตเพียงอยางเดียว   
  ค. สารกลุมอื่น ๆ เชน จิบเบอริลลิน พบวา ในการเลี้ยงเน้ือเย่ือถาหากในอาหารมี GA เปนปริมาณมากจะ
ไปยับย้ังการเกิด การเกิดลักษณะรูปราง แตในพืชบางชนิด เชน มันฝรั่ง GA มีความสําคัญมากในการที่ใหเน้ือเย่ือมัน
ฝรั่งเกิดเปนหนอ สวนพวก ABA จะไปยับย้ังการเกิดตนและ/ หรือราก จะไปยับย้ังการเกิดเอ็มบริโอเจเนซิสในแค
รอทและยับย้ังการงอกของสปอรเฟรน สําหรับสารพวกอนุพันธเพียวรีน (purine derivative) เชน adenine หรือ 
guanine จะมีผลคลาย ๆ กับสารในกลุมไซโตไคนิน คือ ชวยในการกระตุนใหเกิดหนอ   
  4. ปจจัยอ่ืน ไดแก    
  - ขนาดของช้ินสวนที่นํามาเลี้ยง (size of explant) ขนาดของช้ินสวนมีความสําคัญตอการประสพ
ความสําเร็จในการเลี้ยงเน้ือเย่ือหรือการเกิด การเกิดลักษณะรูปรางมาก การใชช้ินสวนขนาดใหญจะมีโอกาสประสพ
ความสําเร็จมากกวาการใชช้ินสวนขนาดเล็ก   
  - สภาพของการเลี้ยงเน้ือเย่ือ (culture condition) หมายถึงสภาพภายในภาชนะที่เลี้ยงเน้ือเย่ือ เชน 
สภาพของอาหารเปนอาหารแข็งหรืออาหารเหลว เน้ือเย่ือบางชนิดจะเกิด การเกิดลักษณะรูปราง ไดบนอาหารกึ่ง
แข็งหรืออาหารวุนแตจะไมเกิด การเกิดลักษณะรูปราง ในอาหารเหลว เชน กลวยไม แตเน้ือเย่ือบางชนิดสามารถ
เกิด การเกิดลักษณะรูปรางไดทั้งบนอาหารกึ่งแข็ง และในอาหารเหลว หรือถาปริมาณออกซิเจนภายนภาชนะที่ใช
เลี้ยงมาก คารบอนไดออกไซดนอยเน้ือเย่ือจะเจริญเปนราก แตถาปริมาณออกซินนอย คารบอนไดออกไซดมาก
เน้ือเย่ือจะเจริญเปนยอด   
  - การเปลี่ยนอาหาร (subculture) การยายเน้ือเย่ือจากอาหารเกาไปยังอาหารใหมหลาย ๆ ครั้ง จะมีผลทํา
ใหการเกิด การเกิดลักษณะรูปราง ลดลง ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะวาเกิด การเปลี่ยนแปลงชุดโครโมโซมข้ึน ซึ่งสาเหตุที่
แทจริงยังไมทราบแนชัด   
  - สวนประกอบอาหารอื่น ๆ (medium component) นอกเหนือจากสารควบคุม- การเจริญเติบโตของ
พืช อาหารบางชนิดจะมีผลตอการเกิดลักษณะรูปราง เชน ถามีฟอสเฟตในอาหารเปนปริมาณสูงจะเกิดยอดไดดีกวา
ที่มีฟอสเฟตในปริมาณตํ่า ถาใหไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียม (NH4+) ในปริมาณมาก เน้ือเย่ือจะเกิดเอ็มบริโอ
เจเนซิสมากกวาการเกิดออรแกนโนเจนเนซิสนอกจากน้ียังพบวาปริมาณนํ้าตาลก็เปนตัวควบคุมการเกิดลักษณะ
รูปรางเหมือนกันเชน ถาในอาหารเลี้ยงเน้ือเย่ือออยมีนํ้าตาล 2 % จะชวยใหเน้ือเย่ือออยเกิดยอด ถา 3 % จะยับย้ัง



การเกิดยอด สวนในการเลี้ยงลิลลี่พบวา นํ้าตาล 2 % จะทําใหเกิดทอนํ้า ในกอนแคลลัส และ 4 % จะทําใหเกิดทอ
อาหาร สวนนํ้าตาล 3 % จะชักนําใหเกิดทั้งทอนํ้าและทออาหาร   
 

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


