
54 

 

PBRU Science Journal 
Volume 19 Number 1 January-June 2022 

 

PBRU SCIENCE JOURNAL 
2022.19(1) : 54-63 

การชักน าให้เกิดแคลลัสจากชิน้ส่วนล าต้นใต้ใบเลีย้งของมะเขือเทศสีดา (Lycopersicon 
esculentum Mill.) พันธุเ์พชรชมพู 
In vitro Callus Induction from Hypocotyl Explants of Sida Tomato (Lycopersicon 
esculentum Mill.) var. Petchchompoo 
 

ทศพร พิพฒันภ์านกุลู*, ธนารกัษ ์แซเ่ลา้ และโสภดิา มโนมั่น 
Tossaporn Pipatpanukul*, Tanarak Saelao and Sophida Manoman 
สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  
Division of Biology, Faculty of Science and Technology, Nakorn Pathom Rajabhat University 
*Corresponding author; E-mail: pipatpanukul@hotmail.com 
Received: 21 July 2021  /Revised: 04 August 2021  /Accepted: 26 October 2021 

 
บทคดัยอ่  

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  าคัญ และมีพืน้ที่เพาะปลูกทั่วโลก
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาผลกระทบของสารควบคมุการเจรญิเติบโตของพืชตอ่การเกิดแคลลสัของมะเขือเทศสดีา
พนัธุ์เพชรชมพู โดยน าชิน้ส่วนล าตน้ใตใ้บเลีย้งเพาะเลีย้งบนอาหารสตูร MS (Murashige & Skoog) ที่เติม BAP 
และ NAA ในความเขม้ขน้ต่าง ๆ เป็นเวลา 4 สปัดาห ์เพื่อศกึษาผลกระทบของสารควบคมุการเจริญเติบโตของพืช 
ที่มีต่อจ านวนวนัในการเกิดแคลลสั ค่าเปอรเ์ซ็นตก์ารเกิดแคลลสั และค่าน า้หนักสดแคลลสั ผลการศึกษาพบว่า
อาหารเพาะเลีย้งที่เติม BAP 2.22 ไมโครโมลาร ์รว่มกบั NAA 8.06 ไมโครโมลาร ์เป็นสตูรอาหารที่เหมาะสม 
ต่อการชักน าใหเ้กิดแคลลสั โดยมีค่าเปอรเ์ซ็นตก์ารเกิดแคลลสัเท่ากับ 100% และมีค่าน า้หนกัสดเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากับ 2.30 กรัม นอกจากนั้นยังใช้เวลาในการเกิดแคลลัสน้อยที่สุดด้วย การรักษาสภาพแคลลัสที่ชักน าได  ้
จากชิน้สว่นล าตน้ใตใ้บเลีย้งบนอาหารเพาะเลีย้งสตูร MS ที่เติม BAP รว่มกบั NAA พบวา่แคลลสัสามารถเพิ่มจ านวน
ได ้ผลการศึกษาครัง้นีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรบัการขยายพันธุ์และการปรบัปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดา  
ดว้ยการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช 
 
ค าส าคัญ: ล าตน้ใตใ้บเลีย้ง การชกัน าใหเ้กิดแคลลสั การรกัษาสภาพแคลลสั มะเขือเทศ 
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Abstract 
Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) is one of the most important vegetable crops in the 

world and has been widely grown in almost every country. The effect of plant growth regulators on 
callus induction in L. esculentum Mill. var. Petchchompoo has been developed. Hypocotyl explants 
were cultured on MS (Murashige & Skoog) medium supplemented with various concentrations of BAP 
and NAA. Effects of plant growth regulators were studied on days for callus induction, percentage of 
callus induction and callus fresh weight after 4 weeks. The result showed that MS medium supplemented 
with 2.22 µM BAP and 8.06 µM NAA was optimum for callus induction, based on the highest 
percentage of callus induction (100%), highest callus fresh weight (2.30 g) and minimum days for 
callus induction. Hypocotyl-derived callus was successfully maintained and proliferated when 
subcultured on MS medium supplemented with BAP and NAA. The results provide a basis for efficient 
micropropagation and genetic improvement of tomato. 
 
Keywords: Hypocotyl, Callus induction, Callus maintenance, Lycopersicon esculentum Mill. 
 
บทน า 

มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill.) 
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  าคญัและมีพืน้ท่ีเพาะปลกูทั่วโลก 1 
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
รายงานสถิติพื ้นที่ เพาะปลูกมะเขือเทศที่ เพิ่มขึ ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2562 มีพื ้นที่ เพาะปลูก
มะเขือเทศทั่วโลก 5,030,545 เฮกเตอร ์และเก็บเก่ียว
ผลผลิ ต ได้  180,766,329 ตัน  2 ผลม ะเขื อ เทศ ใช้
รบัประทานสดและประกอบอาหาร นอกจากนัน้ยงัใช้
เป็นวตัถดุิบส าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ได ้แก่ ซอสมะเขือเทศ น า้มะเขือเทศ และมะเขือเทศ
ปอก ผิ ว  ผลมะเขื อ เทศมี คุณ ค่ าท างอาหารสู ง  
โดยประกอบด้วยวิตามินเอ วิตามินบี และไฟเบอร ์
ในป ริม าณ สูง  นอกจากนั้นมะ เขื อ เทศน ้าหนัก  
100 กรมั ยงัมีไลโคปีน (Lycopene) เป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 20-50 มิลลิกรมั 3 ไลโคปีนเป็นสารต ้าน

อนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Carotenoid) ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 4 มีผลการศึกษายืนยนัว่าไลโคปีน
เป็นสารส าคัญที่ป้องกันโรคมะเร็งหลายชนิด รวมทั้ง
โรคหวัใจหลอดเลอืดในมนษุย ์5  

มะเขือเทศสีดามีผลขนาดเล็ก สีชมพ ูและมีรส
เปรีย้ว เป็นพันธุ์รบัประทานผลสด นิยมใช้ประกอบ
อาหารพืน้บา้นของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็น
มะเขือเทศที่มีการใชเ้ฉพาะกลุม่ แต่มีปริมาณการบรโิภค
สูงและราคาแพง ความต้องการมะเขื อ เทศพัน ธุ์
รบัประทานผลสดของประเทศไทยมีเพิ่มมากขึน้ในทกุปี
โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีเนื ้อที่ เพาะปลูก
มะเขือเทศพันธุ์ร ับประทานผลสด 16,981 ไร่ และ 
มีผลผลิตรวม 45,958 ตัน โดยในจ านวนนีร้อ้ยละ 77 
เป็นพืน้ที่ในเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
6  ส  าหรบัพืน้ท่ีเพาะปลกูมะเขือเทศพนัธุร์บัประทานผล
สดในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสว่นใหญ่นิยมปลกู
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มะเขือเทศสีดาและพนัธุพ์ืน้เมือง การปลกูมะเขือเทศ 
สีดาสามารถท าไดต้ลอดทัง้ปี แต่ในฤดรูอ้นและฤดูฝน
มกัประสบปัญหาการไมต่ิดผล และมีการระบาดของโรค
และแมลงศตัรูพืชซึง่เป็นปัญหาส าคญัของการเพาะปลกู
มะเขื อเทศสีดา ท าให้ เกษตรกรนิ ยมใช้สารเคมี 
เพื่อปอ้งกนัและก าจัดโรคและแมลงศตัรูพืชในปรมิาณ
มาก การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศที่มีความต้านทาน 

ต่อโรค มีผลผลิตต่อไร่สูง และเก็บเก่ียวผลผลิตได้นาน
สามารถส่ งเสริมการเพิ่ มผลผลิตมะเขื อเทศสีด า 

ในประเทศไทยได ้7  
การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช (Plant tissue culture) 

ถูกน ามาใช้เพื่อการศึกษาวิจัยมะเขือเทศในด้านต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การปรบัปรุงพนัธุม์ะเขือเทศตา้นทานต่อโรคเหี่ยว
ที่เกิดจากราและแบคทีเรีย 8, 9 การปรบัปรุงพนัธุ์มะเขือ
เทศต้านทานต่อโรคเหี่ ยวที่ เกิดจากไวรัส  10 การ
ปรบัปรุงพนัธุม์ะเขือเทศทนแลง้ 11 การปรบัปรุงพนัธุม์ะเขอื
เทศตา้นทานตอ่สารก าจดัวชัพืชอะทราซีน (atrazine) 12 
และการขยายพันธุ์มะเขือเทศจ านวนมากในหลอด
ทดลอง 13 แคลลัสเป็นพืน้ฐานส าคัญส าหรบัน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  การเพาะเลี ้ยงเซลล์
แขวนลอย การเจริญเป็นตน้ใหม่ทัง้โดยกระบวนการ
เกิ ดอวัย วะ  (Organogenesis) และกระบวนการ 
โซมาติกเอ็มบริโอเจเนซิส (Somatic embryogenesis) 
รวมทั้งการเพาะเลี ้ยงโพรโทพลาสต์  (Protoplast) 
งานว ิจ ัยนี ม้ ีว ตั ถ ุป ระสงค เ์พื ่อ ทราบสูตรอาหาร 
ที่เหมาะสมในการชกัน าใหเ้กิดแคลลสั (Callus induction 
medium) ข อ งม ะ เข ือ เท ศ ส ีด า พ ัน ธุ ์เ พ ช ร ช ม พู  
เพื่อเป็นพืน้ฐานส าหรับการปรบัปรุงพนัธุม์ะเขือเทศสี
ดาใหม้ีคุณลกัษณะดีดว้ยการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช
และพันธุวิศวกรรมพืช 

วิธีด าเนินการวิจัย 
เพาะเลีย้งตน้กลา้ปลอดเชือ้โดยน าเมล็ดมะเขือ

เทศสีดาพันธุ์เพชรชมพูมาท าความสะอาดดว้ยน า้ยา
ท าความสะอาดทีโพล (teepol®) และน า้ประปาจากนัน้
น าเมล็ดไปฟอกฆ่าเชื ้อผิวด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 70% 
(v/v) เป็น เวลา 30 วินาที  แล้วย้ายเมล็ด ไปแช่ ใน
สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด ์2% (w/v) เป็นเวลา 
25 นาที เมื่อครบเวลาที่ก าหนดลา้งเมล็ดด้วยน า้กลั่น
ปลอดเชือ้ 3 ครัง้ แลว้น าเมล็ดวางบนกระดาษกรอง
วตัตแ์มน (Whatman) ปลอดเชือ้เพื่อซบัใหแ้หง้  

น าเมล็ดที่ผ่านการฟอกฆ่าเชือ้ผิวแลว้วางเลีย้ง
บนอาหารปลอดเชื ้อสูตร MS (1962) ที่ เติมน ้าตาล
ซูโครส 3% (w/v) รว่มกับผงวุน้ 0.8% (w/v) และปรบัพีเอช
ของอาหารเท่ากบั 5.7±0.1 ก่อนน าไปท าใหป้ลอดเชือ้
ดว้ยหมอ้นึ่งความดนัไอ จากนัน้น าขวดอาหารที่บรรจุ
เมล็ดทั้งหมดวางในสภาพอุณ หภูมิ  25±2 องศา
เซลเซียส ภายใตค้วามเขม้แสง 50 ไมโครโมลต่อตาราง
เมตรต่อวินาที ดว้ยแสงขาวจากหลอดฟลอูอเรสเซนต ์
เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อต้นกลา้มะเขือเทศมีอาย ุ
20 วนั ใชม้ีดผ่าตดัปลอดเชือ้ตดัส่วนล าตน้ใตใ้บเลีย้ง
ใหม้ีความยาว 1 เซนติเมตร จากนัน้ยา้ยชิน้สว่นล าตน้
ใต้ใบเลีย้งวางบนอาหารเพาะเลีย้งส ูตร MS ที่เติม
น ้า ต าลซ ูโค รส  3% (w/v) ผงวุ น้  0.8% (w/v) และ 
BAP (6-benzyl aminopurine) ค วาม เข้ม ข้น  2.22 

4.44 แ ล ะ  8.88 ไ ม โค ร โม ล า ร์  ร่ ว ม กั บ  NAA 
(Naphthalene acetic acid) ความเขม้ขน้ 2.69 5.37 
และ 8.06 ไมโครโมลาร์ โดยปรบัค่าพีเอชของอาหาร
เพาะเลีย้งเท่ากับ 5.7±0.1 ก่อนน าไปท าใหป้ลอดเชือ้ 
น าขวดอาหารที่บรรจุชิน้สว่นพืชทัง้หมดวางในสภาพ
อุณหภูมิ  25±2 องศาเซลเซียส ภายใต้ความเข้มแสง  
50 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที  ด้วยแสงขาว 



PBRU SCIENCE JOURNAL 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 

57 

 

PBRU Science Journal 
Volume 19 Number 1 January-June 2022 

จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นเวลา 16 ชั่ วโมงต่อวัน  
เมื่อเพาะเลีย้งเป็นเวลา 4 สปัดาห ์บนัทึกค่าจ านวนวนั
ใน ก า ร เ กิ ด แ ค ล ลั ส  (Days for callus induction) 
เปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส (Percentage of callus 
induction) และค่าน ้าหนักสดแคลลัส (Callus fresh 
weight) ด าเนินการทดลองกลุ่มทดลองละ 10 ซ ้า  
และวิเคราะหผ์ลทางสถิติโดยวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
ด ว้ ย ว ิธ ี One-way ANOVA แ ล ะ ท ด ส อบ ค ว า ม 
แตกต่างของค ่า เฉลี ่ยด ้วยว ิธี  Least significant 
difference ที่ p≤ 0.05  

ภ า ย ห ลั ง ก า ร ชั ก น า ล า ต้ น ใ ต้ ใ บ เลี ้ ย ง 
ใหเ้กิดแคลลสัเป็นเวลา 4 สปัดาห ์ท าการรกัษาสภาพ
แคลลัส (Callus maintenance) โดยแยกแคลลสั 
ที่มีลกัษณะสีเหลืองออกจากชิน้ส่วนล าต้นใต้ใบเลีย้ง  
ตดัแบ่งแคลลสัใหม้ีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางประมาณ 
0.5 เซนติเมตร แลว้ยา้ยลงเลีย้งในอาหารสตูรชกัน าให้
เก ิด แคลล สัมะเขื อ เทศสีด าพันธุ์ เพ ชรชมพู ที่ มี
ประสิทธิภาพสงูที่สดุ น าขวดอาหารเพาะเลีย้งแคลลสั
ทั้งหมดวางในสภาพอุณหภูมิ และความเข้มแสง 
แบบเดียวกับขัน้ตอนการชักน าใหเ้กิดแคลลสั และยา้ย
แคลลสัลงเลีย้งในอาหารใหมท่กุ ๆ 20 วนั   

ผลการศึกษา 
ภายหลงัการเพาะเลีย้งล าตน้ใตใ้บเลีย้งมะเขือ

เทศสดีาพนัธุเ์พชรชมพบูนอาหารเพาะเลีย้งที่เติม BAP 
(2.22-8.88 ไมโครโมลาร)์ รว่มกบั NAA (2.69-8.06 
ไมโครโมลาร)์ ในความเขม้ขน้ต่าง ๆ สงัเกตพบแคลลสั
เกิดขึน้ที่บริเวณรอยตัดและบริเวณรอบ ๆ ชิน้ส่วนพืช 
ในอาหารเพาะเลีย้งทุกสูตร โดยจ านวนว ันในการ 
เกิดแคลลสัแตกต่างก ันในแต่ละส ูตรอาหาร  สูตร
อาหารที่ 4, 7 และ 9 พบการเกิดแคลลสัในระยะเวลา  

7 วัน ส าหรบัสูตรอาหารอื่น ๆ พบการเกิดแคลลัสใน
ระยะเวลา 10-13 วัน ดังแสดงใน (Table 1) แคลลัส
มะเขือเทศสีดาพนัธุ์เพชรชมพูมีลกัษณะสีเหลือง และ
เกาะตวักนัแบบหลวม ๆ (Friable callus) (Figure 1)  

 

 
Figure 1. Callus induction of Lycopersicon 
esculentum Mill. var. Petchchopoo (a) callus 
formation after 1 week of culture (b) callus 
proliferation after 4 weeks of culture 
 

 
Figure 2. Callus maintenance of Lycopersicon 
esculentum Mill. var. Petchchompoo (a) calli after 1 
week of subculture. (b) calli after 3 weeks of 
subculture 
 

ผลค่าเปอรเ์ซ็นตก์ารเกิดแคลลสัและน า้หนักสด
แคลลสัพบวา่ล าตน้ใตใ้บเลีย้งมะเขือเทศสดีาพนัธุเ์พชรชมพู
ที่ เพาะเลี ้ยงบนสูตรอาหารที่  1, 2, 3, 5, 6 และ  7  
มีค่าเปอรเ์ซ็นตก์ารเกิดแคลลสัเท่ากบั 100 เปอรเ์ซ็นต ์
โดยแคลลสัที่เพาะเลีย้งบนสตูรอาหารที่ 7 มีค่าน า้หนกั
สดเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.30 กรัม ส าหรับชิ ้นส่วนพืช 
ที ่เพ าะ เลี ย้ งบนส ตู รอาหารที ่ 4, 8 และ  9 มี ค่ า
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เปอรเ์ซ็นต์การเกิดแคลลสัเท่ากับ 85.71 เปอรเ์ซ็นต์, 
71.43 เปอรเ์ซ็นต ์และ 80.56 เปอรเ์ซ็นต ์ตามล าดบั  

การรกัษาสภาพแคลลัสมะเขือเทศสีดาพันธุ์
เพชรชมพอูาย ุ4 สปัดาห ์บนอาหารเพาะเลีย้งสตูรที่ 7 
ซึ่งแสดงค่าเปอรเ์ซ็นตก์ารเกิดแคลลสัและน า้หนักสด 

เฉลี่ยสงูสดุ ผลการสงัเกตพบว่าแคลลสัมีขนาดเพิ่มขึน้
ภายใน 3 สปัดาห ์โดยแคลลสัยงัคงมีลกัษณะสีเหลือง
และเกาะตวักนัแบบหลวม ๆ นอกจากนัน้ยงัพบมีบราวนิง  
(browning) เกิดขึน้ในบางบรเิวณดว้ย (Figure 2) 

 
 

 
  

Table 1. Effects of different combinations of plant growth regulators on callus induction from 
hypocotyls of Lycopersicon esculentum Mill. var. Petchchompoo  

Media NAA (µM) BAP (µM) Days for callus 
induction 

Percentage of 
callus induction 

Callus fresh 
weight (g) 

1 2.69 2.22 9.14b 100% 0.79±0.07b 

2 2.69 4.44 12.7d 100% 0.86±0.16b 

3 2.69 8.88 9.0b 100% 0.14±0.02c 

4 5.37 2.22 7.4a 85.71% 0.74±0.15b 

5 5.37 4.44 12.4d 100% 0.71±0.07b 

6 5.37 8.88 10.7c 100% 0.46±0.01bc 

7 8.06 2.22 7.1a 100% 2.30±0.19a 

8 8.06 4.44 10.4c 71.43% 0.21±0.07c  
9 8.06 8.88 7.4a 80.56% 0.69±0.18b 

Callus fresh weights are expressed as mean±standard errors of 10 replicates. Within a column, values followed by a 

different letter are significantly different at p≤ 0.05 level according to Least significant difference. 
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อภปิรายผล 
การเพาะเลีย้งล าตน้ใตใ้บเลีย้งมะเขือเทศสีดา

พนัธุเ์พชรชมพใูนอาหารเพาะเลีย้งสตูร MS ที่เติม BAP 
รว่มกับ NAA พบว่าอาหารเพาะเลีย้งทุกสตูรสามารถ
ชักน าให้เกิดแคลลัสได ้และสูตรอาหารชักน าให้เกิด
แคลลัสที่ เหมาะสมที่ สุดคื อ  MS ที่ เติ ม  BAP 2.22  
ไม โค รโมลาร์  ร่ ว ม กั บ  NAA 8.06 ไม โค ร โม ล า ร ์ 
(สตูรอาหารที่ 7) โดยชิน้ส่วนพืชแสดงเปอรเ์ซ็นตก์ารเกิด
แคลลัส 100% และมีน ้าหนักสดแคลลัสสูงสุด  2.30 
กรมั ซึ่งแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p≤ 0.05) 
เมื่อเทียบกบัสตูรอื่น ๆ นอกจากนัน้ยงัแสดงจ านวนวนั
ของการเกิดแคลลสันอ้ยที่สดุอีกดว้ย (7.1 วนั) แต่อย่างไร 
ก็ตามมะเขือเทศแต่ละสายพันธุ์ มี การตอบสนอง 
ตอ่สารควบคมุการเจรญิเติบโตของพืชอย่างแตกตา่งกนั 
14 นอกจากนัน้ชนิดและความเขม้ขน้ของสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชยงัมีอิทธิพลต่อการเกิดแคลลสั
ของมะเขือเทศเป็นอย่างมาก 1 อาหารเพาะเลีย้งสตูร
ชกัน าการเกิดแคลลสัของมะเขือเทศมีการเติมออกซินหรือ 
ไซโทไคนินเพียงชนิดเดียว 15,16 หรอืเติมออกซิน รว่มกบั
ไซโทไคนินในสดัส่วนที่เหมาะสม 15 NAA เป็นออกซิน
ที ่ม ีผลส ่ง เสริมการเกิดแคลลสั  การเกิดโซมาติก
เอ็มบริโอ และการเกิดอวัยวะ 17 มีรายงานการเติม 
NAA ร่วมกับไซโทไคนินหลายชนิดเพื่อชักน าการเกิด
แคลลัสของมะเขือเทศ ได้แก่  BAP และ KI (kinetin) 16,18 
ผลการวิ จัย ในค รั้งนี ้แสด งให้ เห็ น ว่าอัต ราส่ วน 
ความเขม้ขน้ของ NAA ต่อ BAP ในอาหารเพาะเลีย้ง 
มีอิทธิพลต่อการเกิดแคลลัสของมะเขือเทศ โดยเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนกัสดแคลลสั เปอรเ์ซ็นตก์ารเกิดแคลลสั 
และจ านวนวันในการเกิดแคลลัส อาหารเพาะเลีย้ง 
ที่ เติ ม  BAP ความ เข้มข้นต ่ า  (2.22 ไม โครโมลาร์)  
ร่วมกับ NAA ความเขม้ขน้ 2.69, 5.37 และ 8.06 

ไมโครโมลาร ์(สูตรอาหารที่ 1 4 และ 7 ตามล าดับ) 
สามารถส่งเสริมการเกิดแคลลัสได้ดีกว่าอาหาร
เพาะเลีย้งสตูรอื่น ๆ โดยค่าน า้หนกัสดแคลลสัเพิ่มขึน้
ตามความเขม้ขน้ของ NAA (ตัง้แต ่0.74-2.3 กรมั) และ
แสดงจ านวนวนัในการเกิดแคลลสันอ้ยกว่าสตูรอาหาร
อื่น ๆ (7-9 วนั) ส  าหรบัสตูรอาหารที่ 9 (เติม BAP 8.88
ไมโครโมลาร ์ร่วมกับ NAA 8.06 ไมโครโมลาร)์ แสดง
จ านวนวนัในการเกิดแคลลสัในระดบัเดียวกบัสตูรอาหาร
ที่ 7 ซึง่เป็นสตูรอาหารชกัน าการเกิดแคลลสัที่เหมาะสม
ที่สดุ แตอ่ยา่งไรก็ตามแคลลสัที่ชกัน าไดบ้นอาหารสตูรนี ้
มีคา่น า้หนกัสดนอ้ยกวา่แคลลสัที่เพาะเลีย้งบนอาหารสตูร
ที่ 7 อย่างมีนยัส าคัญ (0.69±0.18 กรมั) นอกจากนัน้
ยังแสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัสที่ต  ่ ากว่าด้วย 
(80.56%) ผลการวิจัยนี ้สอดคล้องกับรายงานของ 
Kumar et al.19 ซึ่งศึกษาการเพาะเลีย้งชิน้ส่วนต่าง ๆ 
ของตน้กลา้มะเขือเทศพนัธุ ์Solan Vajr ใหเ้กิดแคลลสั 
และรายงานว่าอาหารเพาะเลีย้งที่เติม NAA 13.95 
ไม โค รโม ล าร์ ร่ว ม กับ  BAP 4.44 ไม โค รโม ลา ร ์ 
มีประสทิธิภาพในการชกัน าชิน้สว่นใบ ระยะระหวา่งขอ้ 
และราก ให้เกิดแคลลัส โดยมี เปอร์เซ็นต์การเกิด
แคลลสัเท่ากับ 95.2% 100% และ 81.1% ตามล าดับ  
เช่ น เดี ย วกับ  Setiaji et al.16 ที่ รายงานว่าอาหาร
เพาะเลีย้งที่เติม NAA 9.3 ไมโครโมลาร ์ร่วมกับ BAP 
0.89 ไมโครโมลาร ์มีประสิทธิภาพสูงสดุในการชักน า
ชิน้สว่นล าตน้ใตใ้บเลีย้งของมะเขือเทศพนัธุ์ Permata 
ใหเ้กิดแคลลสั แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานการเพาะเลีย้ง
แคลลัสมะเขือเทศสายพันธุ์อื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า
อาหารเพาะเลีย้งที่มีอตัราสว่นของออกซินตอ่ไซโทไคนิน
ต ่าส่งเสริมการเกิดแคลลสัไดด้ีเช่นเดียวกัน Harish et al. 18 
รายงานการเพาะเลีย้งใบ ใบเลีย้ง และล าต้นของ
มะเขือเทศลูกผสมพันธุ์ Sindhu และพันธุ์ Shalimar  
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ให้เก ิดแคลลสับนอาหารเพาะ เลี ย้ งที ่เต ิม  NAA 
2.69 ไมโครโมลาร ์ร่วมกับ BAP 8.88 ไมโครโมลาร ์
ผลการศึกษาพบว่าชิน้สว่นพืชมีเปอรเ์ซ็นตเ์กิดแคลลสั
มากกว่า 90% นอกจากนั้นยังมีรายงานการชักน า
ชิน้สว่นพืชของมะเขือเทศใหเ้กิดแคลลสัและเจริญเป็น
ตน้ใหม่ไดด้้วยอาหารเพาะเลีย้งสูตรเดียวกันอีกด้วย  
Hanur and Krishnareddy 20 รายงานการชกัน าใบเลีย้ง
และล าต้นใต้ใบเลีย้งมะเขือเทศสายพันธุ์ Arka vikas  
ให้เกิดแคลลัส โดยน าไปเพาะเลีย้งบนอาหารที่เติม 
BAP ร่วมกับ KI ภายหลงัมีแคลลสัเกิดขึน้แลว้ไดย้า้ย
แคลลสัลงเลีย้งในอาหารเพาะเลีย้งสตูรเดิมและพบว่า
แคลลสัสามารถเจรญิเป็นตน้ใหมไ่ดใ้นเวลา 10 วนั 

นอกจากความเขม้ขน้และสดัสว่นของออกซิน 
ต่อไซโทไคนินเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึงแล้ว  
ความส าเร็จของการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืชมะเขือเทศ 

ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่ จีโนไทป์ อายขุองชิน้สว่น
พืช และขนาดของชิ ้นส่วนพืช 1 แคลลัสมะเขือเทศ
สามารถชักน าได้จากชิ ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ใบ 18,19  

ใบเลีย้ง 15 ราก 19 และล าตน้ใตใ้บเลีย้ง 15, 16, 18 งานวิจยั
นีเ้ลอืกใชล้  าตน้ใตใ้บเลีย้งเป็นชิน้สว่นพืชส าหรบัการชกั
น าให้เกิดแคลลัส  และแสดงผลเปอรเ์ซ็นต์การเกิด
แคลลสั 71.42%-100% มีรายงานสนับสนุนว่าล าต้น
ใตใ้บเลีย้งมะเขือเทศเป็นชิน้สว่นพืชที่มีความเหมาะสม
ตอ่การชกัน าใหเ้กิดแคลลสั 15,18 นอกจากนัน้แคลลสัที่
ชักน าไดจ้ากชิน้ส่วนล าตน้ใตใ้บเลีย้งมะเขือเทศยงัมี
ประสทิธิภาพในการเกิดตน้ใหม่สูงกว่าแคลลสัที่ชักน า
ไดจ้ากชิน้ส่วนอื่น ๆ ของพืชอีกดว้ย 21   

ภายหลังขั้นตอนการชักน าให้เกิดแคลลัส
จ าเป็นตอ้งรกัษาสภาพแคลลสัในอาหารเพาะเลีย้งที่
เหมาะสมเพื่อรกัษาความมีชีวิตของแคลลสัใหย้าวนาน 22 
นอกจากนั้นยังเป็นขั้นตอนส าคัญส าหรับการเพิ่ม

จ านวนแคลลัสอีกด้วย การรักษาสภาพแคลลัส
โดยทั่ วไปสามารถท าได้โดยย้ายแคลลัสปฐมภูมิ 
(Primary callus) ที่ ชั ก น า ได้ จ า ก ชิ ้น ส่ ว น พื ช ไป
เพาะเลีย้งบนอาหารเพาะเลีย้งสตูรชกัน าใหเ้กิดแคลลสั
ที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ 23 และควรยา้ยแคลลสัลงเลีย้ง
ในอาหารใหม่ในขณะมีอายุและขนาดที่เหมาะสม 24 
รวมทัง้ควรยา้ยแคลลสัลงเลีย้งในอาหารใหม่ก่อนเกิด 
บราวนิงด้วย 25 ส  าหรับงานวิจัยนี ้ได้รักษาสภาพ
แคลลสัมะเขือเทศสีดาพนัธุ์เพชรชมพูดว้ยการยา้ยลง
เลีย้งในอาหารเพาะเลีย้งสตูรชักน าใหเ้กิดแคลลสัที่มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ที่ สุ ด  (MS ที่ เติ ม  NAA 8.06  
ไมโครโมลาร ์รว่มกบั BA 2.22 ไมโครโมลาร)์ และพบว่า
แคลลัสยังคงสภาพความมี ชีวิตและเพิ่มจ านวนได  ้
โดยแคลลสับางส่วนเกิดบราวนิง จ าเป็นตอ้งตดัแยก
ออกก่อนการยา้ยลงเลีย้งในอาหารใหม่ ผลการวิจัยนี ้
สอดคล้องกับ รายงานของ Karim and Kayum 26 
ซึ่งรายงานว่าภายหลงัการชกัน าใบและระยะระหว่างขอ้
ของมะเขือเทศพันธุ์ Bina Tomato-3 ให้เกิดแคลลัส 
ด้วยอาหาร เพาะเลี ้ย งที่ เติม  NAA ร่วมกับ  BAP  
แล้ว ได้ท าการเพิ่มจ านวนแคลลัสโดยย้ายแคลลัส 
ลงเลีย้งในอาหารเพาะเลีย้งสูตรเดิมเป็นเวลา 45 วัน 
ผลการศึกษาพบว่าแคลลัสมีน ้าหนักสดเพิ่ มขึ ้น  
3.0-4.3 เท่าของน า้หนักสดที่บันทึกไดใ้นสัปดาหแ์รก 
แต่อย่างไรก็ตามอาหารเพาะเลีย้งสตูรรกัษาสภาพและ
เพิ่มจ านวนแคลลสัที่มีประสิทธิภาพของพืชชนิดอื่นมี
ชนิดและความเขม้ขน้ของสารควบคมุการเจรญิเติบโต
ของพืชแตกตา่งไปจากอาหารเพาะเลีย้งสตูรชกัน าการ
เกิดแคลลัส Lin et al. 22 รายงานว่าอาหารเพาะเลีย้ง
สูตร ½ MS ที่เติม 2,4-D 10 มิลลิกรมัต่อลิตร ร่วมกับ 
ไทไดเอซูรอน (Thidiazuron) 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  
มีประสิท ธิภาพสูงสุด ในการชักน า โพรโทคอร์ม 
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(Protocorm) ของกลว้ยไม้สกุลรองเทา้นารีลูกผสมให้
เกิดแคลลสั และพบว่าแคลลสัที่ยา้ยลงเลีย้งในอาหาร
ที่เติม 2,4-D 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับไทไดเอซูรอน  
1 มิลลิกรมัต่อลิตร สามารถเพิ่มจ านวนได้มากกว่า
แคลลสัที่ยา้ยลงเลีย้งในอาหารสตูรเดิม Daffalla et al. 27 
รายงานการชักน าระยะระหว่างขอ้ของ Grewia tenax 
(Forsk.) Flori ใหเ้กิดแคลลสัดว้ยอาหารเพาะเลีย้งสตูร 
MS ที่เติม NAA 10.74 ไมโครโมลาร ์และพบว่าเมื่อน า
แคลลัสที่ชักน าได้ย้ายลงเลีย้งในอาหารที่เติม NAA 
10.74 ไมโครโมลาร ์ร่วมกับ BAP 6.66 ไมโครโมลาร ์
แคลลสัแสดงค่าน า้หนกัสดสงูมากกวา่แคลลสัที่ยา้ยลง
เลี ้ยงในอาหารสูตรเดิม เมื่ อใช้ระยะเวลาในการ
เพาะเลีย้งเทา่กนั  

 
สรุปผลการวิจัย 

อาหารเพาะเลีย้งที่เหมาะสมส าหรบัการชักน า
ล าตน้ใตใ้บเลีย้งของมะเขือเทศสีดาพนัธุเ์พชรชมพูให้
เกิดแคลลัสคือ MS ที่ เติมน ้าตาลซู โครส 3% (w/v)  
ผงวุ้น 0.8% (w/v) ร่วมกับ NAA 8.06 ไมโครโมลาร ์
และ BAP 2.22 ไมโครโมลาร ์ปรบัค่าพีเอชของอาหาร
เพาะเลีย้งเท่ากับ 5.7 และสามารถรกัษาสภาพและ
เพิ่มจ านวนแคลลสัดว้ยอาหารเพาะเลีย้งสตูรเดียวกัน 
ผลการศึกษาครัง้นีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรบั
การขยายพันธุ์และการปรบัปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดา
ดว้ยการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืชและพันธุวิศวกรรมพืช
ตอ่ไปไดใ้นอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณสาขาวิชาชีววิทยา คณะ
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