
 
 

                                                                                                                                     

 
 
                           

                      
 

บทที่ 9 
โซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชนั 

Somatic hybridization and Cybridization 

 

 

ในอดีตเทคนิคการรวมเซลลที่ประสบความสําเร็จน้ันพบไดเฉพาะกับเซลลสัตว
เทานั้น จนกระท่ังป ค.ศ. 1959 Cocking แหงมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ไดพัฒนาเทคนิค
การยอยผนังเซลลดวยเอนไซมโดยทําการศึกษาเกี่ยวกับระบบตางๆ ของพืชช้ันสูงเพื่อทํา
การแยกเซลลเดี่ยว (single cell) สําหรับใชศึกษาดานสรีรวิทยา ชีวเคมี และพันธุศาสตร 
เน่ืองจากประชากรเซลลเดี่ยวมีความเหมาะสมและใหผลที่สม่ําเสมอมากกวาการใชพืชทั้ง
ตน ทั้งน้ีงานชวงแรกของ Cocking เกี่ยวของกับการแยกเซลลดวยสารเคมีโดยใชสาร
พวกคีเลทิง เอเจนต (chelating agent) ไปจับกับพวกแคลเซียมในมิดเดิลลาเมลลา 
(middle lamella) ซ่ึงสามารถแยกเซลลเดี่ยวไดสําเร็จ แตอยางไรก็ตามผลของการแยก
เซลลดวยวิธีน้ีทําใหสูญเสียคุณสมบัติทางชีวเคมีของเซลล ดังน้ัน Cocking จึงคิดคน
วิธีการแยกเอาโพรโทพลาสตออกมาแทนการแยกเซลล โดยไดนําความรูพรอมทั้งตัวอยาง
เอนไซมเซลลูเลสของเชื้อรา Myrothecium verrucaria มาจาก Whitaker แหงเมือง
ออตตาวา ประเทศแคนาดา จากน้ันมาเทคนิคการแยกโพรโทพลาสตก็มีการพัฒนาข้ึน
ตามลําดับ จึงมีการนําโพรโทพลาสตมาใชประโยชนเพ่ือการศึกษาวิจัยกันอยางกวางขวาง 
เชน ดานชีววิทยาของผนังเซลล  การเขาสูเซลลของแมคโครโมเลกุล (macromolecules) 
และไวรัส นอกจากนี้ยังมีการใชโพรโทพลาสตเพ่ือถายยีนในกระบวนการพันธุวิศวกรรม 
หรือเพ่ือศึกษาการแสดงออกของยีน (gene expression) โพรโทพลาสตยังสามารถถูกชัก
นําใหพัฒนาข้ึนมาเปนตนพืชไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มปริมาณตนพันธุพืชที่
ตองการและเทคนิคที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือการรวมโพรโทพลาสต (protoplast fusion) 
เปนการปรับปรุงพันธุที่สามารถรวมคุณสมบัติของพืชจากตางชนิด (species) ซ่ึงมีความ
แตกตางกันมากได สําหรับข้ันตอนที่เกี่ยวของดังแสดงในภาพที่ 9.1 
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การแยกโพรโทพลาสต การรวมโพรโทพลาสต การคดัเลือกเซลลไฮบรดิ

การเพาะเลีย้งเซลลไฮบรดิ

การชกันาํเซลลไฮบรดิใหพัฒนาเปนตน

การรบัรองลักษณะไฮบรดิ / ไซบรดิ

การแยกโพรโทพลาสต การรวมโพรโทพลาสต การคดัเลือกเซลลไฮบรดิ

การเพาะเลีย้งเซลลไฮบรดิ

การชกันาํเซลลไฮบรดิใหพัฒนาเปนตน

การรบัรองลักษณะไฮบรดิ / ไซบรดิ

 
ภาพที่ 9.1 ข้ันตอนที่นําไปสูโซมาติกไฮบริไดเซชันและไซบริไดเซชัน 
  (ดัดแปลงจาก Bhojwani และ Razdan, 1996) 
 
การศึกษาโพรโทพลาสต  

 
โพรโทพลาสต คือ เซลลที่ไมมีผนังเซลล (naked cell) ในการศึกษาดาน          

โพรโทพลาสตไมนิยมใชเซลลที่มีการเจริญข้ันที่สอง เน่ืองจากมีผนังหนาและมีสารพวก 
ลิกนิน ซูเบอรินและคิวทินซ่ึงยอยยากและเปนเซลลที่ไมแอกทีฟ เน้ือเยื่อที่เหมาะสม
สําหรับใชในงานนี้ไดแก แผนใบ  ใบเลี้ยง และเซลลเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ  
 
 การแยกโพรโทพลาสต  ทําได 2 วิธี คือ 
 
  1. การแยกโดยวิธีกล (mechanical isolation) ทําใหพืชเกิดพลาสโมไลซีส
แลวตัดดวยมีดผาตัดจะทําใหโพรโทพลาสตหลุดออกมาตรงรอยตัด แตวิธีน้ีจะทําใหเซลล
พืชเกิดความเสียหายมากและไดโพรโทพลาสตจํานวนนอยจึงเหมาะสําหรับการแยก      
โพรโทพลาสตของเซลลขนาดใหญ เชน เน้ือเยื่อช้ันผิว (epidermis) ของหัวหอม  
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  2. การแยกโดยใชเอนไซม (enzymatic isolation) โครงสรางของเซลลพืช
จะประกอบดวยเยื่อหุมเซลลและผนังเซลลซ่ึงประกอบดวยสารพวกเซลลูโลส (cellulose) 
และเฮมิเซลลูโลส (hemicellulose) แตละเซลลเช่ือมกันดวยมิดเดิลลาเมลลา (middle 
lamella) ซ่ึงเปนสารประกอบพวกเพกทิน (pectin) ดังน้ันการแยกโพรโทพลาสตดวย
เอนไซมจึงตองใชเอนไซม 2 กลุม ไดแก กลุมสําหรับยอยมิดเดิลลาเมลลา คือเพกทิเนส 
(pectinase) และกลุมที่ใชยอยผนังเซลล คือ เซลลูเลส (cellulase) และ เฮมิเซลลูเลส
(hemicellulase)  
 

เน้ือเยื่อพืชเม่ือถูกยอยดวยเอนไซมเพกทิเนสแตละเซลลจะหลุดออกจาก
กันเปนเซลลเดี่ยวและเม่ือยอยดวยเซลลูเลสและเฮมิเซลลูเลสเซลลจะเหลือเพียงเยื่อหุม
เซลลเทานั้น รูปรางของโพรโทพลาสตจึงมีลักษณะกลมเหมือนกันหมด 
 
การรวมโพรโทพลาสต  
 

ภายใตสภาวะที่เหมาะสมโพรโทพลาสตที่อยูใกลกันจะเกิดการรวมกันของเยื่อหุม
เซลลและไซโทพลาซึมเกิดเปนโพรโทพลาสตขนาดใหญเรียกวาฟวชันบอดี (fusion 
bodies) ซ่ึงอาจจะมี 2 นิวเคลียสหรือมากกวา ในสภาพปกติโพรโทพลาสตจะถูก
ลอมรอบดวยประจุลบจึงมักอยูกระจายกัน ในการชักนําใหโพรโทพลาสตของพืชรวมกัน
ผลรวมที่มาจากพวกเดียวกันที่มีจีโนไทปเหมือนกันเรียกวาโฮโมแคริออน (homokaryon) 
ขณะที่ผลรวมจากจีโนไทปตางกันเรียกวาเฮเทอโรแคริออน (heterokaryon)  ดังภาพที่ 9.2 
การรวมของโพรโทพลาสตแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
 
  1. สปอนเทเนียส ฟวชัน (spontaneous fusion) เปนการรวมกันที่เกิดข้ึน
ไดเอง เชน การรวมของหลอดเรณู (pollen tube) กับถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) ใน
ระหวางการปฏิสนธิซ่ึงพบไดไมบอยนัก อยางไรก็ตามการรวมกันที่เกิดขึ้นจากการไหลไป
มาของไซโทพลาซึมและออรแกแนลที่อยูติดกันในระหวางกระบวนการยอยผนังเซลลซ่ึง
เปนการรวมที่เกิดขึ้นเองมีโอกาสในการเกิดนอยมาก เพียงแคประมาณ 0.1 เปอรเซ็นต 

 
 
                                                                                                          

BT465       153
 

                                                                                                                                     



ของประชากรทั้งหมดในการเพาะเลี้ยง 
 
  2. อินดิวส ฟวชัน (induced fusion) เปนการชักนําใหเกิดการรวมกันของ
โพรโทพลาสต ปจจุบันมีวิธีกระตุนใหโพรโทพลาสตรวมกันได 4 วิธี ไดแก 
 

  2.1 การใชสารเคมี เชน โพลีเอธิลีน ไกลคอล (polyethylene glycol; 
PEG)  
 

  2.2 การใชแคลเซียมอิออน (Ca2+) ในสภาพที่มีคาความเปนกรด-ดาง 
(pH) สูง (High pH/Ca2+) 
 

  2.3 การใชสารโพลีเอธิลีน ไกลคอลรวมกับแคลเซียมอิออนในสภาพที่มี
ความเปนกรด-ดาง สูง (High pH/Ca2+) 
 

  2.4 การกระตุนดวยกระแสไฟฟา 
 

(a) homokaryon

(b) heterokaryon

(a) homokaryon

(b) heterokaryon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9.2 การรวมโพรโทพลาสตไดเปนโฮโมแคริออนและเฮเทอโรแคริออน 
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  วิธีการรวมโพรโทพลาสตที่นิยมใชในปจจุบันคือ การใชสารโพลิเอธิลีน 
ไกลคอลความเขมขน 20 - 40 เปอรเซ็นต ซ่ึงมีคุณสมบัติทําใหโพรโทพลาสตเขามา
รวมกลุมกันและเกิดการรวมกันในข้ันตอนการลางโดยใหอยูในสภาพที่มีแคลเซียมอิออน 
ความเขมขนสูงและคา pH สูง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
 
  1. นําโพรโทพลาสต 2 ชนิด ที่มีความเขมขนแตละชนิดประมาณ 105 - 106 
โพรโทพลาสต/มิลลิลิตร มารวมกันในหลอดทดลอง 
 
  2. เตรียมสารละลายโพลิเอธิลีน ไกลคอลที่มี pH 5.6 ซ่ึงมีสวนประกอบ
ดังน้ี 
 

 PEG 1540 33  เปอรเซ็นต 
 

 CaCl2.2H2O 3.5  มิลลิโมลาร 
 

 KH2PO4 0.7  มิลลิโมลาร 
 

 Glucose 0.1  โมลาร 
 
  3. หยดสารละลายโพลิเอธิลีน ไกลคอลลงในจานแกว แลวหยดสารละลาย
โพรโทพลาสตที่รวมกันไวลงไปโดยรอบหยดของสารละลายโพลิเอธิลีน ไกลคอล ทิ้งไว
ประมาณ 10 นาที 
 
  4. คอยๆ ผสมโพรโทพลาสตกับสารละลายโพลิเอธิลีน ไกลคอลใหเขากัน 
แลวเติมวอชิง มีเดียม (washing medium) ปริมาตร 30 มิลลิลิตร (pH 10.5) ทิ้งไว
ประมาณ 30 - 50 นาที วอชิง มีเดียม ประกอบดวย 
 

 CaCl2 0.8  โมลาร 
 

 Manitol 0.1  โมลาร 
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  5. ลางโพรโทพลาสตดวยวอชิง โซลูชัน (washing solution) ที่มี pH 10.5 
ประมาณ 3 - 5 ครั้ง โดยการปนเหว่ียงที่ความเร็ว 800 รอบ/นาที ครั้งละ 3 นาที 
สวนประกอบของวอชิง โซลูชัน มีดังน้ี 
 

 Glycine 0.1  โมลาร 
 

 Sorbitol 0.4  โมลาร 
 

  6. ยายโพรโทพลาสตที่รวมตัวกันแลวไปเพาะเลี้ยงในอาหาร 
 
การเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสต  

 
สําหรับวิธีการเพาะเลี้ยงโพรโทพลาสตสามารถทําไดหลายวิธีดังน้ี 

 

1. การเลี้ยงในอาหารเหลว 
 
  1.1 การเลี้ยงแบบดรอบ คัลเจอร (drop culture) หรือ แฮงกิง ดรอบ      
คัลเจอร (hanging drop culture) เปนการเลี้ยงโดยการหยดอาหารเหลวที่มีโพรโทพลาสต
แขวนลอยอยูใหมีขนาดของหยดประมาณ 40 - 100 ไมโครลิตร โดยหยดลงบนฝา
ดานหนาของจานแกว แลวคว่ําฝาครอบลงประกบกับจานแกว 
 
 
 
  1.2 การเลี้ยงแบบไมโครแชมเบอร คัลเจอร (microchamber culture) เปน
การเลี้ยงในชองเล็กๆ ที่เกิดจากการใชกระจกปดสไลด 3 แผน มาวางทับกันใหเกิดเปน
ชองโดยใชมิเนอรัลออยล (mineral oil) เปนตัวยึด หรือใชสไลดชนิดที่มีหลุมแลวปดดวย 
กระจกปดสไลด 
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  1.3 การเลี้ยงแบบลิควิด คัลเจอร (liquid culture) กระทําโดยการเท       
โพรโทพลาสตที่มีความเขมขนประมาณ 5 x 104  ถึง 5 x 105 เซลล/มิลลิลิตร ลงในจาน
แกวหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ปดฝาแลวพันทับดวยพาราฟลม 
 
 
 
 
 
 
  1.4 การเลี้ยงแบบมัลทิเปล ดรอบ อเรย เทคนิค (multiple drop aray 
technique) เปนวิธีการคลายกับแฮงกิง ดรอบ แตมีจํานวนหยดมากกวา อาจเลี้ยงไดถึง 50 
หยดตอจานแกว วิธีน้ีเหมาะสําหรับการเพาะเลี้ยงเพื่อเปรียบเทียบหาความเหมาะสมของ
สตูรอาหารหลายๆ สูตร 
 
 
 
 
 
 
  1.5 การเลี้ยงแบบไมโครดรอบเล็ตส คัลเจอร (microdroplets culture) เปน
การเลี้ยงโพรโทพลาสตแบบหยดเล็กปริมาตร 0.25 – 0.5 ไมโครลิตร แตละหยด
ประกอบดวย 1 โพรโทพลาสตเทานั้น 
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 2. การเลี้ยงในอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว 
 

  2.1 การเลี้ยงโพรโทพลาสตในอาหารกึ่งแข็งที่มีสารชวยในการรแข็งตัว 
เชน วุน (agar) อกาโรส (agarose) อัลจิเนต (alginate) เจลาทิน (gelatin) และ            
โพลีอคริลาไมด (polyacrylamide) โดยหลอมอาหารที่อุณหภูมิ 43 – 45 องศาเซลเซียส 
แลวผสมอาหารกับโพรโทพลาสต 
 

  2.2 การเลี้ยงในอาหารแข็งรวมกับอาหารเหลว โดยนําโพรโทพลาสตที่อยู
ในอาหารแข็งตัดเปนช้ินเล็กๆ ลงแชในอาหารเหลวแลวนําไปเลี้ยงบนเครื่องเขยา 
 

  2.3 การเลี้ยงแบบฟลเทอร เปเปอร ดิสก ออน อาการ มีเดีย (filter paper 
disc on agar media) กระทําโดยเทอาหารแข็งไวในจานแกวแลววางกระดาษกรองทับบน
อาหารเพื่อทําหนาที่ดูดซับอาหาร จากนั้นจึงหยดโพรโทพลาสตลงบนกระดาษกรองเพื่อให
อาหารคอยๆ ซึมผานกระดาษกรองไปยังโพรโทพลาสต 
 

  2.4 การเลี้ยงโดยใชฟเดอร เลเยอร (feeder layer) เปนการเลี้ยง          
โพรโทพลาสตดวยอาหารเหลว โดยใชกระดาษกรองเปนสะพานดูดซึมอาหารแลวจากนั้น
จึงหยดโพรโทพลาสตไวบนกระดาษกรองอีกทีหน่ึง 
 

  2.5 การเลี้ยงแบบเนิรส คัลเจอร (nurse culture) โดยใชแคลลัสเปนตัวชวย
ในการเจริญของเซลล เน่ืองจากระยะแรกๆ โพรโทพลาสตยังไมสามารถผลิตสารบางชนดิ
ที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตได จึงตองอาศัยสารเหลานั้นจากเนื้อเยื่อพ่ีเลี้ยง (nurse 
tissue) กระทําโดยการเลี้ยงแคลลัสบนอาหารแข็ง แลวนํากระดาษกรองวางบนกอน
แคลลัสกอนจึงคอยหยดโพรโทพลาสตลงบนแผนกระดาษกรองอีกทีหน่ึง 
 

  2.6 การเลี้ยงแบบรีเซิฟเวอร มีเดีย (reservoir media) เปนการเลี้ยงโดยให
มีชองสําหรับเก็บสํารองอาหารเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนอาหาร ไมตองเปลี่ยนอาหาร
บอยๆ  
 

  2.7 การเลี้ยงแบบอาการ ดรอบ เทคนิค (agar drop technique) โดยการ
เลี้ยงโพรโทพลาสตในอาหารกึ่งแข็งแลวหยดลงในจานแกว จากนั้นนําอาหารที่แข็งกวามา
หยดลงในหยดโพรโทพลาสตเดิมเพ่ือใชเปนแหลงอาหารสํารอง 
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การตรวจสอบและคัดเลือกลูกผสม 
 
ในการรวมโพรโทพลาสตตามปกติจะไดลูกที่มีการผสมรวมกันของไซโทพลาซึม

เสมอแตไมจําเปนตองเกิดการรวมนิวเคลียสเสมอไป เซลลที่มีการผสมของไซโทพลาซึม
แตมีนิวเคลียสจากฝายใดฝายหนึ่งเทาน้ันเรียกวาไซบริด (cybrid) สวนเซลลที่มีการรวมทั้ง
นิวเคลียสและไซโทพลาสซึมเรียกวา ไฮบริด (hybrid) แตอยางไรก็ตามเมื่อเกิดการรวม
นิวเคลียสในโซมาทิกไฮบริดแลวมักเกิดความไมคงตัวของโครโมโซมในการแบงเซลลรุน
ถัดมาจึงทําใหเกิดเซลลที่เปนอนิวพลอยด (aneuploid) ในการผสมพืชตางชนิดไดเสมอ 
 
  วิธีการตรวจสอบลูกผสม สามารถทําไดดังน้ี 
 

  1. การทําหนาที่ชดเชย (complementation) ตัวอยาง เชน 
 

   1.1 การรวมโพรโทพลาสตแฮพลอยด (haploid) ของพวกที่ไมมี
คลอโรฟลดกับพวกที่มีความไวตอแสง การคัดเลือกลูกผสมโดยอาศัยการทําหนาที่ทดแทน
กันไดคือ ลูกผสมที่มีแคลลัสเปนสีเขียวเขมและสามารถชักนําใหเกิดเปนตนพืชที่มีใบสี
เขียวและทนทานตอความเขมแสงสูงๆ ได  
 

   1.2 การรวมโพรโทพลาสตจากมิวแทนตของยาสูบที่ไมสามารถ
สรางเอนไซมไนเตรทรีดักเตส (nitrate reductase) และอีกพวกไมสามารถใชไนเตรทเปน
แหลงไนโตรเจนได ถาทั้งสองฝายสามารถทําหนาที่ชดเชยกันได ลูกผสมจะสามารถสราง
เอนไซมไนเตรทรีดักเตสและใชไนเตรทเปนแหลงไนโตรเจนได  
 

   1.3 ลักษณะของลูกผสมที่เกี่ยวของกับความตานทาน เชน การ
รวมโพรโทพลาสตยาสูบ 2 พวกที่มีความตานทานตออมิโน เอซิด แอนาลอกซ (amino 
acid analogs) ที่แตกตางกันคือ เอส-2 อมิโนเอธิล-ซิสเทอีน (S-2-aminoethyl-cysteine) 
และ 5-เมธิล ทริปโทเฟน (5-methyl tryptophane) ลูกผสมที่ไดจะตองสามารถเติบโตไดใน
อาหารเพาะเลี้ยงที่มีสวนผสมของสารทั้งสองชนิด 
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  2. การใชลักษณะทางกายภาพ (physical characteristic) 
 

  ในกรณีที่โพรโทพลาสตมีความแตกตางกันในแงสมบัติทางกายภาพ เชน 
ขนาด ความหนาแนนในการลอยตัว การเคลื่อนที่ในสนามไฟฟา สี และ การเรืองแสง   
เปนตน สิ่งเหลาน้ีสามารถนํามาใชในการจําแนกความแตกตางของลูกผสมได  
 
  3. ลักษณะอื่นๆ เชน ความสามารถในการพัฒนาเปนตน (regeneratibility) 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphological feature) บางครั้งอาจใชวิธีการตอเนื่องโดย
กําจัดพาเรนทัล สปชีส (parental species) ไปทีละอยาง 
 

ขอจํากัดในการรวมโพรโทพลาสตสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช คือ การที่ไม
สามารถชักนําใหพัฒนาไปเปนตนไดอยางสม่ําเสมอและยังไมสามารถกําหนดผลผลิตที่
ตองการได อยางไรก็ตามการรวมโพรโทพลาสตมีขอดีกวาการปรับปรุงพันธุ แบบ
ดั้งเดิมโดยการผสมกลับ (back cross) คือ 
 

 1. สามารถสรางฐานทางพันธุกรรมไดกวางกวาขอบเขตที่จํากัดจากการผสม
ตามปกติ 
 

 2. สามารถยายลักษณะไดใน 1 ช่ัวของการผสม แทนที่จะเปน 7 - 8 ช่ัว ของการ
สืบพันธุแบบอาศัยเพศ 
 

 3. สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงจีโนมของออรแกเนลล โดยการเขาไปแทนที่และ
เกิดการจัดเรียงตัวใหม (recombination)  
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ผลทางพันธุกรรมของการรวมโพรโทพลาสต 
 

เน่ืองจากเทคนิคการรวมโพรโทพลาสตไมมีขอจํากัดในเรื่องความแตกตางทาง
พันธุกรรม สามารถชักนําใหเกิดการรวมกันของโพรโทพลาสตจากตางชนิด (interspecific) 
ตางสกุล (intergeneric) ตางวงศ (interfamily) หรือแมกระทั่งส่ิงมีชีวิตที่มาจากตาง
อาณาจักร (interkingdom) ก็ตาม ดังน้ันจึงเปนแนวทางที่มนุษยคาดหวังที่จะสรางสิ่งมีชีวิต
ใหมๆ ที่มีลักษณะตามความตองการ  

 
ประเภทของลูกผสม 
 

ลูกผสมที่เกิดจากการรวมโพรโทพลาสตสามารถจําแนกเปน 2 ชนิด 
ไดแก ไฮบริด (hybrid) และไซบริด (cybrid) ดังน้ี 

 
 1. ไฮบริด  

 

การรวมโพรโทพลาสตที่ลูกผสมไดรับทั้งนิวเคลียสและไซโทพลาซึมจาก
ทั้งสองฝายเรียกวาไฮบริดซ่ึง สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก อซิมเมทริก ไฮบริได   
เซชัน (asymmetric hybridization) และ ซิมเมทริก ไฮบริดไดเซชัน (symmetric 
hybridization) โดยท่ัวไปการรวมโพรโทพลาสตของพืชที่มีความแตกตางกันน้ันมักมี
ปรากฏการณที่เกิดตามธรรมชาติเพื่อกําจัดโครโมโซมของฝายใดฝายหนึ่งออกไปซึ่งยังไม
เปนที่ทราบแนชัดถึงกลไกการทํางานดังกลาว ซ่ึงโครโมโซมของฝายใดฝายหนึ่งที่มีวัฏจักร
ของเซลลสั้นกวาจะคงอยู ลักษณะของลูกผสมที่มีฟโนไทปคลายไปทางฝายใดฝายหนึ่ง
เน่ืองจากการถูกกําจัดโครโมโซมสวนเกินออกไปลูกผสมลักษณะนี้เรียกวาอซิมเมทริก 
ไฮบริไดเซชัน  

 
ในชวงที่ผานมามีความพยายามรวมโพรโทพลาสตของพืชสายพันธุปา (wild 

species) กับพืชพันธุปลูกที่กําลังไดรับความนิยมเพื่อเพิ่มยีนควบคุมลักษณะตานทาน
บางอยาง การรวมโพรโทพลาสตของพืชที่มีความแตกตางกันและเปนพวกที่เขากันไมได
ลูกผสมลักษณะนี้เรียกวาซิมเมทริก ไฮบริดไดเซชันโดยลูกผสมที่ประสบความสําเร็จและมี
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คุณสมบัติที่ดีข้ึนก็สามารถพบได ดังแสดงในตารางที่ 9.1 
 

ตารางที่ 9.1 ตัวอยางโซมาติกไฮบริดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ  
(ดัดแปลงจาก Bhojwani และ Razdan, 1996) 

 
ชนิดพืช คุณสมบัติตานทาน / พฤติกรรม 

Nicotiana tabacum +N. repanda Tobacco mosaic virus 
Solanum tuberosum + S. ciraceifolium Phytophthora, Nematode 
Solanum tuberosum + S. brevidens Potato leaf roll virus, Phytophthora, 

Erwinia 
Solanum tuberosum + S. phureja ผลผลิตสูงกวาปกติ 
S. melongena +  S. integrifolium Pseudomonas 
S. melongena + S. saintwongsei Pseudomonas 
Oryza satiwa +  O. officinalis โรคไหม (blast) 
Brassica napus +  B. carinata เช้ือรา Phoma 
B. napus + B. juncea เช้ือรา Phoma 
B. napus + B. nigra เช้ือรา Phoma 
B. napus + B. tournefortii เช้ือรา Phoma 

 
 
 2. ไซบริด  

 

ในการรวมโพรโทพลาสตที่ลูกผสมไดรับไซโทพลาซึมและออรแกเนลลจาก
ทั้งสองฝายโดยมีนิวเคลียสจากฝายใดฝายหนึ่งเทานั้นเรียกวาไซบริด เปนผลใหเกิด
ลูกผสมที่แสดงลักษณะฟโนไทปซ่ึงควบคุมโดยยีนที่อยูในพลาสทิดหรือไมโทคอนเดรีย 
เชน ลักษณะไซโทพลาสมิกเมลสเตอริลิต้ี (cytoplasmic male sterility) เปนตน 
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ถึงแมปจจุบันเทคนิคพันธุวิศวกรรมจะได รับความสนใจและมีความ
พยายามในการศึกษากันอยางกวางขวางแตก็ยังมีขอจํากัดอยูอีกมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสรางพืชท่ีมีลักษณะตานทานสภาวะเครียดตางๆ รวมทั้งการปรับปรุงดานผลผลิตที่
ควบคุมดวยยีนเดี่ยวซ่ึงมีความยากลําบากมากในการคนหายีนดังกลาว  ดังน้ันเทคนิคการ
สรางไซบริดและไฮบริดจึงมีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จในการสรางพืชดังกลาว 
นอกจากนี้การศึกษาเกี่ยวกับโพรโทพลาสตยังมีสวนชวยสนับสนุนการสงถายยีนจาก
สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีประสิทธิภาพอีกวิธีการหนึ่ง 
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	ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมโพรโทพลาสต์ที่อยู่ใกล้กันจะเกิดการรวมกันของเยื่อหุ้มเซลล์และไซโทพลาซึมเกิดเป็นโพรโทพลาสต์ขนาดใหญ่เรียกว่าฟิวชันบอดี (fusion bodies) ซึ่งอาจจะมี 2 นิวเคลียสหรือมากกว่า ในสภาพปกติโพรโทพลาสต์จะถูกล้อมรอบด้วยประจุลบจึงมักอยู่กระจายกัน ในการชักนำให้โพรโทพลาสต์ของพืชรวมกันผลรวมที่มาจากพวกเดียวกันที่มีจีโนไทป์เหมือนกันเรียกว่าโฮโมแคริออน (homokaryon) ขณะที่ผลรวมจากจีโนไทป์ต่างกันเรียกว่าเฮเทอโรแคริออน (heterokaryon)  ดังภาพที่ 9.2 การรวมของโพรโทพลาสต์แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 

