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บทคัดย่อ 
การเพาะเลี้ยงใบที่โตเต็มที่แล้วของแววมยุรา (Torenia fournieri Lindl.) บนอาหารสูตร MS (Murashige 

and Skoog, 1962) ที่เติม NAA และ BAP ความเข้มข้นต่าง ๆ ผลปรากฏว่าเกิดแคลลัส ยอด ราก และโซมาติก

เอ็มบริโอบนอาหารเพาะเลี้ยงสูตรต่าง ๆ ภายใต้อิทธิพลความเข้มข้นและอัตราส่วนของ NAA และ BAP อาหารที่เติม 

BAP อย่างเดียว (1.0, 3.0, 5.0 มก/ล) จะชักน าให้ใบที่เพาะเลี้ยงเกิดยอด 100 % โดยมีปริมาณยอดรวมเกิดขึ้น

สูงสุดบนอาหารเพาะเลี้ยงที่เติม BAP 5.0 มก/ล (55.5±1.2) ส่วนอาหารที่เติม BAP 1.0, 3.0 และ 5.0 มก/ล 

ร่วมกับ NAA 0.1 หรือ 0.5 มก/ล จะชักน าให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอ โดยมีปริมาณโซมาติกเอ็มบริโอเกิดขึ้นสูงสุดจาก

ใบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BAP 5.0 มก/ล ร่วมกับ NAA 0.1 มก/ล (59.2±3.7) ส่วนในอาหารที่เติม NAA เพียง

อย่างเดียว (0.1, 1.5, 3.0 มก/ล) จะเกิดรากและแคลลัส เมื่อตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่ายอดที่เกิดขึ้นบน

อาหารเพาะเลี้ยงที่เติม BAP อย่างเดียวจะไม่มีราก ถ้าเติม BAP ความเข้มข้น 3.0 หรือ 5.0 มก/ล ร่วมกับ NAA 0.1 

หรือ 0.5 มก/ล ลงในอาหารเพาะเลี้ยงจะชักน าให้ใบที่เพาะเลี้ยงเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ ท้ังยอดและโซมาติกเอ็มบริโอ

มีจุดก าเนิดมาจากด้านบนของใบโดยไม่ผา่นระยะแคลลสั โซมาติกเอ็มบริโอพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณโ์ดยไม่ต้องเปลีย่น

อาหารเพาะเลี้ยง ยอดเกิดรากเมื่อตัดย้ายไปเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมผงถ่าน 200 มก/ล ต้นที่ได้จากการ

เพาะเลี้ยงสามารถอนุบาลได้ส าเร็จและเจริญเติบโตมีลักษณะปกติเหมือนต้นแม่ทุกประการ 

ค าส าคัญ : แววมยุรา; โซมาติกเอ็มบริโอ; ยอด; การเพาะเลี้ยงใบ 
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Abstract 
Mature leaves of Torenia (Torenia fournieri Lind.) were cultured on MS (Murashige and 

Skoog, 1962) medium supplemented with various concentrations of NAA (-naphthalene acetic 
acid) and BAP (N6-benzylaminopurine). Calluses, shoots, roots and somatic embryos occurred in 
different media, depending upon the ratios and concentrations of NAA and BAP. In the medium 
containing BAP alone (1.0, 3.0, 5.0 mg/l), explants were proliferated shoots reach to 100 %. The 
maximum shoots formation was obtained in the medium containing 5.0 mg/l BAP (55.5±1.2). 
Whereas somatic embryos were formed on the media containing 1.0, 3.0 and 5.0 mg/l BAP plus 
0.1 or 0.5 mg/l NAA. The highest somatic embryos production was occurred on the medium 
containing both 5.0 mg/l BAP and 0.1 mg/l NAA (59.2±3.7). The media containing NAA singly (0.1, 
1.5, 3.0 mg/l) resulted in explants rich in roots and calluses. Morphogenesis monitoring under the 
microscopes displayed that somatic embryos were formed in the media containing 0.1 or 0.5 mg/l 
NAA plus 3.0 or 5.0 mg/l BAP and significantly confirmed that the upper leaf side was the origin of 
the shoots. The somatic embryos occurred without intervening callus phase. Somatic embryos 
automatically developed to seedlings without changing the medium. Shoots were rooted in the 
MS medium containing 200 mg/l activated charcoal. In vitro derived plants were acclimatized 
successfully and grew with uniformity as mother plant.     
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1. บทน า 

แววมยุ รา  มี ช่ื อวิทยาศาสตร์ว่ า  Torenia 
fournieri Lindl. เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ถูกจัดอยู่ใน
วงศ์  Scrophulariaceae เป็นพื ชล้มลุกมี ความสู ง
ประมาณ 25-30 เซนติเมตร ใบรูปไข่ (ovate) เรียง
แบบตรงกันข้าม (opposite) ขอบใบแบบฟันเลื่อย 
(serrate) โดยปกติดอกมีสีเหลืองและมีแถบสีม่วงบน
กลีบดอก [1] แต่มีการปรับปรุงพันธุ์ท าให้มีความ
หลากหลายในลักษณะของสีดอกและลักษณะอื่น ๆ ที่
แตกต่างกัน [2-4] พืชชนิดนี้นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้
ประดับแบบไม้กระถางหรือกระเช้าแขวนตามบ้านเรอืน
และส านักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีสภาพ
อากาศหนาว เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และ
ประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นพืชที่ออก

ดอกหนาแน่นท าให้ดูโดดเด่นสะดุดตา ประวัติของแวว
มยุราพบว่ามีต้นก าเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้แก่ เวียดนาม ไทย ลาว มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ดังนั้นแววมยุราจึงเป็นพืชประจ าถิ่นดั้งเดิมของไทย
ชนิดหนึ่ง 

แววมยุราเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิดที่
อุดมสมบูรณ์ด้วยสารอินทรีย์ แต่ชอบขึ้นในที่มีร่มเงา 
(shading) หรือความเข้มแสงต่ า ๆ จึงสามารถน ามา
ปลูกในกระถางและปลูกเลี้ยงในเรอืนอนุบาลได้ แต่เป็น
พืชที่เหี่ยวเฉาง่ายถ้าหากขาดน้ าและโดนแสงแดดจัด
เกินไป ปกติแววมยุราขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด โดยเริ่มจาก
ท าการเพาะเมล็ดในกระถางหรือกระบะดินในท่ีร่มแล้ว
ค่อย ๆ ย้ายไปเลี้ยงในที่มีความเข้มแสงเพิ่มขึ้นจนปลูก
กลางโล่งแจ้งได้ นอกจากนี้  แววมยุรายังสามารถ
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ขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการปักช า โดยการตัดกิ่งแล้วจุ่มแช่
ด้านรอยตัดด้วยสารละลาย NAA (-naphthalene 
acetic acid) ห รื อ  IBA ( indole butyric acid) ที่ มี
ความเข้มข้นต่ า ๆ [5] แล้วน าไปปักช าในวัสดุที่มีความ
ชุ่มช้ืนสูง เช่น ขุยมะพร้าว หรือพีทมอส (peat moss) 
หรือขุยมะพร้าวผสมพีทมอสในอัตราส่วน 1 :1 น าไป
วางเลี้ยงในเรือนอนุบาลหรือที่มีร่มเงาและแสงแดด
อ่อน ๆ รดน้ าทุกวัน วันละครั้ง ประมาณ 15-30 วันจะ
เกิดรากสามารถย้ายปลูกในแปลงหรือภาชนะที่
ต้องการได้ แต่วิธีการขยายพันธุ์แบบนี้มีข้อจ ากัดเรื่อง
ปริมาณกิ่งที่น ามาท ากิ่งพันธุ์ในกรณีจ าเป็นต้องใช้ใน
ปริมาณมาก รวมทั้งยังมีโอกาสแพร่กระจายโรคบาง
ชนิดที่เกิดขึ้นในแววมยุราให้กว้างขวางขึ้น [6] จึงมีการ
น าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาขยายพันธุ์แวว
มยุรา โดยทดลองขยายพันธุ์จากล าต้นหรือกิ่ง [7,8] 
เพาะเลี้ยงใบอ่อน [9] รวมทั้งการศึกษาทางเซลล์วิทยา
เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ ท าให้ทราบว่าการขยายพันธุ์
แบบไม่อาศัยเพศโดยการเพาะเลี้ยงกิ่งหรือล าต้นเกิด
จากการแบ่งเซลล์ของเซลล์ผิวช้ันนอกของล าต้น [10, 
11] ต่อมาศึกษาการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีเพื่อสร้างพันธุ์
ใหม่ [2] การชักน าให้เกิดต้นเตตระพอลิพลอยด์ด้วย
สารโคลชิซิน พบว่ามีภาวะเป็นหมัน (sterility) สูงกว่า
ต้นดิพลอยด์ [12] สิ่งที่น่าสนใจในการขยายพันธุ์แวว
มยุราโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ การเพาะเลี้ยงใบ 
เพราะทราบกันดีว่าใบเป็นส่วนของพืชที่สามารถน ามา
ขยายพันธุ์ได้อย่างไร้ขีดจ ากัดและไม่ท าลายต้นพืชเดิม 
อีกทั้งยังรักษาลักษณะเดิมไว้ได้ งานวิจัยนี้จึงมีจุด 
ประสงค์เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงใบที่โตเตม็ที่ (mature 
leaf) ให้ เกิดต้นจ านวนมาก และอิทธิพลของสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชบางชนิด ศึกษาจุด
ก าเนิดและลักษณะการเกิดต้นจากใบในแววมยุรา 
  

2. อุปกรณ์และวิธีการ 

2.1 อาหารเพาะเลี้ยงและสภาพการเพาะ 
เลี้ยง 

ต้นพืชทดลอง คือ แววมยุรา ได้มาจากการ
เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือท่ีมีอายุ 3 เดือน เก็บใบที่
โตเต็มที่แล้วที่มีขนาดใกล้เคียงกันใช้เป็นช้ินส่วนเพาะ 
เลี้ยง (explant) โดยทดลองในห้องปฏิบัติการเพาะ 
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาหารเพาะเลี้ยงใช้สูตร MS [13] 
ปรับค่ากรด-ด่างเป็น 5.7 เติมวุ้น 8,000 มก/ล (มิลลิ 
กรัม/ลิตร) บรรจุในขวด 4 ออนซ์ ขวดละ 20 มล (มิลลิ 
ลิตร) ก่อนน าไปนึ่งฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 
ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว สภาพห้องเพาะเลี้ยง
ปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25+1 องศาเซลเซียส และให้แสง
ด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ (fluorescence lamp) 
ด้วยเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ (timer) 16 ช่ัวโมง/วัน 
ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์  

2.2 การเพาะเลี้ยงใบ 
น าต้นแววมยุราออกจากขวดในตู้ปลอดเชื้อ 

แล้วใช้มีดที่ฆ่าเชื้อแล้วตัดใบที่โตเต็มที่จากต้นแววมยุรา
น าลงเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่เติม NAA (0, 
0.1, 0.5, 1.0, 3.0 มก/ล ) ร่วมกับ BAP (0, 1.0, 3.0, 
5.0 มก/ล) โดยวางแผนการทดลองแบบ completely 
randomized design (CRD) รวม 20 สูตร สูตรละ 10 
ซ้ า ท าซ้ า 1 ครั้ง ปิดฝาขวดให้แน่นก่อนน าไปวางเลี้ยง
ในห้องเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 2 เดือน เมื่อครบก าหนดจึง
บันทึกผลการทดลอง  

2.3 การชักน าให้เกิดราก การอนุบาล และ
ย้ายปลูก 

ตัดแยกยอดที่มีความยาว 3-10 ซม ที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงบนอาหารชักน าให้เกิดต้น น าลง
เพาะเลี้ยงโดยปักด้านรอยตัดให้จมลงในอาหารวุ้นสูตร 
MS ที่เติมผงถ่าน 200 มก/ล น าไปวางเลี้ยงให้เกิดราก
ในห้องเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 30 วัน จะมีรากเกิดขึ้น เมื่อ
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รากยาวและแข็งแรงแล้วจึงย้ายไปอนุบาลและปลูกลง
กระถาง ส่วนโซมาติกเอ็มบริโอจะเกิดรากและต้นที่
สมบูรณ์โดยไม่ต้องย้ายไปเลี้ยงในอาหารใหม่ เมื่อต้น
กล้ามีความยาว 2-10 ซม สามารถย้ายไปอนุบาลได้ 

2.4 การตรวจลักษณะการเกิดต้นและโซมาติก
เอ็มบริโอ 

ในเบื้องต้น สุ่มเก็บตัวอย่างใบที่เพาะเลี้ยง
ทุกสัปดาห์ น ามาตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ   
สเตอริโอ (stereo microscope) ยี่ห้อ Olympus รุ่น 
SZH10 หลังจากนั้นเลือกช้ินส่วนใบที่พบว่าเกิดต้นไป
ตรวจดูรายละเอียดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราด (scanning electron microscope) 
ยี่ห้อ JEOL 5800LV โดยตรวจดูทั้งผิวใบด้านบนและ
ผิวใบด้านล่างเพื่อหาจุดเริ่มต้นพัฒนาของต้นจากใบบน
อาหารสูตรต่าง ๆ  

2.5 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล    
นับจ านวนใบที่เกิดต้น แคลลัส ราก และ 

โซมาติกเอ็มบริโอ น ามาหาค่าร้อยละ และนับจ านวน
ยอดและโซมาติกเอ็มบริโอที่เกิดขึ้น น ามาหาค่าเฉลี่ย
และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเพื่อหาความแตกต่างทางสถิติ
ด้วยวิธี  LSD (least significance difference) ส่วน 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น ลักษณะการตอบสนองแบบ 
ต่าง ๆ ใช้วิธีสังเกตด้วยตาเปล่าและตรวจวินิจฉัยภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ทั้งแบบสเตอริโอและกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด โดยวิธีการพรรณนาใช้
ภาพถ่ายประกอบ 

 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
3.1 การเพาะเลี้ยงใบในอาหารสูตร MS ที่

เติม NAA และ BAP ความเข้มข้นต่าง ๆ 
การตัดใบที่ โต เต็มที่  (รูปที่  1A) น าลง

เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม NAA และ BAP 
ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 60 วัน พบว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงโดยรวม 4 ลักษณะ กล่าวคือ เกิดยอด 
(shoot) โซมาติกเอ็มบริโอ แคลลัส (callus) และราก 
(root) การเกิดยอดจะเกิดขึ้นกับใบที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตรที่เติม BAP อย่างเดียวหรือ BAP ร่วมกับ 
NAA 0.1 มก/ล โดยมีเปอร์เซ็นต์ใบที่เพาะเลี้ยงเกิด
ยอดสูงสุด 100 % ปริมาณการเกิดยอดรวมสูงสุดบน
อาหารที่เติม BAP ความเข้มข้น 5.0 มก/ล (55.5±1.2) 
ส่วนบนอาหารที่เติม BAP 3.0 และ 5.0 มก/ล ร่วมกับ 
NAA 0.1 หรือ 0.5 มก/ล จะเกิดต้นเกาะกลุ่มกันอย่าง
หนาแน่นจ านวนมาก (รูปที่ 1F) และมีจ านวนต้นรวม
สูงสุดบนอาหารที่เติม BAP 5.0 มก/ล ร่วมกับ NAA 
0.1 มก/ล (59.2±3.7) ส่วนใบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่
ไม่เติมทั้ง NAA และ BAP หรือเติมเฉพาะ NAA เพียง
อย่างเดียวจะไม่เกิดต้นเลย (0 %) ปริมาณการเกิดต้น
จะลดลงถ้าเติม NAA ความเข้มข้น 1.0 หรือ 2.0 มก/ล 
ลงในอาหารเพาะเลี้ยง ส่วนการเกิดแคลลัสของใบที่
เพาะเลี้ยง พบว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอาหารที่เติม NAA 
อย่างเดียว หรือเติม NAA ความเข้มข้น 1.0 และ 3.0 
มก/ล ร่วมกับ BAP แคลลัสที่เกิดขึ้นในอาหารที่มี NAA 
ความเข้มข้นสูงมีสีขาวและลักษณะฟู อาจพบแคลลัสสี
น้ าตาลหรือเขียวเหลืองที่มีลักษณะฉ่ าน้ า (watery 
callus) หรือเนื้อแน่น (compact callus) ในอาหาร
เพาะเลี้ยงที่เติม NAA เพียงอย่างเดียวหรือ NAA ต่ า ๆ 
(0.1 หรือ 0.5 มก/ล) ร่วมกับ BAP ความเข้มข้นสูง 
(3.0 หรือ 5.0 มก/ล)  ส าหรับการเกิดรากพบมากใน
อาหารที่เติม NAA ความเข้มข้น 0.1 หรือ 0.5 มก/ล 
ถ้าความเข้มข้น 3.0 มก/ล จะเกิดรากสั้น จ านวนน้อย
และส่งเสริมให้เกิดแคลลัสสีขาวฟูขนาดใหญ่ (ตารางที่ 
1) 

ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าใบที่โตเต็ม 
ที่แล้วของแววมยุราสามารถแบ่งเซลล์และพัฒนาเป็น
ต้น ราก และแคลลัสได้เช่นเดียวกับใบอ่อน [9] ซึ่ง
น่าจะเกิดจากเซลล์ใบยังคงมีศักยภาพ (totipotentcy)  
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ตารางที่ 1 ผลของ NAA และ BAP ต่อการเพาะเลี้ยงใบท่ีโตเต็มที่ของแววมยุรา หลังจากเพาะเลี้ยงนาน 60 วัน 
 

ความเข้มข้น (มก/ล) 
แคลลสั (%) 

เกิดยอด เกิดโซมาติกเอม็บริโอ  
เกิดราก (%) 

NAA BAP ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 

0 

0 0 0 0e 0 0e 0 
1.0 0 100 25.4±3.9c 0 0e 0 
3.0 30 100 45.8±2.5b 0 0e 0 
5.0 75 100 55.5±1.2a 0 0e 0 

0.1 

0 0 0 0e 0 0e 20 
1.0 0 60 28.6±2.6c 40 14.3±2.5d 0 
3.0 0 0 0e 100 44.7±4.1b 0 
5.0 0 0 0e 100 59.2±3.7a 0 

0.50 

0 100 0 0e 0 0e 50 
1.0 100 0 0e 100 30.7±0.8c 0 
3.0 15 0 0e 100 35.4±1.7c 0 
5.0 0 0 0e 100 37.5±1.5c 0 

1.00 

0 100 0 0e 0 0e 15 
1.0 50 0 0e 0 0e 0 
3.0 100 0 0e 0 0e 0 
5.0 100 0 0e 10 10.2±4.5d 0 

3.00 

0 100 0 0e 0 0e 0 
1.0 20 0 0e 0 0e 80 
3.0 100 0 0e 0 0e 0 
5.0 100 0 0e 0 0e 0 

LSD05 ตัวอักษรที่ต่างกันหมายถึงมีความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
เช่นเดียวกับที่พบว่าเซลล์ผิวใบ (epidermis) ของ 
Gaillardia picta [14] และเซลล์คุมของ sugar beet 
[15] สามารถแบ่งเซลล์และพัฒนาเป็นต้นหรือโซมาติก
เอ็มบริโอได้ จะแตกต่างกันบ้างที่แววมยุราสามารถเกิด
โซมาติกเอ็มบริโอโดยไม่ต้องผ่านระยะแคลลัส ซึ่ง
สอดคล้องกับการเกิดยอดจากการเพาะเลี้ยงล าต้น [8, 
11] และเพาะเลี้ยงต้นกล้าของแววมยุรา [10] ซึ่งน่าจะ

มีสาเหตุมาจาก BAP เป็นไซโทไคนิน (cytokinin) ชนิด
หนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการท าให้เกิดยอดหรือหน่อ
จ านวนมาก จึงมีรายงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จใน
การขยายพันธุ์พืชหลายชนิดทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยว [16-
19] และพืชใบเลี้ยงคู่ [20,21] เพราะสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชกลุ่มไซโทไคนินมีบทบาทในการชัก
น าให้เกิดการแบ่งเซลล์และการพัฒนาของใบและล าตน้  
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รูปที่ 1 การเกิดต้นจากการเพาะเลี้ยงใบท่ีโตเต็มที่แล้วของแววมยุรา : (A) ใบขนาดต่าง ๆ (ก, ข, ค = ใบอ่อน และ   
ง = ใบที่โตโตเต็มที่), (B) เกิดตุ่มสีเขียวจ านวนมากบนหลังใบ, (C) รูปจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเกิด   
โซมาติกเอ็มบริโอจ านวนมาก, (D) ต้นกล้าที่เกิดจากหลังใบโดยไม่ผา่นระยะแคลลสั, (E) โซมาติกเอ็มบริโอท่ี
ก าลังพัฒนาเป็นต้นกล้ามีรากแก้วเช่ือมต่อกับต้น , (F) ลุ่มต้นกล้าจ านวนมากที่พัฒนามาจากแคลลัส และ 
(G) ต้นกล้าที่ผ่านการอนุบาลและปลูกในกระถางเจริญเติบโตสมบูรณ์ปกติ 

 
ซึ่งโดยปกติพืชสามารถสังเคราะห์ได้ทั้งออกซินและ   
ไซโทไคนิน เพื่อใช้ในกระบวนการเจริญเติบโตของส่วน
ต่าง ๆ ของพืช โดยพืชมีการควบคุมอัตราส่วนของสาร

ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ ราก ล าต้น และใบ [22] การเติม BAP ลงใน
อาหารเพาะเลี้ยงจะท าให้มีปริมาณไซโทไคนินใน

A B 

C D 

E F G 

ก ข ค ง 
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เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงสูงมากกว่าออกซิน พืชจึงมีการ
แสดงออกโดยการเกิดใบและยอด และถ้าปริมาณ NAA 
ที่เติมในอาหารมากข้ึนจะท าให้อิทธิพลของออกซินเพิ่ม
มากขึ้นด้วย จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นแคลลัส
และรากและยับยั้งการเกิดยอด การเติมออกซินหรือ  
ไซโทไคนินลงในอาหารเพาะเลี้ยงในปริมาณต่างกัน ท า
ให้มีอิทธิพลอย่างส าคัญในการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
ของออกซินต่อไซโทไคนินในใบที่เพาะเลี้ยงของแวว
มยุรา [7,8,23] จะส่งผลให้เกิดต้น ราก หรือโซมาติก
เอ็มบริโอ ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับรายงานวิจัยใน
พืชชนิดอื่น ๆ หลายชนิด [18,24,25] 

3.2 การศึกษาลักษณะทางสัณฐานการเกิด
ต้นแววมยุราจากใบ 

การสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของใบ
แววมยุราที่เพาะเลี้ยงทุกสัปดาห์ด้วยตาเปล่าและกล้อง
จุลทรรศน์แบบสเตอริโอ พบว่าในสัปดาห์แรกใบจะเริ่ม
บวมพองและผิวด้านหลังใบมีลักษณะไม่สม่ าเสมอ ท า
ให้รูปร่างใบเปลี่ยนไปในลักษณะต่าง ๆ โดยใบที่เพาะ 
เลี้ยงบนอาหารที่ เติม BAP ความเข้มข้นสูงร่วมกับ 
NAA ความเข้มข้นต่ าจะไม่มีการบิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปทรง
มากเหมือนใบที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BAP หรือ 
NAA ความเข้มข้นสูง (3.0 และ 5.0 มก/ล) เพียงอย่าง
เดียว ในสัปดาห์ที่ 2-3-4 จะสังเกตเห็นผิวใบมีลักษณะ
ขรุขระ เมื่อตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์สะเตอริโอจะ
เห็นตุ่มสีเขียวจ านวนมากบริเวณด้านหลังใบ (รูปที่ 1B) 
เมื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราดที่มีก าลังขยายสูง พบว่ามีตุ่มเกิดขึ้นจ านวนมาก
และส่วนบนของตุ่มมีลักษณะกลมหรือตรงกลางบุ๋มมี
ขอบ 2-3 แฉก (รูปที่ 1C) ต่อมาในสัปดาห์ที่ 5-6-7 จะ
พบว่าตุ่มเหล่านี้มีรูปร่างยืดยาวขึ้นและมีใบอ่อนเล็ก ๆ 
ปรากฏให้เห็นด้วยตาเปล่า ระยะนี้พบว่าใบที่เพาะเลี้ยง
บนอาหารที่ เติม BAP 3.0 หรือ 5.0 มก/ล ร่วมกับ 
NAA 0.1 หรือ 0.5 มก/ล มีทั้งรากและใบปรากฏให้

เห็นอย่างชัดเจน (รูปที่ 1D) เมื่อท าการแยกต้นกล้าที่
เกิดขึ้นเป็นต้นเดี่ยว ๆ พบว่ามีส่วนของรากแก้วติดยึด
กับล าต้นอย่างชัดเจน (รูปที่ 1E) แสดงให้เห็นว่าต้นที่
เกิดขึ้นในสูตรดังกล่าวพัฒนาด้วยกระบวนการโซมาติก
เอ็มบริโอเจนนิซิสแบบไม่ผ่านระยะแคลลัส (direct 
somatic embryogenesis) ซึ่งพบในอาหารสูตรที่เติม 
NAA ความเข้มข้นต่ า ๆ ร่วมกับ BAP ความเข้มข้นสูง 
ส่วนการเกิดต้นจากใบของแววมยุราในอาหารที่เติม 
BAP เพียงอย่างเดียวไม่มีรากเกิดขึ้นมีเฉพาะยอด
เท่านั้น ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานการ
เพาะเลี้ยงต้นกล้า [11] และชิ้นส่วนล าต้น [8] ของแวว
มยุรา ดังนั้นอาหารที่เติม BAP อย่างเดียวจึงชักน าให้
เกิดยอดด้วยวิธีออแกนโนจินีซิสแบบไม่ผ่านระยะ
แคลลัส (direct organogenesis) ส าหรับอาหารที่เติม
เฉพาะ NAA เพียงอย่างเดียวโดยไม่เติม BAP จะชักน า
ให้ใบเกิดแคลลัสสีขาวหรือสีเขียวอ่อน โดยลักษณะของ
แคลลัสอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเข้มข้นของ NAA 
ถ้าความเข้มข้นสูงแคลลัสมีสีขาวและฟู แต่ถ้าความ
เข้มข้นต่ าแคลลัสจะฉ่ าน้ าหรือเนื้ออัดแน่น โดยที่ขนาด
ของแคลลัสเพิ่มขึ้นตามปริมาณความเข้มข้นของ NAA 
และไม่พบการเกิดต้นจากแคลลสัเหล่านี้ ผลการทดลอง
นี้แตกต่างจากการเพาะเลี้ยงใบอ่อนของแววมยุรา [9] 
ที่พบว่าแคลลัสจากใบอ่อนสามารถพัฒนาไปเป็นต้นได้ 
ซึ่งน่าจะเกิดจากปัจจัยสภาวะแวดล้อมท่ีเพาะเลี้ยง เช่น 
ปริมาณความเข้มข้นของ NAA และ BAP แตกต่างกัน  
อายุใบที่ใช้เพาะเลี้ยง และส่วนประกอบของอาหาร
เพาะเลี้ยง เป็นต้น [15] นอกจากนีแ้คลลัสอาจต้องการ
อาหารใหม่ที่มีองค์ประกอบแตกต่างกันจึงจะพัฒนา
เป็นต้นต่อไปได้ ดังเช่นที่พบในพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ข้าว
บาร์เลย์ [26] กล้วยไม้ฟาแลนนอบซิส [27] 

3.3 การชักน าราก การอนุบาล และย้ายปลูก 
ต้นกล้าแววมยุราที่พัฒนามาจากกระบวน 

การโซมาติกเอ็มบริโอเจนนิซิสมีรากท่ีสมบูรณ์ดี เมื่อต้น
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กล้ามีความสูงประมาณ 2-5 ซม สามารถย้ายไปปลูก
อนุบาลในกระถางที่บรรจุส่วนผสมของขุยมะพร้าวกับ 
พีทมอสในอัตราส่วน 1 :1 ได้ ส่วนต้นที่ เกิดขึ้นบน
อาหารที่เติม BAP อย่างเดียวจะไม่มีราก ต้องตัดแยก
ต้นที่มีความยาว 2-5 ซม ไปชักน าให้เกิดรากในอาหาร
วุ้นสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช แต่เติมผงถ่าน 200 มก/ล หลังจากนั้นประมาณ 
30 วัน จะเกิดรากและต้นเจริญเติบโตแข็งแรงมาก
พอที่จะย้ายไปอนุบาลได้ ให้น ามาล้างวุ้นออกจากราก
ให้หมดแล้วน าลงปลูกในกระถางที่มีพีทมอสผสมขุย
มะพร้าวเช่นกัน ต้นที่ปลูกลงกระถางอนุบาลทั้งหมด
น าไปวางอนุบาลในท่ีมีแสงประมาณ 50 % ให้น้ าวันละ
ครั้งด้วยระบบสเปรย์เพื่อรักษาความช้ืน ข้อควรระวัง
อย่าให้ความช้ืนต่ าเพราะแววมยุราจะเหี่ยวและมีอัตรา
การตายสูง หลังจากอนุบาลประมาณ 1 เดือน สามารถ
ย้ายปลูกในสภาพธรรมชาติ จากการสังเกตพบว่าต้น
แววมยุราที่ เกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยงใบมีลักษณะ
เหมือนต้นแม่ทุกประการโดยไม่พบลักษณะผิดปกติ 
(รูปที่ 1G) 
 

4. สรุป 
การทดลองเพาะเลี้ยงใบที่โตเต็มที่แล้วของแวว

มยุราบนอาหารวุ้นสูตร MS ที่ เติม NAA และ BAP 
ความเข้มข้นต่าง ๆ สามารถสรุปได้ว่า 

4.1 ใบแววมยุราที่โตเต็มที่ตอบสนองต่ออาหาร
เพาะเลี้ยงสูตร MS ที่เติม NAA และ BAP แตกต่างกัน 
โดยมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นและปริมาณความ
เข้มข้นของอัตราส่วนระหว่าง NAA และ BAP 

4.2 อาหารสูตร MS ที่ เติม BAP เพียงอย่าง
เดียวชักน าให้เซลล์ด้านหลังใบเกิดออแกโนจินีซิส และ
อาหารที่เติม NAA ความเข้มข้นต่ าร่วมกับ BAP ความ
เข้มข้นสูง จะชักน าให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอเจนนิซิส 
ส่วนอาหารที่เติมเฉพาะ NAA เพียงอย่างเดียวจะชักน า 

ให้เกิดแคลลัสและราก 
4.3 โซมาติกเอ็มบริโอและยอดมีจุดก าเนิดมา

จากเซลล์บริเวณหลังใบของแววมยุราเหมือนกันแต่เกิด
บนสูตรอาหารแตกต่างกัน ต้นที่พัฒนาผ่านโซมาติก
เอ็มบริโอจะมีทั้งรากแก้วและต้น 

4.4 การเพาะเลี้ยงใบที่โตเต็มที่แล้วของแวว
มยุราสามารถน ามาขยายพันธุ์แววมยุราได้ต้นลูก
จ านวนมากและคงลักษณะเดิมไว้ได้ 
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