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Abstract  
In natural condition, some Dorstenia seeds have low germination rate or embryo dies due to 

unsuitable environment. Therefore, the aim of this study was to investigate germination rate and plant 
morphological characteristics of Dorstenia seeds (7 species) on modified MS medium for 36 weeks (subculture 
every 4-week intervals). Results showed that Dorstenia lavrain gave the highest germination rate of 70%. The 
explants of D. foetida Schweinf (circular leaf shape) and D. lavrain were developed into compact calluses 
while complete plantlets were obtained from D. foetida. When the stems of these species were cut and 
cultured on MS medium with 3 mg/l BA under low lighting condition. The explant gave 66.67% of shoots 
induction. These shoots and leaves were light green. In case of explants cultured under lighting condition, the 
stem gave 45% shoot formation. Stem and leaves were dark green and they were stronger than shoots 
derived from low lighting condition.  
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บทคัดย่อ  
ในสภาพธรรมชาติ เมล็ดมะพร้าวทะเลทรายบางสายพันธุ์ มีอัตราการงอกต่่า หรือตายเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่

เหมาะสม ดังน้ัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการงอกและการพัฒนาของเมล็ดมะพร้าวทะเลทราย จ่านวน 7 สายพันธุ์ ใน
สภาพปลอดเช้ือบนอาหารสูตร MS ดัดแปลง หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 36 สัปดาห์ (เปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 4 สัปดาห์) ผล
การศึกษาพบว่า สายพันธุ์ Dorstenia lavrain เมล็ดมีการพัฒนาสูงสุด 70% เมื่อพิจารณาการพัฒนาของช้ินส่วนพืช พบว่า สาย
พันธุ์ท่ีเมล็ดพัฒนาเป็นแคลลัส ได้แก่ D. foetida Schweinf (ใบกลม) และ D. lavrain สายพันธ์ุที่สามารถพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์
คือ D. foetida ซึ่งเมื่อตัดล่าต้นของสายพันธุ์นี้มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ร่วมกับ BA เข้มข้น 3 mg/l ในที่พรางแสง พบว่า 
ช้ินส่วนพืชเกิดยอดรวมได้ 66.67% ยอดรวมมีสีเขียวอ่อน ส่วนในท่ีให้แสง ช้ินส่วนพืชให้การเกิดยอดรวม 45% ลักษณะยอดรวมที่
เกิดขึ้น ใบและล่าต้นมีสีเขียวเข้ม และลักษณะแข็งแรงกว่าในที่พรางแสง  
ค าส าคัญ: มะพร้าวทะเลทราย อตัราการงอก สภาพปลอดเช้ือ ลักษณะทางสณัฐาน 
  

ค าน า  
มะพร้าวทะเลทราย (Dorstenia) จัดอยู่ในวงศ์ Moraceae มีจ่านวนพันธุ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย เป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึง

ขนาดใหญ่ หลายชนิดล่าต้นมีทั้งที่เป็นโขดและไม่มีโขด ผิวขรุขระ สีเทา อวบน้่า ใบมีหลายรูปทรง เช่น ใบกลมเรียบ ใบแคบเรียบ
หรือหยิกเป็นคลื่น ส่วนใหญ่มีสีเขียวหรือสีเขียวอมเทา ช่อดอกออกท่ีซอกใบใกล้ปลายยอดรูปร่างคล้ายโล่ ขอบจัก สีเขียว บางชนิด
มีก้านช่อดอกยาวชูสูงขึ้นเหนือล่าต้น  ส่วนใหญ่สมบูรณ์เพศ บางชนิดเป็นดอกแยกเพศ เมล็ดเล็กฝังอยู่ในฐานรองช่อดอก เมื่อแก่
เปลี่ยนเป็นสีขาวและดีดตัวไปไกล (ภวพล และคณะ, 2560) โดยการทั่วไปมะพร้าวทะเลทราย นิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 
แต่บางสายพันธุ์ เมล็ดค่อนข้างงอกยากในสภาพธรรมชาติ อีกทั้งเมื่อสภาพอากาศไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการตายของต้นพืช
จ่านวนมาก ดังนั้น การน่าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเข้ามาช่วยในการขยายพันธุ์ อาจเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอัตราการ
งอกของเมล็ดพันธ์ุมะพร้าวทะเลทรายได้ ส่าหรับพืชในตระกูลเดียวกันนี้ ได้มีผู้ศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจ่านวนพอสมควร เช่น 
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตอ่การเพาะเลีย้งแก้วมังกร (ยงศักดิ์ และ อัญชลี, 2558) แคคตัสหนามด่าและลกูผสม (วิมลวรรณ และ
คณะ, 2561) ศึกษาผลของสูตรอาหารและน้่าตาลซูโครสต่อการเพิ่มปริมาณกระบองเพชรสายพันธุ์ตอบลู (สุภาวดี และ วริยา, 
2562) ฮาโวเทีย (วศิน และคณะ, 2561) เป็นต้น จากการศึกษาเบื้องต้นของผู้วิจัยพบว่า เมล็ดพันธุ์มะพร้าวทะเลทรายบางชนิดนั้น 
ค่อนข้างงอกยากในสภาพธรรมชาติ หรืองอกแล้ว ล่าต้นมักไม่แข็งแรงและตาย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน่าเมล็ดพันธุ์มะพร้าว
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ทะเลทรายสายพันธ์ุที่สนใจ มาทดลองเพาะในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการการงอกของต้นพืช และต้นพืชที่ได้อาจเกิด
ลักษณะใหม่ ๆ สามารถเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธ์ุพืชไว้ในหลอดทดลองเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคต
ต่อไปได้  

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

การเตรียมชิ้นส่วนพืช 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เมล็ดของต้นมะพร้าวทะเลทรายจ่านวน 7 สายพันธุ์ ได้แก่ Dorstenia foetida Schweinf. (ใบยาว) 

D. foetida Schweinf. (ใบกลม) D. foetida D. foetida (variegated) D. lancifolia D. lavrain และ D. horwoodii ตัวอย่าง
ละ 15 เมล็ดต่อพันธุ์ มาผ่านกระบวนการฟอกฆ่าเช้ือ ขั้นตอนแรกล้างเมล็ดด้วยน้่าประปาไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที จากนั้นล้าง
ด้วยน้่ากลั่นหยด povidone-iodine เข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ น้่าหนักโดยปริมาตร 60 ไมโครลิตร เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นจุ่มแช่
ในแอลกอฮอล์เข้มข้น 70% เป็นเวลา 1 นาที แล้วจุ่มแช่ในสารละลาย Clorox เข้มข้น 20% เป็นเวลา 20 นาที และล้างด้วยน้่า
กลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ 3 ครั้ง ซับด้วยกระดาษทิชชู (นึ่งฆ่าเช้ือ) ให้แห้ง แล้วน่ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่เตรียมไว้ 
ศึกษาชนิดพันธุ์ของมะพร้าวทะเลทรายต่อการงอกและการพัฒนาของชิ้นส่วนพืช 
 น่าเมล็ดพันธ์ุมะพร้าวทะเลทรายที่ผ่านกระบวนการฟอกฆ่าเช้ือ มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ร่วมกับการเติมน้่าตาล
ซูโครส 3% ผงถ่าน 0.2% และผงวุ้น 0.75% เพาะเลี้ยงในท่ีมีแสง ให้แสงเป็นเวลา 14 ช่ัวโมงต่อวันที่อุณหภูมิ 25 - 27 ºC หลังจาก
การเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ (เปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 4 สัปดาห์) บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด และการพัฒนาของ
ช้ินส่วนพืช โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD ( Completely Randomized Design ) เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
DMRT ( Duncan's New Multiple's Range test ) ท่า 3 ซ้่า ซ้่าละ 5 ช้ินส่วน 
ศึกษาผลของสภาวะการเพาะเลี้ยงต่อการเกิดยอดรวมของมะพร้าวทะเลทรายสายพันธุ์ D. foetida 
 ตัดแยกล่าต้นของมะพร้าวทะเลทรายสายพันธุ์ D. foetida ให้ได้ขนาด 0.5 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS 
เติม BA เข้มข้น 3 mg/l ร่วมกับการเติมน้่าตาลซูโครส 3% และผงวุ้น 0.75% หลังจากการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ บันทึก
เปอร์เซ็นต์การเกิดยอดรวม และลักษณะทางสัณฐานของช้ินส่วนพืช 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
หลังจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดพันธ์ุมะพร้าวทะเลทรายสายพันธ์ุต่าง ๆ พบว่า บางพันธุ์เมล็ดเริ่มงอกหลังจากเพาะเลี้ยงนาน 

8 สัปดาห์ คือ D. foetida Schweinf (ใบกลม) D. lavrain และ D. horwoodii และเมื่อเพาะเลี้ยงนาน 36 สัปดาห์พบว่า               
D. lavrain มีการงอกสูงสุด 70% ในขณะที่ D. foetida Schweinf (ใบยาว) D. foetida (variegated) และ D. lancifolia ยังไม่มี
การพัฒนาของเมล็ดพันธ์ุ (Table 1) ซึ่งแต่ละสายพันธ์ุ ช้ินส่วนพืชมีการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน (Figure 1)  โดยสายพันธุ์ D. foetida 
สามารถพัฒนาเป็นต้นได้สมบูรณ์ที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพียง 20% ในขณะที่สายพันธ์ุ D. lavrain ช้ินส่วนพืชพัฒนา
เป็นแคลลัส และสามารถเพิ่มปริมาณแคลลัสได้ดีบนอาหารสูตรเดิม แต่ยังไม่พบการพัฒนาเป็นตายอด สายพันธุ์ D. horwoodii 
สามารถพัฒนาให้จ่านวนยอดรวมไดด้ีกว่าสายพันธ์ุ D. foetida แต่เมื่อตัดแยกยอดเหลา่นั้นมาเพาะเลีย้งต่อบนอาหารสูตรเดิม กลับ
พบว่า ไม่สามารถพัฒนาต่อได้ และช้ินส่วนพืชตายในที่สุด ดังนั้น ในการศึกษาตอ่ไป จึงได้น่าล่าต้นในสภาพปลอดเช้ือของสายพันธุ์ 
D. foetida มาศึกษาการสร้างจ่านวนยอดรวม โดยการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ดัดแปลงเติม BA เข้มข้น 3 mg/l เพาะเลี้ยง
ในที่พรางแสงหรือ ในที่มีแสง หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ช้ินส่วนพืชที่เพาะเลี้ยงภายใต้การพรางแสงให้
เปอร์เซ็นต์การสร้างยอดรวม 66.7% สูงกว่าในที่มีแสงซึ่งมีการสร้างยอดรวม 45% แต่เมื่อสังเกตลักษณะของยอดรวม พบว่า ยอด
รวมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในท่ีมีแสง มีลักษณะที่สมบูรณ์ มีสีเขียว (Figure 2) และสามารถพัฒนาต่อได้ เมื่อย้ายเลี้ยงลงบนอาหาร
สูตรเดิม 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของพืช ดังเช่น ชนิดพันธุ์ของต้นพืชที่น่ามาเพาะเลี้ยง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่าคัญ ซึ่งส่งผลต่อ
ความส่าเร็จของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สอดคล้องกับการรายงาน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวในสภาพปลอดเช้ือ โดย จตุพร และ
คณะ (2561) ซึ่งท่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าว 2 สายพันธ์ุ ได้แก่ ข้าวพันธุ์เล้าแตก และข้าวพันธุ์เหนียวแดง จากผลการศึกษา พบว่า 
ข้าวพันธุ์เล้าแตกมีเปอร์เซ็นต์การเกิดตน้มากกว่าข้าวพันธุ์เหนียวแดง แต่รายงานการวิจัย ในพืชบางชนิด เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เบญจมาศจ่านวน 10 สายพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืชไว้ในสภาพปลอดเชื้อ เมื่อเพาะเลี้ยงช้ินส่วนพืชทั้ง 10 
สายพันธุ์ ในอาหารสูตรเดียวกัน พบว่า จ่านวนยอดรวมของทั้ง 10 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  (จักรกฤษณ์ และคณะ, 
2562) เห็นได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของพืช ดังเช่น ชนิดพันธุ์ของต้นพืชที่น่ามาเพาะเลี้ยง เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่าคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อความส่าเร็จของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต่อไป 
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โดยธรรมชาติของมะพร้าวทะเลทรายบางสายพันธุ์น้ันค่อนข้างงอกยาก และเลี้ยงยาก หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม ท้ังนี้ 
เมื่อน่าเมล็ดพันธ์ุมาเพาะเลีย้งในสภาพปลอดเชื้อ เมล็ดยังคงใช้เวลาการงอกท่ีค่อนข้างยาวนานเช่นกัน แต่ข้อดีของการเพาะเมล็ดใน
สภาพปลอดเช้ือ คือ สามารถควบคุมสภาวะการเพาะเลี้ยงได้ ท่าให้โอกาสในการรอดชีวิตของต้นพืชนั้น มีมากกว่าการเพาะเลี้ยงใน
สภาพธรรมชาติ และยังสามารถใช้ล่าต้นที่งอกในสภาพปลอดเช้ือน้ัน มาขยายพันธ์ุต่อ โดยการเพาะเลี้ยงล่าต้น หรือปลายยอด บน
สูตรอาหารชักน่ายอดรวม ก็จะสามารถเพิ่มจ่านวนต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคได้ ซึ่งในสภาพธรรมชาติ การเพาะล่าต้นหรือปลายยอด
มะพร้าวทะเลทรายนั้นท่าได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามยังคงมีบางสายพันธุ์ ได้แก่ D. lavrain ที่เมล็ดให้การพัฒนาเป็นแคลลัส
เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ อาจต้องมีการเปลี่ยนสูตรอาหาร หรือสารควบคุมการเจรญิเติบโต เพื่อชักน่าให้แคลลัสนั้น สามารถพัฒนาเป็น
ต้นที่สมบูรณ์ต่อไป     

 
สรุปผล  

จากการศึกษาน้ี สายพันธ์ุมะพร้าวทะเลทรายที่สามารถพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ได้ดีคือสายพันธุ์ D. foetida และสามารถ
เพิ่มจ่านวนยอดรวมได้เมื่อน่ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน่ายอดรวม ภายใต้สภาวะการเพาะเลี้ยงแบบให้แสง  ในส่วนของสาย
พันธุ์อื่น ๆ ที่มีการพัฒนาเป็นแคลลัส คือ D. foetida Schweinf (ใบกลม) และ D. lavrain ยังคงย้ายเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมาณไว้ใน
หลอดทดลอง ไว้เพื่อศึกษาและเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ต่อไป  
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ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีสนับสนุนทุนส่าหรับการท่าวิจัยในครั้งนี ้
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Table 1 Percentage of seed germination and development of explants after culture on modified MS medium    
     for 36 weeks 

Variety 
 

Germination 
(%) 

Explant development 
 

D. foetida Schweinf (long leaf shape) 0 not developed 
D. foetida Schweinf (circular leaf 
shape) 

60 shoots and white compact 
calluses. 

D. foetida 20 complete plantlets. 
D. foetida (variegated) 0 not developed 
D. lancifolia 0 not developed 
D. lavrain 70 white compact calluses.  
D. horwoodii 60 compact multiple shoots. 
C.V. (%) 7.80  
F -test 6.304*  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Development of Dorstenia seeds on modified MS medium for 36 weeks. (a) : D. foetida Schweinf 

(long leaf shape) ; (b) : D. lavrain ; (c) : D. foetida ; (d) : D. horwoodii and (e) : browning compact 
callus of D. lavrain. (Remark 1 bar = 0.5 cm) 

 

 
 

Figure 2 Shoots formation of D. foetida cultured on modified MS medium with 3 mg/l BA. (a) : Shoots 
formation on modified MS medium ; (b) : multiple shoots after culturing for 4 weeks, and (c) : vigorous 
shoot after cultured for 8 weeks. (remark 1 bar = 0.5 cm) 
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