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บทคัดยอ
ศึกษาความมีชีวิตของเรณูและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเรณูของดอกพระจันทร (Ipomoea alba L.)
โดยปลูกตน ดอกพระจันทรที่แปลงทดลองภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เก็บเรณูของดอกพระจันทรมาทดสอบในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง
มกราคม พ.ศ. 2554 ทดสอบความมีชีวิตของเรณูดวยวิธีทดสอบ 2 วิธี คือ in vitro germination test และ
tetrazolium test จากการทดลองพบวาไมสามารถชักนําใหหลอดเรณู (pollen tube) งอกบนอาหารเพาะเลี้ยงไดดวย
วิธี in vitro germination test อยางไรก็ตาม เรณูยอมติดสีแดงไดดีเมื่อใชวิธี tetrazolium test จากการทดสอบดวยวิธี
tetrazolium test พบวาอัตราความมีชีวิตของเรณูจากอับเรณูแตละอับในดอกเดียวกันและจากดอกตางกันในวันที่
ดอกบานมีคามากกวา 90 % และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบวาควรเก็บเรณูจากดอกบานที่
เวลา 18.00 น.
คําสําคัญ : ดอกพระจันทร, ความมีชีวิตของเรณู, เรณู, ยอมสี

Abstract
Pollen viability and collecting time of moonflower (Ipomoea alba L.) were investigated. The
Moonflower plants were grown in the experimental plots at the Department of Agricultural Technology, Faculty
of Science and Technology, Thammasat University, Rangsit centre. Pollen viability was examined during
December 2010 and January 2011. The two selected tests, in vitro germination test and tetrazolium staining test,
have been done to test pollen viability. It was found that using in vitro germination test, the pollen tubes did not
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germinate on the medium. However, pollen grains turned deep red when tetrazolium test was applied. With
tetrazolium test, the pollen viability of different anthers and flowers on the flowering day was higher than 90 %
which were not significantly different among the treatments. In addition, the optimum time to collect pollen
was at 6 pm.
Key words: Moonflower, Ipomoea alba, pollen viability, pollen, tetrazolium test

1. บทนํา
ของเรณูนั้นสามารถทดสอบไดหลายวิธี เชน in vitro
germination test, tetrazolium test, fluorochromatic
reaction (FCR) test และ in vivo germination and
pollen tube growth [3] ซึ่งวิธี in vitro germination
test เปนการทดสอบการงอกของเรณูบนอาหาร
เพาะเลี้ยง เรณูที่มีชีวิตจะงอกหลอดเรณู (pollen tube)
เมื่ อ เพาะเลี้ ย งไประยะเวลาหนึ่ ง โดยส ว นใหญ มั ก
ทดสอบในชวงเวลา 1-12 ชั่วโมง เนื่องจากจะมีปญหา
การปนเปอนราและแบคทีเรียบนอาหารเพาะเลี้ยง [4]
สวนวิธี tetrazolium test เปนการยอมสีเรณูดวย
สารละลาย tetrazolium (2,3,5-triphenyl tetrazolium
chloride) เรณูที่มีชีวิตจะติดสีแดง [3] ไดมีการศึกษา
ทดสอบความมีชีวิตของเรณูโดยวิธีทดสอบดังกลาว
ทั้งสองวิธีกับพืชหลายชนิด เชน ขาว [5] มะเขือยาว
[6] ดอกเมาหลวงตัวผู [7] และ Kangaroo paw [8]
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความมีชีวิตของเรณู และระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
เก็บเรณูของดอกพระจันทร

ดอกพระจันทร ดอกชมจันทร หรือดอกบาน
ดึก (Ipomoea alba L.) อยูในตระกูล Convolvulaceae
เปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอนของทวีปอเมริกา
กลางและอเมริ ก าใต มี ก ารแพร ก ระจายอย า ง
กว า งขวางในเขตอบอุ น และเขตร อ นของอเมริ ก า
ออสเตรเลี ย และในกลุม ประเทศเขตร อ นของทวี ป
เอเชีย ในประเทศไทยพบตามริมหวยปาดิบชื้นและ
บริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 700 เมตร [1]
ประเทศในยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ ก านิ ย มปลู ก ดอก
พระจันทรเปนไมดอกไมประดับ สวนประเทศไทย
ปลูกเปนพืชผักรับประทานดอกตูมเรียกวาดอกไมจีน
ใชผัดกับน้ํามันหอย หรือลวกจิ้มกับน้ําพริก จากการ
วิ เคราะห คุ ณค า ทางโภชนาการของดอกพระจันทร
พบว า เป น ผั ก ที่ มี ไ ขมั น ต่ํ า มี ธ าตุ เ หล็ ก ฟอสฟอรั ส
วิตามินเอ และวิตามินบี ดอกตูมมีสรรพคุณชวยบํารุง
เลือด หัวใจ แกรอนใน ถอนพิษ บรรเทาอาการปอด
บวม นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณขับปสสาวะและเปนยา
ระบายออน ๆ การขยายพันธุมักใชวิธีการเพาะเมล็ด
หรือปกชําสวนของลําตน [2] จากความตองการใน
การผลิ ต ที่ มี ม ากขึ้ น การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ จึ ง มี ค วาม
จําเปนตอการเพิ่มศักยภาพในการผลิต อยางไรก็ตาม
ข อ มู ลด าน ชี ว วิ ท ยาการ สื บ พั น ธุ (reproductive
biology) โดยเฉพาะความมีชีวิตของเรณูของดอก
พระจันทรยังไม มีรายงาน ในการศึกษาความมีชีวิต

2. อุปกรณและวิธีการ
2.1 การปลูก
แช เ มล็ ด ดอกพระจั น ทร ใ นน้ํ า นาน 12
ชั่วโมง จากนั้นเพาะเมล็ดในถาดเพาะที่มีสวนผสม
ของทรายหยาบและพีทมอส อัตรา 2:1 โดยปริมาตร
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ซูโครส 4 ความเขมขน คือ 10, 20, 30, และ 40 % ทุก
ค ว า ม เ ข ม ข น ข อ ง ส า ร ล ะ ล า ย น้ํ า ต า ล ซู โ ค ร ส
ประกอบดวยกรดบอริค (boric acid) ความเขมขน 100
มิลลิกรัมตอลิตร และแคลเซียมไนเตรท ความเขมขน
300 มิลลิกรัมตอลิตร วิธีการทดสอบนําเรณูจากดอกที่
บานวางบนอาหารกึ่งแข็งในจานเพาะเลี้ย ง จากนั้น
หยดสารละลายที่ เ ตรี ย มไว 2 หยด แล ว ใช glass
spreader เกลี่ยเรณูใหทั่วจานเพาะเลี้ยง และนําไปวาง
ในที่มืดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง
ทํ า การทดลอง 3 ซ้ํ า แต ล ะซ้ํ า นั บ เรณู ทั้ ง หมด 200
ละอองเรณู ตอ 1 จานเพาะเลี้ยง โดยเรณูที่มีชีวิตนั้น
ตองมีความยาวของหลอดเรณูมากกวาเสนผานศูนย
กลางของเรณู
สวนวิธี tetrazolium test นําเรณูจากดอกที่
บานวางบนแผ น กระจกสไลด ห ยดด ว ยสารละลาย
tetrazolium ความเขมขน 1 % ในสารละลายน้ําตาล
ซูโครสความเขมขน 10 % จํานวน 2 หยด ปดดวย
กระจกปดสไลด นําแผนกระจกสไลดไปวางในจาน
แกวที่มีกระดาษทิชชูเปยกน้ําชุมพอประมาณ แลวปด
ฝาจานแกว และนําไปเก็บในที่มืดที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 1 ชั่วโมง ทําการทดลอง 5 ซ้ํา (1
ซ้ํา คือ 1 แผนกระจกสไลด) แตละซ้ํานับเรณูทั้งหมด
200 เรณูตอ 1 แผนกระจกสไลด เมื่อครบกําหนด
นํ า มาตรวจนั บ ความมี ชี วิ ต ของเรณู โ ดยใช ก ล อ ง
จุลทรรศนกําลังขยาย 40 เทา เรณูที่มีชีวิตจะติดสีแดง
(รูปที่ 1) สวนเรณูที่ไมมีชีวิตจะไมติดสี
2.3 ความมีชีวิตของเรณูของแตละอับเรณูใน
ดอกเดียวกัน
เก็ บ ดอกพระจั น ทร ที่ เ วลา 18.00 น. ใน
วันที่ดอกบาน โดยแตละดอกมีอับเรณู 5 อัน เคาะเรณู
ของแตละอับเรณูแยกกัน ตรวจสอบความมีชีวิตดวย
วิธี tetrazolium test ที่ไดกลาวมาแลวขางตน การนับ

เพาะ 1 เมล็ดตอหลุม ปลูกลึกประมาณ 1 เซนติเมตร
เมื่อตนกลาอายุ 14 วัน หลังเพาะเมล็ด ยายปลูกใน
แปลงปลูกกวาง 1 เมตร ยาว 10 เมตร ระยะปลูก
50x50 เซนติเมตร
การเตรี ย มดิ น ปลู ก ใส ปุ ย คอกรองพื้ น
อัตรา 100 กิโลกรัมตอแปลง รองกนหลุมดวยปุยสูตร
16-16-16 อัตรา 10 กรัมตอตน หลังยายกลา 1 สัปดาห
ใหปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร โดยรด
1 ลิตรตอ 1 ตน เมื่อตนกลาอายุ 30 วันหลังยายกลา ใส
ปุยสูตร 16-16-16 ตนละ 10 กรัม และใหตอเนื่อง
ทุก ๆ 30 วัน ทําการปกคางหลังยายตนกล าปลูกใน
แปลงแลว 1 สัปดาห โดยใชไมไผรวกปกเปนรูป
สามเหลี่ยม
ปลูกตนดอกพระจันทรในแปลงปลูกของ
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ในเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 และทดสอบความมีชีวิตของ
เรณูในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 - มกราคม พ.ศ.
2554 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดและสูงสุดขณะทําการศึกษา
17.5 และ 34.5 องศาเซลเซียส (ขอมูลจากกรมอุตุนิยม
วิทยา จังหวัดปทุมธานี)
2.2 วิธีการทดสอบความมีชีวิตของเรณู
ทดสอบความมี ชี วิ ต ของเรณู ด ว ยวิ ธี
ทดสอบ 2 วิธี คือ in vitro germination test และการ
ยอมสีดวยสารละลาย tetrazolium หรือ tetrazolium
test โดยวิธี in vitro germination test นั้นทดสอบบน
อาหารเพาะเลี้ ย งกึ่ ง แข็ ง ตามวิ ธี ที่ ไ ด อ ธิ บ ายโดย
Sukhvibul and Considine [8] เตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
โดยใชวุน (agar) ความเขมขน 1 % ในน้ํากลั่น นําไป
นึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
จากนั้นเทลงจานเพาะปริมาตร 20 มิลลิลิตรตอจาน
เพาะ ทิ้งไวใหเย็น สารละลายที่ใชทดสอบมีน้ําตาล
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เรณูทําการนับทั้งหมด 200 เรณู ตอ 1 แผนกระจก
สไลด ในการวิจัยครั้งนี้ไดทดลองกับดอกพระจันทร
5 ดอก (ซ้ํา) โดยใช 1 อับเรณู ตอ 1 แผนกระจกสไลด
บันทึกอัตราความมีชีวิตของเรณู (%) ของแตละอับ
เรณู

รูปที่ 1 การติดสียอมของเรณูที่มีชีวิต
2.4 ความมีชีวิตของเรณูจากดอกตางกัน
เก็บเรณูดอกพระจันทร 10 ดอก ที่เวลา
18.00 น. ในวั นที่ ด อกบาน โดยเก็ บ เรณู แ ต ล ะดอก
แยกกั น นํ า เรณู ม าตรวจนั บ ความมี ชี วิ ต ด ว ยวิ ธี
tetrazolium test ในแตละดอกทําการทดสอบ 3 ซ้ํา
บันทึกอัตราความมีชีวิตของเรณู (%) ของแตละดอก
2.5 ความมี ชี วิ ต ของเรณูเ มื่ อ เก็ บ ที่ เ วลา
แตกตางกัน
เก็ บ ดอกพระจั น ทร ใ นช ว งเวลา 16.00,
17.00, 18.00 และ 19.00 น. ในวันที่ดอกบาน (รูปที่ 2)
โดยเก็บชวงเวลาละ 10 ดอก เคาะเรณูออกจากอับเรณู
ทั้งหมดรวมกันในแตละชวงเวลา นําเรณูมาตรวจนับ
ความมีชีวิตดวยวิธี tetrazolium test ในแตละชวงเวลา
ทําการทดสอบ 5 ซ้ํา บันทึกอัตราความมีชีวิตของเรณู
(%) ในแตละเวลาที่เก็บ

รูปที่ 2 ลักษณะการบานของดอกพระจันทรที่เวลา
16.00 - 19.00 น. (ก) 16.00 น. (ข) 17.00 น.
(ค) 18.00 น. และ (ง) 19.00 น.
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3. ผลการทดลอง
3.1 วิธีการทดสอบความมีชีวิตของเรณู
การทดสอบความมีชีวิตของเรณูดวยวิธี In
vitro germination test บนอาหารเพาะเลี้ยงกึ่งแข็งที่
หยดดวยสารละลายที่มีน้ําตาลซูโ ครสความเขม ขน
10-40 % พบว าไมส ามารถทําใหห ลอดเรณูงอกบน
อาหารเพาะเลี้ยงไดดวยสารละลายที่มีน้ําตาลซูโครส
ทุกความเขมขน สวนวิธี tetrazolium test พบวา เรณู
ติดสียอมไดดีและมีอัตราความมีชีวิต 95.10 % ดังนั้น
ในการทดลองตอไปจึงใชวิธี tetrazolium test ในการ
ทดสอบความมีชีวิตของเรณูดอกพระจันทร
3.2 ความมีชีวิตของเรณูของแตละอับเรณูใน
ดอกเดียวกัน
เมื่ อ ทํ า การทดสอบความมี ชี วิ ต ของเรณู
ของแตละอับเรณูในดอกเดียวกัน พบวาความมีชีวิต
ของเรณูของแตละอับเรณูในดอกเดียวกันมีอัตราความ
มีชีวิตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยอัตราความ
มีชีวิตของเรณูอยูในชวง 93.34±4.33 ถึง 97.21±1.12
% (รูปที่ 3)
3.3 ความมีชีวิตของเรณูจากดอกตางกัน
การทดสอบความมีชีวิตของเรณูจากดอกตางกัน 10
ดอก พบวามีอัตราความมีชีวิตของเรณูของแตละดอก
ไม มี ค วามแตกต า งกั น ทางสถิ ติ โดยมี อั ต ราความมี
ชีวิตของเรณูตั้งแต 90.45±2.75 ถึง 98.73±0.32 % (รูป
ที่ 4)
3.4 ความมีชีวิตของเรณูเมื่อเก็บที่เวลาตางกัน
การเก็บเรณูที่เวลา 16.00, 17.00, 18.00 และ 19.00 น.
ในวันที่ดอกบาน พบวาอัตราความมีชีวิตของเรณูไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติเมื่อเก็บที่เวลาตางกัน โดย
อัตราความมีชีวิตของเรณูที่เวลา 16.00 ถึง 19.00 น.
ในวันที่ดอกบาน มีคา 95.82±1.11 ถึง 96.89±1.81 %
(รูปที่ 5)

รูปที่ 3 อัตราความมีชีวิตของเรณูของแตละอับเรณู
ในดอกเดียวกันเมื่อเวลา 18.00 น. ในวันที่
ดอกบาน

รูปที่ 4 อั ต ราความมี ชี วิ ต ของเรณู จ ากดอกต า งกั น
จํานวน 10 ดอก เมื่อเวลา 18.00 น.ในวันที่
ดอกบาน

รูปที่ 5 อัตราความมีชีวิตของเรณูที่เวลาแตกตางกัน
ในวันที่ดอกบาน
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germination test ซึ่งเปนขอจํากัดของวิธีทดสอบนี้
[15]
จากการศึ ก ษาความมี ชี วิ ต ของเรณู ข องดอก
พระจันทรจากแตละอับเรณูในดอกเดียวกันหรือแตละ
ดอกที่เวลา 18.00 น. ในวันที่ดอกบาน และชวงเวลาที่
ตางกันตั้งแต 16.00 - 19.00 น. ในวันที่ดอกบานนั้น
พบวามีอัตราความมีชีวิตของเรณูสูงมากกวา 90 %
และไมแตกตางกันทางสถิติ (รูปที่ 3, 4 และ 5) แสดง
ใหเห็นวาการเก็บเรณูของดอกพระจันทรนั้นสามารถ
เก็บไดจากทุกอับเรณูและทุกดอกในชวงเวลา 18.00
น. ในวันที่ดอกบาน และที่เวลาใดก็ไดตั้งแต 16.00 19.00 น. ในวันที่ดอกบาน ถึงแมวาเวลาในการเก็บ
เรณูตั้งแต 16.00 - 19.00 น. ความมีชีวิตของเรณูไม
แตกตางกันทางสถิติ แตที่เวลา 16.00 - 17.00 น. ดอก
สวนใหญยังไมบานและอับเรณูยังไมปลอยเรณูเต็มที่
ทําใหไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน สวนที่เวลา 19.00
น. เริ่มเปนเวลากลางคืน และมืดมองเห็นไดไมชัดเจน
การปฏิบัติงานจึงไมสะดวกเชนกัน ดังนั้นจึงควรเก็บ
เรณูของดอกพระจันทรที่เวลา 18.00 น. ในวันที่ดอก
บาน เนื่ อ งจากดอกบานเต็ ม ที่ แ ละสะดวกต อ การ
ปฏิ บั ติ ง าน จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส อดคล อ งกั บ
Kumari และคณะ [16] ที่พบวาเรณูของดอก
Trichosanthes dioica Roxb. มีความมีชีวิตสูงสุด
95.88 % ในวันที่ดอกบาน นอกจากนี้เรณูของดอก
Agrostis stolonifera L. พบวาความมีชีวิตของเรณู
สูงสุด 2 ชวง ที่เวลา 09.00 และ 14.00 น [17] ใน
Piper colubrinum Link. พบวาอัตราความมีชีวิตของ
เรณูสูงสุดหลังจากอับเรณูแตกแลว 2 ชั่วโมง และเรณู
ยังคงมีชีวิตหลังจากนั้นอยางนอยอีก 8 ชั่วโมง [18]
และบุญสนอง [19] ไดรายงานวาอัตราความมีชีวิต
ของเรณูดอกถั่วแปปชาง (Afgekia sericea Craib.)
ประมาณ 90 % ในขณะที่ดอกบาน และอัตราความมี

4. วิจารณ
ดอกของตนดอกพระจันทรจะบานในชวงเย็น
และเหี่ยวในเชาของวันถัดมา ดังนั้นการเก็บเรณูเพื่อ
ทดสอบความมี ชี วิ ต จึ ง ทํ า ได เ ฉพาะในช ว งเย็ น ของ
วั น ที่ ด อกบานเท า นั้ น เช น เดี ย วกั บ บวบน้ํ า เต า
(Lagenaria
siceraria) และบวบเหลี่ ย ม (Luffa
cutangula) [9] แตตางกับพืชหลายชนิดที่บานในชวง
เชา เชน ผักบุงจีน (Ipomoea aquatica) [10] มะเขือ
เทศ (Lycopersicon esculentum) พริก (Capsicum sp.)
[11] Pseudopiptadenia contorta กับ P. leptostachya
[12] และ Banksia spinulosa [13]
เมื่ อ นํ า เรณู ข องดอกพระจั น ทร ม าทดสอบ
ความมีชีวิตดวยวิธี in vitro germination test และ
tetrazolium test พบวาเรณูสามารถติดสียอมของสาร
ละลาย tetrazoliumไดดี แตไมสามารถงอกหลอดเรณู
บนอาหารเพาะเลี้ยงเมื่อทดสอบดวยวิธี in vitro
germination test ถึงแมวาสารละลายที่ใชทดสอบนั้น
ประกอบดวยน้ําตาลซูโครสที่ความเขมขนแตกตางกัน
ซึ่ง Shivanna and Rangaswamy [3] ไดกลาววาองค
ประกอบของสารละลายที่เหมาะสมตอการงอกของ
เรณูป ระกอบด วยสวนประกอบ 3 ชนิด คือ น้ํา ตาล
ซูโครส กรดบอริค และแคลเซียมไนเตรท โดยจะตอง
ทดสอบหาความเข ม ข น ของน้ํ า ตาลซู โ ครสที่
เหมาะสม ซึ่งจะแตกตางกันไปในพืชแตละชนิด สวน
กรดบอริคและแคลเซียมไนเตรทที่เหมาะสมกับพืช
หลายชนิดคือที่ความเขมขน 100 และ 300 มิลลิกรัม
ต อ ลิ ต ร ตามลํ า ดั บ จากการที่ ห ลอดเรณู ข องดอก
พระจันทรไมสามารถงอกไดนั้นอาจเนื่องจากพืชใน
สกุล Ipomoea มีเรณูเปนไดทั้งชนิด binucleate และ
trinucleate [14] เปนไปไดวาเรณูของดอกพระจันทร
อาจเปนชนิด trinucleate เพราะเรณูชนิด trinucleate นี้
จะไมงอกหรืองอกไดนอยเมื่อทดสอบดวยวิธี in vitro
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5. สรุป
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ของดอกพระจันทรมีอัตราความมีชีวิตมากกวา 90 %
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