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Abstract 

The objective of this research was to investigate pollen viability and germination in five inflorescence 
types of ‘Thong Dee’ pummelo flowering during the off-season. Pollen viability test was done by a staining 
method using 1% acetomarmine and the germination test was done by the hanging drop technique with 10% 
sucrose. Results showed that inflorescence type had no effect on pollen viability or germination of ‘Thong Dee’ 
pummelo pollens. The average pollen viability and germination in inflorescence with many flowers with many 
leaves, one flower with no leaves, few or many flowers with few leaves, one flower with many leaves and one 
flower with no leaves were 88.4 and 36.8, 88.9 and 49.1, 90.4 and 37.8, 91.6 and 45.6, and 87.0 and 43.7%, 
respectively. This research indicates that fruit set in different inflorescence types of ‘Thong Dee’ pummelo was 
not affected by pollen viability and germination. 
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บทคดัย่อ 

การทดลองนีจ้ึงมวีตัถปุระสงค์เพือ่ทดสอบความมชีีวิตและการงอกของละอองเกสรของช่อดอกทัง้ 5 ชนิดในส้มโอ
พนัธุ์ 'ทองด'ี ที่ออกดอกนอกฤดกูาล โดยทดสอบความมชีีวิตด้วยการย้อมส ีacetocarmine ความเข้มข้น 1% และทดสอบ
การงอกด้วยวิธี hanging drop ในอาหารสงัเคราะห์ ความเข้มข้นน า้ตาลซูโครส 10% (w/v) พบวา่ ชนดิช่อดอกไมม่ีผลตอ่
ความมชีีวิตและการงอกของละอองเกสรส้มโอพนัธุ์ ‘ทองด’ี โดยชอ่ดอกที่มีหลายดอกและหลายใบ ช่อดอกทีม่ีหลายดอกแต่
ไมม่ีใบ ช่อดอกทีม่ีใบ 2-3 ใบ ชอ่ดอกที่มี 1 ดอกและหลายใบ และช่อดอกที่มี 1 ดอกแตไ่มม่ีใบ มีคา่เฉลีย่ความมีชีวิตและ
การงอกเทา่กบั 88.4 และ 36.8, 88.9 และ 49.1, 90.4 และ 37.8, 91.6 และ 45.6 และ 87.0 และ 43.7% ตามล าดบั เห็น
ได้วา่ชอ่ดอกส้มโอพนัธุ์ 'ทองด'ี แตล่ะชนิดมกีารตดิผลตา่งกนัไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากละอองเกสรมีชีวิตและการงอกตา่งกนั  
ค าส าคัญ: การออกดอก การตดิผล Citrus maxima Merr. 

 

ค าน า 
ส้มโอ [Citrus maxima (Burm.) Merr.] เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

พนัธุ์ 'ทองดี' เป็นพนัธุ์ที่ผู้บริโภคนิยมทัง้ในและตา่งประเทศ มีการผลิตทัง้ในและนอกฤดกูาล โดยส้มโอที่ปลกูในภาคกลาง
จะเร่ิมออกดอกในฤดกูาลปกติระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม สว่นดอกที่ออกในเดือนอื่นๆ ถือว่าเป็นการออก
ดอกนอกฤดกูาล แหลง่ปลกูที่ส าคญัของพนัธุ์  'ทองดี' อยู่ในเขตภาคกลาง จงัหวดันครปฐม สมทุรสาคร และราชบรีุ (กรม
วิชาการเกษตร, 2545) โดยเฉพาะในเขตอ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม ถือวา่เป็นเขตที่เหมาะสมและสามารถผลติส้มโอ
พนัธุ์ 'ทองดี' ที่มีคณุภาพดีที่สดุในประเทศ อยา่งไรก็ตามพบวา่ส้มโอรวมทัง้พนัธุ์  'ทองดี' มีการติดผลน้อยและมีการหลดุร่วง
ของผลจ านวนมากถึงแม้ว่าส้มโอจะออกดอกเป็นจ านวนมากก็ตาม โดยสามารถแบ่งชนิดช่อดอกส้มโอพนัธุ์ทองดีตาม
เกณฑ์ของ Moss (1969) ได้ 5 ชนิด ได้แก่ ช่อดอกที่มีหลายดอกและหลายใบ ช่อดอกที่มีหลายดอกแต่ไม่มีใบ ช่อดอกที่มี
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ใบ 2-3 ใบ ช่อดอกที่มี 1 ดอกและหลายใบ และช่อดอกที่มี 1 ดอกแต่ไม่มีใบ โดยช่อดอกแต่ละชนิดมีการติดผลต่างกนั รัต
วฒุิ (2553) รายงานวา่ช่อดอกที่มีหลายดอกและมีใบน้อยมีแนวโน้มติดผลมากที่สดุ การท่ีชนิดช่อดอกตา่งกนัติดผลต่างกนั
อาจเนื่องมาจากละอองเกสรมีชีวิต และสามารถงอกได้ต่างกนั จึงทดสอบความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสรของช่อ
ดอกทัง้ 5 ชนิด เพื่อให้ได้ข้อมลูวา่การท่ีช่อดอกส้มโอพนัธุ์ทองดีตา่งชนิดกนัติดผลตา่งกนัมีสาเหตมุาจากละอองเกสรมีชีวิต
และงอกได้ตา่งกนัหรือไม่ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนับการงอกของละอองเกสร 
เนื่องจากระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลีย้งละอองเกสรเพื่อตรวจนบัการงอกมีความแตกตา่งกนัตามชนดิพืชและ

พนัธุ์ โดยยงัไมม่ีข้อมลูยืนยนัชดัเจนวา่ละอองเกสรส้มโอพนัธุ์ 'ทองด'ี เมื่อน ามาเลีย้งในอาหารสงัเคราะห์แล้วจะงอกในเวลา
ก่ีชัว่โมง จงึน าละอองเกสรส้มโอพนัธุ์ 'ทองด'ี มาเลีย้งในอาหารเลีย้งละอองเกสรสตูร Brewbaker and Kwack (1963) ที่มี
ความเข้มข้นน า้ตาลซูโครส 10% (w/v)ด้วยเทคนิคหยดแขวน (hanging drop technique) ตรวจสอบการงอกของละออง
เกสรทกุชัว่โมง เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนบัการงอกของละอองเกสร โดยเป็นระยะเวลาที่ละอองเกสรมี
จ านวนงอกสงูสดุ และความยาวของหลอดละอองเกสรไมย่าวมากจนเป็นอปุสรรคตอ่การตรวจนบั 
การทดสอบความมีชวีิตของละอองเกสร 

น าละอองเกสรส้มโอพนัธุ์ 'ทองดี' ในระยะดอกบานจาก 5 ชนิดช่อดอก ได้แก่ ช่อดอกที่มีหลายดอกและหลายใบ 
(Figure 1a) ช่อดอกที่มีหลายดอกแตไ่มม่ีใบ (Figure 1b) ช่อดอกที่มีใบ 2-3 ใบ (Figure 1c) ช่อดอกที่มี 1 ดอกและหลาย
ใบ (Figure 1d) และช่อดอกที่มี 1 ดอกแตไ่มม่ีใบ (Figure 1e) จากสวนส้มโอเขตลุม่น า้นครชยัศรี อ าเภอสามพราน จงัหวดั
นครปฐม ที่ออกดอกนอกฤดูกาลระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม มาตรวจสอบความมีชีวิตด้วยการย้อมสี 1% 
acetoncamine ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ก าลงัขยาย 400 เทา่ ละอองเกสรที่ย้อมติดสีแดงเข้ม รูปร่างกลมโต ผิวเรียบ ไม่บิด
เบีย้ว จดัเป็นละอองเกสรที่มีชีวิต สุม่นบัละอองเกสรจ านวน 3 บริเวณต่อ 1 สไลด์ จ านวน 7 สไลด์ต่อชนิดช่อดอก จากนัน้
น าคา่ที่ได้มาค านวณความมีชีวิต มีหนว่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ 
การทดสอบการงอกของละอองเกสร 

เมื่อทราบระยะเวลาที่เหมาะสมตอ่การตรวจนบัการงอกของละอองเกสรแล้วจึงน าละอองเกสรส้มโอพนัธุ์  'ทองด'ี 
จากทัง้ 5 ชนิดช่อดอก (Figure 1) มาตรวจสอบการงอกด้วยวิธี hanging drop ในอาหารสตูร Brewbaker and Kwack 
(1963) ความเข้มข้นน า้ตาล 10% ภายใต้กล้องจลุทรรศน์ก าลงัขยาย 400 เทา่ ละอองเกสรทีจ่ะนบัวา่งอกได้ต้องมีลกัษณะ
ของหลอดละอองเกสรสมบรูณ์ โดยมีความยาวของหลอดละอองเกสรมากกวา่เส้นผา่ศนูย์กลางของละอองเกสร สุม่นบั
ละอองเกสรที่งอกจ านวน 3 บริเวณตอ่ 1 สไลด์ จ านวน 7 สไลด์ตอ่ชนิดช่อดอก จากนัน้น าคา่ทีไ่ด้มาค านวณความงอกมี
หนว่ยเป็นเปอร์เซ็นต์  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมลูความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรส้มโอพนัธุ์ 'ทองด'ี ที่ได้จากการวางแผนการทดลองแบบสุม่
สมบรูณ์ จ านวน 7 ซ า้ (ดอก) ตอ่สิง่ทดลอง (ชนิดช่อดอก) โดยหนว่ยทดลอง คือ ดอกส้มโอพนัธุ์ 'ทองด'ี มาค านวณหา
คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกตา่งทางสถิตด้ิวยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) และเปรียบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ด้วยวิธีการของ Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนับการงอกของละอองเกสร 
จากการตรวจสอบการงอกของละอองเกสรส้มโอพนัธุ์  'ทองดี' ที่เลีย้งในอาหารสงัเคราะห์สตูร Brewbaker and 

Kwack (1963) ที่มีความเข้มข้นน า้ตาลซูโครส 10% ด้วยวิธี hanging drop ทกุชัว่โมง เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
ตรวจนบัการงอกของละอองเกสร พบวา่ ละอองเกสรส้มโอพนัธุ์  'ทองดี' เร่ิมงอกเมื่อบ่มทิง้ไว้ 2 ชัว่โมง ที่ 3 ชัว่โมงมีจ านวน
ละอองเกสรที่งอกจ านวนน้อย ที่ 4 ชัว่โมง มีจ านวนละอองเกสรงอกสงูสดุ โดยที่หลอดละอองเกสรยงัไม่ยาวมากจนเป็น
อปุสรรคต่อการนบั และที่ 5 ชัว่โมง มีจ านวนละอองเกสรงอกสงูสดุ แต่หลอดละอองเกสรยาวมากจนเป็นอปุสรรคต่อการ
นบั (Figure 2) ดงันัน้ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลีย้งละอองเกสรส้มโอพนัธุ์  'ทองดี' เพือ่ตรวจนบัการงอก คือ 4 ชัว่โมง  
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ความมีชวีิตและความงอกของละอองเกสร 
การตรวจสอบความมีชีวิตของละอองเกสรส้มโอพนัธุ์  'ทองดี' จากดอกที่เก็บมาจากช่อดอก 5 ชนิด ประกอบด้วย

ช่อดอกที่มีหลายดอกและหลายใบ ช่อดอกที่มีหลายดอกแต่ไม่มีใบ ช่อดอกที่มีใบ  2-3 ใบ ช่อดอกที่มี 1 ดอกและหลายใบ 
และช่อดอกที่มี 1 ดอกแตไ่มม่ีใบ ด้วยการย้อมส ีพบวา่ ละอองเกสรของส้มโอพนัธุ์  'ทองดี' ทัง้ 5 ชนิดช่อดอกมีความมีชีวิต
ของละอองเกสรไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P > 0.05) โดยแต่ละชนิดช่อดอกมีค่าเฉลี่ยความมีชีวิต
ของละอองเกสร ดงันี ้ช่อดอกที่มีหลายดอกและหลายใบ (88.35%) ช่อดอกที่มีหลายดอกแต่ไม่มีใบ (88.92%) ช่อดอกที่มี
ใบ 2-3 ใบ (90.42%) ช่อดอกที่มี 1 ดอกและหลายใบ (91.55%) และช่อดอกที่มี 1 ดอกแตไ่มม่ีใบ (87.04%) (Table 1) 

การทดสอบการงอกของละอองเกสรส้มโอพันธุ์  'ทองดี' ด้วยเทคนิคหยดแขวนในอาหารสังเคราะห์สูตร 
Brewbaker and Kwack (1963) ความเข้มข้นของน า้ตาล 10% พบว่า ละอองเกสรส้มโอพนัธุ์  'ทองดี' ทัง้ 5 ชนิดช่อดอกมี
การงอกของละอองเกสรไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P > 0.05) โดยแต่ละชนิดช่อดอกมีค่าเฉลี่ยการ
งอกของละอองเกสร ดงันี ้ช่อดอกที่มีหลายดอกและหลายใบ (36.76%) ช่อดอกที่มีหลายดอกแตไ่มม่ีใบ (49.10%) ช่อดอก
ที่มีใบ 2-3 ใบ (37.81%) ช่อดอกที่มี 1 ดอกและหลายใบ (45.62%) และช่อดอกที่มี 1 ดอกแตไ่มม่ีใบ (43.68%) (Table 1)  

รายงานผลการศกึษาผลของลกัษณะช่อดอก 5 ชนิด ได้แก่ ช่อดอกที่มีหลายดอกและหลายใบ ช่อดอกที่มีหลาย
ดอกแตไ่มม่ีใบ ช่อดอกที่มใีบ 2-3 ใบ ช่อดอกที่มี 1 ดอกและหลายใบ และช่อดอกทีม่ี 1 ดอกแตไ่มม่ีใบ ตอ่การติดผลของส้ม
โอพนัธุ์ 'ทองด'ี พบวา่ ชนิดช่อดอกตา่งกนัตดิผลตา่งกนั โดยชนดิชอ่ดอกที่มใีบ 2-3 ใบ มีเปอร์เซ็นต์การติดผลสงูสดุ (รัตวฒุิ, 
2553) ในขณะท่ีผลการทดลองครัง้นี ้ พบวา่ คา่เฉลีย่ความมีชีวิตและความงอกของละอองเกสรส้มโอในช่อดอกตา่งชนดิกนั
มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนั (Table 1) ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ ดรุณี และคณะ (2556) ที่พบวา่ชอ่ดอกชนิดตา่งๆ ของส้มโอ
พนัธุ์ 'ทองด'ี ที่ออกดอกในฤดกูาลไมม่ีผลตอ่ความงอกของละอองเกสร ดงันัน้การท่ีชนิดช่อดอกตา่งกนัมีการติดผลตา่งกนั
นัน้ไมไ่ด้มีสาเหตมุาจากละอองเกสรมีชีวติและความงอกตา่งกนั อยา่งไรก็ตามในชนดิช่อดอกที่มีหลายดอกนัน้มีทัง้ดอก
กลางและดอกข้างหลายดอก ซึง่ รัตวฒุิ (2553) พบวา่ ดอกกลางมเีปอร์เซ็นต์การติดผลสงูกวา่ดอกข้าง ในขณะท่ีการ
ทดลองครัง้นีเ้ป็นการสุม่ดอกมา ซึง่อาจมีทัง้ดอกกลางและดอกข้างที่ถกูสุม่ศกึษา ดงันัน้จงึควรมีการศกึษาความมชีีวติและ
ความงอกของละอองเกสร ระหวา่งดอกกลางและดอกข้างในช่อดอกที่มีหลายดอกชนิดตา่งๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมลูที่มี
ชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 
สรุปผล 

ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจนบัการงอกของละอองเกสรส้มโอพนัธุ์  'ทองดี' คือ 4 ชัว่โมง ชนิดช่อดอกไม่มีผล
ต่อความมีชีวิตและการงอกของละอองเกสร ดงันัน้การที่ชนิดช่อดอกต่างกนัติดผลต่างกันจึงไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่
ละอองเกสรมีชีวิตและการงอกตา่งกนั 
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Figure 1 Inflorescence types of ‘Thong Dee’ pummelo: many flowers with many leaves (a), one flower with no 

leaves (b), few or many flowers with few leaves (c), one flower with many leaves (d) and one flower 
with no leaves (e). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Germination of ‘Thong Dee’ pummelo pollen at 2 hr (a) 3 hr (b) and 4 hr (c). 
 
Table 1 Mean with SD of pollen viability and germination of different inflorescence types in ‘Thong Dee’ 

pummelo. 
Inflorescence type Pollen viability (%) Pollen germination (%) 

Many flowers with many leaves 88.35 ± 12.51 36.76 ± 17.31 
One flower with no leaves 88.92 ± 5.94 49.10 ± 17.26 
Few or many flowers with few leaves 90.42 ± 4.99 37.81 ± 23.37 
One flower with many leaves 91.55 ± 3.94 45.62 ± 22.82 
One flower with no leaves 87.04 ± 8.06 43.68 ± 19.53 

P - value 0.83 0.76 
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