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บทคัดย่อ: โบรอนเป็นหนึ่งในจุลธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชโดยเฉพาะ ระยะการเจริญเติบโตทาง
สืบพันธุ ์ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของโบรอนและพันธุ์ถ่ัวลิสงที่แตกต่างกันต่อคุณภาพละอองเรณู
และองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง โดยดำเนินการทดลองในปี 2564 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วางแผนการ
ทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD ปัจจัยแรกคือ ความเข้มข้นของโบรอนในสารละลายธาตุอาหาร 3 ระดับ ได้แก่ 0  1  และ 2 ppm 
และปัจจัยที่สองคือ พันธุ์ถ่ัวลิสง ได้แก่ ขอนแก่น 6 และไทนาน 9 ดำเนินการปลูกด้วยระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินโดยใช้ทรายเป็นวัสดุ
ปลูก จำนวน 3 ซ้ำ จากการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของโบรอนที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพละอองเรณูและองค์ประกอบ
ผลผลิตของถั่วลิสง แต่พบว่าถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของหลอดเรณูสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 เท่ากับ 41.36 และ 
20.90% ตามลำดับ ขณะที่ พันธุ์ไทนาน 9 มีจำนวนฝักต่อต้นสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 6 เท่ากับ 23.70 และ 15.93 ฝัก/ต้น ตามลำดับ ท้ังนี้ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาอิทธิพลของธาตุโบรอนต่อการผลิตถั่วลิสงควรเพิ่มการศึกษาในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบ water 
culture รวมถึงศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมประกอบการศึกษาคุณภาพละอองเรณูของพันธุ์ถ่ัวลิสงที่เพาะปลูกโดยเฉพาะในประเทศไทย 
คำสำคัญ: ความงอกของละอองเรณู; หลอดเรณู; จำนวนฝักดตี่อต้น; ผลผลิตฝักสด (ฝักดี) ต่อต้น 
 
ABSTRACT: Boron (B) is a micronutrient element that plays an important role in growth and development of plant 
especially in reproductive stage. Therefore, the aim of this study was to evaluate pollen quality and yield 
components of peanuts under various of B concentration levels and peanut varieties. This experiment was carried 
out in 2021 at Khon Kaen Field Crops Research Center, Meung District, Khon Kaen Province, with 3x2 Factorial in 
CRD. The first factor was B concentration levels: 0, 1, and 2 ppm, and the second factor was peanut varieties: Khon 
Kaen 6 and Tainan 9. The soilless culture as sand media was used in this study, with 3 replications. The results 
showed that various B concentration levels did not affect pollen quality or yield components of peanut, whereas 
pollen germination percentage of Khon Kaen 6 was higher than Tainan 9 as 41.36 and 20.90%, respectively, while 
the pod number per plant of Tainan 9 was higher than Khon Kaen 6 as 23.70 and 15.93 pod per plant, respectively. 
Thus, to enhance the B study in peanut production, the study of cultivation system - water culture -, and the study 
of specific condition to evaluate pollen quality of peanut varieties in Thailand should be increased. 
Keywords: Pollen germination; pollen tube; pod number per plant; fresh pod per plant 
 

บทนำ 
ถั่วลิสงพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และรสชาติเฉพาะตัวจึงทำให้มีผู้นิยมบริโภค

อย่างแพร่หลาย โดยรับประทานทั้งแบบฝักต้ม แบบคั่ว หรือผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่าง ๆ มากมาย รวมถึงสามารถนำไปประกอบ
อาหารได้หลากหลายชนิด อย่างไรก็ตาม การผลิตถั่วลิสงในประเทศไทยยังประสบปัญหาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิตซึ่งหนึ่ง
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ในสาเหตุนั้นคือ การขาดธาตุโบรอน โดย Gupta (2007) จัดให้ถั่วลิสงอยู่ในกลุ่มพืชที่มีความต้องการโบรอนสูง (มากกว่า 320 ก.โบรอน/
ไร่) เมื่อขาดโบรอนถ่ัวลิสงจะแสดงความผิดปกติที่เมล็ดชัดเจนมากกว่าส่วนลำต้นเหนือดิน เนื่องจากโบรอนมีบทบาทในการเพิ่มปริมาณ
น้ำตาลและองค์ประกอบของน้ำตาลในน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ รวมถึงเพิ่มความสามารถของอับเรณูต่อการผลิตหลอดเรณู (pollen 
tube) และความมีชีวิตของละอองเรณูเพื่อนำ sperm nuclei (n) เข้าสู่ ovule เพื่อเกิดการปฏิสนธิในลำดับต่อไป (ยงยุทธ, 2558) โดย
ความผิดปกติที่พืชจะแสดงออกต่อไป เช่น ดอกอ่อนร่วง ดอกเป็นหมัน หรือผลอ่อนร่วง เป็นต้น รวมถึง เนื้อเยื่อภายในเมล็ดอาจ
เจริญเติบโตไม่สมบูรณแ์ละแสดงอาการผิดปกติที่มีลกัษณะภายในกลวง เรียกว่า hollow heart seed หรือ เมล็ดกลวง (เพิ่มพูน, 2546) 
ดังนั้น การขาดโบรอนจึงมีผลให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตถั่วลิสงลดลง (Jing et al., 1994) สำหรับประเทศไทย พื้นที่เพาะปลูก
ถั่วลิสงที่ดินปลูกขาดโบรอนหรือมีโบรอนไม่เพียงพอนั้น สามารถพบได้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดินปลูกเป็นดินเนื้อหยาบ มี
อินทรียวัตถุในดินต่ำ (เพิ่มพูน และ ประเทือง, 2532) หรือในเขตที่ดอนภาคเหนือ (รจเร และคณะ, 2528) 

นอกจากน้ี Singh (2013) รายงานว่า โบรอนมีความสำคัญตอ่การออกดอกของถั่วลิสง ซึ่งมีผลให้จำนวนเข็ม (peg) และจำนวน
ฝักของถั่วลิสงเพิ่มขึ้น (Naiknaware et al., 2015) สอดคล้องกับ Quamruzzaman et al. (2017) รายงานว่า การใส่โบรอนอัตรา 2 
กก.โบรอน/ไร่ มีผลให้ถั่วลิสงให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์กะเทาะเพิ่มขึ้น ขณะที่ มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพละอองเรณูของพืช
ตระกูลถั่วบางชนิด เช่น Chijioke et al. (2010) รายงานว่า พันธุ์ถ่ัวหรั่ง (Vigna subterrenea [L.] Verdc.) ที่แตกต่างกันมีผลให้ละออง
เรณูมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกระหว่าง 15.9-31.1% ขณะที่ Salem et al. (2007) 
รายงานว่า พันธุ์ถั่วเหลืองที่แตกต่างกันมีผลให้ละอองเรณูมีเปอร์เซ็นต์ความงอกและความยาวของหลอดเรณูมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 81.0% และ 437.00 µm ตามลำดับ ท้ังนี้ เนื่องจากโบรอนมีความสำคัญต่อความมีชีวิตและ
ความแข็งแรงของละอองเรณูซึ่งบ่งชี้ถึงผลผลิตหรือองค์ประกอบผลผลิตของพืช ประกอบกับถั่วลิสงเป็นพืชที่มีความอ่อนแอต่อการขาด
ธาตุโบรอนแต่พบว่า การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างธาตุโบรอนและคุณภาพละอองเรณูของถั่วลิสงนั้นมีอย่างจำกัด 
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของโบรอนที่แตกต่างกันต่อคุณภาพละอองเรณูของถั่วลิสงพันธุ์
ขอนแก่น 6 (ถั่วลิสงเมล็ดโต) และพันธุ์ไทนาน 9 (ถั่วลิสงเมล็ดปานกลาง) และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพละอองเรณูกับ
องค์ประกอบผลผลิตของถั่วลิสงทั้งสองพันธุ์ 

 
วิธีการศึกษา 
 แผนการทดลอง การวางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in CRD จำนวน 3 ซ้ำ โดยปัจจัยแรกคือ ความเข้มข้นของ
โบรอนในสารละลายธาตุอาหารที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 0  1  และ 2 ppm (1 ppm คือ ระดับความเข้มข้นของโบรอนที่แนะนำ
สำหรับปลูกถั่วลิสงในสูตรสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกถั่วลิสงในการศึกษาครั้งนี้) และปัจจัยที่สองคือ พันธุ์ถั่วลิสงที่แตกต่างกัน  2 
พันธุ์ ได้แก่ ขอนแก่น 6 และไทนาน 9 
 การปลูกและการดูแลรักษา ดำเนินการปลูกถั่วลิสงในเดือนมิถุนายน ปี 2564 ด้วยระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแบบ sand 
culture โดยบรรจุทรายลงถุงปลูกสีขาวขนาด 8 x 12 นิ้ว แล้วจัดระยะห่างระหว่างถุงปลูกให้ใกล้เคียงกับระยะปลูกถั่วลิสงที่ระยะห่าง
ระหว่างแถวและระหว่างต้น เท่ากับ 50 x 20 เซนติเมตร หยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงลงถุงปลูก จำนวน 3-4 เมล็ดต่อถุง และให้น้ำแบบน้ำ
หยดทุกถุง ที่อายุ 7 วันหลังปลูก ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้นต่อถุง และเริ่มให้สารละลายธาตุอาหารสำหรับถั่วลิสงทุกวันตามสิ่งทดลองที่
กำหนดแทนการให้น้ำเมื่อถ่ัวลิสงมีอายุ 14 วันหลังปลูก เป็นต้นไป ทั้งนี้ สารละลายธาตุอาหาร สูตรสำหรับถั่วลิสง ท่ีความเข้มข้น 1 เท่า 
ประกอบด้วย แคลเซียม (Ca) 210 ppm แมกนีเซียม (Mg) 60 ppm ไนเตรท (NO3) 231 ppm ฟอสฟอรัส (P) 96 ppm แอมโมเนียม 
(NH4) 24 โพแตสเซียม (K) 386 ppm เหล็ก (Fe) 6 ppm แมงกานีส (Mn) 1 ppm สังกะสี (Zn) 1 ppm ทองแดง (Cu) 0.8 ppm 
โบรอน (B) 1 ppm โมลิบดีนัม (Mo) 0.39 ppm และ นิกเกิล (Ni) 0.1 ppm สำหรับการควบคุมความเข้มข้นของธาตุโบรอน กำหนด
โดยไม่ใส่โบรอน (0 ppm) และใส่โบรอนที่ระดับความเข้มข้น 1 และ 2 ppm ตามลำดับ ในสารละลายธาตุอาหารที่ให้แก่ถั่วลิสง ทั้งนี้ 
สารละลายธาตุอาหารความเข้มข้น 1 เท่า ก่อนให้ถั่วลิสง มีค่าการนำไฟฟ้าและความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 3.0 – 3.6 mS/cm และ 
6.25 – 6.55 ตามลำดับ 
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การบันทึกข้อมูล สุ่มเก็บดอกถั่วลิสงที่เวลา 06.30 - 07.30 น. ก่อนท่ีดอกถ่ัวลิสงจะบานในวันท่ีสุ่มเก็บ จากนั้น ใช้ปากคีบแยก
อับเรณูออกจากดอกถั่วลิสงแล้วบีบอับเรณูให้ละอองเรณูกระจายออกมาบนกระจกสไลด์ที่หยดสารละลายส่งเสริมความงอกของละออง
เรณู (pollen germination solution) ไว้ 1-2 หยด โดยสารละลายดังกล่าวประกอบด้วยซูโครส (C12H22O11) 15 ก. แคลเซียมไนเตรท 
[Ca(NO3)2.4H2O] 0.03 ก. กรดบอริก (H3BO3) 0.01 ก. ทีล่ะลายในน้ำกลั่น 100 มล. (ดัดแปลงจาก Salem et al., 2007) บ่มที่อุณหภมูิ 
25 ºซ. นาน 1 ชม. สุ่มนับ 10 บริเวณ/หน่วยทดลอง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ท่ีกำลังขยาย 100 เท่า (ดัดแปลงจาก Kakani et al., 2002) 
จากนั้นจึงประเมินคุณภาพของละอองเรณูประกอบด้วย (1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางละอองเรณ ู(2) เปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเรณู 
(Kakani et al., 2002) และ (3) ความยาวของหลอดเรณู โดยกำหนดให้ละอองเรณูที่นับว่างอกต้องมีลักษณะของหลอดเรณูสมบูรณ์และ
มีความยาวของหลอดเรณูมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางละอองเรณู (กรณ์ และคณะ, 2558) ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพของละอองเรณู
ดำเนินการเมื่อถั่วลิสงมีอายุระหว่าง 30-35 วันหลังหยอดเมล็ด (อายุออกดอกที่ใกล้เคียงกันของทั้งสองพันธุ ์) จากนั้น ดูแลรักษา
จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเก็บเกี่ยวถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 6 ที่อายุ 100 และ 107 วันหลังปลูก ตามลำดับ บันทึก
ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ (1) จำนวนฝักดตี่อต้น (2) เปอร์เซ็นต์ฝักดตี่อต้น [(จำนวนฝักดีทั้งหมดต่อต้น/จำนวนฝักทั้งหมดต่อต้น 
(ฝักติ่ง+ฝักอ่อน+ฝักเสีย+ฝักดี))*100] และ (3) ผลผลิตฝักสด (ฝักดี) ต่อต้น (ก./ต้น) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติของแต่ละลักษณะที่ทำการศึกษา และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple’s Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SAS และตรวจสอบ
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Coefficient of correlation) ของแต่ละลักษณะด้วยโปแกรมสำเร็จรูป SPSS 

 
ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาระดับความเข้มข้นของโบรอนและพันธุ์ถ่ัวลิสงที่แตกต่างกันต่อคุณภาพละอองเรณูและองค์ประกอบผลผลิตของ
ถั่วลิสงพบว่า ระดับความเข้มข้นของโบรอนและพันธุ ์ถั่วลิสงที่แตกต่างกันมีผลให้เส้นผ่านศูนย์กลางละอองเรณู ความยาวหลอดเรณู 
เปอร์เซ็นต์ฝักดตี่อต้น และผลผลิตฝักสด (ฝักดี) ต่อต้น มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) โดยละอองเรณูของถั่วลิสงทั้งสองพันธุ์มี
รูปร่างกลมและมีสีเหลือง (Figure 1) ซึ่งพันธุ์ขอนแก่น 6 และไทนาน 9 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของละอองเรณู เท่ากับ 38.698 และ 
38.613 µm ตามลำดับ ขณะที่ พันธุ์ถ่ัวลิสงที่แตกต่างกันมีผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเรณูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทาง
สถิติ และจำนวนฝักดีต่อต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเรณูสูง
กว่าพันธุ์ไทนาน 9 เท่ากับ 41.36 และ 20.90 % ตามลำดับ สำหรับจำนวนฝักดตี่อต้นนั้น พบว่า ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีจำนวนฝักดีต่อ
ต้นสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 6 เท่ากับ 23.70 และ 15.93 ฝัก/ต้น ตามลำดับ ขณะที่ ระดับความเข้มข้นของโบรอนหรือพันธุ ์ถั ่วลิสงที่
แตกต่างกันมีผลให้เปอร์เซ็นต์ฝักดีต่อต้นและผลผลิตฝักสด (ฝักดี) ต่อต้นมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยเปอร์เซ็นต์ฝักดีต่อต้นและ
ผลผลิตฝักสด (ฝักดี) ต่อต้น ของพันธุ์ขอนแก่น 6 มีค่าเท่ากับ 65.63% และ 51.11 ก./ต้น ตามลำดับ และพันธุ์ไทนาน 9 มีค่าเท่ากับ 
70.12% และ 38.52 ก./ต้น ตามลำดับ  (Table 1) 

จากการศึกษาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพละอองเรณูและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอก
ของละอองเรณูมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับจำนวนฝกัดตี่อตน้ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ ขณะที่ จำนวนฝักดีต่อต้นมี
ความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับเปอร์เซ็นต์ฝักดตี่อต้นในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ และเปอร์เซ็นต์ฝักดตี่อต้นมีความสัมพนัธ์
ในทางเดียวกันกับผลผลิตฝักสด (ฝักดี) ต่อต้นในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Table 2) 

 
วิจารณ์ 
 โบรอนเป็นหนึ่งในจุลธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะการเจริญเติบโต
ทางสืบพันธุ์ (Reproductive stage) ที่มีส่วนส่งเสริมความแข็งแรงให้แก่ละอองเรณู (ยงยุทธ, 2558) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษานี้
พบว่า ความเข้มข้นของโบรอนที่แตกต่างกันมีผลให้คุณภาพละอองเรณูและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วลิสงมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
อาจเนื่องมาจาก ระดับความเข้มข้นทั้งสอง คือ 1 หรือ 2 ppm นั้น อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสง ดังนั้น แม้ให้
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ความเข้มข้นเพิ่มเป็นสองเท่า (จากท่ีแนะนำในสูตรสารละลายธาตุอาหารที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้) หรือ 2 ppm ถั่วลิสงจึงไม่แสดงความ
ผิดปกติจากการได้รับโบรอนที่สูงกว่าระดับที่แนะนำให้ใช้ในสูตรสารละลายธาตุอาหารสำหรับถั่วลิสงหรือที่ระดับความเข้มข้น 1 ppm 
ทั้งนี้ จากการศึกษาท่ีผ่านมาได้มีรายงานการใช้โบรอนที่ระดับความเข้มข้นท่ีแตกต่างกันในสารละลายธาตุอาหารสำหรับปลูกถั่วลิสง เช่น 
0.10 ppm (Mackowiak et al., 1998) 0.11 ppm (Romheld and Marschner, 1983) 1.08 ppm (Chandran et al., 2015) และ 
50 ppm (Girdthai et al., 2010) เป็นต้น ขณะเดียวกัน การไม่ใส่โบรอนในสารละลายธาตุอาหารหรอื โบรอน 0 ppm นั้น ถั่วลิสงยังคง
มีคุณภาพละอองเรณูและองค์ประกอบผลผลิตไม่แตกตา่งจากสารละลายธาตุอาหารที่ใส่โบรอน (1 หรือ 2 ppm) อาจเนื่องมาจาก ทราย
ที่ใช้เป็นวัสดุปลูกนั้นอาจมีโบรอนในปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของถั่วลิสง เช่น การศึกษาของ Rékási et al. 
(2021) ที่รายงานว่า ดินทราย ดินร่วนปนทราย และดินร่วน ที่นำมาใช้เป็นวัสดุปลูกพืชนั้นมีปริมาณโบรอนที่ละลายในน้ำ ( water-
soluble B) เท่ากับ 0.102  0.267 และ 0.306 มก./กก. ตามลำดับ สำหรับถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของละออง
เรณูสูงกว่าพันธุ์ไทนาน 9 แต่มีจำนวนฝักดตี่อต้นน้อยกว่าพันธุ์ไทนาน 9 นั้น อาจเนื่องมาจากลักษณะประจำพันธุ์ของถั่วลิสงพันธุ์นั้น ๆ 
โดย Kakani et al. (2002) รายงานว่า ถั่วลิสงที่มีถิ่นกำหนดในประเทศอินเดียจำนวน 18 สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของละออง
เรณูต่ำสุด-สูงสุด และเฉลี่ย เท่ากับ 35.70-76.3% และ 54.59% ตามลำดับ ขณะที่ Salem et al. (2007) รายงานว่า ถั่วเหลือง จำนวน 
44 สายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเรณูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ โดยมีความงอกต่ำสุด -สูงสุด และเฉลี่ย 
เท่ากับ 70.10-92.90% และ 81.0% ตามลำดับ และสำหรับ จำนวนฝักดีต่อต้นที่พันธุ์ไทนาน 9 มีจำนวนสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 6 นั้น 
อาจเป็นผลมาจากลักษณะประจำพันธุ์ของถั่วลิสงทั้งสองพันธุ์ โดยพันธุ์ไทนาน 9 เป็นถั่วลิสงเมล็ดปานกลาง ขณะที่ พันธุ์ขอนแก่น 6 
เป็นถั่วลิสงเมล็ดโตทีต่้องการสารอาหารเพื่อสร้างฝักและเมล็ด (sink) มากกว่าพันธุ์ไทนาน 9 ดังนั้น พันธุ์ขอนแก่น 6 จึงมจีำนวนฝักดีต่อ
ต้นน้อยกว่าพันธุ์ไทนาน 9 
 สำหรับสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเรณูมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับจำนวนฝักดตี่อต้น อาจ
เนื่องมาจากการปฏิสนธิ (fertilization) ของถั่วลิสงเกิดขึ้นจากการได้รับ sperm nuclei (n) เข้าสู่ ovule จากหนึ่งละอองเรณูเท่านั้น 
ขณะที่ จำนวนฝักดตี่อต้นมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับเปอร์เซ็นต์ฝักดีต่อต้นเพราะเปอร์เซ็นต์ฝักดตี่อต้นแปรผันตรงกับจำนวนฝักดี
ต่อต้นตามวิธีการคำนวณที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
Table 1 Pollen quality and yield components of peanut under various boron concentration levels and varieties 

Factor Pollen 
diameter 

(µm) 

Pollen 
germination 
percentage 

(%) 

Pollen tube 
length (µm) 

Pod 
number per 

plant 
(pod/plant) 

Percentage of 
pod per plant 
(%pod/plant) 

Fresh pod 
per plant 
(g/plant) 

Boron concentration level [ppm] (B)     
0 39.548 25.85 81.62 20.5 68.79 43.89 
1 38.430 34.38 104.74 17.89 62.64 41.67 
2 37.989 33.17 103.69 21.06 72.20 48.89 

F-test ns ns ns ns ns ns 
Variety (V)       

Khon Kaen 6 38.698 41.36 a1/ 95.83 15.93 b 65.63 51.11 
Tainan 9 38.613 20.90 b 97.54 23.70 a 70.12 38.52 
F-test ns ** ns * ns ns 
BxV ns ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 8.42 38.04 16.80 29.92 14.66 34.36 
1/Mean in the same column followed by different lowercase was significantly different at the 5% level of probability by DMRT. 
*=Significant at p < 0.05, **=Significant at p < 0.01 ns=not significant 



KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL SUPPL. 1: (2022)  467  

 

 

Figure 1 Pollen grains and pollen tube growth of Arachis hypogaea L. cv. Khon Kaen 6 (a) and Tainan 9 (b) after 1 
h incubation at 25 °C. Bar = 200 µm. 

 

Table 2 Correlation coefficients of various pollen quality and yield components in peanut 

Trait Pollen 
diameter 
(µm) 

Pollen 
germination 
percentage 
(%) 

Pollen tube 
length (µm) 

Pod 
number per 

plant 
(pod/plant) 

Percentage of 
pod per plant 
(%pod/plant) 

Fresh pod 
per plant 
(g/plant) 

Pollen diameter 
(µm) 

1 
 

     

Pollen 
germination 
percentage (%) 

0.020ns1/ 1     

Pollen tube 
length (µm) 

0.155ns 0.226ns 1    

Pod number per 
plant 
(pod/plant) 

-0.199ns -0.730** -0.089ns 1   

Percentage of 
pod per plant 
(%pod/plant) 

-0.428ns -0.467ns 0.018ns 0.738** 1  

Fresh pod per 
plant (g/plant) 

-0.131ns 0.101ns 0.041ns 0.358ns 0.521* 1 

1/*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) **Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) ns=not significant 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ความเข้มข้นของโบรอนที่แตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของละอองเรณูและองค์ประกอบผลผลิตถั่วลิสง แต่พบว่าถั่วลิสง
พันธุ์ขอนแก่น 6 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเรณูสงูกว่าพันธุ์ไทนาน 9 เท่ากับ 41.36 และ 20.90% ตามลำดับ ขณะที่ พันธุ์ไทนาน 
9 มีจำนวนฝักดตี่อต้นสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 6 เท่ากับ 23.70 และ 15.93 ฝัก/ต้น ตามลำดับ นอกจากน้ี เปอร์เซ็นต์ความงอกของละออง
เรณูมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับจำนวนฝักดีต่อต้นในระดับสูง ขณะที่ จำนวนฝักดีต่อต้นมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับ
เปอร์เซ็นต์ฝักดตี่อต้นในระดับสูง และเปอร์เซ็นต์ฝักดตี่อต้นมีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับผลผลิตฝกัสด (ฝักดี) ต่อต้นในระดับปานกลาง 
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ทั้งนี้ จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า สูตรสารละลายธาตุอาหารที่ใช้มีความจำเพาะสำหรับปลูกถั่วลิสงโดยไม่ใช้ดิน ในประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดอิทธิพลของปริมาณธาตุอาหารเริ่มต้นที่มีอยู่ในวัสดุปลูกและเพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของธาตุโบรอนต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของถั่วลิสงจึงควรเปลี่ยนระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเป็นแบบ water culture แทน รวมถึงเพิ่มการศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคุณภาพละอองเรณูที่มีความจำเพาะต่อถั่วลิสงสายพันธุ์ไทยโดยเฉพาะ เช่น สารละลายที่ใช้ทดสอบความงอก 
ระดับความเข้มข้นของน้ำตาล อุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการบ่มละอองเรณู เป็นต้น 
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