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จ ำนวนและกำรงอกของละอองเรณูมะม่วง 5 พันธุ์ และผลของสำรป้องกันก ำจัดแมลง 
ต่อกำรงอกของละอองเรณูมะม่วงน ้ำดอกไม้สีทอง 

Number and Germination of Pollen of Five Mango Cultivars, and Effect of 
Insecticides on Pollen Germination of ‘Nam Dok Mai Si Thong’ Mango 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ท าการศึกษาจ านวนและการงอกของละอองเรณูมะม่วง 5 พันธุ ์ที ่ปลูกในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 

น ้าดอกไม้สีทอง มันเดือนเก้า ฟ้าลั่น โชคอนันต์ และเขียวเสวย พบว่ามะม่วงทั้งห้าพันธุ์มีจ านวนละอองเรณูต่ออับเรณูแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยพันธุ์เขียวเสวยมีจ านวนละอองเรณมูากที่สุดเท่ากับ 361.80 ละอองเรณู/อับเรณู รองลงมา คือพันธุ์โชคอนันต์ 
ฟ้าลั่น และพันธุ์มันเดือนเก้า มีจ านวนละอองเรณูเท่ากับ 354.30, 331.50 และ 325.35 ละอองเรณู/อับเรณู ตามล าดับ ส่วน
มะม่วงน ้าดอกไม้สีทองมีจ านวนละอองเรณูน้อยที่สุด และอัตราการงอกของละอองเรณูของมะม่วงทั้งห้าพันธุ์ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเท่ากับร้อยละ 50.00 - 65.56 การศึกษาความเป็นพิษของสารก าจัดแมลง ได้แก่ ฟิโปรนิล (fipronil),  
อะบาเม็กติน (abamectin), คาร์บาริล (carbaryl), ไซเปอร์เม็กติน (cypermecthrin), อิมิดาคลอพริด (imidacloprid),  
คลอไพริฟอส (chlorpyrifos) และเดลทาเมทริน (deltamethrin) ต่อการงอกของละอองเรณูมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองใน
จังหวัดกาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา โดยใช้ความเข้มข้นของสารในอัตราแนะน า และใช้น ้ากลั่นเป็นชุดควบคุม ผลการทดลอง
พบว่าสารทั้ง 7 ชนิด มีผลต่อการงอกของละอองเรณูในทั้ง 2 พื้นท่ี โดยสารที่ท าให้การงอกของละอองเรณูลดลงมากที่สุด คือ  
ไซเพอร์เมทริน ซึ่งมีร้อยละการงอกเท่ากับ 35.00 และ 42.22 ในจังหวัดกาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่
มีการงอกของละอองเรณูเท่ากับ 53.33 และ 61.11 ตามล าดับ 
ค ำส ำคัญ: การงอกของละอองเรณู, สารป้องกันก าจัดแมลง, น ้าดอกไม้สีทอง, มะม่วง, ไซเพอรเ์มทรนิ 

 
Abstract 

This study was to evaluate the pollen grain number and pollen germination on five mango cultivars, 
namely ‘Nam Dok Mai Si Thong’, ‘Chok Anan’, ‘Khiao Saweai’, ‘Falan’ and ‘Man Duen Kaw’ in Chachoengsao 
province. We found that the number of pollen grains per anther of the five mango cultivars were significant. The 
highest number of pollen grain was found in ‘Khiao Saweai’ containing about 361.80 pollen grains per anther, 
followed by ‘Chok Anan’ (354.30), ‘Falan’ (331.50) and ‘Man Duen Kaw’ (325.35), respectively. The lowest 
number of pollen grains was found in ‘Nam Dok Mai Si Thong’. The pollen germination rate on the five studied 
cultivars were insignificantly different ranging between 50.00 - 65.56 %. This study determined the toxicity of 
seven insecticides including fipronil, abamectin, carbaryl, cypermecthrin, imidacloprid, chlorpyrifos and 
deltamethrin on pollen germination rate on ‘Nam Dok Mai Si Thong’ tree grown in Kanchanaburi and 
Chachoengsao provinces. The insecticide concentrations at recommended rate on label were used. The lowest 
percentage of pollen germination was found about 35.00% and 42.22%, in cypermecthrin treatment from 
Kanchanaburi and Chachoengsao, respectively, while the germination percentage in control tree showed about 
53.33% and 61.11% from Kanchanaburi and Chachoengsao respectively.   
Keywords: pollen germination, insecticide, ‘Nam Dok Mai Si Thong’ mango, cypermecthrin 
 

ค ำน ำ 
มะม่วง (Mangifera indica L.) จัดเป็นไม้ผลที่ได้รับความนิยมและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีพื้นที่ผลิต

มากกว่าไม้ผลชนิดอื่น ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่2ให้ผลผลิตของมะม่วงส าคัญทั้งหมด 1,964,662 ไร่ ปัจจุบัน
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สถานการณ์การผลิตมะม่วงในแต่ละพื้นที่พบปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต  คือ สภาพอากาศ โรคและแมลง ราคา
ผลผลิต ต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะมะม่วงน ้าดอกไม้ซึ่งเป็นมะม่วงที่มีการส่งออกมากที่สุดและเขียวเสวยที่ พบว่าออกดอกมาก 
แต่ไม่ติดผลหรือติดได้น้อย เนื่องจากดอกฝ่อ ดอกหรือผลร่วง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและท าให้ต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรต้องใช้สารเคมีมากขึ้น โดยเฉพาะสารป้องกันก าจัดแมลง และสารป้องกันก าจัดเชื้อรา  
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) 

มะม่วงมีช่อดอกแบบแยกแขนง (panicle) ดอกย่อยเกิดบนกิ่งแขนงหรือก่ิงย่อยของดอก ก้านช่อยาวประมาณ 4-24 
นิ้ว กิ่งแขนงของช่อดอกที่ยาวที่สุดจะอยู่บริเวณฐานก้านช่อดอกและจะสั้นข้ึนไปสู่ปลายยอดช่อดอก แต่จากกิ่งแขนงจะแตกกิ่ง
ย่อยแยกออกไป แต่ละกิ่งย่อยมีดอกย่อยซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ดอกเพศผู้ (staminate flower) ซึ่งมีเกสรเพศผู้ที่
สมบูรณ์ 1 อัน และเกสรที่ไม่พัฒนา 1 อันหรือมากกว่า 2) ดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกะเทย (hermaphrodite flower) 
ประกอบด้วย รังไข่ (ovary) ซึ่งเป็นแบบรังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) ตั้งอยู่บนฐานรองดอก มีช่องว่างภายใน 1 ช่อง 
(unicarpellete) มีก้านชูเกสรเพศผู้ 1 อัน ปลายมีอับเรณู 1 อัน (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) 

การติดผลของไม้ผลโดยปกติแล้วจะเกิดจากกระบวนการผสมเกสร (pollination) และการพัฒนาของรังไข่หลังจาก
ดอกบาน ตามธรรมชาติดอกสมบูรณ์เพศของมะม่วงจะพัฒนาจนเป็นผลแก่ได้ขึ้นกับปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการติดผล คือ 
สัดส่วนเพศดอก (sex ratio) หากสัดส่วนระหว่างดอกเพศผู้ต่อดอกสมบูรณ์มีอัตราเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสติดผลได้มากข้ึน 
การผสมเกสร (pollination) ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด สิ่งที่ท าให้การผสมเกสรประสบความส าเร็จ ได้แก่ พาหะช่วยการผสม
เกสร ช่วงเวลาในการผสมเกสรที่พบมากในช่วง 08.00 - 12.00 น. ความสามารถในการงอกของละอองเกสร ความสมบูรณ์
ของต้น และสภาพแวดล้อม (เกษม, 2543) 

การใช้สารเคมีทางการเกษตรเพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชในมะม่วงเป็นวิธีปฏิบัติที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในกลุ่ม
ผู้ปลูกมะม่วงในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย โดยเฉพาะสารป้องกันก าจัดแมลงมักถูกใช้ในช่วงระยะดอกบานเพื่อใช้ก าจัดเพลี้ย
ไฟ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559) จากรายงานของ Kang et al. (2010) พบว่าสาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ได้รับในระยะดอกบานมีผลต่อการงอกของละอองเรณูมะกอก โดยสารเดลตาเมทริน, ไดเมโทเอต และ
พาราไทออน ท าให้การงอกและความยาวหลอดเรณูลดต ่าลง ส่งผลให้การติดผลน้อยลง 

งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาจ านวนและการงอกของละอองเรณูของมะม่วง 5 พันธุ์ ได้แก่ น ้าดอกไม้สีทอง, มันเดือน 
เก้า, ฟ้าลั่น, โชคอนันต์ และเขียวเสวย และผลของสารป้องกันก าจัดแมลงจ านวน 7 ชนิดที่เกษตรกรนิยมใช้ในระยะดอกบาน
ต่อการงอกของละอองเรณูมะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง ในจังหวัดกาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่มีสภาพแปลงปลูกที่
ต่างกัน เพื่อจะได้ทราบข้อมูลในการแนะน าการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงที่ถูกต้องต่อไป 
 

อุปกรณ์และวิธีกำร 
1. กำรตรวจนับจ ำนวนและกำรงอกของละอองเรณูของมะม่วงห้ำพันธุ์  

1.1 จ านวนละอองเรณูต่ออับเรณู 
     น าอับเรณูของมะม่วงจ านวน 5 พันธุ์ ได้แก่ น ้าดอกไม้สีทอง, มันเดือนเก้า, ฟ้าลั่น, โชคอนันต์ และเขียวเสวย  

วางบนกระจกสไลด์ จากนั้นบดอับเรณูให้แตกออก ปิดกระจกสไลด์แล้วนับจ านวนอับเรณูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รุ่น B-190/ 
B-290 Series (OPTIKA, Italy)  

1.2 การงอกของละอองเรณู 
     1.2.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงละอองเรณู 
   ใช้วิธีการ standard microscope slide ตาม McGee & Baggett (1992) โดยการเตรียมอาหารเลี้ยง

ละอองเรณูตามสูตร Brewbaker & Kwack (1963) ซึ่งมีส่วนประกอบของกรดบอริก (boric acid; H3BO3) หนัก 0.01 กรัม 
แคลเซียมไนเตรด (calcium nitrate; Ca(NO3)24H2O) หนัก 0.03 กรัม แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate; 
MgSO4.7H2O) หนัก 0.02 กรัม และโพแทสเซียมไนเทรต (potassium nitrate; KNO3) หนัก 0.01 กรัม จากนั้นน าสารเคมีทั้ง 
4 ชนิดผสมในน ้ากลั่นปริมาตร 10 มิลลิลิตร จะได้ stock mineral solution แล้วน าน ้าตาลซูโครส (sucrose) หนัก 1 กรัม 
ละลายในน ้ากลั่นปริมาตร 9 มิลลิลิตร ผสมกับ stock mineral solution ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 

 1.2.2 ทดสอบการงอกของละอองเรณ ู
                 เก็บตัวอย่างดอกมะม่วงในช่วงเช้าช่วงเวลา 08.00-10.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการงอกของ

ละอองเรณู (เกษม, 2543) หยดอาหารเลี้ยงละอองเรณูตามสูตร Brewbaker & Kwack (1963) ที่เตรียมไว้ตามข้อ 1.2.1 
จ านวน 1-2 หยด บนสไลด์กระจกแบบหลุม จ านวน 5 แผ่นสไลด์ต่อพันธุ์มะม่วง ใช้ปลายพู่กันเขี่ยอับเรณูให้กระจายบนอาหาร
แล้วปิดด้วยแผ่นกระจกปิดสไลด์ น าไปวางไว้ในจานเพาะเลี้ยงที่รองด้วยกระดาษที่มีความชื้นน าไปวางในที่อุณหภูมิประมาณ 
37 องศาเซลเซียส และมีแสง ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วน าละอองเรณูมาส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 400 เท่า 
บันทึกภาพ และบันทึกจ านวนการงอก 
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2. ผลของสำรป้องกันก ำจัดแมลงต่อละอองเรณูของมะม่วงพันธุน์ ้ำดอกไม้สีทอง 
วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; CRD) 8 กรรมวิธี 5 ซ ้า (Table 1) 

ด าเนินการทดลองในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท าการเลือกช่อดอกต้นละ 1 ช่อ จ านวน 10 ต้น และเลือก
ช่อท่ีอยู่ทางทิศตะวันออก 
 
Table 1 Rate of insecticides used in this study.  

Names of insecticides Recommended rate on label 
        (per 20 L of water) 

Fipronil 5% W/V SC 20 mL 
Abamectin 1.8% W/V EC 30 mL 
Carbaryl 85% WP 20 g 
Cypermethrin 35% W/V EC 40 mL 
Imidacloprid 70% WP   3 g 
Chlorpyrifos 40% W/V EC 10 mL 
Deltamathrin 3% W/V SC 40 mL 

                      * In the control treatment only distilled water was applied.  
 

เตรียมอาหารส าหรับเลี้ยงละอองเรณูตามวิธีการทดลองที่ 1.2.1 จากนั้นผสมสารป้องกันก าจัดแมลงทั้ง 7 ชนิดใน
อัตราความเข้มข้นตามตารางที่ 1 ต่อน ้า 10 มิลลิลิตร แล้วสเปรย์สารลงบนดอกมะม่วงปริมาณ 3 มิลลิลิตร และน ้ากลั่นในชุด
ควบคุม ท้ิงไว้เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง หรือจนกว่าสารเคมีแห้ง จากน้ันน าอับเรณูของดอกมะม่วงที่สัมผัสสารมาทดสอบการงอกของ
ละอองเรณูตามวิธีการที่ 1.2.2 และค านวณร้อยละการงอก 
 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ analysis of variance (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี least 
significant difference (LSD) ที่ p=0.05 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป R-3.6.2 
  

ผลกำรทดลอง 
1. กำรศึกษำจ ำนวนและประสิทธิภำพกำรงอกของละอองเรณูของมะม่วงห้ำพันธุ์ 

1.1 การศึกษาจ านวนละอองเรณูต่ออับเรณูของมะม่วงจ านวน 5 พันธุ ์พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ โดยพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีจ านวนละอองเรณูน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับจ านวนละอองเรณูของพันธุ์เขียวเสวย ซึ่งพันธุ์
น ้าดอกไม้สีทองมีจ านวนละอองเรณูเฉลี่ยเท่ากับ 307.35 ในขณะที่พันธุ์เขียวเสวยและโชคอนันต์ มีจ านวนละอองเรณูเฉลี่ย
เท่ากับ 361.80 และ 354.30 ตามล าดับ ส่วนพันธุม์ันเดือนเก้าและฟ้าลั่น มีจ านวนละอองเรณูไม่แตกต่างกันกับพันธุน์ ้าดอกไม้
สีทอง เขียวเสวย และโชคอนันต์ (ตารางที่ 2) 

1.2 ความสามารถในการงอกของละอองเรณูมะม่วงจ านวน 5 พันธุ์พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่า
พันธุ์โชคอนันต์มีแนวโน้มของการงอกของละอองเรณูมากเท่ากับร้อยละ 65.56 รองมา ได้แก่ น ้าดอกไม้สีทอง, ฟ้าลั่น, มัน
เดือนเก้า และเขียวเสวย มีร้อยละการงอกของละอองเรณูเท่ากับ 61.11, 58.89, 53.33 และ 50 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 
 
Table 2 Pollen grain number of five mango cultivars. 

Mango cultivars Number of pollen grains per anther 
Nam Dok Mai Si Thong  307.35 b 
Man Duan Kao 325.35 ab 
Falan 331.50 ab 
Chok Anan 354.30 a 
Khiew Sawoey 361.80 a1 
C.V. %  20.58 

                                       1 Different letters indicate significant difference by LSD tests at P<0.05.  
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Table 3 Pollen germinating ability of five mango cultivars. 

Mango cultivars Pollen germination (%) 
Nam Dok Mai Si Thong  61.11  
Man Duan Kao 53.33  
Falan 58.89  
Chok Anan 65.56  
Khiew Sawoey 50.00     
f-test    ns 
C.V. % 17.99 

                             ns = indicates not significant by LSD tests at P<0.05.  
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  Pollen germination of ‘Nam Dok Mai Si Thong’mango; a germinated (A) and a non-germinated (B)  
              pollen grain.     
 
2. ผลของสำรป้องกันก ำจัดแมลงต่อละอองเรณูของมะม่วงน ้ำดอกไม้สีทอง 

จากผลการทดลองพบว่าผลของสารป้องกันก าจัดแมลงจ านวน 7 ชนิด ต่อการงอกของละอองเรณูของต้นในจังหวัด
กาญจนบุรี พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดยสารที่ยับยั้งการงอกของละอองเรณูมากที่สุด คือ ไซเพอร์เมทรินที่มี
ร้อยละการงอกเท่ากับ 35.00 รองมาได้แก่ ฟิโปรนิล, เดลทาเมทริน และคาร์บาริล ซึ่งมีร้อยละการงอกเท่ากับ 39.83, 45.00 
และ 48.33 ตามล าดับ และพบว่าสารอะบาเม็กติน, อิมิดาคลอพริด และคลอร์ไพริฟอส มีร้อยละการงอกของละอองเรณู
เท่ากับ 50.00 เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้รับสารทีม่ีร้อยละการงอกเท่ากับ 53.33 

ในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสารป้องกันก าจัดแมลงทั้ง 7 ชนิดมีผลต่อการงอกของละอองเรณูมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ โดยสารป้องกันก าจัดแมลงที่ยับยั้งการงอกของละอองเรณูมากที่สุด คือ สารไซเพอร์เมทริน มีร้อยละการงอก
เท่ากับ 42.22 รองลงมา คือ ฟิโปรนิล, อะบาเม็กติน, เดลทาเมทริน, คาร์บาริล, อิมิดาคลอพริด และคลอไพริฟอส ที่มีร้อยละ
การงอกของละอองเรณูเท่ากับ 43.33, 45.56, 54.44, 55.00, 55.01 และ 55.56 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่มรี้อย
ละการงอกเท่ากับ 61.11 (ตารางที่ 4) 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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Table 4  Pollen germination rate on ‘Nam Dok Mai Si Thong’ tree grown in Kanchanaburi and   
 Chachoengsao provinces after insecticides application.  

Names of insecticides      Percentage of pollen germination 
Kanchanaburi Chachoengsao 

Control 53.33 a1 61.11 a1 
Fipronil 39.83 bc 43.33 c 
Abamectin  50.00 ab 45.56 bc 
Carbaryl 48.33 ab 55.00 ab 
Cypermethrin 35.00 c 42.22 c 
Imidacloprid 50.00 ab 55.00 ab 
Chlorpyrifos 50.00 ab 55.56 abc 
Deltamethrin 45.00 abc 54.44 ab 
C.V. % 16.72                                 15.91 

                             1 Different letters indicate significant difference by LSD tests at P<0.05. 
 

วิจำรณ์ผล 
จากการศึกษาครั้งนี้พบจ านวนละอองเรณูของมะม่วงจ านวน 5 พันธุ์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 307.35 - 361.80 ละอองเรณู/

อับเรณู ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Ramírez and Davenport (2016) ที่พบว่ามีจ านวนละอองเรณูของมะม่วงทั่วไปเฉลี่ย
ประมาณ 235 - 410 ละอองเรณู/อับเรณู และการงอกของละอองเรณูของมะม่วงทั้ง 5 พันธุ์ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ โดยร้อยละการงอกของละอองเรณูเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 50.00 - 57.78 จากงานของเกษม (2543) กล่าวว่า ความสามารถใน
การงอกของละอองเรณูขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ และสภาพอากาศ ซึ่งพบว่าอุณหภูมิมีผลต่อความมีชีวิต  ถ้าอุณหภูมิต ่าลงถึง 16 
องศาเซลเซียส หรือสูงถึง 40 องศาเซลเซียส เกสรเพศผู้จะตายหมดไม่สามารถงอกได้ เนื่องจากอุณหภูมิไม่เหมาะสมต่อการ
ท างานของเอนไซม์ นอกจากน้ีแล้วการงอกของละอองเรณูมะม่วงที่ปลูกใน 2 พื้นที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพอากาศ
ของทั้งสองพื้นทีม่ีอุณหภูมิ และความชื้นแตกต่างกัน สิ่งนี้อาจสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลที่ส าคัญต่อการติดผล   

ผลของสารป้องกันก าจัดแมลงจ านวน 7 ชนิดท าให้ประสิทธิภาพการงอกของละอองเรณูมะม่วงพันธุ์น ้าดอกไม้สีทอง
ลดต ่าลงเมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ใช้น ้ากลั่น สารป้องกันก าจัดแมลงที่ท าให้การงอกของละอองเรณูลดลงมากที่สุด คือ ไซเพอร์-
เมทริน เนื่องจากมีความเป็นพิษสูงกว่าสารอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานของพรอนันต์ และหฤทัย (2561) ที่ทดสอบความเป็นพิษ
ของสารไซเพอร์เมทริน ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ต่อความมีชีวิตและการงอกของละอองเรณูของถั่วฝักยาว พบว่า สัณฐานวิทยา
ของละอองเรณูแสดงลักษณะของการไม่มีชีวิต และไม่เกิดการงอกของละอองเรณูหรือมีการงอกเพียงบางส่วนที่เป็นโครงสร้าง
แบบมีความผิดปกติ เนื่องจากสารไซเพอร์เมทรินมีผลต่อการท างานของเอนไซม์ในกระบวนการสืบพันธุ ์ของดอก ดังนั้น 
เกษตรกรควรเลือกหรือลดการใช้สารเคมีในช่วงระยะดอกบาน หรือหากต้องใช้สารที่มีผลต่อละอองเรณูของมะม่วงน ้าดอกไม้
น้อยที่สุด คือ สารคลอไพริฟอส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความมีชีวิต และการงอกของละอองเรณู อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบตอ่
แมลงที่จะช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการติดผลให้สูงข้ึน 

 
สรุป 

มะม่วงจ านวน 5 พันธุ์ ได้แก่ น ้าดอกไม้สีทอง, มันเดือนเก้า, ฟ้าลั่น, โชคอนันต์ และเขียวเสวย มีจ านวนละอองเรณู
ต่ออับเรณูแตกต่างกัน โดยพันธุ์น ้าดอกไม้สีทองมีจ านวนละอองเรณูน้อยที่สุดซึ่งมีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 307.35 ละอองเรณู/ 
อับเรณู ในขณะที่พันธุ์เขียวเสวยและโชคอนันต์ มีจ านวนเฉลี่ยเท่ากับ 361.80 และ 354.30 ละอองเรณู/อับเรณู ตามล าดับ 
ส่วนการงอกของละอองเรณูของมะม่วงทั้งห้าพันธุท์ี่ศึกษาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  

นอกจากน้ีสารป้องกันก าจัดแมลงจ านวน 7 ชนิดมีผลท าให้การงอกของละอองเรณูมะม่วงพันธุน์ ้าดอกไม้จาก 2 พ้ืนที่ 
คือ จังหวัดกาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา มีอัตราลดลง โดยเฉพาะสารไซเพอร์เมทรินที่ท าให้มีร้อยละการงอกเพียง 35.00 และ 
42.22 ตามล าดับ แตกต่างจากชุดควบคุมที่มีร้อยละการงอกเท่ากับ 53.33 และ 61.11 ตามล าดับ  
 

กิตติกรรมประกำศ 
ขอขอบคุณทุนวิจัยจาก Bayer Germany และขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ วัลลานนท์ เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในอ าเภอ

บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และคุณก าธร ณัฐพูลวัฒน์ เจ้าของสวนมะม่วงณัฐก าธร ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ในการท าการ
ทดลอง 
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