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บทคัดย่อ
การนาลักษณะเกสรเพศผู้เ ป็ นหมันของทานตะวันมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมข้ามชนิ ด ของ
ทานตะวันโดยใช้ทานตะวัน 2 ชนิด คือ Helianthus และ H. debilis เพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุล์ กู ผสมข้ามชนิดของ
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ทานตะวันให้มเี กสรเพศผูเ้ ป็ นหมัน โดยลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันทีเ่ กิดขึน้ จะมีจานวนดอกมากและดอก
มีสีสด โดยทดลองตัง้ แต่ เ ดือ นมกราคม พ.ศ. 2560 จนถึง เดือ นเมษายน พ.ศ. 2561 ณ แปลงทดลอง 1
ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เริม่ ต้นด้วยการผสมเกสร
H. annuus จากสายพันธุ์ A-line ซึง่ มีลกั ษณะเกสรเพศผูเ้ ป็ นหมัน กับสายพันธุ์ B-line ทีม่ ลี กั ษณะเกสรเพศผู้
ปกติ เพื่อเป็ นการรักษาพันธุ์ต้นแม่ท่มี ีลกั ษณะเกสรเพศผู้เป็ นหมัน และนาเมล็ดที่ได้มาปลูกพร้อมกับ H.
debilis ทีม่ ลี กั ษณะเกสรเพศผูป้ กติ เมื่อผสมเกสรจึงได้เมล็ดทานตะวันลูกผสมข้ามชนิด จากนัน้ ศึกษาลักษณะ
ทานตะวันทีเ่ กิดขึน้ พบว่าลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันเกิดลักษณะเกสรเพศผูเ้ ป็ นหมัน 72.5 เปอร์เซ็นต์ มี
ความสูงต้น 102.07 เซนติเมตร จานวนดอก 17 ดอกต่อต้น ขนาดดอกและขนาดจานดอก 9.89 และ 2.62
เซนติเมตร ตามลาดับ ซึ่งลักษณะต่าง ๆ ของลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันที่ได้สามารถนาไปใช้เป็ น ไม้
ประดับแปลง และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพันธุต์ ่อไปได้
คาสาคัญ : ไม้ประดับแปลง; การผสมข้าม; ลูกผสมข้ามชนิด

Abstract
Interspecific hybrid sunflowers were produced using male sterile plants of 2 species; Helianthus
annuus featuring short stems, bright colored flowers and 1-2 flowers per plant, and Helianthus debilis
featuring spindly stems and many flowers per plant. The experiment to develop an interspecific hybrid
sunflower with male sterile pollen was conducted from January, 2017 to April, 2018 at the field
laboratory of the Department of Horticulture, Kasetsart University, Bangkok. H. annuus ‘A-line’ and ‘Bline’ were used to maintain male sterility and were cross pollinated with H. debilis. Male sterility was
found in 72.5 percent of the interspecific hybrid sunflowers produced. The interspecific plants stem
height averaged 102.07 centimeters, with 17 flowers per plant with flowers size and disk flowers size
of 9.89 and 2.62 centimeters respectively. Interspecific hybrid sunflowers can be used as bedding
plants and in ornamental sunflower breeding.
Keywords: bedding plant; cross-pollination; interspecific hybrid

1. คานา

โภชนาการแล้ว ยังเป็ นพรรณไม้ทม่ี คี วามสะดุดตาที่
ดอก จึงทาให้มกี ารนาทานตะวันมาใช้เป็ นไม้ดอก
เนื่องจากเป็ นพืชที่มลี กั ษณะสวยงาม ปลูกง่าย ทน
ต่ อสภาพแวดล้ อ มได้ ดี (นั น ทิ ย า , 2545) โดย
ท า นต ะ วั น ธ รรม ดา คื อ Helianthus annuus มี
ลักษณะต้นเตี้ย ดอกมีสสี ด ดอกขนาดใหญ่ แต่ดอก
น้ อ ยจึง มีช่ว งเวลาดอกบานที่สนั ้ และ Helianthus
debilis มีลกั ษณะลาต้นสูงชะลูด ดอกขนาดเล็ก แต่
มีดอกจานวนมาก จึงทยอยออกดอกและบานอย่าง

ทานตะวันเป็ นไม้ดอกในวงศ์ Asteraceae มี
ชื่ อ สกุ ล ว่ า Helianthus เป็ นไม้ ด อกล้ ม ลุ ก มี ก าร
เจริญ เติบ โต 2 แบบ คือ พวกต้ น เดี่ย ว (straight
stem) ให้ดอกใหญ่ ท่ยี อดเพียงดอกเดียว เมล็ดใช้
รั บ ประทานได้ และพวกล าต้ น แตกกิ่ ง ข้ า งได้
(branching) มีลาต้นเตี้ยกว่าและแตกกิง่ ข้างเป็ นพุ่ม
ให้ด อกขนาดเล็ก หลายดอกตามกิ่ง ย่ อ ย (อฤชร,
2549) ทานตะวัน นอกจากน าไปใช้ป ระโยชน์ ด้าน
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ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะเวลาที่ย าวนานกว่ า (สุข เกษม,
2543)
ปั จจุบนั ทานตะวันทีใ่ ช้เป็ นไม้ดอก จะพัฒนา
ให้เป็ นพันธุท์ เ่ี ป็ นหมันหรือเป็ นพันธุท์ ไ่ี ม่มเี กสรเพศ
ผู้ (male sterile หรือ pollenless) หมายถึง การที่
พืช ไม่ สามารถผลิต ละอองเกสร หรือ ผลิต ละออง
เกสรได้ แต่ ลกั ษณะเกสรผิดปกติ และไม่สามารถ
ผสมกั บ ไข่ จ นเกิ ด เป็ นเมล็ ด หรื อ ผล ข้ อ ดี ข อง
ทานตะวัน ที่เ ป็ น pollenless คือ ไม่ มีเ กสรเพศผู้
และไม่ติดเมล็ด โดยเกสรเพศผู้ของทานตะวันจะมี
จ านวนมาก เมื่อ ใช้ เ ป็ นไม้ ตัด ดอกเกสรจะเลอะ
เปรอะเปื้ อนบริเวณที่วางตัง้ แจกัน หรือเลอะเปื้ อน
เสือ้ ผ้าเวลาใช้จดั เป็ นบูเก้ หรือช่อมือถือ เกสรอาจ
ทาให้เกิดอาการแพ้กบั ผู้ท่ีเป็ นภูมแิ พ้เกสรดอกไม้
และทานตะวันที่ปลูกประดับแปลงหรือปลูกเป็ นไม้
กระถางนัน้ โดยทัวไปมั
่ กมีแมลงพวกผึง้ มาตอม หาก
เป็ นทานตะวันที่มเี กสรเพศผู้จะทาให้เกิดการผสม
เกสรทาให้ดอกเหีย่ วเร็ว (ธัญญะ, 2558)
ลักษณะเพศผูเ้ ป็ นหมัน (male sterility) เป็ น
สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ พื ช ผสมตั ว เองไม่ ติ ด เมล็ ด
ลักษณะเป็ นหมันนัน้ เกิดจากเซลล์เชื้อผิดปกติไ ป
ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซม
(chromosome aberration) ปฏิ กิ ริ ย าของยี น หรื อ
ของไซโตพลาสซึมที่ทาให้ส่วนของเกสรเพศผูห้ รือ
เกสรเพศเมียหรือส่วนของดอกทัง้ หมดเป็ นอัมพาต
ไป หรือทาให้ละอองเกสร คัพภะ หรือ endosperm
ไม่พฒ
ั นาตามปกติ ในแง่ของการปรับปรุงพันธุพ์ ชื
ลักษณะเพศผูเ้ ป็ นหมันนับว่ามีความสาคัญและเป็ น
ประโยชน์อย่างมาก นับเป็ นความสะดวกในการผลิต
พืช ลู ก ผสม และเป็ นการลดต้ น ทุ น การผลิต ด้ว ย
(สุทศั น์, 2552)
การเกิ ด ลั ก ษณะเพศผู้ เ ป็ นหมั น (male
sterility) สามารถเกิ ด ได้ 3 แบบ ได้ แ ก่ genetic
male sterility ลัก ษณะเพศผู้ท่ีเ ป็ น หมัน เนื่ อ งจาก
ควบคุมด้วยยีนด้อยเพียงคู่เดียวใน นิวเคลียส คือ

จีโนไทป์ msms ซึง่ จะแสดงลักษณะเพศผูเ้ ป็ นหมัน
ส่ ว นพืช ที่มีจีโ นไทป์ MsMs หรือ Msms จะแสดง
ลั ก ษณะหน่ ว ยสื บ พั น ธุ์ เ พศผู้ ท่ี ป กติ แ บบ cytoplasmic male sterility ความเป็ นหมันของเพศผูเ้ กิด
ในไซโตพลาสซึม การเป็ นหมันควบคุมด้วยไซโตพลาสซึ ม แบบ S (sterile) และการไม่ เ ป็ นหมั น
ควบคุ ม ด้ ว ยไซโตพลาสซึ ม แบบ F (fertile) โดย
ไซโตพลาสซึม แบบ S จะข่ ม การแสดงออกของ
ไซโตพลาสซึ ม แบบ F เมื่ อ มี ก ารผสมข้ า มและ
ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกและแบบ cytoplasmic genetic
male sterility ลั ก ษณะเพศผู้ เ ป็ นหมั น จากการ
แสดงออกของยีนในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม
โดยไซโตพลาสซึม แบบ S คือ ไซโตพลาสซึม ที่
ควบคุมความเป็ นหมัน ไซโตพลาสซึมแบบ F คือ
ไซโตพลาสซึมที่ควบคุมความเป็ นหมัน ยีน rf คือ
ยีน แสดงความเป็ น หมัน ในนิ ว เคลีย ส และยีน Rf
เป็ นยีนแก้ความเป็ นหมัน เมื่อผสมข้ามโดยใช้ตน้ แม่
ทีเ่ ป็ น male sterile กับต้นพ่อทีม่ จี โี นไทป์ ของยีน rf
และชนิดของไซโตพลาสซึมแบบต่าง ๆ พบว่ายีนใน
นิวเคลียส มีอิทธิพลในการควบคุมการแสดงออก
ของความเป็ นหมันในเกสรเพศผู้มากกว่าชนิดของ
ไซโตพลาสซึม (เฌอมาลย์, 2556)
การพัฒนาพันธุ์เกสรเพศผู้เป็ นหมันทาโดย
นาเอาพันธุท์ านตะวันลูกผสมชัวที
่ ่ 1 พันธุก์ ารค้ามา
เป็ นแม่ แล้วใช้พนั ธุท์ ม่ี เี กสรเพศผูป้ กติทม่ี ลี กั ษณะที่
ต้องการเป็ นต้นพ่อ ลูกผสมของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 กับ
ต้นพ่อทีเ่ ลือกมานัน้ จะมีลกั ษณะเกสรเพศผูเ้ ป็ นหมัน
ด้วย เมื่อผสมกับพันธุท์ ม่ี เี กสรเพศผูป้ กติทเ่ี ลือกไว้
ไปอีก 6-8 ชัวรุ
่ ่น ก็จะได้พนั ธุ์ท่เี ป็ นสายพันธุ์เพศผู้
เป็ น หมัน ตามลัก ษณะที่ต้ อ งการ ใช้เ ป็ น แม่ พ ัน ธุ์
สาหรับทาลูกผสมชัวที
่ ่ 1 โดยสายพันธุ์เพศผูท้ เ่ี ป็ น
หมันทีไ่ ด้มานัน้ ควบคุมด้วยยีนในไซโตพลาสซึม ซึง่
เป็ น cytoplasmic male sterile ต้นที่มีลกั ษณะเป็ น
หมัน (A-line) จะรักษาสายพันธุด์ ว้ ยต้นทีม่ เี กสรเพศ
ผู้ไม่เป็ นหมัน (B-line) ต้นที่ไม่เป็ นหมันที่ใช้รกั ษา
590
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สายพันธุ์ ทานตะวันทีเ่ ป็ นหมันนี้เป็ นพันธุท์ ค่ี ดั เลือก
โดยผสมระหว่างพีน่ ้องทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ หมือนกัน เพื่อ
รัก ษาสายพัน ธุ์ต้น ที่ไ ม่ เ ป็ น หมัน เอาไว้ เพราะว่ า
ทานตะวัน เป็ นพื ช ที่ เ ป็ น self-incompatibility ไม่
สามารถผสมในดอกเดียวกันหรือต้นเดียวกันได้
การทดลองนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมล็ด
พัน ธุ์ลู ก ผสมข้า มชนิ ด ของทานตะวัน ที่มีลัก ษณะ
เกสรเพศผู้เป็ นหมัน มีจานวนดอกมาก สามารถใช้
เป็ นไม้ดอกประดับแปลงได้

คือ ใช้พ่กู นั ป้ ายละอองเกสรเพศผูแ้ ตะบนปลายก้าน
ชูเกสรเพศเมีย ในการผสมเกสรจะทาทุกวันจนกว่า
ดอกจะได้รบั การผสมหมดทัง้ ดอก โดยเมล็ดจะแก่
หลังจากผสมเกสรประมาณ 60 วัน แล้วนาเมล็ดเก็บ
ไว้ในห่อกระดาษและใส่ถุงพลาสติกทีป่ ิ ดปากถุงเก็บ
ในห้องเย็น เพื่อใช้ปลูกต่อไป
จากนั น้ เพาะเมล็ด ทานตะวัน ที่ไ ด้จ าก
การผสมซึ่ งจะได้เป็ น H. annuus สายพันธุ์แท้ท่มี ี
เกสรเพศผู้เ ป็ น หมัน ผสมกับ H. debilis เพื่อ ผลิต
เมล็ด พัน ธุ์ลู ก ผสมข้า มชนิ ด เมื่อ เมล็ด แก่ จึง เก็บ
เมล็ดและปลูก โดยแบ่งเป็ นกระถาง 8 และ 10 นิ้ว
พร้อ มทัง้ ศึก ษาการเจริญ เติบ โตและลัก ษณะทาง
สัณฐานวิทยา
2.3 การบันทึกผล
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความงอก
ของเมล็ด (%) (2) การเจริญเติบโตของทานตะวัน
ได้ แ ก่ ความสู ง ต้ น ขนาดดอก ขนาดจานดอก
จานวนดอกต่อต้น โดยบันทึกเมื่อ 45 วันหลังเพาะ
เมล็ด (3) จ านวนการติด เมล็ด และ (4) ลัก ษณะ
เกสรเพศผูเ้ ป็ นหมันของลูกผสมข้ามชนิด
2.4 วิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
วิเคราะห์ลกั ษณะเชิงปริมาณ ใช้ค่าสถิติ
ทดสอบ F-test (one-way ANOVA) เปรี ย บเทีย บ
ความแตกต่ า งด้ ว ยวิ ธี Duncan's multiple range
test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95 %

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 พืชทดลอง
2.1.1 Helianthus annuus ส า ย พั น ธุ์ ท่ี
เป็ นหมัน (A-line) และสายพันธุ์ท่ไี ม่เป็ นหมัน (Bline) ซึ่ ง ‘A-line’ คื อ สายพั น ธุ์ ต้ น แม่ ท่ี จ ะไปท า
ลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ส่วน ‘B-line’ คือ สายพันธุท์ ไ่ี ว้รกั ษา
สายพันธุ์ A-line
2.1.2 Helianthus debilis คื อ พัน ธุ์ ท่ีจ ะ
ให้เป็ นพันธุ์พ่อ เพื่อไว้ผสมในการผลิตเมล็ด พัน ธุ์
ลู ก ผสมชัว่ ที่ 1 เป็ น ทานตะวัน ที่มีด อกขนาดเล็ก
ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ออกดอกจานวนมาก ซึง่ ทยอย
บานเรื่อย ๆ มีสกี ลีบดอกทีอ่ ่อนกว่า H. annuus
2.2 การปลูก
เพาะเมล็ด ทานตะวัน โดยเพาะพันธุ์ละ
100 เมล็ด ลงในกระบะเพาะเมล็ด ใช้พีทมอสเป็ น
วัส ดุ ป ลู ก เมื่ อ ใบเลี้ ย งกางออก ย้ า ยต้ น กล้ า ลง
กระถางพลาสติกโดยใช้วสั ดุปลูกประกอบด้วย ขุย
มะพร้า วสับ ละเอีย ด : ขุย มะพร้า วสับ หยาบ : ถ่ า น
แกลบ : ปุ๋ ยคอก ในอั ต ราส่ ว น 2 : 2 : 2 : 1 ใส่ ปุ๋ ย
ออสโมโค้ ท และปุ๋ ยละลายเร็ว สู ต ร 16-16-16 ใน
อัตรา 5 กรัมต่อกระถาง และดูแลรดน้าทุกวัน
เมื่อต้นทานตะวันดอกเริม่ บานจึงห่อดอก
จนต้น ทานตะวัน ดอกบานเต็มที่ จึง เริ่ม ผสมเกสร
โดยผสมระหว่างสายพันธุ์ A-line กับ B-line วิธกี าร

3. ผลและวิ จารณ์
3.1 ความงอกของเมล็ด
การเพาะเมล็ดทานตะวัน เป็ นระยะเวลา
7 วัน พบว่า H. annuus สายพันธุ์ A-line และ B-line
มีความงอกร้อยละ 72.67 และ 87.13 ตามลาดับ H.
debilis มีความงอกร้อยละ 34.42 และลูกผสมข้าม
ชนิ ด ของทานตะวัน มีค วามร้อ ยละ 59.84 ซึ่ง H.
Annuus และลู ก ผสมข้ า มชนิ ด มี ค วามงอกที่ ไ ม่
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่ H. debilis
มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติก ับ
ทานตะวันชนิดอื่น ๆ ซึง่ H. debilis และลูกผสมข้าม
ชนิดของทานตะวันมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ต่ า กว่ า
เนื่องด้วยเป็ นพันธุท์ เ่ี ก็บเมล็ดจากในแปลงเอง อาจ
มีการพักตัวของเมล็ดค่อนข้างสูง จึงทาให้เมล็ดมี
ความงอกที่ต่ า (กนกวรรณ, 2555) การพักตัวของ
เมล็ดทานตะวันจะลดลงตามระยะเวลาการเก็บเกีย่ ว
และจะหมดไปหลัง เก็บ รัก ษาในระยะเวลาเกิน 3
เดื อ น ซึ่ ง เมล็ ด ที่ น ามาเพาะนั ้น เก็ บ รั ก ษาใน

ระยะเวลาที่สนั ้ จึงอาจยังคงมีการพักตัวของเมล็ด
อยู่
3.2 การเจริญเติ บโตของทานตะวัน
การวัด ความสูงของต้น ทานตะวันชนิด
ต่ าง ๆ โดยวัดเมื่อความสูงเริ่มคงที่ในช่วงที่มกี าร
เริม่ สร้างช่อดอก พบว่า H. annuus สายพันธุ์ A-line
และ B-line มีค วามสูง ต้น เฉลี่ย 15.15 และ 17.10
เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วน H. debilis มีความสูงต้น
เฉลี่ย 102.07 เซนติ เ มตร และลู ก ผสมข้า มชนิ ด
มีความสูงต้นเฉลีย่ 43.05 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ลักษณะสัณฐานวิทยาของทานตะวัน H. annuus และ H. debilis และลูกผสมข้ามชนิด

‘A-line’
‘B-line’
H. debilis
ลูกผสมข้ามชนิด
F-test
C.V (%)

ความสูงต้น
(เซนติเมตร)
15.15±4.07c
17.10±3.25c
102.07±16.17a
43.05±12.91b
*
9.29

ขนาดช่อดอก
(เซนติเมตร)
6.66±1.70b
6.29±1.07b
5.97±1.16b
9.89±1.44a
*
3.21

ขนาดจานดอก
(เซนติเมตร)
3.32±0.83a
3.14±0.70a
2.02±1.44c
2.62±0.73b
*
3.43

จานวนช่อดอก
ต่อต้น
2±0.76c
2±0.85c
8±2.05b
17±4.42a
*
10.77

โดย H. Annuus ความสูงต้นเริม่ คงทีเ่ มื่อ 6 สัปดาห์
และมีความสูงเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยไปจนถึงสัปดาห์ท่ี 8
ส่วน H. debilis และลูกผสมข้ามชนิด พบว่ามีความ
สูงเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 ยังคงไม่หยุด
การเจริ ญ เติ บ โต และเริ่ ม คงที่ เ มื่ อ 10 สัป ดาห์
จากนัน้ จะมีความสูงเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย (รูปที่ 1)
การวัดขนาดช่อดอกของทานตะวันชนิด
ต่าง ๆ ขณะทีด่ อกแรกบานเต็มที่ พบว่า H. annuus
สายพัน ธุ์ A-line และ B-line มีข นาดช่อ ดอกเฉลี่ย
6.66 และ 6.29 เซนติ เ มตร ตามล าดับ ส่ ว น H.
debilis มีขนาดช่อดอกเฉลี่ย 5.97 เซนติเมตร และ
ลู ก ผสมข้ า มชนิ ด มี ข นาดช่ อ ดอกเฉลี่ ย 9.89
เซนติ เ มตร (ตารางที่ 1) เห็น ได้ ว่ า H. debilis มี

รูปที่ 1 ลัก ษณะสัณฐานวิท ยาของทานตะวัน H.
anuus (ก) H. debilis (ข) และลูกผสมข้าม
ชนิด (ค)
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ขนาดช่ อ ดอกเล็ก ที่สุด แต่ ไ ม่ มีค วามแตกต่ า งกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ กั บ H. annuus และ
ลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวันมีขนาดดอกที่ใหญ่
กว่ า H. annuus และ H. debilis อี ก ทัง้ ยัง มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตกิ บั ต้นพ่อพันธุ์
และแม่พนั ธุด์ ว้ ย (รูปที่ 2)
การวัด ขนาดจานดอกของทานตะวัน
ชนิดต่าง ๆ พบว่า H. annuus สายพันธุ์ A-line และ
B-line มี ข นา ดจานดอกเฉลี่ ย 3.32 แ ละ 3.13
เซนติเมตร ตามลาดับ ส่วน H. debilis มีขนาดจาน
ดอกเฉลี่ย 2.02 เซนติเมตร และลูกผสมข้ามชนิดมี
ขนาดจานดอกเฉลี่ย 2.62 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)
จะเห็นได้ว่า H. debilis มีขนาดจานดอกเล็กทีส่ ดุ ซึง่
มีค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติก ับ
ทานตะวันชนิดอื่น (รูปที่ 2)
จานวนช่อดอกต่อต้นของทานตะวันชนิด
ต่าง ๆ พบว่า H. annuus สายพันธุ์ A-line และ Bline มีจานวนช่อดอกประมาณ 2 ช่อดอก ส่วน H.
debilis มีจ านวนช่ อ ดอกประมาณ 8 ช่ อ ดอก และ

ลูกผสมข้ามชนิดมีจานวนช่อดอกประมาณ 17 ช่อ
ดอก (ตารางที่ 1) โดย H. debilis มีจ านวนดอก
มากกว่า H. annuus และลูกผสมข้ามชนิดมีจานวน
ดอกมากกว่า H. debilis ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ
แม้ว่าทานตะวัน H. annuus สายพันธุ์ Aline และ B-line มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ค่อนข้างสูง
แต่มอี ตั ราการรอดชีวติ จนถึงออกดอกเพียง 20 ต้น
เนื่องจากทานตะวันมีเพลี้ยแป้ งเข้าทาลายในระยะ
เริม่ ออกดอก ส่วน H. debilis และลูกผสมข้ามชนิด
ของทานตะวันมีจานวนต้นทีร่ อดจนถึงออกดอกทุก
ต้น การเจริญ เติบ โตด้า นความสูง ของทานตะวัน
ชนิดทีต่ ่างกันนัน้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า H. debilis
มีความสูงที่ค่อนข้างมาก ลูกผสมข้ามชนิดมีความ
สูงระหว่าง H. annuus และ H. debilis ซึง่ เป็ นต้นพ่อ
พันธุ์และแม่พนั ธุ์ และลูกผสมข้ามชนิดยังมีขนาด
ของดอกที่ใหญ่ ท่สี ุด อีกด้วย ซึ่ง สอดคล้อ งกับการ
ทดลองของ Roumiana และคณะ (2015)

รูปที่ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของดอก H. annuus สายพันธุ์ A-line (ก) H. annuus สายพันธุ์ B-line (ข) H.
debilis (ค) และลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวัน (ง)
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3.3 จานวนการติ ดเมล็ด
จ า น ว น ก า ร ติ ด เ ม ล็ ด ต่ อ ด อ ก ข อ ง
ทานตะวันชนิดต่าง ๆ พบว่า H. annuus สายพันธุ์
A-line และ B-line มีจ านวนประมาณ 70 และ 85
เมล็ดต่ อดอก ตามลาดับ ส่วน H. debilis มีจานวน
ประมาณ 28 เมล็ดต่อดอก และลูกผสมข้ามชนิดมี
จานวนประมาณ 34 เมล็ดต่อดอก เมื่อเปรียบเทียบ
กันจะเห็นได้ว่า H. debilis มีการติดเมล็ดทีน่ ้อยกว่า
H. annuus สายพัน ธุ์ A-line และ B-line โดยปกติ
แล้วทานตะวันจะติดเมล็ดเฉลี่ย 100-300 เมล็ดต่อ
ดอก จากผลการทดลองพบว่ า มีก ารติ ด เมล็ ด ที่
ค่ อ นข้ า งน้ อ ย เนื่ อ งจากสภาพอากาศร้ อ นโดย
ทานตะวันมีอุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมต่อการเจริญเติบโต
และการติดเมล็ดอยู่ในช่วง 20-25 องศาเซลเซีย ส
การได้รบั อุณหภูมสิ งู มากกว่า 30 องศาเซลเซียส จะ
มีผ ลต่ อ การสร้ า งดอกและการพัฒ นาของเมล็ ด
(Luhs and Friedt, 1994) และมีบ างวัน ที่ฝ นตกจึง
เก็บละอองเกสรได้น้อยและไม่เพียงพอต่อการผสม
ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุทาให้ทานตะวันผสมไม่ติดเมล็ด
(ตารางที่ 2) (รูปที่ 3)

โดยสุ่ม 100 เมล็ด จากเมล็ดทัง้ หมดมาปลูก พบว่า
ได้ลูกผสมข้ามชนิดจานวน 40 ต้น มีต้นทีม่ ลี กั ษณะ
เกสรเพศผู้ เ ป็ นหมั น 11 ต้ น (รู ป ที่ 4) ซึ่ ง อาจ
เนื่องมาจากการแสดงออกของยีนในนิวเคลียสและ
ไซโตพลาสซึ ม มี ยี น ที่ แ ก้ ค วามเป็ นหมัน ซึ่ ง มี
อิทธิพลในการควบคุมการแสดงของความเป็ นหมัน
ในเกสรเพศผู้ โดยต้น ที่มีลัก ษณะเกสรเพศผู้เป็ น
หมัน ไม่เกิดการผสมเกสรโดยแมลง ต้นจึงเหีย่ วแก่
ช้าลง ทาให้มอี ายุการบานของดอกนานขึน้ และจาก
ลัก ษณะทางสัณฐานวิท ยาต่ า ง ๆ ของทานตะวัน
ลู ก ผสมข้า มข้า มชนิ ด นั น้ จึง เหมาะที่จ ะน ามาใช้
ประโยชน์เป็ นทานตะวันประดับแปลง (เฌอมาลย์,
2556)

ตารางที่ 2 จานวนการติดเมล็ดของทานตะวัน H.
annuus และ H. debilis และลู ก ผสม
ข้ามชนิด

รูปที่ 3 ลักษณะเมล็ดทานตะวันที่ไม่สมบูรณ์ (ก)
และเมล็ดทานตะวันทีส่ มบูรณ์ (ข)

A-line
B-line
H. debilis
ลูกผสมข้ามชนิด

จานวนการติดเมล็ด
70
85
28
34

3.4 ลัก ษณะเกสรเพศผู้ เ ป็ นหมัน ของ
ลูกผสมข้ามชนิ ด
นาเมล็ดลูกผสมข้ามชนิดของทานตะวัน
ทีไ่ ด้จากการผสมระหว่าง H. annuus และ H. debilis

รูปที่ 4 ลักษณะเกสรเพศผูเ้ ป็ นหมันของทานตะวัน
ลูกผสมข้ามชนิด H. annuus x H. debilis
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