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Abstract
The objective of this research was to study  suitable stage of date palm female 

inflorescence which able to give the highest fruit setting for increasing efficiency of farmer 
pollination program. The experiment was taken on the-8-year-old KL1 date palm tree 
which was planted in Chiang Mai Agricultural Research and Development Center, Pong 
Nam Ron Sub-district, Fang District, Chiangmai Province in January-March of 2019 and 
2020. The experimental design was a randomized complete block design (RCBD) with 
four replications. KL1 date palm pollens which collected from fully opened male 
inflorescence were used for hand pollination on five different stages of female 
inflorescence: on first day the spathe began to open, and on 2, 4, 6 and 8 days after 
spathe opened. In each year, after 3 months of the pollination result suggested that the 
highest percentage of fruit setting was observed in pollination on female inflorescence 
at the first day of spathe opened and 2 days after then (in range 77.5-83.5%). However, 
pollination on female inflorescence at 4, 6 and 8 days after spathe opened gave the 
lower percentage of fruit setting respectively.
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระยะท่ีเหมาะสมของชอดอกอินทผลัมเพศเมียท่ีสามารถผสม

ตดิผลมากทีส่ดุ เพ่ือใหเกษตรกรสามารถวางแผนการถายละอองเรณไูดอยางมปีระสทิธภิาพ ทาํการทดลอง
กับตนอินทผลัมเพศเมียพันธุ KL1 อายุ 8 ป ที่ปลูกในพื้นที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม ตําบล
โปงนํ้ารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในเดือนมกราคม - มีนาคม ป พ.ศ. 2562 และ 2563 วางแผน
การทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) ประกอบดวย 5 กรรมวิธี 4 ซํ้า ไดแก การถายละอองเรณู
ดวยมอืโดยใชละอองเรณจูากชอดอกอนิทผลมัเพศผูพนัธุ KL1 ทีบ่านเตม็ท่ี ลงบนชอดอกเพศเมยี 5 ระยะ 
คือ ในวันที่กาบชอดอกเริ่มแตก และหลังจากกาบชอดอกแตก 2, 4, 6 และ 8 วัน แลวบันทึกเปอรเซ็นต
การตดิผลหลงัจากถายละอองเรณูแลว 3 เดือน โดยเกบ็ขอมลูการตดิผลปละ 1 ครัง้ พบวา ชอดอกเพศเมีย 
2 ระยะ ไดแก วันที่กาบชอดอกเร่ิมแตก และหลังจากกาบชอดอกแตก 2 วัน พบเปอรเซ็นตการติดผลของ
อินทผลัมสูงที่สุดอยูในชวง 77.5- 83.5 เปอรเซ็นต สวนชอดอกเพศเมียท่ีถายละอองเรณูหลังจากกาบ
ชอดอกแตกไปแลว 4, 6 และ 8 วัน มีเปอรเซ็นตการติดผลลดลงตามลําดับ
คําสําคัญ: Phoenix dactylifera L. การถายละอองเรณู การวางแผนถายละอองเรณู

คํานํา
อินทผลัม (Phoenix dactylifera L.) เปน

ไมผลทีส่าํคญัทางเศรษฐกจิชนดิหนึง่ทีม่แีหลงปลกู
อยูในประเทศแถบตะวันออกกลาง ขณะนี้กําลัง
ไดรับความนิยมจากเกษตรกรไทยอยางมากและ
มีความตองการของตลาดสูงโดยเฉพาะชนิด
รบัประทานผลสด เน่ืองจากผลมีรสชาติหวานอรอย
และมีประโยชนตอสุขภาพ ดวยเหตุนี้พื้นที่ปลูก
อินทผลัมชนิดรับประทานผลสดในประเทศไทยจึง
เพิม่มากขึน้ทกุป จากขอมลูการนาํเขาอนิทผลมัจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป 2562 (เดือน
มกราคม-กนัยายน) พบวา ประเทศไทยมีการนาํเขา
อนิทผลัมมากถึง 1,844,357 กโิลกรัม คดิเปนมลูคา
สูงถึง 102,716,642 บาท ( สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2563)

การปลูกอินทผลัมในประเทศไทยใหได 
ผลผลติดนีัน้สวนหนึง่ขึน้อยูกบัการถายละอองเกสร 
เนื่องจากอินทผลัมเปนพืชที่มีดอกแยกเพศอยู 

ตางตน (dioecious plant) จึงเปนพืชผสมขาม
อยางสมบูรณ (Bacha et al., 2000) ทําใหโอกาส
ที่จะติดผลผลิตนอยหากไมชวยผสมเกสร ดังนั้น
การเพ่ิมผลผลิตของการปลูกอนิทผลัมจาํเปนตองมี
การถายละอองเรณู (pollination) ลงบนชอดอก
เพศเมียโดยตรง (Djerouno et al., 2015) โดย
ปกติอินทผลัมจะเร่ิมออกดอกประมาณเดือน
มกราคม ตนหน่ึงจะมีชอดอกประมาณ 5-11 ชอ
ขึ้นอยูกับอายุและความสมบูรณแข็งแรงของตน 
และจะทยอยบานประมาณปลายเดือนมกราคม
เปนตนไปทกุ 5 วนั (จารฉุตัร, 2558) เกษตรกรปลกู
อินทผลัม 32-35 ตนตอ 1 ไร ในจํานวนนี้จะมีตน
ตัวผู 5-10 ตน และมีตนตัวเมีย 25-30 ตน เพื่อให
เพยีงพอตอการผสมเกสร ดงันัน้ เกษตรกรจึงตองมี
การวางแผนการถายละอองเรณูใหทันกับชวงเวลา
ทีด่อกบานเพ่ือใหการผสมเกสรเกิดประสิทธภิาพสูง
ที่สุด (ศิริลักษณ, 2563)
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ไดมีการศึกษาระยะท่ีเหมาะสมของชอดอก
เพศเมียในประเทศแถบตะวันออกกลาง โดย 
Moustafa (1998) ในอินทผลัมชนิดรับประทาน
ผลแหงสายพนัธุ “Seewy” ทีป่ลกูใน EL-Fayoum 
Governorate ประเทศอียิปต ใน คริสตศตวรรษที่ 
1995 และ 1996 พบวา การถายละอองเรณูวันที่
กาบชอดอกตัวเมียแตก และหลังจากกาบชอดอก
แตก 2 วัน ทําใหปริมาณผลผลิตสูง สวน Ahmad 
et al. (2015) ศึกษาในสายพันธุ “Begum Jangi” 
ที่ปลูกใน Directorate of Agriculture Research 
Dates Turbat ประเทศปากีสถาน ในคริสตศตวรรษ
ที ่2012 และ 2013 พบวา การถายละอองเรณูตัง้แต
กอนวนัทีก่าบชอดอกแตก 1 วนั จนถงึหลงัวนัทีก่าบ
ชอดอกแตก 4 วัน มีเปอรเซ็นตการติดผลมากที่สุด 
และลดลงเรื่อย ๆ เมื่อทําการถายละอองเรณูหลัง
วันที่กาบชอดอกแตก 6 วันเปนตนไป สําหรับใน
ประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้น
ซึ่งแตกตางกับประเทศในแถบตะวันออกกลางท่ีมี
สภาพภูมิอากาศแหงแลง ฝนนอย จึงอาจเปนไปได
วาระยะของดอกเพศเมียที่เหมาะสมตอการถาย
ละอองเรณูอาจไมเหมือนกัน

 สําหรับอินทผลัมสายพันธุ KL-1 เปนพันธุ
บริโภคผลสด ที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ
โดยเกษตรกรผูปลูกอินทผลัมอําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม (สวนโกหลัก) จากการนําเอา
อนิทผลัมพนัธุ Deglet Nour จากประเทศอิสราเอล
มาผสมขามกับพนัธุ Barhee จากประเทศจอรแดน 
แลวปลกูคดัเลอืกตนจนไดสายพนัธุ KL-1 ทีส่ามารถ
เจริญเติบโตไดดีและใหผลผลิตสูงเหมาะสําหรับ
ปลูกภายในประเทศไทย ปจจุบันมีแหลงปลูกมาก
ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสานในบางพ้ืนท่ี 
(จารุฉัตร และคณะ, 2558) การทดลองน้ีจึงมี

วตัถุประสงคเพือ่ศกึษาระยะท่ีเหมาะสมของชอดอก
อินทผลัมเพศเมียสายพันธุ KL-1 ซึ่งยังไมเคยมีการ
ศึกษามากอนในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
ทัง้นีเ้พือ่ใชเปนขอมลูในการวางแผนการถายละออง
เรณูไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

อุปกรณและวิธีการ
คดัเลอืกตนอนิทผลมั สายพนัธุ KL-1 เพศเมยี

และเพศผูอายุ 8 ป ที่ปลูกในพื้นที่ศูนยวิจัยและ
พฒันาการเกษตรเชียงใหม ตาํบลโปงนํา้รอน อาํเภอ
ฝาง จงัหวดัเชยีงใหม โดยเลือกตนทีม่คีวามสมบูรณ 
ตนอินทผลัมเพศเมียมีจํานวนชอดอก 5 ชอขึ้นไป 
สวนตนอนิทผลัมเพศผูมจีาํนวนชอดอกและปริมาณ
ละอองเรณูมาก โดยนําละอองเรณูที่ เก็บจาก
ชอดอกเพศผูหลงัจากกาบชอแตกเต็มท่ี 1-2 ชัว่โมง 
(Chandler, 1958) มาตรวจสอบความมีชีวิตโดย
การยอมสีดวย 1 เปอรเซ็นต acetocarmine 
(Figure 1) กอนนําไปถายละอองเรณูกับชอดอก
เพศเมียบนตนอินทผลัมที่คัดเลือกไว โดยวางแผน
การทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ Randomized 
Completely Block Design (RCBD) ม ี5 กรรมวิธี 
(1 ชอดอกตอ 1 กรรมวิธี) จํานวน 5 ซํ้า (1 ตนเปน 
1 ซํ้า) ประกอบดวย การถายละอองเรณูในชอดอก
เพศเมียท่ีอยูในระยะแตกตางกัน 5 ระยะ (กรรมวิธ)ี 
ไดแก  กรรมวิธีที่ 1 วันท่ีกาบชอดอกเร่ิมแตก 
กรรมวิธีที่ 2 หลังกาบชอดอกแตก 2 วัน กรรมวิธี
ที่ 3 หลังกาบชอดอกแตก 4 วัน กรรมวิธีที่ 4 
หลังกาบชอดอกแตก 6 วัน และ กรรมวิธีที่ 5 
หลังกาบชอดอกแตก 8 วัน

กอนถายละอองเรณู ทําการคลุมชอดอก
เพศเมียดวยถุงพลาสติกใสกอนทีช่อดอกจะเร่ิมแตก 
1 วัน เพ่ือปองกันการผสมขามจากแมลง เมื่อ
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ชอดอกเร่ิมแตกใหถายละอองเรณูตามกรรมวิธี
ในชวงเวลา 08.00 น. – 10.00 น. โดยใชละอองเกสร
ปริมาณ 2 กรัมใส ลงไปในถุงพลาสติกขนาด 
9 × 14 นิ้ว จากน้ันใชกรรไกรตัดก่ิงตัดเอากาบ
ชอดอกออกใหหมด กอนนําถุงพลาสติกที่เตรียมไว
คลมุชอดอกจากดานบนลงมาใหมดิชอแลวเขยาถงุ 
เพื่อใหละอองเรณูกระจายจนท่ัวชอดอกเพศเมีย 
หลังการถายละอองเรณู นําถุงกระดาษมาคลุมชอ
ดอกแตละกรรมวิธีไวเพื่อปองกันการปนเป อน
ละอองเรณูจากตนอื่น จากน้ัน 15 วัน จึงแกะถุง
กระดาษออก (Figure 2) จากน้ัน ทําการบันทึก
ขอมลูเปอรเซน็ตการตดิผลหลงัจากถายละอองเรณู
แลว 3 เดือน โดยคํานวณจากสูตร

ผลการวิจัยและวิจารณ 
จากการศึกษาระยะที่เหมาะสมของชอดอก

เพศเมียอินทผลัมพันธุ KL1 ตอการติดผล ในป 
พ.ศ. 2562 และ 2563 นั้นใหผลไปในทางเดียวกัน 
คือ การถายละอองเรณูในระยะท่ีกาบชอดอก
เพศเมยีเริม่แตกและหลังจากกาบชอดอกแตก 2 วนั 
อินทผลัมมีเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุดอยูในชวง 
77.5-83.5 เปอรเซ็นต สวนการถายละอองเรณู
หลงัจากกาบชอดอกแตก 4-8 วนั พบวามเีปอรเซน็ต
การติดผลลดลงตามลําดับ โดยมีเปอรเซ็นตการ
ติดผลอยูในชวง 47.9-70.3 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการถายละอองเรณู
ในระยะทีก่าบชอดอกเพศเมยีเร่ิมแตกและหลงัจาก

กาบชอดอกแตก 2 วัน (Table 1) จากผลดังกลาว
มคีวามสอดคลองกบัรายงานของ Moustafa (1998) 
และ Ahmad et al. (2015) ที่ไดสรุปวา การถาย
ละอองเรณูวนัทีก่าบชอดอกตัวเมียแตก และหลังจาก
กาบชอดอกแตก 2 วัน ทําใหปริมาณผลผลิตสูง 
จนถึงหลังวันที่กาบชอดอกแตก 4 วัน อินทผลัมมี
เปอรเซน็ตการตดิผลมากทีส่ดุ และจะลดลงเรือ่ย ๆ  
เมื่อทําการถายละอองเรณูหลังวันท่ีกาบชอดอก
แตก 6 วันเปนตนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
แสดงใหเห็นวาระยะดังกลาวเปนระยะท่ีเกสร
ตัวเมียมีความพรอมสําหรับการถายละอองเรณู 
และรงัไขอยูในระยะทีเ่หมาะสมตอการปฏสินธดิวย

สําหรับ Iqbal et al. (2012) ไดสรุปวา 
ปริมาณผลผลิตอินทผลัมข้ึนอยูกับเปอรเซ็นตการ
ติดผลหลังจากถายละอองเรณู โดยความสําเร็จ
ในการถายละอองเรณูขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน 
คุณภาพของละอองเรณู ประสิทธิภาพในการถาย
ละอองเรณู ชวงเวลาในการถายละอองเรณู ความ
เขากนัไดของสายพนัธุอนิทผลมั และสภาพแวดลอม
ขณะทาํการถายละอองเรณ ูเชน อณุหภมู ิการใหนํา้ 
สภาพดิน และการใหปุ ย เปนตน นอกจากนี้ 
Moustafa (1998) ยงัไดสรปุวา การถายละอองเรณู
ในระยะท่ีกลาวมาแมจะทําใหมีปริมาณผลผลิตสูง
แตกลับทําใหคุณภาพของผลผลิตอินทผลัมตํ่ากวา
การถายละอองเรณูหลงัจากกาบชอดอกแตกไปแลว 
4 วนัเปนตนไป จากการพจิารณาชอผลหลงัจากถาย
ละอองเรณูไปแลว 3 เดือน (Figure 3-4) ซึ่งเปน
ระยะท่ีจํานวนผลของอินทผลัมในชอเร่ิมคงท่ี 
(Chihcheng and Robert, 2007) เห็นไดชัดวา
จํานวนผลตอชอของอินทผลัมที่ถายละอองเรณูใน
วันท่ีกาบชอเริ่มแตกและหลังจากกาบชอดอกแตก 
2 วัน มีลักษณะชอคอนขางแนน แสดงใหเห็นถึง

เปอรเซ็นต
การติดผล 

(%) 

จํานวนผลที่ติดอยูในชอ
× 100

จํานวนผลทั้งหมดในชอ 
(นบัรวมแผลท่ีผลรวงไปแลว)

=
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จํานวนผลตอชอที่มากกวากรรมวิธีอื่น ทําใหการ
พฒันาของผลเปนไปอยางจาํกดัเมือ่เทยีบกบัชอผล
ที่หนาแนนนอยกวา ซึ่งไมไดศึกษาคุณภาพของ
ผลผลิตอินทผลัมในการทดลองนี้ อยางไรก็ตาม 
อุณหภูมิเฉลี่ยในชวงการถายละอองเรณูในทั้ง 2 ป 
อยูที่ 23-25 องศาเซลเซียส (Figure 5) แตใน

อินทผลัมนั้นยังไมพบรายงานการศึกษาอุณหภูมิที่
เหมาะสมตอการถายละอองเรณูที่ชัดเจนแต Zaid 
and Wet (2002) ไดสรุปวา อุณหภูมิสูงมีผลตอ
ความมีชีวิตของละอองเรณูซึ่งจะสงผลกระทบ
โดยตรงกับปริมาณผลผลิตอินทผลัมตอการถาย
ละอองเรณูในชวงดังกลาว

Figure 1 Date palm alive pollens showed red color that stained by 1% acetocarmine, 
which observed under light microscope 10× objective
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Figure 2  The process of date palm pollination in the experiment

1. Mature female 
inflorescence covered with 
plastic bag before 
pollination

4. Pollination of date palm 
by hand

2. Female inflorescence 
spathe began to open

5. Female inflorescence 
covered with paper bag after 
pollination

3. Collecting pollen from 
male inflorescence

6. Date palm female 
inflorescence on 15 days 
after pollination
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Figure 3 Date palm ‘KL1’ fruit bunches at 3 months after pollination in 2020 which derived 
from 5 female stages pollination; T1: first day the spathe began to open, T2: two 
days after spathe opened, T3: four days after spathe opened, T4: six days after 
spathe opened, and T5: eight days after spathe opened

T1 T2 T3

T4 T5

Figure 4 Date palm ‘KL1’ fruit spikelet at 3 months after pollination in 2020 clearly showed 
difference fruit set which derived from 5 female stages pollination; T1: first day 
the spathe began to open, T2: two days after spathe opened, T3: four days after 
spathe opened, T4: six days after spathe opened, and T5: eight days after spathe 
opened
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Table 1 Fruit setting percentage of 5 pollination treatments in date palm at 3 months 
after pollination in 2019 and 2020

Stages of female infl orescence
Fruit setting 

percentage (%)(1) 
(2019)

Fruit setting 
percentage (%)(1) 

(2020)

fi rst day the spathe began to open 77.5a 82.7a

2 days after spathe opened 83.5a 79.6a

4 days after spathe opened 71.8ab 70.3b

6 days after spathe opened 52.4c 57.9c

8 days after spathe opened 54.2bc 47.9d

CV (%)  17.1 7.0

(1) Means within the same column follow by different letters showed significantly different between 
treatments by DMRT test at P ≤ 0.05

Figure 5 Average temperature of Chiangmai Agricultural Research and Development 
Center in 2018-2020
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาระยะที่เหมาะสมของชอดอก

เพศเมียอินทผลัมพันธุ KL1 ตอการติดผล พบวา 
การถายละอองเรณูดวยมือบนชอดอกเพศเมีย
ในระยะที่กาบชอดอกเริ่มแตกและหลังจากกาบ
ชอดอกแตก 2 วัน มีเปอรเซ็นตการติดผลสูงที่สุด 
มีจํานวนผลตอชอมาก ชอแนน ซึ่งตรงกับความ
ต องการของเกษตรกรผู ปลูกอินทผลัมแบบ
รับประทานผลสด เนื่องจากจํานวนผลตอชอมาก
จะสงผลใหนํ้าหนักผลผลิตสูงขึ้นตามไปดวย สวน
การถายละอองเรณูในระยะหลังจากที่กาบชอดอก
เพศเมียแตก 4 วันเปนตนไป มีผลทําใหเปอรเซ็นต
การติดผลนอยลงตามลําดับ ซึ่งเกษตรกรสามารถ
วางแผนการผสมเกสรไดไมเกิน 4 วันนับจากวันที่
กาบชอดอกเพศเมียแตกเพ่ือใหไดจํานวนผลตอชอ
มากที่สุด
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