
บทท่ี 5 
วิจารณผลการทดลอง 

 

5.1 การถายทอดลักษณะดอกของดาวเรืองลูกผสม 
  

 5.1.1 ลักษณะดอกดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 2  
 

  ประชากรดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 2 มีลักษณะดอกหลากหลาย สามารถแบงลักษณะ
ดอกได 6 แบบ คือ ดอกท่ีมีเฉพาะดอกยอยช้ันใน ดอกช้ันเดียว ดอกแบบฟูกลม ดอกแบบฟู ดอก
แบบที่มีเฉพาะดอกยอยช้ันนอก ดอกแบบเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอก และยังพบความ
แตกตางของรูปทรงชอดอกในลูกผสมรุนท่ี 2 แบบท่ีมีเฉพาะดอกยอยช้ันนอก (ซ่ึงไดจากการผสม
ตัวเองของลูกผสมรุนท่ี 1 จากคูผสม 011 Inca Gold × SN3) ดอกแบบฟูกลม คือ ชอดอกแบบทรงกลม 
มีดอกยอยช้ันนอกจํานวนมาก กลีบดอกซอนแนนบนฐานรองดอก ทําใหชอดอกเปนรูปทรงกลม 
(ภาพ 5.1 A) คลายดอกแมพันธุ (Inca Gold) ท่ีสรางลูกผสมรุนท่ี 1 และดอกแบบแบน ซ่ึงมีดอกยอย
ช้ันนอกจํานวนนอย และกระจายบนฐานรองดอก ทําใหชอดอกแบน (ภาพ 5.1 B) ความแตกตาง
ของรูปทรงดอกดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 2 แบบท่ีมีเฉพาะดอกยอยช้ันนอก อาจเกิดจากความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของดอกแมพันธุท่ีศุภนารี ทําการผสมพันธุดาวเรืองระหวางดาวเรือง
พันธุการคา และดาวเรืองพันธุแท ซ่ึงมีแมพันธุเปนดาวเรืองพันธุการคา และเปนลูกผสมรุนท่ี 1 (F1) 
ซ่ึงไดจากการผสมระหวางสายพันธุแทท่ีแตกตางกันไมเกิน 4 สายพันธุ (ศิริพร, 2547) โดยแตละ
สายพันธุท่ีนํามาใชมาจากสายพันธุท่ีมีฐานทางพันธุกรรมท่ีแตกตางกันมาก 
 

   
A      B 

ภาพ 5.1  ลักษณะแตกตางของรูปทรงชอดอกดาวเรืองท่ีมีเฉพาะดอกยอยช้ันนอกในลูกผสมรุนท่ี 2 
A ดอกแบบทรงกลม    B ดอกแบบแบน 
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5.1.2 ลักษณะยอยชั้นนอก 
 
  การศึกษาการถายทอดลักษณะดอกดาวเรืองของ สิริกัญญา (2548) พบวาการ
ถายทอดลักษณะดอกแบงเปน 2 ชนิด คือ ดอกยอยช้ันนอก และดอกยอยช้ันใน   ลักษณะดอกยอย
ช้ันนอกควบคุมโดยยีน 1 คู แสดงการขมแบบสมบูรณ เชน อาจกําหนดใหยีน R ควบคุมลักษณะ
ดอกซอน และ ยีน rr ควบคุมดอกช้ันเดียว 
 

      ดอกซอน × ดอกช้ันเดยีว 
RR  × rr 

 
Rr 

ดอกซอนท้ังหมด 
 

R_  : rr = ดอกซอน : ดอกช้ันเดียว = 3 : 1 
 
  การศึกษาการถายทอดลักษณะดอกดาวเรืองคร้ังนี้ ลักษณะดอกยอยช้ันนอกท่ีใช
ศึกษาเปนแบบดอกชั้นเดียวท้ังหมด ซ่ึงควบคุมดวยยีนดอย rr ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้ ลักษณะดอก
ยอยช้ันนอกท่ีพบจึงมีเฉพาะแบบช้ันเดียวเทานั้น   นอกจากน้ีแลวยังพบลักษณะดอกท่ีมีเฉพาะดอก
ยอยช้ันใน ไมมีดอกยอยช้ันนอก ซ่ึงไมพบในการศึกษาของ สิริกัญญา แตมีรายงานการพบดอกท่ีมี
เฉพาะดอกยอยช้ันในกอนหนานี้ (พูลทรัพย, 2543)   ลักษณะของการมีดอกยอยช้ันนอก อาจถูก
ควบคุมโดยยีนอีก 1 คู แสดงอาการขมแบบสมบูรณ เชน กําหนดใหยีน B ควบคุมการมีดอกยอย
ช้ันนอก และยีน bb ควบคุมลักษณะไมมีดอกยอยช้ันนอก  
 

มีดอกยอยช้ันนอก    ×   ไมมีดอกยอยช้ันนอก 
BB  ×  bb 

 
มีดอกยอยช้ันนอกท้ังหมด 

Bb 
 

B_ : bb = มีดอกยอยช้ันนอก: ไมมีดอกยอยช้ันนอก = 3:1 

×

× 
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  จากการผสมตัวเองของดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 1 ท่ีมีดอกยอยช้ันนอก ไดดาวเรืองรุน
ท่ี 2 ท่ีมีลักษณะมีดอกยอยช้ันนอก และไมมีดอกยอยช้ันนอก อัตราสวน 3 : 1 จากคูผสมท่ี 001   005 
และ 009   มีความเปนไปไดอยูในเกณฑนาเช่ือถือมาก คือ 1.0   0.7–0.8 และ 0.8–0.9 ตามลําดับ 
(ตาราง 1 ภาคผนวก ข)   สวนการผสมตัวเองของดาวเรืองรุนท่ี 2 ไดรุนท่ี 3 จากตนท่ี 015-17 และ 
015-50 มีความเปนไปไดอยูในเกณฑนาเช่ือถือ คือ 0.7–0.8 และ 0.8–0.9 ตามลําดับ (ตาราง 2 
ภาคผนวก ข) และการผสมตัวเองของดาวเรืองรุนท่ี 3 จากคูผสม 15-12 × 15-32 จากตนท่ี 1   4   5 
และ 9 ไดดาวเรืองรุนท่ี 4 ท่ีมีความเปนไปไดอยูในเกณฑนาเช่ือถือมาก คือ 1.0   0.7–0.8   0.95-0.98 
และ 0.8-0.9 ตามลําดับ (ตาราง 3 ภาคผนวก ข) 
 
 5.1.3 ลักษณะดอกยอยชั้นใน 
 
  จากการศึกษาลักษณะดอกของดาวเรือง เมื่อพิจารณาลักษณะดอกยอยชั้นใน 
สามารถแบงได 3 รูปแบบ คือ แบบฟูกลม ฟู และกระจุก (ภาพ 5.2) ตามการศึกษาของ สิริกัญญา 
(2548) พบวาลักษณะดอกยอยช้ันในของดาวเรืองถูกควบคุมโดยยีนเพียง 1 คู และการทํางานของยีน
เปนแบบสะสม กําหนดใหยีน D ควบคุมลักษณะดอกยอยช้ันใน โดยยีน DD ควบคุมลักษณะฟูกลม 
ยีน Dd ควบคุมลักษณะฟู และยีน dd ควบคุมลักษณะกระจุก ดังนั้นการผสมตัวเองของดอกแบบ
ฟูกลม ลูกท่ีไดตองมีลักษณะดอกแบบฟูกลมท้ังหมด  
 

 
 

ฟูกลม    ฟู    กระจุก 
ภาพ 5.2  ลักษณะดอกยอยช้ันในของดาวเรืองลูกผสม 

 
จากการศึกษาลักษณะดอกของประชากรดาวเรืองรุนท่ี 2 ท่ีไดจากการผสมตัวเอง

ของรุนท่ี 1 ดอกแบบฟูกลม ในคูผสม 011 (Inca Gold × SN3) และคูผสม 015 (Sovereign Gold × SN4)   
ถาลักษณะดอกยอยช้ันในของดาวเรืองควบคุมโดยยีนเพียง 1 คู และมีการทํางานแบบสะสม (ตาม
การศึกษาของสิริกัญญา (2548)) ประชากรดาวเรืองรุนท่ี 2 ตองมีลักษณะดอกยอยช้ันในแบบฟูกลม
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ท้ังหมด แตจากการทดลองพบลักษณะดอกท้ัง 3 แบบในประชากรรุนท่ี 2   ซ่ึงอาจเปนไปไดวา
ลักษณะดอกยอยช้ันในถูกควบคุมดวยยีน 2 คู ท่ีมีปฏิกิริยารวมกัน (interaction) แบบ polymerism 
หรือ additive factors  คือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวางยีนสองคู ซ่ึงตางแสดงปฏิกิริยาการขมสมบูรณ 
(complete dominance) ในแตละคู โดยยีนเดน (dominant alleles) ของยีนท้ังสองคูจะแสดงผล
ปฏิกิริยารวมใหเปนไปในทางบวก (additive effect) (บุญหงษ, 2548) เชน อาจกําหนดใหยีน M1 และ 
M2 ควบคุมลักษณะดอกยอยช้ันใน และใหลักษณะดอกช้ันในแบบกระจุกเปนลักษณะดอย ท่ีมียีนดอย
ทุกตัว คือ m1m1m2m2 ดอกแบบฟูมียีนเดน 1 ตัว คือ M1 _m2m2 หรือ m1m1M2_ และดอกแบบฟูกลม
มียีนเดนอยางนอย 2 ตัว คือ M1_M2_   ดังนั้นการผสมตัวเองของดาวเรืองลักษณะดอกช้ันในแบบฟู
กลมท่ีมียีนแบบ M1m1M2m2 รุนลูกท่ีไดมีลักษณะดอกท้ัง 3 แบบ คือ ฟูกลม ฟู และกระจุก 
อัตราสวน 9: 6: 1   จากประชากรดาวเรืองรุนท่ี 2 ท่ีไดจากการผสมตัวเองของดาวเรืองรุนท่ี 1    จาก
คูผสม 011 และ 015  มีคาความเปนไปไดเทากับ 0.5-0.7 และ 0.90-0.95 (ตาราง 4 ภาคผนวก ) ซ่ึงอยู
ในเกณฑนาเช่ือถือมาก และการผสมตัวเองของดาวเรืองรุนที่ 2 ตนท่ี 015-17 และ 015-65 ดอกแบบ
ฟูกลม พบลักษณะดอกยอยช้ันในท้ัง 3 แบบในดาวเรืองรุนท่ี 3   มีความเปนไปไดอยูในเกณฑ
นาเช่ือถือ คือ 0.90-0.95 และ 0.5-0.7 (ตาราง 5 ภาคผนวก ข)   สวนในการผสมตัวเองของตนท่ี     
015-15 และ 015-50 ท่ีไมพบดอกยอยช้ันในแบบกระจุก อาจเนื่องจากตนท้ัง 2 มี ยีนเดน 3 ตัว 
M1M1M2_ หรือ M1_M2M2 ดังนั้นการผสมตัวเองจึงใหรุนลูกท่ีมีลักษณะดอกยอยช้ันใน 2 แบบ คือ 
ดอกแบบฟูกลม และดอกแบบฟู อัตราสวน 3: 1 ซ่ึงมีความเปนไปไดเทากับ 0.5-0.7 และ 0.7-0.8 
(ตาราง 6 ภาคผนวก ข) 

การผสมตัวเองของดอกดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 1 ของศุภนารี (ติดตอสวนตัว) แบบ
ดอกช้ันเดียว จากคูผสม 005   009 และ 010 ไดดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 2 ท่ีมีความแตกตางกัน คือ 
ดาวเรืองรุนท่ี 2 จากคูผสม 010 มีลักษณะดอกช้ันเดียวท้ังหมด แตดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 2 จากคูผสม 
005 และ 009 นอกจากพบลักษณะดอกช้ันเดียว ยังพบดอกท่ีมีเฉพาะดอกยอยช้ันใน และดอกเกสร
เพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอกดวย ความแตกตางนี้อาจเกิดจาก ดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 1 จากคูผสม 
005 และ 009 มียีนแฝงของลักษณะไมมีดอกยอยช้ันนอก และเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอก 
ดังนั้นเม่ือทําการผสมตัวเองจึงไดรุนลูกท่ีมีลักษณะไมมีดอกยอยช้ันนอก (มีเฉพาะดอกยอยช้ันใน) 
และดอกเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอก สวนดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 1 จากคูผสม 010 มียีน
ควบคุมลักษณะท้ังสองอยูในสภาพยีนเดนแท (homozygous dominance) จึงไมพบลักษณะดอกท้ัง
สองแบบในดาวเรืองลูกผสมรุนท่ี 2 จากคูผสม 010 
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5.2 ลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันของดาวเรือง 
 
 5.2.1 ลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอก  
 

   
ภาพ 5.3  ลักษณะของดอกเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอกของดาวเรือง 

 
  ลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอกของดาวเรือง คือ ดอกดาวเรืองท่ีมี
เฉพาะสวนกลีบเล้ียง และเกสรเพศเมีย ไมมีสวนกลีบดอก และเกสรเพศผู (ภาพ 5.3)   ความผิดปกติ
ท่ีเกิดข้ึนอาจเกี่ยวของกับ ABC model ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาสวนประกอบของดอก (กลีบเล้ียง 
กลีบดอก เกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย) ท่ีอยูบริเวณตําแหนงเฉพาะเจาะจงบนดอกพืช โดยยีนกลุม 
A ควบคุมวงกลีบเล้ียง และกลีบดอก ยีนกลุม B ควบคุมวงกลีบดอก และเกสรเพศผู สวนยีนกลุม C 
ควบคุมวงเกสรเพศผู และเกสรเพศเมีย (Coen and Meyerowitz, 1991; Brendan et al., 1999) การไม
ทํางานของยีน PI หรือ AP3 ซ่ึงเปนยีนกลุม B ใน Arabidopsis เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของโครงสรางดอก คือ สวนของกลีบดอก และเกสรเพศผู ถูกแทนท่ีดวยสวนของกลีบเล้ียง 
และเกสรเพศเมียตามลําดับ (Bowman et al., 1989; Poupin et al., 2007) การศึกษาในพิทูเนียพบ ยีน 
FBP1 มีการแสดงออกในสวนกลีบดอกโดยเปล่ียนเปน sepaloid petals และสวนเกสรเพศผู
เปล่ียนเปนเกสรเพศเมีย และพบวา ยีน FBP1 ของพิทูเนียเหมือนกับยีน GLO ของ Anthirrinum 
อยางมาก (Angenent et al., 1992; Angenent et al., 1993; Tsuchimoto et al., 2000) การศึกษาใน
เยอรบีราพบยีนกลุม B คือ ยีน GGLO1 และ GDEF2 ทําใหสวนกลีบดอกเปล่ียนเปนโครงสราง
คลายเสนขนของกลีบเล้ียง และสวนเกสรเพศผูเปล่ียนเปนสวนท่ีคลายเกสรเพศเมีย (Yu et al., 1999)   
ลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอกของดาวเรือง อาจเกิดความผิดปกติของยีนกลุม A  B 
และ C ท่ีควบคุมเอกลักษณ และสวนประกอบของดอก โดยเฉพาะยีนกลุม B และ C มีความจําเปน
อยางมากตอการรักษาเอกลักษณของวงเกสรเพศผู (Ma, 2005) ซ่ึงอาจเปนสาเหตุใหเกิดลักษณะ
เกสรเพศผูเปนหมันในพืชได 
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เมื่อทําการศึกษาโดยนําดาวเรืองท่ีมีลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอก
ผสมกลับกับพอพันธุท่ีมีลักษณะดอกแบบฟูกลมท่ีเปนพันธุแท ไมพบลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันท่ี
ไมมีกลีบดอก ซ่ึงอาจเกิดจากการขมของลักษณะฟูกลมของพอพันธุ และการผสมระหวางดอกแบบ
เกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอกกับพี่นอง คาดการณไดวาลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันถูกควบคุม
ดวยยีนดอย 1 คู ท่ีแสดงการขมแบบสมบูรณ เชน อาจกําหนดใหยีน Ms ควบคุมลักษณะเกสรเพศผู
เปนหมันท่ีไมมีกลีบดอก และพบลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอกเม่ือยีนอยูสภาพดอย
ท้ังคู คือ msms ดังนั้นการผสมตัวเองของดอกแบบปกติ (Msms) ไดรุนลูกท่ีมีมีลักษณะปกติ และ
เกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอก อัตราสวน 3: 1   จากการผสมตัวเองของดาวเรืองรุนที่ 1 ได
ดาวเรืองรุนท่ี 2 พบลักษณะเกสรเพศผูเปนหมันท่ีไมมีกลีบดอกจาก 2 คูผสม คือ คูผสม 009 และ 
015 ซึ่งมีความเปนไปไดอยูในเกณฑที่นอย คือ 0.1–0.2 และ 0.5–0.7 (ตาราง 7 ภาคผนวก ข) อาจ
เนื่องจากประชากรดาวเรืองรุนท่ี 2 มีจํานวนตนนอย เพราะเก็บเมล็ดพันธุไวนาน การวิเคราะหผล
ทางสถิติจึงเกิดความความผิดพลาดไดงาย แตจากการผสมตัวเองของดาวเรืองรุนท่ี 2    พบวารุนท่ี 3 
จากตนที่ 015-17   015-50 และ 015-65 มีความเปนไปไดอยูในเกณฑนาเช่ือถือ คือ 0.7-0.8   0.7-0.8 
และ 1.0 (ตาราง 8 ภาคผนวก ข) และการผสมตัวเองของดาวเรืองรุนท่ี 3 ดอกแบบปกติจากคูผสม 
15-12 × 15-32 ดาวเรืองรุนท่ี 4 ท่ีไดจากตนท่ี 1   2 และ 4 พบวามีความเปนไปไดอยูในเกณฑ
นาเช่ือถือมาก  ซ่ึงมีความเปนไปไดเทากับ 0.8–0.9   1.0 และ 0.9–0.95 ตามลําดับ (ตาราง 9 ภาคผนวก ข) 

 
 5.2.2 ลักษณะดอกเกสรเพศผูเปนหมันท่ีตอบสนองตออุณหภูมิ  
 
  ลักษณะดอกเกสรเพศผูเปนหมันท่ีตอบสนองตออุณหภูมิของดาวเรืองพบคร้ังแรก   
ในประชากรดาวเรืองรุนท่ี 2 ซ่ึงผานการผสมตัวเองของรุนท่ี 1 จากคูผสม 011 และ 015 ท่ีปลูกชวง
ฤดูรอน (ระหวางเดือนกุมภาพันธ–พฤษภาคม ป 2549) ท่ีมีอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะเดือนเมษายนมี
อุณหภูมิเฉล่ียท้ังเดือนเทากับ 34.7 °ซ แตในระหวางวันท่ี 16-20 เมษายน เกิดฝนตกติดตอกันหลาย
วันทําใหอุณหภูมิลดลง สังเกตพบวา ดาวเรืองรุนท่ี 2 ดอกแบบฟูกลมตอบสนองตออุณหภูมิตํ่า โดย
เปล่ียนเปนดอกเกสรเพศผูเปนหมันท่ีมีเฉพาะดอกยอยช้ันนอก และสามารถเปล่ียนเปนดอกแบบฟู
กลมเม่ือไดรับอุณหภูมิสูงภายหลัง จํานวน 4 ตน คือ ตนท่ี 015-15   015-17   015-50 และ 015-65 
ตามลําดับ คลุมดอกดาวเรืองท้ัง 4 ตน เพื่อบังคับใหดอกดาวเรืองเกิดผสมตัวเอง ไดดาวเรืองรุนท่ี 3 
ท่ีใชในการศึกษาการถายทอดลักษณะดอกดาวเรืองท่ีตอบสนองตออุณหภูมิ จากการปลูกดาวเรือง
รุนที่ 3 ชวงฤดูหนาว เพื่อทดสอบการตอบสนองตออุณหภูมิของดาวเรือง พบวาดาวเรืองรุนท่ี 3 
จากตนท่ี 015-17 และ 015-65 มีลักษณะดอกท่ีตอบสนองตออุณหภูมิ จํานวน 5 และ 3 ตนตามลําดับ 
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โดยดอกดาวเรืองแบบฟูกลมท่ีตอบสนองตออุณหภูมิเปล่ียนเปนดอกท่ีมีเฉพาะดอกยอยช้ันนอกท่ีมี
เกสรเพศผูเปนหมัน   จากการศึกษาในเยอรบีราโดย Laitinen et al. (2006) พบวาดอกยอยช้ันใน 
และดอกยอยช้ันนอก มีจุดกําเนิด และพัฒนาการเหมือนกันจนกระท่ังถึงระยะท่ี 5 ท่ีพบความ
แตกตาง โดยการพัฒนาสวนเกสรเพศผูของดอกยอยช้ันนอกเกิดชา และลาหลังกวาดอกยอยช้ันใน 
แสดงวาอุณหภูมิตํ่าอาจยับยั้งพัฒนาการของดอกยอยช้ันในของดาวเรืองท่ีมีการพัฒนาแลว ซ่ึงอาจ
เกิดจากผลของอุณหภูมิตอการทํางานของเอนไซม ซ่ึงเอนไซมอาจมีกิจกรรมมากนอยข้ึนอยูกับ
อุณหภูมิ คือ เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน พลังงานจลน (kinetic energy) ของโมเลกุลเพิ่มข้ึนทําใหอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาสูงข้ึน (ดนัย, 2544)   การที่ตนดาวเรืองไดรับอุณหภูมิตํ่ามีผลทําใหกิจกรรมของ
เอนไซมลดลง ซ่ึงเอนไซมเหลานี้อาจเกี่ยวของกับการแสดงออกของ MADS box gene ท่ีควบคุม 
ABC model จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากดอกยอยช้ันในเปนดอกยอยช้ันนอก จากการศึกษาของ 
Laitinen et al. (2006) โดยการศึกษาในเยอรบีรา พบวาท่ีระยะการพัฒนาดอกยอยตอนตน ในระยะท่ี 
3  5 และ 6 มีการแสดงออกของยีนท่ีแตกตางกันในดอกยอยช้ันนอก และดอกยอยช้ันใน จํานวน 29  
227 และ 2264 ยีนตามลําดับ การแสดงออกของยีนเหลานี้เกี่ยวของกับ MADS box gene เชนยีน 
GAGA1  GRCD1 และ GRCD2 เปนตน 
 
 5.2.3 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาควิทยาของดาวเรืองท่ีตอบสนองตออุณหภูมิ 
 
  การศึกษาลักษณะทางกายวิภาค และพัฒนาการของดอกยอยช้ันในของดาวเรือง 
โดยศึกษาจากเนื้อเยื่อดอกดาวเรืองท่ีตัดตามขวาง ตามวิธีการศึกษาเนื้อเยื่อแบบ paraffin embedding 
ของ Johansen (1940) และ Sass (1966) ชอดอกดาวเรืองท่ีใชศึกษาควรมีขนาด 0.71–1.00 ซม.   
เนื่องจากภายในชอดอกประกอบดวยดอกยอยชั้นในที่มีพัฒนาการหลายระยะ สามารถสังเกต
พัฒนาการของการสรางสวนเกสรเพศผูไดหลายระยะ จากดอกยอยช้ันในช้ันตางๆ 
  การไดรับอุณหภูมิตํ่า 20 °ซ นาน 5 วัน ทําใหดอกยอยช้ันในมีการสรางสวน
สืบพันธุเพศผูท่ีผิดปกติ อับเรณูมีโครงสรางท่ีไมสมดุล หรือมีอับเรณูไมครบ 5 อัน หรือไมมีการ
สรางอับเรณู เนื่องจากเกิดการเจริญท่ีผิดปกติของเนื้อเยื่อผนังอับเรณู ภายในอับเรณูท่ีเจริญผิดปกติมี
การสรางละอองเรณูลดลง หรือไมมีการสรางละอองเรณู เนื่องจากเนื้อเยื่อผนังเรณูท่ีเจริญผิดปกติ 
เจริญเขาไปภายในชองอับเรณูซ่ึงเปนบริเวณท่ีสรางละอองเรณู   จากการศึกษาของ Mamum et al. 
(2006) ท่ีศึกษาผลของอุณหภูมิตํ่าตอการพัฒนาสวนสืบพันธุเพศผูของขาวพันธุ Doongara พบวาเม่ือ
ไดรับอุณหภูมิตํ่า (22/12 °ซ) นาน 4 วัน ทําใหการสรางผนังเรณูลดลง เกิดแวคิวโอลท่ีผิดปกติ เกิด
การขยายตัวผิดปกติของทาพีตัม ทําใหผนังเซลลแตก และผิดสัดสวน นอกจากนั้นยังพบวาท่ีระยะ
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ไดแอด และเตทแตรด แคลโรสท่ีสะสมระหวางเซลลลดลงอยางมาก และพบวาอุณหภูมิตํ่ายับยั้ง
การแสดงออกของยีน OsMST8 ที่ชั ้นอับเรณู และมัดทอลําเลียง สอดคลองกับการศึกษาของ 
Oliver et al. (2005) ท่ีพบยีน OSINV4 ในขาวท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกับเซลลทาพีตัม และมีการ
ทํางานลดลงเมื่อไดรับอุณหภูมิตํ่า ทําใหขัดขวางการสรางน้ําตาล hexose และการสรางแปงท่ี
ละอองเรณู   การทํางานท่ีลดลงของยีน OSINV4 และ OsMST8 ขัดขวางการสงน้ําตาลไปยังทาพีตัม 
และละอองเรณูท่ีระยะสําคัญตอการพัฒนาเรณู จึงทําใหเกสรเพศผูเปนหมัน และมีการสะสมแปง
ท่ีพลาสทิดของผนังเรณู (Mamum et al., 2006)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


