
ชีววทิยาดอกและชีพลกัษณ์ไม้พะยูง

พวงพรรณ  ยงรัตนา1 สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ1 ปทุม บุญนะฤธี1 เบญจรัตน์ พรหมเพญ็1 และประพนัธ์ ผูก้ฤติยาคามี 1 

1 กลุ่มงานวนวฒันวิจยั ส านกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้กรุงเทพฯ

บทคดัย่อ
การศึกษาชีววทิยาดอกและชีพลกัษณ์ไมพ้ะยงู เร่ิมจากการเจริญพฒันาของช่อดอกจากระยะท่ีเป็นตาดอกและพฒันาเป็นช่อ

ดอกถึงระยะดอกบานใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน การพฒันาของผลตั้งแต่เร่ิมติดผลจนสุกแก่ใชเ้วลาประมาณ 4 เดือน  ช่อดอกแบบ
ช่อแยกแขนงท่ีเรียกวา่ Panicle ประกอบดว้ย ก่ิงแขนงเฉล่ีย  8 ก่ิง  กลุ่มดอกยอ่ยเฉล่ีย 33.45 กลุ่ม ซ่ึงแต่ละกลุ่มมีดอกเฉล่ีย 7.66 
ดอก หรือมีจ านวนดอกต่อช่อเฉล่ีย 256.09 ดอก ฝักส่วนใหญ่จะเป็นฝักท่ีมีเมล็ดตั้งแต่ 1- 4 เมล็ด มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นท่ีไม่มี
เมลด็ ช่วงพร้อมรับละอองเรณูของดอกพะยงูซ่ึงพิจารณาจากสารเยิม้ท่ียอดเกสรเพศเมียและการยดืตรงของกา้นเกสรเพศเมียอยูใ่น
ช่วงเวลา 05.00- 11.00 น. โดยมีค่าความส าเร็จของการสืบพนัธ์ุอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่าเท่ากบั 0.05

อุปกรณ์และวธีิการ
ศึกษาชีพลกัษณ์ (Phenology) ของดอก ผล โดยบนัทึกการเปล่ียนแปลงการพฒันาดอก ช่อดอกท่ีช่วงระยะเวลาต่างๆ  

ฝักอ่อน จนกระทัง่ฝักแก่  และศึกษาลกัษณะโครงสร้างดอก ช่อดอก จ านวนดอกภายในช่อ ตดัขวางดอกเพ่ือดูโครงสร้าง
ดอกและนบัจ านวนไข่อ่อน (Ovule) ท่ีบรรจุอยูใ่นรังไข่ (Ovary) ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสองตา (Dissecting microscope)
วดัความยาวช่อดอก ท าการบนัทึกและเกบ็ตวัอยา่ง  และหาช่วงท่ีดอกพร้อมรับละอองเกสร (Receptive period)

ผลการทดลอง
ชีววทิยา ชีพลกัษณ์การออกดอกและลกัษณะทั่วไป

พะยงูเป็นเป็นไมผ้ลดัใบ มีดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  โดยแบ่งช่วงการพฒันาเป็น 4  ระยะ (F igure  1 ) เ ร่ิมออกดอก
ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซ่ึงเปล่ียนแปลงตามสภาพพ้ืนท่ีและสภาวะอากาศ  ตาจะเร่ิมพฒันาออกเป็นตาดอก
หรือตายอดอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในช่วงเวลาเดียวกนั ตาดอกจะพฒันายดืยาวออกมาและแตกแขนงเป็นช่อดอกแบบเชิงประกอบ 
ท่ีเรียกวา่ Panicle (Figure 2) เป็นช่อดอกท่ีมีเจริญมาจากตายอดและตาขา้งบริเวณง่ามใบ (Axillary bud) ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มช่อท่ี
เรียกวา่ Indeterminate inflorescence ช่วงเวลาการพฒันาตั้งแต่เป็นตุ่มตาจนกระทัง่ดอกบานใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน (Figure 3)

ลกัษณะดอกและผล
โครงสร้างดอก แบบดอกถัว่ เป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเรียงแบบกน้หอย วงเกสรเพศผู ้(Androecium) 

ประกอบดว้ยเกสรเพศผู ้มีการเช่ือมติดของเกสรแบบเช่ือมติดกลุ่มเดียว และมีการติดของอบัเรณูแบบติดดา้นหลงั มีก้านชู
อบัเรณู 10 อนั และวงเกสรเพศเมีย (Gynoecium) ซ่ึงประกอบดว้ย รังไข่ ท่อรังไข่หรือกา้นชูยอดเกสรเพศเมีย และยอดเกสรเพศเมีย
มีลกัษณะและองคป์ระกอบดงัน้ี รังไข่เป็นแบบ รังไข่เหนือวงกลีบ (Figure 6) โดยพะยงูมีช่วงพร้อมรับการผสมเกสร ประมาณ 05.00-
11.00 น. (Figure 7)

Table 1: Inflorescence length, Number of  inflorescence branches, Flower group and  Flower per inflorescence

Figure 5:   Fruiting  phenology of  Dalbergia cochinchinensis Pierre, by infructescence stage mean 

สรุปและข้อเสนอแนะ
พะยูงจะเร่ิมออกดอกประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม การเจริญพฒันาของช่อดอกจากระยะท่ีเป็นยอดอ่อนและ

พฒันาเป็นช่อดอกถึงระยะดอกบานใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน การพฒันาของฝักตั้งแต่เร่ิมติดฝักจนสุกแก่ใชเ้วลาประมาณ 4 เดือน
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมดา้นการผสมเกสร การติดฝัก และความผนัแปรของผลในลกัษณะต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษาความ

ผนัแปรและความหลากหลายทางพนัธุกรรม เพ่ือการศึกษาขั้นสูงต่อไป รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติมทั้งชนิด อตัราและความถ่ีในการเขา้ผสม
เกสรของแมลงและแมลงท่ีเขา้ท าลายดอกพะยงูต่อไป 
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ค าน า
ลกัษณะชีววทิยาดอกและชีพลกัษณ์มีความจ าเป็นเน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานส าคญัความส าคญัต่อการสืบพนัธ์ุตามธรรมชาติ  

ความรู้จากการศึกษาการเจริญพฒันาดอก การเจริญเปล่ียนแปลงดอกตามกาลเวลา ขอ้มูลดา้นลกัษณะและจ านวนของดอก ช่อดอก 
ดอก และผล สามารถน าไปปรับใชใ้นการกระบวนการคดัเลือกพนัธ์ุ การศึกษาระบบผสมพนัธ์ุ (Breeding system) ของไมพ้ะยงูท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ซ่ึงจะน าไปสู่การปรับปรุง พฒันาใหไ้ดส้ายพนัธ์ุท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการของผูป้ลูก 
และการส่งเสริมและพฒันาการปลูกพะยูงเพ่ือเศรษฐกิจต่อไป

Abstract
This study was conducted on the development of inflorescence from floral bud to blooming stage. The development  

took approximately 1 month. The development of fruit from initial pod to maturity took approximately eight months. An 
inflorescence generally contained an average of 256.09 flowers, composed of 33.45 groups containing 7.66 flowers each 
group. The majority of pod had 1-4 seeds, only 1 % of pod was empty seed. The receptive period characterized by secretion 
of the stigma and straightness of the style occurred during 05.00-11.00. Reproductive success rate was considered low (0.05).

Figure 1: Development of inflorescence stage (1) Floral bud (2). Branching inflorescence
(3) White petal emergence and some flower start opening    (4) Flower blooming and initial fruiting

 
1 2 4 3 

Figure 3:  Flowering phenology of   Dalbergia cochinchinensis Pierre.                

Figure 4: Fruiting stage: 1) Flower with initial pod developed  2) Pod without flower  3) Seed emergence 4) Deep green pod  
5) Pod color change from deep green to brown and  6) Total brown pod

Figure 6: a. (1)Scanning electron microscope (SEM) photo and (2) Diagram  of flower structure     
b. Gynoecium structure (1) SEM photo and  (2) Diagram of ovary consisting of  1-6 ovules  (3) Diagram of ovary (cross section)
c. Diagram of pod (1) Pod structure (2) Pod Cross section (3) Seed arrangement in pod (consisting of  1-4 seed)

Figure 7: Scanning Electron Micrographs (SEM) of the stigma showing development of the stigma surfaces during receptive (1 and 2) and post 
receptive period (3 and 4)., 1) 0500h, secretion (s) begins (arrowhead). 2) 1100h, secretion appears(arrowhead). 3) 1700h, collapsing stigma with 
pollen and pollen tubes. P, pollen; PT, pollen tubes.  4) 26 hours after flower opening, collapsed stigma (arrowhead). 

Tree
Flowers/inflorescence 

(Fi)
Fruits/inflorescence 

(Fr)
Fr/Fi

ovules/flower 
(O)

seeds/fruit 
(S)

S/O
Reproductive 

Success

1 57.94 10.81 0.19 2.50 1.10 0.44 0.08
5 29.50 1.00 0.03 3.62 2.25 0.62 0.02

Mean 43.7214.22 5.904.90 0.110.08 3.060.56 3.060.58 0.530.09 0.050.03

Table 2:  Reproductive success of Dalbergia cochinchinensis Pierre

Characters Min. Max. Mean  SD
Inflorescence length (cm.) 4.8 21 14.76 1.49
Number of inflorescence branches 5.0 12 8.000.65

Number of flower group 6.0 62 33.454.20

Number of flower 62.0 562 256.0949.11

Figure 2: Diagram of flower arrangement ,  An  individual 
inflorescence generally contained 5-12 
inflorescence branches, 6-62 groups of flowers 

ค านิยม
คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีศนูยเ์มลด็พนัธ์ุไมภ้าคกลาง งานวจิยัและจดัการเมลด็พนัธ์ุไมป่้า และคุณศิริทศัน์ ภวูดลทศัไนย ท่ีช่วยเหลืองานเกบ็ขอ้มูล

In
flo

re
sce

nc
e s

tag
e m

ea
n

3 4

21 3 4

PT

P

a b c


