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บทคัดย่อ 

กฤษณาเร่ิมออกดอกตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคมและทยอยบานไปถึงเดือนพฤษภาคม ระยะดอกยอ่ย พฒันาเป็น
ช่อดอกท่ีพฒันาเตม็ท่ีใชเ้วลา 3 สัปดาห์ ดอกท่ีไม่ไดรั้บการผสมเกสรหรือผสมไม่ติด จะร่วงภายใน 5 วนั ดอกเป็น
แบบสมบูรณ์เพศ ประกอบดว้ย วงกลีบเล้ียง วงกลีบดอก  วงเกสรเพศผู ้และวงเกสรเพศเมีย เรณูเป็นรูปทรงกลม 
ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20-25 ไมครอน มีผนงัแบบ gemmate ยอดเกสรเพศเมีย มีรูปร่างเป็นกระจุกกลม ยาว 0.7 มม. 
มีผิวขรุขระแบบ papillae ดอกเร่ิมบานในช่วงเยน็ ตั้งแต่เวลาประมาณ 16.30 น ถึงเวลา 18.30 น แต่ส่วนใหญ่บาน
เตม็ท่ี เวลา 18.00 น เกสรต่างเพศในดอกเดียวกนัแก่ไม่พร้อมกนั แบบ protandry  ค่าเฉล่ียจ านวนเรณูต่ออบัเรณูของ
ไมก้ฤษณาคือ 1,937 และจ านวนเรณูต่อดอก (แต่ละดอกมี 10 อบัเรณู) คือ 18,956  ค่าสัดส่วนของจ านวนเรณูต่อ
ออวูล (P/O ratio) คือ 9,685.5 ซ่ึงจดัวา่มีระดบัการผสมขา้มสูง ท่ีเรียกวา่ obligate xenogamy หรือกล่าวไดว้า่ กฤษณา
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการผสมขา้มในการสืบต่อพนัธ์ุตามธรรมชาติ อตัราการติดผลตามธรรมชาติอยูใ่นเกณฑต์ ่า (2.23%) 
และอตัราการติดผลของผสมเกสรในตวัเอง พบวา่  ไม่มีช่อดอกใดติดผลเลย  ค่าความส าเร็จ 
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การสืบต่อพนัธ์ุของกฤษณา มีค่าเฉล่ียต ่า คือเท่ากบั 0.05 โดยปรากฏการณ์ท่ีดอกจ านวนนอ้ยท่ีสามารถเจริญพฒันาไป  
เป็นผล แต่ออวูลส่วนใหญ่สามารถพฒันาเป็นเมลด็ท่ีสมบูรณ์บ่งช้ีวา่ การร่วงหล่นของผลเกิดขึ้นในอตัราสูงกวา่การ
ชะงกัการเจริญเติบโตของเมลด็      
 
 
 
ค าหลกั: กฤษณา, การพฒันาดอก, ค่าสัดส่วนของจ านวนเรณูต่อออวูล, การผสมเกสร, ความส าเร็จของการ
สืบพนัธุ์ 

 

 

ABSTRACT 

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte generally flowers started early March to May. Flower buds 
develop to maturity of inflorescences within three weeks and non-pollinated flowers fall within five days. 
The flower is of perfect flower, consisting of calyx, corolla, androecium and gynoecium. The pollen shape 
is of sphaerical with small size (20-25 µm in diameter) with gemmate exine. The papillae stigma is of 
capitate with 0.7 mm in length.  

The flowers start blooming in the evening during 16.30 – 18.30 h, the peak of blooming at 18.00 
h. The flowers are weakly protandrous, which the anthers dehisce prior to pistil receptivity. Flowers have 
ten anthers, each anther containing approximately 1,937 pollen grains. A high P/O ratio (9685.5) indicates 
that A.crassna is highly outcrossed and is classified as obligate xenogamy. In other words, the species 
likely requires cross-pollination for natural regeneration. Opened pollination produces low initial fruit 
setting (2.23%) and reproductive success appears low (0.05). The phenomena where a low proportion of 
flowers was developed into fruit despite most ovules having developed into mature seeds indicates that the 
rate of fruit abortion is higher than for seed.   
 
 
Key words: Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte, flower development,  P/O ratio, pollination, 
reproductive success 
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ค าน า 

กฤษณาเป็นตน้ไมท่ี้ใหเ้น้ือไมท่ี้มีกล่ินหอมและมีน ้ามนัหอมระเหยหรือยางสะสมอยูจ่นท าใหมี้การ
ซ้ือ-ขายกนัในราคาแพง ประมาณ 40,000-60,000 บาทต่อกิโลกรัม กล่ินของน ้ามนัหอมจะติดคงนาน  
นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัป้องกนัแมลง เห็บและเหาได ้ในทางอุตสาหกรรมใชท้ าเคร่ืองยา และท่ีส าคญัคือ
อุตสาหกรรมน ้าหอมท่ีดีมีราคาแพง 

กฤษณาจดัอยูใ่นวงศ ์Thymelaeaceae วงศย์อ่ย Aquilariodeae สกลุ Aquilaria  พรรณไมใ้นสกุลน้ีมี
กระจายอยูท่ ัว่โลก 25 ชนิด (มปป. 2007) ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศกลุ่มเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ ไทย กมัพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นอกจากน้ียงัสามารถ
กระจายพนัธุ์ครอบคลุมในพื้นท่ีประเทศอินเดีย ปากีสถาน เนปาล บงัคลาเทศ ปาปัวนิวกินี จนถึงจีน ส าหรับ
ประเทศไทยพบพรรณไมส้กุล Aquilaria จ านวน 5 ชนิด (มปป. 2007)  คือ A. crassna Pierre ex Lecomte 

Pierre, A. malaccensis Lam., A. subintegra Ding Hou , A. hirta Ridl.  และ A. rugosa K.Le-Cong & 

Kessler (มปป. 2007) เน้ือไมก้ฤษณาท่ีมีกล่ินหอมน้ีใชก้นัมานานหลายศตวรรษแลว้ทั้งชาวพุทธและชาว
มุสลิมในกิจกรรมทางศาสนา ทางการแพทย ์และทางพิธีกรรม หรืองานพิธีทอ้งถ่ินต่าง ๆ (Ng et al., 1997; 

Yamada, 1995; Chakrabarty et al., 1994; Siriyasa, 1986) และในบรรดาไมท้ั้ง 4 ชนิดดงักล่าว กฤษณา 
ชนิด A. crassna Pierre ex Lecomte เป็นชนิดท่ีไดรั้บความนิยมและมีการปลูกกนัอยา่งแพร่หลายมากท่ีสุด
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพื้นท่ีภาคกลางและภาคตะวนัออก   

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ A. crassna Pierre ex Lecomte เป็นท่ีรู้จกัและใชป้ระโยชน์กนัมาอยา่งยาวนาน 
แต่ขอ้มูลดา้นชีววิทยาดอกผลของไมก้ฤษณามีอยูน่อ้ย และบางลกัษณะของดอกผลยงัปรากฏวา่ มีรายงาน
ขอ้มูลไม่ตรงกนั ท าให้เกิดความสับสนกบัเกษตรกร นกัศึกษา นกัวิชาการหรือผูส้นใจต่อไมช้นิดน้ี  ดงันั้น
การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบายลกัษณะดอกผล ในมิติต่าง ๆ เช่น ชีพลกัษณ์การออกดอก สัณฐาน
และโครงสร้าง การพฒันาดอกและผล การถ่ายละอองเรณู รวมถึงการติดผลในสภาพธรรมชาติ 
 

 

วิธีการศึกษา 

ศึกษาตน้กฤษณาในพื้นท่ีป่าธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทอ้งท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
และจงัหวดันครนายก เส้นรุ้งท่ี 14๐ 26 เหนือ เส้นแวงท่ี 101° 22 ตะวนัออก ระดบัความสูงจากน ้าทะเล
ประมาณ 600 ม.  ท าการติดตั้งนัง่ร้านเหลก็ท่ีตน้กฤษณา จ านวน 4 ตน้ ท่ีบริเวณ มอสิงโต (T1) น ้าตกผา
กลว้ยไม ้(T2) ศูนยฝึ์กอบรมการป่าไมเ้ขาใหญ่ (T3) และบริเวณน ้าตกกองแกว้ (T4) 

ขอบเขตการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เร่ิมแตกช่อดอก พฒันาเป็นดอกสมบูรณ์ และผลแก่ แบ่งการศึกษาเป็น  
2 ส่วนคือ ชีววิทยาดอก การติดผลและค่าความส าเร็จของการสืบพนัธุ์ โดยท าการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2550 
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ส าหรับการศึกษาการพฒันาดอกตั้งนัง่ร้านเหลก็ท่ีตน้กฤษณาบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ านวน 4  ตน้     
(T1, T2, T3, T4) เพื่อการเฝ้าสังเกตและเก็บตวัอยา่งเพื่อการศึกษาลกัษณะ การเจริญเปล่ียนแปลงดอก ช่วง
การผสมเกสร ชีววิทยาดอก การติดผลและค่าความส าเร็จของการสืบพนัธุ์โดยคดัเลือกตน้ท่ีออกดอกผล
บริเวณมอสิงโต อีกจ านวน 10 ตน้ ส าหรับการศึกษาเปรียบเทียบชีพลกัษณ์การออกดอก รายละเอียดวิธี 
การศึกษา เป็นดงัน้ี  

1.  ชีววิทยาและการเจริญพฒันาของดอกและผล  

1.1  ชีพลกัษณ์การออกดอก (flowering phenology) – บนัทึกสภาพการเจริญ การเปล่ียนแปลง
ของตาดอก ช่อดอกและการพฒันาดอกท่ีช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงของยอดอ่อน การ
พฒันาของดอกและช่อดอก จนกระทัง่ดอกบาน ท าการบนัทึกและเก็บตวัอยา่งทุกสัปดาห์ 

1.2  บันทึกปริมาณ จ านวนดอกต่อช่อ และศึกษาส่วนส าคัญต่าง ๆ ของดอก  ไดแ้ก่กลีบเล้ียง 
กลีบดอก เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมีย รวมทั้งลกัษณะของอบัเรณูและเรณู ท าการบนัทึกและเก็บตวัอยา่งทุก
สัปดาห์จนกระทัง่ดอกเจริญสมบูรณ์เตม็ท่ี  

1.3  ศึกษาช่วงเวลาการผสมเกสร  โดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของส่วนต่าง ๆ ของดอก 
ไดแ้ก่ การแตกของอบัเรณู (anther dehiscence)  ยอดเกสรตวัเมีย (stigma)  กา้นเกสรเพศเมีย (style)โดย
บนัทึกและเก็บตวัอยา่งในวนัท่ีดอกบาน โดยเร่ิมตั้งแต่ดอกก่อนบาน 4 ชม. เวลาดอกบาน และหลงัเวลาดอก
บานเป็นเวลา 3, 6, 12, 36 และ 48 ชม. 

1.4 ศึกษาการพฒันาดอก สังเกตการพฒันาเปล่ียนแปลงดอก ตั้งแต่ระยะตาดอกจนกระทัง่เจริญ
พฒันาเป็นดอกสมบูรณ์ โดยบนัทึกพร้อมเก็บตวัอยา่งยอดอ่อน ช่อดอกและดอกยอ่ยระยะต่าง ๆ ไดแ้ก่ระยะ
ตาดอก (flower bud) ดอกตูม (developing flower) จนกระทัง่ดอกบาน (opened flower) โดยแต่ละสัปดาห์
เก็บตวัอยา่งคร้ังละไม่นอ้ยกว่า 15 ดอกต่อตน้ (5 ช่อต่อตน้และ 3 ดอกต่อช่อ) 

1.5  ศึกษาจ านวนเรณูต่อดอก และค่าสัดส่วนของจ านวนเรณูต่อออวูล (pollen-ovule ratio)  
โดยตรวจนบัจ านวนเรณูท่ีอยูใ่นอบัเรณูดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ จากอบัเรณูของดอกทั้งหมด 20 ดอก (ตน้ละ 10 ดอก 
โดยแต่ละตน้สุ่มช่อละ 1 ดอก) ส าหรับ pollen-ovule ratio ค านวณจาก  

Pollen-ovule ratio = จ านวนเรณูต่อดอก (P) / จ านวนออวูลต่อดอก (O) 
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2.  การติดผลอ่อนและความส าเร็จของการสืบพนัธ์ุ  
2.1 การติดผลอ่อนตามธรรมชาติ (initial fruit set from opened pollination)   ด าเนินการท่ี

ตน้ตวัอยา่ง 3 ตน้ (T1, T2, T3) โดยสุ่มช่อดอกทั้งส้ิน 140 ช่อแลว้หมายดอกในช่อ  
(มีจ านวนทั้งส้ิน 1,051 ดอก) แลว้บนัทึกอตัราการติดผล   

2.2  ค่าความส าเร็จของการสืบต่อพนัธ์ุ (reproductive success- RS)   
RS เป็นดชันีท่ีช้ีถึงศกัยภาพของดอกและออวูล (ovule) ของพืชท่ีจะพฒันาไปเป็นผลและเมลด็ท่ี

สมบูรณ์ (Wein et al., 1987) โดยเก็บขอ้มูลจากตน้T1, T3, T4 ด าเนินการหมายช่อดอกท่ีพฒันาแลว้ จ านวน 
100-200 ช่อดอกต่อตน้ ตรวจนบัจ านวนดอกยอ่ยต่อช่อดอก (number of flowers / inflorescence - Fl) และ
สุ่มดอกยอ่ยจ านวน 100 ดอกต่อตน้ ตรวจนบัจ านวนออวูลต่อดอก (number of ovule / flower -O) จากดอก
บาน และในช่วงท่ีผลสุกแก่เตม็ท่ี ตรวจนบัผลแก่ต่อช่อ (number of fruits / inflorescence - Fr) จากช่อท่ี
หมายไว ้และสุ่มผลแก่จ านวน 200 ผลต่อตน้เพื่อนบัจ านวนเมลด็ท่ีสุกแก่ต่อผล (number of seed / fruit - S) 
แลว้ค านวณค่าดชันี RS ตามวิธีของ Wein et al., 1987 ดว้ยสูตร  

 
  Reproductive Success – RS = (Fr/Fl) x (S/O) 

 

(ค่า RS =  1  เม่ือดอกในช่อพฒันาเป็นผลแก่ทั้งหมดและออวูลทั้งหมดในดอกพฒันาเป็นเมลด็ท่ีสมบูรณ์)  

3.   การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
ศึกษาและสังเกตดอกท่ีเก็บตามขอ้ 1 และขอ้ 2   ดว้ยกลอ้งสองตาแบบก าลงัขยายสูง (stereo 

microscope) และส่วนหน่ึงดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscope 

– SEM) ท่ี ฝ่ายเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์กลาง  สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ โดยแช่ตวัอยา่งระยะต่าง ๆ ในน ้ายาฆ่าและคงสภาพเซล (Formalin - 

Acetic acid – Alcohol, FAA 50% alcohol) (Johansen, 1940) และใน 2.5% glutaraldehyde 
4.   การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

รายงานผลการวดัดอก ส่วนประกอบของดอก ช่อดอก เป็นค่าเฉล่ีย (means) และค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard error-SE) ส าหรับค่าจ านวนดอกต่อช่อ และขนาดดอก หาความแตกต่าง
ระหวา่งตน้ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance-ANOVA)  และค่าเปอร์เซ็นตก์ารติดผล
มีการแปลงรูปเป็นค่า arc-sine ก่อนวิเคราะห์ดว้ย ANOVA 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. ชีววิทยาดอก (Floral biology) 
1.1 ชีพลักษณ์การออกดอก (Flowering phenology) 
จากการเก็บขอ้มูลการออกดอกผล จ านวน 12 ตน้จาก 3 แหลง่ (มอสิงโต, ศูนยฝึ์กอบรมการป่าไมเ้ขาใหญ่ 

และน ้าตกผากลว้ยไม)้ พบว่า กฤษณาเร่ิมออกดอกตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคมและทยอยบานไปถึงเดือนพฤษภาคม 
ดอกก าเนิดจากตายอด (terminal bud) และตาตามง่าม (axillary buds) พร้อม ๆ กบัการผลิใบใหม่ โดยจากตา
ดอก (ขนาด 2 มม.) พฒันาเป็นช่อดอก ถึงระยะดอกพฒันาเตม็ท่ีและบานใชเ้วลาประมาณ 3 สัปดาห์ ช่อดอก
เป็นแบบซ่ีร่ม (umbel) ซ่ึงกา้นดอกยอ่ยมีขนาดต่างกนัเลก็นอ้ย  

ในแต่ละช่อดอกท่ีเจริญเตม็ท่ี ส่วนใหญ่ดอกไม่บานทุกวนั การบานของดอกเร่ิมจากขอบนอกสู่กลาง
ช่อดอกโดยทยอยบานคร้ังละ 1 ดอกและ ดอกท่ีไม่ไดรั้บการผสมเกสร (lack of pollination) หรือผสมไม่ติด 
(incompatibility) จะร่วงภายใน 5 วนั จ านวนดอกยอ่ยต่อช่อ มีตั้งแต่ช่อดอกมีดอกยอ่ย (floret) เดียวจนถึง 17 
ดอกยอ่ย/ช่อ แต่ส่วนใหญ่มีจ านวน 4 –7  ดอกยอ่ย/ช่อ หรือมีค่าเฉล่ีย 7 ดอกยอ่ย/ช่อ แต่ละตน้มีความแปรผนั
และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (F = 78.217, df = 2, P< 0.001) คือ ตน้ท่ี 1, ตน้ท่ี 2 และ ตน้ท่ี 3 
เป็น 8, 7 และ 4 ดอกยอ่ย/ช่อ ตามล าดบั (Table 1) 

Table 1  Average number of florets/inflorescence of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte based 

on 300 inflorescences of the three trees.  

 

Tree no.     Number of      Ranging         SE       Number of inflorescences  

                     florets /inflorescence       observed 

  

     T1         8.15      1-17    0.30       100 

     T2         7.16      3-13    0.22       100 

     T3         4.36      2-6    0.08       100 

     Avg. /Total        6.56      1-17    0.60       300 

 

1.2 สัณฐานวิทยาดอกย่อย (Floral morphology) 
กฤษณาเป็นพืชสมบูรณ์เพศ (polygamo-monoecious plant) และในแต่ละดอกยอ่ยเป็น ดอกสมบูรณ์

เพศ (perfect flower) สมมาตรของดอกเป็นแบบ ดอกสมมาตรตามรัศมี (regular flower) ลกัษณะแบบทรง
กลม (cyclic) 

ขนาดดอกทั้งกวา้งและยาวของทั้ง 3 ตน้ มีความแปรผนั (กวา้ง 10.2–13.8 มม. ยาว 4.2–5.8 มม.) 
และแตกต่างกนัทางอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (F = 458.881, df = 2, P < 0.01; F = 332.741, df = 2, P < 
0.01, ตามล าดบั) โดยความกวา้งและยาวเฉล่ียคือ 12.1 มม. ± 0.12 และ 4.9 มม. ± 0.05 ตามล าดบั (n=234) 
กา้นดอก (peduncle) ยาว 8-10 มม. ไม่มีฐานรองดอก  
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ดอกยอ่ยประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั 4 ส่วน คือ วงกลีบเล้ียง (calyx) วงกลีบดอก   (corolla)        
วงเกสรเพศผู ้(androecium) และวงเกสรเพศเมีย (gynoecium) (Figure 1 and Figure 2)  

 

 
Figgure 1  Top view (A) and side view (B) of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte floret.  

 
Figure 2  Diagram of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte floret showing four main parts, stamen, 

pistil, corolla-tube and calyx- tube.  

1.2.1   วงกลีบเล้ียงสีเขียวอ่อนเช่ือมติดกนัยาวเป็นหลอด (gamopetalous) รูปร่างเป็นรูปถว้ย (cup-

shaped) สีเขียวปลายกลีบแยกเป็น 5 กลีบ รูปร่างกลีบเป็นรูปไข่ (ovate) ขอบกลีบเรียบ (smooth) ปลายกลีบ 
มนถึงกลม (obtuse to rounded) มีส่ิงปกคลุมดา้นนอกเป็นขนสั้นค่อนขา้งหยกั (villose) แบบใยไหม เม่ือ
ดอกบานเตม็ท่ีปลายกลีบเล้ียงแผอ่อกตามแนวระนาบ ปลายกลีบโคง้ลงเลก็นอ้ย ความกวา้งเฉล่ีย 12 มม. จาก
การตรวจนบัจ านวน พบวา่ ส่วนมากมีจ านวน 5 กลีบ (96.57%) แต่บางคร้ังพบวา่มี 4 (2.64%), 6 (0.64%) 
หรือ 7 (0.14%) กลีบปะปนอยูบ่า้ง (Table 2) 

 
 

B A 

Corolla-tube หลอดวงกลบีดอก 
calyx-tube หลอดวงกลีบเลีย้ง 
pedicel กา้นดอกย่อย 
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Table 2  Number of calyx-tubes lobes of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte of four sampled 

trees at Khaoyai National Park. 

 

     Tree no.          4 lobes          5 lobes          6 lobes          7 lobes         Number of flowers observed 

 

         T1          1     99      100 

         T2        16   482  1        1   500 

         T3        17   580  3    600 

         T4          3   191  5        1   200 

       Total        37  1352  9        2            1400 

         %        2.64            96.57           0.64             0.14              100 

 

 
1.2.2   วงกลีบดอกสีเหลืองปนเขียวเช่ือมติดกนัยาวเป็นหลอด (gamopetalous)โดยส่วนใหญ่เช่ือม

ติดกบัหลอดวงกลีบเล้ียง ตั้งแต่ส่วนโคนดอกจนถึงปลายกลีบ รูปร่างเป็นรูปโดม (dome-shaped) มีส่ิงปก
คลุมดา้นนอกเป็นขนสั้นค่อนขา้งหยกั (villose) แบบใยไหม ปลายเป็น 10 แฉก (lobe) สีครีม แต่ละแฉกยาว 
1.5 มม. เรียงตวัสลบักบัวงเกสรเพศผูดู้คลา้ยเป็นเกลด็ (scale) บริเวณโคนแฉกของหลอดวงกลีบดอก จ านวน 
10 เกลด็ คืออยูบ่นหลอดกลีบดอกละ 2 เกลด็ ติดอยูบ่นรอยแยกของหลอดวงกลีบดอก แต่จากการศึกษาดว้ย
กลอ้งจุลทรรศน์พบวา่ เกลด็ดงักล่าว คือปลายกลีบดอก (corolla tip) ซ่ึงประกอบดว้ยกระจุกขนหนานุ่มเป็น
มนัเงาคลา้ยไหมแบบ villose (แบบเดียวกบัท่ีปกคลุมวงหลอดกลีบดอกอยูค่ือขนหยกัแต่ยาวกว่า) ยาว 1.5-2 มม. 
(Figure 3A,3B)  
ท าใหร้ายงานบางฉบบักล่าววา่ ไม่มีกลีบดอก (ดีพร้อม 2537, ไซมอน 2543, ทองพูล 2545) หรือกลีบดอกสั้น 
(1-1.5 มม.) (ปรัชญา 2549; Peterson, 1997)  
 

 
Fig. 3  Photograph of close-up of corolla-tube and calyx-tube of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte 

           floret showing attachment of anther (A) and Scanning electron micrographs (SEM) showing    

           villous hairs at corolla-tube tip (B). 

 

anther attached to  

corolla-tube wall 

corolla-tube calyx-tube A 

corolla-tube tip 

showing dense villous 

hair 

B 

A 
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1.2.3   วงเกสรเพศผู ้ประกอบดว้ยเกสรเพศผู ้(stamen) มี 10 อบัเรณู (anther) แต่ละอบัเรณูยาว 1.5 มม. 
รูปร่างขอบขนาน สีเหลือง หันรอยแตกเขา้ดา้นใน (introse) ประกอบดว้ย 2 พู (microsporangia) ซ่ึงแต่ละพ ู
ประกอบดว้ย 1 ห้อง (chamber) (Figure 4) แต่ละอบัเรณูมีเรณู 1,937 เรณู หรือประมาณ 18,956 ต่อดอก  
กา้นอบัเรณูยาวเท่ากนั (homofilamentous stamen) ยาว 0.5 มม. ติดอยูบ่นผนงัดา้นในของหลอดกลีบดอก 
(epipetalous stamen) (Fig. 3A, 3B) โดยอยูบ่นหลอดกลีบดอกๆ ละ 2 อนั และซุกอยูร่ะหวา่งกระจุกขนของ
กลีบดอก (antisepalous anther)ในต าแหน่งบริเวณกลางและรอยแยกของหลอดกลีบดอกแต่ละแฉก (Figure 

5A, 5B) กา้นชูติดอบัเรณูท่ีปลายดา้นหน่ึงของอบัเรณู (basifixed) เม่ือดอกบานจะเห็นอบัเรณูโผล่พน้กลีบ
ดอกเลก็นอ้ย เรณูเป็นรูปทรงกลม (spherical) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20-25 ไมครอน ซ่ึงจดัว่าเป็นเรณูขนาดเลก็ 
(อา้งตามลาวลัย,์ 2534) และลกัษณะผิวชั้นนอกขอบเรณู (exine) เป็นแบบ gemmate (Figure 7D) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4  Scanning electron micrographs (SEM) of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte anthers 

showing two lobes, each bearing one chamber. A) at 4 h before flower opening. B) at the 

time of flower opening. C) 48 h after flower opening.  

 
 
 
 
 
 

 

Figure 5  Top view of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte floret (A) and expanded calyx-tubes 

showing arrangement of antipetalous anther (B). 
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1.2.4   วงเกสรเพศเมีย ประกอบดว้ยเกสรเพศเมีย (pistil) ยาว 4 มม. ประกอบดว้ยรังไข่ (ovary) กา้น
เกสรเพศเมีย (style) และยอดเกสรเพศเมีย (stigma) (Figure 6) ต าแหน่งรังไข่เป็นแบบ epigynous flower คือ
ส่วนของรังไข่อยูเ่หนือวงกลีบ (superior ovary) และเกสรเพศผูอ้ยูเ่หนือรังไข่ รังไข่ลกัษณะค่อนขา้งเป็นทรง
กลมคลา้ยแจกนัสั้นสีเขียวอ่อน มีขนสั้นค่อนขา้งหยกั (villose) ปกคลุม เส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีเป็นดา้นกวา้ง
ประมาณ 3 มม. และความยาว (ดา้นแคบ) ประมาณ 2 มม. กา้นเกสรเพศเมียสั้นมาก (< 1 มม.) เช่ือมต่อเน่ือง
กบัยอดเกสรเพศเมีย (style continuous) ยอดเกสรเพศเมีย มีรูปร่างเป็นกระจุกกลม (capitate) ยาว 0.7 มม. มี
ผิวขรุขระเป็นตุ่มกลมแบบ papillae (Figure 7A,7B) รังไข่มี 2 ช่อง locule แต่ละช่องบรรจุไข่อ่อน (ovule)  1 ใบ 
ยาว 1 มม. ติดท่ีแกนกลาง (axile placentation) (Figure 6B) 

1.3  ช่วงเวลาการผสมเกสร (Pollination period) 
ดอกกฤษณาเร่ิมบานตั้งแต่เวลา 16.30 น ถึงเวลา 18.30 น แต่ส่วนมากบานเตม็ท่ี เวลา 18.00 น. ดอก

ทยอยบานทีละกลีบ โดยใชเ้วลาท่ีดอกบานตั้งแต่กลีบแรกถึงกลีบสุดทา้ยประมาณ 20 นาที เกสรต่างเพศใน
ดอกเดียวกนัแก่ไม่พร้อมกนั (dichogamy) เป็นแบบ protandry คือ อบัเรณูแตก (anther dehiscence) ก่อนท่ี
ยอดเกสรเพศเมียจะพร้อมรับเรณู  อบัเรณูเร่ิมแตกเวลา 13.00 น หรือกล่าวไดว้า่อบัเรณูแตกก่อนความพร้อม
ผสมของเกสรเพศเมียไม่เกิน 4 ชม. อบัเรณูแตกตามยาว (longitudinal) ตามรอยช่องเปิด (stromium) รูปร่าง
และลกัษณะของยอดเกสรเพศเมียเอ้ืออ านวยใหเ้รณูติดไดม้ากและง่าย เน่ืองจากยอดเกสรมีรูปร่างเป็นกระจุก
มีพื้นท่ีผิวทั้งดา้นบนและดา้นขา้งมาก ท าใหเ้รณูมีโอกาสตกลงบนผิวไดม้าก และลกัษณะผิวขรุขระช่วยให้
เรณูติดบนยอดเกสรได้ง่ายแลว้ นอกจากน้ีขณะดอกบานมีสารเหนียว (stigmatic fluid) เยิ้มออกมา 
(Figure 7C,7D) เอ้ืออ านวยใหเ้รณูติดไดม้ัน่คงขึ้น เรณูท่ีตกลงบนยอดเกสรน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
แต่อยา่งใด เรณูงอกหลอดเรณูภายใน 3 ชม. หลงัดอกบาน โดยหลอดเรณูงอกลงไประหวา่งช่องวา่ง papillae 

(Figure 7C) จากการสังเกตยอดเกสรเพศเมีย พบวา่ ช่วงท่ียอดเกสรเพศเมียพร้อมรับเรณู (receptive period) 
ค่อนขา้งนาน คือ ตั้งแต่ดอกเร่ิมบานถึงหลงัดอกบานอยา่งนอ้ย 12 ชม. แต่ไม่เกิน 48 ชม. หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงวา่ ดอกพร้อมรับเรณูตั้งแต่เร่ิมบานในตอนเยน็จนถึงเชา้วนัรุ่งขึ้น แต่ไม่เกิน 18.00 น ของวนัถดัไป  
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Figure 6  Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte pistil. A) showing ovary covered with villous hairs ,  

               B) Longitudinal section showing axile placentation (arrow) at the day of pollination,  

  C) Top-view of the stigma at the day of pollination, D) Three days after flower opening.   
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Figure7   Scanning electron micrographs (SEM) of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte stigmas at 3 

hafter flower opening. A) Top view. B) Side view showing stigma capitate. C) Stigma 

papillae with pollen, germinated pollen, and some exudates. D) Closed-up of pollen and 

exudates in C. E) Exine of pollen. 
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1.4  ค่าสัดส่วนของจ านวนเรณูต่อออวูลและระดับการผสมข้าม (the P:O ratio and outcrossing level) 
 จากการตรวจนบัจ านวนเรณูต่ออบัเรณูของตน้กฤษณาจ านวน 2 ตน้ พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 1,937.1  ± 
16.34 โดยตน้ท่ี 1 มีจ านวนเรณูต่ออบัเรณูอยูใ่นช่วง 1,626 – 2,371 (เฉล่ีย 1,895 ± 25.61) และ ตน้ท่ี 3 มี
จ านวนเรณูต่ออบัเรณูอยูใ่นช่วง 1,728 – 2,309 (เฉล่ีย 1,978 ± 18.61) และจ านวนเรณูต่อดอกของตน้กฤษณา
จ านวน 2 ตน้ พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 19,371  ± 147.12 โดยตน้ท่ี 1 มีจ านวนเรณูต่อดอกอยูใ่นช่วง 18,038 – 19,808 
(เฉล่ีย 18,956 ± 170.46) และ ตน้ท่ี 3 มีจ านวนเรณูต่ออบัเรณูอยูใ่นช่วง 18,732 – 20,462 (เฉล่ีย 19,786 ± 
155.11) (Table 3) ทั้งน้ีจ านวนเรณูต่ออบัเรณูของกฤษณาใกลเ้คียงกบัไมส้ัก ซ่ึงมีจ านวน 2,100 เรณูต่ออบั
เรณู (Tangmitcharoen and Owens, 1997)  ส าหรับจ านวนออวูลต่อดอก ของทั้ง 2 ตน้คือเฉล่ีย 2.0 หรือดอก
ทุกดอกท่ีตรวจนบั (200 ดอก) มีจ านวนออวูลเท่ากบั 2   

ค่าสัดส่วนของจ านวนเรณูต่อออวูล (P/O ratio) ของตน้ท่ี 1 และตน้ท่ี 3 คือ 9,478 และ 9,893 
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียเป็น 9,685.5 ± 29.34  (Table 4) ส าหรับค่าสัดส่วนของจ านวนเรณูต่อออวูลในดอกท่ี
พืชสร้างขึ้น ส่อใหเ้ห็นถึงระบบการผสมพนัธุ์ของพืช (Cruden, 1977) ค่า P/O ratio ท่ีพบในกฤษณาน้ีจดัวา่มี
ค่าสูง ซ่ึงเม่ือน ามาจดัชั้นตามเกณฑก์ารประเมินระดบัการผสมขา้มของ Cruden (1977) แลว้ ปรากฏวา่  
กฤษณาจดัวา่มีระดบัการผสมขา้มสูง ท่ีเรียกวา่ obligate xenogamy ถือวา่เป็นระดบัการผสมขา้มสูงสุด หรือ
กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ กฤษณาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผสมขา้มในการสืบต่อพนัธุ์ตามธรรมชาติ  
ทั้งน้ีลกัษณะ obligate outcrossing ท่ีพบในกฤษณาน้ีเหมือนกบัท่ีมีรายงานก่อนหนา้น้ีของไมใ้นสกุล 
Aquilaria (Soehartono and Newton, 2001) และในไมส้กั (Tangmitcharoen and Owens, 1997) อยา่งไรก็
ตาม ค่า P/O ratio น้ียงัไม่สามารถช้ีชดัถึงระบบสืบต่อพนัธุ์ของกฤษณาได ้คือเป็นสามารถใชเ้พียงตวัช้ีแบบ
กวา้ง ๆ  เท่านั้น แต่การจะระบุระบบสืบต่อพนัธุ์โดยละเอียด จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น 
กลไกการถ่ายเรณู, ดชันี self-incompatibility เป็นตน้  

Table 3  Number of pollen grains per floret from each of two trees. 

Tree 

No. 

number of  pollens/floret 
Avg. SE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 18,956 18,372 19,384 18,038 19,494 19,210 19,808 18,566 18,870 18,862 18,956 17,046 

3 19,696 20,174 19,880 20,200 19,348 19,830 20,462 19,590 18,732 19,948 19,786 15,511 

Avg.           19,371 16,278 

 
 
 
 
 



 14 

Table 4  The pollen-ovule ratio of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte. 

Tree no. number of pollens/floret number of ovule/floret P/O ratio 

       1   18,956    2       9,478 

       3   19,786    2       9,893 

    Avg.  ±SE       19,371 ± 58.69            2 ± 0           9,685.5 ± 29.34 

 

2.  การติดผลอ่อนและความส าเร็จของการสืบพนัธุ์ (Initial fruit set and Reproductive success) 
 2.1  การติดผลอ่อนจากการผสมเองตามธรรมชาติ (Initial fruit set from opened pollination) 

จากการศึกษาในปี 2549 พบวา่ อตัราการติดผลของทั้ง 3 ตน้ อยูใ่นเกณฑต์ ่าและไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (F = 2.546, df = 2, P = 0.082) คือเฉล่ีย 2.23% โดยตน้ท่ี 3 ติดผลมากท่ีสุด (3.78%) รองลงมาคือตน้ท่ี 
1 (0.81%) และตน้ท่ี 2 ติดผลนอ้ยท่ีสุด (0.81%) (Table 5) 
Table 5  Initial fruit set (1 wk after flowering) of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte in year  

   2006.  

Tree no. % fruit set              SE              number of                number of               number of 

         inflorescences                 florets                      fruits                                                                       

    T1       2.09                   0.07                    40                            344                             7 

    T2                       0.81                   0.04                    50                            471                             4 
    T3                       3.78                   1.32                    50                            236                           10 

    Avg.                    2.23                   0.55                   140                         1,051                          21 

 

2.2  ความส าเร็จการสืบต่อพันธ์ุ (Reproductive success-RS) 
ค่า RS ของกฤษณาซ่ึงจดัวา่ต ่าน้ี มีค่าใกลเ้คียงกบัพลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.056 (ประเสริฐ และ จินตนา 2545) แต่สูงกวา่สัก (Tangmitcharoen and Owens 1997) ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ีย 0.011 ขณะท่ีพวงพรรณ และคณะ (2549) รายงานค่า RS ของมะขามป้อม (Phyllanthus emblica) วา่
มีค่าเฉล่ีย มากกวา่ไมช้นิดอ่ืนคือ 0.39  

ค่า RS ของกฤษณามีค่าผนัแปรระวา่ง 0.03 – 0.059 โดยมีค่าเฉล่ีย 0.05 (Table 6) โดยค่าอตัราส่วน
ระหวา่งจ านวนผลและดอกต่อช่อดอก (fr/fl) มีค่าต ่ากวา่ (เฉล่ีย 0.05) ค่าสัดส่วนจ านวนเมลด็ต่อผลและ
จ านวนออวูลต่อดอก (s/o) (เฉล่ีย 0.93) หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ มีดอกจ านวนนอ้ยท่ีเจริญพฒันาไปเป็นผล  
แต่ออวูลส่วนใหญ่สามารถพฒันาเป็นเมลด็ท่ีสมบูรณ์ ปรากฏการณ์น้ี บ่งช้ีวา่ การร่วงหล่นของผล (fruit 

abortion) เกิดขึ้นในอตัราสูงกวา่การชะงกัการเจริญเติบโตของเมลด็ (seed abortion) 
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Table 6  Reproductive success of three trees of Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte in year 2007.  

Tree 

no. 

number of 

florets/inflo. 

number of 

fruits/inflo. 
Fr/Fl 

number of 

ovules/floret 

number of  

seeds/fruit 
S/O RS 

(FL) (Fr) (o) (S) 

     1          6.44         0.35  0.054  2         1.95   0.98     0.053 
     3          5.28         0.34  0.064  2         1.83   0.92     0.059 
     4          7.07         0.25  0.035  2         1.82   0.91     0.032 
  Avg.           6.26         0.31  0.05           2.00                 1.87             0.93         0.05 
   SE         0.091        0.006  0.001          0.000        0.007 0.004     0.001 

    N          600         600             300          600 
  

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

1.  กฤษณาเร่ิมออกดอกตั้งแต่ตน้เดือนมีนาคมและทยอยบานไปถึงเดือนพฤษภาคม จากดอกยอ่ย 
พฒันาเป็นช่อดอก ถึงระยะดอกยอ่ยพฒันาเตม็ท่ีและบานใชเ้วลาประมาณ 3 สัปดาห์ ดอกท่ีไม่ไดรั้บการผสม
เกสรหรือผสมไม่ติด จะร่วงภายใน 5 วนั จ านวนดอกย่อยต่อช่อ มีค่าเฉล่ีย 7 ดอกยอ่ย/ช่อ 

2.  กฤษณา เป็นพืชท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศ ประกอบดว้ย หลอดวงกลีบเล้ียง หลอดวงกลีบดอก  วง
เกสรเพศผู ้และวงเกสรเพศเมีย  วงกลีบเล้ียงเช่ือมติดกนัยาวเป็นหลอดเป็นรูปถว้ย วงกลีบดอกเช่ือมติดกนั
ยาวเป็นหลอด เกสรเพศผูมี้ 10 อบัเรณู เรณูมีขนาดเลก็ (20-25 ไมครอน)  ยอดเกสรเพศเมียมีรูปร่างเป็น
กระจุกกลมกา้นเกสรเพศเมียสั้นมาก เช่ือมต่อเน่ืองกบัยอดเกสรเพศเมีย ผิวขรุขระแบบ papillae รังไข่แบบ
เหนือวงกลีบ ประกอบดว้ยช่องวา่ง จ านวน 2 ช่อง แต่ละช่องบรรจุ 1 ออวูล  

 3.  ดอกกฤษณาเร่ิมบานตั้งแต่เวลา 16.30 น ถึงเวลา 18.30 น แต่ส่วนมากบานเตม็ท่ี เวลา 18.00 น 
เกสรต่างเพศในดอกเดียวกนัแก่ไม่พร้อมกนั แบบ protandry  ช่วงท่ียอดเกสรเพศเมียพร้อมรับเรณูนาน คือ 
ตั้งแต่ดอกเร่ิมบานถึงหลงัดอกบานอยา่งนอ้ย 12 ชม. แต่ไม่เกิน 48 ชม. หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ ดอกพร้อมรับ
เรณูตั้งแต่เร่ิมบานในตอนเยน็จนถึงเชา้วนัรุ่งขึ้น แต่ไม่เกิน 18.00 น ของวนัถดัไป  

4. จ านวนเรณูต่ออบัเรณูของกฤษณาคือ 1,937 และจ านวนเรณูต่อดอกคือ 18,956  ค่าสัดส่วนของ
จ านวนเรณูต่อออวูล (P/O ratio) คือ 9,685.5 ซ่ึงจดัวา่มีระดบัการผสมขา้มสูง ท่ีเรียกวา่ obligate xenogamy  
หรือกล่าวไดว้า่ กฤษณาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการผสมขา้มในการสืบต่อพนัธุ์ตามธรรมชาติ  

5.  อตัราการติดผลตามธรรมชาติของตน้ท่ีศึกษาจ านวน 3 ตน้อยูใ่นเกณฑต์ ่า (2.23%) ส าหรับค่า RS 
ของกฤษณามีค่าต ่าคือ เฉล่ีย 0.05 โดยดอกจ านวนนอ้ยท่ีสามารถเจริญพฒันาไปเป็นผล แต่ออวูลส่วนใหญ่
สามารถพฒันาเป็นเมลด็ท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงบ่งช้ีวา่ การร่วงหล่นของผลเกิดขึ้นในอตัราสูงกว่าการชะงกัการ
เจริญเติบโตของเมลด็      
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