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ชวีวทิยาของดอกและการตดิผลของสัก
FLORAL BIOLOGY AND FRUIT SET OF TECTONA GRANDIS Linn.F.

สุวรรณ  ตั้งมติรเจรญิ (Suwan  Tangmitcharoen)1 -
______________________________________________________

ชวีวทิยาการสบืพันธุของสัก
สักมดีอกแบบสมบูรณเพศ (Hermaphroditic) คอืมเีกสรเพศผูและเกสรเพศเมยีอยูในดอก

เดยีวกัน ในสภาพธรรมชาตกิารผสมเกสรของดอกสักในตนเดยีวกันเกดิไดยาก สวนใหญเปนการผสมขามตน
(สมเพิม่, 2511) กลาวอกีนัยหนึ่งวา สักเปนพชืแบบผสมขามตน (Outcrossing species) ซึ่งตอมา
Tangmitcharoen and Owens (1997a) รายงานวา สักเปนพชืประเภทที่ตองการการผสมขามในการสบื
ตอพันธุตามธรรมชาตใินระดับสูงที่เรยีกวา Obligate xenogamy โดยพจิารณาจากคาสัดสวน pollen-
ovule ratio ที่มคีาสูง (P/O = 3,253) และยังพบวา สักมีกลไกในการปองกันการผสมในตัวเองภายหลัง
การถายเรณูไปแลวที่เรยีกวา Late-acting gametophytic โดยหลอดเรณูที่เกดิจากการผสมในตัวเอง
สามารถเจรญิงอกเขาไปในกานเกสรเพศเมยี (Style) แตจะหยุดการเตบิโตที่บรเิวณรังไข (Ovary)
สอดคลองกับ Tangmitcharoen and Owens (1997b) ที่พบวา สักจากการผสมในตัวเอง
(Self-pollination) ผสมในสภาพธรรมชาต ิ(Open-pollination) และผสมขามตน (Cross-pollination) คอื
รอยละ 2.49, 6.54 และ 14.54 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพจิารณาคาดัชนีช้ีวัดการปองกันการผสมในตัวเอง
(Index to measure self-incompatibility- ISI) ที่คํานวณจากคาเปอรเซ็นตการตดิผลจากการผสมใน
ตัวเองหารดวยคาเปอรเซ็นตการตดิผลจากการผสมขาม ไดคา 0.17 บงช้ีวาสักมกีลไกการปองกันการ
ผสมในตัวเองสูง (Mostly self-incompatibility) อธบิายไดวา ดอกจากการผสมในตัวเองสวนมากจะรวง
หลน สวนนอยเทานัน้ที่จะสามารถพัฒนาเปนผลได

เรณูสักเปนแบบเหนยีว (Sticky pollen) รูปรางยาวเรยีว (แตจะเปลี่ยนเปนทรงกลมเมื่อไดสัมผัส
กับสารเหนยีวที่เรยีกวา Secretory substances จากยอดเกสรเพศเมยี) ไมมปีกเหมอืนพวกไมสน (Pinus
spp.) สิ่งเหลานี้บงช้ีวา พาหะสําคัญที่ชวยในการถายเรณูไมใชลม แตคอืแมลง (Bryndum and
Hedegart, 1969; Egenti, 1974; Tangmitcharoen and Owens, 1997a) เนื่องจากตองอาศัยสัตวเปน
พาหะในการเคลื่อนที่ของเรณูในระยะไกลๆ กอใหเกดิการเคลื่อนที่จากตนหนึ่งไปอกีตนหนึ่ง

ดอกสักเปนแบบสมมาตร (Actinomorphic) มเีสนผานศูนยกลาง 6.3 มลิลเิมตร ประกอบดวย 6
กลบีดอก สวนลางของกลบีดอกตดิกัน ซึ่งมเีกสรเพศผู (Stamens) ตดิอยู (ภาพที่ 3.1) เกสรเพศผู

1 นกัวชิาการป่าไมชํ้านาญการพเิศษ  สํานักวจิัยและพัฒนาการปาไม E-mail : suwan@forest.go.th,
suwan@hotmail.com
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ประกอบดวย อับเรณู จํานวน 6 อัน แตละอัน ประกอบดวยชองที่เรยีกวา Microsporangia จํานวน 2
ชอง (ภาพที่ 3.2 และ 3.3) สวนเซลลผิวของอับเรณูมสีารเหลวขับออกมา (ภาพที่ 3.4) เกสรเพศเมยี
ยาวประมาณ 6.5 มลิลเิมตร ที่ยอดเกสร (Stigma) แยกเปนสองแฉก แบบ Bifurcate และรังไขมขีนปก
คลุมประกอบดวยไขจํานวน 4 อัน ผิวยอดเกสรเปนแบบเปยก (Wet papillae) ชอดอกประกอบดวยดอก
จํานวนมาก มีดอกบานทุกวันรอยละ 1-3 ของดอกในชอดอก ดอกในแตละชอทยอยบานประมาณ 1-2
เดอืน

การศกึษาชีพลักษณของดอกในวันที่ดอกมภีาวะพรอมรับเรณู พบวา ดอกพรอมรับเรณู
ระหวางเวลา 11.00-13.00 น. (สมคดิ 2516; Tangmitcharoen and Owens, 1997a) ซึ่งสังเกตไดจาก
ลักษณะตางๆ ที่เกดิขึ้นที่ดอกไดแก กลบีดอกบานเต็มที่ ยอดเกสรเพศเมยียดืตรง ยอดเกสรเพศเมยี
เปนเงาวาวและเซลลผิวเตง และหากสังเกตดวยกลองจุลทรรศน จะเห็นวาเรณูที่ติดบนยอดเกสรเกดิ
การดูดสารเยิ้ม (Hydration) จากเซลลผิวของยอดเกสรเพศเมยี จงึเปลี่ยนจากรูปรีเปนทรงกลม
(ตารางที่ 3.1)
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ภาพที่ 3.1 ดอกสักและสวนประกอบของดอกและเกสรเพศผู
ก) เกสรเพศผูจํานวน 6 อัน และยอดเกสรเพศเมยีที่ยดืตรงในชวงวันที่ดอกมภีาวะพรอมรับ

เรณู (A); (B) ดอกหลังภาวะพรอมรับเรณู 1 วัน (เสนสเกล=5 มลิลเิมตร)
ข)-ง) ภาพจากกลองอเิล็คตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscope-SEM)

ของอับเรณูสักที่โตเต็มที่
ข) ดานยาว (Longitudinal view) ของอับเรณูที่เปดอา แสดงถงึสวนเซลลผิว

(Epidermal cell-EP) ที่บวมเตงและสารเหนยีวที่ขับออกมา
ค) ดานตัดขวางของอับเรณูตามที่แสดงในภาพ ข) แสดงใหเห็น 2 Microsporangia

โดยแตละอันมี 2 ชอง
ง) ดานในของอับเรณูที่แตกอา แสดงเรณู (Pollen-P) และสารเหนยีว (*)

(เสนสเกล=0.04 มลิลเิมตร)
จ) SEM ของเซลผิวของยอดเกสรเพศเมยีที่อยูในภาวะพรอมรับเรณู และแสดงรูที่กําลังงอก

หลอดเรณู (Pollen tube-PT) จากกลองอเิล็คตรอนแบบสองกราด

ที่มา: Tangmitcharoen and Owens (1997a)

ก ข ค

ง จ
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ตารางที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงดอกสักจากการศกึษาชีพลักษณในวันที่ดอกมภีาวะพรอมรับเรณู
เวลา สิ่งที่เกดิ/ ปรากฏ
04.00 น. ดอกตูมเปง ยอดเกสรเพศเมยีขดงอ
05.00 น. น้ําหวาน (Nectar) เริ่มปรากฏที่ฐานรองดอก
07.00 น. ดอกเริ่มบาน
08.00 น. อับเรณูเริ่มปร ิแตกตามรอยแยก
11.00 -13.00 น. ภาวะพรอมรับเรณู เห็นไดจาก

- กลบีดอกบานเต็มที่
- ยอดเกสรเพศเมยียดืตรง
- ยอดเกสรเพศเมยีเปนเงาวาวและเซลลผิว

เตง
- เรณูที่ตดิบนยอดเกสร เปลี่ยนเปนทรง

กลมจากการดูดซมึสารเยิ้ม (Hydration)
1500 น. สิ้นสุดระยะพรอมถายเรณู (Post-receptive)

ยอดเกสรเพศเมยีแหงและเหี่ยว
1700 น. อับเรณูเหี่ยว เปลี่ยนรูปราง ไมพบน้ําหวานดอก
1900 น. กลบีดอกเริ่มรวง

ที่มา: ดัดแปลงจาก Tangmitcharoen and Owens (1997a)

ความหลากหลายของแมลงบรเิวณเรอืนยอดของตนสักที่ออกดอก

แมลงบรเิวณเรอืนยอดของตนสักที่ออกดอกมคีวามหลากหลาย (diversity) และชุกชุม
(abundance) สูง โดยมรีายงานจากการศกึษาที่ปาธรรมชาติและสวนปาบรเิวณสวนผลติเมล็ดพันธุไม
ปาแมกา จังหวัดพะเยา วาพบแมลงจํานวน 10,404 ตัว จาก 693 ชนดิ ใน 115 สกุลของ 11 อันดับ ใน
จํานวนแมลงที่จับไดทัง้หมด แมลงที่จัดอยูในอันดับ Lepidoptera มจํีานวนชนดิมากที่สุด (รอยละ 32)
ตามดวยแมลงที่จัดอยูในอันดับ Hymenoptera (รอยละ 29) และชนดิแมลง ทัง้หมดนี้จัดเปนแมลงที่ไม
เกี่ยวของกับการผสมเกสร จํานวน 620 ชนดิ (รอยละ 89.5) และเปนแมลงที่ชวยผสมเกสรจํานวน 73
ชนดิ (รอยละ 10.5) ชนดิแมลงบรเิวณเรอืนยอดตนสักในปาธรรมชาตมิีจํานวนชนิดมากกวาในสวนปา
แตชนดิแมลงที่ชวยผสมเกสรกลับมนีอยกวา

แมลงที่จับไดบรเิวณเรอืนยอดตนสักในปาธรรมชาติและในสวนปามีจํานวน 552 และ 340
ชนดิ โดยมแีมลง 199 ชนดิที่พบทัง้สองสภาพปา คาเฉลี่ยของจํานวนชนดิแมลงตอตนในปาธรรมชาติ
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และในสวนปา คอื 280 และ 150 ตามลําดับ จํานวนแมลงที่จับไดจากเรอืนยอดตนสักในปาธรรมชาติ
และในสวนปาคือ 6,948 และ 3,456 ตัว คาเฉลี่ยความชุกชุมตอตนในปาธรรมชาตแิละในสวนปา คอื
2,136 และ1,152 ตามลําดับ คาดัชนวีเิคราะหความหลากหลายของแมลง (Fisher’s alpha index) จาก
เรอืนยอดตนสักตอตนในปาธรรมชาตแิละในสวนปา คือ 83.75 และ 48.59 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.2)
(Tangmitcharoen et al ., 2006a)

ตารางที่ 3.2 แมลงที่เก็บตัวอยางจากเรอืนยอดของสักในปาธรรมชาต ิ(Wild-W) และในสวนปา
(Plantation-P) และจํานวนชนดิ จํานวนตัวที่จับได และคาดัชนคีวามหลากหลาย Fisher’s alpha index

ตนที่ศกึษา จํานวนชนดิ จํานวนตัวที่จับได จํานวนตน
ที่ศกึษา

Fisher’s alpha
index

ปาธรรมชาติ รวม 552 6,948 3 83.75
เฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

280
15.63

2,316
15.63 2.05

สวนปา รวม 340 3,456 3 48.59
เฉลี่ย
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

150
38.21

1,152
515.43 9.0

ที่มา: ดัดแปลงจาก Tangmitcharoen et al. (2006a)

แมลงเปนพาหะสําคัญในการผสมเกสรสัก

ดังไดกลาวไวในตอนตนวา เรอืนยอดของตนสักพบแมลงเปนจํานวนมาก และ Tangmitcharoen
and Owens (1997a) รายงานวา ดอกสักมอีัตราการถายเรณูสูง คอืพบยอดเกสรเพศเมยีถงึรอยละ 78
มเีรณูตดิอยู ช้ีใหเห็นวาแมลงมบีทบาทสําคัญตอการผสมเกสรของสัก วัฒนชัย และคณะ (2543-
2545) พบวา แมลงชวยผสมเกสรที่ลงตอมดอกสักพบทัง้หมด 59 ชนดิ โดยแมลงที่พบจํานวนมากสุด
9 ชนดิแรกไดแก ชันโรงคอลลนิา (Trigona collina) ชันโรงเทอรมนิาตา (T. terminata) ผีเสื้อหนอนคูน
(Catopsilia pomona pomona) ผ้ึงมิ้ม (Apis florea) ผีเสื้อหนาเข็มสตีาล ( ฺBadamia exclamationis) ผ้ึง
เจาะหลอดไม (Ceratina spp.) ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ (Euploea core godartii) แมลงวันหัวเขยีว
(Chrysomya sp.) และผ้ึงดําเจาะหลอดไม (Braunsapis sp.) คดิเปนรอยละ 21.39, 16.32, 10.56, 5.84,
4.75, 4.36, 4.13, 4.01 และ 3.70 ตามลําดับจากการศกึษาบรเิวณสวนผลิตเมล็ดพันธุไมสักแมกา
จังหวัดพะเยา แมลงสวนใหญลงตอมดอกมากที่สุดในชวงเวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งพองกันกับชวงที่
ยอดเกสรเพศเมยีมคีวามพรอมในการรับเรณู และสอดคลองกับอาหารที่เปนคารโบไฮเดรตพอเหมาะ
คอื คาปรมิาตรน้ําหวานและปรมิาณความเขมขนของน้ําตาลในน้ําหวานของดอกสักจะมคีาความ
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เหมาะสมในชวง 10.30 น. อกีทัง้เปนชวงที่สักใหอาหารที่เปนโปรตนีคอือับเรณูแตกพอดี จงึทําใหแมลง
ลงตอมดอกมากในชวงนี้เพราะไดอาหารทัง้น้ําตาลและโปรตนี (วัฒนชัย และคณะ, 2543-2545)

แมลงสวนใหญกอใหเกดิการถายเรณูไดด ีมจํีานวนเรณูที่เกดิจากการนําพาของแมลงไปบน
ยอดเกสรเพศเมยีเฉลี่ย 4.14 เรณูตอดอก กลุมผ้ึงปา ชันโรงคอลลนิา ชันโรงเทอรมนิาตา ชันโรงลาวิ
เซปส (T. laeviceps) ผ้ึงเจาะรูดนิ (Nomia sp.) และผ้ึงเจาะหลอดไม ชวยใหดอกสักไดรับเรณูเฉลี่ยรอย
ละ 60-75 พวกตอเสอื (Vespa affinis) ชวยการเคลื่อนยายเรณูสูงสุดไดถงึรอยละ 80 สวนผ้ึงมิ้ม
กอใหเกดิการเคลื่อนยายเรณูไดต่ําสุดเพยีงรอยละ 25 และยังพบจํานวนเรณูที่ผ้ึงมิ้มเคลื่อนยายไปตดิ
ยังยอดเกสรเพศเมยีนอยที่สุดเฉลี่ย 0.75 เรณูตอดอก เทานัน้ ตางจากการเคลื่อนยายโดยผ้ึงเจาะรูดิน
ที่นําพาไดดทีี่สุดมลีะอองเรณูพบไดเฉลี่ย 6.67 เรณูตอดอก

ภาพที่ 3.2 ชันโรงคอลลนิาซึ่งเปนแมลงผสมเกสรสําคัญของไมสักบรเิวณสวนผลิตเมล็ดพันธุไมสัก
แมกา จังหวัดพะเยา ก) ลักษณะของชันโรงคอลลนิา ข) เรณทูี่ตดิอยูบนขาของชันโรงถาย
จากกลองอเิล็คตรอนแบบสองกราด

อัตราความเร็วในการลงตอมดอก

แมลงผสมเกสรที่สําคัญใชเวลาในการตอมดอกสัก แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถติิ
(P=0.0001, Chi-square = 138.042, d.f.=10) จากการศกึษาในชวงเวลา 09.00-15.00 น. โดยใชเวลา
อยูในชวง 1.85-14.29 วนิาทตีอดอก โดยผ้ึงเจาะรูดนิ มอีัตราความเร็วการลงตอมดอกสูงสุดหรอืใช
เวลาในการลงตอมดอกนอยที่สุดเพยีง 1.85 วนิาทตีอดอก  รองลงมาเปนผีเสื้อหนอนคูน ผ้ึงโพรง
(Apis cerana) แมลงวันหัวเขยีว และผ้ึงมิ้ม ใชเวลา 3.45, 4.00, 5.56 และ 6.25 วนิาทตีอดอก
ตามลําดับ สวนแมลงที่ใชระยะเวลานานในการลงตอมดอกในแตละครั้ง คอืกลุมผ้ึงปา ไดแก ชันโรง
คอลลนิา ชันโรงเทอรมนิาตา ชันโรงลาวเิซปส และผ้ึงเจาะหลอดไม มคีวามเร็วในการลงตอมดอก 9.1,
10.0, 11.1 และ10.0 วนิาทตีอดอก ตามลําดับ ซึ่งการลงตอมของแมลงในลักษณะเชนนี้ใหทัง้ผลดีและ
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ไมด ีในแงดคีอืเรณูมโีอกาสของชวงเวลาที่จะไดสัมผัสกับยอดเกสรเพศเมยีมากขึ้น สวนในแงไมดคีอื ทํา
ใหดอกสักมโีอกาสเกดิการผสมเขากับตัวเองไดสูง ซึ่งแมลงที่ชวยผสมเกสรที่สําคัญทัง้ 9 ชนดินี้ ใช
ระยะเวลาเฉลี่ยในการลงตอมดอก 6.1 วนิาทตีอดอก วัฒนชัย และคณะ (2543-2545) (ตารางที่ 3.3)

การเคลื่อนยายขณะหาอาหาร

พฤตกิรรมการเคลื่อนยายดอกระหวางการหาอาหารของแมลงที่ชวยผสมเกสร ภายหลังเฝา
สังเกตแตละครัง้ในชวงเวลา 15 นาท ีพบวาสวนใหญมักจะหาอาหารที่ชอดอกเดมิคิดเปนรอยละ 83.44
ของแมลงที่ชวยผสมเกสรทัง้หมด จงึมีแมลงที่เคลื่อนยายดอกไปยังชอดอกอื่นหรอืที่อื่นคดิเปนรอยละ
16.56 เมื่อพจิารณาเปนรายชนดิพบวา ชันโรงคอลลนิา ชันโรงเทอรมนิาตา ชันโรงลาวเิซปส ผ้ึงเจาะ
หลอดไม ผ้ึงมิ้ม ผ้ึงเจาะรูดิน และผ้ึงโพรง มักจะหาอาหารอยูที่ชอดอกเดมิคดิเปนรอยละ 60.5, 81.3,
57.1, 92.2 70.5, 33.3 และ23.1 ตามลําดับ ซึ่งทําใหทราบวาแมลงผสมเกสรในกลุมผ้ึงปาสวนใหญ
กลับมาหาอาหารที่ดอกเดมิซ้ําอกี อยูในชวงเฉลี่ยรอยละ 57.1-92.2 ยกเวนผ้ึงโพรง และ ผ้ึงเจาะรูดิน
ที่มกีารเคลื่อนยายหาอาหารไปยังดอกอื่นมากกวาจะกลับมาหาอาหารที่ดอกเดมิ โดยกลับมาหาอาหาร
ที่ดอกเดมิเพยีงรอยละ 23.1 และ33.3 ตามลําดับ เทานั้น สวนผีเสื้อหนอนคูน และแมลงวันหัวเขยีว ใช
เวลาหาอาหารที่ชอดอกเดมินานและบอยครัง้ที่กลับมาหาอาหารที่ดอกเดมิซ้ําอกี ทําใหจากการสังเกต
จงึพบแมลงทั้งสองชนดินี้ทุกครัง้

ตารางที่ 3.3 เวลาในการตอมดอกสักและการเคลื่อนยายขณะหาอาหารของแมลงผสมเกสรที่สําคัญ
บรเิวณสวนผลติเมล็ดพันธุไมสักแมกา จังหวัดพะเยา ที่สังเกตในชวงเวลา 09.00-15.00

น.

ชนดิแมลง อัตราการตอม
(วนิาที/ ดอก)

แมลงที่หาอาหารภายในชอเดมิ
(%)

ผ้ึงเจาะรูดิน 1.8 33.3
ผีเสื้อหนอนคูณ 3.4 100
ผ้ึงโพรง 4.0 23.1
ผ้ึงมิ้ม 6.2 70.5
แมลงวันหัวเขยีว 5.5 100.0
ชันโรงคอลลนิา 9.1 60.5
ชันโรงลาวเิซปส 11.1 57.1
ชันโรงเทอรมนิาตา 10.0 81.3
ผ้ึงเจาะหลอดไม 10.0 92.2
เฉลี่ย / รวม 6.1 61.8
ที่มา: วัฒนชัย และคณะ (2543-2545)
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ทศิทางในการลงตอมดอก

พฤตกิรรมการหาอาหารของแมลงอกีประการหนึ่งที่มีผลตอการถายเรณู คอืทศิทางของแมลง
ที่เขาตอมดอกสัก กลาวคอื แมลงที่เขาตอมดอกโดยบนิจากดานบนลงมาเกาะดอกจะกอใหเกดิการ
ถายเรณูไดดกีวาแมลงที่เขาตอมดอกจากดานขาง เนื่องจากการลงตอมดอกจากดานบนจะทําใหเรณูที่
ตดิอยูที่ลําตัวของแมลงสัมผัสกับยอดเกสรเพศเมยีมากกวา โดยแมลงที่ลงตอมจากดานบนมักเปน
แมลงขนาดใหญกวา (ความยาวทัง้ตัวมากกวา 5 มลิลเิมตร) ไดแก ชันโรงคอลลนิา ผ้ึงโพรง และผ้ึง
เจาะรูดนิ และแมลงขนาดเล็ก ไดแก ชันโรงเทอรมนิาตา ผ้ึงเจาะหลอดไม และผ้ึงมิ้มลงตอมทาง
ดานขางของดอก โดยลงเกาะบนกลบีดอกกอน (Tangmitcharoen et al ., 2006a)

ภาพที่ 3.3 แสดงพฤตกิรรมการหาอาหารของแมลงที่เขาตอมดอกสักโดยผ้ึงชนิดที่ตัวใหญและผ้ึงชนดิ
ที่ตัวเล็ก และโอกาสที่จะเกิดการถายเรณูบนดอกหลังจากการตอม ก) ลงตอมจากบนลง
ลางจะชวยใหเกดิการถายเรณูบนยอดเกสรเพศเมยีมากกวา ข) เขาตอมทางดานขางดอก
โดยแมลงขนาดเล็กอาจไมทําใหเกดิการถายเรณูเพราะเรณูที่ตดิอยูบนลําตัวไมสัมผัสกับ
ยอดเกสร

ที่มา: Tangmitcharoen et al. (2006b)

ก

ข
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บทบาทของแมลงที่เกี่ยวของกับการตดิผล
จากผลการศกึษาที่พบทัง้หมด ช้ีวาการติดผลต่ําในสภาพธรรมชาตขิองไมสักมสีาเหตุสําคัญ

เกี่ยวของกับชนดิแมลงผสมเกสรและพฤตกิรรมในการหาอาหาร แมลงที่มขีนาดใหญ เชน ผ้ึงรูและผ้ึง
โพรงมอีัตราการตอมดอกสูง ขณะที่มอีัตราการตอมดอกภายในชอดอกเดยีวกันต่ําและมักเขาตอมดอก
ทางดานบน พฤตกิรรมเหลานี้เปนประโยชนตอไมสักซึ่งเปนไมที่ตองการการผสมขามเพื่อสบืตอพันธุ
ซึ่ง สุวรรณ และวัฒนชัย (2547) ที่ศกึษาการตดิผลระยะแรก (7 วันภายหลังการถายเรณู) ที่เกดิจาก
แมลงผสมเกสรที่สําคัญบรเิวณสวนผลติเมล็ดพันธุไมสักแมกา จังหวัดพะเยา ก็เปนการยนืยัน
ความสัมพันธดังกลาว คอื แมลงขนาดใหญ เชน ผ้ึงเจาะรดูนิ กอใหเกดิการตดิผลมากที่สุด (เฉลี่ยรอย
ละ 38.52) รองลงมาเปนตอเสอื (เฉลี่ยรอยละ 37.84) สําหรับกลุมผ้ึงปา ซึ่งเปนแมลงขนาดเล็กไดแก
ชันโรงคอลลนิา, ชันโรงลาวิเซบ, ชันโรงเทอรมนิาตา, ผ้ึงรูดนิ, ผ้ึงเจาะหลอดไม, ผ้ึงมิ้ม กอใหเกดิการ
ตดิผลเฉลี่ยรอยละ 29.41, 27.59, 23.64, 23.53, 23.08 และ 22.64 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.4) และ
เมื่อ Tangmitcharoen et al. (2009) ศกึษาเปรยีบเทยีบการตดิผล (4 สัปดาหภายหลังการผสมเกสร)
ของดอกทัง้สิ้น 6,963 ดอก(6 ตน) ระหวางแมลงกับการผสมเกสรดวยการผสมในตัวเอง และผสมขาม
พบวา แมลงผสมเกสรขนาดคอนขางใหญ คอื ผ้ึงเจาะรูดนิ กอใหเกดิการตดิผล (รอยละ 12.69) ใน
กลุมเดยีวกับการผสมขามตน (รอยละ 8.84) ผ้ึงเจาะหลอดไมกอใหเกดิการตดิผล (รอยละ 3.32) ใน
กลุมเดยีวกับการผสมในตัวเอง (ตารางที่ 3.5) ก็เปนการยนืยันบทบาทของแมลงที่เกี่ยวของกับการตดิ
ผลไดอยางชัดเจน

ตารางที่ 3.4 การตดิผลระยะแรก (ภายหลังการผสมเกสร 7 วัน) โดยแมลงผสมเกสรที่สําคัญในสวน
ผลติเมล็ดพันธุสักแมกา จังหวัดพะเยา

ชนดิแมลง
จํานวนดอก

การตดิผล (%)
ดอกที่พัฒนาเปนผล ดอกรวง รวม

ผ้ึงเจาะรูดิน 47 75 122 38.52
ตอเสอื 14 23 37 37.84
ชันโรงคอลลนิา 85 204 289 29.41
ชันโรงลาวเิซปส 8 21 29 27.59
ชันโรงเทอรมนิาตา 13 42 55 23.64
ผ้ึงรูดนิ 8 26 34 23.53
ผ้ึงเจาะหลอดไม 9 30 39 23.08
ผ้ึงมิ้ม 12 41 53 22.64
รวม/เฉลี่ย 196 462 658 29.79

ที่มา: สุวรรณ และวัฒนชัย (2547)
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ตารางที่ 3.5 การตดิผล (ภายหลังการผสมเกสร 4 สัปดาห) ระหวางแมลงผสมเกสรที่สําคัญกับการ
ผสมเกสรดวยการผสมในตัวเอง และผสมขามตนที่บรเิวณสวนผลติเมล็ดพันธุไมสักแม

กา
จังหวัดพะเยา

วธิกีารผสมเกสร การตดิผล (%)
ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

จํานวนดอกที่ผสม

ผสมในตัวเอง 3.32 b 1.04 1,645
ผสมขามตน 8.84 a 1.07 3,169
ผ้ึงเจาะรูดิน 12.69 a 0.83 472
ผ้ึงเจาะหลอดไม 5.04 b 3.38 52
รวม 6,963

ที่มา: Tangmitcharoen et al. (2009)

หมายเหตุ: คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรเดยีวกันแสดงวาไมมคีวามแตกตางทางสถติิ  (P<0.05)
จากการทดสอบโดย Duncan’s multiple range test
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