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บทคัดยอ

กฤษณาเริ่มออกดอกตั้งแตตนเดือนมีนาคมและทยอยบานไปถึงเดือนพฤษภาคม  ระยะดอก
ยอยพัฒนาเปนชอดอกที่พัฒนาเต็มที่ใชเวลา 3 สัปดาห  ดอกที่ไมไดรับการผสมเกสรหรือผสมไมติดจะ
รวงภายใน 5 วัน  ดอกเปนแบบสมบูรณเพศ ประกอบดวย วงกลบีเลี้ยง วงกลีบดอก วงเกสรเพศผู และ
วงเกสรเพศเมีย เรณูเปนรูปทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20-25 ไมครอน มีผนังแบบ gemmate
ยอดเกสรเพศเมียมีรูปรางเปนกระจุกกลม ยาว 0.7 มม. มีผิวขรุขระแบบ papillae ดอกเริ่มบานในชวง
เย็นตั้งแตเวลาประมาณ 16.30 น. ถึงเวลา 18.30 น.  แตสวนใหญบานเต็มที่เวลา 18.00 น. เกสรตาง
เพศในดอกเดียวกันแกไมพรอมกันแบบ protandry คาเฉลี่ยจํานวนเรณูตออับเรณูของไมกฤษณา คือ
1,937 และจํานวนเรณูตอดอก (แตละดอกมี 10 อับเรณู) คือ 18,956 คาสัดสวนของจํานวนเรณูตอ
ออวูล (P/O ratio) คือ 9,685.5 ซึ่งจัดวามีระดับการผสมขามสูงที่เรียกวา obligate xenogamy หรือ
กลาวไดวากฤษณาจําเปนตองไดรับการผสมขามในการสืบตอพันธุตามธรรมชาติ อัตราการติดผลตาม
ธรรมชาตอิยูในเกณฑต่ํา (2.23%) และอัตราการติดผลของผสมเกสรในตัวเอง พบวา ไมมีชอดอกใดติด
ผลเลย คาความสําเร็จการสืบตอพันธุของกฤษณามีคาเฉลี่ยต่ํา คือ เทากับ 0.05 โดยปรากฏการณที่
ดอกจํานวนนอยที่สามารถเจรญิพัฒนาไปเปนผล แตออวูลสวนใหญสามารถพัฒนาเปนเมล็ดที่สมบูรณ
บงช้ีวาการรวงหลนของผลเกดิขึ้นในอัตราสูงกวาการชะงักการเจรญิเตบิโตของเมล็ด
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1. ชีพลักษณการออกดอก (Flowering phenology)
จากการศกึษาการออกดอกผลของกฤษณาที่บรเิวณอุทยานแหงชาตเิขาใหญ จํานวน 12 ตน

จาก 3 แหลง (มอสงิโต ศูนยฝกอบรมการปาไมเขาใหญ และน้ําตกผากลวยไม) พบวา กฤษณาเริ่มออก
ดอกตัง้แตตนเดือนมนีาคม และทยอยบานไปถงึเดอืนพฤษภาคม ดอกกําเนดิจากตายอด (terminal bud)
และตาตามงาม (axillary buds) พรอมๆ กับการผลใิบใหม โดยจากตาดอก (ขนาด 2 มม.) พัฒนาเปน
ชอดอก ถงึระยะดอกพัฒนาเต็มที่และบานใชเวลาประมาณ 3 สัปดาห ชอดอกเปนแบบซี่รม (umbel)
ซึ่งกานดอกยอยมขีนาดตางกันเล็กนอย

ในแตละชอดอกที่เจรญิเต็มที่ สวนใหญดอกไมบานทุกวัน การบานของดอกเริ่มจากเริ่มจากขอบ
นอกสูกลางชอดอกโดยทยอยบานครัง้ละ 1 ดอก และดอกที่ไมไดรับการผสมเกสร (lack of pollination)
หรอืผสมไมตดิ (incompatibility) จะรวงภายใน 5 วัน จํานวนดอกยอยตอชอ มตีัง้แตชอดอกมดีอกยอย
(floret) เดยีวจนถงึ 17 ดอกยอย/ชอ แตสวนใหญมีจํานวน 4–7 ดอกยอย/ชอ หรอืมีคาเฉลี่ย 7 ดอกยอย/
ชอ แตละตนมคีวามแปรผันและแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถติิ (F=78.217, df=2, P<0.001)
คอื ตนที่ 1, ตนที่ 2 และ ตนที่ 3 เปน 8, 7 และ 4 ดอกยอย/ชอ ตามลําดับ (ตารางที่ 2-1)

ตารางที่ 2-1 จํานวนดอกตอชอของกฤษณา จากการศึกษาที่อุทยานแหงชาตเิขาใหญ

ตน
จํานวนดอก

ตอชอ
ชวงจํานวนดอกท่ีศึกษา

(Ranging)
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน
จํานวนดอกท่ีศึกษา

T1 8.15 1-17 0.30 100
T2 7.16 3-13 0.22 100
T3 4.36 2-6 0.08 100

เฉลี่ย/รวม 6.56 1-17 1.12 300

2. สัณฐานวทิยาดอกยอย (Floral morphology)
กฤษณาเปนพชืสมบูรณเพศ (polygamo-monoecious plant) และในแตละดอกยอยเปน ดอก

สมบูรณเพศ (perfect flower) สมมาตรของดอกเปนแบบ ดอกสมมาตรตามรัศมี (regular flower)
ลักษณะแบบทรงกลม (cyclic)

ขนาดดอกทั้งกวางและยาวของทั้ง 3 ตน มคีวามแปรผัน (กวาง 10.2–13.8 มม. ยาว 4.2–5.8 มม.)
และแตกตางกันทางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถติิ (F=458.881, df=2, P<0.01; F=332.741, df=2,
P<0.01, ตามลําดับ) โดยความกวางและยาวเฉลี่ยคอื 12.1 ±0.12 มม.และ 4.9 ±0.05 มม.ตามลําดับ
(n=234) กานดอก (peduncle) ยาว 8-10 มม. ไมมฐีานรองดอก

ดอกยอยประกอบดวยสวนประกอบหลัก 4 สวน คอื หลอดวงกลบีเลี้ยง (calyx-tube) หลอดวง
กลบีดอก (collora-tube) วงเกสรเพศผู (androecium) และวงเกสรเพศเมยี (gynoecium) (ภาพที่ 2-1 และ
2-2)
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ภาพที่ 2-1 ดานบน (A) และดานขาง (B) ของดอกกฤษณา ซึ่งบานระหวาง 16.30-19.00 น.
(สวนมากบานเวลา 18.00 น.)

ภาพที่ 2-2 โครงสรางของดอกกฤษณาซึ่งเปนดอกสมบูรณเพศ ประกอบดวย 4 สวน คอื เกสรเพศผู
เกสรเพศเมยี หลอดกลบีดอกและหลอดกลบีเลี้ยง

2.1 วงกลบีเลี้ยงสเีขยีวออนเช่ือมตดิกันยาวเปนหลอด รูปรางเปนรูปถวย (cup-shaped) สเีขยีว
ปลายกลบีแยกเปน 5 กลบี รูปรางกลบีเปนรูปไข (ovate) ขอบกลบีเรยีบ (smooth) ปลายกลบี มนถงึ
กลม (obtuse to rounded) มสีิ่งปกคลุมดานนอกเปนขนสัน้คอนขางหยัก (villose) แบบใยไหม เมื่อดอก
บานเต็มที่ปลายกลบีเลี้ยงแผออกตามแนวระนาบ ปลายกลบีโคงลงเล็กนอย ความกวางเฉลี่ย 12 มม.
จากการตรวจนับจํานวน พบวา สวนมากมจํีานวน 5 กลบี (96.57%) แตบางครัง้ พบวา มี 4 (2.64%),
6 (0.64%) หรอื 7 (0.14%) กลบีปะปนอยูบาง (ตารางที่ 2-2)
ตารางที่ 2-2 จํานวนกลบีดอกกฤษณา ซึ่งพบวาอาจมตีัง้แต 4–7 กลบี แตสวนมากมี 5 กลบี

ตน 4 กลบี 5 กลบี 6 กลบี 7 กลบี จํานวนดอกท่ีศึกษา
T1 1 99 100
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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 1400

2.2 วงกลบีดอกสเีหลอืงปนเขยีวเช่ือมตดิกันยาวเปนหลอด โดยสวนใหญเช่ือมตดิกับหลอดวง
กลบีเลี้ยง ตัง้แตสวนโคนดอกจนถงึปลายกลบี รูปรางเปนรูปโดม (dome-shaped) มสีิ่งปกคลุมดานนอก
เปนขนสัน้คอนขางหยัก (villose) แบบใยไหม ปลายเปน 10 แฉก (lobe) สคีรมี แตละแฉกยาว 1.5 มม.
เรยีงตัวสลับกับวงเกสรเพศผูดูคลายเปนเกล็ด (scale) ที่โคนแฉกของหลอดวงกลบีดอก จํานวน 10
เกล็ด คอือยูบนหลอดกลบีดอกละ 2 เกล็ด ตดิอยูบนรอยแยกของหลอดวงกลบีดอก แตจากการศกึษา
ดวยกลองจุลทรรศนพบวา เกล็ดดังกลาว คอืปลายกลีบดอก (collora tip) ซึ่งประกอบดวยกระจุกขน
หนานุมเปนมันเงาคลายไหมแบบ villose (แบบเดยีวกับที่ปกคลุมวงหลอดกลบีดอกอยูคอืขนหยักแตยาวกวา)
ยาว 1.5-2 มม. (ภาพที่ 2-3A, B) ทําใหรายงานบางฉบับกลาววา ไมมกีลบีดอก (ดพีรอม, 2537; การด
เนอร, 2543; ทองพูล, 2543) หรอืกลบีดอกสัน้ (1-1.5 มม.) (ปรัชญา, 2549; Peterson, 1997)

ภาพที่ 2-3 ภาพขยายของหลอดกลบีดอกและหลอดกลบีเลี้ยงของดอกกฤษณา ซึ่งแสดงการตดิของ
อับเรณู (A) และภาพจากกลองอเิล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron
Micrographs-SEM มลีักษณะเปนขนอุย (villous) ที่ปลายหลอดกลบีดอก

2.3 วงเกสรเพศผู ประกอบดวยเกสรเพศผู (stamen) มี 10 อับเรณู (anther) แตละอับเรณูยาว
1.5 มม. รูปรางขอบขนาน สีเหลอืง หันรอยแตกเขาดานใน (introse) ประกอบดวย 2 พู (micro sporangia)
ซึ่งแตละพู ประกอบดวย 1 หอง (chamber) (ภาพที่ 2-4) แตละอับเรณูมเีรณู 1,937 เรณู หรอืประมาณ
18,956 ตอดอก กานอับเรณูยาวเทากัน (homofilamentous stamen) ยาว 0.5 มม. ตดิอยูบนผนังดานใน
ของหลอดกลบีดอก (epipetalous stamen) (ภาพที่ 2-3A, B) โดยอยูบนหลอดกลบีดอกๆ ละ 2 อันและ

ขนหนานุมเปน
มันเงาคลายไหม
คือปลายหลอด

กลีบเล้ียง

เกสรเพศผูตดิ
อยูบนผนังดาน

ในกลีบดอก

อับเรณู
BAหลอดกลีบดอก หลอดกลีบเล้ียง
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ซุกอยูระหวางกระจุกขนของกลบีดอก (antisepalous anther)ในตําแหนงบรเิวณกลางและรอยแยกของ
หลอดกลบีดอกแตละแฉก (ภาพที่ 2-5A, B) กานชูตดิอับเรณูที่ปลายดานหนึ่งของอับเรณู (basifixed)
เมื่อดอกบานจะเห็นอับเรณูโผลพนกลบีดอกเลก็นอย เรณูเปนรูปทรงกลม(spherical) ขนาดเสนผาศูนยกลาง
20-25 ไมครอน ซึ่งเมื่อจัดช้ันขนาดของเรณูที่จัดวา เรณูขนาดเล็ก (อางตามลาวัลย, 2534) และ
ลักษณะผนังเรณู (exine) เปนแบบ gemmate (ภาพที่ 2-7D)

ภาพที่ 2-4 ภาพจากกลองอเิล็กตรอนแบบสองกราดของอับเรณูกฤษณา แสดงลักษณะของอับเรณูที่มี
2 พู (แตละพูมี 1 หอง) A) อับเรณูกอนดอกบาน 4 ชม. B) อับเรณูขณะดอกบาน
C) อับเรณู 48 ชม. หลังดอกบาน

ภาพที่ 2-5 A) ภาพขยายมองจากดานบนของดอกกฤษณา B) สวนของหลอดกลีบเลี้ยงที่แผใหเห็น

การเรยีงตัวของอับเรณูแบบ antipetalous

รอยแตกของอับเรณู

A

เรณู

B C

A

หลอดกลีบดอก
อับเรณู

หลอดกลบีเลีย้ง

ยอดเกสรเพศเมีย

B
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2.4 วงเกสรเพศเมยี ประกอบดวยเกสรเพศเมยี (pistil) ยาว 4 มม. ประกอบดวยรังไข (ovary)
กานเกสรเพศเมยี (style) และยอดเกสรเพศเมยี (stigma) ตําแหนงรังไขเปนแบบ flower epigynous คอื
สวนของรังไขอยูเหนอืวงกลีบ (superior ovary) และเกสรเพศผูอยูเหนือรังไข รังไขลักษณะคอนขางเปน
ทรงกลมคลายแจกันสัน้สเีขียวออน มขีนสั้นคอนขางหยัก (villose) ปกคลุม เสนผาศูนยกลางที่เปนดาน
กวางประมาณ 3 มม. และความยาว (ดานแคบ) ประมาณ 2 มม. กานเกสรเพศเมียสัน้มาก (< 1 มม.)
เช่ือมตอเนื่องกับยอดเกสรเพศเมยี (style continuous) (ภาพที่ 2-6) ยอดเกสรเพศเมยี มรีูปรางเปน
กระจุกกลม (capitate) ยาว 0.7 มม. มผิีวขรุขระเปนตุมกลมแบบ papillae (ภาพที่ 2-7A, B) รังไข
ประกอบดวยชองวาง (locule) จํานวน 2 ชอง แตละชองบรรจุ 1 ออวุล ยาว 1 มม. พลาเซนตาตดิที่
แกนกลาง (axile placentation) (ภาพที่ 2-6B)

ภาพที่ 2-6 เกสรเพศเมยีของดอกกฤษณา A) รังไขปกคลุมดวยขนคอนขางหยัก (villous hairs)
B) ภาพตัดดานยาวของดอกที่บาน แสดงพลาเซนตาตดิที่แกนกลาง (ลูกศร)
C) ภาพจากมองดานบนของยอดเกสรเพศเมยีในวันที่ดอกบาน
D) ภาพยอดเกสรเพศเมยี 3 วันหลังดอกบาน

3. ชวงเวลาการผสมเกสร (Pollination period)
ดอกกฤษณาเริ่มบานตัง้แตเวลา 16.30-18.30 น แตสวนมากบานเต็มที่ เวลา 18.00 น. ดอกทยอยบาน
ทลีะกลบี โดยใชเวลาที่ดอกบานตัง้แตกลบีแรกถงึกลบีสุดทายประมาณ 20 นาท ีเกสรตางเพศในดอก
เดยีวกันแกไมพรอมกัน (dichogamy) เปนแบบ protandry คอื อับเรณูแตก (anther dehiscence) กอนที่
ยอดเกสรเพศเมยีจะพรอมรับเรณู อับเรณูเริ่มแตกเวลา 13.00 น หรอืกลาวไดวาอับเรณูแตกกอนความ
พรอมผสมของเกสรเพศเมียไมเกนิ 4 ชม. อับเรณูแตกตามยาว (longitudinal) ตามรอยชองเปด
(stromium) รูปรางและลักษณะของยอดเกสรเพศเมยีเอื้ออํานวยใหเรณูติดไดมากและงาย เนื่องจาก
ยอดเกสรมรีูปรางเปนกระจุกมพีื้นที่ผิวทัง้ดานบนและดานขางมาก ทําใหเรณูมโีอกาสตกลงบนผิวได
มาก และลักษณะผิวขรุขระชวยใหเรณูตดิบนยอดเกสรไดงายแลว

A

C

D

ยอดเกสรเพศเมีย

รังไข

กานเกสรเพศเมีย

B
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ภาพที่ 2-7 ภาพจากกลองอเิล็กตรอนแบบสองกราดของยอดเกสรเพศเมยีภายหลังดอกบาน 3 ช่ัวโมง
A) มองจากดานบน B) มองจาดานลางแสดงรูปรางแบบกระจุกกลม C) ผิวยอดเกสรแบบ
papillae มเีรณูและหลอดเรณูตดิอยู D) ภาพขยายจาก C) แสดงเรณูและสารเยิ้ม exudates
E) เรณูขนาดเล็ก (20-25 ไมครอน) แสดงผิวนอก (exine) ของเรณู

เรณู

หลอดเรณู

ยอดเกสรเพศเมยี

A

C

D

B

E
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นอกจากนี้ขณะดอกบานมสีารเหนยีว (stigmatic fluid) เยิ้มออกมา (ภาพที่ 2-7C, D) เอื้ออํานวยใหเรณู
ตดิไดมั่นคงขึ้น เรณูที่ตกลงบนยอดเกสรนี้ไมมกีารเปลี่ยนแปลงรูปรางแตอยางใด เรณูงอกหลอดเรณู
ภายใน 3 ชม. หลังดอกบาน โดยหลอดเรณูงอกลงไประหวางชองวาง papillae (ภาพที่ 2-7C) จากการ
สังเกตยอดเกสรเพศเมยี พบวา ชวงที่ยอดเกสรเพศเมียพรอมรับเรณู (receptive period) คอนขางนาน
คอื ตัง้แตดอกเริ่มบานถึงหลังดอกบานอยางนอย 12 ชม. แตไมเกนิ 48 ชม. หรอืกลาวอกีนัยหนึ่งวา
ดอกพรอมรับเรณูตัง้แตเริ่มบานในตอนเย็นจนถึงเชาวันรุงขึ้น แตไมเกนิ 18.00 น ของวันถัดไป

4. คาสัดสวนของจํานวนเรณูตอออวุลและระดับการผสมขาม (the P:O ratio and outcrossing level)
จากการตรวจนับจํานวนเรณูตออับเรณูของตนกฤษณาจํานวน 2 ตน พบวา มคีาเฉลี่ย

1,937.1±16.34 โดยตนที่ 1 มจํีานวนเรณูตออับเรณูอยูในชวง 1,626–2,371 (เฉลี่ย 1,895±25.61) และ
ตนที่ 3 มจํีานวนเรณูตออับเรณูอยูในชวง 1,728–2,309 (เฉลี่ย 1,978±18.61) และจํานวนเรณูตอดอก
ของตนกฤษณาจํานวน 2 ตน พบวา มคีาเฉลี่ย 19,371±147.12 โดยตนที่ 1 มจํีานวนเรณูตอดอกอยู
ในชวง 18,038–19,808 (เฉลี่ย 18,956±170.46) และ ตนที่ 3 มจํีานวนเรณูตออับเรณูอยูในชวง
18,732–20,462 (เฉลี่ย 19,786±155.11) (ตารางที่ 2-3) ทัง้นี้จํานวนเรณูตออับเรณูของกฤษณา
ใกลเคยีงกับไมสัก ซึ่งมจํีานวน 2,100 เรณูตออับเรณู (Tangmitcharoen and Owens, 1997a) สําหรับ
จํานวนออวุลตอดอก ของทัง้ 2 ตนคอืเฉลี่ย 2.0 หรอืดอกทุกดอกที่ตรวจนับ (200 ดอก) มจํีานวนออวุล
เทากับ 2

ตารางที่ 2-3 จํานวนเรณูในดอกกฤษณา

ตน
จํานวนเรณูตอดอก

เฉลี่ย
ความคลาด

เคลื่อน
มาตรฐาน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T1 18,956 18,372 19,384 18,038 19,494 19,210 19,808 18,566 18,870 18,862 18,956 17,0.46
T3 19,696 20,174 19,880 20,200 19,348 19,830 20,462 19,590 18,732 19,948 19,786 15,5.11

เฉลี่ย 19,371 14,7.12

คาสัดสวนของจํานวนเรณูตอออวุล (P/O ratio) ของตนที่ 1 และตนที่ 3 คอื 9,478 และ 9,893
ตามลําดับ โดยมคีาเฉลี่ยเปน 9,685.5 ± 29.34 (ตารางที่ 2-4) สําหรับคาสัดสวนของจํานวนเรณูตอ
ออวุลในดอกที่พชืสรางขึ้น สอใหเห็นถงึระบบการผสมพันธุของพชื (Cruden, 1977) คา P/O ratio ที่พบ
ในกฤษณานี้จัดวามคีาสูง ซึ่งเมื่อนํามาจัดช้ันตามเกณฑการประเมนิระดับการผสมขามของ Cruden
(1977) แลว ปรากฏวา กฤษณาจัดวามรีะดับการผสมขามสูง ที่เรยีกวา obligate xenogamy ถอืวาเปน
ระดับการผสมขามสูงสุด หรอืกลาวอกีนัยหนึ่งวา กฤษณาจําเปนตองไดรับการผสมขามในการสบืตอ
พันธุตามธรรมชาติ
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ตารางที่ 2-4 สัดสวนของเรณูตอออวุล (The pollen-ovule ratio) ของกฤษณา

ตน จํานวนเรณูในดอก จํานวนออวูลในดอก
คาสัดสวนของจํานวน

เรณูตอออวูล
T1 18,956 2 9,478
T3 19,786 2 9,893

เฉลี่ย 19,371±58.69 2±0 9,685.5±29.34

ทัง้นี้ลักษณะ obligate outcrossing ที่พบในกฤษณานี้เหมอืนกับที่มรีายงานกอนหนานี้ของไมใน
สกุล Aquilaria (Soehartono and Newton, 2001)และในไมสัก (Tangmitcharoen and Owens, 1997a)
อยางไรก็ตาม คา P/O ratio นี้ยังไมสามารถช้ีชัดถงึระบบสบืตอพันธุของไมกฤษณาได คอืเปนสามารถใช
เพยีงตัวช้ีแบบกวางๆ เทานั้น แตการจะระบุระบบสบืตอพันธุโดยละเอยีด จําเปนตองมกีารศกึษาอื่น ๆ
เพิ่มเตมิอกี เชน กลไกการถายเรณู ดัชนี self-incompatibility เปนตน

5. การตดิผลออนและความสําเร็จของการสบืพันธุ (Initial fruit set and Reproductive success)
5.1 การตดิผลออนจากการผสมเองตามธรรมชาติ (Initial fruit set from opened pollination)

จากการศกึษาในป 2549 พบวา อัตราการติดผลของทัง้ 3 ตน อยูในเกณฑต่ําและไม
แตกตางกันทางสถติิ (F=2.546, df=2, P=0.082) คอืเฉลี่ย 2.23% โดยตนที่ 3 ตดิผลมากที่สุด (3.78%)
รองลงมาคอืตนที่ 1 (0.81%) และตนที่ 2 ตดิผลนอยที่สุด (0.81%) (ตารางที่ 2-5)

ตารางที่ 2-5 การตดิผลระยะแรก (1 สัปดาหหลังดอกบาน) ของกฤษณา

ตน การตดิผล
(%)

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน

จํานวนชอดอกท่ีศึกษา จํานวนดอก จํานวนดอกท่ี
พัฒนาเปนผล

T1 2.09 0.07 40 344 7
T2 0.81 0.04 50 471 4
T3 3.78 1.32 50 236 10

เฉลี่ย/รวม 2.23 0.55 140 1,051 21

5.2 ความสําเร็จการสบืตอพันธุ (Reproductive success-RS)
คา RS ของกฤษณาซึ่งจัดวาต่ํานี้ มคีาใกลเคยีงกับพลวง (Dipterocarpus tuberculatus

Roxb.) ซึ่งมคีาเฉลี่ยเทากับ 0.056 (ประเสรฐิ และ จนิตนา, 2545) แตสูงกวาสัก (Tangmitcharoen and
Owens, 1997) ซึ่งมคีาเฉลี่ย 0.011 ขณะที่พวงพรรณ และคณะ (2549) รายงานคา RS ของมะขามปอม
(Phyllanthus emblica) วามีคาเฉลี่ย มากกวาไมชนดิอื่นคอื 0.39
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คา RS ของไมกฤษณามคีาผันแปรระวาง 0.03–0.059 โดยมคีาเฉลี่ย 0.05 (ตารางที่ 2-6)
โดยคาอัตราสวนระหวางจํานวนผลและดอกตอชอดอก (fr/fl) มคีาต่ํากวา (เฉลี่ย 0.05) คาสัดสวน
จํานวนเมล็ดตอผลและจํานวนออวูลตอดอก (s/o) (เฉลีย่ 0.93) หรอืกลาวอกีนัยหนึ่งวา มดีอกจํานวน
นอยที่เจรญิพัฒนาไปเปนผล แตออวลุสวนใหญสามารถพัฒนาเปนเมล็ดที่สมบูรณ ปรากฏการณนี้ บงช้ี
วา การรวงหลนของผล (fruit abortion) เกดิขึ้นในอัตราสูงกวาการชะงักการเจรญิเตบิโตของเมล็ด
(seed abortion)

ตารางที่ 2-6 คาความสําร็จของการสบืตอพันธุตามธรรมชาตขิองกฤษณา

ตน
จํานวนดอกตอ

ชอดอก
จํานวนผลตอ

ชอ Fr/Fl
จํานวนออวูล

ตอดอก
จํานวนเมล็ด

ตอผล S/O RS

(FL) (Fr) (O) (S)

T1 6.44 0.35 0.054 2 1.95 0.98 0.053

T3 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
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