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บทคดัยอ่

(Cotylelobium melanoxylon Piere.)
พฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ไม้
ตวัอย่ 34 (Emergent tree)
การศึกษาครอบคลุมถึงระยะเวลาในการพฒันาดอก ผลกระทบของตาํแหน่งของพุ่มเรือนยอด (Crown
segments)

จา (Panicle) ดอกสมบูรณ์ (Perfect flower) ดอก
20 แก่สมบูรณ์ใช้

เวลาประมาณ 80-90 (เวลาประมาณ 04.00 น. ถึง 06.00 น.)
(Apis dorsata Fabr.) ส่วนของผลสําเร็จของการ

ติดผล (Reproductive success) 28.6 % และเป็นผลสมบูรณ์ประมาณ 0.4 % ของ
ทาํการศึกษา ทิศทางของพุม่เรือนยอดมีผลต่อการออกดอกและการติดผล โดยพบวา่เรือนยอดดา้นทิศตะวนัตก
และทิศเหนือให้ปริมาณการติดผลสูงสุด (High fecundity or reproductive success) จากการศึกษาการ

10 เมตร
นรัศมี 40

50 เมตร ระหว่างตน้ไมห้รือหมู่ไมเ้ป็น

ได้

คําหลกั:

1 กลุ่มงานวนวฒันวจิยั  กรมป่าไม้
2 กลุ่มพนัธุวศิวกรรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช
3 กลุ่มพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธ์ุพืช
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Abstract

The study of floral development of Cotylelobium melanoxylon Pierre (Kiem) was set up at
Southern Botanical Gardens (Thung Khai) in Yan Ta Khao District, Trang. A sampled tree was selected
from an emergent tree in the middle of a cluster of Kiem stand. A permanent metallic scaffolding was
established around the sample tree to facilitate data collection. Data on floral development, effect of crown
segments on flowering, reproductive success, pollinator and fruit dispersal were collected.

Kiem has a perfect flower on a panicle inflorescence which required 20, and 80-90 days for
development periods of floral bud to bloomed flowers and from floral bud to fruits, respectively. The flower
began to open in early morning at 04.00 am to 6.00 am. Kiem had reproductive success of 28.8 % and of this
proportion only 0.4 % was developed to mature fruits Apis dorsata Fabr. is the main pollinator of Kiem flowers.
Fruit dispersal was observed mainly scattered within 10 m. radius on the ground around the trunk of the sampled
tree, besides there was no fruit dispersal beyond  40  m. radius. The fruit dispersal is related to direction of wind
blow. This study indicated that in seed tree selection, distance among seed trees or between seed stands
should not be less than 50 m. in order to exclude selection of related families. This guideline should also be
applied to seed tree selection of other dipterocarp species.
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คํานํา

(Cotylelobium melanoxylon Pierre) ในป่า
ไม้

สามารถทาํประโยชน์ไดห้ลายอย่าง (จาํลอง และคณะ, 2515) ปัจจุบนัจาํนวนปร ชาติ

ชาติยงัอยู่
ยาก

สวน
พฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย)
หลากหลายทางพนัธุกรรมสูง (Chaisurisri et al., 1997) กรรมไม้

(Flower development) และการ
แพร่กระจายของผล (Fruit dispersal) เดือนมกราคมถึง

และผล
(Panicle) ลกัษณะกลม มีปีกยาว

2 3 พนัธ์ุตามธรรมชาติ
(จาํลอง และคณะ, 2515) สมบูรณ์

ภาคใต้ แต่
สําคญัทาง

มาก
เป็นขอ้มูล

ให้ไดผ้ล
แปรในด้าน

ของพนัธุกรรม
และปัจจั ระบบการสืบพนัธ์ุของไมป่้า
แต่ละชนิด (Linhart et al., 1978) และ Clausen (1978) พบวา่ลกัษณะและปริมาณการออกดอกและผลของไม้
ต่างๆ มีความสัมพนัธ์กบัแสงและขนาดของเรือนยอดมากกวา่ขนาดของตน้ไม ้การศึกษาถึงอตัราผลผลิตของ
ดอกและการแพร่กระจายของผล

ตามธรรมชาติได้



อุปกรณ์และวธีิการ
วนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จาํนวน 1 ตน้ ความสูง

ประมาณ 34
1. หมายตาํแหน่งช่อดอกใน 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศใต ้และทิศตะวนัตก ทิศละ 2 ช่อ

ร่วงของผล
2. 6 ช่อดอก

1 (Stage 1)
2 ( Stage 2)
3 (Stage 3) ดอกยอ่ยแยกจากช่อดอกยอ่ยอยา่งชดัเจน

บนัทึกขอ้มูลจากการวดัความยาวช่อดอกรวม จาํนวนและความยาวช่อดอกยอ่ย จาํนวนดอกยอ่ยในแต่
ละช่อดอกยอ่ย จาํนวนและตาํแหน่งการบานของดอก การร่วงและการติดผลทุกวนับนัทึกชนิด จาํนวนแมลง

เป็น 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 และ 50 8 แนว (Figure

Figure Radius section around studied treeS

N

NW NE

SW SE

EW



ผลการทดลอง

กาํลงัพฒันาหลายระยะรวมอยู่ดว้ยกนั จากการเก็บตวัอย่ วา่ช่อดอกรวมมีความ
ยาวระหวา่ง 2.70-13.10 เซ็นติเมตร ในช่อดอกรวมจะมีช่อดอกยอ่ย 2-9 5.84 ช่อ

4.91 26 ดอก จาํนวน
2.23 ดอกต่อช่อดอกรวม 2 1.07 ผลต่อ

10 ผล (Table

Table 1 Minimum, maximum, mean and standard deviation of inflorescence length, number of branches,
number of flower, flower bloom and fruit

N Min. Max. Mean Variance Std. deviation
Inflorescence length (cm.) 77 2.70 13.10 7.40 6.11 2.48
No. of branches 362 2 9 5.84 4.73 2.18
No. of flower 362 0 24 2.23 20.42 4.52
No. of flower bloom 362 0 26 4.91 44.24 6.65
No. of fruit 362 0 10 1.07 2.93 1.71

3 3 Figure เห็นถึง
ของแต่ละ

30 วนั จากการหมายช่อดอกระยะ 1 พบวา่ดอก
9-14 8 วนั
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Figure Mean number of flowers, blooming flowers and fruits in each stage of inflorescence
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28.6%
0.4 % (Apis dorsata Fabr.) (Apis florea) เป็น

(Wasp) จะมากินละอองเกสรภายหลงั
4.00 6.00 -

7.00 น. 00 น. เป็นตน้110 ประมาณ 6.20 น. 14.13 (Figure
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Figure Number of  blooming flower and number of insect pollinator in the study time

จากการ หมายไวทิ้ศละ 2 ช่อดอก มีปริมาณการติดผลเป็นอตัราส่วน
39.5 %, 33.0 %, 14.5 % และ 12.9 % (Figure 19.36, 16.18, 7.10 และ 6.32 จากทางทิศ
ตะวนัตก ทิศเหนือ ทิศตะวนัออกและทิศใตต้ามลาํดบั (Table ของการติด

7
80-90 วนั (Figure

Figure Percentage of fruit attachment  by direction

S
12.92%

E
14.51%

N
33.06%

W
39.52%

N
o.

 o
f 

 in
se

ct
 a

nd
   

fl
ow

er
 b

lo
om



Table Mean, variance,  standard deviation,  maximum and total fruits by direction

Direction N Mean Variance Std. deviation Maximum Total
North 50 16.18 257.58 16.05 70 809
South 50 6.32 36.22 6.02 29 316
East 50 7.10 71.40 8.45 44 355
West 50 19.36 476.36 21.83 90 968

Time in day
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Figure Number of fruits from fruit emerge to fruit fall in the study period of fruit development

สุดในระยะรัศมี 40 เมตร ทางทิศ
10 เมตรในแนวทิศทางเดียวกนั ปริมาณการกระจาย

ของผลในระยะรัศมี 10, 5, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 เมตร ลดลงตามลาํดบั (Table ปริมาณผลกระจายรวม
% โดยมีผลดีสูงสุดในทิศเดียวกนัประมาณ

% (Figure และมีผลดีประมาณ 14% ใหญ่
จะถูกตวัอ่อนแมลงทาํลายขา้งในเมล็ดจากบนตน้แลว้
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Table All fruit fall, percentage of fruit, sound fruit fall and percentage of sound fruit fall by
radius distance of fruit dispersal

Radius distance (m.)
All fruit fall Sound fruit fall

No. % No. %

Total

Figure Percentage of fruit fall by radiu s direction

สรุปและวจิารณ์ผล

เมษายน
(ทุ่งค่าย) มีการพฒันา

2515 กรกฎาคมถึงเดือน
ๆ กนัทาํให้มีผล

ต่อลกัษณะทาง Phenology ต่อลกัษณะและ
ดว้ย การพฒันาของ
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(Gmelina arborea Roxb.) (Okoro, 1978) งมี
ช่อดอกแบบแยกแขนงเหมือนกนั

จากบาง

ตน้ไมใ้นเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีแมลงเป็นตวัผสมเกสร (Owens et.al., 1991) จากการศึกษาของ
Bryndum and Hedegart (1969) 2 หลกัคือ
Heriades binghami และ Ceratina hirrglyphica แต่จากการศึกษาของ Tangmitcharoen and Owen (1997)

Ceratina sp. และจากการสังเกตพบวา่ พฒันาจาก
1.3 % และ 20 % จากการทาํ

Controlled hand-pollination (Hedegart, 1973) ประสบผลสําเร็จ
ประมาณ 28.6 % แต่เป็นผลแก่สมบูรณ์เพียง 0.4 %

เกสร
2 จาํนวน

6.20 น. ผสมเกสรไปดว้ย ตวัต่อเป็นแมลง
8.00 น.

เหมาะสมในการผสมเกสรอยู่ในช่วง 6.00- 7.00 น. Control
pollination

จะติด
ผลต่อการ

ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยาของสถานีตรวจอากาศตรัง (Unpublish) 2,700 มิลลิเมตร
129.5 มิลลิเมตร ความเร็วลมสูงสุดประมาณ 33 กิโลเมตร

ปริมาณการร่วงของผล
จะอยู่ในบริเวณรัศมี



คาํนิยม

(ทุ่งค่าย)

เมล็ดพนัธ์ุไมป่้าในการเก็บขอ้มูล
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