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Phenology, Floral and Fruit Morphology, and Reproductive Success of
Phyllanthus emblica Linn.

Phuangphan Yongrattana,  Suwan  Tangmitcharoen and Pathum Boonarutee

Abstract
This study was conducted in the dry dipterocarp forest near Sakaerat Environmental Research

Centre, Nakornratchasima Province from October 2003 to September 2004. The results revealed that the
species was monoecious with separated male and female flowers on the same plant. Individual flower
was unisexual, either staminate or pistillate. The flowers were of incomplete structure comprising
calyx and androecium or gynoecium with no corolla. New shoots appeared in January or one month
after leaf shedding. Flowering reached its peak approximately one month after new shoots appeared. The
development of fruit to maturity took approximately eight months. An inflorescence generally
contained an average of 148 flowers, composed of 12 groups containing 10-15 flowers each. The
majority (99%) of flowers within an inflorescence were male. Fruit was a drupe with edible fleshy
outer parts that was a fusion of thin pericarp (or exocarp) and mesocarp. The inner hard layers of the fruit
were endocarp. Mean weight of the whole fruit was 6.0 g. and width was 2.19 cm. and length was 2.0
cm. In general, there were statistically significant differences in fruit weight and size among the six
trees sampled. Reproductive success rate was considered low (0.39).

Keywords: flower, flowering phenology, fruit, Phyllanthus emblic Linn., reproductive success



คํานํา

Phyllanthus emblica Linn. Emblica officinalis
Gaertn. ( ) เป็นไมผ้ลดัใบยืนตน้ขนาดเล็กถึงกลางอยูใ่น
วงศ์ Euphorbiaceae (เขมร-จนัทบุรี) กาํทวด (ราชบุรี)
( -แม่ฮ่องสอน) Emblic myrabolan, Indian gooseberry และ Malacca tree (เต็ม, 2544;
http://www.geocities.com, 2548) นเขตเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ดี (กรมป่าไม,้ 2525) ลกัษณะ
ใบเป็นแบบใบประกอบ (Compound

leaves) ออกเรียงสลบักนั อกสีขาวหรือขาวนวลออกตามง่ามใบประมาณ 3-5 ดอก ไม่มีกลีบ
ดอก ดอกขนาดเล็กแยกเพศ เกสรเพศผูมี้ 3 เป็น 3 แฉก รังไข่อ่อนแบ่งเป็น 6
ช่อง (ไซมอน และคณะ, 2543) 6 เมล็ด สามารถขยายพนัธ์ุโดยอาศยัเพศ
คือ การใชเ้ม (เนาวรัตน์, 2530) และการขยายพนัธ์ุโดยไม่อาศยัเพศ เช่น การ
ปักชาํ 2.5 เซนติเมตร (Sen et al, 1990; นาตยา, 2541)

ส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อมสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น ผล ใช้เป็นอาหารของ
คนและสัตวจ์าํพวกเกง้ กวาง โดยมีปริมาณวิตามินเอ 100 มิลลิกรัมและวิตามินซีสูงถึง 276 มิลลิกรัมต่อ

รับประทานได้ 100 กรัม (http://www.thaimedicinalplant.com, 2548) ไมแ้ปรรูป ใชท้าํเสาอาคาร
บา้นเรือน กระดาน ให้ความร้อนถึง 8,080 เปลือกไม ้ใช้
ทาํสียอ้มผา้ต่าง ๆ สําหรับคุณประโยชน์ทางดา้นสมุนไพรไดแ้ก่ ใช้
รากตม้กินเป็น คุณสมบติัเป็นยา
ฝาดสมาน ดอกใช้

20 เท่า โรคลกัปิดลกัเปิด ผลสดช่วย
ยอ่ยอาหาร ขบัปัสสาวะ Tannin แกโ้รคริดสีดวงทวาร แกบิ้ด
ทอ้งเสียและใช้ควบกับธาตุเหล็กแก้โรคดีซ่านและช่วยย่อย ผลมะขามป้อมหมกัให้แอลกอฮอล์ กินแก้
อาหารไม่ย่อย แกไ้อและแก้โรคดีซ่าน ยางจากผลใช้หยอดตา แก้ตาอกัเสบ (ชัยโย และคณะ, 2524)

(http://www.Pooying-pooying.
becnews.co.th, 2548)

มะขามป้อมจดัเป็นไมเ้อนกประสงค์ สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้กือบ
มกั

ธรรมชาติ



การศึกษา การนาํส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ แต่ยงัไม่มีรายงาน
การศึกษาขอ้มูล ดา้น ง
ชีววทิยาดอก สาํคญัของไมม้ะขามป้อม ชีพลกัษณ์ของการออก
ดอก ความสําเร็จการสืบต่อพนัธ์ุ เป็นแนวทางในการจดัการเมล็ดและการวางแผนการปรับปรุง
พนัธ์ุในอนาคต

วธีิการศึกษา

คัดเลือกต้นมะขามป้อมบริ .
จ. นครราชสีมา 10 50 เมตร (
เป็นเครือญาติกนั) ละผลทาํ
การคดัเลือกตวัแทน 4 ตน้ ( 10 ตน้) และความสําเร็จของการสืบพนัธ์ุ (Reproductive
success - RS)

ความสูงประมาณ 4-8 เมตร สําหรับการศึกษาชีพลกัษณ์การออก
สังเกตและจดบนัทึกทุกสัปดาห์ระหว่าง เดือนตุลาคม 2546 ถึง

กนัยายน 2547

ชีพลกัษณ์การออกดอกและลักษณะดอก

ช่วงเวลา ากสุด (Peak of flowering period) สําหรับการศึกษาลกัษณะดอกและผล ทาํ
4 ตน้ ตน้ละ 10

จาํนวนดอกเพศผูแ้ละ
(Ovule) ยูใ่นรังไข่ (Ovary) ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสองตา (Dissecting microscope) วดัความยาว
ช่อดอก สังเกตและจดบนัทึกการออกดอก และการเจริญพฒันาการของดอก

ลกัษณะของผล และความสําเร็จของการสืบต่อพนัธ์ุ
เก็บตวัอยา่งเมล็ดแยกตน้ ตน้ละ100 ผล โดยแบ่งเป็น 4 25 อศึกษาลกัษณะโครงสร้าง

และ

( ) ในการวดัขนาดทาํโดยการวดัขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใน
สองทิศ
ความยาว



ประเมินค่าความสําเร็จของการสืบพนัธ์ุ (RS)
อ่อน (Ovule) าไปเป็ (Weins et al., 1987)

10 ช่อดอกต่อตน้ ตรวจนบัจาํนวน
ดอกย่อยต่อช่อดอก (FI) และสุ่มดอกยอ่ยจาํนวน 10 ดอกต่อตน้ ตรวจนบัจาํนวนไข่อ่อนต่อดอก (O)

10 ช่อต่อตน้ ตรวจนบัผลแก่ต่อช่อผล (Fr) และจาํนวน
(S) ค่า RS ประเมินตามวิธีของ Weins et al. (1987)

โดยค่าดชันี RS

RS = (Fr/FI) x (S/O)

RS เท่ากบั 1

ผลและวจิารณ์ผล

ร่วม
ตน้ (Monoecious plant) (unisexual) คือแยก
เป็นดอกเพศผู ้ (Staminate flower) และดอกเพศเมีย (Pistillate flower)

า Determined shoot
ใหก้าํเนิด 15
ง่าม (The axils of the young leaves) (Figure 1)

อดอก ( ) ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน
(Figure 2)

Figure1 Photographs of new determined shoot (a) and young inflorescences (b). The new determined
shoots produce 2 rows of leaves, and at the same time flowers appear in the axils of young leaves.

a b



Figure 2 Mean number of length of inflorescences of the four sample trees (Tree no.2, 5, 8, 9). Vertical
bars represent standard errors.

ในการศึกษาชีพลกัษณ์การออกดอกพบวา่ การเจริญพฒันาของช่อดอกจากตน้ตวัอยา่งจาํนวน 10 ตน้
จาก อ่อน (new shoot) และพฒันาเป็นช่อดอก (Young inflorescence) ถึงระยะดอกบาน
(Peak of flowering) ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน (Figure 3)
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Figure 3 Flowering phenology of Phyllanthus emblica Linn. of the ten sample trees, showing new determined
shoot stage (a), young inflorescence stage (b), and peak of flowering stage (c)
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4 ตน้ คือ 148 ยาว
ประมาณ 2.5 - 3.5 12 กลุ่ม 10-15
ดอก (99%) ในช่อเป็นดอกเพศผู ้มีดอกเพศเมีย เพียง 1-2 ดอก (1%) และดอกเพศเมีย
มกัอยู่ส่วนปลายช่อ (Figure 4 และ Table 1)
มากกวา่การศึกษาของไซมอน และคณะ (2543) รายงานวา่มีเพียง 3-7 ดอก

Figure 4 Photograph (a) and diagram (b) of flower arrangement of Phyllanthus emblica Linn.. An individual
inflorescence generally contained 12 groups of flowers and each group consisting of 10-15 flowers.
Majority of flowers within an inflorescence are male flowers with only 1-2 female flowers (arrow).

a

b



Table 1 Mean numbers and mean percentages of male and female flowers/ inflorescence of Phyllanthus
emblica Linn. of among four sample trees.

Tree no.
Male flowers/Inflorescence Female flowers/Inflorescence Total mean

/Inflorescencemeans % means %
2 126.3 98.4 2.1 1.6 128.4
5 200.3 99.2 1.7 0.8 202.0
8 158.3 99.1 1.4 0.9 159.7
9 99.9 98.3 1.7 1.7 101.6

Overall means 146.2 ± 21.6 98.7 ± 0.2 1.7 ± 0.1 1.3 ± 0.2 147.9 ± 21.6

การพฒันาของผลมะขามป้อม (Figure 5) (ประมาณเดือนมีนาคม) จนสุกแก่ใช้
เวลาประมาณ 8 เดือนหรือประมาณตน้เดือนพฤศจิกายน โ 3เดือน

Figure 5 Photographs of initial fruit (a), developing fruit (b), and mature fruit (c) of Phyllanthus emblica Linn.

ลกัษณะดอก

โครงสร้างดอก (Flower structure) มีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากพืชดอก (Angiosperm)
แบบสมบูรณ์เพศ (Perfect flower) 4 (Calyx)
กลีบ (Sepal) วงกลีบดอก (Collora) (petal) วงเกสรเพศผู ้ (Androecium)
ประกอบดว้ยเกสรเพศผู ้ (Stamen) และวงเกสรเพศเมีย (Gynoecium)
(Pistil หรือ Carpel) โดยดอกมะขามป้อมมีโครงสร้างแบบดอกไม่สมบูรณ์ (Incomplete flower) คือมีเพียง 2
วง คือ วงกลีบ 6
ดอกลดรูป ไม่มีการเจริญ (Mature flower) แลว้ จึงเห็นเพียงเป็นตุ่ม (จาํนวน 6
ตุ่ม) ดอก

a b c



เกสรเพศเมีย บดว้ย รังไข่ ท่อรังไข่ (Style) และยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) มีลกัษณะ
และ (Superior)
ของดอก คาร์เพล (Carpel) (Ovary fused but styles and
stigmas free) เป็น 3 อนั แต่ละอนัมี 2 แฉก ประกอบดว้ยช่องวา่ง (Locule) จาํนวน 3 ช่อง (เกิดจากขอบ

Ovary ) แต่ละช่องประกอบ ดว้ยช่องยอ่ย 2 ช่อง
(เกิดจากขอบของ Carpel ) มีไข่อ่อนบรรจุ

อยู ่ช่องละ 2 อนั ท่อรังไข่ ปลายแยกเป็นยอดเกสรเพศเมีย 3 อนั (Figure 6 และ Figure 7)

Figure 6 Diagram of (a) male and (b) female flower of Phyllanthus emblica Linn. ovary

Figure 7 Diagram of cross section of Phyllanthus emblica Linn. ovary consisting of  three carpels and six ovules



ลักษณะผล

เรียกวา่ Drupe หรือ Stone fruit เปลือกหุ้มผล (Pericarp)
(Exocarp) (Mesocarp) Exocarp

ใน (Endocarp)
ประกอบดว้ยช่องบรรจุเมล็ด (Chamber) จาํนวน 3
แต่ละช่องแบ่งเป็นช่องย่อย 2 ช่อง ( ) แมว้่าช่องบรรจุเมล็ดมี
จาํนวน 6 ช่อง แต่ส่วนมากเป็นเมล็ดดี (Sound seed) เพียง 3

จากขอบ Carpel จาํนวน 6 เส้น (Figure 8)

Figure 8 Diagram of Phyllanthus emblica Linn. fruit in longitudinal (a) and cross (b) sections. Solid lines
delimit margins of chambers.

6 ตน้อยูใ่นช่วง 4.9 -7.8 กรัมต่อผล หรือ
ผลละ 6.0 ± 0.1 1.99 - 2.39 ซม. 2.19 ± 0.06 ซม. ความ
ผลอยู่ในช่วง 1.9-2.2 ซม. 2.0 ± 0.1 ซม.
ประมาณ 2 ซม. (5 ซม.)
ฟลอริดา (4.9 – 8.1 ซม.) (Morton, 1987)

Endocarp มีความยาวอยูใ่นช่วง 0.92 - .15 ซม. 1.04 ±0.08
ซม. ความกวา้งอยูใ่นช่วง 0.85-1.11 ซม. 1.00 ± 0.04 ซม. (Table 2)

4 เดือน (Figure 9)
อีกประมาณ 4 เดือนในการสุกแก่ หลงัผลแก่ ผลจะยงัคงติดอยูบ่นตน้ไดป้ระมาณ 3 เดือน

a b
a

one carpel



( กวา้ง
และความยาว) ( ) 6 ตน้ แตกต่างกนัอยา่งมี

95% 6 ตน้ไม่แตกต่างกนั (Table 2) แต่มีเพียงบางตน้
5 9 5 7

Endocarp ของตน้ 4 กบัตน้ 8 และตน้ 7 กบัตน้ 9 (Table 3)

Figure 9 Means of fruit size development of six sample trees of Phyllanthus emblica Linn. in the dry
dipterocarp forest near Sakaerat environmental research centre, Wangnamkaew district,
Nakornratchasima. Vertical bars represent standard errors.

Table 2 Analysis of variance (ANOVA) statistics for various traits of fruits among six sample trees

Sum of Squares df F P-value
Seed weight 917.669 5 271.540 0.000
Whole fruit length 9.823 5 140.378 0.000
Whole fruit width 17.799 5 268.081 0.000
Endocarp length 4.639 5 18.540 0.000
Endocarp width 7.141 5 223.502 0.000
Number of seeds/fruit 0.03 5 1.161 0.327
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Table 3 Means of fruit weight and fruit size of the whole fruit and endocarp among six sample trees. Each
variable in the same column shown by the same letter is not significantly different at P < 0.05 as
determined by Duncan’s new multiple range test.

Tree no. Fruit weight (g)
Whole fruit (cm) Endocarp (cm)

width length width length
2
4
5
7
8
9

6.42c± 0.05
6.90d± 0.08
5.02a± 0.06
5.25b± 0.05

7.76e± 0.001
4.90a± 0.05

2.26d± 0.01
2.32e± 0.09
2.06b± 0.09
2.10c± 0.08
2.39f± 0.01
1.99a± 0.07

2.01b± 0.01
2.06d± 0.08
1.88a± 0.09
1.90a± 0.09
2.20e± 0.01
1.94b± 0.09

1.08e± 0.04
1.11f± 0.04
0.85a± 0.10
1.00c± 0.07
1.03d± 0.01
0.90b± 0.03

1.15d± 0.08
1.08c± 0.06
0.92a± 0.09
0.98b± 0.06
1.07c± 0.05
1.00b± 0.07

6.02 ± 0.05 2.19 ± 0.06 2.00 ± 0.05 1.00 ± 0.04 1.04 ± 0.08

ความสําเร็จการสืบต่อพนัธ์ุ

1.2 ±0.1 0.73 ± 0.14
6 ดต่อผลประมาณ 3.13 ± 0.61

จาํนวนเมล็ดต่อจาํนวนไข่อ่อน ประมาณ 0.5 ± 0.1 (RS) อยู่
ในช่วง 0.21 –0.63 0.39 ± 0.12 50 % (Table 4)

RS จะพฒันาไปเป็นผลและ
50 %

จาํนวนเมล็ดต่อจาํนวนไข่อ่อน พบว่าค่าจาํนวนเมล็ดต่อจาํนวนไข่อ่อนมีค่าความผนัแปรน้อยกว่าค่า
จาํนวน (Abortion of
developing fruits) (Seed abortion)

ความ
กาํลงัพฒันาต่อช่อ

ถึงแมว้า่ค่า RS 50 % ไมย้าง
พลวง มีค่า RS เท่ากบั 0.056 (ประเสริฐ และจินตนา, 2545) ไมก้ระถินลูกผสม (Acacia hybrid) มีค่า 0.0054
(ประเสริฐ, 2542)



คิด

Table 4 Mean number of (female) flowers/inflorescence, number of fruits/inflorescence, number of
fruits/number of (female) flowers - Fr/Fl, number of ovules/flower, number of (sound) seeds/fruit,
(sound) seed/ovule, and reproductive success - RS of Phyllanthus emblica Linn.  of three sample trees.

Tree no.
Number of
(female)

flowers/inf.

Number of
fruits/infl. Fr/Fl

Number of
ovules/fl.

Number of
(sound)

seeds/fruit
S/O RS

2
5
8

2.10
1.70
1.40

1.17
1.09
1.40

0.56
0.64
1.00

6
6
6

3.71
1.92
3.76

0.62
0.32
0.63

0.344
0.205
0.627

Means 1.73 ± 0.20 1.22 ± 0.09 0.73 ± 0.14 6 3.13 ± 0.61 0.52 ± 0.10 0.392 ± 0.12

สรุป

ประมาณ 1 (ประมาณเดือนมีนาคม) จนสุกแก่ใชเ้วลาประมาณ 8
เดือน หรือประมาณตน้เดือนพฤศจิกายน

ดอก
ดงั ะดอก มีเพียง 2 (หรือวงเกสรเพศเมีย)

12 10-15 ดอก หรือ
จาํนวนดอก 148 ดอก โดยส่วนใหญ่ (99%) เป็นดอกเพศผูแ้ละเพียงประมาณ 1%
ดอกเพศเมีย 1-2 ดอก (ส่วนใหญ่มี 2 ดอก)
และดอกเพศเมีย
ประมาณ 4 เดือน

ผล เป็นแบบ Drupe (Exocarp) อ่อนและบางเ (Mesocarp) จึง
เรียก Exocarp
คือส่วน Endocarp 6.0 กรัม
เซ็นติเมตร 2



ตน้จาํนวน 6 ตน้ พบว่า
ความแตกต่างทางพนัธุกรรมได้ ส่วนค่า

มะขามป้อมอยูใ่นเกณฑ์ (0.392)

ข้อเสนอแนะ

ชีพลกัษณ์การออกดอก ลกัษณะดอกและผล และ ความสําเร็จการสืบพนัธ์ุของไม้
มะขามป้อม มะขามป้อม
เช่น การวางแผนเก็บเมล็ด การการเก็บรักษาเมล็ด การปฏิบติัต่อเมล็ดภายหลงัการเก็บและใชเ้ป็นขอ้มูล

ผสม
พนัธ์ุ (Breeding system) รวมถึง การผสมเกสร (Pollination) และการติดผล (Fruit set) และศึกษาความผนั
แปรของผลในลกัษณะต่าง ๆ ทาง
พนัธุกรรม

คํานิยม

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณธิติ วิสารัตน์ หวัหนา้สถานีวิจยัและฝึกอบรมการปลูกสร้างสวนป่า
ยความสะดวกในการเก็บขอ้มูล
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