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บทคัดยอ
การศึกษาชีววิทยาดอกและเทคนิคการผสมเกสรของพะยูง ดําเนินการที่ศูนยจัดการเมล็ด

พันธุไมปา จังหวัดสระบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึง กันยายน 2555 พบวา พะยูงเปนพืชที่ดอก
มโีครงสราง แบบดอกสมบูรณ คือประกอบดวยวงกลีบเลี้ยง วงกลีบดอก วงเกสรเพศผูและวงเกสรเพศ
เมีย การเจริญพัฒนาของชอดอกจากระยะทีเ่ปนตาดอกและพัฒนาเปนชอดอกถึงระยะดอกบานใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน การพัฒนาของผลตั้งแตเริ่มติดผลจนสุกแกใชเวลาประมาณ 4 เดือน ชอดอกแบบ
ชอแยกแขนงที่เรียกวา Panicle ประกอบดวย กิ่งแขนงเฉลี่ย 8±0.65 กิ่ง กลุมดอกยอยเฉลี่ย
33.45±4.20 กลุม ซึ่งแตละกลุมมีดอกเฉลี่ย 7.66 ดอก หรือมีจํานวนดอกตอชอเฉลี่ย 256.09±49.11
ดอก หลังจากแตกตาดอกถึงชวงดอกบานใชเวลาประมาณ 1 เดือน และจะใชเวลาในการพัฒนาฝกจน
เปนฝกแกที่สมบูรณใชเวลาประมาณ 4 เดือน ฝกสวนใหญจะเปนฝกที่มีเมล็ดตั้งแต 1- 4 เมล็ด มีเพียง
รอยละ 1 เทานัน้ที่ไมมเีมล็ด ชวงพรอมรับละอองเรณูของดอกพะยูงอยูในชวงเวลา 05.00- 11.00 น.
โดยมีคาความสําเร็จของการสืบพันธุอยูในเกณฑที่ต่ําเทากับ 0.05 การควบคุมการผสมเกสรดว้ย
การปล่อยใหเกดิการถายเรณูตามธรรมชาติ การคลุมดวยถุงสําหรับผสมเกสรกอนดอกบานใหผสมภายใน
ชอเดยีวกันและวธิีการตัดเกสรตัวผูใหเหลือแตเกสรเพศเมีย ใหความสําเร็จเฉลี่ยรอยละ 6.01, 5.68
และ 4.12 ตามลําดับ ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ
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Floral biology, Breeding Technique of Dalbergia cochinchinensis Pierre
Phuangphan Yongrattana,  Suwan  Tangmitcharoen, Pathum Boonarutee, Benjarat Prompen and Prapan Pukittayacamee

Abstract
This study was conducted in the central forest tree seed centre at Muak-lek, Saraburi province

from October 2009 to September 2012. The results revealed that Dalbergia cochinchinensis
Pierre flowers were of complete structure comprising calyx, corolla, androecium and gynoecium.
The development of Inflorescence from floral bud stage to blooming stage took approximately 1
month. The development of fruit from flower with Initial pod developed to maturity took
approximately eight months. An inflorescence generally contained an average of 256.09
flowers, composed of 33.45 groups containing 7.66 flowers each group. The majority (99%) of
pod had 1-4 seeds, only 1 % of pod had seedless. The approximately receptive period between
05.00-11.00. Reproductive success rate was considered low (0.05). Percent of each control
pollination, open pollination, self pollination and cross pollination success approximately 6.01,
5.68 and 4.12 respectively.

Keywords: Floral biology, Dalbergia cochinchinensis Pierre, Breeding systems, Pollinator,
Control pollination



คํานํา

พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) พบในปาดิบแลงและปาเบญจพรรณช้ืนทั่วไปทาง
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและภาคตะวันออก ของประเทศไทยที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 100-200 เมตร.  (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2551) พะยูงเปนไมมีคาทาง
เศรษฐกจิที่มรีาคาสูง เนื่องจากคุณสมบัตเินื้อไมพะยูงเปนไมเนื้อแข็งที่มีลวดลายสวยงาม ทําใหมีการ
ลักลอบตัดในปาธรรมชาติอยางมาก เปนสาเหตุใหลักษณะไมที่ดีในปาธรรมชาติสูญหายไป รวมทั้ง
พะยูงมีการสืบพันธุตามธรรมชาติคอนขางต่ํา (NAFRI DANIDA, 2008) ซึ่งเสี่ยงตอการสูญหายของ
พันธุกรรมที่ดี ทําใหแมไมไมเพียงพอในการแพรพันธุตามธรรมชาติ ควรมีการอนุรักษสายพันธุพะยูง
ไว เพื่อใหมีการขยายพันธุดวยวิธีการแบบอาศัยเพศโดยใชเมล็ดและแบบไมอาศัยเพศ ซึ่งการ
ขยายพันธุพะยูงกระทําไดทัง้ 2 วธิี การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ เชน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(ชาญ,
2546) การตอน การปกชํา การเสยีบยอด (Dorthe, 2000)

เนื่องจากพะยูงเปนไมโตชาจึงยังไมเปนที่นิยมปลูกเปนสวนปา แตพะยูง เปนไมที่มีความ
ตองการจากตลาดตางประเทศสูง ดังนั้นในการสงเสริมการปลูก ควรมีขอมูลพื้นฐานและการศึกษา
พัฒนาดานตางๆ ของพะยูง เชน การศึกษาดานชีววิทยาดอกและผลของพะยูงจะเปนพื้นฐานในการ
สืบหาขอมูลทางดานพันธุกรรมตอไปเพื่อการการพัฒนาสายพันธุที่ใหผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่ง
สุดารัตน และคณะ(2542) ไดศึกษาการเจริญและพัฒนาการของดอกพะยูง พบวาการพัฒนาของ
ดอก ตั้งแตระยะตาดอกจนกระทั่งดอกพรอมที่จะรับการผสมพันธุใช เวลา 30 วัน พะยูงจะแทงชอ
ดอกปละหนึ่งครั้ง ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ลักษณะชอดอกเปนแบบชอแยกแขนง
(Panicle) (กรมปาไม,2526; ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) การแทงชอดอกของไมชนิดนี้แตกตางจากไม
อื่นโดยทั่วไป คือหลังจากการแตกกิ่งใหมและเจริญจนกระทั่งใบมีขนาดโตเต็มที่ ใบมีสีเขียวเขม
ตายอดและตาขางบรเิวณงามใบใกลปลายยอด จึงมีการเปลี่ยนแปลงเปนตาชอดอก เมื่อตาชอดอกมี
การเจริญยืดยาวขึ้นจนมองเห็นตาดอกยอยไดชัดเจน ตาดอกยอยในชอดอกเดียวกันมีอายุไมเทากัน
ดอกที่อยูดานลางของชอดอกมอีายุมากกวาและมขีนาดใหญกวาดอกที่อยูดานบน ทําใหไมสามารถระบุ
เวลาที่แนนอนได แตสามารถประมาณเวลาของพัฒนาการของดอกในแตละระยะได (สุดารัตน และคณะ,2542)

ในการขยายพันธุโดยวธิกีารอาศัยเพศดวยเมล็ดพันธุที่ดนีัน้ การไดมาของพันธุเมล็ดดตีองมี
วิธกีารและความรู ความเขาใจถงึโครงสรางของดอก ขบวนการผสมพันธุตลอดจนระยะเวลาของ
ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุโดยอาศัยเพศ ดังนัน้การศกึษาวิจัยครัง้นี้เปนการศกึษา
เพื่อหาลักษณะของดอกและผลซึ่งมคีวามสําคัญตอการสบืพันธุและพันธุกรรมที่ดีของพะยูง และ
ดําเนนิการศกึษาระบบผสมพันธุ (Breeding system) พะยูง และศกึษาการควบคุมการผสมเกสรโดยวธิี
Controlled pollination เปนการปฏบิัตกิารโดยตรงกับดอก ซึ่งถอืเปนกจิกรรมที่เกดิจากมนุษยแตกตาง
กับการปลอยใหเกดิการผสมเกสรตามธรรมชาต ิที่เกดิการถายเรณูโดยไมมสีิ่งรบกวน การควบคุม
การผสมเกสรทําไดโดยการปองกันหรอืใสเรณูที่ดอกที่ทําไดหลายลักษณะ การเลือกใชลักษณะการ



ควบคุมการผสมเกสรแบบใดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการศกึษา รวมทัง้ศกึษาเทคนคิในการผสม
ขามสายพันธุพะยูง ในการปรับปรุงพันธุใหไดสายพันธุที่มคีุณสมบัตติรงกับความตองการของผูปลูก
เพื่อเสนอแนะและใชเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาการปลูกพะยูงเพื่อเศรษฐกจิตอไป

วธิกีารศึกษา

สถานที่ศึกษาและการคัดเลอืกตน
ทําการศึกษาพะยูงที่บริเวณศูนยจัดการเมล็ดพันธุไมปามวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี ทั้งหมดจํานวน 4 ตน สําหรับการศึกษาลักษณะบางประการของดอก ผล รวมทั้งการพัฒนา
ดอกและผล และความสําเร็จของการสืบพันธุ (Reproductive success- RS) การควบคุมการผสมเกสร
(Control pollination) โดยทําการสังเกต การปฏบิัตแิละจดบันทกึลักษณะการศกึษาตามชวงเวลาของการศกึษา

ชพีลักษณการออกดอกและลักษณะดอก
การศึกษาชีพลักษณ ของดอก (Flowering phenology) ทําการบันทกึการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาดอก ชอดอกที่ชวงระยะเวลาตางๆ  ไดแกการเปลี่ยนแปลงของยอดออน การพัฒนาของ
ดอกและชอดอก ฝกออน จนกระทั่งฝกแก ชวงเวลาที่ดอกบานมากสุด (Peak of flowering period)
โดยแบงระยะชอดอกออกเปน 4 ระยะ ดังนี้ ชอระยะที่ 1 ลักษณะเปนตุมตา  ชอระยะที่ 2 เริ่มแตก
เปนชอยอยและกลุมดอก ชอระยะที่ 3 ระยะดอกตูมเปนสขีาวและเริ่มบาน ชอระยะที่ 4 ระยะดอก
บานเต็มที่และเริ่มตดิฝก สําหรับการศกึษาลักษณะดอกและฝกพะยูง ทําเครื่องหมายชอดอก ตนละ
10 ชอดอก เพื่อศกึษาลักษณะโครงสรางดอก ชอดอก จํานวนดอกภายในชอ ตัดขวางดอกเพื่อดู
โครงสรางดอกและนับจํานวนไขออน (Ovule) ที่บรรจุอยูในรังไข (Ovary) ดวยกลองจุลทรรศนแบบสอง
ตา (Dissecting microscope) วัดความยาวชอดอก ทําการบันทกึและเก็บตัวอยาง และหาชวงที่ดอก
พรอมรับละอองเกสร (Receptive period) โดยพจิารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสวนตาง ๆ ของดอก
ไดแก การแตกของอับละอองเกสรตัวผู (Anthesis) ยอดเกสรตัวเมยี (Stigmatic surface) กานเกสร
ตัวเมยี (Style) ตอมน้ําหวาน (Nectary grand) โดยบันทกึและเก็บตัวอยางในวันที่ดอกบาน โดยเริ่ม
ตัง้แตดอกเริ่มผลบิานและเก็บตอเนื่องทุก 1 ช่ัวโมง เปนเวลา 48 ช่ัวโมง และ ศกึษาความผันแปรของ
ปรมิาณชอดอก จํานวนดอกตอชอ และสวนตาง ๆ ของดอกรวมทัง้ เกสรตัวผูและเกสรตัวเมยี ไข
(Stamen, Pistil และ Ovule) ทําการบันทกึและเก็บตัวอยาง สวนในการศกึษาเรื่อง การพัฒนาของ
ดอกและผล (Flower and Fruit Development) นัน้ไดศกึษาการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดอก ตัง้แตระยะ
ตาดอกจนกระทั่งพัฒนาเปนผล (Mature fruit) โดยบันทกึและเก็บตัวอยาง ชอดอก และดอกยอย
ระยะตาง ๆ ไดแกระยะตาดอก (Flower bud) ดอกตูม (Developing flower) ดอกบาน (Opened
flower) ผลออน (Young fruit) ผลในชวงพัฒนา (Developing fruit) และผลแก และเก็บตัวอยางดอก
แชตัวอยางในน้ํายาฆาและคงสภาพเซล (Formalin - Acetic acid – Alcohol, FAA 50% alcohol)
(Johansen, 1940) สําหรับศึกษาลักษณะอยางละเอยีดสําหรับชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสร



โดยตัวอยางสวนหนึ่งใชเพื่อการสังเกตและศกึษาดวยกลองสองตาแบบกําลังขยายสูง (Stereo
microscope) และอกีสวนหนึ่งนําไปศกึษาดวยกลองจุลทรรศนอเิลคตรอนแบบสแกน (Scanning
electron microscope – SEM)

การผสมเกสร
การศกึษาระบบการผสมพันธุ (Breeding system) โดยวธิกีาร
1. ศกึษาลักษณะการจัดเรยีงตัวและระยะการพัฒนาของเกสรเพศผูและเกสรเพศเมีย โดย

การเก็บดอกในชวงเวลาที่ดอกบานเต็มที่ ตัดกลบีดอกออกใหเหลอืแตเกสรเพศผูและเกสรเพศเมยี
สังเกตการจัดเรยีงตัวและตําแหนงของเกสรเพศเมยีโดยใชแวนขยายและถายรปูโดยใชกลองแบบสามมติิ

การถายเรณู โดยการศกึษาในแมไมพะยูง จํานวน 3 ตน โดยแตละตนคัดเลอืกดอกที่บาน ซึ่ง
อยูในชวงกลางชอดอก แลวทําการถายเรณูใน 3 รูปแบบดังนี้

- แบบที่ 1 เทคนคิการทํา Open pollination คอืปลอยทิ้งไวใหเกดิการถายเรณูตามธรรมชาติ
- แบบที่ 2 เทคนคิการทํา Self pollination โดยกอนดอกบานคลุมดวยถุงสําหรับผสมเกสร
- แบบที่ 3 เทคนคิการทํา Cross pollination โดยทําการตัดเกสรตัวผูใหเหลอืแตเกสรเพศเมยี

2 ชวงเวลากอนดอกบาน ดังนี้
1) เวลา 06.00-09.00 น. ทําการตัดเกสรตัวผูแลวนําละอองเรณูจากดอกอื่นๆ คน

ละตนกันมาผสมทันทแีลวคลุมดวยถุงสําหรับผสมเกสร
2) เวลา 16.00-18.00 น. ตัดเกสรตัวผูแลวหุมไว เมื่อถงึเวลา 06.00 น. นําละออง

เรณูจากดอกอื่นๆ ที่อยูคนละตน แตมลงบนยอดเกสรเพศเมยีที่เหลอือยูในแตละดอก แลวคลุมดวย
ถุงสําหรับผสมเกสร

การพจิารณาวาระบบการถายเรณูแบบใดมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดวัดจากเปอรเซ็นตการตดิฝก (ผลออน)

การศึกษาชนิดพาหะถายเรณู (Pollinator type) โดยการสังเกตชนิดของแมลงและสัตวที่ตอม
ดอกพะยูง ตัง้แตเวลา 05.00-11.00 น.

ศกึษาความสําเร็จในการปฏสินธ ิ (Fertilization success) โดยคัดเลอืกชอดอกจํานวน 10 ชอ
บันทกึจํานวนดอกภายในชอดอก จํานวนดอกที่พัฒนาเปนผลในระยะ 7 วันหลังจากดอกบานโดยคดิ
เปนเปอรเซ็นตการตดิฝก

ลักษณะของฝก และความสําเร็จของการสบืตอพันธุ
เก็บตัวอยางฝกพะยูง 400 ฝก โดยแบงเปน 4 ซ้ํา ๆ ละ 100 ฝก เพื่อศึกษาลักษณะโครงสราง

ของฝก รวมทั้งความผันแปรของเมล็ดตอผลในลักษณะตาง ๆ ไดแก จํานวนเมล็ดตอฝก สัดสวนของ
เมล็ดดีและเมล็ดเสียในลักษณะตางๆ ดังนี้ เมล็ดดํา (Black seed), เมล็ดถูกแมลงทําลาย (Insect



damaged) เมล็ดถูกแมลงทําลายและมีสีดํา (Black and insect damaged) เมล็ดลีบ (Empty seed)
และ เมล็ดแตกปน (Natural breaking seed)

การประเมินคาความสําเร็จของการสืบพันธุ (Reproductive successs-RS) ซึ่งเปนดัชนีที่บงบอก
ถึงศักยภาพของดอกและไขของพืชที่จะพัฒนาไปเปนผลและเมล็ดที่สมบูรณ (Weins et al., 1987)
ดําเนินการหมายชอดอกที่มีดอกบานเต็มที่จํานวน 10 ชอดอกตอตนจากตนพะยูงพันธุที่คัดเลือกไว
ตรวจนับจํานวนดอกยอยตอชอดอก (FI) และสุมดอกยอยจํานวน 10 ดอกตอตน ตรวจนับจํานวนไข
ออนตอดอก (O) และในชวงที่มีผลสุกแกเต็มที่ สุมชอผลจํานวน 10 ชอตอตน ตรวจนับผลแกตอชอ
ผล (Fr) และจํานวนเมล็ดที่สุกแกตอผล (S) จากจํานวนผลที่สุมมาทั้งหมด คา RS ประเมินตามวิธี
ของ Weins et al. (1987) โดยคาดัชนี RS สามารถคํานวณไดจากสูตรดังตอไปนี้

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

โดยที่คา RS เทากับ 1 หมายถงึดอกทุกดอกภายในชอดอกพัฒนาไปเปนผลทั้งหมดและไขทุก
ใบของดอกพัฒนาไปเปนเมล็ดที่สมบูรณ

ผลและวจิารณผล

ชพีลักษณการออกดอกและลักษณะท่ัวไป
พะยูงเปนเปนไมผลัดใบ มีดอกเปนดอกสมบูรณเพศ เริ่มออกดอกประมาณเดือนพฤษภาคมถึง

กรกฎาคมซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสภาพพื้นที่และสภาวะอากาศ ตาจะเริ่มพัฒนาออกเปนตาดอกหรือตา
ยอดอยางใดอยางหนึ่ง ในชวงเวลาเดียวกัน ตาดอกจะพัฒนายืดยาวออกมาและแตกแขนงเปนชอดอก
แบบเชิงประกอบ ที่เรยีกวา Panicle (Figure 1) เปนชอดอกที่มีเจริญมาจากตายอดและตาขางบริเวณงาม
ใบ (Axillary bud) ซึ่งจัดอยูในกลุมชอที่เรียกวา Indeterminate inflorescence ชวงเวลาการพัฒนาตั้งแต
เปนตุมตาจนกระทั่งดอกบานใชเวลาประมาณ 1 เดอืน

Figure 1: Photograph of inflorescence stage (1) Floral bud (2). Branching inflorescence and
flower group separated (3) White petal emergence and some flower start opening
(4) Flower blooming and initial fruiting

1 2 43



0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1 3 7 10 13 17 20 24 28
Days

Inf
lor

esc
en

ce 
sta

ge
 m

ea
n

Figure 2: Flowering phenology of Dalbergia cochinchinensis Pierre, by inflorescence stage mean
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Figure 3: Inflorescence length mean of Dalbergia cochinchinensis Pierre

ในการศกึษาชีพลักษณการออกดอกจากการแบงขัน้ระยะการพฒันาชอดอกพบวา การพัฒนาของ
ชอดอกจากระยะที่เปนตุมตาดอก(Flower bud) และพัฒนาเปนชอดอก (Young inflorescence) ถงึ
ระยะดอกบาน (Peak of flowering or Flower blooming) ใชเวลาเฉลี่ย 1 เดอืน ซึ่งพบวามชีวงระยะ
ดอกบานสูงสุด 2 ชวง เนื่องจากตาดอกพะยูงทยอยเกดิเปนชวง หางกันประมาณ 10 วัน (Figure 2)
ซึ่งสอดคลองกับชวงระยะของการเพิ่มความยาวของชอดอก (Figure 3)
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Figure 4: Time from young flower (white close flower), bloom flower, fall flower to young fruit

ชอดอกมีความยาวเฉลี่ย 14.76±1.49 เซนติเมตร ซึ่งชอดอกประกอบดวย จํานวนกิ่งยอยตอ
ชอดอกเฉลี่ย 8±0.65 กิ่ง กลุมดอกยอยเฉลี่ย 33.45±4.20 กลุม โดยมีดอกเฉลี่ยกลุมละ 7.66 ดอก
จํานวนดอกตอชอดอกเฉลี่ย 256.09±49.11 ดอก โดยมีจํานวนดอกสูงสุด 562 ดอกตอชอ ดอกจะเริ่ม
บานตอเนื่องเมื่อดอกบานชวงสูงสุดแลว ดอกจะรวงหลุดเพิ่มมากขึ้นเปนปฏิภาคผกผันกันและหลังจาก
ดอกบานประมาณ 4 วัน ฝกออนพะยูงจะรวงอยางมาก (Figure 4, Table 1) ดอกแกสมบูรณเต็มที่มี
ความยาวเฉลี่ย 5.45±0.10 มิลลิเมตร ความกวางเฉลี่ย 2.62 ± 0.08 มิลลิเมตร โดยที่จํานวนกลุม
ดอกและจํานวนดอกมีความสัมพันธตอความยาวชออยางมีนัยสําคัญยิ่งในระดับ 0.005และ 0.003
ตามลําดับ และ จํานวนดอกมีความสัมพันธตอจํานวนกลุมดอกอยางมีนัยสําคัญยิ่งในระดับ 0.000
สวนจํานวนกลุมดอกมคีวามสัมพันธตอจํานวนกิ่งแขนงดอกอยางมนีัยสําคัญในระดับ 0.010 (Table2)

Table 1: Minimum Maximum and Mean value of Inflorescence length Number of
inflorescence branches Number of flower group and Number of flower per inflorescence

Min. Max. Mean Standard error
Inflorescence length (cm.) 4.8 21 14.76 1.49
Number of inflorescence branches 5.0 12 8.00 0.65
Number of flower group 6.0 62 33.45 4.20
Number of flower 62.0 562 256.09 49.11
Average of flower/flower group = 256.09/33.45 = 7.66



Table 2: Pair sample correlation between Inflorescence length Number of inflorescence branches
Number of flower group and Number of flower /Inflorescence

Pair sample correlation Correlation Significant
Inflorescence length x Number of inflorescence branches 0.484 0.132
Inflorescence length x Number of flower group 0.777** 0.005
Inflorescence length x Number of flower 0.804** 0.003
Number of inflorescence branches x Number of flower group 0.733* 0.010
Number of inflorescence branches x Number of flower 0.595 0.053
Number of flower group x Number of flower 0.902** 0.000
* Correlation is significant at the 0.005 level ** Correlation is significant at the 0.001 level (2-tailed)

Figure 5: Diagram of flower arrangement of Dalbergia cochinchinensis Pierre. An individual
inflorescence generally contained 5-12 inflorescence branches 6-62 groups of flowers (arrow)

Figure 6: Infructescence stage (1) Flower with Initial pod developed (2) Pod without flower
(3) Seed emergence 4) Deep green pod 5) Pod color change from deep green to
brown and 6) Total brown pod

การพัฒนาของชอฝกพะยูง หลังจากเปนตาดอกประมาณ 1 เดือน ดอกที่ไดรับการผสมจะเริ่ม
เปนฝก ระยะพัฒนาชอฝกตั้งแตเริ่มเปนฝกจนกระทั่งฝกแกแบงออกเปน 6 ระยะ ระยะที่1) เริ่มเปนฝก
2) เปนฝกทัง้ชอ 3) เริ่มเห็นเมล็ดในฝก 4) ฝกสเีขียวเขม 5) ฝกเริ่มเปลี่ยนจากสเีขยีวเปนสนี้ําตาล 6) ฝก
เปนสนี้ําตาลทั้งชอ (Figure 6) ใชเวลาประมาณ 4 เดอืนหรอืเดอืนพฤศจกิายน (Figure 7,8)

1 2 3 4 5,6
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Figure 7: Fruiting phenology of Dalbergia cochinchinensis Pierre, by inflorescence stage mean

Figure 8: Cycle of Dalbergia cochinchinensis Pierre phenology

ลักษณะดอก
โครงสรางดอก (Flower structure) พะยูงมีดอกแบบดอกถั่ว (Papilionaceous) เปนดอกแบบ

สมบูรณเพศ (Perfect flower) ทั่วไปซึ่งประกอบดวย 4 วง คือวงกลีบเลี้ยง (Calyx) ซึ่งประกอบดวยกลีบ
เลี้ยง (Sepal) วงกลีบดอก (Collora) ซึ่งประกอบดวยกลีบดอก (Petal) ซึ่งมีการเรียงกลีบดอกแบบกน
หอย (Cochleate) วงเกสรเพศผู (Androecium) ซึ่งประกอบดวยเกสรเพศผู (Stamen) โดยมีการเช่ือมติด

Flowering and
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developing
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Pod developing
(July-October)

Leaf flushing
(March-April)

Pod mature
(October-November)



ของเกสรแบบเช่ือมตดิกลุมเดยีว (Monadelphous) และมกีารติดของอับเรณู(Anther) แบบติดดานหลัง
(Dorsifixed) มีกานชูอับเรณู (Filament) 10 อัน และวงเกสรเพศเมีย (Gynoecium) ซึ่งประกอบดวย
เกสรเพศเมยี (Pistil หรอื Carpel) โดยทีเ่กสรเพศเมยี ซึ่งประกอบดวย รังไข (Ovary) ทอรังไขหรือกานชู
ยอดเกสรเพศเมยี (Style) และยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) มีลักษณะและองคประกอบดังนี้ รังไขเปนแบบ
รังไขเหนือวงกลีบ (Superior) คือสวนของรังไขอยูเหนือสวนอื่น ๆ ของดอก มีรกหรือพลาเซนตาแนว
เดยีว (Marginal placenta) มชีอง 1 ชอง (Locule) มไีขบรรจุอยู 1-6 ใบ กานเกสรตัวเมียและยอดเกสร
ตัวเมยีเช่ือมตดิกันเปนอันเดยีว (Compound pistil ) (Figure 9,10,11)

Figure 9: (1)Scanning electron microscope – SEM and (2) Diagram of flower structure

Figure 10 : Dalbergia cochinchinensisPierre. Gynoecium structure (1)Scanning electron microscope and
(2) Diagram of ovary consisting of 1-6 ovule (3) Diagram of ovary cross section

Anther

Stigma

Ovary

Petal

Sepal

1 2

Stigma

Ovary with ovule

Style

Ovule
1 2

3Locule



Figure 11: Dalbergia cochinchinensisPierre.Androeciumstructure (1)Scanning electron microscope and
(2) Diagram of dehiscence anther, close anther and stigma with pollen grain

ขนาดดอกพะยูงชวงที่กลบีดอกเปนสขีาวแตดอกยังตูม จะมขีนาดกวางยาว เฉลี่ย 2.0 x 3.74
มลิลเิมตร และเมื่อดอกบานจะมขีนาดกวางยาวเฉลี่ย 2.62 x 5.45 มลิลเิมตร (Table 3) ในสวนของ
ระบบการสบืพันธุ พะยูงจะมอีับเรณูจํานวน 10 อับเรณู ตอดอก และยอดเกสรเพศเมยีจะรับละออง
เรณูจํานวนมากเมื่ออยูในชวงพรอมรับการผสม (Figure 12) จํานวนของละอองเกสรตออับเรณูมี
คาเฉลี่ย 385.88 เรณู เฉลี่ยตอดอกเทากับ 3858.80 เรณู และจํานวนไขตอดอกเฉลี่ย 3.37 ใบ
(Table 4) และ ความสัมพันธุระหวางจํานวนเรณูตออับเรณูกับจํานวนของไขตอรังไขมคีวามสัมพันธุ
กันอยางมนีัยสําคัญยิ่งที่ระดับ 0.003 (Table 5)

Figure 12: Reproductive part (1) Digital stereo microscope of reproductive organ and
(2) Scanning electron microscope of pollen and pollen tube on stigma
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Table 3: Mean of close flower and mature flower length and width of Dalbergia cochinchinensis Pierre

Tree
Close flower (mm.) Mature flower (mm.)

length Std.error width Std.error length Std.error width Std.error
1 3.77 0.09 1.99 0.06 5.45 0.15 2.75 0.13
2 3.67 0.12 1.98 0.03 5.48 0.21 2.49 0.11
3 3.85 0.08 2.08 0.05 5.41 0.24 2.62 0.18

Mean 3.74 0.06 2.00 0.03 5.45 0.10 2.62 0.08

Table 4: Mean number of pollen per anther number of pollen per flower and number of ovule per ovary
Tree N Pollen/anther Standard error Pollen/flower Standard error Ovule/ovary Standard error

1 50 288.60 15.066 2886.00 150.664 2.50 0.082
4 50 448.88 15.532 4488.80 155.320 3.98 0.109
5 50 437.66 15.427 4376.60 154.267 3.62 0.110
6 50 368.38 21.049 3683.80 210.487 3.38 0.103

Mean 200 385.88 9.559 3858.80 95.590 3.37 0.064

Table 5: Correlation between Number of pollen/ anther  number of pollen/flower  and
number of ovule per ovary  (Anther per flower = 10 anther)

Correlation Significant
Number of pollen/anther x number of ovule/ovary 0.210** 0.003
Number of pollen/flower x number of ovule/ovary 0.210** 0.003
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

ลักษณะฝกและเมล็ด
ฝกพะยูง (Pod) เมื่อแกมสีนี้ําตาล ประกอบดวยผนังช้ันนอก (Exocarp) บางเช่ือมกับผนังช้ันกลาง

(Mesocarp) สวนช้ันใน (Endocarp) ซึ่งมลีักษณะเปนขอบลอมรอบหุมเมล็ดอยูภายในรวมเรยีกทั้ง 3 สวน
เปนเปลอืกหุมฝก (Pericarp) ซึ่งผนังช้ันในของฝกที่จะเห็นไดตามขอบของชองบรรจุเมล็ดที่อยูระหวาง
เมล็ดกับผนังช้ันกลาง ซึ่งจะเห็นผนังช้ันในเปนชวงๆ ตามจํานวนการตดิของเมล็ด ภายในฝกจะประกอบดวย
ชองบรรจุเมล็ด (Chamber) 1-4 ชองตามจํานวนเมล็ด (Figure 13) เมล็ดพะยูงจะมสีวนเวาของเมล็ดจะ
มแีผลเปนเล็กๆ เรยีกวา Hilium อยูใกลกับชองเล็กๆ ที่เรยีกวาไมโครไพล (Micropyle) (Figure 14)
จากการศกึษาฝกพะยูงตัวอยาง 4 กลุมๆ ละ 100 ฝก  พบวาจํานวนเมล็ดตอฝกมีตัง้แต 0, 1, 2, 3 และ
4 เมล็ด คิดเปนรอยละ 1.00, 60.00, 28.25, 8.75 และ 2.00 ตามลําดับ (Table 6) และลักษณะของ



เมล็ดภายในฝก 6 ลักษณะ คอื เมล็ดดี เมล็ดดํา เมล็ดถูกแมลงทําลาย เมล็ดถูกแมลงทําลายและมสีี
ดํา เมล็ดลบี และเมล็ดแตกปน รอยละ 61.53, 4.64, 18.57, 1.16, 6.63 และ 7.46 ตามลําดับ (Table 7)

Figure 13: Diagram of Dalbergia cochinchinensis Pierre. pod (1) Pod structure (2) Pod Cross section
(3) Seed arrangement in pod (consisting of 1-4 seed)

Figure 14: Photograph and Diagram of Dalbergia cochinchinensis Pierre. seed structure

Table 6: Number of seed per fruit percent of Dalbergia cochinchinensis Pierre

Number of seed Number of fruit Percent
0 4 1.00
1 240 60.00
2 113 28.25
3 35 8.75
4 8 2.00

Hilium

seed coat

Micropyle CotyledonCotyledon

Exocarp
Mesocarp
Endocarp

Seed

Pericarp
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Table 7: Percent of 6 characters of Dalbergia cochinchinensis Pierre seed  from 400 pods

Rep Pod
Seed/pod Pod Seed character* (number of seed)

Mean Std.error with seed without seed 1 2 3 4 5 6
1 100 1.76 0.078 99 1 107 13 23 0 12 21
2 100 1.48 0.070 100 0 90 5 32 1 6 14
3 100 1.43 0.078 99 1 86 6 25 2 16 8
4 100 1.36 0.069 98 2 88 4 32 4 6 2

Total 400 1.51 0.038 396 4 371 28 112 7 40 45
Percent 99.00 1.00 61.53 4.64 18.57 1.16 6.63 7.46

*1 good seed, 2 black seed,  3 insect damage, 4 black and insect damage, 5 empty seed, 6 natural breaking seed

Figure 1 : Cross pollination method, (1) suitable mature flower for emasculation - ovary tree
(2) Emasculation and flower after emasculated (3) Suitable open flower for pollinate pollen
(4) Pollinating (5) Covering inflorescence after pollinated (6) Discovering after pollinated 7 days

การควบคุมการผสม (Control pollination)

หลงัจากการใชเ้ทคนิคใ ใหเกดิการ
ถายเรณูตามธรรมชาติ 6.01±1.43 คลุมดวยถุงสําหรับผสมเกสรกอนดอก
บานใหผสมภายในชอเดยีวกันใหผลความสําเร็จเฉลี่ยรอยละ 5.68 ± 2.14 และวธิีการตัดเกสรตัวผูให
เหลอืแตเกสรเพศเมยีในตนแมใหความสําเร็จเฉลี่ยรอยละ 4.12 ±1.03 ซึ่งยังไมมีความแตกตางทาง
สถติิ (Figure 15, Table 8)

1

456

32



Table 8: Mean of percent control pollination type success after 6 weeks pollinated

Control pollination type Number of inflorescence Mean Standard error
Open pollination 30 6.01 1.43
Self pollination 30 5.68 2.14
Cross pollination 55 4.12 1.03
Total 115 5.02 0.83

Table 9: Correlation between emasculated time number of control flower Fruit and seed

Correlation Significant
Emasculated time x Fruit -0.500 0.731
Emasculated time x Seed 0.237 0.101
Control flower x Fruit 0.471** 0.001
Control flower x Seed 0.166 0.253
Fruit x Seed 0.505** 0.000
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

ชวงเวลาในการตัดเกสรตัวผู (Emasculated time)
ระหวางชวงเวลาตัดเกสรตัวผู กับจํานวนที่ตดิฝก (Pod) มคีวามสัมพันธที่ 0.050 แสดงวา ไม

วาตัดเกสรตัวผูเวลาเชาหรือบายใหการตดิฝกพอๆ กัน ไมมคีวามแตกตางที่ 95% (0.731) (Table 9)

ชวงเวลาที่เหมาะสมในการผสมพันธุ (Receptive period)
เก็บตัวอยางดอกในชวงเวลาตางๆ แลวแชตัวอยางในน้ํายาฆาและคงสภาพเซล (Formalin -

Acetic acid – Alcohol, FAA 50% alcohol) (Johansen, 1940) สําหรับหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการ
ผสมเกสรแลวนําไปศกึษาดวยกลองจุลทรรศนอเิลคตรอนแบบสแกน (Scanning electron microscope
– SEM) พบวาชวงเวลาที่มนี้ําตอยพรอมรับละอองเรณู อยูในชวง 05.00 -11.00 น. ซึ่งงเปนชวงที่
เหมาะสมในการรับละอองเรณู หรอืการผสมขาม (Figure 16)

Figure 16: Receptive period 1) 05.00 am., nectar beginning 2) 11.00 am., a lot of nectar
3) 17.00 pm., pollen germinated 4) 26 hours, top of stigma will closed
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ชนิดของสัตว์และ (Pollinators type)
จากการสังเกต -

แมลง
และมดดาํ

ความสําเร็จการสืบต่อพนัธ์ุ (Reproductive success -RS)
ความสําเร็จของการสืบตอพันธุพะยูง จากการเก็บขอมูลพะยูง 2 ตน พบวาคาเฉลี่ยจํานวนฝก

ตอชอประมาณ 5.91 คาเฉลี่ยจํานวนดอกตอชอประมาณ 43.72 คาเฉลี่ยจํานวนไขตอดอกเทากับ
3.06 คาเฉลี่ยจํานวนเมล็ดตอผลประมาณ 1.68 จากสูตรการหาคาความสําเร็จของการสืบพันธุจะได
คาเฉลี่ยความสําเร็จของการสืบตอพันธุเฉลี่ย 0.05 (Table 10) โดยที่คาความสําเร็จของการสืบตอ
พันธุความสําเร็จของการสืบตอพันธุ เทากับ 1 หมายถึงดอกทุกดอกภายในชอดอกพัฒนาไปเปนผล
ทัง้หมดและไขทุกใบของดอกพัฒนาไปเปนเมล็ดที่สมบูรณ

จากคาความสําเร็จของการสืบตอพันธุ แสดงใหเห็นวาจํานวนของดอกตอชอและไขของดอกที่
จะพัฒนาไปเปนฝกและเมล็ดที่สมบูรณ มีเพียงรอยละ 5 เทานั้น เมื่อเปรียบเทียบคาอัตราสวนระหวาง
จํานวนฝกตอชอดอกและคาจํานวนเมล็ดตอจํานวนไข พบวาคาจํานวนเมล็ดตอจํานวนไขมีคาความผัน
แปรใกลเคยีงกับคาจํานวนฝกตอชอดอก ซึ่งลักษณะดังกลาวบงบอกถงึการรวงหลนของฝกในชวงที่มีการ
พัฒนา (Abortion of developing fruits) เกิดขึ้นในอัตราที่ใกลเคียงกับการรวงหลน หรือเมล็ดเสียชวงที่
เมล็ดหยุดการเตบิโตแลว (Seed abortion) ทําใหความสําเร็จของการสบืพันธุพะยูงมคีาที่ต่ํา

เมื่อเปรียบเทียบคา ความสําเร็จของการสืบตอพันธุของพะยูงที่ไดมีคาต่ําเพียง 0.05±0.03 จะมี
คาใกลเคียงกับ ยางพลวงที่มีคา ความสําเร็จของการสืบตอพันธุ เทากับ 0.056 (ประเสริฐ และจินตนา,
2545) ซึ่งสูงกวากระถินลูกผสม (Acacia hybrid) มีคา 0.0054 (ประเสริฐ, 2542) และสักมีคาระหวาง
0.0012 และ 0.0023 ที่ระยะปลูก 6 x 6 และ 12 x 12 เมตร ตามลําดับ (สุวรรณ และ วัฒนชัย, 2547)
แตต่ํากวารักใหญที่มีความสําเร็จของการสืบพันธุ เทากับ 0.44 (แกวนภา, อยูระหวางจัดพิมพ) และ
มะขามปอมที่มีคา 0.39 (พวงพรรณ,  2549 ) จ จาํนวนดอกต่อ
ช่อ เฉพาะ จึงทาํใ
มาก สาเหตุที่มีคาความสําเร็จของการสืบพันธุอยูในระดับต่ํา เนื่องจากการรวงหลนของฝกตั้งแตฝก
ออนจนกระทั่งฝกแก เมล็ดเสียจากการถูกแมลงทําลายตั้งแตเปนเมล็ดออนจนกระทั่งเปนเมล็ดแก
รวมทั้งเมล็ดดํา ลีบและปนสูงอยูในอัตราที่สูง (Table 7) และมีคาเปอรเซ็นตความสําเร็จของการ
ปฏสินธโิดยนับฝกหลังจากดอกบาน 7 วัน เทากับรอยละ 47.88 (Table 11)



Table 10: Dalbergia cochinchinensis Pierre reproductive success

Tree
Flowers/

inflorescence (Fi)
Fruits/

inflorescence (Fr) Fr/Fi
ovules/

flower (O)
seeds/
fruit (S) S/O

Reproductive
Success

1 57.94 10.81 0.19 2.50 1.10 0.44 0.08
5 29.50 1.00 0.03 3.62 2.25 0.62 0.02

Mean 43.72 5.90 0.11 3.06 3.06 0.53 0.05
Standard error 14.22 4.90 0.08 0.56 0.58 0.09 0.03

Variance 404.42 48.12 0.013 0.63 0.66 0.016 0.002

Table 11: Fertilization success after 7 days Dalbergia cochinchinensis Pierre flower blooming
Inflorescence Number of bloom flower Number of fruit set Fertilization success (%)

1 256 191 74.61
2 46 29 63.04
3 64 20 31.25
4 212 154 72.64
5 430 251 58.37
6 12 3 25.00
7 91 22 24.18
8 69 29 42.03
9 373 41 10.99
10 133 102 76.69

Mean 168±45.62 84.2±27.20 47.88

สรุปและขอเสนอแนะ

พะยูงจะเริ่มออกดอกประมาณเดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคม การเจริญพัฒนาของชอดอก
จากระยะที่เปนยอดออนและพัฒนาเปนชอดอกถึงระยะดอกบานใชเวลาประมาณ 1 เดือน การพัฒนา
ของฝกตัง้แตเริ่มติดฝกจนสุกแกใชเวลาประมาณ 4 เดอืน

ชีววทิยาดอก ดอกพะยูงเปนดอกสมบูรณเพศ แบบทีด่อกเพศผูและเพศเมียอยูภายดอกเดียวกัน
ฉะนัน้ดอกพะยูงแตละดอกจะมี 4 วง คอื วงกลบีเลี้ยง วงกลบีดอก วงเกสรเพศเมยี และวงเกสรเพศผู
ชอดอกประกอบดวย กลุมดอกยอยเฉลี่ย 33.45±4.20 กลุม โดยมีดอกเฉลี่ยกลุมละ 7.66 ดอก
จํานวนดอกตอชอดอกเฉลี่ย 256.09±49.11 ดอก การพัฒนาผลฝกตั้งแตเริ่มติดเปนฝกขนาดเล็ก



จนกระทั่งสุกแกหลังเปนผลประมาณ 4 เดือน ขณะที่ดอกสักใหดอกตั้งแต 100-3000 ดอกและจะ
เริ่มบานติดตอกันไปเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (วิเชียร, 2545) และดอกสักแตละดอกจะบาน
เพยีงวันเดียวเทานั้น จะมีชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสรเพียง 3-4 ช่ัวโมงเทานั้น (สมคิด,

ซึ่งระยะและเวลาที่เหมาะสมในการรับการผสมใกลเคียงกับพะยูง ฝกพะยูงมีผนังช้ันนอก
(Exocarp) บางเช่ือมกับผนังช้ันกลาง (Mesocarp) สวนช้ันใน (Endocarp) คือสวนที่หุมเมล็ดอยูภายใน
ซึ่งบางตดิกับผนังช้ันกลาง จงึเรยีกรวมวา Pericarp มเีมล็ด1- 4 เมล็ดเรยีงตัวกันภายในฝก

คาเฉลี่ยความสําเร็จของการสืบพันธุพะยูงอยูในเกณฑที่ต่ํา (0.05) คลายกับไมปาทั่วไป ใน
การเก็บขอมูลการควบคุมการผสมเกสร ซึ่งประกอบดวยการปลอยผสมตามธรรมชาติ ผสมตัวเอง
และการทําผสมขาม ใหผลผลิตเปนฝกรอยละ 6.01, 5.68 และ 4.12 ตามลําดับ ซึ่งไมความแตกตาง
ทางสถติิ ซึ่งตางกับ Tangmitcharoen (1997) ไดทําผสมขามสักใหผลผลิตเมล็ดมากถึง 14.5% ขณะที่
การผสมเกสรในตัวเอง ติดผลเพียง 2.5% จากขอมูลหลังการปฏิสนธิ 7 วัน พบวาพะยูงมีผลสําเร็จ
ของการปฏิสนธิรอยละ 47.88 เมื่อเทียบกับคาความสําเร็จของการสืบพันธุมีเพียงรอยละ 5 เทานั้น
แสดงวาฝกพะยูงมีการรวงหลนในอัตราที่สูงในชวงที่ฝกกําลังพัฒนา และผลผลิตเมล็ดที่ไดเปนเมล็ด
ดีนัน้มเีพยีงรอยละ 61.53 และบางฝกไมมเีมล็ด

จากผลการศึกษาการควบคุมผสมเกสรที่พบวาไมมีความแตกตางทางสถิติหรือกลาวไดวา
การผสมเกสรทั้ง 3 แบบ กอใหเกิดการติดฝกระยะแรก (6 สัปดาห) ไมแตกตางกัน คือติดผล
ประมาณรอยละ 5 ถือวาปรากฏการณนี้เปนสิ่งที่นาสนใจ คือไมเปนไปตามความคาดหมายที่วา
พะยูงซึ่งเปนพืชที่ตองการการผสมขาม (Out-crossing species) (Soonguae, 1994) นาจะมีอัตราการ
ตดิฝกแบบผสมขามสูงกวาการตดิฝกแบบเปด หรือการติดฝกจากการผสมในตัวเอง ซึ่งพออธิบายได
วา พะยูงนาจะมีกลไกในการปองกันการผสมในตัวเองหลังการปฏิสนธิ (Post-zygotic stage) ซึ่งตาง
จากสักที่จะปองกันการผสมการผสมในตัวเองกอนการปฏิสนธิ (Pre-zygotic stage) โดยจะปองกัน
หลอดเรณูที่เกิดจากการผสมในตัวเองสามารถเจริญงอกเขาไปในกานเกสรเพศเมีย แตจะหยุดการ
เติบโตที่บริเวณรังไข (Tangmitcharoen and Owens, 1997) แตสําหรับพะยูงการผสมในตัวเองนาจะ
กอใหเกดิการพัฒนาเปนฝกได แตฝกจะไมสามารถพัฒนาเปนเมล็ดที่สมบูรณหรือเปนเมล็ดที่มีอัตรา
การงอกต่ํา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุดารัตน และคณะ (2542) พบวามีละอองเกสรตัวผูของ
พะยูงตกลงบนยอดเกสรตัวเมยีและงอกหลอดเรณูออกมากอนดอกบาน ทําใหเกิดการผสมเกสรกันเองใน
ดอกเดยีวกันได ซึ่งควรจะไดมกีารศกึษาตอไป

จากการศกึษาดวยกลองจุลทรรศนอเิลคตรอนแบบสแกนพบวา สภาวะที่ยอดเกสรเพศเมยี
พรอมรับการถายเรณูของพะยูงอยูในชวงสัน้ๆ เวลา 05.00-11.00 น.ซึ่งใกลเคยีงกับสักที่สภาวะ
พรอมรับเรณูสักอยูในชวง 9.00-13.00 น. (สุวรรณและวัฒนชัย 2547) อาจเปนสาเหตุทําให
ประสทิธภิาพในการผสมเกสรของดอกมนีอยจะเกี่ยวของถงึการเกดิฝก คอืทําใหมีการปฏสินธิไมถงึ
รอยละ 50 หลังจากผสมเกสรฝกจะเตบิโตจนแกเต็มที่ใชเวลาราว 4 เดอืน



สําหรับแมลงที่ชวยในการผสมพันธุนั้นพบเขามาชวงเวลาดอกบานเทานั้นจะเห็นไดวามีแมลง
ที่มีขนาดใหญเขามาไมสัมพันธกับขนาดของดอกพะยูงที่มีขนาดเล็ก ยังไมไดศึกษาถึงการเขามาชวย
ผสมเกสรอยางแทจรงิหรอืไม ฉะนัน้ควรมกีารศกึษาดานแมลงที่ชวยผสมเกสรพะยูงตอไป

ขอเสนอแนะ

ชีพลักษณการออกดอก ลักษณะดอก ฝก และขอมูลที่เกี่ยวกับความสําเร็จการสืบพันธุของ
พะยูงที่ไดจากการศึกษานี้เปนขอมูลเบื้องตนที่จะใชเปนแนวทางในการจัดการและใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการปรับปรุงพันธุไมชนิดนี้ อยางไรก็ตาม ควรจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมทางดานระบบการผสมพันธุ
(Breeding system) รวมถึง การผสมเกสร (Pollination) และการติดฝก (Pod set) และศึกษาความผันแปร
ของผลในลักษณะตาง ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่ รวมทั้งการศึกษาความผันแปรและความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เพื่อการศึกษาขั้นสูงตอไป รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมทั้งชนิด อัตราและความถี่ในการเขาผสม
เกสรของแมลงและแมลงที่เขาทําลายดอกพะยูงตอไป

คํานิยม

คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณศิริทัศน ภูวดลทัศไนย งานปรับปรุงพันธุไมปา เจาหนาที่ศูนย
เมล็ดพันธุไมปาภาคกลาง และเจาหนาที่งานวิจัยและจัดการเมล็ดพันธุไมปาทุกทาน ที่ชวยเหลือ
งานวจัิยและการเก็บขอมูล
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