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บทคัดย่อ : จิงจ้อเขาขาดหรือจิงจ้อเขา (Remirema bracteata Kerr.) เป็นพรรณพืชที่เป็นพืชถิ่นเดียว (endemic)  และเป็น
พืชหายาก (rare) ในประเทศไทย มีพื้นที่กระจายพันธุ์จ ากัด พบเฉพาะบริเวณป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูน บริเวณอ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี การศึกษาชีพลักษณ์ลักษณะดอกและผล และความส าเร็จการสืบพันธุ์ของผักบุ้งจิงจ้อเขาขาด ได้
ด าเนินการภายในบริเวณพื้นที่ในมหาวิทยามหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 จ านวน 4 ต้น ท าการเก็บข้อมูลชีพลักษณ์ทั้งระยะการเจริญเติบโตของต้นและการพัฒนาของดอกเพื่อการสืบพันธุ์ 
ผลการศึกษาพบว่า เริ่มแทงยอดอ่อนในเดือนสิงหาคม มีการพัฒนาต้นและออกดอก ติดผลในเดือนกันยายน ถึงเดือน
พฤศจิกายน การเจริญพัฒนาของดอกจากระยะที่เป็นดอกตูมและพัฒนาถึงระยะดอกบานใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  การพัฒนา
ของผลตั้งแต่เริ่มติดผลจนสุกแก่ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน  ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ มีผนังบางใสครึ่งบน มี
น้ าหนักเฉลี่ยทั้งผล คือ 5.18±0.69 กรัม มีด้านกว้างเฉลี่ย 5.15±0.69 เซนติเมตร  และด้านยาวเฉลี่ย 5.46±0.93 เซนติเมตร  
น้ าหนักและขนาดผลของต้นตัวอย่างจ านวน 4 ต้น  ไม่มีความแตกต่างกันกันทางสถิติ ค่าเฉลี่ยความส าเร็จของการสืบพันธุ์อยู่
ในระดับต่ า 0.585 

คําสําคัญ : วงศ์ผักบุ้ง, เฉพาะถิ่น, สกุล Remirema, กาญจนบุรี, ไทรโยค 
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Abstract: Remirema bracteate Kerr. is an endemic and a rare species of Thailand according to its small 
populations and it confined distribution on limestone hills in mixed deciduous forest with bamboo, Sai Yok 
district in Kanchanaburi Province. The phenological characteristics of Remirema bracteata Kerr. have been 
studied every one week intervals in Mahidol University, Karnachanaburi Campus area during September-
2017 to December 2017. There are 4 plants were selected for phenological observation. The observation 
of the phenophases has been carryout in the vegetative and reproductive stages. The result showed that 
new shoots appeared in August. Leafing and flowering period between September to November. Flowering 
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reached its peak approximately one month after new shoots appeared. The development of fruit to 
maturity took approximately one months. Fruit composed of 4 (or fewer) obovoid nutlets, fruit wall tough 
and cartilaginous basally. Mean weight of the whole fruit was 5.18±0.69 g. and width was 5.15±0.69 cm. and 
length was 5.46±0.93 cm. There were not statistically significant in fruit weight and size among the four 
trees sampled. Reproductive success rate was considered low (0.585). 

Keywords : Convolvulaceae, Endemic, Genus Remirema, Karnchanaburi, Sai Yok 

บทนํา 

จิงจ้อช่องเขาขาดหรือจิงจ้อเขา (Remirema bracteata Kerr.) อยู่ ในวงศ์ผักบุ้ ง (Convolvulaceae) สกุล 
Remirema ทั่วโลกสกุลนี้มีเพียง 1 ชนิดเท่านั้น (monotypic) มีลักษณะเป็นไม้เถาล้มลุกขนาดกลาง มีดอกแบบผักบุ้งเป็นรูป
ระฆัง ออกเป็นช่อกระจุก ใบรูปไข่กว้าง โคนรูปหัวใจ ปลายกลีบดอกรูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม กลีบเลี้ยงขยายในผล ผล
แยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ ผนังบางใสครึ่งบน เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว (endemic) และหายาก (rare) ของประเทศ
ไทย มีรายงานพบเฉพาะบริเวณป่าเบญจพรรณบนเขาหนิปูน บริเวณอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ธวัชชัย สันติสุข, 2548)  
โดยทั่วไปพืชถิ่นเดียวหรือพืชเฉพาะถิ่น (endemic plants) คือ พืชชนิดที่พบขึ้นและแพร่พันธุ์ตามธรรมชาติในบริเวณเขต
ภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก และเป็นพืชที่มีเขตกระจายพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ค่อนข้างจ ากัด ไม่กว้างขวางนัก มักจะพบพืช
ถิ่นเดียวบนพื้นที่ที่มีลักษณะจ ากัดทางระบบนิเวศ เช่น บนเกาะ ยอดเขา หน้าผาของภูเขาหินปูน แอ่งพรุ เป็นต้น ถิ่นที่อยู่
ดังกล่าวมีสภาพจ ากัดของสิ่งแวดล้อมหรือมีสภาพดินฟ้าอากาศเฉพาะที่ (microclimate) ส่วนพืชหายาก (rare plants) คือ 
พืชชนิดที่มีประชากรขนาดเล็กซึ่งยังไม่อยู่ในสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์ (endangered) แต่มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นพืชที่ใกล้จะสูญ
พันธุ์ได้ พืชหายากเป็นพืชที่เราทราบจ านวนประชากรที่มีอยู่ตามแหล่งต่างๆ และส่วนใหญ่มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับพืชชนิด
อื่นๆ จากการส ารวจจ านวนประชากรของจิงจ้อเขาขาดในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ในปี 2560 พบต้นจิงจ้อเขาขาด
ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เท่านั้น ท าให้พบว่าพืชชนิดนี้มีจ านวน
ประชากรน้อย ตลอดจนแหล่งที่อยู่ถูกคุกคามหรือมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ซึ่งจะปัจจัยที่ท าให้พืชชนิดนี้เข้าสู่ภาวะใกล้สูญ
พันธุ์ และยังไม่มีรายงานการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านชีววิทยาของดอกและผล ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ์ ดังนั้ น 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางชีววิทยาดอกและผลที่ส าคัญของจิงจ้อ เขาขาด (Remirema bracteata 
Kerr.) ได้แก่ ชีพลักษณ์ของการออกดอกและผล ความส าเร็จในการสืบพันธุ์ในธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเมล็ด 
การวางแผน     การอนุรักษ์ชนิดพันธ์ุนี้ให้คงอยู่ในพ้ืนท่ีและเพิ่มจ านวนประชากรต่อไปในอนาคต 

วิธีการ  

พ้ืนที่ศึกษาและประชากรของจิงจ้อเขาขาด 

จิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) มีรายงานส ารวจพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ท่ีอ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรีเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย ได้ท าการส ารวจพื้นที่และการกระจายพันธุ์ของพืชชนิดนี้ในพื้นที่อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ทุกสองเดือนเพื่อให้ครอบคลุมทุกฤดูกาล พบประชากรจิงจ้อเขาขาดเพียงแห่งเดียว คือ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ เขาหินปูน ป่าเบญจพรรณผสมไผ่ ที่ความสูงจาก
ระดับน้ าทะเล 200 เมตร พบประชากรต้นจิงจ้อเขาขาด จ านวนทั้งหมด 4 ต้น จึงได้ท าการศึกษาลักษณะบางประการของดอก 
ผล รวมทั้งการพัฒนาดอกและผล ศึกษาชีพลักษณ์และความส าเร็จของการสืบพันธุ์ (Reproductive success-RS) ของจิงจ้อ
เขาขาดทั้งหมดที่พบ ท าการสังเกตและบันทึกผลทุกสัปดาห์ระหว่าง เดือน กันยายน พ.ศ.2560 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
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ลักษณะดอกและชีพลักษณข์องการออกดอก 

การศึกษาชีพลักษณ์ของดอก ท าการสังเกตและบันทึกการเจริญ การพัฒนาของดอกตั้งแต่เริ่มต้นเป็นตาดอก สังเกต
ทุกๆ 3 วันเพ่ือดูระยะการเปลี่ยนแปลงจนไปถึงระยะติดผล และเน้นช่วงเวลาที่ดอกบานมากสุด (Peak of flowering period) 
และจากนั้นศึกษาพัฒนาของผลอ่อนจนกระทั่งกลายเป็นผลแก่ เพื่อสังเกตระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ด รวมถึงศึกษา
นิเวศวิทยา อุณหภูมิและปริมาณน้ าฝนในพื้นที่ ตลอดจนเก็บข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมดอก บันทึกจ านวนและชนิดพันธุ์ที่เข้า
เยี่ยมชมด้วยกล่องส่องตา (Binoculars) ในช่วงเวลาที่ดอกบาน 

ประเมินค่าความสําเร็จในการสืบพันธุ์ 

เก็บตัวอย่างของผลในแต่ละต้น เพื่อศึกษาลักษณะผล รวมทั้งความผันแปรของผลในลักษณะต่างๆ ได้แก่ น้ าหนักผล 
ขนาดผล จ านวนเมล็ดต่อผล และน้ าหนักเมล็ด ในการวัดขนาดท าโดยการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในสองทิศทางที่ตั้งฉากกัน 
โดยส่วนท่ีวัดตามแนวนอน เรียกว่า ความกว้าง และส่วนท่ีวัดตามแนวตั้ง เรียกว่า ความยาว จากนั้นประเมินค่าความส าเร็จของ
การสืบพันธุ์ (RS) ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงศักยภาพของดอกและไข่อ่อน (Ovule) ของพืชที่จะพัฒนาไปเป็นผลและเมล็ดที่
สมบูรณ์ (Weins et al., 1987) ด าเนินการหมายช่อดอกที่มีดอกบานเต็มที่ ตรวจนับจ านวนดอกย่อยต่อช่อดอก (FI) ตรวจนับ
ไข่อ่อนต่อดอก (O) และช่วงที่มีผลสุกแก่เต็มที่ ตรวจนับผลแก่ต่อช่อผล (Fr) และจ านวนเมล็ดที่สุกแก่ต่อผล (S) จากจ านวนผล
ที่สุ่มมาทั้งหมด ค่า RS ประเมินตามวิธีของ Weins et al. (1987) โดยค่าดัชนี RS สามารถค านวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้  
RS = (Fr/FI) x (S/O) โดยที่ค่า RS เท่ากับ 1 หมายถึง ดอกทุกดอกภายในช่อดอกพัฒนาไปเป็นผลทั้งหมดและไข่อ่อนทุกใบ
ของดอกพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ 

การขยายพันธุ์ 

ท าการเก็บเมล็ดเพื่อน ามาขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด ศึกษาอัตราการงอก และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจ านวน
ประชากรและน ากลับไปปลูกในพ้ืนท่ี 

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาประชากรของจิงจ้อเขาขาดและความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 

จากการส ารวจพื้นที่และการกระจายพันธุ์ของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ในพื้นที่อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี พบทั้งหมดจ านวน 4 ต้น  ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค (ภาพ
ที่ 1) ซึ่งถือว่ามีจ านวนประชากรน้อย หายาก และก าลังเข้าสู่ภาวะใกล้สูญหายไปจากพื้นที่ หากแหล่งที่อยู่ของพืชชนิดนี้ถูก
คุกคามหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เช่น การบุกรุกพื้นที่ป่า การเกิดไฟป่า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ ผลการศึกษาความสูงและความกว้างหรืออาณาเขตปกคลุมของจิงจ้อเขาขาดที่พบทั้งหมด พบว่า ขนาดความสูงของ
ต้นจิงจ้อเขาขาดเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 11.5±3.1 เมตร ความกว้างของเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 16.4±2.5 เซนติเมตร และขนาดความ
โตของคอรากของต้น (Root collar diameter) อยูร่ะหว่าง 1.05-1.32 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 

ชีพลักษณก์ารออกดอกและปจัจยัทางกายภาพ 

จิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) เป็นไม้เถาล้มลุก พบในเดือนกรกฏาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน แหล่งที่
อยู่เป็นป่าเขาหินปูน มีลักษณะดินเป็นดินร่วน ช้ันดินค่อนข้างบางและล้อมรอบด้วยหินปูน พื้นมีแสงส่องถึงตลอดทั้งวัน เมื่อ
พิจารณาปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วงระหว่าง 150–250 mm.อุณภูมิเฉลี่ย 31–33 องศาเซลเซียส ความยาวช่วงวันประมาณ  
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11–12.5 ช่ัวโมง จากการศึกษาชีพลักษณ์พบว่า จิงจ้อเขาขาดเริ่มแทงยอดอ่อน ในช่วงเดือนกรกฎาคม พัฒนาเป็นล าต้นและใบ
จนถึงเดือนพฤศจิกายน ออกดอกในเดือนสิงหาคม และดอกบานสูงสุดในเดือนกันยายน และดอกร่วงในต้นเดือนตุลาคม 
ระยะห่างจากดอกร่วงจนติดผลห่างกัน 1 อาทิตย์ จึงเริ่มมีการติดผลและผลร่วงในเดือนพฤศจิกายน (แสดงปัจจัยทางกายภาพ
และชีพลักษณ์ในภาพท่ี 2 และ 3) 

จากผลการศึกษาพบว่า จิงจ้อเขาขาดเริ่มแทงยอดอ่อนและติดดอกจนกระทั่งดอกบาน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง 
เดือนกันยายน (ภาพที่ 4) เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วงระหว่าง 150–250 mm. เมื่อเทียบปริมาณน้ าฝนกับเดือนอ่ืนๆ 
พบว่า เดือนกรกฏาคม ถึง เดือนกันยายน มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง และสม่ าเสมอ จากงานวิจัยของ Maimoni-Rodella, 
R.C.S. and Yanagizawa, Y.A.N.P. ได้รายงานว่า พืชในวงศ์ Convolvulaceae จะเจริญเติบโตและออกดอกได้ดีในช่วงที่มี
ปริมาณน้ าฝนมากและสม่ าเสมอ และดอกจะร่วงในช่วงที่ปริมาณน้ าฝนลดลง ซึ่งปริมาณน้ าฝนจิงจ้อเขาขาดต้องการใกล้เคียง
กับปริมาณน้ าฝนที่วงศ์ผักบุ้งต้องการ และเนื่องจากผักบุ้งเป็นพืชที่ต้องการแสงเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต เมื่อพิจารณาความ
ยาวช่วงวัน (ภาพท่ี 3) พบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนกันยายน มีความยาวช่วงวันค่อนข้างยาวนาน และเมื่อน ามาพิจารณา
ร่วมกับปัจจัยทางด้านปริมาณน้ าฝน และอุณหภูมิ พบว่าเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน มีความยาวช่วงวันยาวนานและมี
ปริมาณน้ าฝน และอุณหภูมิที่เหมาะสม จิงจ้อเขาขาดจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีและติดดอกในช่วงเดือนนี้ 

การพัฒนาเมล็ด 

สัณฐานวิทยาของผลของจิงจ้อเขาขาด มีลักษณะผลค่อนข้างกลมปลายยอดผลเรียวแหลม เมื่อผลสุกแก่มีสีน้ าตาล
เข้ม เป็นผลแบบเมล็ดแข็งที่มีเปลือกใสเป็นเยื่อหุ้ม เยื่อจะมีน้ าค่อนข้างเหนียวด้วย ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ 
รูปไข่กลับ ยาว 1.5–1.7 เซนติเมตร ผนังบางใสครึ่งบน แต่ละกระเปาะมีเมล็ดเดียว รูปไข่ ยาว 6–7 มิลลิเมตร มีขั้วสีเหลืองที่
โคน ที่ผลมีผนังเช่ือมติดกัน เมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มออกแดงเล็กน้อย เป็นเมล็ดเปลือกแข็งผิวเรียบ (ภาพที่ 4b) ค่าเฉลี่ยของ
น้ าหนักผลที่เก็บจากต้นจิงจ้อเขาขาดที่ออกดอกจ านวน 2 ต้น อยู่ในช่วง 4.56–6.24 กรัมต่อผล หรือเฉลี่ยผลละ 5.18±0.69 
กรัม ความกว้างของทั้งผลอยู่ในช่วง 3.46–6.22 เซนติเมตร เฉลี่ย 5.15±0.69 เซนติเมตร  และความยาวทั้งผลอยู่ในช่วง  
3.04–7.05 เซนติเมตร เฉลี่ย 5.46±0.93 เซนติเมตรการพัฒนาผลตั้งแต่เริ่มติดเป็นผลขนาดเล็กจนกระทั่งเป็นผลที่มีขนาดโต
เต็มที่ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จากนั้นใช้เวลาอีก 2 อาทิตย์ในการพัฒนาจนสุกแก่ และผลจะยังติดอยู่บนต้นได้ประมาณ 3 
อาทิตย์หลังผลโตเต็มที่ 

ความสําเร็จของการสืบพันธุ์ 

จากการศึกษาความส าเร็จในการสืบพันธุ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนผลต่อช่อประมาณ เท่ากับ 1.65±0.21 (Mean±S.D.) 
ค่าเฉลี่ยจ านวนผลต่อจ านวนดอกประมาณ 0.87±0.01 ค่าเฉลี่ยจ านวนไข่อ่อนต่อดอกเท่ากับ 4 ค่าเฉลี่ยจ านวนเมล็ดต่อผล
ประมาณ 2.7±0.7 และค่าเฉลี่ยจ านวนเมล็ดต่อจ านวนไข่อ่อน ประมาณ 0.67±0.18 เมื่อน ามาค านวณค่าเฉลี่ยความส าเร็จของ
การสืบพันธุ์ (RS) ซึ่งเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงศักยภาพของดอกและไข่อ่อน (Ovule) ของพืชที่จะพัฒนาไปเป็นผลและเมล็ดที่
สมบูรณ์ (Weins et al., 1987)อยู่ในช่วง 0.40–0.70 หรือเฉลี่ย 0.59±0.15 อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 60% (ตารางที่ 2) จาก
ค่าเฉลี่ย RS แสดงให้เห็นว่าจ านวนของดอกและไข่อ่อนของช่อดอกที่จะพัฒนาไปเป็นผลและเมล็ดที่สมบูรณ์ มีประมาณ 60% 
แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าอัตราส่วนระหว่างจ านวนผลต่อช่อดอกและค่าจ านวนเมล็ดต่อจ านวนไข่อ่อน พบว่า จ านวนเมล็ดต่อ
จ านวนไข่อ่อนมีค่าความผันแปรน้อยกว่าค่าจ านวนผลต่อช่อดอก ซึ่ งลักษณะดังกล่าวบ่งบอกถึงการร่วงหล่นของผลในช่วงที่มี
การพัฒนา (abortion of developing fruits) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงกว่าการร่วงหล่นหรือหยุดการเจริญเติบโตของเมล็ด (seed 
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abortion) ดังนั้นความส าเร็จของการสืบพันธุ์ผักบุ้งจิงจ้อเขาขาดมีค่าไม่ถึง 1 แสดงว่าดอกทุกดอกของผักบุ้งจิงจ้อเขาขาดไม่
สามารถพัฒนาไปเป็นผลทั้งหมดและไข่อ่อนทุกใบของดอกไม่สามารถพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ 

ความส าเร็จในการสืบพันธุ์ของพืช ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ลักษณะของดอก การจัดสรรเพศ และความ
หนาแน่นของประชากร เป็นต้น การศึกษาของ Stephenson (1981) พบว่า สาเหตุหลักส่วนหนึ่งของการร่วงหล่นของดอกที่
ได้รับการผสมเกสรและผลที่ก าลังพัฒนา เกิดขึ้นจากการควบคุมทางพันธุกรรม (genetic control) กล่าวคือ ดอกท่ีเกิดจากการ
ผสมภายในต้นเดียวกัน (self-pollination) อาจร่วงหล่นไปเนื่องจากไม่มีการงอกของละอองเรณุ (pollen germination) 
หรือไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น (Rathcke, 1989) หรือในกรณีที่พืชมีแหล่งธาตุอาหารจ ากัด ผลหรือเมล็ดที่เกิดจากดอกที่มีการ
ผสมเกสรภายในต้นเดียวกันหรือภายในเครือญาติเดียวกันมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะพันธุกรรมที่ด้อย ซึ่งอาจจะร่วงหล่นไปก่อน
ผลที่เจริญพัฒนามาจากดอกที่ผสมข้ามต้น ซึ่งเป็นการคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติ (natural selection) จากงานวิจัยของพวง
พรรณ และคณะ (2004) ศึกษาชีพลักษณ์ลักษณะดอกและผลและความส าเร็จการสืบพันธุ์ของไม้มะขามป้อม (Phyllanthus 
emblica Linn.) พบว่า มะขามป้อมมีค่าความส าเร็จในการสืบพันธุ์ที่ 0.39 หรืออยู่ในเกณฑ์ประมาณ 39% ซึ่งสาเหตุที่
มะขามป้อมมีค่าความส าเร็จในการสืบพันธุ์ต่ า เนื่องจากลักษณะของดอกและการผสมเกสร ที่มีดอกแยกเพศ และมีการผสม
เกสรแบบข้ามดอก จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ช่วยหรือแมลงผสมเกสรในการผสมเกสรจึงจะสามารถติดเมล็ดได้ นอกจากนี้ สิรินันท์ 
ครองตน และคณะ (2016) ศึกษาการจัดสรรเพศและความส าเร็จในการสืบพันธุ์ของกระดุมเต็ม (Eriocaulon smitinandii 
Moldenke) ในอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร พบว่าในช่อดอกมีการเรียงช้ันของดอกเพศผู้สลับกับช้ันของดอกเพศ
เมีย โดยช้ันล่างสุดเป็นดอกเพศเมีย ในแต่ละช่อดอกมีดอกเพศเมียจ านวน 113–174 ดอก และมีดอกเพศผู้จ านวน 29–40 
ดอก คิดเป็นอัตราส่วนของดอกเพศเมียต่อดอกเพศผู้ประมาณ 4 ต่อ 1 ส่วนการติดผลและการติดเมล็ดมีค่าเท่ากัน (92%) การ
ที่กระดุมเต็มมีความส าเร็จในการสืบพันธุ์สูงคือ มีค่าการติดผลและค่าการติดเมล็ดสูง เป็นผลมาจากการมีดอกเพศเมียมากกว่า
ดอกเพศผู้ถึง 4 เท่า ในแต่ละช่อดอก รวมถึงการมีความหนาแน่นของประชากรสูง และจากการศึกษาของ R. Delgado-Davila, 
et al. (2016) ท าการศึกษาการประสบความส าเร็จของพืชบางชนิดในวงศ์ Convolvulaceae พบว่า ลักษณะดอกของพืชใน
วงศ์ Convolvulaceae นั้นเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียภายในดอกเดียวกัน อีกทั้งการเจริญของเกสรเพศ
ผู้และเกสรเพศเมียเกิดในช่วงเวลาเดียวกัน ถึงแม้พืชวงศ์ผักบุ้งบางชนิดพันธุ์จะมีตัวผสมเกสรเพื่อช่วยในการติดเมล็ด แต่เมื่อ
น ามาทดลองให้มีการผสมเกสรในดอกเดียวกัน ก็จะติดเมล็ดได้เช่นกัน พืชในวงศ์ Convolvulaceae จึงมีการผสมเกสรภายใน
ดอกเดียวกัน สอดคล้องกับ Atushi Ushimaruc และ Kihachiro Kikuzawa (1999) ซึ่งได้วิเคราะห์ค่าความส าเร็จในการ
สืบพันธุ์ (RS) ของพืชวงศ์ Convolvulaceae สกุล Ipomoea พบว่า อยู่ในเกณฑ์ 70% ดังนั้นจิงจ้อเขาขาดน่าจะมีการผสม
ภายในดอกเช่นเดียวกับพืชในวงศ์ Convolvulaceae ผู้ช่วยผสมเกสร หรือ animal pollinator จึงไม่ใช่ปัจจัยจ ากัดของจิงจ้อ
เขาขาด แต่สาเหตุที่มีค่าความส าเร็จในการสืบพันธุ์ (RS) ต่ าของจิงจ้อเขาขาดนั้น คาดว่าเกิดจากปัจจัยอื่นๆเช่น เมล็ดฝ่อหรือไม่
สมบูรณ์ไป หรือมีสัตว์เข้ามากินเมล็ด ตลอดจนมีความหนาแน่นของประชากรต่ า  

 ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงสาเหตุหลักว่า ค่าดัชนี RS ที่ต่ านั้น เกิดขึ้นในช่วงก่อนหรือหลังการปฏิสนธิ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการวางแผนการเพิ่มผลผลิต หรือเมล็ดของจิงจ้อเขาขาดเพื่อการฟื้นฟูขนาดประชากรในอนาคต และ
อย่างไรก็ตามค่า RS เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนถึงความส าเร็จการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติได้ ต้องค านึงถึงปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การท าลายของมนุษย์ ไฟป่า และศัตรูอื่นๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความส าเร็จของการสืบพันธุ์ตาม
ธรรมชาติยิ่งน้อยลงไปอีก 
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การขยายพันธุ์ 

จากการเพาะขยายพันธุ์เมล็ดจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ในโรงเพาะช ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี จ านวน 100 เมล็ด พบว่า เมล็ดงอกในช่วงระยะ 11–14 วัน มีอัตราการงอก 27% และมีเมล็ดที่รอดตาย
กลายเป็นต้นกล้า จ านวน 15 ต้น และมีการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทั้งหมด 10 ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึง
วันท่ี 21 มกราคม 2561 (ภาพท่ี 5) และผลการวิเคราะห์ทางสถิติ (One-way anova) พบว่า น้ าหนักผลและขนาดของผล (ท้ัง
ความกว้างและความยาว) ทั้ง 2 ต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และผลจากการทดสอบทางสถิต ิการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
เชิงเส้น (Linear regression) พบว่า ขนาดของผลไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของเมล็ด และขนาดของเมล็ดรวมถึงน้ าหนักของ
เมล็ดก็ไม่มีผลต่อการรอดชีวิตของเมล็ด แสดงว่า ปัจจัยในการรอดชีวิตของเมล็ดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของผล ขนาดเมล็ด และ
น้ าหนักเมล็ด แต่อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกายภาพ เช่น ปริมาณน้ า แสง ดิน และอุณหภูมิ หากน าไปใช้ในแนวทางอนุรักษ์
จะต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปัจจัยกายภาพท่ีมีผลต่อการรอดชีวิตของเมล็ด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเมล็ดและการ
วางแผนในการขยายพันธุ์ในอนาคตได้   

แนวทางในการอนุรักษ์จิงจ้อเขาขาด  

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีพืชพรรณค่อนข้างหลากหลาย จิงจ้อเขาขาดเป็นพืชเฉพาะถิ่นที่พบใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบประชากรทั้งหมด จ านวน 4 ต้น เนื่องจากมีประชากรน้อยจึงจ าเป็นต้องเร่งหา
แนวทางและด าเนินการในการอนุรักษ์และเพิ่มประชากร ซึ่งการที่จิงจ้อเขาขาดมีประชากรน้อย อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของภาพพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่ การเกิดไฟป่า รวมถึงสัตว์ป่าท าลายเมล็ด เช่น ลิงแสม กระรอก อีกทั้งข้อจ ากัดในการ
เจริญเติบโตของจิงจ้อเขาขาดคือ สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีหินปูนเท่านั้น จึงเป็นที่มาในการหาแนวทางอนุรักษ์ไม่ให้
จิงจ้อเขาขาดสูญพันธ์ุ การจะท าการอนุรักษ์จิงจ้อเขาขาดจึงต้องมีการขยายพันธุ์ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม (in situ) โดยพิจารณา
พื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาดให้เป็นพ้ืนที่ควบคุมหรือพื้นท่ีอนุรักษ์อย่างเข้มงวด โดยการวางมาตรการยับยั้งการท าลาย
ถิ่นที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาด และวางแนวทางที่จะช่วยให้แหล่งที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาดที่ถูกท าลายไปแล้วกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ
จะช่วยท าให้พืชมีการขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ ตลอดจนช่วยเกื้อกูลความเป็นอยู่ของแมลงหรือสัตว์ต่างๆ ที่ช่วยในการ
ผสมเกสรหรือพาหะในการแพร่พันธุ์ ซึ่งถ้าหากแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะสูญพันธุ์ไปจะก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของพืชชนิดนี้
ตามมาด้วยก็เป็นได้  

บทสรุป 

1. จิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) เป็นไม้ เถาล้มลุก อยู่ ในวงศ์  Convolvulaceae และสกุล 
Remirema มีชนิดเดียว ลักษณะเด่นคือ ที่ผลมีผนังเช่ือมติดกัน และไม่มีเกล็ดบริเวณเหนือจุดติดของเกสรเพศผู้ เป็นพืชถิ่น
เดียวและหายาก มีรายงานพบในอ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี การส ารวจประชากรของจิงจ้อเขาข าด พบว่า เหลือ
ประชากรเพียง 4 ต้น อยู่ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบในเขาหินปูน ป่าเบญจพรรณผสมไผ่ ที่มีลักษณะ
ดินเป็นดินร่วน ช้ันดินค่อนข้างบางและล้อมรอบด้วยหินปูน พื้นมีแสงส่องถึงตลอดทั้งวัน ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 
200 เมตร และมีเพียง 2 ต้นที่ออกดอก ติดผลในระหว่างการศึกษา 

2. โครงสร้างของดอกจิงจ้อเขาขาด มี 4 วง ได้แก่ วงกลีบเลี้ยง วงกลีบดอกรูประฆัง วงเกสรตัวผู้ และวงเกสรตัวเมีย 
จานฐานดอกเป็นวง รังไข่มี 4 ช่อง ยอดเกสรจัก 2 พู ผลแยกเป็น 4 กระเปาะ บางกระเปาะฝ่อ ผนังบางใสครึ่งบน แต่ละ
กระเปาะมีเมล็ดเดียว จิงจ้อเขาขาดมีช่อดอกแบบช่อกระจุก ยาว 11–24 ซม. มี 2–4 ดอก  
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3. การศึกษาชีพลักษณ์ การเจริญของดอกและผล พบว่า จิงจ้อเขาขาด พบในเดือนกรกฏาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าฝนอยู่ในช่วงระหว่าง 150–250 mm. อุณภูมิเฉลี่ย 31–33 องศาเซลเซียส ความยาวช่วงวันประมาณ 
11–12.5 ช่ัวโมง การเจริญพัฒนาของช่อดอกจากระยะที่เป็นตาดอกและพัฒนาเป็นช่อดอกถึงระยะดอกบานใช้เวลาประมาณ 
1 เดือนหรือ 4 สัปดาห์ และดอกเมื่อได้รับการผสมจะพัฒนาเป็นผลเล็กๆ ใน 5 สัปดาห์  

4. พัฒนาการของผล เริ่มติดผลประมาณปลายเดือนกันยายนจนสุกแก่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่เริ่มติดเป็น
ผลขนาดเล็กจนกระทั่งเป็นผลที่มีขนาดโตเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จากนั้นใช้เวลาอีก 2 อาทิตย์ในการพัฒนาจนสุกแก่ 
และผลจะยังติดอยู่บนต้นได้ประมาณ 3 อาทิตย์หลังผลโตเต็มที่ 

5. ความส าเร็จในการสืบพันธุ์ (RS) ของจิงจ้อเขาขาด อยู่ในช่วง 0.40–0.70 หรือเฉลี่ย 0.59±0.15 อยู่ในเกณฑ์
ประมาณ 60% ปัจจัยที่ท าให้ความส าเร็จในการสืบพันธุ์ลดลง มีสาเหตุมาจาก การผสมเกสรในตัวเอง เมล็ดไม่สมบูรณ์ ฝ่อ หรือ
สัตว์มากินเมล็ด และมีจ านวนประชากรในธรรมชาติน้อย  

 6. แนวทางการอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมส าหรับจิงจ้อเขาขาด คือ การเก็บรักษาไวในสภาพป่า (in situ) ซึ่งเป็นการอนุรักษ์
ถิ่นอาศัยของพืช (habitat conservation) โดยพิจารณาพื้นที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของจิงจ้อเขาขาดและป้องกันให้เป็นพื้นที่ควบคุม
หรือพ้ืนท่ีอนุรักษ์อย่างเข้มงวด โดยการวางมาตรการยับยั้งการท าลายถิ่นที่อยู่ของพืชเพื่อปองกันความสูญเสียที่จะตามมา และ
วางแนวทางที่จะช่วยให้แหล่งที่อยู่ของพืชที่ถูกท าลายไปแล้วกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ มาตรการเหล่านี้จึงจะช่วยท าใหพืชมีการ
ขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติดีกว่าที่จะน าพืชมาปลูกในที่ใหม่ เพราะประชากรพืชที่เพิ่มขึ้นมาตามแหล่งธรรมชาติก็จะ
สนองตอบต่อสภาพถ่ินท่ีอยู่นั้นได้เป็นอย่างดีตอไป  

 7. ชีพลักษณ์การออกดอก ลักษณะดอกและผล และข้อมูลที่เกี่ยวกับความส าเร็จการสืบพันธุ์ของจิงจ้อเขาขาด 
(Remirema bracteata Kerr.) ที่ได้จากการศึกษานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเมล็ด เช่น การ
วางแผนเก็บเมล็ด และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนอนุรักษ์พืชชนิดนี้กลับคืนสู่แหล่งที่อยู่เดิม  การเพาะขยายพันธุ์โดย
การเพาะเมล็ด จากเมล็ดทั้งหมด 100 เมล็ด เมล็ดงอกในช่วงระยะ 11–14 วัน มีอัตราการงอก 27% และเหลือรอดเจรญิเตบิโต
เป็นต้นกล้าเพื่อน ากลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมด จ านวน 15 ต้น  

ข้อเสนอแนะ 

ชีพลักษณ์การออกดอก ลักษณะดอกและผล และข้อมูลที่เกี่ยวกับความส าเร็จของการสืบพันธุ์ของจิงจ้อเขาขาดที่ได้
จากการศึกษาครั้งน้ี เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเมล็ดจิงจ้อเขาขาด เช่น การวางแผนเก็บเมล็ด การเก็บ
รักษาเมล็ด เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนขยายพันธุ์เพื่อให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชเฉพาะถิ่น มีจ านวน
ประชากรน้อยและเสี่ยงสูญพันธุ์ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านระบบการผสมพันธุ์ (Breeding 
system) รวมถึงการผสมเกสร (Pollination) และการติดผล (Fruit set) และศึกษาความผันแปรและความหลากหลายทาง
พันธุกรรมเพื่อการศึกษาข้ันสูงต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ  

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลจิงจ้อเขาขาด
และสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ 

  



เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

32 

เอกสารอ้างอิง  

จ านรรจ์ เพียรอนุรักษ์ . (2559). บรรยายเก็บและการจัดการเมล็ดไม้ป่า (Online). Available:https://new.forest.go.th/nursery/wp-
content/uploads/sites [1 ธันวาคม 2560]  

เฉลิมเกียรต ิโภดาวัฒนา และ ภัสรา ชวประดิษฐ์. (2539). ผักบุ้งจีน. กองส่งเสริมพืชสวน:กรมส่งเสริมการเกษตร. 13 น. 
เต็ม สมิตินันทน์. (2544). ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไข). [ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้]. กรุงเทพมหานคร: ส านักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้. 

810 น. 
ทิพย์สุคนธ์ บุญยืน, เยาวพา จิระเกียรติกุล และ ภาณุมาศ ฤทธิไชย. (2557). พัฒนาการของเมล็ดดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.). แก่นเกษตร, 

42(2), 181-188. 
ไทยเกษตรศาสตร์. (2012). ผักบุ้ง : กินผักบุ้งช่วยบ ารุงสายตา (Online). Available: http://www.thaikasetsart.com [11 พฤษภาคม 2561] 
ธวัชชัย สันติสุข. 2548. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย. โครงการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแบบ

บูรณาการ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ. 179 น. 
น้ าผึ้ง ยังโป้ย. (2549). ลักษณะโครงสร้างของป่าผสมผลัดใบเขาหินปูน บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี. โครงงานวิจัยระดับปริญญา

ตรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, กาญจนบุรี; มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี. 
พวงพรรณ ยงรัตนา. (2547). ชีพลักษณ์ดอกและผลและความส าเร็จการสืบพันธุ์ของไม้มะขามป้อม; กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย ส านักวิจัยการจัดการป่า

ไม้และผลิตผลป่าไม้, กรมป่าไม้. 
มานัส กองแก้ว, วัชรี กองแก้ว, ส าเภา แก้วสระแสน และ สุจิน จรูญศักดิ์. (2012). การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ าของผักบุ้งจีน  (Online). 

Available:http://kmcenter.rid.go.th [11 พฤษภาคม 2561]  
สคาร ทีจันทึก. (2554). ระบบนิเวศป่าไม้; หลักและวิธีการฟื้นฟูป่า; ประสบการณ์และกระบวนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่ ; การบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพฯ. 514 น. 
สุเทวี ศุขปราการ และ พวงทอง ยินอัศวพรรณ. (2536). การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. กองขยายพันธุ์พืช : กรมส่งเสริม

การเกษตร. 239 น. 
ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ . (2552). รายงานผลการด าเนินงานส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2552 (Online). Available: http://fbd.forest.go.th/th/?p=1670 [1 ธันวาคม 2560] 
Amsel, S. ( 2016) .  Plant Adaptations For Pollination And Seed Dispersal ( Online) . Available:www.exploringnature.org 

/graphics/seed_dispersal_activity.pdf [ 1 ธันวาคม 2560] 
Atushi Ushimaru and Kihachiro Kikuzawa. (1999). Variation of breeding system, floral rewards, and reproductive success in 

clonal Calystegia species (Convolvulaceae). Wiley Online Library. 86(3), 436–446.  
Conley, K., M. (2009). Pollination biology of a night-flowering Galápagos endemic, Ipomoea habeliana (Convolvulaceae). 

Botanical Journal of the Linnean Society, 160, 11–20. 
Cristea, V., Jarda, L. & Holobiuc, I. (2013). Ex situ Conservation of Three endemic and/or endangered Dianthus Species. 

AcademicPres, 41(1), 73-78. 
Dávila, D., R., Rodríguez, M., S. & Ramos, G., H. (2016) Variation in floral morphology and plant reproductive success in four 

Ipomoea species (Convolvulaceae) with contrasting breeding systems. Wiley Online Library, 18(6), doi.org/10.1111/ 
plb.12507  

GBIF Backbone Taxonomy. (2017). Remirema bracteata Kerr. in GBIF Secretariat (Online). Available:https://www.gbif.org/species 
[ 11 พฤศจิกายน 2560 ] 

Gajurel, P., R., Deepanita, W., D. &  Rethy P. (2016). Phenology of Piper mullesua Buchanan-Hamilton ex D. Don (Piperaceae) – 
a medicinally important dioecious plant. Pleione, 10(2), 239-247. 

Hazarika, H., Gajurel, P. R. & Rethy P. (2014). Phenology of Piper betleoides C. DC. An endemic species of Indian Eastern 
Himalayas, Arunanhal Pradesh. Science Research Reporter, 4(2), 128-139. 

Khorngton, S. and Prajaksood, A. (2016). Sex allocation and reproductive success in Eriocaulon smitinandii Moldenke. 
ResearchGate. 



Proceeding of the 5th National Conference on Biodiversity Management in Thailand 

July 10 – 14, 2018 at Diamond Plaza Hotel, Surat Thani Province  

33 

Maimoni-Rodella, R.C.S. & Yanagizawa, Y.A.N.P. (2007). Floral biology and breeding system of three Ipomoea weeds. Planta 
daninha, 25(1), 1806-9681. 

Prakash, A., Ravi Prakash, C., Singh, S., Ghosh, A., & Agarwal, P. (2017). Selection of reproductive traits and oil content assessment 
for better parental combination in Jatropha curcas L. breeding program. MAYFEB Journal of Agricultural Science, 1, 
39-48. 

Rathcke, B.J. (1989). Competition and facilitation among plants for pollination. In: Real L., ed. Pollination Biology, Academic 
Press, New York, 305-329 

Ross, E., K. (1994). Pollination adaptations (Online). Available: http://www1.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ibc99/koning/ 
pollenadapt.html [ 25 กันยายน 2560 ] 

Staples, G. & Traiperm, P. (2010). Remirema in Convolvulaceae (Online). Available: http://convolvulaceae.myspecies.info [ 11 
พฤศจิกายน 2560 ] 

Stephenson, A.G. (1981). Flower and fruit abortion: proximate causes and ultimate functions. Annual Review of Ecological and 
Systematics 12: 253-279. 

Wahengbam, D. D., Gajurel, P. R. & Rethy P. (2018). Phenological behaviour of Piper sylvaticum Roxb. (Piperaceae), a medicinally 
useful species occurring in Eastern Himalayan region. The International Journal of Plant Reproductive Biology, 10(1), 
84-89. 

Weins, D., Calvin, C. L., Wilson, C. A., Davern, C. I., Frank, D. & Seavey, S. R. (1987). Reproductive success, spontaneous embryo 
abortion, and genetic load in flowering plants Oecologia, 71(1), 501-509. 

 
 
 
 
  



เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

34 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                             ภาพที่ 1 พื้นที่และการกระจายพันธ์ุของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) 

 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ภายในมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

No. 
Tag 

GPS Hight (m.) Width Cover (m.) Flowering RCD (cm.) 

X Y N S E W 

001 0516620 1560879 15 28 15 13 24 + 1.32 

002 0516626 1560900 13 11.5 14 12 16 - 1.27 

003 0516637 1560986 8 10 15 14 11 - 1.05 

004 0516641 1560458 10 20 22 18 19 + 1.31 

หมายเหต ุ: + หมายถึง การติดดอก, -  หมายถึง การไม่ติดดอก 
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ภาพที่ 2  แสดงปริมาณน้ าฝนและอุณหภมู ิ(a) ความยาวของวัน (Day length) (b) ในเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ในปี 

2560  (ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งราชอาณาจักรไทย; https://www.tmd.go.th) 

 

(a) 

(b) 
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ภาพที่ 3 การพัฒนาดอกและผลของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ภายในมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขต

กาญจนบุรี จ านวน 2 ต้น ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2560; Reproductive phenology; หมายเลข
ต้น 001 (a), หมายเลขต้น 004 (b) และอุณหภูมิและปริมาณน้ าฝน (c) 
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 (a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การพัฒนาดอก (a) และผล (b) ของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
           วิทยาเขตกาญจนบรุี  
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ตารางที่ 2  Mean number of number of ovules/flower, number of seeds/fruit, seed/ovule, and reproductive 
success (RS) of Remirema bracteata Kerr. of two sample trees. 

 

 
(a)                                                                          (b) 

 
 
ภาพที ่5 การเพาะขยายพนัธุ์ในโรงเพาะช า (a) และการเจริญเติบโตต้นกล้าของจิงจ้อเขาขาด (Remirema bracteata Kerr.) 

(จ านวน 15 ต้น) (b) ในโรงเพาะช ามหาวิทยาลยัมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 

 
 
 

 

Tag No. Number of 
ovules/flower 

Number of 
seeds/fruit 

S/O RS 

001 4 3.2 0.8 0.69 

004 4 2.21 0.55 0.48 

Means +S.D. 4 2.705±0.7 0.675±0.18 0.585±0.15 

 


