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ระบบการผสมพันธุ์และการติดฝั กของกล้ วยไม้ ดินนางกราย
(Habenaria lindleyana Steud.)
Breeding Systems and Fruit Set of Habenaria lindleyana Steud. (Orchidaceae)
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บทคัดย่ อ
การศึกษาระบบการผสมพันธุ์ของกล้ วยไม้ นางกรายในพืน้ ที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขตโป่ งสลอด และป่ าชุมชนบ้ านโป่ งสลอด ตาบลหนองกะปุ อาเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี เดือนตุลาคม
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยทดสอบระบบการผสมพันธุ์ 5 ลักษณะ ได้ แก่ การผสมตัวเองตามธรรมชาติ
(Spontaneous autogamy) การติดฝั กโดยที่ไม่ได้ รับการปฏิสนธิ (Apomixis) การผสมตัวเอง (Self-pollination)
การผสมข้ ามต้ น (Cross-pollination) และการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ (Natural pollination) พบว่า รู ปแบบการ
ผสมข้ า มต้ น และการผสมตัว เอง สามารถติ ด ฝั ก ได้ สูง 100 เปอร์ เซ็ น ต์ ทัง้ สองรู ป แบบ และการผสมพัน ธุ์ ต าม
ธรรมชาติ มีอตั ราการติดฝัก 23.52 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่รูปแบบอื่นไม่พบการติดฝัก นอกจากนี ้การตรวจสอบการเกิด
เอ็มบริโอและความมีชีวิตของเมล็ด พบว่า การผสมข้ ามต้ น เมล็ดมีการสร้ างเอ็มบริโอและเมล็ดมีเปอร์ เซ็นต์ความมี
ชีวิตสูงที่สดุ 52.07 เปอร์ เซ็นต์และ 32.2 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: นางกราย ระบบการผสมพันธุ์ ความมีชีวติ ของเมล็ด การติดฝัก
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Abstract
Field studies of the breeding systems of terrestrial orchid, Habenaria lindleyana Steud. were
established, at Phetchaburi Rajabhat University Pong Salod campus and Pong Salod community forest
Nong Kapu Sub District, Ban Lat District, Phetchaburi province, from October 2018 to September 2019.
The five different types of breeding systems, including spontaneous autogamy, apomixis, induced selfpollination, induced cross-pollination and natural pollination, were investigated in situ at the sites. The
results showed that the self-pollination and cross-pollination had the highest percentage of fruit set
(100%) in both forms and natural pollination types showed the percentage of fruit set 23.52%. While
other types of reproduction had no capsule formation. Moreover, the studies of embryogenesis and
seed viability observed from cross-pollination type, the results showed the highest percentage at
52.07% and 32.2%, respectively.
Keywords: Habenaria lindleyana Steud., breeding system, seed viability, fruit set

บทนา
ป ระ เท ศ ไท ย เป็ น แ ห ล่ งศู น ย์ รว ม ค ว า ม
หลากหลายทางชี วภาพของพื ชอันดับ ต้ น ๆ ของโลก
เนื่ องจากเป็ น รอยต่อของเขตการกระจายพันธุ์พื ชถึ ง
สามภูมิภาคเข้ าด้ วยกัน ได้ แก่ ภูมิภาคอินโดจีน (IndoChina) ภู มิ ภ าค อิ น โด ม าเล (Indo-Malayan) และ
ภูมิภาคอินโดเบอร์ มีส (Indo-Burma) จึงก่อให้ เกิดระบบ
นิเวศที่หลากหลาย อาทิ ป่ าดิบฝน ป่ าดิบแล้ ง ป่ าสนเขา
ป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง ป่ าชายเลน รวมถึงหมู่
เกาะและแนวปะการั งต่ า ง ๆ จากสภาพภูมิ ป ระเทศ
ดั ง ก ล่ า ว ก่ อ ใ ห้ เกิ ด ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สูง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง พื ช วงศ์
กล้ วยไม้ ซึ่งมีรายงานการสารวจและการตรวจสอบชื่อ
และชนิดที่ถูกต้ องแล้ วจากนักพฤกษศาสตร์ ประมาณ
1,157 ชนิด (species) 176 สกุล (genera) [1]

ปั จจุบันกล้ วยไม้ หลายชนิดมีจานวนประชากร
ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปั ญหาทรัพยากรป่ าไม้ ถูก
ทาลายลงทังจากกิ
้
จกรรมของมนุษย์และภัยธรรมชาติที่
มีความรุนแรงมากขึ ้น สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่ า งมาก อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ น้ รวมถึ ง การแสวงหา
ผลประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรพื ช ที่ ม ากเกิ น พอดี ส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อ ถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของกล้ ว ยไม้ ชนิ ด
ต่ า ง ๆ รวมถึ ง กล้ วยไม้ ดิ น นางกราย (Habenaria
lindleyana Steud.) ซึง่ มีแนวโน้ มการลดลงของจานวน
ประชากรในธรรมชาติอย่างรวดเร็ ว จากปั จจัยทางด้ าน
พื น้ ที่ ธ รรมชาติ ที่ เคยอุ ด มสมบู ร ณ์ ถู ก บุ ก รุ ก และถู ก
ท าลายเพื่ อ สร้ างที่ อ ยู่อ าศัย ประกอบกั บ ปั ญ หาการ
ลั ก ลอบเก็ บ กล้ วยไม้ ออกจากป่ าเพื่ อ การค้ าขาย
ยิ่งส่งผลให้ กล้ วยไม้ นางกราย มีแนวโน้ มอาจเกิดการ
สูญพันธุ์ได้ ในอนาคต [2, 3] หากยังไม่ได้ รับการศึกษา
ที่ม ากเพี ย งพอเพื่ อให้ ทราบและเข้ าใจถึงโอกาสที่ จ ะ
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ประสบความสาเร็ จ ในการเจริ ญ เติ บ โตเพื่ อ กระจาย
พันธุ์ในธรรมชาติ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษา
ชีววิท ยาการสืบ พัน ธุ์ โดยเฉพาะระบบการผสมพัน ธุ์
ของกล้ วยไม้ นางกราย เพื่ อ ให้ ทราบข้ อมู ล อั ต รา
ความสาเร็ จในการสืบพันธุ์ ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลสาคัญ ใน
การหาทางป้องกันปั ญหาการสูญพันธุ์ที่อาจจะเกิดขึน้
ได้ ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระบบการผสมพั น ธุ์ แ ละอั ต ราความส าเร็ จ ในการ
สืบพันธุ์ของกล้ วยไม้ นางกรายในพื ้นที่ป่าธรรมชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่ งสลอด และ
ป่ าชุมชนบ้ านโป่ งสลอด ซึ่งพบประชากรของนางกราย
กระจายพันธุ์อยู่ และปั จจุบนั ประชากรเหล่านี ้กาลังอยู่
ในสภาวะเสี่ ย งต่ อ การถู ก รบกวน เพราะฉะนั น้ การ
เข้ าใจถึงปั จจัยดังกล่าว จะเป็ นแนวทางหนึ่งที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ ในการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมของกล้ ว ยไม้
นางกรายให้ คงอยู่ในพื ้นที่ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
1. ชนิดพืชที่ทาการศึกษา
น า งก ราย (Habenaria lindleyana Steud.)
เป็ นกล้ วยไม้ ดินที่มีลาต้ นเหนือดินสั ้นมาก มีรากสะสม
อาหารแบบมั น ฝรั่ ง (Tuberous roots) ใบรู ป รี อ้ วน
จ านวน 3-5 ใบ เรี ย งตั ว แบบเวี ย น กว้ าง 5-10 ซม.
ยาว 7-15 ซม. ขอบใบเรี ย บ ปลายใบแหลม สี เขี ย ว
แผ่ ติ ด พื น้ ดิ น ช่ อ ดอกแบบกระจะ ออกที่ ป ลายยอด
ยาว 15-20 ซม. จานวนดอก 7-15 ดอก ค่อนข้ างโปร่ ง
ขนาดดอกเมื่อบาน กว้ าง 1.5-2 ซม. สีขาว กลีบเลี ้ยงคู่
ข้ างใหญ่ กว่ากลีบ เลีย้ งบน กลีบปากแยกเป็ น 3 แฉก
แฉกกลางรูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายกลีบปากโค้ งมน
เดือยดอกรูปทรงกระบอกยาว มีกระเปาะเก็บน ้าหวาน
ที่ปลายสุดของเดือย เส้ าเกสรสั ้น กลุ่มเรณูบรรจุในซอง

ด้ านข้ างของเส้ าเกสรข้ างละ 1 กลุ่ม ปลายกลุ่มเรณูมี
แป้นเหนียว ออกดอกเดือนกันยายนถึงตุลาคม พบตาม
ป่ าเบญจพรรณ ป่ าเต็งรัง ป่ าสนและป่ าไผ่ บริ เวณเขา
หินทราย หินแกรนิต หินดินดาน และเขาหินปูน มีเขต
การกระจายพั น ธุ์ ใ นประเทศลาวและเวี ย ดนาม
ในประเทศไทยมี รายงานพบทั่วทุก ภาค เช่ น จังหวัด
เชี ย งใหม่ น่ า น ตาก นครสวรรค์ เลย นครราชศรี ม า
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคี รีขัน ธ์ สระบุ รี
ชลบุรี และจันทบุรี เป็ นต้ น [1, 4, 5, 6]
2. พืน้ ที่ศึกษา
พื ้นที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาเขตโป่ งสลอด และพืน้ ที่ป่าชุมชนบ้ านโป่ งสลอด
หมู่ ที่ 6 ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้ านลาด จั ง หวั ด
เพชรบุรี ตัง้ แต่เดือ นตุลาคม 2561 ถึงเดือ นกัน ยายน
2562 มีลกั ษณะเป็ นป่ าเต็งรัง ป่ าเบญจพรรณ ดินส่วน
ใหญ่ เป็ น ดิ น หิ น ปนทราย หิ น กรวด พบกล้ ว ยไม้ ดิ น
นางกราย กระจายพันธุ์ตามพื ้นที่ที่ค่อนข้ างโล่งบริ เวณ
ชายป่ า หรื อบริ เวณที่มีการปกคลุมของไม้ ชนเรื
ั ้ อนยอด
ค่อนข้ างโปร่ง (Figure 1)
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3. ก ารศึ ก ษ าระบ บ การผส มพั น ธุ์ (Breeding
b
systems) ของกล้ วยไม้ นางกราย
ศึ ก ษาระบบการผสมพั น ธุ์ ข องกล้ ว ยไม้ นาง
กราย โดยทาการครอบช่อดอกกล้ วยไม้ นางกรายที่ยัง
ตู ม อยู่ ด้ วยตาข่ า ยไนลอนตาถี่ ขนาด 40 ตาต่ อ
ตารางนิ ้ว จานวน 2 ชัน้ เพื่อป้องกันแมลงมาผสมเกสร
จนกระทัง่ ดอกที่คลุมไว้ บานเต็มที่ จึงเริ่มทาการทดสอบ
ระบบการผสมพันธุ์ โดยแบ่ งออกเป็ น 5 กลุ่มทดลอง
ดังนี ้ กลุ่มที่ 1 ครอบช่อดอกทิ ้งไว้ จนสิ ้นสุดฤดูดอก เพื่อ
ทดสอบการติดฝักและการเกิดเมล็ดจากการผสมตัวเอง
ตามธรรมชาติ (Spontaneous autogamy) โดยไม่ต้อง
อาศัยพาหะถ่ายละอองเรณู จานวน 7 ต้ น รวมจานวน
ดอกทังหมด
้
64 ดอก กลุ่มที่ 2 นาเอากลุ่มเรณูออกแล้ ว
ครอบดอกไว้ ต ามเดิ ม จากนัน้ ทิ ง้ ไว้ จ นสิน้ สุด ฤดูการ
ออกดอก เพื่อศึกษาการติดฝักและการเกิดเมล็ดที่ไม่ได้
รับการปฏิสนธิ (Apomixis) จานวน 4 ต้ น รวมจานวน
ดอกทัง้ หมด 55 ดอก กลุ่ม ที่ 3 ชัก นาให้ เกิด การผสม
ตัวเอง (Induced self-pollination) โดยการนาเอากลุ่ม
เรณู ใ นดอกเดี ย วกั น แตะลงบนยอดเกสรเพศ เมี ย
เพื่ อศึก ษาการติ ด ฝั ก และการเกิด เมล็ ด จากการผสม
ตั ว เองแล้ ว ครอบช่ อ ดอกด้ วยถุ ง กั น แมลงตามเดิ ม
จานวน 4 ต้ น รวมจานวนดอกทังหมด
้
36 ดอก กลุ่มที่
4 ชั ก น า ให้ เกิ ด ก า รผ ส ม ข้ า ม (Induced crosspollination) โดยการน าเอากลุ่ม เรณู ในดอกเดิ มออก
แล้ ว น ากลุ่ม เรณู จ ากดอกนางกรายต้ น อื่ น ที่ อ ยู่ ห่ า ง
ออกไปไม่ ต่ า กว่ า 5 ม. มาแตะบนยอดเกสรเพศเมี ย
เพื่ อศึก ษาการติ ด ฝั ก และการเกิด เมล็ ด จากการผสม
ข้ ามแล้ วครอบช่อดอกด้ วยถุงกันแมลงตามเดิม จานวน
6 ต้ น รวมจ านวนดอกทัง้ หมด 35 ดอก และกลุ่มที่ 5
ปล่อยให้ เกิดการผสมตามธรรมชาติโดยอาศัยพาหะ
ถ่ า ยละอองเรณู (Natural pollination) เพื่ อ เป็ น กลุ่ ม

ควบคุม จานวน 100 ต้ น รวมจานวนดอกทังหมด
้
693
ดอก (Figure 2)

Figure 2. The inflorescences of H. lindleyana
Steud. were covered with nylon mesh bags.
จากนัน้ ทาการตรวจสอบอัตราการติดฝั กในแต่
ละวิธีการ นาฝั กที่ได้ จากการผสมพัน ธุ์ในกลุ่ม ต่าง ๆ
มาวัดขนาดฝั ก น ้าหนักสด และอัตราการเกิดเอ็มบริ โอ
โดยการนับเมล็ดภายใต้ กล้ องสเตอริโอ สุ่มนับเมล็ดครัง้
ละ 100 เมล็ ด นับ ซ า้ จ านวน 5 ครั ง้ จากนัน้ ค านวณ
อัตราการเกิดเอ็มบริ โอและวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ โดย
เปรี ยบเทียบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way
ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่ า งการทดลองระบบการผสมพั น ธุ์ ด้ วยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) [7]
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์
4. การศึ ก ษาความสมบู รณ์ และอั ต ราการมี ชี วิ ต
ของเมล็ด
ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ด โดยนาเมล็ด
จากฝั กที่ ไ ด้ จากการผสมพั น ธุ์ ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ
มาทดสอบความมี ชี วิ ต ด้ วยการย้ อมสารละลาย
เตตระโซเลี ย มคลอไรด์ (2,3,5- triphenyltetrazolium
chloride, TTC) ความเข้ ม ข้ น 1% (v/v) เป็ น เวลา 48
ชัว่ โมง ที่อณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส บ่มไว้ ในที่มืด เมื่อ
ครบกาหนดนาเมล็ดมาล้ างด้ วยน ้ากลัน่ จากนันท
้ าการ
ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดภายใต้ กล้ องสเตอริ โอ
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โดยเมล็ดที่มีชีวิตเอ็มบริโอจะย้ อมติดสีแดง จากนันน
้ า
ข้ อ มูลที่ ได้ ม าวิเคราะห์ ค่ าทางสถิ ติ โดยเปรี ย บเที ย บ
ความแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One-way ANOVA)
และเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของค่ าเฉลี่ ย ด้ ว ยวิ ธี
Duncan’s new multiple range test (DMRT) [7] ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์

ผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาระบบการผสมพั น ธุ์ (Breeding
systems) ของกล้ วยไม้ ดินนางกราย
จากการศึกษาระบบการผสมพันธุ์ของกล้ วยไม้
นางกราย พบว่ า กลุ่ ม ที่ 1 ดอกที่ ค ลุ ม ด้ ว ยตาข่ า ย
ไนลอนกันแมลง (Spontaneous autogamy) และกลุ่ม
ที่ 2 ดอกที่นาเอากลุ่มเรณูออก (Apomixis) แล้ วคลุม
ด้ วยตาข่ ายไนลอนกัน แมลง เมื่ อ ทิ ง้ ไว้ จ นสิ น้ สุด การ
ออกดอก พบว่า ไม่มีการติดฝั กเกิดขึ ้น ขณะที่ กลุ่มที่ 3
ดอกที่ได้ รับการผสมตัวเอง (Self-pollination) และกลุ่ม
ที่ 4 ดอกที่ได้ รับการผสมข้ ามต้ น (Cross-pollination)
มีอัตราการติดฝั กสูง 100 เปอร์ เซ็นต์ ทัง้ สองกลุ่ม โดย
ดอกนางกรายเมื่ อ ได้ รั บ การผสมด้ วยมื อ (Hand
pollination) แล้ ว จะเริ่ ม มี การเหี่ ยวภายใน 3 วัน และ
แห้ ง ทัง้ ดอกภายใน 11 วัน ขณะที่ ก ลุ่ม ที่ 5 ฝั ก ที่ เกิ ด
จากการผสมตามธรรมชาติ โดยอาศั ย พาหะถ่ า ย
ละอองเรณู (Natural pollination) มี อั ต ราการติ ด ฝั ก
23.52 เปอร์ เซ็นต์ (Table 1)
เมื่อทาการศึกษาขนาดของฝั ก โดยพิจารณา
ความกว้ าง ความยาว และน ้าหนักสด พบว่า ฝั กที่เกิด
จากการผสมตามธรรมชาติมีความกว้ างเฉลี่ยมากที่สดุ
0.43 ซม. และมีความยาวฝั กเฉลี่ยมากที่สดุ 3.23 ซม.
รวมถึงมีนา้ หนักสดสูงที่สุด 0.16 กรัม ซึ่งแตกต่างกัน

อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับ ฝั ก
จากรูปแบบอื่น ๆ (Table 2)
2. การศึ ก ษาความสมบู รณ์ และอั ต ราการมี ชี วิ ต
ของเมล็ด
การศึก ษาความสมบูรณ์ ของเมล็ด พิ จ ารณา
จากการที่เมล็ดมีการสร้ างเอ็มบริโอ ซึ่งถือว่าเป็ น เมล็ด
ที่มี ค วามสมบูรณ์ และเมล็ ดที่ ไม่สร้ างเอ็ ม บริ โอ เป็ น
เมล็ ด ที่ ไม่ สมบูรณ์ โดยการสุ่ม นับ เมล็ ด จ านวน 100
เมล็ ด นับ ซ า้ จ านวน 5 ครั ง้ ของฝั กที่ ได้ จ ากการผสม
พันธุ์รูปแบบต่าง ๆ จากการศึกษา พบว่า ฝั กที่ได้ จาก
การผสมข้ ามต้ น เมล็ดมีความสมบูรณ์มากที่สดุ 52.07
เปอร์ เซ็ น ต์ อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า ไม่ แ ตกต่ า งอย่ า งมี
นัย สาคัญ ทางสถิ ติ (p>0.05) เมื่ อ เที ยบกับ เมล็ ด ที่ ได้
จากฝั ก ที่ ท าการผสมตั ว เอง โดยมี เ มล็ ด ที่ มี ค วาม
สมบูรณ์ 34.40 เปอร์ เซ็ นต์ นอกจากนีพ้ บว่า ฝั กที่ ได้
จากการผสมตามธรรมชาติเมล็ดมีความสมบูรณ์ น้อย
ที่สุด 18.75 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งแตกต่า งอย่ างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับเมล็ดที่ได้ จากฝั กที่ทา
การผสมตัวเองและผสมข้ าม (Table 2)
ในการทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดโดยการ
ย้ อ มด้ ว ยสารละลายเตตระโซเลี ย มคลอไรด์ พบว่ า
เมล็ด จากฝั กที่เกิดจากการผสมข้ ามต้ น มี เปอร์ เซ็น ต์
ความมีชีวิตสูงที่สดุ 32.20 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ แตกต่างอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับเมล็ดที่ได้
จากการฝั กรู ปแบบอื่น ๆ ขณะที่ฝักที่เกิดจากการผสม
ตัวเอง เมล็ดมีเปอร์ เซ็นต์ความมีชีวิต 17.60 เปอร์ เซ็นต์
และเมล็ดที่ได้ จากฝักที่ผสมตามธรรมชาติ มีเปอร์ เซ็นต์
ความมีชีวิตเพียง 2.80 เปอร์ เซ็นต์ (Table 2, Figure 3)
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Table 1. Types of breeding systems of Habenaria lindleyana Steud., number of flower, number of
capsule and percentage of capsule
Types of breeding
Number of
Number of
Capsule (%)
flower
capsule
Spontaneous autogamy
Apomixis
Self-pollination
Cross-pollination
Natural pollination

64
55
36
35
693

0
0
36
35
171

0
0
100
100
23.52

Table 2. Average (avg) of width, length and weight of capsule of H. lindleyana Steud. derived from
different five pollination treatments and percentage of seed with embryo and seed viability of those
capsule
Size of capsule
Spontaneous
Apomixis
SelfCrossNatural
autogamy
pollination
pollination
pollination
avg of width (cm)
avg of length (cm)
avg of weight (g)
seed with embryo (%)
seed viability (%)

0.00±0.00d
0.00±0.00c
0.00±0.00d
0.00±0.00c
0.00±0.00c

0.00±0.00d
0.00±0.00c
0.00±0.00d
0.00±0.00c
0.00±0.00c

0.39±0.01b
2.84±0.04b
0.03±0.00c
34.4±7.30ab
17.6±2.80b

0.35±0.01c
2.77±0.06b
0.08±0.01b
52.07±6.87a
32.2±10.24a

0.43±0.01a
3.23±0.06a
0.16±0.01a
18.75±4.18bc
2.80±0.73c

Note: The same letters in each row are not significantly different (p≤0.05).
NV
V

a

b

NE

c

NV
NE
NV

V

d

NE

ee
Figure 3. Seed viability experiment (TTC test) among capsules derived from difference pollination
types; spontaneous autogamy (a) and apomixis (b) the seeds without embryos, the seeds form selfpollination (c) cross-pollination (d) and natural pollination (e). V=viability; NV=nonviability; NE= no
embryo (white scale bar=0.5 mm.)
V
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อภิปรายผล
จากการศึกษาระบบการผสมพันธุ์ของกล้ วยไม้
ดินนางกราย 5 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการผสมตัวเอง
(Self-pollination) มี อั ต รา ก า รติ ด ฝั ก ได้ สู ง 100
เปอร์ เซ็ น ต์ แสดงให้ เห็ น ว่ า กล้ ว ยไม้ ดิ น นางกรายมี
ความสามารถในการสื บ พัน ธุ์ แบบผสมตัวเอง (Selfcompatibility) และจาเป็ นต้ องอาศัยพาหะถ่ายละออง
เรณู (Pollinators) ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ พ บรู ป แบบการผสม
พั น ธุ์ นี ไ้ ด้ ในพื ช วงศ์ ก ล้ วยไม้ [8, 9] สอดคล้ องกั บ
รายงานการศึ ก ษ าการผสมตั ว เองของกล้ วยไม้
สกุล Habenaria จานวน 7 ชนิด ได้ แก่ H. dentata, H.
erichmichaelii, H. lucida, H. marginata, H.
rhodocheila และ H. rostellifera พบว่ า มี เปอร์ เซ็ น ต์
การติดฝักสูง 100 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่ H. myriotricha มี
เปอร์ เซ็นต์การติดฝัก 50 เปอร์ เซ็นต์ [10] อย่างไรก็ตาม
พบว่ า ให้ ผลการทดลองที่ แ ตกต่ า งจากรายงาน
การศึ ก ษาการผสมตัวเองของกล้ ว ยไม้ ดิ น นางกราย
พบว่ า สามารถติ ด ฝั ก ได้ เพี ย ง 50 เปอร์ เซ็ น ต์ เท่ า นัน้
[11] ทัง้ นีอ้ ัตราการติดฝั กที่แตกต่างกันนัน้ อาจขึน้ อยู่
กับความสมบูรณ์ของต้ นพันธุ์ที่ใช้ ทาการศึกษา รวมถึง
สภาพแวดล้ อม เป็ นต้ น
นอกจากนีจ้ ากการศึกษารู ปแบบการผสมข้ าม
ต้ น (Cross-pollination) ของกล้ วยไม้ ดิ น นางกราย
พบว่า มีอัตราการติดฝั กได้ สูง 100 เปอร์ เซ็นต์ รวมถึง
จาเป็ นต้ องอาศัยพาหะถ่ายละอองเรณู โดยการผสม
ข้ ามต้ นของกล้ วยไม้ นางกรายสามารถลดอัตราการเกิด
เลือ ดชิดและเพิ่ มความหลากหลายทางพันธุกรรมได้
[9] ให้ ผลการทดลองที่สอดคล้ องกับรายงานการศึกษา
ระ บ บ ก า รผ ส ม พั น ธุ์ ข อ งก ล้ ว ย ไม้ ดิ น บ า น ดึ ก
(Spathoglottis eburnea Gagnep.) ไว้ ว่า มีอัตราการ
ติดฝั กจากการผสมตัวเองและการผสมข้ ามต้ นได้ สงู ถึง

82.2 เปอร์ เซ็นต์ทัง้ สองรู ปแบบ [12] ขณะที่ระบบการ
ผสมพันธุ์ที่เกิดเมล็ดโดยไม่มีการปฏิสนธิ (Apomixis)
และระบบการผสมพันธุ์ที่สามารถผสมตัวเองได้ โดยไม่
ใช้ พ าหะถ่า ยละอองเรณู (Spontaneous autogamy)
นัน้ พบว่าไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ กบั กล้ วยไม้ ดินนางกราย
เนื่องจากไม่มีการติดฝั กทัง้ สองรูปแบบในถุงตาข่ายไน
ล่ อ ยตาถี่ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ระบบการผสม พั น ธุ์ แ บบ
Apomixis และ Spontaneous autogamy นัน้ เกิด ขึ น้
ได้ น้อยมาก [9, 13, 14, 15] ซึง่ พบได้ เฉพาะในกล้ วยไม้
ที่เจริญเติบโตอยู่ในพื ้นที่ ที่มีพาหะถ่ายละอองเรณูน้อย
มาก ๆ อาทิ พืน้ ที่ที่ถูกตัดขาดจากประชากรอื่น พื ้นที่ที่
มีการสร้ างเขื่อนขนาดใหญ่ก่อให้ เกิดเป็ นหมู่เกาะ หรื อ
เกาะที่ เ กิ ด ขึ น้ เองตามธรรมชาติ รวมถึ ง พื น้ ที่ ป่ า
ธรรมชาติที่ถูกบุกรุ กเพื่ อทาการเกษตร และการสร้ าง
ชุ ม ช น เมื อ งต่ า ง ๆ [9, 16, 17, 18] ข ณ ะ ที่ พื ้น ที่
ทาการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นป่ าธรรมชาติ มีลักษณะเป็ นป่ า
เต็ ง รั ง และป่ าเบญจพรรณ ซึ่ง เป็ น การสนับ สนุ น ว่ า
กล้ ว ยไม้ ดิ น นางกรายไม่ มี ร ะบบการผสมพั น ธุ์ แ บบ
Apomixis และ Spontaneous autogamy เช่นเดียวกับ
รายงานการศึกษาในกล้ วยไม้ ดินบานดึก (S. eburnea
Gagnep.) พบว่ า ไม่ มี รู ป แบบการผสมพั น ธุ์ แ บบ
Apomixis และ Spontaneous autogamy [12] และ
ระบบการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติโดยอาศัยพาหะถ่าย
ละออ งเรณู (Natural pollination) พ บว่ า มี อั ต รา
ความส าเร็ จ ในการติ ด ฝั ก 23.52 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับจานวนดอกทังหมดที
้
่ศึกษา 693 ดอก
กับจานวนดอกของรูปแบบผสมตัวเองและผสมข้ ามที่มี
จ านวนดอก 36 ดอกและ 35 ดอกตามล าดั บ นั น้
มีเปอร์ เซ็นต์การติดฝั กที่ต่ามาก อาจขึ ้นอยู่กับปริ มาณ
และชนิ ด ของพาหะถ่ า ยละอองเรณู ในพื น้ ที่ ดังกล่ า ว
มีไม่ม ากเพี ยงพอ อย่ างไรก็ตามจากการศึกษาครัง้ นี ้
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ฝั กที่เกิดจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินนั ้ ถูกชดเชย
ด้ วยขนาดและน ้าหนักของฝักที่มีมากกว่า
ขนาดฝั ก ของกล้ ว ยไม้ นางกรายที่ เกิ ด จาก
รูปแบบ Natural pollination พบว่ามีความกว้ าง ความ
ยาว และนา้ หนักมากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p≤0.05) เมื่ อ เที ย บกั บ ฝั ก จาก
รู ป แบบอื่ น สอดคล้ อ งกับ ฝั ก กล้ ว ยไม้ Cyrtopodium
punctatum (L.) Lindl. ที่พ บว่าฝั ก ที่เกิดจากการผสม
ข้ า มมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ฝั ก ที่ เกิ ด จากการผสมตั ว เอง
อย่างไรก็ต ามพบได้ เฉพาะบางปี เท่านัน้ [19] ซึ่งอาจ
ขึ ้นอยู่กบั ความสมบูรณ์และความแข็งแรงของต้ นพันธุ์
เมื่อพิจารณาจานวนเมล็ดที่มีเอ็มบริโอ พบว่า
เมล็ดจากฝั กที่ได้ จากการผสมข้ ามและผสมตัวเองไม่มี
ความแตกต่างกัน ให้ ผลเช่นเดี ยวกันกับ กล้ วยไม้ ดิ น
เหลื อ งพิ ศ มร (Spathoglottis affinis de Vriese) และ
ก ล้ ว ย ไ ม้ ดิ น บ า น ดึ ก ( Spathoglottis eburnea
Gagnep) [4, 12] ขณะที่ เมล็ ด จากฝั ก ที่ ผ สมตั ว เอง
ตามธรรมชาติ นัน้ มี เปอร์ เซ็น ต์ การเกิ ดเอ็ ม บริ โอน้ อ ย
ที่ สุด แสดงให้ เห็ น ว่ า ฝั ก ของกล้ ว ยไม้ ดิ น นางกรายที่
เกิ ด ขึน้ ในธรรมชาติ ของประชากรนี ส้ ่ วนใหญ่ เป็ น ฝั ก
ที่มาจาการผสมตัวเองโดยมีพาหะถ่ายละอองเรณูช่วย
ในการผสม นอกจากนี ย้ ังพบว่ าเมล็ ด ที่ เกิ ด จากการ
ผสมข้ ามมีเปอร์ เซ็นต์ความมีชีวิตสูงที่สดุ สอดคล้ องกับ
กล้ ว ยไม้ ดิ น Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindl.
ที่ พ บว่ า เมล็ ด จากฝั ก ที่ ท าการผสมข้ า มมี เปอร์ เซ็ น ต์
ความมี ชีวิต สูงกว่าเมล็ด จากฝั ก ที่ ทาการผสมตัวเอง
[20] อย่ า งไรก็ ต ามการเจริ ญ เติ บ โตของขนาดฝั ก
จานวนเมล็ด รวมถึงอัตราการเกิดเอ็มบริโอและความมี
ชีวิตของเมล็ดกล้ วยไม้ นนั ้ ขึ ้นอยู่กับจานวนกลุ่มละออง
เรณู (Pollinia) ที่สมั ผัสหรื อตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
ด้ วย [12, 21, 22]

สรุป
การศึกษาระบบการผสมพันธุ์ของกล้ วยไม้ ดิน
นางกราย พบว่ า การผสมข้ าม (Cross-pollination)
และผสมตัวเอง (Self-pollination) มีอตั ราการติดฝักสูง
ที่ สุ ด 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ขณะที่ ก ารผสมตั ว เองตาม
ธรรมชาติ (Natural pollination) ติ ด ฝั ก เพี ย ง 23.52
เปอร์ เซ็ น ต์ รวมถึ ง เปอร์ เซ็ น ต์ ก ารเกิ ด เอ็ ม บริ โอและ
เปอร์ เซ็นต์ความมีชีวิตของเมล็ด จากฝั กที่ทาการผสม
ข้ าม มีเปอร์ เซ็นต์สูงที่สุด แสดงให้ เห็นว่า กล้ วยไม้ ดิน
นางกรายจาเป็ นต้ องอาศัยพาหะถ่ายละอองเรณูในการ
ผสมพันธุ์ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พาหะถ่ ายละอองเรณู กับ กล้ ว ยไม้ ดิ น นางกราย เพื่ อ
ฟื ้นฟูพาหะถ่ายละอองเรณูในธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้
กล้ วยไม้ ชนิ ดนี ส้ ามารถขยายพัน ธุ์ได้ ม ากขึ น้ รวมถึ ง
ควรส่ ง เสริ ม ให้ พื น้ ที่ ดั ง กล่ า วเป็ นพื น้ ที่ ป กปั กและ
อนุรักษ์ พนั ธุกรรมของกล้ วยไม้ ชนิดนี ้ไว้ นอกจากนี ้การ
ช่วยผสมเกสรด้ วยมือ (Hand pollination) สามารถเพิม่
โอกาสการติดฝักและนามาเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อพืชนัน้ จะ
เป็ นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มจานวนต้ นอ่อนให้ ได้
ปริ มาณมาก จากนัน้ จึงนากลับไปปลูกยังพืน้ ที่ดังเดิม
ซึ่ง เป็ น อี ก วิธี ก ารหนึ่ งที่ จ ะช่ วยเพิ่ ม จ านวนประชากร
กล้ วยไม้ ดินนางกรายให้ มากขึ ้นอย่างรวดเร็ วและเป็ น
การช่วยอนุรักษ์ พันธุกรรมกล้ วยไม้ ดินนางกรายให้ คง
อยู่ในพื ้นที่ต่อไป
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