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บทคัดย่อ  

 
การศึกษาระบบการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้นางกรายในพืน้ที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

วิทยาเขตโป่งสลอด และป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวดัเพชรบุรี เดือนตุลาคม 
2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยทดสอบระบบการผสมพันธุ์  5 ลักษณะ ได้แก่ การผสมตัวเองตามธรรมชาติ 
(Spontaneous autogamy) การติดฝักโดยที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ (Apomixis) การผสมตัวเอง (Self-pollination) 
การผสมข้ามต้น (Cross-pollination) และการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ (Natural pollination) พบว่า รูปแบบการ
ผสมข้ามต้นและการผสมตัวเอง สามารถติดฝักได้สูง 100 เปอร์เซ็นต์ทัง้สองรูปแบบ และการผสมพันธุ์ตาม
ธรรมชาติ มีอตัราการติดฝัก 23.52 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่รูปแบบอื่นไม่พบการติดฝัก นอกจากนีก้ารตรวจสอบการเกิด
เอ็มบริโอและความมีชีวิตของเมล็ด พบว่า การผสมข้ามต้น เมล็ดมีการสร้างเอ็มบริโอและเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความมี
ชีวิตสงูที่สดุ 52.07 เปอร์เซ็นต์และ 32.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ: นางกราย  ระบบการผสมพนัธุ์  ความมีชีวติของเมล็ด  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 self-
pollination, 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 
 

บทน า 
ป ระ เท ศ ไท ย เป็ น แ ห ล่ งศู น ย์ รว ม ค วาม

หลากหลายทางชีวภาพของพืชอันดับต้น ๆ ของโลก 
เนื่องจากเป็นรอยต่อของเขตการกระจายพันธุ์พืชถึง
สามภูมิภาคเข้าด้วยกัน ได้แก่ ภูมิภาคอินโดจีน (Indo-
China) ภู มิ ภ าคอิ น โดม า เล  ( Indo-Malayan) และ
ภมูิภาคอินโดเบอร์มีส (Indo-Burma) จึงก่อให้เกิดระบบ
นิเวศที่หลากหลาย อาทิ ป่าดิบฝน ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา 
ป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน รวมถึงหมู่
เกาะและแนวปะการังต่าง ๆ จากสภาพภูมิประเทศ
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
ทรัพยากรธรรมชาติสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชวงศ์
กล้วยไม้ ซึ่งมีรายงานการส ารวจและการตรวจสอบชื่อ
และชนิดที่ถูกต้องแล้วจากนักพฤกษศาสตร์ ประมาณ 
1,157 ชนิด (species) 176 สกลุ (genera) [1]  

ปัจจุบันกล้วยไม้หลายชนิดมีจ านวนประชากร
ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัญหาทรัพยากรป่าไม้ถูก
ท าลายลงทัง้จากกิจกรรมของมนษุย์และภยัธรรมชาติที่
มีความรุนแรงมากขึน้ สภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลง
ไปอย่างมาก อุณหภูมิสูงขึ น้  รวมถึงการแสวงหา
ผลประโยชน์จากทรัพยากรพืชที่มากเกินพอดีส่งผล
กระทบโดยตรงต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของกล้วยไม้ชนิด 
ต่าง ๆ รวมถึงกล้วยไม้ดินนางกราย (Habenaria 
lindleyana Steud.) ซึง่มีแนวโน้มการลดลงของจ านวน
ประชากรในธรรมชาติอย่างรวดเร็ว จากปัจจยัทางด้าน
พืน้ที่ธรรมชาติที่ เคยอุดมสมบูรณ์ถูกบุกรุกและถูก
ท าลายเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย ประกอบกับปัญหาการ
ลักลอบเก็บกล้วยไม้ออกจากป่าเพื่ อการค้าขาย  
ยิ่งส่งผลให้กล้วยไม้นางกราย มีแนวโน้มอาจเกิดการ
สญูพนัธุ์ได้ในอนาคต [2, 3] หากยงัไม่ได้รับการศึกษา
ที่มากเพียงพอเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงโอกาสที่จะ
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ประสบความส าเร็จในการเจริญเติบโตเพื่อกระจาย
พนัธุ์ในธรรมชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการศึกษา
ชีววิทยาการสืบพันธุ์  โดยเฉพาะระบบการผสมพันธุ์
ของกล้วยไม้นางกราย เพื่ อให้ทราบข้อมูลอัตรา
ความส าเร็จในการสืบพันธุ์ ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญใน
การหาทางป้องกันปัญหาการสญูพนัธุ์ที่อาจจะเกิดขึน้
ได้ ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้งึมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา
ระบบการผสมพันธุ์และอัตราความส าเร็จในการ
สืบพนัธุ์ของกล้วยไม้นางกรายในพืน้ท่ีป่าธรรมชาติของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด และ
ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด ซึ่งพบประชากรของนางกราย
กระจายพนัธุ์อยู่ และปัจจุบนัประชากรเหล่านีก้ าลงัอยู่
ในสภาวะเส่ียงต่อการถูกรบกวน เพราะฉะนัน้การ
เข้าใจถึงปัจจยัดงักล่าว จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พนัธุกรรมของกล้วยไม้
นางกรายให้คงอยู่ในพืน้ท่ีต่อไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 
1. ชนิดพืชที่ท าการศึกษา 
 น างก ราย  (Habenaria lindleyana Steud.) 
เป็นกล้วยไม้ดินที่มีล าต้นเหนือดินสัน้มาก มีรากสะสม
อาหารแบบมันฝร่ัง (Tuberous roots) ใบรูปรีอ้วน 
จ านวน 3-5 ใบ เรียงตัวแบบเวียน กว้าง 5-10 ซม.  
ยาว 7-15 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม สีเขียว  
แผ่ติดพืน้ดิน ช่อดอกแบบกระจะ ออกที่ปลายยอด  
ยาว 15-20 ซม. จ านวนดอก 7-15 ดอก ค่อนข้างโปร่ง 
ขนาดดอกเมื่อบาน กว้าง 1.5-2 ซม. สีขาว กลีบเลีย้งคู่
ข้างใหญ่กว่ากลีบเลีย้งบน กลีบปากแยกเป็น 3 แฉก 
แฉกกลางรูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายกลีบปากโค้งมน 
เดือยดอกรูปทรงกระบอกยาว มีกระเปาะเก็บน า้หวาน
ที่ปลายสดุของเดือย เส้าเกสรสัน้ กลุ่มเรณูบรรจุในซอง

ด้านข้างของเส้าเกสรข้างละ 1 กลุ่ม ปลายกลุ่มเรณูมี
แป้นเหนียว ออกดอกเดือนกนัยายนถึงตลุาคม พบตาม
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าสนและป่าไผ่ บริเวณเขา
หินทราย หินแกรนิต หินดินดาน และเขาหินปูน มีเขต
การกระจายพันธุ์ ในประเทศลาวและเวียดนาม  
ในประเทศไทยมีรายงานพบทั่วทุกภาค เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ น่าน ตาก นครสวรรค์ เลย นครราชศรีมา 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สระบุรี 
ชลบรีุ และจนัทบรีุ เป็นต้น [1, 4, 5, 6]  
 
2. พืน้ที่ศึกษา 
 พืน้ที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขตโป่งสลอด และพืน้ที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด 
หมู่ที่  6 ต าบลหนองกะปุ อ าเภอบ้านลาด จังหวัด
เพชรบุรี ตัง้แต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 
2562 มีลกัษณะเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ดินส่วน
ใหญ่เป็นดินหินปนทราย หินกรวด พบกล้วยไม้ดิน 
นางกราย กระจายพนัธุ์ตามพืน้ที่ที่ค่อนข้างโล่งบริเวณ
ชายป่า หรือบริเวณที่มีการปกคลมุของไม้ชัน้เรือนยอด
ค่อนข้างโปร่ง (Figure 1) 
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3. ก ารศึกษาระบบการผสมพั น ธ์ุ  (Breeding 
systems) ของกล้วยไม้นางกราย 

ศึกษาระบบการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้นาง
กราย โดยท าการครอบช่อดอกกล้วยไม้นางกรายที่ยัง
ตูมอยู่ ด้ วยตาข่ายไนลอนตาถ่ี  ขนาด  40 ตาต่ อ
ตารางนิว้ จ านวน 2 ชัน้ เพื่อป้องกันแมลงมาผสมเกสร 
จนกระทัง่ดอกที่คลมุไว้บานเตม็ที่ จึงเร่ิมท าการทดสอบ
ระบบการผสมพันธุ์  โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มทดลอง 
ดงันี ้กลุ่มที่ 1 ครอบช่อดอกทิง้ไว้จนสิน้สดุฤดดูอก เพื่อ
ทดสอบการติดฝักและการเกิดเมล็ดจากการผสมตวัเอง
ตามธรรมชาติ (Spontaneous autogamy) โดยไม่ต้อง
อาศยัพาหะถ่ายละอองเรณู จ านวน 7 ต้น รวมจ านวน
ดอกทัง้หมด 64 ดอก กลุ่มที ่2 น าเอากลุ่มเรณอูอกแล้ว
ครอบดอกไว้ตามเดิม จากนัน้ทิง้ไว้จนสิน้สุดฤดูการ
ออกดอก เพื่อศกึษาการติดฝักและการเกิดเมล็ดที่ไม่ได้
รับการปฏิสนธิ (Apomixis) จ านวน 4 ต้น รวมจ านวน
ดอกทัง้หมด 55 ดอก กลุ่มที่ 3 ชักน าให้เกิดการผสม
ตวัเอง (Induced self-pollination) โดยการน าเอากลุ่ม
เรณู ในดอกเดียวกันแตะลงบนยอดเกสรเพศ เมีย  
เพื่อศึกษาการติดฝักและการเกิดเมล็ดจากการผสม
ตัวเองแล้วครอบช่อดอกด้วยถุงกันแมลงตามเดิม 
จ านวน 4 ต้น รวมจ านวนดอกทัง้หมด 36 ดอก กลุ่มที่ 
4 ชั ก น า ใ ห้ เกิ ด ก า รผ ส ม ข้ า ม  ( Induced cross-
pollination) โดยการน าเอากลุ่มเรณูในดอกเดิมออก
แล้วน ากลุ่มเรณูจากดอกนางกรายต้นอื่นที่อยู่ห่าง
ออกไปไม่ต ่ากว่า 5 ม. มาแตะบนยอดเกสรเพศเมีย 
เพื่อศึกษาการติดฝักและการเกิดเมล็ดจากการผสม
ข้ามแล้วครอบช่อดอกด้วยถุงกนัแมลงตามเดิม จ านวน 
6 ต้น รวมจ านวนดอกทัง้หมด 35 ดอก และกลุ่มที่ 5 
ปล่อยให้เกิดการผสมตามธรรมชาติโดยอาศัยพาหะ
ถ่ายละอองเรณู (Natural pollination) เพื่อเป็นกลุ่ม

ควบคุม จ านวน 100 ต้น รวมจ านวนดอกทัง้หมด 693 
ดอก (Figure 2) 

 
 
 
 

Figure 2. The inflorescences of H. lindleyana 

Steud. were covered with nylon mesh bags. 
 

จากนัน้ท าการตรวจสอบอัตราการติดฝักในแต่
ละวิธีการ น าฝักที่ได้จากการผสมพันธุ์ในกลุ่มต่าง ๆ 
มาวดัขนาดฝัก น า้หนกัสด และอตัราการเกิดเอ็มบริโอ 
โดยการนบัเมล็ดภายใต้กล้องสเตอริโอ สุ่มนบัเมล็ดครัง้
ละ 100 เมล็ด นับซ า้จ านวน 5 ครัง้ จากนัน้ค านวณ
อัตราการเกิดเอ็มบริโอและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  โดย
เปรียบเทียบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหว่างการทดลองระบบการผสมพันธุ์ ด้ วยวิ ธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) [7]  
ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 

 
4. การศึกษาความสมบูรณ์และอัตราการมีชีวิต
ของเมล็ด 

ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ด โดยน าเมล็ด
จากฝักที่ ได้จ ากการผสมพันธุ์ ใน รูปแบบต่ าง ๆ  
มาทดสอบความมีชีวิต ด้วยการย้อมสารละลาย 
เตตระโซเลียมคลอไรด์ (2,3,5- triphenyltetrazolium 
chloride, TTC) ความเข้มข้น 1% (v/v) เป็นเวลา 48 
ชัว่โมง ท่ีอณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส บ่มไว้ในท่ีมืด เมื่อ
ครบก าหนดน าเมล็ดมาล้างด้วยน า้กลัน่ จากนัน้ท าการ
ตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดภายใต้กล้องสเตอริโอ 

b 
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โดยเมล็ดที่มีชีวิตเอ็มบริโอจะย้อมติดสีแดง จากนัน้น า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ  โดยเปรียบเทียบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) [7] ที่
ระดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ 
 

ผลการศึกษา  
1. ผลการศึกษาระบบการผสมพันธ์ุ (Breeding 
systems) ของกล้วยไม้ดินนางกราย 
 จากการศึกษาระบบการผสมพนัธุ์ของกล้วยไม้
นางกราย พบว่า กลุ่มที่  1 ดอกที่คลุมด้วยตาข่าย
ไนลอนกันแมลง (Spontaneous autogamy) และกลุ่ม
ที่ 2 ดอกที่น าเอากลุ่มเรณูออก (Apomixis) แล้วคลุม
ด้วยตาข่ายไนลอนกันแมลง เมื่อทิง้ไว้จนสิน้สุดการ
ออกดอก พบว่า ไม่มีการติดฝักเกิดขึน้ ขณะที่กลุ่มที่ 3 
ดอกที่ได้รับการผสมตวัเอง (Self-pollination) และกลุ่ม
ที่ 4 ดอกที่ได้รับการผสมข้ามต้น (Cross-pollination) 
มีอัตราการติดฝักสูง 100 เปอร์เซ็นต์ ทัง้สองกลุ่ม โดย
ดอกนางกรายเมื่ อได้ รับการผสมด้วยมือ  (Hand 
pollination) แล้ว จะเร่ิมมีการเหี่ยวภายใน 3 วันและ
แห้งทัง้ดอกภายใน 11 วัน ขณะที่กลุ่มที่ 5 ฝักที่เกิด 
จากการผสมตามธรรมชาติ โดยอาศัยพาหะถ่าย 
ละอองเรณู  (Natural pollination) มีอัตราการติดฝัก 
23.52 เปอร์เซ็นต์ (Table 1) 

เมื่อท าการศึกษาขนาดของฝัก โดยพิจารณา
ความกว้าง ความยาว และน า้หนกัสด พบว่า ฝักที่เกิด
จากการผสมตามธรรมชาติมีความกว้างเฉล่ียมากที่สดุ 
0.43 ซม. และมีความยาวฝักเฉล่ียมากที่สดุ 3.23 ซม. 
รวมถึงมีน า้หนักสดสูงที่สุด 0.16 กรัม ซึ่งแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับฝัก
จากรูปแบบอื่น ๆ (Table 2)  
 
2. การศึกษาความสมบูรณ์และอัตราการมีชีวิต
ของเมล็ด 

การศึกษาความสมบูรณ์ของเมล็ด พิจารณา
จากการที่เมล็ดมีการสร้างเอ็มบริโอ ซึ่งถือว่าเป็นเมล็ด
ที่มีความสมบูรณ์ และเมล็ดที่ไม่สร้างเอ็มบริโอ เป็น
เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ โดยการสุ่มนับเมล็ดจ านวน 100 
เมล็ด นับซ า้จ านวน 5 ครัง้ ของฝักที่ได้จากการผสม
พันธุ์รูปแบบต่าง ๆ จากการศึกษา พบว่า ฝักที่ได้จาก
การผสมข้ามต้น เมล็ดมีความสมบูรณ์มากที่สดุ 52.07 
เปอร์เซ็นต์  อย่างไรก็ตามพบว่าไม่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเทียบกับเมล็ดที่ได้
จากฝักที่ท าการผสมตัวเอง โดยมี เมล็ดที่มีความ
สมบูรณ์ 34.40 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีพ้บว่า ฝักที่ได้
จากการผสมตามธรรมชาติเมล็ดมีความสมบูรณ์น้อย
ที่สุด 18.75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับเมล็ดที่ได้จากฝักที่ท า
การผสมตวัเองและผสมข้าม (Table 2) 

ในการทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดโดยการ
ย้อมด้วยสารละลายเตตระโซเลียมคลอไรด์ พบว่า 
เมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมข้ามต้น มีเปอร์เซ็นต์
ความมีชีวิตสงูที่สดุ 32.20 เปอร์เซ็นต์ ซึง่แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) เมื่อเทียบกับเมล็ดที่ได้
จากการฝักรูปแบบอื่น ๆ ขณะที่ฝักที่เกิดจากการผสม
ตวัเอง เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิต 17.60 เปอร์เซ็นต์ 
และเมล็ดที่ได้จากฝักที่ผสมตามธรรมชาติ มีเปอร์เซ็นต์
ความมีชีวิตเพียง 2.80 เปอร์เซ็นต์ (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 

flower 
Number of 
capsule 

Capsule (%) 

Spontaneous autogamy 64 0 0 
Apomixis 55 0 0 

Self-pollination 36 36 100 

Cross-pollination 35 35 100 

Natural pollination 693 171 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 

autogamy 
Apomixis Self-

pollination 
Cross-

pollination 
Natural 

pollination 
avg of width (cm) 0.00±0.00d 0.00±0.00d 0.39±0.01b 0.35±0.01c 0.43±0.01a 
avg of length (cm) 0.00±0.00c 0.00±0.00c 2.84±0.04b 2.77±0.06b 3.23±0.06a 
avg of weight (g) 0.00±0.00d 0.00±0.00d 0.03±0.00c 0.08±0.01b 0.16±0.01a 
seed with embryo (%) 0.00±0.00c 0.00±0.00c 34.4±7.30ab 52.07±6.87a 18.75±4.18bc 
seed viability (%) 0.00±0.00c 0.00±0.00c 17.6±2.80b 32.2±10.24a 2.80±0.73c 

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

 
 
 
 
 
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 self-
pollination (c) cross-pollination (d) and natural pollination (e). V=viability; NV=nonviability; NE= no 
embryo (white scale bar=0.5 mm.) 
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อภปิรายผล  
 จากการศึกษาระบบการผสมพนัธุ์ของกล้วยไม้
ดินนางกราย 5 รูปแบบ พบว่า รูปแบบการผสมตัวเอง 
(Self-pollination)  มี อั ต ร า ก า รติ ด ฝั ก ไ ด้ สู ง  100 
เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นว่ากล้วยไม้ดินนางกรายมี
ความสามารถในการสืบพันธุ์แบบผสมตัวเอง (Self-
compatibility) และจ าเป็นต้องอาศยัพาหะถ่ายละออง
เรณู (Pollinators) ซึ่งส่วนใหญ่พบรูปแบบการผสม
พันธุ์นี ไ้ด้ ในพืชวงศ์กล้วยไม้  [8, 9] สอดคล้องกับ
รายงานการศึกษาการผสมตัว เองของก ล้วยไม้ 
สกุล Habenaria จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ H. dentata, H. 
erichmichaelii, H. lucida, H. marginata, H. 
rhodocheila และ H. rostellifera พบว่า มีเปอร์เซ็นต์
การติดฝักสงู 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ H. myriotricha มี
เปอร์เซ็นต์การติดฝัก 50 เปอร์เซ็นต์ [10] อย่างไรก็ตาม
พบว่าให้ผลการทดลองที่ แตกต่ างจากรายงาน
การศึกษาการผสมตัวเองของกล้วยไม้ดินนางกราย 
พบว่า สามารถติดฝักได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ 
[11] ทัง้นีอ้ัตราการติดฝักที่แตกต่างกันนัน้ อาจขึน้อยู่
กบัความสมบูรณ์ของต้นพนัธุ์ที่ใช้ท าการศกึษา รวมถึง
สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

นอกจากนีจ้ากการศึกษารูปแบบการผสมข้าม
ต้น (Cross-pollination) ของกล้วยไม้ดินนางกราย 
พบว่า มีอัตราการติดฝักได้สูง 100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึง
จ าเป็นต้องอาศัยพาหะถ่ายละอองเรณู โดยการผสม
ข้ามต้นของกล้วยไม้นางกรายสามารถลดอตัราการเกิด
เลือดชิดและเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ 
[9] ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องกับรายงานการศกึษา
ระบ บ ก า รผสม พั น ธุ์ ข อ งก ล้ วย ไม้ ดิ น บ าน ดึ ก 
(Spathoglottis eburnea Gagnep.) ไว้ว่า มีอัตราการ
ติดฝักจากการผสมตวัเองและการผสมข้ามต้นได้สงูถึง 

82.2 เปอร์เซ็นต์ทัง้สองรูปแบบ [12] ขณะที่ระบบการ
ผสมพันธุ์ที่เกิดเมล็ดโดยไม่มีการปฏิสนธิ (Apomixis) 
และระบบการผสมพนัธุ์ที่สามารถผสมตวัเองได้โดยไม่
ใช้พาหะถ่ายละอองเรณู  (Spontaneous autogamy) 
นัน้ พบว่าไม่สามารถเกิดขึน้ได้กบักล้วยไม้ดินนางกราย 
เนื่องจากไม่มีการติดฝักทัง้สองรูปแบบในถุงตาข่ายไน
ล่อยตา ถ่ี  ซึ่ ง ส่วนใหญ่ ระบบการผสมพันธุ์ แบบ 
Apomixis และ Spontaneous autogamy นัน้ เกิดขึน้
ได้น้อยมาก [9, 13, 14, 15] ซึง่พบได้เฉพาะในกล้วยไม้
ที่เจริญเติบโตอยู่ในพืน้ท่ี ท่ีมีพาหะถ่ายละอองเรณนู้อย
มาก ๆ อาทิ พืน้ที่ที่ถูกตดัขาดจากประชากรอื่น พืน้ที่ที่
มีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ก่อให้เกิดเป็นหมู่เกาะ หรือ
เกาะที่ เกิดขึ น้ เองตามธรรมชาติ  รวมถึ งพื น้ที่ ป่ า
ธรรมชาติที่ถูกบุกรุกเพื่อท าการเกษตร และการสร้าง
ชุ ม ชน เมื อ งต่ า ง  ๆ  [9, 16, 17, 18] ขณ ะที่ พื ้น ที่
ท าการศึกษาครัง้นี ้เป็นป่าธรรมชาติมีลักษณะเป็นป่า
เต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นการสนับสนุนว่า
กล้วยไม้ดินนางกรายไม่มี ระบบการผสมพันธุ์แบบ 
Apomixis และ Spontaneous autogamy เช่นเดียวกบั
รายงานการศึกษาในกล้วยไม้ดินบานดกึ (S. eburnea 
Gagnep.) พบว่า ไม่ มี รูปแบบการผสมพันธุ์ แบบ 
Apomixis และ  Spontaneous autogamy [12] และ
ระบบการผสมพนัธุ์ตามธรรมชาติโดยอาศยัพาหะถ่าย
ละอองเรณู  (Natural pollination) พ บว่ า  มี อัต รา
ความส าเร็จในการติด ฝัก 23.52 เปอร์เซ็นต์  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับจ านวนดอกทัง้หมดที่ศึกษา 693 ดอก
กบัจ านวนดอกของรูปแบบผสมตวัเองและผสมข้ามที่มี
จ านวนดอก 36 ดอกและ 35 ดอกตามล าดับนั น้  
มีเปอร์เซ็นต์การติดฝักที่ต ่ามาก อาจขึน้อยู่กับปริมาณ
และชนิดของพาหะถ่ายละอองเรณูในพืน้ที่ดังกล่าว  
มีไม่มากเพียงพอ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครัง้นี ้
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ฝักที่เกิดจากการผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินัน้ถูกชดเชย
ด้วยขนาดและน า้หนกัของฝักที่มีมากกว่า 

ขนาดฝักของกล้วยไม้นางกรายที่เกิดจาก
รูปแบบ Natural pollination พบว่ามีความกว้าง ความ
ยาว และน า้หนักมากที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (p≤0.05) เมื่อเทียบกับฝักจาก
รูปแบบอื่น สอดคล้องกับฝักกล้วยไม้ Cyrtopodium 
punctatum (L.) Lindl. ที่พบว่าฝักที่เกิดจากการผสม
ข้ามมีขนาดใหญ่กว่าฝักที่ เกิดจากการผสมตัวเอง 
อย่างไรก็ตามพบได้เฉพาะบางปีเท่านัน้ [19] ซึ่งอาจ
ขึน้อยู่กบัความสมบรูณ์และความแข็งแรงของต้นพนัธุ์ 

เมื่อพิจารณาจ านวนเมล็ดที่มีเอ็มบริโอ พบว่า 
เมล็ดจากฝักที่ได้จากการผสมข้ามและผสมตวัเองไม่มี
ความแตกต่างกัน ให้ผลเช่นเดียวกันกับ กล้วยไม้ดิน
เหลืองพิศมร (Spathoglottis affinis de Vriese) และ
ก ล้ ว ย ไ ม้ ดิ น บ า น ดึ ก  (Spathoglottis eburnea 
Gagnep) [4, 12] ขณะที่ เมล็ดจากฝักที่ผสมตัวเอง
ตามธรรมชาตินัน้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดเอ็มบริโอน้อย
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าฝักของกล้วยไม้ดินนางกรายที่
เกิดขึน้ในธรรมชาติของประชากรนีส่้วนใหญ่เป็นฝัก
ที่มาจาการผสมตวัเองโดยมีพาหะถ่ายละอองเรณูช่วย
ในการผสม นอกจากนีย้ังพบว่าเมล็ดที่เกิดจากการ
ผสมข้ามมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตสงูที่สดุ สอดคล้องกับ
กล้วยไม้ดิน Platanthera leucophaea (Nutt.) Lindl. 
ที่พบว่าเมล็ดจากฝักที่ท าการผสมข้ามมีเปอร์เซ็นต์
ความมีชีวิตสูงกว่าเมล็ดจากฝักที่ท าการผสมตัวเอง 
[20] อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของขนาดฝัก 
จ านวนเมล็ด รวมถึงอตัราการเกิดเอ็มบริโอและความมี
ชีวิตของเมล็ดกล้วยไม้นัน้ ขึน้อยู่กับจ านวนกลุ่มละออง
เรณู (Pollinia) ที่สมัผสัหรือตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย
ด้วย [12, 21, 22]  

สรุป  
 การศึกษาระบบการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้ดิน
นางกราย พบว่า การผสมข้าม (Cross-pollination) 
และผสมตวัเอง (Self-pollination) มีอตัราการติดฝักสงู
ที่สุด  100 เปอร์เซ็นต์  ขณะที่การผสมตัวเองตาม
ธรรมชาติ  (Natural pollination) ติดฝักเพียง 23.52 
เปอร์เซ็นต์ รวมถึงเปอร์เซ็นต์การเกิดเอ็มบริโอและ
เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของเมล็ดจากฝักที่ท าการผสม
ข้าม มีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุด แสดงให้เห็นว่า กล้วยไม้ดิน
นางกรายจ าเป็นต้องอาศยัพาหะถ่ายละอองเรณใูนการ
ผสมพนัธุ์ ดงันัน้ ควรมีการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
พาหะถ่ายละอองเรณูกับกล้วยไม้ดินนางกราย เพื่อ
ฟื้นฟูพาหะถ่ายละอองเรณูในธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยให้
กล้วยไม้ชนิดนีส้ามารถขยายพันธุ์ได้มากขึน้ รวมถึง
ควรส่งเสริมให้พื น้ที่ดังกล่าวเป็นพื น้ที่ปกปักและ
อนุรักษ์พนัธุกรรมของกล้วยไม้ชนิดนีไ้ว้ นอกจากนีก้าร
ช่วยผสมเกสรด้วยมือ (Hand pollination) สามารถเพิม่
โอกาสการติดฝักและน ามาเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืชนัน้ จะ
เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มจ านวนต้นอ่อนให้ได้
ปริมาณมาก จากนัน้จึงน ากลับไปปลูกยังพืน้ที่ดังเดิม 
ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจ านวนประชากร
กล้วยไม้ดินนางกรายให้มากขึน้อย่างรวดเร็วและเป็น
การช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ดินนางกรายให้คง
อยู่ในพืน้ท่ีต่อไป 
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