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การเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพ
Symbiotic Seed Germination of Orchids

สุรีย์พร นนทชัยภูมิ1

บทคัดย่อ
กล้วยไม้เป็นพืชทีม่ ีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และกล้วยไม้ไทยส่วนใหญ่ยังเป็นพืชหายากหรือถูกคุกคาม
ใกล้สูญพันธุ์ การเพาะเมล็ดเป็นวิธีมาตรฐานสาหรับการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ลูกผสมเพื่อคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ
และการขยายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดที่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ประสบความสาเร็จ การเพาะเมล็ดแบบสมชีพหรือการ
เพาะเมล็ดโดยการเลี้ยงร่วมกับราไมคอร์ไรซากล้วยไม้เป็นทางเลือกหนึ่งของการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหว่างการเพาะเมล็ด กล้วยไม้แบบใช้อาหารสังเคราะห์และแบบสมชีพในหลอดทดลองพบว่า การ
เพาะเมล็ดแบบสมชีพให้ผลดีกว่า เนื่องจากเมล็ดที่มีราไมคอร์ไรซาสามารถดูดซับน้าได้ดีกว่า และโพรโทคอร์ม ที่
เจริญจากการเพาะเมล็ดแบบสมชีพสามารถพัฒนาได้รวดเร็วกว่า บทความนี้มุ่งเน้นที่จะนาเสนอความรู้ ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพ ได้แก่ สรีรวิทยาของเมล็ดกล้วยไม้ ราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ วิธีเพาะ
เมล็ดแบบสมชีพ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพ ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของ
การเพาะเมล็ดแบบสมชีพจะช่วยพัฒนาให้เทคนิคนี้สามารถใช้สาหรับการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อการค้าและการ
อนุรักษ์
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ABSTRACT
Orchids are economically important plants. Moreover, majority of native Thai orchids
are rare or endangered. Seed germination is a standard technique for propagation of orchid
hybrids to select desirable traits and for propagation of orchid species recalcitrant to tissue
culture. Symbiotic seed germination, i.e., germination of seeds by co-culturing with orchid
mycorrhizal fungus, is an option of orchid seed germination. Comparative studies between in
vitro asymbiotic and symbiotic seed germination demonstrated that symbiotic method gave
superior results compared to asymbiotic method because mycorrhizal fungus-infected seeds
absorbed water better than non-infected seeds. Moreover, protocorms from symbiotic method
could develop more rapidly than protocorms from asymbiotic method. This article is aimed to
review current knowledge concerning symbiotic orchid seed germination including physiology of
orchid seeds, orchid mycorrhizal fungi, symbiotic germination methods, and factors influencing
symbiotic orchid seed germination. Understanding the requirements for symbiotic seed
germination will assist the improvement of this technique to be used for commercial orchid
propagation and conservation.
คาสาคัญ: กล้วยไม้ การงอกแบบสมชีพ ไมคอร์ไรซากล้วยไม้
Keywords: Orchid, Orchid mycorrhiza, Symbiotic seed germination

บทนา
กล้วยไม้ ได้แก่ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่อยู่ในวงศ์
กล้ ว ยไม้ (Orchidaceae) เป็ น พื ช กลุ่ ม ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชนิดมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง กล้วยไม้เป็นพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย และกล้วยไม้ท้องถิ่นส่ว น
ใหญ่ ยั ง เป็ น พื ช หายากหรื อ ถู ก คุ ก คามใกล้ สู ญ พั น ธุ์
(Nanakorn and Indharamusika, 1998) แม้ว่า
เทคนิ ค การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ จะเป็ น เทคนิ ค ที่ ใ ช้
ขยายพัน ธุ์กล้วยไม้เชิงพาณิชย์อย่า งแพร่หลาย การ
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ กล้ ว ยไม้ ห ลายชนิ ด ยั ง ไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จ เนื่องจากปัญหาเช่น ต้นกล้วยไม้ในขวดไม่
เจริญเติบโตและพัฒนา ปล่อยสารประกอบฟีนอลิก
(phenolic compounds) ที่เป็นพิษ หรือมีลักษณะ

ผิดปกติ และ/หรือมีอัตราการตายหลังการย้ายออกปลูก
สูง (Chugh et al., 2009) ทางเลือกหนึ่งของการ
ขยายพัน ธุ์ก ล้ วยไม้ คื อการเพาะเมล็ ด วิ ธีนี้ นอกจาก
สามารถใช้ ข ยายพั น ธุ์ ก ล้ ว ยไม้ ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ วิ ธี
เพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ได้ แ ล้ ว ยั ง เป็ น วิ ธี ที่ ใ ช้ ข ยายพั น ธุ์
กล้วยไม้ลูกผสมเพื่อคัดเลื อกลักษณะที่ต้ องการ และ
เป็นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับการขยายพันธุ์ กล้วยไม้เพื่อการ
อนุรักษ์ เนื่องจากทาให้ได้ต้นที่มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูง การเพาะเมล็ดกล้วยไม้อาจทาได้โดยการใช้อาหาร
สังเคราะห์ (asymbiotic seed germination) หรือโดย
การเลี้ ย งร่ ว มกั บ ราไมคอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ (orchid
mycorrhizal fungi) ซึ่งเรียกว่า การเพาะเมล็ดแบบสม
ชีพ (symbiotic seed germination) (Yam and
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Arditti, 2009) แม้ว่าในปัจจุบันการเพาะเมล็ดบน
อาหารสั ง เคราะห์ ยั ง เป็ น ที่ นิ ย มมากกว่ า แต่ ส าหรั บ
กล้วยไม้หลายชนิด การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการ
เพาะเมล็ดโดยใช้อาหารสังเคราะห์ และการเพาะเมล็ด
แบบสมชี พ พบว่ า การเพาะเมล็ ด แบบสมชี พ ให้
เป อร์ เ ซ็ นต์ ก าร งอกสู งกว่ า แ ละ โ พร โ ทค อร์ ม
(protocorm) จากการงอกของเมล็ดสามารถพัฒนาได้
รวดเร็วกว่า (Rasmussen et al., 1990; Johnson et
al., 2007; Nontachaiyapoom et al., 2011) ต้น
กล้วยไม้ที่มีราไมคอร์ไรซายังสามารถช่วยปลูกเชื้อราที่มี
ประโยชน์ให้กับดิน (Stewart and Zettler, 2002;
Johnson et al., 2007) นอกจากนี้วิธีเพาะเมล็ด
กล้ ว ยไม้ แ บบสมชี พ บางวิ ธี ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งพึ่ ง พา
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพง จึง
น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยทั่วไป
บทความนี้มุ่งเน้นทีจ่ ะนาเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับการเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพ

สรีรวิทยาและการงอกของเมล็ดกล้วยไม้
กล้ ว ยไม้ มี เ มล็ ด ขนาดเล็ ก กว้ า ง 0.01-0.9
มิลลิเมตร ยาว 0.05-6 มิลลิเมตร และมีน้าหนักเพียง
0.31-24 ไมโครกรั ม ฝั ก กล้ วยไม้ ห นึ่งฝั ก อาจมี เ มล็ ด
เพี ย ง 20 เมล็ ด จนถึ ง 4 ล้ า นเมล็ ด เมล็ ด กล้ ว ยไม้
ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ด (testa) ซึ่งมักมีลักษณะ
โปร่งใส และเอ็มบริโอ (embryo) ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
เมื่อเทียบกับปริมาตรทั้งหมดของเมล็ด เมล็ดกล้วยไม้จึง
มีลักษณะคล้ายถุงอากาศ สามารถปลิวไปตามลมและ
ลอยอยู่ ใ นน้ าเป็ นเวลานาน ช่ว ยในการกระจายพั น ธุ์
ด้วยขนาดและคุณสมบัติเช่นนี้ จึงเรียกเมล็ดกล้วยไม้ว่า
เมล็ดฝุ่น (dust seed) เมล็ดกล้วยไม้ส่วนใหญ่ไม่มี
เอนโดสเปิร์ม (endosperm) และเอ็มบริโอมักไม่มีใบ
เลี้ยง (Arditti and Ghani, 2000) จึงมีอาหารสะสม
น้ อ ย ส่ ว นมากอยู่ ใ นรู ป โปรตี น หรื อ ลิ พิ ด การสะสม
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อาหารพวกแป้ ง พบในกล้ ว ยไม้ บ างชนิ ด เท่ า นั้ น
เนื่ องจากเมล็ ด กล้ วยไม้ ส่ว นใหญ่ มี อาหารสะสมน้ อ ย
หรือเอ็มบริโอไม่สามารถสลายอาหารให้เป็นพลังงานได้
รวดเร็วเพียงพอสาหรับการงอก (Rasmussen, 1995)
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้บนอาหารสั งเคราะห์ จึงต้องมี
การเติมน้าตาลให้เป็นอาหารของเอ็มบริโอ (Knudson,
1922) ในธรรมชาติ การงอกของเมล็ดกล้วยไม้ ต้อง
พึ่งพาสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์โบไฮเดรตจาก
ราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ กระบวนการนี้เรียกว่า การงอก
ของเมล็ด แบบสมชีพ ค้นพบโดยนักพฤกษศาสตร์ชาว
ฝรั่งเศสชื่อ Noël Bernard เมื่อปี ค.ศ. 1899 (Yam
and Arditti, 2009)

ราไมคอร์ไ รซากล้วยไม้กับ การงอกของเมล็ด
แบบสมชีพ
ราไมคอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ
การสร้างขดเส้นใย (peloton) ภายในเซลล์ของโพรโท
คอร์ม หรือภายในเซลล์ชั้นคอร์เท็กซ์ (cortex) ของราก
กล้วยไม้ ราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ส่วนใหญ่เป็นราในกลุ่ม
Basidiomycetes อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ Ceratobasidaceae,
Tulasnellaceae
และ Sebacinaceae หรื อ
anamorph ของราในกลุ่มนี้ (Rasmussen, 2002;
Dearnaley, 2007; Smith and Read, 2008) ราไม
คอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ ห ลายชนิ ด มี ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ
Rhizoctonia solani Kühn คือ มีการแตกแขนงของ
เส้นใยเป็นมุม ฉาก มี รอยคอดและผนังกั้น (septum)
ใกล้จุดกาเนิด มักมีการสร้างเซลล์สั้น ๆ กลม ๆ เรียกว่า
monilioid cells และไม่พบ clamp connection จึง
ถูกรวมเข้าอยู่ในสกุลจัดตั้ง (form-genus) Rhizoctonia
หรือราที่มีลักษณะคล้าย Rhizoctonia (Rhizotonialike fungi) (Sneh et al., 1991) อย่างไรก็ตาม พบรา
ไมคอร์ไรซากล้วยไม้ที่มี clamp connection ในราก

826
826

KKU Science Journal Volume 41 Number 4
KKU Science Journal Volume 41 Number 4

ของ Cephalanthera austiniae (A. Gray) A.
Heller ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ไม่สร้างคลอโรฟิลล์ (Smith
and Read, 2008) และพบ Tuber spp. ซึ่งเป็นราใน
กลุ่ม Ascomycetes สร้างขดเส้นใยในรากของกล้วยไม้
สกุล Epipactis (Dearnaley, 2007) การจัดจาแนกรา
ไมคอร์ไรซากล้วยไม้ทาได้โดย (1) การศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา เช่น โคโลนี เส้นใย moniliod cells
สปอร์ที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัย
เพศ และ anastomosis group (Sneh et al., 1991)
วิธีนี้เริ่มต้นโดยการเลี้ยงราจากขดเส้นใยเดี่ยว (single
peloton) หรือแยกราออกมาจากรากหรือโพรโทคอร์ม
ที่มีขดเส้นใยเพื่อให้ได้เชื้อราบริสุทธิ์ (pure culture)
(2) การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล เช่น การเพิ่มปริมาณดี
เอ็นเอบริเวณ internal transcribed spacer และ
5.8S ribosomal DNA เพื่อหาลาดับนิวคลีโอไทด์ แล้ว
จึ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ ล า ดั บ นิ ว ค ลี โ อ ไ ท ด์ ข อ ง ร า ที่
ส น ใ จ กั บ ล า ดั บ นิ ว คลี โ อไทด์ ข องราไมคอร์ ไ รซา
กล้วยไม้ในฐานข้อมูลสาธารณะ (White et al., 1990;
Taylor and McCormick, 2008) วิธีนี้อาจใช้ตัวอย่าง
ที่เ ป็ นเชื้ อ ราบริสุ ท ธิ์ หรื อใช้ ไ พรเมอร์ (primer) ที่
เฉพาะเจาะจงกับ ราเพื่อเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยตรง
จากเนื้อเยื่อกล้วยไม้ที่มีราไมคอร์ไรซา หรือ (3) ใช้ทั้ง
สองวิธีร่วมกัน ในต่างประเทศ มีการวิจัยทางด้านความ
หลากหลายทางชนิดของราไมคอร์ไรซากล้วยไม้อย่าง
กว้างขวาง ข้อมู ลดังกล่าวมีการรวบรวมไว้ในบทความ
วิชาการและหนังสือ เช่น บทความของ Rasmussen
(2002) และหนังสือของ Smith and Read (2008)
สาหรับในประเทศไทย งานวิจัยทางด้านนี้ยังมีจานวน
ค่อนข้างจากัด การศึกษาในระยะแรกใช้ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเพียงอย่างเดียวในการจาแนกชนิดของรา
(Athipunyakom et al., 2004a; 2004b) ปัจจุบัน
การศึกษาใช้ทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิค
ทางชีวโมเลกุล (Nontachaiyapoom et al., 2010;
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Chutima et al., 2011a) ราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ที่พบ
มากที่สุด ได้แก่ Epulorhiza (anamorph ของราใน
สกุล Tulasnella) พบในกล้วยไม้ ดิน (terrestrial
orchid) และอิงอาศัย (epiphytic orchid) หลายสกุล
เช่น สกุลสปาโทกลอตทิส (Spathoglottis) สกุล
รองเท้า นารี (Paphiopedilum) สกุล กะเรกะร่ อ น
(Cymbidium) สกุลหวาย (Dendrobium) และสกุล
นางอั้ว (Pecteilis) (Athipunyakom et al., 2004a;
2004b; Nontachaiyapoom et al., 2010;
Chutima et al., 2011a) รองลงมาคือ Ceratorhiza
(anamorph ของราในสกุล Ceratobasidium) พบใน
กล้วยไม้ดิน หลายชนิด (Athipunyakom et al.,
2004b)
แม้ ว่ า ราที่ ไม่ ใ ช่ ร าไมคอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ บ าง
ชนิ ด สามารถกระตุ้ น การงอกของเมล็ ด กล้ ว ยไม้
(Umata, 1997; 1998; 1999; Vujanovic et al.,
2000) โพรโทคอร์ม ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเช่นนี้ ไม่
สามารถพัฒนาไปเป็นต้นที่สมบูรณ์ ได้ ราไมคอร์ไรซาที่
เข้ากันได้ (fully compatible) กับกล้วยไม้ ต้องเป็นรา
ที่สามารถส่งเสริมการเจริญของโพรโทคอร์มจนเป็นต้น
ที่มีใบและรากสมบูรณ์ (Bonnardeaux et al., 2007)
สาหรับกล้วยไม้ที่มีคลอโรฟิลด์ ใบที่สามารถสังเคราะห์
แสงได้ จ ะเป็ น แหล่ งอาหารหลั ก ของต้ น ต่ อ ไป ดั งนั้ น
ความเข้ า กั น ได้ ร ะหว่ า งราไมคอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ กั บ
กล้วยไม้จึงเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จของการ
เพาะเมล็ ด แบบสมชี พ นอกจากนี้ กล้ ว ยไม้ ต่ า งชนิ ด
แสดงความจาเพาะเจาะจง (specificity) กับชนิดของ
ราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ ขณะงอกแตกต่างกัน Warcup
(1973) ศึกษาการงอกแบบสมชีพของกล้วยไม้ดินใน
ประเทศออสเตรเลี ย พบว่ า การงอกแบบสมชี พ ของ
กล้วยไม้ในสกุล Pterostylis 2 ชนิด และในสกุล Diuris
2 ชนิด ต้องได้รับการกระตุ้นจากรา Ceratobasidium
cornigerum (Bourdot) D. P. Rogers และ
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Tulasnella calospora (Boud.) Juel [จาแนกใหม่
เป็น Tulasnella deliquescens (Juel) Juel โดย
Roberts (1994)] ตามลาดับ แต่การงอกของกล้วยไม้
ในสกุล Thelymitra 7 ชนิด สามารถถูกกระตุ้นด้วยรา
ในสกุล Tulasnella มากกว่า 1 ชนิด Stewart and
Kane (2006) รายงานว่ า เมล็ ด Habenaria
macroceratitis Willd. งอกได้ดีขึ้นเมื่อเลี้ยงร่วมกับรา
ไมคอร์ไรซาที่ได้มาจากบริเวณเดียวกัน แต่ราไมคอร์ไร
ซากล้วยไม้บางชนิดสามารถส่งเสริมการงอกและการ
พัฒนาของโพรโทคอร์ม ของกล้วยไม้หลายชนิด แม้ว่า
กล้ ว ยไม้ เ หล่ า นั้ น จะไม่ ใ ช่ ช นิ ด เดี ย วกั บ ที่ ร าถู ก แยก
ออกมา ตัวอย่างเช่น Epulorhiza repens (Bernard)
Moore (anamorph ของ T. deliquescens) ที่แยก
อ อ ก ม า จ า ก ร า ก ข อ ง ก ล้ ว ย ไ ม้ ดิ น Spiranthes
brevilabris Lindley สามารถกระตุ้นการงอกของ
กล้วยไม้หลายสกุล (Massey and Zettler, 2007)
เ ม ล็ ด ข อ ง ว่ า น เ พ ช ร หึ ง (Grammatophyllum
speciosum Blume) และเอื้องเงิน (Dendrobium
draconis Rchb. f.) สามารถงอกและพัฒนาไปเป็นต้น
ที่สมบูรณ์ได้โดยการกระตุ้นของรา Epulorhiza ที่ได้
จ า ก ร า ก ข อ ง ก ล้ ว ย ไ ม้ ส กุ ล ร อ ง เ ท้ า น า รี
(Nontachaiyapoom et al., 2011) นอกจากนี้ ราไม
คอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ ช นิ ด เดี ย วกั น แต่ ต่ า งไอโซเลต
(isolate) ก็อาจมีความสามารถในการส่งเสริมการงอก
ของเมล็ดแบบสมชีพแตกต่างกันมาก (Warcup, 1973;
Stewart and Kane, 2006; Swangmaneecharern
et al., 2011) Epulorhiza เป็นราไมคอร์ไรซากล้วยไม้
ที่พบมากที่สุด และมีรายงานว่าสามารถกระตุ้นการงอก
แบบสมชีพของกล้วยไม้หลายสกุลหลายชนิด ไอโซเลต
ที่มีประสิทธิภาพสูงของรานี้จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาไป
ใช้เ พาะเมล็ด กล้ว ยไม้เชิ งพาณิชย์ ห รือใช้ใ นโครงการ
อนุรักษ์กล้วยไม้ต่าง ๆ
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วิธีเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพ
การเพาะเมล็ ด กล้ ว ยไม้ แ บบสมชี พ มี 4 วิ ธี
ได้แก่ การเพาะเมล็ดในแหล่งธรรมชาติ (in situ) นอก
แหล่งธรรมชาติ (ex situ) ในหลอดทดลอง (in vitro)
และนอกหลอดทดลอง (ex vitro)
การเพาะเมล็ด กล้วยไม้ แบบสมชีพในแหล่ง
ธรรมชาติทาได้โดยการโรยเมล็ดไว้ในตาข่ายไนลอนที่มี
ความถี่น้อยกว่า 20 ไมโครเมตร เช่น ตาข่ายแพลงก์
ตอน (plankton net) หรือผ้าฝ้ายโปร่ง (cotton
gauze) พั บ ตาข่ า ยใส่ ก รอบและฝั ง ดิ น ในบริ เ วณที่
ต้ อ งการจะศึ ก ษา ส่ ว นมากเป็ น ถิ ่ น อ า ศั ย ต า ม
ธรรมชาติ ข องกล้ ว ยไม้ ช นิ ด นั้ น ๆ (Rasmussen
and Whigham, 1993; Masuhara and Katsuya,
1994) การเพาะเมล็ดแบบสมชีพนอกแหล่งธรรมชาติ
ดัดแปลงวิธีมาจากการเพาะเมล็ดในแหล่งธรรมชาติ วิธี
นี้แยกเอาอินทรีย์วัตถุและดินชั้นบนจากดินตัวอย่างที่
เก็ บจากแหล่งธรรมชาติซึ่ งเป็ น ส่ว นที่ มี รามาใช้ เพาะ
เมล็ด (Brundrett et al., 2003) วิธีเพาะเมล็ดในและ
นอกแหล่ ง ธรรมชาติ มี อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า วิ ธี ใ ช้ เ มล็ ด ล่ อ
(seed baiting method) เหมาะสาหรับศึกษาความ
หลากหลายทางชนิดของราไมคอร์ไรซากล้วยไม้และ
ความจ าเพาะเจาะจงระหว่ า งรากั บ กล้ ว ยไม้ ต าม
ธรรมชาติ (Masuhara and Katsuya, 1994; Batty et
al., 2001; Diez, 2007; Bidartondo and Read,
2008) แต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ข ยายพั น ธุ์ ก ล้ ว ยไม้ ใน
ปริ ม าณมาก ๆ (Aewsakul et al., 2013) และไม่
สามารถใช้เพาะเมล็ดกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัย
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพในหลอด
ทดลองพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1911 โดยนักพฤกษศาสตร์
ชาวเยอรมันชื่อ Hans Edmund Nikola Burgeff
(Yam and Arditti, 2009) เริ่มต้นโดยการแยกราไม
คอร์ไรซาออกมาจากเนื้อเยื่อกล้วยไม้ เพื่อให้ได้เชื้อรา
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บริสุทธิ์ จากนั้นจึงเลี้ยงเมล็ดร่วมกับเชื้อราบนอาหาร
อินทรีย์อย่างง่าย เช่น oat meal agar วิธีนี้เป็นวิธี
มาตรฐานที่ใช้สาหรับยืนยันว่า ราที่แยกได้จากรากหรือ
โพรโทคอร์มของกล้วยไม้สามารถพัฒนาไมคอร์ไรซากับ
กล้วยไม้ชนิดนั้น ๆ และใช้ศึกษาความจาเพาะเจาะจง
แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า กั น ไ ด้ ร ะ ห ว่ า ง ร า กั บ ก ล้ ว ย ไ ม้
(Athipunyakom et al., 2004a; Bonnardeaux et
al., 2007; Otero et al., 2007; Chutima et al.,
2011b) วิธีนี้ยังใช้เพาะเมล็ดกล้วยไม้ดินและกล้วยไม้อิง
อาศัยที่เป็นกล้วยไม้เศรษฐกิจและกล้วยไม้ที่ถูกคุกคาม
จานวนมาก (Masuhara and Katsuya, 1994;
Zettler and McInnis, 1994; Massey and Zettler,
2007; Nontachaiyapoom et al., 2011;
Swangmaneecharern et al., 2012)
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพนอกหลอด
ทดลอง คล้ายวิธีเพาะเมล็ดแบบสมชีพในหลอดทดลอง
ตรงที่ ต้ อ งมี เ ชื้ อ ราไมคอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ บ ริ สุ ท ธิ์ แต่
ต่างกันตรงที่วัสดุที่ใช้เพาะเมล็ดเป็นวัสดุธรรมชาติและ
ขั้ น ตอนการเพาะเมล็ ด ไม่ ต้ อ งใช้ เ ทคนิ ค ปลอดเชื้ อ
Quay et al. (1995) เพาะเมล็ดกล้วยไม้ดิน ของ
ประเทศออสเตรเลี ย สองชนิด บนเพอร์ ไ ลต์ (perlite)
ผสมกับเศษใบไม้ของต้น Allocasuarina fraseriana
(Miq.) L. Johnson ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยใช้รังสีแกมมา
หรือการพาสเจอไรส์ และปลูกเชื้อราโดยการตัดวุ้นที่ มี
ราเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนาไปใส่ในดินโดยใช้หลอดฉีดยา
อย่างไรก็ตามการเตรียมวัสดุสาหรับเพาะเมล็ดตามวิธี
ของ Quay et al. (1995) ค่อนข้างยุ่งยาก และไม่เป็น
ที่นิยม Aewsakul et al. (2013) รายงานวิธีเพาะเมล็ด
กล้วยไม้แบบสมชีพนอกหลอดทดลองแบบง่าย โดยการ
ปลู ก เชื้ อ ราไมคอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ ใ นวั ส ดุ เ พาะเลี้ ย ง
กล้วยไม้ที่หาซื้อได้ทั่วไป ได้แก่ ดิน ขุยมะพร้าว หรือ
พีทมอส ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ (autoclave) แล้วจึงโรย
เมล็ดลงบนวัสดุเหล่านี้โดยไม่ใช้เทคนิคปลอดเชื้อ การ
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เพาะเมล็ดว่านจุก (Spathoglottis plicata Blume)
ด้วยวิธีนี้ ให้เปอร์เซ็นต์ การงอกค่อนข้างสูงและโพรโท
คอร์ ม สามารถเจริ ญ เติ บ โตและพั ฒ นาได้ เ ป็ น อย่ า งดี
การเพาะเมล็ ด แบบสมชี พ นอกหลอดทดลองมี ข้ อ
ได้ เ ปรี ย บการเพาะเมล็ ด ในหลอดทดลองคื อ (1)
ขั้นตอนการเพาะเมล็ดไม่ต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ราคาแพง เช่น หม้อนึ่งความ
ดันและตู้ปลอดเชื้อ ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ทั่วไปสามารถ
ทาได้ (2) ไม่จาเป็นต้องฆ่าเชื้อที่ผิวเมล็ด ทาให้ลดการ
สูญเสียเมล็ดระหว่างขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อ และ (3)
ไม่ต้องมีขั้นตอนการปรับสภาพต้นกล้วยไม้ก่อนนาออก
ปลู ก ดั งนั้ น วิ ธี นี้ จึ งเป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ส าหรั บ การ
ขยายพันธุก์ ล้วยไม้เชิงพาณิชย์และเพื่อการอนุรักษ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสม
ชีพ
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเมล็ด
กล้วยไม้แบบสมชีพยังมี จานวนน้อย และส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในกล้วยไม้ดินในเขตอบอุ่น ปัจจัยที่มีรายงาน
ว่ า มี ผ ลต่ อ การเพาะเมล็ ด กล้ ว ยไม้ แ บบสมชี พ
นอกเหนือจากความจาเพาะเจาะจงและความเข้ากันได้
ระหว่างกล้วยไม้และราไมคอร์ไรซา ได้แก่ คุณภาพของ
เมล็ด เยื่ อหุ้ มเมล็ด ความหนาแน่ นของโพรโทคอร์ ม
อุณหภูมิและแสง
คุ ณ ภาพของเมล็ ด มี ผ ลต่ อ เปอร์ เ ซ็ น ต์
ก า ร ง อ ก แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง โ พ ร โ ท ค อ ร์ ม
Zettler and Hofer (1998) รายงานว่า การเพาะเมล็ด
กล้วยไม้ดิน Platanthera clavellata (Michx.) Luer
ซึ่ ง เก็ บ จากประชากรที่ แ ตกต่ า งกั น 3 แหล่ ง ให้
เปอร์เซ็นต์การงอกและการพัฒนาของโพรโทคอร์มแตก
ต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากกล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้ที่ผสม
ตัวเอง (auto-pollinated) ประชากรที่แตกต่างกันจึง
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ให้คุณภาพของเมล็ดต่างกัน บางประชากรอาจให้เมล็ด
ที่ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารงอกสู ง แต่ โ พรโทคอร์ ม ไม่ พั ฒ นา
ในขณะทีบ่ างประชากรให้เปอร์เซ็นต์การงอกต่า แต่โพร
โทคอร์มพัฒนาได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีบทความของ
Massey and Zettler (2007) ที่สนับสนุนว่า
แหล่งที่มาของเมล็ดกล้วยไม้มผี ลต่อการงอกแบบสมชีพ
เยื่อหุ้มเมล็ดกล้วยไม้เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
เมล็ดกล้วยไม้พักตัว เมื่อเมล็ดเติบโตเต็มที่ เยื่อหุ้มเมล็ด
จะมี ซู เ บอริ น (suberin) สะสมอยู่ ม าก ท าให้ น้ าไม่
สามารถซึมผ่านได้ แม้ว่าเมล็ดที่งอกแบบสมชีพจะมีรา
ไมคอร์ไรซาแทงเส้นใยผ่านเยื่อหุ้มเมล็ดหรือเข้าสู่เมล็ด
ทางรูเปิดเล็ก ๆ ที่เรียกว่า ไมโครพายล์ (micropyle)
ช่ว ยให้ น้ าผ่ า นเข้ า เมล็ ด ได้ ดี ขึ้ น แต่ ก ารท าให้ เ ยื่ อ หุ้ ม
เมล็ดบางลงโดยใช้ส ารเคมี จ ะช่ ว ยให้ เ มล็ ด งอกได้
ดี ขึ้ น กว่ า การใช้ ร าไมคอร์ ไ รซาเพี ย งอย่ า งเดี ย ว
สารเคมีที่นิยมใช้ได้แก่ สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์
(NaOCl) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ ฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวเมล็ดอยู่
แล้ว โดยใช้ที่ความเข้มข้น 5% เป็นเวลา 10-45 นาที
หากเติมสารลดแรงตึงผิวจะได้ผลดีขึ้น ในบางกรณีการ
ใช้ ส ารละลายแคลเซี ย มไฮโปคลอไรด์ (Ca(OCl)2)
เข้มข้น 5-7.5% ให้ผลดีกว่าโซเดียมไฮโปคลอไรด์ การ
เพิ่มความสามารถในการซึมผ่านของน้าวิธีอื่น ๆ เช่น
การใช้กรดซัลฟูริก (H2SO4) เข้มข้น 0.5-2% และการ
ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Rasmussen, 1995)
ความหนาแน่ น ของโพรโทรคอร์ ม เป็ น อี ก
ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเมล็ดแบบสมชีพ Rasmussen
et al. (1989) ศึกษาการเพาะเมล็ดแบบสมชีพของ
กล้วยไม้ Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt &
Summerh. พบว่า ความหนาแน่นหรือจานวนสุทธิของ
โพรโทคอร์มในจานเลี้ยง มีผลต่อการอยู่รอดของโพรโท
คอร์ม โดยโพรโทคอร์มที่เจริญช้ากว่าจะมีโอกาสตายสูง
กว่าโพรโทคอร์มขนาดใหญ่
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อุณหภูมิมีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา
โพรโทคอร์ม และการพัฒนาไมคอร์ไรซา จึงมีผลต่อการ
งอกแบบสมชีพ Rasmussen et al. (1990) รายงานว่า
อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ การงอกแบบสมชี พ ของ
กล้วยไม้ดินในเขตอบอุ่น D. majalis คือ 23-25.5 ˚C
อุณ หภู มิที่ สูงกว่ านี้ จะทาให้ เปอร์ เซ็ นต์ การงอกต่าลง
ขนาดของโพรโทคอร์ ม เล็ ก ลง และมี อ าหารสะสม
น้อยลง และในบางโอกาสโพรโทคอร์มอาจตายเพราะ
ถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของเชื้อรา ในขณะที่ อุณหภูมิที่ดี
ที่ สุ ด ส า ห รั บ Dactylorhiza
purpurella
(T.Stephenson & T.A.Stephenson) Soó คือ 23
และ 29˚C อุณหภูมิที่สูงกว่านี้จะทาให้ภาวะสมชีพไม่
เสถี ย ร นอกจากนี้ เมล็ ด กล้ ว ยไม้ บ างชนิ ด เช่ น
Platanthera leucophaea (Nuttall) Lindley
ต้องการอุณหภูมิต่า (6±2 ˚C) เพื่อทาลายระยะพักตัว
(cold stratification) ก่อนการเพาะเมล็ดแบบสมชีพ
(Zettler et al., 2001)
ช่ ว งแสงที่ เ หมาะสมต่ อ การงอกของเมล็ ด
กล้ ว ยไม้ แ บบสมชี พ ขึ้ น อยู่ กั บ ถิ่ น อาศั ย และชนิ ด ของ
กล้วยไม้ Zettler and McInnis (1994) ทดสอบการ
งอกของเมล็ด กล้ วยไม้ดิ น ซึ่ งเป็นพื ชท้ องถิ่นของทวี ป
อเมริกาเหนือ Platanthera integrilabia (Correll)
Luer ในสภาพแสง 4 แบบ คื อ (1) บ่ ม ในที่ มื ด 1
สัปดาห์แล้วตามด้วยการให้แสง 16 ชั่วโมง/วัน (2) ให้
แสง 16 ชั่วโมง/วัน 1 สัปดาห์แล้วตามด้วยการบ่มในที่
มืด (3) ให้แสง 16 ชั่วโมง/วัน อย่างต่อเนื่อง และ (4)
บ่มในที่มืดอย่างต่อเนื่อง พบว่า เมล็ดสามารถงอกได้ดี
ที่สุดเมื่อให้แสง 16 ชั่วโมง/วัน 1 สัปดาห์แล้วตามด้วย
การบ่มในที่มืด อย่างไรก็ตาม Stewart and Kane
(2006) ศึกษาการงอกแบบสมชีพของกล้วยไม้หายากใน
เขตกึ่งร้อน H. macroceratitis พบว่า ความมืดอย่าง
ต่อเนื่องจะยับยั้งการงอกแต่จะส่งเสริมการพัฒนาของ
โพรโทคอร์ม การให้แสงอย่างต่อเนื่องหรือให้แสง 16
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ชั่วโมง/วัน จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่า แต่โพรโท
คอร์มพัฒนาช้ากว่า

บทสรุป
การเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพนอกจาก
จะใช้เป็นเครื่องมือสาหรับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
กล้วยไม้แ ละราไมคอร์ไ รซาแล้ว ยังเป็นอีก ทางเลือ ก
หนึ่งของการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์
ด้ ว ยการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ และการเพาะเมล็ ด ด้ ว ย
อาหารสังเคราะห์ ความสาเร็จของการเพาะเมล็ดแบบ
สมชี พขึ้ นอยู่ กับ การเลื อกวิธีที่ เหมาะสม การใช้ร าไม
คอร์ไรซาที่เข้ากันได้กับกล้วยไม้และเป็นไอโซเลตที่มี
ประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้พันธุกรรมของกล้วยไม้ เอง
และปัจจัยทางกายภาพอื่น ๆ ก็มีผลต่อการงอกแบบสม
ชี พ การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นราไมคอร์ ไ รซากล้ ว ยไม้ แ ละ
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ในกล้วยไม้เขตร้อนอย่างต่อเนื่องจะ
ช่วยให้การเพาะเมล็ดกล้วยไม้แบบสมชีพเป็นเครื่องมือ
สาคัญส าหรับ ขยายพั นธุ์กล้ วยไม้ เพื่อการค้าและการ
อนุรักษ์
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