
 

 

บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

กลว้ยไม ้เป็นพืชวงศ์ใหญ่ท่ีสุดวงศห์น่ึงของพรรณพืชทัว่โลก (สลิล, 2549) จดัอยู่ในวงศ์
กลว้ยไม ้(Family Orchidaceae) เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว (Monocotyledons) ประกอบดว้ยกลว้ยไม้
ประมาณ 25,000 ชนิด (ครรชิต, 2550; ณัฐา, 2548) ในสภาพธรรมชาติสามารถแบ่งตามลกัษณะ 
การเจริญเติบโตไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลว้ยไมอ้ากาศ (Epiphyte orchid) และกลว้ยไมดิ้น 
(Terrestrial orchid)  
 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ 
 
 ราก รากของกลว้ยไมเ้ป็นระบบรากฝอย (Fibrous root system) (ณัฐา, 2548) มีขนาดและ
จ านวนต่างกนัแลว้แต่ชนิดของกลว้ยไม ้(อบฉนัท์, 2549) โดยออกจากส่วนท่ีเป็นขอ้ของล าตน้หรือ
เหงา้ท่ีทอดเล้ือย บางชนิดออกจากหัวสะสมอาหารใตดิ้น มีทั้งท่ีเป็นรากดินและรากอากาศ (สลิล, 
2549) ท าหน้าท่ีดูดความช้ืน ดูดอาหารจากวสัดุปลูก เกาะวสัดุปลูกหรือต้นไม้อ่ืน เพื่อให้ล าต้น
สามารถทรงตัวอยู่ได้ หรือบางชนิดมีสี เขียว มีคลอโรฟิลล์ท าหน้า ท่ีปรุงอาหารได้ด้วย  
(เศรษฐมนัตร์, 2554) แบ่งระบบรากไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
 1. ระบบรากดิน (Terrestrial) เป็นกลว้ยไมท่ี้มีรากเกิดจากหัวท่ีอวบน ้ าอยู่ใตดิ้น ซ่ึงหัวท า
หนา้ท่ีสะสมอาหาร (ณัฐา, 2548) ตวัรากมีน ้ ามาก (เศรษฐมนัตร์, 2554) มีขนาดเล็กท่ีสุดในระบบ
รากทั้ง 4 ประเภท รากมีการแตกแขนง และมีส่วนของ Rhizodermis ท าหน้าท่ีในการดูดอาหาร 
(ณฐัา, 2548) ซ่ึงกลว้ยไมป้ระเภทน้ี มกัพบข้ึนอยูต่ามพื้นดินท่ีปกคลุมดว้ยอินทรียวตัถุหรือเศษใบไม้
ท่ียอ่ยสลายแลว้ (สุรวชิ, 2540) เช่น กลว้ยไมส้กุลเพคเทลิส (Pecteilis) สกุลฮาเบนาเรีย (Habenaria) 
และสกุลวา่นจูงนาง (Geodorum)  
 2. ระบบรากก่ึงดิน (Semi terrestrial) รากมีขนาดใหญ่ หยาบและแตกแขนงแผก่ระจายอยา่ง
แน่นหนา มกัมีขนรากข้ึนรอบ ๆ ราก สามารถเก็บสะสมน ้ าไดดี้พอสมควร (เศรษฐมนัตร์, 2554) 
เป็นกล้วยไมท่ี้ชอบข้ึนอยู่ตามซอกหินท่ีมีอินทรียวตัถุสะสม (สุรวิช, 2540) เช่น กล้วยไมส้กุล
รองเทา้นารี (Paphiopedilum) สกุลเอ้ืองดินใบหมาก (Spathoglottis) สกุลเอ้ืองพร้าว (Phaius) และ
สกุลมา้วิง่ (Doritis)  
 3. ระบบรากก่ึงอากาศ (Semi epiphyte) เป็นระบบรากท่ีมีขนาดเล็กกวา่ระบบรากอากาศ 
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แต่มีรากแขนงท่ีหยาบและใหญ่ แตกแขนงหนาแน่นไม่มีรากขนอ่อน ผิวรากเกล้ียงไม่มีขนลกัษณะ
คลา้ยฟองน ้ า สามารถเก็บและดูดน ้ าไดเ้ป็นอย่างดี (กมลวรรณ, 2552) เช่น กลว้ยไมส้กุลแคทลียา 
(Cattleya) และสกุลออนซิเดียม (Oncidium) 
 4. ระบบรากอากาศ (Epiphyte) รากมีขนาดใหญ่ แขนงรากหยาบมาก (กมลวรรณ, 2552) มี
วีลาเมน (Velamen) ซ่ึงเป็นเน้ือเยื่อท่ีตายแลว้ มีสีขาวหุ้มเอาไว ้(อุไร, 2549) วีลาเมนท าหน้าท่ีดูด
ความช้ืนจากอากาศและธาตุอาหาร (ณัฐา, 2548) และพบวา่บริเวณปลายรากกบัผิวของรากมีสีเขียว 
ช่วยในการสังเคราะห์แสง รากพวกน้ีโดยธรรมชาติบางส่วนจะยึดเกาะกบัตน้ไมห้รือวสัดุปลูกท่ี
อาศยัอยู่ บางส่วนไม่เกาะกบัส่ิงใด และมีความทนทานต่อสภาพความแห้งแลง้ไดเ้ป็นอย่างดี เช่น 
กลว้ยไมส้กุลชา้ง (Rhynchostylis) สกุลแวนดา (Vanda) และสกุลเขม็ (Ascocentrum)   
 
 ล าต้น กล้วยไม้มีลักษณะล าต้นแตกต่างกันตามลักษณะสัณฐานและรูปทรง แบ่งเป็น  
5 ประเภท (สลิล, 2549) คือ   
 1. ล าตน้แบบมีเหงา้ (Rhizome) มีหลายขอ้และมีปลอ้งบนเหงา้ ส่วนปลายล าตน้มีใบและ
ช่อดอกชูข้ึน เช่น สกุลวา่นน ้าทอง (Ludisia) และสกุลวา่นนางคุม้ (Anoectochilus) 
 2. ล าตน้แบบมีหวัใตดิ้น (Root-stem tuberoid) ไม่มีขอ้และปลอ้ง พบเฉพาะในกลว้ยไมดิ้น
บางสกุล  
 3. ล าตน้เป็นรูปหวัทรงกลม (Tuber) รูปขอบขนาน หรือรูปทรงไม่แน่นอน มีทั้งขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ่ และสามารถสร้างล าตน้เหนือดินในฤดูกาลท่ีเหมาะสม ส่วนในฤดูกาลท่ีไม่
เหมาะสมจะพกัตวั เหลือเฉพาะหวัใตดิ้น เช่น สกุลทา้วคูลู (Brachycorythis) สกุลฮาเบนาเรีย และ
สกุลนางตายตวัผู ้(Peristylus)  
 4. ล าตน้แบบหวัเผือก (Corm) พบในกลว้ยไมดิ้นบางสกุล ลกัษณะล าตน้เป็นหัวค่อนขา้ง
กลมและแข็ง มีขอ้ปลอ้งไม่มาก พบทั้งท่ีฝังอยู่ใตดิ้น เช่น สกุลว่านนางอ่ึง (Eulophia) และอยู่ใน
ระดบัผวิดิน เช่น สกุลวา่นจูงนาง  
 5. ล าตน้แบบกก (Reed-stem) พบทั้งกล้วยไมดิ้น กล้วยไมอ้าศยับนหิน และกล้วยไม ้
อิงอาศยั ลกัษณะล าตน้มีขอ้จ านวนน้อยก่ึงมาก ล าตน้อาจตั้งตรง ทอดเอียง หลายสกุลมีขอ้ปลอ้ง
แบบกกอยา่งเด่นชดั เช่น สกุลช้างงาเดียว (Thunia) สกุลหวาย (Dendrobium) และสกุลหญา้จ้ิมฟัน
ควาย (Arundina)  
  
 ใบ กลว้ยไมมี้ใบเด่ียวทั้งหมด และใชเ้ป็นเกณฑ์หน่ึงในการจ าแนกกลว้ยไม ้ทั้งจ  านวนใบ 
การเรียงตวั ขนาด รูปทรง ลวดลาย และอายขุองใบ รวมทั้งการคล่ีของใบ 
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 ขนาดใบ กล้วยไม้แต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกัน ตั้ งแต่ขนาดเล็ก เช่น เบ้ียไม้ใบขน 
(Trichotosia dasyphylla) ไปจนถึงขนาดใหญ่อยา่งใบของพลูชา้ง (Vanilla simensis) อีกทั้งกลว้ยไม้
ชนิดเดียวกนั ยงัมีขนาดใบแตกต่างกนัแต่ละภูมิภาคหรือความสมบูรณ์ของแต่ละปี  
 จ านวนใบ กลว้ยไมส่้วนมากมกัมีใบมากกวา่ 1 ใบ บางชนิดมีหลายสิบใบ เช่น กลว้ยไม้
สกุลหวาย แต่หลายชนิดมีเพียงใบเดียว ซ่ึงมกัพบไดใ้นกลว้ยไมดิ้นท่ีมีหวัแบบหวัแน่น เช่น สกุลอั้ว
เชียงดาว (Amitostigma) สกุลสิรินธรเนีย (Sirindhornia) และสกุลแผน่ดินเยน็ (Nervillia)  
 รูปทรงใบ กลว้ยไมแ้ต่ละสกุลมีรูปใบแตกต่างกนัอยา่งเด่นชดั มีทั้งใบรูปกลม รูปรี รูปไข่ 
รูปใบหอก รูปขอบขนาน รูปแถบ รูปหัวใจ ปลายใบมีทั้งปลายมน ปลายแหลม ปลายเรียวแหลม 
ปลายต่ิงแหลม ปลายตดั ปลายเวา้ ปลายเป็นแฉกหนาม เป็นตน้ ส่วนลกัษณะโคนใบท่ีพบมี 2 แบบ 
คือ โคนใบท่ีเป็นกา้นแขง็และโคนใบท่ีเป็นแผน่กาบ อยา่งไรก็ตามรูปใบของกลว้ยไมแ้ต่ละชนิดใน
สกุลเดียวกนัมกัมีลกัษณะท่ีคลา้ยกนัมาก จึงไม่ควรใชเ้ป็นเกณฑ์ในการจ าแนกชนิด โดยเฉพาะใน
กลุ่มกลว้ยไมส้กุลใหญ่บางสกุล เช่น สกุลหวาย และสกุลสิงโตกรอกตา (Bulbophyllum)   
 ลวดลายบนแผน่ใบ เป็นลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงพบในกลว้ยไมดิ้นเพียงไม่ก่ีชนิด
เท่านั้น บางชนิดเป็นร่างแหสีเขม้ แต่บางชนิดลายร่างแหมีสีสันท่ีงดงาม เช่น สกุลวา่นน ้ าทอง และ
สกุลวา่นนางคุม้ 
 การมว้นของใบ เป็นลกัษณะของใบอ่อน มี 3 แบบ คือ การมว้นตามแนวยาว (Convolute) 
คือ ใบมีการมว้นคลา้ยกบัใบอ่อนของกลว้ย ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบเป็นส่วนมากในกลว้ยไมดิ้นเกือบ
ทุกชนิด เช่น สกุลฮาเบนาเรีย ลกัษณะท่ีสองคือ การพบัตามแนวยาว (Duplicate) คือ แผ่นใบสอง
ขา้งพบัประกบเขา้หากนัตามแนวเส้นกลางใบ พบในกลว้ยไมอิ้งอาศยัทุกชนิด เช่น สกุลหวาย อีก
ลกัษณะหน่ึงคือ การพบัจีบตามยาว (Plicate) คือ แผน่ใบท่ีซ้อนพบักนัตามแนวยาวตลอดทั้งใบ เช่น 
สกุลเอ้ืองน ้าตน้ (Calanthe) เป็นตน้ (สลิล, 2549) 
 ลกัษณะของใบ มีอยู ่3 แบบ คือ ใบกลม (Terete) ใบแบบน้ีมีลกัษณะกลมเป็นทรงกระบอก 
มองดูคลา้ยดินสอ ใบร่อง (Semi-terete) ใบมีลกัษณะกลม แต่ยงัคงแยกออกจากกนัพอมองเห็นได ้
ถา้ท าการตดัดา้นขวาง มองเห็นเป็นรูปตวัวี และใบแบน (Strap-leaf) ใบมีร่องต้ืน ๆ อยูต่รงกลางใบ 
แลว้ส่วนของขอบใบแผอ่อกกวา้ง บางชนิดใบโคง้หอ้ยลงเล็กนอ้ย (ณฐัา, 2548) 
 หน้าท่ีหลกัของใบ คือ การสังเคราะห์อาหารด้วยแสง และการแลกเปล่ียนก๊าซต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินกิจกรรมทางสรีรวิทยา ใบของกลว้ยไมจึ้งมีสีเขียวของรงควตัถุ ใบของ
กลว้ยไมป้ระกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั คือ แผน่ใบและกาบใบ  
 แผ่นใบ (Leaf blade) มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ลักษณะท่ีเป็นแผ่นบางในกลุ่มของ
กล้วยไม้ดิน หรือเป็นแผ่นหนา อวบน ้ า เช่น สกุลแวนดา เป็นแท่งกลม เช่น สกุลเอ้ืองโมก 
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(Papilionanthe) เป็นแผ่นกวา้งค่อนข้างเหนียวพบในกล้วยไม้ทัว่ไป และมีใบลดรูป เช่น สกุล
พญาไร้ใบ (Chilochista) หรือในกลว้ยไมกิ้นซาก โดยแผน่ใบของกลว้ยไมห้ลายชนิดหลุดร่วงไปใน
ระยะท่ีมีการออกดอก หรือในฤดูแลง้เป็นช่วงสั้น ๆ  
 กาบใบ (Leaf sheath) คือ ส่วนท่ีอยู่ต่อจากแผ่นใบเพื่อเช่ือมและห่อหุ้มล าตน้และตาขา้ง 
(เศรษฐมนัตร์, 2554)  
 
 ช่อดอก กลว้ยไมอ้อกดอกเป็นช่อ (Inflorescence) มีทั้งท่ีเป็นช่อกระจะ (Raceme) และช่อ
แยกแขนง (Panicle) และบางคร้ังพบชนิดท่ีมีช่อดอกแบบช่อเชิงลด (Spike) และแบบช่อซ่ีร่ม 
(Umbel) ดว้ย (ณฐัา, 2548)  
 
 ต าแหน่งของดอกและช่อดอก มีทั้ งดอกและช่อดอกออกท่ีปลายล าต้น (Terminal 
inflorescence) โดยช่อดอกออกท่ีปลายยอด มกัพบในกลว้ยไมท่ี้มีการเจริญดา้นขา้งและปลายยอด 
และล าต้นท่ีมีหัวแบบหัวแน่น เช่น สกุลท้าวคูลู สกุลฮาเบนาเรีย สกุลนางตายตัวผู ้และสกุล 
วา่นน ้ าทอง ดอกและช่อดอกออกดา้นขา้งล าตน้ (Lateral inflorescence) โดยมีช่อดอกออกตามขอ้
ดา้นขา้งของหัวหรือล าตน้ พบในกลว้ยไมท่ี้มีการเจริญดา้นขา้งและปลายยอด อีกทั้งกลว้ยไมดิ้น
และอิงอาศยั เช่น สกุลหวาย สกุลเอ้ืองน่ิม (Eria) สกุลชา้ง และสกุลฟ้ามุ่ย และมีอีกแบบท่ีดอกและ
ช่อดอกออกท่ีโคนล าตน้ (Basal inflorescence) โดยกา้นดอกหรือกา้นช่อดอกแทงออกมาจากโคน
ของล าลูกกล้วย พบในกล้วยไม้ท่ีมีการเจริญด้านขา้ง โดยเฉพาะสกุลกล้วยไมใ้นเผ่าย่อยสิงโต 
(Subtribe Bulbophyllinae) (สลิล, 2549) 
 
 การเรียงตัวของดอกบนแกนช่อดอก  การเรียงตวัของดอกมีทั้งแบบเรียงเวียน (Spiral)  
คือ ดอกเรียงเป็นเกลียวจากโคนช่อไปจนถึงดอกสุดท้ายท่ีปลายช่อ เช่น สกุลหนวดพราหมณ์
(Seidenfadenia) และสกุลช้าง แบบเรียงสลบัระนาบเดียวกนั (Distichous) คือ ดอกเรียงสลบัซ้าย 
และขวาในระนาบเดียวกนับนแกนช่อดอก ปรากฏเป็นแผงเพียงสองด้าน เช่น สกุลเอ้ืองตะขาบ
(Thrixspermum) และสกุลเอ้ืองกลีบมว้นดอกส้ม (Liparis gibbosa) และแบบเรียงเวียนรอบ คือ การ
เรียงของดอกเป็นวงรอบแกนช่อดอก ลักษณะน้ีพบน้อยมาก เช่น เอ้ืองแพนใบมีด (Oberonia 
mucronata) (สลิล, 2549) 
 
 ดอก กล้วยไมเ้ป็นไม้ดอกท่ีมีลกัษณะเด่น แปลกไปจากดอกไมช้นิดอ่ืน ๆ คือ ส่วนของ
เกสรเพศผู ้(Stamen) และเกสรเพศเมีย (Pistil) รวมอยูบ่นฐานเดียวกนั เรียกโครงสร้างน้ีวา่เส้าเกสร 
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(Column) ซ่ึงในไมด้อกอ่ืน ๆ ไม่มีโครงสร้างน้ี (ณัฐา, 2548) ส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีส าคญัของดอก
กลว้ยไม ้(เศรษฐมนัตร์, 2554; สลิล, 2549; อบฉนัท,์ 2549) (ภาพท่ี 1) ไดแ้ก่  
  กลีบเล้ียง (Sepal) เรียงตวัอยูร่อบนอกสุดมี 3 กลีบ มีลกัษณะคลา้ยกนั แต่บางชนิด
มีลกัษณะแตกต่างกนั ประกอบดว้ย กลีบเล้ียงดา้นบน (Dorsal sepal) 1 กลีบ และกลีบเล้ียงดา้นขา้ง
(Lateral sepals) 2 กลีบ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  
  กลีบดอก (Petal) อยู่ดา้นในถดัจากวงกลีบเล้ียงมี 3 กลีบ ประกอบดว้ยกลีบดอก
ดา้นขา้ง 2 กลีบ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั และมีกลีบดอกอีกหน่ึงกลีบ ท่ีมีการแปรรูปไปเป็นกลีบปาก
(Lip หรือ Labellum) มีรูปทรงหลากหลาย เช่น เป็นแอ่งอุง้ เป็นแฉก บิดเป็นคล่ืน หยกัเป็นฝอย หรือ
มีเดือยกลีบดอก (Spur) อยูท่ี่ส่วนล่างของกลีบปาก (ครรชิต, 2550; ณฐัา, 2548) 
  เส้าเกสร (Column) เป็นส่วนส าคญัและมีความเฉพาะของกลว้ยไม ้เป็นส่วนของ
กา้นเกสรเพศผูแ้ละเพศเมียท่ีเช่ือมเป็นกา้นเดียวกนัอยูใ่จกลางของดอก ท าหนา้ท่ีชูอบัเรณูของเกสร
เพศผูแ้ละยอดเกสรเพศเมีย ส่วนบนสุดมกัมีฝาเล็ก ๆ เรียกวา่ ฝาครอบกลุ่มเรณู (Anther cap หรือ 
Operculum) ปิดกลุ่มเรณูไว ้
   เกสรเพศผู ้(Stamen) มีจ านวน 1-3 อนั ติดอยูท่ี่ส่วนบนสุดของเส้าเกสร ละอองเรณู 
(Anther) ของกลว้ยไมมี้ลกัษณะเป็นกลุ่ม (Pollinium) รวมตวักนัเป็นกอ้นมีตั้งแต่ 2-8 กอ้น หรือกลุ่ม
เรณูเป็นกลุ่มคล้ายผงแป้ง มีส่วนของแผ่นหรือแถบเยื่อยึดติดกบักลุ่มเรณู เรียกว่า ก้านกลุ่มเรณู 
(Caudicle หรือ Stipe) ท่ีปลายอีกดา้นของกา้นกลุ่มเรณูมกัเป็นแผน่แป้นหรือเป็นตุ่ม มีสารเหนียว ๆ 
เรียกวา่ แป้นกา้นกลุ่มเรณู (Viscidium) 
  เกสรเพศเมีย (Pistil) ยอดของเกสรเพศเมีย (Stigma) มีลกัษณะเป็นแอ่งเวา้ลึกเขา้
ไปในเส้าเกสร และอยูด่า้นล่างของเกสรเพศผู ้ภายในมีน ้ าเหนียว ๆ หรือท่ีมกัเรียกวา่ แอ่งเกสรเพศ
เมีย มีรังไข่ (Ovary) อยู่ใตว้งกลีบ (Inferior ovary) โดยเช่ือมต่อกบัส่วนท่ีเป็นกา้นดอก มกัมีร่อง
ตามยาว 3-6 ร่อง ภายในรังไข่มีไข่ (Ovule) ซ่ึงมีขนาดเล็กมากจนเกือบเป็นผงอยูจ่  านวนมาก  
 นอกจากนั้นยงัมีส่วนส าคญัของดอกอีกส่วนหน่ึง คือ ใบประดบั (Bract) และใบประดบั
ยอ่ย (Bracteole) อยูต่รงบริเวณท่ีกา้นดอกหรือกา้นดอกยอ่ยต่อกบัตน้หรือแกนช่อดอก  
 

 ฝัก เม่ือดอกกลว้ยไมมี้การผสมพนัธ์ุ ส่วนของกา้นดอกย่อยซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีรังไข่อยู่มีการ
พฒันาไปเป็นฝัก มีลกัษณะและรูปร่างแตกต่างกนั เป็นผลแบบแห้งแตก (Capsule) เม่ือแก่เต็มท่ีฝัก
นั้นแตกตามแนว ภายในฝักมีช่องวา่งอยูต่รงกลาง มีเส้นแบ่งสามารถมองเห็นไดเ้ป็น 3 ช่อง หรือพ ู
(ณฐัา, 2548; เศรษฐมนัตร์, 2554) 
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 เมล็ด มีขนาดเล็กมาก น ้ าหนกัประมาณ 0.3-0.6 ไมโครกรัม มีจ านวนมากอาจถึงลา้นเมล็ด 
ภายในเมล็ดมีเอ็มบริโอ (Embryo) แต่ไม่มีส่วนสะสมอาหาร (Endosperm) หรือถา้มีก็มีอยูน่อ้ยมาก 
และเน่ืองจากเหตุน้ี ในสภาพธรรมชาติเมล็ดเหล่าน้ีจึงมีโอกาสงอกจนกลายเป็นตน้ใหม่ไดไ้ม่มาก
นกั ส่วนเมล็ดท่ีงอกและเจริญเติบโตไดน้ั้นตอ้งอาศยัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม และตอ้งมีเช้ือรา
พวกไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) อาศยัอยูด่ว้ย (ณฐัา, 2548; เศรษฐมนัตร์, 2552; สลิล, 2549) 
 
 
   เกสรเพศผู ้        กลีบดอกดา้นขา้ง 
         
   เกสรเพศเมีย        กลีบเล้ียงดา้นบน 
 
   กลีบปาก        กลีบเล้ียงดา้นขา้ง 
 
   เดือย         กา้นดอกยอ่ย 
 
         กลุ่มเรณู 
 
 
   ฝาครอบกลุ่มเรณู       กลีบเล้ียงดา้นบน 
 
   เกสรเพศเมีย        กลีบดอกดา้นขา้ง 
     
   กลีบปาก        กลีบเล้ียงดา้นขา้ง 
         
   คาง          กา้นดอกยอ่ย 
   (Mentum หรือ Chin) 
  
   กลุ่มเรณู 

 
ภาพที ่1  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอกของกลว้ยไมดิ้นและกลว้ยไมอ้ากาศ 
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กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)  
 เป็นกลว้ยไมท่ี้มีความหลากหลายของลกัษณะตน้และดอกเป็นอยา่งมาก ลกัษณะเด่นของ
กล้วยไม้กลุ่มน้ี คือ มีระยะการพกัตวัท่ีเห็นอย่างชัดเจน มกัพบข้ึนอยู่ตามพื้นดินท่ีปกคลุมด้วย
อินทรียวตัถุ (ครรชิต, 2550) มีการเจริญเติบโตสร้างหวัใหม่ในช่วงฤดูฝน และพกัตวัในช่วงฤดูแลง้ 
มีการเจริญเติบโตแบบเจริญทางขา้ง มีส่วนของเหงา้หรือหวัอยูใ่นดินหรือโผล่พน้ดินข้ึนมา สามารถ
มองเห็นเป็นส่วนของล าตน้ใตดิ้นหรือรากท่ีท าหน้าท่ีในการสะสมอาหารได้อย่างชัดเจน (ณัฐา, 
2548) ในกลุ่มกลว้ยไมดิ้นน้ี ส่วนใหญ่ถูกจดัไวใ้นวงศย์อ่ย Epidendroideae  Neottioideae  Vandoideae
และ Orchidoideae ซ่ึงเป็นวงศย์อ่ยท่ีไดใ้ชก้ลว้ยไมดิ้นบางชนิดในการศึกษาคร้ังน้ี  
 
วงศ์ย่อย Orchidoideae  
 เป็นวงศ์ยอ่ยท่ีส าคญั เพราะเป็นวงศ์ย่อยท่ีพบกลว้ยไมไ้ทยมากมายหลายสกุล (สลิล และ
เพชร, 2552) เศรษฐมนัตร์ (2554) อธิบายลกัษณะของกลว้ยไมใ้นวงศย์อ่ยน้ีวา่ เป็นกลว้ยไมท่ี้มีหวั
อยูใ่ตดิ้น หวัท าหนา้ท่ีสะสมอาหาร ในชนิดท่ีมีส่วนสะสมอาหาร ส่วนสะสมอาหารมกัมีรูปร่างเป็น
รูปไข่ ทรงรี หรือทรงกระบอกปลายแหลม มีเหง้าสั้ นจนถึงยาว เหง้ามกัมีลกัษณะอวบน ้ า ใบมี
ลกัษณะบาง เรียงตวัแบบเวียน มีตั้งแต่ 1 ใบ จนถึงหลายใบเรียงท่ีโคนล าตน้หรือตามล าตน้ข้ึนมา 
เป็นไมผ้ลดัใบมีเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีมีใบตลอดทั้งปี ใบท่ีอยูด่า้นล่างเปล่ียนไปเป็นกาบใบ ส่วนใบท่ีอยู่
ทางดา้นยอดเปล่ียนไปเป็นใบประดบัรองรับช่อดอก ใบประดบัเป็นรูปแถบ รูปหอก หรือรูปรี ไม่มี
ขน มีสีเขียว อาจมีลาย หรือมีเส้นใบท่ีมีสีอ่ืน หรือเป็นจุดสีม่วง ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ดอกออก
ปลายช่อ มีตั้งแต่ 1 ดอกจนถึงหลายดอก กา้นช่อดอกแข็งเกล้ียงไม่มีขน มีขน หรือมีต่อม ดอกมีทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีการบิดของก้านดอก ส่วนใหญ่มีดอกท่ีเด่นและสวยงาม กลีบเล้ียง
ดา้นบนเป็นอิสระ หรือเช่ือมกบักลีบดอกเกิดเป็นหมวกคลุมเส้าเกสร กลีบเล้ียงดา้นขา้งเป็นอิสระ 
หรือมีส่วนน้อยท่ีเช่ือมกนัท่ีฐานเกิดเป็นจงอย กลีบดอกเรียบเป็น 2 แฉก อาจเช่ือมกบักลีบเล้ียง
ดา้นบน กลีบปากมีขอบเรียบหรือเป็นแฉก 3-5 แฉก หรืออาจแยกเป็น 2 ส่วน และพบต่อม 2 ต่อม  
มีบา้งท่ีเปล่ียนไปเป็นคาง มีส่วนนอ้ยท่ีเช่ือมติดกบัรังไข่ เส้าเกสรอยูท่ี่ฐานดอก มีส่วนนอ้ยท่ีเช่ือม
กบัโครงสร้างส่วนอ่ืน ๆ ของดอก  
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กล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรีย (Habenaria Willd.) และสกุลเพคเทลสิ (Pecteilis)  
 กลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียหรือสกุลล้ินมงักร เป็นไมล้ม้ลุกหลายฤดู ข้ึนตามพื้นดิน เจริญ
ทางดา้นขา้ง มีหวัอยู่ใตดิ้น มีการเจริญเติบโตของตน้ ใบ และดอกในช่วงฤดูฝน หลงัจากออกดอก
ติดฝักแลว้ ส่วนท่ีอยูเ่หนือดินจะตายไป มีเฉพาะส่วนหวัท่ีพกัตวัอยูใ่ตดิ้น เป็นหวัแบบแน่น ผิวเรียบ 
สีน ้ าตาลอ่อน ใบออกท่ีล าตน้เหนือดิน มีหลายใบ เรียงเวียน มีลกัษณะค่อนขา้งอ่อน ใบไม่มีขอ้ต่อ 
ใบแก่แห้งเห่ียวคาตน้ บางชนิดมีลวดลายสวยงาม ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ตั้งตรง ดอกออกท่ีปลาย
ยอด ใบประดบัไม่หลุดร่วง ดอกมีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง เรียงเวียนชิดหรือห่างกนั บาน
จากโคนสู่ปลายช่อ กลีบเล้ียงแยกเป็นอิสระ กลีบดอกแนบกับกลีบเล้ียงด้านบน กลีบปากอยู่
ทางดา้นล่าง มกัเป็น 3 แฉก และหยกัเวา้มากนอ้ยต่างกนั ลกัษณะเฉพาะของดอก คือ เส้าเกสรสั้น 
ไม่มีฝาครอบเรณู มีอบัเรณู 1 คู่ อยูใ่นซองดา้นขา้งของเส้าเกสรขา้งละ 1 กลุ่ม รูปคลา้ยไข่ปลาวางตวั
ในแนวนอน ปลายท่ีหันไปสู่กลีบปากเรียวเล็กลงและเป็นตุ่มกลม ๆ มีแป้นเหนียว กลุ่มเรณู
ประกอบดว้ยกลุ่มเรณูยอ่ยจ านวนมาก ลกัษณะเป็นแผน่ เรียงตวัในแนวตั้งบนแผน่ยึด ส่วนโคนของ
เส้าเกสรใตอ้บัเรณูดา้นหนา้แต่ละขา้งมีต่ิง (Stigma lobe) กลมยาว และเดือยตรงโคนกลีบค่อนขา้ง
ยาว เป็นรูปทรงกระบอก บางชนิดไม่มีเดือย มีการกระจายพนัธ์ุทั้งในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ส ารวจ
พบแลว้ประมาณ 600 ชนิด ในประเทศไทยพบกลว้ยไมส้กุลน้ีประมาณ 46 ชนิด (Kurzweil, 2009) 
ทั้งในป่าผลดัใบและไม่ผลดัใบทัว่ทุกภาค (อบฉนัท,์ 2549; สลิล และ เพชร, 2552)  
 สกุลเพคเทลิสหรือสกุลนางอั้ว เป็นสกุลท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัสกุลฮาเบนาเรียค่อนขา้งมาก 
ต่างกนัตรงท่ีส่วนของดอก เส้าเกสรสั้น และเดือยของปากดา้นขา้งสั้น ในประเทศไทยพบกลว้ยไม้
สกุลน้ี 3 ชนิด (ณฐัา, 2548)       
 Sheehan and Sheehan (1994) รายงานวา่สกุลฮาเบนาเรียเป็นกลว้ยไมดิ้นสกุลใหญ่ มีหัว
แบบหัวแน่น รากอวบน ้ า ใบเรียบ มีกาบใบท่ีโคนตน้ ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงลด (Spike) หรือช่อ
กระจะ (Raceme) สูงประมาณ 2.5-5.0 เซนติเมตร ขนาดแตกต่างกนัไปตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ สีดอก
โดยทัว่ไปเป็นสีเขียวหรือสีขาว แต่บางชนิดมีสีเหลือง ส้ม ชมพูหรือแดง กลีบเล้ียงดา้นบนสั้นกว่า 
กลีบเล้ียงคู่ล่าง กลีบดอกเป็นแผน่เดียวหรือมีรอยหยกั 2 รอย ปากเช่ือมติดกบัเส้าเกสรเป็นแผน่เดียว
หรือมีรอยหยกั 3 รอย มีเดือยดอกท่ีโคนปาก เส้าเกสรสั้นมากและมีโครงสร้างท่ีซบัซ้อน Viscidia 
ยืน่ออกมาจากช่องเกสรเพศผู ้จงอยมีขนาดเล็ก ตั้งตรง และมีช่องเกสรเพศผูข้นาบอยูท่ ั้ง 2 ขา้ง เป็น 
Perennial herb ท่ียุบตวัหลงัจากออกดอกและพกัตวัไปนาน 6 เดือน ล้ินมงักรนบัว่าเป็นชนิดท่ี
น่าสนใจมากท่ีสุด เน่ืองจากดอกมีสีสันสดใสเม่ือเทียบกบัชนิดอ่ืนในสกุลเดียวกนั พบมากกว่า  
500 ชนิด ทั้งในเขตหนาวและเขตร้อน พบมากท่ีสุดในเอเชีย แอฟริกา และเขตร้อนทางตอนใตข้อง
อเมริกา Hawkes (1965) รายงานว่ามีกลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียประมาณ 700 ชนิด และมีเพียง  
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50 ชนิด ท่ีเป็นท่ีรู้จกั แต่มีการศึกษาเพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง กลว้ยไมดิ้นสกุลน้ีมีการกระจายอยูท่ ัว่โลก 
แต่พบมากท่ีบราซิล แอฟริกาเขตร้อน และทางเหนือของเขตอบอุ่น เกือบทั้งหมดเป็นกลว้ยไมดิ้น 
แต่มีบางส่วนท่ีเป็นกลว้ยไมอ้ากาศ และบางส่วนเป็น Lithophyte ต่อมา Kijima (1978) รายงานวา่
กลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียมีประมาณ 750 ชนิด พบไดท้ั้งในเขตร้อนและเขตหนาว ช่ือถูกตั้งตาม
ลกัษณะของกลีบดอกท่ีหอ้ยลงมา ในฤดูหนาวการเจริญทางใบจะตายลงเหลือแต่รากอยูใ่ตดิ้น 
 จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดินบางชนิดในสกุลล้ินมังกร
(Habenaria) และสกุลนางอั้ว (Pecteilis) พบวา่ล้ินมงักร (H. rhodocheila Hance) มีสีดอกต่างกนั  
3 แบบ คือ กลีบเล้ียงดา้นบนสีเขียว ปากสีส้ม ดอกสีส้ม และดอกสีชมพู พบวา่ทั้ง 3 ชนิด มีลกัษณะ
ทางสัณฐานวทิยาของดอกและใบคลา้ยกนั ต่างกนัท่ีสีดอกและลกัษณะหวั โดยหวัของลิ้นมงักรท่ีมี 
กลีบเล้ียงดา้นบนสีเขียว ปากสีส้ม มีลกัษณะแผ่แบน ปลายเป็นหลายแฉก แต่ชนิดดอกสีชมพูมีหัว 
กลมยาว ส่วนล้ินมงักรใบจุด (H. carnea N.E. Brown) มีจุดสีขาวประทัว่ผิวใบ ดอกสีชมพูอ่อน มี
หวักลมยาวคลา้ยล้ินมงักรดอกสีชมพ ูแต่มีขนาดใหญ่กวา่ และนางอั้วสาคริก (P. sagarikii Seidenf.) 
หัวมีลักษณะกลมหรือรูปไข่ มีขนาดใหญ่กว่าล้ินมังกร ลักษณะใบและดอกต่างจากล้ินมังกร 
กลว้ยไมดิ้นทั้งสองสกุล มีหวัอยูใ่ตดิ้น พกัตวัในช่วงแลง้ เม่ือเขา้ฤดูฝนผลิใบ 2-8 ใบ เหนือผิวดิน
และแทงช่อดอกจากตายอดกลางกลุ่มใบ มีเกสรเพศผู ้และยอดเกสรเพศเมียต่างจากกลว้ยไมช้นิด
อ่ืน คือเกสรเพศผูมี้ลกัษณะเป็นกอ้นเล็ก ๆ จ านวนมากจบักลุ่มรวมกนั (Sectile) มี 2 ชุด แยกจากกนั 
ยอดเกสรเพศเมียมีลกัษณะเป็นงวงเล็ก ๆ 2 งวง ยื่นออกมาดา้นหนา้ของเส้าเกสร แต่ในสกุลนางอั้ว
ยอดเกสรเพศเมียมีลกัษณะเป็นลอนเล็ก ๆ 2 ลอน แนบติดกบัเส้าเกสร (นิพาพร, 2541) ลกัษณะของ
กลว้ยไมดิ้นล้ินมงักรและอั้วสุเทพ (H. malintana (Blanco) Merrill) มีการเจริญของหวัอยูใ่ตดิ้น  
มีใบเป็นใบเด่ียว มีการเรียงตวัของใบแบบเวียน และมีเมล็ดจ านวนมาก สีน ้ าตาล แต่ล้ินมงักรมีดอก
สีชมพ ูมีปากขนาดใหญ่ และเดือยดอกยาวเป็นลกัษณะเด่น ในขณะท่ีอั้วสุเทพมีดอกสีขาว กลีบดอก
และกลีบปากแคบ มีรากเป็นระบบรากฝอย มีช่อดอกเป็นแบบช่อกระจะ กา้นช่อดอกตั้งตรง ดอก
สมมาตรดา้นขา้ง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ประกอบดว้ยกลีบเล้ียง 3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ และกลีบ
ปาก 1 กลีบ ผลมีลกัษณะรูปขอบขนาน เป็นผลแบบแหง้แลว้แตก (วชัราภรณ์, 2550) 
 Pridgeon (1992) รายงานวา่ล้ินมงักรมีรากอวบน ้ า ตน้สูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร มีใบ 
1-2 ใบ อยู่ดา้นล่าง ดา้นบนมี 3-4 ใบ ช่อดอกตั้งตรง มีดอกตั้งแต่ 2-15 ดอก กลีบเล้ียงดา้นบนมี
ลกัษณะคลา้ยวงรี ยาว 1 เซนติเมตร กลีบเล้ียงดา้นขา้งสั้นและบางกวา่ ปากมีรอยหยกัเป็น 4 แฉก  
มีสีแดง สีท่ีหายาก คือ สีส้มหรือสีเหลือง มีเดือยยาว 4-5 เซนติเมตร พบในอินโดจีน มาเลเซีย ทาง
เหนือจนถึงใตข้องจีน สอดคลอ้งกบั Teo (1985) รายงานวา่ ล้ินมงักรมีช่ือเดิมเรียกวา่ H. xanthocheila 
Ridl. และ H. pusilla Rchb. F. ตน้มีความสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร ใบมีสีเขียว จ านวน 5-6 ใบ
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ลกัษณะยาวและแคบ ช่อดอกยาว 4-6 เซนติเมตร กลีบเล้ียงดา้นบนมีลกัษณะคลา้ยหมวกสีเขียวอยู่
เหนือเส้าเกสร กลีบเล้ียงดา้นขา้งบิด ปากมีสีส้มอ่อน และสีเหลือง แผก่วา้ง มีรอยหยกัท่ีเห็นไดช้ดั  
3 แฉก เดือยยาวกวา่กา้นดอกยอ่ย พบในทางตอนใตข้องจีน อินโดจีน ทางตอนใตข้องไทย และทาง
เหนือของแหลมมลาย ู
 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใชก้ลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด ไดแ้ก่ 
  
 1. Habenaria carnea N.E. Brown (ล้ินมงักรสีชมพใูบจุด  วา่นยานกเว)้ 

 หัว เป็นหวัทรงกลมแบบหวัแน่นอยูใ่ตดิ้น ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร 
  ใบ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลม เรียงเวียนรอบต้นและซ้อนถ่ี
จ านวน 3-6 ใบ ใบมีลกัษณะอวบน ้า มีสีเขียวอมน ้ าตาล สีเขียวอมขาว และสีน ้ าตาลอมส้ม มีจุดประ
สีชมพอูมส้ม หรือจุดประสีขาว (ใบท่ีเป็นสีเขียว มกัมีจุดประสีขาว ส่วนใบท่ีมีสีน ้ าตาลอมส้ม มกัมี
จุดประเป็นสีชมพอูมส้ม)  
  ช่อดอกและดอก ช่อดอกสูงประมาณ 15-20 เซนติเมตร ดอกในช่อโปร่ง จ านวน  
5-10 ดอก ขนาดดอก 2-3 × 1.5-2 เซนติเมตร กลีบทุกกลีบกางออกเกือบอยูใ่นระนาบเดียวกนั กลีบ
ปากหยกัมนเป็น 4 หยกั ดอกมีทั้งสีชมพอูมส้ม และสีขาว 
  ฤดูออกดอก เดือนสิงหาคม-เดือนกนัยายน  
  ในประเทศไทยพบข้ึนตามพื้นดินหรือซอกหินในป่าดิบช้ืนทางภาคใต ้มีเขตการ
กระจายพนัธ์ุในประเทศมาเลเซีย (วรีะชยั และ สันติ, 2551; อบฉนัท,์ 2545; อบฉนัท,์ 2549)   
 
 2. Habenaria lindleyana Steud. (นางกราย  นางตายนอ้ย)  
  หัว เป็นหวัทรงกลมแบบหวัแน่นอยูใ่ตดิ้น ลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
  ใบ รูปรีจนถึงรูปกวา้ง ปลายใบแหลม แผน่ใบเรียงตวัในแนวระนาบเวียนรอบตน้ 
ท่ีระดบัดิน จ านวน 3-5 ใบ ขนาด 5 × 7 เซนติเมตร แผน่ใบค่อนขา้งหนาและอวบน ้า มีสีเขียวเขม้  
  ช่อดอกและดอก ช่อดอกสูงประมาณ 20-40 เซนติเมตร จ านวน 10-18 ดอก ขนาด
ดอก 2.5 เซนติเมตร ดอกเกิดค่อนไปทางปลายช่อ เรียงห่างกนั เป็นทรงพุ่ม ดอกทยอยบาน มีสีขาว 
กลีบเล้ียงดา้นบนและกลีบดอกซ้อนอยู่เกยกนัมีขนาดค่อนขา้งเล็ก กลีบเล้ียงด้านบนรูปรีแกมรูป
ขอบขนาน กลีบเล้ียงดา้นขา้งเป็นรูปไข่กางออก ปลายกลีบมนหรือแหลม กลีบปากเป็น 3 แฉก มีสี
ขาว มีแตม้แถบสีเหลืองจาง ๆ ตรงกลาง แฉกขา้งของกลีบปากตรงส่วนโคนมีต่ิงเล็ก ๆ ยื่นออกมา
ทั้งสองขา้ง แฉกกลางรูปรีมีขนาดใหญ่  
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  ฤดูออกดอก เดือนกนัยายน-เดือนตุลาคม  
  ในประเทศไทยพบข้ึนตามพื้นดินร่วนป่าดิบทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
มีเขตการกระจายพนัธ์ุในประเทศไทย ลาว และเวียดนาม (ณัฐา, 2548; วีระชยั และ สันติ, 2551; 
สลิล, 2549; อบฉนัท,์ 2545; อบฉนัท,์ 2549) 
       
 3. Habenaria lucida Wall. Ex Lindl. (หอมเตย) 

 หัว เป็นหวัทรงกลมแบบหวัแน่นอยูใ่ตดิ้น มกัมี 2 หวั อยูชิ่ดกนั  
  ใบ รูปรีจนถึงรูปรีแกมรูปไข่กลบั ปลายใบมนจนถึงแหลม จ านวน 3-4 ใบ ขนาด  
8 × 12 เซนติเมตร  
  ช่อดอกและดอก ช่อดอกโปร่งแบบกระจะ ดอกขนาด 0.8 เซนติเมตร กลีบเล้ียง
ดา้นบนรูปรีและเป็นอุง้คลา้ยหมวก กลีบเล้ียงดา้นขา้งรูปขอบขนาน เม่ือบานเต็มท่ีลู่ไปดา้นหลงั 
กลีบดอกรูปขอบขนานและเช่ือมกบักลีบเล้ียงดา้นบน ทั้ง 5 กลีบมีสีเขียว ปลายกลีบมน กลีบปาก
เป็น 3 แฉก สีเขียวอมเหลือง แฉกขา้งลู่ไปทางดา้นหลงั แฉกกลางโคง้ข้ึนไปจรดกบัปลายกลีบเล้ียง
ดา้นบน  
  ฤดูออกดอก เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม  
  ในประเทศไทยพบข้ึนตามภาคเหนือและภาคตะวนัออก มีเขตการกระจายพนัธ์ุใน
ประเทศอินเดีย พม่า จีน ไทย ไตห้วนั ลาว กมัพูชา และเวียดนาม (สลิล, 2549; สลิล และ นฤมล, 
2550) 
 
 4. Habenaria myriotricha Gagnep. (นางอั้วปากฝอยเมืองจนัท)์    
  หัว เป็นหวัทรงกลมแบบหวัแน่นอยูใ่ตดิ้น ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร 
  ใบ รูปขอบขนานแกมรูปรีจนถึงรูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายใบมนจนถึงแหลม  
ขอบใบหยกัเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย เรียงตวัเป็นระยะเวียนรอบตน้ จ านวน 5-7 ใบ ขนาด 2-3 × 8-15 เซนติเมตร 
แผน่ใบค่อนขา้งอวบน ้า มีสีเขียวหม่น ตน้สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร   
  ช่อดอกและดอก ช่อดอกสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ดอกขนาดกลาง ดอกเรียง
ตวัรอบช่อดอก มีสีขาวหรือสีชมพู มีแตม้ท่ีคอดอกสีแดงและสีเหลือง กลีบปากมีลกัษณะเด่น คือ 
เป็นเส้นฝอยขนาดเล็กเรียวยาวคลา้ยเส้นผม 
  ฤดูออกดอก เดือนกนัยายน-เดือนตุลาคม 
  ในประเทศไทยพบข้ึนตามภาคตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามป่า
เบญจพรรณ เจริญอยู่บนพื้นดินท่ีมีอินทรียวตัถุสูง และมีความช้ืนค่อนขา้งสูง ใตต้น้ไมท่ี้ค่อนขา้ง
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ทึบ บางคร้ังอาจพบข้ึนตามป่าโล่งแจง้ข้ึนปะปนกบัหญา้และพืชชนิดต่าง ๆ มีเขตการกระจายพนัธ์ุ
ในประเทศลาวและเวียดนาม (วีระชยั และ สันติ, 2551; สลิล และ เพชร, 2552; อบฉนัท,์ 2545;  
อบฉนัท,์ 2549; Kurzweil, 2009) 
 
 5. Habenaria rhodocheila Hance (ล้ินมงักร  ปัดแดง  สังหิน)   
  หัว เป็นหวัทรงกลมแบบหวัแน่นอยูใ่ตดิ้น ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร บางชนิดหวั
แบนและมีลกัษณะเป็นแฉก 
  ใบ รูปแถบจนถึงรูปแถบแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลมจนถึงเรียวแหลม ขอบใบ
หยกัเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย ขนาด 2 × 10 เซนติเมตร แผน่ใบบาง มีสีเขียวอมน ้ าตาล สีน ้ าตาลอมส้ม สี
เขียวอมขาว หรือสีเขียวลว้น  
  ช่อดอกและดอก ช่อดอกแบบกระจะ สูงประมาณ 7-18 เซนติเมตร จ านวน 3-10 ดอก
ขนาด 2-3 × 1.5-2 เซนติเมตร ดอกเกิดค่อนไปทางปลายช่อ กลีบดอกกวา้ง กลีบเล้ียงดา้นบนรูปรีและ
เป็นอุง้คลา้ยหมวก กลีบเล้ียงดา้นขา้งรูปขอบขนาน เม่ือบานเตม็ท่ีบิดมว้นไปทางดา้นหลงั กลีบดอก
เช่ือมกบักลีบเล้ียงดา้นบน ปลายกลีบมน กลีบปากมีลกัษณะเด่นสวยงาม ดอกมีหลายสี เช่น สีชมพู
สีชมพอูมส้ม สีส้ม สีแดง สีเหลือง และสีส้มแดง ดอกบานนานประมาณ 2 สัปดาห์  
  ฤดูออกดอก เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 
  ในประเทศไทยพบข้ึนได้ในทุกภาค ตามซอกหินผา โขดหินตามธารน ้ า น ้ าตก 
หรือบนพื้นดินท่ีมีอินทรียวตัถุสูง และมีความช้ืนค่อนขา้งสูง มีเขตการกระจายพนัธ์ุในประเทศพม่า 
จีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ (วีระชยั และ สันติ, 2551; สลิล, 2549; สลิล และ นฤมล, 2550; อบฉนัท์, 
2545; อบฉนัท,์ 2549; Kurzweil, 2009) 
 
  การศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชก้ลว้ยไมดิ้นล้ินมงักร 5 ชนิด คือ ล้ินมงักรสีส้ม ล้ินมงักร 
สีส้มแดง ล้ินมงักรสีแดง ส่วนอีก 2 ชนิด คือ ล้ินมงักรสีชมพู (Habenaria erichmichaelii Christenson) 
และล้ินมงักรสีเหลือง (Habenaria xanthocheila Ridl.) ซ่ึงแยกออกมาจาก Habenaria rhodocheila 
Hance 
 
 6. Pecteilis sagarikii Seidenfaden (นางอั้วสาคริก) 
  หัว เป็นหวัทรงกลมแบบหวัแน่นอยูใ่ตดิ้น ลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร  
  ใบ ใบกวา้งและค่อนขา้งกลมรี ขอบใบเรียบสีขาว ใบแผก่วา้งเรียงตวัขนานไปกบั
ผวิดิน จ านวน 3-4 ใบ แผน่ใบค่อนขา้งหนาและอวบน ้า มีสีเขียวเขม้ 
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  ช่อดอกและดอก ช่อดอกสูงประมาณ 12-18 เซนติเมตร ช่อดอกใหญ่และแข็งแรง 
จ านวน 6-12 ดอก ดอกมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เรียงตวัรอบช่อดอก กลีบดอกกวา้งและช้ีข้ึน มีสี
ขาว ปลายกลีบแหลม กลีบปากเป็นรูปสามเหล่ียมปลายช้ีลงคล้ายจงอยปากนก มีสีขาว สีเหลือง 
หรือสีขาวแตม้เหลือง มีสันนูนอยูต่รงกลาง  
  ฤดูออกดอก เดือนกนัยายน-เดือนตุลาคม 
  ในประเทศไทยพบข้ึนตามภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัออก 
ตามป่าเบญจพรรณ เจริญอยู่บนพื้นดินท่ีมีอินทรียวตัถุสูง และมีความช้ืนค่อนขา้งสูง ใตต้น้ไมท่ี้
ค่อนขา้งทึบ มีการเจริญเติบโตคลา้ยนางกราย และมกัข้ึนปะปนกนั (ณัฐา, 2548; วีระชยั และ สันติ, 
2551; อบฉนัท,์ 2545)                      
  การศึกษาคร้ังน้ีเลือกใชก้ลว้ยไมดิ้นนางอั้วสาคริก 2 ชนิด คือ นางอั้วสาคริกปากสีขาว
และนางอั้วสาคริกปากสีเหลือง 
 
 7. Pecteilis susannae (นางอั้วใหญ่จากแหล่งภาคใต ้ นางอั้วตีนกบ)  
  หัว เป็นหวัทรงกลมแบบหวัแน่นอยูใ่ตดิ้น ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร 
  ใบ ใบยาวรีใหญ่ ขอบใบหยกัเป็นคล่ืนเล็กน้อย แผ่นใบมีลกัษณะอวบน ้ า ใบมี 
สีเขียวจนถึงเขียวเขม้ ตน้สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร  
  ช่อดอกและดอก ช่อดอกตั้งตรงสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ดอกขนาดใหญ่
เรียงตวัรอบช่อดอก กลีบเล้ียงดา้นบนมีขนาดใหญ่ กลีบดอกมีขนาดเล็ก กลีบปากแบ่งเป็น 3 แฉก 
ดา้นขา้งของปากกางออก ปลายหยกัเป็นฝอย ปากตรงกลางเรียวยาว ขอบดา้นขา้งโคง้ปลายเหยียด
ตรง ดอกบานนานประมาณ 2-3 สัปดาห์ 
  ฤดูออกดอก เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม 
  ในประเทศไทยพบข้ึนตามชายป่า ทุ่งหญา้ในป่าดิบในภาคเหนือ ภาคกลางและ
ภาคใต ้(ณฐัา, 2548; วรีะชยั และ สันติ, 2551; อบฉนัท,์ 2545)     
 
 โดยส่วนใหญ่ในธรรมชาติ กลว้ยไมดิ้นกลุ่มนางอั้ว ไดแ้ก่ กลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียและ
กลว้ยไมดิ้นสกุลเพคเทลิส มีการพกัตวัในช่วงฤดูแลง้-ฤดูร้อน (เดือนพฤจิกายน-เดือนพฤษภาคม) มี
การเจริญและพฒันาส่วนของล าตน้เทียมและใบในช่วงเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน และจะเร่ิมแทง
ช่อดอก บานดอก และสร้างหัวใหม่แทนหัวเก่าท่ีถูกใช้อาหารสะสมในการเจริญและพฒันาของ
ส่วนท่ีอยู่เหนือดินในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม) ของทุกปี ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับความ
แปรปรวนของสภาพแวดลอ้มในแต่ละปี (ณัฐา และ คณะ, 2553) วชัราภรณ์ (2550) ศึกษาวงจรการ
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เจริญเติบโตของกลว้ยไมดิ้นล้ินมงักร เร่ิมมีการเจริญและพฒันาในส่วนเหนือดิน โดยมีการแตก
หน่อจากตาท่ีอยูป่ลายดา้นหน่ึงของหวัข้ึนมาก่อนในช่วงเดือนมีนาคม ต่อมาช่วงเดือนเมษายนหน่อ
เร่ิมคล่ีใบออก จนกระทัง่ปลายเดือนมิถุนายนมีการเจริญและพฒันาทั้งในส่วนของใบ ราก และ 
หัวใหม่ โดยรากเกิดบริเวณโคนของล าต้น ส่วนหัวเกิดจากล าต้นเช่นเดียวกันตรงบริเวณข้อท่ี  
1 หรือ 2 การเจริญของหวัเร่ิมแรกมีลกัษณะเป็นตาสีขาว และค่อย ๆ พฒันาไปเป็นหวัขนาดเล็กใน
ปลายเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกนัส่วนเหนือดินมีการเจริญของใบประมาณ 6-7 ใบ เร่ิมแทงช่อดอก
ในเดือนกรกฎาคม โดยแทงข้ึนมาจากตรงกลางยอด แต่ละช่อมีดอก 3-6 ดอก ดอกเร่ิมบานในเดือน
สิงหาคม และทยอยบานจนหมดในต้นเดือนกันยายน ดอกติดฝักหลังจากการผสมประมาณ  
1 สัปดาห์ มีการเจริญของฝักจนกระทัง่ฝักแตกในช่วงปลายเดือนตุลาคม ต่อมาใบเร่ิมเหลืองและ
เห่ียว หลังจากนั้นพืชเข้าสู่ระยะพกัตัวเหลือแต่หัวอยู่ใต้ดินตั้ งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 
จนกระทัง่เขา้สู่ระยะการเจริญและพฒันาในวงจรชีวติใหม่ ประมาณปลายเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
 
การผสมพนัธ์ุกล้วยไม้ 
 การปลูกเล้ียงกลว้ยไมมี้วตัถุประสงคห์ลายอยา่ง ทั้งเพื่อปลูกไวดู้เพลิดเพลิน เป็นงานอดิเรก 
ประกวดความสวยงาม ศึกษาเก่ียวกบัพนัธุกรรมและพฤกษศาสตร์ และปลูกเพื่อเป็นการคา้ทั้งขาย
ตน้และตดัดอก เป็นตน้ (ครรชิต, 2550) ประเทศไทยมีการส่งออกกลว้ยไมเ้มืองร้อนเป็นอนัดบัหน่ึง
ของโลก ในปี 2553 มีมูลค่าการส่งออกกลว้ยไมคิ้ดเป็นมูลค่า 2,305 ลา้นบาท สูงท่ีสุดของการ
ส่งออกในประเภทไมด้อกไมป้ระดบั (หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์, 2554: ระบบออนไลน์) จ  าเป็นตอ้งมี
การสร้างกล้วยไม้สายพนัธ์ุใหม่ข้ึนมาด้วยวิธีการผสมพนัธ์ุกล้วยไม้ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถผลิต
ลูกผสมชนิดใหม่ให้มีลกัษณะท่ีดีและแปลกไปจากตน้พ่อแม่ อาจไดม้าจากการผสมขา้มชนิด หรือ
การผสมขา้มสกุล กลว้ยไมเ้ป็นไมด้อกท่ีมีความสามารถในการผสมขา้มสกุลไดม้ากท่ีสุด และการ
ผสมพนัธ์ุกล้วยไม้ยงัช่วยให้ได้ฝักและเมล็ดจ านวนมากส าหรับใช้เพาะเมล็ด ซ่ึงเป็นวิธีการ
ขยายพนัธ์ุเพื่อเพิ่มปริมาณตน้ให้มีจ  านวนมากข้ึนและรวดเร็วกวา่การขยายพนัธ์ุแบบการตดัแยกล า
และการตดัยอด อาจได้มาจากการผสมตวัเองหรือการผสมขา้มตน้ในชนิดเดียวกนั ซ่ึงการผสม
ตวัเอง มีโอกาสท่ีจะไดลู้กผสมใหม่ท่ีไม่เหมือนตน้แม่ทั้งหมด เพราะองคป์ระกอบทางพนัธุกรรม
ของกลว้ยไมจ้ดัเป็น Highly heterozygous ท าใหเ้กิดการกระจายตวัของลกัษณะต่าง ๆ มากมาย หรือ
ถา้เป็นการผสมขา้มตน้ในชนิดเดียวกนั โอกาสท่ีจะไดลู้กผสมชนิดใหม่ท่ีมีลกัษณะแปลกยงัสูงมาก
ข้ึนอีก (ครรชิต, 2550; ณฐัา, 2548; ระพี, 2516)  
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การผสมตัวเอง (Selfing) และการผสมข้าม (Crossing) 
 การผสมตัวเอง (Selfing) คือ การผสมเกสรระหวา่งดอกในตน้เดียวกนั หรือผสมระหว่าง
ตน้ซ่ึงแยกมาจากตน้เดิม (ระพี, 2516) หรือไดม้าจากเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อแลว้ไม่กลายพนัธ์ุ อาจใชก้ลุ่ม
เรณูในดอกเดียวกนัหรือน ามาจากดอกอ่ืนในตน้เดียวกนัก็ได ้การผสมตวัเองน้ีไม่ควรท าซ ้ าหลาย
คร้ัง เพราะมีโอกาสท าใหลู้กในชัว่หลงัอ่อนแอลง (จิตราพรรณ และ คณะ, 2529) 
 การผสมข้าม (Crossing) 
  การผสมขา้มตน้ (Interclonal) คือ การผสมเกสรระหวา่งกลว้ยไมค้นละตน้แต่เป็น
ชนิดเดียวกนั (ระพี, 2516) การผสมขา้มตน้พี่นอ้งจากฝักเดียวกนั และการผสมขา้มตน้ท่ีไม่ใช่พี่นอ้ง
กนั (จิตราพรรณ และ คณะ, 2529) 
  การผสมขา้มชนิด (Interspecific) คือ การผสมขา้มระหว่างชนิดท่ีอยู่ภายในสกุล
เดียวกนั (ระพี, 2516) เช่น เอ้ืองเงินหลวงผสมกบัเอ้ืองปากนกแกว้ (ณฐัา, 2548) 
  การผสมข้ามหมู่ (Intersectional) คือ การผสมข้ามระหว่างหมู่ท่ีอยู่ภายในสกุล
เดียวกนั ซ่ึงกลว้ยไมบ้างสกุลเป็นสกุลใหญ่ มีการแบ่งเป็นหมู่ต่าง ๆ เช่น สกุลหวาย (ระพี, 2516) 
ผสมขา้มระหวา่งหมู่ Dendrobium กบัหมู่ Distichophyllum (มาลินี, 2553) 
  การผสมขา้มสกุล (Intergeneric) คือ การผสมขา้มระหว่างสกุล เกิดเป็นสกุลผสม
และชนิดใหม่ต่อไป (ระพี, 2516) เช่น สกุล Vanda ผสมกบั สกุล Ascocentrum (ณฐัา, 2548) 
  
 จากรายงานการศึกษาความสามารถในการผสมเขา้กนัไดข้องกลว้ยไม ้19 ชนิด ในวงศย์อ่ย 
Vandoideae พบวา่ 10 ชนิด สามารถผสมตวัเองได้ 1 ชนิด ไม่สามารถผสมตวัเองได ้และ 8 ชนิด
ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม (Agnew, 2006) ในการศึกษาระบบการผสมพนัธ์ุของ Cremamastra 
appendiculata และ Cymbidium goeringii ของ Chung and Chung (2003) ในเกาะโอนาโร ประเทศ
เกาหลีใต ้พบวา่กลว้ยไมท้ั้ง 2 ชนิดน้ี ติดฝักไดเ้พียงเล็กนอ้ยในสภาพธรรมชาติ Cre. appendiculata 
ติดฝักได ้1.3-2.0 เปอร์เซ็นต ์จาก 26 ตน้ และ Cym. goeringii ติดฝักได ้0.4-0.6 เปอร์เซ็นต์ จาก  
87 ตน้ แต่ถา้มีการช่วยผสมเกสรโดยมนุษย ์ดว้ยการผสมตวัเองภายในดอกเดียวกนัและผสมตวัเอง
โดยใช้เกสรเพศผูจ้ากดอกอ่ืนในช่อดอกเดียวกัน สามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดฝักของ Cre. 
appendiculata เป็น 95.7 และ 96.6 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั ส่วน Cym. goeringii เพิ่มเป็น 95.5 และ 
95.6 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่กลว้ยไม ้2 ชนิดน้ี มีความสามารถในการผสมตวัเองได้
สูง ส่วนเปอร์เซ็นต์การติดฝักน้อยในสภาพธรรมชาติ อาจเป็นผลมาจากขอ้จ ากดัของตวัช่วยผสม
เกสรWilfret and Kamemoto (1969) ศึกษาความเขา้กนัไดข้องพนัธุกรรม (Sexual compatibility) 
ของDendrobium 37 ชนิด ใน 10 หมู่ จาก 41 หมู่ โดยการผสมขา้มชนิดทั้งภายในและขา้มหมู่
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ทั้งหมด 721 คู่ผสม พบการติดฝัก 138 ฝัก แต่เป็นฝักท่ีสามารถให้ลูกผสมได ้89 ฝัก และพบวา่การ
ผสมข้ามชนิดภายในหมู่ Phalaenanthe มีเปอร์เซ็นต์การติดฝักสูงสุด ขณะท่ีการผสมข้ามชนิด
ภายในหมู่  Callista ไม่พบการติดฝัก ส่วนการผสมข้ามชนิดภายในหมู่  Eugenanthe พบว่ามี
ความสามารถในการผสมข้ามต ่า เช่นเดียวกับการศึกษาความสามารถในการผสมข้ามหมู่ของ
กลว้ยไมส้กุลหวายของไทย 4 หมู่ ไดแ้ก่ Dendrobium  Distichophyllum HK  Formosae (Benth. & 
Hk.f.) Hk.f.  Stachyobium Lindl. และกลุ่มหวายลูกผสม ท าการผสมสลบัพ่อแม่ พบว่ากลว้ยไม้
หวายในหมู่ Dendrobium สามารถผสมข้ามหมู่ได้ โดยหมู่ Distichophyllum × Stachyobium  
มี เปอร์ เซ็นต์การผสมติดสูงสุด 13.64 เปอร์เซ็นต์  ในขณะท่ีหมู่  Dendrobium ×  Formosae 
Distichophyllum × Formosae  Distichophyllum × หวายลูกผสม  Formosae × หวายลูกผสม  
Formosae × Stachyobium  Stachyobium × หวายลูกผสม ไม่พบการติดฝัก (มาลินี, 2553) และ
การศึกษาความเขา้กนัไดใ้นการผสมขา้มหมู่ของกล้วยไมส้กุลซิมบิเดียม 3 หมู่ ได้แก่ Iridorchis  
Cymbidium  Jensoa และพนัธ์ุลูกผสมประกอบด้วยกลว้ยไมส้กุลซิมบิเดียม 5 ชนิด และลูกผสม  
2 สายพนัธ์ุ โดยท าการผสมขา้มหมู่แบบพบกนัหมดและสลบัพ่อแม่ พบวา่กลว้ยไมส้กุลซิมบิเดียม
ในหมู่ Iridorchis สามารถผสมข้ามกับหมู่ Cymbidium  Jensoa และพนัธ์ุลูกผสมได้ โดยมี
เปอร์เซ็นตก์ารผสมติด 23.33  40.00 และ 11.54 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั หมู่ Cymbidium สามารถผสม
ขา้มกบัหมู่ Jensoa มีเปอร์เซ็นต์การผสมติด 37.50 เปอร์เซ็นต ์หมู่ Jensoa สามารถผสมขา้มกบั 
หมู่ Iridorchis  Cymbidium และพันธ์ุลูกผสม มีเปอร์เซ็นต์การผสมติด 36.84  28.57 และ  
100.0 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และพนัธ์ุลูกผสม สามารถผสมขา้มกบัหมู่ Iridorchis  Cymbidium และ 
Jensoa มีเปอร์เซ็นตก์ารผสมติด 71.43  25.00  และ 50.00 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั และหมู่ Cymbidium 
ไม่สามารถผสมขา้มชนิดภายในหมู่เดียวกนั และไม่สามารถผสมขา้มกบัหมู่ Iridorchis และพนัธ์ุ
ลูกผสมได ้(อรอนงค,์ 2553)    
 
วธีิการผสมเกสรกล้วยไม้ (ครรชิต, 2550; ณฐัา, 2548) 
 1. คดัเลือกตน้พอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ ควรเป็นตน้ท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ มีลกัษณะดี ดอกสมบูรณ์ 
ไม่มีโรคและแมลง 
 2. ดอกท่ีใช้เป็นแม่พนัธ์ุ ดอกควรบานแลว้ 2-3 วนั มีสีสันสดใส ตรวจดูความพร้อมของ
ดอกวา่พร้อมรับเกสรเพศผูห้รือไม่ โดยดูจากแอ่งเกสรเพศเมีย (Stigma) ควรมีน ้ าเมือกเหนียว ๆ อยู ่ 
(Stigmatic fluid) และสังเกตดูวา่ยงัไม่มีเกสรเพศผู ้(Pollen) เขา้ไปปนเป้ือน เข่ียเกสรเพศผูข้องดอก
ท่ีใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุออก 
 3. เกสรเพศผูท่ี้น ามาใชใ้นการผสมพนัธ์ุ ไม่ควรแก่เกินไป สังเกตไดจ้ากฝาปิดเกสรเพศผู ้ 
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ควรมีสีขาวสดใส ไม่เปล่ียนเป็นสีน ้าตาลหรือด า  
 4. การถ่ายละอองเกสร ควรท าในตอนเชา้ เวลา 8.00-9.00 น. หรืออาจท าไดใ้นช่วงท่ีอากาศ
ไม่ร้อนจดั เพราะอากาศท่ีร้อนจดัอาจท าใหเ้กสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียแหง้ได้ 
 5. เม่ือเลือกดอกท่ีสามารถใช้เป็นพ่อแม่พนัธ์ุ และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการถ่ายละออง
เกสรไดแ้ลว้ ท าการถ่ายละอองเกสร โดยใช้ไมจ้ิ้มฟันสะอาด เข่ียฝาเปิดเกสรเพศผูใ้ห้เกสรเพศผู ้
หลุดออกมา แลว้แตะเกสรเพศผูไ้ปวางบนแอ่งเกสรเพศเมีย ในบางคร้ังถา้เกสรเพศผูเ้ข่ียติดไดย้าก 
แนะน าใหเ้อาปลายไมจ้ิ้มฟันไปแตะท่ีแอ่งเกสรเพศเมียก่อน แลว้น ามาแตะท่ีเกสรเพศผู ้ท  าให้เกสร
เพศผูย้ึดติดกบัปลายไมจ้ิ้มฟันไดดี้ข้ึน ถา้เกสรเพศผูมี้ขนาดใหญ่มาก สามารถตดัแบ่งไดโ้ดยใชมี้ด
สะอาด แต่ถ้าเกสรเพศผูมี้ขนาดเล็กมาก อาจใช้เกสรเพศผูจ้ากหลายดอกจากตน้เดียวกนัมาใช้ได ้
และในบางคร้ังถา้ส่วนของกลีบปากเกะกะ สามารถเด็ดส่วนของปากทิ้งได ้เป็นการบอกดว้ยวา่ดอก
น้ีมีการผสมเกสรแลว้ 
 6. ท าป้ายแขวนไวท่ี้กา้นดอกยอ่ย (Pedicel) โดยเขียนช่ือ แม่พนัธ์ุ × พ่อพนัธ์ุ วนัท่ี เดือน ปี
ท่ีผสม บางคร้ังอาจใชเ้ป็นรหสัได ้ 
 
 หลงัจากผสมเกสรประมาณ 3-4 วนั สามารถตรวจสอบไดว้า่การผสมพนัธ์ุกลว้ยไมส้ าเร็จ
หรือไม่ โดยดูจากการขยายขนาดของเส้าเกสร ถา้การผสมเกิดข้ึนได ้เส้าเกสรจะมีการขยายขนาด 
และต่อมาจะสังเกตเห็นวา่ส่วนของรังไข่ (กา้นดอกยอ่ย) มีการเปล่ียนสีจากขาวเป็นเขียว และมีการ
ขยายขนาดไปเร่ือย ๆ ในกลว้ยไม ้การพฒันาของเมล็ดเร่ิมจากเม่ืออบัเรณูตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย 
และงอกท่อลงไปผสมกับไข่ในหลายวนัต่อมา โดยทัว่ไปแล้วการปฏิสนธิใช้เวลาค่อนขา้งนาน 
เน่ืองมาจากการงอกของละอองเกสรเพศผูใ้ชเ้วลานานมาก บางชนิดใชเ้วลาในการผสมหลงัจากถ่าย
ละอองเรณู 1-2 สัปดาห์ แต่ในสกุล Cypripedium บางชนิดใชเ้วลา 13 สัปดาห์ ในสกุล Vanda ใช้
เวลาประมาณ 2 เดือน และใชเ้วลาในการพฒันาของฝักอีกประมาณ 7-10 เดือน ฝักถึงจะแก่ พร้อมท่ี
จะเก็บเก่ียวน าไปเพาะเมล็ดได ้ระยะเวลาท่ีใช้ในการผสมเกสรในกลว้ยไมแ้ต่ละชนิดท่ีต่างกนัเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหมี้ผลต่อเน่ืองไปถึงการแก่ของเมล็ด คุณภาพของเมล็ดข้ึนอยูก่บัปัจจยัระหวา่งการ
ถ่ายละอองเรณูและระหว่างท่ีเมล็ดพฒันา โดยเฉพาะท่ีมาของอบัเรณูมีความส าคญัอย่างมาก
กลว้ยไมบ้างชนิดท่ีไดรั้บการผสมภายในดอกเดียวกนั ท าให้ไดเ้มล็ดคุณภาพต ่ากวา่เมล็ดท่ีไดจ้าก
การผสมขา้มดอก แต่ในกล้วยไมบ้างชนิดท่ีมนุษย์ท าการผสมภายในดอกเดียวกนั ให้เมล็ดท่ีมี
คุณภาพเหมือนกนักบัเมล็ดท่ีไดจ้ากการผสมขา้มดอก (ณฐัา, 2548; Croix and Croix, 1997) 
 ในกรณีท่ีดอกของตน้ท่ีน ามาใชเ้ป็นพอ่พนัธ์ุบานไม่พร้อมกบัดอกของตน้แม่พนัธ์ุ สามารถ
เก็บเกสรเพศผูไ้วใ้นขวดขนาดเล็กหรือปลอกหุ้มยา (Capsule) พร้อมทั้งติดป้ายขอ้มูล และเก็บใน
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ตูเ้ยน็อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส หรืออาจน าไปใส่ไวใ้นตูดู้ดความช้ืนก่อนแลว้น าไปเก็บ
ไวใ้นตูเ้ยน็ สามารถเก็บรักษาเกสรเพศผูไ้ดน้านถึง 1 ปี (ครรชิต, 2550; ณัฐา, 2548) จากการศึกษา
ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษากลุ่มเรณูของกลว้ยไมส้กุลหวายพนัธ์ุแทก้ล่ินหอม 4 ชนิด 
ได้แก่ เอ้ืองแซะหอม เอ้ืองสายหลวง เอ้ืองน ้ าคร่ังสายสั้ น และเอ้ืองนางลม พบว่ากลุ่มเรณูของ
กลว้ยไมห้อมทั้ง 4 ชนิด เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นตค์วามมีชีวิตมากกวา่เก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิ 6 และ 8 องศาเซลเซียส โดยสามารถเก็บรักษากลุ่มเรณูของเอ้ืองแซะหอม เอ้ืองสาย
หลวง เอ้ืองน ้าคร่ังสายสั้น และเอ้ืองนางลม ไวไ้ดน้าน 240  240  270 และ 210 วนั ตามล าดบั โดยท่ี
กลุ่มเรณูไม่สูญเสียเปอร์เซ็นตค์วามมีชีวิต และการเก็บรักษากลุ่มเรณูของกลว้ยไมห้อมทั้ง 4 ชนิด 
ไวท่ี้อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส สามารถเก็บไดน้าน 450 วนั โดยมีเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตมากกว่า  
60 เปอร์เซ็นต ์(Inpar, 2008)  
 
อุปสรรคในการผสมกล้วยไม้ (ณฐัา, 2548; ระพี, 2516) 
 การผสมเกสรกล้วยไม ้เพื่อให้ได้ลูกผสมซ่ึงมีลกัษณะตามตอ้งการ แม้ว่าจะได้ลูกผสม
จ านวนไม่มาก ในบางคร้ังพบว่า ดอกท่ีใช้เป็นแม่พนัธ์ุเห่ียวร่วงไปโดยไม่เจริญเป็นฝัก หรือเจริญ
เป็นฝักได้แต่ช้า หรือฝักลีบไม่สมบูรณ์ร่วงหล่นไปก่อนท่ีฝักจะแก่ หรือฝักสามารถพฒันาได้
ตามปกติจนถึงฝักแก่ แต่พบว่าภายในฝักไม่มีเมล็ด หรืออาจมีเมล็ดแต่เมล็ดลีบ หรือเยื่อหุ้มเมล็ดมี 
สีขาวเป็นผงละเอียด สาเหตุท่ีเป็นอุปสรรคในการผสมพนัธ์ุอาจเกิดจาก 
 1. ลกัษณะทางพนัธุกรรม สายพนัธ์ุของพ่อแม่ท่ีน ามาใช้เป็นคู่ผสมไม่สามารถเขา้กนัได ้
อาจเน่ืองมาจากความห่างไกลของพนัธุกรรม ท าให้การผสมเกสรส าเร็จไดย้าก นอกจากนั้นยงัอาจ
เกิดจากความไม่สามารถเขา้กนัไดข้องคู่ผสมท่ีเลือกใช ้กลว้ยไมบ้างชนิดใชเ้ป็นพ่อพนัธ์ุได ้แต่หาก
ใช้เป็นแม่พนัธ์ุไม่สามารถถือฝัก หรือการท่ีเกสรเพศผูเ้ป็นหมนั เน่ืองจากมีจ านวนชุดโครโมโซม 
ท่ีผดิปกติ  
 2. สภาพของพนัธ์ุไม้ ตน้กล้วยไมท่ี้ใช้เป็นแม่พนัธ์ุ หรือตน้ท่ีถือฝัก ตอ้งมีความแข็งแรง
สมบูรณ์ เพื่อส่งน ้ าและอาหารไปใช้ในการพฒันาฝัก และเพื่อความสมบูรณ์ของเมล็ดท่ีอยู่ภายใน 
ฝักดว้ย 
 3. สภาพของดอก ดอกกลว้ยไมท่ี้ใชใ้นการผสมเกสรควรมีสภาพดอกบานเต็มท่ีและมีสีสัน
สดใส ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเกสรเพศเมียพร้อมท่ีจะรับการผสมเกสรไดดี้ท่ีสุด แต่ดอกกลว้ยไมแ้ต่ละ
ชนิดแต่ละพนัธ์ุมีระยะเวลาการบานของดอกไม่เท่ากนั ดงันั้นจึงตอ้งใชก้ารสังเกตเป็นหลกั  
 4. การปฏิบติัรักษา ต้นกล้วยไม้ท่ีถือฝักอยู่ต้องมีการดูแลให้ดี ไม่ควรให้ปุ๋ยหรือฉีดยา
ป้องกนัก าจดัศตัรูท่ีเขม้ขน้มากหรือบ่อยเกินไป การรดน ้ าท่ีใช้หวัฉีดมีก าลงัแรงมาก ๆ และการใช้
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น ้ าท่ีมีแร่ธาตุหรือสารพิษเจือปนรดตน้กลว้ยไม ้หรือมีค่าความเป็นกรดด่างไม่เหมาะสมเพราะอาจ
ส่งผลต่อความแข็งแรงสมบูรณ์ของตน้แม่ได ้และไม่ควรให้ตน้แม่พนัธ์ุถือฝักมากเกินไป เพราะ 
ท าใหอ้าหารท่ีเล้ียงตน้ไม่เพียงพอ ฝักมีการพฒันาไดไ้ม่ดี ท าใหฝั้กหลุดร่วงได ้
 5. สภาพแวดล้อม เช่น ฝนตกชุก อากาศหนาวเย็น หรือร้อนจนเกินไป มีผลต่อการถ่าย
ละอองเกสร ซ่ึงในสภาพอากาศร้อนจดัอาจท าใหเ้กสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียแหง้ได ้
 6. โรคและแมลง โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา และแบคทีเรียสามารถเขา้ท าลายส่วนส าคญัท่ีใชใ้น
การผสมเกสรของดอก ส่วนแมลงสามารถกดัหรือเจาะท าใหฝั้กเสียหายได ้
 7. ขนาดเกสรและแอ่งเกสร เน่ืองจากขนาดของเกสรเพศผูก้บัขนาดของแอ่งเกสรเพศเมีย 
ท่ีไม่เหมาะสมหรือเข้ากันไม่ได้ เกิดจากการใช้เกสรเพศผูข้นาดเล็กมากผสมกับดอกกล้วยไม ้
ขนาดใหญ่ หรือการใช้เกสรเพศผูข้นาดใหญ่มากผสมกบัดอกกลว้ยไมข้นาดเล็ก ท าให้การผสม
เกสรไม่ไดผ้ล  
 
การเพาะเมลด็กล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ 
 การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ ต่างจากการเพาะเมล็ดไม้ดอกชนิดอ่ืน หากใช้วิธีการเดียวกัน 
โอกาสท่ีเมล็ดกลว้ยไมส้ามารถงอกและพฒันาไปเป็นตน้ได้มีน้อยมาก เน่ืองจากเมล็ดกลว้ยไม้มี
ขนาดเล็ก น ้าหนกัประมาณ 0.3-0.6 ไมโครกรัม และอาหารสะสมภายในเมล็ดมีอยูน่อ้ยมาก ในสภาพ
ธรรมชาติการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เกิดข้ึนเพียง 0.1-5 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ส่วนเมล็ดท่ีงอกและ
เจริญเติบโตไดน้ั้นตอ้งอาศยัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และตอ้งมีไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) อาศยั
อยูด่ว้ย เพื่อสร้างอาหารท่ีจ าเป็นต่อการงอก คือ น ้ าตาลและธาตุอาหาร และจะงอกเส้นใยเขา้ไปใน
เมล็ดกลว้ยไม ้เมล็ดจะย่อยสลายเส้นใย น าธาตุอาหารไปใช้ ท าให้เมล็ดงอกได ้(วิบูลย ์และ คณะ, 
2551) แต่การใช้ไมคอร์ไรซาได้การงอกท่ีไม่ดีและค่อนข้างจ ากัด (ครรชิต, 2550; ณัฐา, 2548;  
เศรษฐมนัตร์, 2552; สลิล, 2549) ในปัจจุบนัมีการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในอาหารสังเคราะห์ท่ี 
ปลอดเช้ือโดยไม่ต้องอาศัยเช้ือราได้ส าเร็จ ในอาหารนั้นประกอบด้วยแร่ธาตุ น ้ าตาลและวุน้  
สูตรอาหารท่ีใชใ้นการเพาะเมล็ดกลว้ยไมท่ี้รู้จักกนัโดยทัว่ไป คือ Kundson (1964) และ Vacin and 
Went (1949) วธีิการเพาะเมล็ดแบบน้ีท าใหเ้มล็ดงอกสูงข้ึนกวา่เดิมเป็นอยา่งมาก (ครรชิต, 2550) 
 Batty et al. (2001) รายงานวา่เมล็ดกลว้ยไมดิ้น Caladenia arenicola ในธรรมชาติ สามารถ
งอกได้ต่อเม่ือมีความสัมพนัธ์กับเช้ือราเท่านั้น โดยสามารถงอกและมีชีวิตอยู่รอดได้ในสภาพ
ธรรมชาตินอ้ยกวา่ 1 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นการน าเมล็ดกลว้ยไมม้าเพาะในสภาพปลอดเช้ือจึงสามารถ
เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกได้ Mizutani et al. (2006) ศึกษาการเจริญเติบโตของเอ้ืองไผ่ในสภาพ 
ปลอดเช้ือ เน่ืองจากเมล็ดเอ้ืองไผใ่นสภาพธรรมชาติมีอตัราการงอกต ่าประมาณ 1.6-44.3 เปอร์เซ็นต ์
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จึงไดมี้การน าเมล็ดมาเพาะในสภาพปลอดเช้ือ สามารถช่วยเพิ่มอตัราการงอกของเมล็ดเอ้ืองไผ่ได้
มากกว่า 93 เปอร์เซ็นต์ Kheawwongjun and Thammasiri (2008) ปรับปรุงพนัธ์ุกลว้ยไม้เอ้ืองดิน 
ใบหมากเพื่อพฒันาเป็นไมก้ระถาง โดยการผสมตวัเองและผสมขา้ม พบวา่เวลาการเก็บเก่ียวฝักท่ี
เหมาะสม คือ ประมาณ 25-30 วนั หลงัจากท าการผสมเกสร เมล็ดสามารถงอกได้ในอาหารสูตร 
VW (1949) ดดัแปลง ซ่ึงเมล็ดท่ีไดจ้ากการผสมตวัเองและผสมขา้มมีความผนัแปรในการงอก การ
ผสมตวัเองของ Spathoglottis plicata var. alba มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ และ
จ านวนโครโมโซมของ Spathoglottis plicata var. alba  Spathoglottis kimballiana และ Spathoglottis 
plicata คือ 2n=40, 38 และ 40 ตามล าดบั ณัฐา และ คณะ (2553) ศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
กลว้ยไมดิ้นกลุ่มนางอั้ว ดว้ยวธีิการขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ โดยการเพาะเมล็ดจากฝักท่ีติดในสภาพ
ธรรมชาติ และฝักของลูกผสมท่ีไดจ้ากการผสมขา้ม พบวา่การเพาะเมล็ดไดผ้ลดีในอาหารวุน้สูตร 
VW 152 ดดัแปลง สามารถงอกไดภ้ายในระยะเวลา 1 เดือน แต่เมล็ดของบางคู่ผสม สามารถงอกได้
แต่ชา้ โดยใชเ้วลาถึง 5 เดือน ซ่ึงอาจเป็นเพราะพนัธุกรรมของเมล็ดคู่ผสมนั้น ๆ ดว้ย ทั้งน้ียงัสามารถ
ใชอ้าหารสูตรเดิมในการถ่ายยา้ยตน้อ่อนต่อไปได ้โดยตน้อ่อนมีการพฒันาไดดี้  
 
วธีิการเพาะเมลด็กล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ (ณฐัา, 2548) 
 การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ สามารถน าฝักอ่อนหรือแก่มาเพาะได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัชนิดของ
กล้วยไม้ กล้วยไม้บางชนิดไม่ตอ้งรอจนฝักแก่ เพียงแต่ให้เมล็ดมีการพฒันาไประยะหน่ึงแล้ว 
สามารถเก็บฝักมาเพาะได ้และในการเก็บฝักกลว้ยไมเ้พื่อน ามาเพาะเมล็ด ไม่ควรรอจนกระทัง่ฝัก
แก่มากเกินไป เพราะฝักอาจแตกได ้ท าใหก้ารท าความสะอาดฝักท าไดย้าก วธีิการเพาะเมล็ด มีดงัน้ี  
 1. เก็บฝักกล้วยไมท่ี้ตอ้งการน ามาเพาะ ควรเพาะทนัทีหลงัเก็บ หรือน าไปเก็บในตู้เย็น  
ไม่ควรเกิน 1-2 วนั 
 2. ลา้งท าความสะอาดภายนอกของฝักดว้ยน ้ าประปา ตดัส่วนของดอกท่ีติดมากบัฝักออก 
ใหห้มด  
 3. น าฝักกลว้ยไมเ้ขา้มาในตูป้ลอดเช้ือ จุ่มฝักกลว้ยไมใ้น 95 % เอทานอล แลว้ลนไฟจาก
ตะเกียงทนัที จนกระทัง่เอทานอลระเหยหมด ในกรณีท่ีฝักแก่และแตกแล้วอาจมีเช้ือจุลินทรีย์
ปนเป้ือนมากบัเมล็ด จึงควรน าเมล็ดแช่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) เขม้ขน้ 3 เปอร์เซ็นต ์
จากนั้นจึงใช้หลอดหยดดูดเมล็ดท่ีลอยอยู่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงบนอาหาร โดยท่ีไม่ตอ้ง
น าไปลนไฟก่อน 
 4. ตดัฝักกลว้ยไมด้ว้ยมีดท่ีฆ่าเช้ือแลว้ เข่ียเมล็ดลงบนอาหารส าหรับเพาะฝักอ่อน หรืออาจ
น าเมล็ดใส่ขวดน ้ าท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแล้ว แล้วจึงใช้หลอดหยดดูดน ้ าท่ีมีเมล็ดลอยอยู่บนอาหารวุ ้น  
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จะช่วยใหเ้มล็ดกระจายทัว่พื้นผวิอาหาร 
 5. เขียนช่ือหรือรหสัคู่ผสม และวนัท่ี เดือน ปี ท่ีเพาะเมล็ดติดท่ีฝาภาชนะใส่อาหาร (ครรชิต, 
2550) แลว้น าไปเก็บไวท่ี้ห้องเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจนกระทัง่เมล็ดงอก เมล็ดกลว้ยไมบ้างชนิดตอ้งการ
ความมืดในการงอก จึงเก็บไวใ้นตูมื้ดหรือใชผ้า้ด าคลุมไว ้
 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการงอกของเมล็ดกลว้ยไมแ้ต่ละชนิดแตกต่างกนั โดยทัว่ไปอยู่ระหว่าง  
1-3 เดือน เมล็ดท่ีสมบูรณ์มีการพฒันาเกิดเป็นส่วนท่ีเรียกวา่โปรโตคอร์ม (Protocorm) เมล็ดมีการ
ขยายขนาดและมีการสร้างคลอโรฟิลล์ ควรมีการเปล่ียนอาหารท่ีใช้เล้ียง เม่ือโปรโตคอร์มมีการ
พฒันาไปไดร้ะยะหน่ึงเกิดเป็นตน้กลา้ขนาดเล็ก สามารถยา้ยลงปลูกในอาหารใหม่ไดอี้กคร้ังก่อนท่ี
ตน้กล้ามีขนาดโตพอท่ีจะยา้ยไปปลูกภายนอกได้ ซ่ึงระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนยา้ยปลูกได ้ 
ใชเ้วลาประมาณ 6-12 เดือน ข้ึนอยูก่บัชนิดของกลว้ยไม ้(ณฐัา, 2548)  
 ในการน าเมล็ดกล้วยไมม้าเพาะในสภาพปลอดเช้ือ จ าเป็นต้องให้ปัจจยัท่ีเหมาะสมต่อ 
การงอกทั้งด้านปัจจยัท่ีให้กับเมล็ด เช่น อาหารท่ีใช้เพาะและสภาพแวดล้อม รวมทั้งปัจจยัด้าน
คุณภาพของเมล็ด เช่น เมล็ดท่ีน ามาเพาะตอ้งมีอายุท่ีเหมาะสม (ณัฐา และ คณะ, 2553) ซ่ึงกลว้ยไม้
แต่ละชนิดมีอายุท่ีเหมาะสมต่อการน ามาเพาะแตกต่างกนั เมล็ดกลว้ยไมส้กุล Cypripedium พฒันา
จนแก่หลังจากได้รับการผสมเกสร 3-4 เดือน โดยเวลาท่ีใช้ในการพัฒนาเมล็ด ข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม (Croix and Croix, 1997) การเพาะฝักอ่อนของ Cypripedium ซ่ึงเมล็ดยงัไม่แก่และ
ยงัไม่มีการพฒันาของสารยบัย ั้งการงอก ซ่ึงในธรรมชาติสารน้ีช่วยให้เมล็ดอยู่รอดในฤดูหนาว 
พบว่าระยะท่ีถูกตอ้งช่วยให้เมล็ดงอกไดเ้ร็วข้ึน โดยอายุท่ีเหมาะสมต่อการน ามาเพาะอยู่ระหว่าง  
5-12 สัปดาห์ หลังการผสมเกสร ข้ึนอยู่กับชนิดของ Cypripedium (Cribb, 1997) การศึกษาของ 
ปิยะนุช (2547) พบวา่ใน H. rhodocheila เมล็ดจากฝักอายุมากสามารถงอกไดเ้ร็วและมากกวา่เมล็ด
ท่ีไดจ้ากฝักอายุนอ้ย โดยฝักท่ีมีอายุ 7 สัปดาห์ สามารถงอกไดใ้นช่วงสัปดาห์ท่ี 12 หลงัการเพาะ
เมล็ด ให้เปอร์เซ็นต์การงอกมากท่ีสุด คือ 2.46 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดจากฝักอายุ 6 สัปดาห์ และอายุ  
5 สัปดาห์ งอกไดใ้นช่วงสัปดาห์ท่ี 16 และสัปดาห์ท่ี 20 หลงัการเพาะเมล็ด ตามล าดบั และมี
เปอร์เซ็นต์การงอก 1.316 และ 0.374 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Sharma 
(1998) พบวา่เมล็ด Vanda coerulea อายุ 270 วนั หลงัการผสมเกสร สามารถงอกไดดี้ มีเปอร์เซ็นต์
การงอกสูงท่ีสุด คือ 90.13 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดท่ีมีอายุมากกว่า 270 วนั หลงัการผสมเกสร มี
เปอร์เซ็นต์การงอกลดลง Pierik (1987) ไดร้ายงานอายุฝักกลว้ยไมห้ลายชนิดท่ีเหมาะสมต่อการ
น ามาเพาะในสภาพปลอดเช้ือ เช่น Calanthe  Cattleya  Cymbidium  Cypripedium  Paphiopedilum  
Phalaenopsis และ Vanda อายุ 4  11  10  3.5  10  6 และ 20 เดือน หลงัจากการผสมเกสร ตามล าดบั 
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และความสมบูรณ์ของเมล็ดเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญั การพฒันาของฝักกลว้ยไมท่ี้ไดรั้บการผสม
เกสรแลว้นั้น ภายในฝักอาจมีเมล็ดท่ีสมบูรณ์ดี คือ เมล็ดมีเอม็บริโอแขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่ป็นส่วนมาก 
เม่ือน าไปเพาะสามารถงอกเป็นตน้ได ้ถา้ไม่สูญเสียความงอกดว้ยสาเหตุอ่ืน หรือมีเมล็ดลีบปะปน 
อาจเป็นเมล็ดลีบทั้งหมด หรือภายในฝักไม่มีเมล็ดก็ได ้การพฒันาของเมล็ดกลว้ยไมภ้ายในฝักนั้น 
เมล็ดกลว้ยไมไ้ดอ้าหารจากตน้แม่โดยส่งผา่นมาตามกา้นช่อดอกเขา้สู่ฝัก จากผนงัภายในเช่ือมโยง
ถึงเมล็ด นอกจากช่วยให้เมล็ดติดอยู่กบัฝักแล้ว ยงัเป็นส่วนท่ีน าไปเล้ียงเมล็ดให้เจริญเติบโตดว้ย  
(ระพี, 2516) 
  
  
 


