
 

 

บทที ่5 
 

วจิารณ์ผลการทดลอง 
 

 กล้วยไม้ดินสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิส เป็นกล้วยไมดิ้นท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากมี
ลกัษณะของดอกท่ีสวยงามและตน้มีขนาดเล็ก เหมาะท่ีจะท าเป็นไมต้ดัดอกและไมก้ระถางได ้แต่ยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัและน ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นการคา้นอ้ย จึงไดมี้การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา
ส่วนประกอบของหวั ราก ล าตน้ ใบ และดอก ในระยะท่ีส่วนต่าง ๆ ของตน้เจริญเติบโตเต็มท่ี และ
ศึกษาความสามารถในการผสมตัวเอง ผสมข้ามชนิด และผสมข้ามสกุลของกล้วยไม้ดินสกุล 
ฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในดา้นลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และ
น าไปใช้ในการพฒันาพนัธ์ุกลว้ยไมดิ้นให้มีลกัษณะท่ีดีและเป็นไมด้อกเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
  
การทดลองที ่1 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยา 
 การศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิส 
บางชนิด พบว่ากลว้ยไมดิ้นทั้งสองสกุลมีลกัษณะของหัว ราก ล าตน้ ช่อดอก ฝัก ท่ีคลา้ยกนัมาก  
แต่แตกต่างกนัท่ีลกัษณะของใบ ดอก และสีดอก และลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน คือ ลกัษณะ
ของเกสรเพศเมีย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิพาพร (2541) วชัราภรณ์ (2550) และ Sheehan and 
Sheehan (1994) รายงานวา่กลว้ยไมดิ้นสกุลฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสมีหวัเป็นแบบหัวแน่น
เจริญอยู่ใตดิ้น แต่มีบางชนิดท่ีหัวมีลกัษณะแผแ่บน ปลายเป็นแฉก รากอวบน ้ า มีกาบใบท่ีโคนตน้ 
ช่อดอกเป็นแบบกระจะ มีลักษณะของใบ ดอก และสีดอกท่ีแตกต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็น
ลกัษณะต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
  
 1. ลกัษณะหวั 
  หวัแบบแน่น    หวัเป็นแฉกติดกนั 
   - H. erichmichaelii   - H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. lindleyana    - H. xanthocheila 
   - H. lucida 
   - H. myriotricha 
   - H. rhodocheila สีส้ม  
   - H. rhodocheila สีแดง  
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   - P. sagarikii ปากสีขาว 
   - P. sagarikii ปากสีเหลือง 
   - P. susannae 
 
 2. ลกัษณะของใบ 
  เรียงตวัแบบเวยีน   เรียงตวัแบบเวยีนปรกดิน 
   - H. erichmichaelii   - H. lindleyana 
   - H. lucida    - P. sagarikii ปากสีขาว 
   - H. myriotricha    - P. sagarikii ปากสีเหลือง 
   - H. rhodocheila สีส้ม  
   - H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. rhodocheila สีแดง  
   - H. xanthocheila 
   - P. susannae 
  ใบแคบ     ใบกวา้ง 
   - H. erichmichaelii   - H. lindleyana 
   - H. rhodocheila สีส้ม    - H. lucida  
   - H. rhodocheila สีส้มแดง  - H. myriotricha 
   - H. rhodocheila สีแดง    - P. sagarikii ปากสีขาว 
   - H. xanthocheila   - P. sagarikii ปากสีเหลือง 
        - P. susannae 
 
 3. ลกัษณะช่อดอก 
  ช่อดอกสั้น (นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร)  
   - H. erichmichaelii 
   - H. lindleyana 
   - H. rhodocheila สีส้ม  
   - H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. rhodocheila สีแดง  
   - H. xanthocheila 
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   - P. sagarikii ปากสีขาว 
   - P. sagarikii ปากสีเหลือง 
  ช่อดอกยาว (มากกวา่ 50 เซนติเมตร) 
   - H. lucida 
   - H. myriotricha 
   - P. susannae 
 
 4. ขนาดดอก 
  ดอกขนาดเล็ก (เส้นผา่นศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1 เซนติเมตร)  
   - H. lucida 
  ดอกขนาดกลาง (เส้นผา่นศูนยก์ลางอยูร่ะหวา่ง 1-3 เซนติเมตร) 
   - H. erichmichaelii 
   - H. lindleyana 
   - H. rhodocheila สีส้ม  
   - H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. rhodocheila สีแดง  
   - H. xanthocheila 
  ดอกขนาดใหญ่ (เส้นผา่นศูนยก์ลางมากกวา่ 3 เซนติเมตร) 
   - H. myriotricha  
   - P. sagarikii ปากสีขาว 
   - P. sagarikii ปากสีเหลือง 
   - P. susannae 
 
 5. ลกัษณะเกสรเพศเมีย 
  ลกัษณะเป็นงวง    ลกัษณะเป็นพ ู
   - H. erichmichaelii   - P. sagarikii ปากสีขาว 
   - H. lindleyana    - P. sagarikii ปากสีเหลือง 
   - H. lucida    - P. susannae 
   - H. myriotricha     
   - H. rhodocheila สีส้ม  
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   - H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. rhodocheila สีแดง  
   - H. xanthocheila 
  
 ส่วนกลว้ยไมดิ้นอีก 2 ชนิด คือ H. carnea และ H. rhodocheila สีชมพูหวาน ไม่ไดศึ้กษา
เน่ืองจากกลว้ยไมดิ้นทั้งสองชนิดท่ีมีอยูใ่นโรงเรือนไม่มีการเจริญเติบโต อาจเน่ืองดว้ยหวัมีการพกั
ตวัไม่สมบูรณ์ 
 
การทดลองที ่2 ความสามารถในการผสมตัวเอง และผสมข้าม 
 
การผสมพนัธ์ุและการติดฝัก 
 การผสมเกสรกลว้ยไม ้โดยส่วนใหญ่มกัพบปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งการผสม
ตวัเองไม่ติด รวมทั้งการผสมขา้มชนิดและผสมขา้มสกุลเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก หรือตน้ท่ีคดัเลือกมา
เป็นตน้พ่อแม่พนัธ์ุไม่เหมาะสม เขา้กนัไม่ได ้หรือช่วงระยะเวลาในการบานดอกไม่พร้อมกนั หรือ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมในช่วงท่ีมีการถ่ายละอองเกสร เช่น อากาศหนาวเย็นหรือร้อน
จนเกินไป เป็นตน้ ซ่ึงปัญหาและอุปสรรคท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบในการศึกษาคร้ังน้ีเช่นกนั (ณัฐา, 
2548; ระพี, 2516) จากการศึกษาความสามารถในการผสมตวัเอง และผสมขา้มของกลว้ยไมดิ้นสกุล
ฮาเบนาเรียและสกุลเพคเทลิสบางชนิด สามารถแบ่งกลุ่มเปอร์เซ็นตก์ารติดฝัก ไดด้งัน้ี 
 
 1. ผสมตวัเอง 
  มากกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์    
   - H. erichmichaelii 
   - H. myriotricha   
   - H. rhodocheila สีแดง 
   - H. xanthocheila 
   - P. sagarikii ปากสีเหลือง 
   - P. susannae 
  50-80 เปอร์เซ็นต ์    
   - H. lindleyana 
   - H. lucida   
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   - H. rhodocheila สีส้ม  
   - H. rhodocheila สีส้มแดง 
  ติดฝักจากการผสมเพียง 1 ดอก 
   - H. carnea   
   - H. rhodocheila สีชมพหูวาน 
 
 2. ผสมขา้มชนิด 
  มากกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์    
   - H. erichmichaelii × H. lucida  
   - H. erichmichaelii × H. myriotricha 
   - H. erichmichaelii × H. rhodocheila สีส้ม 

   - H. erichmichaelii × H. rhodocheila สีแดง   

   - H. erichmichaelii × H. xanthocheila 
   - H. lindleyana × H. xanthocheila 
   - H. myriotricha × H. xanthocheila 
   - H. rhodocheila สีส้ม × H. erichmichaelii  
   - H. rhodocheila สีส้ม × H. myriotricha 
   - H. rhodocheila สีส้ม × H. rhodocheila สีแดง 
   - H. rhodocheila สีส้มแดง × H. myriotricha 
   - H. rhodocheila สีส้มแดง × H. xanthocheila 
   - H. rhodocheila สีแดง × H. erichmichaelii  
   - H. rhodocheila สีแดง × H. myriotricha 
   - H. rhodocheila สีแดง × H. xanthocheila               
   - H. rhodocheila สีชมพหูวาน × H. myriotricha  
   - H. rhodocheila สีชมพหูวาน × H. rhodocheila สีแดง                        
   - H. rhodocheila สีชมพหูวาน × H. xanthocheila 
   - H. xanthocheila × H. erichmichaelii   
   - H. xanthocheila × H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. xanthocheila × H. rhodocheila สีแดง 
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  50-80 เปอร์เซ็นต ์  
   - H. lucida x H. erichmichaelii    
   - H. lucida × H. myriotricha 
   - H. lucida × H. rhodocheila สีส้ม  
   - H. lucida × H. rhodocheila สีแดง   
   - H. lucida × H. xanthocheila 

   - H. myriotricha × H. rhodocheila สีแดง 
   - H. rhodocheila สีส้ม × H. lucida  
   - H. rhodocheila สีส้ม × H. xanthocheila 

   - H. rhodocheila สีส้มแดง × H. lindleyana 
   - H. rhodocheila สีแดง × H. rhodocheila สีส้ม 

   - H. rhodocheila สีแดง × H. rhodocheila สีชมพหูวาน 
 

   - H. xanthocheila × H. myriotricha 
   - H. xanthocheila × H. rhodocheila สีส้ม 
   - H. xanthocheila × H. rhodocheila สีชมพหูวาน 

  20-49 เปอร์เซ็นต ์  
   - H. lindleyana × H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. lindleyana × H. rhodocheila สีชมพหูวาน 
   - H. myriotricha × H. rhodocheila สีส้ม                       
  นอ้ยกวา่ 20 เปอร์เซ็นต ์
   - H. lindleyana × H. carnea  
   - H. lucida × H. rhodocheila สีชมพหูวาน  
  ติดฝักจากการผสมเพียง 1 ดอก 
   - H. carnea × H. lindleyana 
   - H. carnea × H. rhodocheila สีส้มแดง 
  - H. carnea × H. rhodocheila สีชมพหูวาน 
   - H. myriotricha × H. erichmichaelii  
   - H. myriotricha × H. lucida  
   - H. myriotricha × H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - H. myriotricha × H. rhodocheila สีชมพหูวาน 



87 
 

   - H. rhodocheila สีส้มแดง × H. rhodocheila สีแดง 
   - H. rhodocheila สีชมพหูวาน × H. lindleyana 
   - H. rhodocheila สีชมพหูวาน × H. lucida  
   - H. rhodocheila สีชมพหูวาน × H. rhodocheila สีส้ม        
   - H. xanthocheila × H. lindleyana 
   - H. xanthocheila × H. lucida  
   
  2. ผสมขา้มสกุล 
  มากกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์    
   - H. erichmichaelii × P. susannae 

   - H. rhodocheila สีส้ม × P. susannae 

   - H. rhodocheila สีส้มแดง × P. sagarikii ปากสีขาว   
   - P. susannae × H. rhodocheila สีแดง 
  50-80 เปอร์เซ็นต ์  
   - H. lucida × P. susannae 

   - H. rhodocheila สีแดง × P. susannae 

   - P. susannae × H. erichmichaelii  
  20-49 เปอร์เซ็นต ์  
   - H. lucida × P. sagarikii ปากสีเหลือง 
  ติดฝักจากการผสมเพียง 1 ดอก 
   - H. rhodocheila สีส้มแดง  × P. susannae 

   - P. sagarikii ปากสีขาว × H. rhodocheila สีส้มแดง   
   - P. sagarikii ปากสีขาว × H. rhodocheila สีชมพหูวาน 
   - P. sagarikii ปากสีขาว × H. xanthocheila 

   - P. sagarikii ปากสีเหลือง × H. lucida  

   - P. sagarikii ปากสีเหลือง × H. rhodocheila สีส้ม 

   - P. susannae × H. carnea  
   - P. susannae × H. rhodocheila สีส้มแดง 
   - P. susannae × H. rhodocheila สีชมพหูวาน 
   - P. susannae × H. xanthocheila   
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  ไม่ติดฝักจากการผสมเพียง 1 ดอก 
   - H. rhodocheila สีส้ม × P. sagarikii ปากสีเหลือง 
   - H. xanthocheila × P. susannae 

    
 การศึกษาความสามารถในการผสมตัวเอง และผสมข้าม และการศึกษาลักษณะทาง  
สัณฐานวทิยา มีส่วนสัมพนัธ์กนั การศึกษาทางลกัษณะทางสัณฐานวิทยา เป็นเพียงลกัษณะภายนอก
ลกัษณะหน่ึงในการจ าแนกหมู่ของกลว้ยไม ้ดงันั้นการท่ีกลว้ยไมซ่ึ้งมีลกัษณะแตกต่างกนัสามารถ
ผสมขา้มได้หรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัความใกลชิ้ดทางสายพนัธ์ุมากกวา่ลกัษณะท่ีเหมือนหรือแตกต่าง
กนั (มาลินี, 2553) เช่น ในการศึกษาคร้ังน้ี คู่ผสมของ H. lucida (สกุลฮาเบนาเรีย) × P. susannae 
(สกุลเพคเทลิส) ซ่ึงอยูค่นละสกุล และมีลกัษณะดอกท่ีแตกต่างกนัสามารถผสมกนัได ้แต่คู่ผสมของ 
H. lucida (สกุลฮาเบนาเรีย) × H. rhodocheila สีชมพหูวาน (สกุลฮาเบนาเรีย) ซ่ึงอยูใ่นสกุลเดียวกนั 
และมีลกัษณะดอกท่ีคล้ายกนั ไม่สามารถผสมกนัได้ สอดคล้องกบัการศึกษาของมาลินี (2553) 
รายงานวา่ เอ้ืองขา้วตอกใต ้(หมู่ Distichophyllum) สามารถผสมขา้มกบั D. pychnostachyum Lindl. 
(หมู่ Stachyobium) ซ่ึงมีลกัษณะออกดอกพร้อมใบเหมือนกนั แต่อยูต่่างหมู่กนัได ้แต่เอ้ืองขา้วตอก
ใต ้(หมู่ Distichophyllum) ไม่สามารถผสมขา้มกบัเอ้ืองขา้วตอก (หมู่ Stachyobium) ซ่ึงมีลกัษณะ
ออกดอกพร้อมใบเหมือนกนั ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่กลว้ยไมท่ี้มีลกัษณะคลา้ยกนั ผสมกนัไดห้รือไม่
นั้น ไม่ได้ข้ึนอยู่กับลักษณะภายนอก แต่ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากพนัธุกรรม (มาลินี, 2553) ซ่ึง
ความส าเร็จในการปรับปรุงพนัธ์ุโดยการผสมพนัธ์ุนั้น คู่ผสมตอ้งมีความคล้ายคลึงกนัทางด้าน
พนัธุกรรมมากท่ีสุด (อดิศร, 2547)  
 นอกจากน้ี ยงัอาจเกิดจากความไม่สามารถเขา้กนัไดข้องคู่ผสมท่ีเลือกใช ้กลว้ยไมบ้างชนิด
ใช้เป็นพ่อพนัธ์ุได ้แต่หากใชเ้ป็นแม่พนัธ์ุไม่สามารถถือฝัก เช่น คู่ผสมของ H. lindleyana × H. 
carnea และ H. lucida × H. rhodocheila สีชมพูหวาน ไม่สามารถผสมกนัได ้เม่ือผสมสลบัพ่อแม่
พบวา่ H. carnea × H. lindleyana และ H. rhodocheila สีชมพหูวาน × H. lucida สามารถผสมกนัได ้
หรือการท่ีเกสรเพศผูเ้ป็นหมนั เน่ืองจากมีจ านวนชุดโครโมโซมท่ีผิดปกติ (ณัฐา, 2548; ระพี, 2516)
หรือสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมในช่วงท่ีมีการถ่ายละอองเกสร เช่น มีอากาศหนาวเยน็หรือร้อน
จนเกินไป (ณัฐา, 2548; ระพี, 2516) หรืออาจเกิดจากละอองเรณูของเกสรเพศผูเ้กิดปฏิกิริยากบักา้น
เกสรเพศเมีย โดยท่ีหลอดละอองเรณู (Pollen tube) สร้างเอนไซม์ออกมาท าปฏิกิริยากบัโปรตีนท่ี
เซลล์ของก้านเกสรเพศเมียท่ีสร้างข้ึน ท าให้หลอดละอองเรณูหยุดการเจริญเติบโต ไม่เกิดการ
ปฏิสนธิข้ึน และอาจเน่ืองมาจากอายขุองละอองเกสรเพศผูแ้ละความพร้อมของยอดเกสรเพศเมีย ซ่ึง
ช่วงระยะเวลาในการบานดอกของกลว้ยไมแ้ต่ละชนิดแตกต่างกนั (นพพร, 2546) ความสามารถใน
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การงอกของละอองเกสรเพศผูเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการติดฝัก ละอองเกสรเพศผูมี้จ  านวนมากแต่
ความสามารถในการงอกแตกต่างกนั ข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มหลายอย่าง เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน 
เป็นตน้ (สัมฤทธ์ิ, 2547) ส่วนบางคู่ท่ีไม่ไดผ้สม เน่ืองจากกลว้ยไมดิ้นบางชนิดมีจ านวนดอกน้อย  
จึงไม่สามารถท่ีจะผสมไดค้รบทุกชนิด 
 
การทดสอบการงอกของเมลด็ในสภาพปลอดเช้ือ และการตรวจสอบเมลด็ทีส่มบูรณ์ 
 การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือ พบว่าเมล็ดท่ีไดจ้ากการผสมตวัเอง และผสมขา้มชนิด 
สามารถงอกได ้แต่มีปริมาณการงอกเพียง 10-40 เปอร์เซ็นต ์และเม่ือพิจารณาถึงเปอร์เซ็นตเ์มล็ดท่ี
สมบูรณ์มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.0-87.0 เปอร์เซ็นต ์เช่น การผสมตวัเองของ H. erichmichaelii ท่ีมีเปอร์เซ็นต์
เมล็ดท่ีสมบูรณ์ 27.9 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การงอกเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ และคู่ผสมของ H. 
erichmichaelii × H. lucida ท่ีมีเปอร์เซ็นตเ์มล็ดท่ีสมบูรณ์ 64.2 เปอร์เซ็นต ์แต่มีเปอร์เซ็นตก์ารงอก
เพียง 20 เปอร์เซ็นต ์แสดงให้เห็นวา่ถึงแมว้า่เมล็ดท่ีไดจ้ากการผสมนั้นมีเปอร์เซ็นตเ์มล็ดท่ีสมบูรณ์
สูง แต่อาจมีเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีต ่าได้ ส่วนการผสมขา้มสกุลนั้น มีบางคู่ผสมท่ียงัไม่มีการงอก
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ท่ีท าการทดลอง (เมล็ดมีการงอกภายหลงัระยะเวลา 6 เดือน) อาจเน่ืองมาจาก
ความสมบูรณ์ของเมล็ด ซ่ึงเมล็ดท่ีไดจ้ากการผสมนั้น อาจมีเอ็มบริโอท่ีไม่แข็งแรงและไม่สมบูรณ์
และมีเมล็ดลีบปนอยู่มาก เม่ือน าเมล็ดไปเพาะ เมล็ดอาจงอกไดน้อ้ยหรือไม่สามารถงอกเป็นตน้ได ้
(ระพี, 2516) หรือระยะเวลาในการงอกของเมล็ดกลว้ยไมแ้ต่ละชนิดแตกต่างกนั ซ่ึงระยะเวลาท่ีใช้
ในการงอกของเมล็ดโดยทัว่ไปอยูใ่นช่วง 1-3 เดือน (ณัฐา, 2548) อีกทั้งการเพาะเมล็ดของกลว้ยไมดิ้น
ยงัมีความยากเม่ือเทียบกับกล้วยไมส้กุลอ่ืน โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกต ่า และงอกไม่สม ่าเสมอ
นอกจากน้ีโปรโตคอร์มยงัมีการเจริญเติบโตชา้อีกดว้ย (วิวฒัน์, 2529) การศึกษาของปิยะนุช (2547) 
ใน H. rhodocheila พบว่าเมล็ดจากฝักท่ีอายุมากสามารถงอกไดเ้ร็วและมากกวา่เมล็ดท่ีไดจ้ากฝัก 
ท่ีอายุน้อย โดยฝักท่ีมีอายุ 7 สัปดาห์ สามารถงอกไดใ้นช่วงสัปดาห์ท่ี 12 หลงัการเพาะเมล็ด ให้
เปอร์เซ็นตก์ารงอกมากท่ีสุด คือ 2.46 เปอร์เซ็นต ์เมล็ดจากฝักอาย ุ6 สัปดาห์ และอายุ 5 สัปดาห์ งอก
ไดใ้นช่วงสัปดาห์ท่ี 16 และสัปดาห์ท่ี 20 หลงัการเพาะเมล็ด ตามล าดบั และมีเปอร์เซ็นตก์ารงอก 
1.316 และ 0.374 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซ่ึงในการผสมข้ามชนิดหรือผสมขา้มสกุล อาจต้องมี
การศึกษาการเก็บอายุฝักท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการเพาะเมล็ดต่อไป ส่วนคู่ผสมอ่ืนนั้น เม่ือน า
เมล็ดไปเพาะเกิดการปนเป้ือน เน่ืองมาจากฝักท่ีน าไปเพาะนั้นเป็นฝักท่ีแก่ใกลแ้ตกแลว้ เม่ือน ามา
เพาะจึงเกิดการปนเป้ือนข้ึน และบางคู่ผสมท่ีไม่ไดเ้พาะเมล็ด เน่ืองจากฝักท่ีไดจ้ากการผสมนั้นแก่
และแตกก่อนท่ีจะเก็บฝักแลว้น ามาเพาะ  
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 การพฒันาของฝักไม่ไดเ้ป็นตวับ่งช้ีวา่ การผสมพนัธ์ุนั้นประสบความส าเร็จ เน่ืองจากมีฝัก
บางส่วนมีเมล็ดท่ีสมบูรณ์นอ้ยมาก โดยเฉพาะในการผสมขา้มสกุล ฝักสามารถพฒันาจนเป็นฝักแก่
ได้ แต่เม่ือน าเมล็ดไปตรวจสอบความสมบูรณ์ พบว่ามีเมล็ดไม่สมบูรณ์หรือมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดท่ี
สมบูรณ์ค่อนขา้งต ่า มีรายงานการศึกษาความสมบูรณ์ของเมล็ดกล้วยไมซิ้มบิเดียม 3 หมู่ ได้แก่ 
Iridorchis  Cymbidium  Jensoa และพนัธ์ุลูกผสมท่ีมีการติดฝัก พบว่าลกัษณะของเมล็ดท่ีพบ 
ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดสมบูรณ์ โดยคู่ผสมระหว่างหมู่ Cymbidium × Jensoa คือ คู่ผสมระหว่าง C. 
aloifolium × C. sinense มีเปอร์เซ็นตค์วามสมบูรณ์ของเมล็ดสูงท่ีสุด 88.24 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจาก
เป็นกลว้ยไมท่ี้เจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้มเดียวกนั และอาจมีความใกลเ้คียงกนัทางพนัธุกรรม จึง
ท าให้ไดเ้มล็ดสมบูรณ์สูง แต่มีเปอร์เซ็นตก์ารติดฝักไม่สูงมากเพียง 37.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็น
การผสมขา้มระหวา่งหมู่ Iridorchis × Jensoa คือ คู่ผสมระหวา่ง C. tracyanum × C. sinense มีเมล็ด
สมบูรณ์ 84.28 เปอร์เซ็นต ์แต่ส าหรับคู่ผสมระหวา่ง C. sinense × C. Golden Elf  C. sinense × C. 
hybrid (pink flower)  C. Golden Elf × C. lowianum และ C. Golden Elf × C. tracyanum พบเมล็ด
ลีบมากกว่าเมล็ดสมบูรณ์ (อรอนงค์, 2553) การพฒันาของฝักในบางคร้ังเป็นผลเน่ืองมาจากการ
กระตุน้ของฮอร์โมนออกซินท่ีสร้างข้ึนภายในเมล็ด เม่ือมีการถ่ายละอองเกสรและเกิดการปฏิสนธิ
เป็นเมล็ดข้ึนมา (สัมฤทธ์ิ, 2547) และการพฒันาของเมล็ดภายในฝักมีปัจจยัหลาย ๆ ประการเขา้มา
เก่ียวขอ้ง เช่น ปริมาณน ้ า ความสมบูรณ์ของตน้แม่ (ตน้ท่ีถือฝัก) เพราะเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อ
ส่งไปใช้ในการพัฒนาของเมล็ด มีบางคู่ผสมท่ีไม่ได้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เมล็ดท่ีสมบูรณ์
เน่ืองมาจากฝักท่ีไดจ้ากการผสมนั้น ไดน้ าไปเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเช้ือเพื่อดูเปอร์เซ็นตก์ารงอก
เหลือเมล็ดเพียงเล็กนอ้ยไม่เพียงพอท่ีจะน ามาตรวจสอบ  
 


