ราไมคอร์ไรซา กับ

กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย

อัญฑิกา สวัสดิ์วนิช
สาวิตรี สระศรีรัตน์

ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Griff. ex
Lindl.)
เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยสกุลแวนด้า
กระจายพั น ธุ์ ใ นป่ า ตอนใต้ ข องประเทศจี น
อินเดีย พม่า และไทย ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามี
การกระจายพันธุ์ในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ
โดยเฉพาะบริเวณ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน และ
เชียงใหม่ เป็นกล้วยไม้ที่มีชื่อติดหูสำ�หรับผู้
ที่นิยมชมชอบกล้วยไม้และได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นกล้วยไม้ที่สวยที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
ลั ก ษณะเด่ นของฟ้ า มุ่ ย อยู่ ที่ ด อกซึ่ ง มี สี ฟ้ า
อ่อนถึงสีฟ้าแก่ มีลายคล้ายลายหินอ่อน
บานทน ออกดอกระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนธันวาคม

ฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าด้านเป็นพ่อแม่พันธุ์
สำ�หรับการพัฒนากล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ๆ มากมาย ในอดีตฟ้ามุ่ยได้
ถูกขึ้นบัญชี 1 ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการค้าซึ่งชนิดพันธุ์พืช
และสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (CITES Appendix I) ตั้งแต่ปี 2522 โดย
ถือเป็นพืชป่าห้ามซื้อขายยกเว้นเพื่อศึกษาและวิจัย แต่ได้มีการเสนอให้ถอดถอน
ชื่อของฟ้ามุ่ยออกจากบัญชี 1 ไปอยู่บัญชี 2 (CITES Appendix II) ในการ
ประชุมครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการพัฒนา
สายพันธุ์ลูกผสมต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหา
การลักลอบนำ�ฟ้ามุ่ยออกจากป่าธรรมชาติและการซื้อ-ขายกล้วยไม้ป่าก็ยังคง
ไม่หมดสิ้นไป ส่งผลให้กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยจัดอยู่ในสถานภาพที่กำ�ลังถูกคุกคาม มี
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประชากรในธรรมชาติลดจำ�นวนลงอย่างมากพบ
ได้เพียงบางพื้นที่ จึงมีการอนุรักษ์ฟ้ามุ่ยในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติขึ้น โดยได้
ทำ�การศึกษาทางด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา รวมถึงการศึกษาความหลากหลาย
ของราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย และมีการเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ยจากเมล็ดที่นำ�มา
จากพื้นที่ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึงการนำ�กล้วยไม้ฟ้า
มุ่ยที่ได้กลับคืนสู่ผืนป่าอีกด้วย
ความงามของดอกกล้ ว ยไม้ ที่ เราได้ พ บเห็ นตามสถานที่ ต่ า งๆนั้ น
ทำ�ให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจ แต่จะมีผู้คิดย้อนไปหรือไม่ว่ากว่า
ที่กล้วยไม้จะผลิดอกอันสวยงามให้เราจะได้ชื่นชมนั้นต้องใช้ระยะเวลานานกว่า
จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้
ในสภาพธรรมชาติกล้วยไม้จะมีการกระจายพันธุ์และ
ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด โดยเมล็ดกล้วยไม้มีความแตกต่างจากเมล็ดของพืชทั่วไป
เนื่องจากมีขนาดเล็กมากคล้ายผงฝุ่น มักเรียกเมล็ดกล้วยไม้ว่า “dust seed”
ซึ่งนอกจากจะมีขนาดเล็กแล้วยังมีอาหารสะสมอยู่น้อยมาก การงอกของเมล็ด

กล้วยไม้ทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้ดินจะใช้เวลานาน และ
ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย ราไมคอร์ ไรซาที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ ส ารอาหาร
ที่จำ�เป็นต่อการงอกและการพัฒนาของต้นอ่อน เช่น น้ำ�ตาล
คาร์โบไฮเดรต จนกว่าจะสามารถผลิตอาหารเองได้ ยกเว้นใน
กล้วยไม้บางชนิด เช่น กล้วยไม้ที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ (achlorophyllous) ซึ่งไม่สามารถสร้างอาหารให้ตัวเองจากการสังเคราะห์
ด้วยแสงได้ จำ�เป็นต้องอาศัยการช่วยเหลือของราไมคอร์ไรซา
ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถเติบโตและอยู่รอดในสภาพธรรมชาติได้
ตลอดไป
หลายคนอาจสงสัยว่า ราไมคอร์ไรซาคืออะไร มีความ
สำ�คัญกับกล้วยไม้อย่างไร โดยปกติแล้วเมื่อเอ่ยถึง “เชื้อรา” เรา
มักจะรู้สึกไม่ชอบและมองเชื้อราในแง่มุมที่ก่อให้เกิดโทษต่างๆ ไม่
ว่าจะทำ�ให้อาหารหรือพืชผลทางการเกษตรเสียหาย รวมถึง
ก่อให้เกิดโรคบางชนิด แต่สำ�หรับราไมคอร์ไรซา หรือ Mycorrhiza นั้น คำ�นี้มีที่มาจากภาษากรีกคำ�ว่า mykes แปลว่า เห็ด
หรือรา และ rhiza แปลว่าราก ดังนั้น mycorrhiza จึงเป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างเชื้อราและรากพืช โดยเชื้อรานั้นจะต้องไม่ก่อให้
เกิดโรค เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย เอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน พืชจะได้รับน้ำ�และแร่ธาตุที่จำ�เป็นจากรา ช่วยป้องกันราก
Fusarium sp.
พืชจากการเข้าทำ�ลายของเชื้อโรคพืช รวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่
ผิวของรากช่วยให้ดูดซึมแร่ธาตุและอาหารได้ดีขึ้น ในขณะที่เชื้อรา
ก็จะได้สารอาหารจากพืชผ่านมาทางระบบรากเช่นกัน ราไมคอร์
ไรซาในกล้วยไม้จะถูกจัดแยกจากไมคอร์ไรซาชนิดอื่นๆ เป็นกลุ่ม
เฉพาะ เรียกว่า ออร์คิดไมคอร์ไรซา (orchid mycorrhiza) โดยมี
ความแตกต่างจากไมคอร์ไรซาอื่นๆ คือ สามารถพบได้ทั้งในราก
หัว ลำ�ต้น ลำ�ต้นใต้ดิน และในโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มของเส้นใยที่ขดอยู่ภายในเซลล์ชั้น cortex ของพืช เรียกกลุ่ม
ก้อนของเส้นใยนี้ว่า peloton เป็นเม็ดกลมหรือรี สีเหลืองหรือส้มอ่อน ความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้และราไมคอร์ไรซานั้นยังไม่ชัดเจน
นักว่า ราได้อะไรจากกล้วยไม้ โดยเฉพาะในกล้วยไม้ที่ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดูเหมือนว่ากล้วยไม้จะได้ประโยชน์จากราเสียมากกว่า
ไมคอร์ไรซามีบทบาทสำ�คัญในวงจรชีวิตของกล้วยไม้ทั้งต่อการงอกของกล้วยไม้ รวมถึงการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ใน
ธรรมชาติ โดยปกติแล้วพืชแต่ละชนิดจะมีไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่หลากหลายและแตกต่างกัน เนื่องจากเชื้อราแต่ละชนิดมีความสามารถใน
การเจริญในสภาวะแวดล้อมของระบบนิเวศที่ต่างกัน และพืชอาจมีการปรับเปลี่ยนเชื้อราที่อาศัยในตัวของมันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคนิคและวิธีการที่สามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้หลายชนิดด้วยอาหารสังเคราะห์
ซึ่งถือเป็นข้อดีในการอนุรักษ์กล้วยไม้นอกถิ่นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเชื้อพันธุ์ของกล้วยไม้ป่าที่สามารถนำ�มาขยายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนต่อไปได้ อย่างไรก็ตามหากเราต้องการอนุรักษ์กล้วยไม้ให้มีอยู่ในผืนป่าธรรมชาติซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ราไมคอร์ไรซา
กล้วยไม้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยให้กล้วยไม้สามารถดำ�รงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้

ลักษณะ peloton ของราไมคอร์ไรซา
ในรากกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย

ลักษณะ peloton ของราไมคอร์ไรซา
ในรากกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย

สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำ�คัญ
ในการอนุรักษ์กล้วยไม้ โดยมีการสำ�รวจเก็บตัวอย่างศึกษา
ข้อมูลในธรรมชาติรวมถึงการรวบรวมอนุรักษ์กล้วยไม้พื้น
เมืองนอกถิ่นที่อยู่อาศัยไว้ในโรงเรือน (living collection) และ
ในห้องปฏิบัติการ (in vitro collection) และได้ริเริ่มงานวิจัย
เกี่ยวกับราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้มาตั้งแต่ปี 2551 โดยเริ่ม
จากการศึกษาในกล้วยไม้ดิน และต่อมาในปี 2553 จึงได้ทำ�การ
ศึ ก ษาราไมคอร์ ไรซาในกล้ ว ยไม้ ฟ้ า มุ่ ย ในพื้ นที่ ป่ า ธรรมชาติ
โดยมีพื้นที่ศึกษาคือ บริเวณบ้านปงไคร้ บ้านห้วยบงและบ้าน
หนองเจ็ดหน่วย จ. เชียงใหม่ รวมถึงบ้านห้วยน้ำ�ส่อม จ.
แม่ฮ่องสอน
โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบการกระจายตัวของ
ไมคอร์ไรซาบริเวณรากด้านที่เกาะติดอยู่กับต้นไม้ และในแต่ละฤดู
จะมีปริมาณของ peloton ในรากแตกต่างกัน รากที่เก็บมาใน
ฤดูฝนสังเกตพบปริมาณของ peloton มากที่สุด รองลง
มาคือรากกล้วยไม้ที่เก็บมาในฤดูหนาว ส่วนในฤดูร้อนจะพบ
peloton น้อยมากหรือไม่พบเลย อาจเป็นผลที่มาจากการ
ปรับเปลี่ยนชนิดของเชื้อราที่อาศัยอยู่ในพืชเพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในเวลานั้นๆ เมื่อทำ�การจัดจำ�แนกเชื้อราที่แยก
ได้จากรากตัวอย่างด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบเชื้อรา
ในสกุลRhizoctonia spp., Fusarium spp., Penicillium sp.
และ Trichoderma spp., รวมถึงเชื้อราในวงศ์ Xylariaceae
และ Actinomycetes ในสกุล Streptomyces sp. โดยส่วน
ใหญ่แล้วราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้มักเป็นเชื้อราที่อยู่ในกลุ่ม
basidiomycetes เช่น Ceratobasidium, Thanatephorus,
Sebacina และ Tulasnella แต่เชื้อราเหล่านี้ล้วนอยู่ในระยะ
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (teleomorph) ซึ่งพบได้ยากในการนำ�
มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นเชื้อราส่วนใหญ่จึงมักถูก
จัดจำ�แนกอยู่ในสกุล Rhizoctonia ซึ่งอยู่ในระยะสืบพันธุ์แบบไม่
อาศัยเพศ (anamorph) ซึ่งสอดคล้องกับการพบเชื้อรา Rhizoctonia ในกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่ได้ทำ�การศึกษาในครั้งนี้ สำ�หรับ

Rhizoctonia sp.

Phomopsis sp.

Xylariaceae

เชื้อรา Fusarium นั้นได้มีรายงานว่าสามารถกระตุ้นการ
งอกของเมล็ดกล้วยไม้และยังมีส่วนส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของโปรโตคอร์มกล้วยไม้อีกด้วย ส่วนเชื้อรา Penicillium sp. ได้มีรายงานว่าพบในกล้วยไม้รองเท้านารี
ซึ่งคาดว่าอาจเป็นเชื้อราที่ปนเปื้อนมากับตัวอย่างราก
สำ�หรับเชื้อรา Trichoderma, Xylariaceae และ Streptomyces นั้นจัดเป็นราเอนโดไฟท์ (endophytic fungi)
และ actinomycetes ที่สามารถพบในกล้วยไม้ได้เช่นกัน

ซึ่ ง นอกจากการศึ ก ษาราไมคอร์ ไ รซาใน
กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยในสภาพธรรมชาติ ขณะนี้ได้ดำ�เนินการ
วิจัยเพื่อศึกษาความหลากหลาย รวมถึงการตั้งถิ่นฐาน
ของราไมคอร์ไรซาในต้นกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยที่ได้จากการเพาะ
เมล็ดในสภาพปลอดเชื้อและนำ�ไปปล่อยกลับคืนสู่แหล่ง
ธรรมชาติ จากการศึกษาเบื้องต้นสามารถตรวจพบ
ราไมคอร์ไรซาในรากฟ้ามุ่ยที่นำ�คืนในแหล่งธรรมชาติ การศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม และยังเป็นต้นแบบในการ
ศึกษาราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้อิงอาศัยและการอนุรักษ์กล้วยไม้ชนิดอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ในองค์รวมทั้งในถิ่นที่
อยู่อาศัยและนอกถิ่นที่อยู่อาศัยตลอดจนการขยายพันธุ์เพื่อนำ�กลับคืนสู่แหล่งธรรมชาติต่อไป
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