การศึกษาราไมคอร์ ไรซาเพือ่ การอนุรักษ์ กล้ วยไม้

สาวิตรี สระศรี รัตน์ และ อัญฑิกา สวัสดิ์วนิช
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

บทคัดย่อ
กล้วยไม้จะเจริ ญเติบโตอยูร่ อดในสภาพธรรมชาติได้จะต้องพึ่งพาอาศัยราไมคอร์ ไรซา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการงอกและการพัฒนาของต้นอ่อน กล้วยไม้ที่โตแล้วส่ วนใหญ่สามารถสร้างอาหารได้เองจาก
การสังเคราะห์ดว้ ยแสง ในขณะที่กล้วยไม้บางชนิดเป็ นกลุ่มที่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์ซ่ ึ งจะต้องอาศัยอาหารจากรา
ไมคอร์ ไรซาไปตลอดชีวิต(myco-heterotrophic, holomycotrophic) ดังนั้นการศึกษาไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้
แต่ละชนิดจึงเป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้ ซึ่ งประกอบไปด้วยการศึกษาความหลากหลาย
ของไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ การแยกและเพาะเลี้ยงเชื้อรา การทดสอบเพาะเมล็ดกล้วยไม้ร่วมกับราไมคอร์
ไรซา ตลอดจนการนํากล้วยไม้ที่เพาะร่ วมกับราไมคอร์ ไรซาที่เหมาะสมคืนสู่ ป่าหรื อพื้นที่ธรรมชาติ รวมถึง
มีการศึกษาบทบาททางด้านนิเวศวิทยาและสรี รวิทยาของราไมคอร์ ไรซาและกล้วยไม้ อันจะนําไปสู่ การ
จัดการอนุ รักษ์กล้วยไม้ที่เหมาะสมต่อไป
บทนํา

กล้วยไม้เป็ นพืชที่มีความหลากหลายและมีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวาง ด้วยความงามและความ
หลากหลายทําให้กล้วยไม้เป็ นที่นิยม
จึงมีการนํากล้วยไม้ป่ามาขายหรื อมาเป็ นต้นพันธุ์ในการผลิตเพื่อ
จําหน่ายเป็ นปริ มาณมากจนอาจเสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ของกล้วยไม้ป่า ดังนั้นกล้วยไม้ป่าทุกชนิดจึงถูกจัดอยู่
ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าซึ่ งชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์
(CITES Appendix I or Appendix II) (http://www.cites.org) อย่างไรก็ตามการลดลงหรื อการถูกเปลี่ยนแปลง
แหล่งที่อยูอ่ าศัยของกล้วยไม้ยงั เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่คุกคามการอยูร่ อดของประชากรกล้วยไม้ป่า ดังนั้นจึงควร
มีการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยูอ่ าศัยและขยายพันธุ์เพื่อเป็ นแหล่งพันธุกรรมสํารอง สําหรับนํากล้วยไม้เหล่านี้
กลับคืนสู่ แหล่งธรรมชาติต่อไป (Dixon et al., 2003)
ในธรรมชาติกล้วยไม้จะต้องอาศัยราไมคอร์ ไรซาในการงอกและเจริ ญเติบโต โดยที่ราเหล่านั้นจะ
เป็ นชนิดใด อยูก่ บั กล้วยไม้อย่างไร ในระยะเวลานานเท่าใด ขึ้นอยูก่ บั ชนิดและถิ่นที่อยูอ่ าศัยของกล้วยไม้
กว่าหนึ่งร้อยปี ก่อนที่คน้ พบความสัมพันธ์ระหว่างราไมคอร์ ไรซากับกล้วยไม้ และการศึกษานิเวศวิทยาใน
กล้วยไม้ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด การจะคํานึงถึงการอนุ รักษ์กล้วยไม้น้ นั คงเป็ นไปได้ลาํ บาก ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั
การพัฒนาเทคนิคและวิธีการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้จากเมล็ดบนอาหารสังเคราะห์โดยไม่จาํ เป็ นต้องใช้รา
ไมคอร์ ไรซาจะประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดีในกล้วยไม้หลายชนิด
ซึ่งน่าจะเป็ นผลดีต่อการอนุรักษ์
กล้วยไม้เหล่านั้น และเป็ นหลักประกันได้วา่ กล้วยไม้เหล่านั้นจะไม่สูญพันธุ์ตราบเท่าที่การอนุรักษ์นอกถิ่นที่
อยูอ่ าศัยยังคงอยู่ อย่างไรก็ตามหากราไมคอร์ ไรซาของกล้วยไม้เหล่านั้นสู ญหายไปจากธรรมชาตินนั่ อาจ

หมายถึงการสู ญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของกล้วยไม้เหล่านั้นได้เช่นกัน เพราะถึงแม้วา่ จะมีกล้วยไม้ที่อนุรักษ์
นอกถิ่นที่อยูอ่ าศัยไว้เป็ นเชื้ อพันธุ์สาํ รอง แต่กล้วยไม้ที่ปราศจากไมคอร์ ไรซาเหล่านั้นจะสามารถนําคืนสู่
ธรรมชาติและดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างไรเมื่อไม่มีราที่จะช่วยทําให้เมล็ดงอกและเจริ ญเติบโตต่อไปได้
ดังนั้นในการอนุ รักษ์กล้วยไม้นอกจากจะต้องอนุรักษ์ในส่ วนของพืชแล้วยังควรจะอนุรักษ์ในส่ วนของรา
ควบคู่กนั ไปด้วย
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนําเสนอข้อมูลการศึกษาราไมคอร์ ไรซาเพื่อการอนุ รักษ์กล้วยไม้โดย
การรวบรวมเอกสารและกรณี ศึกษาในต่างประเทศที่มีการใช้ราไมคอร์ ไรซาเพื่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ รวมถึง
การศึกษาเกี่ยวกับราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ของประเทศไทย และการดําเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิในเรื่ องดังกล่าว
ราไมคอร์ ไรซาในกล้ วยไม้ หรื อออร์ คิดไมคอร์ ไรซา
ไมคอร์ ไรซา (Mycorrhizas) เดิมหมายถึงราที่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยอยูใ่ นรากพืช แต่เมื่อมี
การศึกษามากขึ้นก็พบว่านอกจากในรากแล้วยังพบราดังกล่าวในส่ วนอื่นด้วย โดยพบทั้งในพืชชั้นตํ่าที่ไม่มี
รากที่แท้จริ งและพืชชั้นสู งที่มีรากและพบราในส่ วนอื่น เช่น ต้น หรื อเหง้าด้วย ดังนั้นไมคอร์ ไรซาจึง
หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างราและพืชซึ่ งเกี่ยวข้องในกระบวนการดูดซึ มธาตุอาหาร (Brundrett, 2002;
Smith & Read, 2008) ความสัมพันธ์ของพืชและราไมคอร์ ไรซามีความสําคัญอย่างยิง่ ในทางนิเวศวิทยา โดย
มีไมคอร์ ไรซาหลายประเภทในพืชหลายชนิดหลายกลุ่มและแตกต่างกันในหลายระบบนิเวศน์ การจัดจําแนก
และความสัมพันธ์แบบไมคอร์ ไรซาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน Brundrett, 2004; Smith & Read, 2008 และ
Imhof, 2009 ราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้หรื อออร์คิดไมคอร์ไรซามีความแตกต่างจากไมคอร์ ไรซาอื่นๆคือ
สามารถพบได้ท้งั ในราก หัว (tuber) ลําต้น ลําต้นใต้ดิน (rhizome) และในโปรโตคอร์ม (protocorm)
ลักษณะของราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้จะเป็ นกลุ่มเส้นใยขดอยูภ่ ายในเซลล์ ในชั้น cortex เรี ยกว่า peloton
สามารถสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริ โอ โดยจะพบลักษณะเป็ นเม็ดกลมหรื อรี สีเหลืองหรื อส้ม
อ่อน (Rassmusen, 1995; Batty et al., 2002; Dixon et al., 2003; Smith & Read, 2008) ด้วยลักษณะที่
แตกต่างดังกล่าวทําให้ราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ถูกจัดแยกจากไมคอร์ ไรซาชนิ ดอื่นๆเป็ นกลุ่มเฉพาะคือ
กลุ่มออร์ คิดไมคอร์ ไรซา (orchid mycorrhiza) (Rassmusen, 1995; Brundrett, 2004; Smith & Read, 2008;
Imhof, 2009) ราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ส่วนใหญ่เป็ น Basidiomycetes (Rassmusen, 2002; Dearnaley,
2007) และมีนอ้ ยมากที่เป็ น Ascomycetes (Zettler et al., 2003) กลุ่มที่พบมากเป็ นราในสกุลจัดตั้ง
Rhizoctonia หรื อ Rhizoctonia-like ซึ่งมักพบเฉพาะระยะสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (anamorph) ลักษณะทาง
สัณฐานของราในกลุ่มนี้คือมีการแตกแขนงเส้นใยเป็ นมุมฉากใกล้ผนังกั้น (septum) และมีรอยคอดบริ เวณที่
เส้นใยแตกแขนง นอกจากนี้ ยงั มักพบเซลล์ที่มีลกั ษณะสั้นค่อนข้างกลมต่อกันคล้ายลูกปั ดเรี ยกว่า monilioid
cells ซึ่ งเป็ นลักษณะสําคัญในการจัดจําแนกควบคู่ไปกับการศึกษาจํานวนนิวเคลียส การเจริ ญและรวมตัวกัน
ของเส้นใย (hypal anastomosis) และลักษณะโคโลนี (colony) (Sneh et al., 1991) ในการศึกษารากลุ่ม

Rhizoctonia-like ของ Moore (1987) ได้รายงานสกุลในระยะสื บพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (anamorphs) แทน
สกุล Rhizoctonia คือ Ceratorhiza, Epulorhiza (มีสองนิวเคลียส) และ Moniliopsis (มีหลายนิวเคลียส)
โดยมีสกุลในระยะสื บพันธุ์แบบอาศัยเพศ (teleomorphs) เป็ น Ceratobasidium, Tulasnella/ Sebacina และ
Thanatephorus/ Waitea ตามลําดับ อย่างไรก็ตามสกุล Rhizoctonia นี้มีการใช้มานานและมีการศึกษา
Rhizoctonia solani อย่างกว้างขวาง เนื่องจากราชนิดนี้เป็ นสาเหตุของโรคพืชที่สาํ คัญ และยังมีรายงานว่าเป็ น
ไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ จึงยังพบว่ามีการใช้ชื่อสกุล Moniliopsis เป็ นสกุล Rhizoctonia ในหลายๆ เอกสาร
(Sneh et al, 1991) นอกจาก Rhizoctonia-like แล้วยังพบรา basidiomycetes ที่เป็ นผูย้ อ่ ยสลาย เป็ นกาฝาก
หรื อเป็ น ectomycorrhiza อื่นๆ เช่น Armillaria , Lentinula, Mycena, Serendipita และ Trametes (Batt et al.,
2002; Rassmusen, 2002; Zettler et al., 2003) ในปั จจุบนั ได้อาศัยเทคนิคทางชี วโมเลกุลและการสร้าง
แผนภูมิวงศ์วานวิวฒั นาการ (phylogenetic tree) ช่วยในการจัดจําแนกและศึกษาความสัมพันธ์ทาํ ให้มีขอ้ มูลที่
สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ความสั มพันธ์ ของราไมคอร์ ไรซาและกล้ วยไม้
กล้วยไม้เป็ นพืชที่มีเมล็ดขนาดเล็กเป็ นผงคล้ายฝุ่ น ภายในไม่มีอาหารสะสมและใบเลี้ยงไม่เจริ ญ แต่
มีเมล็ดจํานวนมากจากเป็ นหมื่นถึงล้านเมล็ดต่อฝัก (Rasmussen 1995; Arditti & Ghani, 2000; Zettler et al.,
2003) การมีเมล็ดขนาดเล็กจํานวนมากทําให้สามารถกระจายพันธุ์ได้โดยลมและกระจายไปได้มาก แต่จะ
ประสบความสําเร็ จสามารถงอกเป็ นกล้วยไม้ตน้ ใหม่ได้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยทางกายภาพและชีวภาพที่
เหมาะสม โดยเฉพาะจะต้องมีราไมคอร์ ไรซาที่สามารถทําให้เมล็ดกล้วยไม้ชนิดนั้นๆงอกและเจริ ญเติบโต
ต่อไปได้ ราพวกนี้จะมีเส้นใยเจริ ญเข้าไปในเมล็ดและให้สารอาหารที่จาํ เป็ นสําหรับการงอกและเจริ ญเติบโต
ของกล้วยไม้ เช่น คาร์ โบไฮเดรท กรดอะมิโน (amino acid) แร่ ธาตุ (mineral nutrient) และบางทีอาจจะ
รวมถึงวิตามินด้วย (Rasmussen 2002; Gebauer & Meyer, 2003; Cameron et al. 2006; Dearnaley, 2007)
เป็ นที่ทราบกันโดยทัว่ ไปว่าความสัมพันธ์ของไมคอร์ ไรซาเป็ นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยที่ได้
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ าย (mutualism) โดยส่ วนใหญ่พืชและราจะมีการถ่ายทอดอาหารให้กนั พืชได้รับนํ้าและ
แร่ ธาตุจากราส่ วนราได้รับอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ ยแสงจากพืชเช่น แป้ งและนํ้าตาล (Smith &
Read, 2008) แต่สาํ หรับในกล้วยไม้ยงั คงเป็ นคําถามอยูว่ า่ ราได้รับอะไรจากพืชบ้าง จากหลักฐานที่ผา่ นมา
ส่ วนใหญ่จะมีการลําเลียงนํ้าและอาหารจากฝั่งราไปยังกล้วยไม้ เนื่ องจากกล้วยไม้จะย่อย pelotons ซึ่ งเป็ นรา
ที่อยูใ่ นเซลล์กล้วยไม้ (Zettler et al., 2003) ในกล้วยไม้ที่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์(achlorophyllous) กล้วยไม้จะต้อง
อาศัยอาหารจากราไมคอร์ ไรซาไปตลอดชีวติ หรื อที่เรี ยกว่า myco-heterotrophic (Batty et al., 2002; Leake,
2004; Dearnaley, 2007; Smith & Read, 2008) หรื อ holomycotrophic (Zettler, 2003) เพราะกล้วยไม้ที่ไม่
สามารถสร้างอาหารเองได้ก็คงให้คาร์ บอนจากการสังเคราะห์ดว้ ยแสงแก่ราไม่ได้ อย่างไรก็ตาม Xu & Guo
(2000) รายงานว่า หัว (tuber)ที่แก่หรื อตายแล้วของ Gastrodia elata อาจเป็ นแหล่งอาหารของรา Armillaria
mellea ซึ่ งเป็ นไมคอร์ ไรซาของกล้วยไม้ชนิดนี้ได้ นอกจากกล้วยไม้ที่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์จะได้รับอาหารจากรา

ไมคอร์ ไรซาของกล้วยไม้น้ นั เองแล้วยังพบว่ามีการรับสารอาหารจากต้นไม้หรื อพืชในบริ เวณใกล้เคียงผ่าน
ทาง arbuscular mycorrhizal (AM) หรื อ ectomycorrhiza (ECM) ของพืชในบริ เวณนั้น เรี ยกความสัมพันธ์
แบบนี้วา่ epiparasitic (Batty et al., 2002; Zettler et al., 2003; Leake, 2004; Dearnaley, 2007; Smith &
Read, 2008).
สําหรับในกล้วยไม้ที่มีคลอโรฟิ ลล์หรื อสร้างอาหารเองได้ จากการศึกษาของ Hadley & Purves
(1974) และ Alexander & Hadley (1985) ได้รายงานไว้วา่ เมื่อทดสอบราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ Goodgera
repens (L.)R.Br. ด้วย 14CO2 พบว่าไม่สามารถตรวจวัดการส่ งผ่าน คาร์ บอนจากกล้วยไม้ไปยังราเลย ต่อมา
Cameron et al. (2006) ได้ทดลองในลักษณะเดียวกันนี้อีกและสามารถตรวจวัดได้วา่ 14CO2 ใน G. repens มี
การส่ งผ่านต่อไปยังราไมคอร์ ไรซาของกล้วยไม้น้ นั
และยังพบอีกว่าในส่ วนของราก็มีการให้คาร์บอน
กลับไปยังกล้วยไม้ที่โตและสามารถสังเคราะห์ดว้ ยแสงได้แล้ว (adult photosynthesis plants) ความแตกต่าง
ของผลการทดลองดังกล่าวอาจเนื่ องมาจากการทดลองครั้งหลังมีการจัดปัจจัยแวดล้อมเช่น
อุณหภูมิ
ความชื้น และแสงที่เหมาะสมกว่า ทําให้มีกิจกรรมทางสรี รวิทยาที่สูงกว่าในครั้งแรกจึงทําให้สามรถตรวจวัด
ผลได้ การศึกษาของ Cameron et al. (2006) นี้เป็ นครั้งแรกที่พบว่ามีการส่ งผ่านคาร์ บอนจากกล้วยไม้ไปยัง
ราไมคอร์ ไรซา ซึ่ งจะเป็ นแนวทางหรื อหลักฐานที่สาํ คัญในการศึกษาความสัมพันธ์ของราไมคอร์ ไรซาใน
กล้วยไม้ต่อไป (Dearnaley, 2007)
นิเวศวิทยาและความเฉพาะเจาะจง
กล้วยไม้เป็ นพืชวงศ์ใหญ่มีจาํ นวนชนิดประมาณ 20,000 ถึง 35,000 ชนิด (Cribb et al., 2003) มีการ
กระจายพันธุ์มากอยูใ่ นเขตร้อนซึ่งส่ วนใหญ่จะเป็ นกล้วยไม้อิงอาศัย แต่การศึกษาราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้
มีมากในกล้วยไม้ดินเขตอบอุ่น ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากกล้วยไม้อิงอาศัยส่ วนใหญ่สามารถเพาะเมล็ดบน
อาหารสังเคราะห์โดยไม่มีไมคอร์ ไรซาได้ดี หรื ออาจจะเป็ นเพราะว่านักวิจยั ที่สนใจเกี่ยวกับไมคอร์ ไรซาใน
กล้วยไม้น้ ีส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศเขตอบอุ่น ซึ่ งผลจากการศึกษาพบว่าราไมคอร์ ไรซาที่พบในกล้วยไม้ดินที่
มีคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyllous) สามารถพบได้ในพืชอื่นๆ ในถิ่นที่อยูอ่ าศัยเดียวกันกับกล้วยไม้น้ นั จึงอาจ
สรุ ปได้วา่ ในกล้วยไม้ดินทีมีคลอโรฟิ ลล์ อาจมีความจําเพาะหรื ออาจจะไม่มีความจําเพาะระหว่างชนิดหรื อ
สกุลของกล้วยไม้และชนิดหรื อกลุ่มของราไมคอร์ ไรซา (Rasmussen, 2002; Zettler et al., 2003) ในทาง
ตรงกันข้ามสําหรับกล้วยไม้ที่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์(achlorophyllous) มีแนวโน้มที่จะมีความจําเพาะระหว่างชนิด
ของราไมคอร์ ไรซาและกล้วยไม้ (Taylor and Bruns 1999; Zettler et al., 2003)
ในช่ ว งชี วิ ต ของกล้ว ยไม้แ ต่ ล ะชนิ ด อาจจะพบชนิ ด ของไมคอร์ ไ รซาหลายชนิ ด ในระยะการ
เจริ ญเติบโตช่ วงต่างๆ เช่ น ใน Gastrodia elata ซึ่ งเป็ นสมุนไพรที่ มีการปลูกเพื่อการค้า จึงมี การศึกษา
เกี่ ยวกับราไมคอร์ ไรซาเป็ นอย่างดี และพบว่าในระยะที่เมล็ดกล้วยไม้ชนิ ดนี้ งอกจะต้องอาศัยรา Mycena
osmundicola ในระยะต่อมาจะมีรา Armillaria mellea เข้ามาแทน ซึ่ งรา A. mellea นี้ มีการนําไปใช้ในการ
ขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแยกหัวของ G. elata แต่รา A. mellea จะยับยั้งการงอกของเมล็ด (Xu &

Mu, 1990; Zettler et al., 2003) และการศึกษาของ Sharma et al. (2003) พบว่าราที่แยกได้จาก protocorm
ของกล้วยไม้ Platanthera praeclara สามารถทําให้เมล็ดงอกและเจริ ญต่อไปได้ ส่ วนราที่แยกได้จาก
กล้วยไม้ที่เจริ ญเต็ม ที่ แล้วสามารถทําให้เมล็ ดงอกในระยะแรกแต่ไ ม่สามารถเจริ ญต่อไปจนสร้ างใบได้
ข้อมูลในด้านการเปลี่ ยนแปลงแทนที่ข องราไมคอร์ ไรซาและนิ เวศวิท ยาอื่ นๆยังต้องมี การศึกษาอีก มาก
โดยเฉพาะในบริ เวณที่ ยงั ไม่ค่อยมี การศึ กษาเช่ นในกล้วยไม้อิงอาศัยเขตร้ อน เพื่อจะได้เห็ นภาพเกี่ ยวกับ
นิเวศวิทยาและความเฉพาะเจาะจงของราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
เทคนิคและการจัดการ
การศึกษาราไมคอร์ ไรซาส่ วนใหญ่เริ่ มจากการแยกราจากกล้วยไม้ ในทางทฤษฎีควรจะแยก peloton
จาก protocorm หรื อกล้วยไม้ที่เพิ่งงอกเพื่อให้ได้ราที่ส่งเสริ มการงอกอย่างแท้จริ ง แต่ในทางปฏิบตั ิทาํ ได้ยาก
เพราะ protocorm หรื อกล้วยไม้ที่เพิ่งงอกมีขนาดเล็กสังเกตและจําแนกชนิดยาก ดังนั้นส่ วนใหญ่จึงมีการแยก
ราไมคอร์ ไรซาจากรากกล้วยไม้ที่โตแล้ว หรื อหากต้องการแยกราจาก protocorm อาจใช้วธิ ี นาํ เมล็ดกล้วยไม้
ใส่ ในตาข่ายไนล่อนหรื อ plankton net และเข้ากรอบฟิ ล์มสไลด์แล้วนําไปฝังไว้บริ เวณที่มีตน้ กล้วยไม้น้ นั ขึ้น
ในสภาพธรรมชาติ หลังจากนั้นคอยติดตามผล เมื่อเมล็ดงอกจึงนํา protocorm หรื อต้นอ่อนไปแยกเชื้อ
ไมคอร์ ไรซาต่อไป (Rasmussen & Whigham, 1993) โดยอาจแยกแต่ละ peloton ไปเพาะเลี้ยงโดยตรงหรื อ
ตัดชิ้นเนื้อเยือ่ ที่มี peloton ไปเพาะเลี้ยงให้เส้นใยเชื้อราเจริ ญขึ้นมาแล้วแยกเส้นใยราไปเลี้ยงต่อจนได้เชื้อ
พันธุ์บริ สุทธิ์ ซึ่ งวิธีการในการแยกและเพาะเลี้ยงมีหลายวิธีการแล้วแต่ความเหมาะสมและชนิดของกล้วยไม้
(Betty et al., 2002; Zettler et al., 2003)
การอนุรักษ์กล้วยไม้นอกถิ่นที่อยูอ่ าศัยรวมถึงการเก็บเชื้ อพันธุ์ในระยะยาว
โดยมีการเก็บเมล็ด
กล้วยไม้และราไมคอร์ ไรซาไว้ในไนโตรเจนเหลว (-196) เพื่อเป็ นเชื้ อพันธ์สาํ รอง ซึ่ งการเก็บเมล็ดกล้วยไม้
ไว้ในไนโตรเจนเหลวสามารถเพิ่มเปอร์ เซ็นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้บางชนิดได้ (Betty et al., 2002) ก่อน
การเก็บรักษาเชื้ อพันธุ์ควรมีการทดสอบว่าราชนิดหรื อเชื้ อพันธุ์ใดส่ งเสริ มการงอกของเมล็ดใด เพื่อว่าเมื่อมี
ความจําเป็ นที่ตอ้ งนํากล้วยไม้คืนสู่ ธรรมชาติจะได้มีเชื้ อพันธุ์ราที่เหมาะสมกับกล้วยไม้น้ นั ทําให้สามารถ
ดําเนินการอนุรักษ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ (Zettler, 1997)
กรณีศึกษาการใช้ ราไมคอร์ ไรซาเพือ่ การอนุรักษ์ กล้วยไม้
นับตั้งแต่ Noel Bernard ค้นพบราที่ทาํ ให้เมล็ดกล้วยไม้งอก การศึกษาไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ก็
ดําเนินเรื่ อยมาและมีบทบาทสําคัญต่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ โปรแกรมการอนุรักษ์กล้วยไม้หลายชนิดประสบ
ผลสําเร็ จอย่างดีจากการนํากล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดร่ วมกับราไมคอร์ ไรซากลับไปปลูกในถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ เช่น Cypripedium calceolus, Dactylorhiza fuchsii, D. praetermissa, Orchis laxiflora
และ O. morio ในประเทศสหราชอาณาจักร Diuris fragrantissima และ D. purdiei ในประเทศออสเตรเลีย
และPlatanthera ciliaris ในประเทศแคนาดา (Betty et al., 2002)

การศึกษานิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ของราไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้จะเป็ นข้อมูลสําคัญต่อการ
อนุรักษ์กล้วยไม้ท้ งั ในถิ่นที่อยูอ่ าศัย (in situ) และนอกถิ่นที่อยูอ่ าศัย (ex situ) ตัวอย่างเช่น กล้วยไม้ที่มีความ
เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ในประเทศออสเตรเลีย Rhizanthella gardneri ซึ่ งเป็ นกล้วยไม้ที่ไม่มีคลอโรฟิ ลล์ ที่ทุก
ส่ วนอยูใ่ ต้ดินแม้แต่ในช่วงที่มีดอกจนกระทัง่ ติดเมล็ด ซึ่งกล้วยไม้ R. gardneri นี้มีความสัมพันธ์แบบ
epiparasitic กับราไมคอร์ ไรซ่ากลุ่ม Rhizoctonia-like ในสกุล Thanatephorus และ ต้น Melaleuca uncinata
ซึ่งเป็ นไม้พมุ่ หรื อไม้ตน้ ขนาดเล็กในวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) ดังนั้นกล้วยไม้ชนิดนี้จึงได้รับอาหารจากพืช M.
uncinata โดยส่ งผ่านมาทางรา ความรู ้ดงั กล่าวได้นาํ มาใช้ในการปลูกกล้วยไม้ R. gardneri ในระบบ
Melaleuca- Rhizoctonia- Rhizanthella โดยการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ร่วมกับไมคอร์ ไรซาในห้องปฏิบตั ิการ
แล้วจึงย้ายไปปลูกร่ วมกับ M. uncinata ที่ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาไว้แล้ว ซึ่ งพบว่ากล้วยไม้สามารถเจริ ญเติบโต
ได้ดี และออกดอกได้เมื่อมีอายุประมาณ 15 เดือน (Betty et al., 2002; Swarts & Dixon, 2009) เมื่อทําการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้แล้วก็สามารถดําเนิ นการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยูอ่ าศัยได้ ส่ วนการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยูอ่ าศัย
นั้น เนื่องจาก R. Gardneri อยูใ่ ต้ดินการสํารวจประชากรจึงทําได้ยาก อาจใช้การอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีตน้ M.
uncinata ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั ราไมคอร์ ไรซาร่ วมกันกับ R. Gardneri เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะยังคงมีถิ่นที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมของ R. Gardneri และเป็ นพื้นที่สาํ หรับการนํากล้วยไม้ชนิดนี้กลับคืนสู่ ธรรมชาติต่อไปใน
อนาคตได้
การศึกษาราไมคอร์ ไรซากับกล้ วยไม้ ในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้เขตร้อน
มีกล้วยไม้พ้ืนเมืองอยู่
จํานวน 1,157 ชนิด (Nanakorn & Watthana, 2008) และยังมีการผลิตกล้วยไม้ลูกผสมอีกเป็ นจํานวนมาก ทําให้
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในผูส้ ่ งออกกล้วยไม้รายใหญ่ของโลก การศึกษากล้วยไม้ในประเทศไทยส่ วนใหญ่เป็ น
การศึกษาด้านอนุกรมวิธานและการปลูกเลี้ยง แต่การศึกษาด้านไมคอร์ ไรซายังถือว่ามีนอ้ ยมากเมื่อเทียบกับ
ความหลากหลายของชนิดกล้วยไม้ที่มีในประเทศ จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศไทย
พบว่า ในระยะแรกเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการแยกและจัดจําแนกราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ดินโดยใช้ลกั ษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ดังในงานของ Kummuang et al. (2000), Manoch et al. (2000) และ Athipunyakom et al.
(2004a) ต่อมามีการศึกษาทั้งในกล้วยไม้ดินและ/หรื อ กล้วยไม้อิงอาศัยซึ่ งใช้การจัดจําแนกโดยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาร่ วมกับชีวะโมเลกุลดังในงานของ Sasirat, et al. (2010) และ Taluengchit et al. (2010) และ
ต่อมามีการเพิ่มเติมการวิเคราะห์แผนภูมิวงศ์วานวิวฒั นาการ (phylogenetic tree) ของไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้
ดินและกล้วยไม้อิงอาศัยที่ทาํ การศึกษาโดย Nontachaiyapoom et al. (2010) นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาการเพาะ
เมล็ดกล้วยไม้ดิน Spathoglottis plicata ร่ วมกับราไมคอร์ ไรซาที่แยกได้โดย Athipunyakom et al. (2004b)
รวมถึงการนําราไมคอร์ ไรซาที่แยกได้จากกล้วยไม้อิงอาศัย Dendrobium scabrilingue มาส่ งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตของกล้วยไม้ดงั กล่าวทั้งในห้องปฏิบตั ิการ (in vitro)โดย Sangthong & Smitamana (2002) และ
หลังจากนํากล้วยไม้ออกขวดแล้ว Smitamana & Sangthong (2002)

จะเห็นว่ามีการเพิ่มเทคนิคและเพิ่มมิติของการศึกษาไมคอร์ ไรซาของกล้วยไม้ในประเทศไทยเพิ่ม
มากขึ้นตามระยะเวลาและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมทั้งชนิ ดของกล้วยไม้และพื้นที่
ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย
อย่างไรก็ตามนอกจากข้อมูลจากเอกสารที่สืบค้นได้แล้วยังทราบจาก
เครื อข่ายกล้วยไม้ไทยและการประชุมวิชาการต่างๆว่า ได้เริ่ มมีการวิจยั เกี่ยวกับไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้ใน
บางหน่วยงานและยังเป็ นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อปั ญหาพิเศษของนิสิตนักศึกษาในหลายสถาบัน ซึ่งเป็ นเรื่ อง
น่ายินดีที่จะได้มีขอ้ มูลที่เป็ นองค์ความรู ้ของประเทศเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยต่อไป
การดําเนินงานเกีย่ วกับราไมคอร์ ไรซาในกล้ วยไม้ ของสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ
สวนพฤกษศาสตร์ เป็ นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการอนุ รักษ์กล้วยไม้ (Swarts &
Dixon, 2009) ดังนั้นสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งอยูใ่ นประเทศที่มีความหลากหลายของกล้วยไม้สูงจึงมีหน้าที่หลักใน
การอนุรักษ์กล้วยไม้เช่นกัน โดยมีการสํารวจเก็บตัวอย่างศึกษาข้อมูลในธรรมชาติรวมถึงการรวบรวมอนุรักษ์
กล้วยไม้พ้ืนเมืองนอกถิ่นที่อยูอ่ าศัยไว้ในโรงเรื อน (living collection) และในห้องปฏิบตั ิการ (in vitro
collection) เพื่อให้การอนุรักษ์กล้วยไม้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงได้ริเริ่ มงานเกี่ยวกับไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้
ในปี พ.ศ. 2551 โดยเริ่ มจากการศึกษาในกล้วยไม้ดิน ต่อมาได้มีการเสนอแผนงานวิจยั การอนุรักษ์กล้วยไม้
แบบบูรณาการ– กรณี ศึกษาฟ้ ามุ่ย โดยประกอบไปด้วยโครงการศึกษาวิจยั ในด้านต่างๆคือ 1)นิเวศวิทยา
2) ความหลากหลายทางพันธุ กรรม 3)ไมคอร์ ไรซา 4) การขยายพันธุ์ และ 5) การศึกษาอัตราการอยูร่ อดหลัง
ปล่อยฟ้ ามุ่ยในสภาพกึ่งธรรมชาติ แผนงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุ นงบประมาณในปี 2553 ซึ่ งคณะผูว้ จิ ยั
หวังว่าจะได้ผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางในการอนุ รักษ์กล้วยไม้อื่นๆต่อไป
แผนระยะยาวสําหรับงานไมคอร์ ไรซาในกล้วยไม้คือการศึกษาความหลากหลายและเก็บรักษาเชื้อ
พันธุ์ไมคอร์ ไรซาร่ วมกับการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยูอ่ าศัยแบบอื่นๆในระยะยาว เพื่อเป็ นแหล่งเชื้อพันธุ์สาํ รอง
(germplasm)โดยเฉพาะในกล้วยไม้ไทยที่เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์
และศึกษาการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ร่วมกับ
ไมคอร์ ไรซาที่เหมาะสมเพื่อการนํากลับคืนสู่ ธรรมชาติ
รวมถึงการศึกษาในด้านอื่นๆประกอบตาม
Guidelines for Re-introductions (IUCN, 1998) เพื่อรองรับภาวะที่โลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลงและเผชิญกับ
วิกฤตกาล เช่น สภาวะโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของชนิ ดพันธุ์ต่างถิ่น การลดลงหรื อเสื่ อมโทรมของพื้นที่
ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกินขอบเขตและปั ญหามลพิษต่างๆ อันอาจนํามาซึ่ งการสู ญพันธุ์
ของสิ่ งมีชีวติ รวมทั้งกล้วยไม้ได้ การมีเชื้อพันธุ์สาํ รองจึงเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันอีกวิธีหนึ่งและยังเป็ นการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ์ทวั่ โลกสําหรับการอนุรักษ์พืช (Global Strategy for Plant Conservation: GSPC) ใน
เป้ าหมายที่ 8: 60% ของพืชที่เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ มีการเก็บรักษาไว้ใน ex situ collection โดยเฉพาะใน
ประเทศแหล่งกําเนิ ด และ 10% ของชนิ ดพันธุ์พืชดังกล่าวรวมอยูใ่ นโปรแกรมการนํากลับคืนสู่ ธรรมชาติ
(http://www.cbd.int/gspc/)
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