
รายงานผลวิจัยเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2555 

-------------------------- 

1.  ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองแซะ 

 กิจกรรม    : การเพาะเลี้ยงคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : ทดสอบช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับย้ายปลูกเอ้ืองแซะ  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

  ที่ปรึกษา   

      ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1 

         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  

         ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

หัวหน้าโครงการวิจัย         นายมณเทียน แสนดะหมื่น สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

หัวหน้ากิจกรรมที่ 1          นายมณเทียน แสนดะหมื่น  สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

หัวหน้าการทดลองที่ 1.1    นายมณเทียน แสนดะหมื่น  สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

ผู้ร่วมงาน                      นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก 

              นายสุทัด  ปินตาเสน                                                                             

สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน. 

สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน 

5. บทคัดย่อ:  

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองแซะ  เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการเพาะ
ขยายพันธุ์และการปลูกเลี้ยงเอ้ืองแซะที่มีประสิทธิภาพ ด าเนินการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แม่ฮ่องสอน อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน            ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – กันยายน พ.ศ.2555  โดยมี 
3 การทดลองคือ  ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการย้ายปลูกเอ้ืองแซะ  วิธีการย้ายปลูกเอ้ืองแซะที่
เหมาะสม และวัสดุย้ายปลูกเอ้ืองแซะที่เหมาะสม           



การทดลองที่ 1   ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการย้ายปลูกเอ้ืองแซะ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์(CRD.)  มี 3 กรรมวิธี (3 ช่วงฤดู )ได้แก่  กรรมวิธีที่ 1 ฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.)   กรรมวิธีที่ 2 ฤดูร้อน
(มี.ค.-มิ.ย.) และกรรมวิธีที่ 3 ฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.) จากการทดลองพบว่าช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน มีอัตรา
การมีชีวิตของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะสูงสุดร้อยละ  62 หลังจากย้ายปลูก 90 วัน มีการเจริญเติบโต 
จ านวนรากสูงสูดเฉลี่ย 6.75 ราก  

6. ค าน า 

เอ้ืองแซะ(Dendrobium scabrilingue Lindl.)      เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดทางภาคเหนือ

ของประเทศไทยพบได้ในเทือกเขาสูงของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดอยอินทนนท์และดอยสุเทพ จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งสูง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล(Seidenfaden และ Simtinand, 1959) ซึ่งกล้วยไม้

เอ้ืองแซะเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกหอมชื่นใจ กลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุล ส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน ดอกเอ้ือง

แซะแต่ละดอกจะบานทนประมาณ 5-7 วัน ดั้งนั้นเอ้ืองแซะที่มีกอใหญ่จึงมีดอกบานหอมนานกว่า 2 

เดือน(จิตราพรรณ, 2539) สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงโปรดกลิ่นหอมของดอกเอ้ืองแซะ

มาก ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ชนิดนี้เพ่ืออนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนให้มาก และ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ด าเนินการดูแลรักษาพันธุ์

เอ้ืองแซะ ห้ามไม่ให้คนเข้าไปน าดอกเอ้ืองแซะในป่าออกมา และให้เพ่ิมจ านวนเอ้ืองแซะคืนสู่ป่าให้

มาก โดยขยายพันธุ์แล้วส่งเสริมให้ประชาชนน าไปปลูกในป่า และชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมดูแล

และขยายพันธุ์เอ้ืองแซะให้มากยิ่งขึ้น จากการทดลองสกัดกลิ่นหอมจากดอกเอ้ือแซะเพ่ือหา

ส่วนประกอบของสารเคมี พบว่า สารหอมในดอกมี n-butanol สูง 96 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งสามารถน าสาร

หอมที่ได้ไปปรับปรุงสูตรผลิตน้ าหอมจากดอกเอ้ืองแซะได้(ประเทืองศรีและธวัชชัย, 2539) นอกจากนี้

ในอดีตมีการใช้ดอกเอ้ืองแซะเป็นเครื่องบรรณการส าหรับแคว้นลานนาไทย(สมศักดิ์ ,2534)  และใน

ภาคเหนือนิยมน าดอกเอ้ืองแซะมาจัดเป็นสิ่งบรรณาการที่ล้ าค่าส าหรับบูชาและเคารพญาติผู้ใหญ่ของ

ชาวเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในช่วงปีใหม่(จิตราพรรณ , 2539) โดยดอกเอ้ืองแซะเป็นที่นิยมในการ

ปลูกเลี้ยงและส่งออกไปต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2539  มีการส่งออกเอ้ืองแซะจ านวน 7,892 ต้น

(CTTES Thailand, 1996)  

แต่พบว่าการน าเอ้ืองแซะมาเลี้ยงนอกแหล่งก าเนิดให้รอดตายและออกดอกเป็นเรื่องที่ ท าได้

ยาก เนื่องจากเอ้ืองแซะมีถิ่นก าเนิดเดิมอยู่บนเทือกเขาสูง ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและความชื้นสัมพัทธ์

ค่อนข้างสูง(จิตราพรรณ, 2539) ซึ่งท าให้ปริมาณต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะในธรรมชาติลดลงอย่างมากจน

อาจสูญพันธุ์ในอนาคต ด้วยความก้าวหน้าในด้านเทคนิคการเพาะเมล็ดและเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ใน



สภาพปลอดเชื้อ ท าให้สามารถเพ่ิมปริมาณได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น แต่ยังพบว่าการเพาะ

เมล็ดเอ้ือแซะในสภาพปลอดเชื้อเกิดปัญหา คือ เมล็ดเอ้ืองแซะที่น ามาเพาะสามารถงอกได้ดีในสภาพ

ห้องควบคุมสภาพแวดล้อมปรับอากาศ แต่เมื่อน าออกมาเลี้ยงนอกห้องควบคุมสภาพแวดล้อมต้นอ่อน

จะแห้งตายเกือบทั้งหมด(จิตราพรรณ, 2539) 

 ดั้งนั้นจึงควรหาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมทั้งในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

และในภายนอกที่ท าการอนุบาลต้นอ่อนและกระบวนการพัฒนาคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่เหมาะสม 

เพ่ือมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตตลอดจนพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์เอ้ือง

แซะ   เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมของ

ประเทศไทย 

7. วิธีการด าเนินการ 

7.1 อุปกรณ์  

 1). ต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะ 

 2). ภาชนะปลูกกระถางพลาสติก ขนาด 1 นิ้ว 

 3). ใยมะพร้าว 

 4). ถังพ่นยา(แบบอัดลม) ขนาด 8 ลิตร 

5). ตาข่ายพรางแสง 

6). ป้ายแทกพลาสติกเจาะรูตรงปลาย 

7). ปากกาเมจิกชนิดถาวร 

8). อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ เวอร์เนียคาริปเปอร์ ไม้บรรทัด กล้องถ่ายรูป 

7.2วิธีการ 

1).โดยวางแผนการทดลองแบบแบบสุ่มสมบูรณ์(CRD.)  มี 3 กรรมวิธี ได้แก่ 3 ช่วงฤดไูด้แก่ ฤดูหนาว 

ฤดูฝน ฤดูร้อน จ านวน 5 ซ้ าๆละ 10 ต้นจ านวน 150 ต้น โดยน าต้นอ่อนออกปลูกในวัสดุปลูกใยมะพร้าว 

เพาะเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  



2).บันทึกข้อมูลอัตราการรอดการเจริญเติบโตทุกเดือนและอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 

     7.3 เวลาสถานที่  

 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 – กันยายน 2555 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตาม

พระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก 

1.1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 30 วันหลังย้ายปลูก 

 จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน(มี.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการรอดมีชีวิตของต้นกล้ากล้วยไม้

เอ้ืองแซะสูงสุดร้อยละ  94  รองลงคือช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.) ร้อยละ 82   และช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-

ก.ย.) ร้อยละ 62  ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 1)   

1.2 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 60 วันหลังย้ายปลูก 

 จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน(มี.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการรอดมีชีวิตของต้นกล้ากล้วยไม้

เอ้ืองแซะสูงสุดร้อยละ  92  รองลงคือช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.)  ร้อยละ 66   และช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-

ก.ย.) ร้อยละ 26  ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ(ตารางที่ 1) 

1.3 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 90 วันหลังย้ายปลูก 

 จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน(มี .ค.-มิ.ย.) มีอัตราการรอดมีชีวิตของต้นกล้ากล้วยไม้

เอ้ืองแซะสูงสุดร้อยละ  62  รองลงคือช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.) ร้อยละ 40   และช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-

ก.ย.) ร้อยละ 24  ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 1) ซึ่งอาจเพราะช่วงฤดูร้อน(มี.ค.-

มิ.ย.) มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุดทั้งอาจเพราะว่าเป็นช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้นของต้นกล้วยไม้เอ้ือง

แซะ  ซึ่งจะท าให้ได้ต้นกล้าขนาดเล็กมีอาหารสะสมในการเจริญเติบโตได้ดีกว่าช่วง เวลาอ่ืน  โดยการย้าย

ปลูกกล้วยไม้เอ้ืองแซะในช่วงช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.) และช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-ก.ย.) เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิ

ต่ า ต้นกล้วยไม้เริ่มเข้าสู่ระยะการพักตัว   เมื่อท าการย้ายปลูกต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะจะมีการ

เจริญเติบโตและสะสมอาหารได้น้อยกว่า ท าให้ชะงักการเจริญเติบโตและแห้งตาย โดยชิต(2550) กล่าวว่า

วงจรของเอ้ืองแซะหอมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ      ระยะการเจริญเติบโตทางต้นใบ  ระยะพัก



ตัว และระยะออกดอก  เอื้องแซะหอมมีช่วงฤดูการออกดอกตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเมษายน เริ่มเกิดหน่อ

ใหม่ในเดือนเมษายนและเจริญเติบโตทางต้นใบตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปลายเดือนตุลาคม  ในเดือน

พฤศจิกายนจะเริ่มทิ้งใบเข้าสู่ระยะพักตัว ตุ่มตาดอกมีการพัฒนาและสังเกตเห็นการออกดอกได้ในเดือน

ธันวาคม ซึ่งทั้งอาจเพราะว่าเป็นระยะที่กล้วยไม้พันธุ์พ้ืนเมืองเช่นเอ้ืองแซะหอมเข้าสู่ระยะการ พักตัวตาม

ธรรมชาติและพัฒนาดอก เนื่องจากบรรยากาศมีระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ลดต่ าลงอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในช่วงฤดูหนาวสภาพพ้ืนที่ป่าแหล่งก าเนิดมีอุณหภูมิกลางวันเฉลี่ย 26 – 30 องศาเซลเซียส 

กลางคืน 11 องศาเซลเซียส และมีฝนตกน้อยมาก แต่ยังคงมีความชื้นสัมพัทธ์ที่ สูงจากหมอก ละอองน้ า 

และน้ าค้างที่ตกหนัก เป็นช่วงที่พ้ืนที่ป่าแหล่งก าเนิดมีความเข้มแสงสูงที่สุด (Baker and Baker, 1996)        

ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ สุจินดา(2547) ช่วงเดือนที่เหมาะสมในการออกปลูกคือ  กุมภาพันธ์ - 

พฤษภาคม  โดยให้อัตราการรอดมากกว่าร้อยละ  80  และเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุด  อัตรา

การรอดเฉลี่ยร้อยละ 90.6 

 

 

 

 

ตารางท่ี 1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกในช่วงฤดูกาลต่างกัน 

กรรมวิธี อัตราการมีชีวิตรอด 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 

กรรมวิธีที่ 1 ฤดูหนาว 

(พ.ย.-ก.พ. ) 82a 66b 40b 

กรรมวิธีที่ 2 ฤดูร้อน 94a 92a 62a 



ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ภาพที่ 1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังท าการย้ายปลูกในช่วงเวลาต่างกัน 

 

2. การเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน 

2.1 ความสูงต้นเฉลี่ย 

จากการทดลองพบว่าช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.) มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด 

1.34 เซนติเมตร รองลงมาคือช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-ก.ย.) 1.25 เซนติเมตร และ ในช่วงฤดูร้อน

(มี.ค.-มิ.ย.) มีความสูงเฉลี่ย 1.20 เซนติเมตร โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

(ตารางท่ี 2) 

ร้อ
ยล

ะ

อัตราการมีชีวิตรอดของเอือ้งแซะทีย้่ายปลูกช่วงเวลาต่างกัน

winter

summer

raine

(มี.ค.-มิ.ย.) 

กรรมวิธีที่ 3 ฤดูฝน 

(ก.ค.-ก.ย.) 62b 26c 24b 

C.V. (%) 18.12 18.34 36.36 



2.2  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น(ล าลูกกล้วย) 

จากการทดลองพบว่าช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-ก.ย.) มีการเจริญเติบโตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล า

ต้นเฉลี่ยสูงที่สุด 0.12 มิลลิเมตร รองลงมาคือช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.)    และ ในช่วงฤดูร้อน

(มี.ค.-มิ.ย.) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 0.14 มิลลิเมตรและ 0.14 มิลลิเมตรเท่ากัน โดยทุก

กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 2) 

2.3 จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้น 

จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นจากการทดลองพบว่าช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-ก.ย.) มีการเจริญเติบโต

จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด 2.20 ใบ รองลงมาคือช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.) มีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้น 

1.58 ใบและในช่วงฤดูร้อน(มี.ค.-มิ.ย.) มีจ านวนใบเฉลี่ย 1.35 ใบ แต่ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติ(ตารางที่ 2) 

2.4 จ านวนรากเฉลี่ยต่อต้น 

จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน(มี.ค.-มิ.ย.) มีจ านวนรากเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด 6.75 ราก    

มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอ่ืน รองลงมาช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.) มีจ านวนรากเฉลี่ย 4.33 

ราก และช่วงฤดูฝนเดือน(ก.ค.-ก.ย.) มีจ านวนรากเฉลี่ย 3.41 ราก ทั้งอาจเนื่องมาจากช่วงฤดูร้อน

(มี.ค.-มิ.ย.) มีอุณหภูมิที่สูงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ท าต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะมีการเจริญเติบโต

อย่างรวดเร็ว โดยSeidenfaden(1985) และ Keokamnerd(1999) กล่าวว่าในสภาพภูมิประเทศเขต

ร้อนชื้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 – 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 67 – 83 ปริมาณฝนต่อปี 

73 – 4,710 มิลลิเมตร เป็นสภาพระบบนิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการ เจริญเติบโตของกล้วยไม้ใน

ธรรมชาติเขตร้อน  

 

 

 

ตารางท่ี 2  ผลการเจริญเติบโตเมื่อ 90 วันของต้นกล้าเอื้องแซะที่ย้ายปลูกในช่วงฤดูกาลต่างกัน   

กรรมวิธ ี การเจริญเติบโตเม่ือ 90 วัน 



ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการย้ายปลูกเอ้ืองแซะ ช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน มีอัตราการมีชีวิตของ
ต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะสูงสุดร้อยละ  62 หลังจากย้ายปลูก 90 วัน มีการเจริญเติบโต จ านวนรากสูงสูดเฉลี่ย  

 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในเครือข่ายโครงการพระราชด าริ ของศูนย์บริการ

และพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ  ศูนย์บริการและพัฒนาปางตองที่สูงตามพระราชด าริ  เกษตรกร

พ้ืนที่บ้านหนองเขียว บ้านห้วยฮี บ้านน้ ากัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

11. เอกสารอ้างอิง 

ความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น จ านวนใบ

เฉลี่ย 

จ านวนราก

เฉลี่ย 

กรรมวิธีที่ 1 ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ. 1.34 0.12 1.58 4.33b 

กรรมวิธีที่ 2 ฤดูร้อน(มี.ค.-มิ.ย.) 1.20 0.14 1.37 6.75a 

กรรมวิธีที่ 3 ฤดูฝน(ก.ค.-ก.ย.) 1.25 0.14 2.20 3.41b 

C.V. (%) 37.45 28.65 6.82 47.8 
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12. ภาคผนวก 

 

 

 

     ภาพ อุณหภูมิปี 2554 และปี 2555 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตามพระราชด าริ  

            อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน (1000 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง) 
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