
รายงานผลวิจัยเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2555 

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

1.  ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองแซะ 

 กิจกรรม    : การเพาะเลี้ยงคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : ชื่อการทดลอง วิธีการย้ายปลูกเอ้ืองแซะที่เหมาะสม                       
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 2 วิธีการย้ายปลูกเอ้ืองแซะที่เหมาะสม   โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก

สมบูรณ์( RCBD.)  มี 5 กรรมวิธีๆละ 5 ซ้ าๆ แบ่งตามกรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ย้ายปลูกในสภาพ

ปกติ(ไม่มีการควบคุมความชื้น  อุณหภูมิ ไม่ให้สารเคมีและไม่ให้เชื้อไมโคไรซ่า) กรรมวิธีที่ 2 ย้ายปลูก

ในกระโจมพลาสติก กรรมวิธีที่ 3 ย้ายปลูกในกระบะพ่นหมอก กรรมวิธีที่ 4 ย้ายปลูกโดยให้กรดแอบ

ซิสิค(ABA) ขณะย้ายปลูก    และกรรมวิธีที่ 5 ย้ายปลูกโดยใส่เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก  จากการ

ทดลองพบว่า การย้ายปลูกกล้วยไม้เอ้ืองแซะในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตสูงสุดร้อยละ 87.5  

หลังย้ายปลูก 90  วัน และมีการเจริญเติบโตความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น จ านวนใบเฉลี่ย 

ขนาดใบเฉลี่ยและจ านวนรากเฉลี่ยสูงสุด 

        

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 าเนิดให้รอดตายและออกดอกเป็นเรื่องที่ท 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) 

 ดั้งนั้นจึงควรหาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมทั้งในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ อ

และในภายนอกที่ท าการอนุบาลต้นอ่อนและกระบวนการพัฒนาคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่เหมาะสม 

เพ่ือมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้นเป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตตลอดจนพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์เอ้ือง

แซะ   เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือความยั่งยืนทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมของ

ประเทศไทย 

7. วิธีการด าเนินการ 

7.1 อุปกรณ์  

 1). ต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะ 

 2). ภาชนะปลูกกระถางพลาสติก ขนาด 1 นิ้ว 

 3). ใยมะพร้าว 

 4). ถุงพลาสติกใส ขนาด 40 X 60 นิ้ว 

5). ระบบให้น้ าพ่นหมอก 

6). กรดแอบซิสิค(ABA) เครื่องแก้วเตรียมสารเคมี 

7). เชื้อไมโครไรซ่า 

8). อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ เวอร์เนียคาริปเปอร์ ไม้บรรทัด กล้องถ่ายรูป 

7.2วิธีการ 



การทดลองที่ 2  วิธีการย้ายปลูกเอ้ืองแซะที่เหมาะสม    

 1). โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์(RCBD.) มี 5 กรรมวิธีๆละ 5 ซ้ าๆ แบ่งตาม

กรรมวิธีๆละ 50 ต้นต่อซ้ า ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ย้ายปลูกในสภาพปกติ(ไม่มีการควบคุมความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สารเคมี 

และไม่ให้เชื้อไมโคไรซ่า) 

กรรมวิธีที ่2 ย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก 

กรรมวิธีที ่3 ย้ายปลูกในกระบะพ่นหมอก 

กรรมวิธีที ่4 ย้ายปลูกโดยให้กรดแอบซิสิค(ABA) ขณะย้ายปลูก     

กรรมวิธีที ่5 ย้ายปลูกโดยใส่เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก 

2).บันทึกข้อมูลอัตราการรอดและการเจริญเติบโตศึกษาทุกเดือน 

     7.3 เวลาสถานที่  

 ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตาม

พระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก 

1.1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 30 วันหลังย้ายปลูก 

จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุดร้อยละ 87.5 

รองลงคือให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก ชุดควบคุม และให้กรดแอบซิสิค(ABA)ขณะย้ายปลูก  มี

อัตราการมีชีวิตรอดต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะร้อยละ 75  62.5 และ 62.5 ตามล าดับ  โดยมีการย้าย

ปลูกโดยให้ระบบน้ าพ่นหมอกมีอัตราการรอดชีวิตต่ าสุด ร้อยละ 31.25 แตกต่างกันทางสถิติกันทุก

กรรมวิธี(ตารางท่ี 1) 

1.2 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 60 วันหลังย้ายปลูก 



จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุดร้อยละ 87.5 

รองลงคือให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก ชุดควบคุมและให้กรดแอบซิสิค(ABA)ขณะย้ายปลูก มีอัตรา

การมีชีวิตรอดต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะร้อยละ 50  50 และ 50 ตามล าดับ  โดยมีการย้ายปลูกโดยให้

น้ าระบบพ่นหมอกมีอัตราการรอดชีวิตต่ าสุด ร้อยละ 6.25 แตกต่างกันทางสถิติกันทุกกรรมวิธี   

(ตารางท่ี 1) 

1.3 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะท่ี 90 วันหลังย้ายปลูก 

จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุดร้อยละ 87.5 

มีแตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี รองลงคือให้กรดแอบซิสิค(ABA)ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไมโครไรซ่า

ขณะย้ายปลูกและชุดควบคุม     มีอัตราการมีชีวิตรอดต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะร้อยละ 37.5  31.25 

และ 25 ตามล าดับ  โดยมีการย้ายปลูกโดยให้ระบบน้ าพ่นหมอกมีอัตราการรอดชีวิตต่ าสุด ร้อยละ 

6.25 (ตารางท่ี 1)  

 

 

 

ตารางท่ี 1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกด้วยวิธีการต่างกัน 

 

กรรรมวิธี 

อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก 

30 วัน 60 วัน 90  วัน 

ชุดควบคุม 62.5a 50b 25bc 

กระโจมพลาสติก 87.5a 87.5a 87.5a 

กระบะพ่นหมอก 31.25b 6.25c 6.25c 

ใหก้รดแอบซิสิค(ABA) 62.5a 50b 37.5b 

ใส่เชื้อไมโครไรซ่า 75a 50b 31.25b 



C.V. (%) 23.93 18.27 32.77 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 

 

ภาพ  1  อัตราการมีชีวิตรอดของเอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกด้วยวิธีการต่างกัน  

 

 

จากการทดลองจะพบว่าของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะหลังย้ายปลูก 30  60    และ 90 วัน 

ในกรรมวิธีที่ 2 ย้ายปลูกกล้วยไม้เอ้ืองแซะในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุด      ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่อยู่ในกระโจมพลาสติกมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ

คงที่ มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมท าให้ต้นสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง   โดยต้น

กล้ากล้วยไม้ที่ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นจะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม อาทิเช่น 

ความชื้นสูง แสงน้อย   ซึ่ง Gilly et al.(1997) กล่าวว่าพืชที่ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ภายใต้

สภาวะควบคุมนี้ภายในนั้นจะมีความชื้นไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใบพืชยังไม่มีการพัฒนาไข

เคลือบผิวเหมือนกับพืชที่เพาะเลี้ยงอยู่ภายนอกหรือธรรมชาติ  ท าให้มีการสูญเสียน้ าได้ง่ายและ

รวดเร็ว  ส่งผลให้ต้นกล้าขาดน้ าและตายในที่สุด ดังนั้นต้นพืชที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบางส่วน

ร้อ
ยล

ะ

อัตราการมีชีวิตรอดของเอือ้งแซะหลังท าการยา้ยปลูก 30 60 และ 90 วัน 

tr1 contol

tr2 กระโจมพลากสติก

tr3 พน่หมอก

tr4 ABA

tr5 ไมโครไรซา่



ต้องท าการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ ที่มี การลดลงอย่าค่อยเป็นค่อยไป(Preece and 

Sutter, 1991; Kadleček, 1997; Bolar et al., 1998)  ทั้งนี้เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติยอมให้

น้ าและอากาศผ่านได้น้อย จึงช่วยป้องกันการสูญเสียน้ า รักษาความชื้น และท าให้มีสภาพแวดล้อม

คงท่ี    ซึ่งธารทิพย์(2549) แนะน าว่าการเลี้ยงดูต้นกล้าที่ย้ายออกมาจากขวดเพาะเลี้ยงในโรงเรือนที่มี

การควบคุมความชื้นใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมภายในขวดเพาะเลี้ยง จากนั้นค่อยๆลดความชื้นลง

เป็นล าดับ เป็นวิธีการช่วยให้พืชปรับตัวเองได้เป็นล าดับ จนทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ 

2. การเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน 

2.1 ความสูงต้นเฉลี่ย 

จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นเฉลี่ย

สูงสุด  2.30 เซนติเมตรมีความแตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี  รองลงมาคือให้กรดแอบซิสิค

(ABA)ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก ให้ระบบน้ าพ่นหมอ และชุดควบคุม มีความ

สูงต้นเฉลี่ย 1.80  1.68 1.26 และ 0.93 เซนติเมตร ตามล าดับ(ตารางที่ 2)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

กรรมวิธีที่ 2 ปลูกในกระโจมพลาสติกท าให้ต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง

ใกล้เคียงกับการเลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยง ท าให้ได้รับน้ าเต็มที่เซลล์เต่งตึง มีการขยายขนาดของเซลล์  

เซลล์สามารถเติบโตได้เต็มที่มี ในขณะที่กรรมวิธีอ่ืนๆ ปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอกมีการ

สูญเสียน้ ามากกว่า  ส่งผลให้เซลล์เจริญได้ไม่เต็มที่ สอดคล้องกับรายงานของ Mollie et al. 

(1997) รายงานว่าอิทธิพลของสภาวะขาดน้ ามีผลต่ออัตราการแบ่งเซลล์ภายในเนื้อเยื่อเจริญ

ปลายยอดและรากปฐมภูมิ ท าให้ความสามารถในการแบ่งเซลล์ใช้เวลานานขึ้น มีเซลล์ต่อหน่วย

ลดลงตลอดจนทั้งเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและรากลดลง 

2.2  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น(ล าลูกกล้วย) 

จากการทดลองพบว่าต้นกล้าเอ้ืองแซะที่ให้ระบบน้ าพ่นหมอกมีการเจริญเติบโตด้านขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย(ล าลูกกล้วย) 0.112 เซนติเมตร รองลงมาคือ ให้กรดแอบซิสิค

(ABA)ขณะย้ายปลูก  ให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก พลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย  0.098 และ 0.097 เซนติเมตร ตามล าดับ ชุดควบคุม และย้ายปลูก

ในกระโจม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยต่ าสุด 0.045 และ 0.036 เซนติเมตรตามล าดับ มี

ความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะใน

กระโจมพลาสติกสามารถคงความชื้นให้แก่ต้นกล้า ท าให้เซลล์เต่งตึง จึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง



ล าต้นสูงสุด  ขณะที่กรรมวิธีการอ่ืนมีการสูญเสียน้ าไปจากต้นขณะท าการย้ายปลูกท าให้เซลล์ไม่

เต่งตึงจึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเล็กกว่า สมบุญ(2536) กล่าวไว้ว่าน้ าช่วยรักษาสภาพ

ความเต่งของเซลล์ น้ าภายในเซลล์เป็นตัวการส าคัญท าให้พืชส าคัญท าให้เซลล์พืชมีรูปร่างคงตัว 

ในสภาพที่พืชขาดน้ าพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉา  แรงดันของน้ าภายในเซลล์ท าให้เซลล์พืชเกิด

ความเต่ง มีผลต่อการเจริญและขยายขนาดของเซลล์พืช 

2.3  จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้น 

จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นจากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีการ

เจริญเติบโตด้านจ านวนใบสูงสุด จ านวนใบเฉลี่ย 9.4 ใบมีความแตกต่างทางสถิติกับทุกรรมวิธี  

รองลงมาคือให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก    ชุดควบคุม และให้กรดแอบซิสิค(ABA)ขณะย้าย

ปลูก     มีจ านวนใบเฉลี่ย 5.2 4.2  และ 4.0 ใบ โดยต้นกล้าเอ้ืองแซะที่ให้ระบบน้ าพ่นหมอกมี

การเจริญเติบโตของจ านวนใบน้อยที่สุด 2.4 ใบ(ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นกล้ากล้วยไม้

เอ้ืองแซะในกรรมวิธีที่ 2 ย้ายปลูกในกระโจมพลาสติกซึ่งสามารถรักษาความชื้นสูง สม่ าเสมอ

ให้แก่ต้นกล้าได้ ท าให้ต้นและใบคงความสดความเต่งของเซลล์ ใบจึงสามารถสังเคราะห์ได้อย่างมี

ประสิทธิ์ภาพมีการแบ่งเซลล์ได้มาก ท าให้มีจ านวนใบสูงสุด โดยดนัย(2544)กล่าวว่า น้ าหรือ

ความชื้นนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช เกี่ยวข้องกับการปิดเปิดปากใบ  และ

เกี่ยวข้องกับการให้อิเลคตรอน  เมื่อเกิดสภาวะขาดแคลนน้ า  พืชจะคายน้ าได้เร็วว่าการดูดน้ า

และล าเลียงน้ าของรากท าให้ต้นไม้สูญเสียน้ าอย่างรวดเร็ว ท าให้การท างานของเอนไซม์ต่างๆ

ผิดปกติ และต่อมปากจะใบปิด การขาดแคลนน้ าถึง 15 เปอร์เซ็นต์ อาจจะส่งผลกระทบต่อการ

สังเคราะห์แสง ซึ่งส่งผลต่อการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอ้ืองแซะ 

2.3 ขนาดใบ 

จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกเอ้ืองแซะในกระโจมพลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านขนาด

ใบสูงสุด 0.80 ตารางเซนติเมตร รองลงมาคือให้กรดแอบซิสิค(ABA)ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไมโครไร

ซ่าขณะย้ายปลูก และให้ระบบน้ าพ่นหมอก มีขนาดใบเฉลี่ย 0.79  0.64 และ 0.35 ตาราง

เซนติเมตร โดยชุดควบคุม มีขนาดใบเฉลี่ยต่ าที่สุด 0.12 ตารางเซนติเมตร  มีความแตกต่างกัน

ทางสถิติกับทุกกรรมวิธี(ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นกล้าเอ้ืองแซะในกระโจมพลาสติกมี

ความชื้นสูงที่คงท่ี ท าให้เซลล์มีความดันเต่งจึงมีขนาดใบสูงกว่ากรรมวิธีการอื่นๆ โดยกรรมวิธีอ่ืนมี

ขนาดพ้ืนที่ใบต่ านั้นอาจเนื่องมาจากการตอบสนองต่อสภาวะขาดแคลนน้ า เนื่องจากการสูญเสีย



น้ ามากขณะย้ายปลูก บัณฑูรย์(2546) กล่าวว่ากลไกการปรับตัวของพืช เนื่องจากการแบ่งเซลล์

และการขยายตัวของเซลล์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการขาดน้ ามากในระยะ vegetative 

สามารถแสดงผลต่อพ้ืนที่ใบ เช่นเดียวกันกับ Chandrashekar et. al. (1994 ) รายงานว่าในต้น

ยางพบว่าอัตราการสังเคราะห์แสง ดัชนีพ้ืนที่ใบ แรงดันความเต่ง ( tugor pressure ) และ

อุณหภูมิของใบมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริญเติบโตของต้นยาง และปริมาณคาร์บอนจาก 

การสังเคราะห์แสงและดัชนีพื้นที่ใบมีความส าคัญต่อการขาดน้ าด้วย 

2.4 จ านวนรากเฉลี่ย 

จากการทดลองพบว่า ย้ายปลูกเอ้ืองแซะในกระโจมพลาสติก  มีการเจริญเติบโตด้านจ านวน

รากเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.8 รากมีความแตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาให้กรดแอบซิสิค(ABA)ขณะย้าย

ปลูก  ให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูกชุดควบคุม        และต้นกล้าเอ้ืองแซะที่ให้ระบบน้ าพ่น

หมอก มีจ านวนรากเฉลี่ย 3.0  2.6  1.6 และ 0.5 รากตามล าดับ(ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

ต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ือแซะที่ย้ายปลูกในกระโจมพลาสติกได้รับความชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

ท าให้มีจ านวนรากสูงสุด  ขณะที่กรรมวิธีการอ่ืนๆ มีจ านวนรากเฉลี่ยน้อยอาจเนื่องมาจากการ

ตอบสนองต่อสภาวะขาดแคลนน้ ามีการสูญเสียน้ าของต้นกล้าขณะย้ายปลูก  สอดคล้องกับ

รายงานของ Mollie et al. (1997) รายงานว่าอิทธิพลของสภาวะขาดแคลนน้ ามีผลต่ออัตราการ

แบ่งเซลล์ภายในเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและรากปฐมภูมิ ท าให้ความสามารถในการแบ่งเซลล์ใช้

เวลานานขึ้น มีเซลล์ต่อหน่วยลดลงตลอดจนทั้งเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและรากลดลง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 2  ผลการเจริญเติบโตเมื่อ 90 วันของต้นกล้าเอื้องแซะที่ย้ายปลูกโดยวิธีการต่างๆ 

 

กรรมวิธี 

การเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน 

ความสูง 

(เซนติเมตร) 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 

(เซนติเมตร) 

จ านวนใบ

เฉลี่ย 

ขนาดใบ จ านวนราก

เฉลี่ย 

ชุดควบคุม 0.93c 0.045b 4.2c 0.12d 1.6d 

กระโจมพลาสติก 2.30a 0.112a 9.4a 0.80a 4.8a 

กระบะพ่นหมอก 1.26c 0.036b 2.4d 0.35c 0.5e 

ให้กรดแอบซิสิค(ABA) 1.80b 0.098a 4.0c 0.79a 3.0b 

ใส่เชื้อไมโครไรซ่า 1.68b 0.097a 5.2b 0.64b 2.6c 

C V % 15.65 16.90 13.88 17.69 11.90 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองพบว่า การย้ายปลูกกล้วยไม้เอ้ืองแซะในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตสูงสุด

ร้อยละ 87.5 หลังย้ายปลูก 90  วัน มีความแตกต่างกันทางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี  และมีการ

เจริญเติบโตต้นกล้าเอ้ืองแซะหลังย้ายปลูก 90  วัน ความสูงต้น เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น จ านวนใบ

เฉลี่ย ขนาดใบเฉลี่ยและจ านวนรากเฉลี่ยสูงสุด 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 



ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรในเครือข่ายโครงการพระราชด าริ ของศูนย์บริการ

และพัฒนาลุ่มน้ าปายตามพระราชด าริ  ศูนย์บริการและพัฒนาปางตองที่สูงตามพระราชด าริ  เกษตรกร

พ้ืนที่บ้านหนองเขียว บ้านห้วยฮี บ้านน้ ากัด  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ฯลฯ 
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