
รายงานผลวิจัยเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2555 

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

1.  ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
2. โครงการวิจัย   :  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอ้ืองแซะ 

 กิจกรรม    : การเพาะเลี้ยงคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   : ชื่อการทดลอง วัสดุย้ายปลูกเอ้ืองแซะที่เหมาะสม                          
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 3 วัสดุย้ายปลูกเอ้ืองแซะที่เหมาะสม   โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ

(RCBD.)   มี 5 กรรมวิธีๆ ละ 5 ซ้ า แบ่งตามกรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใช้วัสดุปลูก กรรมวิธีที่ 2   

สแฟคนัมมอส  กรรมวิธีที่ 3 ใยมะพร้าว  กรรมวิธีที่ 4 เปลือกสน  และกรรมวิธีที่ 5 เปลือกไม้ท้องถิ่น   

ผลการทดลองพบว่า การย้ายปลูกกล้วยไม้เอ้ืองแซะในวัสดุปลูกสแฟคนัมมอส  มีอัตราการมีชีวิตสูงสุดร้อย

ละ 96 หลังย้ายปลูก 60 วัน ส่วนด้านการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูกพบว่า กล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ปลูกใน

วัสดุสแฟคนัมมอส มีการเจริญเติบโต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าลูกกล้วย และจ 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 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). วัสดุปลูก ได้แก่ ใยมะพร้าว สแฟคนัมมอส เปลือกสน  เปลือกไม้ท้องถิ่น   

 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  

กรรมวิธีที่ 1   ไม่ใช้วัสดุปลูก 

กรรมวิธีที่ 2   สแฟคนัมมอส 

กรรมวิธีที่ 3   ใยมะพร้าว 

กรรมวิธีที่ 4   เปลือกสน 

กรรมวิธีที่ 5   เปลือกไม้ท้องถิ่น 

โดยน าต้นอ่อนออกปลูกในวัสดุปลูกใยมะพร้าว เพาะเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน  

2).บันทึกข้อมูลอัตราการรอดการเจริญเติบโตทุกเดือนและอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 

     7.3 เวลาสถานที่  

 ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 ณ ศูนยบ์ริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตาม

พระราชด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก 

1.1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 30 วันหลังย้ายปลูก 

จากการทดลองพบว่าต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอส มีอัตราการ

รอดชีวิตสูงสุดร้อย 100 หลังท าการย้ายปลูก 30 วัน รองลงมาคือ เปลือกสน  เปลือกไม้ท้องถิ่น  และ

ใยมะพร้าว มีอัตราการมีชีวิตรอดร้อยละ  88  86 และ 74 ตามล าดับ โดยการไม่ใช้วัสดุปลูกมีอัตรา

การมีชีวิตรอดต่ าสุดเพียงร้อยละ 38 มีความแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีอ่ืนๆ(ตารางที่ 1) 

1.2 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 60 วันหลังย้ายปลูก 

จากการทดลองพบว่าต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอส มีอัตราการ

รอดชีวิตสูงสุดร้อย 96 หลังท าการย้ายปลูก 60 วัน รองลงมาคือ เปลือกไม้ท้องถิ่น  เปลือกสน  และ



ใยมะพร้าว มีอัตราการมีชีวิตรอดร้อยละ  88  86 และ 74 ตามล าดับ โดยการไม่ใช้วัสดุปลูกมีอัตรา

การมีชีวิตรอดต่ าสุดเพียงร้อยละ 34 มีความแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีอ่ืนๆ(ตารางที่ 1) 

1.3 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ 90 วันหลังย้ายปลูก 

จากการทดลองพบว่าต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอส มีอัตราการ

รอดชีวิตสูงสุดร้อย 72 หลังท าการย้ายปลูก 90 วันมีความแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีอ่ืนๆ ทั้งอาจ

เนื่องจากสแฟคนัมมอสช่วยให้เครื่องปลูกอุ้มน้ าได้ดีขึ้น(ระพี, 2530)ท าให้มีความชื้นเหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะ  โดย Baker and Baker, (1996) กล่าวไว้ว่าเอ้ืองแซะหอม 

(Dendrobium   scabrilingue)  มีสภาพการขึ้นอยู่อาศัยตามธรรมชาติอิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบ

เขา  ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  32  ถึง  33  องศา  เซนติเกรด  และต่ าสุด  14  ถึง  21  องศา

เซนติเกรด  ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด  26  ถึง  30  องศาเซนติเกรด  และต่ าสุด  11  องศา

เซนติเกรด  สามารถมีชีวิตรอด และทั้งนี้ในธรรมชาติเอ้ืองแซะมักขึ้นเกาะตามกิ่งไม้ต่อๆ กันไป  เป็น

ทางยาวและมีมอสหรือไลเคนขึ้นเกาะตามกิ่งไม้เหล่านี้  แสดงถึงความชื้น และเย็นจัดของอากาศที่

เอ้ืองแซะชอบ(ระพี. 2536)  ซึ่ง กุลชลี(2548) กล่าวว่า สแฟคนัมมอส มีคุณสมบัติที่ดีคือ น้ าหนักเบา 

รากกล้วยไม้ยึดเกาะได้ดี มีช่องว่างน้ า อากาศ ออกซิเจนหมุนเวียนได้ดี ไม่ดูดซับเกลือจากปุ๋ย มี

ความสามารถดูดน้ าได้ถึง 20 เท่าตัว การระบายน้ าสม่ าเสมอ รากพืชเจริญเติบโต แผ่กระจาย 

รองลงมาคือ ใยมะพร้าว เปลือกไม้ท้องถิ่น  และ เปลือกสน  มีอัตราการมีชีวิตรอดร้อยละ  66  56 

และ 56 ตามล าดับ โดยการไม่ใช้วัสดุปลูกมีอัตราการมีชีวิตรอดต่ าสุดเพียงร้อยละ 28 (ตารางท่ี 1) 

กรรมวิธ ี อัตราการมีชีวิตรอด 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 

กรรมวิธีที่ 1   ไม่ใช้วัสดุปลูก 38c 34c 28c 

กรรมวิธีที่ 2   สแฟคนัมมอส 100a 96a 72a 

กรรมวิธีที่ 3   ใยมะพร้าว 74b 74b 66b 



ตารางท่ี 1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกในวัสดุต่างกัน 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

ภาพ  1  อัตราการมีชีวิตรอดของเอ้ืองแซะที่ท าการย้ายปลูกวัสดุต่างกัน 

2. การเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน 

2.1 ความสูงต้นเฉลี่ย 

จากการทดลองพบว่ากรรมวิธีควบคุม มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด 1.27

เซนติเมตร รองลงมาคือกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ปลูกในเปลือกสน ปลูกในสแฟคนัมมอส เปลือกไม้

ท้องถิ่น และใยมะพร้าว มีความสูงเฉลี่ย 1.23  1.20 1.14 และ 1.12 เซนติเมตร ตามล าดับ โดย

ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางท่ี 2) 

2.2  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น(ล าลูกกล้วย) 

ร้อ
ยล

ะ

อัตรการมีชีวิตของกล้วยไม้เอือ้งแซะ
ทีป่ลูกด้วยวัสดุปลูกต่างกัน

tr1

tr2

tr3

tr4

tr5

กรรมวิธีที่ 4   เปลือกสน 88ab 82ab 56b 

กรรมวิธีที่ 5   เปลือกไม้ท้องถิ่น 86ab 84ab 56b 

C.V. (%) 13.49 12.67 17.52 



จากการทดลองพบว่ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ย้ายปลูกในใยมะพร้าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล า

ต้นเฉลี่ยสูงสุด 0.193  เซนติเมตร รองลงมาคือกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกสน 

สแฟคนัมมอส และเปลือกไม้ท้องถิ่น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 0.162 0.150  และ 

0.126 เซนติเมตร ล าดับ โดยต้นกล้วยไม้ที่ไม่มีวัสดุปลูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์ล าต้นเฉลี่ยต่ าสุด 

0.098 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 2)  ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ขุยมะพร้าวมี

คุณสมบัติในการอุ้มน้ าได้ดี จึงท าให้กล้วยไม้เอ้ืองแซะสามารดูดน้ าเข้าสู่ต้นได้มากท าให้เซลล์มี

ความเต่งจึงท าให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ล าต้นสูงสุด ซึ่ง สมบุญ(2536) กล่าวไว้ว่าน้ าช่วยรักษาสภาพ

ความเต่งของเซลล์ น้ าภายในเซลล์เป็นตัวการส าคัญท าให้พืชส าคัญท าให้เซลล์พืชมีรูปร่างคงตัว 

ในสภาพที่พืชขาดน้ าพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉา  แรงดันของน้ าภายในเซลล์ท าให้เซลล์พืชเกิด

ความเต่ง มีผลต่อการเจริญและขยายขนาดของเซลล์พืช ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของพรหมมินทร์

(2545) กล่าวว่าการปลูกต้นกล้ากล้วยไม้สกุลช้างในกาบมะพร้าวท าให้น้ าหนักต้นมากท่ีสุด 

2.3 จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้น 

จ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นจากการทดลองพบว่ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ย้ายปลูกในสแฟคนัมมอส

มีจ านวนใบเฉลี่ยสูงสุด 3.7 ใบ รองลงมาคือกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกไม้ท้องถิ่น 

เปลือกสน และไม่ได้ใช้วัสดุปลูก มีจ านวนใบเฉลี่ย 3.5  3.3 และ 2.8 ตามล าดับ โดยกล้วยไม้

เอ้ืองแซะที่ย้ายปลูกในใยมะพร้าวมีจ านวนใบเฉลี่ยต่ าสุด 2.0 ใบ มีความแตกต่างกันทางสถิติ

(ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสแฟคนัมมอสมีคุณสมบัติในการยึดรากกล้วยไม้ยึดเกาะได้ดี  มี

ช่องว่างน้ า อากาศหมุนเวียนได้ดี สามารถดูดน้ าได้ดี การระบายน้ าสม่ าเสมอ ท าให้ต้นกล้วยไม้

เอ้ืองแซะมีการเจริญเติบโตที่ดีจึงมีจ านวนใบสูงสุด สอดคล้องกับรายงานของ   ชิต(2546) ที่

ทดลองใช้สแฟคนัมมอส  พีทมอสผสมกับเพอไลท์  และกระถางดินเผาเป็นวัสดุปลูกต้นกล้าเอ้ือง

แซะหอม  พบว่า  การใช้  สแฟคนัมมอสให้ค่าเฉลี่ยจ านวนล าลูกกล้วย  ความยาวล าลูกกล้วย

และความยาวใบมากกว่าใช้พีทมอสผสมกับเพอไลท์  และกระถางดินเผาเป็นวัสดุปลูกอย่างมี

นัยส าคัญ  นอกจากนี้สราวุธ, (2546) รายงานว่าการใช้สแฟคนัมมอสเป็นวัสดุปลูกต้นกล้าบรา

โซเลลิโอแคทลียาเจี่ยหลิน  พบว่า  ให้ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ  ความยาวใบ  เส้นผ่าศูนย์กลางล า

ลูกกล้วย  ความยาวล าลูกกล้วย  จ านวนล าลุกกล้วยใหม่  และจ านวนรากมากกว่าการใช้ถ่านไม้  

และเปลือกถั่วสิสงเป็นวัสดุปลูกอย่างมีนัยส าคัญ 

2.4 จ านวนรากเฉลี่ยต่อต้น 



จากการทดลองพบว่ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกไม้ท้องถิ่นมีจ านวนรากเฉลี่ย

สูงสุด 6 ราก รองลงมาคือกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกสน ใยมะพร้าวและสแฟคนัมมอส 

มีจ านวนรากเฉลี่ย 5.45 5.00 และ 5.00 ตามล าดับ โดยต้นกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ไม่มีวัสดุปลูกมี

จ านวนรากต่ าสุด 4.36 รากมีความแตกต่างกันทางสถิติ(ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปลือกไม้มี

ลักษณะโปร่งท าให้การระบายอากาศได้ดี ซึ่งเอ้ืองแซะเป็นกล้วยไม้ที่มีระบบรากแบบกึ่งอาศัย  

(semi- epiphyte) มีรากฝอย ค่อนข้างเล็ก รากมี สีเขียว ปลายรากมีสีเขียว รากจะเจริญชอนไช

ยึดเกาะตามผิวเปลือกไม้หรือวัสดุปลูก (ระพี, 2530; Seidenfaden, 1985)  ท าหน้าที่ในการ

สังเคราะห์แสง ดูดความชื้นและแร่ธาตุ จึงมีความเหมาะสมต่อการเจริญของรากท าให้มีจ านวน

รากเฉลี่ยสูงสุด  

ตารางท่ี 2  ผลการเจริญเติบโตเมื่อ 90 วันของต้นกล้าเอื้องแซะที่ย้ายปลูกในวัสดุต่างกัน 

กรรมวิธ ี การเจริญเติบโตเม่ือ 90 วัน 

ความสูง เส้นผ่าศูนย์กลาง

ล าต้น 

จ านวนใบ

เฉลี่ย 

จ านวนราก

เฉลี่ย 

กรรมวิธีที่ 1   ไม่ใช้วัสดุปลูก 1.27 0.098c 2.8ab 4.36b 

กรรมวิธีที่ 2   สแฟคนัมมอส 1.20 0.150ab 3.7a 5.00ab 

กรรมวิธีที่ 3   ใยมะพร้าว 1.12 0.193a 2.0b 5.00ab 

กรรมวิธีที่ 4   เปลือกสน 1.23 0.162ab 3.3a 5.45ab 

กรรมวิธีที่ 5   เปลือกไม้ท้องถิ่น 1.14 0.126bc 3.5a 6.00a 

C.V. (%) 21.52 33.44 38.05 26.16 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



ผลการทดลองพบว่า การย้ายปลูกกล้วยไม้เอ้ืองแซะในวัสดุปลูกสแฟคนัมมอส   มีอัตราการมีชีวิต

สูงสุดร้อยละ 72 หลังย้ายปลูก 90 วัน ส่วนด้านการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูกพบว่า กล้วยไม้เอ้ืองแซะที่

ปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอสมีการเจริญเติบโตจ านวนใบเฉลี่ยสูงสุด กล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ปลูกในใยมะพร้าวมี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นสูงสุด และกล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ปลูกในเปลือกไม้ท้องถิ่นจ 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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12. ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 
ภาพที่ 3  ต้นกล้ากล้วยไม้เอ้ืองแซะที่ปลูกด้วยวัสดุต่างกัน 

 
 

   


