
1. ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย)  :  การจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพของกล้วยไม้ 

(ภาษาอังกฤษ)  : Management of Fertilizer for increaseing Quality of                                                 

Dendrobium orchids 

 

2. คณะผู้ด าเนินงาน                   :   นันทรัตน์ ศุภก าเนิด   ลัคนา เขตสมุทร 
          

 

3.  บทคัดย่อ   :  การศึกษาการจัดการปุ๋ยและน ้าเพ่ือเพ่ิมผลผลิตคุณภาพกล้วยไม้

สกุลหวายมีการด้าเนินงาน 3 ขั นตอน ขั นตอนที่ 1 ศึกษาความเข้มข้นของแคลเซียมระดับต่างๆต่อการลดการ

ฝ่อของดอกกล้วยไม้ โดยการเพ่ิมแคลเซียมในสารละลายปุ๋ยให้มีความเข้มข้น 0, 25, 50, 100, 150 และ 200 

ppm ผลการศึกษาข้อมูลช่อดอก 2 เดือน พบว่า การมีแคลเซียมในสารละลายปุ๋ยสูงถึง 200 ppm ท้าให้ผล

ผลิตกล้วยไม้พันธุ์แดงจุรีระยะออกดอกมีช่อดอกน้อย แต่การศึกษาในไม้นิ วพันธุ์เอียสกุลตั งแต่ระยะแตกหน่อที่ 

2 เป็นเวลา 3 ปี พบว่า ผลผลิตและคุณภาพช่อดอกไม่มีความแตกต่างกัน การเพ่ิมแคลเซียมในสารละลายปุ๋ย

ไม่ท้าให้การฝ่อของดอกน้อยลง ต้นกล้วยไม้ที่พ่นด้วยสารลายปุ๋ยที่ไม่มีแคลเซียมก็มีปริมาณดอกฝ่อใกล้เคียงกับ

ต้นกล้วยไม้ที่มีแคลเซียมเพ่ิมในสารละลายปุ๋ย ขั นตอนที่ 2 ศึกษาการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพ่ือกระตุ้นการออกดอก

ของกล้วยไม้หวายไม้นิ วพันธุ์เอียสกุล โดยการใช้ปุ๋ยผสมสัดส่วน 4:2:5 ร่วมกับการใช้สาหร่ายและการเพ่ิม

สัดส่วนของฟอสฟอรัสในสารละลายปุ๋ยให้สูงขึ นเป็น 1:1:1, 1:2:1, 1:3:1, 1:5:1 เพ่ือกระตุ้นการออกดอก 

เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยผสมสัดส่วน 4:2:5 เพียงอย่างเดียว ผลการศึกษาพบว่า การเพ่ิมสัดส่วนของ

ฟอสฟอรัสในสารละลายปุ๋ยและการใช้สาหร่ายไม่ท้าให้ผลผลิตช่อดอกแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยผสมสัดส่วน 

4:2:5 เพียงอย่างเดียว แต่การใช้ปุ๋ยผสมสัดส่วน 4:2:5 เพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าและมี

ปริมาณของช่อดอกคุณภาพมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ขั นตอนที่ 3 ศึกษาเวลาการให้น ้าต่อการเจริญเติบโตและการ

ให้ผลผลิตของกล้วยไม้ โดยให้น ้าเวลาเช้าตามปกติเปรียบเทียบกับการให้น ้าเวลาเย็น และการให้น ้าทั งเวลาเช้า

และเย็น ผลการศึกษาในกล้วยไม้หวายพันธุ์บูรณะเจตน์อายุ 2 ปี พบว่า ในสภาพโรงเรือนพรางแสงปกติการให้

น ้าทั งเช้าและเย็นมีแนวโน้มให้ช่อดอกคุณภาพมากกว่า แต่ในกล้วยไม้หวายไม้นิ วพันธุ์เอียสกุลที่ปลูกใน

โรงเรือนพลาสติกขนาดเล็กการให้น ้าเวลาเช้าให้ผลผลิตช่อดอกสะสมและช่อดอกคุณภาพมากกว่าการให้น ้า

เวลาอื่น 

 



4. ค าน า                                 :  แคลเซียมเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับการเจริญเติบโตของพืช 

แ ค ล เซี ย ม จ ะ เป็ น อ งค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ งผ นั ง เซ ล ล์  ช่ ว ย ให้ เซ ล ล์ พื ช มี ค ว าม แ ข็ ง แ ร ง  (Anon., 

http://www.pthorticulture.com/en/training-center/role-of-calcium-in-plant-culture/, Burstrom, 2008) โดยปกติแคลเซียมในใบ

กล้วยไม้สกุลหวายที่มีความสมบูรณ์ดีจะมีค่าระหว่าง 0.65-1.00% ซึ่งต่้ากว่าความเข้มข้นของไนโตรเจน และ

โพแทสเซียม 2-2.5 เท่า แต่สูงกว่าความเข้มข้นของฟอสฟอรัสประมาณ 4 เท่า (Leonhardt, K., E. Mersino 

and K. Sewake, 1999) การใช้ปุ๋ยเกล็ดสูตรที่ไม่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ หรือไม่ใช้ร่วมกับปุ๋ยที่ให้ธาตุ

แคลเซียมจะท้าให้พืชขาดแคลเซียมได้ 

ปุ๋ยสูตรต่างๆ รวมทั งอาหารเสริมที่เกษตรกรใช้ส้าหรับปลูกเลี ยงกล้วยไม้นั นไม่มีแคลเซียมเป็น

องค์ประกอบอยู่ในปุ๋ย เนื่องจากสารประกอบแคลเซียมที่นิยมใช้เป็นแม่ปุ๋ย คือ แคลเซียมไนเตรท จะท้า

ปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักธาตุหนึ่งเกิดเป็นสารประกอบที่ละลายน ้ายากและตกตะกอน 

อย่างไรก็ตาม ปุ๋ยสูตรที่มีฟอสฟอรัสต่้าสามารถผสมแคลเซียมได้ในสภาพของสารละลายปุ๋ยที่เจือจาง ดังนั น ใน

การให้ปุ๋ยแก่กล้วยไม้โดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ ร่วมกับปุ๋ยสูตรที่มีฟอสฟอรัสสูงจะท้าให้กล้วยไม้ขาดแคลเซียม หรือ

ได้รับแคลเซียมไม่พอถ้าน ้าที่ใช้รดกล้วยไม้มีแคลเซียมต่้า ซึ่งการขาดแคลเซียมของกล้วยไม้นี อาจเป็นสาเหตุ

ของอาการดอกฝ่อ ท้าให้ช่อดอกกล้วยไม้ไม่ได้คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการ 

ปุ๋ยกล้วยไม้ที่ เกษตรกรนิยมมีอยู่  4 แบบ คือปุ๋ยสูตรเสมอหรือสูตรสมดุล คือปุ๋ยที่มีสัดส่วนของ 

N:P2O5:K2O เท่ากับ 1:1:1 ได้แก่ปุ๋ยสูตร 20-20-20 หรือ 21-21-21 เป็นต้น เป็นปุ๋ยที่นิยมใช้กับกล้วยไม้ทุกอายุ 

และกล้วยไม้ทุกสกุล ปุ๋ยที่มีสัดส่วนของ N สูง คือ 3:1:1, 3:2:1 ได้แก่ปุ๋ยสูตร 30-10-10 และ 30-20-10 เป็นต้น 

นิยมใช้กับไม้ขนาดเล็กไปจนถึงระยะก่อนออกดอก ปุ๋ยที่มีสัดส่วนของ P สูง คือ 1:2:1, 1:3:1 ได้แก่ปุ๋ยสูตร 15-

30-15 และ 10-30-10 นิยมใช้ระยะกับไม้ที่เพ่ิงออกจากขวดเพาะเนื อเยื่อเพ่ือให้ไม้มีความแกร่ง และนิยมใช้

ระยะก่อนออกดอกเพ่ือเร่งการแทงช่อดอก ส่วนปุ๋ยที่มีสัดส่วนของ K สูง คือ 1:1:3, 1:2:3 ได้แก่ปุ๋ยสูตร 10-10-

30, 10-20-30 และสูตรที่มีสัดส่วนใกล้เคียงที่นิยมใช้ในปัจจุบัน คือ 16-21-27 เป็นต้น นิยมใช้หลังการแทงช่อ

ดอกเพ่ือให้ดอกกล้วยไม้มีสีสันสวยงาม  

ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน กล้วยไม้สกุลหวายมักออกดอกดกจนมีปริมาณเกิน

ความต้องการของตลาดท้าให้ราคาช่อดอกกล้วยไม้ต่้ามาก แต่ช่อดอกกล้วยไม้จะมีราคาแพงมากในช่วงแล้ง

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม เพราะปริมาณผลผลิตมีน้อย ที่เป็นเช่นนี อาจเป็นไปได้ว่ากล้วยไม้มีการ

แตกล้าน้อยมากและการเจริญเติบโตจนสุดล้าของล้าหน้าค่อนข้างช้าในช่วงที่มีอากาศเย็นระหว่างเดือน

พฤศจิกายน-มกราคม ท้าให้การแทงช่อดอกช้าไปด้วย เกษตรกรโดยทั่วไปมักใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ คือ สูตร 20-20-

20 หรือสูตรที่มีไนโตรเจนสูง เช่น สูตร 30-10-10 เร่งให้ล้าหน้าเจริญสุดล้าได้เร็วขึ น และใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัส

http://www.pthorticulture.com/en/training-center/role-of-calcium-in-plant-culture/


สูง เช่น สูตร 10-52-17 หรือ 10-52-10 ในการกระตุ้นการออกดอกของกล้วยไม้จากล้าก่อนล้าหน้าสุดและล้า

หน้าที่เจริญสุดล้าแล้ว  

กล้วยไม้สะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนเพ่ือใช้ส้าหรับการสังเคราะห์แสงในเวลากลางวัน 

โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบทางปากใบซึ่งจะเปิดในเวลากลางคืน (วงศ์จันทร์ , 2540) โดยทั่วไปควร

ควบคุมความชื นสัมพัทธ์ของโรงเรือนในเวลากลางวันให้อยู่ระหว่าง 50 -60% และความชื นสัมพัทธ์ในเวลา

กลางคืนให้สูงกว่า 80% เพื่อให้ปากใบเปิดรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เต็มที่ ในช่วงแล้งความชื นสัมพัทธ์ของ

อากาศช่วงกลางคืนจะต่้ากว่า 80% ซึ่งจะท้าให้การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส้าหรับการสังเคราะห์

แสงไม่เพียงพอ มีผลให้กล้วยไม้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าช่วงฤดูฝน การเพ่ิมความชื นสัมพัทธ์ในโรงเรือน

ในช่วงฤดูแล้งท้าให้ปริมาณช่อดอกกล้วยไม้สกุลหวาย พันธุ์บอมบ์โจเพิ่มขึ น และมีจ้านวนช่อดอกเกรดดีมากขึ น 

(พรรณี และสุนทรี, 2549) 

 

4. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์        1. กล้วยไม้หวายพันธุ์แดงจุรี บูรณะเจตน์ และเอียสกุล 
2. ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ 

                                          3. สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 
 

- วิธีการ          
การจัดการปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตคุณภาพของกล้วยไม้ ประกอบด้วย 3 ขั นตอน คือ  
1. ศึกษาความเข้มข้นของแคลเซียมระดับต่างๆต่อการลดการฝ่อของดอกกล้วยไม้ 

1.1  ศึกษากับกล้วยไม้หวายพันธุ์แดงจุรีที่ปลูกบนกาบเรือใบซึ่งอยู่ในระยะแทงช่อดอก ระหว่างตุลาคม 
2553-กันยายน 2554 พ่นสารละลายปุ๋ยสูตร 20-10-25 ความเข้มข้น 4000 ppm ที่มีความเข้มข้นของ
แคลเซียม 5 ระดับ คือ 0, 50, 100, 150 และ 200 ppm พ่นปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั ง สุ่มเลือกต้นทดลองจ้านวน
กรรมวิธีละ 20 ต้น บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของล้าลูกกล้วย การออกดอก และการฝ่อของดอก เนื่องจาก
สวนมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยน ้าท่วมในปี 2554 เกษตรกรจึงรื อโต๊ะปลูกเพ่ือเก็บหน่อพันธุ์ไว้ขยายปลูกใหม่ 

1.2  ศึกษากับไม้นิ วพันธุ์เอียสกุล ปลูกในกระถาง 4 นิ ว มีกาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก จ้านวน 4 ซ า้กรรมวิธี
ละ 32 กระถาง ระหว่างเดือนธันวาคม 2554-มิถุนายน 2558 กรรมวิธีเช่นเดียวกับ 1.1 

 
2. ศึกษาการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพ่ือกระตุ้นการออกดอกของกล้วยไม้ 
ศึกษากับกล้วยไม้หวาย ไม้นิ วพันธุ์เอียสกุลปลูกในกระถาง 4 นิ ว มีกาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก จ้านวน 

4 ซ ้า กรรมวิธีละ 32 กระถาง กรรมวิธีประกอบด้วยการใช้ปุ๋ยผสมสูตร 20-10-25 ในระยะการเจริญเติบโตทาง

ล้าต้นร่วมกับการใช้ปุ๋ยที่มีสัดส่วนของ P แตกต่างกันตั งแต่ระยะก่อนออกดอก 4 สัดส่วน คือ 1:1:1, 1:2:1, 



1:3:1, 1:5:1 และการใช้สาหร่าย เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยผสมสัดส่วน 4:2:5 หรือสูตร 20-10-25 เพียงอย่าง

เดียวตลอดระยะการเจริญเติบโต บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอก และการฝ่อของดอกระหว่าง

เดือนมีนาคม 2555-มิถุนายน 2558 

3. ศึกษาเวลาการให้น ้าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกล้วยไม้ 
3.1  ศึกษากับกล้วยไม้หวายพันธุ์บูรณะเจตน์ที่ปลูกบนกาบมะพร้าวเรือใบ และอยู่ในระยะให้ผลผลิต

ระหว่างตุลาคม 2553-กันยายน 2555 ภายใต้โรงเรือนปกติ กรรมวิธีประกอบด้วยเวลาการให้ปุ๋ย 3 เวลา     
คือ การให้น ้าเวลาเช้า เปรียบเทียบกับการให้น ้าเวลาเย็น และการให้น ้าทั งเวลาเช้าและเย็น บันทึกข้อมูล
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพช่อดอก เนื่องจากช่วงฤดูฝนปี 2555 มีฝนตกชุกมากท้าให้ต้นทดลองในพื นที่ที่สุ่ม
ไว้เป็นโรคจ้านวนมาก ท้าให้ต้องลดขนาดพื นที่เก็บข้อมูลลง และไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ หลังฤดู
ฝนปี 2555 ต้นทดลองยังคงเป็นโรคเพ่ิมมากขึ นจนไม่สามารถบันทึกข้อมูลในช่วงแล้งของปีต่อได้จึงศึกษาให ม่
กับกล้วยไม้หวาย ไม้นิ วพันธุ์เอียสกุล 

3.2  ศึกษากับกล้วยไม้หวาย ไม้นิ วพันธุ์เอียสกุลปลูกในกระถาง 4 นิ ว มีกาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก จ้านวน 
6 ซ ้า กรรมวิธีละ 192 กระถาง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2556-มิถุนายน 2558 กรรมวิธีเช่นเดียวกับ 3.1  
 

- เวลาและสถานที่     - สวนเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม และสถาบันวิจัยพืชสวน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. ศึกษาความเข้มข้นของแคลเซียมระดับต่างๆต่อการลดการฝ่อของดอกกล้วยไม้ 

1.1 จากการศึกษากับกล้วยไม้หวายพันธุ์แดงจุรี พบว่า ความเข้มข้นของแคลเซียมไม่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของกล้วยไม้หวายพันธุ์แดงจุรี (ตารางที่ 1) แต่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพช่อดอก (ตารางที่ 2) 

กล่าวคือ ความเข้มข้นของแคลเซียมสูงมีแนวโน้มท้าให้ผลผลิตน้อยลงและผลผลิตต่้าสุดเมื่อความเข้มข้น

แคลเซียมสูงถึง 200 ppm ส้าหรับการฝ่อของดอกนั น พบว่า การมีแคลเซียมในสารละลายปุ๋ย 200 ppm มี

ปริมาณช่อดอกท่ีมีดอกฝ่อน้อยกว่าเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การมีแคลเซียมในสารละลายปุ๋ยน้อยกว่า 200 

ppm อาจไม่ใช่สาเหตุหลักของการฝ่อของดอกกล้วยไม้ ทั งนี เพราะเปอร์เซ็นการฝ่อของดอกยังสูงมากเกือบ 

50% ของปริมาณผลผลิตช่อดอก 

ตารางที่ 1 ผลของความเข้มข้นแคลเซียมระดับต่างๆต่อการเจริญเติบโตของล้าใหม่กล้วยไม้หวายพันธุ์แดงจุรี  

    (ค่าเฉลี่ยจาก 20 ต้น และค่าเบี่ยงเบน) 

ความเข้มข้น ความสูงล้า (ซม.) ความกว้างใบ  ความยาวใบ (ซม.) พื นที่ใบ (ตร.ซม.) 



แคลเซียม (ppm) (ซม.) 

0 28.8 (4.2) 4.6 (0.6) 12.0 (1.4) 39.1 (7.8) 

50 30.8 (3.5) 4.6 (0.7) 12.0 (1.2) 39.3 (7.9) 

100 33.6 (5.3) 4.7 (0.6) 12.8 (1.5) 43.3 (8.4) 

150 36.2 (3.5) 5.3 (0.5) 12.9 (1.5) 48.6 (7.7) 

200 38.3 (6.2) 4.8 (0.7) 13.3 (1.4) 45.5 (8.4) 

 

ตารางที่ 2 ผลของความเข้มข้นแคลเซียมระดับต่างๆต่อผลผลิตช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์แดงจุรีระหว่าง 

   4 กรกฎาคม-27 สิงหาคม 2554 (ตัวเลขในวงเล็บคือจ้านวนช่อดอกท่ีมีดอกฝ่อ) 

ความเข้มข้น

แคลเซียม 

(ppm) 

ผลผลิตช่อดอก

ทั งหมด 

จ้านวนช่อดอกสะสม 
% ช่อดอก

ฝ่อ เกรดพิเศษ เกรดยาว เกรดสั น ตกเกรด 

0 51 0 (0) 2 (4) 0 (2) 22 (21) 52.9 

50 52 0 (0) 3 (5) 6 (6) 14 (18) 55.8 

100 49 0 (0) 5 (3) 7 (9) 12 (13) 51.0 

150 43 1 (0) 4 (5) 7 (4) 8 (14) 53.5 

200 33 1 (0) 5 (2) 2 (5) 10 (8) 45.5 

 

1.2 จากการศึกษากับกล้วยไม้หวาย ไม้นิ วพันธุ์เอียสกุล พบว่า หลังจากให้ปุ๋ยตามกรรมวิธี 3 เดือน 
กล้วยไม้เริ่มแตกล้าแรก และการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้มีพัฒนาการที่ต่างกัน หลังการแตกล้าแรก 18 
เดือน ต้นกล้วยไม้ที่รดด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีความเข้มข้นของแคลเซียม 0 และ 50 ppm มีเปอร์เซ็นต์
ของต้นที่แตกล้าที่ 4 และออกดอกมากกว่ากล้วยไม้ที่รดด้วยสารละลายธาตุอาหารที่มีความเข้มข้น 100, 150 
และ 200 ppm (ตารางที่  3) อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ นสุดการทดลองจ้านวนล้าของต้นกล้วยไม้ที่รดด้วย
สารละลายปุ๋ยที่ไม่มีแคลเซียมมีจ้านวนล้าใหม่ ผลผลิตช่อดอก และปริมาณช่อดอกในแต่ละเกรดไม่แตกต่าง



จากต้นกล้วยไม้ที่รดด้วยสารละลายปุ๋ยที่มีแคลเซียม (ตารางที่ 4 และตารางภาคผนวกที่ 1) อย่างไรก็ตาม  
เป็นที่น่าสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์การกระจายของปริมาณช่อดอกเกรดพิเศษมีแนวโน้มมากกว่าเมื่อแคลเซียมใน
สารละลายปุ๋ยไม่เกิน 100 ppm (ตารางที่ 5) ส่วนการฝ่อของดอกไม่สามารถบ่งชี ได้ว่าการเพ่ิมความเข้มข้น
ของแคลเซียมจะลดการฝ่อของดอกได้ ทั งนี เพราะการเพ่ิมแคลเซียมในสารละลายปุ๋ยไม่ท้าให้การฝ่อของดอก
น้อยลง ต้นกล้วยไม้ที่พ่นด้วยสารลายปุ๋ยที่ไม่มีแคลเซียมก็มีปริมาณดอกฝ่อใกล้เคียงกับต้นกล้วยไม้ที่มี
แคลเซียมเพ่ิมในสารละลายปุ๋ย อาจเป็นไปได้ว่าปริมาณแคลเซียมที่มีอยู่ในน ้าที่ใช้รดต้นกล้วยไม้ (น ้าที่ใช้รดใน
สวนมีแคลเซียมประมาณ 50 ppm) มีมากพอกับความต้องการของกล้วยไม้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าใบของต้น
กล้วยไม้ที่ได้รับแคลเซียมจากสารละลายปุ๋ยมีความเข้มข้นของธาตุแคลเซียมต่้ากว่า (1.45-1.80% Ca) ต้น
กล้วยไม้ที่ไม่ได้รับแคลเซียมจากสารละลายปุ๋ย (2.24% Ca) ดังนั นจึงอาจเป็นไปได้ว่าแคลเซียมไม่มีผลโดยตรง
ต่อการฝ่อของดอก การฝ่อของดอกน่าจะเป็นผลเนื่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศมากกว่า  
 
ตารางที่ 3 ผลของแคลเซียมต่อการแตกล้าที่ 4 การออกดอก (ข้อมูลสุ่มจาก 10 กระถาง กุมภาพันธ์ 2557) 

ความเข้มข้น Ca (ppm) การแตกล้า (%) การออกดอก (%) 
0 65.6 56.2 
50 78.1 50.0 
100 53.1 40.6 
150 59.4 37.5 
200 43.7 28.1 

 
ตารางที่ 4 ปริมาณแคลเซียมในปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เมื่อสิ นสุดการทดลอง (กันยายน 2558  
    ข้อมูลเฉลี่ยจาก 32 กระถาง) 
ความเข้มข้นแคลเซียม 

(ppm) 
จ้านวนล้าใหม่ (ล้า) ความสูงล้าหน้าสุด (ซม.) จ้านวนดอก/กระถาง 

0 5.30 43.9 12.5 

50 5.72 39.9 13.3 

100 5.45 41.6 14.3 

150 5.52 39.0 14.0 

200 5.58 40.1 14.6 

F-Test <1 ns ns 



CV (%) 6.0 7.0 10.3 

 
ตารางที่ 5 ปริมาณแคลเซียมในปุ๋ยต่อปริมาณผลผลิตช่อดอกกล้วยไม้ (ข้อมูลช่อดอกสะสมระหว่าง ก.ค.56- 
    มี.ค. 58 ข้อมูลดอกฝ่อระหว่าง ก.ค.56-ก.ย.57) 
ความเข้มข้น Ca 
ในปุ๋ย (ppm) 

ผลผลิต 
ช่อดอกเฉลี่ย  

ผลผลิต 
ช่อดอกสะสม 

% ดอกฝ่อ 
เกรดช่อดอก (%) 

พิเศษ ยาว สั น ตกเกรด 
0 66.8 267 2.2 4.1 27.3 42.7 25.8 

50 62.8 251 2.4 3.2 31.5 46.2 19.1 

100 75.5 302 6.0 4.0 26.8 43.4 25.8 

150 62.8 251 1.6 2.4 26.3 40.6 30.7 

200 63.8 255 2.4 2.0 25.5 43.5 29.0 

CV 16.4 - - - - - - 
F test ns - - - - - - 

 
2. ศึกษาการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพ่ือควบคุมการออกดอกของกล้วยไม้ 

หลังจากย้ายปลูกไม้นิ วลงกระถาง 4 นิ ว ประมาณ 18 เดือน ล้าใหม่ล้าที่ 4 เจริญเติบโตสุดล้าและออก
ดอกประมาณ 70% ของจ้านวนต้นทดลองทั งหมด โดยล้าที่ 4 ของต้นกล้วยไม้ที่ได้รับปุ๋ย N:P2O5:K2O สัดส่วน 
4:2:5 เพียงอย่างเดียว และปุ๋ยสัดส่วน 4:2:5 ร่วมกับปุ๋ยสัดส่วน 1:5:1 มีการเจริญเติบโตสุดล้าเกือบทุกกระถาง 
มีความสูงสุดล้าเฉลี่ยประมาณ 38 และ 34.2 ซม. ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆนั น ล้าที่ 4 มีการเจริญเติบโต
สุดล้าเพียง 50% อย่างไรก็ตามเมื่อสิ นสุดงานทดลองจ้านวนล้าที่เกิดใหม่ และจ้านวนช่อดอกไม่มีความ
แตกต่างกัน มีเพียงความสูงของล้าหน้าสุดที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 6) กล่าวคือ ต้นกล้วยไม้ที่ให้สารละลายปุ๋ย
สัดส่วน 4:2:5 เพียงอย่างเดียว มีความสูงของล้าหน้ามากกว่า ทั งนี เนื่องจากไนโตรเจนเป็นธาตุที่ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางล้าต้น และการให้สารละลายปุ๋ยสัดส่วน 4:2:5 เพียงอย่างเดียวท้าให้สัดส่วนของไนโตรเจนต่อ
ฟอสฟอรัสกว้างกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ จึงมีผลให้การเจริญเติบโตทางล้าต้นมีมากกว่า 

ส้าหรับผลผลิตช่อดอกสะสมระหว่างเดือน ก.ค. 2556 -มี.ค. 2558 พบว่า การเพ่ิมสัดส่วนของ
ฟอสฟอรัสในปุ๋ยหลังจากที่กล้วยไม้มีการเจริญสุดล้าไม่ท้าให้ผลผลิตช่อดอกเพ่ิมขึ น แต่กรรมวิธีที่ให้สารละลาย
ปุ๋ยสัดส่วน 4:2:5 เพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าและมีปริมาณของช่อดอกในเกรดพิเศษและเกรด
ยาวมากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ซึ่งปุ๋ยสัดส่วน 4:2:5 นี ใกล้เคียงกับสูตรปุ๋ยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนแนะน้าให้ใช้เป็นปุ๋ย
กล้วยไม้เนื่องจากการเพ่ิมฟอสฟอรัสในปุ๋ยไม่ช่วยกระตุ้นการออกดอก แต่เป็นเพราะปุ๋ยไม่มีไนโตรเจนมาก
เกินไป (Jan Szyren, 2015) นอกจากนี ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าการเพ่ิมสัดส่วนของฟอสฟอรัสในปุ๋ยท้าให้มี



ปริมาณช่อดอกเกรดสั นและตกเกรดมากขึ น ส่วนการฝ่อของดอกนั นพบได้ในทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 7 และ
ตารางภาคผนวกท่ี 2) 
 
ตารางที่ 6 ผลของสัดส่วนฟอสฟอรัสในสารละลายปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเมื่อสิ นสุดการทดลอง 

สัดส่วนปุ๋ย จ้านวนล้าใหม่ (ล้า) ความสูงล้าหน้าสุด (ซม.) จ้านวนดอก/กระถาง 

4:2:5 5.22 46.4b 12.9 

4:2:5 + 1:1:1 4.65 42.8a 12.5 

4:2:5 + 1:2:1 4.85 42.1a 13.1 

4:2:5 + 1:3:1 4.85 42.6a 13.3 

4:2:5 + 1:5:1 4.88 43.3a 13.2 

4:2:5 + สาหร่าย 5.02 41.2a 12.8 

F-Test ns ** ns 

CV (%) 5.3 3.2 3.7 

 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 7 ผลของสัดส่วนฟอสฟอรัสในสารละลายปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตช่อดอกกล้วยไม้ 

   (ข้อมูลช่อดอกสะสม 20 เดือน ข้อมูลดอกฝ่อ 14 เดือน) 

สัดส่วนปุ๋ย 
ผลผลิต 

ช่อดอกเฉลี่ย  
ผลผลิต 

ช่อดอกสะสม 
%  

ดอกฝ่อ 
เกรดช่อดอก (%) 

พิเศษ ยาว สั น ตกเกรด 
4:2:5 82.5 330 4.2 6.4 33.9 39.1 20.6 

4:2:5+1:1:1 77.2 309 7.1 4.9 30.1 46 19.1 



4:2:5+1:2:1 79.8 319 3.4 1.3 18.8 49.5 30.4 

4:2:5+1:3:1 74.8 299 6.5 5.0 27.4 40.1 27.4 

4:2:5+1:5:1 72.5 290 2.5 3.4 26.2 39.7 30.7 

4:2:5+สาหร่าย 75.0 300 3.4 6.0 24.0 39.7 30.3 

CV (%) 12.4 - - - - - - 
F test ns - - - - - - 
 

3. การศึกษาผลของเวลาการให้น ้าต่อการออกดอกและคุณภาพของช่อดอกกล้วยไม้ 

3.1 จากการศึกษาในกล้วยไม้หวายพันธุ์บูรณะเจตน์ หลังจากการเริ่มให้น ้าตามกรรมวิธีในช่วงฤดูแล้ง 

และบันทึกข้อมูลช่อดอกสะสม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2555 และระหว่าง เดือนมีนาคม-มิถุนายน 

2556 พบว่า การให้น ้าทั งเวลาเช้าและเย็นมีแนวโน้มให้จ้านวนช่อดอกสะสมเกรดพิเศษมากกว่าการให้น ้าใน

เวลาเช้าหรือเย็นเพียงครั งเดียว (ตารางที่ 8) ที่เป็นเช่นนี อาจเป็นเพราะโต๊ะปลูกกล้วยไม้หวายพันธุ์บูรณะเจตน์

อยู่ริมโรงเรือนภายใต้หลังคาตาข่ายพรางแสง 50% ความชื นสัมพัทธ์ของอากาศโดยรอบอาจต่้ากว่าบริเวณ

กลางโรงเรือน การให้น ้าเพ่ิมในเวลาเย็นจึงเป็นการเพิ่มความชื นสัมพัทธ์บริเวณโต๊ะปลูกให้สูงขึ น ท้าให้ใบมีการ

สะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ น (พรรณี และสุนทรี, 2549) เป็นผลให้กล้วยไม้สร้างอาหารเพ่ือการ

เจริญเติบโตและให้ผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์แสงได้มากขึ น 

 

 

 

ตารางที่ 8 ปริมาณและคุณภาพช่อดอกกล้วยไม้หวายพันธุ์บูรณะเจตน์ (ผลผลิตสะสมในพื นที่เก็บเก่ียว 6 ม2  

    ระหว่างกุมภาพันธ์-เมษายน 2555 และ 2 ม2 ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม 2556)  

การให้น ้า 

ปริมาณช่อดอกสะสม 

พิเศษ ยาว สั น รวม 

2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 



เช้า 120 37 80 41 28 31 228 109 

เช้า-เย็น 128 41 73 29 17 33 218 103 

เย็น 117 27 69 40 19 19 205 86 

 

3.2 จากการศึกษาปริมาณผลผลิตช่อดอกสะสม 20 เดือน ในกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุล พบว่า 
แตกต่างจากกล้วยไม้หวายพันธุ์บูรณะเจตน์ กล่าวคือ การให้น ้าเวลาเช้าเพียงครั งเดียวท้าให้ผลผลิตเฉลี่ยช่อ
ดอกสะสมมากกว่าการให้น ้าเวลาเย็นเพียงครั งเดียวหรือให้น ้าทั งเช้าและเย็น และผลผลิตเฉลี่ยช่อดอกเกรด
ยาวมีมากกว่าเมื่อให้น ้าในเวลาเช้า ส้าหรับการฝ่อของดอกในช่อนั น พบว่า การให้น ้าทั งเวลาเช้าและเย็นมี
แนวโน้มท้าให้ดอกกล้วยไม้ฝ่อน้อยกว่าการให้น ้าเวลาเช้าหรือเย็นเพียงครั งเดียว (ตารางที่ 9-10 และตาราง
ภาคผนวกที่ 3) นอกจากนี ยังพบว่า เมื่อสิ นสุดการทดลองเวลาของการให้น ้าไม่มีผลต่อจ้านวนล้าใหม่ และ
ความสูงของล้าหน้า โดยมีจ้านวนล้าใหม่เฉลี่ย 5.0-5.5 ล้า ความสูงล้าหน้าเฉลี่ย 35-40 ซม. (ตารางที่ 10) การ
ที่เวลาของการให้น ้าทั งเช้าและเย็นไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตนั น อาจเป็นไปได้ว่าโรงเรือนพลาสติกที่สร้าง
ครอบโต๊ะทดลองภายใต้หลังคาตาข่ายพรางแสง 50% เป็นการชั่วคราวมีขนาดเล็กและสูงน้อยกว่า 2 เมตร 
นอกจากนี โต๊ะปลูกยังคร่อมบนร่องน ้า อาจท้าให้ความชื นสัมพัทธ์ของอากาศในโรงเรือนไม่มีความแตกต่างกัน
เนื่องจากเวลาของการให้น ้าที่ต่างกัน และอาจเป็นไปได้ว่าการให้น ้าทั งเช้าและเย็นท้าให้วัสดุปลูกมีความชื น
มากเกินไปท้าให้การเจริญเติบโตของกล้วยไม้มีแนวโน้มด้อยกว่าเล็กน้อยและอาจมีผลให้ผลผลิตช่อดอกสะสม
น้อยกว่าการให้น ้าในเวลาเช้าหรือเย็นเพียงครั งเดียว 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 9 ผลของการให้น ้าต่อเกรดช่อดอก (ข้อมูลดอกฝ่อ 12 เดือน) 

เวลาให้น ้า 
ผลผลิตทั งหมด
ช่อดอกสะสม 

% ดอกฝ่อ 
เกรดช่อดอก (%) 

พิเศษ ยาว สั น ตกเกรด 
เช้า 1047 1.3 0.96 23.8 44.3 30.9 

เช้า-เย็น 852 0.53 1.10 17.5 43.8 37.7 



เย็น 925 2.8 0.60 20.8 45.9 32.6 

 

ตารางที่ 10 ผลของเวลาการให้น ้าต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หวายพันธุ์เอียสกุล 

     (อายุ 28 เดือนหลังย้ายปลูก ข้อมูลช่อดอกสะสม 20 เดือน) 

เวลาให้น ้า จ้านวนล้าใหม่ (ล้า) ความสูงล้าหน้าสุด (ซม.) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

ช่อดอกสะสม 

เช้า 5.17 40.6 174 

เช้า-เย็น 4.97 35.7 142 

เย็น 5.52 38.3 154 

F-Test ns ns ** 

CV (%) 7.2 7.8 9.2 

LSD (5, 1%) - - 17.7, 24.5 

 

 

 

 

 

 

5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ     
การเพ่ิมความเข้มข้นของแคลเซียมในสารละลายปุ๋ยเกิน 100 ppm ไม่ช่วยลดการฝ่อของดอกกล้วยไม้ 

แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศน่าจะป็นปัจจัยหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการฝ่อของดอก ดังนั นจึงควรศึกษาปัจจัยที่
ท้าให้ต้นกล้วยไม้มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น ธาตุโพแทสเซียม และ Glycine 
betaine เป็นต้น 



การเพ่ิมสัดส่วนของฟอสฟอรัสในปุ๋ยหลังจากที่กล้วยไม้มีการเจริญสุดล้าไม่ท้าให้ผลผลิตช่อดอก
เพ่ิมขึ น แต่กรรมวิธีที่ให้สารละลายปุ๋ยสัดส่วน 4:2:5 เพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงกว่าและมีปริมาณ
ของช่อดอกในเกรดพิเศษและเกรดยาวมากกว่า 

ภายใต้โรงเรือนพรางแสงปกติการให้น ้าทั งเช้าและเย็นมีผลให้มีแนวโน้มให้ช่อดอกเกรดพิเศษเพ่ิมขึ น 
แต่ภายใต้โรงเรือนหลังคาพลาสติกขนาดเล็กการให้น ้าเวลาเช้าเพียงครั งเดียวให้ผลผลิตช่อดอกสะสมมากกว่า
การให้น ้าเวลาอ่ืน แต่การให้น ้าทั งเวลาเช้าและเย็นมีแนวโน้มท้าให้ดอกกล้วยไม้ฝ่อน้อยกว่าการให้น ้าเวลาเช้า
หรือเย็นเพียงครั งเดียว 
 

 

6. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : สามารถถ่ายทอดความรู้ในการใช้ปุ๋ยกล้วยไม้ ให้แก่

เกษตรกร นักวิจัย และผู้ที่สนใจ น้าไปใช้ประโยชน์ และยังช่วยลดต้นทุนสารเคมีท่ีใช้ในกล้วยไม้ 

 

7. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
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9. ภาคผนวก   

ตารางภาคผนวกท่ี 1 ผลของแคลเซียมในสารละลายปุ๋ยต่อผลผลิตช่อดอกเกรดต่างๆ 

ความเข้มข้น Ca ในปุ๋ย 
(ppm) 

จ้านวนช่อดอกคัดตามเกรด 
พิเศษ ยาว สั น ตกเกรด 

0 2.75 18.2 28.5 17.2 
50 2.00 19.8 29.0 12.0 
100 3.00 20.2 32.8 19.5 
150 1.50 16.5 25.5 19.2 
200 1.25 16.2 27.8 18.5 
CV 93.8 23.8 21.5 32.3 

F test <1 <1 <1 ns 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 2 ผลของสัดส่วนฟอสฟอรัสในสารละลายปุ๋ยต่อผลผลิตช่อดอกเกรดต่างๆ 

 

สัดส่วนปุ๋ย 
จ้านวนช่อดอกคัดตามเกรด 

พิเศษ ยาว สั น ตกเกรด 
4:2:5 5.25 28.0 32.2b 17.0bc 

4:2:5+1:1:1 3.75 23.2 35.5ab 14.8c 
4:2:5+1:2:1 1.00 15.0 39.5a 24.2a 
4:2:5+1:3:1 3.75 20.5 30.0b 20.5abc 
4:2:5+1:5:1 2.50 19.0 28.8b 22.2ab 

4:2:5+สาหร่าย 4.50 18.0 29.8b 22.8ab 
CV 64.9 25.8 13.2 20.2 

F test ns ns * * 
10.  
11. .k@doa.in.th 

ตารางภาคผนวกท่ี 3 ผลของเวลาของการให้น ้าต่อผลผลิตช่อดอกเกรดต่างๆ 

 

เวลาให้น ้า 
จ้านวนช่อดอกคัดตามเกรด 

พิเศษ ยาว สั น ตกเกรด 



เช้า 1.67 41.5 77.3 54.0 

เช้า-เย็น 1.50 24.8 62.2 53.5 

เย็น 1.00 32.0 70.8 50.3 

CV 102.8 28.3 10.6 22.9 
F test <1 * * <1 

Lsd (5%) - 11.4 9.1 - 
 

 

 

 

 

 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  
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