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5. บทคัดย่อ 

 การเปรียบเทียบการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเลียนแบบสภาพธรรมชาติ และสภาพปลอดเชื้อ 

ด าเนินการระหว่างปี 2554 ถึง 2558 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

เทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยการน าเมล็ดกล้วยไม้

รองเท้านารี จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ เหลืองกาญจน์ เหลืองปราจีน เหลืองกระบี่ และฝาหอย มาเพาะขยายใน

กระถางกล้วยไม้ดินใบหมาก 3 ชนิดคือ กล้วยไม้ดินใบหมากดอกสีม่วง สีเหลือง และสีขาว ผลการทดลอง

พบว่า ในกล้วยไม้ดินใบหมากสีม่วงนั้น กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกาญจน์ เหลืองปราจีน เหลืองกระบี่และฝา

หอย มีความงอกอยู่ในช่วง 10-39, 2-15, 2-6 และ 1-3 ต้นต่อกระถางตามล าดับ ในกล้วยไม้ดินใบหมากสี

เหลือง กล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 4 ชนิด มีความงอกอยู่ในช่วง 2-15, 5-12, 2-11 และ 2-6 ต้นต่อกระถาง



ตามล าดับ และในกล้วยไม้ดินใบหมากสีขาว กล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 4 ชนิด มีความงอกอยู่ในช่วง 2-15, 2-44, 

2-4 และ 2-6 ต้นต่อกระถางตามล าดับ 

 

Abstract 

 Comparison between natural propagation method and in vitro method of lady’ 

slipper orchid (Paphiopedilum sp.) was conducted during 2011 to 2015 at Kanchanaburi 

Agricultural Research and Development Center. The objective was to find out the efficient 

natural propagation method of lady’s slipper orchid. Four kinds of lady’s slipper orchid seed 

include P. concolor var. striatum, P. concolor, P. exul and P. bellatulum were planted in 

three flowers colors of potted Spathoglottis sp. i.e. purple, yellow and white. The result 

showed that germination of P. concolor var.striatum, P. concolor, P. exul and P. bellatulum 

seed were 10-39, 2-15, 2-6, 1-3 seedling/pot, respectively in purple potted Spathoglottis sp. 

while 2-15, 5-12, 2-11, 2-6 and 2-15, 2-44, 2-4, 2-6 seedling/pot germination were found in 

yellow and white potted Spathoglottis sp., respectively. 

6. ค าน า 

การขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น แต่เดิมมี 2 วิธี คือการเพาะเมล็ดใน

สภาพปลอดเชื้อและการแยกหน่อ การแยกหน่อได้จ านวนต้นน้อยกว่าการเพาะเมล็ด แต่ต้นที่ได้ตรงตามพันธุ์

เดิม ขนาดใหญ่ ออกดอกเร็วและเลี้ยงง่าย ส่วนการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารสังเคราะห์ สามารถ

ผลิตไม้ได้จ านวนมากกว่า แต่วิธีการนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเพาะขยายประมาณ 2 ปี และมีตน้ทุนการผลิตสูง 

จากการปลูกเลี้ยงต้นกล้วยไม้ดินใบหมาก (Spathoglottis sp.) พบว่ามีเมล็ดต้นกล้วยไม้รองเท้านารีปลิวมา

งอกในกระถางต้นกล้วยไม้ดิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีจึงได้ท าการทดลองเพาะเมล็ดต้น

กล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพธรรมชาติ คือการน าเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารี 4 ชนิดได้แก่ กล้วยไม้รองเท้านารี

เหลืองกาญจนบุรี เหลืองปราจีน เหลืองกระบี่และฝาหอย มาเพาะขยายในกระถางต้นกล้วยไม้ดิน พบว่า เมล็ด

รองเท้านารีสามารถงอกได้ดีในสภาพดังกล่าว แต่ประสิทธิภาพของวิธีนี้จะดีกว่าการเพาะเมล็ดในสภาพปลอด

เชื้อมากน้อยแค่ไหน จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์รองเท้านารีต่อไป โดย

มีวัตถุประสงค์ของการทดลอง ก็เพ่ือศึกษาวิธีการเพาะขยายกล้วยไม้รองเท้านารีจ านวน 4 ชนิด ในสภาพ

ธรรมชาติ 



7. วิธีด าเนินการ 

-อุปกรณ์ 

1. ต้นกล้วยไม้รองเท้านารีจ านวน 4 ชนิด ได้แก่ รองเท้านารีเหลืองกาญจน์ รองเท้านารีเหลืองปราจีน 

รองเท้านารีเหลืองกระบี่และรองเท้านารีฝาหอย จ านวน 100 กระถางต่อชนิด 

2. ต้นกล้วยไม้ดินใบหมาก (Spathoglottis sp.) จ านวน 3 สี ได้แก่ สีม่วง สีเหลืองและสีขาว จ านวน 

400 กระถางต่อชนิด 

2. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่จ าเป็น 

3. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  

-วิธีการ 

1.  ไม่มีแผนการทดลอง 

2. จัดซื้อต้นกล้วยไม้ดินใบหมากสีม่วง สีเหลืองและสีขาว (ภาพที ่ 1) จ านวนอย่างละ 100 กระถาง 

น ามาปลูกในกระถางขนาด 6 นิ้วและเปลี่ยนวัสดุเป็นมะพร้าวสับ ปลูกเลี้ยงต้นกล้วยไม้ดินอย่างน้อย 6 เดือน

เพ่ีอให้ต้นกล้วยไม้ตั้งตัวและรากได้แผ่ขยายไปรอบกระถาง 

3. จัดซื้อต้นกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกาญจนบุรี รองเท้านารีเหลืองปราจีน รองเท้านารีเหลืองกระบี่

และรองเท้านารีฝาหอยจ านวน (ภาพที ่2) อย่างละ 100 กระถาง 

4. ท าการผสมเกสรกล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 4 ชนิด เมื่อถึงฤดูกาลออกดอกของต้นกล้วยไม้อย่างละ

ชนิด ให้ได้อย่างน้อย 60 ฝักต่อชนิด โดยการเด็ดกระเป๋าของต้นแม่พันธุ์ออกและใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยก้อนเกสรตัวผู้

ที่อยู่บริเวณด้านข้างของเส้าเกสรวางลงบนยอดของเกสรตัวเมีย กดเบาๆ เพ่ือให้ก้อนเกสรตัวผู้ติดสนิท ติดป้าย

ระบุวัน เดือน ปี ที่ท าการผสมเกสรไว้ที่ก้านดอก 

5. เมื่อฝักมีอายุ 7 เดือน น าเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีแต่ละชนิดมาโรยรอบๆ วัสดุปลูกต้นกล้วยไม้ดิน

ใบหมากสีม่วง สีเหลืองและสีขาว ที่เตรียมไว้ชนิดละ 45 กระถาง โดยใช้ฝักกล้วยไม้จ านวน 1 ฝักต่อต้น

กล้วยไม้ดิน 1 กระถาง วางกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากในโรงเรือน แล้วท าการรดน้ า และฝักจ านวนหนึ่ง

น าไปเพาะขยายในสภาพปลอดเชื้อที่สถาบันวิจัยพืชสวน 

6. ดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ดินใบหมากท่ีโรยเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีร 



7. บันทึกข้อมูลการงอกและระยะเวลาในการงอกของกล้วยไม้แต่ละชนิด 

-เวลาและสถานที่ 

ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558 รวม 5 ปี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 กล้วยไม้รองเท้านารีที่น ามาใช้ในการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี มีจ านวน 4 

ชนิด  คือรองเท้านารีเหลืองกาญจน์ รองเท้านารีเหลืองปราจีน รองเท้านารีเหลืองกระบี่และรองเท้านารีฝา

หอยนั้น เป็นกล้วยไม้ที่สามารถออกดอกได้ดีที่จังหวัดกาญจนบุรี รองเท้านารีเหลืองกาญจน์และรองเท้านารี

เหลืองปราจีน เป็นกล้วยไม้ที่สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่มีฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการออกดอก คือเดือน

มีนาคมถึงเดือนเมษายน ส่วนรองเท้านารีเหลืองกระบ่ี เป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกตามฤดูกาล คือเดือนมกราคม

ถึงเดือนกุมภาพันธ์ และรองเท้านารีฝาหอย เป็นกล้วยไม้ที่ไม่มีฤดูกาล ออกดอกตลอดทั้งปี 

หลังจากผสมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีแต่ละชนิด ประมาณ 7 เดือน ก็สามารถน าเมล็ดกล้วยไม้

รองเท้านารีทั้ง 4 ชนิดมาเพาะขยายในสภาพธรรมชาติ โดยน าเมล็ดมาโรยรอบๆ ต้นกล้วยไม้ดินใบหมาก 3 สี 

ได้แก่ สีม่วง สีเหลืองและสีขาว จ านวนสีละ 45 กระถางต่อกล้วยไม้รองเท้านารี 1 ชนิด พบว่าหลังจากท าการ

โรยเมล็ด ประมาณ 3-4 เดือน ต้นกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกาญจน์ เหลืองปราจีน เหลืองกระบี่และฝาหอย 

ทยอยงอกออกเป็นต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากทั้ง 3 สี โดยรองเท้ านารีเหลือง

กาญจน์ที่โรยในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากสีม่วง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ10-39 ต้นต่อกระถาง เมล็ด

ที่โรยในกระถางกล้วยไม้ดินใบหมากสีเหลือง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-15 ต้นต่อกระถางและเมล็ดที่โรย

ในกระพบกล้วยไม้ดินใบหมากสีขาว พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-15 ต้นต่อกระถาง ส่วนรองเท้านารีเหลือง

ปราจีนที่โรยในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากสีม่วง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-15 ต้นต่อกระถาง เมล็ดที่

โรยในกระถางกล้วยไม้ดินใบหมากสีเหลือง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 5-12 ต้นต่อกระถางและเมล็ดที่โรยใน

กระถางกล้วยไม้ดินใบหมากสีขาว พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-44 ต้นต่อกระถาง ส าหรับรองเท้านารี

เหลืองกระบี่ที่โรยในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากสีม่วง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-6 ต้นต่อกระถาง 

เมล็ดที่โรยในกระถางกล้วยไม้ดินใบหมากสีเหลือง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-11 ต้นต่อกระถางและเมล็ด

ที่โรยในกระถางกล้วยไม้ดินใบหมากสีขาว พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-4 ต้นต่อกระถางและรองเท้านารีฝา

หอยที่โรยในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากสีมาวง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 1 -3 ต้นต่อกระถาง เมล็ดที่

โรยในกระถางกล้วยไม้ดินใบหมากสีเหลือง พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-6 ต้นต่อกระถางและเมล็ดที่โรยใน

กระถางกล้วยไม้ดินใบหมากสีขาว พบต้นกล้วยไม้งอกประมาณ 2-6 ต้นต่อกระถาง (ตารางท่ี 1)  



ต้นกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกาญจน์และรองเท้านารีเหลืองปราจีนหลังจากงอกเป็นต้นกล้วยไม้

ขนาดเล็ก ได้ย้ายมาปลูกในกระถาง 4 นิ้ว ต้นกล้วยไม้จะเจริญเป็นต้นกล้วยไม้ที่โตเต็มที่และพร้อมให้ดอก เมื่อ

น ามาปลูกเลี้ยงประมาณ 6-18 เดือน 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการทดลองน าเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 4 ชนิดมาเพาะขยายในสภาพธรรมชาติ คือน าเมล็ดมา

เพาะขยายในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมาก พบว่า 

 1. เมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีมีขนาดเล็กมาก เมื่อมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นฝุ่นผงสีน้ าตาล จากขนาด

ที่เล็กมากของเมล็ดกล้วยไม้จึงท าให้ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในการงอก ประกอบ

กับฝักของกล้วยไม้ 1 ฝักมีเมล็ดเป็นล้านเมล็ด จึงท าให้มีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เป็นจ านวนมาก ไม่สามารถงอกเป็น

ต้นอ่อนได้และเมล็ดและที่สมบูรณ์ที่เหลือ ก็มีความจ าเป็นต้องพึงพาอาหารจากภายนอกส าหรับการงอกและ

การเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อน และเนื่องจากบริเวณรากของต้นกล้วยไม้ดินใบหมากมีเชื้อราไมโคไรซาที่สามารถ

ย่อยสลายอินทรียวัตถุที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ จึงเอื้ออ านวยต่อการงอกและยังเป็นแหล่งอาหารส าหรับการ

เจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้  

2. หลังจากน าเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีทั้ง 4 พันธุ์ พบว่า กล้วยไม้รองเท้านารี 4 ชนิด ได้แก่ เหลือง

กาญจน์ เหลืองปราจีน เหลืองกระบี่และฝาหอย สามารถน าเมล็ดมาเพาะขยายในสภาพธรรมชาติได้ โดยต้น

กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกาญจน์ งอกได้ดีในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากสีม่วง รองเท้านารีเหลืองปราจีน 
งอกได้ดีในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากสีขาว  รองเท้านารีเหลืองกระบี่และรองเท้านารีฝาหอยสามารถงอก
ได้ในกระถางต้นกล้วยไม้ดินใบหมากท้ัง 3 สี  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพธรรมชาติประสิทธิภาพ ส าหรับเกษตรกร 
นักวิชาการและผู้สนใจที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้รองเท้านารี และต้องการเพาะเมล็ดกล้วยโดยไม่ต้องการส่งฝักไป
เพาะในห้องปฏิบัติการ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไป 

12. เอกสารอ้างอิง 

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ และ จิรวรรณ โรจ์พรทิพย์. 2553. กล้วยไม้ดิน. บริษัท เลค แอนด์ ฟาวเท่น จ ากัด. 
ปทุมธานี, 73 น. 

สลิล สิทธิสัจจธรรม. 2549.  กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด. กรุงเทพฯ, 492 น. 
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ตาราง 1 การงอกของกล้วยไม้รองเท้านารีในวัสดุปลูกกล้วยไม้ดินทั้ง 3 สี 

 

กล้วยไม้รองเท้านารี 
กล้วยไม้ดินใบหมาก 

สีม่วง สีเหลือง สีขาว 

เหลืองกาญจน์ 10-39 2-15 2-15 

เหลืองปราจีน 2-15 5-12 2-44 

เหลืองกระบี่ 2-6 2-11 2-4 

ฝาหอย 1-3 2-6 2-6 
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ภาพที ่1  กล้วยไม้ดินใบหมาก 1) สีม่วง 2) สีเหลือง 3) สีขาว 
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ภาพที ่2   กล้วยไม้รองเท้านารี 1) เหลืองกาญจน์ 2) เหลืองปราจีน 3) ฝาหอย 4) เหลืองกระบี่ 


