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6. บทคัดย่อ    
ด าเนินการศกึษาการใช ้ เม็ด MTEC เม็ดดนิเผา หินเกรด็ และสว่นผสมของวสัดเุหลา่นี ้ 1:1 โดย

ปรมิาตรเป็นวสัดปุลกูรองเทา้นารีเหลืองปราจีน เปรียบเทียบกบัการใชห้ินภเูขาไฟซึ่งเป็นวสัดนุ  าเขา้จาก
ตา่งประเทศ ระหวา่งการปลกูใหส้ารละลายปุ๋ ยสตูร 20-10-25 ความเขม้ขน้ 200 ppm ทางจานรองกระถาง 
ด าเนินการท่ีสถาบนัวิจยัพืชสวนและศนูยว์ิจยัพืชสวนเชียงราย ระหวา่งตลุาคม 2554-กนัยายน 2558 ผล
การศกึษา พบวา่ รองเทา้นารีเจรญิเตบิโตไดใ้นทกุวสัดปุลกู ตน้ทดลองเดมิท่ีออกดอกแลว้ไมมี่การสรา้งใบ
ใหมเ่พิ่มแตจ่ะแตกหนอ่ใหม ่ สว่นตน้ทดลองท่ียงัไมอ่อกดอกจะมีการเพิ่มจ านวนใบมากขึน้และจะแตกหน่อ
ใหมห่ลงัตน้เดมิออกดอก นอกจากนี ้ ตน้ทดลองเดมิท่ีใบเป็นโรคตายทัง้หมดมีการแตกหนอ่ใหม่และ
เจรญิเตบิโตตอ่ได ้

 
MTEC, Popper, Calcareous rock fragment and their 1:1 v/v mixture were used as growing 

media for lady slipper cv Luengprajin compared to pumice volcanic rock. Fertilizer solution at 
the concentration of 200 ppm was applied to the pot saucer. The study was carried out at 
Horticulture Research Institute and at Chiengrai Horticulture Research Centre during October 
2011-September 2015. The study indicated that lady slippers grew well in all growing media. In 
addition, flowering plants had no new leaves but produced new shoots instead. Therefore, any 
plants that already flowered would have more new shoots than the others no matter what the 
growing media was. On the contrary, any plants with ongoing vegetative shoot would have no or 
less new shoots. 

 



7. ค าน า                                  
 กลว้ยไมร้องเทา้นารีมีหลายชนิดและมีถ่ินก าเนิดในสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติท่ีแตกตา่งกนั การ
ปลกูเลีย้ง จ าเป็นตอ้งปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม รองเทา้นารีบางชนิดเจริญเติบโตบนฮิวมสั บางชนิด
พบเจริญเติบโตบนภูเขาหินปนู ดงันัน้ในการปลกูรองเทา้นารีในกระถาง จงึนิยมผสมวสัดอิุนทรีย ์เช่น ใบไม้
และเปลือกไมห้มกั หรือปุ๋ ยอินทรีย ์โดยมีหินเกล็ด หินภูเขาไฟ เพอรไ์ลท ์หรือกาบมะพรา้วสบัเป็นตวัดดูซบั
ความชืน้ เน่ืองจากหินภูเขาไฟและเพอรไ์ลทเ์ป็นวสัดนุ  าเขา้จากตา่งประเทศ และกาบมะพรา้วสบัและวสัดุ
อินทรียมี์การย่อยสลายท าใหว้สัดปุลกูมีอายกุารใชง้านสัน้ การหาวสัดปุลกูทดแทน โดยการน าเม็ดวสัดท่ีุมี
ความคงทนและผลิตจากสิ่งเหลือใชภ้ายในประเทศจะช่วยรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ลดการน าเขา้และยืดอายกุาร
ใชง้านของวสัดปุลกูได ้
 ในแตล่ะปีโรงไฟฟ้ามีเถา้แกลบปริมาณมากจากการใชชี้วะมวลเป็นเชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า ทีม
วิจยัของศนูยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดแุหง่ชาตไิดท้ดลองน าเถา้แกลบมาผา่นขัน้ตอนการขึน้รูปเป็นเม็ด
ขนาดตา่งๆ (เสน้ผา่นศนูยก์ลางไมเ่กิน 2 เซนตเิมตร) โดยใชน้  า้เป็นตวัเช่ือมประสาน แลว้น าไปเผาท่ี
อณุหภมูิสงูประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส วสัดเุพาะปลกูเอ็มเทค (MTEC) มีความหนาแนน่ประมาณ 
0.7-0.8 กิโลกรมั/ลิตร มีลกัษณะแข็งแตอุ่ม้น  า้ไดดี้ มีความสามารถในการอุม้น า้ 20-70% โดยน า้หนกั ไม่
ยบุตวัเม่ือใชง้านเป็นระยะเวลานาน (Anon. http://www.MTEC.or.th/ecocera) (ตารางภาคผนวกท่ี 1) 

วสัดดุินเผามวลเบาเป็นอีกนวตักรรมหนึ่งของวสัดปุลกูท่ีผลิตในประเทศไทย ผลิตจากแรด่นิเหนียว
โดยน ามาปน้เม็ดและเผาท่ีอณุหภมูิสงูประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส เน่ืองจากอณุหภมูิของการเผาท่ีสงูนี ้
ท  าใหเ้กิดโพรงอาการมากมายภายในเม็ดดนิเผาซึ่งสามารถดดูซบัความชืน้ไวไ้ดป้ระมาณ 30% และการ
เผายงัท าใหเ้ม็ดดนิเผาปลอดจากเชือ้โรค มีความคงทนมากกวา่การใชว้สัดปุลกูอินทรีย์ 

 
8. วิธีด าเนินการ    

การทดลองที ่3.3 ศกึษาวสัดปุลกู MTEC รว่มกบัการจดัการปุ๋ ยส าหรบักลว้ยไมร้องเทา้นารีเหลืองปราจีน 

ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง ตน้กลว้ยไมร้องเทา้นารี วสัดทุางการเกษตร  
แผนการทดลอง   
3.3.1 ศึกษาผลของวสัดปุลกูต่างๆตอ่การเจริญเติบโตของกลว้ยไมร้องเทา้นารีเหลืองปราจีน โดย
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 ซ  า้ กรรมวิธีคือ  
1. เม็ด MTEC  
2. เม็ดดนิเผา 
3. หินเกรด็ท าถนน 
4. เม็ด MTEC: เม็ดดนิเผา 1:1 โดยปรมิาตร 
5. เม็ด MTEC: หินเกรด็ท าถนน 1:1 โดยปรมิาตร 
6. เม็ดดนิเผา : หินเกรด็ท าถนน 1:1 โดยปรมิาตร  
7. หินภเูขาไฟ 



ทกุกรรมวิธีไดธ้าตอุาหารในรูปของสารละลายปุ๋ ยความเขม้ขน้ 200 ppm ทางจานรองกระถาง ปุ๋ ย
ท่ีใชคื้อสตูร 20-10-25 (สดัสว่น N:P2O5:K2O = 4:2:5)  
3.3.2 ศกึษาผลของวิธีการใหปุ้๋ ยและวสัดปุลกูตา่งๆตอ่การเจรญิเตบิโตของกลว้ยไมร้องเทา้นารี

เหลืองปราจีน วางแผนการทดลองแบบ Split plot  
Main plot คือ การใหปุ้๋ ย 3 แบบ 
1. ใหปุ้๋ ย 4:2:5 ความเขม้ขน้ 3000 ppm ทางใบ 
2. ใหปุ้๋ ย 4:2:5 ความเขม้ขน้ 300 ppm ทางจานรองกระถาง 
3. ใหปุ้๋ ยละลายชา้สตูร 13-13-13 อตัรา 3 กรมั/กระถาง ทกุ 3 เดือน หรือตามค าแนะน าของ

ผลิตภณัฑ ์
Sub-plot คือ วสัดปุลกู 3 ชนิด 
1. MTEC 
2. เม็ดดนิเผา 
3. หินเกรด็ 
 
เวลาและสถานที ่ ตลุาคม 2554-กนัยายน 2558 

 
9. ผลการทดลองและวิจารณ ์  
เน่ืองจากตน้ทดลอง 30-40% ในงานทดลองท่ี 3.3.1 เป็นโรคและมีการตายอย่างตอ่เน่ืองในทกุวสัดุ

ปลกู (ภาพภาคผนวกท่ี 1) แมว้า่จะมีการใชส้ารเคมีปอ้งกนัโรคก่อนปลกูและในระหว่างการทดลอง และมี
การเปล่ียนตน้ทดลองใหมแ่ทนตน้ท่ีเป็นโรค ส าหรบังานทดลองท่ี 3.3.2 ตน้ทดลองท่ีมีการใหปุ้๋ ยละลายชา้
สตูร 13-13-13 อตัรา 3 กรมั/กระถาง ทกุ 3 เดือนตายมากกวา่ 90% ในทกุวสัดปุลกู และตน้ทดลองตาย
มากกวา่ 50% ในวสัดปุลกูอีก 2 ชนิด ดงันัน้จงึขอน าเสนอขอ้มลูเฉพาะการศกึษาในงานทดลองท่ี 3.3.1 
โดยใชค้า่เฉล่ียจากตน้ทดลองท่ีเหลืออยู่หลงัการปลกู 2 ปีเป็นตน้ไปเพ่ือใหเ้ห็นแนวโนม้ของการเจรญิเตบิโต
ของตน้ทดลองบนวสัดปุลกูตา่งๆเทา่นัน้ 
 
ผลการศึกษาทีส่ถาบันวิจัยพชืสวน (ตุลาคม 2554-มิถุนายน 2558) 
การเจริญเตบิโตของต้นเดิม 

ตน้ทดลองท่ีไมเ่ป็นโรคมีการเจรญิเตบิโตเป็นปกติ มีการแตกใบใหมอ่ยา่งตอ่เน่ืองในทกุวสัดปุลกู 
อยา่งไรก็ตาม การปลกูโดยใชเ้ม็ด MTEC เม็ดดนิเผา หินเกร็ดเพียงอยา่งเดียว หรือ สว่นผสมของวสัดุ
เหลา่นี ้ 1:1 โดยปรมิาตร มีการเจรญิเติบโตของรองเทา้นารีตน้เดมิดีกวา่การปลกูท่ีใชว้สัดปุลกูหินภเูขาไฟ 
จะเห็นไดจ้ากจ านวนใบท่ีเพิ่มมากขึน้ของตน้ทดลอง (ตารางท่ี 1) ส าหรบัตน้ทดลองท่ีปลกูบนหินภเูขาไฟมี
การเจรญิเติบโตของรองเทา้นารีตน้เดมิต ่ากว่าหรือมีจ านวนใบท่ีเพิ่มนอ้ยกว่าการปลกูในวสัดอ่ืุนๆ ทัง้นีอ้าจ



เป็นเพราะตน้ทดลองท่ีปลกูบนหินภเูขาไฟมีการออกดอกมากกว่า (ตารางท่ี 2) ท าใหก้ารเจรญิเตบิโตทาง
ล าตน้หยดุหรือชา้ลง 
การแตกหน่อใหม่ 
 ต้นทดลองมีทั้งแตกหน่อและไม่แตกหน่อเหมือนกันในทุกวัสดุปลูก (ตารางท่ี 1) เม่ือสิน้สุด
การศกึษาพบว่า ตน้ทดลองท่ีปลกูในวสัดปุลกู MTEC มีการแตกหน่อใหม่ทกุตน้ (มีทัง้การแตกหนอ่จากตน้
เดิมท่ีใบเป็นโรคตายทัง้หมด หรือแตกหน่อจากตน้เดิมท่ีไม่เป็นโรค) แต่ตน้ทดลองในวสัดุปลูกอ่ืนๆมีการ
แตกหน่อเพียงรอ้ยละ 50 หรือนอ้ยกว่า อย่างไรก็ตาม ตน้ทดลองท่ีไม่มีการแตกหน่อใหม่ในระยะแรกของ
การศึกษาจะมีการแตกใบใหม่ของตน้เดิมมากกว่าตน้ท่ีมีการแตกหน่อ ส าหรบัการเจริญเติบโตของหน่อ
ใหม่นัน้เกิดขึน้ในกรณีท่ีใบของตน้เก่าตายหมดหรือตน้เก่าออกดอก อย่างไรก็ตามพบว่า หนอ่ใหม่มีใบใหม่
มากหรือนอ้ยขึน้อยูก่บัล าดบัก่อนหลงัของการแตกหน่อเน่ืองจากพฒันาการของตน้ทดลองแตกตา่งกนัจาก
ผลกระทบของการเกิดโรคในตน้ทดลอง ไมใ่ชผ่ลจากวามแตกตา่งของวสัดปุลกู 
 
ผลการศึกษาทีศู่นยว์ืจัยพชืสวนเชียงราย (พฤษภาคม 2556-มิถุนายน 2558) 
การเจริญเตบิโตของต้นเดิม 

ผลการทดลองเป็นในท านองเดียวกบัตน้ทดลองท่ีสถาบนัวิจยัพืชสวน ตน้ทดลองท่ีไม่เป็นโรคมีการ
เจริญเติบโตเป็นปกติ มีการแตกใบใหม่อย่างต่อเน่ืองในทุกวัสดุปลูก แต่ตน้ทดลองท่ีปลูกในเม็ด MTEC 
เม็ดดินเผา หรือหินเกร็ด มีการแตกใบใหม่เพิ่มนอ้ยกว่าตน้ทดลองท่ีปลูกในส่วนผสมของวสัดุเหล่านี ้1:1 
โดยปริมาตร และท่ีปลกูในหินภูเขาไฟ (ตารางท่ี 3) ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากตน้ทดลองท่ีปลกูในวสัดผุสม และ
ท่ีปลกูในหินภเูขาไฟมีการออกดอกนอ้ยกวา่ (ตารางท่ี 4) จงึมีการเจรญิเตบิโตทางล าตน้มากกวา่ 
การแตกหน่อใหม่ 

ตน้ทดลองมีทัง้แตกหน่อและไม่แตกหน่อเหมือนกันในทุกวสัดุปลูก (ตารางท่ี 3) เช่นเดียวกับตน้
ทดลองท่ีสถาบันวิจัยพืชสวน และตน้ทดลองท่ีมีการออกดอกจะมีการแตกหน่อใหม่เฉล่ียน้อยกว่าต้น
ทดลองท่ียงัไม่ออกดอกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหน่อใหม่ท่ีเกิดขึน้ก็มีอาการของโรคและมีการตาย ซึ่ง
อาจเน่าตายทัง้ตน้หรือเฉพาะสว่นใบ ซึ่งมีผลใหจ้  านวนใบเฉล่ียของหนอ่ใหมใ่นบางวสัดปุลกูเม่ือสิน้สดุการ
ทดลองมีนอ้ยลง  

 
ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ียการเพิ่มของใบ หนอ่ใหม่ และจ านวนใบของหน่อใหม ่((สถาบนัวิจยัพืชสวน)  

วสัดปุลกู 
จ านวนใบเพิ่มจากตน้เดมิ 
(คา่เฉล่ียตอ่ 1 ตน้เดมิ) 

จ านวนหน่อใหม ่ 
(คา่เฉล่ียจากตน้ทดลอง 

ท่ีรอดชีวิต) 

จ านวนใบเพิ่มจากหนอ่ใหม่ 
(คา่เฉล่ียตอ่ 1 หนอ่ใหม)่ 

เม.ย.57  ก.ย.57 ม.ิย. 58 เม.ย.57  ก.ย.57 ม.ิย. 58 เม.ย.57  ก.ย.57 มิ.ย. 58 
MTEC 3.92 5.00 6.00 0.67 0.33 1.67 0.33 4.08 4.70 
ดนิเผา 5.17 7.17 8.58 0.00 0.00 0.33 0.00 3.00 1.50 



หินเกรด็ 4.80 6.30 8.00 0.17 0.25 0.80 0.25 4.25 3.60 
MTEC+ดนิเผา 3.92 6.50 7.25 0.33 0.50 1.00 0.50 5.88 3.88 
MTEC+หิน
เกรด็ 

3.90 5.50 
7.33 

1.17 0.30 
1.25 

0.30 3.45 
4.25 

ดนิเผา+หิน
เกรด็ 

4.25 6.00 
6.67 

0.50 0.25 
0.50 

0.25 5.25 
2.50 

หินภเูขาไฟ 3.60 5.00 5.00 1.00 0.67 1.33 0.67 5.50 4.33 
 
 
ตารางท่ี 2 จ านวนตน้กลว้ยไมร้องเทา้นารีท่ีออกดอก (สถาบนัวิจยัพืชสวน) 

วสัดปุลกู 
จ านวนตน้ท่ีออกดอก 

เม.ย.56  ก.ย.57 
MTEC 0.33 0.70 
ดนิเผา 0.00 0.25 
หินเกรด็ 0.25 0.60 
MTEC+ดนิเผา 0.50 0.75 
MTEC+หินเกร็ด 0.30 0.83 
ดนิเผา+หินเกรด็ 0.25 0.38 
หินภเูขาไฟ 0.67 1.00 
 
ตารางท่ี 3 คา่เฉล่ียการเพิ่มของใบ หนอ่ใหม่ และจ านวนใบของหน่อใหม ่(ศนูยว์ิจยัพืชสวนเชียงราย) 

วสัดปุลกู 
จ านวนใบเพิ่มจากตน้เดมิ 
(คา่เฉล่ียตอ่ 1 ตน้เดมิ) 

จ านวนหน่อใหม ่ 
(คา่เฉล่ียจาก 6 ซ า้) 

จ านวนใบเพิ่มจากหนอ่ใหม่ 
(คา่เฉล่ียตอ่ 1 หนอ่ใหม)่ 

เม.ย.57  ก.ย.57 ม.ิย. 58 เม.ย.57  ก.ย.57 ม.ิย. 58 เม.ย.57  ก.ย.57 มิ.ย. 58 
MTEC 1.00 1.00 0.80 1.25 1.92 2.75 2.67 3.38 4.71 
ดนิเผา 1.00 1.17 2.13 1.33 1.50 1.83 2.75 4.00 4.64 
หินเกรด็ 1.80 2.40 2.60 0.60 1.80 2.20 4.33 3.22 4.36 
MTEC+ดนิเผา 2.50 3..80 4.75 0.75 1.08 1.83 3.33 4.00 3.78 
MTEC+หิน
เกรด็ 2.33 

3.00 3.60 0.67 1.17 1.67 2.00 4.14 4.10 

ดนิเผา+หิน
เกรด็ 1.50 

2.88 3.50 0.40 0.80 2.10 4.50 4.40 3.83 



หินภเูขาไฟ 2.33 3.00 4.00 0.25 0.75 1.42 4.50 4.40 5.00 
ตารางท่ี 4 จ านวนตน้กลว้ยไมร้องเทา้นารีท่ีออกดอก (ศนูยว์ิจยัพืชสวนเชียงราย) 

วสัดปุลกู 
จ านวนตน้ท่ีออกดอก 

เม.ย.56  ก.ย.57 
MTEC 0.83 1.50 
ดนิเผา 0.50 1.00 
หินเกรด็ 0.60 1.60 
MTEC+ดนิเผา 0.25 0.58 
MTEC+หินเกร็ด 0.33 1.17 
ดนิเผา+หินเกรด็ 0.30 1.00 
หินภเูขาไฟ 0.50 1.00 
 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  
วสัดปุลกูในการทดลองทกุชนิดใชป้ลกูรองเทา้นารีไดเ้หมือนกนั ตน้ทดลองจะแตกหน่อใหมห่ลงัการ

ออกดอกหรือใบของตน้เก่าเป็นโรคตายหมด 
 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์:  
วสัดปุลกูท่ีผลิตภายในประเทศ เชน่ เม็ด MTEC เม็ดดนิเผา หรือหินเกร็ด และสว่นผสมของวสัดุ

เหลา่นีส้ามารถใชป้ลกูรองเทา้นารีแทนการใชห้ินภเูขาไฟซึ่งตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศได ้
12. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   
13. เอกสารอ้างอิง 
  
Anon. http://www.MTEC.or.th/ecocera 
 
14. ภาคผนวก  

 
ตารางภาคผนวกท่ี 1 คณุสมบตัขิองเม็ด MTEC และเม็ดดนิเผา 
คณุสมบตัิ เม็ด MTEC เม็ดดนิเผา 
วถัดุิบ แกลบเผา <1,200o C แรด่นิเหนียวเผา 1,300o C 
pH 7-8.5 5-7 
EC ต ่า ต ่า 
การอุม้น า้ 20-70% โดยน า้หนกั  30% โดยน า้หนกั 
ความหนาแนน่ 700-800 กรมั/ลิตร 350-420 กรมั/ลิตร 

http://www.mtec.or.th/ecocera


 
 

 

ภาพภาคผนวก ลักษณะอาการตายของต้นทดลองบนวัสดุต่างๆ 


