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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุดปี 2558  
------------------------ 

1.  ชุดโครงการวิจัย  :  ที่ 33.  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

 

2.  โครงการวิจัย  :  ที่ 86  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลอ่ืนๆที่มีศักยภาพ 
กิจกรรม   :  ที่ 1 ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ 
          1.2  การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียม 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :   
 

3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ที่ 1.2.1 การปรับปรุงพันธุ์ซิมบีเดียมลูกผสมสายพันธุ์ทนร้อนโดยวิธีผสมพันธุ์

       ส าหรับใช้เป็นไม้กระถาง 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Trial 1 .2 .1  Breeding program by hybridization in Heat Tolerant 
                       Cybidium for potted plant 

รหัสการทดลอง   :  01-29-54-04-01-02-01-54 

 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาคร  ยังผ่อง  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

          นางสาวชัญญนุช  สิงคมณี ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใ 

       นางไพรินทร์  วงค์กันทะ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

       นายสมคิด  รัตนบุรี  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

       นายอ านวย  อรรคลังรอง สถาบันวิจัยพืชสวน  

 

5.  บทคัดย่อ   :   

 การปรับปรุงพันธุ์ซิมบีเดียมลูกผสมสายพันธุ์ทนร้อนโดยวิธีผสมพันธุ์ส าหรับใช้เป็นไม้กระถาง  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกซิมบีเดียมลูกผสมสายพันธุ์ทนร้อนส าหรับใช้เป็นไม้กระถาง ด าเนินการ ต.ค. 2553 - ก.ย. 
2558 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (1300 เมตร จากระดับน  าทะเล) และศูนย์วิจัยและพัฒนา
เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (800 เมตร จากระดับน  าทะเล) ผลการด าเนินงานพบว่า สามารถคัดเลือกพันธุ์ได้ต้นพ่อแม่ที่
มีลักษณะดีจ านวน  15  สายพันธุ์ และด าเนินการผสมพันธุ์โดยผสมตัวเองเพ่ือสร้างความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และ
ผสมข้ามเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ซิมบีเดียมลูกผสมสายพันธุ์ทนร้อน ได้ต้นลูกผสมทั งหมด  2,839  สายต้น ซึ่งเป็นลูกผสม
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ตัวเองจ านวน  1,684  สายต้น และต้นลูกผสมข้ามจ านวน  946  สายต้น  ส าหรับการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ใน
โครงการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต 
ค าส าคัญ : ซิมบิเดียม, การผสมพันธุ์, ไม้กระถาง 

 

 

Abstract 

 Breeding program by hybridization in Heat Tolerant Cybidium for potted plant. Research 
on 2011-2015 at Chiang mai Royal Agriculture Research Center, Chiang mai, Thailand, aim to 
hybridization and selection in Cymbidium spp. for potted plant and 2,839  clones were survived 
and will use in breeding program in the future.  
Keywords : Cymbidium  spp, Hybridization, Potted plant 
 
6.  ค าน า                                 :   

ซิ ม บิ เ ดี ย ม  ( Cymbidium  spp.) ว ง ศ์  ( Family) Orchidaceae  ว ง ศ์ ย่ อ ย  ( Subfamily) 
Epidendroideae  เผ่า (Tribe)  Cbidieae Ptzer  เผ่าย่อย (Subtribe)  Cbidinae  มีจ านวนโครโมโซม 2n=40 
(Du Puy และ Cribb, 2007)  เป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม เป็นกล้วยไม้ที่มีใบเขียวชอุ่มตลอดปี ได้รับการตั งชื่อโดย 
Olof Swartz ในปี ค.ศ. 1799 มาจากภาษากรีกค าว่า คัมโบ (kumbos) หมายถึง โพรง (hole) ตามลักษณะฐาน
ของปาก (lip) หรือกลีบดอกล่าง  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ รากมีทั งระบบรากดินและรากกึ่งอากาศ ส่วน
ใหญ่หนาไม่ต่ ากว่า 5 มิลลิเมตร  มีล าต้นเทียม (sympodial) หรือมีล าลูกกล้วย (pseudobulb) ล าต้นสูงประมาณ 
60-90 ซม. ล าลูกกล้วยมีกาบหุ้มอยู่เจริญเติบโตโดยการแตกกอ  ใบแคบยาวตั งขึ น บางชนิดใบโค้งลง สีเขียว 
ปลายแหลมและมีแนวหรือร่องกลางใบ  กลีบดอกมีทั งสีขาว เขียว เหลืองปนเขียว สีครีม น  าตาล ชมพู ไปจนถึง
แดง ขาดแต่สีฟ้าและสีด าเท่านั นที่ไม่มีการค้นพบ เมื่อออกดอกแล้วจะบานอยู่ประมาณ 10 สัปดาห์กลีบเป็นมัน
คล้ายเคลือบด้วยขี ผึ ง ดอกออกจ านวนมาก กลีบดอกชั นนอกและกลีบดอกชั นในมีขนาดใกล้เคียงกัน ปาก ( lip) มี 
3 แฉก  ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 – 10 ซม. มักบานในฤดูหนาว 1 ช่อมีประมาณ 15 ดอกขึ นไป  ถิ่น
ก าเนิดเทือกเขาหิมาลัย ยูนานประเทศจีน ภาคเหนือของพม่า เวียดนาม มีการแบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ  สายพันธุ์แท้ 
และสายพันธุ์ลูกผสม โดยกลุ่มสายพันธุ์แท้ ตามการจ าแนกของ David Du Puy และ Phillip Cribb (1988) 
จ านวน 3 Sub-Genus ต่อมา David Du Puy และ Phillip Cribb (2007) ได้ยกเลิกการแบ่งสกุลย่อยดังกล่าว
ออก แล้วเสนอให้จัดแบ่งเหลือแต่ระดับหมู่ (Section) มี 11 หมู่ (Section) ดังนี  

1. Section Cyperorchis (Blume) P.F. Hunt ได้แก่ C. lowianum (Rchb.f.) Rchb.f. (ซิมบิเดียมปาก
นกแก้ว),  C. iridioides D. Don (ซิมบิเดียมอิริดิออยเดส),C. tracyanum L.Castle (ซิมบิเดียมอินทนนท์, เอ้ือง
ก าเบ้อ, เอ้ืองหงษ์ทอง), C. hookerianum Rchb.f. (ซิมบิเดียมฮุกเคอเรียนัม), C. sanderae (Rolfe) Du Puy & 
P.J. Cribb (ซิมบิเดียมแซนเดอเร่), C. insigne Rolfe (ซิมบิเดียมส าเภางาม), C. erythraeum Lindl. (ซิมบิ
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เดียมอิริเทรอุม),Cym. schroederi Rolfe,C. wilsonii (Rolfe ex Cook) Rolfe,C. mastersii Griffith ex Lindl. 
(ซิ มบิ เดี ยมส า เภ าอินทนนท์ ),Cym. parishii Rchb.f. ,C. roseum J.J. Sm. (ซิ มบิ เดี ยม โรเซ อุม ),Cym. 
eburneum Lindl. (ซิมบิเดียมอีเบอเนียม),Cym. banaense Gagnep.,C. elegans Lindl. ,Cym. cochleare 
Lindl. ,Cym. whiteae King & Pantl.,Cym. sigmoideum J.J.Smith, Cym. wenshanense Y.S. Wu & F.Y. 
Liu, Cym. wadae Yukawa (ซิมบิเดียมวาเด้) 

2. Section Parishiella (Schltr.) P.F. Hunt ได้แก่ Cym. tigrinum Parish ex Hook. (ซิมบิเดียมไทก
รินัม) 

3. Section Annamaea (Schltr.) P.F. Hunt ได้แก่ Cym. erythrostylum Rolfe (ซิมบิเดียมอิริโทรส
ไตลัม) 

4 . Section Himantophyllum Schltr. ได้ แ ก่  Cym. dayanum Rchb.f. (ก ะ เร ก ะ ร่ อ น แ ด ง , 
กะเรกะร่อนเขา) 

5. Section Bigibbarium Schltr.ได้แก่ Cym.  devonianum Paxton (กะเรกะร่อนใบพาย) 
6. Section Jensoa (Raf.) Schltr.ได้แก่ Cym. ensifolium (L.) Sw. (ซิมบิเดียมจุหลัน),Cym. kanran 

Makino, Cym. munronianum King & Pantl. (ซิมบิเดียมมุนโรเนียนั่ม), Cym. sinense (Jackson in Andr.) 
Willd. (กะเรกะร่อนนิล),Cyn. defoliatum Y.S. Wu & S.C. Chen, Cym. cyperifolium Wall. Ex Lindl. (ซิม
บิเดียมไซเปอริโฟเลียม),Cym. faberi Rolfe, Cym. goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. (ซิมบิเดียมโกริงกิไอ), Cym. 
tortisepalum Fukuyama, Cym. nanulum Y.S. Wu & S.C. Chen, Cym. omeiense Y.S. Wu & S.C. 
Chen, Cym. qiubeiense Y.S. Wu & S.C. Chen 

7. Section Pachyrhizanthe Schltr.ได้แก่  Cym. lancifolium Hook. (ซิมบิ เดียมแลนซิ โฟเลียม, 
ตุ๊กตาเร่ร่อน), Cym. macrorhizon Lindl. (ซิมบิเดียมมาโครไรซอน) 

8. Section Floribundum Seth & P.J. Cribb ได้แก่ Cym. floribundum Lindl. (ซิมบิ เดียมฟลอริ
บันดัม),Cym. sauvissimum Sander ex Cym. Curtis, Cym. chloranthum Lindl. (ซิมบิเดียมคลอแรนทัม),
Cym. elongatum J.J. Wood, Du Puy & P.S. Shim, Cym. hartinahianum J.B. Comber & Nasution  

9. Section AustroCbidium Schltr.ได้แก่ Cym. canaliculatum R. Brown (ซิมบิ เดียมคานาลิคัล
ลาตัม), Cym. madidum Lindl. (ซิมบิเดียมแมดดิดุม), Cym. suave R. Br. (ซิมบิเดียมซวาฟ) 

10. Section Cbidium ได้แก่  Cym. aloifolium (L.) Sw. (กะเรกะร่อน ), Cym. atropurpureum 
(Lindl.) Rolfe (ก ะ เรกะร่อน เอ โท ร เป อ เป อริ อั ม ),  Cym. bicolor Lindl. (กะ เรกะร่ อนสองสี ), Cym. 
finlaysonianum Lindl. (กะเรกะร่อนปากเป็ด), Cym. rectum Ridley (กะเรกะร่อนเรคตั ม) 

11. Section Borneense Du Puy & P.J. Cribb ได้แก่ Cym. borneense J.J. Wood, Cym. aliciae 
Quisumb (ซิมบิเดียมอะลิชิอี ) 
 ประเทศจีน เริ่มมีการปลูกซิมบิเดียมเมื่อ  2,500  ปี  จนเมื่อ ค.ศ.  1233  มีการจัดพิมพ์เอกสารการปลูก
เลี ยงซิมบิเดียม ท าให้ซิมบเดียมมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน และพบว่ามี  49  ชนิด ที่มี
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แหล่งก าเนิดในประเทศจีน แหล่งปลูก ได้แก่  จังหวัดฮกเกี ยนหรือฟูเจียน (LIU ZHONG-JIAN และคณะ, 2006) 
ส าหรับประเทศไทย พบว่า มูลนิธิโครงการหลวงเริ่มงานวิจัยกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมโดยน าเข้าจากต่างประเทศ 
ดังนี   ประเทศฝรั่งเศส (ปี 2515)   ประเทศไต้หวัน ( ปี 2538 และ 2545)  ประเทศนิวซีแลนด์ (ปี 2545) ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศจีน ประเทศเกาหลี  เป็นต้น ส าหรับประเทศไต้หวันพันธุ์ที่น าเข้าคือ พันธุ์ Lunata suntan 
และ Keny   ส่วนประเทศนิวซีแลนด์ พันธุ์ที่น าเข้าคือ พันธุ์ #377 (Music Box x Bancer ‘Ballerina’), #401 
(Bruenor ‘Purity’), #403 (One tree Hill ‘John’s Quest), #405 (King Arthus ‘Green Giant’)  ส าหรับ
ภาคเอกชนโดยนายกอบสุข  แก่นรัตนะ ซึ่งได้มีการปรับปรุงพันธุ์ซิมบิเดียมจนสามารถพัฒนพันธุ์ลูกผสมทนร้อน
หลายพันธุ์ ได้แก่ Cymbidium Pakkret Stardust (ซิมบิเดียมปากเกร็ดสตาร์ดัสท์) เป็นซิมบิเดียมลูกผสมทนร้อน
ระหว่าง Cymbidium Pixie Dust และ Cymbidium munronianum ได้ลูกผสมโทนเหลือง-ส้ม ช่อตั ง หอม 
และมีศักยภาพในการพัฒนาซิมบิเดียมทนร้อนรุ่นต่อไป  Cymbidium Nonthaburi (ซิมบิเดียมนนทบุรี) เป็นซิมบิ
เดียมลูกผสมทนร้อน ซึ่งเป็นลูกผสมของจุหลัน (Cymbidium ensifolium) กับ Cymbidium King Arthur ได้
ลูกผสมขนาดเล็กแต่มีดอกขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดต้น พื นกลีบสีขาวมีจุดประแดงกระจายโดยเฉพาะที่กลีบ
ปาก  นอกจากนี ในปัจจุบันได้มีการน าซิมบิเดียมพันธุ์แท้จากเขตร้อนและมีดอกขนาดเล็ก  ใช้ ในปรับปรุงพันธุ์เพ่ือ
เพ่ิมความทนร้อนและสร้างความหลากหลาย และเพ่ือสนองความต้องการที่ เปลี่ยนแปลง อาทิ  Cym. 
canaliculatum Cym. chloranthum Cym. dayanum Cym. finlaysonianum Cym. aloifolium แ ล ะ 
Cym. atropurpureum ขณะเดียวกันได้มีการผสมพันธุ์ซิมบิเดียมทนร้อนจากสายต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นเข้า
ด้วยกันมากขึ น โดยมีซิมบิเดียมพันธุ์จุหลัน (Cym. ensifolium) เป็นหลักในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความทนร้อน
มากขึ น ในอนาคตจะมีซิมบิเดียมทนร้อนที่มีความหลากหลายทั งรูปทรง สีสัน ขนาด และคุณสมบัติอ่ืนๆ การ
ปรับปรุงสายพันธุ์ทนร้อนจะท าให้ได้ซิมบิเดียมลูกผสมเป็นกล้วยไม้ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากที่สุด
สกุลหนึ่ง  ดังนั นจึงมีความเป็นไปได้ที่ทางกรมวิชาการเกษตรในการปรับปรุงพันธุ์ซิมบิเดียมลูกผสมส าหรับเป็นไม้
กระถาง เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง  ส าหรับเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในอนาคต 

 
7.  วิธีด าเนินการ                         :  

อุปกรณ์ 

 1.  กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 

 2.  วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ผสมเกสร ได้แก่ คีมขนาดเล็ก กระดาษแก้ว เชือก ปากกา  

 3.  วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ ได้แก่  วัสดุวิทยาศาสตร์  สารเคมี  

ฮอร์โมนพืช (BAP, NAA)  น  าตาลทราย  น  ามะพร้าวอ่อน  ผงถ่าน  กล้วยหอม ผงวุ้น เครื่องวัด pH เป็นต้น 

 4.  วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยทางใบ  สารเคมีก าจัดแมลงและโรคพืช เป็นต้น 

วิธีการ 

1.  ส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมทั งสายพันธุ์แท้และลูกผสม 
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2.  สร้างประชากรส าหรับการคัดเลือกโดยการผสมข้ามระหว่างซิมบิเดียมที่ผ่านการคัดเลือกระหว่างปี 

2549-2553 ซึ่ งดอกมีคุณภาพดีแต่ ไม่ทนร้อน เช่น Cym. lowianum (ซิมบิ เดียมปากนกแก้ว )  Cym. 

tracyanum  (ซิมบิเดียมอินทนนท์)  ymC. insigne (ซิมบิเดียมส าเภางาม) และ Cym. mastersii (ซิมบิเดียม

ส าเภาอินทนนท์) กับพันธุ์ทนร้อน เช่น Cym. dayanum (กะเรกะร่อนแดง)  Cym. ensifolium (ซิมบิเดียมจุห

ลัน)  Cym. sinense (กะเรกะร่อนนิล)  Cym. lancifolium Hook. (ซิมบิเดียมแลนซิโฟเลียม , ตุ๊กตาเร่ร่อน)  

Cym. aloifolium (L.) Sw. (กะเรกะร่อน)  Cym. bicolor Lindl. (กะเรกะร่อนสองสี)  Cym. finlaysonianum. 

(กะเรกะร่อนปากเป็ด) 

3.  ปลูกคัดเลือกโดยวางแผนแบบ สืบประวัติ 

4.  เพาะเลี ยงฝักซิมบิเดียมในสภาพปลอดเชื อ ปลูกทดสอบลูกผสมและต้นที่คัดเลือกโดยการผสมตัวเอง 

5.  ผสมและปลูกคัดเลือกซ  าจนได้สายพันธุ์แท้ 

ดังแผนภูมิคือ 

 รวบรวมพันธุ์กล้วยไมส้กุลซิมบิเดยีมทั งพันธุ์แท้และลูกผสม จากแหล่งต่างๆ 
           

 ผสมพันธ์ุกล้วยไม้สกลุซิมบเิดียม ประกอบด้วย 2 วิธี 
 
                                                                                       

                                       1. ผสมตัวเอง                                                          2.  ผสมข้ามชนิด  
 
                                                                                                                                          

  

น าฝักอายุ 5-14 เดือน มาเพาะเมลด็ในสภาพปลอดเชื อ 10-12 เดือน 
 

น าต้นกล้าจากการเพาะเมล็ดมาปลูกและดูแลรักษา 
                     

คัดเลือกกล้วยไม้ลูกผสมที่มีลักษณะดีตามที่ต้องการ 

มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นทีไ่ด้รบัการปรับปรุงพันธุ์ ดังนี  
มีความทนร้อน ดอกใหญ่ สีสันสวยงาม  มีกลิ่นหอม ส าหรับเป็นไม้กระถาง  และไม้ตัดดอก  

 
ทดสอบพันธุก์ล้วยไมลู้กผสมที่มลีกัษณะดตีามที่ต้องการ 

6.  บันทึกข้อมูล ได้แก่ ลักษณะประจ าพันธุ์ และการเจริญเติบโตของพ่อแม่พันธุ์ และลูกผสม การระบาด

ของโรคและแมลง 

เวลาและสถานที่   

ระยะเวลา :  ตุลาคม 2553 – กันยายน 2558 

สถานที่ :  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ และโรงเรือน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
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   โรงเรือน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การคัดเลือกแบบสืบประวัติสายต้นกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ : 400 เมตร จากระดับน้ าทะเล และขุนวาง 1300 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล) 
 เป็นงานทดลองต่อเนื่องจากปี 2548-2551 โดย ฉัตรนภา และคณะ (2551) ในการทดลองการคัดเลือก
พันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียม และสกุลเอื องพร้าวเพ่ือการค้า  รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์จากแหล่งธรรมชาติ และ
พันธุ์การค้า จากในประเทศและต่างประเทศ รวบรวม ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มพันธุ์แท้ และกลุ่มสายพันธุ์ลูกผสม ดังนี  พันธุ์แท้ จ านวน  3 Sub-Genus 11 พันธุ์  145  ต้น ดังนี  
Sub-Genus Cyperorchis จ านวน  4  พันธุ์  ได้แก่ กะเรกะร่อนอินทนนท์ (Cybidium  tracyanum)  ส าเภา
งาม (C. insigne)  ส าเภาอินทนนท์ (C.  mastersii) และ กะเรกะร่อนปากนกแก้ว (C.  lowianum)  Sub-Genus 
Cbidium ได้  5  พันธุ์ ได้แก่  กะเรกะร่อนสองสี (C. bicolor)  กะเรกะร่อนอะโลโฟเลียม (C. aloifolium)   
กะเรกะร่อนแดง (C. dayanum)  เรคติคิวลัม (C.  rectum)  และ กะเรกะร่อนปากเป็ด (C. finlaysonianum)  
และ Sub-Genus Jensoa ได้  2  พันธุ์  ได้แก่   ตุ๊กตาร่อนเร่ (C. lancifolium)  และ  กะเรกะร่อนนิล (C. 
sinense) กลุ่มสายพันธุ์ลูกผสม ได้  35  สายพันธุ์  546  สายต้น ได้แก่ C. Golden elf   C. Lilliput   C.#683  
C. อิลิคลอ  C.miniature  C. ลูกผสมจากประเทศนิวซีแลนด์  C.ลูกผสมถิงชีพิงค์  C. ลูกผสม(บริษัท)  12  เบอร์ 
(#1, #2, #4, #5, #6, #9, #11, #12, #13, #14, #16, #17)  C. ลูกผสม(จากไต้หวัน)  C. ลูกผสม(จากตลาด จ.
เชียงใหม่) นอกจากนี ไม่สามารถจ าแนกได้อีก  22  สายต้น ที่มาจาก จ.เชียงใหม่  จ.นครศรีธรรมราช  จ.สุราษฎร์
ธานี  จ.กระบี่  จ.ศรีสะเกษ  ลาว (ฝั่ง จ.มุกดาหาร)  และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งยังไม่มีการออกดอก ต้องรอ
การออกดอกจึงจะจ าแนกได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 จัดท าข้อมูลประจ าพันธุ์ดีและคัดเลือก ได้พันธุ์ดี 15 สายพันธุ์ 
ๆ ละ 2-5 สายต้น ส าหรับใช้ในการผสมพันธุ์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (800 เมตร จากระดับน  าทะเล) 
 รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบีเดียม จากแหล่งต่างๆ และเพ่ิมปริมาณต้นพันธุ์ จ าแนกได้ 3  กลุ่ม 72  
สายพันธุ์  323  ต้น ดังนี   กลุ่มพันธุ์แท้  7  พันธุ์ 66  ต้น  กลุ่มสายพันธุ์ลูกผสม 37  สายพันธุ์  168  ต้น และไม่
สามารถจ าแนกได้  26  สายพันธุ์  66  ต้น  โดยมีแตกหน่อ 1-8 หน่อต่อกอ มีใบเฉลี่ย  48.52±26.97 ใบต่อกอ   
จน.หน่อ/กระถางเฉลี่ย 9.44±7.07 กว้างใบเฉลี่ย 2.32±0.49 ซม. ยาวใบเฉลี่ย 72.92±19.7 ซม.  และหนาใบ
เฉลี่ย 1.13±1.09  ซม. จัดท าข้อมูลประจ าพันธุ์ดี  คัดต้นพันธุ์ดีไว้ 14 สายพันธุ์ ๆ ละ  2-5  สายต้น ได้แก่ จูหลัน  
กะเรกะร่อนนิล  โกลเด้นเวนการ์ด  ดัสแมนโกล  คูซูด้าซายนิ่ง  ชิอิซานา  มะริด  พระพายหลวง พระตะบอง โกล
เด้นเอ็ลฟ์  ปีเตอร์โบโร่  แมนดิสันฟร้อง  ปากเกร็ดฮอร์ไลซอน และ ปากเกร็ดมัฟฟิ่น (ตารางที่ 1 - ตารางที่ 3)  
ตารางที่ 1  การรวบรวมพันธุ์และลักษณะการเจริญเติบโตของซิมบิเดียม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ ในปี 2554-2558 
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ท่ี พันธุ์/สายพันธุ์ จ านวน 
(ต้น) 

จน.ใบ/
หน่อ 

จน.หน่อ/
กระถาง 

กว้างใบ
(ซม.) 

ยาว.ใบ
(ซม.) 

หนาใบ
(มม.) 

กลุ่มพันธุ์แท้ 7  พันธุ์ 66  ต้น 
1. กะเรกะร่อนปากนกแก้ว (Cym. lowianum) 15 47.40 5.87 2.59 102.6 1.40 
2. กะเรกะร่อนสองสี (Cym. bicolor Lindl) 2 82.50 13.50 2.30 45.50 4.76 
3. ส าเภางาม (Cym. insigne)   19 40.67 5.20 2.59 99.72 1.68 
4. จูหลัน (Cym. ensifolium)   5 110.50 42.50 1.60 47.50 0.65 
5. กะเรกะร่อนนิล (Cym. sinense)   2 36.00 10.00 2.95 76.81 1.32 
6. มุนโรเนียนนัม (Cym. munronianum)  1 90.00 22.00 2.70 40.23 2.38 
7. กะเรกะร่อน (Cym. aloifolium) 22 10.5 4.5 2.73 29.18 3.39 
กลุ่มพันธุ์ลูกผสม  39  สายพันธุ์ 191  ต้น       

1 ลูกผสม กระถาง 6" สั น 55 57.67 19.00 1.65 52.30 0.66 
2 ลูกผสม กระถาง 5" ทรงสูง 50 46.33 12.33 1.75 61.37 0.85 
3 ลูกผสมดอกเหลืองอ่อน 2 21 4 2.90 82.15 1.63 
4 ดอกขาว T1 1 40 5 2.15 59.00 0.81 
5 ดอกเหลือง T1 1 31 4 2.60 67.00 1.15 
6 ดอกเขียว T1 1 45 7 2.10 79.10 0.85 
7 ลูกผสมดอกสีม่วง T1 1 70 10 2.25 100.7 1.86 
8 ลูกผสมโกลเด้นเอล 3 94.67 17.67 1.67 56.97 0.51 
9 ดอกสีเหลืองอมเขียว  7 41.71 6.57 2.24 59.02 0.81 

10 ดอกสีส้ม 7 41.57 9.57 1.94 62.67 1.04 
11 ดอกสีน  าตาล 5 58.2 13.4 2.31 62.73 0.86 
12 ลูกผสมดอยตุง 2 51.5 8 2.225 56.33 0.76 
13 ลูกผสม 2 31 6.5 1.825 37.25 0.56 
14 ออสเตรเลียนมิดไนท์ T1 1 27 5 3.40 101.3 2.13 
15 536 พระตะบอง 3 13.67 3.67 2.80 67.70 0.73 
16 KK1058 คูซูด้าชายน่ิง 4 24.25 5.00 2.43 92.68 0.67 
17 946 ดัสแมนโกล 3 17.00 3.00 2.40 80.13 0.72 
18 306 ปากเกร็ดฮอร์ราเคริ น 1 29 6 1.45 60.30 0.55 
19 737 โกลเด้นแวนการ์ด 6 29.80 5.60 2.03 88.03 0.83 
20 716 พระพายหลวง 3 18.5 4 1.75 75.65 0.61 
21 667 ปากเกร็ดมัฟฟิ่น 2 28 5 2.10 70.63 0.48 
22 123 แมนดิสันฟรอง 3 28.5 4 3.15 100.8 0.64 
23 575 ปากเกร็ดฮอร์ไลซอน 4 27.00 4.33 1.63 99.16 0.51 
24 Ma-Rid chawn 1 27 5 3.35 54.30 0.47 
25 625 1 46 8 2.70 83.60 5.83 
26 683 เอ็นสิคลอ 1 53 14 1.95 50.25 0.56 
27 609 1      
28 625 1 33 6 2.95 80.51 0.37 
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29 946 ดัสแมนโกล 1 47 7 1.75 75.28 0.61 
30 KK1030 1 56 9 1.80 80.66 0.49 
31 ลูกผสมดอกสีเขียวน  าตาล(#9) 2 73.50 9.50 2.73 100.2 0.74 
32 ลูกผสมดอกสีชมพู (445) 2 51.5 9 2.2 70.25 0.61 
33 ลูกผสมดอกสีชมพู (242) 2 53.00 8.50 2.30 50.65 0.76 
34 ลูกผสมดอกสีชมพูอ่อน (F55) 2 110.5 19 3.1 82.93 0.78 
35 ลูกผสมดอกสีเหลือง (D9) 2 93.00 15.00 2.18 103.8 0.86 
36 ลูกผสมดอกสีเขียวขาว (488) 2 50 9.5 2.525 65.52 0.9 
37 ลูกผสมดอกสีแดงเข้ม (526) 2 28 5 2.275 70.47 0.615 
38 ลูกผสมดอกสีชมพูเข้ม (F24) 2 117.00 19.00 2.18 87.92 0.64 
39 ลูกผสมดอกสีเขียว 1 55 9 2.25 110.4 0.62 
ไม่สามารถจ าแนกได้  26  สายพันธุ์ 66  ต้น จากภูเรือ จ.เลย/จ.อุตรดิตถ์/จ.เชียงใหม่/จ.สุราษธานี/จ.กระบี่ 
รวมทั งหมด 3 กลุ่ม 72  สายพันธุ์  323  ต้น 

 
ตารางที่ 2  ข้อมูลการออกดอกต้นพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ ในปี 2554-2558 

ล า
ดับ 

สายพันธุ ์
จน.ช่อ 

/กระถาง 
จน.ดอก 

/ช่อ  

กว้าง
ดอก 
(ซม.) 

ยาว
ดอก 
(ซม.) 

หนาใบ 
(ซม.) 

ยาวช่อดอก 
(ซม.) 

สีดอก 
ช่วงออกดอก 

(เดือน) 

1 จุหลันใต ้ 2-3 5-6 3.5-4 4 0.32 34 สีขาว พ.ค.-ส.ค. 
2 ดัทช์แมนโกลด ์ 2 18-20 6 6 0.52 26 เหลือง ส.ค.-มี.ค. 
3 จุหลันอินโด 1-2 8 3.5 3.5-4 0.44 20 สีขาว พ.ค.-ส.ค. 
4 กะเรกะร่อนนิล 3-4 17 2.5-4 4 0.47 35 สีน  าตาล ส.ค.-ธ.ค. 
5 กะเรกะร่อนแดง 3 10-18 4 4-5 0.47 15.20 สีขาว ส.ค.-ก.ย. 
6 โกลเด้นเวนการด์ 2 6 9-10 8 0.63 35 เหลือง ก.ค.-ธ.ค. 
7 ชิอิซาน่า 2-3 14 6-9 6.5 0.49 32 แดง พ.ย.-ม.ค. 
8 มะริด 2-3 25 6 4-5 0.90 31 ขาว พ.ค.-ก.ค. 
9 โกลเด้นเอ็ลฟ ์   2-3 16 6.2 8 0.41 35 เหลือง ก.ค.-ธ.ค. 
10 แมนดิสันฟร้อง 2 25 2.83 6.5 0.56 40 น  าตาล ส.ค.-มี.ค. 

ตารางที่ 3  ลักษณะต้นพ่อแม่พันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมที่คัดเลือก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เพชรบูรณ์ ในปี 2554-2558 
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- ช่ือสามัญ แมนดสิันฟร้อง 
- ช่ือวิทยาศาสตร ์Cymbidium Mandison Frong. 
- สีกลีบดอก กลีบดอกสีชมพูอมน  าตาลมีลายเส้นยาวคาด  
- จ านวนดอก 20-30 ดอก/ช่อดอกโค้ง  
- ขนาดดอกกว้าง 4.5  ซม. ยาว 5.5  ซม. 
- สีกลีบปาก สีชมพูอ่อน ฐานกลีบสีชมพูเข้ม เส้าเกสรสีชมพู 
- ความยาวช่อดอก 60-80 ซม. 
- จ านวนช่อดอก 1-2 ช่อ/กอ  ช่วงออกดอก  พ.ค.- ก.ย.                     
- ข้อดีเด่น มีความแข็งแรง  มีกลิ่นหอม 

 

- ช่ือสามัญ กะเรกะร่อนสองส ี
- ช่ือวิทยาศาสตร ์ C. bicolor Lindl. 
- สีกลีบดอก สีน  าตาลแดงขอบขาว 
- จ านวนดอก 10-25 ดอก/ช่อ  
- ขนาดดอกกว้าง 2.5  ซม. ยาว 4.5 ซม. 
- สีกลีบปาก สเีหลืองขบแดง เส้าเกสรสแีดง                                                
- ความยาวช่อดอก 10-60 ซม.ช่อดอกตั งตรง 
- จ านวนช่อดอก  2-3 ช่อ /กอ   ช่วงออกดอก  ก.ค.-ธ.ค.       
- ข้อดีเด่น มีความแข็งแรงทนร้อนได้ด ี

 

- ช่ือสามัญ โกลเด้นเอล็ฟ์ 
- ช่ือวิทยาศาสตร ์Cymbidium Golden Elf. 
- สีกลีบดอก สเีหลือง 
- จ านวนดอก 15-25 ดอก/ช่อ  
- ขนาดดอกกว้าง 3.5  ซม. ยาว 5 ซม. 
- สีกลีบปาก สเีหลือง เสา้เกสรสเีหลือง                                                
- ความยาวช่อดอก 60-80 ซม.ช่อดอกตั งตรง 
- จ านวนช่อดอก  2-3 ช่อ /กอ  ช่วงออกดอก  ก.ค.-ธ.ค.       
- ข้อดีเด่น มีความแข็งแรงทนร้อนได้ด ี

 

การผสมพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม เพื่อใช้เป็นไม้กระถาง 
การผสมตัวเองเพ่ือสร้างความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ 
 ปี 2554 ผสมกะเรกะร่อนเขาหรือกะเรกะร่อนแดง (Cym. dayanum) จูหลัน (Cym. ensifolium)  และ ซิมบิ
เดียมพันธุ์มุนโรเนียนั่ม  (Cym. munronianum) เก็บเกี่ยวฝักทั งหมด  31  ฝักน าไปเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อ 
ปัจจุบันอยู่ในระยะโปรโตคอร์ม อายุประมาณ 15 เดือน (เนื อเยื่อของซิมบิเดียมพันธุ์กะเรกะร่อนเขาหรือ
กะเรกะร่อนแดง) ส่วนเนื อเยื่อของซิมบิเดียมพันธุ์จูหลัน และซิมบิเดียมพันธุ์มุนโรเนียนั่ม ไม่มีการพัฒนา 
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 ปี 2555 ผสมกะเรกะร่อน (Cym. aloifolium) กะเรกะร่อนเขาหรือกะเรกะร่อนแดง (Cym.  dayanum)  
พันธุ์มุนโรเนียนั่ม  (Cym. munronianum) กะเรกะร่อนอินทนนท์ (Cym. tracynum)  และ พันธุ์แมดดิดุม 
(Cym. Madidum) ได้ฝักทั งหมด 64  ฝัก  ฝักลูกผสมที่มีอายุ  9-14 เดือน ฝักมีขนาดกว้าง  0.9-2  ซม.  ยาว  3-
9  ซม. ได้น าไปเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อ 
 ปี 2556 ผสมติด 3  คู่ผสม ได้แก่ ซิมบิเดียมพันธุ์แมดดินุ่ม  (Cym. madidum) กะเรกะร่อนเขา (C. 
dayanum) และ ซิมบิเดียมลูกผสม (จูหลัน x ปากเป็ด) คือ “Faridah Hahim” ฝักมีการพัฒนาทั งหมด  86  ฝกั 
ปัจจุบันฝักลูกผสมมีอายุ 6-12 เดือน ฝักมีขนาดกว้าง  1.4-2.2  ซม.  ยาว  4.9-5.5  ซม. น าไปเพาะเมล็ดในสภาพ
ปลอดเชื อ 
 ปี 2557  ผสมติด 5  คู่ผสม ได้แก่ กะเรกะร่อนเขา (C. dayanum)  กะเรกะร่อนนิล (Cym. sinensis)  
ส าเภาอินทนนท์ (Cym. mastersii)  กะเรกะร่อนสองสี (Cym.  bicolor) และ กะเรกะร่อน (Cym.  alofolium) 
ฝักมีการพัฒนาทั งหมด  113  ฝัก ได้ส่งฝักลูกผสมมีอายุ 10-14  เดือน ไปเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อ 
 ปี 2558  ผสมติดได้  7 เบอร์ ได้แก่ กะเรกะร่อนเขา1  (C. dayanum)  กะเรกะร่อนเขา2  (Cym. 
dayanum)  ส าเภาอินทนนท์2 (Cym. mastersii)  ส าเภาอินทนนท์3 (Cym. mastersii)  ส าเภาอินทนนท์4 
(Cym. mastersii)  ส าเภางาม(ลาว) (Cym.  insigne.) และ ลูกผสมของ (Cym. mastersii) x กะเรกะร่อน
ปากนกแก้ว (Cym.  lawainnum) ฝักมีการพัฒนาทั งหมด  13  ฝัก ปัจจุบันฝักลูกผสมมีอายุ 10-14  เดือน  

การผสมข้ามเพ่ือสร้างประชาการส าหรับคัดเลือกพันธุ์ทนร้อน  

 ปี 2554 ผสมติดได้  2  คู่ผสม เก็บเกี่ยวฝักทั งหมด  4  ฝัก ได้แก่ กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum) x 
Golden elf และ ลูกผสม GI (Golden elf  x กะเรกะร่อนอินทนนท์)  x  กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum) 
และได้เก็บไปเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อ 
 ปี 2555 ผสมติดได้ 12  คู่ผสม ฝักพัฒนาทั งหมด  41  ฝัก เมื่อฝักลูกผสมมีอายุ 8-14 เดือน ฝักมีขนาด
กว้าง  1.2-3  ซม.  ยาว  5-11  ซม. ได้แก่ (Golden elf  x กะเรกะร่อนอินทนนท์)  x  กะเรกะร่อนเขา (Cym. 
dayanum), Pakkret Adventre x จูหลัน, จูหลัน x มุนโรเนียนั่ม, มุนโรเนียนั่ม x จูหลัน, จูหลัน x Gloden 
Vanguard, จูหลัน x Pakkret Mulfin, กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum) x Lillyput, กะเรกะร่อนเขา (Cym. 
dayanum) x Ensichlor, กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum) x (Golden elf  x กะเรกะร่อนอินทนนท์ ), 
Ensichlor x  กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum), กะเรกะร่อนนิล x Pakkret Mulfin และ กะเรกะร่อนสองสี x 
กะเรกะร่อนปากนกแก้ว ได้เก็บไปเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อ 
 ปี 2556  ผสมติดได้  5  คู่ผสม ฝักพัฒนาทั งหมด  19  ฝัก ปัจจุบันฝักลูกผสมมีอายุ 8-11 เดือน ฝักมี
ขนาดกว้าง  1.7-2 ซม.  ยาว  5-11  ซม. ได้แก่ กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum) x Ensichlor, Ensichlor x  
กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum), Lillyput x กะเรกะร่อนอินทนนท์, Faridah hahim x จูหลัน และ Faridah 
hahim x Cym. muronianum 
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ปี 2557  ผสมติดได้  3  คู่ผสม ฝักพัฒนาทั งหมด  14  ฝัก ปัจจุบันฝักลูกผสมมีอายุ 10-14 เดือน ได้แก่ 
จูหลัน  (Cymbidium ensifolium) x กะเรกะร่อนเขา(Cymbidium dayanum), กะเรกะร่อนเขา x Cym. 
Ensichlor  และ กะเรกะร่อนเขา x มารีน 
 ปี 2558  ผสมติดได้  5  คู่ผสม ฝักพัฒนาทั งหมด  13  ฝัก ปัจจุบันฝักลูกผสมมีอายุ 4-7 เดือน ได้แก่  
ส าเภาอินทนนท์ (Cym. mastersii) x (ส าเภางาม (Cym. insigne) x กะเรกะร่อนปากนกแก้ว (Cym. 
lowianum)), ส าเภาอินทนนท์ (Cym. mastersii) x ส าเภางาม (Cym. insigne), กะเรกะร่อนอินทนนท์ (Cym. 
tracyanum) x พร้าว2, พร้าว2 x กะเรกะร่อนอินทนนท์ (Cymbidium tracyanum) และ กะเรกะร่อน
ปากนกแก้ว (Cym. lowianum)) x ส าเภาอินทนนท์ (Cym. Mastersii) 
 

การเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมในสภาพปลอดเชื้อ 
 อายุฝัก และสูตรอาหารส าหรับเพาะเลี ยงในสภาพปลอดเชื อคือ  ฝักที่อายุ  8-11  เดือน หลังจากผสม
พันธุ์ (ขึ นกับพันธุ์และความสมบูรณ์ของฝัก)  
 สูตรอาหารส าหรับเพาะเลี ยงฝักในสภาพปลอดเชื อคือ อาหารสูตรดัดแปลง VW (Vacine and Went, 
1949) ที่เติมน  ามะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรต่อลิตร  น  าตาล  20 กรัมต่อลิตร pH 5.2 (MVW1)  ผงวุ้น 8 กรัมต่อ
ลิตร โดยเพาะเลี ยงในที่มืด เป็นเวลา 24 สัปดาห์ เมล็ดงอกเป็นจุดสีขาว เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน  สีเขียวเข้มขึ น 
และเริ่มแทงยอด (ระยะเวลาจากจุดสีเขียวอ่อน-สีเขียวเข้มขึ นที่สังเกตประมาณ 1 สัปดาห์) (ภาพที่ 1-1, ภาพที่ 1-
5 และ ภาพที่ 1-6)  แต่บางลูกผสมพบว่า เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาวแล้วได้เปลี่ยนเป็นสีน  าตาลและไม่พัฒนา (ภาพ
ที่ 1-3 และ 1-4) จึงท าการย้ายเลี ยงในอาหารสูตรเดิม พบว่า หลังจากนั นอีก 16  สัปดาห์ เริ่มมีการพัฒนาเป็นต้น
อ่อนที่มีใบและตุ่มราก (ภาพที่ 1-2)  
 สูตรอาหารส าหรับเพาะเลี ยงต้นกล้าในสภาพปลอดเชื อคือ อาหารสูตรดัดแปลง VW (Vacine and 
Went, 1949) ที่เติมน  ามะพร้าวอ่อน 150 มิลลิลิตรต่อลิตร  กล้วยหอมบด 100 กรัมต่อลิตร น  าตาล  10 กรัมต่อ
ลิตร และผงถ่าน  0.5  กรัมต่อลิตร pH 5.2 (MVW2)  ผงวุ้น 8 กรัมต่อลิตร โดยเพาะเลี ยงในที่มีแสง เป็นเวลา  8 
สัปดาห์ ผลการด าเนินงานคือ  

ปี 2554 ผสมพันธุ์ ได้   5  คู่ผสม เมื่อน ามาเพาะเลี ยง พบว่า มีการพัฒนาเพี ยง 3 คู่ผสม ได้แก่ 
กะเรกะร่อนเขาผสมตัวเอง, กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum) x (Golden elf x กะเรกะร่อนอินทนนท์)และ 
(Golden elf  x กะเรกะร่อนอินทนนท์)  x  กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum) เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาว จากนั น
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนแล้วค่อย ๆ เข้มขึ น และเริ่มแทงยอด (ระยะเวลาจากจุดสีเขียวอ่อน -สีเขียวเข้มขึ นที่สังเกต
ประมาณ 1 สัปดาห์) แต่บางลูกผสมพบว่า เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาวแล้วได้เปลี่ยนเป็นสีน  าตาล และหลังเพาะเลี ยง 
15 เดือน เมล็ดได้พัฒนาเป็นโปรโตคอร์มและต้นที่มีใบและราก (ตารางท่ี 4 และ 5) 

ปี 2555 ผสมพันธุ์ได้ 17  คู่ผสม พบว่า มีการพัฒนาเพียง 12 คู่ผสม ได้แก่ กะเรกะร่อนอินทนนท์ผสม
ตัวเอง, กะเรกะร่อนเขาผสมตัวเอง, กะเรกะร่อนนิล, กะเรกะร่อน, (Golden elf  x กะเรกะร่อนอินทนนท์)  x  
กะเรกะร่อนเขา (Cym. dayanum), Cym. Pakkret Adventure x จูหลัน, จูหลัน x มุนโรเนียนั่ม, กะเรกะร่อน
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เขา x Cym. Lilliput, กะเรกะร่อนเขา x Cym. Ensichlor, Cym. Ensichlor x กะเรกะร่อนเขา, กะเรกะร่อนนิล 
x Pakkret Mulfin และ กะเรกะร่องสองสี x กะเรกะร่อนปากนกแก้ว  เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาว จากนั น
เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนแล้วค่อย ๆ เข้มขึ น และเริ่มแทงยอด (ระยะเวลาจากจุดสีเขียวอ่อน -สีเขียวเข้มขึ นที่สังเกต
ประมาณ 1 สัปดาห์) แต่บางลูกผสมพบว่า เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาวแล้วได้เปลี่ยนเป็นสีน  าตาล และหลังเพาะเลี ยง 
15 เดือน เมล็ดได้พัฒนาเป็นโปรโตคอร์มและต้นที่มีใบและราก และย้ายเลี ยงในโรงเรือน (ตารางท่ี 4 และ 5) 

ปี 2556 ผสมพันธุ์ได้  8  คู่ผสม พบว่า มีการพัฒนาเพียง 7 คู่ผสม ได้แก่ กะเรกะร่อนเขาผสมตัวเอง, 
แมดดินุ่ ม  (Cymbidium madidum)ผสมตั วเอง , Faridah Hahimผสมตั วเอง , กะเรกะร่อน เขา  x Cym. 
Ensichlor, Cym. Ensichlor x กะเรกะร่อนเขา, Cym. Lilliput x กะเรกะร่อนอินทนนท์ และ Faridah Hahim 
x Muronianum เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาว จากนั นเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนแล้วค่อย ๆ เข้มขึ น และเริ่มแทงยอด 
(ระยะเวลาจากจุดสีเขียวอ่อน-สีเขียวเข้มขึ นที่สังเกตประมาณ 1 สัปดาห์) แต่บางลูกผสมพบว่า เมล็ดได้งอกเป็นจุด
สีขาวแล้วได้เปลี่ยนเป็นสีน  าตาล และหลังเพาะเลี ยง 15 เดือน เมล็ดได้พัฒนาเป็นโปรโตคอร์ม (ตารางท่ี 4 และ 5)  
 จากการเพาะเลี ยงเมล็ดลูกผสม ในสภาพปลอดเชื อ พบว่า มีการพัฒนาดังนี  

1. ผสมตัวเองได้  5  พันธุ์ พบว่า กะเรกะร่อนเขา ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวดจ านวน 476 ขวด (ขวด
ละ 10 ต้น)  ได้ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน จ านวน 3 กระถาง (กระถางละ 5-6 ต้น), กะเรกะร่อนอินทนนท์ ได้
ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด จ านวน 44 ขวด ได้ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน จ านวน 439  กระถาง , แมดดินุ่ม 
ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวดจ านวน 29 ขวด , ซิมบิเดียมลาว/ลาวมุกดาหาร ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด 
จ านวน 488 ขวด ได้ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน จ านวน 110 กระถาง , กะเรกะร่อน กระถาง 20 ได้ต้นในสภาพ
ปลอดเชื อในขวด จ านวน 4 ขวด ได้ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน จ านวน 73 กระถาง  (ตารางที่ 5) 

2.  ผสมข้ามได้  9  คู่ผสมคือ กะเรกะร่อนเขา  x Golden elf ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด จ านวน 5 
ขวด (ขวดละ 10 ต้น)  ได้ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน จ านวน 1 กระถาง (กระถางละ 5-6 ต้น), ซิมบิเดียมลูก
ผสม GI (Golden elfxอินทนนท์) x กะเรกะร่อนเขา ได้ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน จ านวน 12 กระถาง,  
Pakkret Adventure 2 x จุหลัน 2 ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด จ านวน 36 ขวด  ได้ต้นรอดตายในสภาพ
โรงเรือน จ านวน 9 กระถาง (กระถางละ 5-6 ต้น), กะเรกะร่อนเขา x Cym. Lilliput  ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อใน
ขวด จ านวน 21 ขวด, กะเรกะร่อนเขา x Cym. Ensichlor ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด จ านวน 12 ขวด, 
กะเรกะร่อนนิล 1 x Pakkret Mulfin ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด จ านวน 6 ขวด, กะเรกะร่อนสองสี x 
กะเรกะร่อนปากนกแก้ว ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด จ านวน 71 ขวด  ได้ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน 
จ านวน 7 กระถาง, Cym. Lilliput x กะเรกะร่อนอินทนนท์ ได้ต้นในสภาพปลอดเชื อในขวด จ านวน 34 ขวด ได้
ต้นรอดตายในสภาพโรงเรือน จ านวน 4 กระถาง และFaridah Hahim2 x Muronianum1 รองอกในสภาพปลอด
เชื อในขวด จ านวน 17 ขวด  
ตารางท่ี 4 จ านวนฝักซิมบิเดียมที่ผสมพันธุ์ปี 2554-2558 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง +แม่เหียะ) 

พันธุ์ 2554 2555 2556 2557 2558 
1.ผสมตัวเอง      

กะเรกะร่อนอินทนนท์ (Cymbidium tracyanum)   6+0    
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กะเรกะร่อนเขา(Cymbidium dayanum)  20+0 34+0 70+0 70+0 10+34 

จูหลัน (Cymbidium ensifolium) 5+4     

กะเรกะร่อนนิล (Cymbidium sinensis)  30+0  17+0  
มุนโรเนียนั่ม  (Cymbidium munronianum) 0+2 0+3    
กะเรกะร่อน (Cymbidium  aloifolium)  0+1    
แมดดินุ่ม (Cymbidium madidum)   0+14   

Faridah Hahim (จูหลัน x ปากเป็ด)   0+2   

ส าเภาอินทนนท์ (Cymbidium mastersii)    2+0 3+9+2 

กะเรกะร่อนสองสี (Cymbidium  bicolor)    28+0  

กะเรกะร่อน (Cymbidium alofolium)    12+0  

ส าเภางาม (Cymbidium insigne)-ลาว     3+0 

Cym. Insigne x Cym. lowianum *เป็นต้นลูกผสม    3+0 3+0 

รวมผสมตัวเอง (ฝัก)   31 64 86 129 64 

2.ผสมข้าม       

กะเรกะร่อนเขา x Golden elf 3+0     

(Golden elf  x กะเรกะร่อนอินทนนท์) x กะเรกะร่อนเขา 1+0 4+0    

Cym. Pakkret Adventure x จูหลัน  0+1    
จูหลัน x มุนโรเนียนั่ม    0+2    

มุนโรเนียนั่ม x จูหลัน   0+3    

จูหลัน x Gloden Vanguard   3+0    
จูหลัน x Pakkret Mulfin  7+0    

จูหลัน x กะเรกะร่อนเขา    2+0  

กะเรกะร่อนเขา x Cym. Lilliput  4+0    

กะเรกะร่อนเขา x Cym. Ensichlor    5+0 2+0 6+0  

กะเรกะร่อนเขา x มารีน      6+0  

กะเรกะร่อนเขา x (Golden elf  x กะเรกะร่อนอินทนนท์)    2+0    

Cym. Ensichlor  x กะเรกะร่อนเขา   4+0 3+0   

กะเรกะร่อนนิล x Pakkret Mulfin  4+0    

Cym. Lilliput x กะเรกะร่อนอินทนนนท์   4+0   

Faridah Hahim x จูหลัน   0+3   

Faridah Hahim x Muronianum     0+7   

กะเรกะร่องสองสี x กะเรกะร่อนปากนกแก้ว  2+0    

ซิมลูกผสมสีเหลือง x  กะเรกะร่อนอินทนนนท์    2+0  

Cym. mastersii x (Cym. insigne x Cym. lowianum))     2+0 

Cym. mastersii x Cym. insigne     3+0 

Cym. tracyanum) x พร้าว2     1+0 

พร้าว2 x กะเรกะร่อนอินทนนท์ Cym.tracyanum     3+0 

Cym. lowianumx Cym. mastersii     4+0 

รวมผสมข้าม (ฝัก) 4 41 19 5 13 
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ตารางที่ 5 การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อของซิมบิเดียมที่ได้จากผสมตัวเองปี 2554 -2556 ณ ศูนย์วิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

ต้นแม่ ฝัก การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 

จูหลัน กระถางที่ 1 

ผสม 25 ก.ค. 54 
เก็บฝัก 23-24 ส.ค. 55 

อาย ุ1 ปี 1 เดือน จ านวน 4 ฝัก
เพาะ 24 ส.ค. 55 

เมล็ดงอกเป็นจุดสีขาวเล็กน้อย 2 ขวด จาก 52 ขวด  
 

หลังเพาะเลี ยงเนื อเยื่อได้ 11 เดือน พบวา่ เนื อเยื่อเกิดจุดสีขาว
เล็กน้อย และ 15 เดือนหลังเพาะ พบว่า ไม่มีการพัฒนาในที่สุด 

จุหลันใต้ ผสม 4 ต.ค.54 เก็บ 20 ส.ค. 55 

อาย ุ9 เดือน จ านวน 5 ฝัก 

เพาะ 29 ส.ค 55 

เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาวประปรายบน
อาหาร เพาะเลี ยง 50 ขวด เกิดจุดสีขาว 34 
ขวด 
 
 

อายุหลังจากเพาะเลี ยงเนื อเยื่อได้ 11 เดือน  
พบว่า เนื อเยื่อเกิดจุดสีขาวเล็กนอ้ย และ 15 
เดือนหลังเพาะ พบว่า ไม่มีการพัฒนาในที่สุด 

 

Munronianum กระถางที่ 1  
ผสม 2 ก.ค. 54  

เก็บฝัก 23-24 ส.ค. 55 

อาย ุ1 ปี 1 เดือน จ านวน 2 ฝัก
เพาะ 8 ต.ค. 55 

 เมล็ดงอกเป็นจุดสีขาว ได้เพาะเลี ยง 32 ขวด เกิดจุดสีขาว 26 ขวด 

อายุหลังจากเพาะเลี ยงเนื อเยื่อได้ 9 เดือน พบวา่ เนื อเยือ่เกิดจุดสีขาว
เล็กน้อยและ 15 เดือนหลังเพาะ พบวา่ ไม่มีการพัฒนาในที่สุด 

กะเรกะร่อนเขา 

ผสม 17 ส.ค.54 
เก็บฝัก 1 ก.ค.55 
อาย ุ1 ปี จ านวน 20 ฝัก 

เพาะ 23 ก.ค. 55 

เมล็ดได้งอกเป็นจุดสีขาวบนก้อนสีน  าตาลประปรายบนอาหาร ได้ 100 
ขวด พบว่าขวดที่เกิดจุดสีขาว จ านวน 5 ขวด (เม.ย.56) 
 

 

หลังจากเพาะเลี ยง 12 เดือน   
พบว่า จากจุดสีขาวบนก้อนสีน  าตาล เปน็โปร
โตรคอร์มสีเขียว 4 ขวด (ก.ค.56) 
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ย้ายลงอาหารขาว หลังจากเพาะเลี ยง 15 
ดือน  พบ โปรโตรคอร์มสีเขียว 36 ขวด 

(ต.ค.56) 
ย้ายลงอาหารด า เกิดต้น 28 ขวด (ก.พ.57) 
 
 

ย้ายลงวัสดุปลกู (ก.ย.57) 
รอดตาย 830 สายต้น (ก.ย.58) 
 

 

กะเรกะร่อนอินทนนท ์

ผสม ต.ค. 2554 

1 มี.ค.56:ย้ายลงอาหารขาว 140 
ขวด  
 

2-5 ส.ค. 56:ย้ายลงอาหารด า 254 ขวด  
11 ต.ค. 56:ต้นเจริญเติบโต 95 ขวด 
 
 
 

 

25 ก.พ.57:ย้ายปลูกในโรงเรือน 64 ขวด 
 
 
 
 
 

 

ก.ย.57-ย้ายปลูกลงกระถาง 
ก.ย.58-รอดตาย 100 สายต้น 

 
 

แมดดินุ่ม2 :ผสม 1 พ.ย.2555 

 25 ก.พ.57: เพาะ 

ก.ย.58: เมล็ดอยู่ในระหว่างงอกในสภาพ
ปลอดเชื อ 

 

แมดดินุ่ม3 :ผสม 18 ธ.ค.2555 

 25 ก.พ.57: เพาะ 

ก.ย.58: เมล็ดอยู่ในระหว่างงอกในสภาพ
ปลอดเชื อ 
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กะเรกะร่อน 

รหัส:ซิมบิเดียมลาว/ลาวมุกดาหาร 

-ย้ายลงอาหารขาว (29 ส.ค 56) 
12 ขวด และลงอาหารด า (5 มี.ค 
56)  32 ขวด(11 ต.ค. 2556) 
-ลงอาหารด า 66 ขวด (25 ก.พ. 
2557) 
 

 -ย้ายลงวัสดุปลูก  16 ขวด(17 ก.พ 57) 
-ลงกระถาง 4 นิ ว 89 กระถาง (30 มิ.ย. 
2557) 
-ต้นรอดตาย 89 กระถาง (16 ก.ย 57) 
-ต้นรอดตาย 26 สายต้น (ก.ย 58) 

 

รหัส:พร้าว2 

-ย้ายลงอาหารด า ครั งที่1 (28 ส.ค 
56) 36ขวด และครั งที่2 (30 ส.ค 
56) 27 ขวด รวม 63 ขวด (11 
ต.ค. 2556) 
 

-ย้ายลงวัสดุปลูก 16 ขวด(17 ก.พ 57) 
-อนุบาลลงกระถาง 4 นิ ว 88 กระถาง 
(30 มิ.ย. 2557) 
-ต้นรอดตาย 75 กระถาง (16 ก.ย 57) 
-ต้นรอดตาย 120 สายต้น(ก.ย 58) 

 
 

รหัส:กะเรกะร่อนกระถางที่20 

-เพาะในอาหารขาว 3 ขวด ยา้ยลง
อาหารด า 14 ขวด (25-26 มิ.ย. 
2557) 
-เพาะในอาหารด า 1 ขวด อาหาร
ขาว 3 ขวด รวม 4 ขวด  
 

รอออกปลูก 8 ขวด (12 ก.ย. 2557) 
- ย้ายลงวัสดุปลูก 3 ตะกร้า(ก.ย. 57) 
- ปลูก ในสภาพโรงเรือน  จ านวน 73 

กระถาง 360 ต้น (เม.ย.58) 

-ต้นรอดตาย 48 สายต้น(ก.ย 58) 

 
 

ตารางท่ี 6  การเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื อของซิมบิเดียมที่ได้จากผสมข้ามในปี 2554-2556  ณ ศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

แม่ พ่อ ผลด าเนินการ 

 
กะเรกะร่อนเขา 

 

 
Golden elf  

 
ผสม: 11 ส.ค.54 

เก็บฝัก: 1 ก.ค.55 
เพาะ: 12 ก.ค.55 

1 เม.ย.56: เมล็ดงอกเป็นจุด
สี ข าวบนก้ อนสี น  าตาล
ประปรายบนอาหาร เพาะ
ทั งหมด 37 ขวด พบว่า เกิด
จุดสีขาว 8 ขวด 

25 ก.ค.56: จุดสีขาวบน
ก้อนสีน  าตาลเปลี่ยนเป็น
โปรโตรคอร์มสี เขี ยว 6 
ขวด 

11 ต.ค.56: หลั งย้ ายลง
อาหารขาวเกิ ด โปรโต
คอร์มสีเขียว 7 ขวด 
 

27 ก.พ.57: เจริญเป็นต้น 6 
ขวด 
 
 

ก.ย.57: เจริญเป็นต้น 3 
ขวด 
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ป ลู ก ใน ส ภ า พ โร ง เรื อ น 
จ านวน  1 กระถาง 6 ต้น 

(ก.ย.57) 

-ต้นรอดตาย 6 สายต้น(ก.ย 
58) 

 
ซิมบิเดียมลูกผสม GI 

  (Golden elf x อินทนนท์) 
 

กะเรกะร่อนเขา 

กะเรกะร่อนเขา รหัสกระบี ่

 
ผสม: 24 ส.ค.54 

เก็บฝัก: 1 ก.ค.55 

เพาะ: 12 ก.ค.55 

1 เม.ย.56: เมล็ดงอกเป็นจุด
สี ข าวบนก้ อนสี น  าตาล
ประปรายบนอาหาร เพาะ 8 
ขวด พบว่า เกิดจุดสีขาว 8 
ขวด 

25 ก.ค.56: จุดสีขาวบนก้อน
สีน  าตาลเปลี่ยนเป็นโปรโตร
คอร์มสีเขียว 8 ขวด 

 

11 ต .ค .56 : ย้ ายต้ น ล ง
อาหารด า 12 ขวด 
 

27 ก.พ.57:  

ต้นมีการเจริญเติบโตใน
อาหารด า 12 ขวด 

 

ก.ย.57: ย้ายลงวัสดุปลูก 

ปลูกในสภาพโรงเรือน 
จ านวน 3+12 กระถาง 
24+62 ต้น(เม.ย.58) 

-ต้นรอดตาย 2+28 สายต้น(ก.ย 58) 
 

 
Pakkret Adventure 2 

จุหลัน 2 

 
ผสม: 2 พ.ค.55 

เก็บฝัก: 1 มี.ค.56 

เพาะ: 11 มี.ค.56 

จ านวน 1 ฝัก    

1 มี.ค.56:ย้ายลงอาหารขาว 
25 ก.ค.56:เมล็ดงอกเป็นจุด
สีเขียว อาย ุ4 เดือน 

 

11 ต.ค.56:พัฒนาเป็น
โปรโตคอร์ม อาย ุ7 
เดือน 
 
 

25ก.พ.57:เกิดต้น 43 ขวด 
 
 

  -มีใบได้ ย้ายจากอาหาร
ขาวลงในอาหารด า 47 
ขวด อาหารขาว 14 ขวด 
รวม 61 ขวด ( 25-26 มิ.ย. 
2557) 
 

-ย้ายลงอาหารด า 45 
ขวด อาหารขาว 11 ขวด 
รวม 56 ขวด รอออกปลูก 
2 ขวด (12 ก.ย. 2557 

-ต้นรอดตาย 852 สายต้น
(ก.ย 58) 
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จูหลัน 1 

 
มุนโรเนียนั่ม 1 

 
ผสม: 24 ก.ค.55 

เก็บฝัก: 10 ก.ย.56 

เพาะ: 10 ก.ย.56 

จ านวน 2 ฝัก    

25ก.พ.57:เกิดการเจริญ
เป็นก้อนสีขาว 8 ขวด 
 
 

 

-ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 6 ขวด (12 ก.ย. 
2557) 
 

 
กะเรกะร่อนเขา 

 
Cym. Lilliput 

ผสม: 27 ก.ค.55 

เก็บฝัก: 10 พ.ค.56 

เพาะ: 30 พ.ค.56 

จ านวน 4 ฝัก    

30 พ.ค 56:ย้ายลงอาหาร
ขาว 47 ขวด  
11 ต.ค. 2556:เกิดตุ่มสี
ขาว  

 

27 ก.พ.57:เกิดจุดสีขาว
งอก 46 ขวด 
 
 

-เพาะในอาหารขาว เป็น
จุดขาว 21 ขวด (25-26 

มิ.ย. 57) 
-เพาะในอาหารขาว 21 

ขวด (12 ก.ย. 57) 
 

 
กะเรกะร่อนเขา 

Cym. Ensichlor 

ผสม: 25 ก.ค.55 

เก็บฝัก: 10 พ.ค.56 

เพาะ: 30 พ.ค.56 

จ านวน 4 ฝัก    

30 พ.ค 56:ย้ายลงอาหาร
ขาว 58 ขวด  
11 ต.ค. 2556:เกิดตุ่มสี
ขาว  

-27 ก.พ.57:เกิดจุดสีขาว 4 ขวด 

-ในอาหารขาว 2 ขวด 
เกิดโปรโตรคอร์ม ( 
25-26 มิ.ย. 2557) 

-เพาะในอาหารขาว 1 

ขวด (12 ก.ย. 2557) 
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Cym. Ensichlor  
กะเรกะร่อนเขา 

ผสม: 26 ก.ค.55 

เก็บฝัก: 10 พ.ค.56 

เพาะ: 30 พ.ค.56 

จ านวน 4 ฝัก    

30 พ.ค 56:ย้ายลง
อาหารขาว 18 ขวด  
11 ต.ค. 2556:เกิดตุ่มสี

ขาว  
27 ก.พ.57:เกิดจุดสีขาว 
งอก 18 ขวด 
 

-เพาะในอาหารขาว 10 
ขวด เกิดโปรโตรคอร์มสี
เขียว (25-26 มิ.ย. 57) 
-เพาะในอาหารขาว 10 
ขวด (12 ก.ย. 2557) 

 
กะเรกะร่อนนิล1 

 
Pakkret Mulfin ผสม: 14 ส.ค.55 

เก็บฝัก: 5 ก.ย.56 

เพาะ: 6ก.ย.56 

จ านวน 7 ฝัก    

6 ก.ย 56:ย้ายลงอาหารขาว 79 ขวด  
11 ต.ค. 2556:เกิดตุ่มสีขาว  
27 ก.พ.57:เกิดจุดสีขาวงอก 25 ขวด 

 
-เพาะในอาหารขาว 7 ขวด (12 ก.ย. 2557) 
เจริญเติบโตเป็นต้นจ านวน 6 ขวด (เม.ย. 58) 

 
กะเรกะร่อนสองส ี

 
กะเรกะร่อนปากนกแกว้ ผสม: 12 มี.ค.55 

เก็บฝัก: 4 ก.ย.56 

เพาะ: 5ก.ย.56 

จ านวน 2 ฝัก    

5 ก.ย 56:ย้ายลงอาหารขาว 44 ขวด  
11 ต.ค. 2556:เกิดตุ่มสีขาว 

25 ก.พ.57:เกิดจุดสีขาว
งอก 28 ขวด 
 
 

 

-เพาะในอาหารขาว 33 ขวด ย้ายลงอาหารด า 62 
ขวด (25-26 มิ.ย. 57) 
-เพาะในอาหารขาว 33 ขวด ย้ายลงอาหารด า 62 
ขวด (25-26 มิ.ย. 2557) 

   -เพาะในอาหารด า 44 ขวด 
อาหารขาว 26 ขวด รวม 
70 ขวด (12 ก.ย. 2557) 
ปลูกในสภาพโรงเรือน 
จ านวน 7 กระถาง 90 ต้น
(เม.ย.58) 

-ต้นรอดตาย 58 สายต้น(ก.ย 58) 
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Cym. Lilliput กะเรกะร่อนอินทนนนท ์ ผสม: พ.ย.56 

เก็บฝัก: 4 ก.ย.56 

เพาะ: 5ก.ย.56 

จ านวน 4 ฝัก 

-25 ก.พ.57:เกิดจุดสี
ขาวงอก 23 ขวด 

-เพาะในอาหารขาว 
34 ขวด ยา้ยลง
อาหารด า 3 ขวด 
(25-26 มิ.ย. 2557) 
-เพาะในอาหารด า 3 
ขวด อาหารขาว  34 

ขวด รวม 37 ขวด 
(12 ก.ย. 2557) 
 

ปลูกในสภาพ
โรงเรือน จ านวน 4 กระถาง 27 ต้น (เม.ย.58) 

-ไม่พบต้นรอดตาย เพราะเน่าตายหมด(ก.ย 58) 

Faridah Hahim2-ช่อห้อย 

 

 
Muronianum1-ช่อตั ง 

ผสม: 26ก.ค.2556 

เก็บฝัก: 20ก.พ.57 

เพาะ: 25 ก.พ.57 

จ านวน 3 ฝัก    
 

-เพาะเลี ยงแล้ว แตย่ังรอการงอกในกลอ่ง  9 ขวด ( 
25-26 มิ.ย. 57) 
-เพาะเลี ยงแล้ว แต่ยังรอการงอกในกล่อง  9 ขวด 
(12 ก.ย. 2557) 

รองอกในกล่องห้อง
ปลอดเชื อ จ านวน 17 

ขวด (เม.ย.58) 

 

 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

9.1  ได้ส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จ.
เพชรบูรณ์ พบว่า รวบรวมได้  3  กลุ่ม  72  สายพันธุ์  323  สายต้น 

9.2  ได้จัดท าข้อมูลประจ าพันธุ์ดี  เพ่ือคัดต้นพันธุ์ดี ได้  15  สายพันธุ์ ๆ ละ  2-5  สายต้น ในปี 2554-
2558 ได้ด าเนินการผสมพันธุ์คือ ผสมตัวเอง (สร้างความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ) และผสมข้าม (เพ่ือปรับปรุงพันธุ์
ซิมบีเดียมลูกผสมสายพันธุ์ทนร้อน) ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ผสมทั งหมด  32  คู่ผสม ผสมติด  
ได้ฝักและน าเมล็ดมาเพาะในสภาพปลอดเชื อ สามารถงอกได้ต้นพร้อมปลูก เมื่อน ามาย้ายปลูกในสภาพโรงเรือน
พบว่า ได้ต้นลูกผสมที่มีการเจริญเติบโตดี จ านวน  2,839  สายต้น  ดังนี  จากการผสมข้าม  8  คู่ผสม  946  สาย
ต้น ได้แก่ Pakkret Adventure 2 x Cym. ensifolium 2, Cym. dayanum x ซิมบิเดียมลูกผสม GI (Golden 
elf x Cym. tracyanum), ซิ มบิ เดี ยมลู กผสม  GI (Golden elf x Cym. tracyanum) x Cym. dayanum,  
Lillyput  x  Cym. tracyanum, Ensichlor x  Cym. dayanum, Cym. bicolor x Cym. lowianum, Cym. 
lowianum x Lillyput และ Cym. aloifolium x ซิมบิ เดียมลูกผสม GI (Golden elf x Cym. tracyanum)  
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และ จากต้นที่ ได้จากการผสมตัวเอง จ านวน  5  เบอร์ 1,684  สายต้น ได้แก่  Cym. ensifolium, Cym. 
aloifolium, Cym. tracyanum, Cym. lowianum และ Cym. dayanum 
 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  

 ได้ต้นลูกผสมโดยวิธีผสมตัวเอง ผสมข้ามต้น และผสมข้ามชนิด ส าหรับการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 

ส าหรับเป็นไม้กะถางในโครงการปรับปรุงพันธุ์ 

  

11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  :  

 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
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