
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2558 

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

ชุดโครงการวิจัย        วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

โครงการวิจัย        วิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลอื่นๆที่มีศักยภาพ 

กิจกรรมที่ 1        ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ 

กิจกรรมย่อยท่ี 1        การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส 

ชื่อการทดลอง          ทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส 

                  Varieties Trial of Spathoglottis sp. 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง     สุปัน  ไม้ดัดจันทร์1/ 

ผู้ร่วมงาน                สธุามาศ  ณ น่าน1/     อ านวย อรรถลังรอง2/ 

                            สุภาภรณ์  สาชาติ2/   

 

บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส   มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุล            

สแปโทกลอททิสที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน  ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระหว่างปี 2554- 2558  พันธุ์ที่ใช้

ทดสอบจ านวน 6 พันธุ์  ได้แก่  พันธุ์ลูกผสมที่คัดเลือกได้จากไม้ เมล็ดที่ปลูกเป็นการค้าคือ Spa-Se-48-27          

Spa-Se-49-31  Spa-Se-49-53  และ Spa-Se-49-83 พันธุ์ลู กผสมใหม่ที่ คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์  คือ        

Spa-Hy-06-14 และพันธุ์ม่วงทองผาภูมิ  ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกเป็นการค้า เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ศูนย์วิจัยพืช

สวนเชียงรายได้ท าการปลูกทดสอบโดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกจากลักษณะทางการเกษตร   ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ การระบาดของโรค และความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า พันธุ์ Spa-Se-48-27  Spa-Se-49-31    

Spa-Se-49-53   Spa-Se-49-83 และ Spa-Hy-06-14 มีความเหมาะสมส าหรับผลิตเป็นไม้กระถาง โดยแต่ละ

พันธุ์มีลักษณะดีเด่นแตกต่างกัน   

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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รหัสการทดลอง 01-29-54-04-01-04-01-54 
1/ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมอืง จ.เชียงราย 57000 
2/ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 

 

ค าน า 
 ประเทศไทยเป็นถิ่นก าเนิดของกล้วยไม้เมืองร้อนที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก พบกล้วยไม้พ้ืนเมืองมากถึง 
167 สกุล 1,140 ชนิด   จากจ านวนกล้วยไม้ที่พบกันแล้วทั่วโลกมากกว่า 796 สกุล ประมาณ 19,000 ชนิด      
(อบฉันท์, 2546)   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้กล้วยไม้เป็นหนึ่งใน   champion  product โดยปี 2557  
มีมูลค่าการส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้มูลค่า  2,714.79  ล้านบาท    (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2557)    ซึ่งส่วนมากเป็นกล้วยไม้สกุลหวาย  กล้วยไม้ชนิดอ่ืนๆ  ได้แก่  แวนด้า  ออนซิเดียม  และอะแรนเธอร่า     
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความต้องการของตลาดกล้วยไม้ในต่างประเทศ  ได้ เริ่มเปลี่ยนความนิยมจากกล้วยไม้ 
ตัดดอกมาเป็นกล้วยไม้ต้นและไม้กระถางมากข้ึน ประกอบด้วยภาครัฐมีเป้าหมายที่จะขยายการส่งออกกล้วยไม้ให้
ได้มูลค่าสูงขึ้นกว่าเดิม จึงจ าเป็นต้องมีการสร้างนวัตกรรมด้านพืชพันธุ์ใหม่ และการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
และเนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้หลายสกุล ปี 2549-2551 
สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยเครือข่าย ได้ท าการประเมินคุณค่าของกล้วยไม้ไทย 8 สกุล ที่คาดว่าจะมี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถางชนิดใหม่ ซึ่งกล้วยไม้ดินใบหมากเป็น 1 ใน 4 สกุล ที่ผ่านการ
ประเมินศักยภาพเบื้องต้น ซึ่งจะน ามาต่อยอดงานวิจัยในเชิงลึกเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาในเชิงการค้า 
 กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสหรือกล้วยไม้ดินใบหมาก  เป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งที่มีก าเนิดในประเทศไทย    
มีรายงานพบกล้วยไม้สกุลนี้ในประเทศไทย 5 ชนิด จาก 45 ชนิดทั่วโลก กระจายอยู่ทั่วไปในเขตภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และภาคตะวันตก  ซึ่งเป็นพวกท่ีมีดอกสีเหลืองหรือขาวนวล  ส่วนชนิดที่พบทางภาคใต้ส่วน
ใหญ่มีดอกสีม่วง  โดยทั่วๆ ไปชอบขึ้นในที่โล่งแจ้ง  เป็นกล้วยไม้ที่สร้างหัวอยู่บนดิน   ดอกออกเป็นช่อ    ช่อดอก
ยาวเหนือพุ่มใบ  สีสันสดใส  ดอกทยอยบาน  การแตกกอมาก  กล้วยไม้ดินใบหมากมีแนวโน้มในการพัฒนาเพ่ือ
การส่งออกได้ทั้งในรูปของหัวพันธุ์ และไม้กระถาง  จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ โดยการผสมพันธุ์ คัดพันธุ์
เพ่ือให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะดีกว่าเดิม  มีความหลากหลายในเรื่องของฟอร์มดอก  ขนาดและสีดอก  ตรงตามความ
ต้องการของตลาด และมีการทดสอบพันธุ์เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางการเกษตร การระบาด
ของโรค ความพึงพอใจของผู้บริโภค และจ าแนกการใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาพันธุ์และ
คุ้มครองพันธุ์ต่อไป 

 

วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 
 1.  พันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส จ านวน  6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมที่คัดเลือกได้จากไม้เมล็ดที่ปลูกเป็น
การค้าคือ Spa-Se-48-27 Spa-Se-49-31 Spa-Se-49-53  และ Spa-Se-49-83 พันธุ์ลูกผสมใหมท่ี่คัดเลือกได้จาก
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การทดลองเรื่องการผสมพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสเพ่ือการค้า (สุปันและคณะ, 2556) คือ Spa-Hy-06-14 
และพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกเป็นการค้า คือ พันธุ์ม่วงทองผาภูมิ   
          2. วัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กระถางขนาด 8 นิ้ว กาบมะพร้าวสับ 
          3. ปุ๋ยคอก  และปุ๋ยละลายช้าสูตร 14-14-14   
          4. สารป้องกันก าจัดโรคพืชและสารฆ่าแมลง  
 
 - วิธีการ 
             1. วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ า 6 กรรมวิธี  กรรมวิธีได้แก่ พันธุ์ทดสอบจ านวน 6 พันธุ์                           
             2. ปลูกกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด   โดยการแยกกอ แต่ละกอ   
                 มีต้นเดิม1ต้นและหน่อใหม่ 1 ต้น ปลูกในกระถางพลาสติกด าขนาด 8 นิ้ว ที่มีกาบมะพร้าวสับ 
                 และปุย๋คอกอัตรา 2:1 โดยปริมาตรเป็นวัสดุปลูก  ปลูก 2กอ/ กระถาง (ผนวก 1) 
             3. ดูแลปฏิบัติรักษาตามความเหมาะสม 
    4. บันทึกข้อมูล 
                 - ลักษณะทางการเกษตร เช่น จ านวนวันปลูกถึงวันแทงช่อดอก การแตกกอ จ านวนช่อดอก/ต้น  
                    อายุการใช้งานของช่อดอก (จ านวนวันที่ดอกภายในช่อบานพร้อมกันตั้งแต่ 3 ดอกขึ้นไป)                          
                 - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เช่น ขนาดดอก ขนาดใบ จ านวนใบ ความยาวก้านช่อดอก 
                 - จ าแนกการใชป้ระโยชน์เปน็ไม้กระถาง  หรือไม้ประดับแปลง (ผนวก 2) 

       - การระบาดของโรคและแมลงศัตรู 
                  - ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
                 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกล้วยไม้ดินที่ส าหรับเป็นไม้กระถาง 
        - ก้านช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม 
        - อายุปลูกถึงวันออกดอกสั้น  
  พันธุ์เบา อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก ประมาณ 3 เดือน  
  พันธุ์กลาง อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก ประมาณ 4 - 5 เดือน 
  พันธ์หนัก อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก มากกว่า 5 เดือน 
                  - อายุการใช้งานของช่อดอกนาน (อย่างน้อย 1 เดือน) 
 
         
- เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2554 สิ้นสุด กันยายน  ปี 2558  รวม 5 ปี 

ด าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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ท าการเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้สกุลแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบทั้ง 6 พันธุ์  โดยวิธีการแยกหน่อ  เพ่ือให้มี
ปริมาณเพียงพอส าหรับปลูกทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด  ท าการปลูกทดสอบในปี 2556  เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
และปลูกทดสอบอีกครั้งในปี 2557  เพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมโดยปลูกเดือนกุมภาพันธ์ ได้ข้อมูลลักษณะทาง
การเกษตรและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดังนี้ 
ลักษณะทางการเกษตร (ตารางที่ 1) 
จ านวนวันหลังปลูกจนถึงวันแทงช่อดอก     กล้วยไม้พันธุ์ทดสอบทั้ง 6 พันธุ์ มีเจริญเติบโตและเริ่มแทงช่อดอกใช้
ระยะเวลาแตกต่างกัน  โดยพันธุ์ Spa-Se-48-27 มีจ านวนวันหลังปลูกจนถึงวันแทงช่อดอกเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 96.2
วัน รองลงมาคือ Spa-Hy-06-14 เฉลี่ย  127.2 วัน และมากที่สุดคือพันธุ์ Spa-Se-49-31 เฉลี่ย 196.8 วัน จาก
จ านวนวันดังกล่าวสามารถแบ่งกล้วยไม้พันธุ์ทดสอบเป็น 3 กลุ่ม คือ พันธุ์เบา (อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก 
ประมาณ 3 เดือน) ได้แก่พันธุ์  Spa-Se-48-27   พันธุ์กลาง (อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก ประมาณ 4 - 5 เดือน) 
ได้แก่พันธุ์  Spa-Hy-06-14 และพันธุ์ Spa-Se-49-83  และพันธุ์หนัก(อายุปลูกถึงวันแทงช่อช่อดอก มากกว่า 5 
เดือน) ได้แก่ พันธุ์ Spa-Se-49-31 และพันธุ์ม่วงทองผาภูมิ   ข้อดีของพันธุ์เบาคือได้ผลผลิตออกสู่ตลาดเร็วกว่า
พันธุ์กลางและพันธุ์หนัก ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระหว่างรอผลผลิตออกสู่ตลาด 
 
จ านวนวันหลังจากแทงช่อดอกจนถึงดอกแรกบาน   พันธุ์ม่วงทองผาภูมิมีจ านวนวันจากวันแทงช่อดอกถึงวัน
ดอกแรกบานน้อยที่สุดเฉลี่ย 29.3 วัน   รองลงมาคือพันธุ์  Spa-Se-49-31 เฉลี่ย 30.7 วัน  พันธุ์ Spa-Se-48-27 
และพันธุ์ Spa-Se-49-83  มีจ านวนวันเฉลี่ยมากที่สุดคือ 33.9 วัน  หลังจากดอกแรกบานดอกที่สองจะบานหลัง
ดอกแรกประมาณ 2-3 วัน  แต่ละดอกย่อยจะมีอายุการบานประมาณ 7 วัน      ซึ่งจ านวนวันดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้ในการวางแผนการน าผลผลิตออกสู่ตลาดได้     
อายุการใช้งานของช่อดอก  (จ านวนวันที่ดอกภายในช่อบานพร้อมกันตั้งแต่ 3 ดอกขึ้นไป) พันธุ์ที่มีอายุการใช้งาน
นานที่สุดคือพันธุ์ Spa-Se-49-31 เฉลี่ย 34.9 วัน   พันธุ์ที่มีอายุการใช้งานน้อยที่สุดคือพันธุ์ม่วงทองผาภูมิ   เฉลี่ย 
31.1 วัน   ส่วนพันธุ์ลูกผสมพันธุ์อื่นมีอายุการใช้งานเฉลี่ยมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 
การแตกกอ  (จ านวนต้นทั้งหมดที่ได้หลังจากปลูกจนกระทั่งหมดระยะการออกดอก ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน)  
กล้วยไม้พันธุ์ทดสอบทั้ง 6 พันธุ์  มีการแตกกอแตกต่างกัน โดยพันธุ์ม่วงทองผาภูมิมีการแตกกอมากที่สุดเฉลี่ย 3.8 
ต้น รองลงมาคือพันธุ์ Spa-Se-48-27 และ  พันธุ์ Spa-Se-49-53 มีการแตกกอเฉลี่ย 3.0 และ 2.9 ต้นตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทางการเกษตรของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบจ านวน 6 พันธุ์ ปลูกทดสอบ 
              ปี 2557 

พันธุ์ 

ลักษณะทางการเกษตร 
วันปลูกถึงวันแทง 

ช่อดอก 
(วัน) 

วันแทงช่อถึง
วันดอกแรก 
บาน (วัน) 

อายุการ 
ใช้งานของ 
ช่อดอก 

การแตกกอ 
(ต้น) 

 
การใช้ประโยชน์ 
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    1/  =  ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไมม่ีความแตกต่างทางสถติิโดยวิธี DMRT  

 
 
 
 
 
  

(วัน) 
ม่วงทองผาภูมิ 
(เปรียบเทียบ) 

194.3 a 1/ 29.3 b 31.1 b 3.8 a ไม้กระถางและไม้
ประดับแปลง 

Spa-Se-48-27 96.2 d 33.9 a 31.3 b 3.0 b ไม้กระถางและไม้
ประดับแปลง 

Spa-Se-49-31 196.8 a 30.7 b 34.9 a 2.2 c ไม้กระถาง 
Spa-Se-49-53 178.5 a 33.7 a 32.9 ab 2.9 b ไม้กระถาง 
Spa-Se-49-83 156.5 b 33.9 a 31.4 b 2.5 c ไม้กระถางและไม้

ประดับแปลง 
Spa-Hy-06-14 127.2 c 33.6 a 34.1 a 2.2 c ไม้กระถาง 

CV% 7.8 4.3 4.5 9.1  
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
       กล้วยไม้สกุลสกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบจ านวน 6 พันธุ์  มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ดังนี้ (ตารางที ่2)  

พันธุ์ม่วงทองผาภูมิ  
       กลีบดอกสีม่วงกลีบปากสีม่วงเข้ม  ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม. ใบเป็นแบบจีบกว้าง 5.5 ซม.
ยาว 51.5 ซม. จ านวน 5-6 ใบต่อต้น ความยาวก้านช่อดอก 76.3 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.43 ซม. จ านวนช่อดอก
1-2 ช่อต่อต้น  และมีจ านวนดอกเฉลี่ย 32.8 ดอกต่อช่อ 
 
พันธุ์ Spa-Se-48-27                                                                                                                                      
 กลีบดอกสีม่วงอมชมพูปลายและโคนกลีบสีเหลืองอ่อน ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.4 ซม. ใบเป็น
แบบจีบกว้าง 4.2 ซม. ยาว 35.1 ซม. จ านวน 4-5 ใบต่อต้น ความยาวก้านช่อดอก 39.6 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.32 ซม. จ านวนช่อดอก1-2 ช่อต่อต้น  และมีจ านวนดอกเฉลี่ย 41.3 ดอกต่อช่อ 
 
พันธุ์ Spa-Se-49-31 
           กลีบดอกสีชมพูเข้มโคนกลีบสีเหลืองอ่อน ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.4 ซม. ใบเป็นแบบจีบกว้าง 
4.6 ซม. ยาว 51.5 ซม. จ านวน 5-6 ใบต่อต้น ความยาวก้านช่อดอก 37.9 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.41 ซม. จ านวน
ช่อดอก1-2 ช่อต่อต้น  และมีจ านวนดอกเฉลี่ย 46.9 ดอกต่อช่อ 
 
พันธุ์ Spa-Se-49-53 
           กลีบดอกสีครีมปลายกลีบมีแต้มสีชมพูอ่อน ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.8 ซม. ใบเป็นแบบจีบ
กว้าง 6.0 ซม. ยาว 50.1 ซม. จ านวน 5-6 ใบต่อต้น ความยาวก้านช่อดอก 48.5 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.74 ซม. 
จ านวนช่อดอก1-2 ช่อต่อต้น  และมีจ านวนดอกเฉลี่ย 51.6 ดอกต่อช่อ 
 
พันธุ์ Spa-Se-49-83 
           กลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีกระสีชมพูกระจายบริเวณขอบและปลายกลีบ ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
5.0 ซม. ใบเป็นแบบจีบกว้าง 4.3 ซม.ยาว 43.5 ซม. จ านวน 5-6 ใบต่อต้น ความยาวก้านช่อดอก 35.0 ซม. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ซม. จ านวนช่อดอก1-2 ช่อต่อต้น และมีจ านวนดอกเฉลี่ย 33.8 ดอกต่อช่อ 
 
พันธุ์ Spa-Hy-06-14 
           กลีบดอกสีครีม ปลายกลีบมีแต้มสีชมพูและกระสีชมพูกระจายทั่วกลีบ ดอกบานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4.7 ซม. ใบเป็นแบบจีบกว้าง 6.7 ซม.ยาว 53.2 ซม. จ านวน 5-6 ใบต่อต้น ความยาวก้านช่อดอก 55.7 ซม. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.56 ซม. จ านวนช่อดอก 1-2 ช่อต่อต้น  และมีจ านวนดอกเฉลี่ย 54.9 ดอกต่อช่อ 
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ตารางท่ี 2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสจ านวน 6 พันธุ์  ปลูกทดสอบปี2557 

1/  =  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT  
 

3. โรคและแมลงศัตรูส าคัญ 
โรคส าคัญที่พบในการปลูกกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสคือโรคเน่าด า(โรคยอดเน่า)  สาเหตุเกิดจากเชื้อรา  

Phytophthora palmivora ลักษณะอาการ เกิดท่ีใบเป็นจุดฉ่ าน้ าสีเขียวเข้ม น้ าตาลอ่อนถึงน้ าตาลเข้ม (ภาพที่ 1)  
ถ้าเข้าท าลายทางยอดจะท าให้ยอดเน่าเป็นสีน้ าตาลเมื่อจับจะหลุดติดมือมาโดยง่าย (ส านักวิจัยและพัฒนาการ
อารักขาพืช,2548)  จากการประเมินโรคเน่าด าระหว่างการปลูกทดสอบพบว่าพันธุ์ Spa-Se-48-27 มีระดับการ
เกิดโรคเน่าด ามากที่สุด คือ 6.47 รองลงมาคือ Spa-Hy-06-14 และ Spa-Se-49-53 มีระดับการเกิดโรคเน่าด า 

พันธุ ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
 
ลักษณะดอก 

Ø 
ดอก 
(ซม.) 

จ านวน 
ใบ 

ความกว้าง 
ใบ 

(ซม.) 

ความยาว 
ใบ 

(ซม.) 

ความยาว 
ก้านช่อดอก 

(ซม.) 

Ø ก้าน 
ช่อดอก 
(ซม.) 

จ านวน
ดอก/ช่อ 

จ านวน 
ช่อดอก/ 

ต้น 
ม่วงทองผาภูม ิ
(เปรียบเทียบ) 

กลีบดอกสมี่วง
กลีบปากสมี่วงเข้ม 

4.5c1/ 5.4ab 5.5b 51.5ab 76.3a 0.43c 32.8d 1.6b 

Spa-Se-48-27 กลีบดอกสมี่วงอม
ชมพูปลายและ
โคนกลีบสีเหลือง
อ่อน 

4.4c 4.9c 4.2c 35.1d 39.6d 0.32d 41.3c 1.9a 

Spa-Se-49-31 กลีบดอกสีชมพู
เข้มโคนกลีบสี
เหลืองอ่อน 

5.4a 5.2bc 4.6c 46.4bc 37.9d 0.41c 46.9b 1.6ab 

Spa-Se-49-53 กลีบดอกสีครีม
ปลายกลบีมีแตม้สี
ชมพูอ่อน 

4.8b 5.6a 6.0ab 50.1ab 48.5c 0.74a 51.6a 1.8ab 

Spa-Se-49-83 กลีบดอกสเีหลือง
อ่อน มีกระสีชมพู
กระจายบริเวณ
ขอบและปลาย
กลีบ 

5.0a 5.2b 4.3c 43.5c 35.0 d 0.40c 33.8d 1.7ab 

Spa-Hy-06-14 กลีบดอกสีครีม 
ปลายกลบีมีแตม้ 
สมี่วงอมชมพูและ
กระสมี่วงอมชมพู
กระจายทั่วกลีบ 

4.7b 5.3ab 6.7a 53.2a 55.7b 0.56b 54.9a 1.7ab 

CV%  3.0 3.5 9.2 8.6 9.4 7.0 5.6 9.9 
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4.55 และ 3.92 ตามล าดับ ม่วงทองผาภูมิมีระดับการเกิดโรคเน่าด าน้อยที่สุดคือ 1.20 (ตารางที่ 3) จะเห็นได้ว่า
พันธุ์ลูกผสมจะอ่อนแอต่อโรคเน่าด ามากกว่าพันธุ์แท้โรคเน่าด าพบระบาดมากในฤดูฝนเมื่อฝนตกติดต่อกันเป็นนาน
เวลานานท าให้อาการรุนแรงและแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น     
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          ภาพที่ 1  ลักษณะของโรคท่ีพบในกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบ 
  
 ตารางท่ี 3 แสดงระดับการเกิดโรคเน่าด าในกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
                      1/  =  ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้ง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติโดยวิธี DMRT 

            *   =  ระดับการเกดิโรค  1 =  ไม่เกิดโรค            2 = เกิดโรค 1-5%       3 = เกิดโรค 6-10% 
                                                        4 = เกิดโรค 11-24%     5 = เกิดโรค 26-50%    6 = เกิดโรค  >50% 
 

ส่วนแมลงศัตรูที่พบได้แก่ เพลี้ยไฟฝ้าย ท าลายกล้วยไม้บริเวณดอกเป็นรอยแผลสีน้ าตาล ท าให้ดอกมี
ต าหนิ (ภาพท่ี 2)  นอกจากนี้อาจพบแมลงชนิดอ่ืนที่กัดกินใบและดอกบ้างประปราย เช่นด้วงปีกแข็งและหนอนบุ้ง 
(ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 

พันธุ์ ระดับการเกิดโรคเน่าด า* 

ม่วงทองผาภูมิ (เปรียบเทียบ) 1.20b 
Spa-Se-48-27 6.47a 
Spa-Se-49-31 2.27b 
Spa-Se-49-53 3.92ab 
Spa-Se-49-83 2.92ab 
Spa-Hy-06-14 4.55ab 

CV% 64.5 

ภาพที่ 2 ลักษณะการท าลายบริเวณดอกของ     

            เพลี้ยไฟฝ้าย                  

ก. ข. 

ภาพที่ 3  แมลงที่กัดกินใบและดอก ก.) ด้วงปีกแข็ง 

                                            ข.) หนอนบุ้ง 
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4. ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค (ตารางท่ี 4) 

ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค  โดยให้นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ประเมินความพึง
พอใจกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบทั้ง 6 พันธุ์ โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 30 คน  โดยแบ่ง
การให้คะแนนเป็น  ชอบมาก (4 คะแนน) ชอบ (3 คะแนน) ชอบปานกลาง (2 คะแนน) และชอบน้อย (1 คะแนน) 
จากการตอบแบบสอบถามและรวมคะแนนทั้งหมด พันธุ์ Spa-Se-49-31 ได้คะแนนความพึงพอใจ เป็นล าดับที่ 1  
รองลงมาได้แก่พันธุ์ Spa-Se-49-83 ได้รับคะแนนความพึงพอใจเป็นล าดับที่ 2 ส่วนพันธุ์ม่วงทองผาภูมิได้คะแนน
ความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย  
 
      ตารางท่ี 4 คะแนนความพึงพอใจกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบจ านวน 6 พันธุ์ 

 
พันธุ์ 

 คะแนนความพึงพอใจ 
ชอบมาก ชอบ ชอบ                

ปานกลาง 
ชอบน้อย ค่าเฉลี่ย ล าดับ 

ม่วงทองผาภูมิ 
(เปรียบเทียบ) 

32 27 22 2 2.76 6 

Spa-Se-48-27 52 39 6 1 3.26 4 
Spa-Se-49-31 84 18 6 0 3.60 1 
Spa-Se-49-53 48 21 18 2 2.96 5 
Spa-Se-49-83 72 30 4 0 3.53 2 
Spa-Hy-06-14 60 27 10 1 3.26 3 

 
จากการปลูกทดสอบกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสทั้ง 6 พันธุ์  มีลักษณะภายนอกเหมาะสมส าหรับผลิต

เป็นไม้กระถางตามเกณฑ์ท่ีก าหนด   นอกจากนี้ลักษณะทางการเกษตร  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   การระบาด
ของโรค และความพึงพอใจของผู้บริโภค  ได้น ามาใช้ในการพิจารณาเพ่ือใช้ในการคัดเลือกด้วย  โดยสามารถสรุป
ลักษณะดีเด่นและลักษณะด้อยของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบได้ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5  ลักษณะดีเด่นและข้อจ ากัดของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบ                                                             

พันธุ์ทดสอบ ลักษณะดีเด่น ลักษณะด้อย 
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   ม่วงทองผาภูมิ (เปรียบเทียบ)                                                       

 
 

- มีการแตกกอด ี ไม่อ่อนแอต่อโรคเน่าด า  ช่อดอก
อยู่เหนือทรงพุ่ม ใช้ส าหรับเป็นไมก้ระถางและไม้
ประดับแปลง 
 
 
 

- ออกดอกช้า (พันธุ์หนัก) ก้านช่อ

ดอกยาวแต่มีขนาดค่อนข้างเล็ก  ไม่
สามารถรับน้ าหนักของช่อดอกไดท้ า
ให้ก้านโค้งงอ การเรยีงตัวของดอก
ย่อยภายในช่อค่อนข้างห่าง 

Spa-Se-48-27     
 

 

- มีการแตกกอค่อนข้างด ี ออกดอกเร็ว (พันธุ์เบา)    
การเรยีงตัวของดอกย่อยภายในช่อถ่ี ท าให้ดอกเป็น
กระจุกอยู่ที่ปลายช่อ  ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ใช้
ส าหรับเป็นไม้กระถางและไม้ประดับแปลง 
 
                                                                                                                 

- อ่อนแอต่อโรคเน่าด า 

Spa-Se-49-31     
 

- ดอกมีขนาดใหญ่ สดีอกสดใสสะดุดตา ก้านช่อดอก
ตั้งตรงแข็งแรง ไม่อ่อนแอต่อโรคเน่าด า    อายุการ
ใช้งานของช่อดอกนาน ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ใช้
ส าหรับเป็นไม้กระถาง ได้รับความพึงพอใจจาก
ผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 
 
 

- การแตกกอน้อย 

Spa-Se-49-53     

- ก้านช่อดอกตรงแข็งแรง   การเรียงตัวของดอก
ย่อยภายในช่อถ่ี ท าให้ดอกเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายช่อ  
ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ใช้ส าหรับเป็นไม้กระถาง       
             
  

- สีดอกไมส่ะดดุตา  ค่อนข้าง
อ่อนแอต่อโรคเน่าด า 

Spa-Se-49-83       
 
 

- ดอกมีขนาดใหญ ่การเรียงตัวของดอกย่อยภายใน
ช่อถ่ี ท าให้ดอกเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายช่อ  ช่อดอกอยู่
เหนือทรงพุ่ม ใช้ส าหรับเป็นไม้กระถางและไม้
ประดับแปลง  ไดร้ับความพึงพอใจจากผู้บรโิภคเป็น
อันดับ 2 
                                                    
                                                         

- ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคเน่าด า 

 

Spa-Hy-06-14     

 
 

- ก้านช่อดอกยาว และแข็งแรง  สามารถรับน้ าหนัก
ของช่อดอกได้ อายุการใช้งานของช่อดอกนาน  การ
เรียงตัวของดอกย่อยภายในช่อถ่ี ท าให้ดอกเป็น
กระจุกอยู่ที่ปลายช่อ  ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม  ใช้
ส าหรับเป็นไม้กระถาง ได้รับความพึงพอใจจาก

- การแตกกอน้อย ค่อนข้างอ่อนแอ

ต่อโรคเนา่ด า  สีดอกไมส่ะดุดตา 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
       การปลูกทดสอบพันธุ์โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกจากลักษณะทางการเกษตร   ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
การระบาดของโรค และความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่าพันธุ์ Spa-Se-48-27  Spa-Se-49-31  Spa-Se-49-53   
Spa-Se-49-83 และ Spa-Hy-06-14  มีความเหมาะสมส าหรับผลิตเป็นไม้กระถาง  โดยแต่ละพันธุ์มีลักษณะดีเด่น
แตกต่างกัน  นอกจากนี้ยังต้องมีการทดสอบด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการยอมรับของเกษตรเพ่ือเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับเสนอเป็นพันธุ์แนะน าต่อไป 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์ ลักษณะทางการเกษตร การระบาดของโรค รวมทั้งความพึงพอใจของผู้บริโภค  
ของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบจ านวน 6 พันธุ์  เพ่ือใช้ข้อมูลส าหรับพัฒนาพันธุ์  คุ้มครองพันธุ์หรือ
แนะน าพันธุ์ให้เกษตรกรต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนวก 2 
 รูปแบบการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ดินใบหมาก  
1. ไม้กระถาง (pot plant) มีลักษณะดังนี้ คือ (ธีรพันธ์, 2557) 
    - ก้านช่อดอกยาวแข็งแรง สามารถรับน้ าหนักของดอกได้ดี และชูอยู่เหนือทรงพุ่ม 
    - มีขนาดต้นที่มีความพอเหมาะกับกระถางขนาดต่าง ๆ  โดยไม้กระถางขนาดใหญ่ใช้กระถาง 
      12 นิ้ว    ไม้ขนาดกลางใช้กระถาง 6 - 10 นิ้ว และไม้ขนาดเล็กใช้กระถาง 4 นิ้ว 
    - มีอายุดอกอยู่บนต้นได้นาน 
2. ไม้ประดับแปลงหรือไม้จัดสวนประดับสถานที่ (Landscape)  
    - ต้นมีการแตกกอดี มีจ านวนช่อต่อต้นมาก และดอกบานอยู่บนต้นได้นาน  
    - มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งได้        
    - มีขนาดที่เหมาะสมกับสถานที่ต่างๆ                                

ผนวก 1   ขั้นตอนการปลูกกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส 

              ก. น าต้นออกจากกระถางเดิม ตัดรากเดิมที่แห้งออก 

              ข. ตัดแยกให้มีหน่อเก่า 1 หน่อและมีหน่อใหม่ 1หน่อ                      

              ค. ปลูกลงในกระถางขนาด 8 นิ้วทีมีกาบมะพร้าวสับและปุ๋ยคอก อัตรา 2:1  โดยปริมาตร 

 

ก. ข. ค. 


