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บทคัดย่อ 
การทดสอบศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและสกุลว่านอ่ึง

ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. 2554 -2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากรรมวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัว
พันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและว่านอ่ึงเมื่อเข้าสู่ระยะการพักตัว  กรรมวิธีที่ด าเนินการทดสอบมี 6 กรรมวิธี 
คือ  1) เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินไม่รดน้ า  2) เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยรดน้ าเล็กน้อย  3) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดี
แล้วใส่ถุงพลาสติก รัดปากให้แน่น เก็บในที่ร่ม  4) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัดปากให้
แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม  5) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็น
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส   และ  6) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัดปากให้แน่น เก็บไว้ใน
ห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  ปี 2554 ได้ท าการทดสอบ 4 กรรมวิธี  ได้แก่ กรรมวิธีที่  1  2  3  
และ 5   โดยอัตราการงอกของลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และว่านหัวครู พบว่ากรรมวิธีที่   2 มีอัตราการงอกเฉลี่ย
สูงสุดที่  73.75  80.62  และ  68.12  เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ  ด้านขนาดทรงพุ่ม พบว่า กรรมวิธีที่  2  มี
ขนาดทรงพุ่มของลิ้นมังกร และว่านหัวครูเฉลี่ยสูงสุดที่  23.60 และ 50.2  เซนติเมตร  ตามล าดับ  ส่วน
ว่านอ่ึงมีขนาดทรงพุ่มสูงที่สุดในกรรมวิธีที่  1  เฉลี่ย  36.84  เซนติเมตร  ด้านขนาดความกว้างและความ
ยาวหัวแม่ พบว่า  กรรมวิธีที่  2  มีความกว้างของหัวแม่  ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และว่านหัวครู  เฉลี่ยสูงสุด 
1.40   3.00  2.78  และ 4.50   5.50  5.97  เซนติเมตรตามล าดับ  ขนาดความกว้าง และความยาวของ
หัวลูก  ลิ้นมังกร ว่านอ่ึง และว่านหัวครู พบว่า กรรมวิธีที่ 2 เฉลี่ยสูงสุด  0.90  2.95  2.60 และ 1.87  
3.00 3.57   เซนติเมตร  ตามล าดับ  ปี  2555-2556  ด าเนินการทดสอบ 6 กรรมวิธี  พบว่า กรรมวิธีที่ 2  
มีอัตราการงอกของลิ้นมังกร ว่านอ่ึง และว่านหัวครู   เฉลี่ยสูงสุด  96.0  82.75  และ 81.87 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ   ด้านขนาดทรงพุ่มของว่านอ่ึง  และว่านหัวครูในกรรมวิธีที่ 1 มีค่าสูงสุดเฉลี่ย  24.98  และ 
39.21  เซนติเมตรตามล าดับ   ส่วนลิ้นมังกรในกรรมวิธีที่  2 มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุดที่   24.98  
เซนติเมตร  ด้านขนาดความกว้าง ของหัวพันธุ์ลิ้นมังกร ว่านอ่ึง และว่านหัวครู  พบว่า กรรมวิธีที่  2  มี
ค่าสูงสุดเฉลี่ย  0.89  2.10  และ 2.67  เซนติเมตร  ตามล าดับ   ขนาดความยาวหัวลิ้นมังกร ว่านอ่ึง และ
ว่านหัวครู  พบว่า  กรรมวิธีที่  2  มีค่าสูงสุดเฉลี่ย  5.35  3.12  และ 3.80  เซนติเมตร  ตามล าดับ   ด้าน
ขนาดความกว้างของหัวลูกลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และว่านหัวครู  พบว่า  กรรมวิธีที่  1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 0.60  
0.85 และ 2.67  ส่วนขนาดความยาวหัวพันธุ์ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และว่านหัวครู พบว่า  กรรวิธีที่ 2  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.54  1.25 และ 4.12  กรรมวิธีที่มีอัตราการงอกต่ าสุดคือกรรมวิธีที่ 5 และ 6 ที่เก็บหัว
พันธุ์ในอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  เมื่อน าหัวพันธุ์มาตรวจสอบ พบว่า หัวพันธุ์มีลักษณะคล้ าเปื่อยยุ่ย  
และเน่า หลังจากน าไปปลูกในวัสดุปลูก หัวพันธุ์จะฝ่อ  และตายไม่สามารถงอกเจริญเติบโตได้    
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ค าน า 

 กล้วยไม้ดิน (terrestrial orchid) หากคิดจะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงธรรมชาติจริงๆ  คงมองด้านเดียวว่า  
เป็นกล้วยไม้ซึ่งอยู่ในพ้ืนดินเท่านั้นยังไม่พอ  แต่น่าจะน าเอาลักษณะของระบบรากซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งมา
พิจารณาด้วย  ระบบรากของกล้วยไม้ชนิดต่างๆ  ซึ่งจัดไว้ในประเภทนี้  ควรจะมีส่วนที่อวบน้ า ( fleshy)  
หรือที่เรียกว่า  หัว  คล้ายรากของต้นเปราะและกระชาย  ซึ่งเป็นพืชในวงษ์ซิงจิเบอร์ซิอี  ถ้าเข้าใจว่าเป็น
พืชวงษ์ออร์คิเดซิอีวิวัฒนาการมาจากพืชในวงษ์ดังกล่าว  กล้วยไม้ดินจึงมีรูปลักษณะที่อาจเรียกได้ว่า  
โบราณกว่าอีกสามประเภท   ส าหรับช่วงของวิวัฒนาการภายในพืชวงษ์กล้วยไม้  กล้วยไม้ชนิดต่างๆใน
ประเภทนี้  มีลักษณะทางพฤษศาสตร์ของดอกจัดอยู่ในหมวด  เบซิโทนี  (Basitonae)  ซึ่งมีชุดเกสรตัวผู้ทั้ง
สองซีกหันปลายลงสู่ โคนเส้าเกสร  ซึ่ งมีหลายสกุลที่พบในประเทศไทย  เช่นสกุล  ฮาเบนาเรีย 
(Habenaria)  เพคไทลิส (Pecteilis)  และแบรคคีคอไรทิส (Brachycorythis)  ซึ่งมักพบการเรียกชื่อตาม
วรรณคดีไทยในยุคก่อน  เช่น  ท้าวคูลู กับ ดอกนางอ้ัว (ระพี , 2549) 

กล้วยไม้ลิ้นมังกร (Habenaria rhodocheila Hance) ล าต้นเป็นหัวรูปขอบขนาน ใบรูปแถบ
จนถึงรูปแถบแกมรูปใบหอก ขนาด  2x10 ซม. ปลายใบแหลมจนถึงเรียวแหลม  แต่ละช่อมีดอกน้อย ดอก
ขนาด 0.8 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปรีและเป็นอุ้งคล้ายหมวก  กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนาน  เมื่อบานเต็มที่บิด
ม้วนไปด้านหลัง กลีบดอกเชื่อมกับกลีบเลี้ยงบน  ทั้งห้ากลีบมีสีเขียว  ปลายกลีบมน  กลีบปากสีแดง สีชมพู  
เหลืองจนถึงสีส้ม กลีบเป็น 3  แฉก แฉกข้างรูปทรงกลม  แฉกกลางเว้าลึกจนเป็น 2 แฉกย่อย (สลิล, 2550) 

กล้วยไม้สกุลว่านอ่ึง (Eulophia R. Br. Ex Lindl.) กล้วยไม้อาศัยอยู่บนดินขนาดเล็กจนถึงขนาด
ใหญ่เจริญทางด้านข้างล าต้นเป็นหัวแบบเผือกมีหลายข้อแต่ละหัวอยู่ชิดกันใต้ผิวดิน ใบมีหลายใบโคนใบ
เป็นกาบ ใบอ่อนม้วนตามแนวยาว ไม่มีข้อต่อ มีอายุฤดูเดียว ก่อนแห้งเหี่ยวคาต้น ช่อดอกเป็นช่อกระจะ
ยาวและตั้งตรง ออกด้านข้างของหัว ดอกเล็ก มีหลายดอก เรียงเวียนใบประดับมีทั้งที่ติดทนนานและหลุด
ร่วง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกแยกเป็นอิสระ กลีบปาก อยู่ทางด้านล่างมีเดือยดอก และเส้าเกสรสั้น มีคางยื่น
ยาว มีฝาครอบ กลุ่มเรณูมี 2 กลุ่ม มีก้านและแป้นก้านกลุ่มเรณู  (สลิล และคณะ, 2550) กล้วยไม้ว่าน อ่ึง 
(Eulophia  macrobulbon (C.S.P. Parish & Rchb.f.) Hook.f.) ดอกขนาด 1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูป
ขอบขนานกลีบดอกรูปรี ทั้งห้ากลีบสีม่วงแดง ปลายกลีบแหลม กลีบปากรูปไข่กลับ กลีบเป็น 3 แฉก มีหู
ปากรูปสามเหลี่ยม ด้านบนของกลีบเป็นขนก ามะหยี่ แผ่นกลีบมีสีสัน 2 สัน กลีบสีครีมและมีวงสีม่วงแดง
ขนาดใหญ่ 2 วง (สลิล , 2550) ธันวาคม  การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินในสภาพธรรมชาติท าได้โดยการใช้
เมล็ดและการใช้หัว การใช้เมล็ดควรใช้ฝักอ่อนเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ เนื่องจากเมล็ดกล้วยไม้มีขนาด
เล็กมากคล้ายแป้งฝุ่น ภายในเมล็ดไม่มีอาหารสะสมช่วยในการงอก (ฉันทนา และคณะ,2548) 



กล้วยไม้ดินมีความต้องการสภาพการปลูกเลี้ยงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งก าเนิด 

ส่วนผสมของเครื่องปลูกควรมีอินทรียวัตถุมากและร่วนโปร่ง มีค าแนะน าให้ปลูกในกระถางมากกว่าปลูกลง

ดินเลย ถ้าต้องการปลูกลงดินก็ต้องมีการเตรียมดินอย่างดีก่อน การระบายน้ าที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งใน

การปลูกกล้วยไม้ดิน และเพ่ือผลส าเร็จที่ดีควรมีการเปลี่ยนกระถางแบ่งหัวที่อยู่ใต้ดินทุกปีหรืออย่างน้อย 2 

ปีต่อครั้ง กล้วยไม้ดินส่วนใหญ่ที่มีการปลูกเลี้ยงสามารถเจริญเติบโต มีการให้น้ าและปุ๋ยหลังจากออกดอก 

ต้นและใบเริ่มเหี่ยว ต้องหยุดการให้น้ าและปุ๋ย เพ่ือให้หัวพักตัวอย่างเหมาะสม ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลา

ต่อเนื่องนานหลายเดือน การให้น้ าให้เพียงเล็กน้อยเพ่ือไม่ให้เครื่องปลูกแห้งจนแข็ง เมื่อส่วนของล าต้นที่

โผล่พ้นดินขึ้นมาแห้งเหี่ยวหมดแล้ว ให้ขุดหัวขึ้นแล้วแบ่งหัว เปลี่ยนกระถางและให้น้ าเพียงเล็กน้อย 

จนกระทั่งหัวแทงยอดใหม่โผล่พ้นผิวเครื่องปลูกอีกครั้ง (Hawkes, 1965) ดังนั้นการศึกษาวิธีการที่

เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์  ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะท าให้ทราบกรรมวิธีที่เหมาะสมในการเก็บ

รักษาหัวพันธุ์  เพื่อการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและสกุลว่านอึ่งได้ 

 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

1.อุปกรณ์ 

 1.1 วัสดุทางการเกษตร เช่น พีสมอส  สเปกนัมมอส  ปุ๋ยคอก โฟม  ปุ๋ยละลายช้า 3 สูตร  แกลบ

ด า และดิน   

 1.2  สารเคมีชนิดต่างๆ  เช่น  สารป้องกันก าจัดโรคและแมลง   

 1.3  อุปกรณ์ทางการเกษตร  เช่น  กรรไกร  เครื่องพ่นสารเคมี  แท็ค  ลวดมัดช่อดอก  กระถาง

พลาสติกขนาด 6 นิ้ว 

 1.4 วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  เช่น เครื่องชั่งน้ าหนัก  ไม้บรรทัด  เครื่องค านวณ  เวอร์เนีย 

 1.5 วัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึกพิมพ์  ดินสอ  ยางลบ  ปากการเขียนครุภัณฑ์  

 1.6 กล้องบันทึกภาพ  พร้อมอุปกรณ์  

2. วิธีปฏิบัติการทดลอง 

2.1 จัดหาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร  จ านวน 480 หัว และเก็บรักษาตามกรรมวิธี เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลา 2 เดือนจึงน าออกปลูก 

2.2 ปลูกในวัสดุพีสมอส : สเปกนัมมอส : แกลบด า : ดิน+ปุ๋ยคอก  อัตราส่วน 1: 1 : 1 :0.5 : 0.5  
ดูแลรักษา ให้ปุ๋ย ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและศัตรูตามความเหมาะสม ท าการเก็บ
เกี่ยวหัวพันธุ์หลังการพักตัว  เพ่ือปลูกทดสอบซ้ าในปีต่อไป 

แบบและวิธีการทดลอง CRD  6 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 20 หัว กรรมวิธี ได้แก่ 1) เก็บหัว
พันธุ์ไว้ในดินโดยไม่รดน้ า  2) เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยรดน้ าเล็กน้อย 3) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่
ถุงพลาสติก รัดปากให้แน่น เก็บในที่ร่ม 4) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัดปากให้แน่น เก็บ



ไว้ในที่ร่ม  5) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้อง เย็นอุณหภูมิ 10 
องศาเซลเซียส   และ  6) เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็น
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  เก็บไว้นาน  2  เดือนจึงน าลงปลูกในวัสดุปลูกสูตร  พีสมอส : สเปกนัมมอส : 
แกลบด า : ดิน : ปุ๋ยคอก  อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 0.5 : 0.5   

 
3. การบันทึกข้อมูล 

1. การเจริญเติบโต ของต้น ใบ 

2. ลักษณะประจ าพันธุ์ เช่น ดอก สี รูปทรง 

3. ลักษณะหัวพันธุ์ สี ขนาด 

4. โรคแมลงศัตรู และข้อมูลอุตุนิยม 
 

วันเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา   เริ่มต้น ตุลาคม 2553  สิ้นสุด  กันยายน 2556 รวม  3  ปี 

สถานที่ด าเนินการ        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากผลการทดลองศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร   และ
สกุลว่านอ่ึง  พบว่า ปี 2554  ทดลองเก็บรักษาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและสกุลว่านอ่ึง  4 กรรมวิธี  
คือ กรรมวิธีที่  1. เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยไม่รดน้ า   2. เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยเล็กน้อย  3. เก็บหัวพันธุ์ที่
แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม   และ 4. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่
ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  พบว่า  อัตราการงอกลิ้นมังกร  
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 73.75 เปอร์เซ็นต์  อัตรา
การงอกแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  23.75 - 73.75   เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่  4  มีอัตราความงอก
ต่ าสุดอยู่ที่  23.75  เปอร์เซ็นต์  ด้านขนาดทรงพุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดย
กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  23.6 เซนติเมตร  ขนาดทรงพุ่มแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 17.12 - 23.60  
เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 4 มีขนาดทรงพุ่มต่ าสุดคือ  17.12  เซนติเมตร   ความกว้างใบมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.85  เซนติเมตร  ความกว้างใบแต่ละ
กรรมวิธีอยู่ระหว่าง 2.00 - 2.85  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 4 มีความกว้างใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ 2.00 เซนติเมตร  
ความยาวใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 17.32 
เซนติเมตร  ความยาวใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  13.05 - 17.32  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่  4  มีความยาว
ใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ 13.05  เซนติเมตร  จ านวนใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่ 
2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.37 ใบ  จ านวนใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 2.10 - 3.37 ใบ  โดยกรรมวิธีที่ 4 มี
จ านวนใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.10 ใบ  ความยาวช่อมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดย
กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 12.90  เซนติเมตร  ความยาวช่อแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  6.10 - 12.90  



เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 4 มีความยาวช่อเฉลี่ยต่ าสุดคือ 6.10  เซนติเมตร   ขนาดความกว้างของดอกมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.00  เซนติเมตร  ความ
กว้างดอกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 1.35 - 2.00  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่  4  มีความกว้างดอกเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ  1.35  เซนติเมตร  ขนาดความยาวของดอกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดย
กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.35  เซนติเมตร  ความยาวของดอกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 2.00 - 2.35  
เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 4  มีความยาวดอกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.00  เซนติเมตร  ขนาดความกว้างของกลีบ
บนมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 0.50  เซนติเมตร  
ความกว้างกลีบบนแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.42 - 0.50  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 4 มีความกว้างกลีบ
บนเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.42  เซนติเมตร   ขนาดความยาวของกลีบบนมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  1.13  เซนติเมตร  ความยาวกลีบบนแต่ละกรรมวิธีอยู่
ระหว่าง 0.95 - 1.13  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 4 มีความยาวกลีบบนเฉลี่ยต่ าสุดคือ 0.95  เซนติเมตร  
ขนาดความยาวของกลีบล่างมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 1.0  เซนติเมตร  ความยาวกลีบล่างแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.92 -1.00  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธี
ที่ 4 มีกลีบล่างเฉลี่ยต่ าสุดคือ 0.92  เซนติเมตร  ขนาดความกว้างหัวแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1.40  เซนติเมตร  ความกว้างหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 
0.53 - 1.40  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่  4 มีความกว้างของหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.53  เซนติเมตร   
ขนาดความยาวหัวแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าแม่เฉลี่ยสูงสุด 
4.50  เซนติเมตร  ความยาวหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 2.47 - 4.50 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 4 ความ
ยาวของหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ 2.47  เซนติเมตร  ขนาดความกว้างหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  0.90  เซนติเมตร  ความกว้างหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่
ระหว่าง  0.28 -0.90  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 4 ความกว้างของหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.28  เซนติเมตร   
ขนาดความยาวหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1.87  
เซนติเมตร  ความยาวหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 1.27 - 1.87  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 4 ความ
ยาวของหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ 1.27  เซนติเมตร  จ านวนหัวต่อกระถางมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1.57  หัว  จ านวนหัวต่อกระถางแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 
0.50 - 1.57  หัว  โดยกรรมวิธีที่  4 จ านวนหัวต่อกระถางเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.50  หัว  น้ าหนักมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  13.77  กรัม  น้ าหนักหัวแต่ละ
กรรมวิธีอยู่ระหว่าง 12.15 - 13.77  กรัม  โดยกรรมวิธีที่ 3 น้ าหนักหัวเฉลี่ยต่ าสุดคือ 12.15 กรัม 

ว่านอ่ึง พบว่า  อัตราการงอกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดที่  80.62 เปอร์เซ็นต์  อัตราการงอกในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 44.37 -80.62 
เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่ 4 มีอัตราความงอกต่ าสุดอยู่ที่ 44.37 เปอร์เซ็นต์  ทรงพุ่มมีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  36.84  เซนติเมตร  ความกว้างของทรงพุ่มแต่
ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  24.68 - 36.84  เซนติเมตร โดยกรรมวิธีที่ 4 มีความกว้างทรงพุ่มต่ าสุด  24.68  
เซนติเมตร  ความกว้างใบมีความแตกกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ยสูงสุด  3.97  
เซนติเมตร  ความกว้างใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 2.87 - 3.97  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 4 มีความกว้างใบ



เฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.87  เซนติเมตร  ความยาวใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธี
ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 21.08  เซนติเมตร  ความยาวใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 17.10 - 21.08 เซนติเมตร  
กรรมวิธีที่ 4 มีความยาวใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  17.10  เซนติเมตร  จ านวนใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.68  ใบ  จ านวนใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  1.95 - 2.68  ใบ  
กรรมวิธีที่ 4  มีจ านวนใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ 1.95  ใบ  จ านวนหัวต่อกระถางมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.00  หัว  จ านวนหัวต่อกระถางแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  
1.50 - 2.00  หัว  โดยกรรมวิธีที่  3  และ 4  จ านวนหัวต่อกระถางเฉลี่ยต่ าสุดคือ 1.50  หัว  จ านวนหัวแม่
ต่อกระถางไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิต  มีจ านวนหัวแม่ในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ที่  0.69 - 0.75  หัว  
จ านวนหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  1.20  หัว  
จ านวนหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.75 - 1.20  หัว กรรมวิธีที่ 4 มีจ านวนหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.75 
หัว  ขนาดความกว้างหัวแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง กรรมวิธีที่  2  มีค่าสูงสุดเฉลี่ย  
3.80  เซนติเมตร  ความกว้างหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  2.45 - 3.80  เซนติเมตร กรรมวิธีที่  4  มี
ความกว้างหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.45  เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัวแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  5.50  เซนติเมตร  ความยาวหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่
ระหว่าง 3.37 - 5.50 เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 4 ความยาวของหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ 3.37  เซนติเมตร   
ขนาดความกว้างหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
2.95  เซนติเมตร  ความกว้างหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  2.00 - 2.95  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่  4  มี
คาวมกว้างหัวลูกต่ าที่สุดคือ  2.00  เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.00  เซนติเมตร  โดยความยาวหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่
ระหว่าง  2.07 - 3.00  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 4 ความยาวของหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.07   เซนติเมตร   
น้ าหนักหัวแม่มีคามแตกต่างกันทางสถิติย่างมีนัยส าคัญ  กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 30.20  โดยน้ าหนัก
หัวแม่เฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีอยู่ที่  21.02 - 30.20  กรัม  กรรมวิธีที่ 4 ค่าเฉลี่ยน้ าหัวแม่ต่ าสุด 21.02 กรัม 
น้ าหนักหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่  2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 19.32 กรัม  
น้ าหนักหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  9.11 - 19.32  กรัม กรรมวิธีที่ 4 น้ าหนักหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุด  9.11  
กรัม 

ว่านหัวครูมีอัตราการงอกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  68.15  เปอร์เซ็นต์  อัตราการงอกในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18.75 -68.12  
เปอร์เซ็นต์  และกรรมวิธีที่ 4 มีอัตราความงอกต่ าสุดคือ 18.75 เปอร์เซ็นต์  ทรงพุ่มมีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีเฉลี่ยสูงสุด 50.2  เซนติเมตร  ความกว้างของทรงพุ่มแต่ละ
กรรมวิธีอยู่ระหว่าง  29.10 - 50.20  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่  4  มีความกว้างทรงพุ่มต่ าสุดคือ  29.10  
เซนติเมตร    ความกว้างใบมีความแตกกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3.17  เซนติเมตร  ความกว้างใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 2.57 - 3.17  เซนติเมตร  และกรรมวิธีที่ 4 มี
ความกว้างใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.57  เซนติเมตร  ความยาวใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
โดยกรรมวิธีที่ 2 มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด 30.63  เซนติเมตร  โดยความยาวใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 
19.74 - 30.63 เซนติเมตร  และกรรมวิธีที่ 4 มีความยาวใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  19.74  เซนติเมตร  จ านวนใบ



ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  จ านวนใบแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ที่  2   ใบต่อต้น   จ านวนหัวต่อกระถางมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   1.0  หัว  จ านวนหัวต่อกระถาง
แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.75 - 1.0  หัว กรรมวิธีที่  4  จ านวนหัวต่อกระถางเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.75 หัว  
จ านวนหัวแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   1.25   หัว   
จ านวนหัวแม่ต่อกระถางแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.87 - 1.25  หัว  โดยกรรมวิธีที่ 4 จ านวนหัวแม่ต่อ
กระถางเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.87  หัว  จ านวนหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่ 
2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  1.40  หัว  จ านวนหัวลูกต่อกระถางแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  1.00 -1.40  หัว  โดย
กรรมวิธีที่  4  จ านวนหัวลูกต่อกระถางเฉลี่ยต่ าสุดคือ 1.00  หัว  ขนาดความกว้างหัวแม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.78  เซนติเมตร  ความกว้างหัวแม่แต่
ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  2.34 - 2.78  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่  3  มีความกว้างหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.34  
เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัวแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  5.97  เซนติเมตร  ความยาวหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  4.72 - 5.97  เซนติเมตร  
กรรมวิธีที่  4  ความยาวของหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ  4.72  เซนติเมตร  ขนาดความกว้างหัวลูกมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.60  เซนติเมตร  ความกว้าง
หัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  1.65 - 2.60  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่  3  มีความกว้างหัวลูกเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ 1.65  เซนติเมตร    ขนาดความยาวหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดย
กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.57  เซนติเมตร  ความยาวหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 1.92 - 3.57 
เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 4  ความยาวของหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ 1.92  เซนติเมตร  น้ าหนักหัวแม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  28.25  กรัม  น้ าหนักหัวแม่
แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  21.10 - 28.25  กรัม  โดยกรรมวิธีที่ 4 น้ าหนักหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ  21.10  
กรัม   น้ าหนักหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
13.22  กรัม  น้ าหนักหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  8.50 - 13.22  กรัม  โดยกรรมวิธีที่ 4 น้ าหนักหัวลูก
เฉลี่ยต่ าสุด  8.50  กรัม  ในปี 2554 ใช้วัสดุปลูกที่ผสมด้วย ทราย : แกลบด า: ปุ๋ยคอก:ขุยมะพร้าว อัตรา 
1:1:1:1  ซึ่งเมื่อปลูกแล้ววัสดุค่อนข้างอมน้ าท าให้หัวของกล้วยไม้ดินฝ่อไปบางส่วนเมื่อแห้งวัสดุจะแข็งมาก
ไม่ร่วนซุยเหมือนสูตรอื่น 

 

 



ปี 2555-2556  ทดสอบเก็บรักษาหัวพันธุ์โดยเก็บรักษาพันธุ์ตามกรรมวิธี 6 กรรมวิธี คือ 1 เก็บ
รักษาหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยไม่รดน้ า  2. เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยรดน้ าเล็กน้อย  3. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดี
แล้วใส่ถุงพลาสติก มัดปากให้แน่นเก็บไว้ในที่ร่ม  4. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัดปากให้
แน่น  เก็บไว้ในที่ร่ม 5. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็น
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  6. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใสถุงกระดาษมัดปากให้แน่น  เก็บไว้ในห้อง
เย็นอุณหภูมิ  10 องศาเซลเซียส    โดยกล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร  มีอัตราการงอกมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2  มีอัตราการงอกเฉลี่ยสูงสุด  96.0 เปอร์เซ็นต์  อัตราการงอกในแต่ละ
กรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 56.87 – 96.0  เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่ 3  มีอัตราความงอกต่ าสุดอยู่ที่  56.87  
เปอร์เซ็นต์  ทรงพุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 1  มีทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด  
24.98 เซนติเมตร  ความกว้างของทรงพุ่มแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 20.21 – 24.98  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 
6 มีความกว้างทรงพุ่มต่ าสุดคือ 20.21   เซนติเมตร   ความกว้างใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด  2.50  เซนติเมตร  ความกว้างใบแต่ละกรรมวิธี
อยู่ระหว่าง  2.30- 2.50  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 4 มีความกว้างใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  2.30  เซนติเมตร  ความ
ยาวใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 1 มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด 15.69 
เซนติเมตร  ความยาวใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  13.89 – 15.69 เซนติเมตร  กรรมวิธีที่  6  มีความยาว
ใบเฉลี่ยน้อยสุดคือ 13.89  เซนติเมตร  จ านวนใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดย
กรรมวิธีที่ 2 มีจ านวนใบเฉลี่ยสูงสุด  5.22  ใบ   จ านวนใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  4.87 - 5.22  ใบ  
โดยกรรมวิธีที่ 4 มีจ านวนใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  4.87  ใบ   ความยาวช่อมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีความยาวช่อเฉลี่ยสูงสุด  11.13  เซนติเมตร  ความยาวช่อแต่ละกรรมวิธีอยู่
ระหว่าง  7.77 -11.13  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 6  มีความยาวช่อเฉลี่ยต่ าสุดคือ  7.77  เซนติเมตร  
ขนาดความกว้างของดอกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 1 มีขนาดความ
กว้างดอกเฉลี่ยสูงสุด 2.02  เซนติเมตร  ความกว้างดอกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.98 - 2.02  
เซนติเมตร โดยกรรมวิธีที่ 6 มีความกว้างดอกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.02  เซนติเมตร  ความยาวของดอกมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.59  เซนติเมตร  ความยาว
ดอกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  1.02 – 2.59  เซนติเมตร   โดยกรรมวิธีที่  6  มีความกว้างดอกเฉลี่ยต่ าสุด
คือ 1.02 เซนติเมตร   ความกว้างของกลีบบนไม่แตกต่างกันทางสถิติ  โดยค่าเฉลี่ยความกว้างกลีบบนแต่
ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.37 - 0.51  เซนติเมตร  ขนาดความยาวของกลีบบนมีความแตกต่างกันทางสถิต
อย่างมีนัยส าคัญ  กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1.04 เซนติเมตร โดยค่าเฉลี่ยความยาวกลีบบนแต่ละ
กรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.50 - 1.04   เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 0.50 เซนติเมตร  ขนาด
ความยาวของกลีบล่างมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1.00 
เซนติเมตร  โดยค่าเฉลี่ยความยาวกลีบล่างแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.49 - 1.00  เซนติเมตร กรรมวิธี 6
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 0.49 เซนติเมตร  ขนาดหัวพันธุ์เมื่อน าขึ้นตรวจสอบหลังจากเข้าสู่ระยะพักหัว ความกว้าง
หัวแม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 0.89 เซนติเมตร โดย
ค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.76-0.89 เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยความกว้างหัวแม่ต่ าสุด 
0.76 เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัวแม่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง กรรมวิธีที่ 2 มี



ค่าเฉลี่ยสูงสุด 5.35 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 4.6 -5.35 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 4.6 เซนติเมตร      ความกว้างหัวลูกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 0.60 เซนติเมตร  ค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.30-0.60 เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 5 มี
ค่าเฉลี่ยความกว้างหัวลูกต่ าสุด 0.30 เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.54 เซนติเมตร  ค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 3.23-4.54 
เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 มีค่าความยาวหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุด 3.23 เซนติเมตร     จ านวนหัวต่อกระถางมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 1 จ านวนหัวต่อกระถางเฉลี่ยสูงสุด  1.96  หัว  
จ านวนหัวต่อกระถางแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 1.48 – 1.96  หัว  โดยกรรมวิธีที่  5 และ 6  จ านวนหัวต่อ
กระถางเฉลี่ยต่ าสุดคือ  1.48  หัว  น้ าหนักมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่  
1  น้ าหนักหัวเฉลี่ยสูงสุด  16.61  กรัม  น้ าหนักหัวแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  13.26 – 16.61  กรัม  โดย
กรรมวิธีที่  6  น้ าหนักหัวเฉลี่ยต่ าสุดคือ 13.26  กรัม  

ว่านอ่ึงพบว่า  อัตราการงอกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด   83.75  เปอร์เซ็นต์  อัตราการงอกแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0 – 83.75เปอร์เซ็นต์   
และกรรมวิธีที่ 5 และ 6 มีอัตราความงอกต่ าสุดคือ  0  เปอร์เซ็นต์  ทรงพุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 30.77  เซนติเมตร  ความกว้างของทรงพุ่มแต่ละ
กรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 - 30.77  เซนติเมตร   กรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีความกว้างทรงพุ่มต่ าสุดคือ  0  
เซนติเมตร   ความกว้างใบมีความแตกกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
4.48  เซนติเมตร  ความกว้างใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 4.48  เซนติเมตร  และกรรมวิธีที่ 5 และ 6  
มีความกว้างใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0  เซนติเมตร  ความยาวใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  
โดยกรรมวิธีที่  2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  24.21  เซนติเมตร  โดยความยาวใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 
24.21  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีความยาวใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ 0  เซนติเมตร   จ านวนใบมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่  2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.34  ใบ   จ านวนใบแต่ละ
กรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 - 2.34  ใบ  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีจ านวนใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0  ใบ  จ านวน
หัวต่อกระถางมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีที่ 1 เฉลี่ยสูงสุด 1.30 หัว  จ านวน
หัวต่อกระถางแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 1.30  หัว  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีจ านวนหัวต่อกระถาง
เฉลี่ยต่ าสุดคือ  0  หัว   จ านวนหัวแมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด  1.30 หัว  จ านวนหัวแม่ระหว่างกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ที่ 0.00-1.30 หัว  กรรมวิธีที่ 5 และ 6 มีจ านวน
หัวแม่ต่ าสุด 0.00 หัว  จ านวนหัวลูกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 1.06 หัว จ านวนหัวลูกระหว่างกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.00-1.06 หัว กรรมวิธีที่ 5 และ 6 มีจ านวนหัว
ลูกต่ าสุด 0.00 หัว   ความกว้างหัวแม่  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่  2  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.10 เซนติเมตร  ความกว้างหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 2.10  เซนติเมตร  โดย
กรรมวิธีที่  5 และ 6  มีความกว้างหัวแม่เฉลี่ยต่ าสุดคือ  0  เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัวแม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3.12  เซนติเมตร  ความยาวหัว
แม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 3.12  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่  5  และ 6  มีความยาวหัวแม่เฉลี่ย
ต่ าสุดคือ  0   เซนติเมตร  ขนาดความกว้างหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดย



กรรมวิธีที่  2  มีเฉลี่ยสูงสุด 2.07  เซนติเมตร  ขนาดความกว้างหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 2.07  
เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่  5 และ 6  มีความกว้างหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0  เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัว
ลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยกรรมวิธีที่  2  ขนาดความยาวหัวลูกเฉลี่ยสูงสุด  2.86  
เซนติเมตร  ความยาวหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 2.86  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6  มี
ความยาวหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ 0  เซนติเมตร  น้ าหนักหัวแม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดย
กรรมวิธีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  30.54  กรัม โดยน้ าหนักหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0 – 30.54  กรัม  
โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.00  กรัม  น้ าหนักหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีที่ 1  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  10.83  กรัม  น้ าหนักหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง   
0 – 10.83  กรัม  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีน้ าหนักหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0  กรัม     

ว่านหัวครูมีอัตราการงอกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีอัตรา
การงอกเฉลี่ยสูงสุด 81.87  เปอร์เซ็นต์  อัตราการงอกในแต่ละกรรมวิธีเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.00 – 81.87  
เปอร์เซ็นต์  กรรมวิธีที่  5 และ 6  มีอัตราความงอกต่ าสุดคือ  0.00  เปอร์เซ็นต์  ทรงพุ่มมีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่  2  มีทรงพุ่มเฉลี่ยสูงสุด  39.21  เซนติเมตร  ความกว้าง
ของทรงพุ่มแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.00 – 39.21  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีความกว้างทรง
พุ่มต่ าสุดคือ 0.00  เซนติเมตร  ความกว้างใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 
2 มีความกว้างใบเฉลี่ยสูงสุด  3.31  เซนติเมตร  ความกว้างใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.00 – 3.31  
เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีความกว้างใบเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.00  เซนติเมตร  ความยาวใบมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่    มีความยาวใบเฉลี่ยสูงสุด  35.91  เซนติเมตร  
ความยาวใบแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.00 – 35.91  เซนติเมตร  กรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีความยาวใบ
เฉลี่ยต่ าสุดคือ 0.00  เซนติเมตร  จ านวนใบมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  กรรมวิธีที่ 2 มี
ค่าเฉลี่สูงสุด 2.91 เซนติเมตร  ค่าเฉลี่ยแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.00-2.91 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 และ 
6 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 0.00  เซนติเมตร   จ านวนหัวต่อกระถางมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
โดยกรรมวิธีที่ 2  มีจ านวนหัวต่อกระถางเฉลี่ยสูงสุด  2.53  หัว  จ านวนหัวต่อกระถางแต่ละกรรมวิธีอยู่
ระหว่าง  0.00 – 2.53  หัว  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6  จ านวนหัวต่อกระถางเฉลี่ยต่ าสุดคือ 0.00  หัว 
จ านวนหัวแม่ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  1.07 หัว  
จ านวนหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.00-1.07 หัว  กรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีค่าเฉลี่ยหัวแม่ต่ าสุด  0.00 
หัว  จ านวนหัวลูกมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 1.79 หัว  
จ านวนหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.00 – 1.79 หัว  กรรมวิธีที่  5 และ 6 มีจ านวนหัวลูกน้อยที่สุด  
0.00  หัว  ความกว้างหัวแม่  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  2.67  เซนติเมตร  ความกว้างหัวแม่แต่ล่ะกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.00 – 2.67  เซนติเมตร  โดย
กรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.00  เซนติเมตร  ขนาดความยาวหัวแม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  โดยกรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.80  เซนติเมตร  ความ
ยาวหัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.00 – 3.80 เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6 ความยาวของหัวแม่
เฉลี่ยต่ าสุดคือ 0.00  เซนติเมตร  ความกว้างหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดย



กรรมวิธีที่ 2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  2.67  เซนติเมตร  ขนาดความกว้างหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.00 – 
2.67  เซนติเมตร  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6  มีขนาดความกว้างหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.00 เซนติเมตร   
ขนาดความยาวหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่  2  มีขนาดความยาว
หัวลูกเฉลี่ยสูงสุด  4.12  เซนติเมตร  ความยาวหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.00 – 4.12 เซนติเมตร  
โดยกรรมวิธีที่  5 และ 6 ความยาวของหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ 0.00  เซนติเมตร  น้ าหนักหัวแม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่ 2 มีน้ าหนักหัวแม่เฉลี่ยสูงสุด  27.89  กรัม  น้ าหนัก
หัวแม่แต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง  0.00- 27.89  กรัม  โดยกรรมวิธีที่ 5 และ 6 น้ าหนักหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุด คือ  
27.89  กรัม   น้ าหนักหัวลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่  2  มีน้ าหนักหัว
ลูกเฉลี่ยสูงสุด 19.35 กรัม  น้ าหนักหัวลูกแต่ละกรรมวิธีอยู่ระหว่าง 0.00 – 19.35  กรัม  โดยกรรมวิธีที่ 5 
และ 6  น้ าหนักหัวลูกเฉลี่ยต่ าสุดคือ  0.00  กรัม  



 
       ตารางที่ 1  แสดงอัตราการงอก ทรงพุ่ม  ความกว้างใบ ความยาวใบ จ านวนใบ ความยาวช่อ ความกว้างของดอก  ความยาวของดอก ความกว้างกลีบบน ความยาวกลีบบน ความยาวกลีบล่าง ความกว้างหัว

แม่ ความยาวหัวแม่  ความกว้างหัวลูก ความยาวหัวลูก  จ านวนหัวตอ่กระถาง  และน้ าหนักหัวของกลว้ยไมล้ิ้นมังกร    ปี 2554 
 

กรรมวิธ ี
อัตรา

การงอก ทรงพุ่ม 
ความ

กว้างใบ 
ความ
ยาวใบ 

จ านวน
ใบ 

ความ
ยาวช่อ 

ความ
กว้าง
ของ
ดอก 

ความ
ยาวของ

ดอก 

ความ
กว้าง

กลีบบน 

ความ
ยาว

กลีบบน 

ความ
ยาว
กลีบ
ล่าง 

ความ
กว้างหัว

แม่ 

ความ
ยาวหัว

แม่ 

ความ
กว้างหัว

ลูก 

ความ
ยาวหัว

ลูก 

จ านวน
หัวต่อ

กระถาง 
น้ าหนัก

หัว 
1 66.25A 19.70A 2.67AB 15.45AB 3.05A 10.70AB 1.82A 2.32A 0.47A 1.00A 1.00A 0.85AB 3.27AB 0.70AB 1.27B 1.40A 13.22A 
2 73.75A 23.60A 2.85A 17.32A 3.37A 12.90A 2.00A 2.35A 0.50A 1.13A 1.00A 1.40A 4.50A 0.90A 1.87A 1.57A 13.77A 
3 68.12A 21.87A 2.32BC 15.47AB 2.55A 8.40BC 1.77A 2.10B 0.47A 0.97A 0.97A 0.61B 3.37AB 0.55BC 1.60AB 1.12A 12.15A 
4 23.75D 17.12A 2.00C 13.05B 2.10A 6.10C 1.35B 2.00B 0.42A 0.95A 0.92A 0.53BC 2.47B 0.28CD 1.42AB 0.50B 12.20A 

F-test ** ** ** ** * ** ** ** ** ** ** * ** ** ** ** ** 
Mean 46.37 16.45 1.96 12.25 2.21 7.62 1.38 1.75 0.37 0.81 0.77 0.68 2.70 0.49 1.23 0.91 10.27 
C.V.% 23.44 23.60 13.67 17.55 40.92 29.55 10.58 8.28 10.32 15.10 6.10 5.40 30.99 43.74 27.59 44.15 14.97 

 

 
ตารางที่ 2  แสดงอัตราการงอก ทรงพุ่ม ความกว้างใบ ความยาวใบ จ านวนใบ จ านวนหัวต่อกระถาง  จ านวนหัวแม่  จ านวนหัวลูก ความกว้างหัวแม่ ความยาวหัวแม่  ความกว้างหัวลูก  ความยาวหัวลูก  

น้ าหนักหัวแม่  น้ าหนักหัวลูกของกล้วยไม้ว่านอ่ึง ปี 2554 
 

กรรมวิธี 
อัตรา

การงอก ทรงพุ่ม 
ความ

กว้างใบ 
ความ
ยาวใบ 

จ านวน
ใบ 

จ านวน
หัวต่อ

กระถาง 
จ านวน
หัวแม ่

จ านวน
หัวลูก 

ความ
กว้างหัว

แม่ 

ความ
ยาวหัว

แม่ 

ความ
กว้างหัว

ลูก 

ความ
ยาวหัว

ลูก 
น้ าหนัก
หัวแม ่

น้ าหนัก
หัวลูก 

1 68.75AB 36.84A 3.97A 20.98A 2.00B 1.75A 0.72A 0.87A 3.20AB 4.70B 2.50 2.50B 25.80A 13.80AB 
2 80.62A 36.75A 3.90A 21.08A 2.68A 2.00A 0.75A 1.20A 3.80A 5.50A 2.95 3.00A 30.20A 19.32A 
3 61.87AB 31.29A 2.97B 18.10A 2.20AB 1.50A 0.69A 0.87A 2.97BC 3.67C 2.15 2.20B 22.97AB 11.3  B 
4 44.37B 24.68B 2.87B 17.10A 1.95B 1.50A 0.72A 0.75AB 2.45C 3.37C 2.00 2.07B 21.02AB 9.11  B 

F-test ** ** ** ** * * ns * ** ** ** ** * ** 



Mean 51.12 25.91 2.74 15.45 1.77 1.35 0.60 0.76 2.50 3.44 1.92 1.95 20.00 10.29 
C.V.% 23.19 16.92 13.92 23.44 19.22 31.71 7.40 6.70 15.94 13.37 14.49 16.21 7.60 5.80 

 
ตารางที่ 3  แสดงอัตราการงอก  ทรงพุ่ม  ความกว้างใบ  ความยาวใบ  จ านวนใบ  จ านวนหัวต่อกระถาง  จ านวนหัวแม่  จ านวนหัวลูก  ความกว้างหัวแม่  ความยาวหัวแม่ ความ 
              กว้างหัวลูก  ความยาวหัวลูก  น้ าหนักหัวแม่  น้ าหนักหวัลูกของกล้วยไม้ว่านหัวครู ปี 2554 
 

     

กรรมวิธ ี
อัตราการ

งอก ทรงพุ่ม 
ความ

กว้างใบ 
ความยาว

ใบ จ านวนใบ 

จ านวน
หัวต่อ

กระถาง 
จ านวน
หัวแม ่

จ านวน
หัวลูก 

ความ
กว้างหัว

แม่ 
ความยาว

หัวแม่ 

ความ
กว้างหัว

ลูก 

ความยาว
หัวลูก 

น้ าหนัก
หัวแม ่

น้ าหนัก
หัวลูก 

1  68.12A 37.19B   2.98A 23.59B  2.20A   0.84A  1.02A  1.07A  2.64A  5.84A 1.80B  2.90AB  27.15A  10.77AB 
2  68.15A  50.20A  3.17A  30.63A  2.10A  1.00A  1.12A  1.40A  2.78A  5.97A  2.60A 3.57A  28.25A  13.22A 
3  40.62B  29.27C  2.71A  20.37B  2.00A  0.97A  1.25A  1.20A  2.34A  5.20AB  1.65B 2.55AB  23.67AB  10.67AB 
4  18.75C  29.10C  2.57A  19.74B  2.00A  0.75B  0.87A  1.00A  2.40A  4.72B  1.77B 1.92B  21.10B  8.50B 

F-test  **  **  **  ** ns  **  **  *  **  **  ** **  **  ** 
Mean  38.37  29.15  2.29  18.86  2.20  0.71  0.83  0.93  2.04  4.30  1.30 2.18  20.03  8.60 
C.V.%  23.14  15.04  16.35  18.42  16.35  34.82  29.34  44.07  16.81  15.83  40.72 35.70  17.97  30.14 

 

 
ตารางที่ 4  แสดงอัตราการงอก ทรงพุ่ม  ความกว้างใบ ความยาวใบ จ านวนใบ ความยาวช่อ  ความกว้างของดอก  ความยาวของดอก  ความกว้างกลีบบน ความยาวกลีบบน ความ 

   ยาวกลีบล่าง ความกว้างหัวแม่  ความยาวหัวแม่  ความกว้างหัวลกู  ความยาวหัวลูก  จ านวนหัวต่อกระถาง  และน้ าหนักหัวของกล้วยไมล้ิ้นมังกร   ปี 2555-2556 
 

กรรมวิธ ี
อัตรา

การงอก ทรงพุ่ม 
ความ

กว้างใบ 
ความ
ยาวใบ 

จ านวน
ใบ 

ความ
ยาวช่อ 

ความ
กว้าง
ของ
ดอก 

ความ
ยาว
ของ
ดอก 

ความ
กว้าง
กลีบ
บน 

ความ
ยาว
กลีบ
บน 

ความ
ยาว
กลีบ
ล่าง 

ความ
กว้าง
หัวแม่ 

ความ
ยาวหัว

แม่ 

ความ
กว้าง
หัวลูก 

ความ
ยาวหัว

ลูก 

จ านวน
หัวต่อ

กระถาง 
น้ าหนัก

หัว 
1 90.25AB 24.98A 2.48A 15.68A 4.87AB 10.78AB 2.02A 2.59A 0.51A 1.00A 0.90A 0.81B 5.22AB 0.55A 3.08AB 1.96A 16.61A 
2 96.00AB 22.64AB 2.50A 15.69A 5.22A 11.13A 1.85A 2.35A 0.50A 1.04A 1.00A 0.89A 5.35A 0.6A 4.54A 1.72A 14.48A 



3 86.87AB 22.21B 2.40AB 14.55A 5.04A 8.76ABC 1.69A 1.93A 0.50A 0.98A 0.91A 0.76BC 4.98ABC 0.48A 3.39AB 1.48A 14.38A 
4 78.75AB 21.21B 2.30B 14.42A 4.94AB 9.92ABC 1.64A 2.01A 0.48A 0.99A 0.95A 0.81B 4.89BC 0.48A 4.08AB 1.71A 15.16A 
5 69.37C 20.61C 2.44AB 15.05A 5.02A 7.77C 1.74A 2.06A 0.49A 0.98A 0.94A 0.77C 4.60C 0.3AB 3.31AB 1.48A 14.20A 
6 56.87D 20.21C 2.37B 13.89B 5.04A 8.5BC 0.98B 1.02B 0.45A 0.50B 0.49B 0.77C 5.03AB 0.46A 3.23B 1.48A 13.26B 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ns ** ** ** ** ** ** ** ** 
Mean 68.30 18.82 2.07 12.77 4.30 8.12 1.4 1.71 0.39 0.78 0.77 0.67 4.29 0.43 3.19 1.40 12.59 
C.V.% 7.91 6.83 5.13 9.00 6.81 14.04 31.33 28.06 30.56 28.53 5.38 5.38 6.11 33.28 24.66 29.10 22.13 

 
ตารางที่ 5  แสดงอัตราการงอก ทรงพุ่ม ความกว้างใบ ความยาวใบ จ านวนใบ  จ านวนหัวต่อกระถาง  จ านวนหัวแม่  จ านวนหัวลูก  ความกว้างหัวแม่  ความยาวหัวแม่  ความกว้างหัวลูก  ความยาวหัวลูก  
น้ าหนักหัวแม่  และน้ าหนักหัวลูกของกล้วยไม้ว่านอ่ึง ปี 2555-2556 

กรรมวิธี 
อัตรา

การงอก 
ทรงพุ่ม 

ความ
กว้างใบ 

ความ
ยาวใบ 

จ านวน
ใบ 

จ านวน
หัวต่อ

กระถาง 

จ านวน
หัวแม ่

จ านวน
หัวลูก 

ความ
กว้างหัว

แม่ 

ความ
ยาวหัว

แม่ 

ความ
กว้างหัว

ลูก 

ความ
ยาวหัว

ลูก 

น้ าหนัก
หัวแม ่

น้ าหนัก
หัวลูก 

1 78.75A 29.55A 4.40A 23.11A 2.18A 1.30A 1.30A 1.00AB 1.65A 2.35A 1.78B 2.24B 30.54A 10.83A 
2 83.75A 30.77A 4.48A 24.21A 2.34A 1.26A 1.26A 1.06A 2.10B 3.12B 2.07A 2.86A 26.63AB 8.68AB 
3 76.87A 25.94B 3.76B 21.29A 1.97B 1.06B 1.06B 1.00AB 1.25C 2.01B 1.63B 2.41B 21.98B 7.76BC 
4 69.37A 25.81B 3.65B 23.11A 1.90A 1.06A 1.06B 0.75B 1.25C 1.95B 1.60B 2.08B 20.72B 5.42C 
5 0.00B 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00D 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 
6 0.00B 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00D 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Mean 44.10 16.01 2.32 13.10 1.20 0.67 0.67 0.54 0.89 1.34 1.01 1.40 14.26 4.67 
C.V.% 15.52 9.32 8.43 10.48 7.90 7.05 7.05 35.76 27.18 19.47 12.67 11.14 30.92 41.69 

 

ตารางที่ 6  แสดงอัตราการงอก  ทรงพุ่ม ความกว้างใบ ความยาวใบ จ านวนใบ  จ านวนหัวต่อกระถาง  จ านวนหัวแม่  จ านวนหัวลูก ความกว้างหัวแม่  ความยาวหัวแม่  ความกว้าง 
    หัวลูก   ความยาวหัวลูก  น้ าหนักหัวแม่  และน้ าหนักหัวลูกของกล้วยไม้ว่านหัวครู ปี 2555-2556 

 

กรรมวิธี อัตรา ทรงพุ่ม ความ ความ จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน ความ ความ ความ ความ น้ าหนัก น้ าหนัก



การงอก กว้างใบ ยาวใบ ใบ หัวต่อ
กระถาง 

หัวแม ่ หัวลูก กว้างหัว
แม่ 

ยาวหัว
แม่ 

กว้างหัว
ลูก 

ยาวหัว
ลูก 

หัวแม ่ หัวลูก 

1 75.62A 36.58A 3.12A 25.03BC 2.87A 2.27B 1.02A 1.28C 2.40A 3.10A 1.63B 3.60A 21.25B 11.62B 
2 81.87A 39.21A 3.31A 35.91A 2.91A 2.53A 1.07A 1.79A 2.67A 3.80A 2.67A 4.12A 27.89AB 19.35A 
3 73.75A 31.52A 31.52A 21.21C 2.36B 2.17B 0.86AB 1.66AB 2.37A 3.77A 1.65B 2.17B 24.09A 8.72B 
4 73.75A 37.27A 37.27A 28.57B 2.35B 2.06B 0.70B 1.55B 2.35A 3.32A 2.15AB 2.90AB 18.09B 13.27B 
5 0.00B 0.00B 0.00B 0.00D 0.00C 0.00C 0.00C 0.00D 0.00B 0.00B 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 
6 0.00B 0.00B 0.00B 0.00D 0.00C 0.00C 0.00C 0.00D 0.00B 0.00B 0.00C 0.00C 0.00C 0.00C 

F-test ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Mean 43.57 20.65 1.74 4.49 1.50 1.29 0.85 0.89 1.40 2.00 1.16 1.82 13.04 7.56 
C.V.% 17.59 17.57 12.24 6.11 9.45 10.78 12.53 15.69 25.03 30.89 31.16 44.87 43.24 51.53 



 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการทดลองปี 2554 ทดสอบเก็บรักษาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรและสกุลว่านอ่ึง  4 
กรรมวิธีคือ  กรรมวิธี  คือ 1. เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยไม่รดน้ า    2.  เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยรดน้ าเล็กน้อย  
3. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม  4.  เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดี
แล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  พบว่า กรรมวิธีที่ 2 รถน้ า
เล็กน้อยมีอัตราการงอกของ กล้วยไม้ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และว่านหัวครูสูงที่สุด  73.75  80.62  และ  
68.12 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ   ด้านการเจริญเติบโตแต่ละกรรมวิธี  ทรงพุ่มของกล้วยไม้ทั้ง 3 ชนิด กรรมวิธี
ที่ 2 มีขนาดทรงพุ่ม ของลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และว่านหัวครู เฉลี่ย  23.6  36.75  และ 50.2  เซนติเมตร
ตามล าดับ  ด้านความกว้างใบกรรมวิธีที่ 2 มีขนาดใบของกล้วยไม้ลิ้นมังกร  ว่านอึ่ง และว่านหัวครูสูงสุดอยู่
ที่  2.85  3.9  และ 3.17 เซนติเมตรตามล าดับ  ด้านความยาวใบกรรมวิธีที่ 2 มีขนาดใบของกล้วยไม้ลิ้น
มังกร ว่านอ่ึง และว่านหัวครูสูงสุดเฉลี่ย 17.32 21.08 และ 30.63 เซนติเมตรตามล าดับ  จ านวนหัวต่อ
กระถาง พบว่า  กรรมวิธีที่ 2 มีจ านวนหัว ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และว่านหัวครู เฉลี่ยสูงสุดที่ 1.57  2.0  และ 
1 หัวต่อกระถางตามล าดับ  ขนาดความกว้างของหัวแม่  พบว่ากรรมวิธีที่ 2 มีขนาดความกว้างของหัวแม่
ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง และว่านหัวครู เฉลี่ยสูงสุดที่ 1.4  3.8  และ 2.78  เซนติเมตรตามล าดับ ขนาดความยาว
ของหัวแม่พบว่ากรรมวิธีที่ 2 มีขนาดความยาวของหัวแม่กล้วยไม้ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง และว่านหัวครู เฉลี่ย
สูงสุดอยู่ที่ 4.5  5.5  และ 5.97  เซนติเมตร   ขนาดความกว้างของหัวลูกพบว่ากรรมวิธีที่ 2 มีขนาดความ
กว้างของหัวลูกกล้วยไม้ลิ้นมังกร ว่านอ่ึง และว่านหัวครู เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่  0.9  3.0  และ 2.6  เซนติเมตร
ตามล าดับ  ขนาดความยาวของหัวลูกพบว่ากรรมวิธีที่ 2 มีขนาดความยาวหัวลูกลิ้นมังกร  ว่านอึ่ง และว่าน
หัวครู เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 1.8  2.95  และ 3.57  เซนติเมตรตามล าดับ  ส่วนขนาดความกว้างของดอกและ
ความยาวของดอกกล้วยไม้สกุลลิ้นมังกรพบว่ากรรมวิธีที่ 2 มีขนาดดอกกว้างสุด 2.0 และยาว 2.35 
เซนติเมตร  ส่วนว่านอึ่งและว่านหัวครูไม่ออกดอก 
 ปี 2555-2556  ทดสอบเก็บรักษาหัวพันธุ์โดยเก็บรักษาเก็บรักษาหัวพันธุ์ตามกรรมวิธี 6 กรรมวิธี
คือ  1. เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยไม่รดน้ า  2.  เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยรดน้ าเล็กน้อย  3. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้ง
สนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม  4. เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัด
ปากให้แน่น เก็บไว้ในที่ร่ม  5.  เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็น
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส   และ  6.  เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัดปากให้แน่น เก็บไว้ใน
ห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส   โดยเก็บไว้นาน 2 เดือนจึงน าลงปลูกในวัสดุปลูกตามกรรมวิธี  โดยปี  
2555-2556  พบว่า  อัตราการงอกในกรรมวิธีที่  2 มีอัตราการงอกของกล้วยไม้ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง  และ
ว่านหัวครู เฉลี่ยสูงสุดที่ 96.00  83.75 และ  81.87  เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  ด้านทรงพุ่ม พบว่า กรรมวิธีที่ 
1 มีขนาดทรงพุ่มของลิ้นมังกร  24.98  เซนติเมตร  ส่วนทรงพุ่มของ ว่านอ่ึง และว่านหัวครูกรรมวิธีที่ 2 มี
ขนาดทรงพุ่มสูงที่สุดคือ 30.77 และ 39.21 เซนติเมตร  ความกว้างใบกรรมวิธีที่ 2 มีความกว้างใบกล้วยไม้
ลิ้นมังกร  ว่านอึ่ง และว่านหัวครู สูงสุดที่ 2.50  4.48 และ 3.31  เซนติเมตร  ความยาวใบ ลิ้นมังกร  ว่าน
อ่ึง  และว่านหัวครู  กรรมวิธีที่ 2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 15.69  24.21 และ 35.91 เซนติเมตร    ด้านขนาด
ความกว้าง  และขนาดความยาวของหัวแม่ ลิ้นมังกร  ว่านอ่ึง ว่านหัวครู   กรรมวิธีที่ 2  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  



0.89   2.10    2.67  และ  5.35  3.12  3.80 เซนติเมตรตามล าดับ    ส่วนขนาดความกว้าง  และขนาด
ความยาวหัวลูก ลิ้นมังกร ว่านอ่ึง  ว่านหัวครู  พบว่า  กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  0.60  2.07  2.67  
และ 4.54  2.86  4.12 เซนติเมตรตามล าดับ  ด้านน้ าหนักหัวพันธุ์ลิ้นมังกร พบว่ากรรมวิธีที่ 1 มีน้ าหนัก
หัวพันธุ์สูงที่สุด  16.61  กรัม   ด้านน้ าหนักหัวแม่  และน้ าหนักหัวลูก  ของว่านอ่ึง  พบว่า กรรมวิธีที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เฉลี่ย 30.54  และ 10.83 กรัม  ด้านน้ าหนักหัวแม่  และน้ าหนักหัวลูก  ของว่านหัวครู  
พบว่า กรรมวิธีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เฉลี่ย 27.89  และ 19.35 กรัม   ส่วนกรรมวิธีที่มีอัตราการงอก   
 
ขนาดทรงพุ่ม ขนาดความกว้างและความยาวใบ จ านวนหัวต่อกระถาง ขนาดหัวแม่ ขนาดหัวลูก ต่ ากว่า
กรรมวิธีอ่ืนคือ กรรมวิธีที่ 5 และ 6  เนื่องจากหัวพันธุ์ส่วนใหญ่เน่าเมื่อน าออกจากห้องเย็น  หัวมีลักษณะ
คล้ าสีน้ าตาล  เปื่อยยุ่ยบางส่วนมีกลุ่มราสีขาวในหัวพันธุ์เมื่อน าปลูกในวัสดุปลูกที่เตรียมไว้หัวจึงฝ่อและตาย
ในที่สุด  จากการทดลองศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ของกล้วยไม้ดินสกุลลิ้นมังกรและ
สกุลว่านอ่ึงพบว่า  กรรมวิธีที่มีอัตราการรอดชีวิตมากที่สุดคือ  เก็บรักษาหัวพันธุ์ไว้ในดินแล้วรดน้ าเล็ดน้อย  
รองลงมาคือ เก็บหัวพันธุ์ไว้ในดินโดยไม่รดน้ า   เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงกระดาษมัดปากให้แน่น 
เก็บไว้ในที่ร่ม  เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น  เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้วใส่
ถุงกระดาษมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และ เก็บหัวพันธุ์ที่แห้งสนิทดีแล้ว
ใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น เก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  โดยการเก็บรักษาหัวพันธุ์ไว้ใน
อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสหัวพันธุ์กล้วยไม้ทั้ง 3 ชนิด  หัวพันธุ์มีลักษณะสีน้ าตาล หัวเปื่อยยุ่ยหรือเน่า   
บางหัวมีกลุ่มราสีขาวขึ้นส่งผลให้สองกรรมวิธีนี้มีอัตราการงอก การเจริญเติบโต ขนาดหัวพันธุ์ที่งอกใหม่  มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืน 
 
 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้กรรมวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์ที่เหมาะสมในการเก็บรักษาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้น

มังกรและสกุลว่านอึ่ง เมื่อเข้าสู่ระยะพักตัวหรือระยะเก็บเกี่ยว เพ่ือใช้ในการขยายพันธุ์ในปีถัดไป 

 

 

ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมท างานวิจัยทุกท่าน  ที่ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบในงานวิจัยครั้งนี้  

รวมถึงเกษตรที่จัดหาหัวพันธุ์กล้วยไม้สกุลลิ้นมังกร  และสกุลว่านอึ่ง  เพ่ือให้งานทดลองบรรลุเป้าหมายที่

วางไว้ 
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