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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปี 2560 

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

ชุดโครงการวิจัย        วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

โครงการวิจัย        วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ศักยภาพอ่ืนๆ 

กิจกรรม        การวิจัยและพัฒนากลัวยไม้สกุลสแปโทกลอททิส 

ชื่อการทดลอง          การทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมชุดที่ 3 

                  Varieties Trial of Spathoglottis  Hybrids (Series 3) 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง     นางสาวสุปัน  ไม้ดัดจันทร์1/ 

ผู้ร่วมงาน                นายวชัรพล  บ าเพ็ญอยู่1/    นางสุธามาศ  ณ น่าน1/      

                            นายอ านวย  อรรถลังรอง2/       

 

บทคัดย่อ 

การทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมชุดที่ 3  มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะ

หลากหลายตรงความต้องการของตลาด ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระหว่าง  ปี 2559-2560  พันธุ์

ลูกผสมที่ให้ทดสอบเป็นพันธุ์ที่ได้จาการปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ านวน 10 พันธุ์ โดยมีพันธุ์

ม่วงทองผาภูมิ และพราวชมพู  เป็นพันธุ์การค้าเปรียบเทียบ ได้พันธุ์ที่ผ่านการทดสอบและเป็นที่ยอมรับของ

ผู้บริโภค จ านวน 7 พันธุ์ได้แก่  Spa-Hy-02-13   Spa-Hy-03-50   Spa-Hy-06-24  Spa-Hy-13-09  Spa-Hy-

17-21 Spa-Hy-18-24 และ  Spa-Hy-23-01 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รหัสการทดลอง  01-24-59-04-02-00-01-59 
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 
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 1.  พันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมจ านวน 10 พันธุ์ซึ่งคัดเลือกจากการทดลองเรื่องการคัดเลือก
พันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสชุดที่3 (สุปนัและคณะ,2560) และการผสมพันธุ์กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสเพ่ือ
การค้า (สุปันและคณะ,2560) ได้แก่  Spa-Hy-02-13  Spa-Hy-03-50   Spa-Hy-06-01   Spa-Hy-06-15   Spa-
Hy-06-24  Spa-Hy-3-09  Spa-Hy-14-07  Spa-Hy-17-12 Spa-Hy-18-24 และSpa-Hy-23-01  เปรียบเทียบ
กับพันธุ์การค้าจ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ม่วงทองผาภูมิ และพราวชมพู รวมทั้งสิ้น 12 พันธุ์ (ผนวก 1) 
          2. วัสดุทางการเกษตร ได้แก่ กระถางพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว กาบมะพร้าวสับ 
          3. ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยละลายช้าสูตร 14-14-14 และปุ๋ยเกร็ดสูตร 21-21-21 
          4. สารป้องกันก าจัดโรคพืชและสารฆ่าแมลง  
 
 - วิธีการ 
             1. วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ้ า 12 กรรมวิธี  กรรมวิธีได้แก่ พันธุ์ทดสอบจ านวน 12 พันธุ์                           
             2. ปลูกกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบตามกรรมวิธีที่ก าหนด   โดยการแยกกอ แต่ละกอ   
                 มีต้นเดิม1ต้นและหน่อใหม่ 1 ต้น ปลูกในกระถางพลาสติกด าขนาด 8 นิ้ว ที่มีกาบมะพร้าวสับ 
                 และปุย๋คอกอัตรา 2:1 โดยปริมาตรเป็นวัสดุปลูก (ผนวก 2) 
             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 าแนกรูปแบบใช้ประโยชน์เป็นไม้กระถาง  หรือไม้ประดับแปลง (ผนวก 3) 

       - การระบาดของโรคและแมลงศัตรู 
                  - ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
                 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกล้วยไม้ดินที่ส าหรับเป็นไม้กระถาง 
        - ก้านช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม 
        - อายุปลูกถึงวันออกดอกสั้น  
  พันธุ์เบา อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก ประมาณ 90 วัน  
  พันธุ์กลาง อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก ระหว่าง 91-150 วัน 
  พันธ์หนัก อายุปลูกถึงวันแทงช่อดอก มากกว่า 150 วัน 
                  - อายุการใช้งานของช่อดอกนาน (อย่างน้อย 1 เดือน) 
         
- เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2558 สิ้นสุด กันยายน  ปี 2560  รวม 2 ปี 

ด าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2559  เพ่ิมปริมาณกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสม และพันธุ์เปรียบเทียบ จ านวน 12 พันธุ์โดย
วิธีการแยกหน่อ ท าการปลูกทดสอบพันธุ์ในเดือนเมษายน 2560 ตามกรรมวิธีที่ก าหนด ได้ข้อมูลดังนี้   
1. ลักษณะทางการเกษตร   
จ านวนวันหลังปลูกจนถึงวันแทงช่อดอก     กล้วยไม้พันธุ์ทดสอบทั้ง 12 พันธุ์ มีการเจริญเติบโต และเริ่มแทงช่อ
ดอกใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน โดยพันธุ์ลูกผสมทั้งหมดมีจ านวนวันปลูกถึงวันแทงช่อดอกน้อยกว่าพันธุ์ม่วงทองผา
ภูมิ  ซึ่งเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกเป็นการค้า  ซึ่งมีจ านวนวันปลูกถึงวันแทงช่อดอก จ านวน 150.65 วัน น้อยที่สุดคือ
พันธุ์ Spa-Hy-03-50 จ านวน 62.25 วัน (ตารางที่ 1)  จากจ านวนวันดังกล่าวสามารถแบ่งกล้วยไม้พันธุ์ทดสอบได้
เป็น 3 กลุ่ม คือพันธุ์เบามีอายุปลูกถึงวันแทงช่อดอกประมาณ 90 วัน ได้แก่พันธุ์ Spa-Hy-03-50 Spa-Hy-17-12  
Spa-Hy-02-13  Spa-Hy-06-01   และ Spa-Hy-3-09 พันธุ์กลาง มีอายุปลูกถึงวันแทงช่อดอกอยู่ระหว่าง 90-150 
วัน ได้แก่  Spa-Hy-06-01  Spa-Hy-06-15  Spa-Hy-06-24 Spa-Hy-18-24 พราวชมพู  และ Spa-Hy-14-07 
ส่วนพันธุ์หนักมีอายุการปลูกถึงวันแทงช่อมากกว่า 150 วัน ได้แก่ พันธุ์ม่วงทองผาภูมิ ข้อดีของพันธุ์เบาคือได้ผล
ผลิตออกสู่ตลาดเร็วกว่าพันธุ์หนัก ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระหว่างรอผลผลิตสู่ตลาด 
จ านวนวันหลังจากแทงช่อดอกจนถึงวันดอกแรกบาน  พันธุ์ทดสอบทั้ง 12 พันธุ์ มีจ านวนวันหลังจากแทงช่อดอก
ถึงวันดอกแรกบานใกล้เคียงกันโดยอยู่ระหว่าง 30-32 วัน (ตารางที่ 1)  หลังจากดอกแรกบานดอกที่สองจะบาน
หลังดอกแรกประมาณ 1-2 วัน อายุการบานของดอกย่อยภายในช่อประมาณ 5-7 วัน ซึ่งจ านวนวันดังกล่าว
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนการน าผลผลิตออกสู่ตลาดได้ 
อายุการใช้งานของช่อดอก  อายุการใช้งานของช่อดอกนับจากจ านวนวันที่ดอกภายในช่อบานพร้อมกันตั้งแต่ 3 
ดอกขึ้นไปจนกระทั่งเหลือดอกค้างอยู่ในช่อ 3-4 ดอก ซึ่งพันธุ์ทดสอบทั้ง 12 พันธุ์ มีอายุการใช้งานของช่อดอก
มากกว่า 30 วัน (ตารางที่ 1)  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกส าหรับการผลิตเป็นไม้กระถาง   โดยพันธุ์ที่มีอายุการใช้
งานของช่อดอกมากท่ีสุดคือ พันธุ์ Spa-Hy-06-15 (45.68 วัน) และน้อยที่สุดคือ Spa-Hy-03-05 (34.72 วัน)  
การแตกกอ  (จ านวนต้นทั้งหมดที่ได้หลังจากปลูกจนกระทั่งหมดอายุการออกดอก ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน
หลังปลูก)  กล้วยไม้พันธุ์ทดสอบทั้ง 12 พันธุ์ มีการแตกกออยู่ระหว่าง 4-8 ต้นต่อกอ (ตารางที่ 1)  พันธุ์ที่มีการ
แตกกอมากท่ีสุดคือ พันธุ์ม่วงทองผาภูมิ (7.50 ต้น)  และน้อยที่สุดคือ พันธุ์ Spa-Hy-06-15 (4.2 ต้น)  ในแต่ละกอ
มีต้นที่ให้ดอกจ านวน 1-2 ต้น  ในแต่ละพันธุ์จะมีช่อดอก 1-2 ช่อ/ต้น (ตารางที่ 1) พันธุ์ที่มีช่อดอก/ต้น มากที่สุด
คือพันธุ์ Spa-Hy-03-50 (1.93 ช่อ)  และน้อยที่สุดคือพันธุ์ Spa-Hy-02-13 และ Spa-Hy-23-01 มีช่อดอก 1.25 
ช่อ/ต้น 
ความยาวก้านช่อดอก  พันธุ์ทดสอบส่วนใหญ่มีความยาวก้านช่อดอกสูงกว่าทรงพุ่ม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของไม้
กระถาง โดยพันธุ์ Spa-Hy-03-50  มีความยาวก้านช่อดอกน้อยที่สุด คือ 22.03 ซม. และพันธุ์ Spa-Hy-14-07 มี
ความยาวก้านช่อดอกมากท่ีสุด 73.27 ซม. (ตารางท่ี 1)  
เส้นผ่าศูนย์กลางก้านช่อดอก  ลักษณะของก้านช่อดอกของกล้วยไม้ที่ผลิตเป็นไม้กระถาง ควรมีช่อดอกที่แข็งแรง 
สามารถรองรับช่อดอกให้ตั้งตรง  โดยพันธุ์ทดสอบมีเส้นผ่าศูนย์กลางก้านช่อดอกประมาณ 0.3-0.6 ซม. พันธุ์ม่วง
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ทองผาภูมิเป็นพันธุ์เปรียบเทียบที่เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกเป็นการค้า มีเส้นผ่าศูนย์กลางก้านช่อดอกน้อยที่สุดคือ 
0.3 ซม. ซึ่งค่อนข้างเล็กเม่ือเทียบกับความยาวของก้านช่อดอก จึงท าให้ก้านโค้งงอเมื่อต้องรับน้ าหนักของดอก 
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางการเกษตรของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบ จ านวน 12 พันธุ์ 

รหัสพันธุ ์

ลักษณะทางการเกษตร 

วันปลูกถึงวัน

แทงช่อดอก

(วัน) 

วันแทงช่อ

ดอกถึงวันดอก

แรกบาน (วัน) 

อายุการใช้งาน

ของช่อดอก

(วัน) 

จ านวนช่อ

ดอกต่อต้น 

 

จ านวนต้น

ตอ่กอ 

ความยาวก้าน

ช่อดอก(ซม.) 

เส้นผา่ศูนย์กลาง

ช่อดอก(ซม.) 

Spa-Hy-02-13 79.72 fg 31 ab  41.98 bc 1.25 b 4.63 de 56.20 c 0.47 b 

Spa-Hy-03-50 62.25 h 31 ab 34.72 d 1.93 b 6.03 b 22.03 j 0.49 b 

Spa-Hy-06-01 99.90 de 32 ab 39.83 c 1.63 ab 4.60 de 30.85 gh 0.46 b 

Spa-Hy-06-15 100.88 d 33 a 45.68 a 1.68 ab 4.20 e 50.62 d 0.58 a 

Spa-Hy-06-24 112.35 ef 32 ab 43.70 ab 1.50 ab 4.78 cde 43.63 e 0.56 a 

Spa-Hy-13-09 89.60 ef 32 ab 43.95 ab 1.90 a 5.63 bc 65.78 b 0.56 a 

Spa-Hy-14-07 143.58 a 33 a 44.38 ab 1.45 ab 4.58 de 73.27 a 0.58 a 

Spa-Hy-17-12 77.18 g 32 ab 44.85 ab 1.80 a 5.65 bc 36.45 fg 0.47 b 

Spa-Hy-18-24 120.63 bc 33 a 43.85 ab 1.48 ab 4.58 de 36.4 fg 0.37 c 

Spa-Hy-23-01 88.52 f 31 ab 44.55 ab 1.25 b 5.23 bcd 40.75 ef 0.49 b 

พราวชมพ ู

(พันธุ์เปรียบเทียบ) 

124.554 a 30 ab 44.38 ab 1.55 ab 5.13 be 27.83 h 0.40 c 

ม่วงทองผาภูม ิ

(พันธุ์เปรียบเทียบ)  

150.65 b 32 ab 40.75 c 1.43 ab 7.50 a 36.47 fg 0.30 d 

CV % 6.9 3.6 4.2 20.1 11.8  8.9  5.2 

 

1/ = ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT 
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2. การระบาดของโรค 
 โรคส าคัญที่พบในการปลูกกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส ได้แก่ โรคเน่าด า (โรคยอดเน่า) สาเหตุจากเชื้อรา 
Phythopthora  palmivora  ลักษณะอาการเกิดที่ใบเป็นจุดฉ่ าสีเขียวเข้ม น้ าตาลอ่อนถึงน้ าตาลเข้ม ถ้าเข้า
ท าลายทางยอดจะท าให้ยอดเน่าเป็นสีน้ าตาลเมื่อจับจะหลุดติดมือมาโดยง่าย(ภาพที่ 1)  โรคใบจุดหรือโรคไหม้ 
สาเหตุจากเชื้อรา Collectotrichum  gloeosporioides ลักษณะอาการเกิดได้ทั้งที่ใบและดอกโดยจะมีลักษณะที่
สังเกตได้ชัดเจนคือ  แผลไหม้สีน้ าตาลเป็นวงเรียงซ้อนกันหลายๆชั้น  และมีกลุ่มของเชื้อราสีด าเกิดขึ้นเป็นวงเรียง
ซ้อนกัน (ภาพที่ 2)  อาการที่ดอกเกิดบนกลีบดอกและเส้าเกสร  มีลักษณะเป็นจุดแผลสีเทาอมด ายุบตัวบุ๋มลึกจาก
เนื้อเยื่อปกติ  ขอบแผลอาจมีสีน้ าตาลเข้มรอบแผลนั้น  มักเกิดบนดอกที่บานแล้ว  แพร่ระบาดได้ดีในโรงเรือนที่มี
ความชื้นสูง โดยเฉพาะฤดูฝน  (ส านักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช, 2548) 
 
 
               
 
 
 
 
 
 

                                                               
ท าการประเมินโรคเน่าด าและโรคใบจุดระหว่างการปลูกทดสอบ โดยการแบ่งระดับอาการโรคและให้

คะแนนเป็น 6 ระดบั คือ 1=ไม่เกิดโรค     2=เกิดโรค 1-5%   3=เกิดโรค 6-10%    4=เกิดโรค 11-25%  
5=เกิดโรค 26-50%      6= เกิดโรค >50%  จากการประเมินโรคเน่าด าและโรคใบจุดพบว่าพันธุ์ Spa-Hy-02-13  
Spa-Hy-06-9 และ Spa-Hy-06-24 มีระดับการเกิดโรคเน่าด าและโรคใบจุดมากท่ีสุดที่ระดับ 2.75 ซึ่งเป็นอาการที่
อยู่ในระดับไม่รุนแรง และสามารถควบคุมโรคได้โดยวิธีการตัดแต่งใบที่มีอาการของโรคออก แล้วพ่นด้วยสาร
ป้องกันก าจัดโรคพืช โดยโรคเน่าด าพ่นด้วยเมทาแลกซิล อัตรา 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับฟอสฟอรัสแอซิด 
40% W/V อัตรา 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร โรคใบจุดพ่นด้วยแมนโคเซป 80% WP อัตรา 40 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
สลับกับแคปแทน อัตรา 30 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร พ่น 2 อาทิตย์ครั้ง ส่วนพันธุ์ Spa-Hy-03-50 และพราวชมพู มี
ระดับการเกิดโรคเน่าด าและโรคใบจุดน้อยท่ีสุด ที่ระดับ 1.75 (ตารางที่ 2) 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะโรคเน่า

ด า 

ภาพที่ 2 ลักษณะโรคใบจุด 
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ตารางท่ี 2 ระดับการเกิดโรคเน่าด าและโรคใบจุดจากการในแปลงทดสอบพันธุ์ 
 

พันธุ์ทดสอบ 
ระดับการเกิดโรค 1/ 

โรคเน่าด า โรคใบจุด 
Spa-Hy-02-13 2.75 2.75 
Spa-Hy-03-50 1.75 1.75 
Spa-Hy-06-01 2.75 2.75 
Spa-Hy-06-15 2.50 2.50 
Spa-Hy-06-24 2.75 2.75 
Spa-Hy-13-09 2.25 2.25 
Spa-Hy-14-07 2.00 2.00 
Spa-Hy-17-12 2.25 2.25 
Spa-Hy-18-24 2.50 2.50 
Spa-Hy-23-01 1.75 2.00 

พราวชมพู 
(พันธุ์เปรียบเทียบ) 

1.75 1.75 

ม่วงทองผาภูมิ 
(พันธุ์เปรียบเทียบ) 

2.25 2.25 

 
1/  ระดับการเกิดโรค   1 = ไม่เกิดโรค  2 = เกิดโรค 1-5% 3 = เกิดโรค 6-10% 
          4 = เกิดโรค 11-25% 5 = เกิดโรค 26-50% 6 = เกิดโรค >50% 
    ค่าเฉลี่ยการเกิดโรคจากการตรวจประเมินแปลงทดลองจ านวน 4 ซ้ า 
 
3. ทดสอบความพึงพอใจ                                                                                                                    
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ทดสอบความพึงพอใจกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมพันธุ์ทดสอบทั้ง 12 พันธุ์ โดยให้นักวิชาการ  

นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 50 คน โดยแบ่งการให้

คะแนนเป็นชอบมาก (4 คะแนน) ชอบ (3 คะแนน)  ชอบปานกลาง (2 คะแนน) และชอบน้อย (1 คะแนน) จาก

การตอบแบบสอบถาม และรวมคะแนนทั้งหมด พันธุ์ Spa-Hy-03-50  ได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเป็นล าดับ    

ที่ 1  โดยได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.66 คะแนน รองลงมาคือพันธุ์ Spa-Hy-23-01 พราวชมพู (พันธุ์

เปรียบเทียบ) Spa-Hy-18-24  Spa-Hy-17-12  Spa-Hy-02-13  Spa-Hy-06-24  Spa-Hy-13-09  Spa-Hy-06-

01  Spa-Hy-06-15  Spa-Hy-14-07 และม่วงทองผาภูมิ (พันธุ์เปรียบเทียบ) ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 3.56, 3.42, 3.38, 

3.24, 3.22, 3.12, 3.06, 2.98, 2.86 และ 2.60 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

 

 

 

ตารางท่ี 3    คะแนนความพึงพอใจกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมในแต่ละระดับจากผู้ให้คะแนน 50 คน 
 

พันธุ์ 
 คะแนนความพึงพอใจ 

คะแนนเฉลี่ย 
ล าดับความ
พึงพอใจ ชอบมาก ชอบ ชอบปาน

กลาง 
ชอบน้อย 

Spa-Hy-02-13 21 20 8    1    3.22 6 
Spa-Hy-03-50 36 11 3    0    3.66 1 
Spa-Hy-06-01 15 24 10    1    3.06 9 
Spa-Hy-06-15 13 24 12    1    2.98 10 
Spa-Hy-06-24 19 24 6    1    3.22 7 
Spa-Hy-13-09 12 32 6    0    3.12 8 
Spa-Hy-14-07 11 24 12    3    2.86 11 
Spa-Hy-17-12 24 15 10    1    3.24 5 
Spa-Hy-18-24 26 18 5    1    3.38 4 
Spa-Hy-23-01 32 14 4    0    3.56 2 
พราวชมพู 
(พันธุ์ปรียบเทียบ) 

24 23 3    0    3.42 3 

ม่วงทองผาภูมิ 
พันธุเ์ปรียบเทียบ) 

7 20 19    4    2.60 12 
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กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสลูกผสมใหม่ที่เหมาะสมส าหรับผลิตเป็นไม้กระถาง  นอกจากลักษณะท้ังสี

และรูปทรงของช่อดอกท่ีมีความแปลกใหม่ ลักษณะทางการเกษตรและลักษณะประจ าพันธุ์ (ตารางผนวก1 ) 
รวมทั้งข้อมูลด้านโรคและความพึงพอใจของผู้บริโภค  ได้น ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกลูกผสมใหม่  เพื่อแนะน า
เกษตรกรเพ่ิมความหลากหลายในท้องตลาดได้จ านวน 7 พันธุ์ได้แก่  Spa-Hy-02-13   Spa-Hy-03-50   Spa-Hy-
06-24  Spa-Hy-13-09  Spa-Hy-17-21 Spa-Hy-18-24 และ  Spa-Hy-23-01  ซึ่งสรุปเป็นตารางลักษณะประจ า
พันธุ์ ลักษณะดีเด่น ข้อจ ากัดและการใช้ประโยชน์ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  ลักษณะประจ าพันธุ ์ลักษณะดีเด่น ข้อจ ากัด และการน าไปใช้ประโยชน์ของกล้วยไมส้กลุสแปโทกลอททิสพันธ์ุคัดเลือกจ านวน  7 พันธุ์ 

พนัธุท์ดสอบ ลกัษณะช่อดอก  ลกัษณะดเีดน่ ขอ้จ ำกดั กำรน ำไปใชป้ระโยชน ์

 

กลีบดอกสีขาวอมม่วงอ่อน กลีบดอกกว้างปลายกลีบ

ค่อนข้างแหลม หูกลีบปากและกลบีปากสีชมพูอ่อน ตุ่ม

เนื้อเยื่อสีเหลืองเข้ม ดอก 4.64 ซม. ความยาวก้านช่อ 

56.20 ซม. Ø ก้านช่อ 0.47 ซม. จ านวนดอกเฉลีย่ 

45.83 ดอก จ านวน 1-2 ช่อต่อต้น   

ดอกยอ่ยเป็นกระจกุอยูท่ี่ปลำยชอ่  

กำ้นดอกยำวแขง็แรง  

กลบีดอกสอีอ่นท ำใหเ้ห็นต ำหนิที่

เกิดจำกโรคและแมลงไดช้ดัเจน 

ไมก้ระถำงขนำดกลำง 

 

กลีบดอกสเีดี่ยวสีม่วงอมแดง กลีบดอกแคบปลายกลีบ

แหลม หูกลีบปากและกลีบปากสมี่วงอมแดงเข้มกว่าสี

กลีบ   ตุ่มเนื้อเยื่อสีเหลือง Ø ดอก 3.48 ซม. ความยาว

ก้านช่อ 22.03 ซม. Ø ก้านช่อ 0.49 ซม. จ านวนดอก

เฉลี่ย 44.0 ดอก จ านวน 1-2 ช่อต่อต้น   

สดีอกสะดดุตำ ดอกเป็นกระจกุอยู่

ปลำยช่อ กำ้นช่อดอกแข็งแรง กำรแตก

กอดี ไมอ่อ่นแอตอ่โรคเนำ่และใบจดุ 

ผูบ้รโิภคมีควำมพงึพอใจเป็นอนัดบัแรก  

กำ้นช่อดอกอยูส่งูกวำ่ทรงพุม่

เลก็นอ้ย ใบมขีนำดใหญ่ท ำใหบ้งั

ช่อดอก 

ไมก้ระถำงขนำดเลก็ 

 กลีบดอกสีชมพูอ่อน ปลายกลีบดอกค่อนข้างแหลม 

ปลายกลบีและโคนกลบีแต้มสีขาว หูปากกลีบและตุ่ม

เนื้อเยื่อสีเหลือง มีกระสีแดงกระจายทั่วกลีบ กลีบปากสี

ชมพูมีแต้มสีขาวตรงกลาง  Ø ดอก 5.06 ซม. ความยาว

ก้านช่อ 43.63 ซม. Øก้านช่อ 0.56 ซม. จ านวนดอก

เฉลี่ย 41.13 ดอก จ านวน 1-2 ช่อต่อต้น   

ดอกเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายช่อ ก้านช่อ

ดอกยาว แข็งแรง สีดอกอ่อนหวาน  

- ไมก้ระถำงขนำดกลำง 

   

Spa-Hy-02-13 

Spa-Hy-03-50 

Spa-Hy-06-24 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

พันธุ์ทดสอบ ลักษณะช่อดอก ลักษณะดีเด่น ข้อจ ากัด การน าไปใช้ประโยชน์ 

 

กลีบดอกสสี้มปลายกลีบแต้มสีเหลือง กลีบกว้าง กลีบ

เลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้างสเีหลือง กลีบค่อนข้างแคบ หู

กลีบปากสสี้มแดง ปลายกลีบปากสีส้มแดงโคนสีเหลือง 

ตุ่มเนื้อเยื่อสีเหลืองมีขีดสีส้มแดงกระจายทั่ว  Ø ดอก 

6.03 ซม. ความยาวก้านช่อ 65.78 ซม. Øก้านช่อ 0.56 

ซม. จ านวนดอกเฉลี่ย 41.15 ดอก จ านวน 1-2 ช่อต่อ

ต้น   

ดอกเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายช่อ ขนาด

ดอกค่อนข้างใหญ่ สีแปลกตา 

ก้านช่อดอกยาวท าให้ช่อดอกโค้งงอ

เล็กน้อย  และดอกย่อยภายในช่อ

ค่อนข้างห่าง 

ไมก้ระถำงขนำดกลำง 

 

กลบีดอกสชีมพอูมสม้ โคนกลบีเรือ่สเีหลอืง หกูลบี

ปำกและตุม่เนือ้เยื่อสเีหลอื มีขีดสสีม้แดงกระจำยทั่ว 

กลบีปำกสแีดงอมสม้ โคนสเีหลอืงมีขีดสสีม้แดง       

Ø ดอก 5.26 ซม. ความยาวก้านช่อ 36.45 ซม. Øก้าน

ช่อ 0.47 ซม. จ านวนดอกเฉลี่ย 39.90 ดอก จ านวน 1-2 

ช่อต่อต้น   

ดอกเป็นกระจกุอยูท่ี่ปลำยช่อ สดีอก

แปลกตำแตกตำ่งจำกพนัธุท์ี่ปลกูเป็น

กำรคำ้ทั่วไป ใบกวำ้ง ปลำยใบโคง้ลง

เป็นระเบียบ ท ำใหเ้ห็นช่อดอกชดัเจน 

- ไมก้ระถำงขนำดกลำง 

Spa-Hy-13-09 

Spa-Hy-17-12 
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 กลบีดอกสแีดงอมชมพ ูหกูลบีปำกและตุม่เนือ้เยื่อสี

เหลอื มีขีดสสีม้แดงกระจำยทั่ว กลบีปำกสแีดงโคนสี

เหลอืง Ø ดอก 5.50 ซม. ความยาวก้านช่อ 36.4 ซม.  

Øก้านช่อ 0.37 ซม. จ านวนดอกเฉลี่ย 38.08 ดอก 

จ านวน 1-2 ช่อต่อต้น   

ดอกเป็นกระจกุอยูท่ี่ปลำยช่อ สดีอก

สดใส  

กำ้นช่อดอกคอ่นขำ้งเลก็ ไมก้ระถำงขนำดกลำง 

 

 ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

พนัธุท์ดสอบ ลกัษณะประจ ำพนัธุ ์ ลกัษณะดเีดน่ ขอ้จ ำกดั กำรน ำไปใชป้ระโยชน ์

 

กลบีดอกสเีหลอืง มจีดุประสสีม้แดงกระจำยทั่วทัง้

กลบี หกูลบีปำก กลบีปำกและตุม่เนือ้เยื่อสเีหลอืงมีขดี

สสีม้แดงกระจำยทั่ว ปลำยกลบีปำกสแีดงอมสม้ Ø 

ดอก 5.92 ซม. ความยาวก้านช่อ 40.75 ซม.  Øก้านช่อ 

0.49 ซม. จ านวนดอกเฉลีย่ 38.08 ดอก จ านวน 1-2 ช่อ

ต่อต้น   

ดอกเป็นกระจกุอยูท่ี่ปลำยช่อ กลบีดอกสี

แปลกและสะดดุตำ  

กำ้นช่อดอกยำวท ำใหก้ำ้นช่อโคง้

งอเลก็นอ้ย 

ไมก้ระถำงขนำดกลำง 

 

                                  

Spa-Hy-23-01 

Spa-Hy-18-24 
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สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การปลูกทดสอบพันธุ์โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกจากลักษณะทางการเกษตร ลักษณะประจ าพันธุ์ การ

ระบาดของโรค และความพึงพอใจของผู้บริโภค  ได้พันธุ์ที่มีความเหมาะสมส าหรับผลิตเป็นไม้กระถางแนะน า
เกษตรกรจ านวน 7 พันธุ์ ได้แก่ Spa-Hy-02-13   Spa-Hy-03-50   Spa-Hy-06-24  Spa-Hy-13-09  Spa-Hy-
17-21 Spa-Hy-18-24 และ  Spa-Hy-23-01 

 
 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรสามารถน าพันธุ์ใหม่ไปใช้ปลูกทดแทนพันธุ์เดิม  เพ่ิมความหลากหลายของสายพันธุ์ ท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
2. ใช้เป็นฐานพันธุกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ 
3. เผยแพร่พันธุ์ใหม่โดยการแสดงพันธุ์ในงานนิทรรศการ/การประชุมทางวิชาการ รวมทั้งน าไปจดทะเบียนพันธุ์
ใหม่กับส านักคุ้มครองพันธุ์พืช    
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กลีบเลีย้งบน

(dorsal sepal) 

( dorsal sepal ) กลีบดอก ( petal ) 

กลีบเลีย้งข้าง                   

(lateral sepal) 

ตุ่มเนื้อเยื่อ ( calli ) หูกลีบปาก ( side-lobe 

) 

 
กลีบปาก ( mid-lobe ) 

ผนวก 1 ลักษณะช่อดอกของพันธุ์ทดสอบจ านวน 12 พันธุ์ และส่วนประกอบของดอก                                            

            กล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส 

Spa-Hy-06-24 

Spa-Hy-06-15 

Spa-Hy-13-09 
Spa-Hy-14-07 

Spa-Hy-17-12 

Spa-Hy-18-24 Spa-Hy-23-01 พราวชมพ ู ม่วงทองผาภูมิ 

Spa-Hy-02-13 Spa-Hy-03-50 Spa-Hy-06-01 

ส่วนประกอบของดอกกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส 
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 ผนวก 3  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)  

ผนวก 2   ขั้นตอนการปลูกกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิส  

              ก. น าต้นออกจากกระถางเดิม ตัดรากเดิมที่แห้งออก 

              ข. ตัดแยกให้มีหน่อเก่า 1 หน่อและมีหน่อใหม่ 1หน่อ                      

              ค. ปลูกลงในกระถางขนาด 8 นิ้ว ทีม่ีกาบมะพร้าวสับ 

                 และปุ๋ยคอก อัตรา 2:1  โดยปริมาตร 

 

 สภาพการปลูกกล้วยไม้สกุลสกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบ 
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    - ต้นมีการแตกกอดี มีจ านวนช่อต่อต้นมาก และดอกบานอยู่บนต้นได้นาน  
    - มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ใช้ตกแต่งได้        
    - มีขนาดทีเ่หมาะสมกับสถานที่ต่างๆ                               
 
  

 

      ตารางผนวก 1  ลักษณะประจ าพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลสแปโทกลอททิสพันธุ์ทดสอบ จ านวน 12 พันธุ์ 

 

รหัสพันธุ ์

ลักษณะประจ าพันธุ ์

เส้นผา่ศูนย์กลาง

ดอก(ซม.) 

จ านวนใบ ความ

กว้างใบ

(ซม.) 

ความยาวใบ

(ซม.) 

 ความกว้าง

ทรงพุ่ม(ซม.) 

ความสูงทรง

พุ่ม(ซม.) 

จ านวนดอก/

ช่อ 

Spa-Hy-02-13 4.64 e 4.63 d 4.05 d 37.98 bc 49.22 b 25.50 c 45.83 b 

Spa-Hy-03-50 3.48 g 5.52 bc 4.80 bc 28.80 ef 42.20 d 25.50 c 44.00 bc 

Spa-Hy-06-01 4.98 f 4.65 d 4.55 cd 31.13 def 42.25 cd 19.58 e 25.80 e 

Spa-Hy-06-15 5.24 c 5.55 bc 5.27 b 46.85 b 48.22 bc 25.60 c 41.28 bcd 

Spa-Hy-06-24 5.06 d 4.13 e 4.90 bc 42.83 b 50.72 b 24.78 cd 41.13 bcd 

Spa-Hy-13-09 6.03 a 4.50 de 5.90 a 57.08 a 52.58 b 30.15 b 41.15 bcd 

Spa-Hy-14-07 4.38 f 5.88 ab 4.80 bc 56.25 a 61.08 a 38.05 a 70.45 a 

Spa-Hy-17-12 5.26 c 6.00 a 6.00 a 36.93 bcd 42.03 d 26.10 c 39.90 cd 

Spa-Hy-18-24 5.50 b 4.63 d 3.98 d 32.55 cde 43.50 cd 24.25 cd 38.08 d 

Spa-Hy-23-01 5.92 a 4.55 d 3.20 e 32.15 cde 50.72 b 21.13 de 38.50 cd 

พราวชมพ ู                

(พันธุ์เปรียบเทียบ) 

3.59 g 5.23 c 4.03 d 30.70 def 39.83 d 22.70 cde 30.53 e 
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ม่วงทองผาภูมิ

(พันธุ์เปรียบเทียบ)  

4.56 e 5.40 c 2.50 f 25.15 f 38.33 d 22.13 cde 39.85 cd 

CV % 2.5 5.4 9.2 10.4 8.2  10.4 8.1  

1/ = ค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยตัวอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมม่ีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT 
 
 
 
 
 


