
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกล้วยไม้และไม้

ดอกไม้ประดับ 
2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพ่ือการค้า     

ระยะที่ 2  

กิจกรรม   :  กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การเก็บรักษาละอองเรณูของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวเพ่ือการ

ปรับปรุงพันธุ์ 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Pollen Preservation of Lady’s Slipper Orchid 

(Paphiopedilum gratrixianum (Mast.) Guillaumin) for Breeding. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวนาราญ์ โชติอ่ิมอุดม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

                                             นางสาวพรอนันต์  แข็งขันธ์ สถาบันวิจัยพืชสวน 

บทคัดย่อ     

ศึกษาการเก็บรักษาละอองเรณูของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ได้ทดสอบ

ความมีชีวิตของละอองเรณูที่เก็บไว้ในเบื้องต้น ด้วยวิธี tetrazolium test  ในละอองเรณูที่มีอายุหลังดอกบาน 1 2 

และ 3 วัน เก็บรักษานาน 1-7 วัน ที่อุณหภูมิ -4  0 และ 25 องศาเซลเซียส จากการทดสอบพบว่าทุกช่วงเวลาที่

เก็บรักษา ละอองเรณูมีชีวิต 81.4- 88.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อทดสอบความมีชีวิตของละอองเรณู หลังจากเก็บรักษาไว้ 

1- 6 เดือน ในอุณหภูมิ -4 และ 0 องศาเซลเซียส  พบความมีชีวิตของละอองเรณู เท่ากับ61.8 – 68.7 เปอร์เซ็นต์    

ดังนั้น อุณหภูมิ -4 และ 0 องศาเซลเซียส จึงเหมาะส าหรับการเก็บรักษาละอองเรณูในเบื้องต้น 

 

Abstract 

Study on  Pollen Preservation of Lady's slipper Orchid (Paphiopedilum gratrixianum 

(Mast.) Guillaumin) for Breeding.  The viability of pollen was assessed by tetrazolium test (TTC 

staining) of  pollen aged 1, 2 and 3 days after flowering and storage 1 - 7 days at -4, 0 and 25 



degrees celsius. Pollen viability was 81.4- 88.6 percent at all storage. After storage for 1 - 6 

months at temperatures of -4 and 0 degrees celsius, the pollen viability was 61.8 – 68.7  

percent . Therefore, temperatures of -4 and 0 degrees celsius were suitable for storage pollen 

for short term purpose. 

 

5. ค าน า                                 

รองเท้านารีอินทนนท์ลาว (P. gratrixianum (Mast.) Guillaum.) กระจายพันธุ์ ในไทย ลาว และ

เวียดนาม มีการเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดิน เจริญเป็นกลุ่ม มีพุ่มใบขนาด 30-35 เซนติเมตร ใบเป็นรูปแถบ 

กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 25-28 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว โคนกาบใบมีจุดสีม่วงแดงหนาแน่น ดอกเป็นดอก

เดี่ยว ก้านดอกตั้งตรงยาว 20-22 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงกลีบบนแผ่กว้างสีขาว กลางกลีบมีประสีม่วงแดง โคนกลีบสี

น้ าตาลอมแดง กลีบดอกรูปขอบขนานบิดโค้ง แถบบนสีน้ าตาลอ่อน แถบล่างสีเหลือง กลีบกระเป๋าสีเหลือง อม

น้ าตาล โล่สีเหลือง รูปทรงคล้ายรูปหัวใจกลับ ผิวขรุขระกึ่งกลางมีติ่งสีเหลืองเข้ม ด้านบนและด้านล่างหยักเพียง

เล็กน้อย ดอกบานเต็มที่กว้าง 7-8 ซม. จ านวนโครโมโซม 2n=26 ชอบอากาศเย็น ปลูกเลี้ยงและออกดอกง่ายใน

ภาคเหนือ ถ้าเจริญเติบโตภายใต้แสงร าไรดอกจะบานได้นานหลายวัน (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, 

2543; อุไร, 2549) 

การเก็บรักษาเรณู  (pollen storage) เป็นวิธีการที่ส าคัญวิธีหนึ่ งของการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ 
เช่นเดียวกับประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมของพืช โดยเฉพาะในพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ และกล้วยไม้สกุล
รองเท้านารี (Paphiopedilum) เป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้นในวงการ
อุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ เนื่องจากมีความหลากหลายของรูปร่าง ขนาด และสีสัน (Cribb, 1998; Hong และ
คณะ, 2008; Huang และคณะ, 2001; Ng และ Saleh, 2011)  การเก็บรักษาละอองเรณูช่วยให้ละอองเรณูยังมี
ชีวิตและสามารถเพ่ิมระยะเวลาในการผสมเกสร ในกรณีที่ช่วงเวลาการบานของดอกต่างกันหรืออยู่ต่างสถานที่กัน 
โดยตรวจสอบความมีชีวิตของละอองเรณูด้วยวิธีการย้อมสี (staining) และการทดสอบการงอกในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro 
germination)  เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือตรวจสอบความมีชีวิตของเรณูหลังจากการเก็บรักษา  โดยสารเคมีที่นิยมใช้
ทดสอบการย้อมสีเรณู ได้แก่ 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC), 5-bromo-4-chloro-3-indole-b-galactoside (X-
Gal) และ fluorescein diacetate (FDA) (Sedgley และ Harbard, 1993)  ซึ่งปัจจัยที่ช่วยให้การเก็บรักษาละอองเรณู
ประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ที่ส าคัญได้แก่ อุณหภูมิและความชื้นต่ า จึงควรศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ให้กับการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีต่อไป 

 

6. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์        



1. กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว  

2. หลอดพลาสติกเก็บละอองเรณู ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 

3. กล้องจุลทรรศน์   

4. สารTTC (2,3,5-triphenyltetrazolium chloride)  

5. ตู้เย็นส าหรับเก็บละอองเรณู 

6. กล้องจุลทรรศน์ 

7. กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

 

- วิธีการ  

ไม่มีการวางแผนการ ทดลองทางสถิติ  โดยเก็บละอองเรณู 3 ระดับ ได้แก่ 1  2 และ  3 วันหลังดอกบาน   เก็บรักษาไว้  

1 - 7 วัน  และ 1- 6 เดือน  ซึ่งเก็บไว้ใน 3 สภาพอุณหภูมิที่ต่างกัน ได้แก่ -4  0  และ 25 องศาเซลเซียส   ตรวจสอบความมีชีวิต

ของละอองเรณูหลังการเก็บรักษาทุกระยะ 1 - 7 วัน  และ 1- 6 เดือน   

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. คัดเลือกต้นกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปลูกโดยใช้กาบมะพร้าว
สับเป็นวัสดุปลูก ในกระถางพลาสติกขนาด 6 นิ้ว 

2. ดูแลรักษาภายใต้สภาพโรงเรือนพรางแสง 70% ใต้หลังคาพลาสติก ให้น้ าโดยใช้สายยาง
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง และปุ๋ยสูตร 46-0-0, 12-24-12 สลับกับปุ๋ยเกล็ด สูตร 21-21-21 1 ครั้ง/เดือน ในอัตรา 100 
กรัม/น้ า 20 ลิตร ร่วมกับการให้ปุ๋ยละลายช้า อัตรา 20 เม็ด/กระถาง 3 เดือน/ครั้ง และสูตร 12-24-12 ในระยะที่
กล้วยไม้แทงช่อดอกในอัตรา 50-100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

3. เมื่อกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวให้ดอก ท าการเก็บละอองเรณูใน micro tube ปิดฝา
ให้สนิท เก็บไว้ในกล่องที่บรรจุซิลิกาเจล และเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆตามแผนการทดลอง คือ เก็บละอองเรณู
หลังดอกบาน 1 2 และ 3 วัน เก็บรักษาในอุณหภูมิ -4 0 และ 25 องศาเซลเซียส โดยมีอายุการเก็บรักษา 1, 2, 3, 
4, 5, 6 และ 7 วัน   

4. ทดสอบความมีชีวิตของละอองเรณูด้วย 0.5%  TTC โดยสุ่มละอองเรณูที่เก็บรักษาไว้ตาม
วิธีการใส่ใน micro tube ขนาด 1.5 มล. แล้วเติม 0.5% TTC ปริมาณประมาณ 0.5 มล. เขย่าหลอดเล็กน้อย แช่
สารละลายไว้ประมาณ 24 ชม. ในที่มืด ก่อนน าไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยป้ายตัวอย่างลงบนสไลด์ ละอองเรณู
ที่มีชีวิตจะย้อมติดสีชมพูถึงแดง ส่วนละอองเรณูที่ไม่มีชีวิตจะย้อมไม่ติดสี  ท าการสุ่ม 3 ครั้งๆละประมาณ 200  
ละอองเรณู แล้วค านวณหาอัตราการมีชีวิตของละอองเรณู 

 

- การบันทึกข้อมูล  



1. เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของละอองเรณู  
2. เปอร์เซ็นต์การติดฝัก 
3. ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 

 
- เวลาและสถานที่      

ระยะเวลา เริ่มต้น ปี 2561  สิ้นสุด ปี 2562   

 สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 

 

7. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การทดสอบความมีชีวิตของละอองเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ที่เก็บละอองเรณูหลังดอกบาน 

1 2 และ 3  วัน เก็บรักษาไว้ในเบื้องต้น 1-7 วัน ในอุณหภูมิ 0  4 และ 25 องศา ด้วยวิธี tetrazolium test  เป็น

การย้อมสีละอองเรณูด้วยสารละลาย tetrazolium(2,3,5-triphenyltetrazolium chloride)  เรณูที่มีชีวิตจะติดสี

ชมพูถึงสีแดง  จากการทดสอบพบว่าละอองเรณูที่เก็บหลังดอกบาน 1 2 และ 3 วัน และเก็บรักษา 1-7 วัน ใน

อุณหภูมิ 0  4 และ 25 องศา  ละอองเรณูมีชีวิตในทุกช่วงเวลาที่เก็บรักษา และมีปริมาณการมีชีวิตไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ  แต่การเก็บละอองเรณูที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 5 วัน  เริ่มพบการเกิดเชื้อราสีด าใน

หลอดเก็บตัวอย่าง   Giovannini และคณะ(2017) รายงานว่าเมื่อเก็บรักษาละอองเรณูกุหลาบไว้ที่อุณหภูมิ 25 

องศาเซลเซียส ท าให้ความมีชีวิตละอองเรณูลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเก็บรักษาความมีชีวิตของละอองเกสรดอกไม้

ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกหลายอย่างเช่นสถานะทางสรีรวิทยาของดอกไม้ ระดับ

ความชื้นและองค์ประกอบทางเคมีของละอองเกสรดอกไม้   

เมื่อทดสอบความมีชีวิตของละอองเรณูของละอองเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวอายุหลังดอกบาน 

1 2 และ 3 วัน ที่เก็บรักษาไว้ 1- 6 เดือน ในอุณหภูมิ 0 และ 4 องศาเซลเซียส  ยังพบความมีชีวิตของละอองเรณู

ดังกล่าว  สอดคล้องกับ Shih-Chang และคณะ (2018) พบว่าละอองเรณูของ Phalaenopsis ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 

25 องศาเซลเซียส เกิน 4 สัปดาห์ เมื่อตรวจสอบด้วยวิธี tetrazolium test  ไม่พบความมีชีวิตของละอองเรณู 

และไม่เกิดฝักกล้วยไม้หลังการผสมเกสร  ในขณะที่ละอองเรณูที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ ากว่า ที่ องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 56 สัปดาห์ และยังสามารถผสมติดฝักจ านวน 25%  ดังนั้น อุณหภูมิ 0 และ  4 องศาเซลเซียส จึงเหมาะ

ส าหรับการเก็บรักษาละอองเรณูในเบื้องต้น  

Sedgley และ Harbard (1993) รายงานว่า เมื่อเทียบกับการเก็บรักษาละอองเรณูในไนโตรเจนเหลว ( -
196 ºC)   การเก็บที่อุณหภูมิ -18 ºC ให้ความสะดวกสบายมากกว่า อีกท้ังยังง่ายต่อการขนย้ายจากท่ีหนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่ง  เช่นเดียวกับการเก็บรักษาระยะสั้น ที่อุณหภูมิ 0 - 4 องศาเซลเซียส มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ขน
ย้ายง่าย ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาน้อย  เกษตรกรและผู้ปรับปรุงพันธุ์สามารถเก็บรักษาเองได้ ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าว



สามารถเก็บรักษาละอองกล้วยไม้ชนิดอ่ืนได้ Shijun (1984) รายงานว่า ละอองเรณูของกล้วยไม้ Dendrobium, 
Vanda, Cymbidium และ Arachnis สามารถเก็บรักษาได้ในสภาพแห้งที่อุณหภูมิ 4-6 ºC เป็นเวลาถึง 280 วัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ Shih-Changและคณะ (2018) สามารถเก็บะอองเรณูของ Phalaenopsis ไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส 
ได้นานถึง 40 สัปดาห์ในระยะสั้น  และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 และ −80 °ซ นาน 96 สัปดาห์ ส าหรับการเก็บ
รักษาในระยะยาว  
 

8. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การเก็บรักษาละอองเรณูของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวในเบื้องต้นเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์  สามารถ

เก็บละอองเรณูอายุหลังดอกบาน 1-3 วัน ไว้นาน 1-7 วัน ที่อุณหภูมิ 0 และ  4 องศาเซลเซียส  ตัวอย่าง  ในขณะ

ที่การเก็บรักษาละอองเรณูท่ีอุณหภูมิ 0 และ  4 องศาเซลเซียส  สามารถเก็บไว้ได้นาน 6 เดือน  จึงเหมาะส าหรับ

การเก็บรักษาละอองเรณูในเบื้องต้น  ในการทดลองนี้ควรทดสอบความมีชีวิตของละอองเรณูที่เก็บรักษาไว้เบื้องต้น

นี้ ด้วยการน าไปผสมเกสรเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์การติดฝักกล้วยไม้ เพ่ือประเมินความสามารถในการเก็บรักษาได้อีก

ทางหนึ่ง 

 

9. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลการเก็บรักษาละอองเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว  ให้กับผู้ปรับปรุง

พันธุ์ทราบอายุการเก็บรักษาและอุณหภูมิที่ เหมาะสม เพ่ือให้สามารถเก็บละอองเรณู ในเบื้ องต้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวและเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือ

ประกอบการวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆต่อไป 

 

ค าขอบคุณ  

ขอขอบคุณนักวิชาการเกษตร พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิจัยและให้การช่วยเหลือจนงานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี   
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ภาคผนวก 

 

การทดลองที่ 1.5 การเก็บรักษาละอองเรณูของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 

  

ก. ดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ข. การเก็บละอองเรณู 

  

ค. ละอองเรณูก่อนแช่สาร TTC ฆ.ละอองเรณูหลังแช่สาร TTC นาน 24 ชั่วโมง 

  

ง. ป้ายละอองเรณูที่ผ่านการแช่สารTTC  

ลงบนแผ่นสไลด์ ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

จ. ละอองเรณูที่ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์  

ก าลังขยาย 100 เท่า ที่มีชีวิตจะติดสีชมพูถึงสีแดงเข้ม 

 ภาพที่ 1 ก.ลักษณะดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวท่ีใช้ในการทดลอง  ข.การเก็บละอองเรณูจากดอก
กล้วยไว้เก็บไว้ในหลอดทดลองขนาด 1.5 มิลลิลิตร  ค. สีของละอองเรณูหลังจากเก็บรักษา  ฆ. สีของละออง
เรณูหลังการแช่สาร TCC  ง. การเตรียมละอองเรณูบนแผ่นสไลด์ จ. ตัวอย่างละอองเรณูที่มีชีวิตที่ย้อมติดสี
ชมพูถึงแดงเข้ม 

 

 

 

 



 

 จ านวนวันท่ีเก็บรักษา 

ละอองเรณูวันท่ี

ดอกบาน 
อุณหภูม ิ 1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

-4 

       

0 

       

25 

       

2 

-4 

       

0 

       

25 

       

 

 

3 

 

 

-4 

       

0 

       

25 

       

 

ภาพที่ 2  ทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ด้วยวิธี tetrazolium test  ซึ่งเก็บละออง

เรณูกล้วยไม้หลังดอกบาน 1-3 วัน เก็บรักษานาน 1-7 วัน ที่อุณหภูมิ -4  0  และ 25 องศาเซลเซียส   

 



 

 

  จ านวนเดือนที่เก็บรักษา 

ละอองเรณู

วันท่ีดอกบาน 
อุณหภูม ิ

1 2 3 4 5 6 

1 

-4 

      

0 

      

25 

 

     

2 

-4 

      

0 

      

25 

 

     

3 

-4 

      

0 

      

25 

 

     

 



ภาพที่ 3  ทดสอบการมีชีวิตของละอองเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ด้วยวิธี tetrazolium test  ซึ่งเก็บละออง

เรณูกล้วยไม้หลังดอกบาน 1-3 วัน เก็บรักษานาน 1 - 6 เดือน ท่ีอุณหภูมิ -4  0  และ 25 องศาเซลเซยีส โดยการเก็บ

รักษาท่ีอุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียสเก็บได้นานเพียง 1 เดือน  

 

ตารางที่ 1  เปอร์เซ็นต์ความมีชีวติของละอองเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ซึ่งเก็บละอองเรณูกล้วยไม้หลังดอกบาน 1-3 

วัน เก็บรักษานาน 1- 7 วัน ที่อุณหภูมิ -4  0  และ 25 องศาเซลเซยีส 

  จ านวนวันท่ีเก็บรักษา 

ละอองเรณู

วันท่ีดอก

บาน 

อุณหภูม ิ 1 2 3 4 5 6 7 

1 

-4 °C 81.3 78.4 82.0 87.3 80.7 79.8 85.6 

0 °C 80.1 83.3 77.6 82.4 88.2 84.4 81.4 

25 °C 85.7 81.3 82.7 84.8 80.3 79.1 80.8 

2 

-4 °C 87.4 82.3 80.5 85.1 84.1 82.4 81.8 

0 °C 84.9 82.1 85.7 81.5 90.4 83.7 81.9 

25 °C 86.8 84.2 81.1 79.4 83.5 88.6 85.3 

3 

-4 °C 81.9 80.4 83.9 87.3 86.4 81.8 82.9 

0 °C 87.2 93.0 85.7 86.1 81.7 82.3 84.2 

25 °C 84.9 87.5 80.4 80.6 80.0 81.7 88.6 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2  เปอร์เซ็นต์ความมีชีวติของละอองเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว ซึ่งเก็บละอองเรณูกล้วยไม้หลังดอกบาน 1-3 

วัน เก็บรักษานาน 1- 6 เดือน ที่อุณหภมูิ -4  0  และ 25 องศาเซลเซียส โดยการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

เก็บได้นานเพียง 1 เดือน  

  จ านวนเดือนที่เก็บรักษา 

ละอองเรณู

วันท่ีดอก

บาน 

อุณหภูม ิ 1 2 3 4 5 6 

1 

-4 °C 80.6 78.2 79.7 71.4 66.5 63.6 

0 °C 81.7 77 75 73 72.1 64 

25 °C 79.2           

2 

-4 °C 82.4 80.5 78.3 74.8 68.3 61.8 

0 °C 83.5 78.4 75.4 74.2 70 63 

25 °C 82.3           

3 

-4 °C 83.9 84.9 80.2 73.7 65.2 62.1 

0 °C 84.6 80.1 72 75 74 68.7 

25 °C 81.8           

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบการเก็บละอองเรณูกล้วยไม้หลังดอกบาน 1-3 วัน เก็บรักษานาน 1- 7 วัน ที่อุณหภูมิ -4  

0  และ 25 องศาเซลเซียส 

 

  

 ภาพที่ 5  แสดงการเปรยีบเทียบการเก็บละอองเรณูกล้วยไม้หลังดอกบาน 1-3 วัน เก็บรักษานาน 1 – 6 เดือน ที่

อุณหภูมิ -4  0  และ 25 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 

 


