
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกล้วยไม้และ

ไม้ดอกไม้ประดับ 
2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพ่ือการค้า     

ระยะที่ 2 

กิจกรรม   :  กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาพันธุ์ลูกผสมกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรรองเท้านารีอิน

ทนนท์ลาว 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Appropriate period  for pollination of Lady's slipper 

Orchid (Paphiopedilum gratrixianum (Mast.) Guillaumin)  

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวนาราญ์ โชติอ่ิมอุดม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

                                             นางสาวพรอนันต์  แข็งขันธ์ สถาบันวิจัยพืชสวน 

 

5. บทคัดย่อ    

การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรรองเท้านารีรองเท้านารีอินทนนท์ลาว เพ่ือหา

ช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรให้ติดฝักและเกิดเมล็ดกล้วยไม้ สามารถสร้างประชากรกล้วยไม้ที่มี

ความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์ จากการทดลองนี้พบว่า การผสม

เกสรรองเท้านารีอินทนนท์ลาวหลังดอกบานวันแรกถึงวันที่สาม ในเวลา8.00 น. ถึง 12.00 น. สามารถติดฝัก

จ านวน 62.50 – 100 เปอร์เซ็นต์ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรรองเท้านารีรองเท้านารีอิน

ทนนท์ลาว คือวันที่สามหลังดอกบาน ช่วงเวลา 8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกา  ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มี

อุณหภูมิต่ าสุด 13.1 องศาเซลเซียส   สูงสุด 23.6 องศาเซลเซียส  ความชื้น 86.1-87.8 เปอร์เซ็นต์  

 

 



Abstract 

Study on suitable period for pollination of of Lady's slipper Orchid (Paphiopedilum 

gratrixianum (Mast.) Guillaumin) In order to find the suitable time for pollination to produce 

the pods and orchid seeds for create a population of orchids that are genetic diversity which 

is beneficial for breeding program. This experiment found that pollination after blooming on 

the first day to the third day at 8:00 am to 12:00 pm can be poded approximate 62.50 - 100 

percent. The suitable period for pollination of Lady's slipper Orchid (Paphiopedilum 

gratrixianum (Mast.) Guillaumin) is the third day after the blossoming period between 8 am 

to 12 am during October – November minimum temperature 13.1 degrees celsius, maximum 

23.6 degrees celsius and humidity 86.1-87.8 percent  

 

5. ค าน า                                  

 รองเท้านารี หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Lady’ slipper เป็นพืชสกุลหนึ่งในวงศ์กล้วยไม้ และให้ชื่อ

สกุลว่า Paphiopedilum ทั่วโลกมีอยู่  5  สกุล 137 ชนิด ประเทศไทย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกล้วยไม้เขตร้อน

ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก มีกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทยทั้งหมด  17  ชนิด  

ซึ่งอยู่ในสกุล Paphiopedilum เพียงสกุลเดียว ปัจจุบันกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์พ้ืนเมืองของไทยหลายชนิด

ได้รับความสนใจอย่างมาก มีการน ามาปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์เพ่ือการค้ากันอย่างแพร่หลาย ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ประเทศในยุโรปและเอเชีย)  ปัจจุบันกล้วยไม้รองเท้านารีที่อยู่

ในธรรมชาติอยู่ภายใต้การคุกคามของการสูญพันธุ์อันเป็นผลมาจากการลักลอบและท าลายที่อยู่อาศัยและบาง

ชนิดที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 

(Lee, 2007)  ส่วนกล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์ลูกผสมใหม่ ๆ ก็มีจ านวนเพ่ิมข้ึนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ลูกผสม

ของคนไทยและของต่างประเทศ จากรูปทรง สีสัน ความแปลกตาของดอกและใบ ยิ่งนับวันมีผู้สนใจรักและ

ปลูกเลี้ยงกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งส่งออกกล้วยไม้รองเท้านารีที่ส าคัญแห่งหนึ่ง

ของโลก ไม่แพ้ไม้ดอกไม้ประดับประเภทอ่ืนทั้งในรูปแบบของไม้กระถางและไม้ตัดดอก (อุไร ,  2541) แต่

เนื่องจากในสภาพธรรมชาติของกล้วยไม้ชนิดนี้มีการขยายพันธุ์ได้ช้ามาก ท าให้มีแนวโน้มในการลดจ านวนลง

มากในสภาพธรรมชาติ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ต่อไปในอนาคต ดังนั้นการศึกษาวิธีการการผสมเกสรรองเท้านารี

อินทนนท์ลาวในระยะเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการสร้างโอกาสในการเพ่ิมประชากร

กล้วยไม้ เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวและการอนุรักษ์พันธุ์และ เพ่ือให้

กล้วยไม้สายพันธุ์นี้มีอยู่ในสภาพธรรมชาติของประเทศไทยต่อไป 

 



วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์       

1. กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาว   

2. ปากคีบ   

3. เวอร์เนียคาลิปเปอร์  

4. อาหารเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้ 

5. ตู้ปลอดเชื้อส าหรับเพาะเมล็ดกล้วยไม้ 

6. ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

- วิธีการ 

ไม่มีวางแผนการ ทดลองทางสถิติ  ท าการผสมเกสร หลังดอกบาน 1  2 และ  3 วัน  ในสามช่วงเวลา  ได้แก่ 

8.00 - 9.00 น. , 9.30 - 10.30 น. และ 11.00 - 12.00 น.    

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. คัดเลือกต้นกล้วยไม้รองเท้านารีที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ปลูกโดยใช้กาบมะพร้าวสับเป็นวัสดุ
ปลูก ในกระถางพลาสติกขนาด 6 นิ้ว 

2. ดูแลรักษาภายใต้สภาพโรงเรือนพรางแสง 70% ใต้หลังคาพลาสติก ให้น้ าสัปดาห์ละ 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 ในระยะที่กล้วยไม้
แทงช่อดอกในอัตรา 50-100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

3. กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวเริ่มออกดอกปลายเดือนกันยายน เริ่มบานกลางเดือน
ตุลาคม 2561  ผสมละอองเรณูในเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561   เมื่อกล้วยไม้ให้ดอก ท าการผสม
เกสรในวันที่ดอกบาน ตามเวลา 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 8.00 - 9.00, 9.30 - 10.30 และ 11.00 - 12.00 น.  โดย
เด็ดส่วนกระเป๋าออกก่อนการผสม เพ่ือให้ผสมเกสรได้ง่ายขึ้นและเป็นสัญลักษณ์ของดอกที่ ใช้ในการผสมเกสร 
จากนั้นใช้ปากคีบเขี่ยเกสรตัวผู้ ป้ายละอองเรณูลงบนปลายยอดเกสรตัวเมีย แขวนป้ายระบุวันที่และหมายเลข
ดอกท่ีผสม  

4. นับจ านวนฝักกล้วยไม้หลังการผสมเกสร 45 วัน และบันทึกข้อมูล 
5. ท าการเก็บเกี่ยวฝักกล้วยไม้ที่อายุ 10 เดือนหลังการผสม และน าไปเพาะเมล็ดโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือตรวจสอบความมีชีวิตของเมล็ดกล้วยไม้หลังการผสมเกสร 
 

-  การบันทึกข้อมูล 
1. เปอร์เซ็นต์การติดฝัก 
2. ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 

- เวลาและสถานที่   



ระยะเวลา เริ่มต้น ปี 2561  สิ้นสุด ปี 2562   

 สถานที่ท าการทดลอง  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 

 

6. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การผสมเกสรรองเท้านารีอินทนนท์ลาว หลังดอกบานวันแรกถึงวันที่สาม ในเวลา 8.00 น. ถึง 12.00 

น. สามารถติดผลจ านวน 62.50 – 100 เปอร์เซ็นต์ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรรองเท้านารี

รองเท้านารีอินทนนท์ลาว คือวันที่สามหลังดอกบาน ช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 12.00 น. สามารถติดผลจ านวน  

100 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มีอุณหภูมิต่ าสุด 13.1 องศาเซลเซียส   สูงสุด 

23.6 องศาเซลเซียส  ความชื้น 86.1-87.8 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)  โดยการผสมพันธุ์โดยให้มนุษย์เป็นผู้ผสม

สามารถกระท าได้ทั้งวัน ขณะที่ดอกบาน แต่นิยมกระท าตอนเช้าก่อน 10.00 น. ซึ่งมีอากาศไม่ร้อนนัก (อุไร , 

2549)หรืออาจท าได้ในช่วงที่อากาศไม่ร้อนจัด เพราะอากาศที่ร้อนจัด จะท าให้เกสรตัวผู้และเมียแห้งได้  

พบว่า  หลังการผสมเกสร ประมาณ 30 วัน ดอกที่ผสมติดจะเห็นฝักกล้วยไม้ที่ชัดเจน ก้านดอกมีสี

เขียว ฝักกล้วยไม้ที่มีอายุหลังการผสมเกสร 3 เดือน เปลือกหุ้มฝักจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง ฝัก

กล้วยไม้อายุ 10 เดือน จะมีขนาดใหญ่ขึ้น มีความกว้างเฉลี่ย 12.84 ม.ม. ความยาวเฉลี่ย 63.89 ม.ม. เปลือก

หุ้มฝักเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเหลืองอมเขียว  ส่วนดอกที่ผสมไม่ติดหรือไม่ได้รับการผสมเกสร อายุการ

บานของดอกจะนานกว่า ดอกจะเริ่มเหี่ยวและสีเริ่มซีดเมื่ออายุ 45 วันขึน้ไป เริ่มร่วงหลังดอกบาน 60 - 70 วัน 

โดยก้านดอกจะแห้งและมีสีน้ าตาล (ภาพท่ี 1) 

น าฝักกล้วยไม้อายุหลังผสมเกสร 10 เดือน มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์เพ่ือทดสอบความมีชีวิต

ของเมล็ดกล้วยไม้ที่ผ่านการผสมเกสรในระยะเวลาต่างๆ พบว่า เมล็ดจากฝักกล้วยไม้ที่เกิดจาการผสมเกสร ทุก

ช่วงเวลาสามารถงอกเป็นต้นกล้วยไม้ขนาดเล็กได้ แม้บางช่วงเวลาของการผสมเกสรจะมีเปอร์เซ็นต์การผสมติด

ฝักน้อย แต่พบว่าเมล็ดสามารถงอกเป็นต้นได้ โดยเมล็ดจะเริ่มงอกหลังจากเพาะเลี้ยงนาน 7 - 10 เดือนขึ้นไป 

(ภาพท่ี 3) 

 

  



ภาพที่ 1 ดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวท่ีใช้ผสมเกสร  

 

   
ก ข ค 

ภาพที่ 2   
ก. ฝักกล้วยไม้หลังการผสมเกสร 2 เดือน  
ข. ฝักกล้วยไม้หลังการผสมเกสร 10 เดือน    
ค. ฝักกล้วยไม้ที่ผสมไม่ติด 
 

   

ก. ผสมเกสร 1 วันหลังดอกบาน 

เวลา 8.00-9.00 น. 

ข. ผสมเกสร 2 วัน หลังดอกบาน 

เวลา 9.30-10.30 น. 

ค. ผสมเกสร 3 วันหลังดอกบาน 

เวลา 9.30-10.30 น. 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างต้นกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวขนาดเล็กที่เร่ิมงอกจากเมล็ดที่ได้จากการทดลองผสมเกสรหลัง

ดอกบานในช่วงเวลาที่มีเปอร์เซ็นต์การติดฝักน้อยท่ีสุด  

 

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์การผสมติดของดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวในช่วงเวลา8.00 -12.00 น. 
หลังจากดอกบาน 0-2 วัน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)  

วันที่ผสมหลังดอกบาน 
เวลาผสมเกสร 

8.00-9.00 9.30-10.30 11.00-12.00 
1 75 92.86 75.00 
2 100 62.50 88.89 
3 100 100 100 



 
ตารางที่ 2  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในช่วงท าการทดลอง เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม  ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 

เดือน 
อุณหภูม ิ อุณหภูมเิฉลีย่ ปริมาณ

น้ าฝน (มม.) 
ความช้ืน (%) 

สูงสุด ต่ าสุด สูงสุด ต่ าสุด 
ตุลาคม 27.5 12.6 23.6 15.0 318.3 87.8 

พฤศจิกายน 25.5 10.0 23.1 14.5 52.8 86.1 
ธันวาคม 24.2 9.3 22.1 13.1 25.6 86.1 
มกราคม 23.9 8.0 22.2 10.8 52.7 89.8 

กุมภาพันธ ์ 27.1 11.0 24.8 15.0 0 72.4 
มีนาคม 30.3 15.1 25.7 16.6 0 72.9 

 
 

 

7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การผสมเกสรรองเท้านารีอินทนนท์ลาวหลังดอกบานวันแรกถึงวันที่สาม ในเวลา8.00 น. ถึง 12.00 น. 

สามารถติดฝักจ านวน 62.50 – 100 เปอร์เซ็นต์ โดยระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรรองเท้านารี

รองเท้านารีอินทนนท์ลาว คือวันที่สามหลังดอกบาน ช่วงเวลา 8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกา ซึ่งพบว่าสามารถติดฝัก 

100 เปอร์เซ็นต์   

 

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ปรับปรุงพันธุ์  การได้ทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม

ส าหรับการผสมเกสรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาววันหลังดอกบานและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสม

เกสร ผู้ปรับปรุงพันธุ์สามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรเพื่อเพ่ิมปริมาณการติดฝักกล้วยไม้

ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลาวและเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเพ่ือประกอบการวิจัย

ด้านการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆต่อไป  

 

9. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

ขอขอบคุณนักวิชาการเกษตร พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิจัยและให้การช่วยเหลือจนงานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี   
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11. ภาคผนวก  

การทดลองที่ 1.6 ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการผสมเกสรรองเท้านารีรองเท้านารีอินทนนท์ลาว 

   

ก.  ข.  ค.  

   

ฆ.  ง.  จ.  

ภาพที่ 1 สาธิตวิธีการผสมเกสรดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์  ก. ดอกกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ก่อนการผสมเกสร   



ข. บริเวณกลุ่มเรณูกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์  ค. ลักษณะกลุ่มละอองเรณู (pollinia)  ฆ. ป้ายกลุ่มละอองเรณูบนยอด

เกสรเพศเมีย(ด้านล่าง)  ง. ดอกกล้วยไม้หลังจากการผสมเกสร  จ. ลักษณะดอกกล้วยไม้หลังการผสม 1 เดือน 
 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

 


