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5.บทคัดย่อ 
การทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลม็อคคาร่าที่มีศักยภาพส าหรับปลูกในภาคเหนือตอนบน ที ่ ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแพร่ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2562 เพ่ือให้ได้พันธุ์ม็อคคาร่าที่ให้ผลผลิตสงู
และมีคุณภาพเหมาะส าหรับปลูกในภาคเหนือตอนบน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block (RCB) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี (พันธุ์) 4 ซ้ าๆละ 10 ต้น ประกอบด้วย ม็อคคาร่าจิตติ (สีเหลือง) ม็อคคาร่า
หมูทอง (สีส้ม) ม็อคคาร่านอร่าบลู (สีม่วง) ม็อคคาร่ากล้วยหอม (สีเหลืองจุด) และม็อคคาร่าประกายเพชร (สีชมพู) 
ผลการทดลองพบว่า ม็อคคาร่าหมูทอง มีจ านวนช่อดอกมากท่ีสุด คือ 119 ช่อ และคุณภาพของดอกเป็นไปตาม
มาตรฐานเรื่องขนาดของกล้วยไม้ ซึ่งส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ก าหนดเป็นแบบ
ช่อสั้น ความยาวช่อดอก ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร จ านวนดอกบาน/ช่อ ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของดอกท้ังหมด 
โดยความยาวช่อดอก 31.84 เซนติเมตร จ านวนดอกบาน 7.94 ดอก จ านวนดอกตูม 2.05 ดอก นอกจากนี้ยังมี
อายุการปักแจกันยาวนานที่สุด 28.75 วัน ส่วนม็อคคาร่านอร่าบลู มีการเจริญเติบโตดีที่สุด ทั้งความสูงและจ านวน
ใบ โดยมีความสูงเฉลี่ย 107.28 เซนติเมตร และมีจ านวนใบ 24.88 ใบ เกษตรกรควรเลือกปลูกม็อคคาร่าหมูทอง 
เพราะให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตามมาตรฐานกล้วยไม้ อีกท้ังยังเป็นที่ต้องการของตลาด ถึงแม้จะมีการ
เจริญเติบโตน้อยกว่าม็อคคาร่านอร่าบลูก็ตาม  



Abstract 
Testing of Mokara species for growing in the upper northern at Phrae Agricultural 

Research and Development Center during October 2016 to September 2019. This stady aimed 

for varietal selection for Quality and adaptability in the environment of Phare Province.  

Randomized Complete Block design (RCBD) was liad out with 5 treaments (Mokara Chitti 

(Yellow), Mokara Mu Tong (Orange), Mokara Norablue (Purple), Mocha Kuayhom (Yellow spot) 

and Mocha Prakayphet (pink)) and 4 replications. The results show that Mokkara Mu Tong gone 

highest of yield is 119 and the quality of the flowers were the standards size of Mokara Spp. 

The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards detemined length of  

flower stem not less than 30 centimeters mean short stem. Number of blooming flowers per 

stem  not less than 4 in 5 of the total number of flowers per stem. The length of stem is 31.84 

centimeters. The number of blooming flowers per stem is 7.94. The number of unblooming 

flower per stem is 2.05. Mocha Norablue have the best growth both the height and the number 

of leaves with an average height of 107.28 centimeters and the number of leaves is 24.88.  In 

addition, Farmers should choose Mokara Mu Thong because it has high yields and the quality of  

the flowers were the standards. They are also in demand from the market. Although there is 

less growth than the Mokara norablue. 

6.ค าน า 
กล้วยไม้เป็นไม้ดอกไม้ประดับซึ่งเป็นที่นิยมสูงในตลาดโลก ถึงแม้ว่ากล้วยไม้จะไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลักของ

ประเทศ แต่กล้วยไม้ถือเป็นสินค้า Product Champion ที่ส าคัญของไทย สายพันธุ์กล้วยไม้ที่ส่งออกเป็นกล้วยไม้
ตัดดอก ได้แก่ สกุลม็อคคาร่า (Mokara) แวนดา (Vanda) หวาย (Dendrobium) ออนซิเดียม (Oncidium) (สุภา
พร, 2554) กล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า เป็นกล้วยไม้ลูกผสม 3 สกุล (Arachnis x Ascocentrum x Vanda)  มีการ
เจริญเติบโต แบบ Monopodia  ลักษณะใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับซ้ายขวาในระนาบเดียว ใบซ้อนชิดกัน แผ่นใบมี
ลักษณะขอบขนาน ใบพับรูปรางน้ า (บางพันธุ์ปลายใบแผ่แบน) ใบมีลักษณะหนา ใบสีเขียว และกาบใบสีเขียวขอบ
ใบเรียบ ปลายหยักเว้าไม่เท่ากัน  ช่อดอกเกิดจากตาข้างตรงซอกใบ ออกดอกได้ดีในหน้าแล้ง หรือเมื่อหมดฝนเข้า
หนาวดอกจะดกได้ผลผลิตในปริมาณสูง (อรพรรณ, 2542)  ม็อคคาร่านับเป็นไม้ตัดดอกอีกหนึ่งสายพันธ์ที่นิยม
ปลูก เนื่องจากปลูกเลี้ยงง่าย เป็นไม้ตัดดอกท่ีอายุยืนยาวไม่ต่ ากว่า 9 ปี ออกดอกได้ดีในหน้าแล้ง  มีมากมายหลาย
สี เช่น เหลือง  แดง ส้ม เหลืองจุด ส้มจุด บลู(ม่วง)  ชมพู และขาว เมื่อตัดดอกแล้วน าไปปักแจกันสามารถอยู่ได้
ตั้งแต่ 2 อาทิตย์ – 1 เดือน จังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้ที่ส าคัญคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และ
สมุทรสาคร  นอกจากนี้ ยั งมีการเพาะปลูกกล้วยไม้ ในจั งหวัดใกล้ เคียง ได้แก่  กาญจนบุ รี  ปทุมธานี 



พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีและชลบุรี เนื่องจากพ้ืนที่เหล่านี้มีท าเลเหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้ทั้งสภาพ
ภูมิอากาศและแหล่งน้ าที่มีสภาพเหมาะสม การคมนาคมขนส่งที่สะดวก (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) แต่ในปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรน าม็อคคาร่ามาปลูก
ทางภาคเหนือตอนบนมากขึ้น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง  แพร่  เนื่องจากตลาดกล้วยไม้ภาคเหนือมีความ
ต้องการกล้วยไม้ม็อคคาร่าสีต่างๆเพ่ือใช้ในธุรกิจการจัดดอกไม้มากขึ้น ซึ่งหากต้องน ามาจากแหล่งผลิตภาคกลาง
จะต้องมีต้นทุนในเรื่องค่าขนส่ง เพื่อนช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกม๊อคคาร่าใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ จึงควรมีการทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลม็อคคาร่าที่มีศักยภาพส าหรับปลูกในภาคเหนือตอนบน 
เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่เหมาะสมและแนะน าให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกต่อไป     
 
7.วิธีด าเนินการ 
  - อุปกรณ์ 

1) ต้นพันธุ์ม็อคคาร่าพันธุ์ดีในเชิงการค้า 
2) ตาข่ายพลาสติกพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ 
3) พลาสติกคลุมแปลง 
4) วัสดุปลูก 
5) ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยเคมี 
6) สารป้องกันและก าจัดโรคแมลง 
7) อุปกรณ์ส าหรับสร้างโรงเรือน พร้อมระบบน้ า 
8) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอ่ืน ๆ 

  - วิธีการ 
1.วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี (พันธุ์)  4  

ซ้ า ๆ ละ 10 ต้น ประกอบด้วย  
กรรมวิธี 1 ม็อคคาร่าจิตติ (สีเหลือง)   
กรรมวิธี 2 ม็อคคาร่าหมูทอง (สีส้ม)  
กรรมวิธี 3 ม็อคคาร่านอร่าบลู (สีม่วง) 
กรรมวิธี 4 ม็อคคาร่ากล้วยหอม (สีเหลืองจุด) 
กรรมวิธี 5 ม็อคคาร่าประกายเพชร (สีชมพู) 
2.น าม็อคคาร่าพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าที่ส าคัญของภาคกลาง จ านวน 5 สายพันธุ์  ปลูกในแปลงทดสอบ

ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ โดยปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ วางบนโต๊ะความกว้าง 1 
เมตร ความสูง 1 เมตร ใช้ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร 

3.ปฏิบัติ ดูแลรักษา ในระยะลงแปลงให้ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 30-20-10 อัตรา 500 กรัมต่อน้ า 200 
ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน  ระยะออกดอกให้ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับกับ 16-21-27 อัตรา 700 กรัมต่อน้ า 200 ลิตรต่อ
ไร่ ทุก 7 วัน  ระยะตัดดอกให้ปุ๋ยสูตร 15-30-15 สลับกับ 16-21-27 อัตรา 600 กรัมต่อน้ า 200 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 



วัน ให้น้ าวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า หากพบการระบาดของโรคและแมลงศัตรู ป้องกันก าจัดตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร  คัดเลือกพันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ผลผลิตสูง เหมาะส าหรับปลูกในภาคเหนือ ช่อดอกยาวไม่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร จ านวนดอกต่อช่อ 10 ดอกต่อช่อ  

4.ประเมินการใช้ประโยชน์และความนิยมด้านการตลาด 
5.การบันทึกข้อมูล 

-บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต    
-จ านวนช่อดอก คุณภาพของดอก และอายุการปักแจกัน 
-ประเมินการระบาดของศัตรูกล้วยไม้ม็อคคาร่า 

-เวลาและสถานที่ 
 ด าเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม  2559 ถึง กันยายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  

 
8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 
            คัดเลือกพ้ืนที่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ปรับพ้ืนที่  สร้างโรงเรือนพรางแสง 50 
เปอร์เซ็นต์ ขนาด 9 x 18 เมตร จ านวน 1 โรงเรือน ท าโต๊ะส าหรับวางกล้วยไม้ ขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร 
ยาว 16 เมตร จ านวน 4 ตัว จัดซื้อต้นพันธุ์ม็อคคาร่าพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าที่ส าคัญของภาคกลาง  จ านวน  5  สาย
พันธุ์ ได้แก่  ม็อคคาร่าจิตติ  ม็อคคาร่าหมูทอง  ม็อคคาร่านอราบลู  ม็อคคาร่ากล้วยหอม และม็อคคาร่าประกาย
เพชร จัดท าแผนผังแปลงทดลอง ท าการปลูกกล้วยไม้ตามกรรมวิธีในเดือนเมษายน 2559 ปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ า
ทุกวันในช่วงเช้า พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 21-21-21 อัตรา 500 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน บันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโต 
1.การเจริญเติบโต 

ปีท่ี 1 (พ.ศ. 2559) 
  การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ม็อคคาร่าอายุ 6 เดือนในปีแรก พบว่า ม็อคคาร่านอร่าบลูมีความสูงต้น

มากที่สุด คือ 71.33 เซนติเมตร ม็อคคาร่าประกายเพชรและม็อคคาร่าจิตติมีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติโดยมี

ความสูง 64.86 และ 63.66 เซนติเมตร ตามล าดับ  ม็อคคาร่ากล้วยหอม มีความสูงต้นต่ าสุด คือ 52.51 

เซนติเมตร  ม็อคคาร่าหมูทองมีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นมากที่สุด คือ 35.50 ใบ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

กับม็อคคาร่านอร่าบลู ส่วนม็อคคาร่าประกายเพชรมีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นน้อยที่สุด คือ 27.10 ใบ (ตารางท่ี 1) 

 



ตารางที่1  ความสูงและจ านวนใบเฉลี่ยของม็อคคาร่าอายุ 6 เดือน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ เดือน
ตุลาคม 2559 

พันธุ์ ความสูง(ซม.) จ านวนใบ(ใบ) 
ม็อคคาร่าจิตติ 63.66bc 30.73bc 
ม็อคคาร่าหมูทอง 59.54c 35.50a 
ม็อคคาร่านอร่าบลู 71.33a 32.20ab 
ม็อคคาร่ากล้วยหอม 52.51d 27.85cd 
ม็อคคาร่าประกายเพชร 64.86b 27.10d 

c.v. (%) 5.30 7.23 
      หมายเหตุ  ค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสดมภไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี LSD 

ปีท่ี 2 (พ.ศ. 2560) 
     การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ม็อคคาร่าในปีที่ 2 พบว่า ม็อคคาร่านอร่าบลู มีความสูงต้นมากที่สุด คือ 

81.95 เซนติเมตร รองลงมาคือ ม็อคคาร่าประกายเพชร ส่วนม็อคคาร่ากล้วยหอมมีความสูงต้นต่ าสุด คือ 60.70 

เซนติเมตร  ม็อคคาร่านอร่าบลู มีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นมากท่ีสุด คือ 36.03 ใบ ม็อคคาร่าหมูทอง มีจ านวนใบเฉลี่ย

ต่อต้นมากเป็นอันดับ 2 คือ 27.68 ใบ  ม็อคคาร่าจิตติและม็อคคาร่ากล้วยหอม มีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้นไม่แตกต่าง

กันทางสถิติ โดยมีจ านวนใบเฉลี่ยต่อต้น 22.25 และ 22.45 ใบ ตามล าดับ  (ตารางท่ี 2)   

ตารางที่ 2  ความสูงและจ านวนใบเฉลี่ยของม็อคคาร่าอายุ 1 ปี 5 เดือน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ เดือน

กันยายน 2560 

พันธุ์ ความสูง(ซม.) จ านวนใบ 

ม็อคคาร่าจิตติ 69.93bc 22.25b 

ม็อคคาร่าหมูทอง 63.28cd 27.68ab 

ม็อคคาร่านอร่าบลู 81.95a 36.03a 

ม็อคคาร่ากล้วยหอม 60.70d 22.45b 

ม็อคคาร่าประกายเพชร 74.96ab 25.83ab 

c.v. (%) 7.60 24.81 

     หมายเหตุ   ค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสดมภไ์ม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี LSD 

 
 
 



ปีท่ี 3 (พ.ศ. 2561) 
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ม็อคคาร่าในปีที่ 3 พบว่า ม็อคคาร่านอร่าบลู มีความสูงต้น และจ านวน

ใบเฉลี่ยมากที่สุด  คือ  94.46 เซนติเมตร  และ  23.46 ใบ  ตามล าดับ  รองลงมาคือ ม็อคคาร่าประกายเพชร 
ส่วนม็อคคาร่าจิตติ ม็อคคาร่าหมูทอง และม็อคคาร่ากล้วยหอม มีความสูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้น 
71.37  64.60  และ  99.26 เซนติเมตร ตามล าดับ  ม็อคคาร่าหมูทองมีความสูงต้นต่ าสุด  คือ  64.60  เซนติเมตร   
ม็อคคาร่าจิตติ มีจ านวนใบเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 12.98 ใบ (ตารางที่ 3)     
ตารางที่ 3  ความสูง และจ านวนใบเฉลี่ยของม็อคคาร่าอายุ 2 ปี 5 เดือน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่               

เดือนกันยายน 2561 
พันธุ์ ความสูง(ซม.) จ านวนใบ 

ม็อคคาร่าจิตติ 71.37c 12.98d 
ม็อคคาร่าหมูทอง 64.60c 17.02c 
ม็อคคาร่านอร่าบลู 94.46a 23.46a 
ม็อคคาร่ากล้วยหอม 66.26c 17.49bc 
ม็อคคาร่าประกายเพชร 81.71b 20.55ab 
c.v. (%) 7.61 12.32 

หมายเหตุ   ค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี LSD 
ปีท่ี 4 (พ.ศ. 2562) 

 การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ม็อคคาร่าในปีที่ 4 พบว่า ม็อคคาร่านอร่าบลู มีความสูงต้น และจ านวน
ใบเฉลี่ยมากที่สุด คือ 107.28 เซนติเมตร และ 24.88 ใบ รองลงมาคือ ม็อคคาร่าประกายเพชร มีความสูงและ
จ านวนใบเฉลี่ย 92.25 เซนติเมตร และ 20.97 ใบ ตามล าดับ ส่วนม็อคคาร่าหมูทองมีความสูงต้นต่ าสุด คือ 68.54 
เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับม็อคคาร่าจิตติ และม็อคคาร่ากล้วยหอม  ม็อคคาร่าจิตติ มีจ านวนใบเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 13.43 ใบ (ตารางที่ 4)  

ตารางที่ 4  ความสูง และจ านวนใบเฉลี่ยของม็อคคาร่าอายุ 3 ปี 5 เดือน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่               
เดือนกันยายน 2562 

พันธุ์ ความสูง(ซม.) จ านวนใบ 
ม็อคคาร่าจิตติ 78.64c 13.43c 
ม็อคคาร่าหมูทอง 68.54c 17.62b 
ม็อคคาร่านอร่าบลู 107.28a 24.88a 
ม็อคคาร่ากล้วยหอม 75.25c 20.22b 
ม็อคคาร่าประกายเพชร 92.25b 20.97b 
c.v. (%) 7.81 11.77 

หมายเหตุ   ค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธี LSD 



2.ผลผลิตและคุณภาพ  
 

ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วยไม้ม็อคคาร่าพันธุ์ต่างๆตั้งแต่ปี 2560 - 2562 พบว่า ม็อคคาร่าหมูทอง 
มีจ านวนช่อดอกมากที่สุด คือ 119 ช่อ รองลงมาคือ ม็อคคาร่าประกายเพชร ม็อคคาร่านอร่าบลู ม็อคคาร่ากล้วย
หอม และ ม็อคคาร่าจิตติ โดยมีจ านวนช่อดอก 60.25 58.75 43.00 และ 42.75 ช่อ ตามล าดับ และไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนความยาวช่อดอก พบว่า ม็อคคาร่านอร่าบลู และม็อคคาร่าประกายเพชร มีความยาวช่อ
ดอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความยาวช่อดอก 39.27 และ 37.43 เซนติเมตร ตามล าดับ ม็อคคาร่ากล้วยหอม
มีความยาวช่อดอกสั้นที่สุด คือ 27.40 เซนติเมตร ม็อคคาร่าหมูทองมีจ านวนดอกบานและดอกตูมมากที่สุด คือ 
7.94  และ  2.05  ดอกต่อช่อ  ตามล าดับ    ซ่ึงมีจ านวนดอกบานไม่แตกต่างกันทางสถิติกับม็อคคาร่าจิตติ    และ  
ม็อคคาร่านอร่าบลู ม็อคคาร่ากล้วยหอมมีจ านวนดอกบานน้อยที่สุด คือ 5.10 ดอกต่อช่อ (ตารางที่ 5)  ซึ่งส านัก
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ก าหนดมาตรฐานเรื่องขนาดกล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า เป็นช่อ
ยาวพิเศษ (ความยาวช่อดอก ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร) ช่อยาว (ความยาวช่อดอก ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร) 
และช่อสั้น (ความยาวช่อดอก ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร) ทั้งนีจ้ านวนดอกบานต่อช่อต้อง ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของ
ดอกทั้งหมด (กรมวิชาการเกษตร, 2547)  
 

ตารางที5่ จ านวนช่อดอก ความยาวช่อดอก จ านวนดอกตูมและดอกบานต่อช่อเฉลี่ยของม็อคคาร่าตั้งแต่ปี 2560-

2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

พันธุ์ จ านวนช่อดอก(ช่อ) ความยาวช่อดอก
(ซม.) 

จ านวนดอกบาน
(ดอก) 

จ านวนดอกตูม(ดอก) 

ม็อคคาร่าจิตติ 42.75b 31.78b 7.62a 1.49b 

ม็อคคาร่าหมูทอง 119.0a 31.84b 7.94a 2.05a 

ม็อคคาร่านอร่าบลู 58.75b 39.27a 7.33a 1.07d 

ม็อคคาร่ากล้วยหอม 43.00b 27.40c 5.10c 1.25cd 

ม็อคคาร่าประกายเพชร 60.25b 37.43a 5.98b 1.29bc 

c.v. (%) 13.06 4.54 4.89 6.85 

หมายเหตุ   ค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธ ีLSD 

 
 
 
 
 



3.อายุการปักแจกัน 
 ท าทดสอบอายุการปักแจกันของกล้วยไม้ม็อคค่าร่าทั้ง 5 สายพันธุ์  ๆ ละ 10 ช่อ โดยท าการทดสอบ 
2 ครั้ง ในเดือนมกราคม 2561 และ 2562   

 ปี 2561 พบว่า ม็อคคาร่าหมูทองมีจ านวนดอกในช่อสูงที่สุด คือ 10.70 ดอกต่อช่อ ส่วนม็อคคาร่า
กล้วยหอมมีจ านวนดอกในช่อน้อยที่สุด คือ 5.56 ดอกต่อช่อ ม็อคคาร่าจิตติ มีอายุการปักแจกันเมื่อดอกเหี่ยว 50 
% สูงที่สุด คือ 29.11วัน รองลงมาได้แก่ ม็อคคาร่าหมูทอง และม็อคคาร่านอร่าบลู มีอายุการปักแจกันเมื่อดอก
เหี่ยว 50 % คือ 28.90 และ 27.75 วัน ตามล าดับ ม็อคคาร่าหมูทอง มีอายุการปักแจกันเมื่อดอกเหี่ยว 100 % สูง
ที่สุด คือ 36.50 วัน รองลงมาได้แก่ ม็อคคาร่าจิตติ   (ตารางท่ี 6)   

ตารางที่ 6  อายุการปักแจกันของกล้วยไม้ม็อคคาร่า เดือนมกราคม 2561 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

พันธุ์ จ านวนดอกในช่อ
(ดอก) 

อายุการปักแจกัน 
เมื่อดอกเหี่ยว 50% (วัน) 

อายุการปักแจกัน 
เมื่อดอกเหี่ยว 100% (วัน) 

ม็อคคาร่าจิตติ 8.11 29.11 33.56 
ม็อคคาร่าหมูทอง 10.70 28.90 36.50 
ม็อคคาร่านอร่าบลู 9.40 27.75 28.70 
ม็อคคาร่ากล้วยหอม 5.56 19.80 22.67 
ม็อคคาร่าประกายเพชร 7.00 20.67 22.10 

 
 ปี 2562  พบว่า ม็อคคาร่าหมูทอง มีอายุการปักแจกันเมื่อดอกเหี่ยว 50 % และ 100 % สูงที่สุด คือ 
28.75 และ 34.25 วัน ตามล าดับ รองลงมาได้แก่ ม็อคคาร่าจิตติ และม็อคคาร่านอร่าบลู มีอายุการปักแจกันเมื่อ
ดอกเหี่ยว 50 % คือ 28.71 และ 27.40 วัน และมีอายุการปักแจกันเมื่อดอกเหี่ยว 100 % คือ 33.43 และ 29.80 
วัน ตามล าดับ ม็อคคาร่ากล้วยหอมมีอายุการปักแจกันเมื่อดอกเหี่ยว 50 % และ 100 % น้อยที่สุด (ตารางท่ี 7)   
 
ตารางที่ 7  อายุการปักแจกันของกล้วยไม้ม็อคคาร่า เดือนมกราคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
 

พันธุ์ จ านวนดอกในช่อ
(ดอก) 

อายุการปักแจกัน 
เมื่อดอกเหี่ยว 50% (วัน) 

อายุการปักแจกัน 
เมื่อดอกเหี่ยว 100% (วัน) 

ม็อคคาร่าจิตติ 7.71 28.71 33.43 
ม็อคคาร่าหมูทอง 8.63 28.75 34.25 
ม็อคคาร่านอร่าบลู 8.00 27.40 29.80 
ม็อคคาร่ากล้วยหอม 5.57 18.00 20.86 
ม็อคคาร่าประกายเพชร 7.33 19.33 21.17 



4.การระบาดของศัตรูพืช  
 จากการส ารวจโรคและแมลงศัตรูของม็อคคาร่าที่ท าการปลูกในโรงเรือนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร่ พบโรคและแมลงศัตรูในระดับไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

1.โรคเน่าด าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora ระบาดได้ง่ายในช่วงฤดูฝนในสภาพ
อากาศท่ีมีความชื้นสูงสปอร์ของเชื้อราจะแพร่ กระจายไปกับน้ าที่ใช้รดต้นไม้ โรคนี้สามารถเข้าท าลายกล้วยไม้ได้
ทุกส่วน ถ้าเชื้อราเข้าท าลายที่ราก รากจะเน่าแห้ง ซึ่งมีผลท าให้ใบเหลือง ร่วง และตายในที่สุดถ้าเชื้อราเข้าท าลาย
ยอดจะท าให้ยอดเน่าเป็นสีน้ าตาล เมื่อจับจะหลุดติดมือได้ง่าย และถ้าแสดงอาการรุนแรงเชื้อราจะลุกลามเข้าไปใน
ล าต้น เมื่อผ่าดูจะเห็นเป็นสีด าหรือน้ าตาลเข้มตามแนวยาวของต้น (ภาพที่ 1)   

2.ด้วงเต่าเหลืองกล้วยไม้ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแทะกินดอกกล้วยไม้สร้างความเสียหายจนดอกกล้วยไม้
เป็นรอยเว้าแหว่ง ดอกตูมถูกท าลายจนดอกไม่บาน ตัวอ่อนเมื่อโตเต็มที่จะสร้างรังดักแด้สีขาวรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ที่
ก้านดอกกล้วยไม้ การป้องกันก าจัด ถ้ามีเวลาเดินตรวจดู หากพบก็จับท าลายด้วยมือ (ภาพที่ 1) 

3.ตั๊กแตน ลักษณะการท าลาย จะกินยอดอ่อน ดอกตูม ดอกบาน ให้เว้าแหว่งเหลือแต่ก้านดอก ท าความ
เสียหายให้พอสมควร (ภาพท่ี 1) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           ก)  โรคเน่าด า                     ข) ด้วงเต่าเหลืองกล้วยไม้                          ค) ตั๊กแตน          
                         
         ภาพที่ 1 โรคและแมลงศัตรูของม็อคคาร่า ก)  โรคเน่าด า ข) ด้วงเต่าเหลืองกล้วยไม้ ค) ตั๊กแตน         
 
5.การใช้ประโยชน์และความนิยมด้านตลาด 
 จากการสอบถามเกษตรกร และ ผู้ประกอบการร้านดอกไม้ในจังหวัดแพร่ พบว่า ม็อคคาร่าสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นกล้วยไม้ตัดดอก ซึ่งนิยมน าไปใช้ปักแจกัน ท าพวงหรีด พวงมาลา ฯลฯ เนื่องจากมี
ความคงทนสามารถอยู่ได้ตั้งแต่ 2 อาทิตย์ – 1 เดือน ประกอบกับม็อคคาร่ามีหลายสี และทุกสีเป็นที่ต้องการของ
ตลาด ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง ส้ม ชมพู หรือม่วง จึงท าให้ความต้องการใช้กล้วยไม้ม็อคคาร่ามีมาก 
 



9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1. ม็อคคาร่าหมูทอง มีจ านวนช่อดอกมากที่สุด คือ 119 ช่อ และคุณภาพของดอกเป็นไปตามมาตรฐาน
เรื่องขนาดของกล้วยไม้ซึ่งส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ก าหนดเป็นแบบช่อสั้น 
ความยาวช่อดอกไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร จ านวนดอกบาน/ช่อ ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของดอกท้ังหมด นอกจากนี้
ยังมีอายุการปักแจกันยาวนานที่สุดด้วย 

2. ม็อคคาร่านอร่าบลู มีการเจริญเติบโตดีที่สุด ทั้งความสูงและจ านวนใบ โดยมีความสูงเฉลี่ย 107.28 
เซนติเมตร และมีจ านวนใบ 24.88 ใบ 
 3. เกษตรกรควรเลือกปลูกม็อคคาร่าหมูทอง เพราะให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตามมาตรฐานกล้วยไม้ อีก
ทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาด ถึงแม้จะมีการเจริญเติบโตน้อยกว่าม็อคคาร่านอร่าบลูก็ตาม  
 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรผู้ที่สนใจปลูกกล้วยไม้ม็อคคาร่าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกสายพันธุ์ที่ศักยภาพเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
  
11.ค าขอบคุณ 

คณะผู้ด าเนินการวิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร่ นักวิชาการเกษตรจากสถาบันวิจัยพืชสวน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์ อ านวยความสะดวก
และช่วยเหลือท าให้งานวิจัยส าเร็จได้ด้วยดี 
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13.ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
          ภาพภาคผนวกที่ 1 สภาพแปลงปลูกกล้วยไม้ม็อคคาร่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (ก) ม็อคคาร่าจิตติ                        (ข) ม็อคคาร่าหมูทอง                    (ค) ม็อคคาร่านอร่าบลู        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                (ง) ม็อคคาร่ากล้วยหอม                      (จ) ม็อคคาร่าประกายเพชร 

ภาพภาคผนวกที่ 2 ดอกกล้วยไม้ม็อคคาร่าพันธุ์ต่างๆ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ (ก) ม็อคคาร่าจิตติ                        

(ข) ม็อคคาร่าหมูทอง (ค) ม็อคคาร่านอร่าบลู (ง) ม็อคคาร่ากล้วยหอม (จ) ม็อคคาร่าประกายเพชร 


