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บทคัดย่อ 

การพัฒนารูปแบบการปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าให้เหมาะสมส าหรับเป็นกล้วยไม้กระถาง ด าเนินการที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงแพชรบูรณ์  ด าเนินการระหว่างปี 2554 – 2557 วางแผนการทดลอง    

แบบ 2 x 3 Factorial in CRD (Completely Randomized Design ) มี 6 ซ  า 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 ชนิด

ของกระถางขนาด 6 นิ ว ได้แก่กระถางพลาสติกใส และกระถางพลาสติกด า ปัจจัยที่ 2 วัสดุปลูกชนิดต่างๆได้แก่ 

กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส และขุยมะพร้าว จ านวน 6 กรรมวิธี  ดังนี  1) กระถางพลาสติกใส : กาบมะพร้าว

สับเล็ก           2) กระถางพลาสติกใส : สแฟกนัมมอส 3) กระถางพลาสติกใส : ขุยมะพร้าว 4) กระถาง

พลาสติกด า : กาบมะพร้าวสับเล็ก 5) กระถางพลาสติกด า : สแฟกนัมมอส  6) กระถางพลาสติกด า : ขุย

มะพร้าวอัตรา 1:1 ปลูกเลี ยงในโรงเรือนพรางแสง 50 %  พบว่า กล้วยไม้สกุลแวนด้าในทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์

การมีชีวิตรอด 100 % วัสดุปลูกทั ง 3 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส และขุยมะพร้าว ท าให้จ านวน

ใบ ความสูงต้น ความกว้างใบ ความยาวใบจ านวนรากความยาวรากความหนารากจ านวนช่อดอก และจ านวน
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ดอกแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  ส่วนชนิดของกระถางไม่มีความแตกต่างทางสถิติในทุกกรรมวิธีของ

การเจริญเติบโต 

 

 

Abstract 

The development of Vanda spp.orchidproductionfor appropriatepots orchid was carried 

out at Phetchabun Highland Agricultural Research and Department Center during 2011 to 

2014. The experiment was arranged as Factorial 2x3 in Completely Randomized Design with 6 

replications and 2 factors. First,which were grown in 6  inches clear plasticand black plastic 

pots. Second, type of growing media (coir, sphagnum moss, coconut dust) with 6 treatments 

that consisted of 1)clear plastic pot : coir2)  clear plastic pot : sphagnum moss 3) clear plastic 

pot : coconut dust 4)  black plastic pot : coir5)  black plastic pot : sphagnum moss 6) black 

plastic pot : coconut dust by 1:1 ratio under planting in 50% shade house.Results indicated 

that all treatments were 100% survival rate.The growth of Vanda orchid  were significantly 

affected by difference 3 types of growing media  (coir, sphagnum moss, coconut dust) in all 

characters studied namely leaf number, leaf width, root number, root length, root thickness, 

flower inflorescence number and flower numberflower blooming period. Type of pots among 

treatments were no significant differences in all characters of growth.   

ค าน า 

 กล้วยไม้สกุลแวนด้า (Vandaspp.) เป็นกล้วยไม้สกุลหนึ่งในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ประเภทโมโน

โพเดียลเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยมีล าต้นกลมยาว ไม่แตกกอ ต้นแก่มักจะแตกกิ่งใกล้โคนต้น  เจริญเติบโตไปทางยอด

กล้วยไม้สกุลแวนดาเป็นกล้วยไม้รากอากาศและกึ่งอากาศ (epiphytes)ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดี  ออก

ดอกในฤดูใบไม้ผลิ ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม  มีสีฟ้า – น  าเงิน กล้วยไม้สกุลแวนด้าพบในป่าตามธรรมชาติ

ประมาณ 40 ชนิด มีกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเชีย ตั งแต่อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย อินโดนีเซีย จนถึงฟิลิปปินส์    

ปัจจุบันกล้วยไม้สกุลนี เป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมและปลูกเลี ยงกันมากในประเทศไทยไม่น้อยไปกว่าสกุลหวาย

และสกุลแคทลียา เนื่องจากกล้วยไม้สกุลแวนด้ามีลักษณะดีเด่นหลายประการคือ เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกเลี ยงง่าย  
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สามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นกล้วยไม้ที่มีความส าคัญส าหรับการปลูกเลี ยงเพ่ือตัดดอก เพราะดอกมี

ขนาดใหญ่ สวยงาม  ดอกมีสีสดใสและแปลก ดอกบานทนนานช่อดอกมีก้านแข็งตั ง  ช่อยาวและรูปทรงสวยได้

สัดส่วน จึงท าให้แวนด้าได้รับความนิยมสูงอย่างกว้างขวาง และเป็นกล้วยไม้ที่มีศักยภาพสูงมาก ส าหรับการผลิตใน

ประเทศไทยรองจากกล้วยไม้สกุลหวาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ปีละ 

10,000 ล้านบาท แต่ตลาดที่มีอยู่เฉพาะในกลุ่มหวายตัดดอกยังมีข้อจ ากัด และกล้วยไม้ต้นราคาต่ า  การเพ่ิมมูลค่า

จึงควรมุ่งเน้นไปผลิตกล้วยไม้ในกลุ่มที่มีราคาสูงได้แก ่แวนด้า  ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงในการผลิตปริมาณมากเพราะ

ไทยมีเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อที่ดีและราคาถูก ในอนาคตตลาดกล้วยไม้สกุลแวนด้า น่าจะเป็นกล้วยไม้ที่มี

แนวโน้มตลาดเติบโตได้จัดเป็นพืชเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของไทย โดยเฉพาะแวนดาฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็น

กล้วยไม้สัญลักษณ์ของประเทศไทย ลักษณะดอกสีฟ้าที่สดใสกล้วยไม้ประเภทนี ต้องการวัสดุปลูกที่มีการถ่ายเท

อากาศและระบายน  าที่ดี  โดยเฉพาะกล้วยไม้รากอากาศขนาดใหญ่อย่างกล้วยไม้สกุลแวนดาการศึกษาวัสดุปลูกที่

ใช้ในการปลูกแวนด้ามีผลต่อการเจริญเติบโตที่ดี  และยังมีความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยและการปรับปรุงวัสดุที่ใช้

ปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าเพ่ือให้ได้ผลผลิตของดอกท่ีดีและสมบูรณ์  ปลูกง่าย ดูแลรักษาง่าย จึงได้ศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าให้เหมาะสมส าหรับเป็นกล้วยไม้กระถางจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิต

กล้วยไม้สกุลแวนด้าให้มีคุณภาพเพ่ือแนะน าเกษตรกรผู้ที่สนใจให้เป็นทางเลือกในการใช้วัสดุปลูกต่อไป 

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

- กล้วยไม้สกุลแวนด้าส าหรับทดลอง โรงเรือนชั่วคราว พร้อมโต๊ะปลูก  

- สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

- ปุ๋ยเคมสีูตร 21-21-21 และปุ๋ยเกล็ดสูตร 30-10-20 

- วัสดุปลูกกล้วยไม้ 

- อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

วิธีการด าเนินการ 
การพัฒนารูปแบบการปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าให้เหมาะสมส าหรับเป็นกล้วยไม้กระถาง 

วางแผนการทดลองแบบ 2 x 3 Factorial in CRD 6 ซ  า 2 ปัจจัย 
 ปัจจัยที่ 1 ชนิดของกระถาง 
   - กระถางพลาสติกใส ขนาด 6 นิ ว 
   - กระถางพลาสติกด า ขนาด 6 นิ ว 
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 ปัจจัยที่ 2 วัสดุปลูกชนิดต่างๆ 
   - กาบมะพร้าวสับ 
   -สแฟกนัมมอส 
   -ขุยมะพร้าว 
จ านวน 6 กรรมวิธี  ดังนี  

1.กระถางพลาสติกใส :กาบมะพร้าวสับเล็ก 
2.กระถางพลาสติกใส :สแฟกนัมมอส 
3.กระถางพลาสติกใส :ขุยมะพร้าว 
4.กระถางพลาสติกด า :กาบมะพร้าวสับเล็ก 
5.กระถางพลาสติกด า :สแฟกนัมมอส 
6.กระถางพลาสติกด า :ขุยมะพร้าว 

 
 
 
 
 
 
วิธีการ 

เตรียมโรงเรือน และวัสดุปลูกตามกรรมวิธีได้วัสดุปลูกตามกรรมวิธีทั ง 6 กรรมวิธี พร้อมต้นพันธุ์กล้วยไม้
แวนดาv.tharabBeanty ปลูกในกระถางและวัสดุปลูกต่างๆตามกรรมวิธี ในแต่ละกรรมวิธีมีจ านวน ซ  า 6ซ  า  
น าไปเลี ยงในโรงเรือนที่มีการพรางแสง 50 %  ดูแลรักษา ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบและฮอร์โมนพร้อมสารป้องกันก าจัดโรค
และแมลงทุก 7 วัน สารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัดได้แก่ แมนโคแซบ 50 กรัมต่อน  า 20 ลิตร  เมทาเลกซิล 50 กรัมต่อ
น  า 20 ลิตรรดปุ๋ยให้แวนด้าทุก 5-7 วันอย่างต่อเนื่อง ระยะที่ต้นกล้วยไม้ยังเล็กอยู่ใส่ปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับปุ๋ย
เกล็ดสูตร 30-10-20 อัตรา 30 กรัมต่อน  า 20 ลิตร บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตต่างๆ ได้แก่ จ านวนต้นที่มีชีวิต
รอด ความสูงของต้น จ านวนของใบ  ความกว้างใบ จ านวนราก ความยาวราก และจ านวนดอก 

 
เวลาและสถานที่ 
 

ปีที่เริ่มต้น 2554  ปีที่สิ นสุด 2557ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการน าต้นกล้วยไม้สกุลแวนดาปลูกในกระถางและวัสดุปลูกต่างๆ ตามกรรมวิธีน าไปเลี ยงไว้ในโรงเรือน

ที่มีการพรางแสง 50 %  พบว่า ต้นกล้วยไม้ทุกกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์การมีชีวิตรอด 100 % วัสดุปลูกทั ง 3 ชนิด 

ได้แก่ กาบมะพร้าวสับสแฟกนัมมอสและขุยมะพร้าว  ท าให้จ านวนใบ ความสูง และความกว้างใบ ความยาวใบ

จ านวนรากความยาวรากความหนารากจ านวนช่อดอก และจ านวนดอกแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  

ชนิดของกระถางในแต่ละกรรมวิธีไม่มีผลท าให้จ านวนใบความสูง และความกว้างใบ ความยาวใบจ านวนรากความ

ยาวรากความหนารากจ านวนช่อดอก และจ านวนดอกแตกต่างกันทางสถิติ 

จ านวนใบ พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยกาบมะพร้าวสับเล็กในกระถางพลาสติกด าให้จ านวนใบ
เฉลี่ยสูงที่สุดคือ 18.37 ใบ รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1, 5, 2, 3 เฉลี่ย 16.89, 15.93, 15.19, 13.93 ใบ ตามล าดับ
กรรมวิธีที่ 6 ให้จ านวนใบน้อยที่สุด เฉลี่ย 13.22 ใบ 

ความสูงต้น พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยสแฟกนัมมอสในกระถางพลาสติกใสให้ความสูงเฉลี่ย
สูงที่สุด 16.71 เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่  6, 1, 5, 4 เฉลี่ย 16.65, 15.50, 15.21, 15.06 เซนติเมตร 
ตามล าดับกรรมวิธีที่ 3 ให้ความสูงน้อยที่สุด เฉลี่ย 14.01 เซนติเมตร 

ความกว้างใบ พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยกาบมะพร้าวสับเล็กในกระถางพลาสติกใสให้ความ
กว้างใบเฉลี่ยดีที่สุด 3.11 เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 2, 6, 5, 4 เฉลี่ย 2.58, 2.43, 2.42, 2.39 เซนติเมตร 
ตามล าดับกรรมวิธีที่ 3 ให้ความกว้างใบน้อยที่สุด เฉลี่ย 2.21 เซนติเมตร 

ความยาวใบ พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยกาบมะพร้าวสับเล็กในกระถางพลาสติกด าให้ความ
ยาวใบเฉลี่ยดีที่สุด  18.31 เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่  2, 5, 6, 1 เฉลี่ย 17.61, 17.57, 17.37. 17.16
เซนติเมตร ตามล าดับกรรมวิธีที่ 3 ให้ความยาวใบน้อยที่สุด เฉลี่ย 16.27 เซนติเมตร 

ความยาวราก พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยสแฟกนัมมอสในกระถางพลาสติกด าให้ความยาว
รากเฉลี่ยดีที่สุดเฉลี่ย66.69 เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่  4, 1, 2, 6เฉลี่ย 61.01, 59.98, 56.12, 51.38
เซนติเมตร ตามล าดับกรรมวิธีที่ 3 ให้ความยาวรากน้อยที่สุด เฉลี่ย 46.59  เซนติเมตร 

ความหนาราก พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยสแฟกนัมมอสในกระถางพลาสติกด าให้ความหนา
รากเฉลี่ยดีที่สุดเฉลี่ย5.58 มิลลิเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 1, 3, 2, 6 เฉลี่ย 5.69, 5.67, 5.58, 5.57 มิลลิเมตร 
ตามล าดับกรรมวิธีที่ 4 ให้ความหนารากน้อยที่สุด เฉลี่ย 5.45 มิลลิเมตร 

จ านวนช่อดอก พบว่า ที่การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยกระถางและวัสดุปลูก ในแต่ละกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างกันในทางสถิติกรรมวิธีที่6 ให้จ านวนช่อดอกเฉลี่ย/กระถางดีที่สุด เฉลี่ย 2 ช่อ รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 1, 4, 
2 เฉลี่ย1 ช่อทั ง 3 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 3, 5 ให้จ านวนช่อดอก/กระถางน้อยที่สุดเฉลี่ย 1 ช่อ 

จ านวนช่อดอก พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยสแฟกนัมมอสในกระถางพลาสติกใส ให้จ านวนช่อ
ดอกเฉลี่ย/กระถางดีที่สุดเฉลี่ย2.8 ช่อ รองลงมาคือกรรมวิธีที่  4, 5, 1 เฉลี่ย 2.6, 2, 1.8 ช่อทั ง 3 กรรมวิธี กรรมวิธี
ที่ 5, 3ให้จ านวนช่อดอก/กระถางน้อยที่สุด เฉลี่ย 2 และ 1.1 ช่อ ตามล าดับ 
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จ านวนดอก  พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยกาบมะพร้าวสับเล็กในกระถางพลาสติกใสให้จ านวน
ดอกเฉลี่ย/ช่อดีที่สุดเฉลี่ย9 ดอก รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 3, 6, 2, 5 เฉลี่ย 8, 7, 7 และ 6 ดอก ตามล าดับ 

อายุการบานของดอก  พบว่า การปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าด้วยกาบมะพร้าวสับเล็กในกระถางพลาสติกใส
ให้อายุการบานเฉลี่ยดีที่สุด เฉลี่ย 31.70 วัน รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2, 6, 4, 5 เฉลี่ย 29.33, 27.67, 27.50, 
27.50,  วันตามล าดับกรรมวิธีที่ 3 ให้ให้อายุการบานน้อยที่สุด เฉลี่ย 26.75 วัน 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษารูปแบบการปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าให้เหมาะสมส าหรับเป็นกล้วยไม้กระถาง โดย
เปรียบเทียบ ปัจจัยที่ 1 คือ ชนิดกระถาง 2 ชนิด ได้แก่ กระถางพลาสติกใสและกระถางพลาสติกด า ร่วมกับปัจจัย
ที่ 2 คือ วัสดุปลูก 3 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับสแฟกนัมมอส และขุยมะพร้าว พบว่า การใช้วัสดุปลูกด้วยกาบ
มะพร้าวสับ ท าให้กล้วยไม้สกุลแวนด้า มีจ านวนใบ ความกว้างใบ ความยาวใบ จ านวนดอก และอายุการบานของ
ดอกสูงสุด ส่วนการใช้วัสดุปลูกสแฟกนัมมอส ท าให้ความสูงต้น ความยาวราก ความหนาราก และจ านวนช่อดอก
ของกล้วยไม้สกุลแวนด้าสูงสุดขณะที่ชนิดกระถางไม่มีผลต่อการเจริญของกล้วยไม้สกุลแวนด้า 
 

ข้อเสนอแนะ 
วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าจากงานวิจัยครั งนี  คือ กาบมะพร้าวสับและสแฟกนัม

มอสท าให้ผลการเจริญเติบโตสูงสุดอย่างไรก็ตามแนะน าให้ใช้กาบมะพร้าวสับในการปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้า
เพราะมีราคาถูกกว่าสแฟกนัมมอส สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้วัสดุปลูก 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เกษตรกรผู้ปลูกเลี ยงกล้วยไม้ และผู้ส่งออกกล้วยไม้ นักวิจัย นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ทั งเรื่องรูปแบบการปลูกกล้วยไม้สกุลแวนด้าและความรู้เกี่ยวกับวัสดุปลูกชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับการ

ปลูกเลี ยงกล้วยไม้สกุลแวนด้า 

 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงแพชรบูรณ์ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2     

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้ทุนสนับสนุนในการด าเนินการวิจัยในครั งนี  
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ภาคผนวก 

 
ตารางที่ 1จ านวนใบของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูกปี 2557 

ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 16.8 15.2 13.9 13.1 
พลาสติกด า 18.3 15.9 13.2 13.6 
ค่าเฉลี่ย B 17.6 15.7 13.6 13.4 

ค่า C.V.(%) = 21.9 

 
ตารางที่ 2ความสูงของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูกปี 2557 

ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 15.5 16.7 14 13.2 
พลาสติกด า 15 15.2 15.6 13.1 
ค่าเฉลี่ย B 15.2 15.9 14.8 13.1 

ค่า C.V.(%) = 29.6 

 
ตารางที่  3 ความกว้างใบของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูกปี 2557 

ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 3.1 2.5 2.2 2.2 
พลาสติกด า 2.3 2.4 2.4 2 
ค่าเฉลี่ย B 2.7 2.5 2.3 2.1 

ค่า C.V.(%) = 32 

 
ตารางที่  4 ความยาวใบของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูก  ปี 2557 

ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

     ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 17.1 17.6 16.2 14.5 
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พลาสติกด า 18.3 17.5 17.3 15.2 
ค่าเฉลี่ย B 17.7 17.5 16.8 14.9 
ค่า C.V.(%) = 12.9 

 
 
 
ตารางที่  5 จ านวนรากของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูกปี 2557 

ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

       ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 5.7 4.5 3.6 3.98 
พลาสติกด า 5.2 4.3 4.1 3.94 
ค่าเฉลี่ย B 5.4 4.4 3.9 3.96 
ค่า C.V.(%) = 25.3 

 
ตารางที่  6 ความยาวรากของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูกปี 2557 

ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

       ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 59.9 56.1 46.5 46.4 
พลาสติกด า 61 66.6 51.3 51.1 
ค่าเฉลี่ย B 60.4 61.4 48.9 48.8 
ค่า C.V.(%) = 31.7 

 
ตารางที่ 7 ความหนารากของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูกปี 2557 

ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

       ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 5.6 5.5 5.6 4.84 
พลาสติกด า 5.4 5.8 5.5 4.83 
ค่าเฉลี่ย B 5.5 5.7 5.6 4.83 
ค่า C.V.(%) = 16 

 
ตารางที่ 8  จ านวนช่อดอกต่อกระถางของกล้วยไม้สกุลแวนดาที่ได้จากการใช้กระถางและวัสดุปลูก  ปี 2557 
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ชนิดของกระถาง 
วัสดุปลูก B 

ค่าเฉลี่ย A 
กาบมะพร้าวสับ สแฟกนัมมอส ขุยมะพร้าว 

พลาสติกใส 1.8 2.8 1.1 1.67 
พลาสติกด า 2.6 2 1.5 1.76 
ค่าเฉลี่ย B 2.2 2.4 1.3 1.71 
ค่า C.V.(%) = 71.2 

 
 
 
 
 
 
 

  
     ภาพที่ 1 กระถางพลาสติกใสและพลาสติกด า           ภาพที่ 2 กระถางพลาสติกใส : กาบมะพร้าวสับเล็ก 
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        ภาพที่ 3 กระถางพลาสติกใส : สแฟกนัมมอส            ภาพที่ 4 กระถางพลาสติกใส : ขุยมะพร้าว 

   
ภาพที่ 5 กระถางพลาสติกด า : กาบมะพร้าวสับเล็ก           ภาพที่ 6 การปลูกแวนด้าแบบกระถางแขวน 
 

 
     ภาพที่ 7 กระถางพลาสติกใส : กาบมะพร้าวสับเล็ก            ภาพที ่8 กระถางพลาสติกใส : สแฟกนัมมอส 
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            รูปที่ 9 กระถางพลาสติกใส : ขุยมะพร้าว              รูปที่ 10 กระถางพลาสติกด า : กาบมะพร้าวสับเล็ก 

 

 
           รูปที่ 11 กระถางพลาสติกด า : สแฟกนัมมอส          รูปที่ 12 กระถางพลาสติกด า : ขุยมะพร้าว 

 
                รูปที่ 13 การปลูกแบบใส่กระถาง      รูปที่ 14 การปลูกแบบกระถางแขวน 
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      รูปที่ 15 ลักษณะดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้าในกระถางใส  รูปที่ 16 ลักษณะดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้า 

 
 

รูปที่ 17 ลักษณะดอกกล้วยไม้สกุลแวนด้าในกระถางพลาสติกด าและพลาสติกใส 


