
 

รายงานเรื่องเต็มผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2557 
1. แผนงานวิจัย  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 
2. ชื่อโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาวัสดุปลูกส าหรับกล้วยไม้ 
3.ชื่อการทดลอง  การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว ในกล้วยไม้กระถาง (สกุลหวาย) เพ่ือการส่งออก  
4. คณะผู้ด าเนินงาน นายนุกูล อ่อนนิ่ม1/  นางกุลธิดา  ดอนอยู่ไพร1/  
     นายกฤชพร  ศรีสังข์1/  นางวิลาวรรณ  ไชยบุตร1/   
     นางเยาวภา เต้าชัยภูมิ2/ นายพุทธธินันทร์  จารุวัฒน์3/ 
5. บทคัดย่อ 
 การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในกล้วยไม้กระถาง (Pot Plant) เป็นการมุ่งเน้นที่ศึกษาเพ่ือหาความ
เหมาะสมของวัสดุปลูกกับพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลหวายเพ่ือการส่งออกที่อายุปลูกประมาณ 8 เดือน ซึ่งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
วัสดุปลูกในกล้วยไม้ต้น และกล้วยไม้กระถาง ที่ประเทศไทย มีการใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก เมื่อส่งออกจะพบปัญหา
หลายอย่างทั้งโรคแมลง และวัชพืช ที่มีติดไปกับวัสดุปลูก แต่จากการศึกษากล้วยไม้ที่ส่งออกจะเจริญอยู่ในช่วงใกล้ออก
ดอก หรือก าลังแทงตาดอก (near booming) ฉะนั้นความสมบูรณ์ของล าลูกกล้วย และใบ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
รูปลักษณ์ของการส่งออก วัสดุปลูกชนิดแรกที่เหมาะสมกับช่วงนี้คือ ถ่าน เพราะสามารถใช้เป็นวัสดุปลูกเพียงเพ่ือการค้ า
ยันล าต้น ไม่พบปัญหาเรื่องโรค แมลง และวัชพืช และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช ในด้านความกว้าง ความหนา
ของล าลูกกล้วยเก่า จ านวนล าลูกกล้วย รวมถึงความกว้างและความยาวของใบก่อนออกดอก เมื่อใช้เป็นวัสดุปลูกกับ
กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีขาว (พันธุ์ 5 N) และวัสดุปลูกชนิดที่ 2 ที่เหมาะสมคือ โฟม เป็นวัสดุปลูกที่หาได้ง่าย พบ
เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน มีความเหมาะสมที่ใช้เป็นวัสดุปลูกในการประคองล าต้นกล้วยไม้สกุล
หวาย และไม่พบปัญหาในเรื่องโรค แมลง และวัชพืช เช่นเดียวกับถ่าน และส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อใช้
เป็นวัสดุปลูกกับกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีแดง (เฮียสกุล) และพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) แต่ก็พบว่าจาก
การศึกษาวัสดุปลูกทั้ง 6 ชนิด เมื่อปลูกเข้าปีที่ 2 ของงานวิจัย ความสูงของต้นเก่า จ านวนราก จ านวนหน่อ และความ
สูงของหน่อใหม่ วัสดุปลูกทั้ง 6 ชนิด ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้ จึงสามารถเลือกใช้วัสดุปลูกชนิดใดก็ได้ที่สามารถหาได้ง่าย เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม หรือมีราคาถูก ได้
ตามความเหมาะสม 
 
6. ค าน า 

การค้ากล้วยไม้ในตลาดโลกมีทั้งกล้วยไม้ตัดดอก และกล้วยไม้กระถาง (Pot Plant) ในช่วงปีที่ผ่านมากล้วยไม้มี
ทิศทางการส่งออกที่เติบโตมากทั้งด้านปริมาณและมูลค่า จากคาดการณ์มูลค่าส่งออกกล้วยไม้อาจสูงเกือบ 60 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบปี 2552 ที่เพ่ิมขึ้น 33.3 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าไทยจะส่งออกกล้วยไม้เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่า 10-20 
เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการส่งออกตลาดหลักๆ ยังคงขยายตัวและ ผู้ส่งออกกล้วยไม้ยังสามารถเปิดตลาดใหม่ๆ ได้ โดย
ตลาดต่างประเทศนิยมสั่งซื้อกล้วยไม้สกุลหวายเนื่องจากสีสันสดใส และระยะเวลาใช้งานทนนาน ส่วนตลาดในประเทศ
ก็มีความต้องการกล้วยไม้ในแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น โดยพ้ืนที่ปลูกกล้วยไม้ในประเทศมีประมาณ 20,739 ไร่ อยู่ในเขต
กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโต ใกล้แหล่งน้ า ใกล้ตลาด  และการ
คมนาคมขนส่งสะดวก แต่ก็มีบางพ้ืนที่ปลูกที่มีแนวโน้มจะย้ายจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดมากขึ้น เนื่องจากที่ดินราคา
สูง และปัญหามลภาวะน้ าและอากาศ ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโต และคุณภาพกล้วยไม้ พื้นท่ีใหม่ที่เหมาะสมต่อการปลูก



 

กล้วยไม้ ได้แก่ กาญจนบุรี นนทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี และก าแพงเพชร (http://std.kku.ac.th/4530802136 
/export.html) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/  กลุ่มวิชาการ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 โทรศัพท์ 0-5531-1305 
2/ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ (เขาค้อ)     
3/ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 

อุตสาหกรรมกล้วยไม้สร้างรายได้จากการส่งออกและรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ
ทั้งหมดที่ส่งออกในตลาดโลก ประกอบกับแรงสนับสนุนหลายๆ ปัจจัยที่ท าให้ไทยมีจุดแข็ง จากการส่งเสริมของภาครัฐ
และเอกชนตลอดจนสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันเป้าหมายการส่งออกกล้วยไม้ให้มีมูลค่าส่งออกสูงถึง 10,000 
ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี  

แต่ในทางตรงกันข้าม เกษตรกรบางรายกับพบกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการส่งออก ทั้งปัญ หาด้าน
การตลาด ปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกยังท าได้จ ากัด และปัญหาความเสี่ยงจากมาตรการทางการค้า
ของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป โดยภาครัฐต้องเข้าช่วยเหลือให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรในการ
เพาะปลูกกล้วยไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักการสากล เพ่ือลดความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศผู้
น าเข้า ในการผลักดัน และยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยพืชของสินค้ากล้วยไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของ
ตลาดโลก จากภาพรวมจะเห็นว่าการส่งออกกล้วยไม้ยังคงเพ่ิมขึ้นและไม่ส่งผลต่อยอดการส่งออก แต่ผลกระทบที่เห็น
ชัดเจนคือ มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับวัสดุปลูกใน
กล้วยไม้ต้น และกล้วยไม้กระถาง ที่ไทยมีการใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก พบว่าเมื่อส่งออกจะพบปัญหาหลายอย่างทั้ง
โรคแมลง และวัชพืช ที่มีติดไปกับวัสดุปลูก ดังนั้นสถาบันวิจัยพืชสวนจึงได้จัดท าระบบการจัดการคุณภาพ GAP ส าหรับ
กล้วยไม้ เพ่ือรับรองแปลงเกษตรกรที่ปฏิบัติตามแผนการควบคุมการผลิตกล้วยไม้ ให้ผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค ขณะเดียวกันสามารถผลิตกล้วยไม้ที่ตรงตามพันธุ์ มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามที่ ก าหนดและปลอดศัตรูพืช โดยผู้ที่ผ่านขั้นตอนการพิจารณาระบบ GAP แล้ว กรมวิชาการเกษตรจะ
มอบเครื่องหมายสัญลักษณ์(http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_content&view =article&id 
=258:2011-04-30-03-19-11&catid=38) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดว่าเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานโครงการผลักดันการส่งออกกล้วยไม้ตัด
ดอก ปีละกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2553  โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอ ยุทธศาสตร์
การแข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ.2554-2559 เพ่ือช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยให้รักษา
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน หากด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จะท าให้ประเทศไทยมี
รายได้จากการส่งออกกล้วยไม้เพ่ิมขึ้น เกษตรกรผู้ผลิต กล้วยไม้ รวมทั้งธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกล้วยไม้
ได้รับผลประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนส่งผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยในภาพลักษณ์ที่ประเทศไทยเป็น 
แลนด์ ออฟ ออร์คิดส์ 

ทั้งนี้การด าเนินการมี 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1.การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านตลาดส่งออก 2.ส่งเสริมการผลิต
กล้วยไม้คุณภาพ 3.พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.พัฒนาองค์กร 5.ส่งเสริมการใช้และสนับสนุนการส่งออก โดยมี
ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2554) คือเป็นงานวิจัยที่เน้นองค์ความรู้ใหม่ใน
เพ่ิมมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร และการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร มาตรฐาน
สินค้าเกษตรในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออก เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และการ

http://std.kku.ac.th/4530802136%20/export.html
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ต่อรองมูลค่าสินค้าทางการเกษตร รวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดโลก  เพ่ือขจัดความยากจน เสริมสร้างความมั่นคงให้
ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม (http://news.enterfarm.com/content/%) 
7. วิธีด าเนินงานและอุปกรณ์ 
7.1 สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง (วัสดุและอุปกรณ์) 

        1) วัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว  
        2) โรงเรือน (ปรับให้เหมาะสมกับงานวิจัย) 
        3) พันธุ์ปลูก และอุปกรณ์ปลูก อุปกรณ์ให้น้ า พร้อมอุปกรณ์เก็บน้ าส ารอง ฯลฯ 
        4) ปุ๋ย สารเคมีก าจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืช ที่ใช้ในการดูแลรักษาหลังปลูก ตามวิธี GAP ของกรมวิชาการเกษตร  
     5) อุปกรณ์เครื่องพ่นปุ๋ย และสารเคมีแบบสูบโยกสะพายหลัง ฯลฯ 
 

7.2 แบบและวิธีการทดลอง 
 7.2.1 แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ FACTORIAL IN RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN REPLICATION  
 7.2.2 กรรมวิธี   ท าการศึกษาวัสดุปลูกในกล้วยไม้สกุลหวาย 3 พันธุ์คือ พันธุ์ดอกสีแดง (เฮียสกุล), พันธุ์ดอกสี 
ขาว (พันธุ์ 5N) และพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) ใช้แผนการทดลอง Factorial in RCB มี 4 ซ้ า การจัดทรีทเมนต์  
ต้องการทราบผลของวัสดุปลูกหวายพันธุ์การค้ากับการเจริญเติบโต เป็นการทดลองที่มี 2 แฟคเตอร์ คือ แฟคเตอร์ A  
ชนิดของวัสดุที่ใช้ปลูกหวานประกอบด้วย 6 ชนิด แฟคเตอร์ B ชนิดพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายเชิงการค้า ประกอบด้วย 3  
พันธุ์ และบันทึกการเจริญเติบโต แยกเป็น 6 กรรมวิธีคือ  

กรรมวิธีที่ 1 ใช้ถ่าน เป็นวัสดุปลูกในกล้วยไม้สกุลหวาย 3 ชนิด 
กรรมวิธีที่ 2 ใช้พลาสติกพรางแสงสีด า เป็นวัสดุปลูกในกล้วยไม้สกุลหวาย 3  ชนิด 
กรรมวิธีที่ 3 ใช้โฟม เป็นวัสดุปลูกในกล้วยไม้สกุลหวาย 3 ชนิด 
กรรมวิธีที่ 4 ใช้ฟองน้ า เป็นวัสดุปลูกในกล้วยไม้สกุลหวาย 3 ชนิด 
กรรมวิธีที่ 5 ใช้โอเอซีส เป็นวัสดุปลูกในกล้วยไม้สกุลหวาย 3 ชนิด 
กรรมวิธีที่ 6 ใช้กาบมะพร้าว (Ck) เป็นวัสดุปลูกในกล้วยไม้สกุลหวาย 3 ชนิด 

 7.2.3 วิธีปฏิบัติการทดลอง ปฏิบัติการในขัน้ตอนการผลิตต่างๆ  ตาม GAP ของกรมวิชาการเกษตร 
7.2.3.1  การเตรียมต้นพันธุ์ 

1.1 เลือกพันธุ์ที่ตลาดต้องการ 
1.2 ใช้ต้นพันธุ์ปลอดโรคที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

7.2.3.2  การอนุบาลหรือช าต้นพันธุ์ในโรงเรือน  
2.1 อนุบาลต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
2.2 ปลูกต้นพันธุ์หลังจากอนุบาลในตะกร้าพลาสติก 
2.3 ให้ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ พ่นปุ๋ยทุกๆ 7 วัน และช่วงเปลี่ยนฤดูต้องเพ่ิมอัตราปุ๋ยเพ่ือ

ลดการฝ่อของดอก   
2.4 ให้น้ าในช่วงเช้าของทุกวัน และควรมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ า  

7.2.3.3 การป้องกันก าจัดโรคกล้วยไม้ที่ส าคัญ  
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7.2.3.3.1 โรคเน่าด า โรคยอดเน่า หรือ โรคเน่าเข้าไส้ (Black rot) ลักษณะอาการเกิดได้ทุกส่วนของกล้วยไม้ 
เกือบทุกสกุล สามารถสังเกตsอาการของโรคได้ดังนี้ 

ราก : เป็นแผลสีด า เน่าแห้ง ยุบตัวลง หรือรากเน่าแห้งต่อมาเชื้อจะลุกลามเข้าไปในต้น 
ต้น : เชื้อราเข้าท าลายได้ทั้งทางยอด และโคนต้น ท าให้ยอดเน่าด า ถ้าท าลายโคนต้น ใบจะเหลือง และ

หลุดร่วงจนหมด เรียกว่าโรคแก้ผ้า 
ใบ : เป็นจุดใส ชุ่มน้ า สีเหลือง ต่อมาสีเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล แล้วเป็นสีด าในที่สุด ในสภาพที่มีความชื้นสูง 

แผลจะขยายใหญ่ลุกลามอย่างรวดเร็ว เชื้อราจะสร้างเส้นใยสีขาวละเอียด บนแผลเน่าด านั้น 
ก้านช่อดอก : เป็นแผลเน่าด า ลุกลามจนก้านช่อดอกหักพับ 
ดอก : เป็นจุดแผลสีด า มีสีเหลืองล้อมรอบแผลนั้น กรณีที่เป็นกับดอกตูมขนาดเล็ก ดอกจะเน่าแล้วหลุด

จากก้านช่อ 
การแพร่ระบาด โรคนี้แพร่ได้ง่ายเนื่องจากสปอร์ของเชื้อราจะกระเด็นไปกับน้ าในระหว่างการรดน้ า มัก

ระบาดในฤดูฝน โดยกระเด็นไปกับน้ าฝน 
  การป้องกันก าจัด อย่าปลูกกล้วยไม้แน่นจนเกินไป ถ้าพบโรคนี้ในระยะลูกกล้วยไม้ให้ 
แยกออก ถ้าเป็นกับต้นกล้วยไม้ที่โต ให้เผาท าลาย ไม่ควรให้น้ ากล้วยไม้ตอนเย็นใกล้ค่ า  โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว เพราะ
จะท าให้เกิดสภาพอากาศเย็น ความชื้นสูง ซึ่งเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อนี้   โรคจะแพร่ระบาดรุนแรงได้ง่ายขึ้น 
ในกรณีที่ปลูกกล้วยไม้บนพ้ืนดินเหนียว ควรรองพ้ืนด้วยขี้เถ้าแกลบก่อนปูด้วยกาบมะพร้าว เพื่อช่วยระบายน้ า และช่วย
ป้องกันไม่ให้โรคนี้ท าลายกล้วยไม้ในระยะแรก 

 7.2.3.3.3.2 โรคดอกสนิม หรือจุดสนิม (Flower rusty spot) ลักษณะอาการ เป็นโรคที่พบมากใน
กล้วยไม้สกุลหวาย โดยจะเกิดเป็นจุดขนาดเล็ก สีเหลืองอมน้ าตาลบนกลีบดอก เมื่อจุดขยายโตขึ้นจะมีสีเข้มคล้ายสีสนิม 

การแพร่ระบาด โรคจะระบาดอย่างรวดเร็ว ถ้ามีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานๆ หรือมีน้ าค้างลงจัด 
การป้องกันก าจัด เก็บดอกกล้วยไม้ ทั้งที่ร่วงและเป็นโรคเผาท าลาย น้ าที่ใช้รดกล้วยไม้ ที่ไม่ใช่น้ าประปา ควร

ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยผงคลอรีน อัตรา 5 กรัม ต่อน้ า 400 ลิตร แล้วปล่องทิ้งค้างคืนจนหมดกลิ่น จึงน าไปใช้ การใช้ปุ๋ยใน
ระยะออกดอก ควรใช้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูง เพ่ือเพ่ิมความต้านทานต่อโรค หรือลดความรุนแรงของโรค 
  7.2.3.3.3.3 โรคใบปื้นเหลือง (Yellow leaf spot) ลักษณะอาการเกิดจุดกลมสีเหลืองที่ใบบริเวณโคนต้น 
ถ้าอาการรุนแรงจุดเหล่านี้จะขยายติดต่อกันเป็นปื้นสีเหลืองตามแนวยาวของใบ เมื่อพบดูด้านหลังใบจะพบกลุ่มผงสีด า 
ในที่สุดใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและหลุดร่วงจากต้น 
 การแพร่ระบาด โรคนี้แพร่ระบาดมากช่วงปลายฤดูฝน จนถึงฤดูหนาว โดยสปอร์จะปลิวไปตามลม หรือ
กระเด็นไปกับละอองน้ าที่ใช้รดต้นกล้วยไม้ 
 การป้องกันก าจัด เก็บรวบรวมใบท่ีเป็นโรค เผาท าลาย 
 7.2.3.3.3.4 โรคใบจุด หรือโรคใบขี้กลาก (Leaf Spot) ลักษณะอาการ ในกล้วยไม้สกุลหวายมีลักษณะ
แผลเป็นจุดกลมสีน้ าตาลเข้ม หรือด า ขอบแผลมีสีน้ าตาลอ่อน แผลมีขนาดเท่าปลายเข็มหมุด จนถึงขนาดใหญ่
ประมาณ 1 เซนติเมตร บางครั้งแผลจะบุ๋มลึกลงไป หรืออาจนูนขึ้นมาเล็กน้อย หรือเป็นสะเก็ดสีด าเกิดขึ้นได้ทั้งด้านบน 
และ ใต้ใบ บางครั้งอาจมีอาการเป็นจุดกลมสีเหลือง เห็นได้ชัดเจนก่อน แล้วจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นจุดสีด าทั้งวงกลม 
 การแพร่ระบาด แพร่ระบาดได้ตลอดปี ส าหรับกล้วยไม้สกุลแวนด้า ระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝน จนถึงฤดู
หนาว โดยสปอร์ของเชื้อรา  ปลิวไปตามลม หรือกระเด็นไปกับน้ า 



 

 การป้องกันก าจัด รวบรวมใบท่ีเป็นโรคเผาท าลาย 
  7.2.3.3.3.5 โรคเน่า (Rot) ลักษณะอาการ เริ่มแรกเป็นจุดฉ่ าน้ าบนใบหรือหน่ออ่อน จากนั้นแผลจะเริ่ม
ขยายขนาดขึ้น และเนื้อเยื่อมีลักษณะเหมือนถูกน้ าร้อนลวก ใบจะพองเป็นสีน้ าตาล ขอบแผลมีสีเหลืองเห็นได้ชัดเจน 
ภายใน 2-3 วัน เนื้อเยื่อใบจะโปร่งแสง มองเห็นเส้นใบ ถ้าอาการรุนแรงจะท าให้กล้วยไม้เน่ายุบตายทั้งต้น 
 การแพร่ระบาด ในสภาพอากาศร้อนและความชื้นสูง โรคจะแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว 
 การป้องกัน เก็บรวบรวมส่วนที่เป็นโรคเผาท าลาย ควรปลูกกล้วยไม้ในโรงเรือนหรือใต้หลังคาพลาสติก ถ้ามี
โรคเน่าระบาดให้งดการให้น้ าระยะหนึ่ง อาการเน่าจะแห้ง ไม่ลุกลามหรือระบาด 
  7.2.3.3.3.6 โรคไวรัส (Virus) ลักษณะอาการ ที่ปรากฏแตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อไวรัส และชนิดของ
กล้วยไม้ บางครั้งกล้วยไม้ที่มีเชื้อไวรัสอยู่อาจจะแสดงหรือไม่แสดงอาการให้ปรากฏ ลักษณะอาการท่ีพบบ่อยๆ มีดังนี้ 
 1. ลักษณะใบด่าง ตามแนวยาวของใบ มีสีเขียวอ่อนผสมสีเขียวเข้ม 
 2. ยอดบิด ช่วงข้อจะถ่ีสั้นแคระแกร็น 
 3. ช่อดอกสั้น กลีบดอกบิด เนื้อเยื่อหน่าแข็งกระด้าง บางครั้งกลีบดอกจะมีสีซีดตรงโคนกลีบ หรือ ดอกด่าง
ซีด ขนาดเล็กลง 
 การแพร่ระบาด เชื้อไวรัสแพร่ระบาดได้ง่ายโดยติดไปกับเครื่องใช้ต่างๆ เช่น มีด กรรไกร ที่ใช้ตัดหน่อเพ่ือ
ขยายพันธุ์ หรือใช้ตัดดอกและตัดแต่งต้น 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ถ้าพบต้นกล้วยไม้อาการผิดปกติดังกล่าว ให้เแยกออกแล้วน าไปเผาท าลาย อย่าน าไปขยายพันธุ์ 
 2. ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ทุกครั้งที่มีการตัดแยกหน่อ หรือดอก โดยจุ่มในน้ าสบู่ น้ าผงซักฟอกทุก
ครั้งเพ่ือฆ่าเชื้อก่อน  
 3. ควรดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 
 4. ควรตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้ก่อนน าไปขยายพันธุ์เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
 7.2.3.3.3.7 โรคราเมล็ดผักกาด (Stem rot)เชื้อราสาเหตุ Sclerotium rolfsii Sacc. ลักษณะอาการ เชื้อ
ราจะเข้าท าลายกล้วยไม้บริเวณราก หรือโคนต้น บริเวณท่ีถูกท าลายจะเป็นสีเหลืองและน้ าตาล ตามล าดับ  เนื้อเยื่อจะผุ
เปื่อย  ถ้าอากาศชื้นมากๆ จะมีเส้นใยสีขาวแผ่ปกคลุมบริเวณโคนต้น พร้อมกับมีเมล็ดกลมๆขนาดเล็กสีเหลืองอมน้ าตาล 
คล้ายเมล็ดผักกาดเกาะอยู่ตามโคนต้น 
 การแพร่ระบาด ท าความเสียหายมากในฤดูฝน เชื้อราจะแพร่กระจายไปกับลมและน้ า 
 การป้องกันก าจัด ตรวจดูแปลงอย่างสม่ าเสมอ ถ้าพบต้นที่เป็นโรคให้เก็บรวบรวมแล้วเผาท าลายพ่น ไว
ตาแวกซ์ หรือ คูเลเตอร์ สารคาร์บอกซิน 75% อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร ทุก 7 วัน/ครั้ง 
 7.2.3.4 การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูกล้วยท่ีส าคัญ 
 ส ารวจชนิดและประเมินความเสียหายจากการเข้าท าลายของด้วงงวงกล้วยด้วงเจาะล าต้น หรือหนอนม้วนใบ
กล้วยทุก 7-10 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เมื่อพบปริมาณเกินค่าควบคุมควรป้องกันก าจัดตามค าแนะน าศัตรูพืช
ที่พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ 
  7.2.3.4.1  ด้วงงวงกล้วย : รักษาความสะอาดแปลงปลูก และเผาท าลายต้นที่ถูกท าลาย  น าต้นกล้วยมาตัด
เป็นท่อนยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วผ่าครึ่งตามยาวกองไว้ในสวน ห่างกันกองละ 10 เมตร เพ่ือล่อตัวเต็มวัยมา
อาศัยและจับท าลาย   



 

  7.3.3.4.2  ด้วงเจาะล าต้น : รักษาความสะอาดแปลงปลูก และเผาท าลายต้นหรือปลีที่เน่า  ราดด้วยสารฟิ
โปรนิล 5%เอสซี  อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร รอบโคนต้นทุก 4 เดือน หยุดราดสารก่อนเก็บเกี่ยว 7 วัน หรือสาร
คลอร์ไพริฟอส40%อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร รอบโคนต้นทุก 4 เดือน หยุดราดสารก่อนเก็บเกี่ยว 14 วัน หรือ
โรยสารคลอร์ไพริฟอส5%จี อัตรา 12 กรัม/ต้น รอบโคนต้นทุก 4 เดือน หยุดโรยสารก่อนเก็บเก่ียว 14 วัน 
  7.3.3.4.3 หนอนม้วนใบกล้วย : เก็บตัวหนอนท าลายนอกแปลงปลูก 
  7.3.3.4.4 เพลี้ยแป้ง : พ่นด้วยสารคาร์บาริล85%ดับลิวพี อัตรา 25 กรัม/น้ า 20 ลิตร หยุดพ่นสารก่อน
เก็บเก่ียว  7 วัน 
7.3 การบันทึกข้อมูล บันทึกการปฏิบัติการในขั้นตอนการผลิตต่างๆ ให้มีการตรวจสอบได้ หากเกิดข้อผิดพลาด
บกพร่องขึ้น สามารถจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงได้ทันท่วงที ตาม GAP ของกรมวิชาการเกษตร เช่น 
  1. สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน คุณภาพน้ า 
  2. วันที่ลงแปลงปลูก 
  3. วันให้ปุ๋ย ชนิดและอัตราการใช้ 
  4. วันที่ศัตรูพืชระบาด การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ชนิดและอัตราใช้ 
  5. ค่าใช้จ่าย ราคาผลผลิต รายได้ ปริมาณและคุณภาพผลผลิต  
  6. การเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวายจากการปรับเปลี่ยนวัสดุ เช่น ความสูงล า ความกว้างล า ความ
กว้างใบ จ านวนช่อดอก ความยาวช่อดอก จ านวนดอกต่อช่อ ความยาวช่วงดอก 
  7. ปัญหาอุปสรรคอ่ืนๆ ในช่วงปลูก  
7.4 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT 
8. ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2557 รวม 2ปี 
9. สถานที่ด าเนินการ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร 
10. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการด าเนินงานทดลองปี 2555/2557 มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
 1.แปลงโมเดล ฟาร์ม เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดจากการศึกษาวัสดุปลูกท้ัง 6 ชนิด ในกล้วยไม้สกุลหวาย 3 พันธุ์ คือ 
พันธุ์ดอกสีแดง (เฮียสกุล), พันธุ์ดอกสีขาว (พันธุ์ 5 N) และพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) ใช้แผนการทดลอง 
Factorial in RCB มาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า แปลงโมเดล ฟาร์ม X1 (ความกว้างของล าลูกกล้วยเก่า), X2 (ความหนา
ล าลูกกล้วยเก่า) และ X3 (จ านวนล าลูกกล้วย) ในกรรมวิธีที 3 ให้ค่าสูงสุด เมื่อปลูกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีเหลือง 
(เหลือง 246) ในวัสดุปลูกถ่านจะท าให้กล้วยไม้มีการเจริญเติบโตทางด้านสรีระวิทยาของพืชในทางด้านความกว้างของ
ล าลูกกล้วย ความหนาล าลูกกล้วย และ จ านวนล าลูกกล้วย มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ส่วน X4 (ความกว้างใบ) และ X5 (ความ
ยาวใบ) วัสดุปลูกที่ใช้เป็นตุ้มมะพร้าว (ck) จะให้ผลดีทั้งในด้านความกว้างใบ และความยาวของใบ ในพันธุ์ดอกสีขาว 
(พันธุ์ 5N) และพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) จนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วน X6 (จ านวนใบ) พบว่า วัสดุปลูก
จากก้อนโอเอซีสสามารถช่วยเพิ่มความชื้นภายในกระถางปลูกของกล้วยไม้สกุลหวายช่วยลดการหลุดร่วงใบของกล้วยไม้ 
พันธุ์ดอกสีขาว (พันธุ์ 5 N) ดังค่าที่แสดงในกรรมวิธีที่ 14, 17 และ 2 ตามล าดับ ค่า X7 (ความสูงต้นเก่า) พบว่า วัสดุ
ปลูก ถ่าน พลาสติกพลางแสง โอเอซีส และตุ้มมะพร้าว ให้ค่าไม่แตกต่างกันสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม และ
การหาซื้อได้ในพ้ืนที่ เพียงแต่ตุ้มมะพร้าวในกรรมวิธีที่  17 ให้ค่าความสูงต้นเก่าสูงที่สุด X8 (จ านวนราก) พบว่า ใน



 

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) สามารถเจริญเติบโตได้ได้ดีในวัสดุปลูก ถ่าน พลาสติกพลางแสง และ
ตุ้มมะพร้าว แต่เจริญเติบโตได้ดีที่สุด คือ โฟม และโอเอซีส ตามล าดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า หน่อใหม่ (X9) และ ความ
สูงของหน่อใหม่ (X10) เมื่อปลูกด้วยวัสดุปลูกทั้ง 6 ชนิด คือ ถ่าน พลาสติกพลางแสง โฟม ฟองน้ า โอเอซีส และตุ้ม
มะพร้าว มีผลการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมาก โดยกรรมวิธีที่ 10 ในวัสดุปลูกฟองน้ า กับกล้วยไม้พันธุ์ดอกสีแดง (เฮีย
สกุล) ให้ค่าจ านวนหน่อใหม่และความสูงของหน่อใหม่สูงสุดตลอดการเจริญเติบโต (TABLE 1.) 
  

TABLE 1. TABLE OF TRT (T) MEANS FOR X1-X10 MODEL FRAM (AVE. OVER 4 REPS)  
 
 

กรรมวิธี 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
ความกว้าง 

ล าลูกกล้วยเก่า 
ความหนา 

ล าลูกกล้วยเก่า 
จ านวน 

ล าลูกกล้วย 
ความกว้าง 

ใบ 
ความยาว 

ใบ 
จ านวน 

ใบ 
ความสูง 
ต้นเก่า 

จ านวน 
ราก 

หน่อใหม่ ความสูง 
หน่อใหม่ 

กรรมวิธีท่ี 1 1.208 b-e 1.043 abc 3.283 a   2.533 a-e 10.973 abc 3.018 d-g 11.363 ab  4.248 efg 0.928 ab  3.555 ab  
กรรมวิธีท่ี 2 1.243 bcd 1.083 ab 2.603 cd 2.040 ef 12.195 ab  3.785 abc 11.010 abc 5.385 cde 0.805 ab  2.768 a-d 
กรรมวิธีท่ี 3 1.428 a 1.133 a 3.393 a   2.820 ab 11.838 abc 3.618 b-e 11.283 ab  7.405 ab  0.752 ab  2.658 a-d 
กรรมวิธีท่ี 4 1.010 f 0.870 d 3.205 ab 2.265 c-f 10.688 abc 3.295 b-g 11.030 abc 4.387 efg 0.843 ab  2.855 a-d 
กรรมวิธีท่ี 5 1.090 def 0.990 a-d 2.885 a-d 1.893 f   11.863 abc 3.668 bcd 11.390 ab  5.753 b-e 0.793 ab  2.730 a-d 
กรรมวิธีท่ี 6 1.278 abc 1.083 ab 3.240 ab 2.680 abc 11.300 abc 3.495 b-f 10.923 abc 6.680 abc 0.690 b   1.838 cd  
กรรมวิธีท่ี 7 1.058 ef 0.925 cd 3.043 a-d 2.243 c-f 9.503 c   3.013 d-g 10.180 bcd 4.050 fg  0.888 ab  2.563 a-d 
กรรมวิธีท่ี 8 1.208 b-e 1.068 abc 3.073 abc 1.988 f   10.773 abc 3.725 bc  10.183 bcd 5.550 b-e 0.890 ab 2.718 a-d 
กรรมวิธีท่ี 9 1.255 a-d 1.108 ab 2.988 a-d 2.890 ab 11.238 abc 3.238 c-g 9.185 bcd 8.663 a   0.780 ab  1.975 bcd 
กรรมวิธีท่ี 10 1.058 ef 0.865 d 3.095 abc 2.268 c-f 10.478 bc  2.758 g   9.823 bcd 3.875 fg  0.958 a   3.775 a    
กรรมวิธีท่ี 11 1.133 c-f 0.968 bcd 3.175 ab 2.143 def 11.433 abc 3.363 b-g 9.983 bcd 5.700 b-e 0.690 b   1.603 d   
กรรมวิธีท่ี 12 1.320 ab 1.095 ab 2.715 bcd 2.715 abc 10.393 bc  3.025 d-g 7.340 d   5.555 cde 0.720 ab  1.560 d   
กรรมวิธีท่ี 13 1.105 c-f 1.048 abc 3.040 a-d 2.095 def 11.515 abc 3.440 b-f 11.645 ab  4.803 def 0.820 ab  3.048 a-d 
กรรมวิธีท่ี 14 1.228 b-e 1.083 ab 2.925 a-d 1.993 f   12.405 ab  4.358 a   12.173 ab  6.270 bcd 0.760 ab  2.218 a-d 
กรรมวิธีท่ี 15 1.325 ab 1.128 a 3.040 a-d 2.855 ab 11.208 abc 3.593 b-f 11.108 abc 8.460 a   0.800 ab  2.758 a-d 
กรรมวิธีท่ี 16 1.178 b-f 1.023 abc 3.083 abc 2.615 a-d 10.240 bc  2.945 fg  12.080 ab  3.418 g   0.875 ab  3.425 abc 
กรรมวิธีท่ี 17 1.283 abc 1.130 a 3.048 a-d 2.405 b-f 13.055 a   3.948 ab  13.783 a   6.333 bcd 0.940 a   3.423 abc 
กรรมวิธีท่ี 18 1.260 a-d 1.135 a 2.505 d   3.055 a   10.183 bc  2.985 efg 7.788 cd 6.800 abc 0.793 ab 1.425 d   

เฉลี่ย 1.203 1.043 3.019 2.146 11.182 3.404 10.681 5.741 0.818 2.605 
CV (%) 9.1 9.0 10.9 13.4 13.4 11.6 18.9 - 17.1 37.9 

  

 2. แปลงจังหวัดพิจิตร พบว่า X1 (ความกว้างของล าลูกกล้วยเก่า) ในกรรมวิธีที 2 มีค่าสูงสุด เมื่อปลูกกล้วยไม้
สกุลหวายพันธุ์ดอกสีขาว (พันธุ์ 5 N) ในวัสดุปลูกถ่าน X2 (ความหนาล าลูกกล้วยเก่า) ในกรรมวิธีที่ 8 และกรรมวิธีที่ 9 
มีค่าสูงสุด เมื่อปลูกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีขาว (พันธุ์ 5 N) และพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) ในวัสดุปลูกโฟม 
และ X3 (จ านวนล าลูกกล้วย) ในกรรมวิธีที 7 มีค่าสูงสุด เมื่อปลูกด้วยกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีแดง (เฮียสกุล) ใน
วัสดุปลูกโฟม ส่วน X4 (ความกว้างใบ) และ X6 (จ านวนใบ) วัสดุปลูกที่ใช้เป็นพลาสติกพลางแสงจะให้ผลดีในด้านความ
กว้างใบของพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) และ X5 (ความยาวใบ) พบว่าวัสดุปลูกทั้ง 6 ชนิด ที่ใช้กับกล้วยไม้สกุล
หวาย 3 พันธุ์ มีผลกับความยาวของใบของกล้วยไม้สกุลหวายที่ใช้ทดลองไม่แตกต่างกัน ค่า X7 (ความสูงต้นเก่า) พบว่า 
วัสดุปลูกโฟม โอเอซีส และตุ้มมะพร้าว มีค่าไม่แตกต่างกันสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับพันธุ์ดอกสีขาว 
(พันธุ์ 5 N) และพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246)  แต่ในกรรมวิธีที่ 6 ค่า X8 (จ านวนราก) ในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอก
สีเหลือง (เหลือง 246) มีค่าสูงที่สุด ส าหรับ หน่อใหม่ (X9) และ ความสูงของหน่อใหม่ (X10) เมื่อปลูกด้วยวัสดุปลูกท้ัง 6 
ชนิด คือ ถ่าน พลาสติกพลางแสง โฟม ฟองน้ า โอเอซีส และตุ้มมะพร้าว มีผลการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมาก (TABLE 2.) 
 

TABLE 2. TABLE OF TRT (T) MEANS FOR X1-X10 PHICHIT (AVE. OVER 4 REPS)  
 
 

กรรมวิธี 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

ความกว้าง 
ล าลูกกล้วยเก่า 

ความหนา 
ล าลูกกล้วย

เก่า 

จ านวน 
ล าลูกกล้วย 

ความกว้าง 
ใบ 

ความยาว 
ใบ 

จ านวน 
ใบ 

ความสูง 
ต้นเก่า 

จ านวน 
ราก 

หน่อใหม่ ความสูง 
หน่อใหม่ 

กรรมวิธีท่ี 1 1.320 abc 1.150 ab 3.098 abc 3.018 abc 13.685 a   3.945 a   13.530 ab 6.465 ab - 4.810 ab 
กรรมวิธีท่ี 2 1.675 a   1.160 ab 3.158 ab 2.530 bc 12.873 ab 3.758 a   11.723 ab 5.845 abc 0.833 ab 4.375 ab 



 

กรรมวิธีท่ี 3 1.200 abc 0.970 abc 3.088 abc 2.883 abc 13.400 a   3.805 a   12.883 ab 6.515 ab 0.890 a   4.558 ab 
กรรมวิธีท่ี 4 1.268 abc 1.138 ab 3.108 abc 2.933 abc 13.633 a   3.963 a   12.470 ab 5.530 abc - 4.595 ab 
กรรมวิธีท่ี 5 1.350 abc 1.140 ab 3.088 abc 2.970 abc 13.393 a   3.723 a   13.500 ab 6.688 ab 0.828 ab 4.913 a   
กรรมวิธีท่ี 6 1.238 abc 1.090 ab 2.993 abc 3.813 a   12.200 ab 3.848 a   13.350 ab 7.825 a   0.940 a   4.955 a   
กรรมวิธีท่ี 7 1.283 abc 1.120 ab 3.585 a   2.775 abc 13.173 a   3.763 a   13.360 ab 6.893 ab 0.915 a   4.235 ab 
กรรมวิธีท่ี 8 1.345 abc 1.230 a   3.325 ab 2.890 abc 14.255 a   3.720 a   13.770 ab 5.873 abc 0.853 a   4.500 ab 
กรรมวิธีท่ี 9 1.515 ab 1.275 a   3.353 ab 3.330 ab 13.160 a   4.003 a   14.823 a   5.930 abc 0.815 ab 4.943 a   
กรรมวิธีท่ี 10 0.865 c   0.748 c   2.225 c   1.940 c   10.023 b   3.695 a   10.358 ab 2.990 c   0.595 b   2.975 b   
กรรมวิธีท่ี 11 1.145 bc 0.983 abc 2.810 abc 2.648 bc 13.655 a   4.083 a   11.333 ab 5.653 abc 0.788 ab 3.195 ab 
กรรมวิธีท่ี 12 1.163 abc 0.982 abc 3.195 ab 2.933 abc 13.290 a   3.833 a   12.775 ab 7.000 ab 0.805 ab 3.393 ab 
กรรมวิธีท่ี 13 1.278 abc 1.080 ab 2.600 bc 2.455 bc 12.835 ab 4.378 a   13.765 ab 5.468 abc 0.915 a   3.910 ab 
กรรมวิธีท่ี 14 1.358 abc 1.083 ab 2.835 abc 2.670 bc 13.788 a   3.885 a   14.230 a   4.135 bc 0.805 ab 4.970 a   
กรรมวิธีท่ี 15 1.270 abc 1.023 abc 2.460 bc 2.755 abc 11.985 ab 3.300 a   9.512 b   5.023 abc 0.853 a   3.110 ab 
กรรมวิธีท่ี 16 1.120 bc 0.918 bc 2.618 bc 2.638 bc 12.970 ab 3.580 a   12.900 ab 6.105 abc 0.915 a   4.293 ab 
กรรมวิธีท่ี 17 1.153 abc 1.043 ab 2.998 abc 3.055 abc 13.570 a   3.828 a   12.980 ab 7.093 ab 0.853 a   4.615 ab 
กรรมวิธีท่ี 18 1.338 abc 1.120 ab 2.883 abc 3.445 ab 13.855 a   4.342 a   14.698 a   6.033 abc 0.795 ab 4.087 ab 

เฉลี่ย 1.271     1.069     2.968     2.871     13.097     3.858     12.887     5.948     0.837     4.246     
CV (%) 24.1% 16.7% 17.9% 23.2% 14.5% ns 20.5% 33.1% 18.2% 25.8% 

 

 3. แปลงจังหวัดพิษณุโลก พบว่า X1 (ความกว้างของล าลูกกล้วยเก่า) ในกรรมวิธีที 14 มีค่าสูงสุด เมื่อปลูก
กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีขาว (พันธุ์ 5 N) ในวัสดุปลูกโอเอซีส X2 (ความหนาล าลูกกล้วยเก่า), X3 (จ านวนล าลูก
กล้วย), X4 (ความกว้างใบ) และ X6 (จ านวนใบ) ในกรรมวิธีที่ 2 มีค่าสูงสุด เมื่อปลูกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีขาว 
(พันธุ์ 5 N) ในวัสดุปลูกถ่าน ส่วน X5 (ความยาวใบ) พบว่าวัสดุปลูกทั้ง 6 ชนิด ที่ใช้กับกล้วยไม้สกุลหวาย 3 พันธุ์ มีผล
กับความยาวของใบของกล้วยไม้สกุลหวายที่ใช้ทดลองไม่แตกต่างกัน X7 (ความสูงต้นเก่า), X8 (จ านวนราก), X9 (หน่อ
ใหม่) และ X10 (ความสูงของหน่อใหม่) พบว่ากล้วยไม้สกุลหวาย 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ดอกสีแดง (เฮียสกุล), พันธุ์ดอกสีขาว 
(พันธุ์ 5 N) และพันธุ์ดอกสีเหลือง (เหลือง 246) ที่ปลูกด้วยวัสดุปลูกทั้ง 6 ชนิด คือ ถ่าน พลาสติกพลางแสง โฟม 
ฟองน้ า โอเอซีส และตุ้มมะพร้าว มีผลการเจริญเติบโตที่ไมต่่างกันมากจึงสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม 
 

TABLE 3. TABLE OF TRT (T) MEANS FOR X1-X10 PHITSANULOK (AVE. OVER 4 REPS)  
 
 

กรรมวิธี 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
ความกว้าง 

ล าลูกกล้วยเก่า 
ความหนา 

ล าลูกกล้วยเก่า 
จ านวน 

ล าลูกกล้วย 
ความกว้าง 

ใบ 
ความยาว 

ใบ 
จ านวน 

ใบ 
ความสูง 
ต้นเก่า 

จ านวน 
ราก 

หน่อใหม่ ความสูง 
หน่อใหม่ 

กรรมวิธีท่ี 1 1.133 ab 1.350 abc 2.750 abc 2.465 ab 11.990 a      3.563 ab 11.988 a      6.593 a      0.718 a       3.000 a       
กรรมวิธีท่ี 2 1.220 ab 1.900 a   3.613 a   3.015 a   16.435 a      5.125 a   15.493 a       10.035 a       1.130 a       2.838 a       
กรรมวิธีท่ี 3 1.085 ab 0.895 bc 2.475 abc 2.595 ab 11.205 a      3.228 ab 9.488 a      7.500 a 0.815 a       2.378 ab 
กรรมวิธีท่ี 4 1.045 ab 0.995 bc 2.308 bc 2.410 ab 11.403 a       3.328 ab 10.883 a       5.835 a       0.730 a             2.795 a       
กรรมวิธีท่ี 5 0.905 b   0.808 c   1.840 c   1.825 b   8.518 b      2.453 ab   7.783 b             4.240 ab       0.605 b       2.378 a       
กรรมวิธีท่ี 6 1.060 ab 0.883 c   2.398 abc 2.295 ab 10.845 a      3.250 ab 7.935 a 5.812 a       0.668 a 2.033 b 
กรรมวิธีท่ี 7 1.115 ab 0.960 bc 2.470 abc 2.245 ab 11.140 a      3.493 ab 10.288 a       5.817 a       0.720 a       2.718 a       
กรรมวิธีท่ี 8 1.123 ab 1.038 bc 2.220 bc 2.110 ab 10.630 b      3.095 ab 8.895 ab     5.212 ab      0.820 ab      3.153 a       
กรรมวิธีท่ี 9 1.213 ab 1.025 bc 2.315 bc 2.578 ab 10.233 a      3.660 ab 10.050 a       5.955 a       0.803 a       3.745 a       
กรรมวิธีท่ี 10 1.038 ab 0.888 c   2.528 abc 2.300 ab 11.460 a      3.178 ab 9.618 a       5.543 a       0.738 a       2.420 a       
กรรมวิธีท่ี 11 1.098 ab 0.953 bc 2.580 abc 2.233 ab 11.093 b      3.713 ab 9.810 ab      6.023 ab      0.760 b       2.395 a       
กรรมวิธีท่ี 12 1.088 ab 0.915 bc 2.690 abc 2.383 ab 10.373 a      4.345 a   9.580 a       8.273 a       0.720 a       2.623 ab      
กรรมวิธีท่ี 13 1.028 ab 0.903 bc 3.005 abc 2.305 ab 11.078 a      3.198 ab 8.908 a      5.315 a       0.740 a       2.390 a       
กรรมวิธีท่ี 14 1.288 a   1.723 ab 2.820 abc 2.683 ab 12.510 ab     3.680 ab 12.773 ab      7.615 a       0.720 b       2.670 a       
กรรมวิธีท่ี 15 1.140 ab 0.950 bc 2.313 bc 2.440 ab 10.485 a      2.903 ab 8.393 a      5.475 a       0.803 a       3.075 ab      
กรรมวิธีท่ี 16 1.078 ab 0.925 bc 3.160 ab 2.370 ab 10.575 a      3.220 ab 10.185 a      5.260 a       0.835 a       2.870 a       
กรรมวิธีท่ี 17 1.060 ab 0.908 bc 2.790 abc 2.040 ab 10.450 b      3.665 ab 10.870 ab      6.338 ab      0.710 b             3.508 a       
กรรมวิธีท่ี 18 1.125 ab 0.955 bc 3.000 abc 2.670 ab 11.100 a      3.263 ab 9.730 a      5.703 a       0.730 a 2.645 ab      

เฉลี่ย 1.102     1.054     2.626     2.387     11.196     3.464     10.148     6.252     0.765     2.757     
CV (%) 17.9% 46.2% 28.7% 27.5% 31.1% ns 43.6% ns 30.8% 35.2% 

 

  สรุป การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวในกล้วยไม้กระถาง (สกุลหวาย) เพ่ือการส่งออก เป็นการมุ่งเน้นที่
ศึกษาเพ่ือหาความเหมาะสมของวัสดุปลูกกับพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลหวาย ที่มีการส่งออกเป็นกล้วยไม้กระถาง (Pot 
Plant) มีอายุปลูกประมาณ 8 เดือน ที่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับวัสดุปลูกในกล้วยไม้ต้น และกล้วยไม้กระถาง ที่ไทยมีการใช้



 

กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก เมื่อส่งออกจะพบปัญหาหลายอย่างทั้งโรคแมลง และวัชพืช ที่มีติดไปกับวัสดุปลูก  แต่จาก
การศึกษาพบว่า กล้วยไม้ที่ส่งออกจะอยู่ในช่วงใกล้ออกดอก หรือก าลังแทงตาดอก (near booming) เพราะฉะนั้น 
ความสมบูรณ์ของล าลูกกล้วย ใบ และจ านวนใบ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง วัสดุปลูกชนิดที่ 1 ที่เหมาะสมกับช่วงนี้คือ 
ถ่าน เพราะสามารถใช้เป็นวัสดุปลูกเพ่ือค้ ายันหรือประคองล าต้น ไม่พบปัญหาเรื่องโรค แมลง และวัชพืช และส่งผลดีต่อ
การเจริญเติบโตของพืช ในด้านความกว้าง ความหนาของล าลูกกล้วยเก่า จ านวนล าลูกกล้วย รวมถึงความกว้างและ
ความยาวของใบก่อนออกดอก เมื่อปลูกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ดอกสีขาว (พันธุ์ 5 N) และ วัสดุปลูกชนิดที่ 2 ที่
เหมาะสมคือ โฟม เป็นวัสดุปลูกที่หาได้ง่าย พบเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม และตามภาคครัวเรือน มีความเหมาะสม
ทีใ่ช้เป็นวัสดุปลูกในการประคองล าต้นกล้วยไม้สกุลหวาย และไม่พบปัญหาในเรื่องโรค แมลง และวัชพืช และส่งผลดีต่อ
การเจริญเติบโตของพืช เช่นเดียวกับ ถ่าน เมื่อปลูกกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ พันธุ์ดอกสีแดง (เฮียสกุล) และพันธุ์ดอกสี
เหลือง (เหลือง 246) แต่จากการศึกษาวัสดุปลูกทั้ง 6 ชนิด เมื่อปลูกเข้าปีที่ 2 งานวิจัย พบว่า ความสูงของต้นเก่า 
จ านวนราก จ านวนหน่อ และความสูงของหน่อใหม่ มีผลการเจริญเติบโตที่ไม่ต่างกันมาก จึงสามารถเลือกใช้วัสดุปลูกที่
สามารถหาได้ง่าย เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม หรือมีราคาถูก ได้ตามความเหมาะสม 
11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1. ได้วัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวแบบลดต้นทุนอย่างน้อย 2 ชนิด ในการส่งออกกล้วยไม้สกุลหวายเพ่ือการ
ส่งออก และได้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย 
12. ค าขอบคุณ 

ขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัยที่ช่วยงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง และอดทน ตลอด 2 ปีของงานวิจัย  
13. เอกสารอ้างอิง 
ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ, 2554. วัสดุปลูกและภาชนะปลูกกล้วยไม้. [Online],Available:  

http://orchids21.tripod.com/Html/media.html, [Accessed 24 มกราคม พ.ศ.2553]  
เข้าถึงได้จากอินเตอร์เน็ต : http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_ content&view =  
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14. ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
 

http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_%20content&view%20=%20article&id
http://www.kehakaset.com/index.php?option=com_%20content&view%20=%20article&id
http://news.enterfarm.com/content
http://std.kku.ac.th/4530802136%20/export.html


 

 


