
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

1. แผนงานวิจัย :  แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกล้วยไมและไมดอก 

    ไมประดับ 

2. โครงการวิจัย :  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ 

กิจกรรม :  การวิจัยและพัฒนากล้วยไม่สกุลสิงโตกลอกตา 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :   - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการใช้เป็นกล้วยไม้ 

   กระถางประดับของสิงโตกลอกตา 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Bulbophyllum growing medium composition for pot plants  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายยรรยง พันธ์พฤกษ์  สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายอ านวย อรรถลังรอง สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน 
5. บทคัดย่อ   :   

จากการทดสอบปลูกกล้วยไม้สิงโตกลอกตา 5 ชนิด บนวัสดุปลูก 5 อย่าง พบว่า สิงโตทั้ง 5 ชนิด
มีการเจริญเติบโตตอบสนองต่อวัสดุทั้ ง  5 ชนิด แตกต่างกันโดย สิงโตสยามปราจีน  (Bulbophyllum 
orectopetallum) มีการปรับตัวได้ดีสามารถเจริญเติบโตได้บนทุกวัสดุปลูกและมีจ านวนล าต่อกระถางเฉลี่ ยเมื่อ
สิ้นสุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติที่  11.333 – 14.833 ล า สิงโตอาจารย์เต็ม  (Bulbophyllum 
smithinandii) ที่ปลูกบนวัสดุลูกอัดมะพร้าว มีการเจริญเติบโตปรับตัวได้ดีมีจ านวนล าเฉลี่ยต่อกระถางเมื่อสิ้นสุด
การทดลองที่  10.917 และสิงโตกลอกตาชนิดอ่ืนๆ มีการตายเกิดขึ้นเล็กน้อยถึงมาก เช่นพญาสิงโต 
(Bulbophyllum polystictum) ที่มีการตายเกิดขึ้นทุกวัสดุปลูกยกเว้น วัสดุปลูกที่เป็นถ่านปูหน้าด้วยสแฟคนั่ม
มอส ส่วนในสิงโตสยามปากม่วง (Bulbophyllum coweniorum) และ สิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense) 
มีการปรับตัวให้เจริญเติบโตได้ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างวัสดุปลูก  
 Abstrac 

Growing 5 species Bulbophyllum Thou. on 5 five kind of growing medium. 
Bulbophyllum orectopetallum has the most average pseudobulbs per pot between 11.333 – 
14.833 bulbs. Bulbophyllum smithinandii that growing on coconut husk pack is well orientation 
by 10.917 pseudobulbs per pot. And the others has a little to a lot died on many kinds of media 



as Bulbophyllum polystictum healthy only on charcoal topping with sphagnum moss. In 
Bulbophyllum coweniorum and Bulbophyllum siamense have nonsignificant adaptation on all 
kind media. 
      ค าส าคัญ (keyword) : วัสดุปลูก  สิงโตกลอกตา ไม้กระถาง 
  



6. ค าน า                                 

กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา เป็นกล้วยไม้ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก มีการกระจาย
ตัวอย่างกว้างขวางในหลายทวีป โดยศูนย์กลางการกระจายตัวของกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา (Bulbophyllum 
Thou.) อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบสิงโตกลอกตากระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 130 ชนิด (อบฉันท์, 2543) กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาสามารถแยกออกเป็นหมู่โดยอาศัยลักษณะของ
ดอก และลักษณะการออกดอก เช่น  กลุ่ มที่ มี ช่ อดอกแบบร่ม  ได้ แก่  ชั้ น  Cirrhopetalum และ ชั้ น 
Cirrhopetaloides กลุ่มที่มีช่อดอกแบบรวงข้าว ได้แก่ ชั้น Racemosae และ ชั้น Careyana และกลุ่มที่มีดอก
เดี่ยวขนาดใหญ่ ได้แก่ ชั้น Sestochilos และ ชั้น Stenochilus เป็นต้น 

 กล้วยไม้สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos มีลักษณะการออกดอกเป็นดอกเดี่ยว ดอกมีการบิดหมุน
กลับเมื่อดอกบาน (resupinate) ดอกออกพร้อมกันได้หลายดอกกอ (Seigerist, 2544) ประเทศไทยมีรายงานการ
พบสิงโตในหมู่นี้หลายชนิด มี 4 ชนิดที่มีลักษณะไปพ้องกับ Bulbophyllum lobbii Lindl. ซึ่งมีกระจายตัวอย่าง
กว้างขวางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense Rchb.f. ชื่อพ้อง 
Bulbophyllum lobbii var. siamense (Rchb.f.)Lindl. ) , สิงโตสยามปราจีนบุรี (สิงโตงาม) (Bulbophyllum 
orectopetalum Garay, Hamer &Seigerist) , สิงโตอาจารย์ เต็ม (Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & 
Thorut) และ พญาสิงโต (Bulbophllum polystictum Ridl.) (Seidenfadent, 2522)  

 สิงโตกลอกตาแต่ละชนิดสามารถพบได้ในสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน สภาพของรากที่เกิดใน
สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน มีความสามารถในการดูดซับน้ า รากที่มีขนาดใหญ่หนา หมายถึงมีชั้น velamen หนา
หลายชั้นเซลล์ ความสามารถในการดูดซับน้ าจากสภาพแวดล้อมย่อมดีกว่า รากที่มีขนาดเล็กบาง สภาพของใบหนา
หรือบางบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่กล้วยไม้นั้นเจริญอยู่ได้ เช่นใบหนาแข็งแสงว่าอยู่ในสภาพที่แห้งแล้ง จึงเกิดการ
ปรับสภาพของใบเพ่ือให้ทนต่อการสูญเสียความชื้น (Arditti, 1990) และความชื้นที่แตกต่างกันของสภาพแวดล้อม
ในการเจริญเติบโตในสภาพการปลูกเลี้ยงสิงโตแต่ละให้งอกงามจึงแตกต่างกัน การปลูกสิงโตหลายชนิดในสภาพ
โรงเรือนเดียวกันจึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งก าเนิด สภาพแวดล้อม และบรรยากาศของถิ่นที่อยู่ และพ้ืนที่
การกระจายพันธุ์ (สลิล, 2553) ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกสิงโตกลอกตาให้มีความงอกงามประกอบด้วย ปัจจัย
ภายในต้นพืช เช่นลักษณะทางพันธุกรรม แหล่งก าเนิด หรือ รูปแบบการเจริญเติบโตของสิงโตกลอกตาชนิดนั้นๆ 
และปัจจัยภายนอกหลายปัจจัยที่มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตกับสิงโตกลอกตาชนิดนั้นนั้น เช่น สภาพ
ความเข้มแสง สภาพความชื้นของวัสดุที่ใช้ปลูกและความชื้นของโรงเรือนที่ปลูก หรือ ความเร็วลมที่พัดผ่าน
โรงเรือนที่ปลูกกล้วยไม้ เป็นต้น 

 การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรือนสามารถท าได้ในระดับหนึ่ง โดยการใช้ตาข่ายพรางแสง และ 
การวางทิศทางของตาข่ายพรางแสง และ โต๊ะปลูกมีส่วนในการช่วยให้เกิดการไหลเวียนของอากาศได้ เมื่อท าการ
ก าหนดปัจจัยเบื้องต้นให้มีความใกล้เคียงกันได้แล้วนั้น การศึกษาเกี่ยวกับการปลูกเพ่ือให้ต้นสิงโตกลอกตามีการ



เจริญเติบโตที่ดี มีความแข็งแรง ให้ดอกได้ในสภาพโรงเรือนเดียวกัน ต้องพิจารณาวัสดุปลูกแต่ละชนิดที่น ามาใช้ 
ต้องค านึงถึงการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น มีการอุ้มน้ า ความชื้นที่พอเหมาะ 
ระบายน้ าได้ดี ไม่มีสารพิษเจือปน หาได้ง่าย ราคาไม่สูง (ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ , 2521) การศึกษาหาวัสดุที่เหมาะ
กับการปลูกสิงโตกลอกตาเพ่ือใช้เป็นไม้กระถาง เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาต่อไป  

 วัสดุและชนิดของกระถางที่ใช้ปลูก มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ทุกชนิดแตกต่างกัน ควร
พิจารณาเลือกชนิดของวัสดุปลูก และชนิดของกระถางให้สอดคล้องกับ รูปแบบ และลักษณะความต้องการของการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ชนิดนั้น ๆ พิจารณาจากแหล่งก าเนิดของกล้วยไม้ชนิดนั้น ๆ และสภาพแวดล้อมของ
สถานที่ปลูกเลี้ยงเป็นส าคัญ  

 วัสดุปลูกกล้วยไม้ที่ใช้บ่อย และนิยมใช้โดยทั่วไปมีหลายชนิด เช่น กาบมะพร้าว (coconut husk 
chop) (http://www.orchidtropical.com/articleid01.php) เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย เหมาะส าหรับกล้วยไม้ทุก
ประเภท สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นพืชได้ระหว่างการผุเปื่อยพืชสามารถใช้ในเจริญเติบโตได้ มีข้อเสียคือ
ผุเปื่อยเร็ว มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เช่น ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวสับ กาบมะพร้าวทั้งชิ้น ลูกอัดกาบ
มะพร้าวมีขนาดตั้งแต่ 1 - 4 นิ้ว สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของภาชนะท่ีจะใช้ และ กระบะกาบมะพร้าว 
ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ และประเภทของกล้วยไม้ที่ท าการปลูก (http://orchids21.tripod.com/ 
Html/media.html) กาบมะพร้าว แท้จริงแล้วคือเนื้อผลที่แท้จริงของมะพร้าว อุดมไปด้วยสารอาหาร เมื่อใช้เป็น
วัสดุปลูกสามารถเก็บอุ้มน้ า ความชื้น ธาตุอาหาร และสิ่งที่เป็นประโยชน์กับต้นกล้วยไม้ได้หลายชนิด และระหว่าง
การผุเปื่อยในช่วงระหว่างการปลูก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับต้นกล้วยไม้ออกมาได้ 
(Clayton D., 2002) 

 ถ่านไม้ (charcoal) หาง่าย ไม่อุ้มน้ ามาก ให้ช่องว่างอากาศมาก ใช้ได้นาน เหมาะกับกล้วยไม้ทุก
ชนิด ควรเลือกใช้ขนาดของชิ้นถ่านให้เหมาะสมกับขนาดของภาชนะปลูก และ ชนิดของกล้วยไม่ที่ท าการปลูก 

 สแฟคนั่มมอส (sphagnum moss) เป็นวัสดุราคาสูง ใช้ปลูกไม้กล้วยไม้ได้หลายชนิด สามารถ
น าไปใช้ผสมในวัสดุส าหรับปลูกรองเท้านารีได้ สามารถเก็บกักน้ าและความชื้นได้มาก และยาวนาน ท าให้ไม่ต้องรด
น้ าถี่บ่อย มีข้อเสียคือ หาซื้อได้ยาก ราคาสูง และผุเปื่อยเร็ว 

 เปลือกสน (pine bark) เป็นเปลือกชั้นนอกสุด (outter bark) ของสนกลุ่ม Pinus spp. มี
คุณสมบัติช่วยในการอุ้มน้ า ปุ๋ยแร่ธาตุ และความชื้นได้ดี มีความคงตัวสูง เปื่อยสลายช้า ไม่มีสารพิษ ผิวนอกของชิ้น
วัสดุหยาบเหมาะต่อการยึดเกาะของรากกล้วยไม้ (https://besgrow.com/orchiata/) 

 โฟม หรือ สไตโรโฟม เป็นวัสดุเหลือใช้หาได้ง่ายในท้องถิ่น หากขัดให้เป็นเม็ดเล็ก ๆ จะใช้ผสมกับ
เครื่องปลูกรองเท้านารีได้ หากตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยม จะน าไปรองตะกร้าไม้นิ้วป้องกันรากพันตะกร้า และช่วย
ระบายอากาศในภาชนะให้ดีขึ้น หรือจะใช้เป็นวัสดุประคองการออกปลูกต้นจากสภาพปลอดเชื้อได้ มีความทนสูง 

http://orchids21.tripod.com/


แต่ไม่รักษาความชื้น สามารถแก้ไขโดยใช้สแฟคนั่มมอสห่อหุ้มบริเวณรากก่อนน าไปปลูกในกระถางขนาด 1 นิ้ว 
เพ่ือช่วยเพิ่มความชื้นได้ 

 รากชายผ้าสีดา / กระเช้าสีดาแห้ง สามารถใช้เป็นวัสดุปลูกที่เลี้ยงกล้วยไม้ได้หลากหลายชนิด 
โดยเฉพาะสกุลหวายชนิดแท้ สามารถรักษาความชื้นและความโปร่งได้ดี ก่อนน ามาใช้ต้องล้างฝุ่น ไข่แมลง และสิ่ง
แปลกปลอมก่อน แล้วหั่นเป็นส่วน ๆ ข้อควรระวัง ไม่ควรใส่ให้มีความหนามากเกิน เพราะเมื่อมีมีวัชพืช จะท าการ
ก าจัดยาก และรากกล้วยไม้อาจเน่าได้ เพราะการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ 

 การเลือกใช้วัสดุปลูกสิงโตกลอกตา ซึ่งมีรูปแบบการเจริญเติบโตใกล้เคียงกับ หวาย และ 
Coelogyne spp. สามารถใช้เป็นวัสดุเชิงเดี่ยวหรือวัสดุผสมหลายชนิดได้ โดยอิงกับสภาพแวดล้อมในการปลูก 
และชนิดของกล้วยไม้ที่ท าการปลูก (Clayton D., 2002)     

 กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตาหมู่ Sestochilos ความโดดเด่นน่าสนใจจากดอกที่มีขนาดใหญ่ และ
สามารถบานได้หลายดอกพร้อมกันเมื่อเจริญเป็นกอขนาดใหญ่ เริ่มมีการน ามากล้วยไม้พันธุ์แท้ไปพัฒนาพันธุ์เป็น
กล้วยไม้ลูกผสมเพ่ือใช้เป็นกล้วยไม้กระถางส าหรับประดับ และเริ่มมีบทบาทในตลาดกล้วยไม้ทั้งในและ
ต่างประเทศ สิงโตกลอกตาบางชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้งบนลานหินเช่น สิงโตสมอหิน 
(Bulbophyllum blepharistes Rchb.f.) ใ นขณะที่ สิ ง โ ต ลิ้ น นกแ ก้ ว  ( Bulbophyllum psittacoglossum 
Rchb.f.)จะเจริญเติบโตเฉพาะป่าทึบที่มีความชื้นสูง (Seigerist, 2544) และสิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos ที่เลือก
ท าการศึกษานั้น สามารถพบได้ในหลายพื้นท่ีของประเทศไทย จากสภาพธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น สิงโตอาจารย์
เต็ม (Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut) และ พญาสิงโต (Bulbophllum polystictum Ridl.) 
พบได้ในเขตป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย ในขณะที่สิงโตสยามปราจีนบุรี (สิงโตงาม) (Bulbophyllum 
orectopetalum Garay, Hamer &Seigerist) พบได้ตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไปจนถึงภาค
ตะวันออก และสิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense Rchb.f. ชื่อพ้อง Bulbophyllum lobbii var. siamense 
(Rchb.f.)Lindl. ) พบกระจายตัวกว้างตั้งแต่ภาคเหนือ ถึงภาคใต้ แต่ไม่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่ง
ตะวันออกเลย ดังนั้นเมื่อน ามาปลูกเลี้ยงเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์และเพ่ือการค้าในสภาพโรงเรือนเดียวกัน จ าเป็นต้องมี
การศึกษาหาวัสดุและสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงให้งอกงามต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

วัสดุและวิธีปฏิบัติการทดลอง  
เตรียมต้นพันธุ์สิงโตกลอกตาชั้น Sestochilus 5 ชนิด คือ  

-สิงโตสยามปราจีน (Bulbophyllum orectopetallum Garay, Hamer & Seigerist)  
-พญาสิงโต (Bulbophyllum polystictum Ridl.)  
-สิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense Rchb.f.) 
-สิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum smitinandii Seidenf. &Thorut)  



-สิงโตสยามปากม่วง (Bulbophyllum coweniorumi J.J.Verm. & P.O'Byrne) 
วัสดุปลูก 5 ชนิด ได้แก่  

1. เปลือกมะพร้าวสับ  
2. ถ่านไม้  
3. เปลือกสน   
4. สแฟคนั่มมอส 
5. ลูกมะพร้าวอัดส าหรับปลูกกล้วยไม้ 
กระถางพลาสติกส าหรับปลูกกล้วยไม้ชนิดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
กระถางพลาสติกส าหรับปลูกกล้วยไม้ชนิดเหลี่ยมขนาดกว้าง 10 นิ้ว 

วิธีการทดลอง 
1.วางแผนการทดลองแบบ RBC ปัจจัยที่ศึกษา ชนิดของวัสดุปลูก 
2.ปลูกต้นสิงโตกลอกตาชั้น Sestochilos 5 ชนิด ในกระถางบนวัสดุ 5 ชนิด คือ 

1. ถ่านไม้ ปูหน้าด้วย สแฟคนั่มมอส  
2. เปลือกมะพร้าวสับ 
3. ลูกมะพร้าวอัดส าหรับปลูกกล้วยไม้  
4. ถ่านไม้ ปูหน้าด้วย เปลือกสน   
5. ถ่านไม ้

3.คัดเลือกให้มีจ านวนล าต้นเมื่อเริ่มท าการทดลอง  4 ล าลูกกล้วย  
4.ปลูกในโรงเรือนเดียวกันทั้ง 5 ชนิด ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีความเข้มแสง

บริเวณโต๊ะปลูกเฉลี่ย 8,500 ลักซ์ อุณหภูมิกลางวันเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80 %RH ดูแล
รักษา และฉีดสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม 
การบันทึกข้อมูล   1.การเจริญเติบโต เช่น จ านวนหน่อที่เกิดใหม่ (เม่ือเจริญเติบโตเต็มที่) เมื่อครบเวลาตามก าหนด 

  2.จ านวนล าลูกกล้วยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
  3.การออกดอก และคุณภาพของดอก  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
หลังปลูกสิงโตสยามปราจีน (Bulbophyllum orectopetallum)  28 เดือน พบว่าจ านวนล าต้นเทียม 

(pseudobulb) บนทุกวัสดุไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยบนวัสดุมะพร้าวสับเพียงอย่างเดียว และถ่านไม้เพียงอย่าง

เดียว มีจ านวนล าทั้งหมดที่ 11.333 และ 11.417 ตามล าดับ และมีแนวโน้มที่จะมีจ านวนล าทั้งหมด น้อยกว่าวัสดุ

อีก 3 ชนิด ลูกอัดมะพร้าวส าหรับปลูกกล้วยไม้ ถ่านไม้ปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส และ ถ่านไม้ปูหน้าด้วยเปลือกสน 

ที่ 14.083 14.250 และ 14.833 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 



                        

ภาพที่ 1 ต้นสิงโตงาม (Bulbophyllum orectopetallum) ปลูกบนวัสดุมะพร้าวสับเวลา 28 เดือน 

   

ภาพที่ 2 ต้นพญาสิงโต (Bulbophyllum polystictum) บนทุกวัสดุเวลา 28 เดือนหลังปลูก 



พญาสิงโต (Bulbophyllum polystictum)  บนวัสดุทุกชนิดที่ท าการทดสอบ เมื่อครบ 10 เดือน มีการ
ปรับตัวเกิดรากและหน่อใหม่บนวัสดุ ถ่านไม้ปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส ในขณะที่บนวัสดุชนิดอ่ืนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโต เริ่มเหี่ยวแห้ง และเกิดการตาย เมื่อครบ 28 เดือน มีการตายทั้งหมดบนวัสดุปลูก
หลายชนิด และจ านวนล าทั้งหมดเฉลี่ยของพญาสิงโตบนวัสดุถ่านไม้ปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส ยังคงมีจ านวนมาก
ที่สุด 9.083 ล า (ตารางที่ 1) เมื่อเทียบกับวัสดุชนิดอ่ืน ยังคงเกิดการตายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการ
ทดลอง 

 

ภาพที่ 3 ต้นสิงโตสยามปากม่วง (Bulbophyllum coweniorum) บนทุกวัสดุ 28 เดือนหลังปลูก 

หลังปลูกสิงโตสยามปากม่วง (Bulbophyllum coweniorum)  28 เดือน บนวัสดุทุกชนิดจะมีจ านวนล า
ทั้งหมด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่บนวัสดุถ่านไม้เพียงอย่างเดียว มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนล าทั้งหมด (6.417 ล า) 
มากกว่าวัสดุอีก 4 ชนิดคือ มะพร้าวสับ ลูกอัดมะพร้าวส าหรับปลูกกล้วยไม้ ถ่านไม้ปูหน้าด้วยเปลือกสน และ ถ่าน
ไม้ปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส (ภาพท่ี 3) ที่ 5.00 5.50 5.583 และ 5.833 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 



 

ภาพที่ 4 ต้นสิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum smithinandii) บนทุกวัสดุ 28 เดือนหลังปลูก 

สิงโตอาจารย์เต็ม (Bulbophyllum smitinandii) เมื่อปลูกครบ 10 เดือน พบว่าบนวัสดุถ่านไม้เพียงอย่าง
เดียว มีการตายเกิดขึ้นจ านวนมาก แต่ยังคงมีการแตกหน่อใหม่และมีการเจริญเติบโตได้ บนวัสดุถ่านไม้ปูหน้าด้วย 
สแฟคนั่มมอส ถ่านไม้ปูหน้าด้วยเปลือกสน ลูกอัดมะพร้าว และมะพร้าวสับ เมื่อครบ 28 เดือน จ านวนล าทั้งหมด
บนวัสดุลูกอัดมะพร้าว มีจ านวนมากที่สุด 10.917 ล าและต่างจากการปลูกด้วยถ่าน และถ่านปูหน้าด้วยเปลือกสน 
อย่างมีนัยส าคัญ 0.50 และ 2.25 ตามล าดับ ในขณะที่วัสดุมะพร้าวสับ  ถ่านไม้ปูหน้าด้วยสแฟกนั่มมอส และ ถ่าน
ไม้ปูหน้าด้วยเปลือกสน มีจ านวนล าทั้งหมดไม่แตกต่างทางสถิติ และยังคงเกิดการตายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ช่วงเวลาการทดลองบนวัสดุถ่านไม้เพียงอย่างเดียว 



 

ภาพที่ 5 ต้นสิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense) บนทุกวัสดุ 28 เดือนหลังปลูก 

สิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense) 28 เดือนหลังปลูก บนวัสดุทุกชนิดจะมีจ านวนล าทั้งหมด ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยที่บนวัสดุถ่านไม้เพียงอย่างเดียว และลูกอัดมะพร้าว มีแนวโน้มที่จะมีจ านวนล าทั้งหมด 
น้อยกว่าวัสดุอีก 3 ชนิด 5.583 และ 5.50 ตามล าดับ และบนวัสดุมะพร้าวสับ ถ่านไม้ปูหน้าด้วยเปลือกสน และ 
ถ่านไม้ปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส มีจ านวนล าทั้งหมดเป็น 7.167 7.417 และ 9.583 ตามล าดับ (ตารางท่ี 1)  

 



ตรารงท่ี 1 แสดงจ านวนล าท้ังหมดเม่ือสิ้นสุดการทดลองของสิงโตกลอกตาแต่ละชนิด 

ชนิดของวัสดุปลูก จ านวน

ล า

เริ่มต้น 

จ านวนล าสิงโต** 

orectopetallum 

ท้ังหมดเมื่อครบ28 เดือน 

จ านวนล าสิงโต 

polystictum   

ท้ังหมดเมื่อครบ28 เดือน 

จ านวนล า สิงโต 

coweniorum  

ท้ังหมดเมื่อครบ28 เดือน 

จ านวนล าสิงโต 

smitinandii 

ท้ังหมดเมื่อครบ28 เดือน 

จ านวนล าสิงโต 

siamense 

ท้ังหมดเมื่อครบ28 เดือน 

ถ่านปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส 4 14.250 9.083 5.833 6.167abc* 9.583 

มะพร้าวสับ 4 11.333 0.000 5.000 7.083ab 7.167 

ลูกอัดมะพร้าว 4 14.083 0.000 5.500  10.917a 5.500 

ถ่านปูหน้าด้วยเปลือกสน 4 14.833 1.000 5.583 2.250bc 7.417 

ถ่านไม้ 4 11.417 0.000 6.417 0.500c 5.583 

% cv  23.8 *** 44.2 73.5 36.7 

* ค่าท่ีก ากับด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยการวิเคราะห์โดยวิธี DMRT 

** วัดเมื่อล าต้นและใบมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีเท่าน้ัน เมื่อยังเจริญเติบโตไม่เต็มท่ีไม่สามารถใช้ค่าได้ 

*** มีการตายของหน่วยทดลองท้ังหมดในบางวัสดุ ไม่สามารถน าค่ามาวิเคราะห์ได้ 

 



จากการทดสอบปลูกสิงโตกลอกตาทั้ง 5 ชนิด โดยและล าชนิดปลูกบนวัสดุที่แตกต่างกัน 5 อย่าง พบว่าสิงโต
กลอกตาต่างชนิดกัน เมื่อปลูกด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน ภายใต้สภาพโรงเรือนเดียวกัน จะมีการตองสนองและเจริญเติบโต
ที่แตกต่างกัน โดยวัสดุถ่านที่ปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส มีสิงโตกลอกตาถึง 2 ชนิดที่มีจ านวนล าเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
มากที่สุด และสิงโตกลอกตาอีก 3 ชนิด มีจ านวนล าทั้งหมดหลังสิ้นสุดการทดลองมากเป็น 3 อันดับแรกของชนิดสิงโต
กลอกตานั้น Clayton Dudley ได้กล่าวถึงการเลือกวัสดุปลูกส าหรับกล้วยไม้ชนิดแท้ที่สามารถพบได้จากธรรมชาติ 
ย่อมแตกต่างกันโดยประสบการณ์ของผู้ที่ท าการปลูกเลี้ยง รูปแบบการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรือน การที่เป็นกล้วยไม้ชนิดแท้ ที่สามารถพบได้ในธรรมชาติ มีแนวโน้มที่พันธุกรรมของต้นกล้วยไม้จะ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ตามลักษณะของราก (Arditti, 1990) ซึ่งเป็นตัวก าหนดให้มีการปรับตัวให้อยู่
รอดได้ในสภาพธรรมชาติ เมื่อมีการน ามาปลูกขยายพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการปรับให้เหมือนกัน ย่อมจะมีการ
ตอบสนองแตกต่างกัน โดยสิงโตที่มาจากสภาพที่เป็นเขา ร่มเงามาก มีลมพัดเอ่ือย มีความชื้น และอากาศเย็น มีราก
ขนาดเล็กบาง เช่น สิงโตอาจารย์เต็ม พญาสิงโต และสิงโตสยาม ต้องการสภาพวัสดุปลูกที่เก็บกักความชื้นได้นาน มี
การระบายน้ าดี ไม่อบอับ เหมาะกับการใช้สแฟคนั่มมอสเป็นวัสดุปลูก ในขณะที่สิงโตสยามปากม่วงในธรรมชาติจะพบ
ได้ตามป่าเต็งรัง รากมีขนาดอวบอ้วนหนา จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดบนวัสดุถ่านไม้เพียงอย่างเดียว และสิงโตอาจารย์
เต็มที่มักพบตามป่าสูงบนต้นไม้ที่ยืนต้นตายและผุเปื่อย รากมีขนาดเล็กละเอียดมาก แสดงถึงความต้องการน้ าที่มาก จึง
เจริญได้ดีบนวัสดุลูกอัดมะพร้าวสับ และ มะพร้าวสับตามล าดับ 

9. สรุปผลการทดลอง 
สิงโตกลอกตาทั้ ง 5 ชนิด เมื่อน ามาปลูกในสภาพโรงเรือนเดียวกันในเขตปริมณฑลของ

กรุงเทพมหานคร พบว่า สิงโตสยามปราจีน  (Bulbophyllum orectopetallum) มีการปรับตัวได้ดีสามารถ

เจริญเติบโตได้บนทุกวัสดุปลูกและมีจ านวนล าต่อกระถางเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ 11.333 

– 14.833 ล า ในขณะที่สิงโตกลอกตาชนิดอ่ืนๆ มีการตายเกิดขึ้นเล็กน้อยถึงมาก เช่นพญาสิงโต (Bulbophyllum 

polystictum) ที่มีการตายเกิดขึ้นทุกวัสดุปลูกยกเว้น วัสดุปลูกที่เป็นถ่านปูหน้าด้วยสแฟคนั่มมอส ส่วนในสิงโตสยาม

ปากม่วง (Bulbophyllum coweniorum) และ สิงโตสยาม (Bulbophyllum siamense) มีการปรับตัวให้เจริญเติบโต

ได้ โดยไม่มีความแตกต่างทางสถิติระหว่างวัสดุปลูก  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจปลูกขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์หรือเพ่ือการค้า 

2. นักวิชาการสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพ่ือการขยายพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์ได้ 

3. เกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการปลูกเลี้ยงเพ่ือการค้า 



4. เจ้าหน้าที่ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการออกกฎระเบียบเพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
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