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บทคัดย่อ 

การศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณหน่อของกล้วยไม้สกุล Dendrobium ที่มีศักยภาพเป็น

สมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ ประเมินคุณค่าและเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ ที่มีศักยภาพเป็น

กล้วยไม้สมุนไพร โดยศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุล Dendrobium  officinale (ส.1) 

และ Dendrobium  officinale (ส.2) ซึ่งเก็บข้อมูลจ านวนหน่อ  ความยาวหน่อ วันที่เกิดหน่อ การเกิดโรค

และแมลง  เปอร์เซ็นต์รอดตาย  อัตราการเจริญเติบโต เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุปลูก ซึ่งมีผลต่อการ

เพ่ิมปริมาณหน่อและมีผลต่อสารส าคัญในหน่อของกล้วยไม้สกุล Dendrobium จากการศึกษา พบว่า การ

เจริญเติบโตของ Dendrobium  officinale (ส.1) เมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  พบว่า กรรมวิธีที่ 4  

ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ ด้านความสูงหน่อและด้านจ านวนข้อ/หน่อ มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่า

เท่ากับ 10.53 เซนติ เมตร และ 8.32 ข้อ/หน่อ  และการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้  Dendrobium  

officinale (ส.2) เมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ด้านความสูงหน่อสูงที่สุด วัสดุปลูก กรรมวิธีที่ 2  

สแปกนัมมอส และ กรรมวิธีที่ 4  ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ โดยมีค่าเท่ากับ 2.59 เซนติเมตร และ 3.01 

เซนติเมตร ตามล าดับ  และด้านจ านวนข้อ/หน่อ มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 2  สแปกนัมมอส 

โดยมีค่าเท่ากับ 4.52 ข้อ/หน่อ  

 

 



ค าส าคัญ : การคัดเลือกสายต้น (Clonal selection), ทดสอบพันธุ์ (Varietal test), กล้วยไม้สกุลหวาย 

(Dendrobium  spp .) 

 

ค าน า 

กล้วยไม้ (Orchid) อยู่ในวงศ์ Orchidaceae เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ชอบความชุ่มชื้นและทนแล้ง ดอกมีสีสัน

สวยงาม มีขนาด รูปร่างและลักษณะที่หลากหลาย มีวิวัฒนาการแหละปรับตัวสูง สามารถกระจายพันธุ์ในทุก

ภูมิภาคของโลก อยู่รอดและเจริญเผ่าพันธุ์แม้ในสภาพธรรมชาติที่ไม่เอ้ืออ านวย   

 จากหนังสือ “The medicinal plants of Dendrobium (SHI-HU) in China” โดย A coloured 

Atlas กล่าวถึงว่า มีกล้วยไม้สกุลต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นยาสมุนไพร 24  สกุล (Genus)  

โดยเฉพาะสกุล Dendrobium ที่พบว่ามีถึง  60  ชนิด ที่มีศักยภาพเป็นกล้วยไม้สมุนไพร เช่น Dendrobium 

leonnis Lindl. Rchb.f (เอ้ืองตะขาบใหญ่, ก้างปลา,เกล็ดนิ่ม), Dendrobium  cumulatum Lindl. (เอ้ือง

สายสี่ดอก , เอ้ืองสายสี่ดอก , เทียนทอง), Dendrobium officinale และ Dendrobium  nobile Lindl. 

(เอ้ืองเก๊ากิ่ว) เป็นต้น 

 อุทัย และ คณะ (2555)  พบว่า มีการผลิตกล้วยไม้ส าหรับผลิตเป็นสมุนไพร ชื่อ Long Ling La 

Meng Xiang Xiao Bai Tian (ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Song Shan จังหวัด Tengchong มณฑล Yunnan) มีความสูง  

1,925  ม. จากระดับน้ าทะเล มีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สกุลเอ้ืองสาย (สกุล Dendrobium) ได้แก่ D.  

devonianum และ D. falconeri ซึ่งเชื่อว่า กล้วยไม้สกุลดังกล่าว มีสารส าคัญคือ มีแอนตี้ออกซิแดนซ์สูงและ

มีผลดีต่อระบบขับถ่าย ปลูกภายใต้สภาพโรงเรือนพรางแสง ในกะบะเพาะที่เป็นกระเบื้องลอนคู่ วัสดุปลูกได้แก่ 

ขี้เลื่อยหมัก  เปลือกสน  ถ่าน และ ไลเคน ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์คือ ดอก  ใบ และล าต้น แต่เน้นล าต้นเป็น

หลัก โดยการเลี้ยงล าต้นให้ยาว  50-80  ซม. จึงเก็บเกี่ยว ในเดือน พ.ย. ราคาล าต้นสด  200  หยวนต่อ กก. 

(1,000  บ. ต่อ กก.)  นอกฤดู ราคา 800  หยวนต่อ กก. (40,000  บ. ต่อ กก.) ตลาด ได้แก่ โรงงานที่ มณฑล

กวางตุ้ง เซียงไฮ้ เจ้อเจียง และฮ่องกง เป็นต้น 

 ดร.สัญญา หกพุดซา (ไม่ระบุปี) แห่งกลุ่มวิจัยมาตรฐานสมุนไพร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การ

เภสัชกรรม ได้ศึกษาสารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตจากพืชสมุนไพร ได้แก่ Monosaccharide, Oligosaccharide 

และ Polysaccharide และมีการพัฒนายาจากคาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ภูมิคุ้มกัน อาทิ โรคติดเชื้อ หรือแม้แต่มะเร็ง  ปัจจุบันได้วิจัยเกี่ยวกับการแยกสกัดสารจ าพวกคาร์โบไฮเดรตที่มี

ฤทธิ์ทางชีวภาพโดยเฉพาะโพลีแซคคาไรด์จากพืชสมุนไพรเพ่ิมมากขึ้นด้วย และก็พบว่าสารจ าพวกโพลีแซคคา

ไรด์จากพืชสมุนไพรหลายชนิดแสดงฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ภูมิคุ้มกัน  



 Yunnan Rural Science and Technology Service Center (2012)  กล่าวว่า ได้มีการน ากล้วยไม้

โดยเฉพาะสกุลหวาย (Dendrobium) มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ ศตวรรษท่ี  19  

เชื่อกันว่า มีสรรพคุณทางการแพทย์ ดังนี้ ขจัดสารตะก่ัว  ช่วยให้นอนหลับสบาย  กระตุ้นการหลั่งน้ านมในสตรี

ที่คลอดบุตร  ลดน้ าหนัก  ป้องกันโรคโลหิตจาง  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ลดไขมันในเลือด  ลดน้ าตาลในเลือด  

ป้องกันออกซิเดชัน  เพ่ิมหน่วยความจ า  บรรเทาความเมื่อยล้าตา  บรรเทาอาการไอและระคายคอ  ลดความ

ดันโลหิต  บรรเทาความเมื่อยล้า  เพ่ิมความทนทานต่อการขาดออกซิเจน  การป้องกันจากรังสี   ช่วยการ

เจริญเติบโต  เพ่ิมความหนาแน่นของกระดูก  ล้างของเสียในตับและไต  รักษาสิว  รักษาเกลื้อน  เพ่ิมความชุ่ม

ชื้นแก่ผิว  ลดน้ ามันผิว  ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในล าไส้  ช่วยระบบการย่อยอาหาร  รักษาแผล

ที่ผิวหนัง  บรรเทาความร้อนในร่างกาย  บรรเทาอาการเนื้องอก มะเร็ง  ระบบกระเพาะปัสสาวะ   บรรเทา

โรคที่เกิดการสั่นในร่างกาย (Parkinson’s syndrome) เป็นต้น ปัจจุบัน ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้มีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า พืชสกุลหวายดังกล่าว มีปริมาณของสาร polysaccharide และ น้ าตาล 

mannose สูงถึง  25-40%  และ  10-25%  ตามล าดับ โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละชนิด (species)   ใน

แต่ละพันธุ์  ในแต่ละอายุ (อายุ  2  ปีมีสารมากที่สุด)  ช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว  สถานที่ปลูก  ส่ว นที่น ามาใช้

ประโยชน์  ส่วนที่มีคุณคุณค่าทางยามากที่สุด คือ ล าต้น  นอกจากนี้มีการใช้ประโยชน์ในส่วนอ่ืนๆ อีก ได้แก่  

ดอก  และ ใบ โดยมีรูปแบบการจ าหน่ายซึ่งมีราคาแตกต่างกัน ส าหรับราคาของ Dendrobium  officinale มี

ราคาสูงที่สุดคือ ล าต้นสด  กิโลกรัมละ  500-1000  หยวน (1 หยวน = 5บาท =  2,500-5,000 บ./กก.)  ดอก  

กิโลกรัมละ  20,000-30,000  หยวน (1 หยวน = 5บาท =  100,000-150,000 บ./กก.)  ใบ  กิโลกรัมละ  

50-80  หยวน (1 หยวน = 5บาท =  250-400 บ./กก.) ทั้งนี้หากเป็นต้นที่ได้จากป่า จะมีราคาสูงกว่าพันธุ์ที่

ปลูกเลี้ยงในโรงเรือน ส่วนชนิดอ่ืนจะมีราคาต่ ากว่าแตกต่างกันไป รูปแบบการปลูกเลี้ยง  มีหลากหลาย ได้แก่  

ในโรงเรือนแบบเปิด-ปิด  บนหิน  บนพ้ืนใต้ร่มต้นไม้  กระบอกไม้ไผ่  เกาะล าต้นไม้  วัสดุปลูก ต้องผ่านการ

หมักอย่างน้อย  3  เดือนขึ้นไป ได้แก่  เปลือกไม้  ขี้เลื่อย   ได้กาบมะพร้าวสับ  ถ่านไม้  ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมี

ตั้งแต่  ล าต้นสด  ล าต้นแห้ง  เป็นเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง ผง  เม็ดแคบซูล  ลูกกลอน ไวน์  วิธีการขยายพันธุ์ 

ได้แก่  การช าหน่อ (ในสารละลาย ABT)  และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ล าต้น/เมล็ด) ส าหรับเมล็ดพบว่า มี

โอกาสกลายพันธุ์น้อยมาก  ปัจจุบันมีการปลูกเลี้ยงอย่างแพร่หลายที่ มณฑล Yunnan (ปลูกมากที่สุด ได้แก่  

Simao, Xishuangbanna, Honghe, Baoshan, Dehong, Lincang,Wenshan), Zhejiang (มีโรงงานแปร

รูปมากที่สุด), Guizhou, Sichun, Anhui, Guangdong, Guangxi, Fujiant, Hainan, Jiangsu  เป็นต้น การ

เก็บเก่ียว  หลังปลูก  2  ปีขึ้นไป  เปลี่ยนวัสดุปลูกทุก  5  ปี  ช่วงเวลาเก็บเก่ียวล าต้น แตกต่างในแต่ละชนิด 

 Bi Zm et al.(2003) ค้นพบสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (BCG cell line) ได้แก่ 

fimbriatone  ในส่วนของล าต้นของ Dendrobium  fimbriatum 

 Li Yang et al.(2006)  ค้นพบสารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory phenanthrene) 

ได้แก่ dendrochrysanene ในส่วนของล าต้นของ Dendrobium  chrysanthum 



 Yuan Lin et al.(2013)  ค้นพบสารที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory phenanthrene) 

ไ ด้ แ ก่  three phenanthrene, three 9 , 1 0 -dihydrophenanthrenes, two 9 , 1 0 -

didydrophenanthrenes glycosides ในส่วนของล าต้นของ Dendrobium  denneanum 

 Yunnan Rural Science and Technology Service Center (2012)  ได้แนะน าสูตรอาหารส าหรับ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกล้วยไม้หวายสกุล Dendrobium  officinale ดังนี้ จากส่วนเมล็ด แนะน า สูตรอาหาร

ส าหรับฝักสมบูรณ์อายุ 4 เดือนขึ้นไปคือ  ½ MS + Sugar 2% + Potato 2% pH 5.8 และสูตรอาหารส าหรับ

ฝักไม่สมบูรณ์คือ ½ MS + NAA  0.2  มก./ลิตร + Sugar 2% + Potato 5% + กล้วยหอม 5% pH 5.8 ใน

สภาพแสงความเข้มข้น  1600-2000 LX  เป็นเวลา  10  ชั่วโมง/วัน อุณหภูมิ  25±20  สูตรชักน าโปรโตคอม 

ได้แก่  ½ MS + BA  0.2  มก./ลิตร + NAA  0.2  มก./ลิตร +Sugar 2% + Potato 5% + กล้วยหอม 5% 

pH 5.8  ในสภาพแสงความเข้มข้น  1600-2000 LX  เป็นเวลา  8-10  ชั่วโมง/วัน อุณหภูมิ  25±20  ส่วนล า

ต้นและปลายยอด สูตรอาหารส าหรับชักน ายอด (stage hemispheroid) คือ  ½ MS + BA  0.2-0.5  มก./

ลิตร + NAA  0.2-0.5  มก./ลิตร +Sugar 2% + Potato 5% + กล้วยหอม 5% pH 5.8 ในสภาพแสงความ

เข้มขน้  1600-2000 LX  เป็นเวลา  8-10  ชั่วโมง/วัน อุณหภูมิ  25±20  สูตรชักน าโปรโตคอม ได้แก่  ½ MS 

+ BA  1  มก./ลิตร + NAA  0.2  มก./ลิตร +Sugar 2% + Potato 5% + กล้วยหอม 5% pH 5.8  ในสภาพ 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดลองที่ 2.1.1. ศึกษาวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเพ่ิมปริมาณหน่อของกล้วยไม้สกุล Dendrobium 

ที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ปีท่ีเริ่มต้น    2559    ปีท่ีสิ้นสุด   2562      

กรรมวิธีการทดลอง 

แบบการวิจัย:  CRD มี  4 กรรมวิธี 10  ซ้ า   

 กรรมวิธี: ทดลองใน Dendrobium  officinale สองสายพันธุ์ (ส.1 และ ส.2) 

 กรรมวิธีที่ 1  ขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 

 กรรมวิธีที่ 2  สแปกนัมมอส 

 กรรมวิธีที่ 3  ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 

 กรรมวิธีที่ 4  ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ 

 วิธีด าเนินการ  เตรียมหน่อปลูก โดยตัดให้แต่ละข้อมีขนาด  2-3  ซม. โดยจุ่มในสารชักน าให้เกิดราก 

(รูสโกร หรือ ABT  ความเข้มข้น  100  มก./ลิตร  แล้ววางในวัสดุปลูกตามกรรมวิธีภายใต้สภาพโรงเรือนพราง

แสง 70% ในกะบะที่ยกพ้ืนสูง ท าจากกระเบื้องลอนคู่ 

 การบันทึกข้อมูล  จ านวนหน่อ  ความยาวหน่อ วันที่เกิดหน่อ การเกิดโรคและแมลง  เปอร์เซ็นต์รอด

ตาย  อัตราการเจริญเติบโต 



 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จ านวนหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 

 ด าเนินการนับหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าขี้เลื่อย (หมักแช่น้ า

ไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ยจ านวนหน่อมากที่สุด 3.04 หน่อ รองลงมาคือสแปกนัมมอส มีค่าเฉลี่ย 2.86 หน่อ ใบไม้

แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ย 2.82 หน่อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีความแตกต่างทางสถิติ กับกรรมวิธี

ขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ย 1.24 หน่อ  (ตารางท่ี 1) 

ความสูงกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 

  ด าเนินการวัดความสูงกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าใบไม้แห้ง + กิ่ง

ไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 10.53 เซนติเมตร รองลงมาคือ สแปกนัมมอส มีค่าเฉลี่ย 7.18 

เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติ ส่วนขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ย 2.94 เซนติเมตร และขุย

มะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.83 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกัน แต่

แตกต่างทางสถิติกับใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ (ตารางที่ 1) 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลางกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 

  ด าเนินการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าขี้เลื่อย 

(หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุด 4.94 เซนติเมตร รองลงมาคือสแปกนัมมอส มี

ค่าเฉลี่ย 4.44 เซนติเมตร ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ย 4.42 เซนติเมตรไม่มีความแตกทางสถิติกัน แต่

มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ย 2.44 เซนติเมตร (ตารางท่ี 1) 

จ านวนข้อต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 

  ด าเนินการนับจ านวนข้อต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าใบไม้

แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ยจ านวนข้อต่อหน่อมากที่สุด 8.32 ข้อ รองลงมาคือ สแปกนัมมอส มีค่าเฉลี่ย 

6.52 ข้อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกัน ส่วนขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ย 4.04 ข้อ และขี้

เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.04 ข้อ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกัน แต่แตกต่างทางสถิติ

กับใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ และสแปกนัมมอส (ตารางท่ี 1) 

จ านวนใบต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 



  ด าเนินการนับจ านวนข้อต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าใบไม้

แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบต่อหน่อมากที่สุด 3.16 ใบ รองลงมาคือ ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 

มีค่าเฉลี่ย 2.49 ใบ  สแปกนัมมอส มีค่าเฉลี่ย 2.16 ใบ และขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด 1.44 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

 

จ านวนหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2) 

 ด าเนินการนับหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ 

มีค่าเฉลี่ยจ านวนหน่อมากที่สุด 2.20 หน่อ รองลงมาคือพบว่าสแปกนัมมอส มีค่าเฉลี่ย 2.04 หน่อ ขุยมะพร้าว 

(หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ย 1.48 หน่อ และขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน)  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 1.30 หน่อ 

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

 

ความสูงกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2) 

  ด าเนินการวัดความสูงกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าใบไม้แห้ง + กิ่ง

ไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ยความสูงมากที่สุด 3.01 เซนติเมตร รองลงมาคือ ขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มี

ค่าเฉลี่ย 2.14 เซนติเมตร สแปกนัมมอส มีค่าเฉลี่ย 2.59 เซนติเมตร และขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มี

ค่าเฉลี่ย 0.76 เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติ(ตารางท่ี 2) 

 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลางกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2) 

  ด าเนินการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางกล้วยไม้  Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่า 

สแปกนัมมอสมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุด 5.23 เซนติเมตร  รองลงมาคือขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 

วัน) มีค่าเฉลี่ย 3.19 เซนติเมตร ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ย 3.09 เซนติเมตร ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 

30 วัน)  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.14 เซนติเมตร มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 2)  

จ านวนข้อต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2) 

  ด าเนินการนับจ านวนข้อต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าส

แปกนัมมอส มีค่าเฉลี่ยจ านวนข้อต่อหน่อมากที่สุด 4.52 ข้อ รองลงมาคือ ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ย 



4.34 ข้อ ไม่แตกต่างทางสถิติ แต่แตกต่างทางสถิติกับ คือขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ย 3.84 

ข้อ และขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) มีค่าเฉลี่ย 1.80 ข้อ  (ตารางท่ี 1) 

 

จ านวนใบต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2) 

  ด าเนินการนับจ านวนข้อต่อหน่อกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) ตามกรรมวิธี พบว่าใบไม้

แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ มีค่าเฉลี่ยจ านวนใบต่อหน่อมากที่สุด 2.61 ใบ รองลงมาคือ ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน)  

มีค่าเฉลี่ย 2.09 ใบ สแปกนัมมอส ค่าเฉลี่ย 1.67 ใบ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกัน แต่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี 

พบว่าใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ และขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 1.35 ใบ (ตาราง

ที่ 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 
 



  
 
 

  
 

กรรมวิธีที่ 1  ขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 
 

  
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 

 

  
 

 

  
 

กรรมวิธีที่ 2  สแปกนัมมอส 

 



การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1)  
 

  
 

 

  
 
 

กรรมวิธีที่ 3  ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 
        
 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1)  
 

  
 

 
 

  



  
กรรมวิธีที่ 4  ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ 

 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2)  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรรมวิธีที่ 1  ขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 

 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2)  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรรมวิธีที่ 2  สแปกนัมมอส 

 
 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรรมวิธีที่ 3  ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 

 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2)  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรรมวิธีที่ 4  ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ 

 

 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการเจริญเติบโตต้นกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) 

กรรมวิธี 

จ านวน

หน่อ 

ความสูง

หน่อ (cm) 

เส้นผ่าศูนย์ 

กลางหน่อ

(mm)  

จ านวน

ข้อ/หน่อ 

จ านวน 

ใบ/หน่อ 

ขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 1.24b 2.83b 2.44b 3.04b 1.44 

สแปกนัมมอส 2.86a 7.18ab 4.44a 6.52ab 2.16 

ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 3.04a 2.94b 4.94a 4.04b 2.49 

ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ 2.82a 10.53a 4.42a 8.32ab 3.16 

F-test * * * * ns 

  

  



%cv 27.06 51.28 23.21 35.54 38.00 

หมายเหตุ: -ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรไม่เหมือนกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ    เช่ือมั่น 95% โดยวธิี  DMRT 

     

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการเจริญเติบโตต้นกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2) 

กรรมวิธี 

จ านวน

หน่อ 

ความสูง

หน่อ (cm) 

เส้นผ่าศูนย์ 

กลางหน่อ

(mm) 

จ านวน

ข้อ/หน่อ 

จ านวน 

ใบ/หน่อ 

ขุยมะพร้าว (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 1.48 2.14ab 3.19ab 3.84ab 1.35b 

สแปกนัมมอส 2.04 2.59a 4.12a 4.52a 1.67ab 

ขี้เลื่อย (หมักแช่น้ าไว้ 30 วัน) 1.30 0.76b 2.14b 1.80b 2.09ab 

ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ 2.20 3.01a 3.09ab 4.34a 2.61a 

F-test ns * * * * 

%cv 28.13 41.69 26.37 31.81 31.22 

หมายเหตุ: -ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรไม่เหมือนกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ    เช่ือมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

 การเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.1) เมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

พบว่า กรรมวิธีที่ 4  ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้แห้งสับ ด้านความสูงหน่อและด้านจ านวนข้อ/หน่อ มีการเจริญเติบโต

สูงที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 10.53 เซนติเมตร และ 8.32 ข้อ/หน่อ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

การเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ Dendrobium  officinale (ส.2) เมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

พบว่า ด้านความสูงหน่อสูงที่สุด วัสดุเพาะ กรรมวิธีที่ 2  สแปกนัมมอส และ กรรมวิธีที่ 4  ใบไม้แห้ง + กิ่งไม้

แห้งสับ โดยมีค่าเท่ากับ 2.59 เซนติเมตร และ 3.01 เซนติเมตร ตามล าดับ  ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมี



นัยส าคัญทางสถิติ และด้านจ านวนข้อ/หน่อ มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 2  สแปกนัมมอส โดยมี

ค่าเท่ากับ 4.52 ข้อ/หน่อ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

กรน าไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 

การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 11.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้รวบรวม ประเมินคุณค่าและเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้สกุลหวายที่มีศักยภาพเป็นกล้วยไม้สมุนไพร  

 11.2  หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ   

 

ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
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