การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องแซะ
Research and Development Technology Propagation
Dendrobium scabrilingue Lindl.
มณเทียน แสนดะหมื่น1 สุริยนต์ ดีดเหล็ก1 สุทัด ปินตาเสน2
บทคัดย่อ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้เอื้องแซะ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์
และการปลูกเลี้ยงเอื้องแซะที่มีประสิทธิภาพ ดาเนินการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน อาเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ตุลาคม 2554 – กันยายน พ.ศ. 2555 โดยมี 3 การทดลองคือ ช่วงเวลาที่
เหมาะสมส าหรั บการย้ ายปลูกเอื้องแซะ วิธีการย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม และวัสดุย้ายปลูกเอื้องแซะที่
เหมาะสม
การทดลองที่ 1 ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการย้ายปลูกเอื้องแซะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(CRD) มี 3 กรรมวิธี (3 ช่วงฤดู) ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) กรรมวิธีที่ 2 ฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.)
และกรรมวิธีที่ 3 ฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.) จากการทดลองพบว่าช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน มีอัตราการมีชีวิตของต้น
กล้ากล้วยไม้เอื้องแซะสูงสุดร้อยละ 62 หลังจากย้ายปลูก 90 วัน มีการเจริญเติบโต จานวนรากเฉลี่ยสูงสูด
การทดลองที่ 2 วิธีการย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
(RCBD) มี 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ย้ายปลูกในสภาพปกติ (ไม่มีการควบคุมความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สารเคมี
และไม่ให้เชื้อไมโคไรซ่า) กรรมวิธีที่ 2 ย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก กรรมวิธีที่ 3 ย้ายปลูกในกระบะพ่นหมอก
กรรมวิธีที่ 4 ย้ายปลูกโดยให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก และกรรมวิธีที่ 5 ย้ายปลูกโดยใส่เชื้อไมโครไรซ่า
ขณะย้ายปลูก จากการทดลองพบว่า การย้ายปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตสูงสุด
ร้อยละ 87.5 หลังย้ายปลูก 90 วัน และมีการเจริญเติบโต จานวนใบ ขนาดใบและจานวนรากสูงสุด
การทดลองที่ 3 วัสดุย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD)
มี 5 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใช้วัสดุปลูก กรรมวิธีที่ 2 สแฟคนัมมอส กรรมวิธีที่ 3 ใยมะพร้าว กรรมวิธีที่ 4
เปลือกสน และกรรมวิธีที่ 5 เปลือกไม้ท้องถิ่น ผลการทดลองพบว่า การย้ายปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะในวัสดุปลูก
สแฟคนัมมอส มีอัตราการมีชีวิตสูงสุดร้อยละ 72 หลังย้ายปลูก 90 วัน ส่วนด้านการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูก
พบว่ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ปลูกในวัสดุสแฟคนั มมอส มีการเจริญเติบโตจานวนใบเฉลี่ยสูงสุด กล้วยไม้เอื้องแซะที่
ปลูกในใยมะพร้าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นสูงสุด และกล้วยไม้เอื้องแซะที่ปลูกในเปลือกไม้ท้องถิ่นจานวนราก
เฉลี่ยสูงสุด
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
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คานา
เอื้องแซะ (Dendrobium scabrilingue Lindl.) เป็นกล้วยไม้ที่มีถิ่นกาเนิดทางภาคเหนือของประเทศไทย
พบได้ในเทือกเขาสูงของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดอยอินทนนท์และดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสูง 1,000 เมตร
เหนือระดับน้าทะเล (Seidenfaden และ Simtinand, 1959) ซึ่งกล้วยไม้เอื้องแซะเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกหอมชื่นใจ
กลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุล ส่งกลิ่นหอมตลอดทั้งวัน ดอกเอื้องแซะแต่ละดอกจะบานทนประมาณ 5-7 วัน ดั้งนั้น
เอื้ อ งแซะที่ มี ก อใหญ่ จึ ง มี ด อกบานหอมนานกว่ า 2 เดื อ น (จิ ต ราพรรณ, 2539) สมเด็ จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถทรงโปรดกลิ่นหอมของดอกเอื้องแซะมาก ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ชนิด
นี้เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มจานวนให้มาก และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2541 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงมีพระราชเสาวนีย์
ให้ดาเนินการดูแลรักษาพันธุ์เอื้องแซะ ห้ามไม่ให้คนเข้าไปนาดอกเอื้องแซะในป่าออกมา และให้เพิ่มจานวนเอื้อง
แซะคืนสู่ป่าให้มาก โดยขยายพันธุ์แล้วส่งเสริมให้ประชาชนนาไปปลู กในป่า และชักชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วม
ดูแลและขยายพันธุ์เอื้องแซะให้มากยิ่งขึ้น จากการทดลองสกัดกลิ่นหอมจากดอกเอื้อแซะเพื่อหาส่วนประกอบของ
สารเคมี พบว่า สารหอมในดอกมี n-butanol สูง 96 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถนาสารหอมที่ได้ไปปรับปรุงสูตรผลิต
น้าหอมจากดอกเอื้องแซะได้ (ประเทืองศรีและธวัชชัย, 2539) นอกจากนี้ในอดีตมีการใช้ดอกเอื้องแซะเป็นเครื่อง
บรรณการสาหรับ แคว้น ลานนาไทย (สมศักดิ์, 2534) และในภาคเหนือนิยมนาดอกเอื้องแซะมาจัดเป็นสิ่ ง
บรรณาการที่ล้าค่าสาหรับบูชาและเคารพญาติผู้ใหญ่ของชาวเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในช่วงปีใหม่ (จิตราพรรณ,
2539) โดยดอกเอื้องแซะเป็นที่นิยมในการปลูกเลี้ยงและส่งออกไปต่างประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2539 มีการส่งออก
เอื้องแซะจานวน 7,892 ต้น (CTTES Thailand, 1996)
แต่พบว่าการนาเอื้องแซะมาเลี้ยงนอกแหล่งกาเนิดให้รอดตายและออกดอกเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก เนื่องจาก
เอื้องแซะมีถิ่นกาเนิดเดิมอยู่บนเทือกเขาสูง ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นและความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างสูง (จิตราพรรณ,
2539) ซึ่ ง ท าให้ ป ริ ม าณต้ น กล้ ว ยไม้ เ อื้ อ งแซะในธรรมชาติ ล ดลงอย่ า งมากจนอาจสู ญ พั น ธุ์ ใ นอนาคต ด้ ว ย
ความก้าวหน้าในด้านเทคนิคการเพาะเมล็ดและเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ทาให้สามารถเพิ่มปริมาณ
ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น แต่ยังพบว่าการเพาะเมล็ดเอื้อแซะในสภาพปลอดเชื้อเกิดปัญหา คือ เมล็ดเอื้อง
แซะที่นามาเพาะสามารถงอกได้ดีในสภาพห้องควบคุมสภาพแวดล้อมปรับอากาศ แต่เมื่อนาออกมาเลี้ยงนอก
ห้องควบคุมสภาพแวดล้อมต้นอ่อนจะแห้งตายเกือบทั้งหมด (จิตราพรรณ, 2539)
ดั้งนั้ น จึ งควรหาเทคโนโลยี การเพาะเลี้ ยงที่เหมาะสมทั้งในห้ องปฏิ บัติการเพาะเลี้ ย งเนื้อเยื่อและใน
ภายนอกที่ทาการอนุบาลต้นอ่อนและกระบวนการพัฒนาคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติที่เหมาะสม เพื่อมีอัตราการรอด
ชีวิตที่สูงขึ้นเป็นการเพิ่ม ศักยภาพการผลิตตลอดจนพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์เอื้องแซะ เพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรและสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
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วิธีการดาเนินการ
อุปกรณ์อุปกรณ์
1. ต้นกล้วยไม้เอื้องแซะ
2. ภาชนะปลูกกระถางพลาสติก ขนาด 1 นิ้ว
3. วัสดุปลูกได้แก่ ใยมะพร้าว สแฟคนัมมอส เปลือกสน เปลือกไม้ท้องถิ่น
4. ถุงพลาสติกใส ขนาด 40 X 60 นิ้ว ระบบให้น้าพ่นหมอก
5. กรดแอบซิสิค (ABA) เครื่องแก้วเตรียมสารเคมี และ เชื้อไมโครไรซ่า
6. ตาข่ายพรางแสง
7. ป้ายแทกพลาสติกเจาะรูตรงปลาย ปากกาเมจิกชนิดถาวร
8. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ เวอร์เนียคาริปเปอร์ ไม้บรรทัด กล้องถ่ายรูป
วิธีการ
การทดลองที่ 1 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายปลูก
วางแผนการทดลองแบบแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จานวน 5 ซ้าๆ ละ 10 ต้น มี 3 กรรมวิธี คือ
กรรมวิธีที่ 1 ย้ายปลูกช่วงฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.)
กรรมวิธีที่ 2 ย้ายปลูกช่วงฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.)
กรรมวิธีที่ 3 ย้ายปลูกช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.)
โดยนาต้นอ่อนออกปลูกในวัสดุปลูกใยมะพร้าว เพาะเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน บันทึกผลอัตราการมีชีวิตรอด การเจริญเติบโต และอาการผิดปกติ
การทดลองที่ 2 วิธีการย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) จานวน 5 ซ้าๆ ละ 10 ต้น มี 5 กรรมวิธี คือ
กรรมวิธีที่ 1 ย้ายปลูกในสภาพปกติ (ไม่มีการควบคุมความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สารเคมี
และไม่ให้เชื้อไมโคไรซ่า)
กรรมวิธีที่ 2 ย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก
กรรมวิธีที่ 3 ย้ายปลูกในกระบะพ่นหมอก
กรรมวิธีที่ 4 ย้ายปลูกโดยให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก
กรรมวิธีที่ 5 ย้ายปลูกโดยใส่เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก (วิธีการของ Masuhara และ Katsuya, 1994)
โดยนาต้นอ่อนออกปลูกในวัสดุปลูกใยมะพร้าว ดาเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ทาการ
เพาะเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน บันทึกผลอัตราการมี
ชีวิตรอด การเจริญเติบโต และอาการผิดปกติ
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การทดลองที่ 3 วัสดุที่เหมาะสมสาหรับย้ายปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะ
วางแผนการทดลองแบบแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จานวน 5 ซ้าๆ ละ 10 ต้น มี 5 กรรมวิธี คือ
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใช้วัสดุปลูก
กรรมวิธีที่ 2 สแฟคนัมมอส
กรรมวิธีที่ 3 ใยมะพร้าว
กรรมวิธีที่ 4 เปลือกสน
กรรมวิธีที่ 5 เปลือกไม้ท้องถิ่น (ก่อ เต็ง ตะคร้อ)
โดยนาต้นอ่อนออกปลูกในวัสดุปลูกตามกรรมวิธีต่างกัน ดาเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2555
ทาการเพาะเลี้ยงในโรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน บันทึกผลอัตรา
การมีชีวิตรอด การเจริญเติบโต และอาการผิดปกติ
เวลาและสถานที่
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555–กันยายน 2555 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง
ตามพระราชดาริฯ อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
ผลการทดลองที่ 1 ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการย้ายปลูกเอื้องแซะ
1. อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก
1.1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 30 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการรอดมีชีวิตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะสูงสุด
ร้อยละ 94 รองลงคือช่วงฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) ร้อยละ 82 และช่วงฤดูฝนเดือน (ก.ค.-ก.ย.) ร้อยละ 62
ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1)
1.2 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 60 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการรอดมีชีวิตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะสูงสุด
ร้อยละ 92 รองลงคือช่วงฤดูหนาว(พ.ย.-ก.พ.) ร้อยละ 66
และช่วงฤดูฝนเดือน (ก.ค.-ก.ย.) ร้อยละ 26
ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (ตารางที่ 1)
1.3 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 90 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการรอดมีชีวิตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะสูงสุด
ร้อยละ 62 รองลงมาคือช่วงฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) ร้อยละ 40 และช่วงฤดูฝนเดือน (ก.ค.-ก.ย.) ร้อยละ 24
ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) ซึ่งอาจเพราะช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีอัตราการมีชีวิตรอด
สูงสุดทั้งอาจเพราะว่าเป็นช่วงการเจริญเติบโตทางลาต้นของต้นกล้วยไม้เอื้องแซะ ซึ่งจะทาให้ได้ต้นกล้าขนาดเล็ก
มีอาหารสะสมในการเจริญเติบโตได้ดีกว่าช่วงเวลาอื่น โดยการย้ายปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะในช่วงช่วงฤดูหนาว
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(พ.ย.-ก.พ.) และช่วงฤดูฝนเดือน (ก.ค.-ก.ย.) เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิต่า ต้นกล้วยไม้เริ่มเข้าสู่ระยะการพักตัว เมื่อทา
การย้ า ยปลู ก ต้ น กล้ า กล้ ว ยไม้ เ อื้ อ งแซะจะมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตและสะสมอาหารได้ น้ อ ยกว่ า ท าให้ ช ะงั ก การ
เจริญเติบโตและแห้งตาย โดยชิต (2550) กล่าวว่าวงจรของเอื้องแซะหอมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะการเจริญเติบโตทางต้นใบ ระยะพักตัว และระยะออกดอก เอื้องแซะหอมมีช่ว งฤดูการออกดอกตั้งแต่เดือน
มกราคม ถึงเมษายน เริ่มเกิดหน่อใหม่ในเดือนเมษายนและเจริญเติบโตทางต้นใบตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปลายเดือน
ตุลาคม ในเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มทิ้งใบเข้าสู่ระยะพักตัว ตุ่มตาดอกมีการพัฒนาและสังเกตเห็นการออกดอกได้ใน
เดือนธันวาคม ซึ่งทั้งอาจเพราะว่าเป็นระยะที่กล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองเช่นเอื้องแซะหอมเข้าสู่ระยะการพักตัวตาม
ธรรมชาติและพัฒนาดอก เนื่องจากบรรยากาศมีระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ลดต่าลงอย่างต่อเนื่อง โดย
ในช่วงฤดูหนาวสภาพพื้นที่ป่าแหล่งกาเนิดมีอุณหภูมิกลางวันเฉลี่ย 26 – 30 องศาเซลเซียส กลางคืน 11 องศา
เซลเซียส และมีฝนตกน้อยมาก แต่ยังคงมีความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงจากหมอก ละอองน้า และน้าค้างที่ตกหนัก เป็นช่วง
ที่พื้นที่ป่าแหล่งกาเนิดมีความเข้มแสงสูงที่สุด (Baker and Baker, 1996) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ สุจินดา
(2547) ช่วงเดือนที่เหมาะสมในการออกปลูกคือ กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม โดยให้อัตราการรอดมากกว่าร้อยละ
80 และเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุด อัตราการรอดเฉลี่ยร้อยละ 90.6
ตารางที่ 1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกในช่วงฤดูกาลต่างกัน
กรรมวิธี

อัตราการมีชีวิตรอด
30 วัน

60 วัน

90 วัน

กรรมวิธีที่ 1 ฤดูหนาว
(พ.ย.-ก.พ. )

82a

66b

40b

กรรมวิธีที่ 2 ฤดูร้อน
(มี.ค.-มิ.ย.)

94a

92a

62a

กรรมวิธีที่ 3 ฤดูฝน
(ก.ค.-ก.ย.)

62b

26c

24b

C.V. (%)

18.12

18.34

36.36

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ภาพที่ 1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังทาการย้ายปลูกในช่วงเวลาต่างกัน
2. การเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน
2.1 ความสูงต้นเฉลี่ย
จากการทดลองพบว่ า ช่ ว งฤดู ห นาว (พ.ย.-ก.พ.) มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตด้ า นความสู ง เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด 1.34
เซนติเมตร รองลงมาคือช่วงฤดูฝนเดือน (ก.ค.-ก.ย.) 1.25 เซนติเมตร และ ในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีความสูง
เฉลี่ย 1.20 เซนติเมตร โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2)
2.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น (ลาลูกกล้วย)
จากการทดลองพบว่าช่วงฤดูฝนเดือน (ก.ค.-ก.ย.) มีการเจริญเติบโตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นเฉลี่ยสูง
ที่สุด 0.12 มิลลิเมตร รองลงมาคือช่วงฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) และในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางลาต้น 0.14 มิลลิเมตรและ 0.14 มิลลิเมตรเท่ากัน โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง
ที่ 2)
2.3 จานวนใบเฉลี่ยต่อต้น
จานวนใบเฉลี่ยต่อต้นจากการทดลองพบว่า ช่วงฤดูฝนเดือน (ก.ค.-ก.ย.) มีการเจริญเติบโตจานวนใบเฉลี่ย
ต่อต้นสูงสุด 2.20 ใบ รองลงมาคือช่วงฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) มีจานวนใบเฉลี่ยต่อต้น 1.58 ใบและในช่วงฤดูร้อน
(มี.ค.-มิ.ย.) มีจานวนใบเฉลี่ย 1.35 ใบ แต่ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2)
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2.4 จานวนรากเฉลี่ยต่อต้น
จากการทดลองพบว่าในช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีจานวนรากเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด 6.75 รากมีความแตกต่าง
ทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น รองลงมาช่วงฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) มีจานวนรากเฉลี่ย 4.33 ราก และช่วงฤดูฝนเดือน
(ก.ค.-ก.ย.) มีจานวนรากเฉลี่ย 3.41 ราก ทั้งอาจเนื่องมาจากช่วงฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.) มีอุณหภูมิที่สูงเหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต ทาต้นกล้วยไม้เอื้องแซะมี การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย Seidenfaden (1985) และ
Keokamnerd (1999) กล่าวว่าในสภาพภูมิประเทศเขตร้อนชื้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23 – 28 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์ร้อยละ 67 – 83 ปริมาณฝนต่อปี 73 – 4,710 มิลลิเมตร เป็นสภาพระบบนิเวศวิทยาที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ในธรรมชาติเขตร้อน
ตารางที่ 2 ผลการเจริญเติบโตเมื่อ 90 วันของต้นกล้าเอื้องแซะที่ย้ายปลูกในช่วงฤดูกาลต่างกัน
กรรมวิธี

การเจริญเติบโตเมื่อ 90 วัน
ความสูง

เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น

จานวนใบเฉลี่ย

จานวนรากเฉลี่ย

กรรมวิธีที่ 1 ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.

1.34

0.12

1.58

4.33b

กรรมวิธีที่ 2 ฤดูร้อน (มี.ค.-มิ.ย.)

1.20

0.14

1.37

6.75a

กรรมวิธีที่ 3 ฤดูฝน (ก.ค.-ก.ย.)

1.25

0.14

2.20

3.41b

C.V. (%)

37.45

28.65

6.82

47.8

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการทดลองที่ 2 วิธีการย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม
1. อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก
1.1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 30 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุดร้อยละ 87.5 รองลงคือให้
เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก ชุดควบคุม และให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก มีอัตราการมีชีวิตรอดต้นกล้า
กล้วยไม้เอื้องแซะร้อยละ 75 62.5 และ 62.5 ตามลาดับ โดยมีการย้ายปลูกโดยให้ระบบน้าพ่นหมอกมีอัตราการ
รอดชีวิตต่าสุด ร้อยละ 31.25 แตกต่างกันทางสถิติกันทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 3)
1.2 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 60 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุดร้อยละ 87.5 รองลงคือให้
เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก ชุดควบคุมและให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก มีอัตราการมีชีวิตรอดต้นกล้า
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กล้วยไม้เอื้องแซะร้อยละ 50 50 และ 50 ตามลาดับ โดยมีการย้ายปลูกโดยให้น้าระบบพ่นหมอกมีอัตราการรอด
ชีวิตต่าสุดร้อยละ 6.25 มีความแตกต่างกันทางสถิติกันทุกกรรมวิธี (ตารางที่ 3)
1.3 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 90 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุดร้อยละ 87.5 มีแตกต่างกัน
ทางสถิติกับทุกกรรมวิธี รองลงคือให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูกและชุด
ควบคุม มีอัตราการมีชีวิตรอดต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะร้อยละ 37.5 31.25 และ 25 ตามลาดับ โดยมีการย้าย
ปลูกโดยให้ระบบน้าพ่นหมอกมีอัตราการรอดชีวิตต่าสุด ร้อยละ 6.25 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกด้วยวิธีการต่างกัน
อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก
กรรรมวิธี
30 วัน
60 วัน
90 วัน
ชุดควบคุม
62.5a
50b
25bc
กระโจมพลาสติก
87.5a
87.5a
87.5a
กระบะพ่นหมอก
31.25b
6.25c
6.25c
ให้กรดแอบซิสิค (ABA)
62.5a
50b
37.5b
ใส่เชื้อไมโครไรซ่า
75a
50b
31.25b
C.V. (%)
23.93
18.27
32.77
ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %

ภาพที่ 2 อัตราการมีชีวิตรอดของเอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกด้วยวิธีการต่างกัน
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จากการทดลองจะพบว่าต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังย้ายปลูก 30 60 และ 90 วัน ในกรรมวิธีที่ 2
ย้ายปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตรอดสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากต้นกล้ากล้วยไม้
เอื้องแซะที่อยู่ในกระโจมพลาสติก มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและคงที่ มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมทาให้ต้น
สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้นกล้ากล้วยไม้ที่ทาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นจะเจริญเติบโต
ในสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม อาทิเช่น ความชื้นสูง แสงน้อย ซึ่ง Gilly et al. (1997) กล่าวว่าพืชที่ทาการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ภายใต้สภาวะควบคุมนี้ภายในนั้นจะมีความชื้นไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใบพืชยังไม่มีการ
พัฒนาไขเคลือบผิวเหมือนกับพืชที่เพาะเลี้ยงอยู่ภายนอกหรือธรรมชาติ ทาให้มีการสูญเสียน้าได้ง่ายและรวดเร็ว
ส่งผลให้ต้นกล้าขาดน้าและตายในที่สุด ดังนั้นต้นพืชที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบางส่วนต้องทาการปรับตัวให้
ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ ที่มีการลดลงอย่าค่อยเป็นค่อยไป (Preece and Sutter, 1991; Kadleček, 1997;
Bolar et al., 1998) ทั้งนี้เนื่องจากพลาสติกมีคุณสมบัติยอมให้น้าและอากาศผ่านได้น้อย จึงช่วยป้องกันการ
สูญเสียน้า รักษาความชื้น และทาให้มีสภาพแวดล้อมคงที่ ซึ่งธารทิพย์ (2549) แนะนาว่าการเลี้ยงดูต้นกล้าที่
ย้ายออกมาจากขวดเพาะเลี้ยงในโรงเรือนที่มีการควบคุมความชื้นใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมภายในขวดเพาะเลี้ยง
จากนั้นค่อยๆ ลดความชื้นลงเป็นลาดับ เป็นวิธีการช่วยให้พืชปรับตัวเองได้เป็นลาดับ จนทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ภายนอกได้
2. การเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน
2.1 ความสูงต้นเฉลี่ย
จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นเฉลี่ยสูงสุด 2.30
เซนติเมตรมีความแตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี รองลงมาคือให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไม
โครไรซ่าขณะย้ายปลูก ให้ระบบน้าพ่นหมอก และชุดควบคุม มีความสูงต้นเฉลี่ย 1.80 1.68 1.26 และ 0.93 เซนติเมตร
ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกรรมวิธีที่ 2 ปลูกในกระโจมพลาสติกทาให้ต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะ
อยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูงใกล้เคียงกับการเลี้ยงในขวดเพาะเลี้ยง ทาให้ได้รับน้าเต็มที่เซลล์เต่งตึง มีการขยายขนาด
ของเซลล์ เซลล์สามารถเติบโตได้เต็มที่ ในขณะที่กรรมวิธีอื่นๆ ปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอกมีการสูญเสียน้า
มากกว่า ส่งผลให้เซลล์เจริญได้ไม่เต็มที่ สอดคล้องกับรายงานของ Mollie et al. (1997) รายงานว่าอิทธิพลของ
สภาวะขาดน้ามีผลต่ออัตราการแบ่งเซลล์ภายในเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและรากปฐมภูมิ ทาให้ความสามารถใน
การแบ่งเซลล์ใช้เวลานานขึ้น มีเซลล์ต่อหน่วยลดลงตลอดจนทั้งเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและรากลดลง
2.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น (ลาลูกกล้วย)
จากการทดลองพบว่าต้นกล้าเอื้องแซะที่ให้ระบบน้าพ่นหมอกมีการเจริญเติบโตด้านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลาต้นเฉลี่ย (ลาลูกกล้วย) 0.112 เซนติเมตร รองลงมาคือ ให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไมโครไรซ่า
ขณะย้ายปลูก กระโจมพลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นเฉลี่ย 0.098 และ 0.097
เซนติเมตร ตามลาดับ ชุดควบคุม และย้ายปลูกในกระโจม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นเฉลี่ยต่าสุด 0.045 และ
0.036 เซนติเมตร ตามลาดับ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่องจากการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้
เอื้องแซะในกระโจมพลาสติกสามารถคงความชื้นให้แก่ต้นกล้า ทาให้เซลล์เต่งตึง จึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น
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สูงสุด ขณะที่กรรมวิธีอื่นมีการสูญเสียน้าไปจากต้นขณะทาการย้ายปลูกทาให้เซลล์ไม่เต่งตึงจึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ลาต้นเล็กกว่า สมบุญ (2536) กล่าวไว้ว่าน้าช่วยรักษาสภาพความเต่งของเซลล์ น้าภายในเซลล์เป็นตัวการสาคัญทา
ให้เซลล์พืชมีรูปร่างคงตัว ในสภาพที่พืชขาดน้าพืชจะแสดงอาการเหี่ยวเฉา แรงดันของน้าภายในเซลล์ทาให้เซลล์
พืชเกิดความเต่ง มีผลต่อการเจริญและขยายขนาดของเซลล์พืช
2.3 จานวนใบเฉลี่ยต่อต้น
จานวนใบเฉลี่ยต่อต้นจากการทดลองพบว่าย้ายปลูกในกระโจมพลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านจานวนใบ
สูงสุด จานวนใบเฉลี่ย 9.4 ใบ มีความแตกต่างทางสถิติกับทุกรรมวิธี รองลงมาคือให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก
ชุดควบคุม และให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก มีจานวนใบเฉลี่ย 5.2 4.2 และ 4.0 ใบ โดยต้นกล้าเอื้องแซะ
ที่ให้ระบบน้าพ่นหมอกมีการเจริญเติบโตของจานวนใบน้อยที่สุด 2.4 ใบ (ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นกล้า
กล้วยไม้เอื้องแซะในกรรมวิธีที่ 2 ย้ายปลูกในกระโจมพลาสติกซึ่งสามารถรักษาความชื้นสูง สม่าเสมอให้แก่ต้นกล้า
ได้ ทาให้ต้นและใบคงความสดความเต่งของเซลล์ ใบจึงสามารถสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพมีการแบ่งเซลล์ได้
มาก ทาให้มีจานวนใบสูงสุด โดย ดนัย (2544) กล่าวว่า น้าหรือความชื้นนี้เป็นปัจจัยที่สาคัญในการสังเคราะห์แสง
ของพืช เกี่ยวข้องกับการปิดเปิดปากใบ และเกี่ยวข้องกับการให้อิเลคตรอน เมื่อเกิดสภาวะขาดแคลนน้า พืชจะ
คายน้าได้เร็วว่าการดูดน้าและลาเลียงน้าของรากทาให้ต้นไม้สูญเสียน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้การทางานของเอนไซม์
ต่างๆ ผิดปกติ และต่อมปากใบจะปิด การขาดแคลนน้าถึง 15 เปอร์เซ็นต์ อาจจะส่งผลกระทบต่อการสังเคราะห์
แสง ซึ่งส่งผลต่อการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องแซะ
2.3 ขนาดใบ
จากการทดลองพบว่าย้ายปลูกเอื้องแซะในกระโจมพลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านขนาดใบสูงสุด 0.80
ตารางเซนติเมตร รองลงมาคือให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไมโครไรซ่าขณะย้ายปลูก และให้ระบบ
น้าพ่นหมอก มีขนาดใบเฉลี่ย 0.79 0.64 และ 0.35 ตารางเซนติเมตร โดยชุดควบคุมมีขนาดใบเฉลี่ยต่าที่สุด 0.12
ตารางเซนติเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติกับทุกกรรมวิธี(ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นกล้าเอื้องแซะใน
กระโจมพลาสติกมีความชื้นสูงที่คงที่ ทาให้เซลล์มีความดันเต่งจึงมีขนาดใบสูงกว่ากรรมวิธีการอื่นๆ โดยกรรมวิธีอื่น
มีขนาดพื้นที่ใบต่านั้นอาจเนื่องมาจากการตอบสนองต่อสภาวะขาดแคลนน้า เนื่องจากการสูญเสียน้ามากขณะย้าย
ปลูก บัณฑูรย์ (2546) กล่าวว่ากลไกการปรับตัวของพืช เนื่องจากการแบ่งเซลล์และการขยายตัวของเซลล์ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการขาดน้ามากในระยะ vegetative สามารถแสดงผลต่อพื้นที่ใบ เช่นเดียวกันกับ
Chandrashekar et. al. (1994 ) รายงานว่าในต้นยางพบว่าอัตราการสังเคราะห์แสง ดัชนีพื้นที่ใบ แรงดันความเต่ง
(tugor pressure) และอุณหภูมิของใบมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเจริญเติบโตของต้นยาง และปริมาณคาร์บอน
จากการสังเคราะห์แสงและดัชนีพื้นที่ใบมีความสาคัญต่อการขาดน้าด้วย
2.4 จานวนรากเฉลี่ย
จากการทดลองพบว่า ย้ายปลูกเอื้องแซะในกระโจมพลาสติก มีการเจริญเติบโตด้านจานวนรากเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.8 รากมีความแตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาให้กรดแอบซิสิค (ABA) ขณะย้ายปลูก ให้เชื้อไมโครไรซ่า
ขณะย้ายปลูกชุดควบคุม
และต้นกล้าเอื้องแซะที่ให้ระบบน้าพ่นหมอก มีจานวนรากเฉลี่ย 3.0 2.6 1.6 และ
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0.5 ราก ตามลาดับ (ตารางที่ 4) ทั้งนี้อาจเนื่องจากต้นกล้ากล้วยไม้เอื้อแซะที่ย้ายปลูกในกระโจมพลาสติกได้รับ
ความชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทาให้มีจานวนรากสูงสุด ขณะที่กรรมวิธีอื่นๆ มีจานวนรากเฉลี่ยน้อยอาจ
เนื่องมาจากการตอบสนองต่อสภาวะขาดแคลนน้ามีการสูญเสียน้าของต้นกล้าขณะย้ายปลูก สอดคล้องกับรายงาน
ของ Mollie et al. (1997) รายงานว่าอิทธิพลของสภาวะขาดแคลนน้ามีผลต่ออัตราการแบ่งเซลล์ภายในเนื้ อเยื่อ
เจริ ญปลายยอดและรากปฐมภูมิ ทาให้ ความสามารถในการแบ่งเซลล์ ใช้เวลานานขึ้น มีเซลล์ต่อหน่ว ยลดลง
ตลอดจนทั้งเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดและรากลดลง
ตารางที่ 4 ผลการเจริญเติบโตเมื่อ 90 วันของต้นกล้าเอื้องแซะที่ย้ายปลูกโดยวิธีการต่างๆ
การเจริญเติบโตของต้นกล้าเอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน
กรรมวิธี

ความสูง

เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น

ขนาดใบ

(เซนติเมตร)

จานวนใบ
เฉลี่ย

จานวนราก
เฉลี่ย

(เซนติเมตร)

ชุดควบคุม

0.93c

0.045b

4.2c

0.12d

1.6d

กระโจมพลาสติก

2.30a

0.112a

9.4a

0.80a

4.8a

กระบะพ่นหมอก

1.26c

0.036b

2.4d

0.35c

0.5e

ให้กรดแอบซิสิค (ABA)

1.80b

0.098a

4.0c

0.79a

3.0b

ใส่เชื้อไมโครไรซ่า

1.68b

0.097a

5.2b

0.64b

2.6c

CV%

15.65

16.90

13.88

17.69

11.90

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ผลการทดลองที่ 3 วัสดุย้ายปลูกเอื้องแซะที่เหมาะสม
1. อัตราการมีชีวิตรอดหลังย้ายปลูก
1.1 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 30 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าต้นกล้วยไม้เอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอส มีอัตราการรอดชีวติ
สูงสุดร้อย 100 หลังทาการย้ายปลูก 30 วัน รองลงมาคือ เปลือกสน เปลือกไม้ท้องถิ่น และใยมะพร้าว มีอัตรา
การมีชีวิตรอดร้อยละ 88 86 และ 74 ตามลาดับ โดยการไม่ใช้วัสดุปลูกมีอัตราการมีชีวิตรอดต่าสุดเพียงร้อยละ
38 มีความแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีอื่นๆ (ตารางที่ 5)
1.2 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 60 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าต้นกล้วยไม้เอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอส มีอัตราการรอดชีวติ
สูงสุดร้อย 96 หลังทาการย้ายปลูก 60 วัน รองลงมาคือ เปลือกไม้ท้องถิ่น เปลือกสน และใยมะพร้าว มีอัตราการ
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มีชีวิตรอดร้อยละ 88 86 และ 74 ตามลาดับ โดยการไม่ใช้วัสดุปลูกมีอัตราการมีชีวิตรอดต่าสุดเพียงร้อยละ 34
มีความแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีอื่นๆ (ตารางที่ 5)
1.3 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ 90 วันหลังย้ายปลูก
จากการทดลองพบว่าต้นกล้วยไม้เอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอส มีอัตราการรอดชีวติ
สูงสุดร้อย 72 หลังทาการย้ายปลูก 90 วันมีความแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีอื่นๆ ทั้งอาจเนื่องจากสแฟคนัมมอส
ช่วยให้เครื่องปลูกอุ้มน้าได้ดีขึ้น (ระพี, 2530) ทาให้มีความชื้นเหมาะสมกับการเจริญเติบโตต้นกล้ากล้วยไม้เอื้อง
แซะ โดย Baker and Baker, (1996) กล่าวไว้ว่าเอื้องแซะหอม (Dendrobium scabrilingue) มีสภาพการ
ขึ้นอยู่อาศัยตามธรรมชาติอิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบเขา ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 32 ถึง 33 องศา
เซนติเกรด และต่าสุด 14 ถึง 21 องศาเซนติเกรด ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 26 ถึง 30 องศา
เซนติเกรด และต่าสุด 11 องศาเซนติเกรด สามารถมีชีวิตรอด และทั้งนี้ในธรรมชาติเอื้องแซะมักขึ้นเกาะตามกิ่งไม้
ต่อๆ กันไป เป็นทางยาวและมีมอสหรือไลเคนขึ้นเกาะตามกิ่งไม้เหล่านี้ แสดงถึงความชื้นและเย็นจัดของอากาศที่
เอื้องแซะชอบ (ระพี. 2536) ซึง่ กุลชลี (2548) กล่าวว่า สแฟคนัมมอส มีคุณสมบัติที่ดีคือ น้าหนักเบา รากกล้วยไม้
ยึดเกาะได้ดี มีช่องว่างน้า อากาศ ออกซิเจนหมุนเวียนได้ดี ไม่ดูดซับเกลือจากปุ๋ย มีความสามารถดูดน้าได้ถึง 20
เท่าตัว การระบายน้าสม่าเสมอ รากพืชเจริญเติบโต แผ่กระจาย รองลงมาคือ ใยมะพร้าว เปลือกไม้ท้องถิ่น และ
เปลือกสน มีอัตราการมีชีวิตรอดร้อยละ 66 56 และ 56 ตามลาดับ โดยการไม่ใช้วัสดุปลูกมีอัตราการมีชีวิตรอด
ต่าสุดเพียงร้อยละ 28 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 อัตราการมีชีวิตรอดของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกในวัสดุต่างกัน
กรรมวิธี

อัตราการมีชีวิตรอด
30 วัน

60 วัน

90 วัน

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใช้วัสดุปลูก

38c

34c

28c

กรรมวิธีที่ 2 สแฟคนัมมอส

100a

96a

72a

กรรมวิธีที่ 3 ใยมะพร้าว

74b

74b

66b

กรรมวิธีที่ 4 เปลือกสน

88ab

82ab

56b

กรรมวิธีที่ 5 เปลือกไม้ท้องถิ่น

86ab

84ab

56b

C.V. (%)

13.49

12.67

17.52

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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ภาพที่ 3 อัตราการมีชีวิตรอดของเอื้องแซะที่ทาการย้ายปลูกวัสดุต่างกัน
2. การเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องแซะหลังย้ายปลูก 90 วัน
2.1 ความสูงต้นเฉลี่ย
จากการทดลองพบว่ากรรมวิธีควบคุม มีการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยสูงที่สุด 1.27 เซนติเมตร
รองลงมาคือกล้วยไม้เอื้องแซะที่ปลูกในเปลือกสน ปลูกในสแฟคนัมมอส เปลือกไม้ท้องถิ่น และใยมะพร้าว มีความ
สูงเฉลี่ย 1.23 1.20 1.14 และ 1.12 เซนติเมตร ตามลาดับ โดยทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 6)
2.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น (ลาลูกกล้วย)
จากการทดลองพบว่ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ย้ายปลูกในใยมะพร้าวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นเฉลี่ย
สูงสุด 0.193 เซนติเมตร รองลงมาคือกล้วยไม้เอื้องแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกสน สแฟคนัมมอส และเปลือกไม้
ท้องถิ่น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นเฉลี่ย 0.162 0.150 และ 0.126 เซนติเมตร ลาดับ โดยต้นกล้วยไม้ที่ไม่มี
วัสดุปลูกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์ลาต้นเฉลี่ยต่าสุด 0.098 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) ทั้งนี้
อาจเนื่องจาก ขุยมะพร้าวมีคุณสมบัติในการอุ้มน้าได้ดี จึงทาให้กล้วยไม้เอื้องแซะสามารถดูดน้าเข้าสู่ต้นได้มากทา
ให้เซลล์มีความเต่งจึงทาให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ลาต้นสูงสุด ซึ่ง สมบุญ (2536) กล่าวไว้ว่าน้าช่วยรักษาสภาพความ
เต่งของเซลล์ น้าภายในเซลล์เป็นตัวการสาคัญทาให้พืชสาคัญทาให้เซลล์พืชมีรูปร่างคงตัว ในสภาพที่พืชขาดน้าพืช
จะแสดงอาการเหี่ยวเฉา แรงดันของน้าภายในเซลล์ทาให้เซลล์พืชเกิดความเต่ง มีผลต่อการเจริญและขยายขนาด
ของเซลล์พืช ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของพรหมมินทร์ (2545) กล่าวว่าการปลูกต้นกล้ากล้วยไม้สกุลช้างในกาบ
มะพร้าวทาให้น้าหนักต้นมากที่สุด
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2.3 จานวนใบเฉลี่ยต่อต้น
จานวนใบเฉลี่ยต่อต้นจากการทดลองพบว่ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ย้ายปลูกในสแฟคนัมมอสมีจานวนใบเฉลี่ย
สูงสุด 3.7 ใบ รองลงมาคือกล้วยไม้เอื้องแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกไม้ท้องถิ่น เปลือกสน และไม่ได้ใช้วัสดุปลูก มี
จานวนใบเฉลี่ย 3.5 3.3 และ 2.8 ตามลาดับ โดยกล้วยไม้เอื้องแซะที่ย้ายปลูกในใยมะพร้าวมีจานวนใบเฉลี่ยต่าสุด
2.0 ใบ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 6) ทั้งนี้อาจเนื่องจากสแฟคนัมมอสมีคุณสมบัติในการยึดรากกล้วยไม้
ยึดเกาะได้ดี มีช่องว่างน้า อากาศหมุนเวียนได้ดี สามารถดูดน้าได้ดี การระบายน้าสม่าเสมอ ทาให้ต้นกล้วยไม้เอื้องแซะ
มีการเจริญเติบโตที่ดีจึงมีจานวนใบสูงสุดสอดคล้องกับรายงานของ ชิต (2546) ที่ทดลองใช้สแฟคนัมมอส พีทมอส
ผสมกับเพอไลท์ และกระถางดินเผาเป็นวัสดุปลูกต้นกล้าเอื้องแซะหอม พบว่า การใช้สแฟคนัมมอสให้ค่าเฉลี่ย
จานวนลาลูกกล้วย ความยาวลาลูกกล้วยและความยาวใบมากกว่าใช้พีทมอสผสมกับเพอไลท์ และกระถางดินเผา
เป็นวัสดุปลูกอย่างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้สราวุธ, (2546) รายงานว่าการใช้สแฟคนัมมอสเป็นวัสดุปลูกต้นกล้าบรา
โซเลลิโอแคทลียาเจี่ยหลิน พบว่า ให้ค่าเฉลี่ยความกว้างใบ ความยาวใบ เส้นผ่าศูนย์กลางลาลูกกล้วย ความ
ยาวลาลูกกล้วย จานวนลาลูกกล้วยใหม่ และจานวนรากมากกว่าการใช้ถ่านไม้ และเปลือกถั่วสิสงเป็นวัสดุปลูก
อย่างมีนัยสาคัญ
2.4 จานวนรากเฉลี่ยต่อต้น
จากการทดลองพบว่ากล้วยไม้เอื้องแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกไม้ท้องถิ่นมีจานวนรากเฉลี่ยสูงสุด 6 ราก
รองลงมาคือกล้วยไม้เอื้องแซะที่ย้ายปลูกในเปลือกสน ใยมะพร้าวและสแฟคนัมมอส มีจานวนรากเฉลี่ย 5.45 5.00
และ 5.00 ตามลาดับ โดยต้นกล้วยไม้เอื้องแซะที่ไม่มีวัสดุปลูกมีจานวนรากต่าสุด 4.36 ราก มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 6) ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปลือกไม้มีลักษณะโปร่งทาให้การระบายอากาศได้ดี ซึ่งเอื้องแซะเป็น
กล้วยไม้ที่มีระบบรากแบบกึ่งอาศัย (semi- epiphyte) มีรากฝอยค่อนข้างเล็ก รากมีสีเขียว ปลายรากมีสีเขียว
รากจะเจริญชอนไชยึดเกาะตามผิวเปลือกไม้หรือวัสดุปลูก (ระพี, 2530; Seidenfaden, 1985) ทาหน้าที่ในการ
สังเคราะห์แสง ดูดความชื้นและแร่ธาตุ จึงมีความเหมาะสมต่อการเจริญของรากทาให้มีจานวนรากเฉลี่ยสูงสุด
ตารางที่ 6 ผลการเจริญเติบโตเมื่อ 90 วันของต้นกล้าเอื้องแซะที่ย้ายปลูกในวัสดุต่างกัน
การเจริญเติบโตเมื่อ 90 วัน
กรรมวิธี
ความสูง

กรรมวิธีที่ 1
กรรมวิธีที่ 2
กรรมวิธีที่ 3
กรรมวิธีที่ 4
กรรมวิธีที่ 5
C.V. (%)

ไม่ใช้วัสดุปลูก
สแฟคนัมมอส
ใยมะพร้าว
เปลือกสน
เปลือกไม้ท้องถิ่น

1.27
1.20
1.12
1.23
1.14
21.52

เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น

0.098c
0.150ab
0.193a
0.162ab
0.126bc
33.44

จานวนใบเฉลี่ย

2.8ab
3.7a
2.0b
3.3a
3.5a
38.05

จานวนรากเฉลี่ย

4.36b
5.00ab
5.00ab
5.45ab
6.00a
26.16

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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สรุปผลการทดลอง
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการย้ายปลูกเอื้องแซะ ช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายน มีอัตราการมีชีวิตของต้น
กล้ากล้วยไม้เอื้องแซะสูงสุดร้อยละ 62 หลังจากย้ายปลูก 90 วัน มีการเจริญเติบโต จานวนรากเฉลี่ยสูงสูด
วิธีการย้ายปลูกที่เหมาะสมกล้วยไม้เอื้องแซะในกระโจมพลาสติก มีอัตราการมีชีวิตสูงสุดร้อยละ 87.5
หลังย้ายปลูก 90 วัน มีความแตกต่างกันทางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี และมีการเจริญเติบโตต้นกล้าเอื้องแซะหลัง
ย้ายปลูก 90 วัน ความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น จานวนใบเฉลี่ย ขนาดใบเฉลี่ยและจานวนรากเฉลี่ยสูงสุด
วัสดุการย้ายปลูกกล้วยไม้เอื้องแซะในวัสดุปลูกสแฟคนัมมอส

มีอัตราการมีชีวิตสูงสุดร้อยละ 72 หลัง

ย้ายปลูก 90 วัน ส่วนด้านการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูกพบว่า กล้วยไม้เอื้องแซะที่ปลูกในวัสดุสแฟคนัมมอสมีการ
เจริญเติบโตจานวนใบเฉลี่ยสูงสุด กล้วยไม้เอื้องแซะที่ปลูกในใยมะพร้าวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นสูงสุด และ
กล้วยไม้เอื้องแซะที่ปลูกในเปลือกไม้ท้องถิ่นจานวนรากเฉลี่ยสูงสุด
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