
กล้วยไม้แดงอุบล

  จากเหตผุลข้างต้นเป็นเหตใุห้คณะผูว้จัิยเหน็ว่าควรจะมกีารอนรุกัษ์

พันธุกรรมพืชกล้วยไม้สกุลนี้ไว้ โดยมีวิธีการด�าเนินการคือ ศึกษาวิธีการดูแล

รักษาพนัธกุรรมเพือ่ใช้เป็นแหล่งคดัเลือกพนัธ์ุด ีและการขยายพนัธ์ุ โดยท�าการ

ผสมเกสรเพื่อให้ได้ฝักที่มีอายุ 3-4 เดือน แล้วน�าเมล็ดจากฝักมาเพาะในสภาพ

ปลอดเช้ือ เลีย้งต้นในสภาพปลอดเชือ้ จนได้ต้นสมบรูณ์ แล้วน�าต้นออกปลกูใน

โรงเรือนอนุบาล เพ่ือน�าไปปลูกในสภาพธรรมชาติต่อไป ซึ่งจากผลการศึกษา

การเก็บรักษาพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง พบว่า กล้วยไม้ที่น�ามาศึกษามี

ลักษณะของช่อดอกในแต่ละต้นมีความแตกต่างกัน จึงท�าให้จ�าแนกกล้วยไม้

ออกได้ 13 กลุ่ม ตามลักษณะของช่อดอก ความยาวของช่อทั้งหมด ความยาว

ช่อช่วงที่มีดอก ความยาวช่อช่วงที่มีดอกบาน จ�านวนดอกที่บาน จ�านวนดอก

ต่อช่อ และระยะห่างระหว่างแต่ละดอก นอกจากนีย้งัได้สตูรอาหารทีเ่หมาะสม

ส�าหรับการเพาะลี้ยงกล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง โดยใช้อาหารสูตร Vacin and Went 

(VW) ที่ไม่เติมน�้าตาล แต่เติมสารอินทรีย์ เช่น กล้วย มันฝรั่งและน�้ามะพร้าว 

ในสภาพอาหารวุ้น

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เผยแพร่ความรู้กล้วยไม้แดงอุบลในด้าน

การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ให้แก่นักเรียนในวัน

วทิยาศาสตร์และงานเกษตรอสีานใต้ ซึง่จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

 แดงอุบล เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ในสกุลม้าว่ิง มีการกระจายพันธุ์

ตามธรรมชาติเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบ

มากในจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นกล้วยไม้พื้นเมืองที่ควรอนุรักษ์ไว้เพ่ือ

เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี แดงอุบลออกดอกเป็นช่อตั้งยาว 

สีของดอกมีสีชมพูอ่อนถึงม่วงเข้ม ดอกมีขนาดใหญ่ถึง 4 ซม. ซึ่งใหญ่กว่า

กล้วยไม้สายพันธุ์อื่นๆในสกุลม้าวิ่ง ช่อดอกอยู่บนต้นได้นาน 1 เดือน 

ออกดอกในช่วงฤดูฝน 

 การปลูกเล้ียง ปลูกในทีม่แีสง 50-80% เครือ่งปลูกควรมกีาร

ระบายน�า้ดี เช่น ถ่าน หิน แล้วโรยทบัเคร่ืองปลูกบางๆด้วยใบกล้ามปหูมกั 

แดงอุบลเป็นพืชที่ไม่ชอบความชื้นสูงจะท�าให้เน่าได้ง่าย แต่สามารถทน

ต่อความแห้งแล้งได้ดี

 ผลงานวิจัยได้ส�ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้แดงอุบล 

ศึกษาสภาพแหล่งก�าเนิดตามธรรมชาติและลักษณะต่างๆ ของกล้วยไม้

พันธุ์นี้ ศึกษาการเพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลใน

สภาพปลอดเชือ้ และศกึษาการเจรญิเตบิโตของต้นอ่อนในโรงเรอืน ซึง่ผล

จัดท�าโดย : 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมารค์ ต.เมืองศรีไค อ.วารินช�าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร.045-353500 แฟกซ์ 045-288373 http://www.agri.ubu.ac.th

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
https://sites.google.com/a/ubu.ac.th/dangubon-orchid-ubu/

คณะท�ำงำน
รายช่ืออนุกรรมการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์

ด้านการวิจัย

 1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธานกรรมการ

 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ

 3. รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม กรรมการ

 4. รองศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ กรรมการ

 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรา สิงห์ทอง กรรมการ

 6. นางสาวบุบผา ใจเที่ยง กรรมการ

 7. นางสาวอารีรัตน์ ลุนผา กรรมการ

 8. นางอุไรวรรณ บัวสอน เลขานุการ

ด้านการบริการวิชาการและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

 1. รองคณบดีฝ่ายวิจัย ประธานกรรมการ

 2. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร กรรมการ

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ กรรมการ

 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ ธรรมแสง กรรมการ

 5. นางสาวสุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล กรรมการ

 6. นางปัญณ์ พรหมโชติ กรรมการ

 7. นางอุไรวรรณ บัวสอน เลขานุการ



การศึกษานี้ได้ขยายผลต่อไปสู่การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้เพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง 

โดยพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างกล้วยไม้แดงอุบลผสมกับกล้วยไม้พันธุ์เข็มแดง 

ชื่อ Asconopsis Purple Ubon และกล้วยไม้แดงอุบลผสมกับกล้วยไม้ฟาแลนอป

ซิส ‘เวดดิ้ง โพรมีเนด’ ได้ลูกผสมชื่อ Phalaenopsis Warin Bride

Phalaenopsis Warin BrideAsconopsis Purple Ubon

 Asconopsis Purple Ubon มีลักษณะเด่น คือ ต้นขนาดเล็ก ช่อดอก

ยาวประมาณ 12 นิ้ว ช่วงที่มีดอกประมาณ 10 ซม. มีดอกจ�านวนมากถึง 16 ดอก 

ดอกมีขนาด 2.6 x 2.2 ซม. ดอกมีสีม่วงสดใส ส่วนของปากมีสีส้มที่ฐาน ส่วนกลาง

ของปากสีส้มและมีลายสีม่วงแดงพาดตามความยาวของปาก ช่อดอกมีอายุการใช้

งาน 40 วัน ออกดอกเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 

 Phalaenopsis Warin Bride มลีกัษณะเด่น คอื ต้นขนาดเลก็ ช่อดอก

ยาวประมาณ 16 นิ้ว ช่วงที่มีดอกประมาณ 16 ซม. มีดอกจ�านวนมากถึง 15 ดอก 

ดอกมีขนาด 4.2 x 4.1 ซม. ดอกมีสีม่วงอ่อน ปากมีสีเดียวกันกับดอก ส่วนโคนปาก

มีลายจุดประ หูด้านข้างแคบและต้ังขึ้น ช่อดอกมีอายุการใช้งาน 40 วัน ออกดอก

เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 

 กล้วยไม้พันธุ์ลูกผสมนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์กล้วยไม้ลูกผสมพันธุ์

ใหม่ที ่The Royal Horticultural Society ประเทศสหราชอาณาจกัรแล้ว จงึเป็นการ

เผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณะและน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ต้นรวมช่อดอกประมาณ 10-12 นิ้ว จึงมีความสมดุลของต้นและช่อดอกไม่ต้องใช้

อุปกรณ์ช่วยในการค�้ายันก้านช่อดอกดังเช่นกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพันธุ์อื่นๆ เหมาะ

ส�าหรับใช้ประดับตกแต่งภายในบ้านและที่ท�างาน เนื่องจากดอกมีอายุการบานนาน

ถึง 2 เดือน และสามารถอยู่ในสถานที่ที่มีแสงน้อยได้

กำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
 ผลจากงานวจิยัสามารถถ่ายทอดสูก่ารบริการวชิาการ เช่นโครงการ การ

ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ ด�าเนินการมาเป็นรุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม

เป็นเกษตรกรและประชาชนท่ัวไป และโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอบุล ซ่ึง ณ 

ปัจจุบันนี้ได้ด�าเนินการมาเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนี้จะเน้น

กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนสวัสดิการและโรงเรียนเครือข่าย ม.อุบลฯ กิจกรรมที่ด�าเนิน

การเป็น การปลูกกล้วยไม้แดงอุบลในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและในพื้นที่

ท่องเท่ียว โดยจดุเด่นของการบริการวิชาการน้ีคือ เป็นการน�าความรู้จากงานวิจยัมา

บรูณาการกบัการบริการวิชาการและการเรียนการสอนในวชิา 1202 446 วิทยาการ

กล้วยไม้เบื้องต้น

 ผลพลอยได้จากงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์

กล้วยไม้ สามารถผลติกล้วยไม้ฟาแลนอปซสิทนร้อน 

ชื่อ กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘วาริน วาริน’ เป็น

กล้วยไม้ทีไ่ด้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ส่วนพลาเซน

ตาและไข่อ่อน ภายในรังไข่ของกล้วยไม้ฟาแลนอป

ซิส ‘เวดด้ิง โพรมีเนด’ ในสภาพปลอดเชื้อและ

ควบคุมสภาวะแวดล้อม ท�าให้มีคุณลักษณะพิเศษ 

คือ สามารถปลูกเลี้ยงเจริญเติบโตเร็วและออกดอก
ได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

จึงเป็นกล้วยไม้พันธุ์หนึ่งท่ีจะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงไม้

ดอกไม้ประดับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถปลูกเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ 

 กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘วาริน วาริน’ เป็นกล้วยไม้ล�าต้นเดี่ยวที่มีการ

เจริญเติบโตทางยอด ล�าต้นสั้น ใบมีขนาด 3 - 4 นิ้ว ดอกมีสีม่วง ขนาดกะทัดรัด ช่อ

ดอกเรียงตัวแน่นเป็นระเบียบ ก้านช่อดอกตรง ส่วนที่มีดอกจะโค้งเล็กน้อย ความสูง

 จากผลการด�าเนินการบริการวิชาการกล้วยไม้แดงอุบลพบว่าโครงการมี

ผลส�าเร็จที่ดีมาก โดยสรุปดังนี้

 1. นกัเรยีนจากโรงเรยีนสวัสดิการและโรงเรยีนเครือข่ายได้รบัความรูเ้รือ่ง

กล้วยไม้แดงอุบล และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

 2. นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิาวทิยาการกล้วยไม้

เบือ้งต้นได้เข้าร่วมเป็นผูช่้วยในการด�าเนนิการจดัท�าค่าย ซึง่พบว่านกัศกึษาสามารถ

น�าความรู้จากการเรียนการสอนและการฝึกอบรมมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

ที่มาร่วมกิจกรรมเข้าค่าย โดยสามารถบรรยายหรือให้ความรู้ในเรื่อง แหล่งกระจาย

พนัธ์ุตามธรรมชาติ สภาพทีพ่บตามธรรมชาติ ลักษณะต้น ใบ ดอก ศตัรูตามธรรมชาติ 

การขยายพันธุ์ การปลูกเลี้ยง และนอกจากนี้นักศึกษายังได้น�าความรู้คร้ังนี้ไปเผย

แพร่ต่อในงานวันวิทยาศาสตร์ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกๆ ปี  

 3. นอกจากนี้ยังได้มีการน�าผลกการวิจัย ไปร่วมเผยแพร่ในงาน

นิทรรศการงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) ณ ศูนย์

ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยใน

ระหว่างการแสดงนทิรรศการได้มกีารน�าตัวอย่างกล้วยไม้พันธ์ุแดงอบุล มาแจกให้แก่

ผู้เข้าชมน�าไปปลูกได้ ซึ่งพบว่ามีผู้สนใจขอรับพันธุ์กล้วยไม้เป็นจ�านวนมาก และ

นอกจากนีผ้ลการจดันทิรรศการนีท้�าให้มหาวิทยาลัยอบุลราชธานไีด้รับรางวัลผลการ

จัดแสดงนิทรรศการระดับ Gold award จากงานวิจัยแห่งชาติประจ�าปี 2554

กำรด�ำเนินโครงกำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ชื่อโครงการ “การอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง” เป็นโครงการที่เข้าร่วม

สนองพระราชด�าริในโครงการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

อนุรักษ์พันธุกรรมของกล้วยไม้แดงอุบลและกล้วยไม้ม้าวิ่ง เพราะถือว่ากล้วยไม้ทั้ง

สองชนดินีเ้ป็นกล้วยไม้ทีมี่ถ่ินก�าเนดิในจังหวัดอบุลราชธาน ีซึง่มลัีกษณะความหลาก

หลายของสีดอก ฟอร์มดอก รูปร่างและสีของใบ แต่เนื่องจากจ�านวนกล้วยไม้เหล่า

นี้ที่พบตามธรรมชาติมีปริมาณน้อยลงมาก (ข้อมูลจากการสอบถามจากชาวบ้านใน

พืน้ที ่อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุน้ อ.โขงเจียม และอ.นาจะหลวย) และมกีารท�าลาย

โดยศัตรูในธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และมนุษย์ท่ีน�าพันธุ์กล้วยไม้

ลักลอบมาจ�าหน่าย 


