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Annual Flower Bud Development of Vanda Manuvadee
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Abstract: Flowering behavior and histological studies on the development of Vanda Manuvadee flower buds
were investigated every 2 weeks interval during 2013-2014, to illustrate the periods of flower bud initiation,
differentiation and development, which related to environments. Flower buds initiated from mature axillary buds
were found almost the year under favorite environment as photoperiod of 9-12 hours/day, temperature range of
18-33°C and relative humidity of 60-96%. Apical shoot meristem of axillary bud changed its growth phase from
vegetative to reproductive characters. The leaf and floral primordia at each leaf axil formed while the apical
meristem grew, and those developed to bracteoles and florets located on elongated rachis with raceme type
inflorescence. Flower bud initiated about 4-6 weeks before emerged through leaf base with slow elongation prior
rapid one. It used about 12 weeks average from initiation to first flower opened. A few flower buds developed on
the same period, but one or two buds could reach to the flower open while the others wilted. The longevity of
inflorescence was average 2.8 weeks. In the period of blooming, new flower buds could occur and develop to
mature inflorescence. They reached blooming 3 times per year. The environmental factors during March to April
affected young inflorescence wilted, and absent of the flower bud development.
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บทคัดย่ อ: ศึกษาพฤติกรรมการออกดอกของแวนดามนุวดีและศึกษาทางเนื ้อเยื่อวิทยาของตาดอกทุก 2 สัปดาห์ เป็ นเวลา
หนึ่งปี ระหว่าง พ.ศ. 2555 ถึง 2556 มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงช่วงเวลาการสร้ างและการพัฒนาของตาดอกหรื อช่อดอกซึ่ง
สัมพันธ์ กับปั จจัยสภาพแวดล้ อม พบว่าตาข้ างที่เติบโตเต็มที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นตาดอกได้ เกือบทุกช่วงของปี ภายใต้
สภาพความยาววัน 9-12 ชั่วโมง อุณหภูมิ 18-33 องศาเซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธ์ 60-96% โดยเนื ้อเยื่อเจริ ญปลาย
ยอดของตาข้ างที่มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นเนื ้อเยื่อเจริ ญด้ านสืบพันธุ์มีการแบ่งเซลล์และยืดตัวขึ ้นเป็ นช่อดอก พร้ อมกับสร้ าง
ใบอ่อนที่เจริ ญไปเป็ นกาบรองดอกและสร้ างดอกอ่อนที่ซอกของใบอ่อนบนแกนของช่อดอกแบบกระจะ ระยะนี ้ช่อดอกอ่อน
ยืดยาวอย่างช้ า ๆ ใช้ เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์ จึงเจริ ญออกมาพ้ นกาบใบที่ห้ มุ ลาต้ น หลังจากนัน้ ช่อดอกอ่อนมีการ
เจริ ญ เติ บโตอย่างรวดเร็ ว ใช้ เวลาพัฒนาจนถึ งดอกแรกบานประมาณ 12 สัปดาห์ ในช่วงเวลาเดี ยวกันอาจมี ตาดอก
พัฒนาขึ ้นหลายตา แต่มีเพียง 1-2 ตา ที่สามารถพัฒนาจนกระทั่งดอกบานได้ ช่อดอกมีอายุการบานเฉลี่ย 2.8 สัปดาห์
ขณะดอกบานเต็มที่พบว่าเริ่ มมีการพัฒนาของตาดอกรุ่ นใหม่ซึ่งจะพัฒนาเป็ นช่อดอกที่สมบูรณ์ ต่อไป ซึ่งมีการพัฒนาถึง
ดอกบาน 3 ครัง้ ต่อปี โดยปั จจัยสภาพแวดล้ อมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนมีผลให้ ตาดอกฝ่ อและไม่มีตาดอกพัฒนาขึ ้น
ในช่วงนี ้
คาสาคัญ: กล้ วยไม้ การพัฒนาของตาดอก การออกดอก เนื ้อเยื่อวิทยาของตาดอก ปั จจัยสภาพแวดล้ อมของการออกดอก

คานา

การออกดอกเป็ นระยะที่มีความสาคัญในวงจร
ชีวิตพืช เมื่อพ้ นภาวะเยาว์วยั และมีอาหารสะสมเพียงพอ
จะเปลี่ยนแปลงการเจริ ญทางลาต้ นไปเจริ ญด้ านสืบพันธุ์
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ ดอกสามารถเจริ ญเติบโต
และผลิ ตเมล็ ดสาหรั บสื บพันธุ์ ต่อไปได้ ซึ่งมี การชักน า
กระบวนการออกดอกจากการเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้ อม ได้ แก่ อุณหภูมิ ความชื น้ ความยาววัน
คุณภาพแสง รวมถึงปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นสัญญาณ
กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีภายในเซลล์พืช
ท าให้ เนื อ้ เยื่ อ เจริ ญ เปลี่ ย นแปลงเป็ นจุ ด ก าเนิ ด ดอก
(flower initiation) มี การสร้ างอวัยวะที่ เป็ นองค์ ประกอบ
ของดอก (flower differentiation) และมี การพัฒ นาดอก
จนกระทั่งดอกบานพร้ อมผสมเกสร (anthesis) รวมถึ ง
กิ จกรรมต่าง ๆ ที่ สนับสนุนการพัฒนาของดอก ผล และ
เม ล็ ด (Arditti,1992; Thomas, 1993; Hew and Yong,
2004) เช่ น เรพซี ด ต้ องการอุ ณ หภู มิ ต่ า 12-25 องศา
เซลเซียส ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อกระตุ้นการแทงช่อดอก (ภรณ์
พรรณ และคณะ, 2560) ปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่แตกต่าง
กันในรอบปี มีอิทธิพลให้ พืชมีฤดูกาลออกดอกแตกต่างกัน
เช่น Rhynchostylis gigantea เริ่ มแทงช่อดอกเมื่อเริ่ มเข้ า
ฤดูหนาว ชักนาการออกดอกโดยสภาพวันสัน้ 10 ชั่วโมง
ร่ วมกั บ อุ ณ หภู มิ 18-20 องศาเซลเซี ย ส (วิ ท ยา, 2547)
ขณะที่ Cattleya ชักนาให้ สร้ างตาดอกได้ ดีในสภาพวันสัน้

แวนดาเป็ นกล้ วยไม้ ที่มีถิ่นกาเนิดในเขตร้ อนถึง
กึ่งร้ อนบริ เวณทางตอนใต้ ของจีน อินเดีย เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย ลาต้ นมีลกั ษณะการ
เจริ ญ แบบ monopodial stem ที่ มี ร ากอากาศ (aerial
root) มี ทั ้ง อาศั ย อยู่ บนพื ้น ดิ นและแบบอิ งอาศั ย
เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ในสภาพความชื น้ สั ม พั ท ธ์ 60-80%
(Grove, 1995) สามารถออกดอกได้ หลายครั ง้ ในรอบปี
โดยช่อดอกออกทางด้ านข้ างของลาต้ น เนื่องจากกล้ วยไม้
กลุ่มแวนดามีสีสนั สวยงาม มีความหลากหลาย ช่อดอก
ใหญ่ ดอกบานได้ นานถึง 3 สัปดาห์ ขึน้ ไปและปลูกเลี ้ยง
ง่ายจึงเป็ นไม้ ดอกที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ ในประเทศ
ไทยมีการปลูกเลี ้ยงแวนดาเป็ นการค้ าทัง้ ขายเป็ นไม้ ตัด
ดอกและขายต้ นที่ให้ ดอกพร้ อมบานซึ่งได้ รับความนิยม
และเป็ นที่ต้องการของตลาดทังในและต่
้
างประเทศ ที่ผ่าน
มาบริ ษั ท ผู้ส่งออกประสบปั ญ หาเกี่ ยวกับ การควบคุ ม
คุณภาพผลผลิตให้ สม่าเสมอและการผลิตให้ สอดคล้ อง
กั บ ความต้ องการของตลาด (คณะกรรมการกล้ วยไม้
แห่งชาติ กรมส่งเสริ มการเกษตร, 2553) ซึ่งยังขาดข้ อมูล
พื ้นฐานสาคัญที่เกี่ยวกับการออกดอกและปั จจัยที่มีผลต่อ
การออกดอกของพืชสกุลนี ้
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8-9 ชั่ ว โมง โดยสภาพวั น ยาวมี ก ารเจริ ญ ทางล าต้ น
Cymbidium ต้ องการสภาพกลางคืนเย็นที่อุณหภูมิ 7-13
องศาเซลเซียสและแสงแดดจัดตอนกลางวันนานประมาณ
3 เดื อ น ใน ก า รชั ก น า ให้ อ อ ก ด อ ก Phalaenopsis
เจริ ญ เติ บ โตทางล าต้ นได้ ดี ที่ อุ ณ หภู มิ 28-32 องศา
เซลเซียส และออกดอกเมื่อได้ รับอุณหภูมิในเวลากลางคืน
12-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางวันไม่เกิ น 27 องศา
เซลเซี ยส นาน 2-5 สัปดาห์ โดยความเข้ มแสง 160, 60
และ 8 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที มีผลให้ จะเริ่ ม
แทงช่ อดอกเมื่ อ 28, 34 และ 42 วัน ตามล าดับ (Arditti,
1992; Wang, 1995) แวนดาใบกลม (terete Vanda) และ
แวนดาก้ างปลา (semi-terete Vanda) ออกดอกได้ ดีเมื่ อ
ปลูกในสภาพแสงแดดจัดตลอดวัน หากได้ รับแสงแดด
น้ อยเกินไปส่งผลให้ ออกดอกน้ อยครัง้ ดอกเล็ก สีซีด และ
จานวนดอกต่อช่อน้ อย (Grove, 1995) หวายตะมอยหรื อ
แส้ พระอินทร์ (Dendrobium crumenatum) มีการพัฒนา
ของดอกจนเกื อ บสมบู ร ณ์ แล้ วจะหยุ ด การพั ฒ นา
จนกระทั่ งได้ รั บ น า้ ฝนดอกจึ งพั ฒ นาต่ อ ถึ งดอกบาน
หลังจากได้ รับน า้ ฝนแล้ ว 9 วัน ทาให้ กล้ วยไม้ ชนิ ดนี ใ้ น
แหล่งนัน้ ๆ บานพร้ อมกันเป็ นจานวนมาก ซึ่งมีประโยชน์
ในการดึ งดู ด แมลงให้ มาช่ วยผสมเกสร (Arditti, 1992)
เป็ นต้ น
การเปลี่ยนแปลงจากการเจริ ญเติบโตของยอด
เป็ นดอกที่ สังเกตเห็ น ได้ ทางเนื อ้ เยื่ อ วิ ท ยา ได้ แก่ การ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการเรี ยงตัวของเนื อ้ เยื่ อเจริ ญส่วน
ปลายยอดและการพัฒนาของใบเปลี่ยนเป็ นการสร้ างวง
ชันต่
้ าง ๆ ของดอกที่ต่อมากลายเป็ นกลีบเลี ้ยง กลีบดอก
วงเกสรเพศผู้ และวงเกสรเพศเมี ย (Thomas, 1993)
สาหรับแวนดาซึ่งเป็ นประเภทดอกช่อนัน้ ตายอดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็ นตาดอกมี รูปแบบการพัฒนาคล้ ายการ
เจริ ญ เติ บโตของกิ่ งก้ าน โดยเกิ ดการยื ดตัวของเนื อ้ เยื่ อ
เจริ ญส่วนปลายยอดเป็ นแกนช่อดอกและสร้ างดอกอ่อนที่
ซอกใบ (Arditti, 1992; Thomas, 1993)
งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การออกดอกของแวนดาในรอบปี โดยศึกษาช่วงเวลาการ
พัฒนาของตาดอกระยะต่าง ๆ หาช่วงเวลาการเกิดการชัก
นาให้ สร้ างตาดอกและการพัฒนาของช่อดอกอ่อน รวมถึง
อธิบายความสัมพันธ์ ของปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง

โดยศึกษาในแวนดามนุวดี (Vanda Manuvadee) ซึ่งผล
การศึ ก ษาจะเป็ นข้ อมู ล พื น้ ฐานและเป็ นแนวทางใน
การศึกษาการควบคุมการออกดอกของแวนดาต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
นาต้ นกล้ วยไม้ พนั ธุ์แวนดามนุวดีซึ่งเป็ นลูกผสม
ของ Vanda Pornpimol X Vanda coerulea (The Royal
Horticultural Society, 2011) อายุ 3-4 ปี และเคยออก
ดอกแล้ ว 1-2 ปี ซึ่งยังสามารถออกดอกได้ ดี มาปลูกใน
สภาพโรงเรื อนพรางแสง 50% ด้ านข้ างเปิ ดออกโดยรอบ
และสภาพพื ้นเป็ นดิน ตาแหน่งที่ตงละติ
ั ้ จดู 18° 42ʹ 51.5ʹʹ
N และลองติ จู ด 98° 55ʹ13.1ʹʹ E ในบริ เวณศูนย์ บริ การ
การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ผลบ้ านไร่ อนั เนื่องมาจาก
พระราชดาริ อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีการให้ นา้
วันละ 2 ครัง้ ในตอนเช้ าและเย็น ยกเว้ นช่วงมีฝนรดน ้าวัน
ละ 1 ครั ง้ และให้ ปุ๋ ย N-P2O5-K2O อัตราส่วน 21-21-21
ทางใบสัปดาห์ ละครัง้ เริ่ มศึกษาในเดือนมิถุนายน 2555
ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 บันทึกระยะเวลาที่พบช่อดอก
อ่อนที่ ซอกใบและวัดการเจริ ญ เติ บโตของช่ อดอกทุก 2
สัปดาห์จนถึงดอกสุดท้ ายบาน โดยวัดความยาวจากโคน
ช่อที่ติดกับลาต้ นถึงปลายช่อดอก จานวน 20 ต้ น พร้ อม
กับบันทึกความยาววัน อุณหภูมิ และความชื ้นสัมพัทธ์ ใน
รอบปี ด้วยตัวลงบันทึกข้ อมูล (ชื่อการค้ า HOBO external
data logger รุ่ น U12) ติ ดตัง้ บริ เวณที่ ปลูกพืชทดลองสูง
จากพื ้น 170 เซนติเมตร ระดับต้ นพืช และเก็บตัวอย่างตา
ข้ างหรื อช่อดอกอ่อนที่อยู่เหนือช่อดอกสุดท้ ายที่บานแล้ ว
ครั ง้ ละ 3 ต้ น ต้ นละ 3 ต าแหน่ง (ตัวอย่ างตาดอกแต่ละ
ครัง้ ไม่ใช่ต้นเดียวกัน) ตังแต่
้ เริ่ มทาการศึกษาในต้ นเดือน
มิถุนายนและระยะที่เริ่ มมีการพัฒนาของตาดอกในรอบ
ต่อ ๆ ไปจนถึงช่อดอกยาว 2 เซนติ เมตร น าตาข้ างที่ ตัด
ออกมาแช่ ในสารละลายรั ก ษาสภาพเซลล์ 50% FAA
(formalin-acetic acid- alcohol) นาน 2 สัปดาห์ จากนัน้
น าไปผ่ า นล าดั บ ขั น้ ตอนเพื่ อ ดึ ง น า้ ออกจากเซลล์
(dehydration) โดยแช่ตามลาดับความเข้ มข้ น 50, 70, 85,
95 และ 100% ของสารละลาย TBA (tert-butyl alcohol
procedure) ขั น้ ตอนละ 24 ชั่ ว โมง และแทนที่ ด้ วย
พาราฟิ นเหลว : TBA สั ด ส่ ว น 1 : 1 (Johansen, 1940)
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จากนันน
้ าตัวอย่างตาแช่ในพาราฟิ น ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศา
เซลเซียส ก่อนย้ ายมาแช่ในพาราฟิ นบริ สุทธิ์ (ชื่ อการค้ า
paraplast) จึ งน าชิ น้ ส่วนตัวอย่างไปฝั งในแท่งพาราฟิ น
(paraffin embedding) และตั ด ด้ วยเครื่ องไมโครโตม
(rotary microtome) ตามแนวยาว (longitudinal section)
ที่ความหนา 20 ไมโครเมตร เป็ นแผ่นต่อเนื่อง จากนันน
้ า
เนื อ้ เยื่ อวางบนกระจกสไลด์ ยึดด้ วยสารละลายไข่ขาว
ก่ อนน าไปผ่านขัน้ ตอนละลายพาราฟิ นและย้ อมด้ วยสี
ฮี ม าทอกซิ ลิ น (hematoxylin) แล้ วจึ ง ศึ ก ษาลั ก ษณะ
เนื อ้ เยื่ อผ่ านกล้ องจุ ลทรรศน์ แบบใช้ แสง Olympus รุ่ น
CX31 พร้ อมอุปกรณ์บนั ทึกภาพ รุ่น DP21

ผลการศึกษา
การพัฒนาของตาดอก
เมื่อเริ่ มศึกษาการออกดอกของแวนดามนุวดีใน
สัปดาห์แรกของเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2555 พบว่าตาข้ างที่
อยูเ่ หนือช่อดอกเก่ามีลกั ษณะนูนเล็กน้ อยอยู่ในระยะพักตัว
.

(ภาพที่ 1) เมื่ อตัดเนือ้ เยื่อของตาตามแนวยาว พบว่าตา
ดังกล่าวยังไม่พฒ
ั นาเป็ นตาดอก สังเกตจากเนื ้อเยื่อเจริ ญ
ส่ ว นปลายยอด (apical meristem) ของตาข้ างที่ มี
ลักษณะเป็ นโดมครึ่ งวงกลม อยู่ในระดับเดียวกับกาบหุ้ม
ตา (bud scales) และกาบหุ้มตาซ้ อนชิดกัน (ภาพที่ 2)
เมื่อระยะ 2 สัปดาห์ต่อมา ตาข้ างบริ เวณข้ อที่
1-3 เริ่ มนูนขึ ้นและพบกาบหุ้มตาเป็ นสีขาว (ภาพที่ 3-A)
เมื่อตัดเนื ้อเยื่อตาตามแนวยาว พบว่าตาจากข้ อที่ 1 และ
2 เนื ้อเยื่อปลายยอด (shoot apex) ยืดขึ ้น และกาบหุ้ม
ตาชัน้ ในยกตัวสูงขึ ้นเล็กน้ อย (ภาพที่ 4-A) มีการสร้ าง
leaf primordia (ภาพที่ 4-B) ซึ่งเป็ นลักษณะที่เริ่ มมีก าร
พัฒนาเป็ นช่อดอก สาหรับตาจากข้ อที่ 3 ซึง่ อยูต่ าแหน่ง
ข้ อบนมีลกั ษณะภายนอกค่อนข้ างเรี ยบกว่าตาที่อยู่ต่า
กว่า (ข้ อที่ 1 และ 2) shoot apex ยืดขึ ้นเล็กน้ อยแต่ยัง
ไม่มี leaf primordia (ภาพที่ 5-A) ดังนัน้ ช่ วงเวลานี จ้ ึ ง
น่า จะเป็ น ช่ ว งที่ เริ่ ม มี ก ารเปลี่ย นแปลงจากตาใบเป็ น
ตาดอก

Figure 1. Three axillary buds above last inflorescence position look inactive in early June (Inf:
inflorescence)

Figure 2. Longitudinal section of axillary bud of Vanda Manuvadee at the beginning observation in early
June showed prior to the flower bud with shoot apex located on base line of bud scales
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Figure 3. The developmental phases of Vanda Manuvadee inflorescence; A) buds in early
development, B) developing flower buds (FB) inside the enclosed leaves, C) very young
inflorescence emerged at leaf axil, D) rapid elongation of peduncle with enclosed florets, E)
young florets were seperated with rachis elongation, and colour appearing latter, and F) the
first flower open phase

Figure 4. The initial flower bud with developing at apical dome (A), and cells arrangement in apical
shoot meristem and leaf primordia formation (B)
ระยะปลายเดือนมิถนุ ายน (สัปดาห์ที่ 4) ตาดอก
ทังสามตามี
้
ขนาดใหญ่ขึ ้น ความสูงเฉลี่ย 0.3 เซนติเมตร มี
สี เขี ย ว ปลายด้ านบนของตาเรี ย ว (ภาพที่ 3-B) shoot
apex ยืดตัวและบิดตัวในแนวตังขึ
้ ้น (ภาพที่ 5-C)
ระยะกลางเดื อนกรกฎาคม (สัปดาห์ ที่ 6) ตา
ดอกมี ขนาดใหญ่ ความยาวเฉลี่ย 0.6 เซนติ เมตร และ
แทรกตัวออกจากกาบใบที่ห่อลาต้ น ระยะนี ้ shoot apex
มีการพัฒนายืดยาวขึน้ และสร้ าง leaf primordia เพิ่มอีก
1 คู่ (LP (2)) และพบกลุม่ เซลล์จุดกาเนิดดอกอ่อน (flower
primordia) พัฒ นาขึน้ ที่ ซอก leaf primordia ที่ สร้ างใหม่
ชันแรก
้ (LP(1)) (ภาพที่ 5-D และ E)
ระยะปลายเดื อนกรกฎาคม (สัปดาห์ ที่ 8) ตา
ดอกพั ฒ นาเป็ นช่ อ ดอกอ่ อ น (young inflorescence)
ปลายเรี
มี ปลายเรี
ยวยและเห็
ว และเห็
นข้ อนปล้
ข้ ออปล้
งชัดอเจน
งชัดความยาวเฉลี
เจน ความยาวเฉลี
ย่
่ย
.

1.0 เซนติเมตร (ภาพที่ 3-C) shoot apex มีการพัฒนายืด
ยาวขึ น้ มาก สร้ าง leaf primordia เพิ่ ม ขึ น้ อี ก 2 คู่ (LP)
และสร้ างดอกอ่อนเพิ่มขึ ้น (ภาพที่ 5-F) โดยดอกอ่อนสร้ าง
ขึ น้ ก่ อ นที่ leaf primordia ชั น้ แรกพั ฒ นาเป็ นดอกที่
สมบูรณ์ ซึ่งสามารถเห็ นดอกอ่อนชัดเจนขึน้ ในต าแหน่ง
ล่ า งของช่ อ ส่ ว น leaf primordia ชั น้ ในสร้ างดอกขึ น้
ภายหลัง โดยอยู่ ส่ ว นบนของช่ อ ซึ่ ง ดอกยั ง พั ฒ นาไม่
สมบูรณ์
หลังจากช่อดอกอ่อนยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
ส่วนปล้ องของก้ านช่อยืดยาวขึน้ มากทาให้ ช่อดอกอ่อน
แสดงการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยดอกอ่อนอยู่รวมที่
ปลายช่ อ ถู ก ห่ อ หุ้ มด้ วยกาบหุ้ มดอกที่ เจริ ญ จาก leaf
primordia (ภาพที่ 3-D และ 5-G) จากนั น้ ใช้ เวลา 2
สัปดาห์ เนื ้อเยื่อระหว่างข้ อของแกนช่อดอกมีการยืดตัวทา
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ให้ ความยาวเพิ่มขึ ้น ดอกตูมแยกห่างกันและเจริ ญเติบโต
พ้ นจากกาบหุ้มดอก (ภาพที่ 3-E และ 5-H) แล้ วจึงเริ่ มเห็น
สี ข องกลี บ ดอกและสี ป รากฏชั ด เจนยิ่ ง ขึ น้ เมื่ อ ดอก
เจริ ญเติบโตมากขึ ้น หลังจากนัน้ 1 สัปดาห์ ดอกเริ่ มบาน
โดยบานจากดอกตาแหน่งล่างก่อน (ภาพที่ 3-F และ 5-I)
และทยอยบานวันละ 1-2 ดอกจนถึงดอกตาแหน่งปลายสุด
ซึง่ ใช้ เวลาการบานทังหมดเฉลี
้
ย่ 2.8 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม
ระยะเวลาดังกล่าวขึ ้นกับจานวนดอกย่อยที่มีจานวนดอก
.

ย่ อ ยเฉลี่ ย 14 ดอกต่ อ ช่ อ ซึ่ ง ใช้ เวลาตั ง้ แต่ เริ่ ม มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็ นตาดอกถึงดอกเริ่ มบานเฉลี่ย 12 สัปดาห์
หรื อตังแต่
้ เริ่ มเห็นช่อดอกอ่อนแทงออกมาถึงดอกแรกบาน
ใช้ เวลาเฉลี่ย 6.1 สัปดาห์ ช่อดอกมีอายุเฉลี่ย 4.3 สัปดาห์
ดอกย่ อยมี อายุเฉลี่ ย 2.8 สัป ดาห์ ช่ อดอกมี ความยาว
เฉลี่ ย 46.24 เซนติ เมตร และมี เส้ นผ่ า นศู นย์ กลางดอก
เฉลี่ย 10.54 เซนติเมตร การเจริ ญเติบโตของช่อดอกแสดง
ด้ วยกราฟความยาวของช่อดอก (ภาพที่ 5)

Figure 5. The flower bud differential and developmental phases of Vanda Manuvadee with growth curve
(A-F) longitudinal sections of flower buds after its initiation until emerging through leaf base;
A) prior to elongation of shoot apex, B) inflorescence axis was starting to elongate and
beginning of the leaf primordia formation, C) axis was bending up with the floral primordia
formation, D) inflorescence was elongating further and flower primordia appeared in young
leaf axils, E) a flower primordium, F) further axis elongation and florets development, G)
florets were closely in floral bracts, H) young inflorescence elongate with each floret , I) flower
bloomed, and J) the new flower bud had emerged during the flower opening. (LP: leaf
primordia, FP: flower primordia, YFR: young floret, BT: bracteole, FB: flower bud)
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ระหว่างการพัฒนาของตาดอกหรื อช่อดอกอ่อน
มักพบการฝ่ อของตาดอกหรื อช่อดอกอ่อนที่มีขนาดไม่เกิน
3 เซนติ เมตร โดยมี ตาดอกเจริ ญ เติ บโตจนถึ งระยะดอก
บานได้ 1-2 ช่อ หากช่อดอกพัฒนาจนดอกย่อยแยกจาก
กันแล้ วมักไม่ มี ตาดอกใหม่ เกิ ดขึน้ มาอี ก จนกระทั่งถึ ง
ระยะที่ดอกกาลังบานจึงพบว่ามีตาดอกรุ่ นใหม่พฒ
ั นาขึ ้น
แล้ วแต่ยงั ไม่เจริ ญแทรกกาบใบออกมา (ภาพที่ 5-J) ซึง่ ตา
ดอกมีการพัฒนาเป็ นช่อดอกต่อไปตามรูปแบบการพัฒนา
ที่กล่าวข้ างต้ น
การออกดอกและปั จจัยสภาพแวดล้ อม
แวนดามนุ ว ดี ส ามารถมี ด อกได้ 3 ครั ง้ ต่ อ ปี
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนมีนาคม (ภาพที่ 6-A)
.

ในสภาพแวดล้ อมที่มีความยาววัน 9-12 ชั่วโมง อุณหภูมิ
18-33 องศาเซลเซี ย ส และความชื น้ สั ม พั ท ธ์ ในเวลา
ก ล างวั น 60-78% ก ล า งคื น 80-96% ส า ห รั บ ช่ ว ง
กลางเดื อนมี นาคมถึ งเมษายน ที่ มี ความยาววัน 12-13
ชั่ วโมง อุ ณ หภู มิ 27-34 องศาเซลเซี ย ส และความชื น้
สัมพัทธ์ ในเวลากลางวัน 55-65% พบตาดอกหรื อช่อดอก
อ่อนเปลี่ยนเป็ นสีน า้ ตาลและฝ่ อ และไม่ มี ช่ อดอกใหม่
เจริ ญออกมาในช่วงนี ้ (ภาพที่ 6) เมื่อพิจารณาจากเนื ้อเยื่อ
ต าข้ างพ บ ว่ า shoot apex ไม่ ยื ด ขึ ้น ค ล้ าย ยั งไม่
เปลี่ยนเป็ นตาดอก นอกจากนีย้ ังพบตาดอกและช่อดอก
อ่อนจานวนมากเปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาลและไม่เจริ ญเติบโต
หลังจากผ่านเดือนมกราคม (ภาพที่ 7)

Figure 6. The growth of Vanda Manuvadee inflorescences (A), photoperiods (B), night and daytemperatures (C), and relative humidity (D) measured in greenhouse during 2013-2014
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Figure 7. Flower blasting during January and February
ช่ อ ดอกแบบกระจะ เช่ น เอื อ้ งพร้ าว (วัช ราภรณ์ และ
พิมพ์ใจ, 2551) กล้ วยไม้ เอื ้องกลีบม้ วน เอื ้องหางกระรอก
เอื ้องฉัตรมรกต เอื ้องมรกต และสิกนุ คล (อภิชยั , 2553)
การเจริ ญ เติ บ โตในระยะแรกหลังจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็ นตาดอก เป็ นช่ วงที่ มี กิจกรรมการสร้ าง
ดอกอ่อนและส่วนประกอบต่าง ๆ ของดอก ระยะนี ้ความ
ยาวช่ อ ดอกอ่ อ นเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งช้ า ๆ โดยเฉลี่ ย 0.3
เซนติเมตร ต่อสัปดาห์ จนกระทัง่ เมื่อเป็ นช่อดอกอ่อนยาว
ประมาณ 1.8 เซนติ เมตรแล้ ว ความยาวจึ งเพิ่ ม เร็ วขึ น้
(ภาพที่ 5) เป็ นไปตามที่ Thomas (1993) ระบุไว้ ว่าระยะที่
มี ก ารสร้ างส่ ว นประกอบของดอก มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้ างของใบในการเจริ ญของยอดเป็ นการสร้ างวงชัน้
ของดอกโดยไม่มีการเจริ ญด้ านความยาวระหว่างข้ อ ซึ่ง
เกี่ ยวข้ องกับการน าอาหารที่ สร้ างขึน้ และที่ สะสมไปใช้
ระหว่างการสร้ างดอกและส่วนประกอบที่ ต้องใช้ อาหาร
ดังกล่าว เมื่อสร้ างดอกอ่อนและส่วนประกอบของดอกครบ
แล้ ว (ภาพที่ 5-F) อาหารและพลังงานจึงถูกนาไปใช้ ในการ
เจริ ญเติบโตทางความยาวของก้ านช่อดอกและแกนของ
ช่ อด อก (Arditti, 1992; Hew and Yong, 2004) ท าให้
ระยะต่อมาความยาวของช่อดอกอ่อนเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
(เฉลี่ย 8.7 เซนติเมตรต่อสัปดาห์ ) ขณะที่ดอกอ่อนมีการ
เจริ ญ เติ บโตเพิ่ มขนาดขึ น้ และยื ดพ้ นจากกาบหุ้มดอก
กลายเป็ นดอกที่สมบูรณ์ และมีการยืดของแกนดอกมีผล
ให้ ดอกย่อยแยกห่างกันดังภาพที่ 5-G และ H

การพัฒนาของตาดอก
แวนดามนุ ว ดี มี ดอกเป็ นช่ อแบบกระจะ
(raceme) โดยเรี ยงเวียนบนแกนช่อ ดอกมีลกั ษณะกลม
แบ น สี ม่ วงค ราม และมี ลายเส้ นตั ด กั น เป็ นช่ อง
(tessellation) ต้ นแวนดามนุ ว ดี ที่ อ ายุ 2 ปี ขึ น้ ไปจึ ง
สามารถออกดอกได้ โดยมีช่อดอกอ่อนเจริ ญขึ ้นที่ซอกใบ
ประมาณเดือนกรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม ช่วงเวลา
ที่ ด อกบานอยู่ ใ นช่ ว งประมาณ เดื อนกั น ยายนถึ ง
กลางเดือนมีนาคม เมื่อพบช่อดอกเจริ ญออกจากซอกใบ
แสดงว่าตาดอกนัน้ เกิดการพัฒนาขึน้ ก่อนแล้ วประมาณ
4-6 สัปดาห์ ดังนัน้ ช่ อดอกที่ เจริ ญ ขึน้ ที่ ซอกใบในเดื อน
กรกฎาคม (ภาพที่ 6-A) น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นตา
ดอกตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน ซึ่งตาในสัปดาห์ที่สามสามารถ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็ นตาดอกได้ จากลักษณะ
ของ shoot apex ที่ นู น สู ง ขึ น้ เจริ ญ เป็ นแกนช่ อ ดอก
(rachis) (ภาพที่ 4-A และ 5-A) ขณะที่ มี ก ารเจริ ญ ของ
shoot apex มี การสร้ าง leaf primordia (ภาพที่ 4-B และ
5-B) แ ล ะ ส ร้ า ง flower primordia ที่ มี ก า รพั ฒ น า
เปลี่ ย นแปลงของดอกบนแกนช่ อดอก (ภาพที่ 5-F-H)
ขณะที่เนื ้อเยื่อส่วนฐานระหว่างกาบหุ้มตาที่มีอยู่เดิม (ชัน้
ที่ 1-7) จะเจริ ญเป็ นก้ านช่อดอก (peduncle) (ภาพที่ 4-A)
รูปแบบการพัฒนานี ้คล้ ายกับการเจริ ญเติบโตของยอดที่มี
ใบอ่ อ นที่ ข้ อและสร้ างตาข้ าง (axillary buds) ที่ ซอกใบ
(Arditti, 1992; Glover, 2014; Thomas, 1993) ซึ่งพบการ
พัฒนาของช่อดอกในลักษณะเช่นนี ้ในกล้ วยไม้ ชนิดอื่นที่มี
.
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แต่สภาพอุณหภูมิต่าหรื อสูงเกิ นไปมีผลให้ ตาดอกชะงัก
การเจริ ญเติบโต
การพั ฒ นาช่ อ ดอกในช่ วงเดื อนกั น ยายนถึ ง
ธันวาคมใช้ ระยะเวลาตัง้ แต่สร้ างตาดอกจนกระทั่งดอก
ย่ อ ยดอกแรกบานนานกว่ า การพั ฒ นาในช่ ว งเดื อ น
มิ ถุนายนถึ งกันยายนประมาณ 2-3 สัปดาห์ และมี อายุ
ด อ ก น า น ขึ ้น (ภ า พ ที่ 6-A) น่ า จ ะ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
สภาพแวดล้ อมในเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ งธั น วาคมที่ มี
อุ ณ หภู มิ ต อนกลางคื น ลดลงอยู่ ระหว่ าง 18-25 องศา
เซลเซียสและมีความชืน้ สัมพัทธ์ สงู 60-89% (ภาพที่ 6-A,
C และ D) มีผลให้ ปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้ องกับการ
ท างาน ขอ งเอ นไซม์ peroxidase และ catalase ใน
กระบวนการหายใจ การสังเคราะห์ mRNA และโปรตี น
ด าเนิ นไปอย่ างช้ า ๆ (Arditti, 1992; Glover, 2014; Hew
and Yong, 2004) ซึ่งส่งผลให้ การพัฒนาของตาดอกและ
ช่ อ ดอกอ่ อ นเกิ ดขึ น้ อย่ า งช้ า ๆ และใช้ ระยะเวลา
เจริ ญเติบโตนานขึ ้น ผลดังกล่าวสอดคล้ องกับกนกวรรณ
และคณะ (2561) รายงานว่าแวนดาลูกผสมทังกรรมวิ
้
ธีที่
ได้ รับปุ๋ ยและไม่ได้ รับปุ๋ ยมีระยะเวลาออกดอกจนถึงดอก
แรกบานช่วงที่ 2 ในเดื อนธันวาคมถึ งมกราคมนานกว่า
ระยะเวลาที่ ใช้ ในช่ วงที่ 1 ในเดื อนสิงหาคมถึงกันยายน
Yen et al. (2008) สรุ ปว่าอุณหภูมิและเวลาที่ได้ รับความ
เย็นมี ผลร่ วมกันต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการพัฒนาช่อดอก
Dendrobium Nobile จนถึงดอกบาน และการพัฒนาช่ อ
ดอกของ Oncidium Goldiana ใช้ เวลาในการพัฒ นาช่ อ
ดอกเฉลี่ ย 56-70 วัน โดยอัต ราการเจริ ญ เติ บ โตขึ น้ กั บ
สภาพการปลูกเลี ้ยงและสภาพแวดล้ อม (Hew and Yong,
2004)
ในสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสมเช่นในช่วงเดือน
มกราคมตาดอกและช่ อ ดอกอ่ อ นจ านวนมากไม่
เจริ ญ เติ บ โตและเปลี่ ย นเป็ นสี น า้ ตาล ช่ ว งดั ง กล่ า ว
อุณหภูมิกลางคืนลดต่าถึง 16 องศาเซลเซียส ประกอบกับ
ความชื น้ สั ม พั ท ธ์ ตอนกลางวั น ต่ ากว่ า 60% จึ ง มี
ผลกระทบต่ อการพัฒ นาของตาดอกและช่ อดอกอ่ อ น
ตังแต่
้ ระยะที่เพิ่งเจริ ญออกจากกาบใบจนถึงระยะที่สร้ าง
ส่วนประกอบของดอกย่อยแล้ วและก้ านช่อดอกยืดขึน้ มี
ความยาวกว่า 10 เซนติ เมตร (ภาพที่ 7 ตาแหน่งที่ 1-3)
เมื่ อพ้ นสภาพดังกล่าวแล้ วมี ตาดอกใหม่ พัฒ นาขึน้ อี ก

การออกดอกและปั จจัยสภาพแวดล้ อม
ความยาววันเป็ นปั จจัยสาคัญในการกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาของตาดอกในพืชหลายชนิด (Arditti, 1992;
Glover, 2014; Hew and Yong, 2004) Grove (1995)
รายงานว่ากล้ วยไม้ สกุลแวนดาต้ องการความยาววันอย่าง
น้ อย 11 ชัว่ โมงต่อวันในการออกดอกและการเจริ ญเติบโต
ทางลาต้ นที่ดี เช่น Vanda Miss Joaquim สาหรับแวนดา
มนุวดีสามารถปลูกและออกดอกได้ ในสภาพความยาววัน
9-12 ชั่วโมงต่ อวันในช่ วงเดื อนมิ ถุนายนถึ งกุ มภาพันธ์
ส่วนเดือนมีนาคมและเมษายนแม้ ว่ามีความยาววันยาว
กว่า 11-12 ชัว่ โมงต่อวัน แต่ไม่มีการออกดอก (ภาพที่ 6-A
และ B) แสดงว่านอกจากความยาววันเป็ นปั จจัยชักนาให้
เกิ ด ตาดอก (flower induction) แล้ ว ยังมี ปั จจั ย อื่ น ที่ มี
อิทธิ พลส่งเสริ มการพัฒนาของตาดอกและการยืดตัวของ
ช่ อ ดอก (flower development and elongation) ท านอง
เดียวกับ Arabidopsis ที่มีสภาพวันยาวเป็ นปั จจัยสาคัญ
ชักนาให้ เกิดตาดอกและต้ องการสภาพอุณหภูมิต่านาน 13 เดือนเพื่อส่งเสริ มการตอบสนองสภาพความยาววันใน
การออกดอก หรื อสตรอว์เบอร์ รีที่ออกดอกในสภาพวันสัน้
และต้ องการอุณหภูมิ 10-18 องศาเซลเซียสร่ วมด้ วย โดย
มีกระบวนการทางสรี รวิทยาหลายอย่างที่ร่วมกันควบคุม
การออกดอก (Glover, 2014)
Grove (1995) กล่ าวว่ ากล้ วยไม้ สกุ ลแวนดา
ประเภทใบแบนสามารถเจริ ญเติบโตดีและออกดอกได้ ใน
สภาพอุ ณ หภู มิ ก ลางวั น 27-35 องศาเซลเซี ย ส และ
อุณหภูมิ กลางคืน 16-21 องศาเซลเซียส ความแตกต่าง
ระหว่างอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนไม่ควรเกิน 8 องศา
เซลเซียส และมีความชืน้ สัมพัทธ์ สงู 60-80% นอกจากนี ้
Sirisawad et al. (2015) รายงานว่าแวนดามนุวดี ที่ ปลูก
ในโรงเรื อ นควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ที่ 25-30 องศาเซลเซี ย ส
สามารถมี ช่ อดอกอ่อนในเดื อนมี นาคมซึ่งพัฒ นาได้ จน
ดอกบานและช่อดอกบานนานขึ ้น สาหรับการศึกษานี ้เป็ น
การปลูกในสภาพโรงเรื อนธรรมชาติ ในเดือนมิถุนายนถึง
พฤศจิกายนมี อุณหภูมิตอนกลางคืนค่อนข้ างสม่าเสมอ
ประมาณ 23-26 องศาเซลเซี ยส อุณ หภูมิ ตอนกลางวัน
27-33 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 6-C) และความชืน้ สัมพัทธ์
60-90% (ภาพที่ 6-D) ส่ งผลให้ แวนดามนุ ว ดี สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตและตาดอกและช่ อ ดอกอ่ อ นพั ฒ นาได้ ดี
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(ภาพที่ 7 ตาแหน่งที่ 4 และ 5) ซึ่งพบการฝ่ อของตาดอก
เกิ ดได้ มากใน Dendrobium เมื่ อได้ รั บ อุ ณ หภู มิ ต่ า
เช่นเดียวกัน (Yen et al., 2008)
ส าหรั บ ช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึ ง เมษายน ซึ่ ง มี
อุณ หภู มิ สูงขึ น้ อย่ างต่ อเนื่ อง อุณ หภู มิ เฉลี่ ยสูงสุด 34
องศาเซลเซียส และตอนกลางวันมีความชื ้นสัมพัทธ์ ต่ามี
ผลให้ ตาดอกและช่อดอกอ่อนฝ่ อ สภาพอุณหภูมิที่ยงั คง
สูงอยู่นี ท้ าให้ ไม่มี การพัฒ นาของตาดอกเป็ นเวลานาน
ประมาณ 2 เดือน เมื่อพิจารณาจากเนื ้อเยื่อตาพบว่าส่วน
ที่เป็ นเนื ้อเยื่อเจริ ญส่วน shoot apex มีความโค้ งนูนน้ อย
และอยู่ในระดับเดี ยวกับกาบหุ้มตา ที่ กลุ่มเซลล์ tunica
และ corpus ไม่ มี การแบ่ งเซลล์ และสร้ าง primordia ซึ่ ง
แตกต่างจากตาดอกที่มีการพัฒนา ตาที่พบนี ้จึงน่าจะเป็ น
ตาที่พกั ตัว อย่างไรก็ตามช่วงที่เว้ นจากการออกดอกนี ้พืช
มีการเจริ ญเติบโตทางลาต้ นและใบ เพื่อผลิตตาข้ างและ
สร้ างอาหารสะสมสาหรับการออกดอกต่อไป เมื่ออุณหภูมิ
ลดลงและความชื ้นสูงขึ ้นในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน
จึงน่าจะมีผลกระตุ้นให้ ตาข้ างเริ่ มมีการพัฒนาเป็ นตาดอก
อีกครัง้
อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมมีผลทางชีวเคมีในต้ นพืช
อาจเกี่ยวข้ องกับการหายใจและการผลิตเอทิลนี ขณะที่ช่อ
ดอกอ่ อ นมี อั ต ราการหายใจสู งมาก เมื่ อ อาหารและ
พลังงานไม่เพี ยงพอจึ งเกิ ดการฝ่ อ มี การศึกษาในภาวะ
เครี ย ดจากอุ ณ หภู มิ ข อง Phalaenopsis และ Aranda
พบว่ าการแลกเปลี่ ยนคาร์ บ อนไดออกไซด์ เข้ าสู่ใบพื ช
ลดลงและสู ญ เสี ย การถ่ า ยทอดอิ เลคตรอน ท าให้ ลด
ประสิทธิภาพการสังเคราะห์อาหารของพืชซึ่งส่งผลกระทบ
ถึงกระบวนการออกดอก (Hew and Yong, 2004) Arditti
(1992) ศึกษาอัตราการหายใจของตาดอกกล้ วยไม้ สกุล
Vanda, Aranda, Oncidium, Arachnis, Cattleya แ ล ะ
Phalaenopsis ลูกผสมหลายพันธุ์ รายงานว่าตาดอกที่ยงั
เจริ ญไม่พ้นกาบหุ้มตามีอตั ราการหายใจต่าแต่เนื ้อเยื่อตา
ดอกที่ เริ่ มเจริ ญ ออกจากกาบหุ้มตามี อัตราการหายใจ
เพิ่มขึน้ สูงมากจึงน่าจะต้ องการอาหารและพลังงานมาก
นอกจากนี ้ Hew and Yong (2004) อธิบายจากการศึกษา
ใน Dendrobium Jacqurelyn Thomas และ Oncidium
Goldiana ว่าการฝ่ อของตาดอกอาจจะเป็ นลักษณะทาง
พันธุกรรมและสรี รวิทยาของพืชซึ่งพบมากในกล้ วยไม้ บาง

สายพันธุ์ หรื อเกิดจากการได้ รับอาหารไปเลี ้ยงตาดอกไม่
เพี ยงพอเป็ น สาเหตุหลักโดยสภาพแวดล้ อมเป็ นปั จจัย
เสริ มให้ ความสามารถในการแย่งอาหารลดลง ส าหรั บ
แวนดามนุวดี พบการฝ่ อของตาดอกหรื อช่ อดอกอ่อนที่
เกิ ด ขึ น้ มากในช่ อ ดอกที่ ย าวน้ อยกว่ า 3 เซนติ เมตร
เนื่ องจากมี ตาข้ างที่พ้ นระยะเยาว์ วัยและเปลี่ยนเป็ นตา
ดอกได้ ในเวลาไล่เลี่ยกันหลายตาในสภาพวัน ยาวและ
ได้ รับอุณหภูมิ และความชื น้ ที่ เหมาะสม (ภาพที่ 3-A, B,
และ C) แต่อาหารสะสมที่มีจากัดถูกลาเลียงไปยังช่อดอก
ที่ แข็ งแรงเพี ยง 1-2 ช่ อ เพื่ อสร้ างส่วนประกอบของดอก
และมี การเจริ ญเติ บโตเป็ นดอกที่ สมบูรณ์ ต่อไป ส่วนช่ อ
ดอกที่ได้ รับอาหารไม่เพี ยงพอจึงฝ่ อ กรณี ที่ช่อดอกอ่ อน
เสี ยไปขณะที่ มี อายุน้ อยมักมี ต าดอกในต าแหน่ งที่ อยู่
สูงขึ ้นไปพัฒนาขึ ้นทดแทน

สรุป
ตาข้ างของแวนดามนุวดี ที่ พ้ นระยะเยาว์ วัยมี
การเปลี่ยนแปลงเป็ นตาดอกได้ เกือบตลอดทังปี
้ เมื่อได้ รับ
ปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมด้ วยความยาววัน 9-12
ชั่ วโมง อุ ณ หภู มิ 18-33 องศาเซลเซี ย ส และความชื น้
สัมพัทธ์ 60-96% โดยออกดอก ได้ 3 ครัง้ ต่อปี และมีช่วง
เว้ นการออกดอกประมาณ ปลายเดื อ นมี น าคมถึ ง
พฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงเป็ นตาดอกเกิ ดขึน้ ก่อนตา
ดอกเจริ ญออกจากกาบใบนาน 4-6 สัปดาห์ เนื ้อเยื่อเจริ ญ
ส่วนปลายยอดมีการพัฒนายืดขึ ้นเป็ นแกนช่อดอก พร้ อม
กับสร้ าง leaf primordia และ flower primordia โดยมีการ
เจริ ญเติบโตด้ านความยาวน้ อยมาก หลังจากช่อดอกยืด
ตัวขึ ้นแทรกกาบใบออกมาโดยดอกย่อยอยู่รวมกันในกาบ
หุ้มดอกที่ปลายช่อแล้ ว ช่อดอกอ่อนมี ความยาวเพิ่ มขึน้
อย่างรวดเร็ วโดยแกนช่อดอกยืดยาวขึ ้นทาให้ ดอกย่อยห่าง
จากกันและพ้ นออกจากกาบหุ้ มดอก ใช้ เวลาพัฒนาช่ อ
ดอกจนถึงดอกแรกบาน 12 สัปดาห์ อายุการบานของดอก
ประมาณ 3 สัปดาห์ โดยมีการพัฒนาตาดอกรุ่ นต่อไปใน
ระยะดอกบาน
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