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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

ที่ในปี พ.ศ.2558 ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนอง 

พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

อันมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม 

พืชให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย 

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เริ่มด�าเนินงาน

โครงการศึกษาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นที่ขึ้นอยู่ใน 

บริเวณป่าปกปักของมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาสามพร้าว  

เป็นไปตามค�าขวัญของการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

โครงการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 ประจ�าปี พ.ศ.2558 ที่ว่า 

“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ

ข้อมูล เข้าใจและเห็นความส�าคัญของพันธุกรรมพืชในท้องถิ่น 

ของตนเอง ให้ทุกคนร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ในอนาคต และให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่

สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ผลจากการศึกษาได้น�ามา 

เรียบเรียงเป็นหนังสือรวบรวมความหลากหลายของพืช 3 ชนิด  

ได้แก่ ความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง เห็ดรา  

และหนังสือต�ารับอาหารจากพืชกินได้ในพื้นที่ศูนย์การศึกษา

สามพร้าว
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ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การด�าเนินงานโครงการ อพ.สธ. ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเป็น 

จุดเริ่มต้นของการน�าองค์ความรู้ที่ได้ไป 

บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นภารกิจหลัก

ที่ส�าคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณความตั้งใจ ทุ่มเท และเสียสละ

ของผู้ด�าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย

ทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ 

ในชดุโครงการศกึษาความหลากหลายทาง 

ชีวภาพทุกเล่ม จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่

สนใจศึกษาค้นคว้าและน�าไปใช้ประโยชน์ได้

ต่อไป

           (ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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หนงัสอืความหลากหลายของกล้วยไม้ในศนูย์การศกึษา 

สามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัด 

อุดรธานี จัดท�าขึ้นเพื่อสนองพระราชด�าริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นผลการศึกษาความหลากหลายของ 

พชืวงศ์กล้วยไม้ทีส่�ารวจพบในมหาวทิยาลัยราชภฏั

อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ซึ่งพื้นที่ศึกษาตั้งอยู่

ในเขตป่าโคกขุมปูน ในอดีตสภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรม

แต่ในปัจจุบันป่าได้มีสภาพสมบูรณ์มากขึ้นมีการเจริญ

ของพืชพื้นล่างและ ในช่วงฤดูฝนป่าแห่งนี้อุดมไปด้วย

เห็ดกินได้ รวมทั้งพืชอาหาร เช่น ฝักหวานป่า และพืชวงศ์

ขิงข่า เช่น ดอกกระเจียว ผู้คนที่อาศัยในชุมชนใกล้เคียง 

ใช้เป็นแหล่งเก็บอาหารป่า  ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความ 

หลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได ้

ร่วมสนองพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่บางส่วน 

เป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากร จากการส�ารวจศึกษาเบื้องต้น 

พบความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ในพื้นที่ดังกล่าว  
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ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ซึ่งมีความหลากหลายโดยเฉพาะกล้วยไม้ดิน 

สกุลสังหิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกล้วยไมช้นิด

เด่น และนอกจากนี้ยังพบกล้วยไมอ้ิง

อาศัยสกุลหวาย ในปัจจุบันป่าไม้โดน

บุกรุกท�าลายจ�านวนป่าลดลงอย่างเป็นที่

น่าตกใจ ส่งผลต่อการลดลงของพืชพรรณ

บางชนดิรวมทัง้กล้วยไม้ในธรรมชาตลิด 

น้อยลงด้วย ข้อมูลการศึกษาความหลากหลาย 

ของกล้วยไม้ เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการอนรัุกษ์ต่อไป หนงัสอืเล่มนีอ้าจเป็น 

ส่วนหนึ่ง ที่ท�าให้ผู้อ่านผู้ศึกษาเกิดความ

รู้สึกรักและสนใจพืชวงศ์กล้วยไม้มากขึ้น

โดยเฉพาะกล้วยไม้ในท้องถิ่นซึ่งในแต่ละ

พื้นที่จะมีชนิดที่แตกต่างกันไป มีความ

สวยงามและมีอัตลักษณ์เฉพาะ อีกทั้ง

ในปัจจุบันพบว่ามกีล้วยไม้ป่าหลายชนดิ

มีจ�านวนลดน้อยลงเราควรต้องหันมา

หวงแหนและตระหนักถึงความสาคัญใน

การอนุรักษ์กล้วยไม้ในท้องถิ่น รวมทั้ง

การน�ามาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและ

ยั่งยืนอีกต่อไป

       

                     

 คณะผู้จัดท�า

กันยายน 2559
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พืชในวงศ์กล้วยไม้ 
(Family Orchidaceae) 

กล้วยไม้พืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการและการ 

ปรับตัวอย่างสูงในหลายรูปแบบ  ลกัษณะเด่นของวงศ์ เป็น 

ไม้ล้มลุกขึ้นบนดิน หรือเป็นพืชอิงอาศัย ดอกมีลักษณะ

แตกต่างจากพืชวงศ์อื่นคือ มีลักษณะกลีบปากที่เด่นชัด 

เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันเป็นเส้าเกสร เมื่อ 

ผลแก่จะแห้งแตก  ท�าให้สามารถกระจายพันธุ์ได้ในทุก

ภูมิภาคของโลก กล้วยไม้เป็นพืชที่มีลักษณะพิเศษ เช่น

การด�ารงชีวิตได้ในสภาวะต่างๆ สามารถปรับตัวได้กับ 

สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน เราอาจจะพบกล้วยไม้เจริญ 

เติบโตและขยายพันธุ์ได้ในถิ่นอาศัยที่แตกต่างกัน เช่น 

ตามคาคบไม้ ในป่าดิบชื้น ลานหิน แม้กระทั่งตามโขดหิน 

ในล�าธาร  ทั่วโลกมีประมาณ 800 สกุล 20,000 ชนิด  

จัดเป็นพืชวงศ์ใหญ่ มีจ�านวนชนิดมากที่สุดในโลก ประเทศ 

ไทยมีประมาณ 177 สกุล 1,158 ชนิด ซึ่งได้รับการ 

ระบุชื่อทางพฤกษศาสตร์โดย  Dr. Gunnar  Seidenfaden 

นักการทูตและนักพฤกษศาสตร์ชาวเดนมาร์กซึ่งท่านได ้

เข้ามาท�างานในประเทศไทย การส�ารวจกล้วยไม้ในประเทศ 

ไทยเริ่มมีการศึกษาและส�ารวจเป็นเวลายาวนาน โดยม ี

นักพฤกษศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วทุก 

ภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งมีการศึกษาในแถบประเทศ 

เพื่อนบ้านเช่น ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา 

เป็นต้น  
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ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์

ของกล้วยไม้ 

กล้วยไม้มลีกัษณะโครงสร้างทางสัณฐานวทิยา 

ที่ประกอบด้วย ราก ล�าต้น ใบ ดอก ผลหรือ 

ฝัก  และเมลด็ ระบบรากมหีลายแบบ ขึน้อยูก่บั 

ชนิดพันธุ์และ สามารถแยกได้  2  ประเภท

คือ พวกที่ล�าต้นแท้จริง จะมีข้อปล้องเหมือน 

พืชทั่วไป 

1. ราก (Root)

ราก เป็นลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง 

ของกล้วยไม้ที่แตกต่างจากพืชชนิดอื่น 

ชัดเจนโดยรากของกล้วยไม้มีลักษณะอวบ 

น�้า ส่วนใหญ่ที่เป็นรากอากาศนั้นจะไม่มี

รากฝอย แต่มักมีเนื้อเยื่อหุ้มด้านนอก

หนาคล้ายเป็นนวม เรียกว่า เวลาเมน 

(velamen) ซึ่งประกอบด้วยส่วนเนื้อเยื่อ

ของเซลล์ที่ตายแล้ว มีลักษณะคล้าย

ฟองน�้า จึงสามารถดูดซับน�้าและแร่ธาตุ

เข้าไปยังภายในเซลล์ของรากกล้วยไม้ได้  

สามารถช่วยป้องกันการระเหยของน�้าใน

รากและการผ่านเข้าออกของจุลินทรีย์ 

ซึ่งลักษณะของรากแบบนี้จะพบได้ ทั้งใน 

กล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้ดิน นอกจาก 

นี้ รากของกล้วยไม้ยังสามารถพัฒนา ไป 

ท�าหน้าที่อื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น การ

ยึดเกาะ การดูดซับน�้าและความชื้นใน

อากาศ การสะสมอาหาร การสังเคราะห์

อาหารด้วยแสง และเปลี่ยนเป็นหัวใต้ดิน

หรือไหลช่วยในการขยายพันธุ์กล้วยไม้

ทั่วไปมีระบบรากแบบรากฝอย (fibrous 

root system) ขนาดของรากจะมีความ

แตกต่างกัน ตามชนิดของกล้วยไม้ ได้แก่ 

กล้วยไม้รากดิน รากกึ่งดิน กล้วยไม้รากกึ่ง 

อากาศ และกล้วยไม้รากอากาศ ส�าหรับ 

กล้วยไม้รากดินส่วนมากจะมีขนาดเล็กกว่า 

กล้วยไม้รากอากาศ  นอกจากนี้ยังพบว่า 

กล้วยไม้ทีม่กีารเจรญิเตบิโตแบบซมิโพเดยีล  

(sympodial) มีความทนทานต่อสภาวะขาด 

น�้ามากกว่าชนิดโมโนโพเดียล (monopodial) 

ทั้งนี้ เนื่องจากล�าต้นของกล้วยไม้ชนิด ซิม-

โพเดียลมีล�าลูกกล้วยหรือหัวเทียมสะสมน�้า

และอาหารอยู่มาก  
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2. ล�าต้น (Stem)  

พืชวงศ์กล้วยไม้สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท

ได้แก ่

 2.1 ล�าต้นชนิดเหง้า (rhizome) 

เป็นล�าต้นใต้ดินซึ่งแผ่ทอดไปตามแนวระดับ 

มีข้อปล้อง หรือตาเห็นได้ชัดเจน ในกล้วยไม้

พบทอดระนาบบนเครื่องปลูก เช่น สกุล

แคทลียา (Cattleya) กล้วยไม้สกุลหวาย 

(Dendrobium) และสกุลรองเท้านารี 

(Paphiopedilum)

 2.2 ล�าต้นชนิดคอร์ม (corm) เป็น

ล�าต้นใต้ดินแบบหนึ่ง ลักษณะเป็นหัวมีข้อ

ปล้องเห็นได้ชัดเจน เป็นหัวอยู่ใต้ดินเป็นที่

เก็บสะสมอาหารมีลักษณะบวมพองมากเป็น

พิเศษ มีการพักตัวในบางฤดูกาล คงเหลือ

แตเ่ฉพาะหัวที่อยู่ใต้ดิน พบในกล้วยไม้ที่

รากดนิเท่านัน้ เช่น สกลุเอือ้งดินใบหมาก 

(Spathoglottis) และสกุลหมูกลิ้ง (Eulophia)

 2.3 ล�าต้นชนิด ล�าลูกกล้วย 

(pseudobulb) เป็นล�าต้นเหนือดินที่เจริญ

ขึ้นในแนวดิ่งของกล้วยไม้ประเภทแตกกอ

ที่มีรากอากาศ มีลักษณะสั้น หนา และอวบ

ล�าลูกกล้วยจะมีอาหารสะสมอยู่ภายใน ท�า

ให้บวมพองออก อาจพบในกล้วยไม้สกุล

หวาย และสกุลแคทลียา

 

 2.4 ล�าต้นชนิดต้นเดี่ยว เป็น

ล�าต้นที่เจริญขึ้นในแนวตั้ง แต่ไม่มีการ

สะสมอาหารอยู่ภายใน อาหารสะสมอยู่

ในส่วนอื่น เช่น ใบหรือรากของกล้วยไม้

ประเภทยอดเดี่ยว ซึ่งมีรากอากาศที่มักมี

ขนาดใหญ่และใบค่อนข้างอวบหนา

ลักษณะของลําลูกกลวยของกลวยไม
ก. ลําตนชนิดคอรม 
ข. ลําตนชนิดลําลูกกลวย

ก

ข
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3. ใบ (Leaf)

ใบของพืชวงศ์กล้วยไม้มีลักษณะที่แตกต่างกันหลายลักษณะ เช่น 

การเรียงตัวของใบ แบ่งได้ 2 แบบ คือ เรียงแบบวงรอบต้น 

(spiral) เช่น กล้วยไม้เอื้องดินใบหมาก อีกแบบเรียงแบบสลับ

ระนาบเดียวกันเป็น 2 แถว (distichous) เช่น สกุลสามปอย 

(Vanda) กล้วยไม้หลายชนิดใบลดรูป ไม่เจริญ เช่น พวกพญาไร้

ใบ ส่วนที่มีใบ นอกจากนี้ยังแยกได้เป็นพวกที่ไม่ทิ้งใบและพวกทิ้ง

ใบ พวกทิ้งใบโดยปัจจัยที่ส่งผลคือ ชนิดและสภาวะแวดล้อม  ใบ

กลม (terete) ใบแบบนี้มีลักษณะกลมเป็นทรงกระบอก มองดู

คล้าย แท่งดินสอ ใบร่อง (semi terete) ใบมีลักษณะเกือบกลม 

แต่ยังคงแยกออกจากกันพอมองเห็นได้ ถ้าท�าการตัดด้านขวาง 

จะมองเห็นเป็นรูปตัววี  ใบจีบ (picate leaf) เช่น สกุลเอื้องดิน

ใบหมาก (Spathoglottis) ใบแบน (strap leaf) ใบมีร่องตื้นๆ

อยู่ตรงกลางใบ แล้วส่วนของขอบใบแผ่ออกกว้าง บางชนดิใบ

โค้งห้อยลงเล็กน้อย ใบคล้ายทรงกระบอก (cylindrical leaf) เช่น 

สกุลเอื้องโมกข์ (Papilionanthe) กล้วยไม้หลายๆ ชนิดมีการทิ้งใบ

เป็นช่วงสั้นๆ ในฤดูแล้ง หรือในระยะให้ดอก บางชนิดมีใบปรากฏ 

อยู่ตลอดปี แต่กล้วยไม้กินซาก จะไม่มีใบหรือลดรูปจนสังเกตได้ไม่

ชัดเจน ส่วน กาบใบ (leaf sheath) คือส่วนหนึ่งของใบที่อยู่ต่อจาก

แผ่นใบ ท�าหน้าที่ห่อหุ้ม ป้องกันล�าต้นและยึดใบไว้กับล�าต้น บาง

ชนิดหลุดร่วงไปเมื่อใบสมบูรณ์เต็มที่ บางชนิดก็มีปรากฏอยู่จน

กระทั่งใบร่วง จ�านวนใบที่พบส่วนใหญ่มีหลายใบ ออกเรียงสลับ

กันตลอดล�าต้นและแน่นทางปลายยอด เช่น สกุลหวาย หรือบาง

ชนิดมีเพียงใบเดียวต่อหนึ่งยอดซึ่งมักจะพบในกล้วยไม้ที่มีขนาด

เล็ก เช่น สกุลสิงโต (Bulbophyllum) บางสกุลมี 2 ใบต่อหนึ่งยอด 

เช่น สกุลเอื้องหมากเลื่อม (Coelogyne) บางสกุลมีใบ 3-5 ใบ  
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เช่น สกุลก้านก่อ (Eria) และจ�านวนใบ

ต่อต้น สีของใบโดยทั่วไปใบกล้วยไม้

มีสีเขียวสีเดียว อาจมีสีเขียว เขียวเข้ม 

เขียวอมเหลือง ขึ้นกับชนิดพันธุ์และ

สภาพแวดล้อม แต่บางชนิดที่มีใบ

 

4. ดอก (Flower)

ลักษณะดอก ส่วนใหญ่มีลักษณะ

สมมาตรกันทั้ง 2 ข้าง แต่อาจมี

กล้วยไม้ ที่ดอกไม่สมมาตรกันและ

ดอกกล้วยไม้บางชนิด เป็นดอกแยกเพศ 

(Pridgeon, 1992) กล้วยไม้ทุกชนิดมี

กลีบเลี้ยงหรือกลีบนอก (sepal) 3 กลีบ

หลายสี เช่น ใบลาย สีเขียวอ่อนสลับ

เขียวแก่แบบลายหินอ่อน  เช่น สกุล

รองเท้านารี ใบสีอื่นๆ เช่น สีม่วงแดง 

สกุลนกคุ้มไฟ (Anoectochilus) เป็นต้น

แต่ในกล้วยไม้บางชนิดกลีบนอกนี้อาจ

เชื่อมติดกันหรือลดรูปลดจ�านวนลง เช่น 

สกุลรองเท้านารี ส่วนกลีบดอกหรือ

กลีบใน (petal) มี 3 กลีบ โดยที่กลีบ

หนึ่งแปลงรูปไปเป็นกลีบปากหรือกลีบ

กระเปา (lip or labellum)กล้วยไม้เป็น

พืชสมบูรณ์เพศ (hermaphrodite) มีทั้ง

ลักษณะใบของกลวยไม
ในสกุลตางๆ
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เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอก

เดียวกัน ลักษณะดอกกล้วยไม้ เป็นส่วน

ประกอบส�าคัญที่สุดที่ใช้ในการจ�าแนกหรือ

ตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้

แต่ละชนิด ถึงแม้ว่าจะมีความหลากหลาย

ทั้งในด้านสีสัน รูปร่างขนาด และกลิ่น 

ฯลฯ แต่โครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบ

หลักของดอกกล้วยไม้จะคล้ายคลึงกัน 

สวนประกอบและโครงสรางของ
ดอกกลวยไมสกุลเอื้องดินใบหมาก
ก. กลีบเลี้ยงดานบน (dosal sepal) 
ข. กลีบดอกดานขาง (lateral sepal)
ค. กลีบเลี้ยงดานลาง (ventral sepal) 
ง. เสาเกสร (staminal column)
จ. กลีบปาก (labellum) 
ฉ. รังไข (ovary)
ช. กลุมเรณู (pollinarium)

กลีบเลี้ยงบน (dosal sepal)

กลีบดอกด้านข้าง 
(lateral sepal)

กลีบปาก (labellum) รังไข่ (ovary)

กลีบเลี้ยงด้านล่าง (ventral sepal)

ลักษณะของดอกกล้วยไม้สกุลเอื้องดินใบหมาก
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กลีบเลี้ยงดานบน 
(Dosal sepal) 

รังไข (Ovary) 

กลีบปาก 
 (Labellum) 

  

กลีบดอกดานขาง 
(Lateral petal) 

กลีบเลี้ยงดานลาง 
(Ventral sepal) 

1 cm 
ลักษณะของดอกกล้วยไม้
สกุลรองเท้านารี

ส่วนประกอบของดอกกล้วยไม้สกุล
รองเท้านารี

ก. กลีบเลี้ยงบน (dosal sepal)    
ข. กลีบดอกด้านข้าง (lateral sepal) 
ค. เส้าเกสร (staminal column)   
ง. กลีบปาก (labellum)  
จ. กลีบเลี้ยงด้านล่าง (ventral sepal)    
ฉ. รังไข่ (ovary)
ช. กลุ่มเรณู (pollinarium)

กลีบเลี้ยงบน 
(dosal sepal)

กลีบดอกด้านข้าง 
(lateral sepal)กลีบปาก 

(labellum) 

รังไข่ (ovary)

กลีบเลี้ยงด้านล่าง 
(ventral sepal)
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5 ผลหรือฝักและเมล็ด (Fruit and Seed)

กล้วยไม้เป็นพันธุ์ไม้ที่แต่ละผลหรือฝักมี

ขนาด ลักษณะรูปร่างต่างๆ กัน เมื่อแก่เต็มที่

แตกตามแนวยาว 3 แนว ภายในมีเมล็ด

ที่มีขนาดเล็กมาก ลักษณะเป็นผงละเอียด

จ�านวนมาก บางชนิดอาจมีถึงล้านเมล็ด 

และยังเป็นเมล็ดที่ภายในไม่มีอาหารสะสม

ใบเลี้ยง (cotyledon) ไม่เจริญอีกด้วย ใน

ธรรมชาติเมล็ดจ�านวนมากมายเหล่านี้มี

โอกาสงอกเจริญเป็นต้นใหม่ได้ไม่มากนัก

เมล็ดที่งอกและเจริญเติบโตได้นั้นต้องตกในที่

มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมและมีราไมคอไรซา 

(mycorhiza) ราพวกนี้จะมีเส้นใยเจริญเข้าไป

ในเมล็ด ทั้งราและเมล็ด หรือต้นอ่อนของ

กล้วยไม้จะอยู่ด้วยกันแบบพึ่งอาศัยซึ่งกันและ

กัน นอกจากนั้นส่วนใหญ่ภายในฝักกล้วยไม้

ยังมี spring hairs ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้น

ยาวๆ สีขาวหรือนวลหรือน�้าตาลอ่อนแทรก

ปะปนกับเมล็ด การเคลื่อนไหวของเส้นยาว

เหล่านี้ เมื่อความชื้นเปลี่ยนช่วยท�าให้เมล็ด

กระจายออกไปจากฝักได้ดียิ่งขึ้น

แสดงฝกผาตามยาวและเมล็ดของกลวยไมรองเทา
นารีเหลืองอุดร
ก. ฝกกลวยไมรองเทานารีเหลืองอุดรผาตามยาว
ข. เมล็ดกลวยไมรองเทานารีเหลืองอุดร

ลักษณะผลหรือฝกกลวยไมชนิดตางๆ 
ก.กลวยไมสกุลมาวิ่ง

ข. เอื้องสามดอกและหญาจิ้มฟนควาย 
ค.เอื้องลําตอ 

ง.เอื้องดอกมะขาม 
จ.กลวยไมสกุลเอื้องพราว
ฉ.กลวยไมเขาพระวิหาร

ก ข ง

ค

จ

ฉ



18

การจัดจ�าแนกกล้วยไม้

ตามหลักอนุกรมวิธาน 

วงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) เป็นวงศ์ไม้ที่มีจ�านวน

สมาชิกมากที่สุดเป็นอันดับสอง ของพืชดอกกลุ่ม 

ใบเลี้ยงเดี่ยว โดยมีสมาชิกอยู่ประมาณ 880 สกุล 

22,500 ชนิด มีเขตการกระจาย พันธุ์อยู่ทั่วโลก

กล้วยไม้มีลักษณะที่เฉพาะตัวเป็นอย่างมาก จนท�าให้เป็น 

ที่รู้จักได้ง่ายในระดับวงศ์ (family) แต่เนื่องจากพืชวงศ ์

กล้วยไม้มีวิวัฒนาการไปหลายทิศทาง ท�าให้มีความหลากหลาย 

ภายในวงศ์สูง จ�านวนสกุลและชนิดมากมาย และได้มีการ 

จัดจ�าแนกหลายระบบ (อบฉันท์ ไทยทอง, 2543)

การจัดจ�าแนกตามหลักอนุกรมวิธาน

อาณาจักร (Kingdom)  Plantae

 หมวด (Division) Magnoliophyta

  ชั้น (Class) Magnoliopsida

     อันดับ (Order) Asparagales

ระบบการจัดจ�าแนกวงศ์ของ K.W. Dixon, et al (1993) 

เป็นระบบที่ใช้อย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมโดยได้จัด

แบ่งหมวดหมู่ไว้เป็น 5 วงศ์ย่อย (subfamily) ดังนี้
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1) Subfamily Apostasioideae (วงศ์ย่อย อะ-โพ-สตา-ซิ- ออย-ดี-อี) 

วงศ์ย่อยนี้เป็นกล้วยไม้ดิน มีลักษณะดั้งเดิม หรือ โบราณมากที่สุด 

ใน 6 วงศ์ย่อยลักษณะเด่นคือ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกทั้งหมดม ี

ลักษณะคล้ายกัน ไม่มีกลีบปาก จึงดูคล้ายพืชในวงศ์ลิลลี่ เกสรเพศผู ้

(stamen) มีจ�านวน 3 หรือ 2 อัน เรณูเป็นผง ยอดเกสร

เพศเมียมีก้านชูและภายในรังไข่ยังแยกเป็น 3 ช่อง ต่างจาก 

วงศ์ย่อยอื่นๆ ที่มีเกสรเพศผู้ 1-2 อัน และภายในรังไข่มี 1 ช่อง

2) Subfamily Cypridedioideae (วงศ์ย่อย ไซ-พริ-พี-ดี-ออย-ดิ-อี)

วงศ์ย่อยนี้ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้ดิน มีอายุนาน หลายปี ไม่ทิ้งใบ 

ได้แก่ พวกรองเท้านารี มีลักษณะเด่นคือกลีบเลี้ยงด้านข้างเชื่อม

ติดกันเป็นอันเดียว อยู่ที่ด้านล่างของดอก กลีบปากเป็นถุงคล้าย

หัวรองเท้า มีเกสรเพศผู้ 2 อัน อยู่ด้านข้างของเกสรเพศผู้ที่เป็น

หมันซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นละอองเรณูเหนียว จับเป็นกลุ่ม

3) Subfamily Vanillioideae (วงศ์ย่อย วา-นิ-ลอย-ดิ-อี)

วงศ์ย่อยนี้ลักษณะต้นใบและจ�านวนเกสรเพศผู้ คล้ายวงศ์ย่อย 

Epidendroideae ส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย กลุ่มละอองเรณู

ค่อนข้างเหนียวหรือแข็งอยู่เป็นชุด กลุ่มละอองเรณูมีก้านและมี

แป้นยึดก้าน

4) Subfamily Orchidoideae (วงศ์ย่อย ออร์-คิ-ดอย-ดิ-อี )

มีลักษณะใกล้เคียงกับวงศ์ย่อย Neottioideae แต่กลุ่มละอองเรณู

มีก้านไปยึดติดกับแผ่นเยื่อบางๆ ส่วนปลายของยอดเกสรเพศเมีย

มักจะยึดตัวอยู่ระหว่างอับเรณู
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5) Subfamily Epidendroideae (วงศ์ย่อย เอ-พิ-เดน-ดรอย-ดิ-อี) 

กลุ่มนี้มีลักษณะต้นและใบหลากหลายมาก มีทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยและ 

กล้วยไม้ดนิ มเีกสรเพศผู ้1 อนั อบัเรณูส่วนบนจะแยกออกเป็นฝาปิด 

(operculum) และร่วงหลุดไปเมื่อเจริญเต็มที่ ละอองเรณูจับเป็น

ก้อนแน่น แต่ไม่แข็ง ส่วนใหญ่กลุ่มละอองเรณูไม่มีก้าน (stripes)

2.1 การแบ่งกลุ่มกล้วยไม้ตามลักษณะที่ขึ้นอยู่ในสภาพธรรมชาติ  

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2534) 

กล้วยไม้สามารถขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เนื่องจาก 

มีวิวัฒนาการและการปรับตัวให้สามารถเจริญเติบโตได ้โดยทั่วไป

กล้วยไม้ไทยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามสถานที่ขึ้นอยู่อย่างง่ายๆ  

ออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

2.1.1 กลุ่มกล้วยไม้อิงอาศัย (epiphytic orchids) คือกล้วยไม้

ที่อาศัยอยู่บนพืชชนิดอื่นโดยมิได้ดูดอาหารจากพืชชนิดนั้น การ

อาศัยเป็นแบบการพักพิงเพื่อช่วยให้ได้แสงสว่างหรืออากาศ ซึ่งมี

จ�านวนประมาณ 65% ของกล้วยไม้ทั้งหมด ได้แก่ กล้วยไม้สกุล

กะเรกะร่อน (Cymbidium) หวาย สกุลหวายแดง (Renanthera.) 

สกุลช้าง (Rhychostylis) และสกุลสามปอย 

2.1.2 กลุ่มกล้วยไม้ดิน (terrestrial orchids) คือ กล้วยไม้ที่

เจริญอยู่บนดินโดยทั่วไปจะพบประมาณหนึ่งในสามของกล้วยไม้

ทั้งหมด โดยทั่วไปกล้วยไม้กลุ่มนี้จะเป็นไม้ล้มลุก เช่น สกุลสังหิน 

(Habenaria) สกุลเอื้องน�้าต้น (Calanthe) สกุลเอื้องสีลา (Tainia) 

สกุลเอื้องข้าวสาร (Liparis) และสกุลเอื้องดินใบหมาก นอกจากนี้

ในกลุ่มของกล้วยไม้ดินยังสามารถจ�าแนกย่อยเฉพาะออกไปได้อีก
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2.1.3 กล้วยไม้กินซาก (Saprophytic 

orchids) คือกล้วยไม้ที่เจริญอยู่ตามซาก

สิง่มชีวีติอืน่โดยส่วนมากเจริญบนซากใบไม้

ที่ทับถม เช่น สกุลเถาวัลย์เขียวดง (Galeola) 

และสกุลกล้วยปลวก (Aphyllorchis)

2.1.4 กล้วยไม้ที่ขึ้นบนหิน (Lithophytic 

orchids) คือกล้วยไม้ซึ่งมีทั้งที่เป็น

กล้วยไม้ดิน และกล้วยไม้อิงอาศัย เช่น 

สกุลม้าวิ่ง (Phalannopsis) กล้วยไม้สกุล

ตะขาบขาว (Eria)

2.1.5 กล้วยไม้น�้า (Rheophylic orchids) 

คือ กล้วยไม้ที่มีระยะหนึ่งของวงชีวิตจม

อยู่ใต้น�้าเป็นเวลานานในประเทศไทยพบ

ชนิดเดียว คือ กล้วยไม้น�้า Epipactis 

flava Seidenf.

การที่กล้วยไม้สามารถขึ้นอยู่ได้ในสภาพ

แวดล้อมที่แตกต่างกันนี้ เนื่องจากมีวิวัฒนาการ

และการปรับตัวได้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม

นัน้ๆ มาเป็นเวลานาน จงึม ีระบบราก ล�าต้น

ใบ ดอก ฝัก เมล็ด ตลอดจนลักษณะการ

เจริญเติบโตที่แตกต่างกันออกไป

การแบ่งกลุ่มกล้วยไม้
ตามลักษณะที่ขึ้นอยู่ในสภาพธรรมชาติ

ก.กลวยไมอิงอาศัย 
ข. กลวยไมกินซาก 

ค. กลวยไมดิน 
ง. กลวยไมที่อาศัยบนหิน 

จ.กลวยไมนํ้า

ก

ข ค

ง

จ
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2.2 การแบ่งกลุ่มกล้วยไม้ตามลักษณะการเจริญเติบโต

2.2.1 กลุ่มที่มีการเจริญทางยอด  (monopodial)  คือเป็นกล้วยไม ้

ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นไปทางส่วนยอด เช่น สกุลเอื้องกุหลาบ 

(Aerides) สกุลพญาไร้ใบ (Chiloschista)  สกุลหวายแดง สกุลช้าง  

(Rhynchostylis)  และสกุลพลูช้าง (Vanilla)          

2.2.2 กลุ่มที่มีการเจริญทางข้าง (sympodial) คือเป็นกล้วยไม้

ประเภทที่มีรูปทรงและการเจริญเติบโตคล้ายกับพืชที่แตกกอทั่วไป

คือ ต้นหนึ่งหรือกอหนึ่งจะประกอบด้วยต้นย่อยหลายต้น สกุลสิงโต  

สกุลน�้าต้น สกุลกะเรกะร่อน สกุลหวาย และกล้วยไม้ในสกุล 

เพชรหึง (Grammatophyllum) เช่นว่านเพชรหึง (Grammatophyllum 

speciosum) ที่มีล�าต้นใหญ่คล้ายล�าอ้อย ฯลฯ
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การศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทาง 

ชีวภาพสังคมพืชและพรรณพฤกษชาติของ 

ประเทศไทยในรอบ 4 ทศวรรษมกีารศกึษา 

ด้านความหลากหลายทางชนิดพันธุ์และ

ความหลากหลายด้านพันธุกรรมโดยได้มี

การส�ารวจออกมาในรูปพรรณพฤกษชาติ  

ส�ารวจและศึกษาวิเคราะห์มาเป็น วงศ์ สกุล 

และชนิดต่างๆได้ประมาณ 279 วงศ์ 1,972  

สกุล  ส่วนชนิดยังไม่แน่นอนเพราะยังศึกษา 

ไม่ครบถ้วน และยังพบว่าปัจจุบันมีพันธุ์

กล้วยไม้ 250 สกุล 1,200 ชนิด (ธวัชชัย  

สันติสุข, 2548) ได้มีการส�ารวจและศึกษา 

ด้านความหลากหลายของชนิดกล้วยไม้ตาม 

อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ารวม 

ทัง้ในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ โดยสวนมากจะเน้นการ 

ศึกษาความหลากของชนิดพันธุ์ เช่น การ 

ส�ารวจความหลากหลายของกล้วยไม้ใน 

อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดย 

เฉพาะในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

บางพื้นที่มีภูเขาที่ไม่ค่อยสูงมาก สภาพป่า 

การศึกษาความหลาก

หลายของกล้วยไม้ใน

ประเทศไทย

ที่พบเป็นป่าโคกป่ากุง รวมทั้งป่าเบญจพรรณ 

ป่าหัวไร่ปลายนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส่วนมากเป็นป่าดิบแล้ง ป่าโคกป่ากุง กล้วยไม ้

ที่พบโดยทั่วไปมีทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยและ 

กล้วยไม้ดินเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะในฤดูฝน 

กล้วยไม้ดินจะแข่งกันชูช่อผลิบานดอก โดย 

เฉพาะกล้วยไม้ดนิทีแ่ทงช่อดอกในช่วงฝน เช่น  

กล้วยไม้สกุลสังหิน (Habenaria) สกุล

เอื้องดินใบหมาก กล้วยไม้สกุลหมูกลิ้ง ซึ่งม ี

การพกัตวัในช่วงฤดูแล้งและจะมกีารผลใิบ 

แรกในช่วงเดือนเมษายน และแทงช่อใน 

ช่วงปลายเดือนเมษายน รวมทั้งกล้วยไม้ 

อิงอาศัยที่พบตามป่าโคกป่ากุง เช่น กล้วยไม ้

สกุลหวาย ได้แก่ เอื้องดอกมะขาม เอื้องผึ้ง 

เป็นต้น ส่วนกล้วยไม้สกลุกหุลาบ (Airedes)  

และ สกุลกะเรกะร่อน และสกุลเข็มขาว 

เป็นกล้วยไม้ที่พบทั่วทุกป่า การศึกษาความ 

หลากหลายของกล้วยไม้
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ล�าดับ สถานที่ ผู้ศึกษา

1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย กรกช ดวงดี, 2559

2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย อนุพันธ์ กงบังเกิดและคณะ,2550

3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย อมรัตน์ บัวคล้าย, 2548

4 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ สมราน สุดดี, 2546

5 อุยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วัชรศักดิ์ มาเกิด, 2555

6 อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนม ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์, 2555

7 วนอุทยานภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี
ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ และคณะ, 
2557

8
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัด
อุดรธานี

ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ และคณะ, 2558

9 อุทยานแห่งชาติน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
วรชาติ โตแก้ว 
และ ประนอม จันทรโณทัย,2552

10 ภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัดหนองบัวล�าภู
วรัญญา จีระวิพูลวรรณและทัศนัย 
ปัญจันทร์สิงห์, 2554

11
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัด
พิษณุโลก

อ้อพร เผือกคล้าย, 2552

12 ภูจอนางยอย จังหวัดอุบลราชธานี เยาวพา บัวงามและคณะ, 2554

13 ทุ่งกระมัง ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อมรรัตน์ บัวคล้าย, 2548

14
เขาเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา

อมรรัตน์ บัวคล้าย, 2548

15 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นพรัตน์ ทูลมาลย์ และคณะ, 2556

16
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัด
เชียงใหม่

เสถียร ดามาพงษ์, 2551
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กล้วยไม้ในปัจจุบัน

การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ เนื่องจากในปัจจุบัน

สถานการณ์อนุรักษ์พันธุกรรมของกล้วยไม้อยู่ในสภาวะที่

น่าเป็นห่วงปัจจุบันพืชทั่วโลกจ�านวนมากตกอยู่ในสภาวะ

ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ์ สาเหตุหลักเนื่องจากถิ่นอาศัย

ถกูท�าลายโดยเฉพาะพชืในวงศ์กล้วยไม้ซึง่พบในแถบเอเชยี 

ตะวันออกเฉียงใต้ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มีความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของกล้วยไม้ ในสถานการณ์ปัจจุบันกล้วยไม ้

เหล่านั้นมีการลดลงของประชากร กล้วยไม้บางชนิดก�าลงั 

จะมีการสูญพันธุ์ ตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ในสกุลรองเท้านารี  

ซึ่งปัจจุบันมีหลายชนิดอยู่ในสภาวะโดนคุกคาม คนบาง 

กลุม่มคีวามนิยมในการน�ามาปลกูเพาะเลีย้งเป็นผลให้ได้ 

มีการลักลอบออกมาปลูกส่งผลให้ประชากรมีจ�านวนลด

น้อยลงอย่างชัดเจน และยังพบว่าในปัจจุบันมีผู้นิยม 

ปลูกเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่า ในปัจจุบันมีการซื้อขาย 

ตามเว็บไซต์ต่างๆ สะดวกต่อการซื้อขายเป็นผลให้ม ี

การซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมาก กลุ่มซื้อขายกล้วยไม ้

มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้น กล้วยไม้บางชนิดเมื่อน�ามาจ�าหน่าย 

ในราคาที่สูง เป็นผลท�าให้มีการเก็บหาเพื่อจ�าหน่ายมากขึ้น  

ประกอบกับปัจจุบันสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนไปเกิดภัย 

คุกคามจากธรรมชาติ ปริมาณป่าลดน้อยลง ส่งผลให้
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จ�านวนและชนิดของกล้วยไม้ลดน้อยลง ป่าโคกขุมปูน 

ตัง้อยูใ่นต�าบลสามพร้าวโดยทัว่ไปสภาพป่าเป็นป่า

เสื่อมโทรมมาก่อน ต่อมาได้มีการจัดเป็นพื้นที่ป่า 

ชมุชน โดยทัว่ไปชาวบ้านใช้พืน้ท่ีของป่าโคกขมุปูน 

เป็นที่เก็บเห็ดหรือหาพืชอาหารป่า โดยทั่วไปชาวบ้าน 

จะไม่รู้จักกล้วยไม้ โดยเฉพาะกลุ่มกล้วยไม้ดิน 

ชาวบ้านจะรู้จักกล้วยไม้ในสกุลสังหิน (Habenaria) 

และสกุลนางอั้วสาคริก (Pectelis) ในเขตจังหวัด 

อุดรธานีในบางพื้นที่ได้มีการขุดกล้วยไม้ เช่น  

นางอั้วใหญ่ เพื่อจ�าหน่ายในตลาดต้นไม้หรือขาย

ในรูปแบบสื่อออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ยังพบ

ว่าในช่วงฤดูแล้งเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมได้

พบกับปัญหาการเผาป่าส่งผลให้พืชพรรณบาง 

ชนิดโดนเผาในฤดูแล้งส่งผลให้กล้วยไม้บางชนิด

โดนท�าลายจากความร้อนของไฟป่าดังกล่าว 

เป็นเหตทุีน่่าตกใจกล้วยไม้บางชนดิโดนท�าลาย

จนพบว่าประชากรนั้นลดน้อยลง ส่งผลให้ใน 

อนาคตอาจมีการสูญหายไปของกล้วยไม้ในพื้นที ่

ดังกล่าว
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การอนุรักษ์พันธุกรรม

กล้วยไม้ในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี 

ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

ป่าโคกขุมปูน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต�าบลสาม

พร้าวซึ่งได้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2500  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก 

ของอ�าเภอเมืองอุดรธานี มีพื้นที่ทั้งหมด  

45,753 ไร่ ห่างจากอ�าเภอเมืองประมาณ  

18 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือ 

ติดต่อกับต�าบลกุดสระ อ�าเภอเมือง

อุดรธานี และบางส่วน อ�าเภอเพ็ญ 

ทิศใต้ ติดต่อกับอ�าเภอพิบูลย์รักษ์ และ 

ต�าบลดอนหายโศก อ�าเภอหนองหาน 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เมืองอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย ์

การศึกษาสามพร้าว ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏอุดรธานี ซึ่งสภาพป่าในอดีต

เป็นป่าเสื่อมโทรม แต่ในช่วงฤดูฝนป่า

แห่งนี้อุดมไปด้วยเห็ดกินได้ รวมทั้งพืช

อาหาร เช่น ฝักหวานป่า ผักติ้ว และ 

ดอกกระเจียว ผู้คนที่อาศัยในบริเวณ

แห่งนี้ใช้เป็นแหล่งเก็บอาหารป่า  ใน 

ปัจจุบันเป็นที่ถูกจัดตั้งและสร้างอาคาร 

บางส่วน เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  

ของมหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ีเป็น 

แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ ปัจจุบันเป็นที่จัดการเรียนการ 

สอนของหลายคณะ เช่น คณะเทคโนโลยี  

คณะครุศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์  

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน 

ของคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการใช้พื้นที ่

ดังกล่าวเป็นพื้นที่ศึกษาเช่นการศึกษา 

นิเวศวิทยา และพฤกษศาสตร์รวมทั้ง 

การศึกษาความหลากหลายของสิ่ง 

มีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ พืชและสัตว ์

รวมทั้งเป็นแปลงปฏิบัติการในการ

ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ของคณะเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ร่วม

สนองพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพ 

พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดพื้นที่บางส่วน 
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เป็นพื้นที่ปกปัก ซึ่งตั้งอยู่ในทางด้านทิศ

ตะวันออกของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น

แหล่งเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของ  

จุลินทรีย์ พืชและสัตว์ รวมทั้งการใช้เป็น 

แหล่งศึกษาวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 

ในสาขาต่างๆ การศึกษาความหลากหลาย 

ของชนิดของไม้ต้นที่พบ ในป่าโคกขุมปูน  

พบไม้ต้นทั้งหมด 47 ชนิด ระบุชื่อ

วิทยาศาสตร์ได้ 45 ชนิด อยู่ใน 26 วงศ์  

ยังระบุชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้อีก 3 ชนิด  

ได้แก่ ต้นแพง และ ต้นหมากเกน ไม้ต้น 

ในวงศ์ที่พบมากที่สุดคือวงศ์ Rubiaceae,  

Guttiferae, Leguminosae, Paphilionoideae,  

Dipterocarpaceae Euphoebiaceae และ  

Combretaceae (ศิวพงศ์ จ�ารัสพันธุ์, 2552)  

ต่อมาผู้วิจัยได้ส�ารวจศึกษาเบื้องต้น พบ 

ความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ใน

พื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีความหลากหลาย 

โดยเฉพาะกล้วยไม้ดิน ซึ่งถือได้ว่าเป็น 

กล้วยไม้ชนิดเด่น และนอกจากนี้ยังพบ 

กล้วยไม้อิงอาศัยอีกหลายสกุล ในปัจจุบัน 

ป่าไม้โดนบกุรกุท�าลายจ�านวนป่าลดลง

อย่างเป็นที่น่าตกใจ อีกทั้งพื้นที่บางส่วน 

ถูกจัดให้ใช้เป็นพื้นที่สร้างอาคารเรียนและ 

อาคารสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน ส่งผลต่อการลดลงของพืชพรรณ 

บางชนิดรวมทั้งกล้วยไม้ในธรรมชาต ิ

ลดน้อยลงด้วย ข้อมูลการศึกษาความ

หลากหลายของกล้วยไม้ เป็นประโยชน์

เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ต่อไป
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การส�ารวจและเก็บ

ตัวอย่างกล้วยไม้

การศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์

กล้วยไม้ผู้วิจัยและทีมงานผู้ช่วยวิจัยโดย

ประกอบไปด้วยอาจารย์และนักศึกษา

ออกส�ารวจและเก็บตัวอย่าง ระหว่าง

เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึง

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558  ตาม

เส้นทางการศึกษา ธรรมชาติทั้งหมด   

2  เส้นทาง ในพื้นที่ปกปัก รวมทั้งพื้นที่

บางส่วนของมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกพื้นที่

ปกปักออกเก็บตัวอย่างกล้วยไม้  12 ครั้ง 

โดยออก เดือนละครั้ง  โดยบันทึก

สภาพแวดล้อมที่กล้วยไม้เกิด ลักษณะ

ทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น 

ความเข้มของแสง พิกัดทางภูมิศาสตร์

และความสูงจากระดับน�้าทะเล เลือก

เกบ็ตวัอย่างกล้วยไม้ทีมี่ส่วนประกอบที่

สมบูรณ์ มีขนาดแตกต่างกันตามอายุ

ก่อนเก็บตัวอย่างต้องถ่ายภาพกล้วยไม้

ในธรรมชาติ การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

กล้วยไม้ที่พบ รวมทั้งศึกษาลักษณะ

โครงสร้างภายในห้องปฏบิตักิาร น�ามา

อัด อบแห้ง เย็บติดกระดาษเป็น

พรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้บาง

ชิ้นส่วนเช่นดอก หรือล�าลูกกล้วย น�า

ไปดองด้วยแอลกอฮอล์ 70 % 

ลักษณะป่าของพื้นที่ศึกษา
ก. ป่าเต็งรัง     
ข. ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกพืชพื้นล่างปกคลุม 
ค. ต้นกุง (Dipterocapus tuberculatus Roxb.) Dipterocapus tuberculatus Roxb.) Dipterocapus tuberculatus
พืชเด่นในพื้นที่ศึกษา

ก ข

ค
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การตรวจสอบพรรณไม้  

จ�าแนกกล้วยไม้ ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์

โดยเปรียบเทียบจากเอกสารทางพฤกษอนุกรม

วิธาน Orchid Genera in Thailand II, III, V, 

VIII, XII   พรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย 

(Flora of Thailand)  และใช้รูปวิธานของ 

Sciedenfaden   หลังจากนั้นจึงน�าตัวอย่าง

กล้วยไม้ไปเปรียบเทียบพรรณไม้อ้างอิง ณ 

พพิธิภณัฑ์พชืหอพรรณไม้ กรมอทุยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และ พรรณพืช (BKF) สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ อ�าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ กล้วยไม้บางส่วนทีม่กีารตดิดอก

ออกฝัก เก็บฝักมาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ

เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นการ

เก็บอนุรักษ์พันธุกรรมอีกต่อไป
ลักษณะป่าของพื้นที่ศึกษา
ที่มา:  ธีร์ธวัช สิงหศิริ
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ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

1) วงศ์ย่อย Epidendroideae

ระบบการจัดจ�าแนกวงศ์ของ K.W. Dixon, et al 

(1993) พบกล้วยไม้ทั้งหมด 2 วงศ์ย่อย 10 สกุล 

18 ชนิด 

กลุ่มนี้มีลักษณะต้นและใบหลากหลายมาก มีทั้งกล้วยไม้

อิงอาศัยและกล้วยไม้ดินส�ารวจพบ 8 สกุลได้แก่

1.1 สกุลหมูกลิ้ง (Eulophia) ได้แก่ 

- หมูกลิ้ง (Eulophia andamanensis Rchb.f,) 

- ว่านอึ่งนวล (E. herbacea Lindl. ) 

- ว่านอึ่ง (E. macrobulbon (Parish & Rchb.f.) Hook.f.) 

1.2 สกุลว่านจูงนาง (Geodorum) ได้แก่ 

- ว่านจูงนาง Geodorum attenuatum Griff. 

- ว่านจูงนาง G. siamemense Rofe ex Downie

1.3 สกุลช้าง (Rhynchosylis) ได้แก่

- เขาแกะ Rhynchostylis coelestis 

- ไอยเรศ R. restusa 

1.4 สกุลกะเรกะร่อน (Cymbidium) คือ 

- กะเรกะร่อน Cymbidium aloifolium (L.) Sw 

1.5 สกุลนางตาย (Peristylus) คือ 

- นางตาย Peristylus affinis (D.Don) Seidenf. 

1.6 สกุลสามปอย (Vanda) คือ 

- เข็มขาว Vanda lilacina Teijsm. & Binn
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ลักษณะเด่นที่ใช้จ�าแนก มีลักษณะใกล้เคียงกับวงศ์ย่อย Neottioideae พบ 2 สกุล

ได้แก่

2.1 สกุลสังหิน (Habenaria) พบมากที่สุดได้แก่

- นางอั้วน้อย Habenaria dentata (Sw.) Schltr.,

- นางอั้วแมงมุม H. amplexicaulis Rolfe ex Downie,

- เอื้องหอมเตย H. lucida Wall. ex Lindl.

- และไม่สามารถระบุระดับชนิดได้ คือ Habenaria. sp. 

2.2 สกุลนางอั้วสาคริก (Pecteilis) พบ 2 ชนิดได้แก่

- อั้วสาคริก Pecteilis hawkesiana (King & Plantl) C.S. Kumar

- อั้วตีนกบ P. susannae (L.) Raf.

2) วงศ์ย่อย Orchidioideae 
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แบ่งประเภทของกล้วยไม้ตามลักษณะวิสัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. กล้วยไม้ดิน  (Terrestrial Orchid) พบ 12 ชนิด ได้แก่ 

Habenaria dentata (Sw.) Schltr., 

H. amplexicaulis Rolfe ex Downie  

H. lucida Wall. ex Lindl., 

Habenaria sp,  

P. hawkesiana (King & Plantl) 

C.S. Kumar 

P. susannae (L.) Raf.,

Eulophia andamanensis, 

E. herbacea Lindl. Rchb.f., 

E. macrobulbon (Parish & Rchb.f.) 

Hook.f. 

Geodorum attenuatum  Griff.  

G. siamense Rolfe ex Downie 

Peristylus affins (D.Don)Seidenf.  

กล้วยไม้แบ่งตามลักษณะวิสัย
ก H. amplexicaulis Rolfe ex DownieH. amplexicaulis Rolfe ex DownieH. amplexicaulis
ข. G. siamense Rolfe ex DownieG. siamense Rolfe ex DownieG. siamense
ค. P. hawkesiana (King & Plantl) 
C.S. Kumar 
ง. E. herbacea Lindl. Rchb.f., 
จ. E. macrobulbon (Parish & Rchb.f.) 
Hook.f. 
ฉ. P. susannae (L.) Raf.,P. susannae (L.) Raf.,P. susannae

ก

ข ค

ง จ ฉ



35ความหลากหลายของกลวยไม

ในศูนยการศึกษาสามพราว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2.  กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphytic Orchid) พบ 6 ชนิด ได้แก่ 

 Coelogyne trinervis Lindl., 

 Dendrobium  delacourii   Guill., 

 Cymbidium aloifolium (L.)  Sw.,  

 Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.), 

 R. retusa (L.) Blume 

 Vanda lilacina Teijsm. & Binn. 

การศึกษาครั้งนี้ไม่พบกล้วยไม้บนหิน (Lithophyte Orchid : LPO) และกล้วยไม้กินซาก 

กล้วยไม้แบ่งตามลักษณะวิสัย
ก. Vanda lilacina Teijsm. & Binn
ข. Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.), Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.), Rhynchostylis coelestis
ค. R. retusa (L.) Blume  
ง. Dendrobium delacourii Guill.,Dendrobium delacourii Guill.,Dendrobium delacourii

ก ข

ค ง
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : 

Habenaria dentata (Sw.) Schltr.

ชื่อท้องถิ่น : 

นางอั้วน้อย  เอื้องข้าวตอก ว่านข้าวเหนียว 

นางอั้วน้อย 

วงศ์ย่อย 

Orchidoideae 

สกุลสังหิน

 ราก : มีขนาดเล็ก ค่อนข้างหนา มีขนาด 

0.3 x 1-1.5 เซนติเมตร 

 ล�าต้น : มีลักษณะเป็นหัวอวบ รูปรี อยู่

ใต้ดิน มีขนาด 1.7 x 3.5 เซนติเมตร 

 ใบ : มีสีเขียว ขอบใบเรียบสีขาว ใบเรียว 

ปลายแหลม มีขนาด 1.3-2.8 x 2.2-12.2  

เซนติเมตร 

 ช่อดอก : มลีกัษณะกลม ช่อตัง้ตรง มขีนาด  

0.3 x 49.8 เซนติเมตร มีดอกในช่อ 12 

ดอก 

 ดอก : มีสีขาว มีกลีบ  6 กลีบ ประกอบ

ด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ 

และกลีบปาก 1 กลีบ กลีบเลี้ยงมีลักษณะ

เรียวปลายแหลม มีประกาย มีขนาด 0.4 

x 1.3 เซนติเมตร กลีบดอก มีลักษณะ

เรียวปลายแหลม มีขนาดเล็กกว่ากลีบ

เลี้ยงมาก มีขนาด 0.1 x 0.7 เซนติเมตร 

กลีบปาก มีลักษณะเป็น 3 แฉก แฉกข้าง

หยักเป็นฟัน มีเดือยดอกรูปทรงกระบอก 

ยาว 3.4 เซนติเมตร

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าทุ่งและป่าเต็งรัง (Dipterocarp forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : กันยายน - ตุลาคม 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : 

Habenaria amplexicaulis Rolfe ex Downie

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest), ป่า

เต็งรัง (Dipterocarp forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : ตุลาคม

 

 ราก : มีขนาดเล็กมาก เป็นเส้นเล็กๆ  

 ล�าต้น : มีลักษณะเป็นหัว อวบ รูปรี อยู่ใต้ดิน ล�าต้นเหนือ

ดินสั้น 

 ใบ :  มีสีเขียว เรียงเวียนรอบต้น ใบรูปแถบ ปลายใบ

แหลม ขนาดใบ ประมาณ  2-5 X 7-10 เซนติเมตร 

 ช่อดอก : ดอกช่อกระจะ   ช่อดอกโปร่ง ตั้งตรง มีขนาด 

2-3  เซนติเมตร มีดอก 10-15  ดอก

 ดอก : มีสีเขียว มี มีกลีบ 6 กลีบ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 

3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบสีขาวอมเขียวและกลีบปาก 1 กลีบ 

เว้าเป็น 3 แฉก หูปากยาวกว่ากลีบปากส่วนปลาย เดือยเรียว

ยาวและยาวกว่ารังไข่ 

 

นางอั้วแมงมุม
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Habenaria lucida Wall. Ex Lindl.

ชื่อท้องถิ่น : เอื้องหอมเตย  คูลู

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest), 

ป่าเต็งรัง (Dipterocarp forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : กรกฎาคม

เอื้องหอมเตย  

 ราก : ขนาดเล็กมาก เป็นเส้นเล็กๆ 

บางๆ ยาว 1.5-3 เซนติเมตร  

 ล�าต้น : มีลักษณะเป็นหัว อวบ รูปรี 

อยู่ใต้ดิน มีขนาด 1.5 x 4 เซนติเมตร

 ใบ : มีสีเขียวอ่อน 

 ช่อดอก : ช่อดอกโปร่ง ตั้งตรง มีขนาด 

0.3 x 52 เซนติเมตร มีดอก 30 ดอก 

 ดอก : มีสีเขียว มีขนาด 0.8 เซนติเมตร 

มีกลีบ 6 กลีบ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 

3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ และกลีบปาก 

1 กลีบ กลีบเลี้ยงบน รูปรีเป็นอุ้งคล้าย

หมวก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรี เมื่อบานเต็ม

ที่กลีบจะลู่ไปทางด้านหลัง กลีบดอก รูป

รีเชื่อมติดกับกลีบเลี้ยงบน ปลายกลีบมน 

กลีบปากมีสีเขียวอมเหลือง กลีบปากเป็น 

3 แฉก แฉกข้างลู่ไปทางด้านหลัง แฉก

กลางโค้งขึ้นจรดกับปลายกลีบเลี้ยงบน มี

เดือยดอก ยาว 1.7 เซนติเมตร 
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เห็ดหูหนูรูปจาน
Auricularia  mesenterica (Dick.) Pers.



43ความหลากหลายของกล้วยไม้

ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Habenaria sp.

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest), 

ป่าเต็งรัง (Dipterocarp forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : กรกฎาคม

Habenaria sp.

 ราก : ขนาดเล็กมาก  

 ล�าต้น : มีลักษณะเป็นหัว อวบ รูปรี อยู่ใต้ดิน 

 ใบ : มีสีเขียวอ่อน ฐานใบรูปไข่ ขนาดประมาณ  

2--3 X 4-6 เซนติเมตร  

 ช่อดอก : ช่อดอกโปร่ง ต้ังตรง สงู 10  เซนติเมตร มีดอก  

3-5 ดอก 

 ดอก : มีสีเขียว มีขนาด 0.5 เซนติเมตร มีกลีบ 6 

กลีบ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 2 

กลีบ และกลีบปาก 1 กลีบ กลีบเลี้ยงบน รูปรีเป็น

อุ้งคล้ายหมวก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรี เมื่อบานเต็มที่

กลีบจะลู่ไปทางด้านหลัง กลีบดอก รูปรีเชื่อมติดกับ

กลีบเลี้ยงบน ปลายกลีบมน กลีบปากมีสีเขียว แฉก

ข้างลู่ไปทางด้านหลัง แฉกกลางโค้งขึ้นจรดกับปลาย

กลีบเลี้ยงบน มีเดือยดอกคล้ายรูปกระสวยยาว 0.2 

เซนติเมตร 
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นางอั้วสาคริก  

วงศ์ย่อย 

Orchidoideae

สกุลนางอั้วสาคริก 

(Pecteilis)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pecteilis hawkesiana (King & Plantl) C.S. Kumar

ชื่อท้องถิ่น :  นางอั้วสาคริก

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าดิบ

 ระยะเวลาในการออกดอก : เดือนกรกฎาคม - กันยายน

 ล�าต้น : อยู่ใต้ดินมีหัวค่อนข้างสั้น  และ

ขนาด 2 x 3.5 เซนติเมตร ต้นเหนือดิน

สั้น เซนติเมตร 

 ใบ : มีสีเขียว ใบรูปรีกว้างหรือรูปรีแกม

ขอบขนาน อวบน�้า เรียงตัวในแนวระนาบ 

รอบต้นปกคลุ่มพื้นดินมีขนาด 5-9 x  4-7  

เซนติเมตร  

 ช่อดอก : ตั้งตรง สูง 10-20 เซนติเมตร 

มีดอกย่อย 3- 12ดอก  

 ดอก : มีสีเขียวอ่อน มีขนาด 3-4 x 5.5  

เซนติเมตร ดอกมีกลีบ 6 กลีบ ประกอบ

ด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 2 

กลีบ และกลีบปาก 1 กลีบ  กลีบเลี้ยง

และกลีบดอกมีสีเขียวอ่อน  ลักษณะค่อน

ข้างกลม ปลายกลีบแหลม   กลีบปาก 

มีสีขาว  มีเดือยกลีบปากมีจุดสีเหลือง 

ระบาย ปลายกลีบแหลม 
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อั้วตีนกบ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pecteilis susannae (L.) Raf.

ชื่อท้องถิ่น :  นางอั้ว

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าดิบ

 ระยะเวลาในการออกดอก : เดือนกรกฎาคม - กันยายน

 ล�าต้น : อยู่ใต้ดินมีหัวรูปรี และขนาด 2 

x 3.5 เซนติเมตร ต้นสูงเหนือดิน 10-30 

เซนติเมตร 

 ใบ : มีสีเขียว ใบรูปขอบขนาน แกมรูป

ใบหอก อวบน�้า เรียงตัวเวียนตัว มีขนาด 

4 x 10 เซนติเมตร  

 ช่อดอก : ตั้งตรง สูง 20-30 เซนติเมตร 

มีดอกย่อย 3-4 ดอก   

 ดอก : มีสีเขียวอ่อน มีขนาด 3-4 x 5  

เซนติเมตร ดอกมีกลีบ 6 กลีบ ประกอบ

ด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 2 

กลีบ และกลีบปาก 1 กลีบ  กลีบเลี้ยง

และกลีบดอกมีสีเขียวอ่อน  ลักษณะค่อน

ข้างกลม ปลายกลีบแหลม   กลีบปาก 

มีสีขาวอมเขียว มีเดือยกลีบปาก ปลาย

กลีบเป็นฝอย 
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เอื้องหมาก

วงศ์ย่อย 

Epidendroideae

สกุลเอื้องหมากเลื่อม
(Coelogyne)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coelogyne trinervis Lindl.

ชื่อท้องถิ่น :  เอื้องหมาก

 วิสัย : กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphytic  orchid)

 Habitat : ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest), ป่าผลัดใบ (Deciduous diptreocarp 

forest), ป่าสนเขา (Hill evergreen forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : กันยายน-พฤศจิกายน

 ราก : เกาะกันเป็นกลุ่มหนาแน่น มีเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.1 เซนติเมตร มีขนาด 

1-4 x 4-7 เซนติเมตร

 ล�าต้น : มีลักษณะเป็นล�าลูกกล้วย มี

ลายเหลี่ยม 6 เหลี่ยม ช่วงโคนสีเขียว 

ช่วงปลายสีเหลือง 

 ใบ : สีเขียว ใบมีรูปรี ใบมีรอยพับจีบ

ตามยาว ขอบใบเรียบปลายแหลม มีขนาด 

1.5-3.8 x 16-38.5 เซนติเมตร  

 ช่อดอก : เกิดที่ยอดใหม่ทางด้านข้าง

ของโคนเก่า ยาว 15-20 เซนติเมตร    

 ดอก : ดอกในช่อโปร่ง ยาว 3 เซนติเมตร  

ดอก 4-6 เซนติเมตร  ดอกมีกลีบ 6 

กลีบ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ 

กลีบดอก 2 กลีบ และกลีบปาก 1 

กลีบกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ยาว 3 

เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร มีสีครีม 

กลีบเรียวปลายกลีบแหลม  มีร่องตื้น

กลางกลีบ กลีบปากยาว 3 เซนติเมตร 

กว้าง 2เซนติเมตร ช่วงโคนถึงช่วงกลาง

กลีบ มีสีส้ม ขอบกลีบด้านข้างชิดโคน

กลีบโค้งขึ้นโอบเส้าเกสรสีครีมปลายกลีบ

ปากมีสีน�้าตาลแกมเหลืองแต้มสองข้าง

ระหว่างสัน 
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วงศ์ย่อย 

Epidendroideae

เอื้องดอกมะขาม 
สกุลเอื้องผึ้ง 
(Dendrobium)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium delacourii Guill.

ชื่อท้องถิ่น :  เอื้องดอกมะขาม, เอื้องข้าวเหนียวลิง, เอื้องดอกขาม, 

      เอื้องมะขาม

 วิสัย : กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphytic  orchid)

 Habitat : ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest), ป่าผลัดใบ (Deciduous diptreocarp forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : เมษายน – มิถุนายน

 ราก : รากแขนง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.1 เซนติเมตร มีความยาว 3-31 

เซนติเมตร รากฝอย มีความยาว 0.6 

เซนติเมตร 

 ล�าต้น : เป็นล�ารูปไข่ มีขนาด 0.6-

1.5x1.5-4 เซนติเมตร ล�าต้นเป็นลาย

เหลี่ยม อยู่เป็นกระจุก 

 ใบ : มีสีเขียว ใบหนา เรียว ปลายค่อน

ข้างแหลม มีร่องตื้นกลางใบ มีขนาด 1.3-

2.5 x 5-8.3 เซนติเมตร   

 ช่อดอก : เกิดใกล้ยอด ยาว 6-10 

เซนติเมตร ดอกในช่อ มี 8-10 เซนติเมตร    

 ดอก : มีเหลืองนวล มีกลีบ 6 กลีบ 

ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบ

ดอก 2 กลีบ และกลีบปาก กลีบเลี้ยง 

มีลักษณะเรียวค่อนข้างกลม ปลายแหลม 

ผิวกลีบเรียบ กลีบดอก มีลักษณะเรียว

ปลายแหลม กลีบหยักเป็นคลื่น ผิวกลีบ

เรียบ กลีบปาก มีลักษณะเป็น 3 แฉก 

แฉกข้าง เป็นรูปรี มีเส้นกลีบสีแดง  แฉก

กลาง ปลายเป็นครุยมีปุ่ม มีเหลือง 
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กะเรกะร่อน

สกุลกะเรกะร่อน 
(Cymbidium)

วงศ์ย่อย 

Epidendroideae

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

ชื่อท้องถิ่น :  กะเรกะร่อน, เอื้องด้ามข้าว เอื้อง

หางไหล กล้วยหางไหล  เอื้องปากเป็ด

 วิสัย : กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphytic  orchid)

 Habitat : ป่าเต็งรัง (Dipterocarb forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

 ราก : รากติดอยู่ตามต้นไม้หรือซอกหิน 

มีขนาดเล็กและฝอย 

 ล�าต้น : เป็นล�าลูกกล้วยรูปกระเปาะ

ค่อนข้างกลม มีการเจริญทางด้านข้าง

โดยการแตกกอ มีกาบใบหุ้ม สูงประมาณ 

2.5-3.5 เซนติเมตร 

 ใบ : ใบเป็นแถบยาวค่อนข้างแข็งหรือ

เป็นแผ่นรี โคนใบซ้อนถี่หุ้มหัวไว้  ใบแคบ

หนาและยาวคล้ายแผ่นหนัง รูปรางน�้าตั้ง

หรือโค้งลง ผิวใบเรียบ ปลายใบมนมีร่อง

ตื้นๆที่ปลายเล็กน้อย โคนใบแผ่เป็นกาบ

หุ้มล�าลูกกล้วย ขอบใบเรียบ ใบมีจ�านวน

มาก ขนาดใบ ยาว  40-50  เซนติเมตร

กว้าง  3-3.5  เซนติเมตร    

 ช่อดอก :ช่อดอกมีสีเขียวอ่อน ผิวเรียบ 

มีตา (Bud) มีความกว้าง 2.5 เซนติเมตร 

ความยาว 27 เซนติเมตร 1 ช่อดอกม ี

ดอก 10-12 ดอก   

 ดอก : ดอกมีสีม่วงแดง  ดอกมี 6 

กลีบ ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ 

กลีบดอก 2 กลีบ และกลีบปาก 1 กลีบ 

กลีบเลี้ยงมีลักษณะเรียว ปลายกลีบ

แหลม  กลีบโค้งเว้า มีสีม่วงแดง ขอบ

สีเหลือง มีขนอ่อนเล็กๆสีขาว มีขนาด 

0.5 x 2 เซนติเมตร กลีบดอกมีลักษณะ

เหมือนกลีบเลี้ยง กลีบปากมีสีม่วงแดง 

กลีบปากช่วงโคนมีสีเหลือง มีสันสีเหลือง

คล้ายเกสรดอกชบา ปลายกลีบปากโค้ง

ลง  มีขนาด 1.5 x 1.5 เซนติเมตร  

มีเส้าเกสรอยู่ตรงกลาง มีฝาครอบเรณูสี

เหลือง ภายในมีอับเรณู
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ช้างผสมโขลง วงศ์ย่อย 

Epidendroideae

สกุลหมูกลิ้ง 
(Eulophia)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Eulophia andamanensis Rchb.f.

ชื่อท้องถิ่น :  หมูกลิ้ง , ช้างผสมโขลง

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ตามป่าโปร่งหรือป่าผลัดใบ 

(Deciduous dipterocarb forest) ทั่วประเทศ

 ระยะเวลาในการออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

 ราก : ลักษณะกลม สีน�้าตาลอ่อน มี

ขนาด 0.3x1.2-5.5 เซนติเมตร 

 ล�าต้น : เป็นหัวอยู่บนดิน มีลักษณะ

เป็นหน่อปลายแหลม คล้ายหน่อไม้ มีข้อ

มีปล้อง มีขนาด 1-4 x 4-7 เซนติเมตร 

 ใบ : ใบมีสีเขียว แผ่นใบบาง ปลายใบ

เรียวแหลม มีเส้นกลางใบ ใบมีขนาด 1.6 

x 4-28 เซนติเมตร    

 ช่อดอก : ตั้งตรง มีความยาว 18-

55 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-

0.5 เซนติเมตรขนาดช่อดอก 0.6 x 30 

เซนติเมตร ช่อดอกมีลักษณะทรงกระบอก    

 ดอก : มีสีน�้าตาลอมเขียว มีขนาด 2x1.2 

เซนติเมตร ก้านดอกยาว 2.2เซนติเมตร

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 เซนติเมตร ดอก

มีกลีบ 6 กลีบ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 

3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ และกลีบ

ปาก 1 กลีบ กลีบเลี้ยงมีเส้นกลีบ กลีบ

เรียวปลายแหลมสีน�้าตาลอมเขียว มี

ขนาด 0.3x1.5 เซนติเมตร กลีบดอก

มีสีน�้าตาลอมเขียวเหมือนกลีบเลี้ยง แต่

อ่อนกว่า มีขนาด 0.3x1 เซนติเมตร 

กลีบปาก ขอบกลีบหยักเว้า ปลายกลีบ

ปากมีสีเขียวขี้ม้า มีเส้นสีน�้าตาลและสี

เขียว มีตุ่มเนื้อเยื่อ  (Callus) อยู่บริเวณ

กลีบปากช่วงปลายด้านบน กลีบปากมี

ขนาด 0.8x1.1 เซนติเมตร มีเส้าเกสร

ติดกับกลีบปาก มีฝาครอบอับเรณูสี

เขียวอ่อน บริเวณขอบจะมีสีม่วงแดงเข้ม  

ภายในมีอับเรณู สีเหลือง มีรังไข่ อยู่

ภายในเส้าเกสร
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ว่านอึ่ง  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eulophia macrobulbon (Parish & Rchb.f.)Hook.f.

ชื่อท้องถิ่น : ว่านอึ่ง ว่านแมงมุม

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ตามป่าโปร่งหรือป่าผลัดใบ (Deciduous dipterocarb forest) ทั่วประเทศ

 ระยะเวลาในการออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

 ราก : ออกรอบหัว หนาประมาณ 3 

มิลลิเมตร   

 ล�าต้น : เจริญเติบโตแบบแตกกอ มีหัว

ใต้ดิน รูปร่างไม่แน่นอน

 ใบ : ใบสีม่วง ออกด้านข้าง รูปขอบ

ขนานแกมรูปรี มีรอยพับจีบตามยาวคล้าย

พัด แผ่นใบเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ปลายใบ

แหลม ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ หุ้มซ้อน

ทับคล้ายล�าต้น ขนาด ขนาด 10 - 40 x 

9 เซนติเมตร ทิ้งใบในฤดูแล้ง    

 ช่อดอก : แบบช่อกระจะ เวลาออกดอก

ไม่มีใบ ออกที่ด้านข้างของหัวใต้ดิน ช่อยาว  

60 เซนติเมตร จ�านวนดอก 65-117

 ฝัก : แห้งแตก รูปขอบขนานแกมรูปไข่

กลับ ขนาด 4 x 1.2 เซนติเมตร

 ดอก : ช่อดอกยาว 33 – 35 เซนติเมตร. 

โคนก้านช่อมีกาบหุ้มสีแดงแกมน�้าตาล 

ใบประดับที่ก้านดอกย่อยยาวเกือบเท่า

ก้านดอก 3 - 5 เซนติเมตร ก้านดอก

ย่อยยาว 0.5 - 2 เซนติเมตร กลีบ

เลี้ยงบนรูปรีแกมรูปขอบขนาน ขนาด  

0.5 x 1.2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูป

ขอบขนาน ขนาด 1.3 -1.4 x 0.4 - 0.5  

เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ ขนาด 

0.9 x 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบ

ดอกสีน�้าตาล มีเส้นแขนงตามยาวหลาย

เส้น กลีบปากสีเหลืองมีจุดประสีน�้าตาล 

ขนาด 1.1 - 2 x 0.8 - 1 เซนติเมตร  

ปลายกลีบแฉกมน โค้งเข้า แฉกกลางมี

ขนาดเล็ก มีขนสั้น ขอบเป็นคลื่น ตรง

กลางกลีบปากมีสัน 2 สันตามยาว ปลาย

สุดอยู่บริเวณกึ่งกลาง เส้าเกสรสีขาว 

ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร 

ก้อนเรณู 2 ก้อน ก้านก้อนเรณูสั้น ฝา

อับเรณูด้านบนมีเขาสั้น 2 อัน 
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ว่านอึ่งนวล   

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eulophia herbacea Lindl.

ชื่อท้องถิ่น : อึ่งนวล เอื้องแมงมุม

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าดิบ

 ระยะเวลาในการออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

 ราก : มีลักษณะกลม สีน�้าตาลอ่อน 

ขนาดเล็ก

 ล�าต้น : เป็นหัวอยู่บนดิน 

 ใบ : ใบเดี่ยว มีสีเขียว รูปรี ใบพัด

จีบ  แผ่นใบบาง ปลายใบเรียวแหลม มี

เส้นกลางใบ ใบมีขนาด 10  x  30  

เซนติเมตร  

 ช่อดอก : ตั้งตรง มีความยาว 20- 

30 เซนติเมตร  เส้นผ่านศูนย์กลาง 

10 เซนติเมตรขนาดช่อดอก 0.5 x 30 

เซนติเมตร ช่อดอกมีลักษณะทรงกระบอก    

 ดอก : ดอกเรียงห่างกัน ดอกใหญ่

ขนาด 1.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและ

กลีบดอกรูปแถบ สีเขียวอ่อน ปลายกลีบ

แหลม กลีบปากสีขาว รูปขอบขนาน มี

หูปากรูปทรงมน ปลายปากเว้าตื้น แผ่น

กลับมีขนปกคลุม มีเดือยดอกรูปทรง

กระบอก ภายในมีอับเรณู สีเหลือง มี

รังไข่ อยู่ภายในเส้าเกสร 
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ว่านจูงนาง 
สกุลว่านจูงนาง 
(Geodorum)

วงศ์ย่อย 

Epidendroideae

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Geodorum attenuatum Griff.

ชื่อท้องถิ่น :  ว่านจูงนาง, ว่านถอนพิษ, 

ว่านอึ่งเปราะ, ก�าปองหิน

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าเบญจพรรณ(Mixed  deciduous foreset), ป่าเต็งรัง (Dipterocarb 

forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : เมษายน-มิถุนายน

 ราก : สีน�้าตาลออกเหลือง  ทรง

กระบอกปลายแหลม มีขนาด 0.3 x 2-9 

เซนติเมตร 

 ล�าต้น : มีลักษณะเป็นหัวอยู่ระดับผิวดิน 

มีขนาด 0.2 x 8 เซนติเมตร

 ใบ : มีสีเขียว ใบเรียวปลายแหลม ขอบ

ใบเว้าไป-มา โคนใบเป็นกาบ ใบพับจีบ  มี

ขนาด 4-7.4x 16-32 เซนติเมตร    

 ช่อดอก : ช่อดอกยาว 2 เซนติเมตร 

1 ช่อดอกมีดอก 15 ดอก ช่อดอกห้อยลง 

 ดอก : ดอกมีสีขาว มีขนาด 1.2 x 1.5 

เซนติเมตร  มีกลีบ 6 กลีบ  ประกอบด้วย 

กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ 

กลีบปาก 1 กลีบ กลีบเลี้ยงมีสีขาว ผิว

มัน มีลักษณะเรียวปลายแหลม  มีขนาด 

0.5 x 1.5 เซนติเมตร มีร่องตื้นกลาง

กลีบ กลีบดอกมีสีขาว ผิวมัน มีลักษณะ

เรียวปลายมน  มีขนาด 1.2 x 1.5 

เซนติเมตร  กลีบปากมีสีขาว  ปลาย

กลีบสีเหลือง ลักษณะกลีบปากเป็นอุ้งลึก 

โคนกลีบมีสีม่วงอ่อน มีขนาด 1 x 1.2 

เซนติเมตร มีเส้าเกสรอยู่ตรงกลางดอก 

มีฝาครอบอับเรณูสีเขียว
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ว่านจูงนาง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Geodorum siamense Rolfe ex Downie 

ชื่อท้องถิ่น : ว่านจูงนาง

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าเบญจพรรณ (Mixed  deciduous foreset), ป่าเต็งรัง (Dipterocarb forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : มีนาคม – เมษายน 

 ล�าต้น : ล�าต้นเหนือดินสูงประมาณ 10 

– 20 เซนติเมตร 

 ใบ : มีสีเขียว ใบเรียวปลายแหลม โคน

ใบเป็นกาบ ใบพับจีบ  ใบเรียงเวียน ยาว  

8 – 10 เซนติเมตร กว้าง 4- 6 เซนติเมตร  

ใบรูปหอก   

 ดอก : ดอกช่อกระจะ  ออกดอกที่โคน

ต้น โค้งลง ช่อดอกยาว 2 เซนติเมตร 1 

ช่อดอกมีดอก  6-10  ดอก  ใบประดับ

ช่อดอกรูปใบหอก ปลายแหลม เรียงเวียน  

มี 2-3 ใบ ดอกมีสีเขียวอ่อน กลีบ

เลี้ยงด้านบน รูปขอบขนาน ปลายมน 

กลีบเลี้ยงด้านข้างรูปขอบขนาน ปลาย

มน กลีบดอกด้านข้าง รูปไข่ ปลายมี

ติ่งแหลม กลีบปาก คล้ายถุง ปลายแผ่

แบนออก สีขาว เดือยมีติ่งเล็กๆค่อนข้าง

กลมไม่ชัดเจน รังไข่และก้านดอกยาว

ประมาณ  1.5 – 2 เซนติเมตร กลุ่ม

เรณูสีเหลืองอ่อนมี 2 ก้อน ใบประดับ

ดอกย่อย รูปสามเหลี่ยมปลายแหลม  
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Peristylus affinis 
(D.Don) Seidenf  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peristylus affinis (D.Don) Seidenf. 

 วิสัย : กล้วยไม้ดิน (Terrestrial orchid)

 Habitat : ป่าเบญจพรรณ (Mixed  deciduous foreset), ป่าเต็งรัง (Dipterocarb forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : พฤษภาคม 

 ราก : มีขาดเล็ก 

 ล�าต้น : มีลักษณะเป็นหัวอยู่ใต้ดินขนาด

ปานกลาง แบบมันฝรั่งและสร้างล�าต้น

เหนือดินในฤดูฝน ล�าต้นตั้งตรง 

 ใบ : มีสีเขียว ใบเรียวปลายแหลม มี

หลายใบเรียงเวียน ใบอ่อนม้วนตามยาว 

มีอายุฤดูเดียว ใบไม่มีข้อต่อ   

 ช่อดอก : ช่อดอกแบบกระจะ ตั้งตรง 

ช่อดอกยาว 20- 35  เซนติเมตร 1 ช่อ

ดอกมีดอก 25 ดอก ช่อดอกห้อยลง

 ดอก : ดอกมีสีขาว มีขนาด 1.2 x 1.5 

เซนติเมตร  มีกลีบ 6 กลีบ  ประกอบ

ด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบสีขาว  กลีบดอก 

2 กลีบเฉียงกว้างกว่ากลีบเลี้ยงข้างเล็ก

น้อย  กลีบปาก 1 กลีบสีขาวมี 3 แฉก

แหลม ดอกมีขนาด 2 เซนติเมตร  เดือย

รูปกลมสีด�าเมื่อดอกบานแล้ว 

สกุลนางตาย 
(Peristylus)

วงศ์ย่อย 

Epidendroideae
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เอื้องไอยเรศ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhyncostylis retusa (L.) Blume

ชื่อท้องถิ่น : เอื้องไอยเรศ, ไอยเรศ, เอื้องพวงหางรอก, เอื้องหางฮอก (ภาคเหนือ)

 วิสัย : กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphylic orchid)

 Habitat : 

 ระยะเวลาในการออกดอก : เมษายน-พฤษภาคม

 ราก : รากเป็นรากอากาศ มีสีเขียวเทา 

ปลายรากแหลมและมีสีเขียวอ่อน รากมี 

ลักษณะกลม ยาว มีขนาด 0.2-0.4 x 6-48  

เซนติเมตร    

 ล�าต้น : มีลักษณะโคนใบหุ้มเป็นล�าต้น 

สีเขียว มีขนาด 0.8 x 3 เซนติเมตร

 ใบ : ใบมีสีเขียว ปลายใบหยักเว้า มี

ร่องตื้นกลางใบ ใบอวบหนา ค่อนข้างแข็ง 

ขอบใบเรียบ ใบเรียงสลับซ้ายขวา มีขนาด 

1.8 x 10-25 เซนติเมตร    

 ช่อดอก : ช่อดอกออกดอกตามซอกใบ 

มีดอก 70-75 ดอก ช่อดอกห้อยลง มี

ขนาด 0.3 x 27 เซนติเมตร ระยะห่าง

ระหว่างดอก 0.5 -1 เซนติเมตร 

 ดอก : ก้านดอกมีขนาด 0.1 x 1.7 มี

ลักษณะกลมทรงกระบอก ดอกมีสีขาว มี

จุดสีม่วงเป็นประกาย มีขนาด 1.8 x 1.8 

เซนติเมตร ดอกมีกลีบ 6 กลีบ ประกอบ

ด้วยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ 

และกลีบปาก 1 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบ

ดอกมีสีขาวลายจุดสีม่วง กลีบมีลักษณะ

ค่อนข้างกลม ปลายกลีบมน มีขนาด 

0.3-0.7 x 0.8 เซนติเมตร  ช่วงโคน

กลีบปากถึงกลางกลีบปากมีลักษณะเป็น

ถุงแบนๆ ยาว 0.5 เซนติเมตร ช่วงกลาง

กลีบปากถึงปลายกลีบปากจะมีลักษณะ

โค้งเข้าหาเส้าเกสรปิดถุงแบนๆแล้วปลาย

กลีบปาก จะตั้งขนานกับเส้าเกสรขอบ

ของปลายกลีบปากมีสีม่วงอ่อน เส้าเกสร

มีลักษณะเป็นแท่งสันอยู่ตรงกลางดอก 

ด้านบนสุดมีฝาครอบอับเรณู และมีรังไข่

อยู่ส่วนล่างสุดของเส้าเกสร

สกุลช้าง 
(Rhynchostylis)

วงศ์ย่อย 

Epidendroideae
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เขาแกะ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H. Kent

ชื่อท้องถิ่น : เขาแกะ, เอื้องขี้หมา, เอื้องเขาควาย, เอื้องเขาแกะ

 วิสัย : กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphylic orchid)

 Habitat : ป่าผลัดใบ, ป่าดิบแล้ง

 ระยะเวลาในการออกดอก : เดือนเมษายน - มิถุนายน

 ราก : รากเป็นรากอากาศ มีขนาด

ใหญ่สีขาวอมเขียว ปลายรากแหลม มีสี

เขียวอ่อน รากมีลักษณะกลม ผิวรากมีสี

ขาว รากหยักเล็กน้อย มีขนาด 0.2-0.5 

x 5-60 เซนติเมตร    

 ล�าต้น : มีลักษณะโคนใบหุ้มเป็นล�าต้น 

สีเขียว มีขนาด 0.3-0.8 x 0.5-5 เซนติเมตร

 ใบ : ใบมีสีเขียว ใบอวบ ค่อนข้างแข็ง 

ปลายใบแหว่งเป็นรูปครึ่งวงกลม กลางใบ

เป็นร่อง ขอบใบเรียบ ใบเรียงสลับซ้าย

ขวา มีขนาด 1.6-4 x 6-11.2 เซนติเมตร    

 ช่อดอก : เป็นช่อตั้งตรง ออกดอกตรง

ซอกใบ ดอกในช่อแน่น ช่อดอกมีความ

ยาวใกล้เคียงกับความยาวของใบ ยาว 

10-12 เซนติเมตร  

 ดอก : ก้านดอกมีสีขาว ทรงกระบอก 

ดอกมีสีขาวแกมม่วงคราม  มีขนาด 1.5 

x 2 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ดอก

มีกลีบ 6 กลีบ ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 

3 กลีบ กลีบดอก 2 กลีบ และกลีบปาก 

1 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีสีขาว 

ปลายกลีบสีม่วง กลีบมีลักษณะค่อนข้าง

กลม ปลายมนโค้งเว้า  กลีบปาก มีสี

ม่วง ปลายกลีบหยักเล็กน้อย  มีเส้าเกสร

สีขาวอยู่ตรงกลางดอก ฝาครอบอับเรณู

สีม่วง ภายในมีอับเรณูสีเหลือง
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เข็มขาว  

วงศ์ย่อย 

Epidendroideae

สกุลสามปอย  
(Vanda)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vanda lilacina Teijsm. &Binn.

ชื่อท้องถิ่น : เข็มขาว, กล้วยไม้หางปลา, แฝก

 วิสัย : กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphylic orchid)

 Habitat : ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest), ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest)

 ระยะเวลาในการออกดอก : มกราคม- เมษายน

 ราก : รากมีลักษณะกลม ใหญ่ หยาบ 

มีขนาด 0.3-0.5 x 7.5-24 เซนติเมตร    

 ล�าต้น : มีลักษณะกลม ผิวเรียบ ทรง

กระบอก ห้อยลง มีความยาว 11-15 

เซนติเมตร

 ใบ : ใบอวบแผ่นใบหนา มีร่องตรง

กลางใบ ใบเรียงสลับซ้ายขวา และโค้งเล็ก

น้อย มีขนาด 1.8-2x 14-20 เซนติเมตร

 ช่อดอก : ช่อดอกมีความยาว 20-

25 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 

เซนติเมตร มีลักษณะกลมทรงกระบอกตัน 

ช่อดอกตั้งตรง ก้านช่อดอกเรียบ มีข้อ   

 ดอก : ดอกมีสีขาวแกมม่วง ก้านดอก

ยาว 3 เซนติเมตร ดอกมีกลีบ 6 กลีบ 

ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบ

ดอก 2 กลีบ และกลีบปาก 1 กลีบ  กลีบ

เลี้ยงและกลีบดอกมีสีขาว ลักษณะกลม

ค่อนข้างเรียว ผิวกลีบและขอบกลีบเรียบ 

พื้นกลีบหรือผิวกลีบเป็นประกาย  กลีบ

ดอกมีความยาว 1.2 เซนติเมตร กว้าง 

0.7 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงมีความยาว 

0.9 เซนติเมตร กว้าง 0.5 เซนติเมตร  

กลีบปาก ด้านในมีสีม่วงแกมขาวชัดเจน 

มีเส้าเกสรอยู่เหนือกลีบปาก มีฝาครอบ

อับเรณูสีเหลือง 
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ตารางผลการศึกษากล้วยไม้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว   

ระยะเวลา
ออกดอก

ลักษณะ
ของป่า

ลักษณะ

วิสัย
ชื่อไทยชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ย่อย /

สกุล

Subfamily Orchidioideae

ก.ย. - ต.คDDFTTOนางอั้วน้อย1. Habenaria dentata 
(Sw.) Schltr.

สกุล
สังหิน
Habenaria

ก.คMDF,DDFTTOเอื้องแมงมุม2. H. amplexicaulis 
Rolfe ex Downie

ก.คMDF,DDFTTOเอื้องหอมเตย3.  H. lucida Wall. ex 
Lindl.

ก.คMDF,DDFTTO-4 . Habenaria . sp.

ก.ค.-ก.ยDEFTTOนางอั้ว5. Pecteilis hawkesiana 
(King & Plantl) C.S. 
Kumar

สกุล
นางอั้วสาคริก
Pecteilis

ก.ค.-ก.ยDEFTTOอั้วตีนกบ6. P. susannae (L.) Raf.

Subfamily Epidendroideae

มี.ค.-พ.คDDFEPOกะเรกะร่อน7. Cymbidium aloifolium 
(L.) Sw.

สกุลกะเรกะร่อน 
Cymbidium

ก.ย.-พ.ยDEF,MDFEPOเอื้องหมาก8. Coelogyne trinervis 
Lindl.

สกุลเอื้องหมาก
เลื่อม
Coelogyne

เม.ย.-มิ.ยDEF,MDFEPOเอื้องดอก
มะขาม

9. Dendrobium  
delacourii Guill.

สกุลเอื้องผึ้ง
Dendrobium

มี.ค.-พ.คMDFTTOหมูกลิ้ง 
ช้างผสมโขลง

10. Eulophia 
andamanensis Rchb.f.

สกุลหมูกลิ้ง
Eulophia

มี.ค.-พ.คMDFTTOว่านอึ่งนวล 11. E.herbacea Lindl.

มี.ค.-พ.คMDFTTOว่านอึ่ง12. E.macrobulbon 
(Parish & Rchb.f.) 
Hook.f.

       



73ความหลากหลายของกล้วยไม้

ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระยะเวลา
ออกดอก

ลักษณะ
ของป่า

ลักษณะ

วิสัย
ชื่อไทยชื่อวิทยาศาสตร์วงศ์ย่อย /สกุล

เม.ย.-มิ.ยMDFTTOว่านจูงนาง13.Geodorum 
attenuatum Griff.สกุลว่านจูงนาง 

Geodorum
เม.ย.-มิ.ยMDFTTOว่านจูงนาง14. G. siamense  

Rolfe ex Downie

เม.ย.-มิ.ยMDFTTOนางตาย15. Peristylus affins 
(D.Don)Seidenf.

สกุลนางตาย 
Peristylus

เม.ย.-มิ.ยDEF,MDFEPOเขาแกะ16. Rhynchostylis 
coelestis (Rchb.f.)สกุลเขาแกะ

Rhynchostylis
เม.ย.-พ.คEPOเอื้องไอยเรศ 17 .R. retusa (L.) 

Blume

ม.ค.-เม.ยDEF,MDFEPOเข็มขาว 18.Vanda lilacina 
Teijsm. & Binn.

สกุลเข็มขาว
Vanda

       

หมายเหตุ:  

ประเภท/วิสัย  
  กล้วยไม้อิงอาศัย (Epiphytic Orchid: EPO)
        กล้วยไม้ดิน (Terrestrial Orchid : TTO)
        กล้วยไม้บนหิน (Lithophyte Orchid : LPO)

ประเภทป่า/Habitat 
  ป่าผลัดใบ/ป่าเบญจพรรณ (Mixed deciduous forest: MDF) 
  ป่าดิบแล้ง (Dry evergreen forest: DEF) 
  ป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest: DDF)



ผลการศึกษาความหลากหลาย 
ของกล้วยไม้ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี 
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

จัดจ�าแนกตามหลักอนุกรมวิธาน ตามระบบของ K.W. 

Dixon, et al (1993) พบกล้วยไม้ทั้งหมด 3 วงศ์ย่อย 

10  สกุล  18 ชนิด ได้แก่ วงศ์ย่อย Epidendoideae 

พบมากที่สุด 8 สกุล  สกุลที่พบมากที่สุดคือ สกุล

หมูกลิ้ง ส่วนวงศ์ย่อย Orchidioideae และวงศ์ย่อย 

Orchidoideae พบ 2 สกุล  สกุลสังหิน Habenaria 

พบมากที่สุด 4 ชนิด  และไม่สามารถระบุระดับชนิดได้ 

คือ  Habenaria sp.   แบ่งประเภทของกล้วยไม้ตาม

ลักษณะวิสัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

กล้วยไม้ดิน  (Terrestrial Orchid ) พบ12 ชนิด โดย 

พบว่า นางอั้วสาคริก P. hawkesiana (King & Plantl) 

C.S. Kumar เป็นกล้วยไม้เด่น กล้วยไม้ดินสกุล สังหิน  

Habenaria พบมากที่สุด ส่วนกล้วยไม้อิงอาศัย 

(Epiphytic Orchid)  เอื้องดอกมะขาม Dendrobium  

delacourii Guill และ เขาแกะ Rhynchostylis coelestis 

(Rchb.f.), เป็นกล้วยไม้ชนิดเด่น การศึกษาครั้งนี้ไม่พบ

กล้วยไม้บนหิน (Lithophyte Orchid : LPO) และ

กล้วยไม้กินซาก  อึ่งนวล E.herbacea Lindl. Rchb.f. ใน

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

74
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ธรรมชาติพบว่ามีจ�านวนลดน้อยลง 

ควรได้รับการอนุรักษ์พันธุกรรม ซึ่ง

การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการ

ศึกษาความหลากหลายของกล้วยไม้

ครั้งแรก  สอดคล้องกับการศึกษา

ส�ารวจ  วรัญญา จีระวิพูลวรรณและ

ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ ศึกษาความ

หลากหลายของกล้วยไม้     ในภหูนิลาด

ช่อฟ้า จงัหวดัหนองบวัล�าภู พบกล้วยไม้ 

33 ชนิด การศึกษาครั้งนี้พบว่า มี

จ�านวนชนิดกล้วยไม้มากกว่า ผลการ

ศึกษาของวรัญญา จีระวิพูลวรรณ

และทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์ 2 ชนิด    

จากการศึกษาครั้งนี้มีกล้วยไม้ 7 ชนิด 

ที่ไม่พบในภูหินลาดช่อฟ้า จังหวัด

หนองบัวล�าภู ได้แก่ เอื้องค�ากิ่ว 

(Dendrobium signatum Rchb.f) 

ว่านจูงนาง (Geodorum  recurvum 

(Roxb.) Alston)  เขาแกะ (Rhynchostylis 

coelestris Rchb.f.)  และพบว่า

กล้วยไม้สกุลสังหิน   Habenaria  

ซึ่งเป็นกล้วยไม้ดิน มีการส�ารวจพบ

มากกว่าชนิดที่ใกล้เคียงกัน ในพื้นที่

ศกึษามีการพบกล้วยไม้ในสกลุนางอัว้

สาคริก คือเอื้องตีนกบและนางอั้วใหญ่ 

กล้วยไม้เด่นที่พบในพื้นที่ศึกษา 

 ก. อั้วสาคริก P.  sagarikii Seidenf. P.  sagarikii Seidenf. P.  sagarikii
 ข. นางอั้วน้อย H. dentata (Sw.) Sch 
 ค. อึ่งนวล  E. herbacea Lindl.
 ง. เขาแกะ R. coelestis (Rchb.f.) R. coelestis (Rchb.f.) R. coelestis
 จ . นางอั้ว H. furcifera Lindl.

ก ข

ค ง จง
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ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ จากการตรวจสถานภาพพืชโดยอ้างอิง

ตามการประเมินสถานภาพของ Thailand Red Data : Plants (Santisuk et al.,2006)  

พบกล้วยไม้หายาก 1 ชนิด คือ นางสาคริก P. hawkesiana (King & Plantl)  

C.S. Kumar ในการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าชนิดกล้วยไม้ที่ควรให้ความส�าคัญด้าน

การอนุรักษ์และเพิ่มจ�านวนในธรรมชาติ ได้แก่เอื้องดอกมะขาม (D. delacourii) 

ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เด่นในพื้นที่โดยน�ามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ

การศึกษาครั้งนี้ได้สนับสนุน  การอนุรักษ์และเพิ่มจ�านวนในธรรมชาติโดยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เอื้องดอกมะขาม 

1.ควรมีการศึกษาจ�านวนประชากรของ 

กล้วยไม้ พันธุศาสตร์เชิงประชากร 

2.การศึกษาด้านอนุกรมวิธานใช้ลักษณะ 

ทางสณัฐานวทิยาอย่างเดยีวไม่เพยีงพอ 

ที่จะใช้จัดจ�าแนกโดยเฉพาะกล้วยไม้บาง 

ชนิดออกดอกปีละครั้งบางชนิดไม่พบดอก 

จงึไม่สามารถระบชุนดิได้จงึควรมกีารใช้ 

ลักษณะอื่นเพื่อใช้ในการระบุชนิดควรม ี

การศึกษาทางด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล  

เช่นการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมควรมี

การน�ามาขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ 

เช่นน�ามาขยายพันธุด้วยวิธีการเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

กล้วยไม้เอื้องดอกมะขาม เป็นกล้วยไม้

ชนิดเด่น จึงมีความเหมาะสมที่จะเพิ่ม 

ประชากรเพือ่การอนรุกัษ์ต่อไป โดยการ 

เปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมใน

การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้

เอื้องดอกมะขาม (Demdrobium delacourii  

Guill โดยน�าส่วนของฝักที่อายุประมาณ  

3 เดือนเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อบน 

สูตรอาหาร Vacine and Went ส�าหรับ

เพาะเมลด็ หลงัจากเพาะเป็นเวลา 3 เดอืน  

แล้วย้ายลงในอาหาร Murashige and 

Skoog  (1962) (MS) ดัดแปลง ที่

เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต N6- 

benzyladenine (BA) ร่วมกับ α- 

ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
ในป่าโคกขุมปูน  

การอนุรักษ์พันธุกรรม
กล้วยไม้โดยการขยายพันธุ์
กล้วยไม้โดยวิธีการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
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Naphthylacetic acid (NAA)  ที่ระดับความ

เข้มข้น 0,1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ

สูตรอาหาร Vacin and Went (1949) (VW) 

ดัดแปลง ที่เติมสารอินทรีย์ มันฝรั่ง กล้วยหอม

บด 45, 90 และ 135 กรัมต่อลิตร และ น�้า

มะพร้าว  45, 90 และ 135 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร และอาหาร VW ดัดแปลง สูตรที่ 15 ที่

เติมกล้วยหอมบด 135 กรัมต่อลิตร สามารถ

ชักน�าให้มีการแตกหน่อสูงสุดเฉลี่ย 2.17 หน่อ

ต่อต้น ความสูงเฉลี่ย 2.60 เซนติเมตรต่อต้น มี

จ�านวนใบเฉลี่ย 3.28 ใบต่อต้น ความกว้างใบเฉลี่ย 

0.36 เซนติเมตรต่อต้น ความยาวใบเฉลี่ย 1.48 

เซนติเมตรต่อต้น จ�านวนรากเฉลี่ย 12.36 ราก

ต่อต้นและความยาวรากเฉลี่ย 1.45 รากต่อต้น

ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการทดลอง

น�ามาใช้ในการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่ม

ปริมาณเป็นการอนุรักษ์พันธุ์กรรม

และเป็นแนวทางในการขยายพันธุ์

กล้วยไม้ชนิดอื่นอีกต่อไป

การขยายพันธุ์เอื้องดอกมะขามในสภาพ
ปลอดเชื้อ 

ก. ช่อดอกเอื้องดอกมะขาม 
ข. ฝักที่ได้รับการผสมเป็นเวลา 6 เดือน 
ค. การพัฒนาของเอ็มบริโอในระยะต่างๆ 
ง. โปรโตคอมที่เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ  
จ. ต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องดอกมะขามเพาะใน
สูตรอาหารต่างๆ
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กรกช ดวงดี. (2559) ความหลากหลายของกล้วยไม้ตามเส้นทางขึ้นยอดภู อุทยานแห่งชาติภูกระดึง   
 จังหวัดเลย วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นพรัตน์ ทูลมาลย์ และคณะ.(2557) การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชวงศ์กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติ  
 แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้    
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ทัศนัย ปัญจันทร์สิงห์. (2557)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุยานแห่งชาต ิ  
 ภูลังกา จังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
-------------------------. (2557)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของกล้วยไม้ใน วนอุทยานภู  
 ฝอยลม จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
-------------------------. (2558) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความหลากหลายของกล้วยไม้ใน อุทยาน  
 ประวัติศาสตร์ภูพระบาทอ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เยาวพา บัวงามและคณะ. (2554) . ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย   
 จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 สมาคม   
 พฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2554 กรุงเทพ 
สลิล สิทธิสัจธรรม (2549). กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิง. 
สมราน สุดดี. (2546). การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงษ์กล้วยไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม   
 จังหวัดชัยภูมิ. กลุ่มพฤกษศาสตร์ป่าไม้ ฝ่ายวนวัฒนวิจัยและพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ   
 สัตว์ป่าและพันธ์พืช กรุงเทพฯ. 
วัชรศักดิ์ มาเกิด (2555). การศึกษาอนุกรมวิธานของกล้วยไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัด  
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