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    ความหลากหลายของกลวยไมปาสกุลหวาย (Dendrobium) ในพื้นที่ปาภาคใต 
Diversity of "Wild Dendrobium Orchids in the Southern Forest Area 
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บทคัดยอ 
 การสํารวจความหลากหลายกลวยไมปาสกุลหวาย (Dendrobium) ในพื้นท่ีปาภาคใต มี
จุดประสงคเพื่อศึกษาชนิด นํามาปลูกอนุรักษสายพันธุ และสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดย
ทําการสํารวจ บันทึกขอมูล ถายภาพ และเก็บรวบรวมตัวอยางออกจากปาเทาท่ีจําเปน ในพื้นท่ีปาดิบ
ชื้น (tropical rain forest) ปาดิบเขา (hill evergreen forest) และปาดิบแลง (dry evergreen 
forest) พบกลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) จํานวน 22 ชนิด คือ Dendrobium acerosum 
Lindl.,  
D. aloifolium (Blume) Rchb.f., D. anosmum Lindl. D. crepidatum Lindl. & Paxton,  
D. crumenatum Sw., D. cruentum Rchb.f., D. ellipsophyllum Tang & Wang, D. farmeri 
Paxton, D. grande Hook.f., D. hercoglossum Rchb.f., D. indivisum (Blume) Miq. var. 
pallidum Seidenf., D. jenkinsii Wall. ex Lindl., D. lampongense J.J. Sm., D. leonis 
(Lindl.) Rchb.f., D. pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f., D. platycaulon Rolfe, D. podagraria 
Hook.f., D. secundum (Blume) Lindl., D. sp., D. subulatum (Blume) Lindl., D. 
trinervium Ridl., และ D. ypsilon Seidenf. บางชนิดเปนกลวยไมปาที่มีประชากรในธรรมชาตินอย
มาก เชน เอ้ืองปากนกแกว (D. cruentum Rchb.f.) ไดปลูกรักษาสายพันธุในลักษณะตนมีชีวิตใน
เรือนอนุรักษและขยายพันธุกลวยไมปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมีกิจกรรมสงเสริมการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน โดยจัดอบรมใหความรูเ ร่ืองการอนุรักษ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหกับ
ผูประกอบการธุรกิจกลวยไมปา เพื่อลดการนําออกจากปา และโครงการกลวยไมคืนปาพฤกษาคืนถ่ิน  
คําสําคัญ:  ความหลากหลาย, กลวยไมสกุลหวาย 
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Abstract 
 Diversity of wild orchid species of Dendrobium in the  southern forest area 
aimed to study orchid species in order to conserve the species and promote the 
sustainable utilization. This can be accomplished by survey and collection of the 
samples from the forest as necessary. Most forest areas are tropical rain forest, hill 
evergreen forest and dry evergreen forest. The 22 species of Dendrobium were found 
including Dendrobium acerosum Lindl., D. aloifolium (Blume) Rchb.f., D. anosmum 
Lindl. D. crepidatum Lindl. & Paxton, D. crumenatum Sw., D. cruentum Rchb.f.,  
D. ellipsophyllum Tang & Wang, D. farmeri Paxton, D. grande Hook.f., D. 
hercoglossum Rchb.f., D. indivisum (Blume) Miq. var. pallidum Seidenf., D. jenkinsii 
Wall. ex Lindl., D. lampongense J.J. Sm., D. leonis (Lindl.) Rchb.f., D. pachyphyllum 
(Kuntze) Bakh.f., D. platycaulon Rolfe, D. podagraria Hook.f., D. secundum (Blume) 
Lindl., D. sp., D. subulatum (Blume) Lindl., D. trinervium Ridl., และ D. ypsilon Seidenf. 
Some of them are endangered orchids eg. D. cruentum Rchb.f. The samples were 
grown in the endangered orchid reservation at the green house, Songkhla Rajabhat 
University. The sustainable utilization activities were organized by giving the 
conservation knowledge and tissue culture techniques in the training course to the 
merchants who work with wild orchids in order to decrease removing the orchids out 
of the wild and return the orchids to forest. 
Keywords: Biodiversity,  Dendrobium orchids 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุสัตว ซึ่งมีผลตอความสมดุลของระบบ
นิเวศ การพัฒนาประเทศ สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยทุกคน  การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคัญยิ่งของประเทศ อัน
เนื่องมาจากการบุกรุกทําลายปา ขยายพื้นที่ทําเกษตรกรรม ทําใหเกิดการทําลายถ่ินอาศัย คุณคาของ
ทรัพยากรชีวภาพสูญเสียไป 
 ภาคใตอยูในเขตรอนชื้น มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แตในสภาพการณปจจุบัน แหลงท่ี
อยูของพืช ตลอดจนแนวการกระจายพันธุถูกคุกคามและถูกทําลาย สงผลใหพืชหลายชนิดสูญพันธุ 
(extinct) ธวัชชัย สันติสุข (2547) และราชันย ภูมา (2551) รายงานวา มีพืชหลายชนิดในภาคใตของ
ประเทศ กําลังอยูในภาวะอันตราย (endangered) ใกลจะสูญพันธุไปจากแหลงกระจายพันธุ อีก
หลายชนิดเขาสูสภาวะอันตราย (vulnerable) ถาอิทธิพลตางๆ ที่เปนสาเหตุที่ทําใหพืชสูญพันธุยังคง
กระทําอยู และมีหลายชนิดท่ีจัดเปนพืชหายาก (rare) เนื่องจากมีจํานวนประชากรขนาดเล็กและมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยูในภาวะอันตราย พืชพวกนี้มักจะข้ึนอยูในพื้นที่ท่ีมีลักษณะจํากัดทางสภาพ
ภูมิศาสตร และภาคใตเปนพื้นที่ท่ีมีการกระจายพันธุของกลวยไมพันธุแทหลายชนิดแตบางชนิดกําลัง
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ถูกรุกรานมากที่สุด เชน กลวยไมสกุลรองเทานารี (Paphiopedilum) และกลวยไมในสกุลหวาย เชน 
เอ้ืองปากนกแกว  
 (D. cruentum Rchb. f.) ซึ่งปจจุบันอยู ในสภาวะใกลสูญพันธุ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, 2538) และนับวันยิ่งจะหายากมากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีผูรูเทาไมถึงการณ ไดนํากลวยไมปา
ออกมาจากถ่ินที่อยูตามธรรมชาติ ทําไหกลวยไมไมสามารถมีชีวิตอยูได อันเนื่องมาจากปจจัยหลาย
ประการ เชน ผูเล้ียงขาดความรูในสภาพธรรมชาติของกลวยไมชนิดนั้น ๆ ทําใหเกิดการหักเหทาง
พันธุกรรม เน่ืองจากประชากรมีขนาดเล็กมีการสูญหายความหลากหลายทางพันธุกรรมไดมาก (ละออ 
อัมพรพรรดิ์, 2554) ปจจุบันการใชประโยชนจากกลวยไมเพิ่มสูงข้ึนทุกวัน แตมักเปนการใชประโยชน
ในดานการปรับปรุงพันธุและผลิตเพื่อการคาเปนสวนใหญ สําหรับการใชประโยชนจากชนิดพันธุปานัน้
มีอยูนอยมาก และอยูในทิศทางท่ีไมเหมาะสมเปนสวนใหญ ทําใหกลวยไมไทยมีจํานวนลดลงอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง กลวยไมปามีรูปรางลักษณะท่ีโดดเดน แปลกตาของผูพบเห็น จึงเปนทรัพยากรท่ี
ลอแหลมตอการสูญพันธุ ในขณะที่ขอมูลชนิดของกลวยไมในแตละพื้นท่ียังมีนอย ทําใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของไมสามารถวางแผนในการบริหารจัดการ กลวยไมปาทุกชนิดจึงเปนทรัพยากรท่ีนาสนใจและ
ควรไดรับการอนุรักษ และพัฒนาไปในทิศทางท่ีเหมาะสมใหมีความยั่งยืนตอไป (สลิตา สิทธิสัจธรรม, 
2552) 
 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเรงใหสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดศึกษาวิจัยการอนุรักษพันธกุรรม ขยายพันธุ ปรับปรุงพันธุและสงเสริม
การใชประโยชนกลวยไมปา อยางยั่งยืน และเพื่อสนองโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงไดเสนอโครงการวิจัย เร่ือง 
ความหลากหลายของกลวยไมปาสกุลหวาย (Dendrobium) ในพื้นที่ปาภาคใต มีวัตถุประสงค เพื่อ
สํารวจ รวบรวมพันธุกรรมกลวยไมปาสกุลหวาย (Dendrobium) มาเก็บรักษาสายพันธุและสงเสริม
การใชประโยชนอยางยั่งยืน 
 
วิธีการวิจัย 
 อุปกรณและสารเคมี 
 1. อุปกรณสํารวจและรวบรวมกลวยไมปา เชน กรรไกรตัดก่ิงหรือมีด พลั่ว ถุงพลาสติก กลอง
ถายรูป ดินสอ สมุดบันทึก 
 2. อุปกรณอัดพรรณไมแหง เชน แผงอัดพรรณไม เชือก กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษ
ลูกฟูก ปายพลาสติก 
 3. อุปกรณและเอกสารตรวจเอกลักษณพรรณไมเพื่อหาชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตอง เชน แวน
ขยาย กลองจุลทรรศน (Light microscope) กลองสเตอริโอ (Stereo microscopes) ใบมีดโกน  
เอกสารท่ีใชในการจําแนกพรรณไม เชน Flora of Thailand, Flora of Java, Flora Malesiana 
หนังสือพรรณไม เอกสารทางพฤกษอนุกรมวิธาน และตัวอยางพันธุไมเทียบเคียงในหอพรรณไม 
รวมท้ังผูเชี่ยวชาญทางกลวยไม 
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 4. อุปกรณในการปลูกรักษาพรรณไม เชน ปายพลาสติก กระเชาไม กระถาง ลวด อาหาร
เสริม ปุย กระบอกฉีดน้ํา และวัสดุปลูก เชน ถาน ขุยมะพราว กาบมะพราว อิฐหัก โฟม สแฟกนั่ม
มอส ชายผาสีดาแหง กรวดหยาบ ทรายหยาบ ดินปลูก ขอนไมแบบ เปนตน  
 5. อุปกรณและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เชน ตูกรองอากาศบริสุทธิ์ (Air flow 
cabinet) เครื่องชั่ง เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง เคร่ืองเขยา หมอนึ่งความดันไอ เตาไมโครเวฟ เครื่อง
แกว ใบมีดผาตัดพรอมดาม   ตะเกียงแอลกอฮอล และ วัสดุอ่ืนๆ  หองเพาะเลี้ยงและหองเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
สารเคมใีนการเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
 6. โรงเรือน ประกอบดวย เครื่องพนหมอกระบบอัตโนมัติ ชั้นวาง ราวแขวน และ วัสดุอ่ืน ๆ  
 

วิธีการศึกษา 
 1. ทบทวนเอกสาร กลวยไมปาของประเทศไทย งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และ ฐานขอมูลพรรณไม 
 2. ลงพื้นที่แตละจังหวัดในภาคใต เสวนารวมกับชาวบาน เพื่อคนหาปราชญชาวบานท่ีมีความ
เชี่ยวชาญเก่ียวกับกลวยไมปา ผูชํานานเสนทาง และขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกลวยไมปานํามาวิเคราะห  
และติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของในแตละพื้นท่ี 
 3. ประชุมทีมทํางานเพื่อปฏิบัติการและวางแผนการวิจัย ในเรื่อง การกําหนดเสนทางและจุด
สํารวจ ศึกษา เก็บตัวอยางกลวยไมปา และกําหนดระยะเวลาปฏิบัติการสํารวจ เดือนละ 1 ครั้งและ
เพิ่มตามระยะเวลาที่ตองติดตาม ดอก ฝก  
 4. ลงพื้นที่สํารวจกลวยไมปาในฤดูกาลที่ตาง ๆ กัน สํารวจในพื้นท่ีปาดิบช้ืน ปาดิบเขา  และ
ปาดิบแลง ตามเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวของ คําบอกเลาของชมรมคนรักษกลวยไมปา ศึกษาทั้ง
กลวยไมดิน (terrestrial) กลวยไมข้ึนบนกอนหิน (lithophyte) และกลวยไมอิงอาศัย (epiphyte) 
บันทึกขอมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสภาพแวดลอมโดยรอบ การออกดอก ติดฝก พรอมทั้ง
ถายภาพ เก็บฝกมาทําการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ เก็บตัวอยางกลวยไมปาเทาที่จําเปน คือ ไม
ควรเกิน 2 ตนตอชนิด และไมควรเก็บตนที่กําลังออกฝกหากไมจําเปน กลวยไมปาชนิดเดียวกันมีตาม
บานของชาวบานก็ขอความอนุเคราะหท้ังฝกและตนท่ีมีชีวิต เพื่อนํามาเก็บรักษาสายพันธุ ขยายพันธุ 
และนํามาระบุชนิดโดยใชเอกสารรูปวิธานทางอนุกรมวิธานพืช ตอไป 
 5. ปลูกรักษาและอนุรักษพันธุกรรมไวในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2 วิธี คือ 
  1. ปลูกรักษาและอนุรักษพันธุกรรมในสภาพโรงเรือน  โดยจัดสภาพแวดลอมใหใกลเคียง
กับธรรมชาตขิองกลวยไมแตละชนิดใหมากท่ีสุด 
  2. เพาะเลี้ยงเมล็ดจากฝกท่ีเก็บมาจากปาบานชาวบาน และในโรงเรือน  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การสํารวจ รวบรวมพันธุกรรมกลวยไมปาสกุลหวาย ท่ีในพื้นท่ีภาคใต พบกลวยไมปา สกุล
หวาย (Dendrobium) จํานวน 22 ชนิด มี 1 ชนิดเปนพืชอนุรักษในบัญชีไซเตส (CITS) บัญชี 1 และ 
21 ชนิดเปนพืชอนุรักษในบัญชีไซเตสบัญชี 2 (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, 2553) 
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(ตาราง 1 และภาพท่ี 1-2)  บางชนิดเปนพืชถ่ินเดียว มีประชากรในธรรมชาตินอยมาก เชน เอ้ือง
ปากนกแกว  
(D. cruentum Rchb.f.) เปนกลวยไมที่มีถ่ินกําเนิดทางภาคใตของประเทศไทย ปจจุบันตกอยูใน
สถานภาพใกลสูญพันธุ อยูในสภาวะอันตราย และเปนกลวยไมที่อยูในบัญชีพืชอนุรักษบัญชี 1 ของ
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพรรณสัตวปาและพืชปา (www.orchidtropical.com/ 
law_and_wild_ orchid.php) และเอ้ืองสายน้ําเขียว (D. crepidatum  Lindl. & Paxton) เอ้ือง
มัจฉาณุ (D. farmeri Paxton) เอ้ืองมะลิสองใบ (D. pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.) กลวยไม
เหลาน้ีมีความสวยงาม เปนที่นิยมของผูเลี้ยงกลวยไม เชน เอ้ืองดอกมะเขือ (D. hercoglossum 
Rchb.f.) เหลืออยูในธรรมชาตินอยมาก (ออพร เผือกคลายและฉัตรชัย เงินแสงสรวย, 2552) 
ตลอดจนการสูญเสียถ่ินท่ีอยูอาศัย ผืนที่ปาถูกทําลาย การระเบิดภูเขา และการลักลอบกลวยไมปา
ออกจากปา ทําใหในธรรมชาติประชากรนอยและมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (สลิล สิทธิสัจจธรรม, 
และเพชร ตรีเพชร. 2552) ก็เปนปญหาที่ประสบอยูมากในทางปาภาคใต 
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ตารางที่ 1 กลวยไมสกุลหวาย ท่ีสํารวจพบในพื้นที่ภาคใต  

ลําดับท่ี 
ชื่อวิทยาศาสตร 

(scientific name) 
ชื่อไทย 

(local name) 
สถานภาพ
(status) 

ถิ่นท่ีอยู 
(habitat) 

1 
Dendrobium acerosum Lindl. เอื้องน้ิวนาง, เขาแพะ,

กลวยไมมือนาง 
พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาดิบ ปาพรุ ท่ีความ
สูงจากระดับนํ้า 
ทะเล 400-500 ม. 
นครศรีธรรมราช สตลู 
สงขลา  

2 D. aloifolium (Blume.) Rchb.f. เอื้องมณ,ี เอื้องชาง 
 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
ไมพบปลูกเลี้ยง
ตามบานใน
ธรรมชาติ
ประชากร
คอนขางมาก 
 

ปาดิบ ท่ีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล  
0-500 ม. สตูล สงขลา 

3 D. anosmum Lindl. เอื้องสาย, เอื้องสาย
หลวง 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาดิบ ท่ีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 
ประมาณ 1,300 ม. 
นครศรีธรรมราชพัทลุง 
สตูล สงขลา นราธิวาส  

4 D. crepidatum Lindl. & 
Paxton 

เอื้องสายนํ้าเขียว พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 
 

ปาดิบแลง ท่ีความสูง
จากระดับนํ้า 
ทะเล 600-2,100 ม. 
พังงา สตลู สงขลา  
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ลําดับท่ี 
ชื่อวิทยาศาสตร 

(scientific name) 
ชื่อไทย 

(local name) 
สถานภาพ
(status) 

ถิ่นท่ีอยู 
(habitat) 

5 D. crumenatum Sw. หวายตะมอย, เอื้อง
มะล,ิ เอื้องนกกะยาง,  
แสพระอินทร,  
บวบกลางหาว  

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยง 
ท่ัว ๆ ไป และใน
ธรรมชาติมี
คอนขางมาก 
 

ปาดิบบริเวณภูเขา 
ปาโปรง ท่ีความสูง 
จากระดับนํ้าทะเล  
60-300 ม. ชมุพร 
ระนอง สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี 
ตรัง สตลู ปตตานี 
นราธิวาส ยะลา  

6 D. cruentum Rchb.f. เอื้องปากนกแกว, 
เอื้องนกแกว 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี1  
ไมพบการปลูก
เลี้ยง ในธรรมชาติ
มีนอยมาก 
 

ปาชายเลนท่ีอุดม
สมบูรณบนตนเสม็ด
ขาว ระนอง พังงา 
กระบ่ี สตูล 

7 D. ellipsophyllum Tang & 
Wang  

เอื้องทอง พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2 
 พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 

ปาดิบแลง ท่ีความสูง
จากระดับนํ้า 
ทะเล 300-1,000 ม. 
ชุมพร สุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช สตลู 
สงขลา  

8 D. farmeri Paxton เอื้องมัจฉาณ ุ พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2 
พบปลูกเลี้ยงตาม
บานและในกลุมผู
นิยมเลี้ยงกลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย  

ปาดิบเขา ปาเต็ง รัง 
ปาสนเขา ท่ีความสูง
จากระดั บ นํ้ าทะ เล 
150-1,000 ม.ชุมพร 
ระนอง สุราษฎรธานี 
พังงา  

9 D. grande Hook.f. เอื้องแผงใบใหญ พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง

ปาดิบแลง ท่ีความสูง
จากระดับนํ้า 
ทะเล ประมาณ 500 
ม. ตรัง พัทลุง สตลู 
สงขลา 
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ลําดับท่ี 
ชื่อวิทยาศาสตร 

(scientific name) 
ชื่อไทย 

(local name) 
สถานภาพ
(status) 

ถิ่นท่ีอยู 
(habitat) 

นอย 
10 D. hercoglossum Rchb.f. เอื้องดอกมะเขือใต, 

เอื้องดอกมะเขือ 
 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกตามบาน
และเลี้ยงในกลุมผู
นิยมเลี้ยงกลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 

 

พบในปาไมผลัดใบ ปา
ดิบ ท่ีระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเล 
50-2,000 ม. พังงา 
นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สตูล สงขลา  

11 D. indivisum (Blume) Miq.  
var. pallidum Seidenf. 

เอื้องกางปลา, 
กางปลา 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงตาม
บานและในกลุมผู
นิยมเลี้ยงกลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 

 

ปาดิบ ท่ีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 300-
1,600 ม. ชุมพร พังงา 
สตูล สงขลา  

12 D. jenkinsii Wall. ex Lindl. เอื้องผึ้ง จ๋ิว, เอื้องผึ้ ง
นอย 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงตาม
บานและในกลุมผู
นิยมเลี้ยงกลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาผลดัใบ ปาดิบ ท่ี
ความสูงจากระดับ 
นํ้าทะเล 700-1,500 
ม. นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สตูล สงขลา  

13 D. lampongense J.J. Sm. เอื้องนางนวล พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ใ น ธ ร ร ม ช า ติ
ประชากรคอนขาง
นอย 

ปาดิบ ท่ีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 200-300 ม.
นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สตูล สงขลา   
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ลําดับท่ี 
ชื่อวิทยาศาสตร 

(scientific name) 
ชื่อไทย 

(local name) 
สถานภาพ
(status) 

ถิ่นท่ีอยู 
(habitat) 

 
 

14 D. leonis (Lindl.) Rchb.f.  เอื้องตะขาบใหญ      
 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงตาม
บานและในกลุมผู
นิยมเลี้ยงกลวยไม  
ใ น ธ ร ร ม ช า ติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาดิบแลง ท่ีความสูง
จากระดับนํ้า 
ทะเล 500-700 ม. 
นครศรีธรรมราช 
พัทลุง สตูล สงขลา   

15 D. pachyphyllum (Kuntze) 
Bakh.f.  

เอื้องมะลิสองใบ,  
เอื้องสองใบ, 
 เอื้องนอย       

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ใ น ธ ร ร ม ช า ติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาดิบชื้น ท่ีความสูง
จากระดั บ นํ้ าทะ เล 
300-1,300 ม. พังงา 
น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช 
กระบ่ี สตูล สงขลา 

16 D. platycaulon Rolfe หวายแบน พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ใ น ธ ร ร ม ช า ติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 
 

ปาดิบชื้น ท่ีความสูง
จากระดับนํ้าทะเล 0-
1,200 ม. 
นครศรีธรรมราช 

17 D. podagraria Hook. f. เอื้องมะลินอย 
 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ใ น ธ ร ร ม ช า ติ
ประชากรคอนขาง

พ บ ใ น ป า ท่ั ว ไ ป  ท่ี
ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับ นํ้าทะเล  20 -
900 ม. ชุมพร  
สุราษฎรธานี  
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ลําดับท่ี 
ชื่อวิทยาศาสตร 

(scientific name) 
ชื่อไทย 

(local name) 
สถานภาพ
(status) 

ถิ่นท่ีอยู 
(habitat) 

นอย 
 
 

18 D. secundum (Blume) Lindl. 
 

เอื้องแปรงสีฟน, 
เอื้องหงอนไก 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงตาม
บานและในกลุมผู
นิยมเลี้ยงกลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาผลดัใบ ปาดิบเขา 
ท่ีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 300-
1,600 ม.  

19 D. sp.   เอื้องมะลิสองใบ,  
เอื้องนอย       

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาดิบชื้น ท่ีความสูง
จากระดับนํ้าทะเล 
300-1,300 ม. 
นครศรีธรรมราช สตลู 

20 D. subulatum (Blume) Lindl. กลวยไมมือนางจ๋ิว พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 
 

ปาดิบ ท่ีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 500-
650 ม. 
นครศรีธรรมราช ตรัง 
สตูล สงขลา  

21 D. trinervium Ridl. 
 

เอื้องขาวตอกสตูล,  
เทียนลิง 

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงใน
กลุมผูนิยมเลี้ยง
กลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง

ปาดิบชื้น ท่ีความสูง
จากระดับนํ้า 
ทะเล ประมาณ 100 
ม. ตรัง สตลู สงขลา  
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ลําดับท่ี 
ชื่อวิทยาศาสตร 

(scientific name) 
ชื่อไทย 

(local name) 
สถานภาพ
(status) 

ถิ่นท่ีอยู 
(habitat) 

นอย 
 
 
 

22 D. ypsilon Seidenf. เอื้องแบนปากตัด, 
หวายแบนปากตัด  

พืชอนุรักษในบัญช ี
CITESบัญช ี2  
พบปลูกเลี้ยงตาม
บาน และในกลุมผู
นิยมเลี้ยงกลวยไม  
ในธรรมชาติ
ประชากรคอนขาง
นอย 

ปาดิบชื้นภาคใต 
พัทลุง สตูล สงขลา 

 
การอนุรักษพันธุกรรม 
 การอนุรักษพันธุกรรมกลวยไมปาสกุลหวายในคร้ังนี้ เปนการอนุรักษ ในรูปของตนกลวยไม
ปาท่ีมีชีวิตโดยปลูกรักษาไวในเรือนอนุรักษและขยายพันธุกลวยไมปาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พรอมท้ังเก็บขอมูล ของแตละชนิดและทําการขยายพันธุ ดวย 2 วิธี คือ 
 1. การขยายพันธุดวยวิธีตัดแยกลําลูกกลวย และการแยกหนอหรือตะเกียง (ภาพที่ 3) 
 2. การเพาะเลี้ยงเมล็ด โดยใชฝกกลวยไมปาท่ีไดจากการปลูกรักษาสายพันธุในเรือนอนุรักษ
และขยายพันธุ จากปา และจากบานชาวบาน (ภาพที ่4) สามารถเพิ่มจํานวนกลวยไมสกุลหวายหลาย
ชนิด 
 การสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดจัดอบรมใหความรูเร่ืองการอนุรักษกลวยไมปา 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหกับนักเรียน ครู เยาวชน ผูที่สนใจ ผูประกอบการธุรกิจกลวยไมปาอยาง
ตอเนื่อง ณ ศูนยวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ภาพท่ี 5) และนํากลวยไมคืนสูปาจํานวน 
200 ตน ไปรวมปลูกปา ณ นํ้าตกโตนลุงไข ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 6) 
เนื่องในวันแมแหงชาต ิทุกกิจกรรม ผูเขารวมโครงการทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 90  

สรุปผลการวิจัย 
 กลวยไมปาสกุลหวาย ในพื้นท่ีภาคใต มีความหลากหลายสูงทั้งทางดานชนิด และระบบนิเวศ 
ทั้ง 22 ชนิด พบวาเกือบทุกชนิด ยกเวน หวายตะมอย (D. crumenatum Sw.) ในปาธรรมชาตพิบ
นอย ประชากรลดลง และหลายชนิดกําลังถูกรุกราน อยูในสภาวะอันตราย  
 
ขอเสนอแนะและการนําไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 1. ประชาสัมพันธเสริมสรางความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรใหสาธารณะชนตลอดจน
การจัดการอบรมบุคลากรดานการอนุรักษพรรณพืช 
 2. จัดทําหลักสูตรการอนุรักษพรรณพืชในทุกระดับการศึกษา 
 3. จัดตั้งกลุมอนุรักษพรรณพืชในทองถ่ิน 
 4. ภาครัฐควรสงเสริมการอนุรักษพืชในทองถ่ินใหเกิดประสิทธิภาพและสงเสริมสนับสนุนการ
วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1. ตัวอยางพรรณพืชที่เก็บออกมาจากปาแตละชนิดเก็บมาจากพื้นที่แตกตางกัน  ผูเก็บตอง
ศึกษาถ่ินท่ีอยูอาศัยอยางถองแท เชน  กลวยไมปาบางชนิดพบบริเวณเชิงเขา  ที่ราบสูงและหนาผา 
เมื่อนํามาปลูกเลี้ยงในสภาพตางถ่ิน  ทําใหเปอรเซ็นตการรอดนอยและบางชนิดหยุดการเจริญเติบโต  
 2. การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตองสรางในวัยเด็กจะฝงรากลึกและ
งายกวาสรางกับผูใหญ 
 การนําไปใชประโยชน 
 มอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาโตน
งาชางจังหวัดสงขลา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง กลวยไมที่เก็บรักษาไวในสภาพ
โรงเรือนไดทําการขยายพันธุและนําคืนสูปาอยางตอเน่ือง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87


 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กลวยไมปา สกุลหวาย (Dendrobium) ท่ีสํารวจพบในพื้นที่ภาคใต 
 ก. Dendrobium acerosum Lindl.  ข. D. hercoglossum Rchb.f 
 ค. D. farmeri Paxton  ง. D. lampongense J.J. Sm.   
 จ. D. ellipsophyllum Tang & Wang  ฉ. D. trinervium Ridl.   
 ช. D. crepidatum Lindl. & Paxton  ซ. D. jenkinsii Wall. ex Lindl.   
 ฌ. D. platycaulon Rolfe  ญ. D. secundum (Blume) Lindl.  
 ฎ. D. cruentum Rchb.f. 
 ท่ีมา:ภาพถายจากผูวิจัย 
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ภาพที่ 2 กลวยไมปา สกุลหวาย (Dendrobium) ท่ีสํารวจพบในพื้นที่ภาคใต 
 ฏ. Dendrobium sp.  ฐ. D. podagraria Hook. f.  ฑ. D. leonis (Lindl.) Rchb.f.  
 ฒ. D. ypsilon Seidenf.  ณ. D. indivisum (Blume) Miq. var. pallidum Seidenf.   
 ด. D. aloifolium (Blume) Rchb.f.  ต. D. subulatum (Blume) Lindl.  
 ถ. D. crumenatum Sw.  ท. D. grande Hook.f.   
 ธ. D. pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f.  น. D. anosmum Lindl. 
  ท่ีมา:ภาพถายจากผูวิจัย 
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ภาพที่ 3 การขยายพันธุกลวยไมปา ก,ข,ค, และ ง โดยการแยกหนอหรือตะเกียง จ,ฉ โดยการตัดแยก

ลํา ลูกกลวย  
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ภาพที ่4 การขยายพันธุกลวยไมปาโดยการเพาะเลี้ยงเมล็ด 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1171 

 
ภาพที่ 5 สงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูเร่ืองการอนุรักษ
กลวยไม และการเพาะเมล็ดใหกับนักเรียน ครู เยาวชน ผูสนใจ และผูประกอบการธุรกิจกลวยไมปา  
ณ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ภาพที่ 6 โครงการกลวยไมคืนปาพฤกษาคืนถ่ิน สถานทีนํ้่าตกยาโรย อุทยานแหงชาติทะเลบัน  
อ.ควนโดน จ.สตูล  
 
กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไดรับความรวมมือ ความชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย ตั้งแตปราชญชาวบาน 
ผูนําทางเดินปา ชมรมอนุรักษ ผูใหความอนุเคราะหกลวยไมเพื่อนํามารักษาสายพันธุและขยายพันธุ 
และหนวยงานตาง ๆ ดังนั้นผูวิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานในทุกพื้นที่เปนอยางสูงมา 
ณ โอกาสนี ้และขอขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ(วช.) ที่ใหทุนอุดหนุนงานวิจัย 
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