
1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการคุมครองพืช 

2. โครงการวิจัย  ศึกษาการอนุรักษพืชพ้ืนเมืองในชุมชนและพืชหายาก ตลอดจนการใชประโยชน 

   อยางยั่งยืนเพ่ือการอนุวัตตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542    

3. ช่ือการทดลอง ศึกษาการอนุรักษพืชชนิดใหมท่ีหายาก : ตนชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae), 

   ตนไอยริศ (Zingiber sirindhorniae), ภูมิพลินทร (Trisepalum   

   bhumibolianum) และ ตนนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) 

   Study and Conservation of new species :  Impatiens sirindhorniae,  

   Zingiber sirindhorniae, Trisepalum bhumibolianum  and Trisepalum 

   sangwaniae. 

4. คณะผูดําเนินการ 

    หัวหนาทดลอง ภัทธรวีร พรมนัส 

    ผูรวมงาน  - 

 

5. บทคัดยอ 

 การศึกษาเพ่ือหาวิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสมตอพืชชนิดใหมของโลก 4 ชนิด ไดแก ตนชมพูสิริน 

(Impatiens sirindhorniae) ซ่ึงเปนพืชลมลุกและอวบน้ําในวงศเทียน (Balsaminaceae) ตนไอยริศ 

(Zingiber sirindhorniae) เปนพืชลมลุกอายุหลายปในวงศขิง (Zingiberaceae) ตนภูมิพลินทร 

(Trisepalum bhumibolianum) และ ตนนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) เปนไมลมลุกอายุหลายป

ในวงศแอฟริกันไวโอเลต (Gesneriaceae) ซ่ึงลวนเปนพืชถ่ินเดียว (endemic) และหายาก (rare species) 

ของประเทศไทย จากพ้ืนท่ีภูเขาหินปูนผุกรอนจากจังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดเลย จังหวัดตาก และจังหวัด

เชียงรายตามลําดับ โดยใชเทคนิคการขยายพันธุท้ังท่ีเปนแบบอาศัยเพศ คือ การเพาะเมล็ด และการขยายพันธุ

แบบไมอาศัยเพศ ไดแก การปกชําลําตนและการแยกเหงา  

 จากการศึกษาพบวาการเพาะเมล็ดในวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ คือ กอนกรวดเบา ดินกามปู และดิน

จากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตรา 7 : 2 : 1 เปอรเซนต พบวาพืชทุกชนิดมีอัตราการงอกท่ีต่ํา สวนการปกชํา

ลําตน พบวาภูมิพลินทรและนครินทรามีการเจริญเติบโตไดดีท่ีสุดในอุณหภูมิหอง โดยสามารถเจริญเปนตนใหม

ได ในขณะท่ีการแยกเหงาเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการขยายพันธุไอยริศ ทําใหตนพันธุท่ีมีขนาดใกลเคียงกับใน

สภาพธรรมชาติ  

 

คําหลัก : การอนุรักษ พืชชนิดใหม ชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae) ไอยริศ (Zingiber sirindhorniae) 

ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumiboliana) นครินทรา (Trisepalum sangwaniae) 



ABSTRACT 

 This study aims to find the appropriate propagation method for 4 new plant species 

as follows: Impatiens sirindhorniae (Balsaminaceae); Zingiber sirindhorniae (Zingiberaceae); 

Trisepalum bhumibolianum and Trisepalum sangwaniae (Gesneriaceae). All of them are 

Thailand’s endemic and rare species which were found on degraded limestone hills from 

Surat Thani, Loei, Tak and Chiang Rai, respectatively. The propagation methods tested in this 

study include both sexual method (seed germination) and asexual methods (sucker cutting 

and rhizome cutting).  

 The results showed that all species have low germination rate when cultivated in 

natural media (7:2:1, gravel: soil mixed with Albizia saman leaf: soil from natural habitat). 

Trisepalum bhumiboliana and Trisepalum sangwaniae showed highest growth when 

propagated by sucker cutting method in room temperature, as indicated by the ability to 

establish new shoots. On the other hand, rhizome cutting is the best propagation technique 

for Zingiber sirindhorniae which can produce new plants that are similar to those growing in 

natural habitats. 

 

Key Words :  Conservation, new species, Impatiens sirindhorniae,  Zingiber sirindhorniae, 

Trisepalum bhumibolianum, Trisepalum sangwaniae. 

  
                                                                                               

 

6. คํานํา 

 

 เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูบริเวณตอนกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเปนศูนยกลางการ

กระจายพันธุของพรรณพืชในภูมิภาค เพราะประกอบไปดวยพรรณพฤกษชาติประจําภูมิภาค 3 กลุม คือ กลุม

พรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย-พมา (Indo-Burmese elements) กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน 

(Indo-Chinese elements) และกลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคมาเลเซีย (Malasian elements) (ธวัชชัย, 

2532) โดยพบวามีทรัพยากรพรรณไมท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากกวา 12,000 ชนิด โดยในจํานวน

นี้มีพืชหายาก (rare plant) และพืชถ่ินเดียว (endemic species) ของไทยอยูมากกวา 1,400 ชนิด 

(Thailand red data: plants, 2006) แตเปนท่ีนาวิตกเปนอยางยิ่งเนื่องจากในหลายศตวรรษท่ีผานมา

ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิมไดถูกบุกรุกและทําลายเปนจํานวนมาก ท้ังจากการ



เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในปจุบันท่ีเกิดจากสภาวะโลกรอน (Climate change) และกิจกรรมท่ีไม

เหมาะสมของมนุษยในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน การทําไรเลื่อนลอย การทําเหมืองหินปูน และการลักลอบ

เก็บพรรณไมจากถ่ินธรรมชาติไปขาย เปนตน ทําใหพืชหลาย ๆ ชนิดท่ีอาจจะมีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจและ

ประโยชนตอมนุษยชาติในอนาคต เสี่ยงตอการถูกทําลายและสูญพันธุไปจากประเทศหรือโลก กอนท่ีจะได

นํามาใชประโยชนในทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพรรณพืชท่ีมีสถานภาพเปนพรรณไมหายากและพรรณไมถ่ิน

เดียวของประเทศไทย  

 เขาหินปูนหรือภูมิประเทศแบบคาสต เปนลักษณะภูมิประเทศท่ีมีธรณีสัณฐานเปนหินปูน หรือหิน

ตะกอนชนิดอ่ืน ๆ หรือแรชนิดท่ีละลายน้ําไดดี เชน โดโลไมต ยิปซัม หรือหินเกลือ เปนตน การบีบอัดและการ

ยกตัวของเปลือกโลก ทําใหชั้นหินและแรดังกลาวโผลข้ึนมาท่ีผิวโลกผานการกัดกรอนโดยกรดคารบอนิคใน

ธรรมชาติจากน้ําฝนท่ีตกลงมาผสมกับกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศ ซ่ึงมีฤทธิ์เปนกรดออน ๆ กัดหินปูน

และซอกซอนไปตามแนวรอยหินแตก เกิดการผุพังเปนลักษณะสภาพภูมิประเทศท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 

สัณฐานของภูมิประเทศท่ีเห็นไดบนผิวดิน เชน ท่ีราบสูงหินปูน (limestone plateau) หรือภูเขาหินปูนรูปโคน 

(cone karst) เนื่องจากการท่ีภูเขาหินปูนมีลักษณะนิเวศวิทยาท่ีเฉพาะตัวดังท่ีกลาวมา จึงกอใหเกิดชนิดพันธุ

พืชและสัตวจํานวนมากท่ีมีความเปนเฉพาะถ่ิน (endemic species) โดยพืชและสัตวเหลานี้มักจะมีการ

กระจายพันธุในพ้ืนท่ีแคบ ๆ อีกท้ังประชากรยังมีจํานวนจํากัด จึงจัดไดวาเปนสิ่งมีชีวิตหายาก และกําลังตกอยู

ในสถานภาพท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุเปนอยางยิ่ง 

 เม่ือป พ. ศ. 2550 ดร. ปราโมทย ไตรบุญ นักวิชาการเกษตรชํานาญการ จากพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ 

(BK) ไดทําการวิจัยและสํารวจพรรณไมบนเขาหินปูนตามแหลงธรรมชาติตาง ๆ ท่ัวประเทศไทย จึงไดคนพบ

พืชชนิดใหมของโลก จํานวน 2 ชนิด พรอมท้ังไดขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปนชื่อวิทยาศาสตร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในโอกาสท่ีทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 55 พรรษา ในป พ.ศ. 2553 และไดพระราชทานพระราชานุญาตและพระราชทานชื่อพืช ท้ัง 

2 ชนิด คือ ชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae) ซ่ึงเปนพรรณไมในวงศเทียน (Balsaminaceae) สํารวจพบ

บริเวณหนาผาหินปูนในเขตอําเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ และอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี และ

พืชอีก1 ชนิดคือ ไอยริศ (Zingiber sirindhorniae) เปนพืชท่ีจัดอยูในวงศขิง (Zingiberaceae) สํารวจพบบน

ยอดเขาหินปูนในเขตอําเภอหนองหินและอําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

 ตอมาในป พ. ศ. 2552 ดร. ปราโมทย ไดทําการสํารวจพรรณไมบนเขาหินปูนทางภาคเหนือ จึงไดพบ

พรรณไมชนิดใหมของโลกอีก 2 ชนิด ในวงศชาฤๅษี (Gesneriaceae) ไดแก ภูมิพลินทร (Trisepalum 

bhumibolianum) ซ่ึงพบข้ึนตามเกาะหรือภูเขาหินปูนในเข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก และอุทยานแหงชาติแมปง 

จังหวัดลําพูน  พรอมท้ังพบนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) ท่ีพบอาศัยอยูตามยอดเขาหินปูนบริเวณ

ดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยพืชท้ัง 4 ชนิด ลวนเปนพืชหายาก (rare species) และเปน

พืชถ่ินเดียว (endemic species) ของประเทศไทย โดยพบวาในปจจุบันนี้พืชเหลานี้ลวนถูกคุกคามในถ่ินท่ีอยู

อาศัยจากการรบกวนท่ีเปนการกระทําของมนุษย ไดแก การสรางเข่ือนก้ันน้ําขนาดใหญ ซ่ึงสงผลใหทรัพยากร

ปาไมจํานวนหลายพันไรท่ีอยูในพ้ืนท่ีการสรางเข่ือนลมตาย เนื่องจากพ้ืนท่ีปาถูกแปรสภาพเปนพ้ืนท่ีน้ําทวมขัง 



สงผลใหซ่ึงพืชหลายชนิดท่ีอาจเปนพันธุท่ีหายากและเปนพรรณไมถ่ินเดียวของประเทศไทยสูญพันธุไป ตัวอยาง

ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนในกรณีนี้คือ ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) ซ่ึงพบการแนวกระจายพันธุ

แคบ ๆ เฉพาะตามพ้ืนท่ีเขาหินปูนบริเวณเข่ือนภูมิพลเทานั้น หลังจากการสรางเข่ือนข้ึนมามีผลทําใหประชากร

ของภูมิพลินทรมีจํานวนลดนอยลงทุกป อันเนื่องมาจากนิเวศวิทยาเดิมท่ีเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตถูกน้ํา

ทวมไป และการท่ีไมสามารถอพยพยายประชากรไปท่ีอ่ืนไดเนื่องจากมีแมน้ําขนาดใหญเปนอุปสรรค โดยเมล็ด

ท่ีแตกจะถูกลมพัดไปสูแมน้ําเปนหลัก ไมสามารถปลิวไปตกท่ีเกาะหรือแผนดินใหญได 

 ซ่ึงพรรณไมเหลานี้นอกจะเปนพันธุไมหายากแลว ทุกชนิดท่ีกลาวมาลวนแตมีดอกท่ีสวยงาม สามารถ

นําไปพัฒนาและปรับปรุงใหเปนไมดอกไมประดับใหเกิดประโยชนได ซ่ึงถือวาเปนการอนุรักษอีกแบบหนึ่ง โดย

การใชทรัพยากรท่ีมีใหเกิดประโยชนอยางคุมคา และเปนการลดการลักลอบนําพรรณไมออกจากปาดวย 

เนื่องจากใชเมล็ดและตนพันธุเพียงไมก่ีตน มาขยายพันธุดวยวิธีการตาง ๆ โดยมีผูศึกษาวิธีการขยายพรรณไม

เหลานี้ดังนี้คือ 

 กรมวิชาการเกษตร โดย พัชร ปริยะวินิตร (2556) ไดทําการศึกษาเทคนิคการอนุรักษเชื้อพันธุกรรม

ของภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) และนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) ในสภาพ

ปลอดเชื้อพบวา เม่ือนําเนื้อเยื่อเจริญของภูมิพลินทรมาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสาร 2,4-ไดคลอโรฟนอก

ซีแอซีติก (2,4-D) ท่ีความเขมขน 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับสารเบนซิลอะดีนีน (BA) ท่ีความเขมขน 0.1 

มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดยอดท่ีสมบูรณไดโดยเฉลี่ย 12.1 ยอด ในขณะท่ีตนนครินทราเม่ือนํามา

เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติมสารอินโด-3-บิวทิวริกแอซิต (IBA) ท่ีความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถ

ชักนําใหเกิดยอดท่ีสมบูรณได 15.8 ยอด และภายในปเดียวกัน พัฒนนรี รักษคิด (2556) ไดทําการศึกษา

เทคนิคการอนุรักษเชื้อพันธุกรรมของชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae) และไอยริศ (Zingiber 

sirindhorniae) ในสภาพปลอดเชื้อ โดยพบวาวิธีการฟอกเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับชิ้นสวนของชมพูสิรินคือ ฟอก

ดวย Hgcl2 0.1 % เปนเวลา 5 นาที จะไดชิ้นสวนท่ีปลอดเชื้อ 60 % และสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการชัก

นําใหเกิดยอดคือ อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ท่ีความเขมขน 3 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ NAA ท่ีความเขมขน 1 

มิลลิกรัมตอลิตร จะไดยอดเฉลี่ย 5 ยอด สวนไอยริศ วิธีการฟอกเชื้อท่ีเหมาะสมสําหรับชิ้นสวนคือ ฟอกดวย 

Hgcl2 0.2 % เปนเวลา 10 นาที จะไดชิ้นสวนท่ีปลอดเชื้อ 83.33 % และสูตรอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการชัก

นําใหเกิดยอดคือ อาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ท่ีความเขมขน 5 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ IAA ท่ีความเขมขน 2 

มิลลิกรัมตอลิตร จะไดยอดเฉลี่ย 6.5 ยอด 

 ดังนั้นการศึกษาการอนุรักษพืชชนิดใหมท่ีหายาก : ตนชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae), ตนไอ

ยริศ (Zingiber sirindhorniae), ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) และ ตนนครินทรา 

(Trisepalum sangwaniae) ในครั้งนี้ จึงมีเปาหมายเพ่ือศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน ท้ังลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ รวมถึงแนวทางการอนุรักษและปองกันเพ่ือใหพืชกลุมนี้ไดอยู

ในธรรมชาติ พรอมกับนําขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือเปนแนวทางในการหาวิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับพืชแตละ

ชนิด เพ่ือหาทางเพ่ิมประชากรของพืชเหลานี้ตอไป 

 



วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1.   เพ่ือศึกษาขอมูล ประชากร และการกระจายพันธุในระบบนิเวศวิทยาของตนชมพูสิริน (Impatiens 
  sirindhorniae), ไอยริศ (Zingiber  sirindhorniae), ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) 
  และนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) ในสภาพตามธรรมชาติ 
2.   เพ่ือเก็บตัวอยางมาศึกษาหาวิธีการขยายพันธุท่ีเหมาะสมสําหรับพืชแตละชนิด เพ่ือการอนุรักษและ
  เพ่ิมปริมาณพืชในธรรมชาติ  
3.  เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษในถ่ินกําเนิดและนอกถ่ินกําเนิด ตลอดจนหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิด

 การใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 

 

7. อุปกรณและวิธีการ 

7.1 อุปกรณท่ีใชในการสํารวจและเก็บตัวอยางพรรณไมในภาคสนาม 

1.  ถุงพลาสติกซิปลอคสําหรับใสตัวอยางพรรณไมเพ่ือปองกันการเหี่ยว 

2.  กรรไกรตัดก่ิง 

3.  กลองถายภาพ Nicon D5200 และเลนสขนาดตาง ๆ เชน เลนส Macro 60 mm. 

4.  Ethyl alcohol 75 % ผสม Glycerin เล็กนอย 

5.  ไมบรรทัด 

6.  เครื่องมือจับพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) สําหรับบอกพิกัดและวัดความสูงจากระดับน้ําทะเล 

7.  แผนปายหมายเลขตัวอยางพรรณไม 

8.  ขวดแกวดองตัวอยาง 

9.  กระดาษกาวระบุรายละเอียด (label) 

10.  อุปกรณบันทึกขอมูล (ดินสอ ยางลบ สมุดจด) 

11.  แวนขยายแบบพกพา 

12.  กลองจุลทรรศนสเตอริโอ 

13.  กลองจุลทรรนอิเล็กตรอน 

 

7.2 อุปกรณท่ีใชในการศึกษาและทดลองในเรือนเพาะชํา 

1.  กระบะหรือกระถางดินเผาขนาด ตาง ๆ ท่ีใชสําหรับการเพาะชํา 

2.  จานเพาะเชื้อ (Petri dish) สําหรับเพาะเมล็ดพืช 



3.  วัสดุเพาะ ไดแก กอนกรวดเบา ดินกามปู ทราย แกลบเผา พีทมอส และดินจากแหลงเดิมตาม
ธรรมชาติ 

4.  ถุงเพาะชํา สปริงเกอรท่ีตั้งเวลาการใหน้ํา 

5.  ปายพลาสติกสําหรับระบุรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับพืช (Tag label) 

 

 

วิธีการศึกษา 

 1.  วางแผนการศึกษา 

1.1 ศึกษาเอกสารและขอมูลท่ีเก่ียวของกับพืชท้ัง 4 ชนิดนี้ พรอมท้ังศึกษาขอมูลการกระจายพันธุของพืชและ
ชวงฤดูการออกดอก จากขอมูลปฐมภูมิ คือตัวอยางพรรณไมแหงและดองท่ีมีการเก็บสะสมไวในพิพิธภัณฑพืช
ตาง ๆ ในประเทศไทย ไมวาจะเปน พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) และสํานกังานหอพรรณไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช (BKF) เปนตน เพ่ือเก็บขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ท่ีมีการบันทึกไวในแผน

ระบุ (Label) 
1.2 ศึกษาขอมูลท่ีได วางแผนข้ันตอนการดําเนินงาน และวิธีการเก็บขอมูล 
 
 2.  การปฏิบัติงานภาคสนาม 

2.1 สํารวจและรวบรวมพืชท้ัง 4 ชนิด นี้คือ 
-ตนชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae) พบข้ึนตามหนาผาหินปูนผุกรอนในเขตอําเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ และอําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ออกดอกและติดผลในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน ดังนั้น
จึงตองทําการเก็บสวนท่ีใชในการขยายพันธุไดแก ตนกลาและเมล็ดในชวงเดือนเมษายน เปนตนไป 
-ไอยริศ (Zingiber  sirindhorniae) พบข้ึนตามยอดเขาหินปูนท่ีผุกรอนบริเวณวัดถํ้าบุปผาสวรรค ในเขต
อําเภอหนองหินและอําเภอผาขาว จังหวัดเลย ออกดอกในชวงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม และติดผลในชวง
เดือนกันยายนถึงตุลาคม เก็บสวนท่ีใชในการขยายพันธุไดแก เหงาและเมล็ด 
-ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) พบข้ึนตามหนาผาเขาหินปูนและท่ีราบริมแมน้ําในปาดิบแลง
ในเข่ือนภูมิพล  
จังหวัดตาก และอุทยานแหงชาติแมปง จังหวัดลําพูน ออกดอกและติดผลในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ธันวาคม เก็บสวนท่ีใชในการขยายพันธุไดแก ตนกลา เหงาหรือลําตน และเมล็ด 
-นครินทรา (Trisepalum sangwaniae) พบข้ึนตามยอดเขาหินปูนในปาละเมาเขาสูง บริเวณดอยตุง อําเภอ
แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย เก็บสวนท่ีใชในการขยายพันธุไดแก ตนกลา เหงาหรือลําตน และเมล็ด พร้อมทัง้

สํารวจในพืน้ท่ีท่ียงัไม่เคยมีการสํารวจมาก่อน แต่มีลกัษณะทางนิเวศและระดบัความสูงท่ีคล้ายกับพืน้ท่ี

เดิม ในบริเวณเทือกเขาท่ีมีระบบนิเวศป่าไม้แบบตา่ง ๆ คือ ป่าดิบเขา ป่าก่อผสมสน ป่าเต็งรังผสมสน ป่า

เบญจพรรณ เป็นต้น พรอมท้ังถายภาพ บันทึกขอมูลพืชภาคสนาม ชื่อพ้ืนเมือง ขอมูลถ่ินท่ีอยู ลักษณะวิสัย 

สภาพนิเวศวิทยาท่ีพบ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาภาคสนามมาจําลองนิเวศวิทยาเลียนแบบในการ
ขยายพันธุตอไป 



  
 
 3.  การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

 ทําการทดสอบการขยายพันธุพืชแตละชนิดดวยวิธีการตาง ๆ โดยใชชิ้นสวนของพืชท่ีรวบรวมและเก็บ
มาจากภาคสนาม ไดแก เมล็ด ลําตน ก่ิง เหงา และตนกลา เปนตน 

3.1 ชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae) จากการศึกษาชีพลักษณและนิเวศวิทยาพบวา ชมพูสิรินมักเกิด
ตามซอกหรือหนาผาหินปูนท่ีไดรับแสงปานกลาง ไมรอนหรือรําไรจนเกินไป โดยเมล็ดจะเริ่มงอกในชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม (อาศัยการงอกจากน้ําคางหรือน้ําซึมจากซอกเขาหินปูนเปนหลัก) และจะ
เจริญเติบโตจนเริ่มออกดอกในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน และติดฝกตั้งแตเดือนเมษายน เปนตนไป 
หลังจากนั้นจึงคอย ๆ ทยอยท้ิงใบและตายลงไป เหลือเพียงเมล็ดท่ีพักตัวอยูในดินเพ่ือรอการงอกในฤดูกาล
ตอไป ผูวิจัยจึงทําการเก็บตนกลาและเมล็ดของชมพูสิรินจากแหลงธรรมชาติ เพ่ือศึกษาวิธีการขยายพันธุ
ดังนี้คือ 
 3.1.1 การขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 
ทําการรวบรวมเมล็ดชมพูสิรินท่ีไดจากธรรมชาติ มาเพาะลงในในกระถางดินเผา ท่ีมีสวนผสมของวัสดุปลูกตาง 
ๆ ดังนี้คือ 
- กอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 7 : 2 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลง
ในวัสดุปลูกลึกประมาณ 3 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 
25 องศาเซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
- ถานแกลบ ทรายหยาบ และขุยมะพราว อัตราสวน 1 : 1 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลงในวัสดุปลูกลึก
ประมาณ 5 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 25 องศา
เซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
 
 3.1.2 การขยายพันธุโดยการปลูกตนกลา 
นําตนกลาท่ีไดจากธรรมชาติมาปลูกในวัสดุเลียนแบบนิเวศวิทยาเดิม คือกอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจาก
แหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 7 : 2 : 1 เปอรเซนต นําไปไวในโรงเรือนท่ีมีสภาพธรรมชาติ ควบคุมเฉพาะ
น้ําและปุยชีวภาพไมโคไรซา และทําการบันทึกการเจริญเติบโตในทุก ๆ สัปดาห 
 
3.2 ไอยริศ (Zingiber  sirindhorniae) จากการศึกษาชีพลักษณและนิเวศวิทยาพบวา ไอยริศมักเกิดตามซอก
หรือหนาผาหินปูนท่ีไดรับแสงจัดถึงปานกลาง การขยายพันธุตามธรรมชาติมักจะเปนการอาศัยพันธุแบบไม
อาศัยเพศ คือใชการแตกหนอหรือเหงา (rhizome) ซ่ึงเปนลําตนใตดินจะอยูขนานกับผิวดิน โดยจะเริ่มเจริญ
เจริญเติบโตเปนตนใหมในชวงหนาฝน คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงเริ่มออกดอกในเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม และติดผล (อัตราการติดผลมีนอยมาก) ในชวงเดือนกันยายนถึงตุลาคม หลังจากนั้นจึง
คอย ๆ ทยอยท้ิงใบและตายลงไป เหลือเพียงเหงาเดิมท่ีพักตัวอยูในดินเพ่ือรอการแตกเหงาใหมในฤดูกาลตอไป 
ผูวิจัยจึงทําการเก็บเหงาและเมล็ดของไอยริศจากแหลงธรรมชาติ เพ่ือศึกษาวิธีการขยายพันธุดังนี้คือ 
 
 3.2.1 การขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 



ทําการรวบรวมเมล็ดไอยริศท่ีไดจากธรรมชาติ มาเพาะลงในในกระถางดินเผา ท่ีมีสวนผสมของวัสดุปลูกตาง ๆ 
ดังนี้คือ 
- กอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 7 : 2 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลง
ในวัสดุปลูกลึกประมาณ 3 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 
25 องศาเซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
- ถานแกลบ ทรายหยาบ และขุยมะพราว อัตราสวน 1 : 1 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลงในวัสดุปลูกลึก
ประมาณ 5 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 25 องศา
เซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
 
 3.2.2 การขยายพันธุโดยการแยกเหงา 
นําเหงาท่ีไดจากธรรมชาติไปวางบนกระดาษทิชชูท่ีชื้นประมาณ 3–5 วัน เพ่ือใหเกิดปุมราก จากนั้นนําเหงาท่ีมี
ปุมรากมาปลูกในวัสดุเลียนแบบนิเวศวิทยาเดิม คือกอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตาม
ธรรมชาติ อัตราสวน 5 : 2 : 3 เปอรเซนต โดยฝงเหงาใหลึก 5–10 เซนติเมตร แลวนําไปเก็บไวในโรงเรือนท่ีมี
สภาพธรรมชาติ ทําการรดน้ําทุก ๆ วันในตอนเชา และทําการบันทึกการเจริญเติบโตในทุก ๆ สัปดาห 
 
 
3.3 ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) จากการศึกษาชีพลักษณและนิเวศวิทยาพบวา ภูมิพลินทร
มักพบข้ึนตามปาดิบแลงผสมปาเบญจพรรณ ท่ีมีหนาผาหินปูนริมน้ํา ชอบแสงแดดจัดถึงปานกลาง การ
ขยายพันธุตามธรรมชาติมักจะเปนการสืบพันธุท้ังแบบอาศัยเพศ คือการผสมพันธุแลวติดฝกและมีเมล็ดภายใน 
โดยเมล็ดจะเจริญเปนตนใหมในฤดูฝน และแบบไมอาศัยเพศ คือใชการแตกหนอ (Bud) จากตนเดิม โดยจะเริ่ม
เจริญเจริญเติบโตเปนตนใหมในชวงหนาฝน คือปลายเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงเริ่มออกดอกใน
เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน และติดฝกในชวงเดือนกันยายนถึงธันวาคม หลังจากนั้นจึงคอย ๆ ทยอยท้ิงใบ 
เหลือเพียงลําตนและเหงาเดิมท่ีพักตัวอยูในดินเพ่ือรอการแตกหนอใหมในฤดูกาลตอไป ผูวิจัยจึงทําการเก็บ
เหงาเดิมและเมล็ดของภูมิพลินทรจากแหลงธรรมชาติ เพ่ือศึกษาวิธีการขยายพันธุดังนี้คือ 
 
 3.3.1 การขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 
ทําการรวบรวมเมล็ดภูมิพลินทรท่ีไดจากธรรมชาติ มาเพาะลงในในกระถางดินเผา ท่ีมีสวนผสมของวัสดุปลูก
ตาง ๆ ดังนี้คือ 
- กอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 7 : 2 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลง
ในวัสดุปลูกลึกประมาณ 3 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 
25 องศาเซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
- ถานแกลบ ทรายหยาบ และขุยมะพราว อัตราสวน 1 : 1 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลงในวัสดุปลูกลึก
ประมาณ 5 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 25 องศา
เซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
 
 3.3.2 การขยายพันธุโดยการปลูกตนและเหงาเดิม 
นําตนและเหงาเดิมท่ีไดจากธรรมชาติ มาปลูกในวัสดุเลียนแบบนิเวศวิทยาเดิม คือกอนกรวดเบา ดินกามปู 
และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 5 : 2 : 3 เปอรเซนต โดยฝงเหงาใหลึก 5–10 เซนติเมตร แลว



นําไปเก็บไวในโรงเรือนท่ีมีสภาพธรรมชาติ ทําการรดน้ําทุก ๆ วันในตอนเชา และทําการบันทึกการเจริญเติบโต
ในทุก ๆ สัปดาห 
 
3.4 นครินทรา (Trisepalum sangwaniae) จากการศึกษาชีพลักษณและนิเวศวิทยาพบวา นครินทรามักเกิด
ตามซอกหินหรือหนาผาหินปูนท่ีมีอินทรียวัตถุรวนซุย พรอมท้ังไดรับแสงแดดจัดถึงปานกลาง การขยายพันธุ
ตามธรรมชาติมักจะเปนการสืบพันธุท้ังแบบอาศัยเพศ คือการผสมพันธุแลวติดฝกและมีเมล็ดภายใน โดยเมล็ด
จะเจริญเปนตนใหมในฤดูฝน และแบบไมอาศัยเพศ คือใชการแตกหนอ (Bud) จากตนเดิม โดยจะเริ่มเจริญ
เจริญเติบโตเปนตนใหมในชวงหนาฝน คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงเริ่มออกดอกในเดือน
กรกฎาคมถึงกันยายน และติดฝกในชวงเดือนกันยายนถึงธันวาคม หลังจากนั้นจึงคอย ๆ ทยอยท้ิงใบ เหลือ
เพียงลําตนและเหงาเดิมท่ีพักตัวอยูในดินเพ่ือรอการแตกหนอใหมในฤดูกาลตอไป ผูวิจัยจึงทําการเก็บเหงาเดิม
และเมล็ดของภูมิพลินทรจากแหลงธรรมชาติ เพ่ือศึกษาวิธีการขยายพันธุดังนี้คือ 
 
 3.4.1 การขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 
ทําการรวบรวมเมล็ดนครินทราท่ีไดจากธรรมชาติ มาเพาะลงในในกระถางดินเผา ท่ีมีสวนผสมของวัสดุปลูก
ตาง ๆ ดังนี้คือ 
- กอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 7 : 2 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลง
ในวัสดุปลูกลึกประมาณ 3 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 
25 องศาเซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
- ถานแกลบ ทรายหยาบ และขุยมะพราว อัตราสวน 1 : 1 : 1 เปอรเซนต โดยฝงเมล็ดลงในวัสดุปลูกลึก
ประมาณ 5 มิลลิเมตร และรดน้ําเสมอทุกเชา เก็บไวในหองควบคุมแสงและอุณหภูมิท่ีประมาณ 25 องศา
เซลเซียส พรอมท้ังติดตามการงอกในทุก ๆ วัน 
 
 3.4.2 การขยายพันธุโดยการปลูกตนและเหงาเดิม 
นําตนและเหงาเดิมท่ีไดจากธรรมชาติ มาปลูกในวัสดุเลียนแบบนิเวศวิทยาเดิม คือกอนกรวดเบา ดินกามปู 
และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 5 : 2 : 3 เปอรเซนต โดยฝงเหงาใหลึก 5–10 เซนติเมตร แลว
นําไปเก็บไวในโรงเรือนท่ีมีสภาพธรรมชาติ ทําการรดน้ําทุก ๆ วันในตอนเชา และทําการบันทึกการเจริญเติบโต
ในทุก ๆ สัปดาห 
 
 

 

ระยะเวลาและสถานท่ี 

 เริ่มทําการศึกษาตั้งแตป 2555 ถึงป 2558 เปนระยะเวลาประมาณ 4 ป 

 

 

 

 



สถานท่ีทําการทดลอง 

1. แหลงแพรกระจายพันธุของตนชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae), ไอยริศ (Zingiber  sirindhorniae), 
ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) และนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) ในสภาพ
ธรรมชาติ ท้ังเขาหินปูนผุกรอนทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต และพ้ืนท่ีเทือกเขาหินปูน
ท่ีมีความสูงและสภาพนิเวศวิทยาใกลเคียงกับจุดเดิมท่ัวประเทศ  
2. โรงเรือนเพาะชํา ณ พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ กลุมวิจัยพฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑพืช สํานักคุมครองพันธุพืช 

กรมวิชาการเกษตร (BK) 

 

 

8. ผลและวิจารณผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 

 จากการออกศึกษาสํารวจและรวบรวมตนชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae), ไอยริศ (Zingiber 

sirindhorniae), ภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum) และนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) 

ในแหลงธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนผุกรอนในทุกภาคของประเทศ พรอมท้ังรวบรวมขอมูลในทุก ๆ ดาน ๆ ไม

วาจะเปนชีพลักษณ จํานวนประชากร นิเวศวิทยาท่ีเหมาะสมกับการเจริญเติบโต และการใชประโยชนของ

ชาวบานในพ้ืนท่ี พรอมท้ังผลการทดลองการขยายพันธุในรูปแบบตาง ๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

 

1. ชมพูสิริน Impatiens sirindhorniae Triboun & Suksathan 

ช่ือพอง  - 

วงศ  Balsaminaceae 

ช่ืออ่ืน ๆ - 

 

 ชมพูสิรินเปนพืชลมลุกอายุหลายป ยาวไดมากกวา 100 ซม. เจริญเติบโตตามซอกหรือแองหินปูน ลํา

ตนรูปทรงกระบอก มักแตกก่ิงท่ีโคน สีเขียวเขมเปนมัน หอยลง อวบน้ํา เกลี้ยง มีนวลประปราย รากสีขาวแกม

น้ําตาล ออกเปนกระจุกท่ีโคนลําตนใตดินเปนจํานวนมาก 

 ใบเดี่ยว มีจํานวนมาก เรียงเวียนสลับ ออกหนาแนนท่ีปลายก่ิง รูปไข รูปรี หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน 

กวาง 2–2.2 ซม. ยาว 3–4 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบเรียวหรือรูปลิ่ม บางครั้งเปนรูปคลาย

หัวใจตื้น ๆ ขอบใบหยักคลื่นเล็กนอยหรือเปนจักหาง ๆ ปลายจักเปนติ่ง มีตอม 1 คู ใกลโคนใบ แผนใบหนา

และอวบน้ํา ผิวดานบนสีเขียวเขมเปนมัน ดานลางสีจางกวาเล็กนอย เกลี้ยงท้ัง 2 ดาน เสนแขนงใบมี 3–6 เสน

กานใบยาว 2–7.5 ซม.  

 ชอดอกแบบชอกระจุกมี 2 ดอก บางครั้งพบเปนดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกลปลายยอด ตั้งข้ึนหรือ

เอนเล็กนอย ดอกมีเสนผานศูนยกลาง 1.5–4 ซม. กานดอกยาว 3–6.5 ซม. กานชอดอกสีเขียวแกมมวงแดง 

ใบประดับขนาดเล็กติดใกลโคนกานดอก ดอกมีกลิ่นหอมออน ๆ สีชมพูอมแดง กลีบเลี้ยงดานขางสีเขียวออนมี 



4 กลีบ คูนอกสุดรูปไข ยาว 6–7 มม. คูในสุดขนาดเล็ก กลม ขนาดประมาณ 2 มม. กลีบปากเปนถุงลึก โคง

เรียวเปนเดือย ยาวประมาณ 6 ซม. กลีบดอกสีชมพูอมมวงออน แผบานออก กลีบดอกบนรูปไขกลับกวาง  

กวาง 2–2.5 ซม. ยาว 2–3 ซม. สวนโคนมีเขา กลีบดอกดานขางมี 2 แฉก แตละแฉกรูปคลายหัวใจ กวางและ

ยาว 2.–2.5 ซม. ผลแบบผลแหงแตกรูปทรงกระบอกหรือรูปกระสวย กวาง 5–8 มม. ยาวประมาณ 7 มม. 

เมล็ดสีดํา รูปกระสวย มีเยื่อหุมเมล็ดสีขาว 

 ชมพูสิรินเปนพืชถ่ินเดียวและหายากของไทย มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทางภาคใต พบข้ึน
ตามซอกเขาหินปูนท่ีรําไร ท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 100–150 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธถึงเมษายน เปน
ผลเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  
 ดอกมีขนาดใหญ เดนและสวยงาม มีศักยภาพใชปลูกเปนไมประดับตอไป 
 

   

  
 

ภาพท่ี 1. A.-D. แสดงลักษณะวิสัยของชมพูสิริน (Impatiens sirindhorniae) ท่ีพบตามธรรมชาติตามซอก
เขาหินปูน  E. ตนชมพูสิรินท่ีไดจากการเพาะเมล็ด 
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 การขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับชมพูสิริน : พบวาการขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดในวัสดุปลูก คือ 
กอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 7 : 2 : 1 เปอรเซนต มีอัตราการงอกท่ี
ดีกวาวัสดุปลูกถานแกลบ ทรายหยาบ และขุยมะพราว อัตราสวน 1 : 1 : 1 เปอรเซนต แตท้ังนี้ก็ยังพบวาเปน
อัตราการงอกท่ีต่ํามาก เม่ือพิจารณาจากสภาพนิเวศวิทยาท่ีพบชมพูสิรินข้ึนเกาะอาศัย พบวาเปนแองหินปูนผุ
กรอนท่ีมีดินปนอยูนอยมาก (ซากอินทรียวัตถุท่ีเกิดจากการทับถมของใบไม) จึงตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมวามี
ปจจัยอ่ืนนอกเหนือจากดิน เชน เชื้อไมคอรไรซารท่ีจําเพาะเจาะจงกับการสงเสริมการเจริญเติบโตกับพืชชนิดนี้
ดวยหรือไม  
 สวนการขยายพันธุโดยการปลูกตนกลาท่ีไดจากธรรมชาติมาปลูกในวัสดุเลียนแบบนิเวศวิทยาเดิม คือ
กอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 7 : 2 : 1 เปอรเซนต นําไปไวใน
โรงเรือนท่ีมีสภาพธรรมชาติ ควบคุมเฉพาะน้ําและปุยชีวภาพไมโคไรซา ก็สามารถเจริญเติบโตไดปรกติ และมี
การสรางใบเปนจํานวนมาก แตไมพบการติดดอกและออกผลตามธรรมชาติ จึงตองศึกษาการใหปุยเพ่ิมข้ึน
ตอไปในอนาคต 
 
 

2. ไอยริศ Zingiber sirindhorniae P. Triboun sp. nov 

ช่ือพอง  - 

วงศ  Zingiberaceae 

ช่ืออ่ืน ๆ - 

 

 ไอยริศเปนพืชลมลุกอายุหลายป เจริญทางดานขาง ลําตนใตดินเปนเหงารูปเกือบกลม รากสะสม

อาหารสีเหลืองเขม รูปทรงกระบอกหรือรูปทรงกระสวย มีกลิ่นหอมแรง รากสีขาวแกมน้ําตาล ออกเปนกระจุก

ท่ีโคนลําตนใตดิน ลําตนเหนือดินตั้งตรง สีเขียวเขมเปนมันหรือสีเขียวแกมมวงแดง มีขนสั้นนุมสีขาวประปราย 

ลําตนเทียมสูง 30–70 ซม.  

 ใบเดี่ยว มีจํานวนมาก เรียงสลับระนาบเดียว รูปไข รูปรี หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง 2–4.2 ซม. 

ยาว 5.5–14 ซม. ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนสอบเรียวหรือรูปลิ่ม ขอบใบมีเยื่อบางสีมวง เรียบหรือหยัก

คลื่นเล็กนอย แผนใบบางคลายแผนกระดาษ ผิวดานบนสีเขียว เกลี้ยง ดานลางสีเขียวแกมมวงหรือสีเขียวออน 

มีขนสั้นนุมสีขาวประปราย ลิ้นใบสีแดง ยาว 6–8 มม. ปลายแยกเปน 2 แฉกตื้น ๆ กานใบยาว 3–6 มม.  

 ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกท่ีปลายยอดของลําตนเทียม รูปขอบขนาน ตั้งข้ึนหรือเอนเล็กนอย กวาง

ประมาณ 1 ซม. ยาว 3.5–7.5 ซม. ภายในชอมี 3–5 ดอก กานชอยาว 1–2 ซม. กานชอและแกนชอสีเขียว

แกมมวงแดง ใบประดับสีเขียวแกมแดง ปลายและขอบกลีบสีแดงเขม รูปรี รูปรีแกมรูปขอบขนาน หรือรูปไข

กลับ กวาง 1–1.2 ซม. ยาว 2–2.3 ซม. ปลายเรียวแหลมหรือมีรยางคแข็ง ใบประดับยอยรูปใบหอกหรือรูป

ขอบขนานแกมรูปใบหอก กวาง 5–6 มม. ยาว 1.5–1.8 มม. ปลายเรียวแหลม ดอกมีกลิ่นหอมออน ๆ สีขาว 

เสนผานศูนยกลาง 1.7–2 ซม. กลีบเลี้ยงสีขาว โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ยาว 1.1–1.4 ซม. ปลายแยกเปน

แฉกลึกดานเดียว กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ยาว 2.1–2.3 ซม. ปลายแยกเปน 3 แฉก กลีบ

ดอกบนรูปใบหอก กวาง 6–8 มม. ยาว 1.6–1.9 ซม. กลีบดอกคูขางรูปใบหอกแคบ กวาง 4–5 มม. ยาว 1.6–



1.8 ซม. กลีบปากสีมวงเขมมีลายประสีขาวท่ัวกลีบ รูปไขกลับ กวาง1–1.9 ซม. ยาว 1.5–1.9 ซม. ปลายเรียว

แหลม กลีบคูขางคลายรูปสามเหลี่ยม เกสรเพศผูมีจงอยยาว 1.2–1.5 ซม. ปลายโคงลง กานเกสรเพศเมียรูป

เสนดาย รังไขยาว 3–4 มม. ผลแบบผลแหงแตกรูปไข ยาวประมาณ 7 มม. เมล็ดสีดํา รูปกระสวย มีเยื่อหุม

เมล็ดสีขาว 

 ไอยริศเปนพืชถ่ินเดียวและหายากของไทย มีเขตการกระจายพันธุ ในประเทศไทยทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบข้ึนตามซอกหินปูนท่ีรําไร ท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 300–500 เมตร ออกดอกเดือน
มิถุนายนถึงสิงหาคม เปนผลเดือนกันยายนถึงตุลาคม  
 ทุกสวนของพืชมีกลิ่นหอม โดยเฉพาะรากสะสมอาหาร มีศักยภาพในการสกัดทําน้ําหอมหรือศึกษา
และวิจัยสารเคมีท่ีพบเพ่ือนํามาทํายาหรือเครื่องสําอางค ดอกมีความสวยงามมีศักยภาพใชปลูกเปนไมประดับ 
 

  

  

  
ภาพท่ี 2. A.-B. แสดงลักษณะวิสัยของไอยริศ (Zingiber sirindhorniae) ท่ีพบตามธรรมชาติบนเขาหินปูน   
C.-D. ดอกของไอยริศ  E. เหงาท่ีใชในการขยายพันธุ  F. ตนไอยริศท่ีไดจากการขยายพันธุโดยการแยกเหงา 
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 การขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับไอยริศ : การขยายพันธุโดยการแยกเหงาโดยปลูกในวัสดุเลียนแบบ
นิเวศวิทยาเดิม คือกอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ อัตราสวน 5 : 2 : 3 
เปอรเซนต เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการขยายพันธุพืชชนิดนี้ เนื่องจากไดจํานวนประชากรท่ีสมบูรณและมีขนาด
ใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติเพ่ิมข้ึนภายในระยะเวลา 1 ป โดยตนท่ีไดนี้สามารถออกดอกไดตามปรกติ 
 ในขณะท่ีการเพาะเมล็ดในวัสดุตาง ๆ นั้น แทบจะไมมีการงอกเปนตนใหมเลย 
 
 

3. ภูมิพลินทร Trisepalum bhumibolianum Triboun & Chuchan 

ช่ือพอง  - 

วงศ  Gesneriaceae 

ช่ืออ่ืน ๆ - 

 

 ภูมิพลินทรเปนไมลมลุกหรือก่ึงไมพุมขนาดเล็ก อิงอาศัยบนกอนหิน อายุหลายป สูง 20–60 ซม. ลํา

ตนตั้งตรงหรือเอน เสนผานศูนยกลางลําตน 2–5 มม. ก่ิงออนและยอดออนมีขนนุมสีขาวหรือขนนุมสีน้ําตาล

ออนประปรายถึงหนาแนน ก่ิงแกสีน้ําตาล เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง  

 ใบเดี่ยว มี 5–14 ใบ มักกระจุกกันแนนท่ีปลายยอดหรือปลายก่ิงท่ีออกดอก เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก 

รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปไข กวาง 1.5–2.5 ซม. ยาว 2.5–6 ซม. ปลายมน โคนใบมนหรือหยัก ขอบหยักเปน

คลื่นเล็กนอยหรือหยักมน แผนใบหนาคลายแผนหนัง ผิวดานบนสีเขียวออน มีขนนุมสีขาวประปราย ดานลางสี

ขาวนวล มีขนนุมสีขาวหนาแนน เสนกลางใบนูนเดนชัดท้ัง 2 ดาน เสนแขนงใบขางละ 6–8 เสน เสนใบยอย

แบบรางแห เห็นไมชัด กานใบยาว 3–7 มม. มีขนนุมสีขาวหนาแนน กานใบของตนออนมีครีบเล็ก ๆ ท่ีโคนกาน

ใบ ใบแกมักติดคงทนและมวนงอคลายกนหอย 

 ชอดอกแบบชอกระจุกเชิงประกอบดานเดียว ออกตามซอกใบและใกลปลายยอด ตั้งข้ึนหรือเอียง มี 

9–20 ชอ แตละชอมี 1–5 ดอก ชอดอกท่ีออนมักถูกปกคลุมดวยขนนุมสีขาวคลายใยแมงมุมหนาแนน กานชอ

ดอกสั้นมาก กวาง 2–2.5 มม. ยาวนอยกวา 5 มม. มีขนสีขาวนุมคลายใยหนาแนน ใบประดับคลายใบสีเขียว

ออน รูปใบหอก กวาง 3–4 มม. ยาว 0.9–1.2 ซม. ปลายมนหรือเปนติ่งหนาม ขอบหยักไมเปนระเบียบ ดอกมี

จํานวนมาก มักออกเปนคู สีมวงอมชมพูหรือสีมวงอมแดง กานดอกยอยสั้นมากหรือไมมี กลีบเลี้ยงสีเขียวมีขน

นุมสีขาวคลายใยแมงมุมหนาแนน โคนกลีบเชื่อมติดกันเปนหลอด กวางประมาณ 5 มม. ยาว 6–8 มม. ปลาย

แยกเปน 5 แฉก มักซอนเหลี่อมกัน แฉกยอยรูปสามเหลี่ยม ยาว 1–1.5 มม. ปลายแหลม กลีบดอกสีมวงหรือสี

มวงอมชมพู ท่ีโคนกลีบดานในมีแตมสีเหลืองรูปวงกลม 1 แตม รูปคลายระฆังปากกวาง เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 2 ซม. โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ยาว 1.4–1.8 ซม. ปลายแยกเปน 5 แฉก แฉกบน 2 แฉกมีขนาด

เล็กกวา 3 แฉกลาง ฐานของแตละแฉกซอนเหลี่อมกัน แฉกยอยแตละอันรูปครึ่งวงกลม กวาง 1–1.3 มม. ยาว 

0.8–1 มม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม เกสรเพศผูมี 5 อัน สมบูรณ 2 อัน กานชูอับเรณูสีขาวนวล กวาง 1.5 

มม. ยาว 5–7 มม. แบนดานขางเล็กนอย สวนปลายกวางกวาสวนโคน เชื่อมติดท่ีฐานวงกลีบดอก อับเรณูสีขาว

นวลหรือสีน้ําตาลออน รูปคลายรูปสามเหลี่ยม กวาง 4–5 มม. ยาว 1.5–2.5 มม. เปนหมัน 3 อัน รูปคลาย



เสนดาย ยาว 1.8–2 มม. รังไขสีเขียวรูปทรงรี ยาว 3–5 มม. มีขนนุมสีขาวประปรายถึงหนาแนน กานเกสร

เพศเมียสีมวงออน ยาว 6–7 มม. มีขนประปราย ยอดเกสรมีขนาดเล็ก สีมวงออน แยกเปน 2 แฉก ผลแบบผล

แหงแตกสีเขียวออน รูปรี กวาง 3–5 มม. ยาว 1–1.5 ซม. มีขนนุมสีขาวคลายใยแมงมุมหนาแนน เม่ือสุกสี

น้ําตาลเขม กลีบเลี้ยงติดคงทน 

 ภูมิพลินทรเปนพืชถ่ินเดียวของไทย มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทางภาคเหนือ พบข้ึนตาม

กอนหินในเขาหินปูนท่ีเปดโลงริมแมน้ํา ในปาดิบเขาหรือปาเบญจพรรณ ท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 700–900 

เมตร ออกดอกเดือนมิถุนายนถึงกรกฏาคม เปนผลเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม  

 ดอกมีความสวยงามและมีศักยภาพในการนํามาพัฒนาปรับปรุงเปนไมดอกไมประดับได 

 

  

  
 
ภาพท่ี 3. A. สภาพเขาหินปูนและนิเวศวิทยาท่ีพบภูมิพลินทร (Trisepalum bhumibolianum)  B. แสดง
ลักษณะวิสัยของภูมิพลินทรท่ีพบตามธรรมชาติ C. ดอกของภูมิพลินทร  D. ตนออนท่ีไดจากการปลูกตนและ
เหงาเดิมท่ีเอามาจากแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 
 
 การขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับภูมิพลินทร: พบวาการขยายพันธุโดยการปลูกตนและเหงาเดิมท่ีไดจาก
ธรรมชาติ มาปลูกในวัสดุเลียนแบบนิเวศวิทยาเดิม คือกอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตาม
ธรรมชาติ อัตราสวน 5 : 2 : 3 เปอรเซนต มีการเจริญงอกงามไดเปนปรกติ เพียงแตตองอยูในรมรําไรท่ีใหแดด
เพียงครึ่งเชา โดยพบวามีการเจริญเติบโตในขนาดใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติ แตยังไมพบการออกดอกและติด
ผล ขณะท่ีการเพาะเมล็ดในวัสดุตาง ๆ นั้นแทบไมมีการงอกเลย จึงจําเปนตองลองศึกษาดวยวิธีอ่ืนตอไป 
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4. นครินทรา Trisepalum sangwaniae Triboun  

ช่ือพอง  - 

วงศ  Gesneriaceae 

ช่ืออ่ืน ๆ  - 

  

 นครินทราเปนไมลมลุกหรือก่ึงไมพุมขนาดเล็ก อิงอาศัยบนกอนหิน อายุหลายป สูง 20–60 ซม. ลําตน

ตั้งตรงหรือเอน เสนผานศูนยกลางลําตน 2–5 มม. ก่ิงออนและยอดออนมีขนนุมสีขาวหรือขนนุมสีน้ําตาลออน

ประปรายถึงหนาแนน ก่ิงแกสีน้ําตาล เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง  

 ใบเดี่ยว มี 5–14 ใบ มักกระจุกกันแนนท่ีปลายยอดหรือปลายก่ิงท่ีออกดอก เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก 

รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปไข กวาง 1.5–2.5 ซม. ยาว 2.5–6 ซม. ปลายมน โคนใบมนหรือหยัก ขอบหยักเปน

คลื่นเล็กนอยหรือหยักมน แผนใบหนาคลายแผนหนัง ผิวดานบนสีเขียวออน มีขนนุมสีขาวประปราย ดานลางสี

ขาวนวล มีขนนุมสีขาวหนาแนน เสนกลางใบนูนเดนชัดท้ัง 2 ดาน เสนแขนงใบขางละ 6–8 เสน เสนใบยอย

แบบรางแห เห็นไมชัด กานใบยาว 3–7 มม. มีขนนุมสีขาวหนาแนน กานใบของตนออนมีครีบเล็ก ๆ ท่ีโคนกาน

ใบ ใบแกมักติดคงทนและมวนงอคลายกนหอย 

 ชอดอกแบบชอกระจุกเชิงประกอบดานเดียว ออกตามซอกใบและใกลปลายยอด ตั้งข้ึนหรือเอียง มี 

9–20 ชอ แตละชอมี 1–5 ดอก ชอดอกท่ีออนมักถูกปกคลุมดวยขนนุมสีขาวคลายใยแมงมุมหนาแนน กานชอ

ดอกสั้นมาก กวาง 2–2.5 มม. ยาวนอยกวา 5 มม. มีขนสีขาวนุมคลายใยหนาแนน ใบประดับคลายใบสีเขียว

ออน รูปใบหอก กวาง 3–4 มม. ยาว 0.9–1.2 ซม. ปลายมนหรือเปนติ่งหนาม ขอบหยักไมเปนระเบียบ ดอกมี

จํานวนมาก มักออกเปนคู สีมวงอมชมพูหรือสีมวงอมแดง กานดอกยอยสั้นมากหรือไมมี กลีบเลี้ยงสีเขียวมีขน

นุมสีขาวคลายใยแมงมุมหนาแนน โคนกลีบเชื่อมติดกันเปนหลอด กวางประมาณ 5 มม. ยาว 6–8 มม. ปลาย

แยกเปน 5 แฉก มักซอนเหลี่อมกัน แฉกยอยรูปสามเหลี่ยม ยาว 1–1.5 มม. ปลายแหลม กลีบดอกสีมวงหรือสี

มวงอมชมพู ท่ีโคนกลีบดานในมีแตมสีเหลืองรูปวงกลม 1 แตม รูปคลายระฆังปากกวาง เสนผานศูนยกลาง

ประมาณ 2 ซม. โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ยาว 1.4–1.8 ซม. ปลายแยกเปน 5 แฉก แฉกบน 2 แฉกมีขนาด

เล็กกวา 3 แฉกลาง ฐานของแตละแฉกซอนเหลี่อมกัน แฉกยอยแตละอันรูปครึ่งวงกลม กวาง 1–1.3 มม. ยาว 

0.8–1 มม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม เกสรเพศผูมี 5 อัน สมบูรณ 2 อัน กานชูอับเรณูสีขาวนวล กวาง 1.5 

มม. ยาว 5–7 มม. แบนดานขางเล็กนอย สวนปลายกวางกวาสวนโคน เชื่อมติดท่ีฐานวงกลีบดอก อับเรณูสีขาว

นวลหรือสีน้ําตาลออน รูปคลายรูปสามเหลี่ยม กวาง 4–5 มม. ยาว 1.5–2.5 มม. เปนหมัน 3 อัน รูปคลาย

เสนดาย ยาว 1.8–2 มม. รังไขสีเขียวรูปทรงรี ยาว 3–5 มม. มีขนนุมสีขาวประปรายถึงหนาแนน กานเกสร

เพศเมียสีมวงออน ยาว 6–7 มม. มีขนประปราย ยอดเกสรมีขนาดเล็ก สีมวงออน แยกเปน 2 แฉก ผลแบบผล

แหงแตกสีเขียวออน รูปรี กวาง 3–5 มม. ยาว 1–1.5 ซม. มีขนนุมสีขาวคลายใยแมงมุมหนาแนน เม่ือสุกสี

น้ําตาลเขม กลีบเลี้ยงติดคงทน 

 นครินทราเปนพืชถ่ินเดียวของไทยและหายาก พบนอยและเสี่ยงตอการสูญพันธุจากการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดลอม มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยเฉพาะท่ีดอยตุง จังหวัดเชียงราย พบข้ึนตามกอนหิน



หรือหนาเขาหินปูนท่ีไดรับแสงแดดจัดถึงรําไร ท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล 700–1,200 เมตร ออกดอกเดือน

มิถุนายนถึงกรกฏาคม เปนผลเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม  

 ดอกมีความสวยงามและมีศักยภาพในการนํามาพัฒนาปรับปรุงเปนไมดอกไมประดับได 

 

  

  
ภาพท่ี 4. A. สภาพเขาหินปูนและนิเวศวิทยาท่ีพบนครินทรา (Trisepalum sangwaniae) B. แสดงลักษณะ
วิสัยของนครินทราท่ีพบตามธรรมชาติ C. ดอกของนครินทรา  D. ตนออนท่ีไดจากการปลูกตนและเหงาเดิมท่ี
เอามาจากแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติ 
 

การขยายพันธุท่ีเหมาะสมกับนครินทรา : พบวาการขยายพันธุโดยการปลูกตนและเหงาเดิมท่ีไดจากธรรมชาติ 

มาปลูกในวัสดุเลียนแบบนิเวศวิทยาเดิม คือกอนกรวดเบา ดินกามปู และดินจากแหลงเดิมตามธรรมชาติ 

อัตราสวน 5 : 2 : 3 เปอรเซนต มีการเจริญงอกงามไดเปนปรกติ โดยพบวามีการเจริญเติบโตในขนาดใกลเคียง

กับสภาพธรรมชาติ แตยังไมพบการออกดอกและติดผล ขณะท่ีการเพาะเมล็ดในวัสดุตาง ๆ นั้นแทบไมมีการ

งอกของเมล็ดเลย อาจจะเนื่องมาจากเมล็ดท่ีไดมามีจํานวนจํากัด และมีการเจริญเติบโตภายในท่ียังไมสมบูรณ 

จึงจําเปนตองลองศึกษาดวยวิธีอ่ืนตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการศึกษาครั้งนี้พบวาพืชสวนใหญมีการขยายพันธุตามธรรมชาติโดยเมล็ด ยกเวนไอยริศท่ีสวนใหญมีการ

ขยายพันธุโดยการแยกเหงา เม่ือนํามาทําการทดลองเพาะปลูกในโรงเรือนโดยใหความชื้น แสง หรืออุณหภูมิ 

ใกลเคียงกับนิเวศวิทยาเดิม กลับพบวาไมสามารถงอกและเจริญเปนใหมได แสดงวามีปจจัยบางอยางทาง



ชีวภาพท่ีมีผลตอการงอกของเมล็ดพืชเหลานี้ดวย ซ่ึงอาจจะเปนเชื้อไมคอไรซารท่ีมีความจําเพาะเจาะจงกับพืช 

หรือสภาพความเปนกรด-เบสของหินปูนท่ีพืชชอบ จึงจําเปนตองหาแนวทางการศึกษาอ่ืน ๆ ประกอบตอไป 

เพ่ือชวยในการขยายพันธุพืชเหลานี้ อันเนื่องมาจากปจจุบันนี้แหลงท่ีอยูอาศัยและระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนไป และ

ถูกคุกคามโดยกิจกรรมของมนุษย ไมวาจะเปนการระเบิดภูเขาหินปูนหรือการทําไรเลื่อนลอยบนพ้ืนท่ีสูง ลวน

สงผลใหพืชเหลานี้ยิ่งมีจํานวนประชากรลดลง  

2. ในสวนของการพัฒนาศักยภาพเปนไมประดับนั้น พบวาพืชกลุมนี้ทุกชนิดลวนมีความสวยงามของทรงตน ใบ 

ดอก และผลท่ีแปลกตา อีกท้ังบางชนิดเชน ไอยริศซ่ึงเปนพืชตระกูลขิง มีเหงาท่ีมีกลิ่นหอมแรง อาจจะมีศักย

ศักยภาพเปนพืชสมุนไพร หรือใชเปนตนแบบของหัวน้ําหอมได เนื่องจากเปนพืชชนิดใหมท่ียังไมมีการศึกษา

ทางดานเภสัชกรรม จึงยังไมมีองคความรูทางดานนี้ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการสนับสนุน

วิจัยแบบตอยอดเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 

10. การนําไปใชประโยชน 

 การทดลองท่ีคาดวานําไปใชประโยชนในป 2558 เปนตนไป  

- สามารถพัฒนาเปนไมประดับตอไปในอนาคต เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับเกษตรกรไทย  

-  ศึกษาเทคนิคการอนุรักษพันธุกรรมพืชสกุลชาฤาษี (Paraboea) : ภูมิพลินทร (P .bhumiboliana) และ 

นครินทรา (P. sangwaniae) ในสภาพปลอดเชื้อ (พัชร  ปริยะวินิตร : กรมวิชาการเกษตร)   

- ขอมูลประกอบการคุมครองพันธุพืชตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 

 

กลุมเปาหมาย 

- เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุพืช นักวิชาการในหนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย หนวยงานเอกชน นักเรียน

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจในดานพฤกษศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  

 

 

 คําขอบคุณ 

 ขอขอบพระคุณ ดร. ปราโมทย  ไตรบุญ จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

(วว.) สําหรับคําแนะนําท่ีดีและการเอ้ือเฟอภาพถายท่ีใชในการประกอบเอกสารการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ คุณ

บดินทร สอนสุภาพ สําหรับภาพถาย และการใหไปรวมทริปสําหรับการศึกษาครั้งนี้ 
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