
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้ 

2. โครงการวิจัย  การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้เพ่ือใช้ประโยชน์ 

กิจกรรม  การส ารวจและวิจัยเพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคเหนืออย่างมีส่วนร่วม 

3. ชื่อการทดลอง   การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติขุนตาล 

          ชื่อการทดลอง    The survey and collect wild orchids in the DOI Khun Tan National Park 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางกัลยา  เกาะกากลาง

กลาง 

สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

ผู้ร่วมงาน  นายสุเมธ  อ่องเภา สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

ผู้ร่วมงาน  นายอดุลย์ ขัดสีใส         

 

สังกัด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง 

 
 

5. บทคัดย่อ 

 การส ารวจกล้วยไม้ป่าในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ต าบลทาปลาอุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 

ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555- 15 กรกฎาคม 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี พบกล้วยไม้หลากหลายชนิดกระจายพันธุ์

ไปตามระดับความสูงของระดับน้ าทะเลที่แตกต่างกัน จ าแนกกล้วยไม้รวมทั้งสิ้น 17 สกุล 33 ชนิด คือ สกุล Aerides, 

Bulbophyllum, Cleisostoma, Cymbidium, Coelogyne, Dendrobium, Eria, Habenaria, Geodorum, 

Habenaria, Luisia, Ornithochilus, Phalaenopsis, Pholidota, Rhynchostylis, Staurochilus, Tainia แ ล ะ 

Vanda  ท าการเพิ่มปริมาณกล้วยไม้สามปอยขุนตาลโดยเก็บฝัก อายุประมาณ 5 เดือน จ านวน 1 ฝัก ซึ่งฝักท่ีเหมาะสม

ต่อการน ามาเพาะเมล็ดควรมีสีเขียวอมเหลือง และเป็นฝักที่ยั งไม่แตก เพาะเมล็ดกล้วยไม้สามปอยขุนตาล ในอาหาร

แข็งสูตร Vacin and went ดัดแปลงที่มีการเติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  และผงวุ้น 6 

กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 น าไปเพาะเลี้ยงที่ความเข้มแสงประมาณ 27 ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที (μmol m-2 s-

1) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เลี้ยงจนเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนอาหาร 

โดยน าไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร Vacin and went ดัดแปลงที่มีการเติมน้ าตาล 10 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 

มิลลิลิตร/ลิตร น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร กล้วยหอม 20 กรัม/ลิตร ร่วมกับการใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร และผงวุ้น 6 

กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7  เลี้ยงจนต้นกล้ามีความสมบรูณ์จึงน าออกไปปลูกในโรงเรือน และน าคืนสู่ป่า รวมระยะเวลา

ตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงการออกปลูกในโรงเรือนใช้เวลาประมาณ 11 เดือน 



6. ค าน า 

  อุทยานแห่งชาติขุนตาลตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอ

แม่ทา  จังหวัดล าพูน  และอ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  สภาพพ้ืนที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้

นานาชนิด  เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  มีเนื้อที่ประมาณ 159,556.25 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บริเวณ

เทือกเขาขุนตาล ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 325 -1,373 

เมตร  ลักษณะภูมิอากาศ มีฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน โดยมีปริมาณน้ าฝน  1,050 -

1,290  มิลลิเมตร/ปี  มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าหลากหลายชนิด  โดยเฉพาะพันธุ์ พืชทางเศรษฐกิจ  

ได้แก่  กล้วยไม้ป่า  มีไม่ต่ ากว่า  500  ชนิด  มีหลายชนิดที่พบเฉพาะในอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลที่รู้จัก

ทั่วไปคือ  กล้วยไม้พันธุ์สามปอยขุนตาน  ที่มีช่อดอกสวยงาม  และมีกลิ่นหอมมาก  จัดเป็นกล้วยไม้หอม 

กลิ่นของสามปอยขุนตานนั้นแตกต่างจากสามปอยชนิดอ่ืนที่หอมหวาน ไม่ได้หอมฉุน จะมีกลิ่นคล้าย

อบเชย จากลักษณะดังกล่าวท าให้เป็นที่ต้องการของผู้สนใจทั่วไปเป็นจ านวนมาก  จึงมีการเก็บออกมา

จ าหน่ายบริเวณตลาดอ าเภอแม่ทาโดยชาวบ้านในพ้ืนที่  ส่งผลท าให้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว  เป็นผล

ให้กล้วยไม้สามปอยขุนตานและกล้วยไม้บางชนิดใกล้ที่จะสูญพันธุ์  ในขณะที่การขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิม

ปริมาณกล้วยไม้ป่าจากการเพาะเมล็ดโดยวิธีธรรมชาติมีอัตราที่ต่ ามาก  นอกจากนี้ชาวบ้านในพ้ืนที่มีการ

ขยายเพ่ิมปริมาณของต้นด้วยวิธีการแยกหน่อ  ท าให้ได้ปริมาณที่น้อยรวมทั้งมีการเจริญเติบโตที่ใช้ระยะ

เวลานาน  ดังนั้นในการเพ่ิมจ านวนต้นพันธุ์ให้ได้ปริมาณมากในเวลาที่รวดเร็วนั้น  สามารถน าเทคโนโลยี

ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  

กรมวิชาการเกษตรเป็นแหล่งวิชาการในด้านการเกษตรโดยเฉพาะการวิจัยด้านพืช ท าให้มีภารกิจ

ที่ส าคัญ คือ ส ารวจ รวบรวม และอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชพร้อมกับขยายพันธุ์ต้นที่มีดอกสวยงามและใกล้สูญ

พันธุ์เพ่ือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งวัตถุดิบในด้านวิจัยทางการเกษตรซึ่ง

จ าเป็นต้องมีการศึกษาลักษณะต่างๆ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และยังเป็นแหล่งให้

อุทยานแห่งชาติขุนตาลมีข้อมูลกล้วยไม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ต่อไปได้  

 

 

 

 

 



7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์วิธีการ 

1.1 ส ารวจกล้วยไม้ป่าในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ. แม่ทา จ.ล าพูน 

1.2 เก็บวัสดุพันธุกรรม คือ ฝักกล้วยไม้สามปอยขุนตาล  

1.3 เพาะเมล็ดของกล้วยไม้สามปอยขุนตาลในสภาพปลอดเชื้อ ด้วยการเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร 

ดัดแปลงที่มีการเติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  และผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร ปรับ pH 

5.7 และเลี้ยงต้นอ่อนของกล้วยไม้สามปอยขุนตาลในสภาพปลอดเชื้อ ด้วยการเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร  VW 

ดัดแปลง ที่ประกอบด้วยเติมน้ าตาล 10 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/

ลิตร กล้วยหอม 20 กรัม/ลิตร ร่วมกับการใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร และผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 

1.4 บันทึกการพัฒนาของเมล็ดบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น การงอก การพัฒนาเป็นต้นและราก 

การเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการย้ายออกจากขวด 

1.5 ย้ายต้นอ่อนของกล้วยไม้สามปอยขุนตาลออกจากขวด น าไปผูกบนขอนไม้และเลี้ยงในสภาพ 

โรงเรือนพร้อมกับการรดน้ า ให้ปุ๋ย และยาป้องกันโรคแมลง 

1.6 น าต้นกล้ากล้วยไม้สามปอยขุนตาลที่เจริญเติบโตดี และมีสภาพต้นที่สมบรูณ์แข็งแรงดีไปปลูกใน 

 เขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเพื่อน าคืนสู่ป่า 

1.7 ติดตามการเจริญเติบโตและการรอดตายของกล้วยไม้สามปอยขุนตาลที่น าไปคืนสู่ป่า 

 

- เวลาและสถานที่    เริ่มต้น : ตุลาคม 2556 สิ้นสุด : กันยายน 2558 

             ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแหล่งกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ

ดอยขุนตาล โดยเฉพาะกล้วยไม้สามปอยขุนตาลจากข้อมูลแหล่งต่างๆเพ่ือการส ารวจ และประสานกับ

เจ้าหน้าที่เพ่ือขอข้อมูล เกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ป่า พบว่า  อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมีเนื้อที่ประมาณ 255.29  

ตารางกิโลเมตร หรือ 159,566 ไร่  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศา  22 ลิบดา ถึง 18 องศา 37 ลิบดา โดย

พ้ืนที่อุทยานตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาขุนตาล ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ าทะเลปาน

กลางประมาณ 325-1,373 เมตร (ภาพท่ี 1) 



 

 

 

 

 

 

 

                 

 

               ภาพที่ 1  แผนที่แสดงพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 

ลักษณะภูมิประเทศ  

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาขุนตาลซึ่งเป็นเทือกเขาที่แบ่งระหว่างที่ราบลุ่มเชียงใหม่

และที่ราบลุ่มล าปาง เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 325-1,373 เมตร 

จุดสูงสุดในเขตอุทยานแห่งชาติได้แก่ ยอดดอยขุนตาล มีที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศ

ตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติ เป็นแหล่งต้นน้ าส่วนหนึ่งของแม่น้ าปิงซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก

ของพ้ืนที่ และแม่น้ าวังซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของเขตอุทยานแห่งชาติ ล าน้ าที่ไหลลงสู่แม่น้ าวังได้แก่ น้ าแม่ค่อม น้ า

แม่ต  า น้ าแม่ไพร เป็นต้น ส่วนที่ไหลลงสู่น้ าแม่ทาและออกสู่แม่น้ าปิงในที่สุด ได้แก่ ห้วยแม่ป่าข่า ห้วยแม่ยอนหวาย

หลวง ห้วยทุ่งไผ่ ห้วยสองท่า ห้วยแม่โฮ่งห่าง เป็นต้นซึ่งมีประโยชน์เพ่ือการเกษตรกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น า การ

อุปโภคบริโภคของประชาชนในท้องถิ่น  

ลักษณะภูมิอากาศ 

พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉี ยงใต้ซึ่ง

พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากผืนแผ่นดินใหญ่ของประเทศจีน ท าให้เกิด

ฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคม 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีอยู่ ในช่วง 1,050-1,290 มิลลิ เมตร และต่อด้วยฤดูหนาว ซึ่ งอยู่ ในช่วงลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และในช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง



เดือนพฤษภาคม จะเป็นฤดูร้อน ซึ่งอากาศจะร้อนอบอ้าวก่อนที่จะเริ่มฤดูฝนต่อไปในเดือนมิถุนายน อุณหภูมิ เฉลี่ย

ตลอดปี 27 องศาเซลเซียส เฉลี่ยต่ าสุดในเดือนธันวาคม และสูงสุดในช่วงเดือนเมษายน 

 

พืชพรรณและสัตว์ป่า 

  สังคมพืชของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสามารถจ าแนกออกได้เป็น  

  ป่าดิบแล้ง ขึ้นครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและความชุ่มชื้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะตามหุบ 

เขาและล าห้วย เช่น หุบเขาห้วยแม่ตาลน้อย ห้วยแม่ไพร ห้วยแม่เฟือง ห้วยแม่ยอนหวาย และห้วยแม่ค่อม โดยมีระดับ

ความสูงจากน้ าทะเลเฉลี่ย 500-1,000 เมตร พันธุ์ไม้ท่ีพบได้แก่ ไม้ในตระกูลยาง ตะเคียน มะไฟ ยมหอม อบเชย 

มะหาด มะม่วงป่า ชมพู่ป่า กระท้อน ดีหมี กล้วยป่า หวาย ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ พืชในวงศ์ขิงข่า ผักกูด ผักหนาม 

และเฟิน เป็นต้น  

  ป่าดิบเขา ขึ้นปกคลุมพ้ืนที่ที่มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ลักษณะเป็นป่าโปร่ง

มากกว่าป่าดิบชื้น เนื่องจากต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็น ชนิดไม้ที่พบได้แก่ ก่อเดือย ก่อแป้น 

ก่อหัวหมู ก่อน้ า มะก่อ ทะโล้ จ าปาป่า ฯลฯ พืชพ้ืนล่างได้แก่ เฟิน กล้วยไม้ดิน และมอสต่างๆ  

  ป่าสนเขา พบอยู่ในเขตอุทยานฯ สูงจากระดับน าทะเลปานกลางประมาณ 700 เมตร ขึ้นไปพบกระจายเป็น

หย่อมเล็กๆ บริเวณ ย.2 ย.3 และ ย.4 ป่าสนเขาในบริเวณนี้เป็นป่าที่ปลูกข้ึนมากว่า 50 ปี ชนิดสนที่พบได้แก่ สนสาม

ใบ นอกจากนี้ยังมีไม้อ่ืนขึ้นปะปนได้แก่ ไม้จ าพวกก่อ เหียง พลวง เต็ง และรัง เป็นต้น  

  ป่าเต็งรัง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง พบข้ึนอยู่บนเนินเขา ขึ้นปกคลุมตามเชิงเขาโดยรอบทางทิศตะวันตกและทิศ

ตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีสภาพดินเป็นกรวดหรือดินลูกรัง ชนิดไม้ที่พบได้แก่ เง รัง ประดู่ มะขามป้อม เหียง 

ส้าน ติ้ว ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ หญ้าชนิดต่างๆ  

  ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าที่ขึ้นระหว่างป่าเต็งรังและป่าดงดิบบริเวณเชิงเขาทั้งทางด้านตะวันตกและตะวันออก

ของอุทยานแห่งชาติ มีไผ่ซางขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ชนิดไม้ที่พบได้แก่ สัก มะค่าโมง ตะแบก มะเกลือเลือดแดง มะกอก

เกลื้อน สมอพิเภก ตะแบกแดง และงิ้วป่า เป็นต้น  

  สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบด้วย เก้ง หมูป่า ลิง ชะมดแผงหางปล้อง อ้นเล็ก กระแตเหนือ กระรอก

ท้องแดง กระเล็นขนปลายหูสั้น กระจ้อน ค้างคาวขอบหูขาวกลาง หนูท้องขาว ไก่ป่า นกยางไฟหัวน้ าตาล นกคุ่มอก

ลาย นกปากซ่อมหางพัด นกชายเลนน้ าจืด นกเด้าดิน นกเขาไฟ นกอีวาบตั๊กแตนนกบั้งรอกใหญ่ นกกระปูดใหญ่ นก

เค้ากู่ นกแอ่นตาล นกกระเต็นน้อย นกจาบคาเล็ก นกตะขาบทุ่ง นกตีทอง นกเด้าลมเหลือง นกเขนน้อยปีกแถบขาว 

นกขมิ้นน้อยสวน นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า นกปรอดเหลืองหัวจุก นกไต่ไม้หน้าผากก ามะหยี่ นกกินปลีอกเหลือง จิ้งจก



หางแบน กิ้งก่าบินปีกสีส้ม จิ้งเหลนหลากหลาย ตะกวด งูลายสอสวน งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว คางคกบ้าน กบหนอง 

อ่ึงข้างด า และเต่าปูลู เป็นต้น  

จึงได้ด าเนินการเดินส ารวจกล้วยไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ  น้ าตกห้วยแม่ไพร  น้ าตกแม่ลอง ซึ่งเป็นทางเดิน

เรียบแม่น้ าระยะทาง 6 และ 2 กิโลเมตร ตามล าดับ เส้นทางเดินน้ าตกตาดเหมย เส้นทางเดินธรรมชาติเส้นเก่า(สัน

ผักชี)  ทุ่งหมาเมิน และเส้นทางเดินธรรมชาติจากบริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลจนถึงบริเวณจุด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ย.4) จากการส ารวจพบพันธุ์ไม้ที่ข้ึนหลากหลายชนิด  เช่น ต้นตองตึง  สัก กระพ้ี  ประดู่ สน โพบาย  

ยาง ตะคร้ า มะม่วงป่า กระท้อน ตะแบก และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ พบกล้วยไม้ทั้งหมด 17 สกุล 33 ชนิด โดยจ าแนก

กล้วยไม้ตามระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลที่ได้ส ารวจ ดังนี้คือ  

1) ระดับความสูง 300-400 กิโลเมตรจากระดับน้ าทะเล ซึ่งเป็นเส้นทางบริเวณน้ าตกห้วยแม่ไพร 

ระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเรียบแม่น้ า ลักษณะป่าเป็นป่าผลัดใบ ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ตองตึงและไม้สัก  พบ

กล้วยไม้หลายชนิด เช่น กุหลาบมาลัยแดง เอ้ืองก้างปลา และกะเรกะร่อนปากเป็ด  

2) ระดับความสูง 400-600 กิโลเมตรจากระดับน้ าทะเล ซึ่งเป็นเส้นทางบริเวณน้ าตกแม่ลอง ระยะทาง 

1.5 กิโลเมตร พบกล้วยไม้หลายชนิด เช่น เอ้ืองช้างน้าว เอ้ืองแปรงสีฟัน และเอ้ืองนิ่มดอกเหลือง  

3) ระดับความสูง 700-900 กิโลเมตรจากระดับน้ าทะเล ซึ่งเป็นบริเวณรอบๆที่ท าการอุทยานฯเส้นทาง

บริเวณน้ าตกตาดเหมย และเส้นทางเดินธรรมชาติเส้นเก่า ( สันผักชี ) รวมระยะทางทั้งหมด 6 กิโลเมตร พบ

กล้วยไม้หลายชนิด เช่น สามปอยขุนตาล สามปอยนก และเอ้ืองแจกันเงิน  

4) ระดับความสูง  1,000 เมตร จากระดับทะเล ซึ่งเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณ ย.1 และ ย.2  

และเส้นทางบริเวณทุ่งหมาเมิน รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร พบพืชตระกูลสนเป็นจ านวนมาก  โดยพบว่ามีกล้วยไม้

จ านวนน้อยมากที่สามารถอิงอาศัยต้นสนได้ ซึ่งพบเอื้องก้างปลามีการกระจายตัวอยู่มาก  

5) ระดับความสูง 1,000-1,300 กิโลเมตร จากระดับน้ าทะเล  โดยเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณ  

จาก ย.2 ถึง ย.4 รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร ลักษณะป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ส่วนใหญ่เป็นไม้ตองตึงและไม้สัก  

กล้วยไม้ที่พบมากที่สุด คือสกุลกล้วยไม้สิงโต ได้แก่ สิงโตรวงข้าว และสิ งโตโคมไฟ   ซึ่งอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

บริเวณ ย.3 ถึง ย.4 (ภาพชุดที่ 1 และ ตารางที่ 1) 

 

 

 



               

              ภาพชุดที่ 1  ตัวอย่างกล้วยไม้ที่ส ารวจพบในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 

สกุลสิงโต A. สิงโตรวงข้าว Bulbophyllum  morphologorum  Krzl.  

สกุลไครโซกลอสซัม B. ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F.Kranzl.  

สกุลกะเรกะร่อน C. กะเรกะร่อน Cymbidium finlaysonianum Lindl.  

สกุลหวาย (D-J) ; D เอ้ืองมิ้น Dendrobium  capillipes  Rchb. f. ; E เอ้ืองค า Dendrobium  

chrysotoxum Lindl. ; F เอ้ืองช้างน้าว Dendrobium  puchellum Roxb. ex  Lindl. ; G เอ้ืองมัจฉาชมพู 

Dendrobium farmeri Paxt. ; H เอ้ืองผึ้ง Dendrobium lindleyi  Steud. : I เอ้ืองแปรงสีฟัน Dendrobium 

secundum(Blume) Lindl ; J เอ้ืองมอนไข่ Dendrobium thyrsiflorum Rchb.f.  

สกุลลิ้นมังกร K นางอ้ัวกลีบเดี่ยว Habenaria malintana (Blanco) Merr. 

สกุลเขากวางอ่อน L เขากวางอ่อน Phalaenopsis cornu-cervi (Breda) Blume & Rchb. f. 

สกุลพิศมร M เอ้ืองดินใบหมาก Spathoglottis plicata Blume 

สกุลไทเนีย N เอ้ืองสีลาปากลาย Tainia  hookeriana King & Pantl. 



สกุลแวนด้า (O-P) ; O สามปอยขุนตาล Vanda  denisoniana  Beson & Rchb.f. ; P สามปอยหางปลา 

Vanda livouvillei  Finet. 



ตารางท่ี 1  บัญชีรายชื่อกล้วยไม้ที่ส ารวจพบในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลจังหวัดล าพูนที่ระดับความสูงน้ าทะเล 300-1,300 เมตร 
ล าดับที ่ ชื่อสกลุ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย เดือนออกดอก ความสูงจากระดับน้ าทะเล 

(เมตร) 1 Aerides Acriopsis javanica เอ้ืองนมหนู ม.ค.-ก.พ. 700 - 1,000 

2  Aerides multiflora Roxb. กุหลาบมาลัยแดง มี.ค. 300 - 1,300 

3 Bulbophyllum  Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. สิงโตรวงข้าว ต.ค.-พ.ย. 1,000 - 1,300 

4  Bulbophyllum odoratissimum (J. E. Sm.) Lindl.  สิงโตโคมไฟ ต.ค.-พ.ย. 1,000 - 1,300 

5 Cleisostoma Cleisostoma areitinum (Rchb. f.) Garay เอ้ืองเขาแพะ มิ.ย.-ก.ค. 300 - 1,300 

6  Cleisostoma fuerstenbergianum F.Kranzl. เอ้ืองก้างปลา ก.ค.-ส.ค. 300 - 1,300 

7 Coelogyne Coelogyne trinervis Lindl. เอ้ืองหมาก ต.ค..-พ.ย. 300 - 1,300 

8 Cymbidium Cymbidium aloifolium (L.) Sw. กะเรกะร่อน มี.ค.-พ.ค.  300 - 1,300  

9   Cymbidium ensifolium (L.) Sw. กะเรกะร่อนจุหลัน มี.ค.-พ.ค. 300 - 900 

10  Cymbidium finlaysonianum Lindl. กะเรกะร่อนปากเป็ด มี.ค.-พ.ค. 300 - 1,300 

11 Dendrobium Dendrobium acinaciforme Roxb. เอ้ืองยอดสร้อย มิ.ย.-ก.ค. 300 - 600 

12  Dendrobium aggregatum Roxb. เอ้ืองผึ้ง มี.ค.-เม.ย. 300 - 1,300 

13  Dendrobium bilobulatum Seidenf. กล้วยไม้ก้างปลา ส.ค.-ก.ย. 400 - 600 

14  Dendrobium draconis Rchb.f. เอ้ืองเงิน มี.ค.-พ.ย. 400 - 600 

  Dendrobium farmeri Paxt. เอ้ืองมัจฉาชมพู ก.พ.-มี.ค. 400 - 600 

15  Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.)(Sw.) เอ้ืองจ าปา เม.ย.-พ.ค. 300 - 400 

16  Dendrobium pulchellum เอ้ืองช้างน้าว ก.พ.-เม.ย 300 - 600 
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ล าดับที ่ ชื่อสกลุ ชื่อพฤกษศาสตร์ ชื่อไทย เดือนออกดอก ความสูงจากระดับน้ าทะเล 

(เมตร) 17  Dendrobium secundum (Blume.)Lindl. เอ้ืองแปรงสีฟัน ก.พ.-มี.ค. 400 - 900 

18 Eria Eria bractescens Lindl. เอ้ืองนิ่มดอกเหลือง พ.ย.-ก.พ. 300 - 1,300 

19  Eria discolor Lindl. เอ้ืองตาลหิน ธ.ค.-มี.ค. 300 - 1,300 

20  Eria obese Lindl. เอ้ืองแจกันเงิน พ.ย.-มี.ค. 300- 900 

21 Geodorum Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ว่านนางตาม มี.ค.-พ.ค. 300 - 600 

22 Habenaria Habenaria malintana (Blanco) Merr. นางอ้ัวกลีบเดี่ยว ต.ค.-พ.ย. 1,000 - 1,300 

23 Luisia Luisia thailandica Seidenf. เอ้ืองลิ้นด า มี.ค.-มิ.ย. 400 - 600 

24 Ornithochilus Ornithochilus  difformis (will. Ex Lindl.) Schltr. มังกรทอง พ.ค.-ก.ค. 1,000 - 1,300 

25 Phalaenopsis Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb.f. เขากวางอ่อน พ.ค.-ก.ค. 300 - 1,300 

26 Pholidota Pholidota imbricate Hook. เอ้ืองกาบดอก พ.ค.-พ.ย. 300 - 400 

27 Rhynchostylis  Rhynchostylis coelestis Rchb.f เอ้ืองเขาแกะ เม.ย.-มิ.ย. 300 - 600 

28 Staurochilus Staurochilus dawsonilanus (Rchb.f.) Schltr. เสือแผ้ว ธ.ค.-ก.พ. 300 - 600 

29  Staurochilus fasciatus (Rchb.f.) Ridl. เอ้ืองเสือโคร่ง ก.พ.-พ.ค. 300 - 400 

33 Tainia Tainia hookeriana King&Pantl. เอ้ืองสีลาปากลาย ต.ค.-ธ.ค. 1,000 - 1,300 

31 Vanda  Vanda denisoniana Bens. & Rchb. f. สามปอยขุนตาล มี.ค.-พ.ค. 300 - 900 

32  Vanda liouvillei Finet สามปอยนก มิ.ย 300 - 900 

 



 

ค าอธิบาย : ชื่อวิทยาศาสตร์ตรวจสอบจากหนังสือ กล้วยไม้ป่าเมืองไทย 2 (สลิล, 2553) และ หนังสือ กล้วยไม้ในพงไพร เทิดไท้มหาราชินี  

(กรมวิชาการเกษตร, 2555) 
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2. ส่วนงานอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า วิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่ท าได้เร็วที่สุด คือการเพาะ

เมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ฝักกล้วยไม้เพียงฝักเดียวสามารถเพาะเป็นต้นได้จ านวนมาก ส าหรับกล้วยไม้

สามารถน าเมล็ดและเนื้อเยื่อมาเพาะในอาหารได้หลายสูตร แต่สูตรที่นิ ยมอย่างแพร่หลายคือ สูตร 

Modified  Vacin and Went  (1949) เนื่องจากใช้สารเพียงไม่กี่ตัวท าให้เตรียมสูตรอาหารได้ง่าย 

สะดวกและมีราคาถูก ซึ่งอาหารที่ใช้เพาะเมล็ดแบ่งออกเป็น 2 สูตร  คือสูตรอาหารส าหรับเพาะฝักอ่อน

ซึ่งไม่จ าเป็นต้องให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากนัก  และสู ตรส าหรับย้ายต้นกล้าซึ่งจะเพ่ิมปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตส าหรับเร่งการเจริญเติบโต โดยเติมกล้วยหอมดิบที่แก่เต็มที่แต่เปลือกยังเป็นสีเขียว

ร่วมกับน้ ามันฝรั่งและใส่ผงถ่านเพ่ือดูดสารที่รากต้นกล้าปล่อยออกมา (ครรชิต, 2541) จากการเก็บฝัก

กล้วยไม้สามปอยขุนตาล อายุประมาณ 5 เดือน จ านวน 1 ฝัก ซึ่งฝักท่ีเหมาะสมต่อการน ามาเพาะเมล็ด

ควรมีสีเขียวอมเหลือง และเป็นฝักท่ียังไม่แตก ท าการเพาะเมล็ดกล้วยไม้สามปอยขุนตาล ในอาหารแข็ง

สูตร Vacin and went ดัดแปลงที่มีการเติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  

และผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 น าไปเพาะเลี้ยงที่ความเข้มแสงประมาณ 27 ไมโครโมลต่อตาราง

เมตรต่อวินาที (μmol m-2 s-1) อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน โดยเมล็ดภายใน

ฝักมีลักษณะร่วนสีขาว สามารถเขี่ยออกจากฝักและโรยในขวดเพาะเลี้ยงได้ง่าย เลี้ยงจนเมล็ดกลายเป็น

ต้นอ่อนใช้เวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนอาหารเพ่ือชักน าให้ต้นอ่อนกล้วยไม้มีการเจริญ

ทั้งทางรากและล าต้น โดยน าไปเลี้ยงในอาหารแข็งสูตร Vacin and went ดัดแปลงที่มีการเติมน้ าตาล 

10 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร น้ าสกัดมันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร กล้วยหอม 20 กรัม/ลิตร 

ร่วมกับการใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร และผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7   

ดินนวล (2558)  ศึกษาการขยายพันธุ์สามปอยหลวงในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า อาหารสังเคราะห์

สูตร VW (1949) ที่เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร น้ าต้มมันฝรั่ง 150 กรัมต่อลิตร น้ าตาล 20 กรัม

ต่อลิตร ผงถ่านกัมมันต์ 1 กรัมต่อลิตร วุ้น 8 กรัมต่อลิตร pH 5.6 สามารถการชักน าให้เกิด plbs เป็นต้น

และรากของกล้วยไม้สามปอยหลวงได้ นอกจากนั้น Jitsopakul et al. (2013) ศึกษาผลของสูตรอาหาร

ในการกระตุ้นให้เกิดการเจริญของต้นอ่อนกล้วยไม้แวนด้าฟ้ามุ่ย ( Vanda coerulea ) โดยใช้ส่วนของ

ปลายยอดมาเลี้ยงเปรียบเทียบในอาหาร 2 สูตร คือ สูตรอาหาร VW และ สูตรอาหาร MS  โดยมีการเติม

น้ าตาลกลูโคส พบว่า อาหารสูตร VW ที่ประกอบด้วยกลูโคส 10 กรัมต่อลิตร ให้ความสูงของยอดและการ

แตกของรากดีกว่าเลี้ยงบนอาหารสูตร MS  

เมื่อต้นกล้ามีการเจริญจนมีความสูงใกล้เคียงกับความสูงของปากขวด จึงน าต้นกล้าออกจากขวด

มาเลี้ยงบนตะกร้าซึ่งประกอบด้วยโฟมและถ่านเป็นวัสดุปลูก น าไปปลูกเลี้ยงภายในโรงเรือนพรางแสง ให้

น้ าแบบพ่นฝอยวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น และพ่นยากันเชื้อราเพ่ือป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า เมื่อต้นมีความ



 

แข็งแรงโดยมีการเจริญของยอดและการแตกของรากเพ่ิมขึ้น จึงน าไปปลูกบนขอนไม้โดยใช้เชือกฟางมัด

ต้นกล้ากับขอนไม้ และน าไปปลูกเลี้ยงในโรงเรือน บ ารุงรักษาโดยการให้น้ าและปุ๋ย รวมระยะเวลาตั้งแต่

การเพาะเมล็ดจนถึงการน าไปปลูกในโรงเรือนใช้เวลาประมาณ 11 เดือน 

                                                  
ภาพที่ 2 แสดงฝักกล้วยไม้สามปอยขุนตาลอายุประมาณ 5 เดือน 

 

 

 

 

                                         

ภาพที่ 3 แสดงการเพาะเมล็ดกล้วยไม้สามปอยขุนตาลในสภาพปลอดเชื้อ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงต้นอ่อนกล้วยไม้สามปอยขุนตาลที่พร้อมย้ายออกปลูกในโรงเรือน 

 

 

 

                               

 

 

 



 

 

ภาพที่ 5 แสดงการปลูกเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้สามปอยขุนตาลในตะกร้า 

 

                              
ภาพที่ 6 แสดงการปลูกเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้สามปอยขุนตาลบนขอนไม้หลังย้ายปลูกในโรงเรือน 

 

3. เมื่อเลี้ยงต้นกล้ากล้วยไม้สามปอยขุนตาลบนขอนไม้ซึ่งสังเกตว่ามีการเจริญของรากกล้วยไม้

เกาะกับขอนไม้ และมีการเจริญเติบโตของยอดและใบที่สมบรูณ์แข็งแรง จึงน าคืนสู่ป่าโดยส่งมอบต้นกล้า

กล้วยไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จ านวน 3,000 ต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงการเจริญของรากต้นกล้ากล้วยไม้ที่พร้อมคืนสู่ป่า 

 

 

 

 



 

 

ภาพที่ 8 แสดงการส่งมอบต้นอ่อนกล้วยไม้สามปอยขุนตาลให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

เพ่ือน าไปคืนสู่ป่า 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การส ารวจกล้วยไม้ป่าในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ต าบลทาปลาอุก อ าเภอแม่ทา 

จังหวัดล าพูน ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555- 15 กรกฎาคม 2556 รวมระยะเวลา 1 ปี พบกล้วยไม้

หลากหลายชนิดกระจายพันธุ์ไปตามระดับความสูงของระดับน้ าทะเลที่แตกต่างกัน จ าแนกกล้วยไม้รวม

ทั้งสิ้น 17 สกุล 33 ชนิด คือ สกุล Aerides, Bulbophyllum, Cleisostoma, Cymbidium, Coelogyne, 

Dendrobium, Eria, Habenaria, Geodorum, Habenaria, Luisia, Ornithochilus, Phalaenopsis, 

Pholidota,Rhynchostylis, Staurochilus, Tainia และ Vanda โดยเฉพาะในระดับความสูง 1,000 -

1,300 กิโลเมตรจากระดับน้ าทะเล  พบกล้วยไม้สกุลสิงโตมากที่สุด พบจ านวน 2 ชนิด คือ สิงโตรวงข้าว 

และสิงโตโคมไฟ ส่วนกล้วยไม้สามปอยขุนตาลพบการกระจายตัวในระดับความสูง 300 - 900 กิโลเมตร

จากระดับน้ าทะเล ซึ่งออกดอกมากในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม  

ส่วนการเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้ป่าใช้วิธีการเก็บฝักกล้วยไม้สามปอยขุนตาล อายุประมาณ 5 เดือน 

จ านวน 1 ฝัก ซึ่งฝักที่เหมาะสมต่อการน ามาเพาะเมล็ดควรมีสีเขียวอมเหลือง และเป็นฝักที่ยังไม่แตก 

เพาะในสูตรอาหารเพาะเมล็ดกล้วยไม้ คืออาหารแข็งสูตร Vw ดัดแปลงที่มีการเติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 

น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร  และผงวุ้น 6 กรัม/ลิตร ปรับ pH 5.7 และสูตรอาหารเลี้ยงต้นอ่อน คือ

อาหารแข็งสูตร Vw ดัดแปลงที่มีการเติมน้ าตาล 10 กรัม/ลิตร น้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร/ลิตร น้ าสกัด

มันฝรั่ง 100 กรัม/ลิตร กล้วยหอม 20 กรัม/ลิตร ร่วมกับการใส่ผงถ่าน 2 กรัม/ลิตร และผงวุ้น 6 กรัม/

ลิตร ปรับ pH 5.7 และน าออกปลูกในโรงเรือนซึ่งใช้เวลาประมาณ 11 เดือน หลังจากการเพาะเมล็ด 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุน

ตาล  

10.2 สามารถเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้สามปอยขุนตาลและสูตรอาหารที่ได้สามารถน าไปขยายพันธุ์

กล้วยไม้ป่าสกุลแวนด้าชนิดอ่ืนที่ใกล้สูญพันธุ์ให้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นและน าคืนสู่ป่า เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์

กล้วยไม้ป่าให้คงอยู่ 



 

10.3 เป็นแหล่งให้อุทยานแห่งชาติขุนตาลมีข้อมูลกล้วยไม้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ชนิดอ่ืนต่อไปได้ และเป็นข้อมูลทางวิชาการให้กับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติขุน

ตาล นักวิชาการ อาจารย์ เกษตรกร และผู้ที่สนใจ 
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