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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด  ปีงบประมาณ 2557 
 

1.  ชุดโครงการวิจัย 33.  วิจัยและพัฒนากล้วยไม้  
2. โครงการวิจัย 92.  การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
 กิจกรรม  2.   การส ารวจ และวิจัยเพ่ืออนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม 
3. ชื่อการทดลอง   2.1 การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก 
 ชื่อภาษาอังกฤษ      Survey and Collection of Wild Orchid  in the Eastern Part 
4.   คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง ศิริพร         วรกุลด ารงชัย   ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  
 ผู้ร่วมงาน กรรณิการ์    เย็นนิกร  
  จงวัฒนา     พุ่มหิรัญ 1/                 
  สุภาภรณ์     สาชาติ 1/                 
  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 2/ 

    
5. บทคัดย่อ 

 
 การส ารวจ และรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ในระหว่างปี 2554-2557  ได้รวบรวมพันธุ์เชื้อ
พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าจากแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (On farm)  และสภาพถิ่นเดิม (In situ)  และรวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ป่าไว้ในโรงเรือนกล้วยไม้ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ไม่น้อยกว่า 825 ตัวอย่าง  ท าการจ าแนกกล้วยไม้
ป่าตามระบบของ R.L.Dressler ได้ 5 วงศ์ย่อย 50 สกุล จ านวน 102 ชนิด  ดังนี้ 
  1. วงศ์ย่อย Cypripedioideae จ านวน 1 สกุล 1 ชนิด 
  2. วงศ์ย่อย Neottioideae  จ านวน 1 สกุล 1 ชนิด 
  3. วงศ์ย่อย Orchidioideae  จ านวน 1 สกุล 2 ชนิด 
  4. วงศ์ย่อย Epidendroideae จ านวน 21 สกุล 64 ชนิด 
   5. วงศ์ย่อย Vandoideae จ านวน 26 สกุล 34 ชนิด 
ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ส าหรับใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์
ควบคู่กับการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

6. ค าน า 
 

                                                           

1/  สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร กทม. 10900 

2/  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  เขตจตุจักร กทม. 10900 
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 ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยต่อของชีวภูมิศาสตร์พรรณพืช (biogeographic/floristic region) ระหว่าง 3 
ภูมภิาค คือ Indo-Burmese region  ทางเหนือและภาคตะวันตก Indo-Chinese region  ทางภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคตะวันออก และ Malesian region ทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลง
ไป และท่ีปลายแหลมภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด) ท าให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
ทรัพยากรพันธุ์พืชมาก (Apichart, 1994) โดยมีประมาณ 15,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8 ของพรรณพืชทั้งโลก 
(OEPP, 1992) ซึ่งในจ านวนนี้มีกล้วยไม้รวมอยู่ด้วยถึง 177 สกุล 1,135 ชนิด (Thaithong, 2002) ในขณะนี้ทั่ว
ทั้งโลกมีการค้นพบกล้วยไม้ 796 สกุล 19,000 ชนิด และนักชีววิทยาคาดว่ามีการสูญเสียสัตว์และพืชในป่าเขต
ร้อนอย่างน้อย 27,000 ชนิดต่อปี ถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์ โลกจะสูญเสียชนิดพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันไปร้อยละ 20 
และจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 50 ภายในสิ้นทศวรรษหน้า (Myers, 1993)  

กล้วยไม้ เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เป็น 1 ใน product champion ของพืชผลทาง
การเกษตรที่มีความส าคัญในการส่งออก  โดยในปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 3,305.49 ล้านบาท  เป็นกล้วยไม้
ประเภทดอกกล้วยไม้ 25,152.14 เมตริกตัน มูลค่า 2,411.07 ล้านบาท ประเภทต้นกล้วยไม้ 68,600.42 
เมตริกตัน มูลค่า 894.41 ลา้นบาท คิดเป็น 91.88% ของมูลค่าการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมด  ในการ
ส่งออกประเภทต้นกล้วยไม้ มีกล้วยไม้พันธุ์แท้ท่ีเป็นกล้วยไม้ป่ารวมอยู่ด้วย โดยมีปริมาณการส่งออกในช่วงปี 
2535-2540 ถึง 2,487,863 ต้น (ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร) ท าให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงให้
ความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์อย่างจริงจังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

แม้ว่าการสูญเสียพันธุ์เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ    แต่การสูญเสียพันธุ์ด้วยอัตราการเร่งอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์นอกเหนือธรรมชาติ    การเก็บกล้วยไม้ป่าเพ่ือการค้าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้จ านวน
ประชากรกล้วยลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วจนมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์   ท าให้กล้วยไม้รองเท้านารี เอ้ือง
ปากนกแก้ว และฟ้ามุ่ย  แทบจะหมดไปจากป่าเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   จนต้องบรรจุเข้าเป็นพันธุ์พืชในบัญชีพืช
อนุรักษ์บัญชีที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ (ไซเตส) 
นอกจากนี้  กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์  ทั้งการตัดไม้ท าลายป่าหรือเปลี่ยนป่าเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก  ท าให้ต้น
กล้วยไม้ทุกชนิดลดจ านวนลง และรุนแรงถึงข้ันสูญพันธุ์ในที่สุด   โดยชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายตัวน้อย มีประชากร
ขนาดเล็กอยู่เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่  มีโอกาสที่จะลดจ านวนและสูญพันธุ์ได้มากกว่า   สถานการณ์ที่เป็นนี้ ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์กล้วยไม้อย่างเร่งด่วน   การอนุรักษ์กล้วยไม้มีความสลับซับซ้อนมากกว่าพืชหลาย ๆ 
ชนิด   เนื่องจากกล้วยต่างชนิดจะด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ต่างกันมาก และต้องอาศัยแมลงที่
เฉพาะเจาะจงในการผสมเกสร  รวมทั้งต้องอาศัยเชื้อราในการช่วยให้เมล็ดกล้วยไม้งอก  ดังนั้น การอนุรักษ์จึง
สามารถท าได้ทั้งในสภาพป่าหรือในแหล่งที่กล้วยไม้นั้นเจริญอยู่ (in situ conservation)  ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และการอนุรักษ์ในสภาพนอกแหล่งธรรมชาติ (ex situ conservation) 
เป็นการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่หายากและเป็นพันธุ์ใหม่ให้มีปริมาณมากเพียงพอ  ท าให้ไม่มีความจ าเป็นจะต้อง
เอาต้นชนิดนั้นออกจากป่าอีก (ครรชิต, 2545) 
  ศูนยว์ิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ท าการวิจัยรวบรวมและอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่
เฉพาะที่มีความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าหลายชนิด ได้แก ่ เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum) 
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หวายแดงจันทบูร (Renanthera coccinea, Lour.) เอ้ืองมัจฉา (Dendrobium farmeri) และเอ้ืองบายศรี (Eria 
albidotomentosa) เป็นต้น  โดยการส ารวจ และรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าจากบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ 
และแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ในภาคตะวันออก และท าการศึกษาจ าแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐาน
วิทยาของกล้วยไม้ป่าควบคู่กันไปด้วยตามระบบของ R.L.Dressler (อบฉันท์, 2543) เพ่ือจ าแนกกล้วยไม้โดยใช้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ท าให้สามารถทราบถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก 
ที่อาจมีลักษณะเฉพาะตัว หรือแตกต่างจากในพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย   ความหลากหลายของชนิดพันธุ์
นอกจากบ่งบอกถึงจ านวน และปริมาณที่พบแล้ว  ยังสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและเหมาะสม
ของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นถิ่นอาศัยของกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก รวมทั้งได้วางแผนการด าเนินงานวิจัย
ต่อเนื่อง  และขยายผลต่อโดยท าการอนุรักษ์ในสภาพป่าและสภาพนอกแหล่งธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน  ท าให้ต้น
กล้วยไม้ป่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น ทั้งในธรรมชาติและแหล่งปลูกทั่วไป จนไม่มีการน าต้นออกมาจากป่าอีก นอกจากนี้ได้
ท าการศึกษาการน ากล้วยไม้ป่าไปใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ เพ่ือให้การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาค
ตะวันออกเป็นไปอย่างยั่งยืน 
   

7. วิธีด าเนินการ 
 

อุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการส ารวจเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ เช่น ถุงพลาสติก ป้ายพลาสติก ปากกา ลวด 

และมีด เป็นต้น 
2. อุปกรณ์ส าหรับปลูกกล้วยไม้ เช่น กระถางพลาสติก ตอไม้แห้ง อิฐมอญทุบ ถ่าน ดิน และใบไม้ผุ เป็น

ต้น 
3. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครื่องเขียน และ

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. อุปกรณ์ส าหรับวัดขนาด ได้แก่ ไม้บรรทัด ตลับเมตร 
5. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกภาพ ได้แก่  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
6. อุปกรณ์ส าหรับจับพิกัดต าแหน่งที่พบกล้วยไม้ ได้แก่ เครื่อง GPS 

 
วิธีการ 

   1. ส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ในแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (On farm)  
และสภาพถิ่นเดิม (In situ)  ทั้งในแหล่งธรรมชาติ (In situ)  และนอกแหล่งธรรมชาติ (Ex situ)  บริเวณโดยรอบ
อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี และอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด  รวมทั้งแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญต่างๆ ในภาคตะวันออก  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
นิเวศของกล้วยไม้ในภาคตะวันออก  และเก็บตัวอย่างต้นกล้วยไม้ชนิดละ 1-2 ต้น/กอ เพ่ือน ากลับมาท าการศึกษา 
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 2. น ากล้วยไม้มาปลูกเลี้ยงในโรงเรือน ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติที่

กล้วยไม้อยู่ และปฏิบัติดูแลรักษาอย่างเหมาะสม 

  3. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และจ าแนกหมวดหมู่ เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางด้าน
พันธุกรรมของเชื้อพันธุ์ 
  4. ศึกษาการเจริญเติบโต ฤดูกาลออกดอก ผลผลิต รูปร่างดอก ช่อดอก สี และกลิ่น และถ่ายรูปเพ่ือ
บันทึกภาพลักษณะต่าง ๆ ที่ส าคัญของกล้วยไม้ ได้แก่ ต้น ใบ และดอก 
  5. การจัดท าฐานข้อมูลพืช (Database) ของกล้วยไม้ที่ส ารวจและรวบรวม 
  6. บันทึกข้อมูล และจัดท ารายงานผลการวิจัย 
 
เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น  ตุลาคม 2553 – กันยายน  2557 
          สถานทีด่ าเนินการทดลอง 

1. แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
2. แหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก จากแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (On farm)  และสภาพถิ่น

เดิม (In situ)  ทั้งในแหล่งธรรมชาติ (In situ)  และนอกแหล่งธรรมชาติ (Ex situ)  บริเวณโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จ.จันทบุรี และอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด  รวมทั้งแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญต่างๆ ในภาคตะวันออก   
  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

การแพร่กระจายของกล้วยไม้ในโลกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่ ระดับความสูง อุณหภูมิ ฝนและ
ความชื้น แสงแดด วัสดุที่รากเจริญ  การแข่งขันของกล้วยไม้ในการแก่งแย่งพ้ืนที่ในการเจริญเติบโต และการผสม
เกสรตัวเองเพ่ือเพ่ิมจ านวนประชากรและการถ่ายทอดลักษณะไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน (ครรชิต, 2550)  ซึ่งวีระชัย 
(2543)  รายงานว่า ประเทศไทยมีจ านวนกล้วยไม้ป่า 178 ชนิด 1,128 ชนิด สามารถแบ่งกล้วยไม้ออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกคือ กล้วยไม้อิงอาศัย คิดเป็นปริมาณ 65% ของกล้วยไม้ทั้งหมดที่พบ กลุ่มท่ีสองคือ กล้วยไม้
ดิน เป็นกล้วยไม้กินซากและกล้วยไม้ที่ข้ึนบนหินคิดเป็น 35% ของกล้วยไม้ทั้งหมดที่พบ 

การส ารวจ และรวบรวมกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก   ท าการส ารวจ รวบรวม และศึกษากล้วยไม้ป่าจาก
แหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (On farm)  และสภาพถิ่นเดิม (In situ)  ในภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี และ
ตราด ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งแหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ของเกษตรกรในพ้ืนที่ ใน
ระหว่างปี พ.ศ.2554-2557 รวม 4 ป ี  คณะนักวิจัยได้ท าการวางแผนการออกส ารวจและเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ป่า
จากแหล่งที่พบในสภาพธรรมชาติที่กล้วยไม้ป่านั้นขึ้นอยู่  จ านวนชนิดละ 1-2 ต้น ปีละประมาณ 3-4 ครั้ง ท าการ
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บันทึกการเก็บตัวอย่างอย่างละเอียด รวมทั้งสภาพแวดล้อม และสภาพนิเวศวิทยา น ากล้วยไม้ป่าที่เก็บรวบรวม
ได้มาปลูกไว้ในโรงเรือนกล้วยไม้ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้ไม่น้อยกว่า 825 ตัวอย่างพันธุ์  ท าการดูแลรักษา
ต้นกล้วยไม้ป่าให้มีการเจริญเติบโต ออกดอก และติดฝัก เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และตรวจจ าแนกชื่อ
พฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องของตัวอย่างกล้วยไม้ที่ส ารวจพบ  ซึ่งประกอบด้วย การตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ทาง 
ด้านพรรณพืช  ส าหรับในการวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการจ าแนกวงศ์กล้วยไม้ออกเป็นวงศ์ย่อย (Subfamily) ตามระบบของ 
R.L.Dressler (1981, 1990)  จากหนังสือกล้วยไม้เมืองไทย (อบฉันท์, 2547) เป็นหลัก  และการตรวจสอบ
เปรียบเทียบรูปถ่ายและลักษณะประจ าพันธุ์ของกล้วยไม้ป่าแต่ละชนิดกับเอกสารทางวิชาการ และหนังสือเกี่ยวกับ
กล้วยไม้ป่าเมืองไทยที่มีนักวิจัยได้ส ารวจ รวบรวม และจ าแนกชนิดพันธุ์ไว้แล้ว ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร (2540, 
2543), วีระชัย (2543, 2551),  สลิล (2549, 2552, 2553) , อบฉันท์ (2547) ,  อุไร (2547), 
Rakpaibulsombat (1992),  Vaddhanaphuti (2001)) ท าให้สามารถจ าแนกชนิดของกล้วยไม้ป่าที่ส ารวจได้ 5 
วงศ์ย่อย 50 สกุล จ านวน 102 ชนิด  ดังนี้  (ภาคผนวก 1 )  
  1. วงศ์ย่อย Cypripedioideae จ านวน 1 สกุล 1 ชนิด 
  2. วงศ์ย่อย Neottioideae  จ านวน 1 สกุล 1 ชนิด 
  3. วงศ์ย่อย Orchidioideae  จ านวน 1 สกุล 2 ชนิด 
  4. วงศ์ย่อย Epidendroideae จ านวน 21 สกุล 64 ชนิด 
   5. วงศ์ย่อย Vandoideae จ านวน 22 สกุล 34 ชนิด 
 
  
 
 
 
 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

  การส ารวจ และรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าในภาคภาคตะวันออก ในระหว่างปี พ.ศ. 2554-2557  สามารถ
รวบรวมพันธุ์ และจ าแนกพันธุ์กล้วยไม้ป่าตามระบบของ R.L.Dressler ได้ 5 วงศ์ย่อย 50 สกุล จ านวน 102 ชนิด  
โดยรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าไว้ในโรงเรือนกล้วยไม้ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์และแหล่งเรียนรู้กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก 
 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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1.  การส ารวจ และรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก   ได้ท าการศึกษาจ าแนกพันธุ์กล้วยไม้ป่า
โดยใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ท าให้ทราบถึงความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าทั้งจ านวนชนิดและปริมาณแล้ว 
ยังเป็นการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรที่เป็นถิ่นอาศัยของกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกด้วย  

2. ได้ฐานข้อมูลกล้วยไม้ป่าของภาคตะวันออก  เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นฐานพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าของ
ประเทศไทยต่อไป 

3. ฐานข้อมูลพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก  ได้ถูกน าไปใช้เป็นข้อมูลในการร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินงานการทดลองเรื่อง การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งได้ด าเนินการ
ในช่วงปี 2554-2557 ร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน และโรงเรียน ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด   
ท าให้สามารถเลือกชนิดกล้วยไม้ป่าที่จะน ามาใช้ด าเนินการอนุรักษ์ได้ตรงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการ
ทดลอง  รวมทั้งชุมชนเห็นชอบด้วย     ท าให้การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างยั่งยืน 
 4. กล้วยไม้ป่าที่รวบรวมได้เหล่านี้ยังมีศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์กล้วยไม้ในด้านต่างๆ ดังนี้  

 4.1  ไม้กระถาง เพ่ือใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ชนิด
ของกล้วยไม้ป่าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ มีจ านวน 42 ชนิด  ได้แก่ 

  1) รองเท้านารีคางกบใต้  2) ว่านน้ าทอง 3) ปัดแดง 
  4) หางแมงเงา 5) แขมดอกขาว 6) สิงโตงาม 
  7) สิงโตก้ามปูใหญ่ 8) สิงโตสยาม 9) กล้วยไม้ดง 
  10) อ้ัวพวงมณี 11) สิงโตพัดแดง 12) เอ้ืองเทียน 
  13) เอ้ืองเทียนใบรี 14) เอ้ืองหมาก 15) เอ้ืองสาย 
  16) หวายตะมอย 17) แววมยุรา 18) เหลืองจันทบูร 
  19) เอ้ืองดอกมะเขือ 20) เอ้ืองผึ้ง 21) เอ้ืองมัจฉา 
    22) เอ้ืองชะนี 23) เอ้ืองแผงโสภา 24) เอ้ืองค าหิน 
  25) เอ้ืองแพนใบโค้ง 26) เอ้ืองล าต่อ 27) หางกระดิ่ง 
  28) เอ้ืองใบมะขาม 29) หัวข้าวเหนียว 30) นมหนูหัวกลม 
  31) เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าเปิด 32) กุหลาบเหลืองโคราช 33) เอ้ืองพวงสร้อย 
  34) กะเรกะร่อนเขา 35) กะเรกะร่อนปากเป็ด 36) ม้าวิ่ง 
  37) ตากาฉ่อ 38) มังกรทอง 39) เขากวางอ่อน 
  40) หวายแดงจันทบูร 41) เอ้ืองไอยเรศ 42) หนวดพราหมณ์ 
 4.2 ไม้ปลูกลงแปลง  ใช้ในการปลูกลงแปลงเพ่ือการจัดสวนตกแต่งสถานที่หรือจัดสวนทาง

พฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ ชนิดของกล้วยไม้ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มีจ านวน 42 ชนิด  ชนิดพันธุ์
เช่นเดียวกบัไม้กระถาง 

 4.3 ไม้ตัดดอก เพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดดอกไม้ และจัดตกแต่งสถานที่ ชนิดของกล้วยไม้ที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ มีจ านวน 4 ชนิด ได้แก่  
 1) หวายแดงจันทบูร 3) กุหลาบเหลืองโคราช 
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 2) เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าเปิด 4) เอ้ืองไอยเรศ 
 4.5 ไม้มีกลิ่นหอม  กล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่ละชนิดล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์และเอกลักษณะเฉพาะตัว ทั้ง

ในเรื่องกลิ่นหอมและความสวยงาม จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่  การสกัดน้ ามันหอมระเหย 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร ยา เครื่องส าอาง สุวคนธบ าบัด เป็นต้น ชนิดของกล้วยไม้ที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ มีจ านวน 9 ชนิด ได้แก่ 
 1) เอ้ืองสาย 6) เอ้ืองมัจฉา 
 2) หวายตะมอย 7) เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าเปิด 
 3) แววมยุรา 8) กุหลาบเหลืองโคราช 
 4) เหลืองจันทบูร 9) เอ้ืองไอยเรศ 
 5) เอ้ืองผึ้ง  

5. สมุนไพร  การศึกษาเพ่ือการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ทางสมุนไพรยังมีน้อย พบว่า มีการน ากล้วยไม้หวาย
ตะมอย มาใช้ประโยชน์ในทางสมุนไพร  โดยน าใบและผลต าท าเป็นยาพอก หรือ เอาน้ าทาแก้ฝีหนองหรือตุ่มสิว 
ใช้ล าต้นอังไฟจนร้อนคั้นน้ าหยอดหู แก้หูเจ็บหรือหูอักเสบ และเอาล าต้นพอกหู ใช้ใบและดอกเป็นยาแก้
อหิวาตกโรค (Van and Bunyaprapatsara, 2001) 

 
 

11. ค าขอบคุณ 
 

ขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และผลักดันจนท าให้โครงการวิจัยส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี คือ 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยเฉพาะนายศรัณย์  ใจสะอาด นายกฤษฎา  
หอมสุด และนายสิทธิพงศ์  นาคพัฒน์  รวมทั้ง นายชุมพล  สุขสิงห์  ชาวบ้านที่ช่วยน าทางในการส ารวจกล้วยไม้
ป่า 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการด าเนินงานวิจัยเรื่องนี้อีกจ านวนมาก ที่มิได้กล่าวนาม 
ณ ที่นี้ 

 
12. เอกสารอ้างอิง 

 
กรมวิชาการเกษตร , กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2540. คู่มือจ าแนกกล้วยไม้ไทย. หจก.มีเดีย เพรส : 

กรุงเทพมหานคร. 170 หน้า. 
กรมวิชาการเกษตร , ส านักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ. 2543.  คู่มือจ าแนกกล้วยไม้ไทย   เล่ม 2.  บริษัท อินทิเกร

เต็ด โปรโมชั่น เทคโนโลยี จ ากัด : กรุงเทพมหานคร. 124 หน้า. 
ครรชิต  ธรรมศิริ. 2545.  เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิง :  กรุงเทพมหานคร. 230  

หน้า. 
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13. ภาคผนวก 

 

การส ารวจ รวบรวม ศึกษา และอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ในพ้ืนที่เขตโดยรอบอุทยาน
แห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อุทยานแห่งเขาคิชฌกูฎ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
และแหล่งพันธุกรรมของกล้วยไม้ในภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี และตราดสามารถเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่า
ไว้ในโรงเรือนได้ไม่น้อยกว่า 825 ตัวอย่างชนิดพันธุ์  ท าการจัดจ าแนกหมวดหมู่ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
และบันทึกการเจริญเติบโต รวมทั้งบันทึกภาพลักษณะต่างๆ ที่ส าคัญของกล้วยไม้ป่าที่เก็บรวบรวมไว้  

ในการจ าแนกกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ใช้วิธีการจ าแนกกล้วยไม้ตามระบบของ R.L. Dressler 
(1981, 1990)       ตามหนังสือกล้วยไม้เมืองไทยของ รศ.ดร.อบฉันท์ ไทยทอง   ได้จ านวน 5 วงศ์ย่อย 50 สกุล   
รวมจ านวนชนิดกล้วยไม้ทั้งหมดที่จ าแนกได้  102 ชนิด ดังนี้ 
  1. วงศ์ย่อย Apostasioideae 
    จ านวน        - สกุล จ านวน - ชนิด 
  2. วงศ์ย่อย Cypripedioideae 
    จ านวน        1 สกุล จ านวน 1 ชนิด 
   2.1 สกุล   Paphiopedilum  
    1)  รองเท้านารีคางกบใต้ 
     Paphiopedilum eallosum   (Rchb.f.)  stein Var.    sublaeve (Rchb.f.) Cribb. 
  3. วงศ์ย่อย Neottioideae  
    จ านวน        1 สกุล จ านวน 1 ชนิด 
   3.1 สกุล  Ludisia  

1) ว่านน้ าทอง   ว่านร่อนทอง    ผักเบี้ยช้าง 
Ludisia discolor  (Ker – Gawl.) A.Rich. 

  4. วงศ์ย่อย Orchidioideae  
    จ านวน        1 สกุล จ านวน 2 ชนิด 
   4.1  สกุล  Brachycorythis  
   1) ปัดแดง          สังหิน     ลิ้นมังกร     เฟิน 
    Habenaria  rhodocheila  Hance 
   2) ท้าวคูลู มังกรคาบแก้ว  เอ้ืองดิน 
    Brachycorythis  helferi (Rchb.f.) Summerh.  
  5. วงศ์ย่อย Epidendroideae 
    จ านวน        21 สกุล จ านวน    64   ชนิด 
   5.1 สกุล  Appendicula 
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1) หางแมงเงา   หางแมงป่อง     
 Appendicula  cornuta  Blume 
2) แขมดอกขาว แขมเหลือง หญ้าจิ้มฟันควาย ม้วนตักหวาย 
 ห้อนตักหงาย ง้วนตักหงาย น้ าทราย ยี่โถปีนัง 
 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 

   5.2 สกุล  Bulbophyllum 
  1)  สิงโตรวงข้าวเมืองจันท์ 
   Bulbophyllum dissitiflorum Seidenf. 
  2) สิงโตรวงข้าวนก 

 Bulbophyllum intricatum  Seidenf. 
   3) สิงโตนักกล้าม 

 Bulbophyllum   lasiochilum 
4) สิงโตก้ามปูใหญ่        
 Bulbophyllum macranthum   Lindl. 
5) เอ้ืองหัวเข็มหมุด, สิงโตไข่ปลา 

      Bulbophyllum    moniliforme  Par. & Rchb.f. 
    6)   . สิงโตโคมไฟ  สิงโตหลอดไฟ ตุ่มสิงโต 

    Bulbophyllum odoratissimum (J.E.Sm.) Lindl.   

7) สิงโตงาม        
 Bulbophyllum   orectopetalum Garay, Hamer  & Siegerist . 
8) สิงโตพู่ทอง 
 Bulbophyllum   ovatum  Seidenf. 
9) สิงโตรวงข้าวน้อย 

      Bulbophyllum    parviflorum  Par. & Rchb.f.  
  10) เอ้ืองกีบม้าเมืองจันท์ , เอื้องกีบม้าใหญ่ 
   Bulbophyllum    rufinum  Rchb.f. tridentatum Kranzl. 

11) สิงโตสยาม 
Bulbophyllum   siamense  Rchb.f. 

   5.3 สกุล  Calanthe 
1)  กล้วยไม้ดง,  พุ่มข้าวบิณฑ์ 
  Calanthe  lyroglossa Rchb.f. 
2)  อ้ัวพวงมณี     
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     Calanthe  rubens   Ridl.  
   5.4 สกุล  Cirrhopetalum 

1)  สิงโตพัดแดง     
   Cirrhopetalum  lepidum  (Blume)  Schltr. 
   5.5 สกุล  Coelogyne 

1)  เอ้ืองเทียน เอ้ืองล าเทียน     
      Coelogyne  brachyptera  Rchb. f. 
    2) เอ้ืองเทียนใบรี 
      Coelogyne  fimbriata  Lindl. 
    3) เอ้ืองหมาก 
     Coelogyne  trinervis  Lindl. 

   5.6 สกุล  Dendrobium 
1) กล้วยไม้มือนาง    เขาแพะ  

Dendrobium   acerosum   Lindl.  
2) เอ้ืองยอดสร้อย     เอ้ืองตะขาบ 
 Dendrobium   acinaciforme  Roxb. 
3)  เอ้ืองมณี             เอ้ืองช้าง 
 Dendrobium aloifolium  (Bl.) Rchb.f. 
4)  เอ้ืองสาย   เอ้ืองสายไหม   เอื้องล่องแล่ง   เอื้องงวงช้าง   เอ้ืองย้อยไม้   เอ้ืองสายไม้   มอก

ค าเครือ     
 Dendrobium aphyllum  (Roxb.) Fischer 

    5) เอ้ืองสายน้ าเขียว 

 Dendrobium crepidatum Lindl.& Paxt. 
6)   หวายตะมอย  นกกระยาง บวบกลางหาว แส้พระอินทร์    เอ้ืองมะลิ   
   Dendrobium crumenatum  Sw. 
7)  Dendrobrium  ocbreatum  

    8) เอ้ืองทอง 
 Dendrobium    ellipsophyllum  Tang &  Wang. 
9) แววมยุรา      เอ้ืองค าตาด า     เอ้ืองค าน้อย 
 Dendrobium   fimbriatum  Hook. 

     10) เหลืองจันทบูร 
 Dendrobium    friedericksianum  Rchb.f. 

    11) เอ้ืองดอกมะเขือ 
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 Dendrobium   hercoglossum  Rchb.f. 
    12)  เอ้ืองดอกมะเขือเผือก 

    Dendrobium  hercoglossum Rchb.f. 
    13) เอ้ืองดอกมะเขือสอยดาว 

    Dendrobium  intricatum Gagnep. 
 14) หางเปีย 
 Dendrobium  Keithii Ridl. 
 15) เอ้ืองผึ้ง 

 Dendrobium   lindleyi  Steud. 
16) เกล็ดนิ่ม 

Dendrobium nathanielis  Rchb.f. 
    17) เอ้ืองข้าวตอกปราจีน 

    Dendrobium  oligophyllum Gagnep. 
18) เอ้ืองมัจฉา  

Dendrobium   palpebrae  Lindl. 
 

     19) เอ้ืองช้างน้าว  เอ้ืองค าตาควาย  เอื้อง-ตาควาย  สบควาย 

   Dendrobium pulchellum  Roxb.ex Lindl. 

20) Dendrobium salaccense  Lindl.  
   21) เอ้ืองแปรงสีฟัน เอ้ืองสีฟัน  เอื้องหงอนไก่  คองูเห่า 

    Dendrobium  secundum (Blume)  Lindl. 

22) เอ้ืองชะนี    เอ้ืองนางนี   เอ้ืองขนค่าง   เอ้ืองมือค่าง     เอ้ืองอีฮุย 
 Dendrobium Senile Par. & Rehb.f.  

23) เอ้ืองแผงโสภา  
 Dendrobium  terminale  Par.& Rchb.f. 

   24) เอ้ืองดอกมะขามล ายาว 

 Dendrobium  venustum Teijsm. & Binn. 
   5.7 สกุล  Eria    
   1)  ตะขาบสองตะพัก 
     Eria   bipunctata   Lindl. 
   2) เอ้ืองค าหิน , เอ้ืองบายศรี 
     Eria   lasiopetala  (Willd.)  Omerod 
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   3) เบี้ยไม้ภูหลวง 
     Eria pusilla (Griff.)  Lindl.  
   5.8 สกุล Flickingeria  

1) เอ้ืองขาไก่แจ้ 
 Flickingria convexa (Blume) Hawkes 

2)  เอ้ืองขาไก่ป่า 
 Flckingeria fimbriata (Blume)  Hawkes  

   5.9 สกุล  Liparis 
1)  เอ้ืองดอกหญ้า ,   เอ้ืองข้าวสาร 

 Liparis  viridiflora  (Blume) Lindl. 
   5.10 สกุล  Malaxis  หรือ  Crepidium 
   1) สิกุนคล 

Malaxis latifolia  J.E.Sm หรือ  Dienia  ophrydis (koen.) Ormerod & Seidenf. 
   2)  แห้วหมูป่าปากหยัก, หูเสือปากหยัก 
     Crepidium octodentata  (Seidenf.)  Sziach.  
    5.11  สกุล Micropera 
 1) หวายเข็ม  เอื้องแมลงปอทอง 
   Micropera  pallida  (Roxb.)  Lindl.  
   5.12  สกุล  Microsaccus 
 1) ตานตะขาบ 
     Microsaccus  griffithii  (Par. & Rchb. f.)  Seidenf.  
   5.13  สกุล Oberonia 
   1) เอ้ืองแพนใบโค้ง 
    oberonia  acaulis Griff. 
   5.14  สกุล  Panisia 
   1) เอ้ืองรงรอง 
     Panisia   uniflora  (Lindl.) Lindl. 
   5.15  สกุล  Pholidota 
   1) เอ้ืองล าต่อ 
      Pholidota  articulata  Lindl.      
   2) หางกระดิ่ง    เอ้ืองกาบดอก  เอ้ืองสายสร้อย 
     Pholidota  imbricata W.J. Hook 
   5.16  สกุล  Podochilus 
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   1) เอ้ืองใบมะขาม  
   Podochilus  microphyllus   Lindl.      
   5.17  สกุล  Porpax 

1) Porpax sp. 
   5.18  สกุล   Spathoglottis 

1) หัวข้าวเหนียว  เอ้ืองหัวข้าวเหนียว 
 Spathoglottis  affinis  de Vriese 

   2)   กล้วยไม้ดิน เอ้ืองดิน ว่านจุก กระเทียมป่า  

     Spathoglottis plicata Blume 
   5.19 สกุล   Tainia 

1)   เอ้ียงสีลาปากลาย 
Tainia   hookeriana King & Pantl. 

   5.20 สกุล   Trias  
1) เอ้ืองนกกระจิบ 

     Trias nasuta (Rchb.f.) Stapf 
   5.21  สกุล  Vanillia 
   1) เถางูเขียว   เครืองูเขียว  คดนกกูด 
    Vanilla  aphylla  Rolfe 
  6. วงศ์ย่อย   Vandoideae  จ านวน  26 สกุล   จ านวน  34  ชนิด 

6.1 สกุล  Acampe 
1) เอ้ืองช้างสารภี   เอ้ืองสารภี   เอื้องเจ็ดปอย   เอื้องดอกขาม   เอ้ืองตีนเต่า  

 Acampe  rigida  (Buch. Ham. ex  J.E. Sm.) Hunt. 
 6.2 สกุล  Acriopsis 
   1) จุกพราหมณ์,  เข็มหนู ,  นมหนูหัวกลม 
    Acriopsis  indica Wight.    
   

6.3  สกุล  Aerides 
   1) เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าเปิด เอ้ืองกุหลาบพวง    เอื้องกุหลาบป่า    เอ้ืองค าสบนก   
    เอ้ืองด้ามข้าว  เอ้ืองปากเป็ด 
    Aerides  falcata  Lindl.      
   2) กุหลาบเหลืองโคราช   เอื้องกุหลาบโคราช 
    Aerides  houlettiana   Rchb.f. 
    3)  เอ้ืองกระเป๋าปิด   เอื้องกุหลาบขาว เอ้ืองพวงกุหลาบ   เอื้องกุหลาบเดือยไก่  
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    เอ้ืองเป็ดน้อย   ม้าหมุย 

    Aeides odorata Lour. 
  6.4 สกุล   Arachnis  
   1) Arachnis  labrosa   (Lindl. &  Paxt.)  Rchb.f. 
  6.5  สกุล  Cleisomeria 
   1) เอ้ืองเขี้ยวเสือลาย,  คอกว่าง 

    Cleisomeria lanatum (Lindl.) Lindl. ex G. Don 

  6.6 สกุล  Cleisostoma 
1) ก้างปลาเมืองจันทน์ 

Cleisostoma  chantaburiense  Seidenf. 
2) เอ้ืองพวงสร้อย 
 Cleisostoma  discolor  Lindl.   

   6.7  สกุล  Cymbidium 
1) กะเรกะร่อนเขา 

Cymbidium  dayanum  Rchb.f. 
2) กะเรกะร่อนปากเป็ด 

Cymbidium  finalysonianum  Lindl. 
  6.8 สกุล  Doritis 
   1) ม้าวิ่ง หญ้าดอกดิน  กล้วยหิน  กล้วยไม้ม้า 

Doritis  pulcherima  Lindl. 
  6.9  สกุล Eulophia 
   1)  หมูกลิ้ง ช้างผสมโขลง  

      Eulophia andamanensis Rchb.f. 
  6.10  สกุล Geodorum 
   1) ว่านจูงนาง 

    Geodorum attenuatum Griff. 
  6.11 สกุล  Grosourdya 

1) เอ้ืองเล่นลม 
Grosourdya  appendiculata (Blume)  Rehb.f. 
 

  6.12 สกุล  Kingidium 
1) ตากาฉ่อ 
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Kingidium  deliciosum  (Rchb.f.)  Sweet 
  6.13  สกุล  Luisia 
   1) เอ้ืองลิ้นด า 

Luisia  thailandica   Seidenf.   
    6.14  สกุล Macropodanthus 
    1) เอ้ืองชูคาง 

    Macropodanthus tridentatus Seidenf. 
  6.15  สกุล  Micropera 

1) หวายเข็ม   เอ้ืองแมลงปอทอง 
Micropera   pallida  (Roxb.)  Lindl. 

  6.16 สกุล  Ornithochilus 
   1) มังกรทอง สร้อยทอง 
    Ornithochilus   difformis  (Will.ex Lindl.)  Schltr.  
  6.17 สกุล  Phalaenopsis 
   1) เขากวางอ่อน 
    Phalaenopsis  cornucervi   (Breda)  Blume & Rchb.f. 

  2)  ผีเสื้อน้อย 
 Phalaenopsis parishii  Rchb.f. 

  6.18  สกุล Podochilus 
    1) เอ้ืองใบมะขาม 
      Podochilus  microphyllus  Lindl.   
  6.19  สกุล Pomatocalpa 
    1) เอ้ืองเสือแผ้ว 
    Pomatocalpa  naevata  J.J.Sm. 

 2) ช้างด า 
Pomatocalpa   spicata  Breda  

  6.20 สกุล  Renanthera 
   1)  หวายแดงจันทบูร  หวายแดง 
     Renanthera  coccinea  Lour.    
  6.21 สกุล  Rhynchostylis 
   1) เอ้ืองไอยเรศ    ไอยเรศ   เอ้ืองพวงหางรอก      เอื้องหางฮอก 
    Rhynchostylis   retusa   (L.)  Blume.  
  6.22 สกุล  Robiquetia 
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   1) เอ้ืองระย้า 
    Robiquetia  spathulata    (Blume)  J. J. Sm.  
 
  6.23 สกุล   Sarcoglyphis  
   1) เอ้ืองพวงพลอย 
    Sarcoglyphis    mirabilis   (Rchb.f.)  Garay.  
   6.24 สกุล  Seidenfadenia 
   1) หนวดพราหมณ์  
    Seidenfadenia  mirata   (Rchb.f.)  Garay 
  6.25  สกุล  Smitinandia 
   1) Smitinadia  helferi  (HK.f.)  Garay 
  6.26 สกุล  Trichoglottis 
   1) ตรีย าปวาย  
    Trichotosia  pulvinata   (Lindl.)  krzl.  

2) เอ้ืองสายสุคนธ์ 
Trichoglottis   cirrhifera    Teijsm. & Binnend.     
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