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การศึกษาความหลากหลายของชนดิพันธุกลวยไมปา 
ในอุทยานแหงชาตทิางบกภาคใตตอนบน 

 
คํานํา 

 
พืชวงศกลวยไมนับเปนพืชที่มีรูปแบบการดํารงชีวิตที่หลากหลายวงศหน่ึง โดยสามารถพบ

เห็นกลวยไมในทุกสภาพของประเภทปาและโครงสรางปา ต้ังแตที่ลุมนํ้าทวมขัง บนพื้นปา บนลําตน 
บนเรือนยอด หรือแมแตบนผาหินปูนที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุพืชตํ่า ซึ่งปจจัยแวดลอมที่
แตกตางกันเหลาน้ี จะเปนปจจัยกําหนดการปรากฏอยูรวมถึงชีพลักษณของกลวยไมแตละชนิด 

อุทยานแหงชาติทางบกของภาคใตตอนบน มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชันเรียงราย
สลบัซบัซอน เทอืกเขาวางแนวเหนือ – ใต ทั้งเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขา
นครศรีธรรมราช บางพื้นที่มสีภาพเปนภูเขาหินปูนมีหนาผาสูงชัน สวนที่เปนพื้นที่ราบสวนใหญจะเปน
พื้นที่ราบริมหวยริมคลองซึ่งอยูระหวางหบุเขา ลกัษณะภูมอิากาศสวนใหญของภูมิภาคน้ีเปนแบบรอน
ช้ืน มีฝนตกชุกเกือบตลอดป โดยไดรับอิทธิพลของลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนืออยางเต็มที ่สามารถจําแนกฤดูไดชัดเจนเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอนเริม่จากเดือน
มกราคมถึงเดือนเมษายน มีอากาศรอนมากทีสุ่ดในตนเดือนเมษายน และฤดูฝนเริม่จากเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม โดยมีฝนตกชุกมากที่สุดระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 

แนวคิดของการสํารวจและศึกษากลวยไมในอุทยานแหงชาติทางบกของภาคใตตอนบนในครั้ง
น้ี เริ่มตนจากการที่ผูดําเนินการสํารวจและศึกษา ไดปฏิบัติงานสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่
อุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครองอื่น ๆ ของภาคใต โดยในรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังกลาวน้ัน 
จําเปนตองเดินเทาเขาไปยังพื้นที่เปาหมายที่จะปฏิบัติงาน ผานสภาพปาดิบช้ืนภาคใตหลายรูปแบบ ได
ประจักษในความหลากหลายทางชีวภาพของปา ต้ังแตระดับพื้นปาจนถึงช้ันเรือนยอด ทั้งเห็ดรา พันธุ
พืช และสัตวปา ผานสภาพอากาศทั้งรอนจัดจนถึงหนาวเย็น โดยตลอดหลายปที่ผานมา มักจะต้ังหนา
ต้ังตาเดินไปยังพิกัดที่จะปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว ไดละทิ้งโอกาสที่จะศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตสองขางทางไป โดยวันหน่ึงในขณะเดินเทาเขาไป พบตนไมใหญลมขวางทาง ใบเหี่ยวแหง
หมดแลว แตยังมีสิ่งมีชีวิตกลุมหน่ึง ที่เกาะติดอยูตามลําตนและกิ่ง ที่ยังมีชีวิตอยูได จึงเกิดความคิดที่
จะสํ ารวจและศึกษากลวยไม ในบริ เ วณสองขางทาง เ ดินเท าไปสูพื้ นที่ป ฏิบั ติ งานสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละครั้ง เบื้องตนพบวาพืชวงศกลวยไมสวนใหญเปนพืชอิงอาศัย มีหลายขนาด 
มีรูปแบบการดํารงชีพที่หลากหลาย รวมทั้งมีความตองการปจจัยแวดลอมในการดํารงชีพที่ตางกัน ซึ่ง
สัมพันธกับสภาพปาหรือตนไมหรือสถานที่ที่กลวยไมข้ึนอยู 

การสํารวจและศึกษากลวยไมในอุทยานแหงชาติทางบกภาคใตตอนบน จึงเปนเครื่องยืนยัน
อยางหน่ึงถึงความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางระบบนิเวศของผืนปาแหงน้ี ซึ่งผลจาก
การศึกษาในครั้งน้ี สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบเปนแนวทางในการบริหารจัดการ และ
พัฒนาการใชประโยชนอยางย่ังยืนและเหมาะสม ตลอดถึงการนําขอมูลไปใชในการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ทําใหนักทองเที่ยวมีความรูความเขาใจเรื่องกลวยไมและความสัมพันธของกลวยไมกับแหลง
ที่อยูอาศัย อันจะนําไปสูความตระหนักและการใหความรวมมือในการอนุรักษกลวยไมปารวมทั้งแหลง
ที่อยูอาศัยตอไป  
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วัตถุประสงค 
 

1) เพื่อใหทราบถึงจํานวนสกุลและชนิดของกลวยไมในอุทยานแหงชาติทางบกภาคใตตอนบน 
2) เพื่อศึกษาขอมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร สภาพนิเวศถ่ินที่อยูของกลวยไมที่ทําการศึกษา 
3) เพื่อเปนขอมลูสําหรบัการจัดระบบฐานขอมลูของอทุยานแหงชาติตอไป 
4) เพื่อประชาสัมพันธความรูเรื่องกลวยไมใหแกผูทีส่นใจทั่วไป 
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การตรวจเอกสาร 
 
 กลวยไมเปนไมดอกในกลุมพืชใบเลี้ยงเด่ียว (monocotyledon) ที่มีอายุยืนนานหลายป เปน
พืชที่มีสวนตางๆสมบูรณ คือ มีราก ตน ใบ ดอกและผล รากของกลวยไมไมมีรากแกว ลําตนไมมีเน้ือไม 
(perennial herbs) เสนแขนงใบเรียงขนานไปตามความยาวของใบ เจริญเติบโตและขยายพันธุไดใน
ถ่ินอาศัยที่มีลักษณะทางนิเวศวิทยาแบบตาง ๆ ทั้งในเขตหนาว เขตอบอุน และเขตรอน ดอกกลวยไม
แตละชนิดมีความเฉพาะเจาะจงคอนขางมากตอชนิดของสัตว ที่จะเขามาทําใหเกิดการถายเรณูที่
สมบูรณ ซึ่งสงผลใหเกิดความหลากหลายของรูปแบบ สีสัน และกลิ่นของดอก ทําใหกลวยไมเปนพืชที่
มีลักษณะโดดเดนเฉพาะตัว 
 ประเทศไทยเปนถ่ินกําเนิดของกลวยไมเมืองรอนที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก มีกลวยไมพื้นเมือง
มากถึง 168 สกุล 1,170 ชนิด (สลิล 2549) สวนใหญจะพบมากทางตอนใตและตะวันตกเฉียงเหนือ
ของประเทศ และยังมีรายงานการพบกลวยไมใหม ๆ อยางตอเน่ือง สาเหตุหน่ึงที่ประเทศไทยเปน
แหลงกระจายพันธุที่สําคัญของกลวยไม  เน่ืองจากประเทศไทยต้ังอยูในเขตพฤกษภูมิศาสตร 
(phytographic regions) ของโลกถึงสามเขต คือ เขตอินโดเบอมีส (Indo–Bermese region) เขตอิน
โดไซนีส (Indo–Chinese region) และเขตอินโดมาลายัน (Indo–Malayan region) ซึ่งแตละเขตมี
ความหลากหลายของกลวยไมแตกตางกันไป 
 
ลักษณะสวนตาง ๆ ของกลวยไม 
 กลวยไมเปนพืชที่ประกอบดวย สวนของราก ลําตน ใบ ดอก ผลและเมล็ดเชนเดียวกับพืช
ช้ันสูงอื่น ๆ แตสวนประกอบเหลาน้ีมีความแตกตางกันตามชนิดของกลวยไม 
 ราก รากของกลวยไมจะมีขนาดและจํานวนตางกันตามชนิด รากของกลวยไมบางชนิด
นอกจากทําหนาที่ยึดเกาะแลว ยังชวยในการสังเคราะหแสงดวย สวนพวกกลวยไมดินบางชนิด รากจะ
พองออก ทําหนาที่สะสมอาหาร (tuberous root) และรากกลวยไมยังมีเน้ือเย่ือคลายฟองนํ้า ซึ่งจะ
ชวยในการเก็บความช้ืนอีกดวย รากของกลวยไมมีหลายประเภท ไดแก 
  1) ระบบรากดิน จัดเปนกลวยไมที่มีระบบรากเกิดจากหัวที่อวบนํ้าอยูใตดิน ตัวรากจะมีนํ้า
มาก เชนกลวยไมสกลุลิ้นมังกร (Hanenaria) กลวยไมประเภทน้ีพบมากบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพอากาศ
ในฤดูกาลที่ชัดเจน เชน ฤดูฝนมีฝนตกชุก และมีฤดูแลง เมื่อถึงฤดูฝนหัวจะแตกหนอใบออนจะชูพน
ข้ึนมาบนผิวดิน และออกดอกในตอนปลายฤดูฝน เมื่อพนฤดูฝนไปแลวใบก็จะทรุดโทรมและแหงไป 
คงเหลือแตหัวที่อวบนํ้า และมีอาหารสะสมฝงอยูใตดินสามารถทนความแหงแลงได 
 2) ระบบรากก่ึงดิน มีรากซึ่งมีลักษณะ อวบนํ้า ใหญหยาบ และแตกแขนงแผกระจายอยาง
หนาแนน สามารถเก็บสะสมนํ้าไดดีพอสมควร กลวยไมประเภทน้ีพบอยูตามอินทรียวัตถุที่เนาเปอย ผุ
พังรวนโปรง กลวยไมที่มีระบบรากกึ่งดิน ไดแก กลวยไมสกุลรองเทานารี (Paphiopedilum) สกุล
กลวยไมดิน (Spathoglottis) สกุลเอื้องพราว (Phaius) เปนตน 

3) ระบบรากก่ึงอากาศ เปนระบบรากที่มีเซลลผิวของราก มีช้ันเซลลที่หนา และมีลักษณะ
คลายฟองนํ้า ผิวนอกเกลี้ยงไมมีขน มีลักษณะคลายฟองนํ้า เก็บ และดูดนํ้าไดมาก สามารถนํานํ้าไปใช
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ตามเซลลผิวไดตลอดความยาวของราก ระบบรากกึ่งอากาศมักมีรากแขนงใหญหยาบอยูกันอยาง
หนาแนน ไมมีรากขนออน รากมีขนาดเล็กกวารากอากาศ กลวยไมระบบรากกึ่งอากาศไดแก กลวยไม
สกุลแคทลียา (Cattleya) สกุลออนซิเดียม (Oncidiam) เปนตน 

4) ระบบรากอากาศ กลวยไมที่มีระบบรากเปนรากอากาศ จะมีรากขนาดใหญ แขนงราก
หยาบ เซลลที่ผิวรากจะทําหนาที่ดูดนํ้า เก็บนํ้าและนํานํ้าไปตามรากไดเปนอยางดี ทําใหสามารถ
ทนทานตอความแหงแลงไดดี รากอากาศไมชอบอยูในสภาพเปยกแฉะนานเกินไป นอกจากน้ันปลาย
รากสด มีสีเขียวของคลอโรฟลลสามารถทําหนาที่ปรุงอาหารไดเชนเดียวกับใบเมื่อมีแสงสวาง 
เพราะฉะน้ันรากประเภทน้ีจึงไมหลบแสงสวางเหมือนรากตนไมดินทั่ว ๆ ไป กลวยไมที่มีระบบราก
อากาศไดแก กลวยไมสกุลฟามุย (Vanda) สกุลชาง (Rhynchostylis) สกุลกุหลาบ (Aerides) สกุล
เข็ม (Ascocentrum) เปนตน 
 

 
ระบบรากดิน                ระบบรากกึ่งดิน 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบรากกึ่งอากาศ                ระบบรากอากาศ 
ภาพที่ 1 ระบบรากกลวยไม 
 
 ลําตน ลําตนของกลวยไมมีลักษณะแตกตางกันไปหลายรูปแบบ ไดแก ลําตนแบบมีเหงา 
(rhizome) ลําตนแบบมีหัวอยูใตดิน ไมมีขอปลอง (root–stem tuberoid) ลําตนแบบหัวมันฝรั่ง 
(tuber) ลําตนแบบหัวเผือก (corm) และลําตนแบบกก (reed–stem) ลําตนของกลวยไมทําหนาที่
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เก็บรักษานํ้า และสะสมอาหาร เพื่อใหมีชีวิตอยูไดในเวลาที่ขาดนํ้าติดตอกันเปนเวลานาน ลําตนของ
กลวยไมที่โผลพนดินสามารถแบงไดเปน 

1) ลําตนแท คือลําตนที่มี ขอ ปลอง เหมือนกับลําตนของพืชใบเลี้ยงเด่ียวทั่วไป ที่สวนเหนือ
ขอจะมีตา ซึ่งสามารถเจริญเปนหนอใหม และชอดอกได ลําตนประเภทน้ีจะเจริญเติบโตออกไปทาง
ยอด ไดแก  กลวยไมสกุลแวนดา  (Vanda) สกุลแมลงปอ (Arachnis) และสกุลรองเท านารี 
(Paphiopedilum) 
 2) ลําตนเทียม หรือที่เรียกวา ลําลูกกลวย (pseudobulb) ทําหนาที่สะสมอาหาร ตาที่อยู
ตามขอบน ๆ ของลําลูกกลวยสามารถแตกเปนหนอ หรือชอดอกได แตลําตนที่แทจริงของกลวยไม
ประเภทน้ี คือ เหงา ซึ่งเจริญในแนวนอนไปตามพื้นผิว ลักษณะของเหงามีขอ และปลองถ่ี กลวยไมที่มี
ลําตนลักษณะน้ี ไดแก กลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium) สกุลสิงโต (Bulbophyllum) 
 
 
 
 
 
 
 
ลําตนแบบกก     ลําตนแบบมีเหงา 
 
 

 
 

                     
 
ลําตนแบบหัวเผือก    ลําตนแบบหัวมันฝรั่ง 
ภาพที่ 2 ลําตนของกลวยไม 
 

ใบ ใบของกลวยไมเปนใบเด่ียว มีขนาด รูปทรง สีสัน และการเรียงตัวแตกตางกันไปตามสกุล
และชนิดของกลวยไม ในกลวยไมบางชนิดใบจะลดรูปลงจนไมปรากฏเปนรูปรางใบ บางชนิดก็ทิ้งใบใน
ฤดูแลง 
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ภาพที่ 3 ลักษณะใบของกลวยไม 

 
ดอก ดอกกลวยไมเปนสวนสําคัญทีสุ่ดในการใชจําแนกกลวยไม มีทั้งชนิดที่เปนดอกเด่ียว 

(solitary) ซึ่งมักเจริญออกจากโคนลําลูกกลวยหรอืเหงา โดยมีบางชนิดทีเ่จริญออกจากสวนปลายของ
ลําตน และชนิดที่ออกเปนชอดอก (inflorescence) ซึ่งแตละชอจะประกอบดวย กานชอดอก แกนชอ 
และดอก โดยสามารถจําแนกการเรียงตัวของดอกไดหลายรปูแบบ ไดแก ชอกระจะ (raceme) ชอแยก
แขนง (panicle) ชอซีร่ม (umbel) และชอเชิงหลั่น (corymb) 

ดอกกลวยไมเปนดอกสมบูรณเพศ คือ เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอกเดียวกันมีหนาที่ใน
การสบืพันธุ ดอกจะมีลกัษณะสมมาตรทางดานขาง (lateral symmetry) คือมีลักษณะเหมือนกันทัง้
ดานชายและขวา ปกติดอกกลวยไมจะม ี6 กลีบ ประกอบดวยกลีบเลี้ยง (sepal) 3 กลีบ และกลีบดอก 
(petal) 3 กลีบ ตรงกลางดอก เปนเสาเกสร (staminal column)  
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ภาพที่ 4 ลักษณะดอกของกลวยไม 
  

กลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงจะเรียงตัวอยูรอบนอกสุด บางชนิดกลีบเลี้ยงทั้ง 3 กลีบ มีลักษณะ
คลายกัน บางชนิดกลีบเลี้ยงดานขาง (lateral sepal) 2 กลีบ จะมีลักษณะเหมือนกัน แตจะตางจาก
กลีบเลี้ยงบน (dorsal sepal) บางสกุลกลีบเลี้ยงดานขางเช่ือมติดกัน หรือกลีบเลี้ยงทั้งสามเช่ือมติดกัน
เปนหลอดสั้น ๆ ปลายแยกเปนแฉก 
 กลีบดอก กลีบดอกจะเรียงตัวถัดเขาไปจากช้ันกลีบเลี้ยง ประกอบดวยกลีบดอกดานขาง 
(lateral petals) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน สวนกลีบดอกอีก 1 กลีบน้ันมีลักษณะที่แตกตางจากกลีบ
ดอกดานขางอยางชัดเจน นิยมเรียกกันวา กลีบปาก (lip) ซึ่งมักเปนสวนที่เดนที่สุดของดอก มีความ
แตกตางกันไปตามชนิด 

เสาเกสร เสาเกสรเปนที่รวมของกานเกสรเพศผูและเพศเมียเขาเปนโครงสรางเดียวกันมี
ลักษณะเปนแทงอยูตรงกลางดอก สวนบนสุดมักมีฝาเล็ก ๆ (operculum) ปดคลุมกลุมเรณู 
(pollinia) ไว เรณูน้ีเปนเม็ดขนาดเล็กมากมีฝาครอบปดอยูมิดชิด เรณูของกลวยไมมักเกาะกันเปนกอน
เหนียว ๆ เรียกวา กอนเรณู ถัดจากปลายสุดลงมา เปนแองกลมเล็กมีนํ้าเหนียวอยูเต็มแอง สวนน้ีคือ 
แองยอดเกสรตัวเมีย การผสมพันธุกลวยไมเริ่มแรกกอนเรณูจะตองเขาไปในแองนํ้าเหนียว จะทําหนาที่
กระตุนใหเม็ดเรณูงอกเขาไปผสมพันธุกับไข ในรังไขตอไป บริเวณกานดอกสวนที่อยูชิดกับโคนกลีบ

กลีบเลี้ยงบน 

กลีบดอกดานขาง 

เสาเกสร 

กลีบดอกดานขาง 

กลีบเลี้ยงดานขาง 

กลีบปาก 

กลีบเลี้ยงดานขาง 
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ดอก ซึ่งจะมีขนาดใหญกวากานดอกที่ตํ่าลงไป กานดอกสวนน้ีเปนที่อยูของอวัยวะเพศเมียอีกสวนหน่ึง 
คือ รังไข ภายในรังไขจะมีไขออนเปนเม็ดเล็ก ๆ เกาะติดอยูมากมาย ไขออนเหลาน้ีเมื่อไดรับการผสม
เช้ือเพศผูจากเรณู ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตกลายเปนเมล็ด ใชสําหรับสืบพันธุตอไป 

ผลและเมล็ด ผลหรือฝกของกลวยไม มีลักษณะเปนแคปซูล (capsule) หัวทายมักเรียวตรง
กลางปอง มีลักษณะเปนกลีบหรือเปนพู เมื่อแกเต็มที่จะแตกตามแนวตะเข็บดานขาง ภายในผลมีเมล็ด
ขนาดเล็กจํานวนมาก มีลักษณะเปนผงละเอียด ทําใหปลิวไปตามลมเพื่อกระจายพันธุไดไกล ๆ  ฝกหน่ึง 
ๆ อาจมีเมล็ดนับหมื่นถึงลานเมล็ด แตเมล็ดกลวยไมไมมีอาหารสํารอง (endosperm) ไวสําหรับตน
ออนที่เพิ่งงอก ซึ่งตางจากเมล็ดพืชอื่น ๆ เมล็ดที่มากมายน้ีจึงมีโอกาสเจริญเติบโต เปนตนออนไดเพียง
เล็กนอยเทาน้ัน 
 

 
ที่มา: อบฉันท, 2543 

ภาพที่ 5 ภาพวาดลายเสนแสดงรายละเอียดของดอกกลวยไม 
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การจําแนกกลวยไม  
 กลวยไมเปนพืชที่มีลักษณะการจัดจําแนกหลายระบบ เชน จําแนกตามลักษณะการอาศัย 
จําแนกตามลักษณะการเจริญเติบโต จําแนกตามลักษณะการหาอาหารและจําแนกตามหลัก
พฤกษศาสตร 
 
การจําแนกตามลักษณะการอาศัย 
 ในธรรมชาติอาจจําแนกกลวยไมตามลักษณะการอาศัย เปน 3 กลุม คือ  

1) กลวยไมอิงอาศัย (epiphytic orchid) กลวยไมประเภทน้ีจะใชรากยึดเกาะกับเปลือกไม
โดยไมไดเบียดเบียนอาหารจากตนไม  
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 6 กลวยไมอิงอาศัยบนตนไม 

 
2) กลวยไมอิงอาศัยบนหนิ (lithophytic orchid) เปนกลวยไมที่เจริญเติบโตและเกาะอยูบน

หินแทนการยึดเกาะบนตนไม 
 
 
 
 
 
 
          ภาพที่ 7 กลวยไมอิงอาศัยบนหิน 
  

3) กลวยไมดิน (terrestrial orchid) เปนกลวยไมที่มีรากหรือสวนของลําตนอาศัยที่ผิวหนา
ดินหรือใตดิน บางชนิดเจริญเติบโตไดทุกฤดู แตสวนใหญจะพักตัวในฤดูที่ไมเหมาะสม จึงพบเห็นได
ยากกวากลวยไมอิงอาศัย  
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         ภาพที่ 8 กลวยไมดิน 
 

4) กลวยไมอาศัยในนํ้า (aquatic orchid) ประเทศไทยมีเพียงไมกี่ชนิด โดยพบอาศัยทั้งในลํา
ธารนํ้าไหลของนํ้าตกหินปูน หรือในนํ้าน่ิงตามพื้นที่พรุ 

 
การจําแนกตามลักษณะการเจริญเติบโต  
 จากลักษณะการเจริญเติบโตสามารถจําแนกกลวยไมได 2 ประเภท คือ 

1) ประเภทเจริญเติบโตทางยอด (monopodial orchid) เปนลักษณะการเจริญเติบโตของ
เน้ือเย่ือเจริญปลายยอด ที่สามารถเจริญไดอยางไมสิ้นสุด และยังสามารถสรางเน้ือเย่ือเจริญใหม
ทางดานขางได ยอดใหมที่เกิดข้ึนก็สามารถเจริญไดอยางไมสิ้นสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

        ภาพที่ 9 กลวยไมทีเ่จริญเติบโตทางยอด 
 

2) ประเภทเจริญเติบโตทางดานขาง (sympodial orchid) การเจริญเติบโตของเน้ือเย่ือเจริญ
ปลายยอดจะมีอยูอยางจํากัด กลวยไมพวกน้ีจะสรางเน้ือเย่ือเจริญใหม ที่ดานขางของลําตน ตนที่สราง
ข้ึนใหมอาจเกิดชิดกับลําตนหรือลําลูกกลวยเดิมทําใหมีลักษณะเปนกอแนน หรือสรางหางกันบนเหงาที่
ทอดยาวทําใหมีลักษณะเปนกอที่คลายสายโซ 
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         ภาพที่ 10 กลวยไมทีเ่จริญเติบโตทางดานขาง 
 
การจําแนกตามลักษณะการหาอาหาร 
 การจําแนกโดยวิธีน้ีสามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ 

1) กลวยไมที่สังเคราะหแสงได (autophytic orchid) เปนกลวยไมที่มีคลอโรฟลล และ 
สามารถสรางอาหารไดจากการสังเคราะหแสง 

2) กลวยไมกินซาก (saprophytic orchid) เปนกลวยไมที่ไมมีคลอโรฟลด สวนใหญใบจะลด
รูปเหลือเปนเกล็ดเล็ก ๆ ไดอาหารจากการยอยสลายซากพืชของจุลินทรีย สามารถพบไดเฉพาะชวงที่
ออกดอก 
 
การจําแนกตามหลักพฤกษศาสตร 
 กลวยไมเปนพืชที่จัดอยูใน order Orchidales ซึ่งใน order น้ีมีเพียง 4 วงศ (family) 
สําหรับกลวยไม จัดอยูในวงศ Orchidaceae ซึ่งมีอยูประมาณ 796 สกุล (genus) และกวา 17,500 
ชนิด (species) และนับเปนพืชวงศใหญที่สุดในประเทศไทย โดยมีการสํารวจพบแลวทั้งสิ้น 168 สกุล 
และมากกวา 1,170 ชนิด (สลิล 2549) 
 การจําแนกหมวดหมูของกลวยไมตามหลักพฤกษศาสตรน้ัน นักพฤกษศาสตร แตละทานก็ใช
ระบบที่แตกตางกันไป แตที่นิยมใชกันในปจจุบัน เปนระบบของ Dressler (1993) ซึ่งจําแนกวงศ
กลวยไมออกเปน 6 วงศยอย (subfamily) ไดแก  

1. วงศยอย Apostasioideae จัดวาเปนกลวยไมที่โบราณทีสุ่ด มีจํานวนเกสรเพศผู 2–3 อัน 
เปนกลวยไมดินที่มลีําตนคอนขางแข็งรากหย่ังลึกกวากลวยไมดินสกลุอื่น ๆ ใบพบัจบีรปูหอก ชอดอก
ออกที่ปลายยอด ดอกมีขนาดเลก็ สีขาวหรือเหลือง กลบีเลี้ยงและกลีบดอกมีลกัษณะรูปทรง ขนาด 
และสเีหมือนกัน 

2. วงศยอย Cypripedioideae พบทัง้ที่เปนกลวยไมอิงอาศัยและกลวยไมดิน ไมมลีําลกูกลวย 
ใบรูปแถบมักหนา มีทั้งที่เปนลายคลายลายหินออน ใบเรยีงสลับระนาบเดียวกัน กลบีปากเปนถุงลึก
กลางดอกมีแผนเกสรเพศผูที่เปนหมันรปูทรงคลายโล กลุมเรณูมีจํานวนสองกลุมซอนอยูใตเกสรเพศผูที่
เปนหมัน 
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3. วงศยอย Neottioideae เปนกลวยไมดินและกลวยไมกนิซาก ลําตนอวบทอดนอนและชู
สวนยอดข้ึน หรือเปนเหงาอยูใตดิน ใบหนานุมเรียงเวียนสลับรอบแกน ใบดานบนอาจมลีายหรือหรือ
จุดสีชมพู สีเงิน หรอืสีอื่น ๆ กลวยไมกินซากบางสกุลจะไมมีใบ ชอดอกทีป่ลายยอด ไมมีแขนง ดอกมี
ขนาดเล็กและมักมีจํานวนนอย กลบีเลี้ยงบนและกลบีดอกมักเช่ือมติดกัน กลีบปากมลีักษณะเปนถุง
หรือเดือยทีม่ักพบตอมหรือเข้ียวขนาดใหญอยูภายใน เกสรเพศผูเปนกลุมเรณูที่มลีักษณะเปนกลุมผง
จํานวนสองกลุม 

4. วงศยอย Orchidioideae มีหัวแบบมันฝรั่งอยูใตดิน จะสรางลําตนเหนือดินในฤดูกาลที่
เหมาะสม ใบมักเปนรปูรีแกมรปูไขหรือไขกลบักลับจํานวนไมมาก ใบหนาและอวบ เรียงเวียนสลับรอบ
แกน ชอดอกออกที่ปลายยอด มีทัง้สั้นและยาว ไมมีแขนงชอ ดอกมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กลีบเลี้ยง
บนและกลบีดอกมกัเช่ือมติดกัน กลีบปากเปนสามแฉกหรอืไมเปนแฉก เสาเกสรสั้น เกสรเพศผูเปน
กลุมเรณู มสีองกลุม กลุมเรณูประกอบดวยกลุมเรณูยอยจํานวนมากบนกานกลุมเรณูและบรรจุภายใน
ถุงขางเสาเกสร 

5. วงศยอย Epidendroideae เปนวงศยอยทีป่ระกอบดวยจํานวนชนิดมากที่สุด มกีารเจริญ
ทางดานขาง พบทั้งที่เปนกลวยไมดิน กลวยไมอาศัยบนหิน และกลวยไมอิงอาศัย พบทัง้ที่มีและไมมลีํา
ลูกกลวย หรือเปนหัวแบบเผอืกทีม่ีหลายขอ ใบเรียงเวียนสลบัหรือสลบัระนาบเดียวทัง้ดอกเด่ียวและ
หลายดอก อาจมีแขนงของชอ ชอออกที่ปลายยอดหรือที่ขางลําตน มีทั้งที่ต้ังตรงและหอยยอย เกสร
เพศผูเปนกลุมเรณูต้ังแต 2–8 กลุม 

6. วงศยอย Vandoideae เปนวงศยอยที่ประกอบดวยจํานวนสกุลมากที่สุด มีทั้งการเจริญ
ทางดานขางและการเจริญที่ปลายยอด พบทั้งที่เปนกลวยไมดิน กลวยไมอาศัยบนหิน และกลวยไมอิง
อาศัย ลําตนมักเปนรูปทรงกระบอก มีบางที่เปนลําลูกกลวยแบบหัวเผือก ใบมักมีจํานวนมาก เรียง
สลับระนาบเดียว ชอดอกออกที่ดานขางลําตน มักต้ังตรง เกสรเพศผูเปนกลุมเรณูแข็งจํานวน 2–4 
กลุม (ยุพาและคณะ, 2556) 
 

 


