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นิเวศวิทยาเพื่อการฟนฟูประชากรกลวยไมอิงอาศัยในถิ่นอาศัยธรรมชาติ
Ecology for Population Restoration of Epiphytic Orchid in Natural
Habitat
สันติ วัฒฐานะ
องคการสวนพฤกษศาสตร เชียงใหม

บทคัดยอ : การศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมอิงอาศัยที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ จําเปนตองทําการศึกษาอยางเรงดวน เพื่อนํา
ขอมูลไปใชในการอนุรักษประชากรธรรมชาติ มีเปาหมายเพื่อปกปองมิใหกลวยไมเหลานั้นสูญพันธุไปจากแหลงที่อยูอาศัย โดย
การวางแปลงในบริเวณที่พบประชากรกลวยไมชนิดนั้นๆ หนาแนน เพื่อเปนตัวแทนในการศึกษานิเวศวิทยาระดับชนิด ซึ่ง
ขอมูลที่สําคัญไดแก ชนิดตนไมที่ใหเกาะอาศัย บริเวณที่พบกลวยไมในตนไม ลักษณะของพื้นผิวที่เกาะ ความสูงจากระดับ
พื้นดิน และขอมูลภูมิอากาศเฉพาะจุดโดยที่การศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยานั้นควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางของประชากร
และความสามารถในการออกดอกและติดฝก อันจะเปนขอมูลประกอบวาควรจัดการอนุรักษประชากรใหคงอยูตอไปอยางไร
ดังเชนในกรณีการศึกษานิเว ศวิทยาของเอื้องแซะหอม ฟามุย และชางดํา เปน ตน ในกลวยไมแตละชนิดอาจมีขอมูลทาง
นิเวศวิทยาของแตละประชากรที่แตกตางกัน ดังนั้น ควรทําการศึกษาขอมูลแตละประชากร เพื่อประกอบการนํากลวยไมคืนปา
สวนการจัดการดานการอนุรักษประชากรธรรมชาติสามารถดําเนินการโดยการชวยผสมเกสร เพื่อเพิ่มจํานวนเมล็ด การโรย
เมล็ดบนกิ่งไมที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มจํานวนตนกลา และการนําตนกลาหรือตนที่พรอมออกดอกไปเพิ่มจํานวนตนในประชากร
ทั้งนี้ควรมีการติดตามผลระยะยาว เพื่อใหมั่นใจวาประชากรสามารถดํารงอยูและแพรพันธุไดเองตามธรรมชาติ
คําสําคัญ: นิเวศวิทยา กลวยไมอิงอาศัย การฟนฟูประชากร
Abstract: Ecological studies of threatened epiphytic orchid species are urgently needed for population
conservation. The aim is to conserve the native populations in the natural habitat. This can be studied in
the representative plots where there are dominant individuals. The important information such as host
species, section in the phorophyte (host for epiphyte), substrate requirement, high above the ground and
microclimate are needed. Moreover, the information on demography and phenology are also important
for management conservation. The species of Dendrobium scabrilingue Lindl., Pomatocalpa spicatum
Breda, and Vanda coerulea Griff. ex. Lindl. are the case studies. However, the ecological niche may be
different among populations in the same species. Thus, it needs to study particularly of each population
for re-introduction. To conserve the native population, for instance, can be done by hand-pollination to
increase seed production, sow the seeds on the branches to increase seedlings and re-introduction to

Oral presentation

หนา 304

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556

increase individuals. Long term monitoring should be done to detect the native population whether it can
survive and reproduce naturally.
Keywords: Ecology, Epiphytic orchid, Population restoration

บทนํา
กลวยไม (Orchidaceae) เปนพืชกลุมหนึ่งที่มีความหลากหลายสูง มีสมาชิกประมาณ 25,000 ชนิด กระจายพันธุอยู
ทั่วโลก และสามารถพบไดในระบบนิเวศที่หลากหลาย แม
กระทั้งในบริเวณที่แหงแลงในเขตทะเลทราย หรือในพื้นที่
ที่หนาวเย็นมีหิมะปกคลุมในชวงฤดูหนาว แตบริเวณที่พบ
กลวยไมหลากหลายที่สุด คือ บริเวณเขตรอนชื้น ซึ่งมี
สภาพแวดลอมที่เหมาะตอการเจริญเติบโตของกลวยไม
สวนประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ตั้งอยูในเขตรอนชื้น
จึงมีความหลากหลายของกลวยไมสูง จากการสํารวจดาน
พฤกษศาสตรในประเทศไทย พบวามีกลวยไมประมาณ
1,200 ชนิด ประมาณ 60% เปนกลวยไมอิงอาศัย และ
40% เปนกลวยไมดินหรือเจริญบนหิน

ไฟปา ยังสงผลตอการลดลงของประชากรกลวยไมอยา ง
รุนแรง ประกอบกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีความแปรปรวน มีอิทธิพลตอการสืบพันธุ
และแพรพันธุของประชากรกลวยไมในธรรมชาติ ซึ่งลวน
แตสงผลตอการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของกลวยไมในธรรมชาติ ถึงแมวาประเทศไทยจะประสบ
ผลสําเร็จในการกันพื้นที่ อนุรักษไวได แตมิไดหมายความ
วากลวยไมเหลานั้นจะยังคงอยูในสภาพธรรมชาติ กลวยไม
ปาหลายชนิดจึงมีสถานภาพเปนไมหายาก และไมใกลสูญ
พันธุไปจากธรรมชาติ

กลวยไมหลายชนิดมีความสวยงาม และมี
ศักยภาพเปนไมประดับ จึงนิยมนํามาปลูกเลี้ยงกันอยาง
แพรหลาย มีการนํากลวยไมปาออกมาปลูกเลี้ยงกันเปน
จํานวนมาก จนทําใหกลวยไมหลายชนิดสูญพันธุไปจาก
พื้นที่ปาธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลวยไมสกุลรองเทา
นารี (Paphiopedilum) และอีกหลายชนิดที่มีจํานวนตน
เหลือนอยใ นพื้นที่ปาธรรมชาติ เชน ฟามุย (Vanda
coerulea Griff. ex Lindl.) และ ชางกระ
(Rhynchostylis gigantea (Lindll.) Ridl.) เปนตน ซึ่ง
การที่มีจํานวนนอยตนในประชากรธรรมชาติ สงผลตอ
ความหลากหลายทางดานพันธุกรรมที่จะลดลงในอนาคต
และมีโอกาสเกิดการผสมพันธุเลือดชิด (inbreed) มากขึ้น
และเมื่อพันธุกรรมออนแอ จะทําใหความสามารถในการ
ทนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมนอยลง จึงมี โอกาส
ที่จะสูญพันธุสูงกวา ประชากรที่มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมสูง นอกจากนี้ปญหาการขยายพื้นที่ทํากิน และ

ในประเทศไทยมีกลวยไมที่อยูในบัญชีแดงที่เปน
ไมหายาก (rare species) และไมใกลสูญพันธุ
(endangered species) จํานวน 173 ชนิด และมี
กลวยไมอิงอาศัยอยูในบัญชีนี้ 116 ชนิด (Santisuk et
al., 2006) นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชนิดที่มีการนําออกมา
จากปาในปริมาณมาก เชน ชางกระ
(Rhyncostylis
gigantean (Lindl.) Ridl.) เอื้องคํา (Dendrobium
chrysotoxum Lindl.) มอนไข (D. thyrsiflorum
Rchb.f.) เอื้องแซะหอม (D. scabrilingue Lindl.)
พวงหยก (D. findlayanum E.C.Parish & Rchb.f.)
เอื้องมือชะนี (D. senile E.C.Parish & Rchb.f.) ไอยเรศ
(R. retusa (L.) Blume) เขาแกะ (R. coelestis Rchb.f.
ex Veitch) วานเพรชหึง (Grammatophyllum
speciosum Blume) และลิ้นมังกร (Habenaria
rhodocheila Hance) เปนตน ในขณะที่หลายชนิดกําลัง
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ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ โดยเฉพาะ
กลวยไมดิน แตยังขาดขอมูลจากการสํารวจ
การศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมในเขตรอนชื้น
ของเอเชีย รวมถึงประเทศไทย มีการอยูนอยมาก ในขณะ
ที่กลวยไมบางชนิดหายากขึ้น เนื่องจากการนําออกจากปา
อยางผิดกฎหมาย ทําใหตองรีบทําการศึกษาอยางเรงดวน
(Koopowitz, 2001) และเพื่อเปนการอนุรักษอยางยั่งยืน
การเก็บรักษาพันธุกรรมนอกถิ่นอาศัย การขยายพันธุเพิ่ม
จํานวน เพื่อนําไปปลอยคืนสู ธรรมชาติ เปนสิ่งที่จําเปนที่
ตองดําเนินการไปพรอมๆ กับการรักษาแหลงที่อยูอาศัย
ตามธรรมชาติ (Ramsay and Dixon, 2003; Yam and
Thame, 2005) อยางไรก็ตามขอมูลพื้นฐานทางชีววิทยา
ไดแก นิเวศวิทยา โครงสรางประชากร การออกดอกและ
ติดฝก รูปแบบการผสมเกสร ความสําเร็จใ นการสืบพันธุ
อัตราการงอกในสภาพธรรมชาติ และอัตราการตายใน
สภาพธรรมชาติ เปนขอมูลที่สําคัญที่สามารถนํามาใชใน
การอนุรักษอยางเหมาะสม การศึกษาเพื่อการรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานดังกลาว จะทําใหเขาใจถึงการดํารงชีวิตของ
กลวยไมที่เสี่ยงตอการสูญพันธุในสภาพธรรมชาติ และ
นําไปใชในการจัดการเพื่อการฟนฟูประชากรของกลวยไม
ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุใหคงอยูตอไปในอนาคตอยาง
เหมาะสม
แนวทางการศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมอิงอาศัย
กลวยไมอิงอาศัย (epiphyte) เปนพืชที่เกาะ
อาศัยอยูบนตนไมชนิดอื่น โดยมิไดแทงสวนของรากเขาไป
ในเนื้อไมข องตนพืชที่ใหอาศัย และไมใชกาฝาก
(parasite) ซึ่งจากการศึกษาที่ผานมาพบวา กลวยไมสวน
ใหญไมมีความจําเพาะเจาะจงตอชนิดตนไมที่ใหอาศัย แต
มีแนวโนมที่จะชอบขึ้นอยูบนตนไมบางชนิด (Watthana,
2005; Watthana and Pedersen, 2008) การศึกษา
ความสัมพันธระหวางกลวยไมอิงอาศัยและชนิดตนไมที่ให
เกาะอาศัย ศึกษาไดโดยการวางแปลงศึกษาในบริเวณที่มี
จํานวนประชากรกลวยไมหนาแนน เพื่อเปนตัวแทนในการ
เก็บขอมูลทางดานนิเวศวิทยาของกลวยไมแตละชนิด ดวย
Oral presentation

การสํารวจศึกษาชนิดของตนไมที่มีอยูในแปลง และบันทึก
ชนิดตนไมที่เปนพืชให เกาะอาศัย ซึ่งจะทําใหไดขอมูลวา
กลวยไมชนิดนั้นๆ มีความจําเพาะเจาะจงตอชนิดตนไมที่
ใหอาศัยหรือไม หรือชอบเกาะอาศัยบนตนไมชนิดใดบาง
นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเปรียบเทียบขอมูลดังกลาว
หลายประชากรอีกดวย และถามีการจดบันทึกชนิดตนไม
ใหเกาะอาศัยใหครอบคลุ มบริเวณพื้นที่ปรากฏของ
กลวยไมเหลานั้น จะยิ่งทําใหไดขอมูล ที่สมบูรณขึ้น หาก
เมื่อจําเปนตองนําตนกลากลวยไมที่ไดจากการเพาะ
ขยายพันธุนอกถิ่นอาศัยไปปลอยคืนปา จะไดนําไปปลูก
ปลอยอยางเหมาะสม
กลวยไมอิงอาศัยแตละชนิดจะกระจายอยูบน
ตนไมในบริเวณที่แตกตางกัน บางชนิดชอบเกาะอาศัยตาม
กิ่ง บางชนิดชอบเกาะอาศัยตามลําตนหลัก เปนตน ซึ่ง
Johanssen (1975) ไดแบงออกเปนโซนตางๆ ได ดังนี้
คือ (1) บริเวณลําตนสวนโคน (2) ลําตนหลัก (3) เรือน
ยอดชั้นใน (4)เรือนยอดชั้นกลาง และ (5) เรือนยอด
ชั้นนอก ซึ่งเรือนยอดแตละชั้นจะมีความกวางประมาณ
1/3 ของพื้นที่เรือนยอด การบันทึกบริเวณที่ตนกลวยไม
แตละตนเจริญอยูตามธรรมชาตินั้น จะทําใหทราบวา
บริเวณใดเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของกลวยไมแตละ
ชนิด ขอมูลที่สําคัญอีกขอมูลหนึ่งคือ ความสูงจากระดับ
พื้นดิน ซึ่งจะมี ความสัมพันธกับชนิดตนไม และโครงสราง
ปา
แทจริงแลว ปจจัยจํากัดในการเติบโตของ
กลวยไมอิงอาศัย คือ แสง ความชื้น อุณหภูมิ ลักษณะของ
เปลือกไม และเชื้อราไมคอรไรซา ซึ่งกลวยไมแตละชนิด
ปรับตัวไดแตกตางกัน ในสวนของขอมูลของแสง ความชื้น
และอุณหภูมิ หรือขอมู
ลภูมิอากาศเฉพาะจุด
(microclimate) จะแปรผันสูงตามชวงเวลาในแตละวัน
ฤดูกาล และสังคมพืช ซึ่งสามารถวัดขอมูลเหลานี้โดยการ
ติดตั้งเครื่องมือบันทึกตอเนื่อง (data logger) ในบริเวณที่
มีตนกลวยไมอิงอาศัยหนาแนน จะไดขอมูลที่เปนตัวแทน
ทั้งนี้ควรทําการเก็บขอมูล ในฤดูกาลที่แตกตางกัน และมี
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ชวงเวลาในการเก็บขอมูลที่ยาวนานตอเนื่อง เนื่องจาก
สภาพอากาศปจจุบันมีความผันแปรสูง โดยการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม จะใชเวลาและงบประมาณสูง
โดยเฉพาะขอมูลความเขมของแสงแตละบริเวณที่กลวยไม
ชอบเกาะอาศัย แตสามารถใชวิธีการที่ ประเมินความเขม
แสงทางออม จากการประเมินเปอรเซ็นตการปกคลุมชั้น
เรือนยอด (canopy cover) ดวยการประเมินดวยสายตา
แมจะมีความแมนยํานอยและมีโอกาสที่จะเกิดความไม
เปนกลางในการบันทึกขอมูล แตก็สามารถบอกภาพรวม
ของปริมาณแสงอยางคราวๆ วากลวยไมแตละชนิดนั้นเปน
กลวยไมที่ชอบแสงมาก ชอบแสงปานกลาง หรือเปน
กลวยไมที่อยูในรม เปนตน
สําหรับลักษณะของเปลือกไมและการปกคลุม
โดยไบรโอไฟท (มอสหรือไลเคน) และปริมาณอินทรียวัตถุ
เปนอีกขอมูลหนึ่งที่ควรทําการบันทึก เนื่องจากมี
ความสัมพันธกับความชื้นบริเวณพื้นผิวที่รากกลวยไ มยึด
เกาะ และสามารถบันทึกขอมูลคราวๆ โดยการประเมินวา
มีปริมาณไบรโอไฟท หนาแนน ปานกลาง นอย หรือไมมี
และปริมาณอินทรียวัตถุมาก หรือนอยซึ่งขอมูลคราวๆ นี้
ยังสามารถนํามาใชในการปลูกเลี้ยงอีกดวย อีกทั้งยังจะทํา
ใหทราบขอมูลทางนิเวศของกลวยไมอิงอาศัย โดย เฉพาะ
กลวยไมอิงอาศัยที่กําลังถูกคุกคามเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปจจุบัน
นี้แทบจะไมมีขอมูลเพื่อนําไปใชใ นการอนุรักษและฟนฟู
ประชากร จึง เปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน
สําหรับกลวยไมบางชนิด
เปาหมายหลักของการอนุรักษ คือ การรักษาให
ประชากรธรรมชาติคงอยูตลอด ไปโดยธรรมชาติ ซึ่ง
หมายความวา ประชากรนั้นสามารถขยายพันธุและแพร
พันธุตอไป การศึกษาโครงสรางประชากร เพื่อใหทราบวา
มีสัดสวนของจํานวนตนกลา และตนที่ออกดอกเปน
อยางไร โดยสามารถแบงออกเปนกลุมตัวอยางตามขนาด
ของลําตน แ ละเปรียบเทียบความสัมพันธ แตละกลุม
ตัว อยางกับความสามารถในการออกดอก ซึ่งสามารถ
นําไปอธิบายถึงโอกาสในการติดฝก ผลิตเมล็ด ที่จะแพร
Oral presentation

พันธุตอไป และควรติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ระยะยาว เนื่องจากการงอกของกลวยไมขึ้นอยูกับเชื้อรา
ไมคอรไรซา ที่ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ขอมูลของ
ประชากรนี้จะชวยประกอ บการตัดสินใจวาควรจัดการ
อนุรักษอยางไร เชน ถามีจํานวนตนกลาหรือตนเล็กๆ เปน
จํานวนมากในประชากร ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองนําตน
กลาที่ไดจากการเพาะขยายพันธุนอกถิ่นอาศัยไปปลอยคืน
ในขณะเดียวกันควรอนุรักษตนที่มีขนาดใหญใหคงอยู
ตอไป เปนตน ดังตัวอยางข องการศึกษาเอื้องแซะหอม
ฟามุย ชางดํา (Potomacalpa spicatum Breda) และ
เอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum Rchb.f.)
นิเวศวิทยาเอื้องแซะหอม
เอื้องแซะหอมเปนกลวยไมอิงอาศัยที่พบมาก
ทางจังหวัดแมฮองสอน ดอกมีกลิ่นหอมแรง ชาวบานนิยม
นําตนที่กําลังออกดอกมาใสแจกัน เพื่อใหสงกลิ่นหอมใน
บริเวณบาน มีการนําออกจากปาปริมาณมาก จึงมี
สถานภาพที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ และมีแนวโนมที่
ประชากรในธรรมชาติมีความออน แอ Watthana and
Pedersen (2008) จึงไดศึกษานิเวศวิทยาของเอื้องแซะ
หอม โดยการวางแปลงขนาด 50 x 50 เมตร ในบริเวณที่
มีตนเอื้องแซะหอมหนาแนนที่สุด ซึ่งเปนปาเต็งรัง ระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 1,000 เมตร ในป พ .ศ.
2550 เพื่อเปนตัวแทนในการเก็บขอมูลชนิดตนไม ที่ให
อาศัย ลักษณะของพื้นผิวเปลือกไมระดับความสูงจาก
พื้นดิน รวมไปถึงการเก็บขอมูลโครงสรางประชากรโดย
การวัดขนาดความสูงของลําตน ที่เปนขอมูลที่สะทอนถึง
อายุกลวยไมชนิดนี้ ผลการศึกษาพบวา มีตนไมอยูในแปลง
จํานวน 10 ชนิด คือ สารภีดอย (Anneslea fragrans
Wall.) ดาวราย (Craibiodendron stellatum (Pierre)
W.W. Sm.) สาน (Dillenia L. sp.) คํามอกหลวง
(Gardenia sootepensis Hutch.) รักใหญ (Gluta
usitata (Wall.) Ding Hou) กอตาหมู (Quercus L. sp.)
เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) กาว
(Tristaniopsis burmanica (Griff.) Peter G. Wilson &
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J.T.Waterh. var. rufescens (Hence) J.Parn. & Nic
Lughadha) สมป (Vaccinium sprengelii (G.Don)
Sleumer) และมีเพียงชนิดเดียวที่ไมมีเอื้องแซะหอม
เกาะติดอยูเลย ไดแก เหมือดตบ (Aporousa villosa
(Wall. ex Lindl.) Baill) เนื่องจากเปนตนไมที่มีเปลือก
แตกเปนรองลึก และไมมีไบโอไฟทปกคลุม สวนบริเวณที่
พบเอื้องแซะหอมจะอยูสูงจากพื้นดินตั้งแต 1-7 เมตร แต
บริเวณที่พบมากที่จะอยูในชวง 2-4 เมตร จากพื้นดิน
สําหรับผลการศึกษาโครงสรางประชากร พบวา ใน
ประชากรนี้มีจํานวนตนเอื้องแซะหอม ขนาดเล็กจํานวน
มาก แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการแพรพันธุโดย
เมล็ด แตกลุมประชากรที่มีขนาดตนที่ใหญกวาจะมีโอกาส
ออกดอกไดทุกป เมื่อเทียบกับประชากรที่มีขนาดตนเล็ก
กวา การติดผลในประชากรคอนขางต่ํา (18.5 %) แสดง
ใหเห็นวากลวยไมชนิดนี้ตองอาศัยแมลงเปนตัวช วยผสม
เกสรจาก ขอมูลเบื้องตนนี้ประกอบกับขอมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวของ นํามาเสนอเปนแนวทางในการฟนฟูประชากร
ดังนี้ (1) พื้นที่ที่ควรไดรับการฟนฟูประชากร โดยการนํา
ตนกลาไปปลอยคืน ควรเปนพื้นที่ที่เคยมีเอื้องแซะหอมมา
กอน ซึ่งเปนปาดิบเขา รอยตอระหวางปาเต็ งรังและปาดิบ
เขา และปาเต็งรัง ที่ระดับความสูง 600-1,400 เมตร (2)
สามารถนําตนกลวยไมที่ไดจากการ ขยายพันธุนอก
ถิ่นอาศัยไปปลูกติดบนตนไมชนิดที่ใหอาศัย ที่ระดับความ
สูง 2-4 เมตร จากพื้นดิน โดยพยายามเลือกกิ่งที่มีมอส
หรือไลเคนขึ้นหนาแนน (3) ในบางประชากรหากพ บวามี
จํานวนตนกลาขนาดเล็กเปนจํานวนมากแลว แตมีตน
ขนาดใหญนอย ควรใหความสําคัญกับการอนุรักษตนที่มี
ขนาดใหญใหอยูในพื้นที่ หรือนําตนที่มีขนาดใหญไปปลูก
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม แตตอง
เปนตนที่มาจากแหลงเดิม

อาศัย โครงสรางประชากร และการออกดอกติดฝก พบวา
ฟามุยชอบเกาะอาศัยบนตนปอเลียง
(Eriolaena
candollei Wall.) มะแหน (Terminalia bellirica
(Gaertn.) Roxb.) แคหางคาง (Markhamia stipulata
Seem. var. kerrii Sprague) หวา (Syzygium cumini
(L.) Skeels) สาน (Dilleniaparviflora Griff.) และเสา
(Lagerstroemia tomentosa C.Presl) สวนชนิดตนไม
ที่มีฟามุยหนาแนนที่สุด คือ แคทราย (Stereospermum
neuranthum Kurz) มะแหน สาน ปอเลียง และเก็ดเขา
ควาย (Dalbergia cultrata Graham ex Benth.) โดย
พบในบริเวณเรือนยอดชั้นนอกมากที่สุด (71.5-84.1%)
ผลการศึกษาโครงสรางประชากรธรรมชาติพบวาตนแม
พันธุ ที่มีขนาดใหญ (>50 ซม .) มีจํานวนนอย แตมี
ความสามารถในการออกดอกสูง (80-100%) และพบวา
ฟามุยเปนกลวยไมที่ตองการแมลงชวยผสมเกสรใหติดฝก
แตสามารถติดฝกไดหากทําการผสมในดอกเดียวกัน ใน
ธรรมชาติฟามุยมีการติดฝกต่ํา (1.1-3.5%) ซึ่งการผสม
ขามตนจะเพิ่มประสิท ธิภาพในการแพรพันธุไดมากขึ้น
เนื่องจากเมล็ดที่ไดจากการผสมขามตนมีความสมบูรณ
ของเอ็มบริโอสูงกวาเมล็ดที่ไดจากการผสมในดอกเดียวกัน
และการผสมในตนเดียวกัน ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้
สามารถนําไปใชในการฟนฟูประชากรฟามุยในธรรมชาติ
อยางเหมาะสม เชน การ เลือกชนิดตนไมและบริเวณใน
ตนไมที่จะนําฟามุยไปปลอย สวนการรักษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรใหคงอยู ควร
อนุรักษตนแมพันธุที่มีขนาดใหญและอนุรักษแมลงที่ชวย
ผสมเกสร การชวยผสมเกสรขามตนจะเปนอีกทางหนึ่งที่
จะเพิ่มประชากรและความหลากหลายทางพันธุกร รมใน
สภาพธรรมชาติ

นิเวศวิทยาฟามุย

Watthana et al. (2006) ไดรายงานผล
การศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยาของชางดํา ซึ่งเปนกลวยไม
อิงอาศัย โดยการเปรียบเทียบขอมูลระหวางสองประชากร
เกี่ยวกับความหลากหลายของบริเวณที่เกาะอาศัยบน

สันติ และคณะ (2555) รายงานขอมูลการศึกษา
นิเวศวิทยาและชีววิทยาฟามุยเพื่อการอนุรักษ โดยศึกษา
ชนิดตนไมที่ฟามุยเกาะอาศัย การกระจายบนตนไมที่ให
Oral presentation

นิเวศวิทยาชางดํา

หนา 308

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายงานวิจัยนิเวศวิทยาปาไมประเทศไทย ครั้งที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ระหวาง วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2556

ตนไม และการติดฝกในธรรมชาติ ในปาดิบแล งทางภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ไดแก พื้นที่เขาอางฤาไน
จังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะสังคมพืชแบบปาดิบแลงที่
ประกอบดวยไมตนขนาดใหญ เถาวัลย และไมพื้นลาง
และพื้นที่บานแถวคลอง อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีที่มี
สังคมพืชเปนปาดิบริมหวย ประกอบดวยไมตนขนาดกลาง
และไมพุมเปนไมเดน พบวาชางดํา เจริญเติบโตที่ระดับ
ความสูง 0.2-3 เมตร จากพื้นดิน ขอมูลจากสองประชากร
แสดงใหเห็นวากลวยไมชนิดนี้ ชอบเจริญบนผิวเกาะที่
แตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยประชากรในพื้นที่เขาอางฤา
ไนชอบเกาะอาศัยบนลําตนหลัก 52% บนเถาวัลย 19%
ตามปลายกิ่ง 16% และตามกิ่งแขนงอันดับแรก 13% แต
ประชากรในพื้นที่บานแถวคลอง ชอบขึ้นอยูตามปลายกิ่ง
มากถึง 72% ตามกิ่งแขนงอันดับแรก 21% บนเถาวัลย
6% และขึ้นตามลําตนหลักเพียง 1% ซึ่งเห็นไดชัดวา ชาง
ดํา ในแตละประชากรที่ตางกัน ขึ้นอาศัยบนพื้นผิวที่
แตกตางกัน และเปนผลมาจากลักษณะโครงสรางของ
สังคมพืช ดังนั้นขอมูลทางนิเวศวิทยาของแตละประชากร
จึงแตกตางกันไปดวย ซึ่งการจัดการอนุรักษพันธุกรรม
ระดับประชากร ควรทําการศึกษาขอมูลของประชากรแต
ละประชากรโดยเฉพาะ
การทดลองเพาะเมล็ดเอื้องสายสามสีในสภาพธรรมชาติ
กลวยไมปาแพรขยายพันธุไดโดยเมล็ด ที่พัฒนา
มาจากออวุลในรังไข ที่ผานการผสมในชวงที่เปนดอก
เมล็ดกลวยไมจะมีขนาดเล็กลักษณะเปนผงฝุนอยูในฝก ซึ่ง
มีจํานวนตั้งแตหลายพันเมล็ดจนถึงหลายลานเมล็ด แต
เมล็ดกลวยไมจะงอกไดก็ตองอาศัยเชื้อราไมคอรไรซา โดย
ไมคอรไรซาจะแทงเสน ใยเขาไปในเมล็ดกลวยไมที่กําลัง
งอกหรือเขาไปในโปรโตคอรม และกลวยไมจะจํากัดใหเชื้อ
ไมคอรไรซาอยูเฉพาะตรงกลางเซลล แลวจะยอยเชื้อรา
เพื่อใชเปนแหลงธาตุอาหาร ที่จะนําไปใชในการพัฒนาเปน
ตนตอไป (Dressler, 1981) โดยที่เชื้อราที่ชวยในการงอก
ของกลวยไมอิงอา ศัยในสภาพธรรมชาติ สวนใหญจะอยู
ตามเปลือกไม แตมีขอมูลทางวิชาการอยูนอยมาก แมวา
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กลวยไมจะสรางเมล็ดจํานวนมาก แตมีเพียงนอยเมล็ด
เทานั้นที่จะปลิวไปตกในบริเวณที่มีความชื้นและเชื้อราที่
เหมาะสมตอการงอกของเมล็ด ละมีเพียงนอยตนเทานั้นที่
จะรอดเปนตนแมที่ สามารถออกดอกและติดฝกเพื่อการ
ขยายพันธุตอไป ซึ่งลักษณะนี้เปนการปรับตัวใหเขากับ
ธรรมชาติที่เปนตัวคัดเลือกใหอยูรอดของกลวยไมอิงอาศัย
ดวยโอกาสที่เมล็ดกลวยไมจะสัมผัสกับกิ่งไม
บริเวณที่เหมาะสมมีอยูนอย จึงมีแนวความคิดที่ทําการ
ทดลองนําเอาเมล็ดกลวยไม อิงอาศัยไปโรยบนกิ่งไมใน
สภาพธรรมชาติ ซึ่งผูเขียนไดทําการทดลองกับเอื้องสาย
สามสี ในบริเวณปาธรรมชาติใกลกับที่ทําการสํานักงาน
อุทยานแหงชาตินัทมาตาง รัฐฉิ่น ประเทศพมา โดยนํา
เมล็ดของเอื้องสายสามสีโรยบนกิ่งไมที่มีมอสและไลเคน
ขึ้นอยูหนาแนน แตใชกระดาษกลองหุม ไว เพื่อพยายาม
กันเมล็ดกลวยไมถูกน้ําฝนพัดพาไปหมด เมื่อระยะเวลา
ผานไป 85 วัน พบวา มีตนกลาของเอื้องสายสามสีที่มีใบ
ขนาดยาวไดถึง 1 ซม. จํานวนประมาณ 100 ตน อยูบนกิ่ง
ไมที่ไดโรยเมล็ดไว แมยังไมมีขอมูลทางวิทยาศาสตร
รองรับ แตแสดงใหเห็นวา การโรยเมล็ดกล วยไมในสภาพ
ธรรมชาติ เปนวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิ่มจํานวนประชากร
ในธรรมชาติได ถึงแมวาจะมีอัตราการรอดชีวิตต่ํา แตจะ
ไดตนที่มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ
ไดดี ในขณะที่การเพาะเมล็ดกลวยไมนอกถิ่นอาศัย จะทํา
ใหไดตนกลากลวยไมเปนจํานวนมากจากหนึ่ งฝก แตตนที่
ไดนั้นจะมีบางตนที่ไมแข็งแรงรวมอยูดวย เมื่อนําไปปลอย
ปา ควรปลอยในจํานวนที่มากพอ เพื่อใหมีการปรับตัวให
เขากับธรรมชาติ และควรนําจากตนที่เกิดจากหลายๆ ฝก
เพื่อเปนการเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม ดังนั้นทั้ง
สองวิธีจึงเปนแนวทางที่จะนําไปใช ในการฟนฟูประชากร
ไดตามความเหมาะสมในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามการ
ฟนฟูประชากร ควรมีการติดตามผลตอเนื่อง เพื่อใหแนใจ
วาประชาการสามารถดํารงอยู และแพรพันธุไดเองตาม
ธรรมชาติ
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สรุปและขอเสนอแนะ

เอกสารและสิ่งอางอิง

การศึกษานิเวศวิทยาของกลวยไมอิงอาศัย มี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพื่ อจะไดนําขอมูลไปฟนฟูประชากร
โดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ
อัน
เนื่องมาจากการนําออกจากปามาใชประโยชน และเปน
ขอมูลที่ควรรีบดําเนินการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
กอนที่กลวยไมเหลานั้นจะสูญพันธุไปจากพื้นที่แหลงที่อยู
อาศัยธรรมชาติ สําหรับในประเทศไทยกลวยไมอิงอาศัยที่
กําลังเปนที่นิยมในการปลูกเลี้ยงอันไดแก ชางกระ ฟามุย
เหลืองจันทบูร เอื้องแซะหอม เอื้องคํา พวงหยก เอื้องมือ
ชะนี สามปอย เข็มแสด และเข็มแดง เปนกลุมที่ควรรีบ
ทําการศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยา สวนกลุมที่ควรให
ความสําคัญเชนกัน ไดแก กลุมที่เปนกลวยไมอิงอาศัยที่
พบเปนพืชเฉพาะถิ่น และเปนชนิดที่อยูในบัญชีแดงของ
ประเทศไทย

สันติ วัฒฐานะ , กนกอร ศรีมวง , อติพงษ กีรติกรกุล และ
อุดมศิลป กุณะ . 2555. นิเวศวิทยาและชีววิทยา
เพื่อการอนุรักษ กลวยไมฟามุยในประเทศไทย .
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ครั้งที่
4.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนา 91-95.

การศึกษาขอมูลทางนิเวศวิทยาของกลวยไมอิง
อาศัยที่สําคัญ ไดแก ชนิดตนไมที่ใหอาศัย การกระจาย
และบริเวณที่พบบนตนไมนั้น ความสูงจากพื้นดิน และ
ขอมูลสภาพภูมิอา กาศเฉพาะจุด ไดแก ปริมาณแสงหรือ
เปอรเซ็นตการปกคลุมเรือนยอด ความชื้น และอุณหภูมิ
ซึ่งทําไดโดยการวางแปลงศึกษาในบริเวณที่พบประชากร
กลวยไมเหลานั้นหนาแนน นอกจากนี้ยังควรมีการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของประชากรและความสามารถในการ
ออกดอกติดฝกระยะยาว
สําหรับการฟนฟูประชากรอาจทําไดหลายวิธี
ขึ้นกับสถานภาพของประชากรแตละประชากร บาง
ประชากรอาจชวยเพิ่มจํานวนประชากรโดยการชวยผสม
เกสร โรยเมล็ดบนกิ่งไม เพื่อใหเกิดจํานวนตนกลามากขึ้น
หรือทําการอนุรักษตนขนาดใหญใหมีอยูในแหลงที่อยู
อาศัยในจํานวนที่เพียงพอ รวมถึ งการนําตนที่ไดจากการ
ขยายพันธุนอกถิ่นอาศัยไปคืนปา และดัชนีชี้วาการฟนฟู
ประชากรมีความสําเร็จ คือ ประชากรสามารถแพรพันธุได
ในรุนตอไปไดเพิ่มขึ้น
Oral presentation
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