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กลวยไม เปนพืชใบเ ล้ียงเ ด่ียวในวงศ  
Orchidaceae ปจจุบันมีมากกวา 796 สกุล 
19,000 ชนิด และในจำนวนน้ีมีถ่ินกำเนิดใน 
เมืองไทยถึง 168 สกุล มากกวา 1,170 ชนิด 
ในธรรมชาติ กลวยไมเติบโตไดทุกสภาพ- 
แวดลอม ไมวาพ้ืนท่ีชุมช้ืนท่ีมีซากใบไมผุ 
ทับถม บางชนิดเกาะอาศัยอยู กับไมใหญ 
หรือแมแตซอกผาหินท่ีมีแสงแดดจัด อากาศ 
รอน แหงแลง และมีอากาศเย็นในตอน 
กลางคืน ดวยลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ท่ีพัฒนาอวัยวะสวนตางๆ ใหมีความแข็งแรง 
ทนทานน่ันเอง จึงทำใหกลวยไมกระจายพันธุ 
อยูท่ัวทุกภาคของไทยและท่ัวโลก จนกลาย 
เปนไมประดับท่ีนิยมนำมาปลูกเล้ียงกันมานาน 
ต้ังแตในสมัยรัชกาลท่ี 5 จวบจนถึงปจจุบัน 
ท้ังมีการคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะดีเดนมาพัฒนา 
พันธุใหมีคุณภาพดีข้ึน จนทำใหเมืองไทย 
กลายเปนแหลงรวมกลวยไมชนิดแทและลูกผสม 
ที่มีความหลากหลายมากที่สุดแหงหนึ่ง

กลวยไมไทย

ตัวอย่าง
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สวนตางๆ ของกลวยไม

ลำลูกกลวยทรงกระบอกยาว หอยลง

ตัวอย่าง
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บางสกุลมีลำตนขนาดเล็กทอดเล้ือยไป 
กับผิวดินหรือลำตนของไมใหญ แตกรากส้ัน 
เปนกระจุกตามขอเรียกวา เหงา (rhizome) 
เชน สกุลสิงโตกลอกตา  (Bulbophyllum) 
นอกจากน้ีกลวยไมบางชนิดมีลำตนเปนหัว 
ทำหน า ท่ีเ ก็บ น้ำและสะสมอาหารใต ดิน 
สามารถแตกกอได หรือบางชนิดก็ไมมีลำตน 
เลย เชน กลวยไมรองเทานารี

ราก เปนเน้ือเย่ือพิเศษ สีขาว ลักษณะคลาย 
ฟองน้ำเ รียกวา วีลาเมน  (ve lamen) ท่ี 
หอหุมรากจริงเอาไว มีหนาท่ีกักเก็บความช้ืน  
ปองกันแสงแดดใหรากท่ีแทจริงท่ีอยูภายใน 
สวนปลายรากมีสีเขียว สามารถสังเคราะห 
แสงได

ลำตน มีหลายลักษณะ มีท้ังลำตนต้ังข้ึน 
เปนลำ อวบน้ำ เติบโตตามแนวดิ่ง ตั้งขึ้น 
หรือหอยลง มีลำเปนทรงกระบอกแคบยาว 
หรือรูปทรงกลมแปน ดูคลายผลกลวย จึง 
เรียกวา ลำลูกกลวย (pseudobulb)

ลำลูกกลวยทรงแปน อวบน้ำลำลูกกลวยทรงกระบอกยาว ต้ังข้ึนตัวอย่าง
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ฝกกลวยไมสกุล Phalaenopsis ท่ีแกและแตกออก

ตัวอย่าง
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ดอก ออกเปนดอกเด่ียวหรือเปนชอกระจะ 
ชอแยกแขนง หรือชอกระจุกแนน ออกจาก 
หัวหรือตามขอตรงขามกับใบ หรือออกจาก 
โคนลำ ลูกกล วย  เป นดอกสมบูรณ เพศ 
มี 6 กลีบ แบงเปน ช้ันนอก คือกลีบเล้ียง 
(sepal) หรือกลีบช้ันนอก อยูดานบน 1 กลีบ 
ดานลาง 2 กลีบ ช้ันใน คือกลีบดอก (petal) 
ดานขาง 2 กลีบ และดานลาง 1 กลีบท่ีเปล่ียน 
รูปเปนกลีบปากหรือกระเปา ก่ึงกลางดอก 
มีเสาเกสร (staminal column) ซ่ึงเปนท่ีรวม 
ของเกสรเพศผูและเกสรเพศเมีย ลักษณะ 

เปนแทงกลางดอก ดานบนมีฝาเล็กๆ (anther 
cap หรือ  operculum) ปดคลุมอับเรณูไว  
ถัดจากฝาเล็กๆ ลงมาจะเปนแองเวาเขาไป

ผล เปนฝก มีรูปรางแตกตางกัน ท้ังรูปไข 
รูปรี รูปทรงกระบอก และรูปกลม เม่ือแก 
เปล่ียนเปนสีน้ำตาลและแตกออกตามยาว 
ภายในมีเมล็ดเล็กคลายฝุนมากมายและปลิว 
ไปตามลมไดงาย หากเมล็ดปลิวไปตกใน 
พ้ืนท่ีท่ีมีความชุมช้ืนและมีแสงแดดเพียงพอ 
ก็จะเติบโตเปนตนใหมไดอยางงายดาย

สวนตางๆ ของดอก

กลีบเลี้ยงคูขาง

เสาเกสร

กลีบดอกคูขาง

กลีบเลี้ยงบน

กลีบปาก (กระเปา)

ตัวอย่าง
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การจำแนกกลวยไม
จำแนกตามสภาพธรรมชาติท่ีพบ
กลวยไมบนดินหรือกลวยไมดิน (terrestrial 
orchid) คือ กลวยไมที่เติบโตอยูตามพื้นดิน 
ชุมช้ืนซึ่งมีซากใบไมผุทับถม มีลำตนใตดิน 
เปนหัวสะสมอาหาร พอถึงฤดูหนาวจะพักตัว 
ใบแหงเหี่ยวไป รอจนกวาเขาสูฤดูรอนและ 
ฤดูฝนอีกครั้งจึงเติบโตตอไป เชน สกุล 
วานนกคุม (Anoectochilus) สกุลลิ้นมังกร 
(Habenaria) สกุลแผนดินเย็น (Nervilia) 

ล้ินมังกร (Habenaria rhodocheila)  
กลวยไม ดินท่ีพบตามซอกหินท่ี 
ชุมชื้นทั่วทุกภาคของไทย

สกุลหูเสือ (Malaxis) สกุลพิศมร (Spathog- 
lottis) 
 กล ว ย ไม ก ลุ ม น้ีบ า งช นิด เ ติบ โตบน 
หนาผา รองหิน และเรียกวากลวยไมบนหิน 
(lithophytic orchid) เชน สกุลนางอั้ว- 
เชียงดาว (Amitostigma) สกุลเอ้ืองใบหมาก 
(Coelogyne) สกุลสิงโตกลอกตาบางชนิด 
สกุลมาวิ่ง  (Dorit is) และสกุลสิรินธรเนีย 
(Sirindhornia)

ตัวอย่าง
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กลวยไมรากอากาศหรือกลวยไมอิงอาศัย (epiphytic orchid) คือกลวยไมที่สามารถเติบโต 
อยูตามลำตนและกิ่งกานของไมใหญ มีรากทอดเล้ือยไปตามเปลือกไมเพ่ือยึดเกาะและดูดซับน้ำ 
และธาตุอาหาร เชน สกุลเอื้องกุหลาบ  (Aerides) สกุลเข็ม  (Ascocentrum) สกุล 
สิงโตกลอกตา สกุลเขาแพะ (Cleisostoma) สกุลหวาย (Dendrobium) สกุลเสือดำ 
(Gastrochilus) สกุลแวนดา (Vanda) เปนตน

กลวยไมลูกผสมสกุล Mokara 
เปนกลวยไมลำเดี่ยว 
ที่มีรากอากาศ

ตัวอย่าง
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