พรรณไม้วงศ์จาปา (MAGNOLIACEAE) ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก
ดนัย สรรพศรี, นาวิน อินทกูล, พัชราภรณ์ โกฏแก้ว, กิ่งพร เสนี และเกศรา บางสารี
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พรรณไม้ในวงศ์จาปา (MAGNOLIACEAE) ถือเป็นพรรณไม้ที่มีความเก่าแก่ดึกดาบรรพ์ที่สุดใน
หมู่ของไม้ดอกที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีวิวัฒนาการในการอยู่รอดต่า จึงมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ในธรรมชาติสูง
เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ถูกทาลายจากภัยธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ สภาพทางนิเวศวิทยา
และถิ่นกาเนิดของพืช เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ไม้ในวงศ์ จาปามีจานวนต้นลดลงและอาจสูญพันธุ์ไป ได้แก่
จาปีดอย จาปีเพชร จาลา ทังเก จาปีหนู มณฑาขาวอ่างขาง จาปีช้าง มณฑิรา จาปีศรีเมืองไทย เป็นต้น
(ปิยะ เฉลิมกลิ่น, 2545) ดังนั้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาแนวทางการขยายพันธุ์ เพื่อเพิ่ม
จานวนในการอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ทั้งใน (In situ) และนอกถิ่นที่อยู่อาศัย (ex situ) ซึ่งจะต้องมีการ
พัฒนาแนวทางและวิธีการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรของพืชวงศ์จาปาให้คงอยู่ใน
ระบบนิเวศธรรมชาติตอ่ ไป
จากการสารวจพรรณไม้วงศ์จาปาในเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก โดยการ
วางแปลงขนาด 20 x 20 เมตร จานวน 22 แปลง พบว่า มีการกระจายของพรรณไม้ในวงศ์จาปา จานวน 3
ชนิด ได้แก่ จาปีหนู (Magnolia philippinensis P.Parm.) จาปีพิษณุ (Magnolia sp.) และมณฑิรา
(Magnolia insignis Wall.) พบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูง ที่ระดับความสูง 1,000 – 1,600 เมตร
ลักษณะดิน เป็ นดิน ร่ ว นปนทราย มีค่าความชื้นเฉลี่ ยเท่ากับ 22.91 เปอร์เซ็นต์ จากการส ารวจพบว่า
จาปีหนู จาปีพิษณุ และมณฑิรา มีขนาดพื้นที่หน้าตัดลาต้น เฉลี่ยเท่ากับ 0.34, 0.72 และ 0.19 ตาราง
เมตรต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 พื้นที่หน้าตัดลาต้น ความสูง และความหนาแน่นของพืชวงศ์จาปา (MAGNOLIACEAE)
ชนิดพรรณไม้
1. จาปีหนู
2. จาปีพิษณุ
3. มณฑิรา
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จานวน
แปลง
2
4
16

จานวน
ต้น
20
17
57

พื้นที่หน้าตัดลาต้น
(ตร.ม./เฮกแตร์) + SD
0.34 + 0.44
0.72 + 0.53
0.19 + 0.44

ความสูง (ม.)
+ SD
10.05 + 2.52
27.85 + 6.07
13.19 + 8.68

ความหนาแน่น
(ต้น/เฮกแตร์)
87.50
40.63
70.31
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จาปีหนู (Magnolia philippinensis P.Parm.)

ลักษณะดอก

ลักษณะผล

ใบ

ลาต้น

เปลือกต้น

ลักษณะสังคมพืช

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 8 – 10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่องขนาด
เล็ก สีน้าตาลเข้ม แตกกิ่งขนาดเล็กจานวนมาก ใบรูปหอก แผ่นใบหนาและแข็ง ผิวใบเป็นมันเรียบทั้งสอง
ด้าน ยาว 10 – 14 เซนติเมตร ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกมี 10 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
5 – 7 เซนติเมตร ผลเป็นช่อสั้น มีผลย่อย 2 – 5 ผล เมล็ดสีแดง (ปิยะ เฉลิมกลิ่น และคณะ, 2553)
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จาปีพิษณุ (Magnolia sp.)

ลักษณะดอก

ลักษณะใบ

ยอดอ่อน

ลาต้น

ลักษณะสังคมพืช
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15 – 40 เมตร เปลือกต้นสีเทาอมขาวมี
กลิ่นเฉพาะตัว แตกเป็นสะเก็ด ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปรี ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบสอบกว้าง ขอบใบ
เป็นคลื่น มีหูใบสีแดงหุ้มยอดอ่อน หูใบมีขนสีขาวปกคลุม และหูใบจะร่วงหลุดไปเมื่อใบแก่ ดอก ออกเดี่ยว
สีขาว ดอกบานตั้งขึ้น มีกลิ่นหอมแรง ดอกตูมรูปกระสวย กลีบดอกรูปหอกแกมรูปขนาน ปลายกลีบแหลม
และกางลู่ลง มีเกสรเพศผู้จานวนมาก
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มณฑิรา (Magnolia insignis Wall.)

ลักษณะดอก

ลาต้น

ลักษณะสังคมพืช

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 35 เมตร เปลือกต้นหนา สีน้าตาล
เข้ม มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ทรงพุ่มกลมทึบ ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน แผ่นใบหนา เหนียวคล้ายแผ่นหนัง ผิวใบ
เป็นมันทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยวสีขาวอมชมพู หรือสีชมพูเข้ม ดอกตูมสีเขียวแกมม่วง ออกที่ปลายยอด กลีบ
หนาแข็ง ฉ่าน้า เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 12 เซนติเมตร ผล รูปไข่ มีเมล็ดจานวนมาก สีแดง
เอกสารอ้างอิง
ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2545. แมกโนเลียเมืองไทย THAI MAGNOLIACEAE. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์บ้านและสวนฯ.
188 หน้า.
ปิยะ เฉลิมกลิ่น, อภิชัย อิงควุฒิ, อภิรักษ์ สุขสัย และกฤษดา อนุนาท. 2553. ไม้ดอกหอม ฉบับปรับปรุง
และเพิ่มเติม Fragrant and Aromatic Plants. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์บ้านและสวน.
351 หน้า.
4

สวนพฤกษศาสตร์บา้ นร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดาริ

