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ค าน า 
          พรรณไมส้กลุ Dalbergia มีวิสัยเป็นทั้งไมต้น้ ไมพุ้ม่รอเล้ือยและไมเ้ล้ือยเน้ือแขง็ ทัว่โลก
มีประมาณ 278 ชนิด  จ  านวนชนิดมีอยูใ่นบญัชีตามอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึง
ชนิดสัตวป่์าและพชืป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ (CITES) ทั้งหมด 61 ชนิด ในกลุ่มไมต้น้เป็นไมท่ี้มีเน้ือ
ไมส้วยงามดงัสีกหุลาบแดงจนมช่ืีอสามญัเรียกว่า Rosewood  ซ่ึงในประเทศมาดากสัคาร์เป็น
ประเทศท่ีจ  านวนชนิดของพรรณไมส้กลุน้ีมากท่ีสุดถึง 51 ชนิดท่ีอยูใ่นไซเตส (บญัชี 2) ขณะท่ี
พรรณไมส้กลุ Dalbergia ทัว่โลกท่ีถูกข้ึนทะเบียนอยูใ่นไซเตสบญัชี 1 มีเพยีงชนิดเดียว คือ
Dalbergia nigra Allem. ex Benth. ข้ึนอยูใ่นประเทศบราซิล ซ่ึงมีช่ือสามญัวา่  Bahia 
Roasewood ดว้ยคุณสมบติัเน้ือไมข้องพรรณไมส้กลุน้ีท่ีมีเน้ือไมสี้เขม้และมีลวดลายสวยงาม 
น าไปสู่ปัญหาของการคุกคามให้ประชากรพรรณไมส้กลุ Dalbergia ลดลงถึงขั้นวิกฤตไป
ทัว่ทุกภูมิภาค 

อนุกรมวธิานของพรรณไม้สกุล Dalbergia 
อันดับ (order): Fabales 
      วงศ์ (Family): Fabaceae (Leguminosae) 
             วงศ์ย่อย (Subfamily): Faboideae  
                      สกลุ (Genus): Dalbergia 
        จากการศึกษาของ de Carvalho (1997)  ไดจ้  าแนกเซคชัน่ของพรรณไมส้กลุ Dalbergia  ได้
ดงัน้ีคือ 
Section Dalbergia : ช่อดอกแยกแขนง หรือบางคร้ังช่อดอกแยกแขนงประกอบ ผลเป็นรูปขอบ
ขนาน จนถึงรูปขอบขนานก่ึงรี เปลือกฝักคลา้ยเยือ่บาง เห็นเส้นร่างแหบนเปลือกฝักกระจายทัว่ 
Section Triptolemea : ช่อดอกกระจุกผลเป็นรูปขอบขนาน จนถึงรูปขอบขนานก่ึงรี เปลือกฝัก
คลา้ยเยือ่บาง เห็นเส้นร่างแหบนเปลือกฝักนูนเด่นชดับริเวณเมลด็ 
Section Selenolobium : ช่อดอกกระจะ หรือช่อแยกแขนงอดัแน่นคลา้ยกระจุก ผลเป็นฝักรูปไต 
เห็นรอยยน่บนเปลือกฝักท่ีคลา้ยแผน่หนงั 
Section Pseudecastaphyllum : ช่อดอกกระจะ หรือช่อแยกแขนงอดัแน่นหรือช่อกระจุก ผลเป็นฝัก
รูปขอบขนานจนถึงรูปขอบขนานก่ึงรี เปลือกฝักคลา้ยเยือ่บาง เห็นเส้นร่างแหบนเปลือกฝักนูน
เด่นชดับริเวณเมลด็ 
Section Ecastaphyllum : ช่อดอกกระจะ หรือช่อแยกแขนงอดัแน่นหรือช่อกระจุก ผลเป็นฝักรูป
กลมจนถึงรูปไต เปลือกฝักคลา้ยแผน่หนงั เห็นเส้นร่างแห จนถึงรอยยน่บนเปลือกฝัก  

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพรรณไม้สกุล Dalbergia 
ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพรรณไมส้กลุ Dalbergia จ านวน 64  ชนิด โดย 
Vantanparast et al. (2013) ซ่ึงใชเ้ทคนิคการ ITS nuclear sequence data พบว่ามีสายวิวฒันาการแบบ 
monophyletic  เป็นสกลุท่ีมสีายวิวฒันาการใกลชิ้ดกบัสกลุดอกโสน (Aeschynomene) ความสัมพนัธ์
ทางพนัธุกรรมไดแ้บ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มดว้ยกนั โดยท่ีกลุ่ม1 มีวิวฒันาการนอ้ยท่ีสุด ตามดว้ยกลุ่ม 2 
ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมีถ่ินก าเนิดอยูใ่นเขตร้อนช้ืนของอเมริกาใต ้การวิวฒันาการไดพ้ฒันาเพิม่ข้ึนไปจนถึง
กลุ่ม 5 ซ่ึงเป็นท่ีไดว้ิวฒันาการมากท่ีสุด เป็นหลกัฐานท่ีแสดงไดว้่าจุดเร่ิมตน้ของกระจายพนัธ์ุของ
พรรณไมส้กลุ Dalbergia เกิดข้ึนจากเขตร้อนช้ืนโลกใหม่ (อเมริกาใต)้ มายงัเขตร้อนช้ืนโลกเก่า (อฟั
ริกาและเอเชีย) 
         ในส่วนของความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของไมพ้ะยงูพบว่า พะยงูอยูใ่นกลุ่ม 4 ท่ีมีความใกลชิ้ด
ทางพนัธุกรรมกบั Bombay Rosewood ( D. latifolia) มากท่ีสุด และทั้งสองชนิดอยูใ่นกลุ่มยอ่ยเดียวกบั
พรรณไมส้กลุ Dalbergia มาจากประเทศมาดากสัคาร์ ขณะท่ีชิงชนั (D. oliveri) มีความใกลชิ้ดทาง
พนัธุกรรมกบัข้ีมอด (D. lakhonensis) ประดู่ลาย (D. lanceolaria)  และเกด็ด า (D. assamica)  
ตามล าดบั  กระพี้เขาควาย (D. cultrata) เป็นไมต้น้ท่ีอยูใ่นกลุ่ม 5  กลุ่มเดียวกบัประดู่แขก (D. sissoo) 
ตน้คร้ี (D. parviflora) ซ่ึงเป็นไมเ้ล้ือยเน้ือแขง็ 
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ความหลากชนิดของพรรณไม้สกุล Dalbergia ในประเทศไทย 
                จากการศึกษาของ Niyomdham (2002) พบว่ามทีั้ง 26 ชนิดโดยท่ีเป็นกลุ่มท่ีมวีิสัยไมต้น้
จ านวน 10 ชนิดและไมพุ้ม่รอเล้ือยและไมเ้ล้ือยเน้ือแขง็16 ชนิด ในจ านวนน้ีเป็นไมต้น้ถ่ินเดียวของ
ไทย 1ชนิดคือ Dalbergia suthepensis Niyomdham และ ไมเ้ล้ือยเน้ือแขง็ถ่ินเดียวของไทย 1ชนิดคือ 
Dalbergia velutina Benth. var. verrucosa (Craib) Niyomdham ตามประกาศ คสช. ฉบบัท่ี 106/2557 
มีพรรณไมส้กลุน้ีอยูใ่นบญัชีไมห้วงห้าม ประเภท ก ถึง 4 ชนิดดว้ยกนัคือ ชิงชัน (D. oliveri 
Gamble), พะยูง (D. cochinchinensis Pierre ex Laness.) กระพีเ้ขาควาย (D. cultrata Grah. ex 
Benth.) เก็ดด า (D. assamica Benth.) 

กลุ่มของสกุลดอกโสน 

พะยูงจากไทย - ไม้ต้น 
พะยูงจากลาว - ไม้ต้น 

พะยูง - ไม้ต้น 
Bombay Rosewood – ไม้ต้น 

ชิงชันจากลาว - ไม้ต้น 
ชิงชัน - ไม้ต้น 

ขี้มอดจากไทย - ไม้ต้น 

เก็ดด า - ไม้ต้น 
เก็ดด าจากเวียดนาม - ไม้ต้น 

ประดู่ลายจากไทย - ไม้ต้น 

กระพีเ้ขาควาย -ไม้ต้น 
ประดู่แขก- ไม้ต้น 

คร้ี- ไม้เลือ้ยเนื้อแข็ง 

กระพีเ้ครือ- ไม้เลือ้ยเนื้อแข็ง 

ชิงชันจากไทย - ไม้ต้น 

สักขี- ไม้เลือ้ยเนื้อแข็ง 
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ขามเครือ- ไม้เลือ้ยเนื้อแข็ง 

ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพรรณไมส้กุล Dalbergia กบัสกุลใกลเ้คียง วเิคราะห์ดว้ยขอ้มูล ITS nuclear sequence 
              data  (Vantanparast et al., 2013) 

ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมภายในสกุล Dalbergia วเิคราะห์ดว้ยขอ้มูล ITS nuclear sequence data  (Vantanparast et al., 
2013) 
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