ชื่อหนังสือ

พรรณไม้จากจังหวัดอุบลราชธานี
Plant Species from Ubon Ratchathani
Province

ISBN 974-609-037-2
บรรณาธิการ
นางพรพิมล สุรยิ จันทราทอง นางสาวบุบผา ใจเทีย่ ง
และนางสาวกาญจนา รุง่ รัชกานนท์
หน่วยงาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศิลปะและรูปเล่ม นายวรงศ์ นัยวินจิ
ถ่ายภาพ
นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
จัดพิมพ์ตน้ ฉบับ นางสาวพิมลพรรณ มุธสุ ทิ ธ์ และ นางสุจติ ร อุตรมาตย์
ผูจ้ ดั พิมพ์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จำนวน 62 หน้า
ปีทพ
่ี มิ พ์
2542

พรรณไม้จากจังหวัดอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สารบัญ
คำนำ
คำขอบคุณ
กล้วยไม้ดนิ
กล้วยไม้กง่ึ ดิน
กล้วยไม้รากกึง่ อากาศ
กล้วยไม้รากอากาศ
ไม้ยืนต้น
ไม้พมุ่
ไม้คลุมดิน
ไม้เลือ้ ย
บรรณานุกรม

หน้า
1
2
4
13
16
29
39
46
52
59
61

คำนำ
เอกสารฉบับนีเ้ ป็นงานส่วนหนึง่ ในโครงการอนุรกั ษ์พรรณไม้
หายาก ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ ดำเนินงานโดย ภาควิชาพืชสวน
คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้เวลาในการดำเนิน
งานตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2541 โดย
ทำการสำรวจชนิดของพรรณไม้ในวงศ์กล้วยไม้เป็นหลัก อีกทัง้ รวมถึง
พรรณไม้ชนิดอืน่ ๆทีพ่ บเห็นอยูท่ ว่ั ไปในพืน้ ทีข่ องอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย และตลาดช่องเม็ก อ.สิรนิ ธร จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังได้ทำการรวบรวมพันธุก์ ล้วยไม้ โดยการ
ซือ้ จาก ตลาดช่องเม็ก มาปลูกเลีย้ งไว้ท่ี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อมูลทีร่ วบรวมจากการสำรวจบางส่วนได้นำเสนอไว้ใน เอกสารนี้ ใน
ลักษณะของภาพถ่าย ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และ การนำไปใช้
ประโยชน์ โดยแบ่งเป็นพืชในวงศ์กล้วยไม้จำนวนทัง้ สิน้ 31 ชนิด และ
พืชในวงศ์อน่ื ๆ อีก 18 ชนิด
คณะผูด้ ำเนินงานโครงการหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเอกสารเผยแพร่
ฉบับนี้ จะมีสว่ นช่วยกระตุน้ ให้ผอู้ า่ นตระหนักถึงความสำคัญ และคุณ
ค่าของต้นไม้และเกิดความรักความหวงแหนพรรณไม้ อันเป็นสมบัติ
ของชาติและ ช่วยกันอนุรกั ษ์ให้อยูค่ แู่ ผ่นดินไทยตลอดไป
พรพิมล สุรยิ จันทราทอง
หัวหน้าโครงการอนุรกั ษ์พรรณไม้หายาก จังหวัดอุบลราชธานี
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คำขอบคุณ
คณะผูด้ ำเนินงานโครงการ ขอขอบคุณหัวหน้าและเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย คุณประกอบ
บุญมี จากสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน และคุณพนมรักษ์ เครือวงศ์
จากสำนักงานป่าไม้เขตอุบลราชธานี
และขอขอบคุณอาจารย์แก้ว
อุดมศิรชิ าคร แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีใ่ ห้
ความสะดวกในการทำงาน และสนับสนุนข้อมูลในการจำแนกพรรณไม้
เป็นอย่างดี
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กล้วยไม้ดิน
กล้วยไม้ดนิ (Terrestrial orchids) เป็นกล้วยไม้ทม่ี รี ะบบราก
เกิดจากหัวทีอ่ วบน้ำ (fleshy) อยูใ่ ต้ผวิ ดิน ตัวรากจะมีนำ้ มาก เช่น
กล้วยไม้ในสกุลนางอัว้ (Habenaria)
ในการสำรวจครัง้ นีพ้ บกล้วยไม้ดนิ ทัง้ หมด 8 ชนิด

กล้วยไม้
การจำแนกประเภทของกล้วยไม้ในเอกสารนี้ถือเอาความแตก
ต่างของระบบราก เป็นแนวทางในการจำแนก ซึง่ แบ่ง กล้วยไม้ออก
เป็น 4 ประเภท คือ กล้วยไม้ดนิ (Terrestrial orchids) กล้วยไม้กง่ึ ดิน
(Semi-terrestrial orchids) กล้วยไม้รากกึง่ อากาศ (Semi-epiphytic
orchids) และ กล้วยไม้รากอากาศ (epiphytic orchids)
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ พืน้ เมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh.
ท้าวคูลู มังกรคาบแก้ว
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
กรกฎาคม - กันยายน

5

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Calanthe cardioglossa Schltr.
เอื้องเหลี่ยม
ทุกภาค อุบลราชธานี (ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร)
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
(ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
ออกดอก ธันวาคม - กุมภาพันธ์)
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Eulophia graminea Lindl.
ช้างผสมโขลง
ทุกภาค อุบลราชธานี (ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร)
มกราคม - พฤษภาคม

7

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ พืน้ เมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก

Habenaria dentata (Sw.) Schltr.
นางอัว้ น้อย
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
สิงหาคม - กันยายน
(ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ออกดอก
กรกฎาคม- กันยายน)
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Habenaria rhodocheila Hance
ลิ้นมังกร
ศรีสะเกษ ภูพาน
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
มิถนุ ายน - ตุลาคม
9

ช่วงเวลาออกดอก

Spathoglottis eburnea
ขาวพิศมร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
สิงหาคม - ตุลาคม

10

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ พืน้ เมือง
แหล่งที่พบ
ช่งวเวลาออกดอก

Spathoglottis affinis de Vriese
เหลืองพิศมร
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
สิงหาคม - ธันวาคม
(ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ออกดอก
กันยายน - ธันวาคม )
11

ช่วงเวลาออกดอก

Spathoglottis plicata Bl.
เอือ้ งดิน ว่านจุก
ภาคใต้ ภาคตะวันออก อุบลราชธานี
(อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
สิงหาคม - พฤศจิกายน
(ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
ออกดอกตลอดทัง้ ปี)
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กล้วยไม้กึ่งดิน
กล้วยไม้กง่ึ ดิน (semi-terrestrial orchids) กล้วยไม้กง่ึ ดินนี้
ไม่มหี วั อวบน้ำเหมือนอย่างกล้วยไม้ดนิ แต่ยงั คงมีรากซึง่ มีลกั ษณะอวบ
น้ำ สามารถเก็บสะสมน้ำได้ดพี อใช้ ส่วนใหญ่มกั จะพบกล้วยไม้ประเภท
นีใ้ นไม้ผุ ๆ ทีต่ กทับถมกันอยูต่ ามซอกหินซึง่ ใบไม้เหล่านีจ้ ะโปร่งกว่าดิน
ธรรมดา ตัวอย่างของกล้วยไม้ในกลุม่ นี้ เช่นกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
(Paphiopedilum)
จากการสำรวจ พบกล้วยไม้รองเท้านารี 2 ชนิด วางขายทีช่ อ่ ง
เม็ก อำเภอสิรนิ ธร จังหวัดอุบลราชธานี

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชือ่ พืน้ เมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก
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Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein
รองเท้านารีคางกบ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร)
มีนาคม - พฤษภาคม
(ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
ออกดอก ปลายมกราคม – กรกฎาคม)

14

กล้วยไม้รากกึ่งอากาศ

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งทีพ
่ บ
ช่วงเวลาออกดอก

Paphiopedilum gratrixianum
(Mast.) Guillaum
รองเท้านารีอนิ ทนนท์ลาว
ลาว เวียตนาม อุบลราชธานี
(ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร)
มีนาคม - เมษายน
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กล้วยไม้รากกึง่ อากาศ (Semi-epiphytic orchids) มีระบบราก
ซึง่ มีลกั ษณะและคุณสมบัตใิ กล้ไปทางรากอากาศมาก คือ เซลล์ผวิ ของ
ราก มีชน้ั เซลล์ทห่ี นาและมีลกั ษณะคล้ายฟองน้ำ ผิวนอกเกลีย้ งไม่มขี น
เก็บและดูดน้ำได้มาก นอกจากนี้ ยังสามารถนำน้ำไปตามเซลล์ผวิ
ตลอดความยาวราก มีขนาดรากเล็ก มีแขนงมาก และมีความหนาแน่น
มากกว่ารากอากาศ รากมักอยูใ่ นวัสดุปลูกมีสว่ นน้อยทีโ่ ผล่ขน้ึ มารับ
อากาศและแสงนอกภาชนะปลูก ตัวอย่างของกล้วยไม้ใน กลุม่ นี้
ได้แก่ กล้วยไม้สกุลแคทลียา (Cattleya) สกุลหวาย (Dendrobium)
และ สกุล ออนซิเดียม (Oncidium) เป็นต้น
ในการสำรวจครัง้ นีพ้ บกล้วยไม้ทจ่ี ดั อยูใ่ นประเภทนี้ ทัง้ หมด 12
ชนิด

16

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก

Bulbophyllum blepharistes Rchb.f
สิงโตสมอหิน
ทุกภาค
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
และอุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
ตุลาคม - พฤศจิกายน
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก

Bulbophyllum tricorne Seid. & Smitin.
ดอยสุเทพ มุกดาหาร
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
กาญจนบุรี ปราจีนบุรี
มกราคม - มีนาคม
18

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Coelogyne lentiginosa Lindl.
เอือ้ งเทียน
ภาคเหนือ กาญจนบุรี ภูกระดึง อุบลราชธานี
(ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร)
ตุลาคม - มกราคม

Cirrhopetalum lepidum (Bl.)Schltr. Sm.
สิงโตพัดแดง
ทุกภาค
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย)
สิงหาคม - ธันวาคม
19
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Coelogyne trinervis Lindl.
สีเทีย่ งลำชิด เอือ้ งหมาก
ทุกภาค
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
ตุลาคม - พฤศจิกายน

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก
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Cymbidium aloifolium (L.)Sw.
กาเรการ่อน เอือ้ งด้ามขาว เอือ้ งปากเป็ด
กล้วยหางไหล
ทุกภาค
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
มีนาคม - เมษายน
22

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Dendrobium courii Guill.
เอือ้ งดอกมะขาม
กระจายทัว่ ไป ยกเว้นภาคใต้
อุบลราชธานี (ช่องเม็ก อ.สิรนิ ธร)
เมษายน - พฤษภาคม
(ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี :
ออกดอก พฤษภาคม - มิถนุ ายน)
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก

Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang
เอื้องทอง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
ภาคใต้
สิงหาคม - ตุลาคม

24

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Dendrobium heterocarpum Lindl.
เอือ้ งสีตาล
ภาคเหนือ นครราชสีมา อุบลราชธานี
(ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร)
ธันวาคม - มีนาคม
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก
25

Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f.
ตะขาบใหญ่
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
ตลอดปี
26

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก

Dendrobium nathanielis Rchb.f.
เกล็ดนิ่ม
ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติภจู อง
นายอย และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
มีนาคม

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก
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Eria albidotomentosa (Bl.)Lindl.
เอื้องบายศรี
หนองคาย ภูกระดึง - เลย
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
และอุทยานแห่งชาติภจู องนายอย )ศรีสะเกษ
เขาพระวิหาร ตราด จันทบุรี ภาคใต้
สิงหาคม – กันยายน
(ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี :ออกดอก
ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
28

กล้วยไม้รากอากาศ
กล้วยไม้รากอากาศ (epiphytic orchids) กล้วยไม้ทม่ี รี ะบบ
ราก เป็นรากอากาศอย่างแท้จริงนัน้ มีรากใหญ่ แขนงรากหยาบ เซลล์ผวิ
ทำหน้าทีด่ ดู น้ำ เก็บน้ำ และนำน้ำไปตามรากได้ดี รากประเภทนีช้ อบ
ยืน่ ออกนอกภาชนะปลูก หรือ สิง่ ทีเ่ กาะ รากประเภทนีช้ อบ สภาพโปร่ง
ไม่ชอบอยูใ่ นสภาพชืน้ แฉะ ในบางครัง้ รากมีสเี ขียว ของคลอโรฟิลด์
อย่างเห็นได้ชดั
แสดงว่า รากประเภทนีส้ ามารถสังเคราะห์แสงได้
ตัวอย่างของกล้วยไม้ในกลุม่ นี้ เช่น กล้วยไม้สกุล กุหลาบ (Aerides)
กล้วยไม้สกุลแวนด้า (Vanda) กล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis)
เป็นต้น
ในการสำรวจครัง้ นีพ้ บกล้วยไม้รากอากาศทัง้ หมด 9 ชนิด

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก
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Acampe papillosa (Lindl.)Lindl.
เอือ้ งตีนตุก๊ แก ช้างสารภีนอ้ ย
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี
(ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร) กาญจนบุรี
ธันวาคม - กุมภาพันธุ์
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Acampe rigida (Buch.-Ham.ex J.E.Sm.)
Hunt.
ช้างสารภี เอือ้ งเจ็ดปอย
เชียงใหม่ ภูพาน อุบลราชธานี
(ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร) เขาเต่า ตะรุเตา
ตุลาคม - มกราคม
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Aerides multiflora Roxb.
เอือ้ งกุหลาบมาลัยแดง
ทัว่ ทุกภาค อุบลราชธานี
(ช่องเม็ก อ.สิรนิ ธร)
เมษายน - พฤษภาคม
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Chilochista lunifera(Rchb.f.)J.J. Sm.
พญาไร้ใบ
ภาคเหนือ อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติ
ภูจองนายอย)
มีนาคม - พฤษภาคม
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

ช่วงเวลาออกดอก

Cleisostoma sp.
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)
ตุลาคม - พฤศจิกายน
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ
ช่วงเวลาออกดอก

Cleisomeria lanatum (Lindl.) ex G.Don
ดอยสุเทพ ฝาง จันทบุรี กระบี่
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม)
สิงหาคม - กันยายน
35

ช่วงเวลาออกดอก

Doritis pulcherrima Var. Buyssoniana
แดงอุบล
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
และอุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
อุดรธานี หนองคาย
กรกฎาคม - พฤศจิกายน
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ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งที่พบ

Pelatantheria ctenoglossa Ridl.
แม่ฮอ่ งสอน จันทบุรี อุบลราชธานี
(ช่องเม็ก อ. สิรนิ ธร)
ช่วงเวลาออกดอก สิงหาคม - กันยายน
37

ชือ่ วิทยาศาสตร์
ชื่อพื้นเมือง
แหล่งทีพ
่ บ

ช่วงเวลาออกดอก

Vandopsis lissochiloides (Gaud.) Pfitz.
เขาพระวิหาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุบลราชธานี (อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
และอุทยานแห่งชาติภจู องนายอย)
กรกฎาคม - สิงหาคม
38

ไม้ยนื ต้น
ไม้ยนื ต้นเป็นพรรณไม้ทม่ี ลี ำต้นใหญ่ มีความสูงประมาณ 6 ม.
เจริญเติบโตตัง้ ตรงขึน้ ไปเป็นอิสระไม่อาศัยพาดพิงวัสดุอน่ื ในการเจริญ
และมีการแตกกิง่ ก้านสาขาแผ่ทางด้านบนของต้นในระดับสูง มีอายุ
มากกว่า 1 ปี และมักจะมีเนือ้ ไม้ ซึง่ อาจจะเป็นเนือ้ ไม้ออ่ นหรือเนือ้
ไม แ้ ข็งก็ได้ มีรปู ทรงแตกต่างกัน
ในการสำรวจครัง้ นีไ้ ด้บนั ทึกลักษณะ และถ่ายภาพไว้ทง้ั หมด
6 ชนิด
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มะกอกเลื่อม
Canarium kerrii Craib.
ชือ่ วงศ์ BURSERACEAE
ชือ่ อืน่ มะกอกเกลือ้ น มะเกิม้ มะเลือ่ ม หมากเหลือ่ ม โมกเลือ่ ม ซาลัก
มะกอกเลือด
เป็นไม้ยนื ต้น สูง 10-20 ม. เปลือกสีนำ้ ตาลมียางขาว ใบ เป็น
ใบประกอบมี 2-5 คู่ รูปหอกปลายแหลมโคนเบีย้ ว มีตง่ิ หู หลังใบมี
ขนเล็กน้อย ดอก เป็นช่อออกตามง่ามใบ ผล รูปไข่ ยาว 3-4 ซม. ขัว้ มี
กลีบรองดอกติดอยู่ ออกเป็นช่อ ๆ ละ 1-4 ผล ขึน้ ตามป่าดงดิบแล้ง
ทัว่ ไป ขยายพันธุด์ ว้ ยเมล็ด
สรรพคุณ ผล มีรสฝาดเปรีย้ ว แก้ไอ ขับเสมหะ แก่น มีรสเฝือ่ น
แก้โลหิตระดูพกิ าร แก้ประดง ยางมีรสฝาด ทาแก้เม็ดผืน่ คัน ใช้
เป็นเครื่องหอม
40

กันเกรา
Fagraea fragrans Roxb.
ชือ่ วงศ์ POTALIACEAE
ชือ่ อืน่ ตำเสา ทำเสา มันปลา
ไม้ยนื ต้น สูง 10-15 เมตร ใบ เป็นใบเดีย่ ว เรียงตรงข้าม รูป
วงรีกว้าง 4-6 ซม. ยาว 8-12 ซม. แผ่นใบบางแต่เหนียว ดอก ดอกเป็น
ช่อทีป่ ลายกิง่ และซอกใบตอนปลายกิง่ เมือ่ เริม่ บานกลีบ ดอกสีขาว ต่อ
มา เปลีย่ นเป็นสีเหลือง กลิน่ หอม ผล เป็นผลสด กลมสีแดง
สรรพคุณ ใช้ใบแก้ไข้จบั สัน่ บำรุงธาตุ แก้หดื และรักษาโรคผิวหนัง
พุพอง พบว่าใบและผลมีแอลคาลอยด์ชอ่ื gentianine มีฤทธิแ์ ก้ปวด
แต่ไม่มฤี ทธิต์ า้ นเชือ้ มาลาเรีย แก่นมีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของเชือ้ มาลา
เรียชนิดฟัลซิฟารัมในหลอดทดลอง

ตะเคียนทอง
Hopea odorata Roxb.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชือ่ อืน่ ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ แคน กะกี้ โกกี้ จะเคียน ไพร
เป็นไม้ยนื ต้นสูง 20 – 40 ม. เปลือกต้นสีนำ้ ตาลดำ แก่นสี น้ำ
ตาล เหลือง ใบ เดีย่ ว รูปหอก ดอก ช่อเล็ก สีขาวหอม ออกตามง่าม
ใบ ผล รูปไข่ยาว 1 ซม. มีปกี รูปพาย ปีกยาว 2 ปีก และปีกสัน้ 3 ปีก
มีเส้นยาวตามบนปีก เกิดตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณทัว่ ไป
สรรพคุณ เนือ้ ไม้ มีรสฝาดเมา มีฤทธิเ์ ป็นยาปฏิชวี นะ แก้อกั เสบ ห้าม
เลือด เปลือก มีรสฝาด สมานแผล แก้บดิ มูกเลือด แก้ลงแดง แก้เหงือก
อักเสบ ฆ่าเชือ้ โรคในปาก
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เปือยเลือด
Terminalia mucronata Craib & Hutchinson
ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE
ชื่ออื่น ตะแบกเลือด มะเกลือเลือดโคะกาง เปีย ปราบตำเลีย เปือ๋ ยปัง
เปือ๋ ยปี้ เปือ๋ ยสะแอน มะกาเถือ่ น
เป็นไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่ผลัดใบ เปลือกล่อนเป็นแผ่นๆ สับ
ดูจะพบยางสีแดงไหลออกมา คล้ายเลือด ใบ เดีย่ วกลมรีปลายมนโต
ดอก ช่อออกตามง่ามใบ ผล รูปผอมกลม หัวท้ายแหลม มีครีบออก
สองข้างรูหวั ใจ สีนำ้ ตาลเข้ม เกิดตามป่าเบญจพรรณทัว่ ไป ขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ด
สรรพคุณ เปลือกมีรสฝาด แก้บดิ มูกเลือด แก้ทอ้ งร่วง แก้ลงท้อง แก้
ปวดท้อง ปิดธาตุ สมานแผล แก้อจุ จาระ ธาตุพกิ าร เนือ้ แก่น มีรส
ขมปร่า แก้โรคโลหิตจาง ขับระดู แก้กระษัย บำรุงกำลัง แก้ธาตุพกิ าร
43

กระบก
Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.
ชื่อวงศ์ IXONANTHACEAE
ชื่ออื่น บก หลักกาย หมากบ (อีสาน) กระบก จะบก หมักหมืน่ มะมืน่
เป็นต้นไม้ยนื ต้นขนาดกลาง ใบ เดีย่ วรูปไข่สเี ขียวเข้ม ผลกลม
เล็กกว่าไข่ไก่เล็กน้อย เมล็ด โตรูปไข่เปลือกเมล็ดแข็ง เนือ้ ในเมล็ดสีขาว
รับประทานได้ เกิดตามป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณทัว่ ไป ขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ด
สรรพคุณ เนือ้ ในเมล็ดมีรสมันร้อน บำรุงเส้นเอ็น บำรุงไขข้อ แก้ขอ้ ขัด
บำรุงไต ฆ่าพยาธิในท้อง
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รักน้ำเกลี้ยง
Melanorrhoea laccifera Pierre.
ชือ่ วงศ์ ANACARDIACEAE
เป็นไม้ยนื ต้นขนาดย่อม เปลือกเรียบสีนำ้ ตาลเทาขาว ใบ
เดีย่ วรูปไข่หวั ท้ายแหลม คล้ายต้นมะม่วงหิมพานต์ แต่ตน้ ตัง้ ตรง
และสูงชลูดกว่า ทัง้ ต้นมีพษิ แรง คนทีแ่ พ้เมือ่ ถูกไอจากต้นรักจะเป็น
ผืน่ คัน ปวดแสบปวดร้อนมาก
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ไม้พุ่ม
ไม้พมุ่ เป็นพันธุไ์ ม้ชนิดทีม่ เี นือ้ ไม้ มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร
มีหลายลำต้นทีแ่ ยกจากดิน หรือมีการแตกกิง่ ก้านสาขาในระดับใกล้
ผิวดิน ทำให้ดเู ป็นกอหรือเป็นพุม่ มีอายุมากกว่า 1 ปี
ในการสำรวจครัง้ นีไ้ ด้บนั ทึกลักษณะและถ่ายภาพไว้ทง้ั หมด
5 ชนิด
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หนามแท่ง
Randia tomentosa Hook.f.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่ออื่น เคล็ด ตะเคล็ด หนามเคล็ด หนามแทง เคล็ดทุง่ ระเวียง
เป็นไม้พมุ่ ขนาดย่อม ลำต้นและกิง่ ก้าน ทรงกระบอก กิง่ แตก
ออกเกือบขนานกับพืน้ ตามกิง่ ก้าน และลำต้น มีหนามแหลมยาว
ราว 1- 2 นิว้ ออกเป็นคูต่ รงข้ามกัน ใบ รูปไข่กลับปลายมน มีขนอ่อน
ปกคลุมตลอดใบ เมือ่ ต้นสูงราว 2 ม. จะมีลกั ษณะยอดบิดคดไปมา
คล้าย ไม้บอนไซ พุม่ ยอดรูปปลายตัด เกิดตามป่าดิบ และป่าแล้งทัว่ ไป
หนามแท่งมีอยูส่ องชนิด คือ หนามแท่งดำ กับหนามแท่งขาว หนาม
แท่งดำ ปลายหนาม จะมีสดี ำ และหนามแท่งขาว ปลายหนาม จะมี
สีขาวหรือแดง
สรรพคุณ ทัง้ ต้น มีรสเฝือ่ นเล็กน้อย ปรุงยา รักษาโรคเบาหวาน วัณ
โรคและแก้โรคมะเร็งต่าง ๆ เช่น มะเร็งตับ และมะเร็งในกระดูก
47

สนทราย
Baeckia frutescens Linn.
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่ออื่น สนเทศ สนทราย ก้านถินแดง สนนา สนหอม
ลักษณะเป็นไม้ยนื ต้น ทรงพุม่ โปร่งมีแขนงมาก ระโยงระยาง
กิง่ ก้านมีกลิน่ หอม มีความสูง 2–3 ม. ใบ เป็นรูปใบเข็ม ยาว
ประมาณ 1 ซม.
สรรพคุณ ใบรสฝาดหวานเย็น ต้มดืม่ แก้ไข้ แก้รอ้ นในกระหายน้ำ
แก้ไข้หวัด แก้ไอ
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เอ็นอ้า
Melastoma villosum Lodd.
ชื่อวงศ์ MELASTOMACEAE
ชื่ออื่น โคลงเคลง เอ็นอ้า โคลงเคลง กะเร มะเร สาเหร่ เหมร เบร้
พญารากขาว
เป็นไม้พมุ่ ขนาดเล็ก สูงราว 1 ม. ลำต้นกลม แตกกิง่ ก้านสาขามาก
กิง่ เล็กเรียว ใบ เดีย่ วรูปหอก ปลายแหลมมีเส้นใบตามยาว 3 เส้น มีขน
สั้น ๆ ปกคลุมหนาแข็งเล็กน้อย สีเขียวอมเหลือง ท้องใบสีอ่อน ดอก
สีชมพูมว่ ง มี 5 กลีบ เกสรสีเหลือง ผล เล็กกลมรูปถ้วย มีขนปกคลุม
เมล็ดเล็กละเอียด ขยายพันธุด์ ว้ ยเมล็ด
สรรพคุณ ราก มีรสขม บำรุงธาตุ เจริญอาหาร บำรุงกำลัง แก้ออ่ นเพลีย
ชูกำลัง บำรุงตับไตและดี ปรุงยารักษาและเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันโรค
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เหมือดแอ
Memecylon scutellatum Naud.
ชื่อวงศ์ MELASTOMACEAE
ชื่ออื่น เหมือดจี้ เหมือดฟอง พะงาด พลองขีน้ ก
เป็นไม้ยนื ต้นทรงพุม่ ขนาดเล็ก สูง 1-2 ม . เปลือกสีนำ้ ตาล
ใบ ขนาดเล็กรูปไข่ ปลายและโคนแหลมเล็กน้อย หนา ผิวและขอบ
เรียบมัน สีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียวอมเหลือง กว้างประมาณ 2.5 ซม.
ยาว ประมาณ 3.75 ซม. ดอก มีขนาดเล็ก สีขาวนวลก้านสัน้ ๆ
ออกตาม กิง่ ก้านเรียงเป็นแถว ผล กลมโตกว่าเมล็ดพริกไทยเล็กน้อย
มีกน้ เหมือนก้นถ้วย เกิดอยูต่ ามป่าละเมาะ ป่าแล้งทัว่ ไป ขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ด
สรรพคุณ ใบมีรสสุขมุ (ฝาดขมเฝือ่ นหอม) ปรุงยาทาแก้ไฟไหม้ น้ำ
ร้อนลวก ไม่ทำให้เกิดแผลเป็น ดับพิษปวดแสบปวดร้อน เนือ้ ไม้ ราก
มีรสสุขมุ ฝนหรือต้มดืม่ แก้ไข้ ถอนพิษผิดสำแดง ดับพิษร้อน แก้ไข้พษิ
ไข้หดั และดับพิษภายในต่าง ๆ
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หัสคุณเทศ
Holarrhena curtisii King & Gamble
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชือ่ อืน่ พุดทุง่ ถัว่ หนู หัสคุณใหญ่ พุดน้ำ สรรพคุณ
เป็นไม้พมุ่ ขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-4 ฟุต ลำต้น กลม
ตัง้ ตรงกิง่ ก้านน้อยเปลือกต้นสีนำ้ ตาลดำ ใบ เดีย่ วรูปหอก ปลาย
แหลม เนือ้ หนา ดอก ช่อกลีบสีขาวหนา ผล เป็นฝักกลมยาว เกิด
ตาม ทีร่ กร้างว่างเปล่า ทีล่ มุ่ ชืน้ แฉะทัว่ ไป ขยายพันธุด์ ว้ ยเมล็ด
สรรพคุณ ต้นและราก มีรสร้อน ขับเลือดและหนองให้ตก ขับลม
กระจายเลือดลม ขับพยาธิ
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ไม้คลุมดิน
ไม้คลุมดินเป็นพันธุไ์ ม้ทม่ี พี มุ่ เตีย้ สูงประมาณ 0.30 ม.
ลักษณะการเจริญของพุม่ ต้นค่อนไปทางเลือ้ ย สามารถปกคลุมพืน้ ดิน
ได้ดแี ละรวดเร็ว มีอายุอยูไ่ ด้นาน ต้องการการดูแลรักษาไม่มากนัก
ในการสำรวจครัง้ นีไ้ ด้บนั ทึกลักษณะ และถ่ายภาพไว้ทง้ั หมด
6 ชนิด
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ดอกดินแดง
Aeginetia indica Linn.
ชื่อวงศ์ OROBANCHACEAE
ชือ่ อืน่ ข้าวก่ำนกยูง ซอซวย สบแล้ง กะเปเส้ หญ้าดอกขอ ปากจะเข้
เพาะลาพอ
ไม้ลม้ ลุก ลำต้น อยูใ่ ต้ดนิ ขนาดเล็กเป็นพืชอาศัยอยูก่ บั รากไม้
ใบ เป็นเกล็ดขนาดเล็กอยูท่ โ่ี คนกอ สังเกตได้ยากออกเรียงสลับ หรือ
ตรงข้าม รูปคล้ายสามเหลีย่ ม ดอก ผุดจากส่วนลำต้นใต้ดนิ 1-3 ดอก
ต่อเหง้า ก้านดอกตรงยาว 10-25 ซม. ดอกมีลกั ษณะเป็นถ้วยคว่ำ สี
ม่วงแดงผิวเกลีย้ งเป็นมัน กลีบรองดอกเป็นประกับหุม้ โคนดอก สีมว่ ง
อมชมพู สีออ่ นกว่ากลีบดอก
ประโยชน์ ดอกแห้งหรือดอกสด นำมาสกัดน้ำ ใช้เป็นสีผสมอาหาร
ให้สมี ว่ ง
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ว่านดอกดินขาว
Balanophora latisepala Lec.
ชื่อวงศ์ BALANOPHORACEAE
ชือ่ อืน่ กากหมาก
ลำต้น เป็นก้อนขรุขระใต้ดนิ ขนาด 2 - 3 ซม. ใบ เป็นใบเดีย่ ว
ขนาดเล็ก ออกตรงข้าม 3-6 คู่ ดอก ออกเป็นช่อ สีเหลืองอ่อน เพศผูแ้ ละ
เพศเมียอยูแ่ ยกต้น ช่อแก่จะส่งก้านขึน้ เหนือผิวดิน เป็นกลุม่ หรือเป็น
กระจุก ช่อดอกเพศผู้ เป็นแกนยาว หรือรูปไข่แกมรี กว้าง 2 - 6 ซม. ยาว
3 - 10 ซม. ช่อดอกเพศเมีย รูปรีหรือรูปไข่กลับ สีนำ้ ตาลถึง สีนำ้ ตาล
อมแดง กว้าง 1 - 4 ซม. ยาว 1 - 6 ซม. ดอกเล็กละเอียด จำนวนมาก
อยูช่ ดิ ติดกันแน่น
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บีโกเนีย
Begonia spp.
ชื่อวงศ์ BEGONIACEAE
ลักษณะเป็นไม้ตน้ เตีย้ ใบ เป็นใบเดีย่ วออกสลับรูปร่าง ขนาด
สีสนั ต่างกันในแต่ละพันธุ์ ใบมีลกั ษณะเบีย้ ว คือแผ่นใบทัง้ สองข้าง
ไม่เท่ากัน ใบเกิดเวียนรอบต้น ออกดอกเป็นช่อแทงทะลุซอกใบ ช่อ
ดอกตัวผูแ้ ยกจากช่อดอกตัวเมีย แต่อยูบ่ นต้นเดียวกัน ดอกตัวเมีย
มีรงั ไข่ทโ่ี ป่งออกเป็นปีกสามแฉกทีโ่ คนดอก
บีโกเนีย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด โดยอาศัยรูปร่างของรากหรือ
ลำต้นเป็นหลักดังน ค้ี อื
1. บีโกเนียชนิดทีม่ รี ากฝอย (Fibrous-rooted begonia) มีใบ
สีเขียวและสีนำ้ ตาลเป็นมัน ดอกออกเป็นช่อ มีทง้ั สีขาว สีชมพู สีแดง
และสองสี เช่นขาวขอบแดง
2. บีโกเนียชนิดทีม่ เี หง้า (Rhizomatous begonia) ส่วนมาก
เป็นบีโกเนียทีป่ ลูกประดับใบ ใบมีสสี วย มีหลายแบบ เช่น รูปใบกลม
รูปหัวใจ มีกลีบดอกชัน้ เดียว
3. บีโกเนียชนิดทีม่ หี วั (Tuberous begonia) ดอกมีขนาดใหญ่
มีทง้ั ดอกชัน้ เดียว และดอกซ้อน
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โด่ไม่รู้ล้ม
Elephantopus scaber Linn.
ชื่อวงศ์ COMPOSITAE
ชื่ออื่น ขีไ้ ฟนกคุม่ คิงไฟนกคุม่ เคยโป้ หญ้าไก่นกคุม่ หญ้าปราบ
หญ้าสามสิบสองหาบ หนาดผา หนาดมีแคลน โข่วตีต่ า้
(แต้จว๋ิ ) ขูต่ ต้ี า้ น (จีนกลาง)
ไม้ลม้ ลุก ลำต้นสัน้ ใบ เดีย่ ว เรียงซ้อนสลับเป็นวง รูปใบขอบ
ขนานหรือรูปหอกกลับ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 10-25 ซม. มักแผ่ราบไป
กับผิวดิน ขอบใบหยักฟันเลือ่ ย ท้องใบมีขนมากกว่าหลังใบ ดอก
เป็นช่อ แทงออกจากกลางต้น ก้านช่อแตกแขนงดอกย่อยขนาดเล็ก
กลีบดอกสีมว่ ง ออกเป็นกระจุก ทีป่ ลายก้านดอกรองรับด้วยใบประดับ
แข็ง ผล เป็นผลแห้ง ไม่แตก
สรรพคุณ ใช้ใบต้มน้ำกินเป็นยาขับพยาธิไส้เดือน ขับปัสสาวะและ
กระตุน้ กำหนัด ใบและรากเป็นยาคุมกำเนิดและยาบำรุง สำหรับหญิง
หลังคลอด แก้ไอ
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เทียนภู
Impatiens spp.
ชือ่ วงศ์ BALSAMINACEAE
เป็นไม้ลม้ ลุกต้นอวบน้ำ สูง 20-40 ซม. ใบ เป็นใบเดีย่ ว
รูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลมขอบใบหยักมน ดอก สีชมพู แกมแดง
ออกเดีย่ ว ๆ ตามซอกใบ กลีบรองดอก 5 กลีบ มี 1 กลีบลักษณะยาว
เป็นจงอย กลีบดอก 5 กลีบ มีขนาดไม่เท่ากัน พบทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ
ภูจองนายอย ตามบริเวณริมน้ำและทีช่ มุ่ ชืน้ ยังไม่สามารถจำแนก
species ได้
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เปราะป่า
Kaempferia marginata Carey.
ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น ตูบหมูบ เปราะเขา เปราะเถือ่ น
เป็นไม้ลงหัว ใบอ่อนม้วนเป็นกระบอกออกมาแล้วแผ่ราบ
บนหน้าดิน ต้นหนึง่ มักมีใบ 1-2 ใบ ใบ ทรงกลมโต ยาว 10-15 ซม.
มีสเี ขียวเข้มมีกระสีนำ้ ตาล ขอบเป็นสีนำ้ ตาล ดอก สีขาว กลีบ
บอบบาง ขึน้ ตามดินหรือเกาะตามโขดหิน ตามป่าใกล้ลำน้ำทัว่ ไป
มีหลายชนิดเกิดตามที่ลุ่มในป่าเบญจพรรณทั่วไป
สรรพคุณ หัวมีรสเผ็ดขมจัด แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา ขับลมในลำ
ไส้ ตำผสมกับหัวหอมสุมกระหม่อมเด็กแก้หวัดและกำเดา
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ไม้เลือ้ ย
ไม้เลือ้ ยเป็นพันธุไ์ ม้ทม่ี ลี กั ษณะลำต้นทีต่ อ้ งอาศัยลำต้นยึด
เหนีย่ วพาดพิงต้นไม้ หรือวัสดุอน่ื ในการเจริญ ถ้าไม่มสี ง่ิ ยึดเหนีย่ วก็จะ
เลือ้ ยทอดยอดไปตามพืน้ ดิน มีการเจริญเติบโตตามความยาวมากกว่า
ทางด้านข้าง
ในการสำรวจครัง้ นีไ้ ด้บนั ทึกลักษณะและถ่ายภาพ ไว้ทง้ั หมด
1 ชนิด
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น้ำเต้าลม
Nepenthes ssp.
ชื่อวงศ์ NEPENTHACEAE
เป็นไม้เลือ้ ย ทอดยาวได้ถงึ 7 ม. ลำต้น สีเขียว ใบ
รูปขอบขนาน ปลายใบมน ใบสีเขียวเป็นมัน เมือ่ แก่มจี ดุ แดงประมี
ขนาดยาว 20 - 30 ซม. กว้าง 5 ซม. เส้นกลางใบสีแดงยาวยืน่ ออก
มาเป็นรูปกระบอกจับแมลง มีสเี ขียว เขียวจุดแดง เขียวปน น้ำตาล
แดง ตัวกระบอกมีสนั 2 สัน กระบอกยาว 12 -15 ซม.ปากกระบอก
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3.0 ซม. ปากกระบอกมีสเี ขียว และเปลีย่ นเป็น
สีแดง เมือ่ แก่จดั
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