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คำขอบคุณ

คณะผูด้ำเนนิงานโครงการ   ขอขอบคณุหวัหนา้และเจา้หนา้ที่
อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้     อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย  คณุประกอบ
บุญม ี  จากสวนพฤกษศาสตรด์งฟา้หว่น   และคณุพนมรกัษ ์ เครอืวงศ์
จากสำนกังานปา่ไมเ้ขตอบุลราชธาน ี       และขอขอบคณุอาจารยแ์กว้
อุดมศริิชาคร  แหง่คณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี ทีใ่ห้
ความสะดวกในการทำงาน  และสนบัสนนุขอ้มูลในการจำแนกพรรณไม้
เป็นอย่างดี

คำนำ
เอกสารฉบบันีเ้ปน็งานสว่นหนึง่     ในโครงการอนรุักษพ์รรณไม้

หายาก ของจงัหวดัอบุลราชธาน ี  ซึ่งดำเนนิงานโดย   ภาควชิาพชืสวน
คณะ เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี   ใช้เวลาในการดำเนนิ
งานตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม   พ.ศ. 2540  ถึงเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2541  โดย
ทำการสำรวจชนดิของพรรณไมใ้นวงศก์ลว้ยไมเ้ปน็หลกั     อีกทัง้รวมถงึ
พรรณไมช้นดิอืน่ ๆทีพ่บเหน็อยูท่ัว่ไปในพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาตผิาแตม้
อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย   และตลาดชอ่งเมก็    อ.สิรินธร    จังหวดั
อุบลราชธาน ี   นอกจากนี ้   ยงัไดท้ำการรวบรวมพนัธุก์ลว้ยไม ้โดยการ
ซื้อจาก     ตลาดชอ่งเมก็    มาปลกูเลีย้งไวท้ี ่มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี
ขอ้มูลทีร่วบรวมจากการสำรวจบางสว่นไดน้ำเสนอไวใ้น    เอกสารนี ้ใน
ลักษณะของภาพถา่ย    ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์    และ การนำไปใช้
ประโยชน ์ โดยแบง่เปน็พชืในวงศก์ลว้ยไมจ้ำนวนทัง้สิน้   31   ชนดิ และ
พชืในวงศอ์ื่น ๆ อีก 18 ชนดิ

คณะผูด้ำเนนิงานโครงการหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่เอกสารเผยแพร่
ฉบับนี ้ จะมสี่วนชว่ยกระตุน้ใหผู้้อ่านตระหนกัถงึความสำคญั  และคณุ
คา่ของตน้ไมแ้ละเกดิความรกัความหวงแหนพรรณไม ้    อันเปน็สมบตัิ
ของชาตแิละ ช่วยกนัอนรุักษใ์หอ้ยูคู่แ่ผน่ดนิไทยตลอดไป

                          พรพมิล  สุริยจนัทราทอง
               หวัหนา้โครงการอนรุักษพ์รรณไมห้ายาก จังหวดัอบุลราชธานี
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กล้วยไม้ดิน
กลว้ยไมด้นิ (Terrestrial orchids) เปน็กลว้ยไมท้ีม่ีระบบราก

เกดิจากหวัทีอ่วบนำ้    (fleshy)   อยูใ่ตผ้ิวดนิ ตวัรากจะมนีำ้มาก เชน่
กลว้ยไมใ้นสกลุนางอัว้ (Habenaria)

ในการสำรวจครัง้นีพ้บกลว้ยไมด้นิทัง้หมด 8 ชนดิ

กลว้ยไม้
การจำแนกประเภทของกล้วยไม้ในเอกสารนี้ถือเอาความแตก

ตา่งของระบบราก เปน็แนวทางในการจำแนก   ซึ่งแบง่ กลว้ยไมอ้อก
เปน็ 4 ประเภท คอื กลว้ยไมด้นิ (Terrestrial orchids)  กลว้ยไมก้ึง่ดนิ
(Semi-terrestrial orchids)   กลว้ยไมร้ากกึง่อากาศ  (Semi-epiphytic
orchids)  และ  กลว้ยไมร้ากอากาศ  (epiphytic  orchids)
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ชื่อวิทยาศาสตร ์       Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh.
ชื่อพื้นเมอืง             ท้าวคูลู มังกรคาบแกว้
แหล่งที่พบ           ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

          อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก     กรกฎาคม - กนัยายน

ชื่อวิทยาศาสตร ์        Calanthe cardioglossa Schltr.
ชื่อพื้นเมือง เอื้องเหลี่ยม
แหล่งที่พบ ทกุภาค  อุบลราชธาน ี(ช่องเมก็ อ. สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก พฤศจกิายน - กมุภาพนัธ์

(ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี:
ออกดอก ธันวาคม - กมุภาพนัธ)์
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ชื่อวิทยาศาสตร ์        Habenaria dentata (Sw.) Schltr.
ชื่อพื้นเมอืง               นางอัว้น้อย
แหล่งที่พบ             ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออก
                                    ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

            อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก        สิงหาคม - กนัยายน

            (ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี: ออกดอก
            กรกฎาคม- กนัยายน)

ชื่อวิทยาศาสตร ์        Eulophia graminea Lindl.
ชื่อพื้นเมือง ช้างผสมโขลง
แหล่งที่พบ ทกุภาค  อุบลราชธาน ี(ช่องเมก็ อ. สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก มกราคม - พฤษภาคม
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ชื่อวิทยาศาสตร ์        Habenaria rhodocheila Hance
ชื่อพื้นเมือง ลิ้นมังกร
แหล่งที่พบ ศรีสะเกษ  ภูพาน

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก มิถนุายน - ตลุาคม

ชื่อวิทยาศาสตร ์        Spathoglottis eburnea
ชื่อพื้นเมือง ขาวพิศมร
แหล่งที่พบ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก สิงหาคม - ตุลาคม
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ชื่อวิทยาศาสตร ์        Spathoglottis affinis de Vriese
ชื่อพื้นเมอืง              เหลืองพิศมร
แหล่งที่พบ            ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                                   อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่งวเวลาออกดอก สิงหาคม - ธนัวาคม
                                   (ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี: ออกดอก
                                   กนัยายน - ธนัวาคม )

ชื่อวิทยาศาสตร ์        Spathoglottis plicata Bl.
ชื่อพื้นเมือง          เอื้องดิน  ว่านจกุ
แหล่งที่พบ            ภาคใต ้ภาคตะวนัออก  อุบลราชธานี

           (อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก       สิงหาคม - พฤศจกิายน
                                    (ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี:

                        ออกดอกตลอดทัง้ป)ี
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ชื่อวิทยาศาสตร ์        Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein
ชื่อพืน้เมอืง                  รองเทา้นารคีางกบ
แหล่งที่พบ ภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

อุบลราชธาน ี(ช่องเมก็ อ. สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก        มีนาคม - พฤษภาคม
                            (ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี:

 ออกดอก ปลายมกราคม – กรกฎาคม)
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กล้วยไม้กึ่งดิน
 กลว้ยไมก้ึง่ดนิ   (semi-terrestrial   orchids)   กลว้ยไมก้ึง่ดนินี้

ไม่มีหวัอวบนำ้เหมอืนอยา่งกลว้ยไมด้นิ  แตย่งัคงมรีากซึง่มลีักษณะอวบ
นำ้ สามารถเกบ็สะสมนำ้ไดด้พีอใช ้ ส่วนใหญม่ักจะพบกลว้ยไมป้ระเภท
นีใ้นไมผุ้ ๆ  ทีต่กทบัถมกนัอยูต่ามซอกหนิซึง่ใบไมเ้หลา่นีจ้ะโปรง่กวา่ดนิ
ธรรมดา    ตวัอยา่งของกลว้ยไมใ้นกลุม่นี ้  เชน่กลว้ยไมส้กลุรองเทา้นารี
(Paphiopedilum)

จากการสำรวจ   พบกลว้ยไมร้องเทา้นาร ี 2 ชนดิ วางขายทีช่่อง
เมก็   อำเภอสริินธร  จังหวดัอบุลราชธานี



กล้วยไม้รากกึ่งอากาศ
      กลว้ยไมร้ากกึง่อากาศ   (Semi-epiphytic orchids) มีระบบราก
ซึ่งมลีักษณะและคณุสมบตัใิกลไ้ปทางรากอากาศมาก คอื เซลลผ์ิวของ
ราก มีชั้นเซลลท์ีห่นาและมลีักษณะคลา้ยฟองนำ้ ผิวนอกเกลีย้งไมม่ีขน
เกบ็และดดูนำ้ไดม้าก    นอกจากนี ้   ยงัสามารถนำนำ้ไปตามเซลลผ์ิว
ตลอดความยาวราก มีขนาดรากเลก็  มีแขนงมาก  และมคีวามหนาแนน่
มากกวา่รากอากาศ   รากมกัอยูใ่นวสัดปุลูกมสี่วนนอ้ยทีโ่ผลข่ึน้มารบั
อากาศและแสงนอกภาชนะปลกู   ตวัอยา่งของกลว้ยไมใ้น กลุม่นี้
ไดแ้ก ่กลว้ยไมส้กลุแคทลยีา (Cattleya) สกลุหวาย (Dendrobium)
และ สกลุ ออนซเิดยีม (Oncidium)  เป็นตน้
        ในการสำรวจครัง้นีพ้บกลว้ยไมท้ีจ่ัดอยูใ่นประเภทนี ้  ทัง้หมด   12
ชนิด
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ชื่อวิทยาศาสตร ์        Paphiopedilum  gratrixianum
                              (Mast.) Guillaum
ชื่อพื้นเมือง           รองเทา้นารีอินทนนทล์าว
แหลง่ที่พบ                   ลาว   เวยีตนาม  อุบลราชธานี

(ช่องเมก็ อ. สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก        มีนาคม - เมษายน



ชื่อวิทยาศาสตร ์        Bulbophyllum tricorne  Seid. & Smitin.
ชื่อพื้นเมือง -
แหล่งที่พบ ดอยสเุทพ  มุกดาหาร

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
กาญจนบรุี  ปราจนีบรุี

ช่วงเวลาออกดอก มกราคม - มีนาคม

ชื่อวิทยาศาสตร ์        Bulbophyllum  blepharistes Rchb.f
ชื่อพื้นเมือง          สิงโตสมอหนิ
แหล่งที่พบ            ทกุภาค

           อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้
                                   และอทุยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก      ตลุาคม - พฤศจกิายน
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ชื่อวิทยาศาสตร ์        Cirrhopetalum lepidum (Bl.)Schltr. Sm.
ชื่อพื้นเมือง สิงโตพัดแดง
แหล่งที่พบ ทุกภาค

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาต ิภจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก สิงหาคม - ธนัวาคม

ชื่อวทิยาศาสตร์         Coelogyne lentiginosa Lindl.
ชื่อพื้นเมือง          เอื้องเทยีน
แหล่งที่พบ           ภาคเหนอื  กาญจนบรุี  ภกูระดงึ  อุบลราชธานี

          (ช่องเมก็ อ. สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก      ตุลาคม - มกราคม
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ชื่อวิทยาศาสตร ์        Coelogyne trinervis Lindl.
ชื่อพื้นเมือง สีเที่ยงลำชดิ  เอือ้งหมาก
แหล่งที่พบ ทุกภาค

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้)
ช่วงเวลาออกดอก ตลุาคม - พฤศจกิายน

ชื่อวิทยาศาสตร ์        Cymbidium aloifolium (L.)Sw.
ชื่อพื้นเมือง กาเรการอ่น  เอื้องดา้มขาว  เอื้องปากเปด็

กล้วยหางไหล
แหล่งที่พบ ทุกภาค

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้)
ช่วงเวลาออกดอก มีนาคม - เมษายน
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ชื่อวทิยาศาสตร์         Dendrobium courii Guill.
ชื่อพื้นเมือง         เอื้องดอกมะขาม
แหล่งที่พบ           กระจายทัว่ไป ยกเวน้ภาคใต้
                                  อุบลราชธาน ี(ช่องเมก็ อ.สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก      เมษายน - พฤษภาคม
                                  (ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี:
                                  ออกดอก  พฤษภาคม - มิถนุายน)

ชื่อวทิยาศาสตร์         Dendrobium ellipsophyllum Tang & Wang
ชื่อพื้นเมือง เอื้องทอง
แหล่งที่พบ ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ภาคใต้

ช่วงเวลาออกดอก        สิงหาคม - ตลุาคม
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ชื่อวทิยาศาสตร์         Dendrobium heterocarpum Lindl.
ชื่อพื้นเมือง          เอื้องสีตาล
แหล่งที่พบ            ภาคเหนอื นครราชสมีา  อุบลราชธานี

           (ช่องเมก็ อ. สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก       ธันวาคม - มีนาคม

ชื่อวทิยาศาสตร์         Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f.
ชื่อพื้นเมือง          ตะขาบใหญ่
แหล่งที่พบ            ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                                   อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้)
ช่วงเวลาออกดอก       ตลอดปี
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ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium nathanielis Rchb.f.
ชื่อพื้นเมือง เกล็ดนิ่ม
แหล่งที่พบ ภาคใต ้ ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัออกเฉยีง
                                    เหนอื  อุบลราชธาน ี  (อุทยานแหง่ชาตภิจูอง
                                    นายอย และอทุยานแหง่ชาตผิาแตม้)
ช่วงเวลาออกดอก มีนาคม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Eria albidotomentosa (Bl.)Lindl.
ชื่อพื้นเมือง เอื้องบายศรี
แหล่งที่พบ หนองคาย  ภกูระดงึ - เลย

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้
และอทุยานแหง่ชาตภิจูองนายอย )ศรสีะเกษ
 เขาพระวหิาร  ตราด  จันทบรุี  ภาคใต้

ช่วงเวลาออกดอก สิงหาคม – กนัยายน
(ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี :ออกดอก
ธันวาคม-กุมภาพันธ์)
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กล้วยไม้รากอากาศ
กลว้ยไมร้ากอากาศ  (epiphytic orchids)   กลว้ยไมท้ีม่ีระบบ

ราก เปน็รากอากาศอยา่งแทจ้ริงนัน้มรีากใหญ ่แขนงรากหยาบ เซลลผ์ิว
ทำหนา้ทีด่ดูนำ้  เกบ็นำ้ และนำนำ้ไปตามรากไดด้ ี รากประเภทนีช้อบ
ยืน่ออกนอกภาชนะปลกู หรอื สิ่งทีเ่กาะ   รากประเภทนีช้อบ สภาพโปรง่
ไม่ชอบอยูใ่นสภาพชืน้แฉะ   ในบางครัง้รากมสีีเขยีว    ของคลอโรฟลิด์
อยา่งเหน็ไดช้ัด      แสดงวา่    รากประเภทนีส้ามารถสงัเคราะหแ์สงได้
ตวัอยา่งของกลว้ยไมใ้นกลุม่นี ้  เชน่  กลว้ยไมส้กลุ  กหุลาบ (Aerides)
กลว้ยไมส้กลุแวนดา้   (Vanda)    กลว้ยไมส้กลุช้าง    (Rhynchostylis)
เป็นตน้

ในการสำรวจครัง้นีพ้บกลว้ยไมร้ากอากาศทัง้หมด  9  ชนดิ

ชื่อวทิยาศาสตร์         Acampe papillosa (Lindl.)Lindl.
ชื่อพื้นเมือง          เอื้องตีนตุ๊กแก ช้างสารภีน้อย
แหล่งที่พบ            ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออก
                                   ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  อุบลราชธานี

(ช่องเมก็ อ. สิรินธร)  กาญจนบรุี
ช่วงเวลาออกดอก       ธนัวาคม - กมุภาพนัธุ์
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ชื่อวทิยาศาสตร์         Acampe rigida (Buch.-Ham.ex J.E.Sm.)
                            Hunt.
ชื่อพื้นเมือง         ช้างสารภี  เอื้องเจด็ปอย
แหล่งที่พบ           เชยีงใหม ่ ภพูาน  อุบลราชธานี

          (ช่องเมก็ อ. สิรินธร)  เขาเตา่  ตะรเุตา
ช่วงเวลาออกดอก      ตุลาคม - มกราคม

ชื่อวทิยาศาสตร์          Aerides multiflora Roxb.
ชื่อพื้นเมือง          เอื้องกหุลาบมาลยัแดง
แหล่งที่พบ            ทัว่ทกุภาค  อุบลราชธานี
                                  (ช่องเมก็ อ.สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก      เมษายน - พฤษภาคม
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ชื่อวทิยาศาสตร์         Chilochista lunifera(Rchb.f.)J.J. Sm.
ชื่อพื้นเมือง         พญาไร้ใบ
แหล่งที่พบ           ภาคเหนอื  อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาติ

          ภจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก      มีนาคม - พฤษภาคม

ชื่อวิทยาศาสตร ์        Cleisostoma sp.
ชื่อพื้นเมือง -
แหล่งที่พบ ภาคเหนอื  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้
และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย)

ช่วงเวลาออกดอก ตลุาคม - พฤศจกิายน
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ชื่อวทิยาศาสตร์         Cleisomeria  lanatum (Lindl.) ex G.Don
ชื่อพื้นเมือง -
แหล่งที่พบ            ดอยสเุทพ  ฝาง  จันทบรุี  กระบี่
                                   อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้)
ช่วงเวลาออกดอก       สิงหาคม - กนัยายน

ชื่อวทิยาศาสตร์         Doritis pulcherrima Var. Buyssoniana
ชื่อพื้นเมือง          แดงอุบล
แหล่งที่พบ            อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้
                                   และอทุยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
                                  อุดรธาน ี หนองคาย
ช่วงเวลาออกดอก      กรกฎาคม - พฤศจกิายน
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ชื่อวทิยาศาสตร์         Pelatantheria ctenoglossa Ridl.
ชื่อพื้นเมือง          -
แหล่งที่พบ           แมฮ่่องสอน   จันทบรุี   อุบลราชธานี

         (ช่องเมก็ อ. สิรินธร)
ช่วงเวลาออกดอก      สิงหาคม - กนัยายน

ชื่อวทิยาศาสตร์         Vandopsis lissochiloides (Gaud.) Pfitz.
ชื่อพื้นเมือง         เขาพระวิหาร
แหลง่ที่พบ                 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
                                  อุบลราชธาน ี(อุทยานแหง่ชาตผิาแตม้
                                  และอทุยานแหง่ชาตภิจูองนายอย)
ช่วงเวลาออกดอก      กรกฎาคม - สิงหาคม

37 38



ไมย้นืตน้
ไม้ยืนตน้เปน็พรรณไมท้ี่มีลำตน้ใหญ ่ มีความสงูประมาณ 6 ม.

เจรญิเตบิโตตัง้ตรงขึน้ไปเปน็อสิระไมอ่าศยัพาดพงิวสัดอุื่นในการเจรญิ
และมกีารแตกกิง่กา้นสาขาแผท่างดา้นบนของตน้ในระดบัสูง    มีอายุ
มากกวา่ 1  ปี    และมกัจะมเีนือ้ไม้  ซึ่งอาจจะเปน็เนือ้ไม้อ่อนหรอืเนือ้
 ไม แ้ขง็กไ็ด ้มีรูปทรงแตกตา่งกนั

ในการสำรวจครัง้นีไ้ดบ้ันทกึลกัษณะ  และถา่ยภาพไวท้ัง้หมด
6 ชนดิ

มะกอกเลื่อม
Canarium  kerrii Craib.
ชื่อวงศ ์ BURSERACEAE
ชื่ออืน่    มะกอกเกลือ้น มะเกิม้ มะเลือ่ม หมากเหลือ่ม โมกเลือ่ม ซาลัก

  มะกอกเลอืด
  เปน็ไมย้ืนตน้ สูง 10-20 ม. เปลอืกสนีำ้ตาลมยีางขาว ใบ  เป็น

ใบประกอบม ี 2-5   คู่   รูปหอกปลายแหลมโคนเบีย้ว  มีติ่งห ู หลังใบมี
ขนเลก็นอ้ย ดอก  เปน็ชอ่ออกตามงา่มใบ ผล รูปไข ่ยาว 3-4 ซม. ขัว้มี
กลบีรองดอกตดิอยู ่  ออกเปน็ชอ่ ๆ ละ  1-4   ผล  ขึน้ตามปา่ดงดบิแลง้
ทัว่ไป ขยายพนัธุด์ว้ยเมลด็
สรรพคณุ  ผล   มีรสฝาดเปรีย้ว   แกไ้อ ขับเสมหะ  แกน่  มีรสเฝือ่น
แกโ้ลหติระดพูกิาร   แกป้ระดง   ยางมรีสฝาด   ทาแกเ้มด็ผืน่คนั  ใช้
เป็นเครื่องหอม
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กนัเกรา
Fagraea fragrans Roxb.
ชื่อวงศ ์POTALIACEAE
ชื่ออืน่  ตำเสา ทำเสา มันปลา

ไม้ยืนตน้ สูง 10-15   เมตร  ใบ  เปน็ใบเดีย่ว  เรยีงตรงขา้ม  รูป
วงรกีวา้ง   4-6 ซม. ยาว 8-12 ซม.  แผน่ใบบางแตเ่หนยีว ดอก ดอกเปน็
ช่อทีป่ลายกิง่และซอกใบตอนปลายกิง่  เมือ่เริม่บานกลบี  ดอกสขีาว ตอ่
มา  เปลีย่นเปน็สีเหลอืง   กลิ่นหอม  ผล  เป็นผลสด  กลมสีแดง
สรรพคณุ  ใช้ใบแกไ้ขจ้ับสั่น    บำรงุธาต ุ   แกห้ดืและรกัษาโรคผวิหนงั
พุพอง   พบวา่ใบและผลมแีอลคาลอยดช์ื่อ  gentianine  มีฤทธิแ์กป้วด
แตไ่ม่มีฤทธิต์า้นเชือ้มาลาเรยี  แกน่มฤีทธิย์บัยัง้การเจรญิของเชือ้ มาลา
เรยีชนดิฟลัซิฟารมัในหลอดทดลอง

ตะเคียนทอง
Hopea odorata Roxb.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออืน่  ตะเคยีน ตะเคยีนใหญ ่แคน กะกี ้โกกี ้จะเคยีน ไพร

เปน็ไมย้นืตน้สงู 20 – 40 ม. เปลอืกตน้สนีำ้ตาลดำ  แกน่ส ีนำ้
ตาล  เหลอืง ใบ เดีย่ว รูปหอก ดอก  ช่อเลก็ สีขาวหอม  ออกตามงา่ม
ใบ ผล รูปไขย่าว 1  ซม. มีปีกรปูพาย ปีกยาว  2  ปีก และปกีสัน้ 3 ปีก
มีเส้นยาวตามบนปกี เกดิตามปา่ดงดบิ ป่าเบญจพรรณทัว่ไป
สรรพคณุ  เนือ้ไม้ มีรสฝาดเมา มีฤทธิเ์ป็นยาปฏชิีวนะ แกอ้ักเสบ  หา้ม
เลอืด เปลือก มีรสฝาด สมานแผล แกบ้ิดมกูเลอืด  แกล้งแดง  แกเ้หงอืก
อักเสบ  ฆ่าเชือ้โรคในปาก
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เปือยเลือด
Terminalia mucronata Craib & Hutchinson
ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE
ชื่ออื่น ตะแบกเลอืด มะเกลอืเลือดโคะกาง เปีย ปราบตำเลยี เปื๋อยปัง

เปือ๋ยปี ้เปือ๋ยสะแอน มะกาเถือ่น
เปน็ไมย้นืตน้ขนาดใหญผ่ลัดใบ    เปลอืกลอ่นเปน็แผน่ๆ  สับ

ดจูะพบยางสแีดงไหลออกมา  คลา้ยเลอืด  ใบ  เดีย่วกลมรปีลายมนโต
ดอก ช่อออกตามงา่มใบ  ผล  รูปผอมกลม  หัวทา้ยแหลม มีครบีออก
สองขา้งรหูวัใจ  สีนำ้ตาลเขม้ เกดิตามปา่เบญจพรรณทัว่ไป ขยายพนัธุ์
ด้วยเมลด็
สรรพคณุ เปลอืกมรีสฝาด  แกบ้ิดมกูเลอืด   แกท้อ้งรว่ง แกล้งทอ้ง แก้
ปวดทอ้ง  ปิดธาต ุ สมานแผล   แกอุ้จจาระ   ธาตพุกิาร   เนือ้แกน่ มีรส
ขมปรา่   แกโ้รคโลหติจาง ขบัระด ู แกก้ระษยั บำรงุกำลงั  แกธ้าตพุกิาร
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กระบก
Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.
ชื่อวงศ์ IXONANTHACEAE
ชื่ออื่น บก หลกักาย หมากบ (อีสาน)  กระบก จะบก หมกัหมืน่ มะมืน่

เปน็ตน้ไมย้ืนตน้ขนาดกลาง  ใบ  เดีย่วรปูไขส่ีเขยีวเขม้ ผลกลม
เลก็กวา่ไขไ่กเ่ลก็นอ้ย เมลด็ โตรปูไข่เปลือกเมลด็แขง็ เนือ้ในเมลด็สีขาว
รับประทานได ้  เกดิตามปา่ดงดบิ และปา่เบญจพรรณทัว่ไป  ขยายพนัธุ์
ด้วยเมลด็
สรรพคุณ  เนือ้ในเมลด็มรีสมันรอ้น บำรงุเสน้เอน็  บำรงุไขขอ้  แกข้อ้ขดั
บำรงุไต ฆ่าพยาธใินทอ้ง



รักน้ำเกลี้ยง
Melanorrhoea laccifera Pierre.
ชื่อวงศ ์ ANACARDIACEAE

 เปน็ไมย้นืตน้ขนาดยอ่ม   เปลอืกเรยีบสนีำ้ตาลเทาขาว   ใบ
เดีย่วรปูไขห่วัทา้ยแหลม   คลา้ยตน้มะมว่งหมิพานต ์แตต่น้ตัง้ตรง
และสงูชลดูกวา่  ทัง้ตน้มพีษิแรง   คนทีแ่พเ้มือ่ถกูไอจากตน้รกัจะเปน็
ผื่นคนั ปวดแสบปวดรอ้นมาก
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ไม้พุ่ม
ไม้พุ่มเปน็พนัธุไ์ม้ชนดิทีม่ีเนือ้ไม้   มีความสงูไม่เกนิ   6 เมตร

มีหลายลำตน้ทีแ่ยกจากดนิ  หรอืมีการแตกกิง่กา้นสาขาในระดบัใกล้
ผิวดนิ ทำใหด้เูปน็กอหรอืเปน็พุม่ มีอายมุากกวา่ 1 ปี

ในการสำรวจครัง้นีไ้ดบ้ันทกึลกัษณะและถา่ยภาพไวท้ัง้หมด
5 ชนดิ



หนามแท่ง
Randia tomentosa Hook.f.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่ออื่น เคลด็   ตะเคลด็   หนามเคลด็    หนามแทง   เคลด็ทุง่   ระเวยีง

เปน็ไมพุ้ม่ขนาดยอ่ม  ลำตน้และกิง่กา้น  ทรงกระบอก  กิง่แตก
ออกเกอืบขนานกบัพืน้    ตามกิง่กา้น     และลำตน้   มีหนามแหลมยาว
ราว 1- 2 นิว้ ออกเปน็คูต่รงขา้มกนั  ใบ รูปไขก่ลบัปลายมน  มีขนออ่น
ปกคลมุตลอดใบ  เมื่อต้นสูงราว    2 ม.   จะมลีักษณะยอดบดิคดไปมา
คลา้ย ไม้บอนไซ พุม่ยอดรปูปลายตดั  เกดิตามปา่ดบิ และปา่แลง้ทัว่ไป
หนามแทง่มอียูส่องชนดิ   คอื  หนามแทง่ดำ  กบัหนามแทง่ขาว  หนาม
แทง่ดำ ปลายหนาม  จะมสีีดำ   และหนามแทง่ขาว  ปลายหนาม จะมี
สีขาวหรอืแดง
สรรพคณุ  ทัง้ตน้   มีรสเฝือ่นเลก็นอ้ย  ปรุงยา รักษาโรคเบาหวาน วณั
โรคและแกโ้รคมะเรง็ตา่ง ๆ เช่น มะเรง็ตบั และมะเรง็ในกระดกู
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สนทราย
Baeckia  frutescens Linn.
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่ออื่น สนเทศ  สนทราย  กา้นถนิแดง  สนนา  สนหอม

ลักษณะเปน็ไมย้ืนตน้  ทรงพุม่โปรง่มแีขนงมาก ระโยงระยาง
กิง่กา้นมกีลิน่หอม   มีความสงู   2–3  ม.  ใบ   เปน็รูปใบเขม็  ยาว
ประมาณ 1 ซม.
สรรพคณุ  ใบรสฝาดหวานเยน็   ตม้ดืม่แกไ้ข ้  แกร้้อนในกระหายนำ้
แกไ้ขห้วดั  แกไ้อ



เอ็นอ้า
Melastoma villosum Lodd.
ชื่อวงศ์ MELASTOMACEAE
ชื่ออื่น โคลงเคลง เอ็นอ้า โคลงเคลง กะเร มะเร สาเหร ่เหมร เบร้

พญารากขาว
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงราว 1 ม. ลำต้นกลม แตกกิ่งก้านสาขามาก

กิง่ เลก็เรยีว ใบ เดีย่วรปูหอก  ปลายแหลมมเีส้นใบตามยาว 3 เส้น มีขน
สั้น ๆ ปกคลุมหนาแข็งเล็กน้อย สีเขียวอมเหลือง ท้องใบสีอ่อน  ดอก
สีชมพมู่วง มี 5 กลีบ    เกสรสเีหลอืง   ผล เล็กกลมรปูถ้วย มีขนปกคลมุ
เมลด็เลก็ละเอยีด ขยายพนัธุด์ว้ยเมลด็
สรรพคณุ  ราก มีรสขม  บำรงุธาต ุเจรญิอาหาร บำรงุกำลงั แกอ้่อนเพลยี
ชูกำลงั บำรงุตบัไตและด ีปรุงยารกัษาและเพิม่ภมูิคุม้กนัโรค
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เหมือดแอ
Memecylon  scutellatum Naud.
ชื่อวงศ์ MELASTOMACEAE
ชื่ออื่น เหมอืดจี ้ เหมอืดฟอง พะงาด  พลองขีน้ก

เปน็ไมย้ืนตน้ทรงพุม่ขนาดเลก็  สูง  1-2 ม .  เปลอืกสนีำ้ตาล
ใบ ขนาดเลก็รปูไข ่ปลายและโคนแหลมเลก็นอ้ย   หนา   ผิวและขอบ
เรียบมนั สีเขยีวเขม้ ทอ้งใบสเีขยีวอมเหลอืง  กวา้งประมาณ   2.5 ซม.
ยาว  ประมาณ  3.75   ซม.  ดอก  มีขนาดเลก็    สีขาวนวลกา้นสัน้ ๆ
ออกตาม กิง่กา้นเรยีงเปน็แถว  ผล  กลมโตกวา่เมลด็พรกิไทยเลก็นอ้ย
มีกน้ เหมอืนกน้ถว้ย เกดิอยูต่ามปา่ละเมาะ ป่าแลง้ทัว่ไป ขยายพนัธุ์
ด้วยเมลด็
สรรพคุณ  ใบมีรสสุขมุ  (ฝาดขมเฝือ่นหอม)    ปรุงยาทาแกไ้ฟไหม ้นำ้
ร้อนลวก ไม่ทำใหเ้กดิแผลเปน็   ดบัพษิปวดแสบปวดรอ้น   เนือ้ไม้  ราก
มีรสสุขมุ  ฝนหรอืตม้ดืม่ แกไ้ข ้ถอนพษิผิดสำแดง ดบัพษิร้อน แกไ้ขพ้ษิ
ไขห้ดัและดบัพิษภายในตา่ง ๆ



หัสคุณเทศ
Holarrhena curtisii King & Gamble
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
 ชื่ออืน่  พดุทุง่  ถัว่หน ู หสัคณุใหญ ่ พดุนำ้  สรรพคณุ

 เป็นไม้พุ่มขนาดเลก็  สูงประมาณ   2-4 ฟุต   ลำต้น กลม
ตัง้ตรงกิง่กา้นนอ้ยเปลอืกตน้สนีำ้ตาลดำ  ใบ   เดีย่วรปูหอก  ปลาย
แหลม เนือ้หนา ดอก  ช่อกลบีสีขาวหนา  ผล เป็นฝักกลมยาว  เกดิ
ตาม ทีร่กรา้งวา่งเปลา่  ทีลุ่่มชื้นแฉะทัว่ไป  ขยายพนัธุด์ว้ยเมลด็
สรรพคณุ  ตน้และราก มีรสร้อน ขบัเลอืดและหนองใหต้ก   ขบัลม
กระจายเลอืดลม ขับพยาธิ
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ไมค้ลมุดนิ
ไม้คลุมดินเปน็พนัธุไ์ม้ที่มีพุ่มเตีย้   สูงประมาณ   0.30   ม.

ลักษณะการเจรญิของพุม่ตน้คอ่นไปทางเลือ้ย สามารถปกคลมุพืน้ดนิ
ไดด้แีละรวดเรว็  มีอายอุยูไ่ดน้าน     ตอ้งการการดแูลรกัษาไมม่ากนกั

ในการสำรวจครัง้นีไ้ดบ้ันทกึลกัษณะ  และถา่ยภาพไวท้ัง้หมด
 6  ชนดิ



ดอกดินแดง
Aeginetia indica Linn.
ชื่อวงศ์ OROBANCHACEAE
ชื่ออืน่  ขา้วกำ่นกยงู  ซอซวย  สบแลง้ กะเปเส ้หญา้ดอกขอ ปากจะเข้

เพาะลาพอ
ไม้ล้มลุก ลำต้น  อยูใ่ตด้นิขนาดเลก็เปน็พชือาศยัอยูก่บัรากไม้

ใบ  เปน็เกลด็ขนาดเลก็อยูท่ีโ่คนกอ   สังเกตไดย้ากออกเรยีงสลบั  หรอื
ตรงขา้ม รูปคลา้ยสามเหลีย่ม  ดอก  ผุดจากสว่นลำตน้ใตด้นิ 1-3 ดอก
ตอ่เหงา้   กา้นดอกตรงยาว  10-25  ซม. ดอกมลีักษณะเปน็ถว้ยควำ่ สี
ม่วงแดงผวิเกลีย้งเปน็มนั  กลีบรองดอกเปน็ประกบัหุม้โคนดอก  สีม่วง
อมชมพ ูสีอ่อนกวา่กลบีดอก
ประโยชน ์ ดอกแหง้หรอืดอกสด   นำมาสกดันำ้  ใช้เปน็สผีสมอาหาร
ให้สีม่วง
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ว่านดอกดินขาว
Balanophora latisepala Lec.
ชื่อวงศ์ BALANOPHORACEAE
ชื่ออืน่  กากหมาก

ลำต้น  เปน็กอ้นขรขุระใตด้นิ ขนาด 2 - 3 ซม.  ใบ เปน็ใบเดีย่ว
ขนาดเลก็ ออกตรงขา้ม 3-6 คู ่ดอก ออกเปน็ชอ่ สีเหลอืงออ่น เพศผูแ้ละ
เพศเมยีอยูแ่ยกตน้   ช่อแกจ่ะสง่กา้นขึน้เหนอืผิวดนิ เปน็กลุม่    หรอืเปน็
กระจกุ ช่อดอกเพศผู ้เปน็แกนยาว หรอืรูปไขแ่กมร ีกวา้ง 2 - 6 ซม. ยาว
3 - 10 ซม.  ช่อดอกเพศเมยี   รูปรีหรอืรูปไขก่ลบั  สีนำ้ตาลถงึ  สีนำ้ตาล
อมแดง กวา้ง  1 - 4 ซม.  ยาว 1 - 6 ซม.  ดอกเลก็ละเอยีด  จำนวนมาก
อยูช่ิดตดิกนัแนน่



บีโกเนีย
Begonia  spp.
ชื่อวงศ์ BEGONIACEAE

ลักษณะเปน็ไม้ต้นเตีย้ ใบ  เปน็ใบเดีย่วออกสลบัรูปร่าง ขนาด
สีสันตา่งกนัในแตล่ะพนัธุ ์  ใบมีลักษณะเบีย้ว     คอืแผน่ใบทัง้สองขา้ง
ไม่เทา่กนั   ใบเกดิเวยีนรอบตน้   ออกดอกเปน็ชอ่แทงทะลซุอกใบ   ช่อ
ดอกตวัผูแ้ยกจากชอ่ดอกตวัเมยี    แตอ่ยูบ่นตน้เดยีวกนั    ดอกตวัเมยี
มีรังไขท่ีโ่ปง่ออกเปน็ปกีสามแฉกทีโ่คนดอก

บีโกเนยี แบง่ออกเปน็  3  ชนดิ  โดยอาศยัรปูร่างของรากหรอื
ลำตน้เปน็หลกัดงัน ี้คอื

1. บีโกเนยีชนดิทีม่ีรากฝอย   (Fibrous-rooted begonia)  มีใบ
สีเขยีวและสนีำ้ตาลเปน็มนั  ดอกออกเปน็ชอ่  มีทัง้สขีาว  สีชมพ ู สีแดง
และสองส ีเชน่ขาวขอบแดง

2. บีโกเนยีชนดิทีม่ีเหงา้  (Rhizomatous  begonia)   ส่วนมาก
เป็นบีโกเนยีทีป่ลูกประดบัใบ   ใบมีสีสวย มีหลายแบบ  เช่น  รูปใบกลม
รูปหวัใจ  มีกลบีดอกชัน้เดยีว

3. บีโกเนยีชนดิทีม่ีหวั (Tuberous begonia) ดอกมขีนาดใหญ่
มีทัง้ดอกชัน้เดยีว และดอกซอ้น
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โด่ไม่รู้ล้ม
Elephantopus scaber Linn.
ชื่อวงศ์ COMPOSITAE
ชื่ออื่น ขีไ้ฟนกคุม่ คงิไฟนกคุม่ เคยโป ้  หญา้ไกน่กคุม่  หญา้ปราบ

หญา้สามสบิสองหาบ   หนาดผา   หนาดมแีคลน   โขว่ตีต่า้
            (แตจ้ิ๋ว)  ขูต่ีต้า้น (จีนกลาง)

ไม้ล้มลุก ลำตน้สั้น ใบ  เดีย่ว  เรียงซอ้นสลบัเปน็วง รูปใบขอบ
ขนานหรอืรูปหอกกลบั กวา้ง  2-6 ซม.  ยาว   10-25 ซม. มักแผร่าบไป
กบัผิวดนิ   ขอบใบหยกัฟนัเลือ่ย   ทอ้งใบมขีนมากกวา่หลงัใบ     ดอก
เปน็ชอ่    แทงออกจากกลางตน้   กา้นชอ่แตกแขนงดอกยอ่ยขนาดเลก็
กลบีดอกสมี่วง ออกเปน็กระจกุ ทีป่ลายกา้นดอกรองรบัดว้ยใบประดบั
แขง็ ผล เป็นผลแหง้ ไม่แตก
สรรพคณุ  ใช้ใบตม้นำ้กนิเปน็ยาขบัพยาธไิส้เดอืน    ขบัปัสสาวะและ
กระตุน้กำหนดั ใบและรากเปน็ยาคมุกำเนดิและยาบำรงุ สำหรบัหญงิ
หลงัคลอด แกไ้อ



เทียนภู
Impatiens spp.
ชื่อวงศ ์  BALSAMINACEAE
                เปน็ไมล้้มลุกตน้อวบนำ้ สูง 20-40 ซม.  ใบ   เปน็ใบเดีย่ว
รูปรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลมขอบใบหยกัมน  ดอก  สีชมพ ูแกมแดง
ออกเดีย่ว ๆ ตามซอกใบ กลบีรองดอก  5 กลบี  มี  1  กลบีลักษณะยาว
เปน็จงอย กลบีดอก  5  กลบี  มีขนาดไมเ่ทา่กนั  พบทีอุ่ทยานแหง่ชาติ
ภจูองนายอย  ตามบรเิวณรมินำ้และทีชุ่่มชื้น  ยงัไมส่ามารถจำแนก
species ได้
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เปราะป่า
Kaempferia marginata Carey.
ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น ตูบหมูบ  เปราะเขา  เปราะเถือ่น

เปน็ไมล้งหวั  ใบอ่อนมว้นเปน็กระบอกออกมาแลว้แผร่าบ
บนหนา้ดนิ ตน้หนึง่มกัมใีบ 1-2 ใบ ใบ ทรงกลมโต ยาว 10-15 ซม.
มีสีเขยีวเขม้มีกระสนี้ำตาล  ขอบเปน็สีน้ำตาล   ดอก   สีขาว กลีบ
บอบบาง ขึน้ตามดนิหรอืเกาะตามโขดหนิ  ตามปา่ใกลล้ำนำ้ทัว่ไป
มีหลายชนิดเกิดตามที่ลุ่มในป่าเบญจพรรณทั่วไป
สรรพคุณ  หวัมรีสเผด็ขมจดั แกไ้ข ้แกห้วดั แกก้ำเดา ขบัลมในลำ
ไส้   ตำผสมกบัหัวหอมสมุกระหมอ่มเดก็แกห้วดัและกำเดา



ไมเ้ลื้อย
ไม้เลือ้ยเปน็พนัธุไ์ม้ทีม่ีลักษณะลำตน้ทีต่อ้งอาศยัลำตน้ยดึ

เหนีย่วพาดพงิตน้ไม ้หรอืวสัดอุื่นในการเจรญิ  ถา้ไมม่ีสิ่งยดึเหนีย่วกจ็ะ
เลือ้ยทอดยอดไปตามพืน้ดนิ มีการเจรญิเตบิโตตามความยาวมากกวา่
ทางดา้นขา้ง

ในการสำรวจครัง้นีไ้ดบ้ันทกึลกัษณะและถา่ยภาพ  ไวท้ัง้หมด
1  ชนดิ
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น้ำเต้าลม
Nepenthes ssp.
ชื่อวงศ์ NEPENTHACEAE

เป็นไมเ้ลื้อย  ทอดยาวไดถ้ึง  7  ม.   ลำต้น  สีเขยีว  ใบ
รูปขอบขนาน ปลายใบมน ใบสีเขยีวเปน็มัน เมื่อแกม่ีจุดแดงประมี
ขนาดยาว 20 - 30 ซม. กวา้ง 5 ซม. เสน้กลางใบสแีดงยาวยืน่ออก
มาเปน็รูปกระบอกจบัแมลง มีสีเขยีว เขยีวจดุแดง เขยีวปน นำ้ตาล
แดง ตัวกระบอกมสีัน 2 สัน กระบอกยาว 12 -15 ซม.ปากกระบอก
กวา้ง  2.5 ซม. ยาว 3.0 ซม. ปากกระบอกมสีีเขยีว และเปลีย่นเปน็
สีแดง เมือ่แกจ่ัด
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