






คำ�นำ�

น�ยธีรภัทร ประยูรสิทธิ

อธิบดีกรมป่�ไม้

ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญอย่างย่ิง เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์
โดยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอันส าคัญไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ยารักษาโรค ท่ีอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ท าให้
มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกมากข้ึนเป็นล าดับ แต่ปัจจุบันการเพ่ิมข้ึนของประชากรมนุษย์     
เป็นผลให้มีความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอยู่ในระบบ
นิเวศต่างๆ ซึ่งท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ันลดลง และบางชนิดพันธ์ุได้สูญหายไปโดยเฉพาะ      
....ระบบนิเวศป่าไม้ 

 
การลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ไม่เพียงแต่พ้ืนที่ป่าที่หายไปเท่าน้ัน ความหลากหลายของพืช 

สัตว์ และจุลินทรีย์ก็หายไปด้วยเช่นกัน ท าให้เราสูญเสียปัจจัยส าคัญของการด ารงชีวิต สูญเสีย
แหล่งทรัพยากรพันธุกรรมและโอกาสที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป สูญเสียแหล่ง   
ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ช่วยลดโลกร้อน แหล่งอากาศบริสุทธ์ิ(ออกซิเจน) แหล่งดูดซับน้ าและ
แหล่งผลิตน้ า แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต และอื่นๆ  

 

 
 
 ในปี พ.ศ. 2557 กรมป่าไม้ได้ก าหนดเป้าหมายและด าเนินการในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าล าน้ าน่านฝั่งขวา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอดีตเป็นพ้ืนที่ป่าที่ได้รับสัมปทานท าไม้  
มาก่อน และมีผลการด าเนินงานเป็นที่ชื่นชมและน่าพอใจ ดังน้ันกรมป่าไม้จึงได้จัดท าหนังสือ      
“ป่าล้าน ้าน่านฝั่งขวา ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าหลังสัมปทานท้าไม้” ข้ึน ที่มีทั้ง
เน้ือหาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคนและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสังคมป่า การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืชและ
สัตว์ป่า  การสูญเสียปริมาณการกักเก็บน้ า  การสูญเสียปริมาณและมูลค่าการกักเก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ของเน้ือไม้ เพ่ือเผยแพร่ ข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

	 จากความสำาคัญดังกล่าว	กรมป่าไม้	ซึ่งดูแลและรักษาป่าไม้ของประเทศได้มอบหมายให้	

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้	 สำานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	 จัดทำาฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีป่าไม้เพื่อใช้เป็นข้อมูลของฐานทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณค่า

และความสำาคัญเกี่ยวข้องกับการดำารงชีวิต	 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผน	 วิจัยต่อยอดในเชิงลึก 

ในด้านต่างๆ	ได้แก่	อุตสาหกรรม	เกษตรกรรม	การแพทย์	และสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
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ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ

หัวหน้ากิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

บอกกล่าว เล่าความบอกกล่าว เล่าความ

	 หนงัสอืเล่มนี	้เป็นหนงัสอืเล่มที	่43	

ที่ทางทีมงานตั้งใจท�าเพื่อส่ือให้เห็นคุณค่า

ของความหลากหลายทางชีวภาพ	 ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ชุมชนอยู่คู ่กับป่าและ 

ผืนป ่าที่ทุกคนต้องช ่วยกันดูแลและใช ้

ประโยชน์ร่วมกัน	

...............
ผืนป่าเป็นของทุกคนค่ะ

	 สวัสดีค่ะ	 ทุกๆท่าน	 กลุ่มงานความหลาก

หลายทางชีวภาพด้านป่าไม้	 ยังคงเสนอเรื่องราวดีๆ	

ข้อมูลดีๆ	 น่าสนใจเก่ียวกับการท�างานด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 ภายใต้กิจกรรม	 อนุรักษ ์

และพัฒนาด ้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 

ในปีนี้	 “2557”	 เราได้ไปท�างานท่ีป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา	อ�าเภอท่าปลา	จังหวัดอุตรดิตถ์	

ร ่วมกับชุมชนบ้านห้วยเจริญ	 ชุมชนบ้านน�้าต๊ะ	 

เจ้าหน้าทีป้่องรักษาป่าที	่อต.1	(ท่าปลา)	และโรงเรยีน 

เจริญราษฎร์อุปถัมภ์

 

	 ผนืป่าล�าน�า้น่านฝ่ังขวา	เคยได้รบัสมัปทาน

ท�าไม้สัก	 ก่อนการประกาศจัดตั้งเป็นป่าสงวน 

แห่งชาติป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา	 ตั้งแต่ปี	 2515	 และ						

หยุดการท�าไม้ในปี	 2532	 ซ่ึงเป็นปีประกาศยกเลิก

การให้สัมปทานท�าไม้ท่ัวประเทศไทย	 ต้นไม้ใหญ่ 

ที่ถูกตัดออกไปยังให้เห็นตอไม้อยู่บ้าง	 เช่น	 ไม้สัก	 

ไม้ยาง	 ไม้มะค่าโมง	 ซ่ึงตอเหล่าน้ีมีขนาดใหญ่มาก	

แสดงให้เห็นว่าในอดีตป่าผืนนี้	เป็นป่าที่สมบูรณ์มาก	

ดังนั้น	จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้	“ป่าล�าน�้าน่าน

ฝั่งขวา ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่า

หลังสัมปทานท�าไม้”

	 ภายในหนังสือเล่มนี้	 มีเนื้อหาเรื่องราวดีๆ

ของพื้นที่ป่าที่ได้รับสัมปทานไปแล้วว่าเป็นอย่างไร	

เราสญูเสยีอะไร	และควรพืน้ฟปู่าอย่างไร	ความหลาก

หลายทางชีวภาพในปัจจุบันเป็นอย่างไร		
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา2

ป่าสงวนแห่งชาติป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา 3

ความเป็นมา
2515 - 2536 2541 - 2551

2556

ปี 2515 ป่าผืนนี้ องค์การอุตสาหกรรม  

ป่าไม้ ได้รับท�าสัมปทานท�าไม้สัก ตั้งแต่วันที่ 

30 มีนาคม 2515 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2545 โดยใช้ชื่อป่าผืนนี้ว่า “ป่าโครงการ 

ล�าน�้าน่านฝั่งขวา”

ปี 2541 ประกาศพื้นที่ตอนบนบางส่วน

เป็นอุทยานแห่งชาติป่าล�าน�้าน่าน  

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2541 

ปี 2543 ประกาศให้พื้นที่ตอนบนด้าน

ทิศตะวันตกเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ล�าน�้าน่านฝั่งขวา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2543

ปี 2551 ป่าสงวนแห่งชาติป่าล�าน�้าน่าน

ฝั่งขวา มีเนื้อที่ 176,169.45 ไร่ แบ่งพื้นที่

ออกเป็น 2 โซน คือโซนที่ 1 เรียกว่าโซน

ป่าผาเลือด (ต�าบลผาเลือด ต�าบลร่วมจิต 

ต�าบลท่าปลา ต�าบลหาดล้า) 

มีเนื้อที่ 51,093.66 ไร่ และโซนที่ 2 

เรียกว่า โซนป่าน�้าหมัน (ต�าบลน�้าหมัน 

ต�าบลนางพญา ต�าบลจริม ต�าบลขุนฝาง) 

มีเนื้อที่ 125,075.78 ไร่

ปี 2556 ป่าสงวนแห่งชาติป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา มีเนื้อที่ 122,598.57 ไร่ มีพื้นที่ป่าลดลง

จากปี 2551 จ�านวน 53,570.88 ไร่ แบ่งเป็น

 โซนป่าผาเลือด มีเนื้อที่ 42,777.68 ไร่ ลดลง 8,315.98 ไร่ คิดเป็น 16.28 %  

 โซนป่าน�้าหมัน มีเนื้อที่ 79,820.88 ไร่ ลดลง 45,254.9 ไร่ คิดเป็น 36.18 %

ปี 2522 ได้มีการประกาศกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 862 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ประกาศจัดตั้ง

ป่าสงวนแห่งชาติป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา ตั้งอยู่ที่ 

ต�าบลบ้านนาขาม ต�าบลผาจุก อ�าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ และต�าบลน�้าหมัน ต�าบล

ท่าปลา ต�าบลนางพญา  ต�าบลจริม ต�าบล

หาดล้า ต�าบลผาเลือด อ�าเภอท่าปลา จังหวัด

อุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ ประมาณ 361,875 ไร่

ปี 2532 ได้มีประกาศยกเลิกสัมปทาน

ท�าไม้สัก โครงการป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

ปี 2536 มอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบางส่วน

ให้กับส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการ

เกษตรกรรม
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา 5

ขอบเขตจังหวัดอุตรดิตถ์

ป่าล�าน�้าน่าน
ฝั่งขวา
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โซนที่ 1

แผนที่ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา 

โซนที่ 2



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา 7

Zone 1

Zone 2

อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โซนที่ 1

   พื้นที่ที่ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว

   ขอบเขตป่าสงวน ปี 2551

   พื้นที่ป่า ปี 2556
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ทีมส�ารวจโซนป่าผาเลือด 
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ทีมส�ารวจโซนป่าน�้าหมัน 



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา10

ความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าหลัง

สัมปทานท�าไม้

ปี 2557 ......กรมป่าไม้ ได้ส�ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพื้นที่ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา จังหวัด

อุตรดิตถ์ ซึ่งในอดีตปี 2515-2532 เป็นพื้นที่สัมปทาน

ท�าไม้สัก ตั้งแต่นั้นมาป่าผืนนี้มีการเปลี่ยนแปลง 

จ�านวนพื้นที่ป่าลดลง พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่ง

ของอุทยานแห่งชาติล�าน�้าน่าน พื้นที่อยู่อาศัยของ

ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา 11

 โซนป่าน�้าหมัน ชาวบ้าน

อาสาที่อยู่บ้านน�้าต๊ะ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่

รอบผืนป่านี้ บอกกับพวกเราว่ายังมีป่าดิบ

เขาบนยอดเขาอยู่ แต่เมื่อทางทีมงานเดิน

ไปในพื้นที่นั้น ที่ความสูง 800 เมตร จาก

ระดับน�้าทะเล เราก็ยังไม่พบป่าดิบเขาเลย 

อย่างไรก็ตามในการส�ารวจครั้งนี้เราพบ 

ค้อ ( Livistona speciosa Kurz) 5 ต้น 

ขางขาว (Xanthophllum virens 

Roxb.) 2 ต้น และจ�าปีป่า (Magnolia 

baillonii Pierre) 3 ต้น ซึ่งเป็นพันธุ์พืชที่

พบได้ในป่าดิบเขา ดังนั้นการพบพืชกลุ่มนี้

จึงน่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าบริเวณนี้

เป็นป่าดิบเขามาก่อน  สอดคล้องกับข้อมูล

การแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศปี 

2543 ของกรมป่าไม้ ที่แสดงให้เห็นว่า

บริเวณนี้เป็นป่าดิบเขา เนื่องจากพื้นที่นี้ได้

ท�าสัมปทานไม้สัก จึงท�าให้ต้นไม้ใหญ่

หลายชนิดถูกตัดออกไปด้วย เมื่อต้นไม้

ใหญ่หายไป พื้นที่นี้จึงมีความชื้นน้อยลง 

อุณหภูมิสูงขึ้น สภาพป่าจึงมีการ

เปลี่ยนแปลงจากป่าดิบเขา เป็นป่า

เบญจพรรณ  ดังนั้นในปี 2557 พื้นที่ป่า

โซนน�้าหมัน เราจึงพบแต่สังคมพืชป่า

เบญจพรรณ เท่านั้น ประกอบกับชาวบ้าน

เข้าใช้พื้นที่ปลูกกล้วยเป็นจ�านวนมาก จึง

เป็นการยากที่ระบบนิเวศป่าเดิมจะคืนมา   

สังคมป่าเปลี่ยนไป

ค้อ 

จ�าปีป่า 

ขางขาว 
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การฟื้นฟูป่า

หลังจากยกเลิกสัมปทานไม้สัก ในปี 

2532 และในปี 2549 ได้เกิดอุทกภัย  

ดินถล่มในพื้นที่หมู่บ้านน�้าต๊ะและหมู่บ้าน

น�้าลี ต่อมาได้มีการฟื้นฟูป่าจากหลาย

หน่วยงาน มีการปลูกป่าไม้สักเป็นจ�านวน

มาก ซึ่งเป็นพืชเชิงเดี่ยว จึงท�าให้ระบบ

นิเวศป่าเดิมเปลี่ยนไป ประกอบกับชุมชน

เข้าไปท�าไร่กล้วยและปลูกยางพาราใน

พื้นที่เป็นจ�านวนมาก

ดังนั้นในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าหลัง

สัมปทานท�าไม้ พื้นที่ป่าที่เกิดอุทกภัย  

พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง หรือพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรม  ไม่ควรน�าพืชเชิงเดี่ยวเข้ามา

ปลูกทดแทน หรือปลูกเป็นสวนป่า  โดย

เฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ป็นภเูขาและเป็นแหล่งต้นน�า้  

ซึ่งจะท�าให้ความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสังคมพืชป่าดั้งเดิมหายไป  ควรน�า

ชนิดพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมในพื้นที่เข้าไปปลูก

เสริมในป่า เพื่อให้ระบบนิเวศป่าคืนมา

เหมือนเดิม ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูป่าที่แท้จริง  

และเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  ลดการสูญเสีย  และเพิ่มโอกาส

ในการน�าทรัพยากรความหลากหลายของ

พันธุกรรมในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ใน

อนาคต

จากข้อมูลนี ้กรมป่าไม้เห็นความส�าคัญที่

จะต้องฟื้นฟูป่าเดิมให้กลับคืนมาเพื่อเป็น

พื้นที่ต้นน�้าที่ผลิตน�้า เป็นพื้นที่เก็บกักน�้าเพื่อ

อุปโภค บริโภคของทุกคน  โดยให้หน่วยงาน

ในพื้นที่ น�าข้อมูลชนิดพันธุ์พืชดั้งเดิมเข้าไป

ปลูกทดแทนและเสริมในพื้นที่   นี่เป็น

ตัวอย่างหนึ่งของการน�าข้อมูลความหลาก

หลายทางชีวภาพมาใช้บริหารจัดการฟื้นฟู

พื้นที่ป่า  

เมื่อป่าคืนสภาพกลับมาเหมือนเดิม ความ

หลากหลายของพรรณพืช สัตว์ แมลง    

เห็ดรา ไลเคน จุลินทรีย์ในดิน ก็จะมีมากขึ้น

ท�าให้ในอนาคต เรามีโอกาสเห็นป่าดั้งเดิม 

ในอดีต ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่า

นี้ต่อการด�ารงชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง

น�้า อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เครื่อง

ใช้ไม้สอย อากาศบริสุทธิ์ และอื่นๆ  อีก

มากมาย ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ     

น�้าท่วม ดินถล่ม เหมือนที่เคยเกิดขึ้น ในพื้นที่

นี้มาก่อน ดังนั้นจึงเป็นการฟื้นฟูป่าอย่าง

แท้จริง และรักษาป่าเดิมได้อย่างยั่งยืน
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โซนป่าน�้าหมันปัจจุบันยังคงเป็นแหล่งต้นน�้าที่ส�าคัญ โดยยังคงมีตาน�้า 

ในป่า เรียกว่าน�้าซับ ซึ่งกว้างประมาณ 2 เมตรไหลซึมขึ้นมาจากพื้นดิน

ตลอดเวลา และไหลลงสู่ล�าห้วยน�้าต๊ะ ล�าห้วยน�้ารี และลงสู่เขื่อนสิริกิติ์   

แหล่งต้นน�้า

ดังนั้น...ถ้าผืนป่านี้กลับมา

อุดมสมบูรณ์เป็นป่าดังเดิม

เหมือนในอดีตก่อนสัมปทานท�า

ไม้ เราคงมีป่าที่สามารถเก็บกัก

น�้าที่ส�าคัญและช่วยแก้ไขปัญหา

น�้าท่วม น�้าแล้ง ได้อย่างยั่งยืน

น�้าซับ 
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ความหลากหลายทางชวีภาพ
   ...ของพรรณพชืที่สูญหายไปจากอดตี

ข้อมูลสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา อ�าเภอท่าปลา 

จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ปี พ.ศ. 2556 ป่าล�าน�้าน่าน

ฝั่งขวามีพื้นที่หายไปจากปี 2551 จ�านวน 53,570.88  ไร่ แบ่งเป็นโซน

ป่าผาเลือด เนื้อที่  8,315.98 ไร่ และโซนป่าน�้าหมัน เนื้อที่ 45,254.90 ไร่  

เราสามารถหาการสูญเสียของพรรณพืชที่หายไปได้ โดยเปรียบเทียบชนิด

ป่าที่หายไปจากข้อมูลการวางแปลงตัวอย่างส�ารวจสังคมพืช  ดังนี้

พรรณพืช 

แบ่งตาม 

การใช้ประโยชน์ 

พรรณไม้ที่หายไป 

(ต้น)

เต็งรัง เบญจพรรณ

พืชสมุนไพร 313,235 127,943

พืชอาหาร 155,232 381,481

ที่อยู่อาศัย 1,388,769 46,952

เครื่องใช้สอย 651,418 188,980

ไม้ดอกไม้ประดับ 224,531 64,558

พืชอื่นๆ 188,496 230,062

โซนป่าผาเลือด

พรรณพืช 

แบ่งตาม 

การใช้ประโยชน์ 

พรรณไม้ที่หายไป 

(ต้น)

เบญจพรรณ

พืชสมุนไพร 1,644,261

พืชอาหาร 4,902,614

ที่อยู่อาศัย 603,399

เครื่องใช้สอย 2,428,680

ไม้ดอกไม้ประดับ 829,673

พืชอื่นๆ 2,956,653

โซนป่าน�้าหมัน
ชนิดป่าที่หายไปในพื้นที่ 8,315.98 ไร่ ชนิดป่าที่หายไปในพื้นที่ 45,254.90 ไร่
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ชนิดป่าที่หาย

ไปในพื้นที่ 

8,315.98 ไร่

จ�านวน

พรรณไม้

ที่หายไป  

(ล้านต้น)

ปริมาณการกัก

เก็บน�้า (ล้าน

ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์

ของเนื้อไม้ (ตัน)

มูลค่าของการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

ของเนื้อไม้          

(ล้านบาท)

เต็งรัง 2.92 1.92 48,703.92 38.65

เบญจพรรณ 1.04 3.48 100,484.77 79.73

การสูญเสียความสามารถในการกักเก็บน�้า

ชนิดป่าที่หาย

ไปในพื้นที่ 

45,254.90 

ไร่

จ�านวน

พรรณไม้

ที่หายไป  

(ล้านต้น)

ปริมาณการกัก

เก็บน�้า (ล้าน

ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์

ของเนื้อไม้ (ตัน)

มูลค่าของการกักเก็บ

คาร์บอนไดออกไซด์

ของเนื้อไม้          

(ล้านบาท)

เบญจพรรณ 13.37 18.91 440,601.69 349.62

จ�ำนวนพรรณพชืที่หำยไปโดยใช้ข้อมูลกำรวำงแปลงส�ำรวจพรรณพชืในชนิดป่ำต่ำงๆ

ข้อมูลกำรกักเกบ็น�ำ้ของพืน้ที่ป่ำแต่ละชนิดป่ำ  

ที่มำ ส่วนวจิยัต้นน�ำ้ ส�ำนักอนุรักษ์และจดักำรต้นน�ำ้ กรมอุทยำนแห่งชำต ิสัตว์ป่ำ และพนัธ์ุ

พชื (http://www.dnp.go.th/watershed/waterholding/waterholding.htm#table)

ในกำรค�ำนวณมูลค่ำของกำรกักเกบ็คำร์บอนไดออกไซด์ของเนือ้ไม้ ใช้รำคำ 793.5 บำท/ตนั

ที่มำ : งำนวจิยัเร่ือง แบบจ�ำลองเพื่อประเมนิมูลค่ำป่ำต้นน�ำ้ ของ ดร.พงษ์ศักดิ์ วทิวัชชุตกุิล 

และพณิทพิย์ ธิตโิรจนวัฒน์ ปี 2552

CO2

มูลค่าและการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์...ของเนื้อไม้

โซนป่าน�้าหมนั

โซนป่าผาเลอืด
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                   สัตว์ป่า คือ	สิ่งมีชีวิตที่เป็นองค์ 

																					ประกอบหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ	บางชนิด 

															สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า	เช่น	นกเงือก 

									เป็นนกที่ชอบอาศัยและท�ารังตามต้นไม้ใหญ่	หากต้นไม้ถูกท�าลายนกเงือก 

					ก็ไม่มีแหล่งอาศัยจึงต้องอพยพไป	เพื่อความอยู่รอดสัตว์ป่ามีบทบาทส�าคัญในระบบ	 

			นิเวศหากสัตว์ป่าถูกคุกคาม	หรือ	สูญพันธุ์จะมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	ไม่ทางตรง	 

	ก็ทางอ้อม	ตัวอย่างเช่น	การล่าเก้ง	กวาง	และสัตว์อื่นๆ	เป็นจ�านวนมาก	เพื่อเป็นอาหาร 

ของมนุษย์	ส่งผลให้สัตว์กินเนื้อ	เช่น	เสือโคร่งสูญหายไปจากพื้นที่ป่าได้เช่นกันเนื่องจากไม่มี

เก้งและกวางที่เป็นอาหารของเสือโคร่ง	

กา
รสญู

เสียควา
มหลากหลายทางชวีภาพ

        ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา	ในอดีตเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งทาง	 

				ภาคเหนือของประเทศไทย	แต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง	ป่าแห่งนี้มีการจัดท�า 

								สัมปทานไม้	และมีผู้คนได้เข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ท�าให้ต้นไม้ในพื้นที่ป่า 

										ถูกตัดโค่น	และมีการแผ้วถางป่าเพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรม	ส่งผลให้พื้นที่ป่า 

														ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยและพืชอาหารของสัตว์ป่ามีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว 

                   จนท�าให้สัตว์ป่าหลายชนิดที่เคยพบเจอในอดีตกลับพบเจอ 

																											ได้ยากและบางชนิดสูญหายไปจากพื้นที่

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวาแห่งนี้ไปแล้ว

       
ด้านสัตว์ปา่   
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ล�าดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 เลียงผา Common Serow Capricornis suma-

traensis

Bovidae

2 หมาจิ้งจอก Golden Jackal Canis aureus Canidae

3 หมาใน Dhole Cuon alpinus Canidae

4 ลิงวอก Rhesus  

Macaque

Macaca mulatta Cercopithecidae

5 ลิงกัง Pig-tailed  

Macaque

Macaca nemestrina Cercopithecidae

6 ลิงอ้ายเงี้ยะ Assamese  

Macaque

Macaca assamensis Cercopithecidae 

7 ค่างแว่น

ถิ่นเหนือ

Phayre’s Langur Semnopithecu 

phayrei

Cercopithecidae

8 กวางป่า Sambar Cervus unicolor Cervidae

9 เก้งหม้อ Fea’s muntjac Muntiacus feae Cervidae

10 เก้งธรรมดา Muntjac Muntiacus muntjak Cervidae

11 เสือไฟ Asian Golden Cat Catopuma temminckii Felidae

12 เสือดาว Leopard Panthera pardus Felidae 

13 เสือโคร่ง Tiger Panthera tigris Felidae

14 เสือปลา Fishing Cat Prionailurus 

viverrinnus

Felidae 

15 แมวดาว Leopard Cat Prionailurus 

bengalensis

Felidae

กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

รายชื่อสัตว์ป่าที่เคยพบในอดีตกา
รสญู

เสียควา
มหลากหลายทางชวีภาพ
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ล�าดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

16 ชะนีธรรมดา White-handed 

Gibbon

Hylobates lar Hylobatidae

17 เม่นหางพวง Brush-tailed 

Porcupine

Atherurus macrourus Hystricidae

18 ลิงลม Slow Loris Nycticebus coucang Lorisidae

19 ลิ่นชวา Sunda Pangolin Mangolin javanica Manidae

20 หมูหริ่ง Hog Badger Arctonyx collaris Mustelidae

21 หมาหริ่ง Large-toothed 

Ferret Badger

Melogale personata Mustelidae 

22 กระรอก

ท้องแดง

Pallas’s Squirrel Callosciurus 

erythraeus

Sciuridae 

23 พญากระรอก

ด�าใหญ่

Black Giant 

Squirrel

Ratufa bicolor Sciuridae

24 หมีควาย Asiatic Black Bear Ursus thibetanus Ursidae

25 หมีหมา Sun Bear Ursus malayanus Ursidae 

26 หมีขอ Binturong Arctictis binturong Viverridae

27 ชะมดเช็ด Small lndian 

Civet

Viverricula indica Viverridae 

28 ชะมดแผง

หางปล้อง

Large Indian 

Civet

Viverra zibetha Viverridae 

29 อีเห็นข้างลาย Common Palm 

Civet 

Paraboxurus her-

maphroditus

Viverridae 

30 อีเห็นหน้าขาว Three-striped 

Palm Civet

Arctogalidia trivirgata Viverridae
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กลุ่มนก

ล�าดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 นกแก๊ก Oriental Pied 

Hornbill

Anthracoceros 

albirostris

Bucerotidae

2 นกมูม Mountain  

Imperial Pigeon

Ducula badia Columbidae

3 นกเขาเปล้า

ธรรมดา

Thick-billed 

Green Pigeon

Treron curvirostra Columbidae 

4 นกเปล้า

ขาเหลือง

Yellow-footed 

Green Pigeon

Treron 

phoenicoptera

Columbidae 

5 นกตะขาบดง Dollarbird Eurystomus orientalis Coraciidae

6 นกเขียวคราม Asian Fairy      

Bluebird

Lrena puella Lrenidae

7 ไก่ฟ้าพญาลอ Siamese Fireback Lophura diardi Phasianidae

8 นกหกเล็ก

ปากแดง

Vernal Hanging 

Parrot

Loriculus vernalis Psittacidae

9 นกกะลิง Grey-headed 

Parakeet

Psittacula finschii Psittacidae 

10 นกแก้วหัวแพร Blossom-headed 

Parakeet

Psittacula roseata Psittacidae 

ล�าดับ ชื่อทั่วไป ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์

1 เต่าใบไม้ Asian Leaf Turle Cyclemys dentate 

complex

Platysernidae

2 เต่าใบไม้ท้องด�า Black-breasted 

Leafturle

Geoemyda 

spengleri

Platysernidae

กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

                ในปี พ.ศ. 2557  

         จากการส�ารวจความหลากหลาย 

      ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา  

     ที่ยังคงสภาพเป็นป่าอยู่นั้น พบว่า ป่าใน  

     พื้นที่แบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนป่าผาเลือด   

       และโซนป่าน�้าหมัน ป่าผืนนี้ประกอบ 

          ไปด้วยป่าเบญจพรรณ  

                   ป่าเต็งรัง
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ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 สาขา 12 เรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

พรรณพืช 108        313        426 

สัตว์ป่า     100        167        211 

แมลง        50         171       204 

เห็ดรา        23          41          83 

ไลเคน       19          35          58 

วงศ์ 

วงศ์ 

วงศ์ 

วงศ์ 

วงศ์

สกุล 

สกุล 

สกุล 

สกุล 

สกุล

ชนิด 

ชนิด 

ชนิด 

ชนิด 

ชนิด
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         พบที่ระดับความสูงประมาณ	

200-480	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	

ลักษณะ	ป่าค่อนข้างโปร่ง	ความโตของต้น

มีขนาดใหญ่	แต่ต้นไม้ขึ้นห่างๆ	กัน	พบ

ไม้ไผ่ขึ้นปะปน	เช่น	ไผ่ซาง	ไผ่ข้าวหลาม

เป็นต้น	มีไม้ผลัดใบหลายชนิด	เช่น	 

ประดู่ป่า	มะค่าโมง	แดง	ชิงชัน	กระพี้จั่น	 

กระพี้เขาควาย	เป็นต้น	กล้วยไม้ที่พบ	

เช่น	เข็มขาว	เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด	

เอื้องนิ่มดอกเหลือง	เอื้องดอกมะขาม	 

เขาแพะ	กะเรกะร่อน	เป็นต้น

ค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยา  

(Important value index : IVI)
แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	3	

แปลง	พบไม้ใหญ่	(Tree)	จ�านวน	449	ต้น	 

มีพรรณไม้ทั้งหมด	54	ชนิด	พรรณไม้เด่น	คือ	 

ประดู่ป่า	(Pterocarpus macrocarpus	Kurz)	 

สัก	(Tectona grandis	L.f.)	แดง	(Xylia 

xylocarpa	(Roxb.)	Taub.	var.	kerrii (Craib	

&	Hutch.)	I.C.Nielsen)	ตะคร้อ	(Schleichera 

oleosa	(Lour.)	Oken	และ	งิ้วป่า	(Bombax 

anceps Pierre	var.	anceps)	ที่มีค่าดัชนีความ

ส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น	43.56,	39.02,	21.52,	

17.59	และ	11.66	ตามล�าดับ

ป่าเบญจพรรณ  
(โซนป่าผาเลือด)

ชนิดป่าและพรรณพืช

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Dipterocarp Forest)
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        	พบที่ระดับความสูงประมาณ	 

100-550	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	 

ลักษณะ	พื้นที่มีความลาดชันสูง	มีสังคม

ป่าเบญจพรรณที่มีการฟื้นตัว	ท�าให้ต้นไม้

มีขนาดเล็กและขึ้นหนาแน่น	พบไม้ไผ่ขึ้น

ปะปน	เช่น	ไผ่ซาง	ไผ่ไร่	เป็นต้น	มีพรรณไม้

หลายชนิด	เช่น	ชิงชัน	เม่าสร้อย	มะไฟป่า	 

ขี้เหล็กฤาษี	ปอเต่าไห้	กาสามปีก	กุ๊ก	

โมกมัน	เป็นต้น	กล้วยไม้ที่พบ	เช่น	

เอื้องมังกร	เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด	เป็นต้น 

ป่าเบญจพรรณ  
(โซนป่าน�้าหมัน)

ค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยา  

(Important value index : IVI)
แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	 

3	แปลง	พบไม้ใหญ่	(Tree)	จ�านวน	653	ต้น 

มีพรรณไม้ทั้งหมด	61	ชนิด	พรรณไม้เด่น	คือ	

เม่าสร้อย	(Antidesma acidum	Retz.)	 

ปอแก่นเทา	(Grewia eriocarpa	Juss)	 

ติ้วขน	(Cratoxylum formosum	(Jack)	

Dyer	subsp.	pruniflorum	(Kurz)	Gogel)	 

พฤกษ์	(Albizia lebbeck	(L.)	Benth.)	 

และ	กุ๊ก	(Lannea coromandelica 

(Houtt.)	Merr.)	ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทาง

นิเวศวิทยาเป็น	83.71,	18.91,	17.83,	16.03	

และ	15.93	ตามล�าดับ
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ค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยา  

(Important value index : IVI)
แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	3	

แปลง	พบไม้ใหญ่	(Tree)	จ�านวน	876	ต้น	มี

พรรณไม้ทั้งหมด	49	ชนิด	พรรณไม้เด่น	คือ	 

เต็ง	(Shorea obtusa	Wall.	ex	Blume)	 

รัง	(Shorea siamensis	Miq.)	กระทุ่มเนิน	

(Mitragyna rotundifolia	(Roxb.)	Kuntze)	

กุ๊ก	(Lannea coromandelica	(Houtt.)	

Merr.)	และ	ประดู่ป่า	(Pterocarpus 

macrocarpus	Kurz)	ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญ

ทางนิเวศวิทยาเป็น	69.49,	45.24,	22.10,	

19.19	และ	17.31	ตามล�าดับ

        	พบที่ระดับความสูงประมาณ	 

100-250	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	ลักษณะ	 

เป็นป่าโปร่ง	การกระจายตัวของสังคมป่า

เต็งรังเริ่มจากตีนเขาไปจนถึงสันเขา	ต้นไม้

ขึ้นห่างๆ	กันมีลักษณะแคระแกร็น	ป่ามี

ความแห้งแล้งมากในฤดูแล้งและมีไฟป่าเกิด

ขึ้นทุกปี	ดินมีลักษณะเป็นหินและดินทราย	

พรรณไม้ที่พบ	เช่น	เต็ง	รัง	พลวง	รักใหญ่	

มะขามป้อม	กระทุ่มเนิน	กุ๊ก	เป็นต้น	

กล้วยไม้ที่พบ	เช่น	ช้างกระ	ก้างปลา	 

เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด	เป็นต้น

      ป่าเต็งรัง  
(โซนป่าผาเลือด)

ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest)
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         ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาไม่สูงชัน	
มีความสูงประมาณ	100-500	เมตร	จากระดับ
น�้าทะเล	 แนวสันเขาลาดชันไม่มาก	 มีล�าห้วย
ขนาดเล็กตามเชิงเขาหลายสาย	 ไหลรวมกันลงสู่
แม่น�้าน่าน	 สภาพพื้นที่เป็นดินทรายมีหินโผล่
บางส่วน	สังคมพืชเป็นป่าเบญจพรรณและ
ป่าเต็งรัง  พบต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจ�านวนมาก	
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นท่่ีนี้ยังไม่ได้เข้ามาท�าไม้	 
พรรณไม้ที่พบใน	ป่าเบญจพรรณ ได้แก ่ตะลุมพุก	
สัก	ประดู่ป่า	แดง	ขันทองพยาบาท	 และรกฟ้า	 
เป็นต้น	 พรรณพืชที่พบในป่าเต็งรัง	 ได้แก่	 เต็ง	รัง	 
พลวง	 เหียง	 และขว้าว	 เป็นต้น	 พื้นที่ป่าบริเวณ
นี้ได้มีการจัดตั้ง			ป่าชุมชนบ้านห้วยเจริญ	 
มีเนื้อที ่1,800 ไร่  อยู่ในความดูแลของชุมชน
หมู่บ้านห้วยเจริญ	ต�าบลผาเลือด	ชุมชนพึ่งพิงการ
ใช้ประโยชน์จากป่า	ได้แก่	ผักหวานป่า	ไม้ไผ่	

หนอนรถด่วน	และเห็ด	เป็นต้น	

											ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันมาก				

มีความสูงประมาณ	100-1,000	เมตร	จากระดับ

น�้าทะเล	แนวสันเขามีความลาดชันมาก	มีล�าห้วย

ขนาดเล็ก  มีเส้นทางเดินสามารถเดินตัดออกได้

หลายเส้นทาง		สภาพพื้นที่เป็นดินหินตะกอน

ผุง่าย	มีชั้นดินหนาง่ายต่อการเกิดดินถล่ม	สังคม

พืชเป็นป่าเบญจพรรณ	มีต้นไม้หนุ่มขึ้นหนาแน่น		

พบร่องรอยสัมปทานท�าไม้ในอดีตอย่างชัดเจน		

พรรณพืชที่พบต่างจากโซนป่าผาเลือด	ได้แก่	ค้อ 

ขี้เหล็กฤาษี	มะไฟป่า	โพบาย	สะแล่งหอมไก๋	

มะฝ่อ	และเฟิน	เป็นต้น	พื้นที่โดยรอบถูกเปลี่ยน

เป็นสภาพพื้นที่เกษตร	เช่น	ข้าวโพด	สวนกล้วย	

มะม่วงหิมพานต์	และยางพารา	เป็นต้น	ชุมชน

โดยรอบป่ามีอาชีพเกษตรกรรม	มีการพึ่งพิงใช้

ประโยชน์จากของป่า	ได้แก่	ตองกง	ไม้ไผ่	น�้าผึ้ง	

เห็ด	บอน	ดอกก้าน	และสะแล	เป็นต้น	

โซนป่าผาเลือด

โซนป่าน�้าหมัน

ความหลากหลายของพืช



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

PLANT

27

       เช่น หิ่งหนู ถั่วขน โหนดดิน หางหมา สลัด
มูกเตี้ยน้อย กะหน๊าด ตองลาย เป็นต้น

       

           
สมุนไพร 128 ชนดิ เช่น โสมไทย ดีหมี 
ยอป่า สมอไทย มะดูก เนระพูสีไทย รางจืด 
ว่านมหาเมฆ ว่านขันหมาก ชิงชี่ เป็นต้น 

อาหาร 92 ชนดิ เช่น มะหวด ล�าไยป่า 
งิ้ว กลอย บอนเต่า มะเดื่อปล้อง คอแลน 
แห้วประดู่ กระเจียวขาว มันเสา เป็นต้น

สร้างที่อยู่อาศัย 27 ชนดิ เช่น พะยูง 
ส้านหิ่ง กระดูกค่าง กระพี้เขาควาย สักหิน 
ซ้อ ขว้าว ส้านใบเล็ก ฉนวน รกฟ้า เป็นต้น

เครื่องใช้สอย 61 ชนดิ เช่น ค�าแสด ค้อ
คราม ตะขบควาย มะเกลือ ตะคร�้า ล�าพูป่า
ปอกระสา กระแจะ ลิเภาป่า ตองงุม เป็นต้น

ไม้ดอกไม้ประดับ 68 ชนดิ เช่น พันจ�า 
เข็มขาว ปีบ ด้าง แพ่งเครือ ข้าวเหนียวลิง 
ทองเดือนห้า ชายผ้าสีดา ช้างกระ เป็นต้น

ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน ์50 ชนดิ

ความหลากหลายของพืช
พบ 426 ชนดิ แบ่งออกเป็น

พืชหายาก (TRD: Plants (2006)) 2 ชนดิ คือ เขือง และสีดาบุนทา

TRD : Thailand Red Data
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Wallichia siamensis Becc.  วงศ์ Arecaceae

ปาล์มขนาดเล็ก	แตกกอขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่น	มีเส้นใยของกาบใบปกคลุมหนาแน่น	ใบประกอบ

แบบขนนกชั้นเดียว	ยาว	1.5-2.8	เมตร	ขอบใบหยักไม่เป็นระเบียบ	มีผงสีน�้าตาลแดงปกคลุม	

กาบใบยาว	30-50	เซนติเมตร	ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น	ช่อดอกเพศเมียอยู่ใกล้ปลายยอด	

กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน	ผลรูปรีถึงมนรี	สีแดงหรือม่วง	พบเฉพาะในประเทศไทย	ตามป่าดิบเขา

เขอืง

พืชหายาก



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

PLANT

29

Madhuca floribunda (Pierre) H.J.Lam  วงศ์ Sapotaceae

ไม้ต้น	เปลือกเรียบเกลี้ยง	สีน�้าตาล	แตกกิ่งก้านตั้งฉากกับล�าต้นและกิ่งเดิม	ใบเดี่ยว	เรียงเวียน

สลับ	คล้ายเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง	รูปใบหอกกลับถึงรูปไข่กลับแกมขอบขนาน	ด้านบนสีเขียว	

ด้านล่างสีอ่อนกว่า	ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก	ตามซอกใบ	กลีบเลี้ยง	4	กลีบ	กลีบดอก	

8	กลีบ	ผลสดรูปกลมหรือรูปรี	มี	1-4	เมล็ด	กลีบเลี้ยงติดทน	พบตามป่าเบญจพรรณ			

สีดาบุนทา

พืชหายาก
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รายชื่อความหลากหลายของพรรณพืช
พืชสมุนไพร

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 อังกาบ Barleria cristata L. Acanthaceae รากเป็นยาขับปัสสาวะ	

2 สังกรณี Barleria strigosa 

Willd.

Acanthaceae รากเป็นยาแก้ร้อนใน	

ดับพิษไข้

3 เข็มม่วง Eranthemum album 

Nees

Acanthaceae ต้นและรากต้มน�้าดื่ม	

ต้านอนุมูลอิสระ

4 รางจืด Thunbergia laurifolia 

Lindl.

Acanthaceae ใบและรากใช้ถอนพิษ

ยาฆ่าแมลง	

5 พันงู Achyranthes aspera 

L.

Amaranthaceae ต้นใช้ขับประจ�าเดือน	

ขับปัสสาวะ

6 เครือข้าว

ตอก

Aerva sanguinolenta  

Blume

Amaranthaceae ทั้งต้นต้มน�้าดื่มแก้

เบาหวาน	บ�ารุงโลหิต

7 ผักขม

หนาม

Amaranthus 

spinosus	L.

Amaranthaceae รากแก้อาการช�้าใน	

แก้จุกเสียด

8 หญ้าพันงู

แดง

Cyathula prostrata 

Blume

Amaranthaceae ต้นใช้ขับปัสสาวะ	

ดอกใช้ขับเสมหะ

9 มะม่วงหัว

แมงวัน

Buchanania lanzan 

Spreng.

Anacardiaceae เปลือกต้นต้มน�้าดื่มแก้

อักเสบจากพืชพิษ

10 ธนนไชย Buchanania 

siamensis	Miq.

Anacardiaceae ล�าต้นและรากต้มน�้า

ดื่มแก้ผิดส�าแดง	

11 กุ๊ก Lannea 

coromandelica 

(Houtt.)	Merr.

Anacardiaceae เปลือกแก้ปวดฟัน

โซนป่าน�้าหมัน โซนป่าผาเลือดและโซนป่าน�้าหมันโซนป่าผาเลือด
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

12 สะแกแสง Cananga latifolia 

(Hook.f.	&	Thomson)	

Finet	&	Gagnep.

Annonaceae รากแก้พิษไข้เซื่องซึม

13 หางรอก Miliusa velutina 

(Dunal)	Hook.f.	&	

Thomson

Annonaceae เปลือกต้มน�้า	น�าน�้า

มาอมรักษาอาการ

ปากเปื่อย

14 ยางโอน	 Polyalthia viridis  

Craib

Annonaceae เปลือกต้มดื่มเป็น

ยาแก้ปวด

15 ระย่อม Rauvolfia serpentina 

(L.)	Benth.	ex	Kurz

Apocynaceae รากต้มดื่มแก้ไข้	

และลดความดัน	

16 โมกมัน Wrightia arborea 

(Dennst.)	Mabb.

Apocynaceae ดอกเป็นยาระบายช่วย

ขับลม

17 ว่าน

ขันหมาก	

Aglaonema simplex 

Blume

Araceae ใช้เป็นยาระงับอาการ

ภูมิแพ้

18 หูหมี Thottea tomentosa 

(Blume)	Ding	Hou	

Aristolochiaceae ใช้เป็นยาชูก�าลัง

19 อบเชย

เถา

Atherolepis pierrei 

Costa	var.	glabra 

Kerr

Asclepiadaceae รากใช้ปรุงเป็นยาหอม

แก้อาการหน้ามืด

20 กระเพาะ

ปลา

Finlaysonia maritima 

Backer	ex	K.Heyne

Asclepiadaceae ทั้งต้นกินเป็น

ยาระบายขับเสมหะ

21 สาบแร้ง

สาบกา

Ageratum 

conyzoides	L.

Asteraceae รากและใบคั้นน�้าทา

รักษาแผลสด

22 โกฐจุฬา

ลัมพา

Artemisia annua	L. Asteraceae ใช้ลดไข้	

รักษาโรคมาลาเรีย

พืชสมุนไพร

ชนดิพันธุ์ต่างถิ่นที่รกุรานแล้ว ชนดิพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรกุราน
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

23 ผักกาด

โคก

Blumeopsis flava 

(DC.)	Gagnep.	

Asteraceae รากใช้อุดฟัน

แก้ปวดฟัน

24 สาบเสือ Chromolaena 

odoratum	(L.)	

R.M.King	&	H.Rob.

Asteraceae ใบบดแล้วน�ามาห้าม

เลือด

25 กะเม็ง Eclipta prostrata 

(L.)	L.

Asteraceae ใบใช้รักษาแผลสด	

ห้ามเลือด	

26 ขี้เหล็ก

ย่าน

Mikania cordata 

(Burm.f.)	B.L.Rob.

Asteraceae ใบใช้พอกแผลบวมและ

รักษาโรคหิด

27 ผักแครด	 Synedrella nodiflora 

(L.)	Gaertn.	

Asteraceae ทั้งต้นใช้เป็นยาแก้ปวด

ขาหรือปวดหู

28 แคขาว Dolichandrone 

serrulata	(DC.)	

Seem.

Bignoniaceae เปลือกต้มรับประทาน

แก้ท้องร่วง	

29 หญ้างวง

ช้าง	

Heliotropium 

indicum	L.

Boraginaceae ทั้งต้นน�ามาต้มน�้าดื่ม

เป็นยาแก้ไอ

30 ราชาวดี

ป่า	

Buddleja asiatica 

Lour.

Buddlejaceae ทั้งต้นใช้รักษาโรค

ผิวหนัง	

31 มะกอก

ฟาน

Canarium 

bengalense	Roxb.

Burseraceae เปลือกและใบต�า

ละเอียดทาแก้ปวดบวม

32 ชิงชี่ Capparis 

micracantha DC.

Capparaceae รากใช้ขับลมภายใน	

แก้ไข้	โรคกระเพาะ

33 ผักเสี้ยนผี Cleome viscosa L. Capparaceae ทั้งต้นแก้ขับลม	ใบต�า

พอกศีรษะแก้ปวดหัว

34 ข้าวสาร

ค่าง

Cardiopteris 

quinqueloba 

(Hassk.)	Hassk.

Cardiopteridaceae ใบรักษาโรคผิวหนังที่

เกิดจากเชื้อรา

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

35 มะดูก Siphonodon 

celastrineus	Griff.

Celastraceae รากต้มบ�ารุงกระดูก	

น�้าเหลือง

36 บุนนาค Mesua ferrea	L. Clusiaceae ดอกเป็นยาฝาดสมาน	

บ�ารุงธาตุ	ขับเสมหะ

37 งวงชุ่ม Combretum pilosum 

Roxb.

Combretaceae ใบเป็นยาขับพยาธิ

38 สมอพิเภก Terminalia bellirica 

(Gaertn.)	Roxb.

Combretaceae ผลอ่อนเป็นยาระบาย

39 สมอไทย Terminalia chebula 

Retz.	var.	chebula

Combretaceae ผลเป็นยาระบายอ่อนๆ

แก้พิษร้อนใน

40 ผักปลาบ

ช้าง

Floscopa scandens 

Lour.

Commelinaceae น�้าคั้นจากต้นใช้

หยอดตาแก้เจ็บตา

41 ว่านข้าว

เหนียว

Murdannia edulis 

(Stokes)	Faden	

Commelinaceae รากต้มน�้าดื่ม

เป็นยาระบาย

42 กินกุ้ง

น้อย

Murdannia nudiflora 

(L.)	Brenan

Commelinaceae ล�าต้นแก้โรคบิด	แก้ไข้	

รักษาอาการปวดบวม	

43 โหนดดิน Peliosanthes teta 

Andrews	subsp.	

humilis	(Andrews)	

Jessop

Convallariaceae รากและล�าต้นใต้ดิน

ดองสุราแก้ปวดเมื่อย

44 จิงจ้อ

เหลี่ยม

Operculina 

turpethum	(L.)	Silva	

Manso

Convolvulaceae น�้ายางในรากใช้เป็น

ยาระบายอ่อนๆ

45 ต�าลึงตัวผู้ Solena amplexicaulis 

(Lam.)	Gandhi
Cucurbitaceae รากต้มน�้าดื่ม

เป็นยาระบาย

46 พะยอม Shorea roxburghii 

G.Don

Dipterocarpaceae เปลือกใช้ต้มดื่ม

แก้อาการท้องเดิน

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

47 พญา

รากด�า

Diospyros variegata 

Kurz

Ebenaceae รากต้มเป็นยากษัย

48 ตองแตก Baliospermum 

solanifolium	(Burm.)	

Suresh

Euphorbiaceae รากฝนทาแก้ฟกช�้า	

ต้มน�้าดื่มเป็นยา

ระบาย	

49 ครามน�้า Breynia retusa 

(Dennst.)	Alston

Euphorbiaceae ล�าต้นและรากใช้ผสม

สมุนไพรอื่นดื่มแก้ไข้

50 เต็งหนาม Bridelia retusa	(L.)	

A.Juss.

Euphorbiaceae เปลือกเป็นยาฝาด

สมาน

51 ขางน�้าผึ้ง Claoxylon indicum 

(Reinw.	ex	Blume)	

Endl.	ex	Hassk.

Euphorbiaceae ล�าต้นต�าพอกแก้ปวดหู	

แก้หูอื้อ

52 ดีหมี Cleidion spiciflorum 

(Burm.f.)	Merr.

Euphorbiaceae แก่นเป็นยาขับเหงื่อ	

แก้ไข้	ปวดศีรษะ

53 เปล้า

น�้าเงิน

Croton 

cascarilloides  

Raeusch.

Euphorbiaceae รากต้มน�้าดื่มแก้ไข้

54 เปล้าใหญ่ Croton roxburghii 

N.P.Balakr.

Euphorbiaceae เปลือกและใบ

แก้ท้องเสีย

55 หญ้ายาง Euphorbia 

heterophylla	L.

Euphorbiaceae ใบอ่อนเป็นยาถ่ายหรือ

ยาระบาย

56 น�้านม

ราชสีห์

Euphorbia hirta	L. Euphorbiaceae น�้ายางน�าไปรักษาแผล

สดให้แผลแห้งไว

57 สอยดาว Mallotus 

paniculatus Müll.Arg.
Euphorbiaceae รากต้มเป็นยาบ�ารุง

หลังการคลอด

58 ลูกใต้ใบ Phyllanthus amarus  

Schumach.	&	Thonn.

Euphorbiaceae ทั้งต้นแก้ไข้	

ปวดท้องบิด

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

59 มะขาม

ป้อม

Phyllanthus 

emblica	L.

Euphorbiaceae ผลสดขับเสมหะ	

ผลแห้งบ�ารุงโลหิต

60 ขันทอง

พยาบาท

Suregada 

multiflorum	(A.Juss.)	

Baill.

Euphorbiaceae เปลือกต้นเป็นยา

แก้โรคผิวหนัง

61 มะฝ่อ Trewia nudiflora	L. Euphorbiaceae รากและเปลือก

เป็นยาขับลม

62 ขยัน Bauhinia 

strychnifolia Craib

Fabaceae-

Caesalpinioideae

เหง้าต้มดื่ม

แก้ผิดส�าแดง

63 โผงเผง Senna hirsuta	(L.)	

Irwin & Barneby

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ใบใช้รักษาโรคผิวหนัง

64 หนามหัน Acacia comosa 

Gagnep.

Fabaceae-

Mimosoideae

รากเป็นยาแก้

ริดสีดวงทวาร

65 ส้มป่อย	 Acacia concinna 

(Willd.)	DC.

Fabaceae-

Mimosoideae

ผลน�าไปเข้ายาแก้ไอ	

แก้เจ็บคอ

66 ทิ้งถ่อน Albizia procera 

(Roxb.)	Benth.

Fabaceae-

Mimosoideae

ผลเป็นยาขับลม	

แก้ท้องอืด	

67 ไมยราบ

ขาว

Mimosa diplotricha 

C.Wright	ex	Sauvalle

Fabaceae-

Mimosoideae

ใบและล�าต้น	

ใช้ขับปัสสาวะ	

68 ไมยราบ

ต้น	

Mimosa pigra	L. Fabaceae-

Mimosoideae

ต้นต้มเป็นยาขับเสมหะ

69 หญ้าปัน

ยอด

Mimosa pudica	L. Fabaceae-

Mimosoideae

ทั้งต้นน�าไปท�าเป็นชา

ช่วยลดคอเลสเตอรอล

70 ทองเครือ Butea superba 

Roxb.

Fabaceae-

Papilionoideae

บ�ารุงผิวพรรณให้

เปล่งปลั่ง

71 แปบผี Cajanus goensis 

Dalzell

Fabaceae-

Papilionoideae

รากหรือล�าต้นต้มดื่ม	

แก้ประจ�าเดอืนผดิปกติ

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

72 หิ่งเม่น

น้อย

Crotalaria alata 

Buch.-Ham.	ex	

D.Don

Fabaceae-

Papilionoideae

ทั้งต้นต้มอาบ

แก้อาการฟกช�้า

73 หิ่งหายใบ

เล็ก

Crotalaria albida 

Heyne	ex	Roth

Fabaceae-

Papilionoideae

รากใช้เป็นยาระบาย

74 หางไหล

แดง

Derris elliptica

(Roxb.)	Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เถาสดต�าผสมน�้ามันพืช	

รักษาเหาหิด

75 อีเหนียว Desmodium 

gangeticum	(L.)	DC.

Fabaceae-

Papilionoideae

รากใช้เป็นยาขับ

ปัสสาวะ	

76 หนาดค�า Desmodium 

oblongum	Wall.	ex	

Benth.	

Fabaceae-

Papilionoideae

รากและล�าต้นดอง

เป็นยาบ�ารุงก�าลัง

77 หางเสือ Flemingia stricta 

Roxb.	ex	W.T.Aiton

Fabaceae-

Papilionoideae

ใบน�าไปต้มเป็นยา

บ�ารุงก�าลัง

78 หมามุ้ย Mucuna pruriens 

(L.)	DC.

Fabaceae-

Papilionoideae

เมล็ดเป็นยารักษาโรค

บุรุษ

79 เกล็ดปลา

ช่อน

Phyllodium 

pulchellum (L.) Desv.

Fabaceae-

Papilionoideae

ทั้งต้นปรุงเป็นยาแก้

พยาธิใบไม้ในตับ

80 ถั่วเสี้ยน

ป่า

Pueraria 

phaseoloides 

(Roxb.)	Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

ใบหรือรากแห้งผสมใบ

โผงเผงแห้งบดท�ายาลูก

กลอนกินแก้ไข้

81 หญ้าหาง

อ้น

Uraria 

lagopodioides	(L.)	

Desv.	ex	DC.

Fabaceae-

Papilionoideae

รากฝนน�้าปูนใสทา	

แก้ฝี

82 กระเบา

ใหญ่

Hydnocarpus 

anthelminthicus 

Pierre	ex	Laness.

Flacourtiaceae น�้ามันสกัดจากเมล็ด	

ใช้รักษาโรคเรื้อนและ

อาการปวดบวมตามข้อ

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

83 เมื่อย Gnetum montanum 

Markgr.

Gnetaceae ผสมล�าต้นเถาเอ็นอ่อน	

ต้มน�้าดื่ม	แก้ปวดเมื่อย

84 หญ้า

ดอกค�า

Hypoxis aurea	Lour. Hypoxidaceae รากต้มน�้าดื่ม	บ�ารุง

โลหิต	ฝนทาแก้สิวฝ้า	

85 กอมก้อ

ห้วย

Anisomeles indica 

(L.)	Kuntze

Lamiaceae ใช้พอกแผลงูกัด

86 สวอง Vitex limonifolia 

Wall.

Lamiaceae ใบใช้พอกแผล	แก้ไข้

87 หมีเหม็น Litsea glutinosa 

(Lour.)	C.B.Rob.

Lauraceae ใบและเมล็ดต�าพอกฝี

แก้ปวด

88 จิกนา Barringtonia 

acutangula	(L.)	

Gaertn.

Lecythidaceae เปลือกลดไข้	

แก้มาลาเรีย

89 กะตังใบ Leea indica	(Burm.f.)	

Merr.

Leeaceae รากต้มน�้าดื่ม

แก้ปวดท้อง	ท้องเสีย	

90 กาฝาก

แก่นเทา

Scurrula 

atropurpurea 

(Blume)	Dans.

Loranthaceae ใบและดอกต้มน�้าดื่ม

บ�ารุงโลหิต

91 ชะมดต้น Abelmoschus 

moschatus	Medik.	

subsp.	moschatus

Malvaceae ใบรักษากลากเกลื้อน	

เมล็ดใช้เข้ายาขับลม

92 หญ้าขัด

ใบป้อม

Sida cordifolia	L. Malvaceae รากแก้โรคกระเพาะ	

แก้ไข้

93 หญ้าขัด Sida rhombifolia	L. Malvaceae ต้นและใบต้มใส่เกลือ

เป็นยาบ้วนปาก

94 ขี้ครอก Urena lobata	L. Malvaceae ต้นและใบใช้ต้มดื่ม

รักษาโรคไตพิการ

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

95 ตาเสือ Aphanamixis 

polystachya	(Wall.)	

R.Parker

Meliaceae เปลือกเป็นยาแก้ช�้าใน

96 กระท่อม

เลือด

Stephania venosa 

(Blume)	Spreng.

Menispermaceae ผลเผาไฟทั้งลูกประคบ

แก้ปวด

97 บอระเพ็ด Tinospora crispa	(L.)	

Miers	ex	Hook.f.	&	

Thomson

Menispermaceae รากเป็นยาเจรญิอาหาร	

แก้ไข้สูง

98 ผักขวง Glinus oppositifolius 

(L.)	A.DC.

Molluginaceae ทั้งต้นแก้ไข้	แก้ร้อนใน	

แก้ไอ	ทาแก้ฟกช�้าบวม

99 หาด Artocarpus lacucha 

Roxb.

Moraceae รากเป็นยาแก้ไข้	

ขับพยาธิ

100 เดื่อหว้า Ficus auriculata 

Lour.

Moraceae รากรักษาโรคทางเดิน

ปัสสาวะ

101 มะเดื่อ

หอม

Ficus hirta Vahl Moraceae รากต้มน�้าดื่มบ�ารุง

หัวใจ	แก้ผิดส�าแดง

102 มะเดื่อ

อุทุมพร

Ficus racemosa	L. Moraceae ต้นเข้ายาแก้ปวดเมื่อย

103 ข่อย Streblus asper	Lour. Moraceae รากใช้ขับปัสสาวะ

104 ผักขมหิน Boerhavia diffusa	L.	 Nyctaginaceae ทั้งต้นใช้ขับเสมหะ

105 ตาล

เหลือง

Ochna integerrima 

(Lour.)	Merr.

Ochnaceae ผลแก้พิษ	แก้ไข้	

แก้อาหารไม่ย่อย

106 หญ้าหนู

ต้น

Dianella ensifolia 

(L.)	DC.	

Phormiaceae รากต้มน�้าดื่มแก้อาการ

ท้องผูก	ช่วยขับลม

107 เครือสาม

ปีก

Plagiopteron 

suaveolens	Griff.

Plagiopteraceae ล�าต้นน�าไปเข้ายา

รักษาโรคกระดูกพรุน

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

108 หญ้า

ตีนกา

Eleusine indica	(L.)	

Gaertn.

Poaceae รากแก้อาการท้องอืด	

ลดไข้	ขับปัสสาวะ

109 โสมคน Talinum 

paniculatum	(Jacq.)	

Gaertn.

Portulacaceae ใบแก้อาการบวม

อักเสบมีหนอง

110 มะคังแดง Dioecrescis 

erythroclada	(Kurz)	

Tirveng.

Rubiaceae เปลือกต้นต�าพอกแผล

สดห้ามเลือด

111 ส้มกบ Hymenodictyon 

orixense	(Roxb.)	

Mabb.

Rubiaceae ราก	แก่น	และเปลือก	

แก้ไข้	แก้กระหายน�้า

112 กระทุ่ม

เนิน

Mitragyna 

rotundifolia	(Roxb.)	

Kuntze

Rubiaceae เปลือกรักษาแผลติด

เชื้อ	รักษาโรคผิวหนัง

113 ยอป่า Morinda tomentosa 

Heyne	ex	Roth

Rubiaceae รากแก้เบาหวาน	

แก่นใช้บ�ารุงเลือด

114 หญ้าตด

หมา

Paederia pilifera  

Hook.f.

Rubiaceae รากต้มน�้า	ใช้บ้วนปาก	

รักษาอาการปวดฟัน

115 ข้าวสาร Prismatomeris 

fragrans E.T.Geddes

Rubiaceae ล�าต้นหรือราก	

ต้มน�้าดื่มบ�ารุงก�าลัง	

116 กระดุมใบ

ใหญ่

Spermacoce 

latifolia	Aubl.

Rubiaceae รากต้มน�้าดื่มเป็นยาแก้

ท้องเสีย	

117 หญ้าน�้า

ดับไฟ	

Lindenbergia 

philippensis (Cham.)	

Benth.

Scrophulariaceae ทั้งต้นแก้พิษฝี		

แผลน�้าร้อนลวก		

ไฟไหม้		

118 กรดน�้า Scoparia dulcis L. Scrophulariaceae ใบชงน�้าดื่มแก้ไอ	

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

119 คนทา Harrisonia perforata 

(Blanco)	Merr

Simaroubaceae เปลือกและรากรสขม	

รักษาโรคทางเดิน

ล�าไส้	และแก้ไอ

120 โทงเทง	 Physalis angulata	L.	 Solanaceae ทั้งต้น	ต�าพอกรักษา

แผลหรือฝีที่มีหนอง

121 ปอขี้อ้น Helicteres viscida 

Blume

Sterculiaceae ใบใช้แช่น�้าอาบแก้

อาการผื่นคัน

122 ตูมกาขาว Strychnos 

nux–blanda	A.W.Hill

Strychnaceae รากต้มน�้าดื่มเป็นยา

แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

123 เนระพูสี

ไทย

Tacca chantrieri 

Andre

Taccaceae ทั้งต้นต้มน�้าดื่มเป็นยา

บ�ารุงร่างกาย	รักษา

โรคกระเพาะ

124 สารภีป่า Anneslea fragrans 

Wall.

Theaceae เปลือกและดอก	

ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ

125 ปอเต่าไห้ Enkleia siamensis 

(Kurz)	Nevling

Thymelaeaceae รากต้มน�้าดื่มเป็นยา

ระบาย

126 ข้าวตาก Grewia hirsuta Vahl Tiliaceae ต้นต้มน�้าดื่มแก้อาการ

ปวดท้องเกร็ง

127 ชุมแสง Xanthophyllum 

lanceatum	(Miq.)	

J.J.Sm.

Xanthophyllaceae ราก	เปลือก	ล�าต้น

และใบ	แช่น�้าอาบ	แก้

โรคผิวหนังเปื่อยผุพอง

128 ว่าน

มหาเมฆ

Curcuma aeruginosa 

Roxb.

Zingiberaceae เหง้าต้มน�้าดื่มแก้โรค

กระเพาะ	แก้ท้องร่วง	

แก้หืดหอบหายใจไม่

ปกติ	แก้ไข้

พืชสมุนไพร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 ปรู Alangium 

salviifolium (L.f.)	

Wangerin subsp. 

hexapetalum 

Wangerin   

Alangiaceae ผลสดรับประทานได้

2 มะม่วงป่า Mangifera 

caloneura Kurz

Anacardiaceae ผลสดรับประทานได้

3 กินนิง Mangifera odorata 

Griff.

Anacardiaceae ผลรับประทานได้

4 มะกอก Spondias pinnata 

(L.f.)	Kurz

Anacardiaceae ผลสดรับประทานได้

5 เทียนข้าว

เปลือก

Anethum 

graveolens	L.

Apiaceae ยอดอ่อนน�ามา

ประกอบอาหาร

6 บุก Amorphophallus 

krausei	Engl.

Araceae หัวน�ามาประกอบ

อาหารคาวหวาน	

7 บุกคางคก Amorphophallus 

paeoniifolius 

(Dennst.)	Nicolson

Araceae หัวน�ามานึ่ง

รับประทานได้

8 บุก Amorphophallus 

yunnanensis Engl.

Araceae ก้านใบลวกจิ้มกับ

น�้าพริกหรือท�าแกงส้ม

9 เผือก Colocasia esculenta 

(L.)	Schott

Araceae หัว	ใบ	และก้านใบ	

ใช้ท�าอาหารคาวหวาน

10 คูน Colocasia gigantea 

Hook.f.	

Araceae ใบน�ามาแกง	ก้านใบ

ลวกจิ้มกับน�้าพริก

11 บอนเต่า Hapaline 

benthamiana 

Schott

Araceae ช่อดอก	ยอดอ่อนทั้ง

ก้าน	และใบ	

รับประทานได้

พืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

12 ผักหนาม Lasia spinosa (L.)	

Thwaites 

Araceae ยอดอ่อนน�ามา

รับประทานเป็นผัก

13 ต้างหลวง Trevesia palmata 

(Roxb.	ex	Lindl.)	Vis.

Araliaceae ดอกอ่อนน�ามาลวกจิ้ม

กับน�้าพริก

14 เต่าร้าง Caryota sp. Arecaceae หัวน�ามาแกงหน่อไม้

15 กระเช้าผี

มด

Aristolochia tagala 

Cham.

Aristolochiaceae ผลสุกและยอดอ่อน

รับประทานได้

16 ผักกาด

ช้าง

Crassocephalum 

crepidioides	(Benth.)	

S.Moore	

Asteraceae ใบรับประทานกับลาบ	

หรือลวกจิ้มกับน�้าพริก

17 ผักเผ็ด Spilanthes 

paniculata	Wall.	

ex	DC.	

Asteraceae ยอดอ่อนน�ามาลวกจิ้ม

น�้าพริก

18 ตีนตุ๊กแก Tridax procumbens 

L.

Asteraceae เป็นพืชอาหารสัตว์

19 ผักกูดขาว Diplazium 

esculentum (Retz.)	

Sw.

Athyriaceae ใบน�ามาประกอบ

อาหารหรือลวกจิ้มกับ

น�้าพริก

20 แคหาง

ค่าง

Fernandoa 

adenophylla (Wall.	

ex	G.Don)	Steenis

Bignoniaceae ดอกน�ามาประกอบ

อาหาร	

21 เพกา Oroxylum indicum 

(L.)	Kurz

Bignoniaceae ยอดอ่อนและฝักอ่อน

รับประทานได้

22 แคทราย Stereospermum 

neuranthum Kurz 

Bignoniaceae ดอกและยอดอ่อน

รับประทานได้

23 งิ้วป่า Bombax anceps 

Pierre	var. anceps

Bombacaceae ฝักอ่อนต้มจิ้มน�้าพริก

หรือแกงส้ม

พืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

24 งิ้ว Bombax ceiba L. Bombacaceae เกสรตากแห้งท�าน�้ายา

ขนมจีนน�้าเงี้ยว

25 ผักกาด

น�้าดอก

เหลือง	

Rorippa indica	(L.)	

Hiern

Brassicaceae ยอดอ่อนน�ามาลวกจิ้ม

น�้าพริก

26 มะกอก

เกลื้อน

Canarium 

subulatum 

Guillaumin

Burseraceae ผลสดรับประทานได้

27 มะดะ

หลอด

Garcinia 

pedunculata	Roxb.	

ex	Buch.-Ham.

Clusiaceae ผลสดรับประทานได้

28 ผักปลาบ Commelina diffusa 

Burm.f.

Commelinaceae ทั้งต้นน�ามาประกอบ

อาหาร

29 นางแลว	 Aspidistra 

sutepensis	K.Larsen

Convallariaceae ดอกน�ามาประกอบ

อาหาร

30 นางเลว Tupistra albiflora 

K.Larsen

Convallariaceae ช่อดอกอ่อนและผลน�า

มาประกอบอาหาร

31 จิงจ้อ

เหลือง

Merremia vitifolia 

(Burm.f.)	Hallier	f. 

Convolvulaceae ยอดอ่อนและดอก	

น�ามาประกอบอาหาร

32 บวบหอม Luffa cylindrica (L.)	

M.Roem

Cucurbitaceae ยอดอ่อนและผลอ่อน

น�ามาประกอบอาหาร

33 มะระ Momordica 

charantia L.

Cucurbitaceae ผลน�ามาลวก

จิ้มน�้าพริกได้

34 แตงหนู Mukia 

maderaspatana (L.)	

M.Roem.

Cucurbitaceae ยอดอ่อนน�ามา

ประกอบอาหาร

35 มันเสา Dioscorea alata L. Dioscoreaceae หัวใต้ดินรับประทานได้

พืชอาหารพืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

36 กลอย Dioscorea hispida 

Dennst.	var.	hispida

Dioscoreaceae หัวกลอยใช้เป็นอาหาร

แต่ต้องลา้งสารพษิออก

37 ค้อนหมา

ขาว	

Dracaena 

angustifolia	Roxb.

Dracaenaceae ดอกน�ามาแกง	

หรือลวกจิ้มน�้าพริก

38 เม่าสร้อย Antidesma acidum 

Retz.

Euphorbiaceae ผลสดรับประทานได้

39 มะไฟ Baccaurea ramiflora 

Lour.

Euphorbiaceae ผลสดรับประทานได้

40 มันปลา Glochidion 

sphaerogynum 

(Müll.Arg.)	Kurz

Euphorbiaceae ยอดอ่อน	

รับประทานได้

41 ก้างปลา

เครือ

Phyllanthus 

reticulatus	Poir.
Euphorbiaceae ใบอ่อนน�ามาประกอบ

อาหาร

42 ผักยอด

ทอง

Phyllanthus roseus 

(Craib	&	Hutch.)	

Beille

Euphorbiaceae ใบและยอดอ่อน

รับประทานได้	

43 ช้าเรือด	 Caesalpinia 

mimosoides Lam.

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ยอดอ่อนรับประทาน

ได้	

44 เขลง Dialium 

cochinchinense 

Pierre

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ผลรับประทานได้

45 ชะอม Acacia pennata (L.)	

Willd.	subsp. insuavis 

(Lace)	I.C.Nielsen

Fabaceae-

Mimosoideae

ยอดอ่อนและใบอ่อน	

น�ามาประกอบอาหาร

46 ถั่วลาย Centrosema 

pubescens Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เป็นพืชอาหารสัตว์

พืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

47 ขางครั่ง Dunbaria bella Prain Fabaceae-

Papilionoideae

เป็นพืชอาหารสัตว์

48 แห้ว

ประดู่

Eriosema chinense 

Vogel

Fabaceae-

Papilionoideae

หัวรับประทานได้

49 มันแกว	 Pachyrhizus erosus 

(L.)	Urb.

Fabaceae-

Papilionoideae

หัวรับประทานได้

50 ตะขบป่า Flacourtia indica 

(Burm.f.)	Merr.

Flacourtiaceae ผลสดรับประทานได้

51 กระบก Irvingia malayana 

Oliv.	ex	A.W.Benn.

Irvingiaceae เมล็ดน�ามาคั่ว

รับประทานได้

52 หญ้ายาย

เภา

Lygodium 

flexuosum	(L.)	Sw.

Lygodiaceae ใบและยอดอ่อน

น�ามาประกอบอาหาร	

53 กรุงเขมา Cissampelos pareira 

L.	var.	hirsuta	(Buch.	

ex	DC.)	Forman

Menispermaceae ใบน�ามาประกอบ

อาหารลักษณะคล้าย

วุ้น

54 สะแล Broussonetia kurzii 

(Hook.f.)	Corner

Moraceae ดอก	ผล	และใบ	

น�ามาประกอบอาหาร

55 มะเดื่อ

ขี้นก

Ficus chartacea 

Wall.	ex	King	var.	

chartacea

Moraceae ผลแก่และยอดอ่อน	

รับประทานได้

56 ชิ้งขาว Ficus fistulosa 

Reinw.	ex	Blume

Moraceae ยอดอ่อนและผล	

รับประทานได้

57 มะเดื่อ

ปล้อง

Ficus hispida	L.f. Moraceae ผลอ่อนลวกจิ้มน�้าพริก

58 เลียบ Ficus infectoria Roxb. Moraceae ใบใช้ประกอบอาหาร

59 หม่อน

หลวง

Morus macroura  

Miq.

Moraceae ผลสดรับประทานได้

พืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

60 กล้วยป่า Musa acuminata 

Colla

Musaceae ผลสุก	ผลอ่อนและ

หัวปลีรับประทานได้

61 กล้วยหก Musa itinerans 

Cheeseman

Musaceae ผลรับประทานได้

62 หว้าหิน Syzygium 

claviflorum	(Roxb.)	

A.M.Cowan	&	Cowan	

Myrtaceae ผลสดรับประทานได้

63 ผักหวาน

ป่า

Champereia 

manillana	(Blume)	

Merr.

Opiliaceae ยอดและใบอ่อน

รับประทานได้

64 ดอกดิน

แดง

Aeginetia indica	L. Orobanchaceae ดอกคั้นน�้าให้สีม่วง

ใช้เป็นสีผสมอาหาร

65 ผักสาบ	 Adenia viridiflora 

Craib

Passifloraceae ผลรับประทานได้

66 กะทกรก Passiflora foetida	L. Passifloraceae ผลสุกรับประทานได้

67 อ้ายเบี้ยว Pentaphragma 

begoniifolium 

(Roxb.	ex	Jack)	Wall.	

ex	G.Don

Pentaphragmata-

ceae

ใบรับประทานได้

68 ผักกระสัง	 Peperomia pellucida 

(L.)	Humb.,	Bonpl.	&	

Kunth 

Piperaceae ทั้งต้นน�าไปประกอบ

อาหารได้

69 ช้าพลู Piper sarmentosum 

Roxb.

Piperaceae ใบรับประทานได้

70 หญ้าปาก

ควาย

Dactyloctenium

aegyptium (L.)	

P.Beauv.

Poaceae เป็นพืชอาหารสัตว์

พืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

71 ไผ่ไร่ Gigantochloa 

albociliata	(Munro)	

Munro

Poaceae หน่อน�ามารับประทาน

ได้

72 หญ้าไข่

แมงดา

Oplismenus 

compositus	(L.)	

P.Beauv.

Poaceae เป็นพืชอาหารสัตว์

73 หญ้าไข่

เหา

Panicum incomtum 

Trin.

Poaceae เป็นพืชอาหารสัตว์

74 เสือแกลก Panicum maximum 

Jacq.

Poaceae เป็นพืชอาหารสัตว์

75 พุทรา Ziziphus mauritiana 

Lam.

Rhamnaceae ผลสุกรับประทานได้

76 เล็บ

เหยี่ยว

Ziziphus oenoplia 

(L.)	Mill.	var.	

oenoplia

Rhamnaceae ผลสุกรับประทานได้

77 ก�าจัดต้น Zanthoxylum 

limonella	(Dennst.)	

Alston

Rutaceae เมล็ดตากแห้งใช้เป็น

เครื่องเทศ

78 โคก

กระออม

Cardiospermum 

halicacabum	L.

Sapindaceae ใบลวกจิ้มน�้าพริก

79 มะหวด Lepisanthes 

rubiginosa	(Roxb.)	

Leenh.

Sapindaceae ใบอ่อนรับประทานได้

ผลมีรสหวาน

80 คอแลน Nephelium 

hypoleucum Kurz 

Sapindaceae ผลสดรับประทานได้

81 ล�าไยป่า Paranephelium 

xestophyllum Miq.

Sapindaceae ผลสดรับประทานได้

พืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

82 แดงน�้า Pometia pinnata  

J.R.	&	G.Forst. 

Sapindaceae ผลรับประทานได้

83 ตะคร้อ Schleichera oleosa 

(Lour.)	Oken

Sapindaceae ผลสุกมีรสหวานอม

เปรี้ยว	รับประทานได้

84 กับแก้ Selaginella argentea 

(Wall.	ex	Hook.	&	

Grev.)	Spring

Selaginellaceae ยอดอ่อนน�ามาผัดหรือ

ลวกจิ้มน�้าพริก

85 ลิ้นง่วง Sterculia lanceolata 

Cav.	var.	principis 

(Gagnep.)	Phengklai			

Sterculiaceae เมล็ดน�ามาเผาไฟ

รับประทานได้

86 เถาวัลย์

ปูน

Cissus repanda Vahl Vitaceae ใบใช้ใส่แกงบอนให้มี

รสเปรี้ยว

87 เครอืเขาน�า้ Tetrastigma 

leucostaphyllum 

(Dennst.)	Mabb.

Vitaceae ตัดล�าต้นเพื่อรับ

ประทานน�้าที่อยู่

ภายในได้

88 เครือห้า

ต่อเจ็ด

Tetrastigma 

serrulatum	(Roxb.)	

Planch.

Vitaceae ดอกและยอดอ่อน

รับประทานได้

89 ข่า Alpinia galanga	(L.)	

Willd.

Zingiberaceae เหง้าน�ามาประกอบ

อาหาร

90 กระเจียว

ขาวปาก

เหลือง

Curcuma 

cochinchinensis 

Gagnep.

Zingiberaceae ช่อดอกอ่อน	

รับประทานได้

91 กระเจียว

ขาว

Curcuma parviflora 

Wall.

Zingiberaceae ช่อดอกอ่อนน�ามาต้ม

รับประทานเป็นผัก

92 ปุดเมือง

กาน

Etlingera araneosa 

(Bak.)	R.M.	Sm.

Zingiberaceae ช่อดอกอ่อนและผลสุก

รับประทานได้

พืชอาหาร
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 สักหิน Cordia globifera  

W.W.Sm.

Boraginaceae เนื้อไม้ทนทานสวยงาม	

ท�าพื้น	เสา

2 ติ้วขน Cratoxylum 

formosum	(Jack)	

Dyer subsp. 

pruniflorum (Kurz)	

Gogel

Clusiaceae เนื้อไม้ใช้ท�ากระดาน	

ฝาบ้าน

3 รกฟ้า Terminalia alata 

Heyne	ex	Roth

Combretaceae เนื้อไม้ทนทานสวยงาม	

ท�าพื้น	เสา

4 มะเกลือ

เลือด

Terminalia 

mucronata 

Craib	&	Hutch.

Combretaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน	

ท�าเสา

5 ส้านใบ

เล็ก

Dillenia ovata 

Wall.	ex	Hook.f.	&	

Thomson

Dilleniaceae เนื้อไม้ใช้ท�ากระดาน	

และเครื่องตกแต่งบ้าน

6 ส้านหิ่ง Dillenia parviflora 

Griff.

Dilleniaceae เนื้อไม้ใช้ท�ากระดาน	

และเครื่องตกแต่งบ้าน

7 เหียง Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm.	

ex	Miq.

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

8 พลวง Dipterocarpus 

tuberculatus Roxb.

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

9 ยางแดง Dipterocarpus 

turbinatus C.F.Gaertn.
Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

10 เต็ง Shorea obtusa	Wall.	

ex	Blume

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

พืชที่ ใช้สร้างที่อยู่อาศัย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

11 รัง Shorea siamensis 

Miq.

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

12 ค�าดีควาย Diospyros undulata 

Wall.	ex	G.Don	var. 

cratericalyx (Craib)	

Bakh.   

Ebenaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างทั่วไป	

และท�าเครื่องตกแต่ง

13 แดง Xylia xylocarpa 

(Roxb.)	Taub.	var.	

kerrii	(Craib	&	Hutch.)	

I.C.Nielsen

Fabaceae–

Mimosoideae

เนื้อไม้แข็ง	มีสีแดง	

ใช้ในงานก่อสร้าง	

ท�าเฟอร์นิเจอร์

14 พะยูง Dalbergia 

cochinchinensis  

Pierre

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

15 กระพี้เขา

ควาย

Dalbergia cultrata 

Graham	ex	Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้แข็ง	มีสีด�า	

ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

16 ฉนวน Dalbergia nigrescens 

Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

17 ชิงชัน Dalbergia oliveri 

Gamble

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้เหนียว	

ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

18 ขามเครือ Dalbergia stipulacea 

Roxb.

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

19 ประดู่ป่า Pterocarpus 

macrocarpus Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้แข็งสีขาวปน

เหลือง	ท�าเสา	พื้น

20 ซ้อ Gmelina arborea  

Roxb.

Lamiaceae เนื้อไม้แข็งปานกลาง	

ใช้ท�าผนัง

21 สัก Tectona grandis	L.f. Lamiaceae เนื้อไม้ทนทานสวยงาม	

ท�าพื้น	เสา

พืชที่ ใช้สร้างที่อยู่อาศัย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

22 กะทัง Litsea monopetala 

(Roxb.)	Pers.

Lauraceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

23 กระโดน Careya sphaerica 

Roxb.

Lecythidaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

24 ตะแบก

เปลือก

บาง

Lagerstroemia 

duperreana Pierre 

ex	Gagnep.

Lythraceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน	

ท�าเสา

25 เสลาขาว	 Lagerstroemia 

tomentosa C.Presl

Lythraceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

ก่อสร้างบ้านเรือน

26 ขว้าว Haldina cordifolia 

(Roxb.)	Ridsdale

Rubiaceae เนื้อไม้อ่อน	สีเหลือง	

ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

27 เลียง Berrya mollis Wall.	

ex	Kurz

Tiliaceae เนื้อไม้เหนียว	

ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

พืชที่ ใช้สร้างที่อยู่อาศัย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 รักใหญ่ Gluta usitata (Wall.)	

Ding Hou

Anacardiaceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

2 รักขาว Semecarpus 

cochinchinensis 

Engl.

Anacardiaceae ยางใช้ลงรัก

3 ขางน�้า

ข้าว

Kibatalia 

macrophylla	(Pierre	

ex	Hua)	Woodson

Apocynaceae เนื้อไม้ท�าเฟอร์นิเจอร์

4 ตองงุม Pothos chinensis 

(Raf.)	Merr.

Araceae ล�าต้นฉีกเป็นเส้นๆ

ใช้มัดสิ่งของแทนเชือก

5 ค้อ Livistona speciosa 

Kurz

Arecaceae ใบน�ามาพับแล้วมัด

เรียงเป็นตับใช้มุง

หลังคา

6 ง้าว Bombax anceps 

Pierre	var.	

cambodiense 

(Pierre)	Robyns	  

Bombacaceae ใยเปลือกใช้ท�าเชือก	

ปุยนุ่นใช้ยัดที่นอน

7 ตะคร�้า Garuga pinnata 

Roxb.

Burseraceae ผลใช้ย้อมตอกให้สีด�า

8 กระทง

ลอย

Crypteronia 

paniculata Blume

Crypteroniaceae เนื้อไม้ละเอียด	แข็งพอ

ประมาณ	ท�าลังใส่ของ

9 มะเกลือ Diospyros mollis 

Griff.

Ebenaceae เนื้อไม้น�้าหนักมาก	

ท�าไม้ถือกบไส้ไม้

10 เหมือด

วอน

Aporosa wallichii 

Hook.f.

Euphorbiaceae เนื้อไม้ใช้ท�ารั้วบ้าน	

ท�าเสา

11 โพบาย Balakata baccata 

(Roxb.)	Esser

Euphorbiaceae เนื้อไม้ใช้ท�าฟืน

พืชที่ ใช้ท�าเครื่องใช้สอย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

12 ตองเต๊า Mallotus barbatus 

Müll.Arg.

Euphorbiaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

13 ค�าแสด Mallotus 

philippensis 

Müll.Arg.

Euphorbiaceae ผลเป็นสีย้อมให้สีแดง

14 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa 

(Kurz)	Craib

Fabaceae–

Caesalpinioideae

เนื้อไม้มีลายสวยงาม	

นิยมท�าเครื่องเรือน

15 พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.)	

Benth.

Fabaceae-

Mimosoideae

เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

16 ปันแถ Albizia lucidior 

(Steud.)	I.C.Nielsen   

Fabaceae-

Mimosoideae

เปลือกน�ามาทุบ	

แช่น�้าใช้แทนสบู่

17 หิ่งเม่น

หลวง

Crotalaria incana L. Fabaceae-

Papilionoideae

ใช้ท�าปุ๋ย

18 ค�าบูชา Crotalaria juncea L. Fabaceae-

Papilionoideae

ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี

19 กระพี้

นางนวล

Dalbergia cana 

Graham	ex	Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

20 คราม Indigofera tinctoria 

L.

Fabaceae-

Papilionoideae

ต้นใช้ท�าสีย้อมผ้า

21 กระพี้จั่น Millettia 

brandisiana Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ท�าเครื่องมือ

ใช้สอย

22 ตะขบ

ควาย

Flacourtia jangomas 

(Lour.)	Rausch

Flacourtiaceae ใบต้มท�าสีย้อมผ้าให้สี

น�้าตาลเขียวหรือเขียว

ขี้ม้า

23 ดันหมี Gonocaryum 

lobbianum (Miers)	

Kurz

Icacinaceae เมล็ดให้น�้ามัน	ใช้ผสม

ท�าสบู่

พืชที่ ใช้ท�าเครื่องใช้สอย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

24 ผ่าเสี้ยน Vitex canescens 

Kurz

Lamiaceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

25 ลิเภาป่า	 Lygodium 

polystachyum	Wall.	

ex	Moore

Lygodiaceae ต้นใช้ท�าเชือก	

สานท�ากระเป๋า	

ตะกร้า

26 ปอต่อม Hibiscus 

glanduliferus Craib

Malvaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

27 ปอหู Hibiscus 

macrophyllus Roxb.	

ex	Hornem.

Malvaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

28 ปอลมปม Thespesia lampas 

(Cav.)	Dalzell	&	

A.Gibson

Malvaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

29 ว่าน

กีบแรด	

Angiopteris evecta 

(G.Forst.)	Hoffm.

Marattiaceae หัวใช้ท�ายาฆ่าแมลง

30 เหมือด

จี้ดง

Memecylon 

plebejum Kurz	var. 

ellipsoideum Craib

Melastomataceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

31 ยมหิน Chukrasia tabularis 

A.Juss.

Meliaceae เนื้อไม้มีลายสวยงาม

ใช้ท�าเครื่องเรือน

32 ปอกระสา	 Broussonetia 

papyrifera	(L.)	Vent.

Moraceae เปลือกใช้ท�ากระดาษ

สา

33 ข้าวสาร

หลวง

Maesa ramentacea 

(Roxb.)	A.DC.

Myrsinaceae ล�าต้นใช้ท�าฟืน

34 ก่อแซะ Anacolosa ilicoides 

Mast.

Olacaceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

พืชที่ ใช้ท�าเครื่องใช้สอย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

35 ไผ่

ข้าวหลาม

Cephalostachyum 

pergracile Munro

Poaceae ล�าใช้ท�าข้าวหลาม		

ท�าเครื่องจักสาน

36 ไผ่บงใหญ่ Dendrocalamus 

brandisii	(Munro)	Kurz
Poaceae ล�าใช้ในงานก่อสร้าง

37 ไผ่ซาง

นวล

Dendrocalamus 

membranaceus 

Munro	C.M.A.	

Stapleton

Poaceae ใช้ท�าเครื่องจักสาน

หรือกระดาษ

38 ตองกง	 Thysanolaena 

latifolia (Roxb.	ex	

Hornem.) Honda 

Poaceae ช่อดอกใช้ท�าไม้กวาด

39 มะเค็ด Catunaregam 

tomentosa (Blume	

ex	DC.)	Tirveng.

Rubiaceae ผลแก่ตีกับน�้า

เป็นยาสระผม

40 ยอดิน	 Morinda angustifolia 

Roxb.	var.	

angustifolia

Rubiaceae รากใช้ย้อมผ้า	

ให้สีส้มแดง

41 แข้งกวาง

ดง

Wendlandia 

paniculata (Roxb.)	

DC.

Rubiaceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

42 แข้งกวาง Wendlandia 

tinctoria (Roxb.)	DC. 

Rubiaceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้	ฟืน

43 กระแจะ Naringi crenulata 

(Roxb.)	Nicolson

Rutaceae เนื้อไม้ใช้ในงานแกะ

สลัก	ท�าเฟอร์นิเจอร์

44 มะเฟือง

ช้าง

Lepisanthes 

tetraphylla (Vahl)	

Radlk.

Sapindaceae ล�าต้นใช้สร้างโต๊ะ	

เครื่องเรือน

พืชที่ ใช้ท�าเครื่องใช้สอย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

45 ตะคร้อ

หนาม

Sisyrolepis muricata 

(Pierre)	Leenh.

Sapindaceae เนื้อไม้ใช้ท�าเครื่องมือ

เกษตร

46 ล�าพูป่า Duabanga 

grandiflora 

(Roxb.	ex	DC.)	Walp.

Sonneratiaceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

47 ปอเลียง

ฝ้าย

Eriolaena candollei 

Wall.

Sterculiaceae เปลือกใช้จักสานท�า

เครื่องใช้สอย

48 ปอฝ้าย Firmiana colorata 

(Roxb.)	R.Br.

Sterculiaceae เนื้อไม้ท�าเครื่องเรือน

ในร่ม

49 ปออีเก้ง Pterocymbium 

tinctorium (Blanco)	

Merr.

Sterculiaceae เนื้อไม้อ่อน	

ใช้ท�ากล่องก้านไม้ขีด	

กล่องลัง

50 ปอขนุน Sterculia balanghas 

L.

Sterculiaceae เปลือกใช้จักสานท�า

เครื่องใช้สอย

51 ปอมืน Colona floribunda 

(Kurz)	Craib

Tiliaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

52 ปองวง Colona javanica 

(Blume)	Burret

Tiliaceae ผลใช้ท�าไม้ประดับ

แห้ง

53 กระเจา

นา

Corchorus aestuans 

L.

Tiliaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

54 หญ้าบิด Grewia abutilifolia 

Vent.	&	Jass.

Tiliaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

55 ปอแก่น

เทา

Grewia eriocarpa 

Juss.

Tiliaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

56 เสี้ยนสะ

คอน

Grewia sessilifolia 

Gagnep.

Tiliaceae เนื้อไม้ใช้ท�าเชือก

พืชที่ ใช้ท�าเครื่องใช้สอย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

57 ลาย Microcos 

paniculata L.

Tiliaceae เนื้อไม้ท�าเฟอร์นิเจอร์	

และเครื่องเรือน

58 เส้ง Triumfetta 

bartramia L. 

Tiliaceae เปลือกใช้ท�าเชือก

59 พังแหร

ใหญ่

Trema orientalis (L.)	

Blume

Ulmaceae เนื้อไม้อ่อนใช้ก่อสร้าง

ชั่วคราว

60 Vitex peduncularis  

Wall.	ex	Schauer

Lamiaceae เนื้อไม้ท�าด้าม

เครื่องมือเครื่องใช้

61 หนาม

กระสุน

Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae เป็นพืชคลุมดิน

พืชที่ ใช้ท�าเครื่องใช้สอย
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 เฒ่าหลัง

ลาย

Pseuderanthemum 

graciliflorum	(Nees)	

Ridl.

Acanthaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาว

2 หงอนไก่

ไทย

Celosia argentea L.	 Amaranthaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีม่วงแกมขาว

3 หยั่ง

สมุทร

Amalocalyx 

microlobus Pierre	ex	

Spire

Apocynaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีชมพูอ่อน

4 ปาล์มสิบ

สองปันนา
Phoenix loureiri  

Kunth

Arecaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

5 กระเช้าถุง

ทอง	
Aristolochia pothieri 

Pierre	ex	Lecomte

Aristolochiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

6 แตงแพะ Gymnema griffithii 

Craib

Asclepiadaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

7 ด้าง Hoya kerrii Craib Asclepiadaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีขาว

8 ดาว

กระจาย

น้อย

Pentanema indicum 

(L.)	Ling

Asteraceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีเหลือง

9 กระดุม

ทองเลื้อย

Wedelia trilobata 

(L.)	Hitchc.

Asteraceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีเหลือง

10 Diplazium donianum 

(Mett.)	Tard.
Athyriaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

11 ปีบ Millingtonia 

hortensis L.f.

Bignoniaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาว

12 กาสะ

ลองค�า	

Radermachera 

ignea (Kurz)	Steenis	

Bignoniaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีเหลืองอมส้ม

ไม้ดอกไม้ประดับ
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

13 มันฤ าษี	 Argyreia splendens 

(Hornem.)	Sweet

Convolvulaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีม่วงชมพู

14 ว่านผักบุ้ง Ipomoea nil	(L.)	

Roth

Convolvulaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

15 เอื้อง

หมายนา

Costus speciosus 

(Koen.)	Sm.

Costaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ช่อดอกสวยงาม

16 พันจ�า	 Vatica odorata 

(Griff.)	Symington

Dipterocarpaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาว

17 กูดกวาง Tectaria impressa 

(Fée)	Holttum

Dryopteridaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

18 ขี้เหล็ก

ฤ าษี

Phyllanthus 

mirabilis Müll.Arg.

Euphorbiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

ให้ร่มเงา

19 เสี้ยวป่า Bauhinia saccocalyx 

Pierre

Fabaceae–

Caesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ประดับ	

ดอกสีขาว

20 กระไดลิง	 Bauhinia scandens 

L.	var.	horsfieldii 

(Miq.)	K.	&	S.S.Larsen

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ประดับ

21 ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. Fabaceae–

Caesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีเหลืองเป็นช่อ

22 ทองกวาว Butea monosperma 

(Lam.)	Taub.

Fabaceae-

Papilionoideae

ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีแดงส้ม

23 ทองเดือน

ห้า

Erythrina stricta  

Roxb.	var.	stricta 

Fabaceae-

Papilionoideae

ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีส้มแดงเป็นช่อ

24 ทองหลาง

ป่า

Erythrina 

subumbrans (Hassk.)	

Merr.

Fabaceae-

Papilionoideae

ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีแดงออกเป็นช่อ

ไม้ดอกไม้ประดับ
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

25 นมสวรรค์ Clerodendrum 

paniculatum	L.	var.	

paniculatum

Lamiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีแดง

26 นางแย้ม

ป่า	

Clerodendrum 

viscosum Vent.	

Lamiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาวแกมชมพู

27 คางแมว	 Gmelina asiatica	L. Lamiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

28 สามร้อย

ยอด

Lycopodium 

cernuum L.

Lycopodiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ	

29 กูดงอแง Lygodium japonicum 

(Thunb.)	Sw.
Lygodiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ	

30 ตะแบก

เกรียบ

Lagerstroemia 

balansae Koehne

Lythraceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

ให้ร่มเงา	ดอกสีม่วงสด

31 อินทนิล

บก

Lagerstroemia 

macrocarpa Wall.

Lythraceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีชมพูถึงม่วงแดง	

32 จ�าปีป่า	 Magnolia baillonii 

Pierre

Magnoliaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาวนวล

33 โสมชบา	 Abelmoschus 

moschatus Medik. 

subsp. tuberosus 

(Span.)	Borss.Waalk.

Malvaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีชมพู

34 โพศรี

มหาโพ

Ficus religiosa L. Moraceae ปลูกเป็นไม้ประดับให้

ร่มเงา	ทรงพุ่มสวยงาม

35 โพขี้นก Ficus rumphii Blume Moraceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

36 พิลังกาสา Ardisia polycephala 

Wall.	ex	A.DC.

Myrsinaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ	

ดอกสีชมพู

ไม้ดอกไม้ประดับ
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

37 เอื้อง

กุหลาบ

กระเป๋า

เปิด

Aerides falcata 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีครีมแกมม่วง

มีกลิ่นหอม

38 เอื้องพวง

มาลัย	

Aerides multiflora 

Roxb.	var.	multiflora

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีม่วงแดง

39 แข้งกว่าง	 Cleisomeria 

pilosulum (Gagnep.)	

Seidenf.	&	Garay

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีเขียวอ่อน	

มีแถบสีชมพูอ่อน

40 เขาแพะ Cleisostoma 

arietinum (Rchb.f.)	

Garay

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีชมพูแกมม่วง

41 ก้างปลา Cleisostoma 

fuerstenbergianum 

F.Kranzl.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีน�้าตาลคล�้า	

กลีบปากสีขาว

42 เอื้อง

มังกร

Cryptopylos clausus 

(J.J.Sm.)	Garay

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีเหลือง

43 กะเร

กะร่อน

Cymbidium 

aloifolium (L.)	Sw.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีเหลืองอมเขียว

แถบน�้าตาลแดง	

44 เอื้องดอก

มะขาม

Dendrobium 

delacourii 

Guillaumin

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีเขียวแกมเหลือง	

กลีบปากสีเหลือง

45 เอื้องค�า

ตาควาย

Dendrobium 

pulchellum Roxb.	

ex	Lindl.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีครีมชมพู	

ปากกลีบดอกสีแดง

ไม้ดอกไม้ประดับ
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

46 ข้าว

เหนียวลิง

Dendrobium 

venustum 

Teijsm.	&	Binn. 

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาวแกมเขียว

47 เอื้อง

ขี้หมา

Eria bractescens 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีเหลืองมีกลิ่น

หอม

48 หัวข้าวต้ม Eulophia graminea 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีม่วงแกมขาว

49 ว่านนาง

ตาม

Geodorum recurvum 

(Roxb.)	Alston

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก		

ดอกสีขาว

50 แผ่นดิน

เย็น

Nervilia aragoana 

Gaudich.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีเขียวอ่อน

51 ช้างกระ Rhynchostylis 

gigantea (Lindl.)	

Ridl.	var. gigantea

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาวจุดชมพู	

มีกลิ่นหอม

52 เข็มขาว Vanda lilacina 

Teijsm.	&	Binn.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีม่วงอ่อน

53 หางนาค

บก

Adiantum 

caudatum	L.

Parkeriaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

54 หญ้า

ขวาก	

Adiantum 

philippense L.

Parkeriaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

55 ชายผ้า

สีดา

Platycerium 

wallichii Hook.

Polypodiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

56 Pteris venusta Kunze Pteridaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

57 กูดหมาก	 Pteris vittata L. Pteridaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ	

ไม้ดอกไม้ประดับ
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

58 ค�ามอก

หลวง

Gardenia 

sootepensis Hutch.

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีเหลืองเข้ม

59 เข็มพวง Ixora butterwickii 

Hole	var.	butterwickii
Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาวแกมชมพู

60 สะแล่ง

หอมไก๋

Rothmannia 

sootepensis (Craib)	

Bremek.

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกสีขาว

61 ก�าเบ้อต้น Schizomussaenda 

dehiscens (Craib)	

H.L.Li

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก	

ดอกมีสีเหลืองอ่อน

แกมสีส้ม

62 ตะลุมพุก Tamilnadia 

uliginosa (Retz.)	

Tirveng.	&	Sastre

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม

63 กะหนาน

ปลิง

Pterospermum 

acerifolium (L.)	Willd.
Sterculiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

ให้ร่มเงา

64 ลิ้นงั่ว Sterculia laevis	Wall.	

ex	Hook	var.	

lanceolata Phengklai

Sterculiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

65 ปีก

แมลงสาบ

Pellionia repens 

(Lour.)	Merr.

Urticaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

66 แพ่งเครือ Sphenodesme 

mollis Craib

Verbenaceae ปลูกเป็นไม้เถาเลื้อย

พัน

67 ดาดตะกั่ว

เถา

Cissus javana DC. Vitaceae ปลูกเป็นไม้เถาเลื้อย

พัน

68 มหาอุดม Curcuma glans 

K.	Larsen	&	J.	Mood

Zingiberaceae ปลูกเป็นไม้ดอก		

ดอกสีขาว	ฐานสีม่วง	

ปลายสีเหลืองอ่อน

ไม้ดอกไม้ประดับ
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ พื้นที่

1 Eranthemum pulchellum 

Andrews

Acanthaceae

2 กระดูกไก่น้อย Justicia diffusa Willd. Acanthaceae

3 Phaulopsis imbricata	(Forssk.)	Sweet. Acanthaceae

4 Pseuderanthemum parishii 

(T.	And.)	Lindau

Acanthaceae

5 เขือง Wallichia siamensis Becc. Arecaceae

6 Acilepis attenuata (DC.)	H.Rob.	&	

Skvarla 

Asteraceae

7 กะหน๊าด	 Blumea clarkei Hook.f.	 Asteraceae

8 ยาแก้เครือ Decaneuropsis eberhardtii 

(Gagnep.)	H.Rob.	&	Skvarla

Asteraceae

9 ผักบึ้ง Emilia prenanthoides DC. Asteraceae

10 ขางหางเล็ก Vernonia parishii Hook.f. Asteraceae

11 หญ้างวงช้างหลวง Tournefortia intonsa Kerr Boraginaceae

12 Poikilospermum lanceolatum 

(Trecul)	Merr.

Cecropiaceae

13 เถาหมากวาง Argyreia osyrensis (Roth)	Choisy Convolvulaceae

14 จิงจ้อผี Jacquemontia paniculata (Burm.f.)	

Hallier	f.

Convolvulaceae

15 ฟัก Benincasa pruriens (Parkinson)	W.J.	

de Wilde & Duyfjes

Cucurbitaceae

16 ขี้กาแดง Trichosanthes pubera Blume	subsp.	

rubriflos	(Cayla)	Duyfjes	&	Pruesapan

Cucurbitaceae

พืชที่ ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ พื้นที่

17 หญ้าตีนกา Cyperus laxus	Lam.	var.	laxus Cyperaceae

18 หญ้าคมบาง Rhynchospora corymbosa (L.)	Britton Cyperaceae

19 สลัด Mallotus peltatus	Müll.Arg. Euphorbiaceae

20 Mallotus pierrei	(Gagnep.)	Airy	Shaw Euphorbiaceae

21 ข้าวสาร Phyllanthus columnaris Müll.Arg. Euphorbiaceae

22 หิ่งหนู Crotalaria neriifolia Wall.	ex	Benth. Fabaceae-

Papilionoideae

23 Flemingia ferruginea Grah.	ex	Benth. Fabaceae-

Papilionoideae

24 เถาแปบหนู Galactia tenuiflora Wight	&	Arn. Fabaceae-

Papilionoideae

25 สะบ้าลาย	 Mucuna revoluta Wilmot–Dear Fabaceae-

Papilionoideae

26 เกล็ดปลา Phyllodium vestitum Benth. Fabaceae-

Papilionoideae

27 Shuteria hirsuta Baker Fabaceae-

Papilionoideae

28 ถั่วขน Sinodolichos lagopus (Dunn)	Verdc. Fabaceae-

Papilionoideae

29 Uraria campanulata (Wall.	ex	Benth.)	

Gagnep.
Fabaceae-

Papilionoideae

30 หางหมา Uraria cordifolia	Wall. Fabaceae-

Papilionoideae

31 สีเสื้อ Casearia calva Craib Flacourtiaceae

32 ว่านพร้าว Curculigo orchidoides	Gaertn. Hypoxidaceae

พืชที่ ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์
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พืชที่ ไม่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ พื้นที่

33 ขมิ้นต้น Alseodaphne birmanica	Kosterm. Lauraceae

34 มูกเตี้ย Munronia humilis	(Blanco)	Harms Meliaceae

35 เหล็กเหลี่ยม Myxopyrum smilacifolium Blume 

subsp.	confertum	(Kerr)	Kiew

Oleaceae

36 เตยหนู Pandanus humilis Lour.	 Pandanaceae

37 หญ้าพริก

พราน	

Apluda mutica L. Poaceae

38 หญ้าขจรจบ Pennisetum polystachyon (L.)	Schult. Poaceae

39 หญ้าหางหมา Sorghum nitidum Pers. Poaceae

40 พวงเพชร Hedyotis hedyotidea Merr. Rubiaceae

41 ตองลาย Knoxia sumatrensis (Retzius)	Candolle Rubiaceae

42 ขมิ้นต้น Metadina trichotoma (Zoll.	ex	Merr.)	

Bakh.f.

Rubiaceae

43 Mouretia larsenii Tange Rubiaceae

44 สีดาบุนทา Madhuca floribunda (Pierre)	H.J.Lam Sapotaceae

45 หญ้าเกล็ด

หอย

Lindenbergia indica (L.)	Vatke Scrophulariaceae

46 ขางขาว	 Xanthophyllum virens	Roxb. Xanthophyllaceae

47 กากุ๊ก Alpinia blepharocalyx	K.Schum. Zingiberaceae

48 เปราะทอง

ลาร์เซน

Cornukaempferia larsenii	P.Saensouk Zingiberaceae

49 ว่านกระหัง Gagnepainia thoreliana	(Baill.)	K.Schum. Zingiberaceae

50 เข้าพรรษา

ทางเงิน

Globba substrigosa	King	ex	Bak. Zingiberaceae
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Barleria cristata L.  วงศ์ Acanthaceae

ไม้พุ่ม	สูง	1-1.5	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปรีถึงรูปใบหอก	ดอกสีม่วง	สีชมพู

หรือสีขาว	เมล็ดแบนกลม	พบตามป่าเบญจพรรณ	ป่าเต็งรัง	ป่าดิบแล้ง	และป่าดิบเขา	

รากปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ	และฟอกโลหิตประจ�าเดือน

อังกาบ
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เข็มม่วง

Eranthemum album Nees 
วงศ์ Acanthaceae

ไม้ล้มลุก	อายุปีเดียว	สูง	25-60	เซนติเมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปรี	รูปขอบขนานหรือรูปไข่

กลับ	โคนใบมน	ปลายใบเรียวแหลม	ขอบใบเรียบ	ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุก	ออกที่ซอกใบ	

กลีบดอกสีม่วงอ่อน	ผลแห้งแตก	พบตามป่าเบญจพรรณ	ทั้งต้นต้มน�้าดื่มต้านอนุมูลอิสระ	
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ปรู

Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum Wangerin 
วงศ์ Alangiaceae

ไม้พุ่มรอเลื้อยหรือไม้ต้น	ผลัดใบ	ใบเดี่ยว	ออกเรียงสลับ	รูปไข่กลับแกมรี	ดอกสีขาวนวล	

ช่อดอกสั้น	กลิ่นหอมอ่อนๆ	ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง	ผลสีแดงแล้วเปลี่ยนเป็นสีด�าสนิท		

พบตามป่าเบญจพรรณ	ผลสดรับประทานได้	ดอกบ�ารุงก�าลัง	เปลือกแก้หืดหอบ
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ผักขมหนาม

Amaranthus spinosus L.  วงศ์ Amaranthaceae

ไม้ล้มลุก	ตั้งตรง	สูง	0.5-1	เมตร	มีหนามยาว	0.3-0.1	เซนติเมตร	ออกคู่ตรงข้าม	ใบเดี่ยว	

รูปไข่หรือรูปใบหอก	ดอกออกเป็นช่อแบบกึ่งเชิงลดหรือช่อกระจุก	เมล็ดค่อนข้างกลม	

พบตามพื้นที่เปิดโล่งและตามริมล�าห้วย	รากแก้อาการช�้าใน	แก้จุกเสียด
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รักใหญ่

Gluta usitata (Wall.) Ding Hou  วงศ์ Anacardiaceae

ไม้ต้น	สูงได้ถึง	20	เมตร	เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลม	ผลัดใบ	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	

รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ	ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	สีเหลืองนวล	ผลแห้ง	

มีปีกสีแดงสด	พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา	เนื้อไม้ท�าด้ามเครื่องมือเครื่องใช้	

เปลือกรักษาโรคเรื้อน	โรคผิวหนัง	ยางเป็นยาถ่ายอย่างแรง
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รักขาว

Semecarpus cochinchinensis Engl.  วงศ์ Anacardiaceae

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	ใบเดี่ยว	เรียงเวียนสลับ	รูปไข่กลับแคบหรือรูปใบหอกกลับ

ดอกออกเป็นช่อแบบแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง	ดอกขนาดเล็ก	สีขาวอมเขียว	ผลสดเมล็ด

เดียวแข็ง	กลม	ขนาดประมาณ	1	เซนติเมตร	ฐานผลมีเยื่อสีเหลืองหุ้ม	ประมาณ	1/3	 

ของผล	เมล็ดกลม	พบตามป่าเบญจพรรณ	ยางใช้ลงรัก	เนื้อไม้ใช้ท�าลังใส่ของ	ยางมีพิษ
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ระย่อม

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz  วงศ์ Apocynaceae

ไม้พุ่มขนาดเล็ก	สูงถึง	60	เซนติเมตร	มีน�้ายางสีขาว	ใบเดี่ยว	ออกตรงข้าม	ดอกออกเป็น

ช่อแบบกระจุกที่ปลายยอด	ดอกย่อยจ�านวนมาก	สีขาว	สีชมพู	หรือสีแดง	ผลสดสีด�าเมื่อสุก

พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง	รากต้มดื่มแก้ไข้	ลดความดัน	ระงับอาการปวด



PLANT

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา74

โมกมัน

Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.  วงศ์ Apocynaceae

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปรี	รูปใบหอก	หรือรูปไข่แกมรี

กลีบเลี้ยงสีเขียว	5	กลีบ	กลีบดอกสีขาวอมเขียว	สีเหลืองอ่อนหรือสีชมพู	โคนติดกัน

เป็นหลอด	ปลายแยก	5	กลีบ	มีกลิ่นหอม	ผลเป็นฝักคู่	มีร่องตามยาวทั้ง	2	ข้าง

เปลือกของฝักมีสีน�้าตาลแดง	พบตามป่าเบญจพรรณ	ดอกเป็นยาระบายช่วยขับลม
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บอนเต่า

Hapaline benthamiana Schott  วงศ์ Araceae

ไม้ล้มลุก	สูง	15-30	เซนติเมตร	มีล�าต้นเป็นหัวใต้ดิน	รูปทรงกลม	ใบเดี่ยว	

ออกจากหัวใต้ดิน	รูปหัวใจ	ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก	เกสรเพศผู้และเพศเมียสีขาว	

พบตามป่าเบญจพรรณ	ช่อดอก	ยอดอ่อนทั้งก้าน	และใบ	รับประทานได้
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ด้าง

Hoya kerrii Craib  วงศ์ Asclepiadaceae

ไม้เถาอิงอาศัย	มีน�้ายางสีขาว	ใบเดี่ยว	ออกตรงข้ามเป็นคู่	รูปไข่กลับ	อวบหนา	

โคนใบสอบหรือมน	ปลายใบเว้า	ดอกสีขาวครีมแกมม่วง	ออกเป็นช่อ	

รูปครึ่งวงกลม	มี	10-15	ดอก	ก้านดอกย่อยยาว		

เรียงเป็นซี่ร่ม	พบตามป่าเต็งรัง	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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แคหางค่าง

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G.Don) Steenis วงศ์ Bignoniaceae

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง	เปลือกสีเทา	ตามกิ่งอ่อนมีขนสีน�้าตาล	ใบประกอบ	

ใบย่อยมี	1-4	คู่	ที่ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว	ดอกสีเหลืองอ่อน	ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง	

ช่อจะตั้งชี้ขึ้น	ฝักรูปทรงกระบอกมีขนสีน�้าตาลแดง	เมล็ดแบน	มีเยื่อบางๆ	ตามขอบคล้ายปีก	

พบตามป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง	เป็นพืชเบิกน�า	ดอกใช้เป็นอาหารได้
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กาสะลองค�า

Radermachera ignea (Kurz) Steenis  วงศ์ Bignoniaceae

ไม้ต้น	ผลัดใบ	สูง	6-20	เมตร	ล�าต้นเปลาตรง	ใบประกอบแบบขนนก	ออกตรงข้าม

ดอกสีเหลืองทองหรือสีเหลืองอมส้ม	ออกเป็นกระจุกที่กิ่งและล�าต้น

กระจุกละ	5-15	ดอก	ผลเป็นฝักยาว	เมื่อแก่แตกเป็น	2	ซีก	เมล็ดมีปีก

พบในป่าเบญจพรรณ	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ


