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ความหลากหลายของพืช

เขาอีนวย-เขาแหลม
เขาอีนวย-เขาแหลมเป็นพื้นที่ป่า

ที่มีความสูงประมาณ 120-385 เมตร

จากระดับนำ้าทะเล ลักษณะภูมิประเทศ เป็น

ป่าพื้นที่ราบและโปร่ง สังคมพืชเป็นป่าเต็งรัง

และป่าเบญจพรรณ ต้นไม้มกีารกระจายตวัอยู่

อย่างห่างๆ ซึ่งเกิดจากพื้นที่นี้มีการบุกรุกตัด

ต้นไม้มาก่อน ต้นไม้ส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่

มีหญ้าและไผ่ขึ้นแซมอยู่โดยรอบ สภาพพื้นที่

เป็นดินทรายและดินลูกรัง ในช่วงฤดูแล้งมักเกิด

ไฟป่าขึ้นทุกปี ทำาให้การเจริญเติบโตหรือการเพิ่ม

จำานวนความหนาแน่นของพรรณไม้เป็นไปได้อย่าง

ช้าๆ เส้นทางเดินสามารถเดินเชื่อมต่อในพื้นที่ได้

โดยรอบ ชุมชนรอบป่าเข้าไปเก็บหาของป่า ได้แก่

เห็ดและไม้ไผ่ พรรณไม้ที่พบในป่าเต็งรัง เช่น เต็ง

รัง เหียง ซาด มะม่วงแมงวัน เป็นต้น และพรรณ

ไม้ที่พบในป่าเบญจพรรณ เช่น สัก กาสามปีก

ส้านใบเลก็ โมกมนั เป็นต้น

เขาแม่กระทู้

เขาแม่กระทู ้เป็นพื้นที่ป ่าที่มีความสูง

ประมาณ 140-606 เมตร จากระดับนำ้า

ทะเล เป็นโซนที่ผ่านการตัดไม้ทำาลายป่า

มาก่อน แต่เพราะชุมชนรอบป่าได้ร่วมด้วย

ช่วยกันสร้างฝายชะลอนำ้าเพื่อเพิ่มความชุ่ม

ชื้นให้แก่ป่า ป่าแห่งนี้ฟื ้นตัวขึ้นมา ทำาให้

เราสามารถพบลำาห้วยที่มีขนาดใหญ่อยู ่

กลางป่า มีต้นไม้ขนาดใหญ่และไม้พื้นล่าง

อยู ่รายรอบ ซึ่งทำาให้สัตว์น ้อยใหญ่หรือ

สิ่งมีชีวิตอื่นๆ กลับคืนสู ่ป่ามากขึ้น..สังคม

พืชที่พบมี..2..แบบ..คือป่าดิบแล้งและป่า

เบญจพรรณ..พรรณไม้ที่พบในป่าดิบแล้ง

เช ่น ผ่าเสี้ยน สะเดาปัก . .ตะเคียนทอง

ปันแถ..ยมหิน เป็นต้น..พรรณไม้ที่พบใน

ป่าเบญจพรรณ เช่น กระบก งิ้วป่า

มะกอก อนิทนลินำา้ เป็นต้น	
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พืชที่ไม่พบข้อมูลการ

ใช้ประโยชน์ 26 ชนิด 

เช่น	จ้าหอม	เขือง	บุก	

ข้าวสาร	ลุงขน	มูกเตี้ย

พืชอาหาร 81 ชนิด 

เช่น	ผักหวาน	มะกอก

พลองกินลูก	กระโดน

แคบิด	ค้อนหมาขาว

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย 

25 ชนิด เช่น สัก	พลวง

พะยอม ขว้าว	ยางโอน

กระบกกรัง แดง เต็ง

พืชที่ใช้ทำาเครื่องใช้สอย

50 ชนิด เช่น โมกมัน

ขมิ้นนาง สวอง ฉนวน

เลือดควาย	ข่อย การบูร

พืชสมุนไพร 126 ชนิด 

เช่น รากตอ ทองพันชั่ง	

ฟ้าทะลายโจร ปอบิด

ยอ	รางจืด	ชิงชี่	ฝาง

พืชไม้ดอกไม้ประดับ.

66.ชนิด เช่น ช้างดำา	

เฟินราชินี เข็มขาว

ช้างกระ แข้งกว่าง

พืชที่มีสถานภาพตาม Thailand Red Data : Plants (ONEP, 2006)
      พืชหายาก จำานวน 4 ชนิด คือ เขือง มะเดาะ Trigonostemon	flavidus Gagnep. และปอเกี๋ยน

      พืชหายากและพืชถิ่นเดียว จำานวน 2 ชนิด คือ ล่ำาตาควายและพุดหอมไทย

      พืชหายากและพืชใกล้สูญพันธ์ุอย่างยิ่ง จำานวน 1 ชนิด คือ กระบกกรัง

      พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ุ จำานวน 1 ชนิด คือ ปรงเหลี่ยม 

พบพืชทั้งหมด 374 ชนิด 

ข้อมูลน่าสนใจ

ความหลากหลายของพืช
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พืชหายาก

ปาล์มขนาดเล็ก แตกกอขึ้นเป็นกลุ่ม มีเส้นใยของกาบใบปกคลุม

หนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ขอบหยักไม่เป็นระเบียบ แผ่น

ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเทาเงิน ก้านใบยาวได้ถึง 1.5 เมตร มีผงสี

น้ำาตาลแดงปกคลุม ดอกแยกเพศร่วมต้น ผลรูปมนรี สีแดงหรือม่วง พบใน

ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 205 เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Wallichia caryotoides Roxb.	

วงศ์	:	Arecaceae

เขือง 
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ไม้พุ่มขนาดใหญ่หรือไม้ต้นขนาดเล็ก	สูงได้ถึง	8	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียง

ตรงข้าม ขอบใบหยักฟันเลื่อย ดอกขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามซอกใบ

ผลรูปทรงกลม สีเขียว เมล็ดมีเนื้อหุ้ม พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจาก

ระดับน้ำาทะเล	326	เมตร

ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Glyptopetalum sclerocarpum M. A.	Lawson	

วงศ์	:	Celastraceae

มะเดาะ

พืชหายาก
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ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Trigonostemon flavidus Gagnep.	

วงศ์	:	Euphorbiaceae

ไม้พุ่ม	 สูง	 1-2	 เมตร	 ใบเดี่ยว	 เรียงเวียน	 รูปไข่กลับถึงรูปหอกกลับ	

มีขนปกคลุม ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ ดอกเพศเมียออกเป็น

ดอกเดี่ยว	 กลีบดอกสีม่วงแดง	 ผลเป็นแคปซูลสีน้ำาตาล	 พบในป่าดิบแล้ง

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	145	เมตร

Trigonostemon flavidus

พืชหายาก
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ปอเกีย๋น
ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Phanera ornata	(Kurz)	Thoth.	var.	burmanica 

(K.	Larsen	&	S. S.	Larsen)	Bandyop.,	P. P.	Ghoshal	&	M. K. Pathak

พืชหายาก

วงศ์	:	Fabaceae-Caesalpinioideae		
ไม้เลื้อย มีมือเกาะ กิ่งอ่อนและปลายยอด มีขนสีสนิม ใบเดี่ยว

เรียงสลับ รูปไข่ โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแยกเป็นแฉกลึกถึงครึ่ง

ใบ ดอกสีขาวถึงสีครีม ออกเป็นช่อ ผลเป็นฝักแบน ส่วนปลายกว้าง

พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล

217 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Diospyros coaetanea H. R.	Fletcher	

วงศ์	:	Ebenaceae

ล่า ตาควาย

ไม้ต้น	 สูงได้ถึง	 20	 เมตร	 ใบเดี่ยว	 เรียงสลับ	 รูปรี	 ดอกแยกเพศ

ดอกเพศผู้ ออกเป็นช่อแบบกระจุกหรือช่อแยกแขนง ดอกเพศเมีย ออก

เป็นดอกเดี่ยว	 ผลแบบมีเนื้อหลายเมล็ด	 พบในป่าเบญจพรรณ	 ที่ความสูง

จากระดับน้ำาทะเล	217	เมตร	เนื้อไม้ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์

พืชหายากและพืชถิ่นเดียว
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ไม้พุ่มขนาดเล็ก	สูง	1-3	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปรี	ดอกสีขาว

กลิ่นหอมแรง	ออกเป็นกระจุก	2-3	ดอก		ตามซอกใบ	โคนกลีบดอกด้านใน

มีลายจุดสีม่วงแดง	ผลสดรูปไข่	มีเมล็ดมาก	พบในป่าดิบแล้ง	ที่ความสูงจาก

ระดับน้ำาทะเล	368	เมตร	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Rothmannia thailandica Tirveng.	

วงศ์	:	Rubiaceae

พุดหอมไทย 

พืชหายากและพืชถิ่นเดียว
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ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Hopea helferi (Dyer)	Brandis

วงศ์	:	Dipterocarpaceae	

 ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่	สูง	15-30	เมตร	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	

ดอกเล็กสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแยกแขนง ตามซอกใบและ

ปลายกิ่ง	ผลเล็ก	รูปไข่	มีปีกยาว	2	ปีก	ปีกสั้น	3	ปีก	พบในป่าเบญจพรรณ

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	168	เมตร	เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

กระบกกรัง 

พืชหายากและพืชใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
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ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Cycas siamensis Miq.	

วงศ์	:	Cycadaceae

	 ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3 เมตร ลำาต้นมีลักษณะคล้ายเป็นข้อ

สั้นๆ ใบประกอบแบบขนนก เรียงเวียนแน่นที่ปลายยอด ใบย่อยรูปยาว

แคบ ต้นแยกเพศ ต้นเพศผู้สร้างดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแน่นรูปโคมยาว

แถบขอบขนาน ต้นเพศเมียสร้างดอกเพศเมียแผ่เป็นกาบ ขอบจักลึกคล้าย

หนาม เมล็ดรูปไข่แกมขอบขนาน สีน้ำาตาล ผิวเกลี้ยง พบในป่าเต็งรัง

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	169	เมตร	ปลูกเป็นไม้ประดับ

ปรงเหลีย่ม

พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
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พชืสมนุไพร

รายชื่อความหลากหลายของพรรณพืช

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 ฟ้า

ทะลาย

โจร

Andrographis 

paniculata (Burm.	f.)	

Wall.	ex	Nees

Acanthaceae ใบและกิ่งใช้แก้ไข้

2 ทองพัน

ชั่ง

Rhinacanthus 

nasutus (L.)	Kurz

Acanthaceae ใบใช้รักษาโรคผิวหนัง	

แก้ริดสีดวงทวาร

3 รางจืด Thunbergia laurifolia 

Lindl.

Acanthaceae ใบต้มนำ้าดื่ม	ใช้ถอนพิษ

4 กระเบา

กลัก

Hydnocarpus 

ilicifolia King

Achariaceae ใบใช้แก้พิษบาดแผลสด 

แก้กลากเกลื้อน

5 มะปราง Bouea macrophylla 

Griff.

Anacardiaceae ใบใช้เป็นยาพอก

แก้ปวดหัว

6 กุ๊ก Lannea 

coromandelica 

(Houtt.)	Merr.

Anacardiaceae เปลือกใช้แก้ปวด

แก้รอยฟกชำ้า	

แผลพุพอง

7 มะแตง

แพะ

Gymnema griffithii 

Craib

Apocynaceae รากต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ปวดเมื่อย

8 พุดทุ่ง Holarrhena curtisii 

King	&	Gamble

Apocynaceae เปลือกและราก

ใช้แก้ท้องเสีย

เขาแม่กระทู้เขาอีนวย-เขาแหลม พบทั้งสองพื้นที่ พืชที่รุกรานแล้ว
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พชืสมนุไพร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

9 โมกใหญ่ Holarrhena 

pubescens Wall.	ex	

G.	Don

Apocynaceae ใบและลำาต้นใช้แก้ไข้	

ท้องอืด	ท้องเฟ้อ

10 นมพิจิตร Hoya verticillata 

(Vahl)	G.	Don

Apocynaceae ใบและลำาต้นต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้โรคฝีในตับ

11 เถา

ประสงค์

Streptocaulon 

juventas (Lour.)	

Merr.

Apocynaceae ทั้งต้นต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ท้องเสีย

12 พรหม

ตีนสูง

Aglaonema simplex 

(Blume)	Blume

Araceae รากใช้แก้ไข้

13 กะเจาะ

นก

Alocasia longiloba 

Miq.

Araceae ก้านใบและรากใช้เป็น	

ยาพอกแผลให้สุนัข

14 ตองงุม Pothos chinensis 

(Raf.)	Merr.

Araceae ทั้งต้นใช้รักษา

โรคปวดข้อรูมาติก

15 จั่นดิน Asparagus 

racemosus Willd.

Asparagaceae รากใช้เป็น

ยาบำารุงกำาลัง

16 	- Asplenium phyllitidis 

D.	Don	

subsp.	phyllitidis

Aspleniaceae ใบใช้รักษาโรคดีซ่าน

แก้ไข้

17 หนาดดำา Acilepis squarrosa 

D.	Don	

Asteraceae รากและต้นดอง

ใช้เป็นยาบำารุงกำาลัง

18 ผักคราด Acmella oleracea 

(L.)	R.	K.	Jansen

Asteraceae รากต้มนำ้าดื่มบ้วนปาก	

ใช้แก้อกัเสบในช่องปาก	

19 สาบแร้ง

สาบกา

Ageratum 

conyzoides L.

Asteraceae ใบและรากคั้นนำ้า

ใช้ทารักษาแผลสด
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พชืสมนุไพร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

20 ผักกาด

โคก	

Blumeopsis flava 

(DC.)	Gagnep.

Asteraceae รากใช้อุดฟัน

แก้ปวดฟัน

21 สาบเสือ Chromolaena 

odorata (L.)	R.	M.	

King	&	H.	Rob.

Asteraceae ใบสดบด	ใช้ห้ามเลือด

22 หมอน้อย Cyanthillium 

cinereum (L.)	H.	Rob.

Asteraceae ใบสดตำาให้ละเอียด	

ใช้พอกแผล

23 โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus 

scaber L. var. scaber

Asteraceae รากต้มนำ้าดื่ม	ใช้แก้ไอ	

บำารุงกำาลัง	

24 ว่าน

มหากาฬ

Gynura pseudochina 

(L.)	DC.	var. hispida 

Thwaites

Asteraceae รากตำารวมกับใบสด

ใช้พอกแก้ปวดบวม	

25 ผักกาด

กบ

Gynura pseudochina 

(L.)	DC.	

var.	pseudochina

Asteraceae ใบสดโขลกผสมกับ

เหล้า	ใช้แก้ปวดแสบ

ปวดร้อน

26 ผักแครด Synedrella nodiflora 

(L.)	Gaertn.

Asteraceae ทั้งต้นตำาพอกขา	

ใช้แก้ปวดขา	ปวดเข่า

27 แคหิน Stereospermum 

tetragonum	DC.

Bignoniaceae ดอก	ใบ	และราก

ใช้แก้ไข้

28 ก้อม Ehretia laevis Roxb. Boraginaceae รากผสมรากติ้วขน	

ต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้เจ็บหน้าอก

29 ตะคร้ำา Garuga pinnata 

Roxb.

Burseraceae เปลือกใช้ต้มนำ้าอาบ

สำาหรับสตรีหลังคลอด	
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30 สารภี Mammea siamensis 

(Miq.)	T.	Anderson

Calophyllaceae ดอกสดและแห้ง	ใช้ปรุง

เป็นยาหอมบำารุงหัวใจ

31 บุนนาค Mesua ferrea L. Calophyllaceae ดอกแห้งใช้บำารุงธาตุ

บำารุงโลหิตและหัวใจ

32 ชิงชี่ Capparis 

micracantha DC.

Capparaceae รากใช้เป็นยารักษา

โรคกระเพาะ	แก้ไข้

33 กระทง

ลาย

Celastrus 

paniculatus Willd.

Celastraceae ลำาต้นใช้เป็นส่วนผสม

ในยารักษาโรคบิด

34 ดีหมี Lophopetalum 

wightianum Arn.

Celastraceae แก่นใช้เป็นยาขับเหงื่อ

แก้ไข้

35 พะวา Garcinia speciosa 

Wall.

Clusiaceae ดอกแห้งต้มน้ำาดื่ม	

ใช้แก้ไข้

36 รกฟ้า Terminalia alata 

B. Heyne	ex	Roth

Combretaceae เปลือกต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ท้องเสีย

37 สมอไทย Terminalia chebula 

Retz.	var. chebula

Combretaceae ผลอ่อนต้มนำ้าดื่ม	

ใช้เป็นยาระบาย

ผลแก่ใช้แก้ท้องเสีย

38 ว่านข้าว

เหนียว

Murdannia edulis 

(Stokes)	Faden

Commelinaceae รากต้มนำ้าดื่ม

ใช้เป็นยาระบาย

39 ถอบแถบ

เครือ

Connarus 

semidecandrus Jack

Connaraceae เครือต้มนำ้าดื่ม

ใช้บำารุงกำาลัง

40 มะขาม

เครือ

Roureopsis 

stenopetala 

(Griff.)	G.	Schellend.

Connaraceae ผลใช้เป็นยาขับเสมหะ	

แก้ท้องเสีย
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41 ฝอยทอง Cuscuta chinensis 

Lam.

Convolvulaceae ต้นต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้โรคบิด

42 จิงจ้อขาว Merremia umbellata 

(L.)	Hallier	f.

Convolvulaceae ใบตำาพอก	

ใช้แก้แผลไฟไหม้	

แผลนำ้าร้อนลวก

43 ม้าทลาย

โรง

Neuropeltis 

racemosa Wall.

Convolvulaceae เนื้อไม้ดองเหล้า					

ใช้ดื่มบำารุงกำาลัง	

แก้ปวดหลังปวดเอว

44 ตานฝัก Rivea ornata (Roxb.)	

Choisy

Convolvulaceae ใบต้มนำ้าดื่ม	ใช้แก้ไข้

45 เนระพูสี

ไทย

Tacca chantrieri 

Andre

Dioscoreaceae ต้นต้มนำ้าดื่ม

ใช้บำารุงร่างกาย

46 จอก

บ่วาย

Drosera burmannii 

Vahl

Droseraceae ต้นสดขยี้

ใช้ทาแก้กลากเกลื้อน

47 ไกรทอง Erythroxylum 

cuneatum (Miq.)	

Kurz

Erythroxylaceae รากใช้บำารุงนำ้านม

แก้ผิดสำาแดง

48 ตองแตก Baliospermum 

solanifolium (Burm.)	

Suresh

Euphorbiaceae รากต้มนำ้าดื่ม	

ใช้เป็นยาระบาย

49 เปล้าใหญ่ Croton persimilis 

Müll.	Arg.

Euphorbiaceae ใบและเปลือกต้มนำ้าดื่ม 

ใช้แก้ท้องเสีย

50 เปล้าใหญ่ Croton robustus 

Kurz

Euphorbiaceae ใบผสมสมุนไพรตัวอื่น	

ต้มอบไอนำ้า	ใช้บรรเทา

อาการผดผื่นคัน
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51 เปล้าน้อย Croton 

sellatopilosus 

H.	Ohba

Euphorbiaceae รากต้มนำ้าดื่ม	ใช้เป็น

ยารักษาโรคกระเพาะ	

52 หญ้ายาง Euphorbia 

heterophylla L.

Euphorbiaceae ใบอ่อนใช้เป็นยาถ่าย

หรือยาระบาย

53 น้ำานม

ราชสีห์

Euphorbia hirta L. Euphorbiaceae ใบสดบด	ใช้ห้ามเลือด

54 ไคร้น้ำา Homonoia riparia 

Lour.

Euphorbiaceae รากใช้เป็นยาแก้กษัย	

ขับปัสสาวะ	

55 มะฝ่อ Mallotus nudiflora 

(L.)	Kulju	&	Welzen

Euphorbiaceae รากและเปลือก

ต้มนำ้าดื่ม	

ใชเ้ป็นยาขับลม

56 มะขาม

ป้อม

Phyllanthus emblica 

L.

Euphorbiaceae รากแห้งต้มนำ้าดื่ม

ใช้แก้ท้องเสีย	ร้อนใน

57 ขันทอง

พยาบาท

Suregada multiflora 

(A.	Juss.)	Baill.

Euphorbiaceae เปลือกใช้

รักษาโรคผิวหนัง	

กลากเกลื้อน

58 โลดทะนง Trigonostemon 

reidioides (Kurz)	

Craib

Euphorbiaceae รากฝนน้ำาดื่ม

ทำาให้อาเจียน

เพื่อถอนพิษยาเบื่อ

59 กำาจาย Caesalpinia digyna 

Rottler

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ฝักต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ท้องเสีย

รากใช้แก้ไข้

60 หนามหัน Caesalpinia 

godefroyana 

Kuntze

Fabaceae-

Caesalpinioideae

รากใช้แก้ไข้ทับระดู
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61 ฝาง Caesalpinia sappan 

L.

Fabaceae-

Caesalpinioideae

กิ่งและแก่น	

ใช้เป็นยาบำารุงโลหิต	

แก้ร้อนใน 

62 กระไดลิง Lasiobema 

scandens (L.)	de	Wit

Fabaceae-

Caesalpinioideae

เถาต้มนำ้าดื่ม

ใช้แก้ไข้	(สตรีตั้งครรภ์

ห้ามใช้	จะทำาให้แท้งได้)

63 อะราง Peltophorum 

dasyrrhachis (Miq.)	

Kurz

Fabaceae-

Caesalpinioideae

เปลือกต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ท้องเสีย

64 แสมสาร Senna garrettiana 

(Craib)	H.	S.	Irwin	&	

Barneby

Fabaceae-

Caesalpinioideae

เปลือกต้มนำ้าดื่ม

ใช้เป็นยาขับเสมหะ

65 ขี้เหล็ก

เลือด

Senna timoriensis 

(DC.)	H. S. 
Irwin	&	Barneby

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ใบต้มนำ้าดื่ม	

ใช้รักษาโรคดีซ่าน

66 สีเสียด Acacia catechu 

(L.	f.)	Wild.

Fabaceae-

Mimosoideae

แก่น	เปลือก

และก้อนสีเสียด

ใช้แก้ท้องเสีย

67 สะบ้าลิง Entada glandulosa  

Pierre	ex	Gagnep.

Fabaceae	-

Mimosoideae

ทั้งต้น	ผสมใน

ลูกประคบ	

ใช้แก้ปวดเมื่อย

68 ไมยราบ Mimosa pudica L. Fabaceae-

Mimosoideae

ทั้งต้นต้มนำ้าดื่ม	

ช่วยลดคอเลสเตอรอล	

69 หิ่งเม่น

น้อย

Crotalaria alata 

Buch.-Ham.	ex	

D.	Don

Fabaceae-

Papilionoideae

ทั้งต้นต้มนำ้าอาบ	

ใช้แก้ฟกชำ้า
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70 อีเหนียว Desmodium 

gangeticum (L.)	DC.

Fabaceae-

Papilionoideae

ใบสดตำาพอกแผล

ใช้ถอนพิษสุนัขกัด

71 เครือจาน

ดง

Desmodium 

multiflorum DC.

Fabaceae-

Papilionoideae

ดอกและกิ่งจะกระตุ้น

ให้เกิดเหงื่อช่วยลดไข้

72 หมามุ้ย Mucuna pruriens (L.)	

DC.	var. pruriens

Fabaceae-

Papilionoideae

เมล็ดใช้รักษาโรคบุรุษ

73 เกล็ดปลา

ช่อน

Phyllodium 

pulchellum	(L.)	

Desv.

Fabaceae-

Papilionoideae

ใบต้มนำ้าดื่ม	ใช้แก้ไข้	

แก้ไข้มาลาเรีย

74 ด่าน

ราชสีห์

Tephrosia vestita 

Vogel

Fabaceae-

Papilionoideae

ใบตำา	ใช้พอกฝี

75 หญ้าหาง

อ้น

Uraria lagopodioides 

(L.)	Desv.	ex	DC

Fabaceae-

Papilionoideae

รากฝน	ผสมนำ้าปูนใส	

ใช้พอกฝี

76 เมื่อย Gnetum montanum 

Markgr.

Gnetaceae รากต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ไข้มาลาเรีย

77 เครือออน Congea tomentosa 

Roxb.

Lamiaceae ใบตำาคั้นเอาน้ำา	

ทาบริเวณที่ถูก

สัตว์มีพิษต่อย	

ช่วยบรรเทาอาการ

แสบร้อน

78 ไข่เน่า Vitex glabrata R.	Br. Lamiaceae ผลสุกรับประทาน

กับเกลือ	ใช้รักษา

โรคเบาหวาน

79 เชียด Cinnamomum iners 

Reinw.	ex	Blume

Lauraceae ใบปรุงเป็นยาหอม	

ใช้แก้วิงเวียน	จุกเสียด
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80 ชะมดต้น Abelmoschus 

moschatus Medik.	

subsp. moschatus

Malvaceae ใบใช้รักษากลากเกลื้อน

81 มะก่อง

ข้าว

Abutilon indicum 

(L.)	Sweet

Malvaceae ทั้งต้นใช้แก้ท้องเสีย	

82 ปอบิด Helicteres isora L. Malvaceae ผลสุกใช้เป็นยาระบาย

83 สีเสียด

เปลือก

Pentace burmanica 

Kurz

Malvaceae เปลือกใชแ้ก้โรคบิด

แก้ท้องเสีย

84 หญ้าขัด

ใบป้อม

Sida cordifolia L. Malvaceae รากใช้เป็น

ยารักษาโรคกระเพาะ	

ขับปัสสาวะ

85 หญ้าขัด

ใบป้อม

Sida rhombifolia L.

subsp. rhombifolia

Malvaceae รากใช้เป็น

ยารักษาโรคกระเพาะ	

ขับปัสสาวะ

86 ขี้ครอก Urena lobata L. Malvaceae ใบและต้นต้มนำ้าดื่ม

ใช้รักษาโรคไตพิการ

87 ค้างคาว Aglaia edulis 

(Roxb.)	Wall.

Meliaceae ลำาต้นและราก

ต้มน้ำาดื่ม	ใช้แก้ไข้

88 สบู่เลือด Stephania pierrei 

Diels

Menispermaceae หัวต้มน้ำาดื่ม

ใช้แก้ปวดเมื่อย

89 กระท่อม

เลือด

Stephania venosa 

(Blume)	Spreng.

Menispermaceae ผลนำาไปเผาไฟทั้งลูก

ใช้ประคบแก้ปวด

90 เถา

ย่านาง

Tiliacora triandra 

(Colebr.)	Diels

Menispermaceae ใบใช้แก้ไข้
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91 บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.)	

Miers	ex	Hook.	f.	&	

Thomson

Menispermaceae ต้นใช้ขับพยาธิ	

บำารุงธาตุ	

ช่วยให้เจริญอาหาร

92 หาด Artocarpus lacucha 

Roxb.	ex	Buch.-Ham.	

Moraceae รากต้มนำ้าดื่ม	ใช้แก้ไข้	

93 ข่อย

หนาม

Streblus ilicifolius 

(S.	Vidal)	Corner

Moraceae รากใช้เป็น

ยาขับปัสสาวะ

94 ช้างน้าว Ochna integerrima 

(Lour.)	Merr.

Ochnaceae รากใช้เป็นยาขับพยาธิ

ฟอกนำ้าเหลือง

95 เขี้ยวงูเล็ก Jasminum nervosum 

Lour.

Oleaceae ใบใช้แก้ปวดท้อง	

สมานแผล

96 เทียนนา Ludwigia 

hyssopifolia (G.	Don)	

Exell

Onagraceae ต้นต้มน้ำาดื่ม	

ใช้เป็นยาบำารุงกำาลัง

97 ขาวดง Tropidia 

curculigoides Lindl.	

Orchidaceae รากต้มนำ้าดื่ม

ใช้แก้ท้องเสีย

98 มะกา Bridelia ovata 

Decne.

Phyllanthaceae ใบต้มนำ้าดื่ม

ใช้เป็นยาขับเสมหะ	

99 แขนง

พร้อย

Phyllanthus 

collinsiae Craib

Phyllanthaceae ทั้งต้นต้มนำ้าดื่ม

ใช้แก้ไข้	แก้อักเสบ

100 ผักหวาน

นก

Sauropus hirsutus 

Beille

Phyllanthaceae ต้นต้มนำ้าดื่ม	

ใช้รักษาโรคเบาหวาน

101 ช้าพลู Piper sarmentosum 

Roxb.

Piperaceae ต้นใช้เป็นยาขับเสมหะ

ใบใช้เป็นยาขับลม
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102 เหนียว

หมา

Centotheca 

lappacea (L.)	Desv.

Poaceae ต้นนำามาเผาไฟ	

ใช้เป็นยาขบันำ้าคาวปลา	

กระชับมดลูก

103 ผักปีกไก่ Pyrrosia lanceolata 

(L.)	Farw.

Polypodiaceae ต้นใช้รักษาโรคบิด

104 จ้ำา Ardisia attenuata 

Wall.	ex	A.	DC.	

Primulaceae ใบใช้แก้ไอ	แก้ท้องเสีย

105 รามใหญ่ Ardisia elliptica 

Thunb.

Primulaceae ใบใช้แก้โรคตับพิการ	

ดอกใช้แก้พยาธิ	

ฆ่าเชื้อโรค

106 ตะครอง Ziziphus 

cambodiana Pierre

Rhamnaceae ลำาต้นต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ผิดสำาแดง

107 เฉียงพร้า

นางแอ

Carallia brachiata 

(Lour.)	Merr.

Rhizophoraceae เปลือกต้มนำ้าดื่ม

ใช้แก้ไข้	แก้ร้อนใน

108 เข็ม

พระราม

Chassalia curviflora 

(Wall.)	Thwaites	

var.	curviflora

Rubiaceae ทั้งต้นต้มให้เด็กอาบ	

ใช้แก้ไข้แสลง

109 มะคังแดง Dioecrescis 

erythroclada (Kurz)	

Tirveng.

Rubiaceae เนื้อไม้ต้มน้ำาดื่ม

ใช้แก้ปวดท้อง

110 เข็มน้ำา Ixora nigricans	R.	Br.	

ex	Wight	&	Arn.

Rubiaceae รากใช้แก้ท้องเสีย

111 กระทุ่ม

เนิน

Mitragyna 

rotundifolia (Roxb.)	

Kuntze

Rubiaceae เปลือกใช้รักษา

บาดแผลติดเชื้อ

รักษาโรคผิวหนัง
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PLANT

พชืสมนุไพร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

112 ยอ Morinda citrifolia L. Rubiaceae รากใช้รักษา

โรคเบาหวาน	

แก่นต้มนำ้าดื่ม

ช่วยบำารุงเลือด	

113 หญ้าตด

หมา

Paederia pilifera 

Hook.	f.

Rubiaceae รากผสมเหง้าไพล	

ต้มนำ้าดื่ม	ใช้แก้ท้องอืด

114 สันโสก Clausena excavata 

Burm.	f.

Rutaceae รากฝนกับนำ้า

ดื่มแก้โรคงูสวัด	

ต้นต้มนำ้ากลั้วปาก	

ใช้แก้ปวดฟัน

115 มะแขว่น Zanthoxylum rhetsa 

(Roxb.)	DC.

Rutaceae เมล็ดเป็นยาบำารุงหัวใจ	

บำารุงโลหิต	บำารุงธาตุ

116 กรดน้ำา Scoparia dulcis	L. Scrophulariaceae ใบชงนำ้าดื่ม	ใช้แก้ไอ

117 ราชดัด Brucea javanica (L.)	

Merr.

Simaroubaceae ใบและเปลือกต้มนำ้าดื่ม	

ใช้ถอนพิษสุรา	

ผลแห้งใช้แก้ไข้

118 ปลาไหล

เผือก

Eurycoma longifolia 

Jack

Simaroubaceae ใบใช้เป็นยาสมานแผล

แก้ปวดท้อง

119 คนทา Harrisonia perforata 

(Blanco)	Merr.

Simaroubaceae รากแห้งใช้แก้อักเสบ

แก้ไข้

120 รากตอ Stemona curtisii 

Hook.	f.

Stemonaceae ลำาต้นใต้ดินใช้รักษา

โรคผิวหนัง

121 สามสิบ

กีบ

Stemona phyllantha 

Gagnep.

Stemonaceae รากใช้สระผมเพื่อ

ฆ่าเหา
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พชืสมนุไพร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

122 ตูมกาขาว Strychnos 

nux–blanda 

A.	W.	Hill

Strychnaceae รากต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ท้องอืด	ท้องเฟ้อ

123 ข้าวตาก Grewia hirsuta Vahl Tiliaceae ต้นต้มนำ้าดื่ม	

ใช้แก้ปวดท้อง

124 กอมก้อ

ลอดขน

Pellionia repens 

(Lour.)	Merr.

Urticaceae ใบสดทุบ	ใช้พอกฝี	

แผลสด

125 กะตังใบ Leea indica 

(Burm.	f.)	Merr.

Vitaceae รากต้มนำ้าดื่ม

ใช้แก้ไข้	แก้ท้องเสีย

126 กะตัง

ใบแดง

Leea rubra Blume	

ex	Spreng.

Vitaceae รากใช้แก้ไข้	บำารุงธาตุ

แก้ปวดท้อง
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PLANT

พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 มะม่วงป่า Mangifera caloneura 
Kurz

Anacardiaceae ผลรับประทานได้

2 มะกอก Spondias pinnata 

(L.	f.)	Kurz

Anacardiaceae ผลสุกรับประทานได้	

นิยมนำามาใส่ส้มตำา

3 ลิ้นกวาง Ancistrocladus 

tectorius (Lour.)	

Merr.

Ancistrocladaceae ยอดอ่อนรับประทาน

เป็นผักสดจิ้มนำ้าพริก

4 นมแมว

ป่า

Ellipeiopsis 

cherrevensis (Pierre	

ex	Finet	&	Gagnep.)	

R.	E.	Fr.

Annonaceae ผลสุกรับประทานได้

5 กะเจียน Hubera cerasoides 

(Roxb.)	Chaowasku

Annonaceae ผลสุกรับประทานได้

6 นมควาย Melodorum hahnii 

(Finet	&	Gagnep.)	

Ban

Annonaceae ผลสุกรับประทานได้

มีรสหวาน

7 อบเชย

เถา

Atherolepis pierrei 

Costa	

var. glabra Kerr

Apocynaceae ผลอ่อนรับประทาน

เป็นผักสดจิ้มนำ้าพริก

8 ชะเอม Myriopteron 

extensum	(Wight	&	

Arn.)	K.	Schum.

Apocynaceae เถารับประทานได้

9 บุกนก Amorphophallus 

krausei	Engl.

Araceae หัวรับประทานได้

10 เผือก Colocasia esculenta 

(L.)	Schott

Araceae หัวรับประทานได้
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พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

11 ผักหนาม Lasia spinosa (L.)	

Thwaites

Araceae ยอดอ่อนรับประทาน

ได้

12 ค้อนหมา

ขาว

Dracaena 

angustifolia       

(Medik.)	Roxb.

Asparagaceae ดอกนำามาแกง

หรือลวกจิ้มนำ้าพริก

13 ผักเผ็ด Acmella paniculata 

(Wall.	ex	DC.)	R.	K.	

Jansen

Asteraceae ยอดอ่อนและต้นอ่อน

รับประทานได้

14 ผักกูดขาว Diplazium 

esculentum (Retz.)	

Sw.

Athyriaceae ยอดอ่อนนำามาลวกจิ้ม

นำ้าพริก

15 แคบิด Fernandoa 

adenophylla (Wall.	

ex	G.	Don)	Steenis

Bignoniaceae ดอกและฝักอ่อนนำามา

ลวกจิ้มนำ้าพริก

16 แคหัวหมู Markhamia stipulata 

(Wall.)	Seem.	

var. stipulata

Bignoniaceae ยอดอ่อนและดอก

รับประทานได้

17 เพกา Oroxylum indicum 

(L.)	Benth.	ex	Kurz

Bignoniaceae ยอดอ่อนและฝักอ่อน

รับประทานได้

18 ปรงสวน Stenochlaena 

palustris	(Burm.	f.)	

Bedd.

Blechnaceae ใบอ่อนรับประทานได้

19 งิ้วป่า Bombax anceps 

Pierre	

Bombacaceae ดอกนำามาลวก

จิ้มน้ำาพริกหรือใส่ใน

น้ำายาขนมจีน
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PLANT

พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

20 มะดูก Siphonodon 

celastrineus Griff.

Celastraceae ผลรับประทานได้

มีรสหวาน	กลิ่นหอม

21 ผักปลาบ Commelina diffusa 

Burm.	f.

Commelinaceae ทั้งต้นรับประทานได้

22 จิงจ้อ

เหลือง

Merremia vitifolia

(Burm.	f.)	Hallier	f.

Convolvulaceae ดอกอ่อนนำามาลวก

จิ้มนำ้าพริก

23 ปรู Alangium 

salviifolium (L.	f.)	

Wangerin	

subsp. hexapetalum 

Wangerin			

Cornaceae ผลสดรับประทานได้

มีรสหวานอมเปรี้ยว

24 เอื้อง

หมายนา

Cheilocostus 

speciosus (J.	Koenig)	

C.	D.	Specht

Costaceae ดอกอ่อนและต้นอ่อน

นำามาต้มจิ้มนำ้าพริก

25 ผักตำาลึง Coccinia grandis 

(L.)	Voigt

Cucurbitaceae ยอดอ่อนและใบอ่อน

นำามาลวกจิ้มนำ้าพริก

26 มะระ Momordica 

charantia L.

Cucurbitaceae ผลรับประทานได้

27 ตำาลึงตัวผู้ Solena heterophylla 

Lour.

Cucurbitaceae ยอดอ่อนและผลอ่อน

รับประทานได้

28 ส้านช้าง Dillenia pentagyna 

Roxb.

Dilleniaceae ผลแก่รับประทานได้

29 มันเสา Dioscorea alata L. Dioscoreaceae หัวรับประทานได้

30 กลอย Dioscorea hispida 

Dennst.

Dioscoreaceae หัวรับประทานได้

แต่ต้องล้างสารพิษ
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พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

31 ตะโกพนม Diospyros castanea 

(Craib)	H.	R.	Fletcher

Ebenaceae ผลสุกรับประทานได้

32 เขลง Dialium 

cochinchinense 

Pierre

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ผลสุกรับประทานได้

33 ขี้เหล็ก Senna siamea 

(Lam.)	H.	S.	Irwin	&	

Barneby

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ดอกอ่อนและใบอ่อน

รับประทานได้

34 กระถิน

พิมาน

Acacia 

harmandiana 

(Pierre)	Gagnep.

Fabaceae-

Mimosoideae

ยอดอ่อนและใบอ่อน

รับประทานได้

35 มะกล่ำา

ต้น

Adenanthera 

pavonina L.

Fabaceae-

Mimosoideae

ยอดอ่อนและใบอ่อน	

รับประทานได้

36 พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.)	

Benth.

Fabaceae-

Mimosoideae

ยอดอ่อนและดอกอ่อน	

รับประทานได้

37 กระถิน Leucaena 

leucocephala 

(Lam.)	de	Wit.

Fabaceae-

Mimosoideae

ยอดอ่อนและฝัก

รับประทานได้

38 สารผัก

หละ

Parkia leiophylla 

Kurz

Fabaceae-

Mimosoideae

เมล็ดอ่อนนำามาแกง

หรือรับประทานเป็น

ผักสดจิ้มนำ้าพริก

39 ถั่วลาย Centrosema 

pubescens Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว์

40 หางเสือ Flemingia stricta 

Roxb.	ex	W.	T.	Aiton

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว์
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PLANT

พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

41 	- Macroptillium       

atropurpureum 

(DC.)	Urb.

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว์

42 กระบก Irvingia malayana 

Oliv.	ex	A.	W.	Benn.

Irvingiaceae เมล็ดนำามาคั่ว	

รับประทานได้

43 แพ่งเครือ Sphenodesme 

mollis Craib

Lamiaceae เครือตัดดื่ม

แก้กระหายนำ้า

44 กระโดน Careya aborea 

Roxb.

Lecythidaceae ใบอ่อนรับประทาน

เป็นผักสดจิ้มนำ้าพริก	

แจ่ว	ลาบ

45 ลำาพูป่า Duabanga 

grandiflora (DC.)	

Walp.

Lythraceae ยอดอ่อนและดอก

รับประทานเป็นผักสด

หรือลวกจิ้มนำ้าพริก

46 สาคูด่าง Maranta 

arundinacea L.

Marantaceae หัวนำามาทำาเป็นแป้ง	

ใช้ทำาขนม

47 พลอง

เหมือด

Memecylon edule 

Roxb.

Melastomataceae ใบอ่อนและผลสุก

รับประทานได้	

มีรสหวาน	

48 พลองกิน

ลูก

Memecylon ovatum 

Sm.

Melastomataceae ผลสุกรับประทานได้	

มีรสหวาน

49 เหมือดจี้ Memecylon 

scutellatum (Lour.)	

Hook.	&	Arn.	

var.	scutellatum

Melastomataceae ยอดอ่อนรับประทาน

ได้
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พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

50 สะเดา Azadirachta indica 

A.	Juss.

Meliaceae ยอดอ่อนและดอกอ่อน

รับประทานเป็นผักสด

หรือลวกจิ้มนำ้าพริก

51 เลี่ยน Melia azedarach L. Meliaceae ยอดอ่อนและดอก

อ่อนรับประทานได้

52 กระท้อน Sandoricum 

koetjape (Burm.	f.)	

Merr.

Meliaceae ผลนำามาแกงหรือ

รับประทานเป็นผลไม้

53 กรุงเขมา Cissampelos pareira 

L.	var.	hirsuta (Buch.	

ex	DC.)	Forman

Menispermaceae ใบนำามาขยำากับนำ้า

ทำาเป็นอาหารว่าง

ลักษณะคล้ายวุ้น

54 มะเดื่อ

ปล้อง

Ficus hispida L.	f. Moraceae ผลสุกรับประทานเป็น

ผลไม้	

ผลดิบรับประทาน

เป็นผักสดจิ้มนำ้าพริก

55 เลียบ Ficus virens Aiton Moraceae ยอดอ่อนและใบอ่อน

รับประทานเป็นผักสด

จิ้มนำ้าพริก

56 หว้า Syzygium cumini	(L.)	

Skeels

Myrtaceae ผลสุกรับประทานได้

57 ผักหวาน Melientha suavis 

Pierre

Opiliaceae ยอดอ่อนและผลอ่อน

นำามานึ่งหรือลวก

จิ้มนำ้าพริก

58 ดอกดิน

แดง

Aeginetia indica L. Orobanchaceae ดอกสดรับประทานได้
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PLANT

พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

59 เมา่ไขป่ลา Antidesma ghae-

sembilla Gaertn.

Phyllanthaceae ใบอ่อนและผล

รับประทานได้

60 มะไฟ Baccaurea ramiflora 

Lour.

Phyllanthaceae ผลสุกรับประทานได้

61 ไผ่ไร่ Gigantochloa 

albociliata (Munro)	

Kurz

Poaceae หน่อรับประทานได้

62 หญ้า

หนวด

ฤาษี

Heteropogon 

contortus (L.)	P.	

Beauv.	ex	

Roem.	&	Schult.

Poaceae พืชอาหารสัตว์

63 หญ้า

ผ้าร้าย

Isachne globosa 

(Thunb.)	Kuntze

Poaceae พืชอาหารสัตว์

64 หญ้าไข่

แมงดา

Oplismenus 

compositus 

(L.)	P.	Beauv.

Poaceae พืชอาหารสัตว์

65 หญา้ขา้วผี Oryza rufipogon Griff. Poaceae พืชอาหารสัตว์

66 หญ้า

ไข่เหา

Panicum incomtum 

Trin.

Poaceae พืชอาหารสัตว์

67 หญ้า

ขจรจบ

ดอกเล็ก

Pennisetum 

polystachion 

(L.)	Schult.

Poaceae พืชอาหารสัตว์

68 เล็บ

เหยี่ยว

Ziziphus oenoplia 

(L.)	Mill.	

var. oenoplia

Rhamnaceae ผลสุกรับประทานได้		

มีรสเปรี้ยวอมหวาน	
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พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

69 ส้มกบ Hymenodictyon 

orixense (Roxb.)	

Mabb.

Rubiaceae ยอดอ่อนและใบอ่อน

รับประทานได้

70 ตะขบป่า Flacourtia indica 

(Burm.	f.)	Merr.

Salicaceae ผลรับประทานได้

71 มะหวด Lepisanthes 

rubiginosa (Roxb.)	

Leenh.

Sapindaceae ใบอ่อนและผล

รับประทานได้

72 ตะคร้อ Schleichera oleosa 

(Lour.)	Merr.

Sapindaceae ผลสุกรับประทานได้

73 กับแก้ Selaginella argentea 

(Wall.	ex	Hook.	&	

Grev.)	Spring

Selaginellaceae ยอดอ่อนรับประทาน

ได้

74 เถาวัลย์

ยั้ง

Smilax ovalifolia 

Roxb.	ex	D.	Don

Smilacaceae ยอดอ่อนและใบอ่อน

รับประทานได้

75 ผักกูดป่า Cyclosorus dentatus 

(Forssk.)	Ching

Thelypteridaceae ยอดอ่อนนำามาลวก

จิ้มนำ้าพริก

76 เครือเขา

น้ำา

Tetrastigma 

leucostaphyllum 

(Dennst.)	Alston

Vitaceae เครือตัดดื่ม

แก้กระหายนำ้า

77 กระเจียว

ขาว

Curcuma parviflora 

Wall.

Zingiberaceae ดอกอ่อนนำามาลวก

จิ้มนำ้าพริก

78 อาวแดง Curcuma sessilis 

Gage

Zingiberaceae ดอกอ่อนนำามาลวก	

จิ้มนำ้าพริก
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PLANT

พืชอาหาร

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

79 ว่าน

เปราะ

Kaempferia 

albomaculata 

Jenjitt.	&	K.	Larsen.

Zingiberaceae ใบอ่อนรับประทานได้

80 เปราะ

ใหญ่

Kaempferia elegans 

(Wall.)	Baker

Zingiberaceae ใบอ่อนรับประทานได้

81 ว่าน

หาวนอน

Kaempferia rotunda 

L.

Zingiberaceae ใบอ่อนรับประทานได้
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 ยางโอน Monoon viride 

(Craib)	B.	Xue	&	R.	

M.	K.	Saunders

Annonaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

2 มะกอก

เกลื้อน

Canarium 

subulatum 

Guillaumin

Burseraceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน	ทำาไม้พื้น

3 ตะแบก

เลือด

Tennimalia 

corticosa Pierre	ex	

Laness.

Combretaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

4 มะเกลือ

เลือด

Terminalia 

mucronata 

Craib	&	Hutch.

Combretaceae เนื้อไม้ใช้เป็น

ไม้โครงสร้าง

งานก่อสร้าง

5 ขี้อ้าย Terminalia 

nigrovenulosa Pierre

Combretaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

6 ส้านหิ่ง Dillenia parviflora 

Griff.

Dilleniaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน	ทำาไม้พื้น

7 ยางนา Dipterocarpus 

alatus Roxb.	

ex	G.	Don

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน	ทำาไม้พื้น	

โครงหลังคา	

8 พลวง Dipterocarpus 

tuberculatus Roxb.

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน	

ใบแก่ใช้มุงหลังคา

9 กระบก

กรัง

Hopea helferi (Dyer)	

Brandis

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง	

บ้านเรือน	ทำาเสา	

คาน	ตง	รอด

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย
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PLANT

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

10 เต็ง Shorea obtusa Wall.	

ex	Blume

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

11 พะยอม Shorea roxburghii 

G.	Don

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

12 รัง Shorea siamensis 

Miq.

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

13 สะเดาปัก Vatica harmandiana 

Pierre

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน	ทำาเสา

14 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa 

(Kurz)	Craib

Fabaceae-

Caesalpinioideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

15 มะค่าแต้ Sindora siamensis 

Teijsm.	ex	Miq.	

var. siamensis

Fabaceae-

Caesalpinioideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

16 แดง Xylia xylocarpa 

(Roxb.)	W.	Theob.		

var. kerrii (Craib	&	

Hutch.)	I.	C.	Nielsen	

Fabaceae-

Mimosoideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

17 ชิงชัน Dalbergia oliveri 

Gamble	ex	Prain

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

18 สาธร Millettia leucantha 

Kurz	var. buteoides 

(Gagnep.)	P.	K.	Lôc

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

19 ประดู่ Pterocarpus 

macrocarpus	Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน	ทำาไม้พื้น	

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

20 ติ้วขน Cratoxylum 

formosum 

(Jacq)	Benth.	&	

Hook.	f.	ex	Dyer

subsp. pruniflorum 

(Kurz)	Gogelein

Hypericaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

21 สัก Tectona grandis L.	f. Lamiaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

22 ตะแบก

แดง

Lagerstroemia 

calyculata Kurz	

Lythraceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

23 เลียงมัน Berrya mollis Wall.	

ex	Kurz

Malvaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

24 เต็งหนาม Bridelia retusa (L.)	

A.	Juss

Phyllanthaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

25 ขว้าว Haldina cordifolia 

(Roxb.)	Ridsdale

Rubiaceae เนื้อไม้ใช้ก่อสร้าง

บ้านเรือน

พืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 75

PLANT

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 มะม่วง

แมงวัน

Buchanania lanzan 

Spreng.

Anacardiaceae เนื้อไม้ใช้ทำาลังใส่ของ

2 โมกมัน Wrightia arborea 

(Dennst.)	Mabb.

Apocynaceae เนื้อไม้ใช้ทำาเครื่องกลึง

เครื่องเล่นสำาหรับเด็ก	

3 แคฝอย Stereospermum 

cylindricum Pierre	

ex	Dop.

Bignoniaceae เนื้อไม้

ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์และ

เครื่องมือเกษตรกรรม

4 มะพอก Parinari anamensis 

Hance

Chrysobalanaceae นำ้ามันจากเมล็ดใช้ทา

เครื่องเขินให้เป็นเงา

5 แห้วหมู

หิน

Cyperus dubius 

Rottb.

Cyperaceae ลำาต้นใต้ดินสกัด

ให้สารกลิ่นหอมหวาน

6 ส้านใบ

เล็ก

Dillenia ovata  

Wall.	ex	Hook.	f.	&	

Thomson

Dilleniaceae เนื้อไม้ใช้ทำากระดาน

เฟอร์นิเจอร์

7 เหียง Dipterocarpus 

obtusifolius 

Teijsm.	ex	Miq.

Dipterocarpaceae ชันใช้ยาไม้	ยาแนวเรือ

8 ตะเคียน

ทอง

Hopea odorata 

Roxb.

Dipterocarpaceae เนื้อไม้ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์

9 ล่ำาตา

ควาย
Diospyros 

coaetanea 

H.	R.	Fletcher

Ebenaceae เนื้อไม้ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์

10 ตับเต่าต้น Diospyros 

ehretioides 

Wall.	ex	G.	Don

Ebenaceae เปลือกและเนื้อไม้

ใช้ทำาเยื่อกระดาษ

พืชที่ใช้ทำาเครื่องใช้สอย
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

11 เต้าหลวง Macaranga 

gigantea	(Rchb.	f.	&	

Zoll.)	Müll.	Arg.

Euphorbiaceae เนื้อไม้ใช้ทำาเชื้อเพลิง

12 ซาด Erythrophleum 

succirubrum 

Gagnep.

Fabaceae-

Caesalpinioideae

แก่นใช้ทำาเครื่องมือ

เกษตรกรรม

13 ปันแถ Albizia lucidior 

(Steudl.)	I.	C.	

Nielsen

Fabaceae-

Mimosoideae

เปลือกไม้นำามาทุบ

แช่นำ้าใช้แทนสบู่

14 ทองกวาว Butea monosperma 

(Lam.)	Taub.

Fabaceae-

Papilionoideae

ดอกใช้ย้อมผ้าให้สีแดง

15 กระพี้เขา

ควาย

Dalbergia cultrata 

Graham	ex	Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้

ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์

เครื่องดนตรี

16 ฉนวน Dalbergia nigrescens 

Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

ต้นใช้เลี้ยงครั่ง	

เนื้อไม้ใช้ทำา

เยื่อกระดาษ

17 ขมิ้นนาง Flemingia 

macrophylla (Willd.)	

Prain

Fabaceae-

Papilionoideae

หัวใช้ย้อมผ้าให้สีม่วง

หรือสีส้ม

18 กระพี้จั่น Millettia brandisiana 

Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไม้ใช้ทำา

เยื่อกระดาษ

19 ผ่าเสี้ยน Vitex canescens Kurz Lamiaceae เนื้อไม้ใช้ทำาเชื้อเพลิง

20 สวอง Vitex limonifolia 

Wall.

Lamiaceae เนื้อไม้

ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์และ

เครื่องมือเกษตรกรรม

พืชที่ใช้ทำาเครื่องใช้สอย
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PLANT

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

21 กาสามปีก Vitex peduncularis 

Wall.	ex	Schauer

Lamiaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

แกะสลัก

22 การบูร Cinnamomum 

camphora	(L.)	J.	

Presl

Lauraceae เนื้อไม้นำามากลั่น

จะได้การบูร

และนำ้ามันหอมระเหย

23 หญ้ายาย

เภา

Lygodium flexuosum 

(L.)	Sw.

Lygodiaceae ต้นใช้ทำาเครื่องจักสาน

24 ลิเภาป่า Lygodium  

polystachyum 

Wall.	ex	Moore

Lygodiaceae ต้นใช้ทำาเครื่องจักสาน

25 ปอฝ้าย Firmiana colorata 

(Roxb.)	R.	Br.

Malvaceae เนื้อไม้ใช้ทำาไม้อัด

26 หญ้าบิด Grewia abutilifolia 

Vent.	ex	Juss.

Malvaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

27 ปอแก่น

เทา

Grewia eriocarpa 

Juss.

Malvaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

28 ขี้อ้น Helicteres lanata 

(Teijsm.	&	Binn.)	

Kurz

Malvaceae เปลือกใช้ทำา

เครื่องจักสาน

29 ปอต่อม Hibiscus 

glanduliferus Craib

Malvaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

30 พลับพลา Microcos tomentosa 

Sm.

Malvaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

พืชที่ใช้ทำาเครื่องใช้สอย



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน78

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

31 ปออีเก้ง Pterocymbium 

tinctorium	(Blanco)	

Merr.

Malvaceae เนื้อไม้ใช้ทำาไม้อัด	

32 ปอฝ้าย Sterculia hypochra 

Pierr

Malvaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

33 ปอลมปม Thespesia lampas 

(Cav.)	Dalzell	&	A.	

Gibson

Malvaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

เส้นใยจากเมล็ด

ใช้ทอเป็นผ้าได้

34 เส้ง Triumfetta 

bartramia L.

Malvaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

35 ยมหิน Chukrasia tabularis 

A.	Juss.

Meliaceae เนื้อไม้ใช้ทำา

เฟอร์นิเจอร์

36 กร่าง Ficus altissima 

Blume

Moraceae ต้นใช้เลี้ยงครั่ง	

เปลือกใช้ทำา

เยื่อกระดาษ

37 ข่อย Streblus asper  Lour. Moraceae ยางใช้กำาจัดแมลง

38 เลือด

ควาย

Knema erratica 

(Hook.	f.	&	

Thomson)	Sinclair

Myristicaceae เนื้อไม้ใช้ทำา

เฟอร์นิเจอร์

39 โลด Aporosa villosa 

(Wall.	ex	Lindl.)	Bail.

Phyllanthaceae ยางใช้เป็นสีย้อมผ้า

ให้สีแดง

40 อ้อ Arundo donax L. Poaceae ดอกใช้ทำาไม้กวาด

พืชที่ใช้ทำาเครื่องใช้สอย
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PLANT

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

41 ไผ่ซาง

ดอย

Dendrocalamus 

membranaceus 

Munro

Poaceae เนื้อไม้ใช้ทำาเครื่อง

จักสาน

42 ตองกง Thysanolaena 

latifolia (Roxb.	ex	

Hornem.)	Honda

Poaceae ใบใช้ห่อข้าวเหนียว

ช่อดอกใช้ทำาไม้กวาด

43 มะเค็ด Catunaregam 

tometosa (Blume	ex	

DC.)	Tirveng.

Rubiaceae ผลมียาง	ใช้ใส่ผม

เพื่อจัดแต่งทรง

44 กระทุ่ม

เขา

Neonauclea 

calycina (Bartl.	ex	

DC.)	Merr.

Rubiaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

แกะสลัก

45 กระแจะ Naringi crenulata 

(Roxb.)	Nicolson

Rutaceae เนื้อไม้ใช้ในงาน

แกะสลัก

46 หงอนไก่

ดง

Harpullia 

cupanoides Roxb.

Sapindaceae เนื้อไม้ใช้ทำาเชื้อเพลิง

47 มะเฟือง

ช้าง

Lepisanthes 

tetraphylla (Vahl)	

Radlk.

Sapindaceae เนื้อไม้ใช้ทำา

เฟอร์นิเจอร์และ

เครื่องจักสาน

48 ปอขาว Sterculia pexa Pierre Sterculiaceae เนื้อไม้ใช้ทำา

กล่องใส่ของ

49 ปอพราน Colona auriculata 

(Desv.)	Craib

Tillaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

50 พังแหร

ใหญ่

Trema orientalis	(L.)	

Blume

Ulmaceae เปลือกใช้ทำาเชือก

พืชที่ใช้ทำาเครื่องใช้สอย
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

1 ดอกได Pseuderanthemum 

parishii (T.	Anders)	

Lindau

Acanthaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีม่วง

2 บาน

ไม่รู้โรย

สิงคโปร์

Alternanthera 

dentata (Moench.)	

Stuchlik

Amaranthaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีม่วง

3 บัวบก Crinum wattii Baker Amaryllidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

4 สัตบรรณ Alstonia scholaris 

(L.)	R.	Br.

Apocynaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

5 หยั่ง

สมุทร

Amalocalyx 

microlobus Pierre	ex	

Spire

Apocynaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

อมม่วงหรือชมพู

6 ต้างใหญ่ Hoya pachyclada 

Kerr

Asclepiadaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีขาวครีม

7 ข้าหลวง

หลังลาย

Asplenium nidus L.	

var.	nidus

Athyriaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

8 - Begonia sp. Begoniaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

9 กาสะลอง

คำา

Mayodendron 

igneum	(Kurz)	Kurz

Bignoniaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมี

สีเหลืองทองหรือสีส้ม

10 ปีบ Millingtonia 

hortensis L.	f.

Bignoniaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว	

มีกลิ่นหอม

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

11 กระโดง

แดง

Bhesa robusta 

(Roxb.)	Ding	Hou

Celastraceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

12 ปรง

เหลี่ยม

Cycas siamensis 

Miq.

Cycadaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

13 เสี้ยวแก้ว Bauhinia nervosa 

(Wall.	ex	Benth.)	

Baker

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

14 ปอเกี๋ยน Phanera ornata 

(Kurz)	Thoth.	

var. burmanica 

(K.	Larsen	&	S.	S.	

Larsen)	Bandyop.,	

P.	P.	Ghoshal	&	M.	K.	

Pathak

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

มีกลิ่นหอม

15 เสี้ยวป่า Bauhinia saccocalyx 

Pierre

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

16 ราชพฤกษ์ Cassia fistula L. Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเหลือง

17 กางหลวง Albizia chinensis 

(Osbeck)	Merr.

Fabaceae-

Mimosoideae

ปลูกเป็นไม้ประดับ

18 ทองหลาง

ป่า

Erythrina 

subumbrans 

(Hassk.)	Merr.

Fabaceae-

Papilionoideae	

ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีแดง

19 นางแย้ม

ป่า

Clerodendrum 

infortunatum L.

Lamiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

20 นมสวรรค์ Clerodendrum 

paniculatum	L.	

var.	paniculatum

Lamiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีแดง

21 ทองแมว Gmelina elliptica 

Sm.

Lamiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเหลือง

22 จิกน้ำา Barringtonia 

acutangula	(L.)	

Gaertn.

Lecythidaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

23 อินทนิล

น้ำา

Lagerstroemia 

speciosa (L.)	Pers.

Lythraceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

24 เสลาขาว Lagerstroemia 

tomentosa C.	Presl

Lythraceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

25 กะหนาน

ปลิง

Pterospermum 

acerifolium (L.)	

Willd.

Malvaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

26 เถาก้นปิด Stephania 

glandulifera Miers

Menispermaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

27 เสี้ยวผี Jasminum scandens 

(Retz.)	Vahl

Oleaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

28 เอื้อง

กุหลาบ

พวง

Aerides falcata 

Lindl.	&	Paxton

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

และสีชมพู

29 เอื้องพวง

มาลัย

Aerides multiflora 

Roxb.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีม่วงแดง

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

30 เอื้อง

กุหลาบ

เดือยไก่

Aerides odorata 

Lour.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีม่วงอ่อน

31 เอื้องเข็ม

แดง

Ascocentrum 

curvifolium (Lindl.)	

Schltr.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีแดง

32 เอื้องพญา

ไร้ใบ

Chiloschista parishii 

Seidenf.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเขียวอมเหลือง

33 แข้งกว่าง Cleisomeria 

pilosulum (Gagnep.)	

Siedenf.	&	Garay

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเขียวแต้มสีชมพู

34 เขาแพะ Cleisostoma 

arietinum (Rchb.	f.)	

Garay

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีชมพูแกมม่วง

35 เอื้องส้ม

แปะ

Cleisostoma 

williamsonii 

(Rchb.	f.)	Garay

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีม่วงแกมขาว

36 กะเรกะ

ร่อน

Cymbidium 

aloifolium (L.)	Sw.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเขียวอมเหลือง

37 เอื้องงวง

ช้าง

Dendrobium 

aphyllum (Roxb.)	C.	

E.	C.	Fisch.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีม่วง

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

38 เอื้องดอก

มะขาม

Dendrobium 

delacourii Guillaumin
Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีครีม

39 เอื้องผึ้ง Dendrobium lindleyi 

Steud.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเหลือง

40 เอื้อง

ขี้หมา

Eria bractescens 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเหลือง

41 ว่านอึ่ง Eulophia 

macrobulbon (C. S. 

P.	Parish	&	Rchb.	f.)	

Hook.	f.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีนำ้าตาล

42 อึ่งเปาะ Geodorum 

attenuatum Griff.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

43 ว่านจูง

นาง

Geodorum siamense 

Rolfe	ex	Downie

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

44 เอื้องดิน

ดอกหม่น

Hetaeria 

oblongifolia Blume

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

45 แผ่นดิน

เย็น

Nervilia aragoana 

Gaudich.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีม่วง

46 ช้างดำา Pomatocalpa 

spicatum Breda,	

Kuhl	&	Hasselt

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเหลือง

47 เอื้องเขา

แกะ

Rhynchostylis 

coelestis (Rchb.	f.)	

Rchb.	f.	ex	Veitch

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
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PLANT

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

48 ช้างกระ Rhynchostylis 

gigantea (Lindl.)	

Ridl.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

จุดม่วงแดง	

49 เอื้อง

ไอยเรศ

Rhynchostylis retusa 

(L.)	Blume

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว	

มีจุดสีม่วงประปราย

50 เอื้อง

หนวด	

พราหมณ์

Seidenfadenia 

mitrata	(Rchb.	f.)	

Garay

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีขาวอมม่วง

51 เอื้องสาย

สุคนธ์

Trichoglottis 

cirrhifera Teijsm.	&	

Binn.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสี

เหลืองเข้มถึงสีเหลือง

อมนำ้าตาล

52 เข็มขาว Vanda lilacina 

Teijsm.	&	Binn.

Orchidaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีม่วงอ่อน

53 เตยหนู Pandanus obovatus 

H.	St.	John

Pandanaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

54 หางนาค

บก
Adiantum 

caudatum L.

Parkeriaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

55 กระแต

ไต่ไม้

Drynaria bonii Christ Polypodiaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

56 เฟินราชินี Calciphilopteris 

ludens (Wall.	ex	

Hook.)	Yesilyurt	&	H.	

Schneid.

Pteridaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

พืชไม้ดอกไม้ประดับ
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ประโยชน์ พื้นที่

57 กูดหมาก Pteris vittata L. Pteridaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

58 เคด Catunaregam 

spathulifolia 

Tirveng.

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

59 กระมอบ Gardenia obtusifolia 

Roxb.	ex	Hook.	f.

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมี

สีเหลือง	มีกลิ่นหอม

60 คำามอก

หลวง

Gardenia 

sootepensis Hutch.

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	

ดอกมีสีเหลือง

61 ข้าวสาร

ป่า

Pavetta indica L.	

var. tomentosa 

(Roxb.	ex	Sm.)	

Hook.	f.	

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว	

มีกลิ่นหอม

62 พุดหอม

ไทย

Rothmannia 

thailandica Tirveng.

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

63 ตะลุมพุก Tamilnadia uliginosa 

(Retz.)	Tirveng.	&	

Sastre

Rubiaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ	ดอกมีสีขาว

มีกลิ่นหอม

64 กูดงอแง Lygodium 

japonicum (Thunb.)	

Sw.

Schizaeaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

65 กูดกวาง Tectaria impressa 

(Fée)	Holtum	

Tectariaceae ปลูกเป็นไม้ประดับ

66 ปุดหม้อ Globba leucantha 
Miq.

Zingiberaceae ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับ

พืชไม้ดอกไม้ประดับ



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 87

PLANT

พืชที่ไม่พบข้อมูลการใช้ประโยชน์

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ พื้นที่

1 จ้าหอม Eranthemum tetragonum A.	Dietr.	

ex	Nees

Acanthaceae

2 เขียงพร้า Justicia diffusa Willd. Acanthaceae

3 กล้วยเต่าผลแดง Polyalthia sp. Annonaceae

4 เถามวน Gymnema latifolium Wall.	ex	Wight Apocynaceae

5 บอนเปรี้ยว Amorphophallus cirrifer Stapf Araceae

6 บุก Amorphophallus lunatus Hett.	&	

Sizemore

Araceae

7 เขือง Wallichia caryotoides Roxb. Arecaceae

8 ขางหางเล็ก Vernonia parishii Hook.	f. Asteraceae

9 มะเดาะ Glyptopetalum sclerocarpum M. A. 

Lawson

Celastraceae

10 เอื้องหิน Pollia secundiflora	(Blume)	Bakh.	f. Commelinaceae

11 ลดาดง Tridynamia spectabilis (Kurz)	Parmer Convolvulaceae

12 หญ้ารังกา Cyperus cyperoides (L.)	Kuntze Cyperaceae

13 หญ้าตีนกา Cyperus laxus Lam. Cyperaceae

14 หญ้าแฝกไหม Cyperus leucocephalus Retz Cyperaceae

15 หลอดเถื่อน Mallotus oblongifolius Müll.	Arg. Euphorbiaceae

16 - Trigonostemon flavidus	Gagnep. Euphorbiaceae

17 หญ้านกเค้าน้อย Leucas decemdentata	(Willd.)	Sm. Labiatae

18 ผักชีญวนม่วง Lindernia hookeri	(Clarke	ex	Hook.	f.)	

Wettst.	var.	cochinchinensis	Bonati

Linderniaceae
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พืชที่ไม่พบข้อมูลการใช้ประโยชน์

ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ พื้นที่

19 มูกเตี้ย Munronia humilis (Blanco)	Harms Meliaceae

20 ลุงขน Ficus drupacea Thunb. Moraceae

21 ชมพู่นก Syzygium formosum (Wall.)	Masam Mytraceae

22 ผักหวานเมา Urobotrya siamensis Hiepko Opiliaceae

23 นกนอนก้านครีบ Cleistanthus decurrens Hook.	f. Phyllanthaceae

24 ข้าวสาร Phyllanthus columnaris Müll.	Arg. Phyllanthaceae

25 หญ้าจุกขาว Mitracarpus hirtus (L.)	DC. Rubiaceae

26 พังพานหงอนนาค Globba substrigosa King	ex	Bak. Zingiberaceae
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PLANT

ไม้ล้มลุกอายุปี เดียวหรือหลายปี สู ง 30-50	

เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ดอกสีม่วงหรือ

สีชมพูอม ม่วง ออกเป็นช่อกระจะ ตามซอกใบและปลายยอด พบใน

ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 161 เมตร	

ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

วงศ์ : ACANTHACEAEดอกได

Pseuderanthemum parishii (T. Anders) Lindau
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ไม้พุ่ม สูงได้ถึง 120 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม								

รูปไข่	ดอกสีขาว	ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ	กลีบเลี้ยงมี	

5	 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ส่วนปลายแยกเป็นแฉก 2 แฉก

ผลเป็นฝักเรียวยาว มี 4 เมล็ด พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 150 เมตร ใบใช้รักษาโรคผิวหนัง

แก้ริดสีดวงทวาร

วงศ์ : ACANTHACEAEทองพันชั่ง

Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz
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PLANT

ไม้เถาล้มลุก ลำาต้นมีเนื้อไม้ ใบเดี่ยว รูปรีหรือรูป

หอก ดอกรูปแตรสีม่วงอมน้ำาเงินหรือสีขาว ออกเป็นช่อ

กระจะตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ผลแบบแคปซูล รูปทรงกลม ปลายมี

จะงอย	 พบตามชายป่าดิบแล้ง	 ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	 165	 เมตร						

ใบต้มน้ำาดื่มใช้ถอนพิษ

วงศ์ : ACANTHACEAEรางจืด

Thunbergia laurifolia Lindl.
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ไม้ต้นขนาดกลาง	 สูง	 8-20	 เมตร	 ใบเดี่ยว เรียง

เวียน รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ดอกขนาดเล็กสีขาว

ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ก้านช่ออวบ มีขนสีน้ำาตาลแดงแน่น ผลสีเขียว			

อมม่วง พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 163 เมตร เนื้อไม้

ใช้ทำาลังใส่ของ

วงศ์ : ANACARDIACEAEมะม่วงแมงวัน

Buchanania lanzan Spreng.
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PLANT

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 7-15 เมตร

กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่

เรียงเวียน ใบย่อยเรียงตรงข้าม รูปไข่ ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็น

ช่อกระจะตามซอกใบ ผลรูปรี เมื่อสุกสีส้มหรือสีแดง พบในป่าเต็งรัง

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	 179	 เมตร	 เปลือกใช้แก้ปวด	 แก้รอยฟกช้ำา	

แผลพุพอง

วงศ์ : ANACARDIACEAEกุ๊ก

Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.
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ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-20 เมตร

ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่	 เรียงสลับ	 ใบย่อย เรียง

ตรงข้าม	 ดอกสีเหลืองอ่อน	 ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง	 กลีบดอกเชื่อม

ติดกันเป็นหลอด ปลายเป็นริ้ว ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกโต บิดเป็น

เกลียว	 เมล็ดแบน	 มีเยื่อบางๆ	 ตามขอบคล้ายปีก	 พบในป่าเบญจพรรณ	

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	 154	 เมตร	 ดอกและฝักอ่อนนำามาลวกจิ้ม

น้ำาพริก

วงศ์ : BIGNONIACEAEแคบิด

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis  
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PLANT

ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร	ลำาต้น

เปลาตรง ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่เรียงสลับ ใบ

ย่อยเรียงตรงข้าม ดอกสีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบดอก

เชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลเป็นฝักรูปทรงกระบอก พบในป่าเบญจพรรณ

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 182 เมตร เนื้อไม้ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์และ

เครื่องมือเกษตรกรรม

วงศ์ : BIGNONIACEAEแคฝอย

Stereospermum cylindricum Pierre ex Dop.
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ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-13 เมตร แตกกิ่งก้านน้อย	

เรือนยอดไม่เป็นระเบียบ ดูเป็นชั้นๆ ใบประกอบแบบ

ขนนกปลายคี่	 2-3	 ชั้น	 เรียงตรงข้าม	 ดอกสีม่วงคล้ำา	 ออกเป็นช่อกระจะ

ตามปลายกิ่ง กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลเป็นฝักแบนยาวคล้าย

ดาบห้อยลง พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับ

น้ำาทะเล	148	เมตร	 ยอดอ่อนและฝักอ่อนรับประทานได้

วงศ์ : BIGNONIACEAEเพกา

Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz  
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PLANT

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-25 เมตร	

เรอืนยอดกลม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี	่เรยีงเวยีน

ตอนปลายกิ่ง ใบย่อยเรียงตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อกระจุก ผลรูปรี มี	

1 เมล็ด เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว พบในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจาก

ระดับน้ำาทะเล	248	เมตร	เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

วงศ์ : BURSERACEAEมะกอกเกลือ้น 

Canarium subulatum Guillaumin
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ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-6 เมตร ใบเดี่ยว	

เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ

ตามซอกใบ	กลีบดอกสีขาว	ผลทรงรี	 หรือทรงกระบอก	สีส้มแดง	มีริ้ว	 4	

แนวหรือไม่มี	 พบในป่าดิบแล้ง	 ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	 155	 เมตร	

รากใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะ	แก้ไข้

วงศ์ : CAPPARACEAEชิงชี่ 

Capparis micracantha DC.
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PLANT

ถอบแถบเครือ

Connarus semidecandrus Jack  

ไม้พุ่มเลื้อย สูง 2-4 เมตร ใบประกอบแบบขน

นกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกสีขาวถึงสีน้ำาตาลอ่อน ออก

เป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลเป็นกระเปาะ เปลือกบาง แห้งแตกได้ เมื่อสุกสี

ส้ม เมล็ดสีดำามีเยื่อหุ้มสีเหลืองส้ม พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับ

น้ำาทะเล	204	เมตร เครือต้มน้ำาดื่มใช้บำารุงกำาลัง

วงศ์ : CONNARACEAE
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รัง
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 10-25	

เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่ง ใบเดี่ยว เรียงสลับ	

รูปไข่หรือรูปหัวใจ	ดอกออกเป็นช่อแยกแขนง	โคนกลีบเชื่อมติดกัน	ปลาย

แยกเป็น	5	แฉก	ผลรูปไข่	ผิวแข็ง	พบในป่าเต็งรัง	ที่ความสูงจากระดับน้ำา

ทะเล	165	เมตร	เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน

วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

Shorea siamensis Miq.
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PLANT

ไม้พุ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ

เดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนานแกมรูปรี ดอกออกเป็น

ช่อตามซอกใบ ผลรูปทรงกลม มี	1	 เมล็ด	 เมื่อสุกสีน้ำาตาลแดง	พบในป่า

เบญจพรรณ	ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	164	เมตร	ใบและเปลือกต้มดื่ม

ใช้แก้ท้องเสีย

เปล้าใหญ่

Croton persimilis Müll. Arg.

วงศ์ : EUPHORBIACEAE
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ขันทองพยาบาท
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-7 เมตร ใบ

เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอกสีเขียวอ่อนถึง

เหลืองอ่อน ดอกแยกเพศต่างต้น ออกเป็นกระจุกซ้อนตามซอกใบ ผล

มี 3 พู เมื่อแก่แตกเป็น 3 เสี้ยว พบในป่าดิบแล้งที่ความสูงจากระดับ

น้ำาทะเล	146	เมตร	เปลือกใช้รักษาโรคผิวหนังกลากเกลื้อน

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.
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PLANT

ไม้ต้นขนาดเล็กผลัดใบ สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ

เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน

ออกเป็นช่อเชิงหลั่นตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแห้งแตก

พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 172 เมตร ปลูกเป็น					

ไม้ดอกไม้ประดับ

วงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIOIDEAEเสี้ยวป่า

Bauhinia saccocalyx Pierre
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วงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIOIDEAE

ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ ใบประกอบแบบขนนก

ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม ดอกสีเหลือง	

ออกเป็นช่อกระจะยาวตามซอกใบ ห้อยลง ผลเป็นฝักทรงกระบอก

ผิวเกลี้ยงสีดำา แขวนห้อยลงจากกิ่ง เมล็ดรูปแบนมน พบในป่าเต็งรังที่

ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	181	เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ราชพฤกษ์

Cassia fistula L.
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PLANT

Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

วงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIOIDEAEอะราง
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง	

30	เมตร	ลำาต้นเปลาตรง	ใบประกอบแบบขนนก	2	ชั้น	

เรียงเวียน ใบย่อยเรียงตรงข้าม ดอกสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อกระจะ

ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลง ผลเป็นฝักแบนแห้งไม่แตก พบ

ในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 154 เมตร เปลือกต้มน้ำาดื่ม

ใช้แก้ท้องเสีย
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ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 20 เมตร

กิ่งมีขน ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ดอกออกเป็นช่อ

เชิงลดตามซอกใบใกล้ปลายยอด	 ผลเป็นฝักแบน บิดโค้ง เมื่อแก่สีน้ำาตาล	

แห้งแตกได้ เมล็ดแบน พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล

150	เมตร	ยอดอ่อนและใบอ่อนรับประทานได้

มะกล่ำ ต้น

Adenanthera pavonina L.

วงศ์ : FABACEAE-MIMOSOIDEAE
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PLANT

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 20-25	

เมตร ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงเวียน ดอกสี

ขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแยกแขนง มีช่อย่อยเป็นกระจุก ตาม

ซอกใบหรือปลายกิ่ง พบในป่าดิบแล้ง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล

150	เมตร	ปลูกเป็นไม้ประดับ

กางหลวง

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

วงศ์ : FABACEAE-MIMOSOIDEAE
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ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร							

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ ดอกสีขาวอม

เขียวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อซี่ร่มประกอบ ตามซอกใบ

ใกล้ปลายกิ่ง	 ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน	 แบนและบาง	 เปลือกผลบริเวณ

เมล็ดจะพองนูนเด่นชัด พบในป่าเต็งรัง	ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	174	

เมตร ยอดอ่อนและดอกอ่อนรับประทานได้

พฤกษ์

Albizia lebbeck (L.) Benth.

วงศ์ : FABACEAE-MIMOSOIDEAE
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PLANT

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-20	 เมตร ใบประกอบแบบ

ขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ดอกสีม่วงแกมขาว ออกเป็น

ช่อแยกแขนง ตามปลายกิ่งและเหนือรอยแผลใบ ผลเป็นฝัก รูปขอบ

ขนานปลายแหลม สีน้ำาตาลแกมเหลือง แห้งแตกได้ พบในป่าเต็งรัง

ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล	167	เมตร	เนื้อไม้ใช้ทำาเยื่อกระดาษ

กระพี้จั่น

Millettia brandisiana Kurz

วงศ์ : FABACEAE-PAPILIONOIDEAE
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กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาต้นเจริญทางยอด ใบเรียงสลับ

ระนาบเดียว รูปขอบขนาน แผ่นใบแบนพับเข้าหากัน

ดอกสีขาวและสีชมพู ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ กลีบดอกรูปช้อน

กลีบปากสีชมพูเข้ม แผ่ออกเป็นรูปไข่ ปลายเว้า พบในป่าดิบแล้ง ที่ความ

สูงจากระดับน้ำาทะเล 375 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

เอื้อง
กุหลาบพวง

Aerides falcata Lindl. & Paxton

วงศ์ : ORCHIDACEAE
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PLANT

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาลูกกล้วยรูปไข่แกมรีหรือรูปทรง

กระบอก ใบรูปหอก ดอกสีขาวครีมจนถึงสีเหลือง ออก

เป็นช่อกระจะ เป็นช่อตั้งใกล้ปลายยอด กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปหอก

กลับ กลีบเลี้ยงคู่ข้างเบี้ยว กลีบปากสีเหลืองและมีขีดสีน้ำาตาล รูปไข่

กลับ ขอบกลีบมีปุ่มปมขนาดเล็ก พบในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจาก

ระดับน้ำาทะเล	198	เมตร	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

Dendrobium delacourii Guillaumin

วงศ์ : ORCHIDACEAEเอื้องดอก
มะขาม
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กล้วยไม้ลำาต้นแบบหัวเผือก รูปทรงกลม สีม่วงคล้ำา

มีขนาดใหญ่ ใบรูปรีถึงรูปรีแกมรูปหอก ดอกออกเป็น

ช่อกระจะ กลีบดอกรูปรีสีน้ำาตาล กลีบเลี้ยงรูปรีแกมขอบขนาน พบใน

ป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 208 เมตร ปลูกเป็นไม้ดอกไม้

ประดับ

วงศ์ : ORCHIDACEAE

Eulophia macrobulbon (C. S. P. Parish & Rchb. f.) Hook. f.

ว่านอึ่ง
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PLANT

กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาต้นเจริญทางปลายยอด ใบมี

ขนาดใหญ่	 เรียงสลับระนาบเดียว	 รูปขอบขนาน	 ดอก

ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ กลีบดอกสีขาวและมีจุดสีม่วงแดงจำานวน

มาก กลีบปากรูปแถบกว้างและอวบหนา สีม่วงแดง ปลายกลีบเป็น

ติ่งดอกมีกลิ่นหอม มีหลายช่อ พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำา

ทะเล 175	เมตร	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ช้างกระ

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.

วงศ์ : ORCHIDACEAE
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ไม้ล้มลุก ลำาต้นเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่

แกมรูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ผลรูปรี

มี 5-11 เมล็ด พบในป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำาทะเล 252 

เมตร ลำาต้นใต้ดินใช้รักษาโรคผิวหนัง

วงศ์ : STEMONACEAEรากตอ

Stemona curtisii Hook. f.



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 115

PLANT

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี	 มีเหง้าใต้ดิน	 ใบเดี่ยว	 รูปขอบ

ขนาน ดอกออกเป็นช่อเชิงลด กลีบดอกส่วนโคนเชื่อม

ติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉก ผลรูปไข่ เมล็ดรูปร่างคล้ายหยด

น้ำา พบในป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 186 เมตร ดอกอ่อน

นำามาลวกจิ้มน้ำาพริก

Curcuma sessilis Gage

วงศ์ : ZINGIBERACEAEอาวแดง



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน116

ไม้ล้มลุก	 อายุหลายปี	 มีเหง้าใต้ดิน	 สีม่วงดำา	 ใบเดี่ยว	

รูปไข่ หรือรูปรี ดอกออกเป็นช่อแทรกที่โคนกาบใบ กลีบ

ดอกส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉก กลีบปากสีม่วง

พบในป่าเบญจพรรณ ที่ความสูงจากระดับน้ำาทะเล 180 เมตร ใบอ่อน

รับประทานได้

วงศ์ : ZINGIBERACEAEวา่นหาวนอน

Kaempferia rotunda L.


