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PLANT

ความหลากหลาย
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	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	1	แปลง	พบมีไม้ใหญ่	 (Tree)	

27	ชนิด	จ�านวน	62	ต้น	พรรณไม้เด่น	คือ	มะดะหลวง	(Garcinia xanthochymus 

Hook.	f.	ex	T.	Anderson)	ยางแดง	(Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn	

มะไฟ (Baccaurea ramiflora Lour.) ตะแบกเปลือกบาง (Lagerstroemia        

duperreana Pierre ex Gagnep. var duperreana) และตะแบกแดง

(Lagerstroemia calyculata Kurz) ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น

85.52,	55.55,	15.84,	15.62	และ	8.21	ตามล�าดับ

	 พบที่ความสูงประมาณ	 450-550	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเล	 สภาพพื้นที่

มีลักษณะเป็นพื้นราบริมล�าธาร มีพื้นที่เชื่อมต่อมาจากปาเบญจพรรณ มีสัดส่วน

ของพรรณไม้ไม่ผลดัใบมากกว่าพรรณไม้ผลดัใบ ไม้ต้นและไม้พืน้ล่างขึน้อย่างหนาแน่น		

เรอืนยอดไม้ปกคลมุต่อเนือ่งกนัไปตลอดเรอืนยอด พรรณไม้ทีพ่บ ไมตน	 เช่น	 ยางแดง	

มะดะหลวง	เลอืดควายใบใหญ่	ไมพืน้ลาง	เช่น	ขวาด	ดอกได	กะตงัใบแดง	กลวยไม้	

เช่น	งูเขียวปากม่วง		เอื้องม้าลายเสือ

ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest)
ª¹Ôดป่าáÅÐ¾ÃÃ³¾×ª
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PLANT

	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	1	แปลง	พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	

30	ชนิด	จ�านวน	49	ต้น	พรรณไม้เด่น	คือ	ตะแบกเปลือกบาง	(Lagerstroemia 

duperreana	Pierre	ex Gagnep. var. duperreana) ยางแดง (Dipterocarpus 

turbinatus	 C.	 F.	 Gaertn)	 ตะแบกแดง	 (Lagerstroemia calyculata	 Kurz)		

ส้านหิ่ง	 (Dillenia parviflora	 Griff.)	 และสมอพิเภก	 (Terminalia bellirica   

(Gaertn.) Roxb.) ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 39.66, 38.23, 

19.99,	14.70	และ	11.16	ตามล�าดับ	

ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)

	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	1	แปลง	พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	

     ป่าห้วยสวด
	 พบที่ความสูงประมาณ	 550-600	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเล	 สถาพพื้นที่

มีลักษณะเป็นพื้นราบ ทางลาดชันตามเชิงเขา ไหล่เขา และสันเขา ต้นไม้												

ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ผลัดใบ ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป และมไีผ่ขึน้ปะปน เรอืนยอดไม้

ปกคลุมโดยทั่วไปแต่จะโปร่งในฤดูแล้งเพราะมีการผลัดใบ ไม้พื้นล่างพบพรรณไม้

ขนาดเล็กในวงศขิง-ข่า และกล้วยไม้ดินกระจายตามพื้นปา พรรณไม้ที่พบ	

ไมตน เช่น ประดู่ ชิงชัน ตะแบกเปลือกบาง ไมพื้นลาง เช่น เปราะใหญ่															

ว่านหาวนอน	กระทือลิง	 กลวยไม เช่น		เอื้องแพนใบโค้ง	ว่านจูงนาง		อึ่งเปาะ
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	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	2	แปลง	ได้แก่	แปลงบริเวณ

ปาชุมชนบ้านใหม่เจริญไพรและแปลงบริเวณทางเข้าวัดพระธาตุขุนห้วยสวด

สังวนาราม	 พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	31	ชนิด	จ�านวน	340	ต้น	พรรณไม้เด่น	คือ	พลวง	

(Dipterocarpus tuberculatus	Roxb.)	 เหียง	 (Dipterocarpus obtusifolius 

Teijsm.	ex	Miq.)	เต็ง	(Shorea obtusa	Wall.	ex	 Blume) ก่อแดง	(Quercus 

kingiana Craib)	และมะกอกเกลื้อน	(Canarium subulatum	Guillaumin)	ที่มี

ค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น	72.93,	65.59,	60.46,	24.90	และ	14.29	

ตามล�าดับ

	 พบที่ความสูงประมาณ	500-850	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	สภาพพื้นที่มี

ลักษณะเป็นพื้นราบ	 ทางลาดชันตามเชิงเขา	 ไหล่เขา	 และสันเขา	 ดินเป็นดินร่วน

ปนทราย	 ในช่วงที่ระดับความสูงมากกว่า	 700	 เมตร	 มีหินบนชั้นผิวดินมากท�าให้

พบไม้พื้นล่างได้น้อย ต้นไม้ขึ้นกระจายกันอยู่อย่างห่างๆ เรือนยอดของปาโปร่ง	

พรรณไม้ที่พบ	 ไมตน	 เช่น	 เต็ง	 รัง เหียง 	 พลวง	 ไมพื้นลาง	 เช่น	 คราม	 	 กับแก้		

กลวยไม้	 เช่น	 เอื้องผึ้ง	เอื้องเงิน		

ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest)(Dry Dipterocarp Forest)
ª¹Ôดป่าáÅÐ¾ÃÃ³¾×ª
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PLANT

	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	1	แปลง	พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	

30	ชนิด	จ�านวน	49	ต้น	พรรณไม้เด่น	คือ	ตะแบกเปลือกบาง	(Lagerstroemia	

duperreana	Pierre	ex	Gagnep.	var.	duperreana)	พยพA039	ยางแดง	(Dip-

terocarpus	turbinatus	C.	F.	Gaertn)	ตะแบกแดง	(Lagerstroemia	calycu-

lata	 Kurz)	 และพยพC026	 ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทางนิเวศวิทยาเป็น	 	 39.66,	

38.23,	27.19,	19.99	และ	18.57	ตามล�าดับ	

ภาพการท�างาน
 ในพื้นที่ป่าห้วยสวด

     ป่าห้วยสวด
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	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	1	แปลง	พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	

16	 ชนิด	 จ�านวน	 160	 ต้น	 พรรณไม้เด่น	 คือ	 เสี้ยวดอกขาว	 (Bauhinia varie-

gata	L.)	เพกา	(Oroxylum indicum	(L.)	Benth.	ex	Kurz)	ผ่าเสี้ยน	(Vitex 

canescens	 Kurz)	 สมอพิเภก	 (Terminalia bellirica	 (Gaertn.)	 Roxb.)	 และ

แคทราย	 (Stereospermum neuranthum	 Kurz)	 ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทาง

นิเวศวิทยาเป็น		135.37,	56.56,	16.94,	12.80	และ	12.51	ตามล�าดับ

	 พบที่ความสูงประมาณ	850-950	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	สภาพพื้นที่มี

ลักษณะเป็นทางลาดชันตามไหล่เขา	 พรรณไม้ที่พบมีความหลากหลายค่อนข้างต�่า	

พื้นปารก	มีหญ้าและไม้พื้นล่างขนาดเล็กปกคลุมจ�านวนมาก	พรรณไม้ที่พบ	ไมตน

ได้แก่	 เสี้ยวดอกขาว	เพกา	ผ่าเสี้ยน	ไมพื้นลาง	 เช่น	 เทา	ปอลมปม	ว่านมหากาฬ	

กลวยไม เช่น	 เอื้องนางฟอน	เอื้องสามปอยดง

ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest)

	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	1	แปลง	พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	

(Mixed Deciduous Forest)
ª¹Ôดป่าáÅÐ¾ÃÃ³¾×ª
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PLANT

	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	3	แปลง	ได้แก่	แปลงบริเวณ

ปาผาแดงเส้นล่าง	 แปลงบริเวณปาผาแดงเส้นบน	 และแปลงบริเวณปาชุมชนบ้าน

น�้ามิน	พบมีไม้ใหญ่	(Tree)	102	ชนิด	จ�านวน	273	ต้น	พรรณไม้เด่น	คือ	มะแฟน	

(Protium serratum	 Engl.)	มะไฟ	 (Baccaurea ramiflora	 Lour.)	 เสี้ยวดอก

ขาว	 (Bauhinia variegata	 L.)	 เหมือดคน	 (Helicia robusta	 (Roxb.)	 R.	 Br.	

ex	 Blume)	 และลาย	 (Microcos paniculata	 L.)	 ที่มีค่าดัชนีความส�าคัญทาง

นิเวศวิทยาเป็น	13.16,	12.80,	12.42,	10.69	และ	9.53	ตามล�าดับ

	 พบที่ความสูงประมาณ 900-1,100 เมตร จากระดับน�้าทะเล สภาพ

พื้นที่มีลักษณะเป็นทางลาดชันตามไหล่เขาและสันเขา ในช่วงระดับความสูงไม่

เกิน 1,000 เมตร พบไม้ต้นและไม้พื้นล่างขึ้นอย่างหนาแน่น เรือนยอดปาแน่น

ทึบ	ส่วนปาดิบเขาที่มีความสูงมากกว่า	1,000	เมตร	จะมีความหนาแน่นของไม้ต้น

และไม้พื้นล่างลดน้อยลง	 ตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น	 พรรณไม้ที่พบ	 ไมตน	 เช่น	

ก่อแปน	 มังตาน จ�าปหลวง	 	 ไมพื้นลาง	 เช่น	 บุกคางคก	 เนระพูสีไทย	 สะค้าน	

กลวยไม เช่น เอื้องตาลหิน เอื้องนางฟอน

ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest)

	 แปลงตัวอย่างขนาด	40×40	เมตร	จ�านวน	3	แปลง	ได้แก่	แปลงบริเวณ

     ป่า¼าáด§
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 ปาหวยสวด มีสภาพพื้นที่ เป ็นภู เขาประกอบ

ด้วยสันเขา ที่ราบเชิงเขา หุบเขาและล�าห้วย มีความสูง

ประมาณ 450-850 เมตร จากระดับน�้าทะเล มีสังคมพืช

ป่าเต็งรัง จ�านวน 7,520.90 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 72.10

ของพื้นที่ ป่าเต็งรังบริเวณยอดเขาพบต้นสนสามใบและก่อขึ้น

ผสมอยู่ด้วย ส่วนบริเวณสันเขาและที่ลาดเชิงเขาพบสังคมพืช

ป่าเต็งรังที่มีต้นพลวงเป็นไม้เด่น มีขนาดความโตและความ

หนาแน่นของลูกไม้มากกว่าบริเวณยอดเขา นอกจากนี้ยังพบ

พรรณไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นผสมประปราย

ความหลากหลายของพืช                    
ป่าห้วยสวด                  
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PLANT

 สังคมพืชป่าเบญจพรรณ

มีลักษณะพื้นที่ เป ็นที่ราบเชิงเขา

ที่มีพื้นที่เชื่อมต่อมาจากป่าเต็งรัง

จ�านวน 2,557.66 ไร่ หรือคิดเป็น

ร ้อยละ 24.52 ของพื้นที่ สังคม

พืชป่าดิบแล้งในบริเวณที่ราบริม

ล�าห้วย จ�านวน 351.94 ไร่ หรือ

คิดเป ็นร ้อยละ 3.38 ของพื้นที่       

ทั้งสังคมพืชป่าเบญจพรรณและ

ป่าดิบแล ้งพบไผ ่กระจายตัวทั่ว

พื้นที่ บ่งชี้ ได้ว่าในอดีตป่าบริเวณนี้

เคยถูกรบกวนโดยเฉพาะจากไฟป่า

และการตัดไม้ ไผ่ที่พบ ได้แก่ ไผ่

ข้าวหลาม ไผ่บงใหญ่ และไผ่ไร่
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ความหลากหลายของพืช                    
ป่าผาแดง                  



51ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

ป่าผาแดง                  
 สังคมพืชป ่า เบญจพรรณ

พบบริ เ วณที่ ล าด เชิ ง เ ขามี ความ

สูงต�่ากว่า 900 เมตร จากระดับ          

น�้าทะเล พันธุ ไม้ที่ส�ารวจพบมีความ

หลากหลายของชนิดพันธุค่อนข้างต�่า

 ปาผาแดง มีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาสูง

มีระดับความสูงตั้ งแต ่ 750-1 ,400 เมตร

จากระดับน�้ าทะ เล มีสั งคมพื ชป ่ าดิบ เขา

จ�านวน 8,585.73 ไร ่ หรือคิดเป ็นร ้อยละ

64.82 ของพื้นที่ สภาพป่าบริเวณยอดเขามี

ไม้ต้นขนาดใหญ่และขึ้นกระจายอยู่ห่างๆ เมื่อ

เปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าบริเวณเชิงเขา ส�าหรับ

ป่าชุมชนบ้านน�้ามินพบต้นก่อที่มีล�าต้นขนาด

ใหญ่ ซึ่งเป็นไม้ต้นที่มีอยู่ดั้งเดิมในพื้นที่ และยัง

พบพรรณไม้ป่าเบญจพรรณขึ้นปะปน แสดงให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เคยเป็นไร่ร้าง

กลายสภาพมาเป็นป่าดังเช่นปจจุบัน 

ไม้ต้นที่พบมากในพื้นที่ ได้แก่ เสี้ยวดอกขาวและเพกา และพบไผ่บงขึ้นกระจาย

อยู่ ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบ กางหลวง โพบาย และเลี่ยน เป็นพรรณไม้เบิกน�า

ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่านี้ ในอดีตเคยถูกบุกรุกท�าลายเช่นกัน



52 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ª ¹Ô ´ ¾Ñ ¹ ¸Øì

ที่ น ‹ า ส น ใ ¨*

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

¾×ªËÒÂÒ¡ 
¨íา¹ว¹ 6 ª¹Ôด äด้á¡‹ Ç‹Ò¹ËÑÇÊ×º âÁ§ »Íà¡ÕëÂ¹ 

¡‹Íá´§ àÍ×éÍ§ÊÒÁ»ÍÂ´§ áÅÐ ÁÐä¿áÃ´

.

.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ªã¡ÅŒÊÙÞ¾Ñ¹¸Ø�ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ 
¨íา¹ว¹ 1 ª¹Ôด äด้á¡‹ ¡ÄÉ³Ò

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ª¶Ôè¹à´ÕÂÇ 
¨íา¹ว¹ 2 ª¹Ôด äด้á¡‹ ¨íÒ»‚ËÅÇ§ áÅÐ ¡íÒàºŒÍµŒ¹

 

.

.

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

..

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

..

.

*พืชที่มีสถานภาพตาม Thailand Red Data : Plants (ONEP, 2006)



53ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว
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¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ªã¡ÅŒÊÙÞ¾Ñ¹¸Ø�ÍÂ‹Ò§ÂÔè§

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

Thymelaeaceae
กฤษณา

ไมตนขนาดใหญ

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ	

ขอบใบเรียบ	 ดอก : ออกเป็นช่อสั้นๆ	 ตามซอกใบ	 ดอกสีเหลืองอมเขียว				

กลบีดอกตดิรวมกนัเป็นหลอด ผล : ผลเป็นผลแห้ง รปูไข่ มขีนสนี�า้ตาลตดิอยู่

ที่ผิวผล ฐานผลติดอยู่บนกลีบรวม กลีบรวมหุ้มแนบผล พบในปาดิบเขา

การใชประโยชน : เนื้อไม ้มีสารที่ ให ้กลิ่นหอม ใช ้ท�าน�้ าหอมและ																													

เครื่องส�าอาง
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           ไมตนขนาดใหญ

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้าหรือ

มน ท้องใบมีขนสีขาวปกคลุม ดอก : ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ กลีบดอก			

สีขาวครีม มีกลิ่นหอมแรง ผล : ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปไข่ ผิวผลมีช่องอากาศ

เป็นจุดนูนสีขาว เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก ตามแนวยาว มี 1-6 เมล็ด พบใน

ปาดิบเขา

การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ		

Schizomussaenda henryi (Hutch.) X. F. Deng & D. X Zhang

Rubiaceae

¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ª¶Ôè¹à´ÕÂÇ

จําปหลวง Magnolia rajaniana (Craib) Figlar

Magnoliaceae
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PLANT

¾×ªËÒÂÒ¡áÅÐ¾×ª¶Ôè¹à´ÕÂÇ

           

ไมพุม 

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่หรือรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม

โคนใบสอบหรือมน ขอบใบเรียบ ดอก : ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้นๆ ตาม

ปลายยอด กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม เชื่อมติดกันเป็นหลอด มีใบเลี้ยง										

สีขาวขนาดใหญ่ ผล : ผลสด รูปไข่หรือรูปรี มีเมล็ดจ�านวนมาก พบใน 

ปาเบญจพรรณและปาดิบเขา

การใชประโยชน :	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

กําเบอตน
           

Schizomussaenda henryi (Hutch.) X. F. Deng & D. X Zhang

Rubiaceae



56 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

วานหัวสืบ

¾×ªหายา¡

                   ไมลมลุก

ล�าต้นใต้ดิน	ใบ : ใบเดี่ยว	เรียงเวียน	รูปขอบขนานแกมรูปหอก	ดอก : ออกเป็น

ช่อแบบซี่ร่ม ตามกิ่งด้านข้างตรงข้ามใบ ดอกรูปคล้ายระฆัง สีขาว มีกลีบรวม	

6 กลีบ ผล : ผลสด รูปกลม ผลแก่สีม่วงเข้มถึงด�า มี 2 เมล็ด	พบในปาเต็งรัง

การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

Disporum calcaratum D. Don
Asparagaceae
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Canarium  strictum Roxb.

Burseraceae

¾×ªหายา¡

           
โมง

ไมตนขนาดใหญ

โคนล�าต้นมีพูพอนเล็กน้อย	 ใบ :	 ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว	 ปลายคี่				

ใบย่อยรูปรีแกมรูปไข่หรือรูปไข่ ด้านท้องใบมีขนสั้นสีน�้าตาลหนานุ่มปกคลุม	

ดอก : ออกเป็นช่อแยกแขนงสั้นๆ ตามปลายยอด ดอกขนาดเล็ก สีขาวนวล

หรือสีเขียวอ่อน	มีกลีบดอก	3	กลีบ	กลีบเลี้ยง	3	กลีบ	ผล : ผลสด รูปรีหรือ

รูปรีแกมรูปขอบขนาน มีเมล็ดเดียว พบในปาเต็งรัง

การใชประโยชน : เนื้อไม้มียางสีด�า	ใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบ
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กอแดง Quercus kingiana Craib

Fagaceae

¾×ªหายา¡

                                                ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดใหญ

ใบ :	 ใบเดี่ยว	 รูปขอบขนาน	 รูปรีหรือรูปไข่	 	 ปลายใบเรียวแหลม	 โคนใบสอบ	

ขอบใบหยักฟนเลื่อย ดอก : ออกเป็นช่อแยกเพศแต่ร่วมต้น ตามซอกใบใกล้

ปลายกิง่ ดอกย่อยสเีหลอืงอ่อนหรอืสนี�า้ตาล ผล : ผลเปลอืกแขง็ รปูกรวยหงาย

มีกาบหุ้มผล มีเมล็ดเดียว พบในปาเต็งรัง

การใชประโยชน : เนื้อไม้ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ท�าพื้น
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¾×ªหายา¡

           

Phanera ornata (Kurz) Thoth. var. burmanica (K. Larsen & 

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

                                 Fabaceae -

ปอเกี๋ยน

ไมเถาเลื้อย

มีมือเกาะ กิ่งอ่อนและปลายยอดมีขนสีสนิม ใบ :	 ใบเดี่ยว	 รูปไข่	 ปลายใบ

เป็นแฉกลกึ	โคนใบเว้ารปูหวัใจ	ขอบใบมขีน		ดอก : ออกเป็นช่อ	ตามปลายยอด	

ดอกสีขาวครีม	 มีกลีบดอก	 5	 กลีบ	 ผล : ผลเป็นฝกแบน	 มีขนนุ่มปกคลุม						

มีประมาณ	8	เมล็ด	พบในปาดิบแลง

การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

Caesalpinioideae
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¾×ªหายา¡

เอื้องสามปอยดง
Vanda denisoniana Benson & Rchb. f.

Ochidaceae

                                                             กลวยไมอิงอาศัย

ใบ : รูปแถบ	 ปลายใบเว้า	 ดอก : ออกเป็นช่อ	 ตามซอกใบ	 กลีบเลี้ยงและ					

กลีบปากสีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล : ผลสดรูปรีหรือรูปรีแกมรูป

ขอบขนาน		มีเมล็ดเดียว	พบในปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาดิบเขา

การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ	
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มะไฟแรด

¾×ªหายา¡

                      

Scleropyrum pentandrum (Dennst.) Mabb.

Santalaceae

Vanda denisoniana Benson & Rchb. f.

Ochidaceae

ไมตนขนาดเล็ก

มีหนามแหลมตามล�าต้นและกิ่ง	ใบ :	ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	รูปรีหรือรูปไข่	ปลาย

ใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ดอก :

ออกเป็นช่อเชิงลดหรือช่อหางกระรอก ตามกิ่งและล�าต้น ดอกขนาดเล็ก							

สีเหลอืงอมส้ม	มกีลบีรวม	5-6	กลบี	ผล : ผลสด	 รปูรหีรอืรปูกลม	มเีมลด็เดียว	

พบในปาดิบเขา

การใชประโยชน :	เป็นพืชสมุนไพร	เปลือกต้มน�้าดื่มเป็นยาบ�ารุงก�าลัง
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·Í§à´×Í¹ËŒÒ

ÊÒºáÃŒ§ÊÒº¡Ò

áÊÅ§ã¨

1 ¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã 74 ª¹Ô´ 

  àª‹¹

   

á¤ÂÍ´´íÒ

ÊŒÁ¡º

Ç‹Ò¹ËÒÇ¹Í¹

2 ¾×ªÍÒËÒÃ 57 ª¹Ô´ 
  àª‹¹

   

ความหลากหลาย
ของพรรณพืช

¾×ª 318 ª¹Ô´
áº‹§µÒÁ¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹�
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ÃÑ§

¼‹ÒàÊÕéÂ¹

ÁÑ§µÒ¹

 àª‹¹

ÁÑ§µÒ¹

2 ¾×ªÍÒËÒÃ 57 ª¹Ô´ 
  àª‹¹

   ´Í¡ä´

àÍ×éÍ§¡ØËÅÒº¾Ç§

à¤´

5 ¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº 

  

   

68 ª¹Ô´ àª‹¹

àª‹¹àª‹¹
ÅÙ¡¤ÅŒÒÂ

¡ÅŒÇÂÁ´´Í¡¢ÒÇ

ËÞŒÒá¾Ã¡ËÔ¹

¡ÒÃãªŒ»ÃÐâÂª¹� 33 ª¹Ô´ 

¢Ò§ËÑÇËÁÙ

¾Ñ§áËÃãËÞ‹

»ÍÁ×è¹

4 ¾×ª·Õè ãªŒ·íÒà¤Ã×èÍ§ãªŒÊÍÂ 

       60 ª¹Ô´ àª‹¹

   

6 ¾×ª·Õè äÁ‹¾º¢ŒÍÁÙÅ

  

 

   

3 ¾×ª·Õè ãªŒÊÃŒÒ§·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ 26 ª¹Ô´ àª‹¹
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ÃÒÂª×èÍ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¢Í§¾ÃÃ³¾×ª

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

1 อังกาบ Barleria cristata L. Acanthaceae รากใชเปนยาขับ

ปสสาวะ และ

ฟอกโลหิต

2 ฮอม Strobilanthes 

cusia (Nees) 

Kuntze

Acanthaceae ยอดออนและใบ

นํามาตําผสม

ขาวสารใชแกไข

3 สรอย

อินทนิล

Thunbergia 

grandiflora (Roxb. 

ex Rottler) Roxb.

Acanthaceae รากและเถา

นํามาตําใช

แกอักเสบ

4 รางจืด Thunbergia 

laurifolia Lindl

Acanthaceae ใบและรากใช

ถอนพิษ

5 เครือขาว

ตอก

Aerva 

sanguinolenta 

(L.) Blume

Amaranthaceae ตนตมนํ้าดื่ม

ใชแกเบาหวาน 

บํารุงโลหิต

6 พระเจา

หาพระองค

Dracontomelon 

dao (Blanco) Merr. 

& Rolfe

Anacardiaceae เปลือกใชเปนยา

แกโรคบิด แกไข 

แกปวดทอง

7 รักใหญ Gluta usitata

(Wall.) Ding Hou

Anacardiaceae รากใชเปนยาแก

โรคผิวหนัง 

พยาธิลําไส 

ยางเปนยาถาย

8 กุก Lannea 

coromandelica 

(Houtt.) Merr.

Anacardiaceae เปลือกใชเปนยา

สมานแผล 

แกนแกเสมหะ 

¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã

»†ÒËŒÇÂÊÇ´ »†Ò¼Òá´§ ¾º·Ñé§ÊÍ§¾×é¹·Õè ª¹Ô´¾Ñ¹¸Ø�µ‹Ò§¶Ôè¹·ÕèÃØ¡ÃÒ¹áÅŒÇ
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

9 พุดทุง Holarrhena curtisii

King & Gamble

Apocynaceae เปลือกและราก

ใชเปนยาแก 

ทองรวง

10 สาบแรง

สาบกา

Ageratum 

conyzoides L.

Asteraceae ใบและรากนํามา

ตําคั้นนํ้าใช

สมานแผลสด

11 ผักกาดโคก Blumeopsis flava

(DC.) Gangep. 

Asteraceae รากใชอุดฟน  

แกปวด

12 หมอนอย Cyanthillium 

cinereum 

(L.) H. Rob.

Asteraceae ใบนาํมาตาํคัน้นํา้ 

ใชสมานแผลสด

13 โดไมรูลม Elephantopus 

scaber L.

Asteraceae รากนํามา

ดองเหลาใชเปน

ยาบํารุงกําลัง

14 วาน

มหากาฬ

Gynura 

pseudochina 

(L.) DC. var. 

hispida Thwaites  

Asteraceae ใบนํามาตํา

ใชรักษาฝ

15 ผักแครด Synedrella 

nodiflora 

(L.) Gaertn.

Asteraceae ตนใชเปนยาแก

อาการปวดขา

และปวดหู

16 ชิงชี่ Capparis

micracantha DC

Capparaceae ตนใชเปน

ยาแกไข

17 กระโดงแดง Bhesa robusta 

(Roxb.) Ding Hou

Celastraceae ใบใชเปน

ยาแกปวดเมื่อย

ตามรางกาย 

¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã
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¾×ªÊÁØ¹ä¾Ã

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

18 มะดูก Siphonodon 

celastrineus Griff.

Celastraceae รากใชแกผื่นคัน

19 ผักเสี้ยนขน Cleome 

rutidosperma DC

Cleomaceae ใบใชเปนยา

แกปวดเมื่อย

ตามรางกาย 

20 พะวา Garcinia speciosa 

Wall.

Clusiaceae ผลใชเปน

ยาระบายออนๆ

21 สมอพิเภก Terminalia 

bellirica (Gaertn.) 

Roxb.

Combretaceae ผลใชเปน

ยาเจริญอาหาร 

22 สมอไทย Terminalia 

chebula Retz. 

var. chebula

Combretaceae ผลออนใชเปน

ยาระบาย 

ผลแกใชเปน

ยาแกเจ็บคอ

23 ผักปลาบชาง Floscopa 

scandens Lour.

Commelinaceae ตนนําไปผสม

สมุนไพรอื่น

ใชเปนยาสําหรับ

สตรีหลังคลอด    

24 วาน

ขาวเหนียว

Murdannia edulis 

(Stokes) Faden

Commelinaceae รากใชเปน     

ยาระบาย

25 ถอบแถบ

เครือ

Connarus 

semidecandrus 

Jack

Connaraceae เครือตมนํ้าดื่ม

ใชเปนยาบํารุง

กําลัง

26 เครือเขา

หลง

Argyreia mollis 

(Burm. f.) Choisy

Convolvulaceae ใบนํามาตํา

คั้นนํ้าใชสมาน

แผลสด
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

27 จิงจอแดง Ipomoea 

hederifolia L.

Convolvulaceae ตนใชเปน      

ยาระบาย

28 เนระพูสีไทย Tacca chantrieri 

André

Dioscoreaceae เหงาใชดองเหลา

แกความดัน

โลหิตตํ่า

29 ตับเตาตน Diospyros 

ehretioides 

Wall. ex G. Don

Ebenaceae แกนและรากตม

หรือฝนกิน

ใชเปนยาแกไข

30 มะหลอด Elaeagnus 

latifolia L.

Elaeagnaceae ผลสุกใชเปน   

ยาระบายออนๆ 

และแกทองผูก

สําหรับเด็ก

31 พีพาย Elaeocarpus 

lanceifolius 

Roxb.

Elaeocarpaceae ตมนํ้าดื่ม

ใชแกพิษ

32 เปลาใหญ Croton persimilis 

Müll. Arg.

Euphorbiaceae เปลือกใชเปน

ยาแกไขและ

ตับอักเสบ

33 เม็ก Macaranga 

tanarius (L.) 

Müll. Arg. var 

tanarius

Euphorbiaceae ใบสดมีสาร

ตอตานอนุมูล

อิสระ

34 สมปอย Acacia concinna

(Willd.) DC.

Fabaceae-

Mimosoideae

ผลใชเปน

ยาแกไอและ 

แกเจ็บคอ



68 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

35 มะขามแป Archidendron 

clypearia 

(Jack) I. C. Nielsen

Fabaceae-

Mimosoideae

เปลือกใชอุดฟน

แกปวด

36 ทองเดือน

หา

Erythrina stricta 

Roxb.

Fabaceae-

Papilionoideae

ตนตมดื่มเปน

สวนผสมของ

ยารักษาวัณโรค

37 หมามุย Mucuna pruriens 

(L.) DC. 

var. pruriens

Fabaceae-

Papilionoideae

เมล็ดใชเปน

ยาแกโรคบุรุษ

38 ขาวเมานก Tadehagi 

triquetrum 

(L.) H. Ohashi

Fabaceae-

Papilionoideae

ใบตมนํ้าดื่ม

ใชเปนยาขับ

พยาธิ

39 เมื่อย Gnetum 

montanum  

Markgr.

Gnetaceae รากตมนํ้าดื่ม

ใชเปนยาแกไข

มาลาเรีย

40 วานพราว Curculigo 

orchioides Gaertn.

Hypoxidaceae รากตมนํ้าดื่ม

ใชเปนยาลด

ระดับนํ้าตาลใน

เลือด

41 มะขม Pittosporopsis 

kerrii  Craib

Icacinaceae เมล็ดใชเปน   

ยาระบาย

42 เครือออน Congea 
tomentosa Roxb.

Lamiaceae ใบตําคั้นนํ้าแก

อาการแสบรอน

จากสัตวมีพิษกัด

43 หมีเหม็น Litsea glutinosa 

(Lour.) C. B. Rob.

Lauraceae ใบขยี้กับนํ้า

สระผม  ฆาเหา 
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

44 แสลงใจ Strychnos 

nux-vomica L.

Loganiaceae เมล็ดใชเปน

ยาเจริญอาหาร

และบาํรงุประสาท

45 ขี้ครอก Urena lobata L. Malvaceae ตนและใบ

ตมนํา้ดืม่ใชเปน

ยาแกโรคไตพกิาร

46 เอ็นอาขน Osbeckia  stellata 

Buch.-Ham. ex 

Ker Gawl.   

Melastomataceae รากใชเปน

ยาแกอาการ

ปวดเอว

47 ตาเสือ Aphanamixis 

polystachya

(Wall.) R. Parker

Meliaceae เปลือกใชเปน

ยาแกชํ้าใน

48 ขี้อายดง Walsura villosa 

Wall.

Meliaceae รากใชเปนยา

แกเสนเอ็นพิการ

และบํารุงเสน

49 กระทอม

เลือด

Stephania 

venosa (Blume) 

Spreng.

Menispermaceae ผลนํามาเผาไฟ

ใชประคบแก

ปวดเมื่อยตาม

รางกาย

50 เดื่อหวา Ficus auriculata 

Lour.

Moraceae ผลใชเปนยาแก

ทองเสีย

51 ชางนาว Ochna 
integerrima 
(Lour.) Merr.

Ochnaceae รากใชเปนยาขับ

พยาธิและฟอก

นํ้าเหลือง

52 เขี้ยวงูเล็ก Jasminum 
nervosum Lour.

Oleaceae รากใชเปน

ยาถอนพิษ
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

53 เหล็กเหลี่ยม Myxopyrum 
smilacifolium 
(Wall.) Blume 

subsp. 

confertum 

(Kerr) P. S. Green

Oleaceae รากบดเปนผง

ใชเปนยาแกไข

54 มะขามปอม Phyllanthus 
emblica L.

Phyllanthaceae ผลใชเปนยาแก

เจ็บคอ

55 หญานํ้าดับ

ไฟ

Lindenbergia 
philippensis 
(Cham. & Schltdl.) 

Benth.

Plantaginaceae ตนนํามาตํา

ใชสมาน

แผลไฟไหม 

นํ้ารอนลวก             

56 เหนียวหมา Centotheca 

lappacea 

(L.) Desv.

Poaceae ตนนํามาเผาไฟ

ใชเปนยาขับ      

นํ้าคาวปลา 

กระชับมดลูก

57 พญาดง Persicaria 

chinensis

(L.) Nakai 

var. chinensis

Polygonaceae ใบหรือตน

นํามาตํา

พอกแผล

ใชหามเลือด

58 มะจํ้ากอง Ardisia colorata 

Roxb.

Primulaceae ผลใชเปนยาแก

ทองเสีย

59 เฉียงพรา

นางแอ

Carallia 

brachiata (Lour.) 

Merr.

Rhizophoraceae เปลือกใชเปน

ยาแกไขและ      

แกรอนใน 

กระหายนํ้า
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

60 กระทุมเนิน Mitragyna 

rotundifolia 

(Roxb.) Kuntze

Rubiaceae เปลือกใชเปนยา

แกโรคผิวหนัง

61 สันโสก Clausena 

excavata 

Burm. f.

Rutaceae ตนตมนํ้า

ใชกลั้วปาก

แกปวดฟน

62 มะไฟแรด Scleropyrum 

pentandrum

(Dennst.) Mabb.

Santalaceae เปลือกตมนํ้าดื่ม

ใชเปนยาบํารุง

กําลัง

63 คงคาเดือด Arfeuillea 

arborescens 

Pierre ex Radlk.

Sapindaceae เนื้อไมใชเปน

ยาขับพยาธิ

64 พะบาง Mischocarpus 

pentapetalus 

(Roxb.) Radlk.

Sapindaceae เปลือกตน

ตากแหงตมนํ้าดื่ม

ใชเปนยาแก

โรคกระเพาะ

65 ตานเสี้ยน Xantolis 

burmanica 

(Collett & Hemsl.)

P. Royen

Sapotaceae เปลอืกตนตมนํา้ดืม่

ชวยใหมีนํ้านม

สําหรับสตรี

หลังคลอดบุตร

66 ราชดัด Brucea javanica 

(L.) Merr.

Simaroubaceae เปลือกและใบ

ตมนํ้าดื่ม

ใชถอนพิษสุรา

67 ขาวเย็น

เหนือ

Smilax 

corbularia 

Kunth

Smilacaceae หัวตมนํ้าดื่ม

ใชเปนยาบํารุง

โลหิต
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

68 เหมือดหอม Symplocos 

racemosa Roxb.

Symplocaceae เนื้อไมและราก

ใชเปนยาแกไข

69 ตําแยตัวเมีย Laportea 

interrupta 

(L.) Chew

Urticaceae รากตมนํ้าดื่ม

ใชแกทองเสีย

70 ดาดตะกั่ว

เถา

Cissus discolor 

Blume

Vitaceae ใบและรากนํามา

ตําคั้นนํ้าใชแกโรค

ผิวหนัง

71 กะตังใบแดง Leea rubra 

Blume ex Spreng.

Vitaceae ผลใชเปน       

ยาขับพยาธิ

72 วานชัก

มดลูก

Curcuma        

comosa  Roxb.

Zingiberaceae หัวใตดินใชเปนยา

กระชับชองคลอด

สตรี

73 กระทือลิง Globba 

schomburgkii  

Hook. f.

Zingiberaceae ตนตมนํ้าดื่ม

ใชแกไข

74 เปราะใหญ Kaempferia 

elegans 

(Wall.) Baker

Zingiberaceae เหงาใชแกไข 

แกหวัด และ

ขับลมในลําไส
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

1 มะกอก Spondias pinnata

(L. f.) Kurz

Anacardiaceae ผลรับประทานได

2 บุกคางคก Amorphophallus 

paeoniifolius 

(Dennst.) 

Nicholson

Araceae หัวรับประทานได

3 โหรา Homalomena 

aromatica  

(Spreng.) Schott

Araceae เหงาใชเปน

เครื่องเทศ 

ใหกลิ่นหอม

4 ผักหนาม Lasia spinosa (L.) 

Thwaites

Araceae ยอดออน

รับประทานได

5 ตางหลวง Trevesia palmata 

(Roxb. ex Lindl.) 

Vis.

Araliaceae ดอกรับประทาน

ได

6 ดาวกระจาย

ไตหวัน

Bidens pilosa L. Asteraceae ยอดออน

รับประทานได

7 ผักกาดชาง Crassocephalum 

crepidioides

(Benth.) S. Moore

Asteraceae ยอดออนและ

ดอกออน 

รับประทานได

8 แคบิด Fernandoa 

adenophylla 

(Wall. ex G. Don) 

Steenis

Bignoniaceae ดอกรับประทาน

ได
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

9 แคหัวหมู Markhamia 

stipulata 

(Wall.) Seem. 

var. stipulata

Bignoniaceae ดอกรับประทาน

ได

10 เพกา Oroxylum indicum

(L.) Benth. ex Kurz

Bignoniaceae ฝกรับประทาน

ได

11 แคยอดดํา Stereospermum 

fimbriatum 

(Wall. ex G. Don) 

A. DC.

Bignoniaceae ดอกรับประทาน

ได

12 แคทราย Stereospermum 

neuranthum Kurz

Bignoniaceae ดอกรับประทาน

ได

13 มะกอก

เกลื้อน

Canarium 

subulatum 

Guillaumin

Burseraceae ผลรับประทาน

ได

14 มะแฟน Protium serratum 

Engl.

Burseraceae ผลรับประทาน

ได

15 สะเดาดิน Lobelia alsinoides  

Lam.

Campanulaceae ใบรับประทานได

16 จิงจอเหลือง Merremia vitifolia 

(Burm. f.) Hallier f.

Convolvulaceae ดอกรับประทาน

ได

17 ขี้เหล็ก Senna siamea 

(Lam.) H. S. Irwin & 

Barneby

Fabaceae-

Caesalpinioi-

deae

ยอดออนและ

ดอกรับประทาน

ได
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

18 ถั่วลาย Centrosema 

pubescens 

Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว

19 กระดูกอึ่ง Dendrolobium 

triangulare 

(Retz.) Schindl. 

subsp. 

triangulare

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว

20 ตาลสาน

ดอย

Desmodium 

renifolium 

(L.) Schindl. 

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว

21 หญาสอง

ปลอง

Desmodium 

velutinum 

(Willd.) DC. 

subsp. 

velutinum

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว

22 แหวประดู Eriosema 

chinense Vogel

Fabaceae-

Papilionoideae

รากรับประทาน

ได

23 เกล็ด

ปลาชอน

Phyllodium 

pulchellum 

(L.) Desv.

Fabaceae-

Papilionoideae

พืชอาหารสัตว

24 กอเดือย Castanopsis 

acuminatissima

(Blume) A. DC.

Fagaceae เมล็ดคั่วสุก

รับประทานได

25 กอแปน Castanopsis 

diversifolia (Kurz) 

King ex Hook. f.

Fagaceae เมล็ดคั่วสุก

รับประทานได
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

26 กระบก Irvingia malayana 

Oliv. ex A. W. 

Benn.

Irvingiaceae เมล็ดคั่วสุก

รับประทานได

27 เชียด Cinnamomum 

iners Reinw. ex 

Blume

Lauraceae เปลือกใชเปน 

เครื่องเทศ 

ใหกลิ่นหอม

28 กระโดน Careya arborea 

Roxb.

Lecythidaceae ยอดออน

รับประทานได

29 หญายาย

เภา

Lygodium 

flexuosum (L.) Sw.

Lygodiaceae ใบรับประทาน

ได

30 สาคู Maranta 

arundinacea L.

Marantaceae เหงา

รับประทานได

31 พลองกินลูก Memecylon 

ovatum Sm.

Melastomataceae ผลรับประทาน

ได

32 มะเดื่อปลอง Ficus hispida L. f. Moraceae ผลรับประทาน

ได

33 ผักเลือด Ficus virens Aiton Moraceae ยอดออน

รับประทานได

34 ผักหวานปา Champereia 

manillana (Blume) 

Merr.

Opiliaceae ยอดออน

รับประทานได

35 มะเฟอง Averrhoa 

carambola L.

Oxalidaceae ผลรับประทาน

ได
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

36 ไกแดง Ternstroemia 

gymnanthera

(Wight & Arn.) 

Bedd.

Pentaphylacaceae ยอดออน

รับประทานได

37 เมาสรอย Antidesma 

acidum Retz.

Phyllanthaceae ผลรับประทาน

ได

38 เมาไขปลา Antidesma 

ghaesembilla 

Gaertn.

Phyllanthaceae ใบออนและผล

รับประทานได

39 มะไฟ Baccaurea 

ramiflora Lour.

Phyllanthaceae ผลรับประทาน

ได

40 มันปู Glochidion 

wallichianum 

Müll. Arg.

Phyllanthaceae ใบออน

รับประทานได

41 สะคาน Piper interruptum 

Opiz

Piperaceae เครือ

รับประทานได

42 ไขปูใหญ Rubus alceifolius  

Poir

Rosaceae ยอดออนและ

ผลสุก 

รับประทานได

43 สมกบ Hymenodictyon 

orixense (Roxb.) 

Mabb.

Rubiaceae ยอดออน

รับประทานได

44 มะแขวน Zanthoxylum 

rhetsa (Roxb.) 

DC.

Rutaceae ผลแหงใชเปน

เครื่องเทศ

ใหกลิ่นหอม
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

45 ลําไย Dimocarpus 

longan Lour. var. 

longan

Sapindaceae ผลรับประทานได

46 มะหวด Lepisanthes 

rubiginosa 

(Roxb.) Leenh.

Sapindaceae ใบออนและผล

รับประทานได

47 ตะครอ Schleichera 

oleosa (Lour.) 

Merr.

Sapindaceae ผลรับประทานได

48 กับแก Selaginella 

argentea 

(Wall. ex Hook. 

& Grev.) Spring

Selaginellaceae ยอดออน

รับประทานได

49 เถาวัลยยั้ง Smilax ovalifolia 

Roxb.

Smilacaceae ยอดออน

รับประทานได

50 มะเขือพวง Solanum torvum  

Sw.

Solanaceae ผลรับประทานได

51 เหมือดดง Symplocos 

cochinchinensis

(Lour.) S. Moore 

var. 

cochinchinensis

Symplocaceae ใบออน

รับประทานได

52 กูดปา Cyclosorus 

dentatus 

(Forssk.) Ching

Thelypteridaceae ยอดออน

รับประทานได
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

53 เครือเขานํ้า Tetrastigma 

leucostaphylum 

(Dennst.) Alston

Vitaceae ลําตนนํามาตัด

เพื่อดื่มนํ้า

ภายในได

54 กากุก Alpinia roxburghii 

Sweet

Zingiberaceae ดอกออนและ

ผลรับประทาน

ได

55 เรว Amomum 

villosum Lour. var. 

xanthioides

(Wall. ex Baker) 

T. L. Wu & S. J. 

Chen   

Zingiberaceae ยอดออน

รับประทานได

56 ปุดเมืองกาน Etlingera 

araneosa (Baker) 

R. M. Sm.

Zingiberaceae ดอกออน

รับประทานได

57 วาน

หาวนอน

Kaempferia 

rotunda L.

Zingiberaceae ใบออนและ

ราก

รับประทานได
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

1 มะดะหลวง Garcinia 
xanthochymus 
Hook. f. ex 

T. Anderson

Clusiaceae เนื้อไมใชทําพื้น

2 แหนนา Terminalia 
glaucifolia Craib

Combretaceae เนื้อไม

ใชกอสราง แต

ไมคงทน

3 สานหิ่ง Dillenia parviflora 

Griff.

Dilleniaceae เนื้อไมใชทําพื้น

และฝา

4 เหียง Dipterocarpus 
obtusifolius 
Teijsm. ex Miq.

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา

5 พลวง Dipterocarpus 
tuberculatus 
Roxb.

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทํา

วงกบ และไม

มุงหลังคา

6 ยางแดง Dipterocarpus 
turbinatus C. F. 

Gaertn

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําพื้น

เสา รอด ตง 

และขื่อ

7 ตะเคียน

ทอง

Hopea odorata 
Roxb.

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา 

หนาตาง วงกบ 

รั้ว และพื้น

8 เต็ง Shorea obtusa 
Wall. ex Blume

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา 

รอด ตง ขื่อ 

และพื้น
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

9 รัง Shorea siamensis 

Miq.

Dipterocarpaceae เนื้อไมใชทําเสา 

รอด ตง ขื่อ 

และพื้น

10 สะทอนรอก Elaeocarpus 

tectorius (Lour.) 

Poir.

Elaeocarpaceae เนื้อไมใชทําพื้น

11 มะคาโมง Afzelia 

xylocarpa 

(Kurz) Craib

Fabaceae-

Caesalpinioideae

เนื้อไมใชทํา

เสา  คาน ตง 

รอด ขื่อ และ

พื้น

12 ประดู Pterocarpus 

macrocarpus 

Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไมใชทํา 

เสา คาน รอด 

ตง ขื่อ และพื้น

13 กอแดง Quercus kingiana 

Craib

Fagaceae เนื้อไมใชทําพื้น

14 สัก Tectona grandis 

L. f.

Lamiaceae เนื้อไมใชทําพื้น 

เสา วงกบ 

ประตู ฝา และ

พื้น

15 ผาเสี้ยน Vitex canescens 

Kurz

Lamiaceae เนื้อไมใชทํา

คาน  ตง รอด 

และขื่อ

16 กาสามปก Vitex 

peduncularis 

Wall. ex Schauer

Lamiaceae เนื้อไมใชทํา

คาน ตง รอด 

และขื่อ
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

17 ตีนนก Vitex pinnata L. Lamiaceae เนื้อไมใชทําพื้น

18 ลําพูปา Duabanga 

grandiflora 

(DC.) Walp.

Lythraceae เนื้อไมใชกอสราง 

แตไมคงทน

19 ตะแบกแดง Lagerstroemia 

calyculata Kurz

Lythraceae เนื้อไมใชทําคาน 

รอด ตง และ

พื้น

20 ตะแบก

เปลือกบาง

Lagerstroemia 

duperreana 

Pierre ex Gagnep. 

var. duperreana

Lythraceae เนื้อไมใชทําคาน 

รอด ตง และ

พื้น

21 เลือดควาย

ใบใหญ

Knema furfuracea 

(Hook. f. & 

Thomson) Warb.

Myristicaceae เนื้อไมใชทําพื้น 

22 เติม Bischofia javanica 

Blume

Phyllanthaceae เนื้อไมใชทําพื้น 

23 เต็งหนาม Bridelia retusa 

(L.) A. Juss

Phyllanthaceae เนื้อไมใชทําพื้น

24 สนสามใบ Pinus kesiya 

Royle ex Gordon

Pinaceae เนื้อไมใชทําเสา 

คาน ตง รอด ขื่อ

วงกบ ประตู ฝา 

และพื้น

25 เหมือดคน Helicia robusta 

(Roxb.) R. Br. ex 

Blume

Proteaceae เนื้อไมใชทําพื้น
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

26 มังตาน Schima wallichii 

(DC.) Korth.

Theaceae เนื้อไมใชทําพื้น
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

1 ขางหัวหมู Miliusa velutina 

(Dunal) Hook. f. & 

Thomson

Annonaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

2 ทุงฟา Alstonia 

macrophylla 

Wall. ex G. Don

Apocynaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

3 โมกใหญ Holarrhena 

pubescens 

Wall. ex G. Don

Apocynaceae เนือ้ไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

4 โมกมัน Wrightia arborea 

(Dennst.) Mabb.

Apocynaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

5 โมง Canarium 

strictum Roxb.

Burseraceae เนื้อไมมียางสีดํา

ใชในอตุสาหกรรม

เคลอืบ

6 พังแหรใหญ Trema orientalis 

(L.) Blume

Cannabaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

7 เสม็ดทุง Lophopetalum 

wallichii Kurz

Celastraceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

8 ตะเคียนหนู Anogeissus 

acuminata 

(Roxb. ex DC.) 

Guill. & Perr.

Combretaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร 

ยางใชฟอกหนงั
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

1 ขางหัวหมู Miliusa velutina 

(Dunal) Hook. f. & 

Thomson

Annonaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

2 ทุงฟา Alstonia 

macrophylla 

Wall. ex G. Don

Apocynaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

3 โมกใหญ Holarrhena 

pubescens 

Wall. ex G. Don

Apocynaceae เนือ้ไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

4 โมกมัน Wrightia arborea 

(Dennst.) Mabb.

Apocynaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

5 โมง Canarium 

strictum Roxb.

Burseraceae เนื้อไมมียางสีดํา

ใชในอตุสาหกรรม

เคลอืบ

6 พังแหรใหญ Trema orientalis 

(L.) Blume

Cannabaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

7 เสม็ดทุง Lophopetalum 

wallichii Kurz

Celastraceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

8 ตะเคียนหนู Anogeissus 

acuminata 

(Roxb. ex DC.) 

Guill. & Perr.

Combretaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร 

ยางใชฟอกหนงั

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

9 รกฟา Terminalia alata 

B. Heyne ex Roth

Combretaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย 

ยางใชยอมผา

และหนัง 

10 กลวยฤๅษี Diospyros 

glandulosa Lace

Ebenaceae เนื้อไมแขง็มลีาย

สวย ใชทาํดามปน 

และเครือ่งมอื

เครือ่งใชทาง

การเกษตร

11 พญารากดํา Diospyros 

variegata Kurz

Ebenaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

12 โพบาย Balakata baccata 

(Roxb.) Esser

Euphorbiaceae เนื้อไมใชทํา

เชื้อเพลิง

13 ตองแตบ Macaranga 

denticulata  

(Blume) Müll. Arg.

Euphorbiaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน

ใบใชหอขาว

14 มะกลํ่าตาไก Adenanthera 

microsperma 

Teijsm. & Binn.

Fabaceae-

Mimosoideae

เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

15 กางหลวง Albizia chinensis 

(Osbeck) Merr.

Fabaceae-

Mimosoideae

เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

16 พฤกษ Albizia lebbeck

(L.) Benth.

Fabaceae-

Mimosoideae

เนือ้ไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

17 กางขี้มอด Albizia 

odoratissima 

(L. f.) Benth.

Fabaceae-

Mimosoideae

เนือ้ไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

18 ถั่วคาโลโป Calopogonium 

mucunoides Desv.

Fabaceae-

Papilionoideae

ปลูกเปน

พืชคลุมดิน

19 กระพี้

เขาควาย

Dalbergia cultrata 

Graham ex 

Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

20 ฉนวน Dalbergia 

nigrescens Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนือ้ไมใชทาํ

เครือ่งใชสอยและ

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

21 ชิงชัน Dalbergia oliveri 

Gamble ex Prain

Fabaceae-

Papilionoideae

เนือ้ไมใชทาํ

เครือ่งใชสอยและ

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

22 กระพี้เครือ Dalbergia rimosa 

Roxb. var. 

foliacea 

(Wall. ex Benth.) 

Thoth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

23 คราม Indigofera 

tinctoria L.

Fabaceae-

Papilionoideae

ตนใหนํ้าสีคราม

ใชทําสียอมผาให

สีแดง

24 ถั่วเสี้ยนปา Pueraria 

phaseoloides 

(Roxb.) Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

17 กางขี้มอด Albizia 

odoratissima 

(L. f.) Benth.

Fabaceae-

Mimosoideae

เนือ้ไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

18 ถั่วคาโลโป Calopogonium 

mucunoides Desv.

Fabaceae-

Papilionoideae

ปลูกเปน

พืชคลุมดิน

19 กระพี้

เขาควาย

Dalbergia cultrata 

Graham ex 

Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

20 ฉนวน Dalbergia 

nigrescens Kurz

Fabaceae-

Papilionoideae

เนือ้ไมใชทาํ

เครือ่งใชสอยและ

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

21 ชิงชัน Dalbergia oliveri 

Gamble ex Prain

Fabaceae-

Papilionoideae

เนือ้ไมใชทาํ

เครือ่งใชสอยและ

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

22 กระพี้เครือ Dalbergia rimosa 

Roxb. var. 

foliacea 

(Wall. ex Benth.) 

Thoth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

23 คราม Indigofera 

tinctoria L.

Fabaceae-

Papilionoideae

ตนใหนํ้าสีคราม

ใชทําสียอมผาให

สีแดง

24 ถั่วเสี้ยนปา Pueraria 

phaseoloides 

(Roxb.) Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

25 ติ้วขน Cratoxylum 

formosum (Jacq) 

Benth. & Hook. 

f. ex Dyer subsp. 

pruniflorum (Kurz) 

Gogelein

Hypericaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

26 ตองกาย Molineria 

capitulata 

(Lour.) Herb.

Hypoxidaceae ใบฉีกเปนเสน

ใชทําเชือก

27 ฮอยจั่น Engelhardtia 

serrata Blume

Juglandaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

28 คาหด Engelhardtia 

spicata 

Lechen ex Blume

Juglandaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสานและ

เครื่องใชสอย

29 ซอ Gmelina arborea 

Roxb.

Lamiaceae เนื้อไมใชทําดาม

เครื่องมือเครื่องใช

ทางการเกษตร

30 เสลาขาว Lagerstroemia 

tomentosa 

C. Presl

Lythraceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

31 งิ้วปา Bombax anceps 

Pierre

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

32 เทา Colona 

flagrocarpa

(C. B. Clarke) 

Craib

Malvaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

33 ปอมื่น Colona floribunda 

(Kurz) Craib

Malvaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน

34 ปอเลียงฝาย Eriolaena 

candollei Wall.

Malvaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

35 ขาวจี่ Grewia abutilifolia 

Vent. ex Juss.

Malvaceae เปลือกใชทําเชือก

36 ปอแกนเทา Grewia eriocarpa 

Juss.

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

37 ลาย Microcos 

paniculata L.

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

38 ตองเตา Pterospermum 

cinnamomeum 

Kurz

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

39 ปอแดง Sterculia guttata 

Roxb.

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

40 ปอขาว Sterculia pexa 

Pierre

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

41 ปอตูบหูชาง Sterculia villosa 

Roxb.

Malvaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

33 ปอมื่น Colona floribunda 

(Kurz) Craib

Malvaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน

34 ปอเลียงฝาย Eriolaena 

candollei Wall.

Malvaceae เนื้อไมใชทาํดาม

เครือ่งมอืเครือ่งใช

ทางการเกษตร

35 ขาวจี่ Grewia abutilifolia 

Vent. ex Juss.

Malvaceae เปลือกใชทําเชือก

36 ปอแกนเทา Grewia eriocarpa 

Juss.

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

37 ลาย Microcos 

paniculata L.

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

38 ตองเตา Pterospermum 

cinnamomeum 

Kurz

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

39 ปอแดง Sterculia guttata 

Roxb.

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

40 ปอขาว Sterculia pexa 

Pierre

Malvaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องจักสาน

และเครื่องใชสอย

41 ปอตูบหูชาง Sterculia villosa 

Roxb.

Malvaceae เปลือกใชทํา

เครื่องจักสาน

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

42 ปอลมปม Thespesia lampas 

(Cav.) Dalzell & 

A. Gibson

Malvaceae เปลือกใชทํา

เชือก

43 สาดแหลง Phrynium 

imbricatum  Roxb.

Marantaceae ลําตนตากแหง

ใชสานเสือ่

44 เหมือดจี้ Memecylon 

scutellatum 

(Lour.) Hook. & 

Arn. 

var. scutellatum

Melastomataceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

45 ยมหิน Chukrasia tabu-

laris A. Juss.

Meliaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

46 เลี่ยน Melia azedarach 

L.

Meliaceae เนื้อไมใชทํา

ดามมีดและ

ดามคอน

47 ยมหอม Toona ciliata 

M. Roem

Meliaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

48 หาด Artocarpus 

lacucha Roxb. ex 

Buch.-Ham.

Moraceae เนื้อไมทํา

เครื่องใชสอย 

รากใชยอมผา

ใหสีเหลือง

49 ปอกระสา Broussonetia 

papyrifera (L.) 

L’Hér. ex Vent.

Moraceae เปลือกใชทํา

เชือก
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

50 ขวาด Syzygium 

lineatum (DC.) 

Merr. & L. M. 

Perry

Mytraceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

51 ตําเสาหนู Tristaniopsis 

burmanica (Griff.) 

Peter G. Wilson & 

J. T. Waterh. 

var. burmanica

Mytraceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

52 สารภีปา Anneslea 

fragrans Wall.

Pentaphylacaceae เนื้อไมใชทํา

ดามเครื่องมือ 

เครื่องใช

ทางการ

เกษตร

53 โลด Aporosa villosa 

(Wall. ex Lindl.) 

Baill.

Phyllanthaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

54 ไผขาวหลาม Cephalstachyum 

pergracile Munro

Poaceae ลําใชทาํ

ขาวหลามและ

เครือ่งจกัสาน

55 ไผบงใหญ Dendrocalamus 

brandisii (Munro) 

Kurz

Poaceae ลําใชทํา

เครื่องจักสาน

56 ไผไร Gigantochloa 

albociliata 

(Munro) Kurz

Poaceae ลําใชทํา

เครื่องจักสาน
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

57 ขาวสาร

หลวง

Maesa 

ramentacea 

(Roxb.) A. DC.

Primulaceae เนื้อไมใชทํา

เครื่องใชสอย

58 ขวาว Haldina 

cordifolia (Roxb.) 

Ridsdale

Rubiaceae เนื้อไมใชทําดาม

เครื่องมือเครื่องใช

ทางการเกษตร

59 มะกอก

พราน

Turpinia 

pomifera DC.

Staphyleaceae เนื้อไมใชทําดาม

เครื่องมือเครื่องใช

ทางการเกษตร

60 กฤษณา Aquilaria crassna 

Pierre ex 

Lecomte

Thymelaeaceae เนื้อไมมีสารที่ให

กลิ่นหอม 

ใชทํานํ้าหอมและ

เครื่องสําอาง
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

1 ดอกได Pseuderanthemum 

parishii 

(T. Anders.) Lindau

Acanthaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีมวง

2 สานเห็บ Saurauia roxburghii 

Wall.

Actinidiaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีมวง

3 หนังดําตัวผู Goniothalamus 

calvicarpus Craib

Annonaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีเขียวออน

4 ขาวหลามดง Goniothalamus 

laoticus (Finet & 

Gagnep.) Bân

Annonaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลืองอมเขียว

5 หยั่งสมุทร Amalocalyx 

microlobus 

Pierre ex Spire

Apocynaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีชมพู

6 จุกโรหินี Dischidia major 

(Vahl) Merr.

Apocynaceae ปลูกเปน

ไมประดับ

7 มะแตงแพะ Gymnema griffithii 

Craib

Apocynaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีเขียว

8 นมพิจิตร Hoya verticillata 

(Vahl) G. Don

Apocynaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาวอมชมพู 

9 วานหัวสืบ Disporum 

calcaratum  

D. Don

Asparagaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาว
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

10 - Pentanema 

indicum 

(L.) Ling

Asteraceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีเหลือง

11 หญาหงอน

เงือก

Murdannia 

gigantea (Vahl) 

G. BrÜckn.

Commelinaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีมวง 

12 - Dryopteris 

neochrysocoma 

Chiang

Dryopteridaceae ปลูกเปน

ไมประดับ  

13 เสี้ยวดอก

ขาว

Bauhinia 

variegata L.

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาว

14 ราชพฤกษ Cassia fistula L. Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีเหลือง

15 ปอเกี๋ยน Phanera ornata 

(Kurz) Thoth. 

var. burmanica 

(K. Larsen & 

S. S. Larsen) 

Bandyop., P. P. 

Ghoshal & M. K. 

Pathak 

Fabaceae-

Caesalpinioideae

ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาวครีม

16 หางหมา

จอก

Uraria crinita 

(L.) Desv. ex DC.

Fabaceae-

Papilionoideae

ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีมวง

แกมชมพู
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

17 จิกใหญ Barringtonia 

augusta Kurz

Lecythidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีแดงออน

18 อินทรชิต Lagerstroemia 

loudonii 

Teijsm. & Binn.

Lythraceae ปลูกเปนไมดอก 

ไมประดับ 

ดอกมีสีมวง

19 อินทนิลบก Lagerstroemia 

macrocarpa 

Wall. ex Kurz

Lythraceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีมวง

แกมชมพู

20 จําปหลวง Magnolia 

rajaniana (Craib) 

Figlar

Magnoliaceae ปลูกเปนไมดอก 

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาวครีม

21 วานกีบแรด Angiopteris evecta

(G. Forst.) Hoffm.

Marattiaceae ปลูกเปนไม

ประดับ 

22 นาคราช  

ใบคลื่น

Oleandra 

undulata (Willd.) 

Ching

Oleandraceae ปลูกเปนไม

ประดับ

23 เอื้อง

กุหลาบแดง

Aerides crassifolia 

C. S. P. Parish ex 

Burb

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีชมพู

อมแดง

24 เอื้อง

กุหลาบพวง

Aerides falcate

Lindl. & Paxton

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาว

แกมชมพู
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PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

25 เอื้อง

พวงมาลัย

Aerides multiflora 

Roxb.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาว

แกมชมพูมวง

26 สงิโตปากนก Bulbophyllum 

clandestinum 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาวครีม

27 เอื้อง

กีบมาใหญ

Bulbophyllum 

rufinum Rchb. f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลืองอมสม

28 เขาแพะ Cleisostoma 

arietinum 

(Rchb. f.) Garay

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีสมอมชมพู

29 กางปลา Cleisostoma

fuerstenbergianum 

Kraenzl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีสมอมชมพู

30 เอื้องสมแปะ Cleisostoma 

williamsonii 

(Rchb. f.) Garay

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีสม

31 เอื้องหมาก Coelogyne 

trinervis Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาวแกมนํ้าตาล

32 กะเรกะรอน Cymbidium 

aloifolium (L.) Sw.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

ครีมแกมนํ้าตาล

แดง
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

33 เอื้อง

ยอดสรอย

Dendrobium 

acinaciforme 

Roxb.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีสมอมชมพู

34 เอื้องงวงชาง Dendrobium 

aphyllum (Roxb.) 

C. E. C. Fisch.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาวอมชมพู 

35 กลวยไม

กางปลา

Dendrobium 

bilobulatum 

Seidenf.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลือง

36 เอื้องคํา Dendrobium 

chrysotoxum 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลือง

37 เอื้อง

นางฟอน

Dendrobium 

crystallinum 

Rchb. f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาว

38 เอื้องเงิน Dendrobium 

draconis Rchb. f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาว กลีบปาก

สีสม

39 เอื้องผึ้ง Dendrobium 

lindleyi Steud.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลือง

40 เอื้อง

คําตาควาย

Dendrobium 

pulchellum Roxb. 

ex Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีครีมแตม

สีนํ้าตาลแดง
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ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

41 เอื้อง

แปรงสีฟน

Dendrobium 

secundum 

(Blume) Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีชมพู

42 เอื้อง

กระเพาะ

ปลา

Eria acervata 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาว กลีบปาก

สีเหลือง

43 เอื้องตาลหิน Eria discolor Lindl. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีนํ้าตาล

44 พรรณี Eria pannea Lindl. Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลืองอมสม

45 วานอึ่ง Eulophia 

macrobulbon 

(C. S. P. Parish & 

Rchb. f.) Hook. f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีมวงแดง

46 อึ่งเปาะ Geodorum 

attenuatum Griff.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเขียวออน

47 วานจูงนาง Geodorum 

siamense 

Rolfe ex Downie

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาว กลีบปาก

สีเหลือง

¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº



98 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

48 งูเขียวปาก

มวง

Luisia thailandica 

Seidenf.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเขียว กลีบปาก

สีมวงดํา

49 เอื้อง

แพนใบโคง

Oberonia acaulis 

Griff.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีสมแดง

50 เอื้อง

มาลายเสือ

Phalaenopsis 

cornucervi (Breda) 

Blume & Rchb. f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเขียวออน

51 เอื้อง

เสือแผว

Pomatocalpa 

maculosum 

(Lindl.) J. J. Sm. 

subsp. maculosum

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเขียวอมเหลือง

52 เอื้อง

เขาแกะ

Rhynchostylis 

coelestis (Rchb. f.) 

A. H. Kent

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีมวงออน

53 เอื้องไอยเรศ Rhynchostylis 

retusa (L.) Blume.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาวแตม

สีมวงแดง

54 เอื้อง

สามปอยดง

Vanda 

denisoniana 

Benson & Rchb. f.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาวอมเขียว

55 เอื้อง

อินทจักร

Vanda flabellata 

(Rolfe ex Downie) 

Christenson

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลือง

¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
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99ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

56 เข็มขาว Vanda lilacina 

Teijsm. & Binn.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาว

57 เอื้องดิน

กลีบปาก

มวน

Goodyera fumata 

Thwaites

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาว

58 ขาวดง Tropidia 

curculigoides 

Lindl.

Orchidaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาว

59 ชายผาสีดา Platycerium 

holttumii 

de Jonch. & 

Hennipman

Polypodiaceae ปลูกเปนไม

ประดับ

60 กูดคาง Pteris decrescens 

Christ

Pteridaceae ปลูกเปนไม

ประดับ

61 เคด Catunaregam 

spathulifolia 

Tirveng.

Rubiaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาวครีม

62 มะคังแดง Dioecrescis 

erythroclada 

(Kurz) Tirveng.

Rubiaceae ปลูกเปนไม

ประดับ

63 กระมอบ Gardenia 

obtusifolia Roxb. 

ex Hook. f.

Rubiaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ 

ดอกมีสีขาวครีม
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100 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ประโยชน พื้นที่

64 คํามอก

หลวง

Gardenia 

sootepensis 

Hutch.

Rubiaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาวครีม

65 แกมขาว Mussaenda 

sanderiana Ridl.

Rubiaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลืองสม

66 ขาวสารปา Pavetta indica 

L. var. tomentosa 

(Roxb. ex Sm.) 

Hook. f.

Rubiaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีขาว

67 กําเบอตน Schizomussaenda 

henryi (Hutch.) 

X. F. Deng & D. X. 

Zhang

Rubiaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลืองอมสม

68 - Globba nuda 

K. Larsen

Zingiberaceae ปลูกเปนไมดอก

ไมประดับ ดอกมี

สีเหลืองสม

¾×ªäÁŒ´Í¡äÁŒ»ÃÐ´Ñº
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101ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ พื้นที่

1 หญาขนไก Lepidagathis incurva 

Buch.-Ham. ex D. Don

Acanthaceae

2 รักขี้หมู Semecarpus 

albescens Kurz

Anacardiaceae

3 รักขาว Semecarpus 

cochinchinensis Engl.

Anacardiaceae

4 บุกดาง Amorphophallus 

yunnanensis Engl.

Araceae

5 หญาแพรกหิน Ophiopogon 

intermedius D. Don

Asparagaceae

6 ดีลามอน Duhaldea nervosa 

(Wall. ex DC.) Anderb.

Asteraceae

   7 - Vernonia parishii 

Hook. f.

Asteraceae

   8 เอื้องหิน Pollia secundiflora 

(Blume) Bakh. F.

Commelinaceae

   9 กกกระบอก Carex speciosa Kunth Cyperaceae

  10 หญารังกา Scleria ciliaris Nees Cyperaceae

  11 ปอแตบ Macaranga kurzii 

(Kuntze) Pax & K. Hoffm.

Euphorbiaceae

  12 มะคังดง Ostodes paniculata 

Blume var. paniculata

Euphorbiaceae

13 หนอนตายหยาก Clitoria hanceana 

Hemsl.

Fabaceae-

Papilionoideae
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102 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ พื้นที่

14 หิ่งหนู Crotalaria neriifolia 

Wall. ex  Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

15 - Flemingia ferruginea 

Grah. ex Benth.

Fabaceae-

Papilionoideae

16 สะบาลาย Mucuna revoluta 

Wilmot-Dear

Fabaceae-

Papilionoideae

17 กาสามปก Pueraria stricta Kurz Fabaceae-

Papilionoideae

18 หมักฟกดง Apodytes dimidiata 

E. Mey. ex Arn.

Icacinaceae

   19 หนวดเสือเขี้ยว Orthosiphon 

rubicundus (D. Don) 

Benth.

Lamiaceae

   20 หญาคางเลือย Scutellaria incurva 

Wall. ex Benth.

Lamiaceae

   21 หงอนไกหลังขาว Sterculia 

lanceolata Cav. var. 

coccinea (Jack) 

Phengklai

Malvaceae

   22 จุกนารี Melastoma 

malabathricum 

L. subsp. normale 

(D. Don) K. Meyer

Melastomataceae

23 มูกเตี้ย Munronia humilis 

(Blanco) Harms

Meliaceae
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103ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ พื้นที่

24 ลูกคลาย Ficus pyriformis 

Hook. & Arn.

Moraceae

25 ชมพูนก Syzygium formosum 

(Wall.) Masam.

Myrtaceae

26 กลวยมด

ดอกขาว

Didymoplexis pallens 

Griff.

Orchidaceae

27 - Peristylus parishii Rchb. f. Orchidaceae

28 ปลายสาน Eurya acuminata DC. Pentaphylacaceae

29 พุมนรา Piper muricatum Blume Piperaceae

30 ชางเผือก Xanthophyllum 

punctatum Meijden

Polygalaceae

31 พวงเพชร Hedyotis hedyotidea 

Merr. var. pitardiana 

(Craib) Fukuoka

Rubiaceae

32 มะยาง Sarcosperma arboreum 

Hook. f.

Sapotaceae

33 กะทือลิง Boesenbergia parvula 

(Wall. ex Baker) Kuntze

Zingiberaceae
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64 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ACANTACEAE

Î‹ÍÁ

ไมพุม ล�าต้นเป็นเหลี่ยม ใบ : ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	รูปรี	ปลายใบแหลม	โคนใบ

สอบ	ขอบใบหยักฟนเลื่อย	ดอก : ออกเป็นช่อ	ตามซอกใบ	ดอกสีม่วง	กลีบดอก

เชื่อมติดกันเป็นหลอด	ปลายแยกออกเป็น	5	กลีบ	 ผล : ผลแห้งแตกได้	รูประฆัง	

มีหลายเมล็ด	พบในปาดิบแลง 

การใชประโยชน : เป็นพืชสมุนไพร	ยอดอ่อนและใบน�ามาต�าผสมข้าวสารใช้แก้ไข้

Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze
ÊÃŒÍÂÍÔ¹·¹ÔÅ

Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.

สอบ	ขอบใบหยักฟนเลื่อย	

เชื่อมติดกันเป็นหลอด	ปลายแยกออกเป็น	5	กลีบ	

สอบ	ขอบใบหยักฟนเลื่อย	สอบ	ขอบใบหยักฟนเลื่อย	
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65ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

Î‹ÍÁ
Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze

ACANTACEAE

ÊÃŒÍÂÍÔ¹·¹ÔÅ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.

ไมเถา  ใบ : ใบเดี่ยว	เรียงตรงข้าม	ใบรูปไข่แกมรูปหัวใจ	ปลายใบเรียวแหลม	โคน

ใบเว้ารูปหัวใจ	ขอบใบหยักเว้าเป็นแฉกตื้น	3-5	แฉก	ดอก :	ออกเป็นช่อ	ตามซอก

ใบ	ดอกสีฟาอมม่วง	กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด	ปลายแยกเป็น	5	กลีบ	มีใบ

ประดับ	2	ใบ	ผล : ผลแห้ง	รูปกลมปลายมีจะงอยแหลม	พบในปาดิบแลงและ

ปาเบญจพรรณ

การใชประโยชน : เป็นพืชสมุนไพร รากและเถาน�ามาต�าใช้แก้อักเสบ
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66 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

ANACARDIACEAE

ÃÑ¡ãหÞ‹

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข่กลับหรือ														

รูปขอบขนานแกมรปูร	ีขอบใบเรยีบ ดอก : ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	ตามปลายยอด	

ดอกสีขาวแกมชมพูหรือชมพูแกมแดงเมื่อดอกแก่ กลีบดอกรูปขอบขนาน มีขน							

หนาแน่น กลีบเลี้ยงรูปร่างคล้ายหมวก ผิวด้านในมีขน ผล : ผลสด	 รูปค่อนข้าง

กลม มีเมล็ดเดียว	 มีกลีบดอกติดเป็นปกอยู่ที่ผล		พบในปาเต็งรัง 

การใชประโยชน : 	เป็นพืชสมุนไพร	รากใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง	ยางเป็นยาถ่าย

Gluta usitata (Wall.) Ding Hou
á¤ÂÍ´´íÒ

Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G. Don) A. DC.
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67ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

ÃÑ¡ãหÞ‹
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou

BIGNONIACEAE

á¤ÂÍ´´íÒ
Stereospermum fimbriatum (Wall. ex G. Don) A. DC.

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  ใบ : ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่	 ใบย่อย

รูปหอก	 โคนใบมน	 ขอบใบเรียบ	 ใบอ่อนมีขนสีน�้าตาลปกคลุมทั้งสองด้าน ดอก 

:	ออกเป็นช่อ	ตามปลายยอด	ดอกสีครีมอมชมพู	กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด	

ปลายแยกออกเป็น	5	กลีบ	ขอบกลีบหยักถี่ไม่เป็นระเบียบ	ผล : ผลเป็นฝก	

ทรงกระบอก	เมื่อฝกแก่มักบิดงอ	พบในปาเบญจพรรณ 

การใชประโยชน : เป็นพืชอาหาร	ดอกรับประทานได้
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68 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

DIPTEROCARPACEAE

àËÕÂ§

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  ใบ : ใบเดี่ยว	 เรียงสลับ	 รูปไข่	 ปลายใบมน	

โคนใบมน	 ขอบใบเป็นคลื่นตามเส้นแขนงใบ	 ท้องมีขนสีน�้าตาลปกคลุม	 ดอก : 

ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	 ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง	 ดอกสีขาวแกมสีชมพู														

โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลายแยกออกเป็น	5	กลีีบ	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	ผล : ผล

แห้งแล้วไม่แตก	มีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปกติดอยู่ที่ผล	5	ปก	ปกยาว	2	ปก	และปก

สั้น		3	ปก		พบในปาเต็งรัง

การใชประโยชน : เป็นพืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	เนื้อไม้ใช้ท�าเสา

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
¾Åว§

Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
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69ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

àËÕÂ§
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.

DIPTEROCARPACEAE

¾Åว§
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  ใบ : ใบเดี่ยว	 เรียงสลับ	 ปลายใบแหลมหรือทู่

ดอก :	ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	ตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง	ดอกสีขาวแกมสีชมพู	

โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน	ปลายแยกออกเป็น	5	กลีีบ	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	ผล : ผล

แห้งแล้วไม่แตก	มีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปกติดอยู่ที่ผล	5	ปก	ปกยาว	2	ปก	และปก

สั้น	3	ปก		พบในปาเต็งรัง

การใชประโยชน : เป็นพืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	เนื้อไม้ใช้ท�าวงกบ	และไม้มุงหลังคา
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70 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

DIPTEROCARPACEAE

ÃÑ§

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  ใบ : ใบเดีย่ว	 เรียงสลับ	 รูปไข่หรือรูปหัวใจ	

ปลายใบมน	 โคนใบเว้ารูปหัวใจ	 ขอบใบเรียบ	 ดอก : ออกเป็นช่อแบบแยกแขนง	

ตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง	ดอกสีเหลืองอมเขียว	โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน	ปลายแยก

เป็น	5	กลีบ	กลีบเลี้ยง	5	กลีบ	ผล : ผลแห้งแล้วไม่แตก	มีกลีบเลี้ยงเจริญเป็นปก

ติดอยู่ที่ผล	5	ปก	ปกยาว	3	ปก	และปกสั้น	2	ปก	พบในปาเต็งรัง

การใชประโยชน : เป็นพืชใช้สร้างที่อยู่อาศัย	เนื้อไม้ใช้ท�าเสา	รอด	ตง	และขื่อ

Shorea siamensis Miq.
àÊÕéÂÇ´Í¡¢ÒÇ

Bauhinia variegata L.
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PLANT

ÃÑ§
Shorea siamensis Miq.

FABACEAE-Caesalpinioideae

àÊÕéÂÇ´Í¡¢ÒÇ
Bauhinia variegata L.

ไมตนขนาดเล็ก  ใบ : ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	รูปกลม	ปลายใบเว้าลึกเป็น	2	พู		โคน

ใบเว้าเป็นรูปหัวใจ	 ขอบใบเรียบ	 ดอก :	 ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่ง	 ดอกสีขาวมีแต้ม

สีชมพู	กลีบดอก	5	กลีบ	ผล : ผลเป็นฝกแบน	เมื่อแก่แตกเป็น	2	ซีก	ตามแนวยาว	

พบในปาเบญจพรรณ

การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ORCHIDACEAE

àÍ×éÍ§¾Ç§ÁÒÅÑÂ

กลวยไมอิงอาศัย  ใบ : ใบเดี่ยว	เรียงซ้อนถี่	รูปขอบขนาน	แผ่นใบค่อนข้างหนา

แต่ไม่แข็ง	ดอก : ออกเป็นช่อแบบกระจะ	ห้อยย้อยลง	ดอกย่อยจ�านวนมากเรียง

แน่นที่ก้านช่อดอก กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีขาวแกมชมพูอมม่วง กลีบปากสีชมพู

อมม่วง	มีจะงอย มีกลิ่นหอมอ่อนๆ พบในปาเบญจพรรณ 

การใชประโยชน :	ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

Aerides multiflora Roxb.
¡ÐàÃ¡ÐÃ‹Í¹

Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

112



73ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

PLANT

àÍ×éÍ§¾Ç§ÁÒÅÑÂ
Aerides multiflora Roxb.

ORCHIDACEAE

¡ÐàÃ¡ÐÃ‹Í¹
Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

กลวยไมอิงอาศัย มีหัวเทียมติดกันแน่นเป็นกอ	 ใบ : ใบเดี่ยว	 เรียงสลับ					

รูปขอบขนาน	ปลายใบเว้าตื้น	ก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มล�าต้น	ดอก :	ออกเป็น

ช่อแบบช่อกระจะ	 ห้อยย้อยลง	 ออกที่ด้านข้างหัวเทียม	 กลีบดอก	 2	 กลีบ	

กลีบเลี้ยง	 3	 กลีบ	 สีครีม มีแถบสีแดงตรงกลางกลีบ	 กลีบปากสีแดง	พบใน

ปาเบญจพรรณและปาดิบแลง

การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ORCHIDACEAE

àÍ×éÍ§¹Ò§¿†Í¹

กลวยไมอิงอาศัย  ใบ : ใบเดี่ยว	เรียงสลับ	รูปรีหรือรูปหอก	ดอก : ออกเป็น	

ช่อสั้น	2-3	ดอก	ตามข้อ	กลีบดอกและกลบีเลีย้งสขีาว	มแีต้มสชีมพมู่วงทีป่ลายกลีบ	

กลีบปากสีขาว	.มีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ	พบในปาเบญจพรรณและปาดิบเขา

การใชประโยชน : ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

Dendrobium crystallinum Rchb. f.
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