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                       คาํนํา
  โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนอืงมาจากพระราชดาํร ิ สมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี (อพ.สธ.) เป็นโครงการสบืเนอืง

มาจากพระราชดาํร ิ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ททีรงมพีระราชดาํรใิห้

อนุรกัษ์ตน้ยางนา(Dipterocarpus alatus Roxb.)ในปีพ.ศ.  และมกีารรวบ

รวมพรรณไมจ้ากภมูภิาคต่างๆ ทวัประเทศมาปลกูไวใ้นสวนจติรลดา ปัจจบุนั

มหีน่วยงานต่าง ๆ ทวัประเทศ  เขา้รว่มสนองพระราชดาํรฯิ  จํานวนกวา่ 

หน่วยงาน สาํหรบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ไดเ้ขา้รว่มโครงการ อพ.สธ.

ตงัแต่ปี พ.ศ.   และไดนํ้าพนืทป่ีาเขาคอหงสใ์นเขตของมหาวทิยาลยั ฯ

ดา้นทศิตะวนัออกกวา่  ไรเ่ขา้รว่มเป็นพนืทปีกปักพนัธกุรรมพชื และคณะ

ต่างๆ  ของมหาวทิยาลยักไ็ดเ้รมิดาํเนินโครงการดา้นการวจิยั และงานบรกิาร

วชิาการ  ตงัแตปี่งบ ประมาณ   เป็นตน้มา

ในปีพ.ศ.  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์รว่มกบัการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทยทําการสาํรวจทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มตลอด

จนภมูปัิญญาทอ้งถนิ  ในพนืทปีกปักพนัธุกรรมพชืของเขอืนรชัชประภา กวา่

, ไร ่ ใน    เสน้ทาง ใชเ้วลาดาํเนินงานทงัหมด    ปี ประกอบดว้ย การ

สาํรวจทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม การสาํรวจพชืพรรณและป่าไมก้าร

สาํรวจทรพัยากรสตัวป่์า การสาํรวจระบบนิเวศวทิยาทางนํา การสาํรวจเหด็

รา  จุลนิทรยี์ พชืสมนุไพร และภมูปัิญญาทอ้งถนิ

           หนงัสอื ทรพัยากรพืช ในพนืทปีกปักพนัธุกรรมพชืเขอืนรชัชประภา

จงัหวดัสรุาษฎรธ์านนี เป็นผลมาจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและตวัอย่างในพนื

ททีเีดน่ซงึมคีวามหลากหลาย และมปีระโยชน์ในการศกึษาหาความรู ้ จงึทําให้

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย   และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ตอ้ง

การทจีะนําเสนอเรอืงราวเกยีวกบัพนัธุพ์ชืในพนืทกีวา่    ชนิด  และหวงัวา่

ขอ้มลูต่างๆ ทอียู่ในหนงัสอืเลม่นี   จะเป็นประโยชน์แกผู่ส้นใจและสามารถใช้

เป็นแนวทางในการศกึษาพนัธุ์ไมท้สีามารถ พบไดใ้นพนืทโีครงการ ๆ  และที

อนืๆ ตอ่ไป
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วงศก์ระดงังา    (Annonaceae)

ชือสามญั        กระดงังาดง

ชือวิทยาศาสตร์  Cyathocalyx sumatrana Scheff.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นไมต้น้สงู  -  เมตร เปลอืกสนํีาตาลแกมเทา มชีอ่ง

อากาศ เป็นแนวยาว

ใบ   เป็นใบเดยีวเรยีงแบบสลบัรปูขอบขนาน หรอืรปูใบหอกขนาด

10-20 x  5-8  ซม. แผน่ใบหนาคลา้ยแผน่หนงั  โคนใบรปูลมิ  ปลายใบแหลม

ขอบใบเรยีบหรอืหยกัเป็นคลืนผวิเป็นมนั

ดอก เป็นแบบชอ่กระจกุม ี -  ดอก ออกตรงซอกใบ ดอกสมบรูณ์

เพศสมมาตรตามรศัม ี  มกีลนิหอมอ่อนๆ  กลบีเลยีงสเีขยีวม ี  กลบี  รปูไข่

แยกเป็นอสิระ ปลายกลบีกระดกขนึ กลีบดอกสเีหลอืงแกมเขยีวหรอืมสีชีมพู

บรเิวณโคนกลบีม ี  กลบี แยกเป็นสองชนัแยกเป็นอสิระ เกสรเพศผูม้จีํานวน

มากกวา่เกสรเพศเมยี มรีงัไขว่างอยูเ่หนือวงกลบีแบบคารเ์พลแยกมี คารเ์พล

ม ี  หอ้ง กา้นชเูกสรเพศ เมยีม ี  อนั

ผล  แบบผลกลุม่ ผลย่อยแบบผลมเีนือหนงึถงึหลายเมลด็ รปูรี

เปลอืกผลหนาและแขง็  ผลสกุมสีนํีาตาลมหีลายเมลด็

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์  มกัพบในบรเิวณป่าดบิชนื พบเฉพาะใน

คาบสมทุรมลายูหรอืในหมูเ่กาะอนิโดนีเซยีในประเทศไทยพบเฉพาะในภาคใต้

ประโยชน์     เนือไมนํ้ามาใชใ้นการกอ่สรา้งบา้นเรอืน
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ชือสามญั      มหาพรม   กลาย

ชือวิทยาศาสตร์    Mitrephora keithii Ridl.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น   เป็นไมต้น้หรอืไมพุ้ม่  สงู -  เมตร เ ปลอืกมสีนํีาตาลแกมดาํ

มรีอ่ง ตามยาว

ใบ  เป็นใบเดยีวเรยีงแบบสลบั รปูขอบขนาน ขนาด -  x - ซม.

แผน่ใบบางเหมอืนกระดาษ  โคนใบมน  ปลายใบแหลมหรอืเรยีวแหลม  ขอบ

ใบเรยีบ แผน่ใบมลีกัษณะเกลยีงและผวิเป็นมนั

ดอก  เป็นดอกเดยีว ออกตรงซอกใบ ดอกสมบรูณ์เพศ  ดอกเรยีง

ตวัอย่างสมาํเสมอ กลบีเลยีงหรอืกลบีดอกขนาดเท่าๆ กนั มกีลนิหอมอ่อนๆ

กลบีเลยีงสเีขยีวม ี  กลบี  รปูไขแ่ยกเป็นอสิระ  กลบีดอกสเีหลอืงม ี  กลบี

แยกเป็นสองชนั  ชนันอกรปูไขแ่ยกเป็นอสิระ   ชนัในรปูชอ้นมลีายสมีว่งแดง

พาดตามยาว ปลายกลบีแผก่วา้งประกบกนัเป็นรปูกระเชา้เกสรเพศผูม้จีํานวน

มากกวา่เกสรเพศเมยี  มรีงัไขว่างอยูเ่หนือวงกลบีแบบคารเ์พลแยกรปูไขม่ขีน

ปกคลุมม ี  หอ้ง กา้นชเูกสรเพศเมยี ม ี  อนั

ผล  เป็นแบบผลกลุ่ม ผลย่อยมเีนอื มหีนึงถงึหลายเมลด็ ปลายผลมี

ตงิมนสนั  ผลสกุสขีาว นวล ม ี -  เมลด็

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์     มกัพบในบรเิวณป่าดบิแลง้  หรอืป่า

เบญจพรรณ พบในประเทศพมา่ มาเลเซยี ในประเทศไทยพบในภาค ตะวนั -

ตกตอนใต ้และภาคใต้

ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั

วงศก์ระดงังา    (Annonaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

6



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

7

ชือสามญั      สะแกแสง   แคแสง  แตงแสง

ชือวิทยาศาสตร์

          Cananga latifolia (Hook.f. & Yhomson) Finet & Gagnep.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

          ต้น  เป็นไมต้น้ สงู -  เมตร เปลอืกสนํีาตาลแกมเทา  กงิมขีนปก

คลุม

             ใบ  เป็นใบเดยีว  เรยีงแบบสลบัรปูไขข่นาด -  x 5-15  ซม. แผน่

ใบหนาคลา้ยแผน่หนงัเลก็น้อย โคนใบมนหรอืรปูหวัใจปลายใบมนหรอืแหลม

ขอบใบเรยีบ  แผน่ใบมขีนปกคลมุทงัสองดา้น กา้นใบยาว - .  ซม.  อวบ

หนาตรงโคน

ดอก   เป็นชอ่ดอกแบบกระจุก  หรอืดอกเดยีวออกตรงซอกใบตรง

บรเิวณโคนกา้นใบ ดอกสมบรูณ์เพศสมมาตรตามรศัม ี มกีลนิหอมออ่นๆกลบี

เลยีงสเีขยีวม ี  กลบี แยกเป็นอสิระ ปลายกลบีกระดกขนึ  กลบีดอกสเีหลอืง

แกมเขยีวม ี  กลบี แยกเป็นสองชนั กลบีดอกมขีนปกคลุมทงัสองดา้น  เกสร

เพศผูม้จีํานวนมากกวา่เกสรเพศเมยี  มรีงัไขว่างอยูเ่หนือวงกลบีแบบคารเ์พล

แยก ม ี  หอ้ง กา้นชเูกสรเพศเมยี ม ี  อนั

ผล  แบบผลกลุม่ ผลยอ่ยแบบผลมเีนอืหนงึถงึหลายเมลด็รปูรแีกม

รปูกลม ผลสกุสดีาํ มหีลายเมลด็

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์   มกัพบในบรเิวณป่าดบิแลง้ ป่าเบญ-

จพรรณ  พบในกลุม่ประเทศอนิโดจนี  หรอืหมูเ่กาะมาลายู  ในประเทศไทย

พบไดทุ้กภาค

ประโยชน์ ปลกูเป็นพชืสมนุไพร ไมป้ระดบั หรอืใชเ้ป็นเชอืเพลงิ

วงศก์ระดงังา    (Annonaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

9

ชือสามญั หนังหนาดอกใหญ่

ชือวิทยาศาสตร์  Enicosanthum  membranaceum J. Sinclair

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นไมต้น้ สงู -  เมตร เปลอืกสนํีาตาลเขม้มชีอ่งอากาศเลก็

น้อย กงิอ่อนมขีนปกคลุม

ใบ เป็นใบเดยีว เรยีงแบบสลบัรปูขอบขนานหรอืรปูขอบขนานแกม

รปูใบหอก ขนาดใบ -  x 16-25 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลมหรอืเรยีว

แหลม  ขอบใบเรยีบ

ดอก เป็นดอกเดยีว หรอืดอกชอ่ม ี -  ดอกออกตรงซอกใบ  ดอก

สมบรูณ์เพศมสีมมาตรตามรศัม ีมกีลนิหอมออ่นๆ กลบีเลยีงสเีขยีวม ี  กลบี

รปูไขแ่ยกเป็นอสิระมขีนปกคลมุดา้นนอก กลบีดอกมสีเีหลอืงม ี  กลบี แยก

เป็น  ชนั เกสรเพศผูม้จีํานวนมาก  เกสรเพศเมยีมรีงัไขว่างอยู่เหนือวงกลบี

แบบคารเ์พลแยกมขีนปกคลุม ม ี  หอ้ง

ผล  แบบผลกลุม่ ผลยอ่ยแบบผลมเีนอืหนงึถงึหลายเมลด็  รปูกลม

แกมร ีปลายผลมตีงิแหลมสนั มขีนปกคลุม  ผลสกุสแีดง

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์   มกัพบในบรเิวณพนืทวีา่งหรอื ขอบป่า

ของป่ารุน่สอง   หรอืป่าละเมาะ   แหล่งแพรก่ระจายพนัธุ์   พบเฉพาะในคาบ

สมทุรมลาย ู   ในประเทศไทยพบเกอืบทกุภาค  ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียง

เหนือ

วงศก์ระดงังา    (Annonaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

11

ชือสามญั เครอืนางนวล

ชือวิทยาศาสตร์   Aganosma cymosa (Roxb.) G. Don

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไมเ้ลอืยเนือแขง็ เปลอืกสนํีาตาล มชีอ่งอากาศ   มนํีายางสี

ขาว กงิอ่อนมขีนยาวสนํีาตาลปกคลุม

ใบ เป็นใบเดยีว เรยีงแบบคูต่รงขา้ม  รปูรหีรอืรปูรแีกมรปูไข ่ขนาด

4-15 x 5-10 ซม.  แผน่ใบหนาเหมอืนแผน่หนงัเลก็น้อย  โคนใบมนหรอืรปูลมิ

ปลาย ใบเรยีวแหลมหรอืแหลม ขอบใบเรยีบ แผน่ใบมขีนปกคลุมทงัสองดา้น

กา้นใบยาว . -  ซม.

ดอก  เป็นแบบชอ่กระจกุแยกแขนง ออกตรงปลายยอด  หรอืซอก

ใบ  ดอกสมบรูณ์เพศสมมาตรตามรศัม ีมกีลนิหอมอ่อนๆ  กลบีเลยีงมสีเีขยีว

แกมเหลอืง ม ี   กลบีเชอืมตดิกนั   ปลายแยกมขีนปกคลุมทงัสองดา้น  กลบี

ดอกมสีขีาว ม ี  กลบี เชอืมตดิกนัเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลบี เกสรเพศผู้

ม ี   อนั  แทรกตดิกบัหลอดกลบีดอกอบัเรณูอยู่ชดิกนั   เกสรเพศเมยีมรีงัไข่

วางอยู่เหนือวงกลบี  แบบคารเ์พลแยก ม ี  อนั  ม ี  หอ้งกา้นชเูกสรเพศเมยี

ม ี  อนั

ผล  แบบผลกลุม่ ผลยอ่ยแบบแตกแนวเดยีว รปูแถบ มขีนยาวปก

คลมุ มหีลายเมลด็ ตรงปลายเมลด็มขีนยาวสขีาวออกเป็นกระจุก

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์  พบไดท้วัไปบรเิวณขอบป่าในป่าดบิชนื

หรอืป่ารุน่สอง พบในประเทศอนิเดยี บงัคลาเทศ จนี ลาว เวยีดนาม และพมา่

ในประเทศไทยพบในภาคเหนอื ภาคกลาง  ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้และภาค

ใต้

ประโยชน์ เป็นไมป้ระดบั

วงศล์นัทม   (Apocynaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

12



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือสามญั มกูเขา  นวล  มกูขาว  ยางขาว

ชือวิทยาศาสตร์ Hunteria zeylanica (Retz.)  Gardner ex Thwaites

ชือพ้อง Cameraria zeylanica Retz. (basionym)

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไมต้น้ สงู -  เมตร เปลอืกสนํีาตาลแกมเทา มนํีายางสี

ขาว

ใบ  เป็นใบเดยีว  เรยีงแบบคูต่รงขา้ม รปูร ี รปูขอบขนานหรอืรปูใบ

หอกขนาด  -  x 1.2-7 ซม.  แผน่ใบหนาเหมอืนแผน่หนงั  โคนใบมนหรอื

รปูลมิ ปลายใบเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบ กา้นใบยาว . - .  ซม.

 ดอก  เป็นแบบชอ่กระจุกแยกแขนง ออกตรงปลายยอดหรอืซอก

ใบยาว . - .  ซม. ดอกสมบรูณ์เพศ มสีมมาตรตามรศัม ี กลบีเลยีงสเีขยีวมี

 กลบีเชอืมตดิกนั ปลายแยกกลบีดอกสขีาวม ี  กลบี เชอืมตดิกนัเป็นหลอด

ปลายแยกเป็นกลบี เกสรเพศผู ้ม ี  อนั แทรกตดิกบัหลอดกลบีดอก  อบัเรณู

อยูช่ดิกนั เกสรเพศเมยีมรีงัไขว่างอยู่เหนือวงกลบี แบบคารเ์พลแยก ม ี  อนั

รปูขอบขนานหรอืรปูร ีม ี  หอ้ง กา้นชเูกสรเพศเมยี ม ี  อนั

ผล  แบบผลกลุม่ ผลย่อยแบบผลมเีนือหนึงถงึหลายเมลด็รปูไขห่รอื

รปูไขแ่กมรปูร ีผลสกุสสีม้ มหีลายเมลด็

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์  พบไดท้วัไปในป่าดบิชนืหรอื ป่าเบญจ-

พรรณ พบในทวปีแอฟรกิาจนถงึประเทศอนิโดนีเซยี ในประเทศไทย  พบใน

ภาคเหนือ  ตะวนัออกเฉียงใต ้และภาคใต้

ประโยชน์     ใบสดใชร้กัษาแผลสด ผลรบัประทานได ้ เนือไมใ้ชท้ําตะเกยีบ

วงศล์นัทม   (Apocynaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือสามญั   หหูมี

ชือวิทยาศาสตร์   Thottea parviflora Ridl.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นไมพุ้่มเลอืยหรอืไมพุ้ม่  สงู . - .  เมตร  เปลอืกมสีเีขยีว

แกมนําตาล  กงิมขีนคายปกคลุม

ใบ เป็นใบเดยีว เรยีงแบบสลบั รปูใบหอก รปูขอบขนานหรอืรปูไข่

แกมรปู ใบหอก ขนาด -  x 6-8.5 ซม. แผน่ใบหนา เหมอืนแผน่หนงัโคน

ใบกลม หรอืรปูลมิ ปลายใบเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบ

ดอก  เป็นชอ่ แบบชอ่กระจะ ยาว - .  ซม. ออกตรงซอกใบ ดอก

สมบรูณ์เพศ มสีมมาตรตามรศัม ีกลบีรวมมสีชีมพูหรอืสมีว่ง ม ี  กลบี  เชอืม

ตดิกนัเป็นรปูระฆงั ปลายแยกเป็นกลบี มขีนบรเิวณผวิดา้นนอก เกสรเพศผูม้ ี

จํานวนมาก  เชอืมตดิกบัยอดเกสรเพศเมยี  เกสรเพศเมยีมรีงัไขว่างอยู่ใตว้ง

กลบีแบบคารเ์พลเชอืมม ี  หอ้ง

 ผล  แบบผลแหง้แตก  รปูทรงกระบอก  แกมรปูแถบ  ผลสกุมสีดีาํ

เมลด็มจีํานวนมาก

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์  พบทวัไปบรเิวณทรีม่ในป่าดบิ ชนืหรอื

ป่าทุตยิภมู ิพบในประเทศในคาบสมทุรมลาย ูในประเทศไทย  พบใน ภาคใต้

ประโยชน์   ใบสดใชร้กัษาแผลสด  ผลรบัประทานได ้ เนือไมใ้ชท้ํา ตะเกยีบ

วงศ ์ไกฟ้่า     (Aristolocheaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือสามญั        เปลา้เงนิ

ชือวิทยาศาสตร์     Croton argyratus Blume

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นไมต้น้ สงู -  เมตร เปลอืกมสีเีทาหรอืสนํีาตาลแกมเทา

ม ีลกัษณะ เป็นรอ่ง กงิอ่อน มขีนรปูดาวปกคลุม   หใูบรปูสามเหลยีมแกมรปู

ใบหอกหลุดร่วงง่าย

ใบ    เป็นใบเดยีว  เรยีงแบบสลบัหรอืออกเป็นกระจุกบรเิวณปลาย

ยอด ใบรปูรหีรอืรปูไข ่ขนาด -  x 5-15 ซม. แผน่ใบบางเหมอืนกระดาษ

โคนใบรปูลมิถงึรปูหวัใจหรอืมลีกัษณะแบบกน้ปิด ปลายใบเรยีวแหลม  ขอบ

ใบเรยีบ  ผวิใบดา้นล่างมขีนสเีงนิปกคลุมหนาแน่น  ตรงโคนใบของผวิใบดา้น

ลา่งมตีอ่ม

ดอก  เป็นแบบชอ่กระจุกแยกแขนงออกตรงปลายยอด มคีวามยาว

 -  ซม.  ดอกแยกเพศแบบรว่มตน้  ดอกเพศเมยีอยู่ดา้นล่างของชอ่ดอก

ดอกสมมาตรตามรศัม ี ดอกเพศผูม้กีลบีเลยีงสเีขยีวแกมเทา จํานวน  กลบี

มขีนยาวสขีาวปกคลุม เกสรเพศผูม้ ี -  อนั ดอกเพศเมยีมกีลบีเลยีงสเีขยีว

 กลบี  กลบีดอกไมม่หีรอืลดรปูเป็นตงิ  เกสรเพศเมยีมรีงัไขว่างอยูเ่หนอืวง

กลบี แบบคารเ์พลเชอืมม ี  หอ้ง

ผล   แบบผลแหง้แตก รปูกลมหรอืรปูไข ่มขีนปกคลมุ  มกีลบีเลยีง

ตดิทนรองรบั  ผลสกุสนํีาตาลแกมเทา ม ี -  เมลด็

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์  มกัพบบรเิวณพนืทเีปิดของป่า ดบิชนื

หรอืป่าทตุยิภมู ิ พบตงัแต่คาบสมทุรมลายู  อนิโดนเีซยี   และฟิลปิปินส ์ ใน

ประ เทศไทยพบไดเ้ฉพาะในภาคใต้

ประโยชน์ เนือไมใ้ชท้ําเป็นฟืน

วงศเ์ปล้า    (Euphorbiaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั ผกัเมยีง  ผกักะเหรยีง  เขลยีงเรยีนแก่

ชือวิทยาศาสตร ์   Gnetum gnemon var. tenerum Markgraf

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นพชืเมลด็เปลอืย (ไมม่ผีล แตม่เีมลด็) ลกัษณะเป็นไมพุ้ม่สงู

ไดถ้งึ  เมตร ตรงบรเิวณขอ้บวม

ใบ เป็นใบเดยีวรปูรแีกมขอบขนาน ขนาด -  x 8-15 ซม. โคนใบ

สอบ ปลายใบมตีงิแหลม ผวิใบเกลยีง แผน่ใบบาง

ดอก  ออกเป็นชอ่ แยกเพศและอยูต่่างตน้ ออกตรงซอกใบหรอืตรง

ขอ้สเีขยีวอมเหลือง ลกัษณะเป็นกลุ่มเรียงเป็นชนั ๆ ช่อดอกออกตามซอก

ใบยาว -  ซม.ดอกม ี -  ดอก ต่อหนงึชนัดอก เพศผูล้กัษณะ ทรงกระบอก

ดอกเพศเมยีรปูทรงกลม

ผล  รปูไขแ่กมร ีขนาด  x 1.5 ซม. ผลสกุ สเีหลอืงสม้

นิ เวศวิทยาและการกระจายพันธุ์   พบตั งแต่มาเลเซีย ถึ งหมู่ เกาะ

โซโลมอนและฟิจิ ในประเทศไทยพบทางภาคใต้บริเวณป่าดิบชืน ติดเมล็ด

ชว่งเดอืนมนีาคมถงึเมษายน

ประโยชน์     เป็นผกัพนืบา้นในภาคใต ้ทนีิยมปลูกแซมในสวนยางพารา โดย

ใบอ่อนชอ่ดอกและผลรบัประทานเป็นผกัมรีสมนัและขมเล็กน้อย

วงศม์ะเมอืย   (Gnetaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั   กนัเกรา  ตําเสา  ทําเสา

ชือวิทยาศาสตร์    Fagraea fragrans Roxb.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นไมย้นืตน้สงู -  เมตร เปลอืกหนามสีนํีาตาล เปลอืกแตก

เป็นรอ่งหรอืออกเป็นชนิ  กงิแขนงแขง็แรงมสีเีขยีวหมน่  รอยใบรว่งยงัคงอยู่

ตดินาน

ใบ  เป็นใบเดยีว  ใบเรยีงตวัตรงกนัขา้มแผน่ใบเกอืบหนาคลา้ยหนงั

ขนาด   -  x 3 -6 ซม.  ใบรปูรถีงึขอบขนานกวา้ง

ปลายใบแหลมฐานใบเป็นรปูลิม ขอบใบเรยีบ

ดอก ออกเป็นชอ่แบบกระจุก ยาว -  ซม. ดอกย่อยมจีํานวนมาก

ดอกสมมาตรแบบรศัมสีมบรณ์ูเพศ  มกีลนิหอม  กลบีเลยีงมสีเีขยีวม ี  กลบี

กลบีดอกเชอืมกนัเป็นรปูกรวยสคีรมีอมสม้ม ี  กลบี  เกสรตวัผู ้  อนั  แยก

ออกจากกนัเป็นอสิระ แทรกอยูใ่นหลอดกลบีดอก อบัเรณูม ี  ชอ่ง กา้นชอูบั

เรณูตดิอยูท่ฐีาน  ยอดเกสรตวัเมยีรปูรา่งกลมคลา้ยหวัเขม็หมดุ รงัไขเ่หนือ

วงกลบี รงัไขม่ ี  ชอ่ง

ผล  มเีนือหลายเมลด็รปูรา่งกลม ปลายแหลม มสีสีม้ เมอืสกุเปลยีน

เป็นสแีดงเขม้  เมลด็มจีํานวนมาก

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์   ออกดอกในชว่งเดอืนสงิหาคมถงึเดอืน

กมุภาพนัธ ์ ตดิผลในชว่งเดอืนกนัยายน ถงึเดอืนมนีาคม

ประโยชน์  ปลกูไวเ้ป็นไมป้ระดบัเพราะมคีวามสวยงาม ดอกมกีลนิ  หอมใช้

เป็นพชืสมนุไพร มสีรรพคณุทางยารกัษาโรคต่างๆ บาํรงุธาตุ  บาํรงุเลอืดเป็น

ยาอายุวฒันะ   เป็นไมม้งคลทใีชใ้นการประกอบพธิวีางศลิฤกษ์   เนอืไมม้สีี

เหลอืงอ่อน  เนอืมคีวามละเอยีดตกแต่งไดง้า่ย ขดัเงากง็ดงาม ทนปลวกไดด้ี

นิยมนําไมม้าทําเฟอรน์เิจอร ์ เครอืงเรอืน ของใชต้า่งๆ

วงศด์อกหรีดเขา    (Gentianaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั เถาย่านาง  จอ้ยนาง   เถาวลัย์เขยีว  ยาดนาง

ชือวิทยาศาสตร์   Tiliacora triandra (Colebr.) Diels

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น   เป็นไมร้อเลอืยหรอืไมเ้ลอืย  เนือไมแ้ขง็ขนาดเลก็  มหีวัใตด้นิ

เมอืตน้ยงัโตไมเ่ตม็ทเีปลอืกเป็นรวิ มสีเีขยีวเขม้หนา -  มม.เมอืโตขนึลําตน้

มเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง  มม. เปลอืกคอ่นขา้งขรขุระ

ใบ เป็นใบเดยีว เกอืบหนาคลา้ยหนงั รปูขอบขนาน รปูรหีรอืรปูไข่

ปลายใบแหลม ฐานใบกลมบางครงัเป็นรปูหวัใจตนืๆ ผวิเกลยีงมเีสน้กลางใบ

แตกจากจุดเดยีวกนั  เสน้ แผน่ใบขนาด -  x 2-7 ซม.  กา้นใบผวิเกลยีง

ยาว -  มม.

ดอก   เป็นแบบแยกแขนงหรอืชอ่กระจุก ออกทซีอกกงิยาว -

ซม. แกนกลางมขีนแขง็สเีขยีว กลบีเลยีงดา้นนอกม ี -  กลบี  ลกัษณะคลา้ย

ใบประดบั  สว่นกลบีดา้นในม ี  กลบี กลบีรหีนา ปลายกลบีกลมสเีขยีว กลบี

ดอกม ี -  กลบี เป็นรปูหอกถงึรปูไขห่วักลบั เกสรตวัผูม้ ี  อนัแยกออกจาก

กนัยาว  มม. กา้นชเูกสรตวัผูแ้บน อบัเรณูเชอืมตดิกนัม ี  เซลล์  ไมม่เีกสร

ตวัเมยีทเีป็นหมนั ดอกเพศเมยีไมม่เีกสรตวัผูท้เีป็นหมนั รงัไขม่ ี  อนั

ผล   เมลด็เดยีวเนอืแขง็ผลเกอืบกลม ผวิเกลยีงมสีเีขยีวอมเหลอืง

และเมอืสกุจะเป็นสแีดง มเีสน้ผา่นศนูย์กลาง -  มม.

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์    เขตการกระจายพนัธุ์ทอีนิเดยี  พมา่

ภมูภิาคอนิโดจนี และคาบสมทุรมลายู ในไทยพบกระจายห่างๆ แทบทกุภาค

ทุกภาค ออกดอกและตดิผลตลอดทงัปี

ประโยชน์     ปลูกเป็นผกัสวนครวัทวัไป  นําจากใบใชใ้สอ่าหารหลาย  ชนิด

โดยเฉพาะทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เชน่  แกงหน่อไม ้ ซุบหน่อไม ้ และ

แกงอ่อม เป็นตน้ รากและใบใชถ้อนพษิ แกไ้ข ้ใชเ้ขา้ยาเขยีว บาํรงุธาตุ

วงศบ์อระเพด็    (Menispermaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั      หนั  ลาหนั  เลอืดแรด  หนัลดั

ชือวิทยาศาสตร์  Knema globularia (Lam.) Warb.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไมต้น้สงู -  เมตร  เปลอืกมสีนํีาตาลแกมเทา  มลีกัษณะ

เป็นรวิรอยตนืๆ มขีนสนํีาตาลปกคลุม  มนํีายางสชีมพู

ใบ   เป็นใบเดยีวเรยีงแบบสลบั   ใบรปูใบหอกหรอืรปูขอบขนาน

ขนาด  -  x 1.5-7 ซม. แผน่ใบหนาเหมอืนแผน่หนงั โคนใบรปูลมิ ปลายใบ

เรยีวแหลม  ขอบใบเรยีบ

ดอก เป็นแบบชอ่ซรีม่หรอืดอกเดยีวยาว -  ซม. ออกตรงซอกใบ

ดอกแยก เพศแบบแยกตน้ มสีมมาตรตามรศัม ี ดอกเพศผูก้ลบีเลยีงสนํีาตาล

หรอืสเีหลอืงแกมนําตาล ม ี  กลบี เชอืมตดิกนัเลก็น้อย ปลายแยก เกสรเพศ

ผูม้ ี -  อนั ดอกเพศเมยี มกีลบีเลยีงใหญก่วา่ดอกเพศผู ้เกสรเพศเมยี มรีงั

ไขว่างอยูเ่หนือวงกลบี คารเ์พลเชอืมม ี  ชอ่ง มกีา้นชเูกสรเพศเมยี  อนั

ผล แบบผลแหง้แตก แตกเป็น  ฝา รปูรหีรอืรปูเกอืบกลม สเีหลอืง

อ่อนและจะเปลยีนเป็นสสีม้ มขีนปกคลุม  ผลสกุสเีหลอืง ม ี  เมลด็ มเียอืหุม้

เมลด็สแีดง

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์    พบทวัไปในป่าดบิชนืป่าชาย หาดและ

ป่าทุตยิภมู ิ ตงัแตป่ระเทศอนิเดยี  พมา่  จนี  ภมูภิาคอนิโดจนี  คาบสมทุร -

มลายู และอนิโดนเีซยี  ในประเทศไทยพบไดทุ้กภาค ยกเวน้ภาคเหนือ  และ

ภาคตะวนัตกเฉียงใต้

ประโยชน์     นํามนัจากเมลด็ใชเ้ป็นยารกัษาโรคผวิหนงัและใชท้ําสบู ่ ยา

เนือไมใ้ชส้รา้งบา้นเรอืน

วงศจ์นัทน์ป่า  (Myristicaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั       รกันา  รตันา  พดุนําบศุย์

ชือวิทยาศาสตร์    Gardenia carinata Wall.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไมต้น้ สงู -  เมตร เปลอืกสนํีาตาลแกมเทาหรอืสเีทา มี

ชอ่งอากาศ หูใบอยู่ระหวา่งกา้นใบ

ใบ  เป็นใบเดยีว  เรยีงแบบตรงขา้ม รปูไขก่ลบัหรอืรปูใบหอกกลบั

ขนาด -  x 3-12 ซม. แผน่ใบหนาคลา้ยแผน่หนงัเลก็นอ้ยโคนใบสอบเรยีว

หรอื รปูลมิ  ปลายใบแหลม หรอืเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบ

ดอก ออกตรงปลายยอดดอกสมบรูณ์ เพศมสีมมาตรตามรศัม ี กลบี

เลยีงสเีขยีว ม ี  กลบี  เชอืมตดิกนัเป็นรปูหลอด ปลายแยกเป็นกลบีเลก็นอ้ย

กลบีดอกสเีหลอืงหรอืสสีม้แกมเหลอืงม ี  -  กลบี  เชอืมตดิกนัเป็นรปูทรง

กระบอก  ปลายแยกเป็นกลบี  เกสรเพศผูม้ ี  -  อนั แทรกอยูภ่ายในหลอด

กลบีดอก เกสรเพศเมยีมรีงัไขว่างอยูใ่ตว้งกลบี คารเ์พลเชอืม ม ี  หอ้ง

ผล แบบผลมเีนือหนงึถงึหลายเมลด็ รปูร ีหรอื กลม ผลสกุสเีหลอืง

หรอืสม้ มหีลายเมลด็ มเียอืหุม้เมลด็

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ์ มกัพบทวัไปในป่าดบิชนื  พบในประ -

เทศแถบคาบสมทุรมลายู ในประเทศไทยพบในภาคกลางและภาคใต้

ประโยชน์ ใชป้ลูกเป็นไมป้ระดบัดอก

วงศเ์ขม็   (Rubiaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือสามญั  -

ชือวิทยาศาสตร์    Tarenna valida Craib

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นไมพุ้ม่สงู .  -  เมตร   เปลอืกสนํีาตาลแกมเขยีวหรอืสี

เขยีวมชีอ่งอากาศ กงิอ่อนมขีนปกคลุม มหีูใบอยู่ระหวา่งกา้นใบ

ใบ เป็นใบเดยีว เรยีงแบบตรงขา้มรปูร ี รปูใบหอกกลบัหรอืรปูขอบ

ขนานขนาด -  x 3-5 ซม. แผน่ใบหนาคลา้ยแผน่หนงัเลก็น้อย โคนใบสอบ

เรยีวหรอืรปูลมิ ปลายใบเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบ

ดอก  เป็นชอ่แบบชอ่กระจุกแยกแขนงยาว -  ซม.ออกตรงปลาย

ยอด ดอกสมบรูณ์เพศสมมาตรตามรศัม ีกลบีเลยีงสเีขยีวม ี  กลบี เชอืมตดิ

กนัเป็นรปูถว้ย ปลายแยกเป็นกลบี มขีนบรเิวณผวิดา้นนอก กลบีดอกสขีาว

หรอืสเีหลอืงแกมเขยีวม ี  กลบี เชอืมตดิกนัเป็นรปูดอกเขม็มขีนยาวบรเิวณ

ผวิดา้นในของปากหลอดกลบีดอก เกสรเพศผูม้ ี  อนัแทรกอยู่ในหลอดกลบี

ดอก เกสรเพศเมยีมรีงัไขว่างอยู่ใตว้งกลบีคารเ์พลเชอืมม ี  หอ้ง

ผล แบบผลมเีนอื  -  เมลด็ รปูไขห่รอืรปูเกอืบกลม มขีนปกคลุม

เลก็น้อย ผลสกุสเีขยีว ม ี -  เมลด็

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์    พบทวัไปในป่าดบิชนืและป่า ทุตยิภมูิ

พบเป็นพชืประจําถนิของประเทศไทย  พบในภาคตะวนัตกเฉียงใต ้และภาค

ใต้

วงศเ์ขม็     (Rubiaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

30



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

31

ชือสามญั          ยู

ชือวิทยาศาสตร์    Pterospermum pecteniforme  Kosterm.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไมต้น้ สงู -  เมตร. ปลอืกสนํีาตาลแกมเทา มชีอ่งอากาศ

และรอยแผลจากใบทรีว่งหล่น  กงิออ่นมขีนสนํีาตาลแกมเทาปกคลุม

ใบ   เป็นใบเดยีวเรยีงแบบสลบัรปูไขห่รอืรปูหวัใจ  ขนาด  -  x

-  ซม.  แผน่ใบหนาเหมอืนแผน่หนงัเลก็น้อย  โคนใบรปูหวัใจหรอืมนเบยีว

ปลาย  ใบเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบ แผน่ใบดา้นล่างมนีวลแป้งสขีาว  และมขีน

รปูดาวปกคลุม  กา้นใบยาว . - .  ซม.

ดอก เป็นดอกเดยีว ออกตรงซอกใบ สมบรูณ์เพศสมมาตรตามรศัมี

มกีลนิหอม กลบีเลยีงสนํีาตาล ม ี  กลบี มขีนปกคลุมทงัสองดา้น กลบีดอกมี

สขีาวแกมเหลอืง  หรอืสเีหลอืงม ี  กลบี  มขีนปกคลมุดา้นนอกเกสรเพศผูม้ ี

 อนั  เป็นหมนั  อนั เกสรเพศเมยีมรีงัไขแ่บบวางอยู่เหนอืวงกลบีคารเ์พล

เชอืม มขีนปกคลมุม ี   หอ้ง  กา้นชเูกสรเพศเมยีม ี  อนั  ปลายแยก  แฉก

ลกัษณะบดิเป็นเกลยีว

ผล  ผลแหง้แตกรปูขอบขนานแกมรปูร ีมลีกัษณะเป็นเนือไมแ้ขง็  มี

สนันูน  สนั มขีนปกคลุมหรอืเกลยีง มหีลายเมลด็ มปีีก

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์   พบทวัไปในป่าดบิชนืหรอืป่า ทุตยิภมูิ

พบในประเทศศรลีงักา และคาบสมทุรมลายู ในประเทศไทยพบเฉพาะใน

ภาคใต้

ประโยชน์      เนอืไมใ้ชเ้ป็นเชอืเพลงิ

วงศ ์โกโก ้     (Sterculiaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

            เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี
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ชือสามญั    บกุฤาษี

ชือวิทยาศาสตร์    Tacca palmata Blume

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  เป็นไมล้ม้ลุก  มลีําตน้ใตด้นิ  สงู -  ซม.  ลําตน้ใตด้นิทเีกบ็

อาหารไวซ้งึสว่นมากจะเป็นแป้ง

ใบ  เป็นใบเดยีว เรยีงอยู่เป็นสองแถวกระจกุแน่นทโีคนตน้  แผน่ใบ

จะมกีารหยกัเวา้เขา้มาลกึเหมอืนฝ่ามอื ม ี -  แฉก แต่ละแฉกรปูทรงไขก่ลบั

ดอก ออกเป็นชอ่และโผล่ออกมาจากลําตน้ใตด้นิ   ชอ่ดอกแผอ่อก

โดยรอบรศัม ี ใบประดบัเป็นแผน่ และบางสว่นจะเป็นเสน้ยาว สอีอกมว่งดอก

สมบรูณ์เพศกลบีเลยีง  กลบี  สเีขยีว กลบีดอก  กลบี สเีขยีวเกสรเพศผูม้ ี

 อนั เกสรเพศเมยีอยู่ตํากวา่วงกลบี ดอก

ผล  สดมเีนือสแีดง

นิเวศวิทยาและการกระจายพนัธุ ์   พบขนึในป่าภาคตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ

ภาคใตท้คีวามสงูจากระดบันําทะเล  -  เมตร  ออกดอกชว่งเดอืน

พฤษภาคม - กรกฎาคม

ประโยชน์    ลําตน้สว่นใตด้นิเป็นสมนุไพร ใชพ้อกแผลสด  สว่นเหนือดนิใช้

ต้มดมืแกป้วดท้อง

วงศเ์นระพสีูไทย   (Taccaceae)



พรรณไม้ : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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พืชสมนุไพร



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั      กาํลงักมุาน   กาํลงัขนุมาน   สะลกีบีโูต๊ะ

ชือวิทยาศาสตร ์    Dracaena conferta

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ตน้ เป็นไมพุ้ม่ สงู  -  เมตร ใบเดยีวเรยีงเวยีนสลบัเป็นกลุม่

กา้นใบกวา้งประมาณ  ซม.  ใบยาว -  ซม. ปลายเรยีวแหลม  ชอ่ดอก

เป็นชอ่โปรง่  ออกตามปลายยอด  ชอ่แขนงยาวประมาณ  ซม. ม ี -  ดอก

กา้นดอกสนั กลบีรวม  กลบี มสีขีาว โคนตดิกนัเป็นรปูทรงกระบอก  ปลาย

แยกเป็นกลบีแคบๆ  กลบี เกสรเพศผู ้  อนั ตดิอยูท่โีคนหลอดดอกอบัเรณู

ตดิกบักา้นชอูบัเรณู ตรงกลางทางดา้นหลงัแกวง่ได ้ รงัไขม่ ี  ชอ่ง แต่ละชอ่ง

มไีขอ่่อน   เมด็ กา้นเกสรเพศเมยีคลา้ยเสน้ดา้ย  ยอดเกสรเพศเมยีเป็นตุม่

กลม ผลมลีกัษณะกลม

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

             เนอืไม,้ราก รสขมชุม่ แกนํ้าดพีกิาร นอนสะดุง้ผวา หลบัๆตนืๆ

รอ้นหน้า นําตาไหล  บาํรงุกาํลงัทําใหก้ลา้มเนือ

และเสน้เอน็ใหเ้จรญิแขง็แรง เป็นยาอายุวฒันะ

วงศ ์    Agavaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั       คอ้นหมาแดง ไมค้อ้นตหีมา หางกวาง ( นครพนม )

                  คอ้นหมาแดง ( นครราชสมีา )  คนัทรง ทองคนัทรง ( ชลบรุ ี)

                  ยูลง ( นราธวิาส )  หกูลวง ( ปราจนีบรุ ี)  คอ้นตหีมา ( ยะลา )

                 กะมา้ ขนุนา ( เขมร )

ชือวิทยาศาสตร ์  Ancistrocladus tectorius

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ตน้ เป็นไมเ้ถาขนาดใหญ่เลอียพาดพนัไปตามตน้ไมอ้นื ๆ สว่น

กงิกา้นเลก็ ๆ นนัจะเป็นมอื มลีกัษณะเป็นขอแขง็ๆ สาํหรบัเป็นทยีดึเกาะ ใบ

ออกเป็นกระจุกทปีลายกงิ   ลกัษณะของใบคลา้ยรปูหอกกลบัหรอืรปูร ี  ตรง

ปลายใบจะแหลม สว่นโคนใบเรยีวแหลมและคอ่ยๆ สอบเขา้หากา้นใบ ตวัใบ

นนัแขง็กระดา้ง ขอบใบเรยีบหรอืเป็นคลนื ดอกออกทยีอดเป็นชอ่กระจายแต่

ละดอกจะมขีนาดเลก็ สว่นกลบีรองกลบีดอกจะตดิกนั  สว่นโคนเป็นท่อสนัๆ

จะแยกออกเป็น  กลบี มสีแีดงเขม้ ผลโตประมาณ  .  ซม.  และจะมปีีกอยู่

 ปีก ซงึจะมคีวามยาวไมเ่ทา่กนัรองรบั

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ตน้ เอานํามาอาบเพือเป็นยาใชร้กัษาการบวมตามตวั

และเมด็ผนืคนัตามผวิหนงั

ราก นํามาตม้เป็นยารกัษาโรคบดิ และโรคไขจ้บัสนั

วงศ ์    Ancistrocladaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั       กาํลงัววัเถลงิ   เพลงิจาก นํานองป่า

ชือวิทยาศาสตร ์    Anaxagorea luzonensis

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไมพุ้ม่ยนืตน้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ เปลอืกตน้เป็นสแีดง

เขม้ คลา้ยสนํีาตาลไหม ้ เนอืไมม้สีนํีาตาลอ่อน  ใบโตหนาทบึพออาศยัเป็นไม้

ร่มไดด้ี

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

            เนอืไมแ้ละเปลอืก : ใชป้รงุเป็นยาบาํรงุโลหติ  ทําใหธ้าตบุรบิรูณ์

     บาํรงุเสน้เอน็  แกป้วดเมอืยตามรา่งกาย

                                      บาํรงุกาํลงั

วงศ ์   Annonaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

43

ชือสามญั    โมกมนั  แนแก  มกัมนั  มกูน้อย  มกูมนั  โมกน้อย  เสท่อื

                   Darabela  Ivory

ชือวิทยาศาสตร ์     Wrightia arborea

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมย้นืตน้ สงู -  เมตร  มยีางขาว ใบเดยีว เรยีงตรงขา้มรปู

รปูทรงรหีรอืรปูวงร ีแกมขอบขนาน กวา้ง -  ซม. ยาว -  ซม.

ดอกเป็นดอก ชอ่ออกทปีลายกงิ กลบีดอกสขีาวแกมชมพู ผลเป็นฝักคูต่ดิกนั

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

      เปลอืกตน้ แกท้อ้งเสยี แกเ้ดก็ถ่ายเป็นฟอง แกบ้ดิ แกไ้ข้

แกต้าลขโมย (โรคพยาธใินเดก็มอีาการเบอือาหาร

ผอมแหง้ ออ่นเพลยี ซบูซดี ทอ้งเดนิพุงโรกน้ปอด)

      ราก แกท้อ้งเสยี เจรญิอาหาร

วงศ ์    Apocynaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

44



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

45

ชือสามญั     สลงพนั กระไดลงิ (ราชบรุ)ี กระไดวอก มะลมืดาํ (ภาคเหนอื)

                  โชกนุ้ย (ชยัภมู)ิ  บนัไดลงิ  ลางลงิ

ชือวิทยาศาสตร ์   Bauhinia scandens

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

               ไมเ้ถาเนือแขง็ขนาดใหญ่ มมีอืเกาะขนึพาดพนัตามเรอืนยอดของ

ตน้ไมไ้ปไดไ้กล เถาแกแ่ขง็เหนียวแบน โคง้ไปมาเป็นลอนสมาํเสมอ ลกัษณะ

เป็นขนัๆ คลา้ยบนัได ใบเดยีวเรยีงสลบัรปูไขห่รอืรปูพดั ใบสว่นปลายเวา้ลกึ

ลงมาคอ่นใบ ใบมลีกัษณะเป็น  แฉก ดอกแบบชอ่ แยกแขนงออกทปีลายกงิ

มขีนประปรายแตกแขนงนอ้ย แตล่ะแขนงมดีอกเลก็จํานวนมาก กลบีเลยีง  

กลบีตดิกนัคลา้ยรปูถว้ย กลบีดอก  กลบี สขีาวอมเหลอืงแยกกนั ผลเป็นฝัก

 แบน  รปูรหีรอืรปูไขแ่กมร ี  ฝักแกม่สีนํีาตาลแดง ปลายมน มตีงิแหลมสนัๆ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

นําจากเถา ในอนิโดนเีซยีใชนํ้าเลยีง (sap)

จากเถาจบิบรรเทาอาการไอ

วงศ ์   Caesalpiniaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

47

ชือสามญั          ขเีหลก็ กระถนิแดง กระถนิป่า สารเงนิ

ชือวิทยาศาสตร ์    Senna timoriensis

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่ผลดัใบ เรอืนยอดทรงกลมหรอื

รปูไข ่ เปลอืกตน้สเีทาอ่อนคอ่นขา้งเรยีบ หรอืแตกเป็นสะเกด็เลก็ ๆ  ตามกงิ

กา้นอ่อนมขีนสนํีาตาลแดง ใบประกอบแบบขนนกสองชนัเรยีงเวยีนสลบั ชอ่

ใบหลกัยาว  -  ซม. ชอ่แขนงใบยอ่ยเรยีงตรงขา้ม  -  คู ่ใบรปูไขแ่กม

รปูขอบขนานกวา้ง -  ซม. ยาว -  ซม. ปลายใบมนเวา้เขา้เลก็น้อย โคน

ใบเบยีว ดอกสเีหลอืง มกีลนิหอมออ่นๆ ออกเป็นชอ่แบบชอ่กระจาย  ทซีอก

ใบใกลป้ลายกงิ ชอ่ดอกยาว -  ซม. กลบีเลยีง  กลบี ดา้นนอกมขีนกลบี

ดอก    กลบี  ดอกบานเตม็ทกีวา้ง . - .  ซม.  ผลแกแ่หง้ไมแ่ตก   เป็นฝัก

แบนๆ รปูร ี ปลายและโคนผลสอบ แหลม สนํีาตาลอมมว่งเมอืแกส่นํีาตาล

ดาํม ี -  เมลด็ ตอ่ฝัก

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

เปลอืกตน้    ขบัโลหติ, กล่อมเสมหะ, กล่อมโลหติ,ขบัผายลม,

                             แกท้อ้งรว่ง,แกบ้ดิ, ฝาดสมาน, แกไ้ขท้บัระดู

วงศ ์   Caesalpiniaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั    ขเีหลก็ป่า ขเีหลก็อเมรกินั, ขเีหลก็ดง

ชือวิทยาศาสตร ์  Senna floribunda

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

             ไมต้น้ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง สงู  –13 เมตร เปลอืกแตกเป็นรอ่ง

ตนืๆ  สเีทาอมดาํ  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  ปลายคูเ่รยีงสลบั ใบยอ่ย

 5–10 คู ่เรยีงตรงกนัขา้ม รปูไขแ่กมขอบขนานหรอืรปูร ีโคนใบแหลม ปลาย

ใบเรยีวแหลม  แผน่ใบเกลยีงทงัสองดา้น หรอืมขีนดา้นล่าง  ดอกออกเป็นชอ่

แบบชอ่แยกแขนง ออกตามปลายกงิ สเีหลอืง เกสรตวัผู ้  อนั  ยาว   อนั

สนั  อนั  ผลเป็นฝักรปูทรงกระบอกยาว เสน้ผา่นศนูย์กลาง  ซม. ยาว -

 ซม. ฝักแกส่นํีาตาลอมดาํ มเีมลด็จํานวนมาก

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

รากสด  เป็นยารกัษาอาการปวดตามขอ้

วงศ ์  Caesalpiniaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั  ชงิช ีพญาจอมปลวก  กระดาดขาว  กระโรกใหญ  จงิโจแ้สมซอ

                กระดาดป่า  คอ้นฆอ้ง  ชายชู ้  หมากมก   ซซิอ   พวงมาระดอ

                เมง็ซอ  ราม  แสม้า้ทลาย  หนวดแมวแดง

ชือวิทยาศาสตร ์    Capparis micracantha

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

               เป็นไมพุ้ม่ ใบเดยีวเรยีงสลบั ออกดอกเป็นชอ่ทซีอกใบกลบีดอก

 สขีาว ผลสดรปูกระสวย

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก ขบัลม รกัษามะเรง็

ใบ เขา้ยาอาบและกนิ รกัษาโรคประดง ไขพ้ษิฝีกาฬ

ไขส้นันิบาต และตะครวิ เผาสดูเอาควนั

แกห้ลอดลมอกัเสบ

รากและใบแกห้ดื แกเ้จบ็ในทรวงอก กระทุง้พษิไข้

ตน้และหวั ตําพอกแกฟ้กชาํบวม

วงศ ์        Capparaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

52



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั       กระทงลาย นางแตก (นครราชสมีา)  มะแตก มะแตกเครอื

                   มกัแตก (ภาคเหนือ, ภาคอสีาน)  กระทงลาย กระทงุลาย โชด

                  (ภาคกลาง)   หมากแตก

ชือวิทยาศาสตร ์    Celastrus paniculata

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมเ้ถาเนอืแขง็ขนาดใหญ่  ขนึพาดพนัตน้ไมอ้นืไดถ้งึ  เมตร

ใบเดยีวเรยีงเวยีนสลบัรปูรแีกมรปูไข ่  ขอบขนานทรงรปูไขก่ลบัหรอืรปูกลม

ปลายแหลมมนหรอืเวา้เลก็น้อยโคนแหลมหรอืมน ขอบจกัรเป็นคลนืถีๆ  ดอก

เป็นแบบชอ่  แยกแขนงออกตามปลายกงิ ดอกเลก็สขีาวอมเหลอืง  มจีํานวน

มาก ดอกแยกเพศ กลบีเลยีง    กลบีตดิกนัคลา้ยรปูระฆงั  กลบีดอก  กลบี

แยกกนั ผลมลีกัษณะกลมเสน้ผา่นศนูย์กลา -  มม.  ผลแกม่สีสีม้ปน เหลอืง

แตกตามผนงัออกเป็น  กลบี ม ี -  เมลด็ เมลด็รปูไข ่ มเีนอืสแีดงอมนําตาล

หุ้มโดยรอบ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก แกไ้ขม้าลาเรยี

แกน่ รกัษาวณัโรค

ผล แกล้ม จุกเสยีด บาํรงุโลหติ แกพ้ษิง ู (แตย่งัไมม่ี

รายงาน ทางการวจิยั )

ใบ รกัษาโรคบดิ

เมลด็ กนิหรอืพอกรกัษาโรคปวดตามขอ้ กลา้มเนือ

และอมัพาต นํามนัในเมลด็ รกัษาโรคเหนบ็ชา

และขบัเหงอื

วงศ ์  Celastraceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั    ตะลุม่นก  ตาไก ้ นํานอง  มะต่อมไก ่ หลุมนก  พรองนก

                 ขาวไก ่ เครอืตากวาง  ตากวาง   ตาไก ่ กระดมุนก   กลมนก

ชือวิทยาศาสตร ์   Salacia chinensis

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

             ไมพุ้่มรอเลอืย ใบเดยีว เรยีงตรงขา้ม รปูร ีรปูไข ่หรอืรปูไขก่ลบั

ปลายแหลมหรอืมน โคนสอบ ขอบหยกัหยาบๆ ดอกออกเป็นกลุ่มหรอืชอ่

สนัๆ ทงีา่มใบ โคนกา้นดอกมใีบประดบัเลก็

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ตน้  ตม้นําดมื  หรอืดองสรุา  แกป้วดเมอืย หรอืเขา้ยาระบาย

(ผสมกบัรากตูมกาขาว รากชะมวง และรากปอดอ่น)  บาํรงุโลหติ ฟอกโลหติ

แกโ้ลหติเป็นพษิทําใหร้อ้น บาํรงุโลหติ แกโ้ลหติจางแกผ้อมแหง้แรงน้อย  ทํา

ใหอ้ยากอาหาร ขบัระดขูาว  แกป้วดตามขอ้แกไ้ขขอ้พกิารเขา้ขอ้  แกป้ระดง

ขบัผายลม  ฟอกและขบัโลหติระด ู รกัษาโรคตบัอกัเสบ (ผสมกบัเปลอืกตน้

มะดกู)  แกห้ดื (ผสมกบัแกน่พลบัพลา  แกน่โมกหลวง ตน้สบูข่าว  ตน้พลอง

เหมอืด แกน่จําปา  และตน้คาํรอก) แกเ้บาหวาน (ผสมกบัรากทองพนัชงั หวั

ขา้วเยน็เหนือ หวัขา้วเยน็ใต ้หวัรอ้ยร ูแกน่สกัและหญา้ ชนักาดทงัตน้)

ราก  รสเมาเบอืฝาด ตม้หรอืดองสรุาดมื ขบัโลหติระด ูบาํรงุ

                         โลหติ ดบัพษิรอ้นของโลหติ แกล้มอมัพฤกษ์ รกัษาโรคตา

                         บาํรงุนําเหลอืง

ใบ  แกม้ตุกดิ ขบัระดู

ดอก แกบ้ดิมกูเลอืด

แกน่และราก ตม้นํา  ดมืเป็นยาระบายแกเ้สน้เอน็อกัเสบ

วงศ ์   Celastraceae
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ชือสามญั   ขอบนางแดง กาํลงังเูห่า ถอบแถบ ขางแดง ขางขาว ขางนําครงั

               ขอีา้ยเครอื ถอบแถบ จําเพาะ กะลําเพาะ ไมจ้ําเพาะ

               ตองตนีลําโพ หมากสอ

ชือวิทยาศาสตร ์    Connarus sp.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

              ไมพุ้่มเลอืย  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรยีงสลบั  ใบย่อยรปูรี

หรอืรปูใบหอก  โคนใบมน  ปลายใบแหลม ดอกสขีาวถงึสนํีาตาลอ่อน  ออก

เป็นชอ่ทปีลายกงิมขีนสสีนิมแดงทวัไป ผลลกัษณะเป็นกระเปาะเปลอืกบาง

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ใบ ตม้นําดมืรกัษาโรคเจบ็หน้าอก

ใบและเถา เป็นยาระบายขบัพยาธิ

วงศ ์     Connaraceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั   มนักลอย กลอยขา้วเหนยีว กลอยหวัเหนียว กลอยนก กอย คลี

ชือวิทยาศาสตร ์   Dioscorea hispida

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

           ไมเ้ถาเลอืยพนัตน้ไมอ้นื  ลําตน้กลม โคนตน้เป็นเหลยีมมหีนามสนัๆ

ตลอดเถา ลําตน้มสีเีขยีว มหีวัอยูใ่ตผ้วิดนิ เปลอืกของหวับางมสีนํีาตาลอ่อน

เหลอืง  ลกัษณะกลมร ี มรีากเลก็ๆ กระจายทวัทงัหวั มหีวั -  หวั ต่อตน้หวั

กลอยม ี   ชนิด คอืเนอืสขีาว  (กลอยขา้วเจา้)  เนอืสเีหลอืงครมี (กลอยขา้ว

เหนยีว) ใบเป็นใบประกอบ แบบพดั มขีนนุ่มปกคลุมใบย่อย    ใบ  ลกัษณะ

คลา้ยรปูหวัใจเบยีว ปลายใบแหลม  ดอกจะเรมิออกหลงัจากทลีําตน้เกยีวพนั

ตน้ไมอ้นืไดร้ะยะหนึง โดยออกเป็นช่อระยา้ตามขอ้งา่มใบหรอืซอกใบ มดีอก

เลก็ๆ มสีเีขยีวออ่นตดิบนกา้น  ชอ่ดอกออกดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมยีแยก

ตน้ มเีกสรตวัผู ้  อนั เกสร ตวัเมยีปลายแยกเป็นแฉก ผลคลา้ยผลมะเฟืองมี

 พ ูแตล่ะพูม ี  เมลด็

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

หัว แกเ้ถาดาน (อาการแขง็เป็นลําในทอ้ง)

หุงเป็นนํามนัใสแ่ผล กดัฝ้า กดัหนอง

ราก บดให้ละเอยีดผสมกบันํามนัมะพรา้ว ใบยาสบู

ใบลําโพง หรอืพรกิ  ใชพ้อกแผล

เพอืฆา่ตวัหนอนในแผลสตัวเ์ลยีง

หวัใต้ดนิ มสีารพษิ แอลคาลอยด ์ (alkaloid)ชอื dioscorine

ละลายนําไดด้ ี และมผีลทําใหเ้กดิอาการคลนืไส้

อาเจยีนมนึงง คนัคอ ตาพรา่ เป็นลม

วงศ ์  Dioscoreaceae
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ชือสามญั    กะตงับาย กะตงัใบ (กรงุเทพฯ  จนัทบรุ ี เชยีงใหม)่

                 คะนางใบ (ตราด)   ชา้งเขงิ (เงยีว)   ดงัหวาย (นราธวิาส)

                ตองจว้ม ตองตอ้ม (ภาคเหนอื)  บงับายตน้ (ตรงั)

ชือวิทยาศาสตร ์  Leea indica

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมพุ้่มหรอืไมต้น้ขนาดเลก็ สงู -  ม. ใบประกอบแบบขนนก

สองถึงสามชนัขนาดใหญ่เรยีงสลบั หูใบรปูไข่กลบัเห็นชดัเจนขณะใบยงัอ่อน

และรว่งงา่ยเมอืใบแกเ่หลอืไวเ้ฉพาะรอยแผลรปูสามเหลยีม ใบย่อยรปูร ี  รปู

ไขห่รอืรปูขอบขนาน  ปลายใบแหลม  โคนแหลมเลก็น้อยหรอืมน  ขอบจกัร

แหลม ดอกเป็นชอ่ดอกใหญ่ ดอกเล็กมสีขีาวอมเขยีวหรอืขาวอมเหลอืงกลบี

เลยีงตดิกนัเป็นรปูถว้ย ปลายแยกเป็น  กลบี  กลบีดอกสว่นล่างตดิกนั สว่น

บนแยกเป็นกลบีเรยีง  กลบี เกสรเพศผู ้  อนั รงัไขม่ ี  ชอ่ง ผลกลม  ดา้น

บนแบน เมลด็รปูไข่

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก    เป็นยาขบัเหงอื ระงบัความรอ้น แกไ้ขค้รนัเนอืครนัตวั

                    ปวดเมอืยตามรา่งกาย

วงศ ์   Leeaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั    ตะแบก ตะแบกนา  กระแบก ตะแบกไข ่ตะแบกแดง  ตะแบกนํา

                 ตาแบกปร ี บางอตะมะกอ บางอยาม ู เปือยดอ้ง  เปือยนา

                 เปือยหางคา่ง

ชือวิทยาศาสตร ์      Lagerstroemia siamica

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

              เป็นไมต้น้  ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่  ผลดัใบ สงู   -    เมตร

ลําตน้ตรง เปลอืกนอกมสีเีทาหรอืเทาอมขาวเป็นมนั  เปลอืกในสชีมพมูสีมีว่ง

ใตเ้ปลอืกใน เรอืนยอดเป็นพุม่กลม  ใบเดยีวตดิตรงขา้มหรอืเยอืงกนั   ไมแ่น่

นอน ทรงใบรปู ขอบขนาน และรปูหอกกวา้ง -  ซม. ยาว  -  ซม.  เนอื

ใบ หนา ใบอ่อนออกสแีดงและมขีนสนั ๆ ออ่นนุ่มปกคลุม  ใบแกม่สีเีขยีวเขม้

จะเกลยีงหรอืเหลอืขนเพยีงประปราย ดอกออกรวมกนัเป็นชอ่ตาม  ปลายกงิ

ชอ่กวา้งและยาวไมน่้อยกวา่   ซม. ดอกบานเตม็ทกีวา้ง   - .   ซม.กลบี

ดอก  กลบี เป็นแผน่กลม และมกีา้นสนั ๆ ทําใหด้ชูอ่อดัแน่นมาก  กลบีดอก

มสีมีว่งปนชมพูหรอืสกีหุลาบ กลบีดอกแกจ่ะสขีาว ผลแหง้รปูร ีๆ ยาวไมเ่กนิ

 ซม. มขีนคลุมประปราย ผลออ่นมสีเีขยีว ผลแกส่นํีาตาลดาํ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก แกป้วดกลา้มเนือเมอืมไีข้

เปลือก แกบ้ดิ แกบ้ดิมกูเลอืด หรอืลงแดง แกท้อ้งรว่ง

แกถู้กยาพษิ

เนือไม้ ขบัโลหติระด ูแกร้ะดพูกิารทเีป็นลมิ เป็นกอ้นสี

ดาํมกีลนิเหมน็ซงึทําใหเ้จบ็ปวดในทอ้งน้อย หลงั

บนัเอว แกโ้ลหติจาง บาํรงุโลหติ แกผ้อมแหง้

ขบัระดูขาว

ใบ แกไ้ข้

ขอนดอก บาํรงุตบั บาํรงุปอด บาํรงุหวัใจ

วงศ ์      Lythraceae
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ชือสามญั    พลองเหมอืด พลองดาํ (ประจวบครีขีนัธ์) เหมยีด (สรุนิทร)์

                  เหมอืดแอ่ (มหาสารคาม)

ชือวิทยาศาสตร ์   Memecylon edule

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมพุ้่ม หรอืไมย้นืตน้ขนาดเลก็ สงูไดถ้งึ  เมตร เปลอืกสเีทา

อมนําตาล แตกเป็นรอ่งลกึและเหน็ชดัเจนบรเิวณโคนลําตน้ กงิออ่นแบนหรอื

เป็นสเีหลยีม มรีอ่งตามยาว    รอ่ง กงิแกก่ลม  ใบเดยีวเรยีงตรงขา้ม รปูไข่

ปลายทู่หรอืแหลม โคนมนหรอืสอบ ขอบใบเรยีบแผน่ใบหนาคลา้ยแผน่หนงั

ผวิเกลยีงทงัสองดา้น  ดอก เป็นแบบชอ่กระจุกออกตามซอกใบหรอืตามขอ้

ทใีบรว่งไปแลว้ ดอกในชอ่ -  ดอก ใบประดบัขนาดเลก็มาก กลบีดอก 

กลบีหนา สขีาวอมมว่งหรอืสนํีาเงนิเขม้ รปูไขถ่งึรปูขอบขนานกวา้งและยาว

ประมาณ  มม.  ปลายแหลม  ผลสด มเีนือหนงึถงึหลายเมลด็ ทรงกลมเสน้

ผา่นศนูยก์ลาง -  มม. สเีขยีวอมเหลอืง เมอืสกุสมีว่งถงึดาํ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ใบ ตม้รกัษาโรคโกโนเรยี

เปลือก รกัษารอยฟกชาํ

ราก ผสมกบัสมนุไพรอนืตม้นําดมื แกป้ระดง

ตน้และใบ ตม้นําดมื เป็นยาขบัปัสสาวะ แกปั้สสาวะขดั

เปลอืกตน้และแกน่ เผาไฟจะใหนํ้ายาง บรรเทาอาการปวดฟัน

ทําใหฟั้นแขง็แรง

วงศ ์    Melastomataceae
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ชือสามญั     ขมนิเครอื  ขมนิฤๅษ ีฮบั

ชือวิทยาศาสตร ์   Arcangelisia flava

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมเ้ถา เนอืแขง็ขนาดใหญ่  ใชโ้คนกา้นใบทโีคง้งอคลา้ย  ตะขอ

เกาะเหนียวไปไดไ้กล เนือไมส้เีหลอืง ใบเดยีวเรยีงเวยีนสลบัรปูหวัใจหรอืรปู

ไข ่ใบกวา้งปลายใบเรยีวแหลมมเีสน้โคนใบทยีาวชดัเจน   เสน้  กา้นใบยาว

เรยีว  ดอกแยกเพศขนาดเลก็  สขีาวแกมเหลอืง  ออกบนชอ่แตกแขนงสนั ๆ

ตามเถา ผลสดกลม เมอืสกุสเีหลอืง มเีมลด็ใหญ่แขง็  อนั

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

เนือไม้ ยาบาํรงุธาต ุ บาํรงุโลหติ ขบัประจําเดอืน

แกท้อ้งเสยี

รากและลําตน้ มสีาร berberine ทําใหเ้จรญิอาหาร และเป็นยา

รกัษามาลาเรยี แกไ้ข้

วงศ ์   Menispermaceae
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ชือสามญั    แกกอ้ง (แพร)่ แกแล  สกัขเีหลอืง (กลาง) แกลแหร (ใต)้

                 เข (นครราชสมีา) ชา้งงาตอ้ก (ลําปาง) นําเคยีโซ่ (ปัตตานี)

                 หนามเข (ประจวบครีขีนัธ์) กะเลอะเซอะ

ชือวิทยาศาสตร ์    Maclura cochinchinensis

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมพุ้่ม สงู -  เมตร มยีางขาว ใบเดยีวเรยีงสลบัเวยีนรอบกงิ

รปูวงร ี กวา้ง - .  ซม.  ยาว -  ซม. มหีนามแหลมออกตรงซอกใบ  อนั

ยาวประมาณ  ซม. ดอกเป็นชอ่ออกทซีอกใบแยกเพศ อยูค่นละตน้ รปูกลม

ผลเป็นผลรวม

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

แกน่ แกไ้ขร้ากสาด แกท้อ้งรว่ง บาํรงุนําเหลอืง

บาํรงุกาํลงั

เนือไม้ ให้สยี้อมเป็นสเีหลือง

วงศ ์    Moraceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั   ขอ่ยหยอง หนามขแีรด ผกักรดู  ขอ่ยหนาม  ขอ่ยเตยี  กะชมึ

ชือวิทยาศาสตร ์   Streblus ilicifolius

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมต้น้ขนาดกลาง ไมม่ยีาง ใบเรยีงเวยีนสลบัใบเดยีวรมิขอบใบ

เป็นจกัรมหีนามแหลมแขง็ ตามกงิ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก เนือไม้ ขบัปัสสาวะ ขบัเมอืกมนัในลําไส ้ รกัษาโรคกษยั

ไตพกิาร

ใบ     ตํากบัขา้วสารคนัเอานําดมืถอนพษิยาเบอืยาเมา

วงศ ์   Moraceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั          ขแีรด  ขอ่ยหยอง ขอ่ยนํา

ชือวิทยาศาสตร ์    Streblus taxoides

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

                 เป็นไมต้น้ขนาดกลาง มยีางขาวตน้และกงิกา้นมกัจะหกัไปหกัมา

กงิมหีนามตรงมกัแตกแขนงเป็นกงิสนั ๆ มหีนามทปีลายกงิ ใบเดยีวเกลยีงไม่

สากคาย รปูไข ่  โคนใบสอบแหลม ขอบใบจกัรห่าง ๆ ทยีอดรอยจกัรมหีนาม

เล็กๆ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก ตน้  เนือไมแ้ละใบ  แกก้ระษยั  ไตพกิาร   ขบัปัสสาวะ

เปลอืกตน้ ใชส้มานแผล

วงศ ์   Moraceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั        หมากหมก

ชือวิทยาศาสตร ์     Lepionurus sylvestris

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ตน้ เป็นไมพุ้ม่ขนาดเลก็สงูประมาณ  – 2 เมตร ลําตน้สเีขยีว

ใบเดยีวเรยีงสลบั รปูยาวรปีลายแหลม หน้าใบเป็นมนัลนืขอบ  ใบเป็นหยกั

เลก็น้อย ใบกรอบเกรยีม  ดอกเป็นดอกชอ่ ออกใตล้ํากงิระหวา่งขวัใบ ดอก

อ่อนมสีเีทา ดอกแกส่เีหลอืง ปลายดอกสแีดง  ผลกลมรยีาวประมาณ  ซม.

ชอ่หนึงม ี -  ผล เมอืสกุจะมสีแีดงสดใส

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก(หวั) ใชก้นิดบิๆ หรอืเคยีวกบันํา  สว่นใหเ้หลอื  สว่น

กนิบาํรุงกาํลงักระตุ้นความกาํหนดั หรอืใชห้วัตาก

ใหแ้ห้งบดเป็นผงผสมกบันําผงึรวงปันเป็นลูกกลอน

ขนาดปลายกอ้ย กนิครงัละ  เมด็ เป็นยา บาํรงุ

กาํลงั หรอืนํามาตม้กนิเป็นยาแกต้านขโมย

แกโ้รคซางในเดก็ รกัษาฝ้าในปาก

ทงัตน้ แกโ้รคไต โรคนวิ ขบัปัสสาวะ

วงศ ์    Opiliaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั     คาม ครามยอ้ย ครามยอ้ม

ชือวิทยาศาสตร ์   Indigofera tinctoria

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไมพุ้ม่ขนาดเลก็สงูประมาณ -  เมตร ลําตน้มลีกัษณะกลม

สเีขยีว มกัพาดเกาะตามสงิทอียู่ใกลก้บัลําตน้ พบขนึไดต้ามป่าโปรง่  ใบมี

ลกัษณะคลา้ยกบัใบกา้งปลา  แต่จะมขีนาดเลก็กวา่  ใบเป็นใบประกอบแบบ

ขนนกเรยีงสลบักนั  ลกัษณะของใบย่อย  เป็นรปูวงรแีกมรปู ขอบขนานหรอื

เป็นรปูไขก่ลบั  ปลายใบมน  โคนใบสอบสว่นขอบใบเรยีบ  แผน่ใบสเีขยีวมี

ลกัษณะบาง  ดอกเป็นชอ่ออกตามซอกใบ ชอ่ดอกยาวประมาณ -  ซม.

ดอกย่อยมลีกัษณะเป็นรปูดอกถวั กลบีดอกเป็นสมีว่งแกมสนํีาตาล หรอืเป็น

สชีมพูและเป็นสเีขยีวออ่น  ผลมลีกัษณะเป็นฝักกลมขนาดเลก็  ยาวประมาณ

-  ซม. โดยออกเป็นกระจุก ฝักมลีกัษณะคลา้ยฝักถวัภายใน ฝักมเีมลด็สี

ครมีอมสเีหลอืง ขนาดเลก็

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

              ทงัตน้ ใชเ้ป็นยาแกก้ษยั ใชเ้ป็นยาฟอกและขบัปัสสาวะใหบ้รสิทุธ์

แกปั้สสาวะขุน่ขน้ และใชร้กัษานวิไดด้ ี  เป็นยาเยน็เพอืใชใ้นการลดไขโ้ดยใช้

ตน้สดๆ นํามาทุบใชพ้อกกระหมอ่มเดก็หรอืผูใ้หญ่กจ็ะชว่ยลดไขไ้ดเ้ป็นอย่าง

ด ี  หรอืนําผา้ยอ้ม ครามแทม้าชบุกบันํา แลว้วางไวท้กีระหมอ่ม กช็ว่ยลดไข้

ไดด้ ี  หรอืใชป้ระคบเพอืชว่ยลดอาการเจบ็ปวดจากแมลงสตัวก์ดัต่อย นอก

จากนีในภาคอสีานและทางภาคเหนือจะนยิมปลูกตน้ครามกนัไวเ้พอืใชส้าํหรบั

ทําสยี้อมผา้

ลําตน้และใบ  ใชเ้ป็นยาแกไ้ขต้วัรอ้น ชว่ยแกอ้าการปวดศรีษะ

ใบ ใชเ้ป็นยาดบัพษิ

เปลือก ชว่ยแกพ้ษิฝีและแกบ่วม แกพ้ษิงู

เนือ ใชร้กัษาแผลไฟไหมนํ้ารอ้นลวกหรอืถูกมดีบาด

วงศ ์   Papilionaceae
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ชือสามญั    ตรดุ กะลําเพาะ (เพชรบรุ)ี เครอืไหลนํา  ไหลนํา (ภาคเหนอื)

                   โพตะโกสา้ (กะเหรยีง-แมฮ่่องสอน)  อวดนํา (สรุาษฎรธ์านี)

ชือวิทยาศาสตร ์   Derris elliptica

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมเ้ถาเนอืแขง็ ใบประกอบแบบขนนกปลายค ี เรยีงสลบั รปู

ขอบขนานถงึรปูหอกแกมขอบขนาน  ปลายใบเป็นตงิแหลม  หลงัใบเกลยีง

ทอ้งใบมขีน ดอกชอ่มขีนสนัหนานุ่ม กลบีดอกรปูดอกถวั สชีมพ ู  หายากที

ดอกเป็นสขีาว ฝักรปูขอบขนานถงึรปูใบหอก ตะเขบ็บนแผเ่ป็นปีก มเีมลด็

-  เมลด็

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

เถาสด แหง้ หรอืราก ใชข้บัระดสูตรแีละบาํรงุโลหติ

เป็นยาถ่ายเสน้เอน็ ถา่ยลม

ถ่ายเสมหะและโลหติ รกัษาเหา หดิ

ใชเ้บอืปลา ฆา่แมลง ไล่แมลง

วงศ ์   Papilionaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั            หมสึะปายควาย(ลวัะ)   กระพจีนั

ชือวิทยาศาสตร ์   Millettia brandisiana

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

             ไมต้น้ ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง ผลดัใบ สงู  -  เมตร เรอืนยอด

ทรงกลม โคนตน้เป็นพูพอน เปลอืกสนํีาตาลหรอืนําตาลเทา  แตกเป็นสะเกด็

เลก็ๆ ตามกงิมรีอยแผลทวัไป ใบประกอบรปูขนนก ออกเวยีนสลบั มใีบย่อย

 -   ใบ แผน่ใบย่อยรปูรแีกมขอบขนาน กวา้ง  -  ซม.  ยาว  -  ซม.

ปลายใบเรยีวแหลม โคนมนหรอืแหลม แผน่ใบบาง ดอกรปูออกถวัสขีาวปน

มว่ง ออกตามกงิและงา่มใบ ผลเป็นฝักแบน โคนแคบกวา่ปลาย กวา้ง  - .

ซม. ยาว  -  ซม. เปลอืกเกลยีงหนา คลา้ยแผน่หนงั ขอบเป็นสนั เมลด็สี

นําตาลดาํ  -  เมลด็

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ลําตน้ ตดัแลว้นําของเหลวทไีหลออกจากลําตน้ดมื แก้

กระหายนํา หรอืดองเหลา้ดมืเป็นยาบาํรงุ กาํลงั

วงศ ์   Papilionaceae
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ชือสามญั    เขม็ปลายสาร Tarenna เขม็ขาว  หมคีาํราม  คนัคาก  พลองดง

                  สมงิคาํราม /เขม็ไม ้ เขม็พระราม  เขม็ปลายสาน

ชือวิทยาศาสตร ์   Tarenna sp.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ตน้คลา้ยเขม็ญปีุ่ น ลําตน้สงู  -  ฟุต ใบเดยีวออกเป็นคูเ่วยีน

สลบัรอบๆ ลําตน้ และกงิ  ใบเป็นรปูรขีอบขนานขอบใบเรยีบ  ปลายใบเรยีว

แหลม ดอกชอ่ขนาดใหญ่เป็นชอ่สนัแต่แน่นทบึ กา้นดอกจะยาวกวา่ดอกเขม็

อนื ๆ ปลายดอกแยกออกเป็น  กลบี ปลายกลบีดอกมนโคง้ไมแ่หลม

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ดอก แกโ้รคตาแดง

ใบ ฆา่พยาธิ

ราก ใชป้รงุเป็นยากนิ รกัษาโรคตา เจรญิอาหาร

วงศ ์     Rubiaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั      โนรา  มาลยั  เขม็เงาะ  เขม็ป่า  เขม็ดอย  เขม็ตาไก่

                   เขม็โพดสะมา

ชือวิทยาศาสตร ์   Ixora  cibdela

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

                 เป็นพรรณไมข้นาดกลาง ลําตน้ใหญ่ประมาณเทา่ขอ้มอื มคีวาม

สงู -  เมตร ใบสเีขยีวสดเป็นรปูไข ่รมิขอบใบเรยีบ ใบยาว -  ซม. กวา้ง

.  ซม. ดอกออกตลอดปีและออกดอกเลก็ ๆ เป็นพวงเหมอืนดอกเขม็

ธรรมดา แตจ่ะมดีอกสขีาว ผล มลีกัษณะเป็นผลกลม ๆ มสีเีขยีว

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ดอก ใชร้กัษาโรคตาเปียก ตาแดง ตาแฉะ

ใบ ใชเ้ป็นยาฆา่พยาธิ

ผล ใชเ้ป็นยารกัษาโรครดิสดีวงจมกู

เปลือก ใชต้ําแล้วคนัเอานําหยอดหูใชฆ้า่แมงเขา้หู

ราก ใชท้ําเป็นยารกัษาเสมหะในทอ้ง หรอืในทรวงอก

วงศ ์     Rubiaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั     ยอป่า (ไทย,อสีาน,ใต)้ สลกัป่า  สลกัหลวง (พายพั)

                  อุม้ลูกดหูนงั (สระบรุ)ี  กะมดู(ูมลายู)

ชือวิทยาศาสตร ์     Morinda elliptica

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง สงูประมาณ -  เมตร

ผลดัใบ ตน้ ใบ กงิกา้นคลา้ยยอบา้น ผดิแตย่อป่าใบแคบยาวเรยีวกวา่ มผีล

กลม ผวินอกเป็นปุ่มปม ขนาดเลก็กวา่ กลนิฉุนนอ้ยกวา่ เนอืเยอืขา้งในขาว

และมนํีามาก

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

แกน่ รสขมรอ้น ขบัเลอืด ขบันําคาวปลาใหแ้หง้ ป้องกนั

สนันบิาตหนา้เพลงิ  ขบัและฟอกโลหติระด ูแกจุ้ก

เสยีดแน่นเฟ้อ ขบัผายลม ขบันําคาวปลาใหแ้หง้

ขบัฟอกโลหติระด ู แกจุ้กเสยีด

วงศ ์      Rubiaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั    กดูเครอื  กดูกอ้ง  กดูงอดแงด  กดูแพะ  กดูย่อง  ผกัตนี ต๊กโต

                 หมอยยายช ี ตนีตะขาบ  กระฉอก  กะฉอด  ตะเภาขนึหน

                เฟิรน์ตนีมงักร  ลเิภาใหญ่  หลเีภา  ลเิภายอ่ง กดูก๊อง ย่านลเิภา

                 หญา้ยายเภา สายพานผงีอแง

ชือวิทยาศาสตร ์    Lygodium polystachyum

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

                 เป็นเฟิรน์ชนิดหนึง เลอืยพาดพนัตน้ไมอ้นืยาวหลายเมตร ลําตน้

เป็นเหงา้สนั มขีนสนํีาตาลเขม้หนาแน่น ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง -  มม. ไมม่ี

เกลด็ ลําตน้เมอืแกม่สีดีาํเป็นมนั ใบประกอบแบบขนนกสองชนั  แกนกลางมี

ลกัษณะเป็นเถาเลอืย แกนกลางใบประกอบชนัทหีนึงชดัเจน   โคนกา้นใบมสีี

นําตาลสว่นบนมสีเีหลอืงนําตาล   มขีนสนํีาตาล มปีีกแผย่นืออกมาไมช่ดัเจน

หรอืไมม่ ีใบย่อยเรยีงแบบสลบับนแกนกลางของใบ  กา้นใบย่อยยาว    - 

มม. ผวิใบดา้นบนเกลยีง ดา้นล่างมขีนประปรายตามเสน้ใบ ใบย่อยทสีรา้ง

สปอร์อยู่กลางเถาขนึไป

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

เถา รสจดืเยน็ ปรงุยาแกพ้ษิฝีภายใน ฝีภายนอก

ขบัเสมหะ ใชเ้ถาฝน พอกปิดแผลทถีูกอสรพษิ

ขบกดัต่อย เป็นยาถอนพษิ แกฟ้กบวม ทําใหเ้ยน็

ใบ มฤีทธิตา้นเชอืแบคทีเรยี

วงศ ์   Schizaeaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั    คนทา กะลนัทา สฟ้ีน สฟัีนคนทา  กะลนัทา  ขตีําตา  คนทา  จี

                จหีนาม  มชี ี สเีตาะ  สฟัีน  สฟัีนคนตาย   สฟัีนคนทา หนามจี

ชือวิทยาศาสตร ์    Harrisonia perforata

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

               ไมพุ้ม่แกมเถา ตามกงิกา้นมหีนาม ใบประกอบ รปูขนนกใบยอ่ย

เป็นรปูไข ่ใบออ่นมสีแีดง ใบ ลูก รากมรีสขม ดอกมสีขีาว ผลกลม และฉํานํา

เป็นพชืในเขตรอ้น

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก ดบัพษิไข ้แกบ้วม บวมพอง  แกไ้ขเ้หนอื  แกไ้ข้

แกไ้ขเ้พอืเสน้ แกไ้ขพ้ษิ กระทุง้พษิไข ้แกบ้ดิ

แกพ้ษิไข ้ สมานบาดแผล แกนํ้าเหลอืงเสยี

แกไ้ขจ้บัสนั แกต้าเจบ็ แกไ้ขก้าฬ  แกไ้ขต้กัศลิา

แกร้อ้นในกระหายนํา  รกัษาลําไส ้ แกล้มแกโ้ลหติ

วงศ ์   Simaroubaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั     ปลาไหลเผอืก  ไหลเผอืก ตรงึบาดาล

ชือวิทยาศาสตร ์    Eurycoma longifolia

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมพุ้่มกงึไมต้น้ขนาดเลก็ สงูไดถ้งึ  เมตร ลําตน้ตรง เปลอืก

ตน้เรยีบ สนํีาตาลอมดาํ แตกกงิกา้นน้อย  กงิออ่นและยอดอ่อนมขีนปกคลุม

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคู ่ออกเรยีงสลบัหนาแน่นทปีลายยอด

ใบยอ่ยม ี -  คู ่รปูใบหอกหรอืรปูร ีปลายใบเรยีวแหลม โคนใบเบยีว ขอบใบ

เรยีบ  แผน่ใบเรยีบสเีขยีวเขม้  ดอกออกเป็นชอ่ใหญ่ตามซอกใบ  สมีว่งแดง

กลบีดอกเชอืมตดิกนั  รปูไขม่ขีน ผวิเรยีบ ผลสดสเีขยีว  เมอืสกุเป็นสแีดง

เมลด็เดยีว

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก มรีสขมจดั เบอืเมาเลก็น้อย ถ่ายฝีในทอ้ง

ถ่ายพษิตา่งๆ ใชเ้ป็นยาแกไ้ข ้ตดัไขทุ้กชนิด

ใชผ้สมยาจนัทลลีา ใชเ้ป็นยาตดัไข้

ใชร้บัประทานแกว้ณัโรคในระยะบวมขนึ

วงศ ์   Simaroubaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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91

ชือสามญั    ดบัยาง มะฝ่อ หคูวาย ขากะอา้ย ขาตาย  หูควาย ฉบัแป้ง

                  ชา้แป้น  ฝ่าแป้ง   มะเขอืดง  สะแป้ง

ชือวิทยาศาสตร ์    Solanum erianthu

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

                 ไมพุ้ม่ ทกุสว่นมขีน ใบเดยีว เรยีงสลบัรปูไข ่มดีอกเป็นชอ่ออก

ทปีลายกงิ กลบีดอกสขีาว หรอืสฟ้ีาอ่อน ผลเป็นผลสด รปูกลมมสีเีขยีวหรอื

เหลอืงอ่อน เมลด็มขีดีประเลก็ๆ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก แกโ้รคมตุกดิ เป็นหนอง

เปลือกราก รกัษาขอ้อกัเสบ

เปลอืกต้น รกัษาโรคผวิหนงั

ใบ แกป้วดศรีษะ รกัษาแผลนํารอ้นลวกรกัษาแผล

ในจมกู ทําใหแ้ทง้

วงศ ์     Solanaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

             เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั     พญามอืเหลก็  พญามลูเหลก็  ยามอืเหลก็  เสยีวดกู

ชือวิทยาศาสตร ์     Strychnos ignatii

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

            เป็นไมย้นืตน้แกมเถาขนาดกลาง ลําตน้จะมคีวามสงูมาก ใบจะออก

ตรงขา้มกนั แต่ไมม่ใีบเลยีง ลกัษณะใบจะโตเป็นรปูไข ่ผวิใบเป็นมนั  มคีวาม

ยาวประมาณ  -  ซม.  คลา้ยใบแสลงใจ  ดอกจะออกเป็นชอ่สวยงามมาก

ผล มลีกัษณะกลมโตเท่าผลสม้เกลยีงสเีหลอืงออ่นแกมสนํีาตาล  เมลด็นนัจะ

มลีกัษณะคลา้ยกอ้นกรวดโตประมาณ  .  ซม.  และมขีนสนํีาเงนิ ปกคลุม

เมลด็จะมรีสขมมาก และถา้แกจ่ะแขง็มาก ผลหนึงจะมเีมลด็ประมาณ -

เมลด็

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ใบ รสขมเมา กดัเสมหะในลําคอ ตดัไขจ้บั ดบัพษิไข้

แกก้ระษยัเลอืด แกไ้ขจ้บัสนั ฝนทาศรีษะเดก็ แกค้น้

แกร้งัแค แกไ้ขท้มีพีษิรอ้นใหล้ะเมอ

ราก รสขมเมา แกไ้ขเ้รอืรงั

แกน่ รสขมเมา แกพ้ษิดแีละโลหติ แกไ้ขจ้บั แกไ้ขร้อ้น

วงศ ์      Strychnaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั    ขอบชะนาง  ปากกา กาํลงัชา้งเผอืก คาย  ครอืเขาเขยีว จอ

                    ลอดเิออ  ซงักะ ดเุหวา่  ทดิพดุ  นํานอง  ปังกะล่ะ

                   พอหน่อเตอ ยาเขยีว  ยําแย ้ รางเยน็  แอดแอ

ชือวิทยาศาสตร ์    Thunbergia laurifolia

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

                 ไมเ้ถาเนอืแขง็ ใบเดยีว รปูขอบขนานหรอืรปูไข ่กวา้ง -  ซม.

ยาว -  ซม. ขอบใบเวา้เลก็นอ้ย ดอกชอ่ ออกทปีลายกงิ  กลบีดอกสมีว่ง

แกมนําเงนิ ใบประดบัสเีขยีวประ สนํีาตาลแดง ผลเป็นผลแหง้ แตกได้

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ราก แกร้อ้นในกระหายนําแกพ้ษิรอ้นทงัปวง

แกพ้ษิทงัปวง ถอนพษิเบอืเมา แกไ้ขต้วัรอ้น

ถอนพษิไข้

เถา ทําใหเ้จรญิอาหาร แกต้บัเคลอืน  ตบัทรดุ

แกร้อ้นในกระหายนํา  แกพ้ษิรอ้นทงัปวง

ถอนพษิทงัปวง ถอนพษิของเบอืเมา

แกพ้ษิผดิสาํแดง แกไ้ข ้  ถอนพษิปวดแสบปวดรอ้น

ใบ รกัษามะเรง็เพลงิ รกัษามะเรง็ลาม แกนํ้ารอ้นลวก

แกไ้ข ้แกโ้รคลมพษิ แกโ้รคผนืแพต้่างๆ ขบัพยาธิ

ทงัตน้ แกซ้างขโมย ขบัปัสสาวะ ขบัระดขูาว แกห้นองใน

ขบัระด ูแกร้ดิสดีวงทวาร  แกนํ้าเหลอืงเสยี

แกเ้มด็ผนืคนัตามตวั

วงศ ์    Thunbergiaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั      ปังแหล พงัแหรใหญ่  ปะดงั  ปอแหก  ตะคาย

ชือวิทยาศาสตร ์    Trema orientalis

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

                 ไมต้น้ขนาดกลาง สงู -  เมตร กงิอ่อนมขีนปกคลุม ใบเดยีว

รปูไขแ่กมรปูใบหอกกวา้ง -  ซม. ยาว -  ซม. ปลายใบเรยีวแหลม โคน

ใบไมส่มมาตร ขอบใบจกัรแบบฟันเลอืยละเอยีด ใบแกม่สีเีหลอืงดอกสนีวล

แกมเขยีวขนาดเลก็ออกเป็นชอ่สนัๆ  เป็นกระจุก ทซีอกใบดอกเพศผูแ้ละ

ดอกเพศเมยีอยู่บนตน้เดยีวกนั ดอกย่อยมกีลบีรวม  กลบีผลลกัษณะกลม

ขนาด -  มม. เมอืสกุมสีดีาํ มเีมลด็เดยีว

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ตน้ มสีารพษิ Trematoxin glycocides (อาจเป็นพวก

cyanogenetic) ทําใหก้นิอาหารไมไ่ด ้ ตวัสนั

กระตุก ลําไสอ้กัเสบ ตนืเตน้ ไมรู่ส้กึตวั พษิทํา

อนัตรายต่อตบั สว่นมากสตัวจ์ะตาย สตัวท์ฟืีน

ตวัอาจไมส่ามารถสบืพนัธุ์ไดน้านหลายเดอืน

วงศ ์     Ulmaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั    คนทเีขมา Indian privet ไขเ่น่า กโุนกามอ (มลายู-ปัตตาน)ี;

                 กนูิง (มลายู-นราธวิาส)

ชือวิทยาศาสตร ์      Vitex negundo

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

        ไมพุ้่ม สงู -  เมตร แตกกงิกา้นสเีทา แน่น ตามกงิกา้นมขีนสขีาวสนัๆ

ปกคลุม  กงิกา้นเป็นรปูสเีหลยีม ใบประกอบรปูนิวมอื เรยีงตรงขา้ม  แต่ละคู่

ตงัฉากกนั ใบยอ่ย  ใบ รปูใบหอกแคบ ยาว ปลายใบเรยีวแหลม  โคนใบรปู

ลมิ ขอบใบเรยีบทุกสว่นของใบมขีนละเอยีดสนัๆ ปกคลุม ดอกสฟ้ีาออกเป็น

ชอ่กระจุก  แยกแขนงทปีลายกงิและซอกใบใกลป้ลายกงิ โคนกลบีเลยีงเชอืม

ตดิกนัเป็นรปูกรวยแคบ  ปลายแยกเป็น  แฉก รปูสามเหลยีม มขีนนมิสนัสี

ขาวปกคลุมดา้นนอก  ดา้นในเกลยีง กลบีดอกเชอืมตดิกนัเป็นรปูกรวย โคน

แคบสเีหลอืง ชว่งบนสฟ้ีา  ปลายแยกเป็น  แฉก  รปูสามเหลยีมปลายมน มี

กลนิหอมชนืใจ ผลแหง้ ไมแ่ตก รปูไขก่ลบั สนํีาตาล

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

      เปลอืกตน้ แกร้ดิสดีวง ยางฆา่พยาธผิวิหนงั

      ใบ แกไ้ขห้วดั เจบ็คอ ปวดตามขอ้-กลา้มเนือ แกเ้ยอื

จมูกอกัเสบ

      ดอก แกท้อ้งเสยี

      ลูก ขบัเสมหะ รกัษาแผลในกระเพาะอาหาร

วงศ ์    Verbenaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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                                               ชือสามญั    คมขวาน  ไขเ่น่า  ฝรงัโคก ขเีหน็

                                             ชือวิทยาศาสตร ์   Vitex glabrata

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

          ไมต้น้ขนาดกลาง สงู -  เมตร ใบประกอบแบบนิวมอื เรยีงตรง

ขา้ม ใบยอ่ย -  ใบ รปูไขก่ลบัแกมวงรหีรอืรปูใบหอกกลบั ดอก เป็นดอกชอ่

ออกทซีอกใบ กลบีดอกสมีว่งอ่อน เชอืมตดิกนัเป็นหลอดกวา้ง มขีนละเอยีด

ผลสด รูปไขห่รอืรูปไขก่ลบั เมอืสกุสมีว่งดาํ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

         เปลอืกตน้ แกท้อ้งเสยี แกเ้ดก็ถ่ายเป็นฟอง แกบ้ดิ แกไ้ข้

แกต้านขโมย

         ราก แกท้อ้งเสยี เจรญิอาหาร

วงศ ์   Verbenaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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101

ชือสามญั      เถาคนั  เขาคนั

ชือวิทยาศาสตร ์     Cissus repens

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

ไมเ้ลอืย เป็นไมเ้นอือ่อน พบตามพุม่ไม ้ ตน้ไมเ้ตยีๆ ใบเกดิ

เป็นชดุ ๆ ละ  ใบ กวา้ง  – 2 ซม. ยาว  .  – 3.5  ซม. ขอบใบจกัรแบบ

ฟันเลอืย  ตวัใบหนาเป็นมนัเรยีบ ดอกชอ่สขีาว ดอกขนาดเลก็   – 3  มม.

ผลขนาด  – 2 ซม. เมอืดบิสเีขยีว สกุสดีาํ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

เถา ใชป้รงุเป็นยาตม้กนิ รกัษาโรคกษยั ทําใหเ้สน้

หยอ่น เป็นยาขบัลม ขบัเสมหะ เป็นยาฟอก เลอืด

และรกัษาอาการฟกชาํภายใน  หากผวิสมัผสันํา

ในผล  จะมอีาการคนั

วงศ ์     Vitaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั   องุน่ป่า เถาลากมุ เครอือโีกย, อโีกย่ (นครราชสมีา); กุย่

                 (อุบลราชธานี); เถาเปรยีว (กรงุเทพฯ); เถาวลัยข์น

                 (ราชบรุ)ี;สม้กุง้ (ประจวบครีขีนัธ์,นครศรธีรรมราช); สม้กุย่

                 (สระบรุ)ี; สม้ออบ (นครศรธีรรมราช)

ชือวิทยาศาสตร ์   Ampelocissus martinii

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

                 เป็นไมเ้ถาเลอืยพาดพนัตน้ไมอ้นื ไมผ่ลดัใบ เถาเป็นปลอ้งมมีอื

สาํหรบัยดึเกาะไมอ้นื   เปลอืกเถามสีนํีาตาล   มขีนสนํีาตาลอ่อนปกคลุม ใบ

เดยีวเวยีนสลบัตามงา่ม ใบรปูร ี รปูรแีกมรปูขอบขนาน ขอบใบหยกั จกัรฟัน

เลอืยห่างๆ แผน่ใบมขีนสนํีาตาลปกคลุมทงัสองดา้น ดอกออกเป็นชอ่กระจุก

ชอ่ดอกขนาดใหญ่ สขีาวหรอืเหลอืงอ่อน ผลกลมร ี ออกเป็นกระจุกระหวา่ง

ขอ้ คลา้ยผลองุน่ ผลออ่นสเีขยีว เมอืสกุ สมีว่งออกดาํ

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ใบ เป็นยาแกไ้อ แกช้าํใน แกห้อบหดื

ขบัฟอกโลหติระดู

เถา ขบัฟอกโลหติระด ู เป็นยาระบายอ่อนๆ และแกไ้อ

ราก เป็นยาถ่ายพรรดกึ (แกท้อ้งผกู) แกช้าํใน และแกไ้อ

วงศ ์  Vitaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั      หอมเปราะ (ภาคกลาง) วา่นตนีดนิ วา่นแผน่ดนิเยน็

                    วา่นหอม (ภาคเหนือ)

ชือวิทยาศาสตร ์    Kaempferia pulchra

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

              พชืลม้ลุก อายุปีเดยีว เป็นหวัอยู่ใตด้นิ (เหงา้) เนอืภายในสเีหลอืง

อ่อน มสีเีหลอืงเขม้ตามขอบนอก   มกีลมิหอมเฉพาะตวั ใบเป็นใบเดยีวแทง

ขนึจากเหงา้ใตด้นิ -  ใบ มรีปูรา่งคอ่นขา้งกลม  หรอืรปูไขป้่อม    ปลายใบ

แหลม  โคนใบมนหรอืเวา้เลก็นอ้ย   มขีนอ่อนบรเิวณทอ้งใบ บางครงัอาจพบ

ขอบใบมสีแีดงคลํา เนอืใบคอ่นขา้งหนา ดอกออกเป็นชอ่ ยาว -  ซม.ม ี -

 ดอก ออกตรงกลางระหวา่งใบ ดอกมสีขีาว หรอืสขีาวอมชมพแูตม้สมีว่ง

แตล่ะดอกมกีลบีประดบั  กลบีรองรบัอยู่ ซงึใบและตน้จะเรมิแหง้เมอืมดีอก

ผลเป็นผลแหง้ แตกได ้เปราะหอมขาวจะมทีอ้งใบสขีาว มกีลนิหอม หวักลม

เหมอืนหวักระชาย

ส่วนทีใช้ และสรรพคณุ

ดอก แกเ้ดก็นอนสะดุง้ผวา รอ้งไหต้าเหลอืก

ตาชอ้นดหูลงัคา

  ตน้ ขบัเลอืดเน่าของสตรี

 หวั แกโ้ลหติ ซงึเจอืดว้ยลมพษิ และปรงุ เป็นเครอืง

เทศสาํหรบัแกง สมุศรีษะเดก็ แกห้วดัคดัจมกู

รบัประทาน ขบัลมในลําไส้

วงศ ์    Zingiberaceae



สมุนไพร : ในพนืทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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กล้วยไม้ และมอสส์



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช
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ชือสามญั ชา้งดาํ

ชือวิทยาศาสตร์ Pomatocalpa spicata Breda

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นกลว้ยไมอ้งิอาศยั เจรญิทางยอด ตน้อวบสนั มกีา้นใบเป็นกาบ

คลมุใบรปูขอบขนาน กวา้ง -  ซม. ยาว -  ซม. สเีขยีวเขม้ เรยีงสลบัซา้ย

ขวา -  ใบ แผน่ใบหนา ปลายใบมนหยกัเวา้ไมเ่ทา่กนั ชอ่ดอกเกดิจากซอก

ใบ มกัแตกแขนงและหอ้ยลง ยาว -  ซม. ดอกย่อยจํานวนมาก เรยีงแน่น

ทยอยบานจากโคนไปสูป่ลายชอ่ ดอกสเีหลอืงอ่อน มกัมปีระสมีว่งแดงทฐีาน

ขนาดประมาณ  มม. กลีบปากรูปคล้ายถุงปลายมน ช่วงปลายกลีบปาก

รปูคลา้ยลนิ

ฤดูดอก มกราคม-กมุภาพนัธ์

แหล่งทีพบในประเทศ พบในป่าดบิแลง้ทวัประเทศ

การกระจายพนัธุ์ เอเชยีเขตรอ้นและเขตอบอุ่น

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั

วงศ์ Orchidaceae
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ชือสามญั   นางอวันอ้ย วา่นขา้วเหนียว เออืงขา้วตอก ตะปันเดรก

ชือวิทยาศาสตร์ Habenaria dentata (Sw.) Schltr.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

           เป็นกลว้ยไมด้นิ เจรญิทางดา้นขา้ง มหีวัใตด้นิรปูร ีสรา้งใบและดอก

ในฤดฝูน ความสงูรวมชอ่ดอก  -  ซม.  ใบเดยีวเรยีงเวยีน -  ใบ  รปูรี

แกมรปูขอบขนาน กวา้ง . -  ซม.  ยาว -  ซม.  ผวิใบสเีขยีวเขม้เป็นมนั

ชอ่ดอกตงัตรงออกทยีอด  ดอกออกเป็นกระจุกทปีลายชอ่  ดอกบานเตม็ทมีี

ขนาด .  x 2.5 ซม. มสีขีาว กลบีปากสว่นโคนดา้นลา่งมเีดอืยรปูหลอดสขีาว

อมเขยีวออ่น สว่นปลายแยกเป็น  แฉก แฉกกขา้งรปูคลา้ยพดัขอบจกั แฉก

กลางรปูแถบ

ฤดูดอก กรกฎาคม-ตุลาคม

แหล่งทีพบในประเทศ พบทวัประเทศ โดยมกัขนึใน ทคีอ่นขา้งรม่ใน

ป่าดบิแลง้ ป่าดบิชนืและป่าดบิเขา

การกระจายพนัธุ์ เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ญปีุ่น ไตห้วนั  จนีตอนใต้

เมยีนมา่ร์

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั;สมนุไพร สว่นของหวัใตด้นิ เมอืทุบ

ใหล้ะเอยีด  สามารถนําไปตําพอกบรรเทาอาการปวดศรีษะ

ได้

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั วา่นจูงนางหลวง

ชือวิทยาศาสตร ์ Geodorum citrinum Jacks.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

              เป็นกลว้ยไมด้นิ เจรญิทางดา้นขา้ง หวัใตด้นิคอ่นขา้งกลม ตน้สงู  -

 ซม. ใบรปูรแีกมใบหอก กวา้ง -  ซม. ยาว - .  ซม. ปลายใบแหลม

โคนใบสอบเป็นกา้น  เรยีงเวยีนรอบตน้  -  ใบ แผน่ใบบางมสีเีขยีว ทงิใบ

ในฤดแูลง้ ชอ่ดอกเกดิจากโคนตน้ยาว -  ซม. ปลายชอ่โคง้ลง ดอกเกดิ

ทปีลายชอ่ ม ี -  ดอก  ขนาด - .   ซม.  กลบีเลยีง และกลบีดอกมสีคีรมี

แกมเขยีว  กลบีปากรปูคลา้ยเรอื ขอบมว้นลง สขีาว กลางกลบีสเีหลอืงออ่น

มเีสน้ มสีนํีาตาลแดงกระจายทวัดอก

ฤดูดอก มถิุนายน-กรกฎาคม

แหล่งทีพบในประเทศ พบในป่าโปรง่หรอืป่าผลดัใบทุกภาค

ยกเวน้ภาคตะวนัออก

การกระจายพนัธุ์ เมยีนมา่ร ์ไทย มาเลเซยี อนิเดยี

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั วา่นแผน่ดนิ   เออืงใบพลู

ชือวิทยาศาสตร์ Nervilia plicata (Andr.) Schltr.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

  เป็นกลว้ยไมด้นิ มหีวัใตด้นิรปูกลม ขนาด -  ซม. ใบรปูเกอืบกลม

โคนเวา้เป็นรปูหวัใจ ลกัษณะคลา้ยใบพล ูขนาด -15 ซม. กา้นใบสนัเกอืบตดิดนิ

แผน่ใบพบัจบีตามแนวยาว มสีมีว่งหรอืสมีว่งประเขยีว มขีนละเอยีดทวัแผน่ใบ ชอ่

ดอกตงัตรงยาว -  ซม. มกีาบใบหุม้ ดอกในชอ่ -  ดอก สนํีาตาลหรอืสมีว่ง

ขนาด  -  ซม. กลบีเลยีงและกลบีดอกอสิระ รปูแถบ ปลายแหลม กลบีปากรปูไข่

สชีมพ ูมลีายเสน้สมีว่งแดงและมแีตม้สเีหลอืงเขม้ทกีลางกลบี เมอืดอกรว่งจงึสรา้ง

ใบ

ฤดูดอก มนีาคม-เมษายน

แหล่งทีพบในประเทศ ขนึในทรีม่ตามป่าผสมผลดัใบทาง ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้และภาคใต้

การกระจายพนัธุ์ จนี พมา่ อนิโดจนี มาเลเซยี ออสเตรเลยี อนิเดยี

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั สกินุคล   เปราะนกคุม้   หตูนั

ชือวิทยาศาสตร์ Dienia ophrydis (J.König) Ormerod & Seidenf.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นกลว้ยไมด้นิ เจรญิทางดา้นขา้ง ความสงูรวมชอ่ดอก -  ซม.

ใบ เรยีงเวยีนรปูใบหอกกลบักวา้ง -  ซม. ยาว -  ซม.  โคนใบเป็นกาบหุม้

รอบตน้  แผน่ใบบาง มสีเีขยีวออ่น  พบัจบีตามแนวยาวเสน้ใบ   -   เสน้ เหน็ชดั

ดา้นลา่งปลายใบแหลม ชอ่ดอกออกทยีอด  ดอกในชอ่จํานวนมากคอ่นขา้งแน่น

ออกบรเิวณกลางชอ่ขนึไป ดอกมสีเีหลอืงแกมนําตาล หรอืสมีว่ง ทยอยบานจาก

โคนสูป่ลายชอ่เมอืบานขนาด -  มม. กลบีปากอยูท่างดา้นบนปลายแยก  แฉก

แฉกขา้งรปูขอบขนานปลายมน  แฉกกลางรปูสามเหลยีม

ฤดูดอก มถิุนายน-กรกฎาคม

แหล่งทีพบในประเทศ ศพบในป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก

ภาคตะวนัออกเฉียงใตแ้ละภาคใต้

การกระจายพนัธุ์ จนี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ออสเตรเลยี

ศรลีงักา อนิเดยี

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

118



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั    หมกูลงิ   ชา้งผสมโขลง

ชือวิทยาศาสตร์ Eulophia andamanensis Rchb.f.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นกลว้ยไมด้นิ เจรญิทางดา้นขา้ง ลําตนัสะสมอาหารรปูร่างคล้าย

ผลกลว้ย (ลําลูกกลว้ย) อยู่เหนือดนิมสีเีขยีว รปูร ีใบรปูแถบกวา้ง . - .  ซม.

ยาว -  ซม. ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบบาง ทิ งใบในฤดูแล้ ง

ชอ่ดอกตงัตรงยาว -  ซม. เกดิดา้นขา้งลําลกูกลว้ย ดอกในชอ่โปรง่ ขนาด

. -  ซม. กลีบเลี ยงและกลีบดอกสีเขียวแกมนํา ตาล กลีบปากสีขาว

มีเส้นสเีขียวแกมนําตาลเกอืบทังกลีบ กลางกลีบมสีนัตามแนว ยาว  สนั

ขอบกลบีบดิงอเป็นคลืน

ฤดูดอก เมษายน-พฤษภาคม

แหล่งทีพบในประเทศ พบขนึตามป่าผลดัใบ ทวัทุกภาคของประเทศไทย

การกระจายพนัธุ์ อนิโดจนี แหลมมาลายู และสมุาตรา หมูเ่กาะใน

ทะเลอนัดามนั

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

120



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั องึเปาะ  วา่นจูงนาง   วา่นถอนพษิ

ชือวิทยาศาสตร์ Geodorum attenuatum Griff.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นกลว้ยไมด้นิ เจรญิทางดา้นขา้ง หวัใตด้นิกลมหรอืแป้นเลก็นอ้ย สงู

-  ซม. ใบรูปร ี กวา้ง -  ซม.ยาว -  ซม. ปลายใบแหลม โคนใบ

สอบเป็นกาบหุ้มซอ้นกนัเรยีงเวยีนรอบตน้ -  ใบ แผ่นใบบาง สเีขยีวอ่อน

ทงิใบในฤดแูลง้ ชอ่ดอกเกดิจากโคนตน้ ยาว -  ซม. ปลายชอ่โคง้ลงดอก

เกิดที ปลายช่อเป็นกลุ่ มค่อนข้างแน่น ขนาด - .  ซม. กลีบเลี ยง

และกลบีดอกสขีาว กลบีปากรปูคลา้ยเรอืขอบตงัสว่นปลาย สเีหลอืงเขม้ สว่น

โคนสมีว่งแดง

ฤดูดอก เมษายน-พฤษภาคม

แหล่งทีพบในประเทศ พบเกอืบทกุภาค ยกเวน้ภาคกลางและภาค

ตะวนัออกเฉียงใต้

การกระจายพนัธุ์ เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั  เอาะลบ กะเอาะลอ่น งดขาว

ชือวิทยาศาสตร์ Vanilla albida Blume

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นกลว้ยไมเ้ถา ใชร้ากยดึเกาะ เจรญิทางยอด ตน้เป็นลําเกอืบกลม

ยาวไดห้ลายเมตร ปลอ้งยาว -  ซม. ผวิเกลยีงและมรีอ่งตามยาว สเีขยีวเขม้

รากออกตามขอ้ ใบหนา อวบนํา เรยีงตวัสลบัซา้ยขวา รปูขอบขนานแกมรปูรี

กวา้ง . -  ซม. ยาว -  ซม. ปลายใบแหลม โคนสอบเรยีวเป็นกา้นสนัๆ

ช่อดอกสนั เกดิตามขอ้ใกล้ยอด ดอกทยอยบานคราวละ  ดอก ขนาด -

ซม. กลีบเลียงและกลีบดอกค่อนข้างหนา สีขาวแกมเขียวอ่อน กลีบปาก

สขีาวถึงสชีมพูแกมม่วงรูปคล้ายพดั โคนกลีบปากดา้นขา้งเชอืมกบัเสา้เกสร

สว่นปลายกางออกคลา้ยปากแตร ขอบเป็นคลนื มขีนครยุสขีาวใกลป้ลายกลบี

ฤดูดอก มกราคม-กมุภาพนัธ์

แหล่งทีพบในประเทศ ขนึในทีรม่ตามป่าดบิชนืทางภาคใต้

การกระจายพนัธุ์ มาเลเซยี อนิโดนเีซยี

การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไมป้ระดบั

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั  เออืงลนิดาํ   งเูขยีวนอ้ย

ชือวิทยาศาสตร์ Luisia zollingeri Rchb.f.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็นกล้วยไม้อิงอาศยั เจริญทางยอด ต้นรูปทรงกระบอก ห้อยลง

ใบเป็นแทง่กลม เรยีวยาว เสน้ผา่นศนูยก์ลาง  มม. ยาว -  ซม. ชอ่ดอกสนั

เกิดตรงซอกใบ ดอกขนาด . -  ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบปากหนา

สนํีาตาลเขม้ รปูคลา้ยลนิ

ฤดูดอก เมษายน

แหล่งทีพบในประเทศ พบเกอืบทกุภาค  ยกเวน้ภาคกลาง

การกระจายพนัธุ์ ลาว เวยีดนาม มาเลเซยี หมูเ่กาะบอรเ์นียว ชวา

สมุาตรา  และหมูเ่กาะในทะเลอนัดามนั

วงศ์ Orchidaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั -

ชือวิทยาศาสตร์ Fissidens crenulatus Mitt. var. elmeri (Broth.) Z.

Iwats. & T. Suzuki

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

           เป็นมอสส ์ เจรญิบนดนิหรอืหนิ  แกมโีตไฟตส์เีขยีวใส ยาว -  มม.

กวา้ง  มม. ใบ  -  คู ่ รปูขอบขนานแกมใบหอกยาว  . - .  มม. กวา้ง

. - . มม. ปลายใบแหลม ฐานใบกลม ขอบใบหยกัมนถ ีเซลลใ์บรปูสเีหลยีม

จตัรุสัถงึรปูหกเหลยีม   ผนงัเซลลบ์าง ผวิมปีุ่มเลก็ -  ปุ่ม  ทมีมุเสน้กลางใบ

ยาวพน้ ปลายใบเลก็น้อยสปอโรไฟต์สงูประมาณ   มม. กา้นชยูาวมปีุ่มทผีวิ

อบัสปอรเ์อยีง รปูทรงกระบอกสนั เพอรสิโตม  ซ ีปลายแยกเป็น  แฉก

แหล่งทีพบในประเทศ ในประเทศพบทวัประเทศ

การกระจายพนัธุ์ เขตรอ้นและเขตอบอุ่นทวัโลก

การใช้ประโยชน์ -

วงศ์ Fissidentaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ชือสามญั -

ชือวิทยาศาสตร์ Frullania nodulosa (Reinw. et al.) Nees

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

          เป็นลเิวอรเ์วริต์องิอาศยั  เจรญิบนเปลอืกไม ้ แกมโีตไฟต์สเีขยีวเขม้

ถงึสนํีาตาลดาํ ลําตน้หอ้ยลงหรอืเกาะแนบกบัเปลอืกไม ้  แตกกงิแบบขนนก

คอ่นขา้งเป็นระเบยีบยาวไดถ้งึ   ซม. กวา้ง  -  มม. ใบดา้นขา้งรปูเกอืบ

กลมขนาด   -   มม.  ปลายใบกลมขอบใบเรยีบดา้นล่างมว้นพบัเป็นถุงรปู

กระบองหอ้ยลง  ฐานใบตดิกบัลําตน้แบบซอ้นทบักนั  ใบดา้นล่างรปูไตกวา้ง

ประมาณ  เท่าของลําตน้  ปลายแยกเป็น  แฉก สรา้งเซลลส์บืพนัธุ์ทงั 

เพศบนตน้เดยีวกนั แตแ่ยกกงิ เพอรแิอนธร์ปูไขก่ลบั ม ี  สนั

แหล่งทีพบในประเทศ พบทวัประเทศ

การกระจายพนัธุ์ เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้

การใช้ประโยชน์ -

วงศ์ Frullaniaceae



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

130

วงศ์ Lejeuneaceae

ชือสามญั -

ชือวิทยาศาสตร์ Archilejeunea  planiuscula (Mitt.) Steph.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

         เป็นลเิวอรเ์วริต์องิองิอาศยั  แกมโีตไฟต์สเีขยีวหรอืสเีขยีวแกมนําตาล

เกาะแนบกบัเปลอืก ไมย้าว - .  ซม. กวา้ง . -  มม. ใบดา้นขา้งรปูไขแ่กม

ขอบ ขนาน ขนาด 0.6-1x 0.4 - 0.6 มม. ปลายใบกลม  ขอบใบเรยีบดา้นลา่ง

มว้นพบัเป็นรปูไข ่  ฐานใบตดิกบัลําตน้แบบซอ้นทบักนั  ใบดา้นลา่งรปูสาม

เหลยีมกลบั กวา้งประมาณ -  เท่าของความกวา้งลําตน้ ปลายกลม โคนรปู

ลมิ สรา้งเซลล ์สบืพนัธุ์ทงั  เพศบนตน้เดยีวกนั แต่แยกกงิ เพอรแิอนธ์รปูไข่

กลบั ม ี -  สนั

แหล่งทีพบในประเทศ พบทวัประเทศ โดยมกัขนึในทคีอ่นขา้งรม่และ

มคีวามชนืสงู

การกระจายพนัธุ์ อนิโดจนี หมูเ่กาะในทะเลอนัดามนั พมา่ตอนใต้

มาเลเซยี และสมุาตรา

การใช้ประโยชน์ -



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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วงศ์ Leucobryaceae

ชือสามญั -

ชือวิทยาศาสตร์ Leucobryum aduncum Dozy & Molk.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

           เป็นมอสสเ์จรญิบนดนิหรอืหนิ แกมโีตไฟต์สเีขยีวออ่นหรอืเขยีวแกม

ขาว ลําตน้เกอืบตงัตรง  แตกกงิไมเ่ป็นระเบยีบ  ใบรปูใบหอกเรยีงเวยีนซอ้น

กนัแน่น ยาว .  - .   มม. กวา้งประมาณ .  มม. ปลายใบแหลม  ผวิใบไม่

เรยีบ  เสน้กลางใบกวา้ง แผน่ใบกวา้ง -  เซลล์  ภาพตดัขวางของเสน้ใบพบ

เซลลท์ ี มคีลอโรพลาสต์อยู่ตรงกลางขนาบดว้ยเซลล์ใสทงัสองดา้นไมพ่บ

สปอโรไฟต์

แหล่งทีพบในประเทศ พบทวัประเทศ

การกระจายพนัธุ์ เขตรอ้นและเขตอบอุ่นทวัโลก

การใช้ประโยชน์ -



กล้วยไม้และมอสส ์ : ในพืนทีโครงการสาํรวจทรพัยากรกายภาพและชวีภาพพืนทีปกปักพนัธุกรรมพืช

เขือนรชัชประภา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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วงศ์ Pottiaceae

ชือสามญั -

ชือวิทยาศาสตร์ Hyophila involuta  (Hook.) A. Jaeger

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์

         เป็นมอสส ์เจรญิบนดนิหรอืหนิ แกมโีตไฟต์แยกเพศ ตงัตรงสงูไดถ้งึ 

ซม. มกัไมแ่ตกกงิ  ใบรปูขอบขนานยาว . -  มม. กวา้ง  . - .  มม. ปลาย

ใบแหลมหยกัซฟัีนไมส่มาํเสมอ ขอบใบเรยีบ เมอืแห้งขอบใบมกัมว้นเขา้เสน้

กลาง ใบหนาชดัเจนถงึปลายใบ  เซลลบ์รเิวณกลางใบเป็นรปูสเีหลยีมจตัรุสั

บรเิวณฐานใบรปูสเีหลยีมผนืผา้ สปอโรไฟตส์งู - .  ซม. กา้นชแูขง็สนํีาตาล

อบัสปอร์รปูทรงกระบอก แคลิปทรารปูฃุ่ม

แหล่งทีพบในประเทศ พบทวัประเทศ

การกระจายพนัธุ์ เขตรอ้นและเขตอบอุ่นทวัโลก

การใช้ประโยชน์ -
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