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กลวยไมในอุทยานแหงชาติทางบกของภาคใตตอนบน 
 

The Orchids in Upper Southern Terrestrial National Parks 

 
พรธวัช  เฉลิมวงศ1 

 
1ศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง  

จังหวัดสุราษฎรธานี 
  

บทคัดยอ 
 

 การศึกษากลวยไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติทางบกของภาคใตตอนบน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงความ
หลากหลายระดับชนิดพันธุ ตลอดจนลักษณะทางสัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยา เริ่มดําเนินการสํารวจและศึกษาตั้งแตเดือน
ตุลาคม  2555 จนถึงปจจุบัน จากการศึกษาพบกลวยไม จํานวน 41 สกุล 90 ชนิด นับวาในพื้นที่อุทยานแหงชาติทางบกของ
ภาคใตตอนบน มีความหลากหลายของกลวยไมอยูเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนตนทุนของแหลงพันธุกรรมในธรรมชาติ และ
สามารถนําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดการ และการอนุรักษกลวยไมในพื้นทีอุ่ทยานแหงชาติตอไป 

 
คําหลัก :  กลวยไม, อุทยานแหงชาตทิางบก, ภาคใตตอนบน 

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this project were to study species diversity, morphological characters 

and ecology of orchids in the Upper Southern National Park. The study was conducted from October  
2012 until the present. It was found that there were 41 genus, 90 species of orchids. The result showed 
that The Upper Southern National Park is rich in orchid species. This natural genetic resource is 
invaluable and can be utilized as basic data in conservation plan for orchids in National Park.  
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คํานํา  
พืชวงศกลวยไม นับเปนพืชที่ มีรูปแบบการ

ดํารงชีวิตที่หลากหลายวงศหน่ึง โดยสามารถพบเห็น
กลวยไมในทุกสภาพของประเภทปาและโครงสรางปา 
ตั้งแตที่ลุมนํ้าทวมขัง บนพื้นปา บนลําตน บนเรือนยอด 
หรือแมแตบนผาหินปูนที่มีความหลากหลายของชนิด
พันธุพืชต่ํา ซ่ึงปจจัยแวดลอมที่แตกตางกันเหลาน้ี จะ
เปนปจจัยกําหนดการปรากฏอยูรวมถึงชีพลักษณของ
กลวยไมแตละชนิด 

อุทยานแหงชาติทางบกของภาคใตตอนบน มี
สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชันเรียงรายสลับซับซอน 
เทือกเขาวางแนวเหนือ – ใต ทั้งเทือกเขาตะนาวศรี 
เทือกเขาภูเก็ต เทือกเขานครศรีธรรมราช บางพื้นที่ มี
สภาพเปนภูเขาหินปูนมีหนาผาสูงชัน สวนที่เปนพื้นที่ราบ
สวนใหญจะเปนพื้นที่ราบริมหวยริมคลองซ่ึงอยูระหวางหุบ
เขา ลักษณะภูมิอากาศสวนใหญของภูมิภาคน้ีเปนแบบ
รอนชื้น มีฝนตกชุกเกือบตลอดป โดยไดรับอิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
อยางเต็มที่ สามารถจําแนกฤดูไดชัดเจนเพียง 2 ฤดู คือ 
ฤดูรอนเริ่มจากเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มีอากาศ
รอนมากที่สุดในตนเดือนเมษายน และฤดูฝนเริ่มจากเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม โดยมีฝนตกชุกมากที่ สุด
ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม  

แนวคิดของการสํารวจและศึกษากลวยไมใน
อุทยานแหงชาติทางบกของภาคใตตอนบนในครั้ง น้ี 
เริ่มตนจากการที่ ผูดํ า เ นินการสํารวจและศึกษา ได
ปฏิบัติงานสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อุทยาน
แหงชาติและพื้นที่คุมครองอ่ืน ๆ ของภาคใต โดยใน
รายละเอียดของการปฏิบัติงานดังกลาวน้ัน จําเปนตอง
เดินเทาเขาไปยังพื้นที่เปาหมายที่จะปฏิบัติงาน ผานสภาพ
ปาดิบชื้นภาคใตหลายรูปแบบ ไดประจักษในความ
หลากหลายทางชีวภาพของปา ตั้งแตระดับพื้นปาจนถึงชั้น
เรือนยอด ทั้งเห็ดรา พันธุพืช และสัตวปา ผานสภาพ
อากาศทั้งรอนจัดจนถึงหนาวเย็น โดยตลอดหลายปที่ผาน
มา มักจะตั้งหนาตั้งตาเดินไปยังพิกัดที่จะปฏิบัติงานเพียง
อยางเดียว ไดละทิ้งโอกาสที่จะศึกษาความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตสองขางทางไป โดยวันหน่ึงในขณะเดินเทา

เขาไป พบตนไมใหญลมขวางทาง ใบเหี่ยวแหงหมดแลว 
แตยังมีส่ิงมีชีวิตกลุมหน่ึง ที่เกาะติดอยูตามลําตนและก่ิง ที่
ยังมีชี วิตอยูได จึงเกิดความคิดที่จะสํารวจและศึกษา
กลวยไมในบริเวณสองขางทางเดินเทาไปสูพื้นที่ปฏิบัติงาน
สํารวจทรัพยากรธรรมชาติในแตละครั้ง เบื้องตนพบวาพืช
วงศกลวยไมสวนใหญเปนพืชอิงอาศัย มีหลายขนาด มี
รูปแบบการดํารงชีพที่หลากหลาย รวมทั้งมีความตองการ
ปจจัยแวดลอมในการดํารงชีพที่ตางกัน ซ่ึงสัมพันธกับ
สภาพปาหรอืตนไมหรือสถานที่ที่กลวยไมขึ้นอยู 

การ สํารวจและศึกษากลวยไม ในอุทยาน
แหงชาติทางบกของภาคใตตอนบนครั้งน้ี จึงเปนเครื่อง
ยืนยันอย างห น่ึงถึ งความอุดมสมบู รณ และความ
หลากหลายทางระบบนิเวศของผืนปาทางภาคใต ซ่ึงผล
จากการศึกษาในครั้ง น้ี สามารถนําขอมูลที่ ไดไปใช
ประกอบเปนแนวทางในการบริหารจัดการ และ
พัฒนาการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเหมาะสม ตลอด
ถึงการนําขอมูลไปใชในการสงเสริมการทองเที่ยว ทําให
นักทองเที่ยวมีความรูความเขาใจเรื่องกลวยไมและ
ความสัมพันธของกลวยไมกับแหลงที่อยูอาศัย อันจะ
นําไปสูความตระหนักและการใหความรวมมือในการ
อนุรักษกลวยไมปารวมทั้งแหลงที่อยูอาศัยตอไป ดังน้ัน 
วัตถุประสงคในการศึกษากลวยไมในครั้งน้ี ไดแก  

1) เพื่อใหทราบถึงจํานวนสกุลและชนิดของ
กลวยไมในอุทยานแหงชาติทางบกของภาคใต
ตอนบน 

2) เพื่อศึกษาขอมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร 
สภาพนิเวศถิ่นที่อยูของกลวยไมที่ทําการศึกษา 

3) เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของอุทยานแหงชาติทางบกของ
ภาคใตตอนบนตอไป 

4) เพื่อประชาสัมพันธความรูเรื่องกลวยไมใหแก
ผูที่สนใจทั่วไป 
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วิธีการศึกษา 
 

การศึกษากลวยไมในพื้นที่อุทยานแหงชาตทิาง
บกของภาคใตตอนบน มีขั้นตอนดังน้ี  

1) ศึกษาสภาพภูมิประเทศของพื้นที่อุทยาน
แหงชาติทุกแหง สอบถามขอมูลพื้นฐานดานกลวยไมจาก
เจาหนาที่ อุทยานฯ และราษฎรที่อาศัยอยูรอบพื้นที่
อุทยานฯ 

2) ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูล เอกสารที่
เก่ียวของเพื่อวางแนวทางการศึกษา 

3) กําหนดเสนทางที่จะทําการเดินสํารวจเก็บ
ตัวอยางกลวยไม 

4) จัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ ที่ตองใชในการ
ดําเนินการ 

5) ทําการเดินสํารวจและบันทึกขอมูลกลวยไมที่
พบพรอมทั้งถายภาพสวนประกอบตาง ๆ เก็บตัวอยาง
กลวยไมในกรณีทีไ่มสามารถจําแนกชนิดได โดยจะทําการ
สํารวจเฉพาะพื้นที่ที่มีตนไมลม ก่ิงไมหัก กลวยไมที่รวง
หลนตามพื้นปา และกลวยไมที่เกาะอาศัยตามลําตนและ
ก่ิงไมในระดับที่สามารถเก็บตัวอยางได 

6) ทําการจดบันทึกขอมูล และรายละเอียดตาง 
ๆ ของกลวยไมแตละชนิด และรายละเอียดของพื้นที่ที่
สํารวจพบกลวยไม 

7) นําขอมูลกลวยไมที่ สํารวจพบมาศึกษา
เปรียบเทียบกับภาพถายและลักษณะทางพฤกษศาสตร
จากเอกสารดานอนุกรมวิธาน เพื่อจําแนกสกุลและชนิด 

8) รวบรวมชนิดกลวยไมที่พบเขียนคําบรรยาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร และเรียบเรียงจัดทําเปนรูปเลม
เอกสาร เพื่อใชในการประชาสัมพันธตอไป 

พื้นที่ศึกษา 

ดําเนินการสํารวจในพื้นที่อุทยานแหงชาติทาง
บกของภาคใตตอนบน จํานวน 11 อุทยานแหงชาติ ไดแก
อุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่, อุทยาน
แหงชาติ เขานัน, อุทยานแหงชาติ เขาหลวง อุทยาน
แหงชาตินํ้าตกโยง, อุทยานแหงชาตินํ้าตกส่ีขีด จังหวัด

นครศรีธรรมราช, อุทยานแหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา, 
อุททยานแหงชาตินํ้าตกหงาว จังหวัดระนอง, อุทยาน
แหงชาติเขาสก, อุทยานแหงชาติใตรมเย็น, อุทยาน
แหงชาต ิแก งกร ุง  และอ ุทยานแหงชาต ิคลองพนม 
จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผลและวิจารณ 
จากการศึกษาซ่ึงเนนศึกษาเฉพาะกลวยไมที่พบ

ตามตนไมลม ก่ิงไมหัก กลวยไมที่รวงหลนตามพื้นปา และ
กลวยไมที่ เกาะอาศัยตามลําตนและ ก่ิงไมในระดับที่
สามารถเก็บตัวอยางได เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหชนิดใหได
ชื่อวิทยาศาสตร และบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร 
โดยเทียบกับเอกสารอางอิง ไดแก The Orchids of 
Peninsular Malaysia and Singapore (Seidenfaden 
and Wood, 1992) Contributions to the Orchid 
Flora of Thailand IV, IX, X, XII, XIV (Seidenfaden, 
1972, 1981, 1982a; Seidenfaden and Pedersen, 
2002) Orchid Genera in Thailand I, II, X, XII 
(Seidenfaden, 1975a, 1975b, 1982b, 1985) 
กลวยไมปาเมืองไทย (สลิล 2549) กลวยไมเมืองไทย (อบ
ฉันท 2543) และคูมือศึกษากลวยไมปา เลม 1 (สํานักวิจัย
การอนุรักษปาไมและพันธุพืช 2551) ผลการสํารวจ พบ
กลวยไม จํานวน 41 สกุล 90 ชนิด นอกจากน้ี ยัง มี
กลวยไมที่ ไมสามารถจําแนกชนิดได คือ แผนดินเย็น 
Nervilia sp. รายละเอียดตามตารางที่ 1 
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 ตารางที่ 1  รายชือ่กลวยไมที่พบในอุทยานแหงชาติทางบกของภาคใตตอนบน เรียงลําดับตามสกุล ชื่อไทย ลักษณะวิสัย และ  
               ชื่อวิทยาศาสตร 
 

ช่ือสกุล ช่ือไทย ลักษณะวิสัย ช่ือวิทยาศาสตร 

Acriopsis เอ้ืองนมหนู  epiphyte Acriopsis liliifolia (J.König) Seidenf. 

Aerides เอ้ืองกุหลาบกระเปาปด  epiphyte Aerides odorata Lour. 

Agrostophyllum เอ้ืองปกไกใหญ  

 

epiphyte 

lithophyte 

Agrostophyllum longifolium (Blume) 
Rchb.f. 

เอ้ืองปกไก  

 

epiphyte 

lithophyte 

Agrostophyllum majus Hook.f. 

เอ้ืองใบเฟรน epiphyte Agrostophyllum stipulatum (Griff.) Schltr. 

Anoectochilus วานนํ้าทอง  terrestrial Anoectochilus setaceus Blume 

Appendicula หางแมงเงา  epiphyte Appendicula cornuta Blume 

Arundina หญาจ้ิมฟนควาย terrestrial Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 

Ascocentrum เอ้ืองเข็มมวง 

 

epiphyte Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) 
Schltr. 

เอ้ืองเข็มแสด epiphyte Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. 

Bromheadia กลีบขาว epiphyte Bromheadia alticola Ridl. 

กลวยไมดิน terrestrial Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. 

Bulbophyllum สิงโตสายสรอย epiphyte Bulbophyllum clandestinum Lindl. 

สิงโตรมแดง epiphyte Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm. 

สิงโตพัดแดง 

 

 

epiphyte Bulbophyllum flabellum–
veneris (J.König) Aver. 
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ช่ือสกุล ช่ือไทย ลักษณะวิสัย ช่ือวิทยาศาสตร 

Bulbophyllum สิงโตดอกไมไฟ  epiphyte Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f. 

สิงโตโคมไฟ  epiphyte Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) 
Lindl. ex Hook.f. 

สิงโตถิ่นใต  epiphyte Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & 
Binn. 

Calanthe กาลันเตขาว  terrestrial Calanthe ceciliae Rchb.f. 

เอ้ืองนํ้าเตา  terrestrial Calanthe rubens Ridl. 

Ceratostylis เอ้ืองตนหอม epiphyte Ceratostylis subulata Blume 

Cleisostoma เอ้ืองใบก่ิว epiphyte Cleisostoma subulatum Blume 

Coelogyne 

 

เอ้ืองหมาก epiphyte 

lithophyte 

Coelogyne trinervis Lindl. 

Corymborkis วานหางหนุมาน terrestrial Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 

Cryptostylis เอ้ืองแมงมุม terrestrial Cryptostylis arachnites (Blume) Hassk. 

Cymbidium กะเรกะรอน epiphyte Cymbidium bicolor Lindl. 

กะเรกะรอนปากเปด epiphyte Cymbidium finlaysonianum Lindl. 

Dendrobium 

 

กลวยไมมือนาง epiphyte Dendrobium acerosum Lindl. 

เอ้ืองมณี epiphyte Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f. 

เอ้ืองสายหลวง epiphyte Dendrobium anosmum Lindl. 

เอ้ืองสาย 

 

epiphyte Dendrobium aphyllum (Roxb.) 
C.E.C.Fisch. 

กลวยไมกางปลา epiphyte Dendrobium bilobulatum Seidenf. 

เอ้ืองคํา epiphyte Dendrobium chrysotoxum Lindl. 

เอ้ืองปากนกแกว epiphyte Dendrobium cruentum Rchb.f. 

เอ้ืองมะลิ epiphyte Dendrobium crumenatum Sw. 
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Dendrobium 

 

เอ้ืองเงินหลวง epiphyte Dendrobium formosum Roxb.ex Lindl 

หวายตะมอยนอย epiphyte Dendrobium hendersonii A.D.Hawkes & 
A.H.Heller 

เอ้ืองดอกมะเขือ epiphyte Dendrobium hercoglossum Rchb.f. 

เอ้ืองกางปลา epiphyte Dendrobium indivisum (Blume) Miq. 

เอ้ืองตะขาบใหญ epiphyte Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. 

เอ้ืองผ้ึง epiphyte Dendrobium lindleyi Steud. 

เอ้ืองดอกมะเขือใต epiphyte Dendrobium linguella Rchb.f. 

เอ้ืองกางปลาเล็ก epiphyte Dendrobium mannii Ridl. 

ขาวตอกปราจีน epiphyte Dendrobium oligophyllum Gagnep. 

เอ้ืองขนหมู epiphyte Dendrobium pachyglossum E.C.Paris & 
Rchb.f. 

เอ้ืองนอย epiphyte Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) 
Bakh.f. 

หวาย epiphyte Dendrobium pensile Ridl. 

เอ้ืองแปรงสีฟน epiphyte Dendrobium secundum (Blume) Lindl. 

มือชะนี epiphyte Dendrobium senile E.C.Parish & Rchb.f. 

เอ้ืองแผงโสภา  epiphyte Dendrobium terminale E.C.Parish & 
Rchb.f. 

เอ้ืองตอติเล  epiphyte Dendrobium tortile Lindl. 

Dienia สิกุนคล terrestrial Dienia ophrydis (J.König) Seidenf. 

Eria อินจัน epiphyte Eria biflora Griff. 

เอ้ืองชองวงชาง epiphyte Eria densa Ridl. 

        - epiphyte Eria floribunda Lindl. 
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Eria เสวตสุกรี epiphyte Eria javanica (Sw.) Blume 

เอ้ืองบายศรี epiphyte Eria lasiopetala (Willd.) Omerod 

เอ้ืองน่ิมตาขาย epiphyte Eria muscicola 

ทําทาน epiphyte 

lithophyte 

Eria paniculata Lindl. 

เอ้ืองน้ิวนาง epiphyte 

lithophyte 

Eria pannea Lindl. 

Epipogium กลวยปลวก saprophyte Epipogium roseum (D.Don) Lindl. 

Eulophia หมูกล้ิง terrestrial Eulophia andamanensis Rchb.f. 

Flickingeria กูดหิน epiphyte 

lithophyte 

Flickingeria fimbriata (Blume) A.D.Hawkes 

Grammatophyllum วานเพชรหึง Epiphyte Grammatophyllum speciosum Blume 

Liparis เอ้ืองขาวนก epiphyte 

lithophyte 

Liparis cespitosa (Lam.) Lindl. 

เอ้ืองกลีบมวนดอกแดง terrestrial Liparis nigra Seidenf. 

Luisia 

 

เอ้ืองล้ินดํา epiphyte Luisia psyche Rchb.f. 

งูเขียวนอย epiphyte Luisia zollingeri Rchb.f. 

Micropera แมลงปอทอง epiphyte Micropera pallida (Roxb.) Lindl. 

Nervilia แผนดินเย็น terrestrial Nervilia sp. 

Oberonia เอ้ืองไม epiphyte Oberonia lunata (Blume) Lindl. 
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Oxystophyllum หางเปย epiphyte Oxystophyllum carnosum Blume 

Panisea เอ้ืองรงรอง epiphyte Panisea uniflora (Lindl.) Lindl. 

Paphiopedilum รองเทานารีคางกบ terrestrial Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein 

Phalaenopsis เขากวางออน epiphyte Phalaenopsis cornu–cervi (Breda)Blume & 
Rchb.f. 

ตากาฉอ epiphyte 

lithophyte 

Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. 

Pholidota เอ้ืองลําตอ epiphyte 

lithophyte 

Pholidota articulata (Lindl.) 

เอ้ืองกาบดอก epiphyte Pholidota imbricata Lindl. 

เอ้ืองเหล่ียมลําตอ epiphyte Pholidota recurva Lindl. 

Pinalia เอ้ืองกระเพาะปลา epiphyte 

lithophyte 

Pinalia acervata (Lindl.) Kuntze 

Podochilus เอ้ืองใบมะขาม epiphyte Podochilus microphyllus Lindl. 

Pomatocalpa ชางดํา epiphyte Pomatocalpa spicatum Breda, Kuhl & 
Hasselt 

Rhynchostylis เอ้ืองไอยเรศ epiphyte Rhynchostylis retusa (L.) Blume 

Spathoglottis เอ้ืองนวลจันทร terrestrial Spathoglottis lobbii Lindl. 

วานจุก terrestrial Spathoglottis plicata Blume 

Stichorkis เอ้ืองขาวสาร epiphyte 

lithophyte 

Stichorkis viridiflora (Blume) Marg., Szlach. 
& Kulak 

Taeniophyllum เอ้ืองไรใบ epiphyte Taeniophyllum calceolus Carr 

Thecostele รูหินี epiphyte Thecostele alata (Roxb.) E.C.Paris & 
Rchb.f. 
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Thelasis กระสุนพระอินทร epiphyte Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. 

Vanilla  เถางูเขียว epiphyte 

terrestrial 

Vanilla aphylla Blume 

 

 

การศึกษาครั้งน้ีทําการศึกษาเฉพาะกลวยไมที่
พบตามตนไมลม ก่ิงไมหัก กลวยไมที่รวงหลนตามพื้นปา 
และกลวยไมที่เกาะอาศัยตามลําตนและก่ิงไมในระดับที่
สามารถเก็บตัวอยางไดเทาน้ัน แตยังสํารวจพบกลวยไมที่
สามารถจําแนกชนิดไดแลว 90 ชนิด ซ่ึงยังไมครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด โดยปจจุบันผูศึกษายังคงสํารวจติดตาม
กลวยไมปาอยู และยังพบกลวยไมไดมากชนิดยิ่งขึ้น โดย
จะนํามาตีพิมพเพิ่มเติมในโอกาสตอไป  

จะเห็นไดวาพื้นที่อุทยานแหงชาติทางภาคใต
ตอนบนน้ันยังมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเปน
พื้นที่ที่นาทําการศึกษาวิจัยตอยอดอีกในหลาย ๆ ดาน 
สําหรับการศึกษาครั้งน้ีทําใหเราทราบถึงจํานวนชนิดพันธุ
และสามารถนํามาวางแผนจัดการใหกลวยไมเหลาน้ียังคง
อยูในพื้นที่ปาตอไป 

เอกสารอางอิง 

สลิล  สิทธิ สัจธรรม . 2549.  กลวยไมป าเ มืองไทย . 
กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง. 

สํานักวิจัยฯ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. 
2551. คูมือศึกษากลวยไมปา เลม 1.  กรุงเทพฯ: 
ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

อบฉันท ไทยทอง. 2543. กลวยไมเมืองไทย. กรุงเทพฯ : 

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิง่. 
Seidenfaden, G. 1972. Contributions to the 

Orchid Flora of Thailand IV. Dansk Botansk 
Arkiv Udgivet af Dansk Botanisk Forening 
67: 76–127. 

        . 1975a. Orchid Genera in Thailand I. 
Calanthe R. Br. Dansk Botansk Arkiv 

Udgivet af Dansk Botanisk Forening 29 (2): 
1–50. 

Seidenfaden, G. 1975b. Orchid Genera in 
Thailand II. Cleisostoma Blume. Dansk 
Botansk Arkiv Udgivet af Dansk Botanisk 
Forening 29 (3): 1–80. 

        . 1981. Contributions to the orchid 
flora of Thailand IX. Nordic Journal of 
Botany 1:192–217. 

        . 1982a. Contributions to the orchid 
flora of Thailand X. Nordic Journal of 
Botany 2:193–218. 

        . 1982b. Orchid Genera in Thailand X. 
Trichotosia Bl. And Eria Lidl. Opera 
Botanica 62: 1–157. 

       . 1985. Orchid Genera in Thailand XII. 
Dendrobium Sw. Opera Botanica 83: 1–295. 

Seidenfaden, G. and H.A. Pedersen. 2002. 
Contributions to the orchid flora of 
Thailand XIV. Nordic Journal of Botany 
22: 525–534. 

Seidenfaden, G. and J.J. Wood. 1992. The 
Orchids of Peninsular Malaysia and 
Singapore. Olsen and Olsen, Fredensborg. 

 



 หนา 10 

ภาคผนวก 

  

 

 

 

 

 

เอ้ืองกุหลาบกระเปาปด 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

       สิงโตรมแดง 

 

 

 

 

 

 
เอ้ืองปกไก 

 
เอ้ืองเข็มแสด 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลีบขาว 

 
             เอ้ืองใบก่ิว 

 

 
               กลวยไมมือนาง 

 
 
 
 
 
 
 

                   เอ้ืองตะขาบใหญ 



 หนา 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอ้ืองดอกมะเขือใต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอ้ืองนอย 

   
 

เอ้ืองตอติเล 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิกุนคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                อินจัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                เสวตสุกรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

               งูเขียวนอย 
 
 
 
 


