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30. เอ้ืองมณี 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Aporum serra Lindl.  

 – Dendrobium serra (Lindl.) Lindl. 
 – Macrostomium aloifolium Blume 

ชื่ออ่ืน: เอื้องชาง 
 

 
                                    ภาพที่ 41 เอื้องมณี 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากฝอย ตนไมมลีําลูกกลวย ตนแบน ยาว
ไดถึง 45 ซ.ม. ใบ เรียงสลับอยูชิดกัน รูปคลายใบมีด ปลายใบแหลม กวาง 0.7 ซ.ม. ยาว 2.5 ซ.ม. ใบ
บริเวณกลางตนจะใหญที่สุด บางตนใบจะมีสีออกแดง ชอดอก ออกบริเวณปลายยอดหรือซอกใบ หรือ
ตรงขอที่ใบรวงหลนแลว ดอก มักบานทีละดอก สีขาวครีม กวางและยาว 0.4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบนและ
กลีบเลี้ยงคูขาง กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.2 ซ.ม. กลีบดอก กวางนอยกวากลีบเลี้ยงแตความยาวใกลเคียง
กัน ทั้งกลีบดอกและกลีบเลี้ยง จะมวนตัวไปทางดานหลัง กลีบปากบาง ย่ืนไปขางหนา ยาว 0.3 ซ.ม. 
หูกลีบปากต้ังข้ึนปลายโคงเขา ปลายกลีบปากเวาบุม เสาเกสรย่ืนตัวออกมาประมาณ 0.1 ซ.ม. ฝา
ครอบอับเรณูสีขาวครีม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบไดทั่วไปในปาดิบช้ืน 
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31. เอ้ืองสายหลวง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium anosmum Lindl. 
ช่ือพอง: – Callista anosma (Lindl.) Kuntze 

– Callista scortechinii (Hook.f.) Kuntze 
– Dendrobium leucorhodum Schltr. 
– Dendrobium scortechinii Hook.f. 

ชื่ออ่ืน: เอื้องสาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 42 เอื้องสายหลวง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยเจริญทางขาง รากกึ่งรากอากาศ กอโปรง ลําลูกกลวย
ยาวถึง 120 ซ.ม. หอยลงเปนสายยาว ใบ รูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม ชอดอก ออกที่ขอทุกขอ
คอนไปทางปลายของลําลูกกลวย แตะละชอมี 1–2 ดอก ดอกสีมวงออนถึงมวงเขม ดอกมีกลิ่นหอม 
เสนผานศูนยกลางดอก 4–10 ซ.ม. กลีบเลี้ยง รูปหอกแกมรูปรี กวาง 1.3 ซ.ม. ยาว 3.1 ซ.ม. กลีบ
ดอก รูปหอก สีเขมกวากลีบเลี้ยง กวาง 2 ซ.ม. ยาว 3.4–6 ซ.ม. ขอบกลีบหยักเปนริ้วละเอียด กลีบ
ปาก รูปกลมปลายแหลม ขอบกลีบไมมีหู ขอบกลีบมวนเขาหากันจนมองดูคลายหลอด (สายพันธุทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอบแผออกไมมวนเขาหากัน) ตรงกลางแตมดวยสีมวงเขมทั้งสองดาน ฐาน
เปนแถบสีมวง ปลายกลีบย่ืนแหลมออกมาอาจมากหรือนอย ผิวกลีบดานในมีขนสีมวงออนปกคลุม 
ดานนอกมีขนเฉพาะบริเวณขอบกลีบ ฝาครอบกลุมอับเรณูสีมวงเขม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบเขา ปาผลัดใบ และปาดิบช้ืน ระดับตํ่า ๆ ชวงเวลาที่ออกดอก
มักจะผลัดใบ 
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32. เอ้ืองสาย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. 
ชื่อพอง: – Cymbidium aphyllum (Roxb.) Sw. 

 – Dendrobium gamblei King & Pantl. 
 – Dendrobium macrostachyum Lindl. 
 – Dendrobium stuartii F.M.Bailey 
 – Limodorum aphyllum Roxb. 

ชื่ออ่ืน: มอกคําเครือ เอื้องยอยไม เอือ้งไขเนา เอื้องงวงชาง เอื้องลองแลง  
 
 
 
 
 

 
 
                  
                ภาพที่ 43 เอื้องสาย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางขาง รากกึง่อากาศ ลําลกูกลวยทรงกระบอกสี
นํ้าตาลอมมวงหอยลงเปนสายยาว ยาวไดถึง 1 ม. ใบ เรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปไขแกมรูปรี กวาง 
2–2.5 ซ.ม. ยาว 5–7 ซ.ม. แผนใบบางและหลุดรวงไปกอนที่จะออกดอก ชอดอก ออกที่ขอครั้งละ 1–
2 ชอหรือหลายชอ กานชอดอกสั้นมาก แตละชอมี 1–3 ดอก กลิ่นหอมออน ๆ ดอก กวางประมาณ 
6.7 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลบีดอกสีมวงออนอมชมพู กลีบเลีย้งบน รูปใบหอก ช้ีข้ึน กวาง 0.8 ซ.ม. ยาว 
3.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ขนาดใกลเคียงกัน กลีบดอก รูปรีแกมขอบขนาน กวาง 1.4 ซ.ม. ยาว 3.4 
ซ.ม. กลีบปาก รูปไขกลับ สเีหลืองออน กวาง 3.6 ซ.ม. ยาว 3.7 ซ.ม. กลีบหอตัวคลายกรวย โคนกลบี
พาดดวยเสนสมีวง ตรงกลางมสีันสีขาว 3 สัน ขอบกลีบหยักมนถ่ี ภายในกลีบมีขนละเอียด เสาเกสรสี
ขาว ยาวประมาณ 0.6 ซ.ม.  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบช้ืน และปาดิบแลง ตามที่โลงแจงแสงแดดจัด 
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33. กลวยไมกางปลา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium bilobulatum Seidenf. 
ชื่อพอง: – Aporum bilobulatum (Seidenf.) M.A.Clem. 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                                          (ที่มา: www.bloggang.com–มิ.ย. 2556) 

               ภาพที่ 44 กลวยไมกางปลา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจริญทางดานขาง ไมมีลําลูกกลวย ตนผอม
เล็ก มีโคนกาบใบหุมตลอด สูง 20–25 ซ.ม. มักจะแยกแขนง สวนกวางรวมใบทัง้ 2 ขาง 1.5–2 ซ.ม. 
ข้ึนเปนกอ ทอดเอนหรอืหอยลง ใบ รปูใบมีด ลักษณะหนา แข็ง อวบนํ้า กวาง 0.7–1 ซ.ม. ยาว 1.5–2 
ซ.ม. ปลายใบแหลมหรือแหลมมน เรียงตัวทแยงชิดกันใบตอใบ สลบัซายขวา สีเขียวเขม หรือเขียวอม
นํ้าตาล ดอก เกิดที่ยอดและตามขอของตน แหงละ 2–4 ดอก กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1 ซ.ม. มีสีขาวอม
มวง และมีแถบสมีวงแคบๆพาดตามยาว กลีบปาก รูปแถบ ปลายกลีบเวา มีหูปากต้ังชัน กานดอกผอม
บาง ยาวประมาณ 6–7 มิลลิเมตร เสาเกสรสั้น แตโคนยืดยาว และเช่ือมกับโคนกลีบเลี้ยงคูขางจนเปน
คางดอก มีฝาครอบสีขาว กลุมเรณูมี 4 กลุม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบทั่วไปตามปาดิบช้ืน และปาดิบแลง 
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34. เอ้ืองคํา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium chrysotoxum Lindl. 
ช่ือพอง: – Callista chrysotoxa (Lindl.) Kuntze 

– Callista suavissima (Rchb.f.) Kuntze 
– Dendrobium suavissimum Rchb.f. 

ชื่ออ่ืน: เอื้องคําตา 
 
 
 
 
 

 
 

     ภาพที่ 45 เอื้องคํา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางดานขาง ลําลกูกลวยรูปกระสวย เสนผาน
ศูนยกลาง 2–3 ซ.ม. ยาว 15–40 ซ.ม. กลางลําอวนกวาโคนและปลาย มีรองตามยาว ข้ึนชิดกันเปนกอ 
ใบ รูปขอบขนานถึงรปูหอก กวาง 2.5–4 ซ.ม. ยาว 8–12 ซ.ม. ปลายเวา โคนใบเปนกาบ ใบคอนขาง
หนา เปนมัน มีอายุหลายฤดูกอนหลุดรวงที่ขอตอ ชอดอก ออกที่ขอสวนปลายลํา มี 1–2 ชอ ดอกเรียง
ตัวเวียนรอบแกนชอ ดอก ขนาด 2.5–3 ซ.ม. มีกลิ่นหอมออน ๆ กลีบเลี้ยง รูปขอบขนาน กลีบดอก 
รูปรีกวางแกมรูปไขกลับ ทัง้หากลบีสเีหลือง ปลายมน กลีบปาก รูปทรงเกือบกลม สเีหลือง โคนกลบีมี
สีเหลืองอมนํ้าตาลเปนวง แผนกลีบดานบนเปนขนละเอียด ขอบกลบีหยักชายครุย เสาเกสรสั้น  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาทกุประเภท ตามที่โลงแจง และพบปลูกเลี้ยงอยางแพรหลาย 
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35. เอ้ืองปากนกแกว 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium cruentum Rchb.f. 
ชื่อพอง: - Dendrobium cruentum (Rchb.f.) Kuntze 
ชื่ออ่ืน:  
 

 
ภาพที่ 46 เอื้องปากนกแกว 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางดานขาง ลําลูกกลวยรปูกระบอง บวมพองออก
เล็กนอยตรงกลางลํา เปนรองตามยาว เสนผาศูนยกลางลํา 5-9 ม.ม. ยาว 15-40 ซ.ม. ใบ หนา คลาย
หนัง รปูรีแกมรปูขอบขนาน เรียงสลบั กวาง 1.5 ซ.ม. ยาว 4-6 ซ.ม. ปลายใบสอบแหลม หรอืหยักมน
ไมเทากัน ใตใบและกาบใบมีขนสีดําปกคลมุ ชอดอก ออกทีข่อสวนปลายของลําลูกกลวย ชอดอกสั้น มี 
1-2 ดอก มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2-3 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก หนา รูปหอก ปลายแหลม มสีี
เขียวออน กลีบปาก รูปหอก ขอบกลบีบิดเปนคลื่น กลางกลบีไปจนถึงโคนกลบีมเีน้ือเย่ือขรุขระสีแดง
อมแสดปกคลุม ดอกมีกลิ่นหอมออนๆ บานทนเปนเวลาหลายวัน 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบตามตนไมขนาดเล็กในพื้นที่ปาเปดโลง ในปาดิบช้ืนถึงดิบเขา 
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36. เอ้ืองมะลิ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium crumenatum Sw. 
ชื่อพอง: – Aporum crumenatum (Sw.) Brieger 

 – Aporum kwashotense (Hayata) Rauschert 
 – Callista crumenata (Sw.) Kuntze  

ชื่ออ่ืน: นกกระยาง บวบกลางหาว แสพระอินทร หวายตะมอย  
 

 
                                      ภาพที่ 47 เอื้องมะล ิ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง กอแนน รากฝอยเปนกระจุก โคนตนเปน
ลําลูกกลวย ผอมและเรียวยาว มี 2–5 ปลอง แตกแขนง ใบเกิดที่ลําลูกกลวยออน ใบ รูปรี เรียงสลับ 
แผนใบเรียบ หนา ปลายใบมนเวาบุม โคนใบเปนกาบหุมตน กวาง 2.2 ซ.ม. ยาว 6.2 ซ.ม. ดอกมีกลิ่น
หอมแรงคลายดอกมะลิ บานพรอมกันทั้งกอ แตดอกจะบานเพียงวันเดียว ดอก สีขาว ออกบริเวณ
ปลายตนที่ทิ้งใบ กวาง 4 ซ.ม. ยาว 3.2 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก พับกลับไปทางดานหลัง กวาง 
0.6 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ฐานกวาง 0.9 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบดอก บาง รูปรี ปลาย
แหลม กวาง 0.9 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบปาก สีขาว หูกลีบปากฐานกวาง ช้ีต้ังข้ึน ปลายทั้งสองโคงเขา 
กลางกลีบปากมีสันสีเหลือง 5 สัน ปลายกลีบปากรูปครึ่งวงกลม ขอบบาง หยักเปนริ้ว และหอตัวข้ึน 
เสาเกสรและฝาครอบกลุมอับเรณูสีขาว  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบ ตามทีร่มแสงแดดรําไร ต้ังแตระดับนํ้าทะเลจนถึงระดับความ
สูงประมาณ 800 เมตร 
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37. เอ้ืองเงินหลวง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. 
ชื่อพอง: - Callista formosum (Roxb. ex Lindl.) Kuntze 
  - Dendrobium formosum Roxb. 
ชื่ออ่ืน: โกมาซุม 
 

 
ภาพที่ 48 เอื้องเงินหลวง 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางดานขาง ลําลูกกลวยเปนแทงกลม ยาว 20-40 
ซ.ม. ผิวลํามีขนสั้น สีดํา ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง 2.5-3 ซ.ม. ยาว 7-10 ซ.ม. ดอก สีขาว 
ออกเปนชอสั้นใกลปลายยอด แตละชอมี 1-7 ดอก มีกลิ่นหอมออนๆ บานไมพรอมกัน ดอกบานกวาง 
5-6 ซ.ม. กลีบเลี้ยง รปูหอกแกมรูปรี ปลายกลบีแหลมเปนต่ิง กลีบดอก รูปไขกลับ ปลายกลบีมน มีต่ิง
แหลม กลีบปาก สีขาว มีแถบสีเหลอืงพาดจากโคนกลีบจนถึงกึ่งกลางกลบี หูกลีบปากฐานกวาง ช้ี
ต้ังข้ึน ปลายทัง้สองโคงเขาขอบกลีบเรียบแตบิดเปนคลื่น   
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบตามปาดิบ ปาดิบเขา ที่มีความช้ืนสูง 
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38. หวายตะมอยนอย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium hendersonii A.D.Hawkes & A.H.Heller 
ช่ือพอง: – Aporum hendersonii (A.D.Hawkes & A.H.Heller) Rauschert 

 – Ceraia ridleyana M.A.Clem. 
 – Dendrobium rudolphii A.D.Hawkes & A.H.Heller 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 49 หวายตะมอยนอย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางขาง ตนต้ังข้ึนหรอืหอยลง ลําลกูกลวยทรง
กระสวย สีมวง มี 2 ปลอง ตนเหนือลําลูกกลวยคอนขางแบน ยาวไดถึง 1 ม. ใบ เรียงสลับ รปูรี ปลาย
มน กวาง 1.5–2.5 ซ.ม. ยาว 5–8 ซ.ม. สีมวง ดอก ออกที่ขอบริเวณปลายยอดของตนที่แกเต็มที่และ
ทิ้งใบจนเหลือเพียง 3–5 ใบ ดอกบานกลิ่นหอม สีชมพูออนหรือเหลืองออน กวาง 3 ซ.ม. กลีบเลี้ยง 
ดานนอกมีแถบสมีวงอมแดงพาด กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก ปลายมน ฐานกวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 0.8 ซ.ม. 
กลีบเลี้ยงคูขาง ฐานกวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 1.1 ซ.ม. กลีบปาก ยาว 1.5 ซ.ม. หูกลบีปากฐานกวาง ปลาย
มน โคงเขา มีแถบสีมวงแดงพาด ระหวางหูกลบีมีสนั 3 สัน โคนสันสีมวงออน ปลายสันสเีหลือง นูน
คลายกลุมเน้ือเย่ือ 3 กลุม จรดโคนปลายกลีบปาก ปลายกลีบปากรูปเกือบกลม สีขาว พับลง กวาง
และยาว 0.7 ซ.ม. ขอบหยักเปนริ้ว ปลายเวาบุม คางยาว 1.3 ซ.ม. เสาเกสรสีขาว  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบไดทั่วในปาดิบช้ืน ในทุกระดับช้ันความสูง 
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39. เอ้ืองดอกมะเขือ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium hercoglossum Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Callista annamensis Kraenzl. 

 – Callista hercoglossa (Rchb.f.) Kuntze 
 – Callista vexans (Dammer) Kraenzl. 
 – Dendrobium poilanei Guillaumin 
 – Dendrobium vexans Dammer 
 – Dendrobium wangii C.L.Tso 
 – Goldschmidtia gracilis Dammer 

ชื่ออ่ืน: – 

  
                                                          ที่มา: www.orchidfoto.com-มิ.ย.56 
ภาพที่ 50 เอื้องดอกมะเขือ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญดานขาง ตนเปนลํากลม โคนสอบยาว เรียวคลาย
กาน ตรงกลางปองออก ปลายเรียว ยาว 25–70 ซ.ม. ทอดเอนหลายทิศทาง ใบ รูปแถบแกมรูปใบ
หอก ปลายแหลม กวาง 1.2–1.5 ซ.ม. ยาว 6–8 ซ.ม. แผนใบบางและเหนียว ชอดอก เกิดเปนชอสั้นๆ
ตามขอ มี 3–6 ดอก ดอก มีเสนผานศูนยกลาง 1.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูปใบหอกแกมรูปไข 
ปลายกลีบแหลม ขอบกลีบเปนคลื่นหรือบิดพลิ้ว ทั้งหากลีบสีขาวอมมวง ปลายกลีบสีมวงจาง ๆ กลีบ
ปาก รูปรูปไขกลับ โคนกลีบโคงเขาหากันเปนอุงต้ืน ๆ ภายในอุงเปนขน โคนกลีบ สีขาวอมมวงจาง ๆ 
ปลายกลีบแหลมเปนต่ิงมีสีมวง เสาเกสรสีขาว ฝาครอบกลุมเรณูสีมวงเขม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบ ตามริมลําธารที่มีแสงแดดสองถึง 
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40. เอ้ืองกางปลา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium indivisum (Blume) Miq.  
ชื่อพอง: – Aporum indivisum Blume 

 – Callista indivisa (Blume) Kuntze 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                     ภาพที่ 51 เอื้องกางปลา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางขาง กอเปนกระจุก ตนแบนและโคงหอยลง 
ยาว 30–50 ซ.ม. โคนตนทิง้ใบ ใบ เรียงสลบั ระนาบเดียว รูปคลายใบมีด สวนกวางรวมใบทั้งสองขาง 
2.4 ซ.ม. ใบกวาง 0.6 ซ.ม. ความยาววัดจากขอบดานนอกของใบ 3.5–4 ซ.ม. ชอดอก ออกที่ขอตรง
ขามใบ มีกาบแหงหุม ดอกในชอบานครั้งละ 1–2 ดอก ดอก สีเหลืองอมเขียว กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 
0.45 ซ.ม. หลังกลบีเลี้ยงมีสีมวงแดงแตม กลีบเลี้ยงบนรูปรี กวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 0.25 ซ.ม. กลีบ
เลี้ยงคูขาง กางออกขาง กวางและยาว 0.25 ซ.ม. กลีบดอก รูปรีแกมขอบขนาน กวางประมาณ 0.1 
ซ.ม. ยาว 0.2 ซ.ม. กลีบปาก ช้ีข้ึน สวนโคนกวาง 0.1 ซ.ม. สวนปลายกลบีปากพบัลง กวาง 0.3 ซ.ม. 
ยาว 0.35 ซ.ม. บริเวณกลางกลีบปากมรียางคย่ืนตัวช้ีข้ึน หูกลีบปากมีแถบสีมวงแดงพาดขางละ 2 
แถบ เสาเกสรสั้น ฝาครอบกลุมอับเรณูเวาบุมลงเปนหลุมต้ืน ๆ ภายในหลุมสมีวงแดงจาง ๆ  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบช้ืนในหลายระดับช้ันความสูง ตามที่มีแสงรําไรถึงแสงแดดจัด 
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41. เอ้ืองตะขาบใหญ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Aporum leonis Lindl. 

 – Callista leonis (Lindl.) Kuntze 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
 
 
 
 
 
                   ภาพที่ 52 เอื้องตะขาบใหญ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางขาง รากฝอย ตนเล็กและแบนคดไปมา ยาวได
ถึง 25 ซ.ม. ใบ คลายรูปใบมีด เรียงสลับหุมตลอดตน สเีขียวเขม แผนใบอวบนํ้า หนา 0.2 ซ.ม. ฐาน
กวาง 0.8 ซ.ม. ยาว 1 ซ.ม. ดอก ออกที่ปลายยอด ครั้งละ 1–2 ดอก กลิ่นหอมมาก กานดอกสั้นมีกาบ
หุม ดอกกวาง 1.3 ซ.ม. ยาว 1.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข กวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 0.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคู
ขาง ขนาดใกลเคียงกับกลบีเลี้ยงบน ทัง้กลีบดอกและกลบีเลี้ยงดานในสเีขียวครีม ดานนอกสีมวง กลีบ
ดอก บาง รูปไข กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 0.6 ซ.ม. สเีขียวครีม กลีบปาก ย่ืนยาว โคง ดานนอกสีมวง ดาน
ในสีเหลือง หูกลบีปากมีสีมวงเปนแถบแตม กลางกลีบปากมีแตมรปูกลมสีมวง ปลายกลีบปากมกีลุม
เน้ือเย่ือสีเขียวครมีอยูทัง้สองขาง เสาเกสรไมย่ืน ฝาครอบกลุมอับเรณูสเีหลือง 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบระดับตํ่า 
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42. เอ้ืองผ้ึง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium lindleyi Steud. 
ชื่อพอง: – Callista aggregata Kuntze 

 – Epidendrum aggregatum Roxb. ex Steud. 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
           ภาพที่ 53 เอื้องผึ้ง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: ลําลกูกลวยรูปร ีอวนสั้น กวาง 1.5–2.5 ซ.ม. ยาว 5–12 ซ.ม. มสีันและ
รองตามความยาว ข้ึนชิดเปนกอ ปลายลําใบเดียว ใบ รปูรี รูปรีแกมรปูขอบขนาน หรือเกอืบกลม 
กวาง 2–3 ซ.ม. ยาว 6–12 ซ.ม. ปลายใบเวา แผนใบหนาและแข็ง ใบมีอายุหลายฤดู ชอดอก มี 1–2 
ชอ หอยลง กานชอสั้นกวาแกนชอดอก ดอก บานใหมสีเหลืองอมเขียว เปลี่ยนเปนสเีหลืองเขม ดอก
บานขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2–2.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยง รูปรีแกมรปูไข กลีบดอก รูปทรงเกือบ
กลม ปลายกลีบมน กลีบปาก รูปทรงเกอืบกลม ใหญกวากลีบอื่น โคนกลบีสเีหลืองสม เสาเกสรอวน
สั้น ฝาครอบกลุมเรณูรปูกลม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย ในปาดิบช้ืน และปาดิบเขา ตามทีโลงแจง ในหลายระดับความสงู 
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43. เอ้ืองดอกมะเขือใต 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium linguella Rchb.f. 
ชื่อพอง: –   
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
                         ภาพที่ 54 เอื้องดอกมะเขือใต 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากกึ่งรากอากาศ ตนผอม สีเขียวหรือ
มวงนํ้าตาล หอยลง ยาวไดถึง 2 ม. ใบ เรียงสลับ รูปใบหอก กวาง 1.8 ซ.ม. ยาว 8.3 ซ.ม. แผนใบบาง 
เรียบ ชอดอก เกิดที่ขอคอนไปทางปลายของตนที่ทิ้งใบจนหมด ชอดอกมี 1–2 ชอ ดอกในชอรวมกัน
เปนกระจุก มีต้ังแต 1–6 ดอก ดอก มีกลิ่นหอม สีของดอกมีต้ังแตขาวถึงชมพูอมมวงออน กลีบเลี้ยง
บน รูปไขปลายแหลม กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1.1 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ไมสมมาตร โคนกวาง กลีบดอก 
รูปไขกลับ กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 1 ซ.ม. กลีบปาก สีขาว บางใส กลีบปากชวงโคนคอดเขา บาง ขอบ
เรียบ กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 2.5 ซ.ม. กลีบปากชวงปลายกลม ขอบโคงข้ึน มีขนนุมสีขาวข้ึนประปราย 
กลางกลีบมีตุมเน้ือเย่ือสีใสผิวเรียบ นูน ดานที่ติดกับกลีบปากชวงโคนย่ืนตัวเปนรยางคแหลม มีขนนุมสี
ขาวข้ึนลอมรอบแนน ฝาครอบกลุมอับเรณูสีมวงเขม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบทั่วป ที่ระดับนํ้าทะเลจนถึงประมาณ 1,000 เมตร 
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44. เอ้ืองกางปลาเล็ก 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium mannii Ridl. 
ชื่อพอง: – Aporum mannii (Ridl.) Rauschert 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพที่ 55 เอื้องกางปลาเลก็ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางขาง กอเปนกระจุก ตนยาว 15 ซม. ใบเรียง
สลบั รูปคลายใบมีด กวาง 0.8 ซ.ม. ยาว 2–2.5 ซ.ม. แผนใบอวบนํ้า หนา ปลายใบแหลม ดอก ออกที่
ปลายยอดของตนที่ยังมีใบ หรือขอของตนที่ทิง้ใบแลว แตละชอมี 1–3 ดอก กานดอกยอยสเีขียวอม
เหลือง มีแถบสมีวงแตม ดอกสีเขียวออนแกมเหลือง ดานนอกกลบีเลี้ยงมีแถบสมีวงพาด ดอกบานกลิ่น
หอม กวาง 1.5 ซ.ม. ยาว 2.1 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยง
คูขาง ฐานกวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 0.6 ซ.ม. กลีบดอก บาง รูปขอบขนาน กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.ม. 
คางโคงใบขางหนา ยาว 1.5 ซ.ม. กลีบปาก รูปพัด ปลายโคงลง กวาง 0.9 ซ.ม. ไมมีหกูลบี ตรงกลาง
หยักเวา มีตุมเล็ก ๆ สีเหลืองอยูตรงกลาง เสาเกสรสีขาว ไมย่ืนตัว ฝาครอบกลุมอันเรณูสีขาวบางใส  
หมายเหตุ กลวยไมชนิดน้ีคลายกับ Dendrobium kentrophyllum Hook.f. ตางกันที่ขนาดตนและ
ใบที่เล็กกวาเล็กนอย และลกัษณะของปลายกลีบปาก รวมทัง้สผีนังดานในของปลายคาง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบระดับตํ่า บรเิวณที่มแีสงแดดรําไร 
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45. ขาวตอกปราจีน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium oligophyllum Gagnep. 
ชื่อพอง: – Dendrobium tixieri Guillaumin 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพที่ 56 ขาวตอกปราจีน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจริญทางขาง กอเปนกระจุก รากกึ่งอากาศ 
ลําลูกกลวยเปนแทงกลม เรียว อวบนํ้า สีเขียว ยาวไดถึง 10 ซ.ม. ใบ เรียงสลับ รูปรีแกมขนาน สีเขียว
สด กวาง 0.7–1 ซ.ม. ยาว 2.3–5 ซ.ม. แผนใบโคง ปลายใบหยักลึกไมเสมอกัน โคนใบเปนกาบหุมตน 
ดอก ออกที่ขอตรงขามแผนใบที่ยังไมรวง มเีพียง 1 ดอก ใบประดับดอกสีขาว ดอกกวาง 1.3 ซ.ม. ยาว 
2 ซ.ม. ดอกสีขาว ปลายกลบีสีเขียวออน กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม กวาง 0.45 ซ.
ม. ยาว 1 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ไมสมมาตร ขนาดใกลเคียงกับกลีบเลี้ยงบน กลีบดอก รูปรี กวาง 0.3 
ซ.ม. ยาว 0.9 ซ.ม. กลีบปาก ขนาดใหญ รปูคลายไวโอลิน กวาง 1.5 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลางกลีบปาก
ชวงโคน แตมดวยสีมวง หูกลีบปากสีขาวครีมปลายมน มีเสนสีขาวนูนบาดขวางมองเห็นชัดเจน กลาง
ปลายกลีบปากหยักลกึและงอนลง เสาเกสรสีขาวสั้นกวากลีบปากมาก ฝาครอบกลุมอับเรณูสีขาว 
จะงอยแหลมสีขาว ย่ืนไปขางหนา ผนังเสาเกสรดานในแตมดวยจุดสีมวง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย ในปาดิบช้ืน และปาดิบเขาบนหนิปูน บรเิวณที่แสงรําไร 
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46. เอ้ืองขนหมู 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium pachyglossum E.C.Paris & Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Callista pachyglossa (E.C.Paris & Rchb.f.) Kuntze 

 – Conostalix pachyglossa (E.C.Paris & Rchb.f.) Rauschert 
 – Dendrobium abietinum Ridl. 
 – Dendrobium fallax Guillaumin 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                     ภาพที่ 57 เอื้องขนหม ู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยหรือข้ึนบนหิน เจริญทางขาง โคนลําลูกกลวยอยูชิดติดกัน 
รูปทรงกระบอกสีเหลอืง ยาวไดถึง 50 ซ.ม. ทั้งกาบใบและลําลูกกลวยปกคลุมดวยขนสีนํ้าตาลดํา ใบ 
เรียงสลับ คลายใบหญา กวางไดถึง 2.5 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. ปลายใบเรียวแหลม ชอดอก ออกที่ขอ มี
ดอก 1 คู ดอก กวาง 0.9 ซ.ม. สีเขียวออนถึงสีชมพูออน พาดดวยแถบสีนํ้าตาลอมสมหรอืมวงเขม
ตลอดความยาว กานดอกยอยสีนํ้าตาลอมเขียว กลีบเลี้ยงบน รูปรี กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบ
เลี้ยงคูขาง กางออก ฐานกวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบดอกรูปแถบ ช้ีข้ึน กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 
0.4 ซ.ม. กลีบปาก สีเขียวอมเหลืองออนแนบติดกบัเสาเกสร หูกลบีปากขนาดเลก็รูปสามเหลี่ยมปลาย
มน สีนํ้าตาลออนอมสม ตรงกลางมสีันนูน 2 สัน พาดจากฐานกลีบปากถึงฐานปลายกลบีปาก ปลาย
กลีบปากนูนข้ึน สีนํ้าตาลอมสมออนตรงกลางเวาบุม เสาเกสรสีขาว ฝาครอบกลุมอบัเรณูสีขาว  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบไดทั่วไปในปาดิบช้ืน บริเวณที่มีแสงแดดสองถึง 
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47. เอ้ืองนอย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium pachyphyllum (Kuntze) Bakh.f. 
ชื่อพอง: – Dendrobium borneense Finet 
ชื่ออ่ืน: เอื้องสองใบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            ภาพที่ 58 เอื้องนอย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจรญิทางขาง รากฝอย ลําลูกกลวยรูปกระสวย
หรือรูปรี กวาง 0.6–0.8 ซ.ม. ยาว 2–5 ซ.ม. ผิวเปนสันและรองต้ืนๆตามยาว ใบ เกิดที่ยอด มี 2 ใบ 
รูปรี กวาง 0.6–0.7 ซ.ม. ยาว 1.5–3 ซ.ม. แผนใบหนา มีรองต้ืนๆกลางใบ ชอดอก ออกที่ยอด มี 1–2 
ดอก กวาง 1 ซ.ม. ยาว 1.2–1.5 ซ.ม. กานดอกยอยเล็กมาก ดอกสีขาว มีแถบสีมวงพาด พบไดยากที่
ดอกมีสีขาวเกลี้ยง กลีบเลี้ยงบน ยาว 0.45 ซ.ม. คางยาว 0.8–1.1 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง เช่ือมติดกัน
เปนถุง กลีบปาก ยาว 1 ซ.ม. โคนเรียวแหลม กลางกลีบคอนไปทางปลายมีกลุมเน้ือเย่ือขนาดเล็กสี
เหลือง หรือสีออกเขียว ผนังของฐานคางภายในมีตอมนํ้าหวาน ดอกบานมีกลิ่นหอม บานประมาณครึ่ง
วัน  
 
ถ่ินท่ีอยู กลวยไมอิงอาศัย ที่ระดับนํ้าทะเลจนถึงประมาณ 1,500 เมตร 
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48. หวาย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium pensile Ridl. 
ชื่อพอง: – Grastidium pensile (Ridl.) Rauschert 
ชื่ออ่ืน: หวายยอย 

 

 
                                      ภาพที่ 59 หวาย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง กอโปรง รากกึง่อากาศ ไมมีลําลูกกลวย 
ตนผอม หอยลง ยาว 120–150 ซ.ม. ใบ เรียงสลบั รูปใบหอก กวาง 2.25 ซ.ม. ยาว 12.5 ซ.ม. ปลาย
ใบเวาบุมไมเสมอกัน โคนใบเปนกาบหุมตน แผนใบบางและบิดตัว ชอดอก ออกที่ขอตรงขามใบ มี
หลายเกือบตลอดความยาวของตน แตละชอม ี2 ดอก บานพรอมกันทุกชอ โดยจะหันคางสมัผสักัน มี
กลิ่นหอมแรง ดอกสเีหลืองออน โคนกลบีสเีหลืองอมเขียวออน ดอกกวาง 1.7 ซ.ม. ยาว 2.5 ซ.ม. กลีบ
เลี้ยงบน รูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคงงอน เปนรูปตัว S กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบ
เลี้ยงคูขาง ไมสมมาตรโคงตัวมาดานหนาเปนรูปเคียว ฐานกวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 1.8 ซ.ม. ฐานดานลาง
เช่ือมกันดานหลังของคาง กลีบดอก รูปแถบ โคงกลับช้ีลง ฐานกวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 1.9 ซ.ม. กลีบ
ปาก เล็ก ยาว 0.8 ซ.ม. ผิวดานบนยับยนขรุขระ ตรงกลางนูนคลายสันสีสมแดงพาดจากฐานกลีบปาก
จนถึงกลางปลายกลีบปาก หูกลีบปากต้ังข้ึน ปลายรปูสามเหลี่ยมเกือบแหลม ปลายกลบีปากรปู
สามเหลี่ยม มวนลง ขอบไมเรียบ เสาเกสรสีขาว  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบตามริมลําธรในปาดิบระดับตํ่า  
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49. เอ้ืองแปรงสีฟน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium secundum (Blume) Lindl. 
ชื่อพอง: – Callista bursigera (Lindl.) Kuntze 

 – Callista secunda (Blume) Kuntze 
 – Dendrobium bursigerum Lindl. 
 – Dendrobium heterostigma Rchb.f. 
 – Pedilonum secundum Blume 

ชื่ออ่ืน: กับแกะ คองเูหา เอือ้งสีฟน เอื้องหงอนไก  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                      ภาพที่ 60 เอื้องแปรงสีฟน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางขาง ลําลกูกลวยทรงกระบอก อวน คดไปมา 
ยาวไดถึง 100 ซ.ม. เมื่อแกจะทิ้งใบและเกิดรอง ใบ เรียงสลับ รปูรี ปลายแหลมมน กวาง 2–4 ซ.ม. 
ยาว 6.5–10 ซ.ม. แผนใบบาง เรียบ เปนมัน ชอดอก แบบชอกระจะ เกิดที่ขอใกลยอดหรือยอดของลํา
ลูกกลวยที่ทิง้ใบ มี 2–3 ชอ อาจยาวไดถึง 12 ซ.ม. ดอกในชอมีจํานวนมาก เรียงชิดติดกัน ช้ีข้ึนมองดู
คลายแปรงสฟีน ดอก กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1.8 ซ.ม. ดอกมีต้ังแตสีชมพูถึงสมีวงสด หายากที่ดอกจะ
เปนสีขาว กานดอกยอยสเีดียวกับดอก กลีบเลี้ยง รปูรี ปลายแหลมกวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.ม. กลีบ
ดอก บาง รูปไขกลับแกมรปูรปีลายแหลม กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.ม. คางลกัษณะเปนถุงโคงไป
ขางหนา ยาว 0.7 ซ.ม. กลีบปาก รูปซอน ยาว 1 ซ.ม. ฐานติดที่ปลายคาง สขีาว มีนํ้าหวานใสอยู
ภายใน ปลายกลีบปากแหลม สีสม เสาเกสรมกีลุมอับเรณูสมีวงออน  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบทั่วไป ทีร่ะดับนํ้าทะเลจนถึงประมาณ 1,200 เมตร 
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50. มือชะนี 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium senile E.C.Parish & Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Callista senilis (E.C.Parish & Rchb.f.) Kuntze 
ชื่ออ่ืน: เอื้องนางชะนี เอื้องอีฮุย ขนคาง  
 
 
 
 
 
 
 
 

    (ที่มา: www.muangsiri.com–มิ.ย.2556) 

     ภาพที่ 61 มือชะนี 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจรญิทางดานขาง ตนเปนลํารูปรี แบนเล็กนอย กวาง 
1.2–1.8 ซ.ม. ยาว 8–15 ซ.ม. บริเวณขอมักจะคอด มีขนยาวสีขาวนุม คอนขางหนาแนนคลุมตน 
มักจะมีการแตกแขนงทางดานขาง ทําใหทัง้กอมลีักษณะคลายมือ ตนแนบกับเปลือกไม ใบ รูปรีแกม
รูปขอบขนาน กวาง 1.5 ซ.ม. ยาว 6–8 ซ.ม. เรียงสลบั แผนใบบางและออน มีขนสีขาวคลุมทั้งสอง
ดานเชนเดียวกับทีล่ําตน แตขนที่ใบมักจะกระจายหางกวาทีต่น ทิ้งใบกอนออกดอก ชอดอก สั้น เกิด
ใกลยอด มีชอละ 1–2 ดอก กานดอกยาว 3–4 ซ.ม. ดอก ขนาด 2.5–3 ซ.ม. สีเหลอืงเขมเปนมัน มี
กลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลบีดอก รูปรี มีขนาดใกลเคียงกันแตกลีบเลี้ยงคูขางจะเรียวยาวกวา กลีบ
ปาก รูปไขกลับ โคนกลีบสีเขียวอมเหลืองมีเสนสีนํ้าตาลแดงพาดมาถึงกลางกลีบ กลางกลีบมีสเีขียว  
 
ถ่ินท่ีอยู: พบในปาดิบแลง และปาสนเขา ทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  
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51. เอ้ืองแผงโสภา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium terminale E.C.Parish & Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Aporum terminale (E.C.Parish & Rchb.f.) M.A.Clem. 

 – Aporum verlaquii (Costantin) Rauschert 
 – Callista terminalis (E.C.Parish & Rchb.f.) Kuntze 
 – Dendrobium verlaquii Costantin 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 62 เอื้องแผงโสภา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจริญทางดานขาง ไมมีลําลูกกลวย ตนผอม
เล็ก มีโคนกาบใบหุมตลอด ยาว 10–12 ซ.ม. สวนกวางรวมใบทั้ง 2 ขาง 1.5–2 ซ.ม. ข้ึนเปนกอ ทอด
เอนหรือหอยลง ใบ รูปใบมีด หนา อวบนํ้า กวาง 0.5–0.7 ซ.ม. ยาว 1–1.5 ซ.ม. ปลายแหลม เรียงตัว
ทแยงชิดกันใบตอใบ สลับซายขวา สเีขียวเขม หรือเขียวอมนํ้าตาล หรือเขียวอมมวง ดอก เกิดที่ยอด
เปนกระจกุ บานครัง้ละ 1–3 ดอก กวาง 6–7 ม.ม. ยาว 8–10 ม.ม. กานดอกยาวประมาณ 0.5 ซม. 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีสีขาวอมมวง กลีบปาก รูปแถบ มีแถบสเีหลืองออนพาดตามยาว ปลายกลบี
เวาแยกออกเปน 2 แฉก มีหูปากต้ังชัน เสาเกสรสั้น แตโคนยืดยาว และเช่ือมกับโคนกลีบเลี้ยงคูขางจน
เปนคางดอก มีฝาครอบ กลุมเรณูมี 4 กลุม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบทั่วไปตามปาดิบช้ืน  
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52. เอ้ืองตอติเล 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium tortile Lindl. 
ชื่อพอง: – Dendrobium dartoisianum De Wild.  

 – Dendrobium haniffii Ridl. ex Burkill 
ชื่ออ่ืน: เอื้องไมตึง เอือ้งตีนนก เอื้องเคากิ่ว  
 

 
                                 ภาพที่ 63 เอื้องตอติเล 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญดานขาง ลําลูกกลวยยาวรี กวาง 1.2–1.6 ซ.ม. 
ยาว 15–30 ซ.ม. โคนเรียวเล็กคลายกาน ตรงกลางลําปองพองและปลายสอบ ชวงกลางแบนเล็กนอย 
ผิวแหงเปนรอง มีกาบใบแหงติดอยู ข้ึนชิดกันเปนกอ ใบ รูปขอบขนานแกมรปูรี กวาง 2 ซ.ม. ยาว 8–
10 ซ.ม. เรียงสลับเกือบตลอดตน ปลายใบหยักเวาต้ืน แผนใบคอนขางบางแตเหนียว ทิ้งใบในตนแก 
ชอดอก เกิดตามขอ จากชวงกลางตนข้ึนไป กานชอสั้น มี 3–6 ดอก กานดอกยาว 4–6 ซ.ม. ดอก สี
มวงออน ไลโทนสเีขมข้ึนสูปลายกลบี ขนาดดอก 4–4.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคูขาง คลายกัน 
ขอบเปนคลื่นและบิดพลิกพลิ้ว กลีบปาก มีขนทั้งสองดาน ดอกบานทนประมาณ 1 สัปดาห หรอืนาน
กวา  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบช้ืนที่มีแสงแดดคอนขางจัด 
 
 
 
 
 
 



68 
 
53. สิกุนคล 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dienia ophrydis (J.König) Seidenf. 
ชื่อพอง: – Dienia congesta Lindl. 

 – Microstylis congesta (Lindl.) Rchb.f 
 – Microstylis latifolia (Sm.) J.J.Sm. 

ชื่ออ่ืน: เปราะนกคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 64 สิกุนคล 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน เจริญทางขาง ตนอวบนํ้า แตละตนม ี4–7 ใบ ใบ เรียงเวียนสลบั 
รูปรีแกมหอกกลับ กวาง 3–7 ซ.ม. ยาว 10–20 ซ.ม. ปลายใบเรียวแหลม แผนใบบาง มรีอยพบัจบี
ตามยาว โคนใบเปนกาบหุมตน สมีวง ชอดอก ออกที่ยอด ยาวไดถึง 25 ซ.ม. ดอกในชอแนน เกิดจากกลาง
ชอข้ึนไป ดอกทยอยบานจากโคนสูปลาย ใบประดับเรียวแหลม ดอก สีมวงสด กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 0.6 ซ.
ม. กลีบเลี้ยงบน รูปไขกลับแกมขอบขนาน กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.ม. โคงไปขางหนา กลีบเลี้ยงคูขาง 
รูปรี กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.ม. โคงลงแนบติดกับกลีบปาก กลางกลบีเปนรองตลอดความยาวกลีบ 
กลีบดอก รูปแถบกางออกขาง กวางไมถึง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.ม. กลีบปาก สีมวงเขม กวางและยาว 0.2 
ซ.ม. หูกลีบปากหอตัวต้ังข้ึน กลางกลบีขรุขระ ปลายกลบีเปนต่ิงมน ฐานต่ิงหนาสีมวงออน เสาเกสรสีมวง
เขม ฝาครอบกลุมอบัเรณูสีขาว กลุมอับเรณูสเีหลือง  
หมายเหตุ กลวยไมชนิดน้ีมหีลายส ีเชน เหลืองหรอือมนํ้าตาล สม แดง หรือมวงแดง ข้ึนอยูกบัภูมิประเทศ  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบไดทั่วไปในปาดิบ 
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54. กลวยปลวก 
ชื่อวิทยาศาสตร: Epipogium roseum (D.Don) Lindl. 

ชื่อพอง: -Ceratopsis rosea (D.Don) Lindl. 

   - Epipogium africanus Schltr. 
  - Epipogium guilfoylii F.Muell. 
  - Galera kusukusensis Hayata 
  - Galera nutans Blume 
  - Gastrodia schinziana Kraenzl. 
  - Limodorum roseum D.Don 
  - Podanthera pallida Wight 
  - Stereosandra schinziana (Kraenzl.) Garay 
ชื่ออ่ืน: 

   
             ภาพที่ 65 กลวยปลวก     ที่มา: www.doonokthai.com 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมกินซาก มเีหงาแบบหัวเผือก รปูรี กวางไดถีง 3.5 ซ.ม. และยาวได
ถึง 5 ซ.ม.  ทอดยาวตามแนวนอนอยูใตดิน ลําตน ต้ังตรง โผลพนดิน สงูไดถึง 40 ซ.ม. มีสีนํ้าตาลตรง
ฐาน สูงข้ึนมาสีขาวหมน มีใบทีล่ดรปูเปนกาบหุม ไมมคีลอโรฟลด ชอดอก ออกที่ยอด ยาวไดถึง 20 ซ.
ม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงและกลบีดอก เปนรูปแถบ แคบ ยาว 1 ซ.ม. กลีบปากยาวเทากัน แตกวางกวา
เล็กนอย มักประดวยจุดสีมวงออนๆ ดอกบานเต็มทีก่วาง 0.8 ซ.ม. 
    
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมกินซาก พบตามพื้นที่ที่มีการทบัถมของอนิทรียวัตถุภายใตรมเงา ในปาที่มีความช้ืน
สูง ใกลลําหวยลําธาร 
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55. อินจัน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Eria biflora Griff.  
ชื่อพอง: – Cylindrolobus biflorus (Griff.) Rauschert 

 – Eria choneana Kraenzl. 
 – Eria dacrydium Gagnep. 
 – Pinalia biflora (Griff.) Kuntze 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ภาพที่ 66 อินจัน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง กอโปรง โคนเปนกระจุกแนน รากกึ่ง
อากาศ กลมตรงโคน แบนและกวางออกตรงปลาย ใบ เรียงสลับที่ยอด มี 3–5 ใบ รูปขอบขนานแกม
รูปรี กวาง 1.3–1.8 ซ.ม. ปลายใบหยักเวาไมเสมอกัน ชอดอก ออกตรงขอ ดอกในชอมี 1 คู หันคาง
เขาหากัน ดอก สีเหลืองออน กลิ่นหอม กวาง 0.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบน รูปสามเหลี่ยม ปลายมน ฐาน
กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง โคงไปขางหนามีขนาดใหญกวากลีบเลี้ยงบนเล็กนอย 
กลีบดอก รูปแถบ ปลายมน สีเหลืองออน กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.65 ซ.ม. กลีบปาก โคง โคนกลีบติด
กับสวนฐานเสาเกสรคลายบานพับ ยาว 0.4 ซ.ม. ไมมีหูกลีบแตมีขนละเอียดที่ขอบกลีบ บนกลีบมีสัน
หนาเรียบ 2 สัน พาดจากโคนกลีบปากสูฐานปลายกลีบปากและมีขนละเอียดปกคลุม ปลายกลีบปาก
แหลม กลางกลีบมีสันสั้น ๆ 1 สัน เสาเกสรสั้น  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัยพบในปาดิบช้ืน บรเิวณที่มีแสงแดดรําไร 
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56. เอ้ืองชองวงชาง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Eria densa Ridl. 
ชื่อพอง: – Urostachya densa (Ridl.) Rauschert 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                    ภาพที่ 67 เอื้องชองวงชาง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง ขนาดใหญ กอเปนกระจุก รากกึ่งอากาศ 
ลําลูกกลวยอวบนํ้า รูปทรงกระบอก แบนเล็กนอย เสนผานศูนยกลาง 2–3 ซ.ม. ยาวไดถึง 30 ซ.ม. ใบ 
รูปขอบขนานแกมใบหอก 3–6 ใบ กวาง 4–5 ซ.ม. ยาวไดถึง 35 ซ.ม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเปน
กาบขนาดใหญ ชอดอก ออกตรงขามใบ 2–3 ชอ ในแนวระนาบ ปลายชอโคงลง ยาว 10–17 ซ.ม. 
ดอกบานทน ทยอยบานจากโคนสูปลายชอ กลิ่นหอม ใบประดับดอกสีเหลืองอมนํ้าตาลออน รูปไข พับ
กลับ ดอก กวางและยาว 0.8 ซ.ม. สีขาว หรือชมพูออน กลีบเลี้ยงบน รูปไข กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.5 
ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ฐานกวางกวาเล็กนอย กลีบดอก รูปรีแกมขอบขนาน กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.
ม. กลีบปาก รูปรางคลายพัด กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. หูกลีบปากเรียวแหลม อยูลึกแนบติดฐาน
เสาเกสรดานลาง ยอดเกสรเพศเมียและฝาครอบกลุมอับเรณูสีมวงอมแดง 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบช้ืนทางภาคใต ระดับความสูง 800–1,800 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล 
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57. - 
ชื่อวิทยาศาสตร: Eria floribunda Lindl. 
ชื่อพอง: – Eria euryantha Schltr. 

 – Eria giungii Guillaumin 
 – Eria leucostachya Lindl. 
 – Eria subaliena Gagnep. 
 – Pinalia floribunda (Lindl.) Kuntze 
 – Urostachya euryantha (Schltr.) Brieger 
 – Urostachya floribunda (Lindl.) Brieger 

ชื่ออ่ืน: – 

 

 
                         ภาพที่ 68 Eria floribunda 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากฝอย ตนเปนลําลูกกลวยทรงกระบอก
สีนํ้าตาลแดง ยาว 30 ซ.ม. หรือมากกวา ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายแหลม ใบมีหลาย
รูปรางและขนาดโดยทั่วไปกวาง 1.8–3.5 ซ.ม. ยาว 12–30 ซ.ม. ชอดอกแบบชอกระจะ ออกที่ขอ ตน
หน่ึงอาจมีชอดอกไดถึง 6 ชอ บานพรอม ๆ กัน ชอดอกหอยลงยาว 10–20 ซ.ม. ชอหน่ึงๆอาจมีถึง 80 
ดอก ดอกบานมีกลิ่นหอมออน ๆ ใบประดับดอกสีนํ้าตาลเขม แหลมและพับกลับ ดอก สีขาว กวาง
และยาว 0.7 ซ.ม. กลีบดานนอกมีขนสีนํ้าตาลออน กลีบเลี้ยงบน รูปรี ปลายแหลม กวาง 0.3 ซ.ม. 
ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขางกวางและยาว 0.35 ซ.ม. กลีบดอก รูปรี ปลายเรียวแหลม กวาง 0.2 ซ.
ม. ยาว 0.3 ซ.ม. กลีบปาก คลายรูปชอน ยาว 0.4 ซ.ม. หูกลีบปากบางใส ขอบช้ีต้ังข้ึน สีมวง ปลาย
เสาเกสร ยอดเกสรเพศเมีย และฝาครอบกลุมอับเรณูสีมวงเขม กลุมอับเรณูสีเหลือง  
 
ถ่ินท่ีอยู กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบช้ืนระดับตํ่า และปาดิบเขา ต้ังแตความสูง 500–1,200 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเล 
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58. เสวตสุกร ี
ชื่อวิทยาศาสตร: Eria javanica (Sw.) Blume 
ชื่อพอง: – Callista perakensis (Hook.f.) Kuntze 

 – Dendrobium javanicum Sw. 
 – Dendrobium perakense Hook.f. 
 – Dendrolirium rugosum Blume 
 – Eria cochleata Lindl. 

ชื่ออ่ืน: เอื้องดาวเรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ภาพที่ 69 เสวตสุกร ี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางดานขาง ตนข้ึนชิดเปนกอ ลําลกูกลวยรูปไข 
เปนสันเหมือนผลบวบ กวาง 2–2.5 ซ.ม. ยาว 3–5 ซ.ม. มีโคนกาบใบคลมุตลอด ใบ ขนาดใหญ มี 2 
ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง 3–4 ซ.ม. ยาว 20–25 ซ.ม. แผนใบคอนขางบางและออน มีแนวพับ
จีบตามยาว ใบอื่นๆขนาดเล็ก หรือลดรปูเหลอืคลายกาบใบ ชอดอก เกิดใกลยอด เปนชอตรงหรอืโคง
ทอดเอน หรือหอยลง ยาว 20–30 ซ.ม. ดอกในชอโปรง เรียงเวียน กระจายเปนระยะๆจากโคนไปถึง
ปลายชอ บานจากโคนสูปลายชอ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีขาว แยกเปนอิสระ กานดอกยาว 1–5 ซ.
ม. ขนาดดอก 3–4 ซ.ม. กลีบปาก อาจมีขีดหรือแถบสีมวงแดง กลิ่นหอมออน ๆ กลุมเรณูมี 8 อัน 
แยกเปน 2 ชุด ชุดละ 4 อัน ไมมีกานและแปนกานกลุมเรณู  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบช้ืนทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต 
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59. เอ้ืองบายศรี 
ชื่อวิทยาศาสตร: Eria lasiopetala (Willd.) Omerod 
ชื่อพอง: – Aerides lasiopetala Willd. 

 – Dendrobium pubescens Hook. 
 – Dendrorilium albidotomentosum Blume 
 – Eria albidotomentosa (Blume) Lindl. 
 – Eria lanata Griff. 
 – Eria pubescens (Hook.) Lindl. ex Loudon 

ชื่ออ่ืน: เอื้องคําหิน นิมมานรดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพที่ 70 เอื้องบายศร ี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางขาง รากฝอย เหนียว แข็ง ตนเปนเหงาแข็ง
ทอดยาว ลําลูกกลวยรปูไขเบี้ยวแบนเลก็นอย กวาง 2–4 ซ.ม. ยาว 5–7 ซ.ม. แตละลําลูกกลวยจะม ี
3–4 ใบ ใบ เรียงสลับ รปูใบหอกกลับแกมรปูไข หรือรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเปนกาบหุม
รอบลําลกูกลวย แผนใบหนาโคง กวาง 2–5 ซ.ม. ยาว 20–30 ซ.ม. ชอดอก แบบชอกระจะ ยาว 15–
30 ซ.ม. ดอก มีกลิ่นฉุน กวาง 2.8 ซ.ม. ยาว 2.4 ซ.ม. กลบีเลี้ยงบน สีเขียวออน รูปใบหอก ปลายมน 
กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1.6 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ดานในตรงบริเวณปลายคางมสีีมวงแตม ทางดานนอกมี
ขนสั้นนุมสีขาวปกคลุม กลีบดอก รูปใบหอก สเีขียวออน กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 1.2 ซ.ม. ทั้งกลบีดอก
และกลีบเลี้ยงเมือ่แกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวออกเหลือง คางยาว 0.5 ซ.ม. กลีบปาก รูปชอนหนา
เคลื่อนไหวได ยาว 1.5 ซ.ม. กลีบปากสวนโคนสีขาว หูกลบีปากสีขาวหรือมวง ปลายกลบีปากรูปครึ่ง
วงกลม สมีวง ขอบไมเรียบ ปลายเวาบุม กลางปลายกลีบปากมีสันนูนสีขาวรูปตัววี  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย บางครัง้ข้ึนบนหิน พบในปาดิบช้ืน ที่แสงแดดคอนขางจัด 
 


