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60. ทําทาน  
ชื่อวิทยาศาสตร: Eria paniculata Lindl. 
ชื่อพอง: – Callista floribunda (D.Don) Kuntze 

 – Dendrobium floribundum D.Don 
 – Pinalia paniculata (Lindl.) Kuntze 

ชื่ออ่ืน: เอื้องดอกไมเงิน 
 
 
 
 
   

 

 

 

(ที่มา: www.magnoliathailand.com – มิ.ย.2556; www.orchids.wikia.com – มิ.ย.2556) 

  ภาพที่ 71 ทําทาน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางดานขาง ไมมีลําลูกกลวย ลําตนปกคลมุดวย
กาบใบ ใบ รูปแถบ กวาง 1.5–2 ซ.ม. ยาว 25–40 ซ.ม. ปลายเรียวแหลม แผนใบบางและออน ชอ
ดอก เปนชอกระจะ หรือชอแยกแขนง มี 1–4 ชอ ออกที่ยอด ดอกขนาด 0.8 ซ.ม. ชอดอกมีขนสีขาว
ปกคลุม กลีบเลี้ยงบน รูปรี กลีบเลี้ยงคูขาง รูปรีแกมรูปไขและเช่ือมเปนคางดอก ดานนอกมีขนปก
คลุม กลีบดอก รูปรีแกมรปูขอบขนาน ทัง้หากลีบสีครมี ปลายกลีบมนถึงคอนขางแหลม กลีบปาก รูป
รีกวาง ปลายหยัก มหีูปากรูปสามเหลี่ยม โคนกลีบมีเน้ือเย่ือนูนรูปทรงกลมและมีจุดสีมวงจํานวนมาก  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย บางครัง้ข้ึนบนโขดหิน พบในปาดิบเขา ทั้งที่โลงแจงแสงแดดจัดถึงแสงแดด
รําไร  
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61. เอ้ืองน้ิวนาง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Eria pannea Lindl. 
ช่ือพอง: – Eria calamifolia Hook.f. 

– Eria nivosa Ridl. 
– Eria odoratissima Teijsm. & Binn. 
– Eria teretifolia Griff. 
– Pinalia calamifolia (Hook.f.) Kuntze 
– Pinalia pannea (Lindl.) Kuntze 

ชื่ออ่ืน: พรรณี พรมไมหอม เอื้องชะนีเหลอืง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                          (ที่มา: www.oknation.net – มิ.ย.2556) 

             ภาพที่ 72 เอื้องน้ิวนาง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางดานขาง ไมมีลําลูกกลวย ใบ รูปทรงกระบอก 
โคนใบเปนกาบ เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.6 ซ.ม. ยาว 5 ซ.ม. มีขนนุมปกคลุม ข้ึนเปนกระจุกเรียง
สลับกันข้ึนไป กระจุกละ 3–4 ใบ แตละกระจุกอยูหางกันบนเหงาทอดเลื้อย ชอดอกแบบชอกระจะ ต้ัง
ตรง มีขนปกคลุม ดอก ขนาด 0.8 ซ.ม. มี 2–3 ดอก เรียงเวียน กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน 
กลีบเลี้ยงคูขาง รูปรีกวางและเบี้ยว โคนกลีบเช่ือมเปนคางดอก ดานหลังมีขนปุยปกคลุม กลีบดอก 
รูปขอบขนาน มีขนปกคลุมเล็กนอย ทั้งหากลีบสีเหลืองหมน ปลายกลีบมน กลีบปาก รูปขอบขนาน
แกมรูปไขกลับ กลีบสีนํ้าตาลไหม มีแตมสีเหลืองหมนที่โคนและปลายกลีบ  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย บางครั้งข้ึนบนโขดหิน พบในปาดิบเขา ปาดิบแลง และปาสนเขา ตามที่โลง
แจงแสงแดดรําไรถึงแสงแดดจัด ในหลายระดับความสูง  
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62. หมูกลิ้ง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Eulophia andamanensis Rchb.f. 
ชื่อพอง:– Cyrtopera andamanensis (Rchb.f.) Rolfe 

– Eulophia keithii Ridl. 
– Eulophia poilanei Gagnep. 
– Graphorkis andamanensis (Rchb.f.) Kuntze 

ชื่ออ่ืน: ชางผสมโขลง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ภาพที่ 73 หมูกลิ้ง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน ลําลูกกลวยคลายหัวเผือกสเีขียวเขม อยูเหนือดิน เสนผาน
ศูนยกลาง 3–6 ซ.ม. ยาว 6–11 ซ.ม. ใบ บาง รปูแถบ เรยีงสลับ มปีระมาณ 5–6 ใบตอตน กวาง 1–
1.3 ซ.ม. ยาวไดถึง 30 ซ.ม. ชอดอก ออกที่โคนของลําลูกกลวยแกที่ทิง้ใบจนหมดพรอม ๆ กับแขนง
ใหม ลักษณะต้ังข้ึน ยาวไดถึง 50 ซ.ม. ดอก บานกวาง 2.6 ซ.ม. กลบีสเีขียว ปลายกลีบทุกกลีบมีจุด
ประสีนํ้าตาล กลีบเลีย้ง รูปหอก กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 1.5 ซ.ม. กลีบดอก กวาง 0.35 ซ.ม. ยาว 1.3 ซ.
ม. กลีบปาก สีเขียว มีแถบสีนํ้าตาลอมเขียวหลายแถบ ขอบกลบีหยักเปนริ้ว ตรงกลางมสีันนูนสีขาว 3 
สัน หูกลบีสีเขียวปลายมน มีเสนสเีขียวพาด เดือยช้ีลง ยาว 0.3 ซม. ปลายเดือยปองออกสีนํ้าตาล เสา
เกสรย่ืนตัวเล็กนอย ฝาครอบกลุมอับเรณูสีเหลือง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน บางครั้งอาศัยบนหินที่มเีศษซากพืชทบัถม พบในปาเต็งรงั ปาเบญจพรรณ และ
ปาชายหาด ตามที่โลงแจงแสงแดดจัด หลายระดับความสูง 
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63. กูดหิน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Flickingeria fimbriata (Blume) A.D.Hawkes 
ชื่อพอง:– Callista binnendykii (Rchb.f.) Kuntze 

– Dendrobium binnendijkii Rchb.f. 
– Dendrobium flabellum Rchb.f. 
– Dendrobium plicatile Lindl. 
– Desmotricum fimbriatum Blume 

ชื่ออ่ืน: เอื้องขาไก เอื้องชางนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพที่ 74 กูดหิน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากฝอย ตนสีเขียวออนเปนเหงา ทอด
ยาว แขนงที่เกิดใหมเกิดจากโคนลําลูกกลวย ยอดออนมสีีมวง แตละเหงามีลําลูกกลวยต้ังแต 1–9 ลํา 
กวาง 1–2.5 ซ.ม. ยาว 2–7 ซ.ม. แตละลําลกูกลวยมใีบเดียว ใบ รูปรี ปลายแหลม กวาง 1.5–6 ซ.ม. 
ยาว 8–22 ซ.ม. แผนใบเรียบคอนขางบางแตเหนียว ชอดอก เกิดที่ปลายลําลูกกลวย ทางดานหนาของ
โคนใบ แตละชอม ี1–2 ดอก บานพรอมกัน มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง รูปขอบขนาน ปลายแหลม กวาง 
0.6 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบดอก ขนาดเล็กกวากลบีเลี้ยง ทั้งกลีบดอกและกลบีเลี้ยงเวลาดอกบานจะ
มวนตัวไปทางดานหลัง สีเหลอืงครมี มีจุดสีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลแดงประทั่วกลีบ กลีบปาก เกิดจากฐาน
ที่ปลายคางมีสันตรงกลาง 3 สัน สันตรงกลางจะตํ่ากวาสันขาง สันขางตรงบริเวณกลีบปากชวงปลาย
หยักเปนจบี สันบรเิวณโคนกลบีปากนูนเปนสันตรง กลีบปากชวงโคนมหีูกลีบปากที่ต้ังข้ึน ดานในแตม
ดวยสีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลอมแดง ปลายกลีบปากสเีหลืองทอง ขอบพับจบี ฝาครอบกลุมเรณูสีขาว 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบบนเขาหินปูน และปาดิบช้ืนระดับสูง  
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64. วานเพชรหึง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Grammatophyllum speciosum Blume 
ชื่อพอง:– Grammatophyllum cominsii Rolfe 

– Grammatophyllum fastuosum Lindl 
– Grammatophyllum giganteum Blume ex Rchb.f. 
– Grammatophyllum macranthum (Wight) Rchb.f. 
– Grammatophyllum wallisii Rchb.f. 
– Pattonia macrantha Wight  

ชื่ออ่ืน: กลวยกา กะดําพะนาย ตับตาน มือตับแก วานงูเหลอืม วานหางชาง  
 

 
                                      ภาพที่ 75 วานเพชรหึง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดใหญ เจริญทางขาง กอแนน ตนสูง 1–3 ม. ต้ังตรง
หรือโคง ใบ เรียงสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน กวาง 3–4 ซ.ม. ยาว 50–80 ซ.ม. ปลายใบเรียว
แหลม แผนใบเรียบเปนมัน บิดหอยลง ชอดอก ออกที่โคนตน อาจมีมากถึง 30 ชอ กานชอดอกสั้น 
ดอก มีกลิ่นหอม กวาง 6–10 ซ.ม. ดอกดานลางของชอ 1–3 ดอก ไมสมบูรณ มีกลีบเลี้ยงและกลีบ
ดอกอยางละ 2 กลีบ ไมมีกลีบปาก เสาเกสรไมเจริญ กลีบเลี้ยง รูปรีแกมไขกลับ กลางกลีบเปนรอง 
ขอบกลีบหยักเปนคลื่น กวาง 2.5–3 ซ.ม. ยาว 5.5–6 ซ.ม. กลีบดอก อวบนํ้า สีเขียวอมเหลืองแตม
ดวยจุดสีมวงอมนํ้าตาล ขนาดเทา ๆ กลีบเลี้ยง กลีบปาก โคงลง ยาว 3 ซ.ม. หูกลีบต้ังโคงข้ึนโอบ
เหนือเสาเกสร โคนกวาง สีเหลือง มีแถบสีมวงอมนํ้าตาลออน เสาเกสรอวบหนา โคง มีจุดสีมวงอม
นํ้าตาล ดานลางสีขาวจุดแตมสีจาง โคนเสาเกสรเปนรองลึก  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัยที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก พบในปาดิบแลงและปาดิบช้ืนระดับตํ่า ๆ ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต 
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65. เอ้ืองขาวนก 
ชื่อวิทยาศาสตร: Liparis cespitosa (Lam.) Lindl. 
ชื่อพอง:– Cestichis cespitosa (Lam.) Ames 

– Leptorchis caespitosa (Thouars) Kuntze 
– Leptorchis minima (Lindl.) Kuntze 
– Leptorchis pusilla ( Ridl.) Kuntze 
– Liparis angustifolia (Blume) Lindl. 
– Liparis comosa Ridl. 
– Liparis neoguineensis (Schltr.) Schltr. 
– Liparis poilanei Gagnep. 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                      ภาพที่ 76 เอื้องขาวนก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย ขนาดเล็ก กอเปนกระจกุแนน ลําลูกกลวย รูปไข สีเขียว 
กวาง 0.6–0.8 ซ.ม. สูง 1–2 ซ.ม. มีใบเดียว ใบ รูปรีแกมรปูใบหอกกลับ กวาง 0.7–1 ซ.ม. ยาว 5–15 
ซ.ม. แผนใบบาง ปลายใบแหลมงอนเล็กนอย ชอดอก แบน ต้ังข้ึน เกิดที่ยอดของแขนงใหม กวาง 0.2 
ซ.ม. อาจยาวถึง 8 ซ.ม. ดอกทยอยบานสูปลาย ใบประดับแหลม ยาว 0.8 ซ.ม. สีเขียวสด กลีบเลี้ยง 
รูปรี สีเขียวออน กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.25–0.35 ซ.ม. พับโคงกลับ กลบีดอก กวางประมาณกึง่หน่ึง
ของกลบีเลี้ยง กวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 0.2 ซ.ม. กลีบปาก ปลายกลบีแหลมปากรปูรโีคงลง กวาง 0.15 
ซม. ยาว 0.3 ซม. ขอบกลีบต้ังข้ึน ปลายเกือบตัด กลางกลบีมีปุมเล็ก ๆ สเีหลืองเขมอมสสีมจากโคนถึง
ปลายกลีบ ปุมนูนหนา เสาเกสรสเีหลือง จะงอยทั้งสองรปูสามเหลี่ยมช้ีไปขางหนา 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัยบนตนไมหรือบนหิน พบต้ังแตรมิลําธารจนถึงยอดเขาสงู 
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66. เอ้ืองกลีบมวนดอกแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Liparis nigra Seidenf. 
ชื่อพอง: – Diteilis nigra (Seidenf.) M.A.Clem. & D.L.Jones 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 

 
 
 
 

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

     ภาพที่ 77 เอื้องกลีบมวนดอกแดง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน เจรญิทางดานขาง ลําลูกกลวยอวบนํ้ารูปทรงกระบอก สีเขียว
อมมวง ใบ พับจีบรปูรจีนถึงรปูใบหอก กวาง 6 ซ.ม. ยาว 15 ซ.ม. เรียงเวียน ปลายแหลมจนถึงเรียว
แหลม ใบออนมวนตามแนวยาว มีอายุฤดูเดียวกอนแหงเหีย่วคาตน ชอดอก แบบชอกระจะ ต้ังตรง 
ออกที่ปลายยอด ดอก มเีสนผานศูนยกลาง 1.5 ซ.ม. ใบประดับยาวมาก ปลายแหลมจนถึงเรียวแหลม
และไมหลุดรวง กลีบเลี้ยง รูปขอบขนานแกมรูปแถบ กลีบดอก รูปแถบ ทั้งหากลีบสีมวง ปลายแหลม 
กลีบปากรูปไขกลบัและกวางจนเกือบกลม สีมวงเขม ขอบกลีบหยักเปนฟน โคนกลบีมีระยางคแหลม 
รูปสามเหลี่ยม 2 อัน กลีบเลี้ยงและกลบีดอกแยกเปนอสิระ  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบในปาดิบแลง ดิบช้ืน และดิบเขา ตามแนวสันเขา ที่รมเงาหรือมแีสงแดดรําไร 
ดินรวนปนทรายมีเศษซากพืชทับถม ที่ความสูง 300–1,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
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67. เอ้ืองลิ้นดํา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Luisia psyche Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Cymbidium scarabiiforme E.C.Parish ex Rchb.f. 

 – Luisia laosensis Guillaumin 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 

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

                   ภาพที่ 78 เอื้องลิ้นดํา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางยอด ลําตนรูปทรงกระบอกยาว แข็ง และมี
หลายขอปลอง ใบ รูปทรงกระบอก กวาง 0.8 ซ.ม. ยาว 1.2 ซ.ม. เรียงสลบั ปลายใบมน โคนใบเปน
กาบ มีอายุหลายฤดูกอนหลุดรวง เหลือสวนกาบติดคาตน ชอดอก เปนชอกระจะสั้น ๆ ออกตามขอ 
ดอก มีขนาดเล็ก เรียงเวียน เสนผานศูนยกลาง 1.2 ซ.ม. ทยอยบานครัง้ละ 1–2 ดอก ใบประดับไม
หลุดรวง กลีบเลี้ยง รปูขอบขนาน กลบีเลี้ยงคูขางมีลกัษณะเปนอุง และดานหลังกลบีเปนสัน กลีบ
ดอก รูปแถบและยาวกวากลบีเลี้ยงประมาณ 2 เทา ทั้งหากลีบสีเขียว ปลายกลบีมน กลบีเลี้ยงและ
กลีบดอกแยกเปนอสิระ กลีบปาก รูปรีแกมรปูไขกลบั คลายลิ้น สีมวงคล้ํา แผนกลีบอวบหนา ผิว
ดานบนเปนรองคลายรอยไถ โคนต่ิงมีหูปากเปนต่ิงขนาดเล็ก เสาเกสรอวนสั้น  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาเต็งรงั ปาดิบแลง ที่โลงแจงแสงแดดจัด ที่ความสงูประมาณ 600 
เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
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68. งูเขียวนอย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Luisia zollingeri Rchb.f. 
ช่ือพอง: – Luisia latilabris Rolfe ex Downie 

– Luisia latipetala J.J.Sm. 
– Luisia zollingeri var. latipetala (J.J.Sm.) Sulist. 

ชื่ออ่ืน: เอื้องลิ้นดํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพที่ 79 งูเขียวนอย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางยอด กอเปนกระจุก ตนพันกัน ลําตนกลม โคง
หอยลง เสนผานศูนยกลาง 0.4 ซ.ม. ยาว 30–50 ซม. ใบ รูปทรงกระบอกโคง สเีขียว เสนผาน
ศูนยกลาง 0.3–0.6 ซ.ม. ยาว 10–20 ซ.ม. กาบใบแตมดวยสีมวง ชอดอก เปนชอกระจะสั้น ๆ ออกที่
ขอ ยาวไมเกิน 1 ซ.ม. ดอกในชอมีหลายดอกบานเกือบพรอมกันทั้งชอและบานทนหลายวัน ใบประดับ
ดอกสีมวงเขม ดอก กวาง 0.6–0.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบน รูปไขกลับ สีนํ้าตาลออนแกมเหลือง ตรงกลาง
กลีบแตมดวยแถบสีมวงเขม กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปแถบ สีนํ้าตาลออกมวง
ซอนอยูใตกลีบปาก กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบดอก ลักษณะและขนาดใกลเคียงกบักลีบเลี้ยง
บน กลีบปาก รูปไขกลับ กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 0.6 ซ.ม. โคนกลีบสีมวงเขมปลายกลีบสีออกเขียว ประ
ดวยสีมวงเขม เสาเกสรสมีวงเขมฝาครอบกลุมเรณูสีเหลือง 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาที่โลงแจงแสงแดดจัด ที่ระดับความสงู 300–1,500 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเล 
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69. แมลงปอทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Micropera pallida (Roxb.) Lindl. 
ชื่อพอง: – Camarotis apiculata Rchb.f. 

 – Camarotis pallida (Roxb.) Lindl. 
 – Micropera apiculata (Rchb.f.) Garay 
 – Saccolabium saxicolum Ridl. 
 – Sarcanthus apiculatus (Rchb.f.) J.J.Sm. 
 – Sarcanthus thorelii Guillaumin 

ชื่ออ่ืน: หวายเข็ม เอื้องแมลงปอทอง 
 

 
                                        ภาพที่ 80 แมลงปอทอง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางยอด ลําตนเรียว อาจต้ังข้ึนหรือโคงหอยลง ใบ รูป
ขอบขนาน กวาง 0.7–1 ซ.ม. ยาว 5–9 ซ.ม. เรียงสลับ ปลายใบเวาบุม กาบใบและโคนใบมีขนละเอียด
ประปราย ใบโคงมีรอยคอดถัดจากปลายใบลงมาประมาณ 1 ซ.ม. ชอดอก เกิดที่ขอคอนไปทางยอด ยาว 2–
8 ซ.ม. ดอกในชอชิดกัน ทยอยบานสูปลายชอ มีกลิ่นหอมออน ๆ ดอก กวาง 1 ซ.ม. ยาว 1.5 ซ.ม. กลาง
กลีบเลี้ยงดานนอกพาดดวยแถบสีมวง กลบีเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวครีม ตอมาเปลี่ยนเปนสเีหลือง กลีบเลี้ยง
บน รูปไขกลับ กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.6 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปไขกลบัไมสมมาตร ปลายแหลม กวาง 0.2 
ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลางกลบีดานนอกพาดดวยแถบสีมวงจาง ๆ กลีบปาก สีขาว ยาว 0.75 ซ.ม. หูกลบีปาก
ขนาดใหญ ระหวางหูกลีบปากมกีลุมเน้ือเย่ือนูนสเีหลือง เสาเกสรสั้น จะงอยคลายปากนก แหลมโคงงอน  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบไดทั่วไปในปาดิบ ทีโ่ลงแจงจนถึงแสงแดดรําไร 
 



85 
 
70. แผนดินเย็น 
ชื่อวิทยาศาสตร: Nervilia sp. 
ชื่อพอง: – 
ชื่ออ่ืน: วานพระฉิม 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 81 แผนดินเย็น 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน เจรญิทางดานขาง ลําตนเปนหัวใตดิน ใบ รูปทรงกลมถึงรปู
หัวใจ เสนผานศูนยกลาง 10–12 ซ.ม. ใบมรีอยพับจีบ มเีพียงใบเดียวออกจากหัว ใบชูเหนือพื้นดิน 
และจะเหี่ยวแหงไปเมื่อออกดอก ชอดอก เปนแบบชอกระจะ ต้ังตรง ออกจากหัวใตดิน สูง 12–20 ซ.
ม. ดอก มีขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง 1.5–2 ซ.ม. เรียงเวียน กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูปแถบ กวาง
0.3 ซ.ม. ยาว 1 ซ.ม. ปลายกลีบแหลม ทัง้หากลบีสเีขียว กลีบปาก รูปรีแกมรูปไขกลับ สมีวง ปลาย
กลีบปากมน มหีูปากรปูสามเหลี่ยมต้ังชัน แผนกลบีมีขนปกคลุม เสาเกสรเรียวยาว ที่ปลายมีฝาครอบ 
กลุมเรณูมี 2 กลุม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบตามที่ราบระหวางเขาหินปูน ทีร่มแสงแดดรําไร  
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71. เอ้ืองไม 
ชื่อวิทยาศาสตร: Oberonia lunata (Blume) Lindl. 
ชื่อพอง: – Iridorkis lunata (Blume) Kuntze 

 – Malaxis lunata Blume 
 – Oberonia biaurita Hook.f. 
 – Oberonia porphyrochila Ridl. 
 – Oberonia subnavicularis King & Pantl. 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                     ภาพที่ 82 เอื้องไม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจรญิทางขาง ตนสั้น แตละตนจะมีใบเพียง 3–
5 ใบ ใบ รูปหอกคลายใบมีด ใบดานขางแบน ปลายแหลม กวาง 1.1 ซ.ม. ยาว 16 ซ.ม. เรียงสลับ ใบ
ออนพับตามแนวยาว ชอดอก แบบชอกระจะ ออกที่ยอด หอยลง ดอก ขนาดเล็ก ชิดติดกันคอนขาง
แนน บานจากปลายชอ ใบประดับดอกรปูใบหอกแหลม ยาวโผลพนดอกสงัเกตเห็นไดเมื่อดอกโรยแลว 
กานดอก ลีบ บาง สสีมนํ้าตาลหรอืชมพูออน รปูไขปลายแหลม กลีบดอก รูปไขปลายแหลม พบักลบั 
บาง ขนาดเล็กกวากลีบเลี้ยงแตสเีขมกวา กลีบปาก รูปหัวใจ หนา สีสมอมนํ้าตาลเขมหรือแดงอม
นํ้าตาลเขม ขอบคอนขางหยักลกึ จนดูลักษณะคลายเปนซี่แหลม หกูลบีปากยกตัวสูงเสมอกบัเสาเกสร 
เสาเกสรขนาดเล็ก 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบตามที่แสงแดดรําไร 
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72. หางเปย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Oxystophyllum carnosum Blume 
ชื่อพอง: – Aporum carnosum (Blume) Rauschert 

 – Callista carnosa (Blume) Kuntze 
 – Dendrobium concinnum Miq. 
 – Dendrobium rigescens Miq. 
 – Oxystophyllum rigidum Blume 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพที่ 83 หางเปย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง ตนขนาดเล็ก สเีขียว หอยลง ใบ เรียง
สลบัระนาบเดียว ซอนชิดกัน รปูใบหอกปลายแหลม กวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 3–4 ซ.ม. ชอดอก ออกที่
ซอกใบอาจจะเปนดานบนหรือดานลาง ดอกบานทนหลายวัน มักบานครัง้ละ 1 ดอก ใบประดับดอกสี
เหลือง ปลายแหลม ดอก กวาง 0.35–0.6 ซ.ม. ยาว 0.7–0.8 ซ.ม. ดอกสเีหลืองหรือเหลอืงอมเขียว
ออน บางครัง้จะพบเห็นดอกแตมดวยจุดหรือแถบสีมวงเขม แตปลายกลีบปากยังคงมีสเีหลืองหรือ
เหลืองอมเขียวออนอยู กลีบเลี้ยงบน กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.35–0.4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง กวาง 0.4 
ซ.ม. ยาว 0.3–0.4 ซ.ม. กลีบดอก รูปขอบขนาน กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.25–0.35 ซ.ม. คางยาว 0.3– 
0.4 ซม. กลีบปาก รูปไขกลับแกมรปูขอบขนาน กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.5–0.65 ซ.ม. ปลายกลีบปาก
โคงนูน และมีตุมคลายเน้ือเย่ือของตัวหนารปูไต เสาเกสรขนาดเล็ก ปลายฝาครอบกลุมอบัเรณูสีเหลือง 
สวนโคนสีนํ้าตาลแดง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบไดทั่วไปในปาดิบช้ืน  
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73. เอ้ืองรงรอง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Panisea uniflora (Lindl.) Lindl. 
ชื่อพอง: – Chelonistele biflora (E.C.Parish ex Rchb.f.) Pfitzer 

 – Coelogyne biflora E.C.Parish ex Rchb.f. 
 – Coelogyne falcata T. Anderson ex Hook. f. 
 – Coelogyne thuniana Rchb.f. 
 – Coelogyne uniflora Lindl. 
 – Pleione uniflora (Lindl.) Kuntze 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพที่ 84 เอื้องรงรอง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจรญิทางขาง ลําลูกกลวยรปูไข สีเขียว อยูชิด
ติดกัน ผิวยับยน กวาง 0.8–1.2 ซ.ม. สงู 1–2 ซ.ม. ใบ รูปแถบ ปลายสอบแหลม กวาง 1 ซ.ม. ยาว 9 
ซ.ม. มี 2 ใบ ดอก เปนดอกเด่ียว ออกทีโ่คนลําลูกกลวย กานดอกมีกาบหลายกาบหุม ดอกสสีมออน 
กวาง 1.7 ซ.ม. กลีบเลี้ยง ทั้งสามรูปใบหอกขนาดเทากันทัง้สามกลบี กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1.6 ซ.ม. 
กลีบดอก รูปใบหอก กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 1.5 ซ.ม. กลีบปาก สีเขมกวากลบีดอกและกลีบเลี้ยง รูปไข
กลับ กวาง 0.7 ซ.ม. ยาว 1.6 ซ.ม. มีหูกลบีเปนต่ิงแหลม ตรงกลางกลีบมีสันสามสันและจุดแตมสีสม
เขมสามจุด ปลายกลบีปากแผออก ขอบหยักเปนคลื่น เสาเกสรสีเดียวกบักลบีเลี้ยงมีครบีขาง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบเขา และปาดิบช้ืน ตามที่โลงแจงแสงแดดจัดและแสงแดดรําไร 
ที่ความสูง 800–1,300 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
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74. รองเทานารีคางกบ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein 
ชื่อพอง: - Cordula callosa (Rchb.f.) Rolfe 
 - Cypripedium callosum Rchb.f. 
 - Paphiopedilum callosum (Rchb. f.) Pfitzer 
 - Paphiopedilum crossii (C.Morren) Braem & Senghas 
 - Paphiopedilum viniferum Koop. & N.Haseg. 
ชื่ออ่ืน: เอื้องคางกบ เอื้องคางคก รองเทานาง 
 

 
                          ภาพที่ 85 รองเทานารีคางกบ 
 
ลักษณะทางพฤกษศาตร: กลวยไมดิน ใบ รูปขอบขนาน กวาง 3-3.5 ซ.ม. ยาว 15-18 ซ.ม. ผิวใบ
ดานบนลายสีเขียวออนและสีเขียวเขม  ทองใบสีเขียวออน ดอก ออกเด่ียว ขนาดบานเต็มที่ กวาง 6-8 
ซ.ม. กานดอกต้ังสูง ยาว25-30 ซ.ม. กลีบบน รูปวงกลม แผกวาง สีขาว และมีขีดสีเขียวแกมมวงแดง
ตามความยาวกลีบ ขอบกลีบดานบนมักบิดเปนคลื่น กลีบขาง รูปขอบนาน โคง มีขีดสีเขียวแกมมวง
แดงตามความยาวกลีบ และอาจมีจุดสีนํ้าตาล กระจายอยูบนผิวกลีบ ขอบกลีบดานบนมีตุมสีนํ้าตาล
เขมเปนมันและมีขน กลีบปาก สีมวงแดงแกมนํ้าตาล โดยขอบกลีบมวนเขาหากันเช่ือมตอเปนถุง โคน
กลีบปากมีตุมสีนํ้าตาลเขม กระจายเปนกลุม 
 
ถ่ินท่ีอยู: พบตามปาดิบช้ืน ใตรมเงาทีม่ีแสงรําไร ทระดับความสูง 500-1300 ม. 
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75. เขากวางออน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Phalaenopsis cornu–cervi (Breda) Blume & Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Phalaenopsis borneensis Garay  

 – Phalaenopsis de–vriesiana Rchb.f. 
 – Polychilos cornu–cervi Breda 
 – Polystylus cornu–cervi (Breda) Hasselt ex Hassk. 

ชื่ออ่ืน: มาลาย เอื้องมาลายเสือ เอื้องเขากวาง เอื้องจะเข็บ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ภาพที่ 86 เขากวางออน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศขนาดใหญ ตนสั้น ใบ รูปขอบ
ขนานแกมรูปไขกลับ เรียงสลับ คอนขางอวบนํ้า กวาง 2–4 ซ.ม. ยาวไดถึง 28 ซ.ม. ชอดอก สีเขียว
ออน ออกครั้งละหลายชอ ต้ังข้ึนหรือทอดเอนในแนวระนาบ แตกแขนง แกนชอดอกอวบนํ้า แบน 
ปลายแกนชอยืดตัวไปไดเรื่อย ๆ ดอก กวาง 2.5–3 ซ.ม. สีเหลืองแกมเขียว อาจพาดดวยแถบหรือแตม
ดวยจุดสีนํ้าตาลแดง กลีบเลี้ยงบน รูปไขแกมรูปรี กวาง 0.7 ซ.ม. ยาว 1.6–2 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง 
รูปรี กวาง 0.8 ซ.ม. กลีบดอก รูปรี กางออกขาง กวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 1.2 ซ.ม. กลีบปาก หูกลีบปาก
ต้ังข้ึน รูปคลายสี่เหลี่ยม กวาง 0.2 ซ.ม. สูง 0.4 ซ.ม. สีเหลืองออนหรือขาว ดานในพาดดวยแถบสีมวง 
ปลายกลีบปากกวางออกคลายเงี่ยงหัวลูกศร ปลายสุดเปนต่ิงแหลม เสาเกสรสีเหลืองแกมเขียว ฐานสี
ออกมวง  
 
ถ่ินท่ีอยู กลวยไมอิงอาศัยขนาดเลก็ มักอาศัยบนตนไมในวงศยาง พบในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และ
ปาดิบช้ืน ตามที่โลงแจงแสงแดดจัดถึงแสงแดดรําไร ในหลายระดับความสูง 
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76. ตากาฉอ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Doritis deliciosa (Rchb.f.) T.Yukawa & K.Kita 

 – Doritis latifolia (Thwaites) Benth. & Hook. f. 
 – Kingidium deliciosum (Rchb.f.) H.R.Sweet 
 – Kingidium deliciosum f. album O.Gruss 
 – Phalaenopsis deliciosa f. alba (O.Gruss) Christenson 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 87 ตากาฉอ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัยขนาดเลก็ เจริญทางยอด รากขนาดใหญ แบน เกาะติด
เปลือกตนไมไปไดยาว ตนสั้น มใีบเพียง 2–3 ใบ ใบ รูปรีหรอืขอบขนาน สีเขียวเขมเปนมัน กวาง 3–5 
ซ.ม. ยาว 9.5–13 ซ.ม. ขอบใบหยักเปนคลื่น ชอดอก สีเขียว ออกที่ขางลําตน หอยลงหรืออยูในแนว
ระนาบ ยาว 6–12 ซ.ม. ดอกในชอทยอยบานจากโคนสูปลายชอ ดอก กวาง 1.4 ซ.ม. กลีบสีขาว โคน
กลีบมีจุดสีมวง กลบีเลี้ยงบน รูปขอบขนาน ช้ีข้ึน กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง 
ขนาดใหญกวาเลก็นอย กลีบดอก รูปขอบขนานแกมไขกลบั กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 0.65 ซ.ม. กลีบ
ปาก ยาว 0.9 ซ.ม. สวนโคนคลายถุง หกูลบีปากขนาดใหญ ช้ีข้ึนคลายรูปไขกลบั สีขาว พาดดวยเสนสี
มวง ที่โคนของหูกลีบแตละขางมสีันนูนสีขาว ปลายกลีบปากช้ีไปขางหนา คลายรูปสี่เหลี่ยมขาวหลาม
ตัด ปลายสุดสีขาว ตรงกลางหยักลึก โคนแตมดวยสมีวง ตรงฐานของปลายกลีบปากมกีลุมเน้ือเย่ือนูนสี
ขาวคลายสันและมสีวนของเน้ือเย่ือแหลมคลายเข้ียว 2 อันเพิ่มเขามา เสาเกสรยาว 0.4 ซ.ม. ฝาครอบ
กลุมอบัเรณูสีขาว  
 
ถ่ินอาศัย กลวยไมอิงอาศัย บางครัง้เจรญิบนหิน พบในปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาดิบช้ืน ตามที่รม
เงาหรือทีม่ีแสงแดดรําไร 
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77. เอ้ืองลําตอ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Pholidota articulata (Lindl.) 
ชื่อพอง: – Coelogyne articulata (Lindl.) Rchb.f. 

 – Coelogyne khasyana (Rchb.f.) Rchb.f. 
 – Pholidota decurva Ridl. 
 – Pholidota griffithii Hook.f. 
 – Pholidota obovata Hook.f. 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                  ภาพที่ 88 เอื้องลําตอ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากกึ่งอากาศ ตนยาวหอยลง ลําลูกกลวย
ทรงกระบอก มีเสนผานศูนยกลาง 0.6–1 ซ.ม. ยาว 10–16 ซ.ม. ลําลูกกลวยใหมงอกทางดานขางติด
กับยอดของลําลกูกลวยเดิม ใบ รูปรี 2 ใบ กวาง 2.7–4.6 ซ.ม. ยาว 14–20 ซ.ม. ปลายใบแหลม แผน
ใบบางเปนมัน ขอบใบหยักเปนคลื่นเล็กนอย ชอดอก ผอมหอยลง ยาว 15 ซ.ม. หรือมากกวา ออกที่
ยอดบนสุดที่ลําลูกกลวยใหมที่ยังเจริญไมโผลพนกาบหุม และอาจมีใบเพิ่มข้ึนมา 1–2 ใบ ใบประดับ
ดอกสีนวล บาง รูปรี ปลายแหลม กวาง 1.1 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. ดอก สีชมพูออนถึงนํ้าตาลออน ขนาด 
0.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยง รูปไข บางแตแข็ง กวาง 0.45 ซ.ม. ยาว 0.8–0.9 ซ.ม. กลีบดอก รูปรีแกมขอบ
ขนาน ปลายแหลม ขอบเปนคลื่น กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.8 ซ.ม. กลีบปาก ชวงโคน ยาว 0.5 ซม. ขอบ
โคง ปลายรวมเขาหากัน ภาคตัดขวางเปนรปูครึ่งวงกลม ฐานและสันเกือบเปนสสีม ปลายกลบีปากสี
ครีมถึงเหลืองเขม เสาเกสรตรงสีเหลอืงแกมเขียวออน ยอดเกสรเพศเมียมีขอบย่ืนตัวออกมา  
 
ถ่ินท่ีอยู: พบไดทั่วทุกภาค ทั้งบนหินและบนตนไม 
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78. เอ้ืองกาบดอก 
ชื่อวิทยาศาสตร: Pholidota imbricata Lindl. 
ชื่อพอง: – Coelogyne conchoidea (Lindl.) Rchb.f. 

 – Coelogyne crotalina (Rchb.f.) Rchb.f. 
 – Cymbidium imbricatum (Lindl.) Roxb. 
 – Ornithidium imbricatum (Lindl.) Wall. ex Hook.f. 
 – Pholidota beccarii Schltr. 

ชื่ออ่ืน: เอื้องสายสรอย หางกระด่ิง 
 

 
                               ภาพที่ 89 เอื้องกาบดอก 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางขาง ลําลูกกลวยทรงกรวย เมื่อแกบบุและยับ
ยน กวาง 2–4 ซ.ม. สงู 4–5 ซ.ม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน 1 ใบ คอนขางหนา กวาง 3–10.5 ซ.ม. ยาว 
17.5–42 ซ.ม. ชอดอก ออกที่ยอดของแขนงใหม หอยลง ยาว 30–40 ซ.ม. ดอกในชอเรียงตัวเปนสอง
แถว ชอบิดตัว มีกาบหุมสนํ้ีาตาลออนประดวยจุดสีนํ้าตาลเขม ดอกกลิ่นหอม บานเกือบพรอมกันทั้ง
ชอ ดอก สีชมพูออน ๆ กวาง 0.7 ซ.ม. กลีบเลี้ยง รูปไข กวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง 
ตรงกลางลึกเปนรอง ดานหลังของกลีบมสีันสูงคลายปกพาดตลอดความยาวของกลบี กลีบดอก รูป
แถบ กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบปาก สีชมพูออกขาว ยาว 0.8 ซ.ม. กลบีปากสวนโคนเปน
กระพุงคลายถุง หูกลบีต้ังข้ึนรปูครึ่งวงกลม โอบเสาเกสร ปลายกลบีปากงอนลง เสาเกสรสั้น ฝาครอบ
อับเรณูสีนํ้าตาล  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัยขนาดใหญ พบในปาดิบเขา และปาดิบแลง ตามทีโ่ลงแจงแสงแดดจัดถึง
แสงแดดรําไร ต้ังแตความสงูระดับนํ้าทะเล–1,400 เมตร 
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79. เอ้ืองเหลี่ยมลําตอ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Pholidota recurva Lindl. 
ช่ือพอง: – Coelogyne recurva (Lindl.) Rchb.f. 
ชื่ออ่ืน: เอื้องตอลําเหลี่ยม 
 

 
                                        ภาพที่ 90 เอื้องเหลี่ยมลําตอ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางขาง รากยาวเหนียวออกที่ขอ ตนเปนปลอง เจริญ
ตอกัน ปลองออนมีกาบหุม อวบนํ้ามีเหลี่ยมเปนสัน 4 สัน ใบ รูปรี เกิดที่ขอ ปลายใบแหลม กวาง 1.8 ซ.ม. 
ยาว 8 ซ.ม. แผนใบบางเปนมัน ชอดอก เกิดที่ยอดโคงหอยลง ยาว 10 ซ.ม. กานชอดอกสีเขียว ใบประดับ
ดอกสีนํ้าตาลออน รปูรเีกือบกลม กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.ม. เรียงซอนเหลือ่มกันตลอดชอ ดอกบานมี
กลิ่นหอม เรียงตัวแนนดานเดียวตลอดชอ ดอก กวาง 0.5 ซ.ม. สเีขียวออนอมนํ้าตาล กลีบเลี้ยงบน รูปไข
กลับ ตัวกลบีงุม กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปรีตัวกลีบงุม กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 
0.35 ซ.ม. กลีบดอก รูปขอบขนานขนาดเล็ก กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.2 ซ.ม. กลีบปาก ขนาดใหญรูปเกือบ
กลม กวางและยาว 0.4 ซ.ม. ตรงกลางมีสันสั้น ๆ 4 สัน สวนปลายหยักมน 2 หยัก เสาเกสรโคง สั้น ฝา
ครอบกลุมอบัเรณูบางใส   
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบระดับสงู หรอืปาเขาบนหินปูน บรเิวณที่โลงแจงจนถึงแสงรําไร 
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80. เอ้ืองกระเพาะปลา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Pinalia acervata (Lindl.) Kuntze 
ชื่อพอง: – Dendrobiam seriatum Wall. ex Hook.f. 

 – Eria acervata Lindl. 
 – Eria poilanei Gagnep. 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ภาพที่ 91 เอื้องกระเพาะปลา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญดานขาง ลําลกูกลวยรูปร ี หรือรปูไขแกมรปูขอบ
ขนาน แบน มีหลายขอปลอง กวาง 1–2 ซ.ม. ยาว 2–5 ซ.ม. ข้ึนชิดติดกันเปนกอ ใบออกปลายลํา มี 
2–4 ใบ ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม กวาง 4–10 ซ.ม. ยาว 8–20 ซ.ม. ดอก ออกเปน
ชอบริเวณปลายยอด ชอยาว 3–6 ซ.ม. มี 4–7 ดอก ขนาดบานกวางประมาณ 1.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและ
กลีบดอก สีขาว รูปรีแกมขอบขนาน ตอนปลาย เรียวแหลม ปลายกลบีสีเขียวอมเหลือง กลีบปาก สี
เหลืองออน มสีันนูนตามยาว 3 สัน เสาเกสรสั้น มีคางย่ืนยาว ปลายคางสเีหลืองออน ฝาครอบเกสรมี
แตมสีนํ้าตาลเขม กลุมเรณูมี 8 กลุม ไมมีกานและแปนกานกลุมเรณู  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย บางครั้งพบบนโขดหินช้ืน พบในปาดิบช้ืน และปาดิบช้ืนบนเขาหนิปูน  
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81. เอ้ืองใบมะขาม 
ชื่อวิทยาศาสตร: Podochilus microphyllus Lindl. 
ชื่อพอง: – Podochilus confusus J.J.Sm. 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพที่ 92 เอื้องใบมะขาม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัยขนาดคอนขางเล็ก ตนข้ึนเปนกระจุกผอมเปนเสน ยาว 
8–15 ซ.ม. ใบ สีเขียวเขม รูปรี กวาง 2–3 ม.ม. ยาว 6–8 ม.ม. ปลายแหลมเปนต่ิง โคนใบบิดและเปน
กาบหุมตน ใบเรียงสลบัซายขวาตลอดตน ชอดอก เกิดที่ปลายยอด มี 3–5 ดอก ดอก มีขนาดเล็ก 
กวางประมาณ 3 ม.ม. กลบีเลี้ยงและกลีบดอก กางออกจากกันเล็กนอย ปกติจะมสีีขาว แตบางดอก
จะมรีิ้วสีมวงอมชมพูทัง้บนกลบีเลี้ยงและกลีบดอก กานชอดอกสั้น ยาวประมาณ 2 ม.ม. โคนเสาเกสร
ยืดเปนคาง กลุมเรณู 4 กลุม ติดอยูกับแผนเย่ือใส  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัยตามไหลหินใกลลําธารหรอืตามตนไม พบในปาดิบ และปาดิบเขา ที่ระดับ
ความสูง 200–1500 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
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82. ชางดํา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Pomatocalpa spicatum Breda, Kuhl & Hasselt 
ชื่อพอง: – Cleisostoma uteriferum Hook.f. 

 – Pomatocalpa expansum (Rchb.f.) J.J.Sm. 
 – Pomatocalpa wendlandorum (Rchb.f.) J.J.Sm. 
 – Saccolabium hobsonii Ridl. 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ภาพที่ 93 ชางดํา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางยอด ตนสั้น ใบ เรียงสลับเรียงซอนกัน รูปขอบ
ขนาน กวาง 4 ซ.ม. ยาว 23 ซ.ม. ปลายใบเวาบุมไมเสมอกัน ขอบใบหยักเปนคลื่น ชอดอก ออกที่ขอ 
อาจเปนชอเด่ียวหรือแตกแขนง หอยลง ยาวไดถึง 15 ซ.ม. ดอก คอนขางชิดกัน บานทนหลายวัน ใบ
ประดับดอกแหลม ยาว 0.3 ซ.ม. ดอกสีเหลืองออน กวาง 0.6 ซ.ม. ทุก ๆ กลีบอาจมีหรือไมมีจุดแตมสี
แดงอมนํ้าตาล กลีบเลี้ยงบน รูปไขกลับ กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง โอบกลีบปาก
ไว กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.45 ซ.ม. กลีบดอก รูปรีแกมรูปไขกลับ กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบ
ปาก ยาว 0.4 ซ.ม. มีเดือยคลายถุงสีขาวขนาดใหญ หูกลีบปากปลายมน ต้ังข้ึน ปลายกลีบปากเปนต่ิง
แหลม อวบนํ้า งอนลง บางครั้งพบวาเกือบเปนสีขาว เสาเกสรสั้น  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาดิบช้ืน ตามที่รมเงาหรอืมีแสงแดดรําไร 
ต้ังแตความสูงระดับนํ้าทะเล–700 เมตร  
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83. เอ้ืองไอยเรศ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Rhynchostylis retusa (L.) Blume 
ชื่อพอง: – Aerides guttata (Lindl.) Roxb. 

– Anota violacea (Rchb.f.) Schltr. 
– Epidendrum hippium Buch.–Ham. ex D.Don 
– Gastrochilus blumei (Lindl.) Kuntze 
– Rhynchostylis albiflora I.Barua & Bora 

ชื่ออ่ืน: พวงมาลัย พอลีเหม หางกระรอก อัยเรศ เอื้องพวงหางฮอก เอือ้งหางฮอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพที่ 94 เอื้องไอยเรศ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร:  กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศขนาดใหญ ยาว ตนสั้น ใบ 
รูปขอบขนาน กวาง 1.1–4 ซ.ม. ยาว 30–40 ซ.ม. เรียงสลับระนาบเดียว ปลายใบหยักเวาไมเทากัน
คลายถูกกัดแทะ โคนใบเปนกาบหุมรอบขอ ตนหน่ึงมีใบไดถึง 12 ใบ ชอดอกออกที่ขอหอยลง ยาวได
ถึง 40 ซ.ม. กานชอดอกสีเขียว ยาว 10 ซ.ม. มีขอเปนระยะ ๆ ที่ขอมีใบประดับแหลมหุมรอบกานชอ 
สีออกเหลืองครีม ยาวประมาณ 1 ซ.ม. ดอกบานมีกลิ่นหอม กวางและยาว 2 ซ.ม. สีขาว มีหรือไมมีจุด
สีมวงแตมประปราย 2–3 จุด กลีบบน รูปรี กวาง 0.7 ซ.ม. ยาว 1.1–1.2 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปรี
เบี้ยว กวางและยาว 1 ซ.ม. กลีบดอก ช้ีตรง กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1.2 ซ.ม. กลีบปาก มีเดือยยาว 0.8 
ซ.ม. สีมวงออน แผนกลีบปากยาวไดถึง 1.2 ซ.ม. สีมวง ฐานสีขาว ปลายโคงข้ึนแลวช้ีไปขางหนา เสา
เกสรย่ืนตัวเล็กนอย ฐานสีเขียวออน ฝาครอบกลุมอับเรณูสีมวงออนมองดูคลายตา มีจะงอยแหลม 
มองดูคลายหัวของนก กลุมอับเรณูสีครีม  
 
ถ่ินท่ีอยู กลวยไมอิงอาศัย พบในปาระดับตํ่าหรือปาดิบเขา ทุกภาคของประเทศ 
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84. เหลืองพิศมร 
ชื่อวิทยาศาสตร: Spathoglottis affinis de Vriese 
ชื่อพอง: - Spathoglottis lobbii Rchb.f. 
  - Spathoglottis regneri Rchb.f. 
ชิ่ออ่ืน: เอื้องนวลจันทร หัวขาวเหนียว ตาลเด่ียว 
 

 
                       ภาพที่ 95 เหลืองพิศมร 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน มีหัวรูปกลมรี ใบ รูปแถบ เรียวยาว คลายใบหญา กวาง 1-
1.5 ซ.ม. ยาว 40-60 ซ.ม. จํานวน 2-4 ใบตอตน ดอก ออกเปนชอต้ัง สูง 60-80 ซ.ม. จํานวน 5-10 
ดอกตอชอ โดยดอกที่อยูดานลางเริ่มบานกอน ดอกบานเต็มที่ กวาง 3.5-4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบ
ดอก รูปรี ปลายแหลม สีเหลือง มีขนาดใกลเคียงกัน โดยกลีบเลี้ยงคูขางจะมีแถบสีแดงแกมนํ้าตาล 
พาดตามยาว กลีบปาก สีเหลืองเขม หูกลีบปากแผกวางออกและพับข้ึน ถัดลงมามีตุมเน้ือเย่ือสีเหลือง 
2 ตุม ปลายตุมมน แผออกขาง มีแถบประสีแดงแกมนํ้าตาลต้ังแตกลางกลีบจนถึงโคนตุมเน้ือเย่ือ 
ปลายกลีบปากย่ืนยาวไปขางหนา รปูชอนปลายกลีบเวาบุม สวนกลางของกลีบปากคอดเวาและมีสวน
ที่แผออกไปรูปขอบขนานคลายแขน เสาเกสร รูปกระบอง ย่ืนไปขางหนา โคงลง 
 
ถ่ินท่ีอยู: พบตามชายปา หรือทุงหญาโลงที่ช้ืน 
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85. วานจุก 
ชื่อวิทยาศาสตร: Spathoglottis plicata Blume 
ชื่อพอง: – Bletia angustifolia Gaudich. 

 – Calanthe poilanei Gagnep. 
 – Paxtonia rosea Lindl. 
 – Phaius rumphii Blume 
 – Spathoglottis angustifolia (Gaudich.) Benth. & Hook.f. 

ชื่ออ่ืน: เอื้องดิน เอื้องดินใบหมาก กระเทียมปา สะปาโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ภาพที่ 96 วานจุก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน เจริญทางขาง ลําตนเปนหัวอยูใตดิน ใบ รูปแถบ กวาง 7–8 
ซ.ม. ยาวไดถึง 1 ม. ปลายเรียวแหลม เสนใบขนาน ชอดอก แบบกระจะ ออกขางตนใตดิน ช้ีข้ึน กาน
ชอดอกสีเขียว ยาวกวา 1 ม. เสนผานศูนยกลาง 0.7 ซ.ม. มีขอเปนระยะ ๆ ที่ขอมีกาบแหลมหุมกาบ
ยาวไดถึง 3 ซ.ม. ดอกในชอมีไดถึง 20 ดอก หรือมากกวา ใบประดับดอกสีมวงแดง พับกลับ กวาง 1 
ซ.ม. ยาว 1.5 ซ.ม. กานดอกยอยยาว 1.5 ซ.ม. ดอก มีสีมวงถึงมวงแดง กวาง 4 ซ.ม. ยาว 3.5 ซ.ม. 
กลีบเลี้ยง รูปแถบแกมรูปไขกลับ ปลายแหลม กวาง 1 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบดอก รูปรี ปลายแหลม 
กวาง 1.3 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบปาก ยาว 1.5 ซ.ม. หูกลีบปากสีมวงเขมและงอนข้ึน ถัดจากหูกลีบ
ปาก มีตุมเน้ือเย่ือสีขาวจนถึงเหลือง 2 ตุม ปลายตุมมน แผออกขาง ปลายตุมมีขนสีขาว ปลายกลีบ
ปากย่ืนยาวไปขางหนา ฐานดอกปลายแผออกเปนรูปครึ่งวงกลมตรงกลางเวาบุมสีมวง เสาเกสรย่ืนตัว
โคงไปขางหนา ยาว 1.3 ซ.ม. โคนสีมวงออน ปลายสีมวงเขม ฝาครอบกลุมอับเรณูสีมวงออน  
 
ถ่ินท่ีอยู ข้ึนตามที่ดินรวนและชุมช้ืนตามปาโปรง แสงแดดจดั 
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86. เอ้ืองขาวสาร 
ชื่อวิทยาศาสตร: Stichorkis viridiflora (Blume) Marg. Szlach. & Kulak 
ชื่อพอง: – Liparis longipes Lindl. 

 – Liparis viridiflora (Blume) Lindl. 
 – Malaxis viridiflora Blume  
 – Stichorkis pendula (Pfitzer) Pfitzer 

ชื่ออ่ืน: เอื้องดอกหญา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพที่ 97 เอื้องขาวสาร 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง ลําลูกกลวยคอนขางแนน อยูชิดกัน มเีย่ือ
กาบใบคลมุ ลําที่แกเกิดรองต้ืน ๆ สีเขียวออน ยาว 3–9 ซ.ม. ใบ เกิดที่ยอด รูปรีแกมรูปขอบขนาน มี 
2 ใบ ขนาดไมเทากัน กวาง 1.5–2 ซ.ม. ยาว 10–15 ซ.ม. กานใบแข็ง ชอดอก แบบชอกระจะ เกิดที่
ยอด ยาวไดถึง 15 ซ.ม. ดอกในชอมีมาก อยูชิดติดกัน ใบประดับดอกยาว 0.5 ซ.ม. กานดอกยอย
รวมทั้งรังไขยาว 0.5 ซ.ม. ดอก มีขนาดเล็ก เมือ่ดอกบานเต็มที่ กวาง 2 ม.ม. ยาว 3 ม.ม. สีเขียวออน 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอก พับกลบั ยาว 3 ซ.ม. กลีบปาก สีสมอมเหลือง แบงเปนสองชวง ชวงลาง
ต้ังข้ึนตรงกลางมีรอง ชวงบนพับต้ังฉากกับชวงลาง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย บางครัง้พบบนหิน พบไดทุกสภาพปา 
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87. เอ้ืองไรใบ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Taeniophyllum calceolus Carr 
ชื่อพอง: – 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพที่ 98 เอื้องไรใบ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางยอด รากสีเขียวเกาะแนบกับตนไม แผกระจาย
รอบทิศทาง คดไปมา ตนสั้นไมมีใบ ชอดอก เกิดที่ตน แกนชอดอกขรุขระ ปลองยาว 0.15 ซ.ม. ใบ
ประดับแหลมเรียงสลับกัน สีแดง ตอมาจะเปลี่ยนเปนแดงนํ้าตาล ดอกบานครัง้ละดอก เมือ่ดอกทีบ่าน
โรยหรือพฒันาเปนฝก ชอดอกจะยืดตัวพรอมกับดอกถัดไปจะพัฒนาและบานในเวลาตอมา กานดอก
ยอยยาว 0.4 ซ.ม. ดอก กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยง สีเหลืองสด รูปขอบขนาน ปลาย
แหลม กวาง 0.35 ซ.ม. ยาว 0.15 ซ.ม. กลบีดอก ลักษณะเชนเดียวกับกลีบเลี้ยงแตมีขนาดเล็กกวา 
กลีบปาก สีขาว ยาว 0.4 ซ.ม. หูกลีบปากขนาดเล็ก ปลายกลีบปากต้ังข้ึนตรงกลางเวาบุม คางสเีหลือง
คลายถุง ช้ีไปทางดานหลัง ใกลติดกานดอก เสาเกสรสีขาว จะงอยแหลมสมีวง ฝาครอบเสาเกสรสีขาว
บางใส  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบตามตนไมที่อยูรมิลําธาร แสงแดดรําไรหรือบริเวณที่มีความช้ืนสงู 
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88. รูหินี 
ชื่อวิทยาศาสตร: Thecostele alata (Roxb.) E.C.Paris & Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Collabium wrayi Hook.f. 

 – Cymbidium alatum Roxb. 
 – Pholidota elmeri Ames 
 – Thecostele maculosa Ridl. 
 – Thecostele zollingeri Rchb.f. 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

       ภาพที่ 99 รูหินี 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางขาง ลําลูกกลวยแบน อยูชิดติดกัน มีสัน 2 สัน 
กวาง 1.5–2.5 ซ.ม. ยาว 2–8 ซ.ม. ใบ รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม กวาง 3–5 ซ.ม. ยาว 12–23 ซ.
ม. แผนใบบาง เรียบเปนมัน แตละลําลูกกลวยมีใบเพียง 1 ใบ พบเห็น 2 ใบไดนอย ชอดอก แบบ
กระจะหอยลง เกิดบรเิวณโคนลําลูกกลวย ยาว 15–50 ซ.ม. ดอกทยอยบานหลายวัน กลีบเลี้ยง รูปรี
ปลายแหลม ลักษณะใกลเคียงกัน กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 0.8 ซ.ม. โคนกลบีสเีหลืองออน กลางกลีบสีขาว 
ปลายกลีบสีมวง มจีุดประไมเปนระเบียบและขนาดแตกตางกัน สีมวงหรือแดงเขมแตมอยูทั่วไปทั้งกลีบ 
กลีบดอก มีสีและลักษณะเชนเดียวกบักลบีเลี้ยง แตขนาดเล็กกวา กลีบปาก ลักษณะเปนหลอดยาว
จากฐาน มีสัน 2 สัน อยูระหวางหกูลบีปาก หูกลบีปากสขีาว โคงไปขางหนา พาดดวยแถบสีมวง 1 
แถบ ปลายกลีบปากบานออก ช้ีตํ่าลง ตรงกลางเวาบุมสีขาว มีขนสีมวงข้ึนอยูทั่ว เสาเกสรสีขาว ยาว 
0.5 ซ.ม. ตรงปลายมีรยางคคลายปกนก ยาว 0.2 ซ.ม. ฝาครอบกลุมอับเรณูบางใส  

  
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบทั่วไปในปาดิบช้ืน ที่รมเงาหรอืมีแสงแดดรําไร  
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89. กระสุนพระอินทร 
ชื่อวิทยาศาสตร: Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. 
ชื่อพอง: – Euproboscis pygmaea Griff. 

 – Thelasis amboinensis (J.J.Sm.) J.J.Sm. 
 – Thelasis clausa Fukuy. 
 – Thelasis elongata Blume 
 – Thelasis triptera Rchb.f. 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        ภาพที่ 100 กระสุนพระอินทร 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจรญิทางขาง รากฝอยกึง่รากอากาศขนาดเลก็ ลํา
ลูกกลวยอยูชิดติดกัน สีเขียวออน เสนผานศูนยกลางไดถึง 2 ซ.ม. ความกวางมีมากกวาความยาว ใบ ลําลูก
กลวยมีใบ 3 ใบ ใตฐานมีใบที่มกีาบขนาดใหญกวาแผนใบ 1 ใบ ยอดบนสุดของลําลูกกลวยมีใบ 2 ใบ 
ขนาดเล็ก 1 ใบ และขนาดใหญ 1 ใบ ใบใหญรูปขอบขนานปลายมนกวางไดถึง 1.5 ซ.ม. ยาวไดถึง 12 ซ.ม. 
ชอดอก ออกที่ฐานของลําลกูกลวย กานชอดอกยาว 5–20 ซ.ม. แกนชอดอกยืดยาวไดถึง 5 ซ.ม. ดอก 
ขนาดเล็ก มจีํานวนมาก อยูชิดติดกัน ดอกบานพรอมกันครั้งละ 2–3 ดอก ใบประดับดอกยาว 0.2 ซ.ม. 
ปลายแหลม พับกลบัและยังสดอยูเมื่อดอกบาน ดอกสเีขียวออน กลีบเลี้ยง ยาว 0.25 ซ.ม. กลีบปาก รูป
ไข ช้ีตรง สีขาวครีม  

 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบไดทั่วไปปาดิบ บรเิวณพื้นที่รมิลําธารจนถึงยอดเขาสูง 
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90. เถางูเขียว 
ชื่อวิทยาศาสตร: Vanilla aphylla Blume 
ชื่อพอง: – Vanilla parishii Rchb.f. 
ชื่ออ่ืน: คดนกกูด เครืองเูขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 101 เถางูเขียว 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: เปนไดทั้งกลวยไมดินและกลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางยอด รากออกที่ขอ 
ตนเปนเถา สีเขียวเขม เกือบกลม มรีองตามยาว เสนผานศูนยกลาง 0.5–1 ซ.ม. ปลองอาจยาวไดถึง 
50 ซ.ม. ใบ ลดรปูเปนเกล็ดรูปสามเหลี่ยม ยาว 0.7 ซ.ม. ชอดอก เปนชอเชิงหลั่น สั้นมากออกที่ขอ 
ดอกในชอมี 2–3 ดอก บานไมพรอมกัน ใบประดับดอกรปูสามเหลี่ยม สีเขียวสด กานดอกยอยยาว 
2.3–3 ซ.ม. ดอกกวาง 5–5.5 ซ.ม. กลบีสเีขียวออน มวนตัวไปทางดานหลัง กลีบเลีย้ง รูปขอบขนาน 
กวาง 1.15 ซ.ม. ยาว 3.3 ซ.ม. กลีบดอก รูปขอบขนานแกมรูปรี บางกวากลีบเลี้ยง ขอบเปนคลื่น
เล็กนอย หลังกลบีมสีันนูน พาดตลอดความยาวของกลบี กลีบกวาง 1.25 ซ.ม. ยาว 3.4 ซ.ม. กลีบ
ปาก สีขาวแกมชมพูเรื่อ กลบีมวนเขาเช่ือมกับเสาเกสร แผนกลบีดานบนมีขนสีชมพ ู เสาเกสรสีเขียว
ออน ยาว 1.8 ซ.ม. สวนปลายสเีขียวเขม 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมเถาเลื้อย พบข้ึนตามปาโปรงทีม่ีแสงแดดทะลุผานไดดี 
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1) กลวยไมบางชนิด โดยเฉพาะที่ดอกมีขนาดใหญและสสีันสวยงาม จะสํารวจพบไดยากในปา 
ตองอาศัยสํารวจตามบาน หรือชุมชนทีอ่ยูรอบอุทยาน 

2) เน่ืองจากดอกกลวยไมมีโครงสรางที่ซบัซอน บางชนิดมีขนาดที่เลก็มาก บางชนิดมลีกัษณะ
คลายคลึงกนั ทําใหยากแกการจําแนกชนิด ตองอาศัยการสังเกตอยางถ่ีถวน 

3) สภาพพื้นที่เปนภูเขาสงูชันสลับกบัหบุเขา กอใหเกิดความยากลําบากในการเขาถึงและ
สํารวจไดทั่ว 

4) เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษามจีํากัด ทําใหไมสามารถดําเนินการศึกษาไดตลอดพื้นที ่
จึงควรทําการศึกษาเพิม่เติม โดยเฉพาะดานสถานภาพ และจํานวนประชากร เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการการอนุรกัษกลวยไมในพื้นทีอุ่ทยานแหงชาติตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


