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ผลและวิจารณ 
 

ผล 
 

ผลจากการสํารวจและศึกษากลวยไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติทางบกภาคใตตอนบน เนน
การศึกษาเฉพาะกลวยไมที่พบตามตนไมลม กิง่ไมหัก กลวยไมที่รวงหลนตามพื้นปา และกลวยไมที่
เกาะอาศัยตามลําตนและกิง่ไมในระดับทีส่ามารถเกบ็ตัวอยางได โดยจะเกบ็ตัวอยางเฉพาะชนิดที่ไม
สามารถระบุชนิดไดในพื้นที ่ เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหชนิดใหไดช่ือวิทยาศาสตร และบรรยายลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร โดยเทียบกบัเอกสารอางองิ 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 (สลลิ 2549) กลวยไมเมืองไทย (อบฉันท 2543) และคูมือศึกษากลวยไมปา เลม 
1 (สํานักวิจยัการอนุรักษปาไมและพันธุพืช 2551) ผลการสํารวจ พบกลวยไม จํานวน 44 สกุล 90 
ชนิด นอกจากน้ี ยังมีกลวยไมที่ไมสามารถจําแนกชนิดได คือ แผนดินเย็น Nervilia sp. ซึ่งแตละชนิดมี
รายละเอียดดานอนุกรมวิธาน ช่ือพอง ช่ือทองถ่ินอื่น ๆ ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญอยาง
ละเอียด ถ่ินที่อยู และภาพประกอบ โดยภาพประกอบบางสวนไดอางองิมาจาก website เน่ืองจาก
อุปสรรคดานภูมปิระเทศและภูมิอากาศจงึไมสามารถบันทึกภาพจากสถานทีจ่รงิได  
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1. เอ้ืองนมหนู 
ชื่อวิทยาศาสตร: Acriopsis liliifolia (J.König) Seidenf. 
ชื่อพอง: – Acriopsis javanica var. nelsoniana (F.M.Bailey) J.J.Sm. 

 – Epidendrum liliifolium J.König 
ชื่ออ่ืน: จุกโรหินี รูหินี  
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 12 เอื้องนมหนู 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจริญทางขาง รากฝอยสีขาว ลําลูกกลวยอวนปอม รปูไข 
อยูชิดติดกัน มีสัน เสนผานศูนยกลาง 1.2 ซ.ม. ยาว 2.5–5 ซ.ม. มีใบที่ยอด 2 ใบ ใบ รูปแถบ ปลาย
มน แผนใบโคง บาง กวาง 0.8–1.2 ซ.ม. ยาว 7–20 ซ.ม. ชอดอก แตกแขนง เกิดจากเหงาใตโคนลํา
ลูกกลวย ยาวไดถึง 40 ซ.ม. ดอก จํานวนมาก กวาง 1–1.2 ซ.ม. ยาว 0.8 ซ.ม. กลีบเลีย้งบน รูปแถบ 
กวาง 0.1–0.15 ซ.ม. ยาวประมาณ 0.6 ซ.ม. สเีหลืองอมสม มีหรือไมมีแถบสีมวงตรงกลาง กลีบเลีย้ง
คูขาง เช่ือมติดกัน กวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. สีและลกัษณะคลายกลบีเลี้ยงบน กลีบดอก รูปแถบ 
ปลายมน กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. หลงักลบีมีแถบสมีวง กลีบปาก เกิดจากฐานหลอดเสาเกสร 
ยาว 0.5–0.6 ซ.ม. กลีบปากชวงโคนฐานแคบ หูกลีบปากแผออกขาง ขอบสีขาว ตรงกลางสมีวง กลบี
ปากชวงกลางมสีันนูน 2 สัน สีมวง ปลายกลีบปากรูปแถบปลายมน ขอบสีขาว ตรงกลางสีมวง เสา
เกสรสมีวงอมนํ้าตาล ปลายสเีหลืองออน ฝาครอบกลุมอบัเรณูสีเหลือง กลุมอับเรณูสีเหลืองทอง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบแลง ปาดิบช้ืน ปาดิบเขา ปาพรุ และปาชายหาด ที่
ระดับนํ้าทะเลจนถึงประมาณ 1,700 เมตร 
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2. เอ้ืองกุหลาบกระเปาปด 
ชื่อวิทยาศาสตร: Aerides odorata Lour. 
ชื่อพอง: – Aerides ballantiniana Rchb.f. 
           – Epidendrum odoratum (Lour.) Poir. 
ชื่ออ่ืน: มาหมุย เอื้องกหุลาบขาว เอื้องพวงกุหลาบ เอื้องเปดนอย เอื้องกหุลาบเดือยไก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 13 เอื้องกุหลาบกระเปาปด 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศอวน แตกแขนง เสนผาน
ศูนยกลาง 0.5–1 ซ.ม. ลําตนอวน สั้น ใบ เรียงสลับระนาบเดียว แผนใบโคง รูปขอบขนาน ยาว 25–
30 ซ.ม. ชอดอก โคงลง ออกตามซอกใบ ยาวประมาณ 35 ซ.ม. ดอกบานมีกลิ่นหอม ดอก กวาง 2.5 
ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม. สีดอกมีต้ังแตขาวจนถึงมวงออน กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปไขกลับ กวาง 0.7 ซ.ม. 
ยาว 1.2 ซ.ม. แยกอิสระไมติดกับกลีบอื่น กลีบเลี้ยงคูขาง รูปรี ฐานเช่ือมติดกัน ต้ังฉากกับสวนของ
คางที่ย่ืนลงไป กวางและยาวประมาณ 1 ซ.ม. กลีบดอก รูปไขกลับ ขนาดใกลเคียงกับกลีบเลี้ยงบน ทุก
กลีบปลายกลีบสีมวงอมชมพูถึงมวงเขมไลโทนสีจากปลายกลีบสูโคนกลีบ กลีบปาก ไหวได มีเดือย
ขนาดใหญลักษณะเปนตะขอโคงช้ีข้ึน ปลายเดือยสีเขียวออนหรือสีเขียวออกเหลือง เสาเกสรสีขาวย่ืน
ตัวออกมายาวประมาณ 0.5 ซ.ม. ฝาครอบกลุมอับเรณูสีขาวบางใส ครอบอับเรณูสีเหลืองสม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบช้ืน ที่ระดับนํ้าทะเลจนถึงระดับความสูงประมาณ 500 เมตร  
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3. เอ้ืองปกไกใหญ 
ชื่อวิทยาศาสตร: Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Appendicula longifolia Blume 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 14 เอื้องปกไกใหญ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากกึ่งอากาศ ตนคอนขางแบนคอย ๆ 
หนา และกวางสูปลาย ตนขนานกับพื้นดินหรือหอยลง ยาวไดถึง 100 ซ.ม. ใบ จํานวนมากมาก เรียง
สลับระนาบเดียว รูปใบหอก กวาง 2.2–2.7 ซ.ม. ยาว 21–32 ซ.ม. แผนใบบางสีเขียวสด โคนใบเปน
กาบหุมตน ชอดอก เปนกระจุกแนนทรงครึ่งวงกลมที่ยอด เสนผานศูนยกลาง 3–4 ซ.ม. ดอกในชอบาน
ครั้งละ 2–3 ดอก ดอก ขนาดเล็ก กานดอกยอยและดอกสีขาวครีม กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบ
เลี้ยงบนรูปสามเหลี่ยม กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.35 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ขนาดใกลเคียงกับกลีบเลี้ยงบน 
หลังกลีบมีสันนูน 1 สัน กลีบดอก รูปแถบขนาดเล็ก กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.ม. กลีบปาก สีขาว ช้ีไป
ขางหนา ยาว 0.5 ซ.ม. เสาเกสรสั้นสีขาว  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย บางครั้งข้ึนบนหิน พบในปาดิบระดับตํ่า  
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4. เอ้ืองปกไก 
ชื่อวิทยาศาสตร: Agrostophyllum majus Hook.f. 
ชื่อพอง: – 
ชื่ออ่ืน: เอื้องปกไกใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพที่ 15 เอื้องปกไก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง แตกกอแนน รากกึ่งอากาศ ลําลูกกลวยสี
เขียวเขม แบน เจริญโคงข้ึน กวาง 2.5 ซม. ยาว 20 ซม. ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายมนเวาบุม 
โคนใบเปนกาบขอบกาบสีนํ้าตาลเกือบดํา ใบบิด กวาง 2.5–2.7 ซ.ม. ยาว 17–20 ซ.ม. ชอดอก 
ออกเปนกระจุกที่ยอดลําลูกกลวย เสนผานศูนยกลาง 1.5–2.5 ซม. มีกาบหุมชอและดอกแหงสีนํ้าตาล
เขมติดอยู ดอกในชอบานครั้งละ 1–2 ดอก ดอก ขนาดเล็ก ดอกสีขาวครีม กวางและยาว 0.5 ซ.ม. 
กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน ปลายแหลม กวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปขอบขนาน 
ปลายเรียวแหลม กวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบดอก กางออก รูปแถบ กวางไมถึง 0.1 ซ.ม. ยาว 
0.3 ซ.ม. กลีบปาก สีขาว หูกลีบปากปลายมนสีเหลือง ปลายกลีบปากรูปครึ่งวงกลม พับลงเกือบทํามุม
ฉากกับกลีบปากชวงโคน กวาง 0.45 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.ม. ขอบหยักเปนริ้วละเอียดตรงกลางเวาบุม เสา
เกสรสีขาว   
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย บางครั้งข้ึนบนหิน พบในปาดิบระดับตํ่า และปาดิบเขา  
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5. เอ้ืองใบเฟรน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Agrostophyllum stipulatum (Griff.) Schltr. 
ชื่อพอง: – Appendicula stipulata Griff. 

 – Appendiculopsis stipulata (Griff.) Szlach. 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
        ภาพที่ 16 เอื้องใบเฟรน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย ขนาดเล็ก ไมมีลําลูกกลวย กอแนน ตนกลมขนาดเล็ก 
ยาว 20–40 ซ.ม. ใบ เรียงสลบัระนาบเดียว ต้ังฉากกบัตน รูปขอบขนาน ปลายใบเวาบุม มีต่ิงแหลม 
โคนใบเปนกาบหุมตน สเีขียว ใบกวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.5–0.6 ซ.ม. ชอดอก เปนกระจุกแนนออกที่
ปลายยอด หอหุมดวยกาบรปูขอบขนานปลายแหลม ดอกมกับานครั้งละ 1 ดอก ดอก กวางและยาว 
0.7 ซ.ม. สีขาวถึงขาวครีม กลีบเลี้ยงบน รูปไขกลับ ปลายแหลม กวางและยาว 0.3 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคู
ขาง แหลม ขนาดใกลเคียงกับกลบีเลี้ยงบน กลีบดอก บาง รูปขอบขนาน กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.
ม. ปลายโคงกลับ คางลักษณะเปนถุงกลม ยาว 0.2 ซ.ม. หอหุมดวยฐานของกลบีเลี้ยงคูขางที่เช่ือม
ติดกันทางดานหนา กลีบปาก ฐานสีขาว หูกลีบปากหอโอบผนังคางของเสาเกสรดานใน ตลอดตามยาว
จนถึงยอดเกสรเพศเมีย กลีบปากสวนกลางมีสันสีขาว ปลายกลีบปากรูปครึง่วงกลม ตรงกลางเวา ฝา
ครอบกลุมอบัเรณูสีขาวบางใส  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบระดับตํ่า และปาดิบเขา 
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6. วานนํ้าทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Anoectochilus setaceus Blume 
ชื่อพอง: – Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. 

 – Anoectochilus setaceopictus K.Koch & Lauche 
 – Chrysobaphus roxburghii Wall. 
 – Zeuxine roxburghii (Wall.) M.Hiroe 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
 
 
 
 
 

                                ภาพที่ 17 วานนํ้าทอง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมขนาดเล็ก อาศัยบนดิน เจรญิทางดานขาง ลําตนอวบนํ้ารปู
ทรงกระบอก ทอดเลือ้ยชูสวนยอดข้ึน ใบ รูปรจีนถึงรปูรีแกมรูปไข กวาง 2 ซ.ม. ยาว 3 ซ.ม. สีนํ้าตาล
แกมมวง และมีลายรางแหสทีองแดง แผนใบมีขน ชอดอก ยาว 5–8 ซ.ม. ดอกขนาด 1 ซ.ม. ทั้งชอ
ดอก ใบประดับดอก กานดอกและรังไขมีขนปกคลุม กลีบเลีย้งบน รูปรี กลีบเลี้ยงคูขาง รูปขอบขนาน
แกมรูปรีและเบี้ยว ทั้งสามกลีบสีนํ้าตาลแกมมวงคล้ํา ดานนอกมีขนแข็ง กลีบดอก เบี้ยว สีขาว ปลาย
กลีบแหลมและเช่ือมกบักลีบเลี้ยงบน กลีบปาก สีขาวอยูทางดานบน มีรยางคคลายแสย่ืนยาวขางละ 
3–4 อัน ปลายกลบีเปนแฉกรูปขอบขนานแผกาง 45 องศา  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดินขนาดเล็ก บางครั้งอาศัยบนโขดหินทีม่ีเศษซากพืชทับถม มีแสงแดดรําไรจนถึง
คอนขางมืดครึ้ม และดินรวนปนทราย พบในปาดิบเขา ปาดิบช้ืน และปาดิบแลง ที่ความสงู 800–
1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
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7. หางแมงเงา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Appendicula cornuta Blume 
ชื่อพอง: – Appendicula bifaria Lindl.  

 – Appendicula cyclopelata (Schltr.) Schltr. 
 – Podochilus cornutus (Blume) Schltr. 
 – Podochilus brachiatus Schltr. 
 – Podochilus cyclopetalus Schltr. 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                      ภาพที่ 18 หางแมงเงา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัย เจรญิทางขาง รากฝอย ลําตนไมมลีําลูกกลวย ทอดตัว
ยาว หอย ยาวไดถึง 50 ซ.ม. ใบ เรียงสลบั รูปรี ปลายเวาบุม มีต่ิงแหลมย่ืนตัว ซึ่งเปนสวนของเสน
กลางใบที่เจรญิพนออกมา โคนใบเปนกาบหุมรอบขอ ใบกวาง 1 ซ.ม. ยาวไดถึง 3 ซ.ม. ผิวใบมัน ชอ
ดอก สั้น เกิดทีป่ลายยอด ดอกเปนกระจกุ ใบประดับดอกสีเขียว พับกลบั ดอก กวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 
0.75 ซ.ม. ดอกบานสีขาวและจะเปลีย่นเปนสีเหลอืง กลีบเลี้ยงบน กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. 
กลีบเลี้ยงคูขาง บาง กวางและยาว 0.4 ซ.ม. เช่ือมติดกันบริเวณดานหนาของกลบีปาก กลีบดอก รูปร ี
ปลายแหลม กวาง 0.35 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบปาก ยาว 0.6 ซ.ม. ดานในมีผนังรูปตัว U เพิ่มเขามา
อีกช้ันหน่ึง ปลายกลบีปากพับลงตรงกลางเวาบุมและมีต่ิงย่ืน รอยพับของปลายกลีบปากมเีน้ือเย่ือเปน
ต่ิงย่ืน สีขาวออกเหลือง ฝาครอบกลุมอบัเรณูแหลมช้ีไปขางหนา สีขาวออกเหลอืง อับเรณูสีเหลอืง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย สวนใหญเกาะอยูตามลําตน พบทั่วไปในปาดิบช้ืน  
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8. หญาจ้ิมฟนควาย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 
ชื่อพอง: – Arundina affinis Griff. 

 – Arundina densa Lindl. 
 – Arundina revoluta Hook.f. 
 – Arundina speciosa Blume 
 – Arundina philippii Rchb.f. 
 – Bletia graminifolia D.Don 

ชื่ออ่ืน: แขมดอกขาว แขมเหลอืง งวนตากหงาย มวนตากหงาย หอนตักหงาย เอื้องใบไผ ฮวนตักหงาย 
นํ้าทราย ย่ีโถปนัง หญาแผงส ีหญาแยงแย 
 

 
                                      ภาพที่ 19 หญาจิ้มฟนควาย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดินขนาดใหญ แตกกอ คลายตนหญา แขนงตนใหมเกิดบรเิวณ
ซอกใบใกลยอดของตนแก ตนสูง 50–160 ซม. ใบ เรียงสลบั รูปใบหอก ปลายแหลม กวาง 0.6–2 ซม. 
ยาว 12–20 ซม. โคนใบเปนกาบหุมรอบตน ชอดอก แบบกระจะเกิดที่ปลายยอด ยาวไดถึง 10 ซ.ม. 
ดอก ในชอทยอยบานครั้งละ 1–2 ดอก ดอกกวาง 2–5 ซ.ม. ยาว 1.5–5 ซ.ม. กลิ่นหอมออน ๆ สีของ
ดอกและกลีบปากมหีลากหลายข้ึนอยูกบัภูมิประเทศที่ข้ึน มีต้ังแต ขาว ขาวอมชมพ ูขาวอมมวง ชมพู
อมมวงหรือมวง กลีบปากดานในสีเหลืองออนถึงแดงเลือดหม ู ปลายกลีบปากสีชมพูอมมวงถึงมวงเขม 
กลีบเลี้ยง รูปขอบขนานปลายแหลม กลีบดอก รูปรีแกมรปูไข กลีบปาก ขนาดใหญ หูกลีบปากโอบ
หุมเสาเกสรไว จนดูลักษณะเปนหลอด ปลายกลบีปากหยักเปนคลื่น ฝาครอบกลุมอบัเรณูสเีหลืองอม
เขียว หรือขาว ครอบกลุมอบัเรณูสเีหลืองออน  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบตามพื้นดินที่โลงแจง ตามชายปา และพงหญา 
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9. เอ้ืองเข็มมวง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Ascocentrum ampullaceum (Roxb.) Schltr. 
ชื่อพอง: – Aerides ampullacea Roxb. 

 – Gastrochilus ampullaceus (Roxb.) Kuntze 
 – Oeceoclades ampullacea (Roxb.) Lindl. ex Voigt 
 – Saccolabium ampullaceum (Roxb.) Lindl. ex Wall. 

ชื่ออ่ืน: พุมสุวรรณ เอือ้งไขเหลือง เอื้องมันปู เอื้องข้ีครัง่ เอือ้งครั่งฝอย 
 

 
                                      ภาพที่ 20 เอื้องเข็มมวง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดเล็ก เจรญิทางปลายยอด ลําตนคอนขางสั้น ใบ รปู
แถบ กวาง 1.5 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. เรียงสลับกันคอนขางแนน ปลายใบเวา ใบออนพับตามแนวยาว มี
อายุหลายฤดู ใบแกหลุดรวงที่ขอตอ เหลือสวนกาบติดคาตน ชอดอก เปนชอกระจะ ต้ังตรง ออกขาง
ลําตน สั้นกวาความยาวของใบ ดอก ดอกจํานวนมาก เรียงเวียนแนน ขนาดประมาณ 1 ซ.ม. กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอก แยกเปนอิสระ มีขนาดและรูปทรงคลายกัน รูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายกลีบมน 
มีสีมวงแดง กลีบปาก รูปแถบช้ีไปทางดานหนา ปลายกลบีมน สีมวง โคนกลบีมสีีขาว มีเดือยดอกรปู
ทรงกระบอก ยาวกวากลบีปากและย่ืนลงทางขางลาง เสาเกสรสั้น กลุมเรณู 2 กลุม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบตามปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และที่ราบเชิงเขาหินปูน ในที่โลงแจงแดด
จัด ที่ความสูงประมาณ 300 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
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10. เอ้ืองเข็มแสด 
ชื่อวิทยาศาสตร: Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. 
ชื่อพอง: – Saccolabium miniatum Lindl. 

 – Gastrochilus miniatus (Lindl.) Kuntze 
ชื่ออ่ืน: พุมสุวรรณ เอือ้งไขเหลือง เอื้องมันปู เอื้องเหลือง พระฝาง เอื้องชองคํา  
  

 
         ภาพที่ 21 เอื้องเข็มแสด 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศ ตนสั้น ใบ เรียงสลบัระนาบ
เดียว รูปขอบขนาน กวาง 1 ซ.ม. ยาว 8–20 ซ.ม. แผนใบโคง หนา แข็ง อวบนํ้า กลางใบเปนรอง ชอ
ดอก ต้ังตรง ออกที่ตน แตละตนอาจมหีลายชอ ชอดอกยาว 12 ซ.ม. กานชอดอกยาว 2–3 ซ.ม. ดอก 
ในชอมีมาก สสีมสดถึงสีแสด ดอกมีกลิ่นหอมออน ๆ ใบประดับดอกแหลม สีนํ้าตาลเขม กานดอกยอย
ยาว 1.4 ซ.ม. ดอกกวาง 1.7 ซ.ม. ยาว 1.9 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูปรีแกมรูปไขกลับ กวาง 
0.5 ซ.ม. ยาว 0.9 ซ.ม. กลีบปาก รูปขอบขนานช้ีลง ฐานกวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. เดือยลักษณะ
เปนถุงยาวช้ีลง ปลายถุงปอง ผนังบาง กวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 0.8 ซ.ม. เสาเกสรย่ืนตัวยาว 0.2 ซ.ม. ฝา
ครอบกลุมอบัเรณูสีนํ้าตาลดํา  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบตามปาที่ราบเชิงเขาหินปูน ในที่โลงแจงแดดจัด ที่ความสงูประมาณ 
300 เมตร จากระดับนํ้าทะเล 
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11. กลีบขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร: Bromheadia alticola Ridl. 
ชื่อพอง: – Bromheadia philippinensis Ames & Quisumb. 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                           ภาพที่ 22 กลีบขาว 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง กอเปนกระจุกแนน รากกึ่งรากอากาศ
คอนขางใหญ สีนํ้าตาล ตนเปนเหงาทอดยาว แตกแขนง ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบหยักเวา
ไมเสมอกัน โคนใบเปนกาบหุมรอบตน แผนใบเรียบเปนมัน กวาง 1–2 ซ.ม. ยาว 5.5–20 ซ.ม. ชอดอก 
ออกที่ยอด ดอก บานสีขาวครีม กวาง 1.7 ซ.ม. ยาว 2.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนานแกมใบหอก
กลับ ปลายกลีบแหลมงุม กวาง 0.7–0.8 ซ.ม. ยาว 2.5–2.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง กวางและยาวนอย
กวากลีบเลี้ยงบนเล็กนอย ลักษณะกลีบรูปขอบขนานแกมใบหอกกลับ ปลายเรียวแหลม ไมสมมาตร 
ดานหลังกลีบมีแถบสีเหลืองนํ้าตาลพาดกลางตลอดความยาวของกลีบ กลีบดอก กวาง 0.5–0.85 ซ.ม. 
ยาว 2.3–2.5 ซ.ม. ทั้งคูอยูชิดกันโคงไปขางหนา กลีบปาก สีเหลืองครีมรูปใบหอกกลับ กวาง 0.5 ซ.ม. 
ยาว 1.8 ซ.ม. หูกลีบปากต้ังข้ึน ขอบอาจมีหรือไมมีสีมวง ปลายกลีบปากรูปไขปลายแหลม สีครีม ขอบ
บาง เสาเกสรย่ืนตัวยาว 1.4 ซม. ขอบสวนโคนอาจมีหรือไมมีสีมวง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบตามปาดิบระดับตํ่า และปาดิบเขา 
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12. กลวยไมดิน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. 
ชื่อพอง: – Bromheadia palustris Lindl. 

 – Bromheadia sylvestris Ridl. 
 – Coelogyne caulescens Griff. 
 – Grammatophyllum finlaysonianum Lindl. 

ชื่ออ่ืน: ตานขโมย รอตันกลอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ภาพที่ 23 กลวยไมดิน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดินขนาดใหญ รากฝอย มีเหงาใตดินแตกกอ ตนข้ึนชิดกัน ต้ังตรง 
สูง 1–2 ม. ใบ หนา แข็ง เรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน ปลายใบเวาบุม โคนใบเปนกาบสีเขียวหุมรอบขอ 
ใบกวางไดถึง 3 ซ.ม. ยาวไดถึง 12 ซ.ม. ใบออนสีมวง ชอดอก สีเขียวออกที่ปลายยอด ต้ังตรงข้ึน ยาว
ประมาณ 10 ซ.ม. กานดอกยอยสีมวง ดอก กวาง 4.5–5 ซ.ม. ยาว 5.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยง สีขาว หรือ
ขาวครีม รูปขอบขนานแกมรูปหอก ดานหลังมีหรือไมมีเสนสีมวงจาง ๆ พาดตลอดความยาว กวาง 
0.6–0.9 ซ.ม. ยาว 2.8–3.8 ซ.ม. กลีบดอก สีขาวหรือขาวครีม รูปขอบขนานแกมรูปรี กวาง 1.2 ซ.ม. 
ยาว 3 ซ.ม. กลีบปาก รูปไขกลับ กวาง 1.5 ซ.ม. ยาว 2.5 ซ.ม. หูกลีบปากต้ังข้ึน สีขาว มีเสนสีมวงเขม 
ปลายกลีบปากรูปครึ่งวงกลมโคงหรือพับลง ปลายแหลมเปนต่ิง ขอบปลายกลีบปากบาง หยักเปนริ้วสี
ขาว ตรงกลางของปลายกลีบปากมีเน้ือเย่ือนูนสีเหลือง เสาเกสรสีขาวหรือขาวครีม โคนดานในสีมวง 
ฝาครอบกลุมอับเรณูสีขาวครีม  
 
ถ่ินท่ีอยู กลวยไมดิน ข้ึนตามดินเลวกลางแจง หรือชายปาพร ุ
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13. สิงโตสายสรอย  
ชื่อวิทยาศาสตร: Bulbophyllum clandestinum Lindl. 
ชื่อพอง: – Bulbophyllum bolovenense Guillaumin 

 – Bulbophyllum myrianthum Schltr. 
 – Bulbophyllum sessile (Kuntze) J.J.Sm. 
 – Oxysepalum ovalifolium Wight 
 – Phyllorkis sessilis Kuntze 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                     ภาพที่ 24 สิงโตสายสรอย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัยขนาดเลก็ รากกึ่งอากาศ เหงาผอมทอดตัวยาว หอยลง 
แตกแขนงจํานวนมาก มีกาบแหงหุม ลําลกูกลวยทรงกลม สีเขียว ขนาดเล็ก อยูชิดเหงา เสนผาน
ศูนยกลาง 0.25 ซ.ม. สูง 0.3 ซ.ม. แตละลําลูกกลวยมีใบเดียว ใบ รูปไขกลับ อวบนํ้า หนา ปลายใบ
เวาบุมต้ืน ๆ โคนใบสอบเรียว กวาง 0.7–0.9 ซ.ม. ยาว 0.9–2 ซ.ม. ดอก ออกเด่ียว ๆ หรือเปนคู เกิด
ที่ขอของเหงาที่คอนไปทางยอด แทรกโผลอยูระหวางกาบหุมแหง ดอกสีครมี ปลายกลบีเลี้ยงทั้งสามสี
เหลือง ดอกกวาง 0.3 ซม. ยาว 0.5 ซม. กลีบเลี้ยง กางออกเล็กนอยรูปเรียวแหลม กวาง 0.1 ซ.ม. 
ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบนสั้นกวากลบีเลี้ยงคูขางเลก็นอย กลีบดอก รูปไข สีครีม ยาว 0.1 ซ.ม. กลีบ
ปาก สีเหลอืงออนแกมเขียว ยาวกวากลบีดอก เสาเกสรสัน้ รูปสามเหลีย่ม สวนย่ืนบรเิวณยอดคลาย
หนาม 2 อัน ช้ีไปขางหนา  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบช้ืน และปาดิบเขาบนหินปูน ทั้งในที่โลงแจงและที่รมรําไร 
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14. สิงโตรมแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm. 
ชื่อพอง: – Cirrhopetalum curtisii Hook.f. 
ชื่ออ่ืน: พัดโบก สงิโตแดง 
 

 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที่ 25 สิงโตรมแดง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางขาง รากกึ่งอากาศ มีเหงาทอดยาว ลําลูกกลวยรูปไข 
กวาง 1–1.2 ซ.ม. สงู 1.5 ซ.ม. มีใบเดียว ใบ รูปขอบขนานแกมรูปรี กวาง 3–3.5 ซ.ม. ยาว 10–16 ซ.ม. 
แผนใบคอนขางหนา ปลายใบมน หยักต้ืน ๆ ชอดอก เกิดที่ฐานลําลูกกลวย ต้ังขนานกับพื้นดิน เสนผาน
ศูนยกลางชอประมาณ 2.8 ซ.ม. ดอก เปนกระจุกทีป่ลาย มี 8–12 ดอก บานพรอมกัน เรียงตัวในแนวรัศมี
เกือบเปนวงกลม สีแดงอมมวงหรือมวงเขม กลีบเลี้ยงบน งุมหอตัว ช้ีไปขางหนา กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.7 ซ.
ม. ปลายกลบีเปนขนยาวคลายแส ขอบกลีบมีขนสมีวง กลบีเลี้ยงคูขาง ทั้งสองขอบเช่ือมติดกนั โคงลงคลาย
ลิ้น แตละกลบีกวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 1 ซ.ม. กลีบดอกไมสมมาตร กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. ปลายกลบี
เปนขนยาวคลายแส ขอบกลีบมีขนสีมวง กลีบปาก เคลื่อนไหวได รูปสามเหลี่ยม หนา โคงลง ยาว 0.3 ซ.ม. 
ดานลางสเีหลืองออน ดานบนสีมวงเขม เสาเกสรสีเหลอืง ฝาครอบกลุมอบัเรณูสเีหลือง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบทั่วไปตามปาดิบช้ืน 
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15. สิงโตพัดแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Bulbophyllum flabellum–veneris (J.König) Aver. 
ชื่อพอง: – Cirrhopetalum lepidum (Blume) Schltr. 
ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที่ 26 สิงโตพัดแดง 
ลักษณะพฤกษศาสตร: กลวยไมองิอาศัยขนาดคอนขางเลก็ เจริญดานขาง ตนเปนเหงาทอดยาว ลําลูก
กลวยรปูไข กวาง 1–1.5 ซ.ม. ยาว 1.5–2.5 ซ.ม. ใบ รูปแถบหรอืรปูใบหอกกลับ มี 1 ใบ กวาง 1.4–
1.8 ซ.ม. ยาว 10–15 ซ.ม. แผนใบคอนขางหนาและเหนียว ชอดอก ยาวเทา ๆ ใบ กานชอผอม 
เหนียว สีแดงอมมวง ปลายสุดมีดอก 7–10 ดอก เรียงตัวแผแบนในแนวรัศมี คลายรปูครึ่งวงกลมหรือ
รูปพัด ดอก สีนํ้าตาลอมมวง กวาง 0.5–0.7 ซ.ม. ยาว 1.5–2 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปขอบขนานแกม
รูปหอกย่ืนยาว บิดตัวจนขอบนอกของกลบีมาเช่ือมติดกันจนมีลกัษณะคลายรูปไขกลับ กลีบเลีย้งบน 
สั้น กลม ปลายแหลม ผิวดานนอก สีนํ้าตาลอมมวง กลีบดอกคูขาง มีลักษณะคลายกับกลีบเลี้ยงบน 
ปลายกลีบปากสีเหลือง เสาเกสรสั้น มีคางย่ืนยาว มฝีาครอบ กลุมเรณูมี 4 กลุม ไมมกีานและแปนกาน
กลุมเรณู  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบทั่วไปตามปาดิบช้ืน 
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16. สิงโตดอกไมไฟ  
ชื่อวิทยาศาสตร: Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f.  
ชื่อพอง: – 
ชื่ออ่ืน: สิงโตขาว  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  (ที่มา: www.qsbg.org–มิ.ย. 2556) 

                             ภาพที่ 27 สิงโตดอกไมไฟ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย ลําตนเจริญทางดานขาง ลําลูกกลวยรปูไข ผิวเปนมันวาว 
ใบ รูปขอบขนานแกมรปูไข กวาง 3 ซ.ม. ยาว 8 ซ.ม. หนาและแข็ง ปลายใบเวา ชอดอก แบบกระจกุ
เปนซีร่ม มีดอกจํานวนมากอยูปลายชอ ดอก กวาง 0.4–0.6 ซม. ยาว 5–6 ซม. ดอกสีขาว กลีบเลี้ยง
บนเปนเสนเรียวยาว กลีบเลี้ยงคูขาง ยาวกวากลีบเลี้ยงบน กลีบดอก รูปสามเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม
คลายแส กลีบปาก รูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม สีเหลือง ผิวกลีบไมเรียบ เสาเกสรสั้น ปลายมรียางค
คลายเข้ียวย่ืนข้ึน ฝาครอบกลุมเรณูสีมวงแดง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัยขนาด พบในปาดิบหรือปาดิบเขาบนหินปูน ที่แสงแดดจัด 
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17. สิงโตโคมไฟ  
ชื่อวิทยาศาสตร: Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ex Hook.f. 
ชื่อพอง: – Phyllorkis odoratissima (Sm.) Kuntze 

 – Tribrachia odoratissima (Sm.) Lindl. 
ชื่ออ่ืน: สิงโตหลอดไฟ ตุมสงิโต  
 

 
         ภาพที่ 28 สิงโตโคมไฟ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางดานขาง ลําลูกกลวยรปูทรงกระบอก กวาง 
0.5 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. มีขอเดียว มีรองต้ืนตามยาว 4–6 รอง แตละลําอยูหางกันบนเหงาขนาดเล็ก ใบ 
รูปขอบขนาน หนาและแข็ง กวาง 1.8 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. มีใบเดียว ปลายใบเวาบุม มีอายุหลายฤดูกอน
หลุดรวงที่ขอตอ ชอดอก กึ่งซีร่ม มีชอเดียวเกิดที่โคนลําลูกกลวย เสนผานศูนยกลางชอ 1.2–1.5 ซ.ม. 
ดอก ขนาด 0.6 ซ.ม. เรียงเปนกระจุกแนน มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง รูปขอบขนานแกมรูปไขจนถึงรปู
หอกแกมรปูไข ปลายกลีบมน กลีบดอก รูปไข เบี้ยว ปลายกลบีแหลม ทัง้หากลบีสีขาวครีม และ
ปลายปกมักเปนสสีม กลีบปาก รูปขอบขนาน อวบอวน ปลายกลีบไมโคงงอลง เสาเกสรเล็กและสั้น ที่
ปลายมรียางคคลายเข้ียวย่ืนข้ึน  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบ และปาดิบเขาบนหนิปูน บรเิวณที่มีแสงแดดรําไร  
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18. สิงโตถ่ินใต 
ชื่อวิทยาศาสตร: Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. 
ชื่อพอง: – Bulbophyllum citrinum (Ridl.) Ridl.  

 – Bulbophyllum perakense Ridl. 
 – Bulbophyllum rhizophoreti Ridl. 
 – Cirrhopetalum citrinum Ridl.  

ชื่ออ่ืน: – 

 
 
 
 

 
 
 
                                             ภาพที่ 29 สิงโตถ่ินใต 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากฝอย ตนลักษณะเปนเหงา มีลําลกู
กลวยเปนระยะ ๆ ลําลกูกลวยขนาดเล็ก รปูไขหรอืรปูร ี กวางและยาว 1.2 ซ.ม. เมื่อแกจะทิ้งใบและ
เกิดรอง ใบ หนาอวบนํ้า รูปขอบขนานแกมรูปไขกลบั ปลายมน เวาบุม กวาง 1.3–3.5 ซ.ม. ยาว 4.8–
9 ซ.ม. ชอดอก ออกที่ฐานลําลกูกลวย กานผอมยาว ดอกเปนกระจุก ใบประดับดอกรูปใบหอก สมีวง 
ดอก สีเหลืองครีมหรอืเหลอืงเกือบขาว ดอกกลิ่นหอมออน ๆ ดอกกวาง 1 ซ.ม. ยาว 1.5 ซ.ม. กลีบ
เลี้ยงบน รูปหอกแกมรปูรี กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปขอบขนาน ปลายแหลม 
กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 1.3–1.9 ซ.ม. กลีบดอก รูปใบหอก กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. ขอบหยักไม
เรียบ สเีหลืองเขม กวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.2 ซ.ม. รูปสามเหลี่ยมโคงงอเขา ฝาครอบกลุมอับเรณูสี
เหลืองเขม ครอบกลุมอับเรณูสีเหลอืง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบช้ืน ที่มีแสงแดดรําไร ในหลายระดับความสงู 
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19. กาลันเตขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร: Calanthe ceciliae Rchb.f. 
ชื่อพอง: – Alismorchis zollingeri (Miq.) Kuntze 

 – Alismorkis wrayi (Hook.f.) Kuntze 
 – Calanthe burmanica Rolfe 
 – Calanthe sumatrana Blanco ex Boerl. 
 – Calanthe wrayi Hook.f. 

ชื่ออ่ืน: วานจุกดอกขาว 
 

 
                                   ภาพที่ 30 กาลันเตขาว 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน พบไดตามปาดิบช้ืน เจริญทางขาง แตกกอ เหงาอยูใตดิน แต
ละตนมีใบหลายใบ ใบ รูปไขกลับ แผนใบกวาง 10 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. กานใบยาว 15 ซ.ม. ปลายใบ
เรียวแหลม โคนใบสอบเรียว แผนใบไมเรียบ มีรอยพับจีบตามยาว เสนใบขนาน ชอดอก เปนกระจุก 
ออกที่ยอด ต้ังข้ึน ยาวไดถึง 45 ซ.ม. แกนชอดอกสั้น บานทนหลายวัน ดอกสีขาว กลีบเลี้ยง รูปรี 
กวางประมาณ 1 ซ.ม. ยาวประมาณ 1.6 ซ.ม. กลีบดอก รูปไขกลับ กวางประมาณ 1 ซ.ม. ยาว
ประมาณ 1.5 ซ.ม. กลีบปาก มีเดือยคลายหางหนู โคงช้ีมาขางหนา ยาว 3–5 ซ.ม. หูกลีบปากกางออก 
ฐานกวาง ปลายมน ปลายกลีบปากคลายพัด ตรงกลางหยักลึก ขอบหยักละเอียด มีสีเหลืองแตมตรง
ฐานของกลีบปาก  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบในปาดิบช้ืน ที่ระดับนํ้าทะเลจนถึงประมาณ 2,000 เมตร 
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20. เอ้ืองนํ้าเตา 
ชื่อวิทยาศาสตร: Calanthe rubens Ridl. 
ชื่อพอง: – Alismorchis rubens (Ridl.) Kuntze 

 – Alismorkis rubens (Ridl.) Kuntze 
 – Calanthe elmeri Ames 
 – Coelogyne rubens Ridl. 
 – Preptanthe rubens (Ridl.) Ridl. 

ชื่ออ่ืน: อั้วพวงมณี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                ภาพที่ 31 เอื้องนํ้าเตา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน เจรญิทางขาง ลําลูกกลวยมี 2–3 ปลอง ปลองลางคอดเขา 
คลายผลนํ้าเตา ลําลกูกลวย กวาง 3–4 ซ.ม. ยาว 7–8 ซ.ม. ใบ รูปใบหอก กวางไดถึง 15 ซ.ม. และ
ยาวไดถึง 40 ซ.ม. พับจบี ทิ้งใบชวงหนาแลงพรอมออกดอก ชอดอก แบบชอกระจะ ออกที่โคนลําลูก
กลวย ชอดอกต้ังข้ึน ปลายชอโคง มีขนสีขาวปกคลมุ ยาวไดถึง 50 ซ.ม. มีหลายดอก ดอก กวาง 3.5–
4 ซ.ม. ยาว 3.5 ซ.ม. ดอกสีชมพูออนจนถึงชมพเูขม กลางกลีบปากอาจมีหรือไมมีแถบสมีวง กลีบเลี้ยง
บน รูปรีปลายเปนต่ิงแหลม กวาง 0.8 ซ.ม. ยาว 1.5 ซ.ม. กลีบปาก กวาง 2 ซ.ม. ยาว 1.6 ซ.ม. หู
กลีบปากมีขนาดใหญกวาปลายกลีบปาก รปูครึ่งวงกลม บานแผออก ปลายกลบีปากรปูพัด ตรงกลาง
หยักลกึ โคนของกลบีปากเช่ือมกับเสาเกสรเปนหลอด กลบีมีเดือยยาวคลายหางหนู ฝาครอบกลุมอบั
เรณูสอีอกขาว กลุมอับเรณูสเีหลือง  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบในปาดิบช้ืนที่รมแสงแดดรําไร  
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21. เอ้ืองตนหอม 
ชื่อวิทยาศาสตร: Ceratostylis subulata Blume 
ชื่อพอง: – Appendicula teres Griff. 

 – Ceratostylis cepula Rchb.f. 
 – Ceratostylis malaccensis Hook.f. 
 – Ceratostylis teres (Griff.) Rchb.f. 

ชื่ออ่ืน: แสมาถ่ินใต 
 

 
      ภาพที่ 32 เอื้องตนหอม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากฝอย กอเปนกระจุก ตนทรงกระบอก 
หอยโคงลง ใบ คลายทรงกระบอก เช่ือมกบัตนทีบ่รเิวณขอ ขอมีกาบสีเหลอืงอมเขียวหุมรอบ เสนผาน
ศูนยกลางใบ 0.3 ซ.ม. ยาว 2–4 ซ.ม. ปลายใบแหลม ชอดอก เกิดที่ฐานใบ มีกาบแหงคลายฟางเปน
กระจุกที่โคนชอ มีดอกเดียว ดอกขนาดเลก็ สเีหลืองหรอืสีแดงอมมวงออน กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก 
โคงช้ีไปทางดานหลัง ฐานกวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง รูปใบหอก มวนลง ขนาด
ใกลเคียงกับกลบีเลี้ยงบน ฐานกลีบเกิดเปนคาง ขอบกลีบเช่ือมกันดานหนาดอก กลีบดอก รูปใบหอก 
ปลายแหลม ฐานกวาง 0.1 ซ.ม. ยาว 0.2 ซ.ม. บางใส ช้ีไปทางดานหนา กลีบปาก รปูไขกลบั เช่ือมติด
กับโคนเสาเกสร ยาว 0.4 ซ.ม. โคนสีมวงแดงมีแถบคลายสันนูนสีแดงเขม 2 แถบ กลางกลีบสีเหลอืง
ออน ปลายกลีบหนา มีรองสีเหลืองเขม เสาเกสรสีขาวครมี  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบทั่วไปตามปาดิบช้ืน บริเวณทีแ่สงแดดคอนขางจัด 
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22. เอ้ืองใบก่ิว 
ชื่อวิทยาศาสตร: Cleisostoma subulatum Blume 
ชืéอพอ้ง: – Cleisostoma amabile Teijsm. & Binn. 

 – Cleisostoma dealbatum Lindl. 
 – Cymbidium flavescens Llanos 
 – Cypripedium linearisubulatum Llanos 
 – Saccolabium secundum (Griff.) Ridl. 
 – Sarcanthus secundus Griff. 
 – Sarcanthus subulatus (Blume) Rchb.f. 

ชื่ออ่ืน: – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพที่ 33 เอื้องใบกิ่ว 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัยขนาดกลาง เจริญทางยอด กอโปรง รากกึง่อากาศ ใบ 
เรียงสลับ รูปขอบขนาน กวาง 1.5 ซ.ม. ยาว 20–30 ซ.ม. แผนใบหนา ปลายใบเรียวแหลม ชอดอก 
ออกที่ขอ หอยลง ไมแตกแขนง ยาว 15 ซม. หรือมากกวา ชอดอกคอย ๆ ยืดตัวออกไปพรอม ๆ กับ
ดอกที่ทยอยบานจากโคนสูปลายชอ ดอก กวาง 1 ซ.ม. ยาว 1.2 ซ.ม. สีมวงอมนํ้าตาล ขอบและตรง
กลางกลบีสเีขียวออน เมือ่แกเปนสเีหลือง กลีบเลี้ยงบน รูปไขกลับ ปลายแหลม กวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 
0.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง ไมสมมาตร ขนาดใกลเคียงกับกลบีเลี้ยงบน กลีบดอกรูปไขกลับ ปลายแหลม 
กวาง 0.15 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.ม. กลีบปาก อวบหนา คลายหวัลูกศร ฐานกวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 0.3 ซ.ม. 
ฐานสีมวงออน ปลายกลบีปากสขีาว หูกลีบปากเรียวแหลม โคงคลายเคียว เดือยเรียวสีขาว ช้ีลง เสา
เกสรอวบนํ้าหนาฝาครอบกลุมอับเรณูขนาดเล็ก กลุมอับเรณูสีเหลืองใส  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัย พบในปาดิบช้ืน ตามที่รมแสงแดดรําไร 
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23. เอ้ืองหมาก 
ชื่อวิทยาศาสตร: Coelogyne trinervis Lindl. 
ชื่อพอง: – Coelogyne cinnamomea Lindl. 

 – Coelogyne pachybulbon Ridl. 
 – Cologyne rhodeana Rchb.f. 
 – Cologyne rossiana Rchb.f.  
 – Cologyne stenophylla Ridl. 
 – Coelogyne wettsteiniana Schltr. 
 – Pleione rossiana (Rchb.f.) Kuntze 
 – Pleione trinervis (Lindl.) Kuntze 

ชื่ออ่ืน: – 
 

 
 
 
 
 
 

                            ภาพที่ 34 เอื้องหมาก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจรญิทางขาง เหงากลม ลําลูกกลวยรปูไข เสนผาน
ศูนยกลาง 3 ซ.ม. ยาว 10 ซ.ม. มีใบสองใบ ใบ กวาง 3 ซ.ม. ยาว 40 ซ.ม. กานใบยาว 7 ซ.ม. ชอดอก 
ออกที่แขนงออนซึ่งใบและลําลกูกลวยยังไมเจรญิเต็มที่ ยาว 30 ซม. ทยอยบานจากโคนสูปลายชอ 
กลิ่นหอมออน ๆ ดอก กวางประมาณ 4 ซ.ม. สีครีมอมเขียวออน กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก ปลายเรียว
แหลม กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1.8 ซ.ม. หลงักลีบมีสันหน่ึงสัน กลีบเลี้ยงคูขาง ไมสมมาตร กลีบดอก รูป
ขอบขนาน กวาง 0.25 ซ.ม. ยาว 1.8 ซ.ม. กลีบปาก รูปไข ฐานเกิดรอง กวาง 1.4 ซ.ม. ยาว 1.8 ซ.ม. 
หูกลบีปากต้ังข้ึน ปลายมน สีนํ้าตาล ตรงกลางมีสันสีขาวหยักเปนซี่ฟนละเอียด 3 สัน ปลายกลีบปากมี
สีนํ้าตาลแตม ดานขางมสีันสั้น ๆ ขางละสัน สันกลางแตกสนัเล็ก ๆ 3 สัน 
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมองิอาศัยทั้งบนตนไมและบนหิน บรเิวณที่มีแสงสวางปานกลาง 
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24. เอ้ืองน่ิมตาขาย 
ชื่อวิทยาศาสตร: Conchidium muscicola (Lindl.) Rauschert 
ชื่อพอง: - Dendrobium multicaule Teijsm. & Binn. 
             - Dendrobium multicaule Teijsm. & Binn. 
   - Dendrobium muscicola Lindl. 
   - Dendrobium parviflorum D.Don 
   - Eria muscicola (Lindl.) Lindl. 
            - Eria muscicola var. oblonga Trimen 
            - Pinalia muscicola (Lindl.) Kuntze 
ชื่ออ่ืน:  
 

 
                      ภาพที่ 35 เอื้องน่ิมตาขาย 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางดานขาง ลําลูกกลวย รูปกลม แบน ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4-6 มม. มีเสนใยสีขาวเคลือบบนผิวคลายตาขาย เหงาสั้น ทําใหลําลูกกลวยข้ึนชิด
ติดกันเปนแผง ตนสูง 2.5-4 ซ.ม. มีใบ 2-4 ใบ ใบ รูปหอกกลับ กวาง 0.3-0.4 ซ.ม. ยาว 1-2 ซ.ม. 
สอบแคบเขาหากันที่โคนกานใบ  กานใบยาว 6-8 ม.ม. ชอดอกออกจากสวนปลายยอด ชูต้ังข้ึน มี 2-6 
ดอก ดอก สีเขียวออน ขนาด 3-4 ม.ม. มักมีกาบดอกรูปหอกปลายแหลม สีเขียวออน หุมคาอยูที่โคน
กานดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก รูปหอก ปลายกลีบแหลม กวาง 0.6-0.9 ม.ม. ยาว 2-2.5 ม.ม. 
กลีบปาก รูปหอก โคงลง กวาง 0.9-1.2 ม.ม. ยาว 2.6 ม.ม.    
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัยทั้งบนตนไมและบนหิน ต้ังแตปาดิบจนถึงปาดิบเขาที่มีความช้ืนสูง และ
แสงแดดคอนขางจัด 
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25. วานหางหนุมาน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 
ชื่อพอง: – Corymborkis brevistylis Hook.f. 

 – Corymborkis rhytidocarpa Hook.f. 
ชื่ออ่ืน: กลอนคู ตาริอาซู เหล็กนางยอง อายเหลก็ เอื้องลลิา 
 

 
                                        ภาพที่ 36 วานหางหนุมาน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดินขนาดใหญ ตนกลม ยาวตรง ไมแตกแขนง สงู 60–300 ซม. 
หนอใหมแทงข้ึนมาจากใตดิน ใบ เรียงสลับ รูปรี ปลายเรียวแหลม กวาง 15 ซ.ม. ยาว 45 ซ.ม. โคน
เปนกาบหุมตน เสนใบขนาน แผนใบไมเรียบ ชอดอก ออกที่ซอกใบ ยาวไดถึง 10 ซม. แตกแขนง 4–6 
แขนง แตละแขนงม ี 2–6 ดอก ดอกบานกลับหัว มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง สีเขียวออน รูปขอบขนาน 
เช่ือมติดกันทีบ่รเิวณฐาน กวาง 0.4 ซ.ม. ยาว 2.5–5.2 ซ.ม. กลีบดอก รูปชอน สีขาว ปลายเรียว
แหลม ขอบหยักเปนริ้ว กวาง 0.6 ซ.ม. กลีบปาก รูปชอน สีขาว ขอบบางและหยักเปนริ้ว กวาง 0.7 
ซ.ม. ยาวกวากลบีเลี้ยงและกลีบดอก เสาเกสรสีขาว ยาว 4.2 ซ.ม. จะงอยปลายเรียวแหลมช้ีไป
ขางหนา รยางคพบักลบั ฝาครอบกลุมอับเรณูขอบสีนํ้าตาล กลุมอบัเรณูมี 2 กลุม  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบในปาระดับตํ่าถึงปานกลาง  
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26. เอ้ืองแมงมุม 
ชื่อวิทยาศาสตร: Cryptostylis arachnites (Blume) Hassk. 
ชื่อพอง: – Cryptostylis alismifolia F.Muell. 

 – Cryptostylis fulva Schltr. 
 – Cryptostylis papuana Schltr. 
 – Cryptostylis stenochila Schltr. 
 – Cryptostylis vitiensis Schltr. 
 – Cryptostylis zeylanica Lindl. 

ชื่ออ่ืน: เอื้องดินแมลงปอ 
 

 
                                     ภาพที่ 37 เอื้องแมงมุม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมดิน เจริญทางขาง สงู 20–60 ซ.ม. ใตดินมีเหงา มี 1–4 ใบ ใบ รูป
ไข ปลายแหลม กานใบผอมและยาว มีจุดสีมวงแตม ใบกวาง 3.5–7 ซ.ม. ยาว 7–12 ซ.ม. สีเขียวเปน
มัน เห็นรางแหเสนใบไดอยางชัดเจน ชอดอก ต้ังข้ึน เกิดที่ยอด สีเขียวออน ยาว 10–30 ซ.ม. ดอกใน
ชอ ทยอยบานจากโคนสูปลายชอ ขณะบานดอกหงายข้ึน กวาง 2.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูป
แถบ ปลายเรียวแหลม สีเขียวออน เมื่อดอกบานเต็มที่มวนตัวคลายหลอด ยาว 1.5 ซ.ม. กลีบปาก ช้ี
ข้ึน รูปไข โคนเปนรอง กวาง 0.6 ซ.ม. ยาว 1.6 ซ.ม. สีสมแดง ปกคลมุดวยขนละเอียดสีมวงแดง 
ปลายกลีบปากมีความหนาแนนของกลุมขนที่ไมสม่ําเสมอ เห็นเปนจุดแตมสีมวงแดงขนาดไมเทากันอยู
ทั่วไป เสาเกสรเล็กและสั้น  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมดิน พบในปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาดิบช้ืน ตามที่รมรําไรหรือใตรมเงา 
 



42 
 
27. กะเรกะรอน 
ชื่อวิทยาศาสตร: Cymbidium bicolor Lindl. 
ชื่อพอง: – 
ชื่ออ่ืน: – 
 

 
                                       ภาพที่ 38 กะเรกะรอน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง กอเปนกระจุก รากกึง่อากาศ โคนตนปอง
เล็กนอย ใบ เรียงสลับ ช้ีข้ึน สีเขียวออน รูปขอบขนาน กวาง 1–1.5 ซ.ม. ยาวไมเกิน 45 ซ.ม. แผนใบ
เรียบ คอนขางหนา ปลายใบเบี้ยว ชอดอก ออกที่โคนตน หอยลง สีมวงสด ยาวไมเกิน 25 ซ.ม. ดอก 
มีกลิ่นหอม กวาง 3.6 ซ.ม. ขอบสเีหลืองออน ตรงกลางสมีวงเขม กลีบเลี้ยงบน ช้ีข้ึน รูปขอบขนาน
ปลายแหลม กวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 2 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง กางออก ไมสมมาตร ขนาดเทา ๆ กลบีเลี้ยง
บน กลีบดอก รูปขอบขนานแกมรปูรี กวาง 0.5 ซ.ม. ยาว 1.8 ซ.ม. กลีบปาก กวาง 1.2 ซ.ม. ยาว 1.5 
ซ.ม. ผนังของกลบีปากดานในสีเหลืองออน แตมดวยจุดสมีวงแกมนํ้าตาล ฐานกลีบปากเวาลึกลงคลาย
หลุม ปลายกลบีปากฐานสเีหลือง ปลายแหลมสมีวงเขม โคงลงเกือบมวน เสาเกสรโคง สมีวง ขอบยอด
เกสรเพศเมียสีมวงเขม ฝาครอบกลุมอบัเรณูสเีหลืองถึงเหลอืงเขม แตมดวยสีมวงจาง ๆ  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบแลง และปาดิบช้ืน ทั้งที่โลงแจงและแสงแดดรําไร ที่หลาย
ระดับความสูง บางครั้งพบบนตนตาลตามทองนา  
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28. กะเรกะรอนปากเปด 
ชื่อวิทยาศาสตร: Cymbidium finlaysonianum Lindl. 
ชื่อพอง: – Cymbidium tricolor Miq. 

 – Cymbidium wallichii Lindl. 
ชื่ออ่ืน: กะเรกะรอนดอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
         ภาพที่ 39 กะเรกะรอนปากเปด 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง รากกึ่งอากาศ กอแนน ตนเปนเหงาทอด
ยาว แตกแขนง ใบจํานวนมาก ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบมน เวาบุมเบี้ยว แผนใบหนา 
คอนขางเรียบ กลางใบเปนรองตลอดความยาว ใบกวางไดถึง 4 ซ.ม. ยาวไดถึง 1 ม. ชอดอก ออกที่
โคนตน ยาวไดถึง 1 ม. หอยลง โคนชอมีใบประดับซอนกันหลายใบ ดอก เหลืองแกมนํ้าตาล มีกลิ่น
หอม กวาง 5 ซ.ม. ยาว 4.6 ซ.ม. สี กลีบเลี้ยง รูปขอบขนาน ปลายมนหรือแหลม กวาง 0.8–0.9 ซ.ม. 
ยาว 3 ซ.ม. กลางกลีบมีแถบสีมวงเขม กลีบดอก ไมสมมาตร ปลายแหลม กวาง 1 ซ.ม. ยาว 2.5 ซ.ม. 
ช้ีคอนไปขางหนาอยูชิดติดกับกลีบเลี้ยงบน กลีบปาก ยาว 2.6 ซ.ม. ช้ีไปขางหนา กลีบปากชวงลาง
ขอบหอตัวโคงข้ึน ดานนอกสีมวงเขม ดานในมีแถบสีมวงจางและเขมสลับกัน กลางกลีบมีสันนูน 2 สัน 
สีมวงแดง ปลายสันสีเหลือง หูกลีบปากแหลม ช้ีไปขางหนา ปลายกลีบปากรูปรี มวนลง เสาเกสรโคงสี
เหลืองแกมนํ้าตาล แตมดวยจุดประสีมวง ยาว 1.8 ซม.  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบแลง และปาดิบช้ืน  
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29. กลวยไมมือนาง 
ชื่อวิทยาศาสตร: Dendrobium acerosum Lindl. 
ชื่อพอง: – Aporum acerosum (Lindl.) Brieger 

 – Aporum subteres Griff. 
 – Callista subteres (Griff.) Kuntze 
 – Dendrobium subteres (Griff.) Lindl.  

ชื่ออ่ืน: เขาแพะ  
 

 
                              ภาพที่ 40 กลวยไมมือนาง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร: กลวยไมอิงอาศัย เจริญทางขาง ตนคดไปมา ยาว 30 ซ.ม. หรือมากกวา 
ใบ เรียงสลับ รูปทรงกระบอก โคง ปลายแหลม เสนผานศูนยกลาง 0.4 ซ.ม. ยาว 3–4 ซ.ม. ชอดอก 
เกิดบนสวนยอดของตน ดอกบานมีกลิ่นหอมออน ๆ ดอก สีเขียวปนเหลืองออน กวาง 1.2 ซ.ม. ยาว 
1.2 –1.8 ซ.ม. กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก ปลายมน กวาง 0.2 ซ.ม. ยาว 0.5 ซ.ม. กลีบเลี้ยงคูขาง 
ปลายมน ฐานกวาง 0.3 ซ.ม. ยาว 0.4 ซ.ม. กลีบดอก รูปแถบ ปลายมน กวาง 0.14 ซ.ม. ยาว 0.38 
ซ.ม. ดานหลังกลีบเลี้ยงมีเสนสีมวงเขมพาดตามยาวเห็นเดนชัด กลีบปาก ไมมีหูกลีบปาก ฐานโคง 
ปลายกลีบปากช้ีไปขางหนา กวาง 0.5–0.7 ซ.ม. ขอบบางเปนริ้ว กลางกลีบเวาบุม มีเสนสีมวงจาง ๆ 
พาดกลาง ปลายกลีบปากสีนํ้าตาลเหลืองไลโทนลงสูสวนโคนจนเปนสีเหลืองออน เสาเกสรมีคางยาว
โคงไปขางหนา ยาว 0.7 ซ.ม. ยอดเกสรเพศเมียสีเขียว ฝาครอบกลุมอับเรณูสีขาวครีม กลุมอับเรณูสี
เหลืองออน  
 
ถ่ินท่ีอยู: กลวยไมอิงอาศัย พบในปาดิบเขา ปาผลัดใบ และปาดิบช้ืน ระดับตํ่า ๆ 
 
 
 


