หลาว Alpinia oxymitra K.Schum.
ชื่อวงศ ZINGIBERACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระวาน,เจี๊ยะ,ปุดใหญ,กลวยหมูสัง,เรียว
หลาวเปนไมลมลุกมีหัวเหงาอยูใตดิน คลายตนขา สูง 2 – 3 เมตร
สว นที่อยูเหนือ พื้นดินจะเปน กาบของใบ ใบเดี่ยวรูปหอก ขอบ
ขนาน ปลายแหลม ออกเรียงสลับ สีเขียวเขม ดอกออกเปนชอ มี
ดอกยอยจํานวนมาก กลีบดอกมีสีขาวออกที่ปลายยอด ผลกลมรี
เปลือกผลเปนพูเล็กๆ ตามความยาว ผลออนสีเขียวแก สุกสีสม
อมเหลือง เมล็ดสีน้ําตาลดํา
ประโยชน ผลออน หนอออน รับประทานสดกับน้ําพริก หรือ
ลวกจิ้มเปนผักรวมกับผักอื่น
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด แยกเหงา

มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guillaumin
ชื่อวงศ BURSERACEAE
ชื่อพื้นเมือง กอกกัน,ซาลัก,มะกอกเลือด,มะเกิ้ม,มะเลื่อม

มะกอกเกลื้อนเปน ไมตน ขนาดกลาง เปลือ กสีน้ําตาล
มียางขาว ใบประกอบ ใบยอยมี 2 - 5 คู รูปหอกปลาย
แหลมโคนเบี้ยว มีติ่งหู หลังใบมีขนเล็กนอย ดอกชอออก
ตามงามใบ ผลรูปไข ยาว 3 - 4 ซม. หนึ่งผลมี 3 - 4 เมล็ด
ประโยชน เนื้อ และเมล็ด รับ ประทานได ทางสมุ น ไพร
ผล แกไอ ขับเสมหะ แกน แกโลหิตระดูพิการ แกประดง
ยาง ทาแกเม็ดผื่นคัน และทําเปนเครื่องหอม
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

สันตะวา Ottelia alismoides (L.) Pers.
ชื่อวงศ HYDROCHARITACEAE
ชื่อพื้นเมือง น้ําไหล,ผักโตวา,หอบแหบ,สันตะวาใบพาย

สันตะวา เปนไมน้ําอายุห ลายปหรือ ปเดีย ว มี
รากยึดติดดิน ลําตนอยูใตน้ํายกเวนดอก กานใบยาว ใบเดี่ยว อวบน้ํา รูปหัวใจหรือรูปใบหอก แผนใบ
เปนคลื่นบางและกรอบ โคนใบเวา เปนรูปหัวใจ ดอกออกเปนดอกเดี่ยว สีขาว กานชอดอกยาวโผล
ขึ้นเหนือผิวน้ํา ผล ทรงกลมรี มีพู 4พู เมล็ดมีจํานวนมาก เมื่อแกมีสีมวงดํา
ประโยชน ใบออน กานใบ และดอก รับประทานเปนผักสดกับน้ําพริก แจว ลาบ กอย รสจืด
ทางสมุนไพร ใบออนรสจืดเย็น
ชวยลดความรอนในรางกาย
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด
แยกตนออน

กระบก Irvingja malayana Oliv.ex A.W. Benn.
ชื่อวงศ IRVINGIACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะบก,จะบก,ตระบก,หมากบก,มะมื่น,มะลื่น,หลักกาย
กระบกเปนไมตนขนาดใหญ ผลัดใบ ลําตนเปลาตรง เมื่อมีอายุมาก
โคนตนมักเปน พูพอน ใบเดี่ย ว เรียงสลับ ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนา
ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน มีหูใบมวนหุมยอดเรียวแหลม ดอกออกเปน
ชอ สี ข าวปนเขีย วออ น ผลกลมรี ห รือ ป อ ม ผลออ นสีเขี ย ว ผลแก สี
เหลือง มีเนื้อหุมเมล็ด 1 เมล็ดแข็ง เนื้อในเมล็ดสีขาว มีน้ํามัน พบขึ้น
ในปาเต็งรัง และปาดิบแลง
ประโยชน ผลสุก เนื้อหุมเมล็ดรับประทานได รสหวาน เนื้อในเมล็ด
คั่วใหสุกรับประทานได รสมัน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ใบ
ดอก

ผล

เมล็ด

บุกคางคก Amophophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
ชื่อสามัญ Stanley,s water-tub, Elephant yam
ชื่อวงศ ARACEAE
ชื่อพื้นเมือง บุก,บุกคุงคก,หัวบุก,บุกหลวง,บุกหนาม
บุกคางคกเปนไมลมลุก ลําตน(เทียม)อวบ
น้ํ า พบเห็ น ได ใ นฤดู ฝ น ลํ า ต น ขรุ ข ระมี
ลวดลายคลา ยผิ ว หนั งคางคก มี หัว ใต ดิ น
ดอกมี กลิ่ น เหม็น เกสรตั ว ผู แ ละเกสรตั ว
เมีย ในดอกเดีย วกัน โดยอาศัย ดว งเปน ตัว
ชวยผสมเกสร
ประโยชน หั ว บุ ก นํ า มาปรุ ง อาหารได
หลายอยาง เปนอาหารควบคุมน้ําหนัก ลด
ไขมันในเลือด ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ชิงชาสะแกราช Tinospora siamensis Forman
ชื่อวงศ MENISPERMACEAE
ชิงชาสะแกราชเปนไมเถาเลื้อยพาดพันตามตนไม
อื่น เถากลมเป น ปุม เล็ก นอ ย ใบกลมโตรูปหั ว ใจ
คล า ยใบบอระเพ็ ด ดอกเหลื อ งเป น ช อ เล็ ก ๆ
ชาวบ า นเรี ย กเครื อ หางหนู เนื่ อ งจากปลายราก
อากาศมีลักษณะคลายหางหนู เมื่อหยั่งลงสูดินจะ
ทําหนาที่ดูดน้ํา อาหาร เพื่อสงไปเลี้ยงลําตน ผล
กลมสุกสีเหลือง
ประโยชน เถา มีรสขมเหมือนบอระเพ็ดนิยม ใช
ทํายาแกไข บํารุงหัวใจ ทําใหเจริญอาหาร
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชํา

เถายานาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels
ชื่อวงศ MENISPERMACEAE
ชื่อพื้นเมือง จอยนาง,เถาวัลยเขียว,ยาดนาง
เถายานางเปนไมเถา เลื้อยพันไปตามตนไมหรือกิ่งไมอื่น
เถาสีเขียว เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีคล้ํา ใบเปนใบเดี่ยว รูปไข
แกมขอบขนาน ปลายใบเรียว ดอกออกเปนชอเล็กๆ ตาม
ซอกใบ สีเหลืองออ น ผลรูปรางกลมรี ขนาดเล็กสีเขีย ว
เมื่อแกสีแดงสด เมล็ดรูปเกือกมา
ประโยชน ใบออนและใบแก ตําคั้นเอาน้ําสีเขียวใสแกง
หน อ ไม ซุ บ หนอ ไม หรื อ แกงขี้ เ หล็ก แกงขนุ น แกงบุ ก
ทางสมุนไพร เถา ราก ใบ ตมน้ําดื่ม แกไข ใบ ตําคั้นเอา
น้ํา ทําน้ําดื่มคอโรฟลด
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด และปกชํา

เปราะปา Kaempferia marginata Carey
ชื่อวงศ ZINGIBERACEAE
ชื่อพื้นเมือง เปราะปา,ตูบหมูบ
เปราะปาเปนไมลมลุก มีเหงาใตดิน รากออกเปนกระจุก ใบเดี่ยว ใบออน
มว นเปนกระบอก และคลี่อ อก แนบไปกับพื้น แผน ใบหนา สีเขีย วเขม
ขอบใบสีมวง หนึ่งตน มี 2 – 3 ดอกออกเปนชอ ดอกเดี่ยว กานดอกยาว
ประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว กลีบบอบบาง
ประโยชน ใบออน นํามารับประทานเปนผักสด รสเผ็ดเล็กนอย มีกลิ่น
หอม หรือลวกตมจิ้มกับน้ําพริก แจวบอง นํามาปรุงเปนอาหาร เชน ผัด
เผ็ด ยํา แกงสม ทางสมุ นไพร เหงา ใตดิ น ตํ าพอกแก อ าการอั กเสบ
จากแมลงสัตวกัดตอย
การขยายพันธุ แยกเหงา

ผักหวานปา Melientha suavis Pierre
ชื่อวงศ OPILIACEAE
ผักหวานปาเปนไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูงถึง
10 ม. ใบเปนใบเดี่ยวสีเขียวเขม ดอกออกเปนชอ
ตามกิ่ ง ลํ า ต น ผล กลมรี อ อกเป น พวง ผลแก สี
เหลือง ขึ้นดีในดินรวนซุย ดินรวนปนทราย ไมชอบ
น้ํามาก ไมชอบแดดจัด ทนแลงไดดี

ประโยชน ยอดออน ใบออน และดอกออน นํามาตม
ลวก นึ่ง รับประทานเปนผักกับน้ําพริก หรือนํามาปรุง
เปนอาหาร เชน ผัด ทอด แกงเลียง แกงออม แกงกับ
ไขมดแดง
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เพาะชําราก และตอนกิ่ง

เขลง Dialium cochinchinense Pierre
ชื่อสามัญ velvet tamarind
ชื่อวงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง กาหยี,นางดํา,ยี,หยี
เขลงเปนไมตน สูง 15 - 25 ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ
ผิวใบเรียบหรือมีขนแตรวงงาย ดอกชอแยกแขนง ออกที่ซอกใบ
และปลายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก ดอกสีขาวครีม ไมมีกลีบดอก
มีใบประดับ ผลรูปไข มีขนละเอียดหรือขนแบบกํามะหยี่ เมื่อสุก
สีดํา มีเมล็ดเดียว
ประโยชน ยอดออน ตมผสมไกหรือหมูกินเปนยาระบาย เนื้อไม
ใชทําเขียง ผลดิบผลสุก รับประทานได
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

มะคาโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ชื่อวงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง เขง,เบง,บิง,ปน,มะคาใหญ,มะคาหลวง
มะคาโมงเปน ไมตน ขนาดใหญ สูง 10-25
เมตร ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบ
รูปไขมน ดอก ออกเปนชอสีขาว ผลเปนฝก
แบนใหญ ผนัง ฝกแข็ง หนา เมื่อ ฝกแกจ ะ
แตกออกเปน 2 ซีก เมล็ด กลมโต เมล็ดแก
สีดํา มีเยื่อหนาสีเหลืองสด หอหุมสวนฐาน
ของเมล็ด
ประโยชน เมล็ ด สด แห ง รั บ ประทานได
เนื้อไม นิยมใชทําเฟอรนิเจอร
ทางสมุนไพร ปุม ตมรับประทานฆาพยาธิ
ในทอง แกโรคผิวหนัง ตมรมใหหัวริดสีดวง
ทวารฝอ การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ชายผาสีดา Platycerium holttumii de Jonch.& Hennipman
ชื่อสามัญ Holttum,s staghorn-fern
ชื่อวงศ POLYPODIACEAE
ชายผาสีดา เปนเฟรนเกาะอาศัยตามคบไมใหญ ใบ
มี 2 ชุด คือใบชุดบนไมสรางสปอรตั้งขึ้นสูง ปลายใบ
แตกแขนงเปนแฉกลึก ทําหนาที่เปนใบเลี้ยงรองรับ
น้ํา และใบไมที่รวงหลน จะถูกยอยสลายโดยเชื้อรา
เปนอาหารเลี้ยงตัวเอง ใบชุดลางหอยลง แตกแขนง
เปน 2 แฉกคลายเขากวาง บางทองที่ เรียกวา “เฟรน
เขากวาง” ใบชุดนี้จะทําหนาที่สรางสปอร บริเวณโคน
ใบตรงรอยเวา
ประโยชน นิยมปลูกเปนเฟรนประดับสวยงาม
การขยายพันธุ เพาะสปอร

กระทอมเลือด Stephania venosa (Blume) Spreng.
ชื่อวงศ MEMISPERMACEAE
ชื่อพื้นเมือง กลิ้งกลางดง,บอระเพ็ดยางแดง
กระทอมเลือดเปนไมเถาขนาดกลาง มี
หัวอยูเหนือพื้นดิน ใบรูปหัวใจคลายใบ
บอระเพ็ ด เมื่ อ เด็ ด ก า นใบจะมี น้ํ า ยาง
สี แ ดง ชาวบ า นมั ก เรี ย กต า งกั น เช น
บอ ร ะ เ พ็ ด ย า ง แ ด ง ส บู เ ลื อ ด ห รื อ
กลิ้งกลางดง
ประโยชน หัวนําไปฝานเปนแผนบาง ๆ
ตากแดดใหแหงบดเปนผงผสมน้ําผึ้งปน
เปน ลูก กลอนรั กษาโรคเบาหวาน โรค
โลหิตจาง
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

กระแตไตไมใบเล็ก Drynaria bonii Christ
ชื่อวงศ POLYPODIACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระแตไตหิน,วานลูกเจี๊ยบ
กระแตไต ไ ม ใบเล็ ก เป น เฟร น อิง อาศั ย
ลําตนทอดนอน ใบมีสองลักษณะคือ ใบไมสรางสปอรขนาดเล็ก
แนบกับลําตนไมมีกานใบ ใบเดี่ยวคอนขางกลม และใบสราง
สปอร มีกานใบ หยักแบบขนนก ขอบใบหยักลึก
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ ทางสมุนไพร เหงา ตมน้ําดื่ม
รักษามะเร็งในปอด ผสมหัวยาขาวเย็น ตมน้ําดื่ม แกหอบหืด
การขยายพันธุ เพาะสปอร

กระแตไตไม Drynaria quercifolia (L.) J. Sm.
ชื่อวงศ POLYPODIACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระปรอกวาว,กูดขาฮอก,ใบหูชาง สไบนาง
กระแตไตไมเปนเฟรนอิงอาศัย ลําตนทอดนอน สั้นและหนา ใบมี
สองลักษณะ ใบไมสรางสปอร ใบเดี่ยว ไมมีกานใบ โคนใบตัด ขอบ
ใบหยักเปนแฉกตื้น และใบสรางสปอร ขนาดใหญ มีกานใบ ขอบใบ
หยักลึก เสนใบเปนรางแห
ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับ ทางสมุนไพร หัวเปนยาสมาน
ขับปสสาวะ ขับพยาธิ
การขยายพันธุ เพาะสปอร

ขาหลวงหลังลาย Asplenium nidus L. var. nidus
ชื่อสามัญ Bird,s Nest Fern
ชื่อวงศ POLYPODIACEAE
ชื่อพื้นเมือง ชองนาง,หางนกยูง,หางนกหวา,หางสิงห
ขาหลวงหลังลายเปนเฟรนอิงอาศัย เหงาสั้น ตั้งตรง ใบเดี่ยวออก
ชิดกันรอบๆเหงาเปนกระจุก และแผออกคลายรังนก แผนใบรูปขอบ
ขนาน ปลายแหลม ใบหนาและแข็ง สีเขียวเขมเปนมัน เสนกลางใบมี
สีดําเมื่อแกใบอาจยาวไดถึง1 เมตร
ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับ
การขยายพันธุ เพาะสปอร

เรว Amomum villosum Lour. var. xanthioides
(Wall.ex Baker) T.L.Wu & S.Chen
ชื่อสามัญ Bastard cardamom, Tavoy cardamom.
ชื่อวงศ ZINGIBERACEAE
ชื่อพื้นเมือง หมากแหนง,มะหมากอี,มะอี,้ หมากอี้,เรว,หมากเน็ง
เร ว เป น ไม ล ม ลุ ก มี เ หง า หรื อ หั ว อยู ใ ต ดิ น ลํ า ต น ที่ ง อก
ขึ้นมาเหนือ ดินเปนกาบของใบ ใบเดี่ย ว รูปหอก ขอบขนานเรีย ง
สลับคลายใบกระวาน ดอกออกเปนชอที่โคนเหงาแทงขึ้นมาเหนือ
ดิน ดอกเปนชอดอกยอย ผลรูปไขเปนกระจุกซอน ทรงกลม ผิว
เปนหนามเหมือนลูกเงาะสีแดง เมล็ด สีน้ําตาล มีเยื่อบาง ๆ หุมอยู
ประโยชน หนอออน ผลออน นํามารับประทานเปนผักสด
จิ้มน้ําพริก เมล็ด ใชเปนเครื่องเทศปรุงรส ใสกวยเตี๋ยว ตมพะโล
เนื้อเลียง
การขยายพันธุ เพาะเมล็ดและแยกเหงา

คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz
ชื่อวงศ SAPINDACEAE
ชื่อพื้นเมือง มะแงว,หมักงาน,มะแงะ,หมักแงว,คอแลนตัวผู, ลิ้นจี่ปา,กะเบน,คอรั้ง,สังเครียดขอน
คอแลนไมตน ขนาดกลาง สูงถึ ง 20 ม. ใบประกอบ
แบบขนนก เรียงสลับ ดอกออกเปนชอสีขาว ผลรูปไข
ออกเปนพวง ผิวผลคลายลิ้นจี่ ผลแก สีแดงเขม เนื้อ
ติดเมล็ด หนึ่งผลมี 1เมล็ด
ประโยชน ผลสุ ก รั บ ประทานเป น ผลไม รสเปรี้ ย ว
นํามาตมทําน้ําผลไม
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ตะครอ Schleichere oleosa (Lour.) Oken
ชื่อสามัญ Ceylon oak.
ชื่อวงศ SAPINDACEAE
ชื่อพื้นเมือง คอ,คอสม,เคาะ,มะเคาะ,มะโจก,ปนโรง
ตะครอเปนไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูงถึง 25 ม. เปลือกตน
แตกเปนสะเก็ด ใบประกอบแบบขนนกปลายคู ใบออนสีมวงแดง
ดอกชอสีเขียวออน ชอดอกยาวเรียว ผลกลมหรือรี ปลายเปนติ่งแหลม ผิวเกลี้ยง เนื้อเยื่อใสฉ่ําน้ํา
สีเหลืองหอหุมเมล็ดสีน้ําตาล 1-2 เมล็ด
ประโยชน ผลสุก รับประทานเนื้อหุมเมล็ด รสเปรี้ยว หรือนํามาตมปรุงรสเปนน้ําดื่มผลไม
ทางสมุนไพร ลําตน ตมน้ําดื่ม แกฝหนอง การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

เมาหลวง Antidesma thwaitesenum Muell. Arg.
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง มัดเซ,เมาเสี้ยน

เมาหลวงเปนไมพุมขนาดเล็ก สูง 2 - 6 เมตร.
ไมผลัดใบ ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปหอก แผนใบหนา
ดอกออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก สีเขียว ผลกลม
รูปไข ออกเปนพวงยอย ผลแกจัดสีมวงเขม มีรสเปรี้ยว
อมหวาน ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค. ผลสุกเดือน ส.ค.-ก.ย.
ประโยชน ผลสุก รับประทานเปนผลไม ทําน้ําผลไม ทําแยม ทําไวน
และน้ําสลัด ใหวิตามินบี วิตามินซี และวิตามินอี ใบออน
รับประทานเปนผักสดรวมกับลาบ กอย น้ําพริก
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ทาบกิ่ง

คนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
ชื่อวงศ SIMAROUBACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะลันทา,หนามจี,้ สีฟนคนทา
คนทา เปน ไมพุม ขนาดกลาง ลํ าตน สี เทามี ห นาม
ยาวตามลําตน และกิ่งกาน ใบประกอบแบบขนนก
ใบยอยรูปไข ใบออนสีแดง ดอกสีขาว ผลกลม
ประโยชน ราก แกไข ทั้งตน แกรอนในกระหายน้ํา
แก บิ ด แก ท อ งเสี ย พระภิ ก ษุ ใช กิ่ ง ก า น มาทํ า ไม
สําหรับสีฟน เรียกวา “ไมสีฟนคนทา”
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ขี้อาย เปนไมตนขนาดกลาง สูงถึง 18 เมตร ผลัดใบ ลําตน
เปลาตรง โคนต น มี ร ากพอน ต น เล็ ก ลํ า ต น มี ห นาม เมื่ อ ลํ า ต น
ใหญ หนามจะหลุดหายไป ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี ดอกออกเปนชอขาว
อมเหลือง ขนาดเล็ก ผลแหงรูปรี มีปกเปนครีบบาง ๆ 3 ปก
ประโยชน เปลือกตน สีสมแดง มีรสฝาดใช
กินกับหมาก และทําสียอม ทางสมุนไพร เปลือกตน
เปนยาสมานแผล ผล แกบิด แกทองเดิน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

สมลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire
ชื่อวงศ APOCYNACEAE
ชื่อพื้นเมือง สมลม

สมลมเปนไมเถาเลื้อยพันตนไมอื่น เถากลมสีเขียว ไมมีมือเกาะ
ทุกสว น มีน้ํ ายางสีข าว และเหนีย ว ใบเดี่ย ว รูปไข เรี ย งตรงขา ม
ปลายใบ เรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบเปนมัน สีเขียว
เขม ดอกออกเปนชอ ขนาดเล็ก ออกที่ปลายกิ่ง ผลเปนฝก ออกเปนคูๆ
ทรงกลมยาวสีเขียว ปลายแหลม เมล็ดแกกลมเรียว สีน้ําตาล มีพูสีขาว
หนึ่งผลมีหลายเมล็ด
ประโยชน ใบออน ยอดออน ผลออน
รับประทานเปนผักสดกับน้ําพริกปนหรือแจว
นํามาปรุงรสอาหารจําพวกตมยํา แกงสม
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชํา

มะขามปอม Phyllanthus emblica L.
ชื่อสามัญ Emblic Myrabalan, Malacca Tree
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง กันโตด,กําทวด,มั่งลู, สันยาสา
มะขามปอม เปนไมตนสูง 8 – 12 เมตร ผลัดใบ เปลือก
นอกสีน้ําตาลอมเทา ผิว เรีย บหรือคอ นขางเรียบ ใบเดี่ย ว เรีย ง
สลับ ลักษณะคลายใบแบบขนนก ดอกออกเปนชอ ดอกเล็กๆ สี
เหลือ งออกเปน กระจุก ที่ซ อกใบ ผลกลม มีเนื้ อ หนา ผลออ นสี
เขียวออน ผลแกสีเขียวออนคอนขางใส

ประโยชน ผลสดหรือแหงกินขับเสมหะ ทําใหชุมคอ ผลแหงตมกินแกไข
น้ําคั้นผลสดแกทองเสีย ขับปสสาวะ มีวิตามินซีแกโรคเลือดออกตามไรฟน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง

ชะเอมเหนือ Derris reticulata Craib
ชื่อวงศ LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง ออยสามสวน ชะเอมปา

ชะเอมเหนือ เปนไมเถาเนื้อแข็ง ขนาดกลาง เถาเปนปุม
ปม เกาะพั น ไม อื่ น เนื้ อ ในเถามี สี เ หลื อ ง ใบเป น ใบ
ประกอบแบบขนนกปลายใบคี่ ดอกออกเปนชอตามซอก
ใบ กลีบดอกสีขาว ผลเปนฝกแบน สีเขียว

ประโยชน เถา รสหวานขมนิย มนําเถาไปตมดื่ มเปน ยา
ระบายสํ า หรั บ ทารก หรื อ นํ า ไปดองเหล า รวมกั บ ยา
สมุนไพรอื่นชวยเพิ่มรสหวาน ทําใหชุมคอ แกกระหายน้ํา
การขายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชํา

กระทือ Zingiber zreumbet Smith.
ชื่อสามัญ Wild Ginger, Martinique Ginger
ชื่อวงศ ZINGIBERACEAE
ชื่อพื้นเมือง ทือ,หัวทือ, กระทือปา, กระแวน, กะแอน,
แฮวดํา, เฮียงแดง
กระทือ เปนไมลมลุก ลักษณะคลายตนขา ลําตนตั้งตรง
มีเหงาอยูใตดิน มักแตกหนอออกเปนกอ ใบเดี่ยว
ใบออกซอนกันเปนแผง ใบเรียวยาว สีเขียวแก ดอกชอ ออกจาก
เหงาใตดิน กลีบเลี้ยงสีแดงปนเขียว
ประโยชน เหงา แกปวดมวนในทอง แกบิด ขับผายลม
ขับปสสาวะ แกเสมหะเปนพิษ แกแนน
หนาอก บํารุงน้ํานม ราก แกไข ใบ ขับ
เลือดเนาในมดลูก ขับน้ําคาวปลา ดอก
แกไขเรื้อรัง ลําตนออน ดอกออน ลวก
ตม จิ้มน้ําพริก หรือนํามาแกงรวมกับ
แกงหนอไม
การขยายพันธุ แยกหนอ เหงา

กระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
ชื่อวงศ ZINGIBERACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะแอน, ขิงทราย, ซีพ,ู ละแอน, วานพระอาทิตย
กระชายเปนไมลมลุก แตกหนอได ใบเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอก
ชอสีมวงแดง มีเหงา มีรากเก็บอาหารแยกเปนกระเปาะจาก
เหงา เรียกวากระโปก หรือ นมกระชาย
ประโยชน เหงา แกปากเปอย ปากแตกเปนแผล ขับระดูขาว
แกใจสั่น แกปวดมวนในทอ ง รักษาลําไสอักเสบ บํารุงกําลัง
ราก(นมกระชาย)รสเผ็ดรอน ทําใหกระชุมกระชวย
การขยายพันธุ แยกหนอ

กลอย Dioscorea hispida Dennst. var. hispida
ชื่อสามัญ Asiatic Bitter Yam.
ชื่อวงศ DIOSCOREACEAE
ชื่อพื้นเมือง กลอยขาวเหนียว, กลอยหัวเหนียว, กลอยนก
กลอย เปนไมเถาเลื้อยพันตนอื่น ไมมีมือเกาะ ลําตนมีหนามเล็กๆ มี
หัว อยูใตดิน ลักษณะทรงกลมรี มีรากเล็กๆ กระจายทั่ว ทั้งหัว มี 3-5
หัวตอตน เปลือกหัวสีน้ําตาลออกเหลือง ใบ เปนใบประกอบ มีใบยอย
3 ใบ ประโยชน หัวกลอย(แหง) นึ่งกับขาวเหนียว หรือฟกทอง
นําหัวกลอยสด ปอกเปลือก แลวหั่นเปนแผนบาง ใสตะกราหรือถุงผา
แชน้ําทิ้งไวในน้ําไหล เพื่อใหน้ําชะลางสารพิษ จนสัตวน้ําจําพวกหอย
มาเกาะที่ตะกราหรือถุงผาจึงนํากลอยมาลางใหสะอาด นําไปตากแดด
ใหแหง แลว จึง นํามาประกอบอาหารได การขยายพันธุ แยกหน อ
,เพาะเมล็ด

ปอตอม
Hibiscus glanduliferus Craib
ชื่อวงศ MALVACEAE
ปอตอมเปนไมพุมขนาดเล็ก
สูง 1- 2 เมตร ทุกสวนมีขนปกคลุม
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปแผเกือบกลม
ปลายใบแหลม โคนใบเวา รูปหัวใจ ขอบใบหยักตื้น ผิวใบดานลาง
มีขน บริเวณโคนเสนกลางใบมีตอม ดอก สีเหลืองสด ออกเปนชอ
ที่ปลายยอด ดอกบานเต็มที่กวางประมาณ 10 ซม. มีริ้วประดับ
ปลายแยกเปน 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียน ซอนกัน สวน
โคนเชื่อ มกัน ใจกลางดอกมีแตมสีมว งเขม เกสรผู จํานวนมาก
เชื่อมกันเปนหลอด กานเกสรเมียปลายแยก 5 แฉก ผลรูปกระสวย
ผลแกแตกตามสันยาว เมล็ดขนาดเล็กรูปไต
ประโยชน ไมพุมเหมาะสําหรับ
ปลูกประดับกลางแจง มีดอกขนาดใหญ สวยงาม
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

ดองดึง Gloriosa superba L.
ชื่อสามัญ Climbing Lily.
ชื่อวงศ COLCHICACEAE
ชื่อพื้นเมือง กามปู, คมขวาน, บองขวาน, หัวขวาน
ดาวดึงส, วานกามปู, พันมหา, มะขาโกง
ดาวดึง เปนไมเถาลมลุกเลื้อย ลําตนใตดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก
ปลายใบบิดมวนทําหนาที่เปนมือเกาะ ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกลปลายเถา กานดอกยาว ดอกใหญสี
เหลืองแดง เมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีแดงทั้งดอก ขอบกลีบเปนคลื่น เกสรตัวผูมี 6 อัน
ชี้ออกเปนรัศมีตามแนวนอน ผล รูปกระสวย มี 3 พู เมื่อแกจะแตกออก เมล็ดกลม
ประโยชน เหงา เปนยาแกปวดตามขอ ในเหงา
และเมล็ด มีแอลคาลอยดโคลคิซีน สกัดเปนสารบริสุทธิ์
ทําเปนยาเม็ดรักษาโรคปวดขอ(เกาต) จัดเปนสารที่มีความ
เปนพิษสูงและใชประโยชนในทางเกษตรกรรม เปนสารที่ใช
เพิ่มจํานวนโครโมโซมของพืช ทําใหไดพืชพันธุใหม
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด และแยกเหงา

เถางูเขียว Vanilla aphylla Blume
ชื่อวงศ ORCHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง: คดนกกูด, เครืองูเขียว

เถางูเขียว เปนกลวยไมอิงอาศัย ลําตนเปนทรงกระบอก
ผิวเกลี้ยงสีเขียวเขม ใบลดรูปลงเหลือใหเห็นเปนแคเกล็ด
ที่ขอลําตน รากออกที่ขอ ชอดอกออกเปนชอกระจะที่ขอ
ขางลําตน กลีบดอกสีขาวครีม กลีบดอกชั้นในสีเขียวหมน
ขอบกลี บหยัก เปน คลื่ น พู กลางมี ข นยาวสีช มพู มีก ลิ่ น
หอม ผลเปนฝกรูปทรงกระบอกยาว สีเขียวเขม
ประโยชน ลําตน ผสมสังวาลพระอินทรทั้งตน แชน้ําทา
แกฝ ตมน้ําอาบ แกไข
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชํา

ถั่วแปบชาง Afgekia serasae Craib
LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง: กันภัย

ไมเลื้อยทุกสว นมีข นสีขาว ใบ
ประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบยอย 15 - 17 ใบ รูปขอบขนาน
แกมรูปไข ดอกสีชมพูแกมมวง ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง รูปดอกถั่ว
ใบประดับ สีชมพู ผลเปนฝกแบนนูน ผลแกสีน้ําตาล แตกไดเปน
สองซีก เมล็ด 1 - 3 เมล็ด
ประโยชน เมล็ ด กิ น เป น บํ ารุ ง ไขมั น และ
เสนเอ็น เหมาะสําหรับคนผอม ยาพื้นบาน
ใช ร ากผสมกั บ เปลื อ กมะกอกเกลื้ อ น
เปลือกตนยางนา และเปลือกตนหนามหัน
ตมดื่มน้ํา แกโรคซางเด็ก แกไขอีสุกอีใส
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

กรุงเขมา Cissampelos pareira L. var. hirsuta ( Buch. ex DC.) Forman
MENISPERMACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กนปด, ขงเขมา, พระพาย, เครือหมานอย, เปลาเลือด
ไมเถา เถา กิ่ง ใบ และชอดอกมีขนออนนุมหนาแนน
ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ หรือรูปไต กนปด
ปลายใบแหลม หรือเปนติ่งหนาม โคนใบแบบกนปด มี
ขนนุม ๆ ปกคลุมทั้งสองดาน ดอกออกเปน ชอเล็ก ๆ
สี ข าว เป น กระจุ ก ตามซอกใบ ผลกลมเล็ ก สี เ ขี ย ว
ผลสุกสีน้ําตาล มีหนึ่งเมล็ด

ประโยชน รากเขาในยาธาตุ แกปวดทอง ทองเสีย
ขับปสสาวะ แกไข ขับเสมหะ ใบใชแกหิด เถาและใบ
คั้นเอาน้ําผสมกับเครื่องปรุงอาหาร ทิ้งไว 3 – 5 นาที
จะจับตัวลื่นเหมือนวุนรับประทานได รสจืดเย็น
การขายพันธุ เพาะเมล็ด

ตาลเหลือง Ochna integerrima (Lour.) Merr
OCHNACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กําลังชางสาร, ขมิ้นพระตน, ชางนาว, ตานนกกรด
ชางโนม, ชางโหม, ตาชีบาง
ตาลเหลืองไมพุม ผลัดใบ สูง 3 - 8 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับรูป
ใบหอก ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่ ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอก
สีเหลือง ผลรูปไขกลับ ผลออนสีเขีย ว ผลแกสีมวงดํา เมล็ด
แข็ง มีหนึ่งเมล็ด
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ ใบออนรับประทานเปนผัก
สด ตํารายาอีสานใชลําตน ตมน้ําดื่ม แกปวดหลัง ปวด
เอว ตํ า รายาไทยใช ร าก ขั บ พยาธิ แก น้ํ า เหลื อ งเสี ย
เปลือกตนบดเปนผง มีสีเหลืองสด นิยมนํามาทาแกสิวฝา
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

มะขามปอม Phyllanthus emblica L.
Emblic Myrabalan, Malacca Tree
EUPHORBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กันโตด, กําทวด, มั่งลู, สันยาสา
มะขามปอมไมตนสูง 8 – 12 เมตร ผลัดใบ เปลือกนอกสี
น้ําตาลอมเทา ผิว เรี ย บหรือ คอ นขางเรีย บ ใบเดี่ย วเรีย งสลั บ
ลัก ษณะคล ายใบแบบขนนก ดอกออกเป น ชอ ดอกเล็ก ๆ สี
เหลื อ งออกเปน กระจุกที่ ซ อกใบ ผลกลม มีเ นื้อ หนา ผลออ น
สีเขียวออน ผลแกสีเขียวออนคอนขางใส

ประโยชน ผลสด หรือแหงกินขับเสมหะ ทําใหชุมคอ ผลแหงตมกินแกไข
น้ําคั้น ผลสดแกทอ งเสีย ขั บปส สาวะ มีวิต ามิน ซีแกโ รคเลือ ดออกตาม
ไรฟน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ดับยาง Solanum erianthum D. Do
SOLANACEAE
ชื่อพื้นเมือง: หูควาย, ฉับแปง, ฝาแปง, มะเขือดง,
สะแปง

ดับยางไมพุม สูง 2 - 4 ม. ลําตน กิ่ง กานมักมีขนนุม ใบเดี่ยวเรียง
สลับ รูปไข ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว ผลเปนผลสดรูป
กลม มีเมล็ดจํานวนมาก
ประโยชน จากการวิจัยพบวา ผลมี
สารกลุมสเตอรอยดชื่อ solosodine
ปริมาณสูง สามารถใชสังเคราะห
เปนยาคุมกําเนิดได
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
Ivory,Darabela
APOCYNACEAE
ชื่อพื้นเมือง: มักมัน, มูกนอย, มูกมัน, โมกนอย, เสทือ

โมกมันไมตน ผลัดใบ สูง 10 - 12 ม. ลําตนเปลาตรง ถาตัดทุก
สวนมีน้ํายางสีขาวเหนียว ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม รูปใบรี ดอกชอ
สีขาวอมเหลือง ออกที่ปลายกิ่ง ผลเปนฝกคูติดกัน เมล็ดแบน
สีน้ําตาล ปลายขางหนึ่งมีขนสีขาวเปนพู ปลิวไปตามลมไดไกล
ประโยชน เนื้อไมใชทําเครื่องกลึง แกะสลัก ทํากระสวยซีฟมทอ
ผา ดานสมุนไพร รากขับลม แกลงทอง เปลือกแกจุกเสียด แก
บิด ดอกเปนยาระบาย
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชําหรือตอนกิ่ง

หอขาวสีดา Platycerium coronarium (D.Koenig ex O.F.Mull.) Desv.Elkhorn Fern
ชื่อวงศ POLYPODIACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กระจาด, กระปรอกกระจาด, กระปรอก, หัวสีดา
หอขาวสีดา เฟรนอิงอาศัยขนาดใหญ ลําตนทอดนอนสั้น ๆ และ
อวบหนา ใบมี 2 ลักษณะ เสนใบหยักเปนสันหนา และแตกแขนง
เปน งาม เสนใบยอยรางแห ใบไมส รางสปอรเปนใบเดี่ยว ชูตั้ง
และแนบกับลําตนไมใหญ ขอบใบดานบนแตกแขนงเปนงาม ใบ
สรางสปอรยาว หอยลง แตกแขนง
เปนงามหลายครั้ง กลุมอับสปอร
กระจายเฉพาะที่โคนใบสรางสปอร
ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับ ยาพื้นบาน
ลานนา ใชใบผสมรากสมชื่นและใบกลว ยงว น
ต ม น้ํ า อาบ แก บ วม ผสมใบกล ว ยตี บ และใบ
เปลาใหญ ตมน้ําอาบ แกไขขึ้นสูง
การขยายพันธุ เพาะสปอร

ยอปา Morinda coreia Ham.
ชื่อวงศ RUBIACEAE
ยอปาไมตน ผลัดใบ สูง 4 - 15 ม. ลําตนคดงอ เรือนยอดเปนพุม
กลมรี เปลือกตนแตกเปนรองลึกตามยาว และแนวขวาง หรือเปน
สะเก็ดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรอบกิ่ง แผนใบบาง
ผิวใบมีขนนุมประปราย ดอกเกิดเปนชอกลมเปนกระจุก ดอกยอย
สีขาว ผลกลม ผิวผลขรุขระ
เมล็ดสีน้ําตาล

ประโยชน เนื้อไมและใบ ใหสีเหลือง สีแดง เขียวออน ใชยอมผา
ดานสมุนไพร แกน ใชเปนยาบํารุงโลหิต ขับเลือด ขับน้ําคาวปลา
แกเบาหวาน ใบสดตําพอกศีรษะเปนยาแกเหา ผลออนรับประทาน
เปนยาแกคลื่นเหียน อาเจียน ผลสุกงอมเปนยาขับระดูสตรี และ
ขับลมในลําไส การขยายพันธุ เพาะเมล็ด และปกชําราก

หวา Syzygium cumini (L.) Skeels
ชื่อสามัญ Black plum, Jambolan
ชื่อวงศ MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง: หาขี้แพะ

หวา ไมตนสูงถึง 30 ม. ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม ผิวใบดานบนมัน มีจุดน้ํามันกระจายทั่วไป ดอก
ออกเปนชอตามซอกใบ สีเหลืองมีดอกยอยเล็ก ๆ อยูรวมเปนกระจุก ผลรูปไข กลมยาว สีเขียวอม
มวง ผลแกสีมวงดํา มีหนึ่งเมล็ด
ประโยชน ผลสุกกินได รสหวานอมเปรี้ยว หรือใชหมักทําไวน ผลดิบ
ใชผลิตน้ําสม เปลือกตนเปนยาฝาดสมานแกบิด ทํายาลางปาก ผลสุก
เปนยาขับปสสาวะ และรักษาเบาหวาน เมล็ด แกทองเสียและบิด
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

แกว Murraya paniculata (L.) Jack
ชื่อสามัญ Andaman satinwood,Chinese Box Tree, Orange Jasmine
ชื่อวงศ RUTACEAE
ชื่อพื้นเมือง: แกวขี้ไก, แกวพริก, ตะไหลแกว, แกวลาย, จาพริก
แกวไมพุม สูง 4 - 8 ม. ไมผลัดใบ ใบประกอบแบบขบนกปลาย
คี่ เรียงสลับ ใบสีเขียวเปนมันและมีจุดตอมน้ํามันบนแผนใบ ใบ
ยอยรูปไข ดอกออกเปนชอ สีขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขนาดเล็ก
กลีบดอกสีขาว 5 กลีบ ผลทรงรีหรือทรงไข ผลแกสีสมแดง
ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับ ผลสุกรับประทานได ใบปรุงเปน
ยาขับระดู เรียกวายาประสะใบแกว ยาแกจุกเสียด แนนเฟอ ผายลม
บํารุงโลหิต เนื้อไม ใชทําหีบ เครื่องเรือน เครื่องมือเกษตร แกะสลัก
ตั ว ซออู ซอด ว ง น้ํ า มั น หอมระเหยจากดอกใช ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องสําอาง
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชําหรือการตอนกิ่ง

กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lacomte
ชื่อวงศ Eagle Wood
ชื่อวงศ THYMELAECEAE
ชื่อพื้นเมือง: ไมหอม
กฤษณาไมตนสูง 10 - 20 ม. ลําตนตรง ทรงพุมโปรง เปลือกเรียบ
สีเทา เนื้อไมออนสีขาว ใบเดี่ยว เรียงสลับ ผิวใบแกเกลี้ยง
เปน มัน ดอกออกเปน ชอ ที่ซ อกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกสี ข าวแกมเขี ย ว ผลรูปทรงเกือ บกลม
เปลือกแข็ง มีขนสีเทา เมื่อแกจะแตกครึ่งตามรอยคอดของผล กลีบเลี้ยงเจริญติดอยูกับผล
ประโยชน ตํ ารายาไทยใช เนื้อ ไมซึ่งเปน สีดําและมีกลิ่ น
หอม คุมธาตุบํารุงโลหิต และหัวใจ ใชผสมยาหอม แกล ม
วิงเวีย นศีร ษะ อาเจีย น ทอ งรว ง แกไ ขตางๆ บําบัด โรค
ปวดบวมตามขอ
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

คํามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch
ชื่อวงศ RUBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง: คํามอกชาง, ผาดาม, ยางมอกใหญ,
หอมไก

คํามอกหลวงไมพุมตน ผลัดใบ สูง 5 - 8 ม. มีขนนุมที่
กิ่งกาน ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม แผนใบคอนขางหนา รูปไข
กลับแกมรี โคนใบรูปลิ่ม ปลายแหลม ดอกเดี่ยว สีเหลือง
กานดอกยาว เกิดที่ซ อกใบ ผลแหง เมื่อ เจริญเต็มที่ผ ล
ไมแตก
ประโยชน นิยมปลูกประดับ ดอกมีขนาดใหญ
กลิ่นหอม ยาพื้นบานใช เมล็ด ตมน้ํา ผสมเปน
ยาสระผมฆาเหา
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ชํากิ่ง

มะกาเครือ Bridelia stipularis (L.) Blume
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง: หัสคุณผี, สะไอ, สะไอเครือ, หัสอัยเครือ,
ไอหนวย
มะกาเครือไมพุมรอเลื้อย สูง 2 - 15 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ
รูปวงรีแ กมขอบขนาน แผ น ใบมีข นละเอีย ดนุมทั้ งสองดา น
ดอกชอกระจุก ออกที่ซอกใบ กลีบดอก สีเขียวออน ผลสดรูป
กระสวยกวาง

ประโยชน ยาพื้นบานอีสานใช ใบ ตมน้ําดื่ม
เปนยาถาย ตํารายาไทยใช ใบ แกปวด ตําผสม
กับเทียนแดง แกแผลกามโรค ดอก แกโลหิตออก
จากตา ลําตน ฟอกโลหิต ราก ขับประจําเดือ น
ผล แกพิษ ตอ แตน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

เปลาใหญ Croton oblongifolius Roxb
ชื่อวงศ EUPHORBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง: เปาะ, เปลาหลวง
เปลาใหญไมพุมขนาดเล็ก สูงถึง 8 ม. ใบเดี่ยวเรียงสลับ
ดอกชอออกที่ปลายกิ่งกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว
ผลแหงแตกไดมี
3 พู รูปทรงกลม

ประโยชน ตํ า รายาไทยมั ก ใช ร ว มกั บ เปล า น อ ย
เรียกวาเปลาทั้งสอง ใบ บํารุงธาตุ ดอก ขับพยาธิ ผล
ดองสุร า ดื่มขับเลือ ดหลังคลอด เปลือ กตน และกระพี้
เปนยาชวยยอยอาหาร เปลือกตนและใบ แกทองเสีย
บํารุงโลหิต แกน ขับพยาธิไสเดือน ราก ขับลม และแก
โรคผิวหนังผื่นคัน น้ําเหลือเสีย
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

กะเรกะรอน Cymbidium aloifolium (L.) Swartz
ชื่อวงศ ORCHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กลวยหางไหล, เอื้องดามขาว,เอื้องปากเปด
กะเรกะร อ นกล ว ยไม เ กาะ
อาศัย บนพรรณไมอื่น ใบเดี่ย ว
เรียงสลับรูปเสนยาว และแคบ
หนาและฉ่ําน้ํา ดอกหอยลง ชอ
ออกที่โคนใกลลําตน กลีบดอกสี
เหลื อ งมี แ ถบสี ม ว ง ผลแห ง
แตกได เมล็ดเล็กมากลักษณะ
เปนผงละเอียด
ประโยชน ตํารายาไทยและยาพื้นบาน ใชใบสด ลนไฟใหนิ่ม แลวบีบ
เอาน้ําหยอดหู แกหูน้ําหนวก
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กระโดน Careya sphaerica Roxb.
ชื่อวงศ LECYTHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กะนอน, ขุย, ปุยกระโดน, ปุยขาว, ผาฮาด,
หูกวาง, พุย
กระโดนไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูง8 - 20 ม. ใบเดี่ยวเวียน
สลับ ใบออนสีน้ําตาลแดง ดอกออกเดี่ย ว ๆ หรือ เปนกระจุก
ออกที่ปลายกิ่ง ผล รูปทรงกลม แข็ง อุมน้ํา มีเนื้อมาก
ประโยชน เนื้อไมใชในงานกอสราง เปลือกตน นํามาทําสียอมผา ใหสีน้ําตาลแดง ยอดออน ผล
ออน และดอกใชเปนผักจิ้มน้ําพริก ทางสมุนไพร เปลือกตน แกพิษงู แกไข ดอก ยาบํารุงหลัง
การคลอดบุตร ผล ชวยยอยอาหาร ราก เปนยาเบื่อเมา
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ผักสาบ Adenia viridiflora craib.
ชืว่ งศ PASSIFLORACEAE
ชื่อพื้นเมือง: ผักอีนูน, นางนูน

ผักสาบไมเถาเลื้อยพันตนไมอื่น อายุหลายป เถาออนสีเขียวเขม
ผิวเรียบเมื่อแกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ผิวขรุขระเปนรองยาว ใบเดี่ยว เรียงตรงกันขาม ใบรูปหัวใจ
โคนใบสอบปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเกลี้ยงสีเขียวเขม
ดอกออกเปนกลุมตามซอกใบ กลีบดอกสีเขียวออกเหลือง
ผลทรงกลม สีเขียว มีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ดกลมรี
ประโยชน ยอดออ น ดอก ผลออ น
ลวกตมจิ้มน้ําพริก แกงเลียง แกงคั่ว
แกงสม หรือ นําใบออนมาหอหมกใช
แทนใบยอ
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด และปก
ชําราก

พะยอม Shorea roxburghii G. Don
ชื่อวงศ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กะยอม, ขะยอมดง, แคน, พะยอมดง, พะยอมทอง
พะยอมไมตนขนาดใหญ ผลัดใบ สูง
20 - 30 ม. เปลือกแตกเปนรอง
เรือนยอดเปนพุมกลม หรือรูปไข
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน
โคนใบมน แผนใบหนา ขอบใบ
เปนคลื่น ดอกออกเปนชอตามปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม ผลรูป
กระสวย มีปกยาว 3 ปก ปกสั้น 2 ปก
การใชป ระโยชน เปลือ ก ใสกัน บู ดในการทําน้ําตาล รับประทานกั บ
หมากพลูแทนเปลือกสีเสียด ทําสียอมใหสีน้ําตาล น้ําฝาดใชฟ อกหนัง
เปลือ กรสฝาด เปน ยาสมานลําไส แกทอ งเดิน และลําไสอักเสบ ดอก
ผสมยาแก ไ ข ยาหอมแกล ม บํ ารุ งหั ว ใจ ดอก รั บ ประทานไดเ ปน ผั ก
ผัดกับไข ชุบไขทอด แกงสม หรือตมจืด
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ตะครอ (Takhro) Ceylon oak.
Schleichere oleosa (Lour.)Oken
ชื่อวงศ SAPINDACEAE
ชื่อพื้นเมือง: คอ, คอสม, เคาะ, เคาะจก, มะเคาะ, มะจก,
มะโจก, ซะอูเสก, ตะครอไข, ปนรั้ว, ปนโรง
ตะครอไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูงถึง 25 ม. เปลือกตน
แตกเปนสะเก็ด ใบประกอบแบบขนนกปลายคู ใบออนสีมวงแดง ดอกชอสีเขียวออน ชอดอกยาว
เ รี ย ว ผ ล ก ล ม ห รื อ รี ป ล า ย เ ป น ติ่ ง แ ห ล ม ผิ ว เ ก ลี้ ย ง มี เ นื้ อ ใ ส ฉ่ํ า น้ํ า สี เ ห ลื อ ง
หอหุม เมล็ดสีน้ําตาล 1 - 2 เมล็ด รสเปรี้ยว ออกดอกเดือน มค. – กพ. ผลแก เดือน มิย. – กค.
การขยายพันธ เพาะเมล็ด

ชะเอมปา, ออยสามสวน
ชะเอม, อ อ ยสามสวน ไม เ ถาเนื้ อ แข็ ง
ขนาดกลาง ใบเปนใบประกอบแบบขนนก
ปลายใบคี่ เถาเปน ปุมปม เกาะพัน ไมอื่น
เนื้อในเถามีสีเหลือง ดอกชอสีขาว ออกที่
ซอกใบ ผลเปนฝก
ประโยชน เถา รสหวานขมนิยมนําเถาไป
ต ม ดื่ ม เป น ยาระบายสํ า หรั บ ทารก หรื อ
นําไปดองเหลารวมกับยาสมุนไพรอื่น เพิ่ม
รสหวาน ช ว ยให ชุ ม คอ แก ก ระหายน้ํ า
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชํา

มะกอกปา Hog plum
Spondias pinnata (L.f) Kurz
ANACARDIACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กราไพย, ไพย กอกกุก, กูก, กอกเขา
มะกอกเปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 1520 เมตร ลําตน เปลาตรง โคนเปน พูพ อน เปลือกหนาเรีย บ
สีเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบยอย 4-6 คู
รูปรีแกมรูปไข ใบออนสีน้ําตาลอมแดง ใบแกสีเขียวเขม ดอก
ออกเปน ชอ ตามซอกใบ ใกลปลายกิ่ง สีขาว ออกดอกเดือ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม ผลรูปรี เมล็ดใหญ แข็ง มีเมล็ดเดียว
ผิวเปนเสี้ยนขรุขระ ผลออนสีเขียว ผลแกสีเขียวออกเหลือ ง
ออกผลเดือนธันวาคม – พฤศจิกายน
ประโยชน ใบอ อ น ยอดอ อ น รั บประทานเป น ผั ก สด กั บ
อาหารจําพวก ลาบ สมตํา น้ําตก และยํา เนื้อหุมเมล็ดใชตํา
น้ําพริก สมตําและประกอบอาหารเพื่อปรุงรส
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

เขลง Velvet tamarind
Dialium cochinchinense Pierre
LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง: นางดํา, หมากเค็ง, กาหยี, ยี, หยี
เขลงเปนไมตนขนาดกลางถึงใหญ สูงถึง 30 เมตร ไมผลัดใบ
เปลือกตนสีเทาอมน้ําตาลแตกเปนสะเก็ด เปลือกในสีแดง ใบ
ประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบยอย 5-9 ใบ เรียงกึ่งตรง
ขาม รูปไขหรือรูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอกออกเปน ชอ แบบชอ แยกแขนง ตามปลายกิ่ง ดอกยอ ย
ขนาดเล็กสีขาว ออกดอกเดือนมิถุนายน – กันยายน ผลรูปรี
ผลออนสีเขียว เมื่อแกสีดํา เนื้อหุมเมล็ดสีน้ําตาลลอนแยกจาก
เปลือก เมล็ดแข็ง กลมแบน ผิวมัน ออกผลเดือนกันยายน –
ธันวาคม
ประโยชน ยอดออน ใบออน นําไปปรุงรสทําใหมีรสเปรี้ยว
หรือรับประทานเปนผักสดกับน้ําพริก ลาบ ยํา ผลออนนํามา
ตมรับประทาน ผลแก รับประทานเนื้อ มีลักษณะคลายลูกหยี
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC.
ชื่อวงศ GUTTIFERAE
ชื่อพื้นเมือง: สมโมง, กะมวง, มวงสม, หมากโมก, กานิ
ชะมวงเปนไมตนขนาดเล็ก ไมผลัดใบ เปลือกตนสีน้ําตาล
แตกเปนสะเก็ด แตกกิ่งในแนวตั้งฉากกับลําตน น้ํายางสี
เหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ใบรูปรี ปลายใบแหลม ขอบ
ใบเรี ย บ แผ น ใบหนา ใบอ อ นสี แ ดง ใบแก สี เ ขี ย ว ดอก
ออกเปนชอกระจุก ขนาดเล็กสีเหลือง ออกตามซอกใบและ
ปลายยอดออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม ผลทรงกลม
หยักตื้นตามแนวยาวเปนพู ผลดิบสีเขียว ผลแกสีเหลืองสม
หนึ่งผล มี 3 – 5 เมล็ด ออกผลเดือนมีนาคม – มิถุนายน
ประโยชน ใบออ นและยอดออ นรับ ประทานเปน ผัก สด
นํามาปรุงรสอาหารจําพวกแกงสม ตมยํา ตมขาหมู ผลสุก
และเนื้อหุมเมล็ดรับประทานได ใบ,ผล รสเปรี้ยว
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

เครืองูเหา Toddalia asiatica (L.) Lam.
ชื่อวงศ RUTACEAE
ชื่อพื้นเมือง: ผักแปมปา, เล็บรอก, สะบาสะเระ
เครืองูเหาเปน ไมเถาเนื้อ แข็ง เลื้อยพันไมอื่น เถาออ นมี
หนามแหลมคม เมื่อเถาแกหนามกลายเปนปุมแข็ง เปลือก
เถาสีน้ําตาล เนื้อไมสีเหลือง ใบเปนใบประกอบนิ้วมือ เรียง
สลับ ใบยอย 3 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข ผิวใบมีจุดตอม
น้ํามันกระจายอยูทั่วไป ดอกออกเปนชอกระจุกที่ปลายกิ่ง
สีเหลืองแกมเขียว ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
ผลกลม สี เ ขีย ว เมื่ อ สุ ก สีส ม ออกผลเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ –
เมษายน
ประโยชน ใบออน ยอดออน นํามารับประทานเปนผักสด
กับน้ําพริก ลาบ กอย น้ําตก สมตํา และขนมจีนน้ํายา รส
เผ็ดรอน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn.
ชื่อวงศ IRVINGIACEAE
ชื่อพื้นเมือง: กะบก, หมักลื่น, กะบก, จะบก, ตระบก, จําเมาะ
ซะอัง, บก, หมากบก, มะมื่น, มื่น มะลื่น, หลักกาย
กระบกเปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 10 –
30 เมตร ลําตน เปลา เมื่อมีอายุมากโคนตนมักเปนพอน
เปลือกสีเทาออนปนน้ําตาล ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูป
ขอบขนาน ปลายใบแหลมทู โคนใบมน สอบเรียวไปทาง
ปลายใบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนา ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน
มีหูใบมวนหุมยอด เรียวแหลม โคงเล็กนอยเปนรูปดาบ ดอก
ออกเป น ช อ แยกแขนง มี ข นาดเล็ ก สี ข าวปนเขี ย วอ อ น
ออกรวมกันเปนชอโตตามปลายกิ่ง ออกดอกเดือนเมษายน –
พฤษภาคม ผลเดี่ยว รูปกลมรี ผลออนสีเขียว ผลแกสีเหลือง
มีเนื้ อ หุ มเมล็ ด แตล ะผลมี เมล็ดเดีย วเนื้อ ในเมล็ ดสี ข าว มี
น้ํามัน ออกผลเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ประโยชน ผลสุก
เนื้ อ หุ ม เมล็ ด และเนื้ อ ในเมล็ ด รั บ ประทานได เนื้ อ หุ ม
รสหวาน เนื้อในเมล็ด รสมัน
การขยายพันธุ เพาะเมล็ด

พืชอิงอาศัย Epiphytic Fern
ชายผาสีดา Platycerium holttumii
เฟรนเกาะอาศัยพรรณไมอื่น ใบมี 2 ชุด คือ
ใบชุด บน ทํ าหน าที่ร องรับน้ํ าฝน และใบไม
ตางๆ จะถูกยอยสลายโดยเชื้อราเปน อาหาร
เลี้ ย งตั ว เองใบชุ ด 2 ห อ ยลง ปลายแยกเป น
หลายพู คลายเขากวาง ในบางครั้ง เรียกชื่อ
วา “เฟรนเขากวาง” ใบชุดนี้จะ ทําหนาที่สราง
สปอร บริเวณโคนใบตรงรอยเวา
ใบสด รับประทานเปนผักสด และนิยมปลูก
เปนเฟรนประดับ

มะกล่ําตน Adenanthera pavonina
ไมตนขนาดกลาง ใบประกอบซอน มีใบยอย
3 - 5 คู รูปกลมรีเสมอกันทั้งใบ ขนาดเทาหัว
แมมือ สีเขียวเขม มักออกที่ปลายกิ่ง ดอกชอ
สีเหลือง ฝกกลมยาวบิด เมื่อแกแตกออกเปน
เมล็ดสีแดงสดกลมแปน มีชนิดเมล็ดเล็กและ
ชนิดเมล็ดโต
ใบ แกบิด แกทองรวง เมล็ด แกหนองใน ฝ
หนอง เมล็ดใน บดเปนผง รับประทานแก
พยาธิไสเดือน เนื้อไม ฝนกับน้ําดื่มแกปวด
ศรีษะ ราก แกรอนใน แกหืดไอ

ลูกดิ่ง Parkia streptocarpa
ไม ต น ขนาดใหญ เปลื อ กต น สี ข าวนวล ใบ
ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายใบมนหรือ
ตัดเวาเปน แอง ตื้น ๆ โคนใบไมมีติ่ งยื่น หรื อ
อาจยื่น เล็ก นอ ย ดอกเล็กสีข าว ออกรวมกั น
แนนเปนตุมกลม ผล ออกเปนฝกเชนเดียวกับ
สะตอ ฝ ก จะบิ ด เวี ย นเล็ ก น อ ย เมล็ ด เรี ย ง
ตามยาวของฝก
เมล็ด รับประทานไดทั้งเปน ผักสดและปรุง
อาหารไดหลายอยาง

“พืชใหสียอม” แกแล Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner
ชื่อวงศ MORACEAE
ไมพุมตน ลําตนมีหนามแหลมยาว น้ํายาง
ขาว ใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนรอบกิ่ง รูปวงรี
มีหนามแหลมออกตรงซอก ดอกชอ ออกที่
ซอกใบ แยกเพศ อยูคนละตนรูปกลม ผล
เปนผลรวม
แกน แกไ ขร ากสาด แกท อ งร ว ง บํ ารุ ง
น้ําเหลือง บํารุงกําลัง ใชแกน เปนสียอ มผา
ใหสีเหลือง

ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana
ไมตนขนาดกลาง เปลือกนอกสีน้ําตาลเทา เปลือกแตก
เปนสะเก็ดบาง ๆ เปลือกในสีเหลืองออน เปลือกบาง
ใบเดี่ยวเรียงตรงขามหรือเกือบตรงขาม ใบรูปรี ขอบใบ
เปน คลื่นเล็กนอ ย ดอกชอแยกแขนง ดอกสีมว งแดงมวงออน กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลแหงแตกกลางพู รูปไข
ผลแกสีน้ําตาลเขม เมล็ดขนาดเล็ก มีปกสีน้ําตาล
เนื้อไม ใชในงานกอสราง ใชทําเครื่องมือกสิกรรม

หญายายเภา Lygodium flexuoosum
ไมจําพวกเฟรน ทอดเลื้อยพาดพันตนไมอื่น ลํา
ตน เมื่อ แกมีสีน้ําตาลเปนมัน ใบเปน ใบประกอบ
ออกจากลําตนเปนคูแบบตรงขาม ประกอบดวยใบ
ย อ ย มี ห ลายรู ป ร า ง เช น ขอบขนานถึ ง รู ป
สามเหลี่ ย มยาว ขอบใบหยั ก เป น ฟ น เลื่ อ ย มี
สปอรเกิดที่ขอบใบ
ราก ลําตน เหงา และตั้งตน ตมดื่มแกเจ็บคอ
ปวดหลัง ขับปสสาวะ ใบ ตําพอกแกอักเสบจากงู
ตะขาบ แมลงปอง และแมลงมีพิษกัดตอย เถา ใช
ในงานหัตถกรรมจักสาน และเครื่องประดับ

รากสามสิบ Asparagus racemosus
ไมเถาขนาดเล็ก เลื้อยพาดพันตนไมอื่น เถาเล็กกลมสี
เขียว ใบเปนฝอยเล็ก ๆ คลายหางกระรอก สีเขียวดก
ดอกเล็ก ๆ เปนชอ สีขาวอมมวง รากเปนเสนกลมยาว
โตกวาเถามาก เปนกระจุก
ราก บํ า รุ ง ครรภ บํ า รุ ง ตั บ ปอด แก ตั บ ปอดพิ ก าร
บํารุงกําลัง แกกระษัย แกขัดเบา บํารุงครรภรักษา ขับ
ปสสาวะ

มาทลายโรง Neuropeltis racemosa
ไมพุม เถาขนาดใหญ เถากลม มีตุ มรอบๆเถา
จํานวนมาก และมีกระดางสีข าว ใบเดี่ย วเวีย น
สลับ ขึ้นเกาะพันไมอื่นที่อยูใกล
เถา ดองสุราหรือ ตมดื่ม บํารุงกําลัง บํารุงโลหิต
แกปวดเมื่อยตามรางกาย แกปวดฟน บํารุงความ
กําหนัด แกประดงลม แกน้ําเหลืองเสีย

“พืชอาหาร” บุกคางคก Stanley’s water–tub, Elephant yam
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson
ARACEAE
ไมลมลุก ลําตนอวบน้ําพบเห็นไดในฤดูฝน
ลําตนขรุขระมีลวดลายคลายผิวหนังคางคก
มีหัวใตดิน ดอกมีกลิ่นเหม็น เกสรตัวผูและ
เกสรตัวเมียในดอกเดียวกันโดยอาศัยดวง
เปนตัวชวยผสมเกสร
หัว บุ ก นิย มนํา มาปรุง อาหารไดห ลาย
อยาง เปนอาหารควบคุมน้ําหนัก อาหารดูด
สารพิษ ลดไขมันในเลือด ปรุงอาหารรักษา
สุขภาพ ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด

ชิงชาสะแกราช Tinospora siamensis
ไมเถาเลื้อยพาดพันตามตนไมอื่น เถากลม
เปนปุมเล็กนอย ใบกลมโตรูปหัวใจคลายใบ
บอระเพ็ ด ดอกเหลื อ งเป น ช อ เล็ ก ๆ
ชาวบ า นเรี ย กเครื อ หางหน ู เนื่ อ งจาก
ปลายรากอากาศมี ลัก ษณะคล า ยหางหนู
เมื่อ หยั่งลงสูดินจะทําหนาที่ดูดน้ํา อาหาร
เพื่อสงไปเลี้ยงลําตน ผลกลมสุกสีเหลือง
เถา มีรสขมเหมือนบอระเพ็ดนิยมใชทํา ยา
แกไข บํารุงหัวใจ ทําใหเจริญอาหาร

ชะเอมปา
ไมเถาเนื้อ แข็งขนาดกลาง ใบเปน ใบประกอบ
แบบขนนกปลายใบคี่ เถาเปนปุมปม เกาะพันไม
อื่น เนื้อในเถามีสีเหลือง หมอพื้นบานเรียกชื่อ
ออยสามสวน
เถา มีร สหวานนิยมนําเถาไปตมดื่มเปน ยา
ระบาย สําหรับทารก หรือนําไปดองเหลารวมกับ
ยาสมุนไพร เพิ่มรสหวาน ชวยใหชุมคอ

กระทอมเลือด Stephania venosa
ไมเถาขนาดกลาง มีหัวอยูเหนือพื้นดิน ใบรูป
หัวใจคลายใบบอระเพ็ด เมื่อเด็ดกานใบจะมีน้ํา
ยางสี แ ดง ชาวบ า นมั ก เรี ย กบอระเพ็ ด ยาง
แดงหรือกลิ้งกลางดง
หัว นํ าไปฝานเปน แผ น บาง ๆ ตากแดดให
แห ง บดเป น ผงผสมน้ํ า ผึ้ ง ป น เป น ลู ก กลอน
รักษาโรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง

การแพรกระจายพันธุ
กลวยไม หลายหลากชนิด ที่กระจายพันธุอยูทั่ว ๆ
ปาเกิดจากเมล็ดของตนแมที่แกจัดปลิว กระจายไป
ตามที่ตาง ๆ ไปเกาะตามตน ไม กิ่งไม ที่มีเปลือ ก
ขรุขระ เมื่อมีสภาพความชื้น อุณหภูมิ และอากาศที่
เหมาะสม จะทํ า ให เ มล็ ด ของกล ว ยไม ส ามารถ
เจริญเติบโตเปนตนตอไป

“ลูกไมใกลตน”
กระบก Irvingja Malayana
ไม ต น เนื้ อ แข็ ง ลํ า ต น เปลาตรง ต น ใหญ
โคนตนมักมีพูพ อนเพื่อชวยพยุงลําตนให
แข็งแรง ผลทรงกลม ผลสุกมีเนื้อหุมเมล็ด
รับประทานได เนื้อในเมล็ดเปนน้ํามันเปน
อาหารของสั ต ว กั ด แทะจํ า พวกกระรอก
กระแต
เนื้ อ ไม เผาเป น ถ า นจะให ค วามร อ นสู ง
เหมาะสําหรับใชในงานตีเหล็ก

กระไดลิง Bauhinia scandens
ไมเถาเนื้อแข็ง เถามักบิดงอหยักไปหยักมาอยาง
เปน ระเบียบ ใบคลายผีเสื้อ สีเขียวเปน มัน ดอก
ออกเปนชอ สีเหลืองออน ผลแบน มีหนึ่งเมล็ด
เถา นําไปฝานบาง ๆ ตากแดดแลวแชน้ําทําเปน
ยาทาแกหมัด เห็บ ไร สําหรับ วัว ควาย หรือทํา
เปนยาฉีดปองกันแมลงศัตรูพืช

“คอนโดกลางไพร”
ชันรง เปนแมลงจําพวกเดียวกับผึ้งแตตัวเล็กกวา
ไม มี เ หล็ ก ในเหมื อ นผึ้ ง บางชนิ ด ทํ า รั ง อยู ต าม
ตนไมที่มีโพรง ปากทางออกจะเอายางไมเหนียว
ๆ มาทําเปนปลอกเหมือนทอยื่นออกมา และบาง
ชนิดทํารังตามพื้นดิน เรียกชื่อตางกันออกไป เชน
ขี้สูตร ชันรง หากินน้ําหวานจากเกสรดอกไม
ชั น รง จึ ง เป น แมลงที่ ช ว ยในการผสมเกสร
ดอกไมอีกชนิดหนึ่ง

ชะงดเขา,กลัก Aglaonema nitidum
พืช จําพวกบอนชนิดหนึ่ง พบทั่ว ไปในปาดิบแลง
ลําตนตรง สีเขียวคล้ํา ใบ เดี่ยวสีเขียวเขมเปนมัน
ดอกเปนชอสีเหลืองออนออกที่ปลายยอด ผลกลมรี
สีเขียวเมื่อสุกสีแดง
ลําตน ใชเปนอาหารไดแตตองทําใหสุกเสียกอน
หรือเผาไฟ แลวลอกเปลือกผิวนอกทิ้งเสีย

ถลกบาตร Tetrastigma campylocarpum
ไมเถาอวบน้ําขนาดกลาง เมื่อออนเถาสีเขียว มีจุด
ประสีน้ําตาลรอบเถา เถามีมือสําหรับยึดเกาะคลาย
เถาตําลึง ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ ออกระหวางขอ
ใบยอย 3-5 ใบ ขอบใบหยักจักรฟนเลื่อย ดอก เปน
ชอ กระจุกออกตามกานใบ สีเหลือ งออ น ผล ทรง
กลมสีเขียว เมื่อสุกสีเหลือง
เถา ตมน้ําดื่มแกปวดทองเนื่องจากประจําเดือนมา
ไมปกติ น้ําจากเถา ดื่มกิน ได ผล เปน อาหาร
สัตวปา

มะขามปอม Phyllanthus emblica
ไมตนขนาดกลางสูง เปลือกนอกสีเขียวอมเทา
ลอกออกเป น แผ น เนื้ อ ไม สี แ ดงอมน้ํ า ตาล ใบ
เดี่ ย วขนาดเล็ ก คลา ยใบยมะขาม กา นสั้ น ออก
เรียงชิดกัน กิ่งกานเรียวยาว ดอก เล็กสีขาวนวล
ออกตามงามใบ กลิ่น หอมเหมือ นผิว มะนาว ผล
กลมฉ่ําน้ํา สีเหลืองอมเขียวเล็กนอย
ใบ ตมอาบลดไข ดอก ระบายทอง ผลออน กัด
เสมหะในลําคอ ผลแก แกไอ ทําใหชุมคอ เปลือก
ตน
สมานแผล
ราก
ตมน้ําดื่มแกไข

ขอยหนาม,ขอยหยอง Streblus ilicifolius

ไมตนขนาดกลาง สูงประมาณ 2 - 4 ม. ใบเหมือน
ใบข อ ย แต ข อบใบมี ห นามแหลมคมทั้ง ต น และใบ
เกิดตามปาเขา และปาเบญจพรรณ
ราก, เนื้อไม ขับปสสาวะ แกกระษัยไตพิการ ใบ ตํา
กับขาวสารคั้นเอาน้ําดื่มทําใหอ าเจีย น ถอนพิษ ยา
เบื่อเมาหรืออาการแสลง

มะคาแต,มะคาหนาม Sindora siamensis
ไมตนขนาดกลางถึงใหญ ใบ ประกอบแบบ
ขนนกปลายคู ใบยอยจํานวน 3-4 คู โคนใบ
มน ปลายใบหยั ก เว า แผ น ใบหนา คล า ย
แผน หนัง ปลายฝกแหลมสั้น ตามกานช อ
ดอกมี ข นสี น้ํ า ตาลปกคลุ ม ข อ แตกต า ง
ระหวางมะคาแตกับมะคาหนามคือ เปลือ ก
ฝกมีหนามและไมมีหนาม
เมล็ดออน รับประทานได เมล็ดแก มาคั่ว
ใหสุกแลวแชน้ําเอาเปลือกออก นํามาใสแกง
ขี้เหล็กแทนหนังหมู

สานใบเล็ก Dillenia ovata
ไมตนขนาดกลาง เปลือกนอกสีน้ําตาลออนลอนออกเปน
แผน ๆ เปลือกในสีน้ําตาลแดง ใบ เดี่ยวเวียนสลับที่ปลาย
กิ่งรูปไขกลับ ดอก มีขนาดใหญออกเดี่ยว ๆ ตามปลายกิ่ง
ผล แบบสดกลมอุมน้ํา ขนาดโต ผลแก สีเหลือง มี 6 - 7
ช อ ง แต ล ะช อ งมี เ มล็ ด 1 เมล็ ด เนื้ อ ผล หนาสี เ หลื อ ง
ภายในผลเปนเนื้อเยื่อหุมเมล็ด
ตน ตมน้ําดื่มเปนยาฝาดสมาน และแกทองเสีย ผล มีร ส
เปรี้ยวใชปรุงรส

หวายขม Calamus siamensis
ไมเลื้อยพันตนไมอื่น ยาว 8 - 10 เมตร มีกาบสีเขียว
เคลือบดวยไขสีขาวบางหอหุมลําตน บริเวณยอดจะเห็น
เปนมือยาว 1 - 2 ม. ออกตรงขามของทางใบเปนหนาม
เพื่อเกาะพันตนไมอื่น ใบ เปนใบประกอบมีใบยอยเรียง
สลับตามทางใบ ขางละ 2- 3 ใบ ตามทางใบมีห นาม
แหลม ขอบใบยอยมีหนามเล็ก ๆ ปลายใบแหลม
ยอดออน นําไปปรุงอาหารได เถา นําไปทําเฟอรนิเจอร
ผลสุก รับประทานได

ตะแบกกราย Terminalia pierrei
ไมตนขนาดกลาง เปลือกนอกสีน้ําตาล เปลือกในมี
รอยหรือแองที่เกิดจาการหลุดรวงของเปลือก เปลือก
ในสีน้ําตาลอมเหลือง ใบเดี่ยวเรียงสลับหรือเกือบตรง
ขาม ดอกแบบชอเชิงลด เปนชอเดียวที่แตกจากงาม
ใบและที่ปลายกิ่ง ดอกที่อยูปลายชอ เปนดอกเพศผู
สวนตอนลางเปนดอกสมบูรณเพศ ดอกสีน้ําตาลอม
เหลือง ผลมี 5 ครีบ ปกคลุมดวยขนละเอียดสีน้ําตาล
หนาแนน
เนื้อใน ใชทําดามเครื่องมือกสิกรรม หรือใชในงาน
กอสรางไดหลายชนิด

“นักบุญแหงปา นักฆาแหงพงไพร”
ไทร ผลเปนอาหารของสัตวตางๆ เมื่อสัตวกินแลวไป
แลวไปถายมูล ไวต ามคาคบของตนไมตางๆ ไทรจะ
เจริญเติบโตมีรากยึดเกาะและเกี่ยวพันตนไมแนน จน
ตนไมที่ถูกพันไมสามารถลําเลียงน้ําและอาหารไดก็จะ
ตายไปในที่ สุ ด รากของไทรมี ข นาดใหญ ขึ้ น จน
กลายเปนลําตนแทนที่ตนเดิม
เมื่อไทรโตขึ้นจะมีผล ซึ่งเปนอาหารของสัตวที่กิน
ลูกไมเปนอาหารตอไป

สกุณี Terminalia calamansanai
ไมตน สูง 8 - 30 ม. กิ่งออนมีขน ใบเดี่ยวเรียงสลับ
ใบรูปหอกกลับ หรือรูปวงรี กวาง 3 - 8 ซม. ดอก ชอ
กระจะเชิงลด ออกที่ปลายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก
ไมมีกลีบดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวแกมเหลือง ผลแหงสี
น้ําตาล มี 2 ปก ไมแตก มีเมล็ดเดียว
เปลื อ กต น ต ม ดื่ ม แก นิ้ ว ในทางเดิ น ป ส สาวะ
บํารุงหัวใจ

มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum
ไมตน ขนาดกลาง เปลือ กสีน้ําตาลมีย างขาว ใบ
ประกอบ ใบยอยโตมี 2 - 5 คู รูปหอกปลายแหลม
โคนเบี้ยว มีติ่งหู หลังใบมีขนเล็กนอย ดอกชอออก
ตามงามใบ ผลรูปไข ยาว 3 - 4 ซม. หนึ่งผลมี 3-4
เมล็ด
ผล แกไอ ขับเสมหะ แกน แกโลหิตระดูพิการ แก
ประดง ยาง ทาแกเม็ดผื่นคัน เปนเครื่องหอม เมล็ด
รับประทานได

“ไมสีฟน”
คนทา Harrisonia perforata
ไมพุมขนาดกลาง ลําตนสีเทามีหนามยาว
ตามลําตน กิ่ง กาน ใบ ประกอบแบบขน
นก ใบยอยรูปไข ใบออนสีแดง ดอกสีขาว
ผลกลม
ราก แกไ ข ทั้งตน แกรอ นในกระหายน้ํา
แกบิด แกทองเสีย กิ่งกาน นํามาทําแปรงสี
ฟน ชวยใหเหงือกและฟนแข็งแรง

มะคาโมง Afzelia xylocapa
ไมตนขนาดใหญ ใบรูปไขมน เหมือนมะคา
แต ดอก ออกเปนชอสีขาว ผลเปนฝกแบน
ใหญ เมล็ ด กลมโตสี ดํ า มี เ หงื อ กสี แ สด
เหลือง เนื้อไมเปนลายสวยงาม
ปุม ตม รับ ประทานฆ าพยาธิ ในทอ ง แก
โรคผิว หนัง ตมรมใหหัว ริดสีดวงทวารฝอ
แหง

นมตําเลีย Hoya ovalifolia
ไม เ ถาเลื้ อ ยเกาะอยู ต ามต น ไม อื่ น ใบเดี่ ย ว
ออกเป น คู ๆหนาเรี ย บมั น มีทั้ ง ทรงกลม รู ป
หัวใจปลายเวา มียางสีขาว ดอกชอ พวงกลม
เปนระเบียบ สีขาวแกมชมพู ออกตามงามใบ
ฝกกลมเล็กยาวราว 3 นิ้ว มีขนปกคลุม
ทั้งเถา ขับโลหิตระดู ตําพอกฝ แกอักเสบ ฟก
บวม และปลูกเปนไมประดับ

นมพิจิตร Hoya parasitica
ไมเถา ลําตนขนาดเล็ก มีขนนุมปกคลุม มือเกาะ
แยกแขนง ใบเดี่ยวทรงกลมจักและเวาลึก รูปนิ้ว
มือ มีขนทั้งใบ ออกสลับกัน ดอกตัวผูออกเปนชอ
ดอกเล็ ก สีข าว ดอกตั ว เมีย เป น ดอกเดี่ย ว ออก
ตามงามใบ ผลกลมเล็กยาว หัวทายแหลม คดงอ
เหมือนงู สีเขียวอมดํา ลายทางขาว แกจัดสีสม
เถา บํ ารุ งน้ํ านม แกร อ นในกระหายน้ํ า ผล ขั บ
พยาธิ แกทอน้ําดีอุดตัน เมล็ด แกไข แกรอนใน

แสลงพัน Bauhinia binata

ไมเถาขนาดใหญ ลักษณะเถาหยักไปมาคลาย
เถากะไดลิง เปลือกสีเทา ใบแฉก กลางลึกรูป
ปกผีเสื้อ คลายใบชงโคปลายแหลม สีเขียวนวล
แผ น ใบมี ข นปกคลุ ม ทั้ ง สองด า น เนื้ อ ในเถาสี
เหลืองออน มีวงสีน้ําตาลเปนชั้น ๆ
เถา ขับโลหิตระดู บํารุงโลหิต แกน้ําเหลืองเสีย
ผื่นคันตามผิวหนัง

เถาคุย Willughbeia edulis
ไมเถา มีกิ่งกานสาขามาก มียางสีขาว ใบเดี่ยว
รูปขอบขนาน หรือไขกลับปลายแหลม เนื้อบาง
คลายกกระดาษ ผิวเรีย บเปนมัน ดอกชอ เล็ก
เปนหลอดสีเหลืองหอม ออกเปนชอสั้น ๆ ผล
กลมหรือรี ขนาดลูกหมาก เมื่อสุกสีเหลืองสม
เปลือกตน ตมดื่มแกปวดศรีษ ะ ยาง แกเทา
เป น หน อ ผลดิ บ ย า งไฟบดทาแผล ผลสุ ก
รับประทานได มีรสเปรี้ยว

โมกเครือ Aganosma marginata
ไมเถาขนาดเล็ก เลื้อ ยพาดพัน ไปตามตน ไมใหญ
หรื อ ตามพื้ น ดิ น เถากลมสี แ ดง ใบเดี่ ย วรู ป หอก
ปลายแหลมสีเขียวมัน ดอกเหมือนดอกโมกบาน สี
ขาว ฝกกลมเล็กยาว ออกเปน คู เมื่อ แกแตกออก
เมล็ดมีขนสีขาวฟูปลิวไปตามลม
ราก แกประดง แกล มพิษ แกตั บไตพิ การ บํารุ ง
กําลั ง ขับ โลหิต ระดู ขั บป ส สาวะ ยอดออ น มีร ส
ฝาด นํามาทําผักจิ้มกับน้ําพริก แจว

รางแดง Ventilago denticulata

ไมเถาขนาดใหญ เถากลม เถาออ นสีเขีย ว
เปนเหลี่ยมมีสัน เถาแกกลม ผิวแตกเปนทาง
มองเห็นรอยแตกเปนสีแดงสด ใบเดี่ยว รูป
ไข ปลายแหลม คลายใบเล็บมือนาง สีเขียว
เถา ตมหรือปงไฟใหกรอบชงดื่มแกเสนเอ็น
ตึง แกกระษัย ขับปสสาวะ

ตะเคียนหิน Hopea ferrea
ไมตนขนาดใหญ ลําตนเปลาตรง เปลือกตนมัก
แตกเปน รอ งตามทางยาวลํ าตน ใบออ นที่ผ ลิ
ใหมเปนสีแดงออน โคนใบไมเวา ปลายทู ดอก
ชอเล็กสีขาวอมเหลือง ผลรูปขอบขนานเล็กยาว
มีปกรูปไขกลับ 2 ใบ น้ํายางมีกลิ่นหอม
เนื้ อ ไม แข็ ง สี ดํ า ใช ทํ า เสา ขื่ อ ตงและงาน
กอ สรา งที่ รับ น้ําหนัก มาก ดอก เข ายาเกสร
รอยแปด เปลือกตน ตมชะลางบาดแผล ผสม
เกลืออมปองกันฟนหลุด

น้ําเตานอย Cyathostemma micranthum
ไมเถาเนื้อแข็งเลื้อยพาดตนไมอื่นเปลือกสีน้ําตาลดํา
ใบเดี่ย วรูปหอกปลายแหลม ดอกออกเปน กระจุกสี
น้ําตาลแกมเหลือ ง ผล เปน ผลกลุม กลมรี เมื่อ แกสี
เหลือง หมอพื้นบานเรียกชื่อ “กําลังทรพี” รากมี
กลิ่นหอมนิยมนําไปดองเหลารวมกับสมุนไพรอื่น
เนื้ อไม ราก บํ ารุ งโลหิ ต บํา รุง เส น เอ็น แกป วด
เมื่อยตามรางกาย บํารุงกําลัง

เขลง Dialium cochinchinense
ไมตน สูง 15 - 25 ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียง
สลั บ ผิ ว ใบเรี ย บหรื อ มี ข นแต ร ว งง า ย ดอกช อ แยก
แขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก
ดอกสีขาวครีม ไมมีกลีบดอก มีใบประดับ ผลเปนฝก
รูปไข มีขนละเอียดหรือขนแบบกํามะหยี่ เมื่อสุกสีดํา
มีเมล็ดเดียว รับประทานได
ยอดออน ตมผสมไกหรือหมูกินเปนยาระบาย เนื้อ
ไม ใช ทํ า เขี ย ง เปลื อ กไม ใ ห ส ารสี ดํ า ผลสุ ก
รับประทานได

โลด Aporosa villosa
ไมตนกึ่งไมพุม ตามยอดและกิ่งออนมีขน
สีน้ําตาลแกมเหลือง เปลือ กหนาแตกเปน
รองลึกตามยาว ใบรูปไขปลายแหลม ขอบ
เรียบเปนคลื่นเล็กนอย เสนใบมีขน ทองใบ
มีขนสีน้ําตาลเหลือง ดอกสั้น ๆ เปนชอติด
อยู ต ามงา มใบ ผลรูป ไขป ลายแหลมสอง
แฉก สีสม มีขนสีน้ําตาลเหลืองหนาแนน
เปลือกตน ขับโลหิตระดู ขับลมในลําไส
แกจุกเสียด ใหสียอมสีแดง

แนวเชื่อมตอระหวางปา ECOTONE

แนวเชื่อมตอระหวางปา คือพื้นที่ที่ปรากฏการเกิดขึ้นรวมกันของหมูไม จากสังคมพืชที่มีความ
แตกตางกัน เปน แถบหรือ แนวกวาง หรือ แนวแคบ ๆ หรือ บางครั้งอาจมองเห็น ไดไ มชัดเจน
ลักษณะของ ECOTONE เปนพื้นที่ ที่ไมของทั้งสองคมมีการขึ้นรวมกัน เจริญเติบโตของไมจาก
ปาดิบแลง เชนหนามคนทา ขิงชี่ หมีเหม็น หรือพลับพลา เปนไมรุนแรกกอนที่ไมเดนของปาดิบ
แลงจะเขามาเจริญเติบโต กับไมจากปาเต็งรัง เชน แดง กระโดน ประดู สภาพดินในพื้นที่แนว
เชื่อมตอระหวางปานี้อาจเปนไดทั้งดินที่มีลักษณะเดียวกับดินในปาเต็งรังหรือปาดิบแลง

