
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2556 

1. ชุดโครงการวิจัย :   
 

2. โครงการวิจัย  :  โครงการวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สมุนไพร 

กิจกรรม  :  ที่ 1  การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สมุนไพร 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :   

 

3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  1.1  รวบรวมและคัดเลือกกล้วยไม้ที่มีศักยภาพในการพัฒนา   

เป็นสมุนไพร (2556) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  1.1  Collect and select of orchid for develop as herb 

รหัสการทดลอง  :   
 

4.  คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง  :  นายจ ารอง  ดาวเรือง  สถาบันวิจัยพืชสวน 

    ผู้ร่วมงาน              :  นางสาวฉัตต์นภา  ข่มอาวุธ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

   นายอนุ  สุวรรณโฉม  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

     นางสาวไพรินทร์  มาลา  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

     นางสาวชัญญนุช  สิงคมณี ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 

5.  บทคัดย่อ 
การทดลองรวบรวมและคัดเลือกกล้วยไม้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสมุนไพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ 

รวบรวม พันธุกรรมพืชกล้วยไม้ที่มีศักยภาพเป็นกล้วยไม้สมุนไพร ด าเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2555-กันยายน  2556 
ด าเนินการโดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400  ม. และ ขุนวาง : 1300  ม. จาก
ระดับน้ าทะเล)  ด าเนินการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้สมุนไพร ที่มีในประเทศไทย และจากต่างประเทศ ได้จ านวน  11  
สกุล  32  ชนิด (species)  2,629  ต้น สกุลดังกล่าวได้แก่ Anocetoechilus, Cheirostysis, Cymbidium, 
Dendrobium, Eria, Grammatophyllum, Paphiopedilum, Ludisia, Nervilia, Pholidota แ ล ะ  Vanda 
โดยเก็บรวบรวมต้นแม่พันธุในโรงเรือน และน าไปขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ  

 

6.  ค าน า 

ประเทศไทยมีความหลากหลายของทรัพยากรพันธุ์พืชมาก ซึ่งในจ านวนนี้มีกล้วยไม้รวมอยู่ด้วยถึง 177 
สกุล 1,135 ชนิด ปัจจุบันพบกล้วยไม้ 796 สกุล 19,000 ชนิด (Myers, 1993) เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ เป็น 1 ใน product champion ของพืชผลทางการเกษตรที่มีความส าคัญในการส่งออก โดยในปี 2543 



มีมูลค่าการส่งออก 1,688 ล้านบาท ในการส่งออกประเภทต้นกล้วยไม้โดยมีกล้วยไม้พันธุ์แท้ที่เป็นกล้วยไม้ป่ า
รวมอยู่ด้วย โดยมีปริมาณการส่งออกในช่วงปี 2535 -2540 ถึง 2,487,863 ต้น (ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรม
วิชาการเกษตร) กล้วยไม้นอกจากมีประโยชน์ในแง่ของความสวยงาม แต่มีประโยชน์ในด้านอ่ืนด้วย ได้แก่ เป็น
อาหาร  บางสกุลยังมีสรรพคุณเป็นยา ในอดีตคนไทยมีการใช้กล้วยไม้เป็นส่วนประกอบของยาสมุนไพร แต่ไม่เป็น
ที่แพร่หลาย ไม่เหมือนกับในประเทศจีนที่น าเอากล้วยไม้เป็นส่วนประกอบในต ารายาสมุนไพรจีนมาหลายร้อยปี
แล้ว โดยเฉพาะสกุลหวายชนิด Dendrobium officinale ปัจจุบันมีมากกว่า 50 ชนิด (species) ที่ใช้ เป็น
ส่วนประกอบในต ารายาสมุนไพรจีน ซึ่งเชื่อว่ามีสรรพคุณตั้งแต่ กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย รักษาโรคมะเร็ง 
เสริมสร้างการมองเห็น  ท าให้นอนหลับสบาย ไม่ฝันร้ายลดความดันโลหิต และเพ่ิมพลัง ส่วนชาวอินเดียน าสกุล
กะเรกะร่อนหรือซิมบิเดียม (Cymbidium spp.) มาปรุงอาหาร  

จากต าราในหนังสือภาษาจีน ชื่อหนังสือคือ “The medicinal plants of Dendrobium (SHI-HU) in 
China” โดย A coloured Atlas กล่าวถึงว่า มีกล้วยไม้สกุลต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นยาสมุนไพร ถึง  
24  สกุล  (Genus) ดังนี้  Aucklandia lappa, Bleulla  spp., Bulbophyllum  spp. (ได้แก่   B. reptans), 
Bulleyia  spp. (ได้ แ ก่   B. yunnanensis), Calanthe  spp., Cattleya   spp. ( ได้ แ ก่   C. laniata), 
Coelogyne   spp. ( ได้แก่  C. fimbiata , C. punctulata), Cymbidium  spp.  (ได้แก่ C.  macranthum), 
Dendrobium   spp. (ได้แก่  D.  acinaciforme,  D.  aduncum,  D.  aggregratum,  D.  aphyflum,  D.  
aurantiacum var.  denneanum var.  zhao juense,   D.  bellatulum,   D.  brymerianum,   D.  
candidum, D.  capillipes,  D.  carinferum,  D.  chao juens,  D.  christyanum,  D.  chrysanthum,  
D.  chryseum,   D.  chrysotoxum,   D.  compactum,   D.  crepidatum,   D.  crispulum,   D.  
cruentum,  D.  crystallinum, D.  denneanum,  D.  densiflorum,  D.  devonianum,  D.  dixanthum,  
D.  exile,   D.  falconeri   Var.  oculatum,   D.  flexicaule,   D.  flacviflorum,   D.  gibsoni,   D.  
gratiosissimu,  D.  guangxiense,  D.  hainanense,  D.  hancockii, D.  henryi,  D.  hercoglossum,  D.  
huoshanense,  D.  incurvum,   D.  jenkinsii,   D.  lindleyi,  D.  loddigesii,  D.  lohohense,  D.  
longicomu,  D.  minutiflorum,  D.  moniliforne,  D.  monticola, D.  moschatum, D.  nobile,  D.  
officinale,  D.  parishii,  D.  pendulum,  D.  orphyrochilum,   D.  primulinum,  D.  salaccense,  D.  

strongylamthum,   D.  thyrsiflorum,  D.  tosaense,   D.  trigonopus,   D.  wardianum,   D.  

williamsonii,  D.  wilsonii), Ephemerantha spp.  ( ได้ แก่   E.  finbriata ,  E.  lonchophylla), Eria   
spp.  ( ได้แก่   E.  amica,   E.  bambusifolia ,  E.  marginata ,  E.  spicata ,  E.  szetschuanica), 
Flickingeria  spp. ( ได้แก่  F.  albopurpurea,   F.  angustifolia,  F.  bicolor,   F.  calocephala , F.  
conata,  F.  concolor,  F.  fimbriata ,   F.  tairukounia ,  F.  triacarinata   var.  tricarinata var.  
vindilamella), Gymnadenia   spp.,  Holcoglossum   spp.,  Monemeria   spp.,  Nervilia   spp., 
Otochilus  spp. (  ไ ด้ แ ก่   O.  lancilabius,   O.  porrectus), Paphiopedium  spp. ( ไ ด้ แ ก่    P.  
armeniacum,  P.  emersonii,  P.  malipoense,  P.  micranthum), Phalaenopsis  spp. ( ได้แก่   P.  



Pholidota,  P.  articulate, P.  chinensis,  P.  yunnanensis), Pleione  spp., Sunipia  spp., Thunia  
spp.,  Vanda  spp. 

ดวงเดือน  และสุมาลี, 2551 รายงาน ชนิดและประโยชน์ของกล้วยไม้ที่ส าหรับพัฒนาเป็นกล้วยไม้
สมุนไพร ได้แก่ Dendrobium leonnis Lindl. Rchb.f (เอ้ืองตะขาบใหญ่, ก้างปลา, เกล็ดนิ่ม)  Dendrobium  
cumulatum Lindl. (เอ้ืองสายสี่ดอก, เอ้ืองสายสี่ดอก , เทียนทอง)  Grammatophyllum  speciosum  
Blume ( เ พ ช ร หึ ง )   Dendrobium officinale  Dendrobium. loddigesii Rolfe.,  Dendrobium  
fimbriatum Hook. var. oculatum Hook. (เอ้ืองแววมยุรา ,เอ้ืองค าน้อย  Dendrobium chrysanthum 
Wall. (เอ้ืองสายมรกต, เอ้ืองค าสาย, เอ้ืองเทียน , เอ้ืองปูเลย)  Dendrobium  candidum Wall. ex Lindl. 
(The White Dendrobium)  Dendrobium  nobile Lindl. (เ อ้ื อ งเก๊ ากิ่ ว )  Dendrobium chrysotoxum  
(เอ้ืองค า, เอ้ืองค าตา, พอนี้โคะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) และ Dendrobium  falconeri Hook (เอ้ืองสายวิสูตร)  

Yunnan Rural Science and Technology Service Center (2012)  กล่ าวว่ า ได้ มี การน ากล้ วยไม้
โดยเฉพาะสกุลหวาย (Dendrobium) มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ ศตวรรษท่ี  19  เชื่อ
กันว่า มีสรรพคุณทางการแพทย์ ดังนี้ ขจัดสารตะกั่ว  ช่วยให้นอนหลับสบาย  กระตุ้นการหลั่งน้ านมในสตรีที่คลอด
บุตร  ลดน้ าหนัก  ป้องกันโรคโลหิตจาง  เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ลดไขมันในเลือด  ลดน้ าตาลในเลือด  ป้องกัน
ออกซิเดชัน  เพ่ิมหน่วยความจ า  บรรเทาความเมื่อยล้าตา  บรรเทาอาการไอและระคายคอ  ลดความดันโลหิต  
บรรเทาความเมื่อยล้า  เพ่ิมความทนทานต่อการขาดออกซิเจน  การป้องกันจากรังสี   ช่วยการเจริญเติบโต  เพ่ิมความ
หนาแน่นของกระดูก  ล้างของเสียในตับและไต  รักษาสิว  รักษาเกลื้อน  เพ่ิมความชุ่มชื้นแก่ผิว  ลดน้ ามันผิว  ควบคุม
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในล าไส้  ช่วยระบบการย่อยอาหาร  รักษาแผลที่ผิวหนัง  บรรเทาความร้อนในร่างกาย  
บรรเทาอาการเนื้องอก มะเร็ง  ระบบกระเพาะปัสสาวะ   บรรเทาโรคที่ เกิดการสั่นในร่างกาย (Parkinson’s 
syndrome) เป็นต้น ปัจจุบัน ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ได้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า พืชสกุลหวาย
ดังกล่าว มีปริมาณของสาร polysaccharide และ น้ าตาล mannose สูงถึง  25-40%  และ  10-25%  ตามล าดับ 
โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละชนิด (species)   ในแต่ละพันธุ์  ในแต่ละอายุ (อายุ  2  ปีมีสารมากที่สุด)  ช่วงเวลาที่
เก็บเกี่ยว  สถานที่ปลูก  ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์  โดยทั่วไปจีนมีกล้วยไม้สกุลหวายอยู่  74  ชนิด  2  สายพันธุ์  
ส าหรับชนิดที่มีปริมาณสารดังกล่าวมากที่สุดคือ Dendrobium officinale Kimura et Migo polysaccharide I, 
II, III.  polysaccharide hydrolysate ที่มี  mannose, glucose และ trace amount of Arab sugar, xylose  
นอกจากนี้  ยั งมีสกุล อ่ืนๆ  ที่ นิ ยมน ามาใช้ประโยชน์ ทางยาเป็ นหลัก อีก ได้ แก่  Dendrobium nobile 
(dendrobine), Dendrobium  loddigesii Rolfe., Dendrobium chrysanthum (hygrine, dendrobine), 
Dendrobium devonianum (polysaccharide), Dendrobium chrysotoxum, Dendrobium 
strongylanthum Ruhb.f, Dendrobium aurantiacom, Dendrobium  hercoloooum, Dendrobium 
thysiflorum, Dendrobium  cryutal  linum และ  Dendrobium fimbriatum (Erianin) ส่วนที่มีคุณคุณค่า
ทางยามากที่สุด คือ ล าต้น  นอกจากนี้มีการใช้ประโยชน์ในส่วนอ่ืนๆ อีก ได้แก่  ดอก  และ ใบ โดยมีรูปแบบการ
จ าหน่ายซึ่งมีราคาแตกต่างกัน ส าหรับราคาของ Dendrobium  officinale มีราคาสูงที่สุดคือ ล าต้นสด  กิโลกรัม
ละ  2,500-5,000 บ.  ดอก  กิโลกรัมละ  100,000-150,000 บ.  ใบ  กิโลกรัมละ  250-400 บ. ทั้งนี้หากเป็นต้นที่



ได้จากป่า จะมีราคาสูงกว่าพันธุ์ที่ปลูกเลี้ยงในโรงเรือน ส่วนชนิดอ่ืนจะมีราคาต่ ากว่าแตกต่างกันไป ชนิดที่มีการ
ป ลู ก เลี้ ย ง ไ ด้ แ ก่   Dendrobium nobile, Dendrobium  officinale ห รื อ  candidum, Dendrobium 
chrysanthum, Dendrobium devonianum (polysaccharide)  ราคา  350-500 บ./กก., Dendrobium 
chrysotoxum, Dendrobium aurantiacom var denneanum แ ล ะ   Dendrobium  loddigesii Rolfe  
รูปแบบการปลูกเลี้ยง  มีหลากหลาย ได้แก่  ในโรงเรือนแบบเปิด-ปิด  บนหิน  บนพ้ืนใต้ร่มต้นไม้  กระบอกไม้ไผ่  
เกาะล าต้นไม้  วัสดุปลูก ต้องผ่านการหมักอย่างน้อย  3  เดือนขึ้นไป ได้แก่  เปลือกไม้  ขี้เลื่อย  กาบมะพร้าวสับ  
ถ่านไม้  ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายมีตั้งแต่  ล าต้นสด  ล าต้นแห้ง  เป็นเครื่องดื่มบรรจุกระป๋อง ผง  เม็ดแคบซูล  
ลูกกลอน ไวน์  วิธีการขยายพันธุ์ ได้แก่  การช าหน่อ (ในสารละลาย ABT)  และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ล าต้น/
เมล็ด) ส าหรับเมล็ดพบว่า มีโอกาสกลายพันธุ์น้อยมาก  ปัจจุบันมีการปลูกเลี้ยงอย่างแพร่หลายที่ มณฑล Yunnan 
(ป ลู ก ม า ก ที่ สุ ด  ได้ แ ก่   Simao, Xishuangbanna, Honghe, Baoshan, Dehong, Lincang,Wenshan), 
Zhejiang (มีโรงงานแปรรูปมากที่สุด), Guizhou, Sichun, Anhui, Guangdong, Guangxi, Fujiant, Hainan, 
Jiangsu  เป็นต้น การเก็บเกี่ยว  หลังปลูก  2  ปีขึ้นไป  เปลี่ยนวัสดุปลูกทุก  5  ปี  ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวล าต้น 
แตกต่างในแต่ละชนิด พบว่า D. devonianum (เก็บเกี่ยว  มค.-กพ.)  ส่วน D.  officinale (เก็บเกี่ยว  พค.-มิย.) 
โดยไม่เก็บล าต้นทั้งหมด ให้เก็บล าต้นที่มีขนาดเล็กไว้ (เก็บเกี่ยวล าต้นที่ไม่มียอดที่ก าลังแตกใบอ่อน) ข้อสังเกตว่า 
กล้วยไม้ชนิดใด มีคุณสมบัติทางยาคือ ช่วงพักตัว ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งต้น (Yellow grass) ล าต้นมีสีเหลือง  
เมื่อชิม พบว่า จะมีความหนืดและเหนียว  รสชาติหวานนิดๆ ส าหรับ Dendrobium  officinale แต่ส าหรับชนิด
อ่ืนๆ จะมีความหนืดและเหนียว  แต่รสชาดขมเนื่องจากมี alkaloid เช่น Dendrobium nobile, Dendrobii 
Chrysanthi (ป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่เกิดขึ้นในหลอดเลือดสมองและอัมพาตครึ่งซีก) ทางการค้า มีบริษัทที่มี
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยมีการรับรองว่าสินค้าดังกล่าวมีคุณภาพดีโดยมีการทดสอบปริมาณสารส าคัญ ได้แก่ 
ป ริมาณ ของ polysaccharide และ น้ าตาล  manose ซึ่ งท าง Yunnan Rural Science and Technology 
Service Center กล่าวว่า พบในส่วนของล าต้นมากที่สุด  ต้นที่มีอายุ  2  ปี  จะมีปริมาณของ polysaccharide 
และ น้ าตาล manose มากกว่า  ต้นที่อายุ  3-5  ปี  และในแต่ละช่วงเดือนที่มีการเจริญเติบโต พบว่า ในเดือน 
ก.พ. มีปริมาณของ polysaccharide และ น้ าตาล manose มากที่สุด และต้นที่ปลูกที่สิบสองปันนา มณฑลยูนาน 
พบว่า มีปริมาณของ polysaccharide และ น้ าตาล manose มากกว่าที่ปลูกที่มณฑลเจ้อเจียง 

ปัจจุบันทางประเทศจีนได้มีน าเข้าล าต้นของกล้วยไม้สกุลหวาย จากประเทศไทยเป็นมูลค่าหลายล้านบาท 

ทั้งๆที่ล าต้นกล้วยไม้ที่ส่งไปขายเป็นกล้วยไม้ที่อายุมากและโทรมแล้ว ผลผลิตดอกน้อยไม่คุ้มที่จะเลี้ยงเพ่ือตัดดอก

ต่อไป คือกล้วยไม้ที่รังกล้วยไม้โละทิ้ง นอกจากนี้ได้มีการเข้ามากว้านซื้อต้นกล้วยไม้เอ้ืองสายหลวง และเอ้ืองสาย

อ่ืนๆ ไปเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จะเห็นว่าควรมีการศึกษาและรวบรวม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านเภสัชกรรม

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  สินค้าท้องถิ่น  เป็นต้น  เป็นพืชทางเลือกใหม่ของเกษตรกรต่อไป 
 

7.  วิธีด าเนินการ 
7.1  แบบการวิจัย: ไม่มี 



7.2  ส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ที่มีศักยภาพและพัฒนาเป็นกล้วยไม้สมุนไพร จากแหล่งที่มีอยู่ในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ  

7.3  ประเมินคุณลักษณะทางพันธุกรรม และจ าแนกพันธุ์  
7.4  เพ่ิมปริมาณต้นขยายพันธุ์ โดยวิธีการปักช า และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
7.5  การบันทึกข้อมูล:  ได้แก่  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เฉพาะของต้น ใบ ดอกของกล้วยไม้ในแต่ละพันธุ์  

แหล่งที่รวบรวมพันธุ์  ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาของแหล่งเก็บรวบรวม 
สถานที่ท าการวิจัย :  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่เหียะ : 400  ม. และ ขุนวาง : 1300  ม.) 
ระยะเวลาด าเนินงาน :  ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556  
 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1  ด าเนินการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้สมุนไพร ที่มีในประเทศไทย และจากต่างประเทศ โดยเก็บรักษาารที่ 

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ (แม่เหียะ: 400  ม. และ ขุนวาง : 1300  ม. จากระดับน้ าทะเล)  ได้
จ านวน  11  สกุล  32  ชนิด (species)  2,629  ต้น (ตารางที่ 1) โดยเก็บรวบรวมต้นแม่พันธุในโรงเรือน และ
น าไปขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยเฉพาะ Dendrobium devonianum Paxton (เอ้ืองสายม่านพระ
อินทร์ )  Dendrobium  nobile (เอ้ืองเก้ ากิ่ ว )  Dendrobium thyrsiflorum Rehb.f.(เอ้ืองมอนไข่ ) และ  
Cymbidium ensifolium (ซิมบิเดียมพันธุ์จูหลัน) 
 8.2  การจ าแนกลักษณะและการตรวจเอกสารเกี่ยวกับคุณค่าทางสมุนไพร ซึ่งมีข้อมูลเพียงบางส่วน ทั้งนี้

คุณค่าจะแตกต่าง และเหมือนกันแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด (ตารางท่ี 2) 
 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
จากรวบรวมและคัดเลือกกล้วยไม้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสมุนไพร สามารถรวนรวมได้จ านวน  11  

สกุล  32  ชนิด (species)  สกุลดังกล่าวได้แก่ Anocetoechilus, Cheirostysis, Cymbidium, Dendrobium, 
Eria, Grammatophyllum, Paphiopedilum, Ludisia, Nervilia, Pholidota และ Vanda และได้ข้อมูลเชื้อ
พันธุกรรมกล้วยไม้ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสมุนไพร  ด้านลักษณะประจ าพันธุ์  ทางพฤกษศาสตร์ และทาง
การเกษตร เพ่ือน าไปใช้ศึกษาเชิงลึก และขยายพันธุ์เป็นการค้าต่อไป 
 

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ควรน าไปศึกษาด้านองค์ประกอบคุณค่าทางสารส าคัญในเชิงพฤกษเคมีต่อไป โดยเริ่มในกล้วยไม้สกุลหวาย 

(Dendrobium) เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด 
 

11.  ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

12.  เอกสารอ้างอิง 
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13.  ภาคผนวก 
ตาราง 

ตารางท่ี 1  ชนิดและจ านวนกล้วยไม้ที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร ที่รวบรวม ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่   
 (แม่เหียะ: 400  ม. และ ขุนวาง : 1300  ม. จากระดับน้ าทะเล) 

ที ่ พันธุ์ แม่เหียะ ขุนวาง สภาพปลอดเชื้อ 
1 Anocetoechilus roxburghii (Wall) Lind (ว่านน้ าทอง) 2   
2 Anocetoechilus siamensis  (ว่านไหมนา) 2   
3 Anocetoechilus burmanicus  (ว่านนกคุ้มไฟ) 2   
4 Cheirostysis  thailandica (ว่ายพายแฉกถิ่นไทย) 2   
5 Cymbidium ensifolium (ซิมบิเดียมพันธ์ุจูหลัน)  2  
7 Dendrobium  acinaciforme Roxb.(เอื้องยอดสร้อย,เอื้องตีนตะขาบ)  3  
8 Dendrobium  chrysanthum (เอื้องสายมรกต)   4  
9 Dendrobium  chrysotoxum (เอื้องค า)  70   
10 Dendrobium  concinnum Miq.(หางเปีย)   2  
11 Dendrobium  crumenatum Sw.(หวายตะมอย)   3  
12 Dendrobium  cumulatum Lindl. (เอื้องสายสีด่อก, เอื้องสายสีด่อก, เทียนทอง)   3  
 Dendrobium  devonianum Paxton(เอื้องสายม่านพระอินทร์)   2 2,400 

13 Dendrobium  dixanthum Rchb.f. (เอื้องค าปอน)  3  
14 Dendrobium  falconeri (เอื้องสายวิสตูร) 14   
15 Dendrobium  fimbriatum (เอื้องแววมยุรา,เอื้องค าน้อย)   4  
16 Dendrobium  gibsinii Lindl.(เอื้องค าตา)   3  
17 Dendrobium  leonnis Lindl. Rchb.f (เอื้องตะขาบใหญ่)  2  
18 Dendrobium  lindleyi Steud. (เอื้องผึ้ง)  30   
19 Dendrobium  nobile (เอื้องเก้ากิ่ว)  10  
20 Dendrobium  officinale (clone no.1:ล าต้นสีเขียว ใบเล็กจากประเทศจีน และ 

clone no.2: ล าต้นใหญ่สีแดง) 
2   

21 Dendrobium primulinum Lindl.(เอื้องสายน้ าผึ้ง/เอื้องสายประสาท)  3  
22 Dendrobium parishii Rcb.f.(เอื้องครั่ง,เอื้องสายน้ าครั่ง)   2  
23 Dendrobium  stricklandianum Rchb F. (ล าต้นเล็กสีเขียว มีจดุประสีแดง ใบ

เล็กจากประเทศจีน)  
 6  

24 Dendrobium thyrsiflorum Rehb.f.(เอื้องมอนไข่)  4  
25 Eria amica Rchb.f.(เอื้องนิ่ม,เอื้องผีพราย)   3  
26 Grammatophyllum  speciosum  Blume (เพชรหึง) 15   
27 Paphiopedilum villosum (Lindl) Stein) รองเท้านารีอินทนนท์   15  
28 Ludisia  discolor (เอื้องน้ าทอง) 5   
29 Nervilia  crociformis (เอื้องใบบัวบก) 2   



30 Nervilia  mackinnonii (ว่านแผน่ดินเย็น) 2   
31 Pholidota articulate Lindl.(เอื้องล าต่อ)  3  
32 Vanda  coerulea (ฟ้ามุ่ย) 2 2  
 รวม 150 79 2,400 
 รวมท้ังหมด   2,629 

 

ตารางท่ี 2  ชนิดและคุณค่าทางยาของกล้วยไม้แต่ละชนิดที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร 
ที ่ ชื่อ ลักษณะทางการเกษตร คุณค่าทางยา 
1. Anocetoechilus 

roxburghii (Wall) 
Lind (ว่านน้ าทอง) 

ใบของว่านน้ าทองจะเป็นสีแดงคล้ า ใบจะมันเลื่อมคล้ายก ามะหยี่ เส้น
ใบย่อยเป็นเส้นสีแดงพาดตามยาวของรูปใบ ออกดอกปีละครั้ง ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ดอกย่อยเรียงแน่นที่ปลายช่อ ดอกมีขนาด
เล็กมีสีเหลืองอ่อนๆ หรือขาว ช่อดอกยาวประมาณ 8-20 ซม. กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากบิดตรงข้ามกับเส้าเกสร ปลายเส้า
เกสรสีเหลือง 

รักษาเลือดลม หืด ไอ ริดสีดวง 
ท้องมาน โรคกระเพาะอาหาร  

เส้นประสาทไม่ปกติ แก้ปวด
ข้ อ  ป วด ก ระ ดู ก  ห รื อ แ ก้
ท้องอืดท้องเฟ้อ  ยาขับเหง่ือ 
รั ก ษ า โร ค ป อ ด  เนื้ อ ง อ ก  
ม ะ เร็ ง   หั ว ใจ   เบ าห วาน  
ความดัน  ไขข้ออักเสบ  ตก
ขาว งูกัด  บ ารุงเลือด 

2. Anocetoechilus 
burmanicus  (ว่าน
นกคุ้มไฟ) 

เป็นกล้วยไม้ดินที่มีเหง้าอวบน้ าทอดเลื้อยไปตามพื้นดินในป่าดิบที่
ระดับความสูง 900-1200 m มีลวดลายบนผืนใบที่งดงามมาก จัดอยู่
ในกลุ่ ม  jewel orchids หรือกลุ่ มที่ มี ใบ สวยมี เกล็ ดป ระกาย
ระยิบระยับสะท้อนแสง และมักจะมีลวดลายตัดกันของสีอย่างชัดเจน 

พอกถอนพิษได้ 

3. Dendrobium 
chrysotoxum หรือ 
เอื้องค า หรือ ช่ือ
ท้องถิ่น : เอื้องค าตา
(เชียงใหม่) ; พอนี้
โคะ(กะเหรี่ยง-
แม่ฮ่องสอน) 

ล าลูกกล้วยเป็นรูปกระสวยตั้งตรงหรือทอดเอน สีเขียวอมเหลือง เมื่อ
แก่จัดจะมีสีเหลืองเข้มหรือค่อนข้างเหลือง กว้าง 2-3 ซม. สูง 15-40 
ซม. กลางล าต้นโป่งพองออกแล้วเรียวเล็กไปสู่ปลายและโคน มีข้อ
ปล้องตามล าต้น ผิวมีร่องหลายร่องตามความยาวของล าต้น ขึ้นอยู่ชิด
ติดกันเป็นกอ ออกดอกในราวเดือน มี.ค.-พ.ค. บางครั้งพบออกดอก
นอกฤดูกาลในราวเดือน ม.ค.-ก.พ. อิงอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าเบญจ
พรรณ  ป่ าเต็ งรั ง ป่ าดิบแล้ ง และป่ าดิบ เขาที่ มี ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป พบเกือบท่ัวทุกภาค ยกเว้นภาค
กลาง 

กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
รักษาโรคมะเร็ง เสริมสร้าง
การมองเห็น  ท าให้นอนหลับ
สบาย ไม่ฝันร้าย  ลดความดัน
โลหิต และเพิ่มพลัง 

4. Dendrobium  
candidum Wall. 
ex Lindl. หรือ  
the White 
Dendrobium 

ถิ่นก าเนิดที่ประเทศจีน  อินเดีย  พบที่ความสูง  1000-2700  เมตร
จากระดบัน้ าทะเล ดอกมีขนาดใหญ่ถึง 1.6  นิ้ว (3.5  ซม.) พบท่ี the 
western Himalayas, Assam, eastern Himalayas, Nepal and 
Myanamar. มีช่อดอกย่อย  1-3  ดอกต่อช่อ ดอกบานช่วงฤดูใบไม้ผลิ  

รักษาโรคกระเพาะอาหาร 
รักษาโรคต้อกระจก  เพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  
มีสารต้านอนุมลูอิสระ 

5. Dendrobium 
chrysanthum 

ล าลูกกล้วยรูปกลมเรียว หรือทรงกระบอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 40-
100 ซม. หรือมากกว่า ล าต้นเจรญิทางด้านข้าง สีเขียวเขม้ ผิวเรียบ 

รักษาโรคปอดและกระเพาะ
อาหาร  รักษาโรคไข้เรื้อรังที่มี



Wall. หรือ เอื้อง
สายมรกต หรือ ช่ือ
ท้องถิ่น : เอื้องค า
สาย , เอื้องเทียน , 
เอื้องปูเลย 

หรือเป็นร่องเล็กน้อย ปลายต้นทอดเอน หรือห้อยลง ข้ึนอยู่ชิดติดกัน
เป็นกอๆละ 6-7 ต้น อิงอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าดิบเขาท่ีมีความสูง
จากระดบัน้ าทะเลตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป พบอิงอาศัยตามพื้นดินทีม่ี
ซากพืชซากสัตว์ทับถม ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ความกระหายและปากแห้ง 
และไอแห้ง 

6. Dendrobium  
cumulatum 
Lindl. หรือ เอื้อง
สายสีด่อก, เอื้อง
สายสีด่อก, เทียน
ทอง 

ล าลูกกล้วย เป็นสาย ยาวประมาณ 35-85 ซม. ล าแก่สีม่วงด า ใบ รูป
ไข่รียาวประมาณ 7-9 ซม. สีเขียวเข้ม ดอก เป็นช่อ พบบริเวณข้อตาม
ล าต้น แต่ละช่อมีดอกประมาณ 3-8 ดอก ดอกโต ประมาณ 4 ซม. 
กลีบดอกสีขาว ปลายกลีบสีม่วง ปากสีเหลืองอ่อน ปลายปากทั้ง 2 
ข้างม้วนออกด้านนอก ราก เป็นแบบรากกึ่งอากาศ (semi-epiphytic) 
ช่วงเวลาออกดอก พฤษภาคม - กรกฎาคม แหล่งที่พบในประเทศไทย 
ป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก และเมียนม่าร์ 

ใช้ล าต้นครั้งละ 1 ต้น ตัดเป็น
ท่อน สั้นๆ ต้มกับน้ าจนเดือด 
ดื่มแทนน้ าชาทั้งวัน เป็นยาแก้
หืดหอบดี 



ตารางท่ี 2  (ต่อ) ชนิดและคุณค่าทางยาของกล้วยไม้แต่ละชนิดที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร 
ที ่ ชื่อ ลักษณะทางการเกษตร คุณค่าทางยา 
7. Dendrobium  

fimbriatum Hook. 
var. oculatum 
Hook. หรือ เอื้อง
แววมยุรา,เอือ้งค า
น้อย 

กล้วยไม้อิงอาศัย ล าต้นรูปแท่งดินสอกลม เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1-1.3 
ซม. ยาว 80-120 ซม. ใบ แบน รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5 ซม. 
ยาว 4-5 ซม. ปลายใบสอบ มักทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออกเป็นช่อ 
ตามข้อใกล้ปลายยอด ยาว 20-25 ซม. จ านวน 10-20 ดอก สีส้มแกม
เหลือง กลีบปากมีแต้มสีน้ าตาลแดงท่ีกลางกลีบ ขอบกลีบหยักละเอยีด 
ดอกบานเต็มที่กว้าง 4 ซม. พบตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ที่ระดับ
ความสูง 400-1,000 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอก
เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน การกระจายพันธุ์ :  อินเดีย จีนตอนใต้ และ
เอเชียตะวันออก เฉียงใต้  

รักษาโรคกระเพาะอาหารและ
ปอด 

8. Dendrobium  
falconeri Hook 
หรือ เอื้องสายวิสตูร 

ต้นห้อยลงเป็นสายผอม  มีปุ่มปมถี่บ้างห่างบ้างตลอดสาย  ต้นยาว  
30-100  ซม. และมีแขนงแยก  ผิวต้นสีม่วงคล้ า และมักจะย่น  ใบรูป
รีแกมรูปใบหอก  ขนาด  4-6x0.6-0.8  ซม.  หนา  0.2  มม. แผ่นใบ
บาง  ร่วงไปในต้นหรือแขนงที่เจริญเต็มที่  ดอก  เกิดตามข้อจากต้นที่
ทิ้งใบ  เป็นระยะไม่แน่นอนเกือบทั้งต้น ก้านดอกยาวประมาณ  2  
ซม.  ดอกขนาดประมาณ  4  ซม.  กลีบปากด้านบนมีขนละเอียดนุ่ม  
กลางโคนกลีบเป็นวงสีม่วงเข้ม  หูปากสีเหลือง  ส่วนปลายของทุก
กลีบสีม่วงอ่อน  ออกดอก มกราคม-พฤษภาคม 

ก ระ ตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น  รั ก ษ า
โรคมะ เร็ ง เส ริมสร้างการ
มองเห็ น   ท า ให้ นอนหลับ
สบาย ไม่ฝันร้าย  ลดความดัน
โลหิต และเพิ่มพลัง 

9. Dendrobium 
leonnis Lindl. 
Rchb.f หรือ เอื้อง
ตะขาบใหญ ่ช่ือ
เรียกอีกคือ ก้างปลา 
และ เกล็ดนิ่ม 

กล้วยไม้อิงอาศัย ล าต้นยาวได้ถึง 25 ซม. ใบ เรียงสลับซ้ายและขวา 
ระนาบเดียว รูปไข่ แบนด้านข้าง ยาวประมาณ 1.7 ซม. แผ่นใบอวบ
น้ า ดอก สีเหลืองอ่อน มักออกเดี่ยว ใกล้ปลายยอด บานเต็มที่กว้าง 
ประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง กลีบดอกขนาดเล็กกว่ามาก รูป
ไข่ กลีบปากรูปไข่กลับ ปลายกลีบบานโค้งลง  การกระจายพันธ์ุ :  พบ
ทั่วไปตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 
ภาคตะวันออกและภาคใต้ ออกดอกเกือบตลอดปี  

ต าพอกศีรษะแก้ปวดหัว น าไป
ผสมกับต้นต้างใหญ่ กับเอื้องงู
เขียวปากม่วง ท้ังต้นต้มน้ าดืม่
ขณะอุ่น เป็นยารักษาโรคตับ
โตและตับแข็ง 

10. Dendrobium. 
loddigesii Rolfe., 
เป็นหวาย ในชนิด
เอื้องสาย 

พบทาง จีนตอนใต้ – เวียดนาม ลาว  ท่ีระดับความสูง  1000-1500  
เมตร จากระดับน้ าทะเล เป็นไม้ทีช่อบแตกตะเกียง เยอะมาก และจะ
พันกันเป็นกอใหญ่ แม้แต่ต้นเล็กกเ็ริ่มให้ตะเกียงแล้ว ดอกสีชมพูหวาน
อมม่วง กลีบปากดอกสีแดงอมสม้  หอม ออกดอกดก ออกดอกช่วง
ปลายฝนต้นหนาว เวลาออกดอกจะทิ้งใบก่อน ชอบช้ืน และแสง
ประมาณ 60 % ร าไร 

กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
รักษาโรคมะเร็ง เสริมสร้าง
การมองเห็น  ท าให้นอนหลับ
สบาย ไม่ฝันร้าย  ลดความดัน
โลหิต และเพิ่มพลัง 

11. Dendrobium  
nobile Lindl หรือ 
เอื้องเก๊ากิ่ว 

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย  ล าต้น  ล าลูกกล้วย โคนเรียวคอด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. สูง 30-60 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-
3 ซม. ยาว 8-15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตามข้อใกล้ปลายยอด จ านวน 
2-4 ดอก ขนาด 6-8 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวหรือม่วงอมขาว 
ขอบกลีบบิด กลีบปากห่อคล้ายแตรสีเหลือง แหล่งที่พบ ตามป่าดิบ

รักษาโรคไต และโรคกระเพาะ  
รักษาอาการกระหายน้ า  
รักษาอาการคลื่นใส้อาเจยี  
แก้อ่อนเพลียหลังมไีข ้



เขา ที่ความสูงจากระดับน้ าทะเล 100-1,000 เมตร ทางภาคเหนือ 
ภาคตะวันตก และภาคใต้ ฤดูออกดอก เดือนมีนาคม-เมษายน แหล่ง
แพร่กระจายพันธุ์ ได้แก่  ไทย  ลาว  อินเดีย  และจีน  

 



ตารางท่ี 2  (ต่อ) ชนิดและคุณค่าทางยาของกล้วยไม้แต่ละชนิดที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร 
ที ่ ชื่อ ลักษณะทางการเกษตร คุณค่าทางยา 

12. Dendrobium 
officinale 

มีแหล่งก าเนิดที่ประเทศจีน ล าต้นสูง 9-35 ซม. ขนาด 2-5 มม. ออก
ดอก ระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ดอกมีสีเหลืองทอง มีกลีบ
ดอก  5-6  กลีบ ส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดยวิธีแบบไม่อาศัยเพศ 

ยาชูก าลัง  รักษาโรคกระเพาะ
อาหารและปอด รักษาโรคไต  
ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น 

13. Grammatophyllu
m  speciosum  
Blume หรือ 
เพชรหึง 

กล้วยไม้อิงอาศัย ล าลูกกล้วยเป็นแท่งกลมขนาดใหญ่ ยาว 1-2 เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 30-60 
ซม. เหนียวคล้ายแผ่นหนัง เรียงตัวระนาบเดียว ดอก ออกเป็นช่อ 
ขนาดใหญ่ ยาวได้ถึง 2 เมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 ซม. กลีบเลี้ยง
และ กลีบดอกพื้นสีเหลืองหม่น และมีประสีน้ าตาลแกมม่วงกระจาย
ทั่วกลีบ กลีบปากเล็กกว่ากลีบอื่นๆ แผ่นกลีบแยกสามแฉก ส่วนกลาง
กลีบมีสัน นูน 3 สัน หูกลีบปากตั้งโค้งขึ้น แหล่งที่พบ : จังหวัดระนอง, 
พบขึ้นตามป่าดิบช้ืนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ตะวันออก
เฉียงใต้ และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม  

รักษาโรคคางทู ม   อาการ
ท้องมาน  รักษาอาการเจ็บคอ  
รักษาฝีที่เต้านมบวมมีหนองใน
ระยะเริ่มแรก  รักษาฝีประค า
ร้อย  รักษาอาการผื่ นคันมี
น้ าเหลืองที่ขา 

14. Nervilia  
mackinnonii หรือ
สมุนไพรเปราะหอม, 
เปราะหอมขาว, 
เปราะหอมแดง, 
หอมเปราะ (ภาค
กลาง), ว่านหอม 
ว่านแผ่นดินเย็น 
ว่านตีนดิน 
(ภาคเหนือ), เปราะ 
(ภาคใต้), ว่านนกยูง 
ว่านหาวนอน 
(เชียงใหม่), ซู 
(แม่ฮ่องสอน) 

มีล าต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน เรียกว่า “เหง้า” เนื้อภายในของเหง้ามีสี
เหลืองอ่อน และมีสีเหลืองเข้มตามขอบนอก และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 
มีรสเผ็ดขม เป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทราย มีความชุ่มช้ืนพอเพียง 
เจริญเติบโตได้ดีในท่ีร่ม เจริญเติบโตในช่วงฤดูฝน พอย่างเข้าฤดูหนาว
ต้นและใบจะโทรมไป และพบได้มากทางภาคเหนือ ขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการใช้เมล็ดหรือแยกหัว มีใบเป็นใบเดี่ยว แทงขึ้นมาจากหัวหรือ
เหง้าใต้ดินประมาณ 2-3 ใบ และแผ่ราบไปตามพื้นดิน หรือวางตัวอยู่
ในแนวราบเหนือพื้นดินเล็กน้อย เนื้อใบค่อนข้างหนา ลักษณะของใบ
เป็นรูปค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปไข่ป้อม มีขนาดกว้างประมาณ 5-10 
ซม. และยาวประมาณ 7-15 ซม. ปลายใบแหลม ส่วนโคนใบมนหรือ
อาจเว้าเล็กน้อย อาจพบว่าขอบใบมีสีแดงคล้ าๆ มีขนอ่อนๆ อยู่บริเวณ
ท้องใบ ส่วนก้านใบมีลักษณะเป็นกาบ มีความยาวประมาณ 1-3 ซม. 
ออกดอกรวมเป็นช่อ มีความประมาณ 2-4 ซม. มีดอกประมาณ 4-12 
ดอก โดยออกดอกตรงกลางระหว่างใบ ดอกมีสีขาวหรือสีขาวอมชมพู
แต้มด้วยสีม่วง ในแต่ละดอกจะมีกลีบประดับ 2 กลีบรองรับอยู่ โดยใบ
และต้นนั้นจะเริ่มแห้งเมื่อออกดอก ผลเป็นผลแห้ง และแตกได้ 

มีฤทธิ์ ในการต่อต้านอนุมูล
อิสระ แก้ปวดศีรษะ คลาย
เค รี ย ด  บ ารุ งหั ว ใจ  บ า รุ ง
ประสาท ช่วยในการนอนหลับ 
บรรเทาอาการเจ็บคอป้องกัน
การเกิดรังแค รักษาอาการ
หนังศีรษะแห้ง บรรเทาอาการ
ปวดท้องและช่วยขับลม แก้
อาการท้องอืด บ ารุงกระเพาะ
อาหารและล าไส้  บรรเทา
อาการปวดบวม ปวดเมื่อย ลด
อาการอักเสบ ช่วยฆ่าเช้ือรา
และเช้ือแบคทีเรีย แก้ไข้ แก้
อาการร้อนในกระหายน้ า  

 



ภาพ 

  
การส่งออกซากต้นกล้วยไม้สกุลหวาย (ตัดดอก) ไปจีน 

  
Dendrobium  dixanthum Rchb.f. Dendrobium devonianum Paxton 

  
Dendrobium  lindleyi Steud Dendrobium primulinum Lindl. 

 

  
Dendrobium parishii Rcb.f. Dendrobium  stricklandianum Rchb F. 



  
Gastrodia elata : แก้ไอ (ยาอมห้าตะขาบ) รากรองเท้านารี 

  
Tiepi Fengdou Granule Dendrobium Officinale beverage 

  
Dendrobium Officinale tea Dendrobium Officinale powder 

 


