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“พุ” หรือ ป่าพุ Spring water 
swamp forest   
เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งซึ่งแตกต่างจาก “ป่าพรุ” ที่

คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยมากกว่า โดยคำาว่า “พุ” คืออาการของนำ้าหรือ

แก๊สที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินและนำ้าได้ไหลผ่านรอยแยกของชั้นหินปูนขึ้นมา จน

เกิดนำ้าขังกลายเป็นพื้นที่ชุ่มนำ้าทำาให้มีนำ้าขังในระดับตื้น.ๆ.และมีการไหลเวียน

ของนำ้าสมำ่าเสมอ ทำาให้นำ้าในพุใสบริสุทธิ์ จนเกิดสภาพแวดล้อมที่พืชและสัตว์

บางชนิดสามารถปรับตัวในระบบนิเวศแบบนี้ได้ จึงกลายเป็นลักษณะของ 

ป่าพุ ขึ้นมา 

“พรุ” หรือ ป่าพรุ Peat Swamp Forest 
เป็นลักษณะของระบบนิเวศของพื้นท่ีลุ่มตำ่า ชื้นแฉะ มีการสะสมทับถมของ

ซากพืชจำานวนมาก มีนำ้าท่วมขังอยู่เกือบตลอดเวลาโดยท่ีไม่มีตานำ้าหรือนำ้าผุด

ขึ้นมาเพิ่มปริมาณนำ้าให้มากขึ้น ยกเว้นเมื่อมีฝนหรือนำ้าท่วมตามฤดูกาล ทำาให้

เกิดการเน่าเปื่อยของซากพืช นำ้าในป่าพรุจึงมีสีนำ้าตาลคล้ายสีของนำ้าชาและมี

สภาพเป็นกรด 

ป่าพุ กับ ป่าพรุ 
แตกต่างกันอย่างไร

อ้างอิง: ปริญญนุช ดรุมาศ และคณะ. 2549. พรรณไม้ในป่าพุที่ทองผาภูมิตะวันตก. 
จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT. บริษัท จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพลส จำ กัด กรุงเทพฯ. 220 หน้า.
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ป่าพุ 
(Spring water swamp forest)

 พบท่ีความสูงประมาณ 50-140 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพ

พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบนำ้าท่วมขังตลอดท้ังปี ซ่ึงเกิดจากนำ้าท่ีผุดมาจากตานำ้าระหว่างร่องแตก 

ของเขาหินปูน ดินมีลักษณะเป็นดินโคลนจากการทับถมของดินตะกอนนำ้าพัดพา  

พรรณไม้เด่นท่ีพบ เช่น โสกนำา้ ลักเคยลักเกลือ ชมพู่นก มะพร้าวนกกก และกล้วยไม้ดิน

ค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI) 

 แปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร จำานวน 3 แปลง พบไม้ใหญ่ 36 ชนิด 

จำานวน 368 ต้น พรรณไม้เด่นที่พบคือ โสกนำ้า (Saraca indica L.) ลักเคยลักเกลือ 

(Diospyros sumatrana Miq.) ชมพู่นก (Syzygium formosum (Wall.) Masam.) 

และมะพร้าวนกกก (Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb. var. amygdalina) 

มีค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 202.01 13.96 13.52 และ 5.48 ตามลำาดับ
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ป่าดิบแล้ง
(Dry evergreen forest)

 พบท่ีความสูงประมาณ  50-280  เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนท่ี   

เป็นท่ีราบเชิงเขา หรือตามหุบเขาระหว่างหน้าผาหินปูน หน้าดินลึกและมีการสะสมของ

อินทรียวัตถุและมีหินบนผิวดินบ้างปานกลาง พรรณไม้เด่นท่ีพบ เช่น พลับดง หัวกา 

ข่อยหนาม และสมอดีงู

ค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยา (Important Value Index : IVI) 

 แปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร จำานวน 5 แปลง พบไม้ใหญ่ 148 ชนิด 

จำานวน 704 ต้น พรรณไม้เด่นที่พบคือ พลับดง (Diospyros bejaudii Lecomte)  

หัวกา (Pterygota alata (Roxb.) R. Br.) พูสลักใบดก (Epiprinus siletianus 

(Baill.) Croig.) และสมอดีงู (Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming)  

มีค่าดัชนีความสำาคัญทางนิเวศวิทยาเป็น 28.13 18.78 18.15 และ 17.42 ตามลำาดับ
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ป่าละเมาะเขาหินปูนระดับตํ่า  
(Lower limestone hill scrub forest)

 เป็น ป่าผลัดใบหรือกึ่ งผลัดใบพบตามยอดเขาหรือตามหน้าผาชัน  

ที่เป็นพื้นโล่ง.มีหินปูนโผล่เกือบทั้งหมด.พืีชเด่นส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก.และ 

ไม้เถา.อาจพบไม้ยืนต้นจากป่าผลัดใบ เช่น รักป่า ผสมเข้ามาปรากฏบ้าง หรือ 

ไม้ไม่ผลัดใบจากป่าดิบแล้ง เช่น พลับดง หรือตะเคียนหิน ซึ่งทำาให้ป่าชนิดนี้  

เป็นป่ากึ่งผลัดใบได้ พืชที่มีชีวิตอยู่ได้ต้องมีการปรับตัวให้ทนต่อความร้อนและ

แห้งแล้งได้ดี ทนต่อความเป็นด่างของหินปูน นอกจากนี้ยังต้องมีระบบรากที่

สามารถดูดและเก็บสะสมนำ้าและธาตุอาหารได้ดี ตลอดจนมีความแข็งแรงสามารถ

ชอนไชซอกหิน ยึดเกาะหน้าผา และต้านทานแรงลมได้ดีอีกด้วย พบที่ความสูง

ประมาณ 200-380 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง พรรณไม้ที่พบ เช่น ช้างโน้ม  

เตย (Pandanus sp.) กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองตรัง และกล้วยไม้สิงโตถิ่นใต้  
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พืชทีี่น่าสนใจ

IUCN  สถานภาพการถูกคุกคามตามสหภาพสากลว่าด้วย
การอนุรักษ์ 61 ชนิด

Threatened Plant in Thailand สถานภาพการถูก
คุกคามในประเทศไทย 31 ชนิด

CITES อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด 
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 43 ชนิด

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
311 ชนิด  200 สกุล  83 วงศ์
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อธิบายตัวย่อ
  IUCN : The  IUCN Red List of Threatened Species (2019)

       TPT : Threatened Plant in Thailand (2017)

       R  = Rare พรรณไม้หายากระดับโลก

        RT = Rare พรรณไม้หายากในประเทศไทย

      CR = Critically Endangered ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

        EN = Endangered ใกล้สูญพันธุ์

        VU = Vulnerable มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์

        NT = Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม

        LC = Least Concern กลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด

        DD = Data Deficient ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประเมิน

        + = พรรณไม้เฉพาะถิ่น

        * = พรรณไม้กึ่งเฉพาะถิ่น

        -  = ไม่ได้รับการประเมิน

  CITES : อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า   

  ท่ีใกล้สูญพันธ์ุ  พ.ศ. 2562         
        1 = พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1  

        2 = พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2   

                

        วิสัยพืช

C = ไม้เถา

EF= ผักกูดที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้

H = ไม้ล้มลุก

P = หมาก หรือ ปาล์ม

S = ไม้พุ่ม 

S/ST = ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก

T = ไม้ต้น

TerO = กล้วยไม้ดิน

EO = กล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้
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วงศ์ ApocynaceaeS

IUCN

-
TPT

VU

โมกสยาม Wrightia siamensis D.J. Middleton

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ใบ เรียงตรงข้าม ยาว 3-12 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกสั้น ๆ ตามปลายกิ่ง มี 3-5 ดอก มีต่อมที่โคนกลีบเลี้ยง    

ดอกบานรูปกงล้อ หลอดกลีบยาว 4-5 มิลลิเมตร กลีบยาว 1.4-1.5 เซนติเมตร มีปุ่มขน

กระจาย กระบังหน้ากลีบดอกแนบติดบนกลีบดอกเกือบตลอดความยาว กระบังระหว่าง

กลีบดอกปลายแยก 2 แฉก ระหว่างจุดเช่ือมมีกระบังขนาดเล็ก 10 อัน ผล เป็นฝักคู่ แยกกัน  

มีช่องอากาศยาว 13-15 เซนติเมตร

CITES

-
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IUCN

-
TPT

VU

กระเช้าคลองพนม Aristolochia kongkandae Phuph.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้เถา ใบ รูปไข่หรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 5-7.5  

เซนติเมตร ก้านใบยาว 3-7 เซนติเมตร ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ยาว 1.5-5 เซนติเมตร 

ก้านช่อสั้น มีได้ถึง 10 ดอก ใบประดับรูปขอบขนาน ยาว 1-2 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 5-7 

มิลลิเมตร ดอกสีครีมอมแดง หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายกลีบบานออก

รูปขอบขนาน ด้านในสีม่วงอมแดง ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กระเปาะรูปรี ยาวประมาณ 5 

มิลลิเมตร เส้าเกสรยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ผล กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มิลลิเมตร 

เมล็ดรูปสามเหลี่ยมมีตุ่มกระจาย ไม่มีปีก

CITES

-

Wrightia siamensis D.J. Middleton

วงศ์ AristolochiaceaeC
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IUCN

VU
TPT

CR

กะเปา Pholidocarpus macrocarpus Becc.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ปาล์มต้นเด่ียว ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30  เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง

ลำาต้น 25-30 เซนติเมตร ใบ รูปพัด เป็นใบประกอบแบบน้ิวมือแกมขนนก เอนหรือห้อยลง 

40-50 ทาง กาบใบแยกตำา่ ขอบกาบใบมีใยสีนำา้ตาลอมแดง ก้านใบยาว 1.6-2.5 เมตร ขอบใบมี

หนามแหลมสีนำา้ตาล ใบเกือบกลม ขนาด 2 เมตร แบ่งเป็นใบย่อย 45-55 ใบ ดอก ช่อดอกออก

ระหว่างกาบใบ ยาวได้ถึง 2 เมตร ผล ทรงกลมแกมรูปไข่กลับ สีนำ้าตาล มีผิวขรุขระ เป็น

ปาล์มที่ชอบที่ชื้นแฉะ 

CITES

-

วงศ์ ArecaceaeP
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Pholidocarpus macrocarpus Becc.

IUCN

NT
TPT

R+

เหยื่อกุรัม Impatiens mirabilis Hook. f.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ล้มลุก ลำาต้นอวบนำ้า สูงได้ถึง 3 เมตร  ใบ เรียงเวียน

หนาแน่นที่ยอด รูปไข่หรือรูปไข่กลับ ปลายแหลมยาว โคนรูปลิ่ม แผ่นใบหนา ก้านใบยาวได้

ถึง 15 เซนติเมตร ดอก ช่อดอกออกตามซอกใบ ยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร แตกแขนงคล้าย 

ช่อซ่ีร่ม ดอกสีเหลืองหรือชมพู มีจุดสีนำา้ตาลแดงหรือชมพูตามกลีบปากจรดเดือยและกลีบดอก

ด้านใน กลีบเล้ียง 4 กลีบ กลีบปากเป็นถุง ปลายม้วนงอ มีสีเข้ม กลีบดอกกลีบกลางรูปรีกว้าง 

ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ปลายกลีบเว้าตื้น กลีบปีกยาวได้ถึง 3 เซนติเมตร กลีบคู่นอก

รูปขอบขนาน กลีบคู่ในรูปกลม ผล รูปกระบอง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 

CITES

-

วงศ์ BalsaminaceaeH
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IUCN

LC
TPT

R

เพกาพรุ Radermachera pinnata  
subsp. acuminata (Steenis) Steenis

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร เรือนยอดแคบ ลำาต้นรูปทรง

กระบอก เปลือก สีนำ้าตาลอ่อนถึงเทา แตกเป็นร่อง เปลือกในสีเหลืองอ่อน ใบ เป็น

ใบประกอบขนนก 2 ชั้น ยาว 20-45 เซนติเมตร ใบย่อยรูปรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 3-7  

เซนติเมตร ยาว 6-13 เซนติเมตร ปลายทู่หรือเรียวแหลมสั้น โคนแคบ ไม่เบี้ยว ขอบใบเรียบ  

เนื้อหนาคล้ายหนัง เกลี้ยงทั้งสองด้าน ดอก ยาว 3 เซนติเมตร สีครีม มีขีดสีส้มอมเหลือง 

และอมชมพู เป็นช่อยาว 10-25 เซนติเมตรที่ปลายกิ่ง ผล ผลติดหลวม รูปทรงกระบอกแคบ

CITES

-

วงศ์ BignoniaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

แลนบาน Canarium denticulatum Blume

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น สูงได้ถึง 40 เมตร เปลือกแตกเป็นแผ่นบาง 

ขนาดใหญ่ มียางใส หูใบจักซี่หวีห่าง ๆ ติดทน ใบ เป็นใบประกอบ มีใบย่อย 2-6 คู่ ใบรูปไข่ 

หรือแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลมยาว โคนเบี้ยว ดอก ช่อดอกเพศผู้ยาว 15-25 เซนติเมตร  

ช่อดอกเพศเมียยาว 6-13 เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงและ

กลีบดอกจำานวนอย่างละ 3 กลีบ ในดอกเพศเมียยาวกว่าเล็กน้อย ดอกสีครีม กลีบยาว

ประมาณ 5 มิลลิเมตร ในดอกเพศเมียยาวประมาณ 7 มิลลิเมตร ผล รูปรี เกลี้ยง สุกสีดำา

CITES

-

วงศ์ BurseraceaeT
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IUCN

LC
TPT

R

กาบอ้อย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูงถึง 40 เมตร โคนมีพูพอน เปลือก  

สีนำ้าตาลอมส้มอ่อนถึงนำ้าตาลอมเทา แตกเป็นแผ่นหรือสะเก็ด เปลือกในเป็นช้ันสีชมพู 

อมส้มถึงนำ้าตาลอมแดง   มียางใสหรือสีครีม  มีกลิ่นหอม   ใบ   เป็นใบย่อย 2-5 คู่ รูปไข่ถึง

ขอบขนานแกมรี ปลายเรียวแหลมสั้น โคนกลมหรือรูปลิ่มเบี้ยว ดอก ขนาด 0.5 เซนติเมตร 

สีเขียวอ่อนหรือออกขาว เกลี้ยง ออกเป็นช่อแตกแขนงยาวถึง 30 เซนติเมตร ตามซอกใบ 

ผล กลมเบี้ยวหรือรูปไข่ ขนาด 1.2-1.8 เซนติเมตร แบนด้านเดียว ยอดเกสรตัวเมียติดห่าง

จากกึ่งกลาง ผลอ่อนสีเขียวอมเทา เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีม่วงดำา

CITES

-

วงศ์ BurseraceaeT

Santiria laevigata Blume
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สมอดีงู

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น สูง 20-30 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือ

กิ่งตรงข้าม รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 3-14 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง 

ก้านใบยาว 0.5-2.5 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อยาว 2-6 เซนติเมตร ดอกย่อยไม่มีก้าน

กลีบรองดอกโคนเช่ือมติดกันเป็นรูปถ้วยต้ืน ปลายแยกเป็นกลีบ รูปสามเหล่ียม 5 กลีบ ด้านใน

มีขนแน่น ไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้ 10 อัน ผล เป็นผลสด รูปกลมรี ผิวเกล้ียง มีสันต้ืน ๆ 5 สัน 

เมื่อสุกสีม่วงแกมเขียว เมื่อแห้งสีดำา เห็นสันชัดเจน เมล็ดรูปรีกว้าง ผิวขรุขระ มี 5 สัน

-

วงศ์ CombretaceaeT

IUCN

LC
TPT

-
CITES

-

Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Fleming
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IUCN

VU
TPT

-

ยางขน Dipterocarpus baudii Korth.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น ส่วนต่าง ๆ มีขนกระจุกยาวสีนำ้าตาลแดงหนาแน่น 

ใบ รูปรีกว้าง ยาว 15-35 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนแหลม กลม หรือเว้าต้ืน เส้นแขนงใบ

ข้างละ 12-18 เส้น ก้านใบยาว 3-6 เซนติเมตร หูใบรูปแถบ ยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร ดอก 

ช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร  มี 3-6 ดอก ก้านดอกสั้นมาก กลีบดอกยาว 4-6 เซนติเมตร 

ด้านนอกมีขนรูปดาวสั้นประปราย เกสรเพศผู้ 30 อัน อับเรณูยาว 7-9 มิลลิเมตร หลอด

กลีบเลี้ยงหุ้ม ผล เรียบ ยาว 2-2.5 เซนติเมตร ปีกยาวยาว 10-20 เซนติเมตร ปีกสั้นยาว 

1.5-3 เซนติเมตร ปีกสั้นขอบพับกลับเล็กน้อย

CITES

-

วงศ์ DipterocarpaceaeT
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Dipterocarpus baudii Korth.

IUCN

EN
TPT

CR

ยางกล่อง Dipterocarpus dyeri Pierre ex Laness. 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดใหญ่กึ่งผลัดใบ สูงถึง 38 เมตร เปลือก  

สีนำ้าตาลอ่อนถึงสีนำ้าตาลอมเทา แตกเป็นเกล็ดเล็ก ใบ ใหญ่ออกแน่นใกล้ปลายกิ่ง รูปไข่

ถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 10-18 เชนติเมตร ยาว 18-36 เชนติเมตร ปลายแหลมกว้าง      

โคนทู่ ยอดอ่อนมีขนเส้นไหม ใบแก่คล้ายหนัง หูใบรูปใบหอก ดอก สีส้มอมชมพูอ่อน ออก

เป็นช่อเล็กเรียวท่ีซอกใบหรือใต้แผลใบ ผล ปีกใหญ่ 2 ปีก กว้าง 3-4 เชนติเมตร  ยาว 16-24 

เชนติเมตร รูปใบหอกกลับแกมขอบขนาน ปลายทู่ โคนพับ ส่วนอีก 3 ปีกสั้นรูปไข่ โคนพับ 

กว้างถึง 0.5 เชนติเมตร ยาวถึง 1.5 เชนติเมตร  เส้นปีก 3 เส้น ตัวผลรี กว้าง มีสันแคบ 5 สัน

CITES

-

วงศ์ DipterocarpaceaeT
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IUCN

EN
TPT

-

ตะเคียนหิน Hopea ferrea Laness.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ความสูง 15-30 เมตร 

เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวยแหลม ลำาต้นเปลาตรง โคนต้นอาจเป็นรากพอน ใบ เป็น

ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปหอกแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 6-8.5 เซนติเมตร ฐานใบ

ทู่หรือกลม และค่อย ๆ เรียวไปหาปลายใบ ปลายใบยาวคล้ายหาง เน้ือใบค่อนข้างบาง 

ใบเกลี้ยงเป็นมันทั้งสองด้าน ใบอ่อนสีแดงเรื่อ ๆ ดอก เป็นช่อแบบแยกแขนง ช่อสั้น เกิด

ระหว่างง่ามใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ผล แห้งและไม่แตก ผิวแข็ง เป็น

รูปขอบขนาน มีปีก 5 ปีก ผลและโคนปีกไม่เชื่อมติดกัน ปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก

CITES

-

วงศ์ DipterocarpaceaeT
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Hopea ferrea Laness.

IUCN

VU
TPT

-

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ 

เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกลม เปลือก สีนำา้ตาลดำา ใบ เป็นใบเด่ียว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหอก 

กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร เน้ือใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียว โคนใบมนและ

เบ้ียว หลังใบมีต่อมอยู่ตามง่ามแขนงเส้นใบ ดอก ขนาดเล็กสีขาว ออกเป็นช่อยาว ๆ ตามง่ามใบ

และปลายก่ิง กล่ินหอม มีขนนุ่ม กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบเช่ือมติดกัน ผล กลมหรือรูปไข่เกล้ียง 

ปลายมนเป็นต่ิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร  ปีกยาว 2 ปีก เส้นปีก

ตามยาวมี 7 เส้น ปีกส้ัน 3 ปีก มีความยาวไม่เกินความยาวของตัวผล 

CITES

-

วงศ์ DipterocarpaceaeT
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IUCN

EN
TPT

-

ตะเคียนทราย Shorea gratissima Dyer

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบ โคนมีพูพอนส้ัน เปลือก สีนำา้ตาล

อมเทา แตกเป็นร่องลึกและเป็นแผ่น ใบ เล็ก รีแคบถึงรูปใบหอกแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-4 

เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร ดอก สีขาวถึงเหลืองอ่อน ด้านในมีแต้มสีชมพู ขนาด 1 

เซนติเมตร เป็นช่อแตกแขนงยาวถึง 10 เซนติเมตร ตามง่ามใบและท่ีปลายยอด ผล ปีกยาว 3 

ปีก กว้าง 1-1.3 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร แบนคล้ายเข็มขัด เกลี้ยง อีก 2 ปีกสั้น กว้าง 

0.5 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร ผลรูปไข่ กว้าง 0.8 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร 

ปลายสั้น เกลี้ยง โคนปีกหุ้มครึ่งผล

CITES

-

วงศ์ DipterocarpaceaeT



PLANT

ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม 51

Shorea gratissima Dyer

IUCN

-
TPT

R

พลับอันดา Diospyros andamanica (Kurz) Bakh.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร เปลือก สีเทาถึงดำา  ใบ รูปขอบขนาน

ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 9-23 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนกลม

ถึงแหลม ดอก เพศผู้ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ดอก มักพบหลายกลุ่มอยู่เป็นกระจุกแน่นตาม

ซอกใบ โคนเป็นหลอด กลีบเป็นแฉก 3 แฉก มีขนตามหลอดและตามกึ่งกลางแฉกด้านนอก 

ดอกเพศเมียออกเป็นช่อกระจุกส้ันมี 3-5 ดอกตามซอกใบ ผล รูปรีถึงขอบขนาน กว้าง 0.5-2 

เซนติเมตร ยาว 0.5-3 เซนติเมตร ไม่มีก้านผล ปลายกลมมีปุ่มสั้น เมื่ออ่อนมีขนสีออกดำา

เป็นแผ่น เมื่อแก่เกลี้ยงและแข็ง

CITES

-

วงศ์ EbenaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

พลับดง Diospyros bejaudii Lecomte

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูง 10 เมตร ใบ รูปไข่หรือขอบขนานแกมรี กว้าง 

1.5-5 เซนติเมตร ยาว 4-15 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือเรียวแหลม เนื้อคล้ายแผ่นหนัง 

เกลี้ยง ดอก เพศผู้ออก 3 ดอก ใต้ใบอ่อนที่เพิ่งแตกใหม่ ก้านดอกเกือบไม่มี กลีบเลี้ยงยาว 4-6 

เซนติเมตร ดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยว ไม่มีก้านดอก กลีบเลี้ยงรูประฆัง ผล กลมหรือแบน 

ขนาด 2.5-3 เซนติเมตร ไม่มีก้านผลหรือก้านผลใหญ่ ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร ปลายบุ๋ม 

ทั้งสองด้าน เม่ืออ่อนมีขนสีนำา้ตาลทอง ร่วงง่าย กลีบเล้ียงหนาแข็งเป็นแฉกสามเหล่ียม 4 แฉก 

แผ่หรือโค้งกลับพับจีบ ขนสีสนิม

CITES

-

วงศ์ EbenaceaeT
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Diospyros bejaudii Lecomte

IUCN

-
TPT

-

ลักเคยลักเกลือ Diospyros sumatrana Miq.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น สูงถึง 24 เมตร เรือนยอดแน่น เปลือก สีนำ้าตาล

อมเทาถึงนำ้าตาลเข้ม เรียบหรือแตกเป็นแผ่นเล็กบางและแข็ง ใบ ส่วนมากรูปรีถึงขอบขนาน 

กว้าง 1.5-7.5 เซนติเมตร ยาว 4-20 เซนติเมตร ปลายแหลมสั้น ใบแก่เนื้อหนาคล้ายหนัง 

ดอก เพศผู้ออกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบ มี 3-10 ดอก รูประฆัง เป็นแฉก   

รูปสามเหล่ียม 4 แฉกไม่ซ้อนกัน มีขน กลีบดอกสีขาวครีม ดอกเพศเมียออกเด่ียวหรือมี 3 ดอก 

กลีบเล้ียงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ผล ผลแก่ส่วนมากรูปไข่ 

กลีบเลี้ยงโอบหุ้มโคนผลหรือกางออก พับจีบและขอบเป็นคลื่น เมื่ออ่อนมีขนแล้วเกลี้ยง

CITES

-

วงศ์ EbenaceaeT
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IUCN

LC
TPT

-

มะพลับทอง  Diospyros transitoria Bakh. 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงถึง 20 เมตร แตกก่ิงและใบจำานวนมาก โคนลำาต้น

มีพูพอน เปลือก สีนำา้ตาลอมเทาเข้มถึงดำา เรียบหรือแตกเป็นแผ่นละเอียด ใบ ส่วนมากรูปไข่

กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนทู่หรือกลม ใบแก่เน้ือคล้าย

หนัง หนา ขอบใบม้วนเข้า เกลี้ยงด้านบน มีขนกำามะหยี่แล้วเกลี้ยงด้านล่าง ดอก เพศผู้เป็น

ช่อกระจุกส้ันมี 3-4 ดอก ตามซอกใบล่าง ๆ ท่ีแตกใหม่ กลีบดอกสีครีม โคนเป็นหลอด ดอกเพศเมีย

ออกเดี่ยว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนในดอกเพศผู้แต่ใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง ผล กลมถึง

รูปไข่แบน ปลายทั้งสองด้านกลมหรือบุ๋ม สุกสีอมเหลือง แข็ง เมล็ดมีไม่เกิน 8 เมล็ด

CITES

-

วงศ์ EbenaceaeT
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  Diospyros transitoria Bakh. 

IUCN

-
TPT

-

พูสลักใบดก Epiprinus siletianus (Baill.) Croizat

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 7 เมตร มีขนรูปดาวส้ันนุ่มตามก่ิง

ช่อดอกและกลีบเล้ียงด้านนอก ใบ เรียงเวียนคล้ายเรียงรอบข้อท่ีปลายก่ิง รูปรี รูปขอบขนาน 

หรือแกมรูปไข่กลับ ยาว 6-24 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนเว้าตื้น แคบ ๆ เส้นแขนงใบ

ข้างละ 12-15 เส้น ก้านใบยาว 3-5 มิลลิเมตร ใบประดับรูปใบหอก ยาว 1-3 มิลลิเมตร ดอก 

ช่อดอกออกท่ีปลายก่ิง ยาว 5-10 เซนติเมตร ดอกเพศผู้กลีบเล้ียง 4 กลีบ รูปไข่ ยาวประมาณ 

1 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ 3-6 อัน ดอกเพศเมียก้านส้ัน กลีบเล้ียงยาว 2-3  มิลลิเมตร รังไข่มีขน 

ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร ผล รูปกลม ๆ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตร

CITES

-

วงศ์ EuphorbiaceaeST
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IUCN

LC
TRD

R+

มะสอย  Mallotus resinosus (Blanco) Merr.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม สูง 3-5 เซนติเมตร ใบ กว้าง 

3.5-6.5 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร มีต่อมสีเหลืองจำานวนมากด้านใต้ใบ มีต่อมแบน

2-4 ต่อม ด้านบนใบใกล้ทางแยกของก้านใบ ดอก เม่ือบานขนาดเล็กไม่โดดเด่น เส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ 3 มิลลิเมตร ผิวด้านนอกของกลีบเล้ียงและกลีบดอกมีขนส้ันอ่อนนุ่ม ด้านในไม่มีขน 

รังไข่อยู่ในกระเปาะรูปหนามสีเหลือง ยอดเกสรเพศเมียมี 2 ยอด หรือแตกเป็นง่าม ผล ห่อหุ้ม

ด้วยปุ่มปมขรุขระสีเหลือง เมล็ดค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร

CITES

-

วงศ์ EuphorbiaceaeST

IUCN

LC
TPT

R+

มะสอย  Mallotus resinosus (Blanco) Merr.

CITES

-

วงศ์ EuphorbiaceaeST
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 Mallotus resinosus (Blanco) Merr.

IUCN

-
TRD

R-

สาธร Millettia leucantha 
Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 8-15 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว 

เรือนยอดรูปไข่ แตกกิ่งก้านตำ่า ปลายกิ่งห้อยย้อยลง เปลือกนอกเรียบ สีเทาอมดำา แตกเป็น

สะเก็ดเล็ก ๆ ตามโคนต้น ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อย 3-5 คู่ เรียง 

ตรงกันข้าม ใบย่อยรูปไข่ กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 7.5-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม  

ฐานใบเบี้ยวหรือสอบ ขอบใบเรียบ ดอก สีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ

ใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ รูปดอกถั่ว ผล เป็น

ฝักแห้งแตกแข็ง รูปทรงแบนแคบคล้ายดาบยาว

CITES

-

วงศ์ FabaceaeT

IUCN

LC
TPT

R

สาธร Millettia leucantha Kurz 
var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc 

CITES

-

วงศ์ FabaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

โสกน้ำ Saraca indica L.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 เมตร ใบ เป็นใบประกอบยาว 10-50 

เซนติเมตร ใบย่อยมี 1-7 คู่ รูปรี รูปไข่ หรือรูปใบหอก ยาว 5-30 เซนติเมตร ปลายมนหรือ

แหลม โคนรูปลิ่ม กลม หรือเว้าตื้น ดอก ช่อดอกยาว 3-15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 10-20

เซนติเมตร ใบประดับและใบประดับย่อยรูปไข่ ยาว 2-8 มิลลิเมตร ก้านดอกยาว 1-2.5  

เซนติเมตร ฐานดอกยาว 0.7-1.6 เซนติเมตร กลีบเล้ียงรูปไข่แกมรูปรี ยาว 0.5-1.2 เซนติเมตร 

สีส้มอมเหลือง เกสรเพศผู้มี 6-8 อัน รังไข่มีขนตามขอบ ผล เป็นแบบฝักแบน  รูปไข่ หรือรูปรี

แกมขอบขนาน ยาว 6-25 เซนติเมตร ปลายมีจะงอยสั้น ๆ ส่วนมากมี 4-6 เมล็ด

CITES

-

วงศ์ FabaceaeT
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IUCN

LC
TPT

R+

มณฑา Magnolia liliifera (L.) Baill.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม สูงได้ถึง 10 เมตร ใบ เป็นใบเด่ียว 

ออกสลับ รูปขอบขนานแกมรี ปลายแหลม โคนสอบ แผ่นใบมักเป็นคลื่นหรือเป็นลอน มี

ตอ่มบวมท่ีโคน มีขนสีขาวประปราย ดอก สีเหลืองอ่อนถึงครีม กล่ินหอมแรงในเวลาเช้าตรู่ 

ออกเดี่ยวตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกรูประฆังห้อยลง กลีบรองดอก 3 กลีบ สีเขียวอ่อน

แกมเหลือง หนาและแข็ง กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ช้ัน ช้ันละ 3 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 

3-5 เซนติเมตร เมื่อบานกลีบชั้นนอกจะคลี่ออกแผ่แบบห่อ ๆ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย

จำานวนมาก ผล เป็นผลกลุ่มรูปรี ขนาดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร

CITES

-

วงศ์ MagnoliaceaeST
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IUCN

-
TPT

VU

จันทน์ชะมด Mansonia gagei J. R. Drumm. ex Prain

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบ หูใบรูปใบหอก ร่วงเร็ว ใบ

เรียงเวียน รูปไข่หรือรูปขอบขนาน โคนเว้าต้ืน เบ้ียวเล็กน้อย ขอบเรียบหรือจักฟันเล่ือยเล็กน้อย 

ดอก ช่อดอกแยกแขนง ยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงแยกด้านเดียว รูปขอบขนาน ยาว

เท่ากลีบดอก ดอกสีขาว มี 5 กลีบ รูปใบหอกกลับ ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรเพศผู้ 

10 อัน เชื่อมติดกันเป็นเส้าเกสร เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 5 อัน ติดระหว่างเกสรเพศผู้และรังไข่ 

คาร์เพล 5 อัน แยกกัน มีขน ก้านเกสรเพศเมียโค้งออก ยอดเกสรเรียวเป็นตุ่ม ผล มีปีกเดียว 

แห้งไม่แตก ทรงรี ยาว 1-1.5  เซนติเมตร ปีกยาว 2.5-3  เซนติเมตร ปลายปีกมน 

CITES

-

วงศ์ MalvaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

กะหนาย Pterospermum littorale Craib var. littorale

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 5-15 เมตร กิ่งก้านเล็กเรียว ใบ กว้าง 

4-7 เซนติเมตร ยาว 8-16 เซนติเมตร รูปร่างหลายแบบ ใบต้นอ่อนจักเป็นพูแบบนิ้วมือ 

ใบแก่รูปลิ่มหรือรูปไข่ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนทู่ ค่อนข้างเบ้ียว ขอบเรียบหรือจักซ่ีฟัน 

เล็กห่าง โดยเฉพาะทางปลายใบ มีขนละเอียด ด้านล่างเป็นนวล เส้นใบเล็กเรียว นูนด้านล่าง 

ดอก ยาว 6 เซนติเมตร สีขาวหรือออกเหลือง กลีบเล้ียงโคนเช่ือมกันเล็กน้อย รูปใบหอกกลับ  

มีขน กลีบดอก 5 กลีบ ผล รูปไข่ มีสันตรง 5 สัน หรือสันเป็นคลื่นเล็กน้อย มีขนเมื่ออ่อน แก่

เกือบเกลี้ยง แข็ง ไม่มีใบประดับหรือกลีบเลี้ยงติดที่โคน

CITES

-

วงศ์ MalvaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

หัวกา   Pterygota alata (Roxb.) R. Br. 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดใหญ่ ผลัดใบ ช่วงส้ัน สูงได้ถึง 38 เมตร ลำาต้นตรง 

เปลือก สีเทาอ่อนถึงสีเทาอมม่วง เรียบหรือแตกเป็นร่องตื้น ใบ ออกเวียนสลับ มักออกดกท่ี

ปลายก่ิง รูปไข่กว้าง ปลายทู่หรือแหลม โคนกลมถึงรูปหัวใจ ขอบเรียบ ยอดอ่อนมีขน รูปดาว

สีทองแน่น ใบแก่เนื้อคล้ายหนัง สีเขียวเข้ม กิ่งใหญ่ มีแผลใบนูนชัด ดอก ยาวประมาณ 2.5 

เซนติเมตร แยกเพศ ผล ออกเด่ียว หรือ 2-3 ผลอยู่ด้วยกัน รูปรีแบนถึงรูปไข่กลับ กว้าง ไม่มีสัน

หรือเป็นร่อง สีนำ้าตาลออกแดง หนาเหนียวถึงหนาแข็ง แก่แตกด้านเดียว เมล็ดจำานวนมาก 

ปีกใหญ่ที่ปลายด้านเดียว

CITES

-

วงศ์ MalvaceaeT
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  Pterygota alata (Roxb.) R. Br. 

IUCN

-
TPT

R

ปอท้องขาว Sterculia gilva Miq.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 24 เมตร เปลือก สีนำ้าตาลอ่อน

ออกเทาอ่อนถึงเทาเข้ม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกดกที่ปลายกิ่ง รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรี หรือ 

รูปไข่กลับปลายค่อนข้างแหลมหรือกลม โคนทู่หรือค่อนข้างรูปหัวใจ เกล้ียง ยกเว้นบนเส้นใบ 

ด้านบนเป็นนวล มีขนนุ่มกระจายด้านล่าง ดอก สีชมพูมีขนสีแดงเข้ม ออกเป็นช่อเล็กเรียว

ห้อยลง ยาวได้ถึง 10 เซนติเมตร ตามซอกใบและใกล้ปลายกิ่ง ผล รูปไข่กลับ โค้งขึ้นบน

สีแดงอมส้มถึงแดงเลือดนก หนามัน มีขนแดงแน่นด้านนอก เมล็ดขนาดประมาณ

1 เซนติเมตร สีดำา รูปรี

CITES

-

วงศ์ MalvaceaeT
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IUCN

VU
TPT

VU

สังเขียว   Aglaia perviridis Hiern 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงกลาง สูงได้ถึง 25 เมตร เปลือก สีเทา 

ขรุขระมีสันตามยาว เปลือกชั้นกลางสีนำ้าตาล ชั้นในสีแดง ใบ ยาวได้ถึง 54 เซนติเมตร 

เป็นใบประกอบขนนกแบบยอดเด่ียว ใบย่อย 5-6 คู่ ออกก่ึงตรงข้าม กว้าง 2-6 เซนติเมตร 

ยาว 8-21 เซนติเมตร รูปไข่ ปลายเรียวแหลมยาว โคนเบ้ียวมาก มีขนรูปโล่สีนำา้ตาลอมแดง

บนเส้นกลางใบและผิวใบด้านล่าง มักเป็นรูและย่นทั้งสองด้าน ใบปลายยาวได้ถึง 2  

เซนติเมตร ดอก ยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อน ช่อดอกกว้างได้ถึง 24 เซนติเมตร ผล 

รีเบี้ยวหรือรูปไข่ สีนำ้าตาลอมเหลือง เกล็ดแน่น มีเมล็ดใหญ่ 1 เมล็ด หุ้มด้วยเนื้อบาง

CITES

-

วงศ์ MeliaceaeT
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  Aglaia perviridis Hiern 

IUCN

NT
TPT

RT

สังเครียดขอบใบคลื่น Aglaia teysmanniana 
(Miq.) Miq.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 2-15 เมตร เรือนยอด

กลมแน่น เปลือก สีนำ้าตาลอ่อนอมส้มอ่อนถึงสีนำ้าตาลอมเทา แตกเล็กน้อย มียางขาวบาง ๆ 

ใบ ยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร ใบประกอบขนนกแบบปลายคี่ ใบย่อย 2-4 คู่ ออกสลับหรือ

กึ่งตรงข้าม รูปรี บางทีพบรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนกลมเบี้ยวหรือรูปลิ่ม ดอก ยาว 

1.5-2 มิลลิเมตร สีเหลืองถึงส้มอ่อน รูปค่อนข้างกลม กล่ินหอม ช่อดอกยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร 

ผล ผลเกือบกลม มีเกล็ดสีนำ้าตาลอมครีมอ่อนหรือสีนำ้าตาลออกแดงเมื่ออ่อน เมื่อแก่สีส้ม

อมชมพูอ่อนถึงสีชมพูและแตกออกเป็น 3/4 ส่วน เมล็ดมีเนื้อสีแดงอมส้มหุ้มมิด 

CITES

-

วงศ์ MeliaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

มะพร้าวนกกก Horsfieldia amygdalina 
(Wall.) Warb. var. amygdalina

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 5-30 เมตร เปลือก สีนำา้ตาลอมเทาถึง

นำา้ตาลแดงสด แตกเป็นร่องละเอียดถึงเป็นร่องลึก มีนำา้เล้ียงใสเป็นนำา้มีสีส้ม ใบ กว้าง 2.5-9 

เซนติเมตร ยาว 9-23 เซนติเมตร มี 2-5 แถว รูปรีถึงขอบขนาน เนื้อค่อนข้างบางคล้าย 

กระดาษ ดอก เพศผู้ขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร สีส้มอมเหลือง ออกเป็นช่อแตกแขนง ดอก

ออกเป็นกลุ่มห่าง ๆ  มี 4-12 ดอก ในช่อเดียวกัน ดอกเพศเมียขนาด 2-3 มิลลิเมตร ออกเป็น

ช่อแน่น ผล ขนาด 2-3 เซนติเมตร ก้านผลส้ัน ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ทรงรี ไม่มีกลีบเล้ียง

ติดทน สีเขียวแก่ สีเหลือง เกลี้ยง ผนังบาง 

CITES

-

วงศ์ MyristicaceaeT
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Horsfieldia amygdalina 
(Wall.) Warb. var. amygdalina

IUCN

-
TPT

-

หันช้าง Knema andamanica (Warb.) W. J. de Wilde

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง 6-16 เมตร เปลือก สีครีมถึงสีนำา้ตาลเข้ม

เรียบหรือค่อนข้างขรุขระ เปลือกในสีชมพูเข้ม มีนำา้เล้ียงสีแดงประปราย ใบ กว้าง 2-8 เซนติเมตร 

ยาว 8-30 เซนติเมตร รูปขอบขนานถึงใบหอก มีขนแน่นเม่ืออ่อน แล้วค่อย ๆ เกล้ียง แต่มีรอยแผล

เล็ก ๆ ที่ขนร่วงไป เส้นกลางใบแบนหรือนูนเล็กน้อยด้านบน กิ่งมีขนละเอียดแน่นเมื่ออ่อน 

ไม่ช้าจะเกลี้ยง ไม่แตกหรือลอก บางทีเป็นสะเก็ดหรือริ้วหยาบ ดอก เพศผู้สีเหลืองอ่อนถึง

ออกชมพูด้านใน ออกเป็นช่อคล้ายปุ่ม มี 3-15 ไปจนถึง 30 ดอก ดอกเพศเมียเหมือนดอกเพศผู้ 

ผล ทรงรี ไม่มีสัน มีขนคล้ายขนแกะชัด 

CITES

-

วงศ์ MyristicaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

ชมพู่นก Syzygium formosum (Wall.) Masam.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบ เรียงรอบข้อ รูปขอบขนาน รูปหอก

หรือแกมรูปไข่ ยาว 20-45 เซนติเมตร โคนเว้าต้ืน ๆ  ไม่มีเส้นขอบใบ ก้านใบยาว 1-3 มิลลิเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหล่ัน ออกส้ัน ๆ  ตามก่ิงท่ีใบหลุดร่วง มี 4-6 ดอก ก้านดอกยาว 0.5-2.5 

เซนติเมตร ฐานดอกยาว 1.5-2 เซนติเมตร ก้านดอกเทียมยาว 5-6 มิลลิเมตร กลีบเล้ียง 4 

กลีบ กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ดอกสีชมพู กลีบดอกมี 4 กลีบ ขนาด 0.9-1.2 เซนติเมตร มี

ต่อมหนาแน่น เกสรเพศผู้วงนอกยาวประมาณ 2 เซนติเมตร รังไข่มี 2 ช่อง ก้านเกสรเพศเมีย

ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร ผล เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร

CITES

-

วงศ์ MyrtaceaeT
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Syzygium formosum (Wall.) Masam.

IUCN

-
TPT

R

กุหลาบกระเป๋าเปิด Aerides falcata Lindl. & Paxton

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาต้น ยาวและห้อยลง ใบ รูปแถบ 

กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ดอก ช่อดอกเป็นพวงห้อยลง แต่ละต้น

มักจะมีหลายช่อ ดอกสีขาวอมชมพู กลีบปากสีชมพูเข้มหรือสีม่วง เม่ือบานกว้างประมาณ 1.5  

เซนติเมตร มีกล่ินหอม ช่วงออกดอกประมาณเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeEO



ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม70

IUCN

-
TPT

-

สิงโตมะรุย Bulbophyllum fenestratum J.J.Sm.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาลูกกล้วยรูปรี โคนลำามีขนสีนำ้าตาล

ปกคลุม แต่ละลำาขึ้นห่างกันบนเหง้าทอดเลื้อยขนาดใหญ่ ใบ รูปขอบขนาน มีใบเดียว หนา

และแข็ง ปลายแหลม ดอก ช่อดอกเป็นซี่ร่มออกจากโคนลำา ดอกในช่อ 7-15 ดอกสีชมพู 

ขนาด 1 เซนติเมตร มีลายแต้มสีชมพูเข้มท่ัวท้ังดอก กลีบปากมีแต้มสีชมพูเข้ม หนาแน่น 

ออกดอกช่วงเดือนเมษายน

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeEO
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Bulbophyllum fenestratum J.J.Sm.

IUCN

-
TPT

-

เอื้องน้ำ เต้า Calanthe rubens Ridl.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  กล้วยไม้ดิน ลำาลูกกล้วยรูปกรวย ใบ รูปรีแกมขอบขนาน 

กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 25-40 เซนติเมตร แผ่นใบพับจีบ ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ดอก ออก

เป็นช่อตั้ง ยาว 20-30 เซนติเมตร มี 10-20 ดอก บานเต็มที่ 2-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและ

กลีบดอกสีชมพูอ่อน กลีบปากส่วนโคนเป็นเดือยยาวโค้ง หูกลีบปากต้ังโค้งข้ึนและหุ้มเส้าเกสร 

กลีบปากส่วนปลายแยกเป็น 4 แฉก บริเวณฐานสีชมพูเข้ม ช่วงออกดอกเดือนมกราคมถึง

เดือนกุมภาพันธ์

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeTerO
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วงศ์ OrchidaceaeTerO

IUCN

-
TPT

R+

ว่านจุกดอกขาว Calanthe ceciliae Rchb.f.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  กล้วยไม้ดิน สูง 25-40 เซนติเมตร ใบ รูปรีกว้าง 13-15 

เซนติเมตร ยาว 25-30 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ จากโคนต้น ยาว 45-55  เซนติเมตร

ดอกย่อยออกท่ีปลายช่อ จำานวน 5-8 ดอก กลีบเล้ียงและกลีบดอกสีชมพูอมม่วง มีเดือยสีขาว 

เส้าเกสรสีขาว ออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

CITES

2
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IUCN

-
TPT

-

เอื้องลิลา Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  กล้วยไม้ดิน ขนาดใหญ่ ต้นเป็นลำาค่อนข้างตรง มักจะบิด

ตรงข้อ สูง 50-150 เซนติเมตร  ใบ พับจีบรูปหอก ปลายมน ขนาด 12-18 x 5-8 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกแบบเชิงหลั่น มี 5-10 ดอก  ดอกกว้าง 2.5-4 เซนติเมตร สีขาว กลีบเลี้ยงและ

กลีบดอกรูปแถบแกมรูปหอก กลีบปากรูปไข่กลับ ขอบกลีบหยัก โคนกลีบแคบจนเหมือน

ก้านของกลีบ ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeTerO

Calanthe ceciliae Rchb.f.
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IUCN

-
TPT

-

กระเรกระร่อนปากเป็ด Cymbidium finlaysonianum Lindl.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้อิงอาศัย ขึ้นเป็นกอแน่น พบมากตามคบไม้ 

ลำาต้น สั้นมีใบหุ้ม ใบ เป็นแถบยาวหนาและแข็ง โคนใบซ้อนแน่น มีกระจุกรากจำานวนมาก 

ดอก ออกดอกเป็นช่อห้อยยาว 20-60 เซนติเมตร ช่อดอกโปร่ง กลีบดอกรูปแถบแคบยาว

สีเหลืองอมนำ้าตาลเรื่อ ๆ กลีบปากกระดกตั้งขึ้นท้ังสองข้างสีม่วงแดง กลีบปากสีขาว 

ปลายมีแถบรูปคล้ายเกือกม้าสีม่วงแดง มีสันนูนตามยาว 2 แนว ทยอยบานเป็นเวลานาน 

ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeEO
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Cymbidium finlaysonianum Lindl.

IUCN

LC
TPT

-

เอื้องมณี Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาต้น เล็กเรียวเป็นแส้ เห็นชัดตอนปลาย

ของลำาต้นท่ีไม่มีใบปกคลุม ใบ เรียงสลับซ้ายขวา เป็นแนวระนาบเดียว เรียงชิดกัน รูปสามเหล่ียม

แกมรี อวบหน้าและแบนด้านข้าง ปลายแหลม กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 

2.5 เซนติเมตร ดอก ออกเด่ียว ท่ีข้อบริเวณลำาต้นส่วนปลายท่ีไม่มีใบ บานเต็มท่ีกว้าง 0.3-0.4 

เซนติเมตร สีขาวครีม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกม้วนกลับไปทางด้านหลัง กลีบปากตรง ขนาน

กับเส้าเกสร ออกดอกตลอดทั้งปี

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeEO
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IUCN

EN
TPT

EN

รองเท้านารีเหลืองตรัง Paphiopedilum godefroyae 
(God.-Leb.) Stein

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้ดิน ลำาต้น สั้นและแตกกอ ใบ รูปขอบขนาน 

กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร  ผิวใบด้านบนมีจุดสีเขียวอ่อน หลังใบมีประสีม่วง 

ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด จำานวน 1-2 ดอกต่อช่อ ก้านช่อ ดอกยาว 5-7 เซนติเมตร 

กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีประจุดสีม่วงคลำ้า ดอกบานเต็มที่กว้าง 7.5-8 เซนติเมตร ออกดอก

ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน

CITES

1

วงศ์ OrchidaceaeTerO
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IUCN

-
TPT

-

เอื้องเสือแผ้ว Pomatocalpa maculosum (Lindl.) 
J. J. Sm. subsp. maculosum

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาต้นสูง 20-30 เซนติเมตร ใบ  

รูปเข็มขัด กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 20-25 เซนติเมตร ดอก ออกตามข้อ เป็นช่อ แตกแขนง

ต้ังข้ึน ยาว 25-40 เซนติเมตร ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นพุ่มท่ีปลายก้านช่อ กลีบเล้ียงและ 

กลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีประสีม่วงคลำา้ ดอกบานเต็มท่ีกว้าง 0.8 เซนติเมตร ออกดอกเดือน 

เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeEO
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IUCN

-
TPT

-

เอื้องไอยเรศ Rhynchostylis retusa (L.) Blume

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้อิงอาศัย ลำาต้น เรียว มักจะเอนห้อยลงเล็กน้อย 

สูง 20-40 เซนติเมตร  รากยาว ใบ รูปขอบขนานโค้ง กว้าง 1.5-5 เซนติเมตร  ยาว 15-50  

เซนติเมตร แผ่นใบไม่หนามากแต่เหนียว ปลายหยักเว้า เรียงตัวสลับซ้ายขวา ดอก สีม่วงอ่อน 

ออกตามข้อเป็นพวงห้อยลง ยาว 30-50 เซนติเมตร ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นระเบียบคล้าย

พวงมาลัยดอกบานเต็มที่กว้าง 1.2-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มีประ  

สีม่วงอมแดง กลีบปากมีแต้มสีชมพูเข้ม เดือยสีขาวอมชมพู กลิ่นหอมเย็น ดอกบานทนเป็น

สัปดาห์ ช่วงออกดอกเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน

CITES

2

วงศ์ OrchidaceaeEO
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IUCN

LC
TPT

-

เม่าแจบ Antidesma japonicum Siebold & Zucc. 
var. japonicum

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 8 เมตร ใบ รูปขอบขนานแกม

รูปรีแคบถึงรูปไข่ หรือรูปไข่กลับ ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลมหรือกลม ด้านบน

เป็นมัน เกลี้ยงหรือขนกระจายเฉพาะบนเส้นกลางใบ ดอก ออกเป็นช่อเล็กเรียวแตกกิ่งก้าน

ตามซอกใบ หรือออกเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ผล ออกเป็นช่อเล็กเรียว ยาว 4-9 เซนติเมตร

แต่ละผลขนาด 5-8 มิลลิเมตร

CITES

-

วงศ์ PhyllanthaceaeST
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IUCN

LC
TPT

-

มะเม่าขน Antidesma montanum Blume 
var. montanum

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร เปลือก สีนำา้ตาลอมครีม

ถึงสีีนำ้าตาลเข้ม เกลี้ยง เปลือกในสีเหลืองอ่อนถึงสีส้มอมชมพู ใบ กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 

10-22 เซนติเมตร รูปรีแกมขอบขนาน ถึงค่อนข้างรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ปลายแหลมหรือ

เรียวแหลม โคนทู่หรือแหลม เกลี้ยงหรือมีขนเฉพาะบนเส้นใบ ไม่มีตุ่มใบ ดอก ออกเป็นช่อ

เล็กเรียวไม่แตกกิ่งหรือแตกกิ่งมากตามซอกใบ หรือออกเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ผล ก้านผล

ยาว 1-4 มิลลิเมตร ออกเป็นช่อยาว 6-20 เซนติเมตร รูปกลมถึงรี หรือรูปไข่ ปลายบุ๋ม โคน

ไม่เบี้ยว อาจแบนเล็กน้อย เกลี้ยงหรือมีขน แห้งมีตุ่มเล็ก ๆ สีขาว

CITES

-

วงศ์ PhyllanthaceaeST
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IUCN

CR
TPT

-

สะย้า Psilotum nudum (L.) P. Beauv.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชใกล้เคียงเฟิน ลักษณะต้นและใบคล้ายประทัดจีน 

แตกแขนงไปเรื่อย ๆ อาจยาวถึง 80 เซนติเมตร  อัปสปอร์ เป็นทรงกลมสีหลือง ลำาต้นเหนือ

ดินไม่มีใบ มีแต่ต้นซึ่งสูงประมาณ 20-50 เซนติเมตร  แยกสาขาเป็นคู่ ๆ ละ 3-5 ครั้ง กิ่ง

เป็นเหล่ียม 5-6 เหล่ียม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร ผิวต้นมีต่ิงหรือเกล็ดเล็ก ๆ 

เจริญออกมา เกล็ดหมุนเวียนไปรอบต้น อับสปอร์ขนาด 2-2.5 x 2-2.5 มิลลิเมตร รูปร่าง

เกือบกลมและมี 3 พู สีเขียว เมื่อแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ส่วนลำาต้นใต้ดินสีนำ้าตาลมีขน

เล็ก ๆ ปกคลุม

CITES

-

วงศ์ PsilotaceaeEF
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IUCN

LC
TPT

-

หมักจุด Sorbus corymbifera (Miq.) 
T. H. Nguy^n & Yakovlev

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 20 เมตร เรือนยอดกว้าง มัก

ขึ้นบนไม้อื่นหรือบนหน้าผา มักมีรากอากาศ เปลือก สีเทาอ่อนถึงนำ้าตาลเข้ม ขรุขระหรือมี

เกล็ดกับช่องอากาศใหญ่นูน เปลือกในอ่อน มีรอยด่างสีชมพูหรือส้มอ่อนกับประสีเข้มเป็น

แถว ใบ กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 7-13 เซนติเมตร ออกเป็นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง รูปรีกว้าง

ถึงขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ หรือพบน้อยรูปใบหอก ปลายทู่ถึงแหลมหรือ

เรียวแหลม หูใบเล็กมาก คล้ายหนาม แยกกัน ร่วงเร็ว ดอก สีขาว กลิ่นหอม สมบูรณ์เพศ 

ออกดอกเมื่อใบร่วงหมดหรือตอนแตกใบอ่อนสะพรั่ง ผล เกลี้ยงหรือมีขนด้านนอก

CITES

-

วงศ์ RosaceaeST
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Sorbus corymbifera (Miq.) 
T. H. Nguy^n & Yakovlev

IUCN

LC
TPT

-

เข็มกระจะ Aidia racemosa (Cav.) Tirveng.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงกลาง ไม่ผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร เปลือก 

สีเทาอ่อน เปลือกในสีส้ม ใบ ส่วนมากกว้าง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ออก

ตรงข้าม แบนระนาบเดียว สลับกับใบเดี่ยว ๆ  ที่ออกตรงข้ามกับช่อดอก ใบรูปรี ปลายแหลม 

โคนทู่หรือแหลม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่เน้ือคล้ายหนัง หูใบรูปสามเหล่ียม ยาว 2.5 มิลลิเมตร 

ขอบเชื่อมกันเล็กน้อย ดอก สีขาว ออกเป็นช่อม้วนขด ยาวได้ถึง 8 เซนติเมตร ผล กลม 

ขนาด 0.4-0.8 เซนติเมตร เกลี้ยง แก่ไม่แตก มีเนื้อ เมล็ดจำานวนมาก

CITES

-

วงศ์ RubiaceaeT
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IUCN

LC
TPT

-

กระทุ่มเขา Neonauclea calycina (Bartl. ex DC.) Merr.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 เมตร ใบ เด่ียว เรียงตรงข้ามสลับต้ังฉาก 

รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-10 เซนติเมตร ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบ

สอบหรือมน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง 

1-3 ช่อ หูใบไม่มีสัน ช่อดอกกลม มีขนและใบประดับย่อยเล็กระหว่างดอก ดอกย่อยขนาดเล็ก

จำานวนมาก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นกรวยปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็น

หลอดยาว 2-9 เซนติเมตร ช่อดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร กระจุกกลีบเลี้ยงเป็น

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีขน ผล แห้งแตก รวมกันแน่นเป็นกลุ่มรูปวงกลม

CITES

-

วงศ์ RubiaceaeT
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Neonauclea calycina (Bartl. ex DC.) Merr.

IUCN

LC
TPT

-

เขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม สูง 2-4 เมตร เป็นพรรณไม้ขนาดกลาง ใบ ประกอบ

แบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อย 1-5 ใบ รูปวงรีแกมขอบขนานรูปไข่กลับ ดอก ช่อออกท่ีซอกใบ 

กลีบดอกสีขาว กล่ินหอม ผล รูปทรงกลมขนาดปลายน้ิวก้อย เม่ือสุกสีชมพูเร่ือ ๆ รสหวาน

CITES

-

วงศ์ RutaceaeS



ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม86

IUCN

LC
TPT

-

มะแขว่น  Zanthoxylum rhetsa DC.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เปลือก  

สีขาวหรือเทาอมนำ้าตาล มีหนามเป็นรูปกรวยหรือรูปโค้งตามลำาต้นและกิ่ง ใบ ประกอบแบบ 

ขนนก ปลายคี่หรือคู่ เรียงเวียนสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามมี 5-8 คู่ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี 

กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 5-14 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบสอบและเบี้ยว ใบเกลี้ยง 

ขอบใบเรียบหรือหยักห่าง ๆ เส้นแขนงใบข้างละ 8-15 เส้น ดอก สีขาวอมเขียว ออกเป็นช่อ

แยกแขนงขนาดใหญ่ตามปลายกิ่ง ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ผล แห้งแตก ทรงกลม เมื่อแก่จะ

แตกตามรอยประสานด้านบน เมล็ดแก่กลมดำาเป็นมัน มีหลายเมล็ดต่อผล

CITES

-

วงศ์ RutaceaeT
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IUCN

LC
TPT

-

สมพง Tetrameles nudiflora R. Br.

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงถึง 50 เมตร พูพอนใหญ่ สูง

ถึง 5 เมตร เปลือก สีเทาเงินหรือออกชมพู เรียบและเป็นเงา เปลือกในสีนำา้ตาลอมเหลืองอ่อน

ถึงสีส้มหม่น ใบ เดี่ยวออกสลับ รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม หรือขอบขนานแกมรี กว้าง 9-15 

เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ไม่มีหูใบ มีรอยแผลใบชัด ดอก สีอมเขียว ดอกแยกเพศ

แยกต้น เป็นช่อแน่น ยาว 10-25 เซนติเมตร ดกแน่นใกล้ปลายกิ่งที่ไม่มีใบ ผล กลมหรือรูป

คนโท ยาว 0.5 เซนติเมตร สีนำ้าตาลอ่อน เป็นสันแคบ 8-10 สัน เปลือกนอกบาง แตกเป็นรู

ระหว่างก้านเกสรตัวเมีย เมล็ดเล็กจำานวนมาก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร

CITES

-

วงศ์ TetramelaceaeT
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IUCN

CR
TPT

VU

กฤษณา  Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ  

18-30 เมตร ลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มเจดีย์ตำา่ ๆ หรือเป็นรูปกรวย ลำาต้นเปลาตรง เปลือก

เรียบมีสีเทาอมขาว เม่ืออายุมาก ๆ เปลือกนอกจะแตกเป็นร่องยาวต้ืน ๆ ตามก่ิงอ่อนจะมี

ขนสีขาวปกคลุมอยู่ มักมีพูพอนท่ีโคนต้นเม่ือมีอายุมาก ใบ เป็นใบเด่ียวรูปรีหรือรูปไข่กลับ 

ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบเป็นคลื่นม้วนลงเล็กน้อย ดอก ช่อดอกแบบช่อซ่ีร่มออกที่ 

ด้านข้างของก่ิงท่ียังอ่อน ดอกเล็กสีเขียวอมเหลือง ผล รูปไข่ปลายเป็นต่ิงเล็กน้อย และมีขนนุ่ม 

สีนำา้ตาลอมเหลืองตามผิวผลหนาแน่น ฐานผลติดอยู่บนกลีบรวม แฉกของกลีบรวมหุ้มแนบผล

CITES

-

วงศ์  ThymelaeaceaeT
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Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

IUCN

LC
TPT

-

ตำ แยช้าง Dendrocnide stimulans (L. f.) Chew

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 10 เมตร เรือนยอดเปิดกว้าง 

แตกกิ่งเจริญด้านข้าง มีขนคัน เปลือก สีครีมถึงเทาอ่อน เรียบ เปลือกในสีขาว ใบ กว้าง 

5-10 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ออกสลับ เรียงเวียน ส่วนมากดกแน่นใกล้ปลายก่ิง  

รูปรีถึงไข่กลับแคบ ปลายเรียวแหลม โคนแคบ ขอบเรียบ อาจเป็นคลื่น ใบแก่มีเนื้อบาง

เกล้ียงด้านบน ด้านล่างมีขนคัน กระจายบนเส้นใบ ดอก เล็กมากแยกเพศ ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย

อยู่คนละต้น เป็นช่อห้อยยาว 10-35 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรือพบน้อย ผล สีเขียวเข้ม 

ขนาด 4 เซนติเมตร  

CITES

-

วงศ์ UrticaceaeT
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IUCN

-
TPT

-

ขิงเขาหลวง  Zingiber newmanii Theilade& Mood

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 3 เมตร มีขนท่ีโคนกาบใบถึงก้านใบ  

ล้ินกาบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายจัก 2 พู ใบ รูปขอบขนาน ยาว 40-50 เซนติเมตร 

ดอก ช่อดอกออกจากเหง้า ก้านช่อยาว 5-15 เซนติเมตร กาบดอกสีแดง ช่อดอกรูปไข่ ยาว 

10-16 เซนติเมตร ใบประดับสีแดงรูปไข่กลับ ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ใบประดับย่อยรูปรี 

ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร กลีบเล้ียงรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร ดอกสีขาว 

รูปขอบขนาน

CITES

-

วงศ์ ZingiberaceaeH


