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บทคัดย่อ 
 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสตูลและสงขลา มีความสูงตั้งแต่ 
100-900 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สามารถจําแนกสังคมพืชออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ ป่าบริเวณ
ลานหิน ป่าริมลําธาร ป่าดิบระดับต่ํา และป่าดิบเขา และมีถ่ินอาศัยย่อยของกล้วยไม้หลายแบบ ทําให้
กล้วยไม้ในพ้ืนท่ีมีความหลากหลายสูง การศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าโตนงาช้าง ดําเนินการศึกษาจากตัวอย่างท่ีสํารวจและเก็บรวบรวมในภาคสนาม โดยการสํารวจ
และเก็บรวบรวมในภาคสนามเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ได้
ตัวอย่างท้ังสิ้น 174 หมายเลข  จําแนกได้ 126 ชนิด  จัดอยู่ใน 73 สกุล  5 วงศ์ย่อย สกุลท่ีพบชนิด
กล้วยไม้มากท่ีสุดคือ Dendrobium Sw. จํานวน 15 ชนิด รองลงมาคือ Bulbophyllum Thouars 
จํานวน 10 ชนิด ตามลําดับ  เม่ือจําแนกตามลักษณะวิสัยพบว่าจากกล้วยไม้ท้ังหมด 126 ชนิด  
จัดเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย 88 ชนิด  กล้วยไม้ดิน 33 ชนิด และกล้วยไม้อาศัยรา 5 ชนิด เม่ือพิจารณาถึง
การกระจายพันธุ์ในพ้ืนท่ีพบว่า ป่าดิบระดับต่ําพบจํานวนชนิดกล้วยไม้มากท่ีสุดถึง 72 ชนิด  
รองลงมาคือป่าริมลําธารพบ 71 ชนิด  ป่าบริเวณลานหินพบ 40 ชนิด และป่าดิบเขาพบ 32 ชนิด 
ท้ังนี้พบกล้วยไม้จํานวน 67 ชนิด ท่ีสามารถเจริญได้ในป่ามากกว่า 1 ประเภท ในจํานวนนี้พบว่าเป็น
กล้วยไม้ท่ีไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย 2 ชนิด ได้แก่ Didymoplexiella trichechus 
(J.J.Sm.) Garay และ Hylophila mollis Lindl. กล้วยไม้ท่ีจัดอยู่ในสถานภาพพืชหายาก 3 ชนิด 
ได้แก่ Coelogyne xyrekes Ridl., Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & Garay 
และ Plocoglottis lowii Rchb.f. และกล้วยไม้ท่ีจัดอยู่ในสถานภาพพืชท่ีถูกคุกคามและเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ 11 ชนิด 
 
 
คําสําคัญ: ความหลากชนิด, กล้วยไม้, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  
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Abstract 
 

 Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary is located in Satun and Songkhla 
provinces, ranging from 100-900 m above mean sea level. The area consists of 4 
forest types i.e. rock platform forest, forest along the stream, lowland evergreen 
forest and hill evergreen forest, and is provided several types of microhabitat which 
result in high diversity of orchids. The diversity of orchids in this area was 
investigated, based on materials from field surveys. The exploration and collection of 
orchids was conducted from October 2013 to January 2016. A total of one hundred 
and seventy-four specimens were collected and 126 species were identified, 
belonging to 73 genera, five subfamilies. The most common genera are Dendrobium 
Sw. and Bulbophyllum Thouars, represented by 15 and 10 species respectively. Of 
126 species, 88 species are epiphytes, 33 species are terrestrials and 5 species are 
mycoheterotrophics. Regarding the distribution of orchids in the studied area, 72 
species in lowland evergreen forest are the most abundant, followed by 71 species 
in the forest along the stream whilst 40 species are on rock platform forest and only 
32 are in hill evergreen forest. Among them, 67 species can be found in more than 
one forest types. Also included, there were two new records for Thailand, namely: 
Didymoplexiella trichechus (J.J.Sm.) Garay and Hylophila mollis Lindl. Three species 
are treated as rare plants in Thailand, namely Coelogyne xyrekes Ridl., 
Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & Garay and Plocoglottis lowii Rchb.f. and 
11 species are endangered and threatened plants. 
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4.134 ต้น Mycaranthes pannea (Lindl.) S.C.Chen & J.J.Wood 125 
4.135 ต้น Nervilia punctata (Blume) Makino 125 
4.136 ดอก Nervilia punctata (Blume) Makino 125 
4.137 ช่อดอก Oberonia gracilis Hook.f. 125 
4.138 ดอก Oberonia gracilis Hook.f. 125 
4.139 ต้น Oberonia lycopodioides (J.Koenig) Ormerod 126 
4.140 ช่อดอก Oberonia lycopodioides (J.Koenig) Ormerod 126 
4.141 ต้น Oxystophyllum carnosum Blume 126 
4.142 ดอก Oxystophyllum carnosum Blume 126 
4.143 ต้น Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. 126 
4.144 ดอก Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. 126 
4.145 ต้น Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. 127 
4.146 ช่อดอก Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. 127 
4.147 ช่อดอก Pholidota articulata Lindl. 127 
4.148 ดอก Pholidota articulata Lindl. 127 
4.149 ช่อดอก Pholidota imbricata Hook. 127 
4.150 ต้น Phreatia plantaginifolia (J.Koenig) Ormerod 128 
4.151 ช่อดอก Phreatia plantaginifolia (J.Koenig) Ormerod 128 
4.152 ต้น Pinalia floribunda (Lindl.) Kuntze 128 
4.153 ช่อดอก Pinalia floribunda (Lindl.) Kuntze 128 
4.154 ช่อดอก Pinalia pachystachya (Lindl.) Kuntze 128 
4.155 ดอกด้านหน้า Plocoglottis lowii Rchb.f. 128 
4.156 ดอกด้านข้าง Plocoglottis lowii Rchb.f. 128 
4.157 ต้น Podochilus lucescens Blume 129 
4.158 ช่อดอก Podochilus lucescens Blume 129 
4.159 ต้น Pomatocalpa diffusum Breda 129 
4.160 ช่อดอก Pomatocalpa diffusum Breda 129 
4.161 ช่อดอก Pomatocalpa spicatum Breda 129 
4.162 ต้น Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 129 
4.163 ช่อดอก Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 129 
4.164 ต้น Pteroceras teres (Blume) Holttum 130 
4.165 ดอก Pteroceras teres (Blume) Holttum 130 
4.166 ต้น Renanthera elongata (Blume) Lindl. 130 
4.167 ดอก Renanthera elongata (Blume) Lindl. 130 
4.168 ต้น Renanthera histrionica Rchb.f. 130 



รายการภาพ (ต่อ) 
 
ภาพท่ี             หน้า 
4.169 ช่อดอก Renanthera histrionica Rchb.f. 130 
4.170 ต้น Rhynchogyna luisifolia (Ridl.) Seidenf. & Garay 130 
4.171 ดอก Rhynchogyna luisifolia (Ridl.) Seidenf. & Garay 130 
4.172 ต้น Robiquetia spathulata (Blume) J.J.Sm. 131 
4.173 ดอก Robiquetia spathulata (Blume) J.J.Sm. 131 
4.174 ต้น Schoenorchis pachyacris (J.J.Sm.) J.J.Sm. 131 
4.175 ดอก Schoenorchis pachyacris (J.J.Sm.) J.J.Sm. 131 
4.176 ต้น Spathoglottis affinis de Vriese 131 
4.177 ดอก Spathoglottis affinis de Vriese 131 
4.178 ต้น Spathoglottis plicata Blume 132 
4.179 ดอก Spathoglottis plicata Blume 132 
4.180 ต้น Stereosandra javanica Blume 132 
4.181 ดอก Stereosandra javanica Blume 132 
4.182 Taeniophyllum glandulosum Blume 132 
4.183 Taeniophyllum pusillum (Willd.) Seidenf. & Ormerod 132 
4.184 ต้น Tainia penangiana Hook.f. 133 
4.185 ดอก Tainia penangiana Hook.f. 133 
4.186 ต้น Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf. 133 
4.187 ดอก Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf. 133 
4.188 ช่อดอก Thecostele alata (Roxb.) C.S.P.Parish & Rchb.f. 133 
4.189 ดอก Thecostele alata (Roxb.) C.S.P.Parish & Rchb.f. 133 
4.190 ต้น Thelasis carinata Blume 134 
4.191 ช่อดอก Thelasis carinata Blume 134 
4.192 ต้น Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. 134 
4.193 ดอก Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. 134 
4.194 ต้น Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. 134 
4.195 ดอก Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. 134 
4.196 ต้น Thrixspermum annamense (Guillaumin) Garay 135 
4.197 ดอก Thrixspermum annamense (Guillaumin) Garay 135 
4.198 ต้น Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. 135 
4.199 ดอก Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. 135 
4.200 ต้น Thrixspermum centipeda Lour. 135 
4.201 ดอก Thrixspermum centipeda Lour. 135 
4.202 ต้น Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) Kuntze 135 
4.203 ดอก Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) Kuntze 135 



รายการภาพ (ต่อ) 
 
ภาพท่ี             หน้า 
4.204 ต้น Trichoglottis lanceolaria Blume 136 
4.205 ดอก Trichoglottis lanceolaria Blume 136 
4.206 ต้น Trichotosia pulvinata (Lindl.) Kraenzl. 136 
4.207 ดอก Trichotosia pulvinata (Lindl.) Kraenzl. 136 
4.208 ต้น Trichotosia velutina (Lodd. ex Lindl.) Kraenzl. 136 
4.209 ดอก Trichotosia velutina (Lodd. ex Lindl.) Kraenzl. 136 
4.210 ต้น Tropidia pedunculata Blume 136 
4.211 ช่อดอก Tropidia pedunculata Blume 136 
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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

บทนํา 
 

 กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวท่ีมีจํานวนชนิดมากท่ีสุด จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae 
ปัจจุบันมีรายงานไว้ประมาณ 25,000 ชนิด ใน 900 สกุล พบการกระจายพันธุ์เกือบทุกภูมิภาคของ
โลก ยกเว้นเขตข้ัวโลกใต้ โดยมีความหลากหลายของชนิดมากในบริเวณเขตร้อนชื้นและก่ึงเขตร้อน 
(Pridgeon et al., 1999) ประเทศไทยนับว่าเป็นพ้ืนท่ีซึ่งมีความหลากหลายของกล้วยไม้สูงแห่งหนึ่ง
ของโลก โดยมีรายงานกล้วยไม้พ้ืนเมืองประมาณ 177 สกุล 1,136 ชนิด ในจํานวนนี้จัดเป็นกล้วยไม้
เฉพาะถ่ินของประเทศไทยถึง 170 ชนิด (Thaithong, 1999) 

 ภาคใต้ของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของสองเขตพรรณพฤกษชาติ คือ เขต
พรรณพฤกษชาติ Malesian และเขตพรรณพฤกษชาติ Sino-Himalayan (Smitinand, 1989) 
นอกจากนี้ยังเป็นรอยต่อของสองศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ศูนย์กลางความ
หลากหลายทางชีวภาพ Indo-Burmese และ ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพ Sundaland 
(Myers et al., 2000) ส่งผลให้เป็นพ้ืนท่ีซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสูง สําหรับกล้วยไม้ 
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมามีรายงานการสํารวจพบกล้วยไม้ชนิดท่ีไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย
และ/หรือชนิดใหม่ของโลกในพ้ืนท่ีภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง (เช่น Chantanaorrapint et 
al., 2008; Suddee et al., 2010; Suddee & Predersen, 2011; Ormerod et al., 2012; Sae 
Wai, 2012; Bunpha et al., 2013; Tetsana et al., 2013; Rojchana-umpawan et al., 2014) 
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาทางอนุกรมวิธานกล้วยไม้ในภาคใต้ของประเทศไทยจากอดีตท่ีผ่านมา ยังมี
การศึกษาค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นรายงานการศึกษาความ
หลากหลายของพรรณพืชในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งและมีรายงานพบกล้วยไม้อยู่บ้าง เช่น ความหลากหลาย
ของพรรณพืชมีท่อลําเลียง ในอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา (จรัล ลีรติวงศ์ และสายใจ จร
เอียด, 2546) การศึกษาพรรณไม้และสังคมพืชตามชายฝั่งทะเลในนราธิวาส (Laongpol et al., 
2003) การศึกษาพืชมีท่อลําเลียงบนเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา (Maxwell, 2006) การศึกษาความ
หลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบริเวณหน้าผาและสันเขาหินบนเทือกเขาสันกาลาคีรี จังหวัดยะลา 
(Sae Wai, 2009) และ การศึกษาความหลากหลายของพืชมีท่อลําเลียงบนเขาหินแกรนิตลูกโดดใน
จังหวัดสงขลา (Inuthai & Sridith, 2010) แต่การศึกษาความหลากหลายเฉพาะกล้วยไม้เชิงพ้ืนท่ีมี
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ พืชวงศ์กล้วยไม้ในสังคมพืชบกบนสันทรายชายฝั่งในคาบสมุทรไทย (พลวัต ภัทร
กุลพิสุทธิ, 2550) และการศึกษาความหลากหลายของกล้วยไม้และไบรโอไฟต์บริเวณพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.-เข่ือนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัด สุราษฎร์ธานี (อมรรัตน์ จันทนา
อรพินท์ และสหัช จันทนาอรพินท์, 2553) 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัด มีพ้ืนท่ีประมาณ 
178,815.09 ไร่  หรือ  286,104.14 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 15 องศา 33 ลิปดา ถึง 
16 องศา 23 ลิปดาเหนือและเส้นแวงท่ี 98 องศา 33 ลิปดา ถึง 99 องศา 07 ลิปดาตะวันออก อยู่ใน
เขตจังหวัดสงขลาและสตูล มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือจดอําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  ทิศ
ตะวันออกจดอําเภอหาดใหญแ่ละอําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  ทิศใต้จดอําเภอสะเดา จังหวัด
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สงขลาและอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล  ทิศตะวันตกจดอําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2549) สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทางทิศตะวันออกมี
ลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดคือ ยอดเขาสวด มีความสูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 932 เมตร ทางทิศตะวันตกเป็นท่ีราบเชิงเขาท่ีมีความสูงตั้งแต่ 40-100 เมตรจากระดับ
ทะเล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างประกอบด้วย 8 หน่วยพิทักษ์ป่า คือ สํานักงานเขต (น้ําตกโตน
งาช้าง) หน่วยพิทักษ์ป่าวังพา หน่วยพิทักษ์ป่าคลองจําไหร หน่วยพิทักษ์ป่าผาดํา หน่วยพิทักษ์ป่าหัว
กะหมิง หน่วยพิทักษ์ป่าปาหนัน หน่วยพิทักษ์ป่าเขาพระและหน่วยพิทักษ์ป่าโตนปลิว (ภาพท่ี 1) 
พ้ืนท่ีปกคลุมด้วยป่าดิบ ซึ่งสามารถจําแนกสังคมพืชออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ (1) ป่าบริเวณลานหิน 
ประกอบด้วยไม้พุ่มและไม้ต้นขนาดเล็ก ความชื้นต่ําและแสงแดดจัด มีความสูงจากระดับทะเล 100-
500 เมตร (2) ป่าริมลําธาร ประกอบด้วยไม้ต้นขนาดใหญ่สลับกับไม้ต้นขนาดเล็ก ความชื้นสูง 
แสงแดดปานกลาง มีความสูงจากระดับทะเล 100-500 เมตร (3) ป่าดิบระดับต่ํา มีลักษณะเป็นป่ารก
ทึบ ต้นไม้สูงใหญ่ ความชื้นปานกลาง แสงแดดส่องลงมายังพ้ืนดินน้อย มีความสูงจากระดับทะเล 
100-700 เมตร และ (4) ป่าดิบเขา ประกอบด้วยไม้ต้นท่ีสูงไม่เกิน 20 เมตร อีกท้ังมีหมอกปกคลุมใน
ตอนเช้า มีความสูงจากระดับทะเล 700-900 เมตร (ภาพท่ี 2) 
  จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างมีความหลากหลายของ
กล้วยไม้ค่อนข้างสูง แต่ยังไม่เคยมีการสํารวจและศึกษากล้วยไม้ให้ครอบคลุมทุกสังคมพืช จึงควรมี
การสํารวจและศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างเพ่ือเพ่ิมเติม
ข้อมูลเก่ียวกับกล้วยไม้ท่ีพบในพ้ืนท่ีซ่ึงจะเป็นส่วนสําคัญต่อการเติมเต็มข้อมูลหนังสือพรรณพฤกษชาติ
ของไทยวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ตามโครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of 
Thailand Project) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพรรณพืช อีกท้ังในปัจจุบันกล้วยไม้ป่าของ
ไทยมีจํานวนลดน้อยลง หลายชนิดถูกจัดอยู่ในกลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากการลักลอบนํา
ออกจากถ่ินอาศัยอย่างผิดกฎหมาย และถ่ินอาศัยตามธรรมชาติถูกรบกวน สําหรับพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าโตนงาช้างมีจํานวนนักท่องเท่ียวมากข้ึนเรื่อย ๆ ส่งผลให้กล้วยไม้หลายชนิดมีจํานวนลดน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัด จึงควรมีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ของกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีอย่างเร่งด่วน เพ่ือ
เป็นข้อมูลสําหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชกลุ่มนี้อย่างยั่งยืนต่อไป และเป็นประโยชน์สําหรับ
การวิจัยด้านอ่ืน ๆ ในอนาคต 
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ภาพท่ี 1  ท่ีตั้ง อาณาเขต และตําแหน่งของหน่วยพิทักษ์ป่าต่าง ๆ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
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ภาพท่ี 2  ลักษณะสังคมพืชท่ีพบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ก.-ข. ป่าบริเวณลานหิน ค.-ง. ป่า
ริมลําธาร จ.-ฉ. ป่าดิบระดับต่ํา ช.-ซ. ป่าดิบเขา 
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วัตถุประสงค์ 
 
1. ศึกษาความหลากชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
2. รวบรวมข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้ืนเมือง พร้อมจัดทําคําบรรยายลักษณะของ

กล้วยไม้ท่ีพบในพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง และชุมชนโดยรอบ 
สําหรับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชกลุ่มนี้อย่างยั่งยืนต่อไป รวมท้ังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับ
การวิจัยด้านอ่ืน ๆ ในอนาคต 

3. จัดทําตัวอย่างพรรณไม้แห้ง/พรรณไม้ดอง เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างในการอ้างอิงทางพฤกษศาสตร ์
 
 

สรุป 
 
1. ความหลากชนิดของกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
  การสํารวจและเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ตาม
วิธีการของ Bridson และ Forman (1998) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงมกราคม พ.ศ. 2559 
ได้ตัวอย่างท้ังสิ้น 174 หมายเลข เม่ือนํามาจัดจําแนกตามระบบของ Pridgeon และคณะ (1999, 
2001, 2003, 2005, 2009, 2014) พบว่าเป็นกล้วยไม้ใน 5 วงศ์ย่อย 73 สกุล 126 ชนิด (ตารางท่ี 1) 
วงศ์ย่อยท่ีพบชนิดกล้วยไม้มากท่ีสุดคือ Epidendroideae พบ 110 ชนิด รองลงมาคือ Orchidoideae 
พบ 7 ชนิด Apostaioideae พบ 4 ชนิด Vanilloideae พบ 3 ชนิด และ Cypripedioideae พบ 2 
ชนิด สกุลท่ีพบชนิดมากท่ีสุด คือ สกุล Dendrobium Sw. พบถึง 15 ชนิด รองลงมาคือ สกุล 
Bulbophyllum Thouars พบ 10 ชนิด สกุล Liparis Rich. และ Thrixspermum Lour. พบสกุล
ละ 4 ชนิด ส่วนสกุลอ่ืนท่ีเหลือพบสกุลละ 1-3 ชนิด  

 เ ม่ือตรวจสอบบัญชีรายชื่อกล้วยไม้ท่ีพบในประเทศไทยพบว่ากล้วยไม้สกุล 
Dendrobium และ Bulbophyllum เป็นสกุลท่ีมีจํานวนชนิดมากท่ีสุดในประเทศไทย 
(Seidenfaden, 1979; 1985; Thaithong, 1999) และจากการสังเกตในพ้ืนท่ีศึกษาพบว่า กล้วยไม้
ท้ัง 2 สกุลนี้มีความหลากหลายของขนาดและรูปร่างสูง สามารถเจริญอยู่ได้ในถ่ินอาศัยย่อยท่ี
หลากหลายท้ังบนส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ตอไม้ผุ บนก้อนหิน หรือพ้ืนดิน นอกจากนี้ยังพบในสังคมพืช
ย่อย ท้ัง 4 แบบ จึงทําให้กล้วยไม้ท้ัง 2 สกุลมีความหลากหลายชนิดมากท่ีสุดในพ้ืนท่ีศึกษา 

 เม่ือตรวจสอบสถานภาพกล้วยไม้แต่ละชนิดจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบกล้วยไม้ท่ีจัด
อยู่ในสถานภาพพืชหายาก 3 ชนิด ได้แก่ Coelogyne xyrekes, Macropodanthus alatus และ 
Plocoglottis lowii (Santisuk et. al, 2006) และจัดอยู่ในสถานภาพพืชท่ีถูกคุกคามและเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ 11 ชนิด ได้แก่ Anoectochilus geniculatus, Arachnis flos-aeris, Bulbophyllum 
patens, Coelogyne xyrekes, Macropodanthus alatus, Plocoglottis lowii, 
Paphiopedilum callosum var. sublaeve, Paphiopedilum niveum, Pomatocalpa 
diffusum, Thecopus maingayi และ Thrixspermum annamense (Pooma et. al., 2005)  

 นอกจากนี้ยังพบว่ากล้วยไม้อีก 12 ชนิด ไม่สร้างดอกตลอดระยะเวลาท่ีสํารวจและ
เก็บตัวอย่าง ได้แก่ กล้วยไม้สกุล Bulbophyllum 2 ชนิด สกุล Coelogyne 1 ชนิด สกุล 
Cymbidium 2 ชนิด สกุล Dendrobium 1 ชนิด สกุล Dipodium 1 ชนิด สกุล Oberonia 1 ชนิด 
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สกุล Plocoglottis 1 ชนิด สกุล Tainia 1 ชนิด สกุล Taeniophyllum 1 ชนิด และสกุล 
Thrixspermum 1 ชนิด สาเหตุท่ีไม่พบดอกของกล้วยไม้เหล่านี้อาจเนื่องมาจาก สภาวะแวดล้อมใน
ช่วงเวลาท่ีดําเนินการศึกษาไม่เหมาะสมทําให้กล้วยไม้เหล่านี้ไม่สร้างดอก หรือกล้วยไม้บางชนิดอาจไม่
สร้างดอกทุกปี ดังนั้นหากมีสํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเป็นระยะเวลานานข้ึนอาจจะพบกล้วยไม้
ในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 
ตารางท่ี 1  บัญชีรายชื่อกล้วยไม้ท่ีพบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง;  
ลักษณะวิสัย: E = กล้วยไม้อิงอาศัย, T = กล้วยไม้ดิน, M = กล้วยไม้อาศัยรา;  
สังคมพืช: RPF = ป่าบริเวณลานหิน, FAS = ป่าริมลําธาร, LEF = ป่าดิบระดับต่ํา, HEF = ป่าดิบเขา; 
จํานวนประชากรท่ีพบ: * = พบน้อย 1-5 ต้น ในบริเวณเดียวกัน, ** = พบมากกว่า 5 ต้นในสังคมพืช
เดียว, *** = พบ 3-10 ต้นในสังคมพืชมากกว่า 1 แบบ, **** = พบมากกว่า 10 ต้นในสังคมพืช
มากกว่า 1 แบบ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ

วิสัย 
สังคมพืช จํานวน

ประชากร 
ท่ีพบ 

ช่วงการ
ออกดอก 

RPF FAS LEF HEF 

วงศ์ย่อย Apostasioideae Garay        
1. Apostasia nuda R.Br. T   X X **** ก.ค. 
2. Apostasia odorata Blume T   X X **** ก.ค. 
3. Apostasia wallichii R.Br. T   X  ** ก.ค. 
4. Neuwiedia zollingeri Rchb.f. var. 

singapureana (Wall. ex Baker) de Vogel 
T  X X  **** พ.ค. 

วงศ์ย่อย Cypripedioideae Garay        
5. Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein var. 

sublaeve (Rchb.f.) P.J.Cribb 
T   X  ** ก.ย.-ต.ค. 

6. Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein T X    * พ.ค.-ก.ค. 
วงศ์ย่อย Vanilloideae Szlach.        
7. Lecanorchis multiflora J.J.Sm. M  X X X **** พ.ค.-ก.ค. 
8. Vanilla aphylla Blume T   X  *** ก.ค. 
9. Vanilla griffithii Rchb.f. T   X  *** พ.ค.-ก.ค. 
วงศ์ย่อย Orchidoideae Lindl.        
10. Anoectochilus geniculatus Ridl. T  X X  **** ม.ค.-มี.ค. 
11. Habenaria reflexa Blume T   X  *** พ.ย. 
12. Hetaeria anomala Lindl. T    X ** ก.พ.-มี.ค. 
13. Hetaeria oblongifolia Blume T  X X  **** ม.ค.-มี.ค. 
14. Hylophila mollis Lindl. T  X X X **** ก.พ.-พ.ค. 
15. Ludisia discolor (Ker Gawl.) A.Rich. T  X   *** พ.ย.-ก.พ. 
16. Zeuxine affinis (Lindl.) Benth. ex Hook.f. T  X X  **** ม.ค. 
วงศ์ย่อย Epidendroideae Lindl.        
17. Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. E  X X  **** ก.พ.-มี.ค. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ
วิสัย 

สังคมพืช จํานวน
ประชากร 
ท่ีพบ 

ช่วงการ
ออกดอก 

RPF FAS LEF HEF 

18. Adenoncos major Ridl. E  X X  **** ม.ค.-เม.ย. 
19. Agrostophyllum stipulatum (Griff.) Schltr. 

subsp. bicuspidatum (J.J.Sm.) Schuit. 
E    X ** ม.ค. 

20. Aerides odorata Lour. E X X X  *** เม.ย.-ก.ค. 
21. Appendicula pendula Blume E    X ** ธ.ค.-ม.ค. 
22. Appendicula reflexa Blume E   X X **** เม.ย. 
23. Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. E X X   **** ส.ค. 
24. Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. T  X   ** ม.ค.-มี.ค. 
25. Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. T   X  *** ม.ค.-ก.พ. 
26. Bromheadia truncata Seidenf. E   X  *** มี.ค. 
27. Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn. E  X X  **** เม.ย. 
28. Bulbophyllum farinulentum J.J.Sm. E  X   ** ธ.ค. 
29. Bulbophyllum lilacinum Ridl. E X    ** ก.พ. 
30. Bulbophyllum mutabile (Blume) Lindl. E    X ** ก.พ. 
31. Bulbophyllum patens King ex Hook.f. E  X X X **** มี.ค. 
32. Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. E X X   **** พ.ค. 
33. Bulbophyllum polystictum Ridl. E    X ** เม.ย. 
34. Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. E  X   ** มี.ค.-พ.ค. 
35. Bulbophyllum sicyobulbon C.S.P.Parish & 

Rchb.f. 
E  X X  *** ม.ค. 

36. Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. E X  X  *** เม.ย. 
37. Calanthe pulchra (Blume) Lindl. T    X **** พ.ย.-ธ.ค. 
38. Callostylis puchella (Lindl.) S.C.Chen & 

Z.H.Tsi 
E X    ** ตลอดป ี

39. Ceratostylis ampullacea Kraenzl. E    X ** พ.ค. 
40. Ceratostylis radiata J.J.Sm. E   X X **** ต.ค. 
41. Claderia viridiflora Hook.f. E  X X  **** ธ.ค. 
42. Cleisomeria lanatum (Lindl.) Lindl. ex 

G.Don 
E   X  ** พ.ย. 

43. Cleisostoma williamsonii (Rchb.f.) Garay E X  X  *** ก.ค. 
44. Coelogyne cumingii Lindl. T X X   **** ก.ค.-ส.ค. 
45. Coelogyne rochussenii de Vriese E  X X  **** มี.ค.-ก.ค. 
46. Coelogyne xyrekes Ridl. E    X ** มี.ค.-เม.ย. 
47. Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume T  X X  *** ก.ย. 
48. Crepidium calophyllum (Rchb.f.) Szlach. T  X   * มี.ค.-พ.ค. 
49. Cylindrolobus mucronatus (Lindl.)  

Rauschert  
E   X  ** เม.ย. 

50. Cymbidium ensifolium (L.) Sw. T X    ** ต.ค.-มี.ค. 
51. Cymbidium finlaysonianum Lindl. E X X X  **** ธ.ค.-เม.ย. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ
วิสัย 

สังคมพืช จํานวน
ประชากร 
ท่ีพบ 

ช่วงการ
ออกดอก 

RPF FAS LEF HEF 

52. Dendrobium angustifolium (Blume) Lindl. E  X X  **** ม.ค. 
53. Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f. E  X X  *** พ.ย.-ธ.ค. 
54. Dendrobium crocatum Hook.f. E   X  ** ก.ย. 
55. Dendrobium crumenatum Sw. E X X X X **** ก.พ.-เม.ย. 
56. Dendrobium cumulatum Lindl. E    X ** ม.ค.-ก.พ. 
57. Dendrobium ellipsophyllum Tang & 
F.T.Wang 

E  X X X **** มิ.ย.-ก.ค. 

58. Dendrobium flexile Rildl. E X X X  **** ก.ค.-ต.ค. 
59. Dendrobium indivisum (Blume) Miq. var. 

pallidum Seidenf. 
E X  X  **** ก.ค.-ก.ย. 

60. Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. E X X X  **** ตลอดป ี
61. Dendrobium linguella Rchb.f. E  X   ** ก.ค.-ต.ค. 
62. Dendrobium pardalinum Rchb.f. E X    ** เม.ย. 
63. Dendrobium planibulbe Lindl. E   X  ** ก.พ. 
64. Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex 

Wall. 
E X X   ** พ.ค. 

65. Dendrobium setifolium Ridl. E   X  ** พ.ย. 
66. Dendrobium xantholeucum Rchb.f. E    X ** พ.ค. 
67. Dendrochilum pallideflaven Blume E X X X  **** ก.ย.-ธ.ค. 
68. Dendrolirium lasiopetalum (Willd.) S.C.Chen 

& J.J.Wood 
E X X X  **** พ.ย.-ก.พ. 

69. Didymoplexiella trichechus (J.J.Sm.) Garay M  X X  *** ม.ค.-ก.ค. 
70. Didymoplexis striata J.J.Sm. M   X  ** พ.ค. 
71. Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. T  X   ** เม.ย.-มิ.ย. 
72. Eria javanica (Sw.) Blume E X X   *** ก.ย. 
73. Eria neglecta Ridl. T X X   *** ก.ค. 
74. Eulophia andamanensis Rchb.f. T X    ** ม.ค.-ก.ค. 
75. Gastrodia javanica (Blume) Lindl. M  X   ** ก.พ.-พ.ค. 
76. Grammatophyllum speciosum Blume E   X  ** ก.ค.-ต.ค. 
77. Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f. E  X X X **** พ.ค.-ต.ค. 
78. Liparis bootanensis Griff. E    X ** พ.ค. 
79. Liparis caespitosa (Lam.) Lindl. E    X ** ส.ค.-ต.ค. 
80. Liparis condylobulbon Rchb.f. E  X   ** พ.ค.-ธ.ค. 
81. Liparis elegans Lindl. T  X X  **** พ.ย.-ม.ค. 
82. Luisia psyche Rchb.f. E   X  ** ก.ค.-ส.ค. 
83. Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. 

& Garay 
E  X X  *** มี.ค.-พ.ค. 

84. Mycaranthes oblitterata Blume E    X ** พ.ค. 
85. Mycaranthes pannea (Lindl.) S.C.Chen & E X X X  **** พ.ย.-ก.พ. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ
วิสัย 

สังคมพืช จํานวน
ประชากร 
ท่ีพบ 

ช่วงการ
ออกดอก 

RPF FAS LEF HEF 

J.J.Wood 

86. Nervilia punctata (Blume) Makino T   X  ** มี.ค. 
87. Oberonia gracilis Hook.f. E X X   *** พ.ย. 
88. Oberonia lycopodioides (J.Koenig) Ormerod E X    ** ส.ค.-ก.ย. 
89. Oxystophyllum carnosum Blume E X X X  **** ต.ค. 
90. Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. E  X X  *** มี.ค.-ส.ค. 
91. Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. T X X   *** ส.ค.-ต.ค. 
92. Pholidota articulata Lindl. E   X X **** ส.ค. 
93. Pholidota imbricata Hook. E  X X  **** ก.ค.-ส.ค. 
94. Phreatia plantaginifolia (J.Koenig) Ormerod E  X   ** ธ.ค. 
95. Pinalia floribunda (Lindl.) Kuntze E X X   **** มิ.ย. 
96. Pinalia pachystachya (Lindl.) Kuntze E    X ** มี.ค.-พ.ค. 
97. Plocoglottis lowii Rchb.f. T  X X  *** ก.พ.-เม.ย. 
98. Podochilus lucescens Blume E X X X X **** ตลอดป ี
99. Pomatocalpa diffusum Breda E   X  ** ก.ค.-ส.ค. 
100. Pomatocalpa spicatum Breda E  X X  *** ก.ค.-ส.ค. 
101. Polystachya concreta (Jacq.) Garay & 

H.R.Sweet 
E  X  X ** ส.ค. 

102. Pteroceras teres (Blume) Holttum E X    * ส.ค.-ต.ค. 
103. Renanthera elongata (Blume) Lindl. E X X   **** ต.ค.-ม.ค. 
104. Renanthera histrionica Rchb.f. E X X   **** ม.ค.-มี.ค. 
105. Rhynchogyna luisifolia (Ridl.) Seidenf. & 

Garay 
E   X  ** ต.ค. 

106. Robiquetia spathulata (Blume) J.J.Sm. E    X ** พ.ค.-ก.ค. 
107. Schoenorchis pachyacris (J.J.Sm.) J.J.Sm. E  X X  *** พ.ค. 
108. Spathoglottis affinis de Vriese T X X   *** ก.ย.-ต.ค. 
109. Spathoglottis plicata Blume T X X   *** พ.ค.-ต.ค. 
110. Stereosandra javanica Blume M  X   * มี.ค.-เม.ย. 
111. Taeniophyllum glandulosum Blume E  X   ** เม.ย.-ธ.ค. 
112. Taeniophyllum pusillum (Willd.) Seidenf. 

& Ormerod 
E    X ** มี.ค. 

113. Tainia penangiana Hook.f. T X X   *** ธ.ค.-ม.ค. 
114. Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf. E X X X  **** ม.ค.-ก.พ. 
115. Thecostele alata (Roxb.) C.S.P.Parish & 

Rchb.f. 
E   X  ** ก.พ.-ก.ค. 

116. Thelasis carinata Blume E    X ** ม.ค. 
117. Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. E  X X  *** ธ.ค. 
118. Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. E  X X  *** ม.ค. 
119. Thrixspermum annamense (Guillaumin) E   X  * พ.ค.-ธ.ค. 
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ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ
วิสัย 

สังคมพืช จํานวน
ประชากร 
ท่ีพบ 

ช่วงการ
ออกดอก 

RPF FAS LEF HEF 

Garay 

120. Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. E X X   **** ก.ค. 
121. Thrixspermum centipeda Lour. E X X X X **** เม.ย.-ต.ค. 
122. Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) 

Kuntze 
E   X  ** พ.ค. 

123. Trichoglottis lanceolaria Blume E  X   * ต.ค. 
124. Trichotosia pulvinata (Lindl.) Kraenzl. E X X X  *** ก.ค. 
125. Trichotosia velutina (Lodd. ex Lindl.) 
Kraenzl. 

E X X X  *** ม.ค.-ก.ค. 

126. Tropidia pedunculata Blume T   X X **** พ.ค. 
 
2. ความหลากชนิดของกล้วยไม้กับถ่ินอาศัยและสังคมพืช 

 จากกล้วยไม้ท่ีพบท้ังหมด 126 ชนิด จัดเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย 88 ชนิด กล้วยไม้ดิน 
33 ชนิด และกล้วยไม้อาศัยรา 5 ชนิด (ตารางท่ี 1) โดยสังคมพืชแต่ละแบบพบจํานวนชนิดกล้วยไม้
ต่างกัน กล้วยไม้บางชนิดพบเฉพาะในสังคมพืชแบบใดแบบหนึ่ง บางชนิดพบได้ในสังคมพืชหลายแบบ 
สังคมพืชท่ีมีความหลากหลายของกล้วยไม้มากท่ีสุด คือ ป่าดิบระดับต่ํา และ ป่าริมลําธาร พบกล้วยไม้
จํานวนใกล้เคียงกัน คือ 72 และ 71 ชนิด ตามลําดับ ป่าบริเวณลานหินพบ 40 ชนิด และป่าดิบเขา
พบ 32 ชนิด (ภาพท่ี 4) 
 

 
 
ภาพท่ี 3  จํานวนชนิดของกล้วยไม้ท่ีพบในสังคมพืชแบบต่าง ๆ 
 

 สาเหตุ ท่ีพบความหลากหลายของชนิดกล้วยไม้ในป่าดิบระดับต่ํามาก น่าจะ
เนื่องมาจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างเป็นป่าประเภทนี้ นอกจากนี้ป่าดิบระดับ
ต่ํายังมีโครงสร้างป่าท่ีซับซ้อนแบ่งออกเป็นหลายชั้น แต่ละชั้นมีปัจจัยแวดล้อมท่ีต่างกัน โดยเฉพาะ
ความเข้มแสงและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ทําให้มีถ่ินอาศัยย่อยของกล้วยไม้ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับกล้วยไม้แต่ละชนิด โดยกล้วยไม้ท่ีพบในป่าดิบระดับต่ําส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มัก
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พบเจริญบนก่ิงหรือลําต้นใกล้ยอดของพืชให้อาศัย ส่วนกล้วยไม้ดินท่ีพบในป่าประเภทนี้มักเจริญใน
บริเวณท่ีค่อนข้างโปร่ง มีไม้พ้ืนล่างไม่มาก 

 ป่าริมลําธารพบกล้วยไม้จํานวนใกล้เคียงกับป่าดิบระดับต่ํา ท้ังท่ีมีพ้ืนท่ีน้อยกว่า
น่าจะเนื่องมาจากป่าริมลําธารพบกระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ี รวมท้ังสังคมพืชของป่าริมลําธารค่อนข้าง
โปร่ง มีต้นไม้สูงต่ําสลับกัน ทําให้บางบริเวณมีแสงส่องถึงพ้ืนล่าง ความหลากหลายของถ่ินอาศัยย่อย
จึงมีสูงเช่นกัน กล้วยไม้ท่ีพบในป่าริมลําธารส่วนใหญ่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มักเจริญบนก่ิงหรือลําต้น
ของพืชให้อาศัยท่ียื่นออกไปในลําธารในพ้ืนท่ีค่อนข้างเปิดโล่ง บางครั้งสามารถพบกล้วยไม้อิงอาศัย
เหล่านี้เจริญบนก้อนหินท่ีมีแสงส่องถึง ส่วนกล้วยไม้ดินท่ีพบ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
กล้วยไม้ดินท่ีต้องการแสงมาก เจริญตามซอกหินท่ีมีชั้นดินน้อย และกลุ่มกล้วยไม้ดินท่ีต้องการแสง
ปานกลางถึงน้อย เจริญบนดินท่ีมีชั้นดินหนา มีซากใบไม้ทับถมจํานวนมาก ในพ้ืนท่ีค่อนข้างร่ม 

 ป่าบริเวณลานหิน มี ลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีชั้นดินน้อย มีความเข้มแสงสูง 
ประกอบด้วยไม้พุ่มและไม้ต้นขนาดเล็ก แทรกอยู่ในป่าดิบระดับต่ําหรือเชื่อมต่อกับป่าริมลําธารและป่า
ดิบระดับต่ํา เนื่องจากป่าบริเวณนี้เป็นป่าโปร่ง ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มเตี้ย ๆ บางครั้งพบว่ากล้วยไม้อิง
อาศัยบางชนดิสามารถเจริญบนลานหินได ้

 ป่าดิบเขาพบกล้วยไม้เพียง 32 ชนิด ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้างมีพ้ืนท่ีป่าดิบเขาน้อยเฉพาะบริเวณยอดเขาสวดเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามกล้วยไม้ท่ีพบ 
จัดเป็นชนิดท่ีพบเฉพาะพ้ืนท่ีปา่ดิบเขาถึง 17 ชนิด 

 สําหรับกล้วยไม้ท่ีสามารถเจริญได้ในป่ามากกว่า 1 ประเภท พบจํานวน 67 ชนิด 
จากการสังเกตพบว่า กล้วยไม้เหล่านี้ มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมพืชแบบต่าง ๆ ได้ดี เช่น 
Dendrobium crumenatum, Podochilus lucescens และ Thrixspermum centipeda 
กล้วยไม้เหล่านี้พบเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยบนยอดไม้ในป่าดิบระดับต่ําและป่าดิบเขา แต่เม่ือเจริญในป่า
บริเวณลานหินท่ีโล่งแจ้ง จะพบเจริญบนก้อนหิน ส่วนในป่าริมลําธารพบกล้วยไม้ชนิดนี้เจริญได้หลาย
บริเวณ ไม่ว่าจะเป็นยอดไม้ ส่วนของลําต้น โคนต้นของพืชให้อาศัย หรือบนก้อนหิน ข้ึนอยู่กับปริมาณ
แสงท่ีส่องลงมา  

 
 เม่ือเปรียบเทียบชนิดของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ระหว่างสังคม

พืชท้ัง 4 แบบ (ตารางท่ี 1) พบว่า สังคมพืชท่ีมีชนิดของกล้วยไม้ซ้ํากันมากท่ีสุดคือ ป่าริมลําธารและ
ป่าดิบระดับต่ําพบมากท่ีสุดถึง 42 ชนิด รองลงมาคือ ป่าริมลําธารและป่าบริเวณลานหินพบ 29 ชนิด 
และสังคมพืชท่ีมีชนิดของกล้วยไม้ซํ้ากันน้อยท่ีสุดคือ ป่าบริเวณลานหินและป่าดิบเขาพบกล้วยไม้ชนิด
ซ้ํากันเพียง 3 ชนิด จากนั้น นําข้อมูลมาวิเคราะห์ดัชนีความความคล้ายคลึง (Similarity index) ของ
กล้วยไม้ท่ีพบในสังคมพืชแบบต่าง ๆ โดยใช้วิธีของ Sørensen ดังนี ้

 
Sørensen’s similarity index = (2C×100)/(A+B) 

A = จํานวนชนิดในสังคมพืชแบบท่ี 1 
B = จํานวนชนิดในสังคมพืชแบบท่ี 2 
C = จํานวนชนิดท่ีพบท้ังสองสังคมพืช 
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ตารางท่ี 2  ดัชนีความคล้ายคลึง (Sørensen’s similarity index) ของกล้วยไม้ท่ีพบในสังคมพืช 
แบบต่าง ๆ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง; สังคมพืช: RPF = ป่าบริเวณลานหิน,  
FAS = ป่าริมลําธาร, LEF = ป่าดิบระดับต่ํา, HEF = ป่าดิบเขา 
 

สังคมพืช RPF FAS LEF HEF 
Number of Shared Species  

RPF   29 17 3 

RF 52.2 42 9 

LEF 30.4 58.7 14 

HEF 8.3 17.5 26.9 

Sørensen’s similarity index (%)  
 
 พบว่าป่าริมลําธารและป่าดิบระดับต่ํา มีค่าดัชนีความคล้ายคลึงของกล้วยไม้ระหว่าง

สังคมพืชมากท่ีสุดถึง 58.7 %  รองลงมา คือ ป่าบริเวณลานหินและป่าริมลําธาร 52.2 %  ป่าบริเวณ
ลานหินและป่าดิบระดับต่ํา 30.4 % ป่าดิบระดับต่ําและป่าดิบเขา 26.9 % ป่าริมลําธารและป่าดิบเขา 
17.5 % และดัชนีความคล้ายคลึงของกล้วยไม้ระหว่างสังคมพืชป่าบริเวณลานหินและป่าดิบเขามีค่า
น้อยท่ีสุดเพียง 8.3 % (ตารางท่ี 2) สาเหตุท่ีป่าริมลําธารมีค่าดัชนีความคล้ายคลึงกับป่าดิบระดับต่ํา
และป่าบริเวณลานหินสูงเนื่องจากป่าริมลําธารมีอาณาเขตติดต่อกับป่าท้ัง 2 ประเภทท่ีกล่าวมาข้างต้น 
และมีถ่ินอาศัยย่อยบางถ่ินอาศัยย่อยเหมือนกัน จึงทําให้สามารถพบกล้วยไม้ชนิดเดียวกันได ้

  เม่ือพิจารณาค่าดัชนีความคล้ายคลึงของกล้วยไม้ท่ีพบในป่าดิบเขา พบว่าชนิดของ
กล้วยไม้มีความคล้ายคลึงกับป่าดิบระดับต่ํามากท่ีสุด (26.9 %) เม่ือเปรียบเทียบกับป่าริมลําธารและ
ป่าบริเวณลานหิน เนื่องจากพ้ืนท่ีป่าดิบเขาเชื่อมตอ่กับป่าดิบระดับต่ําเท่านั้น และกล่าวได้ว่าป่าดิบเขา
มีความจําเพาะของสภาพแวดล้อมสูงท่ีสุด ทําให้กล้วยไม้ท่ีพบบริเวณนี้มีความแตกต่างจากป่าประเภท
อ่ืนอย่างชัดเจน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลให้ป่าดิบเขาต่างจากป่าประเภทอ่ืนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้าง ได้แก่ มีความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงเกือบตลอดท้ังวันเนื่องจากอิทธิพลของไอน้ําในก้อน
เมฆ พ้ืนป่ามีความเข้มแสงสูงเนื่องจากไม้ต้นในพ้ืนท่ีมีความสูงไม่เกิน 20 เมตร และอุณหภูมิของพ้ืนท่ี
ต่ํากว่าป่าด้านล่าง 3-4 องศาเซลเซียส เนื่องจากความสูงจากระดับทะเล (Chantanaorrapint & 
Frahm, 2011)  

 
3. ช่วงเวลาการออกดอกของกล้วยไม้ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 

  กล้วยไม้ในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างแต่ละชนิดมีฤดูกาลออกดอกท่ี
แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ออกดอกในช่วงเวลาสั้น ๆ ยกเว้นกล้วยไม้อิงอาศัยบางชนิดท่ีมีช่วงเวลาการออก
ดอกค่อนข้างนาน และมีเพียง 3 ชนิด ท่ีออกดอกตลอดท้ังปี คือ Callostylis puchella, 
Dendrobium leonis และ Podochilus lucescens (ตารางท่ี 1) กลุ่มกล้วยไม้อิงอาศัยส่วนใหญ่
ออกดอกในฤดูแล้งถึงต้นฤดูฝน หลายชนิดดอกบานนาน 2-3 เดือน เช่น Aerides odorata และ 



13 
 

 

Cymbidium finlaysonianum นอกจากนี้ระยะเวลาตั้งแต่ติดผลจนกระท่ังเมล็ดแก่มักยาวนาน บางชนิด 
ติดผลนานเป็นปี เช่น Polystachya concreta และ Liparis caespitosa เม่ือสภาพแวดล้อม
เหมาะสมหรือฤดูฝนมาถึงจึงจะกระจายเมล็ดออกไป 

  กลุ่มกล้วยไม้ดินและกล้วยไม้อาศัยรา มักออกดอกและติดผลในช่วงกลางถึงปลายฤดู
ฝน กล้วยไม้สองกลุ่มนีมี้การพักตัวในฤดูแล้งโดยมักมีหัวสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน เม่ือฤดูฝนมาถึงจึงมีการ
เจริญของส่วนท่ีอยู่เหนือดิน ออกดอกและติดผลเร็ว อายุของผลสั้น เพ่ือไม่ให้เกิดการท้ิงช่วงในการ
กระจายเมล็ด สําหรับกลุ่มกล้วยไม้ดินเม่ือได้รับความชื้นมักสร้างใบก่อนในช่วงต้นฤดูฝน จากนั้นจึง
ออกดอกและกระจายเมล็ดช่วงกลางหรือปลายฤดูฝน ยกเว้น Nervilia punctata ท่ีสร้างดอก ติดผล
และกระจายเมล็ดก่อน แล้วจึงสร้างใบ ส่วนกลุ่มกล้วยไม้อาศัยราเม่ือเข้าสู่ต้นฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงท่ีมี
ความชื้นสูง ราสามารถเจริญเติบโตได้ดีจึงทําหน้าท่ีช่วยย่อยสลายซากอินทรียวัตถุเพ่ือสร้างเป็น
สารอาหารให้กล้วยไม้เจริญเติบโต สร้างดอก ติดผลและกระจายเมล็ดในเวลาสั้น 

 
4. การกระจายพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง  

  จากการศึกษาขอบเขตการกระจายพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ของกล้วยไม้ท่ีพบในพ้ืนท่ีเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ท้ัง 126 ชนิด (ตารางท่ี 1) จากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและตัวอย่างอ้างอิงใน
พิพิธภัณฑ์พืช โดยยึดตามระบบของ Brummitt (2001) พบกล้วยไม้เพียง 2 ชนิด ท่ีมีการกระจาย
พันธุ์ค่อนข้างกว้าง ชนิดแรกคือ Polystachya concreta มีการกระจายพันธุ์ในเขตร้อนและก่ึงเขต
ร้อนท่ัวโลก และชนิดท่ีสอง คือ Liparis caespitosa มีกระจายพันธุ์ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา 
เอเชีย จนถึงหมู่เกาะแปซิฟิก นอกจากนี้กล้วยไม้ท้ัง 2 ชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์กว้างพบเกือบท่ัวทุก
ภาคของประเทศไทย จากการสังเกตพบว่ากล้วยไม้ท้ัง 2 ชนิดนี้มีอัตราการติดผลสูง และอาจมีกลไก
การแพร่กระจายเมล็ดท่ีดีทําให้มีเขตการกระจายพันธุ์กว้าง หรืออาจเป็นชนิดท่ีมีอายุการถือกําเนิดท่ี
เก่าแก่ ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลทางด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

  กล้วยไม้ท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในเขตอินโดจีน-มาเล
เซียน (Indochina-Malasian region) พบถึง 58 ชนิด เช่น Bulbophyllum biflorum, Callostylis 
puchella, Dendrobium secundum และ Renanthera histrionica ในจํานวนนี้กล้วยไม้ 2 ชนิด 
คือ Bulbophyllum sicyobulbon และ Luisia psyche มีรายงานการกระจายพันธุ์ในเขตอินโดจีน 
ลงมาสิ้นสุดท่ีภาคใต้ของประเทศไทย และกล้วยไม้จํานวน 10 ชนิด คือ Arachnis flos-aeris, 
Calanthe pulchra, Claderia viridiflora, Dendrobium pardalinum, Didymoplexiella 
trichechus, Didymoplexis striata, Hylophila mollis, Paphiopedilum callosum var. 
sublaeve, Oberonia gracilis และ Vanilla griffithii ท่ีมีรายงานการกระจายพันธุ์อยู่ในเขต
มาเลเซียน โดยกระจายพันธุ์สูงสุดมาถึงบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย  

  ผลการศึกษาครั้งนี้จึงสนับสนุนแนวคิดท่ีว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการ
กระจายพันธุ์พืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Smitinand, 1989) และภาคใต้ของประเทศไทยเป็น
รอยต่อระหว่าง 2 เขตกระจายพันธุ์พืช คือ เขตพรรณพฤกษชาติมาเลเซียนและเขตพรรณพฤกษชาติ
อินโดจีน  
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5. คําบรรยายลักษณะของกล้วยไม้ท่ีพบในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง 
 
1. Apostasia nuda R.Br. (ภาพท่ี 4.1 และ 4.2) 

ต้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 มม. สูง 24-35 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 6-7 มม. ยาว 
17.5-22 ซม. แผ่นใบค่อนข้างเหนียว เส้นใบ 3 เส้นจากโคนใบ เห็นชัดเจนทางด้านล่าง ช่อดอก ห้อย
ลง เกิดท่ียอดหรือเกิดใกล้ยอด ไม่แตกแขนง มี 1-3(5) ช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ท้ังช่อ ยาว 
5-7 ซม. ดอกในช่อ 18-24 ดอก ก้านและแกนช่อสีเขียวมีเนื้อ ใบประดับสีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 
1-1.5 มม. ยาว 1-1.5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 มม. 
ยาว 0.9-1 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีขาว กว้าง 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปรี มีเนื้อ 
ด้านนอกมีสันนูนตามยาวและยื่นเป็นติ่งสั้นๆ ท่ีปลายกลีบ โค้งลงไปทางด้านนอก กลีบเลี้ยง กว้าง 
0.5-0.8 มม. ยาว 3.2-3.8 มม. กลีบดอก กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 3.2-3.5 มม. เส้าเกสร ผิวเรียบ
เกลี้ยง เกสรเพศผู้ท่ีเป็นหมันไม่ปรากฏ อับเรณู รูปรี กว้าง 0.7-1 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. โคนสมมาตร 
ปลายมน ก้านชูอับเรณูยาว 0.4-0.8 มม. ก้านยอดเกสรเพศเมียยาว 2.8-3 มม. ปลายโค้งงอ ก้านดอก
และรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 6.5-8.5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาเขียว-เขาใหญ่) ภาคใต้ กระบี ่
นครศรีธรรมราช (เขาสอยดาว) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม(ตอนใต้) มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย 
(ชวา บอร์เนียว) 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ท่ีค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 500-550 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — ตานโมย (นราธิวาส) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 66, C. Torat 244 (BCU); A.F.G. Kerr s.n., N. 

Wallich 4449, W. Griffith 100 (K); P. Rojchana-umpawan 176 (PSU) 
 

2. Apostasia odorata Blume (ภาพท่ี 4.3 และ 4.4) 
ต้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 มม. สูง 25-35 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 1.5-2.7 ซม. ยาว 

20-24 ซม. แผ่นใบค่อนข้างเหนียว เส้นใบ 5 เส้นจากโคนใบ เห็นชัดเจนทางด้านล่าง ช่อดอก ห้อยลง 
เกิดท่ียอด แตกแขนง มี 1-3 ช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ท้ังช่อ ยาว 10-15 ซม. ดอกในช่อ 
12-20 ดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ ใบประดับสีเขียว รูปไข่ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 3-4 ซม. 
โคนสอบ ปลายแหลม ใบประดับย่อย รูปไข่ กว้าง 4-5 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. โคนสอบ ปลายเรียว
แหลม ดอก สีเหลืองสด กว้าง 3-4.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปรี มีเนื้อ ด้านนอกมีสันนูน
ตามยาวและยื่นเป็นติ่งสั้นๆ ท่ีปลายกลีบ ด้านในเว้าเป็นแอ่งตื้นๆ กลีบเลี้ยง กว้าง 1.4-1.6 มม. ยาว 
8-10 มม. กลีบดอก กว้าง 1.5-1.6 มม. ยาว 7-9 มม. เส้าเกสร บริเวณโคนมีสันนูน 2 สันตามแนว
ยาวรูปครึ่งวงกลม เกสรเพศผู้ท่ีเป็นหมันยาว 3-4 มม. อับเรณูท่ีสมบูรณ์ รูปรี กว้าง 1.1-1.3 มม. ยาว 
4-4.5 มม. โคนไม่สมมาตร ปลายมน ก้านชูอับเรณูยาว 0.5-0.7 มม. ก้านชูยอดเกสรเพศเมีย ยาว 2-4 
มม. ปลายโค้งงอ ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 1.7-2 ซม. ฝัก สี
เขียว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7-2 มม. ยาว 2.3-2.5 ซม. 
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ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาเขียว-เขาใหญ่) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 
สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — จีน (ยูนนาน) เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ท่ีค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — ตานโมย (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 142 (BCU); A.F.G. Kerr 0586, A. Lamb 

AL1333/91, C.E. Carr 3090 (K); P. Rojchana-umpawan 133, 163 (PSU) 
 

3. Apostasia wallichii R.Br.  (ภาพท่ี 4.5 และ 4.6) 
ต้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. สูง 35-50 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 1-1.8 ซม. ยาว 

15-20 ซม. แผ่นใบค่อนข้างเหนียว เส้นใบ 5-7 เส้นจากโคนใบ เห็นชัดเจนทางด้านล่าง ช่อดอก ห้อย
ลง เกิดท่ียอด แตกแขนง มี 1-3 ช่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ท้ังช่อ ยาว 9-13 ซม. ดอกในช่อ 
15-20 ดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ ใบประดับสีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 
3.5-4 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.6-0.9 มม. ยาว 2-2.3 มม. 
โคนสอบ ปลายเรียวแหลม ดอก สีเหลืองอ่อน กว้าง 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก รูปรี มีเนื้อ 
ด้านนอกมีสันนูนตามยาวและยื่นเป็นติ่งสั้น ๆ ท่ีปลายกลีบ โค้งลงไปทางด้านนอก กลีบเลี้ยง กว้าง 
1.4-1.6 มม. ยาว 5-7 มม. กลีบดอก กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 5-7 มม. เส้าเกสร ผิวเรียบเกลี้ยง เกสร
เพศผู้ท่ีเป็นหมันยาว 2.5-2.7 มม. อับเรณูท่ีสมบูรณ์ 2 อัน รูปรี กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 2.6-3 มม. โคน
ไม่สมมาตร ปลายมน ก้านชูอับเรณูยาว 0.2-0.4 มม. ก้านชูยอดเกสรเพศเมีย ยาว 0.6-0.8 มม. ปลาย
โค้งงอ ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9-1.2 มม. ยาว 1.5-2 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ 
(น้ําหนาว) ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาเขียว-เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประจวบคีรีขันธ์ 
(น้ําตกห้วยยาง) ภาคตะวันออกเฉียงใต ้สระแก้ว (ปางสีดา) ภาคใต ้กระจายท่ัวไป 

การกระจายพันธุ์. — ศรีลังกา เนปาล เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกิน ี

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ท่ีค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 400-450 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — ตานโมย (นครศรีธรรมราช) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 71, P. Jaikrasane 50 (BCU); A.F.G. Kerr 

6851, F.R.R. Schlechter 13871, N. Wallich 4448 (K); P. Rojchana-umpawan 190 (PSU) 
 

4. Neuwiedia zollingeri Rchb.f. var. singapureana (Wall. ex Baker) de Vogel  
 (ภาพท่ี 4.7 และ 4.8) 

ต้น ตั้งตรง สูง 60-70 ซม. กาบใบจํานวนมากหุ้มต้นทําให้เห็นต้นไม่ชัดเจน ใบ รูปรี กว้าง 7-
7.5 ซม. ยาว 49-55 ซม. ปลายแหลม แผ่นใบค่อนบาง เส้นใบ 3 เส้น เห็นชัดเจนทางด้านล่าง ช่อ
ดอก ตั้งตรง เกิดท่ียอด ท้ังช่อยาว 10-16 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 
มม. ยาว 6-7 ซม. ดอกในช่อ 30-50 ดอก ใบประดับย่อย รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 7-8 มม. ยาว 2-
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2.3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม มีขนสั้นกระจายทางด้านนอก ดอก สีเหลือง กว้าง 3.5-4 ซม. ด้าน
นอกของกลีบเลี้ยงมีขนต่อมกระจายและปลายแหลมเป็นติ่งหนาม กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 7-8 มม. 
ยาว 2.2-2.5 ซม. โคนมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปรี กว้าง 4-5 มม. ยาว 1.5-1.8 ซม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว 
กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 2.2-2.5 ซม. โคนมน ปลายมน มีเส้นตามยาว 1 เส้น 
เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบปาก สีขาวส่วนกลางกลีบมีสีเหลือง รูปไข่กลับ กว้าง 1.2-1.4 ซม. ยาว 2-
2.4 ซม. โคนมน ปลายมน ขอบหยักเป็นสันคลื่นเล็กน้อย เส้าเกสร สีขาวครีม กว้าง 2-3 มม. ยาว 
1.5-1.7 ซม. ผิวเรียบเกลี้ยง อับเรณูรูปรี กว้าง 1.2-1.4 มม. ยาว 3.5-4 มม. โคนสมมาตร ปลายมน 
ก้านชูกลุ่มเรณู กว้าง 1-1.2 มม. ยาว1.2-1.4 มม. ก้านยอดเกสรเพศเมีย ยาว 1.5-1.7 มม. ปลายโค้ง
งอ ก้านดอกและรังไข่ สีขาว หรือขาวเขียว รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.6 มม. ยาว 7-8 มม. 
ส่วนของรังไข่กลมบวม ยาว 4-5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ฝาง) พิษณุโลก ภาคกลาง นครนายก (เขาใหญ่) 
ภาคใต ้ตรัง (เขาเจ็ดยอด) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — จีน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ริมน้ําตกและริมทางเดินท่ีค่อนข้างร่ม 

ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 450-550 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — พุ่มสุวรรณ (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — C. Curtis 1185, H.N. Ridley s.n. (K); P. Rojchana-

umpawan 181 (PSU) 
 

5. Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein var. sublaeve (Rchb.f.) P.J. Cribb 
 (ภาพท่ี 4.9 และ 4.10) 

กล้วยไม้ดิน ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 
5-10 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ ด้านบนมีลายสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน รูปขอบขนาน
หรือรูปรี กว้าง 2-4 ซม. ยาว 10-14 ซม. โคนซ้อนเหลื่อมกันระนาบซ้ายขวา ปลายแหลม แผ่นใบหนา 
อวบและมีเนื้อ ช่อดอก เกิดท่ียอดของต้นท่ีเจริญเต็มท่ีแล้ว สีแดงอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. 
ยาว 17-21 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ดอกในช่อ 1-2 ดอก ใบประดับ สีเขียว มีจุดประสีม่วงกระจาย 
รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กวา้ง 2-2.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก กว้าง 9-10 ซม. 
กลีบเลี้ยงสีขาวแกมเขียว กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ถึงเกือบกลม กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 4-5 ซม. ปลาย
แหลม โค้งเข้าหาแกน มีขนสีขาวบริเวณขอบและด้านล่างของกลีบ กลีบเลี้ยงข้างเช่ือมกัน รูปไข่ 
กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. ปลายแหลม มีขนสีขาวด้านนอกของกลีบ กลีบดอก สีม่วงอมแดงท่ี
ปลาย โคนกลีบถึงกลางกลีบสีเขียว รูปขอบขนานแกมรูปใบหอกแคบ กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 4.5-5 
ซม. โคนมน ปลายแหลม ขอบบิด มีหูด 3-4 อัน มีขนสีแดงอมม่วงบริเวณขอบกลีบ กลีบปาก สีแดง
อมม่วง รูปคล้ายถุงหรือรูปคลา้ยหัวรองเท้า กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 2-5 ซม. เส้าเกสร สีเขียว กว้าง 2-
3 มม. ยาว 3-4 ซม. เกสรเพศผู้ท่ีเป็นหมัน สีขาวแกมเขียว รูปเคียวหรือพระจันทร์เสี้ยว มีจุดประสี
แดงอมม่วงกระจาย กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 5-7 มม. ปลายท้ัง 2 ด้านแหลม โค้งเข้าหากลีบปาก กลุ่ม
เรณ ู2 กลุม่ แต่ละกลุ่มมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย สีเขียว เป็นแผ่นแบนอยู่
ระหว่างกลุ่มเรณู เส้นผ่านศูนย์กลาง (4-)5-7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีแดงอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 
5-6 มม. ยาว 3-4 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ฝัก ไม่พบ 
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ประเทศไทย. — ภาคใต ้ระนอง พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินและบนก้อนหินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ท่ีค่อนข้างร่ม ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 500-600 เมตร ออกดอกเดือน กันยายน-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — รองเท้านารีม่วงสงขลา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0701 (K); P. Rojchana-umpawan 225 (PSU) 
 

6. Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein ภาพท่ี 4.11 และ 4.12 
กล้วยไม้ดิน ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-5.5 มม. 

ยาว 5.5-7 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ ด้านบนลายสีเขียวเข้มสลับเขียวอ่อน ด้านล่างมีจุด
ประสีม่วงกระจาย รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 9-11 ซม. โคนซ้อนเหลื่อมกันระนาบซ้ายขวา ปลาย
หยักมน แผ่นใบหนาและอวบน้ํา ขอบใบใกล้โคนมีขน ช่อดอก เกิดท่ียอดของต้นท่ีเจริญเต็มท่ีแล้ว สี
เขียวอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. ยาว 12-17 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ดอกในช่อ 1-2 ดอก 
ใบประดับ สีเขียว มีจุดสีม่วงกระจาย รูปขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. โคนสอบ ปลาย
แหลม ดอก สีขาว มีจุดประสีม่วงกระจาย กว้าง 4-7 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กว้างถึงเกือบกลม กว้าง 
2.5-3 ซม. ยาว 2.5-2.7 ซม. โคนมน ปลายแหลม มีขนสีขาวบริเวณขอบและด้านล่างของกลีบ กลีบ
เลี้ยงข้างเช่ือมกัน รูปไข่ กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 2-3 ซม. โคนมน ปลายมน มีขนสีขาวหนาแน่นทาง
ด้านล่างของกลีบ กลีบดอก รูปรีถึงเกือบกลม กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3.5-5.5 ซม. โคนมน ปลายมน มี
ขนบริเวณขอบกลีบ กลีบปาก รูปคล้ายถุงหรือรูปคล้ายหัวรองเท้า กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 2-5 ซม. 
ขอบกลีบโค้งลง เส้าเกสร สีขาว กว้าง 3-4 มม. ยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ท่ีเป็นหมัน สีขาวกลาง
แผ่นมีสีเหลือง รูปคล้ายหัวใจ กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 1-1.4 ซม. ปลายมน โค้งเข้าหากลีบปาก ขอบมี
ขนสีขาวหนานุ่มกระจาย กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยอดเกสร
เพศเมีย สีขาว เป็นแผ่นแบนอยู่ระหว่างกลุ่มเรณู เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ก้านดอกและรังไข่ สี
เขียวอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มม. ยาว 3.5-5 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้ตรัง สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนตามหินปูนบนหน้าผาสูง ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 200-250 เมตร ออกดอกเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — รองเท้านารีกระบี่ รองเท้านารีขาวสตูล (ท่ัวไป) รองเท้านารีช่องอ่างทอง 

รองเท้านารีดอกขาว (กรุงเทพฯ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 261 (BCU); A.F.G. Kerr s.n. (K); P. 

Rojchana-umpawan 195 (PSU) 
 

7. Lecanorchis multiflora J.J.Sm. ภาพท่ี 4.13 และ 4.14 
เหง้า สีน้ําตาลเข้มเกือบดํา เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 มม. ยาว 5-7 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาวได้ถึง 15 ซม. ออกบริเวณใกล้โคนเหง้า ต้น ตั้งตรง ผอมและเปราะ สีม่วง
ถึงน้ําตาลเข้มเกือบดํา เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 มม. ยาว 20-25 ซม. แตกก่ิง ช่อดอก เกิดท่ียอดของ
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 มม. ยาว 23-50 ซม. ดอกในช่อ 3-7 ดอก บานครั้งละ 1-2 ดอก ใบ
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ประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 1-1.2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก สี
น้ําตาลอ่อน กว้าง 1.5-1.8 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนาน เม่ือบานมีกลิ่นเหม็น กลีบเลี้ยง
บนและกลีบเลี้ยงข้าง ด้านนอกสีน้ําตาล ด้านในสีขาวแกมเหลืองซีด กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 7-8 มม. 
โคนสอบ ปลายมน กลีบดอก สีขาวแกมเหลืองซีด กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 6.5-7 มม. โคนสอบ ปลาย
มน กลีบปาก สีขาว กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 8-9 มม. โคนเชื่อมติดกับเส้าเกสร มี 3 แฉก แฉกข้างรูป
คล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 2-2.2 มม. ปลายมน แฉกกลางรูปไข่กลับ กว้าง 3-3.5 มม. 
ยาว 3.5-4 มม. ปลายมน ด้านบนมีขนสีขาวปกคลุมหนาแน่น เส้าเกสร สีขาวแกมเหลือง กว้าง 1-1.5 
มม. ยาว 5-6 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 1-1.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี สีเหลือง
ซีด กว้าง 1.2-1.4 มม. ยาว 1-1.2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของ
เส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาวแกมเหลืองซีด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9-1 มม. ยาว 1-1.2 ซม. ฝัก สี
น้ําตาลเข้มเกือบดํา รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2 มม. ยาว 1.5-2 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้ระนอง พังงา นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์ . — จีน (ยูนนาน) มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา 

บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนพ้ืนดิน ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 400-700 เมตร ออกดอกและผลเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยปลวกก้านดํา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — S. Collenette 2355 (K); P. Rojchana-umpawan 81, 

106, 175, 202 (PSU) 
 

8. Vanilla aphylla Blume ภาพท่ี 4.15 และ 4.16 
ต้น สีเขียวเข้ม รูปเกือบกลมถึงรูปสี่เหลี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง 9-10 มม. ยาว 1-2 ม. มีเนื้อ

นุ่ม ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 1.5-2 ซม. ออกตามข้อค่อนข้างอวบ จํานวนไม่มาก 
ใบ สีเขียว ลดรูปเป็นเกล็ด รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 4.2-4.4 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม ช่อดอก ออกด้านข้างของต้น ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 
มม. ยาว 5-6 ซม. ดอกในช่อ 2-3 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปรี กว้าง 2-3 มม. ยาว 3.2-4 มม. 
โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเขียวแกมสีเหลือง กว้าง 4-4.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบ
ขนาน โคนมน ปลายแหลมโค้งเข้าหาก้านดอกและรังไข่ มีเส้นตามยาว 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง 
กลีบเลี้ยงบน กว้าง 6.5-6.8 มม. ยาว 3-3.2 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 8-9 มม. ยาว 2.3-2.5 ซม. 
กลีบดอก กว้าง 8.2-8.5 มม. ยาว 3-3.2 ซม. กลีบปาก สีเขียว กว้าง 1.3-1.5 ซม. ยาว 2.5-2.9 ซม. 
มี 3 แฉก แฉกข้างรูปเกือบกลม กว้าง 6.5-6.7 มม. ยาว 6.5-6.9 มม. ปลายมน ขอบหยักโค้งเข้าหา
กันโอบเส้าเกสร แฉกกลางรูปสามเหลี่ยม กว้าง 7-7.2 มม. ยาว 8-9 มม. ปลายแหลม ขอบหยัก มีขน
สีม่วงอ่อนคล้ายแปรงด้านบนของกลีบ ขนยาว 2-3 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 1.5-
2 ซม. ผอมและยาว ปลายแผ่ออกเป็นปีก ยาว 1.2-1.4 มม. ขอบหยัก กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 
1.1-1.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 1.7-1.9 มม. ยาว 2-2.5 มม. ปลายแยกเป็น 2 
แฉก ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สี
เขียวอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.6 มม. ยาว 2.5-3 ซม. ฝัก ไม่พบ 
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ประเทศไทย. — ภาคเหนือ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) ภาค
ตะวันออก นครราชสีมา ภาคตะวันตกเฉียงใต้ กาญจนบุรี ภาคกลาง สระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต ้
สระแก้ว จันทบุรี ภาคใต ้ชุมพร สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต ตรัง สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (ชวา) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะเลื้อยเป็นกลุ่มบนต้นไม้และบนก้อนหิน ท่ีมีแสงมากถึงปานกลาง 

ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — คดนกคูด (สุราษฎร์ธานี) เครืองูเขียว (นครราชสีมา) เถางูเขียว (สระบุรี) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0791 (K); P. Rojchana-umpawan 196, J. 

Inuthai s.n., 405, 406, 414, 415 (PSU) 
 

9. Vanilla griffithii Rchb.f. ภาพท่ี 4.17 และ 4.18 
ต้น สีเขียวเข้ม รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. ยาวมากกว่า 5 ม. มีเนื้อ ราก สีขาว เส้น

ผ่านศูนย์กลาง 1-1.4 มม. ยาว 5-7 ซม. ออกตามข้อของต้น จํานวนไม่มาก ใบ สีเขียว รูปขอบขนาน
แกมรูปใบหอก กว้าง 4.3-5 ซม. ยาว 13-15 ซม. โคนสอบเรียวเป็นก้านยาว 4-8 มม. ปลายเรียว
แหลม แผ่นใบอวบน้ํา ช่อดอก ออกตามข้อของต้น ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 
4-6 มม. ยาว 5-6 ซม. ดอกในช่อ 3-13 ดอก บานคราวละ 1-2 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปไข่ 
กว้าง 4-5 มม. ยาว 4-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก สีเขียวแกมสีเหลือง ปลายกลีบมีสี
เขียวเข้ม กว้าง 5-6 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปไข่กลับ โคนสอบ ปลายมน มีเนื้อ มีกลิ่นหอม
หวาน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 3.2-3.4 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 3.3-
3.6 ซม. กลีบดอก กว้าง 1.4-1.5 ซม. ยาว 3.2-3.5 ซม. ด้านนอกมีสันนูนตามยาว 1 สัน กลีบปาก สี
เขียวแกมเหลือง บริเวณโคนกลีบถึงกลางกลีบมีแถบสีเหลืองและจุดสีแดงอมม่วงกระจาย กว้าง 3-3.5 
ซม. ยาว 4-5 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีเขียวแกมเหลือง รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 2-2.5 
มม. ปลายมน แฉกกลางรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.7-3 มม. ยาว 2-2.2 มม. ปลายแยกเป็น 
2 แฉกมน ขอบหยักจักซี่ฟันและพับจีบ กลางกลีบปากมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีขาว รูปกลม ขนาด 1-1.3 ซม. 
มีขนสีขาวคล้ายแปรงบริเวณกลุ่มเนื้อเยื่อถึงปลายแฉกกลาง ขนยาว 4-6 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 
4-5 มม. ยาว 1-1.2 ซม. ผอมและยาว ปลายแผ่ออกเป็นปีก ยาว 2-3 มม. ขอบเรียบ กลุ่มเรณู รูปรี 
กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 2.2-
2.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สี
เขียวอ่อน โคนมีสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 4-6 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (บอร์เนยีว สุมาตรา) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะเลื้อยเป็นกลุ่มบนต้นไม้และก้อนหิน ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — R.J. Johns 7457 (K); P. Rojchana-umpawan 259 (PSU) 
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10. Anoectochilus geniculatus Ridl. ภาพท่ี 4.19 และ 4.20 
เหง้า สีเขียวแกมขาวใส รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ยาว 10-12 ซม. ราก 

สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 มม. ยาว 7-10 ซม. ออกตามข้อของเหง้า ต้น สีเขียวเข้ม เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.2-2.6 มม. สูง 10-13 ซม. ใบ สีน้ําตาลแดง มีลายเส้นสีเขียวอ่อนแกมชมพูเป็นรูปตาราง
ตามแนวเส้นกลางใบ รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 2.6-3 ซม. ยาว 4-5 ซม. ก้านใบยาว 1-1.5 มม. ปลาย
แหลม ขอบเรียบ จํานวน 4-5 ใบ ใบบริเวณเหง้าเป็นแผ่นบางแบนและแห้ง ช่อดอก เกิดท่ียอดของ
ต้น ยาว 9-10 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียวเข้มแกมสีแดง มีเนื้อ มีขนสั้นนุ่มสีขาวหนาแน่น เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2.2-2.5 มม. ก้านช่อดอกยาว 7-7.5 ซม. ดอกในช่อ 1-2(-3) ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล
แกมแดง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-5 มม. ยาว 9-9.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก กว้าง 3-3.4 ซม. 
กลีบเลี้ยงสีน้ําตาลแกมแดง ด้านนอกมีขนสั้นนุ่มสีขาวปกคลุม กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 4-4.4 มม. 
ยาว 1.1-1.5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบซ้อนเหลื่อมกับกลีบดอกตลอดความยาว กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปขอบขนานเฉียงเบี้ยว กว้าง 4-4.5 มม. ยาว 1.4-1.7 ซม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม กลีบ
ดอก สีขาว รูปขอบขนานเฉียงเบี้ยว กว้าง 3-3.4 มม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม เกลี้ยงท้ัง
สองด้าน กลีบปาก สีขาว กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 1.5-1.7 ซม. ส่วนโคนมีลักษณะเป็นถุง ภายในถุงมี
รยางค์ยื่นยาวจากคอกลีบปากถึงใกล้โคนกลีบ ส่วนปลายของรยางค์มีปุ่มเนื้อเยื่อแผ่นแบนขอบไม่
เรียบ ขนาด 1.3-1.5 มม. คอกลีบปากมีจุดสีน้ําตาลแกมสีแดง 2 จุด และมีขนครุยเป็นสีขาวท้ัง 2 
ด้าน ด้านละ 12 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.3 มม. ยาว 3-4 มม.ส่วนปลายแผ่แบนปลายแยกเป็น 
2 แฉก กระดกข้ึน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 4.5-4.7 มม. ปลายยื่นยาวเป็นรยางค์ มีตุ่ม
เนื้อเยื่อท้ัง 2 ด้าน กลุ่มเรณู รูปกระบอง กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 3-4 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.2-
0.3 มม. ยาว 3-3.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 2-3 มม. ยาว 4-4.7 มม. ก้านดอก
และรังไข่ สีเขียวแกมแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7-3 มม. ยาว 8-9 มม. มีขนสีขาว สั้นนุ่ม ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ปราจีนบุรี (ปางสีดา) ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ตรัง 
(เขาช่อง) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ มาเลเซีย (ตอนใต้) สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดิน ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 450-650 

เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — ว่านน้ําทอง (นครศรีธรรมราช) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — C. Curtis 1063 (K); P. Rojchana-umpawan 137, 240, J. 

Wai 1318 (PSU) 
 

11. Habenaria reflexa Blume ภาพท่ี 4.21 และ 4.22 
ต้น สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. สูง 40-50 ซม. อวบน้ํา มีขนสีขาวหนาแน่น ใบ สี

เขียวเข้ม รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 10-18 ซม. ปลายแหลม ขอบเป็นสันคลื่น ช่อ
ดอก ยาว 25-30 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. แกนช่อดอกยาว 15-20 
ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ดอกในช่อมากกว่า 25 ดอก ใบประดับสีเขียว รูปใบหอก กว้าง 1.5-2 ซม. 
ยาว 2-3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบใบมีขนสีขาวหนาแน่น ใบประดับย่อย รูปใบหอก กว้าง 4-6 
มม. ยาว 1.5-2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบใบมีขนสีขาวหนาแน่น ดอก สีเขียวแกมขาว กว้าง 2-
2.5 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปเกือบกลม คล้ายหมวก กว้าง 2.5-2.8 มม. ยาว 2-2.5 มม. โคนสอบ ปลาย
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มน ด้านบนมีสันนูนตามยาว 3 สัน กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 2.7-3 มม. ยาว 6-6.8 
มม. โคนสอบ ปลายเป็นแอ่งตื้นๆ มน กลีบโค้งเข้าหาก้านดอกและรังไข่ กลีบดอก อยู่ใต้กลีบเลี้ยงบน 
รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 2.2-2.5 มม. โคนสอบ ปลายมน เกลี้ยงท้ังสองด้าน มีเส้น
ตามยาว 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบปาก สีเขียว มี 3 แฉก เชื่อมติดกันบริเวณโคน แต่ละแฉกรูป
แถบยาว ปลายแหลม แฉกข้าง กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 8-10 มม. แฉกกลาง กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 
1.2-1.5 ซม. เดือยสีเขียว รูปกรวย กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 9-10 มม. ปลายมน โค้งเข้าหาเส้าเกสร เส้า
เกสร สีขาว กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2-3 มม. ปลายยื่นยาวเป็นรยางค์ ยาว 5-6 มม. มีกลุ่มเกสรเพศผู้
เป็นหมันรูปกลม ขนาด 1-1.4 มม. กลุ่มเรณู รูปกระบอง กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1.7-2 มม. เยื่อกลุ่ม
เรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 4-4.3 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ยอด
เกสรเพศเมีย เป็นแยกเป็น 2 พู อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.1-1.3 มม. ยาว 2-2.3 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภาคใต ้ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
(โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย ลาว เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา 
บอร์เนียว) 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนพ้ืนดิน ริมทางดินข้ึนน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน 

ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — B. Scortechini 552, H.J. Murton 50 (K); P. Rojchana-

umpawan 74, K. Sridith s.n. (PSU) 
 

12. Hetaeria anomala Lindl. ภาพท่ี 4.23 
เหง้า สีน้ําตาลแกมดํา รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5-5 มม. ยาว 7-10 ซม. อวบน้ํา ราก สี

น้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 มม. ยาว 4-7 ซม. อวบสั้น ออกตามข้อของเหง้า มีขนจํานวนมาก 
ต้น สีเขียวแกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-4.5 มม. สูง 30-40 ซม. ใบ สีเขียวเข้ม รูปรีแกมรูปใบ
หอก กว้าง 3-3.2 ซม. ยาว 5-8 ซม. ก้านใบยาว 2-2.5 ซม. ปลายแหลม ขอบเรียบ จํานวน 4-5 ใบ 
ช่อดอก ยาว 24-30 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียวแกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.2 มม. ก้านช่อ
ดอกยาว 15-18 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ดอกในช่อ 6-18 ดอก ใบประดับย่อย รูปไข่แกมรูป
สามเหลี่ยม กว้าง 3-5 มม. ยาว 6-8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม มีเส้นใบ 1-3 เส้น เห็นชัดทางด้านบน 
มีขนสีขาวหนาแน่น ดอก สีเขียว ปลายกลีบมีสีขาว กว้าง 7-7.4 มม. กลีบเลี้ยงรูปเรือแกมรูปขอบ
ขนาน มีเส้นตามยาว 3 เส้น ด้านบนมีขนสีขาวหนาแน่น กลีบเลี้ยงบน กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 4.5-5 
มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 2.7-3 มม. ยาว 5.5-6 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบดอก 
อยู่ใต้กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 1.1-1.5 มม. ยาว 5-5.3 มม. โคนสอบ ปลายมน เกลี้ยงท้ัง
สองด้าน มีเส้นตามยาว 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบปาก สีขาว กว้าง 6-7 มม. ยาว 5-5.5 มม. 
โคนกลีบมีลักษณะเป็นถุง ขนาด 1-1.4 มม. ภายในร่องมีแผ่นเนื้อเยื่อจํานวน 4 แผ่น ด้านละ 2 แถว 
ปลายกลีบแยกเป็น 2 แฉก รูปไข่ กว้าง 3-3.3. มม. ยาว 3-3.4 มม. ปลายมน ขอบเรียบ เส้าเกสร สี
ขาว กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 3.3-3.5 มม. ปลายยื่นยาวเป็นรยางค์ ยาว 1.5-1.8 มม. กลุ่มเรณู รูป
กระบอง กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 1-1.3 มม. แป้น
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เหนียวรูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียว รูปไข่กลับ กว้าง 1-1.3 มม. 
ยาว 2.8-3 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 5-6.3 มม. มีขนสี
ขาวหนาแน่น ฝัก สีเขียว รูปรี กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 6-7.4 มม. มีขนสีขาวหนาแน่น 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคใต้ ระนอง (เขาพ่อตาหลวงแก้ว) 
นครศรีธรรมราช (สันเย็น) สตูล (เขาแก้ว) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย จีน ไต้หวัน เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย 
(สุมาตรา บอร์เนียว สลุาเวสี) ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนพ้ืนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 700-900 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0699, H.N. Ridley s.n. (K); P. Rojchana-

umpawan 135, S. Chantanaorrapint 2136 (PSU) 
 

13. Hetaeria oblongifolia Blume ภาพท่ี 4.24 และ 4.25 
เหง้า สีเขียวแกมน้ําตาล รูปกลม ผอมและยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 มม. ยาว 5-8 ซม. 

ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 มม. ยาว 5-8 ซม. อวบสั้น ออกตามข้อของเหง้า มีขนจํานวน
มาก ต้น สีเขียวแกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. สูง 20-45 ซม. ใบ สีเขียวเข้ม รูปรี กว้าง 
1.4-4 ซม. ยาว 5-7 ซม. ก้านใบ ยาว 2-3 ซม. ปลายแหลม ขอบเรียบ จํานวน 4-6 ใบ ช่อดอก ยาว 
20.5-25 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียวแกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6-1.8 มม. ก้านช่อดอกยาว 
10.5-15 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ดอกในช่อ จํานวนมาก ใบประดับย่อย รูปขอบขนานแกมรูป
สามเหลี่ยม กว้าง 1.5-2.3 มม. ยาว 5-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทาง
ด้านบน มีขนสีขาวหนาแน่น ดอก สีเขียวแกมน้ําตาล ปลายกลีบมีสีขาว กว้าง 0.9-1.1 ซม. กลีบเลี้ยง
รูปเรือแกมรูปขอบขนาน โคนสอบ ปลายมน มีเส้นตามยาว 3 เส้น ด้านบนมีขนต่อมสีขาวหนาแน่น 
กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 3.5-4 มม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1.4-1.8 มม. ยาว 3.5-4 มม. 
กลีบดอก อยู่ใต้กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 0.7-1 มม. ยาว 3-3.5 มม. โคนสอบ ปลายมน 
เกลี้ยงท้ังสองด้าน มีเส้นตามยาว 1-2 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบปาก สีขาว กว้าง 1.5-1.7 มม. 
ยาว 3-3.5 มม. โคนกลีบมีลักษณะเป็นร่องมน ภายในร่องมีแผ่นเนื้อเยื่อยาว 0.3-0.5 มม. จํานวน 6 
แผ่น ด้านละ 2 แถว ปลายกลีบรูปรีแกมรูปสี่เหลี่ยม ขอบเรียบ เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1.7-1.9 มม. 
ยาว 1.5-2 มม. ปลายยื่นยาวเป็นรยางค์ ยาว 0.4-0.6 มม. กลุ่มเรณู รูปกระบอง กว้าง 0.2-0.3 มม. 
ยาว 0.3-0.4 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.2-0.4 
มม. ยาว 0.4-0.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-1 มม. ก้าน
ดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1-1.3 มม. ยาว 4-5 มม. มีขนต่อมสีขาวหนาแน่น ฝัก ไม่
พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ ตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ภาคตะวันออก 
นครราชสีมา ภาคตะวันตกเฉียงใต้ อุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง) กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง 
ลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี ตราด ภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี (เกาะพงัน) พังงา 
นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — ศรีลังกา ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย แปซิฟิก 
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นิเวศวิทยา. — พบข้ึนพ้ืนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 150-350 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองดินดอกหม่น (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0512, H. Cuming 2109 (K); P. Rojchana-

umpawan 127, 252 (PSU) 
 

14. Hylophila mollis Lindl. ภาพท่ี 4.26 และ 4.27 
เหง้า สีเขียวแกมน้ําตาล รูปกลม ยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 15-20 ซม. มีเนื้อ ราก 

สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 10-13 ซม. อวบสั้น จํานวนไม่มาก ออกตามข้อของเหง้า มีขน
จํานวนมาก ต้น สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. สูง 40-60 ซม. ใบ สีเขียวเข้ม รูปรีแกมรูป
ขอบขนาน กว้าง 2.2-3 ซม. ยาว 8-9 ซม. ก้านใบยาว 3-3.5 ซม. ปลายแหลม ขอบเรียบ จํานวน 5-
10 ใบ ช่อดอก ยาว 20-25 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ มีขนต่อมสั้นนุ่มสีขาวหนาแน่น เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ก้านช่อดอกยาว 10-15 ซม. ดอกในช่อจํานวนมาก ใบประดับย่อย รูปใบ
หอก กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 6-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม มีขนต่อมกระจาย ดอก กว้าง 7-8 มม. 
กลีบเลี้ยงสีเขียว ปลายแหลม ด้านนอกมีขนต่อมสีขาวจํานวนมาก กลีบเลี้ยงบน รูปเรือ กว้าง 1-1.1 
มม. ยาว 3.2-3.5 มม. โคนสอบ กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 3-3.4 มม. โคนสอบเฉียง
เบี้ยว โค้งเป็นแอ่งตื้น กลีบดอก สีขาว อยู่ใต้กลีบเลี้ยงบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1.4-1.5 มม. ยาว 
3-3.1 มม. โคนสอบ ปลายมน เกลี้ยงท้ังสองด้าน มีเส้นตามยาว 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบปาก 
สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 2.5-2.8 มม. ยาว 3-3.2 มม. ส่วนโคนมีลักษณะเป็นถุง ด้านนอกมีร่อง
ตามยาว ภายในถุงมีปุ่มเนื้อเยื่อ 2 ด้าน ด้านละ 3-4 ปุ่ม โค้งเข้าหากัน ส่วนปลายรูปแถบแกมรูปใบ
หอก ปลายแหลม ขอบเรียบ เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 2-2.2 มม. ปลายยื่นยาวเป็น
รยางค์ ยาว 2.5-2.8 มม. กลุ่มเรณู รูปกระบอง กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. เยื่อกลุ่มเรณู 
กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 2-2.1 มม. แป้นเหนียวรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. 
ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 2-2.4 มม. ยาว 3.5-4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูป
เกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร จะงอยเล็กเป็นแผ่นขอบโค้ง ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.7 มม. ยาว 5-6 มม. มีขนต่อมสีขาวกระจาย ฝัก สีเขียว รูปรี กว้าง 1.6-1.8 มม. 
ยาว 6-7 มม. 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) พบครั้งแรกในไทย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 450-750 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ-์พฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — N. Wallich7396 (K); P. Rojchana-umpawan 179, 224 

(PSU) 
 

15. Ludisia discolor (Ker Gawl.) A.Rich. ภาพท่ี 4.28 และ 4.29 
เหง้า สีเขียว รูปกลมและยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 มม. ยาว 5-10 ซม. ทอดนอน  

มีข้อปล้องชัดเจน ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 7-10 มม. ออกตามข้อของเหง้า ต้น 
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สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. สูง 10-15 ซม. มีขนสั้นสีขาวหนาแน่น ใบ รูปไข่แกมรูปขอบ
ขนาน กว้าง 1.4-1.6 ซม. ยาว 2.3-2.5 ซม. ก้านใบยาว 3-4 มม. ปลายแหลม ขอบใบเรียบ จํานวน 
3-7 ใบ ช่อดอก สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 มม. ยาว 4-8 ซม. มีเนื้อ มีขนสั้นนุ่มสีขาว
หนาแน่น ดอกในช่อ 2-15 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาลแกมสีแดง รูปเรือแกมรูปไข่ กว้าง 4.5-9 
มม. ยาว 0.7-1.2 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม เส้นใบ 1 เส้นตามแนวยาว ดอก สีขาว กว้าง 1-1.3 ซม. 
กลีบเลี้ยงบน รูปเรือแกมรูปไข่ กว้าง 4-5 มม. ยาว 7-9 มม. โคนสอบ ปลายมน ตั้งตรง กลีบเลี้ยง
ข้าง รูปรี กว้าง 4-7 มม. ยาว 0.9-1.2 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบดอก รูปเคียวแกมรูปใบหอก 
กว้าง 1.5-2.3 มม. ยาว 8-9 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก สีขาว กว้าง 2-3 มม. ยาว 6-7 มม. 
ส่วนโคนมีลักษณะเป็นถุง เห็นเป็น 2 พู ส่วนปลายแผ่ออกเป็น 2 แฉก กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 1.3-1.5 
มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 4-7 มม. ปลายยื่นยาวเป็นรยางค์คล้ายตะขอ ยาว 1.2-
1.5 มม. กลุ่มเรณู สีเหลือง รูปรี กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-1 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.3 มม. 
ยาว 1-2 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปไข่
แกมรูปหัวใจ กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 3-4 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 
มม. ยาว 5-6 มม. มีขนสีขาว สั้นนุ่ม ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี ภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา 
นครศรีธรรมราช พัทลุง (ตะโหมด) ตรัง (เขาช่อง) สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตานี (น้ําตกทรายขาว) 
ยะลา นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — จีน (ตอนใต้) เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนพ้ืนดิน ตามซอกผาริมลําธาร ท่ีค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเล
ปานกลาง 150-250 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์

ช่ือพื้นเมือง. — ผักเบี้ยช้าง ว่านน้ําทอง (ประจวบคีรีขันธ์) ว่านร่อนทอง (สุราษฎร์ธานี) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0424, 0483 (K); P. Rojchana-umpawan 113, 

114, 116, J.F. Maxwell 85-51 (PSU) 
 

16. Zeuxine affinis (Lindl.) Benth. ex Hook.f. ภาพท่ี 4.30 
เหง้า สีเขียวแกมน้ําตาล รูปทรงกระบอกและยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 มม. ยาว 4.5-5 

ซม. มีเนื้อ ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-3.7 มม. ยาว 1.5-2.5 ซม. อวบสั้น ออกตามข้อของ
เหง้า จํานวนไม่มาก ต้น สีเขียวแกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. สูง 10-12 ซม. ใบ สีเขียว
แกมน้ําตาล มีแถบสีเงินพาดกลางแผ่นใบตลอดความยาว รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 
8-10 ซม. ปลายแหลม ขอบใบเรียบ จํานวน 5-8 ใบ ช่อดอก ยาว 10-13 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว
แกมน้ําตาล มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.6 มม. ก้านช่อดอกยาว 5-7 ซม. มีขนสั้นนุ่มสีขาว
หนาแน่น ดอกในช่อ 10-15 ดอก ใบประดับย่อย รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 4-4.3 มม. ยาว 0.9-
1.3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก กว้าง 4.5-5 มม. กลีบเลี้ยงสีเขียวแกมน้ําตาล ด้านนอกมีขนสั้น
นุ่มสีขาว กลีบเลี้ยงบน รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 3.5-4 มม. โคนสอบ ปลาย
มน กลีบโค้งเป็นแอ่งคล้ายหมวก ขอบซ้อนเหลื่อมกับกลีบดอกตลอดความยาว กลีบเลี้ยงข้าง รูปรี
แกมรูปขอบขนานเฉียงเบี้ยว กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 3-4 มม. โคนมน โค้งเป็นแอ่งตื้น ปลายแหลม 
กลีบดอก สีขาว รูปขอบขนานเฉียงเบี้ยว กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3.6-4 มม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว ปลาย
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มน ผิวเกลี้ยงท้ังสองด้าน กลีบปาก สีขาว กว้าง 2-2.2 มม. ยาว 2.2-2.4 มม. ส่วนโคนมีลักษณะเป็น
ถุง ภายในถุงมีปุ่มเนื้อเยื่อ2 ข้าง ข้างละ 1 ปุ่ม โค้งเข้าหากัน คอกลีบปาก กว้าง 5-5.4 มม. ยาว 2-3 
มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกแบน รูปขอบขนาน ปลายตัด ขอบหยักเล็กน้อย เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1-
1.2 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ปลายยื่นยาวเป็นรยางค์ กลุ่มเรณู กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.8-10 มม. 
เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 2-3 มม. แป้นเหนียวรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.5 มม. 
ยาว 3-4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 2-3 มม. ยาว 3.5-4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย 
แยกเป็น 2 พู อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร จะงอยเล็กเป็นแผ่นขอบโค้ง ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว
แกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ยาว 5-6 มม. มีขนสีขาว สั้นนุ่ม ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ อมก๋อย ดอยอินทนนท์ เขา
ห้วยแก้ว) พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง ภูเม่ียง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภู
เรือ ภูกระดึง) สกลนคร ขอนแก่น ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาเขียว-เขาใหญ่) ภาคตะวันตก
เฉียงใต้ กาญจนบุรี เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ประจวบคีรีขันธ์ (น้ําตกห้วยยาง) ภาคตะวันออกเฉียงใต ้
จันทบุรี (สอยดาว มะขาม) ตราด ภาคใต้ ระนอง (เขาปู่ตาหลวงแก้ว) สุราษฏร์ธานี (เขารุม) กระบี่ 
(พนมเบญจา) นครศรีธรรมราช สตูล (อาดัง บ้านอูใด ควนปอ) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — ภูฏาน สิกขิม อินเดีย จีน (ตอนใต้) ไต้หวัน เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม 
มาเลเซีย (ตอนใต้) 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดิน ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 100-500 
เมตร ออกดอกเดือนมกราคม 

ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองดินน้อยปากกาง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 12, O. Thaithong 1162, S. Chantanaorrapint 

s.n. (BCU); A.F.G. Kerr 212, 0472, P.J. Cribb 113 (K); P. Rojchana-umpawan 100, 237 
(PSU) 

 
17. Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. ภาพท่ี 4.31 และ 4.32 

หัวเทียม สีเขียว รูปไข่แกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. มีเนื้อ เรียงตัว
ชิดติดกัน แต่ละปล้องมีกาบใบเป็นเยื่อบางๆ รูปสามเหลี่ยมหุ้ม ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.6 
มม. ยาว 6-10 ซม. ออกบริเวณใกล้โคนหัวเทียม ใบ ออกใกล้ยอด รูปแถบ กว้าง 0.9-1.2 ซม. ยาว 
19-22 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง 
จํานวน 2 ใบ ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว ผอม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 24-30 ซม. 
ดอกในช่อ 15-20 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว เป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 1-1.5 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก สีเขียวแกมเหลืองมีแถบสีม่วงบริเวณกลางกลีบถึงปลายกลีบ 
กว้าง 7-7.3 มม. กลีบเลี้ยงรูปขอบขนานแกมรูปรี โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงบน กว้าง 0.7-0.8 
มม. ยาว 3-3.5 มม. ตั้งข้ึน กลีบเลี้ยงรวม กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 4-4.2 มม. โคนเป็นแอ่งตื้น ปลาย
กลีบโค้งข้ึน กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.4 มม. ยาว 3.2-3.4 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบ
ปาก สีขาว กลางกลีบมีสีม่วง กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 3-3.5 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ปลายมน ขอบหยักเป็นสันคลื่น แฉกกลางรูปขอบขนาน กว้าง 
0.5-0.7 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. ปลายแหลมโค้งลง บริเวณกลางกลีบด้านบนมีสันนูนสีม่วง 2 สัน สูง 
0.2-0.4 มม. ขนานกันตามแนวยาว เส้าเกสร สีเขียวแกมเหลืองปลายมีสีน้ําตาล กว้าง 0.3-0.4 มม. 
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ยาว 3-3.5 มม. รยางค์เส้าเกสรสีน้ําตาลปลายมีสีเขียวใส ยาว 0.8-1 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.2-
0.4 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ก้านเป็นแถบเยื่อบาง กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. แป้นเหนียวรูป
รี กว้าง 0.05-0.1 มม. ยาว 0.1-0.2 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลืองแกมน้ําตาล รูปไข่ กว้าง 0.3-0.4 
มม. ยาว 0.5-0.6 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปรี อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร จะงอยเล็กเป็น
แผ่นรูปคล้ายสามเหลี่ยม ปลายแหลม ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-
0.4 มม. ยาว 3-3.4 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่ง
กระจาน) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ระยอง จันทบุรี ภาคใต้ ชุมพร (หลังสวน ตะโก) ระนอง พังงา (ทับ
ปุด) นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ตรัง (ห้วยยอด) สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (เขาแก้ว โตนงาช้าง) ยะลา 
นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (สิกขิม) เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปาปัว
นิวกินี ออสเตรเลีย เกาะแปซิฟิก 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้และบนหินริมน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจาก
ระดับทะเลปานกลาง 300-500 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — จุกโรหินี รูหินี เอ้ืองนมหนู (นครศรีธรรมราช) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 120, S. Chantanaorrapint s.n., 

J. Inuthai & P. Pattarakulpisutti 23 (PSU) 
 

18. Adenoncos major Ridl. ภาพท่ี 4.33 และ 4.34 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 18-25 ซม. ห้อยลง ไม่แตกก่ิง ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ ราก 

สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 5-15 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปขอบขนาน 
กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 4-4.5 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายเป็นติ่งหนาม ดอก กว้าง 6-7 มม. กลีบ
เลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้างสีเขียว รปูไข่ โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 3-
4 มม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 3.5-4 มม. กลีบดอก สีเขียว รูปขอบขนาน กว้าง 0.4-0.6 
มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีส้ม รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 4.4-4.7 มม. ยาว 
5.5-5.8 มม. เนื้อหนา ขอบเรียบ กลางกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีขาวตามแนวยาวจากโคนถึงกลางกลีบ 
ด้านล่างของปลายกลีบมีติ่งรูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก โคนสอบ ปลายแหลม เส้าเกสร สีเขียว กว้าง 2-
2.5 มม. ยาว 2.5-2.7 มม. อวบและสั้น ด้านข้างของอับเรณูมีรยางค์ยื่นยาว กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม 
ขนาด 0.6-0.9 มม. ก้านชูกลุ่มเรณูรูปแถบใส กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.5-1 มม. แป้นเหนียวรูปรี 
กว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 1.4-1.5 มม. ยอด
เกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 2-2.5 มม. ฝัก สีเขียว รูปขอบขนาน กว้าง 5-6 มม. ยาว 1-1.5 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ ชุมพร (ตะโก หลังสวน) สุราษฎร์ธานี (บ้านนาสาร) ภูเก็ต ตรัง 
(ทะเลสองห้อง) สตูล (ทุ่งนุ้ย) สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตานี (แม่ลาน) ยะลา (บันนังสตา) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 300-500 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-เมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองหอม (ท่ัวไป) 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 897 (BCU); P. Rojchana-umpawan 98, S. 
Chantanaorrapint 2143 (PSU) 

 
19. Agrostophyllum stipulatum (Griff.) Schltr. subsp. bicuspidatum (J.J.Sm.) Schuit.  
 ภาพท่ี 4.35 

ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ความสูงรวมใบ 18-25 ซม. ตั้งข้ึน รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง
เท่ากันเกือบตลอดท้ังต้น รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 
มม. ยาว 6-10 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 มม. 
ยาว 1-1.2 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน กลางแฉกมีติ่งหนาม ยาว 0.3-0.5 
มม. แผ่นใบแบน มีเส้นใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้านล่าง เรียงสลับระนาบเดียว ช่อดอก เกิดท่ียอด แบบ
ช่อเชิงลด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 1-1.2 ซม. ดอกในช่อ 1-2 ดอก ใบประดับย่อย รูปคล้าย
สามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 8-10 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก ขนาด 1-1.2 ซม. กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 2-3 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลาย
แหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-2 มม. ยาว 3-4 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายมน ปลายคาง
รูปกรวยมน ยาว 2-2.3 มม. กลีบดอก รูปแถบ กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 3-4 มม. โคนมน ปลายมน 
กลีบปาก สีเหลือง มีจุดประสีม่วงกระจายบริเวณโคนกลีบ มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 
0.5-0.6 มม. ยาว 1-1.2 มม. ปลายมน แฉกกลางรูปไข่กลับ กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 2-2.3 มม. ปลาย
แหลม มีกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลือง 2 กลุ่มตั้งข้ึนระหว่างแฉกข้าง ผิวขรุขระ เส้าเกสร สีเหลืองมีจุดประสี
ม่วงกระจายบริเวณขอบ กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 2-2.3 มม. ปลายแผ่ออกเป็นปีก กลุ่มเรณู รูปไข่
กลับ กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.6 มม. 
ยาว 1-1.2 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 4-5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันตกเฉียงใต ้เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ชลบุรี 
(เขาแก้ว) ภาคใต ้ชุมพร (หลังสวน) ระนอง สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (เบตง) นราธิวาส (แว้ง) 

การกระจายพันธุ์. — อินโดนีเซีย (ชวา บอร์เนียว สุมาตรา) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

800-850 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองใบเฟิน (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 278 (PSU) 
 

20. Aerides odorata Lour. ภาพท่ี 4.36 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. ยาว 1-3 ม. ราก สีขาว ยาวมากกว่า 50 ซม. จํานวนไม่มาก 

ออกบริเวณโคนต้น ใบ รูปขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 20-30 ซม. โคนสอบ ปลาย
มน 2 แฉก กลางแฉกมีติ่งหนาม ยาว 3-4 มม. มีเนื้อหนาและเหนียว ผิวใบด้านบนมันวาว ช่อดอก 
ห้อยลง ก้านและแกนช่อดอกสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 16-24 ซม. ดอกในช่อ 10-20 
ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาลเข้ม รูปสามเหลี่ยม กว้าง 5-6 มม. ยาว 4-5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
ดอก สีขาวมีสีม่วงท่ีปลายกลีบ กว้าง 2.5-3 ซม. มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจาย กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ 
กว้าง 7-8 มม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 9-10 
มม. ยาว 1.3-1.5 ซม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายมน ขอบเชื่อมติดกันอยู่ทางด้านหลังของกลีบปาก กลีบ
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ดอก รูปช้อน กว้าง 5-6 มม. ยาว 1.1-1.3 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก เชื่อมติดกันคล้ายเขา 
กว้าง 8-9 มม. ยาว 2.3-2.5 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาว รูปขอบขนาน กว้าง 5-6 มม. ยาว 1.5-1.7 
มม. ปลายมน แฉกกลางสีม่วง รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนกลีบปากเชื่อมติด
กับโคนเส้าเกสร มีเดอืยสีเหลืองยาวชี้ไปทางด้านหน้า กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 5-6 มม. เส้าเกสร สีขาว 
กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2-2.5 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.8-0.9 มม. ก้านกลุ่มเรณูรูปแถบ 
กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 1-1.1 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 1-1.2 มม. ฝาครอบกลุ่ม
เรณูรูปไข่ กว้าง 2-2.2 มม. ยาว 2.7-3 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้า
ของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาว ปลายสีม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 2-2.5 ซม. ฝัก 
ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย ภาคตะวันออก ชัยภูมิ (ภูเขียว) ภาคใต้ พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช (คีรี
วง) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย เนปาล ภูฏาน อินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ บริเวณลานหินเปิดโล่ง ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 100-400 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — ม้าหมุย เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าปิด เอ้ืองกุหลาบขาว เอ้ืองกุหลาบเดือยไก่ 

(กรุงเทพฯ) เอ้ืองเป็ดน้อย (เชียงใหม่) เอ้ืองพวงกุหลาบ (กรุงเทพฯ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 210, J. Inuthai 416, 417 (PSU) 
 

21. Appendicula pendula Blume ภาพท่ี 4.37 
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้น ห้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 50-70 ซม. ไม่แตกก่ิง ราก 

ขนาดเล็ก ยาวได้ถึง 5-15 ซม. ออกเป็นกระจุกจํานวนมากบริเวณโคนต้น ใบ รูปรี กว้าง 1.4-1.5 ซม. 
ยาว 4.5-5 ซม. ปลายแหลม ใบเรียบ ผิวใบด้านบนเป็นมัน เห็นเส้นใบชัดทางด้านล่าง มีใบตลอดท้ัง
ต้น ช่อดอก แบบช่อกระจะ ค่อนข้างสั้น เกิดท่ียอดหรือเกิดใกล้ยอด ดอกในช่อ 40-50 ดอก ทยอย
บานจากโคนสู่ปลายช่อ ใบประดับย่อย สีเขียว รูปเกือบกลม กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 3-3.1 มม. ปลาย
มน ดอก ขนาด 2.8-3.2 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียว กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 1.7-2 มม. 
ยาว 2.5-2.7 มม. โคนมน ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.4 มม. ยาว 3-4 
มม. โคนเชื่อมติดกับฐานของเส้าเกสรเป็นคางยาว 2-2.3 มม. ปลายมน กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 
1.7-2 มม. ยาว 2.1-2.3 มม. โคนมน ปลายมน กลีบปาก สีขาว มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. แฉกกลางรูปรี กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 1-1.2 มม. ปลายมนโค้งลง 
โคนกลีบมีสันนูนรูปครึ่งวงกลมยาวไปจนถึงแฉกข้าง เส้าเกสร สีขาว ตั้งตรง กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 
1.7-2 มม. กลุ่มเรณ ูรูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปคล้ายหัวใจ กว้าง 
1-1.2 มม. ยาว 0.9-1 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-0.9 มม. ยาว 4-5 มม. 
ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตาน ี
การกระจายพันธุ์. — ไทย (ภาคใต้) มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

800-900 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม 
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ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 279 (PSU) 
 

22. Appendicula reflexa Blume ภาพท่ี 4.38 
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7-2 มม. ยาว 19-40 ซม. ไม่แตกก่ิง ราก ขนาด

เล็ก ยาวได้ถึง 1-7 ซม. ออกเป็นกระจุกจํานวนมากบริเวณโคนต้น ใบ รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 1-1.2 ซม. 
ยาว 2-2.5 ซม. ปลายใบหยักตื้นเป็น 2 แฉกมน ระหว่างแฉกท้ังสองมีติ่งลักษณะเป็นเส้นแหลม ยาว 
0.4-0.6 มม. ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนเป็นมัน มีใบตลอดท้ังต้น ช่อดอก แบบช่อกระจะ ค่อนข้างสั้น 
ออกทางด้านข้างของต้นและเกิดใกล้ยอด ดอกในช่อ 5-8 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูป
สามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1.4-1.5 มม. ปลายแหลม ดอก สีขาวแกมเขียว กว้าง 4.5-4.9 
มม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 0.5-1 มม. ยาว 1.6-1.9 มม. โคนมน ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูป
คล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 1.7-2 มม. โคนเชื่อมติดกับฐานของเส้าเกสรเป็นคางยาว 
0.9-1.1 มม. ปลายมน กลีบดอก รูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1-1.5 มม. โคนมน ปลายมน 
กลีบปาก รูปรี กว้าง 1.4-1.6 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. กลางกลีบมีลักษณะเป็นร่อง เส้าเกสร สีเขียว ตั้ง
ตรง กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. ก้าน
ดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-0.8 มม. ยาว 2.2-2.6 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (เขาหลวง คีรีวง) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) ปาปัว

นิวกิน ี
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

150-300 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — หางแมงเงาเล็ก (ภาคใต้) หางแมงป่อง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 153 (PSU) 
 

23. Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. ภาพท่ี 4.39 และ 4.40 
ต้น ทอดยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาวมากกว่า 1 ม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 

5-7 มม. ยาว 15.5-32.5 ซม. จํานวนไม่มาก ออกบริเวณซอกใบ ใบ รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 
3.4-4.7 ซม. ยาว 17-21 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มข้อ ปลายมนหยักตื้นแยกเป็น 2 แฉก ขนาดไม่
เท่ากัน เนื้อใบหนาและเหนียว มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน ช่อดอก ออกทางด้านข้าง แตก
แขนงได้ ก้านและแกนช่อดอกสีเขียวอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. ยาว 1-2 ม.  เนื้อหนา แข็ง
และเหนียว ดอกในช่อ 26-39 ดอก ดอก สีเหลืองสลับแถบสีน้ําตาลอมม่วง กว้าง 6.5-8 ซม. กลีบ
เลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปแถบ ยาวและแคบ กลีบเลี้ยงบน กว้าง 6-8 มม. ยาว 7-8 ซม. 
โคนสอบ ปลายแผ่ออก โค้งไปด้านหน้าเล็กน้อย กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 6-8 มม. ยาว 3.5-4 ซม. โคน
สอบ ปลายแผ่ออก โค้งเข้าหากัน ขอบหยักเป็นคลื่น กลีบดอก กว้าง 7-8 มม. ยาว 4-4.7 ซม. โคน
สอบ ขอบหยักเป็นคลื่น กลีบปาก กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 1.6-1.8 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีม่วง รูป
ขอบขนาน กว้าง 8-9 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. แฉกกลางสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 5-6 มม. ยาว 0.9-1.2 
ซม. ปลายแหลม ส่วนกลางมีสันนูนสีขาวตามยาว 1 สัน บริเวณปลายมีจะงอยสีขาว ตั้งข้ึนและอยู่
ทางด้านล่าง สูง 4-6 มม. กลางกลีบปากมีสันเตี้ยๆ ตามแนวยาว สีเหลืองอมส้ม 7-8 สัน เส้าเกสร สี
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ขาว ตั้งตรง กว้าง 8-9 มม. ยาว 1.2-1.4 ซม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 1.3-1.5 มม. ก้านรูป
สามเหลี่ยม กว้าง 1.1-1.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. แป้นเหนียวรูปอานม้า กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 2-2.2 
มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปเกือบกลม กว้าง 5.3-5.5 มม. ยาว 5.6-5.7 มม. ยอดเกสรเพศเมีย 
เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4-6 มม. ยาว 3.5-4.7 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้ชุมพร (หลังสวน) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. —มาเลเซีย อินโดนีเซีย (บอร์เนียว สุมาตรา) ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงค่อนข้างมาก ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — แมลงปอ เอ้ืองแมงมุม เอ้ืองแมลงปอ (กรุงเทพฯ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 1404 (BCU); P. Rojchana-umpawan 38, 

221 (PSU) 
 

24. Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. ภาพท่ี 4.41 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-9 มม. สูง 50-80 ซม. ข้ึนชิดติดกันเป็นกอขนาดใหญ่ ใบ รูปแถบ

แกมรูปขอบขนาน กว้าง 7-8 มม. ยาว 10-15 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม แผ่นใบ
ค่อนข้างบาง มีเส้นใบหลัก 1 เส้นตามยาว เห็นชัดทางด้านบน ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 30-40 ซม. ดอกในช่อ 10-15 ดอก ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 4-5 มม. ยาว 5-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก สีขาว กว้าง 5-6 ซม.กลีบเลี้ยงรูป
แถบแกมรูปขอบขนาน โคนสอบ ปลายแหลม มีเส้นตามยาว 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบเลี้ยง
บน กว้าง 8-9 มม. ยาว 2.8-3 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 3-3.2 ซม. กลีบดอก รูปไข่
กลับแกมรูปรี กว้าง 1.9-2 ซม. ยาว 3-3.2 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเป็นสันคลื่น กลีบปาก 
กว้าง 3-3.4 ซม. ยาว 3.5-4 ซม. ขอบหยักเป็นสันคลื่น มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาวมีแถบสีม่วง รูปรี 
กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 1.2-1.4 ซม. ปลายมน ตั้งข้ึนโอบเส้าเกสร แฉกกลางสีขาวมีแถบสีม่วง กลาง
กลีบมีสีเหลือง รูปไข่ กว้าง 1.4-1.6 ซม. ยาว 1.5-1.7 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก แต่ละแยกกว้าง 5-
6 มม. ยาว 7-8 มม. กลางกลีบมีสันตามยาว 2 สันจากโคนกลีบเกือบถึงปลายกลีบสีเหลือง หยักเป็น
สันคลื่นเล็กน้อย สูง 0.6-0.9 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 5-6 มม. ยาว 1.8-2 ซม. ขนานไปกับกลีบ
ปาก กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 1-1.2 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.5 
มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รปูเกือบกลม กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2.2-2.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็น
แอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 -2 
มม. ยาว 1.9-2.2 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน (ดอยขุนตาล) พิษณุโลก 
(ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูเรือ) บึงกาฬ (ภูวัว) สกลนคร 
ภาคตะวันออก ชัยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด ภาคใต้ ระนอง (น้ําตกหงาว) สุราษฎร์ธานี พังงา 
กระบี่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) ตรัง สตูล สงขลา (โตนงาชา้ง) ยะลา นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — อินโดจีน ภูมิภาคมาเลเซีย หมู่เกาะแปซิฟิก 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนตามลานหินท่ีมีดินและซากใบไม้ทับถมเล็กน้อย ริมน้ําตก ท่ีมีแสงมาก 

ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 350-400 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม 
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ช่ือพื้นเมือง. — แขมดอกขาว แขมเหลือง ง้วนตากหงาย ม้วนตักหงาย ห้อนตักหงาย เอ้ือง
ใบไผ่ ฮ้อนตักหงาย (ภาคเหนือ) น้ําทราย (ลําปาง) ยี่โถปีนัง (กรุงเทพฯ) หญ้าจิ้มฟันควาย หญ้าแผงสี 
หญ้าแยงแย่ (สตูล) 

พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 2054 (BCU); P. Rojchana-umpawan 27, 
93, K. Sridith 725 (PSU) 

 
25. Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. ภาพท่ี 4.42 

กล้วยไม้ดิน ต้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. สูง 60-100 ซม. ใบ แบนทางด้านบน มี
กาบใบท่ีโคน กาบใบมักสั้นกว่าปล้อง แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 10-
12 ซม. ค่อนข้างเหนียว ปลายแยกเป็น 2 แฉกตื้น มีเส้นใบหลัก 1 เส้นตามยาว เห็นชัดทางด้านบน 
ช่อดอก เกิดท่ียอด ตั้งตรง ยาวได้ถึง 30 ซม. มักแตกแขนง แกนช่อดอกแบน ดอกในช่อ 40-50 ดอก 
บานคราวละ 1-2 ดอก บานครึ่งวัน ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-3 มม. ยาว 4-5 มม. โคน
สอบ ปลายแหลม ดอก สีขาวครีม กว้าง 4-5 ซม. กลีบเลี้ยง รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 8-9 
มม. ยาว 3-3.2 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม มีเส้นตามยาว 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบดอก รูปรี
แกมรูปไข่ กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 
2.5-2.8 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างมีแถบสีม่วง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 7-8 มม. ยาว 8-9 มม. ปลายแหลม 
ตั้งข้ึน แฉกกลางสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 7-8 มม. ยาว 1-1.2 ซม. ปลายแหลม ขอบหยักเป็นคลื่น มีขน 
กลางกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลือง เส้าเกสร สีขาว ตั้งข้ึน กว้าง 4-5 มม. ยาว 1.7-2 ซม. กลุ่มเรณู รูป
ไข่ กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 1-1.1 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 1.3-1.4 มม. ยาว 1.2-1.5 มม. ฝาครอบ
กลุ่มเรณูสีขาว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.7-1.9 มม. ยาว 1.8-2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปคล้าย
ถ้วย อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 มม. ยาว 8-
9 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก สุรินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด ภาคใต้ ชุมพร (หลัง
สวน) ระนอง สุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า) พังงา กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา (สะบ้าย้อย โตนงาช้าง) ปัตตานี 
ยะลา (เบตง) นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — อินโดจีน มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) สิงคโปร์ 
ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถมและมีน้ําซับตลอดเวลา ท่ีมีแสงปานกลาง 
ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 300-400 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์

ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยไม้ดิน (ชุมพร) ตานขโมย (สุราษฎร์ธานี) รอตันกลอ (นราธิวาส) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 1975 (BCU); A.F.G. Kerr 0831, A. 

Munting 56380 (K); P. Rojchana-umpawan 247, J. Wai 36, 370, 521, 807 (PSU) 
 
26. Bromheadia truncata Seidenf. ภาพท่ี 4.43 

กล้วยไม้อิงอาศัย ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-2 มม. ยาว 4-7.5 ซม. ข้ึนชิดติดเป็นกอ มีกาบ
ใบสีน้ําตาลหุ้มต้นทําให้เห็นต้นไม่ชัดเจน ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 3.5-5 ซม. 
จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ แบนทางด้านข้าง รูปแถบ กว้าง 3-4 มม. ยาว 6-7.5 
ซม. ปลายแหลม โค้งออกทางด้านนอก แผ่นใบ มีเนื้อหนาและแข็ง ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน 
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ช่อดอก เกิดท่ียอด สั้น ตั้งตรง ทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอก บานครึ่งวัน ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูป
ไข่ กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 2.2-2.5 ซม. 
กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยง กว้าง 2.6-2.8 มม. ยาว 1.6-1.8 ซม. มีเส้น
ตามยาว 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบดอก รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.8-3 มม. ยาว 1.5-1.7 
ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก รูปไข่กลับถึงรูปรี กว้าง 5.5-6 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. มี 3 แฉก 
แฉกข้างสีเขียวแกมเหลือง รูปรี กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 1-1.2 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน ขอบเรียบ แฉก
กลางสีเขียวแกมเหลือง มีแถบสีม่วงอ่อนจากขอบกลีบจนถึงกลางกลีบ รูปขอบขนาน กว้าง 4.2-4.5 
มม. ยาว 5-6 มม. ปลายแหลมแยกเป็น 2 แฉกมน ขอบหยักเป็นสันคลื่น โคนกลีบปากมีจุดสีม่วง 2 
จุด กลางของกลีบปากมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลืองตามยาว มีขนกระจาย ยาว 2.5-3 มม. ปลายกลีบมีกลุ่ม
เนื้อเยื่อสีเหลือง ผิวขรุขระ เส้าเกสร สีเขียวแกมเหลือง ตั้งข้ึน กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 8-9 มม. ปลาย
ด้านข้างแผ่ออกเป็นปีก และปลายด้านบนแยกเป็น 2 แฉกตื้น กลุม่เรณู รูปไข่ กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 
0.7-0.9 มม. แป้นเหนียวรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 1.5-1.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง 
รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.3-1.6 มม. ยาว 1.8-2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปคล้ายถ้วยอยู่ทาง
ด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 3-4 มม. ฝัก ไม่
พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (เบตง) 
นราธิวาส (แว้ง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้สูง ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 300-350 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — G.P. Lewis 100, H. P. Lohok 28 (K); P. Rojchana-

umpawan 250, J. Wai 495, 774, 781, 842, 915 (PSU) 
 

27. Bulbophyllum biflorum Teijsm. & Binn. ภาพท่ี 4.44 และ 4.45 
หัวเทียม สีเขียวแกมเหลือง รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. ผิวเป็นมันเงา 

เรียงตัวกันเป็นกระจุก ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 มม. ยาว 10-12 ซม. จํานวนมาก ออกเป็น
กระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.8-2.3 ซม. ยาว 5.5-8.5 ซม. โคนใบ
สอบ ปลายใบแหลม โค้งลง แผ่นใบเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอก แบบซี่ร่ม ออกบริเวณโคนหัวเทียม 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5-7 มม. ยาว 10-12 ซม. โคนช่อมีใบประดับแผ่นบาง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 4.8-
5 มม. ยาว 0.8-1 ซม. จํานวน 3-4 แผ่น เรียงซ้อนกัน ดอกในช่อ 2 ดอก ดอก ดอกพลิกกลับ กว้าง 
1-1.2 ซม.กลีบเลี้ยงบนและกลีบดอกมีสีม่วงแกมน้ําตาล กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 2.8-3.9 
มม. ยาว 4.8-5 มม. โคนสอบ ปลายเป็นติ่ง ยาว 7.5-8 มม. โค้งไปด้านหลัง กลีบเลี้ยงข้าง สีเหลือง
แกมเขียว ด้านบนของกลีบมีจุดสีม่วงกระจายจากโคนกลีบถึงกลางกลีบ ด้านล่างของกลีบมีจุดสีม่วง 5 
แถวจากโคนกลีบถึงกลางกลีบ เชื่อมติดกันรูปคล้ายหลอด กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 6-7 ซม. โคนสอบ 
ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน กลีบดอก รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 2.6-3 มม. โคนสอบ ปลาย
มีติ่งหนาม ยาว0.4-0.6 มม. กลีบปาก สีเหลืองแกมเขียว มีจุดสีม่วงกระจาย รูปรี กว้าง 2-2.5 มม. 
ยาว 4-4.2 มม. มีเนื้อ โคนกลีบเชื่อมติดกับคางเส้าเกสร กลางกลีบมีร่องลึกตามยาว เส้าเกสร สีม่วง 
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อวบและตั้งตรง กว้าง 1.6-2 มม. ยาว 2.5-2.8 มม. คางยาว 1-2 มม. ด้านข้างของอับเรณูแผ่ออกเป็น
ปีก กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปรี กว้าง 0.3-0.6 มม. ยาว 0.5-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี กว้าง 0.5-0.8 
มม. ยาว 0.9-1.3 มม. ผิวไม่เรียบ ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้าน
ดอกและรังไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-9 มม. ยาว 2-4 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (คีรีวง) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว บาหลี) ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ บนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — C.E. Carr 129, K114, K174, J.J. Wood 910 (K); P. 

Rojchana-umpawan 157, A. Jantasilp s.n. (PSU) 
 

28. Bulbophyllum farinulentum J.J.Sm. ภาพท่ี 4.46 และ 4.47 
หัวเทียม สีเขียวอ่อน รูปกลมแกมรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. ผิว

เป็นมันเงา ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 3-3.5 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 3-
6.7 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกท่ีโคนหัวเทียมและตามข้อของเหง้า ใบ สีเขียว รูปใบหอกกลับ
แคบแกมรูปช้อน กว้าง 2.8-4.2 ซม. ยาว 15-16.5 ซม. โคนใบเรียวเป็นก้าน ยาว 7-10 ซม. ปลาย
แหลมโค้งลง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน แผ่นใบหนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอก 
แบบช่อกระจะ ก้านและแกนช่อดอกสีเขียวแกมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ยาว 38-40 ซม. 
ออกบริเวณโคนหัวเทียม ใบประดับสีเขียวแกมม่วง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. โคน
สอบ ปลายแหลม มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน หุ้มก้านช่อดอก จํานวน 3-4 ใบ ดอกใน
ช่อ 20-30 ดอก ใบประดับย่อย สีม่วง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.4-1.7 มม. ยาว 7-8 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม ติดทน ดอก ดอกพลิกกลับ กว้าง 3-4 ซม.กลีบเลี้ยงสีเขียวแกมเหลือง มีเส้นกลางกลีบสี
แดงอมม่วง 3 เส้น ทางด้านบนของกลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปใบหอกแกมรูปสามเหลี่ยมแคบ 
ปลายเรียวแหลม กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 1.5-1.8 ซม. โคนสอบ กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 2-
2.3 มม. ยาว 1.7-1.9 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกัน กลีบดอก กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1-1.2 ซม. โคน
สอบ ปลายเรียวแหลม ขอบหยักเป็นจักซี่ฟันถ่ีๆ กลีบปาก รูปรีแกมรูปคล้ายลิ้นแคบ กว้าง 1.2-1.4 
มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายมน มีเนื้อ กลางกลีบมีร่องลึกตามยาว ขอบเรียบ เส้าเกสร สีขาว 
กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2.4-2.7 มม.  คางยาว 2-2.4 มม. ด้านข้างอับเรณูมีรยางค์เส้าเกสร กลุ่มเรณู 2 
กลุ่ม รูปไข่กลับ กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาวแกมเหลือง รูปเกือบ
กลม กว้าง 0.7-0.8 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. ผิวมีขนต่อมกระจาย ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบ
กลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1-1.5 มม. ยาว 0.9-
1.2 ซม. ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (คีรีวง) สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตาน ี
การกระจายพันธุ์. — อินโดนีเซีย (สุมาตรา) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 300-500 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 85 (PSU) 
 

29. Bulbophyllum lilacinum Ridl. ภาพท่ี 4.48 และ 4.49 
หัวเทียม สีเขียวอ่อน รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-2.7 ซม. ยาว 4-5.5 ซม. ผิวเป็นมันเงา 

ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 6-7 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 4.5-10 ซม. 
จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกท่ีโคนหัวเทียม ใบ สีเขียวเข้ม รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3.2 ซม. 
ยาว 10-1.5 ซม. โคนใบเรียวเป็นก้านสั้น ปลายแหลมโค้งลง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน 
แผ่นใบหนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอก แบบกระจะ ก้านและแกนช่อดอกสีเขียวมีจุดประสีม่วง
กระจาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2 มม. ยาว 15.5-16 ซม. ออกบริเวณโคนหัวเทียม ใบประดับสีเขียว 
รูปรี กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2.2-2.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม หุ้มก้านช่อดอก จํานวน 2-3 ใบ 
ดอกในช่อ 20-30 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียวมีจุดประสีม่วงกระจาย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.4-1.6 
มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก ดอกพลิกกลับ สีชมพูแกมสีขาวมีจุดประสีม่วง
กระจาย กว้าง 8-9 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 3.7-4 มม. โคนสอบโค้งเป็นแอ่ง
เล็กน้อย ปลายเรียวแหลม โค้งเข้าหารังไข่ ขอบหยัก กลีบเลี้ยงข้าง รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-
3 มม. ยาว 5-6 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลมเชื่อมติดกัน ขอบเรียบ กลีบดอก รูปสามเหลี่ยมเบี้ยว 
กว้าง 1.3-1.4 มม. ยาว 2.5-2.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลมคล้ายเข็ม ขอบเรียบ กลีบปาก รูปรีแกม
รูปคล้ายลิ้น กว้าง 0.9-1.1 มม. ยาว 2-2.3 มม. ปลายมน โคนท้ังสองข้างยื่นยาวเป็นจะงอย มีเนื้อ 
กลางกลีบมีร่องลึกตามยาว ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. 
คางยาว 1-1.3 มม. ด้านข้างอับเรณูมีรยางค์เส้าเกสร เห็นจะงอยชัดเจน กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปไข่กลับ 
กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปเกือบกลม กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 
0.6-0.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร มีจะงอยขนาดใหญ่
เห็นชัดเจน ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวมีจุดประสีม่วงกระจาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-0.8 มม. ยาว 
2.8-3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้พังงา สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนก้อนหิน ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงมาก ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 300-500 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ ์
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 217 (BCU); P. Rojchana-umpawan 119 

(PSU) 
 

30. Bulbophyllum mutabile (Blume) Lindl. ภาพท่ี 4.50 และ 4.51 
หัวเทียม สีเขียว รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ผิวเป็นมันเงา ตั้งข้ึน

หรือห้อยลง ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 2.5-3 มม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 
7-8 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกท่ีโคนหัวเทียม ใบ สีเขียวเข้ม รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 4-
4.5 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. โคนใบเรียวเป็นก้านสั้นๆ ปลายแหลม กลางใบเป็นร่องตามยาว แผ่นใบ
ค่อนข้างหนาและมีเนื้อ ช่อดอก แบบช่อซี่ร่ม ออกบริเวณโคนหัวเทียม ก้านและแกนช่อดอกสีเขียว 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 มม. ยาว 6-8 มม. ใบประดับสีน้ําตาล รูปหลอด กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 
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3-3.4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม หุ้มก้านช่อดอก จํานวน 1 ใบ ดอกในช่อ 2 ดอก ดอก ดอกพลิก
กลับ สีเหลืองอมส้ม กว้าง 4-5 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 4-5 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 2.5-3 
มม. โคนสอบเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกันเป็นคางเล็กน้อย ปลายแหลม กลีบดอก รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 0.3-
0.5 มม. ยาว 2-2.2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบปาก สีส้มอมเหลือง รูปรีแกมรูปคล้าย
ลิ้น กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2.2-2.6 มม. ปลายมน มีเนื้อ ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เส้าเกสร สีเหลือง 
กว้าง 0.4-0.7 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. คางยาว 0.8-1 มม. ด้านข้างอับเรณูมีรยางค์เส้าเกสร กลุ่มเรณ ู
2 กลุ่ม รูปไข่กลับ กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปเกือบกลม กว้าง 
0.4-0.6 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้าน
ดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 2-2.3 มม. ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 700-900 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ ์
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — J.J. Wood 932, M.J.S. Sands 168, R.J. Johns 7186 (K), 

P. Rojchana-umpawan 246 (PSU) 
 

31. Bulbophyllum patens King ex Hook.f. ภาพท่ี 4.52 
หัวเทียม สีเขียว รูปไข่แกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-6.5 มม. ยาว 3.5-4.5 ซม. ผิวเป็นมัน

เงา ระยะห่างระยะหัวเทียม 6-7.5 ซม. โคนหัวเทียมและข้อของเหง้ามีกาบใบสีน้ําตาล รูปคล้ายขน
สัตว์จํานวนมาก ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.6 มม. ยาว 1-1.5 ซม. จํานวนมาก ออกเป็น
กระจุกท่ีโคนหัวเทียมและข้อของเหง้า ใบ สีเขียว รูปรีแกมรูปช้อน กว้าง 4-4.3 ซม. ยาว 13-15 ซม. 
โคนใบบิดเรียวเป็นก้านยาว 0.7-1 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทาง
ด้านบน แผ่นใบหนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ดอก ดอกไม่พลิกกลับ กว้าง 3-3.5 ซม. มีจุดประสีแดงอม
ม่วงกระจาย กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 4-4.3 มม. ยาว 1.7-2 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม 
ขอบเรียบ กลีบเลี้ยงข้าง รูปเคียว กว้าง 4.5-4.8 มม. ยาว 2-2.3 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคาง
เส้าเกสร ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 3-3.4 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. โคน
สอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบปาก สีม่วง รูปรีแกมรูปคล้ายลิ้น กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 7-8 มม. 
ปลายมน มีเนื้อ ขอบเรียบ เส้าเกสร สีขาวมีจุดประสีม่วงกระจาย กว้าง 2-2.4 มม. ยาว 3.5-4 มม. 
คางยาว 4-5 มม. ด้านข้างของอับเรณูแผ่ออกเป็นปีก กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปไข่กลับ กว้าง 0.4-0.5 มม. 
ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีดําอมม่วง รูปเกือบกลม กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 0.9-1.3 มม. 
ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาวมีจุดประสี
ม่วงกระจาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6-1.9 มม. ยาว 4.5-6 ซม. ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง สิชล) ตรัง (เขาพับผ้า) สงขลา (โตนงาช้าง) 
ปัตตานี นราธิวาส (แว้ง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา) 
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นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ บนก้อนหิน ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงมากถึง
ปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 150-500 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — สิงโตก้ามกาง สิงโตก้ามปูแดง (ท่ัวไป)  
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 584 (BCU); A.F.G. Kerr 0538, 01011, G. 

Matthews 42 (K); P. Rojchana-umpawan 130 (PSU) 
 

32. Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. ภาพท่ี 4.53 และ 4.54 
หัวเทียม สีเขียวอ่อน รูปไข่กลับแกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5-6 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. ผิว

เป็นมันเงาและแบน ระยะห่างระหว่างหัวเทียม ยาว 2-2.5 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-
0.6 มม. ยาว 0.7-1.5 ซม. ออกเป็นกระจุกท่ีโคนหัวเทียมและตามข้อของเหง้า ใบ สีเขียว รูปรีแกมรูป
ขอบขนาน กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. โคนมน ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน กลางใบเป็นร่อง
ตามยาว เห็นชัดทางด้านบน แผ่นใบค่อนข้างหนาและมีเนื้อ ช่อดอก ออกบริเวณโคนของหัวเทียม 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 10-12 ซม. ใบประดับสีม่วง รูปรี กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 2.7-3 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอกในช่อ 3 ดอก ดอก ดอกพลิกกลับ กว้าง 2-2.3 ซม. กลีบเลี้ยงบน สี
ม่วง ขอบท้ังสองข้างมีสีเขียว รูปไข่ กว้าง 3.7-4 มม. ยาว 7.3-7.5 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม 
ขอบเรียบ กลีบเลี้ยงข้าง สีม่วง ปลายกลีบมีสีเขียวแกมเหลือง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 
1.5-1.7 ซม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ กลีบดอก สีเขียว รูปรี กว้าง 2-3 มม. 
ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบปาก สีแดงอมม่วง รูปรี กว้าง 1.2-1.4 มม. ยาว 
2-2.5 มม. ปลายแหลม มีเนื้อ ขอบเรียบ มีสันนูนสีแดงตามแนวยาว 3 สัน เส้าเกสร สีเขียว กว้าง 
2.8-3 มม. ยาว 2.4-2.6 มม. คางยาว 2-2.4 มม. ด้านข้างอับเรณูมีรยางค์เส้าเกสรคล้ายเส้นตรง ยาว 
1.2-1.4 มม. กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสี
เขียว รูปเกือบกลม กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 1.9-1.4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่
ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.7 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. 
ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย. — ภาคใต ้ตรัง (เกาะปู) สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

300-400 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 185, Ch. Laongpol 53 (PSU) 
 

33. Bulbophyllum polystictum Ridl. ภาพท่ี 4.55 
หัวเทียม สีเขียวอ่อน รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ยาว 4.5-5 ซม. ผิวมันเงา 

ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 3-4 ซม. มี 3-4 ข้อปล้อง มีขนเป็นเส้นตรงยาว รอบโคนหัวเทียม ราก สี
ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 7-8 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียมและตามข้อของ
เหง้า ใบ รูปรีแกมรูปช้อน กว้าง 6-7 ซม. ยาว 17-18 ซม. โคนใบสอบเรียวเป็นก้าน ยาว 2.5-3 ซม. 
ปลายใบแหลมโค้งลง แผ่นใบหนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ใบประดับย่อย สีขาว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 
1-1.3 ซม. ยาว 2-3 ซม.โคนสอบ ปลายแหลม ดอก เดี่ยว ดอกพลิกกลับ ออกบริเวณโคนหัวเทียม 
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กว้าง 7.5-8 ซม. กลีบเลี้ยงบน สีเหลืองมีจุดสีม่วงแดงกระจาย รูปขอบขนาน กว้าง 1.4-1.6 ซม. ยาว 
6-6.2 ซม. โคนมน ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง สีเหลืองมีจุดสีม่วงแดงกระจาย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 
2-2.5 ซม. ยาว 5.5-6 ซม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว ปลายแหลมโค้งข้ึน กลีบดอก สีเหลืองมีจุดสีม่วงแดง
บริเวณปลายกลีบ รูปสามเหลี่ยมแคบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 5-5.5 ซม. โคนมน 
ปลายแหลม ขอบเรียบ แผ่กางออก กลีบปาก สีเหลืองมีจุดสีม่วงแดงกระจาย รูปรี กว้าง 1-1.5 ซม. 
ยาว 1.5-2 ซม. ปลายแหลมโค้งลง มีเนื้อ เส้าเกสร สีเหลือง สีเหลืองมีจุดสีม่วงแดงกระจาย กว้าง 
0.7-1 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. คางยาว 1-1.2 ซม. ด้านข้างของอับเรณูแผ่ออกเป็นปีก กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม 
เรียงตัวเป็น 2 คู่ แต่ละกลุ่มรูปไข่กลับ กว้าง 1-1.4 มม. ยาว 1.5-1.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง 
รูปรี กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้า
เกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 18-20 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ ชุมพร นครศรีธรรมราช (เขาหลวง คีรีวง) สงขลา (ทับช้าง รัตภูมิ 
เขาแก้ว โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 700-

900 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน  
ช่ือพื้นเมือง. — พญาสิงโต (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 174 (PSU) 
 

34. Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. ภาพท่ี 4.56 และ 4.57 
หัวเทียม สีน้ําตาลแกมดํา รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-7.5 มม. ยาว 1.7-2 ซม. ผิวเป็นมันเงา 

แบน ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 2.4-2.7 ซม. โคนหัวเทียมมีกาบใบสีน้ําตาล รูปคล้ายขนสัตว์จํานวน
มาก ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.6 มม. ยาว 4-11 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกท่ีโคน
หัวเทียม ใบ สีเขียว รูปรี กว้าง 1.7-2 ซม. ยาว 4.5-5.5 ซม. โคนใบเรียวเป็นก้านสั้น ปลายแยกเป็น 2 
แฉกมน มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน แผ่นใบหนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอก แบบซี่
ร่ม ออกบริเวณโคนหัวเทียม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 9-10 ซม. ใบประดับสีขาวแกม
เหลือง รูปรี กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 3-3.2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม หุ้มก้านช่อดอก จํานวน 1 ใบ 
ดอกในช่อ 6-10 ดอก ดอก ดอกพลิกกลับ สีขาวแกมเหลือง กว้าง 1.9-2.2 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูป
สามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 4.7-5 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปขอบขนาน กว้าง 2.2-2.5 มม. ยาว 1.5-1.8 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบดอก รูปไข่
แกมรูปรี กว้าง 1.3-1.4 มม. ยาว 2.5-2.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบหยักเป็นจักซี่ฟันจากโคน
กลีบถึงกลางกลีบ ส่วนกลางกลีบถึงปลายกลีบขอบเรียบ กลีบปาก รูปรีแกมรูปคล้ายลิ้น กว้าง 0.9-
1.2 มม. ยาว 1.6-1.8 มม. ปลายมน มีเนื้อ ขอบเรียบ เส้าเกสร สีขาวแกมเหลือง กว้าง 0.5-0.7 มม. 
ยาว 1-1.3 มม. คางยาว 1.2-1.5 มม. ด้านข้างอับเรณูมีรยางค์เส้าเกสร กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปไข่กลับ 
กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาวแกมเหลือง รูปเกือบกลม กว้าง 0.5-0.7 
มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอก
และรังไข่ สีขาวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. ยาว 2.3-2.5 มม. ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย. — ภาคใต้ ชุมพร (สวี) พังงา กระบี่ ตรัง (ห้วยยอด เกาะมุก) สตูล (ตะรุเตา 
ทุ่งนุ้ย) สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส (แว้ง) 
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การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงมาก ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 300-500 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — สิงโตถิ่นใต ้(ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0371, C. Curtis s.n., R. Yong 170 (K); P. 

Rojchana-umpawan 182 (PSU) 
 

35. Bulbophyllum sicyobulbon C.S.P.Parish & Rchb.f. ภาพท่ี 4.58 และ 4.59 
หัวเทียม สีเขียวเข้ม รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ยาว 4-5 ซม. ผิวเป็นมันเงา 

ระยะห่างระยะหัวเทียม 10-12 ซม. โคนหัวเทียมมีกาบใบสีน้ําตาล เป็นแผ่นบางหุ้มตลอดหัวเทียม 
ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.8 มม. ยาว 4-5 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคน
หัวเทียม ใบ สีเขียว รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 11-13 ซม. โคนใบบิดเรียวเป็น
ก้านยาว 1-1.5 ซม. ปลายแหลม โค้งลง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน แผ่นใบหนาเหนียว
คล้ายแผ่นหนัง ช่อดอก แบบช่อกระจะ ออกบริเวณโคนหัวเทียม ก้านและแกนช่อสีดําอมม่วง เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.8-2 มม. ยาว 12-17 ซม. ใบประดับสีน้ําตาลแกมม่วง รูปรี กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 
2.5-2.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม หุ้มก้านช่อดอก จํานวน 2-3 ใบ ดอกในช่อ 20-30 ดอก ใบ
ประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 4-5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
แผ่นใบเกลี้ยง ปลายแหลม ติดทน ดอก ดอกพลิกกลับ สีเหลืองอมส้มมีจุดประสีม่วงกระจาย กว้าง 
1.9-2.2 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 3.5-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ 
กลีบเลี้ยงข้าง รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-2.8 มม. ยาว 6-7 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลมเชื่อมติดกัน 
ขอบเรียบ กลีบดอก รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 2-2.5 มม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม
คล้ายเข็ม ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน กลีบปาก รูปรีแกมรูปคล้ายลิ้น กว้าง 4-4.5 มม. ยาว 8-9 มม. โคน
ท้ังสองข้างยื่นยาวเป็นจะงอย ปลายมน มีเนื้อ มีขนต่อมกระจายท้ังกลีบปาก เส้าเกสร สีเหลือง กว้าง 
1-1.2 มม. ยาว 2-2.4 มม. คางยาว 1.5-1.7 มม. ด้านข้างอับเรณูมีรยางค์เส้าเกสร เห็นจะงอยไม่
ชัดเจน กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปไข่กลับ กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง 
รูปคล้ายหัวใจ กว้าง 0.7-0.8 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่
ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลืองมีจุดประสีม่วงกระจาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 
มม. ยาว 3-4 มม. ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย (ภูหลวง) 
ภาคใต ้ระนอง สตูล (ทุ่งนุ้ย) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงมากถึงปานกลาง 

ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — สิงโตรวงข้าว (ท่ัวไป)  
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 1291, C. Torat 215 (BCU); A.F.G. Kerr 

s.n., G. Siedenfaden & T. Smitinand GT3691, E.C Parish 193 (K); P. Rojchana-umpawan 
94, P. Pattarakulpisutti 32, P. Pholpunthin 3, 4, S. Chantanaorrapint 2126 (PSU) 
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36. Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. ภาพท่ี 4.60 
หัวเทียม สีเขียว รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ระยะห่างระหว่าง

หัวเทียม 2.5-3 ซม. ผิวเป็นมันเงา ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 3.5-5 ซม. 
จํานวนมาก มีเนื้อ ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.4 ซม. 
ยาว 4.2-5.5 ซม. โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบแยกเป็น 2 แฉกมน กลางใบเป็นร่องตามยาว แผ่นใบค่อนข้าง
หนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ช่อดอก แบบซี่ร่ม ออกบริเวณโคนหัวเทียม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. 
ยาว 5-8 ซม.เป็นกระจุกแน่น ใบประดับสีเขียว รูปรี กว้าง 5-8 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. โคนสอบ ปลาย
แหลม หุ้มก้านช่อดอก จํานวน 2-4 ใบ ดอกในช่อ 10-15 ดอก ดอก ดอกพลิกกลับ สีเหลือง กว้าง 3-
3.5 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบหยักเป็น
ขนครุย กลีบเลี้ยงรวม รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 3.2-3.4 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแยก
เป็น 2 แฉกแหลม ขอบเรียบ กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.4 มม. ยาว 2-2.5 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม ขอบหยักเป็นขนครุย กลีบปาก สีเหลืองส้ม รูปรีแกมรูปคล้ายลิ้น กว้าง 0.6-0.7 มม. ยาว 
2-2.5 มม. เส้าเกสร สีเหลือง กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 3-4 มม. คางยาว 1-1.5 มม. ด้านข้างอับเรณูมี
รยางค์เส้าเกสรคล้ายเส้นตรง ยาว 0.5-0.7 มม. กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปไข่กลับ กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 
0.2-0.4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร จะงอยเล็กขนาดเล็ก 
ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. ยาว 1.6-2.4 มม. ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย — ภาคใต ้ชุมพร (นาสัก หลังสวน ตะโก) สุราษฎร์ธานี (บางเบา บางนา เกาะ
เต่า) นครศรีธรรมราช (หินเพิง ทับช้าง เขาหลวง) สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส (บา
เจาะ แว้ง) 

การกระจายพันธุ์. — อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว โมลุกกะ) 
นิเวศวิทยา. — พบค่อนข้างน้อย ข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับ

ทะเลปานกลาง 150-300 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — สิงโตหนวดยาว (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0376, 0403, 0517, W. Griffith 5175 (K); P. 

Rojchana-umpawan 155, Ch. Laongpol 194, J.F. Maxwell 85-924, S. Chantanaorrapint 
2019 (PSU) 

 
37. Calanthe pulchra (Blume) Lindl. ภาพท่ี 4.61 

ต้น ความสูงรวมใบ 40-70 ซม. หัวเทียม เห็นไม่เด่นชัด ใบ รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 10-13 
ซม. ยาว 52-60 ซม. โคนสอบเรียวเป็นก้านยาว 14-18 ซม. ปลายเรียวแหลม แผ่นใบบางและแข็ง มี
เส้นใบ 5 เส้นเห็นชัดทางด้านล่าง จํานวน 5-6 ใบ ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว ก้านช่อดอกยาว 
30-50 ซม. แกนช่อดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 ซม. ยาว 10-20 ซม. ใบประดับสีเขียวโคนมีสี
น้ําตาลเข้ม รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 2-5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม จํานวน 
3-6 ใบ ดอกในช่อ 40-60 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปใบหอก กว้าง 1.6-2 ซม. ยาว 3-4 ซม. โคน
สอบ ปลายแหลม หลุดร่วงง่าย ดอก สีส้มโอรส ขนาด 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้างรูปรี
แกมรูปใบหอก โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงบน กว้าง 6-7 มม. ยาว 1.8-2 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง 
กว้าง 5-6 มม. ยาว 15-16 ซม. กลีบดอก รูปไข่กลับแกมรูปใบหอก กว้าง 5-7 มม. ยาว 13-15 ซม. 
โคนมน ปลายแหลม กลีบปาก สีส้มเข้ม มี 3 แฉก แฉกข้างรูปเกือบกลม กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 2-
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2.2 มม. ปลายมน แฉกกลางรูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่กลับ กว้าง 2-2.1 มม. ยาว 4-5 มม. ปลายมน มี
ติ่งหนามเรียวยาว 5-5.5 มม. มีสันนูนตามยาว 2 สัน ระหว่างแฉกข้าง เดือยรูปกรวย ยาว 0.9-1.2 
ซม. ปลายงุ้มเข้าคล้ายตะขอ เส้าเกสร สีส้ม กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 3-4 มม. กลุ่มเรณู รูปกระบอง 
กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 2-2.3 มม. แป้นเหนียวรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 1-1.1 มม. ฝา
ครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2-2.5 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเหลืองแกมเขียว ยาว 
1.8-2 ซม. รังไข่โป่งพอง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา 
การกระจายพันธุ์. — ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย (ตอนใต้) สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา 

บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเจริญบนดิน ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 750-

900 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — ว่านจุกเหลือง (ท่ัวไป) ว่านพร้าวดอกเหลือง (ภาคกลาง) เอ้ืองน้ําต้นมลายู 

(ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 276 (PSU) 
 

38. Callostylis pulchella (Lindl.) S.C.Chen & Z.H.Tsi ภาพท่ี 4.62 
เหง้า กลมยาวและแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ระยะห่างระหว่างข้อ 3-4 ซม. มีเยื่อกาบ

ใบสีน้ําตาลอ่อนหุ้ม หัวเทียม รูปไข่หรือรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ยาว 5-6 ซม. ตั้งข้ึน มีเนื้อ
และร่องตื้นตามยาว ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 16-20 ซม. มีกาบใบหุ้มบริเวณข้อ ราก เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.7-0.9 มม. ยาว 3-6 ซม. ออกบริเวณใกล้โคนหัวเทียมและตามข้อของเหง้า ใบ เกิดใกล้
ยอด รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 8-10 ซม. โคนสอบ ปลายแยกเป็น 2 แฉกตื้น ขอบ
เรียบ แผ่นใบเกลี้ยงท้ัง 2 ด้าน มีเนื้อและค่อนข้างแข็ง โค้งลง มีเส้นกลางใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้านบน 
จํานวน 2 ใบ ช่อดอก ยาว 9-10 ซม. ก้านและแกนช่อสีเหลืองแกมน้ําตาล มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2.5-2.7 มม. ก้านช่อดอกยาว 3-4 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ดอกในช่อ 20-25 ดอก บานคราวละ 1-2 
ดอก ใบประดับย่อย รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 4-4.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน มีขนสี
ขาวหนาแน่น ดอก สีเหลืองแกมน้ําตาล กว้าง 2.5-3 ซม. ด้านในผิวเกลี้ยง ด้านนอกมีขนสีขาว
หนาแน่น กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 3.2-3.5 มม. ยาว 1-1.2 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 0.8-1 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบดอก รูปขอบขนาน 
กว้าง 2.8-3 มม. ยาว 0.8-1 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีเหลืองแกมน้ําตาลกลางกลีบมีสี
น้ําตาลเข้ม คล้ายรูปหัวใจ กว้าง 3.8-4 มม. ยาว 4-4.2 ซม.ปลายมน ส่วนของปลายกลีบมีกระจุกขนสี
เหลือง มีขนสีขาวหนาแน่นทางด้านใน เส้าเกสร สีเหลืองแกมน้ําตาล กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 5-6 มม. 
คางยาว 2.5-3 มม. กลุ่มเรณู รูปไข่กลับแบน กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณู
สีเหลือง รูปรี กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 0.9-1.2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทาง
ด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลืองแกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1-1.3 มม. ยาว 
1.5-1.7 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ใบประดับย่อย รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 4-4.5 มม. โคน
สอบ ปลายแหลม ติดทน มีขนสีขาวหนาแน่น ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) เชียงราย (ดอยเชียงดาว) น่าน (ดอยวาว) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูกระดึง) ภาคตะวันออก ชัยภูมิ (เขาเขียว) 
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ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคใต้ สุราษฏร์ธานี (เกาะเต่า) พังงา (ทับปุด) 
นครศรีธรรมราช (คีรีวง ทับช้าง) สตูล (ทุ่งนุ้ย) สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส (แว้ง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (บอร์เนยีว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้และบนหิน ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 150-350 เมตร ออกดอกตลอดท้ังป ี
ช่ือพื้นเมือง. — นวลผ่อง (ภาคใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 75, 158, Ch. Laongpol 744, 

D.J. Middleton et al. 5223 (PSU) 
 

39. Ceratostylis ampullacea Kraenzl. ภาพท่ี 4.63 
เหง้า สั้น หัวเทียม สีเขียว ยาว 14-17 ซม.มีกาบใบสีน้ําตาล รูปหลอด กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 

6.5-9 มม. จํานวน 3-4 ใบ ออกเป็นกระจุก ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.2 มม. ยาว 5-10 
ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ เป็นแท่งเกือบกลม กว้าง 2-2.4 มม. ยาว 3.5-4 ซม. โคนใบ
ตัด ปลายแหลม มีเนื้อและอวบน้ํา กลางใบมีร่องตื้นๆ ตามยาว ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปแถบ 
กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1.7-2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ซ้อนเหลื่อมกันเป็นกระจุก จํานวนมาก 
ดอก กว้าง 3-3.4 มม. กลีบเลี้ยงสีม่วง มีขนสีขาวสั้นกระจายทางด้านนอกของกลีบ กลีบเลี้ยงบน รูป
ขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 1.9-2.2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูป
รีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.4-0.8 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเชื่อมติดกัน 2/3 
ของกลีบ ส่วนโคนเชื่อมติดกับโคนเส้าเกสรเป็นคาง กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ปลายแยก
เป็น 2 แฉกมน กลีบดอก สีม่วง ปลายกลีบมีสีขาว รูปแถบ กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 1.7-2 มม. โคน
สอบ ปลายมน กลีบปาก สีเหลือง รูปรี กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 1.7-1.9 มม. ปลายมน บริเวณกลาง
กลีบถึงปลายกลีบมีเนื้อหนา เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. อวบและสั้น ปลาย
แผ่ออกเป็นปีก กลุ่มเรณ ูรูปกระบอง กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปคล้าย
หัวใจ กวา้ง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.4 มม. 
ยาว 2-2.5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้ชุมพร (หลังสวน) สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช (เขาหลวง คีรีวง) 
สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตานี (เทือกเขาสันกาลาคีรี) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (บอร์เนียว สุมาตรา) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

800-900 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 169 (PSU) 
 

40. Ceratostylis radiata J.J.Sm. ภาพท่ี 4.64 
เหง้า สั้น หัวเทียม สีเขียว กลมและยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 มม. ยาว 3.5-5 ซม. 

ค่อนข้างแข็งและเหนียว มีกาบใบสีน้ําตาล รูปตาข่ายหุ้ม ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 มม. 
ยาว 6.5-11 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ เกิดท่ียอด รูปใบหอกกลับแคบถึงรูปช้อน กว้าง 
2-2.5 ซม. ยาว 15-17 ซม. โคนใบสอบเรียวเป็นก้านยาว กว้าง 3-5 มม. ยาว 4-5 ซม. ปลายแยกเป็น 
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2 แฉกมน แผ่นใบหนาและเหนียว ผิวใบค่อนข้างมันวาว มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน จํานวน 
1 ใบ ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่ กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2.6-3 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก 
สีขาว กว้าง 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปใบหอกแคบ ด้านนอกของกลีบเลี้ยงมีขนสีขาว
กระจาย โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงบน กว้าง 2.5-2.9 มม. ยาว 1-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 
2.6-3 มม. ยาว 7-9 มม. โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นคาง กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. กลีบดอก 
กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 6-8 มม. กลีบปาก มี 3 แฉก แฉกกลางรูปสามเหลี่ยม ยาว 5.5-5.7 มม. 
ปลายเรียวแหลม แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.3-3.5 มม. ยาว 1.5-2 มม. ขอบกลีบมีขนสีน้ําตาล 
บริเวณโคนกลีบมีสันตามยาว 2 สัน จนถึงกลางกลีบ บริเวณสันและด้านในของกลีบมีขนสีขาว
กระจาย เส้าเกสร สีขาว กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 4.5-4.8 มม. อวบและสั้น ปลายแผ่ออกเป็นปีก กลุ่ม
เรณู รูปชมพู่ แบนเล็กน้อย กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปคล้ายหัวใจ 
กว้าง 0.9-1.1 มม. ยาว 1-1.4 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1-1.5 มม. ยาว 
2.2-2.5 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

450-500 เมตร ออกดอกเดือนตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 222 (PSU) 
 

41. Claderia viridiflora Hook.f. ภาพท่ี 4.65 และ 4.66 
เหง้า สีเขียว กลมและยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. 

ความยาวรวมใบ ยาว 30-45 ซม. ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.6 มม. ยาว 7-10 ซม. ออก
ตามข้อของเหง้า ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 7.5-9 ซม. ยาว 30-45 ซม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม 
แผ่นใบบาง มีเส้นใบ 6 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง จํานวน 3-6 ใบ ช่อดอก ห้อยลง เกิดท่ียอด ยาว 15-
28 ซม. ก้านช่อดอกผอมยาว ยาว 10-16 ซม. แกนช่อดอกอวบ มีเนื้อ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 
มม. ยาว 5-11 ซม. แตกแขนง ดอกในช่อจํานวนมาก ใบประดับช่อดอกขนาดใหญ่ สีเขียว รูปรีแกม
รูปขอบขนาน พับตามยาว ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.2 มม. ยาว 
1-1.2 มม. โคนสอบ ปลายมน ติดทน ดอก สีเขียวแกมขาว กว้าง 2.5-3 ซม.กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงมีขนสีขาวหนาแน่น กลีบเลี้ยงบน กว้าง 6-8 มม. ยาว 1.8-2.4 
ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 8-9 มม. ยาว 1.6-2 ซม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว ปลายมน 
กลีบดอก กว้าง 4-6 มม. ยาว 1.7-2.2 ซม. โคนสอบ ปลายมน ผิวเกลี้ยง กลีบปาก สีเขียวแกมเหลือง 
กว้าง 6-7 มม. ยาว 1.3-1.5 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้าง รูปเกือบกลม กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 3.5-3.7 มม. 
ปลายมน แฉกกลางรูปขอบขนาน กว้าง 4-5 มม. ยาว 2-2.5 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน ขอบเรียบ 
โคนกลีบมีลักษณะเป็นถุง กลางกลีบมีเส้นตามยาว 1 เส้น และจากโคนกลีบถึงกลางกลีบมีสันนูนสีขาว
ตามยาว 2 สันขนาบ เส้นตามยาว สูง 0.5-0.7 มม. ท้ังสองสันมีขนสีขาวหนาแน่น เส้าเกสร สีเขียว
แกมเหลือง ตั้งตรง กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 4-5 มม. โคนเส้าเกสรมีขนสีขาวหนาแน่น กลุ่มเรณู 2 
กลุ่ม รูปรี กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียวแกมเหลือง รูปรี กว้าง 1.1-
1.3 มม. ยาว 1.1-1.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอก
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และรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.7 มม. ยาว 1.3-1.5 ซม. มีขนสีขาวหนาแน่น ฝัก สีเขียว 
รูปกระสวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. ยาว 4.5-5 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ ชุมพร (ตะโก) นครศรีธรรมราช สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (เบตง) 
นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้หรือบนดินท่ีมีน้ําซับ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 150-500 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 88, S. Chantanaorrapint s.n. (PSU) 
 

42. Cleisomeria lanatum (Lindl.) Lindl. ex G.Don  ภาพท่ี 4.67 
ต้น ตั้งตรงหรือห้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. ยาว 15-25 ซม. ระยะห่างระหว่างข้อ

ยาว 6-8 มม. ราก สีขาว ยาว 15-20 ซม. จํานวนไม่มาก ออกบริเวณข้อของต้น ใบ รูปแถบ กว้าง 2-
2.5 ซม. ยาว 14-20 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน มีเนื้อหนาและเหนียว มี
เส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก ห้อยลง ยาว 27-30 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ก้านช่อดอกยาว 17-20 ซม. ดอกในช่อแน่น ใบประดับย่อย สีเขียวขอบกลีบสี
ม่วงแดง รูปไข่กลับ กว้าง 5-6 มม. ยาว 6-8 มม. โคนป่องพอง คล้ายมีแอ่งตื้นอยู่ด้านในกลีบ ปลาย
แหลม ด้านนอกมีขนต่อมไม่มีสีกระจาย ดอก กว้าง 5-7 มม. กลีบเลี้ยงมีสีเขียวด้านนอกมีสันตามยาว
สีม่วงแดงและมีขนต่อมไม่มีสีกระจาย กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 1-1-1.5 มม. ยาว 2.6-3 มม. 
โคนป่องพองคล้ายหมวก ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่ กว้าง 2.9-3 มม. ยาว 6-6.5 มม. โคนสอบ 
ปลายมนมีติ่งหนามทางด้านล่าง ยาว 1-1.2 มม. กลีบดอก สีเขียวมีเส้นสีม่วงแดงตามยาว 3 เส้น รูป
ไข่กลับ กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายมนโค้งไปด้านนอก กลีบปาก กว้าง 3-4 มม. 
ยาว 7-8 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาวแกมเขียว รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 3-4 มม. 
ปลายแหลม แฉกกลางสีม่วงแดง รูปคล้ายหัวใจ กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3-4 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉก
เรียวแหลมคล้ายลิ้นงู ยาว 1.5-2 มม. มีเดือย กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2.7-3 มม. ส่วนโคนกลีบปากถึง
กลางกลีบมีสันนูนตามยาว กว้าง1.5-2 มม. ยาว 1.2-1.5 มม. เส้าเกสร สีเขียว กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 
2.5-3 มม. กลุ่มเรณู รูปกลม เรียงตัวเป็น 2 คู่ ขนาด 0.6-0.8 มม. ก้านกลุ่มเรณู กว้าง 1-1.4 มม. 
ยาว 2.5-3 มม. แป้นเหนียวรูปร ีกว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปเกือบกลม 
กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 1.5-1.9 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้า
เกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 4-5 5 มม. มีขนต่อมไม่มีสี
กระจาย ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ ดอยสะเก็ด) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูเรือ) ภาคตะวันออกเฉียงใต ้จันทบุรี ภาคใต ้กระบี่ สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 100-

400 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน 
ช่ือพื้นเมือง. — คอกว่าง เอ้ืองเข้ียวเสือลาย (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 231 (PSU) 
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43. Cleisostoma williamsonii (Rchb.f.) Garay ภาพท่ี 4.68 และ 4.69 

ต้น สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 50-70 ซม. กลมและยาว ห้อยลง ราก สีน้ําตาล 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 10-20 ซม. ออกเป็นกระจุกใกล้โคนต้น ใบ สีเขียว รูป
ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ยาว 12-15 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายมน ช่อดอก 
เกิดทางด้านข้างของต้น ยาว 20-25 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. 
ก้านช่อดอกยาว 5-6 ซม. ใบประดับย่อย สีเขียว รูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1.5-1.9 มม. 
แผ่นใบเกลี้ยง ปลายแหลม ติดทน ดอก สีขาวแกมม่วง กว้าง 5-5.5 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่แกมรูปรี 
กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 2-2.3 มม. โคนสอบ ปลายมน มีสันตามแนวยาว 1 สัน เห็นชัดทางด้านนอก 
กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่กลับ กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2.5-2.7 มม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม มีสัน
ตามแนวยาว 1 สันเห็นชัดทางด้านนอก กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2-2.4 มม. 
โคนสอบ ปลายมน มีสันตามแนวยาว 1 สัน เห็นชัดทางด้านนอก กลีบปาก สีขาวแกมม่วง รูปคล้าย
ลิ้น กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 2-2.5 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาว ปลายมีสีม่วงเข้ม รูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 0.9-1.1 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางสีขาว ปลายมีสีม่วงเข้ม รูป
สามเหลี่ยม กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. ปลายแหลม เดือยสีขาวแกมม่วง รูปกรวย ยาว 1.1-
1.3 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน ภายในมีแผ่นเยื่อบางรูปตัวที กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. 
โคนแยกเป็น 2 แฉกมีขนสั้นจํานวนมาก ปลายท้ังสองข้างแหลมรูปคล้ายเขาสัตว์ เส้าเกสร สีขาวแกม
ม่วง กว้าง 1.2-1.4 มม. ยาว 1-1.3 มม. คางยาว 1.5-1.8 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.2-0.5 
มม. ก้านชูกลุ่มเรณูรูปไข่กลับ กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. แป้นเหนียวรูปพระจันทร์เสี้ยว 
กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาวแกมม่วง รูปเกือบกลม กว้าง 0.7-0.8 
มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้าน
ดอกและรังไข่ สีเขียวแกมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 2-2.5 มม. ฝัก สีเขียวแกมม่วง 
รปูรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สตูล (บ้านทุ่งนุ้ย) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — อินเดีย เมียนมาร์ จีน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา 

บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ขนาดใหญ่ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับ

ทะเลปานกลาง 200-300 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — พวงชมพู (ท่ัวไป) เอ้ืองส้มแปะ (ภาคใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 211 (PSU) 
 

44. Coelogyne cumingii Lindl. ภาพท่ี 4.70 และ 4.71 
เหง้า สีน้ําตาล กลม ค่อนข้างแข็งและเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-9 มม. หัวเทียม สีเขียว

อ่อน รูปไข่แกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ยาว 4.5-5 ซม. ผิวเป็นมัน มีร่องตามยาว ข้ึนชิด
ติดกันเป็นกลุ่ม ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 0.7-2.8 ซม. ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 
12-20 ซม. จํานวนไม่มาก ออกบริเวณเหง้าท่ีมีหัวเทียม ใบ รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 5-5.2 ซม. ยาว 
18-23 ซม. โคนสอบเรียวเป็นก้านสั้นๆ ปลายเรียวแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ขอบหยักเป็นสันคลื่น เส้นใบ 
8 เส้น เห็นชัดทางด้านบน จํานวน 2 ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอดของแขนงใหม่ท่ีใบเจริญไปพร้อมกับดอก 
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เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 18-22 ซม. ดอกในช่อ 3-4(5) ดอก บานเกือบพร้อมกันท้ังช่อ โคน
ก้านช่อดอกมีใบประดับเป็นแผ่นสีเขียว รูปรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 4.5-5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม 
ดอก สีขาว กว้าง 5-5.5 ซม. มีเนื้อ ผิวเป็นมันเงา มีกลิ่นหอมหวาน กลีบเลี้ยงรูปรี โคนมน ปลาย
แหลม ด้านล่างมีสันนูนตามยาว 1 สัน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.1-1.5 มม. ยาว 3.3-3.6 ซม. กลีบเลี้ยง
ข้าง กว้าง 0.9-1.1 มม. ยาว 3.3-3.7 ซม. กลีบดอก รูปรี กว้าง 5-6 มม. ยาว 3.1-3.4 ซม. โคนมน 
ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว มีแถบสีเหลืองพาดตามยาวบริเวณกลางกลีบ กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 3-4 
ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปขอบขนาน กว้าง 5-6 มม. ยาว 3-4 มม. ปลายมน แฉกกลางรูปรี กว้าง 
1.2-1.3 ซม. ยาว 1.5-1.7 ซม. ปลายแหลม โค้งลง ขอบหยักมน ด้านในมีสันสีเหลืองแกมส้ม มีสันข้าง 
5 สัน ยาว 1-1.2 ซม. สันกลาง 3 สัน ยาว 1.5-1.7 ซม. ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 
6-5 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. ปลายท้ัง 2 ข้างแผ่ออกเป็นแผ่นเยื่อบางๆ กลุ่มเรณู เรียงเป็น 2 คู่ รูปรี 
ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2-2.2 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปครึ่งวงกลม กว้าง 2.7-3 มม. 
ยาว 3-3.3 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 2.2-2.5 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว) พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาค
ตะวันออก ชัยภูมิ (ป่าหินงาม) นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงใต ้ตราด ภาคใต้ ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี พัทลุง (ตะโหมด) ตรัง สงขลา (เขาแก้ว โตนงาช้าง) ยะลา นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) สิงคโปร ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนลานหินกว้าง ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

400-500 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองเทียนใบรี เอ้ืองมัน (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 218, D.J. Middleton 5228, K. 

Sridith 321 (PSU) 
 
45. Coelogyne rochussenii de Vriese ภาพท่ี 4.72 และ 4.73 

เหง้า สีน้ําตาล กลมและยาว ค่อนข้างแข็งและเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. หัวเทียม 
สีเขียวสด รูปขวดแคบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. ยาว 13-15 ซม. ผิวเป็นมัน มีร่องตามยาว 
ระยะห่างระหว่างหัวเทียม 7-8 ซม. ราก สีขาวแกมสีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 15-30 
ซม. จํานวนไม่มาก ออกบริเวณเหง้าท่ีมีหัวเทียม ใบ รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 8.5-9 ซม. ยาว 25-30 ซม. 
โคนสอบเรียวเป็นก้านยาว กว้าง 4-5 มม. ยาว 4.5-6.5 ซม. ปลายเรียวแหลม แผ่นใบเกลี้ยง หนา
เหนียว ขอบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นใบ 7 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง จํานวน 2 ใบ ช่อดอก เกิดท่ี
ยอดของแขนงพิเศษท่ีจะไม่เจริญให้ใบหรือหัวต่อไป เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 50-60 ซม. 
ดอกในช่อ 20-30 ดอก ห้อยลง บานพร้อมกันท้ังช่อ โคนก้านช่อดอกมีใบประดับสีน้ําตาล เป็นแผ่นรูป
ไข่กลับ กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 2-2.2 ซม. จํานวนมาก ซ้อนทับกัน ดอก สีเหลืองแกมเขียว กว้าง 5-6 
ซม. กลีบเลี้ยงรูปรี โคนมน ปลายแหลม ด้านนอกเป็นสันตามยาว 1 สัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยง
บน กว้าง 6-7 มม. ยาว 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 6-7 มม. ยาว 2.5-3 ซม. กลีบดอก รูปใบ
หอกกลับแคบ กว้าง 4.7-5 มม. ยาว 2.5-3 ซม. โคนมน ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว มี 3 แฉก แฉก
ข้างสีน้ําตาลแถบขาว กว้าง 5.7-7 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. โค้งเข้าหากัน แฉกกลางรูปคล้ายสามเหลี่ยม 
กว้าง 0.9-1.1 ซม. ยาว 1-1.3 ซม. ปลายแหลม ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลางกลีบมีสันสีขาว 3 สันตาม
แนวยาวจากโคนถึงแฉกกลาง ขอบหยักเป็นจักฟันเลื่อยถ่ี และมีสันเตี้ยสีขาวกลางสันสีเหลืองปลายสัน
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สีน้ําตาล ด้านละ 3 สัน ขอบเป็นจักฟันเลื่อยถ่ี เส้าเกสร สีขาว กว้าง 3-4 มม. ยาว 1-1.2 ซม. ปลาย
แผ่ออกเป็น 3 แฉกคล้ายหมวก แฉกข้างยาวแหลม กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.8-1 มม. แฉกกลางแผ่
ออก กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 1-1.2 มม. ปลายมน ขอบเป็นสันคลื่น กลุ่มเรณู เรียงเป็น 2 ชุด รูปรี 
ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-1 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีน้ําตาล รูปรี กว้าง 1-1.3 มม. 
ยาว 2-2.3 มม. ขอบเป็นจักซี่ฟัน ก้านดอกและรังไข่ สีน้ําตาล ปลายท่ีเชื่อมกับดอกมีสีน้ําตาลเข้ม 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3มม. ยาว 2-2.7 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง คีรีวง) สงขลา (ทับช้าง โตนงาช้าง) 
นราธิวาส (สุไหงปาดี) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) สิงคโปร์ ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลางค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 300-400 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองสายเสริต (ภาคใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 203 (PSU) 
 

46. Coelogyne xyrekes Ridl. ภาพท่ี 4.74 
เหง้า สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. กลม ค่อนข้างแข็งและเหนียว หัวเทียม สีเขียว

เข้ม รูปไข่แกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 ซม. ยาว 4.4-5 ซม. ผิวเป็นมัน ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ มี
กาบใบสีน้ําตาลหุ้ม กว้าง 2-2.3 ซม. ยาว 4-4.4 ซม. ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 
10-25 ซม. จํานวนมาก ออกบริเวณเหง้าท่ีมีหัวเทียม ใบ รูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 7.8-10 ซม. ยาว 
28-30 ซม. โคนสอบเรียวเป็นก้านยาว 3.5-4 ซม. ปลายเรียวแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ขอบหยักเป็นคลื่น
เล็กน้อย เส้นใบ 5 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง จํานวน 1 ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอดของแขนงใหม่ท่ีใบเจริญ
ไปพร้อมกับดอก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.1 มม. ยาว 9-12 ซม. ดอกในช่อ 3-4 ดอก ทยอย
บานจากโคนไปปลายช่อ โคนก้านช่อดอกมีใบประดับเป็นแผ่นสีเขียว รูปรี กว้าง 1.3-1.5 ซม. ยาว 5-
5.2 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม มีสันนูนตามยาวทางด้านนอก ดอก สีขาวนวล กว้าง 5-5.5 ซม. มีเนื้อ 
ผิวเป็นมันเงา กลีบเลี้ยงรูปรี กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 5-5.3 ซม.โคนมน ปลายแหลม มี
สันนูนตามยาวทางด้านนอก กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1.4-1.6 ซม. ยาว 4.9-5.3 ซม. โคนมนโค้งเป็นแอ่ง
ตื้น ปลายแหลม มีสันนูนตามยาวทางด้านนอก กลีบดอก รูปแถบ กว้าง 1.6-1.7 มม. ยาว 5-5.4 ซม. 
โคนมน ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว มีสีน้ําตาลแกมสีดําพาดตามยาวกลางกลีบ กว้าง 2.7-3 ซม. 
ยาว 4.5-5 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปเกือบกลม กว้าง 8-9 มม. ยาว 3.8-4 มม. ปลายมน ตั้งข้ึนโอบ
เส้าเกสร แฉกกลางรูปรี กว้าง 1.3-1.5 ซม. ยาว 2-2.3 ซม. ปลายแหลม โค้งลง ขอบหยักเป็นสันคลื่น 
กลางกลีบปากมีสันสีน้ําตาลแกมดําตามแนวยาว 2 สัน ยาว 0.8-1 มม. ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เส้า
เกสร สีขาว กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 3.5-4 ซม. ปลายท้ัง 2 ข้างแผ่ออกเป็นปีก ขอบหยักเล็กน้อย กลุ่ม
เรณู เรียงเป็น 2 คู่ รูปรี ขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 2-2.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่กลับ 
กว้าง 5-5.2 มม. ยาว 5.5-5.7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 1.7-2 
ซม. ฝัก รูปรี สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8-3 ซม. ยาว 5.1-5.5 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด ภาคใต้ ระนอง (คลองนาคา) พังงา กระบี่ 
(เขาพนมเบญจา) นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
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นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 700-900 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-เมษายน 

ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองเทียนเขาพ่อตา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — C. Torat 236 (BCU); P. Rojchana-umpawan 166, S. 

Chantanaorrapint, J. Inthai & P. Pattarakulpisutti 21 (PSU) 
 

47. Corymborkis veratrifolia (Reinw.) Blume 
ต้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 ซม. สูงมากกว่า 2 ม. มีหลายข้อปล้อง แต่ละปล้องยาว 

6-7 ซม. ใบ รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 10-13 ซม. ยาว 30-40 ซม. ปลายเรียวแหลม แผ่นใบค่อนบาง 
เส้นใบ 9 เส้น เห็นชัดเจนทางด้านล่าง ช่อดอก ตั้งตรง เกิดท่ียอดและทางด้านข้างของต้น ก้านและ
แกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ยาว 10-20 ซม. ดอกในช่อ 6-8 ดอก โคนช่อมีใบ
ประดับสีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-4 มม. ยาว 1.5-2 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม แตกแขนง 
ใบประดับย่อย สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2.7-3 มม. ยาว 7-8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน 
ดอก สีขาว กว้าง 3.5-4.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปแถบแกมรูปใบหอก โคนมน ปลายแหลม กลีบเลี้ยงบน 
กว้าง 3-4.4 มม. ยาว 2.5-2.8 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 3-4.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. กลีบดอก รูปไข่
กลับ กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 2.5-3 มม. โคนมน ปลายแหลม ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลีบปาก สีขาว รูป
ไข่กลับแกมรูปช้อน กว้าง 6-7 มม. ยาว 3-3.5 มม. โคนมน ปลายแหลม ขอบหยักเป็นสันคลื่นถ่ีๆ มี
สันนูนตามยาว 3 สัน สันกลางยาวจากโคนกลีบถึงปลายกลีบ สันข้าง 2 สัน ยาวจากโคนกลีบถึงกลาง
กลีบ เส้าเกสร สีขาว รูปคล้ายกระบอง กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 2-2.3 ซม. กลุ่มเรณู สีน้ําตาล รูป
กระบองแกมรูปรี กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 5-6 มม. เยื่อกลุ่มเรณูรูปแถบ กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.5-
1 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีน้ําตาล รูปไข่ กว้าง 
1.2-1.5 มม. ยาว 3.5-4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปรีอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ 
สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.3 มม. ยาว 1-1.2 ซม. ฝัก สีเขียว รูปรี กว้าง 6-7 มม. ยาว 5-6 ซม. มี
สันตามยาว 6 สัน เห็นได้ชัด 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออก ชัยภูมิ 
นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ กาญจนบุรี เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคกลาง 
นครนายก (เขาใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ชลบุรี (ศรีราชา) จันทบุรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี พังงา 
(เขานางหงส์) กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง (เขาปู่-เขาย่า) ตรัง (เขาช่อง) สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — ศรีลังกา อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ริมลําธารและน้ําตก ท่ีค่อนข้างร่ม ความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน 
ช่ือพื้นเมือง. — กลอนดู่ (ตรัง, สุราษฎร์ธานี) ตาริงอาซู (มาเลย์-ปัตตานี) ว่านหางหนุมาน 

(ยะลา) เหล็กนางยอง (ปัตตานี) อ้ายเหล็ก (ตรัง) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 275, J. Wai 1081, K. Sridith s.n. 

(PSU) 
 
  



48 
 

48. Crepidium calophyllum (Rchb.f.) Szlach. ภาพท่ี 4.75 
กล้วยไม้ดิน ต้น อวบน้ํา ความสูงรวมใบ 12-20 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 

มม. ยาว 2-10 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ สีน้ําตาลอ่อน มีจุดประสีน้ําตาล
เข้มบริเวณขอบใบ รูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.2-2.4 ซม. ยาว 5.5-6.5 ซม. ปลายเรียวแหลม แผ่นใบ
ค่อนบาง เส้นใบ 3 เส้น เห็นชัดเจนทางด้านล่าง ขอบหยักเป็นสันคลื่น จํานวน 3-4 ใบ ช่อดอก ตั้ง
ตรง ยาว 8-10 ซม. ก้านและแกนช่อสีน้ําตาลอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-0.9 มม. ก้านช่อดอกยาว 
4-5 ซม. ดอกในช่อ 6-12 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 2.5-
3 มม. โคนสอบ ปลายแหลม มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ดอก สีเขียวอมม่วง กว้าง 3-
3.5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 2-2.5 มม. โคนมน 
ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 0.7-1 มม. ยาว 2-2.4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบดอก รูปแถบ 
กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. โคนมน ปลายแหลม ขอบกลีบม้วนหากันทางด้านล่าง กลีบปาก สี
เขียว รูปไข่กลับ กว้าง 2.8-3 มม. ยาว 3.5-3.7 มม. ตั้งตรง โคนเว้าเป็นแอ่งตื้นและมีติ่งหนามยื่นยาว 
รูปแถบ ยาว 1.5-1.7 มม. ปลายแหลม ปลายแยกเป็น 2 แฉกแหลม ขอบหยักเป็นสันคลื่น เส้าเกสร 
สีเขียว กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1-1.3 มม. ปลายท้ังสองข้างยื่นยาวเป็นรยางค์ ปลายมน อับเรณูตั้งข้ึน 
กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 0.4-0.6 
มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอก
และรังไข่ สีเขียวแกมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 3-4.2 มม. ฝัก สีน้ําตาล รูปรี กว้าง 
3-4 มม. ยาว 1.5-1.8 ซม. มักจะท้ิงใบเม่ือสร้างฝัก 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ํา
หนาว) ภาคใต ้ชุมพร (ตะโก หลังสวน) ภูเก็ต สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เนปาล อินเดีย (สิกขิม) กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
(บอร์เนียว) 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ริมลําธารและน้ําตก ท่ีค่อนข้างร่ม ความสูง
จากระดับทะเลปานกลาง 100-500 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — หูเสือ แห้วหมูป่า (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 715, 1391 (BCU); C.S.P. Parish 191 (K); 

P. Rojchana-umpawan 184, S. Chantanaorrapint 2017 (PSU) 
 
49. Cylindrolobus mucronatus (Lindl.) Rauschert ภาพท่ี 4.76 

ต้น รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาวได้มากกว่า 1 ม. ห้อยลง ราก เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.4-0.5 มม. ยาว 5-17 ซม. ออกเป็นกระจุกใกล้โคนต้น ใบ รูปใบหอกแคบแกมรูปแถบ 
กว้าง 6-6.5 มม. ยาว 6-9.5 ซม. หนาค่อนข้างเข็ง โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม มีเนื้อ ขอบ
เรียบ ช่อดอก เกิดทางด้านข้างของต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.6 มม. ยาว 4-5 มม. ดอกในช่อ 1-2 
ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาลแกมแดง รูปแถบแกมรูปรี กว้าง 3-4 มม. ยาว 9-10 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม เรียงเวยีน จํานวน 5 ใบ ดอก สีขาว ขนาด 2-2.3 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 
4.2-5 มม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง สีขาว ขอบมีสีเหลือง รูปคล้าย
สามเหลี่ยม กว้าง 6.5-7 มม. ยาว 0.9-1.1 ซม. โคนสอบเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดเป็นคาง ปลายแหลม กลีบ
ดอก ดอกพลิกกลับ รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-3.7 มม. ยาว 0.9-1 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก 
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กว้าง 5-6.5 มม. ยาว 6.5-7 มม. โคนเชื่อมติดกับคางเส้าเกสร มี 3 แฉก แฉกข้างรูปเกือบกลม กว้าง 
2.3-2.5 มม. ยาว 1.2-2.4 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางรูปเกือบกลม กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 1-1.2 
มม. แยกเป็น 2 แฉกมน ขอบเรียบ กลางกลีบมีสันตามยาว 3 สันจากโคนถึงปลายกลีบ เส้าเกสร สี
ขาว กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 5-6 มม. คางยาว 4-4.5 มม. กลุ่มเรณู รูปไข่กลับ กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 
1-1.2 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 1.7-1.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย 
เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีน้ําตาลแกมแดง เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 1-1.3 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ พังงา นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) ตรัง (ห้วยยอด) สตูล (ทุ่งนุ้ย ทุ่ง
หว้า) สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตานี (เขาแก้ว) ยะลา (บันนังสตา) 

การกระจายพันธุ์. — ไทย ตอนใต้ของมาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) ปาปัว
นิวกิน ี

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้สูง ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 150-200 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน 

ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 154 (PSU) 
 

50. Cymbidium ensifolium (L.) Sw. ภาพท่ี 4.77 
กล้วยไม้ดิน ความสูงรวมใบ 40-60 ซม. หัวเทียม รูปไข่ กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 3-3.2 ซม. 

ปกคลุมด้วยกาบใบ ทําให้เห็นไม่ชัดเจน ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ ราก สีขาว จํานวนมาก มีเนื้อ ออก
บริเวณโคนหัวเทียม ใบ สีเขียวเข้ม รูปแถบ กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 37-59 ซม. ปลายแหลม ผิวใบมัน 
โค้งเอนออก จํานวน 3-4 ใบ ช่อดอก ตั้งตรง ยาว 60-70 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียวอ่อน มีเนื้อ เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. แกนช่อดอกยาว 30-45 ซม. ดอกในช่อโปร่ง จํานวน 6-8 ดอก ใบประดับ
ย่อย รูปใบหอก กว้าง 3-4 มม. ยาว 0.8-1 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเขียวแกมเหลืองมีแถบสี
แดงตามยาว กว้าง 5-5.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปแถบแกมรูปขอบขนาน โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยง
บน กว้าง 8-9 มม. ยาว 3.1-3.3 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 7-8 มม. ยาว 3-3.2 ซม. กลีบดอก รูปไข่ 
กว้าง 0.9-1.2 ซม. ยาว 2.5-2.7 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก กว้าง 0.9-1.3 ซม. ยาว 2-2.4 
ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปรี กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 4-5 มม. แฉกกลางรูปขอบขนาน กว้าง 8-9 มม. 
ยาว 1.4-1.7 ซม. ปลายแหลมม้วนลง ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลางกลีบปากมีสันตามยาว 2 สัน กว้าง 
1-1.3 มม. ยาว 1-1.3 ซม. ปลายมนเอนมาชิดติดกัน เส้าเกสร สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 1.7-1.9 มม. 
ยาว 1-1.3 ซม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม เรียงตัวเป็น 2 คู่ รูปครึ่งวงกลม ขนาด 1-1.5 มม. ผิวมันวาว แป้น
เหนียวรูปสามเหลี่ยมบางใส กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1-1.2 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี กว้าง 3-3.4 
มม. ยาว 2.5-2.7 มม. ผิวขรุขระ ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปรีอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและ
รังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7-2 มม. ยาว 3-3.5 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (ดอยผาดํา ดอยสุเทพ ดอยยาว) พะเยา 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) ลําปาง (ดอยขุนตาล) พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูกระดึง ภูเรือ) ขอนแก่น ภาคตะวันออก ชัยภูมิ นครราชสีมา (เขาใหญ่) 
ภาคใต ้กระบี่ สตูล สงขลา (โตนงาช้าง)  
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การกระจายพันธุ์. — ศรีลังกา อินเดีย (สิกขิม) จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) ปาปัวนิวกิน ี

นิเวศวิทยา — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนพ้ืนดินและบนหินท่ีมีซากใบไม้ทับถมเล็กน้อย ท่ีมีแสงมาก 
ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 150-200 เมตร ออกดอกเดือนตุลาคม-มีนาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — จุหลัน นางคํา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 1759 (BCU); P. Rojchana-umpawan 57 

(PSU) 
 

51. Cymbidium finlaysonianum Lindl. ภาพท่ี 4.78 และ 4.79 
กล้วยไม้อิงอาศัย หรือเจริญบนก้อนหิน ความสูงรวมใบ 80-100 ซม. หัวเทียม รูปไข่ กว้าง 

4-5 ซม. ยาว 7.5-8.2 ซม. ข้ึนชิดติดกันเป็นกอขนาดใหญ่ ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. 
ยาว 10-15 ซม. จํานวนมาก มีเนื้อ ออกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ สีเขียวเข้ม รูปแถบแกมรูปลิ้น กว้าง 
3-6 ซม. ยาว 50-100 ซม. โคนสอบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแยกเป็น 2 แฉกตื้น ผิวใบมัน แผ่นใบ
หนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง โค้งเอนออก จํานวน 4-7 ใบ ช่อดอก ห้อยลง ยาว 50-120 ซม. ก้านและ
แกนช่อสีเขียวแกมเหลือง มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. แกนช่อดอกยาว 20-100 ซม. ดอกในช่อ
โปร่ง จํานวน 10-30 ดอก ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.7 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม ดอก สีเขียวแกมเหลืองมีจุดประสีแดงบริเวณโคนและปลายกลีบ กว้าง 4.5-5 ซม. กลีบ
เลี้ยงรูปแถบแกมรูปขอบขนาน โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 6-7 มม. ยาว 3-3.5 ซม. กลีบ
เลี้ยงข้าง กว้าง 4.7-4.9 มม. ยาว 3-3.6 ซม. กลีบดอก รูปไข่ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 3.2-3.5 ซม. โคน
สอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีม่วง กว้าง 8-9 มม. ยาว 2.5-2.7 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีม่วง รูป
สามเหลี่ยม กว้าง 1.6-2 มม. ยาว 3.1-4 มม. ปลายแหลม แฉกกลางสีขาวกลางกลีบมีสีเหลืองและ
ปลายกลีบสีม่วง รูปรี กว้าง 5-6 มม. ยาว 8-9 มม. ปลายแหลมม้วนลง ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลาง
กลีบปากมีสันตามยาวสีม่วง 2 สัน กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ปลายมนเอนมาชิดติดกัน 
เส้าเกสร สีม่วง กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 2-2.1 ซม. กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปครึ่งวงกลม ขนาด 1.2-1.4 
มม. ผิวมันวาว แป้นเหนียวรูปสามเหลี่ยมบางใส กว้าง 0.6-1 มม. ยาว 1-1.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณู
รูปรี กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 2-2.3 มม. ผิวขรุขระ ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปรีอยู่ด้านหน้าเส้า
เกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6-2 มม. ยาว 2.5-3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานี ภาคกลาง นนทบุรี กรุงเทพฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด (เกาะช้าง มะขาม) ภาคใต้ สุราษฏร์ธานี (เกาะสมุย) 
ภูเก็ต นครศรีธรรมราช (คีรีวง) ตรัง สงขลา (โตนงาช้าง)  

การกระจายพันธุ์. — อินโดจีน มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว 
สุราเวสี) ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 100-400 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-เมษายน 

ช่ือพื้นเมือง. — กะเรกะร่อนดอย กะเรกะร่อนปากเป็ด (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 288 (BCU); P. Rojchana-umpawan 90, 

183, Ch. Laongpol 199, H. Sittha 10, J. Inuthai 401 (PSU) 
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52. Dendrobium angustifolium (Blume) Lindl. ภาพท่ี 4.80 
ต้น ส่วนโคนเรียวยาว รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-0.9 มม. ยาว 11-15 ซม. 

ตั้งข้ึน แตกแขนง ส่วนปลายโป่งพองสีเหลือง รูปรีแกมรูปกระสวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 มม. ยาว 
2-3 ซม. ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 5-10 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุก
บริเวณโคนต้น ใบ รูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 5-6 มม. ยาว 4-5 ซม. โคนมน ปลายแยกเป็น 2 แฉก
มน แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปรี กว้าง 0.2-
0.4 มม. ยาว 0.7-1 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก เกิดท่ียอดของหัวเทียม ด้านไกลแกนของใบ 
ด้านนอกมีสีเหลืองแกมเขียว ด้านในมีสีเหลือง กว้าง 1.2-1.5 ซม. ดอกบานไม่ทน กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ 
กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 3.5-5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-2 
มม. ยาว 4-5 มม. โคนสอบเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายแหลม กลีบดอก 
รูปแถบ กว้าง 1-1.4 มม. ยาว 3.5-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีเหลือง กว้าง 2.5-2.7 
มม. ยาว 1-1.3 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปเกือบกลม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.9-1 มม. ตั้งตรง ปลาย
มน แฉกกลางกว้าง 3-3.5 มม. ยาว 1-1.5 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน กลางกลีบมีสันนูนสีแดง 2 
สันตามยาวจากโคนกลีบถึงปลาย สูง 0.2-0.3 มม. ขอบหยักเป็นสันคลื่น เส้าเกสร สีเหลือง กว้าง 
1.2-1.5 มม. ยาว 2-2.4 มม. คางยาว 2.5-3 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. 
ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 0.8-1 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบ
กลม อยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 3-4 มม. 
ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ตรัง (เขาสอยดาว) สงขลา (โตน
งาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

150-200 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 238 (PSU) 
 

53. Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f. ภาพท่ี 4.81 และ 4.82 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 มม. ยาว 25-40 ซม. ตั้งข้ึนหรือห้อยลง ราก สี

น้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.6 มม. ยาว 10-30 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น 
ใบ แบนด้านข้าง มี 2 แบบ ใบใกล้โคน รูปสามเหลี่ยมคล้ายมีด กว้าง 6-7 มม. ยาว 2-2.5 ซม. โคน
แผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม มีเนื้อหนาและแข็ง ใบใกล้ยอดลดรูปเป็นเกล็ด ใบประดับย่อย สี
น้ําตาล เป็นเกล็ดบางๆ รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.4-0.5 มม.โคนสอบ ปลายแหลม 
ซ้อมเหลื่อมกันท่ีโคนดอก ดอก เกิดทางด้านข้างของลําต้นช่วงบนส่วนท่ีใบลดรูป สีขาว กว้าง 5.5-6 
มม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2-3 มม. โคนสอบ ปลายแหลมโค้งไปทางด้าน
ล่าง กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.4-1.6 มม. ยาว 4-5 มม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้า
เกสรตลอดความยาว ปลายแหลม กลีบดอก รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1.6-2 
มม. โคนสอบ ปลายแหลมโค้งไปทางด้านหลัง กลีบปาก สีขาวมีสีม่วงบริเวณขอบกลีบ กว้าง 1.3-1.5 
มม. ยาว 3.5-5 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. แฉกกลาง
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รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-1.6 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน ขอบเรียบ กลางกลีบมี
แผ่นเนื้อเยื่อสีขาว รูปสี่เหลี่ยม กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.8-1 มม. 
ยาว 1.5-1.7 มม. คางยาว 1.5-2 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. ฝาครอบ
กลุ่มเรณูสีเขียว รูปรี กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.4-0.5 มม. ยาว 4-5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด (เกาะช้าง คลองมะขาม) 
ภาคใต้ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี (บางเบา) ภูเก็ต (ในยาง) กระบี่ พัทลุง (เขาเด่น) สตูล สงขลา 
(โตนงาช้าง) ยะลา (บันนังสตา เบตง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ บนก้อนหิน ท่ีมีแสงปานกลางถึงมาก ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 300-500 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองช้าง (ตราด) เอ้ืองมณ ี(กรงุเทพฯ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 045, A. Lamb 1138, B. Scortechini 943 (K); 

P. Rojchana-umpawan 86 (PSU) 
 

54. Dendrobium crocatum Hook.f. ภาพท่ี 4.83 และ 4.84 
ต้น รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันเกือบตลอดท้ังต้น 5-6 มม. ยาว 15-20 ซม. 

ตั้งข้ึนหรือห้อยลง มีเนื้อและเหนียว ระยะห่างระหว่างข้อยาว 2-3 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5-0.8 มม. ยาว 12-16 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ พบบริเวณส่วนกลาง
ของลําต้นไปยังส่วนปลาย แผ่นใบแบนทางด้านบน รูปรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 7-9 ซม. โคนแผ่เป็น
กาบหุ้มข้อ ปลายแหลม แผ่นใบเกลี้ยง มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง เรียงสลับ ช่อดอก สีเขียว
เข้ม เกิดท่ียอดของลําต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.6 มม. ยาว 8-7 มม. ดอกในช่อ 2-3 ดอก ใบ
ประดับย่อย รูปรี กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 2.5-2.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเหลืองแกมสีส้ม 
กว้าง 4-5 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 1-1.1 ซม. ยาว 1.2-1.4 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบ
เลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.4-1.6 ซม. ยาว 2-2.2 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสร
ตลอดความยาว ปลายแหลม ปลายคางเกือบตรง มีลักษณะเป็นถุงหรือกระเปราะกลม กลีบดอก รูป
ขอบขนาน กว้าง 1.2-1.4 ซม. ยาว 1.9-2.3 ซม. โคนและปลายมน กลีบปาก สีขาวกลางกลีบมีสี
เหลือง ใกล้โคนมีสีน้ําตาลเข้มแกมแดง รูปคล้ายพัดหรือไข่กลับ กว้าง 1.2-1.4 ซม. ยาว 2.5-2.7 ซม. 
ขอบจักเป็นครุย เส้าเกสร สีเหลืองอ่อน กว้าง 5-6 มม. ยาว 2-2.2 มม. คางยาว 2-2.5 ซม. กลุ่มเรณู 
รูปรี กว้าง 1-1.1 มม. ยาว 1.6-1.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาวแกมเหลือง รูปเกือบกลม กว้าง 4-4.5 
มม. ยาว 4.5-4.6 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีชมพูอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6-1.8 มม. ยาว 2.8-3 
ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สุราษฎร์ธานี (บางเบา) พังงา สงขลา (โตนงาช้าง)  
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

150-300 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองนางนวล (ภาคใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 228 (PSU) 
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55. Dendrobium crumenatum Sw. ภาพท่ี 4.85 และ 4.86 

ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ส่วนโคนต้นโป่งพอง รูปคล้ายขวดหรือรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม. ยาว 
5-10 ซม. ส่วนปลายเรียวเป็นเส้นยาวหรือรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ท้ังต้นยาว 
50-100 ซม. ตั้งข้ึนหรือห้อยลง มีเนื้อและเหนียว ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 
10-20 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ แผ่นใบแบนทางด้านบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 
1.3-1.5 ซม. ยาว 5-6.5 ซม. โคนมนแผ่เป็นกาบหุ้มข้อ ปลายมน แผ่นใบแบนบางแต่เหนียว เรียงสลับ 
ออกบริเวณส่วนกลางลําต้น ส่วนปลายของลําต้นใบลดรูปเป็นเกล็ดบางๆ ช่อดอก เกิดทางด้านข้าง
ส่วนบนท่ีใบมีการลดรูป ใบประดับย่อย เป็นเกล็ดบางๆ รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 
0.5-0.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ซ้อมเหลื่อมกันท่ีโคนดอก ดอก สีขาว กว้าง 2.5-3 ซม. มีกลิ่น
หอม บานวันเดียวและมักบานพร้อมกันเกือบท้ังต้น กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก กว้าง 5-6 มม. ยาว 2-
2.3 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.9-1.2 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. โคน
เชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายแหลม ปลายคางรูปกรวย โค้งไปทางด้านหน้าเล็กน้อย 
กลีบดอก รูปรี กว้าง 7-9 มม. ยาว 1.7-2 ซม. โคนมน ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว มีแถบสีเหลือง
กลางกลีบปาก กว้าง 1.4-1.6 มม. ยาว 2.5-3 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปขอบขนาน กว้าง 5-6 มม. 
ยาว 3-4 มม. ปลายตัด ตั้งข้ึน แฉกกลางรูปไข่ กว้าง 8-9 มม. ยาว 0.9-1.1 ซม. ปลายมน ขอบหยัก
เป็นสันคลื่น กลางถึงโคนกลีบมีสันเตี้ยๆ ตามยาวสีเหลือง 5 สัน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 4-6 มม. ยาว 
4-5 มม. คางยาว 1-1.5 ซม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 0.8-1.1 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสี
ขาว รูปเกือบกลม กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 1.9-2.1 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.9-1.4 มม. ยาว 1.5-2 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาใหญ่ ปากช่อง เขาเขียว-เขาใหญ่) ภาค
ตะวันตกเฉียงใต ้กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (น้ําตกห้วยยาง บางสะพาน) ภาคกลาง นครนายก ภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ชลบุรี (ศรีราชา เขาพระบาท) จันทบุรี (คลองมะยม เขาสระบาป พลิ้ว มะขาม 
ขลุง) ตราด (เกาะช้าง ด่านขุนพล) ภาคใต้ ชุมพร (หลังสวน นาสัก) ระนอง (เขาพ่อตาหลวงแก้ว) สุ
ราษฎร์ธานี (บางเบา เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน) พังงา (เขาบางโต) กระบี่ (ตําบลเขาพนม) 
นครศรีธรรมราช (เขาหลวง คีรีวง ทับช้าง น้ําตกกะโรม) ตรัง (เขาช่อง เกาะกระดาน) สตูล สงขลา 
(โตนงาช้าง) ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (สุไหงปาดี บาเจาะ ตากใบ) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย จีน เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 100-

950 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ-์เมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — นกกระยาง (ชลบุรี); บวบกลางหาว (เชียงใหม่); แส้พระอินทร์ (จันทบุรี, 

ตราด); หวายตะมอย เอ้ืองมะลิ (กลาง, ใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr s.n., 032, C.E. Carr K100 (K); P. Rojchana-

umpawan 138, J. Inuthai 497, 519, J.F. Maxwell 87-496, K. Pet Sri 99-10 (PSU) 
 

56. Dendrobium cumulatum Lindl. ภาพท่ี 4.87 และ 4.88 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ความสูงรวมใบ 30-40 ซม. ตั้งข้ึนหรือห้อยลง รูปทรงกระบอก เส้นผ่าน

ศูนย์กลางเท่ากันเกือบตลอดท้ังต้นหรือบริเวณส่วนโคนแคบกว่าเล็กน้อย ส่วนโคนต้นผอมเรียว รูปรี 
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เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ส่วนปลายอวบ มีเนื้อและเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-9 มม. ราก สีขาว 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.6 มม. ยาว 10-15 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปรี
แกมรูปใบหอก กว้าง 1.9-2.2 ซม. ยาว 9.5-10 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มข้อ ปลายแหลม แผ่นใบแบน 
มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง เรียงสลับ ออกบริเวณส่วนกลางถึงปลายของลําต้น ช่อดอก เกิด
ทางด้านข้างของลําต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 3-3.5 ซม. ดอกในช่อ 1-2(3) ดอก ใบ
ประดับย่อย รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 3-4 มม. ยาว 7-8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีขาว 
กว้าง 5-6 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2-2.3 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยง
ข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.2-1.4 ซม. ยาว 4-4.5 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอด
ความยาว ปลายมน ปลายคางรูปกรวยแหลม โค้งไปทางด้านหน้า กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1.3-
1.5 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. โคนมน ปลายมน กลีบปาก สีขาวมีสีเหลืองบริเวณกลางกลีบปาก รูปรี กว้าง 
2.3-2.5 ซม. ยาว 4.5-5 ซม. ขอบหยักเป็นสันคลื่น เส้าเกสร สีขาวมีจุดประสีม่วงกระจาย กว้าง 6-7 
มม. ยาว 1.5-1.8 มม. คางยาว 2.5-3.3 ซม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. ฝา
ครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปเกือบกลม กว้าง 3.8-4 มม. ยาว 4.1-4.3 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 3.3-3.5 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน (ฝาง) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่งกระจาน) 
ภาคใต ้ตรัง สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เนปาล อินเดีย (สิกขิม) อินโดจีน อินโดนีเซีย (บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

800-850 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์
ช่ือพื้นเมือง. — เทียนทอง เทียนพญาอินทร์ เอ้ืองสายสี่ดอก (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก

เฉียงใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — C.B. Warner s.n., A.D. Kew 983 (K); P. Rojchana-

umpawan 243, K. Sridith 739 (PSU) 
 

57. Dendrobium ellipsophyllum Tang & F.T.Wang ภาพท่ี 4.89 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ความสูงรวมใบ 30-60 ซม. ตั้งข้ึน รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง

เท่ากันเกือบตลอดท้ังต้นหรือบริเวณส่วนโคนแคบกว่าเล็กน้อย ส่วนโคนต้นผอมเรียว รูปรี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4-5 มม. ส่วนปลายอวบ แบน มีเนื้อและเหนียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-1.5 ซม. ราก สี
ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. ยาว 10-20 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปรี 
กว้าง 1.3-1.5ซม. ยาว 3.2-3.5 9.5-10 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มข้อ ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน แผ่นใบ
แบน มีเส้นใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้านล่าง เรียงสลับ ออกบริเวณส่วนกลางถึงปลายของลําต้น ใบ
ประดับย่อย สีเขียว รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
ดอก เดี่ยว ออกบริเวณส่วนกลางถึงปลายของลําต้น สีขาว ขนาด 1.7-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
ปลายโค้งกลับ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 6.5-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยมยาว กว้าง 4-4.3 มม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้า
เกสรตลอดความยาว ปลายแหลม ปลายคางรูปกรวย ขนานกับก้านดอกและรังไข่ กลีบดอก รูปรี 
กว้าง 3.2-3.5 มม. ยาว 6-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีส้มแกมเหลือง โคนกลีบมีสีขาว 
ขอบท้ัง 2 ข้างโค้งลง มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.6 มม. ยาว 1-1.2 มม. แฉกกลาง
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รูปสี่เหลี่ยม กว้าง 1.4-1.5 ซม. ยาว 1-1.1 ซม. ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลางกลีบมีสันนูนสีส้มเข้ม
ตามยาว 3 สัน จากโคนถึงกลางกลีบ เส้าเกสร สีขาว กว้าง 2.5-2.6 มม. ยาว 3-3.4 มม. คางยาว 6-7 
มม. กลุ่มเรณู รปูรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 1.4-1.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียว รูปเกือบกลม กว้าง 
1.3-1.5 มม. ยาว 1-1.3 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9-1.1 มม. ยาว 2-2.3 
ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ ตาก พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (ทุ่งแสลง
หลวง) เลย สกลนคร ภาคตะวันออก ชัยภูมิ นครราชสีมา (เขาใหญ่) ศรีสะเกษ ภาคตะวันตกเฉียงใต ้
กาญจนบุรี เพชรบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ภาคใต้ พังงา สงขลา 
(โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — จีน เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ไทย (ภาคใต้) อินโดนีเซีย (สุ
มาตรา บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
130-900 เมตร ออกดอกเดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองทอง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 20, O. Thaithong 262, P. Jaikrasane 133, 

S. Suddee 54 (BCU); P. Rojchana-umpawan 263 (PSU) 
 

58. Dendrobium flexile Ridl. ภาพท่ี 4.90 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 9.5-11.5 ซม. ตั้งข้ึนหรือห้อยลง มี 2 ช่วง 

ช่วงล่างใบเรียงสลับระนาบเดียว ช่วงบนผอมยาว ใบลดรูปเป็นเกล็ด ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5-0.7 มม. ยาว 7-10 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปทรงกระบอก ใบตัด
ตามขวางรูปรีหรือกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 1.5-2 มม. โคนมน ปลายแหลม มีเนื้อหนา
และแข็ง เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอก เดี่ยว เกิดทางด้านข้างของลําต้นช่วงบนบริเวณท่ีใบลดรูป 
สีขาว กว้าง 8-10 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2-3 มม. ยาว 5-7 มม. โคนสอบ ปลาย
แหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 3-4.5 มม. ยาว 1-1.2 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติด
กับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายแหลม ปลายคางโค้งไปทางด้านหน้า กลีบดอก รูปรีแกมรูป
ขอบขนาน กว้าง 1-2 มม. ยาว 4-4.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว มีจุดประสีส้ม
บริเวณปลายกลีบ รูปคล้ายพัด กว้าง 9-11 มม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนติดกับคางเส้าเกสร ปลายมน 
ขอบหยักเป็นสันคลื่น เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.7-1 มม. ยาว 0.5-1.2 มม. คางยาว 5-8 มม. กลุ่มเรณู 
รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 0.6-
0.7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว ปลายก้านท่ีเชื่อมติดกับดอกมีสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.2 
มม. ยาว 6-8 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

300-400 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 66, 206 (PSU) 
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59. Dendrobium indivisum (Blume) Miq. var. pallidum Seidenf. ภาพท่ี 4.91 และ 4.92 

ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 มม. ยาว 10-17 ซม. ตั้งข้ึน ผอมยาวและแบน ราก สีน้ําตาล 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.4 มม. ยาว 5-10 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ แบน
ทางด้านข้าง รูปสามเหลี่ยมหรือรูปคล้ายใบมีด กว้าง 7-8 มม. ยาว 1.2-1.8 ซม. โคนแผ่เป็นกาบ 
ปลายแหลม เรียงสลับระนาบเดียว มีเนื้อหนาและแข็ง ช่อดอก เกิดทางด้านข้าง ช่อสั้น ดอก สีเขียว
แกมเหลือง กว้าง 2.5-3 มม. มีเนื้อ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.9 มม. ยาว 3-3.5 มม. โคนเฉียงเบี้ยว
เชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายมน ปลายคางโค้งไปทางด้านหน้าเล็กน้อย กลีบดอก 
รูปขอบขนาน กว้าง 0.6-1 มม. ยาว 1.7-2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก รูปรี กว้าง 2.7-3 
มม. ยาว 3.5-4 มม. โคนกลีบติดกับคางเส้าเกสร ขอบเรียบ กลางกลีบมีแผ่นเนื้อเยื่อรูปสี่เหลี่ยม กว้าง 
1.2-1.7 มม. ทางด้านข้างมีแถบสีม่วง 2 แถบ เส้าเกสร สีเขียว กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 1-1.5 มม. 
คางยาว 1.5-2 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีม่วง รูปรี 
กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 
2-2.5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี (มะขาม) ตราด (สะพานหิน เกาะช้าง) 
ภาคใต้ ชุมพร (หลังสวน ตะโก) ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ (เขาแหลมนาง) นครศรีธรรมราช 
(ท่าเสม็ด) สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลางถึงมาก ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 200-400 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
ช่ือพื้นเมือง. — ก้างปลา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr s.n., 01002 (K); P. Rojchana-umpawan 207 

(PSU) 
 

60. Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f ภาพท่ี 4.93 และ 4.94 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 9-12 ซม. ตั้งข้ึนหรือห้อยลง ราก สีน้ําตาล 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 มม. ยาว 5-15 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปคล้าย
ใบมีด กว้าง 9-10 มม. ยาว 1.5-1.8 ซม. โคนแผ่เป็นกาบ ปลายแหลม มีเนื้อหนาและแข็ง แผ่นใบ
แบน เรียงสลับระนาบเดียว ดอก เกิดท่ียอดหรือทางด้านข้าง สีน้ําตาลแกมเหลือง ด้านนอกมีสีม่วง 
กว้าง 1.8-2 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 6-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยง
ข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 5.5-5.8 มม. ยาว 1-1.4 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสร
ตลอดความยาว ปลายแหลม ปลายคางโค้งไปทางด้านหน้า กลีบดอก รูปรี กว้าง 2-3 มม. ยาว 4.5-5 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีน้ําตาลแกมเหลือง มีสีม่วงบริเวณกลางกลีบ ส่วนปลายและ
ขอบ รูปรี กว้าง 3.9-4.2 มม. ยาว 9-10.2 มม. โคนเชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลาย
แหลมโค้งลง ขอบจักซี่ฟันถ่ีๆ เส้าเกสร สีเหลืองแกมน้ําตาล กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3-3.4 มม. คางยาว 
8-9 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 1.5-
1.7 มม. ยาว 1.5-1.9 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.8 มม. 
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ยาว 6.5-8 มม. ฝัก สีเขียว รูปไข่แกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. มีสัน
ตามยาว 6 สัน 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย (ภูหินร่องกล้า  
ภูกระดึง) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ชลบุรี (ศรีราชา) จันทบุรี (เขาสอยดาว) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี (บาง
เบา) นครศรีธรรมราช สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส (บาเจาะ) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

150-500 เมตร ออกดอกตลอดท้ังป ี
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองตะขาบใหญ ่(ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0609, 0782, G.P. Lewis 84 (K); P. Rojchana-

umpawan 58, 121, J.F. Maxwell 85-760 (PSU) 
 

61. Dendrobium linguella Rchb.f. ภาพท่ี 4.95 และ 4.96 
ต้น รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันเกือบตลอดท้ังต้นหรือบริเวณส่วนโคนแคบกว่า

เล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 20-70 ซม. ค่อนข้างผอม เห็นข้อปล้องชัดเจน ระยะห่าง
ระหว่างข้อยาว 3-4 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 5-10 ซม. มีเนื้อ ออกเป็น
กระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 1.4-1.6 ซม. ยาว 6-8.8 ซม. โคนมนแผ่เป็นกาบ 
ปลายเรียวแหลม แผ่นใบแบน บาง เรียงสลับ ออกทางด้านของลําต้น มักท้ิงใบก่อนออกดอก ช่อดอก 
แบบช่อกระจะ เกิดทางด้านของต้น ดอกในช่อ 4-5 ดอก ทยอยบานจากโคนสู่ปลายช่อ หรือบาน
พร้อมกันท้ังช่อ ใบประดับย่อย รูปใบหอก กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก 
สีม่วงอ่อน กว้าง 1.6-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 4.7-5 มม. ยาว 8.5-9 มม. โคนมน ปลาย
แหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 6-7 มม. ยาว 8.7-9 มม. โคนเชื่อมติดกับคางเส้าเกสร
ตลอดความยาว ปลายแหลม ปลายคางเกือบกลม โค้งไปทางด้านหน้า กลีบดอก รูปรี กว้าง 3.5-3.8 
มม. ยาว 8-9 มม. โคนมน ปลายแหลม กลีบปาก กว้าง 5-5.7 มม. ยาว 7.2-8 มม. ตั้งข้ึนและโอบเส้า
เกสร มี 3 แฉก แฉกข้างรูปไข่ กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 4.5-5 มม. ปลายแหลม แฉกกลางรูปรี กว้าง 1-
1.4 มม. ยาว 2-2.2 มม. ปลายแหลม ส่วนโคนกลีบมีก้อนเนื้อเยื่อนูนสูง ผิวมันรูปเกือบกลม ขนาด 3-
3.2 มม. ขอบจักเป็นครุย เส้าเกสร สีขาว อวบและสั้น กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 4-4.2 มม. ด้านข้างของ
อับเรณู มีรยางค์ปลายแยกเป็น 2 แฉก คางยาว 7.5-8 มม. กลุ่มเรณู รูปไข่ กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 
1.2-1.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีม่วง รูปเกือบกลม กว้าง 1.2-1.6 มม. ยาว 1.6-1.8 มม. ผิวมีปุ่มนูนสี
ม่วงกระจาย ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-1 มม. ยาว 1.9-2 ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (คีรีวง) ตรัง (ทับช้าง เขาช่อง) สงขลา (โตน
งาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 150-500 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0598, C.E. Carr K176, J.J. Wood 816 (K); P. 

Rojchana-umpawan 89, 159, J.F. Maxwell 86-763 (PSU) 
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62. Dendrobium pardalinum Rchb.f. ภาพท่ี 4.97 

ต้น ส่วนโคนเรียวยาวรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.7 มม. ยาว 7-10 ซม. ตั้งข้ึน 
แขนงใหม่เกิดจากข้อของต้นเดิม ส่วนปลายโป่งพองสีเขียว รูปรีแกมรูปกระสวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 
5.5-6 มม. ยาว 3.5-4 ซม. ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.7 มม. ยาว 10-15 ซม. จํานวน
มาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ แผ่นใบแบนทางด้านบน รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 1.5-1.7 
ซม. ยาว 7.5-8.5 ซม. โคนมน ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทาง
ด้านล่าง ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.8-1 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
ซ้อนเหลื่อมกัน ดอก เกิดท่ียอดของหัวเทียม ด้านใกล้แกนของใบ สีเขียวแกมสีเหลือง มีจุดประสีแดง
กระจาย กว้าง 1-1.4 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 7-8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 6-7 มม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้า
เกสรตลอดความยาว ปลายแหลม คางมน ปลายโค้งไปด้านหน้าเล็กน้อย กลีบดอก รูปขอบขนาน 
กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีขาวแกมเขียว กว้าง 3.5-4.2 มม. 
ยาว 5-7 ซม. โคนเชื่อมติดกับคางเส้าเกสร ปลายมน มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 
มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ปลายมน แฉกกลาง กว้าง 6-6.5 มม. ยาว 3-4 มม. ปลายตัดตรงแยกเป็น 2 
แฉกมน แต่ละแฉกรูปคล้ายสามเหลี่ยม กลางแฉกมีติ่งแหลมขนาดเล็ก กลางกลีบมีสันนูนสีขาวแกม
เขียว 3 สันตามยาวจากโคนถึงปลายกลีบ สูง 0.1-0.3 มม. สันข้าง 2 สัน ขอบพับจีบ เส้าเกสร สีขาว
แกมเขียว กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 2-2.2 มม. คางยาว 3-4 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. 
ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาวแกมเขียว รูปรี กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. ยอด
เกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลืองแกมเขียว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 3-4 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้กระบี่ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง ทุ่งสง) สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. —มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้และบนก้อนหิน ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับ

ทะเลปานกลาง 250-300 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 1377 (BCU); P. Rojchana-umpawan 170, 

180 (PSU) 
 

63. Dendrobium planibulbe Lindl. ภาพท่ี 4.98 และ 4.99 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ส่วนโคนต้นโป่งพองสีเขียวแกมม่วง รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ยาว 

3-5 ซม. แบน ตั้งข้ึน ส่วนปลายเรียวสีน้ําตาลแกมม่วง เป็นเส้นยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4.5 มม. 
ยาว 16-25 ซม. ค่อนข้างเหนียวและแบน ระยะห่างระหว่างข้อยาว 1.5-2 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.2-2.4 มม. ยาว 15-20 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ สีม่วง ออกบริเวณ
ส่วนกลางลําต้นถึงยอด แผ่นใบแบนทางด้านบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.1-1.5 ซม. ยาว 2.3-
2.8 ซม. โคนมน ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง มีกาบใบ สั้นกว่า
ปล้อง ช่อดอก เกิดท่ียอดของต้น ดอกในช่อ 1-2 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล เป็นเกล็ดบาง รูป
คล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1-1.3 มม.โคนสอบ ปลายแหลม ซ้อมเหลื่อมกันท่ีโคนช่อ
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ดอก ดอก สีขาว มีเส้นตามยาวสีชมพูอมม่วง กว้าง 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 3-3.5 มม. 
ยาว 9-10 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 5.5-7 มม. ยาว 1-1.4 ซม. 
โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายมน ปลายคางรูปกรวยแหลม โค้งไป
ทางด้านหน้าเล็กน้อย กลีบดอก รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 7-8 มม. โคนมน 
ปลายมน ขอบจักเป็นครุย กลีบปาก สีขาว กว้าง 8-9 มม. ยาว 9-10 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูป
สามเหลี่ยม กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 2.5-2.8 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางรูปรี กว้าง 1.2-1.5 มม. 
ยาว 2.5-2.7 มม. ปลายแหลม ขอบจักเป็นครุย กลางกลีบมีแผ่นเนื้อเยื่อสีเหลือง รูปคล้ายสี่เหลี่ยม 
กว้าง 0.6-0.7 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1.6-1.7 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. คางยาว 
6-7 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปเกือบกลม 
กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.9-1.1 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 
1.5-1.8 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้พังงา สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

400-500 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ ์
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — G.P. Lewis 106, S. Coll. s.n., 125 (K); P. Rojchana-

umpawan 123 (PSU) 
 

64. Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex Wall. ภาพท่ี 4.100 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันเกือบตลอดท้ังต้นหรือบริเวณส่วน

โคนแคบกว่าเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 ซม. ยาว 14-50 ซม. ตั้งข้ึน ส่วนปลายเรียวแหลม 
มีเนื้อและเหนียว ผิวเป็นร่องตื้นๆ ตามยาว ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 10-25 
ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ สีเขียว ออกบริเวณส่วนกลางลําต้นถึงยอด แผ่น
ใบแบนทางด้านบน รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 8-10 ซม. โคนมน ปลายมน มีกาบ
ใบสั้นกว่าความยาวปล้อง มักท้ิงใบเม่ือออกดอก ช่อดอก เกิดท่ียอดหรือเกิดใกล้ยอด ก้านและแกนช่อ
มีเนื้อ สีม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ยาว 7-8 ซม. ดอกในช่อมากกว่า 20 ดอก เรียงตัวแน่น
ทางด้านบนของแกนช่อคล้ายแปรงสีฟัน ใบประดับย่อย สีม่วง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 มม. 
ยาว 1.5-2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก สีชมพูอมม่วง รูปคล้ายกรวย กว้าง 2-3 ซม. บาน
พร้อมกันท้ังช่อ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 3-3.4 มม. ยาว 6.7-8 มม. โคนสอบ ปลาย
มน กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.2-4 มม. ยาว 5.5-6 มม. เชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอด
ความยาว ปลายแหลม คางมีลักษณะเป็นถุง รูปกรวย ยาว 6-6.5 มม. ปลายมน โค้งไปทางด้านหน้า 
กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 2-2.4 มม. ยาว 5.5-6 มม. โคนมน ปลายมน กลีบปาก สีส้มแกม
เหลือง รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 5.3-5.9 มม. ปลายแหลม เส้าเกสร สีขาว กว้าง 
2-2.2 มม. ยาว 4-5 มม. คางยาว 4-5 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1-1.2 มม. ฝา
ครอบกลุ่มเรณูสีชมพู รูปเกือบกลม กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 1.2-1.4 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีชมพูอม
ม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.2 มม. ยาว 1.4-1.6 ซม. ฝัก ไม่พบ 
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ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ เชียงดาว แม่แตง ดอยสะเก็ด 
ดอยอินทนนท์) พิษณุโลก (นครไทย ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย (วังสะพุง) 
หนองคาย สกลนคร (ภูพาน) มุกดาหาร ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี ภาคใต้ ชุมพร (บางสน) 
ระนอง สุราษฎร์ธานี (เขาสก) พังงา (เกาะโบยน้อย) นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) ตรัง (ฉวาง) สตูล (ตะรุ
เตา ทะเลบัน) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 300-

500 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กับแกะ (เลย) คองูเห่า (กลาง) เอ้ืองแปรงสีฟัน (กรุงเทพฯ) เอ้ืองสีฟัน เอ้ือง

หงอนไก่ (เหนือ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr s.n., C.E. Carr K134 (K); P. Rojchana-

umpawan 186, Ch. Laongpol 185, J.F. Maxwell 85-138 (PSU) 
 

65. Dendrobium setifolium Ridl. ภาพท่ี 4.101 
ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ส่วนโคนต้นโป่งพองสีเขียว รูปไข่แกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. 

ยาว 1.3-2 ซม. ส่วนปลายเรียวสีเขียว เป็นเส้นยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 20-40 ซม.มี
เนื้อและเหนียว ตั้งข้ึนหรือห้อยลง ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 5-18 ซม. 
ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปทรงกระบอกหรือรูปคล้ายขนสัตว์ กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 7-12 
ซม. โคนมน ปลายมน แผ่นใบมีเนื้อ มีกลางร่องตามยาว เรียงสลับ ออกบริเวณส่วนกลางถึงปลายของ
ลําต้น ช่อดอก เกิดทางด้านข้างของลําต้นส่วนบน ดอกในช่อ 1-2 ดอก ดอก สีขาว กว้าง 1-1.3 ซม. 
ใบประดับย่อย สีน้ําตาล เป็นเกล็ดบาง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.3-0.7 มม. ยาว 0.5-0.8 มม.โคน
สอบ ปลายแหลม ซ้อมเหลื่อมกันท่ีโคนช่อดอก กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 2.2-2.5 มม. ยาว 3-4 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 7-8 มม. โคนเฉียง
เบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายแหลม คางมน โค้งไปทางด้านหน้า กลีบดอก รูป
ขอบขนาน กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 3.5-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว กว้าง 3-3.6 
มม. ยาว 5.5-5.9 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปขอบขนาน กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ปลายมน 
ตั้งข้ึน แฉกกลางรูปไข่ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 2-2.7 มม. ปลายมน ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลางถึงโคน
กลีบมีแผ่นเนื้อเยื่อสีเหลืองรูปขอบขนาน 3 สัน กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 4-6 มม. เส้าเกสร สีขาว 
กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 1.7-2 มม. คางยาว 4.5-5 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.7-
0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปเกือบกลม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.9-1.2 มม. ก้านดอกและรังไข่ 
สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 3.5-4 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้พังงา กระบี่ สตูล (เขาแก้ว) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

300-500 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr s.n., 0525, R. Yong 7 (K); P. Rojchana-

umpawan 80 (PSU) 



61 
 

 
66. Dendrobium xantholeucum Rchb.f. ภาพท่ี 4.102 

ต้น ส่วนโคนเรียวยาวรูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 4-5 ซม. ตั้งข้ึน 
แขนงใหม่เกิดจากข้อของต้นเดิม ส่วนปลายโป่งพองสีเขียว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5-9 มม. ยาว 
2.8-4 ซม. ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 12-16 ซม. จํานวนมาก ออกเป็น
กระจุกบริเวณโคนต้น ใบ แบนทางด้านบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.9-2.2 ซม. ยาว 6.5-9 ซม. 
โคนมน ปลายเป็นติ่งหนาม แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ใบประดับย่อย สี
น้ําตาล กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. โคนสอบ ปลายตัด หยักเป็นจักซี่ฟัน ซ้อนเหลื่อมกัน 
ดอก เกิดท่ียอดของหัวเทียม ด้านไกลแกนของใบ สีเหลือง กว้าง 1.5-1.7 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ 
กว้าง 3-4 มม. ยาว 6-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 3-4 
มม. ยาว 7-8 มม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายแหลม คางมน โค้งไป
ทางด้านหน้าเล็กน้อย กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 2-3 มม. ยาว 6.5-8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
กลีบปาก สีเหลือง ปลายกลีบสีเหลืองแกมเขียว กว้าง 9-9.7 มม. ยาว 1-1.2 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้าง
รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ตั้งตรง ปลายแหลม ขอบหยักเป็นสันคลื่น แฉก
กลางกว้าง 2-2.5 มม. ยาว 3-3.3 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน แต่ละแฉกรูปขอบขนาน กลางแฉกมี
ติ่งแหลมขนาดเล็ก กลางกลีบมีสันนูนสีเหลืองแกมเขียวตามยาว 3 สันจากโคนถึงปลายกลีบ สูง 0.3-
0.5 มม. ขอบหยักเป็นสันคลื่นเล็กน้อย เส้าเกสร สีเหลืองแกมเขียว กว้าง 1.8-2.5 มม. ยาว 2.3-2.6 
มม. คางยาว 3.8-4.5 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสี
เหลืองแกมเขียว รูปรี กว้าง 1-1.4 มม. ยาว 1-1.2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่
ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-0.8 มม. ยาว 5-6 มม. ฝัก ไม่
พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สุราษฎร์ธานี สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตานี ยะลา (บันนังสตา) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

500-900 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — S.coll. s.n. (K); P. Rojchana-umpawan 255 (PSU) 
 

67. Dendrochilum pallidiflavens Blume ภาพท่ี 4.103 
เหง้า สีน้ําตาล รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.3 มม. ค่อนข้างแข็งและเหนียว 

หัวเทียม สีน้ําตาลแกมเขียว รูปไข่แกมรูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. ยาว 1.8-2 ซม. ผิวเป็นมันเงา 
ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ มีกาบใบสีน้ําตาลหุ้ม รูปไข่กลับ กว้าง 4-5 มม. ยาว 8-9 มม. ราก สีขาว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 5-9 ซม. จํานวนมาก ออกบริเวณเหง้าท่ีมีหัวเทียม ใบ เกิดท่ียอด รูปใบ
หอกแคบ กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 4-5 ซม. โคนสอบเรียวเป็นก้านยาว 2-2.5 มม. ปลายแหลม แผ่นใบ
เกลี้ยง ขอบใบเรียบ เส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก เกิดท่ีโคนของหัวเทียมท่ีเจริญเต็มท่ี
แล้ว สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.9 มม. ยาว 8-10 ซม. ดอกในชอ่ 30-35 ดอก ใบประดับย่อย สี
เขียว รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1.5-2.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม มีสันนูน
ตามยาว 1 สัน ทางด้านล่าง ดอก ดอกพลิกกลับ สีเหลืองแกมเขียว กว้าง 4-5 มม. มีเนื้อ กลีบเลี้ยงมี
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สันนูนตามยาว 1 สัน เห็นชัดทางด้านล่าง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกกางออก ส่วนปลายแหลมโค้งกลับ
หลังเล็กน้อย กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 1-1.4 มม. ยาว 3-4 มม. โคนมน กลีบ
เลี้ยงข้าง รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 1.4-1.6 ซม. ยาว 4.9-5.3 ซม. โคนเฉียงเบี้ยว กลีบดอก 
รูปแถบ กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 2.5-3.5 มม. โคนมน กลีบปาก สีเขียวแกมเหลือง รูปขอบขนาน 
กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม บริเวณโคนกลีบถึงกลางกลีบมีสันนูน
ตามยาว 1 สัน ขอบเรียบ เส้าเกสร สีเขียวแกมขาว กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 0.8-1 มม. ปลายท้ัง 2 
ข้างแผ่ออกเป็นรยางค์ ยาว 0.2-0.3 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝา
ครอบกลุ่มเรณูรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่ง
รูปรีอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลืองแกมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 
2-2.3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี พังงา 
กระบี่ ตรัง (ห้วยยอด) สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ มาเลเซีย (ตอนใต้) สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา 
บอร์เนียว หมู่เกาะซุนดาน้อย) ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้และบนก้อนหิน ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงปาน
กลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน-ธันวาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — เถาไม้ต้น (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 77, J. Wai 2054, Wichean 146 

(PSU) 
 

68. Dendrolirium lasiopetalum (Willd.) S.C.Chen & J.J.Wood, ภาพท่ี 4.104 
เหง้า กลมยาวและแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. มีเยื่อกาบใบสีน้ําตาลอ่อนหุ้ม หัวเทียม 

รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ยาว 4.5-5 ซม. ตั้งข้ึน มีร่องตื้นตามยาว แบนเล็กน้อย มีเนื้อ 
ประกอบด้วยปล้อง 5-7 ปล้อง ปล้องใกล้ยอดจะแคบกว่าช่วงโคน มีกาบใบหุ้มบริเวณข้อ ราก เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 10-25 ซม. ออกเป็นกระจุกใกล้โคนหัวเทียม ใบ รูปขอบขนานแกม
รูปรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 10-12 ซม. โคนใบเป็นกาบหุ้มซ้อนทับกัน ปลายแหลม ขอบเรียบ มีเนื้อ
และค่อนข้างแข็ง โค้งลง มีเส้นกลางใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้านบน จํานวน 4-6 ใบ ช่อดอก เกิด
ทางด้านข้างของโคนหัวเทียม ยาว 15-30 ซม. ก้านและแกนช่อมีเนื้อ มีขนสีขาวนุ่มหนาแน่น เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 3-4 มม. ก้านช่อดอกยาว 5-13 ซม. ดอกในช่อ 7-18 ดอก ใบประดับย่อย รูปใบหอก 
กว้าง 5-6 มม. ยาว 1.6-2 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเหลืองแกมสีเขียว ขนาด 3-4 ซม. ด้าน
ในเกลี้ยง ด้านนอกมีขนสีขาวนุ่มหนาแน่น กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 1.7-1.9 ซม. โคน
สอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง ด้านบนมีขีดหรือแถบสีแดงตามแนวยาว 4-5 เส้น รูปคล้ายสามเหลี่ยม 
กว้าง 4.5-6 มม. ยาว 2.1-2.5 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกันเป็นคาง ปลายมน กลีบดอก สีเหลือง
อ่อน รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 1-1.3 ซม.โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สี
น้ําตาลหรือสีม่วงแดง โคนสีน้ําตาลแกมเหลือง กว้าง 5-7 มม. ยาว 2-2.3 ซม. โคนเชื่อมติดกับคางเส้า
เกสร มี 3 แฉก แฉกข้างรูปรี กว้าง 3-4 มม. ยาว 1.5-2 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางรูปเกือบกลม 
กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 5-6 มม. ปลายแหลมหรือเป็นติ่งแหลม ขอบไม่เรียบ ผิวด้านบนใกล้ปลายกลีบมี
เนื้อเยื่อนูนรูปรี 3 ก้อน กลางกลีบมีสันตามยาว 3 สัน เส้าเกสร สีเหลืองอ่อน กว้าง 2-3 มม. ยาว 4-5 
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มม. คางยาว 5-7 มม. ด้านล่างมีขนสีขาว กลุ่มเรณู รูปไข่กลับ แบน กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-1 
มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 1-1.3 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูป
เกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 8-10 
มม. มีขนสีขาวหนาแน่น ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — พบท่ัวประเทศ 
การกระจายพันธุ์. —หิมาลัย เนปาล อินเดีย (สิกขิม) จีน ฮ่องกง เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา 

ไทย ภูมิภาคมาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้และบนหิน ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองบายศร ี(ท่ัวไป) เอ้ืองคําหิน (เลย) นิมานรดี (กรุงเทพฯ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 125, K. Sridith s.n. (PSU) 
 

69. Didymoplexiella trichechus (J.J.Sm.) Garay ภาพท่ี 4.105 และ 4.106 
เหง้า สีน้ําตาลแดงเข้มเกือบดํา เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 5-6 ซม. ขนานไปกับพ้ืนดิน 

ผิวขรุขระ ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 2.5-3 ซม. ออกบริเวณใกล้โคนต้น ต้น สี
น้ําตาลเข้มเกือบดํา ตั้งตรง ผอมและเปราะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2 มม. ยาว 17-30 ซม. ไม่แตก
แขนง มีข้อปล้อง 3-4 ข้อ บริเวณข้อมีกาบใบสีน้ําตาลเข้ม รูปคล้ายหลอด ยาว 2.2-2.4 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม จํานวน 2-4 ใบ ช่อดอก ยาว 0.5-1.5 ซม. ดอกในช่อ 3-10 ดอก ใบประดับย่อย สี
น้ําตาลเข้ม รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.9-1.1 มม. ยาว 1-1.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่น
ใบเกลี้ยง ติดทน ดอก กว้าง 0.8-1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีน้ําตาลขอบมีสีขาว กลีบเลี้ยงบน
และกลีบดอกเชื่อมติดกัน 2/5-1/2 ของความยาวกลีบ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 3-4 มม. ยาว 
6-8.5 มม. ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-5 มม. ยาว 6-7.5 มม. เชื่อมติดกันประมาณ 
2/5 ของความยาวกลีบ ปลายมนโค้งลง กลีบดอก รูปเกือบกลมแกมไข่กลับ กว้าง 3.2-3.4 มม. ยาว 
5-6 มม. ปลายมน ขอบหยักเล็กน้อย กลีบปาก สีขาวกลางกลีบมีสีม่วง กว้าง 6-6.5 มม. ยาว 6.5-7 
มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาว รูปคล้ายสี่เหลี่ยม กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 2.7-3 มม. ปลายมน ขอบหยัก
จักซีฟั่น แฉกกลางสีม่วงอ่อน รูปขอบขนาน กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. ปลายมน ปลายกลีบมี
กลุ่มเนื้อเยื่อสีม่วง 2 กลุ่ม เส้าเกสร ตั้งตรง สีขาว กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 3-4 มม. มีรยางค์เส้าเกสร
ท่ีปลาย รยางค์เส้าเกสรโค้งลงคล้ายเขาสัตว์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 2-2.5 มม. กลุ่ม
เรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 0.8-1.2 มม. ยาว 
1.1-1.3 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลม อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรัง
ไข่ สีน้ําตาลแกมขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 6-7 มม. ฝัก สีน้ําตาลเข้มเกือบดํา รูปขอบ
ขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3.5 มม. ยาว 2.5-3 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (กรุงชิง) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — อินโดนีเซีย (สุมาตรา) พบครั้งแรกในไทย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนพ้ืนดิน ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

150-500 เมตร ออกดอกและผลเดือนมกราคม-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยส้มกรุงชิง (ท่ัวไป) 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 107, 122, 245, J.E. Maxwell 
85-543 (PSU) 

 
70. Didymoplexis striata J.J.Sm. ภาพท่ี 4.107 และ 4.108 

เหง้า สีน้ําตาล รูปกระสวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.4 มม. ยาว 2.5-4 ซม. ตั้งตรง ราก สี
เหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 10-15 ซม. ออกบริเวณรอยต่อระหว่างเหง้าและต้น
เหนือดิน ต้น สีน้ําตาลเข้มเกือบดํา ผอมและเปราะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. ยาว 8-10 ซม. ตั้ง
ตรง ไม่แตกแขนง ใบลดรูปเป็นเกล็ด สีน้ําตาลเข้ม ยาว 1-1.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม จํานวน 3-5 
ใบ ช่อดอก ยาว 1-2 ซม. ดอกในช่อ 3-5 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาลเข้ม รูปไข่ กว้าง 0.9-1.3 มม. 
ยาว 1-2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ติดทน ดอก สีน้ําตาล รูปคล้ายระฆัง กว้าง 6-9 
มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนสอบ ปลายแหลม เชื่อมติดกันประมาณ 2/5 
ของความยาวกลีบ กลีบเลี้ยงบน กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 4.5-5 มม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 4-4.3 มม. 
ยาว 4.5-5 มม. โคนสอบ ปลายมน เชื่อมติดกันประมาณ 3/5 ของความยาวกลีบ โค้งลง โคนเชื่อม
ติดกันเป็นคางยาว 1.2-1.4 มม. กลีบดอก กว้าง 2-2.4 มม. ยาว 4.7-5.2 มม. กลีบปาก สีขาวแกม
เหลือง ส่วนกลางของปลายกลีบและโคนกลีบมีสีเหลือง รูปไข่กลับ กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 4-5 มม. 
ปลายมนแยกเป็น 2 แฉก ขอบหยักเล็กน้อย มีสันเตี้ยๆ ตามแนวยาว 3 สัน จากโคนถึงกลางกลีบ โคน
กลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อกลม ขนาด 1-1.3 มม. ผิวขรุขระ เส้าเกสร สีขาว กว้าง 2-3 มม. ยาว 5-6 มม. 
ปลายแผ่ออกเป็นปีก คางยาว 3-3.3 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.5-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่ม
เรณูสีขาว รูปรี กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่
ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 มม. ยาว 0.9-1.2 
ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — อินโดนีเซีย (บอร์เนียว ตอนใต้ของชวา) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนพ้ืนดิน ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

400-500 เมตร ออกดอกและผลเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยมดเขาหลวง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 164, 165 (PSU) 

 
71. Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. ภาพท่ี 4.109 และ 4.110 

หัวเทียม สีเขียว สั้นมาก โคนมีกาบใบหุ้มลักษณะคล้ายต้น เส้นผ่านศูนย์กลางท่ีโคนต้น 1.5-
2 ซม. ความสูงรวมท้ังใบ 20-30 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 10-15 ซม. 
ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม 
แผ่นใบบางสีเขียวอ่อน เส้นใบ 5-7 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง เรียงเวียน จํานวน 3-6 ใบ ช่อดอก ยาว 
20-30 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณโคน 3-4 มม. ก้านช่อดอกยาว 
15-20 ซม. ดอกในช่อจํานวนมาก ค่อนข้างแน่น ออกบริเวณกลางช่อข้ึนไป ใบประดับย่อย รูปลิ่ม
แคบ กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 3.3-3.8 มม. โคนสอบ ปลายแหลมโค้งลง ดอก ดอกไม่พลิกกลับ สีม่วง 
กว้าง 5-6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโค้งเข้าหาก้านดอกเม่ือดอกบานเต็มท่ี กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน
แกมรูปช้อน โคนมน ปลายมน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1-2 มม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 
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1.2-1.5 มม. ยาว 1.9-2.4 มม. กลีบดอก รูปรี กว้าง 0.3-0.6 มม. ยาว 1.9-2.5 มม. กลีบปาก มี 3 
แฉก แฉกข้างรูปขอบขนาน กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 1-1.3 มม. ปลายมน แฉกกลางรูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. เส้าเกสร ตั้งตรง กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. กลุ่มเรณู 
เรียงเป็น 2 คู่ รูปรี กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปกลม กว้าง 
0.5-0.8 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.8 มม. ยาว 2.2-
2.5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ แม่สา อมก๋อย เชียงดาว บ่อหลวง) 
นครสวรรค์ ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาใหญ่ ปักธงชัย เขาเขียว-เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต ้
เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี (พลิ้ว) ตราด (เกาะช้าง เกาะกูด) ภาคใต ้
ชุมพร สุราษฎร์ธานี (เกาะพงัน) สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์ . — ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มค่อนข้างน้อย บนพ้ืนดินในท่ีร่มริมลําธาร ความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน-มิถุนายน 

ช่ือพื้นเมือง. — เปราะนกคุ้ม สิกุนคล (ท่ัวไป) หูตัน (มลายู) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 33, O. Thaithong 637, 1094, 1214, S. 

Suddee 319 (BCU); A.F.G. Kerr 278 (K); P. Rojchana-umpawan 187, J. Inuthai 404, S. 
Chantanaorrapint 034 (PSU) 

 
72. Eria javanica (Sw.) Blume ภาพท่ี 4.111 และ 4.112 

เหง้า กลมยาวและแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ระยะห่างระหว่างหัวเทียม ยาว 6-8 ซม. 
หัวเทียม สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 ซม. ยาว 7-9 ซม. มีกาบใบสีน้ําตาล รูปรี กว้าง 2.5-3 ซม. 
ยาว 5-7 ซม. หุ้มโคนของหัวเทียม ราก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 10-20 ซม. ออกเป็น
กระจุกใกล้โคนหัวเทียม ใบ รูปรีถึงรูปใบหอกกลับ กว้าง 10-12 ซม. ยาว 30-40 ซม. โคนใบเรียวเป็น
ก้านยาว 5-9 ซม. ปลายแหลม ขอบเรียบ จํานวน 2(-3) ใบ ช่อดอก เกิดทางด้านข้างของโคนหัวเทียม 
ยาว 40-60 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ก้านช่อดอกยาว 5-10 
ซม. มีขนสีน้ําตาลแกมสีดําแข็งกระจาย ดอกในช่อมีมากกว่า 15 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปรี 
กว้าง 4.5-6 มม. ยาว 9-10 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเหลืองแกมสีขาว มีแถบสีม่วงตามยาว 
3 เส้น กว้าง 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงด้านในเกลี้ยง ด้านนอกมีขนสีน้ําตาลกระจาย กลีบดอกผิวเกลี้ยงท้ัง 2 
ด้าน กลีบเลี้ยงบน รูปแถบ กว้าง 3-3.3 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 1.5-1.8 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดเป็นคาง ปลายแหลม 
กลีบดอก รูปขอบขนานแกมรูปแถบ กว้าง 2.4-2.8 มม. ยาว 1.3-1.5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม 
กลีบปาก สีขาว ขอบมีสีม่วง กว้าง 5-7 มม. ยาว 7-9 มม. เชื่อมติดกับคางเส้าเกสร มี 3 แฉก แฉก
ข้างสีขาว มีแถบสีม่วง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางสี
ขาว รูปรี กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 4-5 มม. ปลายแหลม ขอบเรียบ กลางกลีบมีสันตามยาว 3 สันจาก
โคนจนถึงปลายกลีบ ขอบหยักเป็นสันคลื่น เส้าเกสร สีเหลืองอ่อน ขอบมีสีม่วง กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 
4-4.3 มม. คางยาว 3.5-3.7 มม. กลุ่มเรณู รูปไข่กลับ กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.3-5 มม. ฝาครอบ
กลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 1-1.4 มม. ผิวขรุขระ ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูป
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เกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลืองอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.8 
มม. ยาว 6-7.5 มม. มีขนสีน้ําตาลกระจาย ฝัก สีเขียว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.8-7 มม. ยาว 2-3 
ซม. มีขนสีน้ําตาลกระจาย 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (แม่ฝาง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย (ภูเรือ) ภาค
ตะวันตกเฉียงใต ้กาญจนบุรี (น้ําตกไทรโยค) ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง) ปัตตานี ยะลา (บันนังสตา) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (สิกขิม) เมียนมาร์ ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปาปัว
นิวกินี  

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน 

ช่ือพื้นเมือง. — เสวตสุกรี (กรุงเทพฯ) เอ้ืองดาวเรียง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 226, J. Inuthai 430, 628 (PSU) 
 

73. Eria neglecta Ridl. ภาพท่ี 4.113 และ 4.114 
เหง้า รูปทรงกระบอก แข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ทอดนอน เจริญบนหิน ต้น ตั้งตรง 

ความสูงรวมใบ 12-15 ซม. ส่วนโคนต้นผอมยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ส่วนใกล้ยอดอวบ 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. มีเยื่อกาบใบสีน้ําตาลหุ้ม ราก สีน้ําตาลเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 
มม. ยาว 8-10 ซม. ออกบริเวณใกล้โคนต้น ใบ จํานวน 2-3 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 1.5-2 
ซม. ยาว 6.3-8.5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ มีเนื้อและค่อนข้างแข็ง โค้งลง มีเส้นกลางใบ 
1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน จํานวน 2-3(4) ใบ ใบประดับ สีน้ําตาลเข้ม รูปรีแกมไข่ กว้าง 3.5-5 มม. 
ยาว 1-1.5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ซ้อนเหลื่อมกัน ดอก สีขาวแกมสีชมพู กว้าง 1.5-1.8 ซม. โคน
กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้างเชื่อมติดกัน ปลายมน กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-
3 มม. ยาว 9-10 มม. กลีบเลี้ยงข้าง รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 0.8-1 ซม. กลีบดอก รูป
ขอบขนาน กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 8-9 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก สีขาวอมชมพู กว้าง 7-8 
มม. ยาว 9-10 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาว รูปรี กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 4-5 มม. ปลายแหลม แฉก
กลางสีขาว รูปคล้ายสี่เหลี่ยม กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 5-5.3 มม. ปลายตัด ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลาง
กลีบปากของแฉกกลางมีสันตามยาว 1 สัน สูง 0.7-0.9 มม. ขอบเป็นสันคลื่น โคนกลีบปากถึงกลาง
กลีบมีสันตามยาว 3 สัน สูง 0.8-1 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 4-5 มม. คางยาว 5-6 
มม. กลุ่มเรณู รูปไข่กลับ แบน กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-1 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 
1.5-1.7 มม. ยาว 0.9-1 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอก
และรังไข่ สีน้ําตาลแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9-1 มม. ยาว 5-9 มม. ขนสีขาว ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส (แว้ง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (บอร์เนียว สุมาตรา) สิงคโปร ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนหิน ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 300-

400 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. —  
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 126, 189, K. Sridith 341 (PSU) 
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74. Eulophia andamanensis Rchb.f. ภาพท่ี 4.115 และ 4.116 
หัวเทียม สีเขียว รูปไข่แกมรูปขวด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 ซม. ยาว 4-11 ซม. ผิวเป็น

มันเงา ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ กาบใบสีน้ําตาล รูปรี กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3.5-5.5 มม. โคนสอบ ปลาย
ตัด หุ้มข้อของหัวเทียม จํานวน 3-7 ใบ ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 12-17 ซม. 
จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ รูปใบหอกแกมรูปแถบ กว้าง 1.3-1.6 ซม. ยาว 
7-11 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบบาง ช่อดอก แบบช่อกระจะ ยาว 30-47 ซม. ก้านและแกน
ช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7-3 มม. ยาว 18-25 ซม. ใบประดับสีน้ําตาล รูปแถบแกมรูปรี กว้าง 
1-1.5 มม. ยาว 1-2 ซม. แผ่นบาง จํานวน 3-4 แผ่น ดอกในช่อ 14-20 ดอก ดอก สีเขียวแกมน้ําตาล 
รูปแถบ กว้าง 3-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.5-3.5 มม. ยาว 1.1-1.6 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม 
กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1.5-3 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม กลีบดอก กว้าง 1.5-3 
มม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว กว้าง 5-1.1 มม. ยาว 8-1.2 มม. มี 3 
แฉก แฉกข้างสีขาว มีลายสีเขียวตามขวาง รูปไข่ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 2-2.5 มม. แฉกกลางสีขาว มี
เส้นสีเขียวลายตาราง รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 8-9 มม. ยาว 7-7.5 มม. ปลายมน ขอบหยักเป็นสันคลื่น 
กลางกลีบมีสันนูนสีขาว 3 สันตามยาว สูง 0.3-0.5 มม. เดือยยาว 1.9-2.2 มม. เส้าเกสร สีเขียว ตั้ง
ตรง กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 4-5 มม. คางยาว 3.5-3.7 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.5-0.6 
มม. ก้านชูกลุ่มเรณู กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. แป้นเหนียวรูปแถบ กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 
0.5-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียว รูปรี กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 1.2-1.5 มม. ปลายแยกเป็น 2 
แฉกมน ผิวไม่เรียบ ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ 
สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.4 มม. ยาว 2-2.5 ซม. ฝัก สีเขียว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 
ซม. ยาว 5-5.5 ซม. ผวิเป็นมันวาว 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ สุโขทัย (รามคําแหง) พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) 
นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภาคตะวันตกเฉียงใต้ กาญจนบุรี เพชรบุรี (แก่งกระจาน) 
ประจวบคีรีขันธ์ ภาคกลาง สระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ชลบุรี ภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา 
ภูเก็ต สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (หมู่เกาะนิโคบาร์) เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
(ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา) 

นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกลุ่มบนดินหรือบนก้อนหิน ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 100-300 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กรกฎาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — หมูกลิ้ง (ประจวบคีรีขันธ์) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — A.F.G. Kerr 340, 376, C. Curtis s.n. (K); P. Rojchana-

umpawan 192, 258, A Chantanaorrapint, S. Chantanaorrapint & J. Inuthai 003, P. 
Pattarakulpisutti 16 (PSU) 

 
75. Gastrodia javanica (Blume) Lindl. ภาพท่ี 4.117 และ 4.118 

เหง้า สีน้ําตาลอ่อน รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ต้น สี
น้ําตาลเข้ม ตั้งตรง กลมและเปราะ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2-3.5 มม. ยาว 30-60 ซม. ไม่แตกแขนง ใบ
ลดรูปเป็นเกล็ด สีน้ําตาลเข้ม รูปคล้ายหลอด ยาว 6-7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม จํานวน 5-8 ใบ ช่อ
ดอก ตั้งตรง ไม่แตกแขนง ดอกในช่อ 10-20 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาลเข้ม รูปไข่กลับ กว้าง 1.7-
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2 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ติดทน ดอก สีเหลืองแกมน้ําตาล รูปคล้าย
คนโฑ กว้าง 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันประมาณ 3/5 ของความยาวกลีบ กลีบ
เลี้ยงด้านข้างเชื่อมติดกับกลีบดอกและอีกด้านแยกอิสระ มีสันตามแนวยาว 3 สัน เห็นชัดทางด้าน
นอก กลีบเลี้ยง ด้านนอกสีเหลืองแกมม่วง ด้านในสีน้ําตาลแกมเหลือง รูปรี กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 
1.3-1.6 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ผิวด้านนอกมักไม่เรียบ กลีบดอก ด้านนอกสีเหลือง ด้านในสีขาว 
รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 1.2-1.4 ซม. โคนสอบ ปลายมน อยู่บนกลีบเลี้ยง กลีบปาก สี
เหลือง ด้านล่างมีเส้นกลางกลีบสีเขียวตามแนวยาว รูปรีแกมรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด กว้าง 6-7 มม. 
ยาว 1-1.5 ซม. ขนานไปกับเส้าเกสร มี 3 แฉก แฉกข้างตั้งข้ึน สูง 1.5-1.7 มม. ปลายมน แฉกกลาง
กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 3.5-3.7 มม. ปลายมน โค้งออกด้านนอกเล็กน้อย ส่วนโคนมีกลุ่มเนื้อเยื่อรูป
กลม ขนาด 0.4-0.6 มม. เส้าเกสร สีเหลือง กว้าง 2.4-2.6 มม. ยาว 7-8 มม. คางยาว 5-6 มม. ปลาย
แผ่ออกเป็นปีก กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1-1.5 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.8-1 มม. ฝาครอบ
กลุ่มเรณูสีเหลือง รูปไข่ กว้าง 2-2.2 มม. ยาว 1.9-2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่
ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีน้ําตาลเข้ม ก้านดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. 
ยาว 1-1.4 ซม. รังไข่ส่วนท่ีป่องพอง กว้าง 3-3.3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา นราธิวาส 
การกระจายพันธุ์. — ไต้หวัน ญี่ปุ่น (เกาะริวกิว) มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (ชวา สุ

มาตรา บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนพ้ืนดิน ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

300-500 เมตร ออกดอกและผลเดือนกุมภาพันธ-์พฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองกลีบติดชวา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 249, 256, J. Wai 71, 622 (PSU) 
 

76. Grammatophyllum speciosum Blume ภาพท่ี 4.119 และ 4.120 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. ยาว 1-2 ม. หรือมากกว่า ตั้งข้ึน ราก สีเขียว เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 14-20 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น รากเหนือดินเป็นเส้น
แข็งและฟู ใบ รูปแถบ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 40-60 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ผิวเป็นมันวาว เรียง
สลับ ช่อดอก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ยาว 1.5-2 ม. ตั้งตรงและยาว ดอกในช่อมากกว่า 
40 ดอก ส่วนล่างของช่อ ดอกมีกลีบเลี้ยง 2 กลีบและกลีบดอก 2 กลีบ ไม่พบกลีบปาก เส้าเกสรลดรูป
และไม่เจริญ ทยอยบานจากโคนสู่ปลายช่อ ใบประดับย่อย สีเขียวมีจุดประสีน้ําตาลแดงกระจาย รูปรี 
กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2.3-3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเหลืองมีจุดประสีน้ําตาลแดงกระจาย 
กว้าง 8-10 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปไข่แกมรูปรี โคนสอบ ปลายมน ขอบ
หยักเป็นสันคลื่น กลีบเลี้ยงบน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 5-5.5 ซม. บริเวณกลางถึงโคนกลีบด้านบนเป็น
แอ่งเล็กน้อย กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 2.5-2.7 ซม. ยาว 3.7-4.5 ซม. กลีบดอก กว้าง 3-3.7 ซม. ยาว 
4.2-5 ซม. กลีบปาก สีเหลืองมีแถบสีน้ําตาลตามยาว กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 4.2-5 ซม. มี 3 แฉก แฉก
ข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 1-1.7 ซม. แฉกกลางสีน้ําตาลแดง รูปไข่ กว้าง 1-1.2 ซม. 
ยาว 1.5-1.7 ซม. มีขนสั้นๆกระจาย กลางกลีบมีเนื้อนูนสีเหลืองเป็นสันตามแนวยาว 3 สัน เส้าเกสร 
สีขาวมีจุดประสีน้ําตาลแดงกระจาย กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. ตั้งตรง โค้งไปด้านหน้าเล็กน้อย 
มีเนื้อ กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียว รูปรี กว้าง 
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4-4.5 มม. ยาว 3-3.5 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีขาว ปลายด้านท่ีติดกับดอกมีสีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 7.5-8 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภาคตะวันตกเฉียงใต ้
เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ชลบุรี (ศรีราชา) ภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา 
นครศรีธรรมราช ตรัง สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกอขนาดใหญ่บนต้นไม้สูง ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับ

ทะเลปานกลาง 100-200 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ตลุาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยกา (สุราษฎร์ธานี) กะดําพะนาย (จันทบุรี) ตับตาน (แพร่) มือตับแก 

(ชุมพร) ว่านงูเหลือม (ภาคใต้) ว่านเพชรหึง (ภาคกลาง) ว่านหางช้าง (เลย) เอ้ืองพร้าว (ภาคเหนือ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 124, J. Wai 2140 (PSU) 

 
77. Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f. ภาพท่ี 4.121 และ 4.122 

ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.8-1 ซม. ห้อยลง ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.4-.0.7 มม. ยาว 10-15 ซม. จํานวนไม่มาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปขอบขนานแกมรูป
ใบหอก กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 5-8 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบมีเนื้อหนา จํานวน 5-8 ใบ ช่อ
ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 3.5-8 ซม. ก้านช่อดอกมีติ่งเล็กๆ คล้ายหนาม ดอกออกท่ี
ปลายช่อ จํานวน 3-5 ดอก ทยอยบานครั้งละ 1 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว เป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยม 
ดอก สีเหลืองจุดสีแดงแกมสีน้ําตาลกระจาย กว้าง 9-10 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 1.4-
1.6 มม. ยาว 4.5-4.7 มม. ปลายมีติ่งหนาม กลีบเลี้ยงข้าง รูปรี กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 4.4-4.6 มม. 
โคนมน ปลายมีติ่งหนาม กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-1.6 มม. ยาว 3.6-3.9 มม. โคนมน ปลาย
มน กลีบปาก สีขาว กว้าง 1.5-1.6 มม. ยาว 4.3-4.5 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างมีสีแดงแกมน้ําตาล รูป
ขอบขนาน กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 1.8-2 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางสีขาว กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 
2-2.2 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน สีขาวปลายมีสีแดงแกมน้ําตาล เส้าเกสร สีขาว ผอมยาว กว้าง 
1-1.2 มม. ยาว 2-3 มม.ปลายโค้งลง คางยาว 1.5-1.7 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.5-0.6 
มม. ก้านกลุ่มเรณูรูปลิ่ม กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.8-1 มม. แป้นเหนียวรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.3-0.4 
ยาว 0.3-0.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สี
เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.6 มม. ยาว 6-7 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — พบท่ัวประเทศ 
การกระจายพันธุ์. — อินเดีย เมียนมาร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 250-300 

เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — อังกุรพัตร เอ้ืองเล่นลม (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 52, S. Srapratet 183 (BCU); P. Rojchana-

umpawan 218; J. Wai et al. 2026 (PSU) 
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78. Liparis bootanensis Griff. ภาพท่ี 4.123 และ 4.124 
กล้วยไม้อิงอาศัย ข้ึนชิดติดกันเป็นกอเล็กๆ หัวเทียม สีเขียวเข้ม รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-

6 มม. ยาว 8-10 มม. ผิวมันเงา ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 7-10 ซม. จํานวน
มาก ออกเป็นกระจุกบริเวณท่ีมีหัวเทียม ใบ สีเขียวเข้ม รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.7-1.9 ซม. 
ยาว 9-10 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้านบน จํานวน 1 
ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอดท่ีจะเจริญไปเป็นหัวใหม่ ยาว 7-10 ซม. ตั้งตรง ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ก้านช่อดอกยาว 4-5 ซม.ดอกในช่อ 10-15 ดอก ทยอยบานจากโคนไปสู่
ปลายช่อ ใบประดับย่อย สีเขียว รูปใบหอก กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 2-3 มม. โคนตัด ปลายแหลม 
ดอก สีเขียวเข้มเม่ือเริ่มบานและเปลี่ยนเป็นสีส้มเม่ือบานเต็มท่ี กว้าง 5-6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
ค่อนข้างบาง โคนเป็นแอ่ง ปลายมนโค้งออก กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 4-6 
มม. กลีบเลี้ยงข้าง รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 4-7 มม. กลีบดอก รูปแถบ กว้าง 
0.1-0.2 มม. ยาว 2.5-3.5 มม. กลีบปาก รูปไข่กลับ กว้าง 3-4.5 มม. ยาว 5-6 มม. ขอบหยักเป็นสัน
คลื่นถ่ีๆ โคนกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อค่อนข้างกลม 2 กลุ่ม ปลายกลีบมน โค้งลงเข้าหาก้านดอก เส้าเกสร สี
ขาว กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 2.5-3 มม. โค้งเล็กน้อย ปลายท้ังสองด้านแผ่ออกเป็นแผ่นแบนรูป
สามเหลี่ยม ยาว 1-1.2 มม. กลุ่มเรณู แต่ละกลุ่มรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ฝาครอบ
กลุ่มเรณูสีเขียว รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.6-0.9 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่ง
รูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. 
ยาว 2.5-3 มม. ฝัก สีเขียว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ยาว 2.5-3 มม. 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ ดอยขุนห้วยพอง) ภาค
ตะวันออก นครราชสีมา (เขาเขียว-เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประจวบคีรีขันธ์ (เขาหลวง น้ําตก
ห้วยยาง) ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เนปาล ภูฏาน อินเดีย (สิกขิม) จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เมียนมาร์ เวียดนาม 
อินโดนีเซีย (บอร์เนียว) ฟิลิปปินส์  

นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 850-
900 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม  

ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองปากคู ้(ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 167A (K); P. Rojchana-umpawan 55, 173 

(PSU) 
 

79. Liparis caespitosa (Lam.) Lindl. ภาพท่ี 4.125 
กล้วยไม้อิงอาศัย ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ หัวเทียม สีเขียวอ่อน รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 

มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. ผิวมันเงา ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-1 มม. ยาว 1.5-3 ซม. จํานวน
มาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ สีเขียวเข้ม รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 6.5-7 มม. ยาว 
10-12 ซม. โคนสอบเรียวเป็นร่องตามยาว ยาว 1-2 ซม. ปลายแหลมเป็นติ่งหนาม ยาว 1.5-1.7 มม. 
แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง จํานวน 1 ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอดท่ีจะเจริญไป
เป็นหัวใหม่ ยาว 7-8 ซม. ตั้งตรง ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ก้านช่อ
ดอกยาว 3-4 ซม.ดอกในช่อ 15-20 ดอก ทยอยบานจากโคนไปสู่ปลายช่อ ใบประดับย่อย สีเขียวเข้ม 
รูปรี กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 3.5-4 มม. โคนตัด ปลายแหลม ดอก สีขาวแกมสีเขียว กว้าง 2.5-3 มม. 
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กลีบเลี้ยงและกลีบดอกค่อนข้างบาง กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 0.6-0.8 
มม. ยาว 1.5-1.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. 
โคนเฉียงเบี้ยว ปลายมน กลีบดอก รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 1.4-1.6 มม. 
กลีบปาก รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. ขอบเรียบ โคนกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อ
ค่อนข้างกลม 2 กลุ่ม ปลายแหลมกลีบโค้งลงเข้าหาก้านดอก เส้าเกสร สีขาวแกมสีเขียว ตั้งตรง กว้าง 
0.3-0.5 มม. ยาว 0.9-1.2 มม. ปลายโค้งเล็กน้อย กลุ่มเรณู แต่ละกลุ่มรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 
0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปไข่กลับ กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ยอดเกสรเพศ
เมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาวแกมสีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.2-0.3 มม. ยาว 2-2.3 มม. ฝัก สีเขียว รูปรีแกมรูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.7 มม. 
ยาว 2-2.5 มม. 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์) ตาก พิษณุโลก (ทุ่งแสลง
หลวง) ภาคตะวันออก ชัยภูมิ (ภูเขียว) นครราชสีมา (เขาใหญ่ เขาเขียว เหวสุวัต) ภาคตะวันตกเฉียง
ใต้ กาญจนบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต ้ตราด (เกาะช้าง) ภาคใต ้นครศรีธรรมราช สงขลา (ทับช้าง โตน
งาช้าง) ยะลา (บันนังสตา) 

การกระจายพันธุ์. — แอฟริกา เอเชีย แปซิฟิก 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 800-

900 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองข้าวนก (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 274 (PSU) 
 

80. Liparis condylobulbon Rchb.f. ภาพท่ี 4.126 
กล้วยไม้อิงอาศัย ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ หัวเทียม สีเขียวอ่อน รูปไข่แกมรูปขวด เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ยาว 3.5-4 ซม. ผิวมันเงา ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 5-6 ซม. 
จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนท่ีมีหัวเทียม ใบ สีเขียวอ่อน รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 
1.2-1.5 ซม. ยาว 13-15 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม แผ่นใบบาง มีเส้นกลางใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้าน
บน จํานวน 1 ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอดท่ีจะเจริญไปเป็นหัวใหม่ ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. 
ยาว 10-20 ซม.ดอกในช่อ 20-25 ดอก ทยอยบานจากโคนไปสู่ปลายช่อ ใบประดับย่อย สีขาว รูปใบ
หอก กว้าง 1-2 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 3-4 มม. กลีบ
เลี้ยงมีเส้นตามยาว 3 เส้น เห็นชัดทางด้านนอก กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.5-0.8 
มม. ยาว 1.5-1.8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปรี กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 1.5-1.7 
มม.โคนเป็นแอ่ง ปลายมน กลีบดอก รูปแถบ กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. โคนสอบ ปลาย
มน มีเส้นตามยาว 1 เส้น กลีบปาก รูปขอบขนาน กว้าง 0.9-1.3 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. โคนเป็นแอ่ง
ตื้นๆ ปลายแยกเป็น 2 แฉกเว้าตื้น ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เส้าเกสร สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 0.3-0.5 
มม. ยาว 1.3-1.5 มม. กลุ่มเรณู แต่ละกลุ่มรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่ม
เรณูสีเขียว รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่
ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 
2.5-3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (เบตง) 
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การกระจายพันธุ์. — ไต้หวัน อินโดจีน แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต ้
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 400-

450 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 233 (PSU) 
 

81. Liparis elegans Lindl. ภาพท่ี 4.127 และ 4.128 
กล้วยไม้ดิน เจริญรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ความสูงรวมใบ 25-40 ซม. หัวเทียม สีเขียว 

รูปไข่แกมรูปขวด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ยาว 3.4-4 ซม. ผิวมันเงา ราก สีขาว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 5-6 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ สีเขียว รูปแถบ
แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 10-18 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม แผ่นใบบาง 
จํานวน 2-3 ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอดของหัวเดิม ตั้งตรง ก้านและแกนช่อดอกสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.3-0.5 มม. ยาว 20-30 ซม.ดอกในช่อ 15-20 ดอก ทยอยบานจากโคนไปสู่ปลายช่อ ใบประดับย่อย 
สีเขียว รูปใบหอก กว้าง 2-3 มม. ยาว 4-5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 
3.5-4 มม. กลีบเลี้ยงมีเส้นตามยาว 3 เส้น เห็นชัดทางด้านนอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกม้วนไปเข้าหา
ก้านดอกและรังไข่ กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 4-5 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 2-3 มม. โคนสอบ ปลาย
แหลม กลีบดอก รูปแถบ กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 3-3.5 มม. โคนสอบ ปลายมน มีเส้นตามยาว 1 
เส้น เห็นชัดทางด้านนอก กลีบปาก สีส้มแกมแดง รูปไข่ กว้าง 1-1.4 มม. ยาว 2.5-3 มม. โคนสอบ 
ปลายแยกเป็น 2 แฉก ขอบหยักเล็กน้อย เส้าเกสร สีเขียวแกมขาว กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 2.5-3 
มม. กลุ่มเรณู แต่ละกลุ่มรูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียว รูปรี 
กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.4-0.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้า
เกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.9 มม. ยาว 2-3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ สุราษฏร์ธานี (เขาสก) พัทลุง (เขาเจ็ดยอด) สงขลา (โตนงาช้าง) 
ยะลา (เบตง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา) ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกิน ี
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกอขนาดใหญบ่นดินและบนหิน ตลอดริมน้ําตก ท่ีมีแสงมาก ความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 200-500 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 239 (PSU) 

 
82. Luisia psyche Rchb.f. ภาพท่ี 4.129 

ต้น สีเขียวเข้ม รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 มม. ยาว 40-60 ซม. มีเนื้อ ตั้งข้ึน 
ระยะห่างระหว่างข้อปล้อง ยาว 2.5-3 ซม. ใบ สีเขียว รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. 
ยาว 19-21 ซม. ปลายมน กาบใบสั้นกว่าปล้อง ช่อดอก เกิดด้านข้างของต้น ยาว 1.5-3 ซม. ก้านและ
แกนช่อสีเขียวเข้ม มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 มม. ก้านช่อดอกยาว 4.5-6 มม. ดอกในช่อ 1-2 
ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 1.5-1.6 มม. โคนสอบ ปลายมน 
แผ่นใบเกลี้ยง ติดทน ดอก สีเขียว ปลายกลีบมีสีเหลือง กว้าง 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน 
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กว้าง 4-5 มม. ยาว 7-7.5 มม. โคนสอบ ปลายมน มีสันตามแนวยาว 1 สัน เห็นชัดทางด้านนอก กลีบ
เลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 8-9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม มีเนื้อ มีสันตามแนว
ยาว 1 สันเห็นชัดทางด้านนอก มีเนื้อ กลีบดอก รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-4.5 มม. ยาว 2.3-
2.5 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก สีม่วงแกมดํา กว้าง 1-1.3 ซม. ยาว 1.5-1.8 ซม. มี 3 แฉก 
แฉกข้างรูปเกือบกลม กว้าง 2.6-3 มม. ยาว 1.7-2 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางรูปไข่ กว้าง 5-5.5 
มม. ยาว 6-7 มม. ปลายมน มีร่องตื้นตามยาว 5 ร่อง ขอบไม่เรียบ เส้าเกสร สีขาวแกมเขียว กว้าง 
2.4-2.5 มม. ยาว 4-5 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.8-1 มม. ก้านชูกลุ่มเรณูรูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 1-1.2 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่ม
เรณูสีเขียว รูปเกือบกลม กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 1.8-2.2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลม
อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.8 มม. 
ยาว 1.5-2 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์) ลําปาง พิษณุโลก (ทุ่ง
แสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย (ภูกระดึง) ภาคกลาง อุบลราชธานี ภาคใต้ สงขลา (โตน
งาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ ลาว 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 300-400 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองลิ้นดํา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.D.Kerr 1107, D. Menzies & D. Du Puy 243 (K); P. 

Rojchana-umpawan 212 (PSU) 
 
83. Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & Garay ภาพท่ี 4.130 และ4.131 

ต้น สีเขียว รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. ยาว 4-15 ซม. ระยะห่างระหว่างข้อ
ปล้อง ยาว 2-3 มม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.2-3 มม. ยาว 11-20 ซม. ออกตามข้อบริเวณ
โคนต้น ใบ สีเขียวเข้ม รูปขอบขนานแกมรูปเคียว กว้าง 2.3-2.5 ซม. ยาว 11-14 ซม. ปลายเป็น 2 
แฉกแหลม ขนาดไม่เท่ากัน ขอบเรียบ มีเนื้อ มีเส้นกลางใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก ยาว 
7-25 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7-2 มม. ก้านช่อดอก ยาว 3-5 ซม. 
ห้อยลง ดอกในช่อ 10-20 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 2-2.5 
มม. โคนตัด ปลายแหลม ติดทน ดอก สีเขียวแกมเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลกระจาย กว้าง 2-2.4 ซม. 
กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 5.1-5.5 มม. ยาว 8-10 มม. โคนสอบ ปลายมน ส่วนปลายโค้งเข้าหา
เส้าเกสรเป็นแอ่งคล้ายหมวก กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 6.5-6.8 มม. ยาว 7.5-8 มม. โคน
เฉียงเบี้ยว ปลายมน กลีบดอก รูปไข่กลับ กว้าง 4-4.7 มม. ยาว 6.5-7 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบ
ปาก กว้าง 5.5-6 มม. ยาว 8.5-9 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีเขียว รูปรี กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 4-4.5 
มม. โคนมีจะงอยรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 1-1.2 มม. แฉกกลางสีขาว ปลายมีสีม่วง รูป
สามเหลี่ยม กว้าง 2.2-2.6 มม. ยาว 2.5-2.8 มม. ปลายแหลมและมีติ่งหนามยาว 0.5-0.7 มม. ตั้งข้ึน 
มีเนื้อ เดือยสีเขียว มีจุดประสีม่วงกระจาย กว้าง 2.5-2.8 มม. ยาว 4.5-5 มม. ปลายมน เส้าเกสร สี
เขียว มีจุดประสีน้ําตาลกระจาย กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 2.8-3.3 มม. อวบสั้น ปลายเส้าเกสรแผ่เป็นปีก
ยาวรูปคล้ายปากนก ยาว 2.5-3 มม. คางยาว 7.5-8 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.6-0.8 มม. 
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ก้านกลุ่มเรณูรูปขอบขนาน กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 2-3 มม. แป้นเหนียวรูปไข่กลับ กว้าง 0.8-1 มม. 
ยาว 1.4-1.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียวแกมเหลือง รูปไข่ กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 1.2-1.5 มม. ยอด
เกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1-1.3 มม. ยาว 1.5-2 มม. ฝัก สีเขียว รูปขอบขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 มม. ยาว 5-
9 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้ระนอง กระบี่ สงขลา (โตนงาช้าง) นราธิวาส (แว้ง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 300-600 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองชูคาง (ตะวันออกเฉียงใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 131 (PSU) 

 
84. Mycaranthes oblitterata Blume ภาพท่ี 4.132 และ 4.133 

กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดใหญ่ ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 30-40 ซม. ใบ แบนทาง
ด้านบน รูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 1.7-2.1 ซม. ยาว 14-16 ซม. ปลายแหลม แผ่นใบบาง มีเส้นใบ 
1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก ตั้งตรง ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. 
ยาว 8-10 ซม. ไม่แตกแขนง มีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่น ดอกในช่อ 20-25 ดอก ใบประดับย่อย สี
เขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม ดอก สีเขียวอ่อน 
กว้าง 3-6 มม. กลีบเลี้ยงมีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่นทางด้านนอก กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 0.5-0.7 
มม. ยาว 1.1-1.5 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 2-2.5 
มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายมน กลีบดอก รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 1-1.5 มม. 
โคนสอบ ปลายแหลม ผิวเกลี้ยง กลีบปาก สีเขียวแกมม่วง กว้าง 2-2.4 มม. ยาว 2.5-2.8 มม. มี 3 
แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. แฉกกลางรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-
0.7 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ปลายแหลม ขอบหยักเป็นสันคลื่น บนกลีบปากมีผงสีขาวนวลคล้ายเรณู
จํานวนมาก เส้าเกสร สีม่วงแกมขาว ตั้งตรง กว้าง 0.2-0.5 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. คางยาว 1.2-1.5 
มม. กลุ่มเรณู เรียงตัวเป็น 2 ชุด รูปรี กว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ก้านชูกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-
0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียวอ่อน รูปรี กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. 
ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 5-6 มม. มีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่น ฝัก สีเขียว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1-1.3 มม. ยาว 5-6 มม. มีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่น 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สตูล สงขลา (เขาแก้ว โตนงาช้าง) 
ปัตตาน ี

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

900-950 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 172 (PSU) 
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85. Mycaranthes pannea (Lindl.) S.C.Chen & J.J.Wood ภาพท่ี 4.134 
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก เหง้า สีน้ําตาล รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8-2 มม. ยาว 3-5 

ซม. มีเนื้อ ค่อนข้างแข็งและเหนียว ต้น สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 6-8 มม. ตั้งตรง 
หรือห้อยลง ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 4-9 มม. ออกเป็นกระจุกตามข้อของ
เหง้าใกล้โคนต้น มีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่น ใบ รูปทรงกระบอก กว้าง 3.5-5.5 มม. ยาว 4-6 ซม. โคน
สอบ ปลายมน มีเนื้อ อวบน้ํา ด้านใกล้แกนมีร่องตามยาว 1 ร่อง ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.7 มม. ยาว 1-1.5 ซม. ตั้งข้ึน มีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่น ดอกในช่อ 1-2 ดอก ใบ
ประดับย่อย สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.2 มม. ยาว 1-1.2 มม. โคนสอบ ปลายมน ติดทน ดอก 
สีเหลืองแกมเขียว กว้าง 2-2.5 ซม. มีเนื้อ กลีบเลี้ยงมีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่นทางด้านนอก กลีบเลี้ยง
บน รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 3-3.6 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้าย
สามเหลี่ยม กว้าง 5-5.5 มม. ยาว 7-8 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 
1.8-2 มม. ยาว 5-7 มม. โคนสอบ ปลายมน มีขนสีขาวสั้นนุ่มบริเวณขอบของปลายกลีบ กลีบปาก สี
น้ําตาลแกมสีดํา รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 7-8 มม. ปลายแหลม มีเนื้อ มีขนสีขาว
สั้นนุ่มหนาแน่นทางด้านนอก มีกลุ่มเนื้อเยื่อสีเหลืองรูปแถบจากโคนกลีบถึงกลางกลีบและมีกลุ่ม
เนื้อเยื่อสีเหลืองรูปรีบริเวณปลายกลีบ เส้าเกสร สีเขียวแกมเหลือง ตั้งตรง กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 3-
3.4 มม. คางยาว 6-6.5 มม. กลุ่มเรณู เรียงตัวเป็น 2 ชุด รูปเกือบกลม กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.9-
1.2 มม. ก้านชูกลุ่มเรณู กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปเกือบกลม 
กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร 
ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 6-7 มม. มีขนสีขาวสั้นนุ่มหนาแน่น 
ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์) พิษณุโลก 
(ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูกระดึง) ภาคตะวันออก 
ชัยภูมิ (ภูเขียว) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) 
สตูล สงขลา (เขาแก้ว โตนงาช้าง) ปัตตาน ี

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย อินโดจีน มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

250-350 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ ์
ช่ือพื้นเมือง. — พรมหอมไม้ พรรณี เอ้ืองชะนีเหลือง เอ้ืองนิ้วนาง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 82, 251 (PSU) 

 
86. Nervilia punctata (Blume) Makino ภาพท่ี 4.135 และ 4.136 

หัวสะสมอาหารใต้ดิน สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 5-6 ซม. มี 3-5 ข้อปล้อง ราก 
สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.0.5-0.1 มม. ยาว 1.5-2 ซม. ใบ สีเขียว รูปห้าเหลี่ยมแกมรูปคล้ายหัวใจ 
กว้าง 2.5-10 ซม. ยาว 2.5-4.9 ซม. โคนเรียวเป็นก้าน ยาว 1.5-4 ซม. ปลายแหลม มีเส้นกลางใบ 7 
เส้นตามยาว ช่อดอก ก้านช่อดอกสีม่วงแกมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.7 มม. ยาว 6.5-9 ซม. ใบ
ประดับย่อย สีม่วงแกมเขียว รูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 0.5-1 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลาย
แหลม ดอกในช่อมีดอกเดียว ดอก กว้าง 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีน้ําตาลแกมเขียว รูป
แถบแกมรูปขอบขนาน โคนสอบ ปลายแหลม มีเส้นตามยาว 3 เส้น กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้าง 
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กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 1.7-1.9 ซม. กลีบดอก กว้าง 1.2-1.6 มม. ยาว 1-1.8 ซม. กลีบปาก สีขาวมีจุด
ประสีม่วงกระจาย กว้าง 6-6.3 มม. ยาว 1-1.4 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 
มม. ยาว 1.5-1.8 มม. ปลายแหลม ตั้งข้ึน แฉกกลางรูปไข่กลับ กว้าง 3-4 มม. ยาว 5-6.5 มม. ปลาย
มน กลางกลีบถึงปลายกลีบมีสันนูนตามยาว 1 สัน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 5-5.5 มม. 
กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 0.8-1.2 มม. 
ยาว 0.8-1 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและ
รังไข่ สีม่วงแกมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 2-2.4 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี กระบี่ สงขลา (โตน
งาช้าง) ปัตตานี ยะลา (เบตง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (สุมาตรา) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนพ้ืนดิน ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

100-200 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 0515, 0816, 0880 (K); P. Rojchana-

umpawan 253, A. Chantanaorrapint, S. Chanaorrapint & J. Inuthai 037 (PSU) 
 
87. Oberonia gracilis Hook.f. ภาพท่ี 4.137 และ 4.138 

ต้น ห้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ความยาวรวมใบ 15-20 ซม. ต้นค่อนข้างยาวเห็น
ไม่ชัดเจน ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 10-15 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุก
บริเวณโคนต้น ใบ รูปใบดาบ กว้าง 4-5 มม. ยาว 1.5-2 ซม. โคนแผ่เป็นกาบ ปลายแหลม แผ่นใบ
ค่อนข้างบาง ช่อดอก สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 5-6 ซม. ห้อยลง ดอกในช่อ
โปร่ง เรียงเป็นวงรอบแกนช่อ ใบประดับย่อย รูปไข่ กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.9-1.2 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม ดอก กว้าง 1-1.5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ําตาลแกมเหลือง โคนสอบ ปลายแหลม 
โค้งเข้าหาก้านดอกและรังไข่ กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.9-1.1 มม. กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปไข่ กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 0.8-1 มม. กลีบดอก รูปแถบแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.1-0.3 มม. 
ยาว 0.8-1.2 มม. กลีบปาก สีแดงแกมส้ม ตั้งฉากกับเส้าเกสร รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 
1.2-1.5 มม. บริเวณโคนกลีบเว้าเป็นแอ่ง มี 3 แฉก แฉกข้างรูปคล้ายไต มีเนื้อ กว้าง 0.1-0.3 มม. 
ยาว 0.7-0.9 มม. แฉกกลางรูปไข่ กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว0.7-1 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกแหลม เส้า
เกสร สีน้ําตาลแกมเหลือง กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.1-0.3 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. 
ยาว 0.2-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ก้านดอกและรังไข่ สี
น้ําตาลแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.2 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (เบ
ตง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (ชวา) 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ริมน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 232 (PSU) 
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88. Oberonia lycopodioides (J.Koenig) Ormerod ภาพท่ี 4.139 และ 4.140 

ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ห้อยลง ความยาวรวมใบ 8-15 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 
มม. ยาว 5-10 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปสามเหลี่ยม กว้าง 4-6.5 มม. 
ยาว 1.5-2 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวแผ่เป็นกาบ ปลายมน แผ่นใบอวบน้ํา ช่อดอก สีเขียวแกมเหลือง เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ยาว 5-7 ซม. ห้อยลง แกนช่อดอกมีเนื้อ ดอกในช่อแน่น เรียงชิดกัน ใบ
ประดับย่อย สีขาว รูปเกือบกลม กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 0.9-1.1 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบ
หยักเป็นจักซี่ฟัน ดอก สีเขียวแกมเหลืองถึงสีน้ําตาลแกมเหลือง กว้าง 1.2-1.5 มม. กลีบเลี้ยงบน รูป
ไข่แกมรูปรี กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่ กว้าง 
0.6-0.8 มม. ยาว 0.8-0.9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบดอก รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.7-0.9 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก รูปเกือบกลม ตั้งฉากกับเส้าเกสร กว้าง 0.6-0.7 มม. ยาว 0.8-1 
มม. บริเวณโคนกลีบเว้าเป็นแอ่ง ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน ขอบเรียบ เส้าเกสร สีน้ําตาลแกมเหลือง 
กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ฝาครอบ
กลุ่มเรณูสีน้ําตาลแกมเหลือง รูปรี กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีน้ําตาล
แกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. เห็นไม่ชัดเจน ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สุราษฏร์ธานี (บางเบา) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 300-

400 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม-กันยายน 
ช่ือพื้นเมือง. — บัวยา ลิดา สกัด (ภาคใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 271 (PSU) 

 
89. Oxystophyllum carnosum Blume ภาพท่ี 4.141 และ 4.142 

ต้น ข้ึนเป็นกลุ่ม ตั้งข้ึนหรือห้อยลง ความสูงรวมใบ 8-12 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.6-0.8 มม. ยาว 8-20 มม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปดาบ กว้าง 4.5-5 มม. 
ยาว 4-6 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม มีเนื้อหนาและแข็ง ช่อดอก สั้น ทยอยบานครั้งละ 
1-2 ดอก ดอก สีเหลือง กว้าง 5-6 มม. เกิดใกล้ปลายยอดและทางด้านข้างของต้น กลีบเลี้ยงบน รูปรี
แกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-3.7 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 5-6 ซม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกับคางเส้าเกสรตลอดความยาว ปลายมน กลีบ
ดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2.5-3 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก รูปขอบขนาน 
กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 4.5-6 มม. โคนติดกับคางเส้าเกสร ปลายมน ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน ปลายกลีบมี
ปุ่มเนื้อเยื่อขนาดเล็กกระจาย เส้าเกสร สีเหลือง กว้าง 0.7-1 มม. ยาว 2-2.4 มม. คางยาว 3.5-4 มม. 
กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเขียวแกมเหลือง รูปรี กว้าง 
0.7-0.9 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-0.9 มม. 
ยาว 2-3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด (เกาะช้าง) ภาคใต้ ชุมพร (ตะโก หลังสวน) 
ระนอง สุราษฎร์ธานี (บางเบา เขาสก) พังงา (ท้ายเหมือง) นครศรีธรรมราช (คีรีวง) สตูล (ตะรุเตา) 
สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (บันนังสตา เบตง) นราธิวาส (แว้ง) 
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การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา 
บอร์เนียว) 

นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
300-350 เมตร ออกดอกเดือนตุลาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — หางเปีย (นราธิวาส) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 37, 64, Ch. Laongpol 808, D.J. 

Middleton et al. 5227 (PSU) 
 

90. Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. ภาพท่ี 4.143 และ 4.144 
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้น ยาว 2-3 มม. ห้อยลง ราก สีเขียวแกมเทา ยาวมากกว่า 8 ซม. จํานวน

ไม่มาก มีเนื้อและแบน ออกบริเวณโคนต้นเกาะแนบกับเปลือกไม้ ใบ สีเขียวเข้ม รูปรีถึงรูปไข่กลับ 
กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 9-11 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายมน ขอบเป็นสันคลื่นใหญ่ หนาเหนียว
คล้ายแผ่นหนัง จํานวน 3-4 ใบ ช่อดอก ห้อยลง ยาว 14-15 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2-5 มม. ก้านช่อดอกยาว 7-8 ซม. คดไปมา แตกแขนงได้ มีเนื้อ ดอกในช่อโปร่ง ทยอย
บานทีละดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปไข่ กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 1-1.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม มี
สันนูนทางด้านล่าง ดอก สีขาวมีแถบสีชมพูแกมม่วงกระจาย กว้าง 9.6-10 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปรี
แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 4-4.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่กลับ
แกมขอบขนาน กว้าง 3-4 มม. ยาว 5-5.6 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม ขอบกลีบด้านล่างบิด
เล็กน้อย โคนกลีบเชื่อมกับด้านข้างของเกสรตลอดความยาว กลีบดอก รูปไข่กลับ กว้าง 2-2.5 มม. 
ยาว 4-4.5 มม. โคนสอบ ปลายมนเบี้ยวเล็กน้อย กลีบปาก กว้าง 7-8 มม. ยาว 5-5.5 มม. มี 3 แฉก 
แฉกข้างตั้งข้ึน รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 2.7-3 มม. ปลายมน บริเวณโคนท้ังสองด้านมีแผ่น
เนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยมยื่นข้ึนมา ส่วนปลายของแผ่นเอนชิดติดกัน แฉกกลางแผ่แบนรูปไข่กลับ กว้าง 
3-4 มม. ยาว 3.5-4 มม. กลางกลีบปากมีสันนูนรูปรีตามยาว 1 สัน มีสันด้านข้างใกล้โคนกลีบปาก 2 
สัน ปลายชี้ออกทางด้านหน้า เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1.8-2 มม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม แยก
เป็น 2 คู่ แต่ละคู่รูปกลม ขนาด 0.2-0.3 มม. ก้านรูปช้อน ยาว 1-1.5 มม. แป้นเหนียวรูปรี ยาว 1.8-2 
มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 5-6 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคกลาง 
นครนายก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี ตราด ภาคใต้ ชุมพร พังงา (เขาพนมเบญจา) 
นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (บันนังสตา) 

การกระจายพันธุ์. — จีน เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  
นิเวศวิทยา — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ริมน้ําตก ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 150-300 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-สิงหาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กาตาฉ่อ (กาญจนบุรี) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 437 (BCU); P. Rojchana-umpawan 161, 

S. Chantanaorrapint 2053 (PSU) 
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91. Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. ภาพท่ี 4.145 และ 4.146 
กล้วยไม้ดินหรือเจริญบนหิน ต้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-9 มม. สูง 30-40 ซม. ข้ึนชิด

กันเป็นกอ ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. ยาว 10-20 ซม. จํานวนมาก มีเนื้อ ออกเป็น
กระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.9-3.1 ซม. ยาว 9-10.5 ซม. โคนแผ่เป็นกาบ
หุ้มต้น ปลายแหลม แผ่นใบหนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง มีเส้นใบ 1 เส้นตามยาว เห็นชัดทางด้านล่าง 
ช่อดอก เกิดทางด้านข้างของลําต้น ก้านและแกนช่อดอกสีเขียวแกมม่วง มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-
3 มม. ยาว 28-30 ซม. ดอกในช่อ 10-12 ดอก บานคราวละ 3-4 ดอก ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 2.5-2.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก สีม่วง กว้าง 2.5-2.7 ซม. กลีบ
เลี้ยงบน รูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 8-9 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปสามเหลีย่ม ไม่สมมาตร กว้าง 7-8 มม. ยาว 1.3-1.5 ซม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลมโค้งกลับหลัง 
กลีบดอก รูปไข่กลับ กว้าง 8-9 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก มี 3 แฉก กว้าง 
1-1.2 ซม. ยาว 1.5-1.6 ซม. แฉกข้างสีม่วงมีแถบสีแดงเข้ม รูปรี กว้าง 4-5 มม. ยาว 6-7 มม. ปลาย
มน ตั้งข้ึน แฉกกลางสีม่วง รูปรี กว้าง 5-6 มม. ยาว 7-8 มม. ปลายแหลม กลางกลีบมีสันตามยาว 4 
สันจากโคนกลีบเกือบถึงปลายกลีบสีขาวแกมเหลือง สูง 0.2-0.3 มม. โคนกลีบมีติ่งแหลมท้ังสองด้าน 
กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 2-2.3 มม. ส่วนกลางของโคนกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อ 2 กลุ่ม ขนาด 0.5-0.7 มม. 
เส้าเกสร สีม่วง กว้าง 3.4-3.6 มม. ยาว 5-5.4 มม. คางยาว 6-6.5 มม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม รูปกลม 
กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. ก้านชูกลุ่มเรณูรูปช้อน กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 4-6 มม. แป้น
เหนียวรูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.9-1.1 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 1.9-2.2 มม. ยาว 
2.2-2.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สี
เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 2.4-2.7 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูกระดึง ภูเรือ) ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขา
ใหญ่) บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประจวบคีรีขันธ์ (ห้วยยาง) ภาคตะวันออกเฉียงใต ้
ตราด (เกาะช้าง) ภาคใต้ ชุมพร (หลังสวน) ระนอง (น้ําตกหงาว) สุราษฏร์ธานี สงขลา (เขาแก้ว โตน
งาช้าง) ปัตตาน ี

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย จีน เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนตามลานหินท่ีมีดินและซากใบไม้ทับถมเล็กน้อย ริมน้ําตก ท่ีมีแสงมาก 

ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 350-400 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยไม้ดิน (นราธิวาส) กล้วยหิน (ตราด) แดงอุบล ม้าว่ิง (กรุงเทพฯ) 

ละเม็ด หญ้าดอกหิน (เลย) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 286 (BCU); P. Rojchana-umpawan 59, 

Ch. Laongpol 179, K. Husjumnong 1, J. Inuthai 421, P. Pattarakulpisutti 5 (PSU) 
 

92. Pholidota articulata Lindl. ภาพท่ี 4.147 และ 4.148 
หัวเทียม สีเขียวเข้ม รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. ยาว 5-6 ซม. เรียงต่อ

กัน หัวใหม่เกิดจากตาข้างบริเวณปลายหัวเดิม ออกต่อไปเรื่อยๆ เป็นท่อนต่อๆ กัน ราก สีขาว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.4 มม. ยาว 3.5-4 ซม. เป็นเส้นสั้นๆ เหนียวและแข็ง ออกบริเวณข้อระหว่าง
หัวเทียม ใบ สีเขียว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 12.5-13 ซม. โคนสอบเป็นก้านสั้นๆ 
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ปลายแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบบาง เกิดท่ียอดมี 2 ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอด ยาว 7-9 ซม. ก้านช่อ
ดอกสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 มม. ยาว 2-2.5 ซม. แกนช่อดอกซิกแซก ดอกในช่อ 9-10 ดอก 
ใบประดับย่อย สีเขียว รูปรี กว้าง 8-10 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีขาวนวล
แกมส้ม กว้าง 8-10 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปรี โคนมน ปลายมน ด้านนอกมีสันนูนเตี้ยๆ
ตามยาว กลีบเลี้ยงบน กว้าง 3-3.3 มม. ยาว 5.3-5.5 มม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 2.6-3 มม. ยาว 6-7 
มม. กลีบดอก รูปรี กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 5.6-5.8 มม. กลีบปาก สีขาว รูปคล้ายเรือ กว้าง 4-4.3 
มม. ยาว 6-6.5 มม. ลึก 1.2-1.5 มม. ในแอ่งกลีบปากมีสันนูนตามแนวยาวสีเหลือง 5 สัน สันกลาง
ยาว 3.5-3.7 มม. สันคู่ข้างยาว 2.9-3.1 มม. สันนอกยาว 2.2-2.5 มม. ปลายแผ่ออกเป็นรูปเกือบกลม 
กว้าง 3.5-3.7 มม. ยาว 2-2.5 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน เส้าเกสร สีเขียว กว้าง 1.5-1.7 มม. 
ยาว 1.6-1.7 มม. ปลายท้ังสองข้างแผ่ออกเป็นปีก กลุ่มเรณู รูปไข่กลับ กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.5-
0.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี กว้าง 2-2.2 มม. ยาว 1-1.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบ
กลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 3.5-
4.5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ เลย (ภูเรือ) ภาคตะวันออก นครราชสีมา ภาคตะวันตกเฉียงใต้ 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคกลาง นครนายก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี 
ตราด ภาคใต ้ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย เนปาล เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองลําต่อ (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A.F.G. Kerr 29, 54 (K); P. Rojchana-umpawan 219 

(PSU) 
 

93. Pholidota imbricata Hook. ภาพท่ี 4.149 
หัวเทียม สีเขียวเข้ม รูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. ยาว 4-5 ซม. หัวใหม่เกิดจากตา

ข้างบริเวณโคนหัวเดิม ชิดติดกันเป็นกอ ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 5-6 ซม. 
ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ สีเขียวเข้ม รูปรีแกมรูปใบหอกกลับ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 25-
35 ซม. โคนสอบเป็นก้านยาว ปลายแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาและเหนียวคล้ายหนัง เส้นใบ 3 
เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง เกิดท่ียอดมี 1 ใบ ช่อดอก เกิดท่ียอด ยาว 20-30 ซม. ก้านช่อดอกสีเขียว
เข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.4 มม. ยาว 10-15 ซม. ปลายโค้งลง แกนช่อดอกไม่ซิกแซก ดอกในช่อ
ชิดติดกันแน่น จํานวน 40-50 ดอก เรียงสลับระนาบเดียว ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่แกมรูปรี 
กว้าง 5-6 มม. ยาว 4-5 มม. โคนสอบ ปลายมน บางและแห้งคล้ายกระดาษ ดอก สีขาวนวลแกมส้ม 
กว้าง 8-10 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 3-5 มม. ยาว 5-7 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปรี กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 6-7 มม. โคนสอบ ปลายมน ด้านนอกมีสันนูนเป็นแผ่นแบน กลีบดอก รูป
ขอบขนาน กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก รูปคล้ายเรือ กว้าง 4.5-
5 มม. ยาว 6-6.5 มม. ลึก 2.5-3 มม. ในแอ่งกลีบปากมีสันนูนตามแนวยาว 3 สัน ยาว 2-2.3 มม. 
ปลายแผ่ออกรูปครึ่งวงกลม กว้าง 3-5 มม. ยาว 2-3 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน เส้าเกสร สีขาว 
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กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 3-3.5 มม. ปลายท้ังสองข้างแผ่ออกเป็นปีก กลุ่มเรณู รูปไข่กลับ กว้าง 0.4-
0.6 มม. ยาว 0.5-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีส้ม รูปรี กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 1-1.5 มม. ยอดเกสร
เพศเมีย เป็นแอ่งรูปรี อยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.3-0.5 มม. ยาว 5-6 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูเรือ) บึงกาฬ สกลนคร ภาคตะวันออก 
นครราชสีมา ภาคตะวันตกเฉียงใต้ กาญจนบุรี เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคกลาง นครนายก ภาค
ตะวันออกเฉียงใต ้ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ภาคใต ้ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง 
ตรัง สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — ศรีลังกา เนปาล จีน อินโดจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี 
ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิก 

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 150-200 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

ช่ือพื้นเมือง. —เอ้ืองสายสร้อย เอ้ืองลําต่อใหญ่ หางกระดิ่ง เอ้ืองกาบดอก (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 87, H. Trip 1/42, K.Sridith 142, S. 

Srapratet 215 (BCU); A.F.G. Kerr s.n., C.E. Carr 171, W. Gomez Cat. no. 1991 (K), P. 
Rojchana-umpawan 194, P. Pholpunthin s.n. (PSU) 

 
94. Phreatia plantaginifolia (J.Koenig) Ormerod ภาพท่ี 4.150 และ 4.151 

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ต้น ความสูงรวมท้ังใบ 2-3 ซม. ตั้งข้ึน ราก สีขาว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 3-6 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ อวบมีเนื้อ รูปใบหอกแคบ 
กว้าง 1.5-2.2 มม. ยาว 1-2.3 ซม. ปลายแหลม จํานวน 5-7 ใบ ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.4 มม. ยาว 2-3 ซม. ดอกในช่อจํานวนมาก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปคล้าย
สามเหลี่ยม กว้าง 0.4-0.7 มม. ยาว 1-1.3 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม เห็นเส้นกลางใบ 1 เส้น 
เห็นชัดทางด้านล่าง ดอก สีเขียว กว้าง 1-1.5 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.7-
0.9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 0.6-0.9 มม. 
โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม กลีบดอก รูปขอนขนาน กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม กลีบปาก รูปช้อนแกมรูปไข่กลับ กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-1 มม. โคนสอบ ปลายมน 
ขอบเรียบ เส้าเกสร สีเขียว อวบสั้น กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. คางยาว 0.3-0.5 มม. กลุ่ม
เรณู ไม่พบ ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่ง
รูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.4 มม. 
ยาว 0.8-1.2 มม. บิดเป็นเกลียว ฝัก สีเขียว รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. ยาว 1.5-2 มม. 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เหวสุวัต เขาเขียว) ภาคใต ้สตูล สงขลา (โตน
งาช้าง) ยะลา (บันนังสตา) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย (ชวา บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — ข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 300-400 

เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยไม้แคระ (ท่ัวไป) 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — O. Thaithong 851 (BCU); P. Rojchana-umpawan 78, 83 
(PSU) 

 
95. Pinalia floribunda (Lindl.) Kuntze ภาพท่ี 4.152 และ 4.153 

ต้น ตั้งตรง รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 มม. ยาว 25-40 ซม. มีกาบใบสีน้ําตาล
หุ้มต้น อวบและมีเนื้อ ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 10-20 ซม. ออกเป็น
กระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.7-2 ซม. ยาว 10.5-12.2 ซม. โคนใบแผ่เป็น
กาบหุ้มต้น ปลายแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยงท้ัง 2 ด้าน ค่อนข้างแข็งและเหนียว มีเส้นกลางใบ 1 
เส้นเห็นชัดทางด้านบน จํานวน 4-6 ใบ เกิดใกล้ยอด ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเหลือง มีเนื้อ เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.3-1.5 มม. ยาว 5-6.6 ซม. มีขนสีขาวนุ่มสั้นกระจาย ดอกในช่อมากกว่า 25 ดอก ใบ
ประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่ กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 2.5-3 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบหยักเป็นจัก
ซี่ฟัน ดอก สีขาว กว้าง 6-6.5 มม. กลีบเลี้ยงด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนนุ่มสั้นสีขาวกระจาย กลีบ
เลี้ยงบน รูปไข่เกือบกลม กว้าง 2.5-2.8 มม. ยาว 3.2-3.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง 
รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 5-5.4 มม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกันเป็นคาง ปลายแหลม กลีบ
ดอก รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 2.2-2.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว มี 3 
แฉก กว้าง 2.2-2.5 มม. ยาว 3.5-4 มม. แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.2-1.5 มม. 
ปลายแหลม ตั้งข้ึน มีแผ่นเนื้อเยื่อเชื่อมติดกัน แฉกกลางรูปช้อน กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 0.4-0.7 มม. 
ปลายตัด ขอบเรียบ เส้าเกสร สีม่วง กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 2.2-2.5 มม. คางยาว 3.7-4 มม. ผิวไม่
เรียบมีปุ่มเล็ก กลุ่มเรณู รูปกระบอง กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. เยื่อกลุ่มเรณูสั้นมาก ฝา
ครอบกลุ่มเรณูสีขาวอมม่วง รูปรี กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูป
เกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. 
ยาว 4-6 มม. มีขนสีขาวกระจาย ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี 
(แก่งกระจาน) ภาคใต้ ระนอง สุราษฏร์ธานี พังงา (เขาพนมเบญจา) นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) 
สตูล (เขาแก้ว) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (สุมาตรา 
บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนมิถุนายน 

ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 191, K. Sridith 322, P. 

Pholpunthin s.n. (PSU) 
 

96. Pinalia pachystachya (Lindl.) Kuntze ภาพท่ี 4.154 
ต้น ตั้งตรง รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. ยาว 27-45 ซม. มีกาบใบสีน้ําตาล

หุ้มต้น อวบและมีเนื้อ ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 6-10.5 ซม. ออกเป็นกระจุก
บริเวณโคนต้น ใบ ออกใกล้ยอด รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.8-2.2 ซม. ยาว 12-13.5 ซม. โคนใบ
แผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยงท้ัง 2 ด้าน ค่อนข้างแข็งและเหนียว มีเส้น
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กลางใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้านบน จํานวน 5-6 ใบ ช่อดอก เกิดทางด้านข้างของต้น ก้านและแกนช่อ
มีเนื้อ สีเขียว มีขนสีขาวนุ่มสัน้กระจาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.4 มม. ยาว 4-5 ซม. ดอกในช่อจํานวน
มาก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.4 มม. ยาว 2.2-2.6 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม ดอก สีขาวอมสีชมพู กว้าง 3.8-4.2 มม. กลีบเลี้ยงด้านในเกลี้ยง ด้านนอกมีขนสีขาวนุ่ม
สั้นกระจาย กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 2.2-2.5 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยง
ข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 2-2.2 มม. โคนเฉียงเบี้ยวเชื่อมติดกันเป็นคาง ปลายมน 
กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 2-2.3 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก สีขาวอมชมพู 
มี 3 แฉก กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. แฉกข้างสีม่วงอ่อน รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 
0.4-0.6 มม. ปลายแหลม ตั้งข้ึนเล็กน้อย แยกเป็นอิสระ แฉกกลางสีม่วงอ่อน รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 
0.5-0.7 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. ปลายมน เส้าเกสร สีม่วง กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1-1.3 มม. คางยาว 
1.5-1.7 มม. ผิวเรียบ กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีม่วงเข้ม 
รูปรี กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้า
ของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 2.5-3 มม. มีขนสีขาว
นุ่มสั้นกระจาย ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.4 มม. ยาว 2.2-2.6 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ พังงา (เขาพนมเบญจา) นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สตูล (เขา
แก้ว) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 700-900 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — C. Thorat 245 (BCU); P. Rojchana-umpawan 136 

(PSU) 
 
97. Plocoglottis lowii Rchb.f. ภาพท่ี 4.155 และ 4.156 

ความสูงรวมใบ 30-45 ซม. หัวเทียม สีม่วง รูปกรวยแคบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 
6-10.8 ซม. โคนป่องปลายเรียว เป็นลํายาว มีเนื้อ ผิวเรียบเป็นมันวาว ราก สีขาว เส้นผ่านกลาง
ศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 5.5-8 ซม. มีเนื้อหนา ออกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ ออกท่ียอด จํานวน 1 ใบ 
ด้านบนสีเขียว ด้านล่างมีสีม่วง รูปรีแกมรูปใบหอกกลับ กว้าง 8-8.2 ซม. ยาว 35 ซม. โคนเรียวเป็น
ก้านยาว 4-5 ซม. ปลายแหลม ขอบเรียบ เส้นใบ 5 เส้นเห็นชัดเจนทางด้านบน ช่อดอก ยาว 75-80 
ซม. ก้านและแกนช่อสีม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ก้านช่อดอกยาว 30-30 ซม. มีเนื้อ มีขนสีขาว
สั้นนุ่มหนาแน่น ใบประดับสีน้ําตาลเข้ม รูปคล้ายหลอด กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ปลาย
แหลม หุ้มรอบก้านช่อ จํานวน 3 ใบต่อ 1 ช่อดอก ดอกในช่อ 20-30 ดอก ใบประดับย่อย รูปรี กว้าง 
3.2-4 มม. ยาว 7.2-8.1 มม. โคนตัด ปลายยาวแหลม ดอก กว้าง 2.5-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
สีเหลืองแกมเขียว มีจุดสีน้ําตาลแดงกระจาย มีขนสีขาวสั้นนุ่มท้ังสองด้าน ยกเว้นกลีบปาก มีเนื้อหนา 
เม่ือบานดอกไม่สมมาตร กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 3.7-4 มม. ยาว 1.6-2 ซม. โคนสอบ 
ปลายแหลมโค้งลง มีเส้นตามยาว 7 เส้น กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่เฉียงเบี้ยว กว้าง 5-5.8 มม. ยาว 9.1-10 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม ด้านบนมีสันนูน กลีบดอก รูปแถบแกมรูปใบหอกแคบ กว้าง 2-3 มม. ยาว 
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1.6-2.5 ซม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม กลางกลีบมีรอยคอดเว้า กลีบปาก รูปสี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 
4-5 มม. ยาว 5.1-5.5 มม. โคนสอบ ขอบจักซี่ฟัน ปลายแผ่ออกเป็น 3 แฉกตื้น โคนเชื่อมติดกับโคน
เส้าเกสร มีกลุ่มเนื้อเยื่อ 2 ด้านบริเวณโคนกลีบ แฉกข้างรูปขอบขนาน กว้าง 1-2 มม. ยาว 2.8-3 มม. 
แฉกกลางรูปสามเหลี่ยมสั้น กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.9-1.3 มม. ปลายบิดไปทางด้านข้าง ช่วงกลาง
กลีบปากนูนข้ึน เส้าเกสร สีเหลืองแกมเขียว กว้าง 1.6-1.8 มม. ยาว 7.5-8.2 มม. มีขนสีขาวสั้นนุ่ม
กระจาย กลุ่มเรณ ูเรียงเป็น 2 ชุด รูปไข่กลับ กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณู
รูปรี กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.2-1.4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปไข่อยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร 
ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.9 มม. ยาว 1.2-1.7 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ ชุมพร (หลังสวน) สุราษฎร์ธานี (ไชยา) กระบี่ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาประ-บางคราม) นครศรีธรรมราช ตรัง (สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ทุ่งค่าย) สงขลา (เขาแก้ว โตน
งาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว โมลุกกะ) ปาปัวนิวกิน ี
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกอบนดินท่ีมีใบไม้ทับถมจํานวนมาก บริเวณป่าไผ่ริมน้ําตก ในพ้ืนท่ี

ค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 400-600 เมตร ออกดอกเดือน กุมภาพันธ-์เมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 139 (PSU) 

 
98. Podochilus lucescens Blume ภาพท่ี 4.157 และ 4.158 

ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 ซม. ยาว 14-16 ซม. ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ ราก สีขาว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.4-0.5 มม. ยาว 5-10 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ สีเขียวเข้ม รูป
รี กว้าง 3-4 มม. ยาว 9-10 มม. โคนมน ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน กลางแฉกเป็นติ่งหนามยาว 0.1-
0.2 มม. ผิวใบเป็นมันวาว ช่อดอก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาว 1.8-2 ซม. ดอกในช่อ 3-5 
ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1-1.5 มม. โคนมน บริเวณโคนถึง
กลางกลีบเว้าเป็นแอ่งตื้นๆ ปลายแหลม ดอก สีขาวแกมเขียว กว้าง 3-4 มม. กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน
บริเวณโคนกลีบถึงกลางกลีบ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1.9-2.2 มม. โคนมน ปลาย
มน กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 2-2.2 มม. โคนเชื่อมติดกันเป็นถุงป่อง ปลาย
แหลม ด้านนอกมีสันนูนตามยาว กลีบดอก รูปไข่ กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1.7-1.9 มม. โคนมน ปลาย
มน กลีบปาก รูปไข่ กว้าง 2.5-2.8 มม. ยาว 1.8-2 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 
0.7-0.9 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. แฉกกลางสีขาวแกมสีเขียว ปลายกลีบมีจุดสีม่วง 2 จุด รูปสามเหลี่ยม 
กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.8- 1 มม. ปลายมน ภายในมีขนสีขาวกระจาย เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.5-0.7 
มม. ยาว 0.6-0.8 มม. คางยาว 1-1.2 มม. มีจะงอยยื่นยาวขนานกับกลีบปาก ยาว 1-1.2 มม. ปลาย
แหลม กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 
0.3-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.8-1 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.3 มม. ยาว 1-1.2 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด (เกาะช้าง) ภาคใต้ ชุมพร ระนอง (คลอง
นาคา) สุราษฎร์ธานี (บางเบา เขาสก) พังงา กระบี ่(เขาพนมเบญจา) นครศรีธรรมราช (ทับช้าง ทุ่งสง 
ฉวาง) พัทลุง ตรัง (เขาพับผ้า) สตูล สงขลา (หาดใหญ่ เขาแก้ว โตนงาช้าง) 
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การกระจายพันธุ์. — ไต้หวัน เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) 
ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบเกาะกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
100-930 เมตร ออกดอกตลอดท้ังป ี

ช่ือพื้นเมือง. — ตานตะขาบ (ท่ัวไป) สะรูก (ตรัง) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 824, 1110 (BCU); P. Rojchana-umpawan 

65, 79, J. Wai 1319, S. Chantanaorrapint et al. 2010-791 (PSU) 
 

99. Pomatocalpa diffusum Breda ภาพท่ี 4.159 และ 4.160 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 17-29 ซม. ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-4 มม. 

ยาว 15-28 ซม. ออกบริเวณโคนต้น ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 11-15 ซม. เรียงเวียน
รอบต้น แผ่นใบตั้งฉากกับลําต้น หนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน ช่อดอก ยาว 8-
38 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ก้านช่อดอกยาว 6-23 ซม. ช่อดอกแตก
แขนง ดอกในช่อมากกว่า 10 ดอก ใบประดับ สีแดง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.4-1 มม. ยาว 0.5-
1.3 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเหลืองขอบมีสีน้ําตาลแกมสีแดง กว้าง 0.7-1 ซม. กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกรูปรีแกมขอบขนาน ปลายมน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.3-1.4 มม. ยาว 3.5-3.7 มม. โคน
สอบ กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1.3-1.6 มม. ยาว 3.3-3.5 มม. โคนเฉียงเบี้ยวเล็กน้อย กลีบดอก กว้าง 1-
1.2 มม. ยาว 3.3-3.5 มม. โคนสอบ กลีบปาก สีเหลืองโคนมีสีน้ําตาลแกมสีแดง กว้าง 1.5-1.7 มม. 
ยาว 2.7-3 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปคล้ายสามเหลี่ยม แฉกข้างกว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. 
ปลายตัด แฉกกลางรูปไข่ กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ปลายแหลม เดือยสีเหลืองมีจุดประสี
น้ําตาลแกมแดงกระจาย กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 2-2.3 มม. ภายในเดือยมีแผ่นเยื่อบางรูปคล้ายลิ้น 
กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1-1.3 มม. ปลายหยักเป็นจักซี่ฟัน อยู่ทางด้านท่ีติดกับเส้าเกสร เส้าเกสร สี
เหลือง กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 1.5-1.6 มม. อ้วนและสั้น กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.5-
0.7 มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 
0.3-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 1.1-1.3 มม. ยาว 0.9-1.1 มม. ยอดเกสรเพศเมีย 
เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9-1 
มม. ยาว 0.8-1 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้กระบี่ สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย (ตอนใต้) สิงคโปร์ อินโดนีเซีย (บอร์เนียว สุมาตรา ชวา 

บาหลี สลุาเวสี) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

100-300 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 332 (BCU); P. Rojchana-umpawan 207, 

215 (PSU) 
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100. Pomatocalpa spicatum Breda ภาพท่ี 4.161 
ต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 15-20 ซม. ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. 

ยาว 17-20 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ สีเขียว รูปขอบขนาน กว้าง 3.2-3.5 
มม. ยาว 8-11 มม. เรียงสลับระนาบเดียว แผ่นใบบิดขนานกับลําต้น หนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง 
ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน ขอบหยักเป็นสันคลื่น มีเส้นกลางใบ 1 เส้น ช่อดอก สีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 0.8-1.5 ซม. สั้นและห้อยลง ไม่แตกแขนง ดอกในช่อมากกว่า 20 ดอก ใบ
ประดับ สีแดง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1.1-1.3 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม 
ดอก สีเหลือง กว้าง 5-6 มม. กลีบเลี้ยงบน สีเหลืองโคนด้านในมีสีแดง รูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.4 
มม. ยาว 2.5-2.7 มม. โคนมน ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง สีเหลืองมีจุดประสีแดงกระจาย รูปรีแกมรูป
ไข่ กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 2-2.3 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม กลีบดอก สีเหลืองโคนด้านในมีสี
แดง รูปขอบขนาน กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2.2-2.6 มม. โคมมน ปลายมน กลีบปาก สีเหลือง กว้าง 
1.1-1.5 มม. ยาว 3-3.5 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างและแฉกกลางรูปคล้ายสามเหลี่ยม แฉกข้าง กว้าง 1-
1.2 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. ปลายมน ขอบหยักเป็นสันคลื่น แฉกกลาง กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 1.3-
1.7 มม. ปลายมน เดือยสีเหลือง กว้าง 1.2-1.3 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ภายในเดือยมีแผ่นเยื่อบางๆ 
รูปคล้ายลิ้น กว้าง 1.1-1.3 มม. ยาว 0.7-0.8 มม.ปลายหยักเป็นจักซี่ฟัน อยู่ทางด้านท่ีติดกับเส้าเกสร 
เส้าเกสร สีเหลือง กว้าง 1.1-1.3 มม. ยาว 1.7-1.9 มม. อ้วนและสั้น กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.5 
มม. ยาว 0.4-0.7 มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.05-1 มม. ยาว 0.6-0.7 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 
0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 0.7-0.8 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. 
ก้านดอกและรังไข่ สีเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 2-2.5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว ดอยผ้าห่มปก) เชียงราย 
อุตรดิตถ์ พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต ้
เพชรบุร ี(แก่งกระจาน) ภาคกลาง นครนายก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี ภาคใต้ ชุมพร สุราษฎร์
ธานี (บางเบา) พังงา (ทับปุด) กระบี่ (เกาะพีพี) นครศรีธรรมราช (เขาหลวง คีรีวง) ตรัง (ฉวาง) 
สงขลา (โตนงาช้าง) ยะลา (บันนังสตา) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา 
บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์

นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
100-500 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — ช้างดํา (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 216, A. Chantanaorrapint, S. 

Chantanaorrapint & J. Inuthai 002, S. Chantanaorrapint 2013 (PSU) 
 

101. Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet ภาพท่ี 4.162 และ 4.163 
หัวเทียม สีเขียว รูปเกือบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. ขนาดเล็ก เรียงต่อกัน ค่อนข้าง

แบน มีกาบใบหุ้ม ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 3.5-12.5 ซม. จํานวนมาก ออกเป็น
กระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1.7-2 ซม. ยาว 8-11.5 ซม. จํานวน 2-3 ใบต่อ
ต้น แผ่นใบบาง ขอบเรียบ กาบใบมีสันตามยาวปลายหยักตื้นเป็น 2 แฉกแหลมขนาดไม่เท่ากัน ช่อ
ดอก สีเขียว ยาว 11-20 ซม. ตั้งตรง มักแตกแขนง แบน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ก้านช่อดอกยาว 
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8-10 ซม. ดอกในช่อ 14-16 ดอก ทยอยบานจากโคนไปปลายช่อ ใบประดับย่อย สีเขียว รูป
สามเหลี่ยม กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 2.5-2.9 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม ดอก สีเขียว กว้าง 7-8 
มม. กลีบท้ังหมดกางออกเล็กน้อย กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 2.5-2.8 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 3.2-3.5 มม. ยาว 2.5-3 มม. โคนเชื่อมติดกับ
เส้าเกสรตลอดความยาว ปลายแหลม กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 0.6-1 มม. ยาว 1.7-2 มม. โคน
สอบ ปลายมน กลีบปาก สีเขียวแกมเหลือง กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 2.8-3 มม. มี 3 แฉก แฉกข้าง
ตั้งข้ึน รูปขอบขนาน กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. ปลายมน แฉกกลางรูปรี กว้าง 2.3-2.5 
มม. ยาว 3-3.2 มม. ปลายมน ขอบหยักเล็กน้อย มีขนละเอียดสีเหลืองกระจาย จากโคนถึงกลางมีสัน
สีแดงเข้ม 1 สันยาว เส้าเกสร สีเขียว อวบสั้น กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 1-1.5 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 
0.4-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 1-1.3 มม. ก้านดอก
และรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 4-5 มม. ฝัก สีน้ําตาล รูปรี กว้าง 2.6-2.7 มม. 
ยาว 1-1.2 ซม. 

ประเทศไทย. — พบท่ัวประเทศ 
การกระจายพันธุ์. — เขตการกระจายพันธุ์กว้างในเขตร้อนชื้นท่ัวโลก 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 100-

400 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — หวายเขียว เอ้ืองคางอ้ม (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. —A. Buakhlai 50, O. Thaithong 277, 766, 1101, S. 

Suddee 117 (BCU); D. Menzies & D. Du Puy 260 (K); P. Rojchana-umpawan 220 (PSU) 
 

102. Pteroceras teres (Blume) Holttum ภาพท่ี 4.164 และ 4.165 
ต้น รูปกลม มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.1-3.4 มม. ยาว 1-2 ซม. แตกยอดใหม่ทางด้านข้าง

ของต้น ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 13.5-20 ซม. จํานวนมาก ออกตามโคนต้น 
ใบ สีเขียว รูปขอบขนานถึงรูปแถบ กว้าง 0.9-1.1 ซม. ยาว 4-7.1 ซม. โคนสอบ ปลายแยกเป็น 2 
แฉกแหลมขนาดไม่เท่ากัน ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. 
ยาว 3.5-4 ซม. ดอกในช่อ 15-20 ดอก ทยอยบานครั้งละ 1 ดอก ดอก สีเหลืองมีจุดประสีน้ําตาล
กระจาย กว้าง 1.1-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-2.8 มม. ยาว 5-5.4 มม. โคนมน 
ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปช้อน กว้าง 3-3.3  มม. ยาว 5-6 มม. โคนมน ปลายมน กลีบดอก รูปขอบ
ขนาน กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 5-5.5 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก สีเหลือง กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 
2.8-3 มม. ช่วงโคนคอดคล้ายก้าน เดือยรูปกรวย ยาว 3-3.7 มม. ผิวกรวยด้านบนสีขาวมีจุดประสี
น้ําตาลกระจาย ปลายกรวยยื่นเป็นติ่งมนสีแดงคล่ํา ช่วงบนแยกเป็น 3 แฉก แฉกข้างตั้งข้ึน รูปขอบ
ขนาน กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 1.8-2.2 มม. ด้านบนมีจุดประสีแดงกระจาย แฉกกลางเป็นสันเตี้ยๆ มี
เนื้อ ระหว่างแฉกกลางและแฉกข้างมีกลุ่มเนื้อเยื่อกลมสีขาว 2 กลุ่ม เส้าเกสร สีเหลือง อ้วนและสั้น 
กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.1-1.3 มม. กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปเกือบกลม ขนาด 0.5-0.7 มม. ก้านกลุ่มเรณู
รูปแถบใส กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. แป้นเหนียวรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 
0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง รูปรี กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ยอดเกสรเพศเมีย 
เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.6-0.8 มม. ยาว 6.6-7 มม. ฝัก ไม่พบ 
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ประเทศไทย. — พบท่ัวประเทศ 
การกระจายพันธุ์ . —หิมาลัย อินเดีย (อัสสัม) เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

300-400 เมตร ออกดอกเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 869 (BCU); D. Menzies & D. Dupuy 16, 

H. Lohok 20 (K); P. Rojchana-umpawan 62 (PSU) 
 
103. Renanthera elongata (Blume) Lindl. ภาพท่ี 4.166 และ 4.167 

ต้น รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-3.5 มม. ยาว 40-80 ซม. ทอดเลื้อยหรือตั้งข้ึน มี
เนื้อและเหนียว ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.3 มม. ยาว 20-30 ซม. จํานวนมาก ออกตามข้อ
ของต้น ใบ สีเขียว รูปขอบขนาน กว้าง 5-6 มม. ยาว 7-8 ซม. ขอบใบเรียบ ปลายหยักตื้นแยกเป็น 2 
แฉกมน ช่อดอก สีเขียวแกมสีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 20-35 ซม. แตกแขนง ดอกใน
ช่อ 20-30 ดอก ใบประดับ สีน้ําตาลแดง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. โคนมน 
ปลายแหลม ติดทน ดอก สีส้มแดง มีจุดประสีแดงกระจาย กว้าง 2-2.1 ซม. กลีบเลี้ยงบนและกลีบ
ดอกรูปขอบขนาน โคนตัด ปลายมน ขอบหยักเป็นสันคลื่น กลีบเลี้ยงบน กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 6-
6.3 มม. กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3.3-3.6 มม. ยาว 6.5-6.8 มม. โคนตัด ปลายมน กลีบ
ดอก กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 4.3-4.5 มม. กลีบปาก สีแดง โคนมีสีขาว กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 3-3.2 
มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีแดง โคนแฉกด้านท่ีติดกับแฉกกลางมีสีขาว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.7 
มม. ยาว 1-1.2 มม. ปลายแหลม ตั้งข้ึน แฉกกลางสีแดง รูปรี กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. 
ปลายแหลม โค้งลง โคนกลีบมีลักษณะเป็นถุง ปลายมน บริเวณปากถุงมีสันนูนเป็นแผ่นแบน 2 แผ่น
อยูร่ะหว่างแฉกข้าง เส้าเกสร สีแดง อวบสั้น กว้าง 1.5-1.6 มม. ยาว 2-2.5 มม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม รูป
ไข่ กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.7-1 มม. แป้น
เหนียวรูปเกือบรี กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีแดง รูปไข่ กว้าง 1.5-1.6 
มม. ยาว 1.3-1.5 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. ฝัก 
ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต ้สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนก้อนหิน ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงมาก ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 300-500 เมตร ออกดอกเดือนตุลาคม-มกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — หวายตะมอยเหนียว หวายหน ู(ประจวบคีรีขันธ์) เอ้ืองตีนเป็ด (เชียงใหม่) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 129 (PSU) 

 
104. Renanthera histrionica Rchb.f. ภาพท่ี 4.168 และ 4.169 

ต้น รูปกลมและยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 มม. ยาวมากกว่า 1 ม. มีเนื้อ ราก สีขาว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ยาว 20-30 ซม. จํานวนมาก ออกตามข้อของต้น ใบ สีเขียว รูปแถบแกม
รูปขอบขนาน กว้าง 2.8-3.3 มม. ยาว 9-9.5 ซม. โคนสอบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม ขอบใบ
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เรียบ มีร่องตามยาวกลางแผ่นใบ ช่อดอก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 7-8 ซม. ดอก
ในช่อ 6-15 ดอก ใบประดับ สีน้ําตาล รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-4 มม. ยาว 1-1.3 มม. โคนมน ปลาย
แหลม ติดทน ดอก สีเหลือง มีจุดประสีแดงตามขอบกลีบ กว้าง 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงบนและกลีบ
เลี้ยงข้างรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงบน กว้าง 3.3-3.5 มม. ยาว 1-1.4 ซม. โคนตัด ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง 
กว้าง 4-4.5 มม. ยาว 1-1.2 ซม. โคนตัด ปลายมนเชื่อมติดกันและม้วนกลับหลัง กลีบดอก รูปเคียว 
กว้าง 1.5-1.7 มม. ยาว 8.5-9 มม. โคนตัด ปลายมน กลีบปาก สีเหลืองมีจุดประสีแดงตามขอบกลีบ 
กว้าง 5-5.5 มม. ยาว 6-6.7 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีเหลืองมีจุดประสีแดงตามขอบกลีบ รูปขอบ
ขนาน กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2-2.2 มม. ปลายตัด ตั้งข้ึน แฉกกลางสีเหลือง รูปขอบขนาน กว้าง 1.3-
1.5 มม. ยาว 2-3 มม. โค้งลง โคนกลีบมีลักษณะเป็นถุง ปลายแหลม ปากถุงมีสันนูนเป็นแผ่นแบน 2 
แผ่นอยู่ระหว่างแฉกข้าง เส้าเกสร สีขาวมีจุดประสีแดงกระจาย ผอมและยาว กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 
7-8 มม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม รูปไข่ กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.7-1 มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.1-0.2 
มม. ยาว 0.3-0.4 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสี
เหลือง รูปไข่ กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 1.5-1.7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 
มม. ยาว 1.3-1.5 ซม. ฝัก สีเขียว รูปกระสวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-9 มม. ยาว 5.5-6 ซม.  

ประเทศไทย. — ภาคตะวันตกเฉียงใต ้ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต ้สงขลา (เขาแก้ว โตนงาช้าง)  
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนก้อนหิน ริมลําธารและน้ําตก ท่ีมีแสงมาก ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — หวายเหลือง (ภาคใต้) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 67, 111, D.J. Middleton 5330, 

K. Sridith 323 (PSU) 
 

105. Rhynchogyna luisifolia (Ridl.) Seidenf. & Garay ภาพท่ี 4.170 และ 4.171 
ต้น รูปกลมและผอมยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-4 มม. ยาวมากกว่า 30 ซม. ห้อยลง เห็นข้อ

ปล้องชัดเจน ระยะห่างระหว่างปล้อง ยาว 1.5-1.7 ซม. ราก สีขาวแกมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-5 
มม. ยาวมากกว่า 50 ซม. ออกตามข้อของต้น ใบ สีเขียวแกมม่วง รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 
3-4 มม. ยาว 13-22 ซม. มีร่องตามยาว ปลายแหลม ช่อดอก ยาว 14-18 ซม. ก้านและแกนช่อสี
เขียวแกมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 3.5-4.5 มม. แตกแขนงได้ ดอกในช่อ 10-24 ดอก 
ดอก สีเขียวมีจุดสีน้ําตาลแดงกระจายเป็นแถบยาว กว้าง 7-8 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโค้งเป็นแอ่ง
ตื้นๆ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 1.3-1.6 มม. ยาว 1.9-2.2 มม. โคนสอบ ปลายแหลมโค้งลง 
กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่กลับเบี้ยว กว้าง 2.4-2.5 มม. ยาว 3.2-3.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบดอก 
รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 3.4-3.6 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก กว้าง 2.4-2.5 มม. 
ยาว 5-5.7 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาวมีจุดประสีม่วงบริเวณขอบกลีบ รูปรี กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 
1.7-2 มม. แฉกกลางสีขาวมีจุดประสีม่วงกระจาย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2.3-2.5 มม. ยาว 1.3-1.6 
มม. โคนกลีบมีเดือยรูปกรวย ปลายมน สีขาวแกมม่วงอ่อน กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.9-2 มม. เส้าเกสร 
สีขาว กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 1.2-1.7 มม. คางยาว 0.3-0.7 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.2-
0.5 มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.7-0.8 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 
0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปเกือบกลม กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ยอดเกสรเพศเมีย 
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เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียวอมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-
0.8 มม. ยาว 2.5-2.8 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขา
เขียว-เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ประจวบคีรีขันธ์ (ห้วยยาง) ภาคใต้ พังงา ภูเก็ต พัทลุง สงขลา 
(โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — ข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 350-400 

เมตร ออกดอกเดือนตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองดอกจีบ (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — O. Thaithong 1394 (BCU); P. Rojchana-umpawan 223, J.F. 

Maxwell 86-692, J. Inuthai 431, S. Chantanaorrapint 2316 (PSU) 
 

106. Robiquetia spathulata (Blume) J.J.Sm. ภาพท่ี 4.172 และ 4.173 
ต้น สีเขียวแกมน้ําตาล รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 ซม. ยาว 30-50 ซม. 

ค่อนข้างแบน ระยะห่างระหว่างข้อปล้อง ยาว 1.5-2 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 
30-40 ซม. จํานวนไม่มาก อวบ ออกตามข้อบริเวณโคนต้น ใบ เรียงสลับระนาบเดียว สีเขียวเข้ม รูป
ขอบขนาน กว้าง 4.5-5.3 ซม. ยาว 17-28 ซม. ปลายหยักเป็น 2 แฉกมนขนาดไม่เท่ากัน ขอบเรียบ มี
เนื้อหนาและแข็ง ช่อดอก ยาว 8-12 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว มีเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. 
ก้านช่อดอกยาว 3-4 ซม. ดอกในช่อ 30-40 ดอก บานพร้อมกันหลายดอก ใบประดับย่อย รูปใบหอก 
กว้าง 1.6-1.9 มม. ยาว 5-6 มม. โคนตัด ปลายเรียวแหลม ดอก กว้าง 1.5-1.7 ซม. กลีบเลี้ยงและ
กลีบดอกสีน้ําตาลแดง ขอบมีสีเหลือง มีกลิ่นหอมจางๆ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 2.2-2.5 มม. 
ยาว 3-3.2 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบโค้งเป็นแอ่งคล้ายหมวก กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่กลับ กว้าง 2.3-
2.6 มม. ยาว 3.2-3.5 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายมน กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1.6-1.8 มม. ยาว 
3-3.2 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 5-5.5 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูป
คล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2.2-2.5 มม. ยาว 2-2.2 มม. แฉกกลางรูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.8-2 
มม. ยาว 2.5-2.8 มม. ปลายแหลมตั้งข้ึน เดือยกว้าง 2.2-2.4 มม. ยาว 2.5-2.7 มม. ปลายเดือยตัด มี
กลุ่มเนื้อเยื่อ 2 กลุ่ม ทางด้านข้างท่ีติดกับเส้าเกสร เส้าเกสร สีขาว อวบสั้น กว้าง 1.6-2.2 มม. ยาว 3-
4 มม. กลุ่มเรณู 2 กลุ่ม รูปเกือบกลม ขนาด 0.3-0.4 มม. ก้านชูกลุ่มเรณูรูปแถบ กว้าง 0.1-0.2 มม. 
ยาว 2-3 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.5-0.6 มม. ยาว 0.6-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปไข่
กลับ กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 2-2.4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าของ
เส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว มีจุดปะสีน้ําตาลแดงกระจาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 มม. ยาว 
5-6 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — พบท่ัวประเทศ 
การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (สิกขิม) อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบเกาะบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

800-900 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองระย้า (ท่ัวไป) 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 43, O. Thaithong 673, 844 (BCU); A.D. 
Kerr 1243, P.F. Cumberlege 1108, R. Yong 252 (K); P. Rojchana-umpawan 167, S. 
Chantanaorrapint 2045 (PSU) 
 
107. Schoenorchis pachyacris (J.J.Sm.) J.J.Sm. ภาพท่ี 4.174 และ 4.175 

ต้น รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. สูง 5-8 ซม. ราก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-
0.7 มม. ยาว 11-17 ซม. จํานวนไม่มาก แตกแขนงเล็กน้อย ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูป
ขอบขนาน กว้าง 7-8 มม. ยาว 4.5-5 ซม. โคนสอบ ปลายแยกเป็น 2 แฉกแหลมขนาดไม่เท่ากัน ช่อ
ดอก ยาว 3.5-4 ซม. แตกแขนง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ก้านช่อดอกยาว 6-7 มม. ดอกในช่อ 15 
ดอก ดอก กว้าง 8-9 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวแกมชมพู มีเนื้อ กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 1.5-
2 มม. ยาว 2-2.5 มม. โคนมน ปลายเป็นติ่งหนามโค้งลง กลีบเลี้ยงข้าง รูปเคียว กว้าง 1.5-2 มม. 
ยาว 3.5-4 มม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายเป็นติ่งหนาม กลีบดอก รูปรี กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 2-2.5 มม. 
โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก รูปไข่ กว้าง 1-2 มม. ยาว 4.5-5 มม. มีเนื้อหนา เดือยกว้าง 1.8-2 
มม. ยาว 3-3.4 มม. แนวกลางกลีบปากค่อนไปทางปลายมีปุ่มเนื้อเยื่อรูปรี 1 ปุ่ม เส้าเกสร สีเขียว สั้น 
กว้าง 0.7-1 มม. ยาว 1-1.4 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม ขนาด 0.3-0.5 มม. ก้านชูกลุ่มเรณูรูปแถบ
บางใส กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.4-0.6 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.4-0.6 
มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 4-5.5 มม. ฝัก ไม่พบ  

ประเทศไทย. — ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง น้ําตกรามโรม) ตรัง สงขลา (โตน
งาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา) 
นิเวศวิทยา. —พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ริมน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 1364 (BCU); P. Rojchana-umpawan 156 

(PSU) 
 
108. Spathoglottis affinis de Vriese ภาพท่ี 4.176 และ 4.177 

หัวเทียม สีเขียว กลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. อยู่ระนาบเดียวกับผิวดิน มีการพัก
ตัวในฤดูแล้ง ราก สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 4-5 ซม. จํานวนมาก ออกทาง
ด้านล่างของหัวเทียม ใบ รูปแถบ กว้าง 8-10 มม. ยาว 25-30 ซม. โคนสอบเรียวเป็นก้านยาว 5-6 
ซม. ปลายแหลม มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก ยาว 27-30 ซม. ก้านและแกนช่อสี
เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ก้านช่อดอกยาว 20-23 ซม. มีขนสั้นนุ่มกระจาย ดอกในช่อ 3-12 
ดอก ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 9-10 มม. โคนตัด ปลายแหลม ดอก สี
เหลืองสด กว้าง 3.5-4 ซม. ผิวกลีบเลี้ยงด้านในเกลี้ยง ด้านนอกมีสันเตี้ยๆตามแนวยาวและมีขนสั้น
นุ่มกระจาย กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.7 ซม. โคนมน ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง สี
เหลือง ส่วนโคนมีจุดประสีน้ําตาลแดง รูปรี กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 2.1-2.5 ซม. โคนมน ปลายมน 
กลีบดอก รูปรี กว้าง 0.9-1 ซม. ยาว 1.8-2 ซม. โคนมน ปลายมน ผิวเกลี้ยงท้ังสองด้าน กลีบปาก สี
เหลือง ส่วนโคนมีจุดประสีน้ําตาลแดง มี 3 แฉก แฉกข้างรูปขอบขนาน กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 1-1.3 
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ซม. ปลายมน แฉกกลางปลายแผ่ออกรูปคล้ายรูปหัวใจ กว้าง 1.1-1.5 ซม. โคนคอดยาวเป็นก้าน ยาว 
6-8 มม. โคนก้านมีติ่งรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กท้ัง 2 ข้าง กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 3-4 มม. ส่วนโคนของ
แฉกกลางมีกลุ่มเนื้อเยื่อนูน 2 กลุ่ม สีเหลือง มีจุดประสีน้ําตาลแดง รูปไข่ สูง 2.8-3 มม. เส้าเกสร สี
เหลือง กว้าง 3-4 มม. ยาว 1-1.5 ซม. โคนแคบ ปลายด้านข้างแผ่ออกเป็นปีกบางๆ กลุ่มเรณู รูป
กระบอง กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 1-1.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 1-1.4 มม. ยาว 3-4 มม. 
ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2-2.7 ซม. มีขนสั้นนุ่ม ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย อุดรธานี 
หนองคาย สกลนคร ภาคตะวันออก ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ กาญจนบุรี 
ภาคกลาง นครนายก (เขาใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี ภาคใต้ ระนอง 
นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ.์ — เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (ชวา 
บอร์เนียว) 

นิเวศวิทยา. — พบเจริญบนดิน ริมน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน
กลาง 150-350 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน-ตุลาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — ตาลเดี่ยว (เหนือ) หัวข้าวเหนียว (ปราจนีบุรี) เหลืองพิศมร (ท่ัวไป)  
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 76 (PSU) 
 

109. Spathoglottis plicata Blume ภาพท่ี 4.178 และ 4.179 
หัวเทียม สีเขียว รูปรีแกมรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4 ซม. ยาว 5-7 ซม. ไม่มีการพักตัว

ในฤดูแล้ง ราก สีน้ําตาล จํานวนมาก ออกทางด้านล่างของหัวเทียม ใบ รูปรีแกมรูปแถบ กว้าง 2-5 
ซม. ยาวประมาณ 1 ม. โคนสอบเรียวเป็นก้านยาว 9-12 ซม. ปลายแหลม แผ่นใบบางและแข็ง มีเส้น
ใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก ยาว 85-100 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
3-4 มม. ก้านช่อดอกยาว 75-80 ซม. ใบประดับสีน้ําตาล รูปสามเหลี่ยม กว้าง 8-10 มม. ยาว 2.5-3 
ซม. จํานวน 6-7 ใบ ดอกในช่อ 8-15 ดอก ใบประดับย่อย สีม่วง รูปขอบขนาน กว้าง 8-9 มม. ยาว 
1.8-2 ซม. โคนตัด ปลายแหลม ดอก สีม่วงสด กว้าง 4-5 ซม. ผิวกลีบเลี้ยงด้านในเกลี้ยง ด้านนอกมี
ขนสั้นนุ่มกระจาย กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 2.5-2.9 ซม. โคนมน ปลายแหลม กลีบ
เลี้ยงข้าง รูปรี กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 2.7-3 ซม. โคนมน ปลายแหลม กลีบดอก รูปรี กว้าง 1.6-1.9 
ซม. ยาว 2.5-3 ซม. โคนมน ปลายแหลม กลีบปาก สีม่วงเข้ม มี 3 แฉก แฉกข้างรูปขอบขนาน กว้าง 
3-4 มม. ยาว 8-8.5 มม. ปลายตัด แฉกกลางรูปช้อนหรือรูปไข่กลับ กว้าง 7-8 มม. ยาว 6-7 มม. 
ปลายเว้าปุ๋ม โคนคอดยาวเป็นก้าน ยาว 1-1.2 ซม. โคนก้านมีติ่งขนาดเล็กท้ัง 2 ข้าง สีเหลืองมีจุดประ
สีแดงกระจาย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-3 มม. ยาว 3-4 มม. โคนของแฉกกลางมีกลุ่มเนื้อเยื่อนูน 2 
กลุ่ม สีม่วง มีจุดประสีน้ําตาลแดง รูปไข่ สูง 3-4 มม. เส้าเกสร ด้านนอกสีม่วง ด้านในสีขาว กว้าง 
4.5-5 มม. ยาว 1.5-2 ซม. โคนแคบ ปลายด้านข้างแผ่ออกเป็นปีกเล็กน้อย กลุ่มเรณู รูปกระบอง 
กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 1-1.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2-3 มม. ก้านดอก
และรังไข่ สีเขียว กว้าง 3-4 มม. ยาว 3-3.6 ซม. ฝัก สีเขียว รูปรี กว้าง 8-9 มม. ยาว 3-3.5 ซม. 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด ภาคใต ้
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) พัทลุง ตรัง (เขาวัง) สงขลา 
(โตนงาช้าง) ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
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การกระจายพันธุ์. —ศรีลังกา อินเดีย เมียนมาร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย 
นิเวศวิทยา. — พบเจริญบนดิน ริมน้ําตก ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 130-500 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กระเทียมป่า ว่านจุก (ตรัง) สะปาโต เอ้ืองดิน (กรุงเทพฯ) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — A. Buakhlai 90, C. Torat 13, O. Thaithong 744, S. Suddee 

160, 191 (BCU); P. Rojchana-umpawan 26, 197, J.F. Maxwell 85-496, K. Sridith s.n. 
(PSU) 

 
110. Stereosandra javanica Blume ภาพท่ี 4.180 และ 4.181 

หัวใต้ดิน สีน้ําตาลอ่อน รูปไข่แกมรูปขอบขนาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. 
ต้น สีขาวแกมสีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-2.8 มม. ยาว 15-20 ซม. ตั้งตรง ไม่แตกแขนง กาบใบ
สีน้ําตาล รูปคล้ายหลอด ยาว 8-9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม จํานวน 2-7 ใบ ช่อดอก ยาว 3-10 ซม. 
ดอกในช่อ 15-25 ดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปใบหอก กว้าง 1-4 มม. ยาว 5-9 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม แผ่นใบเกลี้ยง ดอก สีขาว ปลายของกลีบเลี้ยง กลีบดอกและกลีบปากมีสีม่วง กว้าง 7-8 
มม. มีสันตามแนวยาว 3 สันทางด้านนอก กลีบเลี้ยงบน รูปสามเหลี่ยมแคบ กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 8-
9 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปสามเหลี่ยมแคบ กว้าง 1.5-2.2 มม. ยาว 8-9 มม. 
โคนสอบ ปลายเรียวแหลมคล้ายตะขอ งุ้มเข้าหากัน ขอบเรียบ กลีบดอก รูปใบหอกแคบ กว้าง 2-2.3 
มม. ยาว 7-8.8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบปาก รูปใบหอกกว้าง กว้าง 3-3.5 มม. 
ยาว 0.9-1 ซม. โคนสอบ ปลายมน ขนานไปกับเส้าเกสร โคนกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อรูปเกือบกลม 2 กลุ่ม 
ขนาด 0.5-0.7 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 3-3.5 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.4 
มม. ยาว 0.5-0.6 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูป
คล้ายอานม้าหรือรูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1.2-1.5 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูป
เกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.6 มม. ยาว 
3.5-4 มม. ส่วนท่ีป่องพอง กว้าง 1.2-1.6 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ตาก (ดอยหัวหมด) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคใต ้
ระนอง (เขาปู่ตาหลวงแก้ว) กระบี่ (เขาพนม) นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) ตรัง (เขาสอยดาว) สตูล 
สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — ไต้หวัน ญี่ปุ่น (เกาะริวกิว) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนพ้ืนดิน ท่ีมีแสงน้อย ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

450-500 เมตร ออกดอกและผลเดือนมีนาคม-เมษายน 
ช่ือพื้นเมือง. — กล้วยปลวกม่วง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — J. Wai 1209, P. Rojchana-umpawan 132 (PSU) 

 
111. Taeniophyllum glandulosum Blume ภาพท่ี 4.182 

ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 มม. ยาว 6-10 ซม. แผ่แบน ช่อดอก เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.3-0.5 มม. ยาว 1-3 ซม. ดอกในช่อ 10-12 ดอก บานครั้งละ 1-2 ดอก บาน 1-2 วัน ใบ
ประดับย่อย สีเขียว รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.7-0.8 มม. โคนสอบ ปลายแหลม 
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แผ่ น ใบ เกลี้ ย ง  ติ ดทน  ดอก  สี เ ขี ยวแกมขาว  กว้ า ง  3-4 มม .  กลี บ เลี้ ย งและ 
กลีบดอกเชื่อมติดกันประมาณ 3/5 ของความยาวกลีบ มีลักษณะคล้ายหลอด กลีบเลี้ยง รูปรี กว้าง 
0.1-0.3 มม. ยาว 3-3.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 
3-3.3 มม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก รูปขอบขนาน กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 0.9-1 ซม. โคนสอบ 
ปลายมน ขนานไปกับเส้าเกสร ขอบเรียบ โคนกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อรูปเกือบกลม 2 กลุ่ม ขนาด 0.5-0.7 
มม. เดือยรูปกรวย กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.7-0.9 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.05-0.1 มม. ยาว 
0.1-0.3 มม. ปลายมีรยางค์คล้ายเส้นตรง รูปคล้ายเขา ยาว 0.1-0.2 มม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม รูปรี กว้าง 
0.1-0.2 มม. ยาว 0.1-0.3 มม. ก้านชูกลุ่มเรณู ยาว 0.1-0.2 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 
0.2-0.3 มม. ยาว 0.1-0.2 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหนา้เส้าเกสร ก้าน
ดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ฝัก สีเขียว รูปรี เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 4-4.3 มม. 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (สิกขิม) จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกีนี 

ออสเตรเลีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนต้นไม้ ริมลําธาร ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 500-900 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน-ธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองไร้ใบ (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — Carr K56, J.R. Clarkson 2453 (K); P. Rojchana-

umpawan 87, 168 (PSU) 
 

112. Taeniophyllum pusillum (Willd.) Seidenf. & Ormerod ภาพท่ี 4.183 
ราก สีเขียวเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.5 มม. ยาว 17-25 ซม. แผ่แบน ช่อดอก เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.8-1 ซม. มีขนแข็งกระจาย ดอกในช่อ 8-10 ดอก บานครั้งละ 1 ดอก 
บานนาน 1 วัน ใบประดับย่อย สีเขียว รูปใบหอก กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม แผ่นใบมีขนแข็งกระจาย ติดทน ดอก สีเขียวแกมขาว กว้าง 2.5-3 มม. กลีบเลี้ยง รูปไข่
แกมรูปรี กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 1.5-2 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 0.7-0.9 
มม. ยาว 1.5-2 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก สีขาว รูปไข่ กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 2.2-2.4 มม. 
ปลายแหลม มีเนื้อ ขอบเรียบ เดือยรูปกรวย ยาว 1.8-2.1 มม. เส้าเกสร สีขาว กว้าง 0.4-0.5 มม. 
ยาว 0.8-1 มม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม รูปรี กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. ก้านชูกลุ่มเรณู ยาว 0.3-
0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาว รูปรี กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็น
แอ่งรูปเกือบกลมอยู่ทางด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีขาวแกมเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.4-0.6 มม. ยาว 1.5-2 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี (บางเบา) 
นครศรีธรรมราช สงขลา (เขาแก้ว โตนงาช้าง) นราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. —กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 700-

750 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองไร้ใบ (นราธิวาส) 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 134 (PSU) 
 

113. Tainia penangiana Hook.f. ภาพท่ี 4.184 และ 4.185 
หัวเทียม สีเขียวเข้มหรือสีม่วงแกมน้ําตาล รูปทรงกระบอกถึงรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 

ซม. ยาว 3.5-4 ซม. มี 1 ปล้อง ราก ยาว 5-7.2 ซม. จํานวนไม่มาก มีขนราก ออกเป็นกระจุกบริเวณ
โคนหัวเทียม ใบ รูปใบหอกถึงรูปใบหอกกลับ กว้าง 2.5-4 ซม. ยาว 24-30 ซม. โคนสอบเรียวเป็น
ก้านยาว 15-20 ซม. ปลายแหลม ขอบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยงท้ังสองด้าน มีเส้นใบ 7 เส้น เห็นชัดทาง
ด้านล่าง ช่อดอก ยาว 34-40 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียวแกมน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 มม. 
ก้านช่อดอกยาว 25-27 ซม. ผิวเกลี้ยง มีเนื้อ ดอกออกบริเวณกลางถึงปลายช่อ จํานวน 5-10 ดอก ใบ
ประดับย่อย รูปใบหอก กว้าง 3-4 มม. ยาว 1-1.3 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก กว้าง 2.5-3 ซม. 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีน้ําตาลแกมเขียว โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเรียบ กลีบเลี้ยงบนและกลีบ
เลี้ยงข้าง รูปใบหอกแคบ กว้าง 4-5 มม. ยาว 2.5-2.7 ซม. กลีบดอก รูปใบหอกกลับแคบแกมรูป
เคียว กว้าง 3-4 มม. ยาว 2-2.2 ซม. กลีบปาก สีขาวมีจุดประสีม่วงกระจาย รูปไข่กลับ ขนานไปกับ
เส้าเกสร มี 3 แฉก แฉกข้างรูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 3.5-5 มม. ปลายมน แฉก
กลางรูปไข่ กว้าง 4.5-6 มม. ยาว 5.5-7 มม. ปลายเป็นติ่งแหลม โค้งลง ขอบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย 
กลางกลีบปากมีสันตามแนวยาว 3 สันจากโคนกลีบปากถึงกลางของแฉกกลาง โคนมีเดือย ยาว 2-2.5 
มม. ปลายมน เส้าเกสร สีขาว มีจุดประสีม่วง กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 9-9.5 มม. โค้งลงเล็กน้อย กลุ่ม
เรณู เรียงเป็น 2 ชุด รูปไข่กลับ กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี กว้าง 1-
1.5 มม. ยาว1.5-1.8 มม. ก้านดอกและรังไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2-1.4 มม.ยาว 1-1.3 ซม. ฝัก ไม่
พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ บ่อหลวง) ลําพูน (ดอยขุนตาล) พิษณุโลก 
(ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพชรบูรณ์ (น้ําหนาว) เลย (ภูหลวง) นครพนม ภาค
ตะวันออก นครราชสีมา (เขาเขียว เขาใหญ่) สุรินทร์ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่งกระจาน) 
ภาคกลาง นครนายก (เขาใหญ่) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด ภาคใต้ ระนอง สงขลา (โตนงาช้าง) 
ยะลา 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (สิกขิม) จีน ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนกระจายตัวบนพ้ืนดินในพ้ืนท่ีค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 190-400 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองสีลาปากลาย เอ้ืองสีลาเหลือง (ท่ัวไป)  
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 92, J. Wai 85, 414, 464, 524, 920, 

975, 2123, S. Chantanaorrapint et al. 2010-792 (PSU) 
 
114. Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf. ภาพท่ี 4.186 และ 4.187 

หัวเทียม สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1.5 ซม. ยาว 2-3 ซม. มีกาบใบสีน้ําตาลหุ้ม กว้าง 
2-2.4 ซม. ยาว 2-2.6 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4-0.5 มม. ยาว 5-
7 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ รูปรี หรือรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน 
กว้าง 2-4 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนเรียวเป็นก้านสั้น ยาว 5-7 มม. ปลายใบแหลมโค้งลง แผ่นใบบาง 
มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-2 มม. 
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ยาว 10-15 ซม. ดอกในช่อ 6-15 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียวแกมน้ําตาล รูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-2.8 
มม. ยาว 1.7-2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ติดทน ดอก สีเขียวแกมสีน้ําตาล ปลายมีสีขาว กว้าง 3-
3.2 ซม.กลีบเลี้ยงมีเส้นตามยาว 1 เส้น สีม่วงแกมแดง กลีบเลี้ยงบน รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5-
6 มม. ยาว 1.6-2 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 8-9 มม. 
ยาว 1.3-1.4 ซม. โคนเฉียงเบี้ยว ปลายแหลม กลีบดอก สีเขียว มีแถบสีม่วงแดง 3 แถบ รูปแถบแกม
รูปใบหอก กว้าง 3-4 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. โคนสอบ ปลายแหลม กลีบปาก สีขาว มีจุดประสีม่วง
แดงกระจาย กว้าง 5-6 มม. ยาว 7-8 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีน้ําตาลแกมเหลือง รูปรี กว้าง 3.5-3.7 
มม. ยาว 1.7-2 มม. แฉกกลางสีขาว มีจุดประสีม่วงแดงกระจาย รูปเกือบกลม กว้าง 3.8-4 มม. ยาว 
4-4.3 มม. ปลายแหลม ขอบเรียบ โคนถึงกลางกลีบมีสันนูนสีขาว 2 สันตามยาว สูง 0.4-0.6 มม. 
ด้านบนมีขนสั้นนุ่มกระจาย เส้าเกสร สีม่วงแกมแดง ตั้งตรง กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 7-8 มม. ปลายแผ่
งุ้มและด้านข้างมีรยางค์รูปขอบขนาน กว้าง 1.4-1.6 มม. ยาว 2-2.4 มม. คางยาว 3-4 มม. กลุ่มเรณู 
รูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.5-0.6 มม. ก้านชูกลุ่มเรณู กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ฝา
ครอบกลุ่มเรณูสีม่วงแกมแดง รูปกระสวย ปลายเรียวแหลมท้ัง 2 ด้าน กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 1.2-
1.5 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.6 มม. ยาว 1.5-1.7 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ กระบี่ (เขาพนมเบญจา) พัทลุง (ตะโหมด) สงขลา (สะเดา โตน
งาช้าง) ยะลา (เบตง) นราธิวาส (แว้ง) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม มาเลเซีย (ตอนใต้) อินโดนีเซีย (บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

100-500 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองกลีบมะเฟือง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 124; 236 (PSU) 

 
115. Thecostele alata (Roxb.) C.S.P.Parish & Rchb.f. ภาพท่ี 4.188 และ 4.189 

หัวเทียม สีเขียวแกมเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม. แบน มีสัน
ตามยาว 6-7 สัน ข้ึนชิดติดกันเป็นกอ ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 2.5-7 ซม. จํานวน
ไม่มาก มีเนื้อหนา ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ สีเขียวอ่อน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก 
กว้าง 2.5-3.5 ซม. ยาว 10-22 ซม. โคนสอบเรียวเป็นก้าน ยาว 1.5-2 ซม. ปลายแหลม มีเส้นใบ 1 
เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง ช่อดอก ยาว 20.5-30 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 
มม. ก้านช่อดอก ยาว 3-5 ซม. ดอกในช่อ 25-30 ดอก ใบประดับย่อย สีม่วง รูปคล้ายสามเหลี่ยม 
กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 1.7-2.2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีขาว มีจุดประสีม่วงแดงกระจาย 
กว้าง 1.5-1.7 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนาน กว้าง 2.9-3.2 มม. ยาว 6-7 มม. โคนมน ปลายแหลม 
โค้งไปด้านหน้า กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่กลับเฉียงเบี้ยว กว้าง 5-6 มม. ยาว 9-10 มม. โคนมน ปลายกลีบ
โค้งเข้าหากัน กลีบดอก รูปแถบ กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 6-7 มม. โคนมน ปลายแหลม โค้งลงเล็กน้อย 
กลีบปาก กว้าง 5-7 มม. ยาว 9-11 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.9-1.2 มม. 
ยาว 2.5-2.8 มม. ปลายมน ตั้งข้ึนโค้งมาทางด้านหน้า มีสัน 2 สันอยู่บริเวณโคนของแฉกข้าง แฉก
กลางรูปขอบขนาน กว้าง 4-5 มม. ยาว 5-5.9 มม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกมน มีขนสีขาวสั้นนุ่ม
กระจาย เส้าเกสร สีขาว โคนถึงกลางเส้าเกสรมีสีม่วงอ่อน กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 9-10 มม. ตั้งตรง 
ปลายโค้งไปด้านหน้าเล็กน้อย รยางค์เส้าเกสรสีขาวแกมม่วงอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. 
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ยาว 1-1.5 ซม. กลุ่มเรณู รูปกลม ขนาด 0.3-0.5 มม. ก้านชูกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.3-
0.4 มม. แป้นเหนียว กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีขาวแกมสีม่วงอ่อน รูป
กลม กว้าง 0.7-0.9 มม. ยาว 0.9-1.2 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 ซม. 
ยาว 3-3.2 ซม. โค้งลง ฝัก สีเขียวอมเหลือง รูปรี เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 ซม. ยาว 4-5 ซม. มีสัน
ตามยาว 6-7 สัน 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ดอยสุเทพ) ภาคตะวันออก ชัยภูมิ (ภูเขียว น้ําพรม) 
นครราชสีมา (เขาเขียว-เขาใหญ่) อุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ปราจีนบุรี (ปางสีดา) ชลบุรี 
(ศรีราชา) ภาคใต้ ระนอง นครศรีธรรมราช (คีรีวง) พัทลุง (เขาพับผ้า) ตรัง (ฉวาง) สงขลา (โตน
งาช้าง) ปัตตาน ีนราธิวาส 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนต้นไม้บริเวณริมลําธาร ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 400-450 เมตร ออกดอกเดือนกุมภาพันธ-์กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — รูหิน ี(ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 134, O. Thaithong 375, P. Jaikrasane 230 

(BCU); P. Rojchana-umpawan 213, S. Chantanaorrapint 2051 (PSU) 
 

116. Thelasis carinata Blume ภาพท่ี 4.190 และ 4.191 
ต้น ตั้งข้ึน ค่อนข้างผอมแบน เห็นไม่ชัดเจน ความสูงรวมท้ังใบ 50-60 ซม. ราก สีขาว เส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 5-10 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปแถบ กว้าง 2.5-3 
ซม. ยาว 18-25 ซม. ปลายแยกเป็น 2 แฉกตื้นขนาดไม่เท่ากัน มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง 
จํานวน 5 ใบ ช่อดอก ยาว 20-22 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ก้านช่อ
ดอก ยาว 10-14 ซม. ดอกในช่อ 20-25 ดอก ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายช่อดอก ใบประดับย่อย สี
น้ําตาลแกมดํา รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.9 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม ดอก 
สีเขียวแกมสีเหลือง ปลายกลีบมีสีขาว กว้าง 1-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเม่ือบานปลายกาง
ออก ปลายแหลม โคนเป็นแอ่ง ด้านนอกมีสันนูนตามยาว 1 สัน กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้าง รูป
ใบหอกแกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2.3-2.5 มม. กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1 
มม. ยาว 2-2.5 มม. กลีบปาก รูปรี กว้าง 0.8-1.4 มม. ยาว 3-3.1 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม 
ขอบเรียบ เส้าเกสร สีขาว อวบสั้น กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ปลายแผ่ออกเป็นรยางค์ยื่น
ยาว กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.3-
0.4 มม. แป้นเหนียว กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี ปลายเรียวแหลม 
กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 1.2-1.4 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้าน
ดอกและรังไข่ สีเขียวแกมเหลือง ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-1.7 มม. ยาว 7-8 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. —ภาคใต ้นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สงขลา (โตนงาช้าง) 
การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) ฟิลิปปินส์ ปาปัว

นิวกินี ออสเตรเลีย 
นิเวศวิทยา. — ข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 700-750 

เมตร ออกดอกเดือนมกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — A. Lamb AL949/88, P.T. Ong FRI 67469 (K); P. Rojchana-
umpawan 241 (PSU) 

 
117. Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. ภาพท่ี 4.192 และ 4.193 

ต้น ตั้งข้ึน ค่อนข้างผอมแบน เห็นไม่ชัดเจน ความสูงรวมท้ังใบ 13-15 ซม. ราก สีขาว เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 5-7 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ รูปแถบ กว้าง 1.3-1.5 
ซม. ยาว 8-11 ซม.โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแยกเป็น 2 แฉกตื้น มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทาง
ด้านล่าง จํานวน 3-5 ใบ ช่อดอก ยาว 7-11 ซม. ก้านและแกนช่อสีน้ําตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.9-1.1 มม. ก้านช่อดอก ยาว 5.5-9 ซม. ดอกในช่อ 10-15 ดอก ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายช่อ
ดอก ใบประดับสีน้ําตาล รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายเรียว
แหลม หุ้มก้านช่อดอก ใบประดับย่อย สีน้ําตาล รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 1.3-1.5 
มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีน้ําตาลปลายกลีบมีสีขาว กว้าง 6-7 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
เม่ือบานปลายกางออกเล็กน้อย ปลายแหลม โคนเป็นแอ่ง กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่แกม
รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.9-1.1 มม. ยาว 2-2.5 มม. กลีบดอก รูปรีแกมรูปขอนขนาน กว้าง 0.6-0.8 
มม. ยาว 2-2.5มม. กลีบปาก รูปไข่ กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 2-2.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบ
เป็นสันคลื่นเล็กน้อย เส้าเกสร สีขาว อวบและสั้น กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.3-0.6 มม.ปลายแผ่
ออกเป็นรยางค์ยื่นยาว กลุ่มเรณู รูปรี ขนาด 0.2-0.5 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.3-
0.5 มม.แป้นเหนียว กว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี ปลายเรียวแหลม 
กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2-2.3 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้าน
ดอกและรังไข่ สีน้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.6 มม. ยาว 5-7 มม. ตั้งตรง ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. —ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี (เกาะพงัน) กระบี่ (เขาพนม) นครศรีธรรมราช (ทับ
ช้าง คีรีวง เขาหลวง) พัทลุง (เขาสอยดาว) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์
นิเวศวิทยา — ข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 150-200 

เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — A. Buakhlai 79 (BCU); R. Yong 70, H.N. Ridley 171 (K); P. 

Rojchana-umpawan 234 (PSU) 
 

118. Thelasis pygmaea (Griff.) Lindl. ภาพท่ี 4.194 และ 4.195 
หัวเทียม สีเขียว กลมและแป้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2.5 ซม. ความสูงรวมท้ังใบ 16-20 ซม. 

ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 มม. ยาว 5-10 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนหัวเทียม ใบ รูป
ขอบขนาน กว้าง 1-1.6 ซม. ยาว 14-18 ซม. โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแหลม มีเส้นใบ 1 เส้น 
เห็นชัดทางด้านล่าง จํานวน 1-2 ใบ ช่อดอก ยาว 7-10 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.9-1.1 มม. ก้านช่อดอก ยาว 4-6 ซม. ดอกในช่อจํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณ
ปลายช่อดอก ใบประดับสีเขียว รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.4-1.6 มม. ยาว 2-2.3 มม. โคนสอบ 
ปลายแหลม หุ้มก้านช่อดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.9-1 มม. ยาว 1.5-
1.7 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สีเขียว กว้าง 4.4-6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเม่ือบานปลาย
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กางออกเล็กน้อย ปลายแหลม โคนเป็นแอ่งตื้นๆ กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้าง รูปขอบขนาน กว้าง 
1.6-1.7 มม. ยาว 1.8-2 มม. กลีบดอก รูปรีแกมรูปขอนขนาน กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 1.6-1.8 มม. 
กลีบปาก รูปไข่ กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 1.8-2 มม. โคนสอบ ปลายแหลม เส้าเกสร สีขาว อวบและ
สั้น กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.3-0.5 มม.ปลายแผ่ออกเป็นรยางค์ยื่นยาว กลุ่มเรณู รูปรี ขนาด 0.2-
0.4 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. แป้นเหนียว กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.2-
0.3 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปรี ปลายเรียวแหลม กว้าง 0.4-0.7 มม. ยาว 0.6-0.9 มม. ยอดเกสรเพศ
เมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 
มม. ยาว 2-3 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — พบท่ัวประเทศ 
การกระจายพันธุ์. — อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกิน ี
นิเวศวิทยา. — ข้ึนบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 150-500 

เมตร ออกดอกเดือนมกราคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองจุกนม (ท่ัวไป); กระสุนพระอินทร ์(นราธิวาส) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — O. Thaithong 1025 (BCU); A. Lamb 1439, C. Hansen 172, G. 

Seidenfaden 6586 (K); P. Rojchana-umpawan 14, 68, 99, 112, S. Chantanaorrapint 
2038 (PSU) 

 
119. Thrixspermum annamense (Guillaumin) Garay ภาพท่ี 4.196 และ 4.197 

ต้น ตั้งตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 มม. ความสูงรวมใบ 0.9-1 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.9-1.1 มม. ยาว 6-10 ซม. ออกตามข้อใกล้โคนของต้น ใบ สีเขียว รูปขอบขนานถึงรูป
แถบ กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 5-6 ซม. โคนสอบ ปลายหยักตื้นเป็น 2 แฉกมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา 
มีเส้นกลางใบ 1 เส้นเห็นชัดทางด้านบน ช่อดอก ยาว 5-6 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว รูปกลม เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.6 มม. ก้านช่อดอก ยาว 3.5-4 ซม. ดอกในช่อ 1-2 ดอก ดอกออกท่ีปลายช่อ ใบ
ประดับย่อย สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 0.8-1 มม. โคนสอบ ปลายมน ดอก สีขาว 
กว้าง 1-1.3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว รูปรีแกมรูปไข่ โคนมน ปลายมน ขอบโค้งเป็นแอ่งตื้นๆ 
บานครั้งละ 1 ดอก และบานเพียงวันเดียว กลีบเลี้ยงบน กว้าง 2.9-3.3 มม. ยาว 6-6.4 มม. กลีบ
เลี้ยงข้าง กว้าง 3-3.6 มม. ยาว 6-6.4 มม. กลีบดอก กว้าง 3.5-4 มม. ยาว 5.5-6 มม. กลีบปาก สี
ขาว ด้านนอกมีแถบสีเหลือง มี 3 แฉก กว้าง 5-7 มม. ยาว 4-5 มม. กลางกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อนูน แฉก
ข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 2-3 มม. ยาว 2.5-3 มม. ปลายมน ด้านในมีเส้นสีแดง 3 เส้นตามแนวยาว 
ตั้งข้ึนโอบเส้าเกสร แฉกกลางรูปรี กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 2.5-3 มม. มีเนื้อ ปลายโค้งข้ึน มีกลุ่มเนื้อเยื่อ
นูน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1-2 มม. ยาว 1.5-2 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.2-0.3 มม. ยาว 0.3-0.4 
มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.2-0.3 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 
0.5-0.7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 3-4 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคใต ้สงขลา (โตนงาช้าง)  
การกระจายพันธุ์. — จีน ไต้หวัน เวียดนาม 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

400-900 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองตะขาบอันนัม (ท่ัวไป) 
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พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 79 (BCU); P. Rojchana-umpawan 84, 188 
(PSU) 

 
120. Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. ภาพท่ี 4.198 และ 4.199 

ต้น ทอดเลื้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง 7-8 มม. ยาว 30-100 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 
3-4 มม. ยาวมากกว่า 30 ซม. จํานวนไม่มาก ออกตามข้อของต้น ใบ สีเขียว รูปขอบขนานแกมรูปรี 
กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 5.5-7.5 ซม. โคนสอบ ปลายหยักตื้นเป็น 2 แฉกมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา
และเหนียว ช่อดอก ก้านและแกนช่อสีเขียว แกนช่อดอกแบน กว้าง 5-6 มม. ยาว 4-5 ซม. ดอกใน
ช่อ 1-2 ดอก ใบประดับย่อย สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 4-5 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายมน 
มีเนื้อ แบนออกทางด้านข้าง ดอก สีขาว กว้าง 3.5-4 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปรีแกมรูปไข่ โคน
มน ปลายแหลม ขอบโค้งเป็นแอ่งตื้นๆ บานพร้อมกันท้ังต้น มีกลิ่นหอมหวานฟุ้งกระจาย บานไม่ทน 
กลีบเลี้ยงบน กว้าง 7-9 มม. ยาว 2.1-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 1-1.1 ซม. ยาว 2.2-2.3 ซม. 
กลีบดอก กว้าง 5-6 มม. ยาว 1.7-2 มม. กลีบปาก สีขาว ด้านนอกมีแถบสีเหลือง กว้าง 5-6 มม. 
ยาว 1.3-1.5 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1-2 มม. ยาว 1.5-2.5 มม. ปลายแหลม 
แฉกกลางเชื่อมติดกัน รูปทรงกระบอก กว้าง 1-2 มม. ยาว 3-4 มม. มีเนื้อ กลางกลีบปากมีแผ่นแบน
ยื่นไปด้านบน บริเวณใกล้โคนมีจุดสีน้ําตาลแดงกระจาย เส้าเกสร สีขาว กว้าง 4-5 มม. ยาว 7-8 มม. 
กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.3-0.4 มม. ยาว 0.5-0.8 
มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 7-9 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ ชุมพร (หลังสวน) สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า) สงขลา (โตน
งาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปาน

กลาง 400-500 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 449 (BCU); A. Lamb K37, S.A. Thomas 

249 (K); P. Rojchana-umpawan 209, Ch. Laongpol 742 (PSU) 
 

121. Thrixspermum centipeda Lour. ภาพท่ี 4.200 และ 4.201 
ต้น รูปกลมและยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 18-20 ซม. ตั้งข้ึนหรือห้อยลง มีเนื้อ 

ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. ยาว 30-40 ซม. จํานวนมาก ออกตามข้อใกล้โคนของต้น ใบ 
สีเขียว รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 12.5-14 ซม. โคนสอบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายหยักตื้น
เป็น 2 แฉกมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาและเหนียว ช่อดอก ยาว 7-10 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว 
แกนช่อดอกแบน กว้าง 3-5 มม. ก้านช่อดอก ยาว 3-5 ซม. ดอกในช่อ 10-15 ดอก ใบประดับย่อย สี
เขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 4-5 มม. ยาว 1-1.4 ซม. โคนสอบ ปลายมน มีเนื้อ แบนออกทางด้านข้าง 
ดอก สีเหลืองแกมส้ม กว้าง 4-6 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแคบแกมรูปแถบ โคนตัด 
ปลายเรียวแหลม บานครั้งละ 2-3 ดอก บานไม่ทน กลีบเลี้ยงบน กว้าง 3.5-3.8 มม. ยาว 3-4 ซม. 
กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 4-5 มม. ยาว 3-4 ซม. กลีบดอก กว้าง 2.5-3 มม. ยาว 3.5-4 มม. กลีบปาก สี



101 
 

เหลืองมีจุดประสีน้ําตาลแดงกลางกลีบ กว้าง 0.9-1 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. มี 3 แฉก แฉกข้างสีขาว รูป
ขอบขนาน กว้าง 1-1.2 ซม. ยาว 3-4 มม. ปลายมน ตั้งข้ึน แฉกกลางสีขาว เชื่อมกันเป็นถุง กว้าง 4-5 
มม. ยาว 5-7 มม. ปลายมน กลางกลีบปากด้านบนมีกลุ่มเนื้อเยื่อรูปลิ่ม 1 กลุ่ม เส้าเกสร สีขาว กว้าง 
2-3 มม. ยาว 3-4 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. ก้านรูปแถบใส กว้าง 0.3-
0.4 มม. ยาว 0.5-0.8 มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.8-1 มม. ยาว 1-2 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 มม. ยาว 1-1.5 ซม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — พบท่ัวประเทศ 
การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (เดคคาน สิกขิม) อินโดจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 

400-500 เมตร ออกดอกเดือนเมษายน-ตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — กระต่ายหูเดียว ตีนตะขาบ เอ้ืองแมงมุมขาว ตะขาบเหลือง (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — A. Buakhlai 15, O. Thaithong 449, 577, 1354 (BCU); D. 

Menzies & D. Dupuy 33, G. Seidenfaden 2373 (K); P. Rojchana-umpawan 61 (PSU) 
 

122. Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) Kuntze ภาพท่ี 4.202 และ 4.203 
ต้น รูปกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.7-2 มม. ยาว 0.5-1 ซม. ตั้งตรง ราก สีขาว เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.7-1 มม. ยาว 10-15 ซม. ออกตามข้อใกล้โคนต้น ใบ สีเขียว รูปแถบ กว้าง 5-7 มม. ยาว 
6-8 ซม. โคนสอบ ปลายหยักตื้นเป็น 2 แฉกมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา มีเส้นกลางใบ 1 เส้น
เห็นชัดทางด้านบน ช่อดอก ยาว 10-15 ซม. ก้านและแกนช่อสีเขียว แกนช่อดอกรูปทรงกระบอก 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.5 มม. ก้านช่อดอก ยาว 5-12 ซม. ดอกในช่อ 1-2 ดอก ดอกเกิดท่ีปลายช่อ 
ใบประดับย่อย สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.7-0.8 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ดอก สี
ขาว กว้าง 0.9-1.4 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว รูปรีแกมรูปไข่ โคนมน ปลายแหลม ขอบโค้ง
เป็นแอ่ง บานครั้งละ 1 ดอกและบานเพียงวันเดียว กลีบเลี้ยงบน กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 5-6 มม. 
กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 4-5 มม. กลีบดอก กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 4-5 มม. กลีบปาก 
สีเหลือง ปลายกลีบด้านนอกมีจุดประสีน้ําตาลแกมส้มกระจาย มี 3 แฉก กว้าง 5-6 มม. ยาว 4-4.5 
มม. กลางกลีบปากมีแผ่นเนื้อเยื่อแบนสีขาว รูปขอบขนานขนาดเล็ก ขอบและปลายกลีบด้านในมีขน
ต่อมจํานวนมาก แฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 2-2.5 มม. ปลายมน ตั้งข้ึนโอบเส้า
เกสร แฉกกลางรูปรี กว้าง 2-2.6 มม. ยาว 1.5-2 มม. ปลายเป็นติ่งแหลมโค้งข้ึน มีเนื้อ เส้าเกสร สี
ขาว กว้าง 2-3 มม. ยาว 1.3-1.6 มม. กลุ่มเรณู รูปรี กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.4-0.5 มม. ก้านรูป
แถบใส กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.3-0.5มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. 
ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ยาว 3-4 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ (ฝาง) พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออก 
นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ กาญจนบุรี (ไทรโยค ตําบลวังกะ) ภาคกลาง นครนายก 
ภาคใต ้ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ (ตําบลเขาพนม) นครศรีธรรมราช (ท่าเสม็ด คีรีวง) สงขลา 
(โตนงาช้าง)  

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย เมียนมาร์ อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา 
บอร์เนียว) 
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นิเวศวิทยา. — พบข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงมาก ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
100-150 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — O. Thaithong 546 (BCU); C.E. Carr K135, H.N. Ridley 

s.n. (K); P. Rojchana-umpawan 162 (PSU) 
 

123. Trichoglottis lanceolaria Blume ภาพท่ี 4.204 และ 4.205 
ต้น ห้อยลง รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. ยาว 35-60 ซม. เห็นข้อปล้อง

ชัดเจน ระยะห่างระหว่างปล้อง 2-4 ซม. ราก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 มม. ยาว 15-80 ซม. 
จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น ใบ สีเขียว รูปแถบ กว้าง 6-9 มม. ยาว 10-10.3 ซม. 
ปลายใบเรียวแหลม มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านบน ช่อดอก สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-1 
มม. ยาว 4-5 มม. ออกทางด้านข้างของต้น ดอกในช่อ 2-4 ดอก ดอก สีเหลืองมีจุดสีน้ําตาลแดง
กระจาย กว้าง 7-8 มม. กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับ กว้าง 1-1.3 มม. ยาว 2.2-2.5 มม. โคนสอบ ปลาย
แหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 4-4.5 มม. โคนเชื่อมติดกับเส้า
เกสรตลอดความยาว ปลายแหลม กลีบดอก รูปรีแกมรูปเคียว กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 2-2.2 มม. โคน
สอบ ปลายแหลม โค้งลงเล็กน้อย กลีบปาก กว้าง 2-2.5 มม. ยาว 2.8-3.1 มม. มี 3 แฉก แฉกข้างรูป
คล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.4-0.7 มม. ตั้งข้ึน แฉกกลางแผ่ออกเป็นแผ่นแบน กว้าง 
1.1-1.4 มม. ยาว 2.2-2.4 มม. บริเวณโคนของกลีบปากมีกลุ่มเนื้อเยื่อ 2 กลุ่มกลางกลีบ รูปกลม 
ขนาด 0.2-0.3 มม. เดือยสีเหลือง กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 2.9-3.5 มม. ภายในเดือยมีแผ่นเยื่อบางรูป
คล้ายลิ้น กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ปลายตัด อยู่ทางด้านท่ีติดกับเส้าเกสร มีขนสีขาว
กระจาย เส้าเกสร สีเหลือง อ้วนสั้น กว้าง 0.3-0.5 มม. ยาว 0.5-0.7 มม. กลุ่มเรณู รูปเกือบกลม มี 2 
ขนาด ขนาด 0.3-0.5 มม. และ 0.1-0.2 มม. ก้านชูกลุ่มเรณู กว้าง 0.2-0.5 มม. ยาว 0.7-0.8 มม. 
แป้นเหนียว กว้าง 0.2-0.4 มม. ยาว 0.3-0.4 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปเกือบกลม กว้าง 0.3-0.5 มม. 
ยาว 0.5-0.7 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแอ่งรูปเกือบกลมอยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สี
ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.8 มม. ยาว 5-7 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคใต้ นครศรีธรรมราช (คีรีวง,ทับช้าง) ตรัง (เกาะลิบง) สตูล (ตะรุเตา) 
สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา) 
นิเวศวิทยา. — ข้ึนบนต้นไม้ ในท่ีค่อนข้างร่ม ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 450-500 

เมตร ออกดอกเดือนตุลาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — - 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 224, S Chantanaorrapint 2026 (PSU) 

 
124. Trichotosia pulvinata (Lindl.) Kraenzl. ภาพท่ี 4.206 และ 4.207 

ต้น สีเขียว รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 มม. ยาว 20-30 ซม. อวบน้ําและยาว 
มีขนสีทองแกมน้ําตาลกระจาย เห็นข้อปล้องชัดเจน ระยะห่างระหว่างปล้อง ยาว 2.5-2.7 ซม. ราก สี
น้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-0.7 มม. ยาว 3-5 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกตามของเหง้าใกล้
โคนต้น มีขนสีขาวหนาแน่น ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 1.8-2 ซม. ยาว 7.5-7.7 ซม. ปลายเรียว



103 
 

แหลม แผ่นใบอวบน้ํา มีเนื้อ มีเส้นกลางใบ 1 เส้น ผิวใบด้านล่างมีขนหนาแน่น ด้านบนเกลี้ยงหรือมี
ขนเล็กน้อย ช่อดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.3 มม. ยาว 3-4 มม. ดอกในช่อ 2-4 ดอก ใบประดับย่อย 
รูปไข่กลับ กว้าง 3.5-3.7 มม. ยาว 5-6 มม. โคนมน ปลายแหลม ด้านล่างมีขนสีทองแกมสีน้ําตาล
หนาแน่น ดอก สีขาวแกมชมพู กว้าง 1-1.3 ซม. ผิวด้านนอกมีขนสีทองแกมสีน้ําตาลกระจาย ยาว 1-
1.2 มม. ด้านในเกลี้ยงสีขาวแกมชมพู กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 2.6-3 มม. ยาว 7-8 มม. โคนสอบ 
ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง รูปไข่กลับ กว้าง 3.2-3.5 มม. ยาว 7-8.5 มม. โคนเฉียงเบี้ยว เชื่อมกับโคน
เส้าเกสรเป็นคาง ปลายมนมีกระจุกขนสีทองแกมสีน้ําตาล ด้านนอกมีสันนูนตามยาว 1 สัน กลีบดอก 
รูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.5 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายมน กลีบปาก สีขาวแกมชมพู รูปช้อน 
กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 5.5-6 มม. โคนสอบ ปลายมน ปลายและด้านข้างของกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีส้ม
เป็นสันนูน ยาว 3-3.5 มม. ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 2.5-2.7 มม. ยาว 3-4 มม. 
คางยาว 2.5-2.7 มม. กลุ่มเรณู เรียงตัวเป็น 2 คู่ รูปคล้ายชมพู่ แบนเล็กน้อย กว้าง 0.5-0.7 มม. ยาว 
0.6-0.9 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีแดงแกมม่วง รูปคล้ายหัวใจ กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 1.5-1.8 มม. ก้าน
ดอกและรังไข่ สีขาวนวล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ยาว 3-4 มม. มีขนสีทองแกมสีน้ําตาล
หนาแน่น ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขา
ใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ เพชรบุรี (แก่งกระจาน) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ตราด (เกาะช้าง เขากวบ 
ดงมะเดื่อ) ภาคใต ้ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา (ตะก่ัวป่า) สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — อินเดีย (สิกขิม) จีน เมียนมาร์ อินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุ
มาตรา บอร์เนียว) 

นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกลุ่มบนต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 
300-350 เมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม 

ช่ือพื้นเมือง. — ตรียําปวาย (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — A. Buakhlai 65, O. Thaithong 620, 850 (BCU); P. Rojchana-

umpawan 208 (PSU) 
 

125. Trichotosia velutina (Lodd. ex Lindl.) Kraenzl. ภาพท่ี 4.208 และ 4.209 
ต้น สีเขียว รูปทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. ยาว 30-34 ซม. อวบน้ําและยาว มี

ขนสีน้ําตาลแกมสีแดงหนาแน่น เห็นข้อปล้องชัดเจน ระยะห่างระหว่างปล้อง ยาว 2-2.5 ซม. ราก สี
น้ําตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 มม. ยาว 10-15 ซม. จํานวนมาก ออกเป็นกระจุกอยู่ตามของเหง้าใกล้
โคนต้น ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 7.5-9.5 ซม. ปลายเรียวแหลม แผ่นใบอวบน้ํา 
มีเนื้อ มีเส้นกลางใบ 1 เส้น ผิวท้ังสองด้านมีขนสีน้ําตาลแกมแดงหนาแน่น ช่อดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 
2-3 มม. ยาว 2-2.5 ซม. ดอกในช่อ 4-7 ดอก ใบประดับย่อย รูปสามเหลี่ยม กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 4-
4.4 มม. โคนมน ปลายโค้งมน ด้านล่างมีขนสีน้ําตาลแดงหนาแน่น ดอก สีขาวนวล กว้าง 1-1.5 ซม. 
กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้างรูปรีแกมรูปขอบขนาน ด้านนอกมีขนสีน้ําตาลแกมสีแดงหนาแน่น ด้าน
ในผิวเกลี้ยง กลีบเลี้ยงบน กว้าง 2-3 มม. ยาว 1-1.5 ซม. โคนสอบ ปลายมน กลีบเลี้ยงข้าง กว้าง 
2.5-3 มม. ยาว 8-9 มม. โคนเฉียงเบี้ยว เชื่อมกับโคนเส้าเกสรเป็นคาง ปลายมน กลีบดอก สีขาวนวล 
รูปขอบขนาน กว้าง 1-1.5 มม. ยาว 5-6 มม. โคนสอบ ปลายมน มีขนสีน้ําตาลแกมสีแดงเล็กน้อย 
กลีบปาก รูปช้อน กว้าง 3-3.5 มม. ยาว 7-7.5 มม. โคนสอบ ปลายมน กลางกลีบมีสันแบนยาว 2 สัน 
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บริเวณปลายกลีบมีกลุ่มเนื้อเยื่อสีขาว ขอบหยักเป็นจักซี่ฟัน เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1.8-2 มม. ยาว 
6.5-7 มม. คางยาว 2.5-3 มม. กลุ่มเรณู เรียงตัวเป็น 2 คู่ รูปคล้ายชมพู่ แบนเล็กน้อย กว้าง 0.3-0.5 
มม. ยาว 0.6-0.8 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูสีน้ําตาล รูปคล้ายหัวใจ กว้าง 1-1.2 มม. ยาว 0.8-1 มม. 
ก้านดอกและรังไข่ สีขาวนวล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 มม. ยาว 3-4 มม. มีขนสีน้ําตาลแกมสีแดง
หนาแน่น ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคตะวันออก นครราชสีมา (เขาใหญ่) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ กาญจนบุรี 
ภาคใต ้พังงา นครศรีธรรมราช (เขาหลวง) สตูล (ตะรุเตา) สงขลา (เขาแก้ว โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — ข้ึนเป็นกอ บนก้อนหินและต้นไม้ ท่ีมีแสงปานกลาง ความสูงจากระดับทะเล

ปานกลาง 300-350 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม-กรกฎาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — สามพราหมณ์ สามสมร (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 109, 201 (PSU) 

 
126. Tropidia pedunculata Blume ภาพท่ี 4.210 และ 4.211 

ต้น ตั้งตรง สูง 70-100 ซม. มีหลายปล้อง ระยะห่างระหว่างปล้องยาว 4-5 ซม. ใบ รูปรีแกม
รูปแถบ กว้าง 2.9-3.3 ซม. ยาว 17-18 ซม. โคนแผ่เป็นกาบหุ้มข้อ ปลายเรียวแหลมคล้ายหาง แผ่น
ใบค่อนบาง เส้นใบ 5 เส้น เห็นชัดเจนทางด้านล่าง ช่อดอก ตั้งตรง เกิดท่ียอด ท้ังช่อยาว 0.5-1 ซม. 
ดอกในช่อ 5-6 ดอก โคนช่อมีใบประดับสีเขียว รูปคล้ายใบ ปลายแหลม ขนาดไม่เท่ากัน ใบล่าง กว้าง 
1.4-1.6 ซม. ยาว 14-15 ซม. ใบบน กว้าง 1.5-1.7 ซม. ยาว 13.4-13.5 ซม. ดอก สีขาวแกมเขียว
อ่อน กว้าง 1-1.2 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก กว้าง 1.7-2 มม. ยาว 6.5-7 มม. โคนมน ปลาย
แหลม กลีบเลี้ยงข้าง รูปใบหอก กว้าง 2-2.3 มม. ยาว 8-9 มม. โคนสอบเฉียงเบี้ยว เชื่อมติดกัน 
ปลายแหลมโค้งเข้าหาก้านดอกและรังไข่ กลีบดอก รูปขอบขนาน กว้าง 1.6-1.7 มม. ยาว 7-8 มม. 
โคนมน ปลายแหลม ด้านล่างมีสันนูนตามยาว กลีบปาก สีขาว รูปเรือ กว้าง 3-3.2 มม. ยาว 4-4.3 
มม. ปลายแหลมโค้งออก เส้าเกสร สีขาว กว้าง 1.4-1.6 มม. ยาว 3.5-3.6 มม. อับเรณูตั้งข้ึน กลุ่ม
เรณู รูปกระบอง กว้าง 0.4-0.5 มม. ยาว 0.8-1 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.05-0.1 มม. ยาว 0.5-0.6 
มม. แป้นเหนียวรูปรี กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. ฝาครอบกลุ่มเรณูรูปไข่ กว้าง 0.9-1 มม. 
ยาว 1.5-1.7 มม. ก้านดอกและรังไข่ สีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.2 มม. ยาว 4-5 มม. ฝัก ไม่พบ 

ประเทศไทย. — ภาคเหนือ เชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก (ทุ่งแสลงหลวง) นครสวรรค์ (บ้าน
ชุมแสง) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น (น้ําพอง) ภาคตะวันออก นครราชสีมา สุรินทร์ ภาค
ตะวันตกเฉียงใต ้อุทัยธานี (ห้วยขาแข้ง) กาญจนบุรี ภาคกลาง สระบุรี ภาคตะวันออกเฉียงใต้ จันทบุรี 
ตราด (เกาะช้าง) ภาคใต ้ระนอง (เมือง) ตรัง (สิเกา) สงขลา (โตนงาช้าง) 

การกระจายพันธุ์. — ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย (สุมาตรา ชวา บอร์เนียว) 
นิเวศวิทยา. — พบข้ึนบนดินท่ีมีซากใบไม้ทับถม ในพ้ืนท่ีค่อนข้างร่ม ริมทางเดิน ความสูง

จากระดับทะเลปานกลาง 900-950 เมตร ออกดอกเดือนพฤษภาคม 
ช่ือพื้นเมือง. — เอ้ืองดินดอกขาว (ท่ัวไป) 
พันธุ์ไม้ท่ีใช้ในการศึกษา. — P. Rojchana-umpawan 171, S. Chantanaorrapint 2772 

(PSU) 
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ภาพท่ี 4.1-4.8  4.1-4.2 Apostasia nuda R.Br. 4.1 ต้น 4.2 ดอก 4.3-4.4 Apostasia odorata 
Blume 4.3 ต้น 4.4 ดอก 4.5-4.6 Apostasia wallichii R.Br. 4.5 ต้น 4.6 ดอก 4.7-4.8 
Neuwiedia zollingeri Rchb.f. var. singapureana (Wall. ex Baker) de Vogel 4.7 ต้น 4.8 
ดอก 
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ภาพท่ี 4.9-4.14  4.9-4.10 Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein var. sublaeve 
(Rchb.f.) P.J.Cribb 4.9 ต้น 4.10 ดอก 4.11-4.12 Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein 
4.11 ต้น 4.12 ดอก 4.13-4.14 Lecanorchis multiflora J.J.Sm. 4.13 ต้น 4.14 ดอก 
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ภาพท่ี 4.15-4.20  4.15-4.16 Vanilla aphylla Blume 4.15 ดอกด้านหน้า 4.16 ดอกด้านข้าง 
4.17-4.18 Vanilla griffithii Rchb.f. 4.17 ช่อดอก 4.18 ดอก 4.19-4.20 Anoectochilus 
geniculatus Ridl. 4.19 ต้น 4.20 ดอก 
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ภาพท่ี 4.21-4.25  4.21-4.22 Habenaria reflexa Blume 4.21 ต้น 4.22 ดอก 4.23 ดอก 
Hetaeria anomala Lindl. 4.24-4.25 Hetaeria oblongifolia Blume 4.24 ต้น 4.25 ช่อดอก 
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ภาพท่ี 4.26-4.30  4.26-4.27 Hylophila mollis Lindl. 4.26 ต้น 4.27 ดอก 4.28-4.29 Ludisia 
discolor (Ker Gawl.) A.Rich. 4.28 ต้น 4.29 ดอก 4.30 Zeuxine affinis (Lindl.) Benth. ex 
Hook.f. 
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ภาพท่ี 4.31-4.38  4.31-4.32 Acriopsis liliifolia (J.Koenig) Seidenf. 4.31 ต้น 4.32 ดอก 4.33-
4.34 Adenoncos major Ridl. 4.33 ต้น 4.34 ดอก 4.35 ดอก Agrostophyllum stipulatum 
(Griff.) Schltr. subsp. bicuspidatum (J.J.Sm.) Schuit. 4.36 Aerides odorata Lour. 4.37 ช่อ
ดอก Appendicula pendula Blume 4.38 ช่อดอก Appendicula reflexa Blume 
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ภาพท่ี 4.39-4.45  4.39-4.40 Arachnis flos-aeris (L.) Rchb.f. 4.39 ต้น 4.40 ช่อดอก 4.41 ดอก 
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 4.42 ดอก Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. 
4.43 ดอก Bromheadia truncata Seidenf. 4.44-4.45 Bulbophyllum biflorum Teijsm. & 
Binn. 4.44 ต้น 4.45 ช่อดอก  
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ภาพท่ี 4.46-4.51  4.46-4.47 Bulbophyllum farinulentum J.J.Sm. 4.46 ต้น 4.47 ดอก 4.48-
4.49 Bulbophyllum lilacinum Ridl. 4.48 ต้น 4.49 ช่อดอก 4.50-4.51 Bulbophyllum 
mutabile (Blume) Lindl. 4.50 ต้น 4.51 ช่อดอก 
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ภาพท่ี 4.52-4.59  4.52 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. 4.53-4.54 Bulbophyllum 
planibulbe (Ridl.) Ridl. 4.53 ต้น 4.54 ช่อดอก 4.55 ดอก Bulbophyllum polystictum Ridl. 
4.56-4.57 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. 4.56 ต้น 4.57 ช่อดอก 4.58-4.59 
Bulbophyllum sicyobulbon C.S.P.Parish & Rchb.f. 4.58 ต้น 4.59 ดอก  
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ภาพท่ี 4.60-4.66  4.60 Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. 4.61 Calanthe pulchra 
(Blume) Lindl. 4.62 ดอก Callostylis puchella (Lindl.) S.C.Chen & Z.H.Tsi 4.63 ดอก 
Ceratostylis ampullacea Kraenzl. 4.64 ดอก Ceratostylis radiata J.J.Sm. 4.65-4.66 
Claderia viridiflora Hook.f. 4.65 ช่อดอก 4.66 ดอก  
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ภาพท่ี 4.67-4.73  4.67 ช่อดอก Cleisomeria lanatum (Lindl.) Lindl. ex G.Don 4.68-4.69 
Cleisostoma williamsonii (Rchb.f.) Garay 4.68 ต้น 4.69 ดอก 4.70-4.71 Coelogyne 
cumingii Lindl. 4.70 ต้น 4.71 ดอก 4.72-4.73 Coelogyne rochussenii de Vriese 4.72 ต้น 
4.73 ดอก  
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ภาพท่ี 4.74-4.79  4.74 Coelogyne xyrekes Ridl. 4.75 Crepidium calophyllum (Rchb.f.) 
Szlach. 4.76 Cylindrolobus mucronatus (Lindl.) Rauschert 4.77 Cymbidium ensifolium 
(L.) Sw. 4.78-4.79 Cymbidium finlaysonianum Lindl. 4.78 ต้น 4.79 ดอก 
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ภาพท่ี 4.80-4.86  4.80 ดอก Dendrobium angustifolium (Blume) Lindl. 4.81-4.82 
Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb.f. 4.81 ต้น 4.82 ดอก 4.83-4.84 Dendrobium 
crocatum Hook.f. 4.83 ช่อดอก 4.84 ดอก 4.85-4.86 Dendrobium crumenatum Sw. 4.85  
ช่อดอก 4.86 ดอก  
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ภาพท่ี 4.87-4.94  4.87-4.88 Dendrobium cumulatum Lindl. 4.87 ต้น 4.88 ดอก 4.89 ดอก 
Dendrobium ellipsophyllum Tang & F.T.Wang 4.90 Dendrobium flexile Rildl. 4.91-4.92 
Dendrobium indivisum (Blume) Miq. var. pallidum Seidenf. 4.91 ดอกด้านหน้า 4.92 ดอก
ด้านข้าง 4.93-4.94 Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f. 4.93 ต้น 4.94 ดอก  
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ภาพท่ี 4.95-4.100  4.95-4.96 Dendrobium linguella Rchb.f. 4.95 ช่อดอก 4.96 ดอก 4.97 
ดอก Dendrobium pardalinum Rchb.f. 4.98-4.99 Dendrobium planibulbe Lindl. 4.98 ต้น 
4.99 ดอก 4.100 ช่อดอก Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex Wall. 
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ภาพท่ี 4.101-4.106  4.101 ดอก Dendrobium setifolium Ridl. 4.102 ดอก Dendrobium 
xantholeucum Rchb.f. 4.103 Dendrochilum pallideflaven Blume 4.104 ดอก 
Dendrolirium lasiopetalum (Willd.) S.C.Chen & J.J.Wood 4.105-4.106 Didymoplexiella 
trichechus (J.J.Sm.) Garay. 4.105 ต้น 4.106 ช่อดอก  
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ภาพท่ี 4.107-4.112  4.107-4.108 Didymoplexis striata J.J.Sm. 4.107 ต้น 4.108 ช่อดอก 
4.109-4.110 Dienia ophrydis (J.Koenig) Seidenf. 4.109 ต้น 4.110 ช่อดอก 4.111-4.112 Eria 
javanica (Sw.) Blume 4.111 ดอกด้านข้าง 4.112 ดอกด้านหน้า 
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ภาพท่ี 4.113-4.120  4.113-4.114 Eria neglecta Ridl. 4.113 ต้น 4.114 ดอก 4.115-4.116 
Eulophia andamanensis Rchb.f. 4.115 ต้น 4.116 ดอก 4.117-4.118 Gastrodia javanica 
(Blume) Lindl. 4.117 ต้น 4.118 ดอก 4.119-4.120 Grammatophyllum speciosum Blume 
4.119 ต้น 4.120 ดอก  
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ภาพท่ี 4.121-4.126  4.121-4.122 Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f. 4.121 ต้น 
4.122 ดอก 4.123-4.124 Liparis bootanensis Griff. 4.123 ต้น 4.124 ดอก 4.125 ช่อดอก 
Liparis cespitosa (Lam.) Lindl. 4.126 ดอก Liparis condylobulbon Rchb.f. 
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ภาพท่ี 4.127-4.131  4.127-4.128 Liparis elegans Lindl. 4.127 ต้น 4.128 ช่อดอก 4.129 
ดอก Luisia psyche Rchb.f. 4.130-4.131 Macropodanthus alatus (Holttum) Seidenf. & 
Garay 4.130 ต้น 4.131 ดอก 
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ภาพท่ี 4.132-4.138  4.132-4.133 Mycaranthes oblitterata Blume 4.132 ต้น 4.133 ช่อดอก 
4.134 ต้น Mycaranthes pannea (Lindl.) S.C.Chen & J.J.Wood 4.135-4.136 Nervilia 
punctata (Blume) Makino 4.135 ต้น 4.136 ดอก 4.137-4.138 Oberonia gracilis Hook.f. 
4.137 ช่อดอก 4.138 ดอก  
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ภาพท่ี 4.139-4.144  4.139-4.140 Oberonia lycopodioides (J.Koenig) Ormerod 4.139 ต้น 
4.140 ช่อดอก 4.141-4.142 Oxystophyllum carnosum Blume 4.141 ต้น 4.142 ดอก 4.143-
4.144 Phalaenopsis deliciosa Rchb.f. 4.143 ต้น 4.144 ดอก 
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ภาพท่ี 4.145-4.149  4.145-4.146 Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J.J.Sm. 4.145 ต้น 
4.146 ช่อดอก 4.147-4.148 Pholidota articulata Lindl. 4.147 ช่อดอก 4.148 ดอก  
4.149 ช่อดอก Pholidota imbricata Hook. 
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ภาพท่ี 4.150-4.156  4.150-4.151 Phreatia plantaginifolia (J.Koenig) Ormerod 4.150 ต้น 
4.151 ช่อดอก 4.152-4.153 Pinalia floribunda (Lindl.) Kuntze 4.152 ต้น 4.153 ช่อดอก 
4.154 ช่อดอก Pinalia pachystachya (Lindl.) Kuntze 4.155-4.156 Plocoglottis lowii 
Rchb.f. 4.155 ดอกด้านหน้า 4.156 ดอกด้านข้าง  
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ภาพท่ี 4.157-4.163  4.157-4.158 Podochilus lucescens Blume 4.157 ต้น 4.158 ช่อดอก 
4.159-4.160 Pomatocalpa diffusum Breda 4.159 ต้น 4.160 ช่อดอก 4.161 ช่อดอก 
Pomatocalpa spicatum Breda 4.162-4.163 Polystachya concreta (Jacq.) Garay & 
H.R.Sweet 4.162 ต้น 4.163 ช่อดอก  
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ภาพท่ี 4.164-4.171  4.164-4.165 Pteroceras teres (Blume) Holttum 4.164 ต้น 4.165 ดอก 
4.166-4.167 Renanthera elongata (Blume) Lindl. 4.166 ต้น 4.167 ดอก 4.168-4.169 
Renanthera histrionica Rchb.f. 4.168 ต้น 4.169 ช่อดอก 4.170-4.171 Rhynchogyna 
luisifolia (Ridl.) Seidenf. & Garay 4.170 ต้น 4.171 ดอก  
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ภาพท่ี 4.172-4.177  4.172-4.173 Robiquetia spathulata (Blume) J.J.Sm. 4.172 ต้น 4.173 
ดอก 4.174-4.175 Schoenorchis pachyacris (J.J.Sm.) J.J.Sm. 4.174 ต้น 4.175 ดอก 4.176-
4.177 Spathoglottis affinis de Vriese 4.176 ต้น 4.177 ดอก 
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ภาพท่ี 4.178-4.183  4.178-4.179 Spathoglottis plicata Blume 4.178 ต้น 4.179 ดอก 
4.180-4.181 Stereosandra javanica Blume 4.180 ต้น 4.181 ดอก 4.182 Taeniophyllum 
glandulosum Blume 4.183 Taeniophyllum pusillum (Willd.) Seidenf. & Ormerod 
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ภาพท่ี 4.184-4.189  4.184-4.185 Tainia penangiana Hook.f. 4.184 ต้น 4.185 ดอก 4.186-
4.187 Thecopus maingayi (Hook.f.) Seidenf. 4.186 ต้น 4.187 ดอก 4.188-4.189 
Thecostele alata (Roxb.) C.S.P.Parish & Rchb.f. 4.188 ช่อดอก 4.189 ดอก 
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ภาพท่ี 4.190-4.195  4.190-4.191 Thelasis carinata Blume 4.190 ต้น 4.191 ช่อดอก 4.192-
4.193 Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm. 4.192 ต้น 4.193 ดอก 4.194-4.195 Thelasis 
pygmaea (Griff.) Lindl. 4.194 ต้น 4.195 ดอก 
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ภาพท่ี 4.196-4.203  4.196-4.197 Thrixspermum annamense (Guillaumin) Garay 4.196 
ต้น 4.197 ดอก 4.198-4.199 Thrixspermum calceolus (Lindl.) Rchb.f. 4.198 ต้น 4.199 ดอก 
4.200-4.201 Thrixspermum centipeda Lour. 4.200 ต้น 4.201 ดอก 4.202-4.203 
Thrixspermum trichoglottis (Hook.f.) Kuntze 4.202 ต้น 4.203 ดอก  
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ภาพท่ี 4.204-4.211  4.204-4.205 Trichoglottis lanceolaria Blume 4.204 ต้น 4.205 ดอก 
4.206-4.207 Trichotosia pulvinata (Lindl.) Kraenzl. 4.206 ต้น 4.207 ดอก 4.208-4.209 
Trichotosia velutina (Lodd. ex Lindl.) Kraenzl. 4.208 ต้น 4.209 ดอก 4.210-4.211 
Tropidia pedunculata Blume 4.210 ต้น 4.211 ช่อดอก 
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