
 

 
 

พืชสกุลพริกไทยชนิดใหมของโลก 
 

อรุณรัตน ฉวีราช*1 รุงลาวัลย สุดมูล**   
ปยะ โมคมุล* และธวัดชัย ธาน*ี** 

             

*ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 

**ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
***คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1corresponding author e-mail address: raccha@kku.ac.th 
 

พรรณพฤกษชาติสกุลพริกไทย (genus 
Piper) นั้น เปนพืชกลุมหนึ่งท่ีมีความนาสนใจ
ยิ่ ง  เนื่ องจากหลายชนิดสามารถนํ ามาใช
ประโยชนไดหลายดาน ชนิดท่ีเปนท่ีรูจักกันดี
ไดแก พริกไทย พลู ชาพลู ดีปลี และชนิดอ่ืนๆ 
ท่ีอยูในปา ซ่ึงสวนใหญชาวบานมักเรียกวา 
“สะคาน” และมีช่ือตอทายตางๆ เชน สะคานดูก 
สะคานเน้ือ สะคานแดง และสะคานหนู ไมวา
ชนิดท่ีเปนพืชปาหรือพืชปลูกก็มีศักยภาพท่ี
สามารถนํามาใชประโยชนไดอยางหลากหลาย
อาทิเชน ลําตนของสะคานแดงใชเปนสมุนไพร
นํามาเขาเคร่ืองยารวมกับสมุนไพรอ่ืนชวยให
ระบบหมุนเวียนเลือดดี แกอาการวิงเวียนและ
บํ า รุ ง กํ า ลั ง  ลํ า ต น ขอ งสะค า น เ นื้ อ เ ป น
สวนประกอบในอาหารที่ชาวบานทางภาคเหนือ

นิยมรับประทาน นอกจากประโยชนดังกลาว
แลวพืชกลุมนี้ยังมีองคประกอบทางเคมีท่ีสําคัญ
และสามารถพัฒนาเพื่อประโยชนทางดาน
อุตสาหกรรมไดอยางดีอันไดแก อุตสาหกรรม
น้ํามันหอมระเหยท่ีกําลังไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ ชนิดท่ีพิสูจนแลววาใหน้ํามันหอมระเหย
ไดแก พลู ประกอบดวยสารสําคัญ เชน คาวิคอล 
(chavicol) ซีนิออล (cineol) และยูจีนอล 
(eugenol) ซ่ึงมีคุณสมบัติออกฤทธ์ิตอระบบ
ประสาทใหความรูสึกชา หรือใชทาภายนอกเพื่อ
บรร เทาอาการคันและลดการอัก เสบ  ใน
ตางประเทศก็มีหลายชนิดท่ีมีความสําคัญ เชน  
Piper hispidinervium มีสารซาโฟรล (safrole) 
ในปริมาณสูง ซ่ึงประกอบดวยสารอนุพันธ 2 
ชนิดคือเฮลิโอโทรพิน (heliotropin) ใชเปนสาร

บทความวิชาการ
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สภ าพภู มิ ศ าสตร ข อ งประ เ ทศไทย
เอ้ืออํานวยใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
สูง ประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม
สมบูรณ  ถึงแมว า ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุ บัน
ทรัพยากรธรรมชาติถูกนํามาใชประโยชนโดย
ขาดความรอบคอบ สงผลใหปริมาณลดลงอยาง
มาก แตประเทศไทยก็ยังคงเปนเขตการกระจาย
พันธุท่ีสําคัญของพรรณพฤกษชาตินานาพันธุ 
รวมท้ังพรรณพฤกษชาติในสกุลพริกไทยนี้ดวย  
ผูเขียนและคณะไดเร่ิมสํารวจพืชกลุมนี้มาต้ังแต
ปพุทธศักราช 2542 ครอบคลุมพื้นท่ีทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย  จากการสํารวจพบพืชสกุล

พริกไทยแลวประมาณ 40 ชนิด และ 2 สายพันธุ 
อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายพ้ืนท่ีท่ีการสํารวจยัง
ไมท่ัวถึง ผูเขียนเช่ือวาจะมีพืชสกุลพริกไทยตก
สํารวจอยู อีกหลายชนิด  ปญหาท่ีสําคัญใน
การศึกษาพืชสกุลพริกไทยก็คือ การตรวจสอบ
และระบุชนิดตัวอยางพืชท่ีสํารวจพบ เนื่องจาก
พืชกลุมนี้ มี ลักษณะสัณฐานท่ีซับซอนและ
หลากหลายในแตละชนิดเชน บางชนิดดอกเพศ
ผูกับดอกเพศเมียอยูแยกตนกัน บางชนิดดอก
เพศผูกับดอกเพศเมียอยูรวมตนกัน ซ่ึงดอกท้ัง
สองเพศอาจอยูบนชอดอกเดียวกันหรือตางชอ
ดอกกัน ยิ่งไปกวานั้นคือดอกไมมีกลีบเล้ียงและ
ไมมีกลีบดอก มีเฉพาะเกสรเพศผูหรือเพศเมีย
และใบประดับ กอปรกับดอกมีขนาดเล็กมาก 
ดังนั้นการตรวจสอบและระบุชนิดจึงตองทําดวย
ความละเอียดรอบคอบ 

หลังจากการศึกษาความหลากชนิดท่ีมีใน
ประเทศไทยมาหลายป  คณะผูวิจัยจึงไดทํา
หนังสือ “พืชสกุลพริกไทยในประเทศไทย” 
(อรุณรัตน ฉวีราช และคณะ, 2548) ซ่ึงขณะน้ัน
พบพืชชนิดใหมของโลกอยูเพียง 3 ชนิด คือ 
Piper dominantinervium A. Chaveerach & P. 
Mokkamul, Piper phuwuaense A. Chaveerach 
& T. Tanee, และ Piper pilobracteatum A. 
Chaveerach & R. Sudmoon (Chaveerach et al., 
2006a) แตช่ือวิทยาศาสตรของพืชชนิดใหมท้ัง 3 
ชนิดในหนังสือนั้นผิดไป ท้ังนี้เนื่องจากวาเม่ือ
สงงานวิจัยนี้ไปตีพิมพท่ีวารสารตางประเทศนั้น 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 
 

73



 

คณะผูวจิัยไดทําการสํารวจอยางตอเนื่อง 
จึงไดพบชนิดใหมของโลกเพิ่มข้ึนอีก 1 ชนิด 2 
สายพันธุ คือ  Piper betloides A. Chaveerach & 
A. Tanomtong, Piper pedicellatum var. 
eglandulatum A. Chaveerach & P. Mokkamul 
และ Piper thomsonii var. trichostigma A. 
Chaveerach & R. Sudmoon (Chaveerach et al., 
2007a) และยังพบชนิดใหมอีก 2 ชนิดท่ีประเทศ
มาเลเซียไดแก Piper berembunse A. 
Chaveerach & R. Sudmoon และ Piper 
serrulatium A. Chaveerach & T. Tanee  
(Chaveerach et al., 2007b) ดังนั้นกระท่ังถึง
ปจจุบันนี้คณะผูวิจัยไดรายงานพืชสกุลพริกไทย
ชนิดใหมของโลกรวมท้ังส้ิน 6 ชนิด 2 สายพันธุ
ดังท่ีปรากฏในบทความวิชาการนี้ ซ่ึงไดตีพิมพ
ในวารสารวิทยาศาสตรตางประเทศดังเอกสารท่ี
อางอิงไว นอกจากนีย้ังมีพชืสกุลพริกไทยชนิด
ใหมของโลกท่ียังรอการต้ังช่ืออีกหลายชนิด 
สวนชนิดอ่ืนๆ นั้นไดรายงานไวแลวในหนังสือ
พืชสกุลพริกไทยในประเทศไทยดังกลาว 

นอกจากการสํารวจความหลากชนิดแลว
คณะผูวิจัยยังไดศึกษาถึงระดับโมเลกุลท้ังในแง
ของเค ร่ืองหมายดี เ อ็นเอเฉพาะชนิด  (Scar 
marker: Sequence characterized amplified 
region) และพันธุกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
สาระสําคัญในพืช ท่ีหองปฏิบัติการของภาควิชา
ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  
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1.  Piper dominantinervium  A. Chaveerach &    
    P. Mokkamul  (ภาพท่ี 1 และ 9 ก) 

Typus: THAILAND. Southern. Phang 
Nga province. Sriphang Nga National Park, alt. 
100-200 m, evergreen forest, A. Chaveerach 43 
BK63498-500 (holotype: BK)  

ไมเถาเล้ือย ดอกแยกเพศอยูแยกตนกนั ลํา
ตนอวบอวนแตเม่ือแหงจะเปนรอง บริเวณขอ
โปงนูนข้ึนอยางเดนชัด กิ่งเม่ือแหงสีน้ําตาลเขม
จนถึงสีดํา ผิวใบเกล้ียง สีเขียวเขมหรือเขียวอม
เหลือง มีตอมสีน้ําตาลเขมหรือน้ําตาลแดง
กระจายอยูท่ัวแผนใบ รูปทรงและขนาดของ
แผนใบมีความหลากหลาย ใบบนลําตนกานใบ
ยาว 1-1.2 เซนติเมตร เนื้อใบหนาและเหนียว 
แผนใบรูปขอบขนานถึงรูปรีแคบ ขนาด 1.5-
3.5x7.5-9 เซนติเมตร ฐานใบรูปล่ิมเกอืบมน 
ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ใบบนกิ่งกานใบ

ยาว 0.1-0.3 เซนติเมตร เนื้อใบหนาและเหนียว 
แผนใบรูปไขหรือรูปรี ขนาด 2.5-9x12-19 
เซนติเมตร  ฐานใบเบ้ียวโดยขางหนึ่งยืน่คลาย
รูปต่ิงหู ใบท้ังสองแบบเสนใบมีหลายคูเรียง
สลับออกจากเสนกลางใบเปนระยะไปถึงปลาย
ใบ ปลายเสนใบโคงเช่ือมกนัใกลขอบใบ เสน
ใบยอยเดนชดัสานกันแบบรางแห ชอดอกเพศผู
หอยลง ขนาด 0.3x12-19 เซนติเมตร  กานชอ
ดอกยาว 0.7-1.5 เซนติเมตร ใบประดับรูปรี มี
ขนตามขอบ ไมมีกาน เกสรเพศผู 2 อัน ออก
ดอกต้ังแตเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 

เขตการกระจายพันธุ : ปาดิบช้ืน ริมน้ําตก 
ท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา จังหวดัพังงา และ
อุทยานแหงชาติน้ําตกหงาว จังหวัดระนอง 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1 0 0 - 2 0 0  เมตร 

ช่ือไทย: พลูตําหนัง 

 
 



 

ภาพท่ี 1. ภาพลายเสนของพลูตําหนัง (Piper dominantinervium A. Chaveerach & P. Mokkamul) แสดง 
ใบบนลําตนเล้ือยตามผิวดนิ (ก) กิ่งท่ีมีชอดอก (ข) สวนขยายของชอดอกเพศผู (ค) และเกสรเพศผู (ง) 
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2. Piper phuwuaense A. Chaveerach & T.  
   Tanee (ภาพท่ี 2 และ 9 ข) 

Typus: THAILAND. Northeastern. 
Nongkhai province. Rare and endemic to Phu 
Wua Wildlife Sanctuary, alt. 300–400 m, dry 
evergreen forest, near the border of Thailand 
and Laos, A. Chaveerach 46 BK63501-3 
(holotype: BK) 

ไมเถาเล้ือย ดอกแยกเพศอยูแยกตนกนั ผิว
ลําตนเกล้ียง สีเขียวออน เม่ือแกเปนสีดําและ
เปนรอง กานใบยาว 0.5-2 เซนติเมตร ใบบนลํา
ตนแผนใบรูปขอบขนาน ขนาด 2.7-3.2x7.5-8 
เซนติเมตร ฐานใบเวารูปหัวใจ ปลายใบเรียว
แหลม เสนใบ 2 คูออกจากฐานใบโดยมี 1 คูยาว
ไปจรดปลายใบ เสนอ่ืนออกจากเสนกลางใบใน
แนวขวางไปเช่ือมกับเสนใบหลักท่ีไปจรดปลาย
ใบ ใบบนกิ่งแผนใบรูปไขกลับหรือรูปขอบ
ขนานแกมรูปรี ขนาด 5-7.5x16-20 เซนติเมตร 
ฐานใบมีลักษณะเดนมากคือฐานใบเบ้ียวยืน่เปน
รูปต่ิงหูแบบไมสมมาตร ติ่งท่ีกวางและยาวกวา

โคงลงมาจรดกับต่ิงท่ีแคบและส้ันกวาจนปด
กานใบท่ีส้ันมาก ปลายใบเรียวแหลมหรือเปน
ติ่งเรียวแหลม เสนใบนูนข้ึนท้ังดานหลังใบและ
ดานทองใบ มี 4-5 เสนออกจากฐานใบ อีก 2 
เสนออกจากเสนกลางใบเหนือฐานใบ 1.5-3 
เซนติเมตร ปลายเสนใบจรดปลายใบ คูอ่ืนๆ 
ออกจากฐานใบ เสนใบยอยออกจากเสนกลาง
ใบสานกันแบบรางแหและโคงไปจรดกับเสน
ใบคูบนใกลกบัขอบใบ ชอดอกเพศผูหอยลง 
ขนาด 0.15x2-5 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 1-
1.5 เซนติเมตร ใบประดับรูปรีหรือกลม โคน
ซอนทับกัน ขอบดานขางและดานปลายเปดออก 
มีขนตามขอบ ไมมีกาน เกสรเพศผู 3 อัน จากการ
สํารวจยังไมพบตนเพศเมีย ออกดอกต้ังแตเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน 

  เขตการกระจายพันธุ : เปนพืชถ่ินเดียวและ
หายาก พบท่ีปาดิบแลง เขตรักษาพันธุสัตวปาภู
วัว จังหวัดหนองคาย ความสูงจากระดับน้ําทะเล 
300-400 เมตร 

ช่ือไทย: พลูแมน 
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ภาพท่ี 2. ภาพลายเสนของพลูแมน (Piper phuwuaense A. Chaveerach & T. Tanee) แสดงใบบนลําตน
เล้ือยตามผิวดนิ (ก) กิ่งท่ีมีชอดอกเพศผู  (ข) ชอดอกเพศผูและสวนขยายของชอดอกเพศผู (ค) 

 
 
 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 
 

78



 

3. Piper pilobracteatum A. Chaveerach & R.  
    Sudmoon (ภาพท่ี 3 และ 9 ค) 

Typus: THAILAND. Southern. Phang 
Nga province. Sri Phang Nga National Park, 
altitude 100-200 m, evergreen forest, A. 
Chaveerach 41 BK63495 (holotype: BK) 

ไมเถาเล้ือย ลําตนกลม เรียว เกล้ียง ขอโปง
นูน เม่ือแหงลําตนมีสีเหลือง เสนผานศูนยกลาง 
2-4 เซนติเมตร กานใบยาว 1-1.2 เซนติเมตร มี
ขนเล็กนอยและติดทนบริเวณใกลฐานใบ ใบบน
ตนท่ีเกิดในท่ีโลงแจง เนื้อใบหนาคลายกระดาษ 
เปนคล่ืน ใบบนตนท่ีเกดิในท่ีรม เนื้อใบบางกวา 
สีเขียวแกมเหลืองถึงสีเขียว เม่ือแหงมีสีเหลือง
ถึงสีน้ําตาลออน บริเวณฐานใบมีขนเล็กนอย มี
ตอมสีเหลืองหรือสีน้ําตาล แผนใบรูปไข ขนาด 
4-6.5x8.5-13 เซนติเมตร ฐานใบมนหรือรูปล่ิม 
ปลายใบเรียวแหลม เสนใบนนูข้ึนดานหลังใบ มี
จํานวน 7 เสน ทุกเสนออกจากฐานใบหรืออาจ
พบคูบนสุดออกเหนือฐานใบ 0.5 เซนติเมตร 
ปลายเสนใบจรดปลายใบ เสนใบยอยสานกัน

แบบรางแหในแนวขวาง จากการสํารวจยังไม
พบชอดอกเพศผู ชอดอกเพศเมียต้ังข้ึน รูป
ทรงกระบอก ขนาด 0.3x1.5-2 เซนติเมตร  กาน
ชอดอกยาว 0.8-1 เซนติเมตร แกนชอดอกมีขน
หนาแนน ใบประดับรูปกลม มีขนตามขอบและ
ผิวดานบน หนาแนนตรงกลาง มีกาน โคนกาน
มีขน ยอดเกสรเพศเมีย 4-5 อัน สวนใหญพบ 5 
อัน ผลขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3-0.5 
เซนติเมตร สีเขียว เม่ือแกจัดเปนสีน้ําตาลแกม
เขียวและเปนสีแดงเม่ือสุก ตนท่ีเกิดกลางแจงผล
รูปกลม ตนท่ีเกิดในรมผลมีปลายแหลม ในแต
ละชอติดผลไมมากนัก กานผลยาวประมาณ 0.2 
เซนติเมตร ตนท่ีเกิดกลางแจงพบออกดอกและ
ติดผลมากกวา ออกดอกและติดผลตั้งแตเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน 

เขตการกระจายพันธุ: ปาดิบช้ืน ริมน้ําตก 
ท่ีอุทยานแหงชาติศรีพังงา จังหวดัพังงา และ
อุทยานแหงชาติเขาหลวง จงัหวัดนครศรีธรรม- 
ราช ความสูงจากระดับน้ําทะเล 100-200 เมตร  

ช่ือไทย: พลูศรีพังงา 
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ภาพท่ี 3. ภาพลายเสนของพลูศรีพังงา (Piper pilobracteatum A. Chaveerach & R. Sudmoon) แสดงใบ
บนลําตนเล้ือยตามผิวดิน (ก) กิ่งท่ีมีชอผล (ข) ชอผลออน (ค) ชอผลแบบผลกลมและผลปลายแหลม (ง) 
สวนขยายของชอดอกเพศเมีย (จ) และเกสรเพศเมีย (ฉ) 

 
 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 
 

80



 

4. Piper betloides A. Chaveerach & A.  
    Tanomtong   (ภาพท่ี 4 และ 9 ง) 

Typus: THAILAND. Northern. Chiang 
Mai province. Doi Suthep-Pui National Park, 
altitude 1100 m, A. Chaveerach 47 BK63720 
(holotype: BK) 

ไมเถาเล้ือย ดอกแยกเพศอยูแยกตนกัน 
กล่ินหอมเหมือนกล่ินพลู ลําตนกลมเรียว หรือ
อวบอวน ขอท่ีกิ่งออนโปงพอง เสนผาน
ศูนยกลางลําตน 0.5-0.7 เซนติเมตร กานใบยาว 
1.5-2 เซนติเมตร แผนใบหนา เหนยีวคลายแผน
หนัง สีเขียวเขม มีตอมสีขาวกระจายอยูอยาง
หนา แนนท่ัวท้ังแผนใบทั้ง 2 ดาน รูปทรงไข
แคบถึงรูปไข รูปรี หรือรูปขอบขนาน กวาง 5.5-
17 เซนติเมตร ยาว 11.5-25 เซนติเมตร ฐานใบ

รูปปลายตัดเบ้ียว หรือรูปทรงกลมเบ้ียว ฐานใบ
รูปเรียวแหลม ขอบใบเรียบ เสนใบนูนเดนทาง
ดานลางของแผนใบ เสนใบ 2 คูออกจากฐานใบ 
อีก 4-5 คูออกจากเสนกลางใบ ชอดอกเพศเมีย
หอยลง สีขาว เสนผานศูนยกลาง 0.5-0.7 
เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร กานชอดอก
ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ใบประดับรูปรี มีกาน
ส้ันๆ โคนกานมีขน ยอดเกสรเพศเมีย 3-4 อัน มี
ขน ผลกลม ติดหางๆบนกานชอ ออกดอกและ
ติดผลเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน        

เขตการกระจายพันธุ: ปาดิบช้ืน ริมน้ําตก 
ท่ีอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย จงัหวัด
เชียงใหม ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,100 
เมตร  

ช่ือไทย: พลูดอยสุเทพ 
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ภาพท่ี 4. ภาพลายเสนของพลูดอยสุเทพ (Piper betloides A. Chaveerach & A. Tanomtong) แสดงใบ
บนลําตนเล้ือยตามผิวดิน (ก) กิ่งท่ีมีชอดอกเพศเมีย (ข) ชอผลออน (ค) สวนของชอดอกเพศเมีย (ง) 
ดานขางของใบประดับ (จ) และเกสรเพศเมีย (ฉ) 
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5. Piper pedicellatum C. DC. var. 

eglandulatum A. Chaveerach & P. Mokkamul 
(ภาพท่ี 5 และ10 ก) 

Typus: THAILAND. Northern. Chiang 
Mai province. Doi Inthanon National Park, 
altitude 1700 m, A. Chaveerach 48 BK63721 
(holotype: BK) 

ไมเถาเล้ือย ดอกแยกเพศอยูแยกตนกัน 
แตกกิ่งไดมาก ไมมีขน รสเผ็ดรอน ลําตนกลม
เรียว ถึงอวบอวน เสนผานศูนยกลาง 0.2-0.5 
เซนติเมตร กานใบยาว 0.8-1 เซนติเมตร แผนใบ
หนา เปนคล่ืนตามการแตกของเสนใบ สีเขียว
เขม รูปทรงรีถึงรูปไขกลับ กวาง 5-7 เซนติเมตร  
ยาว 11-13 เซนติเมตร  ฐานใบสองดานจากเสน
กลางใบไมเทากันโดยดานหนึ่งยาวกวาอีกดาน
หนึ่ง 0.5 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม เสนใบ
นูนเดนทางดานลางของแผนใบ เสนใบ 1-2 คู
ออกจากฐานใบ อีก 1 คูออกจากตําแหนงเหนือ

ฐานใบเล็กนอย คูอ่ืนๆออกจากเสนกลางใบใน
ตําแหนงสลับกันท่ีเหนือฐานใบ 2-4  เซนติเมตร  
เสนใบยอยเดนสานกันเปนรางแห ชอดอกเพศ
เมียหอยลง สีขาว เสนผานศูนยกลาง 0.3-0.4 
เซนติเมตร  ยาว 9-13 เซนติเมตร กานชอดอก
ยาว 1.5-2 เซนติเมตร แกนกลางชอดอกมีขน ใบ
ประดับรูปกลม มีกานแบบรมยาว 0.5-1 
มิลลิเมตร ยอดเกสรเพศเมีย 3-4 อัน ผลรูปไข
กลับแกมรูปกลม เสนผานศูนยกลาง 1-1.5 
มิลลิเมตร ออกดอกและติดผลตลอดป        

เขตการกระจายพันธุ : จากการสํารวจท่ัว
ประเทศไทยหลายคร้ัง พบเฉพาะในปาดิบช้ืน ท่ี
อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม
เทานั้น ตามเสนทางดูนกท่ีดานตรวจทางแยกไป 
อ. แมแจม ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,700 
เมตร  

ช่ือไทย: พลูดอยอินทนนท  
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ภาพท่ี 5. ภาพลายเสนของพลูดอยอินทนนท (Piper pedicellatum var. eglandulatum A. Chaveerach & 
P. Mokkamul) แสดงใบบนลําตนเล้ือยตามผิวดิน (ก) กิ่งท่ีมีชอดอกเพศเมียที่กําลังบาน (ข) สวนของชอ
ผล (ค) ใบประดับรูปรม (ง)  และผล (จ)  
 
 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 7(1): 2550 
 

84



 

6. Piper thomsonii C. DC. var. trichostigma  
   A. Chaveerach & R. Sudmoon (ภาพท่ี 6 และ  
   10 ข)  

Typus: THAILAND: Northern. Mae 
Hong Son province. The roadside of Mae 
Sarieng district to Mae Salid district, altitude 
700 m, A. Chaveerach 49 BK63719 (holotype: 
BK) 

ไมเถาเล้ือย ดอกแยกเพศอยูแยกตนกนั ลํา
ตนกลม เรียว ไมมีขน เสนผานศูนยกลาง 0.3-
0.5 เซนติเมตร กานใบยาว 2-2.5 เซนติเมตร เนื้อ
ใบบาง คลายกระดาษ ดานหลังใบเปนมัน ดาน
ทองใบมีตอมออกน้ําตาล หรือออกเหลือง หรือ
ตอมใสกระจายอยูอยางหนาแนนตามแผนใบ 
หรือตามเสนใบซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ แผนใบรูป
รี กวาง 4-7 เซนติเมตร ยาว 13.5-17 เซนติเมตร 
ฐานใบ เบ้ียว ปลายใบเรียวแหลม เสนใบมี
จํานวน 7-9 เสน 5 เสนออกจากฐานใบ  อีก 3 เสน 
เรียงสลับออกจากเสนกลางใบที่เหนือฐานใบ 1-
5.5 เซนติเมตร เสนใบยอยเดนชัดสานกันแบบ

ตรงกันขาม มีขนละเอียดตามเสนใบทางดาน
ทองใบ ชอดอกต้ังข้ึน ชอดอกเพศผูเสนผาน
ศูนยกลาง 0.25-0.4 เซนติเมตร ยาว  5-7.5 
เซนติเมตร กานชอดอกยาว 0.5 เซนติเมตร ใบ
ประดับรูปกลม ดานหลังใบประดับมีตอมใส มี
กาน ท่ีกานมีขน  เกสรเพศผู 2 อัน รูปไต ชอ
ดอกเพศเมียรูปทรงกระบอก เสนผานศูนยกลาง 
0.4-0.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร กาน
ชอดอกยาว 0.8-1 เซนติเมตร ใบประดับลักษณะ
เชนเดยีวกับในชอดอกเพศผู ยอดเกสรเพศเมีย 
3-4 อัน มีขน ผลกลมติดหางๆบนกานชอ ออก
ดอกและติดผลตลอดป  

เขตการกระจายพันธุ: เขตรักษาพันธุสัตว
ปาภูหลวง จังหวัดเลย อุทยานแหงชาติดอยภูคา 
จังหวดันาน อุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัดสุ
ราษฎรธานี น้าํตกลานสาง อุทยานแหงชาติตาก
สินมหาราช จังหวัดตาก ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 100-1,200 เมตร  

ช่ือไทย: พลูแมสะเรียง 
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ภาพท่ี 6. ภาพลายเสนของพลูแมสะเรียง (Piper thomsonii var. trichostigma A. Chaveerach & R. 
Sudmoon) แสดงใบบนลําตนเล้ือยตามผิวดิน (ก) กิ่งท่ีมีชอดอกเพศเมียท่ีกําลังบานและชอผล (ข) ชอ
ดอกเพศผู (ค) สวนขยายของชอดอกเพศผู (ง) เกสรเพศผู (จ) ใบประดับ (ฉ) สวนของชอดอกเพศเมีย 
(ช) เกสรเพศเมีย (ซ) ใบประดับ (ฌ)  
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7. Piper berembunse A. Chaveerach & R.  
    Sudmoon  (ภาพท่ี 7 และ 10 ค) 

Typus: Malaysia. Central. Cameron 
Highland. Berembun Mountain, altitude 1000-
1600 m, evergreen forest, A. Chaveerach 300 
(holotype: BK) 

ไมพุมเล็กสูง 50-60 เซนติเมตร แตกกิ่งได
มาก ไมมีขน ดอกแยกเพศอยูแยกตนกัน ลําตน
กลม เรียว เสนผานศูนยกลาง 0.3-0.4 
เซนติเมตร ขอโปงพอง กานใบยาว 1.5-2.5 
เซนติเมตร ตดิท่ีจุดสูงจากฐานใบเล็กนอย แผน
ใบหนา เหนียว รูปไขถึรูปใบหอก กวาง 4.5-5.7 
เซนติเมตร ยาว 11-14 เซนติเมตร ดานทองใบมี
ตอมใสกระจาย ฐานใบกลมยื่นยาวจากกานใบ 
ปลายใบเรียวแหลม เสนใบสานกันแบบขนนก 
มีเสนใบ 1 คูออกจากตําแหนงท่ีปลายกานใบ
แลวไปเช่ือมกบัเสนใบอื่นๆ ท่ีออกจากเสน
กลางใบเปนระยะไมเทากันในแนวสลับกนั 

และยังมีเสนใบส้ันๆ อ่ืนๆ ท่ีออกจากปลายกาน
ใบโคงลงไปเช่ือมกันท่ีฐานใบสวนท่ียื่นออกไป 
เสนใบเดนทางดานทองใบ ชอดอกเพศเมียหอย
ลง ขนาด 0.5-0.7x4-5 เซนติเมตร กานชอดอก
ยาว 2-3 เซนติเมตร ใบประดับรูปกลม ขนาด 2-
3x3 มิลลิเมตร ไมมีกาน ยอดเกสรเพศเมียมี 4 
อัน มีขน ชอผลมีขนาด 1.4-1.6x6.0-8.5 
เซนติเมตร ผลมีเนื้อ รูปกรวยแกมรูปไข หรือ
รูปกลม เสนผานศูนยกลาง 0.6-0.8 เซนติเมตร 
ประมาณ 1/3 ของผลฝงลงในแกนชอ โดยมี
กานเกสรเพศเมียยังคงติดอยู เม่ือสุกมีสีสมแกม
เหลือง ออกดอกและติดผลตั้งแตเดือนกันยายน
ถึงเดือนธันวาคม 

เขตการกระจายพันธุ: ปาดิบช้ืนท่ี 
Cameron Highland, Berembun Mountain รัฐ
ปาหัง ประเทศมาเลเซีย ความสูงจากระดบัน้ํา 
ทะเล 1,000-1,600 เมตร 

ช่ือไทย: พลูเบอเรมบุน 
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ภาพท่ี 7. ภาพลายเสนของพลูเบอเรมบุน (Piper berembunse A. Chaveerach & R. Sudmoon)  
แสดงกิ่งท่ีมีชอผล (ก) ชอผล (ข) และผล (ค) 
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8. Piper serrulatium A. Chaveerach & T. 
Tanee   (ภาพท่ี 8 และ 10 ง) 

Typus: Central Malaysia. Pahang, 
Cameron Highland: Berembun Mountain, alt. 
1200-1600 m, evergreen forest, A. Chaveerach 
302 (holotype: BK) 

ไมพุมเล็กสูง 50-70 เซนติเมตร แตกกิ่ง
ไดมาก ไมมีขน ดอกแยกเพศอยูแยกตนกนั ลํา
ตนกลม เรียว เสนผานศูนยกลาง 0.4-0.5  
เซนติเมตร ขอโปงพอง กานใบยาว 0.7-1 
เซนติเมตร แผนใบบาง รูปไขถึงรูปไขกวาง 
กวาง 5.2-5.8 เซนติเมตร ยาว 12-14 เซนติเมตร 
พื้นที่ใบสองขางจากเสนกลางใบไมเทากนั 
ฐานใบกลม เทากัน หรือไมเทากัน  ปลายใบ
รูปเรียวแหลม ยาว โคง ขอบใบจักฟนเล่ือยถ่ี 
เสนใบ 7-8 เสน 4-5 เสนออกจากฐานใบ อีก 2 
เสนออกจากเสนกลางใบบนตําแหนงสูงจาก
ฐานใบ 2-3.5 เซนติเมตร ในแนวสลับกนั เสน

ใบเดนทางดานทองใบ ชอดอกเพศเมยีหอยลง 
ขนาด 0.2-0.3x1 เซนติเมตร กานชอดอกยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร ใบประดับเกือบกลมถึง
กลม ไมมีกาน ดานทองใบประดับมีขน รังไข
ฝงลงไปในแกนชอดอกโดยมีกานเกสรเพศเมีย
ยาวยื่นข้ึนมา ยอดเกสรเพศเมียมี 3 อัน มีขน 
ชอผล 0.5-1x2-3 เซนติเมตร ผลมีเนื้อ รูปกรวย
แกมรูปไข เสนผานศูนยกลาง 0.7-0.8 
เซนติเมตร ประมาณ 1/3 ของผล ฝงอยูในแกน
ชอ กานเกสรเพศเมียติดทน ออกดอกและติด
ผลต้ังแตเดือนกันยายนถึงเดอืนธันวาคม 

เขตการกระจายพันธุ: ปาดิบช้ืนท่ี 
Cameron Highland, Berembun Mountain รัฐ
ปาหัง ประเทศมาเลเซีย ความสูงจากระดบัน้ํา 
ทะเล 1,200-1,600 เมตร 

ช่ือไทย: พลูใบจัก 
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ภาพท่ี 8. ภาพลายเสนของพลูใบจัก (Piper serrulatium A. Chaveerach & T. Tanee) แสดงกิ่งท่ีมีชอ
ดอกเพศเมียและชอผล (ก) ผล (ข) ชอดอกเพศมีย (ค) ดอกเพศเมีย (ง) ชอผล (จ) ดานบนของใบประดับ 
(ฉ) และดานขางของใบประดับ  
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ก ข 

ค ง 
ภาพท่ี 9. พลูตําหนัง (ก) พลูแมน (ข) พลูศรีพังงา (ค) และพลูดอยสุเทพ (ง) 
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ก ข 

ค ง 
ภาพท่ี 10. พลูดอยอินทนนท (ก) พลูแมสะเรียง (ข) พลูเบอเรมบุน (ค) และพลูใบจัก (ง)
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