พรรณไมในพระราชบัญญัติ
สวนปา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

สัก

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Tectona grandis L.f.
วงศ Lamiaceae
ชื่อพื้นเมือง เคาะเยียโอ ปายี้ ปฮี ปฮือ เปอยี เสบายี้
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดใหญ สูงถึง 50 เมตร ผลัดใบลําตนเปลาตรงมักมีพูพอน เปลือกสีน้ําตาลปนเทา
ใบ เปนใบเดี่ยวติดตรงขามเปนคูๆ มีขนาดใหญ โคนใบมน หรือ สอบแคบ ปลายใบแหลม
หรือ เรียวแหลม เนื้อใบสากคาย
ดอก เล็ก สีขาวนวล ออกรวมกันเปนช อ ขนาดใหญต ามปลายกิ่ง หรือ ตามงา มใบใกล ๆ
ปลายกิ่ ง กลี บ เลี้ ย งจะเชื่ อ มติ ด กั น บริ เ วณโคนกลี บ ส ว นปลายจะแยกเป น แฉก 5-7 แฉก
กลีบดอกจะเชื่อมติดกันเปนหลอดเกลี้ยงๆ ปลายแยกเปน 5-7 แฉก
ผล เปนผลแหงคอนขางกลม ภายในมีเมล็ด 1-3 เมล็ด

การกระจายพันธุ เปนไมถิ่นเดิมของไทยและพมา พบตามปาเบญจพรรณภาคเหนือ ที่สูงจาก
ระดับ น้ําทะเลไม เ กิน 900 เมตร และมีเ ป นหยอ มๆ ทางภาคตะวันตก ขยายพันธุโดยเมล็ ด
ออกดอกเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ประโยชน ราก เนื้อไม และ ใบ ใหสีแดง เขียว ใชยอมผา และ กระดาษ
เนื้อไม ทนทาน สวยงาม ใชกอสรางบานเรือน เครื่องแกะสลัก เฟอรนิเจอร เครื่องมือ
เกษตร เครื่องดนตรี ดานสมุนไพร เนื้อไมและใบ ใชทํายาแกโรคเบาหวาน ปสสาวะพิการ ขับลม
ในลําไส แกไตพิการ ใชตมและเอาน้ําอาบเด็กที่เปนโรคอีสุกอีใส เปลือกใชเปนยาคุมธาตุ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

พะยูง

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง พะยูงไหม (สระบุรี) ขะยูง (อุบลราชธานี) กระยูง, กะยง (เขมร-สุรินทร) แดงจีน
(กบินทรบุรี, ปราจีนบุร)ี ประดูลาย (ชลบุร)ี ประดูแสน (ตราด) ประดูตม (จันทบุร)ี หัวลีเมาะ (จีน)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 10-25 เมตร เรือ นยอดรูป ทรงกลมหรือรูป ไข ทึบ ลําตนเปลาตรง
เปลือกสีเทา เรียบ และลอนเปนแผนบาง ๆ เปลือกในสีน้ําตาลแกมเหลือง
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบรวมแกน ชอใบยาว 10-15 เซนติเมตร แตละ
ชอมีใบยอยรูปไขแกมขอบขนานเรียงสลับ 7-9 ใบ กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร
ปลายใบเปนติ่ง โคนใบมนกลมหรือเปนรูปลิ่มกวาง ๆ แลวคอย ๆ เรียวสอบแหลมไปทางปลายใบ
หลังใบมันสีเขียวเขมกวาดานทองใบ ใบเกลี้ยงไมมีขนทั้งสองดาน
ดอก สีขาว ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายกิ่งหรือตามงามใบใกลยอด
ผล เป น ฝ ก รู ป ขอบขนาน แบนบางบริ เ วณที่ หุ ม เมล็ ด เมล็ ด รู ป ไตสี น้ํ า ตาลเข ม กว า ง
ประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร มี 1-4 เมล็ดออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ฝกแกประมาณ 3-4 เดือน หลังจากออกดอก

การกระจาย มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศพมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ในประเทศไทยพบ
กระจั ด กระจายทั่ ว ไปตามป า เบญจพรรณ และป า ดิ บ แล ง ทางภาคกลาง ตะวั น ออก และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สูงจากระดับน้ําทะเล100-300 เมตร
ประโยชน เนื้อไม เนื้อละเอียด สีน้ําตาลออน แกนสีแดงอมมวง หรือสีมวงถึงสีเลือดหมูแกมีริ้วสี
ดํา เปนเสี้ยนสน เหนียว แข็งทนทาน และชักเงาไดดี มีน้ํามันในตัว ใชทําเครื่องเรือน เครื่องใชตาง
ๆ เครื่องแกะสลัก หวี ไมเทา และดามเครื่องมือเครื่องใช ทําเครื่องดนตรี เชน ขลุย ซอ ลูกระนาด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 140

ชิงชัน

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia oliveri Gamble ex Prain
วงศ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระซิก กระซิบ กําพี้ตน เก็ด เก็ดดํา เก็ดแดง ดูลาย ดูสะแดน ประดูชิงชัน พะยูงแกลบ
พะยูงแดง พะยูงหิน ยูน อัญชัน
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เรือนยอดพุมกลม ลําตนเปลาตรง เปลือกหนาสีเทาหรือสี
น้ําตาลเทา กระเทาลอนเปนแผน
ใบ ใบกระกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับระนาบเดียวกัน ใบยอยเรียงสลับ มี 5-8 คู ใบรูปรี
รูปขอบขนานแกมรูปไขหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กวาง 1-4 เซนติเมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร
ปลายใบสอบทู โคนใบมนหรือสอบ ใบเกลี้ยง ผิวใบดานลางมีนวลสีขาว ขอบใบเรียบ เสนแขนงใบ
ขางละ 5-9 เสน กอนชอใบยาว 2-4 เซนติเมตร กานใบยอยยาว 3-6 มิลลิเมตร
ดอก ชอ ดอกแบบชอ แยกแขนง ออกตามงามใบและปลายกิ่ง สีขาวอมมวงหรื อ มวงคราม
ชอดอกยาว 10-30 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปกรวยปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบบน
ใหญที่สุด สองกลีบขางๆ ขนาดเล็กกวากลีบคูลางสุดเชื่อประสานกันเปนรูปทองเรือ ดอกบานเต็มที่
กวาง 8-10 มิลลิเมตร
ผล เปนฝกแบน รูปทรงขอบขนาน สีเขียวเปนมัน ฝกแหงไมแตก กวาง 3-3.5 เซนติเมตร ยาว
8-17 เซนติเมตร เมล็ดรูปไตเรียงตามยาวมี 1-3 เมล็ด สวนที่หมุ เมล็ดบนเปนกระเปาะแข็ง
การกระจายพั น ธุ พบในป า เบญจพรรณทั่ ว ไปและป า ดิ บ แล ง ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามสู ง ใกล กั บ
ระดับน้ําทะเล จนถึง 500 เมตร
ประโยชน เนื้อไมสีน้ําตาออนอมเหลืองมีเสนแทรกสีดํา เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและเหนียวมาก
เลื่อยผาตกแตงยาก แตขัดชักเงาไดดีมาก ใชทําเครือ่ งเรือน เครื่องใชตางๆไดสวยงามและทนทาน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

หนังสือพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เลม 1

กระซิก

ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia parviflora Roxb.
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง ครี้ สรี้ (สุราษฏรธานี) ซิก (ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตน บางครั้งรอเลื้อย ลําตนมีหนาม เปลือกสีเทา เรือนยอดมีลักษณะไมแนนอน
ใบ ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยเรียงสลับกันบนกานใบ
ดอก ดอกขนาดเล็ก กลิ่นหอม ออกเปนชอตามปลายกิ่งหรืองามใบใกลยอด ออกดอกชวง
เดือนมีนาคม-มิถุนายน
ผล ผลเป นฝกแบน ขอบฝก บางคลา ยมีด เมล็ดรูป ไตเรียงติดตามยาวของฝก ฝ กแกจะไม
แตกแยกจากกัน
การกระจาย ปาโปรงในที่ลุม และตามชายหวยภาคใต
ประโยชน เนื้อไมใชทําเครือ่ งเรือน เครือ่ งกลึง แกะสลัก เครื่องดนตรี ลักษณะคลายไมชิงชัน
เนื้อไมใชเปนยาแกไข แกนและรากมีกลิ่นหอมใชทําธูป
น้ํามันจากเนื้อไมใช รักษาแผลเรื้อรัง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ตนไมพนั ธุไมประจําจังหวัด

กระพี้เขาควาย

ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia cultrate Graham ex Benth.
วงศ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระพี้ กําพี้ กําพี้เขาควาย แดงดง เก็ดเขาควาย อีเม็งใบมน รักจัน เวียด เสงพลิแกละ
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลมยาว คอนขางโปรง เปลือกสีเทานวล
เรียบหรือแตกเปนสะเก็ดตื้นๆ กิ่งออนมีขน
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 9-18 เซนติเมตร มีใบยอย 7-13 ใบ เรียงสลับ รูป
ไขกลับหรือรูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน กวาง 1.5-2.2 เซนติเมตร ยาว 2.5-4.7 เซนติเมตร สวนกวาง
ที่สุดอยูคอนไปทางปลายใบซึ่งมนและเวาตรงกลางเล็กนอย โคนสอบมน กานใบยอยยาว 2-4 มิลลิเมตร
ดอก ดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบใกลยอด มีดอกดกดูค ลายเปนกระจุก ดอกรูป
ดอกถั่ว สีขาวอมชมพู กลีบเลี้ยงเล็ก ติดกันคลายรูป ถวยตื้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ กลีบ คูลางเชื่อ ม
ติดกัน เกสรเพสผู 9 อัน กานชูอับเรณูติดกันเปนแผน รังไขอยูเหนือวงกลีบ รูปไขกลับ
ผล ฝกแบน รูปคลายกระสวย กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายและ
โคนมน มักมีติ่งแหลมสั้นๆ ที่ปลายฝกตรงหรืองอเล็กนอย ตามผนังมีลายรางแหชัดเจน ผักแกไม
แตก เมล็ดสีน้ําตาม คลายรูปไต กวางประมาณ 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร สวนมากมี
เมล็ดเดียว ฝกที่มี 2-3 เมล็ด พบนอยมาก
การกระจายในประเทศไทยทั่วทุกภาค ยกเวนภาคใต ขึ้นตามปาเบญจพรรณและปาทุงที่
ค อ นข า งชุ ม ขึ้ น ทั่ ว ไป ตามเชิ ง เขาจนถึ ง พื้ น ที่ สู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเลประมาณ 1,200 เมตร ใน
ตางประเทศพบที่พมาและลาว
ประโยชน ไมใชทําเครือ่ งเรือน เครื่องใช เครื่องกลึง เครื่องแกะสลัก ดามเครื่องมือตางๆ
พานทายปน ไดสวยงาม ทนทาน และมีราคาแพง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสืออนุกรมวิธานพืช อักษร ก

สาธร

ชื่อพฤกษศาสตร Millettia leucantha Kurz var. buteoides (Gagnep.) P. K. Lôc
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง ขะเจาะ กะเซาะ ขะแมบ กระเจา ขะเจา
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 18 - 20 เมตร เปลือกสีเทาเรียบหรือแตกเปนสะเก็ดเล็ก ๆ
ตื้น ๆ เนื้อไมสีขาวอมน้ําตาล แกนสีน้ําตาลอมดํา เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอกเปนพุมทึบ
ใบ ประกอบรูปขนนกเรียงสลับ ใบยอยติดเปนคูตรงกันขาม 3 - 5 คู ปลายสุดเปนใบเดี่ยวแผน
ใบยอย รูปรี กวาง 3 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 5 - 12 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ดานลางใบสี
ออนกวาดานบน ใบแกเกลี้ยง
ดอก ดอกชอ สีขาว แบบชอ กระจายแยกแขนง ยาวประมาณ 20 เซนติเ มตร ออกพรอ มใบ
ออน รูปดอกถั่ว กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบติดกันเปนหลอดสั้น ออกรวมกันเปนชอตามงาม
ใบและปลายกิ่ง
ผล เปนฝกแบน รูปขอบขนานคลายฝกมีด มีเปลือกแข็ง กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 4 10 เซนติเมตร ฝกแกแตกเปน 2 ซีก ฝกมี 1 - 3 เมล็ด เมล็ดสีน้ําตาล รูปรางแบนคลาย
การกระจาย พบขึ้นในปาเบญจพรรณใกลแหลงน้ําทั่ว ๆ ไป ในพื้นทีท่ ี่สูงจากระดับน้ําทะเล
ไมเกิน 600 เมตร
ประโยชน
เนื้อไมและแกน มีลักษณะสวยงามใชในการกอสราง ใชทําเครื่องเรือน และดาม
เครื่องมือเครื่องใช เชน เสาเรือน ขื่อ รอด เพลา เกวียน เครื่องนอน ครก สาก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แดง

ชื่อพฤกษศาสตร Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.กรมป่
C. าไม้
Nielsen
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กรอม ควาย ไคว จะลาน จาลาน ตะกรอม ปราน ไปรน ผาน เพย เพร สะกรอม
ลักษณะทั่วไป
ไม ต น ขนาดกลางถึ ง ใหญ สู ง ถึ ง 25 เมตร ผลั ด ใบ เรื อ นยอดรู ป ทรงกลม หรื อ
ทรงกระบอก ลําตนคอนขางเปลาตรง หรือ เปนปุมปม เปลือกสีเทาอมน้ําตาล หรือ สีเทาปน
เขียว เรียบ หรือ แตกลอนเปนแผนบางๆ
ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู เรียงสลับ ชอยอยมี 1 คู ออกที่ปลายชอใหญ มี
ตอ มระหวางซอกชอยอย แตละชอยอ ยมีใบยอ ย 4-5 คู เรียงตรงขาม ใบรูปไขแกมรูปขอบ
ขนาน กวาง 4.5-9 ซม. ยาว 7-20 ซม. ปลายใบแหลม หรือ มน โคนใบมน ผิวใบดานลาง
มีขนสั้นนุมสีน้ําตาล เสนแขนงใบขางละ 8-11 เสน กานใบยาว 2-5 มม.
ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเปนชอแบบชอกระจุก ตามปลายยอด หรือ ซอกใบใกล
ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนรูประฆังปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ชอดอกรวม
กลม กวาง 2-2.5 ซม. ออกดอกเดือนกุมภาพันธ – เมษายน
ผล เปนฝกแหงแตกแบนและแข็ง รูป โคง ขั้วผลสอบเรียว ปลายผลเรียวและโคงงอ
ผิวเรียบมีเมล็ดแบนสีน้ําตาล 10 เมล็ด
การกระจายพันธุ พบตามปาเบญจพรรณ และ ปาเต็งรังทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 100500 เมตร
ประโยชน เปลือก ใหสีน้ําตาลใชยอมฝาย
เนื้อไม ใชสรางบานเรือน ไมหมอนรถไฟ ดามเครื่องมือเกษตร ดอก แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ประดูปา

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Pterocarpus macrocarpus Kurz
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง ดู, ดูปา (ภาคเหนือ) ฉะนอง (เชียงใหม) ประดูปา (ภาคกลาง) ประดูเสน (ราชบุรี,
สระบุรี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดใหญสูง 15-30 เมตร เรือนยอดแผกวาง เปลือกหนาสีนํ้าตาลดําแตกเปน
รองลึกหรือเปนแผนหนา สับเปลือกมีน้ํายางสีแดง
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ
ดอก ดอกชอกระจะ สีเหลือง
ผล ผลมีปกโดยรอบ
การกระจาย พบในประเทศพมา กัมพูชา ไทย และเวียดนาม ในประเทศไทยพบไดทุกภาคยกเวน
ภาคใต พบบริเวณปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังและปาดิบแลงที่ระดับความสูงไมเกิน 800 เมตร
ประโยชน เนื้อ ไม สี แดงอมเหลือ ง มีลวดลายสวยงาม แข็ งแรง ใช ในงานก อ สรา ง ทํ าเสา
พื้น ตอเรือ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี
เปลือก สมานแผล แกทองเสีย แกน รักษาคุดทะราด แกไข บํารุงกําลัง แกพิษเบื่อ
เมา แกผดผื่นคัน และทําใหเลือดลมซาน ใชยอมผา เปลือก ใชฟอกหนัง
ใบ พอกฝ รักษาบาดแผล แกผดผื่นคัน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หนา 139

ประดูบาน

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Pterocarpus indicus Willd.
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง ดูบาน ประดูกิ่งออน ประดูลาย สะโน อังสนา
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูงถึง 30 เมตร เรือนยอดแผกวาง บางครั้งอาจปกคลุมลงมาถึงพื้นดิน เปลือก
บางสีน้ําตาลเทา แตกเปนแผนบางๆ
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาว 10-25 เซนติเมตร เรียงสลับใบยอย 7-9 ใบ เรียง
เยื้องกัน แผนใบยอ ยรูปขอบขนานแกมรูปไข กวาง 4-5 เซนติเ มตร ยาว 6-10 เซนติเมตร
ปลายแหลมเปนติ่งโคนสอบกวาง หรือมน
ดอก รูปดอกถั่วสีเหลืองอมสม ออกเปนชอตามงามใบใกลยอด ออกดอกเดือน มีนาคม
– เมษายน
ผล เปนฝกกลมแบนมีปกโดยรอบ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3-4.5 เซนติเมตร มี
1-2 เมล็ด

การกระจายพันธุ พบตามปาดิบ มีการนําไปปลูกตามขางทาง ตางประเทศพบในคาบสมุทร
มาเลย หมูเกาะโซโลมอน
ประโยชน เปลือกใหสีน้ําตาล ใชยอมฝายและเปลือกปรุงเปนยาสมานแผล สมานลําไส แก
โรคเหงือกและปวดฟน
เนื้อไม ทําเครื่องเรือน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะคาโมง

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง เขง บิง เบง ปน มะคาหลวง มะคาหัวคํา มะคาใหญ
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดใหญ สูง 10-18 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกวาง แตกกิ่งต่ํา เปลือก
เรียบสีน้ําตาลออน หรือ น้ําตาลอมชมพู
ใบ ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู เรียงสลับ ใบยอยเรียงตรงขาม 3-5 คู ใบยอย
รูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 2-5 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร ปลายใบมน มักจะเวาตื้น
ตรงกลาง โคนใบมน หรือ ตัด เสนแขนงใบขางละ 8-10 เสน กานใบยอย ยาว 3-5 มิลลิเมตร
ดอก สี แ ดง หรื อ แดงอมชมพู ออกเป น ช อ แบบช อ กระจะที่ ป ลายกิ่ ง ยาว 5-15
เซนติเมตร ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเปน 4 แฉกซอน
เหลื่อมกัน ยาว 10-12 เซนติเมตร สีเขียวออน กลีบดอกมีเพียงกลีบบนสุดกลีบเดียวสีแดงเรื่อๆ
ดอกพรอมกลีบเลี้ยงบานเต็มที่กวาง 2-3.5 ซม.
ผล เปนฝกแหง ทรงบรรทัดแบนกวาง 7-10 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ผนัง
แข็งและหนา เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก เมล็ดสีดํา มีเยื่อสีเหลืองหุมสวนฐานของเมล็ด
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณและปาดิบแลง ยกเวนภาคใต ตางประเทศพบใน
อินเดีย ถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม
ประโยชน เนื้อไม ใหสีเหลือง,น้ําตาล ใชยอมไหมและฝาย เนื้อไม ใชกอสราง ทําเครื่องเขียน
เครื่องดนตรี เปลือก มีน้ําฝาดใชฟอกหนัง เมล็ดออนรับประทานได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะคาแต

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กรอกอส กอกกอ กอเกาะ กาเกาะ แต มะคาหนาม มะคาหยุม
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-25 เมตร เปลือกสีเทาคล้าํ แตกเปนสะเก็ดทั่วไป
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู เรียงสลับ ใบยอยติดตรงขาม 3-4 คู แผนใบยอยรูป
รี หรือ รูป รีแกมไขกลับ กวาง 3-8 เซนติเ มตร ยาว 6-15 เซนติเ มตร ปลายใบหยักเวา
โคนใบมน หรือ สอบแคบเขา
ดอก เล็ก สีแดงอมเหลือง ออกรวมเปนชอตามปลายกิ่ง ชอยาว 10-25 เซนติเมตร มีขน
สีน้ําตาลทั่วไป ออกดอกเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ผล เปนฝกกลมแบนคลายตลับ กวาง ยาว ระหวาง 4-9 เซนติเมตร มีจะงอยที่ปลาย
ฝกเล็กนอย ผิวฝกมีหนามแหลมแข็ง ฝกแกแตกเมื่อแหง
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ตามป า ผลั ด ใบ ป า ดิ บ แล ง และป า ชายหาดที่ ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลถึง 400 เมตร ตางประเทศพบในภูมิภาค อินโดจีน ถึง มาเลเซีย
ประโยชน เปลือก ใหสีแดง ใชยอมไหม
เนื้อไม ทําเสา กอสราง กระดูกเรือ หมอนรถไฟ
ฝก และ เปลือก ใหน้ําฝาดใชฟอกหนัง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

เคี่ยม

ชื่อพฤกษศาสตร Cotylelobium lanceolatum Craib
วงศ Dipterocarpaceae
ชื่อพื้นเมือง เคี่ยม (ทั่วไป), เคี่ยมขาว เคี่ยมดํา เคี่ยมแดง (ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 20–40 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบทรงเจดียต่ําๆ
ลําตนตรง เปลือกเรียบสีน้ําตาลเขม มีรอยดางสีเทาและเหลืองสลับ มีตอมระบายอากาศกระจาย
ทั่วไป ตามยอดออนและชอดอกมีขนสีน้ําตาลปกคลุม
ใบ ใบเปนใบเดี่ยว รูปไข เนื้อใบหนา ปลายใบสอบเรียวหยักเปนตุมยาว โคนใบมน หลังใบเรียบมัน
ทองใบมีขนสีน้ําตาลปนเหลืองเปนกระจุก
ดอก ดอกสีขาว ออกเปนชอ ยาวตามปลายกิ่งและงามใบ กลิ่นหอมออ นๆ กลีบ รองดอก 5
กลีบ รูปหอกเรียว มีขนสั้นปกคลุม ออกดอกชวงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ผล ผลเปนผลแหงทรงกลม มีขนนุมปกขาว 1 คู
การกระจาย พบขึ้นทั่วไปตามปาดงดิบในภาคใต ตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไป ตามที่สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 10 - 100 เมตร
ประโยชน เนื้อไมมีความละเอียด แข็ง หนักและเหนียว ใชทําเปนเรือ หรือจะใชในงานกอสราง
ที่ตองการความแข็งแรง ใชทําไมพื้น ไมกระดาน เสาเรือด รอดตง อกไก ใชทําเลื่อนในการชักพระ ฯลฯ
เปลือกตนใชทุบผสมกับชันใชสําหรับยาเรือ ชันเคียมใชผสมในน้ํายางทาไม น้ํามันทาไม
และน้ํามันชักเงา
เปลือกไมเคี่ยม นํามาตัดเปนชิ้นขนาดประมาณ 1×2 นิ้ว หรือตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมขนม
เปยกปูน ใสในกระบอกตาลรองรับน้ําตาลจากตนตาล เพื่อใชรสฝาด ในการรักษาน้ําตาลไมใหบูดเร็ว

http://frynn.com

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

http://frynn.com

http://frynn.com

http://frynn.com

อางอิง : ตนไมพนั ธุไมประจําจังหวัด

เคี่ยมคะนอง

ชื่อพฤกษศาสตร Shorea henryana Pierre
วงศ Dipterocarpaceae
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดใหญ สูงถึง 35 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอดแนน มีสีออกเหลือง ลําตนกลม มี
พูพอนใหญตามอายุ มักมีสวนเจริญคลายหนาม เปลือกสีน้ําตาลอมเทาถึงน้ําตามเขม หนาแตกเปน
แผนและเกล็ดไมเปนระเบียบ เปลือกในสีน้ําตาลอมสมออน
ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข กวาง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม
กวาง ยอดบาก โคนทูหรือกลม ใบออนสีน้ําตาลออน มีเกล็ดเล็กสีอมชมพูปนกับขนสั้นสีดํา ใบแกคลาย
แผนหนัง ดานหลังมีนวล มีเขียวอมเทาและมีกระจุกขนสั้นสีน้ําตาลเขม ไมมีตุมใบ หูใบรูปขอบขนานแคบ
คอนขางติดทน
ดอก ดอกเปนชอเล็กเรียวหอยลง ยาวถึง 11 เซนติเมตร ดอกสีขาวถึงครีม มีแตมสีเหลืองดาน
ใน สวนมากจะออกเปนกลุมไปยังปลายกิ่ง มีขนคลายเกล็ด มีใบประดับชัด ตาดอกรูปรี กลีบดอกรูป
ขอบขนาน บิดเปนเกลียวไมเชื่อมติดกันที่ฐาน
ผล ผลเปนปก ปยาว 3 ปก กวางถึง 1.5 เซนติเมตร ยาวถึง 9 เซนติเมตร คลายแถบ ปลายทู
หรือกลม อีก 2 ปกสั้นรูปขอบขนานแคบ กวางถึง 0.7 เซนติเมตร ยาวถึง 6 เซนติเมตร ปลายแหลม
ตัวผลรูปไขยาวถึง 2.2 เซนติเมตร ปลายเรียว เกลี้ยง โคนปกหุมผลมิด มีเกล็ดเปนขุยหรือเกลี้ยง
การกระจาย พบในปาดิบผลัดใบ ปาดิบ-ปาไผ ที่ระดับความสูงถึง 500 เมตร
ตางๆ

ประโยชนใชทําแบบหลอคอนกรีต ลังใสของ ตอเรือ ทําแจว พาย และใชในการกอสราง

ไมปาภาคใต เลมที1่

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ไมปาภาคใต เลมที่ 1

เต็ง

ชื่อพฤกษศาสตร Shorea obtusa Wall. ex Blume
วงศ Dipterocarpaceae
ชื่อพื้นเมือง แงะ(ภาคเหนือ) จิก (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) เต็งขาว(ขอนแกน) ชันตก (ตราด) เนา
ใน (แมฮองสอน) ประจั๊ด (เขมร บุรีรัมย) ลาไน (กะเหรี่ยง) แลเนย (กะเหรี่ยง แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมตน ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือ นยอดเปนพุมกวาง ลาตนมักไมคอยตรง เปลือ ก
สีน้ําตาลเทา แตกรองและเปนสะเก็ดหนา มักตกชันสีเหลืองขุน เปลือกในสีน้ําตาลแกมเหลือง
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน แผนใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ถึงรูปไข กวาง 5–7 เซนติเมตร
ยาว 10–16 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมน ฐานใบมน ขอบใบบิดเปนคลื่นเล็กนอย แผนในหนา ผิวใบ
คอนขางเกลี้ยง
ดอก ดอกสีขาว ออกเปนชอ ตามปลายกิ่ง ชอ ดอกมีขนนุม กลีบ ดอกและกลีบรองดอกมี 5
กลีบ กานดอกสั้นมาก เกสรเพศผูมี 20-25 อัน ปลายอับเรณูมีขนสั้นๆ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ–
พฤษภาคม
ผล ผลกลมรี ถึงรูปไข กวางประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีปกยาว 3
ปก และปกสั้น 2 ปก ผลแกเดือนเมษายน–กรกฎาคม
การกระจาย เต็งมีการกระจายพันธุเปนกลุมใหญ ในปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ ดินลูกรัง
และเขาหินทรายทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 150–1,300 เมตร ใน
ตางประเทศพบที่พมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
ประโยชน เนื้อไมสีน้ําตาลออนถึงน้ําตาลแกมแดง ใชกอสรางไดแข็งแรงทนทาน เชน เสา
รอด ตง ขื่อ กระดานพื้น ไมหมอนรถไฟ โครงเรือเดินทะเล ฯลฯ
เปลือกใชเปนยาสมานแผล หามเลือด รักษาแผลเรื้อรัง แผลพุพอง
ชันใชผสมน้ํามันทาไม และยาแนวเรือ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : www.dnp.go.th/pattani_botany/พันธุไม/ปาบก/เต็ง/เต็ง.htm

รัง

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Shorea siamensis Miq.
วงศ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง เปา เปาดอกแดง เรียง เรียงพนม ลักปาว แลบอง เหลทอ เหลบอง ฮัง
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปสามเหลี่ยมคอ นขางโปรง ลําตนเปลา
ตรง เปลือกสีน้ําตาลปนเทาแตกเปนรองลึกและเปนสะเก็ดใหญ
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน กวาง 7-12 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ปลายใบ
มน โคนใบหยักเวาเขารูปหัวใจ
ดอก สีขาวหรือเหลืองออน มีกลิ่นหอม ดอกสมบูรณเ พศออกรวมเปนชอ แบบชอแยกแขนง
ตามซอกใบ กลี บ เลี้ย ง 5 กลีบ โคนเชื่อ มติ ดกั น กลีบ ดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็ มที่ ก วา ง 1-1.5
เซนติเมตร ออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม
ผล แหง เปลือกแข็ง เมล็ดเดียว ทรงไข กวาง 1 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร อยูในกระพุง
ของโคนปก ปกไมเชื่อมติดกับผล ปกยาว 3 ปก ปกสั้น 2 ปก

การกระจายพันธุ ปาเบญจพรรณแลงและปาแดงทั่วไปปะปนอยูกับไมเต็งบนพื้นที่ที่เปนดินลูกรัง
หิน กรวด ทรายเปนสวนใหญ
ประโยชน เนื้ อ ไม แ ข็ ง และทนทาน นิ ย มนํ า มาก อ สร า งอาคารบ า นเรื อ น เรื อ และเครื่ อ งมื อ
เกษตรกรรม

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

พะยอม

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Shorea roxburghii G.Don.
วงศ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะยอม ขะยอม ขะยอมดง แคน เชียง เซี่ยว พระยอมดง พะยอมทอง ยางหยวก
สุกรม
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ลําตนเปลาตรงหรือเปนปุมโต
เปลือกหนาสีน้ําตาลแตกเปนรองและเปนสะเก็ดหนาตามยาวของลําตน
ใบ เดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนาน โคนและปลายใบมน
ดอก สีขาวหรือ ขาวแกมเหลืองออน กลิ่นหอม โคนกลีบเลี้ยงจะเกยกันแตไมติดเปนเนื้อ
เดียวกัน มี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ ออกดอกเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ
ผล รูปกระสวยยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซอนตัวอยูในกระพุงโคนปก มีปกยาวรูปขอบ
ขนานแคบๆ 3 ปก ยาวประมาณ 8 ซม.และมีปกสั้น 2 ปก ยาวไมเกิน 3 ซม.

การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณแลง และ ชื้น และ ขึ้นผสมผสานตามปาชายหาด
ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 60-1200 เมตร ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน เปลือก ใหสีน้ําตาล ใสกันบูด ใหน้ําฝาด ใชฟอกหนังเนื้อไมและเปลือก ตมน้ําใชดื่ม
เปนยาฝาดสมาน แกทองเดินและลําไสอักเสบ
เนื้อไม ใชทําหมอนรถไฟ กอสรางบานเรือน ทําเรือ เครื่องมือเกษตร
ชันใช ยาเรือ เปลือก
ดอก ใชปรุงแกลม บํารุงหัวใจและลดไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ตะเคียนทอง

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Hopea odorata Roxb.
วงศ Dipterocarpaceae
ชื่อพื้นเมือง จะเคียน (ภาคเหนือ) แคน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะเคียนใหญ (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ไมผลัดใบ สูง 20-40 เมตร
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ดอก ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม
ผล ผลมีปกยาว 2 ปก ปกสั้น 3 ปก ติดผลเดือนเมษายน-พฤษภาคม

การกระจาย พบขึ้นในพมา ลาว ตอนใตของเวียดนาม กัมพูชา ไทยและมาเลเซียพบขึ้นตามปา
ดิบใกลลําธาร ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ประโยชน เปลือก แกปวดฟน แกเหงือกอักเสบ
เนื้อ ไม แกคุดทะราด แกทองรวงแกกําเดา สมานแผล ใชทําบานเรือ น เสาดาม
เครื่องมือกสิกรรมพื้นกระดานไมฟน แกน รักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แกบิด แกกําเดาสมานแผล
ยาง รักษาบาดแผล แกทองเสีย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติ
ในประเทศไทยหนา 90

ตะเคียนหิน

ชื่อพฤกษศาสตร Hopea ferrea Laness.
วงศ Dipterocarpaceae
ชื่อพื้นเมือง ตะเคียนทราย (ตราด, ตรัง), ตะเคียนหิน (ภาคใต), ตะเคียนหนู (นครราชสีมา), เหลา
เตา (สุราษฎรธานี, นครศรีธรรมราช)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตนผลัดใบ สูง 15–30 เมตร เปลือกสีน้ําตาลแกแตกเปนสะเก็ด เรือนยอดเปนพุมกลม
หรือรูปกรวยแหลม กิ่งออนมีขนประปราย
ใบ ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข ปลายเปนติ่งทู โคนมน
ดอก ดอกเล็ก สีขาวหรือขาวปนเหลืองออน ออกเปนชอสั้น ๆ ตามงามใบและปลายกิ่ง ออก
ดอกระหวางเดือนกันยายน-ธันวาคม
ผล ผลรูปขอบขนาน ขนาด 0.3 x 1.4 เซนติเมตร ปลายเปนติ่งแหลม มีขนประปราย ปกยาว 2
ปก รูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ขนาด 1.2 x 4 เซนติเมตร เสนปกมี 8 เสน
การกระจาย ปาดิบแลง และขึ้นเปนกลุมใหญตามที่ลาดเชิงเขาที่มีการระบายน้ําดี
ประโยชน เนื้อ ไมใชทําเรือ เรือ ขุด เครื่อ งเรือ น กระเบื้อ งไม เสา สะพาน หมอนรางรถไฟ
ตลอดจนใชในการกอสรางอื่นๆ ที่ตองการความทนทานและแข็งแรงมาก (การแปรรูปไมควรทําใน
ขณะที่ไมยังสดอยู) ทําพื้น ฝา รอด ตง และเครื่องบนไดทนทานและแข็งแรง ทําเรือใบ โครงเรือเดิน
ทะเล ทําลูกประสัก แจว พาย กรรเชียง เสากระโดงเรือ สวนประกอบของเกวียน ดามเครื่องมือและ
ใชผสมยารักษาเลือดลม
เปลือกตนกับเกลือปองกันฟนหลุด เนื่องจากกินยาเขาสารปรอทและตมชะลาง
บาดแผลเรื้อรัง
ดอกอยูในจําพวกเกสรรอยแปด ผสมยาทิพยเกสร
ยางใชผสมน้ํามันรักษาบาดแผล

commons.wikimedia.org

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.qsbg.org

www.qsbg.org

อางอิง : ตนไมพนั ธุไมประจําจังหวัด

ตะเคียนชันตาแมว

ชื่อพฤกษศาสตร Neobalanocarpus heimii (King) P. S. Ashton
วงศ Dipterocarpaceae
ชื่อพื้นเมือง จะเคียนชัน จีงามาส (มลายู-นราธิวาส) ตะเคียนชัน ตะเคียนชันนตาแมว (ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตนสูง 30–40 เมตร เรือ นยอดเปนพุมทึบ ลําตนเปลาตรง เปลือกสีน้ําตาลเขมลอ น
เปนสะเก็ด มียางชันสีขาว
ใบ ใบเปนใบเดีย่ วเรียงสลับ แผนใบรูปหอกหรือรูปดาบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ
ดอก ดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบและปลายกิ่ง มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 5
กลีบ สีขาว กลิ่นหอม ออกดอกชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน
ผล ผลแบบเปลือกแข็ง รูปขอบขนาน กวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 2-4 เซนติเมตร ปลายแหลม
เบี้ยวๆ กลีบเลี้ยงหนาหุมผล ออกผลแกเดือน มีนาคม-พฤษภาคม
การกระจาย ไทยและมาเลเซีย ขึ้นกระจายหางๆ ในปาดิ บ ชื้นทางภาคใตตอนลางในเขต
จังหวัดนราธิวาส
ประโยชน เนื้อไมมีความแข็งแรง ทนทาน ใชในการกอสราง ทําเรือสําเภา เสากระโดงเรือ
ชันมีราคาสูง ใชผสมน้ํามันชักเงาอยางดี

www.technologychaoban.com

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.technologychaoban.com

www.technologychaoban.com

www.watbangwaek.com

อางอิง : ตนไมพนั ธุไมประจําจังหวัด

ยางนา

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don.
วงศ Dipterocarpaceae
ชื่อพื้นเมือง กาตีล ขะยาง เคาะ จอง จะเตียล ชันนา ทองหลัก ราลอย ลอยด ยางกุง
ยางขาว ยางควาย ยางตัง ยางเนิน ยางหยวก ยางแมน้ํา
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 25-50 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลม ลําตนเปลาตรง เปลือกสีน้ําตาลออนหรือ
เทาปนขาว คอนขางเรียบ ตนขนาดใหญ เปลือกมักแตกสะเก็ดเปนหลุมตื้น เปลือกใน สีน้ําตาล
ออนอมชมพู
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูป ไขถึงรูป รีแกมรูป ไข กวาง 6-15 เซนติเ มตร ยาว 15-30
เซนติเมตร ปลายใบมนถึงแหลม โคนใบมน
ดอก สีชมพู ออกเปนชอแบบชอกระจะตามงามใบใกลปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีสันตามยาว
5 สัน ปลายแยกเปน 5 แฉก สั้น 3 ยาว 2 มี ขนสีน้ําตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ เรียงซอนกันเปนรูป
กังหัน ดอกบานเต็มที่กวาง 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม
ผล เปลือกแข็ง เมล็ดเดียว รูปกลมรี มีสันนูนตามแนวยาว 5 สัน มีปกยาว 2 ปก และปก
สั้น 3 ปก เวลาผลแกปลิวไปไดไกล
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามที่ลุมต่ําริมหวย ลําธาร และตามหุบเขาทั่วทุกภาคของประเทศ
ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางถึง 350 เมตร ในตางประเทศพบที่ บังคลาเทศ พมา ลาว
กัมพูชา เวียดนามภาคใต และมาเลเซีย
ประโยชน เนื้อไมใชในการกอสรางทั่วไป เชน พื้น ฝา รอด ตงและหีบใสของ
น้ํามัน ใชทาไม ยาแนวเรือ ยาเครื่องจักสาน ทําไต ทําน้ํามันใสแผล แกโรคเรื้อน และ
กินแกโรคหนอง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สะเดา

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Azadirachta indica A. Juss.
วงศ Meliaceae
ชื่อพื้นเมือง กะเดา จะตัง สะเลียม
ลักษณะทั่วไป
ไม ยืนตนสูง 8-15 เมตร ผลัดใบ ทุกสวนมีรสขม เปลือกตนสีเทา แตกเปนรองตามยาว
ยอดออนทีแ่ ตกใหมมีสีน้ําตาลแดง
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยฐานใบไมเทากัน รูปใบหอก ปลายสอบขอบ
ใบหยักแบบฟนเลื่อย กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร
ดอก ออกเป นชอ ตามปลายกิ่งพร อ มใบออ น ดอกมีข นาดเล็ ก กลีบ ดอกสี ขาวมี 5 กลี บ
ออกดอกเดือนธันวาคม – มกราคม
ผลเปนผลสด รูปกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มีเมล็ดเดีย่ วแข็ง

การกระจายพันธุ ในธรรมชาติพบกระจายบริเวณปาเบญจพรรณและปาดิบแลง ที่ความสูง
จากระดับน้ําทะเล 50-300 เมตร ในทุกภาค ยกเวนภาคใต
ประโยชน เปลือก ใหสีแดงใชยอมฝาย
ชอดอก นิยมใชเปนอาหาร
ใบและเมล็ดแก ใชกําจัดศัตรูพืช กานใบ แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สะเดาเทียม

ชื่อพฤกษศาสตร Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
วงศ Meliaceae
ชื่อพื้นเมือง ตนเทียม ไมเทียม สะเดาชาง สะเดาเทียม สะเดาใบใหญ (ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตนสูงตรงไมมีกงิ่ ขนาดใหญ เมื่ออายุนอยเปลือกตนเรียบ เมื่ออายุมากเปลือกจะแตก
เปนแผนลอนสีเทาปนดํา เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ
ใบ ใบเปนใบประกอบ ขอบใบหยักคลายฟนเลื่อย ใบเบี้ยวไมไดสัดสวน ปลายใบแหลมเปนติ่ง ฐาน
ใบเบี้ยวไมเทากัน เนื้อใบหนา เกลี้ยง สีเขียวเปนมัน
ดอก ดอกเปนชอตามงามใบหรือปลายกิ่ง ดอกบานสีขาว มีกลิ่นหอม กลีบดอกมี 5 กลีบ ออก
ดอกชวงเดือนมีนาคม
ผล ผลทรงกลมรี รูปไข ผลออนสีเขียว ผลออนสีเหลือง เมือ่ แกจะเปนสีเหลือง ผลแกประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
การกระจาย ภาคใตของประเทศไทย
ประโยชน เนื้อไมคุณภาพดี ปลวกและมอดไมคอยทําลาย สามารถนํามาใชประโยชนไดเกือบ
ทุกสวน เนื้อไมใชทาํ เครื่องเรือน เครือ่ งแกะสลัก
ดอกออนใชรับประทานได
เมล็ดนํามาสกัดสารทํายาฆาแมลง
เปลือกตมทํายาแกบิดหรือทองรวง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ตนไมพนั ธุไมประจําจังหวัด

ตะกู

ชื่อพฤกษศาสตร Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser
วงศ Rubiaceae
ชื่อพื้นเมือง กรองประหยัน (ยะลา) กระทุหรือกระทุมบก(กลาง, เหนือ) กวาง (ลาว) โกหวา(ตรัง) แค
แสง (ชลบุรี, จันทบุร)ี ตะก (กูลาง, สุโขทัย) ตะโกสม (ชลบุรี,ชัยภูมิ) ตะโกใหญ(ตราด) ตุมกานซวง ,
ตุมกานยาว, ตุมเนี่ยงและตุมหลวง (เหนือ) ตุมขี้หมู(ภาคใต) ทุมพราย(ขอนแกน ) ปะแดะ, เปอแดะ
และสะพรั่ง (กะเหี่รยง-แมฮองสอน) ปาแย (มลายู-ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมขนาดกลางถงขนาดใหญ สูง 16-27 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลม กิ่งตั้งฉากกับลําตน
สวนใหญลําตนเปลาตรง เปลือกสีเทาปนน้ําตาลคอนขางเรียบ เนื้อไมสีเหลืองออน
ใบ เปนใบเดี่ยวเรียงตัวตรงขามเปนคู ๆ กวาง 5-12 เซนติเมตร ยาว 10-24 เซนติเมตร ปลายใบมน
หรือเปนติ่งแหลม โคนใบปาน เนื้อใบคอนขางหนา หลังใบมีขนสาก ๆ และมีสีเขมกวาทองใบ ทองใบมีขน
นุมและจะหลุดรวงไปเมือ่ ใบแก
ดอก ดอกมีขนาดเล็กติดกันแนนอยูบนชอดอกแบบ Head สีขาวปนเหลืองหรือสีสม กลิ่นหอม
ออน ๆ ออกเปนชอกลมเดี่ยวหรือเปนแระจุกไมเกิน 2 ชอ อยูตามปลายกิง่
ผล เป น ผลเดี่ ย วโดยเรี ย งกั น แน น เป น ก อ นกลมอยู บ นช อ ดอก มี ข นาดความโตวั ด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5-6 เซนติเมตร ผลแกสีเหลืองเขม ในผลหนึ่ง จะมีเมล็ดขนาดเล็กเปน
จํานวนมาก
การกระจายพบตั้งแตป ระเทศเนปาล บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา พมา ไทย มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ในประเทศไทยพอการกระจายพันธุแทบทุกภาคของประเทศไทย ขึ้นไดตั้งแตที่
ราบริมทะเลไปจนถึงระดับความสูง 1000 เมตรมักพบขึ้นเปนกลุมลวน ๆ ในปาดั้งเดิมที่ถูกแผวแลว
ปลอยทิ้งรางไวหรือสองขางทางรถยนตที่ตดั ผานปาที่คอนขางชุมชื้น เชนปาดิบชื้น ปาดิบแลง เปนตน
ประโยชน ไมใชทําเครื่องเรือนราคาถูก ทําไมรองยก (พาเลท) ไมประสาน กรอบและบาน
หนาตาง งานกลึงแกะสลัก ทําพื้นและฝาที่ใชงานในรม ทําไมอัด ไมบาง กานไมขีดไฟ ไฟเบอรบอรด
พารติเคิลบอรด แปลงบลกระดานและรองเทา ใชทําคอกเลี้ยงสุกร รวมถึงใชทําเยื่อและกระดาษ

www.flickriver.com

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : เอกสารเผยแพรไมตะกู กรมปาไม

ยมหิน

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Chukrasia tabularis A.Juss.
วงศ Meliaceae
ชื่อพื้นเมือง ยมขาว (ภาคเหนือ) โคโยง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) ริ้งบาง, รี (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ยมหิน, มะเฟองตน, สะเดาชาง, สะเดาหิน (ภาคกลาง) ชากะเดา (ภาคใต) เสียดคาย (สุราษฎรธานี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกสีน้ําตาลเทาแตกเปนสะเก็ดและ
รองตื้นๆ เปลือกชั้นในสีแดง กิ่งออน ใบออนและชอดอกมีขนนุม
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบยาว 25-60 เซนติเมตร มีใบยอยที่ออกตรง
ขามกัน 4-10 คู และที่ปลายกานอีก 1 ใบ ใบยอยรูปไขแกมขอบขนาน ถึงรูปหอก โคนใบมนหรือ
เบี้ยวเล็กนอย ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอก เล็ก สีเหลืองนวล ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายยอดกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปถวย
กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรเพศผู 8-10 อันเชื่อมติดกันเปนหลอด
ผล เปนผลแหง รูปไข ขนาด 3-5 ซม. เมื่อสุกสีดํา แตกออก 4-5 กลีบ

การกระจาย กระจายพันธุในปาดิบแลงและปาเบญจพรรณ ทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150-800 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน
ประโยชน เนื้อไม ใชทําเครื่องเรือนในรมไดดี มีลายไมสวยงาม

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 153

ยมหอม

ชื่อพฤกษศาสตร Toona ciliata M. Roem.
วงศ Meliaceae
ชื่อพื้นเมือง ยมฝกดาบ (ภาคเหนือ) เลย (กระเหรีย่ ง กาญจนบุรี) สะเดาดง (กาญจนบุรี) สีเสียด
หอม (พิษณุโลก) สีเสียดอม (ไทย)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน สูงไดถึง 35 เมตร โตเร็ว ลําตนเปลาตรง เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ เปลือกหนา สี
เทาปนดํา แตกเปนรองลึก
ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนก ชอใบยาว 25-70 เซนติเมตร ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก กวาง
3-5 เซนติเมตร ยาว 9-13 เซนติเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม
ดอก ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ออกเปนชอหอยลง ยาว 40-50 เซนติเมตร ดอกบานขนาด 3.5-5
มิลลิเมตร มีทั้งดอกสมบูรณเพศและดอกแยกเพศอยูบนชอเดียวกัน กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 3.5-5
มิ ล ลิ เ มตร ในดอกแยกเพศจะยาวเพี ย ง 1-3 มิ ล ลิ เ มตร ผลสี น้ํ า ตาลแดง รู ป กระสวย กว า ง 1
เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ออกดอกและติดผลชวงเดือนเมษายน-กรกฎาคม
ผลผลแหงแตกตามยาว ผิวมีแผลระบายอากาศกระจายทั่วไป เมล็ดรูปยาวรี มีปกสองขาง
ขนาดไมเทากัน
การกระจาย พบตั้งแตปากีสถาน อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต ถึงปาปวนิวกินี ขึ้น
ตามชายป า ที่ ชื้ น หรื อ เป ด ใหม ที่ ร ะดั บ ความสู ง 300-1,500 ม. ออกดอกและติ ด ผลช ว งเดื อ น
เมษายน-กรกฎาคม
ประโยชน ไมใชสรางบานเรือนและเฟอรนเิ จอร
ดอกเปนสียอมใหสีเหลืองหรือแดงใชยอมผาฝาย ผาไหม

www.biogang.net

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

นางพญาเสือโครง

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Prunus cerasoides D.Don
วงศ Rosaceae
ชื่อพื้นเมือง ฉวีวรรณ ชมพูภูพิงค
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูงไดถึง 10 เมตร
ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข กวาง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร ของใบหยัก กานใบ
มีตอม 2-4 คู
ดอก ดอกสีชมพูหรือ ขาวซีด ขนาด 1-2 เซนติเ มตร ออกเปนกระจุกตามกิ่งชวงผลัดใบ
ออกดอกเดือนสิงหาคม-มีนาคม
ผล ผลสด สีแดง รูปคอนขางกลม ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร

การกระจาย พบตามป า หิ น ปู น และป า ดิ บ เขา ที่ ร ะดั บ ความสู ง 1,000-2,000 เมตร ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย
ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับบนที่สูง ดอกมีความสวยงามมาก
ผลของนางพญาเสือโครงสามารถนํามารับประทานได มีรสเปรี้ยว

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :หนังสือไมตน ในสวน Tree in the Garden (2542) หนา 136

นนทรี

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กระถินปา กระถินแดง สารเงิน
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบ สูงไดถึง 25 เมตร ลําตนคอนขางตรง เปลือ กสีเทา ตามกิ่งออนมีขนสีน้ําตาล
แดง กิ่งแกเกลี้ยง
ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเวียนสลับถี่ตามปลายกิ่ง ชอยอยมีใบยอย 10-22 คู รูปไข
แกมขอบขนาน กวาง 0.5-0.7 เซนติเมตร ยาว 1.2-1.8 เซนติเมตร ปลายมนหรือเวาตื้นๆ โคนเบี้ยว
ดอก สีเหลือง กลิ่นหอม ออกเปนชอใหญตั้งที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดานนอกมีขน กลีบ
ดอก 5 กลีบ รูป ไขกลับ เมื่อ บานเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเ มตร เกสรตัวผู 10 อัน ออก
ดอกเดือนมีนาคม - มิถุนายน
ผล เป น ฝ ก แบน รู ป รี ปลายและโคนสอบแหลม กว า ง 2-2.5 เซนติ เ มตร ยาว 5-12
เซนติเมตร สีน้ําตาลอมมวง แกจัดสีน้ําตาลดําไมแตก มีเมล็ด 1-4 เมล็ด

การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใตขึ้นตามปาชายหาด ปลูกไดทั่วไป
ประโยชน ราก ใหสีน้ําตาล ใชพิมพผาปาเตะ ยอมอวนและแห
เปลือกตน ขับโลหิต ละลายเสมหะ แกทองรวง ยาฝาดสมาน แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สัตบรรณ

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Alstonia scholaris (L.) R. Br.
วงศ Apocynaceae
ชื่อพื้นเมือง กะโนะ จะบัน ชบา ตีนเปด ตีนเปดดํา บะซา ปูลา ปูแล สัตตบรรณ ยางขาว หัสบรรณ
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-30 เมตร ผลัดใบทรงพุมแผเปนชั้นๆ คลายรม เปลือกสีเทาปนดํา
ใบ เดี่ย ว เรียงเปน วงรอบข อ 4-7 ใบ รู ป หอกแกมรูป ขอบขนานหรื อ รูป ไขก ลับ กวา ง 2-6
เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบหรือเปนรูปลิ่ม
ดอก สีขาวเหลือง มีกลิ่นฉุน ออกเปนชอแบบชอซี่รมเชิงประกอบตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเปน
หลอดยาว 1-2 มิ ล ลิ เ มตร กลี บ ดอกโคนเชื่ อ มกั น เป น หลอดปลายแยก 5 แฉกมี ข น เมื่ อ บาน
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรตัวผู 5 อัน ออกดอกเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ
ผล เปนฝก รูปกลมยาว เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก เมล็ดจํานวนมากมีปุยปลิวตามลม
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดเอเชียและแอฟริกาเขตรอนขึ้นตามปาละเมาะและปาดิบทั่วไป
ประโยชน ราก ขับลมในลําไส
เปลือกตน รักษาโรคบิด ขับพยาธิไสเดือน แกไขหวัด หลอดลมอักเสบ ยาสมานลําไส
ใบใชพอกดับพิษ
ยางรักษาแผลเนาเปอย บํารุงกระเพาะและผสมน้ํามันแกปวดหู

สวนเพาะชํากลาไม
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ตีนเปดทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร Cerbera odollam Gaertn.
วงศ Apocynaceae
ชื่อพื้นเมือง ตีนเปด ตีนเปดน้ํา ตุม สั่งลา
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง ๑๒ เมตร มักแตกกิ่งต่ํา เรือนยอดแผกวาง ลําตนตน
เปลือกชั้นนอกเรียบมีชองอากาศกระจายทั่วไป สีเทา เปลือกชั้นในสีเหลืองออน มียางสีขาว
ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไขกลับ ยาว ๙ - ๓๐ เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน ปลายใบ
แหลม โคนใบรูปลิ่ม
ดอก ดอกออกเปนชอแยกแขนงตามปลายกิ่ง ชอดอกยาว ๘ - ๓๕ เซนติเมตร ดอกสีขาว
กานดอกยาว ๑ - ๔ เซนติเ มตร กลีบ ดอกและกลีบ เลี้ยงมีจํานวนอยางละ ๕ กลีบ กลีบเลี้ยงรูป
แถบหรือรูปใบหอกกลับ ยาว ๐.๘ - ๒.๕ เซนติเมตร กลีบดอกเรียงซอนทับกันดานซายในตาดอก
ดอกบานมีแตมเหลือ งรอบปากหลอดกลีบ ดอก หลอดกลีบยาว ๑ - ๒ เซนติเมตร แฉกกลีบยาว
๑.๒ - ๓.๘ เซนติเมตร เกสรเพศผู ๕ อัน ติดกลางหลอดกลีบดอก
ผล เปนผลเดี่ยวกลม รูปไข หรือรูป กระสวย ยาว 6 - 7 เซนติเมตร มีสองพูตื้นๆ ผิวเกลี้ยง
สีเขียวเปนมัน เมื่อแกจัดสีเขียวอมมวงถึงมวงเขม
การกระจาย พบตั้งแตประเทศศรีลังกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต ภูมิภาคมาเลเซีย หมูเกาะ
ในมหาสมุทรแปซิฟก และนิวคาเลโดเนีย ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต ขึ้นตามปาชายเลน ปา
บึงน้ําจืดและปาชายหาด
ประโยชน เปลือกตนเปนยาถาย
ใบรักษาโรค ผิวหนังกลากเกลื้อน
ขอควรระวัง ยาง เปนพิษหากเขาตาทําใหตาบอดได

www.bangkrod.blogspot.com

สวนเพาะชํากลาไม
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อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

พฤกษ

ชื่อพฤกษศาสตร Albizia lebbeck (L.) Benth.
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กามปู ชุงรุง พฤกษ (ภาคกลาง), กะซึก (พิจิตร), กาแซ กาไพ แกระ (สุราษฎรธานี),
กานฮุง (ชัยภูมิ), กรีด (กระบี่), คะโก (ภาคกลาง), จเร (เขมร-ปราจีนบุรี), จาขาม (ภาคเหนือ ),
จามจุ รี ซึ ก (กรุ ง เทพฯ), ตุ ด ถ อ นนา (เลย), ทิ ต า (กะเหรี่ ย ง-กาญจนบุ รี ) , พญากะบุ ก (อรั ญ
ประเทศ), มะขามโคก มะรุมปา (นครราชสีมา), ชุงรุง มะรุมปา (นครราชสีมา), กระพี้เ ขาควาย
(เพชรบุร)ี
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ สูง 20–30 เมตร ผลัดใบ เปลือกนอกขรุขระ สีเทาแก แตกเปน
ร อ งยาว เปลื อ กในสี แ ดงเลื อ ดนก กระพี้ สี ข าว แยกจากแก น กิ่ ง อ อ นเกลี้ ย งหรื อ มี ข นละเอี ย ด
ประปราย
ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนก แกนชอใบยาว บนแกนชอมีชอแขนงดานขาง ใบรูปรี ปลายใบมน
โคนใบกลมหรือเบี้ยว หลังใบเกลี้ยง ทองใบมีขนละเอียด
ดอก ดอกสีขาวเปนชอกลมตามงามใบใกลปลายกิ่ง กลิ่นหอม ออกดอกชวงเดือ นมีนาคมเมษายน
ผล ผลเปนฝกรูปบรรทัด แบนและบาง สีเทาอมเหลือง หรือสีฟางขาว ผิวเกลี้ยงเปนมัน เมล็ด
รูปไข
การกระจายขึ้นไดดีในพื้นที่เสื่อมโทรม เปนไมเบิกนําที่ดี พบขึ้นอยูตามปาเบญจพรรณทั่ว
ทุกภาคของไทย
ประโยชน ยอดออนและชอดอกออนรับประทานได มีรสมัน
เนื้อไมแข็ง ลายไมสวย ใชทําสิ่งปลูกสราง เครือ่ งมือทาง การเกษตร
เปลือกใหน้ําฝาดใชฟอกหนัง เปลือกมีรสฝาดใชรักษาแผลในปาก ลําคอ เหงือก

rubens-plantasdobrasil.blogspot.com

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา
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อางอิง : พันธุไมมงคลพระราชทาน

ปบ

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Millingtonia hortensis L.f.
วงศ Bignoniaceae
ชื่อพื้นเมือง กาซะลอง กาดสะลอง เต็กตองโพ
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบสูง 6-12 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบ กิ่งมักหอยลง เปลือกสีเทา แตกเปนรอง
ลึก เนื้อหยุน คลายไมกอก
ใบ ประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ออกตรงข าม ใบย อ ยรูป ไข หรือ รู ป ไขแกมรูป ใบหอก
กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-8 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนกลม ขอบจัก
ดอก สีขาวกลิ่นหอม ออกเปนชอใหญที่ปลายกิ่ง ยาว 10-40 เซนติเมตร ทยอยบานกลีบ
เลี้ยง 5 กลีบ โคนเชื่อมกันเปนรูประฆัง กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอดยาว ปลายบานออกเปนรูป
แตร กวางประมาณ 2 เซนติเมตร มี 5 กลีบ เกสรตัวผู 4 อัน ออกดอกเดือนกันยายน – ธันวาคม
บานเวลาเย็น
ผล เปน ฝ กแบน กวา ง 1.5-2 เซนติ เ มตร ยาว 28-36 เซนติ เ มตร เมื่ อ แก แ ตก 2 ซี ก
เมล็ดจํานวนมากมีปก
การกระจายพันธุ ขึ้นในปาเบญจพรรณ และ เขาหินปูน ขยายพันธุโดยเมล็ด และ หนอ
ประโยชน เปลือก เนื้อไม ใหสีเหลือง น้ําตาล ใชยอมฝาย
ราก เปนยาบํารุงปอด รักษาวัณโรค เปลือก ทําจุกกอก ดอก สูบแกหืด
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ชื่อพฤกษศาสตร Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda
วงศ Lythraceae
ชื่อพื้นเมือ กะแบก ตราแบกปรี้ ตะแบกไข บางอตะมากอ บางอยามู เปอยดอง เปอยนา เปอยหางคาง
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-30 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม โคนตนเปนพูพอนสูง เปลือกเรียบ
ผิวเปนมันสีเทาหรือเทาขาวมีรอยแตกเปนสะเก็ดตลอดลําตน
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบหนา ใบแกเกลี้ยง ใบออนสีแดง
อมชมพู
ดอก สีชมพูออนหรือมวงออน ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามซอกใบใกลปลายกิ่งและ
ปลายกิ่ง ชอ ดอกยาว 30-40 เซนติเ มตร กานชอ ดอกและดอกตูมมีขนสีน้ําตาลออ นปกคลุม
กลีบเลี้ยงมี 10-12 สัน ปลายแยก 5-6 กลีบ มีกลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 2.5-3.5
เซนติเมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม – กันยายน
ผล แหงแตกทรงรี ขนาด 1.5-2 เซนติเมตร มีขน ผลแกแตกเปน 6 เสี่ยง เมล็ดดานในเล็กมี
ปกบาง
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ป า เบญจพรรณที่ ค อ นข า งชุ ม ชื้ น ทางภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปาดิบทางภาคตะวันออกและภาคใต ปาน้ําทวมและทองนาทั่วไป
ประโยชน ใชในการจัดสวนปลูกเพื่อใหรมเงามีดอกสวยงาม
ผลทําไมประดับแหงได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

เสลา

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
วงศ Lythraceae
ชื่อพื้นเมือง เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ อินทรชิต
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-20 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลมหรือทรงกระบอก กิ่งโนมหอยลงรอบ ทรงพุม
เปลือกสีดํามีรอยแตกเปนทางยาวตลอดลําตน
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปขอบขนานกวาง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ปลาย
เรียวแหลมเปนติ่ง โคนมน เนื้อใบหนาปานกลาง เสนใบมีขนนุมทั้ง 2 ดาน
ดอก สีมวง มวงอมชมพูหรือมวงกับขาว ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง
เชื่อมกันเปนรูปถวย ลายแยกเปน 5-8 แฉก กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปกลมบางยับ ยนขอบยวย เมื่อ
บานเสนผาศูนยกลาง 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเดือนธันวาคม – มีนาคม
ผล รูป เกือบกลมผิวแข็งยาวประมาณ 2 เซนติเ มตร ผลแหงแตกตามยาว 5-6 พู มีเ มล็ด
จํานวนมากมีปกบางๆ
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ตามป า เบญจพรรณ ป า ดิ บ และป า ชายหาด พบทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประโยชน เนื้อไม ทําเครื่องแกะสลัก ดามเครื่องมือการเกษตร
ใบ บดกับกํายาน ใชทาผดผื่นคัน
ผล ใชทําไมประดับแหง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

อินทนิลน้ํา

ชื่อพฤกษศาสตร Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
กรมป่ าไม้
วงศ Lythraceae
ชื่อพื้นเมือง ตะแบกดํา (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (นราธิวาส) อินทนิล (ภาคกลาง, ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 10-25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือ นยอดแผกวางเปนพุมกลม
ลําตนตรง กิ่งใหญแตกออก ตามลําตน เปลือกหนาสีเทาหรือน้ําตาลออน เรียบหรือมีปุมปม
ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงขามถึงสลับตั้งฉาก หรือเยื้องกันเล็กนอย รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมขอบ
ขนานปลายแหลมหรือมน โคนกลม แผนใบหนาคลายหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน
ดอก ชอ แยกแขนงตั้งขึ้น ดอกตูมคอนขางกลม สวนบนสุดจะมีตุมกลมเล็กๆ ติดอยูตรงกลาง
กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ปลายแยกเปน 6 แฉก รูป เกือบกลมโคนกลีบเรียวยาวเปนกานกลีบ
ดอก เกสรเพศผูจํานวนมาก ออกดอกชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ผล กลม กลีบเลี้ยงติดทน ผิวเกลี้ยง เมื่อแกจะแตกเปน 6 ซีก
การกระจายพันธุ พบขึ้นกระจายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามที่ราบลุมและริมน้ําในปา
เบญจพรรณชื้น และชายปาดงดิบ
ประโยชน
ใบ ตากแหงตมดื่ม ลดน้ําตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน แกปสสาวะ พิการ ละลายนิ่ว
ราก รักษาแผลในปาก
เปลือก แกทองเสีย แกไข
ผล แกปวดฟน
เมล็ด รักษาโรคเบาหวานและทําใหนอนหลับ
นิยมปลูกเพื่อประดับและใหรมเงา เหมาะสําหรับบานที่มีระดับน้ําใตดินสูง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) (2550)
พืชสมุนไพรในสวนปาสมุนไพรเขาหินซอน ฉบับสมบูรณ หนา 232
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2556)
พรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1 หนา 124

ตะแบกเลือด

ชื่อพฤกษศาสตร Terminalia mucronata Craib & Hutch.
วงศ Combretaceae
ชื่อพื้นเมือง ตะแบกเลือด โคะกาง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) ตะแบกเลือด (ภาคตะวันตกเฉียงใต) ปราบ
ตําเลีย (เขมร-บุรีรัมย) เปย (อุบ ลราชธานี) เปอยป เปอยสะแอน (ภาคเหนือ ) มะกาเถือน (เงี้ยวภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมผลัดใบขนาดใหญ สูงถึง 40 เมตร เรือ นยอดแคบ คอ นขางโปรง ลําตนยาวและตรง
เปลือกตนสีน้ําตาลครีมออนเปนจุด ๆ และลอกหลุดเปนแผนบาง ๆ
ใบ ใบออนมีขนสีน้ําตาล ขอบใบใส ใบแกเหนียวคอนขางเกลี้ยง กานใบมีตอมกลม 2 ตอมดานบน
ดอก ดอกสีขาว ชอดอกแคบและแนนไมแตกแขนง ชอยาว 9-15 เซนติเมตร ชั้นกลีบเลี้ยงมีขน
เล็กนอย หมอนรองดอกมีขน
ผล ผลสีน้ําตาลออน-เหลือง รูปไข ขนาด 3-4 เซนติเมตร ปกกลมมี 2 ปก มีขนสีน้ําตาลปกคลุม
การกระจาย ขึ้นอยูในปาแลง หรือปาคอนขางแลงผลัดใบ ปาเต็งรัง มักจะเปนไมขนาดใหญที่
ยัง เหลื อ จากการตั ด โค น เพราะต น ใหญ ภายในมั ก จะกลวง ความสูง ตั้ ง แต ร ะดับ น้ํ าทะเลจนถึ ง
ประมาณ 700 เมตร ตางประเทศพบในพมา กัมพูชา
ประโยชน ไมใชสรางที่อยูอาศัย เครื่องจักสานและเครื่องใชสอย เนื้อไมสีน้ําตาลดํา คอนขาง
แข็ง ใชเปนโครงสรางงานกอสรางที่ตองการความแข็งแรง คงทน และทําไมกระดานหรือไมพื้น

www.pinus.bloggang.com

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ตนไมเมืองเหนือ

นากบุด

ชื่อพฤกษศาสตร Mesua nervosa Planch. & Triana
วงศ Calophyllaceae
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไป
ไม ไมขนาดเล็ก สูง 10-15 เมตร แตกกิ่งเล็กจํานวนมาก ทรงพุมแนนทึบ รูปกรวยคว่ํา
ใบ ใบเดี่ยวออกตรงขามเปนคู รูปขอบขนานยาว 10 เซนติเมตร ขอบใบเปนคลื่น แผนใบหนาแข็ง
กรอบ ผิวใบเปนมันทั้งสองดาน
ดอก ดอกเดี่ยวหรือเปนกระจุก 1-3 ดอก สีขาว คลายบุนนาค กลีบเลี้ยงมีขนาดใหญและหนา
กลีบดอกบางมีเกสรเพศผูสีขาวจํานวนมาก ดอกบานพรอ มกันหรือ ทยอยบานทั้งกระจุก บานวัน
เดียวโรย สงกลิ่นหอมออนๆชวงกลางวันถึงกลางคืน ออกดอกชวงเดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม
ผล ผลรูปรี ยาว 2-3 เซนติเมตร เมื่อแกสีดํา
การกระจาย พบในปาดิบชื้นทางภาคใต
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : www.thaitreeflowers.com

จําป

ชื่อพฤกษศาสตร Magnolia ×alba (DC.) Figlar
วงศ Bignoniaceae
ชื่อพื้นเมือง จุมป,จุมป (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมยืนตนไมผลัดใบขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ลําตนสีน้ําตาลแตกเปนรองถี่
กิ่งเปราะ หักงาย เรือนยอดรูปกรวยทึบ
ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปใบหอกแกมรูปไขถึงแกมขอบขนาน ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ยาว 20
เซนติเมตร กวาง 8 เซนติเมตร หูใบยาวถึง 2.5 เซนติเมตร มีขน
ดอก ดอกเดี่ยวที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว แคบเรียบ มี 8-12 กลีบ ยาว 4-6 เซนติเมตร มีกลิ่น
หอม ผิวเกลี้ยงหรือมีขนสีน้ําตาล
ผล ไมติดผล
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดทางตอนใตของจีน มาเลเซียและอินโดนีเซีย จําป อาจเปนลูกผสมที่
เกิดตามธรรมชาติของ Michelia champaca Blume และ M. Blume ในมาเลเซียหรือชวา เพราะมี
ลักษณะผสมระหวาง 2 ชนิดนี้
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ
ดอกแกเปนลม แกไข บํารุงหัวใจ ขับน้ําดี บํารุงโลหิต

www.biolib.cz

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.bloggang.com

www.herb-health.com

suan-theva.igetweb.com

อางอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จําปา

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre var. champaca
วงศ Magnoliaceae
ชื่อพื้นเมือง จําปากอ จําปาเขา จําปาทอง จําปาปา
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-40 เมตร ลําตนเปลาตรงแตกกิ่งจํานวนมากที่ยอด ทรงพุมโปรงเปนรูปกรวยคว่ํา
เปลือกลําตนสีเทาปนน้ําตาล มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว เนื้อไมและกิ่งเหนียว
ใบ ใบเดี่ ย ว ออกเวี ย นสลั บ รู ป รี แ กมรู ป ขอบขนาน กว า ง 4-10 เซนติ เมตร ยาว 10-20
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย เนื้อใบบาง ยอดออนและใบออนมีขน
ดอก ใบเดี่ยว สีเหลืองสม มีกลิ่นหอมฉุน ออกตามซอกใบมีกลีบดอก 12-15 กลีบ ไมมีกลีบ
เลี้ยง ออกดอกเดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ผล ออกเปนกลุม ผลยอย 10-40 ผล แตละผลคอนขางกลมหรือกลมรี เปลือกผลหนาและ
แข็ง ผลออนสีเขียวเมื่อแก สีเทา มีเมล็ดดานในสีแดงอมสม
การกระจายพันธุ พบขึ้นกระจายในปาดิบชื้นและปาดิบแลงทุกภาค ยกเวนภาคใต
ประโยชน ปลูกเปนไมดอกไมประดับ
เนื้อไมใชในการกอสราง
ดอกนํามารอยมาลัยและใชผสมในตํารายาไทย แผนโบราณ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

แคนา

ชื่อพฤกษศาสตร Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem.
วงศ Bignoniaceae
ชื่อพื้นเมือง แคแน, แคฝอย (ภาคเหนือ) แคเก็ตถวา, แคขาว (เชียงใหม) แคพูฮอ (ลําปาง) แคปา
(รอยเอ็ด, ลําปาง) แคทราย (นครราชสีมา) แคยาว, แคขาว (ปราจีนบุรี) แคยอดดํา (สุราษฎรธานี)
ลักษณะทั่วไป
ลําตน ไมตนขนาดเล็กถึงกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ลําตนเปลาตรง แตกกิ่งต่ํา เรือ น
ยอดเปนพุมรูปไข คอนขางทึบ เปลือกสีน้ําตาลอมเทาและมีประสีดําบาง เรียบแตกเปนสะเก็ดเล็ก
ๆ โคนตนเปนพูพอนเล็กนอย
ใบ ใบประกอบขนนกชั้นเดียว ใบยอยมี 3-5 คู ขอบใบหยัก รูปรีหรือรูปแกมไขกลับ กวาง 3-5
เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายสอบคู โคนสอบและเบี้ยว
ดอก สีขาว ขนาดใหญ รูปแจกันทรงสูงหรือรูปแตร ออกรวมกันเปนชอ สั้นๆ ตามปลายกิ่ง
ยาว 2-3 เซนติเ มตร แตละชอ มีดอกอยูร วมกัน 3-7 ดอก กลีบ ฐานดอกทรงรูปกรวย ยาว 3-5
เซนติเมตร มีกลิ่นหอมออนๆ
ผล เป นฝ ก ยาว เปลื อ กแข็ ง ปลายแหลม บิ ด เปน เกลี ย ว ผิ ว ฝ ก เกลี้ ย ง ไม มี ข น เมล็ ด รู ป
สี่เหลี่ยมมีปกใส
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทยพบไดทั่วทุกภูมิภาค
ประโยชน เนื้อไม ใชในการกอสรางอาคารบานเรือน เชน ทําเสา กระดาน พื้น ฝาเพดาน ฯลฯ
เปลือก แกทองรวง บิด มูกเลือด คุมธาตุภายใน ใชชะลางบาดแผล
ดอก ยอดออน และ ฝกออน ใชปรุงอาหาร สามารถรับประทานเปนผักได
ใบ แกไข และเปนยาระบาย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือไมอเนกประสงคกนิ ได กรมปาไม (2540)

กัลปพฤกษ

กรมป่ าไม้

ชื่อชื่อพฤกษศาสตร Cassia bakeriana Craib
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กานล ชัยพฤกษ
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-15 เมตร ผลัดใบ กิ่งออนมีขนนุม เรือนยอดแผกวาง เปลือกเรียบ สีเทา
ใบ ประกอบแบบขนนก มีใบยอย 5-7 คู รูปขอบขนานกวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 6-8
เซนติเมตร โคนและปลายใบมน
ดอก สีชมพูอมขาวออกเปนชอแบบชอกระจะตามกิ่ง กานดอกสีแดงมวงมีขนนุม ยาว 5-12
เซนติเมตร กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปไขแคบๆ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไขขนาดกวาง 1-2.5 เซนติเมตร
ยาว 3.5-4.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนมกราคม – มิถุนายน
ผล เปนฝกสีน้ําตาลเขมอมเทา รูป ทรงกระบอกยาว 30-40 เซนติเ มตร ดานในมีเ มล็ ด
ประมาณ 30-40 เมล็ด ลักษณะกลมแบนสีน้ําตาล
การกระจายพันธุ
พบในประเทศพม า และทางเหนื อ ของประเทศไทยตามป า เต็ ง รั ง ที่ ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 300-1,000 เมตร
ประโยชน
ฝก ใชเปนยาระบายอยางออน
เปลือก ฝก และเมล็ด ทําใหอาเจียนลดไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ราชพฤกษ

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Cassia fistula L.
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กุเพยะ คูน ชัยพฤกษ ปอยู ปูโย เปอโซ แมะหลาหยู ลมแลง
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบ สูง 8-15 เมตร
ใบ ใบประกอบแบบขนนกออกสลับ มีใบยอย 3-8 คู รูปปอม รูปไข หรือ รูปขอบขนานแกม
รูปไข กวาง 4-8 เซนติเ มตร ยาว 7-15 เซนติเ มตร ปลายแหลมโคนมน เสนแขนงใบถี่ เนื้อใบ
คอนขางบาง
ดอก สีเหลือง ออกเปนชอหอยตามซอกใบ หรือตามกิ่ง ยาว 20-45 เซนติเมตร กวาง 4-5
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปไข ผิวนอกมีขนคลุม กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข หรือ รูปไขกลับ เมื่อ
บานเสนผาศูนยกลาง 5-8 เซนติเมตร เกสรตัวผู 10 อัน ขนาดไมเทากัน รังไขและกานเกสรตัวเมีย
มีขนคลุม ออกดอกเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม
ผล เปนฝกทรงกระบอกยาว 20-60 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ฝกแกสีดํา

การกระจายพันธ ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอนขึ้นตามปาเบญจพรรณแลงทั่วไป
ประโยชน
เปลือก เนื้อไม ผล ใหสีเหลือง ใชยอมไหมและฝาย
ราก ฝนทาแกกลาก และ เปนยาระบาย
ราก และ แกน เปนยาขับพยาธิ
เปลือกและไม ใชฟอกหนัง
เปลือก และ ใบ บดผสมกันใชทาฝและเม็ดผื่นตามรางกาย
เนื้อไม สีแดงแกมเหลือง แข็ง ทนทาน ใชทําเสา ลอเกวียน คันไถ
ใบ ตมรับประทานเปนยาระบาย ฆาพยาธิ
ดอก แกไข ระบาย แกแผลเรื้อรัง
ฝก เนื้อในฝกรสหวาน เปนยาระบาย ชวยบรรเทาอาการแนนหนาอก
ฟอก หรือ ชําระน้ําดี แกลมเขาขอ และขัดขอ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สุพรรณิการ

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Cochlospermum regium (Schrank) Pilg.
วงศ Bixaceae
ชื่อพื้นเมือง ฝ้ ายคํา
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งกานคอคด
ใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปหัวใจมี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเวาขอบเปนคลื่น
ใบแกรวงเปลี่ยนเปนสีออกแดง
ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอมออ น ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน กลีบ ดอก 5 กลีบ เมื่อ
บานวัดผาศูนยกลาง 6-8 เซนติเมตร เกสรผูสีเหลืองโคงขนาดไมเทากัน มีจํานวนมาก ออกดอก
ชวง กุมภาพันธ-เมษายน
ผล รูปไขกลับ กวาง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร เมื่อแกแตกเปน 3-5 พู เมล็ด
สีน้ําตาล รูปถั่ว มีปุยคลายปุยฝายหุม

การกระจาย ถิ่นกําเนิดอเมริกากลางและอเมริกาใต ขึ้นไดดีในทุกภาคของประเทศไทย
ประโยชน ปลูกเปนไมดอกไมประดับทั่วไป โดยเฉพาะในที่อากาศเย็น แดดดี
ยาง ใหผลิตผลเปน Karaya gum ทางการคาเรียกวา Crystalgum เปนกอ นผลึก
สีเหลืองออนหรือน้ําตาลอมชมพู ใชเปนยาระบาย ใชเปนสวนผสมในน้ํายาเซทผม เปนยาทาบํารุงผิว
ใชใ นอุ ตสาหกรรมทอผ าและการพิม พ อุต สาหกรรมอาหารกระป อ ง ผสมไอศกรี มทํ าใหข น
เนื้อไม ตมกับแปงเปนอาหาร
ใบออน ใชสระผม
ดอกแหงและใบแหง เปนยาบํารุงกําลัง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

เหลืองปรีดยี าธร

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda
วงศ Bignoniaceae
ชื่อพื้นเมือง
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร
ใบ ผลัดใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงขามใบยอย 4-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน แผนใบ
หนา คลายหนัง สีเขียวเหลือบเงิน โคนและปลายใบมน ขอบใบเรียบ
ดอก ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลือ ง เชื่อมติดกันเปนหลอด กลีบ ดอก 5
กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเปนหลอด รูปแตร ออกดอกเดือน มกราคม – มีนาคม
ผล เปนผลแหงแตก สีเทา เมล็ดแบน มีปก จํานวนมาก

การกระจายพันธุถิ่นกําเนิด อเมริกาเขตรอน (ปารากวัย อารเจนตินา บราซิล)
ประโยชน นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสีสวย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร
เว็ปไวต : http://www.qsbg.org

มะหาด

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham.
วงศ Moraceae
ชื่อพื้นเมือง กาแย ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ หาด
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-15 เมตร เปลือกสีน้ําตาลดําแตกเปนสะเก็ด
ใบ เดี่ยวเรียงสลับ แผนใบรูปไขกลับ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กวาง 2.5-7 เซนติเมตร ยาว
5-14 เซนติเมตร ปลายใบมน หรือเปนติ่งสั้น โคนใบสอบแคบรูปลิ่มหรือมน เนื้อใบหนามีขนสาก
มือ เสนแขนงใบ 8-12 คู กานใบยาว 1-2 เซนติเมตร
ดอก เล็กสีเหลือง แยกเพศ ออกอัดรวมกันแนนเปนแทงตามกิ่งหรืองามใบ กวางประมาณ
1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ผล เปนผลรวม รูปทรงกลม หรือเกือบกลมบางครั้งเบี้ยว เสนผาศูนยกลาง 3-5
เซนติเมตร ผลสุกสีเหลืองสม

การกระจายพันธุ มะหาดมีการกระจายพันธุตามปาดิบแลงหรือปาดิบชื้นทั่วทุกภาคของประเทศ
ประโยชน ราก เปลือก เนื้อไม ผล ใหสีเหลืองใชยอมไหม และ ฝาย
เนื้อไม ใชกอสราง ทําโปงลาง แกน ตมกินขับพยาธิปากขอ พยาธิตัวตืดและพยาธิ
เสนดาย เยื้อหุมเมล็ด รสเปรี้ยวอมหวานกินได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะขามปอม

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Phyllanthus emblica L.
วงศ Phyllanthaceae
ชื่อพื้นเมือง กันโตด กําทวด มั่งลู สันยาสา
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-12 เมตร เปลือกสีน้ําตาลอมเทา
ใบ เดี่ ย ว ออกสลั บ เรี ย งเป น สองแถวในระนาบเดี ย วกั น รู ป ขอบขนาน กว า ง 0.4-0.7
เซนติเมตร ยาว 1-1.2 ปลายแหลม โคนมน
ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเปนกระจุกตามซอกใบ แยกเพศแตอยูตนเดียวกัน มีกลีบรวม 5-6 กลีบ
ดอกตัวผู เกสรตัวผู 3 อัน กานชูเกสรเชื่อมกัน ดอกตัวเมีย รังไขมี 3 พู ออกดอกเดือนธันวาคม–เมษายน
ผล คอนขางกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร สีเขียวออน เมล็ดกลมสีน้ําตาลแข็ง
มี 1 เมล็ด
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอน ชอบดินที่มีการระบายน้ําดี
ประโยชน เปลือกและใบ ใหสีน้ําตาล ใชยอมไหม ขนสัตว และผม
เปลือกตน ตมดื่มแกไอ ขับเสมหะ ผล รับประทานไดมีวิตามิน C แกโรค

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

หวา

กรมป่ าไม้

ชื่อพฤกษศาสตร Syzygium cumini (L.) Skeels
วงศ Myrtaceae
ชื่อพื้นเมือง หาขี้แพะ
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-25 เมตร
ใบ ใบเดี่ยวออกตรงขาม ใบออนสีน้ําตาลแดงรูปรี หรือ รูปไขกลับ กวาง 5-9 เซนติเมตร ยาว
9-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ผิวใบเปนมันมีตอมน้ํามันกระจายอยูทั่วไป
ดอก สีขาว ออกเปนชอตามซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปถวย ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ปลายแผ
เปน 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รวงงายเมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเ มตร เกสรตัวผู
จํานวนมากไมเทากัน ออกดอกเดือน มกราคม – กุมภาพันธ
ผล รูปไข เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาว 1.5-3 เซนติเมตร มี 1 เมล็ด
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอ นจากอินเดีย ถึง มาเลเซีย และ ไทย พบขึ้นอยูตามปา
เบญจพรรณ ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน เปลือก ใหสีน้ําตาล ใชยอมฝาย
เนื้อไม ใชกอสรางในรม เปลือกตมแกบิด อมแกปากเปอย ผลดิบ แกทองเสีย ผล
สุก รับประทานได เมล็ดลดน้ําตาลในเลือด แกทองเสีย ถอนพิษจากเมล็ดแสลงใจ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

จามจุรี

ชื่อพฤกษศาสตร Albizia saman (Jacq.) Merr.
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กามกราม กามกุง กามปู ฉําฉา ตุดตู ลัง สําสา เสคุ เสดู
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดใหญ แตกกิ่งต่ํา เรือนยอดแผกวางโคงตรงกลางและลาดลงหาขอบคลายรูปรม
ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ แกนกลางใบประกอบยาว 10-18 เซนติเมตร ใบ
ประกอบแยกแขนงตรงขามกัน 2-5 คู บนแขนงมีใบยอยเรียงตรงขามกัน 2-10 คู คูที่อยูตอนบนมี
ขนาดใหญสุดและลดหลั่นลงไปจนถึงคูลางที่มีขนาดเล็กสุด ตรงจุดตอระหวางคูใบยอยและคูแขนงใบ
มักมีตอมกลมนูนสีคล้ําปรากฏชัดเจน ใบยอยรูปไข รูปรี หรือคลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน รูปใบมี
ลักษณะสมมาตร กวาง 0.6-4 เซนติเมตร ยาว 1.5-6 เซนติเ มตร ปลายมน มักเวาตื้นๆ หรือมีติ่ง
แหลมสั้นๆ โคนเบี้ยว ขอบเรียบ แผนใบดานบนเกลี้ยง ดานลางมีขนนุมทั่วไป ไมมีกานใบยอย
ดอก ชอ ดอกแบบชอกระจุกแนน ออกตามงามใบใกลป ลายกิ่ง 1-2 ชอ กวาง 5-6 ซม. ชอ
ตั้งขึ้น ดอกมีจํานวนมาก ดอกกลางชอ มีขนาดใหญที่สุด กลีบเลี้ยงติดกันคลายรูป แตร ยาว 5-8
มิลลิเมตร มีขนหนาแนน ปลายแยกเปน 7-8 แฉก กลีบดอกสีขาวอมเขียว ติดกันคลายรูปแตร ยาว
1-1.2 เซนติเมตร สวนบนมีขนหนาแนน สวนลางเกือบเกลี้ยง ปลายหลอดกลีบดอกแยกเปน 5 แฉก
ผล ฝกรูปขอบขนาน ตรงหรือโคงเล็กนอย กวาง 1.5-2.4 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร
หนา 0.6-1.1 เซนติเมตร ผิวเรียบ ฝกแกสีน้ําตาลดํา คอดเล็กนอยเปนตอนๆ ระหวางเมล็ด เมล็ด
เรียงเปนแถวตามความยาวของฝก สีน้ําตาล รูปแบนรี กวางประมาณ 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 9
มิลลิเมตร หนาประมาณ 4 มิลลิเมตร
การกระจาย เขตรอนทั่วโลก ถิ่นกําเนิด อเมริกาเขตรอนและอเมริกาใต
ประโยชน
เนื้อไม เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแกะสลักไมภาคเหนือ
จามจุรีเปนแมไมที่ใชเลี้ยงครั่ง
อาหารสัตว ใบและฝกมีคุณประโยชนมาก สําหรับ วัว ควาย
ไมประดับยืนตน ที่สวยงามเนื่องจากเรือนยอดแผกวางทั้งยังใหรมเงาที่รมเย็น

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/mimosoid/ssaman_2.htm

พลับพลา

ชื่อพฤกษศาสตร Microcos tomentosa Sm.
วงศ Malvaceae
ชื่ อ พื้ น เมื อ ง กะปกกะปู สากกะเบื อ ดง สากกะเบื อ ละว า หมากหอม ลาย พลา คอม กอม
(ภาคเหนือ) พลับพลา ขี้เถา (ภาคกลาง) คอมสม กอมสม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พลองสม คอม
เกลี้ยง (ภาคตะวันออก) มลาย (ภาคตะวันออกเฉียงใต) น้ําลายควาย พลาขาว พลาลาย (ภาคใต) จื
อมือแก (มลายู-ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สูง ไดถึง 20 เมตร เรือ นยอดเปนพุ ม กลมทึบ เปลือ กสี
น้ําตาลปนเทา แตกลอนเปนสะเก็ดบางๆ พลับพลามีลําตนใหญใบครึ้ม
ใบ ใบเปนใบเดียวเรียงสลับ รูปไขกลับ มีขนสากทั่วไป ปลายใบหนักคอดเปนติ่งสั้นหรือเวาแหวง
เปนริ้ว โคนใบมน หลังใบและทองใบมีขนรูปดาวสีน้ําตาลปกคลุม ขอบใบจักฟนเลื่อยถึงเรียบ บิดๆ
ดอก ดอกออกเปนชอ มีสีเหลือง ออกตามงามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอยาง
ละ 5 กลีบ เกสรเพศผูจํานวนมากและลอมรอบรังไข ออกดอกเดือน เมษายน-พฤษภาคม
ผล ผลมีรูปรางกลมหรือรูปไขกลับ ผิวของผลมีขนทั่วไป ออกเปนชอเมื่อสดสีเขียว มีเนื้อเมล็ด
เดี่ ย ว เมื่อ แก จ ะสี เ หลื อ ง พอสุ ก จะมี มีม ว งดํ า ผิ ด มี ข นรู ป ดาวหรื อ เกลี้ ย งขนาดผลกวา ง 0.5-1
เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ติดผลตั้งแตเดือน มิถุนายน-ธันวาคม
การกระจาย พบขั้นกระจายอยูทั่วไปในปาเบญจพรรณ ปาผสมผลัดใบ ปาดิบแลงและปาดิบ
ชื้น ตางประเทศพบ พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม จีน อินโนนีเซีย อินเดีย ศีรลังกา
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ
ผลแกกินได และนํามาทําเปนกระสุนปนเลนกันเรียกวา เลนฉับ โผง เสนใยจาก
เปลือกใชทําเชือกหยาบๆ
แกนของพลับพลามาผสมกับแกงของโมงหลวง สําตนกําแพงเจ็ดชั้น ลําตนสบูขาว
ลําตนพลองเหมือด แกนจําปา และลําตนคํารอก ตนน้ําดื่มแกหอบหืดได

www.phargarden.com

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.rspg.or.th

www.rspg.or.th

อางอิง : รายงานการศึกษาชนิดพันธุไ ม กรมปาไม

กันเกรา

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Fagraea fragrans Roxb.
วงศ Gentianaceae
ชื่อพื้นเมือง ตะมะซู ตาเตรา ตํามูซู ตําเสา ทําเสา มันปลา
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 5-30 เมตร ไมผลัดใบ เปลือกตนสีน้ําตาลเขมแตกเปนรองลึก
ใบ เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีหรือรูปขอบขนานกวาง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร
ปลายเรียวแหลม โคนสอบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผนใบคลายหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน
ดอก ออกเปนชอแบบชอกระจุกออกตามงามใบใกลปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมออนๆ กลีบเลี้ยง 5
กลีบ เชื่อมติดกันรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมเหลืองออน เมื่อ ใกลโรยจะมีสีเหลืองเชื่อ ม
ติดกันรูปแจกันปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรเพศผู 5 อัน รังไขรูปไขอยูเหนือวงกลีบ ออกดอกเดือน
เมษายน – กรกฎาคม
ผล สดแบบ มีเนื้อรูปกลม เมื่อแกมีสีแดง มีเมล็ดจํานวนมาก

การกระจายพันธุ พบขึ้นในปาเบญจพรรณ ปาดิบชื้นทั่วทุกภาคแตพบมากในภาคใต ในตางประเทศ พบที่
พมา กัมพูชา เวียดนามตอนใต อินเดียตอนเหนือ ภูมิภาคมาเลเซีย ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน เนื้อไม ใชในการกอสรางบานเรือน ใชเขายาบํารุงธาตุ แกไขจับสั่น
เปลือก บํารุงโลหิต ผิวหนังพุพอง ปวดแสบปวดรอน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

หลุมพอ

ชื่อพฤกษศาสตร Intsia palembanica Miq.
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง กะลุมพอ (ใต) มือ บา (มลายู ปตตานี) เมอบา (มลายู ใต) สะหลุมพอ (ปราจีนบุรี)
หลุมพอ (ใต) Malacca teak (Common Name)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดใหญ สูงถึง ๕๐ เมตร ผลัดใบ มีพูพอนขนาดใหญ สูงไดถึง ๗ เมตร ลําตนเปลา
ตรง เปลือกเรียบหรือ ตกสะเก็ดเปนแผนกลมบางๆ มีสีตางกัน สีชมพูอมน้ําตาลหรือเทาอมชมพู
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคูมีใบยอย ๔ คู แกนกลางใบประกอบ ยาว ๑๐-๑๕ เซนติเมตร
กานใบประกอบยาว ๑.๕-๒ เซนติเมตร ใบยอย รูปไข เบี้ยวเล็กนอย ยาวไดประมาณ ๙ เซนติเมตร ปลาย
ใบแหลม เวาเล็กนอยตอนปลาย โคนใบกลม แผนใบเปนมัน กานใบยอยยาว ๐.๒-๐.๕ เซนติเมตร
ดอก ดอกออกเปนชอ ยาว ๕-๑๐ เซนติเมตร ฐานรองดอกสั้นกวากลีบเลี้ยง กลีบ เลี้ยง ๔
กลีบ สีเขียว กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มี ๑ กลีบ เกสร เพศผู ๓ อัน ประมาณ ๒ เซนติเมตร รังไขมี
กานสั้น ๆ มีขนยาวปกคลุม กานเกสรเพศเมียยาวประมาณ ๒ เซนติเมตร
ผล ผลเปนฝกรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกวาง ๖-๘ เซนติเมตร ยาว ๑๕-๔๐ เซนติเมตร
เมล็ดกลมแบน เสนผานศูนยกลางยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร
การกระจาย ขึ้นในปาดิบชื้นใกลชายฝง ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลจนถึง ๘๐๐ เมตร ใน
ประเทศไทย พบเฉพาะ ทางภาคใต หลุม พอมีเ ขตการกระจายพั นธุ ที่พ มา ตอนใต และภู มิภ าค
มาเลเซีย
ประโยชนไมหลุมพอเปนไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจสูง ชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเปนไม
ที่ตลาดมีความตองการมาก
ไมหลุมพอมาใชประโยชนในการกอสรางอาคารบานเรือน ทําสะพาน เสาหมอน
รางรถไฟ เกวียน เครื่องเรือน เปนไมที่สวยงามดี เหมาะสําหรับ ทําเครื่องเรือน ทําพื้น รอด ตง ขื่อ
อกไก ไมบุผนังที่สวยงาม ทําลูกประสัก โครงเรือใบเดินทะเล แจว พาย กรรเชียง เสากระโดงเรือไถ
คราด ครก สาก กระเดื่ อ ง พั น สี ข าว ตั ว ถั ง รถ ด า มเครื่ อ งมื อ ทํ า หู ก ด า มหอกไม สํ า หรั บ กลึ ง
แกะสลัก กั้นบอน้ํา รองน้ําและกังหันน้ํา ทํารางแร พานทายและรางปน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.komchadluek.net

paro6.dnp.go.th

อางอิง : www.dnp.go.th

กฤษณา

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
วงศ Thymelaeaceae
ชื่อพื้นเมือง ไมหอม พวมพราว เรียกเปนภาษามลายูวา กายูกาฮูหรือกายูดึงปู
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ไมผลัดใบ ขนาดใหญ สูง 18-30 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกเรียบสีเทาหรือขาว
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ดอก ดอกสีเขียวอมเหลือง
ผล ผลคอนขางกลม มีขนออนนุมปกคลุม

การกระจาย กฤษณาชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ ที่อินเดีย พมาตอนใต คาบสมุทรมลายู
สุมาตรา บอรเนียว และฟลิปปนส ในไทยพบทางภาคใต แถบจังหวัดตรัง ยะลา และนราธิวาส ขึ้น
กระจายหาง ๆ ในปาดิบชื้น ระดับความสูงต่ํา ๆ
ประโยชน เนื้อไม ใชกอสราง ทําเครื่องเรือน เครื่องมือดานการเกษตร เรือ กอสราง เนื้อไมมี
กลิ่นหอม นํามาเผาไฟเพื่อ อบหองใหมีกลิ่นหอม กลั่นเปนน้ํามันหอมระเหย ผงไมหอมใชผสมยา
พื้นบานของหลายประเทศ ใชผสมของเครื่องสําอางและรักษาโรคผิวหนัง
เปลือก ใหเสนใยใชทําเชือก ถุงยาม และกระดาษ
แกนไม บํารุงกําลัง บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียนศีรษะ คุมธาตุ แกอาเจียน
แกทองรวง แกปวดบวมตามขอ
น้ํามันจากเมล็ด รักษาโรคเรื้อ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา อางอิง : หนังสือพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติในประเทศไทยหนา 21

ไมหอม

ชื่อพฤกษศาสตร Aquilaria malaccensis Lam.
วงศ Thymelaeaceae
ชื่อพื้นเมือง กายูการู กายูกาฮู (มลายู ปตตานี) พวมพราว (พัทลุง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนสูง 40 เมตร เปลือ กเรียบ สีเ ทา ถึงคล้ํา กิ่งออ น ยอดออนและชอ ดอกมีขนสั้นนุม
หรือเกือบเกลี้ยง
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปรี ถึงรูปไขกวาง ปลายใบเรียวแหลม บางครั้งเปนติ่งเรียว โคน
ใบสอบรูปลิ่ม ขอบในเปนคลื่น ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขนประปรายตามเสนใบดานลาง
ดอก ดอกรูประฆัง สีเขียวออน ถึงเหลืองนวล ออกรวมกันเปนชอสั้นๆ ตามปลายยอดหรืองาม
ใบ ชอดอกละ 8-10 ดอก
ผล ผลรูปขอบขนาน กวาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-4 เซนติเมตร มีขนปกคลุม แหงแลว
แตก เมล็ดรูปไขปลายเปนติ่งแหลม มีขนสีแดงคลุม
การกระจาย ในปาดิบชื้นทางภาคใต ในตางประเทศพบที่ดินเดียว พมา และมาเลเซีย
ประโยชน เนื้อไมใชทํากลอง สิ่งประดิษฐตางๆ
เนื้อไมสวนทีห่ อมเกิดจากการผิดปกติเนื่องจากเปนบาดแผล หรือเปนโรคและเชื้อ
ราเขาทําลาย โดยเฉพาะเมื่อนําไปเผาไฟ นิยมใชทําเปนเครื่องหอม รูป เขาเครือ่ งยาสมุนไพร ใชเปน
ยาบํารุงหัวใจ แกโรคปวดบวมตามขอ แกลม วิงเวียนศีรษะ ขับลม แกหอบหืด
น้ํามันหอมระเหยใชในอุตสาหกรรมน้ําหอมและการแตงกลิ่น
เปลือกใชทําเชือก มุงหลังคา และฝาบาน

en.wikipedia.org

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.dnp.go.th

อางอิง : หนังสือพรรณไมตนของประเทศไทย

เทพทาโร

ชื่อพฤกษศาสตร Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.
วงศ Lauraceae
ชื่อพื้นเมือง จวง จวงหอม (ภาคใต) จะไคตน จะไคหอม (ภาคเหนือ) ตะไครตน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เทพทาโร (ภาคกลาง จันทบุรี สุราษฎรธานี) พลูตนขาว (เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมยืนตนขนาดกลาง ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลับทึบ สีเขียวเขม ลําตนเรียบไมมี
พูพอน เปลือกตนสีเทาอมเขียวหรืออมน้ําตาล คอนขางเรียบ แตกเปนรองยาวตามลําตน เมื่อถาก
เปลือกออกจะมีกลิ่นหอม กิ่งมีลักษณะออนเรียว เกลี้ยงและมักมีคราบขาว
ใบ เปนชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน เปนใบรูปรีแกมรูปไข หรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน เนื้อใบ
คอนขางหนา ผิวใบเกลี้ยง ทองใบมีคราบขาว ปลายใบแหลม โคนใบแหลมและกลม ยาวประมาณ 7 - 20
เซนติเมตร กานใบเรียวเล็ก 2.5 - 3.5 เซนติเมตร
ดอก ออกเปนชอ สีขาวหรือเหลืองออน มีกลิ่นหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเปนกระจุกยาว
2.5 - 7.5 เซนติเมตร กานชอดอกจะเรียวยาวและเล็กมาก
ผล มีขนาดเล็กและกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 7 มิลลิเมตร ผลออนมีสีเขียว ผลแก
มีสีมวงดํา กานผลเรียว ยาวประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร
การกระจาย มีเขตการกระจายพันธุในแถบเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียเขตรอน ในประเทศไทยพบ
ทั่วทุกภาคของประเทศ ขึ้นอยูกระจัดกระจายเปนกลุม ตั้งแตที่ราบเชิงเขาจนถึงบนเขาสูงในปาดิบชื้น
ที่มีสภาพดินรวนปนทราย น้ําไมทวมขัง พบการกระจายพันธุหนาแนนในภาคใต
ประโยชน ใชปรุงเปนยาหอมแกลม จุกเสียดแนน แนนเฟอ แกอาการปวดทอง ขับผายลมได
ดี ขับลมในลําไสและกระเพาะอาหาร
เนื้อไมสีขาว จะมีกลิ่นหอมฉุนเหมือนกลิ่นการบูร อาจกลั่นเอาน้ํามันระเหยจากเนื้อไม
ใบมีกลิ่นหอม ใชเปนเครื่องเทศ
เมล็ดของเทพทาโร จะใหน้ํามัน ใชเปนยาทาถูนวด แกปวด
ไม ใชในการแกะสลักบางอยาง ทําเตียงนอน ทําตู และหีบใสเสื้อผา

www.oknation.net

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

med-aromaticplant.blogspot.com

อางอิง : http://www.dnp.go.th/pattani_botany/พันธุไม/ไมเอนกประสงค/เทพธาโร.htm

ฝาง

ชื่อพฤกษศาสตร Caesalpinia sappan L.
วงศ Fabaceae
ชื่อพื้นเมือง ขวาง, ฝางแดง, หนามโคง (แพร), ฝางสม (กาญจนบุรี), ฝางเสน (ทั่วไป, กรุงเทพฯ, ภาคกลาง), งา ย
(กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), ลําฝาง (ลั้วะ), สะมั่วะ (เมี่ยน), โซปก (จีน), ซูมู ซูฟงมู (จีนกลาง)

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยนื ตนขนาดกลาง หรือเปนไมพุม หรือไมพุมกึ่งไมเถาผลัดใบ มีความสูงของตนประมาณ 5-13 เมตร

ลําตนและกิ่งมีหนามแข็งและโคงสั้นๆ อยูทั่วไป เนื้อไมหรือแกนเปนสีแดงเขมและมีรสขมหวาน จะเรียกวา “ฝาง
เสน” แตถาแกนไมเปนสีเหลืองสมและมีรสฝาดขื่น จะเรียกวา “ฝางสม” พรรณไมชนิดนี้เปนไมกลางแจง
ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเรียงสลับ แกนชอใบยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร มีชอใบยอย
ประมาณ 8-15 คู ลักษณะของใบยอยเปนรูปขอบขนาน ปลายใบยอยกลมถึงเวาตื้น โคนใบตัดและเบี้ยว ขอบใบเรียบ
แผนใบมีลั กษณะบางคลายกระดาษ ใบเกลี้ ยงหรื อมี ขนบางประปรายทั้งสองดาน และมี หูใบยาวประมาณ 3-4
มิลลิเมตร หลุดรวงไดงาย
ดอก ดอกเปนชอแบบชอแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกลปลายกิ่ง ออกรวมกันเปนชอๆ ยาว
ไดถึง 40 เซนติเมตร มีใบประดับลักษณะเปนรูปใบหอก ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สวนกลีบดอกเปนสีเหลืองมี 5
กลีบ ลักษณะเปนรูปไขกลับ ผิวและขอบกลีบยน โดยจะออกดอกในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม
ผล ผลเปนฝกรูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ฝกแบนแข็งเปนจะงอยแหลม เปนสีน้ําตาลเขม มีขนาดกวาง
ประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-8.5 เซนติเมตร และส วนที่ คอนมาทางโคนฝ กจะสอบเอี ยงเล็กนอย
และดานปลายฝกจะผายกวางและมีจะงอยแหลมที่ปลายดานหนึง่ เปนผลในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤษภาคม
การกระจาย พบไดต ลอดเขตรอนในอิน เดีย ศรีลังกา พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีน ตอนใต
สําหรับประเทศไทยจะพบในพื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาเขาหินปูนแหงแลง และพบบริเวณปาดงดิบอีก
ดวย
ประโยชน ปลูกเปนไมประดับหรือปลูกเปนไมใหรมเงา เมื่อออกดอกจะออกดอกดกสีเหลืองงามอราม
เดนชัด และยังนิยมปลูกเปนแนวรั้วบานตามชนบท
เนื้อไมนํามาใชทําเปนเครื่องเรือนชั้นดี ตกแตงชักเงาไดดี โดยสีของเนื้อไมจะออกแดงหรือสี
น้ําตาลเขม
กิ่งแก นําไปตมกินเปนน้ําชามีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการรอนใน แกเสมหะสะ บํารุงโลหิต
แกเลือดกําเดา น้ําตมจากแกนฝางแดง จะใหสีแดง นิยมนํามาใชเปนสวนผสมหลักของน้ํายาอุทัย ผสมในน้ําดื่ม สี
ผสมอาหาร และนิยมนํามายอมสีผาไหม ผาฝาย และผาขนสัตว
รากของตนฝางจะใหสีเหลือง ที่ใชทําสียอมผาและไหมได หรืออาจใชเปนสีผสมอาหารและ
เครื่องดื่มตางๆ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : www.frynn.com

ไผบง

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Bambusa nutans Wall. ex Munro
วงศ Poaceae
ชื่อพื้นเมือง ไผบง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมพมุ ไมผลัดใบ ไผขนาดกลาง ลําตนมีเสนผาศูนยกลาง 5 - 8 เซนติเมตร สูง 6-10
เมตรขึ้นเปนกอแนนและมีการแตกกิ่งปลายยอดของลํา กิ่งใหญแตกตั้งไดฉากกับลํา บริเวณขอของ
ลําในสวนที่ใกลโคน มีรากฝอยแตกออกมาโดยรอบ เนื่องจากมีการแตกกิ่งจํานวนมาก ลําของไผ
บงจึ งแลดูค ดงอเปน ส วนใหญ ผิ วของลํ า ไม เ รี ยบมี ลัก ษณะคลา ยขนสี นวลหรื อ เทา บางครั้ ง มี
ลักษณะคลายแปงติดอยูที่ลําไผบง

การกระจาย แหลงกําเนิดและการกระจายพันธุแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตขยายพันธุไผหวาน
อางขางแบบไมอาศัยเพศ โดยวิธีการปกชํา
ประโยชน ลําตนใชทําเครื่องจักสาน
หนอไม ใชปรุงอาหาร

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ( องคกรมหาชน )

ไผรวก

กรมป่ าไม้
ชื่อพฤกษศาสตร Thyrsostachys siamensis Gamble
วงศ Poaceae
ชื่อพื้นเมือง ฮวก (ภาคเหนือ) วาบอบอ, แวปง (กะเหรี่ยง-แมฮงสอน) แวบาง (กะเหรี่ยงเชียงใหม) สะลอม (ไทใหญ-แมฮองสอน) ไผรวก, ตีโย, รวก (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมไมผลัดใบ สูง 7-15 เมตร อายุหลายป เปนไมพุมเปนกอ ลําตนตั้งตรง กลมเปน
ทรงกระบอก กลวง ขนาด 2- 5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง สีเขียวอมเทา ไมมีหนาม เนื้อเเข็ง มีชอป
ลองชัดเจนแตละปลองจะยาว 15-30 เซนติเมตร มีเหงาใตดินสั้น ไมทอดขนานไปทางระดับ
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ 2 แถว ใบรูปหอก กวาง 0.6-1.2 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบคม ผิวใบดานบนเรียบ สีเ ขียวออ น ใบแกสีเ หลือ งออ น
มีเสนลายใบ ขางละ 3 - 5 เสนมีกาบหุมลําตนบางแนบชิดลําตน ไมหลุดรวง ยอดกาบบางเรียว
สอบไปหาปลาย ไมมีติ่ง กาบตอนปลายกาบตรงที่ตอกับใบจะมีลิ้นใบ
ดอก ออกดอกเปนกลุม (Gregariour flowering) ไมไผที่ออกดอกประเภทนี้ จะออกดอก
พรอมๆกัน ครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง

การกระจาย พบในบริเวณประเทศพมา และไทย พบทุกภาคของประเทศไทย ชอบขึ้นในที่แลง
หรือที่สูงบนภูเขา อากาศรอน ไมชอบน้ําขัง ชอบดินระบายน้ําดี พบมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี
ประโยชน ปลู กประดั บ สวนเปน ฉากหลั ง กัน ลม ลํา ตน และกอเปน ระเบี ย บสวยงาม มี ใ บ
เล็กและพลิ้วลม เปลาตรง ไมมีหนาม ผิวตนสดเขียวแก เมื่อแหงสีเหลือง ตองคอยตัดแตงทรงพุม
ใหมีขนาดตามที่ตองการ
เนื้อไม ใชทํารั้ว ทําคันเบ็ด ทําเครื่องจักสาน เครื่องมือกสิกรรมบางอยาง โปะน้ําตื้น
หนอ กินได แกริดสีดวงทวารหนัก บํารุงรางกาย ตา ใบ ขับฟอกลางโลหิตระดู

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ศูนยปฏิบตั ิการพืชเศรษฐกิจ สํานักจัดการและฟนฟูพื้นที่ปาอนุรกั ษ

ไผสีสุก

ชื่อพฤกษศาสตร Bambusa blumeana Schult.f.
วงศ Poaceae
ชื่อพื้นเมือง สีสุก, วามีบอ
ลักษณะทั่วไป
ไม ไม ไ ผ ป ระเภทมี ห นาม ความยาวลํ า ต น สู ง 10-18 เมตร เส น ผ า นศู น ย ก ลาง 8-12
เซนติเมตร แข็ง ผิวเรียบเปนมัน ขอไมพองออกมา กิ่งมาก แตกตั้งฉากกับลําตน หนามโคงออกเปน
กลุมๆ ละ 3 อัน อันกลางยาวที่สุด ลํามีรูเล็ก เนื้อหนา
ใบ มีจํานวน 5-6 ใบ ที่ปลายกิ่ง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเปนรูป ลิ่มกวางๆ หรือตัดตรง
แผนใบกวาง 0.8-2 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ดานลางมีสีเขียวอมเหลือง เสนใบมี 5-9 เสน
กานใบสั้น ขอบใบสาก ครีบใบเล็กมีขนสั้น
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดในหมูเกาะอินเดียตะวันออก หรือหมูเกาะแปซิฟคตอนใต ในประเทศไทย
มักขึ้นอยูตามที่ราบลุมริมหวย ริมแมน้ํา และมักปลูกรอบบาน
ประโยชน

ปลูกเปนไมประดับและเปนรั้วกันขโมย
หนอ ใชทําอาหาร และหนอไมดอง
เนื้อไม หนาแข็งแรง ใชสรางบานในชนบทไดทนทาน ทําเครื่องจักรสาน เครื่องใชใน
การประมง ใชในการทํานั่งรานกอสราง
โคน ใชทําคานหาบ และใชทํากระดาษใหเยื่อสูง

http://pantip.com/topic/32953324
www.biogang.net

58

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือตนไมมงคลพระราชทานประจําจังหวัด ๗๒ พรรษา
พฤกษามหาราชินีหนา 189

มะมวงปา

ชื่อพฤกษศาสตร Mangifera caloneura Kurz
วงศ Anacardiaceae
ชื่อพื้นเมือง มะมวงละวา, มะมวงละโว (ภาคใต) มะมวงราวา (นราธิวาส) ราวอ (มลายู-นราธิวาส)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนสูง 25-30 เมตร เรือนยอดเปนพุมทรงสูงถึงแผกวาง ลําตนเปลาตรง เปลือกสีน้ําตาล
เทา แตกเปนสะเก็ด เปลือกชั้นในสีน้ําตาลออนอมเหลือง
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ เรียวยาว รูปขอบขนานแกมรูปรีถึงแกมรูปไขกลับ กวาง 3-9 เซนติเมตร
ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม หรือทู โคนใบสอบเปนรูปลิ่ม
บางครั้งทู ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน เสนแขนงใบ 8-10 เซนติเมตร กานใบยาว 2-5 เซนติเมตร
ดอก ดอกชอกระจุก หรือชอแยกแขนง ออกที่ปลายยอดหรือชอกิ่ง ดอกยอยมีขนาดเล็ก กลีบ
เลี้ยงมี 5 กลีบติดที่ฐาน กลีบดอกมี 5 กลีบแยกกัน
ผล ผลเดี่ยว กลมรี กวาง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร มี 1 เมล็ด เมื่อแกสุก
สีเหลืองสม แตถาสุกมากจะมีสีคล้ําเกือบดํา
การกระจาย พบขึ้นอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศ
ประโยชน เปลือก ใชยอมสี ใหสีน้ําตาลหรือเหลืองออน
ผลออน มีวิตามินซีปองกันโรค
ผลสุก ตานอนุมูลอิสระ ปองกันมะเร็ง และตานความชรา
ใบออน ใชเปนผักสด รับประทานเปนอาหาร

www.tambon-sawai.go.th
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อางอิง : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ทุเรียน

ชื่อพฤกษศาสตร Durio zibethinus L.
วงศ Malvaceae
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไป
ไม ไมผลยืนตนไมผลัดใบ ลําตนตรง สูง 25-50 เมตรขึ้นกับชนิด แตกกิ่งเปนมุมแหลม ปลาย
กิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลําตนขึ้นไป เปลือ กชั้นนอกของลําตนสีเ ทาแก ผิวขรุขระหลุดลอกออกเปน
สะเก็ด ไมมียาง
ใบ ใบเปนใบเดี่ยว เกิดกระจายทั่วกิ่ง เกิดเปนคูอยูตรงกันขามระนาบเดียวกัน กานใบกลมยาว 2–4
เซนติเมตร แผนใบรูปไขแกมขอบขนานปลายใบเรียวแหลม ยาว 10-18 เซนติเมตร ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล
ใบดานบนมีสีเขียว ทองใบมีสีน้ําตาลเสนใบดานลางนูนเดน ขอบใบเรียบ
ดอก ดอกเป น ดอกช อ มี 3-30 ช อ บนกิ่ ง เดี ย วกั น เกิ ด ตามลํ า ต น และกิ่ ง ก า นยาว 1–2
เซนติเมตร ลักษณะดอกสมบูรณเพศ มีกลีบเลี้ยงและมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวหอม ลักษณะดอก
คลายระฆัง มีชวงเวลาออกดอก 1-2 ครั้งตอป ชวงเวลาออกดอกขึ้นกับชนิด สายพันธุ และสถานที่
ปลูกเลี้ยง
ผล ผลเปนผลสดชนิดผลเดี่ยว อาจยาวมากกวา 30 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางอาจยาวกวา
15 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 1-3 กิโลกรัม เปนรูป รีถึงกลม เปลือ กทุเ รียนมีหนามแหลมเมื่อแกผลมีสี
เขียว เมื่อสุกมีสีน้ําตาลออน แตกตามแตละสวนของผลเรียกเปนพู เนื้อในมีตั้งแตสีเหลืองออนถึงแดง
ขึ้นกับชนิด เนื้อในจะนิ่ม กึ่งออนกึ่งแข็ง มีรสหวาน เมล็ดมีเยื่อหุม กลมรี เปลือกหุมสีน้ําตาลผิวเรียบ
เนื้อในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด
การกระจาย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประโยชน ผลทุเ รีย นสามารถทํ าขนมหวานได ห ลากหลาย เช น ลูก กวาด ขนมปง สอดไส
ไอศกรีม ขนมไหวพระจันทร ขาวเหนียวทุเรียน ฯลฯ
เมล็ดสามารถนํามารับ ประทานไดเมื่อ นํามานึ่ง คั่ว หรือ ทอดในน้ํามันมะพราว
เนื้อในมีลักษณะคลายเผือกหรือมันเทศ หมายเหตุ เมล็ดทุเรียนที่ยังไมไดป รุงสุกนั้นมีพิษจากกรด
ไขมันไซโคลโพรพีน ไมควรรับประทาน
ใบออนและหนอของทุเรียนสามารถนํามาทําอาหารบางอยางคลายผักใบเขียวได
เชนกัน ใบมีรสขม เย็นเฝอน ใชแกไข แกดีซาน ขับพยาธิ และทําใหหนองแหง

durianinfo.blogspot.com
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อางอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มะขาม

ชื่อพฤกษศาสตร Tamarindus indica L.
วงศ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง Tamarind, Indian date
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตน สูง 15-30 เมตร เปลือกสีเทาหรือสีน้ําตาลเขม
ใบ ใบประกอบแบบขนนก ยาว 5-10 เซนติเมตรกวาง 2-4 เซนติเมตร ใบยอย รูปขอบขนาน
จํานวน 10-20 คู ออกตรงขาม ยาว 1.2-2 เซนติเมตร กวาง 3-5 มิลลิเมตร ขอบใบเรียบ ปลาย
เปนติ่งแหลม
ดอก ชอดอก แบบชอเชิงลดหอยลง ออกที่งามใบและปลายกิ่ง สีเหลืองออน
ผล เปนฝกยาว รูปรางยาวหรือโคง ยาว 3-20 ซม. ฝกออนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ําตาล
เกรี ย ม เนื้ อ ในติ ด กับ เปลื อ ก เมื่ อ แก ฝก เปลี่ ย นเป น เปลื อ กแข็ ง กรอบหั ก ง า ย สี น้ํ า ตาล เนื้ อ ใน
กลายเปนสีน้ําตาลหุมเมล็ด เนื้อมีรสเปรี้ยว และหวาน
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดที่เกาะมาดากัสกาแพรกระจายแอฟริกาตะวันออกและอินเดีย
ประโยชน ราก แกทองเสีย
เปลือก แกไข แกทองเสีย สมานแผล รักษาแผลเรื้อรัง
ใบ ชวยยอยอาหาร ใชอบ อาบสมุนไพร
เนื้อ ในฝก เปนยาระบาย ขับ เสมหะ บํารุงผิวพรรณ กระตุนการสรางเซลลผิวใหม
ลบรอยแผลเปนและเหี่ยวยน

www.the-than.com /
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