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สวนปา (ฉบับท่ี ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๘

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



สัก     
ชื่อพฤกษศาสตร  Tectona grandis L.f.

วงศ Lamiaceae

ชื่อพื้นเมือง    เคาะเยียโอ   ปาย้ี   ปฮี   ปฮอื   เปอยี   เสบาย้ี

ลักษณะท่ัวไป  

       ไม ตนขนาดใหญ สูงถงึ 50 เมตร ผลัดใบลําตนเปลาตรงมักมพีูพอน  เปลอืกสนี้ําตาลปนเทา  

       ใบ เปนใบเดี่ยวติดตรงขามเปนคูๆ  มีขนาดใหญ  โคนใบมน หรือ สอบแคบ  ปลายใบแหลม 

หรอื เรยีวแหลม  เนื้อใบสากคาย   

       ดอก เล็กสีขาวนวล  ออกรวมกันเปนชอขนาดใหญตามปลายกิ่ง หรือ ตามงามใบใกลๆ  

ปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงจะเช่ือมติดกันบริเวณโคนกลีบสวนปลายจะแยกเปนแฉก  5-7  แฉก        

กลบีดอกจะเช่ือมติดกนัเปนหลอดเกลี้ยงๆ  ปลายแยกเปน  5-7  แฉก   

       ผล  เปนผลแหงคอนขางกลม  ภายในมเีมล็ด  1-3  เมล็ด

การกระจายพันธุ  เปนไมถิ่นเดิมของไทยและพมา  พบตามปาเบญจพรรณภาคเหนือ  ที่สูงจาก

ระดับนํ้าทะเลไมเกิน  900  เมตร  และมีเปนหยอมๆ  ทางภาคตะวันตก ขยายพันธุโดยเมล็ด   

ออกดอกเดอืน  มถิุนายน – ตุลาคม

ประโยชน  ราก  เนื้อไม และ ใบ  ใหสแีดง  เขียว  ใชยอมผา และ กระดาษ

              เนื้อไม  ทนทาน  สวยงาม  ใชกอสรางบานเรอืน เครื่องแกะสลัก เฟอรนิเจอร เครื่องมือ

เกษตร เครื่องดนตร ี ดานสมุนไพร  เนื้อไมและใบ  ใชทํายาแกโรคเบาหวาน ปสสาวะพกิาร  ขับลม

ในลําไส  แกไตพกิาร  ใชตมและเอานํ้าอาบเด็กที่เปนโรคอสุีกอใีส  เปลอืกใชเปนยาคุมธาตุ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



พะยูง 
ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง พะยูงไหม (สระบุรี) ขะยูง (อุบลราชธานี) กระยูง, กะยง (เขมร-สุรินทร) แดงจีน  

(กบนิทรบุร,ี ปราจนีบุร)ี ประดูลาย (ชลบรุ)ี ประดูแสน (ตราด) ประดูตม (จันทบุร)ี หัวลเีมาะ (จนี) 
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 10-25 เมตร เรือนยอดรูปทรงกลมหรือรูปไข ทึบ ลําตนเปลาตรง 

เปลอืกสเีทา เรยีบ และลอนเปนแผนบาง ๆ เปลอืกในสนี้ําตาลแกมเหลอืง

       ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบรวมแกน ชอใบยาว 10-15 เซนติเมตร แตละ

ชอมีใบยอยรูปไขแกมขอบขนานเรียงสลับ 7-9 ใบ กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร 

ปลายใบเปนต่ิง โคนใบมนกลมหรอืเปนรูปลิ่มกวาง ๆ แลวคอย ๆ เรยีวสอบแหลมไปทางปลายใบ 

หลังใบมันสเีขียวเขมกวาดานทองใบ ใบเกลี้ยงไมมขีนทัง้สองดาน

       ดอก สขีาว ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายกิ่งหรอืตามงามใบใกลยอด

       ผล เปนฝก รูปขอบขนาน แบนบางบริเวณที่ หุมเมล็ด เมล็ดรูปไตสี นํ้าตาลเขมกวาง

ประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร ม ี1-4 เมล็ดออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

ฝกแกประมาณ 3-4 เดอืน หลังจากออกดอก

       

การกระจาย มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศพมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ในประเทศไทยพบ

กระจัดกระจายทั่วไปตามปาเบญจพรรณ และปาดิบแลง ทางภาคกลาง ตะวันออก และ

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล100-300 เมตร

ประโยชน เนื้อไม เนื้อละเอยีด สนํ้ีาตาลออน แกนสแีดงอมมวง หรือสีมวงถึงสีเลือดหมูแกมีริ้วสี

ดํา เปนเสี้ยนสน เหนียว แข็งทนทาน และชักเงาไดด ีมนี้ํามันในตัว ใชทําเครื่องเรือน เครื่องใชตาง 

ๆ เครื่องแกะสลัก หว ีไมเทา และดามเครื่องมอืเครื่องใช ทําเครื่องดนตร ีเชน ขลุย ซอ ลูกระนาด

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 140

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ชิงชัน
ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia oliveri Gamble ex Prain

วงศ FABACEAE 

ชื่อพื้นเมือง กระซกิ กระซบิ กําพี้ตน เก็ด เก็ดดํา เก็ดแดง ดูลาย ดูสะแดน ประดูชิงชัน พะยูงแกลบ 

พะยูงแดง พะยูงหิน ยูน อัญชัน

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เรอืนยอดพุมกลม ลําตนเปลาตรง เปลือกหนาสีเทาหรือสี

นํ้าตาลเทา กระเทาลอนเปนแผน

      ใบ ใบกระกอบแบบขนนกปลายคี่ เรยีงสลับระนาบเดยีวกัน ใบยอยเรยีงสลับ มี 5-8 คู ใบรูปร ี

รูปขอบขนานแกมรูปไขหรอืรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กวาง 1-4 เซนตเิมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร 

ปลายใบสอบทู โคนใบมนหรือสอบ ใบเกลี้ยง ผิวใบดานลางมีนวลสีขาว ขอบใบเรียบ เสนแขนงใบ

ขางละ 5-9 เสน กอนชอใบยาว 2-4 เซนติเมตร กานใบยอยยาว 3-6 มลิลเิมตร

      ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบและปลายกิ่ง สีขาวอมมวงหรือมวงคราม      

ชอดอกยาว 10-30 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปกรวยปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบบน

ใหญที่สุด สองกลบีขางๆ ขนาดเล็กกวากลบีคูลางสุดเช่ือประสานกันเปนรูปทองเรือ ดอกบานเต็มที่

กวาง 8-10 มลิลเิมตร 

      ผล เปนฝกแบน รูปทรงขอบขนาน สเีขียวเปนมัน ฝกแหงไมแตก กวาง 3-3.5 เซนติเมตร ยาว 

8-17 เซนติเมตร เมล็ดรูปไตเรยีงตามยาวม ี1-3 เมล็ด สวนที่หุมเมล็ดบนเปนกระเปาะแข็ง

การกระจายพันธุ พบในปาเบญจพรรณทั่วไปและปาดิบแลง ในพื้นที่ที่มีความสูงใกลกับ

ระดับนํ้าทะเล จนถงึ 500 เมตร 

ประโยชน เนื้อไมสนํ้ีาตาออนอมเหลอืงมเีสนแทรกสดํีา เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและเหนียวมาก 

เลื่อยผาตกแตงยาก แตขัดชักเงาไดดมีาก ใชทําเครือ่งเรอืน เครื่องใชตางๆไดสวยงามและทนทาน

หนังสอืพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริกิติิ์ เลม 1
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



กระซกิ
ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia parviflora Roxb.

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง ครี้ สรี้ (สุราษฏรธานี) ซกิ (ภาคใต)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมยืนตน บางครั้งรอเลื้อย ลําตนมหีนาม เปลอืกสเีทา เรอืนยอดมลัีกษณะไมแนนอน 

       ใบ ใบประกอบแบบขนนก ใบยอยเรยีงสลับกันบนกานใบ 

       ดอก ดอกขนาดเล็ก กลิ่นหอม ออกเปนชอตามปลายกิ่งหรืองามใบใกลยอด ออกดอกชวง

เดอืนมนีาคม-มถิุนายน 

       ผล ผลเปนฝกแบน ขอบฝกบางคลายมีด เมล็ดรูปไตเรียงติดตามยาวของฝก ฝกแกจะไม

แตกแยกจากกนั

         การกระจาย ปาโปรงในที่ลุม และตามชายหวยภาคใต

         ประโยชน เนื้อไมใชทําเครือ่งเรอืน เครือ่งกลงึ แกะสลัก เครื่องดนตร ีลักษณะคลายไมชิงชัน 

เนื้อไมใชเปนยาแกไข แกนและรากมกีลิ่นหอมใชทําธูป

    นํ้ามันจากเนื้อไมใช รักษาแผลเรื้อรัง 

อางอิง : ตนไมพันธุไมประจําจงัหวัด
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



กระพี้เขาควาย
ชื่อพฤกษศาสตร Dalbergia cultrate Graham ex Benth.

วงศ FABACEAE

ชื่อพื้นเมือง กระพี้ กําพี้ กําพี้เขาควาย แดงดง เก็ดเขาควาย อเีม็งใบมน รักจัน เวยีด เสงพลแิกละ

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร เรอืนยอดเปนพุมกลมยาว คอนขางโปรง เปลือกสีเทานวล 

เรยีบหรอืแตกเปนสะเก็ดตื้นๆ กิ่งออนมขีน

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรยีงสลับ 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 มลิลเิมตร

       ดอก ดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบใกลยอด มีดอกดกดูคลายเปนกระจุก ดอกรูป

ดอกถั่ว สีขาวอมชมพู กลีบเลี้ยงเล็ก ติดกันคลายรูปถวยตื้นๆ กลีบดอก 5 กลีบ กลีบคูลางเช่ือม

ติดกัน เกสรเพสผู 9 อัน กานชูอับเรณูติดกันเปนแผน รังไขอยูเหนอืวงกลบี รูปไขกลับ 

       ผล ฝกแบน รูปคลายกระสวย กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายและ

โคนมน มักมีต่ิงแหลมสั้นๆ ที่ปลายฝกตรงหรืองอเล็กนอย ตามผนังมีลายรางแหชัดเจน ผักแกไม

แตก เมล็ดสนํ้ีาตาม คลายรูปไต กวางประมาณ 6 มลิลิเมตร ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร สวนมากมี

เมล็ดเดยีว ฝกที่ม ี2-3 เมล็ด พบนอยมาก

       การกระจายในประเทศไทยทั่วทุกภาค ยกเวนภาคใต ข้ึนตามปาเบญจพรรณและปาทุงที่

คอนขางชุมข้ึนทั่วไป ตามเชิงเขาจนถึงพื้นที่ สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1,200 เมตร ใน

ตางประเทศพบที่พมาและลาว

         ประโยชน ไมใชทําเครือ่งเรอืน เครื่องใช เครื่องกลงึ เครื่องแกะสลัก ดามเครื่องมอืตางๆ 

พานทายปน ไดสวยงาม ทนทาน และมรีาคาแพง

อางอิง : หนังสอือนุกรมวธิานพชื อักษร ก
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



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

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง ขะเจาะ กะเซาะ ขะแมบ กระเจา ขะเจา

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 18 - 20 เมตร เปลือกสีเทาเรียบหรือแตกเปนสะเก็ดเล็ก ๆ 

ตื้น ๆ เนื้อไมสขีาวอมนํ้าตาล แกนสนํ้ีาตาลอมดํา เรอืนยอดกลมหรอืทรงกระบอกเปนพุมทบึ

       ใบ ประกอบรูปขนนกเรยีงสลับ ใบยอยติดเปนคูตรงกันขาม 3 - 5 คู ปลายสุดเปนใบเดี่ยวแผน

ใบยอย รูปรี กวาง 3 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 5 - 12 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ดานลางใบสี

ออนกวาดานบน ใบแกเกลี้ยง

       ดอก ดอกชอ สีขาว แบบชอกระจายแยกแขนง ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ออกพรอมใบ

ออน รูปดอกถั่ว กลบีดอก 5 กลบี กลบีเลี้ยง 4 กลบีตดิกันเปนหลอดสัน้ ออกรวมกันเปนชอตามงาม

ใบและปลายกิ่ง

       ผล เปนฝกแบน รปูขอบขนานคลายฝกมดี มเีปลอืกแข็ง กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 4 - 

10 เซนติเมตร ฝกแกแตกเปน 2 ซกี ฝกม ี1 - 3 เมล็ด เมล็ดสนี้ําตาล รูปรางแบนคลาย

         การกระจาย พบข้ึนในปาเบญจพรรณใกลแหลงน้ําทั่ว ๆ ไป ในพื้นทีท่ี่สูงจากระดับน้ําทะเล

ไมเกนิ 600 เมตร

         ประโยชน  
เนื้อไมและแกน มลัีกษณะสวยงามใชในการกอสราง ใชทําเครื่องเรอืน และดาม

เครื่องมอืเครื่องใช เชน เสาเรอืน ขื่อ รอด เพลา เกวยีน เครื่องนอน ครก สาก

อางอิง : วกิพีิเดยี สารานุกรมเสรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



แดง  
ชื่อพฤกษศาสตร Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. 

Nielsen

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง  กรอม  ควาย  ไคว  จะลาน จาลาน ตะกรอม  ปราน ไปรน  ผาน เพย เพร  สะกรอม
ลักษณะท่ัวไป  

        ไม  ตนขนาดกลางถึงใหญ  สูงถึง  25  เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดรูปทรงกลม หรือ 

ทรงกระบอก  ลําตนคอนขางเปลาตรง หรือ เปนปุมปม  เปลือกสีเทาอมนํ้าตาล หรือ สีเทาปน

เขียว  เรยีบ หรอื แตกลอนเปนแผนบางๆ  

       ใบ  ประกอบแบบขนนกสองช้ัน  ปลายคู  เรยีงสลับ  ชอยอยม ี 1  คู  ออกที่ปลายชอใหญ มี

ตอมระหวางซอกชอยอย  แตละชอยอยมีใบยอย  4-5  คู  เรียงตรงขาม  ใบรูปไขแกมรูปขอบ

ขนาน กวาง  4.5-9  ซม.  ยาว  7-20  ซม.  ปลายใบแหลม หรือ มน โคนใบมน ผิวใบดานลาง   

มขีนสัน้นุมสนํ้ีาตาล  เสนแขนงใบขางละ  8-11  เสน กานใบยาว  2-5  มม.  

       ดอก   สีเหลือง มีกลิ่นหอม  ออกเปนชอแบบชอกระจุก  ตามปลายยอด หรือ ซอกใบใกล

ปลายกิ่ง  กลบีเลี้ยงโคนเช่ือมติดกันเปนรปูระฆงัปลายแยก 5 แฉก  กลบีดอก 5 กลีบ ชอดอกรวม

กลม กวาง  2-2.5  ซม. ออกดอกเดอืนกุมภาพนัธ – เมษายน 

          ผล  เปนฝกแหงแตกแบนและแข็ง  รูปโคง  ข้ัวผลสอบเรียว  ปลายผลเรียวและโคงงอ     

ผวิเรยีบมเีมล็ดแบนสนํ้ีาตาล  10  เมล็ด

การกระจายพันธุ  พบตามปาเบญจพรรณ  และ ปาเต็งรังทั่วไป   ที่สูงจากระดับน้ําทะเล  100-

500  เมตร

ประโยชน   เปลอืก  ใหสีนํ้าตาลใชยอมฝาย

               เนื้อไม  ใชสรางบานเรอืน  ไมหมอนรถไฟ  ดามเครื่องมอืเกษตร  ดอก  แกไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ประดูปา 
ชื่อพฤกษศาสตร Pterocarpus macrocarpus Kurz

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง ดู, ดูปา (ภาคเหนือ) ฉะนอง (เชียงใหม) ประดูปา (ภาคกลาง) ประดูเสน (ราชบุรี, 

สระบุรี)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนขนาดใหญสูง 15-30 เมตร เรือนยอดแผกวาง เปลือกหนาสีนํ้าตาลดําแตกเปน

รองลกึหรอืเปนแผนหนา สับเปลอืกมนํ้ีายางสแีดง

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรยีงสลับ 

        ดอก ดอกชอกระจะ สเีหลอืง

       ผล  ผลมีปกโดยรอบ

       

การกระจาย พบในประเทศพมา กัมพูชา ไทย และเวยีดนาม ในประเทศไทยพบไดทุกภาคยกเวน

ภาคใต พบบรเิวณปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังและปาดบิแลงที่ระดับความสูงไมเกนิ 800 เมตร

ประโยชน เนื้อไม สีแดงอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม แข็งแรง ใชในงานกอสราง ทําเสา    

พื้น ตอเรอื เครื่องเรอืน เครื่องดนตรี

เปลอืก สมานแผล แกทองเสยี แกน รักษาคุดทะราด แกไข บํารุงกําลัง แกพิษเบื่อ

เมา แกผดผื่นคัน และทําใหเลอืดลมซาน ใชยอมผา เปลอืก ใชฟอกหนัง

ใบ พอกฝ รักษาบาดแผล แกผดผื่นคัน 

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมสวนรุกขชาตมิวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีหนา 139สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ประดูบาน    
ชื่อพฤกษศาสตร Pterocarpus indicus Willd. 

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง  ดูบาน  ประดูกิ่งออน  ประดูลาย  สะโน  อังสนา
ลักษณะท่ัวไป  

       ไม  ตนสูงถึง 30  เมตร  เรือนยอดแผกวาง  บางครั้งอาจปกคลุมลงมาถึงพื้นดิน  เปลือก

บางสนํ้ีาตาลเทา  แตกเปนแผนบางๆ  

      ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายคี่  ยาว 10-25  เซนติเมตร เรียงสลับใบยอย  7-9 ใบ เรียง

เย้ืองกัน   แผนใบยอยรูปขอบขนานแกมรูปไข  กวาง 4-5  เซนติเมตร ยาว 6-10 เซนติเมตร 

ปลายแหลมเปนต่ิงโคนสอบกวาง หรอืมน  

       ดอก  รูปดอกถั่วสเีหลอืงอมสม  ออกเปนชอตามงามใบใกลยอด ออกดอกเดือน  มีนาคม 

– เมษายน  

     ผล  เปนฝกกลมแบนมีปกโดยรอบ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  3-4.5 เซนติเมตร  ม ี

1-2  เมล็ด

การกระจายพันธุ   พบตามปาดิบ มีการนําไปปลูกตามขางทาง  ตางประเทศพบในคาบสมุทร

มาเลย หมูเกาะโซโลมอน

ประโยชน เปลือกใหสีนํ้าตาล  ใชยอมฝายและเปลือกปรุงเปนยาสมานแผล  สมานลําไส   แก

โรคเหงือกและปวดฟน

                เนื้อไม ทําเครื่องเรอืน  

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะคาโมง    
ชื่อพฤกษศาสตร  Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง   เขง  บงิ  เบง  ปน  มะคาหลวง  มะคาหัวคาํ  มะคาใหญ    

ลักษณะท่ัวไป  

       ไม  ตนขนาดใหญ สูง 10-18  เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดเปนพุมกวาง  แตกกิ่งตํ่า เปลือก

เรยีบสนํ้ีาตาลออน หรอื นํ้าตาลอมชมพู  

         ใบ  ประกอบแบบขนนกช้ันเดยีว ปลายคู เรยีงสลับ ใบยอยเรียงตรงขาม 3-5 คู ใบยอย

รูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 2-5 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร ปลายใบมน  มักจะเวาตื้น

ตรงกลาง โคนใบมน หรอื ตัด เสนแขนงใบขางละ 8-10 เสน กานใบยอย ยาว 3-5 มลิลเิมตร  

       ดอก  สีแดง หรือ แดงอมชมพู  ออกเปนชอแบบชอกระจะที่ปลายกิ่ง ยาว 5-15  

เซนติเมตร ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข กลีบเลี้ยงเช่ือมติดกันปลายแยกเปน 4 แฉกซอน

เหลื่อมกัน ยาว 10-12 เซนติเมตร สเีขียวออน กลบีดอกมเีพยีงกลบีบนสุดกลีบเดียวสีแดงเรื่อๆ  

ดอกพรอมกลบีเลี้ยงบานเต็มที่กวาง 2-3.5  ซม.  

          ผล  เปนฝกแหง ทรงบรรทัดแบนกวาง 7-10 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ผนัง

แข็งและหนา เมื่อแกแตกเปน 2  ซกี เมล็ดสดํีา มเีย่ือสเีหลอืงหุมสวนฐานของเมล็ด

การกระจายพันธุ พบข้ึนตามปาเบญจพรรณและปาดบิแลง ยกเวนภาคใต ตางประเทศพบใน

อนิเดยี ถงึ เอเชียตะวันออกเฉยีงใต  ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดอืนมกราคม – มนีาคม

ประโยชน เนื้อไม ใหสีเหลือง,นํ้าตาล ใชยอมไหมและฝาย เนื้อไม ใชกอสราง ทําเครื่องเขียน  

เครื่องดนตรี เปลอืก มนํ้ีาฝาดใชฟอกหนัง เมล็ดออนรับประทานได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะคาแต
ชื่อพฤกษศาสตร Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง  กรอกอส  กอกกอ  กอเกาะ  กาเกาะ  แต  มะคาหนาม  มะคาหยุม

ลักษณะท่ัวไป  

       ไม  ตนสูง 10-25  เมตร  เปลอืกสเีทาคล้าํ  แตกเปนสะเก็ดทั่วไป  

       ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายคู  เรยีงสลับ  ใบยอยติดตรงขาม 3-4 คู  แผนใบยอยรูป

รี หรือ รูปรีแกมไขกลับ กวาง  3-8 เซนติเมตร ยาว  6-15 เซนติเมตร ปลายใบหยักเวา  

โคนใบมน หรอื สอบแคบเขา  

      ดอก เล็ก สแีดงอมเหลอืง ออกรวมเปนชอตามปลายกิ่ง ชอยาว 10-25 เซนตเิมตร มีขน

สนํ้ีาตาลทั่วไป ออกดอกเดอืน  มนีาคม – พฤษภาคม

       ผล เปนฝกกลมแบนคลายตลับ กวาง ยาว ระหวาง 4-9 เซนติเมตร มีจะงอยที่ปลาย

ฝกเล็กนอย ผวิฝกมหีนามแหลมแข็ง ฝกแกแตกเมื่อแหง

การกระจายพันธุ พบข้ึนตามปาผลัดใบ ปาดิบแลง และปาชายหาดที่ความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลถงึ 400 เมตร ตางประเทศพบในภูมภิาค อนิโดจนี ถงึ มาเลเซยี

ประโยชน เปลอืก ใหสแีดง ใชยอมไหม

              เนื้อไม ทําเสา กอสราง กระดูกเรอื หมอนรถไฟ  

              ฝก และ เปลอืก ใหนํ้าฝาดใชฟอกหนัง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



เคี่ยม
ชื่อพฤกษศาสตร Cotylelobium lanceolatum Craib

วงศ Dipterocarpaceae

ชื่อพื้นเมือง เคี่ยม (ทั่วไป), เคี่ยมขาว เคี่ยมดํา เคี่ยมแดง (ภาคใต)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 20–40 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบทรงเจดียตํ่าๆ 

ลําตนตรง เปลือกเรียบสีนํ้าตาลเขม มีรอยดางสีเทาและเหลืองสลับ มีตอมระบายอากาศกระจาย

ทั่วไป ตามยอดออนและชอดอกมขีนสนํ้ีาตาลปกคลุม 

       ใบ ใบเปนใบเดี่ยว รูปไข เนื้อใบหนา ปลายใบสอบเรียวหยักเปนตุมยาว โคนใบมน หลังใบเรียบมัน 

ทองใบมขีนสนํ้ีาตาลปนเหลอืงเปนกระจุก 

       ดอก ดอกสีขาว ออกเปนชอยาวตามปลายกิ่งและงามใบ กลิ่นหอมออนๆ กลีบรองดอก 5 

กลบี รูปหอกเรยีว มขีนสัน้ปกคลุม ออกดอกชวงเดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 

       ผล ผลเปนผลแหงทรงกลม มขีนนุมปกขาว 1 คู

         การกระจาย พบข้ึนทั่วไปตามปาดงดบิในภาคใต ตัง้แตจังหวัดชุมพรลงไป ตามที่สูงจาก

ระดับน้ําทะเล 10 - 100 เมตร

         ประโยชน เนื้อไมมคีวามละเอยีด แข็ง หนักและเหนียว ใชทําเปนเรือ หรือจะใชในงานกอสราง

ที่ตองการความแข็งแรง ใชทําไมพื้น ไมกระดาน เสาเรอืด รอดตง อกไก ใชทําเลื่อนในการชักพระ ฯลฯ 

        เปลอืกตนใชทุบผสมกับชันใชสําหรับยาเรือ ชันเคียมใชผสมในน้ํายางทาไม น้ํามันทาไม 

และนํ้ามันชักเงา

เปลอืกไมเคี่ยม นํามาตัดเปนช้ินขนาดประมาณ 1×2 น้ิว หรือตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมขนม

เปยกปูน ใสในกระบอกตาลรองรับนํ้าตาลจากตนตาล เพื่อใชรสฝาด ในการรักษาน้ําตาลไมใหบูดเร็ว

อางอิง : ตนไมพันธุไมประจําจงัหวัด
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

http://frynn.com http://frynn.com http://frynn.com http://frynn.com



เคี่ยมคะนอง
ชื่อพฤกษศาสตร Shorea henryana Pierre

วงศ Dipterocarpaceae

ชื่อพื้นเมือง -
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนขนาดใหญ สูงถึง 35 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอดแนน มีสีออกเหลือง ลําตนกลม มี

พูพอนใหญตามอายุ มักมสีวนเจรญิคลายหนาม เปลอืกสีน้ําตาลอมเทาถึงน้ําตามเขม หนาแตกเปน

แผนและเกล็ดไมเปนระเบยีบ เปลอืกในสนํ้ีาตาลอมสมออน

       ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข กวาง 2.5-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม

กวาง ยอดบาก โคนทูหรือกลม ใบออนสีนํ้าตาลออน มีเกล็ดเล็กสีอมชมพูปนกับขนสั้นสีดํา ใบแกคลาย

แผนหนัง ดานหลังมนีวล มเีขียวอมเทาและมีกระจุกขนสั้นสีนํ้าตาลเขม ไมมีตุมใบ หูใบรูปขอบขนานแคบ 

คอนขางติดทน  

       ดอก ดอกเปนชอเล็กเรยีวหอยลง ยาวถงึ 11 เซนตเิมตร ดอกสีขาวถึงครีม มีแตมสีเหลืองดาน

ใน สวนมากจะออกเปนกลุมไปยังปลายกิ่ง มขีนคลายเกล็ด มใีบประดับชัด ตาดอกรูปรี กลีบดอกรูป

ขอบขนาน บดิเปนเกลยีวไมเช่ือมติดกันที่ฐาน 

       ผล ผลเปนปก ปยาว 3 ปก กวางถงึ 1.5 เซนติเมตร ยาวถึง 9 เซนติเมตร คลายแถบ ปลายทู

หรอืกลม อกี 2 ปกสัน้รูปขอบขนานแคบ กวางถงึ 0.7 เซนตเิมตร ยาวถึง 6 เซนติเมตร ปลายแหลม 

ตัวผลรูปไขยาวถงึ 2.2 เซนติเมตร ปลายเรยีว เกลี้ยง โคนปกหุมผลมดิ มเีกล็ดเปนขุยหรอืเกลี้ยง 

         การกระจาย พบในปาดบิผลัดใบ ปาดบิ-ปาไผ ที่ระดับความสูงถงึ 500 เมตร

         ประโยชนใชทําแบบหลอคอนกรตี ลังใสของ ตอเรอื ทําแจว พาย และใชในการกอสราง

ตางๆ

อางอิง : ไมปาภาคใต เลมที ่1
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

ไมปาภาคใต เลมท่ี1



เต็ง
ชื่อพฤกษศาสตร Shorea obtusa Wall. ex Blume

วงศ Dipterocarpaceae

ชื่อพื้นเมือง แงะ(ภาคเหนอื) จกิ (ภาค ตะวันออกเฉยีงเหนือ) เต็งขาว(ขอนแกน) ชันตก (ตราด) เนา

ใน (แมฮองสอน) ประจั๊ด (เขมร บรุรีัมย) ลาไน (กะเหรี่ยง) แลเนย (กะเหรี่ยง แมฮองสอน) 

ลักษณะท่ัวไป

       ไม เปนไมตน ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดเปนพุมกวาง ลาตนมักไมคอยตรง เปลือก    

สนํ้ีาตาลเทา แตกรองและเปนสะเก็ดหนา มักตกชันสเีหลอืงขุน เปลอืกในสนี้ําตาลแกมเหลอืง

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน แผนใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ถึงรูปไข กวาง 5–7 เซนติเมตร 

ยาว 10–16 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมน ฐานใบมน ขอบใบบิดเปนคลื่นเล็กนอย แผนในหนา ผิวใบ

คอนขางเกลี้ยง

       ดอก ดอกสีขาว ออกเปนชอตามปลายกิ่ง ชอดอกมีขนนุม กลีบดอกและกลีบรองดอกมี 5 

กลบี กานดอกสัน้มาก เกสรเพศผูม ี20-25 อัน ปลายอับเรณูมีขนสั้นๆ  ออกดอกเดือนกุมภาพันธ–

พฤษภาคม

       ผล ผลกลมร ีถงึรูปไข กวางประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีปกยาว 3 

ปก และปกสัน้ 2 ปก ผลแกเดอืนเมษายน–กรกฎาคม

         การกระจาย เต็งมกีารกระจายพันธุเปนกลุมใหญ ในปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ ดนิลูกรัง 

และเขาหินทรายทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 150–1,300 เมตร ใน

ตางประเทศพบที่พมา ลาว กัมพูชา และเวยีดนาม

         ประโยชน เนื้อไมสนํ้ีาตาลออนถงึนํ้าตาลแกมแดง ใชกอสรางไดแข็งแรงทนทาน เชน เสา 

รอด ตง ขื่อ กระดานพื้น ไมหมอนรถไฟ โครงเรอืเดนิทะเล ฯลฯ 

    เปลอืกใชเปนยาสมานแผล หามเลอืด รักษาแผลเรื้อรัง แผลพุพอง 

    ชันใชผสมนํ้ามันทาไม และยาแนวเรอื

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

สํานักสงเสริมการปลูกปา



รัง     
ชื่อพฤกษศาสตร  Shorea siamensis Miq.    

วงศ  DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง เปา เปาดอกแดง เรยีง เรยีงพนม ลักปาว แลบอง เหลทอ เหลบอง  ฮัง

ลักษณะท่ัวไป 

       ไม ตนสูง 10-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปสามเหลี่ยมคอนขางโปรง ลําตนเปลา

ตรง เปลอืกสนํ้ีาตาลปนเทาแตกเปนรองลกึและเปนสะเก็ดใหญ   

       ใบ เดี่ยว เรยีงสลับ ใบรูปขอบขนาน กวาง 7-12 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ปลายใบ

มน โคนใบหยักเวาเขารูปหัวใจ     

       ดอก สีขาวหรือเหลืองออน มีกลิ่นหอม ดอกสมบูรณเพศออกรวมเปนชอแบบชอแยกแขนง

ตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนเช่ือมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 1-1.5 

เซนติเมตร ออกดอกเดอืนมกราคม – มนีาคม

       ผล แหง เปลอืกแข็ง เมล็ดเดยีว ทรงไข กวาง 1 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร อยูในกระพุง

ของโคนปก ปกไมเช่ือมติดกับผล ปกยาว 3 ปก ปกสัน้ 2 ปก

การกระจายพันธุ  ปาเบญจพรรณแลงและปาแดงทั่วไปปะปนอยูกับไมเต็งบนพื้นที่ที่เปนดนิลูกรัง  

หิน กรวด ทรายเปนสวนใหญ

ประโยชน เนื้อไมแข็งและทนทาน นิยมนํามากอสรางอาคารบานเรือน เรือและเครื่องมือ

เกษตรกรรม    

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



พะยอม
ชื่อพฤกษศาสตร Shorea  roxburghii G.Don.

วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง  กะยอม  ขะยอม  ขะยอมดง  แคน  เชียง  เซี่ยว พระยอมดง  พะยอมทอง  ยางหยวก  

สุกรม
ลักษณะท่ัวไป  

       ไม  ตนขนาดกลางถงึขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 15-30  เมตร  ลําตนเปลาตรงหรือเปนปุมโต 

เปลอืกหนาสนํ้ีาตาลแตกเปนรองและเปนสะเก็ดหนาตามยาวของลําตน   

       ใบ  เดี่ยวเรยีงสลับรูปขอบขนาน โคนและปลายใบมน   

       ดอก   สขีาวหรอื ขาวแกมเหลอืงออน กลิ่นหอม โคนกลีบเลี้ยงจะเกยกันแตไมติดเปนเนื้อ

เดยีวกัน ม ี5 กลบี กลบีดอกม ี5 กลบี ออกดอกเดอืน ธันวาคม – กุมภาพันธ

       ผล   รูปกระสวยยาวประมาณ 2  เซนติเมตร ซอนตัวอยูในกระพุงโคนปก มปีกยาวรูปขอบ

ขนานแคบๆ 3 ปก ยาวประมาณ 8 ซม.และมปีกสัน้ 2 ปก ยาวไมเกนิ 3 ซม.

การกระจายพันธุ พบข้ึนตามปาเบญจพรรณแลง และ ช้ืน และ ข้ึนผสมผสานตามปาชายหาด  

ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล  60-1200 เมตร ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน  เปลอืก  ใหสนํ้ีาตาล ใสกันบูด ใหนํ้าฝาด ใชฟอกหนังเนื้อไมและเปลือก ตมนํ้าใชดื่ม

เปนยาฝาดสมาน  แกทองเดนิและลําไสอักเสบ

               เนื้อไม ใชทําหมอนรถไฟ กอสรางบานเรอืน ทําเรอื เครื่องมอืเกษตร 

               ชันใช ยาเรอื เปลอืก  

               ดอก ใชปรุงแกลม บํารุงหัวใจและลดไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตะเคยีนทอง 
ชื่อพฤกษศาสตร Hopea odorata Roxb.
วงศ Dipterocarpaceae

ชื่อพื้นเมือง จะเคยีน (ภาคเหนอื) แคน (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) ตะเคยีนใหญ (ภาคกลาง)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน ไมผลัดใบ สูง 20-40 เมตร

       ใบ  ใบเดี่ยว เรยีงสลับ

       ดอก ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง สเีหลอืง ออกดอกเดอืนกุมภาพันธ-มนีาคม

         ผล  ผลมปีกยาว 2 ปก ปกสัน้ 3 ปก ติดผลเดอืนเมษายน-พฤษภาคม

       

การกระจาย พบข้ึนในพมา ลาว ตอนใตของเวียดนาม กัมพูชา ไทยและมาเลเซียพบข้ึนตามปา

ดบิใกลลําธาร ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ําทะเล

ประโยชน เปลอืก แกปวดฟน แกเหงือกอักเสบ

เนื้อไม แกคุดทะราด แกทองรวงแกกําเดา สมานแผล ใชทําบานเรือน เสาดาม

เครื่องมอืกสกิรรมพื้นกระดานไมฟน แกน รักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แกบดิ แกกําเดาสมานแผล 

ยาง  รักษาบาดแผล แกทองเสยี

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรกุขชาติ

ในประเทศไทยหนา 90

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตะเคยีนหิน
ชื่อพฤกษศาสตร Hopea ferrea Laness.

วงศ Dipterocarpaceae

ชื่อพื้นเมือง ตะเคยีนทราย (ตราด, ตรัง), ตะเคยีนหิน (ภาคใต), ตะเคยีนหนู (นครราชสมีา), เหลา

เตา (สุราษฎรธานี, นครศรธีรรมราช)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมยืนตนผลัดใบ สูง 15–30 เมตร เปลอืกสนี้ําตาลแกแตกเปนสะเก็ด เรอืนยอดเปนพุมกลม

หรอืรูปกรวยแหลม กิ่งออนมขีนประปราย 

       ใบ ใบเปนใบเดี่ยวเรยีงสลับ รูปไข ปลายเปนต่ิงทู โคนมน 

       ดอก ดอกเล็ก สีขาวหรือขาวปนเหลืองออน ออกเปนชอสั้น ๆ ตามงามใบและปลายกิ่ง ออก

ดอกระหวางเดอืนกันยายน-ธันวาคม

       ผล ผลรูปขอบขนาน ขนาด 0.3 x 1.4 เซนตเิมตร ปลายเปนติ่งแหลม มขีนประปราย ปกยาว 2 

ปก รูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ขนาด 1.2 x 4 เซนตเิมตร เสนปกม ี8 เสน

         การกระจาย ปาดบิแลง และข้ึนเปนกลุมใหญตามที่ลาดเชิงเขาที่มกีารระบายน้ําดี

        ประโยชน เนื้อไมใชทําเรือ เรือขุด เครื่องเรือน กระเบื้องไม เสา สะพาน หมอนรางรถไฟ

ตลอดจนใชในการกอสรางอื่นๆ ที่ตองการความทนทานและแข็งแรงมาก (การแปรรูปไมควรทําใน

ขณะที่ไมยังสดอยู) ทําพื้น ฝา รอด ตง และเครื่องบนไดทนทานและแข็งแรง ทําเรือใบ โครงเรือเดิน 

ทะเล ทําลูกประสัก แจว พาย กรรเชียง เสากระโดงเรอื สวนประกอบของเกวียน ดามเครื่องมือและ

ใชผสมยารักษาเลือดลม 

       เปลอืกตนกับเกลือปองกันฟนหลุด เนื่องจากกินยาเขาสารปรอทและตมชะลาง

บาดแผลเรื้อรัง

       ดอกอยูในจําพวกเกสรรอยแปด ผสมยาทพิยเกสร

         ยางใชผสมนํ้ามันรักษาบาดแผล

อางอิง : ตนไมพันธุไมประจําจงัหวัด
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

commons.wikimedia.org www.qsbg.org www.qsbg.org



ตะเคยีนชันตาแมว
ชื่อพฤกษศาสตร Neobalanocarpus heimii (King) P. S. Ashton

วงศ Dipterocarpaceae

ชื่อพื้นเมือง จะเคยีนชัน จงีามาส (มลายู-นราธวิาส) ตะเคยีนชัน ตะเคยีนชันนตาแมว (ภาคใต)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมยืนตนสูง 30–40 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบ ลําตนเปลาตรง เปลือกสีนํ้าตาลเขมลอน

เปนสะเก็ด มยีางชันสขีาว 

       ใบ ใบเปนใบเดี่ยวเรยีงสลับ แผนใบรูปหอกหรอืรูปดาบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ 

       ดอก ดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามงามใบและปลายกิ่ง มกีลบีเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ 5 

กลบี สขีาว กลิ่นหอม ออกดอกชวงเดอืนเมษายน-มถิุนายน

       ผล ผลแบบเปลอืกแข็ง รูปขอบขนาน กวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 2-4 เซนติเมตร ปลายแหลม

เบี้ยวๆ กลบีเลี้ยงหนาหุมผล ออกผลแกเดอืน มนีาคม-พฤษภาคม

       การกระจาย  ไทยและมาเลเซีย ข้ึนกระจายหางๆ ในปาดิบช้ืนทางภาคใตตอนลางในเขต  

จังหวัดนราธวิาส 

         ประโยชน เนื้อไมมคีวามแข็งแรง ทนทาน ใชในการกอสราง ทําเรอืสําเภา เสากระโดงเรอื

    ชันมรีาคาสูง ใชผสมนํ้ามันชักเงาอยางดี

อางอิง : ตนไมพันธุไมประจําจงัหวัด
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.watbangwaek.comwww.technologychaoban.com www.technologychaoban.com www.technologychaoban.com



ยางนา   
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   ยางแมนํ้า            
ลักษณะท่ัวไป  

       ไม ตนสูง  25-50 เมตร เรอืนยอดเปนพุมกลม ลําตนเปลาตรง เปลือกสีนํ้าตาลออนหรือ

เทาปนขาว คอนขางเรียบ ตนขนาดใหญ เปลือกมักแตกสะเก็ดเปนหลุมตื้น เปลือกใน สีนํ้าตาล

ออนอมชมพ ู 

       ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปไขถึงรูปรีแกมรูปไข กวาง 6-15 เซนติเมตร ยาว 15-30 

เซนติเมตร ปลายใบมนถงึแหลม โคนใบมน   

       ดอก สีชมพู ออกเปนชอแบบชอกระจะตามงามใบใกลปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีสันตามยาว    

5 สัน ปลายแยกเปน 5 แฉก สัน้ 3 ยาว 2 ม ีขนสนี้ําตาล กลบีดอกม ี5 กลบี เรยีงซอนกันเปนรูป

กังหัน ดอกบานเต็มที่กวาง 2-3 เซนติเมตร ออกดอกเดอืนพฤศจกิายน – พฤษภาคม   

        ผล เปลอืกแข็ง เมล็ดเดียว รูปกลมรี มีสันนูนตามแนวยาว 5 สัน มีปกยาว 2 ปก และปก

สัน้ 3 ปก เวลาผลแกปลวิไปไดไกล

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามที่ลุมตํ่าริมหวย ลําธาร และตามหุบเขาทั่วทุกภาคของประเทศ     

ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางถงึ 350 เมตร ในตางประเทศพบที ่บังคลาเทศ พมา  ลาว  

กัมพูชา  เวยีดนามภาคใต  และมาเลเซยี

ประโยชน เนื้อไมใชในการกอสรางทั่วไป เชน พื้น ฝา รอด ตงและหีบใสของ  

              นํ้ามัน ใชทาไม ยาแนวเรอื ยาเครื่องจักสาน ทําไต ทําน้ํามันใสแผล แกโรคเรื้อน  และ

กนิแกโรคหนอง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



สะเดา
ชื่อพฤกษศาสตร Azadirachta indica A. Juss. 

วงศ Meliaceae

ชื่อพื้นเมือง   กะเดา  จะตัง  สะเลยีม  
ลักษณะท่ัวไป  

      ไม  ยืนตนสูง   8-15  เมตร ผลัดใบ ทุกสวนมีรสขม เปลือกตนสีเทา แตกเปนรองตามยาว  

ยอดออนทีแ่ตกใหมมสีนํ้ีาตาลแดง 

       ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนก เรยีงสลับ ใบยอยฐานใบไมเทากัน รูปใบหอก ปลายสอบขอบ

ใบหยักแบบฟนเลื่อย กวาง  3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนตเิมตร   

       ดอก  ออกเปนชอตามปลายกิ่งพรอมใบออน ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวมี 5 กลีบ     

ออกดอกเดอืนธันวาคม – มกราคม   

       ผลเปนผลสด รูปกลมร ีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เซนตเิมตร  มเีมล็ดเดีย่วแข็ง

การกระจายพันธุ   ในธรรมชาติพบกระจายบริเวณปาเบญจพรรณและปาดิบแลง  ที่ความสูง

จากระดับนํ้าทะเล 50-300 เมตร ในทุกภาค ยกเวนภาคใต

ประโยชน  เปลอืก ใหสแีดงใชยอมฝาย

               ชอดอก นิยมใชเปนอาหาร

               ใบและเมล็ดแก ใชกําจัดศัตรูพชื กานใบ แกไข 

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



สะเดาเทียม
ชื่อพฤกษศาสตร Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs

วงศ Meliaceae

ชื่อพื้นเมือง ตนเทยีม ไมเทยีม สะเดาชาง สะเดาเทยีม สะเดาใบใหญ (ภาคใต)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมยืนตนสูงตรงไมมกีิง่ขนาดใหญ เมื่ออายุนอยเปลอืกตนเรียบ เมื่ออายุมากเปลือกจะแตก

เปนแผนลอนสเีทาปนดํา เรอืนยอดเปนพุมกลมทบึ 

       ใบ ใบเปนใบประกอบ ขอบใบหยักคลายฟนเลื่อย ใบเบี้ยวไมไดสัดสวน ปลายใบแหลมเปนต่ิง ฐาน

ใบเบี้ยวไมเทากัน เนื้อใบหนา เกลี้ยง สเีขียวเปนมัน 

       ดอก ดอกเปนชอตามงามใบหรอืปลายกิ่ง ดอกบานสขีาว มกีลิ่นหอม กลบีดอกมี 5 กลีบ ออก

ดอกชวงเดอืนมนีาคม 

       ผล ผลทรงกลมร ีรูปไข ผลออนสเีขียว ผลออนสเีหลอืง เมือ่แกจะเปนสเีหลอืง ผลแกประมาณ

เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนมถิุนายน

         การกระจาย ภาคใตของประเทศไทย

         ประโยชน เนื้อไมคุณภาพด ีปลวกและมอดไมคอยทําลาย สามารถนํามาใชประโยชนไดเกอืบ

ทุกสวน เนื้อไมใชทาํเครื่องเรอืน เครือ่งแกะสลัก

    ดอกออนใชรับประทานได

    เมล็ดนํามาสกัดสารทํายาฆาแมลง

    เปลอืกตมทํายาแกบดิหรอืทองรวง

อางอิง : ตนไมพันธุไมประจําจงัหวัด
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



ตะกู
ชื่อพฤกษศาสตร Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser

วงศ Rubiaceae

ชื่อพื้นเมือง กรองประหยัน (ยะลา) กระทุหรอืกระทุมบก(กลาง, เหนอื) กวาง (ลาว) โกหวา(ตรัง) แค

แสง (ชลบุร,ี จันทบุร)ี ตะก (กูลาง, สุโขทัย) ตะโกสม (ชลบุรี,ชัยภูมิ) ตะโกใหญ(ตราด) ตุมกานซวง , 

ตุมกานยาว, ตุมเน่ียงและตุมหลวง (เหนือ) ตุมข้ีหมู(ภาคใต) ทุมพราย(ขอนแกน ) ปะแดะ, เปอแดะ

และสะพรั่ง (กะเห่ีรยง-แมฮองสอน) ปาแย (มลายู-ปตตาน)ี 
ลักษณะท่ัวไป

       ไม เปนไมขนาดกลางถงขนาดใหญ สูง 16-27 เมตร เรอืนยอดเปนพุมกลม กิ่งตั้งฉากกับลําตน 

สวนใหญลําตนเปลาตรง เปลอืกสเีทาปนนํ้าตาลคอนขางเรยีบ เนื้อไมสเีหลอืงออน 

       ใบ เปนใบเดี่ยวเรยีงตัวตรงขามเปนคู ๆ กวาง 5-12 เซนติเมตร ยาว 10-24 เซนติเมตร ปลายใบมน

หรือเปนต่ิงแหลม โคนใบปาน เนื้อใบคอนขางหนา หลังใบมีขนสาก ๆ และมีสีเขมกวาทองใบ ทองใบมีขน

นุมและจะหลุดรวงไปเมื่อใบแก

       ดอก ดอกมขีนาดเล็กติดกันแนนอยูบนชอดอกแบบ Head สีขาวปนเหลืองหรือสีสม กลิ่นหอม

ออน ๆ ออกเปนชอกลมเดี่ยวหรอืเปนแระจุกไมเกนิ 2 ชอ อยูตามปลายกิง่

       ผล เปนผลเดี่ ยวโดยเรียงกันแนนเปนกอนกลมอยูบนชอดอก มีขนาดความโตวัด

เสนผาศูนยกลางประมาณ 2.5-6 เซนติเมตร ผลแกสเีหลืองเขม ในผลหนึ่ง จะมีเมล็ดขนาดเล็กเปน

จํานวนมาก

         การกระจายพบต้ังแตประเทศเนปาล บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา พมา ไทย มาเลเซีย 

อนิโดนีเซยี ฟลปิปนส ในประเทศไทยพอการกระจายพันธุแทบทุกภาคของประเทศไทย ข้ึนไดตั้งแตที่

ราบรมิทะเลไปจนถงึระดับความสูง 1000 เมตรมักพบข้ึนเปนกลุมลวน ๆ ในปาดั้งเดิมที่ถูกแผวแลว

ปลอยทิ้งรางไวหรอืสองขางทางรถยนตที่ตัดผานปาที่คอนขางชุมช้ืน เชนปาดบิช้ืน ปาดบิแลง เปนตน

         ประโยชน ไมใชทําเครื่องเรือนราคาถูก ทําไมรองยก (พาเลท) ไมประสาน กรอบและบาน

หนาตาง งานกลงึแกะสลัก ทําพื้นและฝาที่ใชงานในรม ทําไมอัด ไมบาง กานไมขีดไฟ ไฟเบอรบอรด 

พารตเิคลิบอรด แปลงบลกระดานและรองเทา ใชทําคอกเลี้ยงสุกร รวมถงึใชทําเย่ือและกระดาษ

อางอิง : เอกสารเผยแพรไมตะกู กรมปาไม
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.flickriver.com



ยมหิน 
ชื่อพฤกษศาสตร Chukrasia tabularis A.Juss.
วงศ Meliaceae
ชื่อพื้นเมือง ยมขาว (ภาคเหนอื) โคโยง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) ริ้งบาง, รี (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) 

ยมหิน, มะเฟองตน, สะเดาชาง, สะเดาหิน (ภาคกลาง) ชากะเดา (ภาคใต) เสยีดคาย (สุราษฎรธานี)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกสีนํ้าตาลเทาแตกเปนสะเก็ดและ

รองตื้นๆ เปลอืกช้ันในสแีดง กิ่งออน ใบออนและชอดอกมขีนนุม

       ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบยาว 25-60 เซนติเมตร มีใบยอยที่ออกตรง

ขามกัน 4-10 คู และที่ปลายกานอกี 1 ใบ ใบยอยรูปไขแกมขอบขนาน ถึงรูปหอก โคนใบมนหรือ

เบี้ยวเล็กนอย ปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ 

       ดอก เล็ก สเีหลืองนวล ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายยอดกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปถวย 

กลบีดอก 4-5 กลบี เกสรเพศผู 8-10 อันเช่ือมตดิกนัเปนหลอด

       ผล เปนผลแหง รูปไข ขนาด 3-5 ซม. เมื่อสุกสดํีา แตกออก 4-5 กลบี

       

การกระจาย กระจายพันธุในปาดบิแลงและปาเบญจพรรณ ทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูง

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 150-800 เมตร ออกดอกเดอืนกันยายน

ประโยชน เนื้อไม ใชทําเครื่องเรอืนในรมไดด ีมลีายไมสวยงาม

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 153

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ยมหอม
ชื่อพฤกษศาสตร Toona ciliata M. Roem.

วงศ Meliaceae

ชื่อพื้นเมือง ยมฝกดาบ (ภาคเหนอื) เลย (กระเหรีย่ง กาญจนบุร)ี สะเดาดง (กาญจนบรุ)ี สเีสยีด

หอม (พษิณุโลก) สเีสยีดอม (ไทย)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน สูงไดถึง 35 เมตร โตเร็ว ลําตนเปลาตรง เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ เปลือกหนา สี

เทาปนดํา แตกเปนรองลกึ

       ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนก ชอใบยาว 25-70 เซนติเมตร ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก กวาง 

3-5 เซนติเมตร ยาว 9-13 เซนติเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม

       ดอก ดอกสขีาวมกีลิ่นหอม ออกเปนชอหอยลง ยาว 40-50 เซนติเมตร ดอกบานขนาด 3.5-5 

มลิลเิมตร มทีัง้ดอกสมบูรณเพศและดอกแยกเพศอยูบนชอเดียวกัน กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 3.5-5 

มิลลิเมตร ในดอกแยกเพศจะยาวเพียง 1-3 มิลลิเมตร ผลสีนํ้าตาลแดง รูปกระสวย กวาง 1 

เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ออกดอกและตดิผลชวงเดอืนเมษายน-กรกฎาคม

       ผลผลแหงแตกตามยาว ผิวมีแผลระบายอากาศกระจายทั่วไป เมล็ดรูปยาวรี มีปกสองขาง 

ขนาดไมเทากัน

         การกระจาย พบต้ังแตปากีสถาน อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต ถึงปาปวนิวกินี ข้ึน

ตามชายปาที่ ช้ืนหรือเปดใหม ที่ระดับความสูง 300-1,500 ม. ออกดอกและติดผลชวงเดือน

เมษายน-กรกฎาคม

         ประโยชน ไมใชสรางบานเรอืนและเฟอรนเิจอร 

    ดอกเปนสยีอมใหสเีหลอืงหรอืแดงใชยอมผาฝาย ผาไหม

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.biogang.net



นางพญาเสอืโครง 
ชื่อพฤกษศาสตร Prunus cerasoides D.Don
วงศ Rosaceae
ชื่อพื้นเมือง ฉววีรรณ ชมพูภูพงิค
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนผลัดใบ สูงไดถงึ 10 เมตร

       ใบ ใบเดี่ยวเรยีงสลับรูปไข กวาง 3-5 เซนตเิมตร ยาว 5-12 เซนตเิมตร ของใบหยัก กานใบ

มตีอม 2-4 คู

       ดอก ดอกสีชมพูหรือขาวซีด ขนาด 1-2 เซนติเมตร ออกเปนกระจุกตามกิ่งชวงผลัดใบ 

ออกดอกเดอืนสงิหาคม-มนีาคม

       ผล ผลสด สแีดง รูปคอนขางกลม ขนาด 1-1.5 เซนตเิมตร

       

การกระจาย พบตามปาหินปูนและปาดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000-2,000 เมตร ทาง

ภาคเหนอืของประเทศไทย

ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับบนที่สูง ดอกมคีวามสวยงามมาก 

ผลของนางพญาเสอืโครงสามารถนํามารับประทานได มรีสเปรี้ยว

อางอิง :หนังสอืไมตนในสวน Tree in the Garden (2542) หนา 136

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



นนทรี
ชื่อพฤกษศาสตร Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง   กระถนิปา  กระถนิแดง  สารเงิน
ลักษณะท่ัวไป   

      ไม ตนผลัดใบ สูงไดถึง 25 เมตร ลําตนคอนขางตรง เปลือกสีเทา ตามกิ่งออนมีขนสีนํ้าตาล

แดง กิ่งแกเกลี้ยง  

       ใบ ประกอบแบบขนนกสองช้ัน ออกเวยีนสลับถี่ตามปลายกิ่ง ชอยอยมีใบยอย 10-22 คู รูปไข

แกมขอบขนาน กวาง 0.5-0.7 เซนติเมตร ยาว 1.2-1.8 เซนตเิมตร ปลายมนหรอืเวาตื้นๆ โคนเบี้ยว   

       ดอก สเีหลอืง กลิ่นหอม ออกเปนชอใหญตัง้ที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดานนอกมีขน กลีบ

ดอก 5 กลีบ รูปไขกลับ เมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรตัวผู 10 อัน ออก

ดอกเดอืนมนีาคม - มถิุนายน   

       ผล เปนฝกแบน รูปรี  ปลายและโคนสอบแหลม กวาง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-12 

เซนติเมตร    สนํ้ีาตาลอมมวง แกจัดสนํ้ีาตาลดําไมแตก มเีมล็ด 1-4  เมล็ด

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดเอเชียตะวันออกเฉยีงใตข้ึนตามปาชายหาด  ปลูกไดทั่วไป

ประโยชน ราก  ใหสนํ้ีาตาล  ใชพมิพผาปาเตะ  ยอมอวนและแห

 เปลอืกตน  ขับโลหิต  ละลายเสมหะ  แกทองรวง  ยาฝาดสมาน  แกไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



สัตบรรณ     
ชื่อพฤกษศาสตร  Alstonia scholaris (L.) R. Br.    

วงศ Apocynaceae

ชื่อพื้นเมือง   กะโนะ จะบัน ชบา ตีนเปด ตีนเปดดํา บะซา ปูลา ปูแล สัตตบรรณ ยางขาว หัสบรรณ  
ลักษณะท่ัวไป  

      ไม ตนสูง 10-30 เมตร ผลัดใบทรงพุมแผเปนช้ันๆ คลายรม เปลอืกสเีทาปนดํา   

       ใบ เดี่ยว เรียงเปนวงรอบขอ 4-7 ใบ รูปหอกแกมรูปขอบขนานหรือรูปไขกลับ กวาง 2-6 

เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรอืมน โคนใบสอบหรอืเปนรูปลิ่ม    

       ดอก สขีาวเหลือง มีกลิ่นฉุน ออกเปนชอแบบชอซี่รมเชิงประกอบตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเปน

หลอดยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบดอกโคนเช่ือมกันเปนหลอดปลายแยก 5 แฉกมีขน เมื่อบาน

เสนผาศูนยกลางประมาณ  1 เซนติเมตร เกสรตัวผู 5 อัน ออกดอกเดอืนธันวาคม – กุมภาพันธ   

       ผล เปนฝก รูปกลมยาว เมื่อแกแตกเปน 2 ซกี เมล็ดจํานวนมากมปีุยปลวิตามลม

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดเอเชียและแอฟรกิาเขตรอนข้ึนตามปาละเมาะและปาดบิทั่วไป

ประโยชน   ราก ขับลมในลําไส 

เปลอืกตน รักษาโรคบดิ ขับพยาธไิสเดอืน แกไขหวัด หลอดลมอักเสบ ยาสมานลําไส   

ใบใชพอกดับพษิ  

ยางรักษาแผลเนาเปอย บํารุงกระเพาะและผสมน้ํามันแกปวดหู

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตีนเปดทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร Cerbera odollam Gaertn.

วงศ Apocynaceae

ชื่อพื้นเมือง ตีนเปด ตีนเปดนํ้า ตุม ส่ังลา

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง ๑๒ เมตร มักแตกกิ่งตํ่า เรือนยอดแผกวาง ลําตนตน 

เปลอืกช้ันนอกเรยีบมชีองอากาศกระจายทั่วไป สเีทา เปลอืกช้ันในสเีหลอืงออน มยีางสขีาว

       ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปไขกลับ ยาว ๙ - ๓๐ เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน ปลายใบ

แหลม โคนใบรูปลิ่ม 

       ดอก ดอกออกเปนชอแยกแขนงตามปลายกิ่ง ชอดอกยาว ๘ - ๓๕  เซนติเมตร ดอกสีขาว 

กานดอกยาว ๑ - ๔  เซนติเมตร กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีจํานวนอยางละ ๕ กลีบ กลีบเลี้ยงรูป

แถบหรอืรูปใบหอกกลับ ยาว ๐.๘ - ๒.๕ เซนติเมตร กลีบดอกเรียงซอนทับกันดานซายในตาดอก 

ดอกบานมีแตมเหลืองรอบปากหลอดกลีบดอก หลอดกลีบยาว ๑ - ๒ เซนติเมตร แฉกกลีบยาว 

๑.๒ - ๓.๘ เซนติเมตร เกสรเพศผู ๕ อัน ติดกลางหลอดกลีบดอก

       ผล เปนผลเดี่ยวกลม รูปไข หรือรูปกระสวย ยาว 6 - 7  เซนติเมตร มีสองพูตื้นๆ ผิวเกลี้ยง    

สเีขียวเปนมัน เมื่อแกจัดสเีขียวอมมวงถงึมวงเขม

         การกระจาย พบต้ังแตประเทศศรลัีงกา เอเชียตะวันออกเฉยีงใต ภูมภิาคมาเลเซยี หมูเกาะ

ในมหาสมุทรแปซฟิก และนิวคาเลโดเนีย ในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต ข้ึนตามปาชายเลน ปา

บงึนํ้าจดืและปาชายหาด

         ประโยชน เปลอืกตนเปนยาถาย 

    ใบรักษาโรค ผวิหนังกลากเกลื้อน 

         ขอควรระวัง ยาง เปนพษิหากเขาตาทําใหตาบอดได 

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.bangkrod.blogspot.com www.bangkrod.blogspot.com



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), 

จามจุรี ซึก (กรุงเทพฯ), ตุด ถอนนา (เลย), ทิตา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), พญากะบุก (อรัญ

ประเทศ), มะขามโคก มะรุมปา (นครราชสีมา), ชุงรุง มะรุมปา (นครราชสีมา), กระพี้เขาควาย 

(เพชรบุร)ี
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมยืนตนขนาดกลางถงึใหญ สูง 20–30 เมตร ผลัดใบ เปลอืกนอกขรุขระ สีเทาแก แตกเปน

รองยาว เปลือกในสีแดงเลือดนก กระพี้สีขาว แยกจากแกน กิ่งออนเกลี้ยงหรือมีขนละเอียด

ประปราย

       ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนก แกนชอใบยาว บนแกนชอมีชอแขนงดานขาง ใบรูปรี ปลายใบมน 

โคนใบกลมหรอืเบี้ยว หลังใบเกลี้ยง ทองใบมขีนละเอยีด 

       ดอก ดอกสีขาวเปนชอกลมตามงามใบใกลปลายกิ่ง กลิ่นหอม ออกดอกชวงเดือนมีนาคม-

เมษายน 

       ผล ผลเปนฝกรูปบรรทัด แบนและบาง สเีทาอมเหลอืง หรือสีฟางขาว ผิวเกลี้ยงเปนมัน เมล็ด

รูปไข

         การกระจายข้ึนไดดใีนพื้นที่เสื่อมโทรม เปนไมเบิกนําที่ดี   พบข้ึนอยูตามปาเบญจพรรณทั่ว

ทุกภาคของไทย

         ประโยชน ยอดออนและชอดอกออนรบัประทานได มรีสมัน 

    เนื้อไมแข็ง ลายไมสวย ใชทําสิ่งปลูกสราง เครื่องมอืทาง การเกษตร 

    เปลอืกใหนํ้าฝาดใชฟอกหนัง เปลอืกมรีสฝาดใชรักษาแผลในปาก ลําคอ เหงือก   

อางอิง : พันธุไมมงคลพระราชทาน
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

en.wikipedia.orgwww.eastafricanplants.senckenberg.derubens-plantasdobrasil.blogspot.com



ปบ    
ชื่อพฤกษศาสตร  Millingtonia hortensis L.f.

วงศ Bignoniaceae

ชื่อพื้นเมือง  กาซะลอง  กาดสะลอง  เต็กตองโพ 
ลักษณะท่ัวไป  

       ไม ตนผลัดใบสูง 6-12 เมตร เรอืนยอดเปนพุมทบึ กิ่งมักหอยลง เปลือกสีเทา แตกเปนรอง

ลกึ เนื้อหยุน คลายไมกอก  

        ใบ ประกอบแบบขนนก 2-3 ช้ัน ออกตรงขาม ใบยอยรูปไข หรือ รูปไขแกมรูปใบหอก  

กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-8 เซนติเมตร ปลายเรยีวแหลมโคนกลม ขอบจัก  

       ดอก สีขาวกลิ่นหอม ออกเปนชอใหญที่ปลายกิ่ง ยาว 10-40 เซนติเมตร ทยอยบานกลีบ

เลี้ยง 5 กลีบ โคนเช่ือมกันเปนรูประฆัง กลีบดอกเช่ือมกันเปนหลอดยาว ปลายบานออกเปนรูป 

แตร กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ม ี5 กลบี เกสรตัวผู 4 อัน ออกดอกเดือนกันยายน – ธันวาคม

บานเวลาเย็น  

        ผล  เปนฝกแบน กวาง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 28-36 เซนติเมตร เมื่อแกแตก 2 ซีก   

เมล็ดจํานวนมากมปีก

การกระจายพันธุ  ข้ึนในปาเบญจพรรณ และ เขาหินปูน  ขยายพันธุโดยเมล็ด และ หนอ

ประโยชน เปลอืก  เนื้อไม  ใหสเีหลอืง นํ้าตาล  ใชยอมฝาย

ราก เปนยาบํารุงปอด รักษาวัณโรค เปลอืก ทําจุกกอก ดอก สูบแกหืด

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตะแบกนา 
ชื่อพฤกษศาสตร Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda

วงศ Lythraceae

ชื่อพื้นเมือ กะแบก ตราแบกปรี้ ตะแบกไข บางอตะมากอ บางอยามู เปอยดอง เปอยนา เปอยหางคาง
ลักษณะท่ัวไป  

       ไม ตนสูง 8-30 เมตร ไมผลัดใบ เรอืนยอดเปนพุมกลม โคนตนเปนพูพอนสูง  เปลือกเรียบ

ผวิเปนมันสเีทาหรอืเทาขาวมรีอยแตกเปนสะเก็ดตลอดลําตน  

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ปลาย

ใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรยีบหรอืเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบหนา ใบแกเกลี้ยง ใบออนสีแดง

อมชมพู  

       ดอก สีชมพูออนหรือมวงออน ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามซอกใบใกลปลายกิ่งและ

ปลายกิ่ง ชอดอกยาว 30-40 เซนติเมตร กานชอดอกและดอกตูมมีขนสีนํ้าตาลออนปกคลุม  

กลีบเลี้ยงมี 10-12 สัน ปลายแยก 5-6 กลีบ มีกลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 2.5-3.5  

เซนติเมตร ออกดอกเดอืนกรกฎาคม – กันยายน

       ผล แหงแตกทรงร ีขนาด 1.5-2 เซนติเมตร มขีน ผลแกแตกเปน 6 เสี่ยง เมล็ดดานในเล็กมี

ปกบาง

การกระจายพันธุ  พบข้ึนป า เบญจพรรณที่ คอนข าง ชุม ช้ืนทางภาค เหนือและภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ปาดบิทางภาคตะวันออกและภาคใต  ปาน้ําทวมและทองนาทั่วไป

ประโยชน  ใชในการจัดสวนปลูกเพื่อใหรมเงามดีอกสวยงาม  

               ผลทําไมประดับแหงได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



เสลา  
ชื่อพฤกษศาสตร  Lagerstroemia  loudonii Teijsm. & Binn. 

วงศ Lythraceae

ชื่อพื้นเมือง   เกรยีบ  ตะเกรยีบ  ตะแบกขน  เสลาใบใหญ  อนิทรชิต
ลักษณะท่ัวไป   

      ไม ตนสูง 10-20 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลมหรือทรงกระบอก กิ่งโนมหอยลงรอบ ทรงพุม  

เปลอืกสดํีามรีอยแตกเปนทางยาวตลอดลําตน   

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงตรงขาม รูปขอบขนานกวาง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ปลาย

เรยีวแหลมเปนต่ิง โคนมน เนื้อใบหนาปานกลาง เสนใบมขีนนุมทัง้ 2 ดาน  

       ดอก สีมวง มวงอมชมพูหรือมวงกับขาว ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง

เช่ือมกันเปนรูปถวย ลายแยกเปน 5-8 แฉก กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปกลมบางยับยนขอบยวย เมื่อ

บานเสนผาศูนยกลาง 3-4 เซนติเมตร ออกดอกเดอืนธันวาคม – มนีาคม

       ผล รูปเกือบกลมผิวแข็งยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ผลแหงแตกตามยาว 5-6 พู มีเมล็ด

จํานวนมากมปีกบางๆ 

การกระจายพันธุ  พบ ข้ึนตามป า เบญจพรรณ  ป าดิบและป าชายหาด พบทางภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคตะวันออกและภาคกลางลงไปถงึจังหวัดประจวบครีขัีนธ

ประโยชน   เนื้อไม ทําเครื่องแกะสลัก ดามเครื่องมอืการเกษตร   

                ใบ บดกับกํายาน ใชทาผดผื่นคัน  

                ผล ใชทําไมประดับแหง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



อางองิ : สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) (2550) 

พชืสมุนไพรในสวนปาสมุนไพรเขาหินซอน ฉบับสมบูรณ หนา 232

ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (2556) 

พรรณไมในงานภูมสิถาปตยกรรม 1 หนา 124

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

อนิทนลิน้ํา    
ชื่อพฤกษศาสตร  Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 

วงศ  Lythraceae

ชื่อพื้นเมือง ตะแบกดํา (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (นราธวิาส) อนิทนิล (ภาคกลาง, ภาคใต)
ลักษณะท่ัวไป  

        ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 10-25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดแผกวางเปนพุมกลม      

ลําตนตรง กิ่งใหญแตกออก ตามลําตน เปลอืกหนาสเีทาหรอืน้ําตาลออน เรยีบหรอืมปีุมปม

        ใบ ใบเดี่ยวเรยีงตรงขามถงึสลับต้ังฉาก หรือเย้ืองกันเล็กนอย รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมขอบ

ขนานปลายแหลมหรอืมน โคนกลม แผนใบหนาคลายหนัง ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองดาน

        ดอก ชอ แยกแขนงต้ังข้ึน ดอกตูมคอนขางกลม สวนบนสุดจะมีตุมกลมเล็กๆ ติดอยูตรงกลาง 

กลีบเลี้ยงเช่ือมติดกันรูประฆัง ปลายแยกเปน 6 แฉก รูปเกือบกลมโคนกลีบเรียวยาวเปนกานกลีบ

ดอก เกสรเพศผูจํานวนมาก ออกดอกชวงเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม

        ผล กลม กลบีเลี้ยงติดทน ผวิเกลี้ยง เมื่อแกจะแตกเปน 6 ซกี

การกระจายพันธุ พบข้ึนกระจายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามที่ราบลุมและริมนํ้าในปา

เบญจพรรณช้ืน และชายปาดงดบิ

ประโยชน  

ใบ ตากแหงตมดื่ม ลดนํ้าตาลในเลอืด รักษาโรคเบาหวาน แกปสสาวะ พกิาร ละลายนิ่ว 

ราก รักษาแผลในปาก 

เปลอืก แกทองเสยี แกไข 

ผล แกปวดฟน  

เมล็ด รักษาโรคเบาหวานและทําใหนอนหลับ 

นิยมปลูกเพื่อประดับและใหรมเงา เหมาะสําหรับบานที่มรีะดับน้ําใตดนิสูง

 

กรมป่าไม้



ตะแบกเลอืด
ชื่อพฤกษศาสตร Terminalia mucronata Craib & Hutch.

วงศ Combretaceae

ชื่อพื้นเมือง ตะแบกเลอืด โคะกาง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) ตะแบกเลอืด (ภาคตะวันตกเฉียงใต) ปราบ

ตําเลีย (เขมร-บุรีรัมย) เปย (อุบลราชธานี) เปอยป เปอยสะแอน (ภาคเหนือ) มะกาเถือน (เง้ียว-

ภาคเหนอื)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมผลัดใบขนาดใหญ สูงถึง 40 เมตร เรือนยอดแคบ คอนขางโปรง ลําตนยาวและตรง 

เปลอืกตนสนํ้ีาตาลครมีออนเปนจุด ๆ และลอกหลุดเปนแผนบาง ๆ 

       ใบ ใบออนมขีนสนํ้ีาตาล ขอบใบใส ใบแกเหนยีวคอนขางเกลี้ยง กานใบมตีอมกลม 2 ตอมดานบน 

       ดอก ดอกสขีาว ชอดอกแคบและแนนไมแตกแขนง ชอยาว 9-15 เซนติเมตร ช้ันกลีบเลี้ยงมีขน

เล็กนอย หมอนรองดอกมขีน

       ผล ผลสนํ้ีาตาลออน-เหลอืง รูปไข ขนาด 3-4 เซนตเิมตร ปกกลมม ี2 ปก มขีนสนํ้ีาตาลปกคลุม 

       การกระจาย ข้ึนอยูในปาแลง หรอืปาคอนขางแลงผลัดใบ ปาเต็งรัง มักจะเปนไมขนาดใหญที่

ยังเหลือจากการตัดโคนเพราะตนใหญ ภายในมักจะกลวง ความสูงต้ังแตระดับนํ้าทะเลจนถึง

ประมาณ 700 เมตร ตางประเทศพบในพมา กัมพูชา

         ประโยชน ไมใชสรางที่อยูอาศัย เครื่องจักสานและเครื่องใชสอย เนื้อไมสนี้ําตาลดํา คอนขาง

แข็ง ใชเปนโครงสรางงานกอสรางที่ตองการความแข็งแรง คงทน และทําไมกระดานหรอืไมพื้น

อางอิง : ตนไมเมืองเหนอื
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.pinus.bloggang.com



นากบุด
ชื่อพฤกษศาสตร Mesua nervosa Planch. & Triana

วงศ Calophyllaceae

ชื่อพื้นเมือง -
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมขนาดเล็ก สูง 10-15 เมตร แตกกิ่งเล็กจํานวนมาก ทรงพุมแนนทบึ รูปกรวยคว่ํา

       ใบ ใบเดี่ยวออกตรงขามเปนคู รูปขอบขนานยาว 10 เซนติเมตร ขอบใบเปนคลื่น แผนใบหนาแข็ง

กรอบ ผวิใบเปนมันทัง้สองดาน 

       ดอก ดอกเดี่ยวหรอืเปนกระจุก 1-3 ดอก สขีาว คลายบุนนาค กลีบเลี้ยงมีขนาดใหญและหนา 

กลีบดอกบางมีเกสรเพศผูสีขาวจํานวนมาก ดอกบานพรอมกันหรือทยอยบานทั้งกระจุก บานวัน

เดยีวโรย สงกลิ่นหอมออนๆชวงกลางวันถงึกลางคนื ออกดอกชวงเดอืนกุมภาพันธ-พฤษภาคม

       ผล ผลรูปร ียาว 2-3 เซนติเมตร เมื่อแกสดํีา 

         การกระจาย พบในปาดบิช้ืนทางภาคใต

         ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ

อางอิง : www.thaitreeflowers.com
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



จําป
ชื่อพฤกษศาสตร Magnolia ×alba (DC.) Figlar
วงศ Bignoniaceae

ชื่อพื้นเมือง จุมป,จุมป (ภาคเหนอื)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม เปนไมยืนตนไมผลัดใบขนาดกลาง สูงประมาณ 10-20 เมตร ลําตนสีนํ้าตาลแตกเปนรองถี่ 

กิ่งเปราะ หักงาย เรอืนยอดรูปกรวยทบึ

       ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปใบหอกแกมรูปไขถึงแกมขอบขนาน ปลายแหลม ขอบใบเรียบ ยาว 20 

เซนติเมตร กวาง 8 เซนติเมตร หูใบยาวถงึ 2.5 เซนติเมตร มขีน 

       ดอก ดอกเดี่ยวที่ซอกใบ กลบีดอกสขีาว แคบเรยีบ ม ี8-12 กลีบ ยาว 4-6 เซนติเมตร มีกลิ่น

หอม ผวิเกลี้ยงหรอืมขีนสนํ้ีาตาล

       ผล ไมติดผล

         การกระจาย มถีิ่นกําเนิดทางตอนใตของจนี มาเลเซยีและอนิโดนเีซยี จําป อาจเปนลูกผสมที่

เกิดตามธรรมชาติของ Michelia champaca Blume และ M. Blume ในมาเลเซียหรือชวา เพราะมี

ลักษณะผสมระหวาง 2 ชนิดน้ี

         ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ

    ดอกแกเปนลม แกไข บํารุงหัวใจ ขับนํ้าดี บํารุงโลหิต

อางอิง : วกิพีิเดยี สารานุกรมเสรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.biolib.cz www.bloggang.com www.herb-health.com suan-theva.igetweb.com



จําปา 
ชื่อพฤกษศาสตร Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre var. champaca

วงศ Magnoliaceae

ชื่อพื้นเมือง   จําปากอ  จําปาเขา  จําปาทอง  จําปาปา
ลักษณะท่ัวไป  

      ไม ตนสูง 10-40 เมตร ลําตนเปลาตรงแตกกิ่งจํานวนมากที่ยอด  ทรงพุมโปรงเปนรูปกรวยคว่ํา   

เปลอืกลําตนสเีทาปนนํ้าตาล มกีลิ่นฉุนเฉพาะตัว เนื้อไมและกิ่งเหนยีว  

       ใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับรูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง 4-10 เซนติเมตร ยาว 10-20 

เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย เนื้อใบบาง ยอดออนและใบออนมขีน  

      ดอก ใบเดี่ยว สเีหลอืงสม มกีลิ่นหอมฉุน ออกตามซอกใบมีกลีบดอก 12-15 กลีบ ไมมีกลีบ

เลี้ยง ออกดอกเดอืนมถิุนายน – ตุลาคม

       ผล ออกเปนกลุม ผลยอย 10-40 ผล แตละผลคอนขางกลมหรือกลมรี  เปลือกผลหนาและ

แข็ง ผลออนสเีขียวเมื่อแก สเีทา มเีมล็ดดานในสแีดงอมสม  

การกระจายพันธุ  พบข้ึนกระจายในปาดบิช้ืนและปาดบิแลงทุกภาค ยกเวนภาคใต

ประโยชน ปลูกเปนไมดอกไมประดับ 

              เนื้อไมใชในการกอสราง  

              ดอกนํามารอยมาลัยและใชผสมในตํารายาไทย แผนโบราณ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



แคนา
ชื่อพฤกษศาสตร Dolichandrone serrulata (Wall. ex DC.) Seem. 

วงศ Bignoniaceae

ชื่อพื้นเมือง แคแน, แคฝอย (ภาคเหนือ)  แคเก็ตถวา, แคขาว (เชียงใหม)  แคพูฮอ (ลําปาง) แคปา 

(รอยเอด็, ลําปาง) แคทราย (นครราชสมีา)  แคยาว, แคขาว (ปราจนีบุร)ี แคยอดดํา (สุราษฎรธาน)ี

ลักษณะท่ัวไป    

    ลําตน ไมตนขนาดเล็กถึงกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ลําตนเปลาตรง แตกกิ่งตํ่า เรือน

ยอดเปนพุมรูปไข คอนขางทบึ เปลอืกสีนํ้าตาลอมเทาและมีประสีดําบาง เรียบแตกเปนสะเก็ดเล็ก 

ๆ โคนตนเปนพูพอนเล็กนอย

ใบ ใบประกอบขนนกช้ันเดยีว ใบยอยม ี3-5 คู ขอบใบหยัก รูปรีหรือรูปแกมไขกลับ กวาง  3-5 

เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร ปลายสอบคู โคนสอบและเบี้ยว

ดอก สีขาว ขนาดใหญ รูปแจกันทรงสูงหรือรูปแตร ออกรวมกันเปนชอสั้นๆ ตามปลายกิ่ง 

ยาว 2-3 เซนติเมตร แตละชอมีดอกอยูรวมกัน 3-7 ดอก กลีบฐานดอกทรงรูปกรวย ยาว 3-5 

เซนติเมตร มกีลิ่นหอมออนๆ

ผล เปนฝกยาว เปลือกแข็ง ปลายแหลม บิดเปนเกลียว ผิวฝกเกลี้ยง ไมมีขน เมล็ดรูป

สี่เหลี่ยมมปีกใส

การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ในประเทศไทยพบไดทั่วทุกภูมภิาค

ประโยชน    เนื้อไม ใชในการกอสรางอาคารบานเรอืน เชน ทําเสา กระดาน พื้น ฝาเพดาน ฯลฯ

เปลอืก แกทองรวง บดิ มูกเลอืด คุมธาตุภายใน ใชชะลางบาดแผล

ดอก ยอดออน และ ฝกออน ใชปรุงอาหาร สามารถรับประทานเปนผักได

ใบ แกไข และเปนยาระบาย

อางอิง : หนังสอืไมอเนกประสงคกนิได กรมปาไม (2540)

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



กัลปพฤกษ  
ชื่อชื่อพฤกษศาสตร Cassia bakeriana Craib

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง กานล ชัยพฤกษ
ลักษณะท่ัวไป  

       ไม ตนสูง 8-15 เมตร ผลัดใบ กิ่งออนมขีนนุม เรอืนยอดแผกวาง เปลอืกเรยีบ สเีทา 

        ใบ ประกอบแบบขนนก มีใบยอย 5-7 คู รูปขอบขนานกวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 6-8  

เซนติเมตร โคนและปลายใบมน  

       ดอก สชีมพูอมขาวออกเปนชอแบบชอกระจะตามกิ่ง  กานดอกสแีดงมวงมีขนนุม ยาว 5-12  

เซนติเมตร กลบีรองดอก  5 กลีบ รูปไขแคบๆ กลีบดอก 5 กลีบ  รูปไขขนาดกวาง  1-2.5  เซนติเมตร 

ยาว 3.5-4.5 เซนติเมตร ออกดอกเดอืนมกราคม – มถิุนายน

       ผล เปนฝกสีนํ้าตาลเขมอมเทา รูปทรงกระบอกยาว 30-40 เซนติเมตร ดานในมีเมล็ด

ประมาณ 30-40 เมล็ด ลักษณะกลมแบนสนี้ําตาล
การกระจายพันธุ     

พบในประเทศพมาและทางเหนือของประเทศไทยตามปาเ ต็งรัง ที่ความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเล  300-1,000  เมตร

ประโยชน   
ฝก ใชเปนยาระบายอยางออน   

เปลอืก ฝก และเมล็ด ทําใหอาเจยีนลดไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ราชพฤกษ   
ชื่อพฤกษศาสตร Cassia fistula L.

วงศ  Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง  กุเพยะ  คูน  ชัยพฤกษ  ปอยู  ปูโย  เปอโซ  แมะหลาหยู  ลมแลง

ลักษณะท่ัวไป  

       ไม ตนผลัดใบ สูง 8-15 เมตร   

         ใบ ใบประกอบแบบขนนกออกสลับ มใีบยอย 3-8 คู รูปปอม รูปไข หรอื รูปขอบขนานแกม

รูปไข กวาง  4-8 เซนติเมตร ยาว  7-15 เซนติเมตร ปลายแหลมโคนมน เสนแขนงใบถี่ เนื้อใบ

คอนขางบาง  

       ดอก สเีหลอืง ออกเปนชอหอยตามซอกใบ หรือตามกิ่ง ยาว 20-45 เซนติเมตร กวาง  4-5  

เซนติเมตร กลบีเลี้ยงรูปรแีกมรูปไข ผวินอกมขีนคลุม กลบีดอก 5 กลบี รูปไข หรอื รูปไขกลับ เมื่อ

บานเสนผาศูนยกลาง 5-8 เซนติเมตร เกสรตัวผู 10 อัน ขนาดไมเทากัน รังไขและกานเกสรตัวเมีย 

มขีนคลุม ออกดอกเดอืนกุมภาพันธ – พฤษภาคม   

       ผล เปนฝกทรงกระบอกยาว 20-60 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 1.5-2.5 เซนตเิมตร ฝกแกสดํีา

การกระจายพันธ   ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอนข้ึนตามปาเบญจพรรณแลงทั่วไป

ประโยชน   
เปลอืก  เนื้อไม  ผล  ใหสเีหลอืง  ใชยอมไหมและฝาย

ราก  ฝนทาแกกลาก และ เปนยาระบาย  

ราก และ แกน  เปนยาขับพยาธ ิ 

เปลอืกและไม  ใชฟอกหนัง

เปลอืก และ ใบ  บดผสมกันใชทาฝและเม็ดผื่นตามรางกาย

เนื้อไม  สแีดงแกมเหลอืง  แข็ง  ทนทาน  ใชทําเสา  ลอเกวยีน  คันไถ

ใบ  ตมรับประทานเปนยาระบาย ฆาพยาธ ิ 

ดอก  แกไข  ระบาย  แกแผลเรื้อรัง  

ฝก  เนื้อในฝกรสหวาน  เปนยาระบาย ชวยบรรเทาอาการแนนหนาอก  

ฟอก หรอื ชําระนํ้าด ี แกลมเขาขอ และขัดขอ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



สุพรรณิการ
ชื่อพฤกษศาสตร Cochlospermum regium (Schrank) Pilg.

วงศ Bixaceae
ชื่อพื้นเมือง  ฝ้ายคาํ
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลอืกเรยีบ กิ่งกานคอคด

       ใบ ใบเดี่ยว ออกเวยีนสลับ รูปหัวใจม ี5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเวาขอบเปนคลื่น

ใบแกรวงเปลี่ยนเปนสอีอกแดง

       ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอมออน ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อ

บานวัดผาศูนยกลาง 6-8 เซนติเมตร เกสรผูสเีหลอืงโคงขนาดไมเทากัน มีจํานวนมาก ออกดอก

ชวง กุมภาพันธ-เมษายน

       ผล  รูปไขกลับ กวาง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนตเิมตร เมื่อแกแตกเปน 3-5 พู เมล็ด

สนํ้ีาตาล รูปถั่ว มปีุยคลายปุยฝายหุม

       

การกระจาย ถิ่นกําเนิดอเมรกิากลางและอเมรกิาใต ข้ึนไดดใีนทุกภาคของประเทศไทย 

ประโยชน ปลูกเปนไมดอกไมประดับทั่วไป โดยเฉพาะในที่อากาศเย็น แดดดี

ยาง ใหผลิตผลเปน Karaya gum ทางการคาเรียกวา Crystalgum เปนกอนผลึก         
สเีหลอืงออนหรอืนํ้าตาลอมชมพู ใชเปนยาระบาย ใชเปนสวนผสมในนํ้ายาเซทผม เปนยาทาบํารุงผิว 

ใชในอุตสาหกรรมทอผาและการพิมพ อุตสาหกรรมอาหารกระปอง ผสมไอศกรีมทําใหขน 

เนื้อไม  ตมกับแปงเปนอาหาร 

ใบออน  ใชสระผม 

ดอกแหงและใบแหง  เปนยาบํารุงกําลัง 

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



อางองิ : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

เว็ปไวต : http://www.qsbg.org

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

เหลอืงปรดียีาธร  
ชื่อพฤกษศาสตร Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda

วงศ Bignoniaceae

ชื่อพื้นเมือง
ลักษณะท่ัวไป  

        ไม ไมตนขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร

        ใบ ผลัดใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ เรียงตรงขามใบยอย 4-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน แผนใบ

หนา คลายหนัง สเีขียวเหลอืบเงิน โคนและปลายใบมน ขอบใบเรยีบ 

        ดอก ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลือง เช่ือมติดกันเปนหลอด กลีบดอก 5 

กลบี สเีหลอืง เช่ือมติดกันเปนหลอด รูปแตร ออกดอกเดอืน  มกราคม – มนีาคม

        ผล เปนผลแหงแตก สเีทา เมล็ดแบน มปีก จํานวนมาก

การกระจายพันธุถิ่นกําเนดิ อเมรกิาเขตรอน (ปารากวัย อารเจนตนิา บราซลิ)

ประโยชน นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสสีวย

กรมป่าไม้



มะหาด 
ชื่อพฤกษศาสตร Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. 

วงศ Moraceae

ชื่อพื้นเมือง    กาแย   ตาแป   ตาแปง   มะหาดใบใหญ   หาด   
ลักษณะท่ัวไป   

       ไม   ตนสูง  10-15  เมตร   เปลอืกสนํ้ีาตาลดําแตกเปนสะเก็ด   

       ใบ  เดี่ยวเรยีงสลับ แผนใบรูปไขกลับ รูปรหีรอืรูปขอบขนาน กวาง 2.5-7 เซนตเิมตร ยาว  

5-14 เซนติเมตร ปลายใบมน หรอืเปนต่ิงสั้น โคนใบสอบแคบรูปลิ่มหรอืมน เนื้อใบหนามขีนสาก

มอื เสนแขนงใบ  8-12  คู กานใบยาว 1-2 เซนตเิมตร  

       ดอก เล็กสเีหลอืง แยกเพศ ออกอัดรวมกันแนนเปนแทงตามกิ่งหรอืงามใบ กวางประมาณ  

1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ออกดอกเดอืนพฤศจกิายน – มนีาคม

       ผล เปนผลรวม รูปทรงกลม หรอืเกอืบกลมบางครัง้เบี้ยว เสนผาศูนยกลาง 3-5 

เซนติเมตร    ผลสุกสเีหลอืงสม

การกระจายพันธุ มะหาดมกีารกระจายพันธุตามปาดบิแลงหรอืปาดบิช้ืนทั่วทุกภาคของประเทศ 

ประโยชน  ราก  เปลอืก  เนื้อไม  ผล  ใหสเีหลอืงใชยอมไหม และ ฝาย 

               เนื้อไม ใชกอสราง  ทําโปงลาง  แกน  ตมกนิขับพยาธิปากขอ  พยาธิตัวตืดและพยาธิ

เสนดาย  เย้ือหุมเมล็ด  รสเปรี้ยวอมหวานกนิได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะขามปอม 
ชื่อพฤกษศาสตร  Phyllanthus emblica L.               

วงศ  Phyllanthaceae

ชื่อพื้นเมือง  กันโตด  กําทวด  มั่งลู  สันยาสา
ลักษณะท่ัวไป  

      ไม ตนสูง 8-12 เมตร เปลอืกสนํ้ีาตาลอมเทา  

       ใบ เดี่ยว ออกสลับเรียงเปนสองแถวในระนาบเดียวกัน รูปขอบขนาน กวาง 0.4-0.7 

เซนติเมตร ยาว 1-1.2  ปลายแหลม โคนมน   

       ดอก สขีาว กลิ่นหอม ออกเปนกระจุกตามซอกใบ แยกเพศแตอยูตนเดียวกัน มีกลีบรวม 5-6  กลีบ 

ดอกตัวผู เกสรตัวผู 3 อัน กานชูเกสรเช่ือมกัน ดอกตัวเมยี รังไขม ี3 พู ออกดอกเดอืนธันวาคม–เมษายน

      ผล คอนขางกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนตเิมตร สเีขียวออน เมล็ดกลมสีน้ําตาลแข็ง  

ม ี1 เมล็ด

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอน  ชอบดนิที่มกีารระบายน้ําดี

ประโยชน  เปลอืกและใบ  ใหสนํ้ีาตาล  ใชยอมไหม   ขนสัตว  และผม

               เปลอืกตน  ตมดื่มแกไอ  ขับเสมหะ  ผล  รับประทานไดมวีติามนิ  C  แกโรค

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



หวา      
ชื่อพฤกษศาสตร  Syzygium cumini (L.) Skeels

วงศ Myrtaceae

ชื่อพื้นเมือง  หาข้ีแพะ
ลักษณะท่ัวไป  

      ไม ตนสูง 10-25 เมตร  

       ใบ ใบเดี่ยวออกตรงขาม ใบออนสีนํ้าตาลแดงรูปรี หรือ รูปไขกลับ กวาง 5-9 เซนติเมตร ยาว  

9-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ผวิใบเปนมันมตีอมน้ํามันกระจายอยูทั่วไป  

      ดอก สีขาว ออกเปนชอตามซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปถวย ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ปลายแผ

เปน 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ รวงงายเมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร เกสรตัวผู

จํานวนมากไมเทากัน ออกดอกเดอืน  มกราคม – กุมภาพันธ

       ผล รูปไข เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8 เซนตเิมตร ยาว 1.5-3 เซนตเิมตร ม ี1 เมล็ด

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอนจากอินเดีย ถึง มาเลเซีย และ ไทย พบข้ึนอยูตามปา

เบญจพรรณ  ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน เปลอืก   ใหสนํ้ีาตาล  ใชยอมฝาย

เนื้อไม  ใชกอสรางในรม  เปลอืกตมแกบดิ  อมแกปากเปอย  ผลดิบ  แกทองเสีย  ผล

สุก  รับประทานได  เมล็ดลดนํ้าตาลในเลอืด  แกทองเสยี  ถอนพษิจากเมล็ดแสลงใจ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



จามจุรี
ชื่อพฤกษศาสตร Albizia saman (Jacq.) Merr.

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง กามกราม กามกุง กามปู ฉําฉา ตุดตู ลัง สําสา เสคุ เสดู 
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนขนาดใหญ แตกกิ่งตํ่า เรอืนยอดแผกวางโคงตรงกลางและลาดลงหาขอบคลายรูปรม

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองช้ัน เรียงสลับ แกนกลางใบประกอบยาว 10-18 เซนติเมตร ใบ

ประกอบแยกแขนงตรงขามกัน 2-5 คู บนแขนงมีใบยอยเรียงตรงขามกัน 2-10 คู คูที่อยูตอนบนมี

ขนาดใหญสุดและลดหล่ันลงไปจนถงึคูลางที่มขีนาดเล็กสุด ตรงจุดตอระหวางคูใบยอยและคูแขนงใบ

มักมตีอมกลมนูนสคีล้ําปรากฏชัดเจน ใบยอยรูปไข รูปร ีหรอืคลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน รูปใบมี

ลักษณะสมมาตร กวาง 0.6-4 เซนติเมตร ยาว 1.5-6 เซนติเมตร ปลายมน มักเวาตื้นๆ หรือมีต่ิง

แหลมสัน้ๆ โคนเบี้ยว ขอบเรยีบ แผนใบดานบนเกลี้ยง ดานลางมขีนนุมทั่วไป ไมมกีานใบยอย

       ดอก ชอดอกแบบชอกระจุกแนน ออกตามงามใบใกลปลายกิ่ง 1-2 ชอ กวาง 5-6 ซม. ชอ

ต้ังข้ึน ดอกมีจํานวนมาก ดอกกลางชอมีขนาดใหญที่สุด กลีบเลี้ยงติดกันคลายรูปแตร ยาว 5-8 

มลิลเิมตร มขีนหนาแนน ปลายแยกเปน 7-8 แฉก กลีบดอกสีขาวอมเขียว ติดกันคลายรูปแตร ยาว 

1-1.2 เซนติเมตร สวนบนมขีนหนาแนน สวนลางเกอืบเกลี้ยง ปลายหลอดกลบีดอกแยกเปน 5 แฉก

       ผล ฝกรูปขอบขนาน ตรงหรอืโคงเล็กนอย กวาง 1.5-2.4 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร 

หนา 0.6-1.1 เซนติเมตร ผิวเรียบ ฝกแกสีนํ้าตาลดํา คอดเล็กนอยเปนตอนๆ ระหวางเมล็ด เมล็ด

เรยีงเปนแถวตามความยาวของฝก สนํ้ีาตาล รูปแบนรี กวางประมาณ 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 9 

มลิลเิมตร หนาประมาณ 4 มลิลเิมตร

         การกระจาย เขตรอนทั่วโลก ถิ่นกําเนดิ อเมรกิาเขตรอนและอเมรกิาใต

         ประโยชน 
เนื้อไม เปนวัตถุดบิในอุตสาหกรรมแกะสลักไมภาคเหนอื

จามจุรเีปนแมไมที่ใชเลี้ยงครั่ง

อาหารสัตว ใบและฝกมคีุณประโยชนมาก สําหรับ วัว ควาย

ไมประดับยืนตน ที่สวยงามเนื่องจากเรอืนยอดแผกวางทัง้ยังใหรมเงาที่รมเย็น 

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

สํานักสงเสริมการปลูกปา



พลับพลา
ชื่อพฤกษศาสตร Microcos tomentosa Sm.

วงศ Malvaceae

ชื่อพื้นเมือง กะปกกะปู สากกะเบือดง สากกะเบือละวา หมากหอม ลาย พลา คอม กอม 

(ภาคเหนอื) พลับพลา ข้ีเถา (ภาคกลาง) คอมสม กอมสม (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) พลองสม คอม

เกลี้ยง (ภาคตะวันออก) มลาย (ภาคตะวันออกเฉียงใต) นํ้าลายควาย พลาขาว พลาลาย (ภาคใต) จื

อมอืแก (มลายู-ภาคใต)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไดถึง 20 เมตร เรือนยอดเปนพุม กลมทึบ เปลือกสี

นํ้าตาลปนเทา แตกลอนเปนสะเก็ดบางๆ พลับพลามลํีาตนใหญใบครึ้ม

       ใบ ใบเปนใบเดียวเรียงสลับ รูปไขกลับ มีขนสากทั่วไป ปลายใบหนักคอดเปนต่ิงสั้นหรือเวาแหวง

เปนริ้ว โคนใบมน หลังใบและทองใบมีขนรูปดาวสีนํ้าตาลปกคลุม ขอบใบจักฟนเลื่อยถงึเรยีบ บดิๆ

       ดอก ดอกออกเปนชอ มสีเีหลอืง ออกตามงามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอยาง

ละ 5 กลบี เกสรเพศผูจํานวนมากและลอมรอบรังไข ออกดอกเดอืน เมษายน-พฤษภาคม

       ผล ผลมรีูปรางกลมหรอืรูปไขกลับ ผวิของผลมขีนทั่วไป ออกเปนชอเมื่อสดสีเขียว มีเนื้อเมล็ด

เดี่ยว เมื่อแกจะสีเหลือง พอสุกจะมีมีมวงดํา ผิดมีขนรูปดาวหรือเกลี้ยงขนาดผลกวาง 0.5-1 

เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ติดผลต้ังแตเดอืน มถิุนายน-ธันวาคม

         การกระจาย พบข้ันกระจายอยูทั่วไปในปาเบญจพรรณ ปาผสมผลัดใบ ปาดบิแลงและปาดิบ

ช้ืน ตางประเทศพบ พมา กัมพูชา ลาว เวยีดนาม จนี อนิโนนเีซยี อนิเดยี ศีรลังกา

         ประโยชน ปลูกเปนไมประดับ

     ผลแกกินได และนํามาทําเปนกระสุนปนเลนกันเรียกวา เลนฉับโผง เสนใยจาก

เปลอืกใชทําเชือกหยาบๆ 

    แกนของพลับพลามาผสมกับแกงของโมงหลวง สําตนกําแพงเจ็ดช้ัน ลําตนสบูขาว 

ลําตนพลองเหมอืด แกนจําปา และลําตนคํารอก ตนน้ําดื่มแกหอบหืดได

อางอิง : รายงานการศกึษาชนดิพันธุไม กรมปาไม
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.phargarden.com www.rspg.or.th www.rspg.or.th



กันเกรา 

ชื่อพฤกษศาสตร  Fagraea fragrans Roxb.             

วงศ Gentianaceae

ชื่อพื้นเมือง    ตะมะซ ู  ตาเตรา   ตํามูซ ู  ตําเสา   ทําเสา   มันปลา     
ลักษณะท่ัวไป 

      ไม ตนสูง 5-30 เมตร ไมผลัดใบ เปลอืกตนสนี้ําตาลเขมแตกเปนรองลกึ  

        ใบ เดี่ยว เรยีงตรงขาม รูปรหีรอืรูปขอบขนานกวาง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร 

ปลายเรยีวแหลม โคนสอบรูปลิ่ม ขอบใบเรยีบ แผนใบคลายหนัง ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองดาน   

        ดอก  ออกเปนชอแบบชอกระจุกออกตามงามใบใกลปลายกิ่ง มกีลิ่นหอมออนๆ กลีบเลี้ยง 5 

กลีบ  เช่ือมติดกันรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมเหลืองออน เมื่อใกลโรยจะมีสีเหลืองเช่ือม

ติดกันรูปแจกันปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรเพศผู 5 อัน รังไขรูปไขอยูเหนือวงกลีบ ออกดอกเดือน

เมษายน – กรกฎาคม  

        ผล สดแบบ มเีนื้อรูปกลม เมื่อแกมสีแีดง มเีมล็ดจํานวนมาก

การกระจายพันธุ  พบข้ึนในปาเบญจพรรณ ปาดิบช้ืนทั่วทุกภาคแตพบมากในภาคใต ในตางประเทศ พบที่

พมา กัมพูชา เวยีดนามตอนใต อนิเดยีตอนเหนอื ภูมภิาคมาเลเซยี ขยายพันธุโดยเมล็ด 

ประโยชน  เนื้อไม ใชในการกอสรางบานเรอืน ใชเขายาบํารุงธาตุ แกไขจับส่ัน  

               เปลอืก บํารุงโลหิต ผวิหนังพุพอง ปวดแสบปวดรอน

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



หลุมพอ
ชื่อพฤกษศาสตร Intsia palembanica Miq.

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง กะลุมพอ (ใต) มือบา (มลายู ปตตานี) เมอบา (มลายู ใต) สะหลุมพอ (ปราจีนบุรี) 

หลุมพอ (ใต) Malacca teak (Common Name)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนขนาดใหญ สูงถงึ ๕๐ เมตร ผลัดใบ มพีูพอนขนาดใหญ สูงไดถึง ๗ เมตร ลําตนเปลา

ตรง เปลอืกเรยีบหรอื ตกสะเก็ดเปนแผนกลมบางๆ มสีตีางกัน สชีมพูอมน้ําตาลหรอืเทาอมชมพู

       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 ดอกออกเปนชอยาว ๕-๑๐ เซนติเมตร ฐานรองดอกสั้นกวากลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยง ๔ 

กลบี สเีขียว กลบีดอกสขีาวอมเหลอืง ม ี๑ กลบี เกสร เพศผู ๓ อัน ประมาณ ๒ เซนติเมตร รังไขมี

กานสัน้ ๆ มขีนยาวปกคลุม กานเกสรเพศเมยียาวประมาณ ๒ เซนตเิมตร

       ผล ผลเปนฝกรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกวาง ๖-๘ เซนติเมตร ยาว ๑๕-๔๐ เซนติเมตร 

เมล็ดกลมแบน เสนผานศูนยกลางยาวประมาณ ๓ เซนตเิมตร

         การกระจาย ข้ึนในปาดิบช้ืนใกลชายฝง ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลจนถึง ๘๐๐ เมตร ใน

ประเทศไทย พบเฉพาะ ทางภาคใต หลุมพอมีเขตการกระจายพันธุที่พมาตอนใต และภูมิภาค 

มาเลเซยี

         ประโยชนไมหลุมพอเปนไมที่มคีุณคาทางเศรษฐกจิสูง ชนดิหนึ่งของประเทศไทย และเปนไม

ที่ตลาดมคีวามตองการมาก

       ไมหลุมพอมาใชประโยชนในการกอสรางอาคารบานเรือน ทําสะพาน เสาหมอน

รางรถไฟ เกวยีน เครื่องเรือน เปนไมที่สวยงามดี เหมาะสําหรับ ทําเครื่องเรือน ทําพื้น รอด ตง ขื่อ 

อกไก ไมบุผนังที่สวยงาม ทําลูกประสัก โครงเรอืใบเดินทะเล แจว พาย กรรเชียง เสากระโดงเรือไถ 

คราด ครก สาก กระเดื่อง พันสีขาว ตัวถังรถ ดามเครื่องมือ ทําหูก ดามหอกไมสําหรับกลึง 

แกะสลัก กัน้บอนํ้า รองนํ้าและกังหันนํ้า ทํารางแร พานทายและรางปน

อางอิง : www.dnp.go.th
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.komchadluek.net paro6.dnp.go.th



กฤษณา 
ชื่อพฤกษศาสตร Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

วงศ Thymelaeaceae

ชื่อพื้นเมือง ไมหอม พวมพราว เรยีกเปนภาษามลายูวา กายูกาฮหูรอืกายูดงึปู 
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน ไมผลัดใบ ขนาดใหญ สูง 18-30 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลอืกเรยีบสเีทาหรอืขาว

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงสลับ 

       ดอก ดอกสเีขียวอมเหลอืง

       ผล ผลคอนขางกลม มขีนออนนุมปกคลุม

การกระจาย กฤษณาชนิดน้ีมเีขตการกระจายพันธุ ที่อนิเดยี พมาตอนใต คาบสมุทรมลายู 

สุมาตรา บอรเนียว และฟลปิปนส ในไทยพบทางภาคใต แถบจังหวัดตรัง ยะลา และนราธวิาส ข้ึน

กระจายหาง ๆ ในปาดบิช้ืน ระดับความสูงตํ่า ๆ 

ประโยชน เนื้อไม ใชกอสราง ทําเครื่องเรือน เครื่องมือดานการเกษตร เรือ กอสราง เนื้อไมมี

กลิ่นหอม นํามาเผาไฟเพื่ออบหองใหมีกลิ่นหอม กล่ันเปนนํ้ามันหอมระเหย ผงไมหอมใชผสมยา

พื้นบานของหลายประเทศ ใชผสมของเครื่องสําอางและรักษาโรคผวิหนัง

เปลอืก ใหเสนใยใชทําเชือก ถุงยาม และกระดาษ 

แกนไม บํารุงกําลัง บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียนศีรษะ คุมธาตุ แกอาเจียน 

แกทองรวง แกปวดบวมตามขอ 

นํ้ามันจากเมล็ด รักษาโรคเรื้อ

อางอิง : หนังสอืพชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาตใินประเทศไทยหนา 21
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ไมหอม
ชื่อพฤกษศาสตร Aquilaria malaccensis Lam.

วงศ Thymelaeaceae

ชื่อพื้นเมือง กายูการู กายูกาฮู (มลายู ปตตาน)ี พวมพราว (พัทลงุ)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนสูง 40 เมตร เปลือกเรียบ สีเทา ถึงคล้ํา กิ่งออน ยอดออนและชอดอกมีขนสั้นนุม 

หรอืเกอืบเกลี้ยง 

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงสลับ แผนใบรูปร ีถงึรูปไขกวาง ปลายใบเรยีวแหลม บางครั้งเปนติ่งเรียว โคน

ใบสอบรูปลิ่ม ขอบในเปนคลื่น ผวิใบเกลี้ยง หรอืมขีนประปรายตามเสนใบดานลาง 

       ดอก ดอกรูประฆัง สเีขียวออน ถงึเหลอืงนวล ออกรวมกันเปนชอสัน้ๆ ตามปลายยอดหรืองาม

ใบ ชอดอกละ 8-10 ดอก

       ผล ผลรูปขอบขนาน กวาง 1.5-2.5 เซนตเิมตร ยาว 2.5-4 เซนติเมตร มีขนปกคลุม แหงแลว

แตก เมล็ดรูปไขปลายเปนต่ิงแหลม มขีนสแีดงคลุม

         การกระจาย ในปาดบิช้ืนทางภาคใต ในตางประเทศพบที่ดนิเดยีว พมา และมาเลเซยี

         ประโยชน เนื้อไมใชทํากลอง สิ่งประดษิฐตางๆ 

    เนื้อไมสวนทีห่อมเกดิจากการผดิปกตเินื่องจากเปนบาดแผล หรอืเปนโรคและเช้ือ

ราเขาทําลาย โดยเฉพาะเมื่อนําไปเผาไฟ นิยมใชทําเปนเครื่องหอม รูป เขาเครือ่งยาสมุนไพร ใชเปน

ยาบํารุงหัวใจ  แกโรคปวดบวมตามขอ แกลม วงิเวยีนศีรษะ ขับลม แกหอบหืด 

     นํ้ามันหอมระเหยใชในอุตสาหกรรมน้ําหอมและการแตงกลิ่น 

     เปลอืกใชทําเชือก มุงหลังคา และฝาบาน 

อางอิง : หนังสอืพรรณไมตนของประเทศไทย
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

en.wikipedia.org www.dnp.go.th



เทพทาโร
ชื่อพฤกษศาสตร Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn.

วงศ Lauraceae

ชื่อพื้นเมือง จวง จวงหอม (ภาคใต) จะไคตน จะไคหอม (ภาคเหนอื) ตะไครตน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

เทพทาโร (ภาคกลาง จันทบุร ีสุราษฎรธานี) พลูตนขาว (เชียงใหม)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม เปนไมยืนตนขนาดกลาง ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลับทึบ สีเขียวเขม ลําตนเรียบไมมี

พูพอน เปลือกตนสีเทาอมเขียวหรืออมนํ้าตาล คอนขางเรียบ แตกเปนรองยาวตามลําตน เมื่อถาก

เปลอืกออกจะมกีลิ่นหอม กิ่งมลัีกษณะออนเรยีว เกลี้ยงและมักมคีราบขาว

       ใบ เปนชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน เปนใบรูปรีแกมรูปไข หรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน เนื้อใบ

คอนขางหนา ผวิใบเกลี้ยง ทองใบมคีราบขาว ปลายใบแหลม โคนใบแหลมและกลม ยาวประมาณ 7 - 20 

เซนติเมตร กานใบเรยีวเล็ก 2.5 - 3.5 เซนติเมตร

       ดอก ออกเปนชอ สขีาวหรอืเหลอืงออน มกีลิ่นหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเปนกระจุกยาว 

2.5 - 7.5 เซนติเมตร กานชอดอกจะเรยีวยาวและเล็กมาก

       ผล มขีนาดเล็กและกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 7 มลิลเิมตร ผลออนมีสีเขียว ผลแก

มสีมีวงดํา กานผลเรยีว ยาวประมาณ 3 - 5 เซนตเิมตร

       การกระจาย มเีขตการกระจายพันธุในแถบเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียเขตรอน ในประเทศไทยพบ

ทั่วทุกภาคของประเทศ ข้ึนอยูกระจัดกระจายเปนกลุม ตัง้แตที่ราบเชิงเขาจนถงึบนเขาสูงในปาดิบช้ืน 

ที่มสีภาพดนิรวนปนทราย นํ้าไมทวมขัง พบการกระจายพันธุหนาแนนในภาคใต 

         ประโยชน ใชปรุงเปนยาหอมแกลม จุกเสยีดแนน แนนเฟอ แกอาการปวดทอง ขับผายลมได

ด ีขับลมในลําไสและกระเพาะอาหาร

               เนื้อไมสขีาว จะมกีลิ่นหอมฉุนเหมอืนกลิ่นการบูร อาจกล่ันเอาน้ํามันระเหยจากเนื้อไม

               ใบมกีลิ่นหอม ใชเปนเครื่องเทศ

               เมล็ดของเทพทาโร จะใหนํ้ามัน ใชเปนยาทาถูนวด แกปวด 

               ไม ใชในการแกะสลักบางอยาง ทําเตียงนอน ทาํตู และหีบใสเสื้อผา

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

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.oknation.net med-aromaticplant.blogspot.com



ฝาง
ชื่อพฤกษศาสตร Caesalpinia sappan L.

วงศ Fabaceae

ชื่อพื้นเมือง ขวาง, ฝางแดง, หนามโคง (แพร), ฝางสม (กาญจนบุรี), ฝางเสน (ทั่วไป, กรุงเทพฯ,   ภาคกลาง),    งาย 

(กะเหรี่ยง-แมฮองสอน), ลําฝาง (ลัว้ะ), สะม่ัวะ (เม่ียน), โซปก (จนี), ซูมู ซูฟงมู (จนีกลาง) 
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมยนืตนขนาดกลาง หรอืเปนไมพุม หรอืไมพุมกึ่งไมเถาผลัดใบ มีความสูงของตนประมาณ 5-13 เมตร 

ลําตนและกิ่งมีหนามแข็งและโคงสัน้ๆ อยูท่ัวไป เนื้อไมหรอืแกนเปนสแีดงเขมและมีรสขมหวาน จะเรียกวา “ฝาง

เสน” แตถาแกนไมเปนสเีหลอืงสมและมีรสฝาดขื่น จะเรยีกวา “ฝางสม” พรรณไมชนดินี้เปนไมกลางแจง

      ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนกสองช้ัน ออกเรียงสลับ แกนชอใบยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร มีชอใบยอย

ประมาณ 8-15 คู ลักษณะของใบยอยเปนรูปขอบขนาน ปลายใบยอยกลมถึงเวาตื้น โคนใบตัดและเบี้ยว ขอบใบเรียบ 

แผนใบมีลักษณะบางคลายกระดาษ ใบเกลี้ยงหรือมีขนบางประปรายทั้งสองดาน และมีหูใบยาวประมาณ 3-4 

มิลลเิมตร หลุดรวงไดงาย

      ดอก ดอกเปนชอแบบชอแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งหรอืตามซอกใบใกลปลายกิ่ง ออกรวมกันเปนชอๆ ยาว

ไดถงึ 40 เซนตเิมตร มีใบประดับลักษณะเปนรูปใบหอก ดอกมีกลบีเลี้ยง 5 กลีบ สวนกลีบดอกเปนสีเหลืองมี 5 

กลบี ลักษณะเปนรูปไขกลับ ผิวและขอบกลบียน โดยจะออกดอกในชวงเดอืนมิถุนายนถงึเดอืนธันวาคม

      ผล ผลเปนฝกรูปขอบขนานแกมรูปไขกลับ ฝกแบนแข็งเปนจะงอยแหลม เปนสีน้ําตาลเขม มีขนาดกวาง

ประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-8.5 เซนติเมตร และสวนที่คอนมาทางโคนฝกจะสอบเอียงเล็กนอย        

และดานปลายฝกจะผายกวางและมีจะงอยแหลมที่ปลายดานหนึง่ เปนผลในชวงเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนพฤษภาคม                      

       การกระจาย พบไดตลอดเขตรอนในอินเดีย ศรีลังกา พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต 

สําหรับประเทศไทยจะพบในพื้นที่ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาเขาหนิปูนแหงแลง และพบบรเิวณปาดงดบิอีก

ดวย

      ประโยชน ปลูกเปนไมประดับหรือปลูกเปนไมใหรมเงา เม่ือออกดอกจะออกดอกดกสีเหลืองงามอราม

เดนชัด และยังนยิมปลูกเปนแนวรัว้บานตามชนบท

     เนื้อไมนํามาใชทําเปนเครื่องเรอืนช้ันด ีตกแตงชักเงาไดดี โดยสีของเนื้อไมจะออกแดงหรือสี

น้ําตาลเขม

     กิ่งแก นําไปตมกนิเปนน้ําชามีสรรพคุณชวยบรรเทาอาการรอนใน แกเสมหะสะ บํารุงโลหิต 

แกเลอืดกําเดา น้ําตมจากแกนฝางแดง จะใหสแีดง นยิมนํามาใชเปนสวนผสมหลักของน้ํายาอุทัย ผสมในน้ําดื่ม สี

ผสมอาหาร และนยิมนํามายอมสผีาไหม ผาฝาย และผาขนสัตว

     รากของตนฝางจะใหสเีหลอืง ที่ใชทําสียอมผาและไหมได หรืออาจใชเปนสีผสมอาหารและ

เครื่องดื่มตางๆ

อางอิง : www.frynn.com
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา



ไผบง 
ชื่อพฤกษศาสตร Bambusa nutans Wall. ex Munro

วงศ Poaceae

ชื่อพื้นเมือง ไผบง (ภาคเหนอื)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม เปนไมพุม ไมผลัดใบ ไผขนาดกลาง ลําตนมเีสนผาศูนยกลาง 5 - 8 เซนติเมตร สูง 6-10 

เมตรข้ึนเปนกอแนนและมกีารแตกกิ่งปลายยอดของลํา กิ่งใหญแตกตัง้ไดฉากกับลํา บรเิวณขอของ

ลําในสวนที่ใกลโคน มรีากฝอยแตกออกมาโดยรอบ เนื่องจากมีการแตกกิ่งจํานวนมาก ลําของไผ

บงจึงแลดูคดงอเปนสวนใหญผิวของลําไมเรียบมีลักษณะคลายขนสีนวลหรือเทา บางครั้งมี

ลักษณะคลายแปงติดอยูที่ลําไผบง

              

การกระจาย แหลงกําเนิดและการกระจายพันธุแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตขยายพันธุไผหวาน

อางขางแบบไมอาศัยเพศ โดยวธิกีารปกชํา

ประโยชน  ลําตนใชทําเครื่องจักสาน

หนอไม ใชปรุงอาหาร

อางอิง : สถาบันวจิัยและพัฒนาที่สูง ( องคกรมหาชน )

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ไผรวก 
ชื่อพฤกษศาสตร Thyrsostachys siamensis Gamble 

วงศ Poaceae

ชื่อพื้นเมือง ฮวก (ภาคเหนือ) วาบอบอ, แวปง (กะเหรี่ยง-แมฮงสอน) แวบาง (กะเหรี่ยง-

เชียงใหม) สะลอม (ไทใหญ-แมฮองสอน) ไผรวก, ตโีย, รวก (ภาคกลาง)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมพุมไมผลัดใบ สูง 7-15 เมตร อายุหลายป เปนไมพุมเปนกอ ลําตนต้ังตรง กลมเปน

ทรงกระบอก กลวง ขนาด 2- 5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง สีเขียวอมเทา ไมมีหนาม เนื้อเเข็ง มีชอป

ลองชัดเจนแตละปลองจะยาว 15-30 เซนติเมตร มเีหงาใตดนิสัน้ ไมทอดขนานไปทางระดับ

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงสลับ 2 แถว ใบรูปหอก กวาง 0.6-1.2 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบคม ผิวใบดานบนเรียบ สีเขียวออน ใบแกสีเหลืองออน     

มเีสนลายใบ ขางละ 3 - 5 เสนมีกาบหุมลําตนบางแนบชิดลําตน ไมหลุดรวง ยอดกาบบางเรียว

สอบไปหาปลาย ไมมต่ิีง กาบตอนปลายกาบตรงที่ตอกับใบจะมลีิ้นใบ

       ดอก ออกดอกเปนกลุม (Gregariour flowering) ไมไผที่ออกดอกประเภทน้ี จะออกดอก

พรอมๆกัน ครอบคลุมพื้นที่เปนบรเิวณกวาง 

       

การกระจาย พบในบรเิวณประเทศพมา และไทย พบทุกภาคของประเทศไทย ชอบข้ึนในที่แลง

หรอืที่สูงบนภเูขา อากาศรอน ไมชอบนํ้าขัง ชอบดนิระบายน้ําด ีพบมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบรุ ี

ประโยชน ปลูกประดับสวนเปนฉากหลัง กันลม ลําตนและกอเปนระเบียบสวยงาม มีใบ                

เล็กและพลิ้วลม เปลาตรง ไมมหีนาม ผวิตนสดเขียวแก เมื่อแหงสเีหลอืง ตองคอยตัดแตงทรงพุม 

ใหมขีนาดตามที่ตองการ

               เนื้อไม ใชทํารัว้ ทําคันเบ็ด ทําเครื่องจักสาน เครื่องมอืกสกิรรมบางอยาง โปะน้ําตื้น

               หนอ กนิได แกรดิสดีวงทวารหนัก บํารุงรางกาย ตา ใบ ขับฟอกลางโลหิตระดู

อางอิง : ศูนยปฏิบตักิารพชืเศรษฐกจิ สํานักจัดการและฟนฟูพื้นที่ปาอนุรกัษ 
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

กรมป่าไม้



ไผสสีุก
ชื่อพฤกษศาสตร Bambusa blumeana Schult.f.

วงศ Poaceae

ชื่อพื้นเมือง  สสุีก, วามบีอ
ลักษณะท่ัวไป

      ไม   ไมไผประเภทมีหนาม ความยาวลําตน สูง 10-18 เมตร เสนผานศูนยกลาง 8-12 

เซนติเมตร แข็ง ผวิเรยีบเปนมัน ขอไมพองออกมา กิ่งมาก แตกต้ังฉากกับลําตน หนามโคงออกเปน

กลุมๆ ละ 3 อัน อันกลางยาวที่สุด ลํามรีูเล็ก เนื้อหนา

      ใบ   มีจํานวน 5-6 ใบ ที่ปลายกิ่ง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเปนรูปลิ่มกวางๆ หรือตัดตรง 

แผนใบกวาง 0.8-2 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนตเิมตร ดานลางมสีเีขียวอมเหลอืง เสนใบมี 5-9 เสน 

กานใบสัน้ ขอบใบสาก ครบีใบเล็กมขีนสัน้

      

การกระจาย   มถีิ่นกําเนิดในหมูเกาะอนิเดยีตะวันออก หรือหมูเกาะแปซิฟคตอนใต ในประเทศไทย

มักข้ึนอยูตามที่ราบลุมรมิหวย รมิแมนํ้า และมักปลูกรอบบาน 

ประโยชน ปลูกเปนไมประดับและเปนรัว้กันขโมย

หนอ  ใชทําอาหาร และหนอไมดอง

เนื้อไม  หนาแข็งแรง ใชสรางบานในชนบทไดทนทาน ทําเครื่องจักรสาน เครื่องใชใน

การประมง ใชในการทําน่ังรานกอสราง

โคน   ใชทําคานหาบ และใชทํากระดาษใหเย่ือสูง

อางอิง : หนังสอืตนไมมงคลพระราชทานประจําจงัหวัด ๗๒ พรรษา 

พฤกษามหาราชินหีนา 189

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา
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http://pantip.com/topic/32953324

www.biogang.net



มะมวงปา
ชื่อพฤกษศาสตร Mangifera caloneura Kurz

วงศ Anacardiaceae

ชื่อพื้นเมือง มะมวงละวา, มะมวงละโว (ภาคใต) มะมวงราวา (นราธวิาส)  ราวอ  (มลายู-นราธวิาส)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตนสูง 25-30 เมตร เรอืนยอดเปนพุมทรงสูงถงึแผกวาง ลําตนเปลาตรง เปลอืกสนี้ําตาล

เทา แตกเปนสะเก็ด เปลอืกช้ันในสนํ้ีาตาลออนอมเหลอืง  
       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงสลับ เรยีวยาว รูปขอบขนานแกมรูปรถีงึแกมรูปไขกลับ กวาง 3-9 เซนตเิมตร  

ยาว 10-25 เซนติเมตร ปลายใบเรยีวแหลม หรอืทู โคนใบสอบเปนรูปลิ่ม

บางครัง้ทู ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองดาน เสนแขนงใบ 8-10 เซนตเิมตร กานใบยาว 2-5 เซนตเิมตร

       ดอก ดอกชอกระจุก หรอืชอแยกแขนง ออกที่ปลายยอดหรือชอกิ่ง ดอกยอยมีขนาดเล็ก กลีบ

เลี้ยงม ี5 กลบีติดที่ฐาน กลบีดอกม ี5 กลบีแยกกัน

       ผล ผลเดี่ยว กลมรี กวาง  2.5-3 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร มี 1 เมล็ด เมื่อแกสุก  
สเีหลอืงสม แตถาสุกมากจะมสีคีล้ําเกอืบดํา

การกระจาย พบข้ึนอยูทั่วไปในทุกภาคของประเทศ

ประโยชน เปลอืก  ใชยอมสี ใหสนํ้ีาตาลหรอืเหลอืงออน

ผลออน  มวีติามนิซปีองกันโรค

ผลสุก   ตานอนุมูลอสิระ ปองกันมะเร็ง และตานความชรา

ใบออน  ใชเปนผักสด รับประทานเปนอาหาร

อางอิง : กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.tambon-sawai.go.th



ทุเรยีน
ชื่อพฤกษศาสตร Durio zibethinus L.

วงศ Malvaceae

ชื่อพื้นเมือง -
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมผลยืนตนไมผลัดใบ ลําตนตรง สูง 25-50 เมตรข้ึนกับชนิด แตกกิ่งเปนมุมแหลม ปลาย

กิ่งต้ังกระจายกิ่งกลางลําตนข้ึนไป เปลือกช้ันนอกของลําตนสีเทาแก ผิวขรุขระหลุดลอกออกเปน

สะเก็ด ไมมยีาง 

       ใบ ใบเปนใบเดี่ยว เกดิกระจายทั่วกิ่ง เกิดเปนคูอยูตรงกันขามระนาบเดียวกัน กานใบกลมยาว 2–4 

เซนติเมตร แผนใบรูปไขแกมขอบขนานปลายใบเรยีวแหลม ยาว 10-18 เซนติเมตร ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล 

ใบดานบนมสีเีขียว ทองใบมสีนํ้ีาตาลเสนใบดานลางนูนเดน ขอบใบเรยีบ 

       ดอก ดอกเปนดอกชอ มี 3-30 ชอบนกิ่งเดียวกัน เกิดตามลําตน และกิ่งกานยาว 1–2 

เซนติเมตร ลักษณะดอกสมบูรณเพศ มกีลบีเลี้ยงและมีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวหอม ลักษณะดอก

คลายระฆัง มชีวงเวลาออกดอก 1-2 ครั้งตอป ชวงเวลาออกดอกข้ึนกับชนิด สายพันธุ และสถานที่

ปลูกเลี้ยง

       ผล ผลเปนผลสดชนิดผลเดี่ยว อาจยาวมากกวา 30 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางอาจยาวกวา 

15 เซนติเมตร มีนํ้าหนัก 1-3 กิโลกรัม เปนรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเมื่อแกผลมีสี

เขียว เมื่อสุกมสีนํ้ีาตาลออน แตกตามแตละสวนของผลเรยีกเปนพู เนื้อในมตัีง้แตสเีหลอืงออนถึงแดง

ข้ึนกับชนิด เนื้อในจะน่ิม กึ่งออนกึ่งแข็ง มรีสหวาน เมล็ดมเีย่ือหุม กลมรี เปลือกหุมสีน้ําตาลผิวเรียบ 

เนื้อในเมล็ดสขีาว รสชาติฝาด

         การกระจาย ภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต

       ประโยชน ผลทุเรียนสามารถทําขนมหวานไดหลากหลาย เชน ลูกกวาด ขนมปงสอดไส 

ไอศกรมี ขนมไหวพระจันทร ขาวเหนียวทุเรยีน ฯลฯ

     เมล็ดสามารถนํามารับประทานไดเมื่อนํามาน่ึง คั่ว หรือทอดในนํ้ามันมะพราว 

เนื้อในมีลักษณะคลายเผือกหรือมันเทศ หมายเหตุ เมล็ดทุเรียนที่ยังไมไดปรุงสุกน้ันมีพิษจากกรด

ไขมันไซโคลโพรพนี ไมควรรับประทาน

     ใบออนและหนอของทุเรียนสามารถนํามาทําอาหารบางอยางคลายผักใบเขียวได

เชนกัน ใบมรีสขม เย็นเฝอน ใชแกไข แกดซีาน ขับพยาธ ิและทําใหหนองแหง

อางอิง : วกิพีิเดยี สารานุกรมเสรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.youtube.com thai-fruits.blogspot.comdurianinfo.blogspot.com



มะขาม
ชื่อพฤกษศาสตร Tamarindus indica L.

วงศ FABACEAE

ชื่อพื้นเมือง Tamarind, Indian date

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมยืนตน สูง 15-30 เมตร เปลอืกสเีทาหรอืสนี้ําตาลเขม

       ใบ ใบประกอบแบบขนนก ยาว 5-10 เซนตเิมตรกวาง 2-4 เซนติเมตร ใบยอย รูปขอบขนาน 
จํานวน 10-20 คู ออกตรงขาม ยาว 1.2-2 เซนติเมตร กวาง 3-5 มิลลิเมตร ขอบใบเรียบ ปลาย

เปนต่ิงแหลม

ดอก ชอดอก แบบชอเชิงลดหอยลง ออกที่งามใบและปลายกิ่ง สเีหลอืงออน

       ผล เปนฝกยาว รูปรางยาวหรอืโคง ยาว 3-20 ซม. ฝกออนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีนํ้าตาล
เกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแกฝกเปลี่ยนเปนเปลือกแข็งกรอบหักงาย สีนํ้าตาล เนื้อใน

กลายเปนสนํ้ีาตาลหุมเมล็ด เนื้อมรีสเปรี้ยว และหวาน

การกระจาย   มถีิ่นกําเนิดที่เกาะมาดากัสกาแพรกระจายแอฟรกิาตะวันออกและอนิเดยี

ประโยชน ราก แกทองเสยี

เปลอืก  แกไข แกทองเสยี สมานแผล รักษาแผลเรื้อรัง

ใบ ชวยยอยอาหาร ใชอบ อาบสมุนไพร

เนื้อในฝก เปนยาระบาย ขับเสมหะ บํารุงผิวพรรณ กระตุนการสรางเซลลผิวใหม  

ลบรอยแผลเปนและเห่ียวยน 

อางอิง :ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

หนังสอืพชืสมุนไพรในสวนปาสมุนไพรเขาหนิซอน ฉบับสมบูรณ  หนา 206

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสริมการปลูกปา

www.the-than.com / www.bloggang.com
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