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สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา
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กระบก    
ช่ือวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv.ex A.W Benn. วงศ์  IRVINGIACEAE

ช่ือพืน้เมือง  กะบก จะบก จําเมาะ  ซะองั  ตระบก  บก  มะม่ืน  มะล่ืน  ม่ืน  หมกัล่ืน  หมากบกหลกักาย            

ลักษณะท่ัวไป  

        ไม  ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  สูง  10-30  เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดเปนพุมแนนทึบ    

กลมหรือกลมรีสีเขียวเขม  ลําตนเปลาตรง  โคนตนมักเปนพูพอน  เปลือกสีเทาออนปนนํ้าตาล  

คอนขางเรยีบบางทแีตกเปนสะเก็ด  

        ใบ  เดี่ยว  เรียงสลับ  ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน  จนถึงรูปใบหอก  กวาง  2.5-9  ซม.        

ยาว  8-20   ซม.  ปลายใบสอบแลวมน  โคนใบมนแหลม  แผนใบคอนขางหนา  ขอบใบเรียบ      

เสนแขนงใบขางละ  9-16  เสน  กานใบยาว  0.5-1.4  ซม.  

        ดอก   สขีาวปนเขียวออน  มขีนนุมประปราย   ดอกออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามปลายกิ่ง   

กลบีเลี้ยงและกลบีดอกมอียางละ  5  กลบี  ดอกบานเต็มที่กวาง  8-10  มม.  

        ผล  สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว  ทรงกลมรี  ผลแกสีเหลือง  มีเนื้อหุมเมล็ดบาง ๆ  เมล็ดแข็ง  

เนื้อในขาวมรีสมัน

การกระจายพันธุ  พบตามปาเบญจพรรณ และปาดิบแลง  สูงจากระดับนํ้าทะเล  150-300  เมตร   

ขยายพันธุโดยเมล็ด  ออกดอกเดอืน  มกราคม - มนีาคม

ประโยชน 1.  เปลอืก  ใบ  ผล  ใหสตีาง ๆ  ใชยอมฝาย

 2. เนื้อในเมล็ดบํารุงไต  ไขขอ  เสนเอ็นและเบื่อพยาธใินทอง  น้ํามันจากเมล็ด   

                      ทําอาหาร  สบู  และเทยีนไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



กลงึกลอม  

ชื่อวิทยาศาสตร  Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites          วงศ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กระทุมกลอง   กระทุมคลอง   กําจาย  ไครนํ้า   จงิกลอม   ชองกลอง   ชั่งกลอง   

ทองคลอง   นํ้านอง   นํ้านอย   ผักจ้ํา   มงจาม   มะจ้ํา

ลักษณะท่ัวไป 
        ไม  ตนสูง  2- 8  เมตร   แตกกิ่งตํ่าหนา –แนน  เรอืนยอดเปนพุมกลม กิ่งออนมีขนประปราย   

กิ่งแกเกลี้ยง มีชองอากาศเปนตุม สีเทาอมชมพูอยูท่ัวไปตาม ลําตนและกิ่งแกมีเปลือกไม ที่หนายน

เปนสันนูน   

        ใบ   รูปขอบขนานกวาง  2-4  ซม. ยาว 5-11  ซม. โคนใบสอบเบี้ยวเล็กนอย  ปลายใบแหลม  

ขอบเรยีบเปนมัน   

        ดอก   เดี่ยวออกตามกิ่ง  กลบีเลี้ยงรูปไข  สเีขียว กลบีดอกเรียงเปน 2  ชั้น กลีบชั้นในรูปขอบ

ขนานกวาง  4  มม.  ยาว 1  ซม. กลีบชั้นนอกมีขนาดแคบและสั้นกวาเล็กนอย ดอกบานเต็มที่

เสนผาศูนยกลาง 1   ซม.  

        ผล  กลุม  มี  25-35  ผล  แตละผลกลมขนาด  5  มม.  ผิวเรียบ  สีเขียว  เมื่อแกสีแดง      

ม ี  1  เมล็ด  ตอ  1  ผล

การกระจายพันธุ    พบข้ึนในที่โลงบริเวณดินรวน  การระบายนํ้าดี  ริมคลองหรือพื้นที่ราบลุม     

ที่นํ้าทวมเปนครัง้คราว   ออกดอกเกอืบตลอดป  ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน    รากและเนื้อไม  แกไข  แกรอนใน  ขับพษิ  ใบและกิ่ง  มฤีทธิ์ตานเชื้อโรคเอดสในหลอด

ทดลอง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



กระทอน
ชื่อวิทยาศาสตร    Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.
วงศ  MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เตียน  มะตอง  มะต๋ิน   ลอน  สตียา  สะตู  สะโต  สะทอน        

ลักษณะท่ัวไป    

ไม   ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  ไมผลัดใบ   สูง  15-40  เมตร  ลําตนเปลาตรง     

แตกกิ่งตํ่า   มพีูพอนเล็กนอย  

ใบ  เปนชอเรียงเวียนสลับกันไป  ชอหน่ึงๆ  มีใบยอยรูปไขหรือ  รูปรี  จํานวน  3  ใบ  

สองใบลางจะติดตรงขามใบ  ปลายชอจะเปนใบเดี่ยว  โคนใบมนและ    มักเบี้ยว  ปลายใบสอบ

เปนต่ิงแหลม   

ดอก  เล็ก  สีเหลืองออน  สมบูรณเพศ  หอมออนๆ    ผล   กลมหรือแปน   อุมนํ้ามีขน

นุม   ผลออนสเีขียวพอแกจัดสเีหลอืง  เนื้อในหนาสนี้ําตาลอมเห

ลอืงหรอืชมพู  ฉ่ํานํ้า  แตละผลมีเมล็ดรูปไตเรียงตัวตามแนวต้ัง  5  เมล็ด  รอบๆ  เมล็ด

เปนเนื้อเยื่อสขีาวหอหุม

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามปา-ดิบแลงและชื้น  ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล 100-700  

เมตร  ขยายพันธุโดยเมล็ด  และทาบกิ่ง  ออกดอกเดอืนมกราคม – มนีาคม

ประโยชน  1.  เปลอืก  ใหสนํ้ีาตาล  ใชยอมฝาย

             2.  ผลแก  ใชรับประทานเปนผลไม  เปนอาหาร ราก  รักษาโรคบดิ

 

กรมป่าไม้



กันเกรา 

ชื่อวิทยาศาสตร  Fagraea fragrans Roxb.             วงศ  GENTIANACEAE

ชื่อพื้นเมอืง    ตะมะซ ู  ตาเตรา   ตํามูซ ู  ตําเสา   ทําเสา   มันปลา     

ลักษณะท่ัวไป ไม  ตนสูง 5-30  เมตร  ไมผลัดใบ  เปลอืกตนสนี้ําตาลเขมแตกเปนรองลกึ  

        ใบ  เดี่ยว  เรียงตรงขาม    รูปรีหรือรูปขอบขนานกวาง  2-3.5  ซม.  ยาว  8-11  ซม.   

ปลายเรยีวแหลม  โคนสอบรูปลิ่ม  ขอบใบเรยีบ  แผนใบคลายหนัง  ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองดาน   

        ดอก  ออกเปนชอแบบชอกระจุกออกตามงามใบใกลปลายกิ่ง   มีกลิ่นหอมออนๆ กลีบเลี้ยง 

5 กลีบ  เชื่อมติดกันรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ  สีขาวอมเหลืองออน   เมื่อใกลโรยจะมีสีเหลือง

เชื่อมตดิกนัรูปแจกันปลายแยกเปน  5  แฉก  เกสรเพศผู  5  อัน  รังไขรูปไขอยูเหนอืวงกลบี    

        ผล  สดแบบ  มเีนื้อรูปกลม  เมื่อแกมสีแีดง  มเีมล็ดจํานวนมาก

การกระจายพันธุ  พบข้ึนในปาเบญจพรรณ   ปาดิบชื้นท่ัวทุกภาคแตพบมากในภาคใต           

ในตางประเทศพบที่พมา  กัมพูชา   เวียดนามตอนใต   อินเดียตอนเหนือ  ภูมิภาคมาเลเซีย     

ออกดอกเดอืนเมษายน – กรกฎาคม    ขยายพันธุโดยเมล็ด 

ประโยชน  เนื้อไม  ใชในการกอสรางบานเรือน  ใชเขายาบํารุงธาตุ  แกไขจับส่ัน  เปลือก  บํารุง

โลหติ   ผวิหนังพุพอง  ปวดแสบปวดรอน

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



กัลปพฤกษ  
ชื่อวิทยาศาสตร  Cassia  bakeriana Craib

วงศ  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กานล  ชัยพฤกษ

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม  ตนสูง  8-15  เมตร  ผลัดใบ  กิ่งออนมขีนนุม  เรอืนยอดแผกวาง   เปลอืกเรยีบ สเีทา 

        ใบ  ประกอบแบบขนนก  มใีบยอย  5-7 คู  รูปขอบขนานกวาง 1.5-3  ซม. ยาว 6-8  ซม.  

โคนและปลายใบมน  

        ดอก  สีชมพูอมขาวออกเปนชอแบบชอกระจะตามกิ่ง  กานดอกสีแดงมวงมีขนนุม        

ยาว  5-12  ซม. กลีบรองดอก  5 กลีบ รูปไขแคบๆ  กลีบดอก 5 กลีบ  รูปไขขนาดกวาง  1-2.5  ซม. 

ยาว  3.5-4.5  ซม. 

        ผล   เปนฝกสีนํ้าตาลเขมอมเทา  รูปทรงกระบอกยาว  30-40  ซม.  ดานในมีเมล็ด

ประมาณ  30-40  เมล็ด  ลักษณะกลมแบนสนํ้ีาตาล

การกระจายพันธุ     
พบในประเทศพมาและทางเหนือของประเทศไทยตามปาเต็ง รัง ที่ความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเล  300-1,000  เมตร  ออกดอกเดอืนมกราคม – มถิุนายน ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน   

ฝก   ใชเปนยาระบายอยางออน   

เปลือก ฝก และเมล็ด ทําใหอาเจยีนลดไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ปบ    
ชื่อวิทยาศาสตร  Millingtonia hortensis L.f. วงศ  BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กาซะลอง  กาดสะลอง  เต็กตองโพ 

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม  ตนผลัดใบสูง 6-12  เมตร  เรอืนยอดเปนพุมทึบ กิ่งมักหอยลง  เปลือกสีเทา  แตกเปน

รองลกึ เนื้อหยุน คลายไมกอก  

        ใบ  ประกอบแบบขนนก  2-3 ชั้น  ออกตรงขาม  ใบยอยรูปไข หรือ รูปไขแกมรูปใบหอก  

กวาง  1.5-3  ซม.  ยาว2.5-8  ซม.  ปลายเรยีวแหลมโคนกลม  ขอบจัก  

        ดอก  สีขาวกลิ่นหอม  ออกเปนชอใหญที่ปลายกิ่ง ยาว 10-40  ซม.  ทยอยบานกลีบเลี้ยง  

5 กลีบ  โคนเชื่อมกันเปนรูประฆัง  กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอดยาว  ปลายบานออกเปนรูปแตร  

กวางประมาณ  2  ซม.  ม ี 5 กลบี  เกสรตัวผู  4  อัน   

        ผล  เปนฝกแบน  กวาง  1.5-2  ซม.  ยาว  28-36  ซม.  เมื่อแกแตก 2 ซีก   เมล็ดจํานวน

มากมปีก

การกระจายพันธุ  ข้ึนในปาเบญจพรรณ และ เขาหินปูน  ขยายพันธุโดยเมล็ด และ หนอ     

ออกดอกเดอืน  กันยายน – ธันวาคมบานเวลาเย็น

ประโยชน 1.  เปลอืก  เนื้อไม  ใหสเีหลอืง นํ้าตาล  ใชยอมฝาย

2.  ราก เปนยาบํารุงปอด รักษาวัณโรค เปลอืก ทําจุกกอก ดอก สูบแกหดื

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



เฉยีงพรานางแอ 
ชื่อวิทยาศาสตร  Carallia brachiata (Lour.) Merr.        วงศ RHIZOPHORACEAE

ชื่อพื้นเมือง   กวางลามา  กูมุย  แกก  ขิงพรา  เขียงพรา  เขียงพรานางแอ  คอแหง ตะแบง  

เฉียงพราตอไส  บงมัน  บางคด  นกขอ  มวงมัง  รมคมขวาน  วงคด  สมปอง  สันพรานางแอ    

สฟีน สฟีนนางแอ  หมักมัง  องคต  โองน่ัง    

ลักษณะท่ัวไป 
        ไม ตนขนาดกลางถงึขนาดใหญ  สูง 25-35  เมตร  ผลัดใบ  ลําตนกลมตรง  เรือนยอดเปน

พุมทบึ  เปลือกสเีทาปนดําแตกเปนรองลกึตามยาวลําตนหรอืเปนสะเก็ด  

        ใบ  เดี่ยวเรียงตรงกันขาม  ใบรูปรีหรือรูปไขกลับ  กวาง 2-10  ซม. ยาว 5-15  ซม.   

ปลายใบแหลมเปนต่ิง  โคนใบสอบเขาหากันคลายรูปลิ่ม  ขอบใบเรียบหรือเปนรอยจักถี่ๆ  ผิวใบ

ดานบนเปนมัน  เสนแขนงใบขางละ  12-13  เสน  กานใบยาว  5-10  มม.  

        ดอก  สีขาวอมเหลือง ออกเปนชอแบบชอกระจุกตามกิ่ง  กานชอดอกสั้น  กลีบเลี้ยงโคน

เชื่อมติดกนัปลายแยก  5-8  แฉก  กลีบดอกมี  5-8  กลีบ  รูปรางเกือบเปนแผนกลม  ดอกบาน

เต็มที่กวาง  5-7  มม.   

        ผล  สดแบบมเีนื้อเมล็ดเดยีว  ทรงกลมเมื่อสุกสแีดง  ขนาด 5-7  มม.  เมล็ดสดํีา

การกระจายพันธุ   ปาดบิ  รมิลําธารในปาเบญจพรรณชื้น ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  

ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน 1.  ผล  ใหสีดํา  ใชยอมผา  แห  อวน

 2.  เปลอืก  แกคัน   ใบ  ชงนํ้าดื่ม  ไม  เปนเชื้อเพลงิที่ดี

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ชงโค    
ชื่อวิทยาศาสตร  Bauhinia  purpurea L.     วงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กะเฮอ   สะเปซ ี เสี้ยวดอกแดง  เสี้ยวหวาน

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม  ตนผลัดใบสูง  5-10  เมตร   ใบ  เดี่ยว  ออกสลับคอนขางกลม กวาง  8-16 ซม.  

ยาว 10-14  ซม. ปลายเวาลกึ  โคนมนหรอืเวา   

        ดอก  สชีมพูถงึมวงเขม   ออกเปนชอแบบชอกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง  6-10  ดอก  

กลบีดอก  5 กลบี   กลบีเลี้ยง  5 กลบี  เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง  6-8  ซม.   

        ผล  เปนฝกยาว 20-25 ซม. เมล็ดดานในกลมมปีระมาณ 10 เมล็ด เมื่อแกแตกเปน 2  ซกี

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดเขตรอนท่ัวไป  ออกดอกเดือนธันวาคม – เมษายน  ขยายพันธุโดย

เมล็ด

ประโยชน   ราก  ใชเปนยาขับลม  เปลอืก  แกบดิ  แกทองรวง   ดอก   แกไข   เปนยาระบาย

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. DC.
วงศ์ Bignoniaceae
ชื่อพื้นเมือง ชมพูอนิเดยี ตาเบบยูา ธรรมบูชา

ลักษณะทั่วไป
ไม้ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกลม แผ่กว้างเป็นชั้นๆ 

เปลอืกตน้เรียบสเีทาหรอืสนี้้าตาล เมื่ออายุมากเปลอืกแตกเป็นร่อง กิ่งเปราะหักง่าย
ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ ก้านใบรวมยาว 5-30 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 0.5-

2.5 เซนติเมตร ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่แกมรูปรี กว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 7.5-16
เซนตเิมตร ปลายใบแหลม หรอืเรยีวแหลม โคนใบมนหรอืสอบ ขอบใบเรยีบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม

ดอก สีชมพูอ่อน ชมพูสดและขาว กลางดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง มี
ดอกย่อยจ้านวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูปแตร ยาว 
5-7 เซนตเิมตร มักบาน พร้อมกัน ร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-8 เซนติเมตร

ผล ผลแห้งแตก เป็นฝักกลม ยาว 15-30 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบน          
สนี้้าตาล มีปีก

การกระจาย พบไดท้ั่วไป ออกดอกช่วง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มีถิ่นก้าเนิดทางอเมริกา
ใต้

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ

อ้างองิ : ฐานขอ้มูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม
ส่วนเพาะช ากล้าไม้
ส านักส่งเสริมการปลูกป่า



ชํามะเลยีง  
ชื่อวิทยาศาสตร  Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.      วงศ SAPINDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   โคมเรยีง  ชํามะเลยีงบาน  พุมเรยีง  พุมเรยีงสวน  พูเวยีง  มะเถา

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม  ตนสูง  2-10  เมตร  ไมผลัดใบ  เรือนยอดแคบทรงกระบอกหรือสามเหลี่ยมคว่ําลง   

แตกกิ่งกานแนบลําตน  เปลอืกเรยีบสนํ้ีาตาลอมเทา   

        ใบ   ประกอบแบบขนนกปลายคู    เรียงเวียนสลับ  ใบยอยรูปไข  กวาง  2-3  ซม.  ยาว  

7-21  ซม.  ปลายใบมนถงึเรยีวแหลม   

        ดอก   สีแดงหรือชมพูปนมวง   ออกเปนแบบชอกระจุกเดี่ยวหรือชอแยกแขนงที่ซอกใบ

ตามกิ่งหรือลําตน  กลีบเลี้ยง  4-5  กลีบ   สีแดงปนมวงเขม  กลีบดอก  5  กลีบ  ดอกบาน

เต็มที่กวาง   5-8  มม.  

        ผล   สดแบบมีเนื้อ  ทรงไขหรือกลม  ขนาด  1.5-2   ซม.   ผลออนสีขาว  ผลแกสีแดง   

อมดํา  เมล็ดรูปไขสดํีาเปนมันม ี 1-2  เมล็ดตอผล

การกระจายพันธุ พบตามปาละเมาะและปาเบญจพรรณท่ัวไป    ออกดอกเดือนพฤศจกิายน – 

ธันวาคม   ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน   ราก ปรุงเปนยาแกไข  แกรอนในและทองผูก

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



แดง  
ชื่อวิทยาศาสตร  Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.var.kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen
วงศ  LEGUMINOSAE-MIMOSACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  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  ประกอบแบบขนนกสองชั้น  ปลายคู  เรียงสลับ  ชอยอยมี  1  คู  ออกที่ปลายชอใหญ 

มีตอมระหวางซอกชอยอย  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  กลบีเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนรูประฆังปลายแยก 5 แฉก  กลีบดอก 5 กลีบ ชอดอกรวม

กลม กวาง  2-2.5  ซม.  

        ผล  เปนฝกแหงแตกแบนและแข็ง  รูปโคง  ข้ัวผลสอบเรียว  ปลายผลเรียวและโคงงอ     

ผวิเรยีบมเีมล็ดแบนสนํ้ีาตาล  10  เมล็ด

การกระจายพันธุ  พบตามปาเบญจพรรณ  และ ปาเต็งรังท่ัวไป   ที่สูงจากระดับน้ําทะเล  100-

500  เมตร   ขยายพันธุโดยเมล็ด    ออกดอกเดือนกุมภาพันธ – เมษายน  

ประโยชน   1.  เปลือก  ใหสนํ้ีาตาลใชยอมฝาย

                2.  เนื้อไม  ใชสรางบานเรือน  ไมหมอนรถไฟ  ดามเครื่องมอืเกษตร  ดอก  แกไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตะครํา้ 
ช่ือวิทยาศาสตร์  Garuga pinnata Roxb.                    วงศ์ BURSERACEAE

ชื่อพื้นเมอืง     กะตีบ  แขกเตา  คํ้า  ปชะออง  หวดี  ออยน้ํา

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนสูง  10-20  เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดเปนพุมกลมทึบหรือทรงกระบอก ลําตน 

เปลาตรง  โคนตนมักเปนพูพอนตํ่าๆ เปลือกสีนํ้าตาลปนเทา แตกเปนสะเก็ดและลอนเปนหลุม

ตื้นๆ ท่ัวไป  

       ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนก  ปลายคี่  เรียงสลับเปนกลุมตอนปลายกิ่ง  ชอหน่ึงมีใบยอย  

7-13  ใบ  เรียงตรงขามหรือเยื้องกันเล็กนอย  ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่ กวาง 2-4  ซม.  ยาว 3-10  

ซม.ปลายใบสอบโคนใบเบี้ยว   

       ดอก   สเีหลอืง  มกีลิ่นหอมออนๆ เปนดอกสมบูรณเพศ ออกรวมเปนชอแบบชอแยกแขนง

ตามซอกใบและปลายกิ่ง  กลบีเลี้ยง 5 กลบี กลบีดอก  5  กลบี ดอกบานเต็มที่กวาง  3-5   มม.  

       ผล   สดแบบมเีนื้อ เมล็ดเดยีวทรงกลมรเีล็ก  ขนาด 1.5- 2  ซม.  ปลายผลมต่ิีง เมล็ดกลม

การกระจายพันธุ   พบข้ึนตามปาดิบแลงและปาเบญจพรรณชื้น  ออกดอกเดือนมกราคม – 

เมษายน   ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน   เนื้อไม   แข็ง  เหนียว  ใชทําเสาบาน   ดามเครื่องมือเกษตร   ดุมลอเกวียน  ครก  

ผล  แกบดิ   เปนยาหามโลหติและแชลางบาดแผลเรื้อรัง  

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตะแบก 
ชื่อวิทยาศาสตร  Lagerstroemia  floribunda  Jack         วงศ  LYTHRACEAE  

ชื่อพื้นเมอืง    กะแบก    ตราแบกปรี้    ตะแบกไข    บางอตะมากอ   บางอยาม ู  เปอยดอง   

เปอยนา     เปอยหางคาง

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนสูง  8-30  เมตร  ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม  โคนตนเปนพูพอนสูง  เปลือก

เรยีบผวิเปนมันสเีทาหรอืเทาขาวมรีอยแตกเปนสะเก็ดตลอดลําตน  

       ใบ  เดี่ยว   เรียงตรงขาม  รูปใบหอก  กวาง  5-8   ซม.  ยาว  12-20  ซม.  ปลายใบ

แหลม  โคนใบรูปลิ่ม  ขอบใบเรยีบหรอืเปนคลื่นเล็กนอย   แผนใบหนา ใบแกเกลี้ยง ใบออนสีแดง

อมชมพู  

       ดอก  สีชมพูออนหรือมวงออน  ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามซอกใบใกลปลายกิ่งและ

ปลายกิ่ง ชอดอกยาว 30-40  ซม. กานชอดอกและดอกตูมมีขนสีนํ้าตาลออนปกคลุม  กลีบเลี้ยง

ม ี10-12 สัน  ปลายแยก  5-6  กลีบ  มีกลบีดอก  6 กลบี ดอกบานเต็มที่กวาง  2.5-3.5  ซม.  

       ผล  แหงแตกทรงร ีขนาด1.5-2 ซม. มขีน ผลแกแตกเปน 6 เสี่ยง เมล็ดดานในเล็กมปีกบาง

การกระจายพันธุ   พบข้ึนปา เบญจพรรณที่คอนขางชุมชื้นทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ปาดิบทางภาคตะวันออกและภาคใต  ปานํ้าทวมและทองนาท่ัวไป        

ออกดอกเดอืนกรกฎาคม – กันยายน  ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน  ทัง้ตน  ใชในการจัดสวนปลูกเพื่อใหรมเงามดีอกสวยงาม  ผล  ทําไมประดับแหงได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตันหยง  
ชื่อวิทยาศาสตร  Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.  
วงศ  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะท่ัวไป 
       ไม  ตนสูง 6-10  เมตร   ผลัดใบ   แตกกิ่งกานสาขาแผเปนพุม   

       ใบ  ใบประกอบแบบขนนก  ออกสลับ  ใบยอยขนาดเล็ก  รูปขอบขนานแคบ ปลายมน  

กวาง  0.1-0.2  ซม.  ยาว  0.5-0.9  ซม.  ไมมกีานใบยอย   

       ดอก   สขีาวอมเขียวหรอืสเีขียวอมเหลืองออน  กลิ่นหอมแรง  เล็ก  ออกเปนชอตามซอกใบ

และปลายกิ่ง กลีบดอก  5  กลบี   เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง  0.3-0.5  ซม.  เกสรตัวผู 10  อัน     

       ผล  เปนฝกแบน   บดิงอ   กวางประมาณ   0.5  ซม.   ยาวประมาณ  3.5  ซม.

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดอเมรกิาเขตรอน  ในประเทศไทยข้ึนไดทุกภาค   ขยายพันธุโดยเมล็ด  

กิ่งตอน  ออกดอกเดอืนมถิุนายน – กรกฎาคม

ประโยชน 1.  เนื้อไม   ผล    ใหสเีหลอืง  แดง

 2.  ฝก  มสีารฝาดใชใสแผลเปอย  ยอมหนังสัตว

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ทองกวาว
ช่ือวิทยาศาสตร์  Butea monosperma (Lam.) Taub.      

วงศ์   LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ช่ือพืน้เมือง   กวาว   ก๋าว   จอมทอง   จ้า   จาน   ทองต้น   ทองธรรมชาติ   ทองพรมชาติ   

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนผลัด-ใบ   สูง  8-15  เมตร  เปลอืกสเีทาคล้ํา  แตกเปนรองตื้นๆ  

       ใบ  ประกอบแบบใบยอย 3 ใบ ออกสลับ ใบยอดรูปไขกลับ โคนสอบ  สวนอีก 2 ใบ รูปไข

คอนขางกวาง  โคนเบี้ยว   

       ดอก  สีเหลืองถึงแดงแสด  ออกเปนชอตามกิ่งกานและที่ปลายกิ่งยาว 2-15 ซม.  กานดอก

ยาว 3-4 ซม.  กลบีเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปบาตรเล็กๆ  มขีน  กลบีดอก  5 กลีบยาวประมาณ 7  ซม.  

ลักษณะคลายดอกถั่ว  เกสรตัวผู  10  อัน  ยาวประมาณ  8  ซม. โคงงอคลายรูปเคยีว  

       ฝก  รูปขอบขนาน   แบน  กวางประมาณ  3.5  ซม. ยาวประมาณ  14  ซม. โคนฝกงอ       

มเีมล็ดเพยีงเมล็ดเดยีวที่ปลายฝก

การกระจายพันธุ  กระจายพันธุตามปาเบญจพรรณ และปาแดงท่ัวประเทศยกเวนภาคใต 

ขยายพันธุโดยเมล็ด   ออกดอกเดอืน มกราคม – มนีาคม

ประโยชน  1.   ดอกใหสเีหลอืง  ใชยอมไหมและฝาย

               2.   เปลอืก  ใชทําเชอืกและกระดาษ  ยาง  แกทองรวง  ใบ  ตําพอกแกฝและสวิ

ถอนพษิ  แกปวด  ดอก  ถอนพษิไข  ขับปสสาวะ  เมล็ดใชขับพยาธตัิวกลม

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



นนทรี
ชื่อวิทยาศาสตร  Peltophorum pterocarpum (D.C.) Backer.ex K.Heyne
วงศ    LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กระถนิปา  กระถนิแดง  สารเงิน

ลักษณะท่ัวไป   

       ไม   ตนผลัดใบ  สูงไดถึง  25  เมตร  ลําตนคอนขางตรง  เปลือกสีเทา  ตามกิ่งออนมีขนสี

นํ้าตาลแดง  กิ่งแกเกลี้ยง  

       ใบ   ประกอบแบบขนนกสองชัน้  ออกเวียนสลับถี่ตามปลายกิ่ง  ชอยอยมีใบยอย  10-22  คู  

รูปไขแกมขอบขนาน  กวาง  0.5-0.7  ซม.  ยาว  1.2-1.8  ซม.  ปลายมนหรอืเวาตื้นๆ  โคนเบี้ยว   

       ดอก  สเีหลอืง  กลิ่นหอม  ออกเปนชอใหญต้ังที่ปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยง 5  กลีบ  ดานนอกมีขน  

กลบีดอก  5 กลบี  รูปไขกลับ  เมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ  1  ซม.  เกสรตัวผู  10  อัน   

       ผล   เปนฝกแบน  รูปรี  ปลายและโคนสอบแหลม  กวาง  2-2.5  ซม.  ยาว  5-12  ซม.    

สนํ้ีาตาลอมมวง    แกจัดสนํ้ีาตาลดําไมแตก  มเีมล็ด  1-4  เมล็ด

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ึนตามปาชายหาด  ปลูกไดท่ัวไป 

ขยายพันธุโดยเมล็ด   ออกดอกเดอืนมนีาคม - มถิุนายน

ประโยชน 1.  ราก  ใหสนํ้ีาตาล  ใชพมิพผาปาเตะ  ยอมอวนและแห

 2.   เปลอืกตน  ขับโลหติ  ละลายเสมหะ  แกทองรวง  ยาฝาดสมาน  แกไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ประดูบาน    
ชื่อวิทยาศาสตร  Pterocarpus indicus Willd.    วงศ  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ดูบาน  ประดูกิ่งออน  ประดูลาย  สะโน  อังสนา

ลักษณะท่ัวไป  

       ไม  ตนสูงถึง 30  เมตร  เรือนยอดแผกวาง  บางครั้งอาจปกคลุมลงมาถึงพื้นดิน  เปลือก

บางสนี้ําตาลเทา  แตกเปนแผนบางๆ  

       ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายคี่  ยาว 10-25  ซม.     เรยีงสลับใบยอย  7-9 ใบ เรียงเยื้อง

กัน   แผนใบยอยรูปขอบขนานแกมรูปไข  กวาง 4-5  ซม. ยาว 6-10  ซม. ปลายแหลมเปนต่ิง

โคนสอบกวาง หรอืมน  

       ดอก  รูปดอกถั่วสีเหลอืงอมสม  ออกเปนชอตามงามใบใกลยอด  

       ผล  เปนฝกกลมแบนมีปกโดยรอบ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  3-4.5  ซม. มี 1-2  

เมล็ด

การกระจายพันธุ   พบตามปาดบิ  มกีารนําไปปลูกตามขางทาง  ตางประเทศพบในคาบสมุทร

มาเลย    หมูเกาะโซโลมอน   ขยายพันธุโดยเมล็ด   ออกดอกเดอืน  มีนาคม – เมษายน

ประโยชน 1.  เปลือกใหสนํ้ีาตาล  ใชยอมฝายและเปลือกปรุงเปนยาสมานแผล  สมานลําไส   

แกโรคเหงอืกและปวดฟน

2.  เนื้อไม   ทําเครื่องเรือน  

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



พะยอม
ชื่อวิทยาศาสตร Shorea  roxburghii G.Don. วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง    กะยอม  ขะยอม  ขะยอมดง  แคน  เชยีง  เซี่ยว พระยอมดง  พะยอมทอง  ยางหยวก  

สุกรม

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 15-30  เมตร  ลําตนเปลาตรงหรือเปนปุมโต 

เปลอืกหนาสนํ้ีาตาลแตกเปนรองและเปนสะเก็ดหนาตามยาวของลําตน   

       ใบ  เดี่ยวเรยีงสลับรูปขอบขนาน โคนและปลายใบมน   

       ดอก   สีขาวหรือ ขาวแกมเหลืองออน  กลิ่นหอม   โคนกลีบเลี้ยงจะเกยกันแตไมติดเปน

เนื้อเดยีวกัน ม ี 5  กลบี กลบีดอกม ี 5  กลบี   

       ผล   รูปกระสวยยาวประมาณ 2  ซม.  ซอนตัวอยูในกระพุงโคนปก  มีปกยาวรูปขอบ

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

การกระจายพันธุ   พบข้ึนตามปาเบญจพรรณแลง และ ชื้น และ ข้ึนผสมผสานตามปาชายหาด  

ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล  60-1200   เมตร   ขยายพันธุโดยเมล็ด   ออกดอกเดือน  ธันวาคม – 

กุมภาพันธ

ประโยชน   1.  เปลอืก  ใหสนํ้ีาตาล

              2.  เนื้อไม ใชทําหมอนรถไฟ กอสรางบานเรือน  ทําเรือ เครื่องมือเกษตร   ชันใช    

ยาเรือ  เปลือก  ใสกันบูด  ใหนํ้าฝาด  ใชฟอกหนังเนื้อไมและเปลือก  ตมนํ้าใชดื่มเปนยาฝาด

สมาน  แกทองเดนิและลําไสอักเสบ ดอก ใชปรุงแกลม  บํารุงหัวใจและลดไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



พิกุล
ชื่อวิทยาศาสตร  Mimusops elengi L.               วงศ  SAPOTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง    กุน  แกว  ซางดง  พกิุลเขา  พกิุลเถื่อน  พกิุลปา  

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนขนาดกลางสูง  5-15  เมตร   ไมผลัดใบ  ยอดเปนพุมหนาทึบ   เปลือกสีนํ้าตาล

อมเทา  มรีอยแตกตามยาวของลําตน  

       ใบ  เดี่ยว  ออกเวียนสลับหางๆ รูปไข   รูปรีหรือรูปขอบขนานกวาง  2.5-6.5   ซม.    

ยาว  7.5-15   ซม.  ปลายแหลมเปนต่ิงสัน้ๆ โคนมนขอบเปนคลื่น    

       ดอก  สีขาว  กลิ่นหอม  ออกเปนดอกเดี่ยวหรือเปนกระจุกตามซอกใบใกลปลายกิ่ง    

กลีบเลี้ยง  8  กลีบ   เรียงซอนกัน   2   ชั้น  กลีบดอก   24   กลีบ   เรียงซอนกัน   2  ชั้น   

ชัน้ใน  16  กลบี   ชัน้นอก  8  กลบี   ดอกบานเต็มที่กวาง   0.7-1  ซม.   

       ผล   สดแบบมีเนื้อ  เมล็ดเดียว  ทรงไขปลายแหลม   ผลสุกมีสีแดงอมสม  เนื้อเหลือง  

รสหวานอมฝาด   เมล็ดแบนรสีดํีาเปนมัน

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิด   อินเดีย   พมา  ข้ึนตามปาดิบภาคใตและภาคตะวันออก    

ปลูกไดท่ัวไป   ออกดอกเกอืบตลอดป  ขยายพันธุโดยเมล็ด  

ประโยชน ไม    ทําเสา  พื้น  ฝา โครงเรือเดินทะเล  ทําเกวียน   คันธนู  ไมเทา  ดามรม   

หมอนรองรางรถไฟ   เปลือก  นํ้าตมเปลือก  อมแกปากเปอย  เหงือกบวม  ดอก   บํารุงโลหิต   

ราก  บํารุงโลหติและละลายเสมหะ   ใบ   แกหดื   ผล   เปนอาหารของคนและนกได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะกล่ําตน   
ชื่อวิทยาศาสตร   Adenanthera pavonina L.   วงศ  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง    มะกลํ่าตาชาง  มะแคก  มะแดง  มะหัวแดง  มะโหกแดง  หมากแคก

ลักษณะท่ัวไป  

       ไม   ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง  15-20  เมตร  ผลัดใบ   เรือนยอดเปนพุมกลม  

ยอดออนมีขนนุมเปนมันคลายเสนไหม เปลือกเรียบสีนํ้าตาลปนเทา บางครั้งมีรอยแตกระแหง

เล็ก ๆ โคนตนเปนพูพอนตํ่า  

       ใบ  ประกอบแบบขนนกสองชั้น  ปลายคี่  เรียงสลับ  ยาว 15-40  ซม.  ชอแขนงดานขาง

มี  2-6  คู  เรียงตรงขาม  ใบยอย  7-15  คู  เรียงสลับ  ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน  กวาง   

0.6-2.5  ซม.  ยาว 2-5   ซม.   ปลายใบมน   โคนใบเบี้ยว  ผิวใบดานลางสีนวล  มีขน     

ขอบใบเรยีบ  เสนแขนงใบขางละ  8-10  เสน  กานใบยอยยาว  1-2  มม.  

       ดอก  สีเหลือง  ขนาดเล็ก  ออกรวมเปนชอแบบชอกระจะตามกิ่งและซอกใบ  กลีบเลี้ยง

รูปถวย  ปลายแยก  5  แฉก  กลบีดอก  5  กลบี  ไมมขีน  ดอกบานเต็มที่กวาง  4-6  มม.  

       ผล   เปนฝกแหงแตก   ฝกแบนยาวสนํ้ีาตาล  กวาง  1.2  ซม.  ยาว  12-20  ซม.  ฝกแก

จะบิดงอ   เมล็ด   สแีดง  รูปกลมหรอืรี   มหีลายเมล็ดขอบใบเรียบ  เสนแขนงใบขางละ  8-10  

เสน  กานใบย

การกระจายพันธุ  พบตามปาเบญจพรรณ   ขยายพันธุโดยเมล็ด   ออกดอกเดือน  มีนาคม - 

เมษายน

ประโยชน 1.  เปลอืก  ใหสแีดง

 2.  รากแกเสมหะ รอนใน  อาเจียน  เมล็ด  ใชเบื่อพยาธิ  แกอักเสบ  ปวดศีรษะ   

ใบออน และยอด  รับประทานเปนผักสด

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะกอกนํ้า
ชื่อวิทยาศาสตร    Elaeocarpus hygrophilus Kurz   วงศ ELAEOCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   สมอพพิาย   สารภนํ้ีา   

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนสูง  5-15  เมตร ลําตนแตกกิ่งกานในระดับตํ่า  

       ใบ   เดี่ยว   เรียงสลับ   รูปไขกลับ  กวาง  2-4  ซม.  ยาว  4-7  ซม.  กานใบมีสีแดงคล้ํา   

ขอบใบจักฟนเลื่อย  ใบแกมสีเีหลืองหรือสีแดง  

       ดอก  สขีาว  มกีลิ่นหอม  ออกเปนชอแบบชอกระจะเหนือรอยแผลใบ   ชอดอกยาว  6-15  

ซม.  มีดอกยอยจํานวนมาก  กลีบเลี้ยง  5  กลีบ  กลีบดอก  5  กลีบ  ปลายกลีบแยกเปนฝอย   

ดอกบานเต็มที่ กวาง  0.8-1  ซม.  

       ผล  แบบผลเมล็ดเดยีว  แข็ง  รูปร ี มขีนาดเสนผาศูนยกลาง  1-2   ซม.

การกระจายพันธุ   พบข้ึนท่ัวทุกภาคของประเทศไทยยกเวนภาคใต  ออกดอกเดือนมิถุนายน – 

สงิหาคม  ขยายพันธุโดยเมล็ดและตอนกิ่ง

ประโยชน     ผล   รับประทานไดโดยการนํามาดองเค็มแลวนําไปแชอิ่ม    ทั้งตน   ปลูกเปนไม

ประดับเพราะมดีอกสวยงาม  มกีลิ่นหอมออนๆ  นอกจากนี้ยังนยิมปลูกเปนแนวกันตลิ่งพัง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะเกลอื
ชื่อวิทยาศาสตร Diospyros mollis Griff.               วงศ EBENACEAE

ชื่อพื้นเมอืง    ผเีผา  มกัเกลอื

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  สูง 10-30  เมตร  ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม

เปลอืกสดํีาแตกเปนสะเก็ด หรอื เปนรองท่ัวลําตน   กิ่งออนหอยลงและมขีนนุม  

       ใบ  เดี่ยวเรียงสลับใบรูปไข หรือ รูปไขแกมรูปขอบขนาน  กวาง 1.5-4  ซม. ยาว   

3.2-11  ซม.  ปลายใบสอบทู หรือ สอบเรียว โคนใบสอบทู  มน หรือ กลม  ผิวใบดานบน   

สเีขียวเขม  ดานลางสเีขียวออน  ใบออนมขีนนุมทัง้สองดานใบแหงออกสดํีา   

       ดอก   สีขาว หรือ เหลืองออน  แยกเพศอยูตางตนดอกเพศผูออกตามซอกใบ       

กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนรูปถวยปลายแยกเปน  4  แฉก  ดอกเพศเมีย  ออกเปน     

ดอกเดยีวคลายดอกเพศผูแคมขีนาดใหญกวา   

       ผล   กลมเสนผาศูนยกลางประมาณ  2  ซม.  กลีบจุกผลมี  4  กลีบ  ผลดิบสีเขียว  

สุกสดํีา

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามปาเบญจพรรณแลงท่ัวไปที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเล       

5-500  เมตร   ขยายพันธุโดยเมล็ด   ออกดอกเดอืน  กุมภาพันธ – มนีาคม

ประโยชน 1.  ผล  ใหสดํีาใชยอมผาไหม และฝาย แหและอวน

2.  เปลอืก  ใชผสมเครื่องดื่มพื้นเมอืงกันบูด  ผล  เปนยาถายพยาธิ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะขามปอม 
ชื่อวิทยาศาสตร  Phyllanthus emblica L.               วงศ  EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กันโตด  กําทวด  มั่งลู  สันยาสา

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนสูง  8-12  เมตร   เปลอืกสนํ้ีาตาลอมเทา  

       ใบ   เดี่ยว   ออกสลับเรียงเปนสองแถวในระนาบเดียวกัน  รูปขอบขนาน  กวาง  0.4-0.7  

ซม. ยาว 1-1.2  ซม. ปลายแหลม  โคนมน   

       ดอก   สีขาว  กลิ่นหอม  ออกเปนกระจุกตามซอกใบ  แยกเพศแตอยูตนเดียวกัน   มีกลีบ

รวม 5-6  กลบี  ดอกตัวผู  เกสรตัวผู  3  อัน  กานชูเกสรเชื่อมกัน  ดอกตัวเมยี  รังไขม ี 3  พู  

       ผล   คอนขางกลม   เสนผาศูนยกลางประมาณ  2  ซม.  สีเขียวออน  เมล็ดกลมสีนํ้าตาล

แข็ง  ม ี1 เมล็ด

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอน  ชอบดินที่มีการระบายนํ้าดี  ขยายพันธุโดยเมล็ด  

ออกดอกเดอืน  ธันวาคม – เมษายน

ประโยชน     1. เปลอืกและใบ  ใหสนํ้ีาตาล  ใชยอมไหม   ขนสัตว  และผม

2.  เปลอืกตน  ตมดื่มแกไอ  ขับเสมหะ  ผล  รับประทานไดมวีติามนิ  C  แกโรค

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะคาแต
ชื่อวิทยาศาสตร   Sindora siamensis Teijsm.&Miq.
วงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กรอกอส  กอกกอ  กอเกาะ  กาเกาะ  แต  มะคาหนาม  มะคาหยุม

ลักษณะท่ัวไป  

       ไม  ตนสูง 10-25  เมตร  เปลอืกสเีทาคล้ํา  แตกเปนสะเก็ดท่ัวไป  

       ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายคู  เรียงสลับ  ใบยอยติดตรงขาม 3-4 คู  แผนใบยอยรูป

ร ีหรอื รูปรแีกมไขกลับ กวาง  3-8  ซม.  ยาว  6-15  ซม. ปลายใบหยักเวา  โคนใบมน หรือ 

สอบแคบเขา  

       ดอก  เล็ก  สแีดงอมเหลอืง  ออกรวมเปนชอตามปลายกิ่ง  ชอยาว  10-25  ซม.  มีขน

สนํ้ีาตาลท่ัวไป  

       ผล  เปนฝกกลมแบนคลายตลับ  กวาง  ยาว ระหวาง  4-9  ซม.   มีจะงอยที่ปลายฝก

เล็กนอย    ผวิฝกมหีนามแหลมแข็ง   ฝกแกแตกเมื่อแหง

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามปาผลัดใบ  ปาดิบแลง  และปาชายหาดที่ความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลถึง   400  เมตร   ตางประเทศพบในภูมิภาค   อินโดจีน ถึง มาเลเซีย  

ขยายพันธุโดยเมล็ด  ระยะการออกดอกเดอืน  มนีาคม – พฤษภาคม

ประโยชน 1.  เปลอืก  ใหสแีดง  ใชยอมไหม

2.  เนื้อไม  ทําเสา  กอสราง  กระดูกเรือ  หมอนรถไฟ  ฝก  และ  เปลือก    

ใหนํ้าฝาดใชฟอกหนัง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะคาโมง    
ชื่อวิทยาศาสตร  Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
วงศ  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เขง  บงิ  เบง  ปน  มะคาหลวง  มะคาหัวคํา  มะคาใหญ    

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนขนาดใหญ สูง 10-18  เมตร  ผลัดใบ  เรือนยอดเปนพุมกวาง  แตกกิ่งตํ่า เปลือก

เรยีบสนํ้ีาตาลออน หรอื นํ้าตาลอมชมพู  

       ใบ  ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว  ปลายคู  เรียงสลับ ใบยอยเรียงตรงขาม  3-5  คู  ใบ

ยอยรูปไขแกมรูปขอบขนาน  กวาง  2-5  ซม.  ยาว 4-9  ซม. ปลายใบมน  มักจะเวาตื้นตรง

กลาง  โคนใบมน หรอื ตัด  เสนแขนงใบขางละ  8-10  เสน  กานใบยอย  ยาว  3-5  มม.  

       ดอก  สีแดง หรือ แดงอมชมพู  ออกเปนชอแบบชอกระจะที่ปลายกิ่ง  ยาว  5-15  ซม. 

ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข  กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันปลายแยกเปน  4  แฉกซอนเหลื่อมกัน  

ยาว 10-12  ซม.  สีเขียวออน  กลีบดอกมีเพียงกลีบบนสุดกลีบเดียวสีแดงเรื่อๆ  ดอกพรอม

กลบีเลี้ยงบานเต็มที่กวาง  2-3.5  ซม.  

       ผล  เปนฝกแหง  ทรงบรรทัดแบนกวาง  7-10  ซม.  ยาว  12-20  ซม.  ผนังแข็งและ

หนา  เมื่อแกแตกเปน  2  ซกี  เมล็ดสดํีา มเียื่อสเีหลอืงหุมสวนฐานของเมล็ด

การกระจายพันธุ   พบข้ึนตามปาเบญจพรรณและปาดิบแลง ยกเวนภาคใต ตางประเทศพบ

ในอนิเดยี ถงึ เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต  ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดอืนมกราคม – มนีาคม

ประโยชน 1.  เนื้อไม  ใหสเีหลอืง,นํ้าตาล  ใชยอมไหมและฝาย

2.  เนื้อไม  ใชกอสราง  ทําเครื่องเขียน  เครื่องดนตรี เปลือก  มีนํ้าฝาดใชฟอก

หนัง  เมล็ดออนรับประทานได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะตูม
ชื่อวิทยาศาสตร  Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb. วงศ  RUTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กะทันตาเถร  ตุมตัง  ตูม  พะโนงค  มะปน  มะปสา

ไม  ตนขนาดเล็ก  ผลัดใบ  สูง  5-10  เมตร  แตกกิ่งตํ่า  ลําตนและกิ่งมหีนามแหลม  

เปลอืกสีเทาอมขาว  

ใบ   ประกอบแบบขนนก  ปลายค่ีเรยีงสลับ  ยาว  10-20  ซม.  ใบยอย  3  ใบ  2  ใบ

ลางมขีนาดเล็ก และ ออกตรงขามสวนใบปลายมขีนาดใหญ  ใบรูปไขกวาง  2-6  ซม. ยาว  5-

14  ซม.ปลายใบแหลม  โคนใบสอบมน ขอบใบเรียว หรอื หยักมน  ผวิใบดานบนสเีขียวเขมเปน

มัน  เสนแขนงใบขางละ  6-10  เสน กานใบยอยยาว  0.5-3  ซม. 

ดอก  สขีาวอมเขียว หรอื เหลืองออน  มกีลิ่นหอมออกเปนชอ  แบบชอแยกแขนงตาม

ซอกใบใกลปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงเปนรูปดาวม ี 4-5  แฉก  กลบีดอก  4  กลบี  ดอกบานเต็มที่ 

1.5-2  ซม.

ผล  กลม หรือ มนรี  เปลอืกแข็ง และ หนาสเีขียวออน ถงึ เหลือง  ขนาด  8-18  ซม.  

ภายในมเีนื้อเยื่อสีสมที่มียางเหนียว  เมล็ดรูปรี และ แบนจํานวนมาก

การกระจายพันธุ    ปาเบญจพรรณและชายปาเปดท่ัวไป  ยกเวนภาคใต และ ภาค

ตะวันออกเฉยีงใต  ขยายพันธุโดยเมล็ด  ออกดอกเดอืน  ธันวาคม – มนีาคม

ประโยชน   1.  ผล  ใหสเีหลืองใชยอมฝาย

2. ใบ  ใชบํารุงธาตุ   ชวยเจรญิอาหาร  ใบออน  ใชรับประทานเปนอาหาร   

ผลสุก หรอื ผลแหงชวยขับลม  แกรอนใน

ลักษณะท่ัวไป 

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะหาด 
ชื่อวิทยาศาสตร   Artocarpus lakoocha Roxb. วงศ  MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง    กาแย   ตาแป   ตาแปง   มะหาดใบใหญ   หาด   

ลักษณะท่ัวไป   

       ไม   ตนสูง  10-15  เมตร   เปลอืกสีนํ้าตาลดําแตกเปนสะเก็ด   

       ใบ  เดี่ยวเรยีงสลับ แผนใบรูปไขกลับ รูปรหีรอืรูปขอบขนาน  กวาง 2.5-7  ซม. ยาว  5-14  

ซม.  ปลายใบมน หรอืเปนต่ิงสั้น  โคนใบสอบแคบรูปลิ่มหรอืมน  เนื้อใบหนามขีนสากมอื เสน

แขนงใบ  8-12  คู  กานใบยาว 1-2  ซม.  

       ดอก เล็กสเีหลือง แยกเพศ ออกอัดรวมกันแนนเปนแทงตามกิ่งหรอืงามใบ กวางประมาณ  

1  ซม.  ยาวประมาณ  2  ซม.   

       ผล เปนผลรวม รูปทรงกลม หรอืเกอืบกลมบางครัง้เบี้ยว เสนผาศูนยกลาง  3-5 ซม.    

ผลสุกสเีหลืองสม

การกระจายพันธุ มะหาดมกีารกระจายพันธุตามปาดิบแลงหรอืปาดิบชื้นท่ัวทุกภาคของประเทศ  

ขยายพันธุโดยเมล็ด  ออกดอกเดือนพฤศจกิายน – มนีาคม

ประโยชน  1.  ราก  เปลอืก  เนื้อไม  ผล  ใหสเีหลอืงใชยอมไหม และ ฝาย 

               2.  เนื้อไม  ใชกอสราง  ทําโปงลาง  แกน  ตมกินขับพยาธิปากขอ  พยาธิตัวตืดและ

พยาธเิสนดาย  เยื้อหุมเมล็ด  รสเปรี้ยวอมหวานกนิได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ยางนา   
ชื่อวิทยาศาสตร  Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don.     วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง    กาตีล  ขะยาง  เคาะ  จอง  จะเตียล  ชันนา  ทองหลัก  ราลอย  ลอยด  ยางกุง   

ยางขาว  ยางควาย  ยางตัง  ยางเนิน   ยางหยวก   ยางแมนํ้า            

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนสูง  25-50  เมตร  เรือนยอดเปนพุมกลม ลําตนเปลาตรง เปลือกสีนํ้าตาลออน

หรือเทาปนขาว  คอนขางเรียบ  ตนขนาดใหญ  เปลือกมักแตกสะเก็ดเปนหลุมตื้น  เปลือกใน    

สนํ้ีาตาลออนอมชมพู  

       ใบ   เดี่ยว   เรียงสลับ  แผนใบรูปไขถึงรูปรีแกมรูปไข กวาง   6-15   ซม.  ยาว  15-30  

ซม.   ปลายใบมนถงึแหลม โคนใบมน   

       ดอก    สชีมพู  ออกเปนชอแบบชอกระจะตามงามใบใกลปลายกิ่ง  กลบีเลี้ยงมีสันตามยาว    

5  สัน   ปลายแยกเปน  5  แฉก  สั้น  3  ยาว  2  มี  ขนสีนํ้าตาล   กลีบดอกมี   5  กลีบ  เรียง

ซอนกันเปนรูปกังหัน  ดอกบานเต็มที่กวาง  2-3  ซม.    

       ผล   เปลอืกแข็ง  เมล็ดเดยีว  รูปกลมร ี มสัีนนูนตามแนวยาว   5   สัน   มีปกยาว  2  ปก   

และปกสัน้  3  ปก   เวลาผลแกปลวิไปไดไกล

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามที่ลุมตํ่าริมหวย  ลําธาร   และตามหุบเขาท่ัวทุกภาคของประเทศ     

ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางถึง  350  เมตร   ในตางประเทศพบที่  บังคลาเทศ  พมา  

ลาว  กัมพูชา   เวียดนามภาคใต  และมาเลเซีย    ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม    

ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน เนื้อไม   ใชในการกอสรางท่ัวไป เชน พื้น ฝา รอด ตงและหีบใสของ  น้ํามัน  ใชทาไม   

ยาแนวเรอื  ยาเครื่องจักสาน  ทําไต  ทํานํ้ามันใสแผล  แกโรคเรื้อน  และกนิแกโรคหนอง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้

ยาง



รัง     
ชื่อวิทยาศาสตร  Shorea siamensis Miq.    วงศ  DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เปา  เปาดอกแดง  เรยีง  เรยีงพนม  ลักปาว  แลบอง  เหลทอ  เหลบอง  ฮัง

ลักษณะท่ัวไป 
       ไม   ตนสูง 10-25  เมตร   ผลัดใบ   เรือนยอดกลมหรือรูปสามเหลี่ยมคอนขางโปรง ลําตน

เปลาตรง  เปลอืกสนํ้ีาตาลปนเทาแตกเปนรองลกึและเปนสะเก็ดใหญ   

       ใบ   เดี่ยว  เรยีงสลับ   ใบรูปขอบขนาน  กวาง   7-12   ซม.   ยาว 10-20  ซม. ปลายใบมน  

โคนใบหยักเวาเขารูปหัวใจ     

       ดอก   สีขาวหรือเหลืองออน   มีกลิ่นหอม   ดอกสมบูรณเพศออกรวมเปนชอแบบชอแยก

แขนงตามซอกใบ  กลีบเลี้ยง  5  กลีบ   โคนเชื่อมติดกัน  กลีบดอก   5  กลีบ   ดอกบานเต็มที่

กวาง  1-1.5  ซม.  

       ผล  แหง   เปลือกแข็ง   เมล็ดเดียว   ทรงไข  กวาง  1  ซม.  ยาว  1.5  ซม.  อยูในกระพุง

ของโคนปก  ปกไมเชื่อมติดกับผล  ปกยาว  3  ปก  ปกสัน้  2  ปก

การกระจายพันธุ  ปาเบญจพรรณแลงและปาแดงท่ัวไปปะปนอยูกับไมเต็งบนพื้นที่ที่เปนดินลูกรัง  

หนิ   กรวด   ทราย   เปนสวนใหญ   ขยายพันธุโดยเมล็ด    ออกดอกเดอืนมกราคม – มนีาคม

ประโยชน เนื้อไม   แข็งและทนทาน   นิยมนํามากอสรางอาคารบานเรือน   เรือ   และเครื่องมือ

เกษตรกรรม    

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ราชพฤกษ   
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia fistula L.
วงศ  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กุเพยะ  คูน  ชัยพฤกษ  ปอย ู ปูโย  เปอโซ  แมะหลาหยู  ลมแลง

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนผลัดใบ  สูง  8-15  เมตร   ใบ  ใบประกอบแบบขนนกออกสลับ  มีใบยอย  3-8  คู  

รูปปอม รูปไข หรอื รูปขอบขนานแกมรูปไข กวาง  4-8  ซม. ยาว  7-15  ซม. ปลายแหลมโคนมน  

เสนแขนงใบถี่  เนื้อใบคอนขางบาง  

       ดอก   สีเหลือง  ออกเปนชอหอยตามซอกใบ หรือ ตามกิ่ง ยาว  20-45  ซม.  กวาง  4-5  

ซม. กลีบเลี้ยงรูปรีแกมรูปไข  ผิวนอกมีขนคลุม  กลีบดอก  5  กลีบ  รูปไข หรือ รูปไขกลับ เมื่อ

บานเสนผาศูนยกลาง  5-8  ซม.  เกสรตัวผู  10  อัน  ขนาดไมเทากัน  รังไขและกานเกสรตัวเมีย 

มขีนคลุม   

       ผล  เปนฝกทรงกระบอก ยาว  20-60  ซม.  เสนผาศูนยกลาง  1.5-2.5  ซม.  ฝกแก  สดํีา

การกระจายพันธ   ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอนข้ึนตามปาเบญจพรรณแลงท่ัวไป   ขยายพันธุโดย

เมล็ด   ออกดอกเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคม

ประโยชน   

เปลือก  เนื้อไม  ผล  ใหสเีหลอืง  ใชยอมไหมและฝาย

ราก  ฝนทาแกกลาก และ เปนยาระบาย  

ราก และ แกน  เปนยาขับพยาธ ิ 

เปลือกและไม  ใชฟอกหนัง

เปลือก 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

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ลําดวน    
ชื่อวิทยาศาสตร  Melodorum fruticosum Lour.
วงศ  ANNONACEAE

ช่ือพืน้เมือง   หอมนวล

ลักษณะท่ัวไป

ไม    ตนสูง  8-20  เมตร  ลําตนตรง  ทรงพุมรูปกรวยทบึ  

ใบ  เดี่ยว  ออกสลับรูปรีหรือรูปขอบขนาน  กวาง   2.5-4  ซม.  ยาว  5-11.5  ซม.  

ปลายและโคนแหลมหรอืมน   

ดอก    สนีวล   กลิ่นหอม   ออกเดี่ยวตามซอกใบ  กลบีดอกหนา  ชั้นนอก  3  กลีบ  แผ

ออก  ชั้นใน  3  กลีบ  หุมเขาหากันเปนรูปสามเหลี่ยม   เมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ  2  

ซม.  เกสรตัวผูจํานวนมาก   

ผล  เปนผลกลุม  เมื่อสุกสดํีา   รสหวานอมเปรี้ยว

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต   ที่ระดับความสูงจาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง   50-200   เมตร    ขยายพันธุโดยเมล็ด  กิ่งตอน  ออกดอกเดือน

ธันวาคม – เมษายน   ผลแกเดอืนมนีาคม – พฤษภาคม

ประโยชน  1.  เนื้อไม  ใหสนํ้ีาเงนิ

       2.  ดอกแหงปรุงเปนยาบํารุงกําลัง  บํารุงหัวใจ  บํารุงโลหิต  แกลมวิงเวียน 

และ แกไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



เลี่ยน     

ชื่อวิทยาศาสตร  Melia azedarach L.                 วงศ    MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เกรยีน  เค่ียน  เลี่ยนใบใหญ  เฮ่ียน

ลักษณะท่ัวไป 
       ไม  ตนสูง 10-25  เมตร   ผลัดใบ  โตเร็ว   กิ่งเปราะหักงาย  เปลือกสีเทาอมนํ้าตาล    

แตกเปนรองยาวตลอดลําตน  

       ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  ออกเวียนสลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง ใบยอยมี

จํานวนมาก  รูปรีขอบขนานขนาดกวาง 1.5-2.5   ซม.  ยาว  3-6  ซม. ปลายใบเรียวแหลม   

ขอบใบจักฟนเลื่อย    

       ดอก   สีขาวอมมวงหรือชมพู  มีกลิ่นหอมออนๆ  ออกเปนชอตามซอกใบใกลปลายกิ่ง   

กลบีดอก  5-6  กลบี  เมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ   2   ซม.   

       ผล   รูปกลมร ี กวางประมาณ  1  ซม.  ยาวประมาณ  2.5  ซม. ผลแกสเีหลอืงออน

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดเอเชียพบข้ึนตามปาดิบและปาเบญจพรรณ  ออกดอกเดือน

ธันวาคม – มนีาคม   ขยายพันธุโดยเมล็ด   ปกชําราก

ประโยชน      เนื้อไม   มีลวดลายสวยใชทํากระดาน  บุฝาผนัง  ทําดามแร็กเกต   ทําไมอัด   

เปลอืก   ใชทําเชอืกชนิดหยาบ  ใบ   ตําคั้นนํ้าดื่มขับพยาธิ  ใหสีเขียวใชยอมผา  ทั้งตน  มีรสขม  

กนิแกโรคผวิหนัง  เปนยาอายุวัฒนะ  เมล็ด  ใหน้ํามัน  ใชทาแกปวดขอ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สมอไทย  
ชื่อวิทยาศาสตร  Terminalia chebula Retz.var.chebula
วงศ  COMBRETACEAE

ชื่อพื้นเมอืง    มาแน  สมออัพยา  หมากแนะ

ลักษณะท่ัวไป 

ไม   ตนขนาดกลางถงึใหญ   ผลัดใบ  สูง  15-25  เมตร   ลําตนเปลาตรงไมมีพูพอน หรือ

อาจมเีล็กนอย   เปลอืกหนา  สนํ้ีาตาลแกคอนขางดํา แตกปรเิปนรองลกึไปตามยาวลําตน  

ใบ  เดี่ยว  ติดตรงขามหรือเยื้องกันเล็กนอย   ใบรูปไขหรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน  โคนใบ

มนและมักเบี้ยวเล็กนอยบรเิวณขอบใบใกลๆ   กับโคน  ใบจะมตุีมหูดหนึ่งคู  ปลายใบเปนติ่งแหลม   

ดอก  เล็กสีขาวหรือเหลืองออน  กลิ่นหอม  เปนดอกสมบูรณเพศ  กลีบเลี้ยง  5  กลีบ   

ไมมกีลบีดอก   

ผล  รูปปอมๆ  หรอืรูปกระสวย   แข็ง  เนื้อเยื้อหนาหุมเมล็ดซึ่งมเีมล็ดเดียว

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามปาเบญจพรรณแลงและชื้นตามภาคตางๆ   ของประเทศ   

ที่ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล  100-500  ยกเวนภาคใต   ออกดอกเดือน  เมษายน – 

มถิุนายน    ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน   1.   เปลอืก   ผล   ใหสเีขียวและดํา   ใชยอมไหมและฝาย

                2.   เนื้อไม  ใชกอสราง  เครื่องเรือน  เครื่องมือเกษตร  ผล  รับประทานได

และเปนยาระบาย

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สมอพิเภก   
ชื่อวิทยาศาสตร  Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
วงศ  COMBRETACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ซบิะดู  สมอแหน  ลัน  แหน  แหนขาว  แหนตน  

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  สูง 20-30  เมตร ผลัดใบ  เรือนยอดเปนพุมทรงกลม    

ลําตนเปลาตรงมีพูพอน  เปลือกสีนํ้าตาลปนเทา  ผิวเรียบเปนสะเก็ดบางๆ หรือ แตกเปนรองเล็ก

ตามยาวลําตน  กิ่งออนมขีนประปราย  

       ใบ  เดี่ยวเรียงตรงขามสลับต้ังฉาก  ใบรูปไขกลับ หรือ รูปมนแกมรูปไขกลับ  กวาง  9-15  

ซม. ยาว 13-19  ซม. กึ่งกลางกานใบมีตอม  1  คู  ปลายใบมน หรือ เปนต่ิงสั้น  โคนใบสอบ หรือ 

รูปลิ่ม  ผิวใบดานบนสีเขียวเขมมีขนสีนํ้าตาลออน  ดานลางสีเทามีขนนุม  ขนจะรวงเมื่อใบแก  

เสนแขนงใบขางละ  6-7  เสน  กานใบยาว  4-6  ซม.   

       ดอก   สีขาวอมเหลือง  มีกลิ่นฉุน  ออกเปนชอหางกระรอกบนกิ่ง  หรือ ตามซอกใบ     

ดอกแยกเพศอยูในชอเดียวกัน  ดอกเพศผูสวนใหญอยูตามปลายชอ   สวนดอกสมบูรณเพศอยู

ตามโคนชอ  วงกลีบรวมมี   5  กลีบ  โคนกลีบเชื่อมเปนรูปถวย  มีขน  ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู 

ม ี 10  อัน  ดอกบานเต็มที่กวาง  5-8  มม.   

       ผล   สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว  รูปไข  กวาง  1.5-2  ซม.  ยาว  2.5-3  ซม.  ไมมีครีบ       

มเีหลี่ยม  5  เหลี่ยม  ตามผวิมขีนสนํ้ีาตาลหนาแนน

การกระจายพันธ  ข้ึนตามปาเบญจพรรณชื้นและแลง  ปาดิบทางภาคใต ขยายพันธุโดยเมล็ด  

ออกดอกเดอืน  ธันวาคม - มนีาคม

ประโยชน 1.  เปลอืก ผล  ใหสเีขียว  ดํา   ใชยอมไหมและฝาย

2.  ผลดิบ   รับประทานเปนยาระบาย  ผลสุก  ใชเปนยาสมาน  ใชรักษาโรค

ทองมาน  รดิสดีวง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สะเดา
ชื่อวิทยาศาสตร   Azadirachta indica A.Juss. var.siamensis Valeton
วงศ   MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กะเดา  จะตัง  สะเลยีม  

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ยืนตนสูง   8-15  เมตร   ผลัดใบ   ทุกสวนมีรสขม  เปลือกตนสีเทา  แตกเปนรอง

ตามยาว  ยอดออนที่แตกใหมมสีนํ้ีาตาลแดง 

       ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนก  เรยีงสลับ  ใบยอยฐานใบไมเทากัน   รูปใบหอก   ปลายสอบ    

ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย   กวาง  3-4  ซม.  ยาว  4-7  ซม.   

       ดอก  ออกเปนชอตามปลายกิ่งพรอมใบออน   ดอกมขีนาดเล็ก   กลบีดอกสขีาวม ี 5  กลบี   

       ผล   เปนผลสด  รูปกลมร ี ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ   1-1.5  ซม.   มเีมล็ดเดี่ยวแข็ง

การกระจายพันธุ   ในธรรมชาติพบกระจายบริเวณปาเบญจพรรณและปาดิบแลง  ที่ความสูง

จากระดับนํ้าทะเล  50-300  เมตร   ในทุกภาค  ยกเวนภาคใต   ขยายพันธุโดยเมล็ด   ออกดอก

เดอืน  ธันวาคม – มกราคม

ประโยชน    1.  เปลอืก  ใหสแีดงใชยอมฝาย

                 2.  ชอดอก   นิยมใชเปนอาหาร   กานใบ แกไข   เปลือก   แกบิด   แกไข   ใบและ

เมล็ดแก ใชกําจัดศัตรูพชื

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สัก     
ชื่อวิทยาศาสตร  Tectona grandis L.f. วงศ LABIATAE

ชื่อพื้นเมอืง    เคาะเยยีโอ   ปายี้   ปฮี   ปฮือ   เปอย ี  เสบายี้

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม ตนขนาดใหญ สูงถงึ 50 เมตร ผลัดใบลําตนเปลาตรงมักมพีูพอน  เปลอืกสนี้ําตาลปนเทา  

       ใบ เปนใบเดี่ยวติดตรงขามเปนคูๆ  มีขนาดใหญ  โคนใบมน หรือ สอบแคบ  ปลายใบแหลม 

หรอื เรยีวแหลม  เนื้อใบสากคาย   

       ดอก เล็กสีขาวนวล  ออกรวมกันเปนชอขนาดใหญตามปลายกิ่ง หรือ ตามงามใบใกลๆ  

ปลายกิ่ง  กลีบเลี้ยงจะเชื่อมติดกันบริเวณโคนกลีบสวนปลายจะแยกเปนแฉก  5-7  แฉก        

กลบีดอกจะเชื่อมติดกนัเปนหลอดเกลี้ยงๆ  ปลายแยกเปน  5-7  แฉก   

       ผล  เปนผลแหงคอนขางกลม  ภายในมเีมล็ด  1-3  เมล็ด

การกระจายพันธุ  เปนไมถิ่นเดิมของไทยและพมา  พบตามปาเบญจพรรณภาคเหนือ  ที่สูงจาก

ระดับนํ้าทะเลไมเกิน  900  เมตร  และมีเปนหยอมๆ  ทางภาคตะวันตก ขยายพันธุโดยเมล็ด   

ออกดอกเดอืน  มถิุนายน – ตุลาคม

ประโยชน  1.  ราก  เนื้อไม และ ใบ  ใหสแีดง  เขียว  ใชยอมผา และ กระดาษ

               2. เนื้อไม  ทนทาน  สวยงาม  ใชกอสรางบานเรือน เครื่องแกะสลัก เฟอรนิเจอร 

เครื่องมือเกษตร เครื่องดนตรี  ดานสมุนไพร  เนื้อไมและใบ  ใชทํายาแกโรคเบาหวาน ปสสาวะ

พิการ  ขับลมในลําไส  แกไตพิการ  ใชตมและเอานํ้าอาบเด็กที่เปนโรคอีสุกอีใส  เปลือกใชเปนยา

คุมธาตุ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สารภ ี 

ชื่อวิทยาศาสตร  Mammea siamensis Kosterm.
วงศ GUTTIFERAE

ชื่อพื้นเมอืง    ทรพ ี  สรอยพ ี  สารภแีนน  

ลักษณะท่ัวไป   
       ไม  ตนขนาดกลาง  สูง 10-15  เมตร  ไมผลัดใบเรือนยอดรูปไขทึบ  เปลือกสีเทาปนดํา  

แตกลอนเปนสะเก็ดตลอดลําตน  

       ใบ  เดี่ยวเรียงสลับ  ใบรูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน  กวาง    4-6.5  ซม.  ยาว  14-20  

ซม.  ปลายใบมน หรือ หยักเวาตื้นๆ  โคนใบสอบเรียว  ผิวใบเกลี้ยง  แผนใบหนาคลายหนัง    

ขอบใบเรยีบมเีสนใบยอยแบบรางแหชัดทัง้สองดาน  เมื่อใบแหง  กานใบยาว  0.5-1.5  ซม. 

       ดอก  สีขาวมีกลิ่นหอม  ออกเปนดอกเดี่ยว หรือ ชอแบบชอกระจุกตามกิ่ง  กลีบเลี้ยง       

2  กลบี  กลบีดอก  4  กลบี  เกสรเพศผูจํานวนมาก  ดอกบานเต็มที่กวาง  0.7-1  ซม. 

       ผล สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียวทรงกระสวยโคนและปลายแหลม  ยาว  3  ซม. ผลแก           

สเีหลอืง  เมล็ดรูปขอบขนาน  ม ี 1  เมล็ด

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามปาเบญจพรรณ  และปาดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ 

ภาคตะวันออกเฉยีงใต  ขยายพันธุดวยเมล็ด  ออกดอกเดอืน  มกราคม – มนีาคม

ประโยชน 1.   ดอก  ใหสแีดง  ใชยอมไหม

 2.   ผล  มสีารชวยขยายหลอดเลอืด ขับลม  บํารุงหัวใจ และ แกไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สาละลงักา  
ชื่อวิทยาศาสตร  Couroupita guianensis Aubl.  
วงศ   LECYTHIDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ลูกปนใหญ

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม ตนสูง 5-25 เมตร  ผลัดใบ  เปลอืกตนสนี้ําตาลอมเทา  ทรงพุมรูประฆังคว่ําเกอืบกลม  

       ใบ  เดี่ยว  เรียงสลับ  รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กวาง 5-7  ซม.  ยาว  10-17  ซม.     

โคนและปลายใบแหลม  ใบหนาแนนตามปลายกิ่ง  ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย   

       ดอก  สชีมพูเขมอมเหลอืงและแดง  มกีลิ่นหอมออกเปนชอใหญทยอยบาน ม ี 5  กลบีแข็ง  

       ผล  รูปกลมสีนํ้าตาลมีขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง ยาว 15-20  ซม. เปลือกดานนอกแข็ง

ดานในมเีมล็ดจํานวนมาก

การกระจายพันธ ถิ่นกําเนิดอเมรกิาใตและอเมรกิากลาง  ออกดอกตลอดป  ขยายพันธุโดยเมล็ด

และตอนกิ่ง

ประโยชน      ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับและใชในงานดานภูมิทัศนเพราะมีดอกสวยงามและมีผล

ใหญเดนชัด

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



หวา      
ชื่อวิทยาศาสตร  Syzygium cumini (L.) Skeels
วงศ   MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  หาข้ีแพะ

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนสูง  10-25  เมตร  

       ใบ  เดี่ยวออกตรงขาม  ใบออนสีนํ้าตาลแดงรูปรี หรือ รูปไขกลับ  กวาง  5-9  ซม.  ยาว   

9-15  ซม.  ปลายแหลม  โคนมน  ผวิใบเปนมันมตีอมน้ํามันกระจายอยูท่ัวไป  

       ดอก  สีขาว  ออกเปนชอตามซอกใบ  กลีบเลี้ยงรูปถวย  ยาวประมาณ  0.4  ซม. ปลายแผ

เปน  4  กลีบ  กลีบดอก  4 กลีบ รวงงายเมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 1  ซม. เกสรตัวผู

จํานวนมากไมเทากัน   

       ผล   รูปไข  เสนผาศูนยกลางประมาณ  0.8  ซม. ยาว  1.5-3  ซม.  ม ี 1  เมล็ด

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอนจากอินเดีย ถึง มาเลเซีย และ ไทย  พบข้ึนอยูตามปา

เบญจพรรณ  ขยายพันธุโดยเมล็ด  ออกดอกเดอืน  มกราคม – กุมภาพันธ

ประโยชน 1.  เปลอืก   ใหสนํ้ีาตาล  ใชยอมฝาย

2.  เนื้อไม  ใชกอสรางในรม  เปลอืกตมแกบิด  อมแกปากเปอย  ผลดิบ  แกทองเสีย  

ผลสุก  รับประทานได  เมล็ดลดนํ้าตาลในเลอืด  แกทองเสยี  ถอนพษิจากเมล็ดแสลงใจ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



เมาหลวง   
ชื่อวิทยาศาสตร  Antidesma puncticulatum Miq. วงศ  PHYLLANTHACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ตะไครนํ้า  บาเมา  มะเมาดูก  มูกกอง  เมาสาย  

ลักษณะท่ัวไป   
       ไม   ตนสูง  1-10  เมตร  ลําตนแตกกิ่งกานในระดับที่ตํ่า  

       ใบ  รูปขอบขนานหรือรูปหอก  ปลายสอบ  โคนใบและปลายใบแหลม  กวาง 1.3-4  ซม. 

ยาว 3-12  ซม. กิ่งกานสนํ้ีาตาลแดง   

       ดอก  ตัวผูเปนชอเรียวยาวออกปลายกิ่ง  ชอยาวถึง 10  ซม. มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกสรตัวผู 

4 อัน   ลอมรอบหมอนรองดอกที่มีตอมเชื่อมกันไมมีขน  รังไขเปนหมันรูปกรวยคว่ํา  ชอดอก    

ตัวเมียไมแตกแขนง ชอยาวถึง 7-10  ซม. กลีบเลี้ยง  1-8  มม. ฐานรองดอกรูปถวยเกือบจะ 

เรยีบ  เกลี้ยง  รังไขและผลไมมขีน  

       ผล   ออกเปนชอยาว 7-12  ซม.   รูปกลมรมีขีนาด  1-2  มม. เมื่อสุกมสีแีดงอม ดําคล้ํา

การกระจายพันธุ   พบข้ึนทางภาคเหนอื  ภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคตะวันตกเฉียงใตและ

ภาคตะวันออกเฉยีงใต    ในปาผลัดใบ  ออกดอกตลอดป   ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน   ผลและใบ  รับประทานได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



โพธิ์
ชื่อวิทยาศาสตร Ficus religiosa L.          วงศ   MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ปู  โพ  โพศรมีหาโพ  ยอง สลี

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนขนาดใหญสูง  20-30  เมตร  ลําตนมเีสนผาศูนยกลาง   1.5-3  เมตร มยีางสขีาว  

       ใบ  เดี่ยว  ออกเวยีนสลับถี่รูปหัวใจ  กวาง  8-15  ซม.  ยาว  12-24  ซม. ปลายแหลมเปน

หางยาวโคนเวารูปหัวใจ กานใบยาว  8-12  ซม.   

       ดอก  สเีหลืองนวล  ออกเปนชอที่ซอกใบแยกเพศขนาดเล็กจํานวนมาก อยูภายในฐานรอง

ดอก  รูปคลายผล   

       ผล  เปนผลรวมรูปกลม   เสนผาศูนยกลางประมาณ  0.8  ซม.  เมื่อสุกสมีวงดํา

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ปลูกไดท่ัวไป   ขยายพันธุโดย

เมล็ด  ออกดอกตลอดป

ประโยชน 1.  ราก  เปลอืก  ใหสนํ้ีาตาล

2.  เปลือกตน  ทํายาชงหรือยาตม  แกโรคหนองใน  ใบและยอดออน  แกโรค

ผวิหนัง  ผล  เปนยาระบาย

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



จําปา 
ชื่อวิทยาศาสตร  Michelia champaca L.    วงศ MAGNOLIACEAE     
ชื่อพื้นเมอืง   จําปากอ  จําปาเขา  จําปาทอง  จําปาปา

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ตนสูง 10-40  เมตร   ลําตนเปลาตรงแตกกิ่งจํานวนมากที่ยอด   ทรงพุมโปรงเปนรูป

กรวยคว่ํา   เปลอืกลําตนสเีทาปนนํ้าตาล  มกีลิ่นฉุนเฉพาะตัว  เนื้อไมและกิ่งเหนยีว  

       ใบ  เดี่ยว  ออกเวียนสลับรูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง  4-10  ซม. ยาว 10-20  ซม. ปลาย

ใบแหลม  โคนใบสอบ  ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย  เนื้อใบบาง   ยอดออนและใบออนมขีน  

       ดอก  เดี่ยว  สีเหลืองสม  มีกลิ่นหอมฉุน   ออกตามซอกใบมีกลีบดอก 12-15  กลีบ  ไมมี

กลบีเลี้ยง  

       ผล  ออกเปนกลุม  ผลยอย 10-40  ผล  แตละผลคอนขางกลมหรือกลมรี   เปลือกผลหนา

และแข็ง  ผลออนสเีขียวเมื่อแก   สเีทา   มเีมล็ดดานในสแีดงอมสม  

การกระจายพันธุ  พบข้ึนกระจายในปาดิบชื้นและปาดิบแลงทุกภาค  ยกเวนภาคใต   ออกดอก

เดอืนมถิุนายน – ตุลาคม   ขยายพันธุโดยเมล็ด  ตอนกิ่ง  ทาบกิ่ง  ติดตา

ประโยชน  เนื้อไม  ใชในการกอสราง  ดอก  นํามารอยมาลัยและใชผสมในตํารายาไทย         

แผนโบราณ  ทัง้ตน  ปลูกเปนไมดอกไมประดับ  

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ลักษณะท่ัวไป   
       ไม   ตนสูง  10-30   เมตร   เปลอืกหนาสนี้ําตาลปนเทา   แตกลอนเปนแผน  

       ใบ เดี่ยว  เรียงเวียนสลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง  แผนใบรูปไขกลับ   กวาง   3.5-12   ซม. 

ยาว   6-20  ซม.  ปลายแหลมเปนต่ิงสัน้ โคนเรยีวยาว   ขอบใบหยักเล็กๆ   

       ดอก  ใหญสขีาวหรือเขียวออน ออกเปนชอ  แตละดอกมีใบประดับ 3 ใบ กลีบเลี้ยง 4  กลีบ   

คอนขางมน  กลบีดอก  4  กลบี   รูปขอบขนาน  เกสรเพศผูจํานวนมาก  กานเกสรยาวเรียงตัวกัน

แนนเปนพู   

       ผล   รูปไข หรอื กลม เสนผาศูนยกลาง  5-8  ซม.  ที่ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู  เมล็ดแบน  

สนํ้ีาตาลออน   รูปขอบขนาน

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามปาเบญจพรรณ   ปาเต็งรัง  ตางประเทศพบต้ังแตอัฟกานิสถาน  

อินเดีย  ศรีลังกา พมา  ภูมิภาคอินโดจีน และ ตอนเหนือของมาเลเซีย  ขยายพันธุโดยเมล็ด    

ออกดอกเดอืนกุมภาพันธ –มนีาคม

ประโยชน     1.   เปลอืก  ใหสแีดงใชยอมฝาย

                  2. เปลอืก  ทําเชอืก ใบ  รักษาแผล  ดอก  เปนยาบํารุงภายหลังการคลอดบุตร

ใบออนรับประทานได

กระโดน
ชื่อวิทยาศาสตร   Careya sphaerica Roxb. วงศ LECYTHIDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กะนอน  ขุย  แซงจแิหน  ปุย  ปุยกระโดน  ปุยขาว  ผาฮาด  พุย  เสเจอะยะ   หูกวาง 

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



อนิทรชิต  
ชื่อวิทยาศาสตร  Lagerstroemia  loudonii Teijsm. & Binn. 
วงศ  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เกรยีบ  ตะเกรยีบ  ตะแบกขน  เสลาใบใหญ  อินทรชติ

ลักษณะท่ัวไป   
       ไม  ตนสูง   10-20  เมตร    เรือนยอดเปนพุมกลมหรือทรงกระบอก  กิ่งโนมหอยลงรอบ 

ทรงพุม  เปลอืกสดํีามรีอยแตกเปนทางยาวตลอดลําตน   

       ใบ   เดี่ยว  เรียงตรงขาม รูปขอบขนานกวาง  6-10  ซม. ยาว 16-24  ซม. ปลายเรียวแหลม

เปนต่ิง  โคนมน  เนื้อใบหนาปานกลาง  เสนใบมขีนนุมทัง้  2 ดาน  

       ดอก   สีมวง   มวงอมชมพูหรือมวงกับขาว   ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงที่ปลายกิ่ง     

กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปถวย   ปลายแยกเปน  5-8  แฉก  กลีบดอกมี  6 กลีบ   รูปกลมบางยับ

ยนขอบยวย    เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง  3-4   ซม.  

       ผล   รูปเกือบกลมผิวแข็งยาวประมาณ  2  ซม.   ผลแหงแตกตามยาว  5-6 พู  มีเมล็ด

จํานวนมากมปีกบางๆ 

การกระจายพันธุ  พบข้ึนตามปาเบญจพรรณ   ปาดิบและปาชายหาด   พบทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคตะวันออกและภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ออกดอก

เดอืนธันวาคม – มนีาคม   ขยายพันธุโดยเมล็ด

ประโยชน   เนื้อไม  ทําเครื่องแกะสลัก  ดามเครื่องมือการเกษตร   ใบ   บดกับกํายาน  ใชทาผด

ผื่นคัน  ผล  ใชทําไมประดับแหง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



กระพ้ีจั่น  
ชื่อวิทยาศาสตร   Millettia brandisiana Kurz
วงศ  LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง   จั่น  ปจั่น  พี้จั่น

ลักษณะท่ัวไป    
       ไม   ตนสูง  8-20  เมตร   ผลัดใบเปลอืกตนสเีทา  คอนขางเรียบ  ตามกิ่งมีรอยแผลใบท่ัวไป   

โคนตนเปนพูพอนเล็กนอย   เรอืนยอดเปนพุมกลมทบึ   

       ใบ   ประกอบแบบขนนกเรียงตรงกันขามเปนคูๆ  มีใบยอย  6-11 คู รูปรีแกมขอบขนาน  

กวาง  1-1.5  ซม. ยาว 3-4.5  ซม.  ปลายสอบคู   โคนมนหรอืสอบ   

       ดอก   สีมวงปนขาว  ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามกิ่ง  กลีบดอก 5 กลีบ  กลีบเลี้ยง     

5  กลบี  แบบดอกถั่ว  เกสรตัวผู   10   อัน   

       ผล   เปนฝกแบนทรงขอบขนานปลายแหลม  โดยแคบกวาปลายกวาง  2-2.5   ซม.       

ยาว  9-12   ซม.  เปลอืกเกลี้ยงหนาคลายแผนหนังขอบเปนสัน   เมล็ดสนี้ําตาลดํา   1-4   เมล็ด

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดพมา  เอเชียเขตรอน   ในประเทศพบข้ึนตามปาเบญจพรรณและ    

ปาแดงท่ัวไป  ออกดอกเดอืนธันวาคม – พฤษภาคม   ขยายพันธุโดยเมล็ด   ปกชําราก

ประโยชน    เนื้อไม   ทําเยื่อกระดาษ  ดามเครื่องมือการเกษตร   ของเลนเด็ก  ทําดอกไม

ประดษิฐ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สัตบรรณ     
ชื่อวิทยาศาสตร  Alstonia scholaris (L.) R. Br.    
วงศ  APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กะโนะ   จะบัน  ชบา  ตีนเปด   ตีนเปดดํา  บะซา  ปูลา  ปูแล   สัตบรรณ   ยางขาว

หัสบรรณ  

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม   ตนสูง  10-30  เมตร   ผลัดใบทรงพุมแผเปนชัน้ๆ คลายรม  เปลอืกสเีทาปนดํา   

       ใบ  เดี่ยว  เรียงเปนวงรอบขอ   4-7  ใบ   รูปหอกแกมรูปขอบขนานหรือรูปไขกลับ กวาง   

2-6   ซม.  ยาว  5-15  ซม.   ปลายใบแหลมหรอืมน   โคนใบสอบหรอืเปนรูปลิ่ม    

       ดอก  สขีาวเหลอืง   มกีลิ่นฉุน   ออกเปนชอแบบชอซี่รมเชิงประกอบตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง

เปนหลอดยาว  1-2  มม.  กลีบดอกโคนเชื่อมกันเปนหลอดปลายแยก 5 แฉกมีขน เมื่อบาน

เสนผาศูนยกลางประมาณ  1  ซม.  เกสรตัวผู  5   อัน    

       ผล   เปนฝก  รูปกลมยาว  เมื่อแกแตกเปน  2  ซกี  เมล็ดจํานวนมากมปุียปลวิตามลม

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดเอเชียและแอฟริกาเขตรอนข้ึนตามปาละเมาะและปาดิบท่ัวไป  

ออกดอกเดอืนธันวาคม – กุมภาพันธ   ขยายพันธุโดยเมล็ด  ปกชํากิ่งและราก

ประโยชน   ราก   ขับลมในลําไส   เปลือกตน   รักษาโรคบิด   ขับพยาธิไสเดือน  แกไขหวัด  

หลอดลมอักเสบ  ยาสมานลําไส   ใบ   ใชพอกดับพิษ  ยาง  รักษาแผลเนาเปอย   บํารุงกระเพาะ

และผสมนํ้ามันแกปวดหู

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค)  จังหวัดสระบุรี
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



อางองิ : สวนพัฒนาและเผยแพรองคความรู สํานักวจิัยการอนุรักษปาไมและพันธุพชื (2556) 

พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาตใินประเทศไทยหนา 17

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กระทงิ    
ช่ือวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L. วงศ์  GUTTIFERAE
ช่ือพืน้เมือง สารภีแนน (ภาคเหนือ) เนาวกาน (น่าน) กระทิง, กระทงึ, กากะทิง, กากระทงึ 

(ภาคกลาง) ทิง (กระบ่ี) สารภีทะเล (ประจวบคีรีขนัธ์)            

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ไมตนขนาดกลางถงึใหญ สูง ๑๕ - ๓๐ เมตร เปลือกสีเทาซีดๆ เหรือสีนํ้าตาลออน เปลือก

แตกเปนรองตื้นตามยาว สวนตางๆ มยีางสเีหลอืงอมเขียว

        ใบ เดี่ยว เรยีงตรงขาม รูปรหีรอืแกมรูปไขกลับ ยาว ๘ - ๑๕ เซนติเมตร ปลายใบกลมหรือเวา

ตื้น โคนใบรูปลิ่มกวางหรือกลม แผนใบคอนขางหนา เกลี้ยง เปนมันวาวทั้ง 2 ดาน เสนแขนงใบ

จํานวนมาก

        ดอก ชอ สขีาว ออกเปนกระจุก แยกแขนงสัน้ๆ ตามซอกใบใกลปลายกิ่ง เกสรเพศผู

สเีหลอืง จํานวนมาก

        ผล สดมเีมล็ดเดยีว ทรงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ ๒.๕ เซนตเิมตร

ผลสุกสเีหลอืง เมล็ดขนาดใหญ

การกระจายพันธุ พบต้ังแตประเทศแอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา พมา จีนตอนใต ไตหวัน ญี่ปุน 

กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟค จนถึงออสเตรเลีย ในประเทศไทย

พบข้ึนตามปาชายหาด ในพื้นที่ที่เปนโขดหิน ที่โลงใกลชายฝงทะเล ระดับความสูงไมเกิน ๒๐๐ เมตร 

ทางภาคตะวันออกเฉยีงใตและภาคใต 

ประโยชน 1.  เนื้อไม ใชกอสราง ราก ใชเบื่อปลา ลางแผล ยาง เปนยาถายอยางแรง

 2. ใบ รักษาตาแดง ตาฝาและตาฟาง ดอก ปรุงเปนยาหอม บํารุงหัวใจ 

3. เมล็ด ใหนํ้ามันใชทาถูนวดแกปวดขอ เคล็ดบวม รักษาโรคหดิ กลาก

นิยมปลูกเปนไมประดับ

กรมป่าไม้



อางองิ : สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหนิซอน) (2550) 

พชืสมุนไพรในสวนปาสมนุไพรเขาหนิซอน ฉบับสมบูรณ หนา 232

ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (2556) 

พรรณไมในงานภูมสิถาปตยกรรม 1 หนา 124

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

อนิทนิลนํ้า    
ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
วงศ LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ตะแบกดํา (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (นราธวิาส) อินทนลิ (ภาคกลาง, ภาคใต)

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 10-25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดแผกวางเปนพุมกลม      

ลําตนตรง กิ่งใหญแตกออก ตามลําตน เปลอืกหนาสเีทาหรอืน้ําตาลออน เรยีบหรอื

มปุีมปม

        ใบ เดี่ยว เรียงตรงขามถึงสลับต้ังฉาก หรือเยื้องกันเล็กนอย รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมขอบ

ขนานปลายแหลมหรอืมน โคนกลม แผนใบหนาคลายหนัง ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองดาน

        ดอก ชอ แยกแขนงต้ังข้ึน ดอกตูมคอนขางกลม สวนบนสุดจะมีตุมกลมเล็กๆ ติดอยูตรงกลาง 

กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ปลายแยกเปน 6 แฉก รูปเกือบกลมโคนกลีบเรียวยาวเปนกานกลีบ

ดอก เกสรเพศผูจํานวนมาก

        ผล กลม กลบีเลี้ยงติดทน ผวิเกลี้ยง เมื่อแกจะแตกเปน 6 ซกี

การกระจายพันธุ พบข้ึนกระจายในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ตามที่ราบลุมและรมิน้ํา

ในปาเบญจพรรณชื้น และชายปาดงดบิ ออกดอกชวงเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม

ประโยชน  

ใบ ตากแหงตมดื่ม ลดนํ้าตาลในเลอืด รักษาโรคเบาหวาน แกปสสาวะ พกิาร ละลายนิ่ว 

ราก รักษาแผลในปาก 

เปลือก แกทองเสยี แกไข 

ผล แกปวดฟน  

เมล็ด รักษาโรคเบาหวานและทําใหนอนหลับ 

นิยมปลูกเพื่อประดับและใหรมเงา เหมาะสําหรับบานที่มรีะดับน้ําใตดนิสูง

 

กรมป่าไม้



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

มูลนธิศิาตรจารย ดร. สงา สรรพศรี (2542) ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 74

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

เหยีง
ช่ือวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. วงศ์  DIPTEROCARPACEAE
ช่ือพืน้เมือง ยางเหียง (ทัว่ไป) กงุ (มลาย)ู เกาะสะเตียง (ลัว๊ะ-เชียงใหม่) ตะลาอ่ออาหม่ือ, ล่าทะย่อง 

(กะเหร่ียง-เชียงใหม่) คร้าด (โส-นครพนม) ตะแบง (ภาคตะวนัออก) ตาด (พษิณโุลก, จนัทบรีุ)

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ตนขนาดใหญ สูง 15-20 เมตร ลําตนเปลาตรง        

        ใบ เดี่ยว เรยีงสลับ รูปไขหรอืรูปรี กวาง 10-20 เซนติเตร ยาว 13-25 เซนติเมตร ปลายใบมน 

โคนใบสอบ หรอืขอบใบหยักเปนคลื่น เนื้อใบหนามีขนสีนํ้าตาลคลุมแนน พื้นใบจีบเปนรองแบบรางนํ้า

เสนแขนงใบเปนสันแข็ง กานใบยาว 3-5 ซม.

        ดอก สีชมพู ออกเปนชอเดี่ยวๆ ตามงามใบและตอนปลายกิ่ง กลีบรองดอกเกลี้ยง โคนเชื่อม

ติดกันเปนรูปถวย ปลายแยกเปน 5 แฉก สั้น 3 แฉก ยาว 2 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ โคนประสาน

ติดกัน ปลายกลบีเวยีนแบบกังหัน

        ผล กลม เกลี้ยง แข็ง สีนํ้าตาลเปนมัน ขนาดผานศูนยกลาง 3 เซนติเมตร ปกยาว 2 ปก ขนาด

กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร มปีกสัน้ 3 ปก ยาว 1.2-1.5 เซนตเิมตร

การกระจายพันธุ พบข้ึนในอินเดีย พมา ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบข้ึนเปน

กลุมตามปาเต็งรังหรือปาผลัดใบท่ัวประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูงไมเกิน 1,200 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-

มกราคม ติดผลเดอืนกุมภาพันธ-มถิุนายน

ประโยชน ใชในการกอสรางท่ัวๆไปไดดี ทางภาคเหนือใชใบแก หอยาสูบและหอของสดแทนใบ

กลวย

 

กรมป่าไม้



อางองิ : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

เว็ปไวต : http://www.qsbg.org

ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (2556)

พรรณไมในงานภูมสิถาปตยกรรม 1 หนา 115

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

หางนกยูงฝร่ัง
ช่ือวิทยาศาสตร์ Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.  

วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ช่ือพืน้เมือง หางนกยงูฝร่ัง, นกยงูฝร่ัง, อินทรี (ภาคกลาง), ส้มพอหลง (ภาคเหนือ) 

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ตน สูงไดถงึ 15 เมตร เรอืนยอดแผกวาง เปลอืกเรยีบสเีทา       

        ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ชอใบยอยเรียงตรงขาม 9-24 คู ใบยอย

จํานวนมากไมมกีานใบยอย รูปขอบขนาน ปลายกลม โคนเบี้ยวเล็กนอย ผวิใบเกลี้ยงหูใบรวงงาย

        ดอก ชอจะออกตามามใบหรอื ปลายกิ่ง กลบีเลี้ยง 5 กลีบ รูปขอบขนานเรียวแหลม ผิวดานใน

สีแดง ดานนอกสีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไมเทากันสีสมแดงรูปกลม โคนกลีบเรียวแหลมเปน

กานกลีบดอกสีแดง เกสรเพศผู 10 อัน กานเกสรสีแดงโคนสีขาว รังไขอยูเหนือวงกลีบไมมีกาน         

มขีนกํามะหยี่ประปราย

        ผล เปนฝกแบนยาวโคงเล็กนอย เปลอืกแข็ง เมื่อแกจะแตกเปน 2 ซกี ม ี20-40 เมล็ด

การกระจายพันธุถิ่นกําเนดิ  อเมรกิาเขตรอน (ปารากวัย อารเจนตนิา บราซลิ)ออกดอก

เดอืน  มกราคม – มนีาคม

ประโยชน นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสสีวย

 

กรมป่าไม้



อางองิ : สวนพัฒนาและเผยแพรองคความรู สํานักวจิัยการอนุรักษปาไมและพันธุพชื (2556) 

พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาตใินประเทศไทยหนา 256

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

อบเชย
ช่ือวิทยาศาสตร์ Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet    วงศ์ LAURACEAE
ช่ือพืน้เมือง กระแจะโมง, โมงหอม (ชลบรีุ) กะเชียด, เชียด กะทงัหนั (ยะลา) กระดงังา (กาญจนบรีุ)

โก่เล่ (กะเหร่ียง-กําแพงเพชร) เคียด, ชะนตุ้น (ใต้) จลุามะริด (พษิณโุลก)

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ไมตนขนาดกลางถงึขนาดใหญ สูงประมาณ  15 เมตรข้ึนไป ไมผลัดใบเรอืนยอดเปนพุมกลม 

รูปเจดยี ตํ่าๆ ทบึ เปลอืกเรยีบ สเีทาแก หรอืเทาปนน้ําตาล      

        ใบ เดี่ยว รูปขอบขนาน เนื้อใบหนา เกลี้ยงแข็ง และกรอบ 

มเีสนแขนงจากโคนใบ 3 เสน ทองใบเปนคราบขาวๆ

        ดอก เล็ก สเีหลอืงออน หรอืเขียวออน ออกรวมกันเปนชอโตๆ ตามปลายกิ่ง

        ผล เล็ก แข็ง รูปไขกลับ ตามผวิมคีราบขาวๆ แตละผลมเีมล็ดเดี่ยว 

การกระจายพันธุถิ่นกําเนดิ อนิเดยี และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต

ประโยชน ตน แกตับอักเสบ อาหารไมยอย แกทองเสยี ลําไสเล็กผดิปกต ิและขับพยาธิ

เปลอืก แกออนเพลยี ทําใหมกีําลัง แกบดิ แกไขสันนบิาต แกปวดศรษีะ

รากและใบ ใชตมนํ้าดื่มแกการอักเสบหลังคลอด

 

กรมป่าไม้



อางองิ : สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม, บริษัท ผลติไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภายใตโครงการปาไมในเมอืงเพือ่การศกึษา"กลาย้ิม" 

พันธุไมมงคลพระราชทาน 76 จังหวดั หนา 43

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

หมัน
ช่ือวิทยาศาสตร์ Cordia cochinchinensis Pierre       วงศ์ BORAGINACEAE

ช่ือพืน้เมือง หมนั (ประจวบคีรีขนัธ์)

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ตนสูง 5–15 เมตร เปลอืกตนสเีทาคล้ํา

        ใบ เปนใบเดี่ยวเรยีงสลับ แผนใบรูปไข ปลายใบทู โคนใบกวาง

        ดอก สขีาว

        ผล มเีปลอืกสชีมพู มขีองเหลวภายในเหนียวมากหอหุมเมล็ด

การกระจายพันธุถิ่นกําเนดิ ปาชายเลน และชายฝงทะเลอาวไทย

ประโยชน เปลอืก ใชทําปอ ใชทําหมันตอกยาแนวเรอื ของเหลวในผลที่หอหุมเมล็ด

เหนียวมาก ใชทํากาว 

กรมป่าไม้



อางองิ : มูลนธิศิาตรจารย ดร. สงา สรรพศรี (2542)

ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 79

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

เสีย้วดอกขาว
ช่ือวิทยาศาสตร์ Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker       

วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ช่ือพืน้เมือง เสีย้วดอกขาว (ภาคเหนือ) นางอัว้ (เชียงใหม่) เปียงพะโก (สโุขทยั)

โพะเพ ่(กะเหร่ียง-กาญจนบรีุ)

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ตนผลัดใบ สูงถงึ 15 เมตร 

        ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปไขกวางคอนขางกลม ขนาด 6-16 เซนติเมตร ปลายใบแยกเปน 2 แฉก 

ปลายแฉกมน โคนเวารูปหัวใจ เสนใบออกจากโคนใบ 11-13 เสน

        ดอก สีขาว กลีบต้ัง มีเสนริ้วในสีเหลืองแดงชัดเจน มีกลิ่นหอม ออกเปนชอสั้นตามซอกใบ 

จํานวนดอกนอย กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียวเปนแผน รูปชอน เมื่อบานเสนผานศูนยกลาง     

7-12 ซม. ยาว 20-30 ซม.

        ผล ฝก แบน แหงแตก ยาว 10-25 เซนติเมตร เมล็ดรูปลมแบน

การกระจายพันธุถิ่นกําเนิดพบกระจายท่ัวไปตามปาผลัดใบ ปาดิบแลงและปาดิบเขา ที่ระดับความ

สูง 500-1,200 เมตร ออกดอกเดอืน กุมภาพันธ-พฤษภาคม 

ติดผลเดอืน มนีาคม-กรกฎาคม

ประโยชน ดอก ตมรับประทานกับนํ้าพรกิ

กรมป่าไม้



ชิงชัน
ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia oliveri Gamble   วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)

ชื่อพื้นเมอืง เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนอื) นางอัว้ (เชยีงใหม) เปยงพะโก (สุโขทัย)

โพะเพ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี

ชื่อพื้นเมอืง ประดูชงิชัน ดูสะแดน เก็ดแดง อเีม็ง พยุงแกลบ กะซกิ กะซบิ หมากพลูต๊ักแตน

ลักษณะท่ัวไป
       ไม  ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร เปลือกหนา สีนํ้าตาลเทา กระเทาะลอน 

เปนแผนขนาดเล็ก เปลอืกในสเีหลอืง ยอดและใบออนออกสแีดง เกลี้ยงหรอืมขีนเพยีงเบาบาง 

       ใบ เปนชอ มีใบประกอบยอย 11-17 ใบ มีลักษณะยาวรี รูปขอบขนานแกมรูปหอก ฐานใบมน

กลม ปลายใบมนทูและหยักเวาเล็กนอย ทางดานทองใบจะมีสีจางกวาดานหลังใบ ดอก สีขาวอม

มวง ออกเปนชอดอกเชงิ ประกอบตามปลายกิ่ง 

       ดอก  จะเกิดพรอมกับการผลิตใบใหม เกสรผูแยกเปน 2 กลุมๆ ละ 5 อัน ฝก มีลักษณะแบน

แผเปนปกยาวรหีรอืขอบรูปขนาน กวาง 3-3.5 ซม. ยาว 8-17 ซม. ผิวเรียบสวนที่หุมเมล็ดหนาแข็ง 

มลัีกษณะเปนกระเปาะกลมหรือแกนรีเล็กนอย นูนเห็นไดชัด สวนมากมีเมล็ดเดียว มีลักษณะคลาย

รูปไตสนํ้ีาตาล 

การกระจายพันธุ พบในปาเบญจพรรณท่ัวไป ในพื้นที่ที่มคีวามสูงใกลกับระดับนํ้าทะเล จนถึง 500 

เมตร 

ประโยชน เนื้อไมสีนํ้าตาออนอมเหลืองมีเสนแทรกสีดํา เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและเหนียวมาก 

เลื่อยผาตกแตงยาก แตขัดชักเงาไดดมีาก ใชทําเครื่องเรอืน เครื่องใชตางๆไดสวยงามและทนทาน

หนังสอืพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ เลม 1
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

มะเยาหนิ
ชื่อวิทยาศาสตร  Vernicia montana Lour.    วงศ EUPHOBIACEAE 

ชื่ออ่ืนๆ : มะเยาเหล่ียม,มะเยา,มะเกา

ลักษณะท่ัวไป
เปนไมยนืตนขนาดกลาง ความสูง 10-20 เมตร ลําตนตรงแตกกิ่งเปนชัน้คลายตนหูกวาง

       ใบ  มขีนาดใหญ สเีขียวเขม ลักษณะ คลายรูปหัวใจ ขอบใบหยัก 3 - 5 แฉก แลวแตสายพันธ

       ดอก  มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียในชอเดียวกัน สีขาว แตมชมพูเขมปนเหลือง มี 5 กลีบ    

กลิ่นหอม ออกในเดอืนสงิหาคม-กันยายน

       ผล  คอนขางกลม เมื่อสดมีสีเขียว ขนาด 4 - 4.5 ซ.ม.หน่ึงผลประกอบดวยเมล็ด 3 เมล็ด   

ผลจะแกในราว ปลายเดือนกันยายนถึงตนพฤศจิกายน ผลแกจะรวงหลนลงดินใหเก็บไดระหวาง

เดอืนธันวาคม-มกราคมผลแกเมื่อทิ้งไว 2-3 วัน จะเปลี่ยนสเีปนน้ําตาลดําใหผลภายใน 2-3 ป

       เมล็ด  มลัีกษณะกลมแบน ผวิขรุขระ

       เปลือกแข็ง  เนื้อในสขีาวอมเหลอืงขนาดเมล็ด หนาประมาณ1.2 ซ.ม. กวาง 2.5 ซ.ม. น้ําหนัก

ประมาณ 300 เมล็ด ตอ 1 กโิลกรัม

       น้ํามันเมล็ด ลักษณะคลายลูกเกาลัดแตเล็กกวา เปลือกเมล็ดแข็งเมื่อกะเทาะเปลือกออก      

เนื้อขางในมสีขีาวปนออน

ประโยชน   ใช เมล็ดเพื่ อผลิต นํ้ามันไบโอดี เซล ที่ ใชกับรถไถนาขนาดเล็ก เครื่องสูบนํ้า

ได 100% สามารถปลูกไดตามรัว้สวน ตามคันนา หรือปลูกตามคูคลองได อายุ 2 ป ก็เริ่มใหผลผลิต

แล ว 1 ต น  ส า มารถ เก็ บผ ลิ ต ไ ด  15-25 กิ โ ล ก รัม ร ะย ะป ลูกร ะหว า งต น ร ะหว า ง แถ ว 

ระยะหาง 4x4 เมตร เก็บเกี่ยวผลผลติไดนานถงึ 50 ป

ศูนยเพาะชํากลาไมอุดรธานี  

http://nursery-udon.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

กรมป่าไม้



อางองิ : ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (2556)

พรรณไมในงานภูมสิถาปตยกรรม 1 หนา 46

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

ชัยพฤกษ์    
ช่ือวิทยาศาสตร์ Cassia javanica L. subsp. nodosa (Buch.-Ham. ex Roxb.) K. & S.S.Larsen

วงศ์  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ช่ือพืน้เมืองราชพฤกษ์, กัลปพฤกษ์ 

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ตน สูง 5-30 เมตร ผลัดใบ เรอืนยอดแผกวางไมสม่ําเสมอ

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชัน้ ลําตนสนํ้ีาตาล มกีิ่งยื่นออกมา

คลายหนาม

        ใบ เดี่ยว เรยีงตรงขาม รูปรหีรอืแกมรูปไขกลับ ยาว ๘ - ๑๕ เซนติเมตร ปลายใบกลมหรือเวา

ตื้น โคนใบรูปลิ่มกวางหรือกลม แผนใบคอนขางหนา เกลี้ยง เปนมันวาวทั้ง 2 ดาน เสนแขนงใบ

จํานวนมาก

        ดอก ดอกสีชมพู ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค. ดอกชอออกกระจายตามกิ่งและใบ ตางจาก

กัลปพฤกษ ซึ่งจะไมมใีบ

ขณะออกดอก        

        ผล ผลเปนฝกกลมยาว สดํีา ผวิเกลี้ยง

การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดประเทศอนิโดนิเซยี

ประโยชน ปลูกใหรมเงาในจุดทีเ่ดนสะดุดตา

กรมป่าไม้



อางองิ : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

เว็ปไวต : http://www.qsbg.org

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

เหลอืงปรีดยีาธร  
ชื่อวิทยาศาสตร Tabebuia argentea Britt.

วงศ BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง

ลักษณะท่ัวไป  
        ไม ไมตนขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร

        ใบ ผลัดใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ เรียงตรงขามใบยอย 4-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน แผนใบ

หนา คลายหนัง สเีขียวเหลอืบเงนิ โคนและปลายใบมน ขอบใบเรยีบ 

        ดอก ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง กลบีเลี้ยง 5 กลบี สเีหลอืง เชื่อมติดกันเปนหลอด 

กลบีดอก 5 กลบี สเีหลือง เชื่อมติดกันเปนหลอด รูปแตร

        ผล  เปนผลแหงแตก สเีทา เมล็ดแบน มปีก จํานวนมาก

การกระจายพันธุถิ่นกําเนดิ  
อเมรกิาเขตรอน (ปารากวัย อารเจนตินา บราซลิ)  ออกดอกเดอืน  มกราคม – มนีาคม

ประโยชน นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสสีวย

กรมป่าไม้



กระบาก
ชื่อวิทยาศาสตร Anisoptera costata Korth. วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กระบาก ตะบาก พนอง กระบากขาว กระบากโคก กระบากชอ กระบากดาง 

กระบากดํา กระบากแดง  บาก ประดกิ ชอวาตายอ หมดัีงวา 

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม เปนไมตน ผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เรือนยอดเปนพุมทรงกระบอก ถึงคอนขางกลม ลําตน

เปลาตรง เปลอืกหนาสนํ้ีาตาลเทา แตกรองและเปนสะเก็ด

       ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปขอบขนานแกมรูปไข รูปรี ถึงรูปไขกลับ กวาง 3-8 ซม. ยาว 

6-16 ซม. ปลายใบมนทู หรือเปนต่ิงสั้นๆ โคนใบสอบมน หรือมนกวางหยักเวาเล็กนอย ผิวใบ

ดานบนเกลี้ยง ดานลางมีขนกระจุกหรือแยกแขนง สีนํ้าตาลแกมเหลือง เสนแขนงใบ 16-27 คู 

ปลายเสนโคงจรดกันกอนถงึขอบใบ กานใบยาว 3-4.5 ซม. 

       ดอก สขีาวถงึเหลอืงออน ออกเปนชอตามงามใบ

       ผล คอนขางกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 ซม. มีปกยาว 2 ปก ปกสั้น 3 ปก โคนปก

เชื่อมตดิกันเปนกระทงหุมผลโดยตลอด

การกระจายพันธุ พบในปาดิบและปาเบญจพรรณชื้น ท่ัวทุกภาคของประเทศ ที่ความสูงจาก

ระดับทะเลปานกลาง 30-600 ม. ในตางประเทศพบที่ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ

มาเลเซยี

ประโยชน  1. เนื้อไมสีนํ้าตาลอมเหลืองถึงสีนํ้าตาลคล้ํา ใชในการกอสรางในรม ทําไมแบบ

     และหบีใสของ 

             2. ชันใชผสมนํ้ามันทาไม นํ้ามันชักเงา และใชยาแนวเรอื

อางอิง : หนังสอืพรรณไมตนของประเทศไทย (2542) หนา 74
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



กฤษณา 
ชื่อวิทยาศาสตร Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte.      วงศ THYMELAEACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ไมหอม พวมพราว เรยีกเปนภาษามลายูวา กายกูาฮูหรอืกายูดงึปู 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตน ไมผลัดใบ ขนาดใหญ สูง 18-30 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลอืกเรยีบสเีทาหรอืขาว

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงสลับ 

       ดอก ดอกสเีขียวอมเหลอืง

       ผล ผลคอนขางกลม มขีนออนนุมปกคลุม

การกระจาย กฤษณาชนิดน้ีมเีขตการกระจายพันธุ ที่อินเดยี พมาตอนใต คาบสมุทรมลายู 

สุมาตรา บอรเนียว และฟลปิปนส ในไทยพบทางภาคใต แถบจังหวัดตรัง ยะลา และนราธวิาส 

ข้ึนกระจายหาง ๆ ในปาดบิชื้น ระดับความสูงตํ่า ๆ 

ประโยชน 1. เนื้อไม ใชกอสราง ทําเครื่องเรอืน เครื่องมอืดานการเกษตร เรอื กอสราง 

เนื้อไมมกีลิ่นหอม นํามาเผาไฟเพื่ออบหองใหมกีลิ่นหอม กล่ันเปนน้ํามันหอม

ระเหย ผงไมหอมใชผสมยาพื้นบานของหลายประเทศ ใชผสมของ        

    เครื่องสําอางคและรักษาโรคผวิหนัง

2. เปลอืก ใหเสนใยใชทําเชอืก ถุงยาม และกระดาษ 

3. แกนไม บํารุงกําลัง บํารุงโลหติ บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวยีนศรษีะ คุมธาตุ 

    แกอาเจยีน แกทองรวง แกปวดบวมตามขอ 

4. นํ้ามันจากเมล็ด รักษาโรคเรื้อ

อางอิง : หนังสอืพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาตใินประเทศไทยหนา 21
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



แคแสด 
ชื่อวิทยาศาสตร Spathodea campanulata P.Beauv. วงศ BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง แคแดง ยามแดง (กรุงเทพฯ) African tulip tree, Fire bell, Fountain 
tree, Syringe

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ยนืตน ไมผลัดใบขนาดสูงถงึ 20 เมตร ลักษณะเรอืนยอดเปนพุมกลม คอนขางทบึ

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี เรยีงตรงขาม

       ดอก ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่ง กลบีดอกสแีดงหรอือมสม ออกดอกเดอืน ต.ค.-ก.พ. 

       ผล  ผลเปนฝก

       
การกระจาย ไมถิ่นกําเนิดตางประเทศ นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการหรอื

รมิทางท่ัวไป เหมาะปลูกกลางแจง นิยมปลูกรมิทะเล

ประโยชน 1. ราก  ขับเสมหะ รักษาบาดแผล ขับพยาธ ิแกตกเลอืด

2. เปลอืก แกบิด รักษาโรคผวิหนัง และแผลเรื้อรัง ใบ แกไขเปลี่ยนฤดู 

    รักษารดิสดีวงจมกู

3.ดอก รักษาแผลเรื้อรัง ผล แกบวม ขับพยาธ ิและแกตกเลอืด

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหนิซอน) (2550)
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตะเคยีนทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร Hopea odorata Roxb. วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง จะเคียน (ภาคเหนือ) แคน (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) ตะเคยีนใหญ (ภาค

กลาง)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตน ไมผลัดใบ สูง 20-40 เมตร

       ใบ  ใบเดี่ยว เรยีงสลับ

       ดอก ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง สเีหลอืง ออกดอกเดอืน ก.พ.-ม.ีค.

       ผล  ผลมปีกยาว 2 ปก ปกสัน้ 3 ปก ติดผลเดอืน เม.ย.-พ.ค.

       
การกระจาย พบข้ึนในพมา ลาว ตอนใตของเวียดนาม กัมพูชา ไทยและมาเลเซียพบข้ึนตามปา

ดบิใกลลําธาร ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ําทะเล

ประโยชน 1. เปลอืก แกปวดฟน แกเหงอืกอักเสบ

2. เนื้อไม แกคุดทะราด แกทองรวงแกกําเดา สมานแผล ใชทําบานเรือน เสา

    ดามเครื่องมือกสิกรรมพื้นกระดานไมฟน แกน รักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แก                 

    บดิ แกกําเดาสมานแผล 

3. ยาง  รักษาบาดแผล แกทองเสยี

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติ

ในประเทศไทยหนา 90

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



บุนนาค 
ชื่อวิทยาศาสตร Mesua ferrea L. วงศ CALOPHYLLACEAE

ชื่อพื้นเมอืง สารภดีอย (เชยีงใหม) 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตน สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลา ทรงพุมพรีะมดิ โปรง เปลอืกเรยีบสนี้ําตาลปนเทา

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงตรงขาม

       ดอก ดอกสขีาวเกสรตัวผูสเีหลอืงมกีลิ่นหอม ออกดอก เดอืนก.พ.-ม.ีค.

       ผล ผลรูปไข

       
การกระจาย ข้ึนท่ัวไปในปาดิบริมหวยทางภาคเหนือและภาคใต ที่ระดับนํ้าทะเล จนถึง 700 

เมตร

ประโยชน 1. ราก ขับลมในลําไส

2. เปลอืก กระจายหนอง

3. กระพี้  ขับเสมหะในลําคอ 

4. แกน แกเลอืดออกตามไรฟน

5. ใบ สมานแผลสด

6. ดอก เปนยาฝาดสมานบํารุงธาตุ ขับลม บํารุงโลหติและหัวใจ ขับเสมหะ แกไอ

7. เกสรตัวผู บํารุงครรภ แกไข

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาตใิน

ประเทศไทยหนา 122

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ประดูปา 
ชื่อวิทยาศาสตร Pterocarpus macrocarpus Kurz วงศ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง ดู, ดูปา (ภาคเหนือ) ฉะนอง (เชยีงใหม) ประดูปา (ภาคกลาง) ประดูเสน 

(ราชบุรี, สระบุร)ี

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนขนาดใหญสูง 15-30 เมตร เรือนยอดแผกวาง เปลือกหนาสีนํ้าตาลดําแตกเปน

รองลกึหรอืเปนแผนหนา สับเปลอืกมนํ้ีายางสแีดง

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรยีงสลับ 

       ดอก ดอกชอกระจะ สเีหลือง

       ผล  ผลมปีกโดยรอบ

       
การกระจาย พบในประเทศพมา กัมพูชา ไทย และเวยีดนาม ในประเทศไทยพบไดทุกภาคยกเวน

ภาคใต พบบรเิวณปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังและปาดบิแลงที่ระดับความสูงไมเกนิ 800 เมตร

ประโยชน 1. เนื้อไม สีแดงอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม แข็งแรง ใชในงานกอสราง ทําเสา     

    พื้น ตอเรอื เครื่องเรอืน เครื่องดนตรี

2. เปลือก สมานแผล แกทองเสีย แกน รักษาคุดทะราด แกไข บํารุงกําลัง แกพิษ

    เบื่อเมา แกผดผื่นคัน และทําใหเลอืดลมซาน ใชยอมผา เปลอืก ใชฟอกหนัง

3. ใบ พอกฝ รักษาบาดแผล แกผดผื่นคัน 

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมสวนรุกขชาตมิวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีหนา 139สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ประดูแดง 
ชื่อวิทยาศาสตร Phyllocarpus septentrionalis Donn.Sm.  วงศ LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง วาสุเทพ 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนสูงถงึ 20 เมตร เรอืนยอดแผกวาง หอยยอย 

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู

       ดอก ดอกชอออกเปนกระจุกตามกิ่งกาน สแีดงอมสม ออกดอกเดอืน ม.ค.-ก.พ.

       ผล  ผลเปนฝกแบนรูปขอบขนาน โคงเล็กนอย เมล็ดแบน

       
การกระจาย การกระจายพันธุ พบในประเทศกัวเตมาลา อเมริกาใต อเมริกากลาง ประเทศไทย

พบไดท่ัวไป

ประโยชน มดีอกหลังจากผลัดใบ ดอกสแีดงสวยงามมาก ออกตามกิ่ง บานาน 1-2 อาทิตย ควร

ปลูกในตําแหนงทีเ่ปนจดุเดน กิ่งกานหอยยอยคลายหลิว มองดูออนหวาน หาตนไดยาก เพราะโต

ชา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ไผบง 
ชื่อวิทยาศาสตร Bambusa nutans Wall. วงศ GRAMINEAE

ชื่อพื้นเมอืง ไผบง (ภาคเหนอื)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม เปนไมพุม ไมผลัดใบ ไผขนาดกลาง ลําตนมีเสนผาศูนยกลาง 5 - 8 เซนติเมตร สูง 6-

10 เมตรข้ึนเปนกอแนนและมีการแตกกิ่งปลายยอดของลํา กิ่งใหญแตกต้ังไดฉากกับลํา บริเวณ

ขอของลําในสวนทีใ่กลโคน มรีากฝอยแตกออกมาโดยรอบ เนื่องจากมีการแตกกิ่งจํานวนมาก ลํา

ของไผบงจงึแลดูคดงอเปนสวนใหญผวิของลําไมเรยีบมลัีกษณะคลายขนสีนวลหรือเทา บางครั้งมี

ลักษณะคลายแปงติดอยูที่ลําไผบง

              
การกระจาย แหลงกําเนิดและการกระจายพันธุแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตขยายพันธุไผหวาน

อางขางแบบไมอาศัยเพศ โดยวธิกีารปกชํา

ประโยชน 1. ลําตนใชทําเครื่องจักสาน

2. หนอไม ใชปรุงอาหาร

อางอิง : สถาบันวจัิยและพัฒนาที่สูง ( องคกรมหาชน )

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



พระเจาหาพระองค 
ชื่อวิทยาศาสตร Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe วงศ Anacardiaceae

ชื่อพื้นเมอืง ตะก,ู ตะโก, แสนตาลอม (เชยีงราย) กะโค, โกซังกวน, สะกวน (มลาย,ู 

ปตตานี) 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนไมผลัดใบ สูง 25–40 เมตร มักมีพูพอนขนาดใหญ สวนตางๆ เมื่อยังออนอยูมีขน

นุมสอีอกแดงปกคลุม

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบยอย 12–20 คู แผนใบยอยรูปขอบขนานแกมรูปไข 

กวาง 2.5–10 เซนติเมตร ยาว 4.5–20 เซนติเมตรเมื่อออนสีออกชมพู ดานลางมีขน ปลายเรียว

แหลม โคนเบี้ยวเสนแขนงใบยอย 9–12 เสน 

       ดอก ดอกเล็ก สขีาวอมเขียว ออกเปนชอแยกแขนง

       ผล ผลกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง ฉ่ํานํ้า เมล็ด มี

รอยเปนแองบุม 5 รอย

       
การกระจาย มกีารกระจายพันธุตามลําหวยในปาดบิชื้น ที่ความสูงตัง้แตระดับทะเลปานกลางถึง 

400 เมตร

ประโยชน 1. เปลอืก ใชเปนยาแกโรคบดิ แกไข แกปวดทอง ยางทําใหแผลแหงเร็ว 

2. ผล เนื้อเมล็ดกนิได 

3. เนื้อไม ทําไมแบบในการกอสรางและไมอัด

อางอิง : สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม (2542)พรรณ

ไมตนของประเทศไทย หนา 26

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



พะยูง 
ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre วงศ LEGUMINOSAE-

PAPILIONOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง พะยูงไหม (สระบุร)ี ขะยูง (อุบลราชธานี) กระยูง, กะยง (เขมร-สุรินทร) แดง

จนี (กบินทรบุร,ี ปราจนีบุร)ี ประดูลาย (ชลบุร)ี ประดูแสน (ตราด) ประดูตม (จันทบุรี) 

หัวลเีมาะ (จีน) 

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 เรียวสอบแหลมไปทางปลายใบ 

หลังใบมันสเีขียวเขมกวาดานทองใบ ใบเกลี้ยงไมมขีนทัง้สองดาน

       ดอก สขีาว ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายกิ่งหรอืตามงามใบใกลยอด

       ผล เปนฝก รูปขอบขนาน แบนบางบริเวณที่หุมเมล็ด เมล็ดรูปไตสีนํ้าตาลเขมกวาง

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

ฝกแกประมาณ 3-4 เดือน หลังจากออกดอก

       
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศพมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ในประเทศไทยพบ

กระจัดกระจายท่ัวไปตามปาเบญจพรรณ และปาดิบแลง ทางภาคกลาง ตะวันออก และ

ตะวันออกเฉยีงเหนอื ที่สูงจากระดับนํ้าทะเล100-300 เมตร

ประโยชน เนื้อไม เนื้อละเอียด สีนํ้าตาลออน แกนสีแดงอมมวง หรือสีมวงถึงสีเลือดหมูแกมีริ้วสี

ดํา เปนเสี้ยนสน เหนียว แข็งทนทาน และชักเงาไดดี มีน้ํามันในตัว ใชทําเครื่องเรือน เครื่องใชตาง 

ๆ เครื่องแกะสลัก หว ีไมเทา และดามเครื่องมอืเครือ่งใช ทําเครื่องดนตร ีเชน ขลุย ซอ ลูกระนาด

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 140

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะกอกปา 
ชื่อวิทยาศาสตร Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman วงศ ANACARDIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กอกกุก, กกู (เชยีงราย) กอกหมอก (เงี้ยว-ภาคเหนอื) ไพแซ (กะเหรี่ยง-

เชยีงใหม) กกุ (เชยีงใหม) กราไพย, ไพย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) มะกอกปา 

(นครราชสมีา) กอกเขา (นครศรธีรรมราช)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 5-25 เมตร เปลอืกตนสเีทา คอนขางเรยีบ

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบยาว 5-25 เซนติเมตร มีใบยอย4-6 คู แผนใบ

ยอยรูปขอบขนาน หรือรูปรี กวาง 1.5-10.5 เซนติเมตรยาว 4-26 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือ

เรียวแหลม โคนกลมหรือมนเบี้ยวขอบเรียบหรือเปนคลื่น เสนแขนงใบยอย 10-24 คู ปลายเสน

จรดกันเปนเสนขนานขอบใบ กานใบยอยาว 0.2-0.7 เซนตเิมตร

       ดอก เล็กสขีาว ออกเปนชอที่ปลายยอด

       ผล รูปร ีหรอืรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 2.5-3.5 เซนตเิมตร ยาว 3.5-4.5เซนตเิมตร 

สเีหลอืงอมเขียว ฉ่ํานํ้า ม ี1 เมล็ด มรีอยแผลเปน 5 รอย

       

การกระจาย พบในปาเบญจพรรณและปาดบิชื้น ที่ความสูง 50-500 เมตร จากระดับน้ําทะเล

ประโยชน 1. ราก  แกรอนในกระหายนํ้า ทําใหชุมคอ และขับปสสาวะ 

2. เปลอืก แกรอนใน แกสะอกึ 

3. ใบ แกปวดในหู ทําใหชุมคอ

4. ผล แกเลอืดออกตามไรฟน ทําใหชุมคอ แกกระหายน้ํา

5. เมล็ด แกรอนใน แกสะอกึ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 32

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะขวดิ 
ชื่อวิทยาศาสตร Limonia acidissima L. วงศ RUTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง มะฝด (ภาคเหนือ)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ สูง 6-10 เมตร ขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบแตผลิใบไว สูง 15 - 25 

ม.เปลอืกนอกสเีทา เปลอืกในสขีาว เรอืนยอดเปนพุมกลม รูปทรงตนสวยงาม

       ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอย 5 หรือ 7 ใบ บางครั้งมี 3,6หรือ 9 ใบ รูปขอบ

ขนานแกมไขกลับ เนื้อใบมตีอมนํ้ามันกระจายอยูที่บรเิวณขอบใบ

       ดอก ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่งหรือที่ซอกใบ ประกอบดวยดอกตัวผูและดอกสมบูรณเพศอยู

ในตนเดยีวกัน กลบีดอกสเีหลอืงแกมเขียวเจอืดวยสแีดง

       ผล ผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสเีทาแกมนํ้าตาล

       
การกระจาย มถีิ่นกําเนิดอยูในประเทศอนิเดยี

ประโยชน 1. ใบ มกีลิ่นหอม นําใบสดไปกล่ันดวยไอนํ้า จะไดนํ้ามันหอม เปนยาขับลม

                       และเปนยาฝาดสมาน 

2. ยางจากลําตน มสีารจําพวก แทนนนิใชเปนยาโรคทองรวง และหามเลอืด

3. ผล ใชผลดบิ นํามาหั่นใหบางแลวตากใหแหง นํามาชงกับน้ํากนิเปนยาแก

                       โรคเลอืดออกตามไรฟน บําบัดโรคทองเสยี บํารุงธาตุ และโรคที่เกี่ยวกับ

                       ทางเดนิอาหาร

อางอิง : ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมปิญญาทองถิ่นของชุมชน
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ยมหนิ 
ชื่อวิทยาศาสตร Chukrasia tabularis A.Juss. วงศ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ยมขาว (ภาคเหนือ) โคโยง (กะเหรี่ยง-เชยีงใหม) ริ้งบาง, ร ี(กะเหรี่ยง-แมฮอ

งสอน) ยมหนิ, มะเฟองตน, สะเดาชาง, สะเดาหนิ (ภาคกลาง) ชากะเดา (ภาคใต)

เสยีดคาย (สุราษฎรธานี)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกสีนํ้าตาลเทาแตกเปนสะเก็ดและ

รองตื้นๆ เปลอืกชัน้ในสแีดง กิ่งออน ใบออนและชอดอกมขีนนุม

       ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบยาว 25-60 เซนติเมตร มีใบยอยที่ออกตรง

ขามกัน 4-10 คู และที่ปลายกานอีก 1 ใบ ใบยอยรูปไขแกมขอบขนาน ถึงรูปหอก โคนใบมนหรือ

เบี้ยวเล็กนอย ปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ 

       ดอก เล็ก สีเหลืองนวล ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายยอดกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปถวย 

กลบีดอก 4-5 กลบี เกสรเพศผู 8-10 อันเชื่อมตดิกันเปนหลอด

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

       
การกระจาย กระจายพันธุในปาดบิแลงและปาเบญจพรรณ ท่ัวทุกภาคของประเทศ ที่ความสูง

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 150-800 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน

ประโยชน เนื้อไม ใชทําเครื่องเรอืนในรมไดด ีมลีายไมสวยงาม

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 153

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ยางบง 
ชื่อวิทยาศาสตร Persea kurzii Kosterm. วงศ LAURACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ยางบง, ยางโบง (นครพนม, นครราชสมีา)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนขนาดเล็กถงึขนาดกลางไมผลัดใบ ความสูงประมาณ 10 – 15 เมตร

       ใบ มขีนาดกลางเปนรูปไขโคนเรยีวปลายใบแหลม ผลอิอกจากกิ่งสลับกัน เนื้อใบหนา แสดง

ลักษณะอุมนํ้ามาก มเีสนใบ 7 – 11 คู 

       ดอก เปนดอกชอ ออกที่ปลายกิ่งผล

       ผล กลมเล็กคลายผลหวา มเียื่อหุมผล เมล็ดมเีมล็ดเดี่ยว 

       
การกระจาย พบข้ึนอยูในปาดิบแลง ปาเต็งรังเปนไมที่ไมผลัดใบ มีมากในบางจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในแถบที่มีฝนตกชุกมากๆ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม 

อุบลราชธานี และบางทองที่ในภาคเหนอื

ประโยชน 1. เนื้อไม เหมาะสําหรับใชในการทําเครื่องมอืเครื่องใชและใชทําเชื้อเพลงิ

2. เปลอืก นําไปทําธูป และผสมสารกํามะถันทํายากันยุงได

3. ยาง ใชอุดรอยร่ัว

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ยางโอน 
ชื่อวิทยาศาสตร Polyalthia viridis Craib วงศ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ขะมอม (จันทบุรี) ข้ีซาก, อโีด (เลย) ข้ีแฮด (เงี้ยว-แมฮองสอน) 

ตองหอออย,ยางพาย (เชียงใหม) ตองเหลือง (ลําปาง, เพชรบูรณ) ยางดง (ราชบุรี) ยาง

โดน (ขอนแกน, อุตรดิตถ, แพร) ยางอึ้ง (พษิณุโลก, สุโขทัย) สามเตา (ลําปาง)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนไมผลัดใบ สูงถงึ 15 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลอืกหนาสเีทาอมน้ําตาล 

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมขอบขนานปลายแหลมหรือทูโคนมนหรือ

เวาเล็กนอย แผนใบคอนขางหนา ผิวใบเกลี้ยงยกเวนบริเวณเสนกลางใบและเสนแขนงใบ มีเสน

ข้ันบันได

       ดอก ออกเปนดอกเดี่ยวหรือเปนชอกระจุก ตามกิ่งเหนือรอยแผลใบ กานดอกยอยมีขน 

กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปกลม ผิวดานนอกมีขน กลีบดอกสีเขียว 6 กลีบ รูปขอบขนาน เรียงเปน 2 

ชั้น ๐ ละ 3 กลีบ กลีบชั้นนอกมีขนาดเล็กกวากลีบชั้นใน ผิวเกลี้ยง เกสรเพศผูจํานวนมาก 

ลอมรอบเกสรเพศเมียที่มีหลายอันอยูเหนือวงกลีบ ทั้งเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียอัดแนนเปน

กอนกลม

       ผล เปนผลกลุมรูปกลมแกมขอบขนาน กานผลยาวตดิอยูบนแกนตุมผล

ผวิเกลี้ยง ผลแกสเีหลอืง

       
การกระจาย พบข้ึนในปาดบิแลงในภาคเหนอื ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวันตก

เฉยีงใต ที่ระดับความสูง 300-500 เมตร ในตางประเทศพบที่จนี

ประโยชน เนื้อไม สขีาวปนเหลอืงออน นิยมใชทําสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในรม

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมสวนรุกขชาตมิวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ีหนา 27
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ศรีตรัง 
ชื่อวิทยาศาสตร Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don วงศ BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง แคใบฝอย

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตน ผลัดใบ  สูง 4-10 ม. ทรงตนโปรง รูปไข

       ใบ ใบประกอบแบบขนนก ออกตรงขาม ใบยอยขนาดเล็ก

       ดอก สมีวง ออกเปนชอใหญตามกิ่ง

       ผล เปนฝกแบนรูปไขกวาง เมื่อแกแตก 2 ซกี เมล็ดมปีก

       
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใต ปลูกไดในดินแทบทุกชนิด ทิ้งใบชวงสั้นกอนออกดอกใน

เดอืนมกราคม-มนีาคม 

ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับสนาม ทรงพุมสวย ใหดอกสวยงาม มีกลิ่นออนๆ เริ่มใหดอก 

เมื่ออายุ 4-6 ป ชอบอากาศเย็นและชุมชื้น ถาปลูกในที่แลงจะผลัดใบ ปลูกในกรุงเทพฯ

เจรญิเติบโตชามาก

อางอิง : หนังสอืพรรณไม ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 133

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สนสามใบ 
ชื่อวิทยาศาสตร Pinus kesiya Royle ex Gordon วงศ PINACEAE

ชื่อพื้นเมอืง เกี๊ยะเปลอืกแดง (ภาคเหนอื) เกี๊ยะเปลือกบาง (เชยีงใหม) จวง (ภาคเหนือ, 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) เชี้ยงบัง้ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) แปก (แมฮองสอน, 

เพชรบูรณ) สนสามใบ, สนเขา (ภาคกลาง) 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนไมผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 10-30 เมตร ลําตนเปลาตรง เรือนยอดที่

สมบูรณจะเปนพุมกลม เปลอืกสนํ้ีาตาล ลอนเปนสะเก็ดตื้นๆ รูปตาขาย

       ใบ ใบเล็กยาวเรยีว รูปเข็ม ออกเปนกระจุก กระจุกละ 3 ใบ ยาว 10-25 เซนตเิมตร

       ดอก ดอกออกเปนชอ ดอกเพศผูจะออกเปนชอสีเหลืองแบบหางกระรอกบริเวณใกลๆ 

ปลายกิ่ง ชอหน่ึงๆ ยาว 2-4 เซนติเมตร ดอกเพศเมียจะออกเดี่ยวๆ หรืออยางมากไมเกิน 3 ดอก

ตามกิ่ง

       ผล ผลเปนโคน ลักษณะเปนกอนแข็ง โคนปอมปลายสอบ ขนาดกวาง 5-8 เซนตเิมตร 

เมื่อแกจะแยกออกเปนกลีบแข็ง ตอนโคนกลีบยังคงติดอยูกับแกนกลางของผล กานผลยาว

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร เมล็ดแบนรูปไขกลับ มปีกบาง ม ี2 เมล็ดตดิกัน

       
การกระจาย พบตามปาดบิเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร ข้ึนไป เมล็ดแกเดอืน 

ธันวาคม-มนีาคม

ประโยชน 1. เนื้อไม ใชสรางบาน

2. ยางจากตน ใชเปนเชื้อเพลงิ

3. เยื่อไม มคุีณสมบัติเหมาะใชทํากระดาษ 

4. นํ้ามันและชัน ใชทํานํ้ามันชักเงา

อางอิง : หนังสอืพรรณไม ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 133

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สะตอื 
ชื่อวิทยาศาสตร Crudia chrysantha (Pierre) K.Schum.    วงศ LEGUMINOSAE–

CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมอืง ดูขาว, เดือยไก (ภาคเหนอื) แห (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) ประดูขาว (ภาค

ตะวันออก)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ สูง 8–25 เมตร ลําตนมักแตกกิ่งตํ่า เรือนยอดเปนพุมกวาง คอนขางกลม 

เปลือกสีนํ้าตาลเทา เรียบหรือแตกเปนแผนหนา เปลือกชั้นในสีนํ้าตาลถึงแดงเขม กิ่งออน      

ยอดออน และใบออนมขีน และเกลี้ยงในเวลาตอมา

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงเวียนสลับ กานใบรวมแกนชอใบยาว 4–10 

เซนติเมตรซม. มีใบประกอบยอย 4–6 ใบ เรียงสลับ แผนใบยอยรูปไข กวาง 2–5 เซนติเมตร   

ยาว 3–8 เซนติเมตรปลายเปนต่ิง โคนสอบ มเีสนแขนงใบยอย 8–10 คู

       ดอก เล็ก สขีาว ออกเปนชอเดี่ยวตามงามใบและปลายกิ่ง

       ผล คอนขางแบน รูปรี กวาง 3–4 เซนติเมตร ยาว 5–6 เซนติเมตร มีเสนนูนตามขวาง

ดานขางฝกหางๆ และมขีนสนํ้ีาตาลคลุมหนาแนน ปกตมิ ี1 เมล็ด

       
การกระจาย สะตอืมกีารกระจายพนัธุตามชายหวย หนอง และแมน้ําลําธาร ในปาเบญจพรรณ

และปาดิบ ที่ความสูงต้ังแตระดับทะเลปานกลางถึง 250 เมตร ทางภาคเหนือ ภาคกลาง         

ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในตางประเทศพบที่ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

ออกดอกเดอืนมกราคม–กุมภาพันธ ผลแกเดอืนกรกฎาคม–สงิหาคม

ประโยชน 1. เนื้อไม สีนํ้าตาลออน แกนสีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลคล้ํา แข็งและเหนียว นิยมใชทํา

ดามเครื่องมอืเครื่องใชในการเกษตร เครื่องเรอืนและงานกอสราง

2. ใบ ใชตมอาบแกโรคอสุีกอใีส โรคหัด

3. เปลอืก ใชปรุงเปนยาแกทองรวง

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สาน 
ชื่อวิทยาศาสตร Dillenia obovata (Blume) Hoogland วงศ DILLENIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง สานใหญ (สุราษฎรธานี) ชะวงิ (ชลบุรี) สาน, สานตอง (ภาคเหนือ) สานแข็ง 

(เชยีงใหม)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 35 เมตร 

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกลับ กวาง 12-20 เซนติเมตร ยาว 20-40 เซนติเมตร ขอบใบ

จักฟนเลื่อย เนื้อใบหนาและเหนียว

       ดอก ดอกเดี่ยวหรอืเปนกระจุกสัน้ ๆ 2-3 ที่ซอกใบ กลบีดอกเหลอืง มีใบประดับ เกสรตัวผู

แบงเปนสองกลุม 

       ผล ผลสด รูปทรงกลม เหลอืงสม มกีลบีเลี้ยงที่ขยายใหญหุม

       
การกระจาย พบข้ึนตามปาเบญจพรรณ

ประโยชน 1. ลําตน ตมนํ้าดื่ม ขับนํ้าคาวปลาหลังอยูไฟ

2. เปลอืก เค้ียวพนเปาแผล แกไฟไหม

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



กําแพงเจ็ดช้ัน 
ชื่อวิทยาศาสตร Salacia chinensis L.     วงศ CELASTRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ตะลุมนก, ตาไก, นํ้านอง, มะตอมไก, หลุมนก

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมพุมรอเลื้อยไมผลัดใบ สูง 2-6 เมตร 

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี รูปไขหรือรูปไขกลับ กวาง 2-7 เซนติเมตร ยาว 4-12 

เซนติเมตร ขอบใบหยัก หางๆ 

       ดอก สเีขียวอมเหลือง ออกเปนชอสั้นๆ ที่ซอกใบ ขนาดดอก บานเต็มที่ กวาง 8 มิลลิเมตร 

กลบีรองดอกขนาดเล็กมาก โคนเชื่อมกัน กลบีดอก 5 กลบี รูปไข เกสรผู 3 อัน รังไขขนาดเล็กรูป

สามเหลี่ยม 

       ผล ทรงกลมหรอืร ีเสนผานศูนยกลาง 1-2 ซม. ผลสุกสแีดง หรอืแดงอมสม ม ี1 เมล็ด

       
การกระจาย ประเทศไทยพบท่ัวทุกภาค ตามปาเบญจพรรณ และปาดิบริมแหลงนํ้าหรือที่โลง   

ที่ระดับ ความสูงถงึ 600 เมตร

ประโยชน 1. ลําตน ผสมกับลําตนสันกําแพงเจ็ดชัน้ ตมน้ําดื่ม แกบวมช้ํา แกกระษัยเสน

2. ผล รับประทานได ภูมภิาคอนิโดจนีใชเขายา พื้นบานเพื่อลดกําหนัด 

3. ราก ในฟลปิปนสใชเขายาแผนโบราณ เพื่อบําบัดอาการปวดประจําเดอืน

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



คัดเคา 
ชื่อวิทยาศาสตร Oxyceros horridus Lour. วงศ RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง เค็ดเคา (เหนอื) หนามลิดเคา, จเีกา (เชยีงใหม) พญาทาวเอว (กาญจนบุร)ี 

คัดเคาเครือ (นครราชสีมา) คัดเคาหนาม (ชัยภูมิ)
ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมรอเลื้อยเนื้อแข็ง หรือไมพุมขนาดกลาง สูง 3-6 เมตร เนื้อไมเหนียวมาก มีหนามแหลม ยาว       

1 เซนติเมตร ปลายโคงแข็งเปนคูตามขอและโคนใบ เปลือกลําตนเรียบสีน้ําตาล  กิ่งออนเปนรูปสี่เหลี่ยม 

ปลายกิ่งกานมสีเีขยีว 

       ใบ เปนใบเดี่ยว ออกตรงขาม เนื้อใบหนาแข็ง แผนใบเรยีบ หลังใบผิวใบเรยีบเปนมัน สีเขียวสด ดานทอง

ใบสอีอนกวา เรยีบและลื่น เนื้อใบเหนียวใบรูปรี แกมขอบขนาน กวาง 4-5 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร 

โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ มหูีใบเล็กรูปเหลี่ยม อยูระหวางกานใบ

       ดอก ออกเปนชอกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเปนชอใหญ แตละชอมีขนาดตั้งแต 4-10 

เซนติเมตร ดอกยอย 10-25 ดอก คลายดอกเข็ม บานพรอมกันทั้งชอ เมื่อแรกบานสีขาวแลวเปลี่ยนเปนสี

แกมเหลือง กลิ่นหอมแรงในตอนกลางคืน กลีบดอกสวนโคนเช่ือมกันเปนหลอดสั้น ปลายแยกเปน 5 กลีบ 

เมื่อบานกลบีดอกจะบดิ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5-2  เซนตเิมตร เกสรเพศผู 5 อัน ยาวและยื่นพนกลีบดอก 

เกสรเพศเมยีรูปกระสวย สขีาว กลบีเลี้ยง สขีาวอมเขยีว โคนเช่ือมตดิกันเปนหลอด ปลายแยกเปนแฉกแหลม

       ผล ผลสดแบบผลกลุม รูปกลมรี สีเขียวเขม เมื่อแกสีดํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร 

สวนกนนูนเปนวง เมล็ดขนาดเล็กมจํีานวนมาก 

การกระจาย มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาฟริกาเขตรอน พบตามปาดิบแลง ปาเบญจ-

พรรณ และตามปาละเมาะตัง้แตระดับน้ําทะเลจนถงึ 500 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม ติดผลราว

เดอืนเมษายน

ประโยชน 1. ลําตน มรีสฝาด แกเสมหะ และโลหติ บํารุงโลหติ แกไข 

2. ใบ แกโลหติซาน แชน้ําดื่มแกไข 

3. ราก มรีสเย็นฝาดเล็กนอย แกไข และเลอืดออกตามไรฟน แกเสมหะ ขับลม

4. ดอก รสขมหอม แกโลหิตในกองกําเดา แกเลือดออกตามไรฟน ผล รสเฝอนปรา ปรุงเปน

ยาตมฟอกโลหิตระดูที่เนารายของสตรี เปนยาขับประจําเดือน ฟอกเลือด บํารุงโลหิต ผลมีสารจําพวก         

ไตรเทอรปนซาโปนนิ มฤีทธิ์เบื่อปลา

5. รากและผล ขับระด ูบํารุงโลหติ ขับฟอกโลหติ แกทองเสยี

6. หนาม แกฝประคํารอย แกพษิฝตางๆ ลดไข ลดความรอน แกไขพษิไขกาฬ

7. แกน ฝนน้ํารับประทานแกไข

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



คํามอกหลวง 
ชื่อวิทยาศาสตร Gardenia sootepensis Hutch. วงศ RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง คํามอกหลวง, คํามอกชาง(ภาคเหนือ) แสลงหอมไก, หอมไก (ลําปาง) ไขเนา 

(นครพนม) ผาดาม, ยางมอกใหญ (นครราชสมีา)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตน สูง 7-15 เมตร มนํ้ีายางสเีหลอืง 

       ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงขามสลับต้ังฉาก รูปรีถึงรูปไขกลับ กวาง 3-10 เซนติเมตร ยาว 4-15 

เซนติเมตร มชีันสเีหลอืงใสหุมที่ปลายยอด

       ดอก ดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่งหรือใกลปลายกิ่ง สีเหลืองกลิ่นหอมแรง กลีบเลี้ยงโนเปน

หลอดยาว 4-6 มิลลิเมตร กลีบดอกโคนเปนหลอดยาว 4.5-8 เซนติเมตร ปลายแยกเปนกลีบ    

5 กลบี กวาง 2.25 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนตเิมตร ยอดเกษรเพศเมยีรูปกระบอง

       ผล ผลสด รูปรหีรอืรูปขอบขนาน กวาง 1.8-2.5 เซนตเิมตร ยาว 2.2-4 เซนตเิมตร

       
การกระจาย ประเทศจนีตอนใต ลาว พมา พบตามปาเต็งรัง ที่ระดับความสูง เกนิ 900 เมตร

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของไทย ออกดอกเดือน มีนาคม-

เมษายน ติดผลต้ังแตเดอืน พฤษภาคม

ประโยชน 1. ยางบรเิวณยอดออน ใชอุดรูร่ัวภาชนะในครัวเรอืน

2. เมล็ดเปนยาสระผมและฆาเหา

3. ผล สุก รับประทาน และใชสระผมใหผมเงางาม และเปนยาฆาเหา

อางอิง : หนังสอืพรรณไม ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 90
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



จันทนผา 
ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena loureiri Gagnep. วงศ DRACAENACEAE

ชื่อพื้นเมอืง จันทนผา (ภาคเหนอื) จันทนแดง (ภาคกลาง, สุราษฎรธานี) ลักกะจันทน (Central)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมพุมขนาดใหญหรือไมตนขนาดเล็ก ไมผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไข เมื่อตนโตจะ       

แผกวาง เปลอืกตนสนํ้ีาตาลหรอืนํ้าตาลอมเทา แตกเปนรองตามยาวสูง 3- 7 เมตร 

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ ๆ ที่ปลายกิ่ง ใบรูปแถบยาวแคบ กวาง 4-5 เซนติเมตร         

ยาว 45-60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผเปนกาบหุมลําตน ผิวใบดานบนสีเขียวเขม   

กานใบเปนกาบหุมซอนทับ กันรอบลําตน

       ดอก สีขาวนวลตรงกลางดอกมีจุดสีแดง มีกลิ่นหอม ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงขนาด

ใหญ ตามซอกใบทีป่ลายกิ่ง มดีอกจํานวนมาก กลบีดอก 6 กลบี

       ผล ผลสด ทรงกลมขนาดเล็กอยูรวมกันเปนพวง ผลออนสีเขียว เมือแกมีสีแดงคล้ํา มีเมล็ด

เดยีว

       
การกระจาย พบไดท่ัวไป โดยเฉพาะตามปาเขา มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย ออกดอกชวง เดือน

กรกฎาคม - สงิหาคม 

ประโยชน 1. ทรงพุมสวย ดอกมีกลิ่นหอม ปลูกเปนไมประธานในสวนหิน ปลูกเปนกลุม ปลูก

ประดับในอาคาร สระวายนํ้า รมิทะเล ทนลมแรง ทนเค็ม ไมทนน้ําทวมขัง 

2. แกน มสีรรพคุณบํารุงหัวใจ แกเลอืดออกตามไรฟน 

อางอิง : หนังสอืพรรณไม ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ชะมวง 
ชื่อวิทยาศาสตร Garcinia cowa Roxb. ex DC. วงศ CLUSIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ชะมวง (ภาคกลาง) หมากโมก (อุดรธานี) กะมวง (ภาคใต) มวงสม 

(นครศรีธรรมราช)

ลักษณะท่ัวไป
       ไมไมตนผลัดใบ สูง 15-30 เมตร เรือนยอดเปนพุมทรงสูง เปลือกเรียบสีนํ้าตาลคล้ํา    

เกอืบดํา เปลอืกชัน้ในสแีดง มยีางส ีเหลอืงซมึออกมาเปนเม็ด ๆ 

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงตรงขาม แผนใบรูปรแีกมรูปใบหอก ถึงรูปขอบขนานแกมหอกกวาง 2-3.5 

เซนติเมตร ยาว 6-15 เซนติเมตร เรียงไปทางปลายและโคนใบผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน เสนแขนง

ใบบางไมชัดเจน กานใบยาว

       ดอก ดอกเล็ก สเีหลอืงนวลถงึชมพูหรือแดง ออกเปนกระจุกตามงามใบใกลปลายกิ่ง

       ผล ผลรูปกลม หรือรูปกลมแกมไข กวาง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตรเมื่อสุกสี

เหลอืงสม มกีลบีเลี้ยงขนาดใหญ 4 กลบีปดข้ัวผล

       
การกระจาย พบตามปาดบิชื้นที่ลุมตํ่าและปาพรุ ทางภาคใตและตะวันออกเฉียงใตที่ระดับความ

สูงไมเกนิ 1,500 เมตรในตางประเทศพบที่ประเทศอนิเดยี พมา และมาเลเซยี ออกดอกและติดผล

เดอืนกุมภาพันธ-พฤษภาคม

ประโยชน 1. ราก แกรอนในกระหายนํ้า ถอนพษิไข แกบดิ 

2. ลําตน ใหยางสเีหลอืงใชยอมผา

3. ใบและผล เปนยาระบาย กัดฟอกเสมหะ แกธาตุพกิาร แกไอ ฟอกโลหติ 

4. ใบออน มรีสเปรี้ยวกนิได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 119

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตะขบปา 
ชื่อวิทยาศาสตร Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. วงศ FLACOURTIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ตาลเสี้ยน, มะเกวนนก, มะเกวนปา (ภาคเหนือ) หมักเบ็น (นครราชสมีา) 

ตะขบปา (ภาคกลาง)

ลักษณะท่ัวไป

       ไม ไมพุมหรอืไมตนขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-15 เมตร ลําตน และกิ่งใหญ ๆ มีหนามแหลม กิ่งแกๆมักจะ

ไมมีหนาม กิ่งออนมีหนามแหลมตามซอกใบ หนามยาว 2-4 เซนติเมตร เรือนยอดแผกวาง ปลายกิ่งโคงลง 

เปลอืกสเีหลอืงอมเทาแตกเปนรองลกึ มชีองอากาศรูปรกีระจายหางๆ 

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ขนาดคอนขางเล็ก มักเรียงชิดกันเปนกระจุกที่ปลายกิ่งสวนใหญแผนใบรูป

ไขกลับ กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2-4 เซนติเมตร ปลายกลม โคนสอบแคบ ขอบใบคอนขางเรียบ หรือ

จักรมักจักรใกลปลายใบ แผนใบบางคลายกระดาษถงึหนาคลายแผนหนัง เกลี้ยงถึงมีขนสั้นหนานุมทั้ง 2 ดาน 

ใบออนและเสนกลางใบสีแดงอมสมเสนแขนงใบมี 4-6 คู   เสนใบยอยสานกันเปนรางแห พอเห็นไดลางๆ 

กานใบยาว 3-5 มลิลเิมตร กานใบสเีขยีวหรอืแดง มขีน กานใบยาว 3-8 มลิลเิมตร

       ดอก ดอกแบบชอกระจะ ออกเปนชอสั้นๆ ตามซอกใบ และปลายกิ่ง มีขน ดอกยอยจํานวนนอย ดอก

ขนาดเล็ก สขีาว แยกเพศอยูคนละตน ที่โคนชอมใีบประดับ บางทีมีหนาม กานดอกยาว 3-5 เซนติเมตร มีขน 

กลีบดอก 5-6 กลีบ รูปไข ปลายมน ยาว 1.5 มิลลิเมตร ดานนอกคอนขางเกลี้ยง ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู 

จานฐานดอกแยกเปนแฉกเล็กนอย หรือหยักมน ดอกเพศเมีย จานฐานดอกเรียบ กานเกสรเพศเมียมี 5-6 

อัน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร แตละกานปลายแยกเปนสองแฉก และมวนออก กลีบเลี้ยง 5-6 กลีบ รูปไข 

กวางประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ปลายมน ผิวดานนอกเกลี้ยง ดานในและขอบมีขน

หนาแนน

       ผล กลม หรอืร ีเสนผาศูนยกลาง 0.8-1 เซนตเิมตร ออกเดี่ยว หรอืเปนกลุม

เปนพวงเล็กๆ ตามกิ่ง เมื่อออนสเีขยีว สุกสแีดงคล้ํา ลักษณะชุมน้ํา ม ี5-8 

เมล็ด ผลจะสุกประมาณเดอืนกรกฎาคม ถงึสงิหาคม

       

การกระจาย พบตามปาเต็งรัง ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ ปาดบิแลง และปาผสมผลัดใบ

ตลอดจนตามรมิแมน้ํา

ประโยชน ผลใชรับประทาน และนํามาใชเปนยาฝาดสมานได

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะฮอกกานีใบใหญ 
ชื่อวิทยาศาสตร Swietenia macrophylla King วงศ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง -

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนขนาดกลางถึงใหญสูง 15-20 เมตร โคนตนมีพูพอนรูปทรง กระบอก ลําตน         

สนํ้ีาตาลเขมปนดํา

       ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู ม ี6-16 ใบยอยเรยีงสลับ

       ดอก ดอกชอแยกแขนง ออกที่งามใบใกลปลายกิ่ง สีเหลืองออนหรือเหลืองแกมเขียว     

ออกดอก พ.ค.-ม.ิย.

       ผล ผลรูปไข สนํ้ีาตาล เปลอืกหนาแข็ง

       
การกระจาย เปนไมตางประเทศมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกากลาง เม็กซิโก บราซิลคอสตาริกา 

กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิคาลากัวว ปานามา โบลเิวยี โคลัมเบยีเปรูและเวเนซเูอลา

ประโยชน 1. เปลอืก แกไข ชวยเจรญิอาหาร สมานแผล

2. เมล็ด แกไขตัวรอน ไขจับส่ัน 

3. ปลูกใหรมเงาบริเวณลานจอดรถ ริมถนน โตเร็วใบรวงมาก เลี้ยงดูงาย รูปทรง

ผอมชะลูดจะมกีิ่งกานแผออกเมื่อปลูกไดหลายป ปลูกริมทะเลได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหนิซอน) (2550)

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



มะรุม 
ชื่อวิทยาศาสตร Moringa oleifera Lam. วงศ MORINGACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ผกีอฮึีม, ผกัอฮุีม, มะคอนกอม (ภาคเหนือ) ผักเนื้อไก (แมฮองสอน) เสชอยะ 

(กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) มะรุม (ภาคกลาง, ท่ัวไป) กาแนงเดงิ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ สูง 3-10 เมตร

       ใบ ใบประกอบแบบขนนก ใบยอย 8-10 คู รูปไขกลับ หรือรูปขอบขนาน กวาง 5-20 

เซนติเมตร ปลายมน หรอืเวาตื้น 

       ดอก ออกเปนชอแบบแยกแขนงยาว 10-30เซนติเมตร กลีบดอกสีเขียวออนกวาง 5-8 

มลิลเิมตร ยาว 10-17 มลิลเิมตร

       ผล ฝกรูปดาบ หรอืกระบอง ยาว 18-45 เซนตเิมตร ทสัีนหลัก 3 สัน 

เมล็ดขนาดประมาณ 10 มลิลเิมตร มปีก ออกดอกตลอดทัง้ป

       
การกระจาย พบไดท่ัวไป

ประโยชน 1. เปลอืก ขับลมในลําไส พอกแผลหามเลอืด 

2. ใบ หามเลอืด ขับนํ้านม ทําใหนอนหลับ รักษาเลอืดออกตามไรฟน

3. ดอก ขับนํ้าตา ขับปสสาวะ กระตุนกําหนัด 

4. ผล บํารุงกําลัง ถอนพษิไข แกขัดเบา แกโรคตับและมาม เมล็ด แกปวดตามขอ

อางอิง : หนังสอืพรรณไม พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาตใิน

ประเทศไทยหนา 17

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ไผรวก 
ชื่อวิทยาศาสตร Thyrsostachys siamensis Gamble วงศ GRAMINEAE

ชื่อพื้นเมอืง ฮวก (ภาคเหนอื) วาบอบอ, แวปง (กะเหรี่ยง-แมฮงสอน) แวบาง (กะเหรี่ยง-

เชยีงใหม) 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 เรียงสลับ 2 แถว ใบรูปหอก กวาง 0.6-1.2 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบคม ผิวใบดานบนเรียบ สีเขียวออน ใบแกสีเหลืองออน     

มีเสนลายใบ ขางละ 3 - 5 เสนมีกาบหุมลําตนบางแนบชิดลําตน ไมหลุดรวง ยอดกาบบางเรียว

สอบไปหาปลาย ไมมต่ิีง กาบตอนปลายกาบตรงที่ตอกับใบจะมลีิ้นใบ

       ดอก ออกดอกเปนกลุม (Gregariour flowering) ไมไผที่ออกดอกประเภทน้ี จะออกดอก

พรอมๆกัน ครอบคลุมพื้นที่เปนบรเิวณกวาง 

       
การกระจาย พบในบรเิวณประเทศพมา และไทย พบทุกภาคของประเทศไทย ชอบข้ึนในที่แลง

หรอืที่สูงบนภูเขา อากาศรอน ไมชอบนํ้าขัง ชอบดนิระบายน้ําด ีพบมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุร ี

ประโยชน 1. ปลูกประดับสวนเปนฉากหลัง กันลม ลําตนและกอเปนระเบียบสวยงาม มีใบ                

    เล็กและพลิ้วลม เปลาตรง ไมมีหนาม ผิวตนสดเขียวแก เมื่อแหงสีเหลือง ตอง

    คอยตัดแตงทรงพุม ใหมขีนาดตามที่ตองการ

2. เนื้อไม ใชทํารั้ว ทําคันเบ็ด ทําเครื่องจักสาน เครื่องมือกสิกรรมบางอยาง โปะ

    นํ้าตื้น

3. หนอ กนิได แกรดิสดีวงทวารหนัก บํารุงรางกาย ตา ใบ ขับฟอกลางโลหติระดู

อางอิง : ศูนยปฏบิัตกิารพชืเศรษฐกจิ สํานักจัดการและฟนฟูพื้นทีป่าอนุรักษ 
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



หวาย 
ชื่อวิทยาศาสตร Calamus acanthophyllus Becc. วงศ PALMAE

ชื่อพื้นเมอืง 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม พชืจําพวกปาลมขนาดเล็กไมผลัดใบ ลําตนและกานใบมหีนามแหลม สูง 0.5-1 เมตร

       ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรยีงสลับเวยีนรอบตน ใบยอยรูปดาบ

       ดอก ดอกชอ ออกที่ซอกใบ ดอกยอยแยกเพศอยูบนตนเดยีวกัน สเีหลอืงนวล

       ผล ผลสด รูปทรงกลม เปลอืกเหนียวลักษณะคลายเกล็ด

       
การกระจาย พบตามปาดิบเขา และปาดิบแลงทุกภาคของประเทศ ออกดอกเดือนสิงหาคม-

กันยายน

ประโยชน 1. ลําตน ลอกเอากาบใบออกแลว นํามาจักสานเปนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน

   นํามาใชผูกมัดสิ่งของตาง ๆ 

2. ผล นํามาใชกนิ 

3. ยอดและหนอ นํามารับประทานได บรรเทาอาการปวดจากพิษแมลงสัตวกัด 

    ตอย

4. ราก ผสมสมุนไพรอื่น ตมนํ้าดื่มเปนยาเจรญิอาหาร

อางอิง : ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมปิญญาทองถิ่นของชุมชน
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สะเม็ก 
ชื่อวิทยาศาสตร Agapetes lobbii C.B.Clarke วงศ ERICACEAE

ชื่อพื้นเมอืง -

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมพุมไมผลัดใบ เกาะอาศัย พุมสูงไดถงึ 2 เมตร 

       ใบ ใบเดี่ยว เรยีงตรงขาม

       ดอก ดอกออกเปนชอที่กิ่ง กานดอกสีชมพูอมแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมแดงแฉกเรียวแหลม 

โคนหลอดกลบีดอกสแีดงจางลงเปนสีชมพูที่ปลายหลอดปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรเพศผูติดกัน 

อับเรณูสเีหลอืง เกสรเพศเมยีสเีขียวยาวพนอับเรณู ออกดอกเดอืนธันวาคม ตดิผลเดอืนมนีาคม

       ผล 

       
การกระจาย พบบนตนไมในปาดบิเขาระดับตํ่า

ประโยชน 

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ทุงฟา 
ชื่อวิทยาศาสตร Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don วงศ APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กระทุงฟาไฟ, ทุงฟาไก (ชุมพร) ตนีเทยีน (สงขลา) พวมพราว (ปตตาน)ี

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนไมผลัดใบ สูง 30 เมตร ลําตนเปลาตรง โคนมีพูพอนเล็กนอย เปลือกสีเทาถึง

นํ้าตาลเขม เปลอืกในสเีหลอืง ถงึสนํ้ีาตาลออน มนี้าํยางงสขีาวไหลเมื่อสับ

       ใบ เดี่ยว เรียงเปนวงรอบกิ่ง วงละ 3-4 ใบ แผนใบรูปขอบขนานถึงรูปไขกลับกวาง 3-10 

เซนติเมตร ยาว 5.5-28 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบเปนรูปลิ่ม เสนแขนงใบ 

14-21 คู ทองใบมขีนประปราย กานใบยาว 0.6-2.5 เซนตเิมตร

       ดอก เล็ก สขีาว ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง หรอืตามงามใบ

       ผล เปนฝกเรียว ผิวเกลี้ยง ออกเปนคู ยาว 22-40 เซนติเมตรกวาง 2-4 มิลลิเมตร เมล็ด 

เล็ก รูปขอบขนาน มขีนปุยเปนกระจุกทัง้ 2 ขาง

       
การกระจาย มกีารกระจายพันธุตามชายปาและพื้นที่โลงในปาดบิชื้นทางภาคใต ที่ความสูง

ไมเกิน 300 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ผลแกเดือน

เมษายน-มถิุนายน

ประโยชน 1. ราก ใชผสมเปนยาบํารุงกาํลัง

2. เปลอืก เปนยาแกไข 

3. เนื้อไม ใชในการกอสราง หรอืทําเฟอรนเิจอร

อางอิง : หนังสอืพรรณไมตนของประเทศไทย หนา 46

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ประดูลาย 
ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia errans Craib วงศ FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ประดูแขก (ลําปาง) ดูแขก, ประดูอินเดยี

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนขนาดใหญ ผลัดใบ สูงราว 10-25 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกสีเทา แกนสี

นํ้าตาล และมรีิ้วสดํีาแซม เรอืนยอดเปนพุมใหญโปรง

       ใบ ใบประกอบขนนกปลายคี่ มีใบยอย 3-5 ใบ ใบยอยรูปมน-ปอม หรือมนแกมรูปไข 

ปลายใบแหลม ใบออนมขีนนุม แตพอแกขนจะหลุดรวงไป

       ดอก ดอกสเีหลืองออนๆ ปนขาว ออกรวมกันเปนชอสั้นๆ ตามงามใบตามกิ่ง เมื่อออกดอก

ใบจะรวงหมด เกสรผูม ี9 อัน รังไขรูปยาวรีๆ  และจะยาวกวาหลอดทอรังไข

       ผล ฝกรูปบันทัดแคบๆ ปลายฝกแหลม แตละฝกมเีมล็ด 1-3 เมล็ด 

       
การกระจาย เปนพันธุดัง้เดมิของอนิเดยีและประเทศแถบหมิาลัย

ประโยชน 1. ใชปลูกเปนไมรมเงา ไมรมิทาง 

2. เปลอืกและเนื้อไม มีรสขม รสรอนฉุน รับประทานเปนยากระตุนกําหนัด ถาเปน

   หญิงต้ังครรภกนิจะทําใหแทง เปนยาขับเสมหะ ลดไข

3. ใบ ใชรักษาโรคหนองใน

อางอิง :โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ตาเสอื 
ชื่อวิทยาศาสตร Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker วงศ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง เซ (แมฮองสอน) มะหังกาน (ภาคเหนอื) ตาเสือ, โกล (ภาคกลาง) แดงน้ํา 

(ภาคใต) 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมยนืตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร กิ่งออนมขีนสเีทา 

       ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับเปนกระจุกบริเวณปลายกิ่ง ใบยอย 7-13 ใบ รูปวงรีแกม

ขอบขนาน กวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนตเิมตร ขอบใบหยักฟนเลื่อย ใบออนมขีน 

       ดอก ชอ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก กลีบดอกสีเหลืองออนเชื่อมติดกันเปนรูป

คนโท 

       ผล ผลสด รูปเกอืบกลม อวบนํ้า

       
การกระจาย -

ประโยชน 1. ผล แกปวดตามขอตางๆ ในรางกาย 

2. แกน ทํายาสมานทองไสด ี

3. ใบ เอามาโขลกใชพอกอาการบวมช้ําอักเสบ 

4. เปลือก แกปวดตามขอ ขับโลหิตในสตรี ลดเสมหะ แกอักเสบ บวม ติดเชื้อ 

   แผลเปนหนอง ฝหรือตุม ตมนํ้ากิน แกบิด แกทองรวง ทาหามเลือด แชนํ้าลาง

   แผลเรื้อรัง

5. เนื้อไม รสฝาด แกธาตุพกิาร แกทองเสยี ทําเฟอรนเิจอร

อางอิง :ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ติ้วเกลี้ยง 
ชื่อวิทยาศาสตร Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume วงศ HYPERICACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กุยฉองบาง (ลําปาง) ข้ีต้ิว, ต้ิวใบเลื่อม (ภาคเหนอื)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตน สูงไดถงึ 25 เมตร ผลัดใบ เปลอืเรยีบ หรอืเปนเกล็ด 

       ใบ เดี่ยว เรียงตรงขาม แผนใบรูปรี รูปใบหอกแกมรูปไข ถึงรูปใบหอก กวาง 1-4 

เซนติเมตร ยาว 3-10.5 เซนติเมตร ปลายใบมน หรือเรียวแหลม โคนใบเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน 

ดานลางสอีอนกวาดานบน กานใบสัน้

       ดอก เล็ก ดอกเดี่ยว สแีดงสด รูประฆัง ออกเปนชอตามซอกใบหรอืปลายกิ่งมกีลิ่นหอม 

       ผล แหงแตก รูปกระสวย แตกเปน 3 กลีบ เมื่อแหง เมล็ด มีปก รูปไขกลับ กวาง 2.5-3 

มม. ยาว 6-7 มม. ปกแบนและบาง

       
การกระจาย พบที่โลงแจงท่ัวภาคของประเทศ ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปากลางถึง1,200 

เมตร ในตางประเทศพบที่พมา จีน ฮองกง เกาะไหหลํา ภูมิภาคอินโดจีน ออกดอก และติดผล

ตลอดป

ประโยชน ยอดออน รับประทานกับนํ้าพรกิ

อางอิง :หนังสอื พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 117

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ปบทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร Radermachera hainanensis Merr. วงศ BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กาก ี(ภาคใต) จางจืด (ชัยภูม)ิ อังเกียลโบะ(เขมร-จันทบุร)ี

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ ขนาดเล็กถงึขนาดกลาง สูง 10-25 ม. เรอืนยอดรูปทรงไข

       ใบ ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชัน้ มตีอมประปรายดานทองใบใกลโคนใบ

       ดอก ดอกออกเปนชอกระจกุสัน้ๆ คลายชอกระจะออกตามปลายกิ่งหรือบนกิ่ง สีเหลืองอม

สม ออกดอก เดอืน ม.ค.-เม.ย.

       ผล ผลแหงแลวแตกตามยาว รูปแถบ เมล็ดรูปแถบ รวมปกใส

       
การกระจาย ปบทองมีเขตการกระจายพันธุเฉพาะจีนตอนใต (ยูนาน, ไหนาน) อินโดจีน ในไทย

พบในภาคตะวันออก (เขาใหญ) ภาคตะวันออกเฉียงใต (จันทบุรี) และภาคใตที่จังหวัดสุราษฎร

ธานี ข้ึนตามรมิลําธารในปาดบิแลง ระดับความสูง 100-600 เมตร 

ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับบาน ตามสวนสาธารณะ และสองขางถนน 

ทรงพุมไมแผกวางจงึไมใหรมเงามากนัก 

อางอิง :สารานุกรมพชืในประเทศไทย สํานักงานหอพรรณไม

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สุพรรณกิาร
ชื่อวิทยาศาสตร Cochlospermum religiosum Alston วงศ BIXACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ฝ้ายคาํ
ชื่อสามัญ Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup (Double),Torchwood

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 เกสรผูสีเหลืองโคงขนาดไมเทากัน มีจํานวนมาก ออกดอก

ชวง กุมภาพันธ-เมษายน

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

สนํ้ีาตาล รูปถั่ว มปุียคลายปุยฝายหุม

       
การกระจาย ถิ่นกําเนิดอเมรกิากลางและอเมรกิาใต ข้ึนไดดใีนทุกภาคของประเทศไทย 

ประโยชน ปลูกเปนไมดอกไมประดับท่ัวไป โดยเฉพาะในที่อากาศเย็น แดดดี

ยาง ใหผลิตผลเปน Karaya gum ทางการคาเรียกวา Crystalgum เปนกอนผลึก         
สีเหลืองออนหรือนํ้าตาลอมชมพู ใชเปนยาระบาย ใชเปนสวนผสมในนํ้ายาเซทผม เปนยาทาบํารุงผิว 

ใชในอุตสาหกรรมทอผาและการพิมพ อุตสาหกรรมอาหารกระปอง ผสมไอศกรีมทําใหขน 

เนื้อไม  ตมกับแปงเปนอาหาร 

ใบออน  ใชสระผม 

ดอกแหงและใบแหง  เปนยาบํารุงกําลัง 

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



โพทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr. วงศ MOLVACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี), ปอมัดไซ (เพชรบุรี) 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูง 2-15 ม. เรือนยอดหนาแนน มีเกล็ดรูปโลตามกิ่ง แผนใบ

ดานลาง กานดอก ริ้วประดับ กลบีเลี้ยง หูใบรูปใบหอก ยาว 0.3-1 ซม. รวงงาย  

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไขหรือรูปหัวใจ ยาว 7-23 ซม. ปลายใบยาวคลายหาง        

โคนใบตัดหรือรูปหัวใจ เสนโคนใบ 5-7 เสน เสนแขนงใบขางละ 3-5 เสน กานใบยาว 3-11 ซม. 

ใบประดับคลายเกล็ด 2 ใบ ติดที่โคนกานดอก 

       ดอก ดอกขนาดใหญ สวนมากออกเดี่ยวๆ ตามซอกใบ ริ้วประดับ 3-5 อัน กลีบเลี้ยงรูป

ถวย ขอบเกือบเรียบหรือหยักเปนต่ิงแหลม 5 ต่ิง กลีบดอกรูประฆัง สวนมากมีแตมสีเขมที่โคน 

เกสรเพศผูติดตลอดความยาวหลอดเกสร ไมยื่นพนกลีบดอก รังไขมี 5 ชอง แตละชองมีออวุล

จํานวนมาก กานเกสรเพศเมยีเปนแทง ม ี5 ริ้ว ยอดเกสรคลายกระบอง ม ี3-5 รอง

       ผล แคปซูลแหงแลวแตกหรอืไมแตก ผนังหนา เมล็ดรูปไขกลับ เกลี้ยงหรอืมขีน

       

การกระจาย  พบในแอฟริกา อินเดีย ศรีลังกา จีน ไตหวัน ญี่ปุน พมา กัมพูชา เวียดนาม 
ภูมิภาคมาเลเซีย ฟลิปปนส และหมูเกาะแปซิฟค ข้ึนตามปาชายหาดและชายฝงทะเล ในไทยพบ

ตามชายฝงทะเลท่ัวไป

ประโยชน  ดอก ผล และใบออนรับประทานได 
เนื้อไมแข็งทนปลวก สแีดงเขมสวยงาม ใชทําเฟอรนิเจอร เครื่องดนตรี นอกจากน้ียัง

นิยมใชทําเปนถวยชามใสอาหารเนื่องจากไมมกีลิ่น 

นิยมปลูกเปนไมประดับใหรมเงา ในบางประเทศนิยมปลูกตามวัด เปนตนไม

ศักดิ์สทิธิ ์เนื่องจากเปนไมโตเร็วและมดีอกขนาดใหญ

อางอิง :สารานุกรมพชืในประเทศไทย สํานักงานหอพรรณไม

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



ลั่นทม 
ชื่อวิทยาศาสตร Plumeria rubra L.    วงศ APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมอืง จําปาขอม (ภาคใต) จําปาขาว (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) จําปาลาว 

(ภาคเหนือ) จงปา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุร)ี

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ ขนาดเล็ก สูง 6-8 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปไขหรือรูปรม แผกวาง 

เปลอืกสนํ้ีาตาลปนเทา ทุกสวนของตนมนํ้ีายางสขีาว

       ใบ ใบเดี่ยวเรยีงเวยีน ปลายใบแหลม

       ดอก ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่ง สี้สม สแีดง สขีาว มกีลิ่นหอม ออกดอกตลอดป 

       ผล ผลเปนฝกคู

       
การกระจาย เปนไมตางประเทศมถีิ่นกําเนดิในอเมรกิากลางและเม็กซโิก

ประโยชน 1. นิยมปลูกเปนไมดอกไมประดับ ทรงพุมแผสวย ดอกหอม ควรปลูกในพื้นที่

   กวางรับแสงเต็มที่ นิยมใชในงานจัดสวน

2. ราก เปนยาถาย รักษาโรคหนองใน 

3. เปลอืก แกไข แกโรคโกโนเรยี ขับระดู แกน ขับเสมหะและโลหติ ถายพษิทัง้ปวง

4. นํ้ายาง  แกไขขออักเสบ เปนยาถาย ใบ  รักษาบาดทะยัก

อางอิง :พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาตใินประเทศไทยหนา 202

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



หมากเขียว 
ชื่อวิทยาศาสตร Ptychosperma macarthurii H.Wendl. วงศ  PALMAE

ชื่อพื้นเมอืง ปาลมหมาก หมากฝร่ัง หมากพราว

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ปาลมแตกกอ ลําตนขนาด 4-8 เซนติเมตร สูง 2-3 เมตร ลําตนเรียบสีเทาออนหรือสี

นํ้าตาลปนเทา เห็นขอปลองชัดเจน

       ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปขอบขนาน กวาง 2-5 เซนติเมตร ยาว 90-

120 เซนติเมตร ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผนใบสเีขียวเขม

       ดอก สเีหลืองอมเขียว ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงใตโคนกาบใบ ดอกแยกเพศอยูรวมตน 

ชอดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร

       ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจํานวนมาก ทรงกลมรี ขนาด 1 เซนติเมตร ผลสุกสี

แดง เมื่อแหงผวิยน

       
การกระจาย -

ประโยชน ทรงพุมสวย  ปลูกเปนไมประธานสวนหยอม ปลูกเปนฉาก กั้นสายตาหรือเปนรั้วปลูก

รมิสระวายนํ้า ใชประดับในอาคารไดด ีปลูกรมิทะเลได

อางอิง :ฐานขอมูลที่ใชในงานภูมิสถาปตย 

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



จันอนิ 
ชื่อวิทยาศาสตร  Diospyros decandra Lour.  วงศ  EBENACEAE

ชื่อพื้นเมอืง จัน, จันลูกหอม, จันขาว, จันอิน, จันโอ, อนิ (ภาคกลาง)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมยนืตนไมผลัดใบ สูงถงึ 20 เมตร ยอดออนมขีน

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปวงรี กวาง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 7-10 

เซนติเมตร 

       ดอก แยกเพศ ดอกตัวผูเปนชอ กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปคนโท สีขาวนวล ดอกตัวเมีย

เปนดอกเดี่ยว ลักษณะคลายดอกตัวผูแตมขีนาดใหญกวา

       ผล ผลสด ม ี2 รูปรางคอื ทรงกลมแปนเรยีกวา ลูกจัน และทรงกลมเรียกวา ลูกอิน เมื่อสุก

สเีหลอืง มกีลิน่หอมและกลบีเลี้ยงยังคงติดอยู

       
การกระจาย พบในประเทศจนี อนิเดยี เวยีดนาม พมาและลาว ในประเทศไทยพบไดท่ัวไป 

ประโยชน ผลมีกลิ่นหอม เนื้อผลมีรสหวาน นิยมนํามารับประทานเมื่อสุก มีสรรพคุณทาง

สมุนไพรคือ แกไข บํารุงเลือดลม แกรอนในกระหายนํ้าบํารุงประสาท แกเหงื่อตกหนัก ตับปอด

พกิาร ขับพยาธ ิแกสะอกึ แกทองเสยี แกไขกําเดา

อางอิง :ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



เสม็ด 
ชื่อวิทยาศาสตร Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake วงศ MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง เสมด็ขาว (ภาคตะวันออก) กอืแล (มลายู-ปตตาน)ี เมด็, เหม็ด (ท่ัวไป) 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ สูง  5 - 25  เมตร เปลือกชั้นนอกสีขาวนวล เปนแผนบาง ๆ เรียงซอนกัน

เปนปกหนานุม เปลอืกชัน้ในบาง สีนํ้าตาล ยอดออน กิ่งออน และใบออน มีขนสีขาวเปนมันคลาย

เสนไหม

       ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปหอกกวาง  1.5 - 4 เซนติเมตร ยาว  5 - 10 เซนติเมตร 

ปลายใบและโคนใบแหลม

       ดอก ดอก ขนาดเล็ก ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง สีขาว โคนกลีบติดกันกลีบดอกยาว 0.2 – 0.3 

เซนติเมตร รูปชอนแกมรูปไขกลับ เกสรเพศผูจํานวนมากยาวพนกลบีดอกเปนพู 

       ผล เปนผลแหงแตก รูปถวย กวางและยาวประมาณ 0.4 เซนตเิมตร

       
การกระจาย พบท่ัวไปตามชายทะเล ในที่ลุมนํ้าขังตามขอบของปาพรุที่ถูกไฟเผาทําลายจน

เสื่อมสภาพ ประเทศไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใต ใน

ตางประเทศพบที่พมา มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี

ประโยชน 1. เนื้อไม ใชทําเสาเข็ม เสารัว้ สรางบาน และทําถาน

2. เปลอืก ใชมุงหลังคา ทําฝาบานชั่วคราว และใชหอกอนไตสําหรับใชจุดไฟ 

3. ใบ นํามาสกัดทํานํ้ามันหอมระเหย

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



นางพญาเสอืโครง 
ชื่อวิทยาศาสตร Prunus cerasoides D.Don วงศ ROSACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ฉววีรรณ ชมพูภูพงิค

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ไมตนผลัดใบ สูงไดถงึ 10 เมตร

       ใบ ใบเดี่ยวเรยีงสลับรูปไข กวาง 3-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ของใบหยัก กานใบมตีอม 2-4 คู

       ดอก ดอกสชีมพูหรอืขาวซดี ขนาด 1-2 ซม. ออกเปนกระจุกตามกิ่งชวงผลัดใบ 

       ผล ผลสด สแีดง รูปคอนขางกลม ขนาด 1-1.5 ซม.

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

ภาคเหนอืของประเทศไทย ออกดอกเดอืน สิงหาคม-มนีาคม

ประโยชน 1. นิยมปลูกเปนไมประดับบนที่สูง ดอกมคีวามสวยงามมาก 

2. ผลของนางพญาเสอืโครงสามารถนํามารับประทานได มรีสเปรี้ยว

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

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

กรมป่าไม้



สะตอ
ชื่อวิทยาศาสตร Parkia speciosa Hassk. 

วงศ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อพื้นเมอืง  สะตอ, กะตอ, ตอดาน, ตอขาว (ภาคกลาง) ปะตา, ปตเตาะ (มลาย-ูยะลา, 

ปตตานี) ปาไต (มลายู-สตูล) 

ลักษณะท่ัวไป
       ไม  ตนผลัดใบระยะสั้น เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงถึง 35 เมตร เปลือกตน     

สนํ้ีาตาลอมแดงโคนตนมพูีพอนเล็กนอย 

        ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น 30 – 60 เซนติเมตร กานใบชั้นที่ 1 มี 14 – 20 คู และ

กานใบยอยที่ตรงกันขาม 30 – 40 คู  ใบยอยเรียงตรงขาม มี 31-38 คู ขอบขนานแคบ         

กวาง 1.8-2.2 มลิลเิมตร  ยาว 6-9 มลิลเิมตร ปลายทัง้สองแหลม เสนใบกลางเฉยีงเล็กนอย 

       ดอก สีขาวอมครีม ออกเปนชอกลุม กลมมนกานยาวหอยลง ชอรวมยาว 30 – 40 

เซนติเมตร แตละชอกลม มดีอก 3 แบบ ดอกเปนหมัน 

       ผล ผลยาว 30 – 40 ซม. เปนฝกตรงอยูรวมกันเปนกลุม หอยลงบนฐาน รองดอกที่     

พวงดอก เริ่มสเีขียวเมื่อสุกสดํีาเปนมัน 

       เมล็ด เมล็ดเรยีงเปนแถวตามความยาวของฝก เห็นเมล็ดชัดเจนจากภายนอก    

การกระจายพันธุ  พบตามปาดงดิบ ทางตะวันออกและทางภาคใตของไทย ที่ระดับความสูง 

ไมเกนิ  100 เมตร

ประโยชน เมล็ด ขับปสสาวะ ขับลมในลําใส แกปสสาวะพกิาร และไตพกิาร

กรมป่าไม้

สวนพัฒนาและเผยแพรองคความรู สํานักวจิัยการอนุรักษปาไมและพันธุพชื (2556) 

พชืสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติในประเทศไทยหนา 223

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา



เหลอืงอนิเดยี
ชื่อวิทยาศาสตร Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson

วงศ BIGNONIACEAE

ลักษณะท่ัวไป
       ไม ตนขนาดกลางสูง 5-9 เมตร ผลัดใบเรือนยอดทึบ เรือนยอดรูปทรงไมเเนนอน เปลือก     

สนํ้ีาตาลเทา เมื่อโตเปลอืกจะแตกเปนรองหรอืเปนสะเก็ด กิ่งกานมขีนหรอืเกอืบไมม ีใบประกอบ

แบบน้ิวมอืซึ่งประกอบดวยใบยอย 5 ใบ มขีนออนนุม ๆ ดานลางมขีนรูปดาว 

       ดอก สเีหลอืงสดติดกนัเปนหลอดรูปแตร  โคนกานมขีน ผล เปนฝกแคบ       

การกระจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดอยูในเวสตอนิดสี โคลัมเบยี ถงึตอนเหนอืของเวเนซเูอลา

ในทวปีอเมรกิาใต

ประโยชน  นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสสีวย แตจะบานเพยีง 2-3 วัน

ไมชอบระดับนํ้าใตดนิสูง เชน ในกรุงเทพฯ ข้ึนไดดใีนภาคเหนอืของ

ประเทศไทย

กรมป่าไม้

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา

ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

เว็ปไวต : http://www.qsbg.org

ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (2556)

พรรณไมในงานภูมสิถาปตยกรรม 1 หนา 118



อโศกอนิเดยี 
ชื่อวิทยาศาสตร Polylthia longifolia (Benth) Hook. F. var. 
วงศ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  อโศกเซนตคาเบรยีล

ลักษณะท่ัวไป
       ไม  ตนขนาดกลาง สูง 6-15 เมตร เรอืนยอดเปนรูปพรีะมดิ เปนแทง เรยีวสูง ไมผลัดใบ 

       ใบ  ใบเดี่ยว เรยีงสลับ ใบรูปหอก สเีขียวแก ดอกชอ ออกเปนกระจุกตามลําตนหรอืกิ่ง 

       ผล  กลุม เปนแบบผลสด สเีขียว รูปรางกลม       

การการจายพันธุ  ถิ่นกําเนิดอยูประเทศอนิเดยีและศรลัีงกา พบไดท่ัวทุกภาคของประเทศไทย

ประโยชน นิยมปลูกเปนแถวระยะ 1.5 เมตร ทําใหพุมใบชนกันพอดี ชวยบังสายตาในพื้นที่จํากัด

หรอืปลูกเปนแนวขอบเขตพื้นที่ ชวยกรองฝุนและเสยีงไดดี

กรมป่าไม้

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา
ภาควชิาพชืสวน คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร (2556)

พรรณไมในงานภูมสิถาปตยกรรม 1 หนา 121



เทยีนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร Duranta erecta L.

วงศ Verbenaceae

ชื่อพื้นเมอืง พวงมวง , เทยีนพญาอนิทร

ลักษณะท่ัวไป
       ไม  ไมพุมผลัดใบขนาดเล็ก  สูงไดถงึ 3 เมตร ไมพุมลําตนแตกกิ่งกานจํานวนมาก ทรงพุม

แนนทึบ เปลอืกสีนํ้าตาลออน

       ใบ  ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีถึงรูปไข กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก แผนใบสเีขียวออนอมเหลอืงถงึสเีหลอืงทอง

       ดอก  สมีวง ออกเปนชอเเบบชอกระจะที่ปลายกิ่ง โคนกลบีดอกเชื่อมตดิกันเปนรูปกรวย 

ปลายแยกเปน 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กวางประมาณ 1.5 เซนตเิมตร

       ผล  ผลสด รูปกลม ขนาด 0.5-0.8 เซนตเิมตร สเีหลอืง มเีมล็ด 1 เมล็ด
       

การกระจาย พบในท่ัวพื้นทีเ่ขตรอน

ประโยชน นิยมปลูกประดับสวน ทําขอบแปลง ตัดแตงเปนรั้ว ริมถนน ทางเดิน สระวายนํ้า 

ทะเล ไมควรปลูกใกลสนามเด็กเลน

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไมที่ใชในงานภูมิสถาปตยกรรม

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา



พุดซอน
ชื่อวิทยาศาสตร  Gardenia augusta (L.) Merr.
วงศ  Rubiaceae

ชื่อสามัญ  Cape jasmine, Gardenia jasmine

ชื่อพื้นเมอืง    พุดจนี, พุดใหญ, อินถะหวา, เค็ดถวา, แคถวา, ซัวอึ้งกี,่จุยเจยีฮวย 
ลักษณะท่ัวไป  
       ไม  ไมพุมขนาดเล็ก สูงไดถึง 5 เมตร ไมผลัดใบ ทรงพุมกลมคอนขางหนาทึบ เปลือกสี

นํ้าตาลดํา  

       ใบ  เดี่ยว  ออกเวียนสลับหางๆ รูปไข รูปรีหรือรูปขอบขนานกวาง 2.5-6.5 เซนติเมตร         

ยาว 7.5-15 เซนติเมตร  ปลายแหลมเปนต่ิงสัน้ๆ โคนมนขอบเปนคลื่น    

       ดอกสีขาว   มกีลิน่หอมแรงตอนเย็นถงึเชา  ออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบใกลปลายกิ่ง กลีบดอก
ซอน บดิเวยีนเปนเกลยีว  ดอกบานเต็มที่กวาง  5-8 เซนตเิมตร ออกดอกตลอดป  

       ผล  ผลสด  มีทั้งผลสั้นและยาว  รูปไขถึงรูปแกมรูปขอบขนาน เมื่อแกสีเหลือง สม เมล็ด

จํานวนมาก

ประโยชน ดอก  ใชปกแจกันไหวพระ ค้ันน้ําทาแกโรคผวิหนัง

ใบ  ตําพอกแกปวดศีรษะ  แกเคล็ดขัดยอก

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไมที่ใชในงานภูมิสถาปตยกรรม
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา



ยอบาน
ชื่อวิทยาศาสตร Morinda citrifolia L. 
วงศ RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ยอบาน (ภาคกลาง) มะตาเสอื (ภาคเหนือ) ยอ, แยใหญ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)

ลักษณะท่ัวไป
       ไม    ไมมากนักผิวของลําตนเปนสีนํ้าตาลเทาๆ เกลี้ยง ลําตนสูงประมาณ 1 - 6 เมตร   

ไมยนืตนขนาดเล็ก จะแตกกิ่งกานสาขา

       ใบ    ใบเดี่ยว ออกเรยีงกันเปนคูๆ  ไปตามขอตน ลักษณะของใบเปนรูปมนรี ปลายและโคน

จะแหลม ขอบใบเปนคลื่นผิวใบเปนมัน สีเขียว ขนาดของใบกวางประมาณ 2,5-7 นิ้ว ยาว 6-

12 น้ิว บางทตีามใบจะมจีุดแตมเปนตุมๆ อยูซึ่งเกดิจากเชื้อแบคทเีรยี กานใบยาว 0.5 นิ้ว

       ดอก ออกเปนชออยูตามงามใบ ชอดอกยาว 1-1.5 น้ิว มีสีขาวและมีขนาดเล็ก โคนกลีบ

ดอกเชื่อมติดกันเปนรูปหอและดานนอกจะเรยีบ แตดานในนัน้จะมขีนหนาแนนเฉพาะสวนบน

       ผล  เปนรูปกลมๆ หรอืรูปรี ผวิจะเปนตุมๆ รอบๆ ผลเมื่อยังออนสีเขียว พอแกทานไดเปน
สขีาวอมเขียว หรอืออกเหลอืงๆ ภายในม ี1 เมล็ด โตประมาณ 1-2 นิ้ว ยาว 1.5-4 นิ้ว
       

การกระจาย มีถิ่นกําเนิดในอินเดีย เกาะตางๆ ในทะเลอันดามัน ไทยและมาเลเซีย ชอบข้ึนตาม

พื้นที่ที่มีความชุมชื้นพอสมควร แตไมชอบในพื้นที่นํ้าทวมขัง พบข้ึนกระจายท่ัวไปตามสวน และ

บรเิวณที่อยูอาศัยในทุกภาคของประเทศไทย

ประโยชน ใบ มีคุณสมบัติในการชวยบํารุงสายตา หัวใจ คั้นนํ้าทาแกโรคเกาหรือสระผมฆา

เหา แกกระษัย แกทองรวง

ราก  แกกระษัย แกทองรวง ใชยอมสผีา

ผลดบิ  ตมนํ้ารับประทานกับรากผักช ีแกอาการอาเจยีนของหญิงมคีรรภ

ผลโตเต็มที่แตไมสุก  จิ้มนํ้าผึ้งรับประทาน เปนยาขับลม บํารุงธาตุ เจริญอาหาร 

แกเหงอืกเปอยบวม ขับเลอืดลม ขับโลหิตประจําเดอืน

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหนิซอน) (2550)

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา



มะฮอกกานี
ชื่อวิทยาศาสตร Swietenia spp.
วงศ MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง -

ลักษณะท่ัวไป
       ไม   ไมตนขนาดกลางถึงใหญสูง 15-20 เมตร โคนตนมีพูพอนรูปทรง กระบอก ลําตน         

สนํ้ีาตาลเขมปนดํา

       ใบ   ใบประกอบแบบขนนกปลายคู ม ี6-16 คู ใบยอยเรยีงสลับ

       ดอก   ดอกชอแยกแขนง ออกที่งามใบใกลปลายกิ่ง สีเหลืองออนหรือเหลืองแกมเขียว     

ออกดอก พ.ค.-ม.ิย.

       ผล   ผลรูปไข สนํ้ีาตาล เปลอืกหนาแข็ง
       

การกระจาย เปนไมตางประเทศมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกากลาง เม็กซิโก บราซิลคอสตาริกา 

กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิคาลากัว ปานามา โบลเิวยี โคลัมเบยีเปรูและเวเนซเูอลา

ประโยชน เปลอืก แกไข ชวยเจรญิอาหาร สมานแผล

เมล็ด แกไขตัวรอน ไขจับส่ัน 

ปลูกใหรมเงาบรเิวณลานจอดรถ รมิถนน โตเร็วใบรวงมาก เลี้ยงดูงาย รูปทรงผอม

ชะลูดจะมกีิ่งกานแผออกเมื่อปลูกไดหลายป ปลูกรมิทะเลได

อางอิง : หนังสอืพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหนิซอน) (2550)

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา
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มะไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร  Baccaurea ramiflora Lour.

วงศ   EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง แซเครอืแซ, ผะยิ้ว, สมไฟ, หัมกัง

ลักษณะท่ัวไป  
       ไม ไมตนขนาดกลาง ไมผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เปลือกตนสีนํ้าตาลอมเทา  ทรงพุมรูป

ระฆังคว่ําเกอืบกลม  

       ใบ  เดี่ยว เรยีงสลับกัน รูปรีแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ หรือหยักตื้นๆ ปลายใบเรียว

แหลม กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10-22 เซนติเมตร เสนแขนงใบมี 5-8 คู ดานลางนูน เนื้อใบ

คอนขางบางเกลี้ยง กานใบยาว 5-7.5 เซนติเมตร  

       ดอก  ออกเปนชอ กลีบรองกลีบดอกมี 4-5 กลีบ ขนาดไมเทากัน เกสรผูมี 4-8 อัน ดอก

เพศเมียออกเปนชอยาวมาก ใบประดับขนาดเล็กอยูที่โคนกานดอก กลีบรองกลีบดอกรูปขอบ

ขนานแคบๆ ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร รังไขมขีน ออกดอกประมาณเดอืนมนีาคม

       ผล  คอนขางกลมหรือรี วัดผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร สีผิวเหลืองถึงแดง    

ผวิเกลี้ยง ม ี1-3 เมล็ด เนื้อหุมเมล็ดสขีาวขุน รสเปรี้ยวอมหวาน

การกระจายพันธ ข้ึนในปาดงดบิใกลลําธาร หรอืที่ชื้นในปาผลัด

ประโยชน  ราก นํ้าตมราก รวมกับสมุนไพรอื่นๆ ดื่มแกทองรวง แกบวมอักเสบ เผาไฟกินเปนยา

ถอนพษิ ดับพษิรอน 

เปลอืก ทําเปนยาทาภายนอก แกบวมอักเสบ

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร 

เว็ปไวต : http://www.qsbg.org

สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา



ชบา
ชื่อวิทยาศาสตร  Couroupita guianensis Aubl.  
วงศ Malvaceae

ชื่อพื้นเมอืง   ลูกปนใหญ

ลักษณะท่ัวไป  
      ไม  ไมพุมขนาดเล็ก ลําตนต้ังตรง แตกกิ่งกานเปนพุมแนน เปลอืกสเีทาปนน้ําตาล  

       ใบ   เดี่ยว  เรยีงสลับ รูปไขถงึรูปขอบขนาน  กวาง 5-9 เซนตเิมตร  ยาว 7-12 เซนตเิมตร 

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟนเลื่อย แผนใบบาง ผวิใบดานบนสเีขียวเขม กานใบยาว 2-4 

เซนติเมตร

       ดอก   มหีลายสข้ึีนอยูกับพันธุ  เชน  สขีาว มวง เหลือง สม และชมพู ออกเปนดอกเดี่ยวที่

ปลายกิ่ง มทัีง้ดอกชัน้เดียวและดอกซอน  โคนกลบีดอกซอนเกยกนัเปนหลอด  ปลายแยก 5

กลบี  ดอกบานเต็มที่กวาง 

7-9 เซนติเมตร

       ผล   ผลแหงแตก รูปกลมถงึยาว

การกระจายพันธ -

ประโยชน  ดอกสวยมสีสัีน  ปลูกเปนแปลงขนาดใหญ ปลูกในสวนสาธารณะ ตัดแตงทรงพุมทํา

รัว้ได ปลูกรมิถนน รมิทางเดนิ รมินํ้าตก ลําธาร สระวายน้ํา รมิทะเล

ดอก ตําพอกหรอืทาบํารุงเสนผม

อางอิง :  ฐานขอมูลพรรณไมที่ใชในงานภูมิสถาปตยกรรม
สวนเพาะชํากลาไม
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อะราง
ชื่อวิทยาศาสตร  Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz  

วงศ FABACEAE 
ชื่อพื้นเมอืง   กวาแซก คางรุง คางฮุง จาขาม ชาขม ตาเซก นนทร ีราง ราง อะลาง อนิทรี

ลักษณะท่ัวไป  
      ไม  ไมผลัดใบ สูงถงึ 30 เมตร เรอืนยอดโปรง แตกกิ่งกานไมสม่ําเสมอ 

       ใบ   ใบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบขนาด 15-40 เซนติเมตร กานใบชั้นที่ 1 มี 4-9 คู แตละกลา

มใีบยอย 8-16 คู ขนาด 1-2 x 0.5 เซนติเมตร ใบขอบขนานที่ไมสมมาตร ปลายใบมีติ่งเล็กนอย ใบ

ออนมีขนสีนํ้าตาลแดงหนาแนนปกคลุม ใบแกสีเขียวเขมเปนมันดานลางมีขนสีนํ้าตาล มีหูใบคลาย

เขากวาง  

       ดอก  สีเหลือง ออกเปนชอหอยลงจากซอกใบ ยาว 15-30 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 

กลบีดอก 5 กลบี รูปปอม ผวิกลบียน เกสรผูม ี10 อัน รังไขมขีน

       ผล  เปนฝกแบนสีนํ้าตาลหมน ขนาด 2-8 x 10-15 เซนติเมตร โคนและปลายฝกเรียวแหลม 

หอยลงเปนกลุม ไมแตกเมล็ดแบน เรยีงตัวตามขวาง 1-8 เมล็ด 

การกระจายพันธ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถึงอินโดนีเซีย ข้ึนตามชายปาดงดิบแลงและปา

เบญจพรรณ ออกดอกเดอืนมกราคม-มนีาคม

ประโยชน  เปนไมที่นิยมปลูกฟนฟูในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม 

เนื้อไมเลื่อยผา ไสกบ ตกแตงงาย ใชทํากระดาน เครื่องเรอืนและเครื่องมอืกสกิรรมไดดี

เปลือกตนอะรางเปนยาขับเสมหะ และใชรักษาโรคเกี่ยวกับเลือด ใชเปนสียอม ใหสี

นํ้าตาลแดง

เหมาะสมกับปลูกในพื้นพี่จังหวัด ฉะเชงิเทรา จันทบุรี

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร
สวนเพาะชํากลาไม

สํานักสงเสรมิการปลูกปา
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