
พรรณไมท่ีควรเลอืกใชในงานภูมทัิศน 

 ลําดับ 
ช่ือสามัญ/ช่ือ

ทองถิ่น 
ช่ือวทิยาศาสตร รายละเอยีด 

1 กรวยปา Casearia grewiaefolia Vent.  ไมยนืตนเจรญิทั่วไป โดยเฉพาะในปาที่เปดโลง 

2 กระเจ๋ียน Polyalthia cerasoides 

(Roxb.) Bedd. 

ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในที่โลงแจง 

3 กระแจะ Hesperethusa crenulata 

(Roxb.) Roem. 

ไมพุม-ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบมากในกึ่งที่โลง

แจง มักจะอยูในปาเต็งรังหรอืปาสน 

4 กระโดน Careya arborea ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิทั่วไปในปากึ่งโลงแจงและที่

ถูกรบกวน ดอกบานตอนกลางคนืและรวงตอนเชา

ของวันถัดไป 

5 กระทอน Sandoricum koetjape ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไปในปาดบิช้ืนนยิมปลูกเพื่อ

รับประทานผล 

6 กระทงิ Calophyllum inophyllum ไมยนืตนเปนไมทองถิ่นของภาคกลางและภาคใตมัก

ปลูกในวัด 

7 กระบก Irvingia malayana Oliv.Ex 

A.Benn. 

ไมยนืตนเจรญิในปาเบญจพรรณ คอนขางช้ืน 

8 กระพี้ Millettia macrostachya var. 

teetha 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิประปรายในปาเปด พบมาก

ใตจังหวัดเชียงใหม สังเกตไดงายจากฝกที่หนักซึ่ง

หอยถวงลงมา 

9 กระพี้เขา

ควาย,เก็ดดํา 

Delbergia cultrata ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบพบมากบรเิวณที่เกดิไฟ

ปา มักจะเปนพุมหรอืแตกหนอมาจากหนอเดิม 

10 กลวยฤาษ ี Diospyros grandulosa ไมยนืตนผลัดใบระยะสัน้เจริญทั่วไป และกระจาย

กวางขวางในปาระดับสูง 

11 กอแปน Castanopsis diversifolia 

King 

ไมยนืตนกึ่งผลัดใบพบทั่วไป มกีารกระจายกวาง

ขวางในปาดบิเขา มักจะขึ้นเปนกลุม 

12 กัลปพฤกษ Cassia barkeriana ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเปนพรรณไมทองถิ่น

ภาคเหนอื ขึ้นกระจัดกระจายในปากึ่งโลงแจง 

บางครัง้นํามาเปนไมปลูก ดอกมสีชีมพูบางครัง้เปน

สสีม 

13 กางขี้มอด Albizia odoratissima ไมยนืตนผลัดใบเจรญิประปรายในปาที่โลงแจง 

14 การบูร Cinnamomum verum ไมยนืตนไมผลัดใบพรรณไมหายากในสภาพ

ธรรมชาตมัิกปลูกในเชิงพาณชิยเพื่อผลติอบเชย 



 

 

 ลําดับ 
ช่ือสามัญ/ช่ือ

ทองถิ่น 
ช่ือวทิยาศาสตร รายละเอยีด 

15 กาสะลองคํา Radermachera ignea ไมยนืตนไมผลัดใบกึ่งผลัดใบเจรญิกระจายในปา

เบญจพรรณและปาดบิ 

16 กาสามปก Vitex peducularis ไมยนืตนกึ่งผลัดใบพบทั่วไป มกีารกระจายกวาง

ขวางในปากึ่งโลงแจง 

17 กําจัดตน/

มะขวง 

Zanthoxylum 

rhetsa (Roxb.) DC. 

ไมยนืตนไมผลัดใบพบประปรายในที่คอนขางชุม

ช้ืน 

18 กุก,ออยชาง Leannea coramandelica ไมยนืตนเจรญิในที่กึ่งโลงแจงปาผลัดใบ 

19 กุมน้ํา Crateva magna ไมยนืตนเจรญิตามรมิแมน้ําลําธารและในไรนา 

20 สกุมบก Crateva religiosa Kurz. ไมยนืตนเจรญิตามรมิแมน้ําลําธารและในไรนา 

21 เกล็ดปลา Phyllodium longipes 

(Craib) Schindel 

ไมพุมเจรญิประปรายในปากึ่งโลงแจงและตาม

ชายปา 

22 แกนเหลอืง Mitragyna rotundifolia ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไปในปาโลงแจงภาคเหนอื 

23 แกว Murraya paniculata (L.) 

Jack. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบมักเปนไม

ปลูกมักพบตอนกลางของประเทศไทย 

24 ไกรทอง Erythroxylum cuneatum 

Kurz 

ไมพุมเจรญิทั่วไปในปากึ่งโลงแจงและปาดบิ 

25 ขนุนปา,หาด Artocarpus lakoocha Roxb. ไมยนืตนกึ่งผลัดใบพบทั่วไปในที่โลงแจง 

26 ขมิ้นตน Mahonia nepalensis 

Takeda ex Craib 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิประปรายในปา

เปด 

27 ขวาว Haldina cordifolia (Roxb.) ไมยนืตนผลัดใบขึ้นกระจายในปากึ่งโลงแจงมัก

ขึ้นปะปนกับไมสัก 

28 ขันทองพยาบาท Suregada multiflora 

(A.Juss.) Baill. 

ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิทั่วไปกระจาย

กวางขวางตามชายปาและในปากึ่งโลงแจง 

คอนขางชุมช้ืน 

29 ขางหัวหมู Miliusa velutina (Dunal) 

Hook.f. & Thoms 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในที่โลงแจง 

30 ขี้เหล็ก Senna siamea ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่โลงแจงและที่

รกราง มักนํามาปลูก 



ลําดับ  
ช่ือสามัญ/ช่ือ

ทองถิ่น 
ช่ือวทิยาศาสตร รายละเอยีด 

31 ขี้เหล็กเลอืด Senna timoriensis (DC.) 

H.S.Irwin & Barneby 

ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิประปรายใน

ปากึ่งโลงแจง และตามชายปา 

32 เข็มปา Pavetta indica L.  ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบพบทั่วไปในปากึ่งโลง

แจง ตุมพองบรเิวณใตใบมแีบคทเีรยีชวยตรงึ

ไนโตรเจนในอากาศ 

33 แขงกวาง Wendlandia tinctoria 

(Roxb.)  

ไมพุม-ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบพบทั่วไปในที่

โลงแจง 

34 คงคาเลอืด Arfeuillea arborescens 

Pierre  

ไมยนืตนไมผลัดใบพบเปนไมปลูก ในธรรมชาติ

พบตัง้แตจังหวัดลําปางลงไป 

35 คราม Indigofera sp. ไมพุมผลัดใบเจรญิทั่วไปในปาที่ช้ืนและแหงแลง 

แตจะขยายพันธุไดดใีนปาเปดมดีอกสแีดงสดใส 

ดงึดดูใหนกหลายชนดิเขามาที่ตน 

36 คันหามเสอื Aralia montana Blume.  ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่

โลงแจง ระดับตํ่ากวา 900 เมตร 

37 คํามอกหลวง Gardenia sootepensis 

Hutch 

ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไปในปากึ่งเปด มักจะขึ้น

ปะปนกับไมเต็งรัง 

38 คําแสด Bixa orellana Linn ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเปนไมปลูกเนื่องจากผล

มสีแีดงสะดดุตา 

39 แคขาว Dolichandrone serrulata 

(D.C.) Seem. 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิประปรายในปาเปด  

40 แคทราย Stereospermum colais 

Kurz.  

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิในที่กึ่งโลงแจงในปาเบญจ

พรรณที่ช้ืน และปาดบิเขา ดอกมกีลิ่นหอม

เล็กนอย บานตอนเชา 

41 แคบาน Sesbania grandiflora (L.) 

Desv.  

ไมยนืตนมักเปนไมปลูก 

42 แคคํายอด Stereospermum 

fimbriatum 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิกระจายในปาเบญจพรรณ

ช้ืนและปาดบิระดับตํ่า ดอกบานตอนกลางคนื 

และหลอดกลบีดอกจะหลุดรวงที่โคนตนตอน

เชาตรู 
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43 ไครน้ํา Homonoia riparia Lour.  ไมพุมไมผลัดใบเจรญิเปนกลุมใกลธารน้ํา 

44 ไครมด Glochidion eriocarpum.  ไมพุม-ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเจรญิกระจาย

กวางทั่วไปในปาโลงแจงปาผลัดใบและปาดบิ

ระดับ500-1300 ม. 

45 งิ้วขาว Bombax anceps Pierre. ไมยนืตนผลัดใบพบกระจายกวางขวางแตพบ

มากในปาเบญจพรรณที่มีหินปูนเปนไมที่ขึ้นสูง

เหนอืไมอื่นในปาผสมปาดบิ 

46 งิ้วแดง Bombax ceiba L.  ไมยนืตนผลัดใบมักขึ้นตามที่โลงแจง แตไมคอย

พบในปา มคีวามทนทานตอน้ําทวมช่ัวครั้งคราว 

มักพบบรเิวณรมิฝงน้ํา 

47 งุนสะบันงา Cananga latifolia (Hook.f. 

& Thomson) Finet & 

Gagnep 

ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในที่โลงแจง 

48 จันเขา Diospyros dasyphylla ไมยนืตนไมผลัดใบมพีื้นที่เจรญิจํากัดมักพบขึ้นใน

ที่รมตามหุบเขาในปาดงดบิ 

49 จําปาทอง Michelia champaca Linn. 

Var.champaca 

ไมยนืตนไมผลัดใบปลูกเปนไมประดับทั่วไป

เพราะดอกมีสขีาวงดงาม และมกีลิ่นหอม 

50 จําป Michelia alba DC. ไมยนืตนไมผลัดใบปลูกเปนไมประดับทั่วไป

เพราะดอกมีสเีหลอืงทองงดงามและมกีลิ่นหอม

ปจจุบันปรมิาณในปาลดลงเนื่องจากมกีารตัด

เพื่อใชประโยชนเนื้อไมซึ่งมีคุณภาพสูง 

51 จําปนอย Michelia floribunda ไมยนืตนไมผลัดใบมักพบในพื้นที่ระดับสูงกวา 

1500 ม  

52 จิกนา Barringtonia acutangula ไมยนืตนผลัดใบเจรญิทั่วไปในปากึ่งโลงแจง และ

ที่รบกวนดอกบานตอนกลางคนืและรวงตอนเชา

ของวัดถัดไป 

53 เจตมูลเพลงิ

ขาว 

Plumbago zeylanica ไมลมลุก ไมพุมเจรญิในปาเต็งรังเบญจพรรณ 

ปจจุบันจํานวนลดลงมากเนื่องจากมคีวาม

ตองการใชดานสมุนไพร 

 

 



ลําดับ  
ช่ือสามัญ/ช่ือ

ทองถิ่น 
ช่ือวทิยาศาสตร รายละเอยีด 

54 เจตมูลเพลงิ

แดง 

Plumbago indica ไมลมลุก ไมพุมเจรญิในปาเต็งรังเบญจพรรณ 

ปจจุบันจํานวนลดลงมากเนื่องจากมคีวาม

ตองการใชดานสมุนไพร 

55 ชมพูปา Syzygium megacarpum 

(Craib) Rathakr. 

ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิกระจายทั่วไปใน

ภาคเหนอืเปนไมช้ันรองๆ ในปาดบิที่มกีารรบกวน

นอย 

56 ชมภูพูคา Bretschneidera sinensis ไมยนืตนขนาดใหญผลัดใบมเีหลอืเพยีงชนดิเดยีว

ในโลก ในประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยภูคา 

จังหวดันาน ปจจุบันมกีารเพาะขยายพันธุเพื่อ

ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น 

57 ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในปาดบิช้ืนพบ

ประปรายในปาเบญจพรรณ 

58 ชาแปน Callicarpa arborea Roxb. 

Var. arborea 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่

รกรางและตามแนวชายปา 

59 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble. ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไปในปากึ่งโลงแจงแตไม

คอยพบในพื้นที่เสื่อมโทรม 

60 ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. ไมพุมโตเร็วเปนไมทอนถิ่นของอเมรกิาใตนําเขามา

ปลุกปจจุบันพบขึ้นทั่วไปในพื้นที่ชุมช้ืนและโลงแจง 

61 ซอ,แตงขาว Gmelina arborea Roxb. ไมยนืตนผลัดใบเจรญิในที่กึ่งโลงแจงในปาผลัดใบ

มักเจรญิปะปนกับไมสัก 

62 ดหีมี Cleidion spiciflorum 

(Burm.f.) Merr. 

ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิทั่วไปในปาช้ัน

ลางที่ไมมไีฟเขา มักเจรญิใกลธารน้ํา 

63 เดื่อหวา Ficus auriculata Lour. ไมยนืตนไมผลัดใบพบไดทั่วไป โดยเฉพาะตามริม

ลําธาร 

64 แดง Xylia 

xylocarpa.(Roxb.)Taub. 

var. Kerrii (Craib & 

Hutch) I.C. 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิเปนองคประกอบของปา

เบญจพรรณเปนพรรณไมที่ฟนตัวเร็วแมจะมไีฟ

ปาบางปจจุบันจํานวนลดลงมาก เพราะถูกโคน 

เนื่องจากเนื้อไมสนี้ําตาลอมแดง มคีุณภาพดี 
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ช่ือสามัญ/ช่ือ

ทองถิ่น 
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65 ตองเตา Mallotus barbatus Müll. 

Arg.  

ไมพุมไมผลัดใบเจรญิทั่วไปในทองถิ่นที่โลงแจง

และในปาขัน้ที่สอง 

66 ตองแตบ Macaranga denticulata 

(Blume) Müll. Arg. 

ไมยนืตนไมผลัดใบเปนไมเบกินํา เจรญิทัง้ในที่ชุม

ช้ืนเปดโลงและในปาขัน้ที่สองและในชองวางของ

ปาดบิ 

67 ตองหอม Phoebe lanceolata ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิทั่วไปทัง้ในปาดบิและใน

ปากึ่งโลงแจงบางครั้งพบในปาผลัดใบ 

68 ตะขบปา Flacourtia indica Merr.  ไมยนืตนเจรญิทั่วไป โดยเฉพาะในปาเสื่อมโทรม

ที่เปดโลง มักเปนไมปลูก 

69 ตะครอ Schleichera oleosa 

(Lour.)Oken.  

ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไป บางครัง้จะเปนพรรณ

ไมชนดิเดนอันดับสองในปาผลัดใบมไีผเปน

องคประกอบ 

70 ตะเคยีนทอง Hopea odorata Roxb. ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิกระจายทั่วไป

กวางขวาง พบทั่วไป เปนที่รูจักกันในแงดใีนแง

ของเนื้อไมคุณภาพสูง ตนที่มขีนาดใหญในปา 

หายากมากนอกจากปาจะไดรับการดูแลอยางดี

หรอืในปาที่เขาถงึยาก 

71 ตะไครตน Litsea cubeba Pers. ไมยนืตนกึ่งผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่โลงแจงและ

บรเิวณเสื่อมโทรม บางครัง้เปนไมปลูกทกุสวน

ของพชืเมื่อขยี้จะมีกลิ่นคลายตะไครออกดอก

ขณะผลัดใบ 

72 ตะแบกเลอืด Tennimalia corticosa 

Pierre ex Laness 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิในปาดบิช้ืนผลัดใบเปนไม

ขนาดใหญที่ยังเหลอืจากการโคนตนเพราะตน

ใหญภายในลําตัวกลวง 

73 ตางหลวง Trevesia palmata ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิเปนไมช้ันรองใน

ปาดบิที่ไมมไีฟปา 

74 ตาเสอื Aphanamixis polystachya 

(Wall.) R.Parker 

ไมยนืตนไมผลัดใบพบในปาที่มกีารรบกวนนอย

ยางของผลมพีษิ 
 

 



 ลําดับ 
ช่ือสามัญ/ช่ือ

ทองถิ่น 
ช่ือวทิยาศาสตร รายละเอยีด 

75 ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum 

cochinchinense (Lour.) Blume 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไป 

มักพบในปาเปด 

76 ติ้วขน Cratoxylum formosum (Jack) 

Dyer subsp.pruniflorum 

(Kurz) Gogel 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไป 

มักพบในปาเปด 

77 ตนีนก Vitex limoniifolia Wall. ex 

Kurz  

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิกระจายทั่วไปในปากึ่ง

โลงแจง 

78 เต็ง Dipterocarpus turbinatus ไมยืนตนผลัดใบเจรญิกวางขวางและพบ

ทั่วไป 

79 เต็ง,แงะ Shorea obtusa Wall. ex 

Blume 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิไดในที่แหงแลงและปา

เสื่อมโทรมมักขึ้นปะปนกับตนรังแตจะเจรญิ

ไดสูงกวา 1400 ม 

80 เตาหลวง Macaranga gigantea (Rchb. 

f. & Zoll.) Müll. Arg. 

ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิทัง้ในที่ชุมช้ืนที่เปด

โลงใบมขีนาดใหญสังเกตงาย 

81 ทรงบาดาล Senna surattensis (Burm.f.) 

H.S.Irwin & Barneby  

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเปนไมทองถิ่นของ

อเมรกิาใต นําเขามาปลูกอยางแพรหลายไม

พบวาขึ้นเองในธรรมชาติ 

82 ทองกวาว Butea monosperma (Lam.) 

Taub.  

ไมยนืตนผลัดใบไมคอยพบในปา มักปลูก

เพื่อใหดอก มสีสีมสวยงาม 

83 ทองหลาง Erythrina stricta ไมยนืตนขนาดใหญเจรญิทั่วไปทัง้ในปาที่ช้ืน

และแหงแลง 

84 เทพทาโร Cinnamomum porrectum 

(Roxb.) Kosterm.  

ไมยนืตนผลัดใบเปนไมหายาก พบในปาที่ถูก

รบกวนนอย 

85 ไทร Ficus annulata ไมยนืตนไมผลัดใบพบประปรายในปาระดับ

ต่ํา 
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86 ไทร,กราง Ficus altissima Blume. ไมยนืตนขนาดใหญไมผลัดใบเจรญิกระจายทั่วไป

เปนไมใหญทีสุ่ดชนดิหนึ่งในปา 

87 ไทรยอยใบทู Ficus microcarpa ไมยนืตนขนาดใหญไมผลัดใบพบการกระจาย

กวางขวางพบทั่วไปโดยเฉพาะใกลธารน้ํามักจะ

นํามาปลูก 

88 นนทร ี Peltophorum 

pterocarpum (DC.) 

K.Heyne 

ไมยนืตนผลัดใบขนาดใหญเปนพรรณไมทองถิ่น

ภาคใต นํามาปลูกทั่วไปออกดอกเกอืบทัง้ป 

89 นมวัว Goniothalamus laoticus ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิในที่ที่มกีารรบกวนนอย 

90 บุนนาค Mesua ferrea L.  ไมยนืตนไมที่มเีรอืนยอดงดงาม ดอกขนาดใหญ

หอม หายากในธรรมชาติ มักปลูกตามวัด 

91 ใบตางดอก Mussaenda kerrii ไมพุมรอเลื้อยพบขึ้นทั่วไปตามแนวชายปาและ

ชองวางในปา 

92 ประดูปา Pterocarpus macrocarpus 

Kurz. 

ไมยนืตนขนาดใหญผลัดใบปจจุบันมปีริมาณลดลง

มากเนื่องจากเนื้อไมเปนที่นิยมมักจะเปนไมปลูก 

93 ประดูสม Bischofia javanica Blume ไมยนืตนกึ่งผลัดใบเจรญิทั่วไปใกลธารน้ําเปนไมที่

มขีนาดใหญซึ่งยังคงเหลอือยูในปาเสื่อมโทรม 

94 ประยงคปา Aglaia lawii ไมยนืตนไมผลัดใบพบทั่วไป แตจํากัดในปาที่ถูก

รบกวนนอย 

95 ปอขนุน Sterculia balanghas ไมยนืตนผลัดใบพบมากในปาเบญจพรรณกึ่งโลง

แจง ผลมสีเีหลอืงออน แลวเปลี่ยนเปนสสีม แดง

สด ผิวนุมคลายกํามะหยี่ ผลแตก เห็นเม็ดสีดํา

เปนมัน 

96 ปอบาน,ปอ

ขาว 

Sterculia pexa ไมยนืตนผลัดใบพบมากในปาเบญจพรรณกึ่งโลง

แจง  

97 ปอสา Broussonetia papyrifera 

(L.) L'Hér. ex Ven. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบพบมากในที่โลง

แจง ที่รกราง มักพบบนจอมปลวก 

98 ปอแฮด Mitrephora  vandaeflora ไมพุม ไมยนืตนขนาดกลาง ในที่ที่มกีารรบกวน

นอย 

99 ปอแฮด Alphonsea boniana ไมพุม ไมยนืตนขนาดกลาง ในที่ที่มกีารรบกวน

นอย ใกลลําธาร 
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100 ปบ,กาสะลอง Millingtonia hortensis L.f.  ไมยนืตนผลัดใบเจรญิประปรายในปาโลงแจง 

ของปาเบญจพรรณ ชอบที่เปนโขดหนิ มักจะเปน

ไมปลูก ดอกมกีลิ่นหอม บานตอนหัวค่ํา ในแตละ

ชอจะมดีอกบาน 2-3 ดอกพรอมกัน 

101 เปลาใหญ Croton roxburghi 

N.P.Balakr.  

ไมพุม ไมยนืตน ขนาดเล็กผลัดใบ เจรญิทั่วไปใน

ที่โลง และปาขัน้ที่สองและในที่กึ่งโลงแจง 

102 ผักเลอืด Ficus virens Ait. ไมยนืตน รัดพัน ขนาดใหญพบกระจาย

กวางขวาง มักพบตามรมิธารน้ํา บางครัง้ที่พบวา

งอกบนหนิ 

103 ผักหวานบาน Sauropus androgynus (L.) 

Merr. 

ไมพุมผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่ชุมช้ืน มักเปนไม

ปลูก 

104 ผักหวานปา Melientha suavis Pierre ไมพุมผลัดใบเจรญิในปาเต็งรัง เบญจพรรณ

เจรญิไดดใีนทีแ่หงและทนตอไฟปา 

105 ไผซาง Dendrocalamus strictus 

Nees. 

ไมยนืตนเจรญิเปนไมเบกินํากึ่งโลงแจง 

106 ฝร่ัง Psidium guajava Linn. ไมยนืตนกึ่งผลัดใบไมปลูกรับประทานผล 

107 ฝาง Caesalpinia sappan L.  ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเปนไมหายาก พบในปา

ที่ถูกรบกวนนอย ปจจุบันเปนไมปลูก เพราะนํา

แกนมาใชประโยชน 

108 พญาสัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R. 

Br.  

ไมยนืตนเจรญิทั่วไปในปาผลัดใบ ปาดบิ และตาม

แนวชายปามักเปนไมปลูก 

109 พระเจารอย

ทา,ออยชาง 

Heteropanax 

fragrans (Roxb. ex DC.) 

Seem. 

ไมพุม ไมยนืตน ขนาดเล็กผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่

โลงแจง 

110 พระเจาหา

พระองค 

Dracontomelon 

dao (Blanco) Merr. & 

Rolfe) 

ไมยนืตนพบทั่วไปในปาดบิช้ืน 

111 พฤกษ Albizia lebbeck Benth. ไมยนืตนผลัดใบเจรญิประปรายในปาที่โลงแจง 

มักเปนไมปลุก ดอกมกีลิ่นหอมเย็น 

112 พลวง,ตงึ Dipterocarpus tuberculatus 

Roxb. 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิในปาเต็งรัง  ขอมูลกรมปา

ไม  
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113 พะยอม Shorea roxburghii G.Don ไมยนืตนผลัดใบระยะสัน้มักจะพบในพื้นที่ปาที่ถูก

รบกวนนอย เมื่อดอกบานตนจะปกคลุมดวยดอกสี

ขาวทัง้ตนมกีลิ่นหอม 

114 พกิุลปา Adinandra integerrima ไมพุม ไมยนืตน ขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในปาดิบเขา

และปากึง่โลงแจง 

115 พะวา Garcinia speciosa Wall. ไมยนืตนเจรญิทั่วไปในปาดบิพบประปรายในปา

เบญจพรรณ 

116 เพกา,มะลดิไม Oroxylum indicum (L.) 

Kurz. 

ไมยนืตนกึ่งผลัดใบเจรญิในที่กึง่โลงแจงและในปา

ขัน้ที่ 2 มักปลูกเพื่อรับประทานผลออนดอกบาน

ตอนกลางคนื มกีลิ่นคอนขางสาบฉุน มักพบดอก

รวงบนพื้นดนิตอนเชา คางคาวชวยผสมพันธุตอน

กลางคนื 

117 โพธิ ์ Ficus religiosa L. ไมยนืตน รัดพัน ผลัดใบระยะสัน้ไมทองถิ่นของ

ประเทศอนิเดยี แตนยิมปลูกกันโดยทั่วไป

โดยเฉพาะวัด 

118 มณฑาขาว Magnolia liliifera var. 

obovata 

ไมยนืตนไมผลัดใบ พบกระจายทั่วไปในที่ที่มกีาร

รบกวนนอย ดอกมขีนาดใหญสขีาวงดงาม 

119 มณฑาดอย Magnolia garrettii ไมยืนตนกึ่งผลัดใบพบกระจายทั่วไปบนดอยสุเทพ

และดอยอนิทนนท 

120 มะกล่ําตน Adenanthera  microsperma ไมยนืตนผลัดใบเจรญิทั่วไป มักขึ้นระหวางชายปา 

บางครัง้เปนไมปลูก สังเกตไดงายจากใบยอยที่เรยีง

สลับและเมล็ดสีแดงเปนมัน 

121 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill.  ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไปในปากึ่งโลงแจงที่มไีผ 

122 มะกอกไทย Spondias pinnata (L. f.) 

Kurz  

ไมยนืตนพบทั่วไปโดยมักพบในปาไผ 

123 มะเกลอื Diospyros mollis Griff. ไมยนืตนไมผลัดใบหรอืผลัดใบระยะสัน้เจรญิทั่วไป

ในที่โลงแจงในปาผลดัใบและปาดบิ 

124 มะเกี๋ยง Cleistocalyx nervosum var. 

paniala 

ไมยนืตนกึ่งผลัดใบปจจุบันไมคอยพบชอบขึ้นในที่

เปนรมเงา 

125 มะขาม Tamarindus indica L. ไมยนืตนมักเปนไมปลูก 
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126 มะขามปอม Phyllanthus emblica ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่

แหง กึ่งโลงแจง ทนทานตอไฟปา 

127 มะขามแป Archidendron clypearia 

(Jack) I.C. Nielsen 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในภาคเหนอื 

ในปาทุกชนดิที่ชุมช้ืนจนถึงระดับ 1700 ม 

128 มะคังดง  Ostodes paniculata 

Blume. 

ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่ชุมช้ืน 

129 มะคังแดง Gardenia erythroclada 

Kurz. 

ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไปในปากึ่งเปดมักจะขึ้น

ปะปนกับไมเต็งรัง 

130 มะคาแต Sindora siamensis Teijsm. 

& Miq. 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิมากในปากึ่งเปด 

131 มะคาโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) 

Craib. 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิเปนองคประกอบของปา

เบญจพรรณเปนพรรณ เนื้อไมสอีอกแดง สวยงาม

เปนที่นยิม เมื่อกอนมมีาก ปจจุบันหายากในปา 

นอกจากจะพบใกลๆ  วัดหรือปาชาของหมูบาน 

132 มะคําดคีวาย Sapindus rarak DC. ไมยนืตนไมผลัดใบมกีารกระจายกวางขวางแต

ปจจุบันพบไมมาก 

133 มะเดื่อเกลี้ยง Ficus racemosa L.  ไมยนืตนผลัดใบพบทั่วไป โดยเฉพาะตามรมิลํา

ธาร 

134 มะเดื่อปลอง Ficus hispida L.f. ไมยนืตนไมผลัดใบหรอืกึ่งผลัดใบพบทั่วไป 

ในที่โลงแจง 

135 มะตูม Aegle marmelos (L.) 

Correa ex Roxb. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบพบกระจัด

กระจายในที่แหงของปา ปจจุบันพบนอยเปน

พรรณไมมงคลทางศาสนามักปลูกเพื่อใชผลแง

สมุนไพร 

136 มะผด Rhus chinensis ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในที่โลงแจง 

137 มะแฟน Protium serratum (Wall. ex 

Colebr.) Engl.  

ไมยนืตนผลัดใบระยะสัน้พบทั่วไปและมกีาร

กระจายกวางขวางในปาดบิและปาผลัดใบชุมช้ืน 

138 มะไฟปา  Baccaurea ramiflora 

Lour.  

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิเปนไมช้ัน

ลางในปาที่มไีฟเขา มักปลูกรับประทานผล 

139 มะมวง Mangifera indica L. ไมยนืตนเปนมะมวงพันธที่ปลูกตามบานทั่วไป 

 ลําดับ ช่ือสามัญ/ช่ือ ช่ือวทิยาศาสตร รายละเอยีด 



ทองถิ่น 

140 มะมวงหัวแมง

วัน 

Buchanania lanzan 

Spreng. 

ไมยนืตนเจรญิทั่วไปในที่โลงแจง 

141 มะเมาขน Antidesma montanum 

Blume 

ไมยนืตนเจรญิทั่วไปในปาผลัดใบ 

142 มะเมาสาย Antidesma sootepense 

Craib. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในปาผลัดใบ

และปาดบิ 

143 มะหวด Lepisanthes rubiginosa 

(Roxb.) Leenh. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบมกีารกระจาย

กวางขวางพบมากในที่โลงแจง 

144 มะหอ Spondias lakonensis Pierre. ไมยนืตนเจรญิทั่วไปในที่ชุมช้ืน 

145 มันปลา Glochidion sphaerogynum 

(Müll. Arg.) Kurz. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเจรญิกระจาย

กวางขวางทั่วไปในที่โลงแจง ปาผลัดใบ 

146 เมาไขปลา Antidesma ghaesembilla 

Gaertn.  

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในปากึง่โลง

แจง และตามชายปาดบิ 

147 เมาชาง Antidesma bunius . 

Spreng.  

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในปาดบิ

ระดับ 700-1500 ม. บางครัง้เปนไมปลูก 

148 เมาสรอย Antidesma acidum Retz. ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในปาผลัดใบ

และปาสน 

149 โมกบาน Wrightia religiosa Benth. ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็ก เจรญิทั่วไปในปาผลัดใบ 

150 โมกหลวง Holarrhena 

pubescens Wall. ex G. Don 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในที่เปดโลง 

ระดับต่ํากวา 500 ม. 

151 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) 

Mabb. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในปาผลัดใบ 

152 ไมฝอย,ขอย Streblus asper Lour. ไมยนืตนไมผลัดใบพบมากในที่โลงแจง ที่รกราง 

เปนไมโตเร็ว 

153 ยมแดง Trichilia connaroides  ไมยนืตนกึ่งผลัดใบไมคอยพบ ขึ้นในปาดบิเขาที่

โลงแจง 

154 ยมหอม Toona ciliata M. Roem. ไมยนืตนไมผลัดใบขึ้นตามที่ชุมช้ืน เปนไมที่เรอืน

ยอดอยูช้ันบนของปาดบิช้ืน สังเกตงายโดยกลุม

ของผลแหงเปนรูปดาวที่มักตดิบนตนตลอดป 
 

 



ลําดับ 
ช่ือสามัญ/ช่ือ

ทองถิ่น 
ช่ือวทิยาศาสตร รายละเอยีด 

155 ยมหนิ,สะเดา

ชาง 

Acrocarpus fraxinifolius 

Wight et Arn 

ไมยนืตนผลัดใบระยะสัน้จัดเปนไมขนาดใหญทาง

ภาคเหนอื มเีรอืนพุมอยูในช้ันบนของปาดบิช้ืน เปน

ไมโตเร็วสูงถงึ 30 เมตร ในชวงเวลานอยกวา 100 ป 

มเีสนผานศูนยกลางถงึ 100 ซม 

156 ยอปา Morinda tomentosa Hey ne 

ex Roth. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบพบทั่วไปในที่โลง

แจงทั่วภาคเหนอื 

157 ยางนา Dipterocapus alatus Roxb. 

ex G.Don.  

ไมยนืตนไมผลัดใบไมคอยพบในธรรมชาติชอบขึ้น

ใกลลําธาร มักปลูกรมิถนนหรอืในวัด ถนนเสนเกา

ระหวางเชียงใหม-ลําพูน สองขางทางเปนพรรณไม

ชนดินี้ 

158 ยางปาย Dipterocarpus costatus 

Gaertn.f. 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิกระจายกวางขวางและพบ

ทั่วไปขึ้นเปนสองกลุม เรอืนยอดสูงเดน ตันใหญ ๆ 

มักมรีอยไหมเปนแองซึ่งเกดิจากการเผาเกบ็ชัน 

159 ยางเหยีง Dipterocarpus obtusifolia ไมยนืตนผลัดใบเจรญิเปนไมเดนในปาเต็งรังทั่ว

ภาคเหนอื ทนตอไฟปา แตจะพบนอยในบรเิวณปา

เสื่อมโทรม 

160 ยางโอน Polyalthia viridis Craib. ไมยนืตน 

161 รกฟา Terminalia alata Heyne ex 

Roth 

ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิในปากึ่งโลงแจง 

162 รักนอย Gluta obovata Craib. ไมยนืตนเจรญิทั่วไปในปากึง่โลงแจงและตามแนว

สันเขา 

163 รักใหญ Gluta usitata (Wall.) Ding 

Hou 

ไมยนืตนเจรญิทั่วไปในปาโลงแจง 

164 รัง,เปา Shorea siamensis Miq. ไมยนืตนผลัดใบเจรญิกระจายอยูทั่วไปในปาเต็งรัง 

มักขึ้นอยูเปนกลุม มคีวามทนทานตอไฟปามาก จึง

กลายเปนพืชเดนในปาเสื่อมโทรม ในฤดูหนาวใบจะ

เปลี่ยนเปนสแีดงเขมกอนที่จะรวง 
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165 ราชพฤกษ Cassia fistula Linn. ไมยนืตนผลัดใบเปนพรรณไมทองถิ่นที่มคีวาม

งดงามมากที่พบในปาผลัดใบและแนะนํากัน

แพรหลาย เนื่องจากมดีอกสเีหลอืงทองสดใส เปน

ไมที่โตชาแตออกดอกไดอยางรวดเร็ว 

166 ราชาวดปีา Buddleja asiatica Lour.  ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กเจรญิทั่วไปในที่รกรางและ

ตามชายปา 

167 ลําไย Dimocarpus longan ไมยนืตนไมผลัดใบพบทั่วไปที่ไมมไีฟปารบกวน มัก

เปนไมปลูกเพื่อรับประทานผล 

168 เลี่ยนดอกมวง Melia toosendan ไมยนืตนไมผลัดใบพบทั่วไปในที่โลง 

169 วานธรณสีาร Phyllanthus pulcher Wall. 

ex Müll.Arg.  

ไมพุมผลัดใบเจรญิทั่วไปในที่ชุมช้ืนมักเปนไมปลูก 

170 สมปอง Gracinia succifolia Kurz. ไมยนืตนเจริญทั่วไปมักพบในปาเปด 

171 สมอไทย Terminalia chebula Retz. ไมยนืตนผลัดใบเจรญิทั่วไปในปากึ่งโลงแจง ผลใช

เปนอาหาร ทุกสวนของพชืใชประโยชนได 

172 สมอภิเภก  Terminalia 

bellirica (Gaertn.) Roxb. 

ไมยนืตนผลัดใบเจรญิทั่วไปในปากึ่งโลงแจง มักจะ

พบในที่ราบมเีนื้อดนิลกึ 

173 สอยดาว Mallotus paniculatus ไมยนืตนขนาดเลก็ไมผลัดใบเจรญิทั่วไปตามชายปา 

และช้ันลางของปาทบึ 

174 สะแกนา Combretum quadrangulare 

Kurz.  

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิในที่ถูก

รบกวนไดด ีมักปลุกไวรมิถนน 

175 สะเดา Azadirachta indica A. Juss. 

var. siamensis Valeton  

ไมยนืตนผลัดใบพบไดทั่วไปในปากึ่งโลงแจง

โดยเฉพาะใตจังหวัดลําพูนลงไป 

176 สะบันงาปา Goniothalamus griffithii ไมพุมไมยนืตนขนาดเล็ก เจรญิทั่วไปในที่ถูกรบกวน

นอย 

177 สะแลงหอมไก Rothmannia sootepensis 

(Craib) Bremek. 

ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลดัใบพบทั่วไปในที่โลง

แจง มักพบเปนช้ันรองๆ ของปาดบิช้ืน 

178 สัก Tectona grandis L.f. ไมยนืตนผลัดใบเจรญิเปนองคประกอบสําคัญในปา

ช้ืนผลัดใบ 
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179 สักขี้ไก,มัน

พราว 

Premna latifolia var.latifolia ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิกระจาย

ทั่วไปในปากึ่งโลงแจง 

180 สานหิ่ง Dillenia parviflora Griff. ไมยนืตนผลัดใบเจรญิทั่วไปในปาทบึและกึ่งโลง

แจง 

181 สานเห็บ Saurauia roxburghii Wall. ไมพุม-ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบเจรญิ

กวางขวาง พบทั่วไปในทีโ่ลงแจงชุมช้ืน 

182 สานใหญ Dillenia indica Linn ไมยนืตนผลัดใบเจรญิทั่วไปมักอยูใกลลําธาร 

183 สารภี Mammea siamensis  

T.Anderson 

ไมยนืตนเปนไมปลูก ไมคอยพบในปา 

184 สารภีปา Anneslea fragrans Wall. ไมยนืตนขนาดเล็ก -กลาง เจรญิทั่วไปที่เปนสันหนิ

ในปาสน และปาที่ช้ืน 

185 เสี้ยวดอกขาว Bauhinia variegata L. ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบพบมากในปาผลัดใบ ปา

ไผ และที่โลงแจง โดยเฉพาะที่เปนหนิปนู มดีอก

สวยงาม มดีอกสขีาว มแีตมสีเหลอืงหรอืสชีมพูบน

กลบีใหญที่สุด 

186 แสมสาร Cassia garrettiana Craib ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเปนพรรณไมทองถิ่น

ภาคเหนอื ขึ้นกระจัดกระจายในปาปลัดใบ 

บางครัง้นํามาเปนไมปลูก 

187 หนุมาน

ประสานกาย 

Schefflera leucantha R.Vig. ไมพุม-ไมยนืตนขนาดเล็กมักเปนไมปลูก 

188 หมอน Morus alba Linn. ไมพุม-ไมยนืตนขนาดเล็กเปนไมทองถิ่นของ

ประเทศจนี ปลูกเพื่อรับประทานผล หรอืใชใบ

เลี้ยงไหม 

189 หมอนหลวง Morus macroura Miq. ไมยนืตนขนาดใหญ ผลัดใบพบทั่วไปในปาที่โลง

แจง และช้ันเรอืนยอดของปาทบึ 

190 หมโีปง Litsea monopetala (Roxb) 

Pers.  

ไมยนืตนขนาดเล็กกึ่งผลัดใบเจรญิทั่วไปในปาดบิ

และปาผลัดใบ 

191 หมเีหม็น Litsea glutinosa (Lour.) ไมยนืตนกึ่งผลัดใบเจรญิทั่วไป 

192 หวา Syzygium cumini (L.) 

Skeels. 

ไมยนืตนไมผลัดใบพบทั่วไปในภาคเหนอืในปากึ่ง

โลงแจง มักเปนไมปลูก 
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193 หัสคุณ Micromelum minutum (Forst. 

f.) 

ไมพุม - ไมยนืตนขนาดเล็กไมผลัดใบพบกระจาย

ในช้ันลาง ของปาทบึหรอืปากึ่งโลงแจง 

194 หูกวาง Terminalia catappa L.  ไมยนืตนผลัดใบเปนไมทองถิ่นภาคใตตามแนว

ชายฝง มักนํามาปลูกเนื่องจากเรอืนยอดมลีักษณะ

เปนช้ันๆ สะดุดตา 

195 เหมอืด

โลด,

เหมอืด

หลวง 

Aporosa villosa ไมพุม ไมยนืตนขนาดเล็กผลัดใบเจรญิทั่วไปในปา

ผลัดใบและปาสน 

196 อบเชย Cinnamomum iners ไมยนืตนไมผลัดใบเจรญิทั่วไปในปาช้ันลางที่ไมมี

ไฟปา 

197 อะราง Peltophorum dasyrrhachis ไมยนืตนผลัดใบขนาดใหญเปนพรรณไมทองถิ่น

ของภาคเหนอืแตไมคอยพบในปามักปลูกตามรมิ

ถนนซึง่จะใหดอกเบี้ยเกอืบทัง้ป 

198 เอื้อง

หมายนา 

Costus speciosus Smith. ไมพุมเจรญิในปาดบิช้ืน ลําตนมลีักษณะเปน

เกลยีวสวยงาม 
 


