
 

สาํนกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้

 





¡ สิ#งมีชีวิตที#ใกล้สญูพนัธุ ์(EN : Endangered species) 
¡ ปริมาณไม้ยางนาในประเทศลดลง เนื#องจาก  

§ บกุรกุทาํลายป่า  

§ เจาะลาํต้นเพื#อเอานํWามนัยาง (ใช้ไฟสมุ) 

§  ตดัไม้เพื#อใช้เนืWอไม้  

§ ลกัษณะการสืบพนัธุ ์ผลร่วงช่วงหน้าร้อน ความชืWนในเมลด็ตํ#า 
ไม่งอก  

§ ไฟป่า 

¡ ยางนา ไม้ประจาํจงัหวดั อบุลราชธานี  



ยางนา
ชื#อวิทยาศาสตร ์Dipterocapus alatus

Roxb. ex G. Don

ชื#อวงศ ์DIPTEROCARPACEAE

ชื#อสามญั Yang

ชื#อทางการค้า Yang, Gurjan, Garjan

ชื#อพืWนเมือง ยางนา, ยางขาว, ยางหยวก,  

ยางแม่นํWา, (ทั #วไป); กาตีล (เขมร, 

ปราจีนบรีุ); ยางนา (เลย)



ลาํต้นเปลาตรง เปลือกหนาเรียบแตกสะเกด็เป็นหลมุตืWน สีเทา 



ใบเดี#ยว เรียงเวียนสลบั รปูรี หรือรปูไข่ 



ดอก ออกเป็นช่อสั Wนๆ สีชมพ ู 

ออกดอก ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 



ผลเป็นแบบผลแห้ง มี 5 ครีบ ปีกใหญ่ 2 ปีก และ ปีกสั Wน 3 ปีก   

ผลแก่ : มีนาคม – พฤษภาคม  



¡ ผลของยางนาที#ร่วงถึงพืWนจะเป็นเมลด็ดีเพียง 30% 

¡ ผลแก่ มีนาคม-พฤษภาคม จากภาคใต้  ภาคกลาง  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือหลงัสดุ  

¡ ผลแก่จากสีเขียว ไปสีนํWาตาล  

¡ ควรเกบ็เมลด็จากบนต้นที#มีสีนํ4 าตาลอ่อน ๆ  

¡ ความชืWนภายในเมลด็น้อยกว่า 30% เมลด็จะตาย 

(งอกน้อยถึงไม่งอก) ดงันั Wนเกบ็ผลแล้วต้องรีบเพาะ

 



¡ พบขึWนในที#ลุ่มตํ#าริมห้วย ลาํธาร และตามหบุเขา 

ทั #วทกุภาคของประเทศไทยในระดบัความสงูของ

นํWาทะเลเฉลี#ยคือ 350 เมตร ในต่างประเทศพบที# 

บงัคลาเทศ พม่า ลาว กมัพชูา เวียดนามใต้ และ

มาเลเซียพบขึWนในป่าดิบแล้ง 





ด้านตดัขวาง ( ´ 15 ) ด้านผิวหน้าไม้ (tangential) 
pore เป็นแบบเดี#ยว (solitary pore)  

การกระจายเป็นแบบกระจดักระจาย (diffuse  porous)

เนืWอไม้สีนํWาตาลแดงหรือสีนํWาตาลเทา  

เสีWยนตรง เนืWอหยาบ แขง็ปานกลาง 



-ป#าธรรมชาติ  
-ป#าปลูก หรือ       

สวนป#า 

- เติบโตดี (สูง, ความโต)  
- ลำต@นกลม เปลาตรง  

- ลำต@นไมBมีปุ#มปม  
- ก่ิงแผBขยายดี  

- ไมBมีโรคและแมลง
ทำลาย 

- เก็บเมล็ดเพ่ือเพาะ 

  ขยายพันธุN และ 

  อนุรักษNพันธุN  
 

หมูBไม@  ลักษณะไม@ยางนาท่ีต@องการ แมBไม@  



แม่ไม ้



แมBไม@แหลBง
ท่ี 1 

แมBไม@แหลBง
ท่ี 2 

แมBไม@แหลBง
ท่ี 3 

แมBไม@แหลBง
ท่ี...  

เก็บพันธุNโดยเมล็ด (อาศัยเพศ) หรือเก็บกิ่ง ทBอนพันธุN หรือตา  
(ไมBอาศัยเพศ) 

แปลงรวบรวม
พันธุN 

-พัฒนาพันธุN  
-แหลBงเมล็ดพันธุNด ี

การจดัทาํแหลง่เมลด็ 



แปลงปลูกไม@ยางนาในสถานีวนวัฒนวิจัย 
สถานีวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป#าไม@ จังหวัด 

สถานีวนวัฒนวิจัยพิษณุโลก  พิษณุโลก 

สถานีวนวัฒนวิจัยกำแพงเพชร  กำแพงเพชร  

สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู  สุรินทร?  

สถานีวนวัฒนวิจัยผานกเคAา  ขอนแกCน  

สถานีวนวัฒนวิจัยอุบลราชธานี  อุบลราชธานี  

สถานีวนวัฒนวิจัยโขงเจียม  อุบลราชธานี  

สถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ?  กาฬสินธุ?   

สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช (หนCวยยCอย)  นครราชสีมา  

สถานีวนวัฒนวิจัยหAวยทา  กาญจนบุรี  

สถานีวนวัฒนวิจัยภาคกลาง  กาญจนบุรี  

สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ  กาญจนบุรี  

สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร?ธานี  สุราษฎร?ธานี  

สถานีวนวัฒนวิจัยในชCอง  กระบ่ี 



แหลง่เมลด็ไม ้



¡ ขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเมลด็ เป็นไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีใน

สภาพดินแทบทกุชนิด

 



เกบ็เมลด็ขณะที#ยงัสด ร่วงใหม่ ๆ 

- เพาะโดยใช้แปลงดิน หรือกระบะทราย  

- ดินผสมด้วยขยุมะพร้าวผสมกบัหน้าดินจาก

กลุ่มไม้ยางนาที#ขึWนอยู่ตามธรรมชาติ ซึ#งมีเชืWอ

ไมคอรไ์รซาปะปนอยู่ด้วย ในอตัรา 1:1  

- ตดัปีกเมลด็ออก 

- วางเมลด็ให้ส่วนที#อยู่ระหว่างปีกหงายขึWน 



ใช้ทรายหรือฟางข้าวกลบ รดนํWา วนัละ � เวลา เช้าและ

บา่ย นาน �-�� วนั 

หลงัจากเพาะได้ �-�� วนั  

เมลด็ยางนาจะเริ#มแทงรากออกมา  



ทาํการย้ายลงไปปลกูในถงุพลาสติก 

ขนาด �*� นิW ว 



¡ ระยะปลกูที#เหมาะสม คือ 4x4 เมตรอตัราการรอดตายสงูมาก

และเจริญเติบโตได้ดี 

¡ ควรทาํในช่วงฤดฝูนประมาณเดือนมิถนุายน 

¡ หลมุปลกูควรมีขนาด 30x30x30 ซม. ก้นหลมุควรมีดินที#ร่วนซุย

หรืออาจใช้ปุ๋ ยอินทรียร์องก้นหลมุ 

¡ อายกุล้ายางนาที#เหมาะแก่การนําไปเพาะปลกูคือ � ปี 

¡ ขนาดถงุเพาะ �*� นิW ว

 





¡ ประเภทกินใบ(Defoliators)  

¡ ประเภทเจาะลาํต้น (Stem borers)  

¡ ประเภทเจาะเปลือก (Bark borers)

¡ ประเภทเจาะเมลด็และผล (Seed predators) 



ผีเสืWอกลางคืนขนาดเลก็  

Sirindhorn thailandiensis Adamski & Malikul  



ด้วงงวงแมลงที#ทาํลายเมลด็ไม้ในอนัดบั (Order) Coleoptera 







Vertex Hypsometer 

วดัความสงู 



Diameter Tape 

วดัความโต 



Measuring Pole 

วดัความสงู 



¡ การนับวงปี  

§ วงปี (annual ring, tree ring) คอื ชั 8นของเซลลข์องเนื8อไมท้ีCสรา้งขึ8นมาทีCมกีารเตบิโต

ในชว่ง O ปี โดยปกตวิงปีไมป้ระกอบขึ8นดว้ยเซลลท์ีCมผีนงัเซลลบ์าง ซึCงสรา้งมาในชว่ง

ฤดกูาลเตบิโต เรยีกวา่ไมต้น้ฤด ู(early wood) และเซลลท์ีCมผีนงัเซลลห์นา คอืเซลลท์ีC

สรา้งขึ8นมาปลายฤดกูารเตบิโต เรยีกวา่ไมป้ลายฤด ู(late wood) เซลลต์ั 8งแต่ไมต้น้ฤดทูีC

เริCมสรา้งจนถงึเซลลป์ลายฤดกูาลเตบิโตรวมกนัเรยีกวา่ O วงปี 

§ ไมน่ิยมใชว้งปีนบัอายไุมย้างนา 

 - เป็นไมไ้มผ่ลดัใบ จงึผลดัใบไมพ่รอ้มกนั 

 - ออกใบเรว็ 

 - มกีารเตบิโตต่อเนืCอง 

 - จาํนวนวงปีไมป่ระตดิประต่อหรอืเชืCอมโยงกนั 





การเจริญเติบโตของไม้ยางนา 

Age

DBH 

(cm) Ht (m) สถานที#ปลกู Age

DBH 

(cm) Ht (m) สถานที#ปลกู Age

DBH 

(cm) Ht (m) สถานที#ปลกู 

1       21 16.58 10.53 มวกเหลก็ จ.สระบุร ี 41       

2 2.6 1.79 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  22       42       

3 3.45 3.28 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  23       43       

4 5.55 4.48 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  24       44       

5 6.65 5.34 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  25       45       

6 8.23 5.6 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  26       46       

7 9.4 5.87 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  27       47       

8 10 6.53 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  28       48 5.28 33.4 สถานีตน้นํ8าเชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่

9 11.63 6.89 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  29       49       

10 12.8 7.16 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  30       50 49.04 29.98 สวนป่าไตรตรงึษ์ จ.กาํแพงเพชร 

11 17.8 12 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  31       51       

12 18.39 12.59 สถานีวนวฒันวจิยัสรุาษฎรธ์านี  32       52       

13       33       53       

14       34       54       

15       35       55 57.45 30.32 สวนป่าไตรตรงึษ์ จ.กาํแพงเพชร 

16 23.05 15.2 สถานีตน้นํ8าเชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ 36       56       

17       37 46.78 23.32 

สวนป่าไตรตรงึษ์ 

จ.กาํแพงเพชร 57       

18       38       58       

19       39       59       

20 27.07 21.38 สถานีตน้นํ8าเชยีงดาว จ.เชยีงใหม ่ 40       60       



การเจริญเติบโตของไม้ยางนา 

Age DBH (cm) Height (m) สถานที#ปลกู Age DBH (cm) Height (m) สถานที#ปลกู 

61       81       

62       82       

63 87.26 87.26 ศนูยว์นวฒันวจิยัภาคเหนือ - สวนรกุชาตหิว้ยแกว้ 83       

64       84 119.26 36.27 สองขา้งทางเชยีงใหม-่ลาํพนู 

65       85       

66       86       

67       87       

68       88       

69       89       

70       90       

71       91       

72       92       

73       93       

74       94       

75       95       

76       96       

77       97       

78       98       

79       99       

80       100 135.22 39.72 สองขา้งทางเชยีงใหม-่ลาํพนู 



y = 1.316x + 0.305

R² = 0.968
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y = 0.429x + 5.343

R² = 0.889
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¡ เนืWอไม้ ใช้ในการก่อสร้างทั #วไป เช่น พืWน ฝา ระแนง 

โครงหลงัคา ทาํพืWน เพดาน รอด ตง และ เครื#องเรือน

ต่าง ๆ เป็นต้น 

¡ นํWามนั ใช้ทาไม้ ยาแนวเรือ ยาเครื#องจกัรสาน ทาํไต้ 

และใช้เติมเครื#องยนตแ์ทนนํWามนัขีWโล้ ทาํนํWามนั 

Biodesel ทาํนํWามนัใส่แผลแก้โรคเรืWอน และโรคหนอง

ใน 



ใช้นํWามนัยางทาเคลือบภาชนะ

เพื#อยืดอายกุารใช้งาน 

สมยัโบราณใช้สาํหรบัการขดุ 

ทาํเรือแข่งในแม่นํWาจากไม้ท่อน

เดียว เนื#องจากมีความทนทาน 



ใช้ใบพลวงห่อขีWใต้ 

เปลือกพะยอม และสกันํWา  

ใส่ในของหมกัดองเพื#อใช้กนับดู  



การนําต้นยางนามาสกดัเป็นนํWามนัดีเซลชีวภาพ หรือ Biodesel  
โดยดร.สมพร เกษแกว้ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ตดิต่อ โทร.z-{||{-}~OO 



ชนัและยางไม ้

ชนัและยางไมเ้ป็นของป่า

ชนิดหนึCงมลีกัษณะเป็นสาร

เหลวๆ (Liquid) ทีCไหล
ออกมาจากสว่นต่างๆ ของ

ตน้ไม ้เชน่ เปลอืกไมห้รอื

เนื8อไม ้ ชนัและยางไมเ้กดิ

จาก “นํ8ามนัหอมระเหย” 

(Volatile oil หรอื essential 
oil) 
 



การจดัทาํป้ายชื#อต้นไม้ตามหลกัวิชาการ 









¡ ข@อมูลในการจัดทำปZาย  
¡ วัสดุการจัดทำปZาย  

¡ วัสดุยึดติดกับต@นไม@  



§ ช่ือชนิดท่ีถูกต%อง ได@แกBช่ือพ้ืนเมือง และช่ือวิทยาศาสตรN  

§ ช่ือวงศNของพืชชนิดนั้น ๆ  

§ ช่ือสามัญ  

§ ประโยชนNของพืชด@านสมุนไพร และการใช@ประโยชนN (มีหรือไมBก็
ได@แล@วแตBจุดประสงคNของการจัดทำ) 

§ รายละเอียดอื่น ๆ ตามจุดประสงคNท่ีจัดทำ   



ชื่อพื้นเมือง 

ชื่อวิทยาศาสตรN 

ชื่อวงศN 

รายละเอียดอ่ืน ๆ  





วัสดุสำหรับจัดทำปZาย : วัสดุสำหรับจัดทำปZาย  

พลาส
ติก 

โลหะ 



วัสดุสำหรับจัดทำปZาย : วัสดุสำหรับจัดทำปZาย  

ปูน เคลือบ
พลาสติก 



 15 X 12 ซม.  42 X 23 ซม.  15 X 12 ซม. 


