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สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา
2557

กระบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv.ex A.W Benn. วงศ์ IRVINGIACEAE
กรมป่ าไม้
ชื่อพืน้ เมือง กะบก จะบก จําเมาะ ซะอัง ตระบก บก มะมื่น มะลื่น มื่น หมักลื่น หมากบกหลักกาย
ลักษณะทั่วไป
ไม ต น ขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ สู ง 10-30 เมตร ผลั ด ใบ เรื อ นยอดเป น พุ ม แน น ทึ บ
กลมหรือ กลมรี สี เ ขี ยวเข ม ลํ า ตน เปลาตรง โคนต น มั ก เป น พู พอน เปลื อ กสี เ ทาออ นปนน้ํ า ตาล
คอนขางเรียบบางทีแตกเปนสะเก็ด
ใบ เดี่ ย ว เรี ย งสลั บ ใบรู ป รี แ กมรู ป ขอบขนาน จนถึ ง รู ป ใบหอก กว า ง 2.5-9 ซม.
ยาว 8-20 ซม. ปลายใบสอบแล ว มน โคนใบมนแหลม แผ น ใบค อ นข า งหนา ขอบใบเรี ย บ
เสนแขนงใบขางละ 9-16 เสน กานใบยาว 0.5-1.4 ซม.
ดอก สีขาวปนเขียวออน มีขนนุมประปราย ดอกออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามปลายกิ่ง
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอยางละ 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 8-10 มม.
ผล สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลมรี ผลแกสีเหลือง มีเนื้อหุมเมล็ดบาง ๆ เมล็ดแข็ง
เนื้อในขาวมีรสมัน
การกระจายพันธุ พบตามปาเบญจพรรณ และปาดิบแลง สูงจากระดับน้ําทะเล 150-300 เมตร
ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม - มีนาคม
ประโยชน 1. เปลือก ใบ ผล ใหสีตาง ๆ ใชยอมฝาย
2. เนื้อในเมล็ดบํารุงไต ไขขอ เสนเอ็นและเบื่อพยาธิในทอง น้ํามันจากเมล็ด
ทําอาหาร สบู และเทียนไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

กลึงกลอม

ชื่อวิทยาศาสตร Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
วงศ ANNONACEAE กรมป่ าไม้
ชื่อพื้นเมือง กระทุมกลอง กระทุมคลอง กําจาย ไครน้ํา จิงกลอม ชองกลอง ชั่งกลอง
ทองคลอง น้ํานอง น้ํานอย ผักจ้ํา มงจาม มะจ้ํา
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 2- 8 เมตร แตกกิ่งต่ําหนา –แนน เรือนยอดเปนพุมกลม กิ่งออนมีขนประปราย
กิ่งแกเกลี้ยง มีชองอากาศเปนตุม สีเทาอมชมพูอยูทั่วไปตาม ลําตนและกิ่งแกมีเปลือกไม ที่หนายน
เปนสันนูน
ใบ รูปขอบขนานกวาง 2-4 ซม. ยาว 5-11 ซม. โคนใบสอบเบี้ยวเล็กนอย ปลายใบแหลม
ขอบเรียบเปนมัน
ดอก เดี่ยวออกตามกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปไข สีเขียว กลีบดอกเรียงเปน 2 ชั้น กลีบชั้นในรูปขอบ
ขนานกวาง 4 มม. ยาว 1 ซม. กลีบชั้ นนอกมีขนาดแคบและสั้นกวาเล็ กนอย ดอกบานเต็ม ที่
เสนผาศูนยกลาง 1 ซม.
ผล กลุม มี 25-35 ผล แตละผลกลมขนาด 5 มม. ผิวเรียบ สีเขียว เมื่อแกสีแดง
มี 1 เมล็ด ตอ 1 ผล
การกระจายพันธุ พบขึ้นในที่โลงบริเวณดินรวน การระบายน้ําดี ริมคลองหรือพื้นที่ราบลุม
ที่น้ําทวมเปนครั้งคราว ออกดอกเกือบตลอดป ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน รากและเนื้อไม แกไข แกรอนใน ขับพิษ ใบและกิ่ง มีฤทธิ์ตานเชื้อโรคเอดสในหลอด
ทดลอง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

กระทอน

ชื่อวิทยาศาสตร Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.
วงศ MELIACEAE
ชื่อพื้นเมือง เตียน มะตอง มะติ๋น ลอน สตียา สะตู สะโต สะทอน

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ต น ขนาดกลางถึ ง ขนาดใหญ ไม ผ ลั ด ใบ สู ง 15-40 เมตร ลํ า ต น เปลาตรง
แตกกิ่งต่ํา มีพูพอนเล็กนอย
ใบ เปนชอเรียงเวียนสลับกันไป ชอหนึ่งๆ มีใบยอยรูปไขหรือ รูปรี จํานวน 3 ใบ
สองใบลางจะติดตรงขามใบ ปลายชอจะเปนใบเดี่ยว โคนใบมนและ มักเบี้ยว ปลายใบสอบ
เปนติ่งแหลม
ดอก เล็ก สีเหลืองออน สมบูรณเพศ หอมออนๆ ผล กลมหรือแปน อุมน้ํามีขน
นุม ผลออนสีเขียวพอแกจัดสีเหลือง เนื้อในหนาสีน้ําตาลอมเห
ลืองหรือชมพู ฉ่ําน้ํา แตละผลมีเมล็ดรูปไตเรียงตัวตามแนวตั้ง 5 เมล็ด รอบๆ เมล็ด
เปนเนื้อเยื่อสีขาวหอหุม
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปา-ดิบแลงและชื้น ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 100-700
เมตร ขยายพันธุโดยเมล็ด และทาบกิ่ง ออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีน้ําตาล ใชยอมฝาย
2. ผลแก ใชรับประทานเปนผลไม เปนอาหาร ราก รักษาโรคบิด

กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร Fagraea fragrans Roxb.
วงศ GENTIANACEAE
ชื่อพื้นเมือง ตะมะซู ตาเตรา ตํามูซู ตําเสา ทําเสา มันปลา

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป ไม ตนสูง 5-30 เมตร ไมผลัดใบ เปลือกตนสีน้ําตาลเขมแตกเปนรองลึก
ใบ เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีหรือรูปขอบขนานกวาง 2-3.5 ซม. ยาว 8-11 ซม.
ปลายเรียวแหลม โคนสอบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผนใบคลายหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน
ดอก ออกเปนชอแบบชอกระจุกออกตามงามใบใกลปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมออนๆ กลีบเลี้ยง
5 กลีบ เชื่อมติดกันรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมเหลืองออน เมื่อใกลโรยจะมีสีเหลือง
เชื่อมติดกันรูปแจกันปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรเพศผู 5 อัน รังไขรูปไขอยูเหนือวงกลีบ
ผล สดแบบ มีเนื้อรูปกลม เมื่อแกมีสีแดง มีเมล็ดจํานวนมาก
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ในป า เบญจพรรณ ป า ดิ บ ชื้ น ทั่ ว ทุ ก ภาคแต พ บมากในภาคใต
ในต า งประเทศพบที่ พ ม า กั ม พู ชา เวี ย ดนามตอนใต อิ น เดี ย ตอนเหนื อ ภู มิ ภ าคมาเลเซี ย
ออกดอกเดือนเมษายน – กรกฎาคม ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน เนื้อไม ใชในการกอสรางบานเรือน ใชเขายาบํารุงธาตุ แกไขจับสั่น เปลือก บํารุง
โลหิต ผิวหนังพุพอง ปวดแสบปวดรอน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

กัลปพฤกษ

ชื่อวิทยาศาสตร Cassia bakeriana Craib
วงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง กานล ชัยพฤกษ

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-15 เมตร ผลัดใบ กิ่งออนมีขนนุม เรือนยอดแผกวาง เปลือกเรียบ สีเทา
ใบ ประกอบแบบขนนก มีใบยอย 5-7 คู รูปขอบขนานกวาง 1.5-3 ซม. ยาว 6-8 ซม.
โคนและปลายใบมน
ดอก สี ช มพู อ มขาวออกเป น ช อ แบบช อ กระจะตามกิ่ ง ก า นดอกสี แ ดงม ว งมี ข นนุ ม
ยาว 5-12 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปไขแคบๆ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไขขนาดกวาง 1-2.5 ซม.
ยาว 3.5-4.5 ซม.
ผล เป น ฝ ก สี น้ํ า ตาลเข ม อมเทา รู ป ทรงกระบอกยาว 30-40 ซม. ด า นในมี เ มล็ ด
ประมาณ 30-40 เมล็ด ลักษณะกลมแบนสีน้ําตาล
การกระจายพันธุ
พบในประเทศพม า และทางเหนื อ ของประเทศไทยตามป า เต็ ง รั ง ที่ ค วามสู ง จาก
ระดับน้ําทะเล 300-1,000 เมตร ออกดอกเดือนมกราคม – มิถุนายน ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน
ฝก ใชเปนยาระบายอยางออน
เปลือก ฝก และเมล็ด ทําใหอาเจียนลดไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ปบ

ชื่อวิทยาศาสตร Millingtonia hortensis L.f.
ชื่อพื้นเมือง กาซะลอง กาดสะลอง เต็กตองโพ

วงศ BIGNONIACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบสูง 6-12 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบ กิ่งมักหอยลง เปลือกสีเทา แตกเปน
รองลึก เนื้อหยุน คลายไมกอก
ใบ ประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ออกตรงขาม ใบยอยรูปไข หรือ รูปไขแกมรูปใบหอก
กวาง 1.5-3 ซม. ยาว2.5-8 ซม. ปลายเรียวแหลมโคนกลม ขอบจัก
ดอก สีขาวกลิ่นหอม ออกเปนชอใหญที่ปลายกิ่ง ยาว 10-40 ซม. ทยอยบานกลีบเลี้ยง
5 กลีบ โคนเชื่อมกันเปนรูประฆัง กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอดยาว ปลายบานออกเปนรูปแตร
กวางประมาณ 2 ซม. มี 5 กลีบ เกสรตัวผู 4 อัน
ผล เปนฝกแบน กวาง 1.5-2 ซม. ยาว 28-36 ซม. เมื่อแกแตก 2 ซีก เมล็ดจํานวน
มากมีปก
การกระจายพั น ธุ ขึ้ น ในป า เบญจพรรณ และ เขาหิ น ปู น ขยายพั น ธุ โ ดยเมล็ ด และ หน อ
ออกดอกเดือน กันยายน – ธันวาคมบานเวลาเย็น
ประโยชน 1. เปลือก เนื้อไม ใหสีเหลือง น้ําตาล ใชยอมฝาย
2. ราก เปนยาบํารุงปอด รักษาวัณโรค เปลือก ทําจุกกอก ดอก สูบแกหืด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

เฉียงพรานางแอ

กรมป่ าไม้

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
สีฟน สีฟนนางแอ หมักมัง องคต โองนั่ง

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 25-35 เมตร ผลัดใบ ลําตนกลมตรง เรือนยอดเปน
พุมทึบ เปลือกสีเทาปนดําแตกเปนรองลึกตามยาวลําตนหรือเปนสะเก็ด
ใบ เดี่ ย วเรี ย งตรงกั น ข า ม ใบรู ป รี ห รื อ รู ป ไข ก ลั บ กว า ง 2-10 ซม. ยาว 5-15 ซม.
ปลายใบแหลมเปนติ่ง โคนใบสอบเขาหากันคลายรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเปนรอยจักถี่ๆ ผิวใบ
ดานบนเปนมัน เสนแขนงใบขางละ 12-13 เสน กานใบยาว 5-10 มม.
ดอก สีขาวอมเหลือง ออกเปนชอแบบชอกระจุกตามกิ่ง กานชอดอกสั้น กลีบเลี้ยงโคน
เชื่อมติดกันปลายแยก 5-8 แฉก กลีบดอกมี 5-8 กลีบ รูปรางเกือบเปนแผนกลม ดอกบาน
เต็มที่กวาง 5-7 มม.
ผล สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลมเมื่อสุกสีแดง ขนาด 5-7 มม. เมล็ดสีดํา
การกระจายพันธุ ปาดิบ ริมลําธารในปาเบญจพรรณชื้น ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพันธ
ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน 1. ผล ใหสีดํา ใชยอมผา แห อวน
2. เปลือก แกคัน ใบ ชงน้ําดื่ม ไม เปนเชื้อเพลิงที่ดี

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ชงโค

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Bauhinia purpurea L. วงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง กะเฮอ สะเปซี เสี้ยวดอกแดง เสี้ยวหวาน

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบสูง 5-10 เมตร ใบ เดี่ยว ออกสลับคอนขางกลม กวาง 8-16 ซม.
ยาว 10-14 ซม. ปลายเวาลึก โคนมนหรือเวา
ดอก สีชมพูถึงมวงเขม ออกเปนชอแบบชอกระจะตามซอกใบและปลายกิ่ง 6-10 ดอก
กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง 6-8 ซม.
ผล เปนฝกยาว 20-25 ซม. เมล็ดดานในกลมมีประมาณ 10 เมล็ด เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดเขตรอนทั่วไป ออกดอกเดือนธันวาคม – เมษายน ขยายพันธุโดย
เมล็ด
ประโยชน ราก ใชเปนยาขับลม เปลือก แกบิด แกทองรวง ดอก แกไข เปนยาระบาย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ชมพูพันธุ์ทิพย์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. DC.
วงศ์ Bignoniaceae
ชื่อพื้นเมือง ชมพูอนิ เดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา
ลักษณะทั่วไป
ไม้ ไม้ต้นขนาดกลางถึ งขนาดใหญ่ ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือทรงกลม แผ่กว้างเป็นชั้น ๆ
เปลือกต้นเรียบสีเทาหรือสีน้าตาล เมื่ออายุมากเปลือกแตกเป็นร่อง กิ่งเปราะหักง่าย
ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5 ใบ ก้านใบรวมยาว 5-30 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 0.52.5 เซนติ เ มตร ใบรู ป ขอบขนานหรื อ รู ป ไข่ แ กมรู ป รี กว้ า ง 3-7 เซนติ เ มตร ยาว 7.5-16
เซนติเมตร ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม
ดอก สีชมพูอ่อน ชมพูสดและขาว กลางดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง มี
ดอกย่อยจ้านวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก คล้ายรูปแตร ยาว
5-7 เซนติเมตร มักบาน พร้อมกัน ร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-8 เซนติเมตร
ผล ผลแห้ ง แตก เป็ นฝั ก กลม ยาว 15-30 เซนติ เ มตร เมื่ อ แก่ แ ตกเป็ น 2 ซี ก เมล็ ด แบน
สีน้าตาล มีปีก
การกระจาย พบได้ทั่วไป ออกดอกช่วง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มีถิ่นก้าเนิดทางอเมริกา

ใต้
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ

ส่วนเพาะชากล้าไม้
สานักส่งเสริมการปลูกป่า

อ้างอิง : ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

ชํามะเลียง

ชื่อวิทยาศาสตร Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. วงศ SAPINDACEAE
ชื่อพื้นเมือง โคมเรียง ชํามะเลียงบาน พุมเรียง พุมเรียงสวน พูเวียง มะเถา

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 2-10 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอดแคบทรงกระบอกหรือสามเหลี่ยมคว่ําลง
แตกกิ่งกานแนบลําตน เปลือกเรียบสีน้ําตาลอมเทา
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู เรียงเวียนสลับ ใบยอยรูปไข กวาง 2-3 ซม. ยาว
7-21 ซม. ปลายใบมนถึงเรียวแหลม
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 เมล็ดรูปไขสีดําเปนมันมี 1-2 เมล็ดตอผล
การกระจายพันธุ พบตามปาละเมาะและปาเบญจพรรณทั่วไป ออกดอกเดือนพฤศจิกายน –
ธันวาคม ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน ราก ปรุงเปนยาแกไข แกรอนในและทองผูก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

แดง

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.var.kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen
วงศ LEGUMINOSAE-MIMOSACEAE
ชื่อพื้นเมือง กรอม ควาย ไคว จะลาน จาลาน ตะกรอม ปราน ไปรน ผาน เพย เพร สะกรอม
ลักษณะทั่วไป
ไม ต น ขนาดกลางถึ ง ใหญ สู ง ถึ ง 25 เมตร ผลั ด ใบ เรื อ นยอดรู ป ทรงกลม หรื อ
ทรงกระบอก ลําตนคอนขางเปลาตรง หรือ เปนปุมปม เปลือกสีเทาอมน้ําตาล หรือ สีเทาปน
เขียว เรียบ หรือ แตกลอนเปนแผนบางๆ
ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู เรียงสลับ ชอยอยมี 1 คู ออกที่ปลายชอใหญ
มีตอมระหวางซอกชอยอย แตละชอยอยมีใบยอย 4-5 คู เรียงตรงขาม ใบรูปไขแกมรูปขอบ
ขนาน กวาง 4.5-9 ซม. ยาว 7-20 ซม. ปลายใบแหลม หรือ มน โคนใบมน ผิวใบดานลาง
มีขนสั้นนุมสีน้ําตาล เสนแขนงใบขางละ 8-11 เสน กานใบยาว 2-5 มม.
ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเปนชอแบบชอกระจุก ตามปลายยอด หรือ ซอกใบใกล
ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนรูประฆังปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ชอดอกรวม
กลม กวาง 2-2.5 ซม.
ผล เป นฝ กแหง แตกแบนและแข็ง รูป โค ง ขั้ วผลสอบเรี ยว ปลายผลเรี ยวและโคง งอ
ผิวเรียบมีเมล็ดแบนสีน้ําตาล 10 เมล็ด
การกระจายพันธุ พบตามปาเบญจพรรณ และ ปาเต็งรังทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 100500 เมตร ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือนกุมภาพันธ – เมษายน
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีน้ําตาลใชยอมฝาย
2. เนื้อไม ใชสรางบานเรือน ไมหมอนรถไฟ ดามเครื่องมือเกษตร ดอก แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ตะครํา้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Garuga pinnata Roxb.
ชื่อพื้นเมือง

วงศ์ BURSERACEAE

กรมป่ าไม้

กะตีบ แขกเตา ค้ํา ปชะออง หวีด ออยน้ํา

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลมทึบหรือทรงกระบอก ลําตน
เปลาตรง โคนตนมักเปนพูพอนต่ําๆ เปลือกสีน้ําตาลปนเทา แตกเปนสะเก็ดและลอนเปนหลุม
ตื้นๆ ทั่วไป
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับเปนกลุมตอนปลายกิ่ง ชอหนึ่งมีใบยอย
7-13 ใบ เรียงตรงขามหรือเยื้องกันเล็กนอย ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่ กวาง 2-4 ซม. ยาว 3-10
ซม.ปลายใบสอบโคนใบเบี้ยว
ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอมออนๆ เปนดอกสมบูรณเพศ ออกรวมเปนชอแบบชอแยกแขนง
ตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 3-5 มม.
ผล สดแบบมีเนื้อ เมล็ดเดียวทรงกลมรีเล็ก ขนาด 1.5- 2 ซม. ปลายผลมีติ่ง เมล็ดกลม
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาดิบแลงและปาเบญจพรรณชื้น ออกดอกเดือนมกราคม –
เมษายน ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน เนื้อไม แข็ง เหนียว ใชทําเสาบาน ดามเครื่องมือเกษตร ดุมลอเกวียน ครก
ผล แกบิด เปนยาหามโลหิตและแชลางบาดแผลเรื้อรัง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ตะแบก

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia floribunda Jack
วงศ LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะแบก ตราแบกปรี้ ตะแบกไข บางอตะมากอ บางอยามู เปอ ยดอง
เปอยนา เปอยหางคาง

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-30 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม โคนตนเปนพูพอนสูง เปลือก
เรียบผิวเปนมันสีเทาหรือเทาขาวมีรอยแตกเปนสะเก็ดตลอดลําตน
ใบ เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปใบหอก กวาง 5-8 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบ
แหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบหนา ใบแกเกลี้ยง ใบออนสีแดง
อมชมพู
ดอก สีชมพูออนหรือมวงออน ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามซอกใบใกลปลายกิ่งและ
ปลายกิ่ง ชอดอกยาว 30-40 ซม. กานชอดอกและดอกตูมมีขนสีน้ําตาลออนปกคลุม กลีบเลี้ยง
มี 10-12 สัน ปลายแยก 5-6 กลีบ มีกลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 2.5-3.5 ซม.
ผล แหงแตกทรงรี ขนาด1.5-2 ซม. มีขน ผลแกแตกเปน 6 เสี่ยง เมล็ดดานในเล็กมีปกบาง
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ป า เบญจพรรณที่ ค อ นข า งชุ ม ชื้ น ทางภาคเหนื อ และภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ป า ดิ บ ทางภาคตะวั น ออกและภาคใต ป า น้ํ า ท ว มและท อ งนาทั่ ว ไป
ออกดอกเดือนกรกฎาคม – กันยายน ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน ทั้งตน ใชในการจัดสวนปลูกเพื่อใหรมเงามีดอกสวยงาม ผล ทําไมประดับแหงได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ตันหยง

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

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 6-10 เมตร ผลัดใบ แตกกิ่งกานสาขาแผเปนพุม
ใบ ใบประกอบแบบขนนก ออกสลั บ ใบย อ ยขนาดเล็ ก รู ป ขอบขนานแคบ ปลายมน
กวาง 0.1-0.2 ซม. ยาว 0.5-0.9 ซม. ไมมีกานใบยอย
ดอก สีขาวอมเขียวหรือสีเขียวอมเหลืองออน กลิ่นหอมแรง เล็ก ออกเปนชอตามซอกใบ
และปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง 0.3-0.5 ซม. เกสรตัวผู 10 อัน
ผล เปนฝกแบน บิดงอ กวางประมาณ 0.5 ซม. ยาวประมาณ 3.5 ซม.
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดอเมริกาเขตรอน ในประเทศไทยขึ้นไดทุกภาค ขยายพันธุโดยเมล็ด
กิ่งตอน ออกดอกเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
ประโยชน 1. เนื้อไม ผล ใหสีเหลือง แดง
2. ฝก มีสารฝาดใชใสแผลเปอย ยอมหนังสัตว

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ทองกวาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub.
วงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อพืน้ เมือง กวาว ก๋าว จอมทอง จ้ า จาน ทองต้ น ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัด-ใบ สูง 8-15 เมตร เปลือกสีเทาคล้ํา 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. กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปบาตรเล็กๆ มีขน กลีบดอก 5 กลีบยาวประมาณ 7 ซม.
ลักษณะคลายดอกถั่ว เกสรตัวผู 10 อัน ยาวประมาณ 8 ซม. โคงงอคลายรูปเคียว
ฝก รูปขอบขนาน แบน กวางประมาณ 3.5 ซม. ยาวประมาณ 14 ซม. โคนฝกงอ
มีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียวที่ปลายฝก
การกระจายพั น ธุ กระจายพั น ธุ ต ามป า เบญจพรรณ และป า แดงทั่ ว ประเทศยกเว น ภาคใต
ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม – มีนาคม
ประโยชน 1. ดอกใหสีเหลือง ใชยอมไหมและฝาย
2. เปลือก ใชทําเชือกและกระดาษ ยาง แกทองรวง ใบ ตําพอกแกฝและสิว
ถอนพิษ แกปวด ดอก ถอนพิษไข ขับปสสาวะ เมล็ดใชขับพยาธิตัวกลม

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

นนทรี

ชื่อวิทยาศาสตร Peltophorum pterocarpum (D.C.) Backer.ex K.Heyne
วงศ LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง กระถินปา กระถินแดง สารเงิน

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบ สูงไดถึง 25 เมตร ลําตนคอนขางตรง เปลือกสีเทา ตามกิ่งออนมีขนสี
น้ําตาลแดง กิ่งแกเกลี้ยง
ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกเวียนสลับถี่ตามปลายกิ่ง ชอยอยมีใบยอย 10-22 คู
รูปไขแกมขอบขนาน กวาง 0.5-0.7 ซม. ยาว 1.2-1.8 ซม. ปลายมนหรือเวาตื้นๆ โคนเบี้ยว
ดอก สีเหลือง กลิ่นหอม ออกเปนชอใหญตั้งที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดานนอกมีขน
กลีบดอก 5 กลีบ รูปไขกลับ เมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 ซม. เกสรตัวผู 10 อัน
ผล เปนฝกแบน รูปรี ปลายและโคนสอบแหลม กวาง 2-2.5 ซม. ยาว 5-12 ซม.
สีน้ําตาลอมมวง แกจัดสีน้ําตาลดําไมแตก มีเมล็ด 1-4 เมล็ด
การกระจายพั น ธุ ถิ่ น กํ า เนิ ด เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ขึ้ น ตามป า ชายหาด ปลู ก ได ทั่ ว ไป
ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือนมีนาคม - มิถุนายน
ประโยชน 1. ราก ใหสีน้ําตาล ใชพิมพผาปาเตะ ยอมอวนและแห
2. เปลือกตน ขับโลหิต ละลายเสมหะ แกทองรวง ยาฝาดสมาน แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ประดูบาน

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Pterocarpus indicus Willd. วงศ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง ดูบาน ประดูกิ่งออน ประดูลาย สะโน อังสนา

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูงถึง 30 เมตร เรือนยอดแผกวาง บางครั้งอาจปกคลุมลงมาถึงพื้นดิน เปลือก
บางสีน้ําตาลเทา แตกเปนแผนบางๆ
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาว 10-25 ซม. เรียงสลับใบยอย 7-9 ใบ เรียงเยื้อง
กัน แผนใบยอยรูปขอบขนานแกมรูปไข กวาง 4-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ปลายแหลมเปนติ่ง
โคนสอบกวาง หรือมน
ดอก รูปดอกถั่วสีเหลืองอมสม ออกเปนชอตามงามใบใกลยอด
ผล เปนฝกกลมแบนมีปกโดยรอบ ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3-4.5 ซม. มี 1-2
เมล็ด
การกระจายพันธุ พบตามปาดิบ มีการนําไปปลูกตามขางทาง ตางประเทศพบในคาบสมุทร
มาเลย หมูเกาะโซโลมอน ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน มีนาคม – เมษายน
ประโยชน 1. เปลือกใหสีน้ําตาล ใชยอมฝายและเปลือกปรุงเปนยาสมานแผล สมานลําไส
แกโรคเหงือกและปวดฟน
2. เนื้อไม ทําเครื่องเรือน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

พะยอม

ชื่อวิทยาศาสตร Shorea roxburghii G.Don.
วงศ DIPTEROCARPACEAE กรมป่ าไม้
ชื่อพื้นเมือง กะยอม ขะยอม ขะยอมดง แคน เชียง เซี่ยว พระยอมดง พะยอมทอง ยางหยวก
สุกรม
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ลําตนเปลาตรงหรือเปนปุมโต
เปลือกหนาสีน้ําตาลแตกเปนรองและเปนสะเก็ดหนาตามยาวของลําตน
ใบ เดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนาน โคนและปลายใบมน
ดอก สีขาวหรือ ขาวแกมเหลืองออน กลิ่นหอม โคนกลีบเลี้ยงจะเกยกันแตไมติดเปน
เนื้อเดียวกัน มี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ
ผล รูปกระสวยยาวประมาณ 2 ซม. ซอนตัวอยูในกระพุงโคนปก มีปกยาวรูปขอบ
ขนานแคบๆ 3 ปก ยาวประมาณ 8 ซม.และมีปกสั้น 2 ปก ยาวไมเกิน 3 ซม.
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณแลง และ ชื้น และ ขึ้นผสมผสานตามปาชายหาด
ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 60-1200 เมตร ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน ธันวาคม –
กุมภาพันธ
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีน้ําตาล
2. เนื้อไม ใชทําหมอนรถไฟ กอสรางบานเรือน ทําเรือ เครื่องมือเกษตร ชันใช
ยาเรือ เปลือก ใสกันบูด ใหน้ําฝาด ใชฟอกหนังเนื้อไมและเปลือก ตมน้ําใชดื่มเปนยาฝาด
สมาน แกทองเดินและลําไสอักเสบ ดอก ใชปรุงแกลม บํารุงหัวใจและลดไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

พิกุล

ชื่อวิทยาศาสตร Mimusops elengi L.
วงศ SAPOTACEAE
ชื่อพื้นเมือง กุน แกว ซางดง พิกุลเขา พิกลุ เถื่อน พิกุลปา

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางสูง 5-15 เมตร ไมผลัดใบ ยอดเปนพุมหนาทึบ เปลือกสีน้ําตาล
อมเทา มีรอยแตกตามยาวของลําตน
ใบ เดี่ยว ออกเวี ยนสลับ หางๆ รูปไข รูปรี หรือรูป ขอบขนานกวา ง 2.5-6.5 ซม.
ยาว 7.5-15 ซม. ปลายแหลมเปนติ่งสั้นๆ โคนมนขอบเปนคลื่น
ดอก สีข าว กลิ่น หอม ออกเปน ดอกเดี่ ยวหรือ เป น กระจุก ตามซอกใบใกลป ลายกิ่ ง
กลีบเลี้ยง 8 กลีบ เรียงซอนกัน 2 ชั้น กลีบดอก 24 กลีบ เรียงซอนกัน 2 ชั้น
ชั้นใน 16 กลีบ ชั้นนอก 8 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 0.7-1 ซม.
ผล สดแบบมีเนื้อ เมล็ดเดียว ทรงไขปลายแหลม ผลสุกมีสีแดงอมสม เนื้อเหลือง
รสหวานอมฝาด เมล็ดแบนรีสีดําเปนมัน
การกระจายพั น ธุ ถิ่ น กํ า เนิ ด อิ น เดี ย พม า ขึ้ น ตามป า ดิ บ ภาคใต แ ละภาคตะวั น ออก
ปลูกไดทั่วไป ออกดอกเกือบตลอดป ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน ไม ทําเสา พื้น ฝา โครงเรือเดินทะเล ทําเกวียน คันธนู ไมเทา ดามรม
หมอนรองรางรถไฟ เปลือก น้ําตมเปลือก อมแกปากเปอย เหงือกบวม ดอก บํารุงโลหิต
ราก บํารุงโลหิตและละลายเสมหะ ใบ แกหืด ผล เปนอาหารของคนและนกได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะกล่ําตน

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Adenanthera pavonina L. วงศ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง มะกล่ําตาชาง มะแคก มะแดง มะหัวแดง มะโหกแดง หมากแคก
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม
ยอดออนมีขนนุมเปนมันคลายเสนไหม เปลือกเรียบสีน้ําตาลปนเทา บางครั้งมีรอยแตกระแหง
เล็ก ๆ โคนตนเปนพูพอนต่ํา
ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ เรียงสลับ ยาว 15-40 ซม. ชอแขนงดานขาง
มี 2-6 คู เรียงตรงขาม ใบยอย 7-15 คู เรียงสลับ ใบรูปรี แกมรู ปขอบขนาน กวา ง
0.6-2.5 ซม. ยาว 2-5 ซม. ปลายใบมน โคนใบเบี้ ย ว ผิ ว ใบด า นล า งสี น วล มี ข น
ขอบใบเรียบ เสนแขนงใบขางละ 8-10 เสน กานใบยอยยาว 1-2 มม.
ดอก สีเหลือง ขนาดเล็ก ออกรวมเปนชอแบบชอกระจะตามกิ่งและซอกใบ กลีบเลี้ยง
รูปถวย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ ไมมีขน ดอกบานเต็มที่กวาง 4-6 มม.
ผล เปนฝกแหงแตก ฝกแบนยาวสีน้ําตาล กวาง 1.2 ซม. ยาว 12-20 ซม. ฝกแก
จะบิดงอ เมล็ด สีแดง รูปกลมหรือรี มีหลายเมล็ดขอบใบเรียบ เสนแขนงใบขางละ 8-10
เสน กานใบย
การกระจายพันธุ พบตามปาเบญจพรรณ ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน มีนาคม เมษายน
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีแดง
2. รากแกเสมหะ รอนใน อาเจียน เมล็ด ใชเบื่อพยาธิ แกอักเสบ ปวดศีรษะ
ใบออน และยอด รับประทานเปนผักสด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะกอกน้ํา

ชื่อวิทยาศาสตร Elaeocarpus hygrophilus Kurz
ชื่อพื้นเมือง สมอพิพาย สารภีน้ํา

วงศ

ELAEOCARPACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 5-15 เมตร ลําตนแตกกิ่งกานในระดับต่ํา
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกลับ กวาง 2-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. กานใบมีสีแดงคล้ํา
ขอบใบจักฟนเลื่อย ใบแกมสี ีเหลืองหรือสีแดง
ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเปนชอแบบชอกระจะเหนือรอยแผลใบ ชอดอกยาว 6-15
ซม. มีดอกยอยจํานวนมาก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแยกเปนฝอย
ดอกบานเต็มที่ กวาง 0.8-1 ซม.
ผล แบบผลเมล็ดเดียว แข็ง รูปรี มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-2 ซม.
การกระจายพันธุ พบขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยยกเวนภาคใต ออกดอกเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม ขยายพันธุโดยเมล็ดและตอนกิ่ง
ประโยชน ผล รับประทานไดโดยการนํามาดองเค็มแลวนําไปแชอิ่ม ทั้งตน ปลูกเปนไม
ประดับเพราะมีดอกสวยงาม มีกลิ่นหอมออนๆ นอกจากนี้ยังนิยมปลูกเปนแนวกันตลิ่งพัง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะเกลือ

ชื่อวิทยาศาสตร Diospyros mollis Griff.
ชื่อพื้นเมือง ผีเผา มักเกลือ

วงศ EBENACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 10-30 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม
เปลือกสีดําแตกเปนสะเก็ด หรือ เปนรองทั่วลําตน กิ่งออนหอยลงและมีขนนุม
ใบ เดี่ ย วเรี ย งสลั บ ใบรู ป ไข หรื อ รู ป ไข แ กมรู ป ขอบขนาน กว า ง 1.5-4 ซม. ยาว
3.2-11 ซม. ปลายใบสอบทู หรือ สอบเรียว โคนใบสอบทู มน หรือ กลม ผิวใบดานบน
สีเขียวเขม ดานลางสีเขียวออน ใบออนมีขนนุมทั้งสองดานใบแหงออกสีดํา
ดอก สี ข าว หรื อ เหลื อ งอ อ น แยกเพศอยู ต า งต น ดอกเพศผู อ อกตามซอกใบ
กลี บ เลี้ ย งโคนเชื่ อ มติ ด กั น เป น รู ป ถ ว ยปลายแยกเป น 4 แฉก ดอกเพศเมี ย ออกเป น
ดอกเดียวคลายดอกเพศผูแคมีขนาดใหญกวา
ผล กลมเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 ซม. กลีบจุกผลมี 4 กลีบ ผลดิบสีเขียว
สุกสีดํา
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ตามป า เบญจพรรณแล ง ทั่ ว ไปที่ ค วามสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเล
5-500 เมตร ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม
ประโยชน 1. ผล ใหสีดาํ ใชยอมผาไหม และฝาย แหและอวน
2. เปลือก ใชผสมเครื่องดื่มพื้นเมืองกันบูด ผล เปนยาถายพยาธิ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะขามปอม

ชื่อวิทยาศาสตร Phyllanthus emblica L.
ชื่อพื้นเมือง กันโตด กําทวด มั่งลู สันยาสา

วงศ EUPHORBIACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-12 เมตร เปลือกสีน้ําตาลอมเทา
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 กลีบ ดอกตัวผู เกสรตัวผู 3 อัน กานชูเกสรเชื่อมกัน ดอกตัวเมีย รังไขมี 3 พู
ผล คอนขางกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 ซม. สีเขียวออน เมล็ดกลมสีน้ําตาล
แข็ง มี 1 เมล็ด
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอน ชอบดินที่มีการระบายน้ําดี ขยายพันธุโดยเมล็ด
ออกดอกเดือน ธันวาคม – เมษายน
ประโยชน 1. เปลือกและใบ ใหสีน้ําตาล ใชยอมไหม ขนสัตว และผม
2. เปลือกตน ตมดื่มแกไอ ขับเสมหะ ผล รับประทานไดมีวิตามิน C แกโรค

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะคาแต

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Sindora siamensis Teijsm.&Miq.
วงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง กรอกอส กอกกอ กอเกาะ กาเกาะ แต มะคาหนาม มะคาหยุม
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-25 เมตร เปลือกสีเทาคล้ํา แตกเปนสะเก็ดทั่วไป
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู เรียงสลับ ใบยอยติดตรงขาม 3-4 คู แผนใบยอยรูป
รี หรือ รูปรีแกมไขกลับ กวาง 3-8 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบหยักเวา โคนใบมน หรือ
สอบแคบเขา
ดอก เล็ก สีแดงอมเหลือง ออกรวมเปนชอตามปลายกิ่ง ชอยาว 10-25 ซม. มีขน
สีน้ําตาลทัว่ ไป
ผล เปนฝกกลมแบนคลายตลับ กวาง ยาว ระหวาง 4-9 ซม. มีจะงอยที่ปลายฝก
เล็กนอย ผิวฝกมีหนามแหลมแข็ง ฝกแกแตกเมื่อแหง
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ตามป า ผลั ด ใบ ป า ดิ บ แล ง และป า ชายหาดที่ ค วามสู ง จาก
ระดั บ น้ํ า ทะเลถึ ง 400 เมตร ต า งประเทศพบในภู มิ ภ าค อิ น โดจี น ถึ ง มาเลเซี ย
ขยายพันธุโดยเมล็ด ระยะการออกดอกเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีแดง ใชยอมไหม
2. เนื้อไม ทําเสา กอสราง กระดูกเรือ หมอนรถไฟ ฝก และ เปลือก
ใหน้ําฝาดใชฟอกหนัง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะคาโมง

ชื่อวิทยาศาสตร Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
วงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง เขง บิง เบง ปน มะคาหลวง มะคาหัวคํา มะคาใหญ

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดใหญ สูง 10-18 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกวาง แตกกิ่งต่ํา เปลือก
เรียบสีน้ําตาลออน หรือ น้ําตาลอมชมพู
ใบ ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู เรียงสลับ ใบยอยเรียงตรงขาม 3-5 คู ใบ
ยอยรูปไขแกมรูปขอบขนาน กวาง 2-5 ซม. ยาว 4-9 ซม. ปลายใบมน มักจะเวาตื้นตรง
กลาง โคนใบมน หรือ 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
กลีบเลี้ยงบานเต็มที่กวาง 2-3.5 ซม.
ผล เปนฝกแหง ทรงบรรทัดแบนกวาง 7-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. ผนังแข็งและ
หนา เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก เมล็ดสีดาํ มีเยื่อสีเหลืองหุมสวนฐานของเมล็ด
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณและปาดิบแลง ยกเวนภาคใต ตางประเทศพบ
ในอินเดีย ถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม
ประโยชน 1. เนื้อไม ใหสีเหลือง,น้ําตาล ใชยอมไหมและฝาย
2. เนื้อไม ใชกอสราง ทําเครื่องเขียน เครื่องดนตรี เปลือก มีน้ําฝาดใชฟอก
หนัง เมล็ดออนรับประทานได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะตูม

ชื่อวิทยาศาสตร Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.
ชื่อพื้นเมือง กะทันตาเถร ตุมตัง ตูม พะโนงค มะปน มะปสา

วงศ RUTACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งต่ํา ลําตนและกิ่งมีหนามแหลม
เปลือกสีเทาอมขาว
ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่เรียงสลับ ยาว 10-20 ซม. ใบยอย 3 ใบ 2 ใบ
ลางมีขนาดเล็ก และ ออกตรงขามสวนใบปลายมีขนาดใหญ ใบรูปไขกวาง 2-6 ซม. ยาว 514 ซม.ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียว หรือ หยักมน ผิวใบดานบนสีเขียวเขมเปน
มัน เสนแขนงใบขางละ 6-10 เสน กานใบยอยยาว 0.5-3 ซม.
ดอก สีขาวอมเขียว หรือ เหลืองออน มีกลิ่นหอมออกเปนชอ แบบชอแยกแขนงตาม
ซอกใบใกลปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเปนรูปดาวมี 4-5 แฉก กลีบดอก 4 กลีบ ดอกบานเต็มที่
1.5-2 ซม.
ผล กลม หรือ มนรี เปลือกแข็ง และ หนาสีเขียวออน ถึง เหลือง ขนาด 8-18 ซม.
ภายในมีเนื้อเยื่อสีสมที่มียางเหนียว เมล็ดรูปรี และ แบนจํานวนมาก
การกระจายพันธุ ปาเบญจพรรณและชายปาเปดทั่วไป ยกเวนภาคใต และ ภาค
ตะวันออกเฉียงใต ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน ธันวาคม – มีนาคม
ประโยชน 1. ผล ใหสีเหลืองใชยอมฝาย
2. ใบ ใชบํารุงธาตุ ชวยเจริญอาหาร ใบออน ใชรับประทานเปนอาหาร
ผลสุก หรือ ผลแหงชวยขับลม แกรอนใน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

มะหาด

ชื่อวิทยาศาสตร Artocarpus lakoocha Roxb.
วงศ MORACEAE
ชื่อพื้นเมือง กาแย ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ หาด

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-15 เมตร เปลือกสีน้ําตาลดําแตกเปนสะเก็ด
ใบ เดี่ยวเรียงสลับ แผนใบรูปไขกลับ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กวาง 2.5-7 ซม. ยาว 5-14
ซม. ปลายใบมน หรือเปนติ่งสั้น โคนใบสอบแคบรูปลิ่มหรือมน เนื้อใบหนามีขนสากมือ เสน
แขนงใบ 8-12 คู กานใบยาว 1-2 ซม.
ดอก เล็กสีเหลือง แยกเพศ ออกอัดรวมกันแนนเปนแทงตามกิ่งหรืองามใบ กวางประมาณ
1 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม.
ผล เปนผลรวม รูปทรงกลม หรือเกือบกลมบางครั้งเบี้ยว เสนผาศูนยกลาง 3-5 ซม.
ผลสุกสีเหลืองสม
การกระจายพันธุ มะหาดมีการกระจายพันธุตามปาดิบแลงหรือปาดิบชื้นทั่วทุกภาคของประเทศ
ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ประโยชน 1. ราก เปลือก เนื้อไม ผล ใหสีเหลืองใชยอมไหม และ ฝาย
2. เนื้อไม ใชกอสราง ทําโปงลาง แกน ตมกินขับพยาธิปากขอ พยาธิตัวตืดและ
พยาธิเสนดาย เยื้อหุมเมล็ด รสเปรี้ยวอมหวานกินได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ยางนา

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Dipterocarpus alatus Roxb.ex G.Don. วงศ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง กาตีล ขะยาง เคาะ จอง จะเตียล ชันนา ทองหลัก ราลอย ลอยด ยางกุง
ยางขาว ยางควาย ยางตัง ยางเนิน ยางหยวก ยางแมน้ํา
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 25-50 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลม ลําตนเปลาตรง เปลือกสีน้ําตาลออน
หรือเทาปนขาว คอนขางเรียบ ตนขนาดใหญ เปลือกมักแตกสะเก็ดเปนหลุมตื้น เปลือกใน
สีน้ําตาลออนอมชมพู
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปไขถึงรูปรีแกมรูปไข กวาง 6-15 ซม. ยาว 15-30
ซม. ปลายใบมนถึงแหลม โคนใบมน
ดอก สีชมพู ออกเปนชอแบบชอกระจะตามงามใบใกลปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีสันตามยาว
5 สัน ปลายแยกเปน 5 แฉก สั้น 3 ยาว 2 มี ขนสีน้ําตาล กลีบดอกมี 5 กลีบ เรียง
ซอนกันเปนรูปกังหัน ดอกบานเต็มที่กวาง 2-3 ซม.
ผล เปลือกแข็ง เมล็ดเดียว รูปกลมรี มีสันนูนตามแนวยาว 5 สัน มีปกยาว 2 ปก
และปกสั้น 3 ปก เวลาผลแกปลิวไปไดไกล
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามที่ลุมต่ําริมหวย ลําธาร และตามหุบเขาทั่วทุกภาคของประเทศ
ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางถึง 350 เมตร ในตางประเทศพบที่ บังคลาเทศ พมา
ลาว กัมพูชา เวียดนามภาคใต และมาเลเซีย ออกดอกเดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม
ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน เนื้อไม ใชในการกอสรางทั่วไป เชน พื้น ฝา รอด ตงและหีบใสของ น้ํามัน ใชทาไม
ยาแนวเรือ ยาเครื่องจักสาน ทําไต ทําน้าํ มันใสแผล แกโรคเรื้อน และกินแกโรคหนอง

ยาง
สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

รัง

ชื่อวิทยาศาสตร Shorea siamensis Miq.
วงศ DIPTEROCARPACEAE กรมป่ าไม้
ชื่อพื้นเมือง เปา เปาดอกแดง เรียง เรียงพนม ลักปาว แลบอง เหลทอ เหลบอง ฮัง
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปสามเหลี่ยมคอนขางโปรง ลําตน
เปลาตรง เปลือกสีน้ําตาลปนเทาแตกเปนรองลึกและเปนสะเก็ดใหญ
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ 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 ปกสั้น 2 ปก
การกระจายพันธุ ปาเบญจพรรณแลงและปาแดงทั่วไปปะปนอยูกับไมเต็งบนพื้นที่ที่เปนดินลูกรัง
หิน กรวด ทราย เปนสวนใหญ ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือนมกราคม – มีนาคม
ประโยชน เนื้อไม แข็งและทนทาน นิยมนํามากอสรางอาคารบานเรือน เรือ และเครื่องมือ
เกษตรกรรม

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ราชพฤกษ

กรมป่ าไม้
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia fistula L.
วงศ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง กุเพยะ คูน ชัยพฤกษ ปอยู ปูโย เปอโซ แมะหลาหยู ลมแลง
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบ สูง 8-15 เมตร ใบ ใบประกอบแบบขนนกออกสลับ มีใบยอย 3-8 คู
รูปปอม รูปไข หรือ 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
มีขนคลุม
ผล เปนฝกทรงกระบอก ยาว 20-60 ซม. เสนผาศูนยกลาง 1.5-2.5 ซม. ฝกแก สีดํา

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

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ลําดวน

ชื่อวิทยาศาสตร Melodorum fruticosum Lour.
วงศ ANNONACEAE
ชื่อพืน้ เมือง หอมนวล

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-20 เมตร ลําตนตรง ทรงพุมรูปกรวยทึบ
ใบ เดี่ยว ออกสลับรูปรีหรือรูปขอบขนาน กวาง 2.5-4 ซม. ยาว 5-11.5 ซม.
ปลายและโคนแหลมหรือมน
ดอก สีนวล กลิ่นหอม ออกเดี่ยวตามซอกใบ กลีบดอกหนา ชั้นนอก 3 กลีบ แผ
ออก ชั้นใน 3 กลีบ หุมเขาหากันเปนรูปสามเหลี่ยม เมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 2
ซม. เกสรตัวผูจํานวนมาก
ผล เปนผลกลุม เมื่อสุกสีดํา รสหวานอมเปรี้ยว
การกระจายพั น ธุ ถิ่ น กํ า เนิ ด เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ ร ะดั บ ความสู ง จาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 50-200 เมตร ขยายพันธุโดยเมล็ด กิ่งตอน ออกดอกเดือน
ธันวาคม – เมษายน ผลแกเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ประโยชน 1. เนื้อไม ใหสีน้ําเงิน
2. ดอกแหงปรุงเปนยาบํารุงกําลัง บํารุงหัวใจ บํารุงโลหิต แกลมวิงเวียน
และ แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

เลี่ยน

ชื่อวิทยาศาสตร Melia azedarach L.
ชื่อพื้นเมือง เกรียน เคี่ยน เลี่ยนใบใหญ เฮี่ยน

วงศ MELIACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตน สู ง 10-25 เมตร ผลั ด ใบ โตเร็ ว กิ่ ง เปราะหัก ง า ย เปลื อ กสี เทาอมน้ํ า ตาล
แตกเปนรองยาวตลอดลําตน
ใบ เป น ใบประกอบแบบขนนกสองชั้ น ออกเวี ย นสลั บ เป นกลุ ม ตามปลายกิ่ ง ใบย อ ยมี
จํานวนมาก รูปรีขอบขนานขนาดกวาง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-6 ซม. ปลายใบเรียวแหลม
ขอบใบจักฟนเลื่อย
ดอก สีข าวอมม วงหรื อชมพู มี กลิ่ นหอมอ อนๆ ออกเปน ชอ ตามซอกใบใกล ปลายกิ่ ง
กลีบดอก 5-6 กลีบ เมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 ซม.
ผล รูปกลมรี กวางประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. ผลแกสีเหลืองออน
การกระจายพั น ธุ ถิ่ น กํ า เนิ ด เอเชี ย พบขึ้ น ตามป า ดิ บ และป า เบญจพรรณ ออกดอกเดื อ น
ธันวาคม – มีนาคม ขยายพันธุโดยเมล็ด ปกชําราก
ประโยชน เนื้อไม มีลวดลายสวยใชทํากระดาน บุฝาผนัง ทําดามแร็กเกต ทําไมอัด
เปลือก ใชทําเชือกชนิดหยาบ ใบ ตําคั้นน้ําดื่มขับพยาธิ ใหสีเขียวใชยอมผา ทั้งตน มีรสขม
กินแกโรคผิวหนัง เปนยาอายุวัฒนะ เมล็ด ใหน้ํามัน ใชทาแกปวดขอ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สมอไทย

ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia chebula Retz.var.chebula
วงศ COMBRETACEAE
ชื่อพื้นเมือง มาแน สมออัพยา หมากแนะ

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงใหญ ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลาตรงไมมีพูพอน หรือ
อาจมีเล็กนอย เปลือกหนา สีน้ําตาลแกคอนขางดํา แตกปริเปนรองลึกไปตามยาวลําตน
ใบ เดี่ยว ติดตรงขามหรือเยื้องกันเล็กนอย ใบรูปไขหรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน โคนใบ
มนและมักเบี้ยวเล็กนอยบริเวณขอบใบใกลๆ กับโคน ใบจะมีตุมหูดหนึ่งคู ปลายใบเปนติ่งแหลม
ดอก เล็กสีขาวหรือเหลืองออน กลิ่นหอม เปนดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ
ไมมีกลีบดอก
ผล รูปปอมๆ หรือรูปกระสวย แข็ง เนื้อเยื้อหนาหุมเมล็ดซึ่งมีเมล็ดเดียว
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณแลงและชื้นตามภาคตางๆ ของประเทศ
ที่ ร ะดั บ ความสู ง จากระดั บ น้ํ า ทะเล 100-500 ยกเว น ภาคใต ออกดอกเดื อ น เมษายน –
มิถุนายน ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน 1. เปลือก ผล ใหสีเขียวและดํา ใชยอมไหมและฝาย
2. เนื้อไม ใชกอสราง เครื่องเรือน เครื่องมือเกษตร ผล รับประทานได
และเปนยาระบาย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สมอพิเภก

ชื่อวิทยาศาสตร Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
วงศ COMBRETACEAE
ชื่อพื้นเมือง ซิบะดู สมอแหน ลัน แหน แหนขาว แหนตน

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง 20-30 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมทรงกลม
ลําตนเปลาตรงมีพูพอน เปลือกสีน้ําตาลปนเทา ผิวเรียบเปนสะเก็ดบางๆ หรือ แตกเปนรองเล็ก
ตามยาวลําตน กิ่งออนมีขนประปราย
ใบ เดี่ยวเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก ใบรูปไขกลับ หรือ รูปมนแกมรูปไขกลับ กวาง 9-15
ซม. ยาว 13-19 ซม. กึ่งกลางกานใบมีตอม 1 คู ปลายใบมน หรือ เปนติ่งสั้น โคนใบสอบ หรือ
รูปลิ่ม ผิวใบดานบนสีเขียวเขมมีขนสีน้ําตาลออน ดานลางสีเทามีขนนุม ขนจะรวงเมื่อใบแก
เสนแขนงใบขางละ 6-7 เสน กานใบยาว 4-6 ซม.
ดอก สี ข าวอมเหลื อ ง มี ก ลิ่ น ฉุ น ออกเป น ช อ หางกระรอกบนกิ่ ง หรื อ ตามซอกใบ
ดอกแยกเพศอยูในชอเดียวกัน ดอกเพศผูสวนใหญอยูตามปลายชอ สวนดอกสมบูรณเพศอยู
ตามโคนชอ วงกลีบรวมมี 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมเปนรูปถวย มีขน ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู
มี 10 อัน ดอกบานเต็มที่กวาง 5-8 มม.
ผล สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปไข กวาง 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. ไมมีครี บ
มีเหลี่ยม 5 เหลี่ยม ตามผิวมีขนสีน้ําตาลหนาแนน
การกระจายพันธ ขึ้นตามปาเบญจพรรณชื้นและแลง ปาดิบทางภาคใต ขยายพันธุโดยเมล็ด
ออกดอกเดือน ธันวาคม - มีนาคม
ประโยชน 1. เปลือก ผล ใหสีเขียว ดํา ใชยอมไหมและฝาย
2. ผลดิ บ รั บ ประทานเป น ยาระบาย ผลสุ ก ใช เ ป น ยาสมาน ใช รั ก ษาโรค
ทองมาน ริดสีดวง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สะเดา

ชื่อวิทยาศาสตร Azadirachta indica A.Juss. var.siamensis Valeton
วงศ MELIACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะเดา จะตัง สะเลียม

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ยืนตน สูง 8-15 เมตร ผลัดใบ ทุกสว นมีรสขม เปลือกตน สีเทา แตกเปนรอ ง
ตามยาว ยอดออนที่แตกใหมมีสีน้ําตาลแดง
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยฐานใบไมเทากัน รูปใบหอก ปลายสอบ
ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย กวาง 3-4 ซม. ยาว 4-7 ซม.
ดอก ออกเปนชอตามปลายกิ่งพรอมใบออน ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาวมี 5 กลีบ
ผล เปนผลสด รูปกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 ซม. มีเมล็ดเดี่ยวแข็ง
การกระจายพันธุ ในธรรมชาติพบกระจายบริเวณปาเบญจพรรณและปาดิบแลง ที่ความสูง
จากระดับน้ําทะเล 50-300 เมตร ในทุกภาค ยกเวนภาคใต ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอก
เดือน ธันวาคม – มกราคม
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีแดงใชยอมฝาย
2. ชอดอก นิยมใชเปนอาหาร กานใบ แกไข เปลือก แกบิด แกไข ใบและ
เมล็ดแก ใชกําจัดศัตรูพืช

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สัก

ชื่อวิทยาศาสตร Tectona grandis L.f.
วงศ LABIATAE
ชื่อพื้นเมือง เคาะเยียโอ ปายี้ ปฮี ปฮือ เปอยี เสบายี้

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดใหญ สูงถึง 50 เมตร ผลัดใบลําตนเปลาตรงมักมีพูพอน เปลือกสีน้ําตาลปนเทา
ใบ เปนใบเดี่ยวติดตรงขามเปนคูๆ มีขนาดใหญ โคนใบมน หรือ สอบแคบ ปลายใบแหลม
หรือ เรียวแหลม เนื้อใบสากคาย
ดอก เล็ กสี ขาวนวล ออกรวมกั นเป นช อขนาดใหญ ต ามปลายกิ่ง หรือ ตามง ามใบใกล ๆ
ปลายกิ่ ง กลี บ เลี้ ย งจะเชื่ อ มติ ด กั น บริ เ วณโคนกลี บ ส ว นปลายจะแยกเป น แฉก 5-7 แฉก
กลีบดอกจะเชื่อมติดกันเปนหลอดเกลี้ยงๆ ปลายแยกเปน 5-7 แฉก
ผล เปนผลแหงคอนขางกลม ภายในมีเมล็ด 1-3 เมล็ด
การกระจายพันธุ เปนไมถิ่นเดิมของไทยและพมา พบตามปาเบญจพรรณภาคเหนือ ที่สูงจาก
ระดับน้ํา ทะเลไม เกิน 900 เมตร และมีเป นหยอมๆ ทางภาคตะวั นตก ขยายพันธุโ ดยเมล็ ด
ออกดอกเดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ประโยชน 1. ราก เนื้อไม และ ใบ ใหสีแดง เขียว ใชยอมผา และ กระดาษ
2. เนื้อ ไม ทนทาน สวยงาม ใช ก อ สรา งบ า นเรื อน เครื่ อ งแกะสลั ก เฟอร นิ เ จอร
เครื่องมือเกษตร เครื่องดนตรี ดานสมุนไพร เนื้อไมและใบ ใชทํายาแกโรคเบาหวาน ปสสาวะ
พิการ ขับลมในลําไส แกไตพิการ ใชตมและเอาน้ําอาบเด็กที่เปนโรคอีสุกอีใส เปลือกใชเปนยา
คุมธาตุ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สารภี

ชื่อวิทยาศาสตร Mammea siamensis Kosterm.
วงศ GUTTIFERAE
ชื่อพื้นเมือง ทรพี สรอยพี สารภีแนน

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ไมผลัดใบเรือนยอดรูปไขทึบ เปลือกสีเทาปนดํา
แตกลอนเปนสะเก็ดตลอดลําตน
ใบ เดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปไขกลับแกมรูปขอบขนาน กวาง 4-6.5 ซม. ยาว 14-20
ซม. ปลายใบมน หรือ หยัก เวา ตื้นๆ โคนใบสอบเรี ยว ผิว ใบเกลี้ย ง แผน ใบหนาคลายหนั ง
ขอบใบเรียบมีเสนใบยอยแบบรางแหชัดทั้งสองดาน เมื่อใบแหง กานใบยาว 0.5-1.5 ซม.
ดอก สี ขาวมี กลิ่ นหอม ออกเปน ดอกเดี่ย ว หรื อ ชอ แบบช อกระจุก ตามกิ่ ง กลีบ เลี้ ย ง
2 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรเพศผูจํานวนมาก ดอกบานเต็มที่กวาง 0.7-1 ซม.
ผล สดแบบมี เ นื้ อ เมล็ ด เดี ย วทรงกระสวยโคนและปลายแหลม ยาว 3 ซม. ผลแก
สีเหลือง เมล็ดรูปขอบขนาน มี 1 เมล็ด
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณ และปาดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงใต ขยายพันธุดวยเมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม – มีนาคม
ประโยชน 1. ดอก ใหสีแดง ใชยอมไหม
2. ผล มีสารชวยขยายหลอดเลือด ขับลม บํารุงหัวใจ และ แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สาละลังกา

ชื่อวิทยาศาสตร Couroupita guianensis Aubl.
วงศ LECYTHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง ลูกปนใหญ

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 5-25 เมตร ผลัดใบ เปลือกตนสีน้ําตาลอมเทา ทรงพุมรูประฆังคว่ําเกือบกลม
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กวาง 5-7 ซม. ยาว 10-17 ซม.
โคนและปลายใบแหลม ใบหนาแนนตามปลายกิ่ง ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย
ดอก สีชมพูเขมอมเหลืองและแดง มีกลิ่นหอมออกเปนชอใหญทยอยบาน มี 5 กลีบแข็ง
ผล รูปกลมสีน้ําตาลมีขนาดใหญเสนผาศูนยกลาง ยาว 15-20 ซม. เปลือกดานนอกแข็ง
ดานในมีเมล็ดจํานวนมาก
การกระจายพันธ ถิ่นกําเนิดอเมริกาใตและอเมริกากลาง ออกดอกตลอดป ขยายพันธุโดยเมล็ด
และตอนกิ่ง
ประโยชน ทั้งตน ปลูกเปนไมประดับและใชในงานดานภูมิทัศนเพราะมีดอกสวยงามและมีผล
ใหญเดนชัด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

หวา

ชื่อวิทยาศาสตร Syzygium cumini (L.) Skeels
วงศ MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง หาขี้แพะ

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-25 เมตร
ใบ เดี่ยวออกตรงขาม ใบออนสีน้ําตาลแดงรูปรี หรือ รูปไขกลับ กวาง 5-9 ซม. ยาว
9-15 ซม. ปลายแหลม โคนมน ผิวใบเปนมันมีตอมน้ํามันกระจายอยูทั่วไป
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. มี 1 เมล็ด
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดเอเชียเขตรอนจากอินเดีย ถึง มาเลเซีย และ ไทย พบขึ้นอยูตามปา
เบญจพรรณ ขยายพันธุโดยเมล็ด ออกดอกเดือน มกราคม – กุมภาพันธ
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีน้ําตาล ใชยอมฝาย
2. เนื้อไม ใชกอสรางในรม เปลือกตมแกบิด อมแกปากเปอย ผลดิบ แกทองเสีย
ผลสุก รับประทานได เมล็ดลดน้ําตาลในเลือด แกทองเสีย ถอนพิษจากเมล็ดแสลงใจ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

เมาหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร Antidesma puncticulatum Miq. วงศ PHYLLANTHACEAE
ชื่อพื้นเมือง ตะไครน้ํา บาเมา มะเมาดูก มูกกอง เมาสาย

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 1-10 เมตร ลําตนแตกกิ่งกานในระดับที่ต่ํา
ใบ รูปขอบขนานหรือรูปหอก ปลายสอบ โคนใบและปลายใบแหลม กวาง 1.3-4 ซม.
ยาว 3-12 ซม. กิ่งกานสีน้ําตาลแดง
ดอก ตัวผูเปนชอเรียวยาวออกปลายกิ่ง ชอยาวถึง 10 ซม. มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกสรตัวผู
4 อัน ลอมรอบหมอนรองดอกที่มีตอมเชื่อมกันไมมีขน รังไขเปนหมันรูปกรวยคว่ํา ชอดอก
ตัวเมียไมแตกแขนง ชอยาวถึง 7-10 ซม. กลีบเลี้ยง 1-8 มม. ฐานรองดอกรูปถวยเกือบจะ
เรียบ เกลี้ยง รังไขและผลไมมีขน
ผล ออกเปนชอยาว 7-12 ซม. รูปกลมรีมีขนาด 1-2 มม. เมื่อสุกมีสีแดงอม ดําคล้ํา
การกระจายพันธุ พบขึ้นทางภาคเหนือ ภาค-ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใตและ
ภาคตะวันออกเฉียงใต ในปาผลัดใบ ออกดอกตลอดป ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน ผลและใบ รับประทานได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

ชื่อวิทยาศาสตร Ficus religiosa L.
ชื่อพื้นเมือง ปู โพ โพศรีมหาโพ ยอง สลี

โพธิ์

วงศ MORACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดใหญสูง 20-30 เมตร ลําตนมีเสนผาศูนยกลาง 1.5-3 เมตร มียางสีขาว
ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับถี่รูปหัวใจ กวาง 8-15 ซม. ยาว 12-24 ซม. ปลายแหลมเปน
หางยาวโคนเวารูปหัวใจ กานใบยาว 8-12 ซม.
ดอก สีเหลืองนวล ออกเปนชอที่ซอกใบแยกเพศขนาดเล็กจํานวนมาก อยูภายในฐานรอง
ดอก รูปคลายผล
ผล เปนผลรวมรูปกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8 ซม. เมื่อสุกสีมวงดํา
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปลูกไดทั่วไป ขยายพันธุโดย
เมล็ด ออกดอกตลอดป
ประโยชน 1. ราก เปลือก ใหสีนา้ํ ตาล
2. เปลือกตน ทํายาชงหรือยาตม แกโรคหนองใน ใบและยอดออน แกโรค
ผิวหนัง ผล เปนยาระบาย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

จําปา

ชื่อวิทยาศาสตร Michelia champaca L.
วงศ MAGNOLIACEAE
ชื่อพื้นเมือง จําปากอ จําปาเขา จําปาทอง จําปาปา

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-40 เมตร ลําตนเปลาตรงแตกกิ่งจํานวนมากที่ยอด ทรงพุมโปรงเปนรูป
กรวยคว่ํา เปลือกลําตนสีเทาปนน้ําตาล มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว เนื้อไมและกิ่งเหนียว
ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับรูปรีแกมรูปขอบขนาน กวาง 4-10 ซม. ยาว 10-20 ซม. ปลาย
ใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย เนื้อใบบาง ยอดออนและใบออนมีขน
ดอก เดี่ยว สีเหลืองสม มีกลิ่นหอมฉุน ออกตามซอกใบมีกลีบดอก 12-15 กลีบ ไมมี
กลีบเลี้ยง
ผล ออกเปนกลุม ผลยอย 10-40 ผล แตละผลคอนขางกลมหรือกลมรี เปลือกผลหนา
และแข็ง ผลออนสีเขียวเมื่อแก สีเทา มีเมล็ดดานในสีแดงอมสม
การกระจายพันธุ พบขึ้นกระจายในปาดิบชื้นและปาดิบแลงทุกภาค ยกเวนภาคใต ออกดอก
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ขยายพันธุโดยเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตา
ประโยชน เนื้ อ ไม ใช ใ นการก อ สร า ง ดอก นํ า มาร อ ยมาลั ย และใช ผ สมในตํ า รายาไทย
แผนโบราณ ทั้งตน ปลูกเปนไมดอกไมประดับ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

กระโดน

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Careya sphaerica Roxb.
วงศ LECYTHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะนอน ขุย แซงจิแหน ปุย ปุยกระโดน ปุยขาว ผาฮาด พุย เสเจอะยะ หูกวาง
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-30 เมตร เปลือกหนาสีน้ําตาลปนเทา แตกลอนเปนแผน
ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง แผนใบรูปไขกลับ กวาง 3.5-12 ซม.
ยาว 6-20 ซม. ปลายแหลมเปนติ่งสั้น โคนเรียวยาว ขอบใบหยักเล็กๆ
ดอก ใหญสีขาวหรือเขียวออน ออกเปนชอ แตละดอกมีใบประดับ 3 ใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ
คอนขางมน กลีบดอก 4 กลีบ รูปขอบขนาน เกสรเพศผูจํานวนมาก กานเกสรยาวเรียงตัวกัน
แนนเปนพู
ผล รูปไข หรือ กลม เสนผาศูนยกลาง 5-8 ซม. ที่ปลายผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู เมล็ดแบน
สีน้ําตาลออน รูปขอบขนาน
การกระจายพันธุ พบขึ้นตามปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ตางประเทศพบตั้งแตอัฟกานิสถาน
อิน เดี ย ศรี ลั ง กา พม า ภู มิ ภ าคอิ น โดจี น และ ตอนเหนื อ ของมาเลเซีย ขยายพั น ธุ โ ดยเมล็ ด
ออกดอกเดือนกุมภาพันธ –มีนาคม
ประโยชน 1. เปลือก ใหสีแดงใชยอมฝาย
2. เปลือก ทําเชือก ใบ รักษาแผล ดอก เปนยาบํารุงภายหลังการคลอดบุตร
ใบออนรับประทานได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

อินทรชิต

ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
วงศ LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ อินทรชิต

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-20 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลมหรือทรงกระบอก กิ่งโนมหอยลงรอบ
ทรงพุม เปลือกสีดํามีรอยแตกเปนทางยาวตลอดลําตน
ใบ เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปขอบขนานกวาง 6-10 ซม. ยาว 16-24 ซม. ปลายเรียวแหลม
เปนติ่ง โคนมน เนื้อใบหนาปานกลาง เสนใบมีขนนุมทั้ง 2 ดาน
ดอก สี ม ว ง ม ว งอมชมพู ห รื อ ม ว งกั บ ขาว ออกเป น ช อ แบบช อ แยกแขนงที่ ป ลายกิ่ ง
กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนรูปถวย ปลายแยกเปน 5-8 แฉก กลีบดอกมี 6 กลีบ รูปกลมบางยับ
ยนขอบยวย เมื่อบานเสนผาศูนยกลาง 3-4 ซม.
ผล รูปเกือบกลมผิวแข็งยาวประมาณ 2 ซม. ผลแหงแตกตามยาว 5-6 พู มีเมล็ด
จํานวนมากมีปกบางๆ
การกระจายพั น ธุ พบขึ้ น ตามป า เบญจพรรณ ป า ดิ บ และป า ชายหาด พบทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ ออกดอก
เดือนธันวาคม – มีนาคม ขยายพันธุโดยเมล็ด
ประโยชน เนื้อไม ทําเครื่องแกะสลัก ดามเครื่องมือการเกษตร ใบ บดกับกํายาน ใชทาผด
ผื่นคัน ผล ใชทําไมประดับแหง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

กระพี้จั่น

ชื่อวิทยาศาสตร Millettia brandisiana Kurz
วงศ LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง จั่น ปจั่น พี้จั่น

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 8-20 เมตร ผลัดใบเปลือกตนสีเทา คอนขางเรียบ ตามกิ่งมีรอยแผลใบทั่วไป
โคนตนเปนพูพอนเล็กนอย เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ
ใบ ประกอบแบบขนนกเรียงตรงกั นขามเปนคูๆ มี ใบยอย 6-11 คู รูปรีแกมขอบขนาน
กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. ปลายสอบคู โคนมนหรือสอบ
ดอก สีมวงปนขาว ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง
5 กลีบ แบบดอกถั่ว เกสรตัวผู 10 อัน
ผล เป น ฝ ก แบนทรงขอบขนานปลายแหลม โดยแคบกว า ปลายกว า ง 2-2.5 ซม.
ยาว 9-12 ซม. เปลือกเกลี้ยงหนาคลายแผนหนังขอบเปนสัน เมล็ดสีน้ําตาลดํา 1-4 เมล็ด
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดพมา เอเชียเขตรอน ในประเทศพบขึ้นตามปาเบญจพรรณและ
ปาแดงทั่วไป ออกดอกเดือนธันวาคม – พฤษภาคม ขยายพันธุโดยเมล็ด ปกชําราก
ประโยชน เนื้อ ไม ทํ า เยื่อ กระดาษ ด า มเครื่ อ งมื อ การเกษตร ของเล น เด็ ก ทํ า ดอกไม
ประดิษฐ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

สัตบรรณ

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Alstonia scholaris (L.) R. Br.
วงศ APOCYNACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะโนะ จะบัน ชบา ตีนเปด ตีนเปดดํา บะซา ปูลา ปูแล สัตบรรณ ยางขาว
หัสบรรณ

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 10-30 เมตร ผลัดใบทรงพุมแผเปนชั้นๆ คลายรม เปลือกสีเทาปนดํา
ใบ เดี่ยว เรียงเปนวงรอบขอ 4-7 ใบ รูปหอกแกมรูปขอบขนานหรือรูปไขกลับ กวาง
2-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบสอบหรือเปนรูปลิ่ม
ดอก สีขาวเหลือง มีกลิ่นฉุน ออกเปนชอแบบชอซี่รมเชิงประกอบตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง
เป น หลอดยาว 1-2 มม. กลี บ ดอกโคนเชื่ อ มกั น เป น หลอดปลายแยก 5 แฉกมี ข น เมื่ อ บาน
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 ซม. เกสรตัวผู 5 อัน
ผล เปนฝก รูปกลมยาว เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก เมล็ดจํานวนมากมีปุยปลิวตามลม
การกระจายพัน ธุ ถิ่น กํา เนิ ดเอเชีย และแอฟริก าเขตรอ นขึ้ นตามปา ละเมาะและป าดิ บทั่ วไป
ออกดอกเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ ขยายพันธุโดยเมล็ด ปกชํากิ่งและราก
ประโยชน ราก ขับลมในลําไส เปลือกตน รักษาโรคบิด ขับพยาธิ ไสเดือน แกไขหวั ด
หลอดลมอักเสบ ยาสมานลําไส ใบ ใชพอกดับพิษ ยาง รักษาแผลเนาเปอย บํารุงกระเพาะ
และผสมน้ํามันแกปวดหู

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

กระทิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L. วงศ์ GUTTIFERAE
ชื่อพืน้ เมือง สารภีแนน (ภาคเหนือ) เนาวกาน (น่าน) กระทิง, กระทึง, กากะทิง, กากระทึง
(ภาคกลาง) ทิง (กระบี่) สารภีทะเล (ประจวบคีรีขนั ธ์)

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดกลางถึงใหญ สูง ๑๕ - ๓๐ เมตร เปลือกสีเทาซีดๆ เหรือสีน้ําตาลออน เปลือก
แตกเปนรองตื้นตามยาว สวนตางๆ มียางสีเหลืองอมเขียว
ใบ เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีหรือแกมรูปไขกลับ ยาว ๘ - ๑๕ เซนติเมตร ปลายใบกลมหรือเวา
ตื้น โคนใบรูป ลิ่มกวางหรือ กลม แผน ใบค อนข างหนา เกลี้ ยง เปนมั นวาวทั้ง 2 ดาน เส นแขนงใบ
จํานวนมาก
ดอก ชอ สีขาว ออกเปนกระจุก แยกแขนงสั้นๆ ตามซอกใบใกลปลายกิ่ง เกสรเพศผู
สีเหลือง จํานวนมาก
ผล สดมีเมล็ดเดียว ทรงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร
ผลสุกสีเหลือง เมล็ดขนาดใหญ
การกระจายพั น ธุ พบตั้ ง แต ป ระเทศแอฟริ ก า อิ น เดี ย ศรี ลั ง กา พม า จี น ตอนใต ไต ห วั น ญี่ ปุ น
กัมพูชา เวียดนาม ภูมิภาคมาเลเซีย หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟค จนถึงออสเตรเลีย ในประเทศไทย
พบขึ้นตามปาชายหาด ในพื้นที่ที่เปนโขดหิน ที่โลงใกลชายฝงทะเล ระดับความสูงไมเกิน ๒๐๐ เมตร
ทางภาคตะวันออกเฉียงใตและภาคใต
ประโยชน 1. เนื้อไม ใชกอสราง ราก ใชเบื่อปลา ลางแผล ยาง เปนยาถายอยางแรง
2. ใบ รักษาตาแดง ตาฝาและตาฟาง ดอก ปรุงเปนยาหอม บํารุงหัวใจ
3. เมล็ด ใหน้ํามันใชทาถูนวดแกปวดขอ เคล็ดบวม รักษาโรคหิด กลาก
นิยมปลูกเปนไมประดับ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : สวนพัฒนาและเผยแพรองคความรู สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช (2556)
พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติในประเทศไทยหนา 17

อินทนิลน้ํา

ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
กรมป่ าไม้
วงศ LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง ตะแบกดํา (กรุงเทพฯ) บางอบะซา (นราธิวาส) อินทนิล (ภาคกลาง, ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 10-25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดแผกวางเปนพุมกลม
ลําตนตรง กิ่งใหญแตกออก ตามลําตน เปลือกหนาสีเทาหรือน้ําตาลออน เรียบหรือ
มีปุมปม
ใบ เดี่ยว เรียงตรงขามถึงสลับตั้งฉาก หรือเยื้องกันเล็กนอย รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมขอบ
ขนานปลายแหลมหรือมน โคนกลม แผนใบหนาคลายหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองดาน
ดอก ชอ แยกแขนงตั้งขึ้น ดอกตูมคอนขางกลม สวนบนสุดจะมีตุมกลมเล็กๆ ติดอยูตรงกลาง
กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ปลายแยกเปน 6 แฉก รูปเกือบกลมโคนกลีบเรียวยาวเปนกานกลีบ
ดอก เกสรเพศผูจํานวนมาก
ผล กลม กลีบเลี้ยงติดทน ผิวเกลี้ยง เมื่อแกจะแตกเปน 6 ซีก
การกระจายพันธุ พบขึ้นกระจายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามที่ราบลุมและริมน้ํา
ในปาเบญจพรรณชื้น และชายปาดงดิบ ออกดอกชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ประโยชน
ใบ ตากแหงตมดื่ม ลดน้ําตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน แกปสสาวะ พิการ ละลายนิ่ว
ราก รักษาแผลในปาก
เปลือก แกทองเสีย แกไข
ผล แกปวดฟน
เมล็ด รักษาโรคเบาหวานและทําใหนอนหลับ
นิยมปลูกเพื่อประดับและใหรมเงา เหมาะสําหรับบานที่มีระดับน้ําใตดินสูง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

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

เหียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. วงศ์ DIPTEROCARPACEAE กรมป่ าไม้
ชื่อพืน้ เมือง ยางเหียง (ทัว่ ไป) กุง (มลายู) เกาะสะเตียง (ลัว๊ ะ-เชียงใหม่) ตะลาอ่ออาหมื่อ, ล่าทะย่อง
(กะเหรี่ ยง-เชียงใหม่) คร้ าด (โส-นครพนม) ตะแบง (ภาคตะวันออก) ตาด (พิษณุโลก, จันทบุรี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดใหญ สูง 15-20 เมตร ลําตนเปลาตรง
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไขหรือรูปรี กวาง 10-20 เซนติเตร ยาว 13-25 เซนติเมตร ปลายใบมน
โคนใบสอบ หรือขอบใบหยักเปนคลื่น เนื้อใบหนามีขนสีน้ําตาลคลุมแนน พื้นใบจีบเปนรองแบบรางน้ํา
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 ปลายกลีบเวียนแบบกังหัน
ผล กลม เกลี้ยง แข็ง สีน้ําตาลเปนมัน ขนาดผานศูนยกลาง 3 เซนติเมตร ปกยาว 2 ปก ขนาด
กวาง 4 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร มีปกสั้น 3 ปก ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร
การกระจายพันธุ พบขึ้นในอินเดีย พมา ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบขึ้นเปน
กลุ ม ตามป า เต็ ง รั ง หรื อ ป า ผลั ด ใบทั่ ว ประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูงไมเกิน 1,200 เมตร จากระดับน้ําทะเล ออกดอกเดือนพฤศจิกายนมกราคม ติดผลเดือนกุมภาพันธ-มิถุนายน
ประโยชน ใชในการกอสรางทั่วๆไปไดดี ทางภาคเหนือใชใบแก หอยาสูบและหอของสดแทนใบ
กลวย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร เว็ปไวต : http://www.qsbg.org
มูลนิธศิ าตรจารย ดร. สงา สรรพศรี (2542) ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 74

หางนกยูงฝรั่ ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพืน้ เมือง หางนกยูงฝรั่ง, นกยูงฝรั่ง, อินทรี (ภาคกลาง), ส้ มพอหลง (ภาคเหนือ)

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตน สูงไดถึง 15 เมตร เรือนยอดแผกวาง เปลือกเรียบสีเทา
ใบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ชอใบยอยเรียงตรงขาม 9-24 คู ใบยอย
จํานวนมากไมมีกานใบยอย รูปขอบขนาน ปลายกลม โคนเบี้ยวเล็กนอย ผิวใบเกลี้ยงหูใบรวงงาย
ดอก ชอจะออกตามามใบหรือ ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปขอบขนานเรียวแหลม ผิวดานใน
สีแดง ดานนอกสีเขียว กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไมเทากันสีสมแดงรูปกลม โคนกลีบเรียวแหลมเปน
กา นกลีบ ดอกสีแ ดง เกสรเพศผู 10 อัน กา นเกสรสีแ ดงโคนสีข าว รัง ไขอ ยูเ หนื อ วงกลี บ ไม มีก า น
มีขนกํามะหยี่ประปราย
ผล เปนฝกแบนยาวโคงเล็กนอย เปลือกแข็ง เมื่อแกจะแตกเปน 2 ซีก มี 20-40 เมล็ด
การกระจายพันธุถิ่นกําเนิด อเมริกาเขตรอน (ปารากวัย อารเจนตินา บราซิล)ออกดอก
เดือน มกราคม – มีนาคม
ประโยชน นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสีสวย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร
เว็ปไวต : http://www.qsbg.org
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2556)
พรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1 หนา 115

อบเชย

กรมป่ าไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet วงศ์ LAURACEAE
ชื่อพืน้ เมือง กระแจะโมง, โมงหอม (ชลบุรี) กะเชียด, เชียด กะทังหัน (ยะลา) กระดังงา (กาญจนบุรี)
โก่เล่ (กะเหรี่ ยง-กําแพงเพชร) เคียด, ชะนุต้น (ใต้ ) จุลามะริด (พิษณุโลก)

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงประมาณ 15 เมตรขึ้นไป ไมผลัดใบเรือนยอดเปนพุมกลม
รูปเจดีย ต่าํ ๆ ทึบ เปลือกเรียบ สีเทาแก หรือเทาปนน้ําตาล
ใบ เดี่ยว รูปขอบขนาน เนื้อใบหนา เกลี้ยงแข็ง และกรอบ
มีเสนแขนงจากโคนใบ 3 เสน ทองใบเปนคราบขาวๆ
ดอก เล็ก สีเหลืองออน หรือเขียวออน ออกรวมกันเปนชอโตๆ ตามปลายกิ่ง
ผล เล็ก แข็ง รูปไขกลับ ตามผิวมีคราบขาวๆ แตละผลมีเมล็ดเดี่ยว
การกระจายพันธุถิ่นกําเนิด อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประโยชน ตน แกตับอักเสบ อาหารไมยอย แกทองเสีย ลําไสเล็กผิดปกติ และขับพยาธิ
เปลือก แกออนเพลีย ทําใหมีกําลัง แกบิด แกไขสันนิบาต แกปวดศรีษะ
รากและใบ ใชตมน้ําดื่มแกการอักเสบหลังคลอด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : สวนพัฒนาและเผยแพรองคความรู สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช (2556)
พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติในประเทศไทยหนา 256

หมัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordia cochinchinensis Pierre
ชื่อพืน้ เมือง หมัน (ประจวบคีรีขนั ธ์)

วงศ์ BORAGINACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนสูง 5–15 เมตร เปลือกตนสีเทาคล้ํา
ใบ เปนใบเดี่ยวเรียงสลับ แผนใบรูปไข ปลายใบทู โคนใบกวาง
ดอก สีขาว
ผล มีเปลือกสีชมพู มีของเหลวภายในเหนียวมากหอหุมเมล็ด
การกระจายพันธุถิ่นกําเนิด ปาชายเลน และชายฝงทะเลอาวไทย
ประโยชน เปลือก ใชทําปอ ใชทําหมันตอกยาแนวเรือ ของเหลวในผลที่หอหุมเมล็ด
เหนียวมาก ใชทํากาว

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม, บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ภายใตโครงการปาไมในเมืองเพือ่ การศึกษา"กลายิ้ม"
พันธุไมมงคลพระราชทาน 76 จังหวัด หนา 43

เสีย้ วดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker
วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพืน้ เมือง เสี ้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ) นางอั ้ว (เชียงใหม่) เปี ยงพะโก (สุโขทัย)
โพะเพ่ (กะเหรี่ ยง-กาญจนบุรี)

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร
ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปไขกวางคอนขางกลม ขนาด 6-16 เซนติเมตร ปลายใบแยกเปน 2 แฉก
ปลายแฉกมน โคนเวารูปหัวใจ เสนใบออกจากโคนใบ 11-13 เสน
ดอก สีขาว กลีบตั้ง 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
การกระจายพันธุถิ่นกําเนิดพบกระจายทั่วไปตามปาผลัดใบ ปาดิบแลงและปาดิบเขา ที่ระดับความ
สูง 500-1,200 เมตร ออกดอกเดือน กุมภาพันธ-พฤษภาคม
ติดผลเดือน มีนาคม-กรกฎาคม
ประโยชน ดอก ตมรับประทานกับน้ําพริก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : มูลนิธศิ าตรจารย ดร. สงา สรรพศรี (2542)
ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 79

ชิงชัน

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia oliveri Gamble วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ชื่อพื้นเมือง เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ) นางอั้ว (เชียงใหม) เปยงพะโก (สุโขทัย)
โพะเพ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ชื่อพื้นเมือง ประดูชิงชัน ดูส ะแดน เก็ดแดง อีเม็ง พยุงแกลบ กะซิก กะซิบ หมากพลูตั๊กแตน

ลักษณะทั่วไป
ไม ขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร เปลือกหนา สีน้ําตาลเทา กระเทาะลอน
เปนแผนขนาดเล็ก เปลือกในสีเหลือง ยอดและใบออนออกสีแดง เกลี้ยงหรือมีขนเพียงเบาบาง
ใบ เปนชอ มีใบประกอบยอย 11-17 ใบ มีลักษณะยาวรี รูปขอบขนานแกมรูปหอก ฐานใบมน
กลม ปลายใบมนทูและหยักเวาเล็กนอย ทางดานทองใบจะมีสีจางกวาดานหลังใบ ดอก สีขาวอม
มวง ออกเปนชอดอกเชิง ประกอบตามปลายกิ่ง
ดอก จะเกิดพรอมกับการผลิตใบใหม เกสรผูแยกเปน 2 กลุมๆ ละ 5 อัน ฝก มีลักษณะแบน
แผเปนปกยาวรีหรือขอบรูปขนาน กวาง 3-3.5 ซม. ยาว 8-17 ซม. ผิวเรียบสวนที่หุมเมล็ดหนาแข็ง
มีลักษณะเปนกระเปาะกลมหรือแกนรีเล็กนอย นูนเห็นไดชัด สวนมากมีเมล็ดเดียว มีลักษณะคลาย
รูปไตสีน้ําตาล
การกระจายพันธุ พบในปาเบญจพรรณทั่วไป ในพื้นที่ที่มีความสูงใกลกับระดับน้ําทะเล จนถึง 500
เมตร
ประโยชน เนื้อไมสีน้ําตาออนอมเหลืองมีเสนแทรกสีดํา เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและเหนียวมาก
เลื่อยผาตกแตงยาก แตขัดชักเงาไดดีมาก ใชทําเครื่องเรือน เครื่องใชตางๆไดสวยงามและทนทาน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

หนังสือพรรณไมสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เลม 1

มะเยาหิน

ชื่อวิทยาศาสตร Vernicia montana Lour. วงศ EUPHOBIACEAE
ชื่ออื่นๆ : มะเยาเหลี่ยม,มะเยา,มะเกา

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
เปนไมยืนตนขนาดกลาง ความสูง 10-20 เมตร ลําตนตรงแตกกิ่งเปนชั้นคลายตนหูกวาง
ใบ มีขนาดใหญ สีเขียวเขม ลักษณะ คลายรูปหัวใจ ขอบใบหยัก 3 - 5 แฉก แลวแตสายพันธ
ดอก มี ด อกตั ว ผู แ ละดอกตั ว เมี ย ในช อ เดี ย วกั น สี ข าว แต ม ชมพู เ ข ม ปนเหลื อ ง มี 5 กลี บ
กลิ่นหอม ออกในเดือนสิงหาคม-กันยายน
ผล คอนขางกลม เมื่อสดมีสีเขียว ขนาด 4 - 4.5 ซ.ม.หนึ่งผลประกอบดวยเมล็ด 3 เมล็ด
ผลจะแกในราว ปลายเดือนกันยายนถึงตนพฤศจิกายน ผลแกจะรวงหลนลงดินใหเก็บไดระหวาง
เดือนธันวาคม-มกราคมผลแกเมื่อทิ้งไว 2-3 วัน จะเปลี่ยนสีเปนน้ําตาลดําใหผลภายใน 2-3 ป
เมล็ด มีลักษณะกลมแบน ผิวขรุขระ
เปลือกแข็ง เนื้อในสีขาวอมเหลืองขนาดเมล็ด หนาประมาณ1.2 ซ.ม. กวาง 2.5 ซ.ม. น้ําหนัก
ประมาณ 300 เมล็ด ตอ 1 กิโลกรัม
น้ํามันเมล็ด ลักษณะคลายลูกเกาลัดแตเล็กกวา เปลือกเมล็ดแข็งเมื่อกะเทาะเปลือกออก
เนื้อขางในมีสีขาวปนออน
ประโยชน ใช เ มล็ ด เพื่ อ ผลิ ต น้ํ า มั น ไบโอดี เ ซล ที่ ใ ช กั บ รถไถนาขนาดเล็ ก เครื่ อ งสู บ น้ํ า
ได 100% สามารถปลูกไดตามรั้วสวน ตามคันนา หรือปลูกตามคูคลองได อายุ 2 ป ก็เริ่มใหผลผลิต
แ ล ว 1 ต น ส า ม า ร ถ เ ก็ บ ผ ลิ ต ไ ด 15-25 กิ โ ล ก รั ม ร ะ ย ะ ป ลู ก ร ะ ห ว า ง ต น ร ะ ห ว า ง แ ถ ว
ระยะหาง 4x4 เมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตไดนานถึง 50 ป

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

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

ชัยพฤกษ์

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia javanica L. subsp. nodosa (Buch.-Ham. ex Roxb.) K. & S.S.Larsen
วงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพืน้ เมืองราชพฤกษ์ , กัลปพฤกษ์

ลักษณะทั่วไป
ไม ตน สูง 5-30 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผกวางไมสม่ําเสมอ
ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ลําตนสีน้ําตาล มีกิ่งยื่นออกมา
คลายหนาม
ใบ เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีหรือแกมรูปไขกลับ ยาว ๘ - ๑๕ เซนติเมตร ปลายใบกลมหรือเวา
ตื้น โคนใบรูป ลิ่มกวางหรือ กลม แผน ใบค อนข างหนา เกลี้ ยง เปนมั นวาวทั้ง 2 ดาน เส นแขนงใบ
จํานวนมาก
ดอก ดอกสีชมพู ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค. ดอกชอออกกระจายตามกิ่งและใบ ตางจาก
กัลปพฤกษ ซึ่งจะไมมีใบ
ขณะออกดอก
ผล ผลเปนฝกกลมยาว สีดํา ผิวเกลี้ยง
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดประเทศอินโดนิเซีย
ประโยชน ปลูกใหรมเงาในจุดทีเ่ ดนสะดุดตา

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2556)
พรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1 หนา 46

เหลืองปรีดียาธร

ชื่อวิทยาศาสตร Tabebuia argentea Britt.
วงศ BIGNONIACEAE
ชื่อพื้นเมือง

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดเล็ก สูง 3-8 เมตร
ใบ ผลัดใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงขามใบยอย 4-7 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน แผนใบ
หนา คลายหนัง สีเขียวเหลือบเงิน โคนและปลายใบมน ขอบใบเรียบ
ดอก ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเปนหลอด
กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเปนหลอด รูปแตร
ผล เปนผลแหงแตก สีเทา เมล็ดแบน มีปก จํานวนมาก
การกระจายพันธุถิ่นกําเนิด
อเมริกาเขตรอน (ปารากวัย อารเจนตินา บราซิล) ออกดอกเดือน มกราคม – มีนาคม
ประโยชน

นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสีสวย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

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

กระบาก

ชื่อวิทยาศาสตร Anisoptera costata Korth. วงศ DIPTEROCARPACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง กระบาก ตะบาก พนอง กระบากขาว กระบากโคก กระบากชอ กระบากดาง
กระบากดํา กระบากแดง บาก ประดิก ชอวาตายอ หมีดังวา
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมตน ผลัดใบ สูงถึง 40 ม. เรือนยอดเปนพุมทรงกระบอก ถึงคอนขางกลม ลําตน
เปลาตรง เปลือกหนาสีน้ําตาลเทา แตกรองและเปนสะเก็ด
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปขอบขนานแกมรูปไข รูปรี ถึงรูปไขกลับ กวาง 3-8 ซม. ยาว
6-16 ซม. ปลายใบมนทู หรือเปนติ่งสั้นๆ โคนใบสอบมน หรือมนกวางหยักเวาเล็กนอย ผิวใบ
ดานบนเกลี้ยง ดานลางมีขนกระจุกหรือแยกแขนง สีน้ําตาลแกมเหลือง เสนแขนงใบ 16-27 คู
ปลายเสนโคงจรดกันกอนถึงขอบใบ กานใบยาว 3-4.5 ซม.
ดอก สีขาวถึงเหลืองออน ออกเปนชอตามงามใบ
ผล คอนขางกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 ซม. มีปกยาว 2 ปก ปกสั้น 3 ปก โคนปก
เชื่อมติดกันเปนกระทงหุมผลโดยตลอด
การกระจายพันธุ พบในปาดิบและปาเบญจพรรณชื้น ทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูงจาก
ระดั บ ทะเลปานกลาง 30-600 ม. ในต า งประเทศพบที่ พม า ลาว กั ม พู ช า เวี ย ดนาม และ
มาเลเซีย
ประโยชน 1. เนื้อไมสีน้ําตาลอมเหลืองถึงสีน้ําตาลคล้ํา ใชในการกอสรางในรม ทําไมแบบ
และหีบใสของ
2. ชันใชผสมน้ํามันทาไม น้ํามันชักเงา และใชยาแนวเรือ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไมตนของประเทศไทย (2542) หนา 74

กฤษณา

ชื่อวิทยาศาสตร Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte.

วงศ THYMELAEACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ไมหอม พวมพราว เรียกเปนภาษามลายูวา กายูกาฮูหรือกายูดึงปู
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ไมผลัดใบ ขนาดใหญ สูง 18-30 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกเรียบสีเทาหรือขาว
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ดอก ดอกสีเขียวอมเหลือง
ผล ผลคอนขางกลม มีขนออนนุมปกคลุม
การกระจาย กฤษณาชนิดนี้มีเขตการกระจายพันธุ ที่อินเดีย พมาตอนใต คาบสมุทรมลายู
สุมาตรา บอรเนียว และฟลิปปนส ในไทยพบทางภาคใต แถบจังหวัดตรัง ยะลา และนราธิวาส
ขึ้นกระจายหาง ๆ ในปาดิบชื้น ระดับความสูงต่ํา ๆ
ประโยชน 1. เนื้อไม ใชกอสราง ทําเครื่องเรือน เครื่องมือดานการเกษตร เรือ กอสราง
เนื้อไมมีกลิ่นหอม นํามาเผาไฟเพื่ออบหองใหมีกลิ่นหอม กลั่นเปนน้ํามันหอม
ระเหย ผงไมหอมใชผสมยาพื้นบานของหลายประเทศ ใชผสมของ
เครื่องสําอางคและรักษาโรคผิวหนัง
2. เปลือก ใหเสนใยใชทาํ เชือก ถุงยาม และกระดาษ
3. แกนไม บํารุงกําลัง บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ แกลมวิงเวียนศรีษะ คุมธาตุ
แกอาเจียน แกทองรวง แกปวดบวมตามขอ
4. น้ํามันจากเมล็ด รักษาโรคเรื้อ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา อางอิง : หนังสือพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติในประเทศไทยหนา 21

แคแสด

ชื่อวิทยาศาสตร Spathodea campanulata P.Beauv.

วงศ BIGNONIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง แคแดง ยามแดง (กรุงเทพฯ) African tulip tree, Fire bell, Fountain
tree, Syringe
ลักษณะทั่วไป
ไม ยืนตน ไมผลัดใบขนาดสูงถึง 20 เมตร ลักษณะเรือนยอดเปนพุมกลม คอนขางทึบ
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงขาม
ดอก ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีแดงหรืออมสม ออกดอกเดือน ต.ค.-ก.พ.
ผล ผลเปนฝก
การกระจาย ไมถิ่นกําเนิดตางประเทศ นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ สถานที่ราชการหรือ
ริมทางทั่วไป เหมาะปลูกกลางแจง นิยมปลูกริมทะเล
ประโยชน

1. ราก ขับเสมหะ รักษาบาดแผล ขับพยาธิ แกตกเลือด
2. เปลือก แกบิด รักษาโรคผิวหนัง และแผลเรื้อรัง ใบ แกไขเปลี่ยนฤดู
รักษาริดสีดวงจมูก
3.ดอก รักษาแผลเรื้อรัง ผล แกบวม ขับพยาธิ และแกตกเลือด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) (2550)

ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร Hopea odorata Roxb.

วงศ DIPTEROCARPACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง จะเคียน (ภาคเหนือ) แคน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตะเคียนใหญ (ภาค
กลาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ไมผลัดใบ สูง 20-40 เมตร
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ
ดอก ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกเดือน ก.พ.-มี.ค.
ผล ผลมีปกยาว 2 ปก ปกสั้น 3 ปก ติดผลเดือน เม.ย.-พ.ค.
การกระจาย พบขึ้นในพมา ลาว ตอนใตของเวียดนาม กัมพูชา ไทยและมาเลเซียพบขึ้นตามปา
ดิบใกลลําธาร ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ประโยชน 1. เปลือก แกปวดฟน แกเหงือกอักเสบ
2. เนื้อไม แกคุดทะราด แกทองรวงแกกําเดา สมานแผล ใชทําบานเรือน เสา
ดามเครื่องมือกสิกรรมพื้นกระดานไมฟน แกน รักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แก
บิด แกกําเดาสมานแผล
3. ยาง รักษาบาดแผล แกทองเสีย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติ
ในประเทศไทยหนา 90

ชื่อวิทยาศาสตร Mesua ferrea L.

บุนนาค

วงศ CALOPHYLLACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง สารภีดอย (เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลา ทรงพุมพีระมิด โปรง เปลือกเรียบสีน้ําตาลปนเทา
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม
ดอก ดอกสีขาวเกสรตัวผูสีเหลืองมีกลิ่นหอม ออกดอก เดือนก.พ.-มี.ค.
ผล ผลรูปไข
การกระจาย ขึ้นทั่วไปในปาดิบริมหวยทางภาคเหนือและภาคใต ที่ระดับน้ําทะเล จนถึง 700
เมตร
ประโยชน 1. ราก ขับลมในลําไส
2. เปลือก กระจายหนอง
3. กระพี้ ขับเสมหะในลําคอ
4. แกน แกเลือดออกตามไรฟน
5. ใบ สมานแผลสด
6. ดอก เปนยาฝาดสมานบํารุงธาตุ ขับลม บํารุงโลหิตและหัวใจ ขับเสมหะ แกไอ
7. เกสรตัวผู บํารุงครรภ แกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติใน
ประเทศไทยหนา 122

ประดูปา

กรมป่ าไม้

ชื่อวิทยาศาสตร Pterocarpus macrocarpus Kurz วงศ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง ดู, ดูปา (ภาคเหนือ) ฉะนอง (เชียงใหม) ประดูปา (ภาคกลาง) ประดูเสน
(ราชบุรี, สระบุร)ี

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดใหญสูง 15-30 เมตร เรือนยอดแผกวาง เปลือกหนาสีน้ําตาลดําแตกเปน
รองลึกหรือเปนแผนหนา สับเปลือกมีน้ํายางสีแดง
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ
ดอก ดอกชอกระจะ สีเหลือง
ผล ผลมีปกโดยรอบ
การกระจาย พบในประเทศพมา กัมพูชา ไทย และเวียดนาม ในประเทศไทยพบไดทุกภาคยกเวน
ภาคใต พบบริเวณปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังและปาดิบแลงที่ระดับความสูงไมเกิน 800 เมตร
ประโยชน 1. เนื้อไม สีแดงอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม แข็งแรง ใชในงานกอสราง ทําเสา
พื้น ตอเรือ เครื่องเรือน เครื่องดนตรี
2. เปลือก สมานแผล แกทองเสีย แกน รักษาคุดทะราด แกไข บํารุงกําลัง แกพิษ
เบื่อเมา แกผดผื่นคัน และทําใหเลือดลมซาน ใชยอมผา เปลือก ใชฟอกหนัง
3. ใบ พอกฝ รักษาบาดแผล แกผดผื่นคัน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หนา 139

ประดูแดง

ชื่อวิทยาศาสตร Phyllocarpus septentrionalis Donn.Sm. วงศ LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง วาสุเทพ

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนสูงถึง 20 เมตร เรือนยอดแผกวาง หอยยอย
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู
ดอก ดอกชอออกเปนกระจุกตามกิ่งกาน สีแดงอมสม ออกดอกเดือน ม.ค.-ก.พ.
ผล ผลเปนฝกแบนรูปขอบขนาน โคงเล็กนอย เมล็ดแบน
การกระจาย การกระจายพันธุ พบในประเทศกัวเตมาลา อเมริกาใต อเมริกากลาง ประเทศไทย
พบไดทั่วไป
ประโยชน มีดอกหลังจากผลัดใบ ดอกสีแดงสวยงามมาก ออกตามกิ่ง บานาน 1-2 อาทิตย ควร
ปลูกในตําแหนงทีเ่ ปนจุดเดน กิ่งกานหอยยอยคลายหลิว มองดูออนหวาน หาตนไดยาก เพราะโต
ชา

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

ไผบง

ชื่อวิทยาศาสตร Bambusa nutans Wall. วงศ GRAMINEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ไผบง (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ไม เปนไมพุม ไมผลัดใบ ไผขนาดกลาง ลําตนมีเสนผาศูนยกลาง 5 - 8 เซนติเมตร สูง 610 เมตรขึ้นเปนกอแนนและมีการแตกกิ่งปลายยอดของลํา กิ่งใหญแตกตั้งไดฉากกับลํา บริเวณ
ขอของลําในสวนทีใ่ กลโคน มีรากฝอยแตกออกมาโดยรอบ เนื่องจากมีการแตกกิ่งจํานวนมาก ลํา
ของไผบงจึงแลดูคดงอเปนสวนใหญผิวของลําไมเรียบมีลักษณะคลายขนสีนวลหรือเทา บางครั้งมี
ลักษณะคลายแปงติดอยูที่ลําไผบง
การกระจาย แหลงกําเนิดและการกระจายพันธุแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตขยายพันธุไผหวาน
อางขางแบบไมอาศัยเพศ โดยวิธีการปกชํา
ประโยชน 1. ลําตนใชทําเครื่องจักสาน
2. หนอไม ใชปรุงอาหาร

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ( องคกรมหาชน )

พระเจาหาพระองค

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

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ตะกู, ตะโก, แสนตาลอม (เชียงราย) กะโค, โกซังกวน, สะกวน (มลายู,
ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนไมผลัดใบ สูง 25–40 เมตร มักมีพูพอนขนาดใหญ สวนตางๆ เมื่อยังออนอยูมีขน
นุมสีออกแดงปกคลุม
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 สีขาวอมเขียว ออกเปนชอแยกแขนง
ผล ผลกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง ฉ่ําน้ํา เมล็ด มี
รอยเปนแองบุม 5 รอย
การกระจาย มีการกระจายพันธุตามลําหวยในปาดิบชื้น ที่ความสูงตั้งแตระดับทะเลปานกลางถึง
400 เมตร
ประโยชน 1. เปลือก ใชเปนยาแกโรคบิด แกไข แกปวดทอง ยางทําใหแผลแหงเร็ว
2. ผล เนื้อเมล็ดกินได
3. เนื้อไม ทําไมแบบในการกอสรางและไมอัด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : สวนพฤกษศาสตรปา ไม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม (2542)พรรณ
ไมตนของประเทศไทย หนา 26

พะยูง

กรมป่ าไม้
ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia cochinchinensis Pierre วงศ LEGUMINOSAEPAPILIONOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง พะยูงไหม (สระบุร)ี ขะยูง (อุบลราชธานี) กระยูง, กะยง (เขมร-สุรินทร) แดง
จีน (กบินทรบุร,ี ปราจีนบุร)ี ประดูลาย (ชลบุร)ี ประดูแสน (ตราด) ประดูตม (จันทบุรี)
หัวลีเมาะ (จีน)

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 10-25 เมตร เรือนยอดรูปทรงกลมหรือรูปไข ทึบ ลําตนเปลาตรง
เปลือกสีเทา เรียบ และลอนเปนแผนบาง ๆ เปลือกในสีน้ําตาลแกมเหลือง
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบรวมแกน ชอใบยาว 10-15 เซนติเมตร แตละ
ชอมีใบยอยรูปไขแกมขอบขนานเรียงสลับ 7-9 ใบ กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร
ปลายใบเปนติ่ง โคนใบมนกลมหรือเปนรูปลิ่มกวาง ๆ แลวคอย ๆ เรียวสอบแหลมไปทางปลายใบ
หลังใบมันสีเขียวเขมกวาดานทองใบ ใบเกลี้ยงไมมีขนทั้งสองดาน
ดอก สีขาว ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายกิ่งหรือตามงามใบใกลยอด
ผล เป น ฝ ก รู ป ขอบขนาน แบนบางบริ เ วณที่ หุ ม เมล็ ด เมล็ ด รู ป ไตสี น้ํ า ตาลเข ม กว า ง
ประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร มี 1-4 เมล็ดออกดอกเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
ฝกแกประมาณ 3-4 เดือน หลังจากออกดอก
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศพมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ในประเทศไทยพบ
กระจั ด กระจายทั่ ว ไปตามป า เบญจพรรณ และป า ดิ บ แล ง ทางภาคกลาง ตะวั น ออก และ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สูงจากระดับน้ําทะเล100-300 เมตร
ประโยชน เนื้อไม เนื้อละเอียด สีน้ําตาลออน แกนสีแดงอมมวง หรือสีมวงถึงสีเลือดหมูแกมีริ้วสี
ดํา เปนเสี้ยนสน เหนียว แข็งทนทาน และชักเงาไดดี มีน้ํามันในตัว ใชทําเครื่องเรือน เครื่องใชตาง
ๆ เครื่องแกะสลัก หวี ไมเทา และดามเครื่องมือเครือ่ งใช ทําเครื่องดนตรี เชน ขลุย ซอ ลูกระนาด

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 140

มะกอกปา

ชื่อวิทยาศาสตร Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman

กรมป่ าไม้

วงศ ANACARDIACEAE

ชื่อพื้นเมือง กอกกุก, กูก (เชียงราย) กอกหมอก (เงี้ยว-ภาคเหนือ) ไพแซ (กะเหรี่ยงเชียงใหม) กุก (เชียงใหม) กราไพย, ไพย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) มะกอกปา
(นครราชสีมา) กอกเขา (นครศรีธรรมราช)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 5-25 เมตร เปลือกตนสีเทา คอนขางเรียบ
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 เซนติเมตร
ดอก เล็กสีขาว ออกเปนชอที่ปลายยอด
ผล รูปรี หรือรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 2.5-3.5 เซนติเมตร ยาว 3.5-4.5เซนติเมตร
สีเหลืองอมเขียว ฉ่ําน้ํา มี 1 เมล็ด มีรอยแผลเปน 5 รอย
การกระจาย พบในปาเบญจพรรณและปาดิบชื้น ที่ความสูง 50-500 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ประโยชน 1. ราก แกรอนในกระหายน้ํา ทําใหชุมคอ และขับปสสาวะ
2. เปลือก แกรอนใน แกสะอึก
3. ใบ แกปวดในหู ทําใหชุมคอ
4. ผล แกเลือดออกตามไรฟน ทําใหชุมคอ แกกระหายน้ํา
5. เมล็ด แกรอนใน แกสะอึก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 32

ชื่อวิทยาศาสตร Limonia acidissima L.

มะขวิด

วงศ RUTACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง มะฝด (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูง 6-10 เมตร ขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบแตผลิใบไว สูง 15 - 25
ม.เปลือกนอกสีเทา เปลือกในสีขาว เรือนยอดเปนพุมกลม รูปทรงตนสวยงาม
ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอย 5 หรือ 7 ใบ บางครั้งมี 3,6หรือ 9 ใบ รูปขอบ
ขนานแกมไขกลับ เนื้อใบมีตอมน้ํามันกระจายอยูที่บริเวณขอบใบ
ดอก ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่งหรือที่ซอกใบ ประกอบดวยดอกตัวผูและดอกสมบูรณเพศอยู
ในตนเดียวกัน กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียวเจือดวยสีแดง
ผล ผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีเทาแกมน้ําตาล
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย
ประโยชน 1. ใบ มีกลิ่นหอม นําใบสดไปกลั่นดวยไอน้ํา จะไดน้ํามันหอม เปนยาขับลม
และเปนยาฝาดสมาน
2. ยางจากลําตน มีสารจําพวก แทนนินใชเปนยาโรคทองรวง และหามเลือด
3. ผล ใชผลดิบ นํามาหั่นใหบางแลวตากใหแหง นํามาชงกับน้ํากินเปนยาแก
โรคเลือดออกตามไรฟน บําบัดโรคทองเสีย บํารุงธาตุ และโรคที่เกี่ยวกับ
ทางเดินอาหาร

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน

ยมหิน

ชื่อวิทยาศาสตร Chukrasia tabularis A.Juss.

วงศ MELIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ยมขาว (ภาคเหนือ) โคโยง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม) ริ้งบาง, รี (กะเหรี่ยง-แมฮอ
งสอน) ยมหิน, มะเฟองตน, สะเดาชาง, สะเดาหิน (ภาคกลาง) ชากะเดา (ภาคใต)
เสียดคาย (สุราษฎรธานี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกสีน้ําตาลเทาแตกเปนสะเก็ดและ
รองตื้นๆ เปลือกชั้นในสีแดง กิ่งออน ใบออนและชอดอกมีขนนุม
ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ กานใบยาว 25-60 เซนติเมตร มีใบยอยที่ออกตรง
ขามกัน 4-10 คู และที่ปลายกานอีก 1 ใบ ใบยอยรูปไขแกมขอบขนาน ถึงรูปหอก โคนใบมนหรือ
เบี้ยวเล็กนอย ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอก เล็ก สีเหลืองนวล ออกเปนชอแยกแขนงตามปลายยอดกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ รูปถวย
กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรเพศผู 8-10 อันเชื่อมติดกันเปนหลอด
ผล เปนผลแหง รูปไข ขนาด 3-5 ซม. เมื่อสุกสีดํา แตกออก 4-5 กลีบ
การกระจาย กระจายพันธุในปาดิบแลงและปาเบญจพรรณ ทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูง
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 150-800 เมตร ออกดอกเดือนกันยายน
ประโยชน เนื้อไม ใชทําเครื่องเรือนในรมไดดี มีลายไมสวยงาม

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 153

ยางบง

ชื่อวิทยาศาสตร Persea kurzii Kosterm.

วงศ LAURACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ยางบง, ยางโบง (นครพนม, นครราชสีมา)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลางไมผลัดใบ ความสูงประมาณ 10 – 15 เมตร
ใบ มีขนาดกลางเปนรูปไขโคนเรียวปลายใบแหลม ผลิออกจากกิ่งสลับกัน เนื้อใบหนา แสดง
ลักษณะอุมน้ํามาก มีเสนใบ 7 – 11 คู
ดอก เปนดอกชอ ออกที่ปลายกิ่งผล
ผล กลมเล็กคลายผลหวา มีเยื่อหุมผล เมล็ดมีเมล็ดเดี่ยว
การกระจาย พบขึ้นอยูในปาดิบแลง ปาเต็งรังเปนไมท่ีไมผลัดใบ มีมากในบางจังหวัดในภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยเฉพาะในแถบที่ มี ฝ นตกชุ ก มากๆ จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร นครพนม
อุบลราชธานี และบางทองที่ในภาคเหนือ
ประโยชน 1. เนื้อไม เหมาะสําหรับใชในการทําเครื่องมือเครื่องใชและใชทําเชื้อเพลิง
2. เปลือก นําไปทําธูป และผสมสารกํามะถันทํายากันยุงได
3. ยาง ใชอุดรอยรั่ว

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

ยางโอน

ชื่อวิทยาศาสตร Polyalthia viridis Craib

วงศ ANNONACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ขะมอม (จันทบุรี) ขี้ซาก, อีโด (เลย) ขี้แฮด (เงี้ยว-แมฮองสอน)
ตองหอออย,ยางพาย (เชียงใหม) ตองเหลือง (ลําปาง, เพชรบูรณ) ยางดง (ราชบุรี) ยาง
โดน (ขอนแกน, อุตรดิตถ, แพร) ยางอึ้ง (พิษณุโลก, สุโขทัย) สามเตา (ลําปาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนไมผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร ลําตนเปลาตรง เปลือกหนาสีเทาอมน้ําตาล
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมขอบขนานปลายแหลมหรือทูโคนมนหรือ
เวาเล็กนอย แผนใบคอนขางหนา ผิวใบเกลี้ยงยกเวนบริเวณเสนกลางใบและเสนแขนงใบ มีเสน
ขั้นบันได
ดอก ออกเปนดอกเดี่ยวหรือเปนชอกระจุก ตามกิ่งเหนือรอยแผลใบ กานดอกยอยมีขน
กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปกลม ผิวดานนอกมีขน กลีบดอกสีเขียว 6 กลีบ รูปขอบขนาน เรียงเปน 2
ชั้ น ๐ ละ 3 กลี บ กลี บ ชั้ น นอกมี ข นาดเล็ ก กว า กลี บ ชั้ น ใน ผิ ว เกลี้ ย ง เกสรเพศผู จํ า นวนมาก
ลอมรอบเกสรเพศเมียที่มีหลายอันอยูเหนือวงกลีบ ทั้งเกสรเพศผูและเกสรเพศเมียอัดแนนเปน
กอนกลม
ผล เปนผลกลุมรูปกลมแกมขอบขนาน กานผลยาวติดอยูบนแกนตุมผล
ผิวเกลี้ยง ผลแกสีเหลือง
การกระจาย พบขึ้นในปาดิบแลงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก
เฉียงใต ที่ระดับความสูง 300-500 เมตร ในตางประเทศพบที่จีน
ประโยชน เนื้อไม สีขาวปนเหลืองออน นิยมใชทําสิ่งปลูกสรางที่อยูภายในรม

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี หนา 27

ศรีตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don วงศ BIGNONIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง แคใบฝอย
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 4-10 ม. ทรงตนโปรง รูปไข
ใบ ใบประกอบแบบขนนก ออกตรงขาม ใบยอยขนาดเล็ก
ดอก สีมวง ออกเปนชอใหญตามกิ่ง
ผล เปนฝกแบนรูปไขกวาง เมื่อแกแตก 2 ซีก เมล็ดมีปก
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใต ปลูกไดในดินแทบทุกชนิด ทิ้งใบชวงสั้นกอนออกดอกใน
เดือนมกราคม-มีนาคม
ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับสนาม ทรงพุมสวย ใหดอกสวยงาม มีกลิ่นออนๆ เริ่มใหดอก
เมื่ อ อายุ 4-6 ป ชอบอากาศเย็ น และชุ ม ชื้ น ถ า ปลู ก ในที่ แ ล ง จะผลั ด ใบ ปลู ก ในกรุ ง เทพฯ
เจริญเติบโตชามาก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 133

สนสามใบ

ชื่อวิทยาศาสตร Pinus kesiya Royle ex Gordon

วงศ PINACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง เกี๊ยะเปลือกแดง (ภาคเหนือ) เกี๊ยะเปลือกบาง (เชียงใหม) จวง (ภาคเหนือ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เชี้ยงบั้ง (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) แปก (แมฮองสอน,
เพชรบูรณ) สนสามใบ, สนเขา (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนไมผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญสูง 10-30 เมตร ลําตนเปลาตรง เรือนยอดที่
สมบูรณจะเปนพุมกลม เปลือกสีน้ําตาล ลอนเปนสะเก็ดตื้นๆ รูปตาขาย
ใบ ใบเล็กยาวเรียว รูปเข็ม ออกเปนกระจุก กระจุกละ 3 ใบ ยาว 10-25 เซนติเมตร
ดอก ดอกออกเปนชอ ดอกเพศผูจะออกเปนชอสีเหลืองแบบหางกระรอกบริเวณใกลๆ
ปลายกิ่ง ชอหนึ่งๆ ยาว 2-4 เซนติเมตร ดอกเพศเมียจะออกเดี่ยวๆ หรืออยางมากไมเกิน 3 ดอก
ตามกิ่ง
ผล ผลเปนโคน ลักษณะเปนกอนแข็ง โคนปอมปลายสอบ ขนาดกวาง 5-8 เซนติเมตร
เมื่ อแก จะแยกออกเปน กลีบ แข็ง ตอนโคนกลี บ ยัง คงติ ด อยู กั บแกนกลางของผล ก านผลยาว
ประมาณ 0.5 เซนติเมตร เมล็ดแบนรูปไขกลับ มีปกบาง มี 2 เมล็ดติดกัน
การกระจาย พบตามปาดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร ขึ้นไป เมล็ดแกเดือน
ธันวาคม-มีนาคม
ประโยชน 1. เนื้อไม ใชสรางบาน
2. ยางจากตน ใชเปนเชื้อเพลิง
3. เยื่อไม มีคุณสมบัติเหมาะใชทํากระดาษ
4. น้ํามันและชัน ใชทําน้ํามันชักเงา

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 133

สะตือ

ชื่อวิทยาศาสตร Crudia chrysantha (Pierre) K.Schum. วงศ LEGUMINOSAE–
CAESALPINIOIDEAE
ชื่อพื้นเมือง ดูขาว, เดือยไก (ภาคเหนือ) แห (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประดูขาว (ภาค
ตะวันออก)

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูง 8–25 เมตร ลําตนมักแตกกิ่งต่ํา เรือนยอดเปนพุมกวาง คอนขางกลม
เปลื อ กสี น้ํ า ตาลเทา เรี ย บหรื อ แตกเป น แผ น หนา เปลื อ กชั้ น ในสี น้ํ า ตาลถึ ง แดงเข ม กิ่ ง อ อ น
ยอดออน และใบออนมีขน และเกลี้ยงในเวลาตอมา
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรี ย งเวี ย นสลั บ ก า นใบรวมแกนช อ ใบยาว 4–10
เซนติเมตรซม. มีใบประกอบยอย 4–6 ใบ เรียงสลับ แผนใบยอยรูปไข กวาง 2–5 เซนติเมตร
ยาว 3–8 เซนติเมตรปลายเปนติ่ง โคนสอบ มีเสนแขนงใบยอย 8–10 คู
ดอก เล็ก สีขาว ออกเปนชอเดี่ยวตามงามใบและปลายกิ่ง
ผล ค อนข างแบน รู ปรี กวาง 3–4 เซนติเมตร ยาว 5–6 เซนติ เมตร มีเ สนนูน ตามขวาง
ดานขางฝกหางๆ และมีขนสีน้ําตาลคลุมหนาแนน ปกติมี 1 เมล็ด
การกระจาย สะตือมีการกระจายพันธุตามชายหวย หนอง และแมน้ําลําธาร ในปาเบญจพรรณ
และป า ดิ บ ที่ ค วามสู ง ตั้ ง แต ร ะดั บ ทะเลปานกลางถึ ง 250 เมตร ทางภาคเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในตางประเทศพบที่ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
ออกดอกเดือนมกราคม–กุมภาพันธ ผลแกเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม
ประโยชน 1. เนื้อไม สีน้ําตาลออน แกนสีน้ําตาลถึงน้ําตาลคล้ํา แข็งและเหนียว นิยมใชทํา
ดามเครื่องมือเครื่องใชในการเกษตร เครื่องเรือนและงานกอสราง
2. ใบ ใชตมอาบแกโรคอีสุกอีใส โรคหัด
3. เปลือก ใชปรุงเปนยาแกทองรวง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรในจังหวัดชายแดนภาคใต

สาน

ชื่อวิทยาศาสตร Dillenia obovata (Blume) Hoogland วงศ DILLENIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง สานใหญ (สุราษฎรธานี) ชะวิง (ชลบุรี) สาน, สานตอง (ภาคเหนือ) สานแข็ง
(เชียงใหม)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 35 เมตร
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขกลับ กวาง 12-20 เซนติเมตร ยาว 20-40 เซนติเมตร ขอบใบ
จักฟนเลื่อย เนื้อใบหนาและเหนียว
ดอก ดอกเดี่ยวหรือเปนกระจุกสั้น ๆ 2-3 ที่ซอกใบ กลีบดอกเหลือง มีใบประดับ เกสรตัวผู
แบงเปนสองกลุม
ผล ผลสด รูปทรงกลม เหลืองสม มีกลีบเลี้ยงที่ขยายใหญหุม
การกระจาย พบขึ้นตามปาเบญจพรรณ
ประโยชน 1. ลําตน ตมน้ําดื่ม ขับน้ําคาวปลาหลังอยูไฟ
2. เปลือก เคี้ยวพนเปาแผล แกไฟไหม

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

กําแพงเจ็ดชั้น

ชื่อวิทยาศาสตร Salacia chinensis L.

วงศ CELASTRACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ตะลุมนก, ตาไก, น้ํานอง, มะตอมไก, หลุมนก
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมรอเลื้อยไมผลัดใบ สูง 2-6 เมตร
ใบ ใบเดี่ย ว เรี ยงตรงข าม รู ป รี รูป ไข ห รื อรู ป ไข ก ลับ กว า ง 2-7 เซนติ เ มตร ยาว 4-12
เซนติเมตร ขอบใบหยัก หางๆ
ดอก สีเขียวอมเหลือง ออกเปนชอสั้นๆ ที่ซอกใบ ขนาดดอก บานเต็มที่ กวาง 8 มิลลิเมตร
กลีบรองดอกขนาดเล็กมาก โคนเชื่อมกัน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข เกสรผู 3 อัน รังไขขนาดเล็กรูป
สามเหลี่ยม
ผล ทรงกลมหรือรี เสนผานศูนยกลาง 1-2 ซม. ผลสุกสีแดง หรือแดงอมสม มี 1 เมล็ด
การกระจาย ประเทศไทยพบทั่วทุกภาค ตามปาเบญจพรรณ และปาดิบริมแหลงน้ําหรือที่โลง
ที่ระดับ ความสูงถึง 600 เมตร
ประโยชน 1. ลําตน ผสมกับลําตนสันกําแพงเจ็ดชั้น ตมน้ําดื่ม แกบวมช้ํา แกกระษัยเสน
2. ผล รับประทานได ภูมิภาคอินโดจีนใชเขายา พื้นบานเพื่อลดกําหนัด
3. ราก ในฟลิปปนสใชเขายาแผนโบราณ เพื่อบําบัดอาการปวดประจําเดือน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

คัดเคา

ชื่อวิทยาศาสตร Oxyceros horridus Lour.

วงศ RUBIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง เค็ดเคา (เหนือ) หนามลิดเคา, จีเกา (เชียงใหม) พญาทาวเอว (กาญจนบุรี)
คัดเคาเครือ (นครราชสีมา) คัดเคาหนาม (ชัยภูมิ)

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมรอเลื้อ ยเนื้อแข็ง หรือไมพุมขนาดกลาง สู ง 3-6 เมตร เนื้อไมเหนีย วมาก มีหนามแหลม ยาว
1 เซนติเมตร ปลายโคงแข็งเป นคูตามขอ และโคนใบ เปลือกลํ าตนเรียบสีน้ําตาล กิ่งออนเปนรูปสี่เหลี่ย ม
ปลายกิ่งกานมีสีเขียว
ใบ เปนใบเดี่ยว ออกตรงขาม เนื้อใบหนาแข็ง แผนใบเรียบ หลังใบผิวใบเรียบเปนมัน สีเขียวสด ดานทอง
ใบสีออนกวา เรียบและลื่น เนื้อใบเหนียวใบรูปรี แกมขอบขนาน กวาง 4-5 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร
โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีหูใบเล็กรูปเหลี่ยม อยูระหวางกานใบ
ดอก ออกเป น ช อ กระจุ ก ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเป น ช อ ใหญ แต ล ะช อ มี ข นาดตั้ ง แต 4-10
เซนติเมตร ดอกยอย 10-25 ดอก คลายดอกเข็ม บานพรอมกันทั้งชอ เมื่อแรกบานสีขาวแลวเปลี่ยนเปนสี
แกมเหลือง กลิ่นหอมแรงในตอนกลางคืน กลีบดอกสวนโคนเชื่อมกันเปนหลอดสั้น ปลายแยกเปน 5 กลีบ
เมื่อบานกลีบดอกจะบิด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5-2 เซนติเมตร เกสรเพศผู 5 อัน ยาวและยื่นพนกลีบดอก
เกสรเพศเมียรูปกระสวย สีขาว กลีบเลี้ยง สีขาวอมเขียว โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปนแฉกแหลม
ผล ผลสดแบบผลกลุม รูปกลมรี สีเขียวเขม เมื่อแกสีดํา ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1-1.5 เซนติเมตร
สวนกนนูนเปนวง เมล็ดขนาดเล็กมีจํานวนมาก
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาฟริกาเขตรอน พบตามปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และตามปาละเมาะตั้งแตระดับน้ําทะเลจนถึง 500 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม ติดผลราว
เดือนเมษายน
ประโยชน
1. ลําตน มีรสฝาด แกเสมหะ และโลหิต บํารุงโลหิต แกไข
2. ใบ แกโลหิตซาน แชน้ําดื่มแกไข
3. ราก มีรสเย็นฝาดเล็กนอย แกไข และเลือดออกตามไรฟน แกเสมหะ ขับลม
4. ดอก รสขมหอม แกโลหิตในกองกําเดา แกเลือดออกตามไรฟน ผล รสเฝอนปรา ปรุงเปน
ยาตมฟอกโลหิ ต ระดู ที่ เ นารา ยของสตรี เป น ยาขั บ ประจํ าเดือ น ฟอกเลือ ด บํารุงโลหิต ผลมีส ารจําพวก
ไตรเทอรปนซาโปนิน มีฤทธิ์เบื่อปลา
5. รากและผล ขับระดู บํารุงโลหิต ขับฟอกโลหิต แกทองเสีย
6. หนาม แกฝประคํารอย แกพิษฝตางๆ ลดไข ลดความรอน แกไขพิษไขกาฬ
7. แกน ฝนน้ํารับประทานแกไข

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

คํามอกหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร Gardenia sootepensis Hutch. วงศ RUBIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง คํามอกหลวง, คํามอกชาง(ภาคเหนือ) แสลงหอมไก, หอมไก (ลําปาง) ไขเนา
(นครพนม) ผาดาม, ยางมอกใหญ (นครราชสีมา)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน สูง 7-15 เมตร มีน้ํายางสีเหลือง
ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก รูปรีถึงรูปไขกลับ กวาง 3-10 เซนติเมตร ยาว 4-15
เซนติเมตร มีชันสีเหลืองใสหุมที่ปลายยอด
ดอก ดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่งหรือใกลปลายกิ่ง สีเหลืองกลิ่นหอมแรง กลีบเลี้ยงโนเปน
หลอดยาว 4-6 มิลลิเมตร กลีบดอกโคนเปนหลอดยาว 4.5-8 เซนติเมตร ปลายแยกเปนกลีบ
5 กลีบ กวาง 2.25 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร ยอดเกษรเพศเมียรูปกระบอง
ผล ผลสด รูปรีหรือรูปขอบขนาน กวาง 1.8-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.2-4 เซนติเมตร
การกระจาย ประเทศจีนตอนใต ลาว พมา พบตามปาเต็งรัง ที่ระดับความสูง เกิน 900 เมตร
ภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคตะวั น ออกของไทย ออกดอกเดื อ น มี น าคมเมษายน ติดผลตั้งแตเดือน พฤษภาคม
ประโยชน 1. ยางบริเวณยอดออน ใชอุดรูรั่วภาชนะในครัวเรือน
2. เมล็ดเปนยาสระผมและฆาเหา
3. ผล สุก รับประทาน และใชสระผมใหผมเงางาม และเปนยาฆาเหา

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม ไมตนในสวน Tree in the garden หนา 90

จันทนผา

ชื่อวิทยาศาสตร Dracaena loureiri Gagnep. วงศ DRACAENACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง จันทนผา (ภาคเหนือ) จันทนแดง (ภาคกลาง, สุราษฎรธานี) ลักกะจันทน (Central)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไม พุ ม ขนาดใหญ ห รื อ ไม ต น ขนาดเล็ ก ไม ผ ลั ด ใบ เรื อ นยอดรู ป ทรงไข เมื่ อ ต น โตจะ
แผกวาง เปลือกตนสีน้ําตาลหรือน้ําตาลอมเทา แตกเปนรองตามยาวสูง 3- 7 เมตร
ใบ ใบเดี่ ย ว เรี ย งเวี ย นสลั บ ถี่ ๆ ที่ ป ลายกิ่ ง ใบรู ป แถบยาวแคบ กว า ง 4-5 เซนติ เ มตร
ยาว 45-60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผเปนกาบหุมลําตน ผิวใบดานบนสีเขียวเขม
กานใบเปนกาบหุมซอนทับ กันรอบลําตน
ดอก สีขาวนวลตรงกลางดอกมีจุดสีแดง มีกลิ่นหอม ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงขนาด
ใหญ ตามซอกใบทีป่ ลายกิ่ง มีดอกจํานวนมาก กลีบดอก 6 กลีบ
ผล ผลสด ทรงกลมขนาดเล็กอยูรวมกันเปนพวง ผลออนสีเขียว เมือแกมีสีแดงคล้ํา มีเมล็ด
เดียว
การกระจาย พบไดทั่วไป โดยเฉพาะตามปาเขา มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย ออกดอกชวง เดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ประโยชน 1. ทรงพุมสวย ดอกมีกลิ่นหอม ปลูกเปนไมประธานในสวนหิน ปลูกเปนกลุม ปลูก
ประดับในอาคาร สระวายน้ํา ริมทะเล ทนลมแรง ทนเค็ม ไมทนน้ําทวมขัง
2. แกน มีสรรพคุณบํารุงหัวใจ แกเลือดออกตามไรฟน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

ชะมวง

ชื่อวิทยาศาสตร Garcinia cowa Roxb. ex DC. วงศ CLUSIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ชะมวง (ภาคกลาง) หมากโมก (อุดรธานี) กะมวง (ภาคใต) มวงสม
(นครศรีธรรมราช)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไ ม ต น ผลั ด ใบ สู ง 15-30 เมตร เรื อ นยอดเป น พุ ม ทรงสู ง เปลื อ กเรี ย บสี น้ํ า ตาลคล้ํ า
เกือบดํา เปลือกชั้นในสีแดง มียางสี เหลืองซึมออกมาเปนเม็ด ๆ
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม แผนใบรูปรีแกมรูปใบหอก ถึงรูปขอบขนานแกมหอกกวาง 2-3.5
เซนติเมตร ยาว 6-15 เซนติเมตร เรียงไปทางปลายและโคนใบผิวใบเกลี้ยงทั้ง 2 ดาน เสนแขนง
ใบบางไมชัดเจน กานใบยาว
ดอก ดอกเล็ก สีเหลืองนวลถึงชมพูหรือแดง ออกเปนกระจุกตามงามใบใกลปลายกิ่ง
ผล ผลรูปกลม หรือรูปกลมแกมไข กวาง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตรเมื่อสุกสี
เหลืองสม มีกลีบเลี้ยงขนาดใหญ 4 กลีบปดขั้วผล
การกระจาย พบตามปาดิบชื้นที่ลมุ ต่ําและปาพรุ ทางภาคใตและตะวันออกเฉียงใตที่ระดับความ
สูงไมเกิน 1,500 เมตรในตางประเทศพบที่ประเทศอินเดีย พมา และมาเลเซีย ออกดอกและติดผล
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม
ประโยชน 1. ราก แกรอนในกระหายน้ํา ถอนพิษไข แกบิด
2. ลําตน ใหยางสีเหลืองใชยอมผา
3. ใบและผล เปนยาระบาย กัดฟอกเสมหะ แกธาตุพิการ แกไอ ฟอกโลหิต
4. ใบออน มีรสเปรี้ยวกินได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 119

ตะขบปา

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

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ตาลเสี้ยน, มะเกวนนก, มะเกวนปา (ภาคเหนือ) หมักเบ็น (นครราชสีมา)
ตะขบปา (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 2-15 เมตร ลําตน และกิ่งใหญ ๆ มีหนามแหลม กิ่งแกๆมักจะ
ไมมีหนาม กิ่งออนมีหนามแหลมตามซอกใบ หนามยาว 2-4 เซนติเมตร เรือนยอดแผกวาง ปลายกิ่งโคงลง
เปลือกสีเหลืองอมเทาแตกเปนรองลึก มีชองอากาศรูปรีกระจายหางๆ
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ขนาดคอนขางเล็ก มักเรียงชิดกันเปนกระจุกที่ปลายกิ่งสวนใหญแผนใบรูป
ไขกลับ กวาง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 2-4 เซนติเมตร ปลายกลม โคนสอบแคบ ขอบใบคอนขางเรียบ หรือ
จักรมักจักรใกลปลายใบ แผนใบบางคลายกระดาษถึงหนาคลายแผนหนัง เกลี้ยงถึงมีขนสั้นหนานุมทั้ง 2 ดาน
ใบออนและเสนกลางใบสีแดงอมสมเสนแขนงใบมี 4-6 คู เสนใบยอยสานกันเปนรางแห พอเห็นไดลางๆ
กานใบยาว 3-5 มิลลิเมตร กานใบสีเขียวหรือแดง มีขน กานใบยาว 3-8 มิลลิเมตร
ดอก ดอกแบบชอกระจะ ออกเปนชอสั้นๆ ตามซอกใบ และปลายกิ่ง มีขน ดอกยอยจํานวนนอย ดอก
ขนาดเล็ก สีขาว แยกเพศอยูคนละตน ที่โคนชอมีใบประดับ 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 หรือรี เสนผาศูนยกลาง 0.8-1 เซนติเมตร ออกเดี่ยว หรือเปนกลุม
เปนพวงเล็กๆ ตามกิ่ง เมื่อออนสีเขียว สุกสีแดงคล้ํา ลักษณะชุมน้ํา มี 5-8
เมล็ด ผลจะสุกประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม
การกระจาย พบตามปาเต็งรัง ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง และปาผสมผลัดใบ
ตลอดจนตามริมแมน้ํา
ประโยชน ผลใชรับประทาน และนํามาใชเปนยาฝาดสมานได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

มะฮอกกานีใบใหญ

ชื่อวิทยาศาสตร Swietenia macrophylla King วงศ MELIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไป
ไม ไม ต น ขนาดกลางถึ ง ใหญ สู ง 15-20 เมตร โคนต น มี พู พ อนรู ป ทรง กระบอก ลํ า ต น
สีน้ําตาลเขมปนดํา
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู มี 6-16 ใบยอยเรียงสลับ
ดอก ดอกช อ แยกแขนง ออกที่ ง า มใบใกล ป ลายกิ่ ง สี เ หลื อ งอ อ นหรื อ เหลื อ งแกมเขี ย ว
ออกดอก พ.ค.-มิ.ย.
ผล ผลรูปไข สีน้ําตาล เปลือกหนาแข็ง
การกระจาย เปนไมตางประเทศมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกากลาง เม็กซิโก บราซิลคอสตาริกา
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิคาลากัวว ปานามา โบลิเวีย โคลัมเบียเปรูและเวเนซูเอลา
ประโยชน 1. เปลือก แกไข ชวยเจริญอาหาร สมานแผล
2. เมล็ด แกไขตัวรอน ไขจับสั่น
3. ปลูกใหรมเงาบริเวณลานจอดรถ ริมถนน โตเร็วใบรวงมาก เลี้ยงดูงาย รูปทรง
ผอมชะลูดจะมีกิ่งกานแผออกเมื่อปลูกไดหลายป ปลูกริมทะเลได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) (2550)

มะรุม

ชื่อวิทยาศาสตร Moringa oleifera Lam. วงศ MORINGACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ผีกอีฮึม, ผักอีฮุม, มะคอนกอม (ภาคเหนือ) ผักเนื้อไก (แมฮอ งสอน) เสชอยะ
(กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) มะรุม (ภาคกลาง, ทั่วไป) กาแนงเดิง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูง 3-10 เมตร
ใบ ใบประกอบแบบขนนก ใบย อ ย 8-10 คู รู ป ไข ก ลั บ หรื อ รู ป ขอบขนาน กว า ง 5-20
เซนติเมตร ปลายมน หรือเวาตื้น
ดอก ออกเปนชอแบบแยกแขนงยาว 10-30เซนติเมตร กลีบดอกสีเขียวออนกวาง 5-8
มิลลิเมตร ยาว 10-17 มิลลิเมตร
ผล ฝกรูปดาบ หรือกระบอง ยาว 18-45 เซนติเมตร ทีสนั หลัก 3 สัน
เมล็ดขนาดประมาณ 10 มิลลิเมตร มีปก ออกดอกตลอดทั้งป
การกระจาย พบไดทั่วไป
ประโยชน 1. เปลือก ขับลมในลําไส พอกแผลหามเลือด
2. ใบ หามเลือด ขับน้ํานม ทําใหนอนหลับ รักษาเลือดออกตามไรฟน
3. ดอก ขับน้ําตา ขับปสสาวะ กระตุนกําหนัด
4. ผล บํารุงกําลัง ถอนพิษไข แกขัดเบา แกโรคตับและมาม เมล็ด แกปวดตามขอ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติใน
ประเทศไทยหนา 17

ไผรวก

ชื่อวิทยาศาสตร Thyrsostachys siamensis Gamble วงศ GRAMINEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ฮวก (ภาคเหนือ) วาบอบอ, แวปง (กะเหรี่ยง-แมฮงสอน) แวบาง (กะเหรี่ยงเชียงใหม) สะลอม (ไทใหญ-แมฮองสอน) ไผรวก, ตีโย, รวก (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมไมผลัดใบ สูง 7-15 เมตร อายุหลายป เปนไมพุมเปนกอ ลําตนตั้งตรง กลมเปน
ทรงกระบอก กลวง ขนาด 2- 5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง สีเขียวอมเทา ไมมีหนาม เนื้อเเข็ง มีชอป
ลองชัดเจนแตละปลองจะยาว 15-30 เซนติเมตร มีเหงาใตดินสั้น ไมทอดขนานไปทางระดับ
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ 2 แถว ใบรูปหอก กวาง 0.6-1.2 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบคม ผิวใบดานบนเรียบ สีเขียวออน ใบแกสีเหลืองออน
มีเสนลายใบ ขางละ 3 - 5 เสนมีกาบหุมลําตนบางแนบชิดลําตน ไมหลุดรวง ยอดกาบบางเรียว
สอบไปหาปลาย ไมมีติ่ง กาบตอนปลายกาบตรงที่ตอกับใบจะมีลิ้นใบ
ดอก ออกดอกเปนกลุม (Gregariour flowering) ไมไผที่ออกดอกประเภทนี้ จะออกดอก
พรอมๆกัน ครอบคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง
การกระจาย พบในบริเวณประเทศพมา และไทย พบทุกภาคของประเทศไทย ชอบขึ้นในที่แลง
หรือที่สูงบนภูเขา อากาศรอน ไมชอบน้ําขัง ชอบดินระบายน้ําดี พบมากที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรี
ประโยชน 1. ปลูกประดับสวนเปนฉากหลัง กันลม ลําตนและกอเปนระเบียบสวยงาม มีใบ
เล็กและพลิ้วลม เปลาตรง ไมมีหนาม ผิวตนสดเขียวแก เมื่อแหงสีเหลือง ตอง
คอยตัดแตงทรงพุม ใหมีขนาดตามที่ตองการ
2. เนื้อไม ใชทํารั้ว ทําคันเบ็ด ทําเครื่องจักสาน เครื่องมือกสิกรรมบางอยาง โปะ
น้ําตื้น
3. หนอ กินได แกริดสีดวงทวารหนัก บํารุงรางกาย ตา ใบ ขับฟอกลางโลหิตระดู

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ศูนยปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ สํานักจัดการและฟนฟูพื้นทีป่ าอนุรักษ

หวาย

ชื่อวิทยาศาสตร Calamus acanthophyllus Becc. วงศ PALMAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง
ลักษณะทั่วไป
ไม พืชจําพวกปาลมขนาดเล็กไมผลัดใบ ลําตนและกานใบมีหนามแหลม สูง 0.5-1 เมตร
ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับเวียนรอบตน ใบยอยรูปดาบ
ดอก ดอกชอ ออกที่ซอกใบ ดอกยอยแยกเพศอยูบนตนเดียวกัน สีเหลืองนวล
ผล ผลสด รูปทรงกลม เปลือกเหนียวลักษณะคลายเกล็ด
การกระจาย พบตามปาดิบเขา และปาดิบแลงทุกภาคของประเทศ ออกดอกเดือนสิงหาคมกันยายน
ประโยชน 1. ลําตน ลอกเอากาบใบออกแลว นํามาจักสานเปนเครื่องใชในชีวิตประจําวัน
นํามาใชผูกมัดสิ่งของตาง ๆ
2. ผล นํามาใชกิน
3. ยอดและหนอ นํามารับประทานได บรรเทาอาการปวดจากพิษแมลงสัตวกัด
ตอย
4. ราก ผสมสมุนไพรอื่น ตมน้ําดื่มเปนยาเจริญอาหาร

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน

สะเม็ก

ชื่อวิทยาศาสตร Agapetes lobbii C.B.Clarke วงศ ERICACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมไมผลัดใบ เกาะอาศัย พุมสูงไดถึง 2 เมตร
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม
ดอก ดอกออกเปนชอที่กิ่ง กานดอกสีชมพูอมแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมแดงแฉกเรียวแหลม
โคนหลอดกลีบดอกสีแดงจางลงเปนสีชมพูที่ปลายหลอดปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรเพศผูติดกัน
อับเรณูสีเหลือง เกสรเพศเมียสีเขียวยาวพนอับเรณู ออกดอกเดือนธันวาคม ติดผลเดือนมีนาคม
ผล
การกระจาย พบบนตนไมในปาดิบเขาระดับต่ํา
ประโยชน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

ทุงฟา

ชื่อวิทยาศาสตร Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don วงศ APOCYNACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง กระทุงฟาไฟ, ทุงฟาไก (ชุมพร) ตีนเทียน (สงขลา) พวมพราว (ปตตานี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนไมผลัดใบ สูง 30 เมตร ลําตนเปลาตรง โคนมีพูพอนเล็กนอย เปลือกสีเทาถึง
น้ําตาลเขม เปลือกในสีเหลือง ถึงสีน้ําตาลออน มีนา้ํ ยางงสีขาวไหลเมื่อสับ
ใบ เดี่ยว เรียงเปนวงรอบกิ่ง วงละ 3-4 ใบ แผนใบรูปขอบขนานถึงรูปไขกลับกวาง 3-10
เซนติเมตร ยาว 5.5-28 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบเปนรูปลิ่ม เสนแขนงใบ
14-21 คู ทองใบมีขนประปราย กานใบยาว 0.6-2.5 เซนติเมตร
ดอก เล็ก สีขาว ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง หรือตามงามใบ
ผล เปนฝกเรียว ผิวเกลี้ยง ออกเปนคู ยาว 22-40 เซนติเมตรกวาง 2-4 มิลลิเมตร เมล็ด
เล็ก รูปขอบขนาน มีขนปุยเปนกระจุกทั้ง 2 ขาง
การกระจาย มีการกระจายพันธุตามชายปาและพื้นที่โลงในปาดิบชื้นทางภาคใต ที่ความสูง
ไมเกิน 300 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ผลแกเดือน
เมษายน-มิถุนายน
ประโยชน 1. ราก ใชผสมเปนยาบํารุงกําลัง
2. เปลือก เปนยาแกไข
3. เนื้อไม ใชในการกอสราง หรือทําเฟอรนิเจอร

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไมตนของประเทศไทย หนา 46

ประดูลาย

ชื่อวิทยาศาสตร Dalbergia errans Craib วงศ FABACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ประดูแขก (ลําปาง) ดูแขก, ประดูอินเดีย
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมต นขนาดใหญ ผลั ดใบ สูง ราว 10-25 เมตร ลําต นเปลาตรง เปลือกสีเทา แกน สี
น้ําตาล และมีริ้วสีดําแซม เรือนยอดเปนพุมใหญโปรง
ใบ ใบประกอบขนนกปลายคี่ มีใ บย อย 3-5 ใบ ใบยอ ยรู ปมน-ป อม หรือ มนแกมรู ปไข
ปลายใบแหลม ใบออนมีขนนุม แตพอแกขนจะหลุดรวงไป
ดอก ดอกสีเหลืองออนๆ ปนขาว ออกรวมกันเปนชอสั้นๆ ตามงามใบตามกิ่ง เมื่อออกดอก
ใบจะรวงหมด เกสรผูมี 9 อัน รังไขรูปยาวรีๆ และจะยาวกวาหลอดทอรังไข
ผล ฝกรูปบันทัดแคบๆ ปลายฝกแหลม แตละฝกมีเมล็ด 1-3 เมล็ด
การกระจาย เปนพันธุดั้งเดิมของอินเดียและประเทศแถบหิมาลัย
ประโยชน 1. ใชปลูกเปนไมรมเงา ไมริมทาง
2. เปลือกและเนื้อไม มีรสขม รสรอนฉุน รับประทานเปนยากระตุนกําหนัด ถาเปน
หญิงตั้งครรภกินจะทําใหแทง เปนยาขับเสมหะ ลดไข
3. ใบ ใชรักษาโรคหนองใน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตาเสือ

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

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง เซ (แมฮองสอน) มะหังกาน (ภาคเหนือ) ตาเสือ, โกล (ภาคกลาง) แดงน้ํา
(ภาคใต)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร กิ่งออนมีขนสีเทา
ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับเปนกระจุกบริเวณปลายกิ่ง ใบยอย 7-13 ใบ รูปวงรีแกม
ขอบขนาน กวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร ขอบใบหยักฟนเลื่อย ใบออนมีขน
ดอก ชอ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก กลีบดอกสีเหลืองออนเชื่อมติดกันเปนรูป
คนโท
ผล ผลสด รูปเกือบกลม อวบน้ํา
การกระจาย ประโยชน 1. ผล แกปวดตามขอตางๆ ในรางกาย
2. แกน ทํายาสมานทองไสดี
3. ใบ เอามาโขลกใชพอกอาการบวมช้ําอักเสบ
4. เปลือ ก แก ป วดตามข อ ขับ โลหิ ต ในสตรี ลดเสมหะ แกอั ก เสบ บวม ติด เชื้ อ
แผลเปนหนอง ฝหรือตุม ตมน้ํากิน แกบิด แกทองรวง ทาหามเลือด แชน้ําลาง
แผลเรื้อรัง
5. เนื้อไม รสฝาด แกธาตุพิการ แกทองเสีย ทําเฟอรนิเจอร

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

ติ้วเกลี้ยง

ชื่อวิทยาศาสตร Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume วงศ HYPERICACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง กุยฉองบาง (ลําปาง) ขี้ติ้ว, ติ้วใบเลื่อม (ภาคเหนือ)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน สูงไดถึง 25 เมตร ผลัดใบ เปลือเรียบ หรือเปนเกล็ด
ใบ เดี่ ย ว เรี ย งตรงข า ม แผ น ใบรู ป รี รู ป ใบหอกแกมรู ป ไข ถึ ง รู ป ใบหอก กว า ง 1-4
เซนติ เ มตร ยาว 3-10.5 เซนติ เ มตร ปลายใบมน หรื อ เรี ย วแหลม โคนใบเกลี้ ย งทั้ ง 2 ด า น
ดานลางสีออนกวาดานบน กานใบสั้น
ดอก เล็ก ดอกเดี่ยว สีแดงสด รูประฆัง ออกเปนชอตามซอกใบหรือปลายกิ่งมีกลิ่นหอม
ผล แหงแตก รูปกระสวย แตกเปน 3 กลีบ เมื่อแหง เมล็ด มีปก รูปไขกลับ กวาง 2.5-3
มม. ยาว 6-7 มม. ปกแบนและบาง
การกระจาย พบที่โลงแจงทั่วภาคของประเทศ ที่ความสูงจากระดับน้ําทะเลปากลางถึง1,200
เมตร ในตางประเทศพบที่พมา จีน ฮองกง เกาะไหหลํา ภูมิภาคอินโดจีน ออกดอก และติดผล
ตลอดป
ประโยชน ยอดออน รับประทานกับน้ําพริก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :หนังสือ พรรณไมตนของประเทศไทย หนา 117

ปบทอง

ชื่อวิทยาศาสตร Radermachera hainanensis Merr. วงศ BIGNONIACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง กากี (ภาคใต) จางจืด (ชัยภูม)ิ อังเกียลโบะ(เขมร-จันทบุร)ี
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-25 ม. เรือนยอดรูปทรงไข
ใบ ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น มีตอมประปรายดานทองใบใกลโคนใบ
ดอก ดอกออกเปนชอกระจุกสั้นๆ คลายชอกระจะออกตามปลายกิ่งหรือบนกิ่ง สีเหลืองอม
สม ออกดอก เดือน ม.ค.-เม.ย.
ผล ผลแหงแลวแตกตามยาว รูปแถบ เมล็ดรูปแถบ รวมปกใส
การกระจาย ปบทองมีเขตการกระจายพันธุเฉพาะจีนตอนใต (ยูนาน, ไหนาน) อินโดจีน ในไทย
พบในภาคตะวันออก (เขาใหญ) ภาคตะวันออกเฉียงใต (จันทบุรี) และภาคใตที่จังหวัดสุราษฎร
ธานี ขึ้นตามริมลําธารในปาดิบแลง ระดับความสูง 100-600 เมตร
ประโยชน นิยมปลูกเปนไมประดับบาน ตามสวนสาธารณะ และสองขางถนน
ทรงพุมไมแผกวางจึงไมใหรมเงามากนัก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :สารานุกรมพืชในประเทศไทย สํานักงานหอพรรณไม

สุพรรณิการ

ชื่อวิทยาศาสตร Cochlospermum religiosum Alston วงศ BIXACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ฝ้ ายคํา
ชื่อสามัญ Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup (Double),Torchwood
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร เปลือกเรียบ กิ่งกานคอคด
ใบ ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปหัวใจมี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเวาขอบเปนคลื่น
ใบแกรวงเปลี่ยนเปนสีออกแดง
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 เซนติเมตร เมื่อแกแตกเปน 3-5 พู เมล็ด
สีน้ําตาล รูปถั่ว มีปุยคลายปุยฝายหุม
การกระจาย ถิ่นกําเนิดอเมริกากลางและอเมริกาใต ขึ้นไดดีในทุกภาคของประเทศไทย
ประโยชน ปลูกเปนไมดอกไมประดับทั่วไป โดยเฉพาะในที่อากาศเย็น แดดดี
ยาง ใหผลิตผลเปน Karaya gum ทางการคาเรียกวา Crystalgum เปนกอนผลึก
สีเหลืองออนหรือน้ําตาลอมชมพู ใชเปนยาระบาย ใชเปนสวนผสมในน้ํายาเซทผม เปนยาทาบํารุงผิว
ใช ใ นอุ ต สาหกรรมทอผ า และการพิ ม พ อุ ต สาหกรรมอาหารกระป อ ง ผสมไอศกรี ม ทํ า ให ข น
เนื้อไม ตมกับแปงเปนอาหาร
ใบออน ใชสระผม
ดอกแหงและใบแหง เปนยาบํารุงกําลัง

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

โพทะเล

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

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี), ปอมัดไซ (เพชรบุรี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูง 2-15 ม. เรือนยอดหนาแนน มีเกล็ดรูปโลตามกิ่ง แผนใบ
ดานลาง กานดอก ริ้วประดับ กลีบเลีย้ ง หูใบรูปใบหอก ยาว 0.3-1 ซม. รวงงาย
ใบ ใบเดี่ ย ว เรี ย งสลั บ ใบรู ป ไข ห รื อ รู ป หั ว ใจ ยาว 7-23 ซม. ปลายใบยาวคล า ยหาง
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 ขอบเกือบเรียบหรือหยักเปนติ่งแหลม 5 ติ่ง กลีบดอกรูประฆัง สวนมากมีแตมสีเขมที่โคน
เกสรเพศผูติดตลอดความยาวหลอดเกสร ไมยื่นพนกลีบดอก รังไขมี 5 ชอง แตละชองมีออวุล
จํานวนมาก กานเกสรเพศเมียเปนแทง มี 5 ริ้ว ยอดเกสรคลายกระบอง มี 3-5 รอง
ผล แคปซูลแหงแลวแตกหรือไมแตก ผนังหนา เมล็ดรูปไขกลับ เกลี้ยงหรือมีขน
การกระจาย พบในแอฟริ ก า อิ น เดี ย ศรี ลั ง กา จี น ไต ห วั น ญี่ ปุ น พม า กั ม พู ช า เวี ย ดนาม
ภูมิภาคมาเลเซีย ฟลิปปนส และหมูเกาะแปซิฟค ขึ้นตามปาชายหาดและชายฝงทะเล ในไทยพบ
ตามชายฝงทะเลทั่วไป
ประโยชน ดอก ผล และใบออนรับประทานได
เนื้อไมแข็งทนปลวก สีแดงเขมสวยงาม ใชทําเฟอรนิเจอร เครื่องดนตรี นอกจากนี้ยัง
นิยมใชทําเปนถวยชามใสอาหารเนื่องจากไมมีกลิ่น
นิ ย มปลู ก เป น ไม ป ระดั บ ให ร ม เงา ในบางประเทศนิ ย มปลู ก ตามวั ด เป น ต น ไม
ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเปนไมโตเร็วและมีดอกขนาดใหญ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :สารานุกรมพืชในประเทศไทย สํานักงานหอพรรณไม

ลั่นทม

ชื่อวิทยาศาสตร Plumeria rubra L. วงศ APOCYNACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง จําปาขอม (ภาคใต) จําปาขาว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จําปาลาว
(ภาคเหนือ) จงปา (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตน ผลัด ใบ ขนาดเล็ ก สู ง 6-8 เมตร ผลัด ใบ เรือ นยอดรูป ไขห รือรู ปรม แผ กวา ง
เปลือกสีน้ําตาลปนเทา ทุกสวนของตนมีน้ํายางสีขาว
ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียน ปลายใบแหลม
ดอก ดอกชอ ออกที่ปลายกิ่ง สี้สม สีแดง สีขาว มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดป
ผล ผลเปนฝกคู
การกระจาย เปนไมตางประเทศมีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลางและเม็กซิโก
ประโยชน 1. นิยมปลูกเปนไมดอกไมประดับ ทรงพุมแผสวย ดอกหอม ควรปลูกในพื้นที่
กวางรับแสงเต็มที่ นิยมใชในงานจัดสวน
2. ราก เปนยาถาย รักษาโรคหนองใน
3. เปลือก แกไข แกโรคโกโนเรีย ขับระดู แกน ขับเสมหะและโลหิต ถายพิษทั้งปวง
4. น้ํายาง แกไขขออักเสบ เปนยาถาย ใบ รักษาบาดทะยัก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติในประเทศไทยหนา 202

หมากเขียว

ชื่อวิทยาศาสตร Ptychosperma macarthurii H.Wendl. วงศ PALMAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ปาลมหมาก หมากฝรั่ง หมากพราว
ลักษณะทั่วไป
ไม ปาลมแตกกอ ลําตนขนาด 4-8 เซนติเมตร สูง 2-3 เมตร ลําตนเรียบสีเทาออนหรือสี
น้ําตาลปนเทา เห็นขอปลองชัดเจน
ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปขอบขนาน กวาง 2-5 เซนติเมตร ยาว 90120 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผนใบสีเขียวเขม
ดอก สีเหลืองอมเขียว ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงใตโคนกาบใบ ดอกแยกเพศอยูรวมตน
ชอดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร
ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจํานวนมาก ทรงกลมรี ขนาด 1 เซนติเมตร ผลสุกสี
แดง เมื่อแหงผิวยน
การกระจาย ประโยชน ทรงพุมสวย ปลูกเปนไมประธานสวนหยอม ปลูกเปนฉาก กั้นสายตาหรือเปนรั้วปลูก
ริมสระวายน้ํา ใชประดับในอาคารไดดี ปลูกริมทะเลได

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :ฐานขอมูลที่ใชในงานภูมิสถาปตย

จันอิน

ชื่อวิทยาศาสตร Diospyros decandra Lour. วงศ EBENACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง จัน, จันลูกหอม, จันขาว, จันอิน, จันโอ, อิน (ภาคกลาง)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมยืนตนไมผลัดใบ สูงถึง 20 เมตร ยอดออนมีขน
ใบ ใบเดี่ ย ว เรี ย งสลั บ รู ป ขอบขนานหรื อ รู ป วงรี กว า ง 2.5-3 เซนติ เ มตร ยาว 7-10
เซนติเมตร
ดอก แยกเพศ ดอกตัวผูเปนชอ กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปคนโท สีขาวนวล ดอกตัวเมีย
เปนดอกเดี่ยว ลักษณะคลายดอกตัวผูแตมีขนาดใหญกวา
ผล ผลสด มี 2 รูปรางคือ ทรงกลมแปนเรียกวา ลูกจัน และทรงกลมเรียกวา ลูกอิน เมื่อสุก
สีเหลือง มีกลิน่ หอมและกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู
การกระจาย พบในประเทศจีน อินเดีย เวียดนาม พมาและลาว ในประเทศไทยพบไดทั่วไป
ประโยชน ผลมี ก ลิ่ น หอม เนื้อ ผลมี ร สหวาน นิ ย มนํ า มารั บ ประทานเมื่ อ สุ ก มี ส รรพคุ ณ ทาง
สมุนไพรคือ แกไข บํารุงเลือดลม แกรอนในกระหายน้ําบํารุงประสาท แกเหงื่อตกหนัก ตับปอด
พิการ ขับพยาธิ แกสะอึก แกทองเสีย แกไขกําเดา

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง :ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

เสม็ด

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

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง เสม็ดขาว (ภาคตะวันออก) กือแล (มลายู-ปตตานี) เม็ด, เหม็ด (ทั่วไป)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูง 5 - 25 เมตร เปลือกชั้นนอกสีขาวนวล เปนแผนบาง ๆ เรียงซอนกัน
เปนปกหนานุม เปลือกชั้นในบาง สีน้ําตาล 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 เกสรเพศผูจํานวนมากยาวพนกลีบดอกเปนพู
ผล เปนผลแหงแตก รูปถวย กวางและยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร
การกระจาย พบทั่ว ไปตามชายทะเล ในที่ลุมน้ําขั งตามขอบของปาพรุ ที่ถูกไฟเผาทําลายจน
เสื่อมสภาพ ประเทศไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต ภาคตะวันออกเฉียงใต และภาคใต ใน
ตางประเทศพบที่พมา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
ประโยชน 1. เนื้อไม ใชทําเสาเข็ม เสารั้ว สรางบาน และทําถาน
2. เปลือก ใชมุงหลังคา ทําฝาบานชั่วคราว และใชหอกอนไตสําหรับใชจุดไฟ
3. ใบ นํามาสกัดทําน้ํามันหอมระเหย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร

นางพญาเสือโครง

ชื่อวิทยาศาสตร Prunus cerasoides D.Don

วงศ ROSACEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง ฉวีวรรณ ชมพูภูพิงค
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนผลัดใบ สูงไดถึง 10 เมตร
ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข กวาง 3-5 ซม. ยาว 5-12 ซม. ของใบหยัก กานใบมีตอม 2-4 คู
ดอก ดอกสีชมพูหรือขาวซีด ขนาด 1-2 ซม. ออกเปนกระจุกตามกิ่งชวงผลัดใบ
ผล ผลสด สีแดง รูปคอนขางกลม ขนาด 1-1.5 ซม.
การกระจาย พบตามป า หิ น ปู น และป า ดิ บ เขา ที่ ร ะดั บ ความสู ง 1,000-2,000 เมตร ทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย ออกดอกเดือน สิงหาคม-มีนาคม
ประโยชน 1. นิยมปลูกเปนไมประดับบนที่สูง ดอกมีความสวยงามมาก
2. ผลของนางพญาเสือโครงสามารถนํามารับประทานได มีรสเปรี้ยว

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

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

สะตอ

ชื่อวิทยาศาสตร Parkia speciosa Hassk.
วงศ LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง สะตอ, กะตอ, ตอดาน, ตอขาว (ภาคกลาง) ปะตา, ปตเตาะ (มลายู-ยะลา,
ปตตานี) ปาไต (มลายู-สตูล)
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนผลัดใบระยะสั้น เปนตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงถึง 35 เมตร เปลือกตน
สีน้ําตาลอมแดงโคนตนมีพูพอนเล็กนอย
ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น 30 – 60 เซนติเมตร กานใบชั้นที่ 1 มี 14 – 20 คู และ
กานใบยอยที่ตรงกัน ขาม 30 – 40 คู ใบยอยเรีย งตรงขาม มี 31-38 คู ขอบขนานแคบ
กวาง 1.8-2.2 มิลลิเมตร ยาว 6-9 มิลลิเมตร ปลายทั้งสองแหลม เสนใบกลางเฉียงเล็กนอย
ดอก สีขาวอมครีม ออกเปนชอกลุม กลมมนกานยาวหอยลง ชอรวมยาว 30 – 40
เซนติเมตร แตละชอกลม มีดอก 3 แบบ ดอกเปนหมัน
ผล ผลยาว 30 – 40 ซม. เปนฝกตรงอยูรวมกันเปนกลุม หอยลงบนฐาน รองดอกที่
พวงดอก เริ่มสีเขียวเมื่อสุกสีดําเปนมัน
เมล็ด เมล็ดเรียงเปนแถวตามความยาวของฝก เห็นเมล็ดชัดเจนจากภายนอก
การกระจายพันธุ พบตามปาดงดิบ ทางตะวันออกและทางภาคใตของไทย ที่ระดับความสูง
ไมเกิน 100 เมตร
ประโยชน เมล็ด ขับปสสาวะ ขับลมในลําใส แกปสสาวะพิการ และไตพิการ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

สวนพัฒนาและเผยแพรองคความรู สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช (2556)
พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศสาตรและสวนรุกขชาติในประเทศไทยหนา 223

เหลืองอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร Tabebuia chrysantha (Jacq.) G.Nicholson
วงศ BIGNONIACEAE

กรมป่ าไม้

ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลางสูง 5-9 เมตร ผลัดใบเรือนยอดทึบ เรือนยอดรูปทรงไมเเนนอน เปลือก
สีน้ําตาลเทา เมื่อโตเปลือกจะแตกเปนรองหรือเปนสะเก็ด กิ่งกานมีขนหรือเกือบไมมี ใบประกอบ
แบบนิ้วมือซึ่งประกอบดวยใบยอย 5 ใบ มีขนออนนุม ๆ ดานลางมีขนรูปดาว
ดอก สีเหลืองสดติดกันเปนหลอดรูปแตร โคนกานมีขน ผล เปนฝกแคบ
การกระจายพันธุ ถิ่นกําเนิดอยูในเวสตอินดีส โคลัมเบีย ถึงตอนเหนือของเวเนซูเอลา
ในทวีปอเมริกาใต
ประโยชน นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ ดอกดกสีสวย แตจะบานเพียง 2-3 วัน
ไมชอบระดับน้ําใตดินสูง เชน ในกรุงเทพฯ ขึ้นไดดีในภาคเหนือของ
ประเทศไทย

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

ฐานขอมูลพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร
เว็ปไวต : http://www.qsbg.org
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2556)
พรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1 หนา 118

อโศกอินเดีย

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

กรมป่ าไม้

ชื่อพื้นเมือง อโศกเซนตคาเบรียล
ลักษณะทั่วไป
ไม ตนขนาดกลาง สูง 6-15 เมตร เรือนยอดเปนรูปพีระมิด เปนแทง เรียวสูง ไมผลัดใบ
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปหอก สีเขียวแก ดอกชอ ออกเปนกระจุกตามลําตนหรือกิ่ง
ผล กลุม เปนแบบผลสด สีเขียว รูปรางกลม
การการจายพันธุ ถิ่นกําเนิดอยูประเทศอินเดียและศรีลังกา พบไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ประโยชน นิยมปลูกเปนแถวระยะ 1.5 เมตร ทําใหพุมใบชนกันพอดี ชวยบังสายตาในพื้นที่จํากัด
หรือปลูกเปนแนวขอบเขตพื้นที่ ชวยกรองฝุนและเสียงไดดี

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2556)
พรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม 1 หนา 121

เทียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร Duranta erecta L.
วงศ Verbenaceae
ชื่อพื้นเมือง พวงมวง , เทียนพญาอินทร

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมผลัดใบขนาดเล็ก สูงไดถึง 3 เมตร ไมพุมลําตนแตกกิ่งกานจํานวนมาก ทรงพุม
แนนทึบ เปลือกสีน้ําตาลออน
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีถึงรูปไข กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร
ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก แผนใบสีเขียวออนอมเหลืองถึงสีเหลืองทอง
ดอก สีมวง ออกเปนชอเเบบชอกระจะที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปกรวย
ปลายแยกเปน 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กวางประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ผล ผลสด รูปกลม ขนาด 0.5-0.8 เซนติเมตร สีเหลือง มีเมล็ด 1 เมล็ด
การกระจาย พบในทั่วพื้นทีเ่ ขตรอน
ประโยชน
นิยมปลูกประดับสวน ทําขอบแปลง ตัดแตงเปนรั้ว ริมถนน ทางเดิน สระวายน้ํา
ทะเล ไมควรปลูกใกลสนามเด็กเลน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไมที่ใชในงานภูมิสถาปตยกรรม

พุดซอน

ชื่อวิทยาศาสตร Gardenia augusta (L.) Merr.
วงศ Rubiaceae
ชื่อสามัญ Cape jasmine, Gardenia jasmine
ชื่อพื้นเมือง พุดจีน, พุดใหญ, อินถะหวา, เค็ดถวา, แคถวา, ซัวอึ้งกี,่ จุยเจียฮวย
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมขนาดเล็ก สูงไดถึง 5 เมตร ไมผลัดใบ ทรงพุมกลมคอนขางหนาทึบ เปลือกสี
น้ําตาลดํา
ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับหางๆ รูปไข รูปรีหรือรูปขอบขนานกวาง 2.5-6.5 เซนติเมตร
ยาว 7.5-15 เซนติเมตร ปลายแหลมเปนติ่งสั้นๆ โคนมนขอบเปนคลื่น
ดอกสี ขาว มีกลิน่ หอมแรงตอนเย็นถึงเชา ออกดอกเดี่ยวที่ซอกใบใกลปลายกิ่ง กลีบดอก
ซอน บิดเวียนเปนเกลียว ดอกบานเต็มที่กวาง 5-8 เซนติเมตร ออกดอกตลอดป
ผล ผลสด มีทั้งผลสั้นและยาว รูปไขถึงรูปแกมรูปขอบขนาน เมื่อแกสีเหลือง สม เมล็ด
จํานวนมาก
ประโยชน

ดอก ใชปกแจกันไหวพระ คั้นน้ําทาแกโรคผิวหนัง
ใบ ตําพอกแกปวดศีรษะ แกเคล็ดขัดยอก

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : ฐานขอมูลพรรณไมที่ใชในงานภูมิสถาปตยกรรม

ยอบาน

ชื่อวิทยาศาสตร Morinda citrifolia L.
วงศ RUBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง ยอบาน (ภาคกลาง) มะตาเสือ (ภาคเหนือ) ยอ, แยใหญ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมมากนักผิวของลําตนเปนสีนํ้าตาลเทาๆ เกลี้ยง ลําตนสูงประมาณ 1 - 6 เมตร
ไมยืนตนขนาดเล็ก จะแตกกิ่งกานสาขา
ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงกันเปนคูๆ ไปตามขอตน ลักษณะของใบเปนรูปมนรี ปลายและโคน
จะแหลม ขอบใบเปนคลื่นผิวใบเปนมัน สีเขียว ขนาดของใบกวางประมาณ 2,5-7 นิ้ว ยาว 612 นิ้ว บางทีตามใบจะมีจุดแตมเปนตุมๆ อยูซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย กานใบยาว 0.5 นิ้ว
ดอก ออกเปนชออยูตามงามใบ ชอดอกยาว 1-1.5 นิ้ว มีสีขาวและมีขนาดเล็ก โคนกลีบ
ดอกเชื่อมติดกันเปนรูปหอและดานนอกจะเรียบ แตดานในนั้นจะมีขนหนาแนนเฉพาะสวนบน
ผล เปนรูปกลมๆ หรือรูปรี ผิวจะเปนตุมๆ รอบๆ ผลเมื่อยังออนสีเขียว พอแกทานไดเปน
สีขาวอมเขียว หรือออกเหลืองๆ ภายในมี 1 เมล็ด โตประมาณ 1-2 นิ้ว ยาว 1.5-4 นิ้ว
การกระจาย มีถิ่นกําเนิดในอินเดีย เกาะตางๆ ในทะเลอันดามัน ไทยและมาเลเซีย ชอบขึ้นตาม
พื้นที่ที่มีความชุมชื้นพอสมควร แตไมชอบในพื้นที่นํ้าทวมขัง พบขึ้นกระจายทั่วไปตามสวน และ
บริเวณที่อยูอาศัยในทุกภาคของประเทศไทย
ประโยชน ใบ มีคุณสมบัติในการชวยบํารุงสายตา หัวใจ คั้นน้ําทาแกโรคเกาหรือสระผมฆา
เหา แกกระษัย แกทองรวง
ราก แกกระษัย แกทองรวง ใชยอมสีผา
ผลดิบ ตมน้ํารับประทานกับรากผักชี แกอาการอาเจียนของหญิงมีครรภ
ผลโตเต็มที่แตไมสุก จิ้มน้ําผึ้งรับประทาน เปนยาขับลม บํารุงธาตุ เจริญอาหาร
แกเหงือกเปอยบวม ขับเลือดลม ขับโลหิตประจําเดือน

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) (2550)

ชื่อวิทยาศาสตร Swietenia spp.
วงศ MELIACEAE
ชื่อพื้นเมือง -

มะฮอกกานี

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดกลางถึงใหญสูง 15-20 เมตร โคนตนมีพูพอนรูปทรง กระบอก ลําตน
สีน้ําตาลเขมปนดํา
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู มี 6-16 คู ใบยอยเรียงสลับ
ดอก ดอกชอแยกแขนง ออกที่งามใบใกลปลายกิ่ง สีเหลืองออนหรือเหลืองแกมเขียว
ออกดอก พ.ค.-มิ.ย.
ผล ผลรูปไข สีน้ําตาล เปลือกหนาแข็ง
การกระจาย เปนไมตางประเทศมีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกากลาง เม็กซิโก บราซิลคอสตาริกา
กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิคาลากัว ปานามา โบลิเวีย โคลัมเบียเปรูและเวเนซูเอลา
ประโยชน

เปลือก แกไข ชวยเจริญอาหาร สมานแผล
เมล็ด แกไขตัวรอน ไขจับสั่น
ปลูกใหรมเงาบริเวณลานจอดรถ ริมถนน โตเร็วใบรวงมาก เลี้ยงดูงาย รูปทรงผอม
ชะลูดจะมีกิ่งกานแผออกเมื่อปลูกไดหลายป ปลูกริมทะเลได
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สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

อางอิง : หนังสือพรรณไม สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหินซอน) (2550)

มะไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร Baccaurea ramiflora Lour.
วงศ EUPHORBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง แซเครือแซ, ผะยิ้ว, สมไฟ, หัมกัง

ลักษณะทั่วไป
ไม ไมตนขนาดกลาง ไมผลัดใบ สูง 10-15 เมตร เปลือกตนสีน้ําตาลอมเทา ทรงพุมรูป
ระฆังคว่ําเกือบกลม
ใบ เดี่ยว เรียงสลับกัน 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 รังไขมีขน ออกดอกประมาณเดือนมีนาคม
ผล คอนขางกลมหรือรี วัดผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร สีผิวเหลืองถึงแดง
ผิวเกลี้ยง มี 1-3 เมล็ด เนื้อหุมเมล็ดสีขาวขุน รสเปรี้ยวอมหวาน
การกระจายพันธ ขึ้นในปาดงดิบใกลลําธาร หรือที่ชื้นในปาผลัด
ประโยชน ราก น้ําตมราก รวมกับสมุนไพรอื่นๆ ดื่มแกทองรวง แกบวมอักเสบ เผาไฟกินเปนยา
ถอนพิษ ดับพิษรอน
เปลือก ทําเปนยาทาภายนอก แกบวมอักเสบ

สวนเพาะชํากลาไม
สํานักสงเสริมการปลูกปา

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

ชบา

ชื่อวิทยาศาสตร Couroupita guianensis Aubl.
วงศ Malvaceae
ชื่อพื้นเมือง ลูกปนใหญ
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมพุมขนาดเล็ก ลําตนตั้งตรง แตกกิ่งกานเปนพุมแนน เปลือกสีเทาปนน้ําตาล
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไขถึงรูปขอบขนาน กวาง 5-9 เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร
ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟนเลื่อย แผนใบบาง ผิวใบดานบนสีเขียวเขม กานใบยาว 2-4
เซนติเมตร
ดอก มีหลายสีขึ้นอยูกับพันธุ เชน สีขาว มวง เหลือง สม และชมพู ออกเปนดอกเดี่ยวที่
ปลายกิ่ง มีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซอน โคนกลีบดอกซอนเกยกันเปนหลอด ปลายแยก 5
กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง
7-9 เซนติเมตร
ผล ผลแหงแตก รูปกลมถึงยาว
การกระจายพันธ ประโยชน ดอกสวยมีสีสัน ปลูกเปนแปลงขนาดใหญ ปลูกในสวนสาธารณะ ตัดแตงทรงพุมทํา
รั้วได ปลูกริมถนน ริมทางเดิน ริมน้ําตก ลําธาร สระวายน้ํา ริมทะเล
ดอก ตําพอกหรือทาบํารุงเสนผม
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อะราง

ชื่อวิทยาศาสตร Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz
วงศ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กวาแซก คางรุง คางฮุง จาขาม ชาขม ตาเซก นนทรี ราง ราง อะลาง อินทรี
ลักษณะทั่วไป
ไม ไมผลัดใบ สูงถึง 30 เมตร เรือนยอดโปรง แตกกิ่งกานไมสม่ําเสมอ
ใบ ใบประกอบขนนก 2 ชั้น ใบขนาด 15-40 เซนติเมตร กานใบชั้นที่ 1 มี 4-9 คู แตละกลา
มีใบยอย 8-16 คู ขนาด 1-2 x 0.5 เซนติเมตร ใบขอบขนานที่ไมสมมาตร ปลายใบมีติ่งเล็กนอย ใบ
ออนมีขนสีน้ําตาลแดงหนาแนนปกคลุม ใบแกสีเขียวเขมเปนมันดานลางมีขนสีน้ําตาล มีหูใบคลาย
เขากวาง
ดอก สีเหลือง ออกเปนชอหอยลงจากซอกใบ ยาว 15-30 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ
กลีบดอก 5 กลีบ รูปปอม ผิวกลีบยน เกสรผูมี 10 อัน รังไขมีขน
ผล เปนฝกแบนสีน้ําตาลหมน ขนาด 2-8 x 10-15 เซนติเมตร โคนและปลายฝกเรียวแหลม
หอยลงเปนกลุม ไมแตกเมล็ดแบน เรียงตัวตามขวาง 1-8 เมล็ด
การกระจายพันธ จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถึงอินโดนีเซีย ขึ้นตามชายปาดงดิบแลงและปา
เบญจพรรณ ออกดอกเดือนมกราคม-มีนาคม
ประโยชน เปนไมที่นิยมปลูกฟนฟูในพื้นที่ปาเสื่อมโทรม
เนื้อไมเลื่อยผา ไสกบ ตกแตงงาย ใชทํากระดาน เครื่องเรือนและเครื่องมือกสิกรรมไดดี
เปลือกตนอะรางเปนยาขับเสมหะ และใชรักษาโรคเกี่ยวกับเลือด ใชเปนสียอม ใหสี
น้ําตาลแดง
เหมาะสมกับปลูกในพื้นพี่จังหวัด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี

สวนเพาะชํากลาไม
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