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1

ในป พ.ศ. 2554 ท่ีผานประเทศไทยเกิดเหตุการณมหา
อุทกภัยข้ึนในพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคกลางหรือพ้ืนท่ี

ลุมน้ําเจาพระยาใหญ อันประกอบดวยลุมน้ําสาขาไดแก 
ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้ายม ลุมนํ้านาน ลุมนํ้าปาสัก 
ลุมน้ําสะแกกรัง ลุมน้ําทาจีน และลุมน้ําเจาพระยา 
เหตุการณดังกลาวสงผลเสียหายอยางรุนแรงตอทุกภาคสวน
ของประเทศ ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณนํ้าฝนท่ีตก
มากกวาปกติประมาณรอยละ 40 ในพ้ืนท่ีลุมนํ้า และขาดการ
บูรณาการบริหารจัดการนํ้าเหนือเข่ือนและใตเข่ือน รัฐบาลได
เล็งเห็นความสําคัญตอการแกปญหาอุทกภัยท่ีนับวัน
จะรุนแรงและเกิดบอยคร้ังมากข้ึน มีความจําเปนเรงดวน
ที่จะตองกําหนดมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ทั้งระบบอยางบูรณาการประกอบดวย ชวงตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้าํ โดยในสวนของชวงตนนํ้าจะตองสงเสริมการ
ดแูลพ้ืนท่ีตนนํ้าดวยการปลกูฟนฟูปาไมใหกลับมาทาํหนาท่ี
ดูดซับน้ําฝนและปองกันดินพังทลายอยางมีประสิทธิภาพ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริเม่ือ
วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2555 เก่ียวกับการตัดไมทําลายปา
และแนวทางการปลูกปาฟนฟูพืน้ท่ีตนนํ้า กบัคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตประเทศ (กยอ.) 
และคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) มีสาระสําคัญวา การปลูกปา
ควรจะปลกูไมเน้ือออนและไมเน้ือแข็งผสมผสานกนัไป 
โดยเฉพาะทางภาคเหนือ สําหรับไมเนื้อออน ขึ้นเร็ว 
ใชงานและขายไดสวนหน่ึง ทั้งยังปกปองไมเนื้อแข็ง 
โตชา การปลูกไมผสมผสานดวยกันหลายชนิดเพ่ือ
ปองกันการทําลายและปองกันการตัดไมชนิดท่ีมีราคาแพง

กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื เปนหนวย
งานหลักหนวยงานหน่ึงท่ีมีภารกิจดูแล และฟนฟูพ้ืนท่ีปา
ตนนํ้าท้ังหมดของประเทศ และไดรับมอบหมายใหจัดทํา
โครงการใหสอดคลองกับแผนบริหารจัดการนํ้าของ กยน. 
พรอมทั้งนอมนําแนวพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดพระราชทานมาเปนแนวทางปฏิบัติให
สมัฤทธ์ิผลตอการฟนฟูระบบนิเวศตนนํ้าในพ้ืนท่ีลุมนํ้าหลกั
ท้ัง 8 ลุมนํ้า การจัดทําหนังสือคูมือในการเลือกชนิดพรรณไม
ท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาเพ่ือปองกันอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมนํ้า
ท้ัง 8 แหง เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดังกลาวเพื่อรองรับ
โครงการฟนฟูสภาพปาท่ีกําลังจะมีข้ึน เปนคูมือใหแกผูปฏิบตัิ

งานในภาคสนามประกอบการตัดสินใจคัดเลอืกชนิดพรรณ
ไมที่เหมาะสมตอการปลูกปา โดยคณะผูจัดทําไดรวมรวม
ขอมูลจากการคนควาเอกสารงานวิจัยดานปาไมที่ผานมา 
ประกอบกับขอมูลจากประสบการณของนักพฤกษศาสตร
และนักนิเวศวิทยาปาไมของสํานักวิจัยการอนุรักษปาไม
และพันธุพชื และนําเสนอขอมูลดานตางๆ ทีเ่ปนประโยชน
ตอผูปฏิบัติงานภาคสนาม รวมถึงภาครัฐสวนอื่นๆ ภาค
เอกชน และประชาชนทั่วไปสามารถนําคูมือดังกลาวไปใช
เปนขอมลูทางวชิาการประกอบการดาํเนนิกจิกรรมปลูกปา
ในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได  

บัญชีรายช่ือพรรณไมน้ีนําเสนอพรรณไมจํานวน 80 
ชนิด โดยคัดเลือกจากไมทองถ่ินท้ังไมโตเร็วและไมโตชาท่ีพบ
ในแตละชนิดปาหลัก ๆ ในพ้ืนที่ลุมน้ําทั้ง 8 ลุมน้ํา 
ครอบคลุม 5 ชนิดปา  ไดแก  ปาดิบเขา  ปาดิบแลง 
ปาผลัดใบผสม ปาเต็งรัง และปาชายน้ํา ทั้งนี้หลักการคัด
เลือกชนดิไมจากคูมอืเลมน้ีมคีวามจําเปนท่ีจะตองรูจกั
สังคมพืชหรือระบบนิเวศของพื้นที่ปลูกวาเปนปาแบบ
ใด โดยเฉพาะความสงูของพืน้ท่ีจากระดบันํ้าทะเลปาน
กลาง จงึจะสามารถเลือกชนิดไมทีเ่หมาะสมในเบือ้งตน
ได สวนขอมูลบรรยายพรรณไมแตละชนิด เปนการอธิบาย
ลักษณะทางพฤกษศาสตรอยางงาย มีขอมูลประกอบดาน
นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ การเพาะขยายพันธุ และ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ พรอมภาพถายแสดงสวนตาง ๆ ของ
พรรณไมแตละชนิด

การจัดทําคูมือนี้มีขอจํากัดดานเวลาและการคนควา
เอกสาร ดังนั้น ขอมูลบางสวนอาจมีนอย รวมถึงจํานวน
ชนิดพรรณไมอาจยังไมครอบคลุมทั่วทั้งระบบนิเวศของ
ลุมน้ําที่มีขนาดใหญ แตในเบ้ืองตนนี้ เปนพรรณไมที่งาย
ตอการจัดหาเมล็ดหรือกลาไมได และถาจะใหประสบผล
สําเร็จในการปลูกปายิ่งขึ้น สามารถสอบถามผูมี
ประสบการณดานการเพาะชํากลาไมและการปลูกปา 
ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช หรือการคนควาดวยตนเองเพ่ิมเติมจาก
เอกสารคูมอืการเพาะชาํกลาไม กรมปาไม หรือหนังสือ
ของหนวยฟนฟูปา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ศึกษา
แนวทางสาํหรับฟนฟูปาในพ้ืนท่ีภาคเหนอื ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกชนิดไมปลูกในแตละพื้นที่
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จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เร่ืองการปลกูฟนฟูปาตนนํ้าใหไดผล 
เกี่ยวกับการปลูกไมโตเร็ว-ไมโตชา และประโยชนจากการปลูกไมทั้งสองผสมผสานกันนั้น เปน
ที่มาของการจัดทําหนังสือ “คูมือเลือกชนิดพรรณไมเพื่อปลูกปาปองกันอุทกภัย” คณะ
ทํางานจึงไดนอมนําพระราชดํารัส รวมกันคนควางานวิจัยดานปาไมที่เคยมีมา ตลอดจน
ประสบการณของนักพฤกษศาสตรและนักนิเวศวิทยาปาไม ดําเนินการคัดเลือกชนิดพรรณไม
ที่เหมาะสมตอการปลูกปาปองกันอุทกภัย เพื่อใหการปลูกฟนฟูปากลับคืนสูสภาพใกลเคียงกับ
ปาตามธรรมชาติที่สมบูรณอยางรวดเร็ว และกลับมามีประสิทธิภาพตอการปองกันอุทกภัย 
เปนแหลงตนน้ําลําธารที่ดีดังเดิม โดยมีหลักเกณฑคัดเลือกชนิดพรรณไมที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ไมโตเร็ว หรือไมเบิกนํา หมายถึง พรรณไมที่ตองการแสงในการเจริญเติบโต
มาก มีการเจริญเติบโตทั้งความสูงและขนาดอยางรวดเร็ว ผลิดอกออกผลในเวลาอันส้ันและ
จํานวนมาก เขายึดครองพื้นที่ปาเสื่อมโทรมไดเร็วกวาพรรณไมชนิดอื่นๆ หรือเรียกวา pioneer 
species โดยสวนใหญแลวไมโตเร็วจะอายุส้ัน (ประมาณ 20 ป) มักเปนไมเน้ือออน สวนไมโตเร็ว
อายปุานกลางถึงอายุยืน (20– กวา 100 ป) อาจจะเปนไมเน้ือออนท่ีมีแกนไมหรือไมมีแกนไม 
ไมโตเร็วอายุส้ันจะมีระบบรากแผกวางใกลช้ันหนาดินและไมแข็งแรง แลวจะลมตายเอง ไมโตเร็ว
จะสรางใบและทิง้ใบอยางรวดเรว็ กลายเปนซากพชืคลมุดินสรางความชุมช้ืนและเพิม่ธาตุอาหาร
ใหแกดิน การปลูกไมโตเร็วสามารถควบคุมวัชพืชพวกหญาไดดี ผลการวิจัยของการปลูกฟนฟู
ปาดิบเขาที่ระยะปลูก 1.6–1.8 ม. (FORRU, 2000) ระบุวาภายในเวลา 3 ป เรือนยอดตนไมจะ
ชิดกันและวัชพืชเร่ิมหายไป ทําใหลดปญหาเรื่องไฟปาอันเปนปญหาสําคัญของการปลูกปา 
นอกจากน้ีไมโตเร็วจะชวยใหรมเงาและลดความรอนใหแกไมโตชาท่ีอยูในระยะกลาไม และไมหนุม 
กลาวไดวาเปนไมพี่เลี้ยง (nurse tree) ในระยะแรกของไมโตชานั่นเอง นอกจากนี้ ปาไมโตเร็ว 
หรือปารุน ปาเหลา ยังเปนที่อยูอาศัย แหลงอาหารใหสัตวปา

อน่ึง ศ.ดร. ธวัชชัย สันติสุข พนักงานราชการพิเศษ ที่ปรึกษาอาวุโส หอพรรณไม 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนผูริเริ่มประมวลความรูเกี่ยวกับพรรณไมเบิกนํา 
(pioneer tree) หรือพรรณไมพเนจร (nomad tree) หรือ พรรณไมโครงสราง (framework tree) 
ขึ้นเปนเอกสารวิชาการปาไม สําหรับบรรยายในที่ประชุมวิชาการปาไมเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 
2520 และปจจุบันกําลังปรับปรุงเนื้อเรื่องใหเขายุคสมัย ซึ่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช จะไดจัดพิมพในโอกาสตอไป

2. ไมโตชา หมายถึง พรรณไมที่มีการเจริญเติบโตในอัตราที่นอยหรือนอยมาก ทั้ง
ดานความสูงและขนาด บางชนดิในชวงท่ีเปนกลาไมตองอาศยัรมเงาและความช้ืนจากไมเบิกนํา 
รอไมเบิกนําลมตายแลวเปดแสง จึงจะเร่ิมมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ปกติไมโตชาจะมีเน้ือไม
ทีแ่ข็ง หากเปนชนิดท่ีตนสูงใหญและมอีายุยนืจะมรีะบบรากทีแ่ข็งแรง ลกึ และแผกวาง สามารถ
เกาะยึดหนาดินและดินชั้นลางไดดี ไมโตชามักพบในปาธรรมชาติดั้งเดิม หรือ climax forest 
อาจเรียกพรรณไมโตชานี้วา climax species ปาที่ถูกทําลายอยางตอเนื่องมาหลายป จนแทบ
ไมเหลือไมโตชาดั้งเดิมเหลืออยู หรืออยูไกลจากแหลงแมไม จําเปนจะตองปลูกไมโตชาผสม
เขาไป เพ่ือเรงใหปาสามารถฟนฟูกลับมาสมบูรณดังเดิม เปนการยนระยะเวลาของการทดแทน
สังคมพืช (plant succession) ในชวงตาง ๆ ใหรวดเร็วขึ้น  
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3. ไมทองถ่ินหรือไมพ้ืนเมือง หมายถึง พรรณไมทีม่ถีิน่กาํเนดิหรอืมถีิน่อาศยั
ตามธรรมชาติอยูในประเทศไทย หรือ indigenous species การเลือกไมทองถิน่ท่ีขึน้ใกล
พื้นที่ปลูกปาดวยแลว ยอมเปนการยืนยันไดวาจะสามารถข้ึนและเจริญเติบโตไดดี 
เนือ่งจากมรีะบบนเิวศใกลเคยีงกนั และยังเปนการชวยอนรุกัษพนัธุกรรมของไมพืน้เมอืง
ดวย ไทยเปนประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะความหลากหลาย
ของพรรณพืช ทีส่ามารถปรบัตวัไดเหมาะสมกบัสภาพอากาศและสิง่แวดลอมตาง ๆ  แมแต
ในปาเส่ือมโทรมก็มีการฟนฟูตัวเองไดดีไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสัตวปาในภายหลัง 
ดังเชนในกรณีของไมตางถิ่น (alien species) หลายชนิดที่กลายมาเปนไมตางถิ่นรุกราน 
(invasive alien species) และมีผลกระทบตอระบบนิเวศดั้งเดิมอยางรุนแรง  

4. ไมปาที่สามารถใชประโยชนไดอยางเอนกประสงค เชน เนื้อไม
ใชสอย สมุนไพร สียอม พืชกินได เปนตน การปลูกปาเปนการเพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจ
ใหแกชุมชนใกลปา สามารถเขามาใชประโยชนได เปนการสรางความมีสวนรวมในการ
ดูแลรกัษา รูสึกหวงแหนตอปาท่ีกําลังจะกลบัมาสมบรูณดังเดมิ นอกจากนี ้ยังเลอืกไมปา
ท่ีมีระบบรากสามารถปองกันการพังทลายของหนาดิน หรือดินถลมไดดี โดยเฉพาะไมโตชา 
ที่มีระบบรากแผกวาง หยั่งลึก หนาแนน และแข็งแรง 

5. ไมปาท่ีสัตวปาสามารถเขามาใชประโยชนได ไมวาจะเปนท่ีอยู
อาศยั ทาํรงั หลบภัย หรอืแหลงอาหาร เนือ่งจากสตัวปาเปนองคประกอบหนึง่ของระบบ
นิเวศปาไมที่สมบูรณ รวมถึงมนุษยตางมีวิวัฒนาการรวมกันมา มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน 
ดงันัน้ปาปลกูทีผ่สมผสานไมหลายชนดิ สตัวปามกัจะเขามาดาํรงชวีติ และอาจนาํพาเมลด็
ไมจากปาที่สมบูรณใกลเคียงเขามาในแปลงปลูกปา หรืออาจนําเมล็ดไมภายในแปลง
กระจายไปสูแปลงปลูกใกลเคียงกัน กระบวนการดงักลาวย่ิงเปนการเพิม่ความหลากหลาย
ทางชวีภาพของชนดิไมในแปลงปลูก และเรงกระบวนการฟนฟทูดแทนตามธรรมชาตขิอง
ปาไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามในพื้นที่ปาเสื่อมโทรมมักมีสัตวปาเขามานอย สวนใหญ
จะเปนสัตวปาขนาดเล็ก เชน นก คางคาว กระรอก บาง หนู ชะมด อีเห็น ชนิดไมท่ีสัตวปา
เหลานี้ชื่นชอบจึงควรไดรับการพิจารณาดวย

6. ไมปาท่ีหาเมล็ดไดงาย ไมปาท่ีหาเมลด็ไดงาย ขึน้กระจายอยูทัว่ไปตาม
ธรรมชาติ สามารถหาแมไมเก็บเมล็ดไดสะดวก หรือเปนชนิดพันธุเดิมที่นิยมนํามาปลูก
ฟนฟปูาและไดผลดี ซึง่มกัจะมขีอมลูการปลูกขยายพนัธุทีค่อนขางสมบูรณ และยนืยนัผล
สําเร็จไดจริง
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พื้นท่ีเปาหมายเพื่อวางแผนจัดการปองกันการเกิด
อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาใหญ อันประกอบดวย
ลุ มนํ้าสาขาหลักของประเทศจํานวน 8 ลุ มนํ้า ไดแก 
ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้ายม ลุมนํ้านาน ลุมนํ้าสะแกกรัง 
ลุมน้ําปาสกั ลุมนํา้ทาจนี และลุมนํา้เจาพระยา ทัง้ 8 ลุมนํา้
ถือวาเปนระบบพื้นท่ีลุมน้ําเดียวกันเปนสาขาของแมนํ้า

เจาพระยา เรียกรวมกันวา 

ลุมน้ําเจาพระยาใหญ มีพื้นท่ีตนน้ําสวนใหญอยูในภาค
เหนือตอนบน บางสวนอยู ตามขอบที่ราบภาคเหนือ
ตอนลางและภาคกลาง มทีศิทางการระบายนํา้จากทศิเหนอื
ลงสูทศิใตทีอ่าวไทยในเขตจงัหวัดสมุทรปราการ สมทุรสาคร 
และกรงุเทพมหานคร ลุมนํา้เจาพระยาใหญถอืวาเปนพืน้ที่
ลุมน้ําท่ีใหญที่สุดและมีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายปสูงท่ีสุด

ของประเทศไทย การแบงลุมนํ้าหลัก 25 
ลุ มน้ําของประเทศไทย ขนาดพื้นท่ี 

ขอบเขต และที่ตั้งแตละลุมนํ้าแสดงในภาพ 
และตาราง

  ขอบเขตลุมน้ําและพื้นที่ปาไมป พ.ศ. 2543 ของลุมน้ําหลัก 8 ลุมน้ํา (ลุมน้ําเจาพระยาใหญ)
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ลุมน้ําเจาพระยาใหญ มีพื้นที่ประมาณ 100 ลานไร 
หรือประมาณรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีประเทศ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
28 จังหวัด สวนใหญอยูในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาค
กลาง แบงตามหลักการจัดการลุมน้ําเปน 3 สวน คือ 

ลุมนํ้าตอนบน ไดแก พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
ประกอบดวย 7 จงัหวดั ไดแก เชียงใหม ลาํพูน ลาํปาง แพร 
พะเยา (ตะวันออกเฉียงใต) นาน และอุตรดิตถ (ตอนบน)

ลุมน้ําตอนกลาง ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก ตาก 
สุโขทัย อุตรดิตถ (ตอนลาง) กําแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร 
เพชรบูรณ ลงมาถึงตนนํ้าเจาพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค 
(พื้นที่ตอนบนของจังหวัดนครสวรรค)

ลุมน้ําตอนลาง ประกอบดวย 15 จังหวัด ไดแก 
นครสวรรค (พืน้ท่ีตอนลางของจงัหวดันครสวรรค) อทุยัธาน ี
ชัยนาท อางทอง สุพรรณบุรี สิงหบุรี ลพบุรี สระบุรีี 

พระนครศ รีอ ยุ ธย า  นครปฐม  (ฝ ง ต ะ วั นออก ) 
ปทุมธานี นนทบุร ีกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

รูปรางของลุมนํ้าเปนส่ีเหล่ียมผืนผาแกมรูปกรวยหงาย 
ความยาวของลุมนํ้าจากเหนือจรดใตประมาณ 600 กม. 
ความกวางของลุมนํ้าตอนบนมีความกวางประมาณ 300 กม. 
ลุมน้าํตอนลางทีร่ะบายน้าํออกท่ีกนอาวไทยกวางประมาณ 
70 กม. และมีความลาดเทของพ้ืนทีรั่บน้าํหรือศกัยภาพของ
การระบายนํ้าท่ีนอยมาก ตั้งแตลุมนํ้าตอนกลางท่ีตัวเมือง
อุตรดิตถถึงปากน้ําสมุทรปราการ ในระยะทางแนวราบ
ประมาณ 400 กม. แตระดบัความแตกตางดานแนวตัง้เพยีง 
60 ม. จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เน่ืองจากสภาพ
ภูมิประเทศของภาคเหนือตอนลางและภาคกลางเปนที่
ราบลุม ดังนั้นพื้นที่ลุมน้ําตอนกลางและตอนลางจึงเกิด
เหตุการณน้ําทวมเปนประจําตามธรรมชาติของสภาพ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศตามฤดูกาล

ตาราง ขนาดพื้นที่ ขอบเขต และที่ตั้ง ของลุมน้ําทั้ง 8 แหง

ชื่อลุมน้ํา
พื้นที่ปา ป พ.ศ. 2543

รวมทั้งหมด
ปาชายเลน  ปาดิบเขา  ปาดิบแลง ปาเต็งรัง ปาที่พื้นฟูตาม

ธรรมชาติ ปาเบญจพรรณ ปาไผ ปาสนเขา สวนยูคาลิปตัส สวนสัก

ปง  2,231,472.26  692,088.41  3,119,314.65  66,449.95  8,390,824.94  15,683.34  108,485.45  34,234.44  91,642.95  14,750,196.39 

วัง  279,941.37  280,837.12  619,618.28  207,132.64  2,982,601.84  129.37  289,713.37  4,659,973.98 

ยม  854,286.38  544,532.36  833,381.91  72,381.33  4,642,915.56  12,464.82  6,461.49  177,120.67  7,143,544.52 

นาน  671,975.96  1,215,515.67  488,289.95  144,255.79  8,430,369.78  15,425.64  5,311.39  8,270.03  68,242.57  11,047,656.76 

เจาพระยา  8,102.64  2,392.48  35,582.97  62,688.39  277,593.16  18,892.68  26,326.44  727.48  432,306.25 

สะแกกรัง  122,769.85  72,613.96  70,068.71  21,726.52  651,633.22  32,757.01  3,578.80  975,148.07 

ปาสัก  543.27  297,977.63  214,492.44  291,865.25  1,513,318.56  27,446.82  8,748.86  10,350.20  131,172.39  2,495,915.43 

ทาจีน  20,124.57  16,374.52  65,853.85  79,319.34  12,391.65  435,606.12  93.16  72,090.00  2,695.86  704,549.07 

รวมท้ังหมด 28,227.20 4,177,363.61 3,171,811.49 5,460,068.25 878,891.51 27,324,863.17 90,006.46 122,545.69 190,618.98 764,894.09 42,209,290.46 

หนวย : ไร
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ลุมน้ําตอนบนเปนตนน้ําที่สําคัญ พื้นที่กวารอยละ 
80 เปนเทือกเขาสูงชัน สวนใหญวางตัวในแนวเหนือใต สลับกับ
แองที่ราบ กวาง 20–50 กม. ที่มีแมน้ําไหลผานกลางแอง 
คือ แมนํ้าปง แมนํ้าวัง แมนํ้ายม และแมนํ้านาน ซ่ึงเทือกเขา
เหลานีท้าํหนาทีเ่ปนสนัปนน้าํใหแกลุมน้าํสาขาเหลานี ้ไดแก 
เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาแดนลาว เทือกเขาผีปนน้ํา
ตะวันตก (เทือกเขาขุนตาล) เทือกเขาผีปนน้ํากลาง (สันปน
แดนลําปาง-แพร) เทือกเขาผีปนน้ําตะวันออก (สันปนแดน
แพร-นาน) และเทือกเขาหลวงพระบาง (สันปนแดนนาน-
แขวงไชยบุรี ประเทศลาว) แองที่ราบที่สําคัญในเขตลุมน้ํา
ตอนบนนีไ้ดแก แองเชียงใหม-ลาํพูน ตัง้อยูในลุมนํ้าปง แอง
ลาํปาง-แมเมาะ ตัง้อยูในลุมน้าํวงั แองแพร-วงัชิน้ ตัง้อยูใน
ลุมน้ํายม แองนาน ตั้งอยูในลุมน้ํานาน

ลุมนํ้าตอนกลาง พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมนํ้าทวมถึง 
แองที่ราบกวางประมาณ 200 กม. บริเวณตอนกลางของ
พื้นที่ มีแมน้ําปง ยม และนานไหลผานในแนวเหนือใตและ
สอบเขาหากันจนบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค ขอบดาน

ทศิเหนอื ตะวันออกและตะวันตกเปนลูกคล่ืนลอนลาดและ
เทอืกเขาสงูคลายภาคเหนอื ซึง่เปนพืน้ทีต่นน้าํระบายน้าํลง
แมน้าํยม นาน ปง และปาสัก เทือกเขาดานเหนอืเปนปลาย
ดานใตสดุของเทือกเขาผีปนนํ้าและหลวงพระบาง เปนพืน้ที่
ตนน้ําไหลลงสูแมน้ํายม และแมน้ํานาน ดานทิศตะวันออก
คือเทือกเขาเพชรบูรณ เปนพื้นที่ตนน้ําไหลลงสูแมน้ํานาน 
และแมน้ําปาสัก และดานทิศตะวันตกคือเทือกเขาถนน
ธงชัยเปนพื้นที่ตนน้ําไหลลงสูแมน้ําปงตอนลาง 

ลุมนํ้าตอนลาง พื้นท่ีเกือบทั้งหมดเปนท่ีราบลุมนํ้า
ทวมถึงหรือพื้นที่ดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําเจาพระยา 
แองท่ีราบกวางและยาวประมาณ 200 กม. มีแมน้ํา
เจาพระยา และสาขาที่แตกออกไปมากมายท่ีสําคัญคือ 
แมน้าํทาจนี แมน้าํนอย แมน้าํลพบุร ีมพีืน้ทีต่นน้าํเล็กนอย
บริเวณดานตะวันตกเฉียงเหนือเปนพ้ืนท่ีตนนํ้าแมนํ้าสะแกกรัง 
และแมนํ้ากระเสียว (สาขาของทาจีน) และดานทิศตะวันออก
เฉียงเหนือเปนพ้ืนท่ีตนนํ้าบึงบอระเพ็ด หวยสาขาแมน้ํา
ลพบุรี และหวยสาขาของแมน้ําปาสักตอนลาง 

พ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาใหญมีพ้ืนท่ีปาไมประมาณรอยละ 
42 ของพ้ืนท่ีลุมนํ้า โดยกวารอยละ 70 อยูในภาคเหนือตอนบน 
ในเขตลุมน้ําปง วัง ยม และนาน ปจจัยหลักที่กําหนดชนิด
สงัคมพืชของประเทศไทยรวมถงึพืน้ทีลุ่มน้าํเจาพระยาใหญ 
คือสภาพภูมิอากาศท่ีแบงแยกระหวางฤดูฝนและฤดูแลง
ชัดเจน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป 1,100–1,400 มม. 
พ้ืนท่ีบนภูเขาสูงต้ังแตระดับ 1,000 ม. ถึงยอดดอยอินทนนท 
2,565 ม. ปริมาณน้ําฝนจะเพ่ิมข้ึนอีกประมาณรอยละ 
20–80 จากการปกคลุมของเมฆหมอกเปนประจํา ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ยรายป (จากฝนปกติและเมฆหมอกบนภูเขาสูง) 
ยอดดอยอินทนนทไมตํ่ากวา 2,200 มม. โดยทั่วไป ปริมาณ
น้ําฝนกวารอยละ 80 ตกในชวงฤดูฝน โดยเฉพาะในเดือน
สิงหาคมและกันยายน จึงทําใหสังคมพืชสวนใหญเปนปา
ผลัดใบ (deciduous forest) ไดแก ปาผลัดใบผสมหรือปา
เบญจพรรณ และปาเต็งรัง สวนปาไมผลัดใบ (evergreen 

forest) ไดแก ปาดิบแลง จะพบไดตามหุบเขาหรือชายน้ํา 
หรือพื้นที่ที่มีดินลึกอุดมสมบูรณ และปาดิบเขาจะพบตาม
ภูเขาสูง กวา 1,000 ม.ขึ้นไป ซึ่งสภาพภูมิประเทศ ดิน หิน 
และการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยเปนปจจัยรองที่
ทําใหพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาใหญมีสังคมพืชที่หลากหลาย
และซับซอน

 สังคมพืชสวนใหญของลุมน้ําเจาพระยาใหญ
จําแนกเปน 2 ประเภทหลัก คือปาผลัดใบ (deciduous forest) 
และปาไมผลัดใบ (evergreen forest) ซึ่งสวนใหญเปน
ปาผลัดใบ คือ ปาผลัดใบผสม และปาเต็งรัง สําหรับปา
ไมผลัดใบ ไดแก ปาดิบแลง และปาดิบเขา การแบงชนิดปา
หรือสังคมพืชในประเทศไทยมีหลายทฤษฎี สําหรับปาตาม
ธรรมชาติหลักๆ ที่พบในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาใหญและ
มักเปนพื้นที่ที่จัดใหมีกิจกรรมปลูกปาทดแทน แบงเปน 5 
ประเภท รายละเอียดของสภาพปาดังตอไปนี้

SW 4459-P001-110-pc8.indd   p6SW 4459-P001-110-pc8.indd   p6 19/4/2555   15:39:0019/4/2555   15:39:00



7

หรือเรียกอีกชื่อวา “ปาเบญจพรรณ” เปนปาโปรง 
ผลัดใบในชวงฤดูแลงระหวางเดือนมกราคม–เมษายน 
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปไมเกิน 1,400 มม. พบที่ระดับ
ความสูงไมเกิน 1,000 ม. และมักจะมีไฟปาเกิดขึ้นเปน
ประจําเกือบทุกป ที่เปนปจจัยจํากัดใหไมที่ไมทนไฟและ
ไมผลัดใบไมสามารถเขามาได ปาผลัดใบมักพบไผชนิดตาง ๆ  
หลายชนิด ซึ่งเปนพืชดัชนีชี้วาเปนปาผลัดใบผสมและบงชี้
ความอุดมสมบูรณของปาไดดี ปาท่ีมีไผข้ึนหนาแนน บงบอกวา
เคยถกูรบกวนมากมากอน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทีม่ไีฟปาเกดิข้ึน
เปนประจําเกือบทุกป ปาชนิดนี้พบมากที่สุดในพื้นที่ลุมน้ํา
เจาพระยาใหญ ประมาณรอยละ 65 ของปาท้ังหมดในพืน้ท่ี
ลุมนํ้า ความหลากหลายของชนิดพันธุมีไมมากนักแตมี
จํานวนประชากรในแตละชนิดมาก ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุพชื ทัง้ไมพุมและไมตนท้ังหมดประมาณ 100–150 
ชนิด เฉพาะไมตนมี 20–40 ชนิด ในขนาดพื้นที่ 1 เฮกแตร 
(6.25 ไร) โครงสรางเรือนยอดปาแบงเปน 4 ชั้น เรือนยอด
ระดับบนสุดสูงประมาณ 25–35 ม. พรรณไมเดน ไดแก สัก 
(เปนไมเดนของปาผลัดใบผสมท่ีมคีวามชุมช้ืนปานกลางใน
ภาคเหนอืตอนบนและดานตะวันตกของภาคเหนือตอนลาง) 
แดง รกฟา ตะแบก เสลา พฤกษ ถอน สําโรง ปอตอก ง้ิวปา 
ขวาว ตะเคียนหนู กระทุมเนิน มะกอก ประดูปา แคหิน 

แคหางคาง แคหัวหมู ตะคร้ํา สมกบ กระเชา ยมหิน ขานาง 
มะคาโมง ซอ เปนตน ปาผลัดใบผสมท่ีชื้นมากและอยูใน
ระดับสูงมักพบ กางหลวง เสี้ยวดอกขาว ปอมืน เลียงฝาย 
ปอตูบหูชาง ทองหลาง ปาผลัดใบผสมตามพ้ืนท่ีราบมีดินลึก
หรือใกลชายน้ํา มักพบ ตะแบกแดง ตะแบกนา เสลาขาว 
สมอพิเภก ทองเดือนหา ปนแถ ยางแดง เปนตน ไผท่ีมักพบ
ในปาชนิดน้ีและสามารถบอกสภาพความชุมช้ืนของปาไดด ี
ดงัน้ี พืน้ทีแ่หงแลงจะพบ ไผรวกและไผไร พืน้ทีช่ืน้ปานกลาง
มกัพบ ไผซาง และไผบง พืน้ท่ีชืน้มากอยูตามทีด่อนหรืออยู
ในระดับสูงมักพบ ไผหก ไผบงดํา ไผบงใหญ ไผเปาะ และ
ไผผาก และปาผลัดใบผสมท่ีช้ืนมากตามท่ีราบชายนํ้ามักพบ 
ไผปาหรือไผหนาม และไผลํามะลอ ไมเบิกนําของปา
ผลดัใบผสม ไมสามารถจาํแนกไดชดัเจน เนือ่งจากเกอืบทกุ
ชนิดตองการแสงมาก และยังเปนพืชทนไฟ สามารถแตกหนอ
ไดดีหลังปาถูกไฟปาเผาหรือถูกตัดฟน ไมที่เปนไมเบิกนํา
และโตเร็ว มีนอยชนิด เชน สัก แคหางคาง แคหัวหมู แคหิน 
มะกอก ติ้ว พฤกษ ปนแถ กางหลวง มะหาด ทองหลาง 
กระทุม ตะแบก เสลา ปอ เลียง ยอปา ง้ิวปา ขวาว ตะเคียนหนู 
อะราง ยาบขี้ไก หมีเหม็น เสี้ยวดอกขาว ขานาง สะแกแสง 
มะกล่ําตน ซอ และไผชนิดตาง ๆ เปนตน

ปาผลัดใบผสมหรือปาเบญจพรรณที่จังหวัดแมฮองสอน คอนขางแหงแลง มีไมสักผสม
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มีสภาพปาโปรงมากกวาปาผลัดใบผสม พื้นลางมี
หญาปกคลุมหนาแนน ผลัดใบในชวงฤดูแลง และขึ้นใน
สภาพอากาศคลายกับปาผลัดใบผสม ระดับความสูงไมเกนิ 
1,300 ม. มักจะมีไฟปาเกิดขึ้นเปนประจําเกือบทุกป ปจจัย
แวดลอมท่ัวไปคลายปาผสมผลดัใบ แตมดีนิเปนลูกรัง มหีนิ
และกรวดปะปนกับดินเหนียวหรือดินปนทราย ธาตุอาหาร
ต่ําหรือมีธาตุอาหารบางอยางสูงเกินไปทําใหพืชสวนใหญ
เจรญิเตบิโตไมได ปาชนดินีพ้บมากรองลงมาอนัดบัสอง คอื
ประมาณรอยละ 13 ของพื้นที่ปาทั้งหมดในลุมน้ําฯ ความ
หลากหลายของพรรณไมมไีมมาก มไีมพุมและไมตนทัง้หมด
ไมเกิน 100 ชนิด เฉพาะไมตนมีประมาณ 15–30 ชนิดใน
ขนาดพื้นที่ 1 เฮกแตร โครงสรางช้ันเรือนยอดแบงออกเปน 
3 ช้ันเรือนยอดปาสูง 10–30 ม. ไมเดนทีเ่ปนดชันขีองปาชนิด

นี้จะเปนไมวงศยาง (Dipterocarpaceae) ที่ผลัดใบ 5 ชนิด 
อยางนอยจะขึ้นรวมกัน 2 ชนิดขึ้นไป คือ เต็ง รัง ยางเหียง 
ยางพลวง กราด (กราดอาจพบไดตามลุมน้ําปาสักตอนลาง 
และทางตะวนัออกเฉยีงเหนือของลุมน้าํเจาพระยา) ไมเดน
อื่น ๆ มีหลายชนิดเหมือนกับที่พบในปาผลัดใบผสม บาง
คร้ังอาจพบ สนสองใบ ทีร่ะดับความสงู 300–1,200 ม. หรือ 
สนสามใบ ที่ระดับความสูง 1,000–1,700 ม. ซึ่งพบมากใน
ภาคเหนอืตอนบนและลุมนํ้าปาสักตอนบน ไมปาเต็งรังชอบ
แสงแดด ปาที่ถูกทําลายใหม ๆ จะเห็นตนไมเกาแตกหนอ
ขึ้นมาจากรากและตอไมเดิมอยางหนาแนน ปาที่กําลัง
ทดแทนจะมีตนไมขึ้นหนาแนนมากและมีตนขนาดเล็ก 
ไมพ้ืนลางเบาบาง การปลูกฟนฟูปาเต็งรังท่ีไมถูกรบกวนมาก
จึงไมมีความจําเปน

ปาเต็งรังผสมสนเขา (สนสองใบ) บริเวณจังหวัดแมฮองสอน
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เปนปาไมผลัดใบ มองเห็นเรือนยอดปาเปนสีเขียว
ตลอดป แตมีไมผลัดใบขึ้นผสมอยูประมาณไมเกินครึ่งหนึ่ง 
พบในพื้นที่ที่มีชั้นดินลึกเก็บความชุมชื้นไดนาน มีปริมาณ
น้ําฝนมากแตยังคงมีชวงฤดูแลงที่ชัดเจน มักขึ้นอยูตาม
รองหวย รมิลาํธาร หรอืในพ้ืนทีส่งูประมาณ 700–1,000 ม. 
มีลักษณะเปนปาดิบแลงกึ่งปาดิบเขา หรือปาดิบแลงกึ่งปา
ผลัดใบผสม ซึง่มีการผสมกนัของพรรณไมทัง้ 3 ประเภทปา 
คือ ปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาผลัดใบผสม เนื่องจากเปน
ชวงท่ีเร่ิมมีฝนบนภูเขามากข้ึน ทําใหปาในชวงระดับความสูง
นีม้คีวามหลากหลายของพรรณไมมาก สวนในพืน้ทีลุ่มน้าํฯ 
พบปาดิบแลง ประมาณรอยละ 7.5 ของปาทั้งหมดในพื้นที่
ลุมนํ้า ความหลากหลายของชนิดไมมมีากกวาปาผลัดใบแต
นอยกวาปาดิบเขา แตละพืน้ท่ีอาจมีไมพุมและไมตนมากถึง 
300 ชนิด เฉพาะไมตนประมาณวามี 40–70 ชนิดในขนาด
พื้นท่ี 1 เฮกแตร โครงสรางช้ันเรือนยอดแบงออกเปน 4 ชั้น
เรือนยอด เรือนยอดปาสูง 20–50 ม. พรรณไมเดน ไดแก 

ไมในวงศยาง (Dipterocarpaceae) เชน ยางแดง ยางแข็ง 
ยางปาย พันจํา กระบาก ชามวง ไมเดนชนิดอื่น ๆ ไดแก 
กางหลวง มะแฟน มะยมปา ยมหิน ตามพื้นที่ราบใกลน้ํา
มักพบ ยมหอม ตาเสือ ตะแบก เสลา สัตบรรณ โพบาย 
ยางนา ตะเคยีนทอง สะเดาชาง เฉยีงพรานางแอ สมอพเิภก 
สมพง ปออีเกง มะมือ สารผักหละ หัวกา ยางนอง เปนตน 
พรรณไมเดนรองลงมา ไดแก มะคาโมง กระเบากลัก ลําไยปา 
คอแลน ยางโอน พญารากดาํ มะปวน รกัขาว พะวา เปนตน 
ไมเบิกนําของปาดิบแลงมีหลายชนิด อีกท้ังไมเบิกนําในปา
ผลัดใบผสมสามารถเปนไม เ บิก นําของปา ดิบแล ง
ไดเชนกัน เชน มะหาด ขนุนปา ลําปาง สะเตา สัตบรรณ 
ตองแตบ สอยดาว ตองเตา ลําพูปา พังแหรใหญ โพบาย 
สมพง ปออีเกง กระทุมบก มะยมปา มะเด่ือปลอง 
เด่ือปลองหิน สักข้ีไก ซอแมว ชาแปน เพกา แคฝอย ปอกระสา 
หมอนหลวง คาหด แหลบุก และไผที่ขึ้นในปาผลัดใบผสม
ที่ชื้นมาก เปนตนมาก เปนตน 

ปาดิบแลงที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีไมยางปายขึ้นหนาแนนตามสันเขาและไหลเขา
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เปนปาไมผลัดใบ พรรณไมเกือบท้ังหมดไมผลัดใบ ขึน้
อยูที่ระดับความสูงมากกวา 1,000 ม. จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง มีสภาพอากาศที่เย็นและชุมชื้น เนื่องจากระดับ
ความสงูของพืน้ท่ีและมีฝนภเูขาเกิดข้ึนเปนประจาํ อณุหภมูิ
ในฤดูรอนมักจะไมเกิน 25 องศาเซลเซียส ตามลําตนและ
กิง่ของตนไมจะมมีอสและเฟรนเกาะเปนจาํนวนมาก ตนไม
ที่อยูตามสันหรือยอดเขามักมีลําตนแคระแกรน กิ่งกานบิด
งอเน่ืองจากแรงลมและมีดินต้ืน พรรณไมมีการผสมผสาน
ระหวางเขตรอน (tropical) กับเขตอบอุน (temperate) และ
เขตภูเขา (montane) ทีก่ระจายมาจากแนวเทอืกเขาหมิาลัย 
และประเทศจีนตอนใต ปาดิบเขาสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภทตามระดับความสูงและลักษณะองคประกอบสังคมพืช 
คือ ปาดิบเขาระดับตํ่า พบท่ีระดับความสูง 1,000–1,900 ม. 
และปาดิบเขาระดับสูง พบท่ีระดับความสูงมากกวา 1,900 ม. 
ในพื้นที่ลุมน้ําฯ พบปาดิบเขาประมาณรอยละ 9.9 ของปา
ทัง้หมด ปาชนิดน้ีมคีวามหลากหลายของพรรณไมมากกวา
ปาดิบแลงและปาผลัดใบอื่น ๆ  อาจมีไมพุมและไมตนมาก
ถึง 400 ชนิด เฉพาะไมตนคาดวามี 50–100 ชนิดในขนาด
พื้นท่ี 1 เฮกแตร โครงสรางช้ันเรือนยอดแบงออกเปน 4 ชั้น

เรือนยอด เรือนยอดปาสูง 20–30 ม. พรรณไมเดนเปน
ไมวงศกอ (Fagaceae) ตางๆ กลุมพืชเมล็ดเปลือย เชน 
สนสามใบ มะขามปอมดง พญามะขามปอม พญาไม ขุนไม 
พรรณไมเดนชนิดอื่นๆ เชน จําป จําปาปา มณฑา กวม 
ไมในวงศชา (Theaceae) เชน ทะโล ไกแดง เมี่ยงผี ไมใน
วงศอบเชย (Lauraceae) เชน ทัง สะทิบ เทพธาโร เปนตน 
สําหรับปาดิบเขาระดับสูง จะไมพบพรรณไมเขตรอนขึ้นอยู
ไดเลย เชนไมวงศไทร (Moraceae) วงศถั่ว (Fabaceae) วงศ
ตาเสือ (Meliaceae) วงศจําป-จําปา (Magnoliaceae) วงศ
กระดังงา (Annonaceae) รวมท้ังไมกอหลายชนดิก็ไมปรากฏ
ทีค่วามสงูระดบันีเ้ชนกนั เชน กอเดือย กอใบเลือ่ม กอหมน 
กอแดง เปนตน ไมเบิกนําของปาดิบเขา ไดแก กอแปน 
กอเดือย กอหยุม กอสีเสียด ทะโล ปลายสาน แมงเมานก 
จําปหลวง จุมป สนสามใบ จันทรทอง กําลังเสือโครง กอสรอย 
เนาใน กลวย ษี มะแขวน ทัง ตะไครตน เปนตน

 พืน้ท่ีปาดิบเขาท่ีถกูแผวถางและท่ีรกราง ตอมาจะ
มสีนสามใบขึน้ปะปนกับพรรณไมดัง้เดิมของปาดิบเขา หรือ
ปาดิบเขาผสมสนสามใบ จดัเปนสังคมพชืปาดิบเขาทุตยิภูม ิ
(secondary)

ปาดิบเขาในระดับต่ําผสมสนสามใบ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
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มีสภาพทั่วไปคลายกับปาดิบแลงในระดับต่ํา แตมัก
จะพบพรรณไมที่มีระบบรากทนตอการถูกแชน้ํา ยึดเกาะ
ตลิง่ไดด ีและมกีระแสน้าํชวยแพรกระจายเมลด็ ไมตนทีพ่บ
บอยไดแก สนุน ตะเคียนทอง ยางนา กระทุม กานเหลือง 
ตาเสอื กุมน้าํ มะตาด จกินา เตาราง มะเดือ่อทุมุพร เปนตน 

ในพ้ืนท่ีตนนํ้ามักจะพบ ไครนํ้า ไครยอย เติม สมพง ลําพูปา 
ยมหอม พระเจาหาพระองค มะเนียงน้ํา และหวาตาง ๆ 
เปนตน นอกจากน้ีตามตล่ิงของลําธารและแมนํ้าสายใหญมัก
มีไผข้ึนอยูอยางหนาแนน เชน ไผปา ไผหนาม ไผสีสุก ไผลํา
มะลอก เปนตน

ปาชายน้ําที่มีตนไครนํ้าคอยยึดหนาดินและชะลอความเร็วของน้ํา
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รายละเอียดของพรรณไมแตละชนิดที่แนะนําวาเหมาะสมตอการปลูกปา จํานวน 80 ชนิด แบง
เปนไมโตเร็ว 50 ชนิด และไมโตชา 30 ชนิด เปนไมทองถิ่นที่สามารถพบไดในพ้ืนที่ลุมนํ้า

เจาพระยาใหญ โดยเรียงตามลําดับอักษรชื่อที่เรียกในภาษาไทยในแตละประเภท มีชื่อพื้นเมือง 
(vernacular name) และชื่ออื่น ที่เปนชื่อทองถิ่นซึ่งใชเรียกเฉพาะในจังหวัดลุมน้ําเจาพระยาใหญหรือ
ใกลเคียง หากทราบชื่อพฤกษศาสตรสามารถเปดดูดัชนีชื่อทางพฤกษศาสตรแลวเปดดูรายละเอียด
คําบรรยายทางพฤกษศาสตรพรอมเปรียบเทียบกับรูปภาพ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง นอกจากนี้
ยังมีีดัชนีชื่อวงศ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนมากขึ้น

 สําหรับขอมูลดานอัตราการเจริญเติบโต ความตองการแสง และระดับความสูง สวนหนึ่งได
มาจากการคนควาจากเอกสารงานวิจัยซึ่งไมสามารถหาไดครบทุกชนิด บางสวนจึงไดขอมูลมาจาก
ประสบการณของคณะผูจัดทํา ท่ีนํามาแลกเปล่ียนประสบการณและรวมกันพิจารณาจัดการองคความรู 
เพ่ือเปนขอมลูเบือ้งตน ทางคณะผูจดัทํายินดีทีจ่ะรบัขอเสนอแนะเพิม่เตมิจากผูมปีระสบการณในพืน้ท่ี 
เพื่อจะไดนําไปแกไขปรับปรุงในโอกาสตอไป

 ลักษณะวิสัย อธิบายเกี่ยวกับนิสัยตามธรรมชาติของขนาดตนไมแบงเปน ไมตนขนาดเล็ก (สูง 5–10 ม.) 
ไมตนขนาดกลาง (สูง 10–20 ม.) ไมตนขนาดใหญ (สูงมากกวา 20 ม.) และไมพุม (แตกกิ่งต่ํา สูง 2–5 ม.) รวมถึงการระบุ
วาเปนไมโตเร็วหรือไมโตชา

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั เขยีนบรรยายลักษณะทีเ่ดนของชนิดพชื สามารถจาํแนกในภาค
สนามไดงาย ลักษณะเดนจะแสดงดวยตัวอักษรเขม

 เขตการกระจายพันธุ อธิบายการกระจายพันธุในตางประเทศ 

 การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย อธิบายแหลงที่พบในธรรมชาติตามภาค
หรือจังหวัดตาง ๆ นิเวศวิทยา และถิ่นที่อยูในปาธรรมชาติหลัก 5 ประเภท หรือระบบนิเวศที่ขึ้นเฉพาะเจาะจง ตลอด
จนชวงเวลาการออกดอกและผล โดยเฉพาะในชวงที่ผลแก 

 ประโยชน นําเสนอขอมูลการใชประโยชนดานอื่น ๆ นอกจากการปลูกปา

 การขยายพนัธุ อธิบายวิธกีารขยายพนัธุซึง่จะเนนท่ีการเก็บและการเพาะเมล็ด เทคนิคเฉพาะของพชืแตละ
กลุมหรือชนิด

 ขอแนะนํา อธิบายขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอาจชวยพิจารณาเลอืกนําไปปลูกปา การปลูกผสมผสานระหวางไมโตเรว็
และไมโตชา และการดูแลรักษาไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 ขอมูลเพ่ิมเติม เอกสารท่ีสามารถคนควารายละเอยีดเพิม่เติมได โดยเฉพาะรายละเอยีดทางพฤกษศาสตร
และการขยายพันธุ
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ผลสําเร็จในการปลูกฟนฟูปาตนน้ําลําธารหรือระบบนิเวศปาไม สิ่งสําคัญอันดับแรกขึ้นอยู
กบัการเลอืกชนดิพรรณไมทีเ่หมาะสมตอพืน้ทีป่ลกู เพราะพรรณไมเหลานัน้จะเจรญิเตบิโต

และปรับปรุงสภาพปาใหดีขึ้นได เหมือนกับปาดั้งเดิม ในชวงระยะเวลาอยางนอยไมต่ํากวา 20 
ป สิง่สาํคญัตอไปคอื วธิกีารปลูก ขัน้ตอนการเตรียมกลา การปลูก และการดูแลรกัษา ตามลําดบั 
ขัน้ตอนจาํนวนมากเหลาน้ีจาํเปนอยางยิง่ท่ีผูปลูกจะตองใชความรูความชาํนาญและประสบการณ 
ตลอดจนความเอาใสดูแลตอทุกข้ันตอน ดังน้ันการปลูกฟนฟูปาจึงเปนงานที่ยาก ใชเวลานาน 
และติดตามผลสําเร็จในระยะยาว อยางไรก็ตามในขั้นตอนแรก การคัดเลือกพรรณไมแตละชนิด
นั้น คณะทํางานไดลําดับขั้นตอนและใหขอมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อใหประสบผลสําเร็จมาก
ที่สุด ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาสภาพระบบนิเวศปาดั้งเดิม ผูปลูกจะตองทราบ
กอนวาพื้นที่แปลงปลูกปาเดิม หรือพื้นที่ที่ตองการปลูกฟนฟูสภาพธรรมชาติ เปนระบบนิเวศปา
ชนิดใด โดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานในสวนที่ 1 หรืออาจคนควาเอกสารเพิ่มเติมดวยตนเอง
ก็ได เชน หนังสือ “ปาของประเทศไทย” (ธวัชชัย, 2549) หรือ “นิเวศวิทยาพื้นฐานเพื่อการปาไม” 
(อุทิศ, 2542) ซ่ึงอาจตองทราบระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล และสามารถจําแนกชนิดพรรณไม
ปาไดบาง โดยอาจตรวจสอบจากพรรณไมดัง้เดมิทีเ่หลอือยูในพืน้ทีป่ลกูปาหรอืพืน้ทีป่าขางเคยีง

2. สํารวจสภาพความสมบูรณของพื้นที่ ตรวจสอบดู
สภาพความเส่ือมโทรมของพ้ืนทีว่ามไีมปาดัง้เดมิหลงเหลือเพยีงใด และสาํรวจพรรณไมในปาขาง
เคียงแปลงหรือใกลเคียงที่เปนชนิดปาเดียวกันวามีไมชนิดใดบาง ซึ่งอาจใชเปนแหลงแมไมเก็บ
เมล็ดไมตอไปได

3. พิจารณาชนิดพรรณไมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
คัดเลือกชนิดไมจากบัญชีรายชื่อใหตรงกับชนิดปาในแปลง ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 
สภาพพืน้ที ่และการกระจายพนัธุอยางนอยในภาคเดียวกนัหรอืเปนชนดิทีพ่บในแปลงปลูกหรอื

สภาพปาเสื่อมโทรม
ที่ถูกบุกรุกทําไรเลื่อนลอย
ในภาคเหนือ มีไมดั้งเดิม
เหลือกระจาย
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ใกลเคียงจะเปนการเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถเก็บเมล็ดไมในแหลงปลูกไดงาย ซึ่งใน
คูมือนี้มีจํานวน 80 ชนิด คิดเปนจํานวนประมาณ 10–20 ชนิดตอชนิดปา ซึ่งอาจไมสามารถหา
เมล็ดพันธุได การหาขอมูลเพิ่มเติมจึงเปนสิ่งจําเปน

4. พิจารณาจํานวนชนิดพรรณไมท่ีจะปลูก การเลือก
จํานวนชนิดพรรณไมตอพ้ืนท่ีปลูกข้ึนอยูกับความหลากหลายของพรรณไมในปาดั้งเดิม พรรณไม
ท่ีเหลืออยูในพ้ืนท่ี และระดับความเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีปลูก เชน พ้ืนท่ีปาเส่ือมโทรมท่ีมีพรรณไม
เดิมเหลือมากกวา 10 ชนิด และมากกวา 10 ตนตอไร อาจเลือกพรรณไมปลูกเพิ่มเขาไปเพียง 

5–10 ชนิด ซึ่งปาดิบเขาที่สมบูรณอาจมีพรรณไม 50–100 ชนิด ตอพื้นที่ 1 เฮกแตร (6.25 ไร) 
ขณะท่ี FORRU (2000) ศกึษากลาไมและวิธกีารฟนฟปูาดบิเขาทีด่อยสุเทพระบวุา ควรเลอืกปลูก
ไมโตเร็วและโตชาผสมกัน 20–30 ชนิดตอแปลง เริ่มปลูกพรอมกันที่ระยะปลูก 1.6–1.8 เมตร 
หรือประมาณ 500–600 ตนตอไร เพราะไมโตเร็วจะคลุมพื้นที่ไดเร็ว มีเรือนยอดเริ่มชิดกัน
ประมาณปที่ 3 สวนไมโตชาหลายชนิดสามารถต้ังตัวไดในท่ีโลงแสงแดดจัด และจะโตข้ึนไป
ทดแทนไมโตเร็วตอไปในชวง 10-20 ป

5. พจิารณาจํานวนตนของพรรณไมที่จะปลูก การ
เลือกจํานวนพรรณไมตอพ้ืนท่ีปลูกปา สัดสวนของไมโตเร็ว : ไมโตชา ในเบ้ืองตน (ยงัไมมขีอมูลทาง
วชิาการยืนยัน) ควรเลอืกจํานวนตนของไมโตเรว็อยางนอยรอยละ 50–70 เพราะอยางนอยทําให
พื้นที่โลงถูกปกคลุมดวยไมตนแทนที่วัชพชืซึ่งสรางปญหาอยางมากในการปลูกปา อีกทั้งยังเปน
สาเหตุของการเกิดไฟปาและแกงแยงอาหาร หากตองการปลูกไมโตชา สามารถปลูกเพ่ิมลงไป
ในปที่ 2–6 แทนท่ีตนท่ีตาย หรือกอนเรือนยอดปาจะปด สําหรับปาผลัดใบผสมและปาเต็งรัง 
ตนไมเกือบทุกชนิดตองการแสงแดดมาก จึงตองปลูกในปแรกพรอมกัน หากตองการเลือกปลูก
ไผในปาผลัดใบผสมไมควรปลูกเกินรอยละ 10 ของจํานวนตนท้ังหมด เพราะไผเปนไมโตเร็ว อายุยืน 
และแผพุมกวางมาก ถาปลูกจํานวนมากแลวจะบดบังแสง แยงน้ําและอาหารจนทําใหไมโตชาถูก
เบียดบังและตายได อยางไรก็ตามไผถือวามีระบบรากฝอยท่ีหนาแนนเหมาะสมตอการปลูกเพื่อ
ปองการพงัทลายของดินตามตลิ่งและไหลทางอยางยิ่ง

ไมเบิกนํา ตะเคียนหนู 
ขึ้นหนาแนนคลุมพ้ืนท่ีในปา
ผลัดใบผสมที่เสื่อมโทรม
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กระเชา
Holoptelea integrifolia Planch.

วงศ ULMACEAE

ชื่ออื่น กระเจา, กระเจา (ภาค
กลาง); กะเซาะ (ราชบุรี); กาซาว 
(เพชรบุรี); ขะจาว, ขะจาวแจง, ฮังคาว 
(ภาคเหนือ); พูคาว (นครพนม); 
มหาเหนียว (นครราชสีมา); ฮางคาว 
(เชียงราย, ชัยภูมิ, อุดรธานี)

ลกัษณะวิสยั  ไมเนือ้คอนขาง
แข็ง โตคอนขางเร็ว ผลัดใบ ขนาด
ใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. เปลือก
เรียบ ตนใหญเปลอืกแตกเปนสะเกด็
หนา สีน้ําตาลเทา เปลือกในสีออก
เหลือง

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่
สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูปรีหรือรูปไข
กลับ ยาว 7–14 ซม. ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบเบี้ยวมนหรือเวาเล็ก
นอย ขอบใบเรยีบหรือจักซ่ีฟนหางๆ 

แผนใบดานลางมีขนสั้นนุมหรือเกลี้ยง ขยี้แลวมีกลิ่นเหม็น ชอดอกออกเปนกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ ดอกขนาดเล็ก 
ดอกแยกเพศหรือมีดอกสมบูรณเพศอยูบนชอเดียวกัน ผลแบบผลปกเดียว แบน รูปรี เสนผานศูนยกลาง 2–3 ซม. ปกบาง
ลอมรอบเมล็ด ปลายเปนติ่งคลายงาม

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ศรีลังกา พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย 

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้กระจายตามปาผลัดใบผสมแทบทกุภาคของประเทศ ยกเวน
ภาคใต ระดับความสูง 150–1,300 ม. ดอกออกเดือนมกราคม–กุมภาพันธ ติดผลเดือนกุมภาพันธ–เมษายน

ประโยชน  เนื้อไมละเอียดสม่ําเสมอ เสี้ยนตรง สีเหลืองออน แข็งปานกลาง เมื่อแหงแลวเหนียวมาก ใชกอสราง 
ทําเคร่ืองเรือน เคร่ืองกลึง เคร่ืองมือกสิกรรม เรือ ไมอัด และแกะสลักไดดี ใชทําไมฟนและถานท่ีมีคุณภาพ ใบและเปลือก
ตนมีกลิ่นเหม็น ใชปรุงเปนยาแกปวดขอ ยาแกโรคเรื้อน ยากําจัดเห็บ หมัด และยากันตัวไร เสนใยจากเปลือกตนเหนียว 
ใชทําเชือก ผา กระดาษ และกระสอบ

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เมล็ดควรเพาะทันที อัตราการงอกรอยละ 70–80 เมล็ดงอกใชเวลา 10–15 วัน กลาไม
ควรมีอายุมากกวา 1 ป กอนนําไปปลูก และสามารถปลูกดวยเมล็ดโดยตรงและใชเหงาได

ขอแนะนํา  ไมโตเร็วปานกลาง รากลึก ทนไฟ ตองการแสงมาก กลาไมตองการรม และไมทนไฟ 
เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาผลัดใบผสม โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ําสาขาตาง ๆ ในพื้นที่ลุมน้ําทางภาคเหนือ

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543) 
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กระทุม
Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp. 

วงศ RUBIACEAE

ชื่ออื่น  กระทุมบก, ตะกู, ตะโกสม (ภาคกลาง); ตุมหลวง 
(ภาคเหนือ); ทุมพราย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. ลําตนเปลาตรง กิ่งตั้งฉาก
กับลําตน ปลายกิ่งโนมลง ทรงพุมกวางคลายรม ตนแกเปลือก
แตกเปนรองตามยาว สีน้ําตาลปนเทา

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบรวมรูป
สามเหลี่ยมปลายแหลม ใบเรียงตรงขาม รูปไข ยาว 15–50 
ซม. แผนใบเกลี้ยง ชอดอกแบบชอกระจุกแนน ออกเดี่ยว ๆ  
ตามปลายกิ่ง ทรงกลม เสนผานศูนยกลาง 3.5–5 ซม. ดอก
ยอยขนาดเล็ก สีเหลือง มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปน
หลอดสั้น ๆ ปลายจักตื้น ๆ 5 จัก กลีบดอก 5 กลีบ ติดกันเปน
หลอดยาว ปลายกลีบหยักมน 5 กลีบ แผขยายออก เกสรเพศผู 5 อัน เกสรเพศเมียย่ืนเลยหลอดกลีบดอก สีขาว ผลมีเนื้อ
อุมน้ํา เกิดจากวงกลีบเลี้ยงของแตละดอกเชื่อมติดกัน ทรงกลม เสนผานศูนยกลาง 3.5–5 ซม. ผลยอยแตกออก 4 
ซีก เมล็ดขนาดเล็ก จํานวนมาก  

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ศรีลังกา พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
ปาปวนิวกินี ออสเตรเลีย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามชายปาดิบชื้น ปาดิบเขาระดับต่ํา ปาดิบแลง และปา
ผลัดใบผสม ทั่วทุกภาคของประเทศ มักขึ้นใกลลําธารหรือรองหวย พื้นที่น้ําทวมขังตามฤดูหรือยาวนาน ระดับความสูง
จนถึงประมาณ 1,200 ม. ออกดอกเดือนมีนาคม–กันยายน ผลแกเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม

ประโยชน  เนื้อไมละเอียด สีเหลืองออน เนื้อออน ไสตบแตงไดงาย ความทนทานนอย ใชกอสรางในรม ใชทํา
ไมอัด กลอง หรือเยื่อกระดาษ ผลเปนอาหารนกและสัตวขนาดเล็ก ชวยในการกระจายพันธุ ดอกมีน้ํามันหอมระเหย ผล
และชอดอกรับประทานได ใบสดใชเลี้ยงสัตว นิยมปลูกเปนไมสวนปาเนื่องจากโตเร็วมาก ใหรมเงากับไมอื่นไดดี  

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เนื่องจากเมล็ดเปนอาหารของนกและสัตวปา ควรเก็บผลแกบนตนกอนที่เมล็ดจะแตก
ออก เมล็ดเก็บไดนานประมาณ 6 เดือน ในภาชนะปด เมล็ดขนาดเล็กมาก ควรหวานลงในกระบะทราย และมีดินโรย
หนา ใหน้ําสม่ําเสมอ ใชเวลาในการงอก 10–14 วัน กลาออนตองการรมเงา การยายกลาตองมีอายุอยางนอย 2 เดือน  

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว มีรอบตัดฟนใชเวลาเพียง 4–5 ป ตองการแสงมาก ในระยะกลาไม
ควรใหรมเงาและดูแลเร่ืองวัชพืช เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูปาดิบแลง ปาผลัดใบผสม ปาดิบเขา และปาชายนํ้า 
ท้ังในเขตตนนํ้าหรือท่ีราบลุมนํ้าทวมถึง เพ่ือปองกันการพังทลาย และการกัดเซาะชายตล่ิง ตนท่ีมีอายุ 10–15 ป 
มักเกิดการหักโคนไดงาย ซึ่งเปนการเปดชองแสงและปลดปลอยธาตุอาหารใหแกไมโตชาตอไป

ขอมูลเพิม่เตมิ  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); อนุกรมวิธานพืช อกัษร ก. (ราชบัณฑิตยสถาน 2538); 
PROSEA No. 5 (1) (1993)  
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กระทุมนา
Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil.

วงศ RUBIACEAE

ชื่ออื่น  กระทุมดง (กาญจนบุรี); กระทุมนา, กระทุมน้ํา 
(กลาง); ตุมแซะ, ตุมนอย, ตุมนํ้า (เหนอื); ถมพาย (เลย); โทมนอย 
(เพชรบูรณ) 

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดเล็กถึง
กลาง สูงไดประมาณ 15 ม. เรือนยอดเปนพุมกลม โปรง เปลือก
คอนขางเรียบ สีขาว

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  หใูบรวม มสีนักลาง 
ใบเรยีงตรงขาม รปูไขหรือรูปรี ยาว 5–12 ซม. ปลายใบมน โคน
ใบเวาเลก็นอย แผนใบดานลางมขีนประปราย ดอกออกเปนชอ
กระจุกแนน ทรงกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 ซม. 
สีเหลืองออน ออกตามปลายก่ิง ใบประดับขนาดใหญลักษณะ
คลายใบติดชวงลางของชอ ดอกขนาดเล็ก ดอกกลิ่นหอม ไมมี
กานดอก กลบีเลีย้งเปนถวย ขอบตดั กลบีดอกตดิกนัเปนหลอด
ยาว ปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรเพศผู 5 อัน รังไขอยูใตวงกลีบ 
ยอดเกสรเพศเมียยื่นพนปากหลอดกลีบดอก ผลแบบผลแหง
แตก ติดเปนกลุมทรงกลม เมล็ดขนาดเล็ก จาํนวนมาก  

เขตการกระจายพันธุ  จีนตอนใต พมา ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

การกระจายพนัธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ใน
พื้นท่ีราบลุมนํ้าทวมถึงท้ังในปาดิบและปาผลัดใบ พบมากในท่ีโลงตามทุงนา หรือปาบึงนํ้าจืด ทั่วทุกภาคของประเทศ 
ระดับความสูงไมเกิน 500 ม. ผลแกเดือนกันยายน–ตุลาคม 

ประโยชน  ไมเนื้อออน ใชกอสรางในรม ทําเปนไมฟน ใบตําใชแกโรคทองรวง

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดขนาดเล็ก วิธีการเพาะแบบเดียวกับขวาวหรือกระทุม

ขอแนะนํา  ไมโตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ทนตอน้ําทวมไดมากกวา 2 เดือน เหมาะสําหรับการฟนฟูปา
ชายน้ํา หรือปาบึงน้ําจืด คันดินกั้นน้ํา เพื่อปองกันการพังทะลายของตลิ่ง คลาย ๆ จิกนา 

ขอมูลเพิ่มเติม  อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538)
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กระบาก
Anisoptera costata Korth.

วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชือ่อืน่  บาก, กระบากขาว (ทัว่ไป); ตะบาก (ลาํปาง); กระบากโคก (เพชรบรูณ), 
ประดิก (สุรินทร); พนอง (ภาคตะวันออก)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตคอนขางเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดใหญ สูง
ไดประมาณ 50 ม. ลําตนตรง มีพูพอน เปลือกเปนรองตื้นตามยาว เปลือกในหนา 
เรียงเปนชั้นสีเหลือง ชันใส กระพี้ออน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบยาวประมาณ 1 ซม. รวงงาย ใบรูป
ขอบขนาน ยาว 7–25 ซม. แผนใบดานลางมีขนรูปดาวและเกล็ดสีเขียวเทาอม
เหลืองหนาแนนหรือประปราย เสนแขนงใบเรียงจรดกันใกลขอบใบ เสนใบ
ยอยแบบข้ันบนัได ชอดอกออกตามซอกใบ ดอกสขีาว ม ี5 กลบี เกสรเพศผู 20–40 
อัน กานชูอับเรณูสั้น ปลายอับเรณูมีรยางครูปเสนดาย ยาว 2–4 เทา ของความยาว
อับเรณู รังไขมีฐานกานยอดเกสรเพศเมียรูปทรงกระบอก มีขนรูปดาว กานเกสร
เพศเมียแยก 3 แฉก ผลมีหลอดกลีบเลี้ยงแนบติดกับเมล็ด คอนขางกลม เสน
ผานศูนยกลาง 1–1.5 ซม. ปกยาว 2 ปก ยาว 9–15 ซม. ปกสั้น 3 ปก ยาว 1–2 
ซม. เมล็ดมีขนสั้นนุม ปลายมีติ่งแหลม

เขตการกระจายพนัธุ  พมา ลาว กมัพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซีย 
ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นในปาดิบแลง ปา
ผลัดใบผสมในระดับสูง และปาดิบชื้น กระจายทุกภาคของประเทศ บางครั้งพบเปน
กลุมหนาแนน โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จนถึงระดับความ
สูงประมาณ 1,000 ม. ผลแกชวงเดือนเมษายน–พฤษภาคม การสืบพันธุตาม
ธรรมชาติคอนขางต่ําเนื่องจากผลถูกทําลายโดยแมลง หรือผลมักรวงกอนแก

ประโยชน  เน้ือไมใชในการกอสรางในรม ท่ีไมตองการความคงทนและแข็งแรง 
มากนัก เชนเดียวกับไมหลายชนิดในวงศยาง แตเนื้อไมเลื่อยและตบแตงไดยากกวา เนื้อไมออนกวาไมสัก ชันของไม
กระบากไมนิยมใช  

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดควรเปนเมล็ดที่เก็บใหม ๆ  จากบนตน ควรตรวจดูความสมบูรณ ไมถูกแมลงเจาะ
ทําลาย หามนําไปตากแดด เมล็ดมีอายุสั้น ไมควรเก็บไวนานเกิน 3 วัน นําเมล็ดแชน้ํา 6–8 ชั่วโมง เพิ่มอัตราการงอกได 

ขอแนะนํา  เปนไมที่โตคอนขางเร็ว กลาไมตองการรมเงา ไมหนุมชอบแสงและเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพปาดิบแลงทั้งในระดับต่ําและระดับสูง เปนไมใหญที่ใหความชุมชื้น 
รมรื่นแกปาไดดี ระบบรากลึกแข็งแรง สามารถปลูกผสมผสานกับไมโตชาหลายชนิดของปาดิบแลง เชน จําปปา 
ยมหอม กฤษณา และไมในวงศยาง เชน ยางปาย ยางแดง พันจํา ตะเคียนหิน กระบากดํา 

ขอมูลเพ่ิมเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); PROSEA No. 5 (1) (1993); 
Dipterocarpaceae of Thailand with special reference to silvicultural ecology (Smitinand & Santisuk, 1981)

SW 4459-P001-110-pc8.indd   p21SW 4459-P001-110-pc8.indd   p21 19/4/2555   15:48:4119/4/2555   15:48:41



22

กฤษณา
Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte

วงศ THYMELAEACEAE

ชื่ออื่น  ไมหอม (ภาคตะวันออก)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง แตโตคอนขางเร็ว ไมผลัดใบ 
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. เปลือกเรียบ สี
น้ําตาลเทา เปลือกในบางสีขาว มีเสนใยเหนียว กิ่งออนมีขนสั้น
หนานุม

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบเรียงเวียน รูปรีหรอื
รูปไขกลับ ยาว 6–12 ซม. แผนใบหนา ฉีกแลวมีเสนใยบางสี
ขาว ชอดอกแบบชอกระจุก ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบ
เลี้ยง 5 กลีบ มีขนสั้นหนานุม กลีบดอกลดรูปเปนเกล็ด มี 10 
กลีบ สีเขียว มีขนยาวหาง ๆ เกสรเพศผู 10 อัน ผลแบบผล
แหงแตกกลางพู ทรงรี ยาว 2.5–3.5 ซม. โคนผลมีกลีบเลี้ยง
ขนาดใหญ มี 1-2 เมล็ด เมล็ดมีหางยาวแหลม

เขตการกระจายพันธุ  ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายหาง ๆ ในปาดิบแลงใกลชายนํ้า ทางภาคกลาง 
ภาคเหนอื และปาดิบช้ืนทางภาคตะวนัออกเฉยีงใต ระดับความสงู 100–1,000 ม. ออกดอกเดอืนกุมภาพันธ–พฤษภาคม 
ติดผลเดือนกรกฎาคม–กันยายน

ประโยชน  เนื้อไมแข็งแรง ทนปลวก ใชกอสราง ทําเครื่องเรือน เครื่องมือดานการเกษตร เรือ กอสราง เนื้อไมมี
กลิ่นหอมเมื่อมีเชื้อราชนิด Cystosphaera mangiferae Died. นํามาเผาไฟเพื่ออบหองใหมีกลิ่นหอม กลั่นเปนน้ํามันหอม
ระเหย ผงไมหอมใชผสมยาพื้นบานของหลายประเทศ ใชผสมของเครื่องสําอางและรักษาโรคผิวหนัง เปลือกตนใหเสนใย
ใชทําเชือก ถุงยาม และกระดาษ สามารถปลูกใหรมเงาใหสวนชา กาแฟ ไดดี 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมล็ดควรเก็บผลแกที่ยังไมแตก ผึ่งใหแหงจนแตกอาออก และ
นําเมล็ดไปเพาะทันที ถาจะเก็บเมล็ดไวควรปอกเอาเย่ือหุมเล็ดออก เก็บในอุณหภูมิตํ่า แตอัตราการงอกจะคอย ๆ ลดลง

ขอแนะนํา  ไมโตคอนขางเร็ว ชอบขึ้นตามชายปาหรือใกลชายน้ํา ในพื้นที่ปาดิบชื้นสามารถขึ้นได
กลางแจง กลาไมตองการรมเงา ดินลึก เหมาะสําหรับปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วและโตชาหลายชนิดในพื้นที่
ตนน้ํา หรือตามรองหวยในปาดิบแลง หรือปาผลัดใบผสมที่คอนขางมีความชื้นสูง 

ขอมูลเพิ่มเติม  อนุกรมวิธานพืชอักษร ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand Vol. 6 (3) (1997)
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กลวยฤ ษี
Diospyros glandulosa Lace

วงศ EBENACEAE

ชื่ออื่น  จันปา (เชียงใหม); มะเขือเถื่อน (เลย)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตคอนขางเร็ว ไม
ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงไมเกิน 15 ม. เปลือกสีน้ําตาลคอนขาง
เรียบหรือแตกเปนสะเก็ดขนาดเล็ก

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูป
ขอบขนานหรือรปูไขกลบั ยาว 8–14 ซม. แผนใบคอนขางหนา 
ดานลางมีขนหนาแนน ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูตาง
ตน สีขาวหรือชมพู กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 
4 กลบี กลบีเลีย้งมขีนคลายไหม กลบีดอกรูปคนโท มขีนตาม
แนวกลางแฉก ดอกเพศผูออกเปนชอกระจุกสั้นๆ เกสรเพศผู 
14–30 อัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ ดอกมีขนาดใหญกวา
ดอกเพศผู กลีบเลี้ยงติดทน ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด กลมแปน กลีบเลี้ยงขยายใหญ ปลายกลีบกางออก
หรอืแนบผล เอนโดสเปรมเรียบ

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา ลาว เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นในปาดิบแลงและปาดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื และภาคตะวนัออก โดยเฉพาะตามชายปาและทีโ่ลงในปาเส่ือมโทรม ระดับความสูง 700–1,500 ม. ออกดอก
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม เปนผลเดือนกันยายน–ธันวาคม

ประโยชน  เนื้อไมใชทําเครื่องเรือน ผลออนใชยอมผา แห อวน ผลสุกรับประทานได นิยมใชเปนตนตอสําหรับ
ปลูกพลับ (Diospyros kaki Thunb.) ในพื้นที่สูง  

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ควรเก็บผลแกที่มีสีเหลือง แกะเนื้อออก แชน้ําประมาณ 12 ชั่วโมง กอนนําไปเพาะ 
อัตราการงอกสูงกวารอยละ 80 

ขอแนะนํา  เปนไมโตคอนขางเร็ว ชอบแสง เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปาตนน้ําในพื้นที่สูง โดยเฉพาะ
ปลูกผสมผสานกับกอชนิดตางๆ รวมทั้งสนสามใบ

ขอมูลเพ่ิมเติม  อนกุรมวิธานพืชอักษร ก. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546); ตนไมเมืองเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand 2 (4) (1981)
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กะอวม
Acronychia pedunculata (L.) Miq.

วงศ RUTACEAE

ชื่ออื่น  กระเบื้องถวย, มะยมปา, ยอมผาระนาบ (ภาค
กลาง); กรงิ, เปลาขลิบทอง (ปราจนีบรุ)ี; มะงนั (ชลบรุ,ี ปราจนีบรุ)ี

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดเล็ก 
สูงไมเกิน 10 ม. แตกกิ่งต่ําระเกะระกะ เรือนยอดเปนพุมกลม

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงตรงขาม
สลับตั้งฉาก รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5–18 ซม. ปลายใบมน 
แผนใบมีตอมน้ํามันโปรงแสง กลิ่นคลายใบสม ชอดอกออก
ตามซอกใบใกลปลายกิ่ง ยาว 4–10 ซม. ดอกขนาดเล็กสีขาวอม
เหลือง ดอกบานเสนผานศูนยกลาง 1-1.4 ซม. กลีบเลี้ยงเปน
แผนกลม 4 กลีบ ขนาดเล็ก กลีบดอก 4 กลีบ แยกกัน เกสร
เพศผู 8 อัน รังไขมีขนหนาแนน จานฐานดอกหยัก 8 พู ผล
แบบมีเนือ้หนึง่ถงึหลายเมลด็ ทรงกลม เสนผานศนูยกลาง 1–1.2 
ซม. ปลายเปนติ่ง มี 4 เมล็ด

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ศรีลังกา พมา จีนตอนใต 
ไตหวัน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

การกระจายพันธุในประเทศไทย  ขึ้นกระจายตามชาย
ปาดิบแลง ปาผลัดใบผสม ปาดิบชื้น และปาดิบเขา ทั่วทุกภาค

ของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,500 ม. ออกดอกชวงเดือนกรกฎาคม–กันยายน ผลแกเดือนกันยายน–
มกราคม

ประโยชน เนือ้ไมสเีหลือง เมือ่เผามีกลิน่หอม ใบออนใชเปนเครือ่งปรงุรส ใบหอม มกีลิน่น้าํมนัหอมระเหย เปลือก
ใชแกอาการคัน รากใชเบื่อปลา ผลสุกรับประทานได และเปนอาหารสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เพาะงาย อัตราการงอกสูง

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ทนแลงและไฟปาได สามารถปกคลุมวัชพืชไดดี ชวยเพ่ิมความชุมช้ืน
และลดการเกิดไฟปา เหมาะสําหรับปลูกเปนไมชั้นรอง ผสมผสานกับไมโตเร็วหรือโตชาหลายชนิด ชวยลดการ
ชะลางพังทลายของหนาดิน 

ขอมูลเพิ่มเติม อนุกรมวิธานพืช อักษร ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543)
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กานเหลือง
Nauclea orientalis (L.) L.
วงศ RUBIACEAE

ชื่ออื่น  กระทุมคลอง, กระทุมน้ํา (ภาคกลาง); ตะกู, สะแก
เหลือง (ภาคกลาง); ตุมขัก, ตุมคํา (ภาคเหนือ); ตุมดง (ลําปาง, 
บุรีรัมย); ตุมเหลือง (แมฮองสอน)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลาง
ถงึขนาดใหญ อาจสงูไดถงึ 30 ม. ลาํตนเปลาตรง แตกกิง่ตํ่า เรือน
ยอดเปนพุมแนน เปลือกแตกเปนรองลึกตามยาว สีเทาเขม

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบรูปไขกลับ 
ขนาดใหญ ยาว 1–2.5 ซม. ใบเรียงตรงกันขามสลับตั้งฉาก 
รูปรี รูปไขกวาง หรือรูปหัวใจ ยาว 8–25 ซม. ใบดานลางมีขน
สั้นนุม ชอดอกแบบชอกระจุกแนน ออกเดี่ยว ๆ ตามปลาย
กิง่ ทรงกลม เสนผานศนูยกลาง 3–5 ซม. ดอกยอยสเีหลอืงขนาด
เล็กจํานวนมาก กลิ่นหอม กลีบเลี้ยงขนาดเล็ก 5 กลีบ กลีบดอก
ติดกันเปนหลอดยาว ปลายแยกเปน 5 แฉก เกสรเพศผู 5 อัน 
กานชูอบัเรณูสัน้มาก ตดิใกลปากหลอดกลบีดอก ยอดเกสรเพศ
เมียย่ืนพนปากหลอดกลีบดอก เห็นชัดเจน ผลยอยรูปรี เบ้ียว 
ระหวางผลมีเยื่อบาง ๆ เมล็ดขนาดเล็ก จํานวนมาก

การกระจายพันธุ ศรีลังกา จีนตอนใต พมา เวียดนามตอนใต ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลียตอนเหนือ

การกระจายพนัธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ตามชายน้าํ ทีโ่ลงแจงทัง้ในปาผลัดใบและปาดบิ โดยเฉพาะ
ในปาผลัดใบผสม ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 850 ม. 

ประโยชน  เนื้อไมคอนขางออน สีเหลืองเขม อมสมหรือน้ําตาล ตกแตงงาย ความทนทานนอย ใชกอสรางที่อยู
ในรม เปนไมบผุนงัทีส่วยงาม ทาํเคร่ืองเรือนและหบีใสของ ใบมีสรรพคณุใชรกัษาแผล แมลงสตัวกดัตอย และแกปวดทอง 
ผลรสขม รับประทานได 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดมีขนาดเล็กมาก มีวิธีการเพาะเชนเดียวกับกระทุม แตไมควรใหน้ํามากเกินไป 
เมล็ดใชเวลางอก 3–6 สัปดาห

ขอแนะนํา  ลักษณะการปลูกคลายกับกระทุม แตกานเหลืองมักจะขึ้นเฉพาะพื้นที่ปาชายน้ํา ตาม
แนวตลิ่ง และที่โลงแจง ควรปลูกตามขางตลิ่งที่กวางพอจะมีแสงแดดสองเต็มที่ ขึ้นไดดีทั้งบนดินปนทราย 
ดินเหนียว ดินตะกอนอัดแนน และดินเลน 

ขอมูลเพิ่มเติม  อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538) 
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กําลังเสือโครง
Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don

วงศ BETULACEAE

ชื่ออื่น  กําลังพญาเสือโครง (เชียงใหม)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อไมแข็งปานกลาง โตเร็ว ไมผลัดใบหรือผลัดใบ
ในชวงสัน้ ๆ  ขนาดกลางถงึขนาดใหญ อาจโตไดกวา 40 ม. เปลอืกสีน้าํตาล
อมเทาหรือคอนขางดํา มชีองอากาศประปราย เปลือกในมกีลิน่คลายการบรู 
ลอกเปนแผนบาง ๆ คลายกระดาษ

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบขนาดเล็ก รวงงาย ใบเรียง
เวียน รูปไขหรือรูปใบหอก ยาว 6.5–13.5 ซม. ปลายใบแหลมยาว โคนใบ
ตัด ขอบใบจักฟนเลื่อย 2–3 ชั้น ไมสม่ําเสมอ แผนใบบาง เหนียว ดาน
ลางใบมีตอมเปนจุดเล็ก ๆ  สีน้ําตาลออนจํานวนมาก ดอกแยกเพศอยู
บนตนเดียวกัน ไมมีกลีบดอก ชอดอกเพศผูแบบชอหางกระรอก ออก
ตามซอกใบ มี 2–5 ชอ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เกสรเพศผู 2 อัน ชอดอกเพศเมีย
แบบชอกระจะ มี 3–5 ชอ ใบประดับยอย 2 อัน ไมมีกลีบเลี้ยง ผลแบบ
ผลเปลือกแข็งเมล็ดลอน แบน มีปกบาง ๆ 

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ภูฏาน เนปาล จีน พมา เวียดนาม 
ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้นกระจายใน
ปาดิบเขา ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับความสูง 
800–1,800 ม. ออกดอกเดือนตุลาคม–มีนาคม ติดผลเดือนเมษายน–
สิงหาคม

ประโยชน  เนื้อไมสีน้ําตาลออน มีลายสวยงาม ใชในการกอสราง 
ทําพื้น เคร่ืองเรือน ดามเครื่องมือ ลังไม ไมอัด เปลือกมีกลิ่นหอมคลาย
การบูร ใชทํากระดาษ ตมเปนยาบํารุงรางกาย เจริญอาหาร แกปวดเมื่อย
ตามรางกาย แกพิษงู บดละเอียดใชผสมแปงทําเปนขนมปงหรือเคก 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เก็บผลแกที่มีสีน้ําตาลที่เมล็ดเร่ิมรวง 
นําไปเพาะทันทีในที่มีแสงรําไร อัตราการงอกคอนขางสูง

ขอแนะนํา  ไมโตเร็ว ตองการแสงมาก และทนไฟ ปองกัน
การพังทะลายของหนาดินไดดี เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปาดิบเขา 

พื้นที่ตนน้ําในระดับสูง ปลูกผสมผสานกับสนสามใบ และกอชนิดตาง ๆ การปลูกควรใชกลาคางป กลาไม
ตองการรมเงาในระยะแรก

ขอมูลเพิม่เตมิ  อนกุรมวิธานพืชอักษร ก. (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546); ตนไมเมืองเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of China Vol. 4 (1999)
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กุมน้ํา
Crateva magna (Lour.) DC.
วงศ CAPPARACEAE

ชื่ออื่น  กุม (ภาคตะวันออกเฉียงใต)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ผลัดใบชวงสั้น ๆ ขนาด
เล็กหรือขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. ลําตนมักคดงอ 
แตกกิ่งต่ํา เปลือกเรียบ สีเทา มีชองอากาศกระจายทั่วไป

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ไมมหีใูบ ใบประกอบ
มีสามใบยอย ใบยอยรูปใบหอกหรือรูปขอบขนาน ยาว 4.5–18 
ซม. ใบยอยดานขางโคนใบเบ้ียวเล็กนอย แผนใบดานลางมนีวล 
ใบแหงสีน้ําตาลแดง ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาวแลว
คอย ๆ เปลี่ยนเปนสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวน
อยางละ 4 กลบี กลีบดอกคอนขางกลม โคนกลบีเปนเสนคลาย
กาน เกสรเพศผู 15–25 อนั สมีวง ผลแบบผลมีเนือ้หนึง่ถงึหลาย
เมลด็ ขนาดใหญ เปลอืกหนา กานยาว เนือ้เปนปยุ เมลด็จาํนวน
มาก สีน้ําตาลเขม รูปเกือกมา

เขตการกระจายพันธุ  จีนตอนใต อินเดีย พมา ลาว ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้น
กระจายตามที่ราบลุม และชายน้ําทั่วทุกภาค จนถึงระดับความ
สูงประมาณ 700 ม. ออกดอกเดือนธันวาคม–เมษายน เปนผล
เดือนเมษายน–กันยายน

ประโยชน  ไมเน้ือออน ใชในงานแกะสลกั ทาํเครือ่งดนตร ี
เปลือกและรากใชเปนยาบํารงุกาํลงัสตรี ระงับพษิทีผ่วิหนัง แกไข 
ขับน้ําเหลืองเสีย ใบออน ดอกและผลออน รับประทานเปนผักสด ใบแกมีพิษ มีฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนของโลหิต ทําให
อาเจียน หายใจลําบาก กลามเนื้อออนเปลี้ย กระตุก มึนงง ไมรูสึกตัว ชักกอนจะหมดสติ ถาไดรับปริมาณมากจะเกิด
อาการรุนแรงภายใน 10–15 นาที ใชปริมาณนอยเปนยาระบาย 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ปกชํา ตอนกิ่ง เมล็ดเพาะงาย ในธรรมชาติเมล็ดและตนกลาของกุมน้ํามักจะขึ้นบนดิน
ปนทรายที่ชุมชื้น กลางแจง หลังฤดูน้ําหลาก

ขอแนะนํา  เปนไมโตเร็ว ตองการแสงแดดและความชื้นมาก ระบบรากแผกวางและลึก เหมาะ
สําหรับปลูกตามตลิ่งชายน้ํา ในแนวสูงกวาระดับน้ําปกติในฤดูฝน ปลูกไดดีทั้งริมหวยในพื้นที่ตนน้ํา และแมน้ํา
สายหลัก ลดการกัดเซาะของตลิ่งไดดี ทนตอน้ําทวมขัง

ขอมูลเพ่ิมเติม  อนกุรมวิธานพืชอักษร ก. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546); ตนไมเมืองเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand Vol. 5 (3) (1991)
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ขวาว
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale

วงศ RUBIACEAE

ชื่ออื่น  กระทุมขวาว (ตาก); กระทุมดง, กระทุมแดง (กาญจนบุรี); 
กวาว, ควาว (ภาคกลาง, ภาคเหนอื); ตองแดงเหลอืง, ตะเพยีนทอง (ลาํปาง); 
ตองเหลือง, คานควาย, ตุมควาย (เชียงใหม); ตุมกวาว (เหนือ); ตุมกานแดง, 
เฝา (เพชรบูรณ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. ลําตนตรง บางคร้ังมีพูพอนท่ีโคน เรือนยอด
เปนพุมกลม โปรง เปลือกคอนขางเรียบ หนา หรือแตกเปนสะเก็ด สีเทา
อมเขียวออน

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบระหวางกานใบประกบ
ติดกันเปนคูที่ยอด มีสันกลาง ยาว 1–2 ซม. รวงงาย ทิ้งรอยแผลชัดเจน 
ใบเรียงตรงขาม รูปไขหรือรูปหัวใจ แผนใบดานบนมีขนสาก ดานลาง
มีขนส้ันนุม ชอดอกแบบกระจุกแนน ชอเด่ียว ออกเปนกระจุกตาม
ซอกใบ มี 2–10 ชอ ชอเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 ซม. ดอกยอยขนาด
เลก็ สเีหลือง จาํนวนมาก กลิน่หอมออน ๆ  กลบีเล้ียงและกลบีดอกมจีาํนวน
อยางละ 5 กลีบ เกสรเพศผู 5 อัน ยอดเกสรเพศเมียยื่นพนหลอดกลีบ
ดอก ผลแบบผลแหงแตก ติดเปนกลุม ทรงกลม แยกเปน 4 สวน ผิวแข็ง 
เมล็ดขนาดเล็ก มีปกบาง แคบ ๆ

เขตการกระจายพันธุ  จนีตอนใต อนิเดีย ศรีลงักา พมา ลาว กมัพูชา 
เวียดนาม ไทย คาบสมุทรมลายูตอนบน 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามปาผลัดใบผสมโดยเฉพาะที่มีไมสัก ปาเต็งรัง หรือตาม
ชายปาดิบแลง ทั่วทุกภาคของประเทศ จนถึงระดับความสูงประมาณ 800 ม.

ประโยชน  เนื้อไมแข็งปานกลาง น้ําหนักคอนขางมาก สีเหลืองออน เนื้อละเอียด ไสตบแตงงาย ควรอาบน้ํายา 
นิยมใชทําพื้น ฝา กรอบประตูหนาตาง เครื่องเรือน ลังใสของ แกะสลัก ดามเครื่องมือเกษตรกรรม ของเลน และไมอัด 
นิยมใชในทองถิ่น ใบและรากใชปรุงยา

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดขนาดเล็กและมีจํานวนมากกวา 10 ลาน เมล็ด ตอน้ําหนัก 1 กิโลกรัม ควรเก็บ
ผลที่แกแตยังไมแตกเพื่อไมใหเมล็ดแพรกระจาย เมล็ดเก็บไวไดนานไมเกิน 1 ป ควรนําเมล็ดแชน้ําประมาณ 12 ชั่วโมง 
กอนนําไปเพาะ ควรเพาะในกระบะทราย แลวโรยดินคลุมอีกชั้นหนึ่ง รดน้ําพอชุมสม่ําเสมอ การยายกลาลงถุงควรมีอายุ 
2–3 เดือน

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนําและโตเร็วของปาผลัดใบผสม และปาดิบแลง ตองการแสงมาก ทนแลงและ
ไฟปาไดดี แตชอบพื้นที่ที่ดินลึก การระบายน้ําดี ตนจะสูงใหญ ไมเหมาะสําหรับการปลูกใหรมเงากับพืชเกษตร 
เนื่องจากใบมีพิษ และรากแผกระจายหนาแนน

ขอมูลเพิม่เตมิ  อนุกรมวธิานพชื อกัษร ข. (ราชบณัฑติยสถาน, 2538); ตนไมเมอืงเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
PROSEA No. 5 (3) (1998)

SW 4459-P001-110-pc8.indd   p28SW 4459-P001-110-pc8.indd   p28 19/4/2555   15:58:1719/4/2555   15:58:17



29

จําปาปา
Magnolia baillonii Pierre
วงศ MAGNOLIACEAE

ชื่ออื่น  จุมป (ภาคเหนือ); จําปา (จันทบุรี); จําปปา (ภาค
ตะวันออก)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลาง
ถงึขนาดใหญ สงูไดประมาณ 40 ม. เรอืนยอดกลม คอนขางโปรง 
เปลือกแตกเปนรองตื้น สีเทาปนน้ําตาล 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ปลายกิ่งและหูใบ
มีขนสั้นนุมสีน้ําตาล มีรอยแผลของหูใบที่หลุดรวง ใบเรียง
เวียน รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8–22 ซม. แผนใบดานลางมี
ขนหนาแนน กานใบยาว 3–5 ซม. ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอก
ใบ กลีบดอกสีขาวครีม มี 12–18 กลีบ ยาว 2–2.5 ซม. มีกลิ่น
หอม ผลกลุม ทรงรี ยาว 5–8 ซม. เปลือกขรุขระ เมล็ดคอนขาง
กลม แกมีสีแดงสด

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย (อัสสัม) จีนตอนใต พมา 
กัมพูชา เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายในปาดิบเขา และปาดิบแลงในระดับสูง โดยเฉพาะ
ตามใกลรองหวย ทางภาคเหนือ ระดับความสูง 500–1,300 ม. ผลแกเดือนสิงหาคม–กันยายน

ประโยชน  เนื้อไมแข็งปานกลาง คอนขางออน ตานทานปลวกและแมลงไดไมดีนัก เนื้อสีสวยงาม เหมาะตองาน
แกะสลัก ทําประตูหนาตาง เฟอรนิเจอร พุมใบดก ดอกหอม ปลูกเปนไมประดับไดดี

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด โดยการเก็บเมล็ดที่หลนจากตนใหม ๆ หรือเก็บเมล็ดจากตนโดยเลือกผลที่แกจัดเห็น
เมล็ดสีแดงสด ถาตกถึงพื้นมักถูกแมลงเจาะ นํามาผึ่งในที่รม 1–2 วัน จนผลแตก แลวแกะเมล็ดนําไปเพาะ ควรคลุกยา
ฆาเชื้อราและแมลงกอน ใชถุงพลาสติกคลุมรักษาความชื้น เมล็ดจะงอกภายในเวลา 45–60 วัน เมล็ดมีอายุสั้นเพียง 2–3 
สัปดาห กลาไมควรนําออกตั้งกลางแจงกอนนําไปปลูก 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว แตชวงแรกโตคอนขางชา ตองการแสงและความชื้นคอนขางมาก 
ไมทนไฟ ทรงพุมหนาแนนใหรมเงาไมอื่นไดดี และปองกันการชะลางของหนาดิน เหมาะสําหรับปลูกฟนฟู
ปาดิบแลงระดับสูงและปาดิบเขา โดยเฉพาะพื้นที่ตนน้ํา โดยปลูกรวมกับไมโตชาชนิดอื่น ๆ ไดหลายชนิด  

ขอมูลเพิ่มเติม  จําปาปา (กรมปาไม, 2553); พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไม
เมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); แมกโนเลียเมืองไทย (ปยะ, 2545); Flora of Thailand Vol. 2 (3) (1981)
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จิกนา
Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

วงศ LECYTHIDACEAE

ชื่ออื่น กระโดนทุง, กระโดนน้ํา (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ); จิกน้ํา, จิก (ภาค
กลาง); ปุยสาย, ลําไพ (อุตรดิตถ)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือออน โตเร็ว 
ไมผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงไดประมาณ 15 ม. 
แตกกิ่งต่ําแผกวาง คอนขางกลม เปลือก
หนา ขรุขระหรือแตกเปนรองต้ืนตามยาว 
สีน้ําตาลเทา แตกหนอไดดี

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  
ใบเรียงเวียน รูปไขกลับ ยาว 7–20 ซม. 
ปลายใบมนและหยักเปนต่ิงแหลม โคนใบ
สอบเรียว ขอบใบจักซ่ีฟน กานใบยาว 
0.8–1 ซม. ชอดอกยาว 20–60 ซม. หอยลง 
ดอกสีแดงเขม มีกลิ่นหอม มักรวงในตอน

เชา กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจาํนวนอยางละ 4 กลีบ กลีบดอกสีแดง ยาว 0.6–1 ซม. มวนงอกลับ เกสรเพศผูจํานวน
มาก สีแดงเขม โคนสีชมพู เชื่อมติดกันที่โคน ยาวกวากลีบดอก รังไขอยูใตวงกลีบ ผลแบบผลสดมีหลายเมล็ด ขนาด
ใหญ มีสันตามยาว 4 สัน เมล็ดขนาดเล็กจํานวนมาก  

เขตการกระจายพันธุ  อัฟกานิสถาน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ออสเตรเลีย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามที่ราบน้ําทวมถึง โดยเฉพาะปาบึงน้ําจืด และตาม
ชายน้ําที่โลงแจงที่มีชั้นดินลึก ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 300 ม. ออกดอกเดือนมีนาคม–
พฤษภาคม ผลแกเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน

ประโยชน  ยอดออนและดอกออน รับประทานเปนผักสด รากใชเปนยาระบาย เปลือกใชชะลางบาดแผล และ
เบื่อปลา ใบแกทองรวง เมล็ดเปนยาขับลมแกรอนใน ทรงพุมกลมสวยงาม ดอกหอม นิยมปลูกแตงสวนริมน้ํา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เมล็ดมีอายุสั้น ควรรีบเพาะทันที

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนําของปาบึงน้ําจืด และพื้นที่ชายน้ํา ชอบแสงแดดจัด เปนไมที่ทนน้ําทวม
แชขังหรือจมอยูใตน้ําไดนานมากกวา 2 เดือน มีระบบรากหนาแนนและแข็งแรงสามารถแตกหนอจากรากไดดี
จนขึ้นเปนกอแนน เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูพื้นที่ปาบึงน้ําจืด ปาชายน้ํา หรือคันดินกั้นน้ําทวม เพื่อปองกันการ
พังทลายของตลิ่ง และชวยเสริมความแข็งแรงใหกับแนวคันดิน

ขอมูลเพิ่มเติม  Kew Bulletin 50 (4) (1955)
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เฉียงพรานางแอ
Carallia brachiata (Lour.) Merr.
วงศ RHIZOPHORACEAE

ชื่ออื่น  กวางลามา (ตราด); แก็ก, วงคด, องคต (ลําปาง); ตอไส, 
สันพรานางแอ (ภาคกลาง); นกขอ, สมปอง (เชียงใหม); บงคด (แพร); 
สีฟนนางแอ (ภาคเหนือ); โองนั่ง (อุตรดิตถ) 

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง สูงไดประมาณ 20 ม. เปลือกคอนขางเรียบ หรือขรุขระเล็กนอย 
สีน้ําตาลปนเทา เปลือกในสีเหลืองคล้ํา

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบรวม รูปใบหอก ปลาย
เรียวแหลม ยาว 1–2.5 ซม. รวงงาย ใบเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก แผน
ใบมีจุดสีน้ําตาลกระจาย ดอกออกเปนชอกระจุกสั้น ๆ ตามซอกใบ 
กลีบดอกและกลบีเลีย้งมจีาํนวนอยางละ 5–8 กลีบ กลีบเลีย้งตดิทน ยาว
เทา ๆ กลีบดอก กลีบดอกสีเขียวออน แยกกัน เกสรเพศผูมีจํานวน
เปน 2 เทาของจํานวนกลีบดอก ยาวไมเทากัน อันสั้นติดตรงขาม
กลีบเล้ียง อันยาวติดตรงขามกลีบดอก จานฐานดอกเปนวง ผลสด
เนื้อฉ่ําน้ํา ทรงกลม เสนผานศูนยกลาง 0.5–1 ซม. ผิวเกลี้ยง สุกสีแดง 
มี 1–5 เมล็ด เมล็ดรูปไต

เขตการกระจายพันธุ  มาดากัสการ ศรีลังกา อินเดีย พมา ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลียทางตอนบน

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้กระจายใน
ปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง ปาบึงน้ําจืด และปาดิบชื้น ในปาผลัดใบผสม
มักพบใกลแหลงน้ํา ระดับความสูงถึงประมาณ 1,300 ม. ออกดอกเดือน
มกราคม–กุมภาพันธ ผลแกเดือนมีนาคม–มิถุนายน 

ประโยชน  เนื้อไมออน คอนขางแข็ง ใชกอสราง เฟอรนิเจอร 
ไมแบบ เครื่องดนตรี หรือไมค้ํายัน ทําไมฟนและถานใหความรอนสูง ผล
รสหวาน รับประทานได และเปนอาหารสัตวปา ชวยดึงดูดนกไดดี

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดควรเก็บแลวนําไปเพาะทันที โดยทําการลางเอาเนื้อที่ฉ่ําน้ําออกกอน หามนําไป
ผึ่งแดด หากจําเปนตองขนสงไปไกล ๆ  ก็ควรใสภาชนะที่โปรง อากาศถายเทไดดี การเก็บเมล็ดควรเฝาสังเกตชวงเวลาให
ดี เพราะเฉียงพรานางแอมักจะผลิตเมล็ดจํานวนมากเกือบทุกป แลวสุกรวงหลนใตตนพรอม ๆ กันในชวงเวลาสั้น

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบขึ้นในที่โลงแจง หรือชายปา ปกติมักพบขึ้นตามชายน้ํา แต
สามารถขึ้นไดบนพื้นที่ลาดชันเล็กนอย เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมที่ใกลแหลงน้ํา ปลูกผสม
ผสานกับไมโตชาและโตเร็วไดหลายชนิด โดยไมปาชายน้ํา และไมวงศยาง 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA 5 (3) (1998); Flora of Thailand Vol. 2 (1) 
(1970)
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ซอ
Gmelina arborea Roxb.

วงศ LAMIACEAE (LABIATAE)

ชือ่อืน่  ชองแมว (ภาคกลาง); แตงขาว (เชยีงใหม), เปา
นก (อุตรดิตถ); เฝง (เพชรบุรี, ภาคเหนือ); มาเหล็ก 
(กาญจนบุรี); สันปลาชอน (สุโขทัย) 

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออนหรือแข็งปานกลาง โตเร็ว 
ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 25 ม. 
เปลือกเรียบ ลอนเปนแผนเล็กนอย สีน้ําตาลออน

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบเรยีงตรงขาม
สลบัตัง้ฉาก รปูไข ยาว 7–20 ซม. โคนใบคลายรปูหวัใจ แผน
ใบดานลางมีนวลและขนสั้นนุม มีตอมใกลโคน เสนแขนง
ใบออกจากโคนใบ 1 คู ชอดอกออกตามปลายก่ิง ยาว 7–15 
ซม. กลีบเลี้ยงติดทน กลีบดอกรูปปากแตรโปงดานเดียว 
ยาว 2–4 ซม. สีสมคล้ํา กลีบลางกลีบกลางดานในมีสีเหลือง
แซม เกสรเพศผูสั้น 2 อัน ยาว 2 อัน รังไขเกลี้ยง ผลแบบ

ผลผนังชั้นในแข็ง ทรงรี ยาว 2–3 ซม. สุกสีเหลือง มีกลิ่นเหม็น เพื่อดึงดูดนกและคางคาวในการชวยแพรกระจายพันธุ

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ภูฏาน พมา จีนตอนใต ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม ไทย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นทั่วไปในปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาดิบ
ชื้น ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,500 ม. ดอกออกเดือนเมษายน–พฤษภาคม ติดผลเดือน
พฤษภาคม–สิงหาคม

ประโยชน  เน้ือไมแข็งปานกลาง ใชในการกอสรางท่ีไมตองการความแข็งแรงมากนัก เน้ือไมสีขาวนวล ใชทําเคร่ือง
เรือน เครือ่งดนตร ีของเลนเดก็ นยิมปลูกเปนไมสวนปาในหลายประเทศทัง้ในทวปีเอเชยี แอฟริกา และอเมรกิาใต สาํหรบั
ใชเปนไมฟน และปลูกเปนไมใหรมเงาใหพืชเกษตร ใบและผลใชเลี้ยงสัตว 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด โดยเก็บจากโคนตนหรือบนตน ไมควรเก็บเมล็ดที่เปลี่ยนเปนสีดําแลว ลางเปลือกออก 
แชนํ้า 1–2 วัน หรือแชนํ้าและผ่ึงใหแหงสลับกันประมาณ 7 วัน เมล็ดใชเวลางอก 30–45 วัน อัตราการงอกประมาณรอยละ 
60–80 เมล็ดแหงสามารถเก็บไวไดนาน

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ขึ้นบนพื้นที่ดินลึกหรือมีความชื้นปานกลาง 
เหมาะสําหรับการฟนฟูสภาพปาผลัดใบผสมชื้น ปาดิบแลง และปาดิบเขาระดับต่ํา แตไมเหมาะสําหรับพื้นที่
ราบลุมน้ําทวมถึง สามารถปลูกผสมผสานกับไมโตชาและโตเร็วในปาผลัดใบผสมไดหลายชนิด ขอควรระวัง 
แมลงเขาเจาะทําลายไดงาย

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA 5 (1) (1993); Flora of China Vol. 17 (1994)
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ตองแตบ
Macaranga denticulata (Blume) Müll. Arg.

วงศ EUPHORBIACEAE

ชือ่อ่ืน  กะหลําปาง, สลาปาง (ตราด); ตองเตา (ภาคเหนอื); 
เตาแมว, ปอขี้แฮด (เชียงใหม); ปอหมัน (แพร)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดเล็ก 
สูงไดประมาณ 10 ม. ทรงพุมกลมเต้ียและแผออกขางไดดี ก่ิงกาน
เปนสัน มีขุยสีเทาแกมเหลืองหนาแนนทั่วไป

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูป
สามเหลี่ยมเกือบกลม ยาวไดประมาณ 15 ซม. กานใบติดลึก
จากโคนใบ ประมาณ 1 ซม มีตอมเล็กๆ หลายตอมบริเวณ
รอยตอกานใบ ขอบใบจักซี่ฟน แผนใบดานลางมีขุยหรือขนสั้น
นุม ใบแกเกลี้ยง ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูตางตน ไมมี
กลีบดอก ชอดอกเพศผูขนาดเล็ก ดอกเรียงซอนกันแนน กลีบ
เลี้ยง 3 กลีบ เกสรเพศผูมีประมาณ 15 อัน ชอดอกเพศเมียเปน
ชอแนน ผลแบบผลแหงแตก แยกเปน 3 พู มี 1 ผลตอ 1 กลุม
ชอดอก ผลแหงมีตอมเปนตุมเล็กๆ สีเขมทั่วไป เมล็ดสีดํา

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย เนปาล พมา ศรีลังกา จีน 
ลาว ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ข้ึนตาม
ชายปา หรือปาเส่ือมโทรมในปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง ปาดิบช้ืน 
และปาดิบเขาท่ัวประเทศ จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,300 ม. 
ผลแกประมาณเดือนสิงหาคม–ตุลาคม

ประโยชน  เนือ้ไมออน ใชในงานกอสรางชัว่คราว ตกแตง
ภายใน หีบไม ไมแบบ กานไมขีด ไมฟน ในประเทศฟลิปปนสใช
ทํารองเทาไม 

การขยายพนัธุ เพาะเมลด็ แกะเยือ่หุมเมล็ดออกและแชน้าํ 12–24 ชัว่โมง กอนนําไปเพาะ อตัราการงอกประมาณ
รอยละ 90 เมล็ดใชเวลางอก 18–39 วัน 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา ชอบแสงแดดจัด ความชื้นปานกลาง ปลูกงาย โตเร็ว ติดผลใหเมล็ด
รวดเร็วและมีจํานวนมาก เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปาทั้งในที่ราบลุมจนถึงปาดิบเขา สามารถแผเรือนยอด
ปกคลุมวัชพืชไดอยางรวดเร็ว เพราะคอนขางเปนพุมเตี้ย และอายุสั้นคอนขางสั้น 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (3) (1998); Flora of Thailand 8 (2) 
(2007)
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ตะเคียนทอง
Hopea odorata Roxb.

วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น  เคียน, ตะเคียน, ตะเคียนใหญ (ทั่วไป); จะเคียน 
(ภาคเหนือ); แคน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตคอนขางเร็ว ไมผลัดใบ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ สงูไดประมาณ 45 ม. ลาํตนเปลาตรง มพีพูอน
ที่โคน เปลือกหนาสีน้ําตาลดํา แตกเปนรองตามยาว หรือลอก
เปนสะเก็ด เปลือกในหนา สีเหลืองขุน มีริ้วสีชมพู ใหชันสีขาว 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบขนาดเล็ก ใบ
โคงคลายรูปเคียว ยาว 5–14 ซม. ดานลางมักมีตอมที่ซอก
ระหวางเสนกลางใบกับเสนแขนงใบ เสนใบยอยแบบขั้น
บันได ชอดอกยาว 3–10 ซม. แตกแขนงดานเดียว ดอกขนาดเล็ก 
มีกลิ่นหอม กลีบบิดเวียน ขอบเปนชายครุย เกสรเพศผู 15 อัน 
ปลายอับเรณูเปนระยางค รังไขมีฐานกานยอดเกสรเพศเมีย 
ผลมีปกยาว 2 ปก ยาว 3–6 ซม. ปกส้ัน 3 ปก ยาว 0.5–0.7 ซม. 
เมล็ดมีเกล็ดเปนขุย ปลายเปนติ่งแหลม

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย บังคลาเทศ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย คาบสมุทรมลายู 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายในปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาบุง-ปาทาม ตาม
ริมลําธารปาผลัดใบผสม และในที่ราบลุมใกลแมน้ําทั่วประเทศ ระดับความสูงไมเกิน 600 ม. ไมพบขึ้นเปนกลุมหนาแนน
เปนบริเวณกวาง ออกดอกเดือนกุมภาพันธ–มีนาคมหรือตนเดือนเมษายน ผลแกเดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม หรือเลย
ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน สวนมากจะออกดอกติดผลในรอบประมาณ 2–3 ป 

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ทนทาน สีเขมเมื่อโดนอากาศ นิยมใชทําเรือขุด ทําไมหมอนรถไฟ เครื่องเรือน และการ
กอสรางที่ตองการความแข็งแรง ชัน นําไปผสมน้ํามันใชยาแนวเรือหรือเคลือบเงา มีสรรพคุณทางสมุนไพรรักษาแผลสด 
เปลือกใชเคี้ยวกับหมาก แกปวดฟน นิยมปลูกเปนพืชสวนปา ใหรมเงาแกพืชเกษตรอื่น ๆ

การขยายพนัธุ  เพาะเมลด็ ปกชํา เมลด็ท่ีรวงใหม ๆ  หรือเมลด็แกบนตน มอีตัราการงอกสงู เมลด็เกบ็ไวทีอ่ณุหภมูิ
ประมาณ 15 องศาเซลเซียส ไดไมเกิน 2 สัปดาห เด็ดปกทิ้งกอนนําไปเพาะ แชน้ําไว 8–12 ชั่วโมง เมล็ดงอกใชเวลา 1–4 
สัปดาห การปลูกโดยเปลือยรากมีอัตราการรอดตายสูง แตตองตัดแตงรากกอน 

ขอแนะนํา  เปนไมเนื้อแข็ง เจริญเติบโตคอนขางเร็ว คลายยางนา ชวงเปนกลาไมชอบแสง ชอบขึ้น
ใกลชายน้ําและมีระบบรากแข็งแรงหนาแนนกวายางนา ทนตอน้ําทวมขังเปนเวลานานมากกวา 1 เดือน เหมาะ
สมตอการปลูกเพื่อรักษาตลิ่ง หรือปลูกในพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถึง สําหรับในพื้นที่ริมหวยในเขตตนน้ําอาจพบตน
ตะเคียนทองขึ้นอยูไดบางเล็กนอย แตสวนใหญแลวไมใชพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะปลูกตะเคียนทองใหไดผลดี

ขอมูลเพิ่มเติม  ตะเคียนทอง (กรมปาไม, 2553); พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); 
ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (1) (1993)
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ตะเคียนหนู
Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr.

วงศ COMBRETACEAE

ชื่ออื่น  หมากเปยก (นครราชสีมา); เบน (พิจิตร, 
ประจวบคีรีขันธ); เหว (ภาคเหนือ); เอ็นมอญ (เลย)

ลกัษณะวสิยั  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตคอนขางเรว็ 
ผลัดใบชวงส้ัน ๆ  ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สงูไดประมาณ 
40 ม. เรือนยอดโปรง ลําตนเปลาตรง เปลือกสีน้ําตาล
เทาถึงสีเทาดํา แตกเปนรองตามยาว ตนเล็กมีกิ่งที่ลดรูป
คลายหนาม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงตรง
ขามหรือเกือบตรงขาม รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 
3.5–8.5 ซม. มีตอมหนึ่งคูที่เสนใบใกลโคนใบ แผนใบ
เหนียว ดานลางสีเขียวเทา มีขนสั้นนุมหรือขนคลาย
ไหมปกคลุม ชอดอกแบบชอกระจกุแนน ออกตามซอก
ใบหรือปลายก่ิง ดอกสีเหลืองออน มีกล่ินหอมออน ๆ 
ผลแบบผลแหงแตก ติดเปนกลุมทรงกลม ๆ  คลายหนาม
รอบ เสนผาศูนยกลาง 1–2 ซม. สีน้ําตาล

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย บังคลาเทศ พมา จีนตอนใต ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ข้ึนตามปาผลัดใบผสมและปาดิบแลง ใกลลําธาร ตามท่ีลาดชัน 
บนสันเขา โดยเฉพาะที่เปนหินปูน ระดับความสูงไมเกิน 1,000 ม. พบเกือบทั่วประเทศ ยกเวนทางภาคใต ผลิใบใหม
พรอมออกดอกชวงเดือนมีนาคม–เมษายน ผลแกเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ผลิตเมล็ดจํานวนมาก มีการสืบพันธุตาม
ธรรมชาติดี

ประโยชน  เนื้อไมแข็งปานกลาง สีขาวเทา เหมาะสําหรับงานเฟอรนิเจอรภายใน ทํากลองหรือลัง

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดควรมีอายุไมเกิน 1 ป ปกชํา การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือไดผลดี สําหรับการใชเหงาปลูก 
กลาควรมีอายุเกิน 2 ป 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา ทนแลงและทนไฟ เรือนยอดคอนขางโปรง เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปา
ผลัดใบผสมหรือปาดิบแลงที่แหงแลง และพื้นที่ที่มีชั้นดินคอนขางลึก การระบายน้ําดี สามารถปลูกผสมผสาน
กับไมโตเร็วและโตชาไดหลายชนิดของปาผลัดใบผสม โดยเฉพาะสัก 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); Kew Bulletin 3 (4) (1979) 
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ตะแบกนา
Lagerstroemia fl oribunda Jack

วงศ LYTHRACEAE

ชื่ออื่น  ตะแบกไข (ราชบุรี); ตะแบก, ตะแบกน้ํา, ตะแบกแดง (ภาค
กลาง); เปอยดอง, เปอยนา, (ภาคเหนือ); เปอยหางคาง (แพร) 

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตคอนขางชาในระยะแรก 
ผลัดใบชวงส้ัน ๆ หรือตลอดฤดูแลง ขนาดเล็กหรือกลาง สูงไดประมาณ 
30 ม. มีพูพอน แตกกิ่งต่ํา แผกวาง เปลือกแตกลอนเปนหลุมตื้น สีขาว 
เนื้อไมสีน้ําตาลแดง แตกหนอไดดี

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงตรงขามหรือเกือบ
ตรงขาม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก แผนใบเกลี้ยง ใบออนสีน้ําตาล
แดง ชอดอกขนาดใหญ ออกตามปลายกิ่ง ดอกจํานวนมาก กลีบเลี้ยง
รูปถวยมีจีบเปนคลื่น 6 จีบ มีขนหนาแนน สีน้ําตาลออน ปลายแยก 
6 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เสนผานศูนยกลาง 3–3.5 ซม. แผนกลีบยน 
สีมวงปนชมพูหรือสีขาว เกสรเพศผูจํานวนมาก ผลแบบผลแหงแตก 
มี 6 ซีก ยาวประมาณ 1.5 ซม. เมล็ดขนาดเล็กจํานวนมาก ปลายมีปก 

เขตการกระจายพันธุ  กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจาย
ทั่วไปในปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง ปาบึงน้ําจืด และที่ราบลุมน้ําทวมถึง
หรือตามทองไรทองนา ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึง

ประมาณ 700 ม. ออกดอกแทบตลอดทั้งป ผลแกเดือนมีนาคม–เมษายน 

ประโยชน  เน้ือไมละเอยีด คอนขางแขง็ ใจกลางมกัเปนโพรง ใชกอสราง เสา กระดานพืน้ และเครือ่งมือการเกษตร 
ออกดอกดก สวยงาม นิยมปลูกเปนไมประดับขางถนนหรือสวนสาธารณะ เปลือก แกบิด ทองรวง เน้ือไม ขับโลหิตระดูสตรี 
บํารุงโลหิต ใบ แกไข ดอก บํารุงตับและหัวใจ 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เพาะงาย อัตราการงอกสูง

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด โตชาในระยะกลาไม เหมาะสําหรับปลูกฟนฟู
สภาพปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง ปาบึงน้ําจืด และที่ราบลุมทั่วไป แตสามารถขึ้นไดในพื้นที่ลาดชัน ปองกัน
การพังทลายของตลิ่ง ทนทานตอน้ําทวมไดนานกวา 2 เดือน ทนแลงและไฟปาไดดี สามารถปลูกรวมกับไมใน
ปาชายน้ําไดดี เชน จิกนา ตะเคียนทอง ยางนา และสนุน เปนตน 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); A revision of Lagerstroemia (Furtado, 1969) 
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ทองเดือนหา
Erythrina stricta Roxb.

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)

ชื่ออื่น  ทองเหลือง (ภาคเหนือ); ทองหลางปา (เชียงใหม); 
ทองหนาม (เลย)  

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ สงูไดประมาณ 25 ม. เปลอืกแตกเปนรองลกึตามยาว 
หนาคลายไมกอก สีน้ําตาลปนสม ตนและกิ่งมีหนามทั่วไป 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบประกอบแบบขน
นกมี 3 ใบยอย ใบยอยรูปไขกวาง ปลายใบแหลม โคนใบตัดมน 
ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามปลายกิง่ กลีบเล้ียงเช่ือมติดกัน
คลายกาบ สีมวงแก  กลีบดอก 5 กลีบ รูปดอกถั่ว กลีบบนมี
ขนาดใหญสแีดงสดหรอืสสีม ผลเปนฝก รปูทรงกระบอก แหงแลว
แตก เมล็ดรูปไต

เขตการกระจายพนัธุ  เนปาล พมา ลาว กมัพูชา เวียดนาม 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้ท่ัวไปในปาดิบช้ืน ปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาผลัดใบผสม 
หรือตามเขาหินปูน โดยเฉพาะปาเสื่อมโทรม ปาไผ หรือชายน้ํา ระดับความสูง 350–1,700 ม. ออกดอกเดือนมกราคม–
มีนาคม ฝกแกจัดประมาณเดือนพฤษภาคม  

ประโยชน  เนื้อไมใชทําฟน รากตมดื่มบํารุงกําลัง มีดอกสีแดงสดสวยงามสามารถปลูกประดับได และเปนที่ดึงดูด
นกและแมลงกินน้ําหวาน ใบออนรับประทานเปนผักสดคลายใบทองหลาง ฝกใชเลี้ยงสัตว 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เก็บฝกสีน้ําตาล ทิ้งไวใหแหงและแตกออก นําเมล็ดแชในน้ํานาน 12 ชั่วโมง กอนนํา
ไปเพาะในที่แสงรําไร อัตราการงอกประมาณรอยละ 70 เมล็ดมีอายุไมนาน จึงควรรีบเพาะ

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ทนทานตอไฟปาและความแหงแลงไดดี ชอบแสงแดดจัด ชวย
ปรับปรุงคุณภาพดิน รากลึก เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพลุมน้ํา และพื้นที่ตนน้ําทั้งในระดับต่ําและใน
ระดับสูง สามารถปลูกผสมผสานกับไมโตชาไดหลากหลายชนิด รวมทั้งกอตางๆ และสักซึ่งมีระบบรากตื้น

ขอมลูเพ่ิมเติม  ตนไมเมอืงเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543), เมลด็และกลาไมยนืตน: เพือ่การฟนฟปูาในภาคเหนอื
ของประเทศไทย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543)
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ทะโล
Schima wallichii (DC.) Korth.

วงศ THEACEAE

ชื่ออื่น  กรรโชก (ภาคตะวันออก); กาโซ (นครพนม); คาย, 
ทะโล, สารภีปา (ภาคเหนือ); คายโซ, จําปาดง, พระราม (เลย, 
หนองคาย); มังตาน (ภาคใต)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตเร็ว ไมผลัดใบ 
ตนขนาดใหญ สูงไดประมาณ 45 ม. ลําตนเปลาตรง มีพูพอน 
เปลือกแตกเปนสะเก็ด เปลือกในสีนํ้าตาลแดง มีผลึกแรใส คายมือ 
เนื้อไมสีน้ําตาลแดง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูปรี
หรือรูปขอบขนาน ยาว 6–13 ซม. ขอบใบจักหรือเกือบเรียบ 
ใบออนสีน้ําตาลแดง ดอกออกเดี่ยว ๆ ตามซอกใบ ออกหนา
แนนชวงปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ขนาดไมเทากัน ติดทน 
กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว เช่ือมติดกันท่ีโคน เกสรเพศผูจํานวนมาก 
ผลแบบผลแหงแตก มี 5 ซีก เมล็ดจํานวนมาก ขนาดเล็ก มีปก

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้น
กระจายเปนบรเิวณกวาง ในปาดิบช้ืน ปาเตง็รัง และปาดิบเขาสงู 
ตลอดจนพื้นที่ปาเส่ือมโทรมหรือทุงหญาเปดโลง จากชายทะเล

จนถึงระดับความสูง 2,500 ม. ออกดอกแทบตลอดทั้งป ผลแกเดือนมีนาคม–เมษายน  

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย เนปาล จีนตอนใต พมา ลาว เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 
ปาปวนิวกินี 

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชในการกอสราง ทําไมอัด ไมพื้น เพดาน สะพาน ตอเรือ เครื่องมือทางเกษตรกรรม หีบ
ไม เสา เคร่ืองกลงึ แตไมเหมาะใชทาํไมฟน เน่ืองจากเปลือกทาํใหคนัได เปลือกมสีารอลัคาลอยดใชเบ่ือปลา ใบเปนอาหาร
สัตว ใบดอก ปลูกใหรมเงาใหพืชเกษตรไดดี

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เก็บผลแกกอนแตก แลวผึ่งใหแหงใหเมล็ดหลุดออกจากผล ประมาณ 2 สัปดาห นําไป
เพาะไดเลย หรือนําเมล็ดไปแชน้ํา 12 ชั่วโมง เพาะในที่แสงรําไร เมล็ดที่แกจัดมีอัตราการงอกรอยละ 90 เมล็ดใชเวลา
งอก 10–12 วัน เก็บไวไดนานประมาณ 6 เดือน 

ขอแนะนํา  ไมเบิกนํา โตเร็ว ขึ้นในที่โลงแจง ทนไฟ ขึ้นไดทุกสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ดินถูก
ชะลางพังทลาย หรือเปนดินปนทราย ดินเหนียวปนลูกรัง เหมาะกับการปลูกพื้นฟูปาในเขตตนน้ําอยางยิ่ง โดย
ปลูกเปนไมพี่เลี้ยงใหไมโตชาไดหลากหลายชนิดของแทบทุกสภาพปา ใบดก ชวยลดการกัดเซาะพังทลายของ
หนาดินไดดี ปลูกงาย อัตราการรอดตายสูงเกือบรอยละ 100 สัตวเลี้ยงไมชอบ

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); PROSEA No. 5 (3): 136; Flora of Thailand Vol. 2 (2) (1972)
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ทิ้งถอน
Albizia procera (Roxb.) Benth.

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ชื่ออื่น  ถอน (ภาคกลาง); สวน (เชียงใหม, เลย)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ 
ตนขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. ลําตนเปลาตรงหรือบิดงอ 
เรือนยอดโปรง เปลือกเรียบ สีขาวปนเทา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบ
ขนนกสองชั้น แขนงยอย 2–5 คู เรียงตรงขาม มีตอมที่กานใบ 
ใบยอยมี 5–11 คู เรียงตรงขาม รปูคลายส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด 
ปลายใบมนหรือเวาตื้นมีติ่งแหลมเล็ก ๆ โคนใบเบี้ยว แผน
ใบดานลางมีนวล ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามซอกใบ
ใกลปลายกิง่ ชอดอกยอยแบบกระจุกแนน ดอกสีขาว กลีบเลีย้ง
เชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกัน
รูปกรวย ปลายแยก 5 แฉก เกสรเพศผูจํานวนมาก ผลเปนฝก
แบนบาง รูปขอบขนาน หัวทายแหลม ยาว 7–17 ซม. แหงแลว
แตก เมล็ดแบน มี 6–12 เมล็ด

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย เนปาล จีนตอนใต พมา 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปาปวนิวกินี 
ออสเตรเลีย 

การกระจายพันธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ในปาผลดัใบผสม ทางภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต และปาละเมาะในพื้นที่ราบลุมภาคกลางทั่วไป ระดับความสูงไมเกิน 800 ม. 
ดอกออกประมาณเดือนพฤษภาคม ผลแกประมาณเดือนธันวาคม เก็บไดจนถึงเดือนกุมภาพันธปถัดไป

ประโยชน  เนื้อไมมีลวดลายสวยงาม เหนียว ทนทาน ใชในการกอสราง กะบะรถ เรือ ถังไม เครื่องแกะสลัก เครื่อง
มือกสิกรรม เครื่องเรือน ทําไมฟน เปลือกใหน้ําฝาดสําหรับฟอกหนัง ใบใชเลี้ยงสัตว รากและเปลือกมีสรรพคุณตานเซลล
มะเรง็ไดด ีเปลอืกและใบสามารถใชควบคมุแมลงศัตรูพชืได ในแอฟริกา นยิมปลกูใหรมเงาแกพชืการเกษตร เชน ชา กาแฟ 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ควรเก็บฝกแกบนตน เมล็ดใหมมีอัตราการงอกสูงเกือบรอยละ 100 งอกเร็ว เมล็ดเก็บ
ไวไดนานหลายป เมล็ดเกากอนเพาะใหนําไปแชน้ํารอน 5 วินาที แลวนําออกแชน้ําเย็นทันที สามารถปลูกโดยตรงจาก
เมล็ดไดผลดี

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว เปนพืชตระกูลถั่วที่ชวยปรับปรุงดิน ขึ้นไดดีในที่คอนขางชื้นหรือ
ชายน้ํา เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่ตนน้ําลําธารรวมกับไมโตชาหลายชนิดของปาผสมผลัดใบ โดยเฉพาะปาที่
เสื่อมโทรม มีเรือนยอดคอนขางโปรง จึงไมบดบังแสงไมโตชาอื่น ๆ มากนัก 

ขอมูลเพิ่มเติม  ไมที่มีคาทางเศรษฐกิจของไทย ตอนที่ 3 (กรมปาไม, 2526); PROSEA No. 5 (3) (1998); Flora 
of Thailand Vol. 4 (2) (1985)

SW 4459-P001-110-pc8.indd   p39SW 4459-P001-110-pc8.indd   p39 19/4/2555   16:00:3319/4/2555   16:00:33



40

นองขาว
Alstonia glaucescens (K. Schum.) Monach.

วงศ APOCYNACEAE 

ชื่ออื่น  ตีนเปดเขา (ทั่วไป) 

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ 
ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ลาํตนเปลาตรง เปลอืกแตก
เปนรองเล็กนอย มีพูพอน กิ่งมีชองอากาศหนาแนน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ทุกสวน
มยีางสีขาวขุน ใบเรียงเปนวงรอบ 3–4 ใบ รปูขอบ
ขนาน ยาว 5–14 ซม. ปลายใบแหลมยาว โคนใบ
สอบเรียว เสนแขนงใบจํานวนมากเรียงขนานกัน 
กานใบมีเกล็ดที่ซอกกานใบ ชอดอกแบบชอซี่รม 
ยาว 2–4 ซม. กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ 
สีขาว กลีบดอกมวนกลับ มีขนกํามะหยี่หนาแนน 
เกสรเพศผู 5 อัน ผลเปนฝกแตกแนวเดียว รูปขอบ
ขนาน ยาว 12–20 ซม. เมล็ดจํานวนมาก มีกระจุกขน

หมายเหตุ  เดิมใชชือ่พฤกษศาสตรวา Alstonia 
rostrata C. E. C. Fisch. มาอยางยาวนาน ปจจุบัน
เปนชื่อพอง

เขตการกระจายพันธุ  พมา จีน เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้กระจายตามปาดบิเขา ปาดบิชืน้ และปาดบิแลง โดยเฉพาะ
ปาเส่ือมโทรม ท่ัวทุกภาคของประเทศ จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,300 ม. แตมักจะพบท่ีระดับความสูงต้ังแต 700 ม. 
ขึ้นไป ดอกออกเดือนกุมภาพันธ–เมษายน ฝกแกเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ

ประโยชน  เนื้อไมใชในการกอสรางในรม ทําโลงศพ ไสในไมอัด เครื่องใชตาง ๆ  น้ําหมักจากใบใชลางแผล เปลือก
มีรสขม มีฤทธิ์ฆาเชื้อ ทรงตนคลายสัตบรรณ ปลูกเปนไมประดับไดดี 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เก็บฝกแกบนตนนํามาตากแดดใหแตกอาออก ควรรีบเพาะทันที ไมควรเก็บเกิน 1 
เดือน อัตราการงอกจะสูง และยังสามารถใชวิธีปกชําและตอนกิ่ง ไดผลดี 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา ตองการแสงมาก เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่โลงแจง ใกลชายน้ํา ในพื้น
ปาดิบแลง และปาดิบเขา ผสมผสานกับไมในวงศยาง เชน ยางแดง ยางปาย กระบาก ไมวงศจําป วงศชา และ
วงศอบเชย เปนตน 

ขอมูลเพิ่มเติม  Flora of Thailand Vol. 7 (1) (1999)
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นางพญาเสือโครง
Prunus cerasoides D. Don

วงศ ROSACEAE

ชื่ออ่ืน  ฉวีวรรณ, ชมพูภูพิงค 
(ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว 
ผลัดใบ ตนขนาดกลาง สูงไมเกิน 20 ม. 
เปลือกขรุขระหรือลอกเปนแผน มีรอย
ควั่นรอบ สีน้ําตาลอมแดงหรือสีน้ําตาล
อมขาว มชีองอากาศกระจายหาง ๆ  ทัว่
ลําตน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่
สําคญั  ใบเรียงเวียน รูปไขหรือรูปขอบ
ขนาน ยาว 5–12 ซม. โคนใบมีตอม
ขนาดเล็ก 2–4 ตอม ขอบใบจักฟน
เล่ือย ดอกออกเปนชอกระจุกท่ี
ตาบริเวณกิ่งขณะผลัดใบ กลีบเล้ียง
สีชมพูหรือแดง เช่ือมติดกันเปนหลอด 
ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกสีชมพู 5 กลีบ เกสรเพศผูมีจํานวนมาก รังไขอยูใตวงกลีบ ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง 
รูปรี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1–1.5 ซม. สุกสีแดงเขม ผิวเกลี้ยง

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย เนปาล ภูฏาน จีน พมา ลาว เวียดนาม ไทย

การการจายพันธุและนิเวศวิทยา  ขึ้นตามชายปาดิบเขาทางภาคเหนือระดับความสูง 1,000–1,900 ม. ออกดอก
เดือนธันวาคม–มกราคม เปนผลเดือนเมษายน–พฤษภาคม

ประโยชน  เนื้อไมออน ใชทําดามเครื่องมือการเกษตร ผลสุกรับประทานได รากตําหรือบดทําเปนยาพอกแกรอย
ฟกช้ํา ปวดตามขอ ตามกลามเนื้อ คั้นน้ําหยอดจมูกแกเลือดกําเดา แนนจมูก และดื่มแกไอ ดอกดก สวยงามปลูกเปนไม
ประดับในพื้นที่สูงไดดี 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด แกะเอาเนื้อออก เปลือกเมล็ดคอนขางแข็ง ควรกระเทาะกอนนําไปเพาะ เพาะในที่มี
แสงรําไร เมล็ดงอกใชเวลา 30–60 วัน อัตราการงอกสูงประมาณรอยละ 70 โดยเฉพาะเมล็ดใหม ๆ

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ตองการแสงมาก ทนทานตอไฟปา เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปาดิบ
เขาในพื้นที่ตนน้ํา ควรปลูกผสมผสานกับไมโตชา เชน มะมุน ทะโล กําลังเสือโครง และกอชนิดตาง ๆ 

ขอมูลเพ่ิมเติม  องคความรูเรื่องพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย เลม 3 (สุธรรม และคณะ, 2552); 
ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thaland Vol. 2 (1) (1970)
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ประดูสม
Bischofi a javanica Blume
วงศ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น  กระดังงาดง (สุโขทัย); ดูสม (กาญจนบุรี, 
นครราชสีมา); เติม (ภาคเหนือ); ประสมใบเปรี้ยว 
(อุบลราชธานี), ยายตุหงัน (เลย)

ลกัษณะวสิยั  ไมเน้ือออนหรือแข็งปานกลาง โตเร็ว 
ไมผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 40 ม. 
มีพูพอน เปลือกแตกลอกเปนแผน สีน้ําตาลเขม เนื้อไม
สีขาวหรือสีชมพู มีน้ํายางสีแดง แกนไมสีแดงเขม

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบประกอบ
มี 3 ใบยอย ใบกลางใหญกวาสองใบขาง ไมมีตอมที่
โคน ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกหนาแนนตามซอก
ใบที่ปลายก่ิง ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูตางตน 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ไมมีกลีบดอกและจานฐานดอก ดอกเพศผูขนาดเล็ก ดอกตูมคลายตุมสีแดง ดอกบานสีเหลอืง เกสร
เพศผู 5 อัน ดอกเพศเมียขนาดใหญกวาดอกเพศผูเล็กนอย ชอผลยาวไดประมาณ 30 ซม. ผลแบบผลผนังช้ันในแข็ง กลม ๆ  
สีแดงเขมถึงสีน้ําตาล มีเนื้อหุมเมล็ด

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย บังกลาเทศ จีน ไตหวัน ญ่ีปุน ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ปาปวนิวกินี 
ออสเตรเลีย ประเทศหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายทั่วไปตามชายน้ํา ในปาดิบแลง ปาผลัดใบผสม 
ปาดิบเขา และพื้นที่เสื่อมโทรม ทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงไมเกิน 1,300 ม. ผลแกเดือนตุลาคม–กุมภาพันธ

ประโยชน  ไมเน้ือแข็งปานกลาง ใชกอสราง เคร่ืองเรือน เคร่ืองมือเกษตรกรรม ไมแกะสลัก เผาถาน ทําแผนไมบาง 
กระดาษ ไมอัด เปลือกมีสารแทนนินใชเคลือบเชือกและแหใหทนทาน ใหสียอมสีชมพู สีน้ําตาลแดง ใชยอมหวายสาน
ตะกรา ผลรับประทานและใชทําไวนได เปนอาหารของสัตวเล้ียงลูกดวยนมและนก รากใชปรุงอาหาร นิยมปลูกเปน
ไมสวนปาและปลูกเปนรมเงาในไรกาแฟ 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ผลแกสีน้ําตาลเขมถึงมวงเกือบดํา นําเมล็ดออกจากผลแลวเพาะตื้นๆ ในที่มีแสงรําไร 
รดน้ําสม่ําเสมอ อัตราการงอกรอยละ 40–70 เมล็ดใชเวลางอก 15 วัน จนถึงเกือบ 5 เดือน เมล็ดมีอายุ 3–6 เดือน 

ขอแนะนํา  เปนไมโตเร็ว ชอบแสงแดดจัด และขึ้นไดดีตามปาชายน้ํา หรือปาดิบเขาระดับต่ํา เหมาะ
สําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาชายน้ําทั้งในที่ราบลุมและปาดิบในเขตตนน้ําลําธาร มีขอควรคํานึงคือ กลาออน
ตองการน้ํามาก และควรมีการปองกันไฟอยางดี

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); PROSEA 5 (2) (1995); Flora of Thailand Vol. 8 (1) (2005); Flora of China Vol. 11 (2008)
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ปออีเกง
Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.

วงศ STERCULIACEAE

ชือ่อืน่  กะพงใหญ (ระยอง); คางฮุง (พิษณุโลก); ปอกระดาง, 
ปอขี้แฮด (ภาคเหนือ); ปอขี้ไก (สุโขทัย); ปอขี้แตก (นครราชสีมา, 
สระบุรี, สุโขทัย); ปอขี้ลิ้น (หนองคาย); ปอขี้เลียด (เชียงใหม); 
ออยชาง, หมีคําราม (ปราจีนบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ผลัดใบ ตนขนาดใหญ 
สูงไดประมาณ 30 ม. แตกกิ่งเปนชั้น เปลือกเรียบ สีน้ําตาลเทา 
และมีตุมกลมนูนคลายวงแหวนกระจายทั่วไป

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเดี่ยว เรียงเวียน 
แผนใบรูปไขหรือรูปหัวใจ ชอดอกแบบชอแยกแขนง อยูเหนือ
รอยแผลใบ หอยลง ยาว 10–15 ซม. ดอกแยกเพศ กลีบเลี้ยง 5 
กลีบ โคนเช่ือมติดกันเปนรูปถวย สีเขียว ไมมีกลีบดอก เกสร
เพศผู 8–10 อัน ผลติดเปนกลุม 5 ผล แตละผลมีปกรูปเรือ
รองรบั ยาวประมาณ 5–8 ซม. ผลสดสเีขยีว ม ี1–2 เมลด็ เมลด็
เปลือกแข็ง เมล็ดรูปไข ยาวประมาณ 1 ซม. ปลายดานหนึ่ง
ของปก

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามปาดิบชื้น ปาดิบเขา ปาดิบแลง และปาผลัดใบผสม 
ทั่วประเทศ จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ทิ้งใบกอนดอกบาน ออกดอกเดือนมกราคม–เมษายน ผลแกชวง
เดือนมีนาคม–เมษายน

ประโยชน  ไมเนื้อออน ใชทําไมอัด งานกอสรางชั่วคราว กลองไมขีด รองเทา เปลือกใชทําเชือกอยางหยาบ 
ใชผสมกับสีสําหรับยอม ทําใหสียอมติดเร็วขึ้น

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด กลาไมมีอัตราการรอดตายคอนขางต่ํา

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตคอนขางเร็ว ชอบขึ้นในที่โลงแจง ทนทานตอไฟปาและความแหงแลงได
ดี ชอบแสงแดดจัด รากลึก เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพลุมน้ํา และพื้นที่ตนน้ําทั้งในระดับต่ําและในระดับ
สูง สามารถปลูกผสมผสานกับไมโตชาของปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาชายน้ํา หรือเขาหินปูนได
หลากหลายชนิด รวมทั้งกอตางๆ และสักซึ่งมีระบบรากตื้น 

ขอมูลเพิ่มเติม  Flora of Thailand Vol. 7 (3) (2001); PROSEA No. 5 (2) (1995)
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ปนแถ
Albizia lucidior (Steud.) I. C. Nielsen

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ชื่ออื่น  โคน้ํา (ราชบุรี); จะแข หรือ สะแข (ภาคเหนือ, ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ); ตังแข (ราชบุรี); แทงแข, พญารากขาว 
(อุตรดิตถ); ติแข (เลย); แถ, ปนแข (ภาคเหนือ); นางแหง, พฤกษ 
(กาญจนบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ ตนสูงไดประมาณ 40 ม. เปลือกคอนขางเรียบ 
สีเทา มีชองอากาศมาก  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบประกอบแบบขนนก
สองชั้น กานชอใบมีตอม แขนงยอยเรียงตรงขาม 1–3 คู ใบยอย
เรียงตรงขาม 2–7 คู รูปไขหรือรูปขอบขนาน ผิวเกลี้ยง ชอดอกแบบ
ชอแยกแขนง ออกตามซอกใบใกลปลายกิง่ ชอดอกยอยแบบกระจุก
แนน สีขาว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูปถวย ปลายแยก 5 แฉก มีขน
ประปราย กลีบดอกเช่ือมติดกันรูปกรวย ปลายแยก 5 แฉก มีขน
ประปราย เกสรเพศผูจํานวนมาก ผลเปนฝกแบนบาง รูปขอบขนาน 
ยาว 10–30 ซม. แหงแลวแตก เมล็ดกลมแบน  

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย เนปาล จีน พมา ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นใน
ปาดิบแลง ปาดิบแลงก่ึงปาดิบเขา และปาผลดัใบผสม โดยเฉพาะตาม
ชายปาแทบมุกภาคของประเทศ ยกเวนภาคใต ระดับความสูงไมเกิน 
1,200 ม.

ประโยชน  ไมเนื้อออน ใชทําฟน เพาะเลี้ยงครั่งไดดี

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เพาะงาย อัตราการงอกสูง

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว เปนพืชตระกูลถั่วที่ชวยปรับปรุงดิน ขึ้นไดดีในที่คอนขางชื้นหรือ
ชายน้ํา เรือนยอดคอนขางแนน ใหรมเงาไดดี เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่ตนน้ําลําธารรวมกับไมเนื้อแข็งโตชา
หลายชนิดของปาผสมผลัดใบ

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 4 (2) (1985)
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พฤกษ
Albizia lebbeck (L.) Benth.

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ชื่ออื่น  กามปู, ชุงรุง, กะซึก, คะโก (ภาคกลาง); กานฮุง 
(ชัยภูมิ); คางฮุง (อุดรธานี, มหาสารคาม); จาขาม (ภาคเหนือ); 
จามจุรี, จามรี, วึก (กรุงเทพฯ); ตุด (ตาก); ถอนนา (เลย); 
พญากะบุก (ปราจีนบุรี); มะขามโคก, มะรุมปา (นครราชสีมา)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ สงูไดประมาณ 30 ม. เปลือกเรยีบหรอืขรุขระ 
สีน้ําตาลเขม มีชองอากาศสีน้ําตาลทั่วไป 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบ
ขนนกสองชั้น แขนงยอยเรียงตรงขาม 2–4 คู ใบยอยเรียงตรง
ขาม 4–9 คู รูปขอบขนานแกมไขกลับ ปลายใบกลม โคนใบ
เบ้ียว ชอดอกแบบชอกระจุกแนน สีขาว ออกตามซอกใบใกล
ปลายก่ิง แตละชอมีดอกยอยท่ีมขีนาดใหญทีส่ดุหน่ึงดอกอยู
ตรงกลาง ดอกมีกลิ่นแรง กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายแยกเปน 5 
แฉก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง เชื่อมติดกันรูปกรวย ปลายแยก 
5 แฉก เกสรเพศผูจาํนวนมาก ผลเปนฝกแบน รปูขอบขนาน ยาว 
15–35 ซม. แหงแลวแตก มี 6–12 เมล็ด 

เขตการกระจายพันธุ  เขาใจวามีถิ่นกําเนิดในแอฟริกา 
แพรกระจายในธรรมชาติทั่วไปท่ีอินเดีย เนปาล ปากีสถาน บังคลาเทศ พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 

การกระจายพันธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ทัว่ไปในปาผลดัใบผสม ปาเตง็รงั และปาดบิแลงทัว่ประเทศ 
หรือตามริมลําธาร ระดับความสูงไมเกิน 800 ม. ออกดอกประมาณเดือนมีนาคม ผลแกประมาณเดือนพฤศจิกายน คางตน
ไปจนถึงเดือนมีนาคม 

ประโยชน  เน้ือไมใชกอสราง เคร่ืองมือกสิกรรม เคร่ืองเรือน ไมฟน เปลือกใหนํ้าฝาดสําหรับฟอกหนัง เมล็ดและเปลือก
มรีสฝาดเปนยาสมาน แกรดิสีดวงทวาร ทองรวง โรคกลากเกลือ้น และโรคเร้ือน ใบมสีรรพคุณเยน็ ดบัพิษ ลวกรบัประทาน
เปนผัก ใชเลี้ยงสัตว ฝกและเมล็ดมีพิษสําหรับสัตวเลี้ยงถากินในปริมาณมาก ดอกมีกลิ่นแรง ดึงดูดผึ้งไดดี

การขยายพนัธุ เพาะเมลด็ ฝกถูกแมลงเจาะทาํลายไดงาย เมลด็เปลือกแข็ง กอนนาํไปเพาะตดัปลายหรอืนําไปลวก
นํ้ารอนแลวแชนํ้าเย็นประมาณ 24 ช่ัวโมง เพ่ิมอัตราการงอกไดสูงกวารอยละ 70 เมล็ดเก็บไวได 2–4 ป แตอัตราการงอกจะลดลง  

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ขึ้นไดดีในพื้นที่เสื่อมโทรม ชวยปรับปรุงดิน 
สามารถแตกหนอไดดี หลังอายุ 1 ป มีความทนทานสูง แตไมคอยทนไฟ หักโคนไดงาย แมลงปกแข็งบางชนิด
ชอบทําลายระบบรากและเปลือก ระบบรากคอนขางตื้น จึงควรปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วและโตชาปาผลัดใบ
ผสมไดหลายชนิดที่มีระบบรากลึก

ขอมูลเพิ่มเติม  ไมที่มีคาทางเศรษฐกิจของไทย ตอนที่ 3 (กรมปาไม, 2526); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 
2543); PROSEA No. 5 (3) (1998); Flora of Thailand Vol. 4 (2) (1985)
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พีพาย
Elaeocarpus lanceifolius Roxb.
วงศ ELAEOCARPACEAE

ชื่ออื่น  กระบกหิน (นครราชสีมา); ดอกสรอย (ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ); มะมุน, มุน, ยาขบงู (ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตคอนขางเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ โคนตนเปน
พูพอน เปลือกเรียบ สีน้ําตาลปนชมพู ไมหนุมตนมีหนาม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูปใบหอกหรือ
รูปไขกลับ ยาว 8–20 ซม. ปลายใบแหลมยาว ขอบใบจักฟนเลื่อย ใบแก
กอนรวงสีแสด ใบเกล้ียง ชอดอกแบบชอกระจะ ยาว 7–10 ซม. ดอก
สีขาว มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 5 กลีบ กลีบ
ดอกสั้นกวากลีบเลี้ยงเล็กนอย ขอบจักชายครุย เกสรเพศผู 15 อัน 
จานฐานดอกจัก 5 พู แตละพูแยกเปน 2 พู ตื้น ๆ รังไขมีขน ผลแบบผล
ผนังชั้นในแข็ง ทรงรี ยาว 3–4 ซม. สุกสีแดงคล้ํา เมล็ดแข็ง  

เขตการกระจายพันธุ  อนิเดีย เนปาล จนีตอนใต พมา ลาว กมัพชูา 
เวียดนาม ไทย คาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ข้ึนตามปาดิบแลง
ใกลแหลงน้ํา ปาดิบชื้น ปาดิบเขา และปาชายน้ํา ระดับความสูงจนถึง
ประมาณ 1,200 ม. ออกดอกเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม ติดผลเดือน
กันยายน–เมษายน

ประโยชน  ไมเนื้อแข็ง ใชในการกอสราง ผลเปนอาหารของสัตวปา 
ลําตนตมน้ําดื่มแกผิดสําแดง 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด แยกเอาเนื้อและกระเทาะชั้นหุมเมล็ด
ท่ีแข็งออกโดยแชในนํ้า 1 คืน ใสถุงพลาสติก รัดปากถุงแลวหมักไวในกองปุย

อินทรียกลางแดด และคอยตรวจดูวามีการงอกหรือไม เนื่องจากมีอัตราการงอกต่ําประมาณรอยละ 25 อาจจะใชเวลา
งอกประมาณ 1 เดือนหรือนานถึง 2 ป ควรยายกลาออนลงภาชนะปลูกทันทีที่เมล็ดงอก 

ขอแนะนํา  เปนไมที่ชอบแสงแดดและความชุมชื้นโดยเฉพาะในปาดิบเขา ปาดิบชื้น หรือปาชายน้ํา 
เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปาตนน้ําในพื้นที่สูง เมล็ดใชเวลาการงอกนาน ในระยะกลาไมจะโตชา และจะโตเร็วใน
ระยะไมหนุม ควรปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วในปาดิบเขา เชน กําลังเสือโครง กลวย ษี และกอชนิดตาง ๆ

ขอมลูเพ่ิมเติม  ตนไมเมอืงเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543); เมลด็และกลาไมยนืตน: เพือ่การฟนฟปูาในภาคเหนอื
ของประเทศไทย (หนวยวิจัยการฟนฟูปา, 2543); Flora of Thailand Vol. 2 (4) (1981); Flora of China Vol. 12 (2007)
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โพบาย
Balakata baccata (Roxb.) Esser
วงศ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น  กระดาด, ขาวเย็น (แพร); มะดีควาย, สลีดง, สลีนก 
(เชียงใหม); เมี่ยงนกคอ (อุดรธานี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ สูงไดกวา 30 ม. เปลือกเรียบ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูปไข 
ยาว 8–22 ซม. แผนใบดานลางมีปุมเล็ก ๆ  กระจายตามขอบ
ใบ ชอดอกออกตามซอกใบใกลปลายกิง่หรอืปลายกิง่ ยาว 5–12 
ซม. ใบออนสแีดง ดอกขนาดเลก็ แยกเพศรวมตน กลีบเลีย้ง 
2 กลีบ ไมมีกลีบดอก ดอกเพศผูอยูสวนบนของชอดอก ออก
เปนกระจุกสั้น ๆ เกสรเพศผู 2 อัน ดอกเพศเมียอยูดานลาง 
ยอดเกสรเพศเมียแยกเปน 2 พู ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลาย
เมล็ด กลม ๆ เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 ซม. ผลสุกมีนวล 
สีแดงอมมวงถึงดํา มี 1–2 เมล็ด สีดํา

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย บังกลาเทศ พมา จีนตอนใต 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้ใน
ปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาดิบช้ืน และมักพบตามชายปาหรือปาเส่ือมโทรม ทั่วทุกภาคของประเทศ 
สําหรับในปาผลัดใบผสมจะพบตามริมลําธาร ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,800 ม. ผลแกเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม 

ประโยชน  ไมเนื้อออน ความแข็งแรงทนทานนอย ใชในการกอสรางช่ัวคราว ดามเครื่องใช หีบ ลังไม ไมอัด 
ผลเปนอาหารของสัตวเลี้ยงลกูดวยนมขนาดเล็กและนก

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด โดยแกะเน้ือหุมเมล็ดออก แชเมล็ดไวในนํ้าประมาณ 2–3 วัน ตากใหแหง อัตราการงอก
คอนขางตํ่า เพาะใตแสงรําไรหรือกลางแจงได กลาไมเปราะบาง ควรใชความระมัดระวังในการเคล่ือนยาย หามตัดแตงราก

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา ชอบขึ้นในที่ชื้นและมีแสงแดดจัด ทนตอไฟปาไดพอสมควร เหมาะสําหรับ
ปลูกฟนฟูตนน้ําในปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาดิบเขา ทรงพุมมีใบหนาแนนใหรมเงา สรางใบใหม ทิ้งใบเกา
จํานวนมากและรวดเร็ว ปกคลุมวัชพืชและใหความชุมชื้นไดดี เหมาะตอการปลูกเปนไมพี่เลี้ยงใหแกไมเนื้อแข็ง 
โตชาหลายชนิด

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); PROSEA No. 5 (3) (1998); Flora of Thailand Vol. 8 (1) (2005); Flora of China Vol. 11 (2008)
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มะกอกน้ํา
Elaeocarpus hygrophilus Kurz
วงศ ELAEOCARPACEAE

ชื่ออื่น  สารภีน้ํา (ภาคกลาง); สมอพิพาย (ระยอง)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตเร็ว 
ไมผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไดประมาณ 15 ม. 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สาํคัญ  ใบเรียงเวียน 
รูปไขกลับ ยาว 6–12 ซม. (ขนาดคอนขางเล็กกวาชนิด
อื่น ๆ ในสกลุเดียวกัน) ขอบใบจักซี่ฟน แผนใบเกลี้ยง 
มกัมขีนทีซ่อกเสนแขนงใบ ใบแกกอนรวงสแีดง ชอดอก
ออกตามซอกใบยาว 2–10 ซม. ดอกสขีาว กลีบเล้ียงและ
กลีบดอกมีจํานวนอยางละ 4–5 กลีบ กลีบดอกยาว 
1.5–2.5 ซม. ขอบกลีบดอกจักชายครุยประมาณก่ึง
หนึ่ง เกสรเพศผูจํานวนมาก ผลแบบผลผนังช้ันในแข็ง 
ทรงรี เกลี้ยง เมล็ดแข็ง

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา ลาว กัมพูชา 
ไทย

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  
ขึน้กระจายในพ้ืนทีร่าบลุมน้าํทวมถงึ มกัขึน้ตามริมน้าํทัว่
ทกุภาค ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,200 ม. ออกดอก
เดือนเมษายน–พฤษภาคม เปนผลเดือนกรกฎาคม–
กันยายน ติดผลชวงเดือนตุลาคม–ธันวาคม

ประโยชน  ผลรับประทานได ทานสดหรอืดองในน้ําเกลือ จําหนายไดในราคาสูง และเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด แกะเอาเน้ือและกระเทาะชั้นหุมเมล็ดที่แข็งออกโดยแชในน้ํา 1 คืน กอนนําไปเพาะ 
หรือใชวิธีเดียวกับการเพาะพีพาย 

ขอแนะนํา  เหมาะสําหรับฟนฟูปาชายน้ํา หรือปาบุง-ปาทามในเขตที่ราบลุมชายน้ําทั้งในภาคเหนือ
และภาคกลาง เปนไมโตคอนขางเร็ว ปลูกงาย ชอบแสงแดดจัด ทนทานน้ําทวม มีระบบรากที่แข็งแรงยึดเกาะ
ตลิ่งไดดี สามารถปลูกผสมผสานกับไมในวงศยางไดหลายชนิด 

ขอมลูเพ่ิมเติม  ตนไมเมอืงเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543); เมลด็และกลาไมยนืตน: เพือ่การฟนฟปูาในภาคเหนอื
ของประเทศไทย (หนวยวิจัยการฟนฟูปา, 2543); Flora of Thailand Vol. 2 (4) (1981)
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มะกอกปา
Spondias pinnata (L. f.) Kurz
วงศ ANACARDIACEAE

ชื่ออื่น  กอกกุก, กุก (เชียงราย); 
กอกหมอง (ภาคเหนือ); กุง (เชียงใหม); 
มะกอกปา  (นครราชสีมา ) ;  กอกเขา 
(นครศรีธรรมราช)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว 
ผลัดใบ ขนาดกลาง เรือนยอดคอนขางโปรง 
เปลือกเรียบ สเีทา เปลือกชัน้ในสีชมพู มยีาง
ขาวใส เปล่ียนเปนสีดํา มีกล่ินคลายนํ้ามัน
ยาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  
ไมมีหูใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ 
ใบยอยมี 4–6 คู เรียงตรงขาม รูปขอบขนาน 
ยาว 4–26 ซม. โคนใบเบี้ยว ขอบเรียบหรือ
หยักมนถี่ เสนแขนงใบเรียงจรดกันเปน
เสนขอบใน ใบออนสีน้ําตาลแดง ชอดอก
ออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาวครีม มีเพศเดียวหรือสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนหลอด ปลาย
แยกเปน 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ จานฐานดอกหยัก 10 พู เกสรเพศผู 8–10 อัน กานเกสรเพศเมีย 4–5 อัน แยกกัน 
ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง ทรงรี ยาว 3.5–5 ซม. สวนมากมี 2–3 เมล็ด 

เขตกระจายพันธุ  อินเดีย เนปาล ศรีลังกา พมา หมูเกาะอันดามัน จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย 
อินโดนีซีย ฟลิปปนส 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  พบทั่วไปในปาผลัดใบผสม ปาเต็งรัง ปาดิบแลง และปาดิบชื้น 
ทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 500 ม. ผลแกเดือนธันวาคม–เมษายน

ประโยชน  เนื้อไมออน ใชทําเฟอรนิเจอรและกอสรางในรม ทํากานและกลองไมขีด ลังไม ไมอัด เปลือกและใบ
แกปวดทอง บิด ปวดขอ รักษาแผลสด แผลไฟไหม ใบออน ดอกและผลรับประทานได ปจจุบันผลและยอดมะกอกปา
นิยมนํามาประกอบอาหารพื้นเมืองอีสาน ทําใหมีราคาแพง (ลูกละ 1 บาท) จึงเปนไมปาที่ควรสงเสริมใหมีการปลูกมาก
ขึ้น ผลใชทําแยมและเจลลี่ และเปนอาหารสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ปกชํา และการตอนกิ่ง เมล็ดมีอายุประมาณ 1 ป อัตราการงอกรอยละ 5–20 เมล็ด
ใชเวลางอก 12–50 วัน สามารถใชวิธีปกชํา ตอนกิ่ง และใชเหงาปลูกได 

ขอแนะนํา  เปนไมโตเร็วและทนแลงไดดี เรือนยอดไมหนาแนนมากนัก เหมาะสําหรับปลูกฟนฟู
สภาพปาผลัดใบผสมและปาดิบแลง โดยปลูกผสมผสานกับไมโตชาในปาผลัดใบผสมและปาดิบแลง เชน แดง 
ประดู และไมวงศยาง 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 10 (3) (2010) 
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มะขามปอม
Phyllanthus emblica L.

วงศ EUPHORBIACEAE

ชื่ออื่น  กําทวด (ราชบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออนหรือแข็งปานกลาง โตคอนขาง
เร็ว ผลัดใบ ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. 
เปลอืกสเีขียวอมเทา ลอกออกเปนแผน ๆ  เน้ือไมสแีดงอมน้าํตาล

ลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีสําคัญ  ใบเรียงชิดกัน ดคูลาย
ใบประกอบ รปูขอบขนานแคบ โคนใบเบีย้วเลก็นอย ปลายใบ
มน ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูรวมตน ดอกขนาดเล็ก สี
ขาวนวล ออกเปนชอกระจุก 3–5 ดอก ตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 6 
กลีบ ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู 3 อัน จานฐานดอกเปนตอม 
6 ตอมในดอกเพศผู รูปวงแหวนในดอกเพศเมีย ผลคลายผล
ผนังชั้นในแข็ง ทรงกลม เสนผานศูนยกลาง 2–3 ซม มี 3 ชอง 
แตละชองมี 2 เมล็ด  

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ศรีลังกา จีน (ไหนาน) พมา 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นในปาผลัดใบผสม ปาเต็งรัง ปาดิบแลง และปาดิบเขา
เสื่อมโทรม ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,500 ม. ออกดอกเดือนเมษายน–มิถุนายน ผลแก
เดือนธันวาคม–มีนาคม

ประโยชน  เนื้อไมออน ใชในงานกอสรางภายใน ทําเฟอรนิเจอร และไมฟน ผลรับประทานได มีวิตามินซีสูง มี
สรรพคุณดานสมุนไพรหลายอยาง ลดไข เปนยาฝาดสมาน ขับปสสาวะ บํารุงหัวใจ อีกทั้งยังเปนอาหารใหแกสัตวปาได
ดวย ปจจุบันผลมะขามปอมไดรับความนิยมนํามาปรุงยาสมุนไพรและผลไมดองอยางมาก มีวิตามินซีสูง ทําใหมีราคาดี
และมีการลักลอบเก็บหาจากปา  

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด โดยเก็บผลแกทิ้งไวใหแหงจนแตก ตัดปลายเมล็ด แชในน้ํา 1–2 วัน กอนนําไปเพาะใน
ที่แสงรําไร ควรคัดเมล็ดที่สมบูรณ จะมีอัตราการงอกสูง เมล็ดใชเวลางอก 35–120 วัน 

ขอแนะนํา  เปนไมคอนขางโตเร็ว และขึ้นไดดีแทบทุกสภาพพื้นที่ ชอบแสงแดดจัด ทนตอไฟปาและ
ความแหงแลงไดดี ปลูกผสมผสานกับไมโตชาและโตเร็วไดแทบทุกชนิด 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); PROSEA No. 5 (3) (1998); Flora of Thailand Vol. 8 (2): (2007); Flora of China Vol. 12 (2008)
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มะแขวน
Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.

วงศ RUTACEAE 

ชื่ออื่น  กําจัดตน, พริกหอม, หมากมาศ, ลูกระมาศ (ภาค
กลาง); มะขวง, หมักขวง (ภาคเหนือ) 

ลกัษณะวิสยั  ไมเน้ือออนหรือแขง็ปานกลาง โตเร็ว ไมผลัด
ใบ ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 35 ม. เปลือกมี
หนาม ยาว 1–2.5 ซม. ลําตนเปลาตรง เรือนยอดโปรงแผกวาง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ลําตนและกิ่งมี
หนาม ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียนหนาแนนที่ปลาย
กิ่ง ใบยอยเรียงตรงขาม มี 5–14 คู โคนใบเบี้ยว แผนใบมีจุด
โปรงแสง ขยีด้มมกีลิน่หอมคลายสม ดอกเพศผูและดอกเพศ
เมียอยูตางตน ชอดอกออกปลายกิ่งหรือตามซอกใบใกลปลาย
กิ่ง ดอกขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 4 
กลีบ กลีบดอกสีขาวนวล กลีบหนา เกสรเพศผู 4 อัน เกสรเพศ
เมยีแยก 3 แฉก ผลแบบผลแหงแตก เสนผานศูนยกลาง 6–7 มม. 
มี 2–5 ซีก ในแตละซีก มี 1 เมล็ด สีดํา 

เขตการกระจายพันธุ  อนิเดยี ศรลีงักา พมา ลาว กมัพชูา 
เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ปาปวนิวกินี  

การกระจายพันธุและนเิวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายหาง ๆ ในปาดิบชื้นทางภาคใต ปาดิบเขาระดับต่ํา 
ปาดิบแลง และปาผลัดใบผสมทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากแถบจังหวัดเชียงใหม แพร และนาน 
โดยเฉพาะตามชายปาและปาเสื่อมโทรม ระดับความสูง 800–1,500 ม. ออกดอกเดือนมิถุนายน–กันยายน ผลแกจัด
ประมาณธันวาคม–มกราคม หรือกุมภาพันธ

ประโยชน  เนื้อไมคอนขางออน แตมีความทนทาน ใชกอสราง และทําไมฟน ใบและยอดออนรับประทานเปน
ผักสด ผลและเมล็ดตากแหงมีรสเผ็ดรอน ใชผสมเครื่องเทศปรุงอาหารทางภาคเหนือและภาคใต เชน ลาบ แกง และยํา 
ดับกลิ่นคาวไดดี ราคาสูง เปลือก ใบ ผล และเมล็ด มีน้ํามันหอมระเหย มีฤทธิ์ในการตานเชื้อจุลินทรียหลายชนิด นาที่
จะนําไปใชในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได นิยมปลูกใหรมเงาแกพืชเกษตร

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เก็บผลแก นํามาแยกเมล็ดออก ขูดเยื่อหุมเมล็ดออกโดยใชทรายถู จากนั้นนําไปเพาะ
ในกระบะทราย เมล็ดงอกใชเวลาประมาณ 15 วันหรือมากกวานี้ อัตราการงอกคอนขางต่ํา 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ที่มีประโยชนมากมาย เรือนยอดโปรง ปลูกรวมกับไมเนื้อแข็งพวก
กอชนิดตาง ๆ ไดดี เชน กอเดือย และกอตาหมู โดยเฉพาะพื้นปาดิบเขาในพื้นที่สูง และพื้นที่ทําไรเลื่อนลอย 
ควรมีการทําแนวกันไฟ เนื่องจากเปลือกคอนขางบาง นอกจากนี้ยังพบปญหาปลวกกัดกินรากและโคนตน 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 12 (2001) 
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มะมือ
Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt & A. W. Hill

วงศ ANACARDIACEAE

ชื่ออื่น  มะกอกหนัง (ชัยภูมิ); มะหนัง (ตาก)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ผลัดใบชวงส้ัน ๆ  
ขนาดกลาง แตอาจสูงไดถึง 30 ม. เปลือกเปนรองตามยาว 
กิ่งมีชองอากาศทั่วไป 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่ ใบยอยมี 2–6 คู เรียงตรงขาม รูปไขหรือรูปใบ
หอก ยาว 4–12 ซม. โคนใบเบี้ยว ใบออนขอบจักฟนเลื่อย 
ใบแกขอบเรียบ แผนใบดานบนเม่ือแหงเปนสีน้ําตาลแดง 
ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูตางตน ดอกเพศผูออกเปน
ชอตามซอกใบหรือปลายก่ิง ดอกเพศเมียออกเด่ียว ๆ  ตามซอก
ใบใกลปลายกิ่ง ขนาดใหญกวาดอกเพศผู ดอกสีเขียว มีเสน
สนี้าํตาล กลบีเลีย้งเปนหลอดขนาดเลก็ ปลายแยกเปน 5 แฉก 
กลีบดอก 5 กลีบ รูปรี ดานนอกมีขนประปราย เกสรเพศผู 
8–10 อนั ผลแบบผนังผลช้ันในแขง็ ยาว 2–3 ซม. มเีมล็ดเดียว 
ปลายเมล็ดมีรอยแผล

เขตการกระจายพันธุ  เนปาล ภูฏาน อินเดีย จีน 
ไตหวัน ญี่ปุน กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามปาดิบแลงและปาดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระดับความสูง 700–1,200 ม. เมล็ดแกเดือนพฤศจิกายน–มกราคม

ประโยชน  ไมเนื้อออน ใชกอสรางในรม ไมฟน ไมอัด เมล็ดเปลือกแข็ง ใชทําเครื่องประดับ น้ําคั้นจากเปลือกใช
รกัษาแผลไฟไหม นยิมปลูกเพือ่ผลิตผล ผลใชเปนเคร่ืองเทศ ผลดองรบัประทานได ผลสดเปนอาหารของสัตวปาพวกกวาง 
เกง ใบใชเลี้ยงสัตว 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เก็บผลแกนําไปแชน้ํา 2–3 วัน เพ่ือขยําแกะเอาเน้ือออก ควรเก็บจากตนท่ีมีขนาดใหญ
และมีอายุมาก แตมีอัตราการงอกคอนขางต่ํา โดยเฉพาะถาเก็บเมล็ดไวนานข้ึน เมล็ดขนาดเล็กมีอัตราการงอกสูงกวา
เมล็ดที่มีขนาดใหญ กลาไมปลูกแลวมีอัตราการรอดตายสูง และสามารถใชวิธีปกชําได

ขอแนะนํา  เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาดิบแลงและปาดิบเขา ตามที่ลาดชัน เจริญเติบโต
คอนขางเร็ว สามารถปลูกผสมผสานกับไมโตชาหลายชนิดได โดยเฉพาะกอชนิดตางๆ นิยมปลูกเพื่อเปน
รมเงาใหพืชเกษตร ในกรณีปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผล การคัดเลือกแมพันธุที่ดีจะใหผลผลิตที่สูง 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 10 (3) (2010); Flora of 
China Vol. 11 (2008)
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ยมหอม
Toona ciliata M. Roem.
วงศ MELIACEAE

ชื่ออื่น  ยมฝกดาบ (ภาคเหนือ); สะเดาดง (กาญจนบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตคอนขางเร็ว ไมผลัดใบ 
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. เรือนยอดแผกวาง 
เปลือกเรยีบหรอืแตกเปนสะเก็ดตามยาว สนี้าํตาลเทา เปลือกในเปน
เสนใย มีกลิ่นหอม สีน้ําตาลแดง 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบประกอบแบบขนนก
ปลายคี ่บางครัง้ใบท่ีปลายลดรปู ยาว 30–50 ซม. ตนเลก็อาจยาว
ไดเกือบ 1 ม. ใบยอยมี 5–14 คู เรียงตรงขามหรือเรียงสลับ โคนใบ
เบี้ยว ใบออนมีขนนุม ชอดอกแบบชอแยกแขนง หอยลง ยาว 
40–55 ซม. ดอกขนาดเลก็ กลบีเลีย้งและกลบีดอกมีจาํนวนอยางละ 
5 กลีบ กลีบเล้ียงแยกจรดโคน กลีบดอกสีขาวครีม ขอบมีขนครุย 
เกสรเพศผู 5 อัน เชื่อมติดกันเปนหลอด ผลแบบผลแหงแตก มี 5 
ซีก ยาว 2–2.5 ซม. สีน้ําตาลเขม เรียบหรือมีชองอากาศกระจาย 
เมล็ดมีปกที่ปลายทั้ง 2 ขาง

เขตการกระจายพนัธุ  ปากีสถาน เนปาล อนิเดีย บงัคลาเทศ 
จีนตอนใต พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส ปาปวนิวกินี

การกระจายพันธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ทัว่ไป
ในปาดิบช้ืน ปาดิบแลง และปาดิบเขาระดับตํ่า มักพบตามรมิลําธาร
หรือใกลรองน้าํ ระดบัความสูงจนถึงประมาณ 1,500 ม. ออกดอกเดอืนมกราคม–กมุภาพันธ ตดิผลเดอืนมนีาคม–มถินุายน 
เมล็ดมักถูกลมพัดกระจายไปไดไกล ๆ

ประโยชน  เนื้อไมแข็งและมีความทนทานปานกลาง ชักเงาไดดี ใชในการกอสราง เครื่องเรือน เฟอรนิเจอร ตอเรือ 
แกะสลัก เครื่องดนตรี ไมอัด ใบรับประทานเปนผักสดได ดอกใหสีแดงหรือสีเหลืองใชยอมผาไหม เปลือกใชเปนยาบํารุง
กําลัง รักษาโรคบิดและสมานแผล นิยมปลูกเปนสวนปาใชเลี้ยงผึ้ง และไมริมถนน ในหลายประเทศ 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด สามารถเก็บเมล็ดไดตลอดทั้งป เมล็ดที่เก็บบนตนมอีัตราการงอกสูง เมล็ดใชเวลางอก 
8–15 วัน การเพาะควรทําในที่รม เมล็ดสามารถเก็บไดนานประมาณ 1 ป ภายใตอุณหภูมิ 5–8 องศาเซลเซียส 

ขอแนะนํา  เปนไมโตคอนขางเร็ว ตองการแสงปานกลางหรือมาก ปลูกกลางแจงได ทนแลง เหมาะ
สําหรับปลูกในปาดิบแลงและปาดิบเขา ตามหุบเขาหรือท่ีลาดชันใกลรองหวย ปลูกผสมกับไมโตเร็วหรือไมเบิกนํา
ไดหลายชนิด ในระยะตนกลาควรมีรมเงาบาง ไมทนไฟ แตกหนอและแตกรากไดดี อาจไมเหมาะสมในการปลูก
ใหรมเงากับพืชเกษตร 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (2) (1995), Flora Malesiana ser. 
I, Vol. 12 (1) (1995)
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ยางนา
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชือ่อ่ืน  ยางขาว, ยางแมนํ้า, ยางหยวก (ภาคเหนือ); ยางควาย 
(หนองคาย); ยางกุง (เลย); ยางเนิน, ยางใต (ภาคตะวันออก)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตคอนขางเร็ว ผลัดใบ
ชวงสั้น ๆ ขนาดใหญ สูงไดประมาณ 40 ม. ลําตนตรง มีพูพอน 
เปลือกแตกเปนแผน ใหน้ํามันยางและชัน 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  หูใบขนาดใหญ แผน
ใบดานลางมีขนรปูดาวสัน้ ๆ  เสนแขนงใบเรยีงขนานกนั ดอก 
มีริ้วสีชมพู 5 กลีบ บิดเวียน ยาวประมาณ 3 ซม. เกสรเพศผูมี
ประมาณ 30 อัน กานชูอับเรณูสั้น ปลายอับเรณูมีรยางครูปเสน
ดาย รังไขมีขน ผลมีหลอดกลีบเลี้ยงหุมจนมิด ยาว 2–2.5 ซม. มี
ครีบตามยาว 5 ครีบ ปกยาว 2 ปก ยาว 8–14 ซม. ปกสั้น 3 
ปก ยาวประมาณ 1 ซม. เมล็ดมีขนสั้นนุม ปลายมีติ่งแหลม 

เขตการกระจายพันธุ  ศรีลังกา อินเดีย บังคลาเทศ พมา 
ลาว กัมพูชา เวียดนามตอนใต ไทย คาบสมุทรมลายู ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นใน
ปาดิบแลง เกือบทั่วประเทศ ยกเวนภาคใตตอนลาง ระดับความ
สงูจนถึงประมาณ 500 ม. ออกดอกประมาณปลายเดอืนธนัวาคม 
ตดิผลเดอืนมนีาคม–พฤษภาคม ตดิผลแทบทกุป การสบืพนัธุตาม
ธรรมชาติคอนขางต่ํา เมล็ดถูกแมลงเจาะทําลายไดงาย

ประโยชน  เปนไมเศรษฐกจิท่ีสาํคัญของประเทศในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต เน้ือไมใชในงานกอสราง ชนั และ
น้ํามันยางซึ่งมีปริมาณมากใชในอุตสาหกรรมผลิตสี และแลกเกอร เนื้อไมมีความแข็งปานกลาง แตไมทนทานนัก มีแมลง
และเชื้อราเปนศัตรูจํานวนมาก ควรไดรับการอาบน้ํายา หรือใชงานในรม และนิยมทําเปนไมอัด   

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด แตมีปญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดที่ถูกแมลงเจาะทําลายไดงาย อายุสั้น เมล็ดที่เก็บ
บนตนมีอัตราการงอกสูง เมล็ดงอกใชเวลา 7–30 วัน กอนเพาะควรเด็ดปกทิ้ง หามผึ่งแดด ใหเพาะในกะบะทราย การ
ขยายพันธุโดยวิธีสับรากมอัตราการรอดตายสูงกวารอยละ 50  

ขอแนะนํา  เปนไมโตคอนขางเร็ว ตองการแสงมาก ขึ้นไดดีตามพื้นที่ชายน้ําที่มีดินลึกมากกวา 1 ม. 
หรือสันดอนชายแมน้ําที่มีน้ําทวมปกติไมเกิน 1 เดือน ตนที่อายุเกิน 1 ป ทนตอน้ําทวมขังไดนานกวา 1 เดือน 
เหมาะสําหรับการฟนฟูปาในพื้นที่ราบน้ําทวมถึง และปลูกผสมผสานกับไมในปาดิบแลง โดยเฉพาะไมวงศยาง
ดวยกัน อยางไรก็ตามยางนาไมขึ้นชิดตลิ่งมากนักเหมือนตะเทียนทอง เนื่องจากระบบรากไมแข็งแรงเทา อนึ่ง 
ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.) มีคุณสมบัติคลายยางนา แตขึ้นในที่ลาดชันไดดีกวา สวน
ยางปาย (Dipterocarpus costatus Gaertn.) เหมาะสําหรับพื้นที่ระดับความสูงมากกวา 500 ม. และตามสันเขา

ขอมูลเพิ่มเติม  ยางนา (กรมปาไม, 2553); พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไม
เมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (1) (1993); Dipterocarpaceae of Thailand with special reference 
to silvicultural ecology (Smitinand & Santisuk, 1981)
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ลําปาง
Pterospermum diversifolium Blume

วงศ STERCULIACEAE

ชื่ออื่น  ขนาน (ปราจีนบุรี); ละปาง, สะละปาง (สระบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ สงูไดประมาณ 20 ม. มกัแตกกิง่ตํ่า เปลือกแตกเปนสะเกด็ สนี้าํตาล
ปนเทา 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ ใบเรียงเวียน ใบรปูไขกลับหรอื
รูปขอบขนานแกมรูปไข ปลายใบหยักเปนแฉกตื้น ๆ 3–5 แฉก โคนใบ
รูปหัวใจ เบ้ียว แผนใบดานลางมีขนสีขาวหนาแนน ดอกออกเด่ียว ๆ  
ยาว 8–12 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 5 กลีบ กลีบ
เลี้ยงแยกกัน มีขนปกคลุมทั้ง 2 ดาน กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู 15 อัน 
ผลแบบผลแหงแตก รูปขอบขนาน ยาว 10–20 ซม. มีสันตามยาว 5 สัน 
มขีนสัน้หนาแนนสนี้าํตาล เมลด็จาํนวนมาก มปีกบาง ๆ  ยาว 2–5 ซม. 
รวมปก

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  พบกระจาย
หาง ๆ ตามชายปา ปาเสื่อมโทรม หรือชายน้ํา ในปาดิบชื้น ปาดิบแลง 
และปาดิบเขา ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 
1,200 ม. ติดผลเดือนกุมภาพันธ–พฤษภาคม

ประโยชน  ไมเนื้อออนคอนขางแข็ง ใชสําหรับงานโครงสราง
ภายใน เฟอรนิเจอร ไมอัด ไมฟน เครื่องใชตาง ๆ เปลือกเปนเสนใยใช
ทํากระดาษ ชางปาชอบฉีกเปลือกกิน ปลูกเปนไมประดับ ทรงพุมสวยงาม ดอกมีกลิ่นหอม 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด แตผลแกคอนขางใชเวลานาน

ขอแนะนํา  เปนไมโตเร็ว ชอบแสงแดดจัด สรางใบและทิ้งใบอยางรวดเร็ว แตมีพุมใบหนาตลอดป 
รักษาความชุมชื้นและสรางความสมบูรณใหแกดิน เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพปาดิบแลงและปาดิบเขา
ระดับต่ํา  ปลูกผสมผสานกับไมโตชาที่ตองการรมเงาในระยะแรกไดดี และยังเหมาะสําหรับปลูกรวมกับกอชนิด
ตาง ๆ 

ขอมูลเพิ่มเติม  Flora of Thailand Vol. 7 (3) (2001)
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ลําพูปา
Duabanga grandifl ora (Roxb. ex DC.) Walp.
วงศ LYTHRACEAE (SONNERATIACEAE)

ชื่ออ่ืน  กระดังงาปา (กาญจนบุรี); กาลา, คอเนียง 
(เชียงใหม); ตะกูกา (จันทบุรี); ตุมเตน, ตุมบก, ตุมลาง, ตุมอา, 
เตน, ลกูลาง, อา (ภาคเหนอื); ลิน้ควาย (ปราจนีบุร)ี; สะบนังาชาง 
(แพร)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลาง
ถงึขนาดใหญ สงูไดประมาณ 40 ม. โคนตนมพีพูอน เปลอืกเรยีบ 
สีเทาออน แกเปนตุม กิ่งออนเปนเหลี่ยม

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบเรยีงตรงขาม รปู
ขอบขนาน ยาว 10–24 ซม. ขอบใบเรียบ แผนใบดานบนสีเขียว
เขมเปนมัน ดานลางมีนวล กานดอกสั้น ชอดอกออกที่ปลายกิ่ง 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 6-7 กลีบ หลอด
กลีบเลี้ยงรูปถวย แข็งหนา สีเขียว เสนผานศูนยกลาง 1.5–2.4 
ซม. กลีบดอกสีขาว ยาวประมาณ 4 ซม. มีกล่ินเหม็นคลาย
ปสสาวะแมว เกสรเพศผูจาํนวนมาก ผลแบบผลแหงแตกกลาง
พ ูม ี5–6 พ ูผลแกสนี้าํตาล กลีบเลีย้งตดิทนคลายรปูดาว เมลด็

                                                               จํานวนมาก ยาวคลายเสนดาย

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา จีนตอนใต ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย คาบสมุทรมลายู 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ข้ึนท่ัวไปในพ้ืนท่ีโลง หรือปาเส่ือมโทรม ในปาดิบเขา ปาดิบช้ืน 
สําหรับในปาดิบแลงและปาผลัดใบผสมมักจะพบใกลลําธาร ท่ัวทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,500 ม.

ประโยชน  ไมเนื้อออน ใชทําแผนกระดาน งานกอสรางช่ัวคราว ตอเรือพาย เคร่ืองเรือน ยอดออนและดอก
รับประทานได ใบใชเลี้ยงสัตว ดอกเปนแหลงน้ําหวานที่สําคัญแกคาวคาวและกระรอก

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เมล็ดใชเวลางอก 31–42 วัน อัตราการงอกสูงกวารอยละ 85

ขอแนะนํา  ไมเบิกนํา โตเร็ว เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูปาดิบเขา ปาผลัดใบผสม หรือปาดิบแลงใน
หุบเขา รองหวย หรือปาชายน้ํา ทั้งในเขตตนน้ําและที่ราบลุมน้ําทวมถึง ปลูกผสมผสานกับไมโตชาหรือโตเร็วได
หลายชนิด ขอควรคํานึง คือ ตนมีขนาดคอนขางสูงใหญ หักโคนไดงาย

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 5 (4) (1992)
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สนสามใบ
Pinus kesiya Royle ex Gordon

วงศ PINACEAE

ชื่ออื่น  เกี๊ยะเปลือกแดง, เกี๊ยะเปลือกบาง (ภาคเหนือ); 
จวง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); สนเขา (ภาคกลาง)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดใหญ 
อาจสูงไดถึง 45 ม. เรือนพุมใบโปรง รูปรม ลําตนกลมเปลาตรง 
เปลือกแตกเปนสะเก็ดขนาดใหญ ลอกออกตามยาวหรือคอนขาง
กลม สีน้ําตาลเขม ชันมีกลิ่นหอม  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเดี่ยว ออกเปน 
กระจุก 3 ใบ เสนยาวคลายเข็ม ยาว 10–25 ซม. โคนใบมีกาบ
หุม ออกหนาแนนชวงปลายกิ่ง โคนเพศผูคลายหางกระรอก 
สีเหลืองออน ออกตามซอกใบใกลปลายก่ิงจํานวนมาก โคน
เพศเมียออกเด่ียว ๆ  หรือเปนคูตามก่ิง โคนเปนกาบแข็งแบบไม 
เรียงซอนกันแนน สีน้ําตาลเขม รูปไขหรือกรวย ยาว 5–10 ซม. 
ไรกานหรือมีกานสัน้ ๆ  โคนแกกาบจะแยกและเปดอาออก เมลด็
ขนาดเล็ก รูปรี ยาว 1.5–2.5 ซม. มีปกบาง

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย จีนตอนใต พมา ไทย ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้น
กระจายในปาสนเขา ปาเตง็รงัผสมสน และปาดบิเขา ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ระดบัความ
สูง 1,000–1,600 ม. มักขึ้นเปนกลุมใหญตามสันเขาหรือยอดเขาท่ีดินตื้น ทนแลง และไฟปาไดดี ออกโคนเดือนมกราคม–
มีนาคม เมล็ดแกเดือนธันวาคม–มีนาคม 

ประโยชน  เน้ือไมออน ใชในการกอสรางในรม ทําเฟอรนิเจอร เย่ือกระดาษ เปนไมฟนติดไฟงาย ชันและนํ้ามันสน 
กลั่นเปนน้ํามันใชผสมยาทาถูนวดแกปวดเมื่อย ทําน้ํามันชักเงา ยาเรือ ผสมยารักษาโรค มีราคาแพง  

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดสามารถเก็บไดเกือบตลอดทั้งป ตองเก็บโคนแกบนตน เมล็ดตองผึ่งใหแหง เก็บ
ไวไดนาน กอนเพาะนําไปแชน้ํา 1 คืน จะเพิ่มอัตราการงอกได ใชดินในปาสนหรือใตตนสนจะชวยใหกลาเจริญเติบโตได
ดี กลาไมสามารถยายปลูกไดภายใน 4–6 เดือน ตองควบคุมวัชพืชและปองกันไฟในปแรกๆ 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบขึ้นในที่โลงแจง โดยเฉพาะปาเต็งรังระดับสูงหรือปาดิบเขา
เสื่อมโทรมที่ถูกไฟไหม เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาในพื้นที่สูง ควรปลูกผสมผสานกับไมใบกวาง เนื่องจาก
การปลูกสนสามใบเพียงชนิดเดียว จะทําใหปริมาณน้ําในลําธารในเขตตนน้ําลดนอยลด เพราะไมสนจะดูดน้ําใน
ดินและคายน้ําปริมาณมากกวาไมใบกวาง และปาสนที่หนาแนนมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปาที่รุนแรง หรือการ
หักโคนของตนสนเปนผืนใหญไดงาย สําหรับสนสองใบ (Pinus merkusii Jungh. & de Vriese) มักจะขึ้นในที่
ระดับตํ่ากวา มีระยะพักตัว (grass stage) และเมล็ดมีอายุส้ันกวาสนสามใบ ข้ันตอนการเพาะและการดูแลกลาไม
จึงยุงยากกวาสนสามใบ

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (1) (1994)
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สนุน
Salix tetrasperma Roxb.  
วงศ SALICACEAE

ชื่ออื่น  ไครนุน, ไครบก (ภาคเหนือ); สนุนน้ํา (นครราชสีมา)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ผลัดใบชวงสั้ั้น ๆ กอนออกดอก 
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. ลําตนอวนสั้นและบิดงอ 
เปลือกแตกเปนรองสีน้ําตาลหรือเทาเขม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูปใบหอก ยาว 
6–18 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่มหรือเบี้ยว ยอดออนมีขนสีเงิน
หนาแนน ขอบใบจักฟนเลื่อยถี่ ชอดอกแบบชอหางกระรอก ออกที่
ปลายกิ่ง ชอดอกหอยลง ดอกสีขาวหรือสีเหลือง ผลแบบผลแหงแตก 
สีน้ําตาลออนหรือสีเทา มี 4–6 เมล็ด ปลายเมล็ดดานหนึ่งมีขนสีขาว
เปนปุย ซึ่งชวยในการกระจายพันธุใหลมพัดไปไดไกล

เขตการกระจายพันธุ  จีน อินเดีย พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม 
ไทย คาบสมุทรมลายู ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามปา
ชายน้ํา ริมบึงหรือแหลงน้ําซับ ทั้งในที่ราบลุมน้ําทวมถึง และรองหวยใน
เขตตนน้ํา พบไดทั้งในปาผลัดใบและไมผลัดใบทั่วประเทศ ระดับความสูง
จนถึงประมาณ 1,900 ม. ออกดอกเดือนพฤศจิกายน–มกราคม ติดผล
เดือนธันวาคม–กุมภาพันธ

ประโยชน  ไมเนื้อออน ใชเปนไมฟน ทรงพุมสวย ใชปลูกเปนไม
ประดับตามสองขางถนนหรือริมแมน้าํ เปลอืกใชบาํรุงหัวใจ แกหวัด แกไข 
น้ําคั้นใบสดแกพิษงูสวัด

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ปกชํา และใชหนอ

ขอแนะนํา  คุณสมบัติการปลูกเชนเดียวกับกานเหลือง 
แตสนุนจะขึ้นไดดีตั้งแตพื้นที่ดินเลนใกลระดับน้ําทะเลจนถึงในพื้นที่สูงในปาดิบเขา และสามารถขึ้นไดบนซาก
พืชที่ลอยอยูในบึง (แพขี้สนุน) ไมชอบขึ้นบนดินริมตลิ่งที่เปนดินตะกอนแข็ง อัดแนน สูงจากระดับน้ําในลําธาร
ปกติไมเกิน 5 ม. หรือขึ้นในพื้นที่ที่มีดินชั้นลางเปยกชื้นอยูเสมอ เชน ในพื้นที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง ระบบ
รากแผกวางกวาลําตน แตกหนอไดดี ชวยปองกันการพังทลายของชายตลิ่ง    

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); ไมปายืนตนของไทย 1 (เอื้อมพร และคณะ, 2547); 
Flora of Thailand Vol. 5 (1) (1987)
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สมอพิเภก
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.

วงศ COMBRETACEAE

ชือ่อ่ืน สมอแหน (ภาคกลาง); ลัน (เชียงราย); แหน, แหนขาว, 
แหนตน (ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ผลัดใบชวงสั้น ๆ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ อาจสูงไดถึง 40 ม. โคนตนมีพูพอน เปลือกสี
น้ําตาลเทาหรือสีเทาดํา เรียบหรือแตกเปนรองตามยาว เปลือกใน
สีเหลือง

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงกระจุกแนน
ที่ปลายกิ่ง รูปไขกลับ ยาว 4–16 ซม. กานใบยาว 3–9 ซม. มีตอม
หนึ่งคูใกลโคนใบ ใบแกสีเหลือง ชอดอกแบบชอเชิงลด ออกตาม
ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกเพศผูและดอกสมบูรณเพศอยูบนตน
เดียวกัน ดอกเพศผูอยูปลายของชอ ดอกขนาดเล็ก สีเหลืองออน 
เกสรเพศผู 10 อัน จานฐานดอกมีขนสีน้ําตาลแดงหนาแนน ผล
แบบผนังผลชั้นในแข็ง รูปไข ยาว 2–3 ซม. เปลือกเรียบหรือมีสัน
นูน 5 สัน เมล็ดสีขาว ผิวยน ยาว 2–2.5 ซม. 

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ศรีลังกา พมา จีนตอนใต 
ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย
ตอนบน 

การกระจายพนัธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ตาม
ปาผลดัใบผสม ปาดบิชืน้ ปาดบิแลง มกัพบตามพืน้ทีท่ีม่ดีนิลกึและ
ชุมชื้น ที่ไมลาดชันมากหรือตามที่ราบลุมน้ําทวมถึง พบทั่วประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,000 ม. ผลิใบใหม
พรอมออกดอกชวงเดือนมีนาคม–เมษายน ผลแกเดือนกันยายน–พฤศจิกายน

ประโยชน  เนื้อไมออน สีขาวเทา ใชทํางานเฟอรนิเจอรภายใน ทํากลองหรือลัง ผลแหงใชฟอกหนังใหสารสีดํา 
แกทองผูกและทองรวง

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ควรใชเมล็ดใหม ขูดเอาเนื้อออกโดยการกวนในน้ํา แชน้ําประมาณ 1 วัน อัตราการ
งอกสูงมากกวารอยละ 85 เมล็ดใชเวลางอก 2–5 สัปดาห สามารถปลูกโดยการหวานเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรงได 

ขอแนะนํา  สมอพิเภกชอบขึ้นในพื้นที่ดินลึกมากกวา 50 ซม.ขึ้นไป ตองการแสงมาก และทนน้ําทวม 
เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพปาผลัดใบผสมและปาดิบแลง ทั้งในเขตที่ราบและพื้นที่ระดับสูงที่ไมลาดชัน
มากนัก รากและพูพอนของสมอพิเภกมีความแข็งแรง ปองกันการพังทะลายของชายตลิ่งไดดี เหมาะตอการ
ปลูกเปนไมชายน้ํา

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 3 (1983); Flora of China Vol. 13 
(2007) 
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สะตือ 
Crudia chrysantha (Pierre) K. Schum.

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)

ชือ่อ่ืน  ดูขาว, เดือยไก (สโุขทยั); ประดูขาว (สรุินทร, สโุขทยั); 
แห (สกลนคร)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็วปานกลาง ผลัดใบชวงสั้น ๆ  
ตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10–20 ม.

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบขน
นกปลายคี่ ใบยอยเรียงสลับ รูปไข ยาว 3–8 ซม. ปลายใบแหลม 
โคนใบกลมหรือมน ขอบใบเรียบ ชอดอกคลายชอเชงิลด ยาว 5–15 
ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ดานในมีขนสั้นนุม ไมมีกลีบดอก เกสร
เพศผู 8–10 อัน ผลเปนฝกแบนๆ รูปรี ยาว 5–6 ซม. แหงแลวแตก 
มีขนกํามะหยี่ปกคลุม มี 1–2 เมล็ด

เขตการกระจายพันธุ  ลาว เขมร เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้น
กระจายหาง ๆ ตามที่ราบลุมริมน้ํา ปาบึงน้ําจืดหรือปาบุง-ปาทาม 
ทองนา และปาดิบแลง แถบทุกภาคของประเทศ ยกเวนทางภาคใต 
ในสมัยกอบพบเห็นไดทั่วไป โดยเฉพาะท่ีราบลุมแมน้ําเจาพระยา 
และพ้ืนที่ชุมน้ําในประเทศแถบอินโดจีน ปจจุบันพบเห็นตนขนาด
ใหญตามวัดวาอารามในพ้ืนท่ีภาคกลาง สวนทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมักพบเปนตนขนาดเล็กตามปาบึงน้ําจืด ผลแกเดือน
พฤษภาคม–กรกฎาคม

ประโยชน  เปนพืชวงศถั่วที่มีคุณสมบัติบํารุงดิน ทรงพุมสวยงาม ใชปลูกเปนไมประดับตกแตงสวน ใหรมเงา เนื้อ
ไมใชในการกอสรางในรม ทําครก สาก กระเดื่อง และเครื่องใชตาง ๆ

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เพาะงาย แตฝกที่สมบูรณมีนอย เมล็ดควรแชน้ําไวประมาณ 1 วัน กอนนําไปเพาะ 
อัตราการงอกเกือบรอยละ 100

ขอแนะนํา  ไมโตเร็ว กลาไมตองการแสงมาก ระบบรากแผกวาง ลึก เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูปา
ชายน้ําหรือเคยเปนปาบึงน้ําจืดมากอน ระดับความสูงไมเกิน 300 ม. ทั้งทางภาคเหนือตอนลาง ภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เพื่อปองการการพังทะลายและการกัดเซาะของชายตลิ่ง เปนไมทนน้ําทวม ให
พุมกวาง สามารถปลูกรวมกับไมวงศยางไดดี เชน ยางนา และตะเคียนทอง

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); Flora of Thailand Vol. 4 (1) (1984)
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สะทอนรอก
Elaeocarpus robustus Roxb.
วงศ ELAEOCARPACEAE

ชื่ออื่น  ทอนรอก, ทะลอก (ตราด); โปะบา (อุบลราชธานี); 
มะมุน (ภาคตะวันตกเฉียงใต); ลูกกะรอกบานดาน (ชลบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตคอนขางเร็ว ไมผลัดใบ ขนาด
กลาง สูงไดประมาณ 15 ม. เรือนยอดรูปกรวยคว่ํา เปลือกเรียบ 
สีน้ําตาลปนเทา

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูปไข
หรือรูปขอบขนาน ยาว 8–25 ซม. (มีขนาดใบคอนขางใหญกวา
ชนิดอ่ืน ๆ  ในสกุลเดียวกันท่ีอยูในหนังสือคูมอืน้ี) ปลายใบแหลม
ยาว ขอบใบหยัก แผนใบมีขนทั้งสองดาน กานใบยาว 2–9 
ซม. ชอดอกออกตามซอกใบและกิ่ง สีขาวนวล กลีบเลี้ยงและ
กลีบดอกมีจํานวนอยางละ 5 กลีบ ปลายกลีบดอกจักชายครุย 
ผลแบบผนังผลชั้นในแข็ง ทรงรี มีขนสีน้ําตาลเทา มี 1–3 เมล็ด

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย บังคลาเทศ พมา กัมพูชา 
ไทย คาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  พบใน
ปาดิบเขา ปาดิบแลงใกลแหลงน้ํา ปาดิบชื้น และปาพรุ ระดับ
ความสูงจนถึงประมาณ 1,200 ม. การสืบพันธุตามธรรมชาติ
คอนขางดี ผลแกชวงเดือนมิถุนายน–ธันวาคม 

ประโยชน  ไมเนื้อแข็ง ใชกอสราง ผลรับประทานได สด
หรือใชปรุงอาหาร และเปนอาหารของสัตวปา มีวิตามินซีสูง 
แกทองเสีย นิยมปลูกเพื่อเก็บผลในหลายประเทศในเอเชียใต 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด มีวิธีการเพาะเชนเดียวกับพีพาย เมล็ดใชเวลาการงอกนาน มีขอมูลระบุวาการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อไดผลดี

ขอแนะนํา  เปนไมที่ชอบแสงแดดและความชุมชื้นโดยเฉพาะในปาดิบเขา ปาดิบชื้น หรือปาชายน้ํา 
เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปาตนน้ําในพื้นที่สูง ในระยะกลาไมจะโตชา และจะโตเร็วในระยะไมหนุม ควรปลูก
ผสมผสานกับไมโตเร็วในปาดิบเขา เชน กําลังเสือโครง กลวย ษี และกอชนิดตาง ๆ เชนเดียวกับพีพาย 
แตสะทอนรอกจะเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ต่ํากวา

ขอมลูเพ่ิมเติม  ตนไมเมอืงเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543); เมลด็และกลาไมยนืตน: เพือ่การฟนฟปูาในภาคเหนอื
ของประเทศไทย (หนวยวิจัยการฟนฟูปา, 2543); Flora of Thailand Vol. 2 (4) (1981)
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สัก
Tectona grandis L. f.

วงศ LAMIACEAE (LABIATAE)

ชื่ออื่น  สักทอง (ทั่วไป)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตเร็วในชวง 
1–15 ปแรก ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงได
ประมาณ 40 ม. มีพูพอนตื้น ๆ ลําตนเปลาตรง เปลือก
แตกเปนรองตื้น ๆ ตามยาว สีเทาหรือสีน้ําตาลออน

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงตรง
ขามสลับตั้งฉาก ขนาดใหญ กวาง 25–30 ซม. ยาว 
30–40 ซม. ตนออนใบมีขนาดใหญกวาน้ี แผนใบสาก มี
ขนดานลาง ขยี้แลวมีสีแดงติดมือ ชอดอกขนาดใหญ 
ออกตามปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว สมมาตรดาน
ขาง ผลแบบผลผนังช้ันในแข็ง มีเย่ือหุมพองลมคลาย
บอลลนู ม ี1–4 เมล็ด เมล็ดขนาดเสนผานศูนยกลาง 1–2 
ซม. มี 4 ชอง เปลือกแข็งมีขนสั้น ๆ นุม สีน้ําตาล

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา ลาว ไทย 

การกระจายพนัธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้เปนไมเดนในปาผลดัใบผสมทางภาคเหนือ แตสามารถปลูก
และเจรญิเติบโตไดในภาคอืน่ ๆ  ระดับความสงูจนถงึประมาณ 1,200 ม. ดอกออกเดือนมิถนุายน–กนัยายน ผลแกใชเวลา
ประมาณ 4 เดือน เก็บเมล็ดไดประมาณเดือนพฤศจิกายน–มกราคม หรืออาจถึงเดือนเมษายน

ประโยชน  เนื้อไมน้ําตาลอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม เนื้อไมออนหรือแข็งปานกลาง เลื่อยไสกบ ตบแตงงาย 
ทนปลวกและมอด โดยเฉพาะถาไดรับการอาบน้าํยา ราคาแพง ใชประโยชนไดหลายอยาง นิยมปลกูเปนสวนปาในหลาย
ประเทศทั้งในแอฟริกาและเอเชีย กิ่งใชเปนไมฟนไดเปนอยางด ี 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด การนําเมล็ดแชน้ํา 24–72 ชั่วโมง หรือแชน้ําและผึ่งอากาศสลับกันไป 5–7 วัน กอน
นําไปเพาะ จะชวยใหอัตราการงอกเร็วขึ้น เมล็ดที่เก็บบนตนมีอัตราการงอกสูงกวาเก็บที่พื้น การเลือกแมพันธุเปนสิ่งที่
ควรพิจารณาใหเหมาะสม การใชเหงาเปนวิธีที่นิยม และคาใชจายนอย โดยใชกลาสักที่มีอายุประมาณ 1 ป

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็วในระยะแรก ตองการแสงมาก ผลัดใบเปนเวลานาน ระบบรากตื้น 
แผกวาง ปกติจะเจริญเติบโตไดดีบนดินที่สลายมาจากหินปูนหรือหินดินดาน โดยเฉพาะดินที่ลึกมากกวา 50 
ซม. ในธรรมชาติมักจะขึ้นรวมกับไผซาง (Dendrocalamus membranaceus Munro) ซึ่งไผซางสามารถพบไดทั่ว
ประเทศ และเปนไมดัชนีบอกความเหมาะสมพื้นที่ปลูกสักได เหมาะสําหรับการปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วและ
โตชาไดหลายชนิดของปาผลัดใบผสม ซึ่งผลัดใบไมนาน มีระบบรากลึก และควรมีสัดสวนของสักเพียงประมาณ
รอยละ 20 การปองกันไฟในระยะแรกเปนสิ่งสําคัญในการปลูกสัก  

ขอมูลเพิ่มเติม  สัก (กรมปาไม, 2553); พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมือง
เหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (1) (1993)
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สัตบรรณ
Alstonia scholaris (L.) R. Br.
วงศ APOCYNACEAE 

ชื่ออื่น  ชบา, ตีนเปด, พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง); ยางขาว 
(ลําปาง); หัสบรรณ (กาญจนบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อออน โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ สูงไดประมาณ 40 ม. เปลือกสีเทา กิ่งมีชองอากาศ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ทุกสวนมียางสีขาว
ขุน ใบเรียงเปนวงรอบ 4–10 ใบ รูปชอน ปลายใบมนกลม โคน
ใบรูปล่ิมหรือเปนครีบ แผนใบดานลางมีนวล เสนแขนงใบจํานวน
มากเรียงขนานกัน ชอดอกเปนกระจุก เรียงแนนคลายชอซ่ีรม ยาว 
3–9 ซม. มีขนสั้นนุม ดอกจํานวนมาก สีขาวครีม มีกลิ่นหอม กลีบ
เลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เรียงทับกันไปทางซายในดอกตูม 
เกสรเพศผู 5 อัน รังไขมีขน ผลเปนฝก ออกเปนคู รูปขอบขนาน 
ยาว 20–55 ซม. เมล็ดจํานวนมาก มีกระจุกขนยาว 1.5–2 ซม.  

เขตการกระจายพันธุ อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา จีนตอน
ใต เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ประเทศในหมูเกาะแปซิฟก ออสเตรเลยี 
(ควีนสแลนด) 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้นตาม
ชายปาหรือปาเสื่อมโทรมของปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาดิบแลง และ
ปาผลัดใบผสม ทั่วทุกภาคของประเทศ มักพบใกลชายน้ํา ระดับ
ความสูงจนถึงประมาณ 1,200 ม. ออกดอกเดือนตุลาคม ฝกแก
เดือนธันวาคม–เมษายน

ประโยชน  เน้ือไมออน ใชทาํโลงศพ เคร่ืองเรอืน กลอง เย่ือ
คุณภาพดี เปลือกชวยสมานแผล ลดอาการอักเสบ แกไขมาลาเรีย 
โรคลมบาหมู โรคหืด แกทองเสีย บิด ใบใชพอกดับพิษ โรคเหน็บ
ชา ยางรักษาแผลเนาเปอย ผสมน้ํามันหยอดแกปวดหู นิยมปลูก
เปนไมประดับ ทรงพุมสวยงาม ใหรมเงาไดดี

การขยายพันธุ เพาะเมลด็ ปกชํา กิง่ตอน เมล็ดคอนขางเก็บ
ยากเนื่องจากฝกแกมักแตกอาบนตน มีอัตราการงอกสูงเกือบ
รอยละ 100 สามารถเก็บไวในภาชนะปดไดประมาณ 2 เดือน แตอัตราการงอกลดลงเล็กนอย  

ขอแนะนํา  เชนเดียวกับนองขาว แตสัตบรรณสามารถขึ้นในพื้นที่ระดับต่ํา ๆ และทนแลงไดดีกวา
นองขาว ระบบรากหนาแนนและแผกวาง ทนตอการถูกน้ําทวม จึงเหมาะสําหรับการปลูกปองกันตลิ่ง และปลูก
ในพื้นที่ราบลุมแมน้ํา หรือปลูกในปาผลัดใบผสมที่เสื่อมโทรม

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 7 (1) (1999)
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เสี้ยวดอกขาว
Bauhinia variegata L.

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)

ชื่ออื่น  นางอั้ว, เสี้ยว (เชียงใหม); 
เปยงพะโก (สุโขทัย)

วิสัย ไมโตคอนขางเร็ว เน้ือแข็ง 
ผลัดใบ ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สูงได
ประมาณ 15 ม. กิ่งออนมีขนสั้นนุม  

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่
สาํคัญ  ใบเรียงเวียน รปูไขกวางหรือเกอืบ
กลม ปลายเวาลึกประมาณ 1 สวน 4 
หรือสวน 3 โคนใบรูปหัวใจ ชอดอกแบบ
ชอกระจะส้ัน ๆ  ม ี2–3 ดอก ในแตละชอ 
กลีบเลี้ยงคลายกาบ กลีบดอก 5 กลีบ 
สวนมากมีสีขาว รูปไขกลับ โคนสอบแคบ
เปนกานกลีบ กลบีใหญมรีิว้ดานในกลีบ
สีแดงอมมวงหรือชมพู เกสรเพศผูที่
สมบูรณ 5 อนั เปนหมัน 1–5 อนั ผลเปน

ฝกแบน รูปขอบขนาน เบี้ยว แหงแลวแตกอาออก มี 10–25 เมล็ด เมล็ดแบน เสนผานศูนยกลาง 1–1.5 ซม.   

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา จีนตอนใต ลาว เวียตนามตอนบน ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยา  ขึ้นกระจายทั่วไปในปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง และปาดิบเขา ทางภาคเหนือ
และภาคตะวันตกเฉียงใต ระดับความสูง 500–1,500 ม. ชอบดินที่มีหินปูน มักพบตามสันเขา โดยเฉพาะที่ลาดชันดาน
ทิศใตที่มีแสงแดดดจัด ใบจะรวงเกือบหมดเมื่อออกดอก ดอกออกเดือนมกราคม–กุมภาพันธ ผลแกจัดประมาณเดือน
เมษายน–กรกฎาคม

ประโยชน  เนื้อไมแข็งปานกลาง แตมีขนาดเล็ก เหมาะที่จําทําเปนไมฟน เปลือกมีสารฝาดใชยอมผา แห และอวน 
ดอกออนและฝกออนรับประทานได ใบใชเล้ียงสัตว สามารถปลูกเปนไมประดับ เพราะดอกดกสวยงวยงาม ใบจะรวง
เกือบหมดเมื่อออกดอก เปนพืชวงศถั่ว ใชปลูกเพื่อปรับปรุงดินได 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เมล็ดสามารถเก็บเมล็ดที่รวงตามพื้นดินได เมล็ดงอกเร็วหลังจากรวงสูพื้น ควรรีบนํา
ไปเพาะทันที หรือภายในหนึ่งสัปดาห 

ขอแนะนํา  เปนไมโตคอนขางเร็ว ตองการแสงแดดจัด เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาทางภาค
เหนือ โดยเฉพาะปาเบญจพรรณเสื่อมโทรมที่เปนหินปูน และพื้นลาดชันที่ทําไรเลื่อนลอยในปาดิบเขา สามารถ
ปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วและโตชาไดหลายชนิด โดยเฉพาะกอชนิดตาง ๆ ขอควรระวัง กลาไมเปนอาหาร
ของสัตวเลี้ยง 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 4 (1) (1984)
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แสมสาร
Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)

ชื่ออ่ืน  ขี้เหล็กโคก, ขี้เหล็กแพะ (ภาคเหนือ); ขี้เหล็กปา 
(ภาคหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ขี้เหล็กสาร (นครราชสีมา, 
ปราจีนบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตเร็ว ไมผลัดใบ ขนาด
กลาง สูงไดประมาณ 15 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดคลายสี่เหลี่ยม 
สีคอนขางดํา 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่ําคัญ  ใบประกอบแบบขน
นกปลายคู ใบยอย 6–9 คู รูปไข แผนใบเกลี้ยงทั้งสองดาน ชอ
ออกแบบชอแยกแขนง ออกตามปลายกิง่ ลกัษณะท่ัวไปคลายดอก
ขีเ้หลก็ กลีบเลีย้งและกลบีดอกมจีาํนวนอยางละ 5 กลบี กลีบดอก
สีเหลือง เกสรเพศผู 10 อัน ขนาดใหญ 2 อัน ขนาดเล็ก 5 อัน 
ไมสมบูรณ 3 อัน ผลเปนฝกแบน บาง รูปขอบขนาน ยาว 15–20 
ซม. บิดเล็กนอย เมล็ดแบน รูปรียาว สีน้ําตาล

เขตการกระจายพันธุ  กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นใน
ปาเต็งรัง และปาผลัดใบผสมที่คอนขางแหงแลง ทางภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระดับ
ความสงูไมเกนิ 500 ม. การสืบพนัธุตามธรรมชาติด ีออกดอกและ
ติดผลประมาณเดือนพฤษภาคม–พฤศจิกายน ผลอาจแกคางปและเก็บไดชวงเดือนมกราคม–มีนาคม

ประโยชน  เนือ้ไมใชทาํดามเครือ่งมือ เรือ แกะสลกั ไมฟนและถานทีม่คีณุภาพ ใบออนและดอกออนใชเปนอาหาร
เชนเดียวกับขี้เหล็ก ขับพยาธิ เปนยาถาย รักษางูสวัด ปลูกเปนไมตนประดบัสองขางถนน 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เปลือกคอนขางแข็ง นําเมล็ดแชน้ํารอน 80–90 องศาเซลเซียส แลวทิ้งไวใหเย็น จึงนํา
ไปเพาะ อัตราการงอกประมาณรอยละ 75 เมล็ดใชเวลางอก 4–30 วัน สามารถใชวิธีปลูกโดยเมล็ดโดยตรงไดดี รวมทั้ง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ทนทานตอความแหงแลงและไฟปาไดดี มักจะขึ้น
บนดินปนทราย ดินหินปูน หรือดินลูกรังที่ตื้น แตกหนองาย เหมาะสําหรับปลูกฟนปูสภาพปาผลัดใบผสมและ
ปาเต็งรังที่เสื่อมโทรม แตเนื่องจากเปนไมโตคอนขางชาในระยะแรก ควรปลูกรวมกับไมโตเร็ว เชน ซอ อะราง 
หรือกระเชา และควรมีการควบคุมวัชพืชใหดีในระยะ 1–2 ป แรก  

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 4 (1) (1984)
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อะราง
Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)

ชื่ออื่น  ราง, อะลาง (นครราชสีมา, อุดรธานี); คางรุง, 
คางฮุง (พิษณุโลก); จาขาม, ชาขม (เลย); นนทรี (ภาคกลาง); 
อินทรี (จันทบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือคอนขางออน โตเร็ว ผลัดใบชวงส้ัน ๆ  
ขนาดกลางถงึขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม.

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  กิ่งออนมีขนส้ันนุมสี
น้ําตาลแดง หูใบมีหลายเสนคลายเขากวาง ใบประกอบแบบ
ขนนกสองชั้น แขนงยอยเรียงตรงขาม 5–9 คู ใบยอยเรียงตรง
ขาม 6–16 คู รปูขอบขนาน ยาว 1–2.5 ซม. ปลายใบเวาตืน้ โคน
ใบเบี้ยว แผนใบมีนวลดานลาง ไรกาน ชอดอกแบบชอกระจะ 
หอยลง ออกตามซอกใบใกลปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี
จํานวนอยางละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงดานนอกมีขนสีน้ําตาล กลีบ
ดอกสีเหลืองออน เกสรเพศผู 10 อัน ผลเปนฝกแบน ขอบบาง
คลายปก มี 4–8 เมล็ด เมล็ดแบน รูปรี 

เขตการกระจายพันธุ  กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามชายปาดิบแลง ปาดิบชื้น และปาผลัดใบผสมในระดับ
ต่ํา ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะทางภาคตะวันออก ระดับความสูงไมเกิน 800 ม. ออกดอกพรอมกับผลิใบออนเดือน
มกราคม–มีนาคม เปนผลเดือนมีนาคม–มิถุนายน หรืออาจถึงเดือนกันยายน

ประโยชน  เนื้อไมไมทนทานมากนัก นิยมทําเปนไมฟน เปลือกในรับประทานได ใชปรุงอาหาร เปลือกนอกใชเปน
สียอมธรรมชาติและเปนสมุนไพรแกทองรวง ขับลม โรคเก่ียวกับเสมหะและโลหิต ใบออนและดอกออนใชเปนอาหาร
เชนเดียวกับขี้เหล็ก ใบรวงชวยปรับปรุงดิน 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด นําเมล็ดแชน้ํารอน 70–80 องศาเซลเซียส ประมาณ 15 ชั่วโมง 

ขอแนะนํา  ไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ระบบรากลึก ใบหนาแนน ทนแลง ทนไฟ แตกหนอไดดี 
เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูปาเสื่อมโทรมในปาดิบแลงและปาผลัดใบผสม ปองกันการชะลางของหนาดิน แต
ไมเหมาะสําหรับพื้นที่ราบลุมที่มีน้ําทวมบอยและพื้นที่ตนน้ําในระดับสูง ปลูกผสมผสานไมโตเร็วและโตชาไดดี
หลายชนิด โดยเฉพาะไมในวงศยาง 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 11 (1997); Flora of Thailand Vol. 4 
(1) (1984)
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อินทนิลน้ํา
Lagerstoemia speciosa (L.) Pers. 

วงศ LYTHRACEAE

ชื่ออื่น  ตะแบกดํา, อินทนิล (ภาคกลาง)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตคอนขางเร็ว ผลัดใบชวง
สั้น ๆ ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 25 ม. ลําตนมักคดงอ 
เปลือกเรียบ หรือลอกเปนแผนบาง ๆ เล็กนอย สีน้ําตาลออนปนเทา 
เปลือกในมีเสนใย 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบเรียงตรงขามในระนาบ
เดียวกัน ยาว 5–30 ซม. ชอดอกออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ตั้งตรง 
ยาว 15–40 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถวย มี 12–14 สันตามยาว ผิวเกลี้ยง 
ปลายแยก 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ สีชมพูออนหรือขาว ยาว 1.5–3 
ซม. ขอบยน มีกานกลีบ เกสรเพศผูจํานวนมากติดท่ีโคนกลีบเล้ียง ผล
แบบผลแหงแตก มี 6 ซีก ยาวประมาณ 2.2 ซม. เมล็ดจํานวนมาก 
ปลายเมล็ดมีปก 

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต  

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามชาย
น้าํหรือพืน้ทีร่าบลุมทีม่นี้าํขงัในปาผลัดใบผสม ปาดบิแลง และปาดบิชืน้ 
ทั่วประเทศ พบไดทั่วไปในปาบึงน้ําจืด หรือตามทุงนา ออกดอกเดือน
มนีาคม–มถินุายน ผลเริม่แกเดอืนพฤศจกิายน หรอืคางปไปจนถงึเดอืน
มีนาคมปถัดไป

ประโยชน  เน้ือไมแข็งแร็งปานกลาง ทนปลวก ใชในการกอสราง 
ทําฟนไดดี เปลือกแกไข แกทองเสีย ใบหรือแกนตมหรือชงน้ํารอนดื่ม 
ลดอาการไขในมาลาเรีย ลดน้ําตาลในเลือด ขับปสสาวะ ลดความดัน 
ดอกสวยงามนิยมปลูก เปนไมประดับตามสองข างถนนและ
สวนสาธารณะทั่วไป 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดใชเวลาการงอก 15–50 วัน เก็บไวไดนานที่อุณหภูมิปกติ แตอัตราการงอกลดลง 
หรืออาจใชวิธีปกชําและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาผลัดใบผสม 
ปาดิบแลง ปาบึงน้ําจืด และที่ราบลุมทั่วไป ปองกันการพังทลายของตลิ่ง ทนทานตอน้ําทวม ทนแลงและไฟปา
ไดดีคลายตะแบกนา แตอินทนิลน้ํามักจะขึ้นในพื้นที่ปาที่ชื้นกวา สามารถปลูกรวมกับไมในปาชายน้ําไดดี เชน 
จิกนา ตะเคียนทอง ยางนา และสนุน เปนตน  

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); A revision of Lagerstroemia (Furtado, 1969); 
PROSEA No. 5 (3) (1998)
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กระโดน
Careya sphaerica Roxb. 
วงศ LECYTHIDACEAE 

ชื่ออื่น  ขุย (กาญจนบุรี); จิก (ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); 
กระโดนบก, กระโดนโคก, ปุย, ปุยขาว, ผาฮาด (ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตชา ผลัดใบ ขนาดกลาง สูงได
ประมาณ 20 ม. แตกกิ่งต่ําแผกวาง เปลือกหนาเรียบหรือลอกเปนสะเก็ดบาง ๆ  
สีน้ําตาลเทา เนื้อไมสีน้ําตาลแดง แตกหนอไดดี

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  กิ่งออนเปนเหลี่ยม ใบเรียงเวียน
หนาแนนชวงปลายกิ่ง รูปไขกลับ ยาว 20–30 ซม. ปลายแหลมเปนต่ิงส้ัน ๆ 
โคนใบสอบเรียวดูคลายครีบ ขอบจักฟนเล่ือย ชอดอกออกส้ัน ๆ ตามปลาย
กิ่ง ออกดอกพรอมผลิใบออน มีใบประดับ 3 ใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ตดิทน กลีบ
ดอก 4 กลีบ สีขาวอมเขียว เกสรเพศผูจํานวนมาก สีขาว โคนสีชมพู เชื่อม
ตดิกนัทีโ่คน ยาวกวากลบีดอก รงัไขอยูใตวงกลบี ผลแบบผลมีเนือ้หนึง่ถงึหลาย
เมล็ด เสนผานศูนยกลาง 5–8 ซม. เมล็ดแบน เรียว ยาวประมาณ 1 ซม.  

เขตการกระจายพนัธุ  อฟักานสิถาน อนิเดยี พมา ลาว กมัพูชา เวียดนาม 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพนัธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ในปาผลัดใบผสม 
ปาเต็งรัง ปาดิบแลง และปาดิบช้ืน ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงถึง
ประมาณ 900 ม. ออกดอกเดือนมีนาคม–เมษายน ผลแกเดือนมีนาคม–
พฤษภาคม

ประโยชน  เนื้อไมทนทานในรม เปลือกใชทําเชือก เบาะรองหลังชาง กระดาษ สียอมผาใหสีน้ําตาลแดง ใบ ดอก 
และผลออนรับประทานเปนผักสด มีสรรพคุณทางสมุนไพรหลายอยาง ผลเปนยาฝาดสมาน ใชเปนอาหารสัตวพวก
โคและกระบอืดวย เมล็ดและรากเปนพษิ ใบและยอดออนมีปรมิาณกรดออกซาลิคคอนขางสูง อาจทาํใหเกดินิว่ในกระเพาะ
ปสสาวะ 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด อัตราการงอกสูงกวารอยละ 90 เมล็ดงอกใชเวลา 15–45 วัน และสามารถขยายพันธุ
โดยวิธีปกชําหรือแยกจากเหงาหรือหนอไดผลดี 

ขอแนะนํา  เปนไมชอบแสงแดดจัด ทนแลง และไฟปาไดดี ขึ้นไดทั้งดินลูกรังและดินปนทราย หรือ
ดินตื้น ที่มีการระบายน้ําดี ระบบรากแข็งแร็ง เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาไดแทบทุกสภาพปา ยกเวน
ปาดิบเขาในพื้นที่สูง

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (3) (1993.)
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กระทอน
Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.

วงศ MELIACEAE

ชื่ออื่น  มะตอง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลกัษณะวสิยั  ไมเนือ้แขง็ปานกลาง โตคอนขางชา ไมผลดั
ใบ ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ อาจสูงไดถึง 50 ม. ลําตนมักขดงอ 
มีพูพอน เปลือกเรียบหรือแตกลอนเปนชิ้นบาง ๆ  สีน้ําตาลออน 
มีชองอากาศทั่วไป เปลือกในสีน้ําตาลแดงอมชมพู มีน้ํายางขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ไมมีหูใบ ใบ
ประกอบมี 3 ใบยอย โคนใบมักเบ้ียว ใบแกกอนรวงสีแดง 
ชอดอกแบบชอแยกแขนง กลบีเล้ียงและกลีบดอกมจีาํนวนอยาง
ละ 4–5 กลีบ กลีบเลี้ยงหยักตื้น ๆ กลีบดอกแยกกัน สีเหลือง 
ดอกบานกลีบดอกจะพับงอ เกสรเพศผู 8–10 อัน เชื่อมติด
เปนหลอด ยอดเกสรเพศเมียหยักเปนพู ผลแบบผลผนังช้ันใน
แข็ง กลมแปน ขนาดใหญ มีขนกํามะหยี่สีน้ําตาล มีประมาณ 
5 เมล็ด เมล็ดมีปุยสีขาวหุม

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  พบขึ้นตามปาดิบแลงใกลชายน้ํา ปาดิบเขาระดับต่ํา และปา
ดิบช้ืน ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,200 ม. ออกดอกเดือนมีนาคม–เมษายน ผลแกเดือน
พฤษภาคม–สิงหาคม 

ประโยชน  เนือ้ไมแขง็ปานกลาง ลวดลายสวยงาม มกีล่ินหอม ใชกอสราง เครือ่งเรอืน ลงัใสของ ผลแกรบัประทาน
เปนผลไมสด ดอง และใชปรุงอาหาร ปลูกประดับใหรมเงาพืชการเกษตรอื่น ๆ ไดดี เปนอาหารของสัตวปาหลายชนิด 
รากและใบแกไข ทองเสีย เปลือกใชถายพยาธิ มีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็ง 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดมีอายุสั้น ควรรีบเพาะโดยเร็ว จะมีอัตราการงอกสูงกวารอยละ 90 เมล็ดงอกใช
เวลาประมาณ 15–30 วัน การขยายพันธุอาจใชวิธีตอนกิ่งหรือทาบกิ่งได

ขอแนะนํา  เปนไมโตเร็วในระยะแรก ๆ ตองการแสงมากหรือแสงรําไร ขึ้นไดดีในพื้นที่ดินชุมชื้นหรือ
ใกลแหลงน้ํา ทนน้ําทวมไดนานกวา 1 เดือน รากมีไมโครไรซาชวยบํารุงดิน 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (3) (1993); Flora Malesiana ser. 
I, Vol. 12 (1) (1995)
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กระบก
Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.

วงศ IRVINGIACEAE

ชื่ออื่น  กะบก, จะบก, ตระบก (ภาคกลาง); บก, หมากบก 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); มะม่ืน, มื่น (ภาคเหนือ); มะล่ืน, 
หมึกลื่น (สุโขทัย, นครราชสีมา)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ขนาดกลางถึงขนาดใหญ 
สงูไดประมาณ 40 ม. เรือนยอดเปนพุมคอนขางกลมหรอืรี ลาํตน
เปลาตรง โคนตนมกัเปนพูพอน เปลือกเรียบหรือแตกเปนสะเก็ด 
สีเทาแกมน้ําตาลแดง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  มีหูใบเรียวแหลม
โคงรูปดาบมวนหุมยอดออน ยาว 1.5–3 ซม. ใบรูปรีหรือรูป
ขอบขนาน ยาว 5–10 ซม. ปลายใบเปนติ่งแหลม แผนใบเกลี้ยง 
ชอดอกออกตามซอกใบและปลายก่ิง ดอกขนาดเล็ก สีขาวนวล 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงเชื่อม
ติดกันที่โคน กลีบดอกเรียงซอนเหลื่อมในดอกตูม เกสรเพศผู 
10 อัน ติดใตจานฐานดอก ผลแบบผนังผลชั้นในแข็ง ทรงรี ยาว 
3–6 ซม. สุกสีเหลือง มี 1 เมล็ด 

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายทั่วไปในปาเต็งรัง ปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง และ
ปาดิบชื้น พบมากตามปาเต็งรัง ทั่วทุกภาค พบนอยทางภาคใต จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ออกดอกเดือน
กุมภาพันธ–มีนาคม ผลแกเดือนเมษายน–พฤษภาคม 

ประโยชน  เนื้อไมมีความแข็งแรงทนทาน ใชในการกอสราง เครื่องมือการเกษตร เครื่องดนตรีไทย เชน ระนาด ใช
ทําถานใหความรอนสูงและมีราคาสูง ผลสุกเปนอาหารพวกเกงกวางและนก เมล็ดรับประทานได ใหน้ํามันใชใน
อตุสาหกรรมทาํสบูและเทยีนไข ไขกระบกมปีริมาณไขมนัสงูมาก ทนตอการเกดิปฏกิริยิาทางเคม ีมศีกัยภาพในการพฒันา
เปนอาหารที่เพิ่มคุณคาได 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด โดยเก็บผลสกุ แยกเอาเน้ือออก คอย ๆ  ผาช้ันหุมเมลด็ท่ีแข็งออกแลวนําไปเพาะ อตัรา
การงอกสูง เมล็ดมีอายุสั้น

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา ขึ้นไดดีแทบทุกสภาพปา ทนแลง และไฟปาไดดี เจริญเติบโตไดทั้งในที่
แสงแดดจัดหรือคอนขางรม สามารถขึ้นไดทั้งในดินตื้นและลึก แตตองมีการระบายน้ําดี 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); Flora of the World (Harris, 1999); Flora of Thailand Vol. 2 (4) (1981)
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กอเดือย
Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.

วงศ FAGACEAE

ชื่ออื่น  กอสรอย, กอหนาม, กอแหลม (ภาคเหนือ); 
กออิด, กอหมัด, กอหัด, กอแดง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); 
กอกินหนวย (ภาคตะวันออก)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 40 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด 
และเปนรองตามยาว สีน้ําตาลเขม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สาํคัญ  ใบรูปรี รูปขอบ
ขนานหรือแกมรูปใบหอก ยาว 5.5–13 ซม. ขอบหยักหาง ๆ 
คอนไปทางปลายใบ แผนใบดานลางสีเขียวเทาหรือสีสนิม 
ชอดอกแบบชอเชิงลด ยาวไดประมาณ 15 ซม. ชอดอกเพศ
ผูและเพศเมียแยกกัน กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู 10–12 
อัน เปนหมันในดอกเพศเมีย ผลรูปทรงกลม ยาว 1–1.5 ซม. 
รวมกาบหุมผลท่ีหุมผลจนมิด ผิวกาบมีหนามแข็งสั้น 

                                                                    แตละกาบมี 1 ผล เกลี้ยง

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ไตหวัน ญี่ปุน พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามปาดิบช้ืน ปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาผลัดใบผสม ทั่ว
ทุกภาค ระดบัความสูง 800–1,400 ม. ดอกออกชวงเดือนมกราคม–มีนาคม ติดผลชวงเดือนกุมภาพันธ–พฤศจิกายน

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชในการกอสราง เสา ไมฟน และถาน ผลรับประทานได เปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เก็บผลสีน้ําตาล แกะกาบหุมผลออก แชน้ําประมาณ 24 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ําออก 
เพาะเมล็ดในที่มีแสงรําไร อัตราการงอกรอยละ 50 เมล็ดใชเวลางอก 2–8 สัปดาห 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตคอนขางชา ตองการแสงมาก มักพบในปาดิบเขาเสื่อมโทรม ทนตอไฟ
ปาและสภาพแวดลอมไดดี เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพตนน้ําในที่สูงเพื่อปองกันการพังทะลายของดิน 
ควรปลูกผสมผสานกับไมกอชนิดอื่น ๆ และไมโตเร็วหรือไมโตชาของปาดิบเขา เชน ทะโล มะมือ มะแขวน 
กําลังเสือโครง นางพญาเสือโครง และสนสามใบ 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมวงศกอของไทย (จําลอง และคณะ, 2549); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand Vol. 9 (3) (2008)
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กอเตี้ย
Quercus aliena Blume
วงศ FAGACEAE

ชื่ออื่น  กอนะแอ, กอน้ํา, กออารี (ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. เปลือกแตกเปนรองตามยาว 
สีน้ําตาลเขม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบรูปไขกลับหรือรูป
ขอบขนาน ยาว 8–23 ซม. โคนใบเวาเปนติ่งใบหู เบี้ยว ขอบ
จักฟนเล่ือย ชอดอกแบบชอเชิงลด ชอดอกเพศผูและเพศเมีย
แยกตางชอแตรวมตน ดอกเพศผูหอยลง ดอกเพศเมียต้ังข้ึน 
กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู 8–10 อัน เกลี้ยง เปนหมันในดอก
เพศผู ผลรูปทรงกระบอกแกมรูปไข เสนผานศูนยกลาง 1.2–1.3 
ซม. รวมกาบหุมผล กาบหุมประมาณหนึ่งในสามของความ
ยาวตัวผล กาบไมเชื่อมติดกัน ไมแยกในผลแก ผิวกาบเปน
เกล็ดบางเรียงสลับ แตละกาบมี 1 ผล รูปไข ผิวเกลี้ยง

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย จีน พมา ลาว ญี่ปุน ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยา ข้ึนตามปาสน ปาผลัดใบ
ผสมระดับสูง ปาดิบแลง และปาดิบเขา ทางภาคเหนอื ภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ระดับความสูง 800–1,400 ม. 
ออกดอกเดือนมกราคม–พฤษภาคม ติดผลเดือนมิถุนายน–
สิงหาคม

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชเปนไมฟน และถาน แทงไมใช
เพาะเห็ด ผลเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด คลาย ๆ กอเดือย แกะกาบ
หุมผลออก แชน้ําประมาณ 24 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ําออก เพาะเมล็ดในที่มีแสงรําไร 

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตคอนขางชา ตองการแสงมาก ทนตอไฟปาและสภาพแวดลอมไดดี 
เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพตนน้ําในที่สูงเพื่อปองกันการพังทะลายของดิน เชนเดียวกับกอเดือย ควร
ปลูกผสมผสานกับกอชนิดอื่น ๆ และไมโตเร็วหรือไมโตชาของปาดิบเขา โดยเฉพาะสนสามใบ 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมวงศกอของไทย (จําลอง และคณะ, 2549); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand Vol. 9 (3) (2008)

SW 4459-P001-110-pc8.indd   p73SW 4459-P001-110-pc8.indd   p73 19/4/2555   17:22:5419/4/2555   17:22:54



74

กอใบเลื่อม
Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC.

วงศ FAGACEAE

ชื่ออื่น  กอหลั่ง, กอขาว, กอเดือย, กอหนาม, กอแหลม, 
กอดูก, กอหนวดแมว, กอแหง (ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดเล็กถึง
ขนาดใหญ สูงไดประมาณ 40 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดและเปน
รองตามยาว หนาไมเปนระเบียบ สีน้ําตาลคลํ้าหรือสีเทาแกม
น้ําตาล

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบรูปขอบขนาน ยาว 
7–21 ซม. ปลายแหลมยาวหรือยาวคลายหาง ขอบเรยีบ ชอดอก
แบบชอเชงิลด ชอดอกเพศผูและเพศเมียแยกตางชอหรอืรวม
ชอเดียวกัน ดอกเพศเมียอยูทางโคนชอ กลีบรวม 6 กลีบ เกสร
เพศผู 12 อัน เกลี้ยง เปนหมันในดอกเพศเมีย ผลทรงกลม เสน
ผานศูนยกลาง 1.5–2 ซม. รวมกาบหุมผล กาบหุมผลเกือบมิด 
ผิวกาบมีหนาม แข็งสั้น ปลายโคงงอ เรียงกันหรือเกาะกลุม
เปนเกลียว 3–4 แนว ตามผิวกาบ แตละกาบมี 1 ผล ผิวเกลี้ยง 
เปนมันสีน้ําตาล

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย เนปาล จีน พมา ลาว เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายตามปาดิบชื้น ปาดิบแลงกึ่งปาดิบเขา ปาดิบเขา 
และปาผลัดใบผสม และปาเต็งรังระดับสูง ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูง 600–1,700 ม. ออกดอกชวงเดือน
พฤษภาคม–มิถุนายน ติดผลเดือน มิถุนายน–พฤศจิกายน การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด วิธีเพาะเชนเดียวกับกอเดือย 
ใชเวลางอกมากกวา อัตราการงอกสูงประมาณรอยละ 80 

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชในการกอสราง เสา ไมฟนและถาน ผลรับประทานได และเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด คลาย ๆ กอเดือย แกะกาบหุมผลออก แชน้ําประมาณ 24 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ํา
ออก เพาะเมล็ดในที่มีแสงรําไร

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตคอนขางชา ตองการแสงมาก แตกลาไมตองการรมเงาในระยะแรก ทน
ตอไฟปาและสภาพแวดลอมไดดี เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพตนนํ้าในท่ีสูงเพ่ือปองกันการพังทลายของดิน 
เชนเดียวกับกอเดือย แตสามารถปลูกในพื้นที่ระดับสูงกวา ควรปลูกผสมผสานกับกอชนิดอื่น ๆ และไมโตเร็ว
หรือไมโตชาของปาดบิเขา โดยเฉพาะสนสามใบ 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมวงศกอของไทย (จําลอง และคณะ, 2549); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand Vol. 9 (3) (2008)
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กอแปน
Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook. f.

วงศ FAGACEAE

ชื่ออื่น  กอหรั่ง, กอกาวกวาง, กอตี, มะกอ, กอหนาม 
(ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ สงูไดประมาณ 30 มม.เปลือกคอนขางเรยีบ สนี้าํตาล
ดํา สลับดวยสีเทาเปนวงใหญ

ลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีสําคัญ  ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน 
ยาว 11–22 ซม. ขอบใบเรียบ แผนใบดานลางมีขนส้ันนุม 
ชอดอกแบบชอเชงิลด ชอดอกเพศผูและเพศเมยีแยกเพศตาง
ชอหรือรวมชอเดียวกัน ดอกเพศเมียอยูทางโคนชอ กลีบรวม 
6 กลีบ เกสรเพศผู 12 อัน เกลี้ยง เปนหมันในดอกเพศผู ผลรูป
ทรงกลม เสนผานศูนยกลาง 4–6.5 ซม. รวมกาบหุมผล กาบหุม
ผลจนเกือบมิด ยกเวนบริเวณปลายยอด ผิวกาบคลุมดวย
หนามหนาแนน หนามเหยียดตรงและโคงเล็กนอย มีขน
ปกคลุม กาบไมแยกในผลแก แตละกาบมี 1–3 ผล เกลี้ยง

เขตการกระจายพันธุ  พมา ลาว ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาผลัดใบผสมระดับสูง ทาง
ภาคกลางและภาคเหนอื ระดบัความสงู 700–2,200 ม. สวนมากพบในระดบั 1,000-1,500 ม. ออกดอกเดอืนกมุภาพันธ–
พฤศจิกายน ติดผลเดือนสิงหาคม–ธันวาคม

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชในการกอสราง เสา ไมฟนและถาน ผลรับประทานได และเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด คลาย ๆ กอเดือย แกะกาบหุมผลออก แชน้ําประมาณ 24 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ํา
ออก เพาะเมล็ดในที่มีแสงรําไร

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตคอนขางชา ตองการแสงมาก ทนตอไฟปาและสภาพแวดลอมไดดี 
เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพตนน้ําในที่สูงมากเชนเดียวกับกอเดือย เพื่อปองกันการพังทะลายของดิน 
ควรปลูกผสมผสานกับกอชนิดอ่ืน ๆ และไมโตเร็วหรือไมโตชาของปาดิบเขาในระดับสูง เชนทะโล กําลังเสือโครง 
มะแขวน และสนสามใบ เปนตน

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมวงศกอของไทย (จําลอง และคณะ, 2549); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
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กอพวง
Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder

วงศ FAGACEAE

ชื่ออ่ืน  กอกอ, กอหลับเตาปูน, กอแดง (ภาค
เหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง สงูไดประมาณ 20 ม. เปลอืกคอนขาง
เรียบหรือแตกเปนรองเล็กตามยาว สีน้ําตาลแกมเทา
ออน เปลือกในมีสันตามยาวและรอยกดเนื้อไม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคญั  ใบรูปขอบ
ขนานหรือรูปใบหอก ยาว 12–28 ซม. ปลายใบแหลม
ยาวหรือยาวคลายหาง ขอบเรียบ ชอดอกแบบชอเชิงลด 
ชอดอกเพศผูและเพศเมียแยกตางชอหรือรวมชอ
เดียวกัน ดอกเพศเมียอยูทางโคนชอ กลีบรวม 6 กลีบ 
เกสรเพศผู 10–12 อัน เกลี้ยง เปนหมันในดอกเพศเมีย 
ผลรูปไขหรือรูปกรวยหงาย เสนผานศูนยกลาง 2–2.5 
ซม. รวมกาบหุมผล กาบหุมผลเกือบมิด ผิวกาบเปน
เกล็ดบางติดเรียงสลับหรือซอนเหลื่อมกัน กาบไม
แยกในผลแก แตละกาบมี 1 ผล รูปไข ผิวเกลี้ยง 

เขตการกระจายพันธุ  เนปาล ภูฐาน อินเดีย จีน พมา ลาว เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยา  ขึ้นกระจายตามปาดิบชื้น ปาดิบแลงกึ่งปาดิบเขา ปาดิบเขา ปาสนผสมเต็งรัง 
และปาผลัดใบผสมระดับสูง ทุกภาคของประเทศ ระดับความสูง 800–2,400 ม. ออกดอกเดือนกันยายน–มีนาคม ติดผล
เดือนกรกฎาคม–กันยายน

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชในการกอสราง เสา ไมฟนและถาน ผลเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด คลาย ๆ กอเดือย แกะกาบหุมผลออก แชน้ําประมาณ 24 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ํา
ออก เพาะเมล็ดในที่มีแสงรําไร

ขอแนะนํา   เปนไมเบิกนํา โตคอนขางชา ตองการแสงมาก ทนตอไฟปาและสภาพแวดลอมไดดี 
เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพตนนํ้าในท่ีสูงมากเชนเดียวกับกอเดือย แตสามารถปลูกในระดับความสูงท่ีมาก
กวา เพื่อปองกันการพังทะลายของดิน ควรปลูกผสมผสานกับกอชนิดอื่น ๆ และไมโตเร็วหรือไมโตชาของ
ปาดิบเขาในระดับสูง เชน ทะโล กําลังเสือโครง มะแขวน และสนสามใบ เปนตน

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมวงศกอของไทย (จําลอง และคณะ, 2549); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand Vol. 9 (3) (2008)

SW 4459-P001-110-pc8.indd   p76SW 4459-P001-110-pc8.indd   p76 19/4/2555   17:23:2619/4/2555   17:23:26



77

กอหยุม
Castanopsis argyrophylla King ex Hook. f.

วงศ FAGACEAE

ชื่ออื่น  กอหัวลอก, กอตี, กอหนามใบเล็ก, กอกางดาง, 
กอตาหมูหลวง (ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง สงูไดประมาณ 20 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ดและเปน
รองตามยาว สีดําเทา

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบรูปรีหรือรูปขอบ
ขนาน ยาว 12–17 ซม. ขอบใบเรียบ ชอดอกแบบชอเชิงลด ชอ
ดอกเพศผูและเพศเมียแยกเพศอยูตางชอหรือบนชอเดียวกัน 
ดอกเพศเมียยาวกวาเพศผู กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู 12 อัน 
เกลีย้ง เปนหมนัในดอกเพศเมยี ผลทรงกลม เสนผานศนูยกลาง
ประมาณ 4 ซม. รวมกาบหุมผลทีหุ่มผลจนมิด ผวิกาบมหีนาม
แข็งทั้งหนามเดี่ยว ๆ และแยกแขนง มีขนตามหนาม แตละ
กาบมี 1 ผล เกลี้ยง 

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย จีน พมา เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นตามปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาผลัดใบผสม และ
ปาเต็งรังระดับสูง ทุกภาคของประเทศ พบนอยทางภาคใต ระดับความสูง 300–1,300 ม. แตสวนมากพบในระดับ 
500–900 ม. ออกดอกเดือน มีนาคม–สิงหาคม ติดผลเดือนสิงหาคม–ธันวาคม

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชในการกอสราง เสา ไมฟนและถาน ผลเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด คลาย ๆ กอเดือย แกะกาบหุมผลออก แชน้ําประมาณ 24 ชั่วโมง คัดเมล็ดที่ลอยน้ํา
ออก เพาะเมล็ดในที่มีแสงรําไร

ขอแนะนํา  เปนไมเบิกนํา โตคอนขางชา ตองการแสงมาก ทนตอไฟปาและสภาพแวดลอมไดดี 
เหมาะสําหรับการปลูกฟนฟูสภาพตนน้ําในที่สูงมากเชนเดียวกับกอเดือย แตสามารถปลูกไดในสภาพพื้นที่
หลากหลายกวา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชุมชื้นสูง เพื่อปองกันการพังทะลายของดิน ควรปลูกผสมผสานกับ
กอชนิดอื่น ๆ และไมโตเร็วหรือไมโตชาของปาดิบเขาในระดับต่ําหลายชนิด รวมทั้งสนสามใบ

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมวงศกอของไทย (จําลอง และคณะ, 2549); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of Thailand Vol. 9 (3) (2008)
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กํายาน
Styrax benzoides Craib
วงศ STYRACACEAE

ชื่ออื่น  ซาดสมิง (นครพนม)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบตนขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. เรือนยอดโปรง เปลือกเรียบ 
สีเทา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  กิ่งออนเปนเหลี่ยม 
มีขนรูปดาวสีน้ําตาลอมเทาปกคลุมหนาแนน มักมีหูด (gall) 
คลายซีห่วสีนี้าํตาล ยาว 3–6 ซม. ใบเรยีงเวยีน แผนใบหนา ดาน
ลางมีขนสั้นนุมสีน้ําตาลอมเทา ชอดอกออกตามซอกใบและ
ปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงเชื่อมกันเปนหลอด ปลายตัด
เปนคลื่นหรือหยักตื้น ๆ 5 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ โคนเชื่อมกัน
เปนหลอดสั้น ๆ กลีบรูปใบหอก พับงอกลับ เกสรเพศผู 10 อัน 
ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง กลมหรือแปน เปลือกแข็ง มีขนรูปดาว
สีเทาหนาแนน แตกออกเปน 3 สวน มี 1–2 เมล็ด กลม ๆ  สีน้ําตาล 

เขตการกระจายพันธุ  ลาว พมา เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้น
กระจายทั่วไปในปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาผลัดใบผสม และปา
เต็งรังระดบัสูง หรือข้ึนแทรกในปาสน พบแทบทกุภาคของประเทศ 
ยกเวนภาคใต ระดับความสูง 600–1,600 ม. ออกดอกเดือน
มกราคม–กุมภาพันธ ผลแกเดือนมีนาคม–เมษายน

ประโยชน  ไมเนือ้แขง็ มชีนัใชทาํเคร่ืองยาและเคร่ืองสาํอาง 
ตนตมน้ําดื่มรักษาโรคไตพิการ เปลือกแกไข ระงับปวด ตําพอก
ถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เมล็ดสดมีอัตราการงอกคอนขางสูง เมล็ดมีอายุ 1–3 เดือน 

ขอแนะนํา  ไมโตชา ชอบแดดจัดหรือแสงรําไร ทนไฟ เจริญเติบโตไดดีบริเวณที่เปนดินรวน มีการ
ระบายน้ําไดดี ตองการน้ํานอยถึงปานกลาง ปลูกเลี้ยงไดงาย เหมาะสําหรับการปลูกเปนไมชั้นรองในปาตนน้ํา
โดยเฉพาะปาดิบเขาที่มีไมกอหนาแนนผสมเต็งรัง และสนสามใบ

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); อนุกรมวิธานพืชอักษร ก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2538); Flora of Chaina Vol. 15 (1996)
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คงคาเดือด
Arfeuillea arborescens Pierre 

วงศ SAPINDACEAE 

ชื่ออ่ืน  ชางเผือก, ตะไลคงคา (ภาคเหนือ); 
คงคาเลือด, หมากเล็กหมากนอย (ภาคกลาง); ตะไล 
(ภาคตะวันตกเฉียงใต)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็งปานกลาง โตคอน
ขางชา ผลัดใบ ตนขนาดเล็กถึงกลาง สูงไดประมาณ 
20 ม. เปลือกคอนขางเรียบ สีน้ําตาล มีชองอากาศ
กระจาย

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบ
ประกอบแบบขนนกปลายคู ใบยอยมี 1–4 คู ปลาย
ใบเวาตื้นหรือแหลมยาว แผนใบดานลางมีขนรูป
ดาว ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูในชอเดียวกัน 
กลบีเลีย้ง 5 กลบี กลบีดอก 2–4 กลีบ สเีขยีวมแีตม
สนี้าํตาล ขนาดเลก็กวากลีบเล้ียง จานฐานดอกรูป
คลายปาก เกสรเพศผู 6–9 อนั ผลแบบผลแหงแตก 
เปนแผนบางพองลม มี 3 พู เมล็ดสีดํา มีขนสี
น้ําตาล ขั้วเมล็ดขนาดเล็ก 

เขตการกระจายพันธุ  พมา กัมพูชา ไทย 

การกระจายพัน ธุและนิ เวศ วิทยาใน
ประเทศไทย  ขึ้นในปาผลัดใบผสมที่คอนขางแลง 
และปาดิบแลง แทบทุกภาคของประเทศยกเวนภาคใต ชอบขึ้นบนเขาหินปูน ระดับความสูงจนถึงประมาณ 600 ม. ดอก
ออกเดือนพฤศจิกายน–มีนาคม ติดผลเดือนมกราคม–พฤษภาคม

ประโยชน  เนื้อไมคอนขางแข็ง ใชทําเครื่องมือการเกษตร น้ําตมจากเนื้อไมและเปลือกมีสรรพคุณลดไข ลดการ
กระหายน้ํา ใชอาบแกคัน เรือนพุมแนน เหมาะสําหรับปลูกเปนไมประดับสองขางทาง และสวนสาธารณะ

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เก็บผลแกบนตนหรือใตตน เอาเปลือกหุมเมล็ดออก เพาะในกระบะทรายหยาบผสม
ขี้เถาแกลบในที่รมเงา เมล็ดใชเวลางอก 4–18 วัน อัตราการงอกสูงรอยละ 75 และ 88 จากเมล็ดที่เก็บบนตนและใตตน
ตามลําดับ ยายกลาลงถุงมีอัตราการรอดตายสูงกวารอยละ 95

ขอเสนอแนะ  ไมมีเรือนยอดหนาแนน คลุมดินไดดี โตชา มีระบบรากลึก แตสามารถขึ้นไดบนดิน
ตื้นและมีหินโผลทั่วไป เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาผลัดใบผสม โดยเฉพาะปลูกผสมกับไมโตเร็วชนิดตางๆ 
โดยเฉพาะสักที่มีระบบรากตื้น 

ขอมูลเพิ่มเติม  การผลิตกลาไมสมุนไพรชนิดยืนตนและเถาวัลย (อภิสิทธ์ิ และคณะ, 2550); ตนไมเมืองเหนือ 
(ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 7 (1) (1999); Medicinal Plants in Thailand Vol. 2 (Saralamp, 1997)
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คาหด
Engelhardtia spicata Blume
วงศ JUGLANDACEAE

ชื่ออื่น  เก็ดลิ้น (จันทบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ผลัดใบชวงสั้น ๆ ขนาด
กลาง สูงไดประมาณ 20 ม. ลําตนมักคดงอ โคนตนมีพูพอน 
เปลือกแตกเปนสะเก็ด สีเทา กิ่งมีชองอากาศ

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบประกอบแบบขน
นกปลายคู ใบยอยมี 1–6 คู เรียงตรงขามหรือเกือบตรงขาม ใบ
ยอยรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 7–21 ซม. ขอบใบเรียบ 
ชอดอกแแบชอเชิงลด ออกตามกิง่และปลายกิง่ ดอกสวนมาก
แยกเพศอยูตนเดียวกัน ดอกจํานวนมาก ใบประดับแยก 3 พู 
มีใบประดับยอย 2 อัน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ไมมีกลีบดอก แนบติด
รังไขในดอกเพศเมีย เกสรเพศผู 3-15 อัน ผลแบบผลแหงแตก 
ทรงกลม มีขนหนามสั้นหนาแนน ผลมีปก 3 ปก ปกกลางยาว
ที่สุด ยาว 3–5 ซม. เมล็ดรูปไข ปลายแหลม 

เขตการกระจายพันธุ  พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย 
มาเลเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายในปาดิบเขา ปาดิบแลง และปาผลัดใบผสมระดับ
สูง แทบทุกภาคของประเทศ ยกเวนภาคใต ระดับความสูง 500–1,600 ม. ออกดอกเดือนธันวาคม–มกราคม ติดผลเดือน
กุมภาพันธ–มีนาคม

ประโยชน  เนื้อไมคอนขางแข็ง แตไมทนทานมากนัก เหมาะสําหรับการกอสรางในรม เปลือกและใบใชเบื่อปลา 
ลําตนฝนกับมะขามปอมกินหลังคลอดเปนยาคุมกําเนิด

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เก็บผลแกสีน้ําตาล เพาะในท่ีรําไร อัตราการงอกประมาณรอยละ 30 เมล็ดงอกใชเวลา
ประมาณ 1 เดือน 

ขอแนะนํา  ไมโตชา ทนตอไฟปาไดดี มักขึ้นในที่ที่มีแสงแดดจัดถึงปานกลาง พุมใบหนาแนน 
ปองกันการชะลางหนาดินไดดี รากลึก เหมาะสําหรับปลูกฟนสภาพปาตนน้ํา ทั้งปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง และ
ปาดิบเขา โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชุมชื้นสูงหรือรองลําธาร

ขอมลูเพิม่เตมิ  ไมปายนืตนของไทย 1 (เอือ้มพร และปณธิาน, 2547); ตนไมเมอืงเหนอื (ไซมอน และคณะ, 2543); 
Flora of China Vol 4 (1999)
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เชียด
Cinnamomum iners Reinw. ex Blume

วงศ LAURACEAE

ชื่ออื่น  กระดังงา (กาญจนบุรี); มหาปราบตัวผู, อบเชย, 
อบเชยตน (ภาคกลาง); บอกคอก (ลําปาง); ฝกดาบ (พิษณุโลก); 
พญาปราบ (นครราชสีมา); สะวง (ปราจีนบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดกลาง สูง
ไดประมาณ 20 ม. เปลือกบาง เกลี้ยง สีน้ําตาลออนหรือเกือบ
เทา กิ่งออนมีขนคลายเสนไหม

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบเรียงตรงขามหรือ
เกือบตรงขาม รูปขอบขนาน ยาว 8–30 ซม. แผนใบหนา ดาน
บนสเีขียวเขมเปนมัน ดานลางมนีวลสีเขียวอมเทา เสนใบออก
จากโคนใบ 3 เสน ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามซอกใบ
หรือปลายยอด ดอกสีเหลืองออน กลีบรวม 6 กลีบ เรียงเปน 
2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรเพศผู 12 อัน เรียงเปน 3 วง เปน
หมัน 3 อัน ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง ทรงรี มีวงกลีบรวมที่เปนถวยรองรับ ผลแกสีแดงหรือมวงดํา

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา กัมพูชา เวียดนาม ไทย คาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายในปาดิบเขา ปาดิบชื้น และปาดิบแลงตามชายน้ํา 
ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงใต ระดับความสูง 100–1,300 ม. ออกดอก
เดือยมีนาคม–เมษายน ติดผลเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ทนทานตอการทําลายของแมลง นิยมใชทําเสา เชน เสาหลักเมืองและศาลเจา เปลือกใช
เปนเครื่องเทศในการปรุงอาหาร ทําเครื่องหอม บํารุงหัวใจ บํารุงธาตุ แกอาการออนเพลีย รากตมน้ําดื่มแกไขของสตรี
หลังคลอดบุตร 

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปกชํา การเพาะดวยเมล็ด ใหแกะเอาเนื้อออก เพาะในที่แสงรําไร มีอัตรา
การงอกประมาณรอยละ 40–75 

ขอแนะนํา  เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่ปาดิบเขาและปาดิบแลงชายน้ํา แตไมเหมาะปลูกกับสัก 
เนื่องจากตองการแสงมาก ผลเปนอาหารของนก กระรอก และคางคาวหลายชนิด ชวยทําใหแพรกระจายพันธุ
ไดกวางและรวดเร็ว

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); องคความรูเร่ืองพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือ
ของไทย เลม 2 (สุธรรม และคณะ, 2552); Flora of China Vol. 7 (2008)
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แดง
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen 

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)

ช่ืออ่ืน  กรอม, ตะกรอม, สะกรอม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือแข็ง โตชา ผลัดใบ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม.

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบประกอบแบบขน
นกสองชั้น แขนงยอย 1 คู กานใบยอยคลายงามหนังสติก มี
ตอมที่งาม ใบยอยเรียงตรงขาม 4–5 คู โคนใบเบี้ยว ชอดอก
แบบชอกระจุกแนน ออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง 1–2 ชอ 
ชอกลม สีขาว มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูปกรวย ปลาย
แยก 5 แฉก ผิวดานนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน 
เกสรเพศผู 10 อัน สั้นยาวอยางละ 5 อัน ผลเปนฝกแบนรูปรี
แกมรูปสามเหลี่ยมโคง ยาว 10–15 ซม. เปลือกแข็งหนา แหง
แลวแตกเปน 2 ซีก เมล็ดแบนสีน้ําตาลเขม 

เขตการกระจายพันธุ  พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้ใน
ปาดิบแลง ปาผลัดใบผสม และปาเต็งรัง ทั่วประเทศ ยกเวนภาค
ใตตอนลาง ระดับความสูงไมเกิน 1,000 ม. ออกดอกพรอมแตก
ใบออนประมาณเดอืนมกราคม–มนีาคม ตดิผลดอืนกมุภาพนัธ–

                                                               ธันวาคม หรือเลยไปจนถึงเดือนเมษายน 

ประโยชน  เน้ือไมแข็งแรง ทนทาน เหมาะสําหรับใชในการกอสรางท่ีตองการความม่ันคงแข็งแรง หมอนรถไฟ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ เปลือกในสีแดง เปนสมุนไพร ชาวบานนิยมขูดใสลาบเพ่ือใหเน้ือจับตัวกันไดดี ใบออนรับประทานได

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ควรเก็บฝกแกบนตนที่ยังไมแตก เมล็ดเก็บไวไดนานประมาณ 3 ป เมล็ดสดนําไปเพาะ
ไดทันที อัตราการงอกประมาณรอยละ 40–75 แตถานําไปลวกน้ํารอนอุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส 5–16 ชั่วโมง 
หรือตัดปลายออกกอนนําไปเพาะ อัตราการงอกเพิ่มเปนประมาณรอยละ 90 

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา แตขึ้นไดดีในที่แหงแลง ฟนตัวไดเร็วจากไฟปา เหมาะสําหรับปลูกฟนฟู
สภาพปาผลัดใบผสม และปาเต็งรัง ลําตนจะเปลาตรงถาดินลึก แตจะแตกกิ่งต่ําและมีพุมใบมากถาขึ้นในดินตื้น 
สามารถปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วไดหลายชนิด รวมทั้งสัก 

ขอมูลเพิ่มเติม  ไมที่มีคาทางเศรษฐกิจของไทย ตอนที่ 3 (กรมปาไม, 2526); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 
2543); Flora of Thailand Vol. 4 (2) (1985)
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ตะครอ
Schleichera oleosa (Lour.) Oken

วงศ SAPINDACEAE

ชื่ออ่ืน กาซอง, คอ (กาญจนบุรี); คอสม (เลย); เคาะ 
(นครพนม); เคาะจก, มะเคาะ, มะจก (ภาคเหนือ); ตะครอไข (ภาค
กลาง)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ผลัดใบชวงสั้น ๆ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 25 ม. ลําตนมักบิดงอ เปลือก
เรียบ หรือขรุขระ สีเทา เปลือกในสีน้ําตาลแดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคู ใบยอยมี 2–4 คู ปลายยอดเปนติ่งคลายหูใบ 
ใบรปูรีหรือรูปไขกลับ ใบชวงลางมขีนาดเลก็กวาชวงปลาย โคน
ใบเบี้ยว ใบแกดานลางเกลี้ยง มีตุมใบเปนขน เนื้อใบเหนียว
หนา ใบออนสมีวง ชอดอกแบบชอกระจกุแยกแขนง สขีาว ออก
ตามซอกใบ ยาว 6–15 ซม. ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยู
คนละตน ออกเปนกระจุกบนแกนชอ กลีบเลี้ยง 4–6 กลีบ ขนาดเล็ก ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู 5–9 อัน ลดรูปในดอก
เพศเมีย ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ปลายเปนติ่งแหลม เปลือกแข็ง สุกสีน้ําตาล มี 1–2 เมล็ด เมล็ดเกลี้ยง มี
เยื่อหุมเมล็ดสีเหลืองหรือสีสม

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย ศรีลังกา พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายในปาผลัดใบผสม ปาดิบแลง และปาเต็งรัง แทบ
ทุกภาคของประเทศ ยกเวนภาคใต ระดับความสูงจนถึงประมาณ 900 ม. ออกดอกเดือนมกราคม–เมษายน เปนผลเดือน
มีนาคม–กันยายน 

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง ใชในการกอสราง ทําไมฟนและถานคุณภาพดี ใหความรอนสูง ใบและกิ่งเปนอาหารสัตว 
ผลสุกรับประทานได รสเปรี้ยว และเปนอาหารสัตวปา ใบออนรับประทานเปนผักสด เมล็ดใหน้ํามัน ใชใสผม ผสมสียอม
ผาบาติก แกผดผื่นคัน นิยมปลูกเลี้ยงครั่งในอินเดีย 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ควรเพาะทันที อัตราการงอกสูง แตสามารถเก็บไวในภาชนะปดไดนาน 1–2 ป และ
สามารถปลูกโดยเมล็ดโดยตรงไดผลดีเชนกัน 

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา ทนทานตอความแลงแลงและไฟปาไดดี ระบบรากหนาแนนและลึก ยึดชั้น
ดินไดดี เหมาะสําหรับการปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วของปาผลัดใบผสมและปาเต็งรังไดหลายชนิด โดยเฉพาะ
สักที่มีระบบรากตื้น

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); PROSEA No. 11 (1997); Flora of Thailand Vol. 7 (1) (1999)
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ตาเสือ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker

วงศ MELIACEAE

ชือ่อ่ืน  ขมิน้ดง (ลาํปาง); ตาปู (ปราจีนบุร)ี; มะยมหางกาน 
(บุรีรัมย); มะหังกาน, มะฮังกาน, มะอา (ภาคเหนือ); เย็นดง 
(กําแพงเพชร); เลาหาง (เชียงใหม) 

ลกัษณะวสิยั  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตชา ไมผลัดใบ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 25 ม. เปลือกเรียบหรือหลุด
ลอนเปนสะเก็ดเล็กนอย สีน้ําตาลเขม เปลือกในสีแดงหรือครีม

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบประกอบแบบขน
นกปลายคี่ ยาว 30–50 ซม. ใบยอยเรียงตรงขามหรือเกือบตรง
ขาม มี 5–7 คู รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 8–15 ซม. โคนใบ
เบีย้ว แผนใบดานลางเกอืบเกลีย้ง ชอดอกเพศผูแบบชอกระจกุ
แยกแขนง ชอดอกเพศเมียหรือดอกสมบูรณเพศแบบชอเชิง
ลด กลีบเล้ียงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 3 กลีบ กลีบ
เลี้ยงมีขนครุยสีแดงบริเวณขอบกลีบ กลีบดอกสีครีมหรือเหลือง
ออน เรียงซอนเหลื่อมในดอกตูม เกสรเพศผู 5–8 อัน เชื่อมติด
กันเปนหลอด ทรงกลม ๆ ผลแบบผลแหงแตก ทรงกลม 

เสนผานศูนยกลาง 2.5–5 ซม. สีเหลืองซีด แตกหนาเปน 3 ซีก มี 1–3 เมล็ด เยื่อหุมเมล็ดสีแดง

เขตการกระจายพันธุ  ศรีลังกา อินเดีย ภูฏาน จีน ภูมิภาคอินโดจีน ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย หมูเกาะโซโลมอน

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  พบตามปาดิบแลงใกลแหลงน้ําหรือรองหวย หรือปาดิบเขา
ระดับต่ํา ทั่วประเทศ ระดับความสูงไมเกิน 1,200 ม. ผลแกในราวเดือนมิถุนายน–สิงหาคม

ประโยชน  ไมเนื้อแข็ง ใชกอสราง ทําเฟอรนิเจอร ใบตําพอกแกบวม ผลแกปวดขอ น้ํามันจากเมล็ดใชทําสบู 
ใบบดผสมน้ําใชฉีดปองกันโรคของขาวในระยะออกรวง ผลเปนอาหารแกนกและสัตวปา ยางจากผลมีพิษ

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เพาะงาย 

ขอแนะนํา  ตองการแสงแดดปานกลาง ปลูกกลางแจงได เหมาะสําหรับปลูกในปาดิบแลงและ
ปาดิบเขาใกลแหลงน้ํา ตามหุบเขา หรือที่ลาดชันใกลรองหวย ปลูกผสมกับไมโตเร็วชายน้ําหรือไมเบิกนําของ
ปาดิบแลงและปาดิบเขาไดหลายชนิด เชน สัตบรรณ โพบาย เฉียงพรานางแอ ตลอดจนไมวงศยางหลายชนิด

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); Flora Malesiana ser. I, Vol. 12 (1) (1995); Flora of China Vol. 11 (2008)
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ติ้วขาว
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer

วงศ CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)

ชื่ออื่น  ต้ิวสม (นครราชสีมา); แตวหอม (พิษณุโลก); ต้ิวขน 
(นครราชสีมา); ติ้วแดง, ติ้วยาง, ติ้วเลือด (ภาคเหนือ); ติ้วเหลือง 
(ภาคกลาง); แตวหิน (ลําปาง)

ลกัษณะวสิยั  ไมเน้ือแข็ง โตชา ผลัดใบ ขนาดเลก็ถึงขนาด
กลาง หรืออาจสูงไดถึง 30 ม. ตนขนาดเล็กมักมีหนามแข็งตาม
ลําตน เปลือกแตกเปนรองหรือแตกเปนสะเก็ดสีน้ําตาลเขม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงตรงขาม รูปรี 
ยาว 3–10 ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบรูปลิ่มกวาง ใบแก
สีแสดหรือแดง ดอกออกเปนชอกระจุกสั้น ๆ  ตามซอกใบที่รวง
หลน ดอกสีชมพูหรือขาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีแดง กลีบดอก 5 
กลีบ ขอบกลีบดอกมีขน เกสรเพศผูเชื่อมติดกันเปนมัด 3 มัด 
ม ี20–30 อนั ปลายแยกกนัคลายเสนดายเปนพู ผลแบบผลแหง
แตก 3 ซีก รูปกระสวย สีน้ําตาลหรือน้ําตาลปนดํา เมล็ดขนาด
เล็ก มี 6–8 เมล็ดในแตละซีก 

หมายเหตุ  มี 2 ชนิดยอย คือ subsp. formosum กิ่ง ใบ 
และกลีบเลี้ยงเกลี้ยง สวน subsp. prunifl orum กิ่ง ใบ และกลีบ
เลี้ยงมีขนยาว ในที่นี้ไมไดแยกเปนชนิดยอยดังกลาว 

เขตการกระจายพันธุ  จีนตอนใต ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้น
ทัว่ไปตามชายปาดิบแลง ปาดิบช้ืน ปาผลดัใบผสม และปาเตง็รัง ทกุภาคของประเทศ จนถงึระดับความสงูประมาณ 1,000 
ม. ออกดอกเดือนมีนาคม–กรกฎาคม เปนผลเดือนสิงหาคม–กันยายน

ประโยชน  เนื้อไมแข็งมาก ใชในการกอสราง เปลือกใชทําสียอมใหสีน้ําตาล น้ํายางจากลําตน ใชรักษาบาดแผล
และทาแกฝาเทาแตก รากและใบ ใชตมกินแกปวดทอง เปลือกและใบ ตําผสมกับน้ํามันมะพราว ทาแกโรคผิวหนัง ผล ทํา
ไมประดับแหง ใบและดอกออนมีรสเปรี้ยว รับประทานเปนผักสดหรือปรุงอาหาร มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดขนาดเล็กจํานวนมาก เพาะงาย และยังสามารถใชวิธีปกชําได

ขอแนะนํา  เปนไมโตคอนขางชาแตจัดวาเปนไมเบิกนําชนิดหนึ่ง ตองการแสงมาก ทนแลงและไฟปา
ไดดี มักจะขึ้นเปนกลุมตามพื้นที่ดินตื้นหรือดินไมสมบูรณ เหมาะสําหรับปลูกผสมกับไมโตเร็วหลายชนิด โดย
เฉพาะในปาผลัดใบผสมและปาเต็งรัง เมล็ดมีจํานวนมาก สามารถปลูกโดยการโปรยเมล็ดลงในพื้นที่ปลูกกอน
เขาฤดูฝน ซึ่งเลียนแบบวิธีแพรกระจายพันธุตามธรรมชาติ 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); Flora of China Vol. 13 (2007)
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ประดู
Pterocarpus macrocarpus Kurz

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)

ชื่ออื่น  ฉะนอง (เชียงใหม); ดู, ดูปา (ภาคเหนือ); ประดูปา 
(ภาคกลาง); ประดูเสน (ราชบุรี, สระบุรี); ทะนง (สุรินทร) 

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ผลัดใบ ขนาดใหญ สูงได
ประมาณ 30 ม. เปลือกแตกแบบสะเก็ด สีน้ําตาลเขม เปลือกใน
สีแดงน้ําตาล มียางเหนียวสีแดงเขม

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบประกอบแบบขน
นกปลายคี่ ใบยอย 7–9 ใบ เรียงสลับ รูปไขหรือแกมรูปขอบ
ขนาน โคนใบมนกลมหรือตัด แผนใบเกล้ียง มขีนเล็กนอยตาม
เสนกลางใบ ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามซอกใบใกลปลาย
กิ่ง ดอกจํานวนมาก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ปลายแยก
เปน 5 แฉก มีขนท้ังสองดาน กลีบดอกรูปดอกถ่ัว สีเหลืองซีด ๆ  
เกสรเพศผู 10 อัน เช่ือมติดกันเปน 2 มัด ผลแบบผลปกเดียว 
รูปกลมนูนมีปกโดยรอบ เสนผานศูนยกลางประมาณ 4–7 ซม.

เขตการกระจายพันธุ อินเดีย พมา ลาว เวียดนาม ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นในปาเต็งรัง ปาผลัดใบผสม และปาดิบแลงทั่วประเทศ 
ยกเวนภาคใต ระดับความสูงจนถึง 800 ม. ออกดอกประมาณเดือนมีนาคม ผลแกเดือนมิถุนายน–สิงหาคม หรือไปจนถึง
เดือนธันวาคมหรือมกราคม

ประโยชน  เน้ือไมมลีวดลายสวยงาม แขง็แรงทนทาน ใชในการกอสรางท่ีตองการความแขง็แรง เคร่ืองเรอืน เคร่ือง
ดนตรี เครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตร และตัวถังรถ เปลือกใชยอมผาและใหน้ําฝาดใชฟอกหนัง 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เมล็ดมีเปลือกหุมแข็ง เหนียว จึงตองแกะเปลือกออก นําเมล็ดไปแชน้ําครึ่งวันแลวนํา
มาผึ่งในที่อากาศถายเทไดสะดวกครึ่งวัน ทําสลับกัน 3 ครั้ง กอนเพาะควรนําไปแชน้ํา 24 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม อัตราการ
งอกคอนขางต่ํา สามารถเปลือยรากหรือใชเหงาปลูกไดผลดี 

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา ตองการแสงมาก ทนตอความแหงแลงและไฟปาไดดี เจริญเติบโตไดดีใน
ดินที่ลึก ปลูกไดทั้งตามพื้นที่ลาดชันและที่ราบลาดเทเล็กนอย เหมาะสําหรับปลูกฟนฟูปาผลัดใบผสมและ
ปาดิบแลง ผสมผสานกับไมโตเร็วและโตชาหลายชนิด โดยเฉพาะปลูกรวมกับตะเคียนทอง พะยูง หวา และสัก

ขอมูลเพิ่มเติม  ไมที่มีคาทางเศรษฐกิจของไทย ตอนที่ 3 (กรมปาไม, 2526); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 
2543)
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พญารากดํา
Diospyros variegata Kurz
วงศ EBENACEAE

ชื่ออื่น  น้ําจอย (ปราจีนบุรี); พลับดํา (กาญจนบุรี); 
มะเขือเถื่อน, อีดํา (กําแพงเพชร)

ลกัษณะวสิยั  ไมเน้ือแขง็ โตชา ขนาดกลาง สงูไดประมาณ 
20 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด สีดํา 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบเรียงสลับ รปูขอบ
ขนานหรือรูปใบหอกกลับ ยาว 15–30 ซม. แผนใบหนา เกลี้ยง 
ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูตางตน ดอกสีขาวหรือชมพู 
กลบีเล้ียงและกลบีดอกมจีาํนวนอยางละ 4 กลบี กลบีเล้ียงมีขน
สั้นนุมดานนอก กลีบดอกรูปดอกเข็ม ดอกเพศผูออกเปนชอ
กระจุกสั้นๆ เกสรเพศผู 14–18 อัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยว แต
มขีนาดใหญกวาดอกเพศผู กลีบเล้ียงตดิทน ผลแบบผลมเีน้ือหนึง่
ถึงหลายเมล็ด ทรงกลม กลีบเลี้ยงขยายใหญ ปลายกลีบแยก
ประมาณกึ่งหนึ่ง กลีบพับกลับ เอนโดสเปรมมีลาย 

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา เวียดนาม ไทย

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้ริม
ลําธารและท่ัวไปในปาดิบแลง หรือปาผลัดใบผสมท่ีมีไฟปา
รบกวนนอย ทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับความสูงไมเกิน 700 
ม. ออกดอกเดือนมีนาคม–กรกฎาคม เปนผลเดือนพฤษภาคม–
กันยายน

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง สีดํา ใชทําเครื่องเรือน สวนตางๆ มีสรรพคุณดานสมุนไพรหลายอยาง บํารุงธาตุ เจริญ
อาหาร วัณโรค ปวดเมื่อย แกอักเสบ ถอนพิษ ผลเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด และการตอนกิ่ง

ขอแนะนํา  ไมในสกุลมะเกลือสวนใหญเปนไมชั้นรองในปาดิบ จึงชวยสรางความหนาแนนและความ
ตอเนื่องของเรือนยอดปาใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผลของพญารากดําเปนอาหารของสัตวปา จึงพบกลาไมไดงาย
กระจายอยูทั่วไปตามชายปาหรือปาเสื่อมโทรม กลาไมแข็งแรง ทนรมเงาหรืออยูกลางแจงได และทนแลงไดดี
อีกดวย เหมาะสําหรับปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วของปาดิบแลง  

ขอมูลเพิ่มเติม  Flora of Thailand Vol. 2 (4) (1981) 
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พะยอม
Shorea roxburghii G. Don

วงศ DIPTEROCARPACEAE

ชื่ออื่น  กะยอม, ขะยอมดง (ภาคเหนือ); ยางหยวก (นาน); 
แคน (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื); สกุรม (ภาคกลาง); พะยอมทอง 
(ปราจีนบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเน้ือแข็งปานกลาง โตคอนขางชา ผลัดใบ
ชวงส้ัน ๆ  หรอืชวงนานขึน้ในปาผลัดใบ ขนาดกลางถงึขนาดใหญ 
สูงไดประมาณ 35 ม. มีพูพอน เปลือกหนาแตกเปนรองตามยาว 
เปลือกใน เรียงเปนชั้นสีเหลือง คลายกระบาก ชันสีเหลืองออน 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  หใูบรปูใบหอกขนาด
เล็ก ใบรูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 5–15 ซม. แผนใบเกลี้ยงหรือ
มีเกล็ดดานลาง ตนกลาแผนใบดานลางมักมีขนส้ันนุม เสนใบ
ยอยแบบขัน้บนัได ชอดอกออกตามซอกใบ ยาว 3–8 ซม. ดอก
สีครีม มี 5 กลีบ รวงติดกัน เกสรเพศผู 15 อัน กานชูอับเรณูสั้น 
ปลายอับเรณูมีรยางค ยาวประมาณ 1.5 เทา ของความยาวอับ
เรณู รังไข เกลี้ยงชวงโคน ยอดเกสรเพศเมียแยก 3 แฉก หลอด
กลีบเลี้ยงหุมเมล็ดเกือบมิด ปกยาว 3 ปก ยาว 5–10 ซม. ปก
สั้น 2 ปก ยาว 3–6 ซม. โคนปกหนา เมล็ดเกลี้ยง ปลายมีติ่ง
แหลม

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนามตอนใต ไทย คาบสมุทรมลายู 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นในปาเต็งรัง ปาเบญพรรณ ปาดิบแลง และปาดิบชื้น ทั่วทุก
ภาคของประเทศ บางคร้ังพบตามปาชายหาด ระดับความสูงจนถงึประมาณ 1,500 ม. ผลแกชวงเดอืนเมษายน–พฤษภาคม 
หรือเลยไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน  

ประโยชน  เนื้อไมมีความคงทนแข็งแรง ใชในการกอสรางไดดี นิยมปลูกเปนไมสวนปา เปลือกชั้นในของพะยอม
ใชเคี้ยวกับหมาก หรือใชเปนสารกันบูดในการเก็บน้ําตาลสด นอกจากนี้พะยอมยังนิยมปลูกเปนไมดอกหอมอีกดวย

การขยายพันธุ การเพาะเมล็ด ควรเปนเมล็ดท่ีรวงใหมๆ หรือเมล็ดแกบนตน ควรตรวจดูความสมบูรณที่ไมถูก
แมลงเจาะทําลาย ใหเด็ดปกออกกอนนําไปเพาะ หามตากแดด การยายปลูกไมควรเปลือยราก  

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา แตทนแลงและไฟปาไดดี สามารถขึ้นไดในดินที่ไมสมบูรณ เชน ดินลูกรัง 
ชั้นดินตื้นในปาเต็งรังตามสันเขา หรือดินปนทรายใกลชายหาด และดินหินปูน เหมาะสําหรับฟนฟูสภาพปาได
แทบทุกประเภท ยกเวนปาดิบเขาสูง

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); PROSEA No. 5 (1) (1993); Dipterocarpaceae of Thailand with special reference to silvicultural ecology 
(Smitinand & Santisuk, 1981)
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พะยูง
Dalbergia cochinchinensis Pierre

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)

ชือ่อ่ืน  ขะยุง (อุบลราชธานี); แดงจีน (ปราจีนบุรี); ประดูตม, 
ประดู่น้ ํา (จันทบุรี); ประดู่ลาย (ชลบุรี); ประดู่เสน (ตราด); 
พะยูงไหม (สระบุรี)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ผลัดใบชวงสั้น ๆ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. เปลือกแตกเปนสะเก็ด 
สีน้ําตาล

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคี่ ใบยอยมี 7–9 ใบ เรียงสลับ รูปไขหรือรูปขอบ
ขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน แผนใบดานลางมนีวล ชอดอก
แบบชอแยกแขนง ออกตามซอกใบใกลปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อม
ตดิกนัรปูถวย ปลายแยกเปน 5 แฉก กลบีดอกรูปดอกถ่ัว สขีาว 
มีกลิ่นหอมออน ๆ  เกสรเพศผู 10 เช่ือมติดกันเปน 2 มัด ผลเปน
ฝกแบน รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 3–5 ซม. เมล็ดรูปไต 

เขตการกระจายพันธุ  ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้ใน
ปาผลัดใบผสม และปาดิบแลง ทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบกระจายพันธุ
มาถึงภาคเหนือตอนลางและภาคกลางฝงตะวันออก ในจังหวัดพิษณุโลก ในธรรมชาติสามารถขึ้นไดใกลระดับน้ําทะเลซึ่ง
พบทีอ่ทุยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง จนถงึระดับความสงูประมาณ 800 ม. ออกดอกประมาณ
เดือนพฤษภาคม ผลเริ่มแกเดือนตุลาคม สามารถเก็บไดจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ 

ประโยชน  เน้ือไมละเอยีด เหนยีว แขง็ ทนทาน และชกัเงาไดด ีมนี้าํมนัในตวั ใชทาํเครือ่งเรอืน เฟอรนเิจอร เครือ่ง
ใชตาง ๆ แกะสลัก หวี และดามเครื่องมือตาง ๆ ราคาแพง เปนที่นิยมในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน 

การขยายพนัธุ  เพาะเมลด็ ฝกสดควรผ่ึงใหแหง แกะเมล็ดนาํไปแชในนํ้ารอน ทิง้ไวใหเยน็ประมาณ 16 ชัว่โมง หรอื
แชน้าํเยน็ประมาณ 24 ชัว่โมง และตัดปลายเมลด็กอนนาํไปเพาะ โดยใชทรายกลบ เมลด็ใชเวลางอกประมาณ 7 วนั เมลด็
สามารถเก็บไวไดนาน 1–3 ป 

ขอแนะนํา  ไมโตชา ชอบขึ้นในปาดิบแลงที่สลายตัวมาจากหินทราย หรือหินดินดานที่มีการระบาย
น้ําดี ในปจจุบันประชากรลดนอยลงมาก เนื่องจากการลักลอบตัดโคนสงไปขายตางประเทศ จึงแนะนําใหปลูก
เพื่อเพิ่มประชากรและอนุรักษพันธุกรรมของพะยูงไว สามารถปลูกไดพื้นที่ที่มีสภาพปาผลัดใบผสมและ
ปาดิบแลง รวมกับไมโตชาและโตเร็วหลายชนิด รวมทั้งสัก

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ไมที่มีคาทางเศรษฐกิจของไทย 
ตอนที่ 3 (กรมปาไม, 2526)
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มะคาแต
Sindora siamensis Teijsm. & Miq.

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)

ชื่ออื่น  มะคาหนาม (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); มะคาหยุม 
(ภาคเหนือ); แต (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลกัษณะวสิยั  ไมเน้ือแขง็ โตชา ขนาดกลาง สงูไดประมาณ 
20 ม. เปลือกเรียบหรือแตกเปนสะเก็ดรอน สีนํ้าตาลเขม เรือนยอด
แผรูปรม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคู ใบยอยเรียงตรงขาม 3 คู รปูร ีปลายใบกลมหรอื
เวาตื้น แผนใบหนา ขอบใบแข็ง ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออก
ตามซอกใบและปลายก่ิง มีกลิ่นหอม กลีบเล้ียง 4 กลีบ มีขน 
ปลายกลีบมีหนาม กลีบดอก 1 กลีบ สีแดงแกมเหลือง รูปไข 
เกสรเพศผู 10 อัน สมบูรณ 9 อัน ผลเปนฝกแบน รูปคอนขาง
กลม ปลายเปนติ่งหนาม ผิวมีหนามแหลม แหงแลวแตก เมล็ด
แบนหนา รูปกลม มีเนื้อเยื่อสีเหลืองติดอยูที่โคน

หมายเหตุ มี 2 พันธุ คือ var. siamensis และ var. mari-
tima คาํบรรยายลกัษณะขางตนเปนพันธุแรก สวนพนัธุทีส่อง ฝก
มีหนามนอยหรือไมมีหนาม พบนอยกวาและกระจายหาง ๆ

เขตการกระจายพันธุ  กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย 
มาเลเซีย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้น
กระจายหาง ๆ หรือเปนกลุมในปาเต็งรัง ปาผลัดใบผสม หรือชายปาดิบแลง ในพื้นที่ระดับต่ํา แทบทุกภาค ยกเวนภาค
ใตตอนลาง ระดับความสูงจนถึงประมาณ 500 ม. ผลแกประมาณเดือนตุลาคม–มกราคม

ประโยชน  เนื้อไมแข็งแรง ทนทาน ใชในการกอสราง ทําเครื่องมือเกษตรกรรม เครื่องเรือน เฟอรนิเจอร น้ํามนั
จากไมใชยาแนวเรือ เนื้อเยื่อหุมเมล็ดใชแทนหมาก ฝกและเปลือกใหน้ําฝาดสําหรับฟอกหนัง

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด นําเมล็ดแชน้ํารอนประมาณ 24 ชั่วโมงกอนนําไปเพาะ

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา ชอบแสงแดดจัด ขึ้นหนาแนนในปาเต็งรังและปาชายหาด เหมาะสําหรับ
ฟนฟูสภาพปาปาเต็งรังและปาผลัดใบผสม โดยเฉพาะพื้นที่เสื่อมโทรมและแหงแลง มีดินตื้นหรือดินปนทราย 
สําหรับในพื้นที่แหงแลงแตมีดินลึกสามารถปลูกผสมกับไมโตชาไดหลายชนิด เชน มะคาโมง แดง พะยูง หวา 
และสัก เปนตน

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (1) (1993); Flora of Thailand Vol. 
4 (1) (1984)
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มะคาโมง
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

วงศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)

ชื่ออื่น  มะคาใหญ (ภาคกลาง); มะคาหลวง, มะคาหัวคํา 
(ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ผลัดใบชวงสั้น ๆ ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ สูงไดประมาณ 30 ม. แตกกิ่งต่ํา เปลือกคอน
ขางขรุขระ สีเทา

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายคู ใบยอยเรียงตรงขาม 3–4 คู รูปรี ปลายใบมน
หรือเวาต้ืน ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออกตามซอกใบและปลาย
กิ่ง กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียว ขอบกลีบบางมีขน กลีบดอก 1 
กลีบ รูปชอน สีชมพูแกมแดง ปลายกลีบยน เกสรเพศผู 10 
อัน ไมสมบูรณ 3 อัน ผลเปนฝกแบน รูปขอบขนาน เปลือกหนา
แข็ง เมื่อแกแลวแตกเปน 2 ซีก เมล็ด รูปรี สีดํา มีเนื้อเยื่อหนา 
สีสม คลุมสวนโคนของเมล็ด

เขตการกระจายพันธุ  พมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม ไทย

การกระจายพนัธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึน้ใน
ปาผลัดใบผสมและปาดิบแลง แทบทุกภาคของประเทศ ยกเวน
ทางภาคใต ระดับความสูงไมเกิน 600 ม. ผลิใบใหมพรอม
ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ ผลแกเดือนพฤษภาคม–
พฤศจิกายน สามารถเก็บเมล็ดไดจนถึงเดือนกุมภาพันธ 

ประโยชน  เน้ือไมมีลวดลายสวยงาม แข็งแรงทนทาน     
ใชทําเฟอรนิเจอร เครื่องเรือนชั้นดี กอสราง เครื่องมือเครื่องใช
ตาง ๆ ปุมไมมะคาโมงมีลวดลายสวยงามมีราคาแพง เนื้อในเมล็ดรับประทานได มีรสมัน เปลือกใหน้ําฝาดใชฟอกหนัง

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เก็บฝกแกนํามาตากแดดเพื่อใหฝกแตกอาออก เมล็ดมีเปลือกแข็งมากและมีเยื่อหนาสี
เหลืองหุม จึงควรตัดเอาเยื่อหนาสีเหลืองออก และตัดปลายเมล็ดใหเห็นเนื้อดานในเล็กนอย นําไปแชน้ํา 12–24 ชั่วโมง 
จะชวยใหเมล็ดงอกไดเร็วขึ้น อัตราการงอกประมาณรอยละ 60–100 เมล็ดสามารถเก็บไวไดนาน 2–3 ป 

ขอแนะนํา  ไมโตชา ชอบความชุมชื้นสูง ผลิใบในฤดูแลง เรือนยอดแผกวางใหรมเงาดี เหมาะสําหรับ
ปลูกผสมผสานกับไมโตชาในปาผลัดใบผสมไดหลายชนิด เชน แดง พะยูง หวา และตะครอ เปนตน และปลูก
ผสมผสานไดดีกับไมโตเร็วในปาผลัดใบผสมและปาดิบแลง เชน โพบาย ปนแถ กระเชา อะราง และทิ้งถอน 
แตควรคํานึงถึงเรือนยอดที่แผกวาง อาจไปปกคลุมไมชนิดอื่นได   

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (1) (1993); Flora of Thailand Vol. 
4 (1) (1984)
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มะปวน
Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson 

วงศ ANNONACEAE

ชื่ออ่ืน  กระโปกกระจอน (จันทบุรี); กลวยขี้เห็น, ขี้เห็น 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); กิ่งขึ้น (จันทบุรี); แดงดง (เลย); 
ดงดําขาว (เชียงใหม); นมหนู (กรุงเทพฯ); นางนวล (ลําปาง); 
ปอแฮด, แฮด (เชียงใหม); มะดัก (สระบุรี); ลําดวนดง (ขอนแกน)

ลกัษณะวิสยั  ไมโตชา เนือ้แขง็ปานกลาง ไมผลัดใบ ขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. ทรงพุมคอนขางกลม 
เปลือกเรียบ แตกก่ิงขนานกับลําตน กิ่งออนมีขนสีน้ําตาลหนา
แนน

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคญั  ใบรูปขอบขนาน ยาว 
10–15 ซม. แผนใบคอนขางหนา ใบออนมขีนสนี้ําตาล ชอดอก
แบบชอกระจุกสั้น ๆ สวนมากมีดอกเดียว กลีบเลี้ยงมีขนสั้นนุม
ดานนอก กลีบดอกสีครีมอมเหลือง เรียง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ 
ชัน้นอกแผออก ชัน้ในรปูเรอื มแีถบสมีวง ปลายกลบีประกบ
กัน ดอกบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 4.5 ซม. ผลกลุม มีผล
ยอย 16–24 ผล ทรงรี ยาวประมาณ 3 ซม. ผลแกสีเหลือง มี 3–7 
เมล็ด

เขตการกระจายพันธุ  พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย

การกระจายพนัธุและนเิวศวทิยาในประเทศไทย  ขึน้ใน
ปาดิบแลง ปาดิบเขา และปาดิบชื้น ทั่วทุกภาค แตพบมากใน
ปาดบิแลง ระดับความสูง 100–1,200 ม. ออกดอกเดือนมีนาคม–

เมษายน ผลแกเดือนกรกฏาคม–สิงหาคม 

ประโยชน  เนื้อไมแข็งปานกลาง ใชทําเกวียน และเครื่องมือกอสราง เปลือกมีสารซาโปนิน ใชทําสบูได ผลเปน
อาหารสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด โดยนําเมล็ดแชในน้ําอุนประมาณ 24–48 ชั่วโมง เมล็ดตองเปนเมล็ดใหม นอกจากนี้
ยังสามารถใชวิธีเสียบยอด และตอนกิ่งไดผลดี

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา กลาไมตองการรมเงา มักอาศัยอยูใตเรือนยอดไมใหญ สามารถปลูกผสม
ผสานกับไมโตเร็วหลายชนิดในปาดิบแลง เชน ยมหอม กฤษณา ยางบง และตาเสือ เพื่อใหเปนไมชั้นสอง 
ไมเหมาะสําหรับที่ราบลุมริมน้ํา 

ขอมูลเพิ่มเติม  Flora of China Vol. 19 (2011); พรรณไมวงศกระดังงา (ปยะ, 2544)
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ยางบง
Persea kurzii Kosterm.
วงศ LAURACEAE

ชื่ออื่น  บง ยางโบง หมี (นครพนม, นครราชสีมา); กาย 
(ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง สงูไมเกนิ 15 ม. ลาํตนเปลาตรง เปลือกเรยีบสีน้าํตาล
เทา เปลือกในสีแดงปนน้ําตาล 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงเวียน รูปไข
กลับ หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข ยาว 13–18 ซม. แผนใบหนา 
เกลี้ยง ขยี้แลวมีกลิ่นหอมฉุน ชอดอกแบบชอแยกแขนง ออก
ตามปลายยอด สีเขียวออน กลีบเลี้ยงมี 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ 
ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู 6 อัน ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง ทรง
กลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 ซม. สีดํา มีนวลสีขาว เมล็ด
กลม ขนาดใหญ แข็ง  

เขตการกระจายพันธุ  พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายในปาดิบเขา และปาดิบแลง บางครั้งพบตามชาย
ปาเต็งรงัทีม่ดีนิลกึ ใกลลาํธาร หรอืทีม่ีนี้าํทวมเปนคร้ังคราว ทางภาคเหนอื และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ออกดอกเดือน
มกราคม–มีนาคม ผลแกเดือนมีนาคม–เมษายน

ประโยชน  เน้ือไม ใชในการกอสราง เคร่ืองใชภายในบาน เปลือกบดเปนผงผสมข้ีเล่ือยใชทาํธูป หรือผสมกาํมะถนั
ทํายากันยุง เปลือกแหงขายไดราคากิโลกรัมละ 5 บาท น้ํายางเมือกในเปลือกใชปองกันปลวก มอด และมดไดดี หรือนํา
ผงเปลือกมาทาเนื้อไมหรือผสมปูนซีเมนต กิ่งกานใชทําฟน ใบตําพอกแผลสด เปนยาหามเลือดและสมานแผล

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เมล็ดควรเปนเมล็ดท่ีเก็บใหม ๆ  ไมควรเก็บไวนานเกิน 30 วนั กอนเพาะใหแกะเอาเน้ือ
สีดําออกดวยการขยําดวยมือแลวลางน้ํา ผึ่งลมใหแหงแลวเพาะในที่รําไร มีอัตราการงอกประมาณรอยละ 80–90 หรือ
ถอนตนกลาที่งอกใตตนมาชําในถุง เมล็ดใชเวลางอก 3–4 เดือน 

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา ตนกลาตองอาศัยรมเงา ไมหนุมขึ้นกลางแจงได รากลึก เหมาะสําหรับปลูก
เพื่อฟนฟูปาดิบเขา หรือปาดิบแลงตามชายน้ํา โดยปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วเชน กลวย ษี ทะโล และมะมือ 
และไมเนื้อแข็งที่เปนไมเบิกนําในปาดิบเขา เชน กอชนิดตาง ๆ ยางบงเปนไมปาเศรษฐกิจ ปลูกและดูแลงาย 
สรางรายไดเสริมใหแกราษฎรที่ยังจําเปนตองพึ่งพาปาไดดี ผลของยางบงยังเปนอาหารของนก กระรอก และ
คางคาวหลายชนิด ซึ่งชวยทําใหยางบงแพรกระจายพันธุไดกวางและรวดเร็ว

ขอมูลเพิ่มเติม  องคความรูเร่ืองพืชปาที่ใชประโยชนทางภาคเหนือของไทย เลม 2 (สุธรรม, 2552); ไมปายืนตน
ของไทย 1 (เอื้อมพร และปณิธาน, 2547) 
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ยางโอน
Polyalthia viridis Craib 
วงศ ANNONACEAE

ชื่ออื่น  ขะมอบ (จันทบุรี); ขี้ซาก, อีโด (เลย); ขี้แฮด 
(แมฮองสอน); ตองหอออย, ยางพาย (เชียงใหม); ตองเหลอืง 
(ลําปาง, เพชรบูรณ); ยางดง (ราชบุรี); ยางโดน (ขอนแกน, 
อตุรดิตถ, แพร); ยางอ่ึง (พษิณุโลก, สโุขทัย); สามเตา (ลาํปาง)

ลักษณะวิสัย  ไมโตชา เนื้อแข็ง ไมผลัดใบ ขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. เรือนยอดเปนพุมรูป
กรวยคว่ํา ลําตนเปลาตรง เปลือกเรียบสีเทาปนน้ําตาล 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงสลับ รูป
ขอบขนาน ยาว 18–25 ซม. แผนใบคอนขางหนา เกล้ียง 
ชอดอกแบบชอกระจกุส้ัน ๆ  ออกตามกิง่แกเหนือรอยรวง
ของใบ มี 3–5 ดอก ดอกสีเขียวออน กลีบเล้ียงรูป
สามเหลี่ยม กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ 
รูปขอบขนานแคบ ๆ ยาว 1.5–4 ซม. ผลกลุม มีผลยอย
จาํนวนมาก ทรงร ียาว 2–4 ซม. สกุสีเหลืองอมสม ม ี1 เมลด็

เขตการกระจายพันธุ  จีนตอนใต ไทย

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  
ขึ้นในปาดิบแลงและปาผลัดใบผสมทางภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอื ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉยีงใต ระดบัความสูง 100–1,000 ม. ออกดอกเดอืนกมุภาพนัธ–
มีนาคม ผลแกเดือนกรกฎาคม–สิงหาคม

ประโยชน  เนื้อไมใชในการกอสราง ผลเปนอาหารของสัตวปา

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด โดยนําเมล็ดแชในนํ้าอุนประมาณ 24–48 ชั่วโมง กอนนําไปเพาะ เมล็ดมีอายุสั้น 
นอกจากนี้ยังสามารถใชวิธีเสียบยอด และตอนกิ่งไดผลดี 

ขอแนะนํา  เปนไมโตชา ใบคอนขางใหญ ตองการแสงมาก ในระยะกลาไมไมควรปลูกกลางแจง
แสงแดดจัด สามารถปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วหลายชนิดในปาดิบแลง เปนไมชั้นสอง เชนเดียวกับมะปวน 
ขึ้นไดดีทุกสภาพพื้นดิน ไมเหมาะสําหรับที่ราบลุมแมน้ํา

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); พรรณไมวงศกระดังงา (ปยะ, 2544)
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สมอไทย
Terminalia chebula Retz.
วงศ COMBRETACEAE

ชื่ออื่น  สมออัพยา (ภาคกลาง); หมากแนะ (ภาคเหนือ)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได
ประมาณ 20 ม. หรือถึง 30 ม. ในบางพื้นที่ เรือนยอดโปรง เปลือกสีเทาดํา แตก
เปนรองตามยาว เปลือกในสีน้าํตาลแดง ระหวางเปลือกในกับกระพ้ีสเีหลืองออน 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบเรียงเกอืบตรงขาม รปูไข ยาว 8–20 
ซม. โคนใบมนหรือเวาคลายรูปหัวใจ ขอบใบมีขน มีตอมหนึ่งคูใกลโคนใบ แผน
ใบหนา ดานลางมขีนสัน้นุม ใบแกกอนรวงสเีหลอืง ชอดอกออกตามซอกใบหรอื
ปลายกิ่ง ชอดอกยอยแบบชอเชิงลด ดอกสีครีม มีกลิ่นหอมออน ๆ กลีบเลี้ยง
เชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยก 5 แฉก ดานในมีขนยาว ไมมีกลีบดอก เกสร
เพศผู 10 อัน ยื่นพนหลอดกลีบเลี้ยง ผลแบบผลผนังช้ันในแข็ง ทรงรี ยาว 
2.5–4 ซม. เรียบหรือมีสันนูน 5 สัน สุกสีดํา มี 1 เมล็ด สีขาว ผิวเมล็ดยน

เขตการกระจายพันธุ  อินเดีย พมา จีนตอนใต ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
ไทย  

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นในปาผลัดใบผสม 
ปาเต็งรัง และปาดิบแลง ทั่วประเทศ ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,000 ม. 
ผลิดอกพรอมใบออน ตั้งแตออกดอกจนถึงผลแกใชเวลาประมาณ 8 เดือน ผลแก
ชวงเดอืนกนัยายน–ธนัวาคม การสบืพนัธุตามธรรมชาติคอนขางต่าํ เนือ่งจากเมล็ด
เปนอาหารของสัตวปาหลายชนิด และมีการเก็บเมล็ดเพื่อใชบริโภคและจําหนาย 

ประโยชน  เน้ือไมแข็ง คอนขางหนัก เหมาะสําหรับงานเฟอรนิเจอร แกนไม
ใชยอมผาใหสารสีเหลือง ผลรับประทานไดทั้งสดหรือดอง เปนยาระบาย ผลแหง
ใชรักษาอาการทองผูก และแกไอ

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด เก็บไวไดนาน ใหลอกเปลือกและเนื้อออก โดย
วิธีกวนเชนเดียวกับสมอพิเภก ตดัหัวและปลายเมล็ดแชน้ําไวประมาณ 36 ชั่วโมง 
มีอัตราการงอกสูง  

ขอแนะนํา  เรือนยอดคอนขางโปรง ทนแลงและทนไฟไดดี 
สามารถขึ้นไดในดินแทบทุกชนิด แมแตดินลูกรังที่มีเศษหินจํานวนมาก ตามสันเขาที่ลาดชัน เหมาะสําหรับ
ปลูกฟนฟูสภาพปาผลัดใบผสม ปาเต็งรัง และปาดิบแลง ที่มีความชุมชื้นนอย กลาไมหรือตอเกาที่ถูกตัดหรือ
ถูกไฟไหมสามารถแตกหนอไดดี แตอัตราการเจริญเติบโตคอนขางชา 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 3 (1983); Flora of China Vol. 13 
(2007) 
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สะแกแสง
Cananga latifolia (Hook. f. & Thomson) Finet & Gagnep.

วงศ ANNONACEAE

ชื่ออ่ืน  เกาโปง, งุมสะบันงา (เชียงใหม); 
แกนแซง (อุตรดิตถ); แคแสง (จันทบุรี); แตงแสง 
(ชยัภูม ิขอนแกน); เนา (ภาคเหนอื); เผิง (เพชรบรูณ); 
หําอาว, หําฮอก (นครราชสีมา)

ลักษณะวิสัย  ไมโตคอนขางชา เนื้อแข็ง 
ผลัดใบ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไดประมาณ 20 ม. 
เรือนยอดโปรง กิ่งออนมีขนหนาแนน เปลือกสี
น้ําตาลอมเทา

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียง
เวียน รูปไข ยาว 10–24 ซม. โคนใบเวา แผน
ใบดานลางมีขน ดอกออกเดี่ยวหรือออกเปน
กระจุกตามซอกใบ กานดอกยาวประมาณ 2 ซม. 
กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเปน 2 ชั้น ชั้นละ 3 
กลีบ ดอกออนสีเขียว เมื่อดอกบานสีเหลือง 
ผลกลุม มีผลยอย 20–25 ผล ทรงรี ยาว 1.5–2 
ซม. สุกสีดํา เมล็ดจํานวนมาก

เขตการกระจายพันธุ  เวียดนาม ไทย 
                            มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย ขึ้นในปาผลัดใบผสมและปาดิบแลง ทั่วทุกภาคของประเทศ 
ระดับต่ํา ๆ จนถึงระดับความสูงประมาณ 350 ม. ออกดอกเดือนเมษายน–พฤษภาคม ติดผลเดือนสิงหาคม–กันยายน

ประโยชน  ไมเนื้อแข็ง ใชทําลัง ของเด็กเลน กระดาน แบบ และเสาเข็ม รากและเนื้อไมมีรสเบื่อเมา แกไข รักษา
โรคผิวหนัง ผื่นคัน แผลเรื้อรัง ผสมกับยาสูบบรรเทาอาการโพรงจมูกอักเสบ

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด เมล็ดมีอายุสั้น ไมควรเก็บไวนานเกิน 6 เดอืน นําเมล็ดแชในน้ํารอนชวยเพิ่มอัตราการ
งอก (พืชในสกุล Cananga)  ขึ้นไดทุกสภาพดิน ตองการแสงปานกลาง 

ขอแนะนํา  เปนไมโตคอนขางชา ใบใหญ ออกหนาแนน ตองการแสงมาก ระบบรากลึก สามารถ
ปลูกผสมผสานกับไมโตเร็วหลายชนิดในปาดิบแลงและปาผลัดใบผสม ในพื้นที่ระดับต่ํา ๆ โดยเฉพาะกับสัก ที่มี
ระบบรากตื้น 

ขอมูลเพิ่มเติม  พรรณไมตนของประเทศไทย (สวนพฤกษศาสตรปาไม, 2542); ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และ
คณะ, 2543); พรรณไมวงศกระดังงา (ปยะ, 2544)
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สารภีดอย
Anneslea fragrans Wall.

วงศ PENTAPHYLACACEAE (THEACEAE)

ชื่ออื่น  คําโซ, ตองหนัง, ตีนจํา, ทําซุง, บานมา, พระราม, 
โมงน่ัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ปนมา, สานแดง, สานแดงใหญ, 
สารภี, สารภีควาย, สารภีปา, สารภีหมู, สุน, ฮัก (เชียงใหม)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง สูงไดประมาณ 15 ม. ลําตนคดงอ แตกกิ่งต่ํา เปลือก
เรียบหรือแตกเปนรองตื้นไมเปนระเบียบ สีเทา เปลือกในสีแดง
ปนน้ําตาล 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตรทีส่าํคัญ  ใบเรยีงเวยีน รปูขอบ
ขนาน ยาว 7–15 ซม. แผนใบหนา ขอบใบเรยีบ ชอดอกคลาย
ชอซี่รม ออกตามปลายกิ่ง ดอกจํานวนมาก ชี้ลงดิน กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 5 กลีบ เรียงซอนเหลื่อม กลีบ
เลี้ยง โคงกลับชี้ขึ้น กลีบดอกเชื่อมติดกันที่โคนหุมเกสรเปน
โคมแหลมตรงกลางดอก เกสรเพศผูจํานวนมาก อับเรณูมี
รยางค รงัไขอยูใตวงกลบี ผลมีกลีบเล้ียงหุมเน้ือหนา รปูไข ยาว 
2–5 ซม. ผลแกสีสม มี 2–9 เมล็ด เมล็ดมีเยื่อหุมสีแดง 

เขตการกระจายพันธุ  จีนตอนใต พมา ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม ไทย คาบสมุทรมลายู 

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้นกระจายหนาแนนในปาดิบเขา ปาเต็งรังระดับสูง หรือปา
เต็งรังผสมสน ที่คอนขางแหงแลง ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกเฉียงใต ระดับความสูง 
700–1,700 ม. ออกดอกเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ ผลแกเดือนกรกฎาคม–กันยายน  

ประโยชน  เนื้อไมแข็ง แตเปราะ ใชทําเฟอรนิเจอร เปลือกและดอกใชถายพยาธิ แกบิด และแกไข

การขยายพันธุ เพาะเมล็ด ออกดอกดกและติดผลจํานวนมากทุกป สามารถเก็บเมล็ดไดงายเพราะตนไมสูงมาก 
สามารถเก็บเมล็ดที่รวงหลนใตตนไปเพาะได ลอกเยื่อหุมเมล็ดออก ไมควรใหเมล็ดแหงจนเกินไปจะทําใหอัตราการงอก
ลดลง และทําใหเมล็ดมีอายุสั้น

ขอแนะนํา  ลักษณะการปลูกในระบบนิเวศคลายปลูกทะโล แตสารภีดอยจะขึ้นไดดีในสภาพที่แหง
แลงและหนาวเย็น ตามสันเขา ทุงหญา ทนไฟ เหมาะสําหรับการปลูกพื้นฟูสภาพปาตนน้ําในระดับสูง เปนไม
ชั้นรอง โดยเฉพาะปลูกรวมกับสนสามใบ และกอชนิดตาง ๆ 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); Flora of Thailand Vol. 2 (2) (1972); Flora of China 
Vol. 12 (2007)
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หวา
Syzygium cumini (L.) Skeels 

วงศ MYRTACEAE

ชื่ออื่น  หาขี้แพะ (เชียงราย)

ลักษณะวิสัย  ไมเนื้อแข็ง โตชา ไมผลัดใบ ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ อาจสูงไดถึง 30 ม. เปลือกขรุขระหรือแตกเปนสะเก็ด
เล็กนอย สีเทาปนน้ําตาล เปลือกในสีน้ําตาลแดง เรือนพุมโปรง

ลักษณะทางพฤกษศาสตรที่สําคัญ  ใบเรียงตรงขาม รูป
รีหรือรูปขอบขนาน ยาว 9–14 ซม. แผนใบหนา ดานบนสีเขียว
เขมเปนมัน ดานลางสีออนกวา ผิวเกลี้ยง เสนแขนงใบขางละ 
19–30 เสน มีเสนขอบใน 1 เสน กานใบยาว 0.6–2.8 ซม. ชอ
ดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบรวมรูปถวย 
ปลายแยก 4–5 แฉก เกสรเพศผูจํานวนมาก ผลแบบผลมีเนื้อ
หนึ่งถึงหลายเมล็ด รูปรี สุกสีมวงดํา เมล็ดแข็ง 

เขตการกระจายพันธุ  จีนตอนใต อินเดีย ศรีลังกา พมา 
ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส

การกระจายพันธุและนิเวศวิทยาในประเทศไทย  ขึ้น
กระจายในปาผลดัใบผสม ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาดิบช้ืน และปา
บึงนํ้าจืดท่ัวทุกภาคของประเทศ จนถึงระดับความสูงประมาณ 
1,200 ม. ออกดอกเดือนธันวาคม–เมษายน เปนผลเดือน

                                                               เมษายน–กรกฎาคม

ประโยชน  ไมเนื้อแข็งปานกลาง เนื้อละเอียด ใชในการกอสราง ตอเรือ เครื่องมือตาง ๆ เฟอรนิเจอร ทํากีตาร 
เปลอืกตมแกบดิ อมแกปากเปอย ผลดบิแกทองเสยี ผลสกุรับประทานไดรสหวานอมเปร้ียว และฝาดเล็กนอย ใชทาํเครือ่ง
ดื่ม เมล็ดชวยลดน้ําตาลในเลือด ถอนพิษจากเมล็ดแสลงใจ ผลยังเปนอาหารของนกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมหลายชนิด 

การขยายพันธุ  เพาะเมล็ด ปกชํา และตอนกิ่ง เมล็ดมีอายุสั้น ควรเพาะทันทีภายใน 2 สัปดาห เมล็ดใชเวลางอก 
2–4 สัปดาห อัตราการงอกสูง กลาไมตองการรมเงาและความชุมชื้น

ขอแนะนํา  ขึ้นไดดีในปาหลายชนิด เจริญเติบโตเร็วในชวงแรก ชอบแสงแดดจัด ทนทานตอความ
แหงแลง ไฟปา และน้ําทวมไดนานมากกวา 2 เดือน รวมถึงสามารถขึ้นไดดีในพื้นที่ที่ดินเสื่อมโทรม เหมาะสม
สําหรับปลูกฟนฟูสภาพปาผสมกับไมโตเร็วชนิดอื่น ๆ เพราะผลหวาจะชวยดึงดูดใหสัตวปาเขาใชประโยชนใน
พื้นที่ไดดี 

ขอมูลเพิ่มเติม  ตนไมเมืองเหนือ (ไซมอน และคณะ, 2543); PROSEA No. 5 (2) (1995); Flora of Thailand Vol. 
7 (4) (2002)
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Anacardiaceae 
 Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt & A. W. Hill
 Spondias pinnata (L. f.) Kurz
Annonaceae
 Cananga latifolia (Hook. f. & Thomson) Finet & Gagnep.
 Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson 
 Polyalthia viridis Craib 
Apocynaceae 
 Alstonia glaucescens (K. Schum.) Monach.
 Alstonia scholaris (L.) R. Br. 
Betulaceae
 Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don 
Capparaceae
 Crateva magna (Lour.) DC. 
Clusiaceae (Guttiferae)
 Cratoxylum formosum (Jack) Dyer
Combretaceae
 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr.
 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.
 Terminalia chebula Retz.
Dipterocarpaceae
 Anisoptera costata Korth.
 Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don 
 Hopea odorata Roxb.
 Shorea roxburghii G. Don
Ebenaceae
 Diospyros glandulosa Lace
 Diospyros variegata Kurz 
Elaeocarpaceae
 Elaeocarpus hygrophilus Kurz
 Elaeocarpus lanceifolius Roxb.
 Elaeocarpus robustus Roxb.
Euphorbiaceae
 Balakata baccata (Roxb.) Esser
 Bischofi a javanica Blume 
 Macaranga denticulata (Blume) Müll. Arg. 
 Phyllanthus emblica L. 
Fabaceae (Leguminosae-Caesalpinioideae)
 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
 Bauhinia variegata L.
 Crudia chrysantha (Pierre) K. Schum. 
 Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz
 Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby 
 Sindora siamensis Teijsm. & Miq.
Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae)
 Albizia lebbeck (L.) Benth. 
 Albizia lucidior (Steud.) I. C. Nielsen
 Albizia procera (Roxb.) Benth. 
 Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I. C. Nielsen 
Fabaceae (Leguminosae-Papilionoideae)
 Dalbergia cochinchinensis Pierre 
 Erythrina stricta Roxb.
 Pterocarpus macrocarpus Kurz
Fagaceae
 Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.
 Castanopsis argyrophylla King ex Hook. f.
 Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook. f.
 Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC.
 Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder 
 Quercus aliena Blume
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Irvingiaceae
 Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.
Juglandaceae
 Engelhardtia spicata Blume
Lamiaceae (Labiatae)
 Tectona grandis L. f.
 Gmelina arborea Roxb.
Lauraceae
 Cinnamomum iners Reinw. ex Blume
 Persea kurzii Kosterm. 
Lecythidaceae
 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
 Careya sphaerica Roxb. 
Lythraceae
 Duabanga grandifl ora (Roxb. ex DC.) Walp. 
 Lagerstoemia speciosa (L.) Pers. 
 Lagerstroemia fl oribunda Jack
Magnoliaceae
 Magnolia baillonii Pierre
Meliaceae
 Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker 
 Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr. 
 Toona ciliata M. Roem.
Myrtaceae
 Syzygium cumini (L.) Skeels 
Pentaphylacaceae 
 Anneslea fragrans Wall. 
Pinaceae
 Pinus kesiya Royle ex Gordon
Rhizophoraceae
 Carallia brachiata (Lour.) Merr. 
Rosaceae
 Prunus cerasoides D. Don
Rubiaceae
 Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp. 
 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale
 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil. 
 Nauclea orientalis (L.) L. 
Rutaceae
 Acronychia pedunculata (L.) Miq.
 Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.
Salicaceae
 Salix tetrasperma Roxb.  
Sapindaceae 
 Arfeuillea arborescens Pierre 
 Schleichera oleosa (Lour.) Oken 
Sterculiaceae
 Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr. 
 Pterospermum diversifolium Blume 
Styracaceae
 Styrax benzoides Craib 
Theaceae
 Schima wallichii (DC.) Korth. 
Thymelaeaceae
 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte 
Ulmaceae
 Holoptelea integrifolia Planch.
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Acronychia pedunculata (L.) Miq.                24

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib                  91

Albizia lebbeck (L.) Benth.                   45

Albizia lucidior (Steud.) I. C. Nielsen                 44

Albizia procera (Roxb.) Benth.                 39

Alstonia glaucescens (K. Schum.) Monach.                 40

Alstonia scholaris (L.) R. Br.                   63

Anisoptera costata Korth.                   21

Anneslea fragrans Wall.                   97

Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. 

   & Perr.                     35

Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp.                19

Aphanamixis polystachya (Wall.) R. Parker                  84

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte                  22

Arfeuillea arborescens Pierre                       79

Balakata baccata (Roxb.) Esser                 47

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.                  30

Bauhinia variegata L.                   64

Betula alnoides Buch.-Ham. ex D. Don                   26

Bischofi a javanica Blume                   42

Cananga latifolia (Hook. f. & Thomson) Finet & Gagnep.         96

Carallia brachiata (Lour.) Merr.                   31

Careya sphaerica Roxb.                   69

Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.                  72

Castanopsis argyrophylla King ex Hook. f.                  77

Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook. f.                 75

Castanopsis tribuloides (Sm.) A. DC.                74

Choerospondias axillaris (Roxb.) B. L. Burtt & A. W. Hill        52

Cinnamomum iners Reinw. ex Blume                   81

Crateva magna (Lour.) DC.                    27

Cratoxylum formosum (Jack) Dyer                   85

Crudia chrysantha (Pierre) K. Schum.                  60

Dalbergia cochinchinensis Pierre                   89

Diospyros glandulosa Lace                    23

Diospyros variegata Kurz                    87

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don                  54

Duabanga grandifl ora (Roxb. ex DC.) Walp.                 56

Elaeocarpus hygrophilus Kurz                  48

Elaeocarpus lanceifolius Roxb.                  46

Elaeocarpus robustus Roxb.                   61

Engelhardtia spicata Blume                    80

Erythrina stricta Roxb.                    37

Gmelina arborea Roxb.                    32

Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale                   28

Holoptelea integrifolia Planch.                   18

Hopea odorata Roxb.                   34

Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn.                71

Lagerstoemia speciosa (L.) Pers.               67 

Lagerstroemia fl oribunda Jack                   36

Lithocarpus fenestratus (Roxb.) Rehder                 76

Macaranga denticulata (Blume) Müll. Arg.                 33

Magnolia baillonii Pierre                     29

Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil.                  20

Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson                 92 

Nauclea orientalis (L.) L.                   25

Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz                   66

Persea kurzii Kosterm.                   93

Phyllanthus emblica L.                    50

Pinus kesiya Royle ex Gordon                   57

Polyalthia viridis Craib                    94

Prunus cerasoides D. Don                    41

Pterocarpus macrocarpus Kurz                  86

Pterocymbium tinctorium (Blanco) Merr.                  43

Pterospermum diversifolium Blume                  55

Quercus aliena Blume                   73

Salix tetrasperma Roxb.                  58

Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr.                 70

Schima wallichii (DC.) Korth.                  38

Schleichera oleosa (Lour.) Oken                  83

Senna garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby                 65

Shorea roxburghii G. Don                  88

Sindora siamensis Teijsm. & Miq.                90

Spondias pinnata (L. f.) Kurz                    49

Styrax benzoides Craib                   78

Syzygium cumini (L.) Skeels                       98

Tectona grandis L. f.                      62

Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.                  59

Terminalia chebula Retz.                   95

Toona ciliata M. Roem.                   53

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) 

   I. C. Nielsen                        82

Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC.                  51
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นายดำารงค์  พิเดช
   อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปรึกษา
นายเริงชัย  ประยูรเวช
   รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปรึกษา
นายมโนพัศ  หัวเมืองแก้ว
   รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปรึกษา
นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ 
   รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ปรึกษา
นายจำาลอง  เพ็งคล้าย     ที่ปรึกษา
นายธวัชชัย  สันติสุข       ที่ปรึกษา
นางก่องกานดา  ชยามฤต    ที่ปรึกษา
นายธวัชชัย  วงศ์ประเสริฐ    ที่ปรึกษา

นางเตือนใจ นุชดำารงค์
   ผู้อำานวยการสำานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืข ประธานคณะทำางาน
นายสมราน  สุดดี     คณะทำางาน
นายปิยชาติ  ไตรสารศรี     คณะทำางาน
นายวรดลต์  แจ่มจำารูญ     คณะทำางาน
นายมานพ ผู้พัฒน์     คณะทำางาน
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศิริมงคล    คณะทำางาน
นางสาวโสมนัสสา  แสงฤทธิ์    คณะทำางาน
นายสุคิด  เรืองเรื่อ     คณะทำางาน
นางสาวนันทวรรณ  สุปันตี    คณะทำางาน
นายพาโชค  พูดจา     คณะทำางาน
นางสาวนารี  ศิลปศร     คณะทำางาน
นายราชันย์  ภู่มา     คณะทำางานและเลขานุการ
นายปรีชา  การะเกต ุ     คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นายทนงศักดิ์  จงอนุรักษ์    คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนันท์นภัส  ภัทรหิรัญไตรสิน   คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ

คำ�นิยม
 คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณสำานักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ และสำานักส่งเสริมการปลูกป่า  
กรมป่าไม้ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับการเพาะชำากล้าไม้และการปลูกป่า สำานัก
อนุรักษ์และจัดการต้นน้ำา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
พื้นที่ลุ่มน้ำา นายมนัส รวดเร็ว สำาหรับข้อมูลพรรณไม้บางชนิด นายพงษ์ศักด์ิ พลเสนา และนางสาว
วาปรี เสนสิทธ์ิ ที่มอบภาพบางส่วนให้คณะผู้จัดทำาได้นำามาใช้ประกอบ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์และใช้อ้างอิงในการจัดทำา 
คู่มือเลือกชนิดพรรณไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัยนี้

คณะทำ�ง�น
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