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 ในชว่งเดอืนสงิหาคม ๒๕๕๓ ถงึปัจจบัุน ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดริ้เร่ิมจดัท าโครงการชมุชน 

อยู่คู่อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท าพื้นท่ีกันชน

อตุสาหกรรม (industrial buffer zone) ประเภทพื้นท่ีสเีขยีว บริเวณเขตรอยต่อของพื้นท่ีชุมชน 

กับพื้นท่ีอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง โดยประยุกต์ใช้แนวคดิการปอ้งกนัและบรรเทา

มลพษิดว้ยการใชธ้รรมชาตสิเีขยีว แนวคดินีเ้ปน็มาตรการสนบัสนนุการจัดการคณุภาพ

สิง่แวดลอ้มชนุชนทีด่ ีเพือ่สง่เสรมิใหช้มุชนและอตุสาหกรรมสามารถอยูร่ว่มกนัได ้ในการ

ด าเนนิโครงการในระยะแรก มีพืน้ทีเ่ปา้หมายเบือ้งตน้ ไดแ้ก ่พื้นท่ีบริเวณรอยต่อของพืน้ท่ี 

เขตเทศบาลนครระยอง และชมุชนใกลเ้คยีงในต าบลบ้านแลง ต าบลเชงิเนนิ และต าบลตะพง  

กบัพื้นท่ีตัง้โครงการอุตสาหกรรมของบริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ตามขั้นตอนการ
ด าเนนิงานโครงการ ส านักงาน ฯ ได้ประมวลองค์ความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับองค์ความรู้สากล 

โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีเป้าหมายเบื้องต้น ท่ีได้จาก

การศึกษาเอกสารวิชาการ การประชุมปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน 

(นักวิชาการท้องถิ่น) ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังส ารวจพื้นท่ี  

ท่ีมีศักยภาพเป็นพื้นท่ีโครงการน าร่อง  ในปัจจุบัน โครงการมีผลผลิตหลัก ๒ ผลผลิต 

ได้แก่ เอกสารพรรณไมท้ีเ่หมาะสมส าหรบัการด าเนนิงานโครงการชมุชนอยูคู่อ่ตุสาหกรรม  

ในพืน้ทีจั่งหวดัระยองและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ฉบบัวชิาการ และเอกสารเผยแพรฉ่บบัประชาชน 

 เอกสารเผยแพร่ฉบับประชาชน ฉบับนี้ คือ พรรณไม้ที่มีศักยภาพลดมลพิษ  

ในพืน้ทีจั่งหวดัระยองและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ฉบบัประชาชน ถือได้ว่าเป็นเอกสารที่ชุมชน 

และประชาชนเปน็เจ้าของ  เนือ่งจากเปน็ผูม้สีว่นรว่มกนัคดิ รว่มกนัท า รว่มกนัรบัผดิชอบ 

ตัง้แตข่ั้นตอนแรกขณะเร่ิมตน้คิด และขณะลงมอืจัดท าจนกระทั่งเอกสารแลว้เสร็จ  
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งความ
ปรารถนาให้เอกสารนี้เป็นเครื่องมอืทางวิชาการเบื้องต้นส าหรับชุมชนและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบถึงพรรณไม้ที่เหมาะสมกับวิถีชวีิตและระบบนิเวศของพื้นที่
เป้าหมายเบื้องต้นและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งน าไปพิจารณาประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในการจัดท าพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม ประเภทพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันและบรรเทา
มลพิษจากกิจกรรมอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะด้านอากาศ) ในอนาคต และเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีดังกล่าว ในการจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ฉบับประชาชน มีข้อสังเกตและข้อมูลที่พึงท าความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อให้ 
การน าข้อมูลในเอกสารไปใช้ประโยชน์ เป็นไปอย่างรอบคอบ คือ (๑) รายชื่อพรรณไม้ 
ท่ีปรากฏในเอกสารฉบับปัจจุบัน ครอบคลุมพรรณไม้ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและระบบ
นิเวศของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงไม้ในห่วงโซ่อาหาร ดังนั้น จึงต้องใช้ดุลพินิจและ
พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้พรรณไม้ ท่ีกล่าวในเอกสาร รวมท้ังโอกาส
การสะสมมลพิษในไม้ดังกล่าว ซึ่งยังต้องการการศึกษาวิจัยต่อไป (๒) ลักษณะใบที่มี
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ ได้ถูกอ้างอิงมาจากข้อมูลในเอกสารวิชาการ  
(คือ ใบเรียบ กวา้ง มศีักยภาพในการลดออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  
โพลคีลอริเนตเตดไบฟีนลิ (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน และใบเรียวเล็ก ใบหยาบ มีขน เหนียว 
มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง) ดังนั้น พันธ์ุไม้ชนิดอ่ืนนอกเหนอืจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับปัจจุบัน สามารถมีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศด้วย หากพิจารณาโดยใช้
หลักเกณฑ์ลักษณะใบท่ีมีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ ท่ีอ้างอิงมาจากข้อมูล 
ในเอกสารวิชาการดังกล่าวนี้ (๓) พันธ์ุไม้บางชนิดมีลักษณะใบหลายแบบ เช่น ใบเรียบ 
กวา้ง และหนา จงึสามารถจ าแนกไมเ้ป็นกลุม่ตามลกัษณะใบไดม้ากกวา่ ๑ กลุม่ และในท่ีนี ้
การจ าแนกใบ (ใบเรียบ กว้าง หนา ผิวใบเป็นไข ใบเรียวเล็ก หยาบ มีขน เหนียว) มิได้ยึด
หลกัเกณฑท่ี์เขม้งวด แตเ่ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูท้รงคณุวฒุ ิ(๔) ในเอกสารฉบับปัจจบัุน  
เน้นเฉพาะศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศเท่านั้น ยังมิได้สามารถครอบคลุม 
ศกัยภาพในการลดมลพษิผา่นวธีิการอืน่   เป็นตน้วา่ การลดมลพษิในดนิผ่านทางรากของต้นไม้ 
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้งความ

ปรารถนาให้เอกสารนี้เป็นเครื่องมือทางวิชาการเบ้ืองต้นสําหรับชุมชนและประชาชน

ทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบถึงพรรณไม้ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศของพื้นที่

เป้าหมายเบ้ืองต้นและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งนําไปพิจารณาประยุกต์ใช้ประโยชน์

ในการจัดทําพื้นที่กันชนอุตสาหกรรม ประเภทพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันและบรรเทา

มลพิษจากกิจกรรมอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะด้านอากาศ) ในอนาคต และเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว ในการจัดทําเอกสาร

เผยแพร่ฉบับประชาชน มีข้อสังเกตและข้อมูลที่พึงทําความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อให้ 

การนําข้อมูลในเอกสารไปใช้ประโยชน์ เป็นไปอย่างรอบคอบ คือ (๑) รายช่ือพรรณไม ้

ท่ีปรากฏในเอกสารฉบับปัจจุบัน ครอบคลุมพรรณไม้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและระบบ

นิเวศของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงไม้ในห่วงโซ่อาหาร ดังนั้น จึงต้องใช้ดุลยพินิจและ

พิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้พรรณไม้ท่ีกล่าวในเอกสาร รวมท้ังโอกาส

การสะสมมลพิษในไม้ดังกล่าว ซึ่งยังต้องการการศึกษาวิจัยต่อไป (๒) ลักษณะใบที่มี

ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ ได้ถูกอ้างอิงมาจากข้อมูลในเอกสารวิชาการ  

(คือ ใบเรยีบ กวา้ง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  

ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  

โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน และใบเรียวเล็ก ใบหยาบ มีขน เหนียว 

มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง) ดังนัน้ พันธุ์ไม้ชนิดอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร

ฉบับปัจจุบัน สามารถมีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศด้วย หากพิจารณาโดยใช้

หลักเกณฑ์ลักษณะใบที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ ท่ีอ้างอิงมาจากข้อมูล 

ในเอกสารวิชาการดังกล่าวนี้ (๓) พันธุ์ไม้บางชนิดมีลักษณะใบหลายแบบ เช่น ใบเรียบ 

กว้าง และหนา จึงสามารถจําแนกไม้เปน็กลุม่ตามลกัษณะใบไดม้ากกวา่ ๑ กลุม่ และในทีนี่ ้
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นอกจากนี้  ข้อมูลด้านศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศของพรรณไม้ท่ีระบุใน
เอกสารฉบับปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีผลการศึกษาวิจัยใหม่ และ  
(๕) องคค์วามรู้อีกดา้นหนึ่งท่ีจะชว่ยส่งเสริมให้การน าองค์ความรู้ด้านพรรณไม้ท่ีกล่าวไว้
ในเอกสารฉบับนี้ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น คือ องค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบ (design) การปลูกพรรณไม้ เพื่อประโยชน์ด้านการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากมลพิษด้านอากาศ ซึ่งยังต้องการการศึกษาใน
รายละเอยีดต่อไปในอนาคต 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน (นักวิชาการท้องถิ่น) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ผู้น าชุมชน และประชาชนทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ สละเวลา และให้ความร่วมมือ  
เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น
และจัดท าเอกสารเผยแพร่ฉบับประชาชน ฉบับนี้ ส านักงาน ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงาน
ท่ีเกิดจากความร่วมมอืกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องชิ้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้แก่ชุมชนและประชาชนท่ัวไป ทา้ยนี้ ส านักงาน ฯ เชื่อม่ันในศักยภาพ      
ในการพึ่งพาตนเองของชุมชนและประชาชนว่าจะสามารถต่อยอดและเพิ่มพูนคุณค่า 
ของเอกสารฉบับนี้ เพื่อประโยชนต์อ่สว่นรวมในระยะยาวได้ตอ่ไป 
 

  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
        

มถิุนายน ๒๕๕๕ 
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ง 

 หน้า 

คํานํา............................................................................................................. ก 

๑. รายช่ือพรรณไม้บางชนิดท่ีมีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ ในพืน้ที่จังหวัด

ระยองและพื้นที่ใกล้เคียง.......................................................................... 

 

๑ 

๒. พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 

จําแนกตามลักษณะใบ ............................................................................. 

 

๖ 

๓. พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 

จําแนกตามความเหมาะสมของประเภทพื้นที่ ............................................ 

 

๖๕ 

๔.  พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 

จําแนกตามความเหมาะสมของประเภทดินเค็ม ........................................ 

 

๖๘ 

๕. พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 

จําแนกตามคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ ............................................ 

 

๗๑ 

๖.  พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 

จําแนกตามระดับชั้นเรือนยอด...................................................................  

 

๗๘ 

๗.  พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 

จําแนกตามลักษณะพเิศษ......................................................................... 

 

๙๒ 

๘. ข้อเสนอแนะในการเลือกพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้ 

ท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกบริเวณริมถนนท่ัวไป.............................................. 

 

๙๔ 

๙. ข้อเสนอแนะในการเลือกพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้ 

ท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกบริเวณริมน้ําท่ัวไป………………………………………………... 

 

๙๕ 

สารบัญ 
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สารบัญ (ต่อ) 

จ 

 หนา้ 

ดัชนชีื่อพรรณไม ้(ก-ฮ)............................................................................ ๙๗ 

ท่ีมา......................................................................................................... ๑๒๓ 

ท่ีปรึกษาด้านวชิาการ............................................................................... ๑๒๔ 

คณะที่ปรึกษาการจัดท าเอกสาร............................................................... ๑๒๔ 

คณะท างานจัดท าเอกสาร........................................................................ ๑๒๕ 
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ฉ 

สารบัญภาพ 
 หน้า 

ตัวอย่างพันธ์ุไม้บางชนิดที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 

จํานวน ๕๑ ชนดิ....................................................................................... 

 

๑๓ 

 ๑. กระจูด (กก)............................................................................... ๑๔ 

 ๒. กระดังงาไทย (สะบันงาต้น)......................................................... ๑๕ 

 ๗. การเวก…................................................................................... ๒๐ 

 ๖. กะพ้อ…………………………………......................................................... ๑๙ 

 ๕. ก่อขี้ริ้ว........................................................................................ ๑๘ 

 ๔. กระทงิ (สารภีทะเล กระทึง)……................................................... ๑๗ 

 ๓. กระโดน……................................................................................. ๑๖ 

 ๘. ขนุนป่า....................................................................................... ๒๑ 

 ๙. ขันทองพยาบาท.......................................................................... ๒๒ 

 ๑๐. ค้อ (ตะคร้อ)............................................................................. ๒๓ 

 ๑๑. แคทะเล................................................................................... ๒๔ 

 ๑๒. แคแสด.................................................................................... ๒๕ 

 ๑๓. จามจุรี (ก้ามปู)........................................................................ ๒๖ 

 ๑๔. ชะมวง..................................................................................... ๒๗ 

 ๑๕. ซ้อ........................................................................................... ๒๘ 

 ๑๖. ตะเคียนทอง............................................................................. ๒๙ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ช 

 หนา้ 

 ๑๗. ตะบูนขาว................................................................................ ๓๐ 

 ๑๘. ตะแบก.................................................................................... ๓๑ 

 ๑๙. ตังหน....................................................................................... ๓๒ 

 ๒๐. ตาลโตนด................................................................................. ๓๓ 

 ๒๑. นนทรี...................................................................................... ๓๔ 

 ๒๒. ประดู่บ้าน................................................................................ ๓๕ 

 ๒๓. ปาล์มขวด................................................................................ ๓๖ 

 ๒๔. เป้ง.......................................................................................... ๓๗ 

 ๒๕. ฝาง......................................................................................... ๓๘ 

 ๒๖. พฤกษ.์..................................................................................... ๓๙ 

 ๒๗. โพทะเล................................................................................... ๔๐ 

 ๒๘. โพศรีมหาโพธ์ิ.......................................................................... ๔๑ 

 ๒๙. มะค่าโมง................................................................................. ๔๒ 

 ๓๐. มะม่วงช้างเหยยีบ..................................................................... ๔๓ 

 ๓๑. มะม่วงป่า................................................................................. ๔๔ 

 ๓๒. มะฮอกกานีใบใหญ่................................................................... ๔๕ 

 ๓๓. ยางแดง................................................................................... ๔๖ 

 ๓๔. ยางนา..................................................................................... ๔๗ 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

ซ 

 หนา้ 

 ๓๕. รักทะเล................................................................................... ๔๘ 

 ๓๖. รางจืด..................................................................................... ๔๙ 

 ๓๗. ราชพฤกษ์ (คูน)....................................................................... ๕๐ 

 ๓๘. ล าแพน.................................................................................... ๕๑ 

 ๓๙. เลียบ....................................................................................... ๕๒ 

 ๔๐. สนทราย.................................................................................. ๕๓ 

 ๔๑. สนทะเล................................................................................... ๕๔ 

 ๔๒. สบู่ด า...................................................................................... ๕๕ 

 ๔๓. ส ารอง (พุงทะลาย).................................................................. ๕๖ 

 ๔๔. ส ารองกะโหลก........................................................................ ๕๗ 

 ๔๕. เสลา........................................................................................ ๕๘ 

 ๔๖. โสกน้ า..................................................................................... ๕๙ 

 ๔๗. หลุมพอ................................................................................... ๖๐ 

 ๔๘. หวา้......................................................................................... ๖๑ 

 ๔๙. เหียง........................................................................................ ๖๒ 

 ๕๐. อโศกอนิเดีย (อโศกเซนคาเบรียล)............................................. ๖๓ 

 ๕๑. อนิทนลิน้ า............................................................................... ๖๔ 



๑ 

 

๑. รายชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 

ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคยีง 

 พรรณไม้ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศและวิถีชีวิต ในพื้นที่จังหวัดระยองและ

พื้นที่ใกล้เคียง บางชนิดที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ จ านวน ๒๓๒ ชนิด 

ได้แก่   

๑ 

กรวยป่า กระจูด (กก) กระเชา 

กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) กระดูกไก ่ กระโดน 

กระถินณรงค ์ กระถินเทพา กระท้อน  

กระทิง (สารภีทะเล  กระทึง) กระเพาะปลา กรา่ง 

กฤษณา กล้วย ก่อขี้ร้ิว 

กะเจียน (พญารากด า) กะบก กะพ้อ 

กันเกรา (มันปลา ต าเสา) กานพล ู การเวก 

กาสะลองค า กุหลาบ เกด 

เกล็ดปลาชอ่น โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ ่

ไกรทอง ขนุน ขนุนป่า 

ขมิ้นชัน ข่อย ขันทองพยาบาท 

ขีเ้หล็ก เข็ม เขยตาย 

คนทีสอทะเล ค้อ (ตะคร้อ) คัดเค้าเครอื 

ค ารอก (ประดงเลอืด) คุย แคทะเล 



๒ 

 

แคนา แคแสด งาไซ (โพอาศัย) 

เงาะ จันทนก์ะพ้อ จันทนห์อม 

จาก จามจุร ี(ก้ามปู) จ าปีป่า 

จิกทะเล (จิกเล) เฉียงพร้านางแอ ชวนชม 

ชะมวง ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย 

ซ้อ ดองดึง ดาวเรือง 

ดุหุนใบเล็ก เดหล ี ตะก ู

ตะเกราน้ า ตะโกนา ตะโกสวน 

ตะขบป่า ตะขบฝร่ัง (ตะขบบ้าน) ตะเคียนทอง 

ตะเคียนหนู ตะไครต้น้ ตะบูนขาว 

ตะบูนด า ตะแบก ตังหน 

ตาลโตนด ตนีนก (นน กะพุน) ตุมพระ 

เต็ง เตยทะเล เตา่รา้ง 

ถอบแถบน้ า ถั่วขาว ถั่วด า 

ทรงบาดาล ทองกวาว ทุเรียน 

ไทรยอ้ยใบแหลม นกยูงฝร่ัง (หางนกยูงฝร่ัง) นนทรี 

บอสตันเฟิร์น บานบุรีเหลอืง บุนนาค 

เบญจมาศ ปรง ปรงทะเล 

ประกายเงิน ประดู่บ้าน ประดู่ป่า 

ประดู่ลาย ปลาไหลเผือก ปาด 



๓ 

 

ปาล์มขวด ปีบ เป้ง 

เป้งทะเล แปรงล้างขวด โป๊ยเซียน 

โปรงขาว โปรงแดง ผักบุง้ทะเล 

ผักบุง้ทะเลขาว ผักเบ้ียทะเล ผักหวานบ้าน 

ไผ ่ ฝาง พรวด 

พระเจ้าหา้พระองค ์ พฤกษ ์ พลองแก้มอ้น 

พลองเหมอืด (พลองใบเล็ก) พลับพลา (มลาย) พะยอม 

พังกา-ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง 

พันจ า พกิุล พลิังกาสา 

พุทราทะเล โพขี้นก โพทะเล 

โพศรีมหาโพธ์ิ ไพล ฟา้ทะลายโจร 

เฟือ่งฟ้า มรกตแดง มะขาม 

มะขามปอ้ม มะค่าแต ้ มะค่าโมง 

มะเค็ด (หนามแท่ง) มะดัน มะดูก 

มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) มะตูมน่ิม มะปราง 

มะพอก มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ 

มะม่วงป่า มะม่วงหิมพานต์ มะเมา่ดง 

มะรุม มะหวด มะหาด 

มะฮอกกานีใบเล็ก มะฮอกกานีใบใหญ ่ มังคุด 



๔ 

 

เมา่ไข่ปลา โมกเครอื ยมหอม 

ยางกล่อง ยางแดง ยางใต ้

ยางนา ยางพารา ยางอินเดีย 

ยางโอน ยูคาลิปตัส เยอบีร่า 

รักทะเล รัง รังกะแท ้

รางจืด ราชดัด (พญาดาบหัก) ราชพฤกษ์ (คูน) 

ลั่นทม ล าดวน ล าบดิดง 

ล าพ ู ล าแพน ล าแพนหิน 

เลียบ วา่นหางจระเข ้ วาสนา 

สนฉัตร สนทราย สนทะเล 

สนประดิพัทธ์ สบู่ด า สะเดา 

สะเดาอนิเดีย สะตอื (ประดู่ขาว) สะทอ้นรอก 

สัก สักขี สันโสก 

สามสิบ ส ารอง (พุงทะลาย) ส ารองกะโหลก 

ส าโรง เสม็ด (เสม็ดแดง) เสม็ดขาว 

เสลา แสมขาว แสมด า 

แสมทะเล โสกน้ า หงอนไก่ทะเล 

หญ้าลอยลม หญ้าหนวดแมว หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ 

หมาก หมากเหลอืง หมามุย่ช้าง 



๕ 

 

หมเีหม็น (หมูทะลวง) หยกมรกต (กวักมรกต) หยนี้ า 

หลาวชะโอน หลุมพอ หลุมพอทะเล 

หวา้ หูกระจง หูกวาง 

เหงอืกปลาหมอ เหียง อบเชย (อบเชยตน้) 

อบเชยไทย (มหาปราบ) 
  

อโศกอนิเดีย  

(อโศกเซนคาเบรียล) 

อะราง (นนทรีป่า อินทรี) 
  

อนิทนลิน้ า   

———————— 
หมายเหต ุในการเลอืกปลกูพรรณไม ้มขีอ้เสนอแนะใหป้ลกูพชืแบบผสมผสานเพือ่เกือ้กลูกนั 

และควรปลกูไมท้้องถิน่ดัง้เดมิ เนือ่งจากทนทานตอ่สภาพภมูอิากาศและสิง่แวดลอ้มในพื้นท่ีไดด้ ี



๖ 

 

๒. พรรณไมท้ีม่ศัีกยภาพในการลดมลพษิดา้นอากาศ 

จ าแนกตามลกัษณะใบ 

 พรรณไม้จ าแนกตามลักษณะใบที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ คือ 

(๑) ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน (๒) สารประกอบอินทรีย์

ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบ)ี ไดออกซิน ฟูแรน และ (๓) ฝุ่นละออง 

(พนัธุไ์มบ้างชนดิอาจมลีกัษณะใบหลายประเภท จงึท าให้มศีกัยภาพในการลดมลพษิ

ดา้นอากาศไดม้ากกวา่หนึง่กลุม่
*
)  

 ๑) ไม้ท่ีมีใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด ์โอโซน จ านวน ๑๗๖ ชนดิ ไดแ้ก ่   

กรวยป่า กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) กระโดน 

กระถินณรงค ์ กระถินเทพา กระท้อน  

กระทิง (สารภทีะเล กระทึง) กระเพาะปลา กล้วย 

ก่อขี้ร้ิว กะเจียน (พญารากด า) กะบก 

กะพ้อ กันเกรา (มันปลา ต าเสา) กานพล ู

การเวก กาสะลองค า กุหลาบ 

เกด โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่  

———————— 
* ในท่ีนี ้การจ าแนกลกัษณะใบ (ใบเรียบ กวา้ง หนา ผวิใบมลีกัษณะเป็นไข ใบเรียวเลก็ หยาบ มขีน 

เหนยีว) มไิดย้ดึหลกัเกณฑท่ี์เขม้งวด แตเ่ป็นไปตามดลุยพนิจิของผูท้รงคณุวฒุ ิคอื ดร. สมราน สดุด ี

นกัวทิยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ  ส านกังานหอพรรณไม ้กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

นอกจากนี ้ไมใ้นแตล่ะกลุม่อาจมลีกัษณะไมค่รบตามท่ีระบุไวทุ้กประการกไ็ด ้เชน่ ไมใ้นกลุม่ท่ี ๓  

อาจมใีบหยาบ แตผ่วิใบไมม่ขีน 



๗ 

 

ไกรทอง  ขนุน  ขนุนป่า  

ขมิ้นชัน  ขันทองพยาบาท  ขีเ้หล็ก  

เข็ม  เขยตาย  ค้อ (ตะคร้อ)  

คัดเค้าเครอื  คุย  แคทะเล 

แคนา แคแสด งาไซ (โพอาศัย) 

เงาะ จันทนก์ะพ้อ จันทนห์อม 

จามจุร ี(ก้ามปู) จ าปีป่า จิกทะเล (จิกเล) 

ชวนชม ชะมวง ชุมเห็ดเทศ 

ชุมเห็ดไทย ซ้อ ดองดึง 

ดุหุนใบเล็ก เดหล ี ตะก ู

ตะเกราน้ า ตะโกนา ตะขบป่า 

ตะขบฝร่ัง (ตะขบบ้าน) ตะเคียนทอง ตะเคียนหนู 

ตะไครต้น้ ตะบูนขาว ตะบูนด า 

ตะแบก ตังหน ตนีนก (นน กะพุน) 

เต็ง ถอบแถบน้ า ถั่วขาว 

ถั่วด า ทรงบาดาล ทองกวาว 

ทุเรียน ไทรยอ้ยใบแหลม นนทรี  

เบญจมาศ ประกายเงิน ประดู่บ้าน 

ประดู่ป่า ประดู่ลาย ปาด 

ปีบ โป๊ยเซียน โปรงขาว 

โปรงแดง ผักบุง้ทะเล ผักบุง้ทะเลขาว 

ผักหวานบ้าน ฝาง พฤกษ ์

พลับพลา (มลาย) พะยอม พังกา-ถั่วขาว 

พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง พันจ า 

พกิุล พลิังกาสา พุทราทะเล 

โพทะเล โพศรีมหาโพธ์ิ ไพล  



๘ 

 

ฟ้าทะลายโจร  เฟื่องฟ้า มรกตแดง  

มะขาม  มะค่าโมง  มะดัน  

มะดูก  มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ)  มะตูมนิ่ม  

มะปราง  มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยียบ  

มะม่วงป่า  มะม่วงหิมพานต์  มะเม่าดง  

มะรุม  มะหวด  มะฮอกกานีใบเล็ก  

มะฮอกกานีใบใหญ่ มังคุด เม่าไข่ปลา 

โมกเครือ ยมหอม ยางกล่อง 

ยางแดง ยางใต้ ยางนา 

ยางพารา ยางอินเดีย ยางโอน 

ยูคาลิปตัส เยอบีร่า รักทะเล 

รัง รังกะแท้ รางจืด 

ราชพฤกษ์ (คูน) ลั่นทม ลาํพู 

ลําแพน ลําแพนหิน เลียบ 

วาสนา สบูด่ํา สะเดา 

สะเดาอินเดีย สะตือ (ประดู่ขาว) สะท้อนรอก 

สัก สักขี สํารอง (พุงทะลาย)  

สํารองกะโหลก เสม็ด (เสม็ดแดง) เสลา 

แสมขาว แสมดํา แสมทะเล 

โสกน้ํา หงอนไก่ทะเล หญ้าหนวดแมว 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง หมาก หมากเหลือง 

หมามุ่ยช้าง หมีเหม็น (หมูทะลวง) หยกมรกต (กวักมรกต) 

หยีน้ํา หลุมพอ หลุมพอทะเล 

หว้า หูกระจง หกูวาง 

เหียง อบเชยไทย (มหาปราบ) อโศกอินเดีย (อโศกเซนคาเบรียล) 

อะราง (นนทรีป่า อินทรี) อินทนิลน้ํา  



๙ 

 

 ๒) ไมท่ี้มใีบหนา ผวิใบมลีกัษณะเปน็ไข มศีกัยภาพในการลดสารประกอบอนิทรยี ์

ระเหยงา่ย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบ)ี ไดออกซิน ฟูแรน จ านวน ๑๒๒ ชนดิ ไดแ้ก ่   

กระดูกไก ่ กระโดน กระถินณรงค ์

กระถินเทพา กระทิง (สารภีทะเล กระทงึ) กรา่ง 

กฤษณา กล้วย ก่อขี้ร้ิว 

กะบก กะพ้อ กานพล ู 

การเวก  ขนุน  ขนุนป่า 

ข่อย เข็ม เขยตาย 

คุย งาไซ (โพอาศัย) เงาะ 

จันทนก์ะพ้อ จันทนห์อม จาก 

จิกทะเล (จิกเล) เฉียงพร้านางแอ ชวนชม 

ชะมวง ดองดึง ดุหุนใบเล็ก 

เดหล ี ตะเกราน้ า ตะโกนา 

ตะโกสวน ตะขบป่า ตะเคียนทอง 

ตะบูนขาว ตะบูนด า ตะแบก 

ตังหน ตาลโตนด ตุมพระ 

เตยทะเล เตา่รา้ง ถอบแถบน้ า 

ถั่วขาว ถั่วด า ทองกวาว 

ทุเรียน ไทรยอ้ยใบแหลม บอสตันเฟิร์น 

บานบุรีเหลอืง บุนนาค ปรง 

ปรงทะเล ประกายเงิน ปลาไหลเผือก 

ปาด ปาล์มขวด เป้ง 

เป้งทะเล แปรงล้างขวด ผักเบ้ียทะเล 

พลองแก้มอ้น พลองเหมอืด (พลองใบเล็ก) พกิุล 

พลิังกาสา พุทราทะเล โพขี้นก 



๑๐ 

 

โพทะเล โพศรีมหาโพธ์ิ มรกตแดง 

มะค่าแต ้ มะดัน  มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ)  

มะปราง  มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ  

มะม่วงป่า มะม่วงหิมพานต์  มังคุด  

โมกเครอื  ยางกล่อง  ยางแดง  

ยางใต้  ยางนา ยางพารา 

ยางอินเดีย  ยูคาลิปตัส  รักทะเล  

ลั่นทม  ล าดวน  ล าบดิดง  

ล าพ ู ล าแพน  ล าแพนหิน  

เลียบ  วา่นหางจระเข้  วาสนา  

สนประดิพัทธ์ สะเดา สะเดาอนิเดีย 

สะตอื (ประดู่ขาว) สัก สามสิบ 

เสม็ด (เสม็ดแดง) เสม็ดขาว โสกน้ า 

หงอนไก่ทะเล หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ หมาก 

หมากเหลอืง หยกมรกต (กวักมรกต) หลาวชะโอน 

หลุมพอทะเล หวา้ เหงอืกปลาหมอ 

เหียง อบเชย (อบเชยตน้) อบเชยไทย (มหาปราบ) 

อโศกอนิเดยี (อโศกเซนคาเบรียล) อนิทนลิน้ า  



๑๑ 

 

 ๓) ไม้ที่มีใบเรยีวเล็ก ใบหยาบ มีขน เหนียว มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง 

จ านวน ๗๘ ชนิด ได้แก่     

กรวยป่า กระจูด (กก) 

กะเจียน (พญารากด า)

 กระเชา

 กระถินณรงค์  กระถินเทพา  กระท้อน

  การเวก เกล็ดปลาชอ่น 

ขนุน ขนุนป่า ข่อย 

คนทีสอทะเล ค ารอก (ประดงเลอืด) แคแสด 

งาไซ (โพอาศัย) จาก จามจุร ี(ก้ามปู) 

ดาวเรือง ดุหุนใบเล็ก ตะโกสวน 

ตะขบฝร่ัง (ตะขบบ้าน) ตะแบก ตาลโตนด 

ตนีนก (นน กะพุน) เตยทะเล เตา่รา้ง 

ถั่วขาว ถั่วด า ทองกวาว 

นกยูงฝร่ัง (หางนกยูงฝร่ัง) เบญจมาศ ปรง  

ปรงทะเล  ปลาไหลเผือก  เป้ง  

เป้งทะเล  แปรงล้างขวด  ไผ ่ 

พรวด  พระเจ้าหา้พระองค์  พฤกษ ์ 

พลับพลา (มลาย)  พกิุล มะขามปอ้ม 

มะค่าแต ้ มะเค็ด (หนามแท่ง) มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) 

มะปราง มะพอก มะม่วงไข่แลน 

มะม่วงช้างเหยยีบ มะม่วงป่า มะหวด 

มะหาด ยางกล่อง ยางแดง 

ยางนา ราชดัด (พญาดาบหัก) สนฉัตร 

สนทราย สนทะเล สนประดิพัทธ์ 

สันโสก สามสิบ ส ารอง (พุงทะลาย) 

ส ารองกะโหลก ส าโรง เสม็ดขาว 



๑๒ 

 

เสลา หงอนไก่ทะเล หญ้าลอยลม 

หมาก หมามุย่ช้าง หมเีหม็น (หมูทะลวง) 

หลาวชะโอน หูกระจง เหียง 



๑๓ 

 

ตัวอย่างพนัธุ์ไม้บางชนิดที่มีศักยภาพ 
ในการลดมลพษิด้านอากาศ 

จ านวน ๕๑ ชนดิ 

๑๓ 

 

ตัวอย่างพนัธุ์ไม้บางชนิดที่มีศักยภาพ 
ในการลดมลพษิด้านอากาศ 

จ านวน ๕๑ ชนดิ 



๑๔ 

 

  

  

ชือ่พืน้เมอืง  กกกระจูด (ภาคกลาง) กก (ระยอง)        
จูด กระจูด (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Lepironia articulata (Retz.) Domin 
ชือ่วงศ ์ CYPERACEAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
พืชล้มลุกมีอายุหลายปี เหง้ามีเกล็ดสีน้ าตาลอมเทาที่ด้านปลายเล็กน้อย ล าต้นแข็งเป็นกลุ่มแน่นตาม
แนวของเหง้า ขนาดกว้าง ๐.๒–๐.๗ เซนติเมตร ยาว ๑๐–๒๐ เซนติเมตร คล้ายทรงกระบอกผิวเรียบ 
ผลแข็งสีน้ าตาลผิวเรียบถึงเป็นแนวเส้นตามยาวไม่ชัด มักมีหนามละเอยีดที่ส่วนปลาย  

ประโยชนท์ัว่ไป   
ล าต้นกระจูด ใช้ทอเสื่อ หรอืประดิษฐเ์ป็นเคร่ืองจักสาน ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เช่น กระเป๋า 
ตะกร้า เสื่อ กระเช้า แจกัน กระบงุ รองเท้า หมวก ฯลฯ  

๑. กระจดู (กก) 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียวเล็ก มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๑๕ 

 

 

 
ชือ่พืน้เมอืง  กระดังงา (ตรัง ยะลา)  
กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ (ภาคกลาง) 
สะบันงา สะบันงาต้น (ภาคเหนือ)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. odorata  
ชือ่วงศ ์ ANNONACEAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางสูง ๑๐-๒๐  เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่มกรวยแหลม เปลือกสีเทา มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว        
มีรอยแผลใบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป กิ่งตั้งฉากกับล าต้น ปลายย้อยลู่ลง กิ่งอ่อนมีขน กิ่งแก่
ค่อนข้างเรียบ กลีบดอกเรียงสลับกัน ๒ ชั้น ๆ ละ ๓ กลีบ ดอกมีกลิ่น 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับและพืชสมุนไพร สรรพคุณทางสมุนไพร ราก คุมก าเนิด เปลือก รักษามะเร็งเพลิง               
เนื้อไม้ รักษาโรคปัสสาวะพิการ ใบ รักษาโรคผิวหนังแก้คัน ดอก แก้ลมวิงเวียน แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย                 
บ ารุงโลหติ บ ารุงธาต ุบ ารุงหวัใจ  

๒. กระดังงาไทย (สะบันงาต้น)  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  



๑๖ 

 

  

  

ชือ่พืน้เมอืง ปยุ (ภาคใต ภาคเหนอื) ปยุกระโดน 
(ภาคใต) ปุยขาว ผาฮาด (ภาคเหนือ) หูกวาง 
(จนัทบรีุ) 

ชือ่พฤกษศาสตร  Careya sphaerica Roxb. 
ชือ่วงศ  LECYTHIDACEAE 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเดน  
ไมตนขนาดกลาง สงู ๑๐-๓๐ เมตร ผลดัใบ เรือนยอดเปนพุมกลมแนนทบึ เปลอืกหนาสีน้ําตาลปนเทา 
แตกเปนรอง ทนไฟ เนื้อไมสีน้ําตาลแดง กิ่งออนเปนเหลี่ยม หูใบขนาดเล็ก รวงงาย ขอบใบ  
จักฟนเลื่อยเล็กนอย เกสรตัวผูจํานวนมาก ผลมีกลีบเลี้ยงติดคงทน เมล็ดจํานวนมาก 

ประโยชนทัว่ไป   
เนือ้ไมทนทานในรม ใชในการกอสราง ทําเคร่ืองเรือน เสนใยทีไ่ดจากเปลอืก ใชทําเชอืก ทําเบาะรองหลังชาง 
ทํากระดาษสนี้ําตาล เปลอืกตน ทําสยีอมผาใหสนี้ําตาลแดง สวนใหญใชยอมผาฝาย ใบ ดอกและผลออน 
รับประทานเปนผักสด มรีสฝาดและมนั สรรพคณุทางสมนุไพร เปลอืก ใชเปนยาแกไข แกพษิง ูแกเมือ่ยเคล็ด 
ใบ ผสมกบัเคร่ืองยาอืน่ ๆ ปรุงเปนยาสมานแผล ดอกและน้ําจากเปลอืกสด ใชผสมกบัน้ําผ้ึง จบิแลวชุมคอ
แกไอ และแกหวดั เปนยาบํารุงหลงัการคลอดบตุร ผล ชวยยอยอาหาร เปนยาฝาดสมาน ใชเปนอาหารสตัว
พวกโคและกระบือ ขอควรระวัง เมล็ดเปนพิษ รากมีพิษ ใชเบื่อปลา สวนใบและยอดออน มีปริมาณ 
กรดออกซาลิค (oxalic acid) ในปริมาณคอนขางสูง อาจเปนสาเหตุเบื้องตนของการเกิดนิ่วใน 
กระเพาะปสสาวะ  

๓. กระโดน 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษดานอากาศ 
ใบเรียบ กวาง มีศักยภาพในการลดออกไซดของไนโตรเจน ซัลเฟอรไดออกไซด โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเปนไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรียระเหยงาย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  

เนื้อไมทนทานในรม ใชในการกอสราง ทําเครื่องเรือน เสนใยที่ไดจากเปลือก ใชทําเชือก ทําเบาะรอง
หลังชาง ทํากระดาษสีนํ้าตาล เปลือกตน ทําสียอมผาใหสีนํ้าตาลแดง สวนใหญใชยอมผาฝาย ใบ ดอก
และผลออน รับประทานเปนผักสด มีรสฝาดและมัน สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก ใชเปนยาแกไข 
แกพิษงู แกเมื่อยเคล็ด ใบ ผสมกับเครื่องยาอื่น ๆ ปรุงเปนยาสมานแผล ดอกและนํ้าจากเปลือกสด 
ใชผสมกับนํ้าผึ้ง จิบแลวชุมคอแกไอ และแกหวัด เปนยาบํารุงหลังการคลอดบุตร ผล ชวยยอยอาหาร 
เปนยาฝาดสมาน ใชเปนอาหารสตัวพวกโคและกระบอื ขอควรระวงั เมลด็เปนพษิ รากมพีษิ ใชเบื่อปลา 
สวนใบและยอดออน มีปริมาณกรดออกซาลิค (oxalic acid) ในปริมาณคอนขางสูง อาจเปนสาเหตุ
เบื้องตนของการเกิดนิ่วในกระเพาะปสสาวะ 
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๑๗ 

 

ชื่อพื้นเมือง  กระทึง กากระทึง กากะทิง        
(ภาคกลาง) ทงิ (กระบี)่ เนาวกาน (นา่น) สารภทีะเล 
(ประจวบครีีขนัธ)์ สารภแีนน (ภาคเหนอื)   

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Calophyllum inophyllum  L.  
 

ชือ่วงศ ์ GUTTIFERAE  

๔. กระทงิ (สารภีทะเล กระทงึ)  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม แผ่กว้าง เปลือกสีน้ าตาลเข้ม       
แตกเป็นร่องตืน้ตามยาว ส่วนต่างๆ มียางสีเหลือง  
ความส าคัญของพันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลจังหวัดระยอง 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้คุณภาพดี ใช้ในการก่อสร้าง ท าเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองดนตรี เนื้อไม้ ใช้ท าเรือ             
หมอนรถไฟ เกวยีน ไมม้คีวามทนทาน เหนยีว สามารถปลกูตา้นทานลมไดด้ ีไมม่โีรคแมลงท าลาย สรรพคณุ
ทางสมนุไพร น้ ามนัในเมลด็ รักษาโรครูมาตกิส ์โรคคนัตามผิวหนงั ยางจากเปลอืกตน้ ใชรั้กษาเกีย่วกบัการ
คลอดบตุร ใบและราก ใชเ้บือ่ปลา ราก ใชล้า้งแผล ยาง เปน็ยาถา่ยอย่างแรง ใบ รักษาตาแดง ตาฝ้าและ 
ตาฟาง ดอก ปรุงเป็นยาหอมบ ารุงหัวใจ เมล็ด ให้น้ ามันใชท้าถูนวด แก้ปวดข้อเคล็ดบวม รักษาโรคหิด 
กลาก 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๑๘ 

 

ชือ่พืน้เมอืง  กาปูน (สตูล) ปัน (ยะลา)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder   

ชือ่วงศ ์ FAGACEAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๗–๒๐ เมตร ตาใบรูปไข่ มีขนปกคลุม กิ่งออ่นมีขนนุ่ม มีชอ่งอากาศ
คอ่นขา้งหนาแนน่ เปลอืกล าตน้สเีทาถงึน้ าตาลคล้ า แตกเปน็ร่องเปน็สะเกด็ตามยาว เปลือกในสนี้ าตาล     
แกมชมพู ผิวด้านในมีสันยาวและกดเนื้อไม้ กระพี้สีขาวหรือเหลืองอ่อน  ใบรูปขอบขนานหรือ 
รูปใบหอกกลบั ผลรูปไขห่รือรูปกรวยคว่ า กาบหุม้ผลรูปถว้ย หุม้ ๑/๔ ถงึ ๑/๓ ของความยาวตวัผล ขอบกาบ
มว้นลงเลก็นอ้ย ผิวกาบเปน็เกลด็บาง ตดิเรียงสลบั 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนือ้ไมแ้ขง็ทนทานและมลีายสวยงาม ใชใ้นการกอ่สร้าง ตอ่เรือ ท าถงัเกบ็สรุา ใชป้ระกอบเคร่ืองเรือนชัน้ด ีใชใ้น
การเพาะเลีย้งเหด็หอม ท าฟนืและถา่น ไมใ้หค้วามร้อนสงู ในประเทศไทยไมน่ยิมใชใ้นการกอ่สร้าง เพราะไมก้อ่
ของไทยหลงัจากตดัฟนั มกัจะแตกกลางเนือ่งจากมคีวามชืน้สงู นอกจากบางชนดิ เชน่ กอ่แดง (Castanopsis 
hystrix DC.) ทีใ่ชก้นับา้งในบางทอ้งที ่ผลของไมก้อ่ทกุชนดิเปน็อาหารของสตัวป์า่ เชน่ เกง้ กวาง หม ีหมปูา่ 
กระรอก และนกบางชนดิ เปลอืกกอ่มแีทนนนิสงู ใชใ้นการฟอกย้อมหนงัไดด้ ี 

๕. กอ่ขีร้ิว้ 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๑๕ 

 

 

 
ชือ่พืน้เมอืง  กระดังงา (ตรัง ยะลา)  
กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ (ภาคกลาง) 
สะบันงา สะบันงาต้น (ภาคเหนือ)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. odorata  
ชือ่วงศ ์ ANNONACEAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางสูง ๑๐-๒๐  เมตร ผลัดใบ ทรงพุ่มกรวยแหลม เปลือกสีเทา มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว        
มีรอยแผลใบขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป กิ่งตั้งฉากกับล าต้น ปลายย้อยลู่ลง กิ่งอ่อนมีขน กิ่งแก่
ค่อนข้างเรียบ กลีบดอกเรียงสลับกัน ๒ ชั้น ๆ ละ ๓ กลีบ ดอกมีกลิ่น 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับและพืชสมุนไพร สรรพคุณทางสมุนไพร ราก คุมก าเนิด เปลือก รักษามะเร็งเพลิง               
เนื้อไม้ รักษาโรคปัสสาวะพิการ ใบ รักษาโรคผิวหนังแก้คัน ดอก แก้ลมวิงเวียน แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย                 
บ ารุงโลหติ บ ารุงธาต ุบ ารุงหวัใจ  

๒. กระดังงาไทย (สะบันงาต้น)  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  

๑๙ 

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Licuala spinosa Thunb.  
ชือ่วงศ ์ PALMAE   

ประโยชนท์ัว่ไป   
นยิมปลกูเปน็ไมป้ระดบัทัง้ในร่มและกลางแจง้ ชาวบา้นนยิมตดัใบออ่นทียั่งไมค่ลีม่าฉกีออกใหเ้หลอืแตใ่บจริง น ามา
หอ่ขา้วเหนยีวผัดใสถ่ัว่ขาวหรือถัว่ด า น าไปนึง่ ไดเ้ปน็ขา้วตม้มดัหรือตปูะ๊ (ภาษายาว ีแปลวา่ ขา้วตม้มดั ใบกะพอ้) 
รับประทานเปน็อาหารวา่ง ล าตน้ ใชท้ าเสาร้ัวและใชท้ าสิง่กอ่สร้างชัว่คราว  ล าตน้แกจ่ดั ใชท้ าเคร่ืองเรือน เชน่  
ท าบา้น สะพาน เสาร้ัว ยอดออ่น ใชป้ระกอบอาหาร คลา้ยยอดมะพร้าว เชน่ ท าแกงเลยีง แกงสม้ ใบออ่น ใชท้ างาน
ประดษิฐ ์เชน่ งานจกัสาน ใชแ้ทนเชอืกผูกสิง่ของได ้ใบแก ่ใชห้อ่ของและมงุหลงัคา กา้นใบแก ่ใชส้านท ากระดง้ 
แทนไมไ้ผ่ได ้  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ปาล์มแตกกอ สูงได้ถึง ๕ เมตร ล าต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕-๘ เซนติเมตร บางคร้ังอยู่รวมกันแน่น 
ท าให้ดูทึบ รอยกาบใบเห็นไม่ชัดนัก มักมีกาบใบที่ไม่หลุดร่วงปกคลุมอยู่ ใบประกอบ รูปพัด ลักษณะ
คล้ายฝ่ามือ ขอบก้านใบมีหนามแหลมและยาวโค้ง   

ชือ่พืน้เมอืง  กะพอ้เขยีว พอ้ (ภาคใต)้  
กะพอ้หนาม (ภาคกลาง)  

๖. กะพอ้ 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
 



๒๐ 

 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับเลือ้ยไตซุ่้ม ให้ร่มเงา มีดอกหอม  

 

ชือ่พืน้เมอืง  กระดังงัว กระดังงาป่า (ราชบุรี) 
กระดังงาเถา (ภาคใต)้ หนามควายนอน (ชลบุรี)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์Artabotrys siamensis Miq.  
  

ชือ่วงศ ์ ANNONACEAE   

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้เถาเนื้อแข็งเลื้อยได้ไกล ๕-๑๕ เมตร ไม่ผลัดใบ ตามล าต้นมีหนามแข็ง มีขนตามกิ่งก้านและใบ  
ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอกเดี่ยวออกบนส่วนโค้งหรือปลายสุดของก้านช่อที่งอ  
เป็นขอเกี่ยว มีกลิ่นหอม กลีบดอกเรียงสลับกัน ๒ ชั้น ๆ ละ ๓ กลีบ 

๗. การเวก 



๒๑ 

 

ชือ่พืน้เมอืง  ขนนุปาน (สรุาษฎร์ธาน)ี   

ชือ่พฤกษศาสตร ์Artocarpus rigidus Blume subsp. rigidus  
 

ชือ่วงศ ์ MORACEAE   

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ ่สูง ๑๐–๔๕ เมตร ไม่ผลดัใบ มีน้ ายางสีขาว เรือนยอดเปน็พุ่มกลมทึบ
หรือแผ่กว้าง เปลือกสีน้ าตาลเข้มปนเทา แตกเป็นร่องลึกหรือล่อนเป็นแผ่น กิ่งออ่นมีรอยแผลเป็นของ
หูใบรอบกิ่ง มีขนสีน้ าตาลปกคลุม มีน้ ายางสีขาว ผลสดแบบผลรวม ทรงกลมสีเขียวอมเหลือง  
มีหนามยาวตรงเท่ากันรอบผล 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนือ้ไม้ใช้ในการก่อสรา้งอาคารบ้านเรือน ท าเคร่ืองเรือน การก่อสรา้งภายใน ด้ามเคร่ืองมือการเกษตร 
เย่ือหุ้มเมล็ด รสเปรีย้วอมหวาน รับประทานได้ ผลเป็นอาหารของสัตว์และนก สรรพคุณทางสมุนไพร
เปลือกหุ้มเมล็ด ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ใบ น ามาพอกแก้โรคผิวหนัง  

๘. ขนุนป่า  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

ทีม่า  ผลขนนุปา่ 
http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=5221.0 (กนัยายน ๒๕๕๔) 

http://www.magnoliathailand.com/webboard/index.php?topic=5221.0


๒๒ 

 

 

ชื่อพื้นเมือง กระดูก ยายปลวก (ภาคใต้) ขนุนดง 
(เพชรบูรณ์) ขอบนางนั่ง (ตรัง) ขณัฑสกร ช้องร าพัน 
สลอดน้ า (จนัทบรีุ) ขนัทอง (พจิติร) ขา้วตาก ขนุทอง 
คณุทอง (ประจวบครีีขนัธ)์ โจง่ (สว่ย สริุนทร์) ดกูไทร 
ดูกไม้ เหมือดโลด (เลย) ดูกหิน (สระบุรี) ดูกไหล 
(นครราชสีมา) ทุเรียนป่า ไฟ (ล าปาง) ป่าช้าหมอง      
ยางปลอก ฮ่อสะพายควาย (แพร่) มะดูก หมากดูก 
(ภาคกลาง) มะดูกดง (ปราจีนบุรี) มะดูกเลื่อม 
(ภาคเหนอื) เหลป่อ (กะเหร่ียง แพร่)  ชือ่พฤกษศาสตร ์  

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.  
 

ชือ่วงศ ์ EUPHORBIACEAE    

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้พุม่หรือไม้ต้น สูง ๔-๑๕ เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกเรียบ กิ่งอ่อนมีขนสั้น ๆ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น 
ดอกเพศผู้มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผลแบบผลแห้งแตกมี ๓ พู  

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้ใช้ท าด้ามเคร่ืองมือการเกษตร สรรพคุณทางสมุนไพร แก้ไข้ เปลือกต้น แก้โรคผิวหนัง  
ทุกชนิด บ ารุงเหงือก บ ารุงฟัน แก้พิษในกระดูก ขับพยาธิ แก้ตับพิการ เปลือกและเนื้อไม้  
แก้ลมพิษ แก้ประดง รักษากามโรค โรคเรื้อน และมะเร็ง  ราก แก้ลม แก้ประดง  และแก้พิษใน  
กระดูก    

๙. ขันทองพยาบาท 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  



๒๓ 

 

ชือ่พืน้เมอืง กาซอง คอ (กาญจนบุรี) คอสม (เลย) 
เคาะ (นครพนม พิษณุโลก) เคาะจก มะเคาะ มะจก
มะโจก (ภาคเหนือ) ตะครอไข (ภาคกลาง)  

ชือ่พฤกษศาสตร  Schleichera oleosa (Lour.) Oken 
  

ชือ่วงศ  SAPINDACEAE    

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเดน  
ไมตนขนาดกลางถงึขนาดใหญ สูงไดถึง ๔๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงรูปไขทึบแตกกิ่งต่ํา ลําตนสั้น 
มักบิดเปนปุมปมและพูพอน เปลือกสีน้ําตาลแดงหรือน้ําตาลเทาแตกเปนสะเก็ดหนา กิ่งออนและยอด
ออนมีขนสีเทา กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนรูปถวย ไมมีกลีบดอก ผลสุกเนื้อในสีเหลือง ฉ่ําน้ําหุม
เมล็ด  

ประโยชนทัว่ไป   
เนื้อไมทําลอเกวียน เพลารถ เคร่ืองไถ ดามเคร่ืองมือ ใบออน ทําใหสุกรับประทานเปนเครื่องเคียง  
เย่ือหุมเมล็ดของผลสุก รับประทานได น้ํามันจากเมล็ด ใชในการทําอาหาร ใชแตงผม แกผมรวง ทําผา
บาติก ผลแก รับประทานไดมีรสเปรี้ยว สรรพคณุทางสมนุไพร เปลอืก สมานทอง แกฝหนอง แกทองเสยี  
ขบัน้ํานมในสตรีหลงัคลอดบตุร  

๑๐. คอ (ตะครอ)  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษดานอากาศ 
ใบเรียบ กวาง มีศักยภาพในการลดออกไซดของไนโตรเจน ซัลเฟอรไดออกไซด โอโซน  

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเดน 
ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงไดถึง ๔๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงรูปไขทึบแตกกิ่งตํ่า ลําตนสัน้ 
มักบิดเปนปุมปมและพูพอน เปลือกสีนํ้าตาลแดงหรือนํ้าตาลเทาแตกเปนสะเก็ดหนา กิ่งออนและ
ยอดออนมีขนสีเทา กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเปนรูปถวย ไมมีกลีบดอก ผลสุกเนื้อในสีเหลือง ฉํ่านํา้
หุมเมล็ด
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๒๔ 

 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๔-๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ แตกกิ่งต่ า กิ่งอ่อนมักมีเมือกเหนียว                   
เนือ้ไม้อ่อน สีขาว โคนใบเบีย้ว กลีบเลี้ยงคล้ายกาบ รูปขอบขนาน กลีบดอกรูปแตร สีขาว ผลเป็นฝัก  

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้ ใช้ท าเคร่ืองเรือนและหีบใส่ของ ดอกและยอดอ่อน รับประทานได้ สรรพคุณทางสมุนไพร  
ราก รสหวานเย็น แก้ไข้ แก้เสมหะ บ ารุงโลหิตและลม ใบ รสเย็น รักษาแผล เป็นยาบ้วนปาก แก้ไข ้ 
แกค้ัน ดอก รสหวานเย็น แก้ไข้ เมล็ด รสหวานเย็น แก้ปวดประสาท แก้โรคชัก เปลือก รสหวานเย็น 
แก้ท้องอดืเฟ้อ ใชก้ับสตรีหลังคลอดบุตร  

๑๑. แคทะเล Ê

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กวา้ง มศีกัยภาพในการลดออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์โอโซน  

 

ชือ่พืน้เมอืง แคน้ า (ภาคกลาง)   

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Dolichandrone spathacea (L. f.) K. Schum.  
 

ชือ่วงศ ์ BIGNONIACEAE     



๒๕ 

 

 

ชือ่พืน้เมอืง  แคแดง ยามแดง (กรุงเทพฯ)   

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Spathodea campanulata P. Beauv.  
 

ชือ่วงศ ์ BIGNONIACEAE     

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง ๑๕–๒๐ เมตร ผลดัใบถ้าปลูกในทีแ่ห้งแล้ง เรือนยอดเป็นพุม่กลมค่อนข้างทึบ 
เปลือกล าต้นสีน้ าตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ โคนใบเบี้ยว ดอก
ออกเป็นช่อ ตัง้ตรง ผลเป็นฝัก เมล็ดเล็กแบน จ านวนมาก มีปีกบาง ๆ ล้อมรอบ   

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกใช้รับประทาน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวนและปลูกเป็นไม้ริมถนน 
สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ขับเสมหะ รักษาบาดแผล ขับพยาธิ แก้ตกเลือด เปลือก แก้บิด รักษาโรค
ผิวหนังและแผลเรื้อรัง ใบ แก้ไข้เปลี่ยนฤดู รักษาริดสีดวงจมูก ดอก รักษาแผลเรื้อรัง ผล แก้บวม      
ขับพยาธิ และแก้ตกเลือด  

๑๒. แคแสด  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๒๖ 

 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเดน  
ไมยืนตนขนาดใหญ สูง ๑๕–๒๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผเปนพุมกวางใหรมเงาไดดี โคนตน             
เปนพูพอนต่ํา เปลือกสีน้ําตาลปนเทา แตกตามยาวขรุขระไม เปนระเบียบ ชอดอกแบบชอกระจุก
แนน สีชมพู 

ประโยชนทัว่ไป   
ปลูกเปนไมประดับ เนื้อไมเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแกะสลักไม ใชเปนแมไมที่ใชเลี้ยงคร่ัง  
ไดผลดีมาก อาหารสัตว สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก รักษาแผลในปากและคอ แกเหงือกบวม  
แกปวดฟน รักษาริดสีดวงทวาร แกทองรวง ใบ แกกระหายน้ํา แกทองเสีย แกปวดแสบปวดรอน 
เมล็ด รักษากลาก เกลื้อน รักษาโรคเรื้อน แกเยื่อตาอักเสบ   

๑๓. จามจุรี (กามปู) 

ชือ่พืน้เมอืง กามกราม กามกุง กามปู ฉําฉา (ภาค
กลาง) ลัง สารสา สําสา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ) ตุดตู (ตาก) เสคุ เสดู (กะเหรี่ยง
แมฮองสอน)    

 

ชือ่พฤกษศาสตร   
Samanea saman (Jacq.) Merr.  
 

ชือ่วงศ  LEGUMINOSAE–MIMOSOIDEAE      

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษดานอากาศ 
ใบเรียบ กวาง  มศีกัยภาพในการลดออกไซดของไนโตรเจน ซลัเฟอรไดออกไซด โอโซน  
ใบมีขน มศีกัยภาพในการลดฝุนละออง  
ใบเรียบ กวาง มีศักยภาพในการลดออกไซดของไนโตรเจน ซัลเฟอรไดออกไซด โอโซน 
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุนละออง 
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๒๗ 

 

 

ชือ่พืน้เมอืง กะมวง (ภาคใต)้  กาน ิ(มลายู นราธวิาส)                  
มวงสม้ (นครศรีธรรมราช)  หมากโมก (อดุรธาน)ี  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Garcinia cowa Roxb. ex DC.   
 

ชือ่วงศ ์ GUTTIFERAE      

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง ๑๐-๓๐เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยคว่ า พุ่มใบห้อยย้อยลง                        
แตกกิง่ชัน้เดยีว เปลอืกเรียบสนี้ าตาล แตกเปน็ร่องลกึ เปลอืกชัน้ในสแีดง มยีางสเีหลอืงซมึออกมาเปน็เมด็  ๆ
ใบออ่นสเีหลอืงอมแดง ดอกแยกเพศอยู่ตา่งตน้ ผลทรงกลมแปน้ มร่ีองตามยาว ๖-๘ ร่อง มกีลบีเลีย้งขนาดใหญ ่
๔ กลบี ปดิขัว้ผล 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ยอดอ่อนและผลน ามารับประทาน ผลและใบแก่มาหมักเพื่อฟอกหนังวัวควาย ส่วนเปลือกต้นและยาง
ใช้เป็นสีย้อมผ้าที่ให้สีเหลือง เนื้อไม้แปรรูปใช้ในการก่อสร้างได้ดี สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก้ไข้      
แก้ร้อนในกระหายน้ า ถอนพิษไข้ แก้บิด ขับเสมหะ ใบ แก้ไข้ ขับเสมหะ บ ารุงธาตุ แก้ไอ แก้กระหายน้ า 
ผล ระบายท้อง แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้กระหายน้ า ฟอกโลหิต ใบและผล เป็นยาระบาย กัดฟอกเสมหะ        
แก้ธาตุพิการ แก้ไอ ฟอกโลหิต  

๑๔. ชะมวง  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน 
 



๒๘ 

 

ลกัษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดกลาง สูงได้ถึง ๒๐ เมตร เปลือกเรียบสีขาวอมเทา กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม กา้นใบมตีอ่ม ๑ คู ่
ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนงสั้นๆ กลีบดอกรูปปากแตรโป่งด้านเดียว ผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง  
สกุสเีหลอืง กลบีเลีย้งตดิทน  

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้สีจาง ค่อนข้างเบา แต่การใช้งานค่อนข้างทน แม้จะอยู่ในน้ า ใช้ท าสิ่งก่อสร้าง ต่อเรือ  
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ งานแกะสลักราคาแพง ผลดิบ รับประทานเป็นผัก   
สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ใช้เป็นยาบ ารุงมีรสขม แก้พิษ ฟอกเลือด รักษาโรคหนองใน  
การติดเชือ้ในกระเพาะปัสสาวะ ยาระบาย ใบ เป็นยาขบัลมในท้อง เปลอืก รกัษาโรคผวิหนังผืน่คนั 
และแกห้ดู  

๑๕. ซ้อ  

 

ชือ่พืน้เมอืง ก ามา่ท ุ (ก าแพงเพชร) แกม้อน้ 
(นครราชสีมา) ช้องแมว (ชุมพร) แต้งขาว 
(เชียงใหม่) ท้องแมว (ราชบุรี สุพรรณบุรี)  
เป้านก (อุตรดิตถ์) เฝิง (ภาคเหนือ) เมา            
(สรุาษฎร์ธาน)ี สนัปลาชอ่น (สโุขทยั)     

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Gmelina arborea Roxb.   

ชือ่วงศ ์ LABIATAE       

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กวา้ง  มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน   

ประโยชน์ทั่วไป 
เนื้อไม้สจีาง ค่อนข้างเบา แต่การใช้งานค่อนข้างทน แม้จะอยู่ในน�้า ใช้ท�าสิ่งก่อสร้าง ต่อเรอื เครื่องมอื 
เครื่องใช้ เครื่องเฟอร์นเิจอร์ งานแกะสลักราคาแพง ผลดบิ รับประทานเป็นผัก สรรพคุณทางสมุนไพร 
ราก ใช้เป็นยาบ�ารุงมรีสขม แก้พษิ ฟอกเลอืด รักษาโรคหนองใน การตดิเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ  
ยาระบาย ใบ เป็นยาขับลมในท้อง เปลอืก รักษาโรคผวิหนังผื่นคัน และแก้หูด 



๒๙ 

 

ชือ่พืน้เมอืง กะกี ้โกกี ้(กะเหร่ียง เชยีงใหม)่ แคน 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จะเคียน (ภาคเหนือ)         
จืองา (มลายู  นราธิวาส) จูเค้ โซเก (กะเหร่ียง 
กาญจนบุรี) ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ (ภาคกลาง)   
ไพร (ละวา้ เชยีงใหม)่  

ชือ่พฤกษศาสตร ์Hopea odorata Roxb.  
ชือ่วงศ ์ DIPTEROCARPACEAE       

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้้นขนาดใหญ ่สงูถึง ๔๐ เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุม่รูปกรวยหรือทรงเจดีย์ต่ า ล าตน้เปลาตรง 
เปลอืกสนี้ าตาลแตกเปน็ร่องตามยาวหรือเปน็สะเกด็ กิง่ออ่นมขีนนุม่สขีาว ผิวใบด้านล่างมีตุ่มใบตามง่าม
เส้นแขนงใบ ผลกลมหรือรูปไข่ปลายแหลม มีปีกยาว ๒ ปีก ปีกสั้น ๓ ปีก และมีเส้นตามยาวปีก  
๗ เสน้  

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนทาน เด้ง และเหนียว ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน เคร่ืองเรือนต่างๆ และสิ่งอื่นๆ                 
ทีต่อ้งการความแขง็แรง ชนั ผสมน้ ามนัทาไม ้ยาเรือ ท าน้ ามนั ชกัเงา สรรพคณุทางสมนุไพร แกน่ ใชผ้สม
ยารักษาเลือดลม กษัย รักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แก้บิด แก้ก าเดา สมานแผล เปลือก มีน้ าฝาด  
Pyrogallol และ Catechol ต้มกับเกลือ อมป้องกันฟันหลุดเนื่องจากรับประทานยาเข้าปรอท แก้ปวดฟัน  
แก้เหงอืกอักเสบ และตม้กบัน้ าชะล้างบาดแผลเรือ้รัง ดอก ใช้ผสมยาเกสรร้อยแปด ยาง ผสมน้ ามนัทา
รักษาบาดแผล แกท้อ้งเสยี เนือ้ไม ้แกค้ดุทะราด แกท้อ้งร่วง แกก้ าเดา สมานแผล  

๑๖. ตะเคยีนทอง  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๓๐ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
สามารถปลูกบริเวณชายน้ าในบริเวณที่ เป็นดินเลน น้ ากร่อย ระดับน้ าขึ้นลงแตกต่างกันมาก  
ในแต่ละวัน มีความส าคัญอย่างมากต่อสัตว์น้ า ปลา กุ้ง หอย ปู สัตว์เลื้อยคลาน นก แมลง และ  
สัตว์บก ได้แก่ ลิงแสม รวมทั้งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศชายน้ า สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก  
ให้น้ าฝาด ใช้ย้อมผ้า เปลือกและผล แก้อหิวาตกโรค เปลือกและเมล็ด แก้ท้องร่วง ยาบ ารุง แก้ไอ  
แก้บิด และต้มเพื่อชะล้างแผล    

๑๗. ตะบูนขาว  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  

 

ชือ่พืน้เมอืง กระบูนขาว ตะบูน  (ภาคกลาง ภาคใต)้   

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Xylocarpus granatum Koenig  
 

ชือ่วงศ ์ MELIACEAE       

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง ๘-๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ ล าต้นสั้น แตกกิ่งใกล้โคนต้น มีพูพอนแผ่คดเคีย้ว 
ตอ่เนือ่งกบัรากหายใจทีแ่บนคลา้ยแผ่นกระดาน เปลอืกเรียบบางสเีหลอืงแตม้เขยีวออ่น หรือสนี้ าตาลออ่น  
ถึงน้ าตาลแกมชมพู ลักษณะคล้ายเปลือกต้นฝร่ังหรือตะแบก เปลือกหลุดออกเป็นแผ่นรูปทรง       
ไม่แน่นอน  



๓๑ 

 

ชือ่พืน้เมอืง กระแบก (สงขลา) ตราแบกปร้ี (เขมร) 
ตะแบกไข่ (ตราด ราชบุร)ี บางอตะมะกอ (มลายู 
ยะลา ปัตตานี) บางอยามู (มลายู นราธิวาส)       
เปือ๋ยดอ้ง เปือ๋ยนา (ล าปาง) เปือ๋ยหางคา่ง (แพร่)  

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Lagerstroemia sp.   
 

ชือ่วงศ ์ LYTHRACEAE        

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๕-๓๐ เมตร ผลัดใบ โคนต้นเป็นพูพอน เปลือกเรียบเป็นมัน      
สีเทาหรือเทาอมขาว ลอกหลุดเป็นแผ่นบาง ๆ มีรอยแผลเป็นหลุมตืน้ ๆ ตลอดล าต้น กิ่งก้าน มีสันคม 
ใบอ่อนสีแดง มีขนรูปดาวปกคลุม ใบแก่ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่
ปลายกิ่ง สีม่วงปนชมพูหรือสีกุหลาบ 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ละเอียดแข็ง ใช้ท าสิ่งปลูกสร้างที่รับน้ าหนักและเคร่ืองมือทางการเกษตร 
สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก้ปวดกล้ามเนื้อเมื่อมีไข้ เปลือก แก้ท้องเสีย แก้บิดมูกเลือด เนื้อไม้         
ขับโลหิตระดู แก้โลหิตจาง บ ารุงโลหิต ใบ แก้ไข้     

๑๘. ตะแบก  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๓๒ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผลมีรสเปรีย้วรับประทานได้ พุ่มใบมันสวยงาม และดอกหอม ปลูกให้ร่มเงาในสวนทั่วไปได้ ชันใช้ยา
ครุและเรือ     

๑๙. ตังหน  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างทึบ เปลือก
เรียบสีน้ าตาลปนเทา แตกเป็นร่อง เป็นสะเก็ดทั่วล าต้น กิ่งก้านมีขนสีน้ าตาล  

 

ชือ่พืน้เมอืง  ตางอ (พงังายะลา)            
ตงัหนใบเลก็ (นราธวิาส) พะองู (หนองคาย) 
พงัหนัเกลด็แรด (จนัทบรีุ)    

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Calophyllum calaba L.    

ชือ่วงศ ์ GUTTIFERAE        



๓๓ 

 

ชือ่พืน้เมอืง ตะนอด (เขมร) ตาล (ทัว่ไป) ตาลใหญ ่
(ภาคกลาง) ถาล (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน)  ทอถ ู
(กะเหร่ียง แม่ฮ่องสอน) ท้าง (กะเหร่ียง ตาก 
เชยีงใหม)่ โหนด (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์Borassus flabellifer L.   
 

ชือ่วงศ ์ PALMAE        

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ปาล์มล าต้นเดี่ยว สูงได้ถึง ๔๐ เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ไม่ผลัดใบ       
ล าต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง เป็นเสี้ยนสีด าแข็งมากแต่ไส้กลางล าต้นอ่อน บริเวณโคนต้นจะมีรากเป็น         
กลุ่มใหญ่ เปลือกต้นสีน้ าตาลปนเทา ใบรูปพัด ออกหนาแน่นบริเวณเรือนยอด ดอกแยกเพศ อยู่ต่าง
ต้น ผลเป็นเส้นใยแข็งเป็นมัน 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ท าน้ าตาลสด น้ าตาล ใชส้านภาชนะตา่งๆ แกะสลกัเปน็ภาชนะใชส้อยหรือเคร่ืองประดบับา้น ท าสะพาน          
ไมฟ้นื ผล ใชรั้บประทานได ้ล าตน้ ใชใ้นการกอ่สร้าง สรรพคณุทางสมนุไพร ราก แกซ้างเดก็ แกท้อนซิล
อกัเสบ แกไ้ข ้ใบ แกป้ากเปือ่ย แกบ้ดิ แกท้อ้งเสยี น้ าตาลสด บ ารุงหวัใจ แกอ้อ่นเพลยี ขบัเสมหะ ชว่ยเจริญ
อาหาร แก้นิ่ว จาว รักษานิ่วในไต นิ่วในถุงน้ าดี ทั้ง ๕ ขับพยาธิ แก้ตานซาง และคุมธาตุ  

๒๐. ตาลโตนด  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีขน มีศกัยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๓๔ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ท าสิ่งก่อสร้าง เคร่ืองเรือน เปลือก มีรสฝาด แก้ท้องร่วง เป็นยาขับลม           
ให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้า สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก ขับโลหิต กล่อมเสมหะ ขับผายลม แก้ท้องร่วง         
แก้บิด ฝาดสมาน สมานแผล แก้ไข้ทับระดู ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบ 
ลดความดันโลหิต และตกตะกอนเม็ดเลือดแดง  

๒๑. นนทร ี 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลาง สงูถงึ ๑๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้าง เปลือกค่อนข้างเรียบหรือแตก     
เป็นร่องยาวๆ สีเทาปนด า เปลือกชั้นในสีส้มหรือแดง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ดอกช่อตั้งขึ้น 
ออกที่ปลายยอด สีเหลือง ผลเป็นฝักแบนรูปรแีกมขอบขนาน ปลายและโคนแหลม บอบบางคล้ายปีก   

 

 
ชือ่พืน้เมอืง  กระถนิแดง  กระถนิปา่ (ตราด)                 
สารเงนิ (แมฮ่อ่งสอน)    

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Peltophorum pterocarpum 
(DC.) Backer ex K. Heyne   
 

ชือ่วงศ ์ LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE         



๓๕ 

 

ชือ่พืน้เมอืง ดูบ่า้น (ภาคเหนอื) ประดูก่ิง่ออ่น ประดูล่าย             
ประดูอ่งัสนา (ภาคกลาง)  สะโน (มลายู นราธวิาส)   

 
ชือ่พฤกษศาสตร ์ 
Pterocarpus indicus Willd.  
ชือ่วงศ ์  
LEGUMINOSAE–PAPILIONOIDEAE         

๒๒. ประดู่บ้าน  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง ๓๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง มีพูพอนเตี้ยๆ เปลือกหนาสีน้ าตาลด า 
แตกเป็นร่องลึกหรือเป็นแผ่นหนา สับเปลือกมีน้ ายางสีแดง ปลายกิ่งห้อยย้อยลง ผลเป็นฝักแบน  
รูปกลม มีปีกโดยรอบ  

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ริมร้ัว ริมถนน เนื้อไม้ละเอียดปานกลาง แข็งแรง ทนทาน บางต้นก็มี
ลวดลายสวยงาม ไสกบแต่งและชักเงาได้ดี จึงนิยมน ามาท าเคร่ืองดนตรีไทย เช่น ระนาด ที่ให้เสียง     
ฟังแล้วรู้สึกถึงความแข็งแรงและแข็งแกร่ง นิยมใช้ท าเคร่ืองเรือน ของตกแต่งบ้าน ท าเสา พื้นรอด     
สร้างบ้าน สิ่งของที่รับน้ าหนักมาก ๆ และใช้งานก่อสร้างทั่วไป ด้ามเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เปลือก 
ให้น้ าฝาดส าหรับฟอกหนังและให้สีน้ าตาลส าหรับย้อมผ้า สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก แก้บิด        
แก้ท้องเสีย แก้ปากเปื่อย เนื้อไม้ บ ารุงธาตุ บ ารุงโลหิต แก้พิษไข้ ขับเสมหะ น้ ายาง แก้ท้องเสีย  
แก้ปากเปื่อย ใบ แก้ผดผื่นคัน  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  



๓๖ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ใชเ้ป็นไม้ประดับ ยอดอ่อนรับประทานได้คล้ายยอดมะพรา้ว ผลใช้เลี้ยงหมู   

๒๓. ปาล์มขวด  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ปาล์มต้นเดี่ยวล าต้นคอดใกล้โคนและป่องกลาง ล าต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร สูงได้ถึง 
๒๕ เมตร คอสีเขียวเข้มและยาวถึง ๑ เมตร ดอกออกเป็นช่อแยกเพศอยู่ร่วมต้น  

 

ชือ่พืน้เมอืง     -   

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Roystonea regia (Kunth) Cook   
 

ชือ่วงศ ์ PALMAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๓๗ 

 

 

ชือ่พืน้เมอืง  ปุ่มเป้ง (ภาคเหนือ) เป้งบก 
(ราชบุรี)  

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์Phoenix acaulis Roxb.  
 

ชือ่วงศ ์ PALMAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ปาล์มต้นเดี่ยว (มีแตกกอบ้าง) ล าต้นสั้นมากอยู่ติดผิวดินและแตกใบพุ่งขึ้นมา ขนาดเล็กสูงราว           
๑–๓ เมตร ล าต้นเดี่ยวตั้งตรง เปลือกสีออกเทาเหลือง ใบประกอบแบบขนนก มีหนามด้านบน  
ปลายใบเรียวแหลมเป็นเข็ม 

ประโยชนท์ัว่ไป   
รับประทานผลสุกและเนือ้ออ่นบรเิวณคอล าต้น เนือ้ออ่นบรเิวณคอของล าต้นรับประทานสดๆ หรือใช้
ประกอบอาหารได้ รสหวาน กรอบมัน ท าเป็นอาหารประเภทผัก เนื้อหุ้มเมล็ดที่แก่จัด มีรสหวาน 
รับประทานได้ ใช้กาบใบและใบสานเสื่อ กระบุง และตะกร้า และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ปลูกประดับ
สวน ตามอาคารสถานที่ตา่ง ๆ  

๒๔. เป้ง 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๓๘ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นร้ัว เนื้อไม้ให้สีแดง รากให้สีเหลือง ใช้ท าสีย้อมผ้าและไหม ใชเ้ป็นสีผสมอาหารและเคร่ืองดื่ม 
สรรพคุณทางสมุนไพร เนือ้ไม้ ใช้เป็นส่วนผสมหลักในยาบ ารุงหลังคลอดบุตร ผสมกับปูนขาว บดทา
หน้าผากหลังคลอดบุตร ช่วยให้เย็นศีรษะและลดอาการเจ็บปวด แก่น ต้มน้ าดื่มบ ารุงโลหิต รักษา
ปอดพิการ แก้ร้อนใน กระหายน้ า แก้ท้องเสีย แก้ธาตุพิการ ขับระดู แก้ก าเดา และขับเสมหะ    

๒๕. ฝาง 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดเล็ก ไม้พุ่ม หรือไม้พุ่มกึ่งไม้เถา สูงได้ถึง ๑๐ เมตร ผลัดใบ กิ่งมีหนามโค้งสั้นๆ ล าต้นมี
หนามโค้ง เนือ้ไม้มีสีแดง   

ชือ่พืน้เมอืง  งา้ย (กะเหร่ียง กาญจนบรีุ)  
ฝางสม้ (กาญจนบรีุ)  

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Caesalpinia sappan L.   
 

ชือ่วงศ ์ LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE   

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  



๓๙ 

 

ชือ่พืน้เมอืง กะซึก (พิจิตร ภาคกลาง) กาแซ กาไพ แกร๊ะ (สุราษฎร์ธานี) ก้านฮุง้ (ชัยภูมิ) กรดี 
(กระบี่) ก้ามปู คะโก ชุงรุ้ง (ภาคกลาง) คางฮงุ (มหาสารคาม อุดรธานี) จามจุรี จามร ีซึก (กรุงเทพฯ) 
จ๊าขาม (ภาคเหนือ) ตุ๊ด (ตาก) ถ่อนนา (เลย) พญากะบกุ (ปราจีนบุรี) มะขามโคก มะรุมปา่ 
(นครราชสีมา)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ 
Albizia lebbeck (L.) Benth.  
ชือ่วงศ ์  
LEGUMINOSAE–MIMOSOIDEAE         

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๐-๒๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกนอกสีเทาแก่      
หรือสีน้ าตาล แตกเป็นร่องละเอยีดตามยาวและขวางล าต้น เปลือกในสีส้มแดง ใบประกอบแบบขนนก 
สองชั้นปลายคู่ ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก สีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอม  

ประโยชนท์ัว่ไป   
ยอดอ่อนและช่อดอกออ่นรับประทานได้  เนื้อไม้ ใช้ท าสิ่งปลูกสรา้ง ท าอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการ
เกษตร ฝักและเปลือก ให้น้ าฝาดใช้ฟอกหนัง สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือกและเมล็ด รักษาโรค
ริดสีดวงทวาร ห้ามโลหิตตกใน แก้ท้องเสีย รักษาแผลในปากล าคอและเหงือก ใบ เป็นยาเย็นใช้ดับพิษ 
เมล็ด รักษากลาก เกลือ้น และเย่ือตาอักเสบ  

๒๖. พฤกษ์ 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหยาบ มีขน มีศกัยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๔๐ 

 

ชือ่พืน้เมอืง ปอกะหมัดไพร (ราชบุรี) ปอมัดไซ 
(เพชรบุรี) บากู (ปัตตานี)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ 
Thespesia populnea (L.) Soland. ex Corr.  
ชือ่วงศ ์ MALVACEAE 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง ๓-๑๐ เมตร ล าต้นโค้ง แตกกิ่งในระดับต่ า กิ่งมีขนรูปโล่   เรือนยอดแผ่กว้าง
ค่อนข้างหนาทึบ เปลือกเรียบสีเทาอ่อน หรือขรุขระ มีรอยแตกตามยาวเป็นร่องลึก ใบเดี่ยว เรียงสลับ  
รูปคล้ายหัวใจ กลีบดอก ๕ กลีบ โคนกลีบติดกันเป็นรูประฆัง สีเหลือง ผลแก่แห้งติดอยู่บนต้น  
ไม่ร่วงหล่น  

ประโยชน์ทั่วไป   
เนื้อไม้ เหนียว แข็งแรงทนทาน ไสกบตกแต่งง่าย ขัดชักเงาได้ดี ใช้ท าเคร่ืองเรือน กระดานพื้น                  
ด้ามเคร่ืองมือ พาย เปลือก ใช้ท าเชือก สรรพคุณทางสมุนไพร ราก เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ ลดไข ้
เปน็ยาบ ารุง ล าตน้ แกผิ้วหนงัพพุอง เปลอืก รักษาโรคผิวหนงั ขบัน้ าเหลอืงเสยี แกบ้ดิ ทัง้ ๕ ฝาดสมาน 
แก้ระคายเคือง แก้อักเสบ แก้อหิวาตกโรค แก้เบาหวาน แก้ไอ แก้กลาก แก้บิด ใบ เป็นยาใส่แผลสด  
แผลเรือ้รัง และเปน็ยาระบาย  

๒๗. โพทะเล  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
 



๔๑ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก ท ายาชงหรือยาต้ม แก้โรคหนองใน ใบและยอดอ่อน แก้โรคผิวหนัง 
ผล เป็นยาระบาย รักษาโรคหืด ราก พอกรักษาแผลที่ปากในเด็ก น้ ายาง แก้อาการปวดประสาท   
แก้อักเสบ  

๒๘. โพศรมีหาโพธิ์  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้กึ่งองิอาศัย สูงได้ประมาณ ๓๕ เมตร ผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ น้ ายางสีขาวล าต้นและกิ่งมักคดงอ 
น้ ายางสีขาว ใบปลายยาวคล้ายหาง โคนตัดหรือรูปหัวใจ แผ่นใบ ด้านล่างมีซิสโทลิท คล้ายๆ กับผลึก
ของแคลเซียมคาร์บอเนทที่ผิวใบ ดอกช่อมีลักษณะคล้ายผล ไม่มีก้านช่อดอก รูปกลมแป้น ผลแบบ
ผลมะเดื่อ 

 

ชือ่พืน้เมอืง ปู (เขมร) โพ โพธิ์ (ภาคกลาง) ย่อง (เงีย้ว แม่ฮ่องสอน) สลี (ภาคเหนือ)  

 

 
ชือ่พฤกษศาสตร ์ Ficus religiosa L.    

ชือ่วงศ ์ MORACEAE    

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๔๒ 

 

ชือ่พืน้เมอืง เขงเบง (เขมร สริุนทร์) บงิ (ชอง จนัทบรีุ) 
ปิน้ (ชาวบน นครราชสีมา) มะคา่หลวง มะค่าหวัค า 
(ภาคเหนอื) มะคา่ใหญ ่(ภาคกลาง)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib   
ชือ่วงศ ์ LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ประมาณ ๓๐ เมตร ผลัดใบ ล าต้นมักคดงอ เปลือกสีน้ าตาลอ่อนหรือชมพู     
อมน้ าตาล แตกกิ่งต่ าเป็นพุ่มกว้าง กิ่งอ่อนมีขนประปราย ผลเป็นฝักแบนเปลือกหนา แก่แตกเป็น ๒ 
ซีกตามยาว ขั้วเมล็ดมีเย่ือหุ้มหนา สีเหลืองอมส้ม  

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนือ้ไมแ้ขง็แรงทนทาน สีน้ าตาลอมเหลืองอ่อนถึงแก่ เสี้ยนค่อนข้างสั้น เนื้อหยาบมีร้ิวแทรกแข็งเหนียว 
เลื่อยค่อนข้างยาก เมื่อแห้งตกแต่งง่าย ขัดและชักเงาได้ดี ใชก้่อสรา้งต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรง
ทนทาน ท าเสา หมอนรองรางรถไฟ ท าไม้บุผนัง ท าตัวถังรถบรรทุก ใช้เป็นส่วนประกอบโครงสร้าง
เรือใบและเรือเดินทะเล ท าเคร่ืองมือกสิกรรม ท าพานท้ายปืน ท าเครอ่ืงเรอืน ไม้มีลักษณะคล้ายไม้
หลุมพอ บางคร้ังใชร่้วมกนัไดส้ าหรับการกอ่สร้าง เนือ้ไมม้ลีวดลายสวย เป็นไม้ที่ให้ปุ่มมะค่ามีลวดลาย
สวยงามและราคาสูง ใช้ท าเคร่ืองเรือนชั้นดี ท าเคร่ืองดนตรี เปลอืก ใชฟ้อกหนงั เมลด็ รับประทานได ้
สรรพคณุทางสมนุไพร เปลอืก ผสมกบัเปลอืกมะคา่แต ้ประคบแกฟ้กช้ า ปวดบวม ปุ่ม ขับพยาธิ รักษา
โรคผิวหนัง รักษารดิสีดวงทวาร เมล็ด ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง   

๒๙. มะค่าโมง  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  



๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนือ้ไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสรา้งภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
กิง่ออ่นเกลีย้ง เปลอืกสนี้ าตาลปนเทา แตกเปน็ร่องตืน้ๆ ไปตามยาวล าตน้ เปลอืกในสนี้ าตาลปนแดง ผล
รูปร่างแบบมะมว่ง ขนาด ๕-๗.๕ เซนตเิมตร ผลแกส่เีหลอืงอมสม้ มชีัน้หุม้เมลด็แขง็ทีข่า้งนอกเปน็เสน้ใย  

ชือ่พืน้เมอืง  มะม่วงขีใ้ต ้มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) สม้ม่วงกล้วย (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.    

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนื้อไม้ ใช้ทําสิ่งก่อสร้างภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไม่ผลดัใบ ลําตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
ก่ิงออ่นเกลี้ยง เปลือกสนี้ําตาลปนเทา แตกเปน็รอ่งต้ืนๆ ไปตามยาวลําตน้ เปลือกในสนี้ําตาลปนแดง ผล

ช่ือพ้ืนเมือง  มะม่วงขี้ใต้ มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) ส้มม่วงกล้วย (ภาคใต้)  

ช่ือพฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.
 
ช่ือวงศ ์ ANACARDIACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน 
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  

๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนือ้ไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสรา้งภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
กิง่ออ่นเกลีย้ง เปลอืกสนี้ าตาลปนเทา แตกเปน็ร่องตืน้ๆ ไปตามยาวล าตน้ เปลอืกในสนี้ าตาลปนแดง ผล
รูปร่างแบบมะมว่ง ขนาด ๕-๗.๕ เซนตเิมตร ผลแกส่เีหลอืงอมสม้ มชีัน้หุม้เมลด็แขง็ทีข่า้งนอกเปน็เสน้ใย  

ชือ่พืน้เมอืง  มะม่วงขีใ้ต ้มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) สม้ม่วงกล้วย (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.    

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนือ้ไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสรา้งภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
กิง่ออ่นเกลีย้ง เปลอืกสนี้ าตาลปนเทา แตกเปน็ร่องตืน้ๆ ไปตามยาวล าตน้ เปลอืกในสนี้ าตาลปนแดง ผล
รูปร่างแบบมะมว่ง ขนาด ๕-๗.๕ เซนตเิมตร ผลแกส่เีหลอืงอมสม้ มชีัน้หุม้เมลด็แขง็ทีข่า้งนอกเปน็เสน้ใย  

ชือ่พืน้เมอืง  มะม่วงขีใ้ต ้มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) สม้ม่วงกล้วย (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.    

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนือ้ไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสรา้งภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
กิง่ออ่นเกลีย้ง เปลอืกสนี้ าตาลปนเทา แตกเปน็ร่องตืน้ๆ ไปตามยาวล าตน้ เปลอืกในสนี้ าตาลปนแดง ผล
รูปร่างแบบมะมว่ง ขนาด ๕-๗.๕ เซนตเิมตร ผลแกส่เีหลอืงอมสม้ มชีัน้หุม้เมลด็แขง็ทีข่า้งนอกเปน็เสน้ใย  

ชือ่พืน้เมอืง  มะม่วงขีใ้ต ้มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) สม้ม่วงกล้วย (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.    

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนือ้ไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสรา้งภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
กิง่ออ่นเกลีย้ง เปลอืกสนี้ าตาลปนเทา แตกเปน็ร่องตืน้ๆ ไปตามยาวล าตน้ เปลอืกในสนี้ าตาลปนแดง ผล
รูปร่างแบบมะมว่ง ขนาด ๕-๗.๕ เซนตเิมตร ผลแกส่เีหลอืงอมสม้ มชีัน้หุม้เมลด็แขง็ทีข่า้งนอกเปน็เสน้ใย  

ชือ่พืน้เมอืง  มะม่วงขีใ้ต ้มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) สม้ม่วงกล้วย (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.    

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนือ้ไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสรา้งภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
กิง่ออ่นเกลีย้ง เปลอืกสนี้ าตาลปนเทา แตกเปน็ร่องตืน้ๆ ไปตามยาวล าตน้ เปลอืกในสนี้ าตาลปนแดง ผล
รูปร่างแบบมะมว่ง ขนาด ๕-๗.๕ เซนตเิมตร ผลแกส่เีหลอืงอมสม้ มชีัน้หุม้เมลด็แขง็ทีข่า้งนอกเปน็เสน้ใย  

ชือ่พืน้เมอืง  มะม่วงขีใ้ต ้มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) สม้ม่วงกล้วย (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.    

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๔๔ 

 

ชือ่พืน้เมอืง มะมว่ง มะมว่งบา้น (ทัว่ไป)            
มะมว่งสวน (ภาคกลาง) มะม่วงกะล่อน  
(ภาคกลาง)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์Mangifera indica L.  
                     Mangifera caloneura Kurz 
 

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงูประมาณ ๑๐–๔๐ เมตร ไมผ่ลดัใบ ทรงตน้สงูจากโคนตน้ถงึกิง่แรกสัน้ 
เรือนยอดโปร่ง เปลอืกเรียบ สนี้ าตาลปนเทาออ่นๆ กิง่กา้นสาขาเปน็พุม่กลมกวา้งๆ แนน่ทบึ กิง่ออ่นเกลีย้ง  
ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง สีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง 

๓๑. มะม่วงป่า 

ประโยชนท์ัว่ไป   
สามารถปลกูริมตลิง่ทีอ่ยู่ถดัสงูเขา้มา ไมไ่ดถ้กูน้ าทว่มเปน็ประจ าทกุป ีแตท่นทานตอ่ความชืน้สงู ทนทานตอ่
ระดบัน้ าใตด้นิสงู และทนตอ่น้ าทว่มหลาก แตไ่มแ่ชข่งัเปน็เวลานาน ใบออ่นและผลใชรั้บประทาน ใบแก ่ใชใ้น
การท าสย้ีอมสเีหลอืง เนือ้ไมใ้ชก้อ่สร้างทีอ่ยู่อาศยั สรรพคณุทางสมนุไพร เปลือก ดอก และเนือ้ในเมล็ด  
แกท้อ้งเสยี แกบ้ดิ แกอ้าเจยีน ใบ รักษาโรคเกีย่วกบัคอและไอ ล าตน้และน้ ายางจากผล แกค้นั รักษาโรค
ผิวหนงั ผล บ ารุงก าลงั ขบัปสัสาวะ  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๔๕ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนือ้ไม้ละเอียดสวยงาม ไสกบตกแต่งง่าย ทนทานต่อการท าลายของปลวก เนือ้ไม้ยึดตะปูได้ดี นิยมใช้
ท าเฟอร์นเิจอร์ เปียนโน และใช้ในงานก่อสรา้ง ไม้ขนาดเล็กใชท้ าขาตู้ กรอบรูป โต๊ะ ผิวไม้อัด ด้ามปืน 
ใช้ในงานต่อเรือ นอกจากประโยชน์จากเนื้อไม้แล้ว ประโยชน์ที่ส าคัญคือใช้ปลูกให้ความร่ืนรมย์  
เป็นร่มเงาตามริมร้ัว ถนน และใช้เป็นแนวกันลม สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก แก้ไข้ ช่วยเจริญ
อาหาร สมานแผล เมล็ด แก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้จับสั่น 

๓๒. มะฮอกกานีใบใหญ่ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๔๐ เมตร โคนต้นมีพูพอน เปลือกสีน้ าตาลด า แตกเป็น           
สะเก็ดหนา ผลเป็นฝักแข็ง เปลือกหนารูปไข่ เมื่อแก่จะแตกจากโคนเป็นพู ๕ พู   

 

ชือ่พืน้เมอืง         - 
 

 
ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Swietenia macrophylla King   
  

ชือ่วงศ ์ MELIACEAE      

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  

๒๔ 

 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๔-๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ แตกกิ่งต่ า กิ่งอ่อนมักมีเมือกเหนียว                   
เนือ้ไม้อ่อน สีขาว โคนใบเบีย้ว กลีบเลี้ยงคล้ายกาบ รูปขอบขนาน กลีบดอกรูปแตร สีขาว ผลเป็นฝัก  

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้ ใช้ท าเคร่ืองเรือนและหีบใส่ของ ดอกและยอดอ่อน รับประทานได้ สรรพคุณทางสมุนไพร  
ราก รสหวานเย็น แก้ไข้ แก้เสมหะ บ ารุงโลหิตและลม ใบ รสเย็น รักษาแผล เป็นยาบ้วนปาก แก้ไข ้ 
แกค้ัน ดอก รสหวานเย็น แก้ไข้ เมล็ด รสหวานเย็น แก้ปวดประสาท แก้โรคชัก เปลือก รสหวานเย็น 
แก้ท้องอดืเฟ้อ ใชก้ับสตรีหลังคลอดบุตร  

๑๑. แคทะเล  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กวา้ง มศีกัยภาพในการลดออกไซดข์องไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์โอโซน  

 

ชือ่พืน้เมอืง แคน้ า (ภาคกลาง)   

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Dolichandrone spathacea (L. f.) K. Schum.  
 

ชือ่วงศ ์ BIGNONIACEAE     



๔๖ 

 

ชือ่พืน้เมอืง ยางแคง (เพชรบรูณ์) ยางใบเลือ่ม           
ยางหน ู(เชยีงราย) ยางหยวก (หนองคาย)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ 
Dipterocarpus turbinatus C. F. Gaertn.  
 

ชือ่วงศ ์ DIPTEROCARPACEAE 
  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๔๐ เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่ไว เรือนยอดเป็นพุ่ม ล าต้นเปลาตรง ไม่มี
พูพอนเปลือกหนา แตกเป็นสะเก็ดห้อยย้อยลง สีเทาแกมน้ าตาล เปลือกในสีน้ าตาลแกมเหลือง หรือ
น้ าตาลอมแดง กิ่งออ่นเกลี้ยง หูใบมีขนสากสีเทา ส่วนโคนกลีบดอกเกยซ้อนเวียนกันเป็นรูปกังหัน  
ผลรูปรี ปีกยาว ๒ ปีก ยาว ปีกสั้น ๓ ปีก ยาวประมาณคร่ึงหนึ่งของความยาวตัวผล สีแดง 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ไม้แข็งแต่การใช้งานไม่ทนทานในที่โล่งแจ้ง มักใช้ท าสิ่งก่อสร้างที่หยาบๆ เป็นไม้อัดที่ใช้ทางการค้า           
น้ ามันจากเนือ้ไม้คล้ายยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don ) แต่มีความแตกต่างกนัที่คุณภาพ 
ยาง ใชรั้กษาเนือ้ไมไ้ผ่ น้ ามนั ใชผ้สมหมกึ สรรพคณุทางสมนุไพร รักษาแผลพพุอง แผลเปือ่ย ขีก้ลาก และ
โรคตดิเชือ้ทางผิวหนงั  

๓๓. ยางแดง 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

ที่มา  
http://www.floracafe.com/Search_PhotoDetails.aspx?Photo=All&Id=1084
(กันยายน 2554) 

http://www.floracafe.com/Search_PhotoDetails.aspx?Photo=All&Id=1084


๔๗ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนือ้ไม้แข็งปานกลาง ใชใ้นการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ท าเสา ไม้พื้น โครงหลังคา ใช้ท าไม้ระแนง 
เคร่ืองเรือนในร่ม ท าไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด น้ ามัน ใช้ทาไม้ยาแนวเรือแทนน้ ามันขี้โล้ได้ ท าไต ้น้ ามนั
ชกัเงา ผสมท าหมกึพมิพห์รือสทีาบา้น สรรพคณุทางสมนุไพร เปลือก ฟอกโลหิต แก้ปวดตามข้อ แก้ตับ
อักเสบ น้ ามันยาง รักษาโรคเรื้อน หนองใน รักษาแผลเน่าเปื่อย ห้ามหนอง ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ  
อุดฟันแก้ฟันผุ ใบ คุมก าเนิด แก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน  

๓๔. ยางนา 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดใหญส่งูถงึ ๕๐ เมตร ผลดัใบ เรือนยอดเปน็พุม่กลม ล าตน้เปลาตรง เปลอืกสนี้ าตาลออ่นหรือ
เทาอมขาว คอ่นขา้งเรียบ อาจแตกเป็นร่องตืน้ตามยาวและขวางล าต้น เปลือกในสนี้ าตาลออ่นอมชมพ ู
กลบีดอก ม ี๕ กลบี เกยซอ้นเวยีนเปน็รูปกงัหนั ผลมคีรีบตามยาว ๕ ครีบ ปกียาว ๒ ปกี ปกีสัน้ ๓ ปกี   

ชือ่พืน้เมอืง  ชนันา ยางตงั (ชมุพร) ยาง ยางขาว 
ยางแมน่้ า ยางหยวก (ทัว่ไป) ยางกงุ (เลย)     
ยางควาย (หนองคาย) ยางเนนิ (จนัทบรีุ)   

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don 
 

ชือ่วงศ ์ DIPTEROCARPACEAE       

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษในด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีขน มีศกัยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๔๘ 

 

ชื่อพื้นเมอืง  บง่บง (ภาคใต)้ โหรา (ตราด)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ 
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 
   

ชือ่วงศ ์ GOODENIACEAE  
  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้พุม่ แตกกิ่งต่ า หนาแน่น มีขนสีขาวคล้ายใยไหมเป็นกระจุกตามซอกใบ ผลทรงกลม สุกสีขาวครีม 
กลีบเลี้ยงติดทน 

ประโยชนท์ัว่ไป   
สามารถปลูกบริเวณชายน้ าในบริเวณที่ เป็นดินเลน น้ ากร่อย ระดับน้ าขึ้นลงแตกต่างกันมาก  
ในแตล่ะวนั มคีวามส าคัญอย่างมากต่อสัตว์น้ า ปลา กุ้งหอย ปู สัตว์เลือ้ยคลาน นก แมลงและสัตว์บก 
ได้แก่ ลิงแสม รวมทั้งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศชายน้ า ปลูกเป็นไม้ประดับ สรรพคุณทางสมุนไพร 
ราก ต้มน้ า ดื่มแก้พิษจากการกินปูหรือปลาที่มีพิษ ใบ แก้ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย ต าพอกแก้ปวด 
แก้บวม แก้ปวดศีรษะ ผล ท าให้ประจ าเดือนมาปกติ   

๓๕. รักทะเล 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๔๙ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลกูเปน็ไมป้ระดบั สรรพคณุทางสมนุไพร ใชถ้อนพษิตา่งๆ ในร่างกาย แกผ่ื้นคนัจากอาการแพต้า่งๆ และ
ถอนพิษจากการปวดแสบปวดรอ้นจากแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก แต่ไม่เหมาะส าหรับผูท้ี่มโีรคประจ าตัว 
ตอ้งกนิยาเปน็ประจ า เพราะจะท าใหป้ระสทิธภิาพของยาลดลง ราก แกอ้กัเสบ แกป้วดบวม ราก เถาและ
ใบ ถอนพษิทัง้ปวง ถอนพษิเบือ่เมา แกเ้มาคา้ง แกป้ระจ าเดอืนไมป่กต ิแกป้วดห ูแกป้วดบวม แกไ้ข ้  

๓๖. รางจดื 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
 

ชื่อพื้นเมือง ก าลั งช้ าง เ ผือก ขอบชะนาง            
เครือเขาเขียว จางจืด ยาเขียว (ภาคกลาง)        
คาย รางเย็น (ยะลา) ดุเหว่า (ปัตตานี) ทิดพุด 
(นครศรีธรรมราช) น้ านอง (สระบุรี) ย่ าแย้  
แอดแอ (เพชรบูรณ์)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์Thunbergia laurifolia Lindl. 
  

ชือ่วงศ ์ ACANTHACEAE  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายมี ๕ กลีบ 
เกสรเพศผู้ ๔ อัน สั้นสอง ยาวสอง  



๕๐ 

 

ชื่อพื้นเมือง กุเพยะ (กะเหร่ียง กาญจนบุรี) 
คูน (ภาคกลาง ภาคเหนือ) ชัยพฤกษ์  
(ภาคกลาง) ปือยู ปูโย เปอโซ แมะหล่าหยู่ 
(กะเหร่ียง แม่ฮ่องสอน) ลมแล้ง (ภาคเหนือ)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์  Cassia fistula L.   
 

ชือ่วงศ ์  LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE  
  

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้สีแดงแกมเหลือง ทนทาน ใช้ท าเสา ล้อเกวียน สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ฝนทาแก้กลาก  
เป็นยาระบาย รากและแก่น เป็นยาขับพยาธิ เปลือกและไม้ ใช้ฟอกหนัง และใช้บดทาผ่ืนตามร่างกาย 
ใบ ต้มกินเป็นยาระบาย ดอก แก้ไข้ รักษาแผลเรื้อรัง เนือ้ในฝัก เป็นยาระบาย ขับเสมหะ ช่วยบรรเทา
อาการแน่นหน้าอก แก้ขัดข้อ เปลือก ท าให้เกิดลมเบ่งในการคลอดบุตร  

๓๗. ราชพฤกษ์ (คูน)  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดเล็ก สูงถึง ๑๕ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนห้อยลง เปลือกเรียบแตกเป็น
สะเก็ดสีเทา  
ความส าคัญของพันธุ์ไม้ เป็นไม้มงคลนาม มีความหมายถึง “ต้นไม้ของพระราชา” เป็นต้นไม้ที่มี
คุณค่าสูงและถือเป็นต้นไม้สัญลักษณป์ระจ าชาติไทย และสัญลักษณแ์ห่งศาสนาพุทธ 



๕๑ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ ผลดิบและสุก กินได้ เกสรของดอก ใชเ้ป็นผักจิม้น้ าพริก  

๓๘. ล าแพน  

 

ชื่อพื้นเมอืง  ล าพหูิน (ภาคกลาง)  

 

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Sonneratia ovata Backer  
  

ชือ่วงศ ์ SONNERATIACEAE   

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางสูง ๔-๑๒ เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มค่อนข้างกลม แตกกิ่งต่ ากิ่งอ่อนสีขาวอมเขียว  
กิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม เปราะ เกลี้ยงเป็นมัน เปลือกสีเทาด าอมน้ าตาล แตกเป็นร่องตื้นตามยาว ล าต้น          
มีช่องระบายอากาศเป็นรูสีน้ าตาลอยู่ประปราย รากหายใจรูปคล้ายหมุดยาว ๑๕-๓๐ เซนติเมตร 
เหนือผิวดิน กลีบเลี้ยงห่อหุ้มผลตลอดเวลา 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๕๒ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
สรรพคุณทางสมุนไพร ใบ แก้ผดผื่นคัน เข้ายาทาฝี แก้ริดสีดวง แก้เมื่อยขบ ส่วนราก แก้โรคทางเดิน
ปัสสาวะ โดยการตม้ดื่ม แก้ขัดเบา แก้ตับพิการ เป็นยาระบาย ผลสุก รับประทานได้ แก้โรคเบาหวาน 
ยอดอ่อนและใบอ่อน น ามารับประทาน เปลือก แก้ปวดท้อง ท้องร่วง เนือ้ไม้ เป็นยาสมานและคุมธาตุ    

๓๙. เลียบ  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ สูง ๘–๑๐ เมตร ล าต้นเป็นพูพอน เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่งก้านแผ่สาขา มีน้ ายางสีขาว เปลือก 
สีเทาเรยีบ ทุกๆ ส่วนเกลี้ยงยกเว้นหูใบ ใบอ่อนมีสีค่อนข้างแดงหรือเขียวอ่อน   

ชือ่พื้นเมอืง  ไกร (กรุงเทพฯ) ไทรเลียบ 
(ประจวบคีรีขันธ์) โพไทร (นครราชสีมา)  
ผักเฮอืด (ภาคกลาง)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ 
Ficus superba (Miq.) Miq. var. superba    
 

ชือ่วงศ ์ MORACEAE     
  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๕๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
สรรพคุณทางสมุนไพร เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ล าต้น ต้มน้ าดื่มแก้หน้ามืด 
วิงเวียน แก้ปวดหลัง ปวดเอว ช่วยขับปัสสาวะ ใบ ต้มน้ าดื่มช่วยขับลม บ ารุงธาตุ บ ารุงหัวใจ สามารถ
ใช้ชงเป็นชา ดื่มแก้ไข้ แก้ปวดเมื่อยร่างกาย ในมาเลเซียและสุมาตรา ใช้ในการอยู่ไฟในการคลอดบุตร 
น้ ามันที่ได้จากการกลั่น มีสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นคล้าย Lavender อาจใช้ท าน้ าหอมได้   

๔๐. สนทราย  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้พุม่ สูงได้ถึง ๕ เมตร ล าต้นสีเทาอมน้ าตาล เนื้อไม้สีน้ าตาล แข็งแรงทนทาน กิ่งแตกเป็นเนื้อมีขน     
สีน้ าตาลแดง กิ่งมักลู่ลง ใบคล้ายรูปเข็ม ไร้ก้าน หรือเกือบไร้ก้าน มีต่อม เส้นใบไม่ชัดเจน กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกมีจ านวนอย่างละ ๕ กลีบ จานฐานดอกรูปถ้วย ผลแห้งแล้วแตก 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียวเล็ก มีขน มีศักยภาพในการลดฝุน่ละออง  

ชือ่พืน้เมอืง ก้านถินแดง สนนา (ปัตตานี สุราษฎร์ธานี) สนเทศ (ปัตตานี) สนสร้อย
(นครศรีธรรมราช) สนหอม (จันทบุรี) เสียวน้อย (อุบลราชธานี)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Baeckea frutescens L.   
 

ชือ่วงศ ์ MYRTACEAE    



๕๔ 

 

๔๑. สนทะเล  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๐-๒๐ 
เมตร ไม่ผลัดใบ ล าต้นเปลาตรง เปลือก 
สีน้ าตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ  
ใบเดี่ยว เรียงเป็นวงกลม มีลักษณะเป็น
เกล็ด (scale leaf) รูปสามเหลี่ยมขนาด
เล็ก ข้อละ ๖-๘ ใบ  

 

ชือ่พื้นเมอืง  กู (นราธิวาส)  

ชื่อพฤกษศาสตร์   
Casuarina equisetifolia J. R. & G. Forst. 
 

ชื่อวงศ์  CASUARINACEAE  

ประโยชนท์ัว่ไป   
ใช้ในการก่อสร้าง ท าเชื้อเพลิง ท ากระดาษ ฟอกหนัง เลี้ยงสัตว์ ปลูกเป็นไม้ประดับ  สรรพคุณทาง
สมุนไพร เปลือก แก้บิด แก้ท้องร่วง สมานแผล แก้โรคเหน็บชา ท าให้ประจ าเดือนมาปกติ  
ใบ ขับปัสสาวะ แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง เมล็ด แก้ปวดศีรษะ     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียวเล็ก มีขน มีศักยภาพในการลดฝุน่ละออง  



๕๕ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ใช้ท าน้ ามันไบโอดีเซล ใช้กากสบู่ด า ท าปุ๋ยและท าเชื้อเพลิง สรรพคุณทางสมุนไพร ล าต้นและเปลือก 
รักษาโรคกระเพาะอาหาร รักษาแผลในปาก แก้เหงือกอักเสบ แก้ปวดฟัน แก้ท้องผูก แก่นและใบ 
รักษาพิษตานซาง ใบ ห้ามเลือด รักษาแผลสด แผลถลอก และแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก   

๔๒. สบู่ด า 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้พุม่หรือไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ ๒-๗ เมตร มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี เปลือกล าต้นเรียบ
เกลี้ยงเป็นมัน สีน้ าตาลอมเขียวหรือเทาอมเหลือง อวบน้ า เป็นไม้เนื้ออ่อน ไม่มีแก่น หักง่าย มีน้ ายาง 
สีขาวชมพู ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น สีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอมอ่อน ใบมีกลิ่นฉุน สัตว์ไม่กิน 

 

ชือ่พืน้เมอืง  พมักเยา มะเยา มะหัว 
มะหุ่งฮัว้ มะโห่ง หงเทก (ภาคเหนือ) 
สบู่หัวเทศ สลอดด า สลอดป่า         
สลอดใหญ่ สหีลอด (ภาคกลาง)   

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Jatropha curcas L.   
 

ชื่อวงศ ์ EUPHORBIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  



๕๖ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ใชเ้ป็นเคร่ืองดื่ม ใช้ก่อสร้างเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใชต้่างๆ เนือ้ไม้จัดเป็นกึ่งไม้เนือ้ออ่นและไม้เนือ้แข็ง 
คอ่นขา้งหยาบ ในมาเลเซยี ใชท้ าไมบ้าง ไมอ้ดั แตต่อ้งใชภ้ายใน เปน็พชือาหารสตัว ์ปลกูเพือ่อนรัุกษต์น้น้ า
ล าธารและสิ่งแวดลอ้ม ปลกูเป็นไมป้ระดบั สรรพคณุทางสมนุไพร ผล แช่น้ าให้พองตวั แกไ้อ ขบัเสมหะ
สมานล าไส ้แกร้้อนในกระหายน้ า วางบนตารักษาอาการตาอกัเสบ  

๔๓. ส ารอง (พุงทะลาย) 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๔๐ เมตร เรอืนยอดเปน็รปูกรวยเจดยี์ถงึกลม ล าตน้เปลาตรง โคนต้นเป็น
พูพอนสูงถึง ๒ เมตร เปลือกนอกสีน้ าตาลเทาอ่อน แตกเป็นร่องตื้นๆ ตามยาว เปลือกในสีน้ าตาล
อมส้ม ยอดอ่อนสีน้ าตาลอมแดง มีขนสีสนิมปกคลุม มีหูใบ รูปลิ่มแคบ มีขนสีสนิมปกคลุม  
ดอกมกีลบีรวบ (tepal) ๕ กลบี สขีาวอมเขยีว มขีนสัน้นุม่ กา้นชเูกสรร่วมตัง้ตรง  

ชือ่พืน้เมอืง  จอง หมากจอง (อุบลราชธานี)  
พุงทะลาย (กรุงเทพฯ) 

ชือ่พฤกษศาสตร ์Scaphium affine (Mast.) Pierre 
   

ชือ่วงศ ์ STERCULIACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๕๗ 

 

ความแตกต่างระหว่างส ารองกับส ารองกะโหลก 
ใบของไม้หนุ่ม (อายุ ๒-๑๐ ปี) ของส ารอง แยกเป็น ๓-๕ แฉก ส่วนส ารองกะโหลกไม่เป็นแฉก       
ดอกของส ารองสีขาว มีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางของดอก ๕-๗ มิลลิเมตร ก้านชูเกสรร่วมตรง 
สว่นส ารองกะโหลก ดอกสแีดง ปลายกลบีสเีหลอืง มขีนาดใหญก่วา่กลบีดอกส ารอง เสน้ผ่านศนูย์กลาง       
ของดอก ๑๘-๒๓ มิลลิเมตร ก้านชูเกสรร่วมโค้ง       

๔๔. ส ารองกะโหลก 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดใหญ ่สงูไดถ้งึ ๔๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ เรือนยอดเปน็รูปทรงกลมหรือแผ่กวา้ง โคนตน้เปน็พพูอน 
สูงถึง ๗ เมตร ล าต้นเปลาตรง เปลือกเรียบ เปลือกนอกสีน้ าตาลอมเทา เปลือกในสีขาว ยอดอ่อน         
สีน้ าตาลอมแดงถึงน้ าตาลอมเขียว มีขนเล็กน้อย มีหูใบ รูปลิ่มแคบ เกือบเกลี้ยง ร่วงหลุดง่าย  ดอก  
มกีลบีรวบ (tepal) ๕ กลบี สแีดง มสีเีหลอืงทีป่ลายกลบี กา้นชเูกสรร่วมโคง้  

 

ชือ่พื้นเมอืง  ท้ายเภา ส าเภา (พัทลงุ)              
ส ารองหนู (จันทบุร)ี  

 

ชื่อพฤกษศาสตร์  Scaphium scaphigerum   
(Wall. ex G. Don) Guibourt ex G. Planch. 
 

ชื่อวงศ ์STERCULIACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบมีขน ซึง่มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๕๘ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ ใช้ท าเคร่ืองแกะสลัก ด้ามเคร่ืองมือ ท าพื้น รอด ตง คาน สรรพคุณทาง
สมุนไพร ใบ บดกับก ายานก้อนเล็ก ๆ ทาแก้ผดผื่นคัน  

๔๕. เสลา 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดกลาง สูงถึง ๒๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ ปลายกิ่งห้อยย้อย เปลือก       
สีเทาด า แตกเป็นร่องยาว ส่วนต่าง ๆ มีขนสีเหลืองปกคลุม ผิวใบด้านล่างมีสีซีดกว่าด้านบน ใบอ่อน  
มีขน รูปดาวสีเหลือง ปกคลุมทั้งสองด้าน เมื่อแก่ด้านบนจะเกลี้ยงหรือมีขนตามเส้นกลางใบ ผลเมื่อ
แก่จะแตก ๔ -๖ ซีก เมล็ดจ านวนมาก มีปีกบาง   

 

 
ชือ่พืน้เมอืง เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง
จันทบุร)ี ตะแบกขน (นครราชสีมา) 
เสลาใบใหญ่ (ประจวบคีรีขันธ์ สระบรีุ) 
อนิทรชิต (ปราจนีบุรี)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.  
 

ชือ่วงศ ์ LYTHRACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

๔๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ผล ใช้รับประทานได้ เนือ้ไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสรา้งภายในร่ม  

๓๐. มะม่วงช้างเหยียบ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไมต้น้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ ่สงู ๑๕–๓๕ เมตร ไมผ่ลดัใบ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดเปน็พุม่กวา้ง ๆ ทบึ 
กิง่ออ่นเกลีย้ง เปลอืกสนี้ าตาลปนเทา แตกเปน็ร่องตืน้ๆ ไปตามยาวล าตน้ เปลอืกในสนี้ าตาลปนแดง ผล
รูปร่างแบบมะมว่ง ขนาด ๕-๗.๕ เซนตเิมตร ผลแกส่เีหลอืงอมสม้ มชีัน้หุม้เมลด็แขง็ทีข่า้งนอกเปน็เสน้ใย  

ชือ่พืน้เมอืง  มะม่วงขีใ้ต ้มะม่วงแป๊บ  
(ภาคเหนือ) สม้ม่วงกล้วย (ภาคใต)้  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Mangifera sylvatica Roxb.    

ชือ่วงศ ์ ANACARDIACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบหยาบ มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  

๕๘ 

 

 

๔๕. เสลา 

 

 

 

 

  

 

๕๘ 

 

 

๔๕. เสลา 

 

 

 

 

  

 

๕๘ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ ใช้ท าเคร่ืองแกะสลัก ด้ามเคร่ืองมือ ท าพื้น รอด ตง คาน สรรพคุณทาง
สมุนไพร ใบ บดกับก ายานก้อนเล็ก ๆ ทาแก้ผดผื่นคัน  

๔๕. เสลา 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ตน้ขนาดกลาง สูงถึง ๒๐ เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ ปลายกิ่งห้อยย้อย เปลือก       
สีเทาด า แตกเป็นร่องยาว ส่วนต่าง ๆ มีขนสีเหลืองปกคลุม ผิวใบด้านล่างมีสีซีดกว่าด้านบน ใบอ่อน  
มีขน รูปดาวสีเหลือง ปกคลุมทั้งสองด้าน เมื่อแก่ด้านบนจะเกลี้ยงหรือมีขนตามเส้นกลางใบ ผลเมื่อ
แก่จะแตก ๔ -๖ ซีก เมล็ดจ านวนมาก มีปีกบาง   

 

 
ชือ่พืน้เมอืง เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง
จันทบุร)ี ตะแบกขน (นครราชสีมา) 
เสลาใบใหญ่ (ประจวบคีรีขันธ์ สระบรีุ) 
อนิทรชิต (ปราจนีบุรี)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.  
 

ชือ่วงศ ์ LYTHRACEAE     

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๕๙ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เป็นไม้ดอกหอม ไม้ประดับ ไม้กันลม ไม้ที่ให้ร่มเงา ใบอ่อนและดอก ใช้รับประทาน ดอกอ่อนมีรส
เปรี้ยว น ามาเป็นผักแกงส้มหรือท าเป็นผักจิม้น้ าพริก ใบออ่นน ามาใช้เป็นผักจิม้น้ าพริก สรรพคุณทาง
สมุนไพร ดอก บ ารุงธาตุ แก้ไอและขับเสมหะ  

๔๖. โสกน้ า 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมพุ่มทึบ ปลายกิ่งห้อยย้อยลู่ลง 
เปลือกเรียบสีน้ าตาลเข้ม หรือแตกเป็นร่องตืน้ตามยาวและขวางล าต้น    

 

ชื่อพื้นเมือง  กาแปะห์ไอย์ (มลายู ยะลา) 
ชมุแสงน้ า (ยะลา) ตะโดลเีตา๊ะ (มลายู ปตัตาน)ี  
สม้สกุ (ภาคเหนอื) โสกน้ า (สรุาษฎร์ธาน)ี  

 

ชื่อพฤกษศาสตร์  Saraca indica L.  
 

ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE   

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๖๐ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ลกัษณะเนือ้ไมส้แีดงอมน้ าตาล เปน็มันเลื่อม เสีย้นตรง เนือ้หยาบ แขง็ เหนียว แข็งแรงและทนทานมาก 
เพรียงไมค่อ่ยกนิ ไสกบตกแตง่ไมค่อ่ยยาก ขดัชกัเงาไดด้ ีไมห้ลมุพอเปน็ไมท้ีม่คีณุคา่ทางเศรษฐกจิสงูชนดิหนึง่
ของประเทศไทย และเปน็ไมท้ีต่ลาดมคีวามตอ้งการมาก มกีารน าไมห้ลมุพอมาใชป้ระโยชนใ์นการกอ่สร้าง
อาคารบา้นเรือน ท าสะพาน เสาหมอนรางรถไฟ เกวยีน เคร่ืองเรือน เปน็ไมท้ีส่วยงามด ีเหมาะส าหรับท า
เคร่ืองเรือน ท าพืน้ รอด ตง ขือ่ อกไก ่ไมบุ้ผนังที่สวยงาม ท าลกูประสัก โครงเรือใบเดินทะเล แจว พาย 
กรรเชยีง เสากระโดงเรอืไถ คราด   ครก สาก กระเดอ่ืง พนัสขีาว ตวัถงัรถ ดา้มเครอ่ืงมอื ท าหกู ดา้มหอกไม้
ส าหรับกลงึ แกะสลกั กัน้บอ่น้ า ร่องน้ าและกงัหนัน้ า ท ารางแร่ พานทา้ยและรางปนื เนือ้ไมม้ลีกัษณะคลา้ย 
ไมม้ะคา่โมง ควรใชแ้ทนกนัได ้ 

๔๗. หลุมพอ 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง ๕๐ เมตร ผลัดใบ มีพูพอนขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๗ เมตร ล าต้น เปลาตรง 
เปลือกเรียบหรือตกสะเก็ดเป็นแผ่นกลมบางๆ มีสีตา่งกัน สีชมพูอมน้ าตาลหรือเทาอมชมพู  

ชือ่พืน้เมอืง  กะลมุพอ (ภาคใต)้ สะหลมุพอ 
(ปราจนีบรีุ)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์ Intsia palembanica Miq. 
 

ชือ่วงศ ์ LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE 

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  



๖๑ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้สีน้ าตาลแดงและเทา มีความทนทานปานกลางเมื่ออยู่ที่แจ้ง และทนมากเมื่ออยู่ใต้น้ า  
มีคุณภาพใกล้เคียงไม้สัก ใช้ในการก่อสร้าง ใช้สร้างบ้าน เรือ และเคร่ืองมือเกษตร ต้นปลูกประดับ 
ใหร่้มเงา เปลอืกตน้ ใชท้ าสย้ีอม ผลสกุ รับประทานได ้ท าไวน์ผลไม้คุณภาพดี มีรสหอมหวาน สรรพคณุ
ด้านสมุนไพร เปลือก ช่วยสมานแผล แก้บิด แก้ท้องเสีย รักษาแผลอักเสบในปาก แก้ปากเปื่อย  
แก้คอเปื่อย และชะล้างบาดแผล เป็นยากลั้วคอ เมล็ด บดรักษาโรคเบาหวาน ท้องร่วง ใบ แก้บิด  
ชะล้างบาดแผล รักษาแผลในปาก ผล แก้ท้องร่วง แกบ้ดิ ขบัปสัสาวะ รักษาโรคเบาหวาน    

๔๘. หว้า 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๓๕ เมตร เปลือกเรียบสีเทา แตกกิ่งก้านมาก เส้นแขนงใบ
จ านวนมากและมีเส้นขอบใบ ๑ เส้น เกสรเพศผู้จ านวนมาก ติดเรยีงเป็นวงที่ปลายฐานดอก 

 

ชือ่พื้นเมอืง  ห้าขีแ้พะ (เชียงราย)  

 

ชื่อพฤกษศาสตร์  Syzygium cumini (L.) Skeels 
 

ชื่อวงศ ์MYRTACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
 

๖๑ 

 

ประโยชนทั่วไป   

เนื้อไมสีน้ําตาลแดงและเทา มีความทนทานปานกลางเมื่ออยูที่แจง และทนมากเมื่ออยูใตน้ํา  

มีคุณภาพใกลเคียงไมสัก ใชในการกอสราง ใชสรางบาน เรือ และเครื่องมือเกษตร ตนปลูกประดับ 

ใหรมเงา เปลอืกตน ใชทําสยีอม ผลสกุ รบัประทานได ทําไวนผลไมคุณภาพดี มีรสหอมหวาน สรรพคุณ

ทางสมุนไพร เปลือก ชวยสมานแผล แกบิด แกทองเสีย รักษาแผลอักเสบในปาก แกปากเปอย  

แกคอเปอย และชะลางบาดแผล เปนยากลั้วคอ เมล็ด บดรักษาโรคเบาหวาน ทองรวง ใบ แกบิด  

ชะลางบาดแผล รักษาแผลในปาก ผล แกทองรวง แกบดิ ขบัปสสาวะ รกัษาโรคเบาหวาน    

๔๘. หวา 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเดน  

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงถึง ๓๕ เมตร เปลือกเรียบสีเทา แตกกิ่งกานมาก เสนแขนงใบ

จํานวนมากและมีเสนขอบใบ ๑ เสน เกสรเพศผูจํานวนมาก ติดเรียงเปนวงที่ปลายฐานดอก 

ชือ่พื้นเมือง  หาขี้แพะ (เชยีงราย)  

ชื่อพฤกษศาสตร  Syzygium cumini (L.) Skeels 

ชื่อวงศ MYRTACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษดานอากาศ 

ใบเรียบ กวาง มีศักยภาพในการลดออกไซดของไนโตรเจน ซัลเฟอรไดออกไซด โอโซน  

ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเปนไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรียระเหยงาย   

โพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (พีซีบ)ี ไดออกซิน ฟูแรน  

๖๑ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้สีน้ าตาลแดงและเทา มีความทนทานปานกลางเมื่ออยู่ที่แจ้ง และทนมากเมื่ออยู่ใต้น้ า  
มีคุณภาพใกล้เคียงไม้สัก ใช้ในการก่อสร้าง ใช้สร้างบ้าน เรือ และเคร่ืองมือเกษตร ต้นปลูกประดับ 
ใหร่้มเงา เปลอืกตน้ ใชท้ าสย้ีอม ผลสกุ รับประทานได ้ท าไวน์ผลไม้คุณภาพดี มีรสหอมหวาน สรรพคณุ
ด้านสมุนไพร เปลือก ช่วยสมานแผล แก้บิด แก้ท้องเสีย รักษาแผลอักเสบในปาก แก้ปากเปื่อย  
แก้คอเปื่อย และชะล้างบาดแผล เป็นยากลั้วคอ เมล็ด บดรักษาโรคเบาหวาน ท้องร่วง ใบ แก้บิด  
ชะล้างบาดแผล รักษาแผลในปาก ผล แก้ท้องร่วง แกบ้ดิ ขบัปสัสาวะ รักษาโรคเบาหวาน    

๔๘. หว้า 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๓๕ เมตร เปลือกเรียบสีเทา แตกกิ่งก้านมาก เส้นแขนงใบ
จ านวนมากและมีเส้นขอบใบ ๑ เส้น เกสรเพศผู้จ านวนมาก ติดเรยีงเป็นวงที่ปลายฐานดอก 

 

ชือ่พื้นเมอืง  ห้าขีแ้พะ (เชียงราย)  

 

ชื่อพฤกษศาสตร์  Syzygium cumini (L.) Skeels 
 

ชื่อวงศ ์MYRTACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
 

๖๑ 

 

ประโยชนทั่วไป   

เนื้อไมสีน้ําตาลแดงและเทา มีความทนทานปานกลางเมื่ออยูที่แจง และทนมากเมื่ออยูใตน้ํา  

มีคุณภาพใกลเคียงไมสัก ใชในการกอสราง ใชสรางบาน เรือ และเครื่องมือเกษตร ตนปลูกประดับ 

ใหรมเงา เปลอืกตน ใชทําสยีอม ผลสกุ รบัประทานได ทําไวนผลไมคุณภาพดี มีรสหอมหวาน สรรพคุณ

ทางสมุนไพร เปลือก ชวยสมานแผล แกบิด แกทองเสีย รักษาแผลอักเสบในปาก แกปากเปอย  

แกคอเปอย และชะลางบาดแผล เปนยากลั้วคอ เมล็ด บดรักษาโรคเบาหวาน ทองรวง ใบ แกบิด  

ชะลางบาดแผล รักษาแผลในปาก ผล แกทองรวง แกบดิ ขบัปสสาวะ รกัษาโรคเบาหวาน    

๔๘. หวา 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเดน  

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงถึง ๓๕ เมตร เปลือกเรียบสีเทา แตกกิ่งกานมาก เสนแขนงใบ

จํานวนมากและมีเสนขอบใบ ๑ เสน เกสรเพศผูจํานวนมาก ติดเรียงเปนวงที่ปลายฐานดอก 

ชือ่พื้นเมือง  หาขี้แพะ (เชยีงราย)  

ชื่อพฤกษศาสตร  Syzygium cumini (L.) Skeels 

ชื่อวงศ MYRTACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษดานอากาศ 

ใบเรียบ กวาง มีศักยภาพในการลดออกไซดของไนโตรเจน ซัลเฟอรไดออกไซด โอโซน  

ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเปนไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรียระเหยงาย   

โพลีคลอริเนตเตดไบฟนิล (พีซีบ)ี ไดออกซิน ฟูแรน  



๖๒ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้มีความแข็งแรง ไสกบแต่งง่าย ใช้ท าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ รอด ตง คาน พื้น และฝาบ้าน 
และเคร่ืองมือใช้สอย ได้แก่ กังหันน้ า หีบ ไม้พายเรือ หูกทอผ้า ชันจากเปลือกต้น ใช้ยาเรือ ท าไต้  
จุดไฟ ใบ เย็บเป็นตับใชมุ้งหลังคา และท าฝาบ้าน ชาวเขาโดยทั่วไป โดยเฉพาะกะเหร่ียงและไทยใหญ่ 
ใช้ใบห่ออาหารแทนใบตอง และม้วนใบยาสูบแทนใบยา กิ่งใช้เป็นฟืนส าหรับหุงต้ม ต้นใช้สร้าง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย กะเหร่ียงใช้ดอกสดกินเป็นผักจิ้มหรือปรุงใส่แกงกินเป็นอาหารประเภทผัก  
สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก แก้ท้องเสีย ใบ แก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน น้ ามันยาง สมานแผล รักษา
แผลมีหนอง ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ รักษาแผลในทางเดินปัสสาวะ และแก้ตกขาว 

๔๙. เหยีง 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงได้ถึง ๓๐ เมตร ผลัดใบ ล าต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ าตาล 
อมเทา แตกเป็นสะเก็ดหนาและเป็นร่องลึก กิ่งออ่นมีขนหนาแน่น หูใบหุ้มใบอ่อนรูปแถบกว้าง ปลาย
มน ผิวด้านนอกมีขนสั้นหนานุ่มกลีบดอกมี ๕ กลีบ ฐานเชื่อมติดกัน ปลายกลีบบิดเวียนแบบกังหัน 
โคนผลมีปีกติดอยู่ ๕ ปีก สั้น ๒ ปีก ยาว ๕ ปีก 

ชือ่พื้นเมอืง  ตะแบง (ภาคตะวันออก) ตาด 
(จันทบุร ีพิษณุโลก) ยางเหียง (จันทบรีุ 
ราชบุรี) สะแบง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อุตรดิตถ์) เหียงพลวง เหียงโยน  
(ประจวบคีรีขันธ์)  

ชือ่พฤกษศาสตร ์  
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.  
ชื่อวงศ ์ DIPTEROCARPACEAE   

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
ใบมีขน มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง  



๖๓ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับตามแนวร้ัว  

๕๐. อโศกอินเดีย (อโศกเซนคาเบรียล)  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้น สูงถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ ล าต้นเปลาตรง เรือนยอดทรงกระบอกเป็นแท่งเรียวสูง ปลายกิ่ง
ห้อยย้อย ขอบใบเป็นคลื่น กลีบดอกเรียงสลับกัน ๒ ชั้น ๆ ละ ๓ กลีบ เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย 
อัดแน่นเป็นก้อนกลม 

 

ชือ่พื้นเมอืง  อโศกเซนคาเบรยีล (กรุงเทพฯ)  

ชื่อพฤกษศาสตร์   
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites  
 

ชื่อวงศ ์ANNONACEAE   

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  



๖๔ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนือ้ไม้ ใช้ท าเสา เคร่ืองมือการเกษตร สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือก แก้ปวดท้อง 
ท้องเสีย แก้ไข้ ราก รักษาแผลในปาก ใบ ตากแห้งต้มน้ าดื่ม ลดน้ าตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน 
แก้ปัสสาวะพิการ ละลายนิ่ว ลดความดัน ผล แก้ปวดฟัน เมล็ด รักษาโรคเบาหวาน และท าให้  
นอนหลับ  

๕๑. อินทนลิน้ า  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้น สูงถึง ๒๕ เมตร เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มกลม เปลือกค่อนข้างเรียบสีน้ าตาลอ่อนหรือสีเทา 
ดอกช่อแยกแขนงตั้งขึน้ สีม่วงหรือสีม่วงอมชมพู หรือชมพูล้วน ดอกตูมค่อนข้างกลม ส่วนบนสุดมีตุ่ม
กลมเล็กๆ ติดอยู่ตรงกลาง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ปลายแยกเป็น ๖ แฉก   

 

ชือ่พื้นเมอืง ตะแบกด า (กรุงเทพฯ)  
บางอบะซา (นราธิวาส) อินทนิล (ภาคกลาง 
ภาคใต)้  

ชื่อพฤกษศาสตร์   
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
 

ชื่อวงศ ์LYTHRACEAE 



๖๕ 

 

๓. พรรณไม้ทีม่ศัีกยภาพในการลดมลพษิดา้นอากาศ 

จ าแนกตามความเหมาะสมของประเภทพื้นที่ 

 พรรณไม้ทีม่ีศักยภาพในการลดมลพษิดา้นอากาศ จ านวน ๒๓๒ ชนิด เมื่อน ามา

จ าแนกตามความเหมาะสมของประเภทพืน้ที ่๒ ประเภท ไดแ้ก ่(๑) พืน้ทีส่าธารณะ และ 

(๒) พืน้ทีส่ว่นบคุคล พบวา่ มพีนัธุไ์มบ้างชนดิทีม่ลีกัษณะไมเ่หมาะสมกบัพืน้ทีด่งักลา่ว 

  ๑) พืน้ท่ีสาธารณะ พนัธุไ์ม้ทีน่ ามาปลกูในพืน้ที่สาธารณะ ไมค่วรมลีกัษณะ 

ดงัตอ่ไปนี ้

   ๑.๑) ไมท้ีม่พีษิเปน็อนัตรายตอ่คนและสตัวเ์ลีย้ง เช่น เตา่รา้ง ไผ ่(ขนบรเิวณ 

หนอ่มพีษิ) มะมว่งหมิพานต ์สบูด่ า หมามุย่ช้าง  

   ๑.๒) ไมท้ีน่ยิมบรโิภค ไมค่วรปลกูเพราะวา่กอ่ใหเ้กดิปัญหาการแยง่ชิงเพื่อ

น าไปบรโิภค เช่น กลว้ย ขนนุ คยุ เงาะ ทเุรยีน มงัคดุ  

   ๑.๓) ไมท้ีม่กีิง่เปราะและหกังา่ย เช่น ตะก ูมะรมุ  

   ๑.๔) ไมท้ีม่ผีลขนาดใหญห่รอืมนี้ าหนกัมาก เช่น กระทอ้น ตะบนู ตาลโตนด 

มะตมู มะพรา้ว มะฮอกกานใีบเลก็ มะฮอกกานใีบใหญ ่หมาก  

   ๑.๕) ไมท้ีม่กีลิน่กอ่ใหเ้กดิความร าคาญ (ยาง ลกู ฝกั เปลอืก ใบ) เช่น ส าโรง 

หมเีหมน็   

   ๑.๖) ไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและตัวอ่อนที่เป็นพิษ เชน่ หูกวาง  

   ๑.๗) ไมท้ีม่หีนามแหลมซึง่เปน็อนัตรายตอ่คนและสตัวเ์ลีย้ง เช่น ตะขบปา่ ไผ ่

(ชนดิทีม่หีนาม) มะคา่แต ้หลาวชะโอน  

  ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิส าหรบัการปลกูตน้ไมใ้นพืน้ท่ีสาธารณะ 

  ก) ไมท้ีม่ผีลแหง้ฟุง้กระจาย ไมค่วรปลกูในพืน้ทีส่าธารณะ เชน่ นุน่ 

  ข) พืน้ทีเ่กาะกลางถนน ไมค่วรปลกูตน้ไมท้ีส่งูเกนิความจ าเปน็  

 

       

(หมูทะลวง)



๖๖ 

 

  ๒) พืน้ทีส่่วนบคุคล  พนัธุไ์ม้ท่ีนํามาปลกูในพ้ืนทีส่่วนบคุคลไมค่วรมีลกัษณะ 
ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑) ไม้ที่มีพิษเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เล้ียง เช่น เต่าร้าง ไผ่ (ขน
บริเวณหน่อมีพิษ) มะม่วงหิมพานต์ สบู่ดํา หมามุ่ยช้าง  
   ๒.๒) ไม้ที่มีกิ่งเปราะและหักง่าย เช่น ตะกู มะรุม    
   ๒.๓) ไม้ที่มีผลขนาดใหญ่หรือมีน้ําหนักมาก เช่น กระท้อน ตะบูน 
ตาลโตนด มะตูม มะพร้าว มะฮอกกานีใบเล็ก มะฮอกกานีใบใหญ่ หมาก  
   ๒.๔) ไม้ทีมี่กลิน่ก่อให้เกิดความรําคาญ (ยาง ลกู ฝกั เปลือก ใบ) เช่น สําโรง 
หมีเหมน็ (หมูทะลวง)    
   ๒.๕) ไม้ทีเ่ปน็ทีอ่ยูอ่าศยัของแมลงและตวัอ่อนทีเ่ปน็พิษ เช่น หูกวาง  
   ๒.๖) ไม้ท่ีมีหนามแหลมซ่ึงเปน็อนัตรายต่อคนและสตัว์เล้ียง เช่น ตะขบป่า 
ไผ่ (ชนิดทีมี่หนาม) มะค่าแต้ หลาวชะโอน  
   ๒.๗) ไม้ที่มีระบบรากและเรือนยอดขนาดใหญ่เกินความเหมาะสม 
เปน็อนัตรายแก่สิง่ก่อสร้าง เช่น กร่าง ตะเคียน ไทร ประดูบ้่าน มะเดือ่อุทมุพร (มะเดือ่) 
ยางนา ยางอินเดีย เลียบ สะเดา  
   ๒.๘) ไม้ที่มีใบขนาดเล็กที่ทําให้ท่อระบายน้ําอุดตันได้ง่าย เช่น ไผ่ 
มะขาม สนทะเล สนประดิพัทธ์ หูกระจง  
   ๒.๙)  ไม้ทีก่่อให้เกิดยางเหนียวทําความสะอาดยาก เช่น มะม่วง (ของเสียจาก
เพล้ีย ลกัษณะสีดํา) คุย ไทร เลียบ (หากหล่นแล้วไม่มีการเก็บกวาดจะทําให้เกิด
คราบเหนียว) ขนุน มังคุด

๒.๑๐) ไม้ที่มีดอก ใบ และผลร่วงก่อให้เกิดความรําคาญและทําความ
สะอาดยาก เช่น กะบก ตะแบก นกยูงฝรั่ง (หางนกยูงฝรั่ง) หูกวาง   



๖๗ 

 

  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนบุคคล 

  ก) ควรเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมตามขนาดและพืน้ที่ของที่พักอาศัย 

  ข) ไม้ที่มีผลแห้งฟุ้งกระจาย ไม่ควรปลูกในพืน้ที่ส่วนบุคคล เช่น นุ่น 
   

  หมายเหตุ ภายในวัด สามารถปลูก โพธิ์ ไทร เลียบ ตาลโตนด ฯลฯ ซึ่งเป็น

ไม้ในพุทธประวัติได้ ทั้งนี ้มีข้อสังเกตว่าต้นสาละ ที่ปลูกตามวัด คอื สาละลังกาหรือ 

ต้นลูกปืนใหญ่ (Couroupita guianensis Aubl.) ส าหรับต้นสาละ (Shorea robusta 

Roxb.) แท้จรงิแล้ว คอื ไม้กลุ่มเดียวกับต้นรัง ต้นเต็ง  



๖๘ 

 

๔. พรรณไม้ทีม่ศัีกยภาพในการลดมลพษิดา้นอากาศ 

จ าแนกตามความเหมาะสมของประเภทดินเค็ม 

 พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศจ านวน ๒๓๒ ชนิด เมื่อน ามา

จ าแนกตามความเหมาะสมของประเภทดินเค็ม ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) พื้นที่ดินเค็ม

ป่าชายหาด  (๒) พ้นืท่ดีนิเค็มปา่ชายเลน และ  (๓) พ้นืทดี่ินเค็มป่าบกธรรมดา พบว่า  

มพีนัธุไ์มห้ลายชนดิทีเ่จรญิเตบิโตไดใ้นพืน้ทีด่งักลา่ว  

 ๑) พน้ืทด่ีนิเคม็ป่าชายหาด หมายถงึ พน้ืทท่ีม่ีนี้ าทะเลทว่มถงึบา้ง มทีราย มปีา่ชายหาด  
  พันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ เชน่ 

กระทิง (สารภีทะเล กระทงึ) เกด ขันทองพยาบาท 

คนทีสอทะเล ดองดึง ตังหน 

ตาลโตนด เตยทะเล ถอบแถบน้ า 

บานบุรีเหลอืง ปลาไหลเผือก  เป้งทะเล 

ผักบุง้ทะเล ผักบุง้ทะเลขาว พุทราทะเล 

โพทะเล เฟือ่งฟ้า มะขาม 

มะเค็ด ( รักทะเล เลียบ 

สนทะเล สามสิบ เสม็ดขาว 

เสม็ด (เสม็ดแดง) หงอนไก่ทะเล หญ้าลอยลม 

หยนี้ า หลาวชะโอน หูกวาง 

 ๒) พื้นที่ดนิเค็มป่าชายเลน  
  พันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ เชน่ 

โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ แคทะเล 

จาก จิกทะเล ดุหุนใบเล็ก 

ตะบูนขาว ตะบูนด า ถอบแถบน้ า 

ถั่วขาว ถั่วด า ปรงทะเล 

หนามแท่ง)



๖๙ 

 

เป้งทะเล โปรงขาว โปรงแดง 

พังกา-ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง 

พุทราทะเล โพทะเล รังกระแท้ 

ล าพ ู ล าแพน ล าแพนหิน 

สักขี แสมขาว แสมด า 

แสมทะเล หงอนไก่ทะเล หยนี้ า 

หลาวชะโอน หลุมพอทะเล เหงอืกปลาหมอ 

 ๓) พื้นที่ดนิเค็มปา่บกธรรมดา หมายถงึ พืน้ที่ที่เคยเป็นทะเลมากอ่น  
  พันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ เชน่ 

กรวยป่า กระถินณรงค์ กระถินเทพา 

กระท้อน กระทิง (สารภีทะเล กระทงึ) กรา่ง 

กะพ้อ เกด ข่อย 

ขันทองพยาบาท ขีเ้หล็ก คนทีสอทะเล 

จามจุร ี(ก้ามปู) เฉียงพร้านางแอ ดองดึง 

ตะโก ตะขบฝร่ัง ตังหน 

ตาลโตนด เตยทะเล ถอบแถบน้ า 

ไทรยอ้ยใบแหลม นนทรี  บานบุรีเหลอืง 

ปลาไหลเผือก  เป้งทะเล ผักบุง้ทะเล 

ผักบุง้ทะเลขาว พรวด พุทราทะเล 

โพขี้นก โพทะเล โพศรีมหาโพธ์ิ 

เฟือ่งฟ้า มะขาม มะขามปอ้ม 

มะค่าแต ้ มะเค็ด มะเด่อือุทุมพร 

มะรุม มะหวด มะฮอกกานีใบเล็ก 

มะฮอกกานีใบใหญ่ เมา่ไข่ปลา ยางอินเดีย 

(หนามแท่ง) (มะเด่อื)

(ตะขบบ้าน)



๗๐ 

 

ยูคาลิปตัส รักทะเล เลียบ 

สนทะเล สามสิบ ส าโรง 

เสม็ดขาว เสม็ด (เสม็ดแดง) หงอนไก่ทะเล 

หญ้าลอยลม หมาก หมากเหลอืง 

หยนี้ า หูกวาง   

หมายเหตุ : ตะเคียน
*
 ยคูาลิปตัส ตาลโตนด อยู่ได้ท้ังในดนิเปร้ียว ดินเค็ม และดินจดื 

———————— 
*
 ข้อมูลจากนายรุ่งโรจน ์เฉลาฉายแสง 



๗๑ 

 

๕. พรรณไม้ทีม่ศัีกยภาพในการลดมลพษิดา้นอากาศ 

จ าแนกตามคุณลักษณะและการใช้ประโยชน์   

 พรรณไม้ที่มีศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ จ าแนกตามคุณลักษณะและ

การใช้ประโยชน์ ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) ไม้เศรษฐกิจ (๒) ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิมหรือ 

ไม้ประจ าถิ่น (๓) ไมป้ระดบั (๔) ไม้หายาก และ (๕) ไม้สมุนไพร  

 ๑) ไม้เศรษฐกิจ คอื ไม้ทีใ่ช้ประโยชน์จากเนือ้ไม ้เช่น   

กระถินณรงค์ กระถินเทพา กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 

ขนุน ขนุนป่า จันทนห์อม 

จามจุร ี(ก้ามปู) เฉียงพร้านางแอ ซ้อ 

ตะกู ตะเคียนทอง ตะแบก 

ตาลโตนด ตนีนก (นน กะพุน) เต็ง 

นนทรี  ประดู่ป่า ไผ ่

ฝาง พฤกษ ์ พะยอม 

พันจ า มะขาม มะค่าแต ้

มะค่าโมง มะม่วงป่า  มะหาด 

มะฮอกกานีใบเล็ก มะฮอกกานีใบใหญ่ ยมหอม 

ยางกล่อง ยางแดง ยางใต้ 

ยางนา ยางพารา ยางโอน 

ยูคาลิปตัส รัง สนประดิพัทธ์ 

สะเดา สะทอ้นรอก สัก 

หลุมพอ เหียง อะราง (นนทรีป่า อินทรี) 



๗๒ 

 

กรวยป่า กระจูด (กก) กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) 

กระดูกไก่ กระโดน กระท้อน  

กระทิง (สารภีทะเล กระทงึ) กระเพาะปลา กฤษณา 

กล้วย ก่อขี้ร้ิว กะเจียน (พญารากด า) 

กะบก กะพ้อ กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 

การเวก เกด โกงกางใบเล็ก 

โกงกางใบใหญ่ ไกรทอง ขนุนป่า 

ข่อย ขันทองพยาบาท เข็ม 

เขยตาย คนทีสอทะเล คัดเค้าเครอื 

คุย แคทะเล จันทนห์อม 

จาก เฉียงพร้านางแอ ชะมวง 

ชุมเห็ดไทย ดองดึง ตะกู 

ตะเกราน้ า ตะโกนา ตะโกสวน 

ตะขบป่า ตะเคียนทอง ตะบูนขาว 

ตะบูนด า ตะแบก ตนีนก (นน กะพุน) 

เตยทะเล เตา่รา้ง ถอบแถบน้ า 

ถั่วขาว ถั่วด า นนทรี  

บุนนาค ปรง ปรงทะเล 

ประดู่บ้าน ประดู่ป่า ปลาไหลเผือก 

เป้ง เป้งทะเล โปรงขาว 

โปรงแดง ผักบุง้ทะเล ผักบุง้ทะเลขาว 

ผักเบ้ียทะเล ผักหวานบ้าน ไผ ่

ฝาง พรวด พระเจ้าหา้พระองค์ 

พฤกษ ์ พลองเหมอืด (พลองใบเลก็) พลับพลา (มลาย) 

 ๒) ไม้ท้องถิ่นดั้งเดมิหรอืไมป้ระจ าถิน่ เช่น   



๗๓ 

 

พังกา-ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง 

พันจ า พลิังกาสา พุทราทะเล 

โพทะเล ฟา้ทะลายโจร มะขามปอ้ม 

มะค่าแต ้ มะค่าโมง มะเค็ด (หนามแท่ง) 

มะดัน มะดูก มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) 

มะตูมน่ิม มะปราง มะพอก  

มะม่วงช้างเหยยีบ  มะม่วงป่า  มะเมา่ดง 

มะรุม มะหวด มะหาด 

เมา่ไข่ปลา โมกเครอื ยางกล่อง 

ยางแดง ยางนา ยางโอน 

รังกะแท ้ รางจืด ราชดัด (พญาดาบหัก) 

ราชพฤกษ์ (คูน) ล าดวน ล าบดิดง 

ล าพ ู ล าแพน ล าแพนหิน 

เลียบ สนทราย สะเดา 

สะตอื (ประดู่ขาว) สะทอ้นรอก สันโสก 

สามสิบ ส ารอง (พุงทะลาย) ส ารองกะโหลก 

ส าโรง เสม็ด (เสม็ดแดง) เสม็ดขาว 

แสมขาว แสมด า แสมทะเล 

หงอนไก่ทะเล หญ้าลอยลม หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ 

หมามุย่ช้าง หมเีหม็น (หมูทะลวง) หลาวชะโอน 

หวา้ หูกวาง เหงอืกปลาหมอ 

อบเชยไทย (มหาปราบ) อะราง (นนทรีป่า อินทรี) อนิทนลิน้ า 



๗๔ 

 

 ๓) ไม้ประดับ เช่น  

กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) การเวก กาสะลองค า 

กุหลาบ เกล็ดปลาชอ่น ข่อย 

เข็ม เขยตาย คัดเค้าเครอื 

ค ารอก (ประดงเลอืด) แคนา แคแสด 

จันทนก์ะพ้อ จันทนห์อม จิกทะเล (จิกเล) 

ชวนชม ดองดึง ดาวเรือง 

เดหล ี ตะแบก ตาลโตนด 

เตยทะเล เตา่รา้ง ทรงบาดาล 

ทองกวาว ไทรยอ้ยใบแหลม นกยูงฝร่ัง (หางนกยูงฝร่ัง) 

บอสตันเฟิร์น บานบุรีเหลอืง บุนนาค 

เบญจมาศ ประกายเงิน ประดู่บ้าน 

ปาล์มขวด ปีบ แปรงล้างขวด 

โป๊ยเซียน ผักเบ้ียทะเล ไผ ่

พรวด พะยอม พกิุล 

พลิังกาสา เฟือ่งฟ้า มรกตแดง 

มะม่วงป่า  โมกเครอื ยางอินเดีย 

เยอบีร่า รักทะเล รางจืด 

ลั่นทม ล าดวน วา่นหางจระเข ้

วาสนา สนฉัตร สนทราย 

สักขี สามสิบ เสลา 

แสมด า โสกน้ า หญ้าหนวดแมว 

หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ หมากเหลอืง หยกมรกต (กวักมรกต) 

หยนี้ า หูกระจง หูกวาง 

เหงอืกปลาหมอ อโศกอนิเดยี (อโศกเซนคาเบรียล)   



๗๕ 

 

 ๔) ไม้หายาก คอื พันธุ์ไม้ที่หายากในพืน้ที่ภาคตะวันออกในปัจจุบัน เช่น   

กระจูด (กก) กะเจียน (พญารากด า) ค ารอก (ประดงเลอืด) 

คุย ตังหน พระเจ้าหา้พระองค์ 

พันจ า มะม่วงป่า  ยางกล่อง 

ยางใต้ ล าบดิดง สะตอื (ประดู่ขาว) 

หญ้าลอยลม     

 ๕) ไม้สมุนไพร เช่น  

กรวยป่า กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) กระดูกไก่ 

กระโดน กระท้อน  กระทิง (สารภีทะเล กระทงึ) 

กฤษณา กล้วย กะเจียน (พญารากด า) 

กะบก กะพ้อ กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 

กานพล ู การเวก กุหลาบ 

เกด เกล็ดปลาชอ่น โกงกางใบเล็ก 

โกงกางใบใหญ่ ไกรทอง ขนุน 

ขนุนป่า ขมิ้นชัน ข่อย 

ขันทองพยาบาท ขีเ้หล็ก เขยตาย 

คนทีสอทะเล คัดเค้าเครอื ค ารอก (ประดงเลอืด) 

คุย แคนา จันทนก์ะพ้อ 

จันทนห์อม จาก จามจุร ี(ก้ามปู) 

เฉียงพร้านางแอ ชะมวง ชุมเห็ดเทศ 

ชุมเห็ดไทย ซ้อ ดองดึง 

ดุหุนใบเล็ก ตะกู ตะโกนา 

ตะโกสวน ตะขบฝร่ัง (ตะขบบ้าน) ตะเคียนทอง 

ตะไครต้น้ ตะบูนขาว ตะบูนด า 

ตะแบก ตาลโตนด เต็ง 



๗๖ 

 

เตา่รา้ง ถั่วขาว ถั่วด า 

นนทรี  บุนนาค ปรงทะเล 

ประดู่บ้าน ประดู่ป่า ปลาไหลเผือก 

ปีบ โป๊ยเซียน โปรงขาว 

โปรงแดง ผักบุง้ทะเล ผักบุง้ทะเลขาว 

ผักเบ้ียทะเล ผักหวานบ้าน ไผ ่

ฝาง พรวด พระเจ้าหา้พระองค์ 

พฤกษ ์ พลับพลา (มลาย) พะยอม 

พังกา-ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง 

พันจ า พลิังกาสา โพทะเล 

ไพล ฟา้ทะลายโจร มะขาม 

มะขามปอ้ม มะค่าแต้ มะค่าโมง 

มะเค็ด (หนามแท่ง) มะดัน มะตูมน่ิม 

มะม่วงช้างเหยยีบ มะม่วงป่า มะม่วงหิมพานต์ 

มะรุม มะหวด มะหาด 

มังคุด โมกเครอื ยางกล่อง 

ยางนา ยูคาลิปตัส รักทะเล 

รัง รังกะแท้ รางจืด 

ราชดัด (พญาดาบหัก) ราชพฤกษ์ (คูน) ล าดวน 

ล าบดิดง วา่นหางจระเข้ สนทราย 

สบู่ด า สะเดา สะเดาอนิเดีย 

สักขี สันโสก สามสิบ 

ส ารอง (พุงทะลาย) ส ารองกะโหลก ส าโรง 

เสม็ด (เสม็ดแดง) เสม็ดขาว แสมขาว 

หงอนไก่ทะเล หญ้าหนวดแมว หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ 

หมาก หมามุย่ช้าง หมเีหม็น (หมูทะลวง) 



๗๗ 

 

หยนี้ า หลุมพอทะเล หวา้ 

เหงอืกปลาหมอ อบเชย (อบเชยตน้) อบเชยไทย (มหาปราบ) 

อะราง (นนทรีป่า อินทรี) อนิทนลิน้ า   



๗๘ 

 

๖. พรรณไมท้ีม่ศัีกยภาพในการลดมลพษิดา้นอากาศ 

จ าแนกตามระดบัชัน้เรอืนยอด 

 ในที่นี้ ระดับช้ันเรอืนยอด แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ 
  
(๑) ไม้ชั้นบน คอื ไม้ที่มีเรอืนยอดแผ่ขยายอยู่เหนือระดับช้ันเรอืนยอดของไม้ต้นอื่น

ในหมู่ไม้นั้น ได้รับแสงเต็มที่จากทางด้านบนและบางส่วนทางด้านข้าง โดยปกติ

เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่โตกว่าถัวเฉลี่ย เป็นต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ 

โดยทั่วไป มักมีความสูงตั้งแต่ ๒๐ เมตร ขึ้นไป 
 

(๒) ไม้ชั้นกลาง (ไม้ชั้นรอง) คือ ไม้ที่อยู่ต่ ากว่าไม้ช้ันบน มีเรือนยอดพุ่งขึ้นจน

เกอืบถึงระดับโดยทั่วไปของหมู่ไม้ จึงท าให้ได้รับแสงโดยตรงเฉพาะทางด้านบน

เท่านั้น ส่วนด้านข้างจะถูกบดบังหมด ปกติเป็นต้นที่มีเรือนยอดขนาดเล็ก  

มีล าต้นไม่ใหญ่ ความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของต้นไม้มีปานกลาง 

โดยทั่วไป มักมีความสูงในช่วงประมาณ ๑๐ - ๒๐ เมตร 
 

(๓) ไม้ชัน้ลา่ง คอื ไมใ้ตร้ม่เงาไม้อืน่ ต้องการแสงสวา่งน้อย ส่วนใหญเ่ปน็พชืลม้ลุก  

พชืพวกหญา้ ขงิ ขา่ และเฟริน์ โดยทั่วไป มักมีความสูงน้อยกวา่ ๑๐ เมตร 
 

(๔) ไม้เลื้อย คอื ไม้มีลักษณะเป็นเถา พันต้นไม้อื่นหรอืสิ่งยึดเหนี่ยวอื่น 
      

พนัธุไ์มบ้างชนดิอาจจดัอยูใ่นกลุม่ระดบัชัน้เรอืนยอดไดม้ากกวา่ ๑ กลุม่
*
 

———————— 
*
 ในท่ีนี้ การจ าแนกระดับชั้นเรือนยอด มิได้ยึดหลักเกณฑ์ท่ีเข้มงวด แต่เป็นไปตาม 
ดลุยพนิจิของผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ดร. สมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานหอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 



๗๙ 

 

 ๑) ไม้ชั้นบน ได้แก่ 

กรวยป่า กระเชา กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) 

กระโดน กระท้อน  กรา่ง 

กฤษณา กะบก กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 

กานพล ู กาสะลองค า เกด 

ขนุน ขนุนป่า ค้อ (ตะคร้อ) 

แคทะเล แคนา จามจุร ี(ก้ามปู) 

จ าปีป่า เฉียงพร้านางแอ ซ้อ 

ตะกู ตะเคียนทอง ตะเคียนหนู 

ตะไครต้น้ ตะแบก ตังหน 

ตาลโตนด ทองกวาว ทุเรียน 

บุนนาค ประดู่บ้าน ประดู่ป่า 

ปาล์มขวด พระเจ้าหา้พระองค์ พฤกษ ์

พะยอม โพขี้นก โพศรีมหาโพธ์ิ 

มะขาม มะค่าแต้ มะค่าโมง 

มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) มะตูมน่ิม มะพอก 

มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ มะม่วงป่า  

มะหวด  มะหาด  มะฮอกกานีใบเล็ก 

มะฮอกกานีใบใหญ่ ยมหอม ยางกล่อง 

ยางแดง ยางใต้ ยางนา 

ยางพารา ยางอินเดีย ยางโอน 

ยูคาลิปตัส รัง เลียบ 

สนฉัตร สนทะเล สะเดา 

สะเดาอนิเดีย สะตอื (ประดู่ขาว) สะทอ้นรอก 

สัก ส ารอง (พุงทะลาย) ส ารองกะโหลก 

ส าโรง เสม็ดขาว เสลา 



๘๐ 

 

หมาก หลุมพอ หลุมพอทะเล 
หวา้ เหียง อบเชย (อบเชยตน้) 

อบเชยไทย (มหาปราบ) อโศกอนิเดยี (อโศกเซนคาเบรียล)  

  ๑.๑) ไมช้ัน้บนท่ีมใีบเรยีบ กวา้ง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ โอโซน ได้แก่  

กรวยป่า กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) กระโดน 

กระท้อน  กะบก กนัเกรา (มนัปลา ต าเสา) 

กานพล ู เกด ขนุน 

ขนุนป่า ค้อ (ตะคร้อ) แคทะเล 

แคนา จามจุร ี(ก้ามปู) จ าปีป่า 

ซ้อ ตะกู ตะเคียนทอง 

ตะเคียนหนู ตะไครต้น้ ตะแบก 

ตังหน ทองกวาว ทุเรียน 

ประดู่บ้าน ประดู่ป่า พฤกษ ์

พะยอม โพศรีมหาโพธ์ิ มะขาม 

มะค่าโมง มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) มะตูมน่ิม 

มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ มะม่วงป่า  

มะหวด มะฮอกกานีใบเล็ก มะฮอกกานีใบใหญ่  

ยมหอม  ยางกล่อง  ยางแดง  

ยางใต้  ยางนา  ยางพารา 

ยางอินเดีย ยางโอน ยูคาลิปตัส 

รัง เลียบ สะเดา 

สะเดาอนิเดีย สะตอื (ประดู่ขาว) สะทอ้นรอก 

สัก ส ารอง (พุงทะลาย) ส ารองกะโหลก 



๘๑ 

 

เสลา หมาก หลุมพอ 

หลุมพอทะเล เหียง อบเชยไทย (มหาปราบ) 

อโศกอนิเดยี (อโศกเซนคาเบรียล)   

  ๑.๒) ไม้ชั้นบนท่ีมีใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลด
สารประกอบอินทรยี์ระเหยง่าย พีซีบ ีไดออกซิน ฟูแรน ได้แก่   

กรา่ง กฤษณา กะบก 

กานพล ู ขนุน ขนุนป่า 

เฉียงพร้านางแอ ตะเคียนทอง ตะแบก 

ตังหน ตาลโตนด ทองกวาว 

ทุเรียน บุนนาค ปาล์มขวด 

โพขี้นก โพศรีมหาโพธ์ิ มะค่าแต ้

มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ 

มะม่วงป่า  ยางกล่อง ยางแดง 

ยางใต้ ยางนา ยางพารา 

ยางอินเดีย ยูคาลิปตัส เลียบ 

สะเดา  สะเดาอนิเดีย สัก 

เสม็ดขาว หมาก หลุมพอทะเล 

หวา้ เหียง อบเชย (อบเชยตน้) 

อบเชยไทย (มหาปราบ) อโศกอนิเดยี (อโศกเซนคาเบรียล)  

  ๑.๓) ไมช้ัน้บนท่ีมใีบเรยีวเลก็ ใบหยาบ มขีน เหนยีว มศีักยภาพในการลด 
ฝุน่ละออง ไดแ้ก ่   

กรวยป่า กระเชา กระท้อน  

ขนุน ขนุนป่า จามจุร ี(ก้ามปู) 

ตะแบก ตาลโตนด ทองกวาว 

พระเจ้าหา้พระองค์ พฤกษ ์ มะค่าแต ้



๘๒ 

 

มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) มะพอก มะม่วงไข่แลน 

มะม่วงช้างเหยยีบ มะม่วงป่า  มะหวด 

มะหาด ยางกล่อง ยางแดง 

ยางนา สนฉัตร สนทะเล  

ส ารอง (พุงทะลาย)  ส ารองกะโหลก ส าโรง 

เสม็ดขาว เสลา หมาก 

เหียง   

 ๒) ไม้ชัน้กลาง ได้แก่ 

กรวยป่า กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) กระโดน 

กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระทิง (สารภีทะเล กระทงึ) 

กฤษณา ก่อขี้ร้ิว กะเจียน (พญารากด า) 

กะบก กันเกรา (มันปลา ต าเสา) กานพล ู

กาสะลองค า เกด โกงกางใบเล็ก 

โกงกางใบใหญ่ ขนุน ขนุนป่า 

ข่อย ขันทองพยาบาท ขีเ้หล็ก 

คนทีสอทะเล ค ารอก (ประดงเลอืด) แคทะเล 

แคนา แคแสด งาไซ (โพอาศัย) 

เงาะ จันทนก์ะพ้อ จันทนห์อม 

จิกทะเล (จิกเล) เฉียงพร้านางแอ ชะมวง  

ซ้อ  ดุหุนใบเล็ก  ตะเกราน้ า  

ตะโกนา  ตะโกสวน  ตะขบป่า  

ตะขบฝร่ัง (ตะขบบ้าน)  ตะเคียนหนู  ตะบูนขาว  

ตะบูนด า  ตะแบก  ตังหน  

ตนีนก (นน กะพุน)  ตุมพระ  เต็ง  

เตยทะเล  เตา่รา้ง  ถั่วขาว  

ถั่วด า  ทรงบาดาล  ทองกวาว  

ทุเรียน  ไทรยอ้ยใบแหลม  นกยงูฝร่ัง (หางนกยงูฝร่ัง) 



๘๓ 

 

นนทรี  บุนนาค ประดู่บ้าน 

ประดู่ป่า ประดู่ลาย ปาด 

ปี  แปรงล้างขวด โปรงขาว 

โปรงแดง ไผ ่ ฝาง 

พรวด พลองแก้มอ้น พลองเหมอืด (พลองใบเล็ก) 

พลับพลา (มลาย) พะยอม พังกา-ถั่วขาว 

พังกาหัวสุมดอกขาว พังกาหัวสุมดอกแดง พันจ า 

พกิุล พลิังกาสา พุทราทะเล 

โพขี้นก โพทะเล มะขาม 

มะขามปอ้ม มะค่าแต้ มะเค็ด (หนามแท่ง) 

มะดัน มะดูก มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) 

มะตูมน่ิม มะปราง มะพอก 

มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ มะม่วงป่า  

มะม่วงหิมพานต์ มะเมา่ดง มะรุม 

มะหวด มังคุด เมา่ไข่ปลา 

ยางพารา รัง รังกะแท ้

ราชพฤกษ์ (คูน) ลั่นทม ล าดวน 

ล าบดิดง ล าพ ู ล าแพน 

ล าแพนหิน เลียบ สนทราย 

สนทะเล สนประดิพัทธ์ สะเดา 

สะเดาอนิเดีย สะตอื (ประดู่ขาว) สันโสก 

เสม็ด (เสม็ดแดง) เสม็ดขาว เสลา 

แสมขาว แสมด า แสมทะเล 

บ



๘๔ 

 

โสกน้ า หงอนไก่ทะเล หมาก 

หมากเหลอืง หมเีหม็น (หมูทะลวง) หยนี้ า 

หลาวชะโอน หลุมพอ หลุมพอทะเล 

หวา้ หูกระจง หูกวาง 

อบเชย (อบเชยตน้) อบเชยไทย (มหาปราบ) อะราง (นนทรีป่า อินทรี) 

อนิทนลิน้ า   

  ๒.๑) ไมช้ัน้กลางท่ีมใีบเรยีบ กวา้ง มศีกัยภาพในการลดออกไซดข์องไนโตรเจน 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ โอโซน ได้แก่    

กรวยป่า กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) กระโดน 

กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระทิง (สารภทีะเล กระทึง) 

ก่อขี้ร้ิว กะเจียน (พญารากด า) กะบก 

กันเกรา (มันปลา ต าเสา) กานพลู กาสะลองค า 

เกด โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ 

ขนุน ขนุนป่า ขันทองพยาบาท 

ขีเ้หล็ก แคทะเล แคนา 

แคแสด งาไซ (โพอาศัย) เงาะ 

จันทนก์ะพ้อ จันทนห์อม จิกทะเล (จิกเล) 

ชะมวง ซ้อ ดุหุนใบเล็ก 

ตะเกราน้ า ตะโกนา ตะขบป่า 

ตะขบฝร่ัง (ตะขบบ้าน) ตะเคียนหนู ตะบูนขาว 

ตะบูนด า ตะแบก ตังหน 

ตนีนก (นน กะพุน) เต็ง ถั่วขาว 

ถั่วด า ทรงบาดาล ทองกวาว 

ทุเรียน ไทรยอ้ยใบแหลม นนทรี 

ประดู่บ้าน  ประดู่ป่า  ประดู่ลาย  

ปาด    โปรงขาว  ปี  บ



๘๕ 

 

โปรงแดง  ฝาง  พลับพลา (มลาย)  

พะยอม  พังกา-ถั่วขาว พังกาหัวสุมดอกขาว  

พังกาหัวสุมดอกแดง พันจ า  พกิุล  

พลิังกาสา พุทราทะเล โพทะเล  

มะขาม  มะดัน  มะดูก  

มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ)  มะตูมน่ิม  มะปราง  

มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ  มะม่วงป่า  

มะม่วงหิมพานต์ มะเมา่ดง มะรุม 

มะหวด มังคุด เมา่ไข่ปลา 

ยางพารา รัง รังกะแท ้

ราชพฤกษ์ (คูน) ลั่นทม ล าพ ู

ล าแพน ล าแพนหิน เลียบ 

สะเดา สะเดาอนิเดีย สะตอื (ประดู่ขาว) 

เสม็ด (เสม็ดแดง) เสลา แสมขาว 

แสมด า แสมทะเล โสกน้ า 

หงอนไก่ทะเล หมากเหลอืง หมเีหม็น (หมูทะลวง) 

หยนี้ า หลุมพอ หลุมพอทะเล 

หวา้ หูกระจง หูกวาง 

อบเชยไทย (มหาปราบ) อะราง (นนทรีป่า อินทรี) อนิทนลิน้ า 

  ๒.๒) ไมช้ั้นกลางท่ีมีใบหนา ผิวใบมลีักษณะเปน็ไข มีศักยภาพในการลด

สารประกอบอินทรยี์ระเหยง่าย พีซีบ ีไดออกซิน ฟูแรน ได้แก่      

กระโดน กระถินณรงค์ กระถินเทพา 

กระทิง (สารภีทะเล กระทงึ) กฤษณา ก่อขี้ร้ิว 

กะบก กานพลู ขนุน 

ขนุนป่า ข่อย งาไซ (โพอาศัย) 

เงาะ จันทนก์ะพ้อ จันทนห์อม 



๘๖ 

 

จิกทะเล (จิกเล) เฉียงพร้านางแอ ชะมวง 

ดุหุนใบเล็ก ตะเกราน้ า ตะโกนา 

ตะโกสวน ตะขบป่า ตะบูนขาว 

ตะบูนด า ตะแบก ตังหน 

ตุมพระ เตยทะเล เตา่รา้ง 

ถั่วขาว ถั่วด า ทองกวาว 

ทุเรียน ไทรยอ้ยใบแหลม บุนนาค 

ปาด แปรงล้างขวด พลองแก้มอ้น 

พลองเหมอืด (พลองใบเล็ก) พกิุล พลิังกาสา 

พุทราทะเล โพขี้นก โพทะเล 

มะค่าแต ้ มะดัน มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ) 

มะปราง มะม่วงไข่แลน มะม่วงช้างเหยยีบ 

มะม่วงป่า  มะม่วงหิมพานต์ มังคุด 

ยางพารา ลั่นทม ล าดวน 

ล าบดิดง ล าพู ล าแพน 

ล าแพนหิน สนประดิพัทธ์ สะเดา 

สะเดาอนิเดีย สะตอื (ประดู่ขาว) เสม็ด (เสม็ดแดง) 

เสม็ดขาว โสกน้ า หงอนไก่ทะเล 

หมาก หมากเหลอืง หลาวชะโอน 

หลุมพอทะเล หวา้ อบเชย (อบเชยตน้) 

อบเชยไทย (มหาปราบ) อนิทนลิน้ า  



๘๗ 

 

 ๒.๓) ไมช้ัน้กลางท่ีมใีบเรยีวเลก็ ใบหยาบ มขีน เหนยีว มศีกัยภาพในการลด 

ฝุน่ละออง ไดแ้ก ่    

กรวยป่า กระถินเทพา กะเจียน (พญารากด า) 

ขนุน ขนุนป่า ข่อย 

คนทีสอทะเล ค ารอก (ประดงเลอืด) แคแสด 

งาไซ (โพอาศัย) ดุหุนใบเล็ก ตะโกสวน 

ตะขบฝร่ัง (ตะขบบ้าน) ตะแบก ตนีนก (นน กะพุน) 

เตยทะเล เตา่รา้ง ทองกวาว 

นกยูงฝร่ัง (หางนกยูงฝร่ัง) แปรงล้างขวด ไผ ่

พรวด พลับพลา (มลาย) พกิุล 

โพทะเล มะขามปอ้ม  มะค่าแต ้ 

มะเค็ด (หนามแท่ง)  มะดัน  มะเดื่ออุทุมพร (มะเดื่อ)  

มะปราง  มะพอก มะม่วงไข่แลน 

มะม่วงช้างเหยยีบ มะม่วงป่า มะหวด 

มังคุด สนทราย สนทะเล 

สนประดิพัทธ์ สันโสก เสม็ดขาว 

เสลา หงอนไก่ทะเล หมาก 

หมเีหม็น (หมูทะลวง) หลาวชะโอน หูกระจง 

 ๓) ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ 

กระจูด (กก) กระดูกไก่ กล้วย 

กะพ้อ กุหลาบ เกล็ดปลาชอ่น 

ไกรทอง ขมิ้นชัน เข็ม 

เขยตาย คนทีสอทะเล คัดเค้าเครอื 

จันทนห์อม จาก ชวนชม 

ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย ดองดึง 



๘๘ 

 

ดาวเรือง เดหล ี ทรงบาดาล 

บอสตันเฟิร์น เบญจมาศ ปรง 

ปรงทะเล ประกายเงิน ปลาไหลเผือก 

เป้ง เป้งทะเล โป๊ยเซียน 

ผักบุง้ทะเล ผักบุง้ทะเลขาว ผักเบ้ียทะเล 

ผักหวานบ้าน พรวด พลองแก้มอ้น 

พลองเหมอืด (พลองใบเล็ก) พลิังกาสา ไพล 

ฟา้ทะลายโจร เฟือ่งฟ้า เยอบีร่า 

รักทะเล ราชดัด (พญาดาบหัก) วา่นหางจระเข้ 

วาสนา สนทราย สบู่ด า 

สันโสก หญ้าลอยลม หญ้าหนวดแมว 

หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ หมากเหลอืง หยกมรกต (กวักมรกต) 

เหงอืกปลาหมอ   



๘๙ 

 

 ๓.๑) ไมช้ัน้ลา่งท่ีมใีบเรยีบ กวา้ง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ โอโซน ได้แก่      

กล้วย กะพ้อ กุหลาบ 

ไกรทอง ขมิ้นชัน เข็ม 

เขยตาย คัดเค้าเครอื จันทนห์อม 

ชวนชม ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดไทย 

ดองดึง เดหล ี ทรงบาดาล 

เบญจมาศ ประกายเงิน โป๊ยเซียน 

ผักบุง้ทะเล ผักบุง้ทะเลขาว ผักหวานบ้าน 

พลิังกาสา ไพล ฟา้ทะลายโจร 

เฟือ่งฟ้า เยอบีร่า รักทะเล 

วาสนา สบู่ด า หญ้าหนวดแมว 

หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ หมากเหลอืง หยกมรกต (กวักมรกต) 

 ๓.๒) ไม้ชั้นล่างท่ีมีใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลด

สารประกอบอินทรยี์ระเหยง่าย พีซีบ ีไดออกซิน ฟูแรน ได้แก่      

กระดูกไก่ กล้วย กะพ้อ 

เข็ม เขยตาย จันทนห์อม 

จาก ชวนชม ดองดึง 

เดหล ี บอสตันเฟิร์น ปรง 

ปรงทะเล ประกายเงิน ปลาไหลเผือก 

เป้ง เป้งทะเล ผักเบ้ียทะเล 

พลองแก้มอ้น พลองเหมอืด (พลองใบเล็ก) พลิังกาสา 

รักทะเล วา่นหางจระเข้ วาสนา 

หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ หมากเหลอืง หยกมรกต (กวักมรกต) 

เหงอืกปลาหมอ   



๙๐ 

 

 ๓.๓) ไมช้ัน้ลา่งท่ีมใีบเรยีวเลก็ ใบหยาบ มขีน เหนยีว มศีกัยภาพในการลด 

ฝุน่ละออง ไดแ้ก ่     

กระจูด (กก) เกล็ดปลาชอ่น คนทีสอทะเล 

จาก ดาวเรือง เบญจมาศ 

ปรง ปรงทะเล ปลาไหลเผือก 

เป้ง เป้งทะเล พรวด 

ราชดัด (พญาดาบหัก) สนทราย สันโสก 

หญ้าลอยลม    

 ๔) ไม้เลื้อย ได้แก่ 

กระเพาะปลา การเวก คัดเค้าเครอื 

คุย ดองดึง ถอบแถบน้ า 

บานบุรีเหลอืง เฟือ่งฟ้า มรกตแดง 

โมกเครอื รางจืด สักขี 

สามสิบ หมามุย่ช้าง   

 ๔.๑) ไมเ้ลือ้ยท่ีมใีบเรยีบ กวา้ง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน 

ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ โอโซน ได้แก่      

กระเพาะปลา การเวก คัดเค้าเครอื 

คุย ดองดึง ถอบแถบน้ า 

เฟือ่งฟ้า มรกตแดง โมกเครอื 

รางจืด สักขี หมามุย่ช้าง  



๖๑ 

 

ประโยชนท์ัว่ไป   
เนื้อไม้สีน้ าตาลแดงและเทา มีความทนทานปานกลางเมื่ออยู่ที่แจ้ง และทนมากเมื่ออยู่ใต้น้ า  
มีคุณภาพใกล้เคียงไม้สัก ใช้ในการก่อสร้าง ใช้สร้างบ้าน เรือ และเคร่ืองมือเกษตร ต้นปลูกประดับ 
ใหร่้มเงา เปลอืกตน้ ใชท้ าสย้ีอม ผลสกุ รับประทานได ้ท าไวน์ผลไม้คุณภาพดี มีรสหอมหวาน สรรพคณุ
ด้านสมุนไพร เปลือก ช่วยสมานแผล แก้บิด แก้ท้องเสีย รักษาแผลอักเสบในปาก แก้ปากเปื่อย  
แก้คอเปื่อย และชะล้างบาดแผล เป็นยากลั้วคอ เมล็ด บดรักษาโรคเบาหวาน ท้องร่วง ใบ แก้บิด  
ชะล้างบาดแผล รักษาแผลในปาก ผล แก้ท้องร่วง แกบ้ดิ ขบัปสัสาวะ รักษาโรคเบาหวาน    

๔๘. หว้า 

ลักษณะท่ัวไปและลักษณะเด่น  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๓๕ เมตร เปลือกเรียบสีเทา แตกกิ่งก้านมาก เส้นแขนงใบ
จ านวนมากและมีเส้นขอบใบ ๑ เส้น เกสรเพศผู้จ านวนมาก ติดเรยีงเป็นวงที่ปลายฐานดอก 

 

ชือ่พื้นเมอืง  ห้าขีแ้พะ (เชียงราย)  

 

ชื่อพฤกษศาสตร์  Syzygium cumini (L.) Skeels 
 

ชื่อวงศ ์MYRTACEAE  

ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ 
ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  
ใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย   
โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  
 

๙๑ 

 

 ๔.๒) ไม้เลื้อยท่ีมีใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลด
สารประกอบอินทรยี์ระเหยง่าย พีซีบ ีไดออกซิน ฟูแรน ได้แก่      

การเวก คุย ดองดึง 
ถอบแถบน้ า บานบุรีเหลอืง มรกตแดง 
โมกเครอื  สามสิบ   

 ๔.๓) ไมเ้ลือ้ยท่ีมใีบเรยีวเลก็ ใบหยาบ มขีน เหนยีว มีศักยภาพในการลด 
ฝุ่นละออง ได้แก่     

การเวก สามสิบ หมามุย่ช้าง 

๙๑ 

 

 ๔.๒) ไม้เล้ือยที่มีใบหนา ผิวใบมีลักษณะเป็นไข มีศักยภาพในการลด

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย พีซีบี ไดออกซิน ฟูแรน ได้แก่      
การเวก คุย ดองดึง 
ถอบแถบน้ํา บานบุรีเหลือง มรกตแดง 
โมกเครือ สามสิบ   

 ๔.๓) ไมเ้ล้ือยทีมี่ใบเรียวเลก็ ใบหยาบ มีขน เหนียว มีศักยภาพในการลด 
ฝุ่นละออง ได้แก่     

การเวก สามสิบ หมามุย่ช้าง 



๙๒ 

 

๗. พรรณไมที้มี่ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศ 
จําแนกตามลักษณะพิเศษ 

 ลักษณะพิเศษของพันธุ์ไม้ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ (๑) ไม้เจริญเติบโตเร็ว   
(๒) ไม้แนวกันลม (๓) ไม้ทนไฟ และ (๔) ไม้ทนน้ําฝนท่วมขังตามฤดูกาล   

 ๑) ไม้เจริญเติบโตเร็ว หมายถึง พันธุ์ไม้ที่สามารถเห็นอัตราการเจริญเติบโต
ได้ชัดเจนภายในระยะเวลา ๓-๕ ป ี เช่น   

กระเชา กระถินณรงค์ กระถินเทพา 
กร่าง ขนุนป่า แคทะเล 
จามจุรี (ก้ามปู) ชุมเห็ดเทศ  ตะกู 
ตะขบฝรั่ง (ตะขบบ้าน) ทองกวาว ไทรย้อยใบแหลม 
นนทรี ประดูบ้่าน พิลังกาสา 
โพทะเล มะขามป้อม มะรุม 
มะหาด มะฮอกกานีใบเล็ก มะฮอกกานีใบใหญ่ 
ยมหอม ยูคาลิปตัส สนทะเล 
สนประดิพัทธ์ สําโรง อะราง (นนทรีป่า อินทรี) 

 ๒) ไม้แนวกันลม หมายถึง พันธุ์ไม้ที่ทนลมแรงและเจริญเติบโตได้ในที่ลมแรง  
ไม้แนวกันลมที่ดี มักเป็นไม้ทรงสูง มีทรงพุ่มหนา ใบมาก โตเร็ว และมีระบบราก
แข็งแรง ทั้งน้ีต้องมีการจัดการดูแลที่ดีเน่ืองจากไม้โตเร็ว จึงสูงแต่อาจล้มได้ง่าย 
เช่น 
ทองกวาว ไทรย้อยใบแหลม ยูคาลิปตัส 
สนทะเล สนประดิพัทธ์ อโศกอินเดีย 

(อโศกเซนคาเบรียล) 
 
 



๙๓ 

 

 ๓) ไมท้นไฟ หมายถงึ พนัธุไ์มท้ีส่ามารถฟืน้ตวัไดเ้นือ่งจากเปลอืกกบัรากมรีะบบ 

การล าเลยีงทีด่ ีเช่น 

กระโดน กล้วย ตาลโตนด 

เต็ง ประดู่ป่า พะยอม 

มะค่าแต ้ ยางนา ยูคาลิปตัส 

เสม็ดขาว เหียง   

 ๔) ไม้ทนน้ าฝนท่วมขังตามฤดูกาล (ไม่รวมพันธุ์ไม้ปา่ชายเลน) เช่น   

กระจูด (กก) กะพ้อ กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 
จันทนก์ะพ้อ เตยทะเล ยางนา 

ยูคาลิปตัส เสม็ดขาว เสม็ด (เสม็ดแดง) 

โสกน้ า หยนี้ า หลาวชะโอน 

หวา้     



๙๔ 

 

๘. ขอ้เสนอแนะในการเลอืกพรรณไมแ้ละตวัอยา่งพรรณไม ้

ทเี่หมาะสมส าหรบัปลกูบรเิวณรมิถนนทว่ัไป  

ข้อเสนอแนะในการเลือกไม้เพื่อน ามาปลูกบริเวณริมถนนท่ัวไป 

 ๑) เป็นไม้ยืนต้นให้ร่มเงา  

 ๒) กิ่งไม่เปราะ รากไม่งัด หรือชอนไชท าลายถนน 

 ๓) ผล ดอก ใบ ไม่ร่วงรบกวนการสัญจร 

 ๔) กลิ่นไม่รบกวน 

 ๕) ระดับความสงูและขนาดเรือนยอดตอ้งพน้การสัญจร  

 ๖) ไม้ที่ปลูกริมถนน ควรตัดแต่งกิ่ง และได้รับการจัดการดแูลที่เหมาะสม 

             เป็นระยะ ๆ  

ตัวอย่างพันธุ์ไม้ เช่น 

กระถินณรงค์ กระถินเทพา กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 

ข่อย ขันทองพยาบาท ขีเ้หล็ก 

แคนา เฉียงพร้านางแอ ตะเคียนทอง 

ตนีนก (นน กะพุน) ทองกวาว นนทรี  

ประดู่ป่า พะยอม ยางโอน 

เสม็ดขาว เสลา อโศกอนิเดยี (อโศกเซนคาเบรียล) 



๙๕ 

 

๙. ขอ้เสนอแนะในการเลอืกพรรณไมแ้ละตวัอยา่งพรรณไม ้                      

ทเี่หมาะสมส าหรบัปลกูบรเิวณรมิน้ าทว่ัไป 

ข้อเสนอแนะในการเลือกไม้เพื่อน ามาปลูกบริเวณริมน้ าท่ัวไป 

 ๑) ต้องมีระบบรากยึดดินดี   

 ๒) สามารถทนน้ าท่วมได้  

ข้อห้ามและข้อควรระวังในการเลือกไม้เพื่อน ามาปลูกบริเวณริมน้ าท่ัวไป 

 ๑) ไมค่วรปลกูไมท้ีผ่ลมพีษิ เชน่ เทยีนหยด กระเบากลกั 

 ๒) ในแหล่งน้ าที่มีปรมิาณน้ าน้อย ไม่ควรปลูกไม้ที่มีใบมาก เนื่องจากเมื่อใบ 

 รว่งหล่นจ านวนมาก อาจท าให้แหล่งน้ าตืน้เขินหรอืเน่าเสียได้ง่าย  
 ๓) ไม้บางชนิดในระยะแรกอาจดูแลยาก เชน่ กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 



๙๖ 

 

ตัวอย่างพันธุ์ไม้ เช่น 

กระจูด (กก) กะพ้อ กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 

จามจุร ี(ก้ามปู) เดหล ี ตะเคียนทอง 

ตาลโตนด เตยทะเล ไทรยอ้ยใบแหลม 

นนทรี  แปรงล้างขวด ไผ ่

พลิังกาสา มะดัน มะพร้าว 

ยางแดง ยางนา เลียบ 

เสม็ดขาว หมอ้ขา้วหมอ้แกงลงิ หมาก 

อนิทนลิน้ า     



๙๗ 

 

ดัชนีชื่อพรรณไม้ (ก-ฮ) 
กรวยป่า 
Casearia grewiifolia Vent. 
var. grewiifolia  

๑,๖,๑๑,๖๙, 
๗๒,๗๕,๗๙, 
๘๐,๘๑,๘๒, 
๘๔,๘๗ 

กระจูด (กก) 
Lepironia articulata (Retz.) 
Domin  

๑,๑๑,๑๔, 
๗๒,๗๕,๘๗,
๙๐,๙๓,๙๖ 

กระเชา 
Holoptelea integrifolia Planch.  

๑,๑๑,๗๙,๘๑,
๙๒ 

กระดังงาไทย (สะบันงาต้น) 
Cananga odorata (Lam.)  
Hook. f. & Thomson  
var. odorata 

๑,๖,๑๕,๗๒,
๗๔,๗๕,๗๙,
๘๐,๘๒,๘๔ 

กระดูกไก่ 
Prismatomeris tetrandra 
(Roxb.) K. Schum  
ssp. malayana (Ridl.) Johans.  

๑,๙,๗๒,๗๕,
๘๗,๘๙ 

กระโดน 
Careya sphaerica Roxb.  

๑ , ๖ , ๙ , ๑ ๖ , 
๗๒,๗๕,๗๙,
๘๐,๘๒,๘๔, 
๘๕,๙๓ 

กระถินณรงค์ 
Acacia auriculaeformis 
A.Cunn. ex Benth  

๑,๖,๙,๑๑,๖๙,
๗๑,๘๒,๘๔, 
๘๕,๙๒,๙๔ 

กระถินเทพา 
Acacia mangium Willd.  

๑,๖,๙,๑๑,๖๙,
๗๑,๘๒,๘๔, 
๘๕,๘๗,๙๒,๙๔ 

กระท้อน  
Sandoricum koetjape  
(Burm. f.) Merr.  

๑,๖,๑๑, , 

๗๕,๗๙,๘๐,
 

๘๑
 

กระทงิ  
(สารภีทะเล  กระทึง) 
Calophyllum inophyllum L. 

๑,๖,๙,๑๗, 
๖๘,๖๙,๗๒, 
๗๕,๘๒,๘๔, 
๘๕ 

กระเพาะปลา 
Finlaysonia maritima Backer 
ex K. Heyne  

๑,๖,๗๒,๙๐ กร่าง 
Ficus altissima Blume  

๑,๙,๖๖,๖๙, 
๗๙,๘๑,๙๒ 

กฤษณา 
Aquilaria sp. 

๑,๙,๗๒,๗๕, 
๗๙,๘๑,๘๒,๘๕ 

กล้วย 
Musa sp.  

๑,๖,๙,

๖๕

, 
๗๒,๗๕,๘๗,
๘๙,๙๓ 

    

๖๖,๖๙,

 

๗๒,



๙๘ 

 

ก่อข้ีริ้ว 
Lithocarpus falconeri (Kurz)  
Rehder  

๑,๖,๙,๑๘, 
๗๒,๘๒, 
๘๔,๘๕ 

กะเจยีน (พญารากด า) 
Polyalthia cerasoides (Roxb.) 
Benth. ex Bedd 

๑,๖, , 
 
 

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

๑,๖,๙,๖๖, 
๗๒,๗๕,๗๙,
๘๐,๘๑,๘๒,
๘๔,๘๕ 

กะพ้อ 
Licuala spinosa Thunb.  

๑,๖,๙,๑๙,
๖๙,๗๒, 
๗๕,๘๗, 
๘๙,๙๓,๙๖ 

กันเกรา (มันปลา ต าเสา) 
Fagraea fragrans Roxb. 

๑,๖,๗๑, 
๗๒,๗๕, 
๗๙,๘๐,๘๒,
๘๔,๙๓,๙๔,
๙๕,๙๖ 

กานพลู 
Syzygium aromaticum (L.) 
Merr. & L.M.Perry  

๑,๖,๙, 
๗๕,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๔, 
๘๕ 

การเวก 
Artabotrys siamensis Miq.  

๑,๖,๙,๑๑, 
๒๐,๗๒, 
๗๔,๗๕, 
๙๐,๙๑ 

กาสะลองค า 
Radermachera ignea (Kurz) 
Steenis  

๑,๖,๗๔,
๗๙,๘๒, 
๘๔ 

กุหลาบ 
Rosa sp. 

๑,๖,๗๔, 
๗๕,๘๗,๘๙ 

เกด 
Manilkara hexandra (Roxb.) 
Dubard  

๑,๖,๖๘, 
๖๙,๗๒, 
๗๕,๗๙, 
๘๐,๘๒, 
๘๔ 

เกล็ดปลาช่อน 
Phyllodium pulchellum (L.) Desv.  

๑,๑๑,๗๔,
๗๕,๘๗,๙๐ 

โกงกางใบเล็ก 
Rhizophora apiculata Blume  

๑,๖,๖๘, 
๗๒,๗๕, 
๘๒,๘๔ 

โกงกางใบใหญ่ 
Rhizophora mucronata Poir.  

๑,๖,๖๘, 
๗๒,๗๕, 
๘๒,๘๔ 

ไกรทอง 
Erythroxylum cuneatum (Miq.) 
Kurz  

๑,๗,๗๒,
๗๕,๘๗, 
๘๙ 

๘๒,
๘๗

๗๒,๗๕,
๘๔,

๑๑



๙๙ 

 

ขนุน 
Artocarpus heterophyllus Lam.  

๑,๗,๙, 
๑๑,๖๕, 
๖๖,๗๑, 
๗๕,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๔, 
๘๕,๘๗ 

ขนุนป่า 
Artocarpus rigidus Blume  
subsp. rigidus  

๑,๗,๙, 
๑๑,๒๑, 
๗๑,๗๒, 
๗๕,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๔, 
๘๕,๘๗, 
๙๒ 

ขมิ้นชัน 
Curcuma longa L  

๑,๗,๗๕, 
๘๗,๘๙ 

ข่อย 
Streblus asper Lour.  

๑๙,๑๑, 
๖๙,๗๒, 
๗๔,๗๕, 
๘๒,๘๕, 
๘๗,๙๔ 

ขันทองพยาบาท 
Suregada multiflora (A. Juss.) 
Baill. 

๑,๗,๒๒, 
๖๘,๗๒, 
๗๕,๘๒, 
๘๔,๙๔ 

 ขี้เหล็ก 
Senna siamea (Lam.)  
H. S. Irwin & Barneby  

๑,๗,๖๙,
๗๕,๘๒, 
๘๔,๙๔ 

เข็ม 
Ixora sp.  

๑,๗,๙, 
๗๒,๗๔, 
๘๗,๘๙ 

เขยตาย 
Glycosmis pentaphylla  
(Retz.) DC.  

๑,๗,๙, 
๗๒,๗๔, 
๗๕,๘๗, 
๘๙ 

คนทสีอทะเล 
Vitex rotundifolia L. f.  

๑,๑๑,๖๘,
๖๙,๗๒, 
๗๕,๘๒, 
๘๗,๙๐ 

ค้อ (ตะคร้อ) 
Schleichera oleosa (Lour.) Oken  

๑,๗,๒๓,
๗๙,๘๐ 

,



๑๐๐ 

 

คัดเค้าเครือ 
Oxyceros horridus Lour.  

๑,๗,๗๒,
๗๔,๗๕, 
๘๗,๘๙, 
๙๐ 

ค ารอก (ประดงเลือด) 
Ellipanthus tomentosus Kurz 
var. tomentosus  

๑,๑๑,๗๔,
๗๕,๘๒, 
๘๗ 

คุย 
Willughbeia edulis Roxb.  

๑,๗,๙, 
๖๕,๖๖, 
๗๒,๗๕, 
๙๐,๙๑ 

แคทะเล 
Dolichandrone spathacea  
(L. f.) K. Schum.  

๑,๗,๒๔, 
๖๘,๗๒, 
๗๙,๘๐, 
๘๒,๘๔, 
๙๒ 

แคนา 
Dolichandrone columnaris  
Santisuk  

๒,๗,๗๔,
๗๕,๗๙, 
๘๐,๘๒, 
๘๔,๙๔ 

แคแสด 
Spathodea campanulata P. 
Beauv.  

๒,๗,๑๑, 
๒๕,๗๔, 
๘๒,๘๔, 
๘๗ 

งาไซ (โพอาศัย) 
Pouteria obovata (R. Br.) Baehni  

๒,๗,๙, 
๑๑,๘๒, 
๘๔,๘๕, 
๘๗ 

เงาะ 
Nephelium lappaceum L.  

๒,๗,๙, 
๖๕,๘๒, 
๘๔,๘๕ 

จันทน์กะพ้อ 
Vatica diospyroides Symington  

๒,๗,๙, 
๗๔,๗๕, 
๘๒,๘๕, 
๙๓ 

จันทน์หอม 
Tarenna fragrans (Nees) Koord. 
& Valeton  

๒,๗,๙, 
๗๑,๗๒, 
๗๔,๗๕, 
๘๒,๘๔, 
๘๕,๘๗, 
๘๙ 

จาก 
Nypa fruticans Wurmb.  

๒,๙,๑๑, 
๖๘,๗๒, 
๗๕,๘๗, 
๘๙,๙๐ 

จามจุรี (ก้ามปู) 
Samanea saman (Jacq.) Merr.  

๒,๗,๑๑, 
๒๖,๖๙, 
๗๑,๗๕, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๙๖ 



๑๐๑ 

 

จ าปีป่า 
Michelia floribunda  
Finet & Gagnep.  

๒,๗,๗๙,
๘๐ 

จิกทะเล (จิกเล) 
Barringtonia asiatica (L.) Kurz  

๒,๗,๙, 
๖๘,๗๔, 
๘๒,๘๔, 
๘๖ 

เฉียงพร้านางแอ 
Carallia brachiata (Lour.) Merr.  

๒,๙,๖๙, 
๗๑,๗๒, 
๗๕,๗๙, 
๘๑,๘๒, 
๘๖,๙๔ 

ชวนชม 
Adenium obesum (Forssk.) 
Roem. & Schult  

๒,๗,๙, 
๗๔,๘๗, 
๘๙ 

ชะมวง 
Garcinia cowa Roxb. ex DC.  

๒,๗,๙, 
๒๗,๗๒, 
๗๕,๘๒, 
๘๔,๘๖ 

ชุมเห็ดเทศ 
Senna alata (L.) Roxb.  

๒,๗,๗๕,
๘๗,๘๙, 
๙๒ 

ชุมเห็ดไทย 
Senna tora (L.) Roxb.  

๒,๗,๗๒,
๗๕,๘๗, 
๘๙ 

ซ้อ 
Gmelina arborea Roxb.  

๒,๗,๒๘,
๗๑,๗๕, 
๗๙,๘๐, 
๘๒,๘๔ 

ดองดึง 
Gloriosa superba L.  

๒,๗,๙, 
๖๘,๘๙, 
๗๒,๗๔, 
๗๕,๘๗, 
๘๙,๙๐, 
๙๑ 

ดาวเรือง 
Tagetes sp.  

๒,๑๑,๗๔,
๘๘,๙๐ 



๑๐๒ 

 

ดุหุนใบเล็ก 
Heritiera fomes Buch.-Ham.  

๒,๗,๙, 
๑๑,๖๘, 
๗๕,๘๒, 
๘๔,๘๖, 
๘๗ 

เดหลี 
Spathiphyllum sp.  

๒,๗,๙, 
๗๔,๘๘, 
๘๙ 

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

๒,๗,๖๕, 
๖๖,๗๑, 
๗๒,๗๕, 
๗๙,๘๐, 
 

ตะเกราน้ า 
Eriobotrya bengalensis (Roxb.) 
Hook.f. forma bengalensis  

๒,๗,๙, 
๗๒,๘๒, 
๘๔,๘๖ 

ตะโกนา 
Diospyros rhodocalyx Kurz  

๒,๗,๙, 
๗๒,๗๕, 
๘๒,๘๔, 
๘๖ 

ตะโกสวน 
Diospyros malabarica (Desr.) 
Kostel. var. malabarica  

๒,๙,๑๑, 
๗๒,๗๕, 
๘๒,๘๖, 
๘๗ 

ตะขบป่า 
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr.  

๒,๗,๙, 
๖๕,๖๖, 
๗๒,๘๒, 
๘๔,๘๖ 

ตะขบฝรั่ง (ตะขบบ้าน) 
Muntingia calabura L.  

๒,๗,๑๑, 
๖๙,๗๕, 
๘๒,๘๔, 
๘๗,๙๒ 

ตะเคียนทอง 
Hopea odorata Roxb.  

๒,๗,๙, 
๒๙,๗๑, 
๗๒,๗๕, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๙๔, 
๙๖ 

ตะเคียนหนู 
Anogeissus acuminata (Roxb. 
ex DC.) Wall. ex Guillem.  
& Perr. var. lanceolata  
C. B. Clarke  

๒,๗,๗๙,
๘๐,๘๒, 
๘๔ 



๑๐๓ 

 

ตะไคร้ต้น 
Litsea cubeba (Lour.) Pers.  

๒,๗,๗๕,
๗๙,๘๐ 

ตะบูนขาว 
Xylocarpus granatum Koenig  

๒,๗,๙, 
๓๐,๖๘, 
๗๒,๗๕, 
๘๒,๘๔, 
๘๖ 

ตะบูนด า 
Xylocarpus moluccensis (Lam.) 
M. Roem.  

๒,๗,๙, 
๖๘,๗๒, 
๗๕,๘๒, 
๘๔,๘๖ 

ตะแบก 
Lagerstroemia sp.  

๒,๗,๙, 
๑๑,๓๑, 
๖๖,๗๑, 
๗๒,๗๔, 
๗๕,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๔, 
๘๖,๘๗ 

ตังหน 
Calophyllum calaba L.  

๒,๗,๙, 
๓๒,๖๘, 
๖๙,๗๕, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๘๒, 
๘๔,๘๖ 

ตาลโตนด 
Borassus flabellifer L.  

๒,๙,๑๑, 
๓๓,๖๕, 
๖๖,๖๗, 
๖๘,๖๙, 
๗๐,๗๑, 
๗๔,๗๕, 
๗๙,๘๑, 
๙๖ 

ตีนนก (นน กะพุน) 
Vitex pinnata L.  

๒,๗,๑๑,
๗๑,๗๒, 
๘๒,๘๔, 
๘๗,๙๔ 
 

ตุมพระ 
Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb.  

๒,๙,๘๒, 
๘๖ 



๑๐๔ 

 

เต็ง 
Shorea obtusa Wall. ex Blume  

๒,๗,๖๗,
๗๑,๗๕, 
๘๒,๘๔, 
๙๓ 

เตยทะเล 
Pandanus odoratissimus L. f.  

๒,๙,๑๑, 
๖๘,๖๙, 
๗๒,๗๔, 
๘๒,๘๖, 
๘๗,๙๓, 
๙๖ 

เต่าร้าง 
Caryota mitis Lour.  

๒,๙,๑๑, 
๖๕,๖๖, 
๗๒,๗๔, 
๗๖,๘๒, 
๘๖,๘๗ 

ถอบแถบน้ า 
Derris trifoliata Lour.  

๒,๗,๙, 
๖๘,๖๙, 
๗๒,๙๐, 
๙๑ 

ถั่วขาว 
Bruguiera cylindrica (L.) Blume  

๒,๗,๙, 
๑๑,๖๘, 
๗๒,๗๖, 
๘๒,๘๔, 
๘๖ 

ถั่วด า 
Bruguiera parviflora (Roxb.) 
Wight & Arn. ex Griff.  

๒,๗,๙, 
๑๑,๖๘, 
๗๒,๗๖, 
๘๒,๘๔, 
๘๖ 
 

ทรงบาดาล 
Senna surattensis (Burm. f.)  
H. S. Irwin & Barneby  

๒,๗,๗๔,
๘๒,๘๔, 
๘๙ 

ทองกวาว 
Butea monosperma (Lam.) 
Taub.  

๒,๗,๙, 
๑๑,๗๔, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๘๒, 
๘๔,๘๖, 
๘๗,๙๒, 
๙๔ 

ทุเรียน 
Durio zibethinus Merr.  

๒,๗,๙, 
๖๕,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๔, 
๘๖ 

ไทรย้อยใบแหลม 
Ficus benjamina L.  

๒,๗,๙, 
๖๙,๗๔, 
๘๒,๘๔, 
๘๖,๙๒, 
๙๖ 



๑๐๕ 

 

นกยูงฝรั่ง (หางนกยูงฝรั่ง) 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) 
Raf.  

๒,๑๑,๖๖,
๗๔,๘๒, 
๘๗ 

นนทรี  
Peltophorum pterocarpum (DC.) 
Backer ex K. Heyne  

๒,๗,๓๔, 
๖๙,๗๑, 
๗๒,๗๖, 
๘๓,๘๔, 
๙๒,๙๔, 
๙๖ 

บอสตันเฟิร์น 
Nephrolepis exaltata (L.) Schott  

๒,๙,๗๔, 
๘๘,๘๙ 

บานบุรีเหลือง 
Allamanda cathartica L.  

๒,๙,๖๘, 
๖๙,๗๔, 
๙๐,๙๑ 

บุนนาค 
Mesua ferrea L.  

๒,๙,๗๒,
๗๔,๗๖, 
๗๙,๘๑, 
๘๓,๘๖ 

เบญจมาศ 
Chrysanthemum morifolium 
Ramat.  

๒,๗,๑๑,
๗๔,๘๘, 
๘๙,๙๐ 

ปรง 
Cycas sp.  

๒,๙,๑๑, 
๗๒,๘๘, 
๘๙,๙๐ 

ปรงทะเล 
Acrostichum aureum L.  

๒,๙,๑๑, 
๖๘,๗๒, 
๗๖,๘๘, 
๘๙,๙๐ 

ประกายเงิน 
Dracaena sp.  

๒,๗,๙, 
๗๔,๘๘, 
๘๙ 

ประดู่บ้าน 
Pterocarpus indicus Willd.  

๒,๗,๓๕, 
๖๖,๗๒, 
๗๔,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๓,๘๔, 
๙๒ 



๑๐๖ 

 

ประดู่ป่า 
Pterocarpus macrocarpus Kurz  

๒,๗,๗๑,
๗๒,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๓,๘๔, 
๙๓,๙๔ 

ประดู่ลาย 
Dalbergia lanceolaria L.f.  
var. errans (Craib) Niyomdham  

๒,๗,๘๓,
๘๔ 

ปลาไหลเผือก 
Eurycoma longifolia Jack  

๒,๙,๑๑, 
๖๘,๖๙, 
๗๒,๗๖, 
๘๘,๘๙, 
๙๐ 

ปาด 
Sonneratia alba J. Sm.  

๒,๗,๙, 
๘๓,๘๔, 
๘๖ 

ปาล์มขวด 
Roystonea regia (Kunth) Cook  

๓,๙, , ๓๖
 

ปีบ 
Millingtonia hortensis L. f.  

๓,๗,๗๔,
๗๖ 

เป้ง 
Phoenix acaulis Roxb.  

๓,๙,๑๑, 
๓๗,๗๒, 
๘๘,๘๙, 
๙๐ 

เป้งทะเล 
Phoenix paludosa Roxb.  

๓,๙,๑๑, 
๖๘,๘๙, 
๗๒,๘๘, 
๘๙,๙๐ 

แปรงล้างขวด 
Callistemon lanceolatus DC.  

๓,๙,๑๑, 
๗๔,๘๓, 
๘๖,๘๗, 
๙๖ 

โป๊ยเซียน 
Euphorbia milii Des Moul.  

๓,๗,๗๔,
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

โปรงขาว 
Ceriops decandra (Griff.) Ding 
Hou  

๓,๗,๖๙, 
๗๒,๗๖, 
๘๓,๘๔ 

โปรงแดง 
Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.  

๓,๗,๖๙,
๗๒,๗๖, 
๘๓,๘๕ 

,๘๓,
๘๔

๗๙,๘๐,

๗๙,๘ ,๑



๑๐๗ 

 

ผักบุ้งทะเล 
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.  

๓,๗,๖๘, 
๖๙,๗๒, 
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

ผักบุ้งทะเลขาว 
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.  

๓,๗,๖๘, 
๖๙,๗๒, 
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

ผักเบี้ยทะเล 
Sesuvium portulacastrum (L.) L.  

๓,๙,๗๒,
๗๔,๗๖, 
๘๘,๘๙ 

ผักหวานบ้าน 
Sauropus androgynus (L.) Merr. 

๓,๗,๗๒,
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

ไผ่ 
Bambusa  sp.  

๓,๑๑,๖๕,
๖๖,๗๑, 
๗๒,๗๔, 
๗๖,๘๓, 
๘๗,๙๖ 

ฝาง 
Caesalpinia sappan L.  

๓,๗,๓๘,
๗๑,๗๒, 
๗๖,๘๓, 
๘๕ 

พรวด 
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) 
Hassk.  

๓,๑๑,๖๙,
๗๒,๗๔, 
๗๖,๘๓, 
๘๗,๘๘, 
๙๐ 

พระเจ้าห้าพระองค์ 
Dracontomelon dao (Blanco) 
Merr. & Rolfe  

๓,๑๑,๗๒,
๗๕,๗๖, 
๗๙,๘๑ 

พฤกษ์ 
Albizia lebbeck (L.) Benth.  

๓,๗,๑๑, 
๓๙,๗๑, 
๗๒,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๑ 

พลองแก้มอ้น 
Rhodamnia dumetorum (DC.) 
Merr. & L. M. Perry  

๓,๙,๘๓, 
๘๖,๘๘, 
๘๙ 

พลองเหมอืด (พลองใบเล็ก) 
Memecylon edule Roxb.  

๓,๙,๗๒, 
๘๓,๘๖, 
๘๘,๘๙ 

พลับพลา (มลาย) 
Microcos tomemtosa Sm.  

๓,๗,๑๑,
๗๒,๗๖, 
๘๓,๘๕, 
๘๗ 



๑๐๘ 

 

พะยอม 
Shorea roxburghii G. Don  

๓,๗,๗๑,
๗๔,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๓,๘๕, 
๙๓,๙๔ 

พังกา-ถั่วขาว 
Bruguiera hainesii C. G. Rogers  

๓,๗,๖๙,
๗๓,๗๖,
๘๓,๘๕ 

พังกาหัวสุมดอกขาว 
Bruguiera sexangula (Lour.) 
Poir.  

๓,๗,๖๙, 
๗๓,๗๖, 
๘๓,๘๕ 

พังกาหัวสุมดอกแดง 
Bruguiera gymnorrhiza (L.) 
Savigny  

๓,๗,๖๙,
๗๓,๗๖,
๘๓,๘๕ 

พันจ า 
Vatica odorata (Griff.)  
Symington  

๓,๗,๗๑,
๗๓,๗๕, 
๗๖,๘๓, 
๘๕ 

พิกุล 
Mimusops elengi L.  

๓,๗,๙, 
๑๑,๗๔, 
๘๓,๘๕, 
๘๖,๘๗ 

พิลังกาสา 
Ardisia elliptica Thunb.  

๓,๗,๙, 
๗๓,๗๔, 
๗๖,๘๓, 
๘๕,๘๖, 
๘๘,๘๙, 
๙๒,๙๖ 

พุทราทะเล 
Ximenia americana L.  

๓,๗,๙, 
๖๘,๖๙, 
๗๓,๘๓, 
๘๕,๘๖ 

โพขี้นก 
Ficus rumphii Blume  

๓,๙,๖๙, 
๗๙,๘๑, 
๘๓,๘๖ 

โพทะเล 
Thespesia populnea (L.)  
Soland. ex Corr.  

๓,๗,๑๐, 
๔๐,๖๘, 
๖๙,๗๓, 
๗๖,๘๓, 
๘๕,๘๖, 
๘๗,๙๒ 



๑๐๙ 

 

โพศรีมหาโพธิ์ 
Ficus religiosa L.  

๓,๗,๑๐, 
๔๑,๖๙, 
๗๙,๘๐, 
๘๑ 

ไพล 
Zingiber montanum (Koenig) 
Link ex Dietr.  

๓,๗,๗๖,
๘๘,๘๙ 

ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis paniculata  
(Burm. f.) Wall. ex Nees  

๓,๘,๗๓,
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

เฟื่องฟ้า 
Bougainvillea spectabilis Willd.  

๓,๘,๖๘, 
๖๙,๗๔, 
๘๘,๘๙, 
๙๐ 

มรกตแดง 
Philodendron erubescens  
K. Koch & Augustin  

๓,๘,๑๐, 
๗๔,๙๐, 
๙๑ 

มะขาม 
Tamarindus indica L.  

๓,๘,๖๖, 
๖๘,๖๙, 
๗๑,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๓,๘๕ 

มะขามป้อม 
Phyllanthus emblica L.  

๓,๑๑,๖๙,
๗๓,๗๖, 
๘๓,๘๗, 
๙๒ 

มะค่าแต้ 
Sindora siamensis Teijsm.  
& Miq.  

๓,๑๐,๑๑,
๖๕,๖๖, 
๖๙,๗๑, 
๗๓,๗๖, 
๗๙,๘๑, 
๘๓,๘๖, 
๘๗,๙๓ 

มะค่าโมง 
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib  

๓,๘,๔๒, 
๗๑,๗๓, 
๗๖,๗๙, 
๘๐ 

มะเค็ด (หนามแท่ง) 
Catunaregam tomentosa 
(Blume ex DC.) Tirveng.  

๓,๑๑,๖๘,
๘๙,๗๓, 
๗๖,๘๓, 
๘๗ 



๑๑๐ 

 

มะดัน 
Garcinia schomburgkiana Pierre  

๓,๘,๑๐, 
๗๓,๗๖, 
๘๓,๘๕, 
๘๖,๘๗, 
๙๖ 

มะดูก 
Siphonodon celastrineus Griff.  

๓,๘,๗๓,
๘๓,๘๕ 

มะเด่ืออุทุมพร (มะเด่ือ) 
Ficus racemosa L.  

๓,๘,๑๐, 
๑๑,๖๙, 
๗๓,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๓, 
๘๕,๘๖, 
๘๗ 

มะตูมนิ่ม 
Aegle marmelos (L.) Correa  
ex Roxb.  

๓,๘,๗๓,
๗๖,๗๙, 
๘๐,๘๓, 
๘๕ 

มะปราง 
Bouea macrophylla Griff.  

๓,๘,๑๐, 
๑๑,๗๓, 
๘๓,๘๕, 
๘๖,๘๗ 

มะพอก 
Parinari anamensis (Hance)  
J. E. Vidal  

๓,๑๑,๗๓,
๗๙,๘๒, 
๘๓,๘๗ 

มะม่วงไข่แลน 
Mangifera cochinchinensis Engl. 

๓,๘,๑๐, 
๑๑,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๓, 
๘๕,๘๖, 
๘๗ 

มะม่วงช้างเหยยีบ 
Mangifera sylvatica Roxb.  

๓,๘,๑๐, 
๑๑,๔๓, 
๗๓,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๘๒, 
๘๓,๘๕, 
๘๖,๘๗ 



๑๑๑ 

 

มะม่วงป่า 
Mangifera indica L.  
(Mangifera caloneura Kurz) 

๓,๘,๑๐, 
๑๑,๔๔, 
๗๑,๗๓, 
๗๔,๗๕, 
๗๖,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒,๘๓, 
๘๕,๘๖, 
๘๗ 

มะม่วงหิมพานต์ 
Anacardium occidentale L.  

๓,๘,๑๐, 
๖๕,๖๖, 
๗๖,๘๓, 
๘๕,๘๖ 

มะเม่าดง 
Antidesma bunius (L.) Spreng.  

๓,๘,๗๓,
๘๓,๘๕ 

มะรุม 
Moringa oleifera Lam.  

๓,๘,๖๕, 
๖๖,๖๙, 
๗๓,๗๖, 
๘๓,๘๕, 
๙๒ 

มะหวด 
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) 
Leenh.  

๓,๘,๑๑, 
๖๙,๗๓, 
๗๖,๗๙, 
๘๐,๘๒, 
๘๓,๘๕, 
๘๗ 

มะหาด 
Artocarpus lacucha Roxb.  

๓,๑๑,๗๑,
๗๓,๗๖, 
๗๙,๘๒, 
๙๒ 

มะฮอกกานีใบเล็ก 
Swietenia mahogani (L.) Jacq.  

๓,๘,๖๕, 
๖๖,๖๙, 
๗๑,๗๙, 
๘๐,๙๒ 

มะฮอกกานีใบใหญ่ 
Swietenia macrophylla King   

๓,๘,๔๕, 
๖๕,๖๖, 
๖๙,๗๑, 
๗๙,๘๐, 
๙๒ 



๑๑๒ 

 

มังคุด 
Garcinia mangostana L.  

๓,๘,๑๐, 
๖๕,๖๖, 
๗๖,๘๓, 
๘๕,๘๖, 
๘๗ 

เม่าไข่ปลา 
Antidesma ghaesembilla 
Gaertn.  

๔,๘,๖๙, 
๗๓,๘๓, 
๘๕ 

โมกเครือ 
Aganosma marginata (Roxb.)  
G. Don  

๔,๘,๑๐, 
๗๓,๗๔, 
๗๖,๙๐ 

ยมหอม 
Toona ciliata M. Roem.  

๔,๘,๗๑,
๗๙,๘๐, 
๙๒ 

ยางกล่อง 
Dipterocarpus dyeri Pierre  

๔,๘,๑๐, 
๑๑,๗๑, 
๗๓,๗๕, 
๗๖,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๒ 

ยางแดง 
Dipterocarpus turbinatus 
C. F. Gaertn.  

๔,๘,๑๐, 
๑๑,๔๖, 
๗๑,๗๓, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๘๒, 
๙๖ 

ยางใต้ 
Dipterocarpus hasseltii Blume  

๔,๘,๑๐, 
๗๑,๗๕, 
๗๙,๘๐, 
๘๑ 

ยางนา 
Dipterocarpus alatus Roxb.  
ex G. Don  

๔,๘,๑๐, 
๑๑,๔๗, 
๖๖,๗๑, 
๗๓,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๘๒, 
๙๓,๙๖ 

ยางพารา 
Hevea brasiliensis (Willd.  
ex A.Juss.) Müll.Arg.  

๔,๘,๑๐, 
๗๑,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๓,๘๕ 

ยางอนิเดีย 
Ficus elastica Roxb. ex Hornem.  

๔,๘,๑๐, 
๖๖,๖๙, 
๗๔,๗๙, 
๘๐,๘๑ 



๑๑๓ 

 

ยางโอน 
Polyalthia viridis Craib  

๔,๘,๗๑,
๗๓,๗๙, 
๘๐,๙๔ 

ยูคาลิปตัส 
Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh.  

๔,๘,๑๐, 
๗๐,
๗๖

  

เยอบีร่า 
Gerbera jamesonii Bolus  
ex Hook. f.  

๔,๘,๗๔, 
๘๘,๘๙ 

รักทะเล 
Scaevola taccada (Gaertn.) 
Roxb.  

๔,๘,๑๐, 
๔๘,๖๘, 
๗๐,๗๔, 
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

รัง 
Shorea siamensis Miq.  

๔,๘,๖๗,
๗๑,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๓,๘๕ 

รังกะแท้ 
Kandelia candel (L.) Druce  

๔,๘,๗๓,
๗๖,๘๓, 
๘๕ 

รางจดื 
Thunbergia laurifolia Lindl.  

๔,๘,๔๙, 
๗๓,๗๔, 
๗๖,๙๐ 

ราชดัด (พญาดาบหัก) 
Brucea javanica (L.) Merr.  

๔,๑๑,๗๓,
๗๖,๘๘, 
๙๐ 

ราชพฤกษ์ (คูน) 
Cassia fistula L.  

๔,๘,๕๐, 
๗๓,๗๖, 
๘๓,๘๕ 

ล่ันทม 
Plumeria sp.  

๔,๘,๑๐, 
๗๔,๘๓, 
๘๕,๘๖ 

ล าดวน 
Melodorum fruticosum Lour.  

๔,๑๐,๗๓,
๗๔,๗๖, 
๘๓,๘๖ 

ล าบิดดง 
Diospyros filipendula Pierre  
ex Lecomte  

๔,๑๐,๗๓,
๗๕,๗๖, 
๘๓,๘๖  

๗๑,
๗๙,

  

 

๘๐,๘๑,
๙๐ ,๙๑

๑๑๓ 

 

ยางโอน 
Polyalthia viridis Craib  

๔,๘,๗๑,
๗๓,๗๙, 
๘๐,๙๔ 

ยูคาลิปตัส 
Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh.  

๔,๘,๑๐, 
๗๐,
๗๖

  

เยอบีร่า 
Gerbera jamesonii Bolus  
ex Hook. f.  

๔,๘,๗๔, 
๘๘,๘๙ 

รักทะเล 
Scaevola taccada (Gaertn.) 
Roxb.  

๔,๘,๑๐, 
๔๘,๖๘, 
๗๐,๗๔, 
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

รัง 
Shorea siamensis Miq.  

๔,๘,๖๗,
๗๑,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๓,๘๕ 

รังกะแท้ 
Kandelia candel (L.) Druce  

๔,๘,๗๓,
๗๖,๘๓, 
๘๕ 

รางจดื 
Thunbergia laurifolia Lindl.  

๔,๘,๔๙, 
๗๓,๗๔, 
๗๖,๙๐ 

ราชดัด (พญาดาบหัก) 
Brucea javanica (L.) Merr.  

๔,๑๑,๗๓,
๗๖,๘๘, 
๙๐ 

ราชพฤกษ์ (คูน) 
Cassia fistula L.  

๔,๘,๕๐, 
๗๓,๗๖, 
๘๓,๘๕ 

ล่ันทม 
Plumeria sp.  

๔,๘,๑๐, 
๗๔,๘๓, 
๘๕,๘๖ 

ล าดวน 
Melodorum fruticosum Lour.  

๔,๑๐,๗๓,
๗๔,๗๖, 
๘๓,๘๖ 

ล าบิดดง 
Diospyros filipendula Pierre  
ex Lecomte  

๔,๑๐,๗๓,
๗๕,๗๖, 
๘๓,๘๖  

๗๑,
๗๙,

  

 

๘๐,๘๑,
๙๐ ,๙๑



๑๑๔ 

 

ล าพู 
Sonneratia caseolaris (L.) Engl.  

๔,๘,๑๐, 
๖๙,๗๓, 
๘๓,๘๕, 
๘๖ 

ล าแพน 
Sonneratia ovata Backer  

๔,๘,๑๐, 
๕๑,๖๙, 
๗๓,๘๓, 
๘๕,๘๖ 

ล าแพนหิน 
Sonneratia griffithii Kurz  

๔,๘,๑๐, 
๖๙,๗๓, 
๘๓,๘๕, 
๘๖ 

เลียบ 
Ficus superba (Miq.) Miq.  
var. superba  

๔,๘,๑๐, 
๕๒,๖๖, 
๖๗,๖๘, 
๗๐,๗๓, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๘๓, 
๘๕ 

ว่านหางจระเข้ 
Aloe vera (L.) Burm. f.  

๔,๑๐,๗๔,
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

วาสนา 
Dracaena sp.  

๔,๘,๑๐, 
๗๔,๘๘, 
๘๙  

สนฉัตร 
Araucaria cookii R.Br. ex D.Don  

๔,๑๑,๗๔,
๗๙,๘๒ 

สนทราย 
Baeckea frutescens L.  

๔,๑๑,๕๓,
๗๓,๗๔, 
๗๖,๘๓, 
๘๗,๘๘, 
๙๐  

สนทะเล 
Casuarina equisetifolia  
J. R. & G. Forst.  

๔,๑๑,๕๔,
๖๖,๖๘, 
๗๐,๗๙, 
๘๒,๘๓, 
๘๗,๙๒ 

สนประดิพัทธ์ 
Casuarina junghuhniana Miq.    

๔,๑๐,๑๑,
๖๖,๗๑, 
๘๓,๘๖, 
๘๗,๙๒ 



๑๑๕ 

 

สบู่ด า 
Jatropha curcas L.  

๔,๘,๕๕, 
๖๕,๖๖, 
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

สะเดา 
Azadirachta indica A. Juss.  
var. siamensis Valeton  

๔,๘,๑๐, 
๖๖,๗๑, 
๗๓,๗๖, 
๗๙,๘๐, 
๘๑,๘๓, 
๘๕,๘๖ 

สะเดาอนิเดีย 
Azadirachta indica A. Juss.  
var. indica 

๔,๘,๑๐, 
๗๖,๗๙, 
๘๐,๘๑, 
๘๓,๘๕, 
๘๖ 

สะตอื (ประดู่ขาว) 
Crudia chrysantha (Pierre) 
K.Schum.  

๔,๘,๑๐, 
๗๓,๗๕, 
๗๙,๘๐, 
๘๓,๘๕, 
๘๖  

สะท้อนรอก 
Elaeocarpus robustus Roxb.  

๔,๘,๗๑,
๗๓,๗๙, 
๘๐ 

สัก 
Tectona grandis L.f.  

๔,๘,๑๐, 
๗๑,๗๙, 
๘๐,๘๑  

สักขี 
Dalbergia candenatensis 
(Dennst.) Prain  

๔,๘,๖๙, 
๗๔,๗๖, 
๙๐ 

สันโสก 
Clausena excavata Burm. f.  

๔,๑๑,๗๓,
๗๖,๘๓, 
๘๗,๘๘, 
๙๐ 

สามสิบ 
Asparagus racemosus Willd.  

๔,๑๐,๑๑,
๖๘,๗๐, 
๗๓,๗๔, 
๗๖,๙๐, 
๙๑ 

ส ารอง (พุงทะลาย) 
Scaphium affine (Mast.) Pierre  

๔,๘,๑๑, 
๕๖,๗๓, 
๗๖,๗๙, 
๘๐,๘๒ 



๑๑๖ 

 

ส ารองกะโหลก 
Scaphium scaphigerum (Wall.  
ex G.Don) Guibourt ex G.Planch.  

๔,๘,๑๑, 
๕๗,๗๓, 
๗๖,๗๙, 
๘๐,๘๒ 

ส าโรง 
Sterculia foetida L.  

๔,๑๑,๖๕,
๖๖,๗๐, 
๗๓,๗๖, 
๗๙,๘๒, 
๙๒ 

เสม็ด (เสม็ดแดง) 
Syzygium gratum (Wight)  
S. N. Mitra  

๔,๘,๑๐, 
๖๘,๗๐, 
๗๓,๗๖, 
๘๓,๘๕, 
๘๖,๙๓ 

เสม็ดขาว 
Melaleuca cajuputi Powell  

๔,๑๐,๑๑,
๖๘,๗๐, 
๗๓,๗๖, 
๗๙,๘๑, 
๘๒,๘๓, 
๘๖,๘๗, 
๙๓,๙๔, 
๙๖ 

เสลา 
Lagerstroemia loudonii Teijsm.  
& Binn.  

๔,๘,๑๒, 
๕๘,๗๔, 
๗๙,๘๑, 
๘๒,๘๓, 
๘๕,๘๗, 
๙๔ 

แสมขาว 
Avicennia alba Blume  

๔,๘,๖๙,
๗๓,๗๖,
๘๓,๘๕ 

แสมด า 
Avicennia officinalis L.  

๔,๘,๖๙, 
๗๓,๗๔, 
๘๓,๘๕ 

แสมทะเล 
Avicennia marina Forssk.  

๔,๘,๖๙,
๗๓,๘๓,
๘๕ 



๑๑๗ 

 

โสกน้ า 
Saraca indica L.  

๔,๘,๑๐, 
๕๙,๗๔, 
๘๔,๘๕, 
๘๖,๙๓ 

หงอนไก่ทะเล 
Heritiera littoralis Dryand.  

๔,๘,๑๐, 
๑๒,๖๘, 
๖๙,๗๐, 
๗๓,๗๖, 
๘๔,๘๕, 
๘๖,๘๗ 

หญ้าลอยลม 
Spinifex littoreus Merr.  

๔,๑๒,๖๘,
๗๐,๗๓, 
๗๕,๘๘, 
๙๐ 

หญ้าหนวดแมว 
Orthosiphon aristatus (Blume) 
Miq.  

๔,๘,๗๔,
๗๖,๘๘, 
๘๙ 

หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
Nepenthes mirabilis (Lour.) 
Druce  

๔,๘,๑๐, 
๗๓,๗๔, 
๗๖,๘๘, 
๘๙,๙๖ 

หมาก 
Areca catechu L.  

๔,๘,๑๐, 
๑๒,๖๕, 
๖๖,๗๐, 
๗๖,๘๐, 
๘๑,๘๒, 
๘๔,๘๖, 
๘๗,๙๖ 

หมากเหลือง 
Chrysalidocarpus lutescens 
H.Wendl.  

๔,๘,๑๐ 
๗๐,๗๔, 
๘๔,๘๕, 
๘๖,๘๘, 
๘๙ 

หมามุ่ยช้าง 
Mucuna gigantea (Willd.) DC.  

๔,๘,๑๒, 
๖๕,๖๖, 
๗๓,๗๖, 
๙๐,๙๑ 

หมเีหม็น (หมูทะลวง) 
Litsea glutinosa (Lour.)  
C. B. Rob.  

๕,๘,๑๒, 

๗๓,๗๖,
 

๘๔,๘๕,
 

๘๗ 

หยกมรกต (กวักมรกต) 
Zamioculcas zamifolia (Lodd.) 
Engl. 

๕,๑๐,
๘๘,๘๙ ๖๕,๖๖, 

๗๔,



๑๑๘ 

 

หยนี้ า 
Derris indica Bennet  

๕,๘,๖๘, 
๖๙,๗๐, 
๗๔,๗๗, 
๘๔,๘๕, 
๙๓ 

หลาวชะโอน 
Oncosperma tigillarium (Jack) 
Ridl.  

๕,๑๐,๑๒,
๖๕,๖๖, 
๖๘,๖๙, 
๗๓,๘๔, 
๘๖,๘๗, 
๙๓ 

หลุมพอ 
Intsia palembanica Miq.  

๕,๘,๖๐, 
๗๑,๘๐, 
๘๑,๘๔, 
๘๕ 

หลุมพอทะเล 
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze  

๕,๘,๑๐, 
๖๙,๗๗, 
๘๐,๘๑, 
๘๔,๘๕, 
๘๖ 

หว้า 
Syzygium cumini (L.) Skeels  

๕,๘,๑๐, 
๖๑,๗๓, 
๗๗,๘๐, 
๘๑,๘๔, 
๘๕,๘๖, 
๙๓ 

หูกระจง 
Terminalia ivorensis A. Chev.  

๕,๘,๑๒, 
๖๖,๗๔, 
๘๔,๘๕, 
๘๗ 

หูกวาง 
Terminalia catappa L.  

๕,๘,๖๕, 
๖๖,๖๘, 
๗๐,๗๓, 
๗๔,๘๔, 
๘๕ 

เหงือกปลาหมอ 
Acanthus ebracteatus Vahl  

๕,๑๐,๖๙,
๗๓,๗๔,
๗๗,๘๘,
๘๙  

เหยีง 
Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq.  

๕,๘,๑๐, 
๑๒,๖๒, 
๗๑,๘๐, 
๘๑,๘๒, 
๙๓ 

อบเชย (อบเชยต้น) 
Cinnamomum iners Reinw.  
ex Blume  

๕,๑๐, 
๗๗,๘๐, 
๘๑,๘๔, 
๘๖ 



๑๑๙ 

 

อบเชยไทย (มหาปราบ) 
Cinnamomum bejolghota  
(Buch.-Ham.) Sweet  

๕,๘,๑๐, 
๗๓,๗๗, 
๘๐,๘๑, 
๘๔,๘๕, 
๘๖ 

อโศกอนิเดีย  
(อโศกเซนคาเบรียล) 
Polyalthia longifolia (Sonn.) 
Thwaites  

๕,๘,๑๐, 
๖๓,๗๔, 
๘๐,๘๑, 
๙๒,๙๔ 

อะราง (นนทรีป่า อนิทรี) 
Peltophorum dasyrachis (Miq.) 
Kurz  

๕,๘,๗๑,
๗๓,๗๗, 
๘๔,๘๕, 
๙๒ 

อนิทนิลน้ า 
Lagerstroemia speciosa (L.) 
Pers.  

๕,๘,๑๐, 
๖๔,๗๓, 
๗๗,๘๔, 
๘๕,๘๖, 
๙๖ 



๑๒๐ 

 

บันทึก 
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๑๒๐ 

 

บันทึก 
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๑๒๒ 

 

บันทึก 
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๑๒๓ 

 

ที่มา 

 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พรรณไม ้

 ท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานโครงการชุมชนอยู่คูอุ่ตสาหกรรม    

 ในพื้นที่จังหวัดระยองและพืน้ที่ใกล้เคียง ฉบับวิชาการ. กรุงเทพ ฯ;   

            ๒๕๕๕. 



๑๒๔ 

 

คณะที่ปรึกษาการจัดท าเอกสาร 

๑) นายธนติ อังควินิจวงศ์  รองนายกเทศมนตรีนครระยอง (ประธาน) 

๒) นางรัชวดี ศรีประพัทธ์  ผู้อ านวยการกองสิ่งแวดลอ้มชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ 

     ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

     และสิ่งแวดลอ้ม 

๓) นายคณติ ชาตสิุวรรณ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชงิเนนิ 

๔) นางพมิพพ์ชิชา ไมตรีมิตร ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

 องคก์ารบริหารสว่นต าบลเชงิเนนิ  

 (ปี ๒๕๕๔ - ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕) 

๕) นายภูมนิทร์ ชุมนุมพร รักษาการหวัหนา้ฝา่ยสง่เสริมสขุภาพและสาธารณสขุ 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชงิเนนิ 

๖) นายอดิศร ศรีสวัสด์ิ  ผูจ้ดัการสว่นกจิการเพือ่สงัคม ๓ ฝา่ยกจิการเพือ่สงัคม  

  บริษัท ไออารพ์ซีี จ ากัด (มหาชน) 

๗) นายสมหมาย เอ่ียมมงคลสกุล หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการผังเมอืง  

  ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวัดระยอง 

๘) เรือโทนพพงษ์ อ่อนอินทร์ ผู้ช่วยนายทหารการข่าวกองพันทหารราบท่ี ๗  

     (ค่ายมหาสุรสิงหนาท)    

๙) ผู้แทนส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง 

๑๐) นายวิชา โพธ์ิแกว้ สวนวชิา ต าบลตะพง 

๑๑) นายจิรภัทร ปาลสุทธ์ิ   เกษตรกร อ าเภอแกลง 

๑๒) นายสัมฤทธ์ิ เห่งย่ี   ต าบลเชงิเนนิ 

  

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

ดร.สมราน สุดด ี   นักวทิยาศาสตร์ช านาญการพเิศษ  

     ส านกังานหอพรรณไม ้กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 



๑๒๕ 

 

คณะท างานจัดท าเอกสาร 

๑) นายสฤษดิ์ เร่ียมทอง  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลตะพง  

 (ประธาน) 

๒) นายอูฐ เชาวน์ทวี หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไมจ้ังหวัดระยอง 

๓) นายวัชนะ บุญชัย  หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง 

๔) นายเฉลิมพร กล่อมแก้ว ผูป้ระสานงานเครือขา่ยประชาชนภาคตะวนัออก   

๕) นายรุ่งโรจน ์เฉลาฉายแสง ต าบลวังหว้า อ าเภอแกลง 

๖) นายนินนาท พรรณรัตน์ ขา้ราชการบ านาญ ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  

๗) นางสกีัญญา ไชยพนิจิ  ก านันต าบลเชงิเนนิ 

๘) นายศักดา ทรัพย์สุข  ประธานเครอืขา่ยอนุรักษฟ์ื้นฟูต้นน้ าล าธาร 

 พชืพรรณสัตว์ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

๙) นายทิวา  ประสุวรรณ หวัหนา้สว่นโยธา องคก์ารบริหารสว่นต าบลบ้านแลง 

๑๐) นางสาวมัธยา รักษาสัตย์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอ้ม  

๑๑) นางสาวพันธ์พีรา อักษรพรหม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอ้ม 

๑๒) นายภูริภัทร หุวะนันทน์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอ้ม 

๑๓) นางสาววภิา สุขผิน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

 และสิ่งแวดลอ้ม 



๑๒๖ 

 

กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร: ๐-๒๒๖๕-๖๕๐๐ โทรสาร: ๐-๒๒๖๕-๖๕๑๑ 

http://www.onep.go.th  
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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