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ค�าน�า

 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ได้จดัท�ำ
โครงกำรชุมชนอยู่คู่อุตสำหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนกับอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน  โดยค�ำนึงถึง
กำรมส่ีวนร่วมของประชำชน  รวมทัง้กำรบรูณำกำรควำมรูท้้องถิน่และควำมรูส้ำกล
ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โครงกำรมีคณะท�ำงำนประกอบด้วยผู้แทนชุมชน ผู้แทน
หน่วยงำนในพื้นที่ ภำคอุตสำหกรรม องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร  ปรำชญ์ชำวบ้ำน
ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สือ่ และประชำชนทัว่ไป  ซึง่เข้ำร่วมกจิกรรมโดยควำมสมคัรใจ
และอย่ำงต่อเนือ่ง และได้สร้ำงผลผลติและผลลพัธ์ซึง่เป็นรปูธรรมและมปีระโยชน์
โดยตรงต่อพื้นที่หลำยประกำร อำทิ  เครื่องมือและกลไกกำรดูแลรักษำพื้นที่
สเีขยีวเพือ่ประโยชน์ด้ำนคณุภำพสิง่แวดล้อมและคณุภำพชวีติ  ซึง่ประกอบด้วย
เอกสำรและระบบฐำนข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่  เอกสำร “พรรณไม้ทีเ่หมาะสม
ส�าหรบัการด�าเนนิงานโครงการชมุชนอยูคู่อ่ตุสาหกรรม	ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง
และพืน้ทีใ่กล้เคยีง	ฉบบัวชิาการ” และเอกสำร “พรรณไม้ทีม่ศีกัยภาพลดมลพษิ
ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและพืน้ทีใ่กล้เคยีง	ฉบบัประชาชน” ซึง่ได้รวบรวมพรรณไม้
๒๓๒	ชนดิ	ในเบื้องต้นทีพ่บในระบบนเิวศของพื้นทีจ่งัหวดัระยองและพื้นทีใ่กล้เคยีง
ที่มคีวำมเหมำะสมกับวถิชีวีติชุมชน และมศีักยภำพลดมลพษิด้ำนอำกำศ 

 ในปี ๒๕๕๘  โครงกำรชมุชนอยูคู่อ่ตุสำหกรรมได้คดัเลอืกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่เป็นตวัอย่ำงในกำรพฒันำระบบกำรอนรุกัษ์ ดแูลรกัษำ และพฒันำ
พื้นทีส่เีขยีวในชมุชนอย่ำงยัง่ยนื โดยกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน  ส�ำหรบัใช้เป็น
เครือ่งมอืก�ำหนดทศิทำงกำรพฒันำพื้นทีด้่วยตนเอง  ในกำรนี้ ส�ำนกังำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของ
กำรจดัท�ำเอกสำรเผยแพร่เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุกำรจดัท�ำพื้นทีส่เีขยีวในพื้นที่
ที่ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  อำทิ  สวนสำธำรณะ พื้นที่ริมชำยคลองและ
รมิถนน จงึได้จดัท�ำเอกสำร “พรรณไม้ลดมลพษิ	เสรมิสร้างชวีติชมุชนเมอืง”
ฉบับนี้ขึ้น โดยเน้นไม้ยนืต้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรของควำมยั่งยนื และ
ได้ศกึษำค้นคว้ำต่อยอดควำมรูด้้ำนพรรณไม้จำกเอกสำรเดมิซึง่เป็นผลผลติจำก
คณะท�ำงำนดงักล่ำวข้ำงต้น  พร้อมทัง้ได้รบัควำมอนเุครำะห์และควำมร่วมมอื
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เพิม่เตมิจำกนกัวชิำกำรของส�ำนกังำนหอพรรณไม้ กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ
และพันธุ์พชื และสวนพฤกษศำสตร์ระยอง จงึถอืได้ว่ำเป็นผลผลติต่อเนื่องที่
เกดิจำกกำรบรูณำกำรควำมรูแ้ละกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนอย่ำงเป็นรปูธรรม 

 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมมคีวำม
ตัง้ใจให้เอกสำรฉบบัปัจจบุนั เป็นเครือ่งมอืชิ้นหนึง่ส�ำหรบัชมุชน ประชำชน เยำวชน
และผูส้นใจทัว่ไป ได้รบัทรำบถงึประโยชน์ของพรรณไม้ดงักล่ำว  อย่ำงไรกต็ำม
ยงัมคีวำมรูอ้ืน่ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิให้กำรน�ำควำมรูใ้นเอกสำรฉบบันี้ไปใช้ให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้น อำทิ  กำรเพำะช�ำ กำรขยำยพันธุ์ และกำรออกแบบ
กำรปลูกต้นไม้  ซึ่งผู้สนใจสำมำรถศึกษำค้นคว้ำหรือสอบถำมจำกหน่วยงำน
ทีเ่กีย่วข้องต่อไป  เช่น  กรมป่ำไม้  และกรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชื
นอกจำกนี้  ส�ำนกังำนฯ เชือ่มัน่ว่ำ ชมุชน และประชำชน ตระหนกัถงึควำมส�ำคญั
ของพื้นทีส่เีขยีวต่อควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและควำมสมดลุของระบบนเิวศ
ซึง่มคีวำมเกีย่วพนัอย่ำงใกล้ชดิกบัวถิชีวีติและคณุภำพชวีติ  และเชือ่ว่ำชมุชนและ
ประชำชนมีองค์ควำมรู้ท้องถิ่น  รวมทั้งมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง  ดังนั้น
จงึเชือ่ว่ำจะสำมำรถต่อยอดและขยำยผลควำมรูจ้ำกเอกสำร เพือ่ท�ำให้กำรดแูล
รกัษำ และขยำยพื้นทีส่เีขยีวในชมุชน  เป็นไปอย่ำงมรีะบบและมคีวำมยัง่ยนืต่อไป
ได้ในอนำคต

 ท้ำยนี้ ส�ำนกังำนฯ ขอขอบคณุผูท้รงคณุวฒุ ิปรำชญ์ชำวบ้ำน ผูน้�ำชมุชน
บคุลำกรหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน และประชำชนทกุท่ำนทีไ่ด้เข้ำมำมส่ีวนร่วม
ในกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรชมุชนอยูคู่อ่ตุสำหกรรม  และสนบัสนนุให้กำรจดัเตรยีม
เอกสำรนี้ส�ำเรจ็สมประสงค์ เพือ่ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงทีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้
แก่สังคม

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
กันยำยน ๒๕๕๘
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ความเป็นมาและหลักการ

 หนงัสอื “พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชมุชนเมอืง” ใช้ข้อมลูพื้นฐำน
มำจำกเอกสำรเผยแพร่ภำยใต้โครงกำรชมุชนอยูคู่อ่ตุสำหกรรม ของส�ำนกังำน
นโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ได้แก่ หนงัสอื “พรรณไม้
ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรด�ำเนนิงำนโครงกำรชมุชนอยูคู่อ่ตุสำหกรรม ในพื้นทีจ่งัหวดั
ระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับวิชำกำร” และหนังสือ “พรรณไม้ที่มีศักยภำพ
ลดมลพษิ ในพื้นทีจ่งัหวดัระยองและพื้นทีใ่กล้เคยีง ฉบบัประชำชน” ซึง่รวบรวม
พรรณไม้ยนืต้น ไม้พุม่ และไม้เลื้อย รวมจ�ำนวน ๒๓๒ ชนดิ ทีไ่ด้จำกกำรส�ำรวจ
เบื้องต้นในพื้นทีใ่นจงัหวดัระยองและพื้นทีใ่กล้เคยีง ร่วมกบัปรำชญ์ชำวบ้ำนและ
ผูน้�ำท้องถิน่ พร้อมกบักำรศกึษำค้นคว้ำเอกสำรวชิำกำรด้ำนพรรณไม้ และกำร
ปรกึษำหำรอืผูท้รงคณุวฒุใินสำขำวชิำทีเ่กีย่วข้อง  จำกนัน้ได้น�ำมำจดัแบ่งลกัษณะ
ของใบ เพือ่แยกประเภทศกัยภำพของกำรลดมลพษิด้ำนอำกำศ  ดงันัน้จงึสำมำรถ
กล่ำวได้ว่ำ  เอกสำรหลกัทัง้สองฉบบันี้ ได้ประมวลชนดิพรรณไม้มำจำกควำมรู้
ท้องถิน่กบัควำมรูส้ำกล และพรรณไม้ดงักล่ำวนัน้ เป็นพรรณไม้ทีเ่หมำะสมกบั
ระบบนเิวศและวถิชีวีติของชุมชนที่ศกึษำ และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคยีง

 “พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชมุชนเมอืง” ประกอบด้วยตวัอย่ำง
ไม้ยนืต้น	จ�านวน	๖๕	ชนดิ  ที่เหมำะสมกับกำรปลูกในพื้นที่สำธำรณะบนบก
และริมน�้ำ  ส่วนใหญ่มีระดับชั้นเรือนยอดประเภทไม้ชั้นบน  ซึ่งได้แก่ ไม้ที่มี
ชัน้เรอืนยอดแผ่ขยำยอยูเ่หนอืระดบัชัน้เรอืนยอดของไม้ต้นอืน่ในหมูไ่ม้นัน้  ได้รบัแสง
เต็มที่จำกด้ำนบนและบำงส่วนจำกด้ำนข้ำง  โดยปกติเป็นต้นไม้ที่มีขนำดใหญ่
โตกว่ำถัวเฉลี่ย  เป็นต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่  โดยทั่วไปมักมีควำมสูงตั้งแต่
๒๐ เมตรขึ้นไป  และไม้ชัน้รอง (ไม้ชัน้กลำง)  ซึง่ได้แก่  ไม้ทีอ่ยูต่�ำ่กว่ำไม้ชัน้บน
มเีรอืนยอดพุง่ขึ้นจนเกอืบถงึระดบัโดยทัว่ไปของหมูไ่ม้ จงึท�ำให้ได้รบัแสงโดยตรง
เฉพำะทำงด้ำนบนเท่ำนัน้  ส่วนด้ำนข้ำงจะถกูบดบงัหมด ปกตเิป็นต้นทีม่เีรอืนยอด
ขนำดเลก็  มลี�ำต้นไม่ใหญ่ ควำมแขง็แรง และควำมสมบรูณ์ของต้นไม้มปีำนกลำง
โดยทัว่ไป มกัมคีวำมสงูในช่วงประมำณ ๑๐–๒๐ เมตร  ดงันัน้อำจกล่ำวโดยสรปุ
ได้ว่ำ  ไม้ยนืต้นในเอกสำรฉบบันี้  ส่วนใหญ่เป็นไม้ทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์	มลี�าต้นสงู
โดยทัว่ไปในช่วงประมาณ	๑๐	เมตร	ขึน้ไป แตกกิง่ก้ำนสำขำในระดบัสงู  และ
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มีเรือนยอดแผ่ขยำยในระดับทั่วไปของหมู่ไม้และเหนือระดับชั้นเรือนยอดของ
ไม้ต้นอื่นในหมู่ไม้นั้น  หนังสือฉบับปัจจุบันนี้  เน้นไม้ยืนต้นเนื่องจำกมีควำม
สอดคล้องกบัหลกัการของความยัง่ยนื  กล่ำวคอื  พืน้ทีส่เีขยีวทีย่ัง่ยนื  มกัมี
องค์ประกอบหลัก ๓ ประกำร  ได้แก่  (๑) เน้นกำรปลูกไม้ยืนต้นแบบยั่งยืน
อำทิ  ล�ำต้นสูงไม่น้อยกว่ำ ๕ เมตร  มีเรือนพุ่มไม่น้อยกว่ำ ๕ ตำรำงเมตร 
(๒) ปลกูไม้ยนืต้นหลำกหลำยพนัธุค์ละกนัไป เพือ่รกัษำและเพิม่พนูควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพของพชืและสตัว์  ซึง่เป็นกำรรกัษำควำมสมดลุของระบบนเิวศ  และ
(๓) พื้นที่ในที่โล่งและใต้ร่มไม้ยืนต้น ควรเป็นพื้นแบบซึมน�้ำเป็นส่วนใหญ่ (เช่น
สนำมหญ้ำ) ไม่ใช่พื้นที่ดำดแข็ง 

 ไม้ยนืต้นทัง้ ๖๕ ชนดิ นี้  มรีำยละเอยีดประกอบด้วย  ชื่อพฤกษศำสตร์
(ชื่อวิทยำศำสตร์)  และชื่อพื้นเมืองซึ่งอ้ำงอิงจำกหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่ง
ประเทศไทย	เตม็	สมตินินัทน์	ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	๒๕๕๗”  พร้อมทัง้ 
มคี�ำบรรยำยสรปุลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเด่นของพรรณไม้ ศกัยภาพในการ
ลดมลพษิด้านอากาศ ประโยชน์ทัว่ไป พร้อมทัง้ภำพถ่ำยลกัษณะส�ำคญัของพรรณไม้
ทัง้นี้ ในการจดักลุม่พรรณไม้ตามลกัษณะใบทีม่ศีกัยภาพลดมลพษิด้านอากาศนี้
ได้จำกกำรประยกุต์ใช้ข้อมลูในเอกสำรวชิำกำร  ซึง่มกีำรจดัแบ่งตำมลกัษณะใบ
ได้แก่  (๑)	ใบเรียบ	กว้าง	มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์	โอโซน		(๒)	ใบหนา	ผวิใบมลีกัษณะเป็นไข	มศีกัยภาพ
ในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย		โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล
(พีซีบี)	ไดออกซิน	ฟูแรน		และ	(๓)	ใบเรียวเล็ก	ใบหยาบ	มีขน	เหนียว
มศีักยภาพในการลดฝุ่นละออง  และในกำรจ�ำแนกลักษณะใบ  คอื  ใบเรยีบ
กว้ำง หนำ ผวิใบเป็นไข ใบเรยีวเลก็ ใบหยำบ มขีนและเหนยีว นัน้  มไิด้ยดึหลกัเกณฑ์
ทีเ่ข้มงวด  แต่เป็นไปตำมดลุยพนิจิของผูท้รงคณุวฒุ	ิ	ดงันัน้  พรรณไม้บำงชนดิ
อำจพบลักษณะใบได้หลำยแบบ เช่น ใบเรยีบ กว้ำง และหนำ  ผวิใบมลีักษณะ
เป็นไข จงึสำมำรถมศีกัยภำพลดมลพษิทัง้ประเภทออกไซด์และประเภทสำรอนิทรย์ี
ระเหยง่ำย   นอกจำกนี้  มขี้อสังเกตที่ส�ำคัญเพื่อช่วยให้กำรน�ำข้อมูลในหนังสอื
ไปประยกุต์ใช้ได้อย่ำงรอบคอบ  ได้แก่  (ก) ศกัยภำพลดมลพษิในทีน่ี้เน้นเฉพำะ
ด้ำนอำกำศ  ยังมิได้ครอบคลุมถึงกำรศึกษำศักยภำพลดมลพิษผ่ำนทำงรำก
หรือส่วนอื่นของต้นไม้  และในอนำคตหำกมีกำรศึกษำวิจัยใหม่ในรำยละเอียด
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อำจให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้  และ (ข) พรรณไม้ที่ปรำกฏได้ครอบคลุม
ไม้ในห่วงโซ่อาหาร  ซึ่งอำจต้องพจิำรณำถงึโอกำสกำรสะสมมลพษิ โดยกำร
ศกึษำวจิัยเพิ่มเตมิต่อไป 
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พื้นที่สเีขยีวส�าหรับชุมชนเมอืง

 ในปัจจบุนัและในอนำคตอนัใกล้ ผูค้นจะเข้ำมำอยูอ่ำศยัรวมตวักนัมำกขึ้น
ในชุมชนเมือง และเมืองจะมีขนำดและควำมซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น  มีปัญหำควำม
ขัดแย้ง  ควำมจ�ำกัดของทรัพยำกรและกำรเพิ่มขึ้นของของเสยี  ดังนัน้  จงึเกดิ
ควำมพยำยำมในการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		เพื่อให้มี
ความยัง่ยนื		โดยมแีนวทำง  วธิกีำร  รปูแบบ  หรอืจดุเน้นทีแ่ตกต่ำงกนั  อย่ำงไรกต็ำม
มอีงค์ประกอบสากลทีข่าดไม่ได้ประกำรหนึง่ทีส่อดคล้องกนั  คอืกำรดแูลรกัษาและ
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในชมุชนเมอืง  ซึง่อำจวดัจำกสดัส่วนพื้นทีส่เีขยีวต่อประชำกร
หรอืกำรเข้ำถงึพื้นที่สเีขยีว เป็นต้น

 โดยทัว่ไป ค�ำว่ำ “พืน้ทีส่เีขยีว” หมำยถงึพื้นทีท่ีป่กคลมุด้วยไม้ยนืต้น
และพชืพรรณทีห่ลากหลาย  อย่ำงไรกต็ำม ในทำงผงัเมอืง ค�ำว่ำ “พื้นทีส่เีขยีว”
ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของ “พื้นที่โล่ง”  ซึ่งมหีน้าที่และประโยชน์ต่าง	ๆ 	กัน
อำท ิ ปกป้องประชำชนและชมุชนจำกภยัธรรมชำตกิรณนี�ำ้หลำกน�ำ้ท่วม  รกัษำ
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ส่งเสรมิสขุอนำมยัของประชำชนและรกัษำคณุภำพ
สิง่แวดล้อมในกรณใีช้เป็นพื้นทีก่นัชนระหว่ำงพื้นทีอ่ตุสำหกรรมและพื้นทีช่มุชน
ส่งเสรมิรกัษำวฒันธรรมของเมอืง  โดยเฉพำะแหล่งมรดกโบรำณสถำน และยงัมี
หน้ำทีอ่ืน่แล้วแต่แนวคดิและนวตักรรมของแต่ละท้องถิน่ ทัง้นี้ “พืน้ทีส่เีขยีว
ชมุชนเมอืงอย่างยัง่ยนื” ตำมควำมหมำยจำกผลกำรระดมสมองของผูเ้ชีย่วชำญ
ด้ำนกำรจดักำรพื้นทีส่เีขยีว  ภำยใต้โครงการสนบัสนนุและเสรมิสร้างสมรรถนะ
การด�าเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวชุมชน  ได้ให้นิยำมว่ำ “เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชมุชนเมอืงทีป่กคลมุด้วยไม้ยนืต้นและพชืพรรณทีห่ลำกหลำย มกีำรดแูล บ�ำรงุ รกัษำ
ให้สมบูรณ์ ร่มรื่น สำมำรถคงอยู่อย่ำงยั่งยนื เพื่อเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
นเิวศที่พงึประสงค์” 

 พืน้ทีส่เีขยีวมคีวามส�าคญัต่อชมุชนเมอืง เนือ่งจำกเป็นปัจจยัหนึง่ที่
ช่วยลดอณุหภมูใินเวลำกลำงวนัและกลำงคนืได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เป็นกำร
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนในเมืองและช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนและกำร
เปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ ช่วยเสรมิสร้ำงความน่าอยูข่องเมอืงทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิ
สังคม และสิ่งแวดล้อม  กล่ำวคอื (๑)	ด้านเศรษฐกจิ ช่วยเพิ่มมูลค่ำที่ดนิและ
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สิ่งก่อสร้ำง ดงึดูดผู้ซื้อรวมทัง้นักท่องเที่ยว (๒)	ด้านสังคม ท�ำให้ประชำชนมี
แหล่งนนัทนำกำร พกัผ่อนหย่อนใจ เป็นทีพ่บปะสงัสรรค์ เสรมิสร้ำงสขุภำพกำย
และใจ เป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อเยำวชน (๓)	ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวม
ของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นแหล่งนิเวศที่อยู่อำศัยของสรรพชีวิต 
เพิ่มควำมสมดุลและเป็นแหล่งอำหำรให้แก่เมือง  นอกจำกนั้นยังสำมำรถช่วย
ลดมลพษิด้านอากาศ	ดกัฝุน่ละอองและดดูซบัสารเคมรีวมทัง้โลหะหนกัซึง่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ เพิ่มควำมชุ่มชื้นให้บรรยำกำศและควำมร่มรื่น และดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ซึ่งเป็นก๊ำซเรือนกระจกที่ส�ำคัญ  พร้อมทั้งกักเก็บ
คาร์บอน

 พืน้ทีส่เีขยีวส�าหรบัชมุชนเมอืงมไีด้หลายรปูแบบ  ขึ้นอยูก่บัสภำพพื้นที่
ทำงภมูศิำสตร์และวตัถปุระสงค์  อย่ำงไรกต็ำม  โดยทัว่ไป สำมำรถแบ่งออกเป็น
๖ ประเภท ได้แก่  (๑) พื้นทีส่เีขยีวเพือ่นนัทนำกำรและควำมงำมด้ำนภมูทิศัน์ เช่น
สวนสำธำรณะ และสนำมเด็กเล่น   (๒) พื้นที่อรรถประโยชน์  เช่น  สวน ไร่ นำ
และพื้นทีก่นัชน  (๓) พื้นทีส่เีขยีวเพือ่กำรอนรุกัษ์  เช่น  ป่ำชำยเลน และอทุยำน
(๔) พื้นทีส่เีขยีวทีเ่ป็นริ้วยำว เช่น เกำะกลำงถนน และริ้วเส้นทำงเดนิ  (๕) พื้นทีอ่ืน่
เช่น  พื้นทีร่กร้ำง  และ (๖) พื้นทีส่เีขยีวพเิศษ  เช่น  แหล่งเรยีนรูพ้รรณไม้ธรรมชำต ิ
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พรรณไม้ที่เหมาะสมส�าหรับพื้นที่สาธารณะ
และพรรณไม้ที่ควรหลกีเลี่ยง

 พรรณไม้ทีเ่หมำะสมส�ำหรบัเขตชมุชนเมอืง ควรเป็นไม้ยนืต้น มคีวาม
หลากหลายของพชืพรรณ	อายแุละขนาด และเป็นไปตำมวตัถปุระสงค์หรอื
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่		โดยทั่วไป พรรณไม้ยนืต้นในชุมชนเมอืง	ควรมี
ลกัษณะและบทบำทหน้ำที ่อำท ิมเีรอืนยอดทีใ่ห้ร่มเงา	ให้ดอกสวยงาม	และ
บรรเทามลพษิ ยกตวัอย่ำง พรรณไม้ทีใ่ห้ร่มเงำ เช่น กนัเกรำ จำมจรุ ีตะเคยีนทอง
นนทรี ยำงนำ  พรรณไม้ที่ให้ดอกสวยงำมสร้ำงควำมสดชื่น เช่น  กันเกรำ
กระดังงำไทย กระทิง พิกุล อินทนิลน�้ำ และพรรณไม้ที่ศักยภำพลดมลพิษ
ด้ำนอำกำศ และกกัเกบ็คำร์บอน เช่น  กระถนิณรงค์ ตะเคยีนทอง พกิลุ รำชพฤกษ์
สัก หูกวำง อนิทนลิน�ำ้  ทัง้นี้ พรรณไม้บำงชนดิได้มกีล่ำวไว้ในเอกสำรวชิำกำร
หลำยฉบบัว่ำ มศีกัยภำพลดมลพษิประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน ซลัเฟอร์ไดออกไซด์
และโอโซน  รวมทั้งฝุ่นละอองได้ดี  เช่น  แคแสด จำมจุรี รำชพฤกษ์ สนทะเล
สัก ไทรย้อย

 พืน้ทีส่าธารณะในเขตชมุชนเมอืง เช่น สวนสำธำรณะ สนำมเดก็เล่น
สนำมกฬีำกลำงแจ้ง สนำมบรเิวณศำลำประชำคม ศำสนสถำน สถำบนักำรศกึษำ
พื้นทีร่มิเส้นทำงถนน พื้นทีร่มิน�ำ้รมิชำยตลิง่ นัน้  มข้ีอแนะน�ำให้ปลกูไม้ยนืต้นทีม่ี
ลักษณะ ดังนี้ 

 ในพื้นทีส่วนสาธารณะขนาดใหญ่	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่กำรพกัผ่อน
กำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงทัศนียภำพ  ควรเน้นไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอด  ทรงพุ่ม
ให้ร่มเงำและดอกทีส่วยงำม ควรให้ควำมส�ำคญัแก่ ควำมหลำกหลำยของพรรณไม้
เพือ่ให้เกดิโครงสร้ำงหลำยระดบัชัน้เรอืนยอด  ไม่มยีำงทีเ่ป็นพษิ เจรญิเตบิโตได้ดี
และมีศักยภำพลดมลพิษทั้งด้ำนอำกำศและเสียง  ไม้ยืนต้นที่เหมำะสม  อำทิ
กระดงังำไทย กระถนิณรงค์ กระถนิเทพำ กระทงิ แคแสด ตะเคยีนทอง ไทรย้อย
นนทร ีบุนนำค ปอทะเล พกิุล มะพอก รัง เสม็ดชุน โสกน�ำ้ อโศกเซนคำเบรยีล 

 ภำยในพื้นทีส่ถาบนัการศกึษาและสนามเดก็เล่น ควรคดัเลอืกพรรณไม้
ทีไ่ม่เป็นอนัตรำย เช่น ไม่มหีนำมแหลมคม กิง่ก้ำนไม่เปรำะหกัง่ำย ไม่มพีษิ ไม่มแีมลง
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รบกวน  มรีปูทรงทีไ่ม่เกะกะรกรงุรงัอนัจะเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของสตัว์ที่มพีษิ ไม้ยนืต้น
ที่เหมำะสม  อำทิ  กระถินณรงค์  พะยอม  พิกุล  รัง  รำชพฤกษ์  เสม็ดชุน 
อโศกเซนคำเบรยีล

 บรเิวณรมิเส้นทางสญัจรทางถนน ควรเน้นคดัเลอืกพรรณไม้ทนมลพษิ
ด้ำนอำกำศ ทนต่อควำมร้อนและควำมแล้ง ไม่ผลดัใบ ปลกูง่ำย เจรญิเตบิโตเรว็
ให้ร่มเงำ  เรือนยอดและควำมสูงพ้นกำรสัญจร  แต่ไม่ควรมีขนำดใหญ่และสูง
จนเกนิไป  กิง่ไม่เปรำะ  รำกไม่งดัหรอืชอนไชท�ำลำยถนน  ไม้ยนืต้นทีเ่หมำะสม
อำท ิ กนัเกรำ กระถนิณรงค์ กระถนิเทพำ กระทงิ ตะเคยีนทอง ตะแบก พะยอม
พกิลุ นนทร ีประดู ่รำชพฤกษ์ สนทะเล อะรำง อนิทนลิน�ำ้ เสมด็ชนุ อโศกเซนคำเบรยีล
ส่วนพรรณไม้ทีส่ำมำรถปลกูบรเิวณรมิทางเท้าและทีจ่อดรถยนต์ ควรมเีรอืนยอด
แผ่กว้ำง กิง่เหนยีว ไม่เปรำะหกัง่ำย  มรีะบบรำกทีไ่ม่ท�ำลำยผวิจรำจรและระบบ
ระบำยน�ำ้ใต้ดนิ  เช่น  ประดู่ พะยอม โสกน�ำ้ อนิทนลิน�ำ้ อนิทรชติ

 ส�ำหรบับรเิวณรมิแหล่งน�า้ ควรปลกูพรรณไม้ทีช่อบขึ้นรมิน�ำ้ มรีะบบ
รำกยดึตลิง่ ทนต่อน�ำ้ท่วม มดีอกใบและผลทีไ่ม่ร่วงหล่นง่ำยเพรำะจะท�ำให้ล�ำน�ำ้
สกปรกและเน่ำเสยี ไม้ยนืต้นทีเ่หมำะสม  เช่น  กนัเกรำ ก้ำนเหลอืง กระทงิ จกิน�ำ้
จกิเล พกิุล ปอทะเล โพทะเล มะกอกน�ำ้ มะเดื่ออุทุมพร สนทะเล โสกน�ำ้   ทัง้นี้ 
ไม่ควรปลูกไม้ผลที่มพีษิ เช่น เทยีนหยด ดองดงึ ร�ำเพย ล�ำโพง ระหุ่ง แสลงใจ 

 นอกจำกนี้  พรรณไม้ที่น�ำมำปลูกในพื้นที่สาธารณะ		โดยทั่วไปควร
หลกีเลีย่งไม้ทีม่ลีกัษณะ ดงันี้  (๑) ไม้ทีม่พีษิเป็นอนัตรำยต่อคนและสตัว์เลี้ยง
เช่น ดองดงึ สลอด แสลงใจ หำงไหลแดง สบูด่�ำ และหมำมุย่ช้ำง  (๒) ไม้ทีน่ยิมบรโิภค
เพรำะว่ำอำจเกดิกำรแย่งชงิเพือ่น�ำไปบรโิภค  เช่น  กล้วย  ขนนุ  เงำะ  ทเุรยีน  มงัคดุ
(๓) ไม้ที่มกีิ่งเปรำะและหักง่ำย  เช่น  ตะกู มะรุม   (๔) ไม้ที่มีผลขนำดใหญ่หรือ
มีน�้ำหนักมำก  เช่น  กระท้อน  ตะบูน  ตำลโตนด มะตูม มะพร้ำว มะฮอกกำนี
ใบเลก็ มะฮอกกำนใีบใหญ่  (๕) ไม้ทีม่กีลิน่ก่อให้เกดิควำมร�ำคำญ (ยำง ดอก 
ลกู ฝัก เปลอืก ใบ)  เช่น  ส�ำโรง หมเีหมน็ (หมทูะลวง) ชมุแสง กระเชำ พญำสตับรรณ 
(๖) ไม้ที่เป็นที่อยู่อำศัยของแมลงและตัวอ่อนที่เป็นพษิ   (๗) ไม้ที่มหีนำมแหลม
ซึง่เป็นอนัตรำยต่อคนและสตัว์เลี้ยง  เช่น  ตะขบป่ำ ไผ่ (ชนดิทีม่หีนำม)  มะค่ำแต้
หลำวชะโอน  และ (๘) ไม้ที่มผีลแห้งฟุ้งกระจำย เช่น นุ่น
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๑. กรวยป่า
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia

ชื่อวงศ ์ SALICACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ก้วย ขุนเหยงิ คอแลน จะร่วย ตวย ตวยใหญ่ ตำนเสี้ยน บุนเหยงิ  ผ่ำสำม
 ผเีสื้อหลวง สเีสื้อหลวง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๕-๑๕ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่กลมหรอืรปูกรวยทบึ ล�ำต้นปลำยตรง
ต้นทีม่อีำยมุำกโคนต้นมพีอน เปลอืกค่อนข้ำงเรยีบ สเีทำหรอืสนี�ำ้ตำลอ่อน กิง่อ่อน มขีน ใบเดีย่ว
เรยีงสลบั ใบรปูขอบขนำน หรอืรปูขอบขนำนแกมรปูไข่  กว้ำง ๓–๖ ซม. ยำว ๘–๑๓ ซม.  ปลำยแหลม
โคนมนกว้ำงหรอืเว้ำเลก็น้อยทีร่อยต่อก้ำนใบ  ขอบใบจกัถี ่ มต่ีอมเป็นขดีสัน้ๆ  เมือ่ส่องแผ่นใบ
กับแสงจะเห็นขีดใสๆ กระจำยอยู่ทั่วไป  แผ่นใบด้ำนบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยตำมเส้น
กลำงใบ  ผวิใบด้ำนล่ำงมขีนนุ่ม  มเีส้นแขนงใบข้ำงละ ๘–๑๒ เส้น  ก้ำนใบยำว ๐.๖–๑.๒ ซม.
มขีน  หูใบเล็กรูปสำมเหลี่ยม  ร่วงง่ำย  ดอกสขีำวหรอืเหลอืงอมเขยีว  ออกดอกเป็นช่อกระจุก
เล็กๆ ตำมซอกใบ กลบีเลี้ยง ๕ กลบีแยกเป็นอสิระ สเีขยีวอ่อนถงึสเีขยีวอมเหลอืง ด้ำนนอกมขีน
ไม่มกีลบีดอก  จำนฐำนดอกรูปถ้วย  จักขอบเป็นพู  เกสรตัวผู้ ๘ อัน  ตดิบนขอบจำนฐำนดอก
ดอกบำนเต็มที่กว้ำง ๐.๘–๑ ซม.  ผลแบบผลมีเนื้อหลำยเมล็ด  รูปไข่  กว้ำง ๐.๕–๒ ซม.  
ยำว ๒.๕–๕ ซม. เป็นพตูำมยำว ๓ พ ูผวิเรยีบ ผนงัหนำ ผลสกุสเีหลอืง  เมลด็เป็นเหลีย่ม  มเีนื้อหุม้
สแีสด 

 พบทุกภำค  ขึ้นในป่ำเต็งรัง ป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบแล้งและป่ำดิบชื้น  แต่พบมำก
ในป่ำเบญจพรรณ เป็นไม้ขนำดเลก็ โตช้ำ ใบกว้ำง ต้องกำรแสงในระยะแรก ทนควำมแห้งแล้งและ
ไฟได้ด ี เหมำะส�ำหรบัปลกูเพือ่ให้เป็นไม้ชัน้รอง  สำมำรถปลกูร่วมกบัไม้เบกิน�ำหรอืไม้โตเรว็ได้
ไม่เหมำะกับลำนจอดรถ เพรำะผลสุกจะร่วง

ศักยภาพลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้แข็ง  ใช้ท�ำเครื่องมือต่ำงๆ  รำกเป็นยำแก้ท้องร่วง  บ�ำรุงตับ  เปลือกเป็นยำ
บ�ำรุงธำตุ  สมำนแผล  ใบและดอกเป็นยำแก้ไข้  แก้โรคผิวหนังผื่นคัน  ผลเป็นยำฟอกโลหิต  
แก้เลือดออกตำมไรฟัน เมล็ดเป็นยำแก้ริดสีดวงทวำร ใช้เบื่อปลำ น�้ำมันจำกเมล็ดเป็นยำ
รักษำโรคผวิหนัง

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง10
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๒. กระดังงาไทย
ชื่อพฤกษศาสตร์  Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. odorata 

ชื่อวงศ ์ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระดังงำ กระดังงำใบใหญ่ กระดังงำใหญ่ สะบันงำ สะบันงำต้น 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๑๐–๒๐ ม. ขึ้นไป ผลดัใบ  ทรงพุม่รปูกรวยแหลม  เปลอืกสเีทำ  มกีลิน่ฉนุ
เฉพำะตวั   มรีอยแผลใบขนำดใหญ่กระจำยอยูท่ัว่ไป  กิง่ตัง้ฉำกกบัล�ำต้น ปลำยย้อยลูล่ง กิง่อ่อน
มขีน กิง่แก่ค่อนข้ำงเรยีบ ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูรหีรอืรปูไข่ยำว กว้ำง ๔–๗ ซม. ยำว ๙–๒๐ ซม.
ปลำยแหลม โคนมนหรอืเว้ำและเบี้ยวเลก็น้อย ขอบใบเรยีบหรอืเป็นคลืน่ ใบอ่อนมขีนทัง้ ๒ ด้ำน
ใบแก่มักมขีนตำมเส้นแขนงใบและเส้นกลำงใบ  เส้นแขนงใบม ี๕–๙ คู่  เป็นร่องส่วนบนของใบ
ก้ำนใบยำว ๑–๑.๕ ซม.  ดอกอ่อนสเีขยีว เมือ่แก่สเีหลอืง มกีลิน่หอม ช่อดอกสัน้  ออกห้อยรวมกนั
บนกิง่เหนอืรอยแผลใบ ช่อหนึง่ม ี๓-๖ ดอก ก้ำนดอกยำว ๒–๕ ซม. กลบีเลี้ยง ๓ กลบี  สเีขยีว
รปูสำมเหลีย่ม ขนำด ๕ มม.  ปลำยกลบีกระดกขึ้น  กลบีดอกเรยีงสลบักนั ๒ ชัน้ ๆ ละ ๓ กลบี
แต่ละกลบีรปูขอบขนำนปลำยแหลม  ขอบกลบีเรยีบหรอืเป็นคลืน่เลก็น้อย กลบีชัน้ในแคบกว่ำ
ชั้นนอก  โคนกลีบด้ำนในสีม่วงอมน�้ำตำล  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของดอก ๔–๖ ซม. เกสรเพศผู้
มจี�ำนวนมำก  เกสรเพศเมยีมหีลำยอนั  ผลเป็นผลกลุม่  มกี้ำนช่อผลยำว ๒–๒.๕ ซม. มผีลย่อย
๕–๑๒ ผล  รปูกลมรหีรอืรปูไข่ กว้ำง ๑–๑.๕ ซม. ยำว ๑.๕–๒.๕ ซม. ผลอ่อนสเีขยีว เมือ่สกุสดี�ำ 

 พบในป่ำดิบทำงภำคใต้ตอนล่ำง และมีปลูกทั่วไปในประทศไทย  ควรปลูกลงแปลง
กลำงแจ้งเป็นต้นเดีย่วหรอืปลกูเป็นแถวรมิถนนให้ต้นห่ำงกนั ๕-๖ ม. แต่ละต้นจะมทีรงพุม่และ
ดอกสวยงำม มกีลิน่หอม ออกดอกตลอดทัง้ปี ชอบแสงแดดตลอดวนั ขึ้นได้ดใีนดนิร่วน  ต้องกำร
น�ำ้ปำนกลำง 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับและพืชสมุนไพร  เนื้อไม้รักษำโรคปัสสำวะพิกำร  รำกคุมก�ำเนิด
เปลือกรักษำมะเร็งเพลิง ใบรักษำโรคผิวหนัง แก้คัน ดอกแก้ลมวิงเวียน แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย
บ�ำรุงโลหติ บ�ำรุงธำตุ บ�ำรุงหัวใจ 

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง12
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๓. กระโดน
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Careya arborea Roxb.

ชื่อวงศ ์ LECYTHIDACEA

ชื่อพื้นเมอืง กะนอล ขุย แซงจแิหน่ ปุย ปุยกระโดน ปุยขำว ผ้ำฮำด พุย เส่เจ๊อะบะ หูกวำง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๐-๓๐ ม.  ผลัดใบ  เรอืนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทบึ  เปลอืกหนำสนี�ำ้ตำล
ปนเทำ แตกเป็นร่อง ทนไฟ เนื้อไม้สนี�ำ้ตำลแดง  กิง่อ่อนเป็นเหลีย่ม หใูบขนำดเลก็ ร่วงง่ำย ใบเดีย่ว
เรียงเวียนสลับออกหนำแน่นช่วงปลำยกิ่ง  รูปไข่กลับ  กว้ำง ๓.๕–๑๒ ซม.  ยำว ๖–๒๐ ซม. 
ปลำยแหลม เป็นติง่สัน้ โคนเรยีวสอบดคูล้ำยครบี ขอบใบจกัฟันเลือ่ยเลก็น้อย แผ่นใบหนำคล้ำย
แผ่นหนงัเกลี้ยง เป็นมนัวำว เส้นแขนงใบข้ำงละ ๘–๑๕ เส้น เรยีงจรดกนัใกล้ขอบใบ เส้นแขนงใบย่อย
กึง่ขัน้บนัได เหน็ชดัเจน ก้ำนใบยำว ๑–๓ ซม.  แบน หนำ  ช่อดอกออกสัน้ๆ ตำมปลำยกิง่  ออกดอก
พร้อมผลใิบอ่อน  มใีบประดับ ๓ ใบ กลบีเลี้ยง ๔ กลบี ตดิทน กลบีดอก ๔ กลบี สขีำวอมเขยีว
เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก สขีำวโคนสชีมพ ูเชือ่มตดิกนัทีโ่คน ยำวกว่ำกลบีดอก รงัไข่อยูใ่ต้วงกลบี
ผลแบบมเีนื้อหนึง่ถงึหลำยเมลด็ รปูไข่หรอืกลม เส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๕–๘ ซม. ทีป่ลำยผลมกีลบีเลี้ยง
ตดิคงทน เมล็ดแบน สนี�ำ้ตำลอ่อน รูปขอบขนำน ผวิเรยีบยำวประมำณ ๑ ซม. 

 ขึ้นในป่ำผลัดใบผสมป่ำเต็งรัง ป่ำดบิแล้ง และป่ำดบิชื้น  ทั่วทุกภำคของประเทศไทย
ระดบัควำมสงูถงึประมำณ ๙๐๐ ม. เป็นไม้เบกิน�ำ ทนต่อควำมแห้งแล้ง  ไฟป่ำ  โรคพชืและแมลง
ต่ำงๆ ได้ด ี สตัว์ป่ำบำงชนดิจะเป็นตวัช่วยในกำรกระจำยพนัธุ ์ชอบแสงแดดตลอดวนั ดนิร่วนที่
ระบำยน�ำ้ได้ด ี ขึ้นได้ทัง้ดนิลูกรัง และดนิปนทรำย หรอืดนิตื้นที่มกีำรระบำยน�ำ้ได้ด ีระบบรำก
แข็งแรง เหมำะส�ำหรับฟื้นฟูสภำพป่ำได้ทุกสภำพป่ำ ยกเว้นป่ำดบิเขำในพื้นที่สูง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน 
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้ใช้สร้ำงบ้ำน ทนทำนในร่ม ท�ำอปุกรณ์กำรเกษตร ท�ำเครือ่งเรอืน เส้นใยทีไ่ด้จำก
เปลอืกใช้ท�ำเชอืก ท�ำเบำะรองหลงัช้ำง ท�ำกระดำษสนี�ำ้ตำล เปลอืกต้นท�ำสย้ีอมผ้ำให้สนี�ำ้ตำลแดง
ส่วนใหญ่ใช้ย้อมผ้ำฝ้ำย  เปลือกแก้ไข้  เป็นยำสมำน  แก้พิษงู  แก้เมื่อยเคล็ด  ใบรักษำแผลสด
ดอกบ�ำรุงร่ำงกำยสตรีหลังคลอดบุตร  ใบ ดอกและผลอ่อนรับประทำนเป็นผักสด มีรสฝำด
และมนั ใบผสมกบัเครือ่งยำอืน่ๆ ปรงุเป็นยำสมำนแผล ดอกและน�ำ้จำกเปลอืกสดใช้ผสมกบัน�ำ้ผึ้ง
จบิแล้วชุม่คอ แก้ไอ และแก้หวดั เป็นยำบ�ำรงุหลงักำรคลอดบตุร  ผลช่วยย่อยอำหำร รกัษำแผล
มพีษิและปิดหวัฝี  เป็นยำฝำดสมำน ใช้เป็นอำหำรสตัว์พวกโคและกระบอื เมลด็มพีษิ รำกมพีษิ
ใช้เบื่อปลำ  ใบและยอดอ่อน  มีปริมำณกรดออกซำลิค (oxalic acid)  ในปริมำณค่อนข้ำงสูง  
อำจเป็นสำเหตุเบื้องต้นของกำรเกดินิ่วในกระเพำะปัสสำวะ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง14
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๔. กระถนิณรงค์
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ ์ FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๔-๑๕ ม. อำจสูงได้ถงึ ๓๐ ม. ไม่ผลัดใบ  เรอืนยอดแผ่กว้ำง ทรงพุ่มมใีบ
และกิง่ก้ำนหนำแน่น ล�ำต้นสนี�ำ้ตำลหรอืสนี�ำ้ตำลด�ำ เปลอืกแตกตำมยำวไม่เป็นระเบยีบ กิง่อ่อน
แบนสเีขยีว  มกัมลีกัษณะห้อยลง ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เมือ่ยงัเป็นกล้ำอยู ่และจะหลดุ
ร่วงไปเมื่อเจรญิเตบิโตขึ้น เหลอืเพยีงก้ำนใบ แล้วแปรสภำพเป็นแผ่นคล้ำยใบ  เรยีงสลับถี่และ
ห่ำงกันเป็นระยะๆ ก้ำนที่กลำยเป็นใบนี้ มรีูปขอบขนำน ปลำยเรยีวแหลมทัง้สองด้ำน  โค้งเป็น
รปูเคยีว แผ่นใบหนำ สเีขยีวเข้ม กว้ำงประมำณ ๑.๒–๒.๕ ซม. ยำวประมำณ ๗–๑๕ ซม. มเีส้น
จำงๆ ตำมยำว  ดอกสขีำวนวลถงึเหลอืง  เกสรเพศผู้สเีหลอืง มจี�ำนวนมำก  ท�ำให้เห็นช่อดอก
เป็นสเีหลอืง ช่อดอกแบบช่อเชงิลด  ออกเป็นช่อเดีย่วหรอืเป็นคูต่ำมง่ำมใบ และปลำยกิง่ช่อหนึง่ๆ
ประกอบด้วยดอกเลก็ๆ  จ�ำนวนมำก  ช่อหนึง่ๆ มดีอกประมำณ ๗๐–๑๐๐ ดอก  ช่อดอกห้อยลง
ข้ำงล่ำง  ผลเป็นฝักแบน ม้วนบดิเป็นวง ผลอ่อนสเีขยีว  เมือ่แก่มสีนี�ำ้ตำลและแตกออกทัง้สองด้ำน
มเีส้นใยสเีหลอืงหรอืแสด ยดึตดิกับฝัก เมล็ดสนี�ำ้ตำลด�ำเป็นมัน ๕-๑๒ เมล็ด

 เป็นพนัธุไ์ม้ต่ำงถิน่ ปลกูได้ทัว่ทกุภำคแต่ขึ้นได้ดใีนท้องทีภ่ำคใต้ ปลกูง่ำย โตเรว็ ทนแล้ง
และน�ำ้ท่วมขังแฉะ ดอกออกหมุนเวยีนตลอดปี และมกีลิ่นหอมตอนเช้ำ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 นยิมใช้เป็นไม้ให้ร่มเงำ ให้ควำมสวยงำมตำมที่สำธำรณะหรอืตำมถนนหนทำง หรอื
ตำมชำยหำดทะเล  เนื้อไม้มสีสีวย กระพี้มสีเีหลอืง แก่นไม้ออกสนี�ำ้ตำลจนถงึแดงเข้ม และทนทำน
ส่วนเสี้ยนของเนื้อไม้ ตรงและละเอยีดขัดชักเงำได้ด ี เหมำะส�ำหรับใช้ประโยชน์ในกำรก่อสร้ำง
ท�ำเครือ่งเรอืน เฟอร์นเิจอร์และไม้ปำร์เก้ และใช้ในอตุสำหกรรมผลติเยือ่กระดำษ  ใช้ท�ำฟืนและ
ถ่ำนได้เป็นอย่ำงด ี   นอกจำกนี้ยงัใช้ปลกูเพือ่ฟ้ืนฟทูีด่นิทีม่สีภำพเสือ่มโทรมภำยหลงัจำกกำรท�ำ
ไร่เลื่อนลอย  ปลูกฟื้นฟูดนิที่ผ่ำนกำรท�ำเหมอืงแร่ และปลูกเพื่อป้องกันกำรชะล้ำงผวิดนิ  ทัง้นี้ 
กระถินณรงค์ไม่สำมำรถใช้เป็นพืชอำหำรได้  แต่สวนป่ำไม้กระถินณรงค์จะเป็นแหล่งอำหำร
กำรเกดิของเห็ดชนดิหนึ่งที่คล้ำยกับเห็ดเส็ดซึ่งสำมำรถเก็บมำรับประทำนเป็นอำหำรได้ 

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง16
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๕. กระถนิเทพา
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Acacia mangium Willd.

ชื่อวงศ ์ FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระถนิซำบำห์

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ในวงศ์ถัว่ชนดิหนึง่ เรอืนยอดกลมใหญ่ แต่ถ้ำปลกูในรปูของสวนป่ำแล้วเรอืนยอด
จะมีลักษณะแคบและยำว  สำมำรถเจริญเติบโตสูงถึง ๓๐ ม.  มีช่วงยำวของล�ำต้นที่ปรำศจำก
กิง่ก้ำนเกอืบครึง่หนึง่ของควำมสงูทัง้หมด เปลอืกมสีเีทำอมน�ำ้ตำล ค่อนข้ำงหนำ เมือ่แก่ผวิเปลอืก
จะหยำบ กิง่สเีขยีว เมือ่แก่จะเป็นสเีขยีวอมน�ำ้ตำล  ไม่มกีิง่แขนงมำก  มกีำรลดิกิง่ตำมธรรมชำติ
โดยกิง่ทีอ่ยูส่่วนล่ำงของล�ำต้นจะแห้งตำยไปเอง  กำรแตกพพูอน มกัปรำกฏอยูท่ัว่ไปทีส่่วนล่ำง
ของล�ำต้น ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว เกิดแบบสลับ  ส่วนที่เห็นเป็นแผ่นใบ คือส่วนของก้ำนใบที่
เปลีย่นรปูมำท�ำหน้ำทีเ่ป็นใบ ใบเทยีมนี้มลีกัษณะเหมอืนใบทัว่ๆ ไป อำจมขีนำดโตถงึ กว้ำง ๑๐ ซม.
ยำว ๒๕ ซม. (ตอนทีก่ระถนิเทพำงอกออกจำกเมลด็ใหม่ๆ  มใีบแบบใบผสมซึง่เป็นใบแท้  แต่ภำยใน
ไม่กีอ่ำทติย์จะไม่มใีบแท้อกี) ดอกสขีำวถงึสคีรมีครมี ออกเป็นช่อรปูทรงกระบอกแบบหำงกระรอก
ยำวประมำณ ๑๐ ซม.  ช่อหนึง่ประกอบด้วยดอกเลก็ๆ จ�ำนวนมำก ดอกจะพฒันำกลำยเป็นฝักสเีขยีว
และจะมสีเีขยีวเข้มขึ้นเรือ่ยๆ จนเป็นสนี�ำ้ตำลด�ำเมือ่ฝักแก่  ในตอนแรกฝักจะเหยยีดตรง  ก่อนจะมี
ลกัษณะบดิไปมำเป็นกลุม่ก้อนแน่น เมลด็มสีดี�ำ เกดิเรยีงไปตำมควำมยำวของฝัก และยดึตดิกบั
ฝักด้วยรกสเีหลอืงสด เมือ่ฝักแก่เตม็ทีจ่ะปรติำมตะเขบ็ แล้วเมลด็แก่ซึง่มสีดี�ำเปลอืกแขง็มขีนำด
กว้ำง ๒–๓ มม. ยำว ๓-๕ มม. จะห้อยตัวตดิอยู่กับใยสสี้ม

 ไม้โตเรว็ โดยทัว่ไปจะขึ้นในพื้นทีท่ีม่อีำกำศร้อนชื้น และพื้นทีท่ีม่คีวำมชุม่ชื้น  ควำมแห้งแล้ง
จะท�ำให้กำรเจรญิเตบิโตลดลงมำก  ไม่เหมำะส�ำหรบัปลกูในท้องทีท่ีม่ฤีดแูล้งค่อนข้ำงยำวนำน
เป็นไม้เบกิน�ำเหมอืนไม้เบกิน�ำอืน่ คอืเจรญิเตบิโตดทีีส่ดุถ้ำได้รบัแสงเตม็ที ่ ถ้ำขึ้นอยูภ่ำยใต้ร่มเงำ
จะมลี�ำต้นลบีเลก็และแคระแกรน็  เจรญิเตบิโตได้ดใีนสภำพดนิหลำยชนดิ  เช่น  ดนิมหีนิปะปน
ดนิทีถ่กูชะล้ำงมำก่อนซึง่มคีวำมอดุมสมบรูณ์ของดนิต�ำ่  และขึ้นได้ดใีนดนิลกึทีเ่กดิจำกกำรสลำยตวั
ของวัตถุต้นก�ำเนดิหรอืดนิที่เกดิจำกกำรทับถมของตะกอนในพื้นที่ลุ่ม

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 ท�ำไม้แปรรูป ท�ำเฟอร์นิเจอร์ ไม้โครงสร้ำงต่ำงๆ ที่ไม่ต้องรับน�้ำหนักมำกนัก ไม้อัด
และเยือ่กระดำษ ท�ำปำร์ตเิกลิบอร์ด (particle board) ได้ด ี นอกจำกนี้ ยงัเป็นไม้ฟืนได้ด ี เพรำะมี
ควำมหนำแน่นและค่ำควำมร้อนสูง เยื่อที่ไม้ที่ผ่ำนกำรฟอกแล้วน�ำไปผลิตกระดำษชนิดสี เช่น
กระดำษเขยีนหนังสอื เพรำะมคีุณภำพใกล้เคยีงกับเยื่อไม้ที่ได้จำกไม้ยูคำลปิตัส

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง18
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๖. กระทงิ
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Calophyllum inophyllum L.

ชื่อวงศ ์ CALOPHYLLACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระทงึ กำกระทงึ กำกะทงึ ทงิ เนำวกำน สำรภทีะเล สำรภแีนน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงถึง ๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม แผ่กว้ำง เปลือกสีน�้ำตำลเข้ม แตกเป็น
ร่องตื้นตำมยำว  ส่วนต่ำงๆ มีน�้ำยำงสีเหลือง  ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้ำม  รูปรีแกมรูปไข่กลับ
กว้ำง ๕–๘ ซม.  ยำว ๑๐–๑๗ ซม.  ปลำยมนหรอืเว้ำตื้น  โคนมนหรอืรปูลิม่กว้ำง ขอบใบเรยีบ
แผ่นใบหนำคล้ำยหนงั ผวิใบเกลี้ยงเป็นมนั  เส้นกลำงใบด้ำนหลงัใบเป็นสนัแหลม  มเีส้นแขนงใบ
จ�ำนวนมำก เรยีงขนำนถี ่มองเหน็ทัง้สองด้ำน ดอกสขีำว สวย มกีลิน่หอมอ่อนๆ ช่อดอกแบบช่อกระจะ
แยกแขนง ออกตำมง่ำมใบและปลำยกิ่ง กลีบเลี้ยง ๔–๕ กลีบ กลีบชั้นนอกรูปกลม กลีบหนำ
เกลี้ยง  กลีบชั้นในรูปไข่กลับคล้ำยกลีบดอก  กลีบดอก ๔–๕ กลีบ  รูปไข่กลับหรือรูปซ้อน  
เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก  โคนก้ำนเกสรเพศผูเ้ชือ่มตดิกนัเป็นกลุม่  ก้ำนเกสรเพศเมยีม ี๑ อนั   แต่ละ
ช่องรงัไข่ม ี๑ ออวลุ ผลค่อนข้ำงกลม เส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๒–๒.๕ ซม.  ปลำยมตีิง่แหลม ผวิเรยีบ
เปลอืกค่อนข้ำงหนำ เมื่อสุกมสีเีหลอืง

 พบขึ้นในป่ำใกล้ชำยฝ่ังทะเลในพื้นทีท่ีเ่ป็นโขดหนิ ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเล ๕–๕๐ ม.
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับขึ้นได้ทั่วประเทศ  ไม่มีโรคแมลงท�ำลำย  ควรปลูกลงแปลงกลำงแจ้ง
ให้ห่ำงจำกต้นไม้อืน่ ๕ ม.  หำกปลกูบนเนนิของสนำมหญ้ำจะดโูดดเด่น  สง่ำงำม ไม่ควรปลกูชดิ
กับตัวบ้ำนหรอือำคำร เนื่องจำกมทีรงพุ่มแผ่กว้ำง  ต้นสูงชะลูดและไม่ออกดอก  ชอบแสงแดด
ตลอดวัน  ต้องกำรน�ำ้มำก ทนดนิเค็ม ทนทำนต่อไอเกลอืและลมทะเลที่พัดรุนแรงได้  สำมำรถ
เป็นแนวกันลมได้ดี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูเป็นไม้ประดบั ไม้มคีณุภำพด ีทนทำน เหนยีว ใช้ในกำรก่อสร้ำง  ท�ำเฟอร์นเิจอร์
เครือ่งดนตร ีเนื้อไม้ใช้ท�ำเรอื หมอนรถไฟ เกวยีน ดอกปรงุเป็นยำหอมบ�ำรงุหวัใจ น�ำ้มนัในเมลด็
รักษำโรครูมำติกส์  โรคคันตำมผิวหนัง  ใช้ทำถูนวดแก้ปวดข้อเคล็ดบวม รักษำโรคหิด กลำก
ยำงเป็นยำถ่ำยอย่ำงแรง  ยำงจำกเปลือกต้นใช้รักษำเกี่ยวกับกำรคลอดบุตร  ใบและรำก
ใช้เบื่อปลำ ล้ำงแผล ใบรักษำตำแดง ตำฝ้ำและตำฟำง

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดระยอง

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง20
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๗. ก่อขี้ริ้ว
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder

ชื่อวงศ ์ FAGACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ก่อขี้หม ูก่อแซะ ก่อเนื้อริ้ว ก่อปัน ก่อหม ูก่อหลบัเต้ำปนู กำปนู ประมนูงิ มำแงบำบี

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
 ไม้ต้น สงู ๗–๒๐ ม. ตำใบรปูไข่ มขีนปกคลมุ กิง่อ่อนมขีนนุม่  มช่ีองอำกำศค่อนข้ำง
หนำแน่น  เปลอืกล�ำต้นสเีทำถงึน�ำ้ตำลคล�ำ้  แตกเป็นร่องเป็นสะเกด็ตำมยำว  เปลอืกในสนี�ำ้ตำล
แกมชมพู ผิวด้ำนในมีสันยำวและกดเนื้อไม้ กระพี้สีขำวหรือเหลืองอ่อน  ใบรูปขอบขนำนหรือ
รปูใบหอกกลบั กว้ำง ๔–๑๐ ซม. ยำว ๑๒–๓๕ ซม. โคนมนหรอืสอบแคบเลก็น้อย  ปลำยเรยีวแหลม
หรอืแหลมทู ่ ขอบใบเรียบ  แผ่นใบหนำถึงหนำคล้ำยแผ่นหนัง  ใบอ่อนด้ำนบนสีเขียวอ่อนมีขน
ประปรำย เมือ่แก่ผวิเกลี้ยงเป็นมนั ด้ำนล่ำงสจีำง เส้นกลำงใบและเส้นแขนงใบนนูเด่นทำงด้ำนล่ำง
และถกูกดเป็นร่องทำงด้ำนบน  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๙–๑๐ เส้น  เส้นโค้งอ่อนและมกัเชือ่มตดิกบั
เส้นถดัไปใกล้ขอบใบ  เส้นใบย่อยแบบร่ำงแห  สงัเกตเหน็ได้ทำงด้ำนล่ำง ก้ำนใบอวบ ยำว ๑–๑.๕ ซม.
ช่อดอกเพศผูแ้ละเพศเมยีแยกต่ำงช่อหรอืร่วมช่อเดยีวกนั  ในกรณร่ีวมช่อ กลุม่ของดอกเพศเมยี
อยูท่ำงโคนช่อ  ช่อออกตำมปลำยกิง่และตำมง่ำมใบใกล้ปลำยกิง่  มขีนสนี�ำ้ตำล  ช่อดอกเพศผู้
ส่วนใหญ่ไม่แยกแขนง  ช่อยำว ๑๐–๓๐ ซม.  ประกอบด้วยดอกขนำดเล็ก  สีขำวแกมเหลือง
กลิ่นหอมอ่อน ติดกระจำยหรือเป็นกระจุกๆ ละ ๒–๓ ดอก  มีกลีบเลี้ยงหรือกลีบรวมที่โคน
เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลำยแยกเป็น ๖ แฉก  มีขนนุ่มหนำแน่นทั้งสองด้ำน  มีเกสรเพศผู้
๑๒ อัน ผวิเกลี้ยง และมรีังไข่ที่ไม่เจรญิรูปกลมแป้น ขนำดเล็ก มขีนปกคลุมตรงกลำง  ช่อดอก
เพศเมยีส่วนใหญ่เป็นช่อเดีย่วไม่แยกแขนง ช่อยำว ๑๐–๑๗ ซม.  ดอกตดิกระจำยลกัษณะทัว่ไป
คล้ำยดอกเพศผู ้ มเีกสรเพศผูเ้ป็นหมนั ๑๒ อนั  รงัไข่รปูป้อมม ี๓ ช่อง แต่ละช่องมโีอวลุ ๒ เมด็
ก้ำนยอดเกสรเพศเมียปลำยถ่ำงออกจำกกัน ๓–๔ อัน  ผลรูปไข่หรือรูปกรวยคว�่ำ เส้นผ่ำน
ศนูย์กลำง ๑.๕–๒ ซม. (รวมทัง้กำบหุม้ผล) ก้ำนผลเหน็ไม่ชดั ตดิกระจำยตำมช่อทีย่ำว ๑๕–๒๕ ซม.
กำบไม่เชื่อมตดิและไม่แยกเมื่อผลแก่จัด  กำบหุ้มผลรูปถ้วย  หุ้ม ๑/๔ ถงึ ๑/๓  ของควำมยำว
ตัวผล ขอบกำบม้วนลงเล็กน้อย ผิวกำบเป็นเกล็ดบำง ติดเรียงสลับ  ผิวเกล็ดด้ำนในติดแน่น
กับกำบ ยกเว้นปลำยแหลมที่โค้งงอ แต่ละกำบมผีล ๑ ผล รูปไข่หรอืรูปกรวยคว�่ำ

 ขึ้นตำมป่ำรุน่สอง (ป่ำเหล่ำ ป่ำใส่) ป่ำดบิ ใกล้แหล่งน�ำ้ ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเล
๕๐–๑๐๐ ม. พบในภำคเหนอื ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภำคใต้ และพบในภำคตะวนัออก (ระยอง)

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้แข็งทนทำนและมีลำยสวยงำม  ใช้ในกำรก่อสร้ำง  ต่อเรือ  ท�ำถังเก็บสุรำ  
ใช้ประกอบเครื่องเรือนชั้นดี  ใช้ในกำรเพำะเลี้ยงเห็ดหอม  ท�ำฟืน  และถ่ำนไม้ให้ควำมร้อนสูง
ในประเทศไทยไม่นยิมใช้ในกำรก่อสร้ำง เพรำะไม้ก่อหลงัจำกตดัฟัน มกัจะแตกกลำง  เนือ่งจำกมี
ควำมชื้นสูง ผลเป็นอำหำรของสัตว์ป่ำ เช่น  เก้ง  กวำง  หม ี หมูป่ำ  กระรอก  และนกบำงชนดิ
เปลอืกมแีทนนนิสูง ใช้ในกำรฟอกย้อมหนังได้ดี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง22



23ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๘. กันเกรา
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Fagraea fragrans Roxb.

ชื่อวงศ ์ GENTIANACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ตะมะซู ตำเตรำ ต�ำมูซู ต�ำเสำ ท�ำเสำ มันปลำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้ต้น ขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงประมำณ ๑๕–๒๕ ม. เรือนยอดแน่น
เป็นรปูกรวยคว�ำ่หรอืรปูสำมเหลีย่มหรอืกลมทบึ  ล�ำต้นปลำยตรง  แตกกิง่ต�ำ่  ปลำยกิง่ลูล่งพื้นดนิ
เปลอืกสนี�ำ้ตำลเข้ม แตกเป็นร่องลกึตำมยำวไม่เป็นระเบยีบ ไม้เนื้อแขง็และเหนยีว  มสีเีหลอืงปนมนั
คล้ำยไม้สกั  มนี�ำ้มนัหล่อเลี้ยง  เนื้อไม้คล้ำยทำด้วยน�ำ้มนัจำกปลำ (ชำวอสีำนเรยีกต้นมนัปลำ)
ใบเดีย่ว เรยีงตรงกนัข้ำมสลบัตัง้ฉำก ใบรปูรแีกมรปูขอบขนำน กว้ำง ๒.๕–๓.๕ ซม.  ยำว ๘–๑๑ ซม.
มีหูใบคล้ำยถ้วยขนำดเล็ก บริเวณซอกใบออกหนำแน่นที่ปลำยกิ่ง  แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้ำน
ปลำยใบแหลมยำวและโคนสอบ เนื้อใบค่อนข้ำงหนำเป็นแผ่นหนัง ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมัน
ทัง้สองด้ำน  เส้นใบข้ำงไม่ชดัเจน ดอกสขีำวแล้วเปลีย่นเป็นสเีหลอืงเมือ่ใกล้จะร่วง  มกีลิน่หอมแรง
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ออกหนำแน่นทีซ่อกใบใกล้ปลำยกิง่ และปลำยกิง่ ช่อดอกยำวได้ถงึ
๑๒ เซนตเิมตร ดอกย่อยเมือ่บำนมขีนำดกว้ำง ๑.๕–๒.๕ ซม.  กลบีเลี้ยงเลก็ เชือ่มตดิกนัเป็นรปูถ้วย
กลบีดอกเชื่อมตดิกันเป็นหลอดประมำณครึ่งกลบี  ส่วนที่เหลอืแยกกันเป็น ๕ แฉก โค้งพับลง
เกสรเพศผู ้๕ อนั ยืน่ยำวออกพ้นกลบีดอก ๑–๒ ซม.  เกสรเพศเมยีมท่ีอรงัไข่โตยืน่ออกให้เหน็ได้
ผลกลมขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๐.๕–๑ ซม. ผลแบบผลมเีนื้อหลำยเมลด็  ปลำยผลมตีิง่แหลมสัน้ๆ
ผลอ่อนสส้ีม เมือ่แก่เตม็ทีเ่ปลีย่นเป็นสแีดงเลอืดนก มรีสขม  เมลด็มขีนำดเลก็และมจี�ำนวนมำก

 ไม้พบในประเทศไทยทกุภำค แต่พบมำกทำงภำคใต้  ขึ้นเป็นกลุม่บนพื้นทีร่ำบต�ำ่ โล่ง
บนดนิร่วนปนทรำยที่ชื้นแฉะในฤดูฝน บรเิวณที่มรีะดับน�ำ้ใต้ดนิค่อนข้ำงตื้นตลอดปี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ทรงพุม่กลม ดอกสวยงำมมกีลิน่หอมจงึนยิมปลกูเป็นไม้ประดบัตำมสองข้ำงทำง และ
ตำมสวนสำธำรณะ  เนื้อไม้ค่อนข้ำงแข็ง ไม้ใช้ในกำรก่อสร้ำงและท�ำเครื่องเรอืน แก่นไม้  มรีส
ฝำดขม ใช้เข้ำยำบ�ำรุงธำตุ แก้ไข้จับสั่น แก้หดื ไอ รดิสดีวง ท้องมำน แน่นหน้ำอก แก้พษิฝีกำฬ
บ�ำรุงม้ำม  แก้เลอืดแก้ลมต่ำงๆ  และเป็นยำอำยุวัฒนะ  เปลอืกต้มดื่มเป็นยำแก้ไข้ บ�ำรุงโลหติ
ผวิหนังพุพอง ปวดแสบปวดร้อน ใบรักษำอำกำรท้องร่วง บ�ำรุงธำตุ แก้ไข้จับสั่น รักษำโรคหดื 
รักษำผวิหนังพุพอง บ�ำรุงโลหติ 

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจงัหวดันครพนม  หนึง่ใน ๙ ไม้มงคลทีใ่ช้ในพธิวีำงศลิำฤกษ์
มคีวำมหมำยว่ำ  จะช่วยป้องกันภัยอันตรำยต่ำงๆ ไม่ให้มำกล�ำ้กรำย

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง24



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๙. ก้านเหลอืง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Nauclea orientalis ( L.) L.

ชื่อวงศ ์ RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระทุม่คลอง กระทุม่น�ำ้ กะเลอ ตะก ูตุม้ขกั ตุม้ค�ำ ตุม้ดง ตุม้เหลอืง ปอขี้หมำแห้ง
 สะแกเหลอืง เส่สะบอ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ สูง ๑๕–๒๐ ม.  อำจสูงได้ถงึ ๓๐ ม. เรอืนยอดเป็น
พุม่กลมแน่นทบึ ล�ำต้นเปลำตรง แตกกิง่ต�ำ่ ตำมยอดและกิง่อ่อนมกัมขีนประปรำย กิง่แก่เกลี้ยง 
เปลือกสีน�้ำตำลปนด�ำหรือสีเทำเข้ม  แตกเป็นร่องตำมยำวและขวำงล�ำต้น  เปลือกในสีเหลือง
เปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อกระทบอำกำศ  ใบเรียงตรงข้ำมสลับตั้งฉำก รูปรี รูปไข่กว้ำงหรือรูปหัวใจ
กว้ำง ๔–๗ ซม. ยำว ๑๒–๑๖ ซม.  ปลำยใบโค้งมน โคนใบตดัหรอืสอบแคบ ผวิใบด้ำนบนสเีขยีว
เป็นมนั ผวิใบด้ำนล่ำงสจีำงกว่ำ มขีนนุม่ประปรำย หรอืค่อนข้ำงเกลี้ยง ขอบใบเรยีบ แผ่นใบหนำ
เส้นแขนงใบเป็นร่องข้ำงละ ๖–๗ เส้น  ก้ำนใบยำว ๑.๕–๒ ซม. หใูบรปูรแีกมรปูไข่กลบัขนำดใหญ่
ยำว ๑–๒.๕ ซม.  ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น  กลม  ออกเดี่ยวตำมปลำยกิ่ง  ประกอบด้วย
ดอกสเีหลอืงอ่อนขนำดเลก็จ�ำนวนมำก กลิน่หอม  เมือ่ดอกบำนเตม็ทีเ่ส้นผ่ำนศนูย์กลำงช่อดอก
๓–๕ ซม. กลบีเลี้ยง ๕ กลบี ขนำดเลก็มำก  โคนตดิกนัเป็นหลอด  ปลำยแยกเป็น ๕ แฉก  กลบีดอก
ยำว ๖–๙ มม.  โคนตดิกนัคล้ำยรปูกรวย ปลำยผำยออกเป็น ๕ แฉก  เกสรเพศผู ้๕ อนัตดิอยูใ่กล้
ปำกหลอดกลบีดอกด้ำนใน รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี ม ี๒ ช่อง แต่ละช่องมอีอวลุ ๑ เมด็ ยอดเกสร
เพศเมียยื่นพ้นปำกหลอดกลีบดอกเห็นชัดเจน  ผลมีขนำดเล็ก  ผลย่อยรูปรีเบี้ยว ระหว่ำงผลมี
เยือ่บำงๆ เมลด็ขนำดเลก็ จ�ำนวนมำก เบยีดรวมกนัแน่นบนแกนช่อผล เส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๓–๔ ซม.
เวลำแห้งผลเล็กหลุดจำกแกนได้ง่ำย เมล็ดรูปไข่ผวิเกลี้ยง ไม่มปีีก 

 พบได้ในทีโ่ล่งแจ้ง  ชอบอยูใ่กล้แหล่งน�ำ้ล�ำธำร  ทัง้ในป่ำผลดัใบและป่ำดบิ  โดยเฉพำะ
ป่ำผลัดใบผสม ทั่วทุกภำคของประเทศไทย ระดับควำมสูงจนถงึประมำณ ๘๕๐ ม. 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 เนื้อไม้ค่อนข้ำงอ่อน สเีหลอืงเข้ม อมส้มหรอืน�ำ้ตำล ตกแต่งง่ำย  ควำมทนทำนน้อย  
ใช้ก่อสร้ำงที่อยู่ในร่ม เป็นไม้บุผนังที่สวยงำม ท�ำเครื่องเรือน หีบใส่ของ กลอง โทนร�ำมะนำ
เปลอืกและรำกให้สย้ีอมสเีหลอืง ผลรสขม รบัประทำนได้ ใบรกัษำไข้ ใบและเปลอืกต้มในแอลกอฮอล์
ใช้ท�ำควำมสะอำดแผล 

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง26



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๐. เกด
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard

ชื่อวงศ ์ SAPOTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้ต้น ขนำดกลำงถึงใหญ่  สูงประมำณ ๑๕–๒๕ ม. ผลัดใบ  เรือนยอดแน่นทึบ
เป็นพุ่มกลม  ล�ำต้นและกิ่งมักคดงอ  มีน�้ำยำงขำว  เปลือกนอกสีน�้ำตำลอมเทำหรือสีคล�้ำ
แตกเป็นร่องลกึตำมยำวหรอืเป็นสีเ่หลีย่ม เปลอืกในสแีดงอมน�ำ้ตำลหรอืสชีมพ ูใบเดีย่ว เรยีงหมนุเวยีน
เป็นกลุ่มตำมปลำยกิ่ง รูปไข่กลับ หรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้ำง ๒.๕–๖ ซม. ยำว ๕–๑๒ ซม.
ปลำยใบมนกว้ำงและหยกัเว้ำ โคนสอบ ขอบเรยีบ แผ่นใบหนำ ขอบใบเรยีบ ผวิใบด้ำนบนสเีขยีวเข้ม
เป็นมนั ด้ำนล่ำงสนีวล เส้นแขนงใบเรยีงขนำนถีเ่หน็ไม่ชดัเจน ก้ำนใบยำว ๑.๖–๒ ซม. ดอกเดีย่ว
หรอืเป็นช่อแบบช่อกระจกุสัน้ๆ ตำมซอกใบ และเหนอืรอยแผลใบ ปลำยดอกชี้ลง ดอกสเีหลอืงอ่อน
มีกลิ่นหอมเล็กน้อย  กลีบเลี้ยง ๖ กลีบ  เรียงเป็น ๒ วง  วงละ ๓ กลีบ  กลีบดอกโคนติดกัน
เป็นหลอดสั้นๆ  ปลำยแยกเป็นแฉก  รูปใบหอก ๖ แฉก  ดอกบำนเต็มที่กว้ำง ๐.๘–๑.๒ ซม.
เกสรเพศผู้สมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ อย่ำงละ ๖ อัน เรียงสลับกัน  รังไข่มีขนนุ่มทั่วไป
ผลแบบผลมเีนื้อรปูร ีกว้ำง ๐.๙–๑ ซม. ยำว ๑.๔–๒ ซม. ผลสกุสเีหลอืงอมส้ม มเีมลด็ ๑-๒ เมลด็
เมล็ดแข็ง สนี�ำ้ตำลแดง เป็นมัน

 พบขึ้นทัว่ไปตำมป่ำดบิ พื้นทีด่นิร่วนปนทรำยใกล้ฝ่ังทะเลและตำมเขำหนิปนู ในภำค
ตะวันออกเฉยีงใต้ ภำคตะวันตกเฉยีงใต้ และภำคใต้ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ปลกูเพือ่เป็นจดุสนใจในสวนทัว่ไปและรมิทะเล เพรำะเป็นไม้ทีม่ทีรงพุม่สวยงำมและ
ดอกหอม  แต่โตช้ำ  เนื้อไม้สนี�ำ้ตำลแดง แขง็ ทนทำน แต่เลือ่ยยำก แตกและบดิง่ำย ใช้เป็นสลกั
แทนตะปูส�ำหรับติดกระดำนกับโครงเรือ  เปลือกมีน�้ำฝำด  แก้เลือดออกตำมไรฟัน  แก้เหงือก
อกัเสบ แก้ไข้ ฝำดสมำน บ�ำรงุก�ำลงั  เป็นยำต้ำนพษิ  ผลสกุรสหวำนรบัประทำนได้  เป็นยำฝำดสมำน
บ�ำรงุก�ำลงั  ผลและเมลด็ท�ำให้ผวิหนงัอ่อนนุม่  เมลด็บรรเทำอำกำรระคำยเคอืง  รกัษำแผลเป่ือย
แผลพุพอง

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดประจวบครีขีันธ์

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง28



29ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๑. ขันทองพยาบาท
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.

ชื่อวงศ ์ EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระดูก ขนุนดง ขอบนำงนั่ง ขัณฑสกร ขันทอง ข้ำวตำก ขุนทอง คุณทอง  โจ่ง
  ช้องร�ำพัน ชำยปลวก ดูกไทร ดูกไม้ ดูกหิน ดูกไหล ทุเรียนป่ำ ป่ำช้ำหมอง ไฟ
 มะดกู มะดกูดง มะดกูเลือ่ม ยำงปลอก ยำยปลวก สลอดน�ำ้ หมำกดกู เหมอืดโลด
 เหล่ปอ ฮ่อสะพำยควำย

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง ๔-๑๕ ม. เรือนยอดเป็นพุ่มรูปไข่ทึบ ไม่ผลัดใบ เปลือกเรียบ
กิง่อ่อนมขีนสัน้ๆ ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูขอบขนำนหรอืรปูขอบขนำนแกมรปูใบหอก กว้ำง ๓ -๘ ซม.
ยำว ๙–๒๒ ซม. ปลำยแหลมหรอืมน โคนแหลมเป็นครบีลงมำหำก้ำนใบ  ขอบเรยีบหรอืเป็นคลืน่
เล็กน้อย  แผ่นใบค่อนข้ำงหนำมีต่อมน�้ำมันอยู่ทั่วไป  หูใบร่วงง่ำย  ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น
ออกตรงข้ำมกบัใบ ไม่มกีลบีดอก แยกเพศอยูต่่ำงต้น ดอกเพศผูส้เีขยีว มกีลิน่หอมอ่อนๆ มดีอกย่อย
๕–๑๐ ดอก กลบีเลี้ยง ๕ กลบี รปูกลม ขอบกลบีและกลบีด้ำนนอกมขีน  เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก
ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยง  คล้ำยดอกเพศผู้  รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ  ก้ำนยอดเกสรเพศเมียสั้น
ยอดเกสรเพศเมีย ๓ อัน  แต่ละอันแยกเป็น ๒ แฉก  ผลแบบผลแห้งแตก  รูปกลม  มี ๓ พู
เส้นผ่ำนศนูย์กลำงประมำณ ๒ ซม. เปลอืกหนำเมือ่แก่สเีหลอืง ม ี๓ เมลด็  เมลด็ค่อนข้ำงกลม

 ขึ้นในป่ำดบิ ป่ำเบญจพรรณและป่ำเตง็รงั ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลไม่เกนิ ๖๐๐ ม.
พบทัว่ทกุภำค  เป็นไม้โตค่อนข้ำงช้ำ แต่ในระยะกล้ำไม้ค่อนข้ำงโตเรว็ ต้องกำรแสงมำก ขึ้นได้ดี
ในดนิปนทรำย เหมำะส�ำหรบัปลกูฟ้ืนฟสูภำพพื้นทีร่ำบลุม่ทัว่ไป  สำมำรถปลกูพร้อมกบัไม้โตเรว็
หรอืไม้เบกิน�ำอืน่ๆ  โดยเฉพำะบรเิวณทีแ่ห้งแล้ง  ใบหนำแน่นช่วยเพิม่ควำมชุม่ชื้นแก่สภำพพื้นที่
ได้เร็ว ปลกูเป็นไม้ประดบัให้ทรงพุม่และดอกสวยงำมกว่ำต้นทีพ่บตำมป่ำทัว่ไป

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้ใช้ท�ำด้ำมเครือ่งมอืกำรเกษตร แก้ไข้ แก้ลมพษิ เปลอืกต้นแก้โรคผวิหนงัทกุชนดิ
แก้ตับพิกำร บ�ำรุงเหงือกบ�ำรุงฟัน แก้พิษในกระดูก และขับพยำธิ รำกแก้ลม แก้ประดง และ
แก้พษิในกระดูก เปลอืกและเนื้อไม้แก้ลมพษิ แก้ประดง รักษำกำมโรค โรคเรื้อน และมะเร็ง

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง30
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๑๒. แคทุ่ง
ชื่อพฤกษศาสตร์  Dolichandrone columnaris Santisuk

ชื่อวงศ์  BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  แคนำ แคยอดด�ำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๕–๓๐ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นแตกกิ่งต�่ำ  เรือนยอดแคบเป็นพุ่มแน่นทึบ
รูปทรงกระบอกยอดแหลม  ใบประกอบยำว ๑๐–๒๔ ซม.  ใบย่อยมี ๒–๔ คู่  รูปรีหรือรูปไข่
ยำว ๓–๑๓ ซม.  ปลำยใบแหลมยำว  โคนใบรูปลิ่มหรือมน เบี้ยว มีต่อมประปรำยด้ำนท้องใบ
ก้ำนใบย่อยยำว ๐.๓–๒.๒ ซม.  ดอกใหญ่ม ี๑–๓ ดอก  ในแต่ละช่อ  ก้ำนดอกย่อยยำว ๒–๓.๓ ซม.
กลบีเลี้ยงคล้ำยกำบรปูขอบขนำน ปลำยแหลม ยำว ๓.๕–๕ ซม. กลบีดอกรปูแตร สขีำว ตดิกนั
เป็นหลอดยำว ส่วนบนผำยออกเป็นกระพุ้งรูประฆัง ปลำยแยกเป็น ๕ กลบีตื้นๆ  ขอบกลบีย่น
เกสรเพศผู ้๔ อนั ยำว ๑.๕–๒ ซม. ตดิใกล้โคนหลอดกลบีส่วนบน ดอกตมูสเีขยีวอ่อนๆ ผลเป็น
ฝักแบนยำว เมื่อแห้งจะบดิและแตกออกเป็น ๒ ซกี เมล็ดแบน มปีีกบำง

 พบขึ้นตำมคนันำและพื้นทีลุ่ม่ชื้นแฉะ พบทำงภำคใต้ตัง้แต่จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนลีงไป
แต่ปลูกในภำคตะวันออกได้ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป

 ประโยชน์คล้ำยคลึงกับ แคนำ (Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.) คือ  เนื้อไม้
ค่อนข้ำงอ่อนและมเีสี้ยนมำก  เหมำะส�ำหรบัใช้ท�ำฟืนและเผำถ่ำน  ดอกและยอดอ่อนรบัประทำนได้
ใบหนำแน่น เหมำะส�ำหรับปลูกเป็นไม้ประดับทัง้สองข้ำงถนน ให้ร่มเงำแก่พชืเกษตร

หมายเหต ุ เป็นพชืหำยำก

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง32
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๑๓. แคแสด
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Spathodea campanulata P. Beauv. 

ชื่อวงศ์  BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  แคแดง ยำมแดง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๑๕–๒๐ ม.  ผลดัใบถ้ำปลกูในทีแ่ห้งแล้ง เรอืนยอดเป็นพุม่กลมค่อนข้ำงทบึ
เปลอืกล�ำต้นสนี�ำ้ตำลเข้ม แตกเป็นร่องตำมยำว  ใบประกอบแบบขนนกปลำยคี่  ยำวประมำณ
๓๐–๔๕ ซม. ใบย่อยออกตรงข้ำม ใบย่อยม ี๔–๙ คู ่รปูรถีงึรปูไข่ปลำยใบแหลมและมกัจะงุม้ลง
โคนใบเบี้ยว  ขอบใบเป็นริ้วเล็กน้อย  มีขนเล็กน้อย  ขนำดกว้ำง ๒–๕ ซม. ยำว ๕–๑๒ ซม.
ก้ำนใบย่อย สัน้ ๑.๕–๓ มม.  ดอกออกเป็นช่อ ตัง้ตรง ออกที่ปลำยกิ่ง  ดอกย่อยมจี�ำนวนมำก
โคนกลบีดอกตดิกัน ปลำยแผ่เป็นรูปแตร ปลำยแยกเป็น ๔–๕ กลบี กลบีดอกยับย่น สสี้มแสด
ถงึสแีดงแสด ดอกทยอยบำน ร่วงง่ำย เกสรเพศผู้ ๔ อัน ก้ำนเกสรสเีหลอืง ผลเป็นฝัก รูปเรอื
ปลำยแหลม กว้ำง ๓.๕–๕ ซม. ผลแก่สนี�ำ้ตำลด�ำ ผลแก่แตกด้ำนเดยีว เมลด็เลก็แบน  จ�ำนวนมำก
มปีีกบำงๆ ล้อมรอบ

 มถีิน่ก�ำเนดิในเขตร้อนของอำฟรกิำ สำมำรถปลกูในทรำยรมิทะเลได้ ถ้ำปลกูในทีแ่ห้ง
จะผลัดใบ  แต่ไม่พร้อมกันทัง้ต้น  เจรญิเตบิโตได้ดใีนดนิร่วนระบำยน�ำ้ด ี แสงแดดจัด  ทนแล้ง
ทนลม ออกดอกเมื่อมอีำยุประมำณ ๔–๘ ปี  ถ้ำตัดแต่งกิ่งให้แตกเป็นพุ่มกลม ก็จะให้ดอกเป็น
พุ่มกลมตำมรูปของเรอืนยอด ดูสวยงำมมำก

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 นยิมปลกูเป็นไม้ประดบัในสวนและปลกูเป็นไม้รมิถนน เปลอืกแก้บดิ รกัษำโรคผวิหนงั
และแผลเรื้อรัง  ดอกใช้รับประทำน  รักษำแผลเรื้อรัง  ใบแก้ไข้  เปลี่ยนฤดู รักษำรดิสดีวงจมูก
ผลแก้บวม รำกขับเสมหะ รักษำบำดแผล ขับพยำธ ิและแก้ตกเลอืด

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง34
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๑๔. จามจุรี
ชื่อพฤกษศาสตร์  Albizia saman (Jacq.) Merr.

ชื่อวงศ ์ FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ก้ำมกรำม ก้ำมกุ้ง ก้ำมปู ฉ�ำฉำ ตุ๊ดตู่ ลัง สำรสำ ส�ำสำ เส่คุ่ เส่ดู่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๑๕–๒๐ ม.  ผลดัใบ เรอืนยอดแผ่เป็นพุม่กว้ำงรปูร่ม ให้ร่มเงำได้ด ีโคนต้น
เป็นพพูอนต�ำ่ เปลอืกสนี�ำ้ตำลปนเทำ แตกตำมยำวขรขุระไม่เป็นระเบยีบ ใบประกอบแบบขนนก
สองชัน้ปลำยคูเ่รยีงสลบัใบย่อยม ี๒–๑๐ คู ่เรยีงตรงข้ำม ใบย่อยรปูไข่ รปูรหีรอืคล้ำยรปูสีเ่หลีย่ม
ขนมเปียกปูน กว้ำง ๑–๒.๕ ซม.  ยำว ๑.๕–๕ ซม.  ปลำยแหลม โคนเบี้ยว ขอบใบเรยีบ  ผวิใบ
ด้ำนบนสเีขยีวเข้มเป็นมัน  ด้ำนล่ำงเป็นขนนุ่ม  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๗–๘ เส้น  ไม่มกี้ำนใบย่อย
ดอกสชีมพ ูช่อดอกแบบช่อกระจกุแน่นออกตำมซอกใบใกล้ปลำยกิง่ ช่อดอกยำว ๓ ซม. กลบีเลี้ยง
๗–๘ กลีบ  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปแตรปลำยแยก ๕ แฉก  เกสรเพศผู้สีชมพูที่
เป็นหมนั ๕ อนั รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี ภำยในม ี๒–๔ ช่อง  ช่อดอกรวมบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๕–๖ ซม.
ผลเป็นฝักแห้ง รปูขอบขนำน สนี�ำ้ตำลด�ำ กว้ำง ๑.๕–๒.๔ ซม. ยำว ๑๕–๒๐ ซม. คอดเป็นตอน
ระหว่ำงเมล็ด เมล็ดสนี�ำ้ตำลเข้มปนด�ำเป็นมัน กว้ำง ๖ มม. ยำว ๑๐ มม.

 ไม้ต่ำงถิ่นน�ำเข้ำจำกอเมรกิำใต้เขตร้อน ปลูกกระจำยทั่วในประเทศไทย ดนิทุกชนดิ
เหมำะสมต่อกำรปลูก ควำมชื้นปำนกลำงถงึมำก แสงมำก

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูเป็นไม้ประดบั เนื้อไม้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมแกะสลกั ท�ำเครือ่งเรอืน บผุนงั
ต้นใช้เป็นแม่ไม้ ที่ใช้เลี้ยงครั่งได้ผลดีมำก  เปลือกรักษำแผลในปำกและคอ  แก้เหงือกบวม
แก้ปวดฟัน รกัษำรดิสดีวงทวำร แก้ท้องร่วง  ใบแก้กระหำยน�ำ้  แก้ท้องเสยี  แก้ปวดแสบปวดร้อน
เมล็ดรักษำกลำก เกลื้อน รักษำโรคเรื้อน แก้เยื่อตำอักเสบ

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดล�ำพูน

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง36



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๕. จกิน�้า
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.

ชื่อวงศ์  LECYTHIDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระโดนทุ่ง กระโดนน�ำ้ กระโดนสร้อย จิ๊ก จกินำ ตอง ปุยสำย ล�ำไพ่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๕-๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรีหรือแผ่กว้ำง แตกกิ่งต�่ำแผ่กว้ำง
ค่อนข้ำงกลม  ปลำยกิง่มกัลูล่ง  เปลอืกหนำสนี�ำ้ตำล แตกเป็นร่องและเป็นสนัแหลมตำมยำวล�ำต้น
แตกหน่อได้ด ีใบเดีย่ว เรยีงเวยีนสลบัถีต่อนปลำยกิง่ ใบรปูใบหอกหรอืรปูไข่กลบั กว้ำง ๑๐–๑๓ ซม.
ยำว ๒๐–๓๐ ซม.  ผิวใบเกลี้ยง  ปลำยใบมนแหลมหรือมีติ่งแหลม  โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่ม
ขอบใบจกัถี ่ เรยีบหรอืเป็นคลืน่เลก็น้อย  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๕–๑๒ เส้น  ก้ำนใบยำว ๒–๑๐ มม.
ดอกสีแดงเข้มหรือสีชมพู  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลำยกิ่ง  ช่อยำว
๐.๓๐–๑.๐๐ ม. ช่อดอกห้อยลง กลบีเลี้ยง ๔ กลบี สเีขยีว  โคนเชือ่มตดิกนัเป็นรปูถ้วย  กลบีดอก
๔ กลีบ  ปลำยกลีบม้วนออก  กลีบดอกบิด  ดอกร่วงง่ำย  เกสรเพศผู้จ�ำนวนมำกสีแดงสด
โคนสชีมพ ูเชือ่มตดิกนัทีโ่คน ยำวกว่ำกลบีดอก รงัไข่อยูใ่ต้วงกลบี ก้ำนดอกยำว ๓–๗ มม. ดอกบำน
เตม็ทีก่ว้ำง ๑–๒ ซม. ผลแบบผลสดมหีลำยเมลด็ ขนำดใหญ่ มสีนัเป็นเหลีย่ม ๔ สนั เรยีงตำมยำว
ผลกว้ำง ๑–๓ ซม. ยำว ๒–๖ ซม. ขัว้ผลมกีลบีเลี้ยงตดิอยู่ เมล็ดมขีนำดเล็กจ�ำนวนมำก

 เป็นไม้เบกิน�ำของป่ำบงึน�ำ้จดื และพื้นทีช่ำยน�ำ้ ชอบแสงแดดจดั เป็นไม้ทีท่นน�ำ้ท่วมขงั
หรอืทนอยู่ใต้น�ำ้ได้นำนมำกกว่ำ ๒ เดอืน มรีะบบรำกแน่นหนำและแข็งแรง  สำมำรถแตกหน่อ
จำกรำกได้ดจีนขึ้นเป็นกอแน่น เหมำะส�ำหรบัปลกูฟ้ืนฟพูื้นทีป่่ำบงึน�ำ้จดื ป่ำชำยน�ำ้ หรอืคนัดนิ
กันน�ำ้ท่วม เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของตลิ่ง ช่วยเสรมิควำมแข็งแรงให้กับแนวคันดนิ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ทรงพุ่มกลมสวยงำม ดอกหอม นิยมปลูกแต่งสวนริมน�้ำ  ยอดอ่อนและดอกอ่อน
รับประทำนเป็นผักสด  รำกใช้เป็นยำระบำยอ่อนๆ  เปลือกเป็นยำฝำดสมำน  ลดไข้ในผู้ป่วยที่
เป็นไข้มำลำเรยี ล้ำงบำดแผลและเบือ่ปลำ ใบแก้ท้องร่วง แก้บดิและสมำนบำดแผล เมลด็เป็นยำขบัลม
แก้ร้อนใน แก้จุกเสยีด แก้ปวดศรีษะ แก้ไข้ตัวร้อน เป็นยำหยอดตำ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง38



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๖. จกิเล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Barringtonia asiatica (L.) Kurz

ชื่อวงศ ์ LECYTHIDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  โดนเล อำมุง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๘–๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ แผ่เป็นวงกว้ำง แตกกิ่ง
ขนำดใหญ่ระดบัต�ำ่ ตำมกิ่งมีรอยแผลใบทั่วไป เปลือกสีน�้ำตำลหรือเทำ แตกเป็นร่องตำมยำว
มชี่องอำกำศรูปเหลี่ยมเพชร ใบเดี่ยว เรยีงเวยีนสลับตอนปลำยกิ่ง ใบรูปไข่กลับหรอืรูปไข่กลับ
แกมรปูขอบขนำน กว้ำง ๑๐–๑๘ ซม. ยำว ๒๐–๓๘ ซม. ปลำยใบมน เว้ำ หรอืมตีิง่แหลมเลก็ๆ
โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรยีบ แผ่นใบหนำ เนื้อใบอวบน�ำ้คล้ำยแผ่นหนงันุม่ ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองด้ำน
ผิวใบด้ำนบนสีเขียวเข้มเป็นมันวำว  ด้ำนล่ำงมีสีอ่อนกว่ำ  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๖–๑๐ เส้น
ก้ำนใบอวบสัน้ ยำว ๕ มม.  ดอกสขีำว  มกีลิ่นหอม  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะสัน้  ที่ปลำยกิ่ง
ช่อดอกยำว ๒–๑๕ ซม. กลบีเลี้ยงสเีขยีว ๒ กลบี เกอืบกลม กลบีดอก ๔ กลบี เกสรเพศผูม้มีำก
เรยีงซ้อนกนั ๖ ชัน้ สขีำวปลำยสชีมพแูดงหรอืม่วง ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๑๐–๑๒ ซม. บำนเวลำ
กลำงคืน  กลำงวันดอกจะโรย  เมื่อดอกตูมมีสีขำวคล้ำยดอกยี่หุบ   ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนำดใหญ่ รปูทรงสีเ่หลีย่มฐำนเว้ำคล้ำยปิรำมดิเส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๑๐–๑๕ ซม. ผวิสเีขยีวเป็นมนั
ปลำยผลมกีลบีเลี้ยง ๒ กลบีตดิอยู ่เปลอืกผลเป็นเส้นใยหนำคล้ำยเปลอืกมะพร้ำว  ผลแก่ไม่แตก
ผวิสนี�ำ้ตำลเป็นมัน เบำ ลอยน�ำ้ได้ ม ี๑ เมล็ด

 เป็นพชืชำยฝั่ง ชอบขึ้นตำมรมิชำยหำดที่มดีนิเลน และขึ้นได้ในที่มดีนิเลนแข็ง 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ทรงพุ่มใบเป็นมันสวยงำมและมีดอกหอม  ปลูกให้ร่มเงำตำมพื้นที่ริมทะเลสวยงำม
กว่ำสนทะเลมำก เปลอืกและเนื้อของผลใช้เบื่อปลำ เป็นยำเสพตดิช่วยให้นอนหลับ ผล เปลอืก
และใบ บรรเทำอำกำรปวดศรีษะ เมล็ดขับพยำธ ิ 

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดสมุทรสงครำม

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง40



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๗. เฉยีงพร้านางแอ
ชื่อพฤกษศาสตร์  Carallia brachiata (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ์  RHIZOPHORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กวำงล่ำม้ำ กมูยุ แกก็ ขงิพร้ำ เขยีงพร้ำ เขยีงพร้ำนำงแอ คอแห้ง เฉยีงพร้ำ ต่อใส้
 ตะแบง นกข่อ บงคด บงมัง ม่วงมัง ร่มคมขวำน วงคด ส้มป้อง สันพร้ำนำงแอ
 สฟีัน สฟีันนำงแอ หมักมัง องคต โองนั่ง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๒๕–๓๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรอืนยอดเป็นพุ่มทบึ ล�ำต้นกลมตรง  เปลอืกสเีทำ
ปนด�ำ  แตกเป็นร่องลกึตำมยำวล�ำต้นหรอืเป็นสะเก็ด  หูใบร่วม  รูปใบหอก  ปลำยเรยีวแหลม
ยำว ๑–๒.๕ ซม.  ร่วงง่ำย  ใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ำม  ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ  กว้ำง ๒–๑๐ ซม. 
ยำว ๕–๑๕ ซม. ปลำยใบแหลมหรอืเป็นติง่แหลม โคนใบสอบเข้ำหำกนัคล้ำยรปูลิม่ ขอบใบเรยีบหรอื
เป็นรอยจกัถี่ๆ  แผ่นใบมจีดุสนี�ำ้ตำลกระจำย ผวิใบด้ำนบนสเีขยีวสดเป็นมนั ด้ำนล่ำงสอ่ีอนกว่ำ
หรอืเขยีวอมเหลอืง มเีส้นแขนงใบ ข้ำงละ ๑๒–๑๓ เส้น ก้ำนใบยำว ๕–๑๐ มม. ดอกสขีำวอมเหลอืง
สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ตำมกิ่ง  ช่อดอกยำว ๑–๖ ซม.  ดอกย่อยไม่มีก้ำนดอก
กลีบดอกและกลีบเลี้ยง  มีจ�ำนวนอย่ำงละ ๕–๘ กลีบ  กลีบเลี้ยงติดทน  ยำวเท่ำๆ กลีบดอก
เกสรตัวผู้มจี�ำนวนเป็น ๒ เท่ำ ของจ�ำนวนกลบีดอก ยำวไม่เท่ำกัน อันสัน้ตดิตรงข้ำมกลบีเลี้ยง
อนัยำวตดิตรงข้ำมกลบีดอก จำนฐำนดอกเป็นวง  ผลแบบผลสเีนื้อเมลด็เดยีว  เนื้อฉ�ำ่น�ำ้  ทรงกลม
ผวิเกลี้ยง สุกสแีดง มเีมล็ด ๑–๕ เมล็ด เมล็ดรูปไต 

 เป็นไม้เบิกน�ำ โตเร็ว ชอบขึ้นในที่โล่งแจ้งหรือชำยป่ำ  ปกติมักพบขึ้นตำมชำยน�้ำ
แต่สำมำรถขึ้นได้บนพื้นทีล่ำดชนัเลก็น้อย   เหมำะส�ำหรบัปลกูฟ้ืนฟสูภำพป่ำเสือ่มโทรมทีใ่กล้แหล่งน�ำ้
ปลูกผสมผสำนกับไม้โตช้ำและโตเร็วได้หลำยชนดิ โดยไม้ป่ำชำยน�ำ้และไม้วงศ์ยำง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้อ่อน ค่อนข้ำงแขง็ ใช้ก่อสร้ำง เฟอร์นเิจอร์ ไม้แบบ เครือ่งดนตร ีหรอืไม้ค�ำ้ยนั
ท�ำไม้ฟืนและถ่ำนให้ควำมร้อนสูง  เปลือกเป็นยำแก้ไข้  ลดควำมร้อน  แก้ร้อนในกระหำยน�้ำ
ผลรสหวำน รับประทำนได้ เป็นอำหำรสัตว์ป่ำและช่วยดงึดูดนกได้ดี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง42



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๘. ตะขบฝรั่ง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Muntingia calabura L.

ชื่อวงศ์  MUNTINGIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ครบฝรั่ง ตะขบ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงได้ถงึ ๑๒ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นมเีปลอืกสเีทำ เนื้อไม้อ่อน แตกกิ่งก้ำนสำขำ
ขนำนกบัพื้นดนิ มปีลำยกิง่ห้อยลง  มขีนละเอยีดนุม่ปกคลมุ  โดยเฉพำะตำมกิง่อ่อน  ยอดอ่อน
เมื่อจับดูจะรู้สึกเหนียวมือ ใบเดี่ยว เรียงสลับตรงกันข้ำมแบบทแยง ก้ำนใบยำว ๒–๖ มม. 
มขีนละเอยีดปกคลุม โคนก้ำนเป็นปมนูน แผ่นใบรูปขอบขนำนแกมรูปไข่ ขนำดกว้ำง ๑–๔ ซม.
ยำว ๔–๑๔ ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบไม่สมมำตร ด้ำนหนึง่โค้งมน ด้ำนหนึง่สอบแคบ ขอบใบหยกั
คล้ำยฟันเลื่อยเล็กๆ  เมื่อยังอ่อนมสีชีมพูอมแดงถงึสแีดง  ผวิเมื่อจับจะรู้สกึเหนยีวมอื  เมื่อแก่
ผวิด้ำนบนมสีเีขยีวจดั ด้ำนล่ำงเป็นสนีวล มขีนละเอยีดปกคลมุประปรำยหรอืหนำแน่นทัง้สองด้ำน
ดอกออกเดี่ยวหรือบำงครั้งเป็นกลุ่ม ๓–๕ ดอกเหนือง่ำมใบ ก้ำนดอกยำว ๑.๕–๑.๖ ซม.
มขีนละเอยีดปกคลุม ดอกสมบูรณ์เพศ เมื่อบำนมเีส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑.๕–๒.๒ ซม. กลบีเลี้ยง
สีเขียวรูปใบหอก ๕ กลีบ แยกจำกกัน  ขนำดกว้ำง ๒.๘ ถึง ๓.๒ มม.  ยำว ๑๐–๑๒ มม.
ปลำยเรยีวแหลมคล้ำยหำงยำว กลบีดอกสขีำว ๕ กลบี รปูร่ำงคล้ำยกลบีบวั ขนำดกว้ำง ๘–๑๐ มม.
ยำว ๑๐–๑๓ มม. เกสรเพศผู้เมื่อดอกเริ่มบำน ๑๐–๒๕ อัน และเพิ่มนับได้ ๑๐๐ อัน  เมื่อบำน
เต็มที่ ก้ำนเกสรยำว ๕–๖.๕ มม.  ผวิเกลี้ยง รังไข่นูนเหนอืฐำนวงกลบีรวม  ภำยในม ี๕–๖ ช่อง
แต่ละช่องมไีข่อ่อนจ�ำนวนมำก ก้ำนเกสรสัน้ ผลทรงกลม ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๐.๗๕–๑.๕ ซม.
ผวิบำงเกลี้ยง เนื้อในนุม่ มรีสหวำน  เมือ่สกุสแีดงเข้มหรอืแดงอมด�ำ  ภำยในมเีมลด็เลก็ๆ จ�ำนวนมำก
เมล็ดกลมหรอืรูปไข่แบน 

 ชอบขึ้นในพื้นที่โล่ง  เป็นพันธุ ์ไม้เบิกน�ำขึ้นได้ทั่วประเทศ  กระจำยพันธุ ์ได้เร็ว
เพรำะนกชอบกนิ  ท�ำให้แพร่พนัธุง่์ำยด้วยมลูทีน่กถ่ำยออกมำ จงึอำจพบได้ตัง้แต่ข้ำงถนนหนทำง
จนถงึพื้นทีร่กร้ำงว่ำงเปล่ำ ทีก่ึง่ร่มในป่ำละเมำะ ป่ำโปร่ง ป่ำเบญจพรรณ และป่ำบนทีส่งูถงึ  ๑,๒๐๐ ม.
เหนอืระดับน�ำ้ทะเล

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 •  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 รำกใช้เป็นยำแก้โรคผิวหนัง แก้ประดงผื่นคันตำมล�ำตัว และแก้เสมหะ เนื้อไม้
แก้ท้องร่วง บดิ มกูเลอืด ตำนขโมย ขบัพยำธใินท้อง พยำธไิส้เดอืน ใบเป็นยำขบัเหงือ่ ดอกแก้ไข้หวดั
ปวดศีรษะ  ขับระดู  และรักษำโรคตับอักเสบ  เปลือกเป็นยำระบำย  ผลสุกรับประทำนได้ 
ใช้เป็นยำพื้นบ้ำน เป็นยำบ�ำรุงก�ำลัง ท�ำให้ชุ่มชื่นใจ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง44



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๑๙. ตะคร้อ
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Schleichera oleosa (Lour.) Merr.

ชื่อวงศ ์ SAPINDACEAE 

ชื่อพื้นเมอืง กำซ้อ กำซ้อง ค้อ คอส้ม คุ้ย เคำะ เคำะจ้ก ซะอู่เสก ตะคร้อไข่ ปันรัว  ปั้นโรง  
 มะเคำะ มะโจ้ก

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูได้ถงึ ๔๐ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดทรงรปูไข่ทบึ แตกกิง่ต�ำ่ ล�ำต้นสัน้ มกับดิเป็น
ปุม่ปม และพพูอน เปลอืกสนี�ำ้ตำลแดงหรอืน�ำ้ตำลเทำ แตกเป็นสะเกด็หนำ กิง่อ่อนและยอดอ่อน
มีขนสีเทำ ใบประกอบแบบขนนกปลำยคู่ เรียงเวียนสลับ มีใบย่อย ๒–๔ คู่  เรียงตรงข้ำมหรือ
เกอืบตรงข้ำม  ใบรูปขอบขนำนแกมรูปไข่กลับ  กว้ำง ๕–๘ ซม.  ยำว ๙–๒๗ ซม.  ปลำยใบมน
มตีิง่แหลม  โคนใบสอบ  แผ่นใบหนำ  ใบอ่อนสแีดงเรือ่ๆ  มขีนตำมเส้นใบ  ใบแก่เกลี้ยง  ขอบใบ
เป็นคลื่น เส้นแขนงใบข้ำงละ ๘–๑๖ เส้น ก้ำนช่อใบ ๕–๑๐ ซม.  ผิวใบด้ำนบนค่อนข้ำงเกลี้ยง
ด้ำนล่ำงมีขน  ดอกสีขำวอมเขียว  ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง  ออกตำมซอกใบใกล้ปลำยกิ่ง
ช่อดอกยำว ๒๐–๓๐ ซม. กลบีเลี้ยงโคนเชือ่มตดิกนัเป็นรปูถ้วย ไม่มกีลบีดอก ดอกสมบรูณ์เพศ
เกสรเพศผู้ ๖–๘ อัน  ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น ๓ แฉก  ดอกบำนเต็มที่  กว้ำง ๕–๘ มม.
ผลสดแบบมเีนื้อเมล็ดเดยีว ทรงไข่แกมขอบขนำน กว้ำง ๐.๕–๑ ซม. ยำว ๑–๓ ซม. ปลำยและ
โคนผลแหลม เปลอืกเรยีบและเกลี้ยง ผลสกุสนี�ำ้ตำล ผวิเกลี้ยง เนื้อในสเีหลอืง ฉ�ำ่น�ำ้หุม้เมลด็
๑-๒ เมล็ด เมล็ดรูปไข่

 พบขึ้นตำมป่ำเตง็รงั ป่ำเบญจพรรณ ทุง่หญ้ำ ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเล ๑๐๐–๙๐๐ ม.
ในประเทศไทยพบแทบทกุภำคยกเว้นภำคใต้  เป็นไม้โตช้ำ  ทนทำนต่อควำมแห้งแล้งและไฟป่ำ
ได้ด ี ระบบรำกหนำแน่นและลกึ  ยดึชัน้ดนิได้ด ี เหมำะส�ำหรับปลูกผสมผสำนกับไม้โตเร็วของ
ป่ำผลัดใบผสมป่ำเต็งรังได้หลำยชนดิ โดยเฉพำะสักที่มรีะบบรำกตื้น

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เปลือกเป็นยำสมำนท้อง แก้ท้องเสีย ขับน�้ำนมในสตรีหลังคลอดบุตร แก้ฝีหนอง  
ใช้ย้อมส ีและปลกูเพือ่เลี้ยงครัง่ เนื้อไม้ท�ำล้อเกวยีน เพลำรถ เครือ่งไถ  ด้ำมเครือ่งมอื  ใช้ในกำร
อตุสำหกรรม ท�ำฟืนและถ่ำน ใบอ่อนท�ำให้สกุรบัประทำนเป็นผกัหรอืเครือ่งเคยีง เยือ่หุม้เมลด็
ของผลสกุรบัประทำนได้ น�ำ้มนัจำกเมลด็ใช้ในกำรท�ำอำหำร ใช้แต่งผม แก้ผมร่วง ท�ำผ้ำบำตกิ
แก้อำกำรคัน แก้สวิ อำกำรตดิเชื้อทำงผวิหนัง ผลแก่รับประทำนได้มรีสเปรี้ยว

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง46



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๒๐. ตะเคยีนทอง
ชื่อพฤกษศาสตร์  Hopea odorata Roxb.

ชื่อวงศ ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กะกี้ โกกี้ แคน จะเคยีน จอืงำ จูเค้ โซเก ตะเคยีน ตะเคยีนใหญ่ ไพร

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงถึง ๔๐ ม. ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยหรือทรงเจดีย์ต�่ำ  ล�ำต้น
ปลำยตรง เปลอืกมสีนี�ำ้ตำลแตกเป็นร่องตำมยำวหรอืเป็นสะเกด็ กิง่อ่อนมขีนนุม่สขีำว ใบเดีย่ว
เรยีงสลบัรปูไข่แกมขอบขนำน หรอืรปูไข่แกมรปูหอกถงึรปูหอก กว้ำง ๓–๗.๕ ซม. ยำว ๘–๑๖ ซม.
ปลำยเรียวแหลม  โคนมนหรือเบี้ยว  ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย  แผ่นใบค่อนข้ำงหนำ
ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองด้ำน ด้ำนล่ำงมตีุม่ใบตำมง่ำมเส้นแขนงใบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่
ง่ำมใบและปลำยกิ่ง กลบีเลี้ยง ๕ กลบี  ผวิด้ำนนอกมขีน  กลบีดอก ๕ กลบี  สขีำวแกมเหลอืง
เชื่อมตดิกัน ปลำยแยกเป็น ๕ แฉก ปลำยบดิเวยีนรูปกังหัน  เกสรเพศผู้ ๑๕ อัน  รังไข่อยู่เหนอื
วงกลบี รูปกรวย ผวิเกลี้ยง ผลกลมหรอืรูปไข่ปลำยแหลม มปีีกยำว ๒ ปีก  ปีกสัน้ ๓ ปีก  และ
มเีส้นตำมยำวปีก ๗ เส้น

 พบขึ้นในป่ำดบิชื้น ป่ำดบิแล้งและป่ำเบญจพรรณ บรเิวณใกล้แหล่งน�ำ้ทั่วไป  จนถงึ
ที่ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลประมำณ ๙๐๐ ม. เป็นไม้เนื้อแข็ง เจริญเติบโตค่อนข้ำงเร็ว 
คล้ำยยำงนำ ช่วงเป็นกล้ำไม้ชอบแสง ชอบขึ้นใกล้ชำยน�ำ้และมรีะบบรำกทีแ่ขง็แรงหนำแน่นกว่ำ
ยำงนำ ทนต่อน�ำ้ท่วมขงัเป็นเวลำนำนมำกกว่ำ ๑ เดอืน  เหมำะสมต่อกำรปลกูเพือ่รกัษำตลิง่  หรอื
ปลูกในพื้นที่รำบลุ่มน�ำ้ท่วมถงึ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 •  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้มคีวำมแขง็แรงทนทำน เด้งและเหนยีว ใช้ก่อสร้ำงบ้ำนเรอืน เครือ่งเรอืนต่ำงๆ
และสิ่งอื่นๆ ที่ต้องกำรควำมแข็งแรง  แก้คุดทะรำด แก้ท้องร่วง แก้ก�ำเดำ  สมำนแผล  แก่นใช้
ผสมยำรักษำเลอืดลม กษัย เปลอืกมนี�ำ้ฝำด Pyrogallol และ Catechol ต้มกับเกลอื  อมป้องกัน
ฟันหลุด เนื่องจำกรับประทำนยำเข้ำปรอท  แก้ปวดฟัน แก้เหงอืกอักเสบ  และต้มกับน�ำ้ชะล้ำง
บำดแผลเรื้อรัง  ดอกใช้ผสมยำเกสรร้อยแปด  ยำงผสมน�้ำมันทำรักษำบำดแผล  แก้ท้องเสีย 
ชนัผสมน�ำ้มนัทำไม้  ยำเรอื  ท�ำน�ำ้มนัชกัเงำ  แก่นรกัษำคดุทะรำด  ขบัเสมหะ  แก้บดิ  แก้ก�ำเดำ
สมำนแผล

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดปัตตำนี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง48



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๒๑. ตะแบก
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Lagerstroemia floribunda Jack

ชื่อวงศ์  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ตะแบกนำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๕-๓๐ ม. ผลัดใบ โคนต้นเป็นพูพอน แตกกิ่งต�่ำ แผ่กว้ำง เปลือกเรียบ
เป็นมัน สีเทำหรือเทำอมขำว ลอกหลุดเป็นแผ่นบำงๆ มีรอยแผลเป็นหลุมตื้นๆ ตลอดล�ำต้น 
กิ่งก้ำนมีสันคม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ำมหรือเยื้องกันเล็กน้อยรูปใบหอก รูปรีแกมรูปใบหอก
กว้ำง ๕–๗ ซม. ยำว ๑๒–๒๐ ซม. ปลำยมนมตีิง่แหลมเลก็ โคนมน ขอบใบมกัห่อขึ้น ใบอ่อนสแีดง
มีขนรูปดำวปกคลุม ใบแก่ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้ำน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลำยกิ่ง
ดอกสีม่วงปนชมพูหรือสีกุหลำบ  กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูปถ้วย  ปลำยแยกเป็น ๕–๖ แฉก
ผวิด้ำนนอกมขีนและมสีนันนูพำดตำมยำว กลบีดอกมจี�ำนวนเท่ำกบัแฉกของกลบีเลี้ยง กลบีดอกบำง
ยับย่น  เป็นแผ่นกลม  ขอบกลีบมักมีครุย  โคนกลีบเรียวลงเป็นเส้น  คล้ำยก้ำนกลีบดอก
เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก ม ี๒ ขนำด รงัไข่อยูเ่หนอืกลบีวง มขีนปกคลมุ ผลแห้งแตกด้ำนบนออกเป็น
๖ ส่วน รูปร ียำวไม่เกนิ ๒ ซม. มขีนประปรำย เมล็ดเล็ก มปีีกโค้งทำงด้ำนบน ๑ ปีก

 พบขึ้นตำมป่ำเบญจพรรณ ป่ำดงดิบ ที่ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล ๒๐๐–๓๐๐ ม.
ทั่วไปในประเทศไทย เป็นไม้เบกิน�ำ โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด โตช้ำในระยะกล้ำไม้ เหมำะส�ำหรับ
ปลกูฟ้ืนฟสูภำพป่ำผลดัใบผสม  ป่ำดบิแล้ง ป่ำบงึน�ำ้จดื  และทีร่ำบลุม่ทัว่ไป  แต่สำมำรถขึ้นได้
ในพื้นที่ลำดชัน ป้องกันกำรพังทลำยของตลิ่ง ทนทำนต่อน�้ำท่วมได้นำนกว่ำ ๒ เดือน ทนแล้ง
และไฟป่ำได้ดี สำมำรถปลูกร่วมกับไม้ในป่ำชำยน�้ำได้ดี เช่น จิกนำ ตะเคียนทอง ยำงนำ
และสนุ่น 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ละเอยีดแข็ง ใช้ก่อสร้ำง ท�ำสิ่งปลูกสร้ำงที่รับน�ำ้หนักและ
เครือ่งมอืทำงกำรเกษตร เปลอืกแก้ท้องเสยี แก้บดิ มกูเลอืด เนื้อไม้ขบัโลหติ ระด ูแก้โลหติจำง
บ�ำรุงโลหติ ใบแก้ไข้ รำกแก้ปวดกล้ำมเนื้อเมื่อมไีข้

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดสระบุรี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง50



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๒๒. เตยทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze

ชื่อวงศ์  PANDANACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ปะหนัน ปำแนะ ล�ำเจยีก

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้ต้น สงู ๔–๘ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่กลมโปร่ง ล�ำต้นตัง้ตรงหรอืเอน ชยูอดขึ้น
และแตกออกเป็นสองหรือสำมกิ่ง ล�ำต้นอวบอ้วน ล�ำต้นและกิ่งมักมีหนำมซึ่งเกิดจำกเนื้อเยื่อ
ชัน้ผวิ เปลอืกสขีำวอมน�ำ้ตำลอ่อนๆ มรีำกค�ำ้ยนัตำมโคนต้น ใบเดีย่วเรยีงเวยีนสลบั เป็นกระจกุ
ที่ปลำยยอด ใบรูปขอบขนำน กว้ำง ๔–๘ ซม. ยำว ๑๐๐–๒๐๐ ซม. ปลำยใบเรียวแหลมโค้ง
คล้ำยแส้ ห้อยย้อยลง เป็นเกลยีวเกยกนัรอบล�ำต้นเป็น ๓ แถว โคนใบแผ่เป็นกำบสัน้ๆ หุม้รอบ
ล�ำต้น ขอบใบพบัลงสองข้ำงเกอืบขนำนกนั ใบอ่อนปลำยใบตรง แขง็ แต่เมือ่อำยมุำกขึ้นปลำยใบ
จะห้อยย้อยลง เส้นใบขนำนตำมควำมยำว ผวิใบด้ำนบนเกลี้ยง สเีขยีวเข้มเป็นมนั ด้ำนล่ำงมนีวล
ขอบใบและเส้นกลำงใบด้ำนล่ำงมหีนำมแหลม แข็ง เนื้อใบแข็งหนำ คล้ำยแผ่นหนัง ดอกสขีำว
หรือเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ดอกแยกเพศอยู่ต่ำงต้น  ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด
ไร้ก้ำนออกตำมง่ำมใบ ยำว ๓๐–๖๐ ซม. มก้ีำนช่อดอกย่อยและใบประดบัหุม้ช่อดอกย่อย ดอกย่อย
ขนำดเล็ก  สีนวล  มีกลิ่นหอมรุนแรง  และเหี่ยวอย่ำงรวดเร็วหลังบำนเต็มที่  ช่อดอกเพศเมีย
ออกตำมปลำยยอด ดอกย่อยมหีลำยกลุม่ อยูช่ดิตดิกนัเป็นกระจกุแน่น รปูทรงรหีรอืเกอืบกลม
ก้ำนช่อดอกย่อยยำว ๑๐–๓๐ ซม.  มก้ีำนดอกย่อย  ใบประดบัล่ำงสดุลกัษณะคล้ำยใบ  ใบประดบั
บนสดุสัน้ สเีหลอืงอ่อน ผลเป็นผลรวม รปูกลมหรอืรปูทรงกระบอก ผลย่อยเป็นรปูลิม่สีเ่หลีย่ม
สเีหลอืงหรอืสแีดง ขนำดผลกว้ำง ๑๐–๑๕ ซม. ยำว ๑๕–๒๐ ซม. ปลำยผลย่อยมหีนำมแหลม
๑ อนั  ระยะแรกผลสขีำวอมเขยีวแล้วเปลีย่นเป็นสเีหลอืง  เมือ่แก่จดัจะเป็นสส้ีมถงึแดง  เมลด็แขง็
รูปทรงกระสวย แต่ละผลย่อยม ี๑ เมล็ด

 พบทั่วไปตำมแนวชำยหำด  บริเวณใกล้ทะเล  ไม่พบในพื้นที่ห่ำงจำกทะเลมำกๆ
บำงครัง้พบตำมรอยต่อระหว่ำงป่ำชำยเลนกบัป่ำชำยหำด ทรงพุม่สวยงำม ปลกูรมิทะเลหรอืในสวน
ทั่วไปได้ แต่ควรห่ำงจำกทำงเดนิพอสมควร 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 รำกและเปลือกให้ใย ใช้ท�ำเชือก ใบสำนท�ำเสื่อ ท�ำใบเรือ รำกอำกำศรับประทำน
เป็นยำขบัปัสสำวะ แก้นิว่ ดอกผสมยำหอมแก้ลม บ�ำรงุหวัใจ ใช้อบเสื้อผ้ำ ท�ำเครือ่งส�ำอำง สบู่

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง52



53ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๒๓. ไทรย้อย
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์  MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  จำเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อยใบแหลม

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๒๐–๒๕ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดทรงกลมแผ่กว้ำง กิง่ก้ำนห้อยย้อย มรีำกอำกำศ
น�ำ้ยำงขำว เปลอืกเรยีบสนี�ำ้ตำลหรอืสเีทำ ใบเดีย่วเรยีงสลบั ใบรปูรแีกมรปูไข่ กว้ำง ๒.๕–๕ ซม.
ยำว ๕–๑๑ ซม. ปลำยใบเรยีวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบค่อนข้ำงหนำเป็นมนั  ใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบ
มองเห็นได้ไม่ชัดเจน  มีข้ำงละประมำณ ๑๒–๑๘ เส้น  ก้ำนใบ ๐.๖–๑.๘ ซม.  หูใบแหลม
๐.๘–๑.๑ ซม. ขอบใบมกัเป็นคลืน่ ดอกสเีหลอืงหรอืสนี�ำ้ตำล ออกเป็นช่อแบบมะเดือ่  ดอกย่อย
ฝังตัวอยู่บนฐำนรูปโถ  เกิดภำยในฐำนรองดอกทรงกลมคล้ำยผล  มีกลีบรวมขนำดเล็กมำก
ดอกแยกเพศร่วมต้น ผลแบบมะเดื่อ รูปกลมขนำด ๕–๘ มม. ออกเป็นคู่หรอืเดี่ยว ตำมซอกใบ
ผลสุกสสี้มแดงเข้ม ไม่มขีัว้ผล เมล็ดมขีนำดเล็กและมจี�ำนวนมำก 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ทรงพุม่แผ่กว้ำงให้ร่มเงำได้ด ีเหมำะส�ำหรบัปลกูในพื้นทีส่ำธำรณะ ควบคมุระบบรำก
ด้วยกำรตัดแต่งพุ่ม รำกแก้ตกโลหติ แก้นิ่ว บ�ำรุงโลหติและแก้ท้องเสยี รำกอำกำศขับปัสสำวะ
แก้ไตพิกำร แก้กษัย ปัสสำวะพิกำร รำกอำกำศน�ำมำพันเป็นวงกลมเพื่อประดับดอกไม้แห้ง
เป็นพวงมำลำ ผลเป็นอำหำรของนก

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหำนคร

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง54



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



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

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระถนิแดง กระถนิป่ำ สำรเงนิ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๑๕ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่แผ่กว้ำง เปลอืกค่อนข้ำงเรยีบหรอืแตก
เป็นร่องยำวๆ  สเีทำปนด�ำ เปลอืกชัน้ในสสี้มหรอืแดง ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรยีงสลับ
ช่อใบย่อยเรยีงตรงข้ำม จ�ำนวน ๗–๑๑ คู ่ก้ำนและแกนช่อใบมขีน ใบย่อยไม่มก้ีำนใบ เรยีงตรงข้ำม
จ�ำนวน ๑๓–๒๐ คู ่รปูขอบขนำน กว้ำงประมำณ ๐.๕-๐.๙ ซม. ยำว ๑-๑.๗ ซม. ปลำยกลมเว้ำ
มขีนเป็นกระจกุสัน้  โคนเบี้ยว ขอบใบเรยีบ มขีน แผ่นใบบำง  ผวิใบมขีน  ดอกสเีหลอืง  ช่อดอก
แบบช่อแยกแขนง ตั้งขึ้น  ออกที่ปลำยยอด ยำว ๒๐–๔๐ ซม.  ก้ำนและแกนในช่อดอก  มีขน
ฐำนรองดอกรปูถ้วย  ผวิมขีนสัน้  กลบีเลี้ยง ๕ กลบี รปูรหีรอืกลม กลบีดอก ๕ กลบี รปูไข่กลบั
กลีบย่น  ปลำยกลีบกลม  โคนกลีบสอบแหลมเป็นก้ำน  เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน  โคนก้ำนมีขนยำว
เป็นกระจกุ รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี รปูไข่แกมขอบขนำน  ก้ำนชรูงัไข่ยำว  รงัไข่และก้ำนชรูงัไข่มขีน
ผลเป็นฝักแบนรปูรแีกมขอบขนำน  กว้ำงประมำณ ๒ ซม. ยำว ๕–๑๒ ซม. ปลำยและโคนแหลม
ขอบบำงคล้ำยปีก  ผลแก่สีน�้ำตำลด�ำ แห้งแล้วไม่แตก เมล็ด ๑-๕ เมล็ด แบนรูปขอบขนำน
เรยีงตำมควำมยำวของฝัก

 พบขึ้นในป่ำชำยหำดและป่ำเบญจพรรณ  ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเล ๑๐๐–๓๐๐ ม.
ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ปลูก ขึ้นกระจำยทั่วประเทศ ชอบแสงแดดตลอดวัน ขึ้นได้ในดินทุกชนิด
ควำมชื้นปำนกลำง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ท�ำสิ่งก่อสร้ำงเครื่องเรือน เปลือกมีรสฝำด ขับโลหิต
กล่อมเสมหะ ขับผำยลม แก้ท้องร่วง แก้บิด ฝำดสมำนแผล แก้ไข้ทับระดู แก้ท้องร่วงเป็นยำ
ขบัลม ให้สเีหลอืงใช้ย้อมผ้ำ ยบัยัง้เชื้อแบคทเีรยีลดกำรอกัเสบ ลดควำมดนัโลหติ และตกตะกอน
เม็ดเลอืดแดง

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดนนทบุรี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง56



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๒๕. บุนนาค
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Mesua ferrea L.

ชื่อวงศ์  CALOPHYLLACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ก๊ำก่อ ก�ำ้ก่อ ปะนำคอ สำรภดีอย

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๕-๒๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปเจดีย์ต�่ำ เป็นพุ่มทึบ รูปทรงค่อนข้ำง
สมมำตรตำมรัศมี  แตกกิ่งก้ำนสำขำได้มำก  ล�ำต้นเปลำตรง  มีพูพอนเล็กน้อยตำมโคนต้น
เปลอืกล�ำต้นมผีวิสนี�ำ้ตำลอมเทำ  สนี�ำ้ตำลเข้มหรอืสนี�ำ้ตำลอมแดง  เมือ่แก่มรีอยแตกตื้นๆ  ภำยใน
เปลอืกมนี�ำ้ยำงสขีำว ใบเดีย่ว ออกเรยีงเป็นคูต่รงกนัข้ำม ใบรปูหอกหรอืรปูขอบขนำน แกมรปูใบหอก
กว้ำง ๒-๓ ซม. ยำว ๘–๑๒ ซม. ปลำยใบยำวคล้ำยหำง โคนใบสอบ ขอบใบเรยีบ  ผวิใบเกลี้ยง
เมือ่ยงัอ่อนสเีขยีวอ่อนอมชมพ ูมกัออกพร้อมกนัทัง้ต้นทกุกิง่ ใบแก่ด้ำนบนสเีขยีวเข้ม ด้ำนล่ำง
มกัจะมคีรำบสขีำวนวลหรอืขำวหม่นถงึขำวอมเทำ แผ่นใบหนำ ขอบใบเรยีบ เส้นใบข้ำงถีม่เีป็น
จ�ำนวนมำก แต่ค่อนข้ำงจำง เหน็ได้ไม่เด่นชดั ก้ำนใบยำว ๐.๕–๑ ซม. ดอกสขีำวหรอืเหลอืงอ่อน
กลิ่นหอมมำก  ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อแบบกระจุก  กระจุกละ ๒-๓ ดอก  ออกตำม
ง่ำมใบ กว้ำง ๕–๑๐ ซม. ผลแบบผลมเีนื้อหลำยเมลด็ รปูไข่ กว้ำง ๒–๒.๕ ซม. ยำว ๓.๕–๔ ซม.
ปลำยแหลมโค้ง กลบีเลี้ยงขยำยโตเป็นกำบหุ้มผล ๔ กำบ เมล็ดรูปไข่ สนี�ำ้ตำล ม ี๑-๒ เมลด็
ปลำยผลมตีิ่งคล้ำยหนำมแหลม ผลแก่มผีวิสนี�ำ้ตำลเข้ม เปลอืกแข็งมำก 

 ขึ้นกระจำยในป่ำดบิแล้งและป่ำดบิชื้น ทำงภำคเหนอืและภำคใต้ ทีค่วำมสงูจำกระดบั
น�ำ้ทะเลจนถงึประมำณ ๗๐๐ ม. 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 เหมำะส�ำหรบักำรปลกูประดบั เพรำะดอกหอมและใบอ่อนมสีสีนัสวยงำม ควรปลกู
ในบรเิวณทีไ่ด้รบัแสงตอนเช้ำ ใช้ปลกูเป็นไม้ประดบัโดยเฉพำะในวดั เนื้อไม้เป็นยำแก้ลกัปิดลกัเปิด
ใช้ก่อสร้ำง ท�ำหมอนรำงรถไฟ ต่อเรอื ท�ำพันท้ำยและรำงปืน ด้ำมร่ม  เปลอืกใช้กระจำยหนอง
กระพี้แก้เสมหะในล�ำคอ ใบสมำนแผลสด แก้พิษงู ดอกแห้งบ�ำรุงธำตุ บ�ำรุงโลหิตและหัวใจ
แก้ร้อนใน แก้กลิ่นสำบร่ำงกำย ใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดทน เกสรแก้ไข้ รำกแก้ลมในล�ำไส้
ผลใช้เป็นยำขบัเหงือ่  น�ำ้มนัทีก่ลัน่จำกเมลด็ใช้จดุตะเกยีงและเครือ่งส�ำอำง  แก้โรคผวิหนงัและ
ปวดตำมข้อ ยำงจำกเปลอืกและผลใช้เป็นน�ำ้ยำเคลอืบสิ่งของเครื่องใช้ 

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดพจิติร

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง58



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๒๖. ประดู่
ชื่อพฤกษศาสตร์  Pterocarpus macrocarpus Kurz

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  จติ๊อก ฉะนอง ดู่ ดู่ป่ำ ตะเลอ เตอะเลอ ประดู่ป่ำ ประดู่เสน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงได้ถึง ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวยหรือรูปไข่ ล�ำต้นมีเปลือกหนำ
เมือ่อ่อนมเีปลอืกชัน้นอกสนี�ำ้ตำลอ่อน มร่ีองตำมยำวเลก็น้อย เมือ่แก่มำกขึ้นเปลีย่นสเีป็นน�ำ้ตำลเข้ม
หรอืสนี�ำ้ตำลอมเทำ แตกหยำบๆ เป็นร่องลกึ เปลอืกชัน้ในมยีำงสนี�ำ้ตำลอมแดง เมือ่ถกูอำกำศ
จะเปลีย่นเป็นสแีดงเข้ม  ใบประกอบแบบขนนกชัน้เดยีว เรยีงสลบั ใบย่อย ๗–๙ ใบ  ใบรปูขอบขนำน
แกมรูปไข่ กว้ำง ๔–๕ ซม. ยำว ๖–๑๐ ซม.  ปลำยใบแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  เนื้อใบ
ค่อนข้ำงบำง ผวิใบด้ำนบนสเีขยีวเกลี้ยง ด้ำนล่ำงสเีขยีวอ่อน มักมขีนละเอยีดสนี�ำ้ตำลบรเิวณ
เส้นใบ เส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๑–๑๗ ซม. ก้ำนใบยำว ๓–๕ มม.  ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตำมซอกใบใกล้ปลำยกิง่  ช่อดอกยำว ๕–๒๐ ซม. ดอกย่อยสมบรูณ์เพศ
ยำว ๑.๔–๑.๙ ซม.  กลบีเลี้ยงสเีขยีว ๕ กลบี  เชือ่มตดิกนัเป็นรปูถ้วย  มขีน  กลบีดอกรปูดอกถัว่
แยกเป็น ๕ แฉก ขนำดไม่เท่ำกนัและย่น กลบีบนรปูพดั แบนและกว้ำง โตกว่ำกลบีข้ำง ๒ กลบี
ซึง่มลีกัษณะเป็นรปูไข่ยำว  กลบีล่ำงเชือ่มกนัเป็นรปูช้อน  เลก็กว่ำกลบีข้ำง  เกสรเพศผู ้๑๐ อนั
โคนเชือ่มกนั ๒ มดั  มดัละ ๕ อนั  ส่วนทีเ่หลอืแยกออกจำกกนั  ก้ำนเกสรยำวโผล่พ้นปำกกลบีดอก
อับเรณูสีเหลืองเข้ม  รังไข่ ๑ อัน  นูนเหนือฐำนวงกลีบรวม  มีขนละเอียดปกคลุมหนำแน่น 
มีก้ำนเกสรสั้นและปลำยก้ำนเล็ก ผลเป็นฝักแห้ง รูปกลมแบนคล้ำยโล่  ขอบคล้ำยมีปีกบำง
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๕–๑๐ ซม. เมล็ด ๑-๒ เมล็ด รูปรีๆ  ยำวประมำณ ๑ ซม.

 ขึ้นทั่วไปในป่ำเบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง และป่ำดิบแล้ง แทบทุกภำค  ยกเว้นภำคใต้
ถ้ำปลกูให้ร่มเงำควรปลกูตัง้แต่ยงัเลก็ เพรำะถ้ำล้อมต้นใหญ่มำปลกู จะเจรญิเตบิโตได้ช้ำมำก

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป

 เนื้อไม้มีสีสวยงำม สีแดงอมเหลือง ลำยไม้ละเอียด  ปุ่มประดู่มีลวดลำยสวยงำม
รำคำแพง แขง็แรงทนทำน ใช้ท�ำเครือ่งเรอืน  เฟอร์นเิจอร์ทีม่รีำคำและงำนประตมิำกรรม  ใช้ท�ำ
เครื่องดนตร ีเช่น ซอ ลูกและรำงระนำด เปียโน ใบพอกบำดแผล แก้ผดผื่นคัน พอกฝีให้สุกเร็ว
เปลอืกต้นแก้ท้องเสยีและให้น�ำ้ฝำดสนี�ำ้ตำล ใช้ย้อมผ้ำ 

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดชลบุรี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง60
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๒๗. ประดู่บ้าน
ชื่อพฤกษศาสตร์  Pterocarpus indicus Willd.

ชื่อวงศ ์ FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ดู่บ้ำน ประดู่กิ่งอ่อน ประดู่ลำย สะโน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๓๐ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดแผ่กว้ำง มพีพูอนเตี้ย ๆ  เปลอืกหนำสนี�ำ้ตำลด�ำ
แตกเป็นร่องลกึหรอืเป็นแผ่นหนำ สับเปลอืกมนี�ำ้ยำงสแีดง  ปลำยกิ่งห้อยย้อยลง  ใบประกอบ
แบบขนนกชัน้เดยีวปลำยคี่ เรยีงสลับ ก้ำนและแกนช่อใบมขีน ใบย่อย ๕-๙ ใบ เรยีงสลับรูปไข่
แกมขอบขนำน ปลำยแหลมเป็นติ่ง โคนกลมหรือตัด ขอบใบเรียบ แผ่นใบบำงคล้ำยกระดำษ
ผวิใบด้ำนบนเกลี้ยงเป็นมัน ด้ำนล่ำงมขีนเห็นชัดเจนที่เส้นใบ ดอกสเีหลอืงเข้ม ช่อดอกแบบช่อ
แยกแขนง ออกทีง่่ำมใบใกล้ปลำยกิง่ มกีลิน่หอม  ดอกย่อยจ�ำนวนมำก  ก้ำนและแกนในช่อดอก
มขีน  กลบีเลี้ยงเชื่อมตดิกัน รูประฆัง โคนเบี้ยว ปลำยแยกเป็น ๕ แฉก รูปสำมเหลี่ยม  ผวิมขีน
ทั้งสองด้ำน  กลีบดอกรูปดอกถั่ว  กลีบกลำงรูปกลมหรือไข่กลับ  กลีบพับจีบ  โคนสอบแหลม
เป็นก้ำนกลบี กลบีคูข้่ำงรปูไข่กลบัเบี้ยว กลบีคูล่่ำงรปูขอบขนำน เกสรเพศผู ้๑๐ อนั แยกเป็น ๒ มดั
(๙ + ๑) รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี รปูไข่ มขีนยำว ก้ำนชรูงัไข่สัน้ ยอดเกสรเป็นตุม่ ขนำดเลก็ ผลเป็น
ฝักแบน รูปกลมมปีีกโดยรอบ เมล็ด ๑-๒ เมล็ดสนี�ำ้ตำลแดง

 พบขึ้นในป่ำเต็งรัง  ป่ำเบญจพรรณ  และป่ำดิบแล้ง  ในประเทศไทยพบทั่วทุกภำค
เป็นไม้ทีเ่จรญิเตบิโตเรว็และให้ร่มเงำได้ด ีเลี้ยงง่ำยไม่ค่อยพบปัญหำเรือ่งศตัรพูชืหรอืโรคต่ำงๆ
ทัง้ยงัทนต่อสภำพธรรมชำตไิด้ด ีควรปลกูห่ำงจำกต้นไม้อืน่อย่ำงน้อย ๖ ม. หรอืมบีรเิวณกว้ำง
สักหน่อย  เพรำะเป็นไม้โตเร็วพุ่มใบทึบและแตกกิ่งก้ำนสำขำแผ่กว้ำง  หำกปลูกใกล้บ้ำน
มำกเกนิไปกิง่ก้ำนอำจระหลงัคำหรอืตวับ้ำนจนดรูกครึ้มเกนิไป ต้องคอยหมัน่ตกแต่งกิง่อยูเ่สมอ
หำกปลกูชดิกนัเกนิไป ทรงต้นจะสงูชะลดูและออกดอกเฉพำะส่วนบนเท่ำนัน้ ถ้ำปลกูบนเนนิหรอื
รมิถนน ควรปลกูให้มรีะยะเท่ำ ๆ  กนั โดยเฉพำะในสนำมกอล์ฟหรอืสนำมหญ้ำ ในช่วงออกดอก
จะเห็นสเีหลอืงและสเีขยีวตัดกันสวยงำม ขึ้นได้ดใีนดนิร่วนซุยบรเิวณกลำงแจ้งที่มแีสงแดดจัด
ชอบน�ำ้ปำนกลำง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูเป็นไม้ประดบัตำมสวน รมิรัว้ รมิถนน เนื้อไม้ละเอยีดปำนกลำง แขง็แรง ทนทำน
บำงต้นกม็ลีวดลำยสวยงำม  ไสกบ  แต่งและชกัเงำได้ด ี จงึนยิมน�ำมำท�ำเครือ่งดนตรไีทย  เช่น
ระนำด ทีใ่ห้เสยีงฟังแล้วรูส้กึถงึควำมแขง็แรงและแขง็แกร่ง นยิมใช้ท�ำเครือ่งเรอืน  ของตกแต่งบ้ำน
ท�ำเสำ พื้นรอด สร้ำงบ้ำน สิง่ของทีร่บัน�ำ้หนกัมำกๆ และใช้งำนก่อสร้ำงทัว่ไป ด้ำมเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ต่ำงๆ  เปลอืกให้น�ำ้ฝำดส�ำหรบัฟอกหนงั และให้สนี�ำ้ตำลส�ำหรบัย้อมผ้ำ เปลอืกแก้บดิ แก้ท้องเสยี
แก้ปำกเป่ือย เนื้อไม้บ�ำรงุธำต ุบ�ำรงุโลหติ แก้พษิไข้ ขบัเสมหะ น�ำ้ยำงแก้ท้องเสยี แก้ปำกเป่ือย
ใบแก้ผดผื่นคัน

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดภูเก็ต เป็นดอกไม้ประจ�ำกองทัพเรือ ถือเป็น
ไม้มงคลประจ�ำบ้ำน ด้วยควำมเชื่อที่ว่ำ ก่อให้เกดิพลังแห่งควำมยิ่งใหญ่ รวมเป็นหนึ่งเดยีวกัน

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง62
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๒๘. ปอทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Hibiscus tiliaceus L.

ชื่อวงศ์  MALVACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ขมิ้นนำงมัทร ีปอนำ ปอฝ้ำย ผหียกิ โพทะเล

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นขนำดเล็ก สูง ๓-๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรอืนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งต�่ำ แผ่กิ่งก้ำน
สำขำได้กว้ำง ล�ำต้นมกัคดงอเปลอืกสนี�ำ้ตำลปนเทำ มช่ีอระบำยอำกำศเป็นแนวตำมยำวล�ำต้น
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปหัวใจ กว้ำง ๗.๕–๑๕ ซม. ยำว ๘–๑๕ ซม. สีเขียวเป็นมัน  
ปลำยใบเรยีวแหลม โคนใบรปูหวัใจ ขอบใบหยกัถี ่ผวิใบด้ำนบนเกลี้ยง ด้ำนล่ำงเกลี้ยงหรอืมขีนรปูดำว
สขีำว แผ่นใบหนำคล้ำยหนงั มเีส้นแขนงใบออกจำกโคนใบ ๗–๙ เส้น และทีเ่ส้นกลำงใบข้ำงละ
๔–๖ เส้น  ก้ำนใบยำว ๒–๗ ซม.  ดอกสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง  กลำงดอกสีแดงเข้ม
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจกุหรอืช่อแยกแขนงตำมปลำยกิง่ ช่อดอกยำว ๘–๑๒ ซม. กลบีเลี้ยง ๕ กลบี
สนี�ำ้ตำล มขีนทัง้สองด้ำน ปลำยแหลม กลบีดอก ๕ กลบี รปูไข่กว้ำง ดอกบำนเตม็ที ่๕–๑๐ ซม.
ก้ำนเกสรเพศผู้รวมเป็นแท่งเดี่ยว  มอีับเรณูตดิรอบตัง้แต่ด้ำนล่ำงขึ้นไปถงึด้ำนบน  ยำวไม่เลย
กลบีดอก ทัง้ก้ำนเกสรและอบัเรณสูเีหลอืง ก้ำนเกสรเพศเมยีและยอดสม่ีวง ผลแห้งแตก รปูไข่
เกือบกลม  เปลือกมีขนละเอียดหนำแน่น  เมื่อแก่แตกเป็น ๕ พู   เมล็ดขนำดเล็กมีจ�ำนวนมำก
เมล็ดสมบูรณ์ ๕–๗ เปอร์เซ็นต์ มีรูปคล้ำยไต  มีลำยคล้ำยจุดปลำยเข็มรอบๆ  และมีจะงอย
ปลำยแหลมเล็กๆ เมื่อแก่สนี�ำ้ตำลแก่จนเกอืบด�ำ

 พบขึ้นแพร่หลำยตำมชำยทะเล แม่น�ำ้ล�ำคลอง ภำยใต้อทิธพิลของน�ำ้กร่อย พบรมิฝ่ัง
แม่น�ำ้ที่ค่อนข้ำงชุ่มชื้นไปถงึป่ำดบิเขำสูง ๑,๐๐๐ ม. เหนอืระดับน�ำ้ทะเล 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ใช้ปลกูเพือ่ทดแทนป่ำเสือ่มโทรม ปลกูตำมชำยฝ่ังทะเล หรอืตำมรมิแม่น�ำ้ เพือ่เป็นพชื
บังลม  ป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดิน  ตลอดจนปลูกเป็นไม้ประดับสองข้ำงถนนหรือ
สวนสำธำรณะ เพื่อเป็นไม้บังร่ม และให้ดอกสีสวยเพื่อควำมสวยงำม ใบบดเป็นผงใส่แผลสด
แผลเรื้อรงั เป็นยำระบำยอ่อนๆ แก้บวม แก้อกัเสบ ขบัเสมหะ คัน้น�ำ้เป็นยำหยอดห ูแก้หอูกัเสบ
หเูป็นฝี  และเป็นอำหำรของโคและกระบอื  เปลอืกท�ำให้อำเจยีน  แช่น�ำ้ดืม่แก้โรคทำงเดนิอำหำร
และใช้ท�ำเชอืก รำกขบัปัสสำวะ ระบำยท้อง บดเป็นผงท�ำเป็นยำให้อำเจยีน น�ำ้ต้มรำกเป็นยำเยน็
ดื่มแก้ไข้ ดอกต้มกับน�ำ้นมหยอดใส่หูแก้อำกำรเจ็บหู

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง64
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๒๙. ปาล์มขวด
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook

ชื่อวงศ์  ARECACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้กลุม่ปำล์ม สงูได้ถงึ ๒๕ ม. ล�ำต้นคอดใกล้โคนและป่องกลำง ล�ำต้นขนำด ๕๐ ซม. 
คอสเีขยีวเข้มและยำวถงึ ๑ ม. ใบประกอบแบบขนนก เรยีงสลับ ใบย่อยรูปขนนก  ทำงใบยำว 
๕–๖ ม. แตกออก ๒ ทศิทำง จงึเหน็เป็นพวงใหญ่ ปลำยใบเรยีวแหลม โคนใบรปูลิม่แผ่นใบหนำ
โคนกำบใบสเีขยีว ก้ำนใบย่อยเป็นสนัคม ดอกออกเป็นช่อแยกเพศอยูร่่วมต้น ออกช่อดอกใต้โคน
กำบใบ ดอกสขีำวนวล ชูตัง้ขึ้น ช่อใหญ่แผ่กระจำยยำวถงึ ๑ เมตร กลบีเลี้ยงตดิกัน  กลบีดอก
๖ กลบี  ผลสดแบบมเีนื้อเมล็ดเดยีว  ตดิผลจ�ำนวนมำก  ผลกลมขนำด ๑–๑.๕ ซม.  ผลอ่อนมี
สเีขยีว เมื่อเป็นสมี่วงอมด�ำหรอืสดี�ำ

 มำจำกต่ำงประเทศ (ควิบำ  ฮอนดูรัส)  มคีวำมทนทำนต่อควำมแห้งแล้ง โรค แมลง
เป็นพชืทีไ่ม่ต้องกำรกำรบ�ำรงุรกัษำอย่ำงพถิพีถินั ชอบดนิร่วน ระบำยน�ำ้ด ีมแีสงแดดจดั ถ้ำปลกู
ในที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ จะเจรญิเตบิโตเร็ว

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 นยิมปลกูเป็นไม้ประดบั ควรปลกูในบรเิวณกว้ำงเป็นกลุม่ หรอืตำมแนวรัว้หรอืรมิถนน
เมือ่ต้นยงัเลก็ ทรงต้นจะป่องกว่ำตอนต้นใหญ่โต ชำวพื้นเมอืงในท้องถิน่มกัน�ำกำบใบท�ำหลงัคำเรอืน
เก็บใบยำสูบ ล�ำต้นใช้ก่อสร้ำง ยอดอ่อนรับประทำนได้คล้ำยยอดมะพร้ำว ผลใช้เลี้ยงหมู

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง66
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๓๐. โปรงแดง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.

ชื่อวงศ ์ RHIZOPHORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ปรง แสม

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๐–๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ทึบ บำงครั้งแตกกิ่งต�่ำคล้ำยไม้พุ่ม
โคนมพีพูอน  เปลอืกเรยีบสเีทำอมน�ำ้ตำล มต่ีอมระบำยอำกำศรปูกลมและรปูรตีำมล�ำต้น ใบเดีย่ว
เรยีงตรงข้ำมสลบัตัง้ฉำกถี่ๆ   เป็นกลุม่ตำมปลำยกิง่  ใบรปูไข่กลบัหรอืรปูขอบขนำนแกมรปูไข่กลบั
กว้ำง ๒.๕–๔.๕ ซม. ยำว ๕–๖.๕ ซม. ปลำยใบมนหรอืเว้ำตื้น โคนใบรปูลิม่ ขอบใบงอลงด้ำนล่ำง
ผิวใบด้ำนบนสีเขียวเป็นมัน  แผ่นใบหนำกรอบ  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๔–๕ เส้น  ก้ำนใบสีแดง
ยำว ๑.๕–๓ ซม. ดอกสีขำว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ๓–๕ ดอก  ตำมซอกใบใกล้ปลำยกิ่ง
กลบีเลี้ยง ๕ กลบี กลบีดอก ๕ กลบี มรียำงค์  อบัเรณสูแีดง  ก้ำนช่อดอกยำว ๑ ซม. ดอกบำนเตม็ที่
กว้ำง ๕–๖ มม. ผลอ่อนรปูทรงกระสวย ยำว ๒๕–๓๓ ซม.  ขัว้ผลทรงกระบอก  ผวิเรยีบสนี�ำ้ตำล
มกีลบีเลี้ยงสัน้ๆ ๕ กลบี ชี้ขึ้น ขัว้ผลอ่อนสเีหลอืง ยำว ๐.๘–๑.๒ ซม. ผลอ่อนปลำยใหญ่กว่ำโคน
และปลำยแหลม  ฝักมสีันตำมยำวหลำยสันและตุ่มกลมเล็กนูนสนี�ำ้ตำลอ่อน 

 พบในที่ลุ่มริมทะเลหรือป่ำชำยเลนที่น�้ำเค็มท่วมถึง ด้ำนภูมิทัศน์ใช้ปลูกเป็นกลุ่ม
รมิทะเลหรอืป่ำชำยเลน เพื่อยดึตลิ่งหรอืให้ร่มเงำ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ไม้ท�ำเสำเขม็ในน�ำ้เคม็ เปลอืกให้สนี�ำ้ตำลใช้ย่อมหนงั ผ้ำ ผลท�ำไม้ประดบัแห้งได้ และ
เป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์น�ำ้วัยอ่อน

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง68
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๓๑. พะยอม
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Shorea roxburghii G. Don

ชื่อวงศ์  DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กะยอม กูวิง ขะยอม ขะยอมดง แคน เชียง เซี่ยว พะยอมดง พะยอมทอง ยอม 
 ยำงหยวก สุกรม

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๓๐–๓๕ ม. ผลดัใบแต่ผลใิบใหม่เรว็ เรอืนยอดเป็นพุม่กลม ล�ำต้นปลำยตรง
มพีพูอน เปลอืกหนำสเีทำอมน�ำ้ตำล แตกเป็นร่องและเป็นสะเกด็ตำมยำว เปลอืกใน  เรยีงเป็นชัน้
สีเหลือง  คล้ำยกระบำก  ชันสีเหลืองอ่อน  ใบเดี่ยว  เรียงสลับ  ใบรูปขอบขนำนหรือรูปรี
แกมรปูขอบขนำน กว้ำง ๓–๔ ซม. ยำว ๘–๑๐ ซม. ปลำยและโคนใบมน ขอบใบเรยีบหรอือำจหยกั
เป็นคลื่นเล็กๆ ใบอ่อนเขียวเป็นมัน ใบแก่เขียวด้ำน เนื้อใบค่อนไปในทำงบำง ผิวเกลี้ยง เส้นใบ
ย่อยแบบขัน้บันได เส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๕–๒๐ คู่ เรยีงขนำนปลำยจรดขอบใบ  ดอกสขีำวนวล
ถงึสเีหลอืงอ่อน มกีลิน่หอมแรง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตำมซอกใบและปลำยกิง่ ช่อดอก
ยำว ๗–๑๐ ซม. กลบีเลี้ยงมขีนำดใหญ่ ๓ กลบี เลก็ ๒ กลบี กลบีดอก ๕ กลบี  เกยซ้อนเวยีนกนั
คล้ำยกงัหนั ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๑.๕–๓.๕ ซม. ผลแห้งมปีีก รปูไข่หรอืรปูกระสวย  ปลำยแหลม
ปีกยำว ๓ ปีก  ปีกสั้น ๒ ปีก  มีเส้นตำมยำวปีก ๙–๑๒ เส้น  ปีกสั้น ยำว ๓–๔ ซม. ปีกยำว
ยำว ๖–๘ ซม. โคนปีกหนำ เมล็ดเกลี้ยง ปลำยมตีิ่งแหลม

 พบในป่ำเบญจพรรณแล้งและชื้น  ตลอดจนป่ำดิบแล้งทั่วทุกภำค  เป็นไม้โตช้ำ
แต่ทนแล้งและไฟป่ำได้ด ี สำมำรถขึ้นได้ในดนิทีไ่ม่สมบรูณ์  เช่น  ดนิลกูรงั  ชัน้ดนิตื้นในป่ำเตง็รงั
ตำมสันเขำ หรือดินปนทรำยใกล้ชำยหำด และดินหินปูน เหมำะส�ำหรับฟื้นฟูสภำพป่ำได้แทบ
ทุกประเภท ยกเว้นป่ำดบิเขำสูง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป

 ไม้ต้นขนำดใหญ่มีดอกหอมและผลสวยงำม ควรปลูกในพื้นที่กว้ำงและเป็นกลุ่ม
จะสวยงำมมำก  เนื้อไม้คล้ำยไม้ตะเคยีนทอง  มคีวำมคงทนแขง็แรง  ใช้ในกำรก่อสร้ำงได้ด ี ใช้ท�ำ
เครือ่งเรอืน นยิมปลกูเป็นไม้สวนป่ำ ดอกใช้เข้ำเป็นยำหอมกนิแกล้มแก้ลม บ�ำรงุหวัใจ และเป็น
ยำลดไข้  ดอกอ่อนรบัประทำนได้ กนิเป็นผกัสดหรอืลวกจิ้มน�ำ้พรกิ เปลอืกชัน้ในใช้เคี้ยวกบัหมำก
หรือเป็นสำรกันบูดในกำรเก็บน�้ำตำลสดและของหมักดอง ฟอกหนัง แก้ล�ำไส้อักเสบ ท้องร่วง
ใช้ยำงท�ำชันยำเรอืและสิ่งของ

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดพัทลุง และถือเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกัน
ตำมบ้ำน ด้วยมคีวำมเชือ่ว่ำหำกบ้ำนใดปลกูไว้ประจ�ำบ้ำน จะท�ำให้คนบ้ำนนัน้มอีปุนสิยัอ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นอกเห็นใจและได้รับควำมอุปถัมภ์ค�ำ้ชูจำกผู้อื่น

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง70



71ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๓๒. พกิุล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Mimusops elengi L.

ชื่อวงศ์  SAPOTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กุน แก้ว ซำงดง พกิุลเขำ พกิุลเถื่อน พกิุลป่ำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้ต้น สูงถงึ ๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรอืนยอดทรงกลมหรอืกรวยคว�่ำ หนำทบึ สเีขยีวเข้ม
ล�ำต้นและกิ่งมักคดงอเป็นปุ่มปม  เปลือกนอกสีน�้ำตำลอมเทำ  มีรอยแตกตำมยำวของล�ำต้น
เป็นร่องลกึแล้วล่อนเป็นสะเกด็  เปลอืกในเป็นเส้นใยนุม่  สชีมพ ู น�ำ้ยำงสขีำวหม่น  พบเฉพำะตำม
ก้ำนใบและดอก ใบเดี่ยว เรียงเวียนห่ำงๆ ใบรูปรี รูปไข่หรือรูปขอบขนำน กว้ำง ๒–๖.๕ ซม.
ยำว ๗.๕–๑๕ ซม. ปลำยใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่น เนื้อใบหนำคล้ำย
แผ่นหนัง ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองด้ำน ผวิใบด้ำนบนสเีขยีวเข้มเป็นมันวำว ด้ำนล่ำงสซีดี  เส้นแขนง
ใบข้ำงละ ๒๐–๒๔ เส้น ก้ำนใบยำว ๑.๒–๒.๒ ซม. หใูบเลก็  หลดุร่วงเรว็ ยำวประมำณ ๐.๕ ซม.
ดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุก ๑–๖ ดอก ตำมซอกใบหรอืปลำยกิ่ง  ดอกสขีำวหรอืสขีำวอมเหลอืง
มกีลิ่นหอม เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ ๑.๕ ซม. ก้ำนดอกโค้งลง ยำว ๑–๒.๕ ซม. กลบีเลี้ยง
เรยีวแหลม แยกกนัเป็นอสิระ ม ี๘ กลบี เรยีงเป็น ๒ วง วงนอก ๑๖ แฉก ปลำยชี้ออกเป็นระนำบ
เดยีวกนัคล้ำยรปูดำว  วงในปลำยกลบีโค้งเข้ำหำกนั  เกสรเพศผูม้จี�ำนวนเป็นสองเท่ำของแฉก
กลบีดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมยีที่เป็นหมัน มอีย่ำงละ ๘ อัน  ตดิสลับกัน  รังไข่อยู่เหนอื
วงกลบี  มขีนแขง็ปกคลมุ  ภำยในม ี๖–๘ ช่อง  แต่ละช่องมไีข่อ่อน ๑ เมลด็  ปลำยก้ำนเพศเมยี
เรยีวแหลม ยำวประมำณ ๐.๘ ซม. ผลแบบผลมเีนื้อคล้ำยผลเมลด็เดยีวแขง็ รปูไข่ปลำยแหลม
หรืองอน ถึงกลมรี ขนำด กว้ำง ๑.๓–๑.๘ ซม. ยำว ๒.๕–๓ ซม. ขั้วผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่
คล้ำยรปูดำว ๘ แฉก  ผลอ่อนสเีขยีว  มขีนสนี�ำ้ตำลอ่อนปกคลมุ  ผลแก่เกลี้ยง  ผลสกุสแีดงอมส้ม
เนื้อในร่วนสเีหลอืง มรีสหวำนหรอืหวำนอมฝำด เมลด็แขง็ รปูทรงร ี ผวิย่น  สดี�ำหรอืสนี�ำ้ตำลแดง
เป็นมันวำว ขนำด กว้ำง ๑–๑.๒ ซม. ยำว ๑.๘–๒.๒ ซม. มักม ี๑ เมล็ด 

 ขึ้นกระจำยในป่ำดบิชื้น ทำงภำคใต้ ภำคกลำง และภำคตะวนัออก พบน้อยตำมแนว
รอยต่อของป่ำชำยเลนกับป่ำบก และรมิฝั่งแม่น�ำ้ที่เป็นดนิเลนแข็ง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 • ฝุ่นละออง 

ประโยชน์ทั่วไป

 นยิมปลกูเพือ่ให้ร่มเงำ เพรำะพุม่ใบทบึ ไม่ผลดัใบและดอกหอม ออกดอกและผลเกอืบ
ตลอดทัง้ปี  แต่เป็นไม้เจรญิเตบิโตช้ำ  เนื้อไม้ใช้ในกำรก่อสร้ำง ท�ำโครงเรอืเดนิทะเล เครือ่งมอื
ทำงกำรเกษตร  เปลอืกต้มแก้เหงอืกอกัเสบ  รกัษำไข้  ปวดหวัและเจบ็คอ แก่นแก้ไข้  ใบแก้หดื
ดอกบ�ำรุงโลหิต  ดอกแห้งใช้รักษำไข้  ปวดหัวและเจ็บคอ  รำกบ�ำรุงโลหิตและละลำยเสมหะ
เมล็ดต�ำให้ละเอยีดท�ำเป็นยำเม็ดส�ำหรับสวนเวลำท้องผูก ผลเป็นอำหำรของคนและนก

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดลพบุรี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง72
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๓๓. โพทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa

ชื่อวงศ ์ MALVACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  บำกู ปอกะหมัดไพร ปอมัดไซ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ๓-๑๐ ม. ล�ำต้นโค้ง แตกกิง่ในระดบัต�ำ่ กิง่มขีนรปูโล่ เรอืนยอดแผ่กว้ำงค่อนข้ำง
หนำทึบ เปลือกเรียบสีเทำอ่อน หรือขรุขระ มีรอยแตกตำมยำวเป็นร่องลึก ใบเดี่ยว เรียงสลับ
รปูคล้ำยหวัใจ กว้ำง ๔-๑๒ ซม. ยำว ๗–๑๘ ซม.  ปลำยใบยำวคล้ำยหำง  โคนใบรปูหวัใจ  มเีส้นใบ
ออกจำกโคนใบ ๕-๗ เส้น ขอบใบเรยีบ  ผวิใบด้ำนบนเกลี้ยงเป็นมนั  ด้ำนท้องใบสเีทำแกมน�ำ้ตำล
มเีกลด็ ก้ำนใบยำว ๖–๑๗ ซม. มหีใูบรปูใบหอก ยำว ๐.๓–๑ ซม. ร่วงง่ำย ดอกสเีหลอืง ดอกเดีย่ว
หรอืเป็นคู ่ออกตำมง่ำมใบ ก้ำนดอกอ้วนสัน้ ๒–๕ เซนตเิมตร มเีกลด็ มรีิ้วประดบั ๓ แฉก ร่วงง่ำย
รูปสำมเหลี่ยมแคบๆ ยำว ๑–๕ เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยงรูปถ้วย ไม่มีแฉก  เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
๑.๑–๑.๕ ซม. คล้ำยแผ่นหนัง  ไม่หลุดร่วง  กลีบดอก ๕ กลีบ  โคนกลีบติดกัน  เป็นรูประฆัง
กลบียำวประมำณ ๕ ซม. มจีดุสแีดงเข้มอมน�ำ้ตำล แต้มทีโ่คนกลบีดอกด้ำนใน ดอกบำนเตม็ที่
ภำยในวันเดยีว  แล้วจะเปลี่ยนสเีป็นชมพูแกมม่วงอ่อน  เหี่ยวบนต้น  ก่อนร่วงหล่นในวันถัดมำ
เกสรเพศผู้จ�ำนวนมำก หลอดเกสรเพศผู้ ยำว ๒.๕ ซม.  สเีหลอืงจำงๆ  มอีับเรณูตดิอยู่ตลอด
ควำมยำวของหลอด  ผลแห้งแตก  ค่อนข้ำงกลม  เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๒–๓ ซม.  เปลือกแข็ง
มวีงกลบีเลี้ยงรปูคล้ำยจำนอยูท่ีข่ัว้ผล ผลแก่แห้งตดิอยูบ่นต้น ไม่ร่วงหล่น เมลด็ขนำดเลก็ มหีลำยเมลด็
คล้ำยรูปสำมเหลี่ยม

 ขึ้นตำมป่ำชำยเลน  ป่ำชำยหำด  หรือตำมชำยฝั่งทะเลในที่น�้ำทะเลท่วมถึง  เป็นไม้
กลำงแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภำพดินแทบทุกชนิด แต่ต้องมี
ควำมชุ่มชื้นอยู่สม�่ำเสมอและต้องกำรน�ำ้มำก

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้เหนียว  แข็งแรงทนทำน  ไสกบตกแต่งง่ำย  ขัดชักเงำได้ดี  ใช้ท�ำเครื่องเรือน
กระดำนพื้น  ด้ำมเครือ่งมอื  พำย  ล�ำต้นแก้ผวิหนงัพพุอง  เปลอืกใช้ท�ำเชอืก  รกัษำโรคผวิหนงั
ขบัน�ำ้เหลอืงเสยี  แก้บดิ  ฝำดสมำน  แก้ระคำยเคอืง  แก้อกัเสบ  แก้อหวิำตกโรค  แก้เบำหวำน
แก้ไอ แก้กลำก ใบเป็นยำใส่แผลสด แผลเรื้อรงั และเป็นยำระบำย รำกเป็นยำระบำย ขบัปัสสำวะ
ลดไข้ เป็นยำบ�ำรุง 

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดสมุทรปรำกำร

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง74
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๓๔. โพศรมีหาโพ
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Ficus religiosa L.

ชื่อวงศ์  MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ปู โพ ย่อง สลี

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นกึ่งองิอำศัย สูงได้ประมำณ ๓๕ ม. ผลัดใบหรอืไม่ผลัดใบ น�ำ้ยำงสขีำว ล�ำต้น
และกิง่มกัคดงอ ใบเดีย่ว เรยีงเวยีนสลบั รปูไข่กว้ำงหรอืรปูหวัใจ กว้ำง ๒.๕–๑๓ ซม. ยำว ๕–๒๐ ซม.
ปลำยยำวคล้ำยหำง โคนตดัหรอืรปูหวัใจ แผ่นใบเกลี้ยงทัง้สองด้ำน ด้ำนล่ำงมซีสิโทลทิ (cystolith)
คล้ำยๆ กับผลึกของแคลเซียมคำร์บอเนทที่ผิวใบ ก้ำนใบยำว ๒.๕–๑๒ ซม. ดอกช่อมีลักษณะ
คล้ำยผล  ออกทีง่่ำมใบหรอืตำมกิง่บรเิวณทีใ่บหลดุร่วงไปแล้ว  ออกเป็นคูห่รอืเดีย่ว ไม่มก้ีำนช่อดอก
รูปกลมแป้น  ฐำนรองดอกขยำยใหญ่  โอบหุ้มดอกย่อยจ�ำนวนมำกไว้ภำยใน  ปลำยมีช่องเปิด
และมีใบประดับขนำดเล็กปิดคลุมไว้  ด้ำนล่ำงมีใบประดับรูปกลม ๓ ใบ  ฐำนดอกทรงกลม
เส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๑–๑.๕ ซม. สกุเปลีย่นเป็นสชีมพ ูม่วง หรอื ด�ำ ดอกแยกเพศ อยูใ่นช่อเดยีวกนั
ประกอบด้วยดอก ๓ ชนดิ  ดอกเพศผู ้ ดอกเพศเมยี  และดอกปุม่หดู  ดอกเพศผูเ้รยีงตดิเป็นวง
อยู่ตรงปลำยช่องปิด  ไม่มกี้ำนดอก  กลบีรวม ๒–๓ กลบี  รูปไข่แกมใบหอก  เกสรเพศผู้ ๑ อัน
อบัเรณรูปูกลมร ี ปลำยมรียำงค์แหลม  ดอกเพศเมยีจ�ำนวนมำก  ก้ำนดอกสัน้หรอืไม่ม ีกลบีรวม
๔–๕ กลบี รปูใบหอก รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี รปูไข่กลบั ดอกปุม่หดูจ�ำนวนมำก  คล้ำยกบัดอกเพศเมยี
แต่ส่วนใหญ่ไม่มกีลบีรวม  รงัไข่มก้ีำนช ู ก้ำนเกสรสัน้   ภำยในมไีข่ของแมลง ผลแบบผลมะเดือ่
(syconum หรอื fig) รูปกลมแป้น ผลแก่มสีมี่วง

 พบในธรรมชำติน้อย ซึ่งเข้ำใจว่ำกระจำยพันธุ์มำจำกต้นที่น�ำมำปลูก พบมำกที่ขึ้น
ตำมซำกอำคำร และนยิมปลูกตำมวัดทุกภำคทั่วประเทศ ขึ้นได้ดใีนสภำพดนิทุกชนดิ  ต้องกำร
น�ำ้ปำนกลำง 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เปลือกท�ำยำชงหรือยำต้ม  แก้โรคหนองใน  โรคหิด  โรคเท้ำช้ำง กระตุ้นก�ำหนัด
ใบเป็นยำถ่ำย ใบและยอดอ่อน แก้โรคผวิหนงั ผลเป็นยำระบำย รกัษำโรคหดื ส่วนของต้นไม้ใช้ใน
หลำยๆ พธิ ีงำนแต่งงำน รกัษำแผลมหีนอง หนองใน โรคผวิหนงัอืน่ๆ รำกพอกรกัษำแผลทีป่ำก
ในเด็ก น�ำ้ยำงแก้อำกำรปวดประสำท แก้อักเสบ 

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดปรำจนีบุรี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง76



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๓๕. มะกอกน�้า
ชื่อพฤกษศาสตร์  Elaeocarpus hygrophilus Kurz

ชื่อวงศ์  ELAEOCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  สมอพพิ่ำย สำรภนี�ำ้

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นขนำดเลก็ถงึขนำดกลำง สงู ๓-๑๓ ม. โตเรว็ ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่กลม
โปร่ง  เปลอืกเรยีบสนี�ำ้ตำลอ่อนปนเขยีว มชี่องระบำยอำกำศเป็นแนวตำมยำวล�ำต้น  ใบเดี่ยว
เรยีงเวยีนสลับ ใบรูปไข่กลับ กว้ำง ๒–๕ .๕ ซม. ยำว ๕–๑๒ ซม.  ปลำยใบมนโคนใบสอบแคบ
ขอบใบจักซี่ฟัน  ผิวใบด้ำนบนเกลี้ยงเป็นมัน  ด้ำนล่ำงมักมีขนเล็กน้อย  หูใบสีแดงร่วงง่ำย
เส้นแขนงใบข้ำงละ ๕–๖ เส้น  ก้ำนใบสแีดง ยำว ๐.๕–๒ ซม.  ใบแก่ก่อนร่วงสแีดง  ดอกสขีำวนวล
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตำมซอกใบ ช่อดอกยำว ๒–๑๑ ซม. ดอกย่อยตดิบนช่อเรยีงแบบสลบั
ช่อละ ๖–๑๕ ดอก  ก้ำนดอกย่อยยำว ๐.๒–๐.๗ ซม. กลบีดอก ๕ กลบี ปลำยกลบีดอกเป็นริ้ว
ครึง่หนึง่  กลบีเลี้ยง ๕ กลบี  รปูร ี มขีนด้ำนนอกและใกล้โคนกลบีด้ำนใน  รงัไข่มขีนคล้ำยเส้นไหม
ปกคลมุ อบัเรณปู้ำน ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๑.๒–๑.๕ ซม. ผลรปูไข่ ขนำด ๒–๔ ซม. สเีขยีวอ่อน
เนื้อนุ่ม ผวิเกลี้ยงเมื่อสุกสนี�ำ้ตำลอมเหลอืง เมล็ดมชีัน้หุ้มแข็ง ผวิเรยีบ เกลี้ยง

 ขึ้นกระจำยในพื้นทีร่ำบลุม่น�ำ้ท่วมถงึ มกัขึ้นตำมรมิน�ำ้ทัว่ทกุภำค  เหมำะส�ำหรบัฟ้ืนฟู
ป่ำชำยน�ำ้ หรอืป่ำบุง่-ป่ำทำมในเขตทีร่ำบลุม่ชำยน�ำ้ทัง้ในภำคเหนอืและภำคกลำง เป็นไม้ค่อนข้ำง
โตเร็ว  ปลูกง่ำย  ชอบแสงแดดจัด  ทนทำนน�้ำท่วม  มีระบบรำกที่แข็งแรงยึดเกำะตลิ่งได้ดี
สำมำรถปลูกผสมกับไม้วงศ์ยำงได้หลำยชนดิ

ลักษณะใบที่มศีักยภาพลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ผลรบัประทำนได้ ทำนสดหรอืดองในน�ำ้เกลอื จ�ำหน่ำยได้ในรำคำสงู ผลท�ำให้ชุม่คอ
แก้กระหำยน�้ำ  และเป็นอำหำรของสัตว์ป่ำ  เปลือกล�ำต้นแห้งบด  ชงน�้ำดื่มเป็นยำฟอกโลหิต
ส�ำหรับสตรหีลังคลอดบุตร

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง78
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๓๖. มะขาม
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Tamarindus indica L.

ชื่อวงศ ์ FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ตะลูบ  ม่องโคล้ง มอดเล ส่ำมอเกล หมำกแกง อ�ำเปียล

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๒๐ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่กลมทบึ แตกกิง่ก้ำนสำขำมำก เปลอืกหนำ
สนี�ำ้ตำล แตกเป็นร่องลกึ ไม่เป็นระเบยีบตำมยำวและขวำงล�ำต้น ใบประกอบแบบขนนกชัน้เดยีว
ปลำยคู่  เรียงสลับ  มีใบย่อย ๑๐–๑๘ คู่  เรียงตรงข้ำม  รูปขอบขนำนหรือรูปใบหอกเบี้ยว
กว้ำง ๓.๙ มม. ยำว ๘–๓๐ มม. ปลำยใบเป็นติง่หนำม โคนใบเบี้ยว ใบมขีนหรอืเกลี้ยง เส้นแขนงใบ
ข้ำงละ ๕–๖ เส้น  ก้ำนใบหลักยำว ๘–๑๐ มม.  ดอกสีเหลืองอมส้ม  ออกเป็นช่อแบบกระจะ
ตำมซอกใบ  ปลำยกิง่และล�ำต้น  ช่อดอกยำว ๒–๖ ซม. กลบีเลี้ยง ๔ กลบี สเีหลอืงซ้อนเหลือ่มกนั
กลีบดอก ๓ กลีบ ดอกบำนเต็มที่ กว้ำง ๑–๑.๕ ซม. ผลเป็นฝัก โค้งสีน�้ำตำล รูปขอบขนำน
ฝักแก่ไม่แตก กว้ำง ๑–๒.๕ ซม. ยำว ๕–๑๕ ซม. ผนงัชัน้กลำงมลีกัษณะอ่อนนุม่รบัประทำนได้
มรีสเปรี้ยวหรอืหวำน เมล็ดแบนเกอืบกลม สดี�ำหรอืสนี�ำ้ตำล เป็นมันวำว มหีลำยเมล็ด

 มำจำกทวปีอำฟรกิำเขตร้อน ปลกูเป็นไม้ผลทัว่ไป ออกดอกเดอืนพฤษภำคมเป็นต้นไป
มเีปลอืก ล�ำต้นสเีข้มตดักบัสเีขยีวอ่อนของใบ มองดสูวยงำม ควรปลกูบรเิวณลำนจอดรถ  รมิถนน
หรอืให้ร่มเงำทั่วไป 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป

 เนื้อไม้ใช้ท�ำเขยีง ใบ ดอก ฝัก  ใช้เป็นอำหำร  เป็นยำระบำยอ่อนๆ  แก้ไอ  ขับเสมหะ
ใบต้มกบัหอมแดงแก้หวดั ฝักอ่อนมวีติำมนิซมีำก เนื้อในฝักเป็นยำระบำย แก้ท้องผกู ขบัเสมหะ
บ�ำรงุผวิพรรณ กระตุน้กำรสร้ำงเซลล์ผวิใหม่ ลบรอยแผลเป็นและรอยเหีย่วย่น รำกแก้ท้องเสยี
เปลอืกแก้ไข้ แก้ท้องเสยี สมำนแผล รักษำแผลเรื้อรัง เมล็ด คั่ว ขับพยำธไิส้เดอืน

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง80
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๓๗. มะขามป้อม
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Phyllanthus emblica L.

ชื่อวงศ์  PHYLLANTHACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กันโตด ก�ำทวด มั่งลู่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นขนำดเล็กหรือไม้ต้น สูง ๘-๒๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดโปร่งเป็นพุ่มคล้ำยร่ม
ปลำยกิง่มกัลูล่ง ล�ำต้นคดงอ เปลอืกสนี�ำ้ตำลอมเทำอ่อน แตกเป็นร่องตำมยำวล�ำต้น  เปลอืกชัน้ใน
สีชมพูถึงสีแดงอมน�้ำตำล ใบเรียงชิดกัน ดูคล้ำยใบประกอบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปสี่เหลี่ยม
ขอบขนำน กว้ำง ๐.๒๕–๐.๕ ซม. ยำว  ๐.๘–๑.๒ ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบมน  เส้นแขนงใบ
ข้ำงละ ๔-๕ เส้น  ดอกสีขำว  มีกลิ่นหอม  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตำมซอกใบ ๓-๕ ดอก
ดอกแยกเพศแต่อยูร่่วมต้น ผลแบบผลผนงัชัน้ในแขง็มเีนื้อหลำยเมลด็ รปูกลมสเีขยีวอมเหลอืง
ค่อนข้ำงใส เนื้อหุ้มเมล็ดมรีสฝำด เปรี้ยว ขมและอมหวำน  เปลอืกหุ้มเมล็ดแข็ง  มสีันตำมยำว
 ๖ สัน ภำยในม ี๖ เมล็ด

 ขึ้นในป่ำผลัดใบผสม  ป่ำเต็งรัง  ป่ำดิบแล้ง  และป่ำดิบเขำเสื่อมโทรม  ทั่วทุกภำค 
เป็นไม้ค่อนข้ำงโต  เจรญิเตบิโตได้รวดเร็ว  และขึ้นได้ดใีนแทบทุกสภำพพื้นที่  ชอบแสงแดดจัด
ทนต่อไฟป่ำและควำมแห้งแล้งได้ด ีปลูกผสมผสำนกับไม้โตช้ำและไม้โตเร็วได้แทบทุกชนดิ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 เนื้อไม้อ่อน ใช้ในงำนก่อสร้ำงภำยใน ท�ำเฟอร์นเิจอร์ และไม้ฟืน  รำกต้มน�ำ้กนิลดไข้
และท�ำให้อำเจียน เปลือกเป็นยำฝำดสมำน น�้ำต้มใบใช้อำบลดไข้ เปลือกและใบให้สีน�้ำตำล
แกมเหลอืง ใช้ย้อมผ้ำ ดอกเป็นยำระบำย ผลรบัประทำนได้ มวีติำมนิซสีงู  มสีรรพคณุด้ำนสมนุไพร
หลำยอย่ำง ลดไข้ เป็นยำฝำดสมำน ขับปัสสำวะ บ�ำรุงหัวใจ  อกีทัง้เป็นอำหำรให้แก่สัตว์ป่ำได้
ปัจจุบันผลมะขำมป้อมได้รับควำมนยิมน�ำมำปรุงยำสมุนไพรและผลไม้ดองอย่ำงมำก  ท�ำให้มี
รำคำดแีละมกีำรลักลอบเก็บหำจำกป่ำ น�ำ้คัน้จำกผล ใช้หยอดตำรักษำเยื่อตำอักเสบ

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดสระแก้ว

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง82



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๓๘. มะค่าโมง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  เขง บงิ เบง ปิ้น มะค่ำหลวง มะค่ำหัวค�ำ มะค่ำใหญ่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงได้ประมำณ ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้ำงให้ร่มเงำดี  ล�ำต้นมักคดงอ
เปลือกสีน�้ำตำลอ่อนหรือชมพูอมน�้ำตำล  แตกกิ่งต�่ำเป็นพุ่มกว้ำง  กิ่งอ่อนมีขนประปรำย
ใบประกอบแบบขนนกชัน้เดยีว ปลำยคูเ่รยีงสลบั ใบย่อย ๓-๕ คู ่เรยีงตรงข้ำม รปูไข่  กว้ำง ๒–๕ ซม.
ยำว ๔–๙ ซม.  ปลำยและโคนมน  ขอบใบเรียบ  แผ่นใบค่อนข้ำงหนำ  ดอกสีชมพูอมแดง
ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกตำมปลำยกิง่หรอืซอกใบ ยำว ๕–๑๕ ซม. ช่อดอกย่อยแบบกระจะ
มขีนสัน้นุม่สเีทำ กลบีเลี้ยง ๔ กลบี รปูขอบขนำน มขีนสัน้นุม่ กลบีดอกรปูขอบขนำน ปลำยเว้ำ
ตื้นๆ  เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน  เกสรเพศผู้เป็นหมัน ๑๐ อัน  มขีนสัน้นุ่มที่โคน รังไข่อยู่เหนอืวงกลบี
รังไข่แบน  รูปขอบขนำน  มขีน  ผลเป็นฝักแบน  คล้ำยรูปขอบขนำนเบี้ยวๆ  ยำว ๑๕–๒๐ ซม.
ปลำยเป็นจะงอยสัน้ๆ เปลอืกหนำ แก่แตกเป็น ๒ ซกีตำมยำว ก้ำนผลสัน้ เมล็ดรูปรสีนี�ำ้ตำลด�ำ
ขัว้เมล็ดมเียื่อหุ้มหนำสเีหลอืงอมส้ม

 ขึ้นตำมป่ำเตง็รงั ป่ำเบญจพรรณและป่ำดบิแล้ง ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลไม่เกนิ
๖๐๐ เมตร พบแทบทกุภำคยกเว้นภำคใต้ ไม้โตช้ำ ชอบควำมชุม่ชื้นสงู ผลใิบในฤดแูล้ง  เหมำะส�ำหรบั
ปลกูผสมผสำนกบัไม้โตช้ำในป่ำผลดัใบผสมได้หลำยชนดิ เช่น แดง พะยงู หว้ำ และตะคร้อ และปลกู
ผสมผสำนได้ดกีบัไม้โตเรว็ในป่ำผลดัใบผสมและป่ำดบิแล้ง  เช่น  โพบำย ปันแถ กระเชำ อะรำง
และทิ้งถ่อน แต่ควรค�ำนงึถงึเรอืนยอดที่แผ่กว้ำง อำจไปปกคลุมไม้ชนดิอื่นได้

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้แข็งแรงทนทำน สีน�้ำตำลอมเหลืองอ่อนถึงแก่ เสี้ยนค่อนข้ำงสั้น เนื้อหยำบ 
มรีิ้วแทรกแขง็เหนยีว เลือ่ยค่อนข้ำงยำก เมือ่แห้งตกแต่งง่ำย  ขดัและชกัเงำได้ด ี ใช้ในกำรก่อสร้ำง
ต่ำงๆ  ที่ต้องกำรควำมแข็งแรงทนทำน  ท�ำเสำ  หมอนรองรำงรถไฟ  ท�ำไม้บุผนัง  ท�ำตัวถัง
รถบรรทกุ ใช้เป็นส่วนประกอบโครงสร้ำงเรอืใบและเรอืเดนิทะเล  ท�ำเครือ่งมอืกสกิรรม  เช่น  ไถ
ครำด  สำก  กระเดือ่ง  ท�ำพำนท้ำยปืน  ท�ำเครือ่งเรอืน  ไม้มลีกัษณะคล้ำยไม้หลมุพอ  บำงครัง้
ใช้ร่วมกนัได้ส�ำหรบักำรก่อสร้ำง เนื้อไม้มลีวดลำยสวยงำม เป็นไม้ทีใ่ห้ปุม่มะค่ำมลีวดลำยสวยงำม
และรำคำสงู ใช้ท�ำเครือ่งเรอืนชัน้ด ีท�ำเครือ่งดนตร ีเช่น กลองโทน ร�ำมะนำ เปลอืกใช้ฟอกหนงั
เปลือก ผสมกับเปลือกมะค่ำแต้  ประคบแก้ฟกช�้ำปวดบวม  ปุ่มขับพยำธิรักษำโรคผิวหนัง
รักษำรดิสดีวงทวำร เนื้อในเมล็ดรับประทำนได้ มรีสมัน เมล็ดขับพยำธ ิรักษำโรคผวิหนัง

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดสุโขทัย

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง84
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๓๙. มะดัน
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Garcinia schomburgkiana Pierre

ชื่อวงศ์  CLUSIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นขนำดเลก็ สงู ๕-๑๐ ม. เปลอืกสนี�ำ้ตำลอ่อนถงึสนี�ำ้ตำลด�ำ เรยีบหรอืแตกเป็นร่อง
ตำมยำว ใบเรยีงตรงข้ำม  รปูขอบขนำนหรอืแกมรปูไข่กลบั ยำว ๑๔.๕–๓๕.๕ ซม. ปลำยใบมน
โคนใบรปูลิม่ แผ่นใบหนำ แผ่นใบเกลี้ยงเป็นมนัวำวสองด้ำน เส้นแขนงใบจ�ำนวนมำก ไม่ชดัเจน
ใบอ่อนสนี�ำ้ตำลแดง  ดอกสชีมพหูรอือมแดง  ช่อดอกแบบช่อกระจกุ  ออกตำมซอกใบ  มดีอกเพศผู้
และดอกสมบรูณ์เพศในต้นเดยีวกนั  กลบีเลี้ยงและกลบีดอกมจี�ำนวนอย่ำงละ ๔ กลบี  กลบีเลี้ยง
ค่อนข้ำงกลม งอเป็นกระพุง้ ขยำยในผล กลบีดอกค่อนข้ำงหนำ รปูรแีกมรปูไข่ ยำวประมำณ ๑ ซม.
เกสรเพศผู้จ�ำนวนมำก  ผลแบบผลสดมีหลำยเมล็ด  รูปกระสวย  ผลสุกสีเขียวเข้มเป็นมัน
ม ี๓-๖ เมล็ด ส่วนมำกมเีมล็ดลบีท�ำให้ผลมลีักษณะเบี้ยว

 พบกระจำยทัว่ในทกุภำคของประเทศ ขึ้นรมิล�ำธำรหรอืทีร่ำบลุม่ใกล้แหล่งน�ำ้ในป่ำดบิแล้ง
และป่ำบุ่งป่ำทำม  จนถึงระดับควำมสูงถึง ๗๐๐ ม.  เป็นไม้โตช้ำ  ขึ้นได้ดีในที่มีน�้ำท่วมขัง
กล้ำไม้ต้องกำรร่มเงำ เหมำะส�ำหรบัปลกูใกล้แหล่งน�ำ้เพือ่ยดึดนิ ป้องกนักำรพงัทลำยของชำยตลิง่
และหน้ำดนิ ผลดงึดูดสัตว์ป่ำให้เข้ำมำในพื้นที่

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้ค่อนข้ำงแข็ง  แต่มขีนำดเล็ก  ใช้ท�ำด้ำมเครื่องมอื  ผลและใบอ่อนมรีสเปรี้ยว
รับประทำนได้ นยิมท�ำแช่อิ่มหรอืดอง มสีรรพคุณบรรเทำอำกำรไอ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง86
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๔๐. มะเดื่ออุทุมพร
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Ficus racemosa L.

ชื่อวงศ์  MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน�ำ้ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๐-๓๐ ม. ไม่ผลัดใบ (ผลัดใบเป็นครั้งครำวเมื่อประสบควำมแห้งแล้ง)
เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้ำงและแน่นทึบ  เปลือกเรียบสีน�้ำตำลปนเทำ  ภำยในมียำงสีขำวหม่น
กิง่แก่เกลี้ยง กิง่อ่อนมขีนประปรำย ใบเดีย่ว เรยีงสลบั ใบรปูไข่หรอืรปูใบหอก กว้ำง ๒.๕–๖.๕ ซม.
ยำว ๙–๒๐ ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบมนหรอืเบี้ยว ผวิใบด้ำนบนและด้ำนล่ำงเกลี้ยง ใบอ่อน
มีขนประปรำย  ขอบใบเรียบ  เนื้อใบค่อนข้ำงหนำ  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๔–๘ เส้น  ก้ำนใบยำว
๑.๕–๗.๕ ซม. ดอกเล็กออกเป็นกระจุก ดอกสเีขยีว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นแดงอมส้ม มกีลิ่นหอม
ออกเป็นช่อแบบมะเดือ่ตำมกิง่และล�ำต้น ดอกแยกเพศร่วมต้น ดอกย่อยฝังตวัอยูบ่นฐำนรองดอก
ทรงกลมคล้ำยผล  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงช่อดอก ๓–๔ ซม.  ก้ำนช่อดอกยำว ๒–๗ ซม.
โคนช่อดอกมใีบประดบัรปูไข่ ๓ อนั ยำว ๒–๓ มม. ผลแบบมะเดือ่ รปูคล้ำยกรวยหรอืค่อนข้ำงกลม
สีเหลืองหรือแดง  ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๒–๒.๕ ซม.  เมล็ดแข็ง  มีหลำยเมล็ดต่อช่อผล
ผลดงึดูดนกได้ดี

 พบได้ในป่ำผลดัใบ ป่ำเบญจพรรณในระดบัล่ำงถงึป่ำดบิเขำสงูถงึ ๘๐๐ ม. เหนอืระดบั
น�ำ้ทะเล เป็นไม้ที่คงทนต่อไฟ จงึมักไม่ตำยเมื่อเกดิไฟป่ำ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับกลำงแจ้ง ปลูกให้ร่มเงำในสวนป่ำเพื่อเป็นอำหำรของนก เนื้อไม้
ใช้ท�ำฟืนและถ่ำน  ผลสุกกนิเป็นผลไม้สดและใช้เป็นยำกลำงบ้ำน  ผลเป็นยำขับลม   รำกใช้แก้
บำดแผล แก้ไข้ ไข้หวัด ไข้กำฬ ไข้หัว ไข้ตักกะสลิำ แก้ร้อนใน  แก้โรคงูสวัด  เรมิ  และโรคกำฬ
เปลอืกล�ำต้นใช้ภำยนอกแก้บำดแผล  เป็นยำสมำนแผล  ใช้ภำยใน  กล่อมเสมหะ  กล่อมโลหติ
แก้ไข้ แก้ท้องร่วง บดิ ปวดท้อง ลมในท้องและแก้อำเจยีน ต้นแก้บำดแผลและท้องร่วง  ยำงจำก
ล�ำต้นแก้งูสวัดและเรมิ ใบแก้น�ำ้ด ี

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดชุมพร

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง88
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๔๑. มะพอก
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Parinari anamensis Hance

ชื่อวงศ์  CHRYSOBALANACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กระท้อนลอก จดั จัด๊ ตะเลำะ ตะโลก ท่ำลอก ประดงไฟ ประดงเลอืด พอก มะคลอก
 มะมื่อ หมักมอก หมักมื่อ หมำกรอก เหลอะ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๑๐–๓๐ ม. เรอืนยอดเป็นพุม่กลมทบึหรอืแผ่กว้ำง ล�ำต้นมเีส้นผ่ำนศนูย์กลำง
๓๐–๗๐ ซม.  มักมพีูพอนกระจำยตำมล�ำต้น  แตกกิ่งก้ำนสำขำค่อนข้ำงหนำแน่นจำกบรเิวณ
ของล�ำต้นทีส่งูได้ถงึ ๑๐ ม. กิง่อ่อนมกัจะย้อยลง เปลอืกล�ำต้นเมือ่ยงัอ่อนมผีวิสเีหลอืง เมือ่แก่
สนี�ำ้ตำลปนเทำ แตกเป็นร่องตื้นและล่อนเป็นสะเกด็ ใบเดีย่ว เรยีงสลบั ใบรปูไข่ กว้ำง ๔-๙ ซม.
ยำว ๖–๑๕ ซม. ปลำยใบโค้งมน แหลมหรอืเป็นติง่แหลม โคนใบมนหรอืตดั ขอบใบเรยีบ เนื้อใบหยำบ
หนำคล้ำยหนงั  ผวิใบด้ำนบนเกลี้ยง   ด้ำนล่ำงมขีนละเอยีดสนี�ำ้ตำลปนเหลอืงปกคลมุ บำงครัง้
ขนเป็นสขีำวในช่วงใบอ่อนหรอืช่วงทีโ่ตเรว็  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๒–๑๕ เส้น ก้ำนใบมขีนสนี�ำ้ตำล
ดอกสีขำว มีกลิ่นหอม ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตำมปลำยกิ่ง  ทรงคล้ำยสำมเหลี่ยม
ช่อดอกยำว ๕–๑๐ ซม. ก้ำนช่อดอกปกคลมุด้วยขนยำวห่ำงๆ ประปรำย ดอกย่อยสมบรูณ์เพศ
ผลแบบผลมเีนื้อ หนึง่ถงึหลำยเมลด็ รปูกลมหรอืรปูร ีสนี�ำ้ตำล ผวิผลมเีกลด็เลก็ๆ สเีทำปกคลมุ
เมล็ดรูปไข่ปลำยแหลม เมื่อแก่สนี�ำ้ตำลอมเหลอืง

 พบในป่ำเบญจพรรณและป่ำดบิทัว่ไป เป็นไม้มทีรงพุม่กลมทบึขนำดใหญ่  เหมำะส�ำหรบั
ปลูกให้ร่มเงำในที่สำธำรณะ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 เปลอืกประคบแก้ช�ำ้ในและแก้ปวดบวม แก่นต้มน�ำ้ดื่มและอำบแก้ประดง แก้ผื่นคัน
ทัว่ตวั ปวดแสบร้อน มนี�ำ้เหลอืงไหลซมึ รกัษำโรคหดื ผลสกุและเนื้อเยือ่ภำยในเมลด็เป็นอำหำร
ของคนและสัตว์ น�ำ้มันจำกเมล็ดเป็นน�ำ้มันขัดเงำกันซมึ  ใช้ประกอบในกำรฉำบเครื่องเขนิและ
ท�ำร่ม

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง90
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๔๒. มะม่วงป่า
ชื่อพฤกษศาสตร์  Mangifera caloneura Kurz

ชื่อวงศ ์ ANACARDIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ม่วงเทยีน มะม่วงกะล่อน มะม่วงขี้ใต้ มะม่วงเทพรส

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงประมำณ ๑๐–๔๐ ม. ไม่ผลัดใบ  ทรงต้นสูงจำกโคนต้นถึงกิ่งแรกสั้น
เรอืนยอดโปร่ง  เปลอืกเรยีบ  สนี�ำ้ตำลปนเทำอ่อนๆ  กิ่งก้ำนสำขำเป็นพุ่มกลมกว้ำงๆ แน่นทบึ
กิง่อ่อนเกลี้ยง ใบเดีย่ว เรยีงสลบั ใบรปูยำวร ีรปูขอบขนำนแคบหรอืรปูหอก ขนำดใบกว้ำง ๓–๑๐ ซม.
ยำว ๑๖–๔๕ ซม. โคนใบสอบหรอืมน ปลำยใบเป็นติง่แหลมค่อนข้ำงยำว  เนื้อใบหนำเกลี้ยงเป็นมนั
สเีขยีวเข้ม ใบอ่อนจะออกสม่ีวงอ่อน  เส้นแขนงใบ ๒๐–๓๐ คู ่ เส้นเรยีวโค้งเป็นระเบยีบ  ก้ำนใบ
เรยีวยำว ๒.๕–๑๓ ซม.  โคนก้ำนบวม ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง  มทีัง้ดอกสมบรูณ์เพศ
และดอกเพศผู้  ดอกสีขำวนวลหรือสีเหลืองอ่อน  มีกลิ่นหอม  ออกเป็นช่อใหญ่ตำมปลำยกิ่ง
แต่ละช่อยำว ๑๘–๓๐ ซม. ตำมก้ำนช่อมขีนนุม่  ดอกย่อยมขีนำดเลก็ประมำณ ๒ มม.  ดอกเพศผู้
กลีบดอกและกลีบรองดอก อย่ำงละ ๔–๕ กลีบ  กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนำนแกมรูปไข่
งอเป็นกระพุง้ ขนำด ๑.๒–๓.๕ มม.  กลบีดอกมนขนำด ๒–๓.๕ มม. สเีหลอืงอ่อน มเีส้นสเีหลอืง
หรอืสแีดงบรเิวณโคนกลบี เกสรเพศผู ้๕ อนั มเีพยีง ๑ อนั ทีไ่ม่เป็นหมนั อบัเรณสูม่ีวง รงัไข่กลม
ผลเดีย่ว แบบผลเมลด็เดยีวแขง็  ลกัษณะผลแตกต่ำงกนัตำมพนัธุ ์คอื กลม กลมร ีรปูไต หรอืรปูปิระมดิ
กว้ำง ๔–๑๐ ซม. ยำว ๕–๒๐ ซม.  ผลอ่อนมีน�้ำยำงมำก  ผลยังไม่สุกมีเปลือกสีเขียว  เมื่อสุก
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงหรอืสส้ีม กลิน่หอม มเีนื้อเยือ่หุม้และเป็นเส้นใยมำก ภำยในผลมเีมลด็ ๑ เมลด็

 พบขึ้นประปรำยตำมป่ำดงดบิและป่ำเบญจพรรณผสมใกล้ๆ ล�ำห้วย ทีค่วำมสงูจำก
ระดบัน�ำ้ทะเลไม่เกนิ ๗๐๐ ม. ส่วนมำกปลกูเป็นไม้ผลทัว่ๆ ไป  ตำมบรเิวณทีอ่ยูอ่ำศยัหรอืสวน
ขนำดใหญ่  และมพีนัธุต่์ำงๆ (varieties)  ในประเทศไทยประมำณ ๑๐๐ พนัธุ ์ เป็นไม้โตช้ำ  ในระยะ
กล้ำไม้ต้องกำรแสงมำก  ควรปลกูไปพร้อมกบัไม้โตเรว็หรอืไม้เบกิน�ำได้ ทรงพุม่กว้ำง จงึควรเว้น
ระยะห่ำงพอสมควร   พนัธุไ์ม้สำมำรถปลกูรมิตลิง่ทีอ่ยูส่งูถดัเข้ำมำ   ไม่ได้ถกูน�ำ้ท่วมเป็นประจ�ำ
ทกุปี  แต่ทนทำนต่อควำมชื้นสงู ทนทำนต่อระดบัน�ำ้ใต้ดนิสงู และทนต่อน�ำ้ท่วมหลำก  แต่ไม่แช่ขงั
เป็นเวลำนำน

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ใบอ่อนและผลใช้รบัประทำน ใบแก่ใช้ในกำรท�ำสย้ีอมสเีหลอืง เนื้อไม้ใช้ก่อสร้ำงทีอ่ยู่
อำศยั เปลอืก ดอก และเนื้อในเมลด็ แก้ท้องเสยี แก้บดิ แก้อำเจยีน ใบรกัษำโรคเกีย่วกบัคอและไอ
ล�ำต้นและน�ำ้ยำงจำกผลแก้คันรักษำโรคผวิหนัง ผลบ�ำรุงก�ำลัง ขับปัสสำวะ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง92
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๔๓. มะหวด
ชื่อพฤกษศาสตร์  Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.

ชื่อวงศ์  SAPINDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กะซ�ำ  ก�ำจ�ำ  ก�ำซ�ำ  ชนัร ุ ซ�ำ  น�ำซ�ำ  มะจ�ำ  มะหวดบำท  มะหวดป่ำ  มะหวดลงิ 
 สฮีอกน้อย  หวดคำ  หวดฆ่ำ  หวดลำว

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูได้ถงึ ๑๖ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดกลมหรอืร ีเปลอืกเรยีบหรอืแตกเป็นสะเกด็
สีน�้ำตำลปนเทำ  กิ่งมีขนยำวสีน�้ำตำลแดงหนำแน่น  ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว  ปลำยคู่
เรยีงเวยีนสลบั ใบย่อย ๓-๙ คู ่รปูไข่หรอืรปูใบหอกแกมรปูไข่กลบั กว้ำง ๒–๑๑ ซม. ยำว ๔–๓๐ ซม.
ปลำยใบป้ำนถงึเรยีวแหลม โคนใบมนถงึรปูลิม่กว้ำง ขอบใบเรยีบ แผ่นใบหนำมขีนนุม่สนี�ำ้ตำล
มเีส้นแขนงใบข้ำงละ ๘–๑๑ เส้น ก้ำนใบยำว ๒–๓ มม. ดอกสขีำวอมเหลอืง มกีลิน่หอม  ออกเป็น
ช่อแบบช่อแยกแขนงตำมปลำยกิ่งยำว ๑๒–๓๐ ซม.  ดอกแยกเพศร่วมต้น  กลีบเลี้ยงรูปไข่ 
กว้ำงเกอืบกลม ยำว ๑.๒–๓ มม. กลบีดอก ๔–๕ กลบี รปูไข่กลบั ยำว ๒–๔ มม. มก้ีำนกลบีสัน้ๆ
ปลำยก้ำนมีเกล็ด  และมีสัน ๒ สัน  รูปคล้ำยกระบอง  ปลำยมีขนยำว  จำนฐำนดอกเป็นวง
เกสรเพศผู ้๘ อนั ผลแบบผลผนงัชัน้ใน แขง็ มเีนื้อเมลด็เดยีว รปูกลมร ียำว ๐.๘–๑.๓ ซม. สม่ีวงเข้ม
หรอืด�ำ แยกเป็น ๒ พู ผวิเกลี้ยง เมล็ดกลมรสีนี�ำ้ตำลมัน

 พบกระจำยพนัธุท์ัว่ทกุภำคของประเทศ ขึ้นตำมป่ำผลดัใบ ดบิแล้ง ชำยป่ำ รมิล�ำธำร
ระดับควำมสูง ๓๐๐–๑,๒๐๐ ม. เป็นไม้โตค่อนข้ำงช้ำ  ขึ้นง่ำย  ทนควำมแห้งแล้งได้ด ี เป็นไม้
ขนำดเล็ก  เหมำะส�ำหรับปลูกเป็นไม้ชัน้รอง  เป็นไม้ที่มปีระโยชน์หลำยอย่ำง  ผลสุกช่วยดงึดูด
สัตว์ให้เข้ำมำในพื้นที่

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  ฝุ่นละออง 

ประโยชน์ทั่วไป 

 พุ่มใบและผลสวยงำม  เหมำะปลูกในสวนป่ำเพื่อเป็นอำหำรของนก  เนื้อไม้แข็ง
ใช้ในกำรก่อสร้ำง ท�ำเครือ่งมอืกำรเกษตร ใบอ่อนกนิเป็นผกั แก้ไข้  ผลสกุมรีสหวำนรบัประทำน
เป็นผลไม้ ยำสมำนแผล แก้ปวดมวนในท้อง ท้องร่วง บดิมกูเลอืด และไข้รำกสำด เปลอืกล�ำต้น
เป็นยำสมำนแผล แก้บดิ บดิมกูเลอืด ปิดธำต ุแก้ธำตพุกิำร รำกใช้ภำยนอกแก้โรคผวิหนงั  ผืน่คนั
แก้งสูวดั ใช้ภำยในแก้ไข้ ไข้ทีม่พีษิร้อน ไข้ปวดศรีษะ ไข้ฝีภำยใน แก้ซำง ไอกรน กระษยัเส้นเอน็
ปอดพกิำร วัณโรค และขับพยำธิ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง94
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๔๔. เม่าไข่ปลา
ชื่อพฤกษศาสตร์  Antidesma ghaesembilla Gaertn.

ชื่อวงศ์  PHYLLANTHACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กูแจ ขะเม่ำผำ มะเม่ำ มะเม่ำข้ำวเบำ มังเม่ำ เม่ำทุ่ง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนำดเล็ก ล�ำต้นตั้งตรง สูง ๒-๖ ม. กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน
เรอืนยอดแผ่กว้ำง เปลอืกนอกสนี�ำ้ตำล แตกเป็นร่องตำมยำวล�ำต้น แตกเป็นสะเกด็ เปลอืกใน
สแีดงอมชมพ ูใบเดีย่วเรยีงสลบั  รปูไข่ถงึรปูวงร ีกว้ำง ๓.๕–๔.๕ ซม. ยำว ๕–๗ ซม.  หลงัใบเกลี้ยง
หรอืมขีนประปรำย  ท้องใบมขีนสัน้ๆ  ปลำยป้ำนหรอืมตีิง่ทีป่ลำยใบทัง้สองด้ำน  ใบอ่อนสชีมพู
มีขน  ใบแก่สีเขียวไม่มีขนหรือมีขนห่ำงๆ  ก้ำนล่ำงและเส้นใบด้ำนบน  เส้นใบข้ำงโค้ง  ๖– ๗ คู่
ก้ำนใบมขีนสแีดงขณะยงัอ่อน  ดอกออกเป็นช่อทีซ่อกใบและปลำยกิง่  ดอกย่อยจ�ำนวนมำกสเีขยีว
ขนำดเลก็  ดอกเพศผู ้๑.๕ มม. สเีขยีวออกเหลอืง มกีลิน่เลก็น้อย เรยีงห่ำงๆ บนก้ำนชทูีต่ัง้ตรง
ม ี๒-๘ ช่อ ช่อยำว ๓-๑๐ ซม. ดอกย่อยไม่มก้ีำน ชัน้กลบีเลี้ยงม ี๔-๕ พ ูเกสรเพศผู ้๔-๕ อนั
รงัไข่เป็นหมนั ดอกเพศเมยี ๒-๓ มม. ก้ำนดอก ๐.๕ มม. กลบีเลี้ยง ๐.๙ มม. ปลำยเกสรตวัเมยี
๓-๔ แฉก  หมอนรองดอกรูปถ้วยมีขนยำว  ผลสดรูปทรงกลมเบี้ยว  เมื่อสุกสีแดงคล�้ำถึงด�ำ
มเีมล็ดเดยีว ขนำด ๐.๓-๐.๕ ซม. กลมหรอืแบนเล็กน้อย มขีนปกคลุม ด้ำนบนมตีิ่งเล็กๆ

 ขึ้นทั่วไปในที่โล่งลุ่มต�่ำและป่ำพรุ  มีเขตกระจำยพันธุ์ทั่วทุกภำคของประเทศไทย
ชอบแสงแดดจดัชอบดนิร่วนซยุ และควำมชื้นต�ำ่ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เป็นไม้ประดับแต่งสวน ใช้พื้นที่แคบๆ ๒ x ๒ ม.  ใบและผลรับประทำนได้  รสเปรี้ยว
เลก็น้อย  ชำวบ้ำนมกัเกบ็ผลมำกนิเล่น ใบอ่อนน�ำมำใส่แกงเพือ่ให้มรีสเปรี้ยว และใช้ต้มเป็นผกัจิ้ม
นอกจำกนี้ ใบและผลยงัสำมำรถน�ำไปต้มน�ำ้กนิ แก้อำกำรโลหติจำง ซดี กำรไหลเวยีนโลหติไม่ดี
รำกผสมรำกถอบแถบ รำกไมยรำบ และรำกพรกิขี้หนอูย่ำงละเท่ำๆ กนั  ฝนกบัสรุำ  ใช้ส�ำลชีบุ
พอกบำดแผลแก้พษิงูทุกชนดิ 

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง96
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๔๕. ยางนา
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

ชื่อวงศ ์ DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กำตลี ขะยำง จ้อง จะเตยีล ชนันำ ทองหลกั ยำง ยำงกงุ ยำงขำว ยำงควำย ยำงตงั
 ยำงเนนิ ยำงแม่น�ำ้ ยำงหยวก รำลอย ลอย

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงถงึ ๕๐ ม. ผลัดใบ  เรอืนยอดเป็นพุ่มกลม ล�ำต้นเปลำตรง เปลอืกสนี�ำ้ตำล
อ่อนหรือเทำอมขำว  ค่อนข้ำงเรียบ  อำจแตกเป็นร่องตื้นตำมยำวและขวำงล�ำต้น  เปลือกใน
สนี�ำ้ตำลอ่อนอมชมพ ูใบเดีย่ว เรยีงสลบั  ใบรปูไข่หรอืรปูรแีกมรปูขอบขนำน กว้ำง ๖–๑๕ ซม.
ยำว ๑๓–๒๕ ซม. ปลำยใบทู่หรอืเรยีวแหลม โคนใบมนหรอืเว้ำเข้ำ แผ่นใบค่อนข้ำงหนำ ผวิใบ
ด้ำนบนเกลี้ยง ยกเว้นเส้นกลำงใบ ผวิใบด้ำนล่ำงมขีนนุม่ เส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๔–๑๗ ซม. ก้ำนใบ
ยำว ๔ ซม. หูใบสเีทำอมเหลอืง มขีนนุ่ม  ช่อดอกแบบช่อกระจะสัน้  ออกที่ง่ำมใบใกล้ปลำยกิง่
ดอกสีชมพู กลีบเลี้ยงมีครีบตำมยำว ๕ ครีบ ปลำยแยกเป็น ๕ แฉก มีขนสีน�้ำตำล กลีบดอก
ม ี๕ กลบี เกยซ้อนเวยีนเป็นรปูกงัหนั ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๒–๓ ซม.  ผลแบบผลเปลอืกแขง็เมลด็เดยีว
ทรงกลมร ีกว้ำง ๑.๕–๒ ซม. ยำว ๓–๔ ซม. มคีรบีตำมยำว ๕ ครบี ปีกคูย่ำว ๒ ปีก ยำวไม่เกนิ
๑๖ ซม. สแีดงสด ปีกสัน้ ๓ ปีก เมล็ดมขีนสัน้นุ่ม ปลำยมตีิ่งแหลม

 ขึ้นในป่ำดบิแล้ง เกอืบทัว่ประเทศ ยกเว้นภำคใต้ตอนล่ำง ระดบัควำมสงูจนถงึประมำณ
๕๐๐ ม. เป็นไม้ค่อนข้ำงโตเรว็ ต้องกำรแสงมำก ขึ้นได้ดตีำมพื้นทีช่ำยน�ำ้ทีม่ดีนิลกึมำกกว่ำ ๑ ม.
หรอืสันดอนชำยแม่น�ำ้ที่มนี�ำ้ท่วมปกตไิม่เกนิ ๑ เดอืน  ต้นที่อำยุเกนิ ๑ ปี   ทนต่อน�ำ้ท่วมขังได้
นำนกว่ำ ๑ เดือน  เหมำะส�ำหรับกำรฟื้นฟูป่ำในพื้นที่รำบน�้ำท่วมถึง  และปลูกผสมผสำนกับ
ไม้ในป่ำดบิแล้ง  โดยเฉพำะไม้วงศ์ยำงด้วยกนั  อย่ำงไรกต็ำม  ยำงนำไม่ขึ้นชดิรมิตลิง่เหมอืนตะเคยีนทอง
เนื่องจำกระบบไม่แข็งแรงเท่ำ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 เป็นไม้เศรษฐกิจใช้ในงำนก่อสร้ำงทั่วไป แต่เนื้อไม้แข็งปำนกลำงไม่ทนทำน ชันและ
น�ำ้มนัยำงใช้ในอตุสำหกรรมผลติส ีเปลอืกฟอกโลหติ แก้ปวดตำมข้อ แก้ตบัอกัเสบ ห้ำมหนอง
น�ำ้มันยำงรักษำโรคเรื้อน หนองใน รักษำแผลเน่ำเปื่อย ขับเสมหะ ขับปัสสำวะ อุดฟัน แก้ฟันผุ
ใบใช้คุมก�ำเนดิ แก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน 

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดอุบลรำชธำนี
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๔๖. รัง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Shorea siamensis Miq.

ชื่อวงศ์  DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  เปำ เปำดอกแดง เรยีง เรยีงพนม ลักป้ำว แลบอง เหล้ท้อ เหล่บอง ฮัง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๑๐-๒๕ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดกลมหรอืรปูสำมเหลีย่ม ค่อนข้ำงโปร่ง ล�ำต้น
ปลำยตรง เปลอืกสนี�ำ้ตำลปนเทำ แตกเป็นร่องลกึและเป็นสะเกด็ใหญ่ เปลอืกในสแีดงอมน�ำ้ตำล
มนี�ำ้ยำงสเีหลอืงอ่อนหรอืสเีหลอืงอมน�ำ้ตำล กิง่อ่อนและใบอ่อนมขีนรปูดำว ใบเดีย่ว เรยีงสลบั
ใบรปูขอบขนำน กว้ำง ๗-๑๒ ซม. ยำว ๑๐–๒๐ ซม. ปลำยใบมน โคนใบหยกัเว้ำเข้ำเป็นรปูหวัใจ
ใบอ่อนสนี�ำ้ตำลแดง  ใบแก่เปลี่ยนเป็นสแีดงก่อนหลุดร่วง   มเีส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๔–๑๘ เส้น
ดอกสขีำวหรอืเหลอืงอ่อน มกีลิน่หอมเยน็  ดอกสมบรูณ์เพศ  ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง
ตำมซอกใบ กลบีดอกเรยีงชดิบดิเวยีนและพับงอกลับ รูปรกีว้ำง ผลแห้งเปลอืกแข็งเมล็ดเดยีว
รปูไข่ กว้ำง ๑ ซม. ยำว ๑.๕ ซม. เกลี้ยง อยูใ่นกระพุง้ของโคนปีก มปีีกรปูใบพำย ปีกยำว ๓ ปีก
ปีกสั้น ๒ ปีก  เมื่อผลแก่ถูกแรงลมจะปลิวว่อนหมุนคว้ำงก่อนร่อนลงบนพื้นดินคล้ำยเป็นพรม
ลูกรัง

 เป็นไม้เด่นในป่ำเต็งรัง  และยังพบในป่ำเบญจพรรณแล้งและป่ำแดงทั่วไป  พบมำก
ในภำคเหนอืและภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เป็นไม้เจรญิเตบิโตช้ำ ทนแล้งและทนไฟมำก  แต่ใน
ระยะกล้ำไม้ไม่ทนไฟ สำมำรถปลูกในดนิที่ขำดควำมอุดมสมบูรณ์และมหีน้ำดนิตื้น  หรอืพื้นที่
ทีม่หีนิปะปนแน่นหนำ รงัเจรญิเตบิโตได้ดใีนดนิทกุประเภททีร่ะบำยน�ำ้ด ีชอบแดดจดัและต้องกำร
น�ำ้น้อย เหมำะทีจ่ะปลกูในพื้นทีก่ว้ำงขวำงหรอืตำมรสีอร์ท เนือ่งจำกทรงพุม่สวยงำม เปลอืกล�ำต้น
และดอกสวยงำม ทนแล้งและทนลมแรงได้ดเีป็นพเิศษ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป

 เนื้อไม้แข็งและทนทำน  นิยมน�ำมำก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือน  เรือ  และเครื่องมือ
เกษตรกรรม  ชันใช้ผสมน�้ำมันทำไม้และเรือ  ใบใช้ห่อขนมแทนใบตอง  และรักษำแผลพุพอง
ของเด็ก เปลอืกแก้โรคทำงเดนิอำหำร แก่นเป็นยำอำยุวัฒนะ

หมายเหต ุ ถอืเป็นไม้มงคลชนดิหนึง่ ซึง่เชือ่ว่ำหำกบ้ำนใดปลกูเป็นไม้ประจ�ำบ้ำน จะมแีต่ควำม
สงบร่มเย็น

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง100
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๔๗. ราชพฤกษ์
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Cassia fistula L.

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กุเพยะ  คูน  ชัยพฤกษ์  ปือยู  ปูโย  เปอโซ  แมะหล่ำหยู่  รำชพริก  ลมแล้ง 
 ลักเคยลักเกลอื

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๑๕ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่กลม กิง่อ่อนห้อยลง เปลอืกเรยีบแตกเป็น
สะเกด็สเีทำ ใบประกอบแบบขนนก ปลำยคูเ่รยีงสลบั ใบย่อยม ี๓-๘ คู ่เรยีงตรงข้ำมหรอืเยื้องกนั
เล็กน้อย  ใบย่อยรูปขอบขนำนแกมรูปไข่ ปลำยแหลม โคนรูปลิ่มกว้ำง ขอบใบเรียบ ใบอ่อน
มขีนนุ่มเล็กน้อย ใบแก่เกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อกระจะออกตำมง่ำมใบ ห้อยลงยำว ๒๐–๔๐ ซม. 
กลบีเลี้ยง ๕ กลบี รปูรหีรอืรปูกลม กลบีดอก ๕ กลบี สเีหลอืง รปูร ีปลำยกลม โคนสอบแหลม
เป็นก้ำน เกสรเพศผู้ม ี๑๐ อัน ไม่เท่ำกัน รังไข่อยู่เหนอืวงกลบี รูปขอบขนำน มกี้ำนชูรังไข่ รังไข่
และก้ำนเกสรเพศเมยีมขีนก�ำมะหยี่ปกคลุม  ผลเป็นฝักทรงกลมตรง  รูปขอบขนำน  ผวิเกลี้ยง
ผลแก่สดี�ำ ยำว ๒๐–๖๐ ซม. เส้นผ่ำนศนูย์กลำงประมำณ ๒ ซม. เมลด็มจี�ำนวนมำก รปูร ีแบน
สนี�ำ้ตำลเป็นเงำ ยำวประมำณ ๑ ซม.

 พบในป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็งรัง  ที่ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลไม่เกิน ๖๐๐ ม. 
นยิมปลกูเป็นไม้ประดบัทัว่ประเทศ เป็นไม้โตช้ำ ในระยะกล้ำไม้ต้องกำรแสงมำก ระบบรำกแผ่กว้ำงลกึ
เหมำะส�ำหรับกำรปลูกฟื้นฟูป่ำชำยน�้ำหรือที่รำบลุ่ม  โดยเฉพำะในป่ำเบญจพรรณที่แห้งแล้ง
ช่วยบ�ำรุงดิน เจรญิเตบิโตได้ในดนิแทบทกุชนดิ ชอบแสงแดดจดัหรอืกลำงแจ้ง ต้องกำรน�ำ้น้อย
ปลกูง่ำยเลี้ยงง่ำย ทัง้ยงัทนต่อสภำพธรรมชำตแิละโรคพชืได้ด ีไม่ทนน�ำ้ท่วมขงั ควรระวงัในเรือ่ง
ด้วงแมลงปีกแข็งที่ชอบไชล�ำต้นและกิ่ง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เปลอืกท�ำให้เกดิลมเบ่งในกำรคลอดบตุร เปลอืกและไม้ใช้ฟอกหนงั และใช้บดทำผืน่
ตำมร่ำงกำย แก่นขบัพยำธไิส้เดอืน เนื้อไม้สแีดงแกมเหลอืง ทนทำน ใช้ท�ำเสำ ล้อเกวยีน  ใบต้มกนิ
เป็นยำระบำย ดอกแก้ไข้ รักษำแผลเรื้อรัง ฝักเนื้อในรสหวำน เป็นยำระบำย ช่วยบรรเทำ
อำกำรแน่นหน้ำอก แก้ขดัข้อ แก้ท้องผกู ขบัเสมหะ รำกฝนทำแก้กลำก เป็นยำระบำย ขบัพยำธ ิ

หมายเหต ุ รำชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนำมมคีวำมหมำยถงึ “ต้นไม้ของพระรำชำ” เป็นไม้ทีม่คีณุค่ำสงู
และถือเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ำชำติไทย  เวลำดอกรำชพฤกษ์บำนเหลืองอร่ำมเต็มต้น
ยงัถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งศำสนำพทุธ ซึง่เป็นศำสนำประจ�ำชำตไิทยอกีด้วย จงึมคีวำมเชือ่กนัว่ำ
หำกบ้ำนใดปลกูต้นรำชพฤกษ์ไว้ทำงทศิตะวนัตกเฉยีงใต้  จะท�ำให้คนในบ้ำนมเีกยีรต ิมศีกัดิศ์รี
สง่ำงำม  เป็นผู้ประกอบคุณงำมควำมดีตำมหลักพระพุทธศำสนำ  และมีควำมมั่งคั่งร�่ำรวย
เพรำะรำชพฤกษ์ออกดอกเป็นพวงช่อสเีหลอืง เปรยีบเสมอืนพวงทองค�ำ
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๔๘. ล�าพูทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Sonneratia ovata Backer

ชื่อวงศ์  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ล�ำพูหนิ ล�ำแพน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้ต้น สงู ๔-๑๒ ม. ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่ค่อนข้ำงกลม แตกกิง่ต�ำ่กิง่อ่อนสขีำวอมเขยีว
กิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม  เปรำะ  เกลี้ยงเป็นมัน  เปลือกสีเทำด�ำอมน�้ำตำล  แตกเป็นร่องตื้น
ตำมยำวล�ำต้น  มีช่องระบำยอำกำศเป็นรูสีน�้ำตำลอยู่ประปรำย  รำกหำยใจรูปคล้ำยหมุด
ยำว ๑๕-๓๐ ซม. เหนอืผวิดนิ  ใบเดีย่ว  เรยีงตรงข้ำมสลบัตัง้ฉำก  แผ่นใบรปูไข่กว้ำงถงึรปูเกอืบกลม
กว้ำง ๒.๕–๑๐ ซม. ยำว ๔–๙ ซม. ปลำยใบตัดเว้ำบุ๋ม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  แผ่นใบหนำ
กรอบเป็นมนัทัง้สองด้ำน  มเีส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๐–๑๔ เส้น  ก้ำนใบยำว ๐.๓–๑.๕ ซม. โคนใบกลม
สีเขียวเข้ม  ล�ำต้นที่มีอำยุมำกใบมักจะบิดเบี้ยวไม่สมมำตร  ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก
ช่อละ ๓-๕ ดอก  ออกที่ซอกใบและปลำยกิ่ง  สีขำว  ก้ำนดอกย่อยยำว ๑–๒ ซม.  บำงครั้ง
ไม่มกี้ำนดอกย่อย กลบีเลี้ยง โคนเชือ่มตดิกนัเป็นรปูจำน  ปลำยแยกเป็นแฉกสำมเหลีย่ม ๖ แฉก
มขีน  กลบีเลี้ยงงุม้เข้ำหำกนั  มสีชีมพทูีโ่คนกลบีด้ำนใน  กลบีดอก ๖ กลบี  รปูสำมเหลีย่มแกมรปูไข่
ยำวกว่ำหลอดเลก็น้อย  ด้ำนบนนุม่คล้ำยก�ำมะหยี ่สเีหลอืงอมเขยีว และสชีมพเูรือ่ๆ  ทีโ่คนกลบี
ด้ำนใน  กลบีดอกไม่ปรำกฎ  ก้ำนดอกยำว ๓ ซม. ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๔–๔.๕ ซม. ผลสดแบบมเีนื้อ
หลำยเมลด็  ทรงกลมแบน  กว้ำง ๕-๕.๗ ซม. หนำ ๓.๕–๔.๕ ซม.  ด้ำนแนวนอนยำวกว่ำแนวตัง้
กลบีเลี้ยงห่อหุ้มผลตลอดเวลำ กลบีเลี้ยงสำกมอืเหมอืนมขีนอยู่ เมล็ดรูปเกอืกม้ำ 

 ขึ้นตำมป่ำชำยเลนด้ำนในริมคลองริมแม่น�้ำ ที่มีระดับน�้ำทะเลขึ้นน�้ำลง  ปลูกได้ใน
ทกุสภำพพื้นดนิ ที่ควำมชื้นสูง แสงแดดเต็มวัน ออกผลทัง้ปี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ปลูกเป็นไม้ประดับ ผลดบิและสุกกนิได้ เกสรของดอกใช้เป็นผักจิ้มน�ำ้พรกิ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง104
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๔๙. สนทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Casuarina equisetifolia L.

ชื่อวงศ ์ CASUARINACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กู

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๐-๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นปลำยตรง เปลือกสีน�้ำตำลปนเทำ แตกเป็น
สะเกด็เลก็ ๆ  ใบเดีย่ว เรยีงเป็นวงกลม มลีกัษณะเป็นเกลด็ (scale leaf) รปูสำมเหลีย่มขนำดเลก็
ข้อละ ๖-๘ ใบ  สีเหลืองอมเขียว  ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเพศผู้สีขำว  เกสรสีน�้ำตำล
รปูกระบองเรยีว ออกตำมปลำยกิง่ ยำว ๑–๓ ซม. ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๑ มม. ดอกเพศเมยีสแีดง
ออกตำมล�ำต้นใกล้ปลำยกิง่ รปูทรงกระบองหรอืเกอืบกลม ช่อดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจกุแน่น
กว้ำง ๔–๕ มม. ดอกย่อยไม่มก้ีำน  ก้ำนช่อดอกยำวประมำณ ๑ ซม.  ผลแห้งแตก  เป็นผลรวม
ทรงกลม  ขนำด ๑–๑.๕ ซม. สีเขียวอมเหลือง  เมื่อแก่จะแตกตำมรอยประสำน  เมล็ดกลมรี
ยำว ๖–๗ มม. มปีีกที่ปลำยเมล็ด 

 เป็นไม้พื้นเมอืงของไทย พบขึ้นอยูต่ำมธรรมชำตบินหำดทรำย ชำยทะเลทัว่ไป ทีค่วำมสงู
จำกระดบัน�ำ้ทะเลจนถงึ ๑,๕๐๐ ม. สำมำรถเจรญิเตบิโตได้ทัง้ในดนิเปรี้ยวและดนิเลว ทนทำน
ต่อสภำพทีม่หีนิปนูและดนิเคม็เลก็น้อยได้เป็นอย่ำงด ีเนือ่งจำกเป็นพนัธุไ์ม้ทีม่รีำกเป็นปม (nodule)
ซึง่ท�ำหน้ำที ่containing nitrogen-fixing actomycete microorganisms แต่ไม่สำมำรถเจรญิเตบิโต
ต่อไปได้ในดนิทีแ่น่น หรอืดนิทีเ่ป็นดนิเหนยีว ในพื้นทีท่ีม่นี�ำ้ขงัเป็นครัง้ครำวกพ็อจะทนทำนอยูไ่ด้
สำมำรถขึ้นได้ดีในดินที่มีควำมชื้นมำก  เช่น  ดินบริเวณชำยฝั่งทะเล  ถึงแม้ว่ำสภำพอำกำศ
จะมช่ีวงแล้งในปีหนึง่ ๖-๗ เดอืน  กส็ำมำรถทนได้  แต่ถ้ำควำมชื้นในดนิน้อยเมือ่พบกบัสภำพอำกำศ
แห้งแล้งตดิต่อกันยำวนำน สนทะเลก็อำจตำยได้ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป  

 ปลกูเป็นแนวกนัลม สำมำรถต้ำนทำนลมได้ด ีใช้ในกำรก่อสร้ำง ท�ำเชื้อเพลงิ ท�ำกระดำษ
ฟอกหนัง เลี้ยงสัตว์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เปลือกแก้บิด แก้ท้องร่วง สมำนแผล แก้โรคเหน็บชำ
ท�ำให้ประจ�ำเดอืนมำปกต ิใบขับปัสสำวะ แก้จุกเสยีด แก้ปวดท้อง  เมล็ดแก้ปวดศรีษะ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง106
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๕๐. สัก
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Tectona grandis L. f.

ชื่อวงศ ์ LAMIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  เคำะเยยีโอ ปำยี้ ปีฮ ีปีฮอื เป้อย ีเส่บำยี้

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงได้ถึง ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดรูปกลมหรือไข่ ล�ำต้นเปลำตรง  โคนต้น
มกัเป็นพพูอนต�ำ่ เปลอืกชัน้นอกสนี�ำ้ตำลอ่อนหรอืสเีทำ  เรยีบหรอืล่อนออกเป็นแถบตื้นตำมยำว
เปลอืกชัน้ในสเีขยีวอ่อน ใบเดีย่ว เรยีงตรงข้ำม ใบรปูไข่กลบักว้ำงหรอืรปูไข่ กว้ำง ๑๒–๓๕ ซม.
ยำว ๑๕–๗๕ ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบมนหรอืรปูลิม่ ผวิใบด้ำนบนสำก ด้ำนล่ำงมขีนอ่อนนุม่
ขยี้แล้วมสีแีดงตดิมอื  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๙–๑๔ เส้น ก้ำนใบยำว ๑–๕ ซม. ดอกสขีำวสมมำตร
ด้ำนข้ำง  ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตำมปลำยกิ่ง  กลีบเลี้ยง ๖ กลีบ  กลีบดอกรูปกรวย
ปลำยแยกเป็น ๖ กลีบ  แผ่บำนโค้งไปด้ำนหลังมีขน  ดอกบำนเต็มที่กว้ำงประมำณ ๓ มม.  
ผลแบบผลหนงัชัน้ในแขง็ ผลแห้งค่อนข้ำงกลม สเีขยีวอ่อนแกมเหลอืง ขนำด ๑.๕–๒ ซม. ประกอบด้วย
ชั้นของกลีบเลี้ยงที่พองลมคล้ำยกระดำษห่อหุ้มเมล็ด  เมล็ดแข็งขนำด ๑ ซม. มีขนคล้ำยไหม
ภำยในม ี๔ ช่อง แต่ละช่องม ี๑ เมล็ด  

 ขึ้นเป็นไม้เด่นในป่ำผลัดใบผสมทำงภำคเหนือ  แต่สำมำรถปลูกและเจริญเติบโตได้
ในภำคอืน่ๆ เป็นไม้เบกิน�ำ โตเรว็ในระยะแรก ต้องกำรแสงมำก ผลดัใบเป็นเวลำนำน  ระบบรำกตื้น
แผ่กว้ำง  ปกตจิะเจรญิเตบิโตได้ดบีนดนิทีส่ลำยมำจำกหนิปนูหรอืหนิดนิดำน  โดยเฉพำะดนิทีล่กึ
มำกกว่ำ ๕๐ ซม.  ในธรรมชำตมิักขึ้นร่วมกับไผ่ซำง (Dendrocalamus membranaceus Munro)
ซึ่งไผ่ซำงสำมำรถพบได้ทั่วประเทศ  และเป็นไม้ดัชนีบ่งบอกควำมเหมำะสมพื้นที่ปลูกสักได้
เหมำะส�ำหรบัปลกูผสมผสำนกบัไม้โตเรว็และโตช้ำได้หลำยชนดิของป่ำผลดัใบผสม ซึง่ผลดัใบ
ไม่นำน มรีะบบรำกลกึ และควรมสีดัส่วนของสกัเพยีงประมำณร้อยละ ๒๐ กำรป้องกนัไฟในระยะแรก
เป็นสิ่งส�ำคัญในกำรปลูกสัก

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 เป็นไม้ทีม่ขีนำดใหญ่และโตเรว็ เหมำะส�ำหรบัปลกูรมิถนนหลวง เกำะกลำงถนนร่องกลำง
ระหว่ำงถนนหรอืปลกูเป็นสวนป่ำในพื้นทีท่ัว่ไป  ไม้สกัเป็นไม้ทีม่คีณุค่ำมำก  เนื้อไม้มสีเีหลอืงทอง
มลีวดลำยสวยงำม  เนื้อไม้อ่อนหรอืแขง็ปำนกลำง  เลือ่ยไสกบตกแต่งง่ำย  นยิมท�ำเครือ่งเรอืน
แกะสลักและท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้ำน  ก่อสร้ำงบ้ำนเรือน ท�ำเสำ ท�ำพื้น กรอบหน้ำต่ำงและ
อืน่ๆ ตลอดจนในอตุสำหกรรมแผ่นไม้อดั  มสีำรทีม่ฤีทธิใ์นกำรไล่ปลวก และมฤีทธิใ์นกำรต่อต้ำน
มอดหรอืเชื้อรำต่ำงๆ ทีม่ำท�ำลำย ใช้เป็นยำพื้นบ้ำน  เปลอืกล�ำต้นเป็นยำคมุธำต ุฝำดสมำนแผล
และแก้มะเร็ง  เนื้อไม้ภำยนอกใช้เป็นยำแก้โรคผิวหนัง  แก่นใช้ขับปัสสำวะ  แก้บวมน�้ำ  แก้ไข้ 
แก่นและใบขับลมในล�ำไส้ รักษำเบำหวำน ดอกเป็นยำขับปัสสำวะ กิ่งไม้ใช้เป็นฟืนได้อย่ำงดี

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดอุตรดติถ์

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง108
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๕๑. ส�ารอง
ชื่อพฤกษศาสตร์  Scaphium affine (Mast.) Pierre

ชื่อวงศ ์ MALVACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  แก่นเพำ จอง หมำกจอง พุงทะลำย ส�ำรองดอกขำว

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูได้ถงึ ๔๐ ม. เรอืนยอดเป็นรปูกรวย เจดย์ีถงึกลม ล�ำต้นเปลำตรง โคนต้นเป็น
พพูอน สงูถงึ ๒ ม. เปลอืกนอกสนี�ำ้ตำลเทำอ่อน แตกเป็นร่องตื้นๆ ตำมยำว เปลอืกในสนี�ำ้ตำล
อมส้ม  ยอดอ่อน สนี�ำ้ตำลอมแดง  มขีนสสีนมิปกคลุม  มหีูใบ  รูปลิ่มแคบ  มขีนสสีนมิปกคลุม
ใบเดีย่ว เรยีงเวยีน รปูไข่ถงึรปูขอบขนำนแกมไข่ กว้ำง ๗–๑๐ ซม. ยำว ๑๓–๒๒ ซม.  โคนใบเว้ำ
เลก็น้อยหรอืรปูลิม่ถงึตดั ปลำยใบแหลมหรอืเรยีวแหลม ใบเกลี้ยง คล้ำยแผ่นหนงั เส้นแขนงใบ
๔–๘ คู ่ใบของไม้หนุม่ (อำย ุ๒-๑๐ ปี)  ม ี๓-๕ แฉก ก้ำนใบยำว ๕–๒๑ ซม. ดอกสขีำวอมเขยีว
ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยำว ๑๔–๒๐ ซม. (ช่อดอกทีต่ดิใกล้ปลำยยอด อำจยำวเพยีง ๓ ซม.)
ออกตำมง่ำมใบหรอืปลำยยอด ตัง้ตรง ดอกอัดแน่น วงกลบีรวม  รูประฆัง  เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
๕–๗ มม. มกีลบีรวม (tepal) ๕ กลบี กว้ำง ๑.๕–๒ มม. ยำว ๓-๔ มม. มขีนสัน้นุม่  ก้ำนชเูกสรร่วม
ตั้งตรง  ผลแห้งแตกด้ำนเดียว คล้ำยรูปเรือ  กว้ำง ๕–๖ ซม. ยำว ๑๘–๒๐ ซม.  เมล็ดรูปรี
กว้ำง ๑.๔–๒ ซม.  ยำว ๓–๓.๕ ซม.  เมล็ด (เมื่อล้ำงวุ้นออกแล้ว)  ทรงร ีกว้ำง ๑.๒–๑.๕ ซม. 
ยำว ๑.๘–๒.๕ ซม.

 พบในป่ำดบิทำงภำคตะวนัออก (บรเิวณอทุยำนแห่งชำตภิจูองนำยอย จงัหวดัอบุลรำชธำน)ี 
ภำคตะวันออกเฉยีงใต้ (บรเิวณจังหวัดฉะเชงิเทรำ ชลบุร ีระยอง จันทบุร ีตรำด)  และภำคใต้ 
(บรเิวณจังหวัดยะลำ) ที่ควำมสูงจำกระดับน�ำ้ทะเล ๘๐–๗๐๐ ม.

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป  

 ใช้เป็นเครื่องดื่ม เป็นยำรักษำโรค ใช้ก่อสร้ำงเครื่องเรอืนและเครื่องใช้ต่ำงๆ  เนื้อไม้
จัดเป็นกึ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ค่อนข้ำงหยำบ  ในมำเลเซยีใช้ท�ำไม้บำง ไม้อัด  แต่ต้องใช้
ภำยใน  เป็นพชือำหำรสัตว์  ปลูกเพื่ออนุรักษ์ต้นน�ำ้ล�ำธำรและสิ่งแวดล้อม ปลูกเป็นไม้ประดับ
ผลแช่น�ำ้ให้พองตวั แก้ไอ ขบัเสมหะ สมำนล�ำไส้ แก้ร้อนใน กระหำยน�ำ้  วำงบนตำรกัษำอำกำร
ตำอักเสบ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง110
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๕๒. ส�ารองกะโหลก
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G. Planch.

ชื่อวงศ์  MALVACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ท้ำยเภำ พุงทะลำย เปรยีง โปรง ส�ำเภำ ส�ำรอง ส�ำรองดอกแดง ส�ำรองหนู

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูได้ถงึ ๔๕ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นรปูทรงกลมหรอืแผ่กว้ำง โคนต้นเป็น
พูพอน  สูงถงึ ๗ ม. ล�ำต้นเปลำตรง เปลอืกเรยีบ เปลอืกนอกสนี�ำ้ตำลอมเทำ  เปลอืกในสขีำว
ยอดอ่อนสีน�้ำตำลอมแดงถึงน�้ำตำลอมเขียว  มีขนเล็กน้อย  มีหูใบ  รูปลิ่มแคบ  เกือบเกลี้ยง  
ร่วงหลดุง่ำย ใบเดีย่ว เรยีงเวยีน รปูรถีงึรปูไข่ กว้ำง ๔–๙ ซม. ยำว ๑๐–๑๙ ซม. โคนใบรปูลิม่หรอื
มนถงึตัด ปลำยใบเรยีวแหลม ใบเกลี้ยง คล้ำยแผ่นหนัง เส้นแขนงใบ ๕ – ๗ คู่ ใบของไม้หนุ่ม 
(อำย ุ๒-๑๐ ปี) ไม่เป็นแฉก ก้ำนใบยำว ๓–๑๐ ซม.  ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยำว ๖.๕–๒๐ ซม.
ออกตำมง่ำมใบหรือปลำยยอด  ตั้งตรง  ดอกโปร่ง  วงกลีบรวม  รูประฆัง  เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ของดอก ๑๘–๒๓ มม.  มกีลบีรวม (tepal) ๕ กลบี  กว้ำง ๓–๕ มม. สแีดง  มสีเีหลอืงทีป่ลำยกลบี
ก้ำนชูเกสรร่วมโค้ง  ผลแห้งแตกด้ำนเดียว  เป็นปีกขนำดใหญ่  รูปเรือ  กว้ำง ๕–๗.๒ ซม.
ยำว ๒๒–๒๘ ซม.  เมลด็ทรงเกอืบกลมถงึกลม  กว้ำง ๑.๗–๒ ซม.  เมลด็ (เมือ่ล้ำงวุน้ออกแล้ว) 
ทรงกลมเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑.๕–๑.๘ ซม.

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป  

 ใช้เป็นเครื่องดื่ม เป็นยำรักษำโรค  ใช้ก่อสร้ำงเครื่องเรอืนและเครื่องใช้ต่ำงๆ เนื้อไม้
จัดเป็นกึ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ค่อนข้ำงหยำบ  ในมำเลเซยีใช้ท�ำไม้บำง ไม้อัด  แต่ต้องใช้
ภำยใน  เป็นพชือำหำรสัตว์  ปลูกเพื่ออนุรักษ์ต้นน�ำ้ล�ำธำรและสิ่งแวดล้อม ปลูกเป็นไม้ประดับ
ผลแช่น�ำ้ให้พองตัว แก้ไอ ขับเสมหะ สมำนล�ำไส้ แก้ร้อนใน กระหำยน�ำ้ วำงบนตำรักษำอำกำร
ตำอักเสบ (ประโยชน์เช่นเดยีวกับ ต้นส�ำรอง Scaphium affine (Mast.) Pierre)

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง112
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๕๓. เสม็ด
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Melaleuca cajuputi Powell

ชื่อวงศ ์ MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กอืแล เสม็ดขำว เหม็ด

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๐–๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดเป็นพุ่มกลม  ล�ำต้นและกิ่งมักคดงอ
เปลอืกสขีำว สเีทำอ่อนหรอืเทำอมน�ำ้ตำล แตกล่อนเป็นแผ่นบำงขนำดใหญ่คล้ำยเยือ่กระดำษ ซ้อนกนั
เป็นปึก หนำ นุม่  ยอดอ่อนและใบอ่อนมขีนสขีำวเป็นมนัวำวคล้ำยไหมปกคลมุ ใบเดีย่ว เรยีงเวยีนสลบั
แผ่นใบรปูรแีกมรปูใบหอก กว้ำง ๐.๕–๑ ซม. ยำว ๔.๘ ซม. โคนใบแหลมถงึทูแ่คบๆ ขอบใบเรยีบ
ปลำยใบแหลม  เส้นใบแบบร่ำงแหนิ้วมอื  มเีส้นโคนใบ ๕–๗ เส้น  ปลำยเส้นจรดกันที่ปลำยใบ
เส้นใบย่อยสำนกันเป็นร่ำงแหหยำบๆ ใบอ่อนมขีนยำว  ใบแก่ผวิเกลี้ยง  ด้ำนบนสเีทำแกมเขยีว
ด้ำนล่ำงสซีดีกว่ำ แผ่นใบหนำคล้ำยแผ่นหนงั  ก้ำนใบยำว ๐.๕–๑ ซม. มขีนปกคลมุ ดอกแบบช่อเชงิลด
ไร้ก้ำน  ออกตำมปลำยกิ่ง  ช่อดอกคล้ำยแปรงล้ำงขวด ยำว ๕–๑๕ ซม. กว้ำง ๒–๒.๕ ซม.  
ดอกย่อยขนำดเลก็สขีำว ไม่มก้ีำนดอก ออกเป็นกระจกุ ๑–๓ ดอก ตดิรอบแกนช่อ ใบประดบัรปูใบหอก
หลุดร่วงเร็ว  แผ่นใบมีขนคล้ำยไหมปกคลุม  กลีบดอก ๕ กลีบ  รูปช้อนแกมรูปไข่กลับ
ยำวประมำณ ๐.๓ ซม. แยกกนัเป็นอสิระ หลดุร่วงง่ำย เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก โผล่พ้นกลบีดอก
เป็นพู ่ก้ำนเกสรเรยีว ยำว ๐.๗–๑ ซม.  โคนก้ำนเชือ่มตดิกนัเป็นกลุม่ ๕ กลุม่  แต่ละกลุม่ประกอบด้วย
เกสรเพศผู ้๗–๙ อนั เรยีงอยูด้่ำนหน้ำกลบีดอก รงัไข่อยูใ่ต้วงกลบี ม ี๑ ช่อง ยอดเกสรเพศเมยีเรยีว
รูปแถบ ยำวประมำณ ๒ เท่ำของเกสรเพศผู้ ผลแบบผลแห้ง รูปทรงถ้วยปลำยปิด กว้ำงและ
ยำวประมำณ ๐.๔ ซม. ผนังผลหนำ แข็ง ผลแก่เต็มที่จะแตกที่ปลำยผลเป็น ๓ แฉก เมล็ดมี
ขนำดเล็กและมจี�ำนวนมำก รูปโค้งหรอืเกอืบตรง

 พบขึ้นในป่ำชำยหำดหรือป่ำพรุใกล้ชำยฝั่งทะเลทำงภำคตะวันออกและภำคใต้
เป็นไม้ที่แข็งแรงทนน�ำ้ขัง ควรน�ำมำปลูกรมิถนนได้ทั่วไป เพรำะไม่ผลัดใบ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 เปลอืกชุบน�ำ้มันยำงมัดท�ำเป็นไต้ใช้ตดิไฟ  ใบสกัดได้น�ำ้มัน ใช้ทำแก้เคล็ดปวดเมื่อย
ปวดบวม ใบกนิแก้จกุเสยีด ท้องขึ้น ขบัเหงือ่ แก้ฟกช�ำ้ ท้องอดืท้องเฟ้อในเดก็ ขบัเสมหะ ขบัพยำธิ
แก้ปวดฟัน ปวดศรีษะ หลอดลมอกัเสบ รกัษำโรคเกำต์ รกัษำไขข้ออกัเสบ และฆ่ำแมลง ใบและ
เปลอืกใช้พอกแผลเพื่อดูดหนองให้แห้ง

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง114
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๕๔. เสม็ดชุน
ชื่อพฤกษศาสตร์  Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L. M. Perry

ชื่อวงศ์  MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ไคร้เม็ด เม็ก เม็ดชุน ยมีอืแล เสม็ด เสม็ดเขำ เสม็ดแดง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงถึง ๗ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสีแดง โคนต้นเป็นพูพอน
เปลือกสีน�้ำตำลแดง  แตกล่อนเป็นแผ่น  ใบเดี่ยว  เรียงตรงกันข้ำม  ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่
กว้ำง ๓–๕ ซม. ยำว ๗–๑๒.๕ ซม. ปลำยใบแหลมถงึเรยีวแหลม  โคนใบสอบหรอืมน มจีดุโปร่งแสง
บนแผ่นใบด้ำนบนทีม่นีวล แผ่นใบหนำและเหนยีว ขอบใบเรยีบ มเีส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๖–๑๘ เส้น
ดอกสขีำว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจกุแยกแขนงตำมซอกใบและปลำยกิง่ ช่อดอกยำว ๕–๑๐ ซม.
กลบีเลี้ยงรปูกรวยปลำยแยก ๔ แฉก กลบีดอก ๔ กลบี เกสรเพศผูส้ขีำวจ�ำนวนมำก  ดอกบำน
เตม็ทีก่ว้ำง ๑.๕–๒ ซม.  ผลแบบผลมเีนื้อเมลด็เดยีว  รปูกลมหรอืรปูไข่ สขีำว มแีฉกกลบีเลี้ยง
ตดิอยู่ เมล็ดรูปไข่ สนี�ำ้ตำล ผวิมัน

 พบในป่ำเบญจพรรณและป่ำเต็งรังทั่วไป ปลูกในสวนสมุนไพรหรือให้ร่มเงำในบ้ำน
แข็งแรงและดูแลรักษำง่ำย 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป
 ยอดอ่อนและใบอ่อนลวกหรือกินเป็นผักกับน�้ำพริก  มีรสเปรี้ยวอมฝำด  ใบต�ำพอก
แก้เคล็ดขัดยอก แก้ฟกบวม แก้ปวดท้อง แก้ท้องอดื รมไฟนวดท้องเด็ก

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง116
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๕๕. โสกน�้า
ชื่อพฤกษศาสตร์  Saraca indica L.

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กำแปะห์ไอย์ ชุมแสงน�ำ้ ตะโดลเีต๊ำะ ส้มสุก โสก

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงได้ถึง ๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมพุ่มทึบ ปลำยกิ่งห้อยย้อยลู่ลง
เปลอืกเรยีบ สนี�ำ้ตำลเข้มหรอืแตกเป็นร่องตื้นตำมยำวและขวำงล�ำต้น  ใบประกอบแบบขนนก
ปลำยคู ่เรยีงสลบั ยำว ๑๐–๑๕ ซม. ใบย่อย ๑–๗ คูเ่รยีงสลบั ใบรปูรแีกมรปูไข่หรอืรปูใบหอก
กว้ำง ๒–๑๐ ซม. ยำว ๕–๓๐ ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบมน รปูลิม่หรอืรปูหวัใจ แผ่นใบหนำและ
อ่อนนิม่สเีขยีว ห้อยย้อยลง เส้นแขนงใบ ๘–๑๐ เส้น ก้ำนใบย่อยยำว ๒–๓ มม.  ดอกออกเป็นช่อ
แบบช่อเชงิหลัน่ทีป่ลำยกิง่  สส้ีมหรอืแดง  มกีลิน่หอม  ไม่มกีลบีดอก  กลบีเลี้ยงเป็นหลอดเรยีว
ยำวประมำณ ๑–๒ ซม. บรเิวณปลำยแยกเป็น ๔ แฉก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนำน ปลำยมน
สสี้มหรอืแดง เกสรเพศผู้ ๖–๘ อัน  อับเรณูสมี่วง  ดอกบำนเต็มที่กว้ำง ๑.๒–๑.๕ ซม. ผลเป็น
ฝักแห้งแตกทรงแบน กว้ำง ๒–๖ ซม.  ยำว ๖–๓๐ ซม. ฝักแก่จะแตก ๒ ด้ำน เมล็ดรูปไข่แบน
ม ี๑–๓ เมล็ด

 ขึ้นตำมริมล�ำธำรในป่ำดิบแล้งและป่ำดิบชื้น ที่ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเล ๙๐๐ ม.
พบทุกภำค  ขึ้นได้ดใีนดนิเกอืบทุกชนดิ  เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องกำรควำมชื้นสูง  ควรปลูกกลำงแจ้ง
และสำมำรถปลูกรมิน�ำ้หรอืพื้นที่ที่มนี�ำ้ท่วมขังได้ดี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 เป็นไม้ดอกหอม ไม้ประดับ ไม้กันลม ไม้ที่ให้ร่มเงำ ใบอ่อนและดอกใช้รับประทำน
ดอกอ่อนมรีสเปรี้ยว  น�ำมำเป็นผักแกงส้มหรอืท�ำเป็นผักจิ้มน�ำ้พรกิ ใบอ่อนน�ำมำใช้เป็นผักจิ้ม
น�ำ้พรกิ ดอกบ�ำรุงธำตุ แก้ไอและขับเสมหะ 

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง118
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๕๖. หมากสง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Areca catechu L.

ชื่อวงศ ์ ARECACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  เค็ด เซยีด แซ ปีแน พลำ มะ สะลำ สซีะ หมำก หมำกมู้ หมำกเมยี

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 พชืยนืต้นกระกลูเดยีวกบัปำล์มและมะพร้ำว เป็นพชืทีม่อีำยยุนื ถ้ำมกีำรเจรญิเตบิโตดี
อำจสงูถงึ ๒๐ ม. ล�ำต้นทรงกระบอก มลี�ำต้นเดีย่วๆ ไม่มแีก่นและไม่แตกกอ ไม่มรีำกแก้ว แต่จะมี
รำกฝอยแทน  มตีำส�ำหรบักำรเจรญิเตบิโตเพยีงตำเดยีว  อยูท่ีป่ลำยยอดสดุของล�ำต้น  เรยีกว่ำ
ตำยอด ถ้ำตำยอดตำยหรอืถกูท�ำลำย หมำกกจ็ะตำย ตำยอดเป็นทีเ่กดิของใบ  เมือ่ใบร่วงหล่น
จะทิ้งรอยแผลไว้ทีส่่วนของล�ำต้นเรยีกว่ำข้อ ระหว่ำงข้อแต่ละข้อเรยีกว่ำ ปล้อง ใช้ค�ำนวณอำยุ
ของหมำก (หมำกมจี�ำนวนข้อเพิ่มขึ้นประมำณ ๕ ข้อต่อ ๑ ปี)  ใบเกดิจำกตำยอดโดยแตกเป็น
กระจกุทีป่ลำยของล�ำต้น ประกอบด้วยโคนก้ำนใบหรอืกำบหมำก ทำงก้ำนใบ และใบย่อย  กำบหมำก
มลีกัษณะเป็นแผ่นใหญ่หุม้ตดิอยูก่บัล�ำต้น  ดอกเกดิทีซ่อกโคนก้ำนใบหรอืกำบหมำก ออกรวมกนั
เป็นช่อใหญ่เรยีกว่ำ จัน่หมำก ผลกลมหรอืผลกลมร ีอยูร่วมกนัเป็นทะลำย มผีลประมำณ ๑๐๐–๑๕๐ ผล
ผลอ่อนสีเขียว  เรียกหมำกดิบหรือหมำกสด  ผลแก่เขียวอมเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เรียกว่ำ
หมำกสกุหรอืหมำกสง สขีองผลหมำกทีแ่ก่จดัชำวบ้ำนเรยีก สหีมำกสกุ ผลแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น
คอืเปลอืกชัน้นอก  เส้นใยละเอยีด  ผวิเปลอืกมคีวำมมนั  เปลอืกชัน้กลำง  มเีส้นใยลกัษณะหนำ
หยำบมองเห็นชัดเจน  และเปลือกชั้นใน  มีเยื่อบำงละเอียด  ลักษณะใส  ติดอยู่กับเนื้อหมำก
เมลด็ของหมำกกค็อืส่วนทีเ่รำเรยีกว่ำเนื้อหมำก  เมลด็ของหมำกดบิจะมเีนื้อหมำกนิม่  มองเหน็เป็น
ลำยเส้นสเีหลอืงจนถงึสนี�ำ้ตำลแดง  ลกัษณะของเนื้อของหมำกแก่ แห้งและแขง็ มองเหน็เส้นใย
ที่อยู่ในเนื้อหมำกเป็นสนี�ำ้ตำลแดงจนถงึสแีดงเข้ม

 เหมำะสมกบัดนิฟ้ำอำกำศในประเทศไทย  สำมำรถปลกูได้ทัว่ไปทกุภำค  แต่ดนิทีเ่หมำะ
คอื ดนิร่วนซยุ หรอืดนิร่วนเหนยีวทีม่อีนิทรยีวตัถสุงูและระบำยน�ำ้ได้ด ี มแีสงแดดส่องได้อย่ำงทัว่ถงึ
ไม่เหมำะกบัพื้นทีท่ีม่สีภำพภำยใต้ผวิดนิมจี�ำพวกลกูรงั ดนิดำน หนิดำน หรอืมรีะดบัน�ำ้ใต้ดนิสงู
โดยทั่วไปจะเจริญเติบโตและให้ผลดีในพื้นที่มีลมพัดอ่อนๆ  เนื่องจำกกำรพัดของลม มีผลต่อ
กำรคำยน�ำ้ของหมำก  นอกจำกนี้ยงัเป็นไม้ทีม่รีะบบรำกฝอย จงึไม่ค่อยทนทำนต่อควำมแห้งแล้ง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 • ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 ใช้ในพธิทีำงศำสนำและขนบธรรมเนยีมประเพณ ี ใช้เป็นของบรโิภคขบเคี้ยว  รกัษำเหงอืก
และฟัน  ผล (เมล็ด) เป็นยำก�ำจัดหนอน  ยำสมำนแผล  ยำถ่ำยพยำธิในสัตว์  รักษำอำกำร
ท้องเสยี ท้องเดนิ  รำกต้มกนิแก้ปำกเป่ือย ขบัปัสสำวะและโลหติ และโรคบดิ  ใบต้มกนิเป็นยำ
ขบัพษิและทำแก้คนั ในทำงอตุสำหกรรม เมลด็หมำกสกดัได้สำรอลัคำลอยด์ มแีทนนนิ (tannin)
สงูมำก ใช้ท�ำสต่ีำงๆ ใช้ย้อมแหและอวน ใช้ท�ำยำรกัษำโรค เช่น ยำสมำนแผล ใช้สกดัเป็นน�ำ้ยำ
ฟอกหนัง  กำบใบท�ำปลอกมีด  พัด  ล�ำต้นใช้ท�ำเสำ  สะพำน  และเฟอร์นิเจอร์ต่ำงๆ  จั่นหรือ
ดอกหมำกเมื่อยังอ่อนอยู่ ใช้เป็นอำหำรรับประทำนกับน�ำ้พรกิ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง120
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๕๗. หลุมพอทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  งอืบำลำโอ๊ะ ประดู่ทะเล

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๒๐–๓๐ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดแผ่กว้ำง ล�ำต้นเปลำตรงเปลอืกเรยีบ สนี�ำ้ตำลด�ำ
หรือสีชมพูแกมเทำ  พูพอนแผ่เป็นครีบขนำดเล็ก  ใบประกอบแบบขนนก  ปลำยคู่  เรียงสลับ
แผ่นใบรปูไข่กว้ำงถงึรปูร ีกว้ำง ๒.๕–๔.๕ ซม. ยำว ๘–๘.๕ ซม.  ปลำยใบกลม เว้ำตื้นค่อนข้ำง
แหลม ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้ำน ด้ำนบนสีเขียว ด้ำนล่ำงสีซีดกว่ำ  มีขนที่เส้นกลำงใบด้ำนหลัง
เนื้อใบบำงถงึหนำคล้ำยแผ่นหนัง  มเีส้นแขนงใบข้ำงละ ๕–๗ เส้น ดอกสชีมพูถงึแดง ออกรวม
เป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตำมซอกใบใกล้ปลำยกิง่ ช่อดอกยำว ๔–๕ ซม. กลบีเลี้ยงสเีขยีว ๔ กลบี
มขีนำดใหญ่มองเห็นชัด กลบีดอก ๑ กลบี รูปกลมแป้น ขอบกลบีเป็นคลื่น โคนกลบีดอกคอด
เข้ำหำกนัเป็นก้ำนกลบี มขีนสัน้นุม่ปกคลมุ เกสรเพศผูส้แีดงมขีน ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๒.๕–๒.๗ ซม.
ผลเป็นฝักแห้งรปูขอบขนำนมหีลำยเมลด็ รปูทรงแตกต่ำงกนั กว้ำง ๔–๕ ซม. ยำว ๘.๕– ๒๕ ซม.
เมล็ดกลมแบน สนี�ำ้ตำล ไม่เกนิ ๘ เมล็ดต่อผล

 เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณริมแม่น�้ำล�ำคลองที่น�้ำทะเลท่วมถึง รวมไปถึงแนวหลัง
ป่ำชำยเลนที่ตดิกับป่ำชำยหำดหรอืป่ำพรุ เหมำะปลูกรมิทำงเดนิใกล้สวนหรอืชำยน�ำ้กร่อย

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้ใช้ในกำรก่อสร้ำงที่ต้องกำรควำมแข็งแรง

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง122
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๕๘. หว้า
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Syzygium cumini (L.) Skeels

ชื่อวงศ์  MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ห้ำขี้แพะ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๓๕ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนพุม่โปร่ง เปลอืกเรยีบสเีทำ เปลอืกในสนี�ำ้ตำลแดง
แตกกิ่งก้ำนมำก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ำม รูปรีแกมขอบขนำนหรือรูปไข่กลับ กว้ำง ๔–๗ ซม. 
ยำว ๙–๑๔ ซม. ปลำยเรยีวแหลมเป็นติง่สัน้ โคนรปูลิม่หรอืมนขอบใบเรยีบ  แผ่นใบหนำคล้ำยหนงั
ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองด้ำน ด้ำนบนสเีขยีวเข้มเป็นมนั ด้ำนล่ำงสอ่ีอนกว่ำ เส้นแขนงใบจ�ำนวนมำก
ข้ำงละ ๑๙–๓๐ เส้น และมีเส้นขอบใบ ๑ เส้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตำมกิ่งบริเวณ
ที่ใบหลุดร่วงไปแล้วหรอืที่ง่ำมใบ ช่อดอกย่อยเป็นกระจุก ดอกย่อย ๓-๘ ดอก ใบประดับและ
ใบประดับย่อยรูปสำมเหลี่ยม ฐำนดอกรูปกรวย กลบีเลี้ยงตดิอยู่ตรงปลำยเป็นแฉกสัน้ ๔ แฉก
กลบีดอกสขีำว ๔ กลบี รูปกลม ผวิมตี่อมเป็นจุด  เมื่อดอกบำนมักหลุดเป็นหมวก  เกสรเพศผู้
จ�ำนวนมำก ตดิเรยีงเป็นวงทีป่ลำยฐำนดอก รงัไข่อยูใ่ต้วงกลบี  ยอดเกสรกลม  ผลมเีนื้อเมลด็เดยีว
รูปรแีกมรูปไข่ เมื่อสุกมสีมี่วงด�ำ เมล็ด ๑ เมล็ด 

 ขึ้นกระจำยทัว่ไปในป่ำเบญจพรรณ ป่ำดบิแล้ง  ป่ำดบิชื้น  และป่ำเตง็รงั  ทัว่ทกุภำค
จนถงึทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลประมำณ ๑,๑๐๐ ม. เจรญิเตบิโตเรว็ในช่วงแรก ชอบแสงแดดจดั
ทนทำนต่อควำมแห้งแล้ง ไฟป่ำ และน�้ำท่วมได้นำนมำกกว่ำ ๒ เดือน  รวมถึงสำมำรถขึ้นได้ดี
ในพื้นทีด่นิเสือ่มโทรม  เหมำะส�ำหรบัปลกูฟ้ืนฟสูภำพป่ำผสมกบัไม้โตเรว็ชนดิอืน่ๆ   เพรำะผลหว้ำ
จะช่วยดึงดูดสัตว์ป่ำให้เข้ำมำใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ดี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 เนื้อไม้สีน�้ำตำลแดงและเทำ มีควำมทนทำนปำนกลำงเมื่ออยู่ที่แจ้ง และทนมำก
เมือ่อยูใ่ต้น�ำ้  มคีณุภำพใกล้เคยีงไม้สกั ใช้สร้ำงบ้ำน เรอื เครือ่งมอืเกษตร ต้นปลกูประดบัให้ร่มเงำ
เปลือกต้นใช้ท�ำสีย้อม ช่วยสมำนแผล เป็นยำกลั้วคอ  แก้บิด  แก้ท้องเสีย  รักษำแผลอักเสบ
ในปำก แก้ปำกเป่ือย แก้คอเป่ือย และชะล้ำงบำดแผล ใบแก้บดิ ชะล้ำงบำดแผล รกัษำแผลในปำก
ผลสุกรับประทำนได้ ท�ำไวน์ผลไม้คุณภำพดี มีรสหอมหวำน แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับปัสสำวะ
รักษำโรคเบำหวำน เมล็ดบดรักษำโรคเบำหวำน ท้องร่วง 

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง124
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๕๙. หาด

ชื่อพฤกษศาสตร์  Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. -Ham.

ชื่อวงศ์  MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กำแย ตำแป ตำแปง ทังคัน ม่วงกวำง มะหำด มะหำดใบใหญ่ หำดขน หำดรุม  
 หำดลูกใหญ่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูได้ถงึ ๑๕–๒๕ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่กลมทบึ กิง่อ่อนมขีนนุม่ ล�ำต้น
เปลำตรง โคนต้นเป็นพพูอนต�ำ่ เปลอืกสนี�ำ้ตำล น�ำ้ตำลเข้มหรอืน�ำ้ตำลปนด�ำ แตกล่อนเป็นแผ่นเลก็ๆ
ใบเดี่ยว  เรียงสลับ  ใบรูปขอบขนำน  รูปรีหรือรูปไข่  กว้ำง ๕–๒๐ ซม.  ยำว ๑๐–๓๐ ซม.
ปลำยใบสอบแหลม  โคนใบมนหรือหยักเว้ำเล็กน้อย  ผิวใบด้ำนบนและล่ำงมีขนสำก  แผ่นใบ
ค่อนข้ำงหนำ  ขอบใบเรยีบหรอืเป็นคลื่นเล็กน้อย  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๙–๑๗ เส้น  ก้ำนใบยำว
๑–๓ ซม. ดอกสเีขยีวหรอืขำวอมเหลอืงอ่อน  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจกุฝังตวัแน่นอยูฐ่ำนรองดอก
ตำมซอกใบใกล้ปลำยกิ่ง  ดอกขนำดเล็กจ�ำนวนมำก  ดอกแยกเพศร่วมต้น  กลบีเลี้ยง ๔ กลบี
ช่อดอกรวมบำนเต็มที่กว้ำง ๑–๑.๕ ซม. ผลรวมรูปกลมค่อนข้ำงบิดเบี้ยว ขนำด ๕–๑๐ ซม.
ประกอบด้วยผลย่อยรูปรีเชื่อมติดกันแน่น  ผิวผลมีลักษณะเป็นปุ่มหนำม  ผลแก่จัดสีเหลือง
เมล็ดรูปร ีม ี๑ เมล็ดต่อผลย่อย ๑ ผล

 ขึ้นกระจำยในป่ำเตง็รงั ป่ำดบิแล้ง และป่ำดบิชื้นทัว่ทกุภำค จนถงึทีค่วำมสงูจำกระดบั
น�ำ้ทะเลประมำณ ๑,๓๐๐ ม. พุ่มใหญ่ใบมันสวยงำม ปลูกให้ร่มเงำได้ดใีนที่สำธำรณะ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 ใยจำกเปลือกใช้ท�ำเชือก  ล�ำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งนิยมน�ำมำต่อเรือ  ใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องประดับในบ้ำน  รำกให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้ำเช่นเดียวกับกำรใช้เปลือกหรือรำกขนุน
และใช้เป็นยำบ�ำรงุบรรเทำกำรอดุตนัของเส้นเลอืด เนื้อไม้เป็นยำแก้จกุแน่น ขบัลม  ยำระบำยและ
ถ่ำยพยำธ ิเนื้อไม้ใช้ท�ำเสำเรอืน สะพำน ไม้พื้น ต่อเรอื เสำกระโดงเรอื เครือ่งแต่งบ้ำนและเครือ่งดนตรี
เนื้อไม้น�ำมำต้มเคีย่วจนข้น กรองเอำกำกออก ตำกให้แห้ง แล้วย่ำงไฟให้เหลอืง  ได้สำรทีเ่รยีกว่ำ
บวกหำด  ใช้เป็นยำถ่ำยพยำธ ิหรอืละลำยน�ำ้ทำแก้ผืน่คนัตำมผวิหนงั เปลอืกต้นเป็นยำฝำดสมำนแผล
และใช้ขบัพยำธไิส้เดอืน พยำธเิส้นด้ำยและตวัตดื แก่นไม้แก้ผืน่คนั  และเป็นยำระบำยท้อง แก้ลม
อำเจยีน กระษัย เส้นเอ็นเจ็บปวดหรอืพกิำร ตลอดจนกำรคุมก�ำเนดิ ใบใช้เป็นอำหำรของสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ใช้แก้โรคบวมน�ำ้ เมล็ดเป็นยำถ่ำย

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดกำฬสนิธุ์

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง126
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๖๐. หูกวาง
ชื่อพฤกษศาสตร์  Terminalia catappa L.

ชื่อวงศ ์ COMBRETACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  โขน โคน ดัดมอื ตัดมอื ตำปัง ตำแปห์ หลุมปัง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูงได้ถึง ๒๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้ำง กิ่งแตกแขนงรอบล�ำต้นเป็นชั้นๆ
เปลือกสีเทำปนน�้ำตำล  แตกเป็นร่องตื้นตำมยำวและขวำงล�ำต้นและล่อนออกเป็นแผ่นเล็กๆ 
มีพูพอนเตี้ยๆ  ใบเดี่ยว  เรียงเวียนเป็นกลุ่มตอนปลำยกิ่ง  ใบรูปไข่กลับ กว้ำง ๘–๑๘ ซม.
ยำว ๑๕-๓๑ ซม. ปลำยใบกว้ำงแล้วหยกัคอดเป็นติง่สัน้ๆ โคนใบรปูลิม่ มต่ีอม ๒ ต่อมทีผ่วิใบด้ำนล่ำง
ใกล้เส้นกลำงใบ  มีเส้นแขนงใบ  ข้ำงละ ๗–๘ เส้น  ดอกสีเหลืองอ่อนๆ  มีกลิ่นฉุน  ออกรวม
เป็นช่อแบบช่อเชงิลดตำมปลำยกิง่ ไม่มขีน ช่อดอกยำว ๑๐-๑๒ ซม. กลบีเลี้ยงตดิกนัเป็นหลอด
ปลำยแยกเป็น ๕ แฉก ไม่มกีลบีดอก ดอกบำนเต็มที่กว้ำง ๕-๖ มม. ผลแบบผลผนังชัน้ในแข็ง
รูปรี  ด้ำนข้ำงเป็นสันบำงรอบผล ผลแก่สีเหลือง กว้ำง ๒–๕ ซม. ยำว ๓–๗ ซม. เมล็ดเดียว
รูปไข่หรอืรูปขอบขนำน

 พบบรเิวณป่ำชำยหำดรมิทะเล เป็นไม้ทีเ่จรญิเตบิโตเรว็และแขง็แรง ควรปลกูในรสีอร์ท
หรอืเพื่อสร้ำงพื้นที่สเีขยีว ไม่ควรปลูกในลำนจอดรถเพรำะผลและใบร่วงมำก 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูเป็นไม้ประดบั เนื้อไม้ใช้ในกำรก่อสร้ำง ท�ำเรอื แก่นไม้ใช้ท�ำสย้ีอมผ้ำ เปลอืกขบัลม
ใบเป็นยำขบัเหงือ่ แก้ต่อมทอนซลิอกัเสบ ผลเป็นยำถ่ำย ฝำดสมำน แก้ไข้ แก้ท้องเสยี และแก้บดิ
เมลด็รบัประทำนได้ เป็นสมนุไพรเกอืบทกุส่วนของต้น แก้ไข้ ยำระบำย ขบัลมยำสมำน  ขบัพยำธิ
ขับเหงื่อ รำกท�ำให้ประจ�ำเดอืนมำปกต ิ

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดตรำด

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง128
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๖๑. เหยีง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.

ชื่อวงศ์  DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กงุ เกำะสะเตยีง ครำด ซำด ตะแบง ตะลำอ่ออำหมือ่ ตำด ยำงเหยีง ล่ำทะยอง  
 สะแบง สำละอองโว เห่ง เหยีงพลวง เหยีงโยน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูได้ถงึ ๓๐ ม. ผลดัใบ ล�ำต้นเปลำตรง เปลอืกสนี�ำ้ตำลอมเทำ แตกเป็นสะเกด็
หนำและเป็นร่องลกึ กิง่อ่อนมขีนหนำแน่น ใบเดีย่ว เรยีงสลบั ใบรปูไข่หรอืรปูร ีกว้ำง ๙–๒๐ ซม.
ยำว ๑๕–๓๐ ซม. ปลำยใบมน โคนใบสอบมนกว้ำง ขอบใบเป็นคลืน่ ผวิใบด้ำนบนมขีนประปรำย
ด้ำนล่ำงมขีนหนำแน่น แผ่นใบหนำจบีเป็นร่อง มหีใูบสแีดงหุม้ เส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๐–๑๕ เส้น
ก้ำนใบยำว ๓–๕ ซม. มขีนหนำแน่น ใบอ่อนพับจบีชัดเจนตำมแนวเส้นแขนงใบ หูใบหุ้มใบอ่อน
รูปแถบกว้ำง ปลำยมน ผวิด้ำนนอกมขีนสัน้หนำนุ่ม  ช่อดอกแบบช่อกระจะ  ออกที่ซอกใบใกล้
ปลำยกิง่ ก้ำนช่อดอกยำว ๒–๕ ซม. ก้ำนดอกย่อยมตีัง้แต่สัน้มำกจนยำวได้ถงึ ๑ ซม. ใบประดบั
ที่ก้ำนดอกย่อยรูปใบหอกหรอืรูปแถบ  กลบีเลี้ยงโคนเชื่อมตดิกันเป็นรูปถ้วย ยำว ๑–๑.๕ ซม.
ปลำยแยกเป็น ๕ แฉก ยำว ๒ แฉก สัน้ ๓ แฉก สเีขยีวอ่อน มขีน กลบีดอกม ี๕ กลบี  รูปกรวย
สชีมพ ูฐำนเชือ่มตดิกนั ปลำยกลบีบดิเวยีนแบบกงัหนั มขีนรปูดำว เกสรเพศผูม้ ี๓๐ อนั อดัแน่น
อยูร่อบรงัไข่  รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๓.๕–๔.๕ ซม.  ผลแห้งแบบมปีีก ทรงกลม
ขนำด ๒.๕–๔.๕ ซม. โคนผลมปีีกตดิอยู ่๕ ปีก สัน้ ๓ ปีก ยำว ๒ ปีก เมลด็สนี�ำ้ตำล รปูทรงกลม
หรอืรูปไข่ ม ี๑ เมล็ดต่อผล

 พบทัว่ไปในป่ำเบญจพรรณแล้ง ป่ำแดง ป่ำเตง็รงั ป่ำสนเขำ ป่ำชำยหำด ทัว่ประเทศ
ที่ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลถึง ๑,๓๐๐ ม.  ขึ้นได้กับสภำพดินทุกชนิดที่มีกำรระบำยน�้ำดี
ควำมชื้นมำกถงึน้อย แสงมำก 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป  

 เนื้อไม้มคีวำมแข็งแรง  ไสกบแต่งง่ำย  ใช้ในกำรก่อสร้ำง  ท�ำเครื่องมอืเกษตร  ใช้ท�ำ
โครงสร้ำงของบ้ำน ได้แก่ รอด ตง คำน พื้น และฝำบ้ำน และเครื่องมอืใช้สอย  ได้แก่  กังหันน�ำ้
หบี ไม้พำยเรอื หกูทอผ้ำ ชนัจำกเปลอืกต้นใช้ยำเรอื ท�ำไต้จดุไฟ ใบเยบ็เป็นตบัใช้มงุหลงัคำและ
ท�ำฝำบ้ำน เปลือกแก้ท้องเสีย ใบแก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน น�้ำมันยำง สมำนแผล  รักษำแผล
มหีนอง ขบัเสมหะ ขบัปัสสำวะ  รกัษำแผลในทำงเดนิปัสสำวะ และแก้ตกขำว  ชำวเขำโดยทัว่ไป
โดยเฉพำะกะเหรี่ยงและไทยใหญ่ใช้ใบห่ออำหำรแทนใบตอง  และม้วนใบยำสูบแทนใบยำ
กิง่ใช้เป็นฟืนส�ำหรบัหงุต้ม ต้นใช้สร้ำงบ้ำนเรอืนทีอ่ยูอ่ำศยั กะเหรีย่งใช้ดอกสดกนิเป็นผกัจิ้มหรอื
ปรุงใส่แกงกนิเป็นอำหำรประเภทผัก

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง130
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๖๒. อโศกเซนคาเบรยีล
ชื่อพฤกษศาสตร์  Monoon longifolium (Sonn.) B. Xue & R. M. K. Saunders

ชื่อวงศ ์ ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๒๐ ม. ไม่ผลดัใบ ล�ำต้นเปลำตรง เรอืนยอดทรงกระบอกเป็นแท่งเรยีวสงู
ปลำยกิง่ห้อยย้อย  ใบเดีย่วเรยีงสลบั  รปูใบหอก  กว้ำง ๓.๕–๕ ซม. ยำว ๑๘–๒๖ ซม. ปลำยเรยีวแหลม
เป็นติ่ง  โคนแหลมหรือกลมมน ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบคล้ำยหนัง เป็นมัน  ใบแก่ผิวใบเกลี้ยง
เส้นแขนงใบม ี๑๕–๒๐ คู ่เหน็ไม่ชดัเจนทัง้สองด้ำน ก้ำนใบยำว ๐.๗–๑ ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ
ออกที่กิ่งหรือง่ำมใบ สีเขียวแกมเหลือง ก้ำนช่อดอกสั้น  ก้ำนดอกย่อยยำว  กลีบเลี้ยง ๓ กลีบ
รปูสำมเหลีย่มแกมรปูไข่ โคนเชือ่มตดิกนั  ผวิด้ำนนอกมขีน  กลบีดอกเรยีงสลบักนั ๒ ชัน้ๆ ละ ๓ กลบี
รูปใบหอกปลำยเรียวแหลม  กว้ำง ๑.๕–๒ ซม. ยำว ๒–๒.๕ ซม. กลีบชั้นในมีขนำดใหญ่กว่ำ
กลีบชั้นนอกเล็กน้อย  เกสรเพศเมียหลำยอัน  มีขนตรงปลำย  ไม่มีก้ำนยอดเกสรเพศเมีย
เกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมยี อดัแน่นเป็นก้อนกลม ผลกลุม่มผีลย่อย ๔-๘ ผล รปูกลมแกมรปูไข่
ผวิเกลี้ยง เมื่อสุกสมี่วง ผลแก่สเีหลอืงอมเขยีว มเีมล็ดเดยีว

 เป็นไม้ต่ำงประเทศ มถีิน่ก�ำเนดิในประเทศอนิเดยี ศรลีงักำ ในประเทศไทยปลกูขึ้นได้
ทั่วทุกภำค ปลูกแปลงกลำงแจ้ง ชอบแสงแดดตลอดวัน ต้องกำรน�ำ้ปำนกลำง 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ปลูกเป็นไม้ประดับตำมแนวรัว้

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง132
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๖๓. อะราง
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กว่ำแซก คำงรุ้ง คำงฮุ่ง จ๊ำขำม ช้ำขม ตำเซก นนทร ีรำง ร้ำง อะล้ำง อนิทรี

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๓๐ ม. ผลดัใบช่วงสัน้ๆ เรอืนยอดกลมหรอืแผ่กว้ำงเลก็น้อย เปลอืกเรยีบ
สเีทำปนน�ำ้ตำล ยอดอ่อนมขีนสนี�ำ้ตำลแดงคลมุหนำแน่น ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรยีงสลบั
ยำว ๑๕–๔๐ ซม.  หใูบมหีลำยเส้นคล้ำยเขำกวำง  ช่อใบแขนงเรยีงตรงข้ำม ๕–๙ ช่อ  มใีบย่อย
๖–๑๘ คู ่ ในแต่ละช่อใบ  ใบย่อยรปูขอบขนำน  กว้ำง ๕–๑๐ มม. ยำว ๑๐–๒๕ มม. ปลำยใบมน
เว้ำตื้นตรงกลำง โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้ำนบนเกลี้ยง ด้ำนล่ำงนวลหรือมีขนสีน�้ำตำลแดง ไร้ก้ำน
มีเส้นแขนงใบข้ำงละ ๖–๘ เส้น  ก้ำนใบย่อยยำว ๒ มม.  ก้ำนใบหลักยำวประมำณ ๕ ซม. 
ดอกสเีหลอืง  ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตำมซอกใบใกล้ปลำยกิง่  ช่อดอกห้อยลง ยำว ๑๕–๓๐ ซม.
ดอกตูมรูปไข่  กลีบเลี้ยงและกลีบดอก  มีอย่ำงละ ๕ กลีบ  เกสรตัวผู้ ๑๐ อัน  ดอกบำนเต็มที่
กว้ำง ๑.๘–๒ ซม.  ผลเป็นฝักแห้ง  แก่ไม่แตก  ฝักแบน  ขอบบำงคล้ำยปีก  กว้ำง ๒–๔ ซม.
ยำว ๑๐–๑๕ ซม. เปลอืกสนี�ำ้ตำลแดง เมล็ดแบน รูปร ีเรยีงตำมขวำง ม ี๔-๘ เมล็ดต่อฝัก

 พบชำยป่ำดบิแล้งภำคตะวนัออก ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภำคเหนอื  เป็นไม้เบกิน�ำ
โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ระบบรำกลกึ ใบหนำแน่น ทนแล้ง ทนไฟ แตกหน่อได้ด ี เหมำะส�ำหรับ
ปลูกฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรมในป่ำดิบแล้งและป่ำผลัดใบผสม  ป้องกันกำรชะล้ำงของหน้ำดิน
แต่ไม่เหมำะส�ำหรับพื้นที่รำบลุ่มที่มีน�้ำท่วมบ่อยและพื้นที่ต้นน�้ำในระดับสูง  ปลูกผสมผสำน
ไม้โตเร็วและโตช้ำได้ดหีลำยชนดิ โดยเฉพำะไม้ในวงศ์ยำง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป

 ปลกูเป็นไม้ประดบัสองข้ำงถนน ปลกูให้ร่มเงำหรอืสร้ำงพื้นทีส่เีขยีว ซึง่เตบิโตได้เรว็
และแข็งแรงกว่ำนนทรี  ดอกสีเหลืองเป็นช่อห้อยสวยงำมคล้ำยคูน  เนื้อไม้ไม่ทนทำนมำกนัก
นิยมท�ำเป็นไม้ฟืน  เปลือกในรับประทำนได้  ใช้ปรุงอำหำร  เปลือกนอกใช้เป็นสีย้อมธรรมชำติ
แก้ท้องร่วง ขบัลม โรคเกีย่วกบัเสมหะและโลหติ ใบอ่อนและดอกอ่อนใช้เป็นอำหำร เช่นเดยีวกบั
ขี้เหล็ก ใบร่วงช่วยปรับปรุงดนิ

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดฉะเชงิเทรำ

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง134
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๖๔. อนิทนลิน�้า
ชื่อพฤกษศาสตร์  Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ชื่อวงศ์  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ฉ่วงมู ฉ่องพนำ ตะแบกด�ำ บำงอบะซำ บำเย บำเอ อนิทนลิ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๒๕ ม. ผลดัใบช่วงสัน้ๆ เรอืนยอดแผ่กว้ำงเป็นพุม่กลม เปลอืกค่อนข้ำง
เรยีบสนี�ำ้ตำลอ่อนหรอืสเีทำ ล�ำต้นมกัคดงอ เปลอืกในมเีส้นใย ใบเดีย่ว เรยีงตรงข้ำม เรยีงสลบั
หรอืเยื้องกนัเลก็น้อย รปูขอบขนำนหรอืรปูรแีกมรปูขอบขนำน ยำว ๕–๓๐ ซม. ปลำยแหลมหรอืมน
โคนกลม แผ่นใบหนำคล้ำยหนงั ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองด้ำน ช่อแยกแขนงตัง้ขึ้น ดอกตมูค่อนข้ำงกลม
ส่วนบนสุดมีตุ่มกลมเล็กๆ อยู่ตรงกลำง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ปลำยแยกเป็น ๖ แฉก
ผิวด้ำนนอกมีสันนูนตำมยำว มี ๑๒–๑๔ สัน  และมีขนสั้นประปรำย กลีบดอก ๖ กลีบ  สีม่วง
หรอืสม่ีวงอมชมพ ูหรอืชมพลู้วน รปูเกอืบกลม โคนกลบีเรยีวยำวเป็นก้ำนกลบีดอก เกสรเพศผู้
จ�ำนวนมำก มีขนำดยำวไล่เลี่ยกัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลมผิวเกลี้ยง ผลกลม กลีบเลี้ยง
ตดิทน ผวิเกลี้ยง เมือ่แก่จะแตกเป็น ๖ ซกี ยำวประมำณ ๒.๒ ซม.  เมลด็จ�ำนวนมำก  รปูสำมเหลีย่ม
แบนๆ มปีีก

 พบขึ้นตำมทีร่ำบลุม่ทัว่ ๆ ไป และบรเิวณรมิฝ่ังแม่น�ำ้ในป่ำเบญจพรรณชื้นและป่ำดงดบิ
ทำงภำคเหนือ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภำคกลำง  ภำคตะวันออกและพบมำกในป่ำดงดิบ
ทำงภำคใต้  เป็นไม้เบกิน�ำ  โตเรว็  ชอบแสงแดดจดั  เหมำะส�ำหรบัปลกูฟ้ืนฟสูภำพป่ำผลดัใบผสม
ป่ำดบิแล้ง  ป่ำบงึน�ำ้จดื  และที่รำบลุ่มทั่วไป  ป้องกันกำรพังทลำยของตลิ่ง ทนทำนต่อน�ำ้ท่วม
ทนแล้งและไฟป่ำได้ดคีล้ำยตะแบกนำ แต่อนิทนลิน�ำ้มกัจะขึ้นในพื้นทีป่่ำทีช่ื้นกว่ำ สำมำรถปลกู
ร่วมกับไม้ในป่ำชำยน�ำ้ได้ด ีเช่น จกินำ ตะเคยีนทอง ยำงนำ และสนุ่น 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี)  ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ปลกูเป็นไม้ประดบั เนื้อไม้ ใช้ท�ำเสำ เครือ่งมอืกำรเกษตร เปลอืกแก้ปวดท้อง ท้องเสยี
แก้ไข้ ใบตำกแห้งต้มน�ำ้ดืม่ ลดน�ำ้ตำลในเลอืด รกัษำโรคเบำหวำน แก้ปัสสำวะพกิำร ละลำยนิว่
รำกรักษำแผลในปำก ผลแก้ปวดฟัน เมล็ดรักษำโรคเบำหวำน และท�ำให้นอนหลับ

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดสกลนคร

พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชุมชนเมอืง136
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๖๕. อนิทรชติ
ชื่อพฤกษศาสตร์  Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

ชื่อวงศ์  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  เกรยีบ ตะเกรยีบ ตะแบกขน เสลำ เสลำใบใหญ่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๒๐ ม. ผลดัใบ  เรอืนยอดเป็นพุม่กลมแน่นทบึ ปลำยกิง่ห้อยย้อย  เปลอืก
สีเทำด�ำ  แตกเป็นร่องยำว  ส่วนต่ำงๆ มีขนสีเหลืองปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ำม เรียงสลับ
หรือเยื้องกันเล็กน้อย  รูปขอบขนำน กว้ำง ๖–๑๐ ซม. ยำว ๑๖–๒๔ ซม.  ปลำยแหลมเป็นติ่ง  
โคนแหลมมนหรือเว้ำ  ผิวใบด้ำนล่ำงมีสีซีดกว่ำด้ำนบน  ใบอ่อนมีขนรูปดำวสีเหลืองปกคลุม
ทั้งสองด้ำน  เมื่อแก่ด้ำนบนจะเกลี้ยงหรือมีขนตำมเส้นกลำงใบ  ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง
ออกทีป่ลำยกิง่หรอืตำมง่ำมใบ  ดอกตมูค่อนข้ำงกลม โคนเรยีวแหลม ก้ำนช่อดอก  ก้ำนดอกย่อย
และกลบีเลี้ยง มขีนนุม่ปกคลมุทัว่ไป  กลบีเลี้ยงรปูถ้วย  มสีนันนู  ตำมทำงยำวขึ้นมำเพยีงเลก็น้อย
ไม่ชดัเจน  ปลำยแยกเป็น ๖–๘ แฉก รปูสำมเหลีย่ม ปลำยกลบีด้ำนในมขีน กลบีดอก ๖–๘ กลบี
สีม่วง รูปไข่กลับ โคนกลบีเรยีวเล็กคล้ำยก้ำนกลบีดอก กลบีย่น ปลำยกลบีเป็นริ้ว เกสรเพศผู้
จ�ำนวนมำก  ม ี๒ ขนำด ๕–๘ อนั  ยำวและหนำ  รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี  รปูกลม  มขีนยำว  ผลรปูรี
หรอืเกอืบกลม  ยำวประมำณ ๒ ซม. กลบีเลี้ยงตดิทน  ผวิเกลี้ยงหรอืเกอืบเกลี้ยง  เมือ่แก่จะแตก 
๔-๖ ซกี เมล็ดจ�ำนวนมำก มปีีกบำง

 พบขึ้นทั่วไปตำมป่ำเบญจพรรณ ป่ำดงดิบ และป่ำชำยหำด  ที่ควำมสูงจำกระดับ
น�ำ้ทะเล ๓๐–๔๐๐ ม. พบในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภำคตะวนัออก และภำคกลำง ชอบแสงแดด
ตลอดวัน ดนิร่วนซุย ไม่ชอบน�ำ้ท่วมขัง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

 • ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
 •  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป  

 ปลูกเป็นไม้ประดับ  เนื้อไม้ใช้ท�ำเครื่องแกะสลัก ด้ำมเครื่องมอื ท�ำพื้น รอด ตง คำน
ใบบดกับก�ำยำนก้อนเล็กๆ ทำแก้ผดผื่นคัน

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดนครสวรรค์
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บรรณานุกรม

กรมส่งเสรมิคุณภำพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม.  
 ต้นไม้มงคลพระราชทานประจ�าจงัหวดั ๗๒ พรรษา พฤกษามหาราชนิ.ี
 พมิพ์ครัง้ที่ ๒ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่). กรุงเทพฯ:  บรษิัท สุรพมิพ์ จ�ำกัด; 
 ๒๕๔๗.

กรมส่งเสรมิกำรปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหำดไทย. พนัธุไ์ม้ในสวนสาธารณะ
 [ออนไลน์] ม.ป.ป.  [อ้ำงเมื่อ ๒๗ เมษำยน ๒๕๕๘]. 
 จำก http://www.dla.go.th/work/e_book/eb1/stan18/p9.pdf 

โครงกำรอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ
 สยำมบรมรำชกุมำรี. ข้อมูลพรรณไม้. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของ
 ประเทศไทย  [ออนไลน์] ๒๕๔๔  [อ้ำงเมื่อ ๘ กรกฎำคม ๒๕๕๘]. 
 จำก http://www.rspg.or.th/plants_data/rare_plants/scien_name_d19.htm.

ทองพูล วรรณโพธิ์. ไม้ป่าเศรษฐกจิ  คู่มอืส่งเสรมิการปลูกป่าเศรษฐกจิ  หนังสอื
 เฉพำะกจิในเครอืนติยสำร ไม่ลองไม่รู้.  กรุงเทพฯ:   บรษิัท นำคำ อนิเตอร์
 มเีดยี จ�ำกัด; ๒๕๔๕.

ธงชัย เปำอนิทร์. ต้นไม้ยาน่ารู้. พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: สุวรียิำสำส์น; ๒๕๕๑.

ธรีวฒัน์ ประหยดัทรพัย์. หมากเพือ่การค้า. กรงุเทพฯ: ศนูย์ส่งเสรมิและพฒันำอำชพี
 กำรเกษตร; ม.ป.ป.

บุษบำ ล้อประเสริฐ. การปลูกไม้ป่า. โครงกำรหนังสอืเกษตรชุมชน. พมิพ์ครัง้ที่ ๑.
  กรุงเทพฯ: ส�ำนักพมิพ์เกษตรสำส์น; ๒๕๔๘.

ปิยะ เฉลิมกลิ่น, พัชรินทร์ เก่งกำจ, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. ปาล์มต่างประเทศ 
 ในเมอืงไทย. พมิพ์ครัง้ที ่๑.  กรงุเทพฯ: บรษิทั เซเว่น พริ้นติ้ง กรุป๊ จ�ำกดั;
  ๒๕๔๘.

ปิยชำต ิไตรสำรศร.ี พรรณไม้สวนรกุขชาตมิวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ.ี พมิพ์ครัง้ที ่๑.
 กรุงเทพฯ: ส�ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยำนแห่งชำติ
 สัตว์ป่ำ และพันธุ์พชื; ๒๕๕๑ 
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พงษ์ศกัดิ ์พลเสนา. พชืสมนุไพรในสวนป่าเขาหนิซ้อน ฉบบัสมบรูณ์. พมิพ์ครัง้ที ่๑.
 ปราจนีบุร:ี ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจตนารมณ์ภัณฑ์; ๒๕๕๐.

พิสมัย พึ่งวิกรัย, พิมพ์ใจ พัฒนศิริพงศ์, เรียบเรียง. การปลูกหมากเพื่อการค้า. 
 กรุงเทพฯ: กลุ่มไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริม
 การเกษตร; ม.ป.ป.]  

เมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์, สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล, นันทวรรณ สุปันตี, นัยนา เทศนา,  
 โสมนสัสา แสงฤทธิ,์ บรรณาธกิาร. พนัธุไ์ม้มงคลพระราชทาน. ส�านกัวจิยั
 การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
  กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั; ๒๕๕๒.

ยงธนศิร์ พมิลเสถยีร. ผังชุมชน : ท�าไมต้องรู้เรื่องผังชุมชน. [เอกสารอัดส�าเนา]
  เอกสารประกอบการอบรมเชงิปฏบิตักิารภายใต้โครงการชมุชนอยูคู่อ่ตุสาหกรรม;
 ๑๔ สงิหาคม ๒๕๕๗; ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านแลง
 อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง. กรุงเทพฯ:  ส�านักงานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๗. 

ราชบัณฑติยสถาน. อนุกรมวธิานพชื อักษร ก. พมิพ์ครัง้ที่ ๒. กรุงเทพฯ:
  ราชบัณฑติยสถาน; ๒๕๔๗.

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย. พชืกนิได้ในป่าสะแกราช
 เล่ม ๒. พมิพ์ครัง้ที ่1. นนทบรุ:ี บรษิทั สหมติรพริ้นติ้งแอนด์พบัลสิซิง่จ�ากดั;
 ๒๕๕๒.

สรายทุธ บณุยะเวชชวีนิ, รุง่สรุยิา บวัสาล.ี ป่าชายเลน: นเิวศวทิยาและพรรณไม้.
 กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพันธุ์พชื. พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บรษิัท
 อัมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลชิชิ่ง จ�ากัด (มหาชน); ๒๕๕๔.

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยากร
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คู่มือการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
 อย่างยั่งยืน. เอกสารภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
 การด�าเนนิงานด้านพื้นทีส่เีขยีวชมุชน. กรงุเทพฯ: ส�านกังานนโยบายและแผน
 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๓.
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ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยากร
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม. พรรณไม้ทีม่ศีกัยภาพลดมลพษิ ในพืน้ทีจ่งัหวดั
 ระยองและพืน้ทีใ่กล้เคยีง ฉบบัประชาชน. เอกสารภายใต้โครงการชมุชน
 อยูคู่อ่ตุสาหกรรม. พมิพ์ครัง้ที ่๒. กรงุเทพฯ: ห้างหุน้ส่วนจ�ากดั บ.ีว.ีออฟเซต็;
 ๒๕๕๖.

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยากร
 ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม. พรรณไม้ที่เหมาะสมส�าหรับการด�าเนนิงาน
 โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่
 ใกล้เคยีง ฉบบัวชิาการ. เอกสารภายใต้โครงการชมุชนอยูคู่อ่ตุสาหกรรม.
 พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บ.ีว.ีออฟเซ็ต; ๒๕๕๕.

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยากร
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม. มาตรฐานพืน้ทีส่เีขยีวในเมอืงและชนดิพรรณไม้
 ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีส่เีขยีว. ภายใต้โครงการพฒันาเมอืงและชมุชน เพือ่มุง่สู่
 สังคมคาร์บอนต�่า. นครราชสมีา: มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร;ี ๒๕๕๗.

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยากร
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม. รายงานโครงการชมุชนอยูคู่อ่ตุสาหกรรม และ
 “กรอบแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรม 
 สเีขยีว”. [เอกสารอดัส�าเนา] เอกสารประกอบการประชมุโครงการชมุชน
 อยูคู่อ่ตุสาหกรรม; ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๕๖; กรงุเทพฯ. กรงุเทพฯ: ส�านกังาน
 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๖.

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากร
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม. รายงานฉบบัสมบรูณ์ ภายใต้โครงการพฒันา
 เมืองและชุมชน เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗.
  นครราชสมีา: มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร;ี ๒๕๕๗.

ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากร
 ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม. รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการสนบัสนนุและ
 เสรมิสร้างสมรรถนะการด�าเนนิงานด้านพืน้ทีส่เีขยีวชมุชน. กรงุเทพฯ:
 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๓.
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ส�านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. คู่มือเลือกชนิด
 พรรณไม้เพือ่ปลกูป่าป้องกนัอทุกภยั. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์
 การศาสนา; ๒๕๕๕.

ส�านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. คู่มือเลือกชนิด
 พรรณไม้เพือ่ปลกูป่าป้องกนัอทุกภยั ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื. พมิพ์
 ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต;ิ ๒๕๕๖.

ส�านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สารานุกรมพืช
 ในประเทศไทย [ออนไลน์] ๒๕๕๗ [อ้างเมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘]. จาก
  http://dnp.go.th/botany/detail.aspx? wordsnamesci=Dolichandrone0col 
 umnaris0Santisuk

ส�านักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
  พรรณไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ส�านักงาน 
 พระพุทธศาสนาแห่งชาต;ิ ๒๕๕๖.

ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
 ชือ่พรรณไม้แห่งประเทศไทย เตม็ สมตินินัทน์ ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ.
 ๒๕๕๗. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต;ิ ๒๕๕๗

ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
  พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติในประเทศไทย.
  พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บรษิัทเอสพ ีเพลท จ�ากัด; ๒๕๕๖.

ส�านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
  พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติในประเทศไทย
  เล่ม ๒. พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บรษิัทเอสพ ีเพลท จ�ากัด; ๒๕๕๘.

สธุรรม อารกีลุ, จ�ารสั อนิทร, สวุรรณ ทาเขยีว, อ่อนเตง็ นนัทแก้ว. องค์ความรูเ้รือ่ง
 พชืป่าทีใ่ช้ประโยชน์ทางภาคเหนอืของไทย เล่ม ๑. มลูนธิโิครงการหลวง.
 กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน); ๒๕๕๑.
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สธุรรม อารกีลุ, จ�ารสั อนิทร, สวุรรณ ทาเขยีว, อ่อนเตง็ นนัทแก้ว. องค์ความรูเ้รือ่ง
 พชืป่าทีใ่ช้ประโยชน์ทางภาคเหนอืของไทย เล่ม ๒. มลูนธิโิครงการหลวง.
 กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน); ๒๕๕๒.

สธุรรม อารกีลุ, จ�ารสั อนิทร, สวุรรณ ทาเขยีว, อ่อนเตง็ นนัทแก้ว. องค์ความรูเ้รือ่ง
 พชืป่าทีใ่ช้ประโยชน์ทางภาคเหนอืของไทย เล่ม ๓. มลูนธิโิครงการหลวง.
 กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ากดั (มหาชน); ๒๕๕๒.

ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. [ออนไลน์]
  ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ ๑๙ มถิุนายน ๒๕๕๘] จาก http://www.dnp.go.th/EPAC/
 plant_economic/01krathinnarong.htm

อรนชุ ทาบทอง, บรรณาธกิาร. ๘๔ พรรณไม้ ถวายในหลวง. กรงุเทพฯ: บรษิทั กสท.
 โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน); ม.ป.ป.

อุไร จิรมงคลการ. คู่มือคนรักต้นไม้ ปาล์ม เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ:
  ส�านักพมิพ์บ้านและสวน; ๒๕๔๓.

เอื้อมพร วสีมหมาย. แนะน�าพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ. ใน: สวนและต้นไม้ ๒๕๔๘.
  กรงุเทพฯ: ส�านกังานสวนสาธารณะ ส�านกัสิง่แวดล้อม; ๒๕๔๘. หน้า ๙๖ – ๑๒๕.

เอื้อมพร วสีมหมาย, ปณธิาน แก้วดวงเทยีน. ไม้ป่ายนืต้นของไทย ๑. พมิพ์ครัง้ที ่๒.
 กรุงเทพฯ:  โรงพมิพ์ เอช เอ็น กรุ๊ป จ�ากัด; ๒๕๕๒.
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ดัชนภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดับตัวอักษร ก-ฮ

กรวยป่า ๑๑ กระดังงาไทย ๑๓ 
Casearia grewiifolia Vent.  Cananga odorata (Lam.)
var. grewiifolia  Hook. f. & Thomson
  var. odorata

กระโดน ๑๕ กระถนิณรงค์ ๑๗
Careya arborea Roxb.  Acacia  auriculiformis
  A. Cunn. ex Benth.

กระถนิเทพา ๑๙ กระทงิ ๒๑
Acacia mangium Willd.  Calophyllum inophyllum L.

ก่อขี้ริ้ว ๒๓ กันเกรา ๒๕
Lithocarpus falconeri  Fagraea fragrans Roxb.
(Kurz) Rehder

ก้านเหลอืง ๒๗ เกด ๒๙
Nauclea orientalis ( L.) L.  Manilkara hexandra 
  (Roxb.) Dubard

ขันทองพยาบาท ๓๑ แคทุ่ง ๓๓
Suregada multiflora   Dolichandrone columnaris
(A. Juss.) Baill.  Santisuk

แคแสด ๓๕
Spathodea campanulata 
P. Beauv.
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

จามจุร ี ๓๗  จกิน�้า ๓๙
Albizia saman (Jacq.) Merr.   Barringtonia acutangula 
   (L.) Gaertn.

จกิเล ๔๑  เฉยีงพร้านางแอ ๔๓
Barringtonia asiatica   Carallia brachiata 
(L.) Kurz   (Lour.) Merr.

ตะขบฝรั่ง ๔๕  ตะคร้อ ๔๗
Muntingia calabura L.   Schleichera oleosa 
   (Lour.) Merr.

ตะเคยีนทอง ๔๙  ตะแบก ๕๑
Hopea odorata Roxb.   Lagerstroemia floribunda 
   Jack

เตยทะเล ๕๓  ไทรย้อย ๕๕
Pandanus odorifer   Ficus benjamina L.
(Forssk.) Kuntze

นนทร ี ๕๗  บุนนาค ๕๙
Peltophorum pterocarpum   Mesua ferrea L.
(DC.) Backer ex K. Heyne

ประดู ่ ๖๑  ประดู่บ้าน ๖๓
Pterocarpus macrocarpus   Pterocarpus indicus 
Kurz   Willd.
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

ปอทะเล ๖๕ ปาล์มขวด ๖๗
Hibiscus tiliaceus L.  Roystonea regia (Kunth) 
  O. F. Cook

โปรงแดง ๖๙ พะยอม ๗๑ 
Ceriops tagal (Perr.)  Shorea roxburghii 
C. B. Rob.  G. Don

พกิุล ๗๓ โพทะเล ๗๕
Mimusops elengi L.  Thespesia populnea 
  (L.) Sol. ex Corrêa

โพศรมีหาโพ ๗๗ มะกอกน�้า ๗๙
Ficus religiosa L.  Elaeocarpus hygrophilus 
  Kurz

มะขาม ๘๑ มะขามป้อม ๘๓
Tamarindus indica L.  Phyllanthus emblica L.

มะค่าโมง ๘๕ มะดัน ๘๗
Afzelia xylocarpa  Garcinia schomburgkiana 
(Kurz) Craib  Pierre

มะเดื่ออุทุมพร ๘๙ มะพอก ๙๑
Ficus racemosa L.  Parinari anamensis 
  Hance
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

มะม่วงป่า ๙๓ มะหวด ๙๕
Mangifera caloneura  Lepisanthes rubiginosa 
Kurz  (Roxb.) Leenh.

เม่าไข่ปลา ๙๗ ยางนา ๙๙
Antidesma ghaesembilla  Dipterocarpus alatus 
Gaertn.  Roxb. ex G. Don

รัง ๑๐๑ ราชพฤกษ ์ ๑๐๓
Shorea siamensis Miq.  Cassia fistula L.

ล�าพูทะเล ๑๐๕ สนทะเล ๑๐๗ 
Sonneratia ovata Backer  Casuarina equisetifolia L.

สัก ๑๐๙ ส�ารอง ๑๑๑
Tectona grandis L. f.  Scaphium affine (Mast.)
  Pierre 

ส�ารองกะโหลก ๑๑๓ เสม็ด ๑๑๕
Scaphium scaphigerum  Melaleuca cajuputi 
(Wall. ex G. Don)  Powell
G. Planch.

เสม็ดชุน ๑๑๗ โสกน�้า ๑๑๙
Syzygium antisepticum  Saraca indica L.
(Blume) Merr. & L. M. 
Perry
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

หมากสง ๑๒๑ หลุมพอทะเล ๑๒๓
Areca catechu L.  Intsia bijuga (Colebr.) 
  Kuntze

หว้า ๑๒๕ หาด ๑๒๗
Syzygium cumini  Artocarpus lacucha 
(L.) Skeels  Roxb. ex Buch. -Ham.

หูกวาง ๑๒๙ เหยีง ๑๓๑
Terminalia catappa L.  Dipterocarpus obtusifolius 
  Teijsm. ex Miq.

อโศกเซนคาเบรยีล ๑๓๓ อะราง ๑๓๕ 
Monoon longifolium  Peltophorum dasyrrhachis 
(Sonn.) B. Xue & R. M. K.   (Miq.) Kurz
Saunders

อนิทนลิน�้า ๑๓๗ อนิทรชติ ๑๓๙
Lagerstroemia speciosa  Lagerstroemia loudonii 
(L.) Pers.  Teijsm. & Binn.
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แหล่งกล้าไม้

๑. ส�านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุร)ี (สังกัด กรมป่าไม้) 
 เลขที ่๒๐๑ หมู ่๑ ถนนสขุมุวทิ ต�าบลหนองไม้แดง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี๒๐๐๐๐ 
 โทร. ๐๓๘-๐๔๗-๕๒๘–๓๐   โทรสาร ๐๓๘-๐๔๗-๕๓๑

๒. สถานเีพาะช�ากล้าไม้จงัหวดัระยอง (สงักดั ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่๙ (ชลบรุ)ี)
 บ้านหนองสนม ต�าบลเนนิพระ อ�าเภอเมอืง จังหวัดระยอง ๒๐๑๑๐ 
 โทร. ๐๘๙-๑๒๕-๐๒๐๕, ๐๘๑-๖๘๗-๗๕๘๑ 

๓. สถานเีพาะช�ากล้าไม้จงัหวดัชลบรุ ี(สงักดั ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่๙  (ชลบรุ)ี)
 หมู่ ๔ ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี๒๐๑๖๐ 
 โทร. ๐๘๑-๖๙๙-๘๒๙๒

๔. สถานเีพาะช�ากล้าไม้จงัหวดัจนัทบรุ ี(สงักดั ส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที ่๙ (ชลบรุ)ี)
 เลขที ่๑๖/๙ หมู ่๖ บ้านอ่าง ต�าบลอ่างครี ีอ�าเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบรุ ี๒๒๑๕๐
   โทร. ๐๘๕-๒๓๖-๕๓๐๙, ๐๙๑-๗๑๖-๖๙๓๓

๕. ศนูย์ส่งเสรมิวนศาสตร์ชมุชนที ่๖ (ระยอง) (สงักดั ส�านกัจดัการป่าชมุชน  กรมป่าไม้)
  เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๗ ต�าบลซากพง อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ 
 โทร. ๐๘๑-๙๔๐-๔๒๔๑ 

๖. สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ (สวนสน) 
 (สงักดั ส�านกังานหอพรรณไม้ กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพันธุ์พชื) 
 เลขที่ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๑ ต�าบลแกลง อ�าเภอเมอืง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐ 
 โทร. ๐๓๘-๖๕๓-๐๒๒

๗. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง 
 (สงักดั องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม) 
 หมู่ ๒ ต�าบลซากพง อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐ 
 โทร. ๐๓๘-๖๓๘-๘๘๐-๑  โทรสาร ๐๓๘-๖๓๘-๙๘๓ 
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ที่ปรกึษาด้านวชิาการ

นายสมราน สุดด ี นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ
 ส�านักงานหอพรรณไม้
 กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพันธุ์พชื

ที่ปรกึษาด้านการจัดท�าเอกสาร 

นายสมศักดิ์ บุญดาว ผูอ้�านวยการส�านกัสิง่แวดล้อมชมุชนและพื้นทีเ่ฉพาะ
 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะท�างานจัดท�าเอกสาร

นายปิยชาต ิไตรสารศร ี นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ 
 ส�านักงานหอพรรณไม้
 กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพันธุ์พชื
นางสาวมัธยา รักษาสัตย์ นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพเิศษ
 ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
นายศักรภพ แก้วพาท ี นักวชิาการสิ่งแวดล้อมปฏบิัตกิาร
 ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
นางสาวพันธ์พรีา อักษรพรหม เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน
 ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม
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ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

๖๐/๑ ซอยพบิูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทร./โทรสาร : ๐๒–๒๖๕–๖๕๗๐
http://www.onep.go.th


