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ค�าน�า

 หนงัสอื “ไม้ประดบัลดมลพษิ	ส่งเสรมิคณุภาพชวีติ” เป็นผลผลติจำก
กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรชมุชนอยูคู่อุ่ตสำหกรรม ของส�ำนกังำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โครงกำรนี้จัดท�ำในพื้นที่จังหวัดระยอง
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนกับอุตสำหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่ำง
ยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  รวมทั้งกำรบูรณำกำรควำมรู้
ท้องถิน่และควำมรูส้ำกล ในช่วงเวลำทีผ่่ำนมำ โครงกำรมคีณะท�ำงำนประกอบด้วย
ผูแ้ทนชมุชน ผูแ้ทนหน่วยงำนในพื้นที ่ภำคอตุสำหกรรม องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  สือ่  และประชำชนทัว่ไป  ซึง่เข้ำร่วมกจิกรรม
โดยควำมสมัครใจและอย่ำงต่อเนื่อง  และได้สร้ำงผลผลิตและผลลัพธ์ซึ่งเป็น
รปูธรรมและมปีระโยชน์โดยตรงต่อพื้นทีห่ลำยประกำร  อำท ิ พฒันำเครือ่งมอื
และกลไกกำรดแูลรักษำพื้นทีส่เีขยีวเพือ่ประโยชน์ด้ำนคณุภำพสิง่แวดล้อมและ
คุณภำพชวีติ ซึง่ประกอบด้วยเอกสำรและระบบฐำนข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่
หนงัสอื “พรรณไม้ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการด�าเนนิงานโครงการชมุชนอยูคู่่
อตุสาหกรรม	ในพืน้ทีจั่งหวดัระยองและพืน้ทีใ่กล้เคยีง	ฉบบัวชิาการ” และ
หนงัสอื “พรรณไม้ทีม่ศีกัยภาพลดมลพษิ	ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและพืน้ที่
ใกล้เคยีง	ฉบบัประชาชน”  รวมทัง้หนงัสอื “พรรณไม้ลดมลพษิ	เสรมิสร้าง
ชีวิตชุมชนเมือง”  ซึ่งได้รวบรวมพรรณไม้	จ�านวน	๒๓๒	ชนิด ในเบื้องต้น
ทีพ่บในระบบนเิวศของพื้นทีจ่งัหวดัระยองและพื้นทีใ่กล้เคยีง ทีม่คีวำมเหมำะสม
กับวถิชีวีติชุมชน และมศีักยภำพลดมลพษิด้ำนอำกำศ 

 ในกำรจดัเตรยีมหนงัสอืฉบบัปัจจบุนันี้  ได้ศกึษำค้นคว้ำต่อยอดควำมรู้
ด้ำนพรรณไม้จำกเอกสำรเดิมซึ่งเป็นผลผลิตจำกคณะท�ำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น
พร้อมทั้งได้รับควำมอนุเครำะห์และควำมร่วมมือเพิ่มเติมจำกนักวิชำกำรของ
ส�ำนักงำนหอพรรณไม้ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  จึงถือได้ว่ำ
เป็นผลผลิตต่อเนื่องที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม
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 ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมมคีวำม
ตั้งใจให้หนังสือฉบับนี้  เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งส�ำหรับชุมชน ประชำชน เยำวชน
และผูส้นใจทัว่ไป  ได้รบัทรำบถงึประโยชน์ของพรรณไม้ประดบัดงักล่ำวและสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน  อย่ำงไรก็ตำม ยังมีควำมรู้อื่นที่จะช่วยส่งเสริม
ให้กำรน�ำควำมรู้ในหนังสือฉบับนี้ไปใช้ให้ประสบควำมส�ำเร็จมำกยิ่งขึ้น อำทิ
กำรเพำะช�ำ กำรขยำยพนัธ์ุ และกำรออกแบบกำรปลกูต้นไม้  ซึง่ผูส้นใจสำมำรถ
ศึกษำค้นคว้ำหรือสอบถำมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป  เช่น  กรมป่ำไม้
และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช  ส�ำนักงำนนโยบำยฯ เชื่อมั่นว่ำ
ชมุชนและประชำชนตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของพื้นทีส่เีขยีวต่อควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพและควำมสมดลุของระบบนเิวศ  ซึง่มคีวำมเกีย่วพนัอย่ำงใกล้ชดิกบั
วถิชีวีติ และคณุภำพชวีติ   นอกจำกนี้  เชือ่ว่ำชมุชนและประชำชนมอีงค์ควำมรู้
ท้องถิ่น และมีศักยภำพในกำรพึ่งพำตนเอง  ดังนั้น จะสำมำรถต่อยอดและ
ขยำยผลควำมรู้จำกหนังสือ  เพื่อท�ำให้กำรดูแลรักษำและขยำยพื้นที่สีเขียว
ในชุมชน เป็นไปอย่ำงมรีะบบ ใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง และมคีวำมยัง่ยนื
ต่อไปได้ในอนำคต   ท้ำยนี้ ส�ำนักงำนนโยบำยฯ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้น�ำชมุชน บคุลำกรหน่วยงำนภำครฐัและเอกชน และประชำชนทกุท่ำน
ที่ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรชุมชนอยู่คู่อุตสำหกรรม  และ
ขอขอบคุณ คุณรุง่โรจน์  เฉลำฉำยแสง  ปรำชญ์ชำวบ้ำน  ส�ำหรบัควำมอนเุครำะห์
น�ำชมพรรณไม้ในแหล่งธรรมชำต ิ ซึง่ได้ใช้ภำพถ่ำยประกอบกำรจดัเตรยีมเอกสำร
พร้อมนี้  ขอขอบพระคณุทกุท่ำนทีม่ไิด้เอ่ยนำม  แต่มส่ีวนช่วยเหลอืในกำรจดัท�ำ
หนงัสอืให้ส�ำเรจ็สมประสงค์เพือ่ประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้
แก่สังคม
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ความเป็นมา

 หนังสอื “ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ” ใช้ข้อมูลพื้นฐำน
มำจำกเอกสำรเผยแพร่ภำยใต้โครงกำรชมุชนอยูคู่อ่ตุสำหกรรม ของส�ำนกังำน
นโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ได้แก่ หนงัสอื “พรรณไม้
ที่เหมำะสมส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนโครงกำรชุมชนอยู่คู่อุตสำหกรรม ในพื้นที่
จงัหวดัระยองและพื้นทีใ่กล้เคยีง ฉบบัวชิำกำร” หนงัสอื “พรรณไม้ทีม่ศีกัยภำพ
ลดมลพษิ ในพื้นทีจ่งัหวดัระยองและพื้นทีใ่กล้เคยีง ฉบบัประชำชน” รวมทัง้หนงัสอื
“พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้ำงชวีติชมุชนเมอืง” ซึง่รวบรวมพรรณไม้ต้น ไม้พุม่
ไม้เถำ และอื่น ๆ รวมจ�ำนวน ๒๓๒ ชนิด  ที่ได้จำกกำรส�ำรวจเบื้องต้นในพื้นที่
ในจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง  ร่วมกับปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้น�ำท้องถิ่น
พร้อมกับกำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรวิชำกำรด้ำนพรรณไม้  และปรึกษำหำรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง  จำกนั้นได้น�ำมำจัดแบ่งลักษณะของใบ
เพือ่แยกประเภทศกัยภำพของกำรลดมลพษิด้ำนอำกำศ  ดังนัน้จงึสำมำรถกล่ำว
ได้ว่ำ  หนังสอืชุดพรรณไม้ภำยใต้โครงกำรชุมชนอยู่คู่อุตสำหกรรม ได้ประมวล
ชนดิพรรณไม้มำจำกควำมรูท้้องถิน่กบัควำมรูส้ำกล และพรรณไม้ดงักล่ำวนัน้
เป็นพรรณไม้ทีเ่หมำะสมกบัระบบนเิวศและวถิชีวีติของชมุชนทีศ่กึษำ และชมุชน

ในพื้นที่ใกล้เคยีง

 หนงัสอืฉบบันี้ ประกอบด้วยพรรณไม้ ๗๐ ชนดิ ทีน่ยิมปลูกเป็นไม้ประดับ
โดยทั่วไป มลีักษณะวสิัย (habit) ของพรรณไม้ หลำยประเภท อำท ิไม้ต้น (พชื
ทีม่เีนื้อไม้มำก มลี�ำต้นสงูชลดูจำกพื้นดนิขึ้นมำระยะหนึง่ แล้วจงึแตกกิง่ก้ำนสำขำ
อยูใ่นระดบัสงู; tree)  ไม้ต้นขนาดเลก็ (shrubby tree)  ไม้พุม่ (พชืทีม่เีนื้อไม้และ
แตกกิง่ก้ำนสำขำในระดบัใกล้กนักบัผวิดนิ  ท�ำให้ดเูป็นกอ  หรอืเป็นพุม่; shrub)
หมาก หรอื ปาล์ม (palm)  ไม้พุม่ทีเ่ลื้อยทอดล�าต้นเกาะเกีย่วขึ้นไป (scandent shrub)
ไม้เถาล้มลุก (herbaceous climber) ไม้เถา (พืชที่ต้องอำศัยสิ่งอื่นเป็นหลัก
ในกำรเลื้อยพันอยู่เสมอ  เพรำะไม่สำมำรถทรงตัวอยู่ได้โดยล�ำพัง; climber)
มรีำยละเอยีดประกอบด้วย ชือ่พฤกษศำสตร์ (ชือ่วทิยำศำสตร์) และชือ่พื้นเมอืง
ซึ่งอ้ำงอิงจำกหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย		เต็ม		สมิตินันทน์
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ฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	๒๕๕๗”  พร้อมทัง้มคี�ำบรรยำยสรปุลักษณะทัว่ไปและ
ลกัษณะเด่นของพรรณไม้  ศกัยภำพในกำรลดมลพษิด้ำนอำกำศ  ประโยชน์ทัว่ไป
พร้อมทัง้ภำพถ่ำยในธรรมชำต ิ ทัง้นี้ ในการจัดกลุม่พรรณไม้ตามลกัษณะใบ
ที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ  ได้จำกกำรประยุกต์ใช้ข้อมูลในเอกสำร
วชิำกำร  ซึง่มกีำรจดัแบ่งตำมลกัษณะใบ  ได้แก่  (๑)	ใบเรยีบ	กว้าง	มศีกัยภาพ
ในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน	ซลัเฟอร์ไดออกไซด์	โอโซน		(๒)	ใบหนา
ผวิใบมลีกัษณะเป็นไข	มศีกัยภาพในการลดสารประกอบอนิทรย์ีระเหยง่าย
โพลคีลอรเินตเตดไบฟีนลิ	(พซีบี)ี	ไดออกซนิ	ฟแูรน		และ	(๓)	ใบเรยีวเลก็
ใบหยาบ	มขีน	เหนยีว	มศีักยภาพในการลดฝุ่นละออง  และในกำรจ�ำแนก
ลกัษณะใบดงักล่ำวนี้ คอื  ใบเรยีบ กว้ำง หนำ ผวิใบเป็นไข ใบเรยีวเลก็ ใบหยำบ
มีขน เหนียว นั้น  มิได้ยึดหลักเกณฑ์ที่เข้มงวด  แต่เป็นไปตำมดุลยพินิจของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และพรรณไม้บำงชนิดมีลักษณะใบได้หลำยแบบ (เช่น  ใบเรียบ
กว้ำง และหนำ ผวิใบมลีกัษณะเป็นไข)  จงึถกูจดัให้มศีกัยภำพลดมลพษิมำกกว่ำ
หนึง่ประเภท (เช่น  มศีกัยภำพลดออกไซด์และสำรอนิทรย์ีระเหยง่ำย)  นอกจำกนี้
มข้ีอสังเกตทีส่�ำคญัเพือ่ช่วยให้กำรน�ำข้อมูลในหนงัสอืไปประยกุต์ใช้ได้อย่ำงรอบคอบ
ยิง่ขึ้น ได้แก่ ศกัยภำพลดมลพษิ  ในทีน่ี้ เน้นเฉพำะด้ำนอำกำศ ยงัมไิด้ครอบคลุม
ถงึกำรศกึษำศกัยภำพลดมลพษิผ่ำนทำงรำก หรอืส่วนอืน่ของต้นไม้ และในอนำคต
หำกมกีำรศกึษำวจิยัใหม่ในรำยละเอยีด อำจให้ผลลพัธ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได้ และ
พรรณไม้ครอบคลมุไม้ในห่วงโซ่อาหาร ซึง่อำจต้องพจิำรณำถงึโอกำสกำรสะสม
มลพษิ โดยกำรศกึษำวจิยัเพิ่มเตมิต่อไป 
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ไม้ประดับในพื้นที่สเีขยีวชุมชนเมอืง

 ไม้ประดบั (ornament plant) โดยทัว่ไปมักหมำยถงึไม้ทีม่ศีกัยภำพด้ำน
ควำมสวยงำมเป็นหลัก  เนื่องจำกมีลักษณะของดอก ใบ ล�ำต้น รูปทรงของ
เรอืนยอดหรอืทรงพุม่ ผล หรอืหลำยอย่ำงประกอบกนั  ท�ำให้เกดิควำมสะดุดตำ
และดงึดดูใจ  มทีัง้ทีเ่ป็นไม้ต้น ไม้พุม่ ไม้ล้มลกุ และอืน่ ๆ   กำรคดัเลอืกและกำร
จัดแต่งไม้ประดับเป็นศิลปะในสำขำกำรออกแบบสวน (garden design) และ
ภมูสิถำปัตย์ (landscape architecture)  ซึง่มพีื้นฐำนจำกหลักกำรทำงวทิยำศำสตร์
และจินตนำกำร (scientific principles and imagination)  ทั้งนี้ กำรตัดแต่งต้นไม้
(pruning) จ�ำเป็นต้องมเีทคนคิ ทกัษะ และศลิปะ ซึง่มใิช่เพยีงกำรตดัต้นไม้ (cutting)
แบบทีพ่บเหน็กนัโดยทัว่ไปตำมรมิถนนเส้นทำงสัญจรในเมอืงไทย 

 ไม้ประดับนอกจำกให้ควำมสวยงำมสดชื่นแล้ว  ไม้ประดับโดยเฉพำะ
ไม้ต้นยงัสำมำรถมบีทบำทหน้ำทีอ่ืน่ในกำรเพิม่คณุภำพชวีติ อำท ิให้ร่มเงำ ลดแสง
สะท้อน ลดอุณหภูมิ บรรเทำภำวะโลกร้อน  ลดควำมแรงของลม  บดบังสิ่งที่
ไม่ต้องกำร (เช่น ป้ำยโฆษณำ) บดบังสำยตำจำกภำยนอกส�ำหรบับรเิวณพักผ่อน
และบรรเทำมลพิษ โดยเฉพำะในชุมชนเมือง ซึ่งผู้คนอยู่อำศัยกันหนำแน่นและ
มีแนวโน้มขยำยตัวใหญ่และซับซ้อนขึ้นในอนำคต  กำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พืน้ทีส่เีขยีวในเมอืง ถอืเป็นองค์ประกอบส�ำคญัและเป็นสำกลของกำรพฒันำเมอืง
ให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  ซึง่อำจวดัจำกสดัส่วนพื้นทีส่เีขยีวต่อประชำกร หรอื
กำรเข้ำถงึพื้นทีส่เีขยีว  ทัง้นี้กำรดแูลรกัษำพื้นทีส่เีขยีว  มคีวำมส�ำคญัต่อชมุชนเมอืง
ช่วยเพิม่มลูค่ำทีด่นิและสิง่ก่อสร้ำง ดงึดดูผูซ้ื้อรวมทัง้นกัท่องเทีย่ว ท�ำให้ประชำชน
มแีหล่งนนัทนำกำร พกัผ่อนหย่อนใจ เป็นทีพ่บปะสงัสรรค์ เสรมิสร้ำงสขุภำพกำย
และใจ  เป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ต่อเยำวชนและผูส้งูอำย ุเป็นแหล่งรวมควำมหลำกหลำย
ทำงชวีภำพ เพิม่ควำมสมดลุแก่ระบบนเิวศ เป็นพื้นทีป้่องกนัภยัพบิตัทิำงธรรมชำติ
เป็นแหล่งอำหำร ช่วยลดมลพษิด้ำนอำกำศ ดกัฝุน่ละออง ดดูซบัสำรเคมทีีเ่ป็นภยัต่อ
สขุภำพ  รวมทัง้ดดูซบัก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  ซึง่เป็นก๊ำซเรอืนกระจกทีส่�ำคญั
และเป็นแหล่งกักเก็บคำร์บอน
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 ไม้ต้นประดบั (ornamental tree) ทีค่วรเลอืกปลกูในพื้นทีส่ำธำรณะประเภท
สวนสำธำรณะ และสนำมเด็กเล่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรพักผ่อน เรียนรู้และ
เสรมิสร้ำงทศันยีภำพ  มกัเป็นไม้ทีม่คีวำมสวยงำมสบำยตำ มดีอกทีม่กีลิน่หอม
เพือ่เพิม่ควำมสดชืน่  แตกกิง่ก้ำนในระดบัสงูเหนอืศรีษะ  ไม่มปัีญหำโรคและแมลง
ทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมร�ำคำญ และไม่มหีนำม น�ำ้ยำง  หรอืส่วนใดทีเ่ป็นอนัตรำย
ไม้ทีน่ยิม เช่น กนัเกรำ กระดงังำไทย กระทงิ บนุนำค ตะแบก นนทร ีอนิทนลิน�ำ้
ส่วนไม้ต้นประดบัทีใ่ช้ปลูกรมิทำงสญัจรทำงถนน และลำนจอดรถยนต์ มวีตัถุประสงค์
หลักเพือ่ให้ร่มเงำ สะอำดสวยงำม เป็นระเบยีบเรยีบร้อย และปลอดภัย  ควรมเีรอืนยอด
แผ่กว้ำง กิ่งเหนียว ไม่เปรำะง่ำย  มีระบบรำกที่ไม่ท�ำลำยผิวจรำจรและระบบ
ระบำยน�้ำใต้ดิน เป็นไม้โตเร็ว ไม่มีผลหรือส่วนใดที่นกหรือสัตว์อื่นชอบ  เพรำะ
ท�ำให้เกดิควำมสกปรกและปัญหำโรคภัย  ไม้ทีน่ยิม เช่น  กระถนิณรงค์  จำมจรุี
ประดู่ ปำล์มบำงชนดิ โสกน�ำ้ อะรำง
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๑. กรวย
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb.

ชื่อวงศ ์  MYRISTICACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กรวยน�ำ้ กรวยสวน กอก กะเพรำะพระ จมุพร้ำ ดอืระแฮ ตมุพระ แปง ูเพรำพระ  
 ยำงู ระหัน หัน 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ สูง ๑๐–๒๕ ม. ไม่ผลัดใบ  เรือนยอดรูปกรวยคว�่ำ
กิง่แตกเกอืบตัง้ฉำกกบัล�ำต้น ปลำยกิง่ห้อยลง  เปลอืกเรยีบสนี�ำ้ตำลปนเทำมช่ีองระบำยอำกำศ
ทั่วไป  มรีำกค�ำ้ยันบรเิวณโคนต้น ใบเรยีงสลับในระนำบเดยีวกัน รูปขอบขนำนหรอืรูปใบหอก
ยำว ๑๐-๓๕ ซม. ผวิใบด้ำนบนสเีขยีวเข้มเป็นมนั ด้ำนล่ำงสนีวล  เส้นแขนงใบข้ำงละ ๑๐-๒๐ เส้น
ไม่ชัดเจน  ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกตำมซอกใบ  ช่อดอกเพศผู้ยำวกว่ำช่อดอกเพศเมีย
ดอกขนำดเลก็จ�ำนวนมำก ดอกสเีหลอืงมกีลิน่หอม ดอกเพศผูข้นำดเลก็กว่ำดอกเพศเมยี ออกเป็น
กระจกุ ๓-๑๐ ดอก  กลบีรวม ๒ กลบี ยำว ๑-๑.๓ มม. แฉกลกึประมำณกึง่หนึง่  เกสรเพศผู้
เชือ่มตดิกนัเป็นเส้ำเกสร ยำวประมำณ ๑ มม. มอีบัเรณ ู๖-๑๐ อนั ดอกเพศเมยียำว ๑.๕-๒.๓ มม.
รงัไข่เกลี้ยง ผลสด กลม ๆ   เส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๑.๕-๒.๒ ซม. เปลอืกหนำ แตกเป็น ๒ ซกี เกลี้ยง
แห้งสนี�ำ้ตำลอมด�ำ เมล็ดขนำดใหญ่ มเีมล็ดเดยีว เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ ๑ ซม. เมล็ด
มเียื่อหุ้ม

 พบในอนิเดยี ศรลีงักำ พม่ำ เวยีดนำม ภมูภิำคมำเลเซยี ปำปัวนวิกนิ ี ในประเทศไทย         
พบทำงภำคกลำง ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภำคตะวนัออกเฉยีงใต้และภำคใต้  ขึ้นตำมชำยน�ำ้         
ในป่ำดบิแล้งและป่ำดบิชื้น ระดบัควำมสงูไม่เกนิ ๓๐๐ ม. ทำงภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมกัพบ
ตำมทีร่ำบลุม่ทีน่�ำ้ท่วมถงึและป่ำบุง่-ป่ำทำม ของลุม่น�ำ้ช-ีมลู

ศักยภาพลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ควรปลูกให้ร่มเงำริมน�้ำ รำกช่วยยึดตลิ่งได้ เหมำะส�ำหรับปลูกเป็นไม้เบิกน�ำเพื่อ

ป้องกันกำรพังทลำยของดินที่รำบลุ่มระดับต�่ำ ๆ  ทรงพุ่มกว้ำงหนำแน่น ให้ร่มเงำแก่ไม้โตช้ำ

เนื้อไม้ใช้ก่อสร้ำงอำคำรบ้ำนเรือน น�้ำยำงจำกเปลือกน�ำมำต้มใช้กลั้วคอรักษำอำกำรเจ็บคอ 
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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
เฉพำะตัว มรีอยแผลใบขนำดใหญ่กระจำยอยูท่ัว่ไป กิง่ตัง้ฉำกกบัล�ำต้น ปลำยย้อยลูล่ง  กิง่อ่อน
มขีน กิง่แก่ค่อนข้ำงเรยีบ ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูรหีรอืรปูไข่ยำว กว้ำง ๔–๗ ซม. ยำว ๙–๒๐ ซม.
ปลำยแหลม โคนมนหรอืเว้ำและเบี้ยวเลก็น้อย ขอบใบเรยีบหรอืเป็นคลืน่ ใบอ่อนมขีนทัง้ ๒ ด้ำน
ใบแก่มกัมขีน  ตำมเส้นแขนงใบและเส้นกลำงใบ  เส้นแขนงใบม ี๕–๙ คู ่ เป็นร่องส่วนบนของใบ
ก้ำนใบยำว ๑–๑.๕ ซม. ดอกอ่อนสเีขยีว เมือ่แก่สเีหลอืง มกีลิน่หอม ช่อดอกสัน้ ออกห้อยรวมกนั
บนกิง่เหนอืรอยแผลใบ  ช่อหนึง่ม ี๓-๖ ดอก ก้ำนดอกยำว ๒–๕ ซม. กลบีเลี้ยง ๓ กลบี สเีขยีว
รูปสำมเหลี่ยม ขนำด ๕ มม. ปลำยกลบีกระดกขึ้น กลบีดอกเรยีงสลับกัน ๒ ชัน้ ชัน้ละ ๓ กลบี
แต่ละกลบีรูปขอบขนำนปลำยแหลม ขอบกลบีเรยีบหรอืเป็นคลื่นเล็กน้อย กลบีชัน้ในแคบกว่ำ
ชัน้นอก โคนกลบีด้ำนในสม่ีวงอมน�ำ้ตำล เส้นผ่ำนศนูย์กลำงของดอก ๔–๖ ซม. เกสรเพศผูม้เีป็น
จ�ำนวนมำก เกสรเพศเมียมีหลำยอัน ผลเป็นผลกลุ่ม มีก้ำนช่อผลยำว ๒–๒.๕ ซม. มีผลย่อย
๕–๑๒ ผล  รปูกลมรหีรอืรปูไข่ กว้ำง ๑–๑.๕ ซม. ยำว ๑.๕–๒.๕ ซม. ผลอ่อนสเีขยีว เมือ่สุกสดี�ำ 

 พบในป่ำดบิทำงภำคใต้ตอนล่ำง  และมปีลกูทัว่ไปในประเทศไทย  ควรปลกูลงแปลง
กลำงแจ้ง  เป็นต้นเดี่ยวหรอืปลูกเป็นแถวรมิถนน ให้ต้นห่ำงกัน ๕-๖ ม. แต่ละต้นจะมทีรงพุ่ม
และดอกสวยงำม มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดทั้งปี ชอบแสงแดดตลอดวัน ขึ้นได้ดีในดินร่วน
ต้องกำรน�ำ้ปำนกลำง

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับและพืชสมุนไพร  เนื้อไม้รักษำโรคปัสสำวะพิกำร  รำกคุมก�ำเนิด
เปลือกรักษำมะเร็งเพลิง ใบรักษำโรคผิวหนัง แก้คัน ดอกแก้ลมวิงเวียน แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย
บ�ำรุงโลหติ บ�ำรุงธำตุ บ�ำรุงหัวใจ 
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๓. กระโดน
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Careya arborea Roxb.

ชื่อวงศ ์  LECYTHIDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กะนอล ขุย แซงจแิหน่ ปุย ปุยกระโดน ปุยขำว ผ้ำฮำด พุย เส่เจ๊อะบะ หูกวำง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๐-๓๐ ม. ผลัดใบ  เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ  เปลือกหนำสีน�้ำตำล
ปนเทำ  แตกเป็นร่อง ทนไฟ เนื้อไม้สีน�้ำตำลแดง กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม หูใบขนำดเล็ก ร่วงง่ำย
ใบเดีย่ว เรยีงเวยีนสลบัออกหนำแน่นช่วงปลำยกิง่ รปูไข่กลบั กว้ำง ๓.๕–๑๒ ซม. ยำว ๖–๒๐ ซม.
ปลำยแหลมเป็นติ่งสั้น  โคนเรียวสอบดูคล้ำยครีบ ขอบใบจักฟันเลื่อยเล็กน้อย แผ่นใบหนำ
คล้ำยแผ่นหนงัเกลี้ยง เป็นมนัวำว เส้นแขนงใบข้ำงละ ๘–๑๕ เส้น เรยีงจรดกันใกล้ขอบใบ  เส้นแขนง
ใบย่อยกึง่ขัน้บนัได เหน็ชดัเจน ก้ำนใบยำว ๑–๓ ซม. แบน หนำ ช่อดอกออกสัน้ ๆ  ตำมปลำยกิง่
ออกดอกพร้อมผลใิบอ่อน มใีบประดบั ๓ ใบ กลบีเลี้ยง ๔ กลบี ตดิทน กลบีดอก ๔ กลบี สขีำว
อมเขียว  เกสรเพศผู้จ�ำนวนมำก  สีขำวโคนสีชมพู  เชื่อมติดกันที่โคน  ยำวกว่ำกลีบดอก  รังไข่
อยู่ใต้วงกลีบ ผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด รูปไข่หรือกลม เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๕–๘ ซม.
ทีป่ลำยผลมกีลบีเลี้ยงตดิคงทน เมลด็แบน   สนี�ำ้ตำลอ่อน รปูขอบขนำน ผวิเรยีบ ยำวประมำณ ๑ ซม. 

 ขึ้นในป่ำผลัดใบผสมป่ำเต็งรัง ป่ำดิบแล้ง และป่ำดิบชื้น ทั่วทุกภำคของประเทศไทย
ระดบัควำมสงูถงึประมำณ ๙๐๐ ม. เป็นไม้เบกิน�ำ ทนต่อควำมแห้งแล้ง ไฟป่ำ โรคพชืและแมลง
ต่ำง ๆ ได้ด ี สตัว์ป่ำบำงชนดิจะเป็นตวัช่วยในกำรกระจำยพนัธุ ์ชอบแสงแดดตลอดวนั  ดนิร่วน
ที่ระบำยน�ำ้ได้ด ีขึ้นได้ทัง้ดนิลูกรังและดนิปนทรำย 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 เปลอืกแก้ไข้ เป็นยำสมำน แก้พษิง ูแก้เมือ่ยเคลด็ ใบรกัษำแผลสด  ดอก
บ�ำรงุร่ำงกำยสตรหีลงัคลอดบตุร ใบ ดอกและผลอ่อนรบัประทำนเป็นผกัสด มรีสฝำดและมนั ใบผสม
กบัเครือ่งยำอืน่ ๆ  ปรงุเป็นยำสมำนแผล ดอกและน�ำ้จำกเปลอืกสดใช้ผสมกับน�ำ้ผึ้งจบิแล้วชุม่คอ
แก้ไอ และแก้หวดั เป็นยำบ�ำรงุหลงักำรคลอดบตุร ผลช่วยย่อยอำหำร รกัษำแผลมพีษิและปิดหวัฝี
เป็นยำฝำดสมำน  ใช้เป็นอำหำรสัตว์พวกโคและกระบอื  เมล็ดมพีษิ  รำกมพีษิใช้เบือ่ปลำ  ใบและ
ยอดอ่อนมปีรมิำณกรดออกซำลคิ (oxalic acid) ในปรมิำณค่อนข้ำงสงู  อำจเป็นสำเหตเุบื้องต้นของ
กำรเกดินิว่ในกระเพำะปัสสำวะ
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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  มักมลีกัษณะห้อยลง ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เมือ่ยงัเป็นกล้ำอยู ่และจะหลดุ
ร่วงไปเมื่อเจรญิเตบิโตขึ้น เหลอืเพยีงก้ำนใบ แล้วแปรสภำพเป็นแผ่นคล้ำยใบ  เรยีงสลับถี่และ
ห่ำงกันเป็นระยะ ๆ ก้ำนทีก่ลำยเป็นใบนี้ มรีปูขอบขนำน ปลำยเรยีวแหลมทัง้สองด้ำน  โค้งเป็น
รปูเคยีว แผ่นใบหนำ สเีขยีวเข้ม กว้ำงประมำณ ๑.๒–๒.๕ ซม. ยำวประมำณ ๗–๑๕ ซม. มเีส้น
จำง ๆ ตำมยำว  ดอกสขีำวนวลถงึเหลอืง  เกสรเพศผูส้เีหลอืง มจี�ำนวนมำก  ท�ำให้เหน็ช่อดอก
เป็นสเีหลอืง ช่อดอกแบบช่อเชงิลด  ออกเป็นช่อเดีย่วหรอืเป็นคูต่ำมง่ำมใบ และปลำยกิง่ช่อหนึง่ ๆ
ประกอบด้วยดอกเลก็ ๆ   จ�ำนวนมำก  ช่อหนึง่ ๆ  มดีอกประมำณ ๗๐–๑๐๐ ดอก  ช่อดอกห้อยลง
ข้ำงล่ำง  ผลเป็นฝักแบน ม้วนบดิเป็นวง ผลอ่อนสเีขยีว  เมือ่แก่มสีนี�ำ้ตำลและแตกออกทัง้สองด้ำน
มเีส้นใยสเีหลอืงหรอืแสด ยดึตดิกับฝัก เมล็ดสนี�ำ้ตำลด�ำเป็นมัน ๕-๑๒ เมล็ด

 เป็นพนัธุไ์ม้ต่ำงถิน่ ปลูกได้ท่ัวทุกภำคแต่ขึ้นได้ดใีนท้องทีภ่ำคใต้ 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 ี   นอกจำกนี้ยงัใช้ปลูกเพือ่ฟ้ืนฟทูีด่นิทีม่สีภำพเสือ่มโทรมภำยหลงัจำกกำรท�ำ
ไร่เลื่อนลอย  ปลูกฟื้นฟูดนิที่ผ่ำนกำรท�ำเหมอืงแร่ และปลูกเพื่อป้องกันกำรชะล้ำงผวิดนิ  ทัง้นี้ 
กระถินณรงค์ไม่สำมำรถใช้เป็นพืชอำหำรได้  แต่สวนป่ำไม้กระถินณรงค์จะเป็นแหล่งอำหำร
กำรเกดิของเห็ดชนดิหนึ่งที่คล้ำยกับเห็ดเส็ดซึ่งสำมำรถเก็บมำรับประทำนเป็นอำหำรได้ 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ12
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๕. 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  ส่วนต่ำง ๆ มีน�้ำยำงสีเหลือง  ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้ำม  รูปรีแกมรูปไข่กลับ
กว้ำง ๕–๘ ซม.  ยำว ๑๐–๑๗ ซม.  ปลำยมนหรอืเว้ำตื้น  โคนมนหรอืรปูลิม่กว้ำง ขอบใบเรยีบ
แผ่นใบหนำคล้ำยหนัง ผวิใบเกลี้ยงเป็นมนั  เส้นกลำงใบด้ำนหลงัใบเป็นสนัแหลม  มเีส้นแขนงใบ
จ�ำนวนมำก เรยีงขนำนถี ่มองเหน็ทัง้สองด้ำน ดอกสขีำว สวย มกีลิน่หอมอ่อน ๆ  ช่อดอกแบบช่อกระจะ
แยกแขนง ออกตำมง่ำมใบและปลำยกิ่ง กลีบเลี้ยง ๔–๕ กลีบ กลีบชั้นนอกรูปกลม กลีบหนำ
เกลี้ยง  กลีบชั้นในรูปไข่กลับคล้ำยกลีบดอก  กลีบดอก ๔–๕ กลีบ  รูปไข่กลับหรือรูปซ้อน  
เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก  โคนก้ำนเกสรเพศผู้เชือ่มตดิกนัเป็นกลุ่ม  ก้ำนเกสรเพศเมยีม ี๑ อัน   แต่ละ
ช่องรงัไข่ม ี๑ ออวลุ ผลค่อนข้ำงกลม เส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๒–๒.๕ ซม.  ปลำยมตีิง่แหลม ผวิเรยีบ
เปลอืกค่อนข้ำงหนำ เมื่อสุกมสีเีหลอืง

 พบขึ้นในป่ำใกล้ชำยฝ่ังทะเลในพื้นทีท่ีเ่ป็นโขดหนิ ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเล ๕–๕๐ ม.
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับขึ้นได้ท่ัวประเทศ  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

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ14
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๖. กร่าง
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Ficus altissima  Blume

ชื่อวงศ ์ MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ไทรทอง ลุง ฮ่ำงขำว ฮ่ำงหลวง ฮ่ำงเฮอืก ไฮค�ำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
 ไม้ต้นขนำดใหญ่ พุ่มแผ่กว้ำง สูง ๑๐–๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดกว้ำง แตกกิ่งต�่ำ
มียำงสีขำว และรำกอำกำศ ล�ำต้นเป็นพูพอน เปลือกสีน�้ำตำลปนเทำ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ
ใบรูปรีหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนำน กว้ำง ๔–๑๐ ซม. ยำว ๑๐–๑๕ ซม. ปลำยใบมนเป็นติ่ง
แหลมสั้น โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนำ ผิวใบด้ำนบนสีเขียวเข้ม ดอกสีขำวอมน�้ำตำล
ออกเป็นช่อรวมดอกย่อย  อยู่ภำยในฐำนรองดอก ผลแบบมะเดื่อ ทรงไข่ ยำว ๑.๕–๒.๕ ซม.
สีเหลืองอมส้ม สุกสีแดงอมม่วง ส่วนที่เป็นเนื้อผลคือฐำนรองดอก ภำยในผลประกอบด้วย
ผลเล็ก ๆ จ�ำนวนมำก แต่ละผลมเีนื้อบำง ๆ และม ี๑ เมล็ด

 พบทั่วประเทศขึ้นตำมป่ำดิบชื้นและป่ำดิบแล้ง  ที่ควำมสูงจำกระดับน�้ำทะเลสูงถึง
๑,๑๐๐ ม. ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนมำกพบในป่ำดิบแล้งทั่วทั้งพื้นที่ ๓ ลุ่มน�้ำของ
ประเทศไทย  มเีขตกระจำยพนัธุใ์นอนิเดยี ภฏูำน บงักลำเทศ จนีตอนใต้ พม่ำ ไทย ภมูภิำคอนิโดจนี
มำเลเซยี และฟิลปิปินส์

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 รำกอำกำศเหนียวใช้ท�ำเชือกได้ เปลือกชั้นในใช้ท�ำกระดำษ ต้นใช้เลี้ยงครั่งได้ดี
ทรงพุม่แผ่กว้ำงให้ร่มเงำ นยิมปลูกเป็นไม้ประดับตำมสวนสำธำรณะ  สำมำรถขึ้นบนดนิได้ โตเรว็
ใบมขีนำดใหญ่ ต้องกำรแสงมำก ระบบรำกแผ่กว้ำงและมรีำกค�ำ้ยัน ช่วยป้องกันกำรพังทลำย
ของดนิ ทนแล้ง สำมำรถปลูกได้ทัง้ที่รำบลุ่มและที่ลำดชัน ผลดงึดูดสัตว์ป่ำให้เข้ำมำในพื้นที่

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ16
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๗. กะเจยีน
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku

ชื่อวงศ ์  ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ค่ำสำมซกี แคหำง จันทน์ดง ทรำยเด่น พญำรำกด�ำ โมดดง สะบันงำป่ำ เหลอืง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
 ไม้ต้นสูง ๕–๑๕ ม. ล�ำต้นเปลำตรง เรอืนยอดรูปกรวยคว�่ำ  แตกกิ่งเกอืบตัง้ฉำกกับ
ล�ำต้น  กิ่งอ่อนและใบอ่อนมีขนนุ่ม  มีช่องระบำยอำกำศสีเหลืองอ่อนตำมล�ำต้นและกิ่งท่ัวไป
เปลอืกเรยีบ  สเีทำหรอืน�ำ้ตำลอ่อน ใบเดีย่วเรยีงสลบัสองข้ำงของกิง่ในระนำบเดยีวกนั แผ่นใบ
รปูใบหอก แกมรปูขอบขนำนและมกัเบี้ยว กว้ำง ๒–๔.๕ ซม. ยำว ๘–๑๘ ซม. ผวิใบเกลี้ยง ยกเว้น
เส้นใบมีขนประปรำย ด้ำนบนสีเขียวเข้มด้ำนล่ำงสีจำงหรือขำวอมเทำ เส้นแขนงใบ ๘–๑๕ คู่
ก้ำนใบสัน้มำก   ดอกเดีย่วหรอืออกเป็นกลุม่ ๒–๓ ดอก ตำมง่ำมใบ กลบีดอกสเีขยีวอ่อน ๖ กลบี
เรยีงเป็น ๒ ชัน้ ชัน้ละ ๓ กลบี รปูขอบขนำนแกมรปูไข่ กลบีชัน้ในใหญ่และยำวกว่ำชัน้นอกเล็กน้อย
เมื่อบำนมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑.๕–๒.๕ ซม. ก้ำนดอกยำวประมำณ ๓ ซม. มีขนประปรำย
ผลออกเป็นกลุ่ม บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลกลมรีปลำยเป็นติ่งยำว ๑.๕–๒ ซม. ผลแก่สีแดง
ก้ำนผลเรยีวเล็ก ยำว ๒–๒.๕ ซม.

 พบกระจำยพนัธ์ุในป่ำดบิแล้งและป่ำเบญจพรรณท่ัวทกุภำคของประเทศไทย ยกเว้น
ภำคใต้ ที่ควำมสูงจำกระดับทะเลปำนกลำง ๕๐-๖๐๐ ม.

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป 

 นยิมปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกมกีลิ่นหอม เนื้อไม้แข็ง ใช้ท�ำด้ำมเครื่องมอื เปลอืกเป็น
เส้นใย ใช้ท�ำเชอืก ต�ำรำยำไทยใช้รำกต้มน�ำ้ดืม่ แก้กระษยั คมุก�ำเนดิในสตร ีบ�ำรงุก�ำลังส�ำหรบั
บรุษุ และแก้ไข้ ใบต�ำพอกฝี แก้ปวด แก้อกัเสบ เนื้อไม้ต้มดืม่ แก้ปวดเมือ่ย แก้วณัโรค เจรญิอำหำร
เป็นไม้ทนแล้งและทนน�ำ้ท่วม เหมำะส�ำหรับปลูกเป็นไม้ชัน้รองในที่รำบลุ่มที่มนี�ำ้ท่วมถงึ
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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 ไม้เนื้อแข็งและเหนยีว  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 ซม.  ดอกย่อยเมือ่บำนมขีนำดกว้ำง ๑.๕–๒.๕ ซม.  กลบีเลี้ยงเลก็ เชือ่มตดิกนัเป็นรปูถ้วย  กลบีดอก
เชือ่มตดิกนัเป็นหลอดประมำณครึง่กลบี  ส่วนทีเ่หลอืแยกกนัเป็น ๕ แฉก โค้งพบัลง  เกสรเพศผู้
๕ อนั  ยืน่ยำวออกพ้นกลบีดอก ๑–๒ ซม.  เกสรเพศเมยีมท่ีอรงัไข่โตยืน่ออกให้เหน็ได้  ผลกลม
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๐.๕–๑ ซม. ผลแบบผลมีเนื้อหลำยเมล็ด  ปลำยผลมีติ่งแหลมสั้น ๆ
ผลอ่อนสส้ีม เมือ่แก่เต็มทีเ่ปลีย่นเป็นสแีดงเลอืดนก มรีสขม  เมลด็มขีนำดเลก็และมจี�ำนวนมำก

 ไม้พบในประเทศไทยทกุภำค แต่พบมำกทำงภำคใต้  ขึ้นเป็นกลุม่บนพื้นทีร่ำบต�ำ่ โล่ง
บนดนิร่วนปนทรำยที่ชื้นแฉะในฤดูฝน บรเิวณที่มรีะดับน�ำ้ใต้ดนิค่อนข้ำงตื้นตลอดปี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ทรงพุม่กลม ดอกสวยงำมมกีลิน่หอมจงึนยิมปลูกเป็นไม้ประดบัตำมสองข้ำงทำง และ
ตำมสวนสำธำรณะ  เนื้อไม้ค่อนข้ำงแข็ง ไม้ใช้ในกำรก่อสร้ำงและท�ำเครื่องเรอืน แก่นไม้  มรีส
ฝำดขม ใช้เข้ำยำบ�ำรุงธำตุ แก้ไข้จับสั่น แก้หดื ไอ รดิสดีวง ท้องมำน แน่นหน้ำอก แก้พษิฝีกำฬ
บ�ำรงุม้ำม  แก้เลอืดแก้ลมต่ำง ๆ   และเป็นยำอำยวุฒันะ  เปลอืกต้มดืม่เป็นยำแก้ไข้ บ�ำรงุโลหติ
ผวิหนังพุพอง ปวดแสบปวดร้อน ใบรักษำอำกำรท้องร่วง บ�ำรุงธำตุ แก้ไข้จับสั่น รักษำโรคหดื 
รักษำผวิหนังพุพอง บ�ำรุงโลหติ 

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจงัหวดันครพนม  หนึง่ใน ๙ ไม้มงคลทีใ่ช้ในพธิวีำงศลิำฤกษ์
มคีวำมหมำยว่ำ  จะช่วยป้องกันภัยอันตรำยต่ำง ๆ ไม่ให้มำกล�ำ้กรำย
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๙. การเวก
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Artabotrys siamensis Miq.

ชื่อวงศ ์  ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระดังงัว กระดังงำป่ำ กระดังงำเถำ หนำมควำยนอน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้เถำเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกล  ๕-๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ  ตำมล�ำต้นมีหนำมแข็ง  มีขนตำม
กิ่งก้ำนและใบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับในระนำบเดียวกัน  รูปขอบขนำนแกมรี กว้ำง ๓-๖ ซม. 
ยำว ๖-๑๘ ซม. ปลำยแหลม โคนสอบ ขอบใบเรยีบ เส้นแขนงใบม ี๗-๙ คู ่ก้ำนใบยำว ๕-๖ มม.
ดอกเดีย่วหรอืเป็นกระจกุ ๑-๓ ดอก  ออกบนส่วนโค้งหรอืปลำยสดุของก้ำนช่อทีง่อเป็นขอเกีย่ว
ดอกอ่อนสเีขยีว แก่สเีหลอืง มกีลิน่หอม กลบีเลี้ยง ๓ กลบี รปูไข่ ปลำยกลบีกระดกขึ้น กลบีดอก
เรยีงสลบักนั ๒ ชัน้ ชัน้ละ ๓ กลบี กลบีชัน้นอก รปูขอบขนำน กว้ำง ๐.๘-๑.๒ ซม. ยำว ๒.๕ ซม.
กลีบชั้นในมีขนำดเล็กกว่ำ  ผลกลุ่ม  ก้ำนช่อผลยำว ๑.๕ ซม.  มีผลย่อย ๔-๑๕ ผล  รูปกลมรี
กว้ำง ๑.๘ ซม. ยำว ๒ ซม. ผลอ่อนสเีขยีว เมื่อสุกสเีหลอืง เมล็ดม ี๑-๒ เมล็ด

 พบครั้งแรกของโลกในเมืองไทย  ไม้เถำในสกุลกำรเวกที่มีค�ำระบุชนิดว่ำ siamensis
ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย ส�ำรวจพบครั้งแรกโดย J.E. Teijsmann ชำวเนเธอร์แลนด์
จำกจังหวัดกำญจนบุรี  พบใกล้ล�ำธำรในที่โล่งหรือบริเวณชำยป่ำเบญจพรรณและป่ำดงดิบ
ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเล ๕๐-๓๐๐ ม. ในประเทศไทยพบทำงภำคตะวนัออก ภำคตะวนัออกเฉยีงใต้
ภำคตะวันตกเฉยีงใต้ และภำคใต้ ต่ำงประเทศพบที่พม่ำและอนิโดนเีซยี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน  
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ปลูกเป็นไม้ประดับเลื้อยไต่ซุ้ม ให้ร่มเงำ มดีอกหอม 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ22
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๑๐. กาสะลองค�า
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Mayodendron igneum (Kurz) Kurz

ชื่อวงศ ์  BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กำก ีแคะเป๊ำะ จำงจดื สะเภำ ส�ำเภำหลำมต้น อ้อยช้ำง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้ต้นขนำดเล็กถึงขนำดกลำง ผลัดใบ สูง ๖-๒๐ ม. เรือนยอดทึบ พุ่มใบหนำแน่น
กว้ำงขวำง กิง่ลูล่งสูด่นิ ล�ำต้นเปลำตรง เปลอืกนอก สเีทำ มช่ีองระบำยอำกำศขนำดใหญ่ท่ัวไป
เปลอืกแก่แตกเป็นร่องหรอืตกสะเกด็ เปลอืกในสขีำวอมเหลอืงอ่อน ใบประกอบแบบขนนกสอง
ถงึสำมชัน้ เรยีงตรงข้ำมสลับตัง้ฉำกยำว ๒๐-๖๐ ซม. ใบย่อย ๓-๕ คู่ รูปรแีกม ใบหอก รูปไข่
แกมใบหอกหรือขอบขนำนแกมใบหอก กว้ำง ๒-๔.๖ ซม. ยำว ๕-๑๒ ซม. ปลำยแหลมยำว
โคนเบี้ยวแหลม ขอบใบเรียบ ก้ำนใบย่อย ยำว ๐.๓-๑.๑ ซม. ด้ำนหลังใบเป็นร่อง ใบอ่อน
สนี�ำ้ตำลอ่อน  ใบแก่สเีขยีวเข้ม  เนื้อใบบำงเป็นมนั  สใีบด้ำนหลงัใบเข้มกว่ำท้องใบ  ก่อนออกดอก
ผลัดใบหมดต้น  ดอกออกเป็นกระจุกตำมกิ่งและล�ำต้น  กระจุกละ ๕-๑๐ ดอก  ช่อดอก 
ยำว ๑-๑.๗ ซม. มขีนนุม่ประปรำย ก้ำนดอก ยำว ๑ ซม. ม ี๓-๘ ดอก กลบีรองกลบีดอกตดิกนั
เป็นหลอดคล้ำยรูปกระสวยแกมรูปไข่ ยำว ๑.๕-๒.๒ ซม. มีสีน�้ำตำลแดง หรือ สีม่วงอมแดง
มขีนนุม่ทัว่ไป หลอดกลบีรอง กลบีดอกแยกเว้ำลกึเข้ำมำตำมรอยประสำนด้ำนหน้ำ ถงึประมำณ
กึ่งกลำงหลอด  กลีบดอกสีเหลืองอมส้มติดกันเป็นรูปทรงกระบอก ยำว ๔-๔.๗ ซม. ค่อย ๆ
ผำยออก และกว้ำงที่สุด ใกล้ส่วนปลำย ปลำยเป็นแฉกสั้น ๆ ๕ แฉก  ขนำดไล่เลี่ยกัน รูปมน
เมือ่บำนเตม็ทีป่ำกหลอดมเีส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๑.๕-๒ ซม. ผลเป็นฝักตดิห้อยลงจำกกิง่ทีอ่อกดอก
ยำว ๓๒-๔๕ ซม. กว้ำง ๔-๖ มม. เมือ่ผลอ่อนสเีขยีว  พอแก่สนี�ำ้ตำลเทำ ค่อนข้ำงบำง แตกออก
เป็นสองซกี  ภำยในผล มแีกนทรงกระบอกยำวเรยีว มเีมล็ดอยู่จ�ำนวนมำก เมลด็แบน มปีีกยำวแคบ
ด้ำนข้ำงบำงทัง้สองด้ำน ควำมยำวเมล็ดรวมปีก กว้ำง ๒ มม. ยำว ๑.๓-๑.๕ ซม.

 พบทกุภำคตำมป่ำเบญจพรรณ  และชำยป่ำดบิแล้งบรเิวณเชงิเขำจนถงึพื้นทีส่งูจำก
ระดบัน�ำ้ทะเล ๑,๐๐๐ ม. ขึ้นตำมธรรมชำตบินเทอืกเขำหนิปูนทีค่่อนข้ำงชื้น ในต่ำงประเทศ พบที่
พม่ำ จนีตอนใต้ ลำว และเวยีดนำม

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 เป็นไม้ประดบัให้สสีนัดอกทีเ่หลอืงเปล่งปลัง่ หรอือำจสส้ีมจดั รปูดอกแปลกตำ ดอกดก
เกำะตวัเรยีงไม่เป็นระเบยีบ ส่งผลให้มลีกัษณะเฉพำะตวั ใบอ่อนสนี�ำ้ตำลแดงใส กระทบแสงแดด
ยำมเช้ำส่องประกำยแววจบัตำจบัใจไม่น้อย  แล้วค่อย ๆ เปลีย่นสเีป็นสเีขยีวเข้มขึ้น ล�ำต้นแก้ซำง
เปลอืกต้นแก้ท้องเสยี ใบรกัษำแผลสด ห้ำมเลอืด สำรสกดัด้วยแอลกอฮอล์ มฤีทธิย์บัยัง้เอนไซม์
HIV-1 reverse transcriptase

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ24
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๑๑. กุหลาบ
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Rosa chinensis Jacq. var. chinensis

ชื่อวงศ ์  ROSACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุ่มขนำดเล็ก  บำงชนดิมขีนำดใหญ่หรอืเป็นไม้เลื้อย ไม้ผลัดใบ  จะผลัดใบในช่วง
ฤดหูนำว   ล�ำต้นมหีนำมแหลมปกคลมุ ลกัษณะของกหุลำบทัง้ต้นมดีงันี้ ใบประกอบแบบขนนก
มใีบย่อย ๕-๙ ใบ รปูรแีกมรปูไข่ออกสลบั  ขอบใบจกัฟันเลือ่ยเลก็ ๆ  รอบขอบใบ ปลำยใบแหลม
ใบอ่อนสแีดงระเรือ่  เมือ่แก่ใบเปลีย่นสเีป็นสเีขยีวผวิเป็นมนั  รปูทรงของดอกสวยงำมสสีนัสะดดุตำ
ดอกมกีลิน่หอม ออกดอกเดีย่วหรอืออกดอกเป็นช่อ  ทีป่ลำยยอดอ่อน  ลกัษณะกลบีดอกและ
สีสันจะมีมำกมำย หลำยแบบ  ซึ่งสำมำรถแบ่งลักษณะของกลีบดอกออกได้อีก ๓ ชนิด คือ
กลบีดอกชัน้เดยีว จะมกีลบี ๕ กลบี  หรอืบำงชนดิมเีพยีง ๔ กลบี  ดอกกึ่งซ้อนม ี๖-๒๐ กลบี
กลบีดอกซ้อนมตีัง้แต่ ๒๐ กลบีขึ้นไปจนถงึ ๖๐ กลบี  และส่วนของกลบีเลี้ยงม ี๕ กลบี สเีขยีว
หรอืสเีขยีวอมแดงระเรือ่ เกสรเพศผูม้จี�ำนวนมำก สเีหลอืงหรอืสเีหลอืงอมส้ม และเกสรเพศเมยี
มเีพยีง ๑ อนั ผลแบบ (hip) เป็นผลกลุม่ค่อนข้ำงกลมหรอืกลมแป้นอยูบ่นฐำนรองดอก  ภำยใน
มเีมล็ดหลำยสบิเมล็ด ผลสุกสสี้ม แดง น�ำ้ตำล ผวิมัน ผลแก่แห้ง เมล็ดล่อน (achene) สำมำรถ
น�ำไปเพำะขยำยพันธุ์ได้

 มถีิน่ก�ำเนดิในเอเชยีประมำณ ๙๕ ชนดิ ในอเมรกิำ ๑๘ ชนดิ  ส่วนทีเ่หลอืมถีิน่ก�ำเนดิ
ในยุโรปหรอืตะวันตกเฉยีงเหนอืของแอฟรกิำ รวมแล้วประมำณ ๑๒๕ ชนดิ กระจำยสำยพันธุ์
อยู่ทั่วไปโดยเฉพำะทำงซกีโลกเหนอืตัง้แต่ อลำสก้ำ ไซบเีรยี เม็กซโิก อนิเดยีตอนใต้  ไปจนถงึ
เอธโิอเปีย

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 กุหลำบเป็นที่รู้จักท่ัวไป ใช้ประดับตกแต่ง งำนแต่งงำน เจ้ำบ่ำว เจ้ำสำว นิยมน�ำ
ดอกกหุลำบมำประดบัมำกกว่ำดอกไม้ชนดิอืน่ ๆ  เนือ่งจำกเป็นตวัแทนแห่งภำษำรกัแล้ว  ยงัมี
ควำมหอมละมนุ อบอวนไปทัง้งำนอกีด้วย  กหุลำบนอกจำกปลกูเป็นไม้ประดบัให้กลิน่หอมแล้ว
ยงัมปีระโยชน์อย่ำงอืน่อกีมำกมำยทีเ่รำน�ำมำใช้ในชวีติประจ�ำวนัอกีหลำกหลำย เช่น ร้อยมำลยั
บูชำพระ และใช้ในงำนพธิมีงคลต่ำง ๆ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ26
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๑๒. โกงกางหัวสุม
ชื่อพฤกษศาสตร์   Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny

ชื่อวงศ์   RHIZOPHORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ประสัก

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นขนำดใหญ่ สงู ๒๕-๓๕ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่กลมทบึ เปลอืกสนี�ำ้ตำลด�ำ
ผวิขรขุระ แตกเป็นเกลด็หนำ โคนต้นเป็นพพูอนเป็นเหลีย่ม สำมถงึสีเ่หลีย่ม ใบเดีย่ว เรยีงตรงข้ำม
สลบัตัง้ฉำก ใบรปูรหีรอืรปูไข่แกมรปูร ีกว้ำง ๔-๙ ซม. ยำว ๘-๒๐ ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบ
รปูลิม่  ขอบใบเรยีบห่อลงเลก็น้อย ผวิใบด้ำนล่ำงสเีขยีวปนเหลอืงแผ่นใบหนำเป็นมนั  เส้นแขนงใบ
ข้ำงละ ๑๒-๑๕ เส้น  ก้ำนใบสแีดง ยำว ๓.๕–๕ ซม. ดอกสเีหลอืงอ่อน ดอกเดีย่ว ออกตำมซอกใบ
ใกล้ปลำยกิง่ ดอกตมูสแีดงเข้มรปูกระสวย ยำว ๒.๕–๓.๕ ซม. กลบีเลี้ยงสแีดง ๑๒ กลบี กลบีดอก
๑๐-๑๖ กลีบ  มีระยำงค์  ดอกบำนเต็มที่กว้ำง ๒.๕ ซม. ยำว ๔ ซม.  ก้ำนดอกยำว ๑.๕ ซม.
ผลสดแบบมเีนื้อเมลด็เดยีว ทรงลกูข่ำง สเีขยีวเข้มอมแดง ตวัผลรวมทัง้ต้นอ่อนกว้ำง ๒-๒.๕ ซม.
ยำว ๑๗-๒๔ ซม. ปลำยแหลม มีสัน ๘ สัน  มีปุ่มสีน�้ำตำล  กระจำยท่ัวไปตำมผิวผล  ขั้วผล
ยำว ๑.๕-๒ ซม.

 พบตำมชำยฝ่ังทะเลของประเทศเขตร้อน ตัง้แต่ตอนใต้และตะวนัออกของทวปีแอฟรกิำ
ถงึเอเชยีตอนเหนอืของออสเตรเลยี หมูเ่กำะรวิกวิ และหมูเ่กำะในมหำสมทุรแปซฟิิก  พบขึ้นใน
ทีเ่ลนแขง็และน�ำ้ทะเลท่วมถงึเป็นครัง้ครำว นอกจำกนี้ยังขึ้นตำมรมิล�ำคลองและพื้นทีด่อน  ขึ้นแทรก
ประปรำยตำมหมู่ไม้โกงกำงใบใหญ่และโกงกำงใบเล็ก

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ไม้ใช้ท�ำเสำเรอืน เสำโป๊ะ และมดีอกสแีดงเด่นสะดุดตำ เหมำะกับกำรเป็นไม้ประดบั
จัดสวน  รมิทะเล

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ28
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๑๓. ขี้เหล็ก
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby 

ชื่อวงศ์   FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ขี้เหลก็แก่น ขี้เหลก็บ้ำน ขี้เหลก็หลวง ขี้เหลก็ใหญ่ ผกัจี้ลี้ แมะขี้เหละพะโดะ ยะหำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ยนืต้น สงู ๘–๑๕ ม. ใบประกอบแบบขนนกออกคูก่นัไปมใีบย่อย ๗-๑๓ คู ่ ใบย่อย
รปูขอบขนำนปลำยมน ใบอ่อนปลำยจะแหลม ขนำดของใบย่อย กว้ำง ๑-๒ ซม. ยำว ๓.๕ ซม.
ใบมสีเีขยีวเข้ม ผวิมนั  ออกดอกเป็นช่อแบบกระจกุตำมซอกกิง่และใบ ดอกมสีเีหลอืงสด  ดอกจะ
ทยอยบำน มเีกสรสนี�ำ้ตำลอ่อน กลบีดอก ๕ กลบี กลบีกลมเหมอืนใบพัด  โคนกลบีสอบเรยีว
มฐีำนรองกลบีคล้ำยกลบีบัว ๕ กลบี ก้ำนดอกยำว ๒-๓ ซม. ผลเป็นฝักแบนยำวและหนำ

 พบในเอเชยีเฉยีงใต้ เจรญิได้ดใีนทุกสภำพดนิ ในประเทศไทยพบในป่ำเบญจพรรณ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 นยิมปลกูเป็นไม้ประดบั ไม้ให้ร่ม ยอดอ่อนและดอกรบัประทำนได้ นยิมน�ำใบขี้เหลก็มำแกง
ใส่ปลำย่ำง  เป็นอำหำรพื้นเมอืง ไม้ท�ำเป็นเฟอร์นเิจอร์ได้  ต�ำรำยำไทยใช้ดอกเป็นยำนอนหลับ
ลดควำมดนัโลหติ ดอกตมูและใบอ่อนเป็นยำระบำย ใบแก้ระดขูำว แก้นิว่ ขบัปัสสำวะ แก่นแก้ไข้
ท�ำให้นอนหลับ รักษำกำมโรค ใบอ่อนและแก่นมสีำรกลุ่มแอนทรำควโินนหลำยชนดิ จงึมฤีทธิ์
เป็นยำระบำย ใช้ใบอ่อนครัง้ละ ๒–๓ ก�ำมอื ต้มกบัน�ำ้ ๑–๑.๕ ถ้วย เตมิเกลอืเลก็น้อย  ดืม่ก่อน
อำหำรเช้ำครัง้เดยีว  นอกจำกนี้ในใบอ่อนและดอกตูมยังพบสำรซึง่มฤีทธิก์ดประสำทส่วนกลำง
ท�ำให้นอนหลับ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ30
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๑๔. เข็มป่า
ชื่อพฤกษศาสตร์   Ixora cibdela Craib

ชื่อวงศ ์  RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เข็มดอย เข็มตำไก่ เข็มโพดสะมำ เข็มใหญ่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุ่มหรอืไม้ต้นขนำดเล็ก สูง ๑-๓ ม. เปลอืกสเีทำ ใบเดี่ยว เรยีงตรงข้ำม รูปรหีรอื
รูปไข่ กว้ำง ๒-๗ ซม. ยำว ๔-๑๘ ซม.  ปลำยเรียวแหลมหรือแหลม  เป็นติ่งหนำม  โคนมน
ขอบเรยีบ  แผ่นใบหนำคล้ำยแผ่นหนงั เกลี้ยงทัง้ ๒ ด้ำน เส้นแขนงใบข้ำงละ ๙-๑๒ เส้น ชดัเจน
ทำงด้ำนล่ำง   ก้ำนใบยำว ๐.๒-๑.๒ ซม. เป็นร่องทำงด้ำนบน หใูบยำว ๒-๓ มม. มร่ีองตำมยำว
เกลี้ยง ผวิด้ำนใน มขีนยำว เกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อซีร่่มถงึช่อแยกแขนง ออกทีซ่อกใบหรอืปลำยกิง่
ไม่มกี้ำนหรอืก้ำนช่อดอกสัน้  มขี้อต่อเห็นชัดเจน  ใบประดับที่โคนด้ำนนอกเกลี้ยงหรอืมขีนสัน้
นุม่ ด้ำนในเกลี้ยง  ใบประดบัย่อยเชือ่มตดิกนัและอยูต่รงข้ำมโคนของรงัไข่  รปูสำมเหลีย่มแคบ
ปลำยแหลมหรอืโคนรปูไข่กว้ำงและมปีลำยรปูเส้นด้ำย เกลี้ยง ดอกสขีำว มกีลิน่หอม ไม่มก้ีำนดอก
กลีบเลี้ยง  โคนเชื่อมติดกัน  เป็นหลอดสั้น เกลี้ยง ยำว ๐.๒-๐.๔ มม.  ปลำยแยกเป็น ๔ แฉก
ยำว ๐.๑-๐.๓ มม. ปลำยแหลม   กลบีโคนเชือ่มตดิกนัเป็นรูปทรงกระบอก ยำว ๗-๒๔ มม.  เกลี้ยง
ปลำยแยกเป็น ๔ แฉก ปลำยแหลมถงึเกอืบมน กว้ำง ๒-๓ มม. ยำว ๕-๖ มม. เกสรเพศผู ้๔ อนั
ก้ำนชอูบัเรณยูำวประมำณ ๓ มม. ยอดเกสรเพศเมยีแยกเป็น ๒ แฉก  ผลคล้ำยผลผนงัชัน้ในแข็ง
รูปกลม เส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๗-๑๒ มม. เมล็ด ๒ เมล็ด ออกดอกและเป็นผลเกอืบตลอดปี

 พบทั่วทุกภำคของประเทศไทย และมีกำรกระจำยพันธุ์ในกัมพูชำ เวียดนำม พบใน
ป่ำดบิและป่ำเบญจพรรณ ควำมสูงตัง้แต่ใกล้ระดับน�ำ้ทะเลจนถงึประมำณ ๑,๓๐๐ ม.

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 รำกใช้แก้เสมหะในท้อง แก้เสมหะในทรวงอก แก้ฝีในท้อง แก้ไอเจ็บคอ แก้วัณโรค 
เปลอืก ใช้ฆ่ำแมงคำเรอืงเข้ำหู ใบใช้เป็นยำฆ่ำพยำธ ิแก้ลักกะปิด ดอกใช้แก้โรคตำ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ32
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๑๕. เขยตาย
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.

ชื่อวงศ์   RUTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กระรอกน�ำ้ กระรอกน�ำ้ข้ำว กระโรกน�ำ้ข้ำว เขนทะ ตำระแป น�ำ้ข้ำว ประยงค์ใหญ่               
 พุทธรักษำ มันหมู ลูกเขยตำย ส้มชื่น

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่หรอืไม้ยนืต้น ไม่ผลดัใบ ขนำดเลก็ สงูได้ถงึ ๕ ม. ล�ำต้นแตกกิง่สำขำ เมือ่ยงัอ่อนอยู่ 
มขีนละเอยีดสนี�ำ้ตำลอมแดงปกคลมุ  เมือ่แก่ผวิเกลี้ยง  ใบประกอบ  เรยีงสลบัเป็นคูต่รงกนัข้ำม
มีจ�ำนวนใบย่อย ๓-๕  หรือ ๗ ใบ  ก้ำนช่อใบย่อยยำว ๒.๕–๕.๕ ซม. ไม่มีหูใบ  ก้ำนใบย่อย
ยำว ๓-๘ มม. แผ่นใบย่อยรูปยำวรรูีปไข่รขีนำดกว้ำง ๒-๗ ซม. ยำว ๖-๒๔ ซม. ปลำยเรยีวแหลม
โคนสอบแคบแบบรปูลิม่ ขอบเรยีบหรอือำจมลัีกษณะคล้ำยฟันเลือ่ยละเอยีด ผวิใบเกลี้ยง เส้นใบ
ข้ำง  ๖-๑๒ คู ่ เหน็ได้เลอืนรำง ดอกออกเป็นช่อตัง้ขึ้น ยำวได้ถงึ ๘ ซม. ช่อดอกแคบ ดอกย่อย
ยำวประมำณ ๕ มม.  กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้ำง  ถึงเป็นก้อนเกือบกลม  ขนำดยำว ๑.๐-๑.๕ มม.
สีน�้ำตำลอ่อน กลีบดอกรูปไข่ยำวหรือรูปรี ขนำดกว้ำงประมำณ ๒ มม. ยำวประมำณ ๕ มม.
ผิวเกลี้ยง สีขำว  เกสรเพศผู้ยำวได้ถึง ๓.๕ มม. รังไข่รูปไข่ยำวได้ถึง ๒.๕ มม. มักมี ๕ ช่อง
ก้ำนเกสรเลก็เหน็ได้ไม่ชดั ผลค่อนข้ำงกลม ฉ�ำ่น�ำ้ เมือ่แก่สชีมพถูงึสแีดงเข้ม ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง
๑๐.๐-๑๓.๕ มม.  ภำยในมีเมล็ด ๑ เมล็ด แต่อำจจะมำกถึง ๓ เมล็ด เมล็ดสีเขียวกลมหรือ
อำจจะเว้ำเล็กน้อย

 พบได้ในป่ำทัว่ไป  ป่ำเบญจพรรณ  ป่ำเสือ่มโทรม  ในทีโ่ล่งระดบัพื้นล่ำงถงึป่ำดบิเขำ
สงูเหนอืระดบัน�ำ้ทะเล ๑,๒๐๐ ม.  ในต่ำงประเทศมใีนอนิเดยี ศรลีงักำ พม่ำ  จนีตอนใต้  ประเทศ
แถบคำบสมุทรอนิโดจนีและคำบสมุทรมำเลย์ สุมำตรำและชวำ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ไม้ใช้ท�ำเครื่องมือกำรเกษตรต่ำงๆ  ใช้รำกฝนน�้ำกินและทำแผลแก้พิษงู  ชำวเขำ
ใช้รำกและใบ ต้มน�ำ้ดื่มแก้ไอ แก้ไข้ โรคบดิท้องเดนิและโรคผอมแห้งแรงน้อย

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ34
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๑๖. คนทสิอ
ชื่อพฤกษศาสตร์   Vitex trifolia L.

ชื่อวงศ ์  LAMIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   คนทสิอขำว คนุตสีอ โคนดนิสอ ดอกสมทุร ดนิสอ ทสิอ เทยีนขำว ผเีสื้อ ผเีสื้อน้อย    
           มูดเพิ่ง สสีอ สเีสื้อน้อย

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่ สงูได้ถงึ  ๖ ม. ล�ำต้นรปูทรงกระบอก แตกกิง่ก้ำนสำขำได้มำก เปลอืกสนี�ำ้ตำลอ่อน
ถงึเทำอ่อน ใบเดี่ยวหรอืใบประกอบแบบขนนก ๓ ใบ ออกเป็นคู่ตรงกันข้ำม แผ่นใบรูปไข่กว้ำง
ถึงรูปไข่รีหรือรูปไข่กลับ กว้ำง ๑.๕-๖.๐ ซม. ยำว ๒.๕-๙.๕ ซม. ปลำยใบแหลมหรือเป็นติ่ง
แหลม โคนใบสอบแคบแบบรปูลิม่ ขอบใบเรยีบ ผวิใบด้ำนบนสเีขยีวจดั เกลี้ยง  ยกเว้นแกนกลำงใบ
ผิวใบด้ำนล่ำงสีเขียวอมขำว  ปกคลุมด้วยขนละเอียดคล้ำยนวล  แผ่นใบเมื่อขยี้มีกลิ่นเฉพำะ
เส้นใบข้ำง ๖-๑๓ คู ่เหน็ได้เลอืนรำง ดอกออกเป็นช่อแยกแขนงทีป่ลำยยอดหรอืกิง่ หรอืทีง่่ำมใบ
ใกล้บรเิวณยอดหรอืปลำยกิง่ ช่อดอกยำว ๕-๒๐ ซม. ไม่มกีำบดอกในช่อดอก ดอกย่อยสมบรูณ์เพศ
กลบีเลี้ยงเชือ่มกนัเป็นท่อยำว ๓-๕ มม. ปลำยแยกเป็นแฉกเลก็ ๆ  ๕ แฉก  ผวิด้ำนนอกมขีนละเอยีด
สีเทำปกคลุม  กลีบดอกสีม่วงอ่อนถึงม่วงเข้ม  ผลกลมหรือรูปไข่กว้ำง ยำว ๕-๖ มม.  เมื่อสุก
มสีดี�ำอมน�ำ้เงนิถงึด�ำ ภำยในมเีมล็ด ๑-๔ เมล็ด

 พบได้ในป่ำชำยเลนใกล้ชำยฝั่ง ป่ำชั้นสอง ป่ำสัก ป่ำเบญจพรรณระดับพื้นล่ำงถึง
ป่ำดบิเขำ สงู ๑,๔๐๐ ม. เหนอืระดบัน�ำ้ทะเล ในต่ำงประเทศมใีนอนิเดยี ศรลีงักำ พม่ำ จนีตอนใต้
ญีปุ่น่ ประเทศในภมูภิำคอนิโดจนี ประเทศแถบคำบสมทุรมำเลย์ ออสเตรเลยีตอนเหนอื แอฟรกิำใต้
มำดำกัสคำร์ มอรซีัสถงึอัฟกำนสิถำน 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ฝุ่นละออง 

ประโยชน์ทั่วไป

 รำกต�ำเป็นยำพอกแก้พษิสัตว์กดัต่อย ต้มน�ำ้ดืม่เป็นยำบ�ำรงุธำต ุแก้ไข้ ไข้พษิ ขับเสมหะ
ขบัเหงือ่ ขบัลม ขบัปัสสำวะ ขบัระดู ถ่ำยน�ำ้เหลอืงเสยี แก้ปวดตำมข้อ ปวดกล้ำมเนื้อ แก้โรคตำ
โรคตบัและล�ำไส้พกิำร เปลอืกล�ำต้นแก้คลืน่เหยีนอำเจยีน แก้จกุเสยีด แก้ไข้ แก้ระดพูกิำร และ
ขับพยำธิ  ล�ำต้นแก้จุกเสียด  ขับลมในท้องและแก้ท้องอืด  ท้องเฟ้อ  กระพี้ล�ำต้นแก้อำกำร
คลื่นเหียน  อำเจียน  ไส้ล�ำต้นแก้ระดูไม่ปกติ  ใบต�ำพอกเป็นยำระงับเชื้อ  แก้พิษแมงกะพรุน
พิษแมลงสัตว์กัดต่อย  ขับพยำธิตำมผิวหนัง  แก้ปวดตำมข้อ  ตำมกล้ำมเนื้อ  ต้มน�้ำดื่มเป็นยำ
บ�ำรงุธำต ุบ�ำรงุน�ำ้ด ีขบัเหงือ่ ขบัปัสสำวะ ขบัลมในล�ำไส้ ขบัพยำธใินล�ำไส้ แก้เสมหะ แก้รดิสดีวง
จมูก  รดิสดีวงในคอ  รดิสดีวงทวำร  แก้สำบสำงในร่ำงกำย  แก้หดืไอ  ล�ำไส้พกิำร  ดอกบ�ำรุง
ครรภ์รักษำ บ�ำรุงน�ำ้ด ีแก้ไข้  แก้หดืไอ  ขับพยำธ ิ ผลเป็นยำครรภ์รักษำแก้คลื่นเหยีนอำเจยีน 
แก้ไอ แก้ไข้  แก้รดิสดีวงทวำร แก้ท้องมำน แก้หดืไอ  แก้หมองคล�ำ้ และขบัพยำธ ิเมลด็เป็นยำเจรญิ
อำหำร บ�ำรุงร่ำงกำย แก้หดืไอ หมองคล�ำ้ ท้องมำนและรดิสดีวงทวำร

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ36
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๑๗. คัดเค้าเครอื
ชื่อพฤกษศาสตร์   Oxyceros horridus Lour.

ชื่อวงศ์   RUBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เขำววั เขี้ยวกระจบั คดัเค้ำ คดัเค้ำหนำม เคด็เค้ำ พญำเท้ำเอว โยทะกำ หนำมลดิเค้ำ 
         หนำมเล็บแมว จเีค๊ำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุ ่มหรือไม้พุ ่มรอเลื้อย  ไม่ผลัดใบ  บริเวณข้อมีหนำมโค้งแหลมเกิดเป็นคู่ ๆ
อยูต่รงข้ำมกนั เรอืนยอดไม่เป็นระเบยีบ กิง่ก้ำนหนำแน่น แตกตัง้ฉำกกนัตรงกนัข้ำม อำจตดัแต่ง
รปูทรงได้  เปลอืกนอกสเีทำ  มรูีระบำยอำกำศมำก  แตกร่องตื้น ๆ  ตำมยำวล�ำต้น  เปลอืกในสขีำว
ใบเดีย่ว ออกตรงข้ำม  รูปใบกลมรแีกมขอบขนำน ขนำดกว้ำง ๔–๖ ซม. ยำว ๖–๑๒ ซม.  ปลำยใบ
แหลมทู่ ๆ   โคนใบมนโค้ง  เนื้อใบ หนำ เกลี้ยง เป็นมัน ขอบใบเรียบ ก้ำนใบยำว ๐.๕–๐.๘ ซม.
เส้นแขนงใบ จ�ำนวน ๖-๘ คู่  แต่ละเส้นโค้งจรดเส้นถัดไปก่อนถึงขอบใบ  เส้นแขนงใบย่อย
ไม่ชัดเจน  ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุกเชิงหลั่นบริเวณซอกใบ กลีบรอง กลีบดอกเป็นรูปถ้วย
คล้ำยลูกข่ำงร ีๆ  ส่วนปลำยแยกเป็นอสิระ ๕ กลบี  แต่ละกลบีปลำยแหลม กลบีดอก ๕ กลบี
สขีำวเมือ่แรกบำนแล้วค่อย ๆ  เปลีย่นเป็นสเีหลอืง  เมือ่แก่มกีลิน่หอมแรง  รปูกลบีรปูหอกหรอื
แกมขอบขนำน  แต่ละกลีบแยกเป็นอิสระชัดเจน  เกสรเพศตัวผู้มี ๕ อัน  ติดสลับอยู่ระหว่ำง
กลีบดอก เกสรเพศเมียรูปจรวด สีขำว  ผลทรงกลมหรือรีฉ�่ำน�้ำ  ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดง
ก้นผลมแีผลเป็นวงกลมสนี�ำ้ตำล เมล็ดจ�ำนวน ๑ เมล็ด

 พบในประเทศไทย พบในป่ำดบิชื้น ป่ำโปร่งบรเิวณภำคกลำง ภำคเหนอื ภำคตะวนัตก
และในต่ำงประเทศ พบที่บรเิวณแถบเอเชยี เขตร้อนทั่วไป

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน  

ประโยชน์ทั่วไป 

 นยิมในกำรปลกูเป็นไม้ประดบัทัว่ไป  เพรำะว่ำตดัแต่งรปูทรงต้นได้หลำยรปูแบบ ปลกูได้
ทกุสภำพดนิ  เว้นแต่ทีส่งูจำกระดบัน�ำ้ทะเลมำกกว่ำ ๘๐๐ ม. อำจปลูกแล้วไม่ออกดอก  ใช้พื้นที่
ปลกูแคบ ๆ ไม่เกนิ ๑.๕ ม. ปลกูได้ทัง้ในวดั  ทีส่ำธำรณะสถำน ส�ำนกังำน ป่ำอนรุกัษ์  เพือ่ช่วยให้
กลิน่หอมแกพ่ื้นป่ำ  ด้ำนสมนุไพร  รำกแก้รัตตะปิตตะโรค แก้ไข้  แก้เลอืดออกตำมไรฟัน แก้ไข้
เพือ่โลหติ  เปลอืกแก้เสมหะและโลหติซ่ำน รดีมดลกู  แก้เลอืดออกในทวำรทัง้ ๙ เถำแก้เสมหะ
บ�ำรงุโลหติ  ต้นแก้โลหติระดรู้อนให้บรบิรูณ์  บ�ำรงุโลหติ  ใบแก้โลหติซ่ำน  ดอกแก้โลหติกองก�ำเดำ
ผลแก้โลหติอนัเน่ำให้ตกเสยี  แก้โลหติร้อนให้บรบูิรณ์  ขบัฟอกโลหติ  ระดสูตรทีีเ่น่ำร้ำย  บ�ำรงุโลหติ
หนำมแก้ฝีประค�ำร้อย แก้พษิฝีต่ำง ๆ แก้ไข้ ลดควำมร้อน แก้พษิไข้กำฬ   

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ38
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๑๘. 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
มปีีกบำง ๆ 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 

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

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ40
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๑๙. จันทน์กะพ้อ
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Vatica diospyroides Symington

ชื่อวงศ ์  DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง เขี้ยวงูเขำ จันทน์ตะพ้อ จันทน์พ้อ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดเล็กถงึขนำดกลำง สูง ๖-๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นเปลำตรง  เรอืนยอด
เป็นพุม่กลม เปลอืกนอกเรยีบ สเีทำ เปรำะ  มกัมยีำงใส ๆ  ซมึออกตำมรอยแตก เปลอืกในมเียือ่
สีแดงอ่อน  เนื้อไม้โดยเฉพำะกระพี้จะมียำงเหนียว ๆ ซึม  ใบเดี่ยว  รูปดำบแกมรูปหอก
กว้ำง ๔-๗ ซม. ยำว ๑๕-๒๐ ซม. โคนใบสอบเบี้ยว ปลำยใบแหลมเรยีว ผวิใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบ
ม ี๑๕-๑๘ คู ่ ปลำยเส้นไปสดุทีข่อบใบ ก้ำนใบยำว ๑.๕ ซม. ออกดอกเป็นช่อสัน้ ๆ   เหนอืรอย
แผลใบ ง่ำมใบ และปลำยกิ่ง ตำมก้ำนช่อดอก  ด้ำนนอกของกลบีรองกลบีดอก  และกลบีดอก
มขีนนุ่ม ๆ  ทั่ว ๆ ไป  โคนกลบีรองกลบีดอกเชื่อมตดิกันเป็นรูปถ้วย  ปลำยแยกเป็นแฉกแหลม
สัน้ ๆ  ๕ แฉก  กลบีดอก ยำวประมำณ ๔ เท่ำ ของกลบีรองกลบีดอก  เมือ่บำนเตม็ทีโ่ตประมำณ
๒ ซม. ดอกสขีำวหรอืเหลอืงอ่อน ๆ   มกีลิน่หอมจดั  ผลป้อมแขง็ขนำด ๒.๕-๓ ซม. ตำมผวิของผล
มีขนหรือเกล็ดสีน�้ำตำลประปรำย ผลแก่ เมื่อแก่จัดมักแยกเป็น ๓ เสี่ยง  และมียำงเหนียว ๆ
ใส ๆ ซมึ ไม่มปีีก  แต่กลบีรองกลบีดอกทีเ่จรญิมำเป็นขัว้จกุจะเป็นกลบีแหลม ๆ  ๕ กลบี  แต่ละ
กลบีหนำ แข็ง มคีวำมยำวเสมอกัน และยำวไม่เกนิครึ่งของตัวผล

 พบขึ้นตำมป่ำดบิชื้นในภำคใต้ของประเทศไทยที่สูงจำกระดับน�ำ้ทะเล ๒๐-๑๐๐ ม.
ในต่ำงประเทศพบที่มำเลเซยี เวยีดนำม

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ ควำมน่ำสนใจของไม้ต้นนี้ คือ รูปทรงล�ำต้นเปลำตรง เรือนยอด
เป็นพุ่มกว้ำงกลม ใบเขยีวตลอดปี ให้ร่มเงำได้ด ีและที่ส�ำคัญมดีอกสขีำวนวลที่มกีลิ่นหอมแรง
ดอกดก  ปลูกในป่ำอนุรักษ์  สนำมหน้ำบ้ำนหรือในกำรจัดสวนหย่อมได้ดี  ปลูกได้กว้ำงขวำง
ดอกปรงุเป็นยำหอม แก้ลม บ�ำรงุหวัใจ เนื้อไม้ รสร้อนหอม แก้ไข้เพือ่ลม แก้สนันบิำต แก้เสมหะ
และโลหติ ขับลม แก้ลมวงิเวยีน

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ42
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๒๐. 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 รังไข่อยู่เหนอืวงกลบี ภำยในม ี๒–๔ ช่อง  ช่อดอกรวมบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๕–๖ ซม.
ผลเป็นฝักแห้ง รูปขอบขนำน 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

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ44
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๒๑. ชวนชม
ชื่อพฤกษศาสตร์   Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ชื่อวงศ ์  APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ยนืต้น อวบน�ำ้ขนำดเลก็ล�ำต้นมคีวำมสงูประมำณ ๑-๓ ม. ล�ำต้นอวบน�ำ้ ผวิเปลอืก
สเีขยีวปนขำว ผวิเรยีบเป็นมนั มยีำง ล�ำต้นบดิงอไปตำมจงัหวะ แตกกิง่ก้ำนสำขำน้อย รปูทรงโปร่ง
ใบแตกออกตำมปลำยของกิ่งก้ำน  ใบมนรีปลำย  ใบมนโคนใบสอบเรียว  กลำงใบมีเส้นสีขำว
มองได้ชดั ตวัใบแขง็ ผวิเป็นมนั เรยีบมสีเีขยีว ดอกออกตรงปลำยยอดของก้ำน ดอกเป็นรปูแตร
มีกลีบดอก ๕ กลีบ  มีสีชมพู  โคนกลีบดอกมีฐำนรองดอกเป็นแฉกเล็ก ๆ สีเขียว  ดอกบำนมี
ควำมกว้ำงประมำณ ๓-๔ ซม. ยำวประมำณ ๕ ซม.

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

   ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน  
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูต้นชวนชมไว้ประจ�ำบ้ำนจะท�ำให้เกดิกำรชวนชมนยิมชมชอบ  เพรำะชวนชมเป็น
ไม้มงคลนำม และยังท�ำให้เกิดเสน่ห์แห่งกำรดึงดูดตำ ดูดใจ ชวนมองยิ่งนัก เพื่อเป็นสิริมงคล
แก่บ้ำนและผู้อำศัย  ควรปลูกต้นชวนชมไว้ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ
เพรำะโบรำณเชื่อว่ำกำรปลูกไม้เอำประโยชน์ทั่วไปทำงดอกให้ปลูกในวันพุธ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ46
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๒๒. ชุมเห็ดเทศ
ชื่อพฤกษศาสตร์   Senna alata (L.) Roxb.

ชื่อวงศ์   FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ขี้คำก ชุมเห็ดใหญ่ ตะสพีอ ลับมนืหลวง หมำกกะลงิเทศ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้พุ่ม สูง ๑-๓ ม. ใบประกอบแบบขนนก ออกสลับ ยำว ๓๐-๖๐ ซม. ใบย่อย
๙-๒๐ คู่  รูปไข่แกมขอบขนำน กว้ำง ๔-๖ ม. ยำว ๖-๑๒ ซม.  โคนและปลำยมน  หรือเว้ำ
เล็กน้อย ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อใหญ่ตำมซอกใบและปลำยกิ่ง ก้ำนช่อยำว ดอกตูมรูปกลม
สีน�้ำตำลอมเหลือง  ก้ำนดอกสั้น ใบประดับสีน�้ำตำลอมเหลือง ร่วงง่ำย กลีบเกลี้ยง ๕ กลีบ
สเีขยีวอมเหลอืง  กลบีดอก ๕ กลบี  เมือ่บำนเส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๓-๔ ซม.  เกสรเพศผู ้๑๐ อนั
เป็นหมัน ๓ อัน ผลเป็นฝัก มคีรบีตำมยำว ๔ กลบี สเีขยีว เมื่อแก่จัดสนี�ำ้ตำลด�ำแตกได้  เมล็ด
รูปสำมเหลี่ยมแบน ผวิขรุขระ

 มถีิ่นก�ำเนดิ อเมรกิำเขตร้อน ชอบขึ้นในที่ลุ่มรมิน�ำ้

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป

 ใบสด แก้กลำกเกลื้อน ใบเพสลำด ดอก เมลด็ ใช้เป็นยำระบำย มสีำรส�ำคญั เป็นสำร
พวก anthraquinone เช่น  rhein, emodin ฯลฯ  ออกฤทธิ์ระบำย  โดยไปกระตุ้นกำรบีบตัวของ
ล�ำไส้ใหญ่

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ48
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๒๓. เชยีด
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Cinnamomum iners Reinw. ex Blume

ชื่อวงศ์   LAURACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กระแจะโมง กะเชียด กระดังงำ กะทังนั้น กะพังหัน โกเล่ เขียด เคียด เฉียด
 ชะนุต้น ดิ๊กซี่สอ เนอม้ำ บอกคอก ฝักดำบ พญำปรำบ มหำปรำบตัวผู้ สะวง
  อบเชย อบเชยต้น

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ยนืต้น ขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ ล�ำต้นสงู ๑๕-๒๐ ม. ทรงพุม่กลม เปลอืกและใบ
มกีลิน่หอมคล้ำยอบเชย ใบเดีย่วออกตรงข้ำมหรอืเยื้องกนัเล็กน้อย รปูขอบขนำนกว้ำง ๓-๘ ซม.
ยำว ๑๒-๑๘ ซม. ปลำยใบแหลม ขอบใบเรยีบ เส้นใบออกจำกโคนใบยำวตลอดจนถงึปลำยใบ
ก้ำนใบยำว ๑.๓-๑.๕ ซม. ดอกช่อมขีนำดเลก็ สเีหลอืงอ่อนหรอืสเีขยีวอ่อน ทีป่ลำยกิง่ ช่อดอกตัง้
ยำว ๑๐-๒๕ ซม. ดอกตูมทรงกลม กลีบรวมเรียง ๒ ชั้น  ชั้นละ ๓ กลีบสีเขียวรูปช้อนสั้น ๆ
ผลขนำดเล็ก รูปร ียำวประมำณ ๑ ซม. ผลอ่อนสเีขยีว ผลแก่สมี่วงด�ำ แต่ละผลม ี๑ เมล็ด

  พบในอินเดีย พม่ำ กัมพูชำ เวียดนำม ไทย คำบสมุทรมลำยู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
ขึ้นกระจำยในป่ำดบิเขำ ป่ำดบิชื้น และป่ำดบิแล้งตำมชำยน�ำ้ ทำงภำคเหนอื ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉยีงใต้ ระดับควำมสูง ๑๐๐–๑,๓๐๐ ม.

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เนื้อไม้แข็ง ทนทำนต่อกำรท�ำลำยของแมลง นิยมใช้ท�ำเสำ  เช่น  เสำหลักเมืองและ
ศำลเจ้ำ  เปลือกใช้เป็นเครื่องเทศในกำรปรุงอำหำร  ท�ำเครื่องหอม  บ�ำรุงหัวใจ  บ�ำรุงธำตุ
แก้อำกำรอ่อนเพลยี รำกต้มน�ำ้ดืม่แก้ไข้ของสตรหีลงัคลอดบตุร ใบกนิแก้ปวด น�ำ้ยำงจำกใบใช้ทำแผล
ถอนพษิของยำงน่องและต�ำเป็นยำพอกแก้ปวด 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ50
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๒๔. ดองดงึ
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Gloriosa superba L.

ชื่อวงศ์   COLCHICACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ก้ำมปู คมขวำน ดำวดึงส์ บ้องขวำน  พันมหำ มะขำโก่ง ว่ำนก้ำมปู หมอยหีย่ำ
  หัวขวำน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ล้มลกุเลื้อยเกำะต้นไม้อืน่ ล�ำต้นใต้ดนิรปูทรงกระบอกโค้งเป็นมมุ ๗๐–๑๕๐ องศำ
เส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๑–๒ ซม. ยำว ๑๐–๑๔ ซม. ใบเดีย่วเรยีงสลบั รปูใบหอก กว้ำง ๒–๓.๕ ซม.
ยำว ๑๐–๑๕ ซม. ปลำยใบยดืยำวออกท�ำหน้ำทีเ่ป็นมอืเกำะ ดอกเดีย่วออกทีซ่อกใบใกล้ปลำยเถำ
ก้ำนดอกยำว กลบีดอกสเีหลอืง ปลำยกลบีสแีดง เมือ่แก่จะป็นสแีดงทัง้ดอก ขอบกลบีเป็นคลืน่
เกสรเพศผู ้ม ี๖ อนั ชี้ออกเป็นรศัมตีำมแนวนอน ผลเป็นผลแห้ง แตกได้ รปูทรงกระบอกม ี๓ พู
เมล็ดกลม สสี้มแกมน�ำ้ตำล

 ในประเทศไทยพบในป่ำทั่วไปตัง้แต่ ป่ำชำยหำดจนถงึป่ำเบญจพรรณ ป่ำดงดบิแล้ง
ป่ำเต็งรัง และที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำ ในต่ำงประเทศ พบที่อัฟรกิำ ฯลฯ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ให้ดอกทีม่สีสีนัสวยงำม รปูลกัษณะดอกแปลกตำ เป็นควำมงำมในฤดฝูนทีส่ดใสมำก
ปลูกได้ในดินทรำย ดินร่วน  ปลูกเป็นไม้กระถำงหรือขึ้นแปลงก็ได้  น่ำที่จะพัฒนำเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับพร้อม ๆ  ไปกับพัฒนำสมุนไพรได้อย่ำงง่ำย ๆ   และใช้พื้นที่น้อยก็ท�ำได้ในเชิงพำณิชย์
ท�ำซุม้ให้เลื้อยได้ตำมต้องกำร ต�ำรำไทยเคยใช้เหง้ำเป็นยำแก้ปวดตำมข้อ พบว่ำในเหง้ำและเมลด็
มแีอลคำลอยด์ colchicine  ซึง่ปัจจบุนัสกดัเป็นสำรบรสิทุธิ ์ ท�ำเป็นยำเมด็รกัษำโรคปวดข้อ (เกำต์)
จดัเป็นสำรทีม่คีวำมเป็นพษิสูง กำรใช้ต้องอยู่ในควำมควบคมุของแพทย์  นอกจำกนี้ยงัใช้ประโยชน์
ในทำงเกษตรกรรมด้วย เป็นสำรทีใ่ช้เพิม่จ�ำนวนโครโมโซมของพชื ท�ำให้ได้พชืพนัธุใ์หม่  ดองดงึ
จึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ และมีควำมต้องกำรในตลำดโลกสูงชนิดหนึ่ง  กำรใช้ดองดึงเป็น
ยำรักษำโรคเกำต์ ไม่ควรใช้เหง้ำต้มหรอืปรุงวธิอีื่นกนิ อำจเป็นพษิถงึตำยได้

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ52
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๒๕. ดาวเรอืงใหญ่
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Tagetes erecta L.

ชื่อวงศ์   ASTERACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ค�ำปูจู้น้อย ค�ำปูจู้หลวง ดำวเรอืงน้อย พอทู โพชโีทงซะ ยี่สุ่น

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ล้มลกุ อำยสุัน้เตบิโตเป็นพุม่ สงู ๒๕-๖๐ ซม. ใบประกอบแบบขนนก ออกตรงข้ำม
ใบช่วงบนออกสลบั ใบย่อย ๑๑-๑๗ ใบ รปูรถีงึรปูใบหอกแกมขอบขนำน ปลำยแหลม โคนสอบ
แคบ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อกระจุกเดี่ยวที่ปลำยยอด สีเหลือง
หรอืส้ม  ริ้วประดบัเชือ่มตดิกนัเป็นรปูระฆงั ปลำยจกัเป็นซี ่โคนกลบีดอกเชือ่มตดิกนัเป็นหลอด
ปลำยแผ่ออกและจักเป็นซี่ บำงชนดิมกีลิ่นหอม เมล็ดขนำดค่อนข้ำงใหญ่สดี�ำ

 มถีิ่นก�ำเนดิจำกประเทศเม็กซโิก ชอบดนิร่วนปนทรำย 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 ใบเป็นยำเย็น ใช้ทำแผลเน่ำเปื่อย ฝีต่ำง ๆ น�้ำคั้นจำกใบใช้หยอด แก้เจ็บหู ดอกแก้
ริดสีดวงทวำร เป็นยำฟอกเลือดขับลม ละลำยเสมหะ ไอ หลอดลมอักเสบ ปรุงกับตับไก่ 
เป็นยำบ�ำรงุสำยตำ ดอกแห้งบดเป็นผงผสมกบัอำหำรไก่ ช่วยให้ไข่แดงสเีข้มขึ้น ดอกสดเป็นอำหำร
และท�ำดอกไม้ประดษิฐ์

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ54
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๒๖. ตะโกนา
ชื่อพฤกษศาสตร์   Diospyros rhodocalyx Kurz

ชื่อวงศ์   EBENACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   โก นมงัว มะโก มะถ่ำนไฟผี

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดเลก็ ไม่ผลดัใบ สงูได้ถงึ ๑๕ ม. เปลอืกต้นสดี�ำ ใบเดีย่ว เรยีงเวยีน รปูไข่กลับ
สีเ่หลีย่มข้ำวหลำมตดั หรอืรปูไข่กว้ำง ๒.๕-๖.๕ ซม. ยำว ๓.๕–๑๐ ซม.  ปลำยใบแหลม  กลมตดั
หรือเว้ำบุ๋ม โคนรูปลิ่มหรือมน ขอบเรียบ แผ่นใบบำงคล้ำยกระดำษถึงกึ่งหนำคล้ำยแผ่นหนัง
ผวิด้ำนบนเกลี้ยง ด้ำนล่ำงมขีนสัน้นุ่มในใบอ่อน เกอืบเกลี้ยงเมือ่แก่ เส้นแขนงใบข้ำงละ ๔-๘ เส้น
ชัดเจนทำงด้ำนล่ำง เส้นใบย่อยชัดเจนทั้งสองด้ำน ก้ำนใบยำว ๔-๕ มม. มีขนสั้นนุ่ม  เมื่อแก่
เกอืบเกลี้ยง ดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้เป็นช่อ กลบีดอกเชือ่มตดิกนัเป็นรปูคนโทหรอืรปูไข่ สขีำวนวล
ดอกเพศเมยีเป็นดอกเดีย่ว ลักษณะคล้ำยดอกเพศผู้แต่มขีนำดใหญ่กว่ำ  ผลแบบผลมเีนื้อหนึง่
ถงึหลำยเมล็ด รูปกลม  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ ๒ ซม.  มขีนก�ำมะหยี่เมื่อแก่เกอืบเกลี้ยง        
กลบีเลี้ยงตดิทนมแีฉกกลม ด้ำนนอกมขีนสัน้นุม่ ด้ำนในมขีนก�ำมะหยี ่แฉกพบัจบีและเป็นคลืน่
เล็กน้อย มเีส้นร่ำงแหชัดเจน ก้ำนผลยำว ๒-๕ มม.

 กำรกระจำยพนัธุพ์บในพม่ำ ไทย และภมูภิำคอนิโดจนี  ในไทยพบแทบทกุภำคยกเว้น
ภำคใต้  พบตำมป่ำผลดัใบและป่ำละเมำะ  หวัไร่ปลำยนำ  ควำมสงูตัง้แต่ใกล้ระดบัน�ำ้ทะเลจนถงึ
ประมำณ ๓๐๐ ม.

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 เปลอืกต้นและแก่น บ�ำรุงธำตุ บ�ำรุงก�ำลัง รักษำโรคกำมตำยด้ำน เป็นยำอำยวุฒันะ
ขับระดูขำว หรือต้มกับเกลือ  อมรักษำร�ำมะนำด (อำกำรเหงือกบวม ปวด)  แก้ปวดฟัน  ผล
แก้ท้องร่วง คลืน่ไส้ ขบัพยำธ ิแก้บวม ฝีและแผลเป่ือย เปลอืกผล เผำเป็นถ่ำน แช่น�ำ้กนิขบัระดขูำว
ขบัปัสสำวะ ยำพื้นบ้ำนใช้ เปลอืกต้น ผสมกบัเปลอืกทิ้งถ่อน หวัแห้วหม ูเมลด็ข่อย ผลพรกิไทย
แห้ง (ชำวบ้ำนนิยมเรียกเมล็ด)  และเถำบอระเพ็ดอย่ำงละเท่ำกัน  ดองเหล้ำหรือต้มน�้ำดื่ม
เป็นยำอำยุวัฒนะ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ56
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๒๗. ตะแบกนา
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda

ชื่อวงศ์  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กระแบก ตรำแบกปรี้ ตะแบกไร่ บำงอตะมะกอ บำงอยำมู เปื๋อยด้อง เปี๋อยนำ
 เปื๋อยหำงค่ำง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สูง ๑๕-๓๐ ม. ผลัดใบ โคนต้นเป็นพูพอน แตกกิ่งต�่ำ แผ่กว้ำง เปลือกเรียบ
เป็นมัน สีเทำหรือเทำอมขำว ลอกหลุดเป็นแผ่นบำง ๆ มีรอยแผลเป็นหลุมตื้น ๆ  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 

 ปลกูเป็นไม้ประดบั เนื้อไม้ละเอยีดแขง็ ใช้ก่อสร้ำง  ท�ำสิง่ปลกูสร้ำงทีร่บัน�ำ้หนกัและ
เครือ่งมอืทำงกำรเกษตร เปลอืกแก้ท้องเสยี แก้บดิ มกูเลอืด เนื้อไม้ขบัโลหติ ระด ูแก้โลหติจำง
บ�ำรุงโลหติ ใบแก้ไข้ รำกแก้ปวดกล้ำมเนื้อเมื่อมไีข้

หมายเหต ุ ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดสระบุรี
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๒๘. เต็ง
ชื่อพฤกษศาสตร์   Shorea obtusa Wall. ex Blume

ชื่อวงศ์   DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมอืง เคำะเจื้อ แงะ จกิ เจื้อ ชันตก เต็งขำว เน่ำใน ประจั๊ต ประเจิ๊ก พะเจ๊ก ล่ำไน้  
        อองเลยีงยง แลเน่ย

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ สงู ๑๐-๒๐ ม. ล�ำต้นเปลำตรง มขีนำดใหญ่เส้นรอบวง
มำกกว่ำ ๒๕๐ ซม.  ผลดัใบหมดต้น เรอืนยอดเป็นพุม่กว้ำง โปร่ง ไม่ค่อยเป็นระเบยีบนกั เปลอืกนอก
สนี�ำ้ตำลปนเทำ แตกเป็นร่อง และเป็นสะเกด็หนำ มกัตกชนัสเีหลอืงขุน่ เกำะเป็นก้อนตำมรอยแตก
ของเปลอืก เปลอืกในสนี�ำ้ตำลแดง ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปูขอบขนำนหรอืรปูไข่กลบั กว้ำง ๔-๗ ซม.
ยำว ๑๐-๑๖ ซม. โคนและปลำยมน เนื้อใบหนำ เป็นมัน  ใบอ่อนมีขนประปรำย  เนื้อใบอ่อน
สนี�ำ้ตำลแดง ใบแก่เกลี้ยงเป็นมัน ก่อนหลุดร่วงเปลี่ยนสเีป็นเหลอืง เส้นแขนงใบ ม ี๑๒-๑๕ คู่
ปลำยเส้นส่วนมำกจรดขอบใบ เส้นใบย่อยแบบขัน้บนัไดเหน็ชดัทำงด้ำนท้องใบ ขอบใบเรยีบหรอื
เป็นคลื่นเล็กน้อย  ดอกเล็ก  ออกรวมกันเป็นช่อตำมปลำยกิ่ง  ก้ำนช่อดอกมีขนนุ่ม  ขอบโคน
กลบีรองกลบีดอกเกยซ้อนกนั แต่ไม่ตดิเป็นเนื้อเดยีวกนั กลบีดอกและกลบีรองกลบีดอกมอีย่ำงละ
๕ กลบี เวยีนกนัตำมเขม็นำฬิกำเป็นรปูกงัหนั ก้ำนดอกสัน้มำก ดอกสขีำว เกสร ม ี๒๐-๒๕ อนั
ผลอ่อนสเีขยีว ผลแก่สนี�ำ้ตำลแดง

 ในประเทศไทยพบขึ้นเป็นหมู่ใหญ่ ๆ  อยู่ตำมป่ำแดง หรือป่ำเบญจพรรณแล้ง ที่เป็น
ดินลูกรัง และเขำหินทรำย ปะปนอยู่กับพวกไม้รัง เหียง พลวง ทั่วไป เว้นแต่ทำงภำคใต้ ระดับ
ควำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลปำนกลำง ๑๐๐-๗๐๐ ม. ในต่ำงประเทศ พบที ่ลำว พม่ำ และเขมร 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน 
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 เป็นไม้ประดบั มกีิง่ก้ำนลลีำต้นทีค่ดงอแปลกตำ เมือ่ใบแก่มกัเปลีย่นสเีป็นสเีหลอืงและ
ผลใิบอ่อนเป็นสนี�ำ้ตำลแดง ให้สสีนัได้นุม่นวลเมือ่ผลพิร้อม ๆ กนัในปรมิำณมำก เช่น ในป่ำจรงิ ๆ
เนื้อไม้แปรรปู ใช้ท�ำหมอนรองรำงรถไฟ เสำ ขือ่ แวง กระดำนพื้น ฝำ เครือ่งมอืกสกิรรม ท�ำเรอืใบ
โครงเรอืเดนิทะเล ครก สำก กระเดื่อง ด้ำมเครื่องมอื ท�ำหูก ด้ำมหอก เสำค�ำ้รำงแร่ เสำ และ
หลกัเตน็ท์ ตลอดจน กำรก่อสร้ำงต่ำง ๆ   ทีต้่องกำรควำมแขง็แรงและทนทำน ชนั ใช้ผสมน�ำ้มนั
ทำไม้ และยำแนวเรือ ท�ำฟืนให้ควำมร้อน ๔,๙๖๐ แคลอรี่ต่อกรัม  ไม้และเปลือกมีสรรพคุณ
คอื ให้น�ำ้ฝำดชนดิ Pyrogallol ใช้เป็นยำสมำนแผล ห้ำมโลหติ เปลอืกใช้ฝนกับน�ำ้ปูนใส เป็นยำ
สมำนแผลเรื้อรังและแผลพุพอง รำก แก้ท้องร่วง แก้บิด เป็นยำห้ำมโลหิต ยำสมำนท้อง แก่น
ใช้แก้กระษัยแก้เลือดลม ยำง ใช้แก้บิด ปิดธำตุ แก้ฝีในท้อง สมำนบำดแผล แก้น�้ำเหลืองเสีย
ใบใช้รักษำบำดแผลพุพองของเด็ก
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๒๙. เต่าร้างแดง
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Caryota mitis Lour.

ชื่อวงศ์   ARECACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   เขื่องหมู่ งอืเด็ง มะเด็ง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ปำล์มต้น มกัแตกหน่อเป็นกอใหญ่ แต่ละต้นสงู ๕-๑๐ ม. เส้นผ่ำนศนูย์กลำงล�ำต้น         
๕-๑๕ ซม. เปลอืกสเีขยีวเทำ ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ ออกเวยีนสลบั กว้ำง ๑-๑.๕๐ ม.
ยำว ๑.๕๐-๒.๗๐ ม. ใบย่อยเป็นรูปพัด กว้ำง ๘-๑๕ ซม. ยำว ๑๕-๓๐ ซม. ปลำยใบจัก
เว้ำแหว่ง   ไม่เป็นระเบยีบ และมลีกัษณะไม่แน่นอน โคนใบสอบเป็นรปูลิม่ เบี้ยว ดอกออกเป็นช่อ
ขนำดใหญ่ ตำมด้ำนข้ำงของล�ำต้น ดอกมีขนำดเล็ก สีขำวครีม  ช่อดอกเพศผู้เกิดสลับกับ
ช่อดอกเพศเมยีในต้นเดยีวกนั ขนำดยำว ๒๕-๕๐ ซม. ดอกเพศผูม้ขีนำดใหญ่กว่ำดอกเพศเมยีมำก
กลบีรองฐำนดอกเป็นรูปโล่ เรยีงเกยซ้อนกนั  กลบีดอกมขีนำดใหญ่กว่ำกลบีรองฐำนดอกมำก
แต่ละกลบีเป็นรปูขอบขนำนและเรยีงเคยีงกนั  เกสรเพศผู ้ม ี๑๕-๒๗ อนั ดอกเพศเมยีมขีนำดเลก็
กลบีรองฐำนดอกและกลบีดอกมขีนำดใกล้เคยีงกนั แต่ละกลบีมลีกัษณะเป็นรปูไข่กลบั  ผลสด
ค่อนข้ำงกลม ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๑-๑.๕ ซม. ผลแก่เมือ่สกุสแีดงคล�ำ้ถงึด�ำ จ�ำนวนเมลด็มำก

 ในประเทศไทย  พบตำมป่ำดงดบิชื้นทีม่คีวำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลไม่เกนิ ๑,๕๐๐ ม.
และพบในป่ำพรุทำงภำคใต้ ในต่ำงประเทศ พบที่ มำเลเซยี อนิโดนเีซยี ฯลฯ

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน
  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 เป็นไม้ตระกูลปำล์มที่มรีูปทรงต้นสวยงำมเด่นแปลกตำและใช้พื้นที่ในกำรปลูกน้อย
มคีวำมสวยงำมอยูใ่นตวัเองสงู ปลกูได้กว้ำงขวำงและนยิมใช้ปลกูประดบัทัว่ไป  ส่วนทีใ่ช้เป็นอำหำร
คอื ยอดอ่อนและผล  เมื่อผลสุกรับประทำนได้ แต่เนื่องจำกยำงของผล เมื่อถูกผวิอำจคันหรอื
เข้ำตำ อำจตำบอดได้ เนื้ออ่อนข้ำงในตรงบรเิวณโคนต้น กนิได้แต่ต้องท�ำให้สกุเสยีก่อน ส่วนทีใ่ช้
เป็นสมุนไพรและมีสรรพคุณคือ รำกและหัว รสหวำนเย็นขม ดับพิษตับปอด แก้กำฬขึ้นปอด
แก้หัวใจพกิำร แก้ม้ำมพกิำร แก้ตับทรุด แก้ซ�ำ้ใน

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ62



63ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



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

ชื่อวงศ ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ขี้เหล็กบ้ำน ขี้เหล็กหวำน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่หรอืไม้ยนืต้น ขนำดเลก็ ไม่ผลดัใบ สงูได้ถงึ ๗ ม. ล�ำต้นมเีปลอืกสนี�ำ้ตำลอมเทำ
ถงึน�ำ้ตำล  มชี่องอำกำศเล็ก ๆ กระจำยทั่ว  แตกกิ่งก้ำนสำขำได้มำก กิ่งอ่อนผวิเกลี้ยงถงึมขีน
ละเอยีด ปกคลมุประปรำย ใบประกอบแบบขนนกปลำยคู ่ จ�ำนวนใบย่อย ๓-๙ คู ่ หใูบเป็นสนั
ยำว ๕-๑๐ มม. ก้ำนช่อใบยำว ๑.๕-๕.๐ ซม. แก่นช่อใบยำวได้ถงึ ๑๕ ซม. ใบย่อยคูล่่ำงเลก็กว่ำ
คูบ่นตำมล�ำดบั  ก้ำนใบย่อยคูล่่ำง ๒-๔ คู ่ มต่ีอมสเีขยีวอ่อนรปูคล้ำยกระบองตัง้ขึ้น แผ่นใบย่อย
รูปไข่ถึงรูปไข่แกมขอบขนำน ขนำดกว้ำง ๑-๕ ซม. ยำว ๓-๑๐ ซม. ปลำยใบโค้งมน  โคนใบ
โค้งมนสองข้ำงไล่เลี่ยกันหรือเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบเรียบผิวด้ำนบนสีเขียวจัด เกลี้ยง ด้ำนล่ำง
สีอ่อนกว่ำ มีขนละเอียดปกคลุมประปรำย ดอกออกเป็นช่อกระจะไม่แยกแขนงบริเวณซอกใบ
ที่ยอดหรือปลำยกิ่ง เป็นช่อตั้งขึ้น ยำว ๕-๑๓ ซม. จ�ำนวนดอกย่อย ๑๐-๒๐ ดอก  ก้ำนดอก
ยำว ๑-๔ ซม. กลบีเลี้ยง ๕ กลบี เรยีงตัวเป็น ๒ ชัน้ ชัน้นอก ๒ กลบี ค่อนข้ำงกลม ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง ๓-๕ มม. ชัน้ใน ๓ กลบี  รูปไข่ยำว ๕-๗ มม.  กลบีดอกสเีหลอืงถงึเหลอืงเข้ม
๕ กลบี ขนำดต่ำงกันเล็กน้อย รูปไข่แกมขอบขนำน ขนำดกว้ำง ๑.๕-๒.๐ ซม. ยำว ๒-๓ ซม.
มจีะงอย ยำว ๑-๓ มม. เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน ก้ำนเกสรหนำ อันหนึ่งยำว ๓-๔ มม.  ส่วนเก้ำอัน
ทีเ่หลอืยำว ๑-๒ มม. ผลเป็นฝักแบน บำง ขนำดกว้ำง ๑.๐-๑.๘ ซม. ยำว ๗-๑๕ ซม. ผวิเกลี้ยง
เมื่อแห้งแตกได้ ภำยในมเีมล็ด ๒๐-๓๕ เมล็ดต่อฝัก เมล็ดเมื่อแก่สดี�ำ ผวิเกลี้ยง เป็นมัน 

 พบได้ในป่ำสกั ป่ำสนและเบญจพรรณ ในระดับพื้นล่ำงถงึทีส่งู ๖๐๐ ม. เหนือระดบั
น�ำ้ทะเล ในต่ำงประเทศมใีนอนิเดยี และประเทศอืน่ ๆ ในเอเชยีใต้  และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูเป็นไม้ประดับสองข้ำงถนนหนทำง และประดับสวน  รำกต้มน�ำ้ดืม่  แก้สะอกึและ
ถอนพษิผดิส�ำแดง ชำวเขำเผ่ำม้งใช้รำกต้มน�ำ้ดืม่ เป็นยำแก้โรคหนองใน กะเหรีย่งและไทยใหญ่
ใช้ใบต้มน�ำ้ดื่มเป็นยำแก้ท้องร่วง ท้องเดนิ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ64
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๓๑. ทองกวาว
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Butea monosperma (Lam.) Taub.

ชื่อวงศ์   FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กวำว ก๋ำว จอมทอง จ้ำ จำน ทองต้น ทองธรรมชำต ิทองพรมชำต ิ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ผลดัใบ สูง ๘-๑๕ ม. เปลอืกสเีทำคล�ำ้ แตกเป็นร่องตื้น ๆ   ใบประกอบมใีบย่อย
๓ ใบ เรยีงสลบั ใบย่อยใบปลำยรปูไข่กลบั ปลำยใบมนโคนใบรปูลิม่ ใบย่อย ๒ ใบข้ำง รปูไข่กว้ำง
ปลำยใบมน โคนใบเบี้ยวเล็กน้อย ช่อดอกออกตำมกิง่และปลำยกิง่ ยำว ๒-๑๕ ซม. ช่วงออกดอก
มักทิ้งใบ ช่อดอกแบบช่อกระจะแยกแขนง ออกตำมซอกใบใกล้ปลำยกิง่ ดอกขนำดใหญ่รปูดอกถัว่
สเีหลอืงถงึแดงสดอมส้ม กลบีดอก ๕ กลบี ยำวประมำณ ๗ ซม. เกสรเพศผู ้๑๐ อนั แยก ๒ มดั
๙ อนั และ ๑ อนั รงัไข่อยูเ่หนอืวงกลบี ก้ำนเกสรเพศเมยีเรยีวยำว โค้ง ผลเป็นฝัก รปูขอบขนำน
แบน กว้ำงประมำณ ๓.๕ ซม. ยำวประมำณ ๑๔ ซม. มขีนหนำแน่น เมล็ด ๑-๒ เมล็ด

 ขึ้นในป่ำที่โล่งแจ้งหรือป่ำเบญจพรรณ ทนต่อสภำพแห้งแล้งได้ดี ในป่ำดิบเขำขึ้นได้
ถงึระดบั ๑,๕๐๐ ม. หรอืสงูกว่ำเหนอืระดบัน�ำ้ทะเล ในต่ำงประเทศมใีนเนปำลแถบภเูขำหมิำลยั
ตอนใต้ อนิเดยี ศรลีงักำ จนี  ประเทศแถบคำบสมทุรอนิโดจนี  คำบสมทุรมำเลย์ถงึปำปัวนวิกนิี
และมกีำรน�ำเข้ำไปปลูกในแอฟรกิำเขตร้อน

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ใช้ใยจำกเปลอืกท�ำเยือ่กระดำษ  ดอกและยำงใช้ท�ำสย้ีอมผ้ำและใช้เป็นต้นไม้ส�ำหรบั
เลี้ยงครั่ง  ในด้ำนกำรใช้เป็นยำพื้นบ้ำน  รำกสดใช้ต้มน�ำ้ดื่มแก้โรคประสำท บ�ำรุงเส้นประสำท
บ�ำรงุธำต ุแก้ท้องอดื ท้องขึ้น ขบัพยำธ ิแก้เสมหะ ลมพษิและโรคดช่ีำน ผสมกบัสมนุไพรอืน่ประคบ
แก้ตะครวิ เปลอืกต้น แก้ท้องอดืท้องเฟ้อ แก้ลมวงิเวยีน ยำงจำกต้น แก้ท้องร่วง เนื้อไม้ บ�ำรงุก�ำลงั
บ�ำรุงผิวให้เต่งตึง  ใบต�ำ พอกแก้สิว แก้พิษฝี ดับพิษฝี และแก้ปวด  ต้มน�้ำดื่มกิน แก้ท้องขึ้น
แก้ริดสีดวงทวำร และขับพยำธิ ผสมกับสมุนไพรอื่นเป็นยำบ�ำรุงก�ำลัง ดอกแก้ตำเจ็บตำฟำง
ใช้เป็นยำแก้ไข้ ถอนพษิไข้ และขบัปัสสำวะ ฝักขบัพยำธใินท้องเมลด็แก้ผวิหนงัอกัเสบ แก้ท้องมำน
มำนน�ำ้ ขับไส้เดอืนในล�ำไส้และขับปัสสำวะ

หมายเหตุ   ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ66
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๓๒. นนทรี
ชื่อพฤกษศาสตร ์ Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

ชื่อวงศ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  กระถนิแดง กระถนิป่ำ สำรเงนิ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๑๕ ม. ผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุม่แผ่กว้ำง เปลอืกค่อนข้ำงเรยีบหรอืแตก
เป็นร่องยำว ๆ   สเีทำปนด�ำ เปลอืกชัน้ในสส้ีมหรอืแดง ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรยีงสลบั
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 รังไข่อยู่เหนอืวงกลบี 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 ขบัผำยลม แก้ท้องร่วง แก้บดิ ฝำดสมำนแผล แก้ไข้ทบัระด ูแก้ท้องร่วง เป็นยำขบัลม
ให้สเีหลอืงใช้ย้อมผ้ำ ยบัยัง้เชื้อแบคทเีรยีลดกำรอกัเสบ ลดควำมดนัโลหติ และตกตะกอนเมด็เลอืดแดง

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดนนทบุรี

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ68
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๓๓. บานบุรเีหลอืง
ชื่อพฤกษศาสตร์  Allamanda cathartica L.

ชื่อวงศ ์ APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่กึง่เลื้อย ขนำดกลำง อำยหุลำยปี โตเรว็ เลื้อยได้ไกลถงึ ๑๖ ม. ทกุส่วนภำยในต้น
มนี�ำ้ยำงสขีำว ใบเดีย่ว ออกรอบข้อ ๓-๔ ใบ หรอืออกเป็นคู ่รปูไข่แกมขอบขนำน กว้ำง ๒-๔ ซม.
ยำว ๘-๑๐ ซม. ปลำยใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบสีเขียวสดเป็นมัน เส้นกลำงใบด้ำนใต้ใบ
มขีนนุ่ม ดอกออกเป็นช่อตำมซอกใบและปลำยกิ่ง  กลบีเลี้ยงม ี๕ กลบี มทีัง้ดอกชัน้เดยีวและ
ดอกซ้อน ดอกรูปแตร กลีบดอกสีเหลือง ชนิดดอกชั้นเดียว  โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด
ปลำยแยก ๕ กลีบ รูปกลมซ้อนเกยกัน เส้นผ่ำนศูนย์กลำงดอก ๖-๘ ซม. และชนิดดอกซ้อน
มกีลบีดอกซ้อนกนัหนำแน่นกลำงดอก เส้นผ่ำนศนูย์กลำงดอก ๔-๖ ซม. ทัง้สองชนดิออกดอก
ตลอดปี ผลรูปกลม มหีนำม เมื่อแก่แตกออก เมล็ดมจี�ำนวนมำก

 ปลูกกลำงแจ้ง แสงแดดตลอดวัน

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้รัว้และไม้พุ่มประดับแปลง 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ70
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๓๔. 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  เมือ่แก่มรีอยแตกตื้น ๆ   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�ำหรับกำรปลกูประดบั 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
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๓๕. ปรงเขาชะเมา
ชื่อพฤกษศาสตร์   Cycas chamaoensis K. D. Hill

ชื่อวงศ์   CYCADACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ปรงต้นเดีย่วหรอือำจแตกกิง่ข้ำง สงูได้ถงึ ๖ ม. มเีส้นผ่ำนศนูย์กลำง โคนต้น ๑๒-๒๕ ซม.
ล�ำต้นเรียบสีเทำ  ก้ำนใบยำว ๓๐-๖๐ ซม. ตัวใบยำว ๑.๓-๒.๖ ม. ใบย่อย ๘๘-๑๕๕ ซม.
แผ่นใบย่อยกว้ำง ๐.๗-๑.๑ ซม. ยำว ๑๖-๓๐ ซม. แผ่นโคนเพศเมยียำว ๔-๕ ซม. โคนเพศผู้ 
ยำว ๑๒-๑๓ ซม. ตดิผลจ�ำนวนมำก  ผลกลมขนำด ๓-๔ ซม. ม ี๑ เมล็ด  ชนดิ chamaoensis 
คอื พบที่อ�ำเภอเขำชะเมำ จังหวัดระยอง และมรีำยงำนกำรตัง้ชื่อในปี พ.ศ. ๒๕๔๒

 เป็นพรรณไม้ถิน่เดยีวทีพ่บเฉพำะในจงัหวดัระยอง ขึ้นอยูต่ำมซอกหนิบนลำนหนิหรอื
ตำมหน้ำผำ มลีักษณะของต้น ทรงพุ่มและใบสวยงำม ทนแล้ง เจรญิเตบิโตช้ำ

ลักษณะใบที่มศีักยภาพลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 ลักษณะของต้นที่มีทรงพุ่มและใบสวยงำม  ทนแล้ง  เหมำะสมที่จะปลูกเป็นไม้ดอก
ไม้ประดับ  แต่จำกกำรที่เป็นพรรณไม้ถิ่นเดยีว หำยำก พบได้เฉพำะในจังหวัดระยอง  จงึท�ำให้
ปรงเขำชะเมำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่มีขนำดใหญ่ มีรำคำสูงมำก เป็นที่ต้องกำรของผู้นิยมปลูก
เลี้ยงทั้งในและต่ำงประเทศ  จึงควรที่จะเร่งรีบขยำยพันธุ์ทั้งโดยวิธีกำรเพำะเมล็ด  รวมทั้ง
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เพือ่ให้มจี�ำนวนต้นเพิม่มำกขึ้นอย่ำงรวดเรว็ ให้มโีอกำสหำซื้อได้ง่ำยและ
รำคำต�ำ่  จะได้ไม่ไปรบกวนต้นทีม่อียูใ่นธรรมชำต ิ นบัเป็นวธิกีำรอนรุกัษ์พรรณไม้ในถิน่ก�ำเนดิ
ที่ได้ผลดอีกีวธิหีนึ่ง
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๓๖. ปรงทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Acrostichum aureum L.

ชื่อวงศ ์  PTERIDACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ปีโย ปรงไข่ ปรงทอง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้เฟินแตกกอแน่น ล�ำต้นเป็นเหง้ำสัน้ ตัง้ตรง อยู่ใต้ดนิชเูฉพำะส่วนของใบขึ้นมำเป็นกอ
ส่วนปลำยของล�ำต้นและโคนใบ ปกคลุมด้วยเกล็ดขนำดใหญ่สนี�ำ้ตำลคล�ำ้  ขอบเรยีบ  บำงใส
ขนำดกว้ำง ๑.๕-๒ ซม. ยำว ๔ ซม. โคนต้นมีรำกค�้ำยัน หนำ อวบน�้ำ  ใบประกอบแบบขนนก
ปลำยคี ่ช่อใบรปูขอบขนำนแกมรปูใบหอก กว้ำง ๒๐–๖๐ ซม. ยำว ๖๐-๑๘๐ ซม. ประกอบด้วย
ใบย่อย ๑๕-๓๐ คู ่ ก้ำนช่อใบอวบอ้วน  สเีขยีวถงึสนี�ำ้ตำลอ่อนคล้ำยฟำงข้ำว  ผวิเกลี้ยง  ยำวถงึ
๑ ม.  ด้ำนบนเป็นร่องตื้น  ปลำยก้ำนมีหนำมแหลมสั้น ๆ  ซึ่งเกิดจำกกำรลดรูปของใบย่อย
หน้ำตดัขวำงของกลุม่ท่อล�ำเลยีงของก้ำนใบเรยีงตวัคล้ำยรปูอกัษร “W”  ใบย่อยไม่สร้ำงสปอร์
รูปขอบขนำนแคบ  กว้ำง ๓-๘ ซม. ยำว ๒๐-๔๐ ซม. เรยีงสลับอยู่ตอนล่ำงของช่อใบ  โคนใบ
รูปลิ่มถึงมนไม่สมมำตร  ขอบใบเรียบ  บำงใส  ปลำยใบกลมถึงเว้ำบุ๋ม  และมีติ่งหนำมสั้น ๆ
เส้นใบสำนกันคล้ำยรังผึ้ง เส้นกลำงใบนูนเด่น เนื้อใบหยำบ หนำ  คล้ำยแผ่นหนัง  ผิวใบเกลี้ยง
ทั้งสองด้ำน  ด้ำนบนสีเขียวเข้มเป็นมัน  ใบแห้งสีน�้ำตำลอมเขียว  ก้ำนใบย่อย ยำวถึง ๒.๕ ซม.
ด้ำนบนแบนรำบ  ใบย่อยสร้ำงสปอร์อยูต่อนปลำยของช่อใบ  ลกัษณะท่ัวไป คล้ำยใบทีไ่ม่สร้ำง
สปอร์ แต่มขีนำดเลก็กว่ำ อบัสปอร์สนี�ำ้ตำลแดง  ปกคลมุทัว่ผวิใบด้ำนล่ำง  ยกเว้นเส้นกลำงใบ
สปอร์โปร่งใส ไม่มสีี

 พบตำมเขตร้อนชื้นท่ัวโลก มกัขึ้นเป็นกลุ่มตำมพื้นป่ำชำยเลนด้ำนใน รมิฝ่ังแม่น�ำ้ล�ำคลอง
ใกล้ปำกอ่ำว พื้นทีลุ่ม่ชื้นแฉะ และทีเ่ปิดโล่งซึง่เคยถกูท�ำลำยมำก่อน บำงครัง้พบตำมทีโ่ล่งในป่ำพรุ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป

 ปลูกเป็นไม้ประดับได้

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ76
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๓๗. 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) รังไข่อยู่เหนอืวงกลบี รปูไข่ มขีนยำว ก้ำนชรูงัไข่สัน้ ยอดเกสรเป็นตุม่ ขนำดเลก็ ผลเป็น
ฝักแบน รูปกลมมปีีกโดยรอบ เมล็ด ๑-๒ เมล็ดสนี�ำ้ตำลแดง

 พบขึ้นในป่ำเต็งรัง  ป่ำเบญจพรรณ  และป่ำดิบแล้ง  ในประเทศไทยพบทั่วทุกภำค
เป็นไม้ทีเ่จรญิเตบิโตเร็วและให้ร่มเงำได้ด ีเลี้ยงง่ำยไม่ค่อยพบปัญหำเรือ่งศตัรพูชืหรอืโรคต่ำง ๆ
ทัง้ยงัทนต่อสภำพธรรมชำตไิด้ด ีควรปลกูห่ำงจำกต้นไม้อืน่อย่ำงน้อย ๖ ม. หรอืมบีรเิวณกว้ำง
สักหน่อย  เพรำะเป็นไม้โตเร็วพุ่มใบทึบและแตกกิ่งก้ำนสำขำแผ่กว้ำง  หำกปลูกใกล้บ้ำน
มำกเกนิไปกิง่ก้ำนอำจระหลงัคำหรอืตวับ้ำนจนดรูกครึ้มเกนิไป ต้องคอยหมัน่ตกแต่งกิง่อยูเ่สมอ
หำกปลกูชดิกนัเกนิไป ทรงต้นจะสูงชะลูดและออกดอกเฉพำะส่วนบนเท่ำนัน้ 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 ทีใ่ห้เสยีงฟังแล้วรู้สกึถงึควำมแขง็แรงและแขง็แกร่ง นยิมใช้ท�ำเครือ่งเรอืน  ของตกแต่งบ้ำน
ท�ำเสำ พื้นรอด สร้ำงบ้ำน สิง่ของทีร่บัน�ำ้หนกัมำก ๆ  และใช้งำนก่อสร้ำงทัว่ไป ด้ำมเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ต่ำง ๆ   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
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๓๘. ประเดหวี
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Dracaena fragrans (L) Ker Gawl.

ชื่อวงศ์   ASPARAGACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ต้นวำสนำ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ทรงต้นเป็นพุม่ สูง ๕-๑๐ ม. ล�ำต้นฉ�ำ่น�ำ้ และแตกกิง่แขนงได้ด ีใบเลี้ยงเดีย่ว
ใบเดี่ยว  เรยีงเวยีนสลับถี่ที่ปลำยยอด  ใบรูปขอบขนำน กว้ำง ๖-๑๐ ซม. ยำว ๓๐-๑๒๐ ซม.
ปลำยใบแหลม งองุม้ลงมหีลำยพนัธ์ุ บำงพนัธ์ุมสีเีขยีวหมดทัง้ใบ บำงพนัธุม์หีลำยสขีำวอมเขยีว
ลำยเหลืองนวล หรือลำยขำวนวล  ตลอดควำมยำวของใบมีควำมเข้มของลำยแตกต่ำงกัน
ต�ำแหน่งของลำย อำจอยูก่ลำงหรอืรมิใบ จดุเด่นของดอก ช่อดอกขนำดใหญ่มสีขีำวหรอืสชีมพู
ยำว ๔๕-๖๐ ซม. ออกที่ซอกใบใกล้ปลำยยอด  ใบประดับแห้ง  สีขำว  มีดอกย่อยจ�ำนวนมำก
บำนเกอืบพร้อมกนัทัง้ช่อ แต่ละช่อมช่ีวงเวลำบำนเพยีง ๑-๓ วนั โคนกลบีดอกเชือ่มกันเป็นหลอด
ปลำยแยกเป็น ๖ กลบี  เมื่อดอกบำนมเีส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๑ ซม.  กลิ่นหอมแรง  ดอกบำนช่วง
กลำงคนื ฤดอูอกดอกอยูใ่นช่วงกลำงหรอืปลำยฤดูหนำว ซึง่จะออกดอกหลงัจำกวนัทีม่คีวำมหนำว
มำกที่สุดเป็นตัวกระตุ้น

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับอยู่ในห้องปรับอำกำศ ทนร่ม ทนเย็นได้ดี ขยำยพันธุ์ง่ำยมำก
ปลกูเลี้ยงและบ�ำรุงรักษำได้ง่ำย ไม่ค่อยมโีรคและแมลงรบกวน  ชือ่เป็นมงคล  หลำยคนมคีวำมเชือ่ว่ำ
เมื่อปลูกไว้หน้ำบ้ำนแล้วจะมีวำสนำ  จึงท�ำให้ไม้ประดับต้นนี้ได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขวำง
ทัง้ในรปูของกำรปลกูประดบัในกระถำง และกำรปลกูลงแปลงกลำงแจ้ง ซึง่มรีปูทรงหลำยแบบ
เช่น โชว์ล�ำเดีย่วหรอืเป็นกลุม่ หรอืโชว์โคนล�ำต้นทีเ่ป็นตอขนำดใหญ่ พร้อมทัง้แตกใบอ่อนเป็นพุม่
สวยงำม
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๓๙. ประสักแดง
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Bruguiera sexangula (Lour.) Poir.

ชื่อวงศ์   RHIZOPHORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ขลัก บำกำห์ พังกำหัวสุม

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดกลำง สงู ๒๐-๓๐ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดทรงเจดย์ีต�ำ่ พุม่ใบทบึ โคนต้นเป็น
พพูอนมรีำกค�ำ้ยนั เปลอืกเรยีบสเีทำอมน�ำ้ตำล บำงครัง้แตกเป็นร่องตื้นตำมยำวล�ำต้น ใบเดีย่ว
เรยีงตรงกนัข้ำมสลบัตัง้ฉำกกนั ใบรปูมนหรอืรปูมนแกมรปูบรรทดั กว้ำง ๓-๖ ซม. ยำว ๘-๑๕ ซม.
ปลำยใบและโคนใบแหลม  แผ่นใบอวบหนำและเป็นมัน  ขอบใบเรียบ  ใบเกลี้ยง  เส้นแขนงใบ
ข้ำงละ ๘-๑๐ เส้น  ก้ำนใบสีแดงยำว ๑.๕-๕ ซม.  หูใบสีเขียวหรือเหลืองยำว ๓.๕-๔ ซม.
ดอกสีเหลืองปนส้ม ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อแบบช่อกระจุก ห้อยลงออกมำตำมซอกใบ ช่อดอก
ยำว ๒.๗-๔ ซม. กลบีเลี้ยงโคนเชือ่มตดิกนัเป็นรปูกรวยปลำยแยกเป็น ๑๐-๑๒ แฉก กลบีดอก
๑๐-๑๒ กลบี มขีนปกคลมุตำมขอบหนำแน่น ดอกบำนเตม็ทีก่ว้ำง ๒-๒.๕ ซม. ผลสดเมลด็เดยีว
ตัวผลรวมทั้งต้นอ่อน  รูปทรงกระบอกยำว  กว้ำง ๑.๕-๒ ซม. ยำว ๖-๑๐ ซม.  ปลำยแหลม
มสีันนูนเล็กน้อยตำมยำว

 พบตำมป่ำชำยเลน หรอืป่ำพรุน�ำ้กร่อย

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเพื่อยึดตลิ่งริมน�้ำหรือร่องสวนได้  ทรงพุ่มรูปสำมเหลี่ยม  ควรปลูกเป็นกลุ่ม
เพือ่เป็นฉำกหลงัของพื้นทีแ่นวกนัลม  ล�ำต้นใช้ท�ำเสำโป๊ะ  หลกัหอยแมลงภู ่ท�ำฟืน ถ่ำน หรอืใช้ใน
กำรก่อสร้ำง ที่อยู่ในร่ม
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๔๐. 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 เมื่อแก่เป็นสมี่วงอมด�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
เมือ่ต้นยังเลก็ ทรงต้นจะป่องกว่ำตอนต้นใหญ่โต ชำวพื้นเมอืงในท้องถิน่มกัน�ำกำบใบท�ำหลงัคำเรอืน
เก็บใบยำสูบ ล�ำต้นใช้ก่อสร้ำง ยอดอ่อนรับประทำนได้คล้ำยยอดมะพร้ำว ผลใช้เลี้ยงหมู
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๔๑. ปาล์มสบิสองปันนา
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Phoenix loureiroi Kunth.

ชื่อวงศ์   ARECACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  เป้งดอย

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ต้นปำล์มล�ำเดีย่วขนำดเลก็ถงึขนำดกลำง อำจพบทีเ่ป็นปำล์มกอ แต่ไม่มำกนกั ไม่มลี�ำต้น
โผล่พ้นดนิ  หรอืหำกมกี็จะมลีักษณะรกรุงรัง ต้นสูง ๖ ม. เส้นผ่ำนศูนย์กลำงต้น ๑๕-๒๕ ซม.
ต้นปกคลุมด้วยใบเก่ำหรือกำบใบ  เส้นผ่ำนศูนย์กลำงต้นจึงอำจถึง ๒๕-๔๐ ซม.  มีรำกค�้ำที่
โคนต้นสงูถงึ ๒๕ ซม. หำกไม่มลี�ำต้นโผล่พ้นดนิกจ็ะมลี�ำต้นสัน้อยูใ่ต้ดนิ ใบประกอบแบบขนนก
แขง็ตัง้ขึ้นหรอืแผ่ออก ๘-๕๐ ทำง สเีขยีวหรอืสเีขยีวอมเทำ มนีวล กำบหุม้แยกต�ำ่  ขอบกำบใบ
มีใยสีน�้ำตำลสำนกันแน่น  ก้ำนใบสั้นหรือไม่มี แผ่นใบยำว ๑-๒ ม. บำงครั้งจะบิด  มีใบย่อย
ด้ำนละ ๒๕-๗๕ ใบ  ใบขนำดกว้ำง ๑-๑.๕ ซม ยำว ๓๐ ซม.  มกัรวมกนัอยูเ่ป็นกลุม่ ๒-๔ ใบ
ไม่สม�่ำเสมอ  และต่ำงกันหลำยระนำบ ใบย่อยแข็ง ใต้ใบสีเทำอ่อน  ใบย่อยที่โคนเปลี่ยนเป็น
หนำมแหลม แขง็ และสัน้เหมอืนเขม็ ยำว ๑๒ ซม. ช่อดอกออกระหว่ำงกำบใบจ�ำนวนมำก  ช่อดอก
จะสั้นกว่ำใบ ช่อดอกเพศผู้เอน ยำว ๓๐ ซม. ก้ำนช่อดอกยำว ๑๕ ซม. ช่อดอกยำว ๑๐ ซม.
แตกกิ่งย่อยห้วยลงจ�ำนวนมำก ยำว ๕-๑๐ ซม. ช่อดอกเพศเมยีแผ่ออก ยำว ๗๕ ซม. ในขณะ
เป็นดอก  และจะยำวถึง ๑๖๐ ซม. ขณะติดผล  ก้ำนช่อดอกยำว ๕๐-๑๒๐ ซม. ช่อดอกยำว
๖-๑๐ ซม. แตกกิง่ย่อยแขง็ ๑๐-๕๐ กิง่ ยำว ๒๐ ซม. ผลสแีดงเข้มเกอืบด�ำรปูยำวร ีขนำดกว้ำง
๑.๕ ซม. ยำว ๒.๕ ซม.

 พบได้บ่อยในทีแ่ห้งแล้งหรอืในป่ำเปิด  ป่ำเสือ่มโทรมหรอืทุง่หญ้ำทัว่ทกุภำคของไทย
ทีค่วำมสงู ๑๐๐-๑,๕๐๐ ม. เหนอืระดบัน�ำ้ทะเล  พบบ่อยบนเขำหนิปนู โดยปกตพิบมำกในป่ำ
ทำงภำคเหนอื กระจำยพนัธุใ์นอนิเดยี จนีตอนใต้ ไต้หวนั หมูเ่กำะฟิลปิปินส์ และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 
   ฝุ่นละออง

ประโยชน์ทั่วไป

 เหมำะจะปลกูเป็นไม้ประดบัในทีค่่อนข้ำงแคบ  หรอืในสวนทีม่เีป้งขนำดใหญ่อยูด้่วย
แต่ต้องมีกำรตัดแต่งก้ำนใบออก  เพื่อให้เห็นรอยของก้ำนใบที่มีช่องไฟเท่ำ ๆ กันบนล�ำต้น
กนิผลสุกและเนื้ออ่อนบรเิวณคอล�ำต้น ใบใช้สำนเสื่อ กระบุง และตะกร้ำ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ86
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๔๒. ปีบ
ชื่อพฤกษศาสตร์   Millingtonia hortensis L. f.

ชื่อวงศ ์  BIGNONIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   กำซะลอง กำดสะลอง เต็กตองโพ่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ สูง ๒๕ ม. ผลัดใบ  เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกระบอก
กิง่ก้ำนมกัจะย้อยลง เปลอืกสนี�ำ้ตำลแตกเป็นร่องลกึ ตำมยำวล�ำต้นอย่ำงไม่เป็นระเบยีบ ใบประกอบ
แบบขนนก ๒-๓ ชัน้ เรยีงเวยีน ช่อแขนงด้ำนข้ำงม ี๓-๕ คู ่ปลำยคี ่เรยีงตรงข้ำม ใบย่อยแขนงละ
๒-๔ คู ่เรยีงตรงข้ำม ใบรูปไข่หรอืรปูไข่แกมรปูใบหอก กว้ำง ๒-๓ ซม. ยำว ๔-๘ ซม. ปลำยใบแหลม
โคนใบมน  ขอบใบหยกัมนหรอืเว้ำเป็นคลืน่เลก็น้อย  ผวิใบด้ำนล่ำงของใบอ่อนจะมขีน  เส้นแขนงใบ
ข้ำงละ ๓-๕ เส้น ก้ำนใบย่อย ๔-๑๖ มม. ดอกสขีำวหรอืชมพ ูมกีลิน่หอม ออกเป็นช่อ แบบช่อกระจกุซ้อน
ตำมปลำยกิ่ง ช่อดอกขนำดใหญ่และยำว ๑๐-๓๕ ซม. มขีน กลบีเลี้ยงมขีนำดเล็ก โคนตดิกัน
เป็นรปูถ้วย ปลำยแยก ๕ แฉก ปลำยมนกว้ำงม้วนลง กลบีดอกเป็นหลอดยำวปลำยแยก ๔ แฉก
ม ี๑ กลบี  ที่ปลำยแยกเป็น ๒ แฉก  ดอกบำนเต็มที่กว้ำง ๓.๕-๔ ซม. ผลแห้งแบบเป็นฝักแบน
และตรง สีน�้ำตำลหัวท้ำยแหลม กว้ำง ๑.๕-๒.๓ ซม. ยำว ๒๕-๓๐ ซม. เมล็ดแบนมีปีกบำง
จ�ำนวนมำก

 พบได้ในป่ำเบญจพรรณ และป่ำโปร่งในทีว่่ำงเปล่ำหรอืตำมโขดหนิ ในระดบัพื้นล่ำง
ถงึป่ำดบิเขำสูง ๘๐๐ ม. เหนอืระดับน�ำ้ทะเล

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป

 นยิมน�ำมำปลกูเป็นไม้ให้ร่มเงำในบ้ำนมำก เนือ่งจำกดอกหอม ทรงพุม่ละเอยีดสวยงำม
เปลอืกใช้ท�ำเป็นไม้ก๊อก  ดอกใช้ผสมกับยำสูบมวนบุหรี่สูบ  เนื้อไม้ใช้ท�ำเครื่องเรอืนและเครื่อง
ตบแต่งภำยใน  ในด้ำนกำรใช้เป็นยำพื้นบ้ำน  ใช้รำกเป็นยำแก้เหนื่อยหอบ  แก้ไอ  แก้วัณโรค
บ�ำรงุปอดและแก้ปอดพกิำร ดอกใช้สูบแก้รดิสดีวงจมกู แก้หดืและต้มน�ำ้ดืม่กนิเป็นยำบ�ำรงุก�ำลงั
แก้ลม บ�ำรุงเลอืด บ�ำรุงน�ำ้ดแีละบ�ำรุงโลหติ

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดพษิณุโลก

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ88
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๔๓. แปรงล้างขวดช่อห้อย
ชื่อพฤกษศาสตร์   Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don

ชื่อวงศ์   MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง - 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้นสงู ๖-๗ ม. เรอืนยอดแคบและกิง่ลูล่ง เปลอืกสนี�ำ้ตำล แตกเป็นร่องลกึ กิง่อ่อน
มขีนปกคลมุทัว่ไป  ใบเดีย่วรปูหอก ปลำยใบและฐำนใบแหลมยำว ๔-๕ ซม. รอบกิง่ ดอกออกตดิกิง่
เป็นช่อยำว ปลำยกิง่จะโน้มและห้อยลง เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก มสีแีดง ออกดอกเกอืบตลอดทัง้ปี
เป็นไม้ปลูกขยำยพันธุ์ด้วยกำรตอนและเพำะเมล็ด

 ถิ่นก�ำเนดิประเทศออสเตรเลยี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ90
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๔๔. โป๊ยเซยีน
ชื่อพฤกษศาสตร์   Euphorbia milii Des Moul.

ชื่อวงศ์   EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   พระเจ้ำรอบโลก ไม้รับแขก ระวงิระไว ว่ำนเข็มพญำอนิทร์ ว่ำนมุงเมอืง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่ ต้นสงูได้ถงึ ๑ ม. อำยหุลำยปี  ทกุส่วนอวบน�ำ้และมนี�ำ้ยำงสขีำว  ล�ำต้นตัง้ตรง
หรอืแตกแขนงออกเป็นกอ ผวิเรยีบสเีทำหรอืเทำอมน�ำ้ตำล มหีนำมขึ้นอยูร่อบ ใบเดีย่ว เรยีงสลบั
รปูไข่กลบัถงึรปูรแีกมรปูขอบขนำน สเีขยีวเข้ม ปลำยใบมนหรอืมนมตีิง่แหลม ดอกเป็นช่อกระจกุ
ออกทีซ่อกใบใกล้ปลำยยอด แต่ละช่อม ี๘-๓๒ ดอก ดอกแยกเพศร่วมช่อ กลบีรวมขนำดใหญ่
และมหีลำยส ีทัง้ขำว ชมพ ูแดง ส้ม เขยีว เหลอืง ฯลฯ  ดอกจรงิอดัแน่นเป็นกระจกุอยูต่รงกลำง
พนัธ์ุดัง้เดมิให้ดอกเลก็ ปัจจบุนัมกีำรพฒันำพนัธุใ์ห้ดอกใหญ่และมสีสีนัสะดดุตำมำกขึ้น ผลเป็น
ผลแห้ง เมื่อแก่แตกออก ภำยในมเีมล็ดค่อนข้ำงกลม

 ไม้แขง็แรงทนทำนต่อสภำพดนิฟ้ำอำกำศทีแ่ห้งแล้งได้ด ีจงึไม่ชอบน�ำ้มำก กำรปลกูเลี้ยง
เจรญิเตบิโตได้ดใีนดนิร่วนปนทรำย ชอบแสงแดดตลอดวนั ปลูกเลี้ยงง่ำย ขยำยพนัธุด้์วยกำรเพำะ
เมล็ด ตอนกิ่ง และปักช�ำ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูเป็นไม้ประดบั มคีวำมเชือ่ว่ำหำกปลกูจนให้ดอกครบ ๘ หรอื ๑๖ ดอก จะอยูเ่ยน็
เป็นสุขและมโีชคลำภ 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ92
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๔๕. พรวด
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

ชื่อวงศ ์  MYRTACEAE

ชื่อพื้นเมอืง กำท ุกำมตูงิ กำมตูงิกำย ูง้ำย ซวด โทะปุย้ พรวดกนิลกู พรวดผ ีพรวดใหญ่ มตูงิ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่ มลี�ำต้นสงูประมำณ ๑-๒ ม. ใบเป็นไม้ใบเดีย่ว ออกตรงข้ำมกันเป็นคู ่ๆ  ลักษณะ
ของใบเป็นรูปมนรี ปลำยใบมน โคนใบแหลม ใบจะแข็งกระด้ำงขอบใบเรียบไม่มีจัก มีสีเขียว
ส่วนด้ำนล่ำงจะมขีนสเีทำปกคลมุอยู ่ขนำดใบกว้ำงประมำณ ๒.๕-๓.๘ ซม. ยำว ๓.๘-๗.๕ ซม.
ออกดอกอยู่ตำมง่ำมใบ  เป็นช่อ ๆ  หนึ่งมีอยู่ ๑-๓ ดอก  ดอกมีสีชมพูอมม่วง  และสีจะค่อย ๆ
จำงลง  เมือ่บำนนำน ๆ   จะบำนเตม็ทีร่ำว ๆ   ๒.๕-๓.๘ ซม.  มอียู ่๕ กลบี  มเีกสรอยูก่ลำงดอก
เป็นจ�ำนวนมำก  ลกัษณะของผลจะคล้ำยกบัลกูฝรัง่อ่อน ๆ   คอืตรงปลำยจะกว้ำงตรงโคนแหลม
เมื่อสุกจะเป็นสมี่วงแดง มเีมล็ดอยู่ภำยในผลมำก ผลสุกรับประทำนได้สด ๆ รสหอมหวำน

 พบขึ้นอยูต่ำมทีโ่ล่ง ในป่ำดบิหรอืตำมทุ่งหญ้ำ เจรญิเตบิโตได้ดใีนดนิทีร่่วนซยุ มคีวำม
ต้องกำรน�ำ้ปำนกลำง 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ฝุ่นละออง 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ  เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจ้ำ 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ94
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๔๖. พลองเหมอืด
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Memecylon edule Roxb.

ชื่อวงศ์   MELASTOMATACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   พลองด�ำ เหมยีด

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ยนืต้น ขนำดเลก็ สงูได้ถงึ ๑๔ ซม. ล�ำต้นมเีปลอืกบำง เมือ่ยงัอ่อนผวิค่อนข้ำงเกลี้ยง
หรอือำจจะเป็นเกลด็เลก็ ๆ   เมือ่แก่แตกเป็นรอยขดีหรอืแยกเป็นลำยเส้น  เปลอืกด้ำนในบำงสเีหลอืง
หรอืออกไปทำงชมพ ูน�ำ้ตำลถงึส้ม แต่กิง่ก้ำนสำขำเมือ่ยงัอ่อนเป็นร่องหรอืเป็นเหลีย่ม ใบเดีย่ว
ออกเป็นคู่ตรงข้ำมหรอืเหลื่อมกันเล็กน้อย มกี้ำนใบยำว ๑.๐-๑.๕ ซม. แผ่นใบรูปไข่กว้ำงหรอื
รปูใบหอกหรอื   ใบหอกแกมขอบขนำน ขนำดกว้ำง ๓-๕ ซม. ยำว ๕-๑๐ ซม. ปลำยใบโค้งมน
หรือแหลม หรือเรียวแหลม โคนใบโค้งมน หรือสอบแคบ ขอบใบเรียบ เส้นใบกลำงเส้นใบข้ำง
และเส้นแขนงสำนกนัเป็นรปูตำข่ำย  ดอกออกเป็นกระจกุทีป่ลำยกิง่หรอืระหว่ำงชอกใบทัง้ ๒ ข้ำง
ดอกย่อยสมบรูณ์เพศ ๔ กลบี เลก็ ขนำดยำว ๔-๖ มม. กลบีเลี้ยงเชือ่มกนัเป็นรปูถ้วย ปลำยแยก
เป็นพู ปลำยแหลม ๒ พู กลบีดอกสชีมพู ๔ กลบี รูปไข่ปลำยแหลม เมื่อบำนจะโค้งพับลงและ
หลุดร่วงได้ง่ำย  เกสรเพศผู้ ๘ อัน  มีขนำดไล่เลี่ยกัน  อับเรณูโค้งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
มร่ีองลกึตำมยำว ก้ำนเกสร ๑ อนั ผลมเีนื้อหุม้รูปไข่ ขนำดกว้ำง ๓-๔ มม. ยำว ๗-๑๐ มม. มกัมี
วงกลบีเลี้ยงเล็ก ๆ ตดิอยู่ที่ปลำย  เมื่อแก่เป็นสสี้มและเมื่อสุกมสีดี�ำภำยใน ๑-๒ เมล็ด

 พบได้ในป่ำเบญจพรรณในระดบัพื้นล่ำงจนถงึทีส่งูในป่ำดบิเขำสูง ๑,๒๐๐ ม. เหนอืระดับ
น�้ำทะเล  ในต่ำงประเทศมีในอินเดีย ศรีลังกำ พม่ำ ประเทศต่ำง ๆ ในแถบคำบสมุทรอินโดจีน
คำบสมุทรมำเลย์ถงึสุมำตรำ ชวำ และบอร์เนยีว

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ใช้ใบท�ำเป็นสย้ีอมผ้ำและเส้นใย ซึง่ให้สเีหลอืง ยำพื้นบ้ำนใช้รำกผสมกับสมนุไพรอืน่
ต้มน�ำ้ดืม่ แก้ประดง (อำกำรโรคผวิหนงั เป็นเมลด็ขึ้นคล้ำยผด คนัมำก มกัมไีข้ร่วมด้วย) ต้นผสม
กับแก่นพลับเพลำ ต้นก�ำแพงเจ็ดชั้น ต้นสบู่ขำว แกนจ�ำปำ แก่นโมกหลวง ต้มน�้ำดื่ม แก้หืด
ต้นและใบต้มน�ำ้ดืม่ ครัง้ละ ๑ แก้ว วนัละ ๒ ครัง้ หลงัอำหำรเช้ำ เยน็ ขบัปัสสำวะ แก้ปัสสำวะขดั
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๔๗. เฟื่องฟ้า
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Bougainvillea spectabilis Willd.

ชื่อวงศ์   NYCTAGINACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  ดอกกระดำษ ดอกโคม ดอกต่ำงใบ ตรุษจนี ศรรีำชำ 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้เลื้อย ล�ำต้นค่อนไปทำงกลม เมือ่อ่อนอยู่มสีนี�ำ้ตำลอ่อน  มหีนำมแข็งแหลมเกดิขึ้น
เหนือใบตลอด เมื่อแก่ลง เปลือกจะแตกมีร่องตำมยำวเป็นลำยสีน�้ำตำลอมด�ำหรือน�้ำตำลแก่
แตกกิง่กำ้นสำขำได้มำก เลื้อยขึ้นไปตำมควำมสูงของต้นไม้ใหญ่ใบเป็นใบเดีย่ว ออกสลบัขึ้นไป
ตำมล�ำต้นหรอืกิง่ไม่มหีใูบ ก้ำนใบยำวได้ถงึ ๒.๕ ซม.  แผ่นใบรูปค่อนไปทำงรปูหวัใจแต่โคนใบ
ไม่เว้ำเข้ำ ค่อนทำงขนำนหรอืสอบเป็นรปูลิม่เลก็น้อย ขนำดกว้ำงได้ถงึ ๗ ซม. ยำวได้ถงึ ๘ ซม.
ปลำยใบเรยีวแหลม ขอบใบและผวิใบเรยีบ ผวิใบด้ำนสเีขยีวเข้มกว่ำด้ำนล่ำง ดอกออกเป็นช่อ
ทีป่ลำยกิง่เหนอืโคนใบ แตกเป็นช่อ ดอกย่อยได้ ๓-๕ ช่อ ดอกย่อยส่วนใหญ่ม ี๓ ดอก ในแต่ละ
ช่อย่อย  แต่ละดอก  มีใบเลี้ยงรูปไข่กว้ำงยำวได้ถึง ๔.๐ ซม. กว้ำงได้ถึง ๒.๕ ซม. สีต่ำง ๆ  กัน
ดอกย่อยมโีคนตดิกบัใบเลี้ยง  กลบีเลี้ยงเชือ่มตดิกนัเป็นหลอดยำวปลำยแยกเป็น ๕ แฉก  สเีขยีว
อมชมพหูรอืสอีืน่ตำมใบเลี้ยง กลบีดอกเลก็มำกรปูไข่ กว้ำงประมำณ ๑.๐ มม. จ�ำนวน ๑๖ กลบี สขีำว

 มถีิน่ก�ำเนดิในอเมรกิำใต้และภำยใต้ของประเทศจนี เฟ่ืองฟ้ำพนัธุแ์รกทีม่ผีูน้�ำเข้ำมำ
ในประเทศไทย มำจำกประเทศบรำซิล สมัยนั้นเรียกกันว่ำ ดอกตรุษจีน หรือเฟื่องฟ้ำตรุษจีน
เพรำะออกดอกปีละครัง้เดยีวคอื ช่วงเดอืนมกรำคมถงึกมุภำพนัธ์ ซึง่เป็นช่วงเทศกำลตรษุจนีพอดี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ ซึ่งปัจจุบันมีกำรติดตำ เสียบกิ่งให้มีดอกหลำยสีในต้นเดียวกัน
เนือ่งจำกเป็นไม้ทีม่คีวำมทนทำนและให้ดอกมำกในสภำพทีแ่ห้งแล้ง ไม่ต้องดูแลรกัษำ  รำกต้มน�ำ้
ดื่มเป็นยำบ�ำรุงก�ำลัง 
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๔๘. มะดูก
ชื่อพฤกษศาสตร์   Siphonodon celastrineus  Griff.

ชื่อวงศ์   CELASTRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   บั๊กโค้ก ยำยปลวก

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น 

 ไม้ต้น ขนำดเลก็ถงึขนำดกลำง สงูได้ถงึ ๒๐ ม. เปลอืกค่อนข้ำงเรยีบ สเีทำ ใบเรยีงสลบั
รูปไข่  รูปขอบขนำน หรือรูปใบหอก ยำว ๖.๕–๑๕ ซม. แผ่นใบค่อนข้ำงหนำ  ช่อดอกออกเป็น
กระจกุสัน้ ๆ  ทีซ่อกใบ  ก้ำนช่อยำว ๕-๘ มม.  กลบีเลี้ยงและกลบีดอกมจี�ำนวนอย่ำงละ ๕ กลบี
กลบีเลี้ยงเกอืบกลมยำว ๑-๒ มม. กลบีดอกรปูไข่ ยำว ๒.๒– ๓.๕ มม. สขีำวแกมเขยีว  เกสรเพศผู้
๕ อัน ยำวประมำณ ๑ มม. ก้ำนชูอับเรณูแบน เชื่อมติดกันประมำณกึ่งหนึ่ง  ผลแบบผลผนัง
ชัน้ในแข็ง รูปรหีรอืเกอืบกลม ยำว ๓-๕ ซม. มหีลำยเมล็ด แบน ยำวประมำณ ๘ มม. 

 พบในอินเดีย พม่ำ ไทย ภูมิภำคอินโดจีนและมำเลเซีย  ในประเทศไทยพบกระจำย
ทุกภำคขึ้นในป่ำดบิแล้ง ป่ำดบิชื้น ป่ำเบญจพรรณ และป่ำเต็งรัง รมิล�ำธำร เขำหนิปูน หรอืป่ำ
ทีถ่กูทดแทนในระดบัต�ำ่ ๆ  ทำงภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืทำงตอนบนของลุม่น�ำ้ชแีละลุม่น�ำ้โขง
และตอนล่ำงบรเิวณต้นน�ำ้ของลุม่น�ำ้มลู

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ไม้เนื้อแข็ง ใช้ก่อสร้ำง ท�ำเสำ  เครื่องตกแต่งภำยใน  เครื่องมือกำรเกษตร  ผลสุก
รบัประทำนได้ เป็นไม้โตช้ำ ขึ้นได้ดใีนทีแ่ห้งแล้งทัง้ทีร่ำบลุ่มและทีล่ำดชนั ใบขนำดใหญ่ออกหนำแน่น
ต้องกำรแสงมำก เหมำะส�ำหรับปลูกพร้อมกับไม้โตเร็วหรอืไม้เบกิน�ำได้
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๔๙. มะฮอกกานใีบเล็ก
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Swietenia mahagoni (L.) Jacq.

ชื่อวงศ ์  MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ผลัดใบ ขนำดกลำง ควำมสูงประมำณ ๑๒-๑๘ ม. ล�ำต้นสูงเปลำและตรง  
ใบเป็นใบผสม ใบมขีนำดเลก็กว่ำมะฮอกกำนใีหญ่ ใบค่อนข้ำงหนำและเหนยีว หน้ำใบสเีขยีวเข้ม
เป็นมนั หลงัใบสเีขยีวอ่อนกว่ำและมเีส้นกลำงใบสนี�ำ้ตำลแดง ผลดัใบในฤดหูนำวระหว่ำงเดอืน
ตุลำคมถึงมกรำคม  ดอกเป็นช่อ  ยำวประมำณ ๕-๑๕ ซม.  เกิดระหว่ำงง่ำมใบตอนปลำยกิ่ง
ดอกสเีหลอืงอ่อนหรอืสเีหลอืงอมเขยีว ออกดอกประมำณเดอืนมนีำคมถงึกรกฎำคม หลงัจำกใบอ่อน
ผลอิอกมำแล้ว  ผลขนำดกว้ำงประมำณ ๓-๖ ซม. ยำวประมำณ ๙-๑๒ ซม. ซึง่มขีนำดเลก็กว่ำ
มะฮอกกำนใีบใหญ่ ผลแก่มสีนี�ำ้ตำลยำวประมำณ ๑๐ ซม. เมือ่แก่จะแตกออกเป็น ๕ พ ู เปลอืกหนำ
ภำยในผลมเีมลด็สนี�ำ้ตำล ขนำดของเมลด็รวมทัง้ปีก กว้ำงประมำณ ๐.๔-๐.๘ ซม. ยำวประมำณ
๒-๔ ซม. ปลำยปีกบำงมำก ผลแก่ประมำณเดอืนกันยำยนถงึเดอืนพฤศจกิำยน 

 เป็นไม้พื้นเมืองของฟลอริดำตอนใต้ ต่อมำได้น�ำมำปลูกในเปอร์โตริโกและประเทศ
ใกล้เคยีง อเมรกิำตอนใต้ รวมทัง้ประเทศทำงเขตร้อน โดยเฉพำะประเทศไทยด้วย 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน

ประโยชน์ทั่วไป  

 นิยมปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ให้ร่ม  ตำมริมถนนหนทำง  อำคำรสถำนที่รำชกำร
บ้ำนเรอืนและสวนสำธำรณะ
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๕๐. 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  ท้องใบมขีนสัน้ ๆ   ปลำยป้ำนหรอืมตีิง่ทีป่ลำยใบทัง้สองด้ำน  ใบอ่อนสชีมพู
มขีน  ใบแก่สเีขยีวไม่มขีนหรอืมขีนห่ำง ๆ   ก้ำนล่ำงและเส้นใบด้ำนบน  เส้นใบข้ำงโค้ง  ๖– ๗ คู่
ก้ำนใบมขีนสแีดงขณะยังอ่อน  ดอกออกเป็นช่อทีซ่อกใบและปลำยกิง่  ดอกย่อยจ�ำนวนมำกสเีขยีว
ขนำดเลก็  ดอกเพศผู ้๑.๕ มม. สเีขยีวออกเหลอืง มกีลิน่เล็กน้อย เรยีงห่ำง ๆ  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 ด้ำนบนมตีิ่งเล็ก ๆ

 ขึ้นทั่วไปในที่โล่งลุ่มต�่ำและป่ำพรุ  มีเขตกระจำยพันธุ์ทั่วทุกภำคของประเทศไทย
ชอบแสงแดดจดั ชอบดนิร่วนซยุ และควำมชื้นต�ำ่ 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป 

 เป็นไม้ประดบัแต่งสวน ใช้พื้นทีแ่คบ ๆ  ๒ x ๒ ม.  ใบและผลรบัประทำนได้  รสเปรี้ยว
เลก็น้อย  ชำวบ้ำนมกัเกบ็ผลมำกนิเล่น  ใบอ่อนน�ำมำใส่แกงเพือ่ให้มรีสเปรี้ยว และใช้ต้มเป็นผกัจิ้ม
นอกจำกนี้ ใบและผลยังสำมำรถน�ำไปต้มน�ำ้กนิ แก้อำกำรโลหติจำง ซดี กำรไหลเวยีนโลหติไม่ดี
รำกผสมรำกถอบแถบ รำกไมยรำบ และรำกพรกิขี้หนอูย่ำงละเท่ำ ๆ  กนั  ฝนกบัสรุำ  ใช้ส�ำลชีบุ
พอกบำดแผลแก้พษิงูทุกชนดิ 
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๕๑. โมกเครอื
ชื่อพฤกษศาสตร์   Amphineurion marginatum (Roxb.) D. J. Middleton

ชื่อวงศ ์  APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  เครอืไส้ตนั เดือ่เครอื เดือ่ดนิ เดือ่เถำ เดือ่ไม้ เดอืยดนิ เดอืยดบิ ตะซอืบลำโก๊ะ พษิ              
 มะเดื่อดนิ มะเดื่อเถำ ย่ำนเดอืยบดิ ไส้ตัน

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้เถำเนื้อแขง็ เลื้อยพนัไม้อืน่ สงู ๑๐-๑๕ ม. มนี�ำ้ยำงสขีำว ใบเดีย่ว เรยีงตรงข้ำมแผ่นใบ
รูปขอบขนำน รูปรี กว้ำง ๒-๔.๕ ซม. ยำว ๕-๑๒.๕ ซม. ปลำยเรียวแหลม โคนมน  ก้ำนใบ
ยำว ๕-๘ มม. ดอกสีขำวหรือสีครีม ออกเป็นช่อที่ปลำยยอดหรือตำมซอกใบ กลีบเลี้ยงโคน
เชือ่มตดิกนัปลำยแยก ๕ กลบี กลบีดอกโคนเชือ่มตดิกนัเป็นท่อปลำยแยก ๕ กลบี รปูขอบขนำน
แคบ ผลเป็นฝัก กว้ำง ๐.๔-๑ ซม. ยำว ๒๘-๗๔ ซม. ออกเป็นคู่  แก่แตกเป็น ๒ ซกี  เมล็ดรูป
ขอบขนำนยำว ปลำยมขีน

 พบตำมป่ำเบญจพรรณ ป่ำดบิแล้ง ทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเลถงึ ๘๐๐ ม. ในต่ำงประเทศ  
พบที่อินเดีย จีน ภูฏำน บังคลำเทศ พม่ำ ลำว กัมพูชำ เวียดนำม มำเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลปิปินส์

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป  

 ต้นมีรสเฝื่อนฝำด เข้ำยำรักษำประดง (อำกำรผิวหนังมีผื่นคัน เป็นเม็ดขึ้นคล้ำยผด
คนัมำก  มกัมไีข้ร่วมด้วย) แก้พษิฝีภำยใน ยำพื้นบ้ำนใช้ต้นผสมกบัผลมะตมูอ่อน เถำสงิโตทัง้ต้น
และว่ำนมหำกำฬทั้งต้น ต้มน�้ำดื่มรักษำเบำหวำน รำกบ�ำรุงก�ำลังตอนฟื้นไข้ แก้ไตพิกำร (โรค
เกีย่วกบัระบบทำงเดนิปัสสำวะ มปัีสสำวะขุน่ข้น เหลอืงหรอืแดง มกัมอีำกำรแน่นท้องกนิอำหำร
ไม่ได้)  และตบัพกิำร (อำกำรผดิปกตขิองตบั) บ�ำรงุและขบัระด ูหรอืผสมกบัแก่นลัน่ทม ต้มน�ำ้ดืม่
เป็นยำระบำย ใบแก้เมื่อยขบ เข้ำยำทำรักษำฝีและรดิสดีวงทวำร
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๕๒. ยมหอม
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Toona ciliata M. Roem.

ชื่อวงศ์   MELIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ยนืต้น ผลดัใบ ขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ สงูได้ถงึ ๓๕ ม. ล�ำต้นส่วนทีป่รำศจำกกิง่
อำจสูงถึง ๒๔ ม. และมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำง กว้ำงได้ถึง ๗๐ ซม. เปลือกล�ำต้นสีขำวอมเทำถึง
สีน�้ำตำลอมแดง เมื่อยังอ่อนสีออกแดง เมื่อแก่แตกเป็นเกล็ดร่อน เปลือกชั้นในมีลักษณะเป็น
เส้นใยสนี�ำ้ตำลเข้ม มกีลิน่หอม  เรอืนยอดหนำแน่นค่อนไปทำงกลมและแผ่กว้ำง  ใบเป็นใบประกอบ
แบบขนนก ปลำยคู ่ออกแบบเวยีนสลบัรอบล�ำต้นหรอืกิง่  และมกัจะหนำแน่นบรเิวณยอดหรอื
ปลำยกิ่ง ช่อใบ ยำว ๓๕-๖๐ ซม. ใบย่อย ๖-๑๑ คู่ เรียงตัวเป็นคู่ ผิวเกลี้ยง แผ่นใบย่อยลู่ลง
เลก็น้อย รปูไข่แคบหรอืรปูไข่แกมขอบขนำน ขนำดกว้ำง ๓-๔.๕ ซม. ยำว ๖.๕-๑๕ ซม. ปลำยใบ
แหลมหรอืเรยีวแหลม ขอบใบเรยีบ ผวิด้ำนบนเลี้ยง ด้ำนล่ำงอำจจะมขีนประปรำย ใบทีป่ลำยช่อ
มกัจะมสีชีมพถูงึสส้ีม    ต่อมำเปลีย่นเป็นสเีขยีว ดอกมกีลิน่หอมออกจำกง่ำมใบหรอืตำมกิง่ก้ำน
ทีไ่ม่มใีบ เป็นช่อแยกแขนงห้อยลง ช่อดอกยำวได้ถงึ ๕๐ ซม. แขนงช่อดอกมกัเป็นคูต่รงกนัข้ำม
และแต่ละคูท่ิ้งช่วงค่อนข้ำงห่ำง ดอกย่อยแยกเพศอยูร่่วมต้น  เมือ่โตเตม็ทีย่ำว ๕-๘ มม. กลบีเลี้ยง
๕ กลบี โคนเชือ่มตดิกนั ปลำยแยกเป็นแฉกค่อนไปทำงกลม ขนำดยำวประมำณ ๑ มม. กลบีดอก
สขีำวโคนอมชมพ ู๕ กลบี รปูค่อนไปทำงสีเ่หลีย่ม ปลำยโค้งมน โคนเชือ่มตดิกนัทีห่มอนรองดอก
ผวิด้ำนในเกลี้ยงและนนูเป็นสันทีป่ลำยกลบี ขอบกลบีมขีนละเอยีดปกคลมุ ผลเป็นฝักรปูไข่แกม
ขอบขนำน ขนำดยำว ๑.๕-๒ ซม. เปลอืกบำงแขง็ เมือ่แก่สนี�ำ้ตำลแดงหรอืน�ำ้ตำลเข้ม มจีดุประ
สีครีม  ผลแห้งแตกเป็น ๕ เสี้ยวรูปดำว ไม่หลุดออกจำกกัน ภำยในมีเมล็ดจ�ำนวนมำก  เมล็ด
สีน�้ำตำลถึงน�้ำตำลเข้ม รูปไข่แบน มีปีก เป็นแผ่นบำงยำวและแคบ บริเวณปลำยและโคนเมล็ด
กว้ำง ๑.๒-๓ มม. ยำว ๕-๗ มม.

 พบได้ในบรเิวณทีค่่อนข้ำงชุม่ชื้นในป่ำเบญจพรรณ ในบรเิวณพื้นล่ำงถงึป่ำดบิเขำสงู
๒,๐๐๐ ม. เหนอืระดบัน�ำ้ทะเล  ในต่ำงประเทศมใีนปำกสีถำน อนิเดยี เนปำล บงักลำเทศ พม่ำ
จนีตอนใต้ ประเทศในภูมภิำคอนิโดจนี คำบสมุทรมำเลย์ ถงึออสเตรเลยีตอนเหนอื

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 เนื้อไม้ ใช้สร้ำงบ้ำน เครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอก ให้สีเหลืองหรือแดง ใช้ย้อม
ผ้ำฝ้ำยหรอืผ้ำไหม ชำวเขำใช้กิง่ก้ำนสำขำใช้ท�ำฟืน เปลอืกล�ำต้นเป็นยำพอกแผลสด สมำนแผล
ต้มน�ำ้ดื่มเป็นยำบ�ำรุงก�ำลัง และแก้ท้องเดนิ
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๕๓. ยางอนิเดยี
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

ชื่อวงศ ์  MORACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ยำงลบ ลุง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดกลำงถงึขนำดใหญ่ สงู ๑๕–๒๕ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดแผ่กว้ำง เปลอืกต้น
สีน�้ำตำลเข้ม ทุกส่วนของต้นมีน�้ำยำง โตเร็ว มีรำกอำกำศห้อยย้อยสวยงำม  เจริญเติบโตได้ดี
ในดินทุกชนิด  ระบบรำกแข็งแรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้ำง ๔–๗.๕ ซม.
ยำว ๑๐–๑๕ ซม. ปลำยใบเรยีวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรยีบ แผ่นใบหนำแขง็ ยอดอ่อนมกีำบหุม้
เป็นปล ีสแีดงสด ออกดอกเป็นคู ่ทัง้ดอกเพศเมยีและเพศผูท้ีก่ิง่ข้ำง ดอกขนำดเลก็  เกดิภำยใน
ฐำนรองดอกที่มีรูปร่ำงยำวรีคล้ำยผล ไม่มีกลีบดอก ผลทรงกลมรี กว้ำงประมำณ ๐.๘ ซม.
ยำว ๐.๙–๑.๒ ซม. เมื่อแก่เป็นสเีหลอืง

 พบปลูกเลี้ยงอยู่ทั่วไป แสงแดดจัดหรือร่ม ทนลม ถ้ำปลูกในที่แล้ง ใบจะร่วงมำก
เหมำะปลูกในที่โล่งแจ้ง ปลูกรมิทะเลได้ ทนแล้งและทนดนิเค็ม

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป

 ปลกูเป็นไม้ประดบั ปัจจบุนัมพีนัธุใ์บด่ำงทีม่สีสีนัสวยงำม นยิมปลกูเป็นไม้กระถำงในร่ม
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๕๔. รางจดื
ชื่อพฤกษศาสตร์   Thunbergia laurifolia Lindl.

ชื่อวงศ์   ACANTHACEAE

ชื่อพื้นเมอืง ก�ำลงัช้ำงเผอืก ขอบชะนำง เครอืเขำเขยีว จอลอดเิออ ซัง้กะ ป้ังกะล่ะ พอหน่อเตอ
 ยำเขยีว คำย รำงเย็น ดุเหว่ำ ทดิพุด น�ำ้นอง ย�่ำแย้ แอดแอ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้เถำเนื้อแขง็ ใบเดีย่ว เรยีงตรงข้ำม รปูร ีรปูไข่ รปูขอบขนำน หรอืรปูใบหอก บำงครัง้
แผ่นใบช่วงล่ำงหยกัเป็นพตูื้น ๆ  ยำว ๔-๑๘ ซม. ปลำยแหลมหรอืแหลมยำว โคนกลม ตดัรปูหวัใจ
หรอืคล้ำยลกูศร ขอบใบเรยีบหรอืจกัซีฟั่นตื้นห่ำง ๆ  แผ่นใบเกลี้ยง  เส้นโคนใบส่วนมำกม ี๕ เส้น
ก้ำนใบยำวได้ประมำณ ๖ ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกทีซ่อกใบหรอืปลำยกิง่ ยำวได้ประมำณ
๓๐ ซม. แต่ละกระจุก มีประมำณ ๔ ดอกหรือมำกกว่ำ  ใบประดับย่อยหุ้มกลีบเลี้ยง รูปขอบ
ขนำน ยำวได้ประมำณ ๓ ซม. กลบีเลี้ยงรปูถ้วยขนำดเลก็ ขอบเกอืบเรยีบ มต่ีอมน�ำ้ต้อยตำมขอบ
ดอกรูปแตรสีม่วงอมน�้ำเงินหรือสีขำว  ภำยในหลอดกลีบมีสีครีมหรือเหลือง  หลอดกลีบดอก
ยำว ๓-๕ ซม. บำนออกช่วงปลำย กลบีดอก ๕ กลบี กลบีกลมหรอืรปูไข่กว้ำง เกสรเพศผู ้๔ อนั
ตดิทีโ่คนหลอดกลบี แยกเป็น ๒ คู ่สัน้สองยำวสอง ไม่ยืน่เลยปำกหลอดกลบีดอก รงัไข่รปูกรวย
เกลี้ยง  ก้ำนเกสรเพศเมยีเรยีวยำว ยำวกว่ำเกสรเพศผู ้ยอดเกสรแผ่ออกคล้ำยรปูแตร ผลแบบ
แคปซลูกลม ๆ  เส้นผ่ำนศนูย์กลำงประมำณ ๑.๕ ซม. ปลำยมจีะงอย แตกอ้ำออก เมลด็ ๒ เมลด็
ในแต่ละซกี

 พบขึ้นตำมชำยป่ำเบญจพรรณและป่ำดบิแล้ง จนถงึทีค่วำมสงูจำกระดบัน�ำ้ทะเล ๘๐๐ ม.
ในประเทศไทยกระจำยห่ำง ๆ  ทุกภูมภิำค  พบมำกทำงภำคตะวนัตกเฉยีงใต้ ต่ำงประเทศพบทีพ่ม่ำ
และมำเลเซยี 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน  

ประโยชน์ทั่วไป

 ปลูกเป็นไม้ประดับ  สรรพคุณทำงสมุนไพร ใช้ถอนพิษต่ำง ๆ  ในร่ำงกำย  แก้ผื่นคัน
จำกอำกำรแพ้ต่ำง ๆ  และถอนพษิจำกกำรปวดแสบปวดร้อนจำกแผลไฟไหม้น�ำ้ร้อนลวก แต่ไม่เหมำะ
ส�ำหรับผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวต้องกินยำเป็นประจ�ำ  เพรำะจะท�ำให้ประสิทธิภำพของยำลดลง
รำกแก้อกัเสบ แก้ปวดบวม รำก เถำและใบ ถอนพษิเบือ่เมำ แก้เมำค้ำง แก้ประจ�ำเดอืนไม่ปกติ
แก้ปวดหู แก้ปวดบวม แก้ไข้ ใบถอนพษิทัง้ปวง
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๕๕. 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 รูปรหีรอืรปูกลม 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 แก้ท้องผูก ขบัเสมหะ รำกฝนทำแก้กลำก เป็นยำระบำย ขับพยำธ ิ

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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๕๖. รามใหญ่
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Ardisia elliptica Thunb.

ชื่อวงศ์   PRIMULACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ตำไก่ ทุลังกำสำ ปือนำ ผักจ�ำ้ มะจ�ำ้ ลังพสิำ 

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้น ขนำดเล็กสูงถึง ๑๐ ม. ล�ำต้นมีเปลือกสีน�้ำตำลแก่ผิวเกลี้ยง
แตกกิง่ก้ำนสำขำได้มำก ใบออกเดีย่ว เรยีงสลบั ก้ำนใบสัน้ยำวเพยีง ๒-๓ มม. แผ่นใบรปูไข่กว้ำง
ขนำดกว้ำง ๒.๕-๕.๐ ซม. ยำว ๕.๐-๑๒.๕ ซม. ปลำยใบแหลมหรอืมนเลก็น้อย โคนใบสอบแคบ
หรอืแบบรปูลิม่ ขอบใบเรยีบ ผวิใบด้ำนบนเกลี้ยง ด้ำนล่ำงมจีดุต่อมกระจำย ดอกออกเป็นช่อกระจะ
ห้อยลง  ช่อดอกยำว ๑๐-๒๐ ซม.  ก้ำนช่ออำจยำวถงึ ๑๐ ซม. ดอกย่อยสมบรูณ์เพศออกเรยีง
สลบัแบบเวยีนรอบช่อ ก้ำนดอกย่อยยำว ๑๐-๑๕ มม. กลบีเลี้ยง ๕ กลบี สขีำวอมชมพ ูเชือ่มกนั
เป็นรูปถ้วย  ปลำยแยกเป็นพู ๕ พู กลีบดอกสีชมพู ๕ กลีบ รูปไข่ ปลำยแหลม เมื่อบำนโค้งลง
เกสรเพศผู้สีเหลืองจับกันเป็นพู ๕ พู  แต่ละพูรูปร่ำงคล้ำยเรือบด  โคนเชื่อมติดกับกลีบดอก
รงัไข่ ๑ อนั ยืน่เหนอืกลบีเลี้ยง ก้ำนเกสรยืน่ยำวออกมำเหนอืเกสรเพศผูแ้ละกลบีดอก  ผลเป็น
เนื้อหุ้ม ค่อนข้ำงกลมและแบนเล็กน้อย ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ๖-๙ มม. เมื่อแก่สีม่วงเข้ม
จนเกอืบด�ำหรอืสดี�ำ ภำยในมเีมล็ด ๑ เมล็ด

 พบกระจำยอยูต่ำมป่ำดบิเขำ ใต้ร่มเงำของไม้ใหญ่ในทีค่่อนข้ำงชื้นตำมช่องเขำ พบได้
ในควำมสูงเหนือระดับน�้ำทะเลถึง ๑,๕๐๐ ม. ในต่ำงประเทศมีในอินเดีย พม่ำ เวียดนำม 
จนีตอนใต้ ญี่ปุ่น และประเทศในคำบสมุทรมำเลย์จรดฟิลปิปินส์

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ใช้เป็นยำพื้นบ้ำน รำกใช้ต�ำพอกแก้พิษงู และพยำธิผิวหนัง ใช้ภำยในแก้ไอ ท้องเสีย
กำมโรคและโรคบุรุษ ประเสมหะ เปลือกล�ำต้นใช้แก้ไข้ แก้ท้องเสีย ล�ำต้นหรือกิ่งแก้โรคเรื้อน
กฏุฐงั  ใบใช้แก้ไอ แก้ลม ท้องเสยี บ�ำรงุธำต ุแก้ตบัพกิำร ดอกเป็นยำระงบัเชื้อแก้ลม  และแก้พยำธิ
ผลใช้แก้ลมและลมพษิ แก้ไข้ แก้ท้องเสยี ธำตพุกิำร ตำนซำงและตำนขโมย ชำวเขำใช้ยอดอ่อน
กนิเป็นผัก ทัง้สด ลวก และใส่แกง ผลสุกกนิเป็นผลไม้ ให้เด็กกนิแก้ผอมแห้งแรงน้อย 
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๕๗. ลั่นทม
ชื่อพฤกษศาสตร์   Plumeria rubra L.

ชื่อวงศ์   APOCYNACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ลั่นทมแดง จงป่ำ จ�ำปำขอม จ�ำปำขำว จ�ำปำลำว

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่ สงู ๓-๖ ม. แตกกิง่ก้ำนสำขำเป็นพุม่กว้ำง  ทุกส่วนมยีำงสขีำว  ใบเป็นใบเดีย่ว
เรยีงเวยีนสลบัถีบ่รเิวณปลำยยอด ใบรปูไข่กลบัแกมรปูหอก กว้ำง ๕-๑๐ ซม. ยำว ๑๒-๓๐ ซม.
ปลำยใบแหลม โคนใบสอบ จดุเด่นของดอก ช่อดอกมหีลำยส ีได้แก่ สขีำว สส้ีม สชีมพ ูสชีมพเูข้ม
สีแดงเข้ม และสีม่วงแดง กลำงดอกมีสีเหลืองหรือแถบสีเหลือง  ออกเป็นช่อตำมซอกใบใกล้
ปลำยกิง่ โคนกลบีดอกเชือ่มกนัเป็นหลอด ปลำยแยกเป็น ๕ กลบี ซ้อนเหลือ่มกนั ปลำยกลบีแหลม
หรอืมตีิง่แหลม และปลำยกลบีไม่โค้งไปหำทำงโคนดอกมำกนกั ซึง่เป็นข้อแตกต่ำงจำกล่ันทมขำว
เมือ่ดอกย่อยบำนมเีส้นผ่ำนศนูย์กลำง ๕ ซม. ออกดอกตลอดปี ผลเป็นฝักคูร่ปูยำวร ีกว้ำง ๒-๓ ซม.
ยำว ๒๐ ซม. เมล็ดมจี�ำนวนมำก ลักษณะแบนและมปีีก

 เหมำะสมที่จะปลูกได้ทุกที่แม้กระทั่งริมทะเล ชอบอยู่กลำงแจ้ง มีควำมทนทำนต่อ
ควำมแห้งแล้ง ไอเกลอืรมิทะเล และลมแรงได้ดี

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ มดีอกหอมและสวยงำมตลอดปี
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๕๘. ล�าดวน
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Melodorum fruticosum  Lour.

ชื่อวงศ์   ANNONACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   หอมนวล

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดกลำง สงู ๕–๑๐ ม. หรอือำจถงึ ๒๐ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดรปูกรวย หนำทบึ
ล�ำต้นเปลำตรง เปลือกต้นสีน�้ำตำล แตกขรุขระเป็นสะเก็ด โตช้ำ เจริญเติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น
ดินร่วนซุย ใบเดี่ยว เรียงสลับสองด้ำนในระนำบเดียวกันของกิ่ง รูปรีแกมรูปขอบขนำนหรือ
รปูใบหอก  กว้ำง ๓–๔ ซม. ยำว ๕–๑๒ ซม. ปลำยใบแหลม  โคนใบสอบหรอืมน  สเีขยีวเข้ม  ใต้ใบ
สอ่ีอนกว่ำหรอืสเีขยีวนวล  ดอกออกเป็นดอกเดีย่วบรเิวณซอกใบทีป่ลำยกิง่ สเีหลอืง กลบีดอกหนำ
และแข็ง ๖ กลีบ เรียงเป็นสองชั้น ชั้นละ ๓ กลีบ กลีบดอกชั้นนอก ๓ กลีบ รูปไข่ ปลำยแหลม
แผ่กำงออก ปลำยกลบีงุม้เข้ำเล็กน้อย เมือ่บำนกลบีจะโค้งออก กลบีดอกชัน้ใน ๓ กลบี งุม้เข้ำหำกัน
เป็นรปูสำมเหลีย่ม เส้นผ่ำนศนูย์กลำงดอกประมำณ ๒ ซม. มกีลิน่หอมเยน็ตอนเยน็ถงึเช้ำ ดอกบำน
ประมำณ ๒ สัปดำห์ ออกดอกเดอืนธันวำคมถงึมนีำคม ผลกลุ่ม ทรงกลม เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ประมำณ ๐.๖ ซม. สเีขยีว เมื่อแก่เป็นสดี�ำ รสหวำนอมเปรี้ยว 

 พบตำมป่ำเบญจพรรณ ป่ำดบิแล้งทำงภำคตะวนัออกและภำคกลำงของประเทศไทย

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ดอกมกีลิน่หอม นยิมปลกูเป็นไม้ประดบั ต�ำรำยำไทย ใช้ดอกแห้งปรงุเป็นยำบ�ำรงุก�ำลงั
บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงโลหติ แก้ลมวงิเวยีน และแก้ไข้ 

หมายเหตุ   ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดศรสีะเกษ

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ120
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๕๙. ล�าพู
ชื่อพฤกษศาสตร์   Sonneratia caseolaris (L.) Engl.

ชื่อวงศ์   LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดเลก็ถงึขนำดกลำง สงู ๕-๑๕ ม. ไม่ผลดัใบ เรอืนยอดโปร่ง กิง่ก้ำนห้อยย้อย
มีรำกอำกำศอยู่เหนือดิน เจริญเติบโตได้ดีในที่ชื้น ริมน�้ำ ทนน�้ำกร่อย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ำม
ตั้งฉำก  รูปรี  รูปขอบขนำนรูปไข่หรือรูปไข่กลับ กว้ำง ๑-๒ ซม. ยำว ๒-๕ ซม.  ปลำยใบป้ำน
โคนใบมน  แผ่นใบหนำ  ออกดอกเดีย่วทีป่ลำยกิง่  กลบีเลี้ยงโคนเชือ่มตดิกันเป็นรปูถ้วย  หนำแข็ง
สเีขยีว กลบีดอกสแีดงเข้ม เกสรเพศผูจ้�ำนวนมำก สขีำว โคนแดง ดอกบำนตอนกลำงคนื ร่วงง่ำย
ออกดอกเดอืนธนัวำคมถงึกุมภำพนัธ์ ผลทรงกลมแป้น สเีขยีว ส่วนของกลบีรองดอกทีเ่จรญิเป็นผล
จะขยำยใหญ่และแผ่ตำมแนวระนำบ

 พบในเขตร้อนของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ศรลีงักำ ตลอดถงึตอนเหนอืของออสเตรเลยี
หมู่เกำะโซโลมอน และนิวเฮบริเดส  เป็นไม้เบิกน�ำ  พบมำกในที่น�้ำมีควำมเค็มน้อยและเลนลึก
มกัขึ้นเป็นกลุม่ตำมฝ่ังแม่น�ำ้ทีน่�ำ้ทะเลท่วมถงึ  บ่อยครัง้พบตำมรมิฝ่ังแม่น�ำ้ทีเ่ป็นน�ำ้กร่อยในบำงครัง้

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ทรงพุ่มสวยงำมอ่อนช้อยคล้ำยหลิว เหมำะปลูกริมน�้ำ เพรำะช่วยยึดตลิ่งและเป็น
ทีอ่ำศยัของหิง่ห้อย ผลสกุกนิได้ รำกอำกำศหำยใจใช้ท�ำไม้คอร์ก ดอกใช้เป็นผกัจิ้มย�ำ  รำกหัน่
ผสมกับยำอืน่ต้มกนิแก้ไข้ เนือ่งจำกอำกำรอกัเสบ ผลแก่ต�ำคัน้น�ำ้แก้ท้องร่วง ใบผสมกบัยำอืน่
แก้ปวดท้อง ลงท้อง แก้พษิปลำดกุแทง  กำรขดุล้อมต้นเลก็มำปลูกควรล้อมรำกอำกำศมำด้วย
พักฟื้นไว้ในอ่ำงน�ำ้ ที่มกีำรไหลเวยีนจงึจะไม่ตำย

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ122
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๖๐. ล�าแพนหนิ
ชื่อพฤกษศาสตร์   Sonneratia griffithii Kurz

ชื่อวงศ ์  LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ล�ำแพน ล�ำแพนทะเล

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดใหญ่ สูงได้ถึง ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มแผ่กว้ำง มีรำกหำยใจ
ขนำดสั้น เปลือกสีน�้ำตำลเข้ม แตกเป็นร่องตื้นตำมยำวล�ำต้นและล่อนเป็นสะเก็ดรูปรี ใบเดี่ยว
เรยีงตรงข้ำมสลบัตัง้ฉำก ใบรปูไข่กลบัหรอืเกอืบกลม กว้ำง ๔-๗ ซม. ยำว ๕-๘ ซม. ปลำยใบมน
หรอืเว้ำตื้น  โคนใบมนหรอืสอบเล็กน้อย  แผ่นใบหนำและกรอบ  เส้นกลำงใบสเีขยีว  เส้นแขนงใบ
ข้ำงละ ๘-๙ เส้น  ก้ำนใบเป็นครบียำว ๐.๕-๑ ซม. ดอกสขีำว ออกเป็นดอกเดีย่ว ๆ  หรอืเป็นช่อ
แบบช่อกระจกุ ๒-๓ ดอก ตำมปลำยกิง่ กลบีเลี้ยงและกลบีดอกมอีย่ำงละ ๖-๘ กลบี เกสรเพศผู้
สีขำวจ�ำนวนมำก ดอกบำนตอนเช้ำ บำนเต็มที่กว้ำง ๗-๘ ซม. ผลสดแบบมีเนื้อหลำยเมล็ด
ทรงกลมแป้นขนำด ๓-๕ ซม. สเีขยีว กลบีเลี้ยง ๖ กลบี กำงออกและงอขึ้นหำขัว้ผล เมล็ดรูป
เกอืกม้ำ

 พบทีอ่่ำวเบงกอล พม่ำ หมูเ่กำะอนัดำมนั ชำยฝ่ังตะวนัตกของไทยและมำเลเซยี ตำมฝ่ัง
แม่น�้ำที่น�้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกน�้ำจืดมำกกว่ำน�้ำเค็ม ขึ้นตำมป่ำชำยเลน  ด้ำนใน
รมิคลอง รมิแม่น�ำ้ ที่มรีะดับน�ำ้ทะเลขึ้นลง 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน

ประโยชน์ทั่วไป 

 ปลกูให้ร่มเงำในสวนรมิทะเล เพือ่ยดึตลิง่และเป็นทีอ่ำศยัของสตัว์น�ำ้วยัอ่อน  ผลสด
รับประทำนได้มรีสเปรี้ยว 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ124
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๖๑. สนฉัตร
ชื่อพฤกษศาสตร ์  Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook.

ชื่อวงศ์   ARAUCARIACEAE

ชื่อพื้นเมอืง  -

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ยนืต้น ขนำดกลำง ล�ำต้นมคีวำมสงูประมำณ ๕-๑๕ ม. ผวิเปลอืกล�ำต้นสนี�ำ้ตำล
ล�ำต้นมตีุม่เลก็ ๆ  ขึ้นรอบต้น  ล�ำต้นกลมทรงพุม่โปร่ง และมเีกลด็ใบเลก็ ๆ   ออกตำมต้นส่วนยอด
กำรเจรญิแตกกิ่งก้ำนเป็นชัน้ ๆ   ออกไปตำมแนวนอน  ส่วนล�ำต้นขึ้นตรงไป  ใบเป็นใบประกอบ
ออกตำมกิ่งก้ำนเป็นเกล็ด มลีักษณะเป็นขนสัน้เล็ก มสีเีขยีว เรยีงตัวกันแน่น

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ฝุ่นละออง 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ใช้ท�ำดอกไม้ประดษิฐ์ เป็นไม้มงคลปลูกต้นสนฉตัรไว้ประจ�ำบ้ำน จะท�ำให้เกดิควำมสนใจ
จำกบุคคลทั่วไป เพรำะสนคือกำรสนใจ เห็นใจ ในสิ่งที่ดีงำม นอกจำกนี้ยังท�ำให้มีเกียรติและ
ควำมสง่ำ  เพรำะสนฉตัร มทีรงพุม่ลกัษณะคล้ำยเครือ่งสงูทีใ่ช้ในพธิแีห่เกยีรตยิศ และลกัษณะ
กำรเจรญิของล�ำต้นกิ่งก้ำนเด่นชัด ตระหง่ำนงำมเพื่อเป็นสริมิงคลแก่บ้ำนและผู้อำศัย

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ126
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๖๒. สะตอื
ชื่อพฤกษศาสตร์   Crudia chrysantha (Pierre) K. Schum.

ชื่อวงศ ์  FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ดู่ขำว เดอืยไก่ ประดู่ขำว แห้

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงู ๘-๒๕ ม. ล�ำต้นมกัแตกกิง่ต�ำ่ เรอืนยอดเป็นพุม่กว้ำง ถงึค่อนข้ำงกลม  เปลอืก
สนี�ำ้ตำลเทำ เรยีบหรอืแตกเป็นแผ่นหนำ เปลอืกชัน้ในสนี�ำ้ตำลถงึแดงเข้ม กิง่อ่อน ยอดอ่อน และ
ใบอ่อนมีขน และเกลี้ยงในเวลำต่อมำ ใบประกอบแบบขนนก ปลำยคี่ เรียงเวียนสลับ  ก้ำนใบ
รวมแกนช่อใบยำว ๔-๑๐ ซม. มใีบประกอบย่อย ๔-๖ ใบ เรยีงสลบั แผ่นใบย่อยรปูไข่ กว้ำง ๒-๕ ซม.
ยำว ๓-๘ ซม. ปลำยเป็นติ่ง โคนสอบ มีเส้นแขนงใบย่อย ๘-๑๐ คู่ ดอกเล็ก สีขำว  ออกเป็น
ช่อเดีย่วตำมง่ำมใบและปลำยกิง่ ผลค่อนข้ำงแบน รปูร ีกว้ำง ๓-๔ ซม. ยำว ๕-๖ ซม. มเีส้นนนู
ตำมขวำง ด้ำนข้ำงฝักห่ำง ๆ  และมขีนสนี�ำ้ตำลคลุมหนำแน่น ปกตมิ ี๑ เมล็ด

 พบกระจำยพนัธ์ุตำมชำยห้วย หนอง และแม่น�ำ้ล�ำธำร  ในป่ำเบญจพรรณและป่ำดบิ
ทีค่วำมสงูตัง้แต่ระดบัทะเลปำนกลำงถงึ ๒๕๐ ม.  ทำงภำคเหนอื ภำคกลำง ภำคตะวนัออก และ
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนอื ในต่ำงประเทศพบที่ลำว กัมพูชำ และเวยีดนำม 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
   สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 เนื้อไม้สีน�้ำตำลอ่อน แก่นสีน�้ำตำลถึงน�้ำตำลคล�้ำ แข็งและเหนียว นิยมใช้ท�ำด้ำม
เครือ่งมอื เครือ่งใช้ในกำรเกษตร เครือ่งเรอืนและงำนก่อสร้ำงทัว่ไป ใบใช้ต้มอำบแก้โรคอสีกุอใีส
โรคหัด เปลอืกต้นใช้ปรุงเป็นยำแก้ท้องร่วง

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ128
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๖๓. 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 

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ130



131ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม



๖๔. หงอนไก่ทะเล
ชื่อพฤกษศาสตร์   Heritiera littoralis Aiton

ชื่อวงศ์   MALVACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ไข่ควำย ดุหุน ดุหุนใบใหญ่ หงอนไก่

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ไม่ผลดัใบ ขนำดเล็กถงึกลำง สูง ๕–๑๕ ม. ล�ำต้นมกับดิงอ  พพูอนต�ำ่แผ่แบบ
เป็นครบี บดิไปมำ ไม่มรีำกหำยใจ เปลอืกหยำบเป็นเกลด็  มรีอยแตกเป็นร่องลกึตำมยำว สนี�ำ้ตำล
อมชมพูถึงเทำเข้ม กิ่งแขนงกลมเรียวและมีรอยแผลใบปรำกฏเด่นชัด ใบเดี่ยว  เรียงเวียนสลับ
เป็นกระจกุ ตำมปลำยกิง่ แผ่นใบรปูร ีรปูขอบขนำนแกมรปูใบหอก หรอืรปูรแีกมรปูไข่ พบบ่อย
ทีม่รีปูร่ำงบดิเบี้ยวไม่แน่นอน ขนำดกว้ำง ๕-๑๐ ซม. ยำว ๑๐-๒๒ ซม. โคนใบมนกลม ขอบใบเรยีบ
หรอืเป็นคลืน่เลก็น้อย ปลำยใบแหลมถงึเรยีวแหลมสัน้ ๆ เส้นใบแบบร่ำงแหขนนก เส้นกลำงใบ
ยกตัว สีเหลืองอมเขียว เส้นแขนง ๖-๘ คู่  เส้นใบย่อยมองเห็นไม่ชัดเจน  ผิวใบด้ำนบนเกลี้ยง
ด้ำนล่ำงมขีน  รปูดำวเลก็ ๆ  สนี�ำ้ตำลกระจำยทัว่แผ่นใบ  เนื้อใบหนำคล้ำยแผ่นหนงั  ด้ำนบนสเีขยีวคล�ำ้
ด้ำนล่ำงสเีงนิเทำถงึสเีทำขำว  แวววำว  ก้ำนใบมโีคนและปลำยป่อง ยำว ๑.๕–๒ ซม. อวบและ
มขีนปกคลมุ  หใูบเลก็  หลดุร่วงง่ำย ดอกแยกเพศอยูร่วมต้นเดยีวกนั  ออกเป็นช่อเชงิลดแยกแขนง
ตำมง่ำมใบ  ใกล้ปลำยกิ่งหรือเหนือรอยแผลใบ  ช่อดอกโปร่งยำว ๑๐-๒๐ ซม. ประกอบด้วย
ดอกย่อยขนำดเลก็จ�ำนวนมำก ดอกย่อยรปูระฆงัยำว ๐.๓–๐.๘ ซม. กลบีเลี้ยงโคนเชือ่มตดิกนั
ปลำยแยกเป็น ๕ แฉก รปูสำมเหลีย่มแคบ ๆ  ยำวประมำณ ๑/๓ ของควำมยำวทัง้หมด  ไม่ปรำกฏ
กลีบดอก  ผลแบบผลแห้ง มีปีกเดียว รูปทรงรี ขนำดกว้ำง ๔-๖ ซม. ยำว ๕-๑๐ ซม. ด้ำนบน
โค้งขึ้นและมสีนัตำมยำวแผ่กว้ำงออกไปทำงปลำย ผลคล้ำยหงอนไก่ เปลอืกผลแข็ง เรยีบ สเีขยีวเข้ม
เป็นมันวำว แล้วค่อย ๆ  เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล  เนื้อผลเป็นเส้นใยอัดแน่น  ผลแก่ไม่แตก ห้อยลง
เป็นกลุ่มตำมปลำยกิ่ง มักม ี๑ เมล็ด 

 พบในแอฟรกิำตะวนัออก อนิเดยี เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ฮ่องกง ไต้หวนั หมูเ่กำะรวิกวิ
ตลอดจนถงึตอนเหนอืของออสเตรเลยี นวิคำเลโดเนยีและฮำวำย ขึ้นตำมรอยต่อของแนวหลัง         
ป่ำชำยเลนกับป่ำบกและรมิฝั่งแม่น�ำ้ที่น�ำ้ทะเลท่วมถงึ ซึ่งดนิค่อนข้ำงร่วนเป็นทรำย 

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

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

ประโยชน์ทั่วไป  

 ไม้ให้ร่มเงำที่ควรปลูกริมทะเล ชำยหำด  เพรำะพุ่มใบสวยงำม ไม่มีปัญหำเรื่องใบ
เหมอืนสนทะเล ผลท�ำไม้ประดบัแห้ง ไม้ใช้ท�ำเสำ ด้ำมเครือ่งมอืและโครงสร้ำงของเฟอร์นเิจอร์
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๖๕. หางนกยูงฝรั่ง
ชื่อพฤกษศาสตร์   Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์   FABACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   นกยูงฝรั่ง ส้มพอหลวง หงอนยูง อนิทรี

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง ๑๕ ม. ล�ำต้นมีผิวเปลือกเกลี้ยงสีเทำ แตกกิ่งก้ำนแข็งแรง และ
ทรงพุม่กว้ำง ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ ช่อใบเรยีงตัวแบบสลับ แต่ละช่อมช่ีอใบย่อย ๘-๒๕ คู่
เรียงตรงกันข้ำมยำวได้ถึง ๑๐ ซม. มีจ�ำนวนใบย่อยแต่ละช่อ ๑๔-๓๐ คู่  ใบย่อยรูปไข่แกม
ขอบขนำน ขนำดกว้ำง ๓-๔ มม. ยำว ๘-๑๐ มม. ปลำยใบโค้งมน  โคนใบโค้งสองข้ำงไม่สมมำตร
ดอกออกเป็นช่อกระจะ  เรยีงตัวแบบช่อเชงิหล่ัน ช่อดอกยำว ๑๐-๑๕ ซม. ก้ำนดอกย่อยยำว ๕-๙ ซม.
ดอกย่อยแต่ละช่อ ๕-๑๐ ดอก  กลบีเลี้ยงยำวรปูขอบขนำน  กว้ำง ๔-๗ มม. ยำว ๒-๒.๕ ซม.
ผิวด้ำนนอกสีเขียว  ด้ำนในสีแดง กลีบดอก จ�ำนวน ๕ กลีบ สีแดงส้มอมแดง  โดยทั่วไปมีน้อย
ทีส่ส้ีมอมเหลอืง รปูร่ำงคล้ำยพดั ปลำยประมำณครึง่หนึง่ของกลบี โค้งจนเกอืบกลม ขอบเป็นหยกั
คล้ำยลกูคลืน่ ส่วนทีเ่หลอืเรยีวเล็ก ขนำดกลบีกว้ำง ๓-๔ ซม. ยำว ๓-๕ ซม. เกสรเพศผู ้๑๐ อัน
ผลเป็นฝัก รูปร่ำงคล้ำยดำบ โค้งเล็กน้อย ขนำดกว้ำง ๔-๕ ซม. ยำว ๓๐-๖๐ ซม. เปลอืกแข็ง
เมือ่แก่ห้อยลง ผวิมสีนี�ำ้ตำลแก่จนเกอืบด�ำ เมล็ดรูปไข่แกมขอบขนำนแบน ขนำดกว้ำงได้ถงึ ๖ มม.
ยำวได้ถงึ ๒.๕ มม. มจี�ำนวน ๒๐-๓๐ เมล็ดต่อฝัก

 เป็นไม้น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศมำปลูกเป็นเวลำนำนแล้ว  ปัจจุบันพบได้ขึ้นประปรำย
ในป่ำ ในระดับล่ำงจนถงึในที่สูง ๘๐๐ ม. เหนอืระดับน�ำ้ทะเล

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ฝุ่นละออง 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ให้ร่ม  บริเวณอำคำรบ้ำนเรือน สถำนที่รำชกำร ริมถนน
และในสวนสำธำรณะ เพรำะมีพุ่มใบและมีช่อดอกที่สวยงำม ชอบขึ้นในที่มีกำรระบำยน�้ำได้ดี
ค่อนข้ำงแห้งแล้ง ดนิร่วนปนทรำยหรอืดนิทีไ่ม่เหนยีวจนเกนิไป เปลอืกต้มเอำน�ำ้ดืม่เป็นยำแก้ไข้
ลดไข้

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ134
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๖๖. หูกระจง
ชื่อพฤกษศาสตร์   Terminalia ivorensis A. Chev.

ชื่อวงศ์   COMBRETACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   หูกวำงแคระ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น ขนำดกลำง สูง ๑๕–๒๐ ม. ผลัดใบ  เรือนยอดรูปไข่หนำทึบ  ทรงพุ่มสวยงำม
แตกกิง่   ในแนวรำบเป็นชัน้ ๆ แต่ละชัน้ห่ำงกนั ๐.๕–๑ ม. เปลอืกต้นสนี�ำ้ตำล มรีอยแตกเป็นร่อง
สนี�ำ้ตำลอมเหลอืง ระบบรำกแขง็แรง ใบเดีย่วเรยีงเวยีนสลบัถีท่ีป่ลำยกิง่ รปูไข่กลบั กว้ำง ๑–๑.๕ ซม.
ยำว ๑.๕-๓ ซม. ปลำยใบอ่อนเป็นติง่แหลม โคนใบสอบแคบเว้ำ มต่ีอม ๑ คู ่แผ่นใบหนำสเีขยีว
เป็นมนั ดอกสขีำว ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตำมซอกใบทีป่ลำยกิง่ ดอกสมบรูณ์เพศ มขีนำดเลก็
ออกดอกช่วงเดอืนกมุภำพนัธ์ถงึเมษำยน ผลขนำดเลก็รปูไข่หรอืรปูรป้ีอม เมล็ดมปีีก ๒-๕ ปีก
มเีมล็ดเดยีว

 มีถิ่นก�ำเนิดในป่ำแอฟริกำตะวันตก แถบเส้นศูนย์สูตร ตั้งแต่ประเทศนิวกีนีไปจนถึง
ประเทศแคเมอรูน

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน
   ฝุ่นละออง 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ปลกูเป็นไม้ประดบัโตเรว็ ระยะปลกูทีเ่หมำะสม ๕-๑๕ ม. เหมำะปลกูตำมลำนจอดรถ
มำกกว่ำในบรเิวณบ้ำน เพรำะมรีะบบรำกทีแ่ขง็แรง อำจท�ำให้ตวับ้ำนและรัว้เสยีหำย ใบร่วงมำก
ต้องหมัน่เกบ็กวำด เป็นไม้ทีน่ยิมท่ัวไป เรยีกต้นแผ่บำรม ีเนือ่งจำกควำมเชือ่ว่ำเสรมิบำรมใีห้คน
ในบ้ำนมคีวำมสุขควำมเจรญิ
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๖๗. เหงอืกปลาหมอ
ชื่อพฤกษศาสตร์   Acanthus ebracteatus Vahl

ชื่อวงศ์   ACANTHACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   แก้มหมอ แก้มหมอเล จะเกร็ง นำงเกร็ง เหงอืกปลำหมอน�ำ้เงนิ อเีกร็ง

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้พุม่ สงู ๐.๕–๑ ม. ล�ำต้นกลมเรยีบ แขง็ สเีขยีวแกมเทำ  มกัมหีนำมตำมข้อ ๆ  ละ ๔ หนำม
ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้ำม  รูปไข่  รูปวงรีหรือขอบขนำนกว้ำง ๓–๗ ซม. ยำว ๖–๒๐ ซม.  ขอบใบ
เว้ำหยกัซีฟั่นห่ำง ๆ   ปลำยซีเ่ป็นหนำมแหลม  ผวิใบเรยีบเป็นมนั  เนื้อใบเหนยีวแขง็  ดอกช่อออกที่
ปลำยกิ่ง กลบีดอกสขีำว จุดประแดงหรอืม่วงแดง ผลเป็นฝัก รูปไข่หรอืทรงกระบอก

 พบตำมป่ำชำยเลนและบรเิวณน�ำ้กร่อย ชนดิดอกขำวพบในภำคกลำงและภำคตะวนัออก

ศักยภาพในการลดมลพษิด้านอากาศตามลักษะณะใบ

  ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน 
    สำรประกอบอินทรีย์ระเหยง่ำย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
  และฟูแรน 

ประโยชน์ทั่วไป  

 ต�ำรำยำไทยใช้ทั้งต้นและเมล็ดรักษำฝี แก้โรคน�้ำเหลืองเสีย เมล็ดเป็นยำขับพยำธิ
ใช้น�ำ้คัน้ ทำศรีษะ ช่วยบ�ำรงุรกัษำรำกผม ใบเป็นยำอำยวุฒันะโดยปรงุรวมกบัพรกิไทย ในอตัรำ
ส่วน ๒ : ๑ บดท�ำเป็นยำลูกกลอน กนิครัง้ละ ๑–๒ เม็ด
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๖๘. 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  กลบีดอกเรยีงสลบักัน ๒ ชัน้ ๆ  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
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๖๙. 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. ผลัดใบช่วงสัน้ ๆ  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

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

หมายเหตุ  ไม้มงคลพระรำชทำนประจ�ำจังหวัดฉะเชงิเทรำ
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๗๐. อนิทนลิน�้า
ชื่อพฤกษศาสตร์   Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ชื่อวงศ์   LYTHRACEAE

ชื่อพื้นเมอืง   ฉ่วงมู ฉ่องพนำ ตะแบกด�ำ บำงอบะซำ บำเย บำเอ อนิทนลิ

ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น

 ไม้ต้น สงูถงึ ๒๕ ม. ผลดัใบช่วงสัน้ ๆ เรอืนยอดแผ่กว้ำงเป็นพุม่กลม เปลอืกค่อนข้ำง
เรยีบสนี�ำ้ตำลอ่อนหรอืสเีทำ ล�ำต้นมกัคดงอ เปลอืกในมเีส้นใย ใบเดีย่ว เรยีงตรงข้ำม เรยีงสลบั
หรอืเยื้องกนัเลก็น้อย รปูขอบขนำนหรอืรปูรแีกมรปูขอบขนำน ยำว ๕–๓๐ ซม. ปลำยแหลมหรอืมน
โคนกลม แผ่นใบหนำคล้ำยหนงั ผวิใบเกลี้ยงทัง้สองด้ำน ช่อแยกแขนงตัง้ขึ้น ดอกตมูค่อนข้ำงกลม
สว่นบนสดุมตีุม่กลมเลก็ ๆ  อยู่ตรงกลำง  กลบีเลี้ยงเชือ่มตดิกนัรปูระฆงั 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
แบน ๆ มปีีก

 พบขึ้นตำมทีร่ำบลุม่ทัว่ ๆ  ไป  และบรเิวณรมิฝ่ังแม่น�ำ้ในป่ำเบญจพรรณชื้นและป่ำดงดบิ
ทำงภำคเหนือ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภำคกลำง  ภำคตะวันออกและพบมำกในป่ำดงดิบ
ทำงภำคใต้  เป็นไม้เบกิน�ำ  โตเรว็  ชอบแสงแดดจดั  เหมำะส�ำหรบัปลูกฟ้ืนฟสูภำพป่ำผลัดใบผสม
ป่ำดบิแล้ง  ป่ำบงึน�ำ้จดื   และทีร่ำบลุม่ทัว่ไป   ป้องกนักำรพงัทลำยของตลิง่ 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
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 ไม้ดอกและไม้ประดบั. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: บรษิทั ด่ำนสทุธำกำรพมิพ์ 
 จ�ำกัด; ๒๕๓๖.

คณิตำ เลขะกุล, มำลี พ. สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ, สุภัทร สวัสดิรักษ์, บรรณำธิกำร.  
 พรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: บรษิทั ด่ำนสธุำกำรพมิพ์ 
 จ�ำกัด; ๒๕๓๙

จริำยพุนิ จนัทรประสงค์, วชริพงศ์ หวลบตุตำ. ไม้ต้นประดบั เล่ม ๑. พมิพ์ครัง้ที ่๑.
  กรงุเทพฯ:  บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๔๒.

จริำยพุนิ จนัทรประสงค์, วชริพงศ์ หวลบตุตำ. ไม้ต้นประดบั เล่ม ๒. พมิพ์ครัง้ที ่๑.  
 กรงุเทพฯ:  บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๔๒.

จริำยพุนิ จนัทรประสงค์, อฤชร พงษ์ไสว. ไม้เลือ้ยประดบั. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ:
  บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๔๑
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ธงชยั เปำอนิทร์, นวิตัร เปำอนิทร์. ต้นไม้ยาน่ารู.้ พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: บรษิทั ออฟเซ็ท
 เพรส จ�ำกัด; ๒๕๔๔.

ประชดิ วำมำนนท์, อไุร จริมงคลกำร. ไม้ประดบัเพือ่การตกแต่ง. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: 
 บ้ำนและสวน; ๒๕๕๐.

ประสทิธิ ์ค�ำภูแสน. หนงัสอืเรยีนวชิาไม้ดอกไม้ประดบั. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ดวงดกีำรพมิพ์;
 ๒๕๒๒.

ปิยะ เฉลมิกลิน่, จริพนัธ์ ศรทีองกลุ, อนนัต์ พริยิะภทัรกจิ. พรรณไม้ทีพ่บครัง้แรกของโลก
 ในเมอืงไทย. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์กรงุเทพ จ�ำกดั; ๒๕๕๑.

ปิยะ เฉลมิกลิน่, จริพนัธ์ ศรทีองกลุ, อนนัต์ พริยิะภทัรกจิ. พรรณไม้ถิน่เดยีว: การอนุรักษ์
 และพฒันาการใช้ประโยชน์. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั
 พมิพ์พนิจิกำรพมิพ์; ๒๕๕๑.

ปิยะ เฉลมิกลิน่, พชัรนิทร์ เก่งกำจ, อนนัต์ พริยิะภทัรกจิ. ปาล์มต่างประเทศในเมอืงไทย.
 พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: บรษิทั เซเว่น พริ้นติ้ง กรุป๊ จ�ำกดั; ๒๕๔๘.

ปิยะ เฉลมิกลิน่. ไม้ดอกหอม ฉบบัปรบัปรงุและเพิม่เตมิ. พมิพ์ครัง้ที ่๓. กรงุเทพฯ:
  บ้ำนและสวน; ๒๕๕๑.

ปิยะ เฉลมิกลิน่. ไม้ดอกหอม เล่ม ๒. พมิพ์ครัง้ที ่๖. กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้ง
 แอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๔๖.

ปิยชำต ิไตรสำรศร.ี พรรณไม้ทีม่ศีกัยภาพเป็นไม้ประดบัในกลุม่ป่าแก่งกระจาน [อดัส�ำเนำ].
 ส�ำนกัวจิยักำรอนรุกัษ์ป่ำไม้และพนัธ์ุพชื กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื.
 กรงุเทพฯ: ม.ป.พ; ๒๕๕๑.

พงษ์ศักดิ์ พลเสนำ. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์.
  พมิพ์ครัง้ที่ ๑. ปรำจนีบุร:ี ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เจตนำรมณ์ภัณฑ์; ๒๕๕๐.

พรรณเพญ็ ฉำยปรชีำ. พรรณไม้เพือ่การตกแต่ง. กรงุเทพฯ: พมิพ์ครัง้ที ่๓. กรงุเทพฯ:
  บรษิัท อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลชิชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน); ๒๕๔๗.
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พูนศกัดิ ์วชัรำกร. ปาล์มและปรงในป่าไทย. กรงุเทพฯ: พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ:  บรษิทั
 อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลชิชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน); ๒๕๔๘.

เมธนิ ีตำฬมุำศสวสัดิ,์ สคุนธ์ทพิย์ ศริมิงคล, นนัทวรรณ สปัุนต,ี นยันำ เทศนำ, โสมนสัสำ 
 แสงฤทธิ,์ บรรณำธกิำร. พนัธุไ์ม้มงคลพระราชทาน. ส�ำนักวจิยักำรอนุรกัษ์
 ป่ำไม้และพันธุ์พืช  กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช. กรุงเทพฯ: 
 โรงพมิพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด; ๒๕๕๒.

รำชบณัฑติยสถำน. อนกุรมวธิานพชื อกัษร ก. พมิพ์ครัง้ที ่๒. กรงุเทพฯ: รำชบณัฑติย
 สถำน; ๒๕๔๗.

เรอืงฤทธิ ์กติตวิทิยำพงศ์, ชนษิฐำ จนัทโชต,ิ วรำพงษ์ ลิม่ติ้น, บรรณำธกิำร. สนุทรยีภาพ
 พฤกษพรรณไม้มงคล.  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์. 
 พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บรษิัท อันลมิติ พริ้นติ้ง จ�ำกัด; ๒๕๕๘.

วงศ์สถติย์ ฉัว่กลุ, พร้อมจติ ศรลมัพ์, สมภพ ประธำนธุรำรกัษ์, บรรณำธกิำร. สารานกุรม
 สมนุไพร เล่ม ๑  สมนุไพรสวนสริรีกุขชาต.ิ ภำควชิำเภสชัพฤกษศำสตร์
  คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: บริษัท 
 อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๔๓.

วงศ์สถติย์ ฉัว่กลุ, พร้อมจติ ศรลมัพ์, สมภพ ประธำนธุรำรกัษ์, บรรณำธกิำร. สารานกุรม
 สมุนไพร เล่ม ๒  สยามไภษัชยพฤกษ์. ภำควิชำเภสัชพฤกษศำสตร์  
 คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: บริษัท
  อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลชิชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน); ๒๕๔๓.

วชริพงศ์ หวลบุตตำ. คูม่อืคนรกัต้นไม้ พรรณไม้ลดมลพษิ. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ:
  บรษัิท อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๔๔.

วทิย์ เทีย่งบูรณธรรม. พจนานกุรมไม้ดอกไม้ประดบัในเมอืงไทย เล่มที ่๒. พมิพ์ครัง้ที ่๑.
 กรงุเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้ำส์; ๒๕๓๐.

ศูนย์วจิัยควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ เฉลมิพระเกยีรต ิ๗๒ พรรษำ บรมรำชนินีำถ.
  พรรณไม้ในเส้นทางศกึษาธรรมชาตหิบุเขาล�าพญา. มหำวทิยำลยัรำชภฎั
 ยะลำ. พมิพ์ครัง้ที ่๑. ยะลำ: มเีดยี เฮ้ำส์; ๒๕๕๗.
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เศรษฐมันตร์ กำญจนกลุ. ร้อยพรรณพฤกษา กหุลาบราชนิแีห่งดอกไม้ ๑. พมิพ์ครัง้ที ่๑. 
 กรงุเทพฯ: บรษิทั ว.ีพริ้นท์ (1991) จ�ำกดั; ๒๕๕o

เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล.  ร้อยพรรณพฤกษา พรรณไม้สเีหลอืง. พมิพ์ครัง้ที่ ๑.
  กรุงเทพฯ: บรษิัท ว.ีพริ้นท์ (1991) จ�ำกัด; ๒๕๕o

เศรษฐมันตร์ กำญจนกุล. รื่นรมณ์พรรณไม้งาม พืชสมุนไพร ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
  กรงุเทพฯ: ส�ำนกัพมิพ์ เศรษฐศลิป์; ๒๕๕o 

สถำบนัวจิยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย. พชืกนิได้ในป่าสะแกราช
  เล่ม ๒. พมิพ์ครัง้ที ่๑. นนทบรุ:ี บรษิทั สหมติรพริ้นติ้งแอนด์พบัลสิซิง่ จ�ำกดั; 
 ๒๕๕๒.

สรยทุธ บณุยะเวชชวีนิ, รุง่สรยิำ  บวัสำล.ี ป่าชายเลน: นเิวศวทิยาและพรรณไม้.
  พิมพ์ครั้งที่ ๑.กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด;
  ๒๕๕๔.

ส่วนพฤกษศำสตร์ป่ำไม้ ส�ำนกัวชิำกำรป่ำ กรมป่ำไม้. พรรณไม้ต้นของประเทศไทย.
  พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บรษิัท ไดมอนด์ พริ้นติ้ง จ�ำกัด; ๒๕๔๒.

สวนรกุขชำตเิขำสวนกวำง ส�ำนกัวจิยักำรอนรุกัษ์ป่ำไม้และพนัธุพ์ชื กรมอทุยำนแห่งชำติ
 สัตว์ป่ำ และพันธุ์พชื. สวนพรรณไม้มงคล. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ; ม.ป.ป.

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยำกร
 ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม. พรรณไม้ทีเ่หมาะสมส�าหรบัการด�าเนนิงาน
 โครงการชมุชนอยูคู่อ่ตุสาหกรรม ในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและพืน้ทีใ่กล้เคยีง
 ฉบบัวชิาการ. เอกสำรภำยใต้โครงกำรชมุชนอยูคู่อุ่ตสำหกรรม. พมิพ์ครัง้ที ่๑.
 กรงุเทพฯ: ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั บ.ีว.ีออฟเซต็; ๒๕๕๕.

ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยำกร
 ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม.  พรรณไม้ทีม่ศีกัยภาพลดมลพษิ ในพืน้ทีจ่งัหวดั
 ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับประชาชน.  เอกสำรภำยใต้โครงกำร 
 ชุมชนอยู่คู่อุตสำหกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด    
 บ.ีว.ีออฟเซ็ต; ๒๕๕๖.
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ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  กระทรวงทรพัยำกร
 ธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม. พรรณไม้ลดมลพษิ เสรมิสร้างชวีติชุมชนเมอืง.
 เอกสำรภำยใต้โครงกำรชมุชนอยูคู่อ่ตุสำหกรรม.  พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ:
 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด บ.ีว.ีออฟเซ็ต; ๒๕๕๘.

ส�ำนกังำนหอพรรณไม้ ส�ำนกัวจิยักำรอนรุกัษ์ป้ำไม้และพนัธุพ์ชื กรมอทุยำนแห่งชำติ
  สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช. ป่าเต็งรัง แม่น�้าภาชี. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ:
 โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย; ๒๕๕๒.

ส�ำนกังำนหอพรรณไม้ กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธ์ุพชื. พรรณไม้ห้วยทราย
 จงัหวดัเพชรบรุ.ี  พมิพ์ครัง้ที ่๑.  กรงุเทพฯ:  โรงพมิพ์ชมุนุมสหกรณ์กำรเกษตร
 แห่งประเทศไทย; ๒๕๔๙.

สมรำน สดุด,ี บรรณำธกิำร. พรรณไม้ ไทยประจนั. ส�ำนกังำนหอพรรณไม้  ส�ำนักงำน
 วจิยักำรอนรุกัษ์ป่ำไม้และพนัธุพ์ชื กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำและพนัธุพ์ชื.
 พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย
 จ�ำกดั; ๒๕๕๓

ส�ำนกัฟ้ืนฟแูละพฒันำพื้นทีอ่นรุกัษ์ กรมอทุยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื. พรรณไม้
 ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำ
 แห่งชำต;ิ ๒๕๕๖.

ส�ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช.
  ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
 พ.ศ. ๒๕๕๗. กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์ส�ำนกังำนพระพทุธศำสนำแห่งชำต;ิ ๒๕๕๗

ส�ำนักวิจัยกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช.
  พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติในประเทศไทย.
  พมิพ์ครัง้ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บรษิัท เอสพ ีเพลท จ�ำกัด; ๒๕๕๖.

สธุรรม อำรกีลุ, จ�ำรสั อนิทร, สวุรรณ ทำเขยีว, อ่อนเตง็ นนัทแก้ว. องค์ความรูเ้รือ่ง
 พชืป่าทีใ่ช้ประโยชน์ทางภาคเหนอืของไทย เล่ม ๑ มลูนธิโิครงการหลวง. 
 กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๕๑.

ไม้ประดับลดมลพษิ ส่งเสรมิคุณภำพชวีติ150



สธุรรม อำรกีลุ, จ�ำรสั อนิทร, สวุรรณ ทำเขยีว, อ่อนเตง็ นนัทแก้ว. องค์ความรูเ้รือ่ง
 พชืป่าทีใ่ช้ประโยชน์ทางภาคเหนอืของไทย เล่ม ๒  มลูนธิโิครงการหลวง.
  กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๕๒

สธุรรม อำรกีลุ, จ�ำรสั อนิทร, สวุรรณ ทำเขยีว, อ่อนเตง็ นนัทแก้ว. องค์ความรูเ้รือ่ง
 พชืป่าทีใ่ช้ประโยชน์ทางภาคเหนอืของไทย เล่ม ๓ มลูนธิโิครงการหลวง.
  กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๕๒.

เสร ีทรพัยสำร. การจดัสวนในบ้าน. พมิพ์ครัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์ พริ้นติ้ง 
 กรุ๊พ จ�ำกัด; ๒๕๓๒.

องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม. พรรณไม้เทดิไท้
 องค์ราชนั. พมิพ์ครัง้ที ่๑. เชยีงใหม่: ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดัวนดิำกำรพมิพ์; ๒๕๕๔. 

อรนชุ ทำบทอง, บรรณำธกิำร. ๘๔ พรรณไม้ ถวายในหลวง. กรงุเทพฯ: บรษิทั กสท
  โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน); ม.ป.ป.

อุไร จริมงคลกำร. คู่มอืคนรักต้นไม้ ชุดที่ ๖ พรรณไม้นามมงคล. พมิพ์ครัง้ที่ ๑.
  กรงุเทพฯ: บรษิทั อมรนิทร์พริ้นติ้งแอนด์พบัลชิชิง่ จ�ำกดั (มหำชน); ๒๕๕๖

อุไร จิรมงคลกำร. คู่มือคนรักต้นไม้ ชุดที่ ๖ ไม้ทนน�้า. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: 
 บรษิัท อมรนิทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลชิชิ่ง จ�ำกัด (มหำชน); ๒๕๕๕.

เอื้อมพร วสีมหมำย, ปณธิำณ แก้วดวงเทยีน. ไม้ป่ายนืต้นของไทย ๑. พมิพ์ครัง้ที ่๑.
  กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์ เอช เอ็น กรุ๊ป จ�ำกัด; ๒๕๔๗.

Whistler, W. Arthur., 2005. Tropical ornamentals: a guide. Timber Press, Inc, U.S.A.
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ดัชนภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดับตัวอักษร ก-ฮ

กรวย ๗	 กระดังงาไทย ๙	
Horsfieldia irya (Gaertn.)	Warb.	 	 Cananga odorata (Lam.)
	 	 Hook.	f.	&	Thomson
	 	 var.	odorata

กระโดน ๑๑	 กระถนิณรงค์ ๑๓
Careya arborea	Roxb.	 	 Acacia  auriculiformis
	 	 A.	Cunn.	ex	Benth.

กระทงิ ๑๕	 กร่าง ๑๗
Calophyllum inophyllum L.	 	 Ficus altissima Blume

กะเจยีน ๑๙	 กันเกรา ๒๑
Hubera cerasoides	 	 Fagraea fragrans Roxb.
(Roxb.)	Chaowasku

การเวก ๒๓ กาสะลองค�า ๒๕
Artabotrys siamensis Miq.	 	 Mayodendron igneum	
	 	 (Kurz)	Kurz

กุหลาบ ๒๗ โกงกางหัวสุม ๒๙
Rosa chinensis Jacq.		 	 Bruguiera gymnorrhiza
var.	chinensis	 	 (L.)	Savigny

ขี้เหล็ก ๓๑	 เข็มป่า ๓๓
Senna siamea (Lam.)	 	 Ixora cibdela Craib	
H.	S.	Irwin	&	Barneby	 	
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

เขยตาย ๓๕	 	 คนทสิอ ๓๗
Glycosmis pentaphylla	 	 	 Vitex trifolia L.	
(Retz.)	DC.	 	 	

คัดเค้าเครอื ๓๙	 	 แคแสด ๔๑
Oxyceros horridus Lour.	 	 	 Spathodea campanulata
	 	 	 P.	Beauv.

จันทน์กะพ้อ ๔๓	 	 จามจุร	ี ๔๕
Vatica diospyroides	 	 	 Albizia saman (Jacq.) Merr.	
Symington	 	 	

ชวนชม	 ๔๗	 	 ชุมเห็ดเทศ	 ๔๙
Adenium obesum (Forssk.)	 	 	 Senna alata (L.)	Roxb.	
Roem.	&	Schult.	 	 	

เชยีด	 ๕๑	 	 ดองดงึ	 ๕๓
Cinnamomum iners	 	 	 Gloriosa superba L.
Reinw.	ex	Blume

ดาวเรอืงใหญ	่ ๕๕	 	 ตะโกนา	 ๕๗
Tagetes erecta L.	 	 	 Diospyros rhodocalyx Kurz

ตะแบกนา	 ๕๙	 	 เต็ง	 ๖๑
Lagerstroemia floribunda	 	 	 Shorea obtusa	
Jack	var.	floribunda	 	 	 Wall.	ex	Blume
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

เต่าร้างแดง	 ๖๓	 ทรงบาดาล	 ๖๕
Caryota mitis Lour.	 	 Senna surattensis (Burm.	f.)	
	 	 H.	S.	Irwin	&	Barneby

ทองกวาว	 ๖๗	 นนทร	ี ๖๙	
Butea monosperma	 	 Peltophorum pterocarpum 
(Lam.)	Taub.	 	 (DC.)	Backer	ex	K.	Heyne

บานบุรเีหลอืง	 ๗๑	 บุนนาค	 ๗๓
Allamanda cathartica L.	 	 Mesua ferrea L.
	 	
ปรงเขาชะเมา	 ๗๕	 ปรงทะเล	 ๗๗
Cycas chamaoensis	 	 Acrostichum aureum L.
K.	D.	Hill

ประดู่บ้าน	 ๗๙	 ประเดหว	ี ๘๑
Pterocarpus indicus Willd.	 	 Dracaena fragrans	
	 	 (L)	Ker	Gawl.

ประสักแดง	 ๘๓	 ปาล์มขวด	 ๘๕
Bruguiera sexangula	 	 Roystonea regia (Kunth)	
(Lour.)	Poir.	 	 O.	F.	Cook

ปาล์มสบิสองปันนา	 ๘๗	 ปีบ	 ๘๙
Phoenix loureiroi Kunth.	 	 Millingtonia hortensis L.	f.
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

แปรงล้างขวดช่อห้อย	 ๙๑	 โป๊ยเซยีน	 ๙๓
Callistemon viminalis	 	 Euphorbia milii Des	Moul.	
(Sol.	ex	Gaertn.)	G.	Don	 	

พรวด	 ๙๕	 พลองเหมอืด	 ๙๗
Rhodomyrtus tomentosa	 	 Memecylon edule Roxb.
(Aiton)	Hassk.

เฟื่องฟ้า	 ๙๙	 มะดูก	 ๑๐๑	
Bougainvillea spectabilis Willd.	 	 Siphonodon celastrineus Griff.

มะฮอกกานใีบเล็ก	 ๑๐๓	 เม่าไข่ปลา	 ๑๐๕
Swietenia mahagoni (L.)	Jacq.	 	 Antidesma ghaesembilla  Gaertn.
	 	 	
โมกเครอื	 ๑๐๗	 ยมหอม	 ๑๐๙
Amphineurion marginatum	 	 Toona ciliata M.	Roem.
(Roxb.)	D.	J.	Middleton	 	

ยางอนิเดยี	 ๑๑๑	 รางจดื	 ๑๑๓
Ficus elastica Roxb.	 	 Thunbergia laurifolia Lindl.
ex	Hornem.

ราชพฤกษ์ ๑๑๕ รามใหญ	่	 ๑๑๗
Cassia fistula L.	 	 Ardisia elliptica Thunb.

ลั่นทม	 ๑๑๙	 ล�าดวน	 ๑๒๑
Plumeria rubra L.	 	 Melodorum fruticosum Lour.
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ดชันภีาพพรรณไม้ เรยีงตามล�าดบัตวัอกัษร ก-ฮ (ต่อ)

ล�าพ	ู ๑๒๓	 ล�าแพนหนิ	 ๑๒๕
Sonneratia caseolaris (L.)	Engl.	 	 Sonneratia griffithii Kurz	
	 	
สนฉัตร	 ๑๒๗	 สะตอื	 ๑๒๙
Araucaria columnaris	 	 Crudia chrysantha 
(G.	Forst.)	Hook	 	 (Pierre)	K.	Schum.

โสกน�้า ๑๓๑	 หงอนไก่ทะเล ๑๓๓
Saraca indica L.  Heritiera littoralis Aiton

หางนกยูงฝรั่ง	 ๑๓๕	 หูกระจง ๑๓๗	
Delonix regia 	 	 Terminalia ivorensis 	
(Bojer	ex	Hook.)	Raf.		 	 A.	Chev.

เหงอืกปลาหมอ ๑๓๙	 อโศกเซนคาเบรยีล ๑๔๑
Acanthus ebracteatus Vahl  Monoon longifolium
	 	 (Sonn.)	B.	Xue	&	R.	M.	K.
	 	 Saunders

อะราง	 ๑๔๓	 อนิทนลิน�้า	 ๑๔๕
Peltophorum dasyrrhachis	 	 Lagerstroemia speciosa 
(Miq.)	Kurz	 	 (L.)	Pers.
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แหล่งกล้าไม้

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

๒. สถานเีพาะช�ากล้าไม้จงัหวดัระยอง	(สงักดั	ส�านกัจัดการทรพัยากรป่าไม้ที	่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. ศูนย์ส่งเสรมิวนศาสตร์ชมุชนที ่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	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พชื)	
	 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	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พชื

ที่ปรกึษาด้านการจัดท�าเอกสาร	

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

คณะท�างานจัดท�าเอกสาร

นายปิยชาต	ิ	ไตรสารศร	ี นักวทิยาศาสตร์ช�านาญการพเิศษ	
	 ส�านักงานหอพรรณไม้
	 กรมอุทยานแห่งชาต	ิสัตว์ป่า	และพันธุ์พชื
นางสาวมัธยา		รักษาสัตย์	 นักวชิาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพเิศษ
	 ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม
นางสาวพันธ์พรีา		อักษรพรหม	 นักวชิาการสิ่งแวดล้อมปฏบิัตกิาร
	 ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญญ์ศริ	ิ	ใจมุ่ง	 พนักงานจ้างเหมาบรกิาร
	 ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม
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ส�านักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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