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ค�ำน�ำ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้จดั ท�ำ
โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนกับอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึง
การมีสว่ นร่วมของประชาชน รวมทัง้ การบูรณาการความรูท้ อ้ งถิน่ และความรูส้ ากล
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โครงการมีคณะท�ำงานประกอบด้วยผู้แทนชุมชน ผู้แทน
หน่วยงานในพื้นที่ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ปราชญ์ชาวบ้าน
ข้าราชการบ�ำนาญ สือ่ และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมโดยความสมัครใจ
และอย่างต่อเนือ่ ง และได้สร้างผลผลิตและผลลัพธ์ซงึ่ เป็นรูปธรรมและมีประโยชน์
โดยตรงต่อพื้นที่หลายประการ อาทิ เครื่องมือและกลไกการดูแลรักษาพื้นที่
สีเขียวเพือ่ ประโยชน์ดา้ นคุณภาพสิง่ แวดล้อมและคุณภาพชีวติ ซึง่ ประกอบด้วย
เอกสารและระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เอกสาร “พรรณไม้ทเี่ หมาะสม
ส�ำหรับการด�ำเนินงานโครงการชุมชนอยูค่ อ่ ู ตุ สาหกรรม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยอง
และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ฉบับวิชาการ” และเอกสาร “พรรณไม้ทมี่ ศี กั ยภาพลดมลพิษ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ฉบับประชาชน” ซึง่ ได้รวบรวมพรรณไม้
๒๓๒ ชนิด ในเบือ้ งต้นทีพ่ บในระบบนิเวศของพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ที่มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน และมีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศ
ในปี ๒๕๕๘ โครงการชุมชนอยูค่ อู่ ตุ สาหกรรมได้คดั เลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เพือ่ เป็นตัวอย่างในการพัฒนาระบบการอนุรกั ษ์ ดูแลรักษา และพัฒนา
พืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชน ส�ำหรับใช้เป็น
เครือ่ งมือก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีด่ ว้ ยตนเอง ในการนี้ ส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
การจัดท�ำเอกสารเผยแพร่เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�ำพืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ที่
ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ สวนสาธารณะ พื้นที่ริมชายคลองและ
ริมถนน จึงได้จดั ท�ำเอกสาร “พรรณไม้ลดมลพิษ เสริมสร้างชีวติ ชุมชนเมือง”
ฉบับนี้ขึ้น โดยเน้นไม้ยืนต้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของความยั่งยืน และ
ได้ศกึ ษาค้นคว้าต่อยอดความรูด้ า้ นพรรณไม้จากเอกสารเดิมซึง่ เป็นผลผลิตจาก
คณะท�ำงานดังกล่าวข้างต้น พร้อมทัง้ ได้รบั ความอนุเคราะห์และความร่วมมือ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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เพิม่ เติมจากนักวิชาการของส�ำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช และสวนพฤกษศาสตร์ระยอง จึงถือได้ว่าเป็นผลผลิตต่อเนื่องที่
เกิดจากการบูรณาการความรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีความ
ตัง้ ใจให้เอกสารฉบับปัจจุบนั เป็นเครือ่ งมือชิน้ หนึง่ ส�ำหรับชุมชน ประชาชน เยาวชน
และผูส้ นใจทัว่ ไป ได้รบั ทราบถึงประโยชน์ของพรรณไม้ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม
ยังมีความรูอ้ นื่ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้การน�ำความรูใ้ นเอกสารฉบับนีไ้ ปใช้ให้ประสบ
ความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น อาทิ การเพาะช�ำ การขยายพันธุ์ และการออกแบบ
การปลูกต้นไม้ ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าหรือสอบถามจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป เช่น กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
นอกจากนี้ ส�ำนักงานฯ เชือ่ มัน่ ว่า ชุมชน และประชาชน ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ
ซึง่ มีความเกีย่ วพันอย่างใกล้ชดิ กับวิถชี วี ติ และคุณภาพชีวติ และเชือ่ ว่าชุมชนและ
ประชาชนมีองค์ความรู้ท้องถิ่น รวมทั้งมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ดังนั้น
จึงเชือ่ ว่าจะสามารถต่อยอดและขยายผลความรูจ้ ากเอกสาร เพือ่ ท�ำให้การดูแล
รักษา และขยายพืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชน เป็นไปอย่างมีระบบและมีความยัง่ ยืนต่อไป
ได้ในอนาคต
ท้ายนี้ ส�ำนักงานฯ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ ำ� ชุมชน
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทุกท่านทีไ่ ด้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินงานโครงการชุมชนอยูค่ อู่ ตุ สาหกรรม และสนับสนุนให้การจัดเตรียม
เอกสารนีส้ ำ� เร็จสมประสงค์ เพือ่ ประโยชน์อย่างกว้างขวางทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้
แก่สังคม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กันยายน ๒๕๕๘
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ความเป็นมาและหลักการ
หนังสือ “พรรณไม้ลดมลพิษ เสริมสร้างชีวติ ชุมชนเมือง” ใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐาน
มาจากเอกสารเผยแพร่ภายใต้โครงการชุมชนอยูค่ อู่ ตุ สาหกรรม ของส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้แก่ หนังสือ “พรรณไม้
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินงานโครงการชุมชนอยูค่ อู่ ตุ สาหกรรม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ระยองและพื้นที่ใกล้เคียง ฉบับวิชาการ” และหนังสือ “พรรณไม้ที่มีศักยภาพ
ลดมลพิษ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดระยองและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ฉบับประชาชน” ซึง่ รวบรวม
พรรณไม้ยนื ต้น ไม้พมุ่ และไม้เลือ้ ย รวมจ�ำนวน ๒๓๒ ชนิด ทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ
เบือ้ งต้นในพืน้ ทีใ่ นจังหวัดระยองและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและ
ผูน้ ำ� ท้องถิน่ พร้อมกับการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการด้านพรรณไม้ และการ
ปรึกษาหารือผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง จากนัน้ ได้นำ� มาจัดแบ่งลักษณะ
ของใบ เพือ่ แยกประเภทศักยภาพของการลดมลพิษด้านอากาศ ดังนัน้ จึงสามารถ
กล่าวได้วา่ เอกสารหลักทัง้ สองฉบับนี้ ได้ประมวลชนิดพรรณไม้มาจากความรู้
ท้องถิน่ กับความรูส้ ากล และพรรณไม้ดงั กล่าวนัน้ เป็นพรรณไม้ทเี่ หมาะสมกับ
ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนที่ศึกษา และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง
“พรรณไม้ลดมลพิษ เสริมสร้างชีวติ ชุมชนเมือง” ประกอบด้วยตัวอย่าง
ไม้ยืนต้น จ�ำนวน ๖๕ ชนิด ที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่สาธารณะบนบก
และริมน�้ำ ส่วนใหญ่มีระดับชั้นเรือนยอดประเภทไม้ชั้นบน ซึ่งได้แก่ ไม้ที่มี
ชัน้ เรือนยอดแผ่ขยายอยูเ่ หนือระดับชัน้ เรือนยอดของไม้ตน้ อืน่ ในหมูไ่ ม้นนั้ ได้รบั แสง
เต็มที่จากด้านบนและบางส่วนจากด้านข้าง โดยปกติเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่
โตกว่าถัวเฉลี่ย เป็นต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่ โดยทั่วไปมักมีความสูงตั้งแต่
๒๐ เมตรขึน้ ไป และไม้ชนั้ รอง (ไม้ชนั้ กลาง) ซึง่ ได้แก่ ไม้ทอี่ ยูต่ ำ�่ กว่าไม้ชนั้ บน
มีเรือนยอดพุง่ ขึน้ จนเกือบถึงระดับโดยทัว่ ไปของหมูไ่ ม้ จึงท�ำให้ได้รบั แสงโดยตรง
เฉพาะทางด้านบนเท่านัน้ ส่วนด้านข้างจะถูกบดบังหมด ปกติเป็นต้นทีม่ เี รือนยอด
ขนาดเล็ก มีลำ� ต้นไม่ใหญ่ ความแข็งแรง และความสมบูรณ์ของต้นไม้มปี านกลาง
โดยทัว่ ไป มักมีความสูงในช่วงประมาณ ๑๐–๒๐ เมตร ดังนัน้ อาจกล่าวโดยสรุป
ได้วา่ ไม้ยนื ต้นในเอกสารฉบับนี้ ส่วนใหญ่เป็นไม้ทแี่ ข็งแรงสมบูรณ์ มีลำ� ต้นสูง
โดยทัว่ ไปในช่วงประมาณ ๑๐ เมตร ขึน้ ไป แตกกิง่ ก้านสาขาในระดับสูง และ
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มีเรือนยอดแผ่ขยายในระดับทั่วไปของหมู่ไม้และเหนือระดับชั้นเรือนยอดของ
ไม้ต้นอื่นในหมู่ไม้นั้น หนังสือฉบับปัจจุบันนี้ เน้นไม้ยืนต้นเนื่องจากมีความ
สอดคล้องกับหลักการของความยัง่ ยืน กล่าวคือ พืน้ ทีส่ เี ขียวทีย่ งั่ ยืน มักมี
องค์ประกอบหลัก ๓ ประการ ได้แก่ (๑) เน้นการปลูกไม้ยืนต้นแบบยั่งยืน
อาทิ ล�ำต้นสูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มีเรือนพุ่มไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตร
(๒) ปลูกไม้ยนื ต้นหลากหลายพันธุค์ ละกันไป เพือ่ รักษาและเพิม่ พูนความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชและสัตว์ ซึง่ เป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และ
(๓) พื้นที่ในที่โล่งและใต้ร่มไม้ยืนต้น ควรเป็นพื้นแบบซึมน�้ำเป็นส่วนใหญ่ (เช่น
สนามหญ้า) ไม่ใช่พื้นที่ดาดแข็ง
ไม้ยืนต้นทั้ง ๖๕ ชนิด นี้ มีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อพฤกษศาสตร์
(ชื่อวิทยาศาสตร์) และชื่อพื้นเมืองซึ่งอ้างอิงจากหนังสือ “ชื่อพรรณไม้แห่ง
ประเทศไทย เต็ม สมิตนิ นั ทน์ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๗” พร้อมทัง้
มีคำ� บรรยายสรุปลักษณะทัว่ ไปและลักษณะเด่นของพรรณไม้ ศักยภาพในการ
ลดมลพิษด้านอากาศ ประโยชน์ทวั่ ไป พร้อมทัง้ ภาพถ่ายลักษณะส�ำคัญของพรรณไม้
ทัง้ นี้ ในการจัดกลุม่ พรรณไม้ตามลักษณะใบทีม่ ศี กั ยภาพลดมลพิษด้านอากาศนี้
ได้จากการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลในเอกสารวิชาการ ซึง่ มีการจัดแบ่งตามลักษณะใบ
ได้แก่ (๑) ใบเรียบ กว้าง มีศักยภาพในการลดออกไซด์ของไนโตรเจน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โอโซน  (๒) ใบหนา ผิวใบมีลกั ษณะเป็นไข มีศกั ยภาพ
ในการลดสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย  โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล
(พีซีบี) ไดออกซิน ฟูแรน  และ (๓) ใบเรียวเล็ก ใบหยาบ มีขน เหนียว
มีศักยภาพในการลดฝุ่นละออง และในการจ�ำแนกลักษณะใบ คือ ใบเรียบ
กว้าง หนา ผิวใบเป็นไข ใบเรียวเล็ก ใบหยาบ มีขนและเหนียว นัน้ มิได้ยดึ หลักเกณฑ์
ทีเ่ ข้มงวด แต่เป็นไปตามดุลยพินจิ ของผูท้ รงคุณวุฒ  ิ ดังนัน้ พรรณไม้บางชนิด
อาจพบลักษณะใบได้หลายแบบ เช่น ใบเรียบ กว้าง และหนา ผิวใบมีลักษณะ
เป็นไข จึงสามารถมีศกั ยภาพลดมลพิษทัง้ ประเภทออกไซด์และประเภทสารอินทรีย์
ระเหยง่าย นอกจากนี้ มีข้อสังเกตที่ส�ำคัญเพื่อช่วยให้การน�ำข้อมูลในหนังสือ
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรอบคอบ ได้แก่ (ก) ศักยภาพลดมลพิษในทีน่ เี้ น้นเฉพาะ
ด้านอากาศ ยังมิได้ครอบคลุมถึงการศึกษาศักยภาพลดมลพิษผ่านทางราก
หรือส่วนอื่นของต้นไม้ และในอนาคตหากมีการศึกษาวิจัยใหม่ในรายละเอียด
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อาจให้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และ (ข) พรรณไม้ที่ปรากฏได้ครอบคลุม
ไม้ในห่วงโซ่อาหาร ซึ่งอาจต้องพิจารณาถึงโอกาสการสะสมมลพิษ โดยการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
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พื้นที่สีเขียวส�ำหรับชุมชนเมือง
ในปัจจุบนั และในอนาคตอันใกล้ ผูค้ นจะเข้ามาอยูอ่ าศัยรวมตัวกันมากขึน้
ในชุมชนเมือง และเมืองจะมีขนาดและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีปัญหาความ
ขัดแย้ง ความจ�ำกัดของทรัพยากรและการเพิ่มขึ้นของของเสีย ดังนั้น จึงเกิด
ความพยายามในการพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มี
ความยัง่ ยืน  โดยมีแนวทาง วิธกี าร รูปแบบ หรือจุดเน้นทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
มีองค์ประกอบสากลทีข่ าดไม่ได้ประการหนึง่ ทีส่ อดคล้องกัน คือการดูแลรักษาและ
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในชุมชนเมือง ซึง่ อาจวัดจากสัดส่วนพืน้ ทีส่ เี ขียวต่อประชากร
หรือการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว เป็นต้น
โดยทัว่ ไป ค�ำว่า “พืน้ ทีส่ เี ขียว” หมายถึงพืน้ ทีท่ ปี่ กคลุมด้วยไม้ยนื ต้น
และพืชพรรณทีห่ ลากหลาย อย่างไรก็ตาม ในทางผังเมือง ค�ำว่า “พืน้ ทีส่ เี ขียว”
ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของ “พื้นที่โล่ง” ซึ่งมีหน้าที่และประโยชน์ต่าง ๆ กัน
อาทิ ปกป้องประชาชนและชุมชนจากภัยธรรมชาติกรณีนำ�้ หลากน�ำ้ ท่วม รักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมในกรณีใช้เป็นพืน้ ทีก่ นั ชนระหว่างพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมและพืน้ ทีช่ มุ ชน
ส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมของเมือง โดยเฉพาะแหล่งมรดกโบราณสถาน และยังมี
หน้าทีอ่ นื่ แล้วแต่แนวคิดและนวัตกรรมของแต่ละท้องถิน่ ทัง้ นี้ “พืน้ ทีส่ เี ขียว
ชุมชนเมืองอย่างยัง่ ยืน” ตามความหมายจากผลการระดมสมองของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการจัดการพืน้ ทีส่ เี ขียว ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
การด�ำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวชุมชน ได้ให้นิยามว่า “เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต
ชุมชนเมืองทีป่ กคลุมด้วยไม้ยนื ต้นและพืชพรรณทีห่ ลากหลาย มีการดูแล บ�ำรุง รักษา
ให้สมบูรณ์ ร่มรื่น สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเอื้อต่อสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศที่พึงประสงค์”
พืน้ ทีส่ เี ขียวมีความส�ำคัญต่อชุมชนเมือง เนือ่ งจากเป็นปัจจัยหนึง่ ที่
ช่วยลดอุณหภูมใิ นเวลากลางวันและกลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนในเมืองและช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ช่วยเสริมสร้างความน่าอยูข่ องเมืองทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ (๑) ด้านเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินและ
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สิ่งก่อสร้าง ดึงดูดผู้ซื้อรวมทั้งนักท่องเที่ยว (๒) ด้านสังคม ท�ำให้ประชาชนมี
แหล่งนันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจ เป็นทีพ่ บปะสังสรรค์ เสริมสร้างสุขภาพกาย
และใจ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชน (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรวม
ของความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งนิเวศที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิต
เพิ่มความสมดุลและเป็นแหล่งอาหารให้แก่เมือง นอกจากนั้นยังสามารถช่วย
ลดมลพิษด้านอากาศ ดักฝุน่ ละอองและดูดซับสารเคมีรวมทัง้ โลหะหนักซึง่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ เพิ่มความชุ่มชื้นให้บรรยากาศและความร่มรื่น และดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งกักเก็บ
คาร์บอน
พืน้ ทีส่ เี ขียวส�ำหรับชุมชนเมืองมีได้หลายรูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั สภาพพืน้ ที่
ทางภูมศิ าสตร์และวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไป สามารถแบ่งออกเป็น
๖ ประเภท ได้แก่ (๑) พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ นันทนาการและความงามด้านภูมทิ ศั น์ เช่น
สวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น (๒) พื้นที่อรรถประโยชน์ เช่น สวน ไร่ นา
และพืน้ ทีก่ นั ชน (๓) พืน้ ทีส่ เี ขียวเพือ่ การอนุรกั ษ์ เช่น ป่าชายเลน และอุทยาน
(๔) พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ป็นริว้ ยาว เช่น เกาะกลางถนน และริว้ เส้นทางเดิน (๕) พืน้ ทีอ่ นื่
เช่น พืน้ ทีร่ กร้าง และ (๖) พืน้ ทีส่ เี ขียวพิเศษ เช่น แหล่งเรียนรูพ้ รรณไม้ธรรมชาติ
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พรรณไม้ที่เหมาะสมส�ำหรับพื้นที่สาธารณะ
และพรรณไม้ที่ควรหลีกเลี่ยง
พรรณไม้ทเี่ หมาะสมส�ำหรับเขตชุมชนเมือง ควรเป็นไม้ยนื ต้น มีความ
หลากหลายของพืชพรรณ อายุและขนาด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่  โดยทั่วไป พรรณไม้ยืนต้นในชุมชนเมือง ควรมี
ลักษณะและบทบาทหน้าที่ อาทิ มีเรือนยอดทีใ่ ห้รม่ เงา ให้ดอกสวยงาม และ
บรรเทามลพิษ ยกตัวอย่าง พรรณไม้ทใี่ ห้รม่ เงา เช่น กันเกรา จามจุรี ตะเคียนทอง
นนทรี ยางนา พรรณไม้ที่ให้ดอกสวยงามสร้างความสดชื่น เช่น กันเกรา
กระดังงาไทย กระทิง พิกุล อินทนิลน�้ำ และพรรณไม้ที่ศักยภาพลดมลพิษ
ด้านอากาศ และกักเก็บคาร์บอน เช่น กระถินณรงค์ ตะเคียนทอง พิกลุ ราชพฤกษ์
สัก หูกวาง อินทนิลน�้ำ ทั้งนี้ พรรณไม้บางชนิดได้มีกล่าวไว้ในเอกสารวิชาการ
หลายฉบับว่า มีศกั ยภาพลดมลพิษประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
และโอโซน รวมทั้งฝุ่นละอองได้ดี เช่น แคแสด จามจุรี ราชพฤกษ์ สนทะเล
สัก ไทรย้อย
พืน้ ทีส่ าธารณะในเขตชุมชนเมือง เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น
สนามกีฬากลางแจ้ง สนามบริเวณศาลาประชาคม ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา
พืน้ ทีร่ มิ เส้นทางถนน พืน้ ทีร่ มิ น�ำ้ ริมชายตลิง่ นัน้ มีขอ้ แนะน�ำให้ปลูกไม้ยนื ต้นทีม่ ี
ลักษณะ ดังนี้
ในพืน้ ทีส่ วนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การพักผ่อน
การเรียนรู้และเสริมสร้างทัศนียภาพ ควรเน้นไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอด ทรงพุ่ม
ให้รม่ เงาและดอกทีส่ วยงาม ควรให้ความส�ำคัญแก่ ความหลากหลายของพรรณไม้
เพือ่ ให้เกิดโครงสร้างหลายระดับชัน้ เรือนยอด ไม่มยี างทีเ่ ป็นพิษ เจริญเติบโตได้ดี
และมีศักยภาพลดมลพิษทั้งด้านอากาศและเสียง ไม้ยืนต้นที่เหมาะสม อาทิ
กระดังงาไทย กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระทิง แคแสด ตะเคียนทอง ไทรย้อย
นนทรี บุนนาค ปอทะเล พิกุล มะพอก รัง เสม็ดชุน โสกน�้ำ อโศกเซนคาเบรียล
ภายในพืน้ ทีส่ ถาบันการศึกษาและสนามเด็กเล่น ควรคัดเลือกพรรณไม้
ทีไ่ ม่เป็นอันตราย เช่น ไม่มหี นามแหลมคม กิง่ ก้านไม่เปราะหักง่าย ไม่มพี ษิ ไม่มแี มลง
6
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รบกวน มีรปู ทรงทีไ่ ม่เกะกะรกรุงรังอันจะเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ที่มีพิษ ไม้ยืนต้น
ที่เหมาะสม อาทิ กระถินณรงค์ พะยอม พิกุล รัง ราชพฤกษ์ เสม็ดชุน
อโศกเซนคาเบรียล
บริเวณริมเส้นทางสัญจรทางถนน ควรเน้นคัดเลือกพรรณไม้ทนมลพิษ
ด้านอากาศ ทนต่อความร้อนและความแล้ง ไม่ผลัดใบ ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว
ให้ร่มเงา เรือนยอดและความสูงพ้นการสัญจร แต่ไม่ควรมีขนาดใหญ่และสูง
จนเกินไป กิง่ ไม่เปราะ รากไม่งดั หรือชอนไชท�ำลายถนน ไม้ยนื ต้นทีเ่ หมาะสม
อาทิ กันเกรา กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระทิง ตะเคียนทอง ตะแบก พะยอม
พิกลุ นนทรี ประดู่ ราชพฤกษ์ สนทะเล อะราง อินทนิลน�ำ้ เสม็ดชุน อโศกเซนคาเบรียล
ส่วนพรรณไม้ทสี่ ามารถปลูกบริเวณริมทางเท้าและทีจ่ อดรถยนต์ ควรมีเรือนยอด
แผ่กว้าง กิง่ เหนียว ไม่เปราะหักง่าย มีระบบรากทีไ่ ม่ทำ� ลายผิวจราจรและระบบ
ระบายน�้ำใต้ดิน เช่น ประดู่ พะยอม โสกน�้ำ อินทนิลน�้ำ อินทรชิต
ส�ำหรับบริเวณริมแหล่งน�ำ้ ควรปลูกพรรณไม้ทชี่ อบขึน้ ริมน�ำ้ มีระบบ
รากยึดตลิง่ ทนต่อน�ำ้ ท่วม มีดอกใบและผลทีไ่ ม่รว่ งหล่นง่ายเพราะจะท�ำให้ลำ� น�ำ้
สกปรกและเน่าเสีย ไม้ยนื ต้นทีเ่ หมาะสม เช่น กันเกรา ก้านเหลือง กระทิง จิกน�ำ้
จิกเล พิกุล ปอทะเล โพทะเล มะกอกน�้ำ มะเดื่ออุทุมพร สนทะเล โสกน�้ำ ทั้งนี้
ไม่ควรปลูกไม้ผลที่มีพิษ เช่น เทียนหยด ดองดึง ร�ำเพย ล�ำโพง ระหุ่ง แสลงใจ
นอกจากนี้ พรรณไม้ที่น�ำมาปลูกในพื้นที่สาธารณะ  โดยทั่วไปควร
หลีกเลีย่ งไม้ทมี่ ลี กั ษณะ ดังนี้ (๑) ไม้ทมี่ พี ษิ เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลีย้ ง
เช่น ดองดึง สลอด แสลงใจ หางไหลแดง สบูด่ ำ� และหมามุย่ ช้าง (๒) ไม้ทนี่ ยิ มบริโภค
เพราะว่าอาจเกิดการแย่งชิงเพือ่ น�ำไปบริโภค เช่น กล้วย ขนุน เงาะ ทุเรียน มังคุด
(๓) ไม้ที่มีกิ่งเปราะและหักง่าย เช่น ตะกู มะรุม (๔) ไม้ที่มีผลขนาดใหญ่หรือ
มีน�้ำหนักมาก เช่น กระท้อน ตะบูน ตาลโตนด มะตูม มะพร้าว มะฮอกกานี
ใบเล็ก มะฮอกกานีใบใหญ่ (๕) ไม้ทมี่ กี ลิน่ ก่อให้เกิดความร�ำคาญ (ยาง ดอก
ลูก ฝัก เปลือก ใบ) เช่น ส�ำโรง หมีเหม็น (หมูทะลวง) ชุมแสง กระเชา พญาสัตบรรณ
(๖) ไม้ที่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและตัวอ่อนที่เป็นพิษ (๗) ไม้ที่มีหนามแหลม
ซึง่ เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลีย้ ง เช่น ตะขบป่า ไผ่ (ชนิดทีม่ หี นาม) มะค่าแต้
หลาวชะโอน และ (๘) ไม้ที่มีผลแห้งฟุ้งกระจาย เช่น นุ่น
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑. กรวยป่า

ชื่อพฤกษศาสตร์ Casearia grewiifolia Vent. var. grewiifolia
ชื่อวงศ์ SALICACEAE
ชื่อพื้นเมือง ก้วย ขุนเหยิง คอแลน จะร่วย ตวย ตวยใหญ่ ตานเสี้ยน บุนเหยิง ผ่าสาม
ผีเสื้อหลวง สีเสื้อหลวง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๕-๑๕ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ กลมหรือรูปกรวยทึบ ล�ำต้นปลายตรง
ต้นทีม่ อี ายุมากโคนต้นมีพอน เปลือกค่อนข้างเรียบ สีเทาหรือสีนำ�้ ตาลอ่อน กิง่ อ่อน มีขน ใบเดีย่ ว
เรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง ๓–๖ ซม. ยาว ๘–๑๓ ซม. ปลายแหลม
โคนมนกว้างหรือเว้าเล็กน้อยทีร่ อยต่อก้านใบ ขอบใบจักถี่ มีตอ่ มเป็นขีดสัน้ ๆ เมือ่ ส่องแผ่นใบ
กับแสงจะเห็นขีดใสๆ กระจายอยู่ทั่วไป แผ่นใบด้านบนเกลี้ยงหรือมีขนเล็กน้อยตามเส้น
กลางใบ ผิวใบด้านล่างมีขนนุ่ม มีเส้นแขนงใบข้างละ ๘–๑๒ เส้น ก้านใบยาว ๐.๖–๑.๒ ซม.
มีขน หูใบเล็กรูปสามเหลี่ยม ร่วงง่าย ดอกสีขาวหรือเหลืองอมเขียว ออกดอกเป็นช่อกระจุก
เล็กๆ ตามซอกใบ กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบแยกเป็นอิสระ สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวอมเหลือง ด้านนอกมีขน
ไม่มีกลีบดอก จานฐานดอกรูปถ้วย จักขอบเป็นพู เกสรตัวผู้ ๘ อัน ติดบนขอบจานฐานดอก
ดอกบานเต็มที่กว้าง ๐.๘–๑ ซม. ผลแบบผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปไข่ กว้าง ๐.๕–๒ ซม.
ยาว ๒.๕–๕ ซม. เป็นพูตามยาว ๓ พู ผิวเรียบ ผนังหนา ผลสุกสีเหลือง เมล็ดเป็นเหลีย่ ม มีเนือ้ หุม้
สีแสด
พบทุกภาค ขึ้นในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น แต่พบมาก
ในป่าเบญจพรรณ เป็นไม้ขนาดเล็ก โตช้า ใบกว้าง ต้องการแสงในระยะแรก ทนความแห้งแล้งและ
ไฟได้ดี เหมาะส�ำหรับปลูกเพือ่ ให้เป็นไม้ชนั้ รอง สามารถปลูกร่วมกับไม้เบิกน�ำหรือไม้โตเร็วได้
ไม่เหมาะกับลานจอดรถ เพราะผลสุกจะร่วง
ศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้แข็ง ใช้ท�ำเครื่องมือต่างๆ รากเป็นยาแก้ท้องร่วง บ�ำรุงตับ เปลือกเป็นยา
บ�ำรุงธาตุ สมานแผล ใบและดอกเป็นยาแก้ไข้ แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ผลเป็นยาฟอกโลหิต
แก้เลือดออกตามไรฟัน เมล็ดเป็นยาแก้ริดสีดวงทวาร ใช้เบื่อปลา น�้ำมันจากเมล็ดเป็นยา
รักษาโรคผิวหนัง
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๒. กระดังงาไทย

ชื่อพฤกษศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson var. odorata
ชื่อวงศ์ ANNONACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระดังงา กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ สะบันงา สะบันงาต้น
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๑๐–๒๐ ม. ขึน้ ไป ผลัดใบ ทรงพุม่ รูปกรวยแหลม เปลือกสีเทา มีกลิน่ ฉุน
เฉพาะตัว มีรอยแผลใบขนาดใหญ่กระจายอยูท่ วั่ ไป กิง่ ตัง้ ฉากกับล�ำต้น ปลายย้อยลูล่ ง กิง่ อ่อน
มีขน กิง่ แก่คอ่ นข้างเรียบ ใบเดีย่ ว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่ยาว กว้าง ๔–๗ ซม. ยาว ๙–๒๐ ซม.
ปลายแหลม โคนมนหรือเว้าและเบีย้ วเล็กน้อย ขอบใบเรียบหรือเป็นคลืน่ ใบอ่อนมีขนทัง้ ๒ ด้าน
ใบแก่มักมีขนตามเส้นแขนงใบและเส้นกลางใบ เส้นแขนงใบมี ๕–๙ คู่ เป็นร่องส่วนบนของใบ
ก้านใบยาว ๑–๑.๕ ซม. ดอกอ่อนสีเขียว เมือ่ แก่สเี หลือง มีกลิน่ หอม ช่อดอกสัน้ ออกห้อยรวมกัน
บนกิง่ เหนือรอยแผลใบ ช่อหนึง่ มี ๓-๖ ดอก ก้านดอกยาว ๒–๕ ซม. กลีบเลีย้ ง ๓ กลีบ สีเขียว
รูปสามเหลีย่ ม ขนาด ๕ มม. ปลายกลีบกระดกขึน้ กลีบดอกเรียงสลับกัน ๒ ชัน้ ๆ ละ ๓ กลีบ
แต่ละกลีบรูปขอบขนานปลายแหลม ขอบกลีบเรียบหรือเป็นคลืน่ เล็กน้อย กลีบชัน้ ในแคบกว่า
ชั้นนอก โคนกลีบด้านในสีม่วงอมน�้ำตาล เส้นผ่านศูนย์กลางของดอก ๔–๖ ซม. เกสรเพศผู้
มีจำ� นวนมาก เกสรเพศเมียมีหลายอัน ผลเป็นผลกลุม่ มีก้านช่อผลยาว ๒–๒.๕ ซม. มีผลย่อย
๕–๑๒ ผล รูปกลมรีหรือรูปไข่ กว้าง ๑–๑.๕ ซม. ยาว ๑.๕–๒.๕ ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมือ่ สุกสีดำ�
พบในป่าดิบทางภาคใต้ตอนล่าง และมีปลูกทั่วไปในประทศไทย ควรปลูกลงแปลง
กลางแจ้งเป็นต้นเดีย่ วหรือปลูกเป็นแถวริมถนนให้ตน้ ห่างกัน ๕-๖ ม. แต่ละต้นจะมีทรงพุม่ และ
ดอกสวยงาม มีกลิน่ หอม ออกดอกตลอดทัง้ ปี ชอบแสงแดดตลอดวัน ขึน้ ได้ดใี นดินร่วน ต้องการ
น�้ำปานกลาง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับและพืชสมุนไพร เนื้อไม้รักษาโรคปัสสาวะพิการ รากคุมก�ำเนิด
เปลือกรักษามะเร็งเพลิง ใบรักษาโรคผิวหนัง แก้คัน ดอกแก้ลมวิงเวียน แก้ไข้ แก้อ่อนเพลีย
บ�ำรุงโลหิต บ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงหัวใจ
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๓. กระโดน

ชื่อพฤกษศาสตร์ Careya arborea Roxb.
ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEA
ชื่อพื้นเมือง กะนอล ขุย แซงจิแหน่ ปุย ปุยกระโดน ปุยขาว ผ้าฮาด พุย เส่เจ๊อะบะ หูกวาง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๐-๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ เปลือกหนาสีน�้ำตาล
ปนเทา แตกเป็นร่อง ทนไฟ เนือ้ ไม้สนี ำ�้ ตาลแดง กิง่ อ่อนเป็นเหลีย่ ม หูใบขนาดเล็ก ร่วงง่าย ใบเดีย่ ว
เรียงเวียนสลับออกหนาแน่นช่วงปลายกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง ๓.๕–๑๒ ซม. ยาว ๖–๒๐ ซม.
ปลายแหลม เป็นติง่ สัน้ โคนเรียวสอบดูคล้ายครีบ ขอบใบจักฟันเลือ่ ยเล็กน้อย แผ่นใบหนาคล้าย
แผ่นหนังเกลีย้ ง เป็นมันวาว เส้นแขนงใบข้างละ ๘–๑๕ เส้น เรียงจรดกันใกล้ขอบใบ เส้นแขนงใบย่อย
กึง่ ขัน้ บันได เห็นชัดเจน ก้านใบยาว ๑–๓ ซม. แบน หนา ช่อดอกออกสัน้ ๆ ตามปลายกิง่ ออกดอก
พร้อมผลิใบอ่อน มีใบประดับ ๓ ใบ กลีบเลี้ยง ๔ กลีบ ติดทน กลีบดอก ๔ กลีบ สีขาวอมเขียว
เกสรเพศผูจ้ ำ� นวนมาก สีขาวโคนสีชมพู เชือ่ มติดกันทีโ่ คน ยาวกว่ากลีบดอก รังไข่อยูใ่ ต้วงกลีบ
ผลแบบมีเนือ้ หนึง่ ถึงหลายเมล็ด รูปไข่หรือกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕–๘ ซม. ทีป่ ลายผลมีกลีบเลีย้ ง
ติดคงทน เมล็ดแบน สีน�้ำตาลอ่อน รูปขอบขนาน ผิวเรียบยาวประมาณ ๑ ซม.
ขึ้นในป่าผลัดใบผสมป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ระดับความสูงถึงประมาณ ๙๐๐ ม. เป็นไม้เบิกน�ำ ทนต่อความแห้งแล้ง ไฟป่า โรคพืชและแมลง
ต่างๆ ได้ดี สัตว์ปา่ บางชนิดจะเป็นตัวช่วยในการกระจายพันธุ์ ชอบแสงแดดตลอดวัน ดินร่วนที่
ระบายน�้ำได้ดี ขึ้นได้ทั้งดินลูกรัง และดินปนทราย หรือดินตื้นที่มีการระบายน�้ำได้ดี ระบบราก
แข็งแรง เหมาะส�ำหรับฟื้นฟูสภาพป่าได้ทุกสภาพป่า ยกเว้นป่าดิบเขาในพื้นที่สูง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนือ้ ไม้ใช้สร้างบ้าน ทนทานในร่ม ท�ำอุปกรณ์การเกษตร ท�ำเครือ่ งเรือน เส้นใยทีไ่ ด้จาก
เปลือกใช้ทำ� เชือก ท�ำเบาะรองหลังช้าง ท�ำกระดาษสีนำ�้ ตาล เปลือกต้นท�ำสียอ้ มผ้าให้สนี ำ�้ ตาลแดง
ส่วนใหญ่ใช้ย้อมผ้าฝ้าย เปลือกแก้ไข้ เป็นยาสมาน แก้พิษงู แก้เมื่อยเคล็ด ใบรักษาแผลสด
ดอกบ�ำรุงร่างกายสตรีหลังคลอดบุตร ใบ ดอกและผลอ่อนรับประทานเป็นผักสด มีรสฝาด
และมัน ใบผสมกับเครือ่ งยาอืน่ ๆ ปรุงเป็นยาสมานแผล ดอกและน�ำ้ จากเปลือกสดใช้ผสมกับน�ำ้ ผึง้
จิบแล้วชุม่ คอ แก้ไอ และแก้หวัด เป็นยาบ�ำรุงหลังการคลอดบุตร ผลช่วยย่อยอาหาร รักษาแผล
มีพษิ และปิดหัวฝี เป็นยาฝาดสมาน ใช้เป็นอาหารสัตว์พวกโคและกระบือ เมล็ดมีพษิ รากมีพษิ
ใช้เบื่อปลา ใบและยอดอ่อน มีปริมาณกรดออกซาลิค (oxalic acid) ในปริมาณค่อนข้างสูง
อาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

14 พรรณไม้ลดมลพิษ เสริมสร้างชีวิตชุมชนเมือง

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15

๔. กระถินณรงค์

ชื่อพฤกษศาสตร์ Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๔-๑๕ ม. อาจสูงได้ถึง ๓๐ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง ทรงพุ่มมีใบ
และกิง่ ก้านหนาแน่น ล�ำต้นสีนำ�้ ตาลหรือสีนำ�้ ตาลด�ำ เปลือกแตกตามยาวไม่เป็นระเบียบ กิง่ อ่อน
แบนสีเขียว มักมีลกั ษณะห้อยลง ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เมือ่ ยังเป็นกล้าอยู่ และจะหลุด
ร่วงไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้น เหลือเพียงก้านใบ แล้วแปรสภาพเป็นแผ่นคล้ายใบ เรียงสลับถี่และ
ห่างกันเป็นระยะๆ ก้านที่กลายเป็นใบนี้ มีรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลมทั้งสองด้าน โค้งเป็น
รูปเคียว แผ่นใบหนา สีเขียวเข้ม กว้างประมาณ ๑.๒–๒.๕ ซม. ยาวประมาณ ๗–๑๕ ซม. มีเส้น
จางๆ ตามยาว ดอกสีขาวนวลถึงเหลือง เกสรเพศผู้สีเหลือง มีจ�ำนวนมาก ท�ำให้เห็นช่อดอก
เป็นสีเหลือง ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ออกเป็นช่อเดีย่ วหรือเป็นคูต่ ามง่ามใบ และปลายกิง่ ช่อหนึง่ ๆ
ประกอบด้วยดอกเล็กๆ จ�ำนวนมาก ช่อหนึง่ ๆ มีดอกประมาณ ๗๐–๑๐๐ ดอก ช่อดอกห้อยลง
ข้างล่าง ผลเป็นฝักแบน ม้วนบิดเป็นวง ผลอ่อนสีเขียว เมือ่ แก่มสี นี ำ�้ ตาลและแตกออกทัง้ สองด้าน
มีเส้นใยสีเหลืองหรือแสด ยึดติดกับฝัก เมล็ดสีน�้ำตาลด�ำเป็นมัน ๕-๑๒ เมล็ด
เป็นพันธุไ์ ม้ตา่ งถิน่ ปลูกได้ทวั่ ทุกภาคแต่ขนึ้ ได้ดใี นท้องทีภ่ าคใต้ ปลูกง่าย โตเร็ว ทนแล้ง
และน�้ำท่วมขังแฉะ ดอกออกหมุนเวียนตลอดปี และมีกลิ่นหอมตอนเช้า
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
นิยมใช้เป็นไม้ให้ร่มเงา ให้ความสวยงามตามที่สาธารณะหรือตามถนนหนทาง หรือ
ตามชายหาดทะเล เนือ้ ไม้มสี สี วย กระพีม้ สี เี หลือง แก่นไม้ออกสีนำ�้ ตาลจนถึงแดงเข้ม และทนทาน
ส่วนเสี้ยนของเนื้อไม้ ตรงและละเอียดขัดชักเงาได้ดี เหมาะส�ำหรับใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง
ท�ำเครือ่ งเรือน เฟอร์นเิ จอร์และไม้ปาร์เก้ และใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเยือ่ กระดาษ ใช้ทำ� ฟืนและ
ถ่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนีย้ งั ใช้ปลูกเพือ่ ฟืน้ ฟูทดี่ นิ ทีม่ สี ภาพเสือ่ มโทรมภายหลังจากการท�ำ
ไร่เลื่อนลอย ปลูกฟื้นฟูดินที่ผ่านการท�ำเหมืองแร่ และปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างผิวดิน ทั้งนี้
กระถินณรงค์ไม่สามารถใช้เป็นพืชอาหารได้ แต่สวนป่าไม้กระถินณรงค์จะเป็นแหล่งอาหาร
การเกิดของเห็ดชนิดหนึ่งที่คล้ายกับเห็ดเส็ดซึ่งสามารถเก็บมารับประทานเป็นอาหารได้
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๕. กระถินเทพา

ชื่อพฤกษศาสตร์ Acacia mangium Willd.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระถินซาบาห์
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ในวงศ์ถวั่ ชนิดหนึง่ เรือนยอดกลมใหญ่ แต่ถา้ ปลูกในรูปของสวนป่าแล้วเรือนยอด
จะมีลักษณะแคบและยาว สามารถเจริญเติบโตสูงถึง ๓๐ ม. มีช่วงยาวของล�ำต้นที่ปราศจาก
กิง่ ก้านเกือบครึง่ หนึง่ ของความสูงทัง้ หมด เปลือกมีสเี ทาอมน�ำ้ ตาล ค่อนข้างหนา เมือ่ แก่ผวิ เปลือก
จะหยาบ กิง่ สีเขียว เมือ่ แก่จะเป็นสีเขียวอมน�ำ้ ตาล ไม่มกี งิ่ แขนงมาก มีการลิดกิง่ ตามธรรมชาติ
โดยกิง่ ทีอ่ ยูส่ ว่ นล่างของล�ำต้นจะแห้งตายไปเอง การแตกพูพอน มักปรากฏอยูท่ วั่ ไปทีส่ ว่ นล่าง
ของล�ำต้น ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว เกิดแบบสลับ ส่วนที่เห็นเป็นแผ่นใบ คือส่วนของก้านใบที่
เปลีย่ นรูปมาท�ำหน้าทีเ่ ป็นใบ ใบเทียมนีม้ ลี กั ษณะเหมือนใบทัว่ ๆ ไป อาจมีขนาดโตถึง กว้าง ๑๐ ซม.
ยาว ๒๕ ซม. (ตอนทีก่ ระถินเทพางอกออกจากเมล็ดใหม่ๆ มีใบแบบใบผสมซึง่ เป็นใบแท้ แต่ภายใน
ไม่กอี่ าทิตย์จะไม่มใี บแท้อกี ) ดอกสีขาวถึงสีครีมครีม ออกเป็นช่อรูปทรงกระบอกแบบหางกระรอก
ยาวประมาณ ๑๐ ซม. ช่อหนึง่ ประกอบด้วยดอกเล็กๆ จ�ำนวนมาก ดอกจะพัฒนากลายเป็นฝักสีเขียว
และจะมีสเี ขียวเข้มขึน้ เรือ่ ยๆ จนเป็นสีนำ�้ ตาลด�ำเมือ่ ฝักแก่ ในตอนแรกฝักจะเหยียดตรง ก่อนจะมี
ลักษณะบิดไปมาเป็นกลุม่ ก้อนแน่น เมล็ดมีสดี ำ� เกิดเรียงไปตามความยาวของฝัก และยึดติดกับ
ฝักด้วยรกสีเหลืองสด เมือ่ ฝักแก่เต็มทีจ่ ะปริตามตะเข็บ แล้วเมล็ดแก่ซงึ่ มีสดี ำ� เปลือกแข็งมีขนาด
กว้าง ๒–๓ มม. ยาว ๓-๕ มม. จะห้อยตัวติดอยู่กับใยสีส้ม
ไม้โตเร็ว โดยทัว่ ไปจะขึน้ ในพืน้ ทีท่ มี่ อี ากาศร้อนชืน้ และพืน้ ทีท่ มี่ คี วามชุม่ ชืน้ ความแห้งแล้ง
จะท�ำให้การเจริญเติบโตลดลงมาก ไม่เหมาะส�ำหรับปลูกในท้องทีท่ มี่ ฤี ดูแล้งค่อนข้างยาวนาน
เป็นไม้เบิกน�ำเหมือนไม้เบิกน�ำอืน่ คือเจริญเติบโตดีทสี่ ดุ ถ้าได้รบั แสงเต็มที่ ถ้าขึน้ อยูภ่ ายใต้รม่ เงา
จะมีลำ� ต้นลีบเล็กและแคระแกร็น เจริญเติบโตได้ดใี นสภาพดินหลายชนิด เช่น ดินมีหนิ ปะปน
ดินทีถ่ กู ชะล้างมาก่อนซึง่ มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต�ำ่ และขึน้ ได้ดใี นดินลึกทีเ่ กิดจากการสลายตัว
ของวัตถุต้นก�ำเนิดหรือดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนในพื้นที่ลุ่ม
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ท�ำไม้แปรรูป ท�ำเฟอร์นิเจอร์ ไม้โครงสร้างต่างๆ ที่ไม่ต้องรับน�้ำหนักมากนัก ไม้อัด
และเยือ่ กระดาษ ท�ำปาร์ตเิ กิลบอร์ด (particle board) ได้ดี นอกจากนี้ ยังเป็นไม้ฟนื ได้ดี เพราะมี
ความหนาแน่นและค่าความร้อนสูง เยื่อที่ไม้ที่ผ่านการฟอกแล้วน�ำไปผลิตกระดาษชนิดสี เช่น
กระดาษเขียนหนังสือ เพราะมีคุณภาพใกล้เคียงกับเยื่อไม้ที่ได้จากไม้ยูคาลิปตัส
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๖. กระทิง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Calophyllum inophyllum L.
ชื่อวงศ์ CALOPHYLLACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระทึง กากระทึง กากะทึง ทิง เนาวกาน สารภีทะเล สารภีแนน
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงถึง ๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม แผ่กว้าง เปลือกสีน�้ำตาลเข้ม แตกเป็น
ร่องตื้นตามยาว ส่วนต่างๆ มีน�้ำยางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปไข่กลับ
กว้าง ๕–๘ ซม. ยาว ๑๐–๑๗ ซม. ปลายมนหรือเว้าตืน้ โคนมนหรือรูปลิม่ กว้าง ขอบใบเรียบ
แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวใบเกลีย้ งเป็นมัน เส้นกลางใบด้านหลังใบเป็นสันแหลม มีเส้นแขนงใบ
จ�ำนวนมาก เรียงขนานถี่ มองเห็นทัง้ สองด้าน ดอกสีขาว สวย มีกลิน่ หอมอ่อนๆ ช่อดอกแบบช่อกระจะ
แยกแขนง ออกตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง ๔–๕ กลีบ กลีบชั้นนอกรูปกลม กลีบหนา
เกลี้ยง กลีบชั้นในรูปไข่กลับคล้ายกลีบดอก กลีบดอก ๔–๕ กลีบ รูปไข่กลับหรือรูปซ้อน
เกสรเพศผูจ้ ำ� นวนมาก โคนก้านเกสรเพศผูเ้ ชือ่ มติดกันเป็นกลุม่ ก้านเกสรเพศเมียมี ๑ อัน แต่ละ
ช่องรังไข่มี ๑ ออวุล ผลค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒–๒.๕ ซม. ปลายมีตงิ่ แหลม ผิวเรียบ
เปลือกค่อนข้างหนา เมื่อสุกมีสีเหลือง
พบขึน้ ในป่าใกล้ชายฝัง่ ทะเลในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นโขดหิน ทีค่ วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล ๕–๕๐ ม.
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับขึ้นได้ทั่วประเทศ ไม่มีโรคแมลงท�ำลาย ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง
ให้หา่ งจากต้นไม้อนื่ ๕ ม. หากปลูกบนเนินของสนามหญ้าจะดูโดดเด่น สง่างาม ไม่ควรปลูกชิด
กับตัวบ้านหรืออาคาร เนื่องจากมีทรงพุ่มแผ่กว้าง ต้นสูงชะลูดและไม่ออกดอก ชอบแสงแดด
ตลอดวัน ต้องการน�้ำมาก ทนดินเค็ม ทนทานต่อไอเกลือและลมทะเลที่พัดรุนแรงได้ สามารถ
เป็นแนวกันลมได้ดี
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มคี ณ
ุ ภาพดี ทนทาน เหนียว ใช้ในการก่อสร้าง ท�ำเฟอร์นเิ จอร์
เครือ่ งดนตรี เนือ้ ไม้ใช้ทำ� เรือ หมอนรถไฟ เกวียน ดอกปรุงเป็นยาหอมบ�ำรุงหัวใจ น�ำ้ มันในเมล็ด
รักษาโรครูมาติกส์ โรคคันตามผิวหนัง ใช้ทาถูนวดแก้ปวดข้อเคล็ดบวม รักษาโรคหิด กลาก
ยางเป็นยาถ่ายอย่างแรง ยางจากเปลือกต้นใช้รักษาเกี่ยวกับการคลอดบุตร ใบและราก
ใช้เบื่อปลา ล้างแผล ใบรักษาตาแดง ตาฝ้าและตาฟาง
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดระยอง
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๗. ก่อขี้ริ้ว

ชื่อพฤกษศาสตร์ Lithocarpus falconeri (Kurz) Rehder
ชื่อวงศ์ FAGACEAE
ชื่อพื้นเมือง ก่อขีห้ มู ก่อแซะ ก่อเนือ้ ริว้ ก่อปัน ก่อหมู ก่อหลับเต้าปูน กาปูน ประมูนงิ มาแงบาบี
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๗–๒๐ ม. ตาใบรูปไข่ มีขนปกคลุม กิง่ อ่อนมีขนนุ่ม มีช่องอากาศค่อนข้าง
หนาแน่น เปลือกล�ำต้นสีเทาถึงน�ำ้ ตาลคล�ำ้ แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดตามยาว เปลือกในสีนำ�้ ตาล
แกมชมพู ผิวด้านในมีสันยาวและกดเนื้อไม้ กระพี้สีขาวหรือเหลืองอ่อน ใบรูปขอบขนานหรือ
รูปใบหอกกลับ กว้าง ๔–๑๐ ซม. ยาว ๑๒–๓๕ ซม. โคนมนหรือสอบแคบเล็กน้อย ปลายเรียวแหลม
หรือแหลมทู่ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาถึงหนาคล้ายแผ่นหนัง ใบอ่อนด้านบนสีเขียวอ่อนมีขน
ประปราย เมือ่ แก่ผวิ เกลีย้ งเป็นมัน ด้านล่างสีจาง เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบนูนเด่นทางด้านล่าง
และถูกกดเป็นร่องทางด้านบน เส้นแขนงใบข้างละ ๙–๑๐ เส้น เส้นโค้งอ่อนและมักเชือ่ มติดกับ
เส้นถัดไปใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยแบบร่างแห สังเกตเห็นได้ทางด้านล่าง ก้านใบอวบ ยาว ๑–๑.๕ ซม.
ช่อดอกเพศผูแ้ ละเพศเมียแยกต่างช่อหรือร่วมช่อเดียวกัน ในกรณีรว่ มช่อ กลุม่ ของดอกเพศเมีย
อยูท่ างโคนช่อ ช่อออกตามปลายกิง่ และตามง่ามใบใกล้ปลายกิง่ มีขนสีนำ�้ ตาล ช่อดอกเพศผู้
ส่วนใหญ่ไม่แยกแขนง ช่อยาว ๑๐–๓๐ ซม. ประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก สีขาวแกมเหลือง
กลิ่นหอมอ่อน ติดกระจายหรือเป็นกระจุกๆ ละ ๒–๓ ดอก มีกลีบเลี้ยงหรือกลีบรวมที่โคน
เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น ๖ แฉก มีขนนุ่มหนาแน่นทั้งสองด้าน มีเกสรเพศผู้
๑๒ อัน ผิวเกลี้ยง และมีรังไข่ที่ไม่เจริญรูปกลมแป้น ขนาดเล็ก มีขนปกคลุมตรงกลาง ช่อดอก
เพศเมียส่วนใหญ่เป็นช่อเดีย่ วไม่แยกแขนง ช่อยาว ๑๐–๑๗ ซม. ดอกติดกระจายลักษณะทัว่ ไป
คล้ายดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผูเ้ ป็นหมัน ๑๒ อัน รังไข่รปู ป้อมมี ๓ ช่อง แต่ละช่องมีโอวุล ๒ เม็ด
ก้านยอดเกสรเพศเมียปลายถ่างออกจากกัน ๓–๔ อัน ผลรูปไข่หรือรูปกรวยคว�่ำ เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๑.๕–๒ ซม. (รวมทัง้ กาบหุม้ ผล) ก้านผลเห็นไม่ชดั ติดกระจายตามช่อทีย่ าว ๑๕–๒๕ ซม.
กาบไม่เชื่อมติดและไม่แยกเมื่อผลแก่จัด กาบหุ้มผลรูปถ้วย หุ้ม ๑/๔ ถึง ๑/๓ ของความยาว
ตัวผล ขอบกาบม้วนลงเล็กน้อย ผิวกาบเป็นเกล็ดบาง ติดเรียงสลับ ผิวเกล็ดด้านในติดแน่น
กับกาบ ยกเว้นปลายแหลมที่โค้งงอ แต่ละกาบมีผล ๑ ผล รูปไข่หรือรูปกรวยคว�่ำ
ขึน้ ตามป่ารุน่ สอง (ป่าเหล่า ป่าใส่) ป่าดิบ ใกล้แหล่งน�ำ้ ทีค่ วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล
๕๐–๑๐๐ ม. พบในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และพบในภาคตะวันออก (ระยอง)
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้แข็งทนทานและมีลายสวยงาม ใช้ในการก่อสร้าง ต่อเรือ ท�ำถังเก็บสุรา
ใช้ประกอบเครื่องเรือนชั้นดี ใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหอม ท�ำฟืน และถ่านไม้ให้ความร้อนสูง
ในประเทศไทยไม่นยิ มใช้ในการก่อสร้าง เพราะไม้กอ่ หลังจากตัดฟัน มักจะแตกกลาง เนือ่ งจากมี
ความชื้นสูง ผลเป็นอาหารของสัตว์ป่า เช่น เก้ง กวาง หมี หมูป่า กระรอก และนกบางชนิด
เปลือกมีแทนนินสูง ใช้ในการฟอกย้อมหนังได้ดี
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๘. กันเกรา

ชื่อพฤกษศาสตร์ Fagraea fragrans Roxb.
ชื่อวงศ์ GENTIANACEAE
ชื่อพื้นเมือง ตะมะซู ตาเตรา ต�ำมูซู ต�ำเสา ท�ำเสา มันปลา
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ ๑๕–๒๕ ม. เรือนยอดแน่น
เป็นรูปกรวยคว�ำ่ หรือรูปสามเหลีย่ มหรือกลมทึบ ล�ำต้นปลายตรง แตกกิง่ ต�ำ่ ปลายกิง่ ลูล่ งพืน้ ดิน
เปลือกสีนำ�้ ตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึกตามยาวไม่เป็นระเบียบ ไม้เนือ้ แข็งและเหนียว มีสเี หลืองปนมัน
คล้ายไม้สกั มีนำ�้ มันหล่อเลีย้ ง เนือ้ ไม้คล้ายทาด้วยน�ำ้ มันจากปลา (ชาวอีสานเรียกต้นมันปลา)
ใบเดีย่ ว เรียงตรงกันข้ามสลับตัง้ ฉาก ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง ๒.๕–๓.๕ ซม. ยาว ๘–๑๑ ซม.
มีหูใบคล้ายถ้วยขนาดเล็ก บริเวณซอกใบออกหนาแน่นที่ปลายกิ่ง แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน
ปลายใบแหลมยาวและโคนสอบ เนื้อใบค่อนข้างหนาเป็นแผ่นหนัง ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมัน
ทัง้ สองด้าน เส้นใบข้างไม่ชดั เจน ดอกสีขาวแล้วเปลีย่ นเป็นสีเหลืองเมือ่ ใกล้จะร่วง มีกลิน่ หอมแรง
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ออกหนาแน่นทีซ่ อกใบใกล้ปลายกิง่ และปลายกิง่ ช่อดอกยาวได้ถงึ
๑๒ เซนติเมตร ดอกย่อยเมือ่ บานมีขนาดกว้าง ๑.๕–๒.๕ ซม. กลีบเลีย้ งเล็ก เชือ่ มติดกันเป็นรูปถ้วย
กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดประมาณครึ่งกลีบ ส่วนที่เหลือแยกกันเป็น ๕ แฉก โค้งพับลง
เกสรเพศผู้ ๕ อัน ยืน่ ยาวออกพ้นกลีบดอก ๑–๒ ซม. เกสรเพศเมียมีทอ่ รังไข่โตยืน่ ออกให้เห็นได้
ผลกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕–๑ ซม. ผลแบบผลมีเนือ้ หลายเมล็ด ปลายผลมีตงิ่ แหลมสัน้ ๆ
ผลอ่อนสีสม้ เมือ่ แก่เต็มทีเ่ ปลีย่ นเป็นสีแดงเลือดนก มีรสขม เมล็ดมีขนาดเล็กและมีจำ� นวนมาก
ไม้พบในประเทศไทยทุกภาค แต่พบมากทางภาคใต้ ขึน้ เป็นกลุม่ บนพืน้ ทีร่ าบต�ำ่ โล่ง
บนดินร่วนปนทรายที่ชื้นแฉะในฤดูฝน บริเวณที่มีระดับน�้ำใต้ดินค่อนข้างตื้นตลอดปี
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ทรงพุม่ กลม ดอกสวยงามมีกลิน่ หอมจึงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสองข้างทาง และ
ตามสวนสาธารณะ เนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง ไม้ใช้ในการก่อสร้างและท�ำเครื่องเรือน แก่นไม้ มีรส
ฝาดขม ใช้เข้ายาบ�ำรุงธาตุ แก้ไข้จับสั่น แก้หืด ไอ ริดสีดวง ท้องมาน แน่นหน้าอก แก้พิษฝีกาฬ
บ�ำรุงม้าม แก้เลือดแก้ลมต่างๆ และเป็นยาอายุวัฒนะ เปลือกต้มดื่มเป็นยาแก้ไข้ บ�ำรุงโลหิต
ผิวหนังพุพอง ปวดแสบปวดร้อน ใบรักษาอาการท้องร่วง บ�ำรุงธาตุ แก้ไข้จับสั่น รักษาโรคหืด
รักษาผิวหนังพุพอง บ�ำรุงโลหิต
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดนครพนม หนึง่ ใน ๙ ไม้มงคลทีใ่ ช้ในพิธวี างศิลาฤกษ์
มีความหมายว่า จะช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ไม่ให้มากล�้ำกราย
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๙. ก้านเหลือง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Nauclea orientalis ( L.) L.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระทุม่ คลอง กระทุม่ น�ำ้ กะเลอ ตะกู ตุม้ ขัก ตุม้ ค�ำ ตุม้ ดง ตุม้ เหลือง ปอขีห้ มาแห้ง
สะแกเหลือง เส่สะบอ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง ๑๕–๒๐ ม. อาจสูงได้ถึง ๓๐ ม. เรือนยอดเป็น
พุม่ กลมแน่นทึบ ล�ำต้นเปลาตรง แตกกิง่ ต�ำ่ ตามยอดและกิง่ อ่อนมักมีขนประปราย กิง่ แก่เกลีย้ ง
เปลือกสีน�้ำตาลปนด�ำหรือสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องตามยาวและขวางล�ำต้น เปลือกในสีเหลือง
เปลี่ยนเป็นสีส้มเมื่อกระทบอากาศ ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรี รูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ
กว้าง ๔–๗ ซม. ยาว ๑๒–๑๖ ซม. ปลายใบโค้งมน โคนใบตัดหรือสอบแคบ ผิวใบด้านบนสีเขียว
เป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีจางกว่า มีขนนุม่ ประปราย หรือค่อนข้างเกลีย้ ง ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา
เส้นแขนงใบเป็นร่องข้างละ ๖–๗ เส้น ก้านใบยาว ๑.๕–๒ ซม. หูใบรูปรีแกมรูปไข่กลับขนาดใหญ่
ยาว ๑–๒.๕ ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น กลม ออกเดี่ยวตามปลายกิ่ง ประกอบด้วย
ดอกสีเหลืองอ่อนขนาดเล็กจ�ำนวนมาก กลิน่ หอม เมือ่ ดอกบานเต็มทีเ่ ส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก
๓–๕ ซม. กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบ ขนาดเล็กมาก โคนติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น ๕ แฉก กลีบดอก
ยาว ๖–๙ มม. โคนติดกันคล้ายรูปกรวย ปลายผายออกเป็น ๕ แฉก เกสรเพศผู้ ๕ อันติดอยูใ่ กล้
ปากหลอดกลีบดอกด้านใน รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ มี ๒ ช่อง แต่ละช่องมีออวุล ๑ เม็ด ยอดเกสร
เพศเมียยื่นพ้นปากหลอดกลีบดอกเห็นชัดเจน ผลมีขนาดเล็ก ผลย่อยรูปรีเบี้ยว ระหว่างผลมี
เยือ่ บางๆ เมล็ดขนาดเล็ก จ�ำนวนมาก เบียดรวมกันแน่นบนแกนช่อผล เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓–๔ ซม.
เวลาแห้งผลเล็กหลุดจากแกนได้ง่าย เมล็ดรูปไข่ผิวเกลี้ยง ไม่มีปีก
พบได้ในทีโ่ ล่งแจ้ง ชอบอยูใ่ กล้แหล่งน�ำ้ ล�ำธาร ทัง้ ในป่าผลัดใบและป่าดิบ โดยเฉพาะ
ป่าผลัดใบผสม ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ระดับความสูงจนถึงประมาณ ๘๕๐ ม.
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้ค่อนข้างอ่อน สีเหลืองเข้ม อมส้มหรือน�้ำตาล ตกแต่งง่าย ความทนทานน้อย
ใช้ก่อสร้างที่อยู่ในร่ม เป็นไม้บุผนังที่สวยงาม ท�ำเครื่องเรือน หีบใส่ของ กลอง โทนร�ำมะนา
เปลือกและรากให้สยี อ้ มสีเหลือง ผลรสขม รับประทานได้ ใบรักษาไข้ ใบและเปลือกต้มในแอลกอฮอล์
ใช้ท�ำความสะอาดแผล
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๑๐. เกด

ชื่อพฤกษศาสตร์ Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard
ชื่อวงศ์ SAPOTACEAE
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ ๑๕–๒๕ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแน่นทึบ
เป็นพุ่มกลม ล�ำต้นและกิ่งมักคดงอ มีน�้ำยางขาว เปลือกนอกสีน�้ำตาลอมเทาหรือสีคล�้ำ
แตกเป็นร่องลึกตามยาวหรือเป็นสีเ่ หลีย่ ม เปลือกในสีแดงอมน�ำ้ ตาลหรือสีชมพู ใบเดีย่ ว เรียงหมุนเวียน
เป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับ หรือรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง ๒.๕–๖ ซม. ยาว ๕–๑๒ ซม.
ปลายใบมนกว้างและหยักเว้า โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบหนา ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
เป็นมัน ด้านล่างสีนวล เส้นแขนงใบเรียงขนานถีเ่ ห็นไม่ชดั เจน ก้านใบยาว ๑.๖–๒ ซม. ดอกเดีย่ ว
หรือเป็นช่อแบบช่อกระจุกสัน้ ๆ ตามซอกใบ และเหนือรอยแผลใบ ปลายดอกชีล้ ง ดอกสีเหลืองอ่อน
มีกลิ่นหอมเล็กน้อย กลีบเลี้ยง ๖ กลีบ เรียงเป็น ๒ วง วงละ ๓ กลีบ กลีบดอกโคนติดกัน
เป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็นแฉก รูปใบหอก ๖ แฉก ดอกบานเต็มที่กว้าง ๐.๘–๑.๒ ซม.
เกสรเพศผู้สมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศ อย่างละ ๖ อัน เรียงสลับกัน รังไข่มีขนนุ่มทั่วไป
ผลแบบผลมีเนือ้ รูปรี กว้าง ๐.๙–๑ ซม. ยาว ๑.๔–๒ ซม. ผลสุกสีเหลืองอมส้ม มีเมล็ด ๑-๒ เมล็ด
เมล็ดแข็ง สีน�้ำตาลแดง เป็นมัน
พบขึน้ ทัว่ ไปตามป่าดิบ พืน้ ทีด่ นิ ร่วนปนทรายใกล้ฝง่ั ทะเลและตามเขาหินปูน ในภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเพือ่ เป็นจุดสนใจในสวนทัว่ ไปและริมทะเล เพราะเป็นไม้ทมี่ ที รงพุม่ สวยงามและ
ดอกหอม แต่โตช้า เนือ้ ไม้สนี ำ�้ ตาลแดง แข็ง ทนทาน แต่เลือ่ ยยาก แตกและบิดง่าย ใช้เป็นสลัก
แทนตะปูส�ำหรับติดกระดานกับโครงเรือ เปลือกมีน�้ำฝาด แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้เหงือก
อักเสบ แก้ไข้ ฝาดสมาน บ�ำรุงก�ำลัง เป็นยาต้านพิษ ผลสุกรสหวานรับประทานได้ เป็นยาฝาดสมาน
บ�ำรุงก�ำลัง ผลและเมล็ดท�ำให้ผวิ หนังอ่อนนุม่ เมล็ดบรรเทาอาการระคายเคือง รักษาแผลเปือ่ ย
แผลพุพอง
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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๑๑. ขันทองพยาบาท

ชื่อพฤกษศาสตร์ Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.
ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระดูก ขนุนดง ขอบนางนั่ง ขัณฑสกร ขันทอง ข้าวตาก ขุนทอง คุณทอง โจ่ง
ช้องร�ำพัน ชายปลวก ดูกไทร ดูกไม้ ดูกหิน ดูกไหล ทุเรียนป่า ป่าช้าหมอง ไฟ
มะดูก มะดูกดง มะดูกเลือ่ ม ยางปลอก ยายปลวก สลอดน�ำ้ หมากดูก เหมือดโลด
เหล่ปอ ฮ่อสะพายควาย
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง ๔-๑๕ ม. เรือนยอดเป็นพุ่มรูปไข่ทึบ ไม่ผลัดใบ เปลือกเรียบ
กิง่ อ่อนมีขนสัน้ ๆ ใบเดีย่ ว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง ๓ -๘ ซม.
ยาว ๙–๒๒ ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนแหลมเป็นครีบลงมาหาก้านใบ ขอบเรียบหรือเป็นคลืน่
เล็กน้อย แผ่นใบค่อนข้างหนามีต่อมน�้ำมันอยู่ทั่วไป หูใบร่วงง่าย ช่อดอกแบบช่อกระจุกสั้น
ออกตรงข้ามกับใบ ไม่มกี ลีบดอก แยกเพศอยูต่ า่ งต้น ดอกเพศผูส้ เี ขียว มีกลิน่ หอมอ่อนๆ มีดอกย่อย
๕–๑๐ ดอก กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบ รูปกลม ขอบกลีบและกลีบด้านนอกมีขน เกสรเพศผูจ้ ำ� นวนมาก
ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยง คล้ายดอกเพศผู้ รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ ก้านยอดเกสรเพศเมียสั้น
ยอดเกสรเพศเมีย ๓ อัน แต่ละอันแยกเป็น ๒ แฉก ผลแบบผลแห้งแตก รูปกลม มี ๓ พู
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ ซม. เปลือกหนาเมือ่ แก่สเี หลือง มี ๓ เมล็ด เมล็ดค่อนข้างกลม
ขึน้ ในป่าดิบ ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ทีค่ วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลไม่เกิน ๖๐๐ ม.
พบทัว่ ทุกภาค เป็นไม้โตค่อนข้างช้า แต่ในระยะกล้าไม้คอ่ นข้างโตเร็ว ต้องการแสงมาก ขึน้ ได้ดี
ในดินปนทราย เหมาะส�ำหรับปลูกฟืน้ ฟูสภาพพืน้ ทีร่ าบลุม่ ทัว่ ไป สามารถปลูกพร้อมกับไม้โตเร็ว
หรือไม้เบิกน�ำอืน่ ๆ โดยเฉพาะบริเวณทีแ่ ห้งแล้ง ใบหนาแน่นช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ แก่สภาพพืน้ ที่
ได้เร็ว ปลูกเป็นไม้ประดับให้ทรงพุม่ และดอกสวยงามกว่าต้นทีพ่ บตามป่าทัว่ ไป
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เนือ้ ไม้ใช้ทำ� ด้ามเครือ่ งมือการเกษตร แก้ไข้ แก้ลมพิษ เปลือกต้นแก้โรคผิวหนังทุกชนิด
แก้ตับพิการ บ�ำรุงเหงือกบ�ำรุงฟัน แก้พิษในกระดูก และขับพยาธิ รากแก้ลม แก้ประดง และ
แก้พิษในกระดูก เปลือกและเนื้อไม้แก้ลมพิษ แก้ประดง รักษากามโรค โรคเรื้อน และมะเร็ง
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๑๒. แคทุ่ง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Dolichandrone columnaris Santisuk
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อพื้นเมือง แคนา แคยอดด�ำ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๕–๓๐ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นแตกกิ่งต�่ำ เรือนยอดแคบเป็นพุ่มแน่นทึบ
รูปทรงกระบอกยอดแหลม ใบประกอบยาว ๑๐–๒๔ ซม. ใบย่อยมี ๒–๔ คู่ รูปรีหรือรูปไข่
ยาว ๓–๑๓ ซม. ปลายใบแหลมยาว โคนใบรูปลิ่มหรือมน เบี้ยว มีต่อมประปรายด้านท้องใบ
ก้านใบย่อยยาว ๐.๓–๒.๒ ซม. ดอกใหญ่มี ๑–๓ ดอก ในแต่ละช่อ ก้านดอกย่อยยาว ๒–๓.๓ ซม.
กลีบเลีย้ งคล้ายกาบรูปขอบขนาน ปลายแหลม ยาว ๓.๕–๕ ซม. กลีบดอกรูปแตร สีขาว ติดกัน
เป็นหลอดยาว ส่วนบนผายออกเป็นกระพุ้งรูประฆัง ปลายแยกเป็น ๕ กลีบตื้นๆ ขอบกลีบย่น
เกสรเพศผู้ ๔ อัน ยาว ๑.๕–๒ ซม. ติดใกล้โคนหลอดกลีบส่วนบน ดอกตูมสีเขียวอ่อนๆ ผลเป็น
ฝักแบนยาว เมื่อแห้งจะบิดและแตกออกเป็น ๒ ซีก เมล็ดแบน มีปีกบาง
พบขึน้ ตามคันนาและพืน้ ทีล่ ่มุ ชืน้ แฉะ พบทางภาคใต้ตงั้ แต่จงั หวัดสุราษฎร์ธานีลงไป
แต่ปลูกในภาคตะวันออกได้
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
ประโยชน์คล้ายคลึงกับ แคนา (Dolichandrone serrulata (DC.) Seem.) คือ เนื้อไม้
ค่อนข้างอ่อนและมีเสีย้ นมาก เหมาะส�ำหรับใช้ทำ� ฟืนและเผาถ่าน ดอกและยอดอ่อนรับประทานได้
ใบหนาแน่น เหมาะส�ำหรับปลูกเป็นไม้ประดับทั้งสองข้างถนน ให้ร่มเงาแก่พืชเกษตร
หมายเหตุ เป็นพืชหายาก
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๑๓. แคแสด

ชื่อพฤกษศาสตร์ Spathodea campanulata P. Beauv.
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อพื้นเมือง แคแดง ยามแดง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๑๕–๒๐ ม. ผลัดใบถ้าปลูกในทีแ่ ห้งแล้ง เรือนยอดเป็นพุม่ กลมค่อนข้างทึบ
เปลือกล�ำต้นสีน�้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาวประมาณ
๓๐–๔๕ ซม. ใบย่อยออกตรงข้าม ใบย่อยมี ๔–๙ คู่ รูปรีถงึ รูปไข่ปลายใบแหลมและมักจะงุม้ ลง
โคนใบเบี้ยว ขอบใบเป็นริ้วเล็กน้อย มีขนเล็กน้อย ขนาดกว้าง ๒–๕ ซม. ยาว ๕–๑๒ ซม.
ก้านใบย่อย สั้น ๑.๕–๓ มม. ดอกออกเป็นช่อ ตั้งตรง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีจ�ำนวนมาก
โคนกลีบดอกติดกัน ปลายแผ่เป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น ๔–๕ กลีบ กลีบดอกยับย่น สีส้มแสด
ถึงสีแดงแสด ดอกทยอยบาน ร่วงง่าย เกสรเพศผู้ ๔ อัน ก้านเกสรสีเหลือง ผลเป็นฝัก รูปเรือ
ปลายแหลม กว้าง ๓.๕–๕ ซม. ผลแก่สนี ำ�้ ตาลด�ำ ผลแก่แตกด้านเดียว เมล็ดเล็กแบน จ�ำนวนมาก
มีปีกบางๆ ล้อมรอบ
มีถนิ่ ก�ำเนิดในเขตร้อนของอาฟริกา สามารถปลูกในทรายริมทะเลได้ ถ้าปลูกในทีแ่ ห้ง
จะผลัดใบ แต่ไม่พร้อมกันทั้งต้น เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนระบายน�้ำดี แสงแดดจัด ทนแล้ง
ทนลม ออกดอกเมื่อมีอายุประมาณ ๔–๘ ปี ถ้าตัดแต่งกิ่งให้แตกเป็นพุ่มกลม ก็จะให้ดอกเป็น
พุ่มกลมตามรูปของเรือนยอด ดูสวยงามมาก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในสวนและปลูกเป็นไม้รมิ ถนน เปลือกแก้บดิ รักษาโรคผิวหนัง
และแผลเรื้อรัง ดอกใช้รับประทาน รักษาแผลเรื้อรัง ใบแก้ไข้ เปลี่ยนฤดู รักษาริดสีดวงจมูก
ผลแก้บวม รากขับเสมหะ รักษาบาดแผล ขับพยาธิ และแก้ตกเลือด
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๑๔. จามจุรี

ชื่อพฤกษศาสตร์ Albizia saman (Jacq.) Merr.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู ฉ�ำฉา ตุ๊ดตู่ ลัง สารสา ส�ำสา เส่คุ่ เส่ดู่
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๑๕–๒๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เป็นพุม่ กว้างรูปร่ม ให้รม่ เงาได้ดี โคนต้น
เป็นพูพอนต�ำ่ เปลือกสีนำ�้ ตาลปนเทา แตกตามยาวขรุขระไม่เป็นระเบียบ ใบประกอบแบบขนนก
สองชัน้ ปลายคูเ่ รียงสลับใบย่อยมี ๒–๑๐ คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่ รูปรีหรือคล้ายรูปสีเ่ หลีย่ ม
ขนมเปียกปูน กว้าง ๑–๒.๕ ซม. ยาว ๑.๕–๕ ซม. ปลายแหลม โคนเบี้ยว ขอบใบเรียบ ผิวใบ
ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างเป็นขนนุ่ม เส้นแขนงใบข้างละ ๗–๘ เส้น ไม่มีก้านใบย่อย
ดอกสีชมพู ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่นออกตามซอกใบใกล้ปลายกิง่ ช่อดอกยาว ๓ ซม. กลีบเลีย้ ง
๗–๘ กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปแตรปลายแยก ๕ แฉก เกสรเพศผู้สีชมพูที่
เป็นหมัน ๕ อัน รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ ภายในมี ๒–๔ ช่อง ช่อดอกรวมบานเต็มทีก่ ว้าง ๕–๖ ซม.
ผลเป็นฝักแห้ง รูปขอบขนาน สีนำ�้ ตาลด�ำ กว้าง ๑.๕–๒.๔ ซม. ยาว ๑๕–๒๐ ซม. คอดเป็นตอน
ระหว่างเมล็ด เมล็ดสีน�้ำตาลเข้มปนด�ำเป็นมัน กว้าง ๖ มม. ยาว ๑๐ มม.
ไม้ต่างถิ่นน�ำเข้าจากอเมริกาใต้เขตร้อน ปลูกกระจายทั่วในประเทศไทย ดินทุกชนิด
เหมาะสมต่อการปลูก ความชื้นปานกลางถึงมาก แสงมาก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนือ้ ไม้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมแกะสลัก ท�ำเครือ่ งเรือน บุผนัง
ต้นใช้เป็นแม่ไม้ ที่ใช้เลี้ยงครั่งได้ผลดีมาก เปลือกรักษาแผลในปากและคอ แก้เหงือกบวม
แก้ปวดฟัน รักษาริดสีดวงทวาร แก้ทอ้ งร่วง ใบแก้กระหายน�ำ้ แก้ทอ้ งเสีย แก้ปวดแสบปวดร้อน
เมล็ดรักษากลาก เกลื้อน รักษาโรคเรื้อน แก้เยื่อตาอักเสบ
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดล�ำพูน
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๑๕. จิกน�้ำ

ชื่อพฤกษศาสตร์ Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระโดนทุ่ง กระโดนน�้ำ กระโดนสร้อย จิ๊ก จิกนา ตอง ปุยสาย ล�ำไพ่
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๕-๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรีหรือแผ่กว้าง แตกกิ่งต�่ำแผ่กว้าง
ค่อนข้างกลม ปลายกิง่ มักลูล่ ง เปลือกหนาสีนำ�้ ตาล แตกเป็นร่องและเป็นสันแหลมตามยาวล�ำต้น
แตกหน่อได้ดี ใบเดีย่ ว เรียงเวียนสลับถีต่ อนปลายกิง่ ใบรูปใบหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง ๑๐–๑๓ ซม.
ยาว ๒๐–๓๐ ซม. ผิวใบเกลี้ยง ปลายใบมนแหลมหรือมีติ่งแหลม โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่ม
ขอบใบจักถี่ เรียบหรือเป็นคลืน่ เล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ ๕–๑๒ เส้น ก้านใบยาว ๒–๑๐ มม.
ดอกสีแดงเข้มหรือสีชมพู มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง ช่อยาว
๐.๓๐–๑.๐๐ ม. ช่อดอกห้อยลง กลีบเลีย้ ง ๔ กลีบ สีเขียว โคนเชือ่ มติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก
๔ กลีบ ปลายกลีบม้วนออก กลีบดอกบิด ดอกร่วงง่าย เกสรเพศผู้จ�ำนวนมากสีแดงสด
โคนสีชมพู เชือ่ มติดกันทีโ่ คน ยาวกว่ากลีบดอก รังไข่อยูใ่ ต้วงกลีบ ก้านดอกยาว ๓–๗ มม. ดอกบาน
เต็มทีก่ ว้าง ๑–๒ ซม. ผลแบบผลสดมีหลายเมล็ด ขนาดใหญ่ มีสนั เป็นเหลีย่ ม ๔ สัน เรียงตามยาว
ผลกว้าง ๑–๓ ซม. ยาว ๒–๖ ซม. ขั้วผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ เมล็ดมีขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
เป็นไม้เบิกน�ำของป่าบึงน�ำ้ จืด และพืน้ ทีช่ ายน�ำ้ ชอบแสงแดดจัด เป็นไม้ทที่ นน�ำ้ ท่วมขัง
หรือทนอยู่ใต้น�้ำได้นานมากกว่า ๒ เดือน มีระบบรากแน่นหนาและแข็งแรง สามารถแตกหน่อ
จากรากได้ดจี นขึน้ เป็นกอแน่น เหมาะส�ำหรับปลูกฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ่าบึงน�ำ้ จืด ป่าชายน�ำ้ หรือคันดิน
กันน�้ำท่วม เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับแนวคันดิน
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ทรงพุ่มกลมสวยงาม ดอกหอม นิยมปลูกแต่งสวนริมน�้ำ ยอดอ่อนและดอกอ่อน
รับประทานเป็นผักสด รากใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ เปลือกเป็นยาฝาดสมาน ลดไข้ในผู้ป่วยที่
เป็นไข้มาลาเรีย ล้างบาดแผลและเบือ่ ปลา ใบแก้ทอ้ งร่วง แก้บดิ และสมานบาดแผล เมล็ดเป็นยาขับลม
แก้ร้อนใน แก้จุกเสียด แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ตัวร้อน เป็นยาหยอดตา
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๑๖. จิกเล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Barringtonia asiatica (L.) Kurz
ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE
ชื่อพื้นเมือง โดนเล อามุง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๘–๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ แผ่เป็นวงกว้าง แตกกิ่ง
ขนาดใหญ่ระดับต�ำ่ ตามกิ่งมีรอยแผลใบทั่วไป เปลือกสีน�้ำตาลหรือเทา แตกเป็นร่องตามยาว
มีช่องอากาศรูปเหลี่ยมเพชร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับหรือรูปไข่กลับ
แกมรูปขอบขนาน กว้าง ๑๐–๑๘ ซม. ยาว ๒๐–๓๘ ซม. ปลายใบมน เว้า หรือมีตงิ่ แหลมเล็กๆ
โคนใบสอบแคบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา เนือ้ ใบอวบน�ำ้ คล้ายแผ่นหนังนุม่ ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน
ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ด้านล่างมีสีอ่อนกว่า เส้นแขนงใบข้างละ ๖–๑๐ เส้น
ก้านใบอวบสั้น ยาว ๕ มม. ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะสั้น ที่ปลายกิ่ง
ช่อดอกยาว ๒–๑๕ ซม. กลีบเลีย้ งสีเขียว ๒ กลีบ เกือบกลม กลีบดอก ๔ กลีบ เกสรเพศผูม้ มี าก
เรียงซ้อนกัน ๖ ชัน้ สีขาวปลายสีชมพูแดงหรือม่วง ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๑๐–๑๒ ซม. บานเวลา
กลางคืน กลางวันดอกจะโรย เมื่อดอกตูมมีสีขาวคล้ายดอกยี่หุบ ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง
ขนาดใหญ่ รูปทรงสีเ่ หลีย่ มฐานเว้าคล้ายปิรามิดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐–๑๕ ซม. ผิวสีเขียวเป็นมัน
ปลายผลมีกลีบเลีย้ ง ๒ กลีบติดอยู่ เปลือกผลเป็นเส้นใยหนาคล้ายเปลือกมะพร้าว ผลแก่ไม่แตก
ผิวสีน�้ำตาลเป็นมัน เบา ลอยน�้ำได้ มี ๑ เมล็ด
เป็นพืชชายฝั่ง ชอบขึ้นตามริมชายหาดที่มีดินเลน และขึ้นได้ในที่มีดินเลนแข็ง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ทรงพุ่มใบเป็นมันสวยงามและมีดอกหอม ปลูกให้ร่มเงาตามพื้นที่ริมทะเลสวยงาม
กว่าสนทะเลมาก เปลือกและเนื้อของผลใช้เบื่อปลา เป็นยาเสพติดช่วยให้นอนหลับ ผล เปลือก
และใบ บรรเทาอาการปวดศีรษะ เมล็ดขับพยาธิ
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดสมุทรสงคราม
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๑๗. เฉียงพร้านางแอ

ชื่อพฤกษศาสตร์ Carallia brachiata (Lour.) Merr.
ชื่อวงศ์ RHIZOPHORACEAE
ชื่อพื้นเมือง กวางล่าม้า กูมยุ แก็ก ขิงพร้า เขียงพร้า เขียงพร้านางแอ คอแห้ง เฉียงพร้า ต่อใส้
ตะแบง นกข่อ บงคด บงมัง ม่วงมัง ร่มคมขวาน วงคด ส้มป้อง สันพร้านางแอ
สีฟัน สีฟันนางแอ หมักมัง องคต โองนั่ง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๒๕–๓๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ล�ำต้นกลมตรง เปลือกสีเทา
ปนด�ำ แตกเป็นร่องลึกตามยาวล�ำต้นหรือเป็นสะเก็ด หูใบร่วม รูปใบหอก ปลายเรียวแหลม
ยาว ๑–๒.๕ ซม. ร่วงง่าย ใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้าม ใบรูปรีหรือรูปไข่กลับ กว้าง ๒–๑๐ ซม.
ยาว ๕–๑๕ ซม. ปลายใบแหลมหรือเป็นติง่ แหลม โคนใบสอบเข้าหากันคล้ายรูปลิม่ ขอบใบเรียบหรือ
เป็นรอยจักถีๆ่ แผ่นใบมีจดุ สีนำ�้ ตาลกระจาย ผิวใบด้านบนสีเขียวสดเป็นมัน ด้านล่างสีออ่ นกว่า
หรือเขียวอมเหลือง มีเส้นแขนงใบ ข้างละ ๑๒–๑๓ เส้น ก้านใบยาว ๕–๑๐ มม. ดอกสีขาวอมเหลือง
สมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ตามกิ่ง ช่อดอกยาว ๑–๖ ซม. ดอกย่อยไม่มีก้านดอก
กลีบดอกและกลีบเลี้ยง มีจ�ำนวนอย่างละ ๕–๘ กลีบ กลีบเลี้ยงติดทน ยาวเท่าๆ กลีบดอก
เกสรตัวผู้มีจ�ำนวนเป็น ๒ เท่า ของจ�ำนวนกลีบดอก ยาวไม่เท่ากัน อันสั้นติดตรงข้ามกลีบเลี้ยง
อันยาวติดตรงข้ามกลีบดอก จานฐานดอกเป็นวง ผลแบบผลสีเนือ้ เมล็ดเดียว เนือ้ ฉ�ำ่ น�ำ้ ทรงกลม
ผิวเกลี้ยง สุกสีแดง มีเมล็ด ๑–๕ เมล็ด เมล็ดรูปไต
เป็นไม้เบิกน�ำ โตเร็ว ชอบขึ้นในที่โล่งแจ้งหรือชายป่า ปกติมักพบขึ้นตามชายน�้ำ
แต่สามารถขึน้ ได้บนพืน้ ทีล่ าดชันเล็กน้อย เหมาะส�ำหรับปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าเสือ่ มโทรมทีใ่ กล้แหล่งน�ำ้
ปลูกผสมผสานกับไม้โตช้าและโตเร็วได้หลายชนิด โดยไม้ป่าชายน�้ำและไม้วงศ์ยาง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนือ้ ไม้ออ่ น ค่อนข้างแข็ง ใช้กอ่ สร้าง เฟอร์นเิ จอร์ ไม้แบบ เครือ่ งดนตรี หรือไม้คำ�้ ยัน
ท�ำไม้ฟืนและถ่านให้ความร้อนสูง เปลือกเป็นยาแก้ไข้ ลดความร้อน แก้ร้อนในกระหายน�้ำ
ผลรสหวาน รับประทานได้ เป็นอาหารสัตว์ป่าและช่วยดึงดูดนกได้ดี
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๑๘. ตะขบฝรั่ง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Muntingia calabura L.
ชื่อวงศ์ MUNTINGIACEAE
ชื่อพื้นเมือง ครบฝรั่ง ตะขบ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงได้ถึง ๑๒ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นมีเปลือกสีเทา เนื้อไม้อ่อน แตกกิ่งก้านสาขา
ขนานกับพืน้ ดิน มีปลายกิง่ ห้อยลง มีขนละเอียดนุม่ ปกคลุม โดยเฉพาะตามกิง่ อ่อน ยอดอ่อน
เมื่อจับดูจะรู้สึกเหนียวมือ ใบเดี่ยว เรียงสลับตรงกันข้ามแบบทแยง ก้านใบยาว ๒–๖ มม.
มีขนละเอียดปกคลุม โคนก้านเป็นปมนูน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาดกว้าง ๑–๔ ซม.
ยาว ๔–๑๔ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบไม่สมมาตร ด้านหนึง่ โค้งมน ด้านหนึง่ สอบแคบ ขอบใบหยัก
คล้ายฟันเลื่อยเล็กๆ เมื่อยังอ่อนมีสีชมพูอมแดงถึงสีแดง ผิวเมื่อจับจะรู้สึกเหนียวมือ เมื่อแก่
ผิวด้านบนมีสเี ขียวจัด ด้านล่างเป็นสีนวล มีขนละเอียดปกคลุมประปรายหรือหนาแน่นทัง้ สองด้าน
ดอกออกเดี่ยวหรือบางครั้งเป็นกลุ่ม ๓–๕ ดอกเหนือง่ามใบ ก้านดอกยาว ๑.๕–๑.๖ ซม.
มีขนละเอียดปกคลุม ดอกสมบูรณ์เพศ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕–๒.๒ ซม. กลีบเลี้ยง
สีเขียวรูปใบหอก ๕ กลีบ แยกจากกัน ขนาดกว้าง ๒.๘ ถึง ๓.๒ มม. ยาว ๑๐–๑๒ มม.
ปลายเรียวแหลมคล้ายหางยาว กลีบดอกสีขาว ๕ กลีบ รูปร่างคล้ายกลีบบัว ขนาดกว้าง ๘–๑๐ มม.
ยาว ๑๐–๑๓ มม. เกสรเพศผู้เมื่อดอกเริ่มบาน ๑๐–๒๕ อัน และเพิ่มนับได้ ๑๐๐ อัน เมื่อบาน
เต็มที่ ก้านเกสรยาว ๕–๖.๕ มม. ผิวเกลี้ยง รังไข่นูนเหนือฐานวงกลีบรวม ภายในมี ๕–๖ ช่อง
แต่ละช่องมีไข่ออ่ นจ�ำนวนมาก ก้านเกสรสัน้ ผลทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๗๕–๑.๕ ซม.
ผิวบางเกลีย้ ง เนือ้ ในนุม่ มีรสหวาน เมือ่ สุกสีแดงเข้มหรือแดงอมด�ำ ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จ�ำนวนมาก
เมล็ดกลมหรือรูปไข่แบน
ชอบขึ้ น ในพื้น ที่ โ ล่ ง เป็ น พั น ธุ ์ ไ ม้ เ บิ ก น� ำ ขึ้ น ได้ ทั่ ว ประเทศ กระจายพั น ธุ ์ ไ ด้ เ ร็ ว
เพราะนกชอบกิน ท�ำให้แพร่พนั ธุง์ า่ ยด้วยมูลทีน่ กถ่ายออกมา จึงอาจพบได้ตงั้ แต่ขา้ งถนนหนทาง
จนถึงพืน้ ทีร่ กร้างว่างเปล่า ทีก่ งึ่ ร่มในป่าละเมาะ ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ และป่าบนทีส่ งู ถึง ๑,๒๐๐ ม.
เหนือระดับน�้ำทะเล
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
รากใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง แก้ประดงผื่นคันตามล�ำตัว และแก้เสมหะ เนื้อไม้
แก้ทอ้ งร่วง บิด มูกเลือด ตานขโมย ขับพยาธิในท้อง พยาธิไส้เดือน ใบเป็นยาขับเหงือ่ ดอกแก้ไข้หวัด
ปวดศีรษะ ขับระดู และรักษาโรคตับอักเสบ เปลือกเป็นยาระบาย ผลสุกรับประทานได้
ใช้เป็นยาพื้นบ้าน เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง ท�ำให้ชุ่มชื่นใจ
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๑๙. ตะคร้อ

ชื่อพฤกษศาสตร์ Schleichera oleosa (Lour.) Merr.
ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE
ชื่อพื้นเมือง กาซ้อ กาซ้อง ค้อ คอส้ม คุ้ย เคาะ เคาะจ้ก ซะอู่เสก ตะคร้อไข่ ปันรัว ปั้นโรง
มะเคาะ มะโจ้ก
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงได้ถงึ ๔๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดทรงรูปไข่ทบึ แตกกิง่ ต�ำ่ ล�ำต้นสัน้ มักบิดเป็น
ปุม่ ปม และพูพอน เปลือกสีนำ�้ ตาลแดงหรือน�ำ้ ตาลเทา แตกเป็นสะเก็ดหนา กิง่ อ่อนและยอดอ่อน
มีขนสีเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงเวียนสลับ มีใบย่อย ๒–๔ คู่ เรียงตรงข้ามหรือ
เกือบตรงข้าม ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ กว้าง ๕–๘ ซม. ยาว ๙–๒๗ ซม. ปลายใบมน
มีตงิ่ แหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนา ใบอ่อนสีแดงเรือ่ ๆ มีขนตามเส้นใบ ใบแก่เกลีย้ ง ขอบใบ
เป็นคลื่น เส้นแขนงใบข้างละ ๘–๑๖ เส้น ก้านช่อใบ ๕–๑๐ ซม. ผิวใบด้านบนค่อนข้างเกลี้ยง
ด้านล่างมีขน ดอกสีขาวอมเขียว ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
ช่อดอกยาว ๒๐–๓๐ ซม. กลีบเลีย้ งโคนเชือ่ มติดกันเป็นรูปถ้วย ไม่มกี ลีบดอก ดอกสมบูรณ์เพศ
เกสรเพศผู้ ๖–๘ อัน ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น ๓ แฉก ดอกบานเต็มที่ กว้าง ๕–๘ มม.
ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงไข่แกมขอบขนาน กว้าง ๐.๕–๑ ซม. ยาว ๑–๓ ซม. ปลายและ
โคนผลแหลม เปลือกเรียบและเกลีย้ ง ผลสุกสีนำ�้ ตาล ผิวเกลีย้ ง เนือ้ ในสีเหลือง ฉ�ำ่ น�ำ้ หุม้ เมล็ด
๑-๒ เมล็ด เมล็ดรูปไข่
พบขึน้ ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ทุง่ หญ้า ทีค่ วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล ๑๐๐–๙๐๐ ม.
ในประเทศไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ เป็นไม้โตช้า ทนทานต่อความแห้งแล้งและไฟป่า
ได้ดี ระบบรากหนาแน่นและลึก ยึดชั้นดินได้ดี เหมาะส�ำหรับปลูกผสมผสานกับไม้โตเร็วของ
ป่าผลัดใบผสมป่าเต็งรังได้หลายชนิด โดยเฉพาะสักที่มีระบบรากตื้น
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เปลือกเป็นยาสมานท้อง แก้ท้องเสีย ขับน�้ำนมในสตรีหลังคลอดบุตร แก้ฝีหนอง
ใช้ยอ้ มสี และปลูกเพือ่ เลีย้ งครัง่ เนือ้ ไม้ทำ� ล้อเกวียน เพลารถ เครือ่ งไถ ด้ามเครือ่ งมือ ใช้ในการ
อุตสาหกรรม ท�ำฟืนและถ่าน ใบอ่อนท�ำให้สกุ รับประทานเป็นผักหรือเครือ่ งเคียง เยือ่ หุม้ เมล็ด
ของผลสุกรับประทานได้ น�ำ้ มันจากเมล็ดใช้ในการท�ำอาหาร ใช้แต่งผม แก้ผมร่วง ท�ำผ้าบาติก
แก้อาการคัน แก้สิว อาการติดเชื้อทางผิวหนัง ผลแก่รับประทานได้มีรสเปรี้ยว
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๒๐. ตะเคียนทอง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Hopea odorata Roxb.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะกี้ โกกี้ แคน จะเคียน จืองา จูเค้ โซเก ตะเคียน ตะเคียนใหญ่ ไพร
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงถึง ๔๐ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยหรือทรงเจดีย์ต�่ำ ล�ำต้น
ปลายตรง เปลือกมีสนี ำ�้ ตาลแตกเป็นร่องตามยาวหรือเป็นสะเก็ด กิง่ อ่อนมีขนนุม่ สีขาว ใบเดีย่ ว
เรียงสลับรูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปไข่แกมรูปหอกถึงรูปหอก กว้าง ๓–๗.๕ ซม. ยาว ๘–๑๖ ซม.
ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือเบี้ยว ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบค่อนข้างหนา
ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ด้านล่างมีตมุ่ ใบตามง่ามเส้นแขนงใบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่
ง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอก ๕ กลีบ สีขาวแกมเหลือง
เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น ๕ แฉก ปลายบิดเวียนรูปกังหัน เกสรเพศผู้ ๑๕ อัน รังไข่อยู่เหนือ
วงกลีบ รูปกรวย ผิวเกลี้ยง ผลกลมหรือรูปไข่ปลายแหลม มีปีกยาว ๒ ปีก ปีกสั้น ๓ ปีก และ
มีเส้นตามยาวปีก ๗ เส้น
พบขึ้นในป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ บริเวณใกล้แหล่งน�้ำทั่วไป จนถึง
ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ ๙๐๐ ม. เป็นไม้เนื้อแข็ง เจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว
คล้ายยางนา ช่วงเป็นกล้าไม้ชอบแสง ชอบขึน้ ใกล้ชายน�ำ้ และมีระบบรากทีแ่ ข็งแรงหนาแน่นกว่า
ยางนา ทนต่อน�ำ้ ท่วมขังเป็นเวลานานมากกว่า ๑ เดือน เหมาะสมต่อการปลูกเพือ่ รักษาตลิง่ หรือ
ปลูกในพื้นที่ราบลุ่มน�้ำท่วมถึง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนือ้ ไม้มคี วามแข็งแรงทนทาน เด้งและเหนียว ใช้กอ่ สร้างบ้านเรือน เครือ่ งเรือนต่างๆ
และสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการความแข็งแรง แก้คุดทะราด แก้ท้องร่วง แก้ก�ำเดา สมานแผล แก่นใช้
ผสมยารักษาเลือดลม กษัย เปลือกมีน�้ำฝาด Pyrogallol และ Catechol ต้มกับเกลือ อมป้องกัน
ฟันหลุด เนื่องจากรับประทานยาเข้าปรอท แก้ปวดฟัน แก้เหงือกอักเสบ และต้มกับน�้ำชะล้าง
บาดแผลเรื้อรัง ดอกใช้ผสมยาเกสรร้อยแปด ยางผสมน�้ำมันทารักษาบาดแผล แก้ท้องเสีย
ชันผสมน�ำ้ มันทาไม้ ยาเรือ ท�ำน�ำ้ มันชักเงา แก่นรักษาคุดทะราด ขับเสมหะ แก้บดิ แก้กำ� เดา
สมานแผล
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดปัตตานี
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๒๑. ตะแบก

ชื่อพฤกษศาสตร์ Lagerstroemia floribunda Jack
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง ตะแบกนา
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๕-๓๐ ม. ผลัดใบ โคนต้นเป็นพูพอน แตกกิ่งต�่ำ แผ่กว้าง เปลือกเรียบ
เป็นมัน สีเทาหรือเทาอมขาว ลอกหลุดเป็นแผ่นบางๆ มีรอยแผลเป็นหลุมตื้นๆ ตลอดล�ำต้น
กิ่งก้านมีสันคม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยรูปใบหอก รูปรีแกมรูปใบหอก
กว้าง ๕–๗ ซม. ยาว ๑๒–๒๐ ซม. ปลายมนมีตงิ่ แหลมเล็ก โคนมน ขอบใบมักห่อขึน้ ใบอ่อนสีแดง
มีขนรูปดาวปกคลุม ใบแก่ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง
ดอกสีม่วงปนชมพูหรือสีกุหลาบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูปถ้วย ปลายแยกเป็น ๕–๖ แฉก
ผิวด้านนอกมีขนและมีสนั นูนพาดตามยาว กลีบดอกมีจำ� นวนเท่ากับแฉกของกลีบเลีย้ ง กลีบดอกบาง
ยับย่น เป็นแผ่นกลม ขอบกลีบมักมีครุย โคนกลีบเรียวลงเป็นเส้น คล้ายก้านกลีบดอก
เกสรเพศผูจ้ ำ� นวนมาก มี ๒ ขนาด รังไข่อยูเ่ หนือกลีบวง มีขนปกคลุม ผลแห้งแตกด้านบนออกเป็น
๖ ส่วน รูปรี ยาวไม่เกิน ๒ ซม. มีขนประปราย เมล็ดเล็ก มีปีกโค้งทางด้านบน ๑ ปีก
พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเล ๒๐๐–๓๐๐ ม.
ทั่วไปในประเทศไทย เป็นไม้เบิกน�ำ โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด โตช้าในระยะกล้าไม้ เหมาะส�ำหรับ
ปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าผลัดใบผสม ป่าดิบแล้ง ป่าบึงน�ำ้ จืด และทีร่ าบลุม่ ทัว่ ไป แต่สามารถขึน้ ได้
ในพื้นที่ลาดชัน ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ทนทานต่อน�้ำท่วมได้นานกว่า ๒ เดือน ทนแล้ง
และไฟป่าได้ดี สามารถปลูกร่วมกับไม้ในป่าชายน�้ำได้ดี เช่น จิกนา ตะเคียนทอง ยางนา
และสนุ่น
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ละเอียดแข็ง ใช้ก่อสร้าง ท�ำสิ่งปลูกสร้างที่รับน�้ำหนักและ
เครือ่ งมือทางการเกษตร เปลือกแก้ทอ้ งเสีย แก้บดิ มูกเลือด เนือ้ ไม้ขบั โลหิต ระดู แก้โลหิตจาง
บ�ำรุงโลหิต ใบแก้ไข้ รากแก้ปวดกล้ามเนื้อเมื่อมีไข้
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดสระบุรี
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๒๒. เตยทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze
ชื่อวงศ์ PANDANACEAE
ชื่อพื้นเมือง ปะหนัน ปาแนะ ล�ำเจียก
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๔–๘ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ กลมโปร่ง ล�ำต้นตัง้ ตรงหรือเอน ชูยอดขึน้
และแตกออกเป็นสองหรือสามกิ่ง ล�ำต้นอวบอ้วน ล�ำต้นและกิ่งมักมีหนามซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อ
ชัน้ ผิว เปลือกสีขาวอมน�ำ้ ตาลอ่อนๆ มีรากค�ำ้ ยันตามโคนต้น ใบเดีย่ วเรียงเวียนสลับ เป็นกระจุก
ที่ปลายยอด ใบรูปขอบขนาน กว้าง ๔–๘ ซม. ยาว ๑๐๐–๒๐๐ ซม. ปลายใบเรียวแหลมโค้ง
คล้ายแส้ ห้อยย้อยลง เป็นเกลียวเกยกันรอบล�ำต้นเป็น ๓ แถว โคนใบแผ่เป็นกาบสัน้ ๆ หุม้ รอบ
ล�ำต้น ขอบใบพับลงสองข้างเกือบขนานกัน ใบอ่อนปลายใบตรง แข็ง แต่เมือ่ อายุมากขึน้ ปลายใบ
จะห้อยย้อยลง เส้นใบขนานตามความยาว ผิวใบด้านบนเกลีย้ ง สีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างมีนวล
ขอบใบและเส้นกลางใบด้านล่างมีหนามแหลม แข็ง เนื้อใบแข็งหนา คล้ายแผ่นหนัง ดอกสีขาว
หรือเขียวอ่อน มีกลิ่นหอม ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกเพศผู้ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด
ไร้กา้ นออกตามง่ามใบ ยาว ๓๐–๖๐ ซม. มีกา้ นช่อดอกย่อยและใบประดับหุม้ ช่อดอกย่อย ดอกย่อย
ขนาดเล็ก สีนวล มีกลิ่นหอมรุนแรง และเหี่ยวอย่างรวดเร็วหลังบานเต็มที่ ช่อดอกเพศเมีย
ออกตามปลายยอด ดอกย่อยมีหลายกลุม่ อยูช่ ดิ ติดกันเป็นกระจุกแน่น รูปทรงรีหรือเกือบกลม
ก้านช่อดอกย่อยยาว ๑๐–๓๐ ซม. มีกา้ นดอกย่อย ใบประดับล่างสุดลักษณะคล้ายใบ ใบประดับ
บนสุดสัน้ สีเหลืองอ่อน ผลเป็นผลรวม รูปกลมหรือรูปทรงกระบอก ผลย่อยเป็นรูปลิม่ สีเ่ หลีย่ ม
สีเหลืองหรือสีแดง ขนาดผลกว้าง ๑๐–๑๕ ซม. ยาว ๑๕–๒๐ ซม. ปลายผลย่อยมีหนามแหลม
๑ อัน ระยะแรกผลสีขาวอมเขียวแล้วเปลีย่ นเป็นสีเหลือง เมือ่ แก่จดั จะเป็นสีสม้ ถึงแดง เมล็ดแข็ง
รูปทรงกระสวย แต่ละผลย่อยมี ๑ เมล็ด
พบทั่วไปตามแนวชายหาด บริเวณใกล้ทะเล ไม่พบในพื้นที่ห่างจากทะเลมากๆ
บางครัง้ พบตามรอยต่อระหว่างป่าชายเลนกับป่าชายหาด ทรงพุม่ สวยงาม ปลูกริมทะเลหรือในสวน
ทั่วไปได้ แต่ควรห่างจากทางเดินพอสมควร
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
รากและเปลือกให้ใย ใช้ท�ำเชือก ใบสานท�ำเสื่อ ท�ำใบเรือ รากอากาศรับประทาน
เป็นยาขับปัสสาวะ แก้นวิ่ ดอกผสมยาหอมแก้ลม บ�ำรุงหัวใจ ใช้อบเสือ้ ผ้า ท�ำเครือ่ งส�ำอาง สบู่
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๒๓. ไทรย้อย

ชื่อพฤกษศาสตร์ Ficus benjamina L.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อพื้นเมือง จาเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อยใบแหลม
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๒๐–๒๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง กิง่ ก้านห้อยย้อย มีรากอากาศ
น�ำ้ ยางขาว เปลือกเรียบสีนำ�้ ตาลหรือสีเทา ใบเดีย่ วเรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง ๒.๕–๕ ซม.
ยาว ๕–๑๑ ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ใบเกลีย้ ง เส้นแขนงใบ
มองเห็นได้ไม่ชัดเจน มีข้างละประมาณ ๑๒–๑๘ เส้น ก้านใบ ๐.๖–๑.๘ ซม. หูใบแหลม
๐.๘–๑.๑ ซม. ขอบใบมักเป็นคลืน่ ดอกสีเหลืองหรือสีนำ�้ ตาล ออกเป็นช่อแบบมะเดือ่ ดอกย่อย
ฝังตัวอยู่บนฐานรูปโถ เกิดภายในฐานรองดอกทรงกลมคล้ายผล มีกลีบรวมขนาดเล็กมาก
ดอกแยกเพศร่วมต้น ผลแบบมะเดื่อ รูปกลมขนาด ๕–๘ มม. ออกเป็นคู่หรือเดี่ยว ตามซอกใบ
ผลสุกสีส้มแดงเข้ม ไม่มีขั้วผล เมล็ดมีขนาดเล็กและมีจ�ำนวนมาก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ทรงพุม่ แผ่กว้างให้รม่ เงาได้ดี เหมาะส�ำหรับปลูกในพืน้ ทีส่ าธารณะ ควบคุมระบบราก
ด้วยการตัดแต่งพุ่ม รากแก้ตกโลหิต แก้นิ่ว บ�ำรุงโลหิตและแก้ท้องเสีย รากอากาศขับปัสสาวะ
แก้ไตพิการ แก้กษัย ปัสสาวะพิการ รากอากาศน�ำมาพันเป็นวงกลมเพื่อประดับดอกไม้แห้ง
เป็นพวงมาลา ผลเป็นอาหารของนก
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
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๒๔. นนทรี

ชื่อพฤกษศาสตร์ Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระถินแดง กระถินป่า สารเงิน
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๑๕ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ แผ่กว้าง เปลือกค่อนข้างเรียบหรือแตก
เป็นร่องยาวๆ สีเทาปนด�ำ เปลือกชั้นในสีส้มหรือแดง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ
ช่อใบย่อยเรียงตรงข้าม จ�ำนวน ๗–๑๑ คู่ ก้านและแกนช่อใบมีขน ใบย่อยไม่มกี า้ นใบ เรียงตรงข้าม
จ�ำนวน ๑๓–๒๐ คู่ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ ๐.๕-๐.๙ ซม. ยาว ๑-๑.๗ ซม. ปลายกลมเว้า
มีขนเป็นกระจุกสัน้ โคนเบีย้ ว ขอบใบเรียบ มีขน แผ่นใบบาง ผิวใบมีขน ดอกสีเหลือง ช่อดอก
แบบช่อแยกแขนง ตั้งขึ้น ออกที่ปลายยอด ยาว ๒๐–๔๐ ซม. ก้านและแกนในช่อดอก มีขน
ฐานรองดอกรูปถ้วย ผิวมีขนสัน้ กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบ รูปรีหรือกลม กลีบดอก ๕ กลีบ รูปไข่กลับ
กลีบย่น ปลายกลีบกลม โคนกลีบสอบแหลมเป็นก้าน เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน โคนก้านมีขนยาว
เป็นกระจุก รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ รูปไข่แกมขอบขนาน ก้านชูรงั ไข่ยาว รังไข่และก้านชูรงั ไข่มขี น
ผลเป็นฝักแบนรูปรีแกมขอบขนาน กว้างประมาณ ๒ ซม. ยาว ๕–๑๒ ซม. ปลายและโคนแหลม
ขอบบางคล้ายปีก ผลแก่สีน�้ำตาลด�ำ แห้งแล้วไม่แตก เมล็ด ๑-๕ เมล็ด แบนรูปขอบขนาน
เรียงตามความยาวของฝัก
พบขึน้ ในป่าชายหาดและป่าเบญจพรรณ ทีค่ วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล ๑๐๐–๓๐๐ ม.
ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ปลูก ขึ้นกระจายทั่วประเทศ ชอบแสงแดดตลอดวัน ขึ้นได้ในดินทุกชนิด
ความชื้นปานกลาง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ท�ำสิ่งก่อสร้างเครื่องเรือน เปลือกมีรสฝาด ขับโลหิต
กล่อมเสมหะ ขับผายลม แก้ท้องร่วง แก้บิด ฝาดสมานแผล แก้ไข้ทับระดู แก้ท้องร่วงเป็นยา
ขับลม ให้สเี หลืองใช้ยอ้ มผ้า ยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียลดการอักเสบ ลดความดันโลหิต และตกตะกอน
เม็ดเลือดแดง
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดนนทบุรี
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๒๕. บุนนาค

ชื่อพฤกษศาสตร์ Mesua ferrea L.
ชื่อวงศ์ CALOPHYLLACEAE
ชื่อพื้นเมือง ก๊าก่อ ก�้ำก่อ ปะนาคอ สารภีดอย
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๕-๒๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปเจดีย์ต�่ำ เป็นพุ่มทึบ รูปทรงค่อนข้าง
สมมาตรตามรัศมี แตกกิ่งก้านสาขาได้มาก ล�ำต้นเปลาตรง มีพูพอนเล็กน้อยตามโคนต้น
เปลือกล�ำต้นมีผวิ สีนำ�้ ตาลอมเทา สีนำ�้ ตาลเข้มหรือสีนำ�้ ตาลอมแดง เมือ่ แก่มรี อยแตกตืน้ ๆ ภายใน
เปลือกมีนำ�้ ยางสีขาว ใบเดีย่ ว ออกเรียงเป็นคูต่ รงกันข้าม ใบรูปหอกหรือรูปขอบขนาน แกมรูปใบหอก
กว้าง ๒-๓ ซม. ยาว ๘–๑๒ ซม. ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลีย้ ง
เมือ่ ยังอ่อนสีเขียวอ่อนอมชมพู มักออกพร้อมกันทัง้ ต้นทุกกิง่ ใบแก่ดา้ นบนสีเขียวเข้ม ด้านล่าง
มักจะมีคราบสีขาวนวลหรือขาวหม่นถึงขาวอมเทา แผ่นใบหนา ขอบใบเรียบ เส้นใบข้างถีม่ เี ป็น
จ�ำนวนมาก แต่คอ่ นข้างจาง เห็นได้ไม่เด่นชัด ก้านใบยาว ๐.๕–๑ ซม. ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน
กลิ่นหอมมาก ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อแบบกระจุก กระจุกละ ๒-๓ ดอก ออกตาม
ง่ามใบ กว้าง ๕–๑๐ ซม. ผลแบบผลมีเนือ้ หลายเมล็ด รูปไข่ กว้าง ๒–๒.๕ ซม. ยาว ๓.๕–๔ ซม.
ปลายแหลมโค้ง กลีบเลี้ยงขยายโตเป็นกาบหุ้มผล ๔ กาบ เมล็ดรูปไข่ สีน�้ำตาล มี ๑-๒ เมล็ด
ปลายผลมีติ่งคล้ายหนามแหลม ผลแก่มีผิวสีน�้ำตาลเข้ม เปลือกแข็งมาก
ขึน้ กระจายในป่าดิบแล้งและป่าดิบชืน้ ทางภาคเหนือและภาคใต้ ทีค่ วามสูงจากระดับ
น�้ำทะเลจนถึงประมาณ ๗๐๐ ม.
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เหมาะส�ำหรับการปลูกประดับ เพราะดอกหอมและใบอ่อนมีสสี นั สวยงาม ควรปลูก
ในบริเวณทีไ่ ด้รบั แสงตอนเช้า ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับโดยเฉพาะในวัด เนือ้ ไม้เป็นยาแก้ลกั ปิดลักเปิด
ใช้ก่อสร้าง ท�ำหมอนรางรถไฟ ต่อเรือ ท�ำพันท้ายและรางปืน ด้ามร่ม เปลือกใช้กระจายหนอง
กระพี้แก้เสมหะในล�ำคอ ใบสมานแผลสด แก้พิษงู ดอกแห้งบ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงโลหิตและหัวใจ
แก้ ร ้ อ นใน แก้ ก ลิ่ น สาบร่ า งกาย ใช้ ผ สมสี เ พื่อ ให้ สี ติ ด ทน เกสรแก้ ไ ข้ รากแก้ ล มในล� ำ ไส้
ผลใช้เป็นยาขับเหงือ่ น�ำ้ มันทีก่ ลัน่ จากเมล็ดใช้จดุ ตะเกียงและเครือ่ งส�ำอาง แก้โรคผิวหนังและ
ปวดตามข้อ ยางจากเปลือกและผลใช้เป็นน�้ำยาเคลือบสิ่งของเครื่องใช้
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดพิจิตร
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๒๖. ประดู่

ชื่อพฤกษศาสตร์ Pterocarpus macrocarpus Kurz
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง จิต๊อก ฉะนอง ดู่ ดู่ป่า ตะเลอ เตอะเลอ ประดู่ป่า ประดู่เสน
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงได้ถึง ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวยหรือรูปไข่ ล�ำต้นมีเปลือกหนา
เมือ่ อ่อนมีเปลือกชัน้ นอกสีนำ�้ ตาลอ่อน มีรอ่ งตามยาวเล็กน้อย เมือ่ แก่มากขึน้ เปลีย่ นสีเป็นน�ำ้ ตาลเข้ม
หรือสีนำ�้ ตาลอมเทา แตกหยาบๆ เป็นร่องลึก เปลือกชัน้ ในมียางสีนำ�้ ตาลอมแดง เมือ่ ถูกอากาศ
จะเปลีย่ นเป็นสีแดงเข้ม ใบประกอบแบบขนนกชัน้ เดียว เรียงสลับ ใบย่อย ๗–๙ ใบ ใบรูปขอบขนาน
แกมรูปไข่ กว้าง ๔–๕ ซม. ยาว ๖–๑๐ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบ
ค่อนข้างบาง ผิวใบด้านบนสีเขียวเกลี้ยง ด้านล่างสีเขียวอ่อน มักมีขนละเอียดสีน�้ำตาลบริเวณ
เส้นใบ เส้นแขนงใบข้างละ ๑๑–๑๗ ซม. ก้านใบยาว ๓–๕ มม. ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบใกล้ปลายกิง่ ช่อดอกยาว ๕–๒๐ ซม. ดอกย่อยสมบูรณ์เพศ
ยาว ๑.๔–๑.๙ ซม. กลีบเลีย้ งสีเขียว ๕ กลีบ เชือ่ มติดกันเป็นรูปถ้วย มีขน กลีบดอกรูปดอกถัว่
แยกเป็น ๕ แฉก ขนาดไม่เท่ากันและย่น กลีบบนรูปพัด แบนและกว้าง โตกว่ากลีบข้าง ๒ กลีบ
ซึง่ มีลกั ษณะเป็นรูปไข่ยาว กลีบล่างเชือ่ มกันเป็นรูปช้อน เล็กกว่ากลีบข้าง เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน
โคนเชือ่ มกัน ๒ มัด มัดละ ๕ อัน ส่วนทีเ่ หลือแยกออกจากกัน ก้านเกสรยาวโผล่พน้ ปากกลีบดอก
อับเรณูสีเหลืองเข้ม รังไข่ ๑ อัน นูนเหนือฐานวงกลีบรวม มีขนละเอียดปกคลุมหนาแน่น
มีก้านเกสรสั้นและปลายก้านเล็ก ผลเป็นฝักแห้ง รูปกลมแบนคล้ายโล่ ขอบคล้ายมีปีกบาง
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕–๑๐ ซม. เมล็ด ๑-๒ เมล็ด รูปรีๆ ยาวประมาณ ๑ ซม.
ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง แทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
ถ้าปลูกให้ร่มเงาควรปลูกตัง้ แต่ยงั เล็ก เพราะถ้าล้อมต้นใหญ่มาปลูก จะเจริญเติบโตได้ชา้ มาก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้มีสีสวยงาม สีแดงอมเหลือง ลายไม้ละเอียด ปุ่มประดู่มีลวดลายสวยงาม
ราคาแพง แข็งแรงทนทาน ใช้ทำ� เครือ่ งเรือน เฟอร์นเิ จอร์ทมี่ รี าคาและงานประติมากรรม ใช้ทำ�
เครื่องดนตรี เช่น ซอ ลูกและรางระนาด เปียโน ใบพอกบาดแผล แก้ผดผื่นคัน พอกฝีให้สุกเร็ว
เปลือกต้นแก้ท้องเสียและให้น�้ำฝาดสีน�้ำตาล ใช้ย้อมผ้า
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดชลบุรี
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๒๗. ประดู่บ้าน

ชื่อพฤกษศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง ดู่บ้าน ประดู่กิ่งอ่อน ประดู่ลาย สะโน
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง มีพพู อนเตีย้ ๆ เปลือกหนาสีนำ�้ ตาลด�ำ
แตกเป็นร่องลึกหรือเป็นแผ่นหนา สับเปลือกมีน�้ำยางสีแดง ปลายกิ่งห้อยย้อยลง ใบประกอบ
แบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ เรียงสลับ ก้านและแกนช่อใบมีขน ใบย่อย ๕-๙ ใบ เรียงสลับรูปไข่
แกมขอบขนาน ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนกลมหรือตัด ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ
ผิวใบด้านบนเกลี้ยงเป็นมัน ด้านล่างมีขนเห็นชัดเจนที่เส้นใบ ดอกสีเหลืองเข้ม ช่อดอกแบบช่อ
แยกแขนง ออกทีง่ า่ มใบใกล้ปลายกิง่ มีกลิน่ หอม ดอกย่อยจ�ำนวนมาก ก้านและแกนในช่อดอก
มีขน กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน รูประฆัง โคนเบี้ยว ปลายแยกเป็น ๕ แฉก รูปสามเหลี่ยม ผิวมีขน
ทั้งสองด้าน กลีบดอกรูปดอกถั่ว กลีบกลางรูปกลมหรือไข่กลับ กลีบพับจีบ โคนสอบแหลม
เป็นก้านกลีบ กลีบคูข่ า้ งรูปไข่กลับเบีย้ ว กลีบคูล่ า่ งรูปขอบขนาน เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน แยกเป็น ๒ มัด
(๙ + ๑) รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ รูปไข่ มีขนยาว ก้านชูรงั ไข่สนั้ ยอดเกสรเป็นตุม่ ขนาดเล็ก ผลเป็น
ฝักแบน รูปกลมมีปีกโดยรอบ เมล็ด ๑-๒ เมล็ดสีน�้ำตาลแดง
พบขึ้นในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค
เป็นไม้ทเี่ จริญเติบโตเร็วและให้รม่ เงาได้ดี เลีย้ งง่ายไม่คอ่ ยพบปัญหาเรือ่ งศัตรูพชื หรือโรคต่างๆ
ทัง้ ยังทนต่อสภาพธรรมชาติได้ดี ควรปลูกห่างจากต้นไม้อนื่ อย่างน้อย ๖ ม. หรือมีบริเวณกว้าง
สักหน่อย เพราะเป็นไม้โตเร็วพุ่มใบทึบและแตกกิ่งก้านสาขาแผ่กว้าง หากปลูกใกล้บ้าน
มากเกินไปกิง่ ก้านอาจระหลังคาหรือตัวบ้านจนดูรกครึม้ เกินไป ต้องคอยหมัน่ ตกแต่งกิง่ อยูเ่ สมอ
หากปลูกชิดกันเกินไป ทรงต้นจะสูงชะลูดและออกดอกเฉพาะส่วนบนเท่านัน้ ถ้าปลูกบนเนินหรือ
ริมถนน ควรปลูกให้มรี ะยะเท่า ๆ กัน โดยเฉพาะในสนามกอล์ฟหรือสนามหญ้า ในช่วงออกดอก
จะเห็นสีเหลืองและสีเขียวตัดกันสวยงาม ขึ้นได้ดีในดินร่วนซุยบริเวณกลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
ชอบน�้ำปานกลาง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับตามสวน ริมรัว้ ริมถนน เนือ้ ไม้ละเอียดปานกลาง แข็งแรง ทนทาน
บางต้นก็มลี วดลายสวยงาม ไสกบ แต่งและชักเงาได้ดี จึงนิยมน�ำมาท�ำเครือ่ งดนตรีไทย เช่น
ระนาด ทีใ่ ห้เสียงฟังแล้วรูส้ กึ ถึงความแข็งแรงและแข็งแกร่ง นิยมใช้ทำ� เครือ่ งเรือน ของตกแต่งบ้าน
ท�ำเสา พืน้ รอด สร้างบ้าน สิง่ ของทีร่ บั น�ำ้ หนักมากๆ และใช้งานก่อสร้างทัว่ ไป ด้ามเครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ต่างๆ เปลือกให้นำ�้ ฝาดส�ำหรับฟอกหนัง และให้สนี ำ�้ ตาลส�ำหรับย้อมผ้า เปลือกแก้บดิ แก้ทอ้ งเสีย
แก้ปากเปือ่ ย เนือ้ ไม้บำ� รุงธาตุ บ�ำรุงโลหิต แก้พษิ ไข้ ขับเสมหะ น�ำ้ ยางแก้ทอ้ งเสีย แก้ปากเปือ่ ย
ใบแก้ผดผื่นคัน
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดภูเก็ต เป็นดอกไม้ประจ�ำกองทัพเรือ ถือเป็น
ไม้มงคลประจ�ำบ้าน ด้วยความเชื่อที่ว่า ก่อให้เกิดพลังแห่งความยิ่งใหญ่ รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
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๒๘. ปอทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Hibiscus tiliaceus L.
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อพื้นเมือง ขมิ้นนางมัทรี ปอนา ปอฝ้าย ผีหยิก โพทะเล
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง ๓-๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม แตกกิ่งต�่ำ แผ่กิ่งก้าน
สาขาได้กว้าง ล�ำต้นมักคดงอเปลือกสีนำ�้ ตาลปนเทา มีชอ่ ระบายอากาศเป็นแนวตามยาวล�ำต้น
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปหัวใจ กว้าง ๗.๕–๑๕ ซม. ยาว ๘–๑๕ ซม. สีเขียวเป็นมัน
ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบหยักถี่ ผิวใบด้านบนเกลีย้ ง ด้านล่างเกลีย้ งหรือมีขนรูปดาว
สีขาว แผ่นใบหนาคล้ายหนัง มีเส้นแขนงใบออกจากโคนใบ ๗–๙ เส้น และทีเ่ ส้นกลางใบข้างละ
๔–๖ เส้น ก้านใบยาว ๒–๗ ซม. ดอกสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง กลางดอกสีแดงเข้ม
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกหรือช่อแยกแขนงตามปลายกิง่ ช่อดอกยาว ๘–๑๒ ซม. กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบ
สีนำ�้ ตาล มีขนทัง้ สองด้าน ปลายแหลม กลีบดอก ๕ กลีบ รูปไข่กว้าง ดอกบานเต็มที่ ๕–๑๐ ซม.
ก้านเกสรเพศผู้รวมเป็นแท่งเดี่ยว มีอับเรณูติดรอบตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปถึงด้านบน ยาวไม่เลย
กลีบดอก ทัง้ ก้านเกสรและอับเรณูสเี หลือง ก้านเกสรเพศเมียและยอดสีมว่ ง ผลแห้งแตก รูปไข่
เกือบกลม เปลือกมีขนละเอียดหนาแน่น เมื่อแก่แตกเป็น ๕ พู เมล็ดขนาดเล็กมีจ�ำนวนมาก
เมล็ดสมบูรณ์ ๕–๗ เปอร์เซ็นต์ มีรูปคล้ายไต มีลายคล้ายจุดปลายเข็มรอบๆ และมีจะงอย
ปลายแหลมเล็กๆ เมื่อแก่สีน�้ำตาลแก่จนเกือบด�ำ
พบขึน้ แพร่หลายตามชายทะเล แม่นำ�้ ล�ำคลอง ภายใต้อทิ ธิพลของน�ำ้ กร่อย พบริมฝัง่
แม่น�้ำที่ค่อนข้างชุ่มชื้นไปถึงป่าดิบเขาสูง ๑,๐๐๐ ม. เหนือระดับน�้ำทะเล
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ใช้ปลูกเพือ่ ทดแทนป่าเสือ่ มโทรม ปลูกตามชายฝัง่ ทะเล หรือตามริมแม่นำ�้ เพือ่ เป็นพืช
บังลม ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ตลอดจนปลูกเป็นไม้ประดับสองข้างถนนหรือ
สวนสาธารณะ เพื่อเป็นไม้บังร่ม และให้ดอกสีสวยเพื่อความสวยงาม ใบบดเป็นผงใส่แผลสด
แผลเรือ้ รัง เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้บวม แก้อกั เสบ ขับเสมหะ คัน้ น�ำ้ เป็นยาหยอดหู แก้หอู กั เสบ
หูเป็นฝี และเป็นอาหารของโคและกระบือ เปลือกท�ำให้อาเจียน แช่นำ�้ ดืม่ แก้โรคทางเดินอาหาร
และใช้ทำ� เชือก รากขับปัสสาวะ ระบายท้อง บดเป็นผงท�ำเป็นยาให้อาเจียน น�ำ้ ต้มรากเป็นยาเย็น
ดื่มแก้ไข้ ดอกต้มกับน�้ำนมหยอดใส่หูแก้อาการเจ็บหู
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๒๙. ปาล์มขวด

ชื่อพฤกษศาสตร์ Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook
ชื่อวงศ์ ARECACEAE
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้กลุม่ ปาล์ม สูงได้ถงึ ๒๕ ม. ล�ำต้นคอดใกล้โคนและป่องกลาง ล�ำต้นขนาด ๕๐ ซม.
คอสีเขียวเข้มและยาวถึง ๑ ม. ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปขนนก ทางใบยาว
๕–๖ ม. แตกออก ๒ ทิศทาง จึงเห็นเป็นพวงใหญ่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิม่ แผ่นใบหนา
โคนกาบใบสีเขียว ก้านใบย่อยเป็นสันคม ดอกออกเป็นช่อแยกเพศอยูร่ ว่ มต้น ออกช่อดอกใต้โคน
กาบใบ ดอกสีขาวนวล ชูตั้งขึ้น ช่อใหญ่แผ่กระจายยาวถึง ๑ เมตร กลีบเลี้ยงติดกัน กลีบดอก
๖ กลีบ ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจ�ำนวนมาก ผลกลมขนาด ๑–๑.๕ ซม. ผลอ่อนมี
สีเขียว เมื่อเป็นสีม่วงอมด�ำหรือสีด�ำ
มาจากต่างประเทศ (คิวบา ฮอนดูรัส) มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง โรค แมลง
เป็นพืชทีไ่ ม่ตอ้ งการการบ�ำรุงรักษาอย่างพิถพี ถิ นั ชอบดินร่วน ระบายน�ำ้ ดี มีแสงแดดจัด ถ้าปลูก
ในที่ชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ จะเจริญเติบโตเร็ว
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ควรปลูกในบริเวณกว้างเป็นกลุม่ หรือตามแนวรัว้ หรือริมถนน
เมือ่ ต้นยังเล็ก ทรงต้นจะป่องกว่าตอนต้นใหญ่โต ชาวพืน้ เมืองในท้องถิน่ มักน�ำกาบใบท�ำหลังคาเรือน
เก็บใบยาสูบ ล�ำต้นใช้ก่อสร้าง ยอดอ่อนรับประทานได้คล้ายยอดมะพร้าว ผลใช้เลี้ยงหมู
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๓๐. โปรงแดง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.
ชื่อวงศ์ RHIZOPHORACEAE
ชื่อพื้นเมือง ปรง แสม
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๐–๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ทึบ บางครั้งแตกกิ่งต�่ำคล้ายไม้พุ่ม
โคนมีพพู อน เปลือกเรียบสีเทาอมน�ำ้ ตาล มีตอ่ มระบายอากาศรูปกลมและรูปรีตามล�ำต้น ใบเดีย่ ว
เรียงตรงข้ามสลับตัง้ ฉากถีๆ่ เป็นกลุม่ ตามปลายกิง่ ใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ
กว้าง ๒.๕–๔.๕ ซม. ยาว ๕–๖.๕ ซม. ปลายใบมนหรือเว้าตืน้ โคนใบรูปลิม่ ขอบใบงอลงด้านล่าง
ผิวใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน แผ่นใบหนากรอบ เส้นแขนงใบข้างละ ๔–๕ เส้น ก้านใบสีแดง
ยาว ๑.๕–๓ ซม. ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ๓–๕ ดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง
กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบ กลีบดอก ๕ กลีบ มีรยางค์ อับเรณูสแี ดง ก้านช่อดอกยาว ๑ ซม. ดอกบานเต็มที่
กว้าง ๕–๖ มม. ผลอ่อนรูปทรงกระสวย ยาว ๒๕–๓๓ ซม. ขัว้ ผลทรงกระบอก ผิวเรียบสีนำ�้ ตาล
มีกลีบเลีย้ งสัน้ ๆ ๕ กลีบ ชีข้ นึ้ ขัว้ ผลอ่อนสีเหลือง ยาว ๐.๘–๑.๒ ซม. ผลอ่อนปลายใหญ่กว่าโคน
และปลายแหลม ฝักมีสันตามยาวหลายสันและตุ่มกลมเล็กนูนสีน�้ำตาลอ่อน
พบในที่ลุ่มริมทะเลหรือป่าชายเลนที่น�้ำเค็มท่วมถึง ด้านภูมิทัศน์ใช้ปลูกเป็นกลุ่ม
ริมทะเลหรือป่าชายเลน เพื่อยึดตลิ่งหรือให้ร่มเงา
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ไม้ทำ� เสาเข็มในน�ำ้ เค็ม เปลือกให้สนี ำ�้ ตาลใช้ยอ่ มหนัง ผ้า ผลท�ำไม้ประดับแห้งได้ และ
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น�้ำวัยอ่อน
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๓๑. พะยอม

ชื่อพฤกษศาสตร์ Shorea roxburghii G. Don
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะยอม กูวิง ขะยอม ขะยอมดง แคน เชียง เซี่ยว พะยอมดง พะยอมทอง ยอม
ยางหยวก สุกรม
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๓๐–๓๕ ม. ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เรือนยอดเป็นพุม่ กลม ล�ำต้นปลายตรง
มีพพู อน เปลือกหนาสีเทาอมน�ำ้ ตาล แตกเป็นร่องและเป็นสะเก็ดตามยาว เปลือกใน เรียงเป็นชัน้
สีเหลือง คล้ายกระบาก ชันสีเหลืองอ่อน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนานหรือรูปรี
แกมรูปขอบขนาน กว้าง ๓–๔ ซม. ยาว ๘–๑๐ ซม. ปลายและโคนใบมน ขอบใบเรียบหรืออาจหยัก
เป็นคลื่นเล็กๆ ใบอ่อนเขียวเป็นมัน ใบแก่เขียวด้าน เนื้อใบค่อนไปในทางบาง ผิวเกลี้ยง เส้นใบ
ย่อยแบบขั้นบันได เส้นแขนงใบข้างละ ๑๕–๒๐ คู่ เรียงขนานปลายจรดขอบใบ ดอกสีขาวนวล
ถึงสีเหลืองอ่อน มีกลิน่ หอมแรง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิง่ ช่อดอก
ยาว ๗–๑๐ ซม. กลีบเลีย้ งมีขนาดใหญ่ ๓ กลีบ เล็ก ๒ กลีบ กลีบดอก ๕ กลีบ เกยซ้อนเวียนกัน
คล้ายกังหัน ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๑.๕–๓.๕ ซม. ผลแห้งมีปกี รูปไข่หรือรูปกระสวย ปลายแหลม
ปีกยาว ๓ ปีก ปีกสั้น ๒ ปีก มีเส้นตามยาวปีก ๙–๑๒ เส้น ปีกสั้น ยาว ๓–๔ ซม. ปีกยาว
ยาว ๖–๘ ซม. โคนปีกหนา เมล็ดเกลี้ยง ปลายมีติ่งแหลม
พบในป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น ตลอดจนป่าดิบแล้งทั่วทุกภาค เป็นไม้โตช้า
แต่ทนแล้งและไฟป่าได้ดี สามารถขึน้ ได้ในดินทีไ่ ม่สมบูรณ์ เช่น ดินลูกรัง ชัน้ ดินตืน้ ในป่าเต็งรัง
ตามสันเขา หรือดินปนทรายใกล้ชายหาด และดินหินปูน เหมาะส�ำหรับฟื้นฟูสภาพป่าได้แทบ
ทุกประเภท ยกเว้นป่าดิบเขาสูง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
ไม้ต้นขนาดใหญ่มีดอกหอมและผลสวยงาม ควรปลูกในพื้นที่กว้างและเป็นกลุ่ม
จะสวยงามมาก เนือ้ ไม้คล้ายไม้ตะเคียนทอง มีความคงทนแข็งแรง ใช้ในการก่อสร้างได้ดี ใช้ทำ�
เครือ่ งเรือน นิยมปลูกเป็นไม้สวนป่า ดอกใช้เข้าเป็นยาหอมกินแกล้มแก้ลม บ�ำรุงหัวใจ และเป็น
ยาลดไข้ ดอกอ่อนรับประทานได้ กินเป็นผักสดหรือลวกจิม้ น�ำ้ พริก เปลือกชัน้ ในใช้เคีย้ วกับหมาก
หรือเป็นสารกันบูดในการเก็บน�้ำตาลสดและของหมักดอง ฟอกหนัง แก้ล�ำไส้อักเสบ ท้องร่วง
ใช้ยางท�ำชันยาเรือและสิ่งของ
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดพัทลุง และถือเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกัน
ตามบ้าน ด้วยมีความเชือ่ ว่าหากบ้านใดปลูกไว้ประจ�ำบ้าน จะท�ำให้คนบ้านนัน้ มีอปุ นิสยั อ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นอกเห็นใจและได้รับความอุปถัมภ์ค�้ำชูจากผู้อื่น
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๓๒. พิกุล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Mimusops elengi L.
ชื่อวงศ์ SAPOTACEAE
ชื่อพื้นเมือง กุน แก้ว ซางดง พิกุลเขา พิกุลเถื่อน พิกุลป่า
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงถึง ๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือกรวยคว�่ำ หนาทึบ สีเขียวเข้ม
ล�ำต้นและกิ่งมักคดงอเป็นปุ่มปม เปลือกนอกสีน�้ำตาลอมเทา มีรอยแตกตามยาวของล�ำต้น
เป็นร่องลึกแล้วล่อนเป็นสะเก็ด เปลือกในเป็นเส้นใยนุม่ สีชมพู น�ำ้ ยางสีขาวหม่น พบเฉพาะตาม
ก้านใบและดอก ใบเดี่ยว เรียงเวียนห่างๆ ใบรูปรี รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง ๒–๖.๕ ซม.
ยาว ๗.๕–๑๕ ซม. ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่น เนื้อใบหนาคล้าย
แผ่นหนัง ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ด้านล่างสีซีด เส้นแขนง
ใบข้างละ ๒๐–๒๔ เส้น ก้านใบยาว ๑.๒–๒.๒ ซม. หูใบเล็ก หลุดร่วงเร็ว ยาวประมาณ ๐.๕ ซม.
ดอกเดี่ยวออกเป็นกระจุก ๑–๖ ดอก ตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีขาวหรือสีขาวอมเหลือง
มีกลิ่นหอม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ ซม. ก้านดอกโค้งลง ยาว ๑–๒.๕ ซม. กลีบเลี้ยง
เรียวแหลม แยกกันเป็นอิสระ มี ๘ กลีบ เรียงเป็น ๒ วง วงนอก ๑๖ แฉก ปลายชีอ้ อกเป็นระนาบ
เดียวกันคล้ายรูปดาว วงในปลายกลีบโค้งเข้าหากัน เกสรเพศผูม้ จี ำ� นวนเป็นสองเท่าของแฉก
กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียที่เป็นหมัน มีอย่างละ ๘ อัน ติดสลับกัน รังไข่อยู่เหนือ
วงกลีบ มีขนแข็งปกคลุม ภายในมี ๖–๘ ช่อง แต่ละช่องมีไข่ออ่ น ๑ เมล็ด ปลายก้านเพศเมีย
เรียวแหลม ยาวประมาณ ๐.๘ ซม. ผลแบบผลมีเนือ้ คล้ายผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปไข่ปลายแหลม
หรืองอน ถึงกลมรี ขนาด กว้าง ๑.๓–๑.๘ ซม. ยาว ๒.๕–๓ ซม. ขั้วผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่
คล้ายรูปดาว ๘ แฉก ผลอ่อนสีเขียว มีขนสีนำ�้ ตาลอ่อนปกคลุม ผลแก่เกลีย้ ง ผลสุกสีแดงอมส้ม
เนือ้ ในร่วนสีเหลือง มีรสหวานหรือหวานอมฝาด เมล็ดแข็ง รูปทรงรี ผิวย่น สีดำ� หรือสีนำ�้ ตาลแดง
เป็นมันวาว ขนาด กว้าง ๑–๑.๒ ซม. ยาว ๑.๘–๒.๒ ซม. มักมี ๑ เมล็ด
ขึน้ กระจายในป่าดิบชืน้ ทางภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก พบน้อยตามแนว
รอยต่อของป่าชายเลนกับป่าบก และริมฝั่งแม่น�้ำที่เป็นดินเลนแข็ง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
นิยมปลูกเพือ่ ให้รม่ เงา เพราะพุม่ ใบทึบ ไม่ผลัดใบและดอกหอม ออกดอกและผลเกือบ
ตลอดทัง้ ปี แต่เป็นไม้เจริญเติบโตช้า เนือ้ ไม้ใช้ในการก่อสร้าง ท�ำโครงเรือเดินทะเล เครือ่ งมือ
ทางการเกษตร เปลือกต้มแก้เหงือกอักเสบ รักษาไข้ ปวดหัวและเจ็บคอ แก่นแก้ไข้ ใบแก้หดื
ดอกบ�ำรุงโลหิต ดอกแห้งใช้รักษาไข้ ปวดหัวและเจ็บคอ รากบ�ำรุงโลหิตและละลายเสมหะ
เมล็ดต�ำให้ละเอียดท�ำเป็นยาเม็ดส�ำหรับสวนเวลาท้องผูก ผลเป็นอาหารของคนและนก
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดลพบุรี
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๓๓. โพทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อพื้นเมือง บากู ปอกะหมัดไพร ปอมัดไซ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ ๓-๑๐ ม. ล�ำต้นโค้ง แตกกิง่ ในระดับต�ำ่ กิง่ มีขนรูปโล่ เรือนยอดแผ่กว้างค่อนข้าง
หนาทึบ เปลือกเรียบสีเทาอ่อน หรือขรุขระ มีรอยแตกตามยาวเป็นร่องลึก ใบเดี่ยว เรียงสลับ
รูปคล้ายหัวใจ กว้าง ๔-๑๒ ซม. ยาว ๗–๑๘ ซม. ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนใบรูปหัวใจ มีเส้นใบ
ออกจากโคนใบ ๕-๗ เส้น ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนเกลีย้ งเป็นมัน ด้านท้องใบสีเทาแกมน�ำ้ ตาล
มีเกล็ด ก้านใบยาว ๖–๑๗ ซม. มีหใู บรูปใบหอก ยาว ๐.๓–๑ ซม. ร่วงง่าย ดอกสีเหลือง ดอกเดีย่ ว
หรือเป็นคู่ ออกตามง่ามใบ ก้านดอกอ้วนสัน้ ๒–๕ เซนติเมตร มีเกล็ด มีรวิ้ ประดับ ๓ แฉก ร่วงง่าย
รูปสามเหลี่ยมแคบๆ ยาว ๑–๕ เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยงรูปถ้วย ไม่มีแฉก เส้นผ่านศูนย์กลาง
๑.๑–๑.๕ ซม. คล้ายแผ่นหนัง ไม่หลุดร่วง กลีบดอก ๕ กลีบ โคนกลีบติดกัน เป็นรูประฆัง
กลีบยาวประมาณ ๕ ซม. มีจดุ สีแดงเข้มอมน�ำ้ ตาล แต้มทีโ่ คนกลีบดอกด้านใน ดอกบานเต็มที่
ภายในวันเดียว แล้วจะเปลี่ยนสีเป็นชมพูแกมม่วงอ่อน เหี่ยวบนต้น ก่อนร่วงหล่นในวันถัดมา
เกสรเพศผู้จ�ำนวนมาก หลอดเกสรเพศผู้ ยาว ๒.๕ ซม. สีเหลืองจางๆ มีอับเรณูติดอยู่ตลอด
ความยาวของหลอด ผลแห้งแตก ค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒–๓ ซม. เปลือกแข็ง
มีวงกลีบเลีย้ งรูปคล้ายจานอยูท่ ขี่ วั้ ผล ผลแก่แห้งติดอยูบ่ นต้น ไม่รว่ งหล่น เมล็ดขนาดเล็ก มีหลายเมล็ด
คล้ายรูปสามเหลี่ยม
ขึ้นตามป่าชายเลน ป่าชายหาด หรือตามชายฝั่งทะเลในที่น�้ำทะเลท่วมถึง เป็นไม้
กลางแจ้งที่ชอบแสงแดดจัด เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบทุกชนิด แต่ต้องมี
ความชุ่มชื้นอยู่สม�่ำเสมอและต้องการน�้ำมาก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้เหนียว แข็งแรงทนทาน ไสกบตกแต่งง่าย ขัดชักเงาได้ดี ใช้ท�ำเครื่องเรือน
กระดานพืน้ ด้ามเครือ่ งมือ พาย ล�ำต้นแก้ผวิ หนังพุพอง เปลือกใช้ทำ� เชือก รักษาโรคผิวหนัง
ขับน�ำ้ เหลืองเสีย แก้บดิ ฝาดสมาน แก้ระคายเคือง แก้อกั เสบ แก้อหิวาตกโรค แก้เบาหวาน
แก้ไอ แก้กลาก ใบเป็นยาใส่แผลสด แผลเรือ้ รัง และเป็นยาระบาย รากเป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ
ลดไข้ เป็นยาบ�ำรุง
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดสมุทรปราการ
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๓๔. โพศรีมหาโพ

ชื่อพฤกษศาสตร์ Ficus religiosa L.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อพื้นเมือง ปู โพ ย่อง สลี
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้นกึ่งอิงอาศัย สูงได้ประมาณ ๓๕ ม. ผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ น�้ำยางสีขาว ล�ำต้น
และกิง่ มักคดงอ ใบเดีย่ ว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ กว้าง ๒.๕–๑๓ ซม. ยาว ๕–๒๐ ซม.
ปลายยาวคล้ายหาง โคนตัดหรือรูปหัวใจ แผ่นใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ด้านล่างมีซสิ โทลิท (cystolith)
คล้ายๆ กับผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนทที่ผิวใบ ก้านใบยาว ๒.๕–๑๒ ซม. ดอกช่อมีลักษณะ
คล้ายผล ออกทีง่ า่ มใบหรือตามกิง่ บริเวณทีใ่ บหลุดร่วงไปแล้ว ออกเป็นคูห่ รือเดีย่ ว ไม่มกี า้ นช่อดอก
รูปกลมแป้น ฐานรองดอกขยายใหญ่ โอบหุ้มดอกย่อยจ�ำนวนมากไว้ภายใน ปลายมีช่องเปิด
และมีใบประดับขนาดเล็กปิดคลุมไว้ ด้านล่างมีใบประดับรูปกลม ๓ ใบ ฐานดอกทรงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑–๑.๕ ซม. สุกเปลีย่ นเป็นสีชมพู ม่วง หรือ ด�ำ ดอกแยกเพศ อยูใ่ นช่อเดียวกัน
ประกอบด้วยดอก ๓ ชนิด ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกปุม่ หูด ดอกเพศผูเ้ รียงติดเป็นวง
อยู่ตรงปลายช่องปิด ไม่มีก้านดอก กลีบรวม ๒–๓ กลีบ รูปไข่แกมใบหอก เกสรเพศผู้ ๑ อัน
อับเรณูรปู กลมรี ปลายมีรยางค์แหลม ดอกเพศเมียจ�ำนวนมาก ก้านดอกสัน้ หรือไม่มี กลีบรวม
๔–๕ กลีบ รูปใบหอก รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ รูปไข่กลับ ดอกปุม่ หูดจ�ำนวนมาก คล้ายกับดอกเพศเมีย
แต่สว่ นใหญ่ไม่มกี ลีบรวม รังไข่มกี า้ นชู ก้านเกสรสัน้ ภายในมีไข่ของแมลง ผลแบบผลมะเดือ่
(syconum หรือ fig) รูปกลมแป้น ผลแก่มีสีม่วง
พบในธรรมชาติน้อย ซึ่งเข้าใจว่ากระจายพันธุ์มาจากต้นที่น�ำมาปลูก พบมากที่ขึ้น
ตามซากอาคาร และนิยมปลูกตามวัดทุกภาคทั่วประเทศ ขึ้นได้ดีในสภาพดินทุกชนิด ต้องการ
น�้ำปานกลาง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เปลือกท�ำยาชงหรือยาต้ม แก้โรคหนองใน โรคหิด โรคเท้าช้าง กระตุ้นก�ำหนัด
ใบเป็นยาถ่าย ใบและยอดอ่อน แก้โรคผิวหนัง ผลเป็นยาระบาย รักษาโรคหืด ส่วนของต้นไม้ใช้ใน
หลายๆ พิธี งานแต่งงาน รักษาแผลมีหนอง หนองใน โรคผิวหนังอืน่ ๆ รากพอกรักษาแผลทีป่ าก
ในเด็ก น�้ำยางแก้อาการปวดประสาท แก้อักเสบ
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดปราจีนบุรี
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๓๕. มะกอกน�้ำ

ชื่อพฤกษศาสตร์ Elaeocarpus hygrophilus Kurz
ชื่อวงศ์ ELAEOCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง สมอพิพ่าย สารภีน�้ำ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง ๓-๑๓ ม. โตเร็ว ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ กลม
โปร่ง เปลือกเรียบสีน�้ำตาลอ่อนปนเขียว มีช่องระบายอากาศเป็นแนวตามยาวล�ำต้น ใบเดี่ยว
เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับ กว้าง ๒–๕ .๕ ซม. ยาว ๕–๑๒ ซม. ปลายใบมนโคนใบสอบแคบ
ขอบใบจักซี่ฟัน ผิวใบด้านบนเกลี้ยงเป็นมัน ด้านล่างมักมีขนเล็กน้อย หูใบสีแดงร่วงง่าย
เส้นแขนงใบข้างละ ๕–๖ เส้น ก้านใบสีแดง ยาว ๐.๕–๒ ซม. ใบแก่กอ่ นร่วงสีแดง ดอกสีขาวนวล
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ ช่อดอกยาว ๒–๑๑ ซม. ดอกย่อยติดบนช่อเรียงแบบสลับ
ช่อละ ๖–๑๕ ดอก ก้านดอกย่อยยาว ๐.๒–๐.๗ ซม. กลีบดอก ๕ กลีบ ปลายกลีบดอกเป็นริ้ว
ครึง่ หนึง่ กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบ รูปรี มีขนด้านนอกและใกล้โคนกลีบด้านใน รังไข่มขี นคล้ายเส้นไหม
ปกคลุม อับเรณูปา้ น ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๑.๒–๑.๕ ซม. ผลรูปไข่ ขนาด ๒–๔ ซม. สีเขียวอ่อน
เนื้อนุ่ม ผิวเกลี้ยงเมื่อสุกสีน�้ำตาลอมเหลือง เมล็ดมีชั้นหุ้มแข็ง ผิวเรียบ เกลี้ยง
ขึน้ กระจายในพืน้ ทีร่ าบลุม่ น�ำ้ ท่วมถึง มักขึน้ ตามริมน�ำ้ ทัว่ ทุกภาค เหมาะส�ำหรับฟืน้ ฟู
ป่าชายน�ำ้ หรือป่าบุง่ -ป่าทามในเขตทีร่ าบลุม่ ชายน�ำ้ ทัง้ ในภาคเหนือและภาคกลาง เป็นไม้คอ่ นข้าง
โตเร็ว ปลูกง่าย ชอบแสงแดดจัด ทนทานน�้ำท่วม มีระบบรากที่แข็งแรงยึดเกาะตลิ่งได้ดี
สามารถปลูกผสมกับไม้วงศ์ยางได้หลายชนิด
ลักษณะใบที่มีศักยภาพลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ผลรับประทานได้ ทานสดหรือดองในน�ำ้ เกลือ จ�ำหน่ายได้ในราคาสูง ผลท�ำให้ชมุ่ คอ
แก้กระหายน�้ำ และเป็นอาหารของสัตว์ป่า เปลือกล�ำต้นแห้งบด ชงน�้ำดื่มเป็นยาฟอกโลหิต
ส�ำหรับสตรีหลังคลอดบุตร
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๓๖. มะขาม

ชื่อพฤกษศาสตร์ Tamarindus indica L.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง ตะลูบ ม่องโคล้ง มอดเล ส่ามอเกล หมากแกง อ�ำเปียล
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๒๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ กลมทึบ แตกกิง่ ก้านสาขามาก เปลือกหนา
สีนำ�้ ตาล แตกเป็นร่องลึก ไม่เป็นระเบียบตามยาวและขวางล�ำต้น ใบประกอบแบบขนนกชัน้ เดียว
ปลายคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย ๑๐–๑๘ คู่ เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกเบี้ยว
กว้าง ๓.๙ มม. ยาว ๘–๓๐ มม. ปลายใบเป็นติง่ หนาม โคนใบเบีย้ ว ใบมีขนหรือเกลีย้ ง เส้นแขนงใบ
ข้างละ ๕–๖ เส้น ก้านใบหลักยาว ๘–๑๐ มม. ดอกสีเหลืองอมส้ม ออกเป็นช่อแบบกระจะ
ตามซอกใบ ปลายกิง่ และล�ำต้น ช่อดอกยาว ๒–๖ ซม. กลีบเลีย้ ง ๔ กลีบ สีเหลืองซ้อนเหลือ่ มกัน
กลีบดอก ๓ กลีบ ดอกบานเต็มที่ กว้าง ๑–๑.๕ ซม. ผลเป็นฝัก โค้งสีน�้ำตาล รูปขอบขนาน
ฝักแก่ไม่แตก กว้าง ๑–๒.๕ ซม. ยาว ๕–๑๕ ซม. ผนังชัน้ กลางมีลกั ษณะอ่อนนุม่ รับประทานได้
มีรสเปรี้ยวหรือหวาน เมล็ดแบนเกือบกลม สีด�ำหรือสีน�้ำตาล เป็นมันวาว มีหลายเมล็ด
มาจากทวีปอาฟริกาเขตร้อน ปลูกเป็นไม้ผลทัว่ ไป ออกดอกเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
มีเปลือก ล�ำต้นสีเข้มตัดกับสีเขียวอ่อนของใบ มองดูสวยงาม ควรปลูกบริเวณลานจอดรถ ริมถนน
หรือให้ร่มเงาทั่วไป
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้ใช้ท�ำเขียง ใบ ดอก ฝัก ใช้เป็นอาหาร เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ไอ ขับเสมหะ
ใบต้มกับหอมแดงแก้หวัด ฝักอ่อนมีวติ ามินซีมาก เนือ้ ในฝักเป็นยาระบาย แก้ทอ้ งผูก ขับเสมหะ
บ�ำรุงผิวพรรณ กระตุน้ การสร้างเซลล์ผวิ ใหม่ ลบรอยแผลเป็นและรอยเหีย่ วย่น รากแก้ทอ้ งเสีย
เปลือกแก้ไข้ แก้ท้องเสีย สมานแผล รักษาแผลเรื้อรัง เมล็ด คั่ว ขับพยาธิไส้เดือน
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์
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๓๗. มะขามป้อม

ชื่อพฤกษศาสตร์ Phyllanthus emblica L.
ชื่อวงศ์ PHYLLANTHACEAE
ชื่อพื้นเมือง กันโตด ก�ำทวด มั่งลู่
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้ต้น สูง ๘-๒๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดโปร่งเป็นพุ่มคล้ายร่ม
ปลายกิง่ มักลูล่ ง ล�ำต้นคดงอ เปลือกสีนำ�้ ตาลอมเทาอ่อน แตกเป็นร่องตามยาวล�ำต้น เปลือกชัน้ ใน
สีชมพูถึงสีแดงอมน�้ำตาล ใบเรียงชิดกัน ดูคล้ายใบประกอบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปสี่เหลี่ยม
ขอบขนาน กว้าง ๐.๒๕–๐.๕ ซม. ยาว ๐.๘–๑.๒ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน เส้นแขนงใบ
ข้างละ ๔-๕ เส้น ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบ ๓-๕ ดอก
ดอกแยกเพศแต่อยูร่ ว่ มต้น ผลแบบผลผนังชัน้ ในแข็งมีเนือ้ หลายเมล็ด รูปกลมสีเขียวอมเหลือง
ค่อนข้างใส เนื้อหุ้มเมล็ดมีรสฝาด เปรี้ยว ขมและอมหวาน เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง มีสันตามยาว
๖ สัน ภายในมี ๖ เมล็ด
ขึ้นในป่าผลัดใบผสม ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาเสื่อมโทรม ทั่วทุกภาค
เป็นไม้ค่อนข้างโต เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และขึ้นได้ดีในแทบทุกสภาพพื้นที่ ชอบแสงแดดจัด
ทนต่อไฟป่าและความแห้งแล้งได้ดี ปลูกผสมผสานกับไม้โตช้าและไม้โตเร็วได้แทบทุกชนิด
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้อ่อน ใช้ในงานก่อสร้างภายใน ท�ำเฟอร์นิเจอร์ และไม้ฟืน รากต้มน�้ำกินลดไข้
และท�ำให้อาเจียน เปลือกเป็นยาฝาดสมาน น�้ำต้มใบใช้อาบลดไข้ เปลือกและใบให้สีน�้ำตาล
แกมเหลือง ใช้ยอ้ มผ้า ดอกเป็นยาระบาย ผลรับประทานได้ มีวติ ามินซีสงู มีสรรพคุณด้านสมุนไพร
หลายอย่าง ลดไข้ เป็นยาฝาดสมาน ขับปัสสาวะ บ�ำรุงหัวใจ อีกทั้งเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่าได้
ปัจจุบันผลมะขามป้อมได้รับความนิยมน�ำมาปรุงยาสมุนไพรและผลไม้ดองอย่างมาก ท�ำให้มี
ราคาดีและมีการลักลอบเก็บหาจากป่า น�้ำคั้นจากผล ใช้หยอดตารักษาเยื่อตาอักเสบ
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดสระแก้ว
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๓๘. มะค่าโมง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง เขง บิง เบง ปิ้น มะค่าหลวง มะค่าหัวค�ำ มะค่าใหญ่
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงได้ประมาณ ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้างให้ร่มเงาดี ล�ำต้นมักคดงอ
เปลือกสีน�้ำตาลอ่อนหรือชมพูอมน�้ำตาล แตกกิ่งต�่ำเป็นพุ่มกว้าง กิ่งอ่อนมีขนประปราย
ใบประกอบแบบขนนกชัน้ เดียว ปลายคูเ่ รียงสลับ ใบย่อย ๓-๕ คู่ เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง ๒–๕ ซม.
ยาว ๔–๙ ซม. ปลายและโคนมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างหนา ดอกสีชมพูอมแดง
ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงออกตามปลายกิง่ หรือซอกใบ ยาว ๕–๑๕ ซม. ช่อดอกย่อยแบบกระจะ
มีขนสัน้ นุม่ สีเทา กลีบเลีย้ ง ๔ กลีบ รูปขอบขนาน มีขนสัน้ นุม่ กลีบดอกรูปขอบขนาน ปลายเว้า
ตื้นๆ เกสรเพศผู้ ๑๐ อัน เกสรเพศผู้เป็นหมัน ๑๐ อัน มีขนสั้นนุ่มที่โคน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ
รังไข่แบน รูปขอบขนาน มีขน ผลเป็นฝักแบน คล้ายรูปขอบขนานเบี้ยวๆ ยาว ๑๕–๒๐ ซม.
ปลายเป็นจะงอยสั้นๆ เปลือกหนา แก่แตกเป็น ๒ ซีกตามยาว ก้านผลสั้น เมล็ดรูปรีสีน�้ำตาลด�ำ
ขั้วเมล็ดมีเยื่อหุ้มหนาสีเหลืองอมส้ม
ขึน้ ตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ทีค่ วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลไม่เกิน
๖๐๐ เมตร พบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ไม้โตช้า ชอบความชุม่ ชืน้ สูง ผลิใบในฤดูแล้ง เหมาะส�ำหรับ
ปลูกผสมผสานกับไม้โตช้าในป่าผลัดใบผสมได้หลายชนิด เช่น แดง พะยูง หว้า และตะคร้อ และปลูก
ผสมผสานได้ดกี บั ไม้โตเร็วในป่าผลัดใบผสมและป่าดิบแล้ง เช่น โพบาย ปันแถ กระเชา อะราง
และทิ้งถ่อน แต่ควรค�ำนึงถึงเรือนยอดที่แผ่กว้าง อาจไปปกคลุมไม้ชนิดอื่นได้
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้แข็งแรงทนทาน สีน�้ำตาลอมเหลืองอ่อนถึงแก่ เสี้ยนค่อนข้างสั้น เนื้อหยาบ
มีรวิ้ แทรกแข็งเหนียว เลือ่ ยค่อนข้างยาก เมือ่ แห้งตกแต่งง่าย ขัดและชักเงาได้ดี ใช้ในการก่อสร้าง
ต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน ท�ำเสา หมอนรองรางรถไฟ ท�ำไม้บุผนัง ท�ำตัวถัง
รถบรรทุก ใช้เป็นส่วนประกอบโครงสร้างเรือใบและเรือเดินทะเล ท�ำเครือ่ งมือกสิกรรม เช่น ไถ
คราด สาก กระเดือ่ ง ท�ำพานท้ายปืน ท�ำเครือ่ งเรือน ไม้มลี กั ษณะคล้ายไม้หลุมพอ บางครัง้
ใช้รว่ มกันได้สำ� หรับการก่อสร้าง เนือ้ ไม้มลี วดลายสวยงาม เป็นไม้ทใี่ ห้ปมุ่ มะค่ามีลวดลายสวยงาม
และราคาสูง ใช้ทำ� เครือ่ งเรือนชัน้ ดี ท�ำเครือ่ งดนตรี เช่น กลองโทน ร�ำมะนา เปลือกใช้ฟอกหนัง
เปลือก ผสมกับเปลือกมะค่าแต้ ประคบแก้ฟกช�้ำปวดบวม ปุ่มขับพยาธิรักษาโรคผิวหนัง
รักษาริดสีดวงทวาร เนื้อในเมล็ดรับประทานได้ มีรสมัน เมล็ดขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดสุโขทัย
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๓๙. มะดัน

ชื่อพฤกษศาสตร์ Garcinia schomburgkiana Pierre
ชื่อวงศ์ CLUSIACEAE
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ ขนาดเล็ก สูง ๕-๑๐ ม. เปลือกสีนำ�้ ตาลอ่อนถึงสีนำ�้ ตาลด�ำ เรียบหรือแตกเป็นร่อง
ตามยาว ใบเรียงตรงข้าม รูปขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ ยาว ๑๔.๕–๓๕.๕ ซม. ปลายใบมน
โคนใบรูปลิม่ แผ่นใบหนา แผ่นใบเกลีย้ งเป็นมันวาวสองด้าน เส้นแขนงใบจ�ำนวนมาก ไม่ชดั เจน
ใบอ่อนสีนำ�้ ตาลแดง ดอกสีชมพูหรืออมแดง ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบ มีดอกเพศผู้
และดอกสมบูรณ์เพศในต้นเดียวกัน กลีบเลีย้ งและกลีบดอกมีจำ� นวนอย่างละ ๔ กลีบ กลีบเลีย้ ง
ค่อนข้างกลม งอเป็นกระพุง้ ขยายในผล กลีบดอกค่อนข้างหนา รูปรีแกมรูปไข่ ยาวประมาณ ๑ ซม.
เกสรเพศผู้จ�ำนวนมาก ผลแบบผลสดมีหลายเมล็ด รูปกระสวย ผลสุกสีเขียวเข้มเป็นมัน
มี ๓-๖ เมล็ด ส่วนมากมีเมล็ดลีบท�ำให้ผลมีลักษณะเบี้ยว
พบกระจายทัว่ ในทุกภาคของประเทศ ขึน้ ริมล�ำธารหรือทีร่ าบลุม่ ใกล้แหล่งน�ำ้ ในป่าดิบแล้ง
และป่าบุ่งป่าทาม จนถึงระดับความสูงถึง ๗๐๐ ม. เป็นไม้โตช้า ขึ้นได้ดีในที่มีน�้ำท่วมขัง
กล้าไม้ตอ้ งการร่มเงา เหมาะส�ำหรับปลูกใกล้แหล่งน�ำ้ เพือ่ ยึดดิน ป้องกันการพังทลายของชายตลิง่
และหน้าดิน ผลดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาในพื้นที่
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง แต่มีขนาดเล็ก ใช้ท�ำด้ามเครื่องมือ ผลและใบอ่อนมีรสเปรี้ยว
รับประทานได้ นิยมท�ำแช่อิ่มหรือดอง มีสรรพคุณบรรเทาอาการไอ
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๔๐. มะเดื่ออุทุมพร

ชื่อพฤกษศาสตร์ Ficus racemosa L.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อพื้นเมือง กูแซ เดื่อเกลี้ยง เดื่อน�้ำ มะเดื่อ มะเดื่อชุมพร
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๐-๓๐ ม. ไม่ผลัดใบ (ผลัดใบเป็นครั้งคราวเมื่อประสบความแห้งแล้ง)
เรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างและแน่นทึบ เปลือกเรียบสีน�้ำตาลปนเทา ภายในมียางสีขาวหม่น
กิง่ แก่เกลีย้ ง กิง่ อ่อนมีขนประปราย ใบเดีย่ ว เรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง ๒.๕–๖.๕ ซม.
ยาว ๙–๒๐ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือเบี้ยว ผิวใบด้านบนและด้านล่างเกลี้ยง ใบอ่อน
มีขนประปราย ขอบใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้างหนา เส้นแขนงใบข้างละ ๔–๘ เส้น ก้านใบยาว
๑.๕–๗.๕ ซม. ดอกเล็กออกเป็นกระจุก ดอกสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นแดงอมส้ม มีกลิ่นหอม
ออกเป็นช่อแบบมะเดือ่ ตามกิง่ และล�ำต้น ดอกแยกเพศร่วมต้น ดอกย่อยฝังตัวอยูบ่ นฐานรองดอก
ทรงกลมคล้ายผล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก ๓–๔ ซม. ก้านช่อดอกยาว ๒–๗ ซม.
โคนช่อดอกมีใบประดับรูปไข่ ๓ อัน ยาว ๒–๓ มม. ผลแบบมะเดือ่ รูปคล้ายกรวยหรือค่อนข้างกลม
สีเหลืองหรือแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒–๒.๕ ซม. เมล็ดแข็ง มีหลายเมล็ดต่อช่อผล
ผลดึงดูดนกได้ดี
พบได้ในป่าผลัดใบ ป่าเบญจพรรณในระดับล่างถึงป่าดิบเขาสูงถึง ๘๐๐ ม. เหนือระดับ
น�้ำทะเล เป็นไม้ที่คงทนต่อไฟ จึงมักไม่ตายเมื่อเกิดไฟป่า
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ปลูกให้ร่มเงาในสวนป่าเพื่อเป็นอาหารของนก เนื้อไม้
ใช้ท�ำฟืนและถ่าน ผลสุกกินเป็นผลไม้สดและใช้เป็นยากลางบ้าน ผลเป็นยาขับลม รากใช้แก้
บาดแผล แก้ไข้ ไข้หวัด ไข้กาฬ ไข้หัว ไข้ตักกะสิลา แก้ร้อนใน แก้โรคงูสวัด เริม และโรคกาฬ
เปลือกล�ำต้นใช้ภายนอกแก้บาดแผล เป็นยาสมานแผล ใช้ภายใน กล่อมเสมหะ กล่อมโลหิต
แก้ไข้ แก้ทอ้ งร่วง บิด ปวดท้อง ลมในท้องและแก้อาเจียน ต้นแก้บาดแผลและท้องร่วง ยางจาก
ล�ำต้นแก้งูสวัดและเริม ใบแก้น�้ำดี
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดชุมพร
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๔๑. มะพอก

ชื่อพฤกษศาสตร์ Parinari anamensis Hance
ชื่อวงศ์ CHRYSOBALANACEAE
ชื่อพื้นเมือง กระท้อนลอก จัด จัด๊ ตะเลาะ ตะโลก ท่าลอก ประดงไฟ ประดงเลือด พอก มะคลอก
มะมื่อ หมักมอก หมักมื่อ หมากรอก เหลอะ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๑๐–๓๐ ม. เรือนยอดเป็นพุม่ กลมทึบหรือแผ่กว้าง ล�ำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
๓๐–๗๐ ซม. มักมีพูพอนกระจายตามล�ำต้น แตกกิ่งก้านสาขาค่อนข้างหนาแน่นจากบริเวณ
ของล�ำต้นทีส่ งู ได้ถงึ ๑๐ ม. กิง่ อ่อนมักจะย้อยลง เปลือกล�ำต้นเมือ่ ยังอ่อนมีผวิ สีเหลือง เมือ่ แก่
สีนำ�้ ตาลปนเทา แตกเป็นร่องตืน้ และล่อนเป็นสะเก็ด ใบเดีย่ ว เรียงสลับ ใบรูปไข่ กว้าง ๔-๙ ซม.
ยาว ๖–๑๕ ซม. ปลายใบโค้งมน แหลมหรือเป็นติง่ แหลม โคนใบมนหรือตัด ขอบใบเรียบ เนือ้ ใบหยาบ
หนาคล้ายหนัง ผิวใบด้านบนเกลีย้ ง ด้านล่างมีขนละเอียดสีนำ�้ ตาลปนเหลืองปกคลุม บางครัง้
ขนเป็นสีขาวในช่วงใบอ่อนหรือช่วงทีโ่ ตเร็ว เส้นแขนงใบข้างละ ๑๒–๑๕ เส้น ก้านใบมีขนสีนำ�้ ตาล
ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง ทรงคล้ายสามเหลี่ยม
ช่อดอกยาว ๕–๑๐ ซม. ก้านช่อดอกปกคลุมด้วยขนยาวห่างๆ ประปราย ดอกย่อยสมบูรณ์เพศ
ผลแบบผลมีเนือ้ หนึง่ ถึงหลายเมล็ด รูปกลมหรือรูปรี สีนำ�้ ตาล ผิวผลมีเกล็ดเล็กๆ สีเทาปกคลุม
เมล็ดรูปไข่ปลายแหลม เมื่อแก่สีน�้ำตาลอมเหลือง
พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบทัว่ ไป เป็นไม้มที รงพุม่ กลมทึบขนาดใหญ่ เหมาะส�ำหรับ
ปลูกให้ร่มเงาในที่สาธารณะ
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
เปลือกประคบแก้ช�้ำในและแก้ปวดบวม แก่นต้มน�้ำดื่มและอาบแก้ประดง แก้ผื่นคัน
ทัว่ ตัว ปวดแสบร้อน มีนำ�้ เหลืองไหลซึม รักษาโรคหืด ผลสุกและเนือ้ เยือ่ ภายในเมล็ดเป็นอาหาร
ของคนและสัตว์ น�้ำมันจากเมล็ดเป็นน�้ำมันขัดเงากันซึม ใช้ประกอบในการฉาบเครื่องเขินและ
ท�ำร่ม
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๔๒. มะม่วงป่า

ชื่อพฤกษศาสตร์ Mangifera caloneura Kurz
ชื่อวงศ์ ANACARDIACEAE
ชื่อพื้นเมือง ม่วงเทียน มะม่วงกะล่อน มะม่วงขี้ใต้ มะม่วงเทพรส
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงประมาณ ๑๐–๔๐ ม. ไม่ผลัดใบ ทรงต้นสูงจากโคนต้นถึงกิ่งแรกสั้น
เรือนยอดโปร่ง เปลือกเรียบ สีน�้ำตาลปนเทาอ่อนๆ กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มกลมกว้างๆ แน่นทึบ
กิง่ อ่อนเกลีย้ ง ใบเดีย่ ว เรียงสลับ ใบรูปยาวรี รูปขอบขนานแคบหรือรูปหอก ขนาดใบกว้าง ๓–๑๐ ซม.
ยาว ๑๖–๔๕ ซม. โคนใบสอบหรือมน ปลายใบเป็นติง่ แหลมค่อนข้างยาว เนือ้ ใบหนาเกลีย้ งเป็นมัน
สีเขียวเข้ม ใบอ่อนจะออกสีมว่ งอ่อน เส้นแขนงใบ ๒๐–๓๐ คู่ เส้นเรียวโค้งเป็นระเบียบ ก้านใบ
เรียวยาว ๒.๕–๑๓ ซม. โคนก้านบวม ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง มีทงั้ ดอกสมบูรณ์เพศ
และดอกเพศผู้ ดอกสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง
แต่ละช่อยาว ๑๘–๓๐ ซม. ตามก้านช่อมีขนนุม่ ดอกย่อยมีขนาดเล็กประมาณ ๒ มม. ดอกเพศผู้
กลีบดอกและกลีบรองดอก อย่างละ ๔–๕ กลีบ กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่
งอเป็นกระพุง้ ขนาด ๑.๒–๓.๕ มม. กลีบดอกมนขนาด ๒–๓.๕ มม. สีเหลืองอ่อน มีเส้นสีเหลือง
หรือสีแดงบริเวณโคนกลีบ เกสรเพศผู้ ๕ อัน มีเพียง ๑ อัน ทีไ่ ม่เป็นหมัน อับเรณูสมี ว่ ง รังไข่กลม
ผลเดีย่ ว แบบผลเมล็ดเดียวแข็ง ลักษณะผลแตกต่างกันตามพันธุ์ คือ กลม กลมรี รูปไต หรือรูปปิระมิด
กว้าง ๔–๑๐ ซม. ยาว ๕–๒๐ ซม. ผลอ่อนมีน�้ำยางมาก ผลยังไม่สุกมีเปลือกสีเขียว เมื่อสุก
เปลีย่ นเป็นสีเหลืองหรือสีสม้ กลิน่ หอม มีเนือ้ เยือ่ หุม้ และเป็นเส้นใยมาก ภายในผลมีเมล็ด ๑ เมล็ด
พบขึน้ ประปรายตามป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณผสมใกล้ๆ ล�ำห้วย ทีค่ วามสูงจาก
ระดับน�ำ้ ทะเลไม่เกิน ๗๐๐ ม. ส่วนมากปลูกเป็นไม้ผลทัว่ ๆ ไป ตามบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือสวน
ขนาดใหญ่ และมีพนั ธุต์ า่ งๆ (varieties) ในประเทศไทยประมาณ ๑๐๐ พันธุ์ เป็นไม้โตช้า ในระยะ
กล้าไม้ตอ้ งการแสงมาก ควรปลูกไปพร้อมกับไม้โตเร็วหรือไม้เบิกน�ำได้ ทรงพุม่ กว้าง จึงควรเว้น
ระยะห่างพอสมควร พันธุไ์ ม้สามารถปลูกริมตลิง่ ทีอ่ ยูส่ งู ถัดเข้ามา ไม่ได้ถกู น�ำ้ ท่วมเป็นประจ�ำ
ทุกปี แต่ทนทานต่อความชืน้ สูง ทนทานต่อระดับน�ำ้ ใต้ดนิ สูง และทนต่อน�ำ้ ท่วมหลาก แต่ไม่แช่ขงั
เป็นเวลานาน
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ใบอ่อนและผลใช้รบั ประทาน ใบแก่ใช้ในการท�ำสียอ้ มสีเหลือง เนือ้ ไม้ใช้กอ่ สร้างทีอ่ ยู่
อาศัย เปลือก ดอก และเนือ้ ในเมล็ด แก้ทอ้ งเสีย แก้บดิ แก้อาเจียน ใบรักษาโรคเกีย่ วกับคอและไอ
ล�ำต้นและน�้ำยางจากผลแก้คันรักษาโรคผิวหนัง ผลบ�ำรุงก�ำลัง ขับปัสสาวะ
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๔๓. มะหวด

ชื่อพฤกษศาสตร์ Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.
ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE
ชื่อพื้นเมือง กะซ�ำ ก�ำจ�ำ ก�ำซ�ำ ชันรุ ซ�ำ น�ำซ�ำ มะจ�ำ มะหวดบาท มะหวดป่า มะหวดลิง
สีฮอกน้อย หวดคา หวดฆ่า หวดลาว
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงได้ถงึ ๑๖ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรี เปลือกเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด
สีน�้ำตาลปนเทา กิ่งมีขนยาวสีน�้ำตาลแดงหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่
เรียงเวียนสลับ ใบย่อย ๓-๙ คู่ รูปไข่หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับ กว้าง ๒–๑๑ ซม. ยาว ๔–๓๐ ซม.
ปลายใบป้านถึงเรียวแหลม โคนใบมนถึงรูปลิม่ กว้าง ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนามีขนนุ่มสีนำ�้ ตาล
มีเส้นแขนงใบข้างละ ๘–๑๑ เส้น ก้านใบยาว ๒–๓ มม. ดอกสีขาวอมเหลือง มีกลิน่ หอม ออกเป็น
ช่อแบบช่อแยกแขนงตามปลายกิ่งยาว ๑๒–๓๐ ซม. ดอกแยกเพศร่วมต้น กลีบเลี้ยงรูปไข่
กว้างเกือบกลม ยาว ๑.๒–๓ มม. กลีบดอก ๔–๕ กลีบ รูปไข่กลับ ยาว ๒–๔ มม. มีกา้ นกลีบสัน้ ๆ
ปลายก้านมีเกล็ด และมีสัน ๒ สัน รูปคล้ายกระบอง ปลายมีขนยาว จานฐานดอกเป็นวง
เกสรเพศผู้ ๘ อัน ผลแบบผลผนังชัน้ ใน แข็ง มีเนือ้ เมล็ดเดียว รูปกลมรี ยาว ๐.๘–๑.๓ ซม. สีมว่ งเข้ม
หรือด�ำ แยกเป็น ๒ พู ผิวเกลี้ยง เมล็ดกลมรีสีน�้ำตาลมัน
พบกระจายพันธุท์ วั่ ทุกภาคของประเทศ ขึน้ ตามป่าผลัดใบ ดิบแล้ง ชายป่า ริมล�ำธาร
ระดับความสูง ๓๐๐–๑,๒๐๐ ม. เป็นไม้โตค่อนข้างช้า ขึ้นง่าย ทนความแห้งแล้งได้ดี เป็นไม้
ขนาดเล็ก เหมาะส�ำหรับปลูกเป็นไม้ชั้นรอง เป็นไม้ที่มีประโยชน์หลายอย่าง ผลสุกช่วยดึงดูด
สัตว์ให้เข้ามาในพื้นที่
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
พุ่มใบและผลสวยงาม เหมาะปลูกในสวนป่าเพื่อเป็นอาหารของนก เนื้อไม้แข็ง
ใช้ในการก่อสร้าง ท�ำเครือ่ งมือการเกษตร ใบอ่อนกินเป็นผัก แก้ไข้ ผลสุกมีรสหวานรับประทาน
เป็นผลไม้ ยาสมานแผล แก้ปวดมวนในท้อง ท้องร่วง บิดมูกเลือด และไข้รากสาด เปลือกล�ำต้น
เป็นยาสมานแผล แก้บดิ บิดมูกเลือด ปิดธาตุ แก้ธาตุพกิ าร รากใช้ภายนอกแก้โรคผิวหนัง ผืน่ คัน
แก้งสู วัด ใช้ภายในแก้ไข้ ไข้ทมี่ พี ษิ ร้อน ไข้ปวดศีรษะ ไข้ฝภี ายใน แก้ซาง ไอกรน กระษัยเส้นเอ็น
ปอดพิการ วัณโรค และขับพยาธิ
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๔๔. เม่าไข่ปลา

ชื่อพฤกษศาสตร์ Antidesma ghaesembilla Gaertn.
ชื่อวงศ์ PHYLLANTHACEAE
ชื่อพื้นเมือง กูแจ ขะเม่าผา มะเม่า มะเม่าข้าวเบา มังเม่า เม่าทุ่ง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้พุ่ม หรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ล�ำต้นตั้งตรง สูง ๒-๖ ม. กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขน
เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกนอกสีนำ�้ ตาล แตกเป็นร่องตามยาวล�ำต้น แตกเป็นสะเก็ด เปลือกใน
สีแดงอมชมพู ใบเดีย่ วเรียงสลับ รูปไข่ถงึ รูปวงรี กว้าง ๓.๕–๔.๕ ซม. ยาว ๕–๗ ซม. หลังใบเกลีย้ ง
หรือมีขนประปราย ท้องใบมีขนสัน้ ๆ ปลายป้านหรือมีตงิ่ ทีป่ ลายใบทัง้ สองด้าน ใบอ่อนสีชมพู
มีขน ใบแก่สีเขียวไม่มีขนหรือมีขนห่างๆ ก้านล่างและเส้นใบด้านบน เส้นใบข้างโค้ง ๖– ๗ คู่
ก้านใบมีขนสีแดงขณะยังอ่อน ดอกออกเป็นช่อทีซ่ อกใบและปลายกิง่ ดอกย่อยจ�ำนวนมากสีเขียว
ขนาดเล็ก ดอกเพศผู้ ๑.๕ มม. สีเขียวออกเหลือง มีกลิน่ เล็กน้อย เรียงห่างๆ บนก้านชูทตี่ งั้ ตรง
มี ๒-๘ ช่อ ช่อยาว ๓-๑๐ ซม. ดอกย่อยไม่มกี า้ น ชัน้ กลีบเลีย้ งมี ๔-๕ พู เกสรเพศผู้ ๔-๕ อัน
รังไข่เป็นหมัน ดอกเพศเมีย ๒-๓ มม. ก้านดอก ๐.๕ มม. กลีบเลีย้ ง ๐.๙ มม. ปลายเกสรตัวเมีย
๓-๔ แฉก หมอนรองดอกรูปถ้วยมีขนยาว ผลสดรูปทรงกลมเบี้ยว เมื่อสุกสีแดงคล�้ำถึงด�ำ
มีเมล็ดเดียว ขนาด ๐.๓-๐.๕ ซม. กลมหรือแบนเล็กน้อย มีขนปกคลุม ด้านบนมีติ่งเล็กๆ
ขึ้นทั่วไปในที่โล่งลุ่มต�่ำและป่าพรุ มีเขตกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ชอบแสงแดดจัดชอบดินร่วนซุย และความชืน้ ต�ำ่
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เป็นไม้ประดับแต่งสวน ใช้พื้นที่แคบๆ ๒ x ๒ ม. ใบและผลรับประทานได้ รสเปรี้ยว
เล็กน้อย ชาวบ้านมักเก็บผลมากินเล่น ใบอ่อนน�ำมาใส่แกงเพือ่ ให้มรี สเปรีย้ ว และใช้ตม้ เป็นผักจิม้
นอกจากนี้ ใบและผลยังสามารถน�ำไปต้มน�ำ้ กิน แก้อาการโลหิตจาง ซีด การไหลเวียนโลหิตไม่ดี
รากผสมรากถอบแถบ รากไมยราบ และรากพริกขีห้ นูอย่างละเท่าๆ กัน ฝนกับสุรา ใช้สำ� ลีชบุ
พอกบาดแผลแก้พิษงูทุกชนิด
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๔๕. ยางนา

ชื่อพฤกษศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง กาตีล ขะยาง จ้อง จะเตียล ชันนา ทองหลัก ยาง ยางกุง ยางขาว ยางควาย ยางตัง
ยางเนิน ยางแม่น�้ำ ยางหยวก ราลอย ลอย
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงถึง ๕๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ล�ำต้นเปลาตรง เปลือกสีน�้ำตาล
อ่อนหรือเทาอมขาว ค่อนข้างเรียบ อาจแตกเป็นร่องตื้นตามยาวและขวางล�ำต้น เปลือกใน
สีนำ�้ ตาลอ่อนอมชมพู ใบเดีย่ ว เรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง ๖–๑๕ ซม.
ยาว ๑๓–๒๕ ซม. ปลายใบทู่หรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือเว้าเข้า แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบ
ด้านบนเกลีย้ ง ยกเว้นเส้นกลางใบ ผิวใบด้านล่างมีขนนุม่ เส้นแขนงใบข้างละ ๑๔–๑๗ ซม. ก้านใบ
ยาว ๔ ซม. หูใบสีเทาอมเหลือง มีขนนุ่ม ช่อดอกแบบช่อกระจะสั้น ออกที่ง่ามใบใกล้ปลายกิง่
ดอกสีชมพู กลีบเลี้ยงมีครีบตามยาว ๕ ครีบ ปลายแยกเป็น ๕ แฉก มีขนสีน�้ำตาล กลีบดอก
มี ๕ กลีบ เกยซ้อนเวียนเป็นรูปกังหัน ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๒–๓ ซม. ผลแบบผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว
ทรงกลมรี กว้าง ๑.๕–๒ ซม. ยาว ๓–๔ ซม. มีครีบตามยาว ๕ ครีบ ปีกคูย่ าว ๒ ปีก ยาวไม่เกิน
๑๖ ซม. สีแดงสด ปีกสั้น ๓ ปีก เมล็ดมีขนสั้นนุ่ม ปลายมีติ่งแหลม
ขึน้ ในป่าดิบแล้ง เกือบทัว่ ประเทศ ยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง ระดับความสูงจนถึงประมาณ
๕๐๐ ม. เป็นไม้คอ่ นข้างโตเร็ว ต้องการแสงมาก ขึน้ ได้ดตี ามพืน้ ทีช่ ายน�ำ้ ทีม่ ดี นิ ลึกมากกว่า ๑ ม.
หรือสันดอนชายแม่น�้ำที่มีน�้ำท่วมปกติไม่เกิน ๑ เดือน ต้นที่อายุเกิน ๑ ปี ทนต่อน�้ำท่วมขังได้
นานกว่า ๑ เดือน เหมาะส�ำหรับการฟื้นฟูป่าในพื้นที่ราบน�้ำท่วมถึง และปลูกผสมผสานกับ
ไม้ในป่าดิบแล้ง โดยเฉพาะไม้วงศ์ยางด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ยางนาไม่ขนึ้ ชิดริมตลิง่ เหมือนตะเคียนทอง
เนื่องจากระบบไม่แข็งแรงเท่า
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
เป็นไม้เศรษฐกิจใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป แต่เนื้อไม้แข็งปานกลางไม่ทนทาน ชันและ
น�ำ้ มันยางใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสี เปลือกฟอกโลหิต แก้ปวดตามข้อ แก้ตบั อักเสบ ห้ามหนอง
น�้ำมันยางรักษาโรคเรื้อน หนองใน รักษาแผลเน่าเปื่อย ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ อุดฟัน แก้ฟันผุ
ใบใช้คุมก�ำเนิด แก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดอุบลราชธานี
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๔๖. รัง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Shorea siamensis Miq.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง เปา เปาดอกแดง เรียง เรียงพนม ลักป้าว แลบอง เหล้ท้อ เหล่บอง ฮัง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๑๐-๒๕ ม. ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือรูปสามเหลีย่ ม ค่อนข้างโปร่ง ล�ำต้น
ปลายตรง เปลือกสีนำ�้ ตาลปนเทา แตกเป็นร่องลึกและเป็นสะเก็ดใหญ่ เปลือกในสีแดงอมน�ำ้ ตาล
มีนำ�้ ยางสีเหลืองอ่อนหรือสีเหลืองอมน�ำ้ ตาล กิง่ อ่อนและใบอ่อนมีขนรูปดาว ใบเดีย่ ว เรียงสลับ
ใบรูปขอบขนาน กว้าง ๗-๑๒ ซม. ยาว ๑๐–๒๐ ซม. ปลายใบมน โคนใบหยักเว้าเข้าเป็นรูปหัวใจ
ใบอ่อนสีน�้ำตาลแดง ใบแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนหลุดร่วง มีเส้นแขนงใบข้างละ ๑๔–๑๘ เส้น
ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน มีกลิน่ หอมเย็น ดอกสมบูรณ์เพศ ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง
ตามซอกใบ กลีบดอกเรียงชิดบิดเวียนและพับงอกลับ รูปรีกว้าง ผลแห้งเปลือกแข็งเมล็ดเดียว
รูปไข่ กว้าง ๑ ซม. ยาว ๑.๕ ซม. เกลีย้ ง อยูใ่ นกระพุง้ ของโคนปีก มีปกี รูปใบพาย ปีกยาว ๓ ปีก
ปีกสั้น ๒ ปีก เมื่อผลแก่ถูกแรงลมจะปลิวว่อนหมุนคว้างก่อนร่อนลงบนพื้นดินคล้ายเป็นพรม
ลูกรัง
เป็นไม้เด่นในป่าเต็งรัง และยังพบในป่าเบญจพรรณแล้งและป่าแดงทั่วไป พบมาก
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไม้เจริญเติบโตช้า ทนแล้งและทนไฟมาก แต่ใน
ระยะกล้าไม้ไม่ทนไฟ สามารถปลูกในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีหน้าดินตื้น หรือพื้นที่
ทีม่ หี นิ ปะปนแน่นหนา รังเจริญเติบโตได้ดใี นดินทุกประเภททีร่ ะบายน�ำ้ ดี ชอบแดดจัดและต้องการ
น�ำ้ น้อย เหมาะทีจ่ ะปลูกในพืน้ ทีก่ ว้างขวางหรือตามรีสอร์ท เนือ่ งจากทรงพุม่ สวยงาม เปลือกล�ำต้น
และดอกสวยงาม ทนแล้งและทนลมแรงได้ดีเป็นพิเศษ
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้แข็งและทนทาน นิยมน�ำมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เรือ และเครื่องมือ
เกษตรกรรม ชันใช้ผสมน�้ำมันทาไม้และเรือ ใบใช้ห่อขนมแทนใบตอง และรักษาแผลพุพอง
ของเด็ก เปลือกแก้โรคทางเดินอาหาร แก่นเป็นยาอายุวัฒนะ
หมายเหตุ ถือเป็นไม้มงคลชนิดหนึง่ ซึง่ เชือ่ ว่าหากบ้านใดปลูกเป็นไม้ประจ�ำบ้าน จะมีแต่ความ
สงบร่มเย็น
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๔๗. ราชพฤกษ์

ชื่อพฤกษศาสตร์ Cassia fistula L.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กุเพยะ คูน ชัยพฤกษ์ ปือยู ปูโย เปอโซ แมะหล่าหยู่ ราชพริก ลมแล้ง
ลักเคยลักเกลือ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๑๕ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ กลม กิง่ อ่อนห้อยลง เปลือกเรียบแตกเป็น
สะเก็ดสีเทา ใบประกอบแบบขนนก ปลายคูเ่ รียงสลับ ใบย่อยมี ๓-๘ คู่ เรียงตรงข้ามหรือเยือ้ งกัน
เล็กน้อย ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนรูปลิ่มกว้าง ขอบใบเรียบ ใบอ่อน
มีขนนุ่มเล็กน้อย ใบแก่เกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อกระจะออกตามง่ามใบ ห้อยลงยาว ๒๐–๔๐ ซม.
กลีบเลีย้ ง ๕ กลีบ รูปรีหรือรูปกลม กลีบดอก ๕ กลีบ สีเหลือง รูปรี ปลายกลม โคนสอบแหลม
เป็นก้าน เกสรเพศผู้มี ๑๐ อัน ไม่เท่ากัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปขอบขนาน มีก้านชูรังไข่ รังไข่
และก้านเกสรเพศเมียมีขนก�ำมะหยี่ปกคลุม ผลเป็นฝักทรงกลมตรง รูปขอบขนาน ผิวเกลี้ยง
ผลแก่สดี ำ� ยาว ๒๐–๖๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒ ซม. เมล็ดมีจำ� นวนมาก รูปรี แบน
สีน�้ำตาลเป็นเงา ยาวประมาณ ๑ ซม.
พบในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเลไม่เกิน ๖๐๐ ม.
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทัว่ ประเทศ เป็นไม้โตช้า ในระยะกล้าไม้ตอ้ งการแสงมาก ระบบรากแผ่กว้างลึก
เหมาะส�ำหรับการปลูกฟื้นฟูป่าชายน�้ำหรือที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะในป่าเบญจพรรณที่แห้งแล้ง
ช่วยบ�ำรุงดิน เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ชอบแสงแดดจัดหรือกลางแจ้ง ต้องการน�ำ้ น้อย
ปลูกง่ายเลีย้ งง่าย ทัง้ ยังทนต่อสภาพธรรมชาติและโรคพืชได้ดี ไม่ทนน�ำ้ ท่วมขัง ควรระวังในเรือ่ ง
ด้วงแมลงปีกแข็งที่ชอบไชล�ำต้นและกิ่ง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
เปลือกท�ำให้เกิดลมเบ่งในการคลอดบุตร เปลือกและไม้ใช้ฟอกหนัง และใช้บดทาผืน่
ตามร่างกาย แก่นขับพยาธิไส้เดือน เนือ้ ไม้สแี ดงแกมเหลือง ทนทาน ใช้ทำ� เสา ล้อเกวียน ใบต้มกิน
เป็นยาระบาย ดอกแก้ไข้ รักษาแผลเรื้อรัง ฝักเนื้อในรสหวาน เป็นยาระบาย ช่วยบรรเทา
อาการแน่นหน้าอก แก้ขดั ข้อ แก้ทอ้ งผูก ขับเสมหะ รากฝนทาแก้กลาก เป็นยาระบาย ขับพยาธิ
หมายเหตุ ราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนามมีความหมายถึง “ต้นไม้ของพระราชา” เป็นไม้ทมี่ คี ณ
ุ ค่าสูง
และถือเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจ�ำชาติไทย เวลาดอกราชพฤกษ์บานเหลืองอร่ามเต็มต้น
ยังถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนาพุทธ ซึง่ เป็นศาสนาประจ�ำชาติไทยอีกด้วย จึงมีความเชือ่ กันว่า
หากบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะท�ำให้คนในบ้านมีเกียรติ มีศกั ดิศ์ รี
สง่างาม เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีตามหลักพระพุทธศาสนา และมีความมั่งคั่งร�่ำรวย
เพราะราชพฤกษ์ออกดอกเป็นพวงช่อสีเหลือง เปรียบเสมือนพวงทองค�ำ
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๔๘. ล�ำพูทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Sonneratia ovata Backer
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง ล�ำพูหิน ล�ำแพน
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๔-๑๒ ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุม่ ค่อนข้างกลม แตกกิง่ ต�ำ่ กิง่ อ่อนสีขาวอมเขียว
กิ่ ง เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย ม เปราะ เกลี้ ย งเป็ น มั น เปลือ กสี เ ทาด� ำ อมน�้ ำ ตาล แตกเป็ น ร่ อ งตื้น
ตามยาวล�ำต้น มีช่องระบายอากาศเป็นรูสีน�้ำตาลอยู่ประปราย รากหายใจรูปคล้ายหมุด
ยาว ๑๕-๓๐ ซม. เหนือผิวดิน ใบเดีย่ ว เรียงตรงข้ามสลับตัง้ ฉาก แผ่นใบรูปไข่กว้างถึงรูปเกือบกลม
กว้าง ๒.๕–๑๐ ซม. ยาว ๔–๙ ซม. ปลายใบตัดเว้าบุ๋ม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา
กรอบเป็นมันทัง้ สองด้าน มีเส้นแขนงใบข้างละ ๑๐–๑๔ เส้น ก้านใบยาว ๐.๓–๑.๕ ซม. โคนใบกลม
สีเขียวเข้ม ล�ำต้นที่มีอายุมากใบมักจะบิดเบี้ยวไม่สมมาตร ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก
ช่อละ ๓-๕ ดอก ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง สีขาว ก้านดอกย่อยยาว ๑–๒ ซม. บางครั้ง
ไม่มีก้านดอกย่อย กลีบเลี้ยง โคนเชือ่ มติดกันเป็นรูปจาน ปลายแยกเป็นแฉกสามเหลีย่ ม ๖ แฉก
มีขน กลีบเลีย้ งงุม้ เข้าหากัน มีสชี มพูทโี่ คนกลีบด้านใน กลีบดอก ๖ กลีบ รูปสามเหลีย่ มแกมรูปไข่
ยาวกว่าหลอดเล็กน้อย ด้านบนนุม่ คล้ายก�ำมะหยี่ สีเหลืองอมเขียว และสีชมพูเรือ่ ๆ ทีโ่ คนกลีบ
ด้านใน กลีบดอกไม่ปรากฎ ก้านดอกยาว ๓ ซม. ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๔–๔.๕ ซม. ผลสดแบบมีเนือ้
หลายเมล็ด ทรงกลมแบน กว้าง ๕-๕.๗ ซม. หนา ๓.๕–๔.๕ ซม. ด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตัง้
กลีบเลี้ยงห่อหุ้มผลตลอดเวลา กลีบเลี้ยงสากมือเหมือนมีขนอยู่ เมล็ดรูปเกือกม้า
ขึ้นตามป่าชายเลนด้านในริมคลองริมแม่น�้ำ ที่มีระดับน�้ำทะเลขึ้นน�้ำลง ปลูกได้ใน
ทุกสภาพพื้นดิน ที่ความชื้นสูง แสงแดดเต็มวัน ออกผลทั้งปี
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ ผลดิบและสุกกินได้ เกสรของดอกใช้เป็นผักจิ้มน�้ำพริก

104 พรรณไม้ลดมลพิษ เสริมสร้างชีวิตชุมชนเมือง

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 105

๔๙. สนทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Casuarina equisetifolia L.
ชื่อวงศ์ CASUARINACEAE
ชื่อพื้นเมือง กู
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๐-๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นปลายตรง เปลือกสีน�้ำตาลปนเทา แตกเป็น
สะเก็ดเล็ก ๆ ใบเดีย่ ว เรียงเป็นวงกลม มีลกั ษณะเป็นเกล็ด (scale leaf) รูปสามเหลีย่ มขนาดเล็ก
ข้อละ ๖-๘ ใบ สีเหลืองอมเขียว ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเพศผู้สีขาว เกสรสีน�้ำตาล
รูปกระบองเรียว ออกตามปลายกิง่ ยาว ๑–๓ ซม. ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๑ มม. ดอกเพศเมียสีแดง
ออกตามล�ำต้นใกล้ปลายกิง่ รูปทรงกระบองหรือเกือบกลม ช่อดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น
กว้าง ๔–๕ มม. ดอกย่อยไม่มกี า้ น ก้านช่อดอกยาวประมาณ ๑ ซม. ผลแห้งแตก เป็นผลรวม
ทรงกลม ขนาด ๑–๑.๕ ซม. สีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่จะแตกตามรอยประสาน เมล็ดกลมรี
ยาว ๖–๗ มม. มีปีกที่ปลายเมล็ด
เป็นไม้พนื้ เมืองของไทย พบขึน้ อยูต่ ามธรรมชาติบนหาดทราย ชายทะเลทัว่ ไป ทีค่ วามสูง
จากระดับน�ำ้ ทะเลจนถึง ๑,๕๐๐ ม. สามารถเจริญเติบโตได้ทงั้ ในดินเปรีย้ วและดินเลว ทนทาน
ต่อสภาพทีม่ หี นิ ปูนและดินเค็มเล็กน้อยได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากเป็นพันธุไ์ ม้ทมี่ รี ากเป็นปม (nodule)
ซึง่ ท�ำหน้าที่ containing nitrogen-fixing actomycete microorganisms แต่ไม่สามารถเจริญเติบโต
ต่อไปได้ในดินทีแ่ น่น หรือดินทีเ่ ป็นดินเหนียว ในพืน้ ทีท่ มี่ นี ำ�้ ขังเป็นครัง้ คราวก็พอจะทนทานอยูไ่ ด้
สามารถขึ้นได้ดีในดินที่มีความชื้นมาก เช่น ดินบริเวณชายฝั่งทะเล ถึงแม้ว่าสภาพอากาศ
จะมีชว่ งแล้งในปีหนึง่ ๖-๗ เดือน ก็สามารถทนได้ แต่ถา้ ความชืน้ ในดินน้อยเมือ่ พบกับสภาพอากาศ
แห้งแล้งติดต่อกันยาวนาน สนทะเลก็อาจตายได้
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นแนวกันลม สามารถต้านทานลมได้ดี ใช้ในการก่อสร้าง ท�ำเชือ้ เพลิง ท�ำกระดาษ
ฟอกหนัง เลี้ยงสัตว์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เปลือกแก้บิด แก้ท้องร่วง สมานแผล แก้โรคเหน็บชา
ท�ำให้ประจ�ำเดือนมาปกติ ใบขับปัสสาวะ แก้จุกเสียด แก้ปวดท้อง เมล็ดแก้ปวดศีรษะ
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๕๐. สัก

ชื่อพฤกษศาสตร์ Tectona grandis L. f.
ชื่อวงศ์ LAMIACEAE
ชื่อพื้นเมือง เคาะเยียโอ ปายี้ ปีฮี ปีฮือ เป้อยี เส่บายี้
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงได้ถึง ๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดรูปกลมหรือไข่ ล�ำต้นเปลาตรง โคนต้น
มักเป็นพูพอนต�ำ่ เปลือกชัน้ นอกสีนำ�้ ตาลอ่อนหรือสีเทา เรียบหรือล่อนออกเป็นแถบตืน้ ตามยาว
เปลือกชัน้ ในสีเขียวอ่อน ใบเดีย่ ว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่กลับกว้างหรือรูปไข่ กว้าง ๑๒–๓๕ ซม.
ยาว ๑๕–๗๕ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือรูปลิม่ ผิวใบด้านบนสาก ด้านล่างมีขนอ่อนนุม่
ขยีแ้ ล้วมีสแี ดงติดมือ เส้นแขนงใบข้างละ ๙–๑๔ เส้น ก้านใบยาว ๑–๕ ซม. ดอกสีขาวสมมาตร
ด้านข้าง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง ๖ กลีบ กลีบดอกรูปกรวย
ปลายแยกเป็น ๖ กลีบ แผ่บานโค้งไปด้านหลังมีขน ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ ๓ มม.
ผลแบบผลหนังชัน้ ในแข็ง ผลแห้งค่อนข้างกลม สีเขียวอ่อนแกมเหลือง ขนาด ๑.๕–๒ ซม. ประกอบด้วย
ชั้นของกลีบเลี้ยงที่พองลมคล้ายกระดาษห่อหุ้มเมล็ด เมล็ดแข็งขนาด ๑ ซม. มีขนคล้ายไหม
ภายในมี ๔ ช่อง แต่ละช่องมี ๑ เมล็ด
ขึ้นเป็นไม้เด่นในป่าผลัดใบผสมทางภาคเหนือ แต่สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้
ในภาคอืน่ ๆ เป็นไม้เบิกน�ำ โตเร็วในระยะแรก ต้องการแสงมาก ผลัดใบเป็นเวลานาน ระบบรากตืน้
แผ่กว้าง ปกติจะเจริญเติบโตได้ดบี นดินทีส่ ลายมาจากหินปูนหรือหินดินดาน โดยเฉพาะดินทีล่ กึ
มากกว่า ๕๐ ซม. ในธรรมชาติมักขึ้นร่วมกับไผ่ซาง (Dendrocalamus membranaceus Munro)
ซึ่งไผ่ซางสามารถพบได้ทั่วประเทศ และเป็นไม้ดัชนีบ่งบอกความเหมาะสมพื้นที่ปลูกสักได้
เหมาะส�ำหรับปลูกผสมผสานกับไม้โตเร็วและโตช้าได้หลายชนิดของป่าผลัดใบผสม ซึง่ ผลัดใบ
ไม่นาน มีระบบรากลึก และควรมีสดั ส่วนของสักเพียงประมาณร้อยละ ๒๐ การป้องกันไฟในระยะแรก
เป็นสิ่งส�ำคัญในการปลูกสัก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
เป็นไม้ทมี่ ขี นาดใหญ่และโตเร็ว เหมาะส�ำหรับปลูกริมถนนหลวง เกาะกลางถนนร่องกลาง
ระหว่างถนนหรือปลูกเป็นสวนป่าในพืน้ ทีท่ วั่ ไป ไม้สกั เป็นไม้ทมี่ คี ณ
ุ ค่ามาก เนือ้ ไม้มสี เี หลืองทอง
มีลวดลายสวยงาม เนือ้ ไม้ออ่ นหรือแข็งปานกลาง เลือ่ ยไสกบตกแต่งง่าย นิยมท�ำเครือ่ งเรือน
แกะสลักและท�ำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้าน ก่อสร้างบ้านเรือน ท�ำเสา ท�ำพื้น กรอบหน้าต่างและ
อืน่ ๆ ตลอดจนในอุตสาหกรรมแผ่นไม้อดั มีสารทีม่ ฤี ทธิใ์ นการไล่ปลวก และมีฤทธิใ์ นการต่อต้าน
มอดหรือเชือ้ ราต่างๆ ทีม่ าท�ำลาย ใช้เป็นยาพืน้ บ้าน เปลือกล�ำต้นเป็นยาคุมธาตุ ฝาดสมานแผล
และแก้มะเร็ง เนื้อไม้ภายนอกใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนัง แก่นใช้ขับปัสสาวะ แก้บวมน�้ำ แก้ไข้
แก่นและใบขับลมในล�ำไส้ รักษาเบาหวาน ดอกเป็นยาขับปัสสาวะ กิ่งไม้ใช้เป็นฟืนได้อย่างดี
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดอุตรดิตถ์
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๕๑. ส�ำรอง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Scaphium affine (Mast.) Pierre
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อพื้นเมือง แก่นเพา จอง หมากจอง พุงทะลาย ส�ำรองดอกขาว
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงได้ถงึ ๔๐ ม. เรือนยอดเป็นรูปกรวย เจดียถ์ งึ กลม ล�ำต้นเปลาตรง โคนต้นเป็น
พูพอน สูงถึง ๒ ม. เปลือกนอกสีนำ�้ ตาลเทาอ่อน แตกเป็นร่องตืน้ ๆ ตามยาว เปลือกในสีนำ�้ ตาล
อมส้ม ยอดอ่อน สีน�้ำตาลอมแดง มีขนสีสนิมปกคลุม มีหูใบ รูปลิ่มแคบ มีขนสีสนิมปกคลุม
ใบเดีย่ ว เรียงเวียน รูปไข่ถงึ รูปขอบขนานแกมไข่ กว้าง ๗–๑๐ ซม. ยาว ๑๓–๒๒ ซม. โคนใบเว้า
เล็กน้อยหรือรูปลิม่ ถึงตัด ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ใบเกลีย้ ง คล้ายแผ่นหนัง เส้นแขนงใบ
๔–๘ คู่ ใบของไม้หนุม่ (อายุ ๒-๑๐ ปี) มี ๓-๕ แฉก ก้านใบยาว ๕–๒๑ ซม. ดอกสีขาวอมเขียว
ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว ๑๔–๒๐ ซม. (ช่อดอกทีต่ ดิ ใกล้ปลายยอด อาจยาวเพียง ๓ ซม.)
ออกตามง่ามใบหรือปลายยอด ตั้งตรง ดอกอัดแน่น วงกลีบรวม รูประฆัง เส้นผ่านศูนย์กลาง
๕–๗ มม. มีกลีบรวม (tepal) ๕ กลีบ กว้าง ๑.๕–๒ มม. ยาว ๓-๔ มม. มีขนสัน้ นุม่ ก้านชูเกสรร่วม
ตั้งตรง ผลแห้งแตกด้านเดียว คล้ายรูปเรือ กว้าง ๕–๖ ซม. ยาว ๑๘–๒๐ ซม. เมล็ดรูปรี
กว้าง ๑.๔–๒ ซม. ยาว ๓–๓.๕ ซม. เมล็ด (เมื่อล้างวุ้นออกแล้ว) ทรงรี กว้าง ๑.๒–๑.๕ ซม.
ยาว ๑.๘–๒.๕ ซม.
พบในป่าดิบทางภาคตะวันออก (บริเวณอุทยานแห่งชาติภจู องนายอย จังหวัดอุบลราชธานี)
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) และภาคใต้
(บริเวณจังหวัดยะลา) ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเล ๘๐–๗๐๐ ม.
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ใช้เป็นเครื่องดื่ม เป็นยารักษาโรค ใช้ก่อสร้างเครื่องเรือนและเครื่องใช้ต่างๆ เนื้อไม้
จัดเป็นกึ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ค่อนข้างหยาบ ในมาเลเซียใช้ท�ำไม้บาง ไม้อัด แต่ต้องใช้
ภายใน เป็นพืชอาหารสัตว์ ปลูกเพื่ออนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธารและสิ่งแวดล้อม ปลูกเป็นไม้ประดับ
ผลแช่นำ�้ ให้พองตัว แก้ไอ ขับเสมหะ สมานล�ำไส้ แก้ร้อนใน กระหายน�ำ้ วางบนตารักษาอาการ
ตาอักเสบ
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๕๒. ส�ำรองกะโหลก

ชื่อพฤกษศาสตร์ Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G. Planch.
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อพื้นเมือง ท้ายเภา พุงทะลาย เปรียง โปรง ส�ำเภา ส�ำรอง ส�ำรองดอกแดง ส�ำรองหนู
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงได้ถงึ ๔๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปทรงกลมหรือแผ่กว้าง โคนต้นเป็น
พูพอน สูงถึง ๗ ม. ล�ำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบ เปลือกนอกสีน�้ำตาลอมเทา เปลือกในสีขาว
ยอดอ่อนสีน�้ำตาลอมแดงถึงน�้ำตาลอมเขียว มีขนเล็กน้อย มีหูใบ รูปลิ่มแคบ เกือบเกลี้ยง
ร่วงหลุดง่าย ใบเดีย่ ว เรียงเวียน รูปรีถงึ รูปไข่ กว้าง ๔–๙ ซม. ยาว ๑๐–๑๙ ซม. โคนใบรูปลิม่ หรือ
มนถึงตัด ปลายใบเรียวแหลม ใบเกลี้ยง คล้ายแผ่นหนัง เส้นแขนงใบ ๕ – ๗ คู่ ใบของไม้หนุ่ม
(อายุ ๒-๑๐ ปี) ไม่เป็นแฉก ก้านใบยาว ๓–๑๐ ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว ๖.๕–๒๐ ซม.
ออกตามง่ามใบหรือปลายยอด ตั้งตรง ดอกโปร่ง วงกลีบรวม รูประฆัง เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของดอก ๑๘–๒๓ มม. มีกลีบรวม (tepal) ๕ กลีบ กว้าง ๓–๕ มม. สีแดง มีสเี หลืองทีป่ ลายกลีบ
ก้านชูเกสรร่วมโค้ง ผลแห้งแตกด้านเดียว เป็นปีกขนาดใหญ่ รูปเรือ กว้าง ๕–๗.๒ ซม.
ยาว ๒๒–๒๘ ซม. เมล็ดทรงเกือบกลมถึงกลม กว้าง ๑.๗–๒ ซม. เมล็ด (เมือ่ ล้างวุน้ ออกแล้ว)
ทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕–๑.๘ ซม.
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ใช้เป็นเครื่องดื่ม เป็นยารักษาโรค ใช้ก่อสร้างเครื่องเรือนและเครื่องใช้ต่างๆ เนื้อไม้
จัดเป็นกึ่งไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง ค่อนข้างหยาบ ในมาเลเซียใช้ท�ำไม้บาง ไม้อัด แต่ต้องใช้
ภายใน เป็นพืชอาหารสัตว์ ปลูกเพื่ออนุรักษ์ต้นน�้ำล�ำธารและสิ่งแวดล้อม ปลูกเป็นไม้ประดับ
ผลแช่น�้ำให้พองตัว แก้ไอ ขับเสมหะ สมานล�ำไส้ แก้ร้อนใน กระหายน�้ำ วางบนตารักษาอาการ
ตาอักเสบ (ประโยชน์เช่นเดียวกับ ต้นส�ำรอง Scaphium affine (Mast.) Pierre)
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๕๓. เสม็ด

ชื่อพฤกษศาสตร์ Melaleuca cajuputi Powell
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง กือแล เสม็ดขาว เหม็ด
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูง ๑๐–๑๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ล�ำต้นและกิ่งมักคดงอ
เปลือกสีขาว สีเทาอ่อนหรือเทาอมน�ำ้ ตาล แตกล่อนเป็นแผ่นบางขนาดใหญ่คล้ายเยือ่ กระดาษ ซ้อนกัน
เป็นปึก หนา นุม่ ยอดอ่อนและใบอ่อนมีขนสีขาวเป็นมันวาวคล้ายไหมปกคลุม ใบเดีย่ ว เรียงเวียนสลับ
แผ่นใบรูปรีแกมรูปใบหอก กว้าง ๐.๕–๑ ซม. ยาว ๔.๘ ซม. โคนใบแหลมถึงทูแ่ คบๆ ขอบใบเรียบ
ปลายใบแหลม เส้นใบแบบร่างแหนิ้วมือ มีเส้นโคนใบ ๕–๗ เส้น ปลายเส้นจรดกันที่ปลายใบ
เส้นใบย่อยสานกันเป็นร่างแหหยาบๆ ใบอ่อนมีขนยาว ใบแก่ผิวเกลี้ยง ด้านบนสีเทาแกมเขียว
ด้านล่างสีซดี กว่า แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ก้านใบยาว ๐.๕–๑ ซม. มีขนปกคลุม ดอกแบบช่อเชิงลด
ไร้ก้าน ออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกคล้ายแปรงล้างขวด ยาว ๕–๑๕ ซม. กว้าง ๒–๒.๕ ซม.
ดอกย่อยขนาดเล็กสีขาว ไม่มกี า้ นดอก ออกเป็นกระจุก ๑–๓ ดอก ติดรอบแกนช่อ ใบประดับรูปใบหอก
หลุ ด ร่ ว งเร็ ว แผ่ น ใบมี ข นคล้ า ยไหมปกคลุ ม กลี บ ดอก ๕ กลี บ รู ป ช้ อ นแกมรู ป ไข่ ก ลั บ
ยาวประมาณ ๐.๓ ซม. แยกกันเป็นอิสระ หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผูจ้ ำ� นวนมาก โผล่พน้ กลีบดอก
เป็นพู่ ก้านเกสรเรียว ยาว ๐.๗–๑ ซม. โคนก้านเชือ่ มติดกันเป็นกลุม่ ๕ กลุม่ แต่ละกลุม่ ประกอบด้วย
เกสรเพศผู้ ๗–๙ อัน เรียงอยูด่ า้ นหน้ากลีบดอก รังไข่อยูใ่ ต้วงกลีบ มี ๑ ช่อง ยอดเกสรเพศเมียเรียว
รูปแถบ ยาวประมาณ ๒ เท่าของเกสรเพศผู้ ผลแบบผลแห้ง รูปทรงถ้วยปลายปิด กว้างและ
ยาวประมาณ ๐.๔ ซม. ผนังผลหนา แข็ง ผลแก่เต็มที่จะแตกที่ปลายผลเป็น ๓ แฉก เมล็ดมี
ขนาดเล็กและมีจ�ำนวนมาก รูปโค้งหรือเกือบตรง
พบขึ้นในป่าชายหาดหรือป่าพรุใกล้ชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกและภาคใต้
เป็นไม้ที่แข็งแรงทนน�้ำขัง ควรน�ำมาปลูกริมถนนได้ทั่วไป เพราะไม่ผลัดใบ
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
เปลือกชุบน�้ำมันยางมัดท�ำเป็นไต้ใช้ติดไฟ ใบสกัดได้น�้ำมัน ใช้ทาแก้เคล็ดปวดเมื่อย
ปวดบวม ใบกินแก้จกุ เสียด ท้องขึน้ ขับเหงือ่ แก้ฟกช�ำ้ ท้องอืดท้องเฟ้อในเด็ก ขับเสมหะ ขับพยาธิ
แก้ปวดฟัน ปวดศีรษะ หลอดลมอักเสบ รักษาโรคเกาต์ รักษาไขข้ออักเสบ และฆ่าแมลง ใบและ
เปลือกใช้พอกแผลเพื่อดูดหนองให้แห้ง
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๕๔. เสม็ดชุน

ชื่อพฤกษศาสตร์ Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L. M. Perry
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง ไคร้เม็ด เม็ก เม็ดชุน ยีมือแล เสม็ด เสม็ดเขา เสม็ดแดง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงถึง ๗ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสีแดง โคนต้นเป็นพูพอน
เปลือกสีน�้ำตาลแดง แตกล่อนเป็นแผ่น ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่
กว้าง ๓–๕ ซม. ยาว ๗–๑๒.๕ ซม. ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบสอบหรือมน มีจดุ โปร่งแสง
บนแผ่นใบด้านบนทีม่ นี วล แผ่นใบหนาและเหนียว ขอบใบเรียบ มีเส้นแขนงใบข้างละ ๑๖–๑๘ เส้น
ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิง่ ช่อดอกยาว ๕–๑๐ ซม.
กลีบเลีย้ งรูปกรวยปลายแยก ๔ แฉก กลีบดอก ๔ กลีบ เกสรเพศผูส้ ขี าวจ�ำนวนมาก ดอกบาน
เต็มทีก่ ว้าง ๑.๕–๒ ซม. ผลแบบผลมีเนือ้ เมล็ดเดียว รูปกลมหรือรูปไข่ สีขาว มีแฉกกลีบเลีย้ ง
ติดอยู่ เมล็ดรูปไข่ สีน�้ำตาล ผิวมัน
พบในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังทั่วไป ปลูกในสวนสมุนไพรหรือให้ร่มเงาในบ้าน
แข็งแรงและดูแลรักษาง่าย
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ยอดอ่อนและใบอ่อนลวกหรือกินเป็นผักกับน�้ำพริก มีรสเปรี้ยวอมฝาด ใบต�ำพอก
แก้เคล็ดขัดยอก แก้ฟกบวม แก้ปวดท้อง แก้ท้องอืด รมไฟนวดท้องเด็ก
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๕๕. โสกน�้ำ

ชื่อพฤกษศาสตร์ Saraca indica L.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กาแปะห์ไอย์ ชุมแสงน�้ำ ตะโดลีเต๊าะ ส้มสุก โสก
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงได้ถึง ๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมพุ่มทึบ ปลายกิ่งห้อยย้อยลู่ลง
เปลือกเรียบ สีนำ�้ ตาลเข้มหรือแตกเป็นร่องตืน้ ตามยาวและขวางล�ำต้น ใบประกอบแบบขนนก
ปลายคู่ เรียงสลับ ยาว ๑๐–๑๕ ซม. ใบย่อย ๑–๗ คูเ่ รียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปไข่หรือรูปใบหอก
กว้าง ๒–๑๐ ซม. ยาว ๕–๓๐ ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน รูปลิม่ หรือรูปหัวใจ แผ่นใบหนาและ
อ่อนนิม่ สีเขียว ห้อยย้อยลง เส้นแขนงใบ ๘–๑๐ เส้น ก้านใบย่อยยาว ๒–๓ มม. ดอกออกเป็นช่อ
แบบช่อเชิงหลัน่ ทีป่ ลายกิง่ สีสม้ หรือแดง มีกลิน่ หอม ไม่มกี ลีบดอก กลีบเลีย้ งเป็นหลอดเรียว
ยาวประมาณ ๑–๒ ซม. บริเวณปลายแยกเป็น ๔ แฉก รูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายมน
สีส้มหรือแดง เกสรเพศผู้ ๖–๘ อัน อับเรณูสีม่วง ดอกบานเต็มที่กว้าง ๑.๒–๑.๕ ซม. ผลเป็น
ฝักแห้งแตกทรงแบน กว้าง ๒–๖ ซม. ยาว ๖–๓๐ ซม. ฝักแก่จะแตก ๒ ด้าน เมล็ดรูปไข่แบน
มี ๑–๓ เมล็ด
ขึ้นตามริมล�ำธารในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเล ๙๐๐ ม.
พบทุกภาค ขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด เป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นสูง ควรปลูกกลางแจ้ง
และสามารถปลูกริมน�้ำหรือพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมขังได้ดี
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เป็นไม้ดอกหอม ไม้ประดับ ไม้กันลม ไม้ที่ให้ร่มเงา ใบอ่อนและดอกใช้รับประทาน
ดอกอ่อนมีรสเปรี้ยว น�ำมาเป็นผักแกงส้มหรือท�ำเป็นผักจิ้มน�้ำพริก ใบอ่อนน�ำมาใช้เป็นผักจิ้ม
น�้ำพริก ดอกบ�ำรุงธาตุ แก้ไอและขับเสมหะ

118 พรรณไม้ลดมลพิษ เสริมสร้างชีวิตชุมชนเมือง

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 119

๕๖. หมากสง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Areca catechu L.
ชื่อวงศ์ ARECACEAE
ชื่อพื้นเมือง เค็ด เซียด แซ ปีแน พลา มะ สะลา สีซะ หมาก หมากมู้ หมากเมีย
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
พืชยืนต้นกระกูลเดียวกับปาล์มและมะพร้าว เป็นพืชทีม่ อี ายุยนื ถ้ามีการเจริญเติบโตดี
อาจสูงถึง ๒๐ ม. ล�ำต้นทรงกระบอก มีลำ� ต้นเดีย่ วๆ ไม่มแี ก่นและไม่แตกกอ ไม่มรี ากแก้ว แต่จะมี
รากฝอยแทน มีตาส�ำหรับการเจริญเติบโตเพียงตาเดียว อยูท่ ปี่ ลายยอดสุดของล�ำต้น เรียกว่า
ตายอด ถ้าตายอดตายหรือถูกท�ำลาย หมากก็จะตาย ตายอดเป็นทีเ่ กิดของใบ เมือ่ ใบร่วงหล่น
จะทิง้ รอยแผลไว้ทสี่ ่วนของล�ำต้นเรียกว่าข้อ ระหว่างข้อแต่ละข้อเรียกว่า ปล้อง ใช้คำ� นวณอายุ
ของหมาก (หมากมีจ�ำนวนข้อเพิ่มขึ้นประมาณ ๕ ข้อต่อ ๑ ปี) ใบเกิดจากตายอดโดยแตกเป็น
กระจุกทีป่ ลายของล�ำต้น ประกอบด้วยโคนก้านใบหรือกาบหมาก ทางก้านใบ และใบย่อย กาบหมาก
มีลกั ษณะเป็นแผ่นใหญ่หมุ้ ติดอยูก่ บั ล�ำต้น ดอกเกิดทีซ่ อกโคนก้านใบหรือกาบหมาก ออกรวมกัน
เป็นช่อใหญ่เรียกว่า จัน่ หมาก ผลกลมหรือผลกลมรี อยูร่ วมกันเป็นทะลาย มีผลประมาณ ๑๐๐–๑๕๐ ผล
ผลอ่อนสีเขียว เรียกหมากดิบหรือหมากสด ผลแก่เขียวอมเหลืองหรือเหลืองอมส้ม เรียกว่า
หมากสุกหรือหมากสง สีของผลหมากทีแ่ ก่จดั ชาวบ้านเรียก สีหมากสุก ผลแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น
คือเปลือกชัน้ นอก เส้นใยละเอียด ผิวเปลือกมีความมัน เปลือกชัน้ กลาง มีเส้นใยลักษณะหนา
หยาบมองเห็นชัดเจน และเปลือกชั้นใน มีเยื่อบางละเอียด ลักษณะใส ติดอยู่กับเนื้อหมาก
เมล็ดของหมากก็คอื ส่วนทีเ่ ราเรียกว่าเนือ้ หมาก เมล็ดของหมากดิบจะมีเนือ้ หมากนิม่ มองเห็นเป็น
ลายเส้นสีเหลืองจนถึงสีนำ�้ ตาลแดง ลักษณะของเนือ้ ของหมากแก่ แห้งและแข็ง มองเห็นเส้นใย
ที่อยู่ในเนื้อหมากเป็นสีน�้ำตาลแดงจนถึงสีแดงเข้ม
เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศในประเทศไทย สามารถปลูกได้ทวั่ ไปทุกภาค แต่ดนิ ทีเ่ หมาะ
คือ ดินร่วนซุย หรือดินร่วนเหนียวทีม่ อี นิ ทรียวัตถุสงู และระบายน�ำ้ ได้ดี มีแสงแดดส่องได้อย่างทัว่ ถึง
ไม่เหมาะกับพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพภายใต้ผวิ ดินมีจำ� พวกลูกรัง ดินดาน หินดาน หรือมีระดับน�ำ้ ใต้ดนิ สูง
โดยทั่วไปจะเจริญเติบโตและให้ผลดีในพื้นที่มีลมพัดอ่อนๆ เนื่องจากการพัดของลม มีผลต่อ
การคายน�ำ้ ของหมาก นอกจากนีย้ งั เป็นไม้ทมี่ รี ะบบรากฝอย จึงไม่คอ่ ยทนทานต่อความแห้งแล้ง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ใช้ในพิธที างศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ใช้เป็นของบริโภคขบเคีย้ ว รักษาเหงือก
และฟัน ผล (เมล็ด) เป็นยาก�ำจัดหนอน ยาสมานแผล ยาถ่ายพยาธิในสัตว์ รักษาอาการ
ท้องเสีย ท้องเดิน รากต้มกินแก้ปากเปือ่ ย ขับปัสสาวะและโลหิต และโรคบิด ใบต้มกินเป็นยา
ขับพิษและทาแก้คนั ในทางอุตสาหกรรม เมล็ดหมากสกัดได้สารอัลคาลอยด์ มีแทนนิน (tannin)
สูงมาก ใช้ทำ� สีตา่ งๆ ใช้ยอ้ มแหและอวน ใช้ทำ� ยารักษาโรค เช่น ยาสมานแผล ใช้สกัดเป็นน�ำ้ ยา
ฟอกหนัง กาบใบท�ำปลอกมีด พัด ล�ำต้นใช้ท�ำเสา สะพาน และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จั่นหรือ
ดอกหมากเมื่อยังอ่อนอยู่ ใช้เป็นอาหารรับประทานกับน�้ำพริก
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๕๗. หลุมพอทะเล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง งือบาลาโอ๊ะ ประดู่ทะเล
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูง ๒๐–๓๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง ล�ำต้นเปลาตรงเปลือกเรียบ สีนำ�้ ตาลด�ำ
หรือสีชมพูแกมเทา พูพอนแผ่เป็นครีบขนาดเล็ก ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ
แผ่นใบรูปไข่กว้างถึงรูปรี กว้าง ๒.๕–๔.๕ ซม. ยาว ๘–๘.๕ ซม. ปลายใบกลม เว้าตืน้ ค่อนข้าง
แหลม ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีซีดกว่า มีขนที่เส้นกลางใบด้านหลัง
เนื้อใบบางถึงหนาคล้ายแผ่นหนัง มีเส้นแขนงใบข้างละ ๕–๗ เส้น ดอกสีชมพูถึงแดง ออกรวม
เป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิง่ ช่อดอกยาว ๔–๕ ซม. กลีบเลีย้ งสีเขียว ๔ กลีบ
มีขนาดใหญ่มองเห็นชัด กลีบดอก ๑ กลีบ รูปกลมแป้น ขอบกลีบเป็นคลื่น โคนกลีบดอกคอด
เข้าหากันเป็นก้านกลีบ มีขนสัน้ นุม่ ปกคลุม เกสรเพศผูส้ แี ดงมีขน ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๒.๕–๒.๗ ซม.
ผลเป็นฝักแห้งรูปขอบขนานมีหลายเมล็ด รูปทรงแตกต่างกัน กว้าง ๔–๕ ซม. ยาว ๘.๕– ๒๕ ซม.
เมล็ดกลมแบน สีน�้ำตาล ไม่เกิน ๘ เมล็ดต่อผล
เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณริมแม่น�้ำล�ำคลองที่น�้ำทะเลท่วมถึง รวมไปถึงแนวหลัง
ป่าชายเลนที่ติดกับป่าชายหาดหรือป่าพรุ เหมาะปลูกริมทางเดินใกล้สวนหรือชายน�้ำกร่อย
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรง
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๕๘. หว้า

ชื่อพฤกษศาสตร์ Syzygium cumini (L.) Skeels
ชื่อวงศ์ MYRTACEAE
ชื่อพื้นเมือง ห้าขี้แพะ
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๓๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนพุม่ โปร่ง เปลือกเรียบสีเทา เปลือกในสีนำ�้ ตาลแดง
แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมขอบขนานหรือรูปไข่กลับ กว้าง ๔–๗ ซม.
ยาว ๙–๑๔ ซม. ปลายเรียวแหลมเป็นติง่ สัน้ โคนรูปลิม่ หรือมนขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายหนัง
ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีอ่อนกว่า เส้นแขนงใบจ�ำนวนมาก
ข้างละ ๑๙–๓๐ เส้น และมีเส้นขอบใบ ๑ เส้น ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามกิ่งบริเวณ
ที่ใบหลุดร่วงไปแล้วหรือที่ง่ามใบ ช่อดอกย่อยเป็นกระจุก ดอกย่อย ๓-๘ ดอก ใบประดับและ
ใบประดับย่อยรูปสามเหลี่ยม ฐานดอกรูปกรวย กลีบเลี้ยงติดอยู่ตรงปลายเป็นแฉกสั้น ๔ แฉก
กลีบดอกสีขาว ๔ กลีบ รูปกลม ผิวมีต่อมเป็นจุด เมื่อดอกบานมักหลุดเป็นหมวก เกสรเพศผู้
จ�ำนวนมาก ติดเรียงเป็นวงทีป่ ลายฐานดอก รังไข่อยูใ่ ต้วงกลีบ ยอดเกสรกลม ผลมีเนือ้ เมล็ดเดียว
รูปรีแกมรูปไข่ เมื่อสุกมีสีม่วงด�ำ เมล็ด ๑ เมล็ด
ขึน้ กระจายทัว่ ไปในป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชืน้ และป่าเต็งรัง ทัว่ ทุกภาค
จนถึงทีค่ วามสูงจากระดับน�ำ้ ทะเลประมาณ ๑,๑๐๐ ม. เจริญเติบโตเร็วในช่วงแรก ชอบแสงแดดจัด
ทนทานต่อความแห้งแล้ง ไฟป่า และน�้ำท่วมได้นานมากกว่า ๒ เดือน รวมถึงสามารถขึ้นได้ดี
ในพืน้ ทีด่ นิ เสือ่ มโทรม เหมาะส�ำหรับปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าผสมกับไม้โตเร็วชนิดอืน่ ๆ เพราะผลหว้า
จะช่วยดึงดูดสัตว์ป่าให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ดี
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้สีน�้ำตาลแดงและเทา มีความทนทานปานกลางเมื่ออยู่ที่แจ้ง และทนมาก
เมือ่ อยูใ่ ต้นำ�้ มีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงไม้สกั ใช้สร้างบ้าน เรือ เครือ่ งมือเกษตร ต้นปลูกประดับให้รม่ เงา
เปลือกต้นใช้ท�ำสีย้อม ช่วยสมานแผล เป็นยากลั้วคอ แก้บิด แก้ท้องเสีย รักษาแผลอักเสบ
ในปาก แก้ปากเปือ่ ย แก้คอเปือ่ ย และชะล้างบาดแผล ใบแก้บดิ ชะล้างบาดแผล รักษาแผลในปาก
ผลสุกรับประทานได้ ท�ำไวน์ผลไม้คุณภาพดี มีรสหอมหวาน แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับปัสสาวะ
รักษาโรคเบาหวาน เมล็ดบดรักษาโรคเบาหวาน ท้องร่วง
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดเพชรบุรี
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๕๙. หาด
ชื่อพฤกษศาสตร์ Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch. -Ham.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อพื้นเมือง กาแย ตาแป ตาแปง ทังคัน ม่วงกวาง มะหาด มะหาดใบใหญ่ หาดขน หาดรุม
หาดลูกใหญ่
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงได้ถงึ ๑๕–๒๕ ม. ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ กลมทึบ กิง่ อ่อนมีขนนุม่ ล�ำต้น
เปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนต�ำ่ เปลือกสีนำ�้ ตาล น�ำ้ ตาลเข้มหรือน�ำ้ ตาลปนด�ำ แตกล่อนเป็นแผ่นเล็กๆ
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง ๕–๒๐ ซม. ยาว ๑๐–๓๐ ซม.
ปลายใบสอบแหลม โคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย ผิวใบด้านบนและล่างมีขนสาก แผ่นใบ
ค่อนข้างหนา ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ ๙–๑๗ เส้น ก้านใบยาว
๑–๓ ซม. ดอกสีเขียวหรือขาวอมเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกฝังตัวแน่นอยูฐ่ านรองดอก
ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกขนาดเล็กจ�ำนวนมาก ดอกแยกเพศร่วมต้น กลีบเลีย้ ง ๔ กลีบ
ช่อดอกรวมบานเต็มที่กว้าง ๑–๑.๕ ซม. ผลรวมรูปกลมค่อนข้างบิดเบี้ยว ขนาด ๕–๑๐ ซม.
ประกอบด้วยผลย่อยรูปรีเชื่อมติดกันแน่น ผิวผลมีลักษณะเป็นปุ่มหนาม ผลแก่จัดสีเหลือง
เมล็ดรูปรี มี ๑ เมล็ดต่อผลย่อย ๑ ผล
ขึน้ กระจายในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชืน้ ทัว่ ทุกภาค จนถึงทีค่ วามสูงจากระดับ
น�้ำทะเลประมาณ ๑,๓๐๐ ม. พุ่มใหญ่ใบมันสวยงาม ปลูกให้ร่มเงาได้ดีในที่สาธารณะ
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ใยจากเปลือกใช้ท�ำเชือก ล�ำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งนิยมน�ำมาต่อเรือ ใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์
และเครื่องประดับในบ้าน รากให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้าเช่นเดียวกับการใช้เปลือกหรือรากขนุน
และใช้เป็นยาบ�ำรุงบรรเทาการอุดตันของเส้นเลือด เนือ้ ไม้เป็นยาแก้จกุ แน่น ขับลม ยาระบายและ
ถ่ายพยาธิ เนือ้ ไม้ใช้ทำ� เสาเรือน สะพาน ไม้พนื้ ต่อเรือ เสากระโดงเรือ เครือ่ งแต่งบ้านและเครือ่ งดนตรี
เนือ้ ไม้นำ� มาต้มเคีย่ วจนข้น กรองเอากากออก ตากให้แห้ง แล้วย่างไฟให้เหลือง ได้สารทีเ่ รียกว่า
บวกหาด ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ หรือละลายน�ำ้ ทาแก้ผนื่ คันตามผิวหนัง เปลือกต้นเป็นยาฝาดสมานแผล
และใช้ขบั พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้ายและตัวตืด แก่นไม้แก้ผนื่ คัน และเป็นยาระบายท้อง แก้ลม
อาเจียน กระษัย เส้นเอ็นเจ็บปวดหรือพิการ ตลอดจนการคุมก�ำเนิด ใบใช้เป็นอาหารของสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ใช้แก้โรคบวมน�้ำ เมล็ดเป็นยาถ่าย
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดกาฬสินธุ์
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๖๐. หูกวาง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Terminalia catappa L.
ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE
ชื่อพื้นเมือง โขน โคน ดัดมือ ตัดมือ ตาปัง ตาแปห์ หลุมปัง
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ต้น สูงได้ถึง ๒๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่งแตกแขนงรอบล�ำต้นเป็นชั้นๆ
เปลือกสีเทาปนน�้ำตาล แตกเป็นร่องตื้นตามยาวและขวางล�ำต้นและล่อนออกเป็นแผ่นเล็กๆ
มีพูพอนเตี้ยๆ ใบเดี่ยว เรียงเวียนเป็นกลุ่มตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับ กว้าง ๘–๑๘ ซม.
ยาว ๑๕-๓๑ ซม. ปลายใบกว้างแล้วหยักคอดเป็นติง่ สัน้ ๆ โคนใบรูปลิม่ มีตอ่ ม ๒ ต่อมทีผ่ วิ ใบด้านล่าง
ใกล้เส้นกลางใบ มีเส้นแขนงใบ ข้างละ ๗–๘ เส้น ดอกสีเหลืองอ่อนๆ มีกลิ่นฉุน ออกรวม
เป็นช่อแบบช่อเชิงลดตามปลายกิง่ ไม่มขี น ช่อดอกยาว ๑๐-๑๒ ซม. กลีบเลีย้ งติดกันเป็นหลอด
ปลายแยกเป็น ๕ แฉก ไม่มีกลีบดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง ๕-๖ มม. ผลแบบผลผนังชั้นในแข็ง
รูปรี ด้านข้างเป็นสันบางรอบผล ผลแก่สีเหลือง กว้าง ๒–๕ ซม. ยาว ๓–๗ ซม. เมล็ดเดียว
รูปไข่หรือรูปขอบขนาน
พบบริเวณป่าชายหาดริมทะเล เป็นไม้ทเี่ จริญเติบโตเร็วและแข็งแรง ควรปลูกในรีสอร์ท
หรือเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ไม่ควรปลูกในลานจอดรถเพราะผลและใบร่วงมาก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนือ้ ไม้ใช้ในการก่อสร้าง ท�ำเรือ แก่นไม้ใช้ทำ� สียอ้ มผ้า เปลือกขับลม
ใบเป็นยาขับเหงือ่ แก้ตอ่ มทอนซิลอักเสบ ผลเป็นยาถ่าย ฝาดสมาน แก้ไข้ แก้ทอ้ งเสีย และแก้บดิ
เมล็ดรับประทานได้ เป็นสมุนไพรเกือบทุกส่วนของต้น แก้ไข้ ยาระบาย ขับลมยาสมาน ขับพยาธิ
ขับเหงื่อ รากท�ำให้ประจ�ำเดือนมาปกติ
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดตราด
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๖๑. เหียง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง กุง เกาะสะเตียง คราด ซาด ตะแบง ตะลาอ่ออาหมือ่ ตาด ยางเหียง ล่าทะยอง
สะแบง สาละอองโว เห่ง เหียงพลวง เหียงโยน
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงได้ถงึ ๓๐ ม. ผลัดใบ ล�ำต้นเปลาตรง เปลือกสีนำ�้ ตาลอมเทา แตกเป็นสะเก็ด
หนาและเป็นร่องลึก กิง่ อ่อนมีขนหนาแน่น ใบเดีย่ ว เรียงสลับ ใบรูปไข่หรือรูปรี กว้าง ๙–๒๐ ซม.
ยาว ๑๕–๓๐ ซม. ปลายใบมน โคนใบสอบมนกว้าง ขอบใบเป็นคลืน่ ผิวใบด้านบนมีขนประปราย
ด้านล่างมีขนหนาแน่น แผ่นใบหนาจีบเป็นร่อง มีหใู บสีแดงหุม้ เส้นแขนงใบข้างละ ๑๐–๑๕ เส้น
ก้านใบยาว ๓–๕ ซม. มีขนหนาแน่น ใบอ่อนพับจีบชัดเจนตามแนวเส้นแขนงใบ หูใบหุ้มใบอ่อน
รูปแถบกว้าง ปลายมน ผิวด้านนอกมีขนสั้นหนานุ่ม ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ซอกใบใกล้
ปลายกิง่ ก้านช่อดอกยาว ๒–๕ ซม. ก้านดอกย่อยมีตงั้ แต่สนั้ มากจนยาวได้ถงึ ๑ ซม. ใบประดับ
ที่ก้านดอกย่อยรูปใบหอกหรือรูปแถบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ยาว ๑–๑.๕ ซม.
ปลายแยกเป็น ๕ แฉก ยาว ๒ แฉก สั้น ๓ แฉก สีเขียวอ่อน มีขน กลีบดอกมี ๕ กลีบ รูปกรวย
สีชมพู ฐานเชือ่ มติดกัน ปลายกลีบบิดเวียนแบบกังหัน มีขนรูปดาว เกสรเพศผูม้ ี ๓๐ อัน อัดแน่น
อยูร่ อบรังไข่ รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ ดอกบานเต็มทีก่ ว้าง ๓.๕–๔.๕ ซม. ผลแห้งแบบมีปกี ทรงกลม
ขนาด ๒.๕–๔.๕ ซม. โคนผลมีปกี ติดอยู่ ๕ ปีก สัน้ ๓ ปีก ยาว ๒ ปีก เมล็ดสีนำ�้ ตาล รูปทรงกลม
หรือรูปไข่ มี ๑ เมล็ดต่อผล
พบทัว่ ไปในป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าแดง ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าชายหาด ทัว่ ประเทศ
ที่ความสูงจากระดับน�้ำทะเลถึง ๑,๓๐๐ ม. ขึ้นได้กับสภาพดินทุกชนิดที่มีการระบายน�้ำดี
ความชื้นมากถึงน้อย แสงมาก
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
เนื้อไม้มีความแข็งแรง ไสกบแต่งง่าย ใช้ในการก่อสร้าง ท�ำเครื่องมือเกษตร ใช้ท�ำ
โครงสร้างของบ้าน ได้แก่ รอด ตง คาน พื้น และฝาบ้าน และเครื่องมือใช้สอย ได้แก่ กังหันน�้ำ
หีบ ไม้พายเรือ หูกทอผ้า ชันจากเปลือกต้นใช้ยาเรือ ท�ำไต้จดุ ไฟ ใบเย็บเป็นตับใช้มงุ หลังคาและ
ท�ำฝาบ้าน เปลือกแก้ท้องเสีย ใบแก้ปวดฟัน ฟันโยกคลอน น�้ำมันยาง สมานแผล รักษาแผล
มีหนอง ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ รักษาแผลในทางเดินปัสสาวะ และแก้ตกขาว ชาวเขาโดยทัว่ ไป
โดยเฉพาะกะเหรี่ยงและไทยใหญ่ใช้ใบห่ออาหารแทนใบตอง และม้วนใบยาสูบแทนใบยา
กิง่ ใช้เป็นฟืนส�ำหรับหุงต้ม ต้นใช้สร้างบ้านเรือนทีอ่ ยูอ่ าศัย กะเหรีย่ งใช้ดอกสดกินเป็นผักจิม้ หรือ
ปรุงใส่แกงกินเป็นอาหารประเภทผัก
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๖๒. อโศกเซนคาเบรียล

ชื่อพฤกษศาสตร์ Monoon longifolium (Sonn.) B. Xue & R. M. K. Saunders
ชื่อวงศ์ ANNONACEAE
ชื่อพื้นเมือง ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๒๐ ม. ไม่ผลัดใบ ล�ำต้นเปลาตรง เรือนยอดทรงกระบอกเป็นแท่งเรียวสูง
ปลายกิง่ ห้อยย้อย ใบเดีย่ วเรียงสลับ รูปใบหอก กว้าง ๓.๕–๕ ซม. ยาว ๑๘–๒๖ ซม. ปลายเรียวแหลม
เป็นติ่ง โคนแหลมหรือกลมมน ขอบใบเป็นคลื่น แผ่นใบคล้ายหนัง เป็นมัน ใบแก่ผิวใบเกลี้ยง
เส้นแขนงใบมี ๑๕–๒๐ คู่ เห็นไม่ชดั เจนทัง้ สองด้าน ก้านใบยาว ๐.๗–๑ ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจะ
ออกที่กิ่งหรือง่ามใบ สีเขียวแกมเหลือง ก้านช่อดอกสั้น ก้านดอกย่อยยาว กลีบเลี้ยง ๓ กลีบ
รูปสามเหลีย่ มแกมรูปไข่ โคนเชือ่ มติดกัน ผิวด้านนอกมีขน กลีบดอกเรียงสลับกัน ๒ ชัน้ ๆ ละ ๓ กลีบ
รูปใบหอกปลายเรียวแหลม กว้าง ๑.๕–๒ ซม. ยาว ๒–๒.๕ ซม. กลีบชั้นในมีขนาดใหญ่กว่า
กลีบชั้นนอกเล็กน้อย เกสรเพศเมียหลายอัน มีขนตรงปลาย ไม่มีก้านยอดเกสรเพศเมีย
เกสรเพศผูแ้ ละเกสรเพศเมีย อัดแน่นเป็นก้อนกลม ผลกลุม่ มีผลย่อย ๔-๘ ผล รูปกลมแกมรูปไข่
ผิวเกลี้ยง เมื่อสุกสีม่วง ผลแก่สีเหลืองอมเขียว มีเมล็ดเดียว
เป็นไม้ตา่ งประเทศ มีถนิ่ ก�ำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลงั กา ในประเทศไทยปลูกขึน้ ได้
ทั่วทุกภาค ปลูกแปลงกลางแจ้ง ชอบแสงแดดตลอดวัน ต้องการน�้ำปานกลาง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับตามแนวรั้ว
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๖๓. อะราง

ชื่อพฤกษศาสตร์ Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อพื้นเมือง กว่าแซก คางรุ้ง คางฮุ่ง จ๊าขาม ช้าขม ตาเซก นนทรี ราง ร้าง อะล้าง อินทรี
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๓๐ ม. ผลัดใบช่วงสัน้ ๆ เรือนยอดกลมหรือแผ่กว้างเล็กน้อย เปลือกเรียบ
สีเทาปนน�ำ้ ตาล ยอดอ่อนมีขนสีนำ�้ ตาลแดงคลุมหนาแน่น ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ เรียงสลับ
ยาว ๑๕–๔๐ ซม. หูใบมีหลายเส้นคล้ายเขากวาง ช่อใบแขนงเรียงตรงข้าม ๕–๙ ช่อ มีใบย่อย
๖–๑๘ คู่ ในแต่ละช่อใบ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง ๕–๑๐ มม. ยาว ๑๐–๒๕ มม. ปลายใบมน
เว้าตื้นตรงกลาง โคนใบเบี้ยว ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างนวลหรือมีขนสีน�้ำตาลแดง ไร้ก้าน
มีเส้นแขนงใบข้างละ ๖–๘ เส้น ก้านใบย่อยยาว ๒ มม. ก้านใบหลักยาวประมาณ ๕ ซม.
ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบใกล้ปลายกิง่ ช่อดอกห้อยลง ยาว ๑๕–๓๐ ซม.
ดอกตูมรูปไข่ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีอย่างละ ๕ กลีบ เกสรตัวผู้ ๑๐ อัน ดอกบานเต็มที่
กว้าง ๑.๘–๒ ซม. ผลเป็นฝักแห้ง แก่ไม่แตก ฝักแบน ขอบบางคล้ายปีก กว้าง ๒–๔ ซม.
ยาว ๑๐–๑๕ ซม. เปลือกสีน�้ำตาลแดง เมล็ดแบน รูปรี เรียงตามขวาง มี ๔-๘ เมล็ดต่อฝัก
พบชายป่าดิบแล้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เป็นไม้เบิกน�ำ
โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด ระบบรากลึก ใบหนาแน่น ทนแล้ง ทนไฟ แตกหน่อได้ดี เหมาะส�ำหรับ
ปลูกฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบผสม ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน
แต่ไม่เหมาะส�ำหรับพื้นที่ราบลุ่มที่มีน�้ำท่วมบ่อยและพื้นที่ต้นน�้ำในระดับสูง ปลูกผสมผสาน
ไม้โตเร็วและโตช้าได้ดีหลายชนิด โดยเฉพาะไม้ในวงศ์ยาง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับสองข้างถนน ปลูกให้ร่มเงาหรือสร้างพืน้ ทีส่ เี ขียว ซึง่ เติบโตได้เร็ว
และแข็งแรงกว่านนทรี ดอกสีเหลืองเป็นช่อห้อยสวยงามคล้ายคูน เนื้อไม้ไม่ทนทานมากนัก
นิยมท�ำเป็นไม้ฟืน เปลือกในรับประทานได้ ใช้ปรุงอาหาร เปลือกนอกใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติ
แก้ทอ้ งร่วง ขับลม โรคเกีย่ วกับเสมหะและโลหิต ใบอ่อนและดอกอ่อนใช้เป็นอาหาร เช่นเดียวกับ
ขี้เหล็ก ใบร่วงช่วยปรับปรุงดิน
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดฉะเชิงเทรา
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๖๔. อินทนิลน�้ำ

ชื่อพฤกษศาสตร์ Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง ฉ่วงมู ฉ่องพนา ตะแบกด�ำ บางอบะซา บาเย บาเอ อินทนิล
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๒๕ ม. ผลัดใบช่วงสัน้ ๆ เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุม่ กลม เปลือกค่อนข้าง
เรียบสีนำ�้ ตาลอ่อนหรือสีเทา ล�ำต้นมักคดงอ เปลือกในมีเส้นใย ใบเดีย่ ว เรียงตรงข้าม เรียงสลับ
หรือเยือ้ งกันเล็กน้อย รูปขอบขนานหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว ๕–๓๐ ซม. ปลายแหลมหรือมน
โคนกลม แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวใบเกลีย้ งทัง้ สองด้าน ช่อแยกแขนงตัง้ ขึน้ ดอกตูมค่อนข้างกลม
ส่วนบนสุดมีตุ่มกลมเล็กๆ อยู่ตรงกลาง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ปลายแยกเป็น ๖ แฉก
ผิวด้านนอกมีสันนูนตามยาว มี ๑๒–๑๔ สัน และมีขนสั้นประปราย กลีบดอก ๖ กลีบ สีม่วง
หรือสีมว่ งอมชมพู หรือชมพูลว้ น รูปเกือบกลม โคนกลีบเรียวยาวเป็นก้านกลีบดอก เกสรเพศผู้
จ�ำนวนมาก มีขนาดยาวไล่เลี่ยกัน รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปกลมผิวเกลี้ยง ผลกลม กลีบเลี้ยง
ติดทน ผิวเกลีย้ ง เมือ่ แก่จะแตกเป็น ๖ ซีก ยาวประมาณ ๒.๒ ซม. เมล็ดจ�ำนวนมาก รูปสามเหลีย่ ม
แบนๆ มีปีก
พบขึน้ ตามทีร่ าบลุม่ ทัว่ ๆ ไป และบริเวณริมฝัง่ แม่นำ�้ ในป่าเบญจพรรณชืน้ และป่าดงดิบ
ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและพบมากในป่าดงดิบ
ทางภาคใต้ เป็นไม้เบิกน�ำ โตเร็ว ชอบแสงแดดจัด เหมาะส�ำหรับปลูกฟืน้ ฟูสภาพป่าผลัดใบผสม
ป่าดิบแล้ง ป่าบึงน�้ำจืด และที่ราบลุ่มทั่วไป ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ทนทานต่อน�้ำท่วม
ทนแล้งและไฟป่าได้ดคี ล้ายตะแบกนา แต่อนิ ทนิลน�ำ้ มักจะขึน้ ในพืน้ ทีป่ า่ ทีช่ นื้ กว่า สามารถปลูก
ร่วมกับไม้ในป่าชายน�้ำได้ดี เช่น จิกนา ตะเคียนทอง ยางนา และสนุ่น
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โพลีคลอริเนตเตดไบฟีนิล (พีซีบี) ไดออกซิน
		 และฟูแรน
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนือ้ ไม้ ใช้ทำ� เสา เครือ่ งมือการเกษตร เปลือกแก้ปวดท้อง ท้องเสีย
แก้ไข้ ใบตากแห้งต้มน�ำ้ ดืม่ ลดน�ำ้ ตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน แก้ปสั สาวะพิการ ละลายนิว่
รากรักษาแผลในปาก ผลแก้ปวดฟัน เมล็ดรักษาโรคเบาหวาน และท�ำให้นอนหลับ
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดสกลนคร
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๖๕. อินทรชิต

ชื่อพฤกษศาสตร์ Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ชื่อพื้นเมือง เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลา เสลาใบใหญ่
ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่น
ไม้ตน้ สูงถึง ๒๐ ม. ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุม่ กลมแน่นทึบ ปลายกิง่ ห้อยย้อย เปลือก
สีเทาด�ำ แตกเป็นร่องยาว ส่วนต่างๆ มีขนสีเหลืองปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม เรียงสลับ
หรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปขอบขนาน กว้าง ๖–๑๐ ซม. ยาว ๑๖–๒๔ ซม. ปลายแหลมเป็นติ่ง
โคนแหลมมนหรือเว้า ผิวใบด้านล่างมีสีซีดกว่าด้านบน ใบอ่อนมีขนรูปดาวสีเหลืองปกคลุม
ทั้งสองด้าน เมื่อแก่ด้านบนจะเกลี้ยงหรือมีขนตามเส้นกลางใบ ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง
ออกทีป่ ลายกิง่ หรือตามง่ามใบ ดอกตูมค่อนข้างกลม โคนเรียวแหลม ก้านช่อดอก ก้านดอกย่อย
และกลีบเลีย้ ง มีขนนุม่ ปกคลุมทัว่ ไป กลีบเลีย้ งรูปถ้วย มีสนั นูน ตามทางยาวขึน้ มาเพียงเล็กน้อย
ไม่ชดั เจน ปลายแยกเป็น ๖–๘ แฉก รูปสามเหลีย่ ม ปลายกลีบด้านในมีขน กลีบดอก ๖–๘ กลีบ
สีม่วง รูปไข่กลับ โคนกลีบเรียวเล็กคล้ายก้านกลีบดอก กลีบย่น ปลายกลีบเป็นริ้ว เกสรเพศผู้
จ�ำนวนมาก มี ๒ ขนาด ๕–๘ อัน ยาวและหนา รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ รูปกลม มีขนยาว ผลรูปรี
หรือเกือบกลม ยาวประมาณ ๒ ซม. กลีบเลีย้ งติดทน ผิวเกลีย้ งหรือเกือบเกลีย้ ง เมือ่ แก่จะแตก
๔-๖ ซีก เมล็ดจ�ำนวนมาก มีปีกบาง
พบขึ้นทั่วไปตามป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าชายหาด ที่ความสูงจากระดับ
น�ำ้ ทะเล ๓๐–๔๐๐ ม. พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ชอบแสงแดด
ตลอดวัน ดินร่วนซุย ไม่ชอบน�้ำท่วมขัง
ศักยภาพในการลดมลพิษด้านอากาศตามลักษะณะใบ
• ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโอโซน
• ฝุ่นละออง
ประโยชน์ทั่วไป
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ท�ำเครื่องแกะสลัก ด้ามเครื่องมือ ท�ำพื้น รอด ตง คาน
ใบบดกับก�ำยานก้อนเล็กๆ ทาแก้ผดผื่นคัน
หมายเหตุ ไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัดนครสวรรค์
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กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
ต้นไม้มงคลพระราชทานประจ�ำจังหวัด ๗๒ พรรษา พฤกษามหาราชิน.ี
พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่). กรุงเทพฯ: บริษัท สุรพิมพ์ จ�ำกัด;
๒๕๔๗.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย. พันธุไ์ ม้ในสวนสาธารณะ
[ออนไลน์] ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘].
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โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี. ข้อมูลพรรณไม้. พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของ
ประเทศไทย [ออนไลน์] ๒๕๔๔ [อ้างเมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘].
จาก http://www.rspg.or.th/plants_data/rare_plants/scien_name_d19.htm.
ทองพูล วรรณโพธิ์. ไม้ป่าเศรษฐกิจ คู่มือส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ หนังสือ
เฉพาะกิจในเครือนิตยสาร ไม่ลองไม่รู้. กรุงเทพฯ: บริษัท นาคา อินเตอร์
มีเดีย จ�ำกัด; ๒๕๔๕.
ธงชัย เปาอินทร์. ต้นไม้ยาน่ารู้. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น; ๒๕๕๑.
ธีรวัฒน์ ประหยัดทรัพย์. หมากเพือ่ การค้า. กรุงเทพฯ: ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร; ม.ป.ป.
บุษบา ล้อประเสิรฐ. การปลูกไม้ป่า. โครงการหนังสือเกษตรชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพ์เกษตรสาส์น; ๒๕๔๘.
ปิยะ เฉลิมกลิ่น, พัชรินทร์ เก่งกาจ, อนันต์ พิริยะภัทรกิจ. ปาล์มต่างประเทศ
ในเมืองไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษทั เซเว่น พริน้ ติง้ กรุป๊ จ�ำกัด;
๒๕๔๘.
ปิยชาติ ไตรสารศรี. พรรณไม้สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร.ี พิมพ์ครัง้ ที่ ๑.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช; ๒๕๕๑
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พงษ์ศกั ดิ์ พลเสนา. พืชสมุนไพรในสวนป่าเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑.
ปราจีนบุรี: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เจตนารมณ์ภัณฑ์; ๒๕๕๐.
พิสมัย พึ่งวิกรัย, พิมพ์ใจ พัฒนศิริพงศ์, เรียบเรียง. การปลูกหมากเพื่อการค้า.
กรุงเทพฯ: กลุ่มไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม กองส่งเสริมพืชสวน กรมส่งเสริม
การเกษตร; ม.ป.ป.]
เมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์, สุคนธ์ทิพย์ ศิริมงคล, นันทวรรณ สุปันตี, นัยนา เทศนา,
โสมนัสสา แสงฤทธิ,์ บรรณาธิการ. พันธุไ์ ม้มงคลพระราชทาน. ส�ำนักวิจยั
การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด; ๒๕๕๒.
ยงธนิศร์ พิมลเสถียร. ผังชุมชน : ท�ำไมต้องรู้เรื่องผังชุมชน. [เอกสารอัดส�ำเนา]
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารภายใต้โครงการชุมชนอยูค่ อ่ ู ตุ สาหกรรม;
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗; ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านแลง
อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ระยอง. กรุ ง เทพฯ: ส� ำ นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๗.
ราชบัณฑิตยสถาน. อนุกรมวิธานพืช อักษร ก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน; ๒๕๔๗.
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. พืชกินได้ในป่าสะแกราช
เล่ม ๒. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. นนทบุร:ี บริษทั สหมิตรพริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิสซิง่ จ�ำกัด;
๒๕๕๒.
สรายุทธ บุณยะเวชชีวนิ , รุง่ สุรยิ า บัวสาลี. ป่าชายเลน: นิเวศวิทยาและพรรณไม้.
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัท
อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ำกัด (มหาชน); ๒๕๕๔.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. คู่มือการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน. เอกสารภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะ
การด�ำเนินงานด้านพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชน. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๓.
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ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. พรรณไม้ทมี่ ศี กั ยภาพลดมลพิษ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ระยองและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ฉบับประชาชน. เอกสารภายใต้โครงการชุมชน
อยูค่ อู่ ตุ สาหกรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุงเทพฯ: ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด บี.วี.ออฟเซ็ต;
๒๕๕๖.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. พรรณไม้ที่เหมาะสมส�ำหรับการด�ำเนินงาน
โครงการชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นที่
ใกล้เคียง ฉบับวิชาการ. เอกสารภายใต้โครงการชุมชนอยูค่ อู่ ตุ สาหกรรม.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บี.วี.ออฟเซ็ต; ๒๕๕๕.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. มาตรฐานพืน้ ทีส่ เี ขียวในเมืองและชนิดพรรณไม้
ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ทีส่ เี ขียว. ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองและชุมชน เพือ่ มุง่ สู่
สังคมคาร์บอนต�่ำ. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; ๒๕๕๗.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. รายงานโครงการชุมชนอยูค่ อู่ ตุ สาหกรรม และ
“กรอบแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเมืองอุตสาหกรรม
สีเขียว”. [เอกสารอัดส�ำเนา] เอกสารประกอบการประชุมโครงการชุมชน
อยูค่ อู่ ตุ สาหกรรม; ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖; กรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๖.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. รายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้โครงการพัฒนา
เมืองและชุมชน เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗.
นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; ๒๕๕๗.
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสนับสนุนและ
เสริมสร้างสมรรถนะการด�ำเนินงานด้านพืน้ ทีส่ เี ขียวชุมชน. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; ๒๕๕๓.
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ส�ำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. คู่มือเลือกชนิด
พรรณไม้เพือ่ ปลูกป่าป้องกันอุทกภัย. พิมพ์ครัง้ ที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
การศาสนา; ๒๕๕๕.
ส�ำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. คู่มือเลือกชนิด
พรรณไม้เพือ่ ปลูกป่าป้องกันอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. พิมพ์
ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; ๒๕๕๖.
ส�ำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สารานุกรมพืช
ในประเทศไทย [ออนไลน์] ๒๕๕๗ [อ้างเมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘]. จาก
http://dnp.go.th/botany/detail.aspx? wordsnamesci=Dolichandrone0col
umnaris0Santisuk
ส�ำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พรรณไม้ขนาดใหญ่ในเขตพระราชฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ; ๒๕๕๖.
ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
ชือ่ พรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตนิ นั ทน์ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.
๒๕๕๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำ� นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ; ๒๕๕๗
ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติในประเทศไทย.
พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัทเอสพี เพลท จ�ำกัด; ๒๕๕๖.
ส�ำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติในประเทศไทย
เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: บริษัทเอสพี เพลท จ�ำกัด; ๒๕๕๘.
สุธรรม อารีกลุ , จ�ำรัส อินทร, สุวรรณ ทาเขียว, อ่อนเต็ง นันทแก้ว. องค์ความรูเ้ รือ่ ง
พืชป่าทีใ่ ช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม ๑. มูลนิธโิ ครงการหลวง.
กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน); ๒๕๕๑.
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สุธรรม อารีกลุ , จ�ำรัส อินทร, สุวรรณ ทาเขียว, อ่อนเต็ง นันทแก้ว. องค์ความรูเ้ รือ่ ง
พืชป่าทีใ่ ช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม ๒. มูลนิธโิ ครงการหลวง.
กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน); ๒๕๕๒.
สุธรรม อารีกลุ , จ�ำรัส อินทร, สุวรรณ ทาเขียว, อ่อนเต็ง นันทแก้ว. องค์ความรูเ้ รือ่ ง
พืชป่าทีใ่ ช้ประโยชน์ทางภาคเหนือของไทย เล่ม ๓. มูลนิธโิ ครงการหลวง.
กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ จ�ำกัด (มหาชน); ๒๕๕๒.
ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. [ออนไลน์]
ม.ป.ป. [อ้างเมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘] จาก http://www.dnp.go.th/EPAC/
plant_economic/01krathinnarong.htm
อรนุช ทาบทอง, บรรณาธิการ. ๘๔ พรรณไม้ ถวายในหลวง. กรุงเทพฯ: บริษทั กสท.
โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน); ม.ป.ป.
อุไร จิรมงคลการ. คู่มือคนรักต้นไม้ ปาล์ม เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ:
ส�ำนักพิมพ์บ้านและสวน; ๒๕๔๓.
เอื้อมพร วีสมหมาย. แนะน�ำพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ. ใน: สวนและต้นไม้ ๒๕๔๘.
กรุงเทพฯ: ส�ำนักงานสวนสาธารณะ ส�ำนักสิง่ แวดล้อม; ๒๕๔๘. หน้า ๙๖ – ๑๒๕.
เอือ้ มพร วีสมหมาย, ปณิธาน แก้วดวงเทียน. ไม้ปา่ ยืนต้นของไทย ๑. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เอช เอ็น กรุ๊ป จ�ำกัด; ๒๕๕๒.
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ดัชนีภาพพรรณไม้ เรียงตามล�ำดับตัวอักษร ก-ฮ
กรวยป่า
๑๑
Casearia grewiifolia Vent.		
var. grewiifolia		
		

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

๑๓

กระโดน
๑๕
Careya arborea Roxb.		
		

กระถินณรงค์
Acacia auriculiformis
A. Cunn. ex Benth.

๑๗

กระถินเทพา
๑๙
Acacia mangium Willd.		

กระทิง
๒๑
Calophyllum inophyllum L.

ก่อขี้ริ้ว
๒๓
Lithocarpus falconeri		
(Kurz) Rehder

กันเกรา
Fagraea fragrans Roxb.

๒๕

ก้านเหลือง
๒๗
Nauclea orientalis ( L.) L.		
		

เกด
Manilkara hexandra
(Roxb.) Dubard

๒๙

ขันทองพยาบาท
๓๑
Suregada multiflora 		
(A. Juss.) Baill.		

แคทุ่ง
Dolichandrone columnaris
Santisuk

๓๓

แคแสด
Spathodea campanulata
P. Beauv.

๓๕
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ดัชนีภาพพรรณไม้ เรียงตามล�ำดับตัวอักษร ก-ฮ (ต่อ)
จามจุรี
๓๗		 จิกน�้ำ	
๓๙
Albizia saman (Jacq.) Merr.			 Barringtonia acutangula
			 (L.) Gaertn.
จิกเล
๔๑		 เฉียงพร้านางแอ
Barringtonia asiatica			 Carallia brachiata
(L.) Kurz			 (Lour.) Merr.

๔๓

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

๔๗

ตะเคียนทอง
๔๙		 ตะแบก
๕๑
Hopea odorata Roxb.			 Lagerstroemia floribunda
			 Jack
เตยทะเล
๕๓		 ไทรย้อย
Pandanus odorifer			 Ficus benjamina L.
(Forssk.) Kuntze

๕๕

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

๕๙

ประดู่
๖๑		 ประดู่บ้าน
Pterocarpus macrocarpus			 Pterocarpus indicus
Kurz			 Willd.

๖๓
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ดัชนีภาพพรรณไม้ เรียงตามล�ำดับตัวอักษร ก-ฮ (ต่อ)
ปอทะเล
๖๕
Hibiscus tiliaceus L.		
		

ปาล์มขวด
Roystonea regia (Kunth)
O. F. Cook

๖๗

โปรงแดง
๖๙
Ceriops tagal (Perr.)		
C. B. Rob.		

พะยอม
Shorea roxburghii
G. Don

๗๑

พิกุล
๗๓
Mimusops elengi L.		
		

โพทะเล
Thespesia populnea
(L.) Sol. ex Corrêa

๗๕

โพศรีมหาโพ
๗๗
Ficus religiosa L.		
		

มะกอกน�้ำ
Elaeocarpus hygrophilus
Kurz

๗๙

มะขาม
๘๑
Tamarindus indica L.		

มะขามป้อม
Phyllanthus emblica L.

๘๓

มะค่าโมง
๘๕
Afzelia xylocarpa		
(Kurz) Craib		

มะดัน
Garcinia schomburgkiana
Pierre

๘๗

มะเดื่ออุทุมพร
๘๙
Ficus racemosa L.		
		

มะพอก
Parinari anamensis
Hance

๙๑
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ดัชนีภาพพรรณไม้ เรียงตามล�ำดับตัวอักษร ก-ฮ (ต่อ)
มะม่วงป่า
๙๓
Mangifera caloneura		
Kurz		

มะหวด
Lepisanthes rubiginosa
(Roxb.) Leenh.

๙๕

เม่าไข่ปลา
๙๗
Antidesma ghaesembilla		
Gaertn.		

ยางนา
Dipterocarpus alatus
Roxb. ex G. Don

๙๙

รัง
๑๐๑
Shorea siamensis Miq.		

ราชพฤกษ์
Cassia fistula L.

ล�ำพูทะเล
๑๐๕
Sonneratia ovata Backer		

สนทะเล
๑๐๗
Casuarina equisetifolia L.

สัก
๑๐๙
Tectona grandis L. f.		
		

ส�ำรอง
๑๑๑
Scaphium affine (Mast.)
Pierre

ส�ำรองกะโหลก
๑๑๓
Scaphium scaphigerum		
(Wall. ex G. Don)		
G. Planch.

เสม็ด
Melaleuca cajuputi
Powell

๑๑๕

เสม็ดชุน
๑๑๗
Syzygium antisepticum		
(Blume) Merr. & L. M.
Perry

โสกน�้ำ
Saraca indica L.

๑๑๙
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๑๐๓

ดัชนีภาพพรรณไม้ เรียงตามล�ำดับตัวอักษร ก-ฮ (ต่อ)
หมากสง
๑๒๑
Areca catechu L.		
		

หลุมพอทะเล
Intsia bijuga (Colebr.)
Kuntze

๑๒๓

หว้า
๑๒๕
Syzygium cumini		
(L.) Skeels		

หาด
Artocarpus lacucha
Roxb. ex Buch. -Ham.

๑๒๗

หูกวาง
๑๒๙
Terminalia catappa L.		
		

เหียง
๑๓๑
Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm. ex Miq.

อโศกเซนคาเบรียล
๑๓๓
Monoon longifolium		
(Sonn.) B. Xue & R. M. K. 		
Saunders

อะราง
๑๓๕
Peltophorum dasyrrhachis
(Miq.) Kurz

อินทนิลน�้ำ
๑๓๗
Lagerstroemia speciosa		
(L.) Pers.		

อินทรชิต
Lagerstroemia loudonii
Teijsm. & Binn.

๑๓๙
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แหล่งกล้าไม้
๑. ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) (สังกัด กรมป่าไม้)
เลขที่ ๒๐๑ หมู่ ๑ ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลหนองไม้แดง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร. ๐๓๘-๐๔๗-๕๒๘–๓๐ โทรสาร ๐๓๘-๐๔๗-๕๓๑
๒. สถานีเพาะช�ำกล้าไม้จงั หวัดระยอง (สังกัด ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุร)ี )
บ้านหนองสนม ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๐๑๑๐
โทร. ๐๘๙-๑๒๕-๐๒๐๕, ๐๘๑-๖๘๗-๗๕๘๑
๓. สถานีเพาะช�ำกล้าไม้จงั หวัดชลบุรี (สังกัด ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุร)ี )
หมู่ ๔ ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๖๐
โทร. ๐๘๑-๖๙๙-๘๒๙๒
๔. สถานีเพาะช�ำกล้าไม้จงั หวัดจันทบุรี (สังกัด ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุร)ี )
เลขที่ ๑๖/๙ หมู่ ๖ บ้านอ่าง ต�ำบลอ่างคีรี อ�ำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๕๐
โทร. ๐๘๕-๒๓๖-๕๓๐๙, ๐๙๑-๗๑๖-๖๙๓๓
๕. ศูนย์สง่ เสริมวนศาสตร์ชมุ ชนที่ ๖ (ระยอง) (สังกัด ส�ำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้)
เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๗ ต�ำบลซากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐
โทร. ๐๘๑-๙๔๐-๔๒๔๑
๖. สวนพฤกษศาสตร์บา้ นเพ (สวนสน)
(สังกัด ส�ำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
เลขที่ ๔๐/๒ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลแกลง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐
โทร. ๐๓๘-๖๕๓-๐๒๒
๗. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
(สังกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม)
หมู่ ๒ ต�ำบลซากพง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๑๑๙๐
โทร. ๐๓๘-๖๓๘-๘๘๐-๑ โทรสาร ๐๓๘-๖๓๘-๙๘๓
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ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
นายสมราน สุดดี

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานหอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ที่ปรึกษาด้านการจัดท�ำเอกสาร
นายสมศักดิ์ บุญดาว

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสิง่ แวดล้อมชุมชนและพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์

นายวัชนะ บุญชัย
คณะท�ำงานจัดท�ำเอกสาร
นายปิยชาติ ไตรสารศรี

นักวิทยาศาสตร์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานหอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นางสาวมัธยา รักษาสัตย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นายศักรภพ แก้วพาที
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
นางสาวพันธ์พีรา อักษรพรหม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 151

ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร./โทรสาร : ๐๒–๒๖๕–๖๕๗๐
http://www.onep.go.th
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