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03ำตมาตานฒัพรากงาทวนแ า
าปมไ์ุธนัพอืชยาร

[01]
าปมไธุนพัอืชยาร

1.1 พันธุ�ไม�ป�าเศรษฐกิจ                        

)งกงอต( งก                     

Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Horn.) Honda

กาแฟ      

Coffea Arabica L.

•  งูสติลผลผ้หใ า่ป้ตใงูสี่ทนื้พบักะามหเ ยา่งกูลป  

 ครโอ่ตนาทนา้ตะลแ
• ผลสุก นำ  ์ฑณัภติลผนป็เปูรรปแามกอออ้ืนเ  

 งผฟแาก น่ชเ
• ษิพราสนา้ตยว่ชวัตน็ปเ ะรสิอลูมุนอนา้ตราสีม  

 ยากงา่รกอนยาภะลแนใยาภกาจดกิเ่ที
• ม่ิพเยว่ช วัตน่ืตรากดกิเงอมส้หในุ้ตะรกยว่ช  

 ลผุตหเ้ชใ ิธามส้ชใงอ้ตี่ทนางงอขพาภิธทิสะรป  

 และความจำ

 )มคาวนธั 13 ,6552  ,ยทไดมเ(

 )มคาหงิส 41 ,7552  ,ยทไดมเ(

   

• ลำ น้ต  รตมเ 3 งึถงูส

             

• อไ้กแ ข้ไ้กแ ายงาทณุคพรรสีม บใะลแการ
• ดอกและก้านช่อดอก นำมาตากแห้ง มัดกับ 

 ท้มไมา้ด ำ  ดาวก้มไน็ปเ
• ใบ ใช้ห่อข้าว ห่อขนม และนำมาใช้งานพิธ ี
 สำ อืมอข้กผูรากธีิพ นช่เ ๆงา่ตญัค
• สราหาอนป็เ นอ่อดอยะลแบใ ำ  นช่เ ์วตัสบัรห  

 งาช้ อืบะรก

• หญ้าทีเ่จรญิเตบิโตเป�นกอ อายุหลายปี สามารถ
 พบได้ทัว่ทกุภาคตามไหล่เข้า ข้างทาง ชายป่า



ตมาตานฒพัรากงาทวนแ ำ  / าปมไ์ธุนัพะาพเรากอืมคู : นคกูลป าปกูลปราก งอืรเ งวลหาฟมแาร
าปมไ์ธุนพัอืชยาร

ยทไดัลากเ                         

Sterculia monosperma Vent

งดแกไ                     

Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.

)งบงาย( งบกไ  

Persea Kurzii Kosterm.

• นื้ชมาวคบอช นว่รนิดี่ทนื้พนใีด้ดไตโบิตเญิรจเ  

 งูส
• นวสบัดะรปลผ้มไะลแลผนิก้มไน็ปเกลูป
• ผล นำ ้ดไนาทะรปบรัว่ัคอืรหม้ตปไ
• น ้มไ ำไปทำ  กามนิซรเีม้มไอื้นเ ีด้ดไร์อจเิน์รอฟเ  

 นำ มรรกหาสตุองาท์นชยโะรปช้ใปไ

• ลผดิตะลแกอดกออ รตมเ 51 - 01 งูสน้ตนืย้มไ  

 มคาหงิส - นยานุถิมงวช่
•  ดยีอเะลนยี้สเมี มอหนิ่ลกีม ้มไอื้นเะลแกอืลปเ  

 สามารถนำมาทำ ้ดไปูธงอขมสผนว่ส
• ท นา้บงาร้สช้ใ ้มไอื้นเ ำ นา่ถ

•  ณามะรปงสูมาวค งาลกดานขงึถก็ลเดานข้มไ  

 10 - 15 เมตร 
•  ณามะรปาลวเ้ชใ่ทีม็ตเตโ ีด้ดไอ่นหกตแ ยา่งนึ้ข  

 6 - 7 ปี
• สะามหเ ้มไอ้ืนเ ำหรับใช้ในการทำ อืมงอ่ืรคเ  

 ทช้ใะลแช้ใงอ่ืรคเ ำ งลิพเอ้ืชเ
• น กอืลปเ ำไปทำ กราสมสผะลแ ปูธ ำ ทนัถะม ำยา 
  ้ดไงยุนัก
• ีด้ดไ ๆงา่ตวั่รยอรดุอช้ใ งาย

(Biodiversity Informatics and co-Operation in

Taxonomy for Interactive shared Knowledge base,

2016, 16 August)

(สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน), 2554, 16 พฤษภาคม)



ตมาตานฒพัรากงาทวนแ ำ าปมไ์ธุนัพะาพเรากอืมคูนคกูลปาปกูลปรากงอืรเงวลหาฟมแาร
าปมไ์ธุนัพอชืยาร

ยทไดัลากเ

งดแกไ

งบงายงบกไ

• นื้ชมาวคบอชนว่รนิดี่ทนื้พนใีด้ดไตโบิตเญิรจเ
งสู

• นวสบัดะรปลผ้มไะลแลผนกิ้มไน็ปเกูลป
• ผล นำ ้ดไนาทะรปบัรว่ัคอืรหม้ตปไ
• นม้ไ ำไปทำ กามนิซรเีม้มไอื้นเด้ีดไร์อจเิน์รอฟเ

นำ มรรกหาสตุองาท์นชยโะรป้ชใปไ

• ลผดิตะลแกอดกออรตมเงูสน้ตนืย้มไ
มคาหงสินยานุถิมงวช่

• ดยอีเะลนยี้สเีมมอหน่ลิกีม้มไอื้นเะลแกอลืปเ
สามารถนำมาทำ ้ดไปูธงอขมสผนว่ส

• ทนา้บงา้รสช้ใ้มไอื้นเ ำ นา่ถ

• ณามะรปงสูมาวคงาลกดานขงถึก็ลเดานข้มไ
15 เมตร 

• ณามะรปาลวเ้ชใ่ีทม็ตเตโีด้ดไอ่นหกตแยา่งนึ้ข
7 ปี

• สะามหเ้มไอ้ืนเ ำหรับใช้ในการทำ อืมงอ่ืรคเ
ท้ชใะลแช้ใงอ่ืรคเ ำ งลิพเอื้ชเ

• นกอืลปเ ำไปทำ กราสมสผะลแปูธ ำ ทนัถะม ำยา
้ดไงุยนัก

• ีด้ดไๆงา่ตว่ัรยอรดอุ้ชใงาย(สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องค์การมหาชน), 2554, 16 พฤษภาคม)

05แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

งิ้วแดง                 
Bombax ceiba L.

จามจุรี (ฉ�าฉา)              
Samanea saman (Jacq.) Merr.

• ไม้ผลัดใบขนาดใหญ่ เจริญเติบโตได้ในดิน 
 ทุกชนิด
• ดอกขนาดใหญ่สีแดง เกสรตัวผู้ เป็นเส้นยาว 
 จำานวนมาก นำาไปตากแห้ง ใช้ปรุงเป็นอาหาร  
 มีคุณค่าทางอาหารสูง
• ใบและยอดอ่อน ใช้เป็นอาหารสำาหรบัสัตว์เล้ียง
• เนื้อไม้ ใช้ทำาหีบและลังสำาหรับใส่ของ ใช้ทำา 
 ไม้อัด
• เปลือกต้น ให้เส้นใย นำามาใช้ทำาเชือกได้ มคีวาม 
 เหนียว
• ปุยนุ่นของฝักหรือผลแก่ สามารถนำามาใช้ทำา 
 เครื่องนุ่งห่ม
• เปลือกง้ิวแดงให้สีนำ้าเงิน ใช้สำาหรับย้อมสี 
 จำาพวกผ้าฝ้ายได้

• ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ โตเร็ว เรือนยอดแผ่กว้าง  
 ให้ร่มเงาได้ดี
• นิยมปลูกเพื่อใช้เลี้ยงครั่ง
• ใบ เมล็ด และเปลือกต้น มีสรรพคุณทางยา 
 หลากหลาย
• ฝักแก่ มีรสหวาน วัวควายชอบกิน 
• เนื้อไม้ สีสวยเหมาะในการทดแทนไม้สัก 
 ในอุตสาหกรรมไม้แกะสลัก

 (Ilya, 2012, March 14)

(อะเมสซิ่งไทยทัวร์เที่ยวไทย77จังหวัด, 2558, 
1 กุมภาพันธ์)

(Borovok, Ilya., 2012 March 14)

(อะเมสซิ่งไทยทัวร์(นามแฝง),
2558, 1 กุมภาพันธ์)
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ชาอัสสัม                           
Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam.

ต๋าว (ลูกชิด)                         
Arenga pinnata (Wurmb.) Merr.

• ไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 6 - 18 เมตร
• เจริญเติบโตได้ดีในเขตป่าร้อนช้ืนที่มีร่มไม ้
 และแสงแดดพอประมาณ
• ใบ นำามาต้นเคี่ยวเอานำ้ากิน ช่วยกระตุ้นให ้
 หายเหนื่อย 
• กิ่งและใบ เป็นยาแก้หืด แก้พิษ สมานแผล  
 แก้ปวดเมื่อย
• ราก เมล็ด และนำ้ามัน เป็นยาแก้โรคผิวหนัง

• พชืดกึดำาบรรพ์ตระกลูปาล์ม ลำาต้นสูงตระหง่าน  
 เมื่อโตเต็มที่สูง 15 - 20 เมตร ใบเป็นแพกว้าง 
 ให้ความชุ่มเย็น
• ออกลูกเป็นทะลายใหญ่ ในแต่ละผลมเีมล็ดใสๆ  
 เรียงชิดกันอยู่ 3 เม็ด 
• ผลต๋าวหรือลูกชิด สามารถนำาไปแกะเปลือก 
 ต้มบรรจุภาชนะ และจำาหน่ายได้ นอกจากนั้น  
 ผลยังนำามาทำานำ้าตาลได้ด้วย

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 12 สิงหาคม)

(มติชนออนไลน์, 2553, 23 มกราคม)

(เมดไทย, 2557, 12 สิงหาคม)
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ชาอัสสัม                           

ต๋าว (ลูกชิด)                         

• ไม้พุ่มขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 6 - 18 เมตร
• เจริญเติบโตได้ดีในเขตป่าร้อนช้ืนที่มีร่มไม ้
 และแสงแดดพอประมาณ
• ใบ นำามาต้นเค่ียวเอานำ้ากิน ช่วยกระตุ้นให ้
 หายเหนื่อย 
• กิ่งและใบ เป็นยาแก้หืด แก้พิษ สมานแผล  
 แก้ปวดเมื่อย
• ราก เมล็ด และนำ้ามัน เป็นยาแก้โรคผิวหนัง

• พชืดกึดำาบรรพ์ตระกลูปาล์ม ลำาต้นสูงตระหง่าน  
 เมื่อโตเต็มที่สูง 15 - 20 เมตร ใบเป็นแพกว้าง 
 ให้ความชุ่มเย็น
• ออกลูกเป็นทะลายใหญ่ ในแต่ละผลมเีมล็ดใสๆ  
 เรียงชิดกันอยู่ 3 เม็ด 
• ผลต๋าวหรือลูกชิด สามารถนำาไปแกะเปลือก 
 ต้มบรรจุภาชนะ และจำาหน่ายได้ นอกจากนั้น  
 ผลยังนำามาทำานำ้าตาลได้ด้วย

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 12 สิงหาคม)

(มติชนออนไลน์, 2553, 23 มกราคม)

07แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

นุ่น                                       
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

ไผ่ซาง                                         
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำาต้นสูงประมาณ 10 - 15  
 เมตร
• ทนทานต่อสภาพดินเลวและแห้งแล้งได้ดี
• เนื้อในฝักอ่อน ใช้เป็นอาหาร 
• เมล็ด ใช้สกัดเป็นนำ้ามันพืช 
• ปุยในผลแก่ ยัดหมอน ฟูก
• ไส้นุ่น ใช้เพาะเห็ดฟาง
• กากที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
 อาหารสัตว์ 
• เนื้อไม้ ใช้ทำากระสวยทอผ้า เย่ือกระดาษ  
 ส้นรองเท้า 
• เปลือก มีแทนนิน แก้ท้องเสีย แก้บิด ราก  
 ขับปัสสาวะ
• ราก ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

• ลำาต้นมสีีเขียวอ่อน ผิวเป็นมนั สูง 6 - 12 เมตร  
 ปล้องยาว 15 - 50 เซนตเิมตร กาบหุม้ลำาสีเขียว 
 อมเหลือง
• หน่ออ่อน ใช้ประกอบอาหาร
• เนื้อไม้ ใช้เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน และ 
 จักสาน
• ปล้อง ใช้ทำาประโยชน์ต่างๆ เช่น กระบอกนำ้า
• ข้อไม้ สามารถนำาไปเผาถ่านหรือทำาชีวมวล 
 ให้โรงงานได้

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 1 ธันวาคม)

(เคไนน์จีบีกรุ๊ป, 2553, 8 กันยายน)

ปุยในผลแก่ ใช้ยัดหมอน ฟูก

(เมดไทย, 2557, 1 ธันวาคม)



08 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ไผ่ซางนวล                                
Dendrocalamus membranaceus Munro

ไผ่รวก                            
Thyrsostachys siamensis Gamble

มะขม                                 
Pittosporopsis kerrii Craib

• ลำาต้นสูง 10 - 25 เมตร สามารถปลูกได ้
 ในสภาพดินที่เป็นหิน ทนแล้งได้ดี ดูแลง่าย
• ลำาอ่อนมีนวลสีขาวปกคลุม ลำาแก่สีเขียวอ่อน
• หน่อขนาดกลาง รับประทานได้ นิยมนำามา 
 แปรรูปทำาหน่อไม้ปี๊บและหน่อไม้ดอง
• ลำาต้น ใช้ในงานก่อสร้าง ทำาเครื่องจักรสาน  
 และเยื่อกระดาษ

• ไม้พุ่ม สูง 7 - 15 เมตร ชอบดินระบายนำ้าได้ดี  
 ลำาต้นตั้งตรง กลม เป็นทรงกระบอกกลวง  
 มีข้อปล้องชัดเจนยาว 15-30 เซนติเมตร  
 มีเหง้าใต้ดินสั้น
• ไม้ไผ่ ใช้ทำารั้ว ทำาคันเบ็ด ทำาเครื่องจักสาน  
 เครื่องมือกสิกรรมบางอย่าง โป๊ะนำ้าตื้น 
• หน่อ กินได้ แก้ริดสีดวงทวารหนัก บำารุง 
 ร่างกาย และตา
• ใบ ขับฟอกล้างโลหิตระดูที่เสีย 
• ต้น ใช้ต้มนำ้าดื่มแก้ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย  
 อาหารเป็นพิษ ปวดแสบลิ้นปี่

• ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร  
 เปลือกต้นบางสีนำ้าตาลแก่ มีรูอากาศใหญ ่
 กระจายทั่ว 
• ดอกสีขาวหรือเขียวอ่อน ช่อดอกอัดแน่นกลม 
 ในซอกใบ
• ผล สีเขียวสดและจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง  
 ด้านบนและล่างแบน ปลายมีติ่งเล็กช่วยเจริญ 
 อาหาร

(นานแบมบู, 2556, 16 ธันวาคม)

(ปลูกตนไมตามทิศ, ม.ป.ป.)

(สวนสวรส, 2556, 9 มิถุนายน)

(นานแบมบู(นามแฝง), 2556, 16 ธันวาคม)

(๑๐๘ พรรณไมไทย(นามแฝง), 2557, 10 ตุลาคม)

ด้านบนและล่างแบน ปลายมีติ่งเล็ก ผลแก่
กินได้



08 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ไผ่ซางนวล                                
Dendrocalamus membranaceus Munro

ไผ่รวก                            

มะขม                                 

• ลำาต้นสูง 10 - 25 เมตร สามารถปลูกได ้
 ในสภาพดินที่เป็นหิน ทนแล้งได้ดี ดูแลง่าย
• ลำาอ่อนมีนวลสีขาวปกคลุม ลำาแก่สีเขียวอ่อน
• หน่อขนาดกลาง รับประทานได้ นิยมนำามา 
 แปรรูปทำาหน่อไม้ปี๊บและหน่อไม้ดอง
• ลำาต้น ใช้ในงานก่อสร้าง ทำาเครื่องจักรสาน  
 และเยื่อกระดาษ

• ไม้พุ่ม สูง 7 - 15 เมตร ชอบดินระบายนำ้าได้ดี  
 ลำาต้นตั้งตรง กลม เป็นทรงกระบอกกลวง  
 มีข้อปล้องชัดเจนยาว 15-30 เซนติเมตร  
 มีเหง้าใต้ดินสั้น
• ไม้ไผ่ ใช้ทำารั้ว ทำาคันเบ็ด ทำาเครื่องจักสาน  
 เครื่องมือกสิกรรมบางอย่าง โป๊ะนำ้าตื้น 
• หน่อ กินได้ แก้ริดสีดวงทวารหนัก บำารุง 
 ร่างกาย และตา
• ใบ ขับฟอกล้างโลหิตระดูที่เสีย 
• ต้น ใช้ต้มนำ้าดื่มแก้ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย  
 อาหารเป็นพิษ ปวดแสบลิ้นปี่

• ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร  
 เปลือกต้นบางสีนำ้าตาลแก่ มีรูอากาศใหญ ่
 กระจายทั่ว 
• ดอกสีขาวหรือเขียวอ่อน ช่อดอกอัดแน่นกลม 
 ในซอกใบ
• ผล สีเขียวสดและจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง  
 ด้านบนและล่างแบน ปลายมีติ่งเล็กช่วยเจริญ 
 อาหาร

(นานแบมบู, 2556, 16 ธันวาคม)

(ปลูกตนไมตามทิศ, ม.ป.ป.)

(สวนสวรส, 2556, 9 มิถุนายน)

09แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะแขว่น                           
Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston

มะขามเปรี้ยว                          
Tamarindus indica Linn.

• ไม้ยืนต้น ขนาดสูง 10 - 15 เมตร มกีิง่ก้านสาขา
• ผลกลมเท่าเมด็พรกิไทย เปลือกสีแดง ออกเป็น 
 ช่อ เมื่อแก่แตกออก มีเมล็ดกลมขนาดเล็ก  
 สีดำา ผิวมัน
• ใบอ่อน รับประทานเป็นผักสดจ้ิมกับนำ้าพริก 
 ปลาร้า ลาบ หลู้ 
• ผลดบิและผลแห้ง เป็นเครือ่งปรงุพรกิลาบ หลู้  
 ยำาต่างๆ ใช้ทุบหรือตำาละเอียดพอประมาณ  
 ใส่ปรุงรสแกงผัก 
• เมล็ด รสเผ็ดหอม แก้ลมวิงเวียน บำารุงโลหิต  
 บำารุงหัวใจ ขับลมในลำาไส้ ขับปัสสาวะ บำารุง 
 ธาตุ ถอนพิษฟกบวม แก้หนองใน 
• ราก และเนื้อไม้ รสร้อนข่ืน ขับลมในลำาไส้  
 แก้ลมเบือ้งบน หน้ามอื ตาลาย วงิเวยีน ขับระดู

• ฝักหรอืผลมะขาม ใช้ประโยชน์ได้ตัง้แต่ฝักอ่อน 
 จนถึงฝักแก่ ส่วนเนื้อของฝักมะขามมีกรด 
 บางชนิดที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหาร  
 เช่น กรดทาริทาริก กรดซิตริก เป็นต้น
• เนือ้ในฝักมะขามทีแ่ก่จัด เรยีกว่า มะขามเปียก  
 รสเปรีย้วของมะขามทำาให้มฤีทธ์ิเป็นยาระบาย  
 ลดความร้อนของร่างกายลงได้ แพทย์ไทย 
 เชื่อว่ารสเปรี้ยวจะกัดเสมหะให้ละลายได้
• แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ซอส  
 แยม นำ้ามะขาม(สังคมเกษตร, 2553, 22 ตุลาคม)

(constanting99, 2015, Febuary 1)

(แหลงขอมูลตนไม, 2557, 16 มีนาคม)



10 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะม่วงหิมพานต ์                            
Anacardium occidentale L.

หวายขม                                  
Calamus siamensis Becc.

• ไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกเรียบ 
 สีนำ้าตาล
• เมล็ดเดยีว รปูไต สีนำา้ตาลปนเทา ฐานรองดอก 
 ขยายใหญ่ อวบนำ้า รูประฆังควำ่า มีกลิ่นหอม 
 และกินได้ 
• เมล็ด คั่วหรือทอดกินเป็นขนมขบเคี้ยว 
• นำ้ามันจากเมล็ด ใช้ผสมช็อกโกเลต 
• เนือ้จากฐานรองดอก ใช้ทำาไวน์ แยมและเยลล่ี 
• ยางจากผลสด เป็นยารักษาหูด 
• เมล็ด ผสมยารบัประทานแก้กลากเกล้ือน และ 
 โรคผิวหนัง แก้เนื้อหนังชาในโรคเรื้อน
• ยางจากต้น ทำาลายตาปลา และกัดทำาลายเนื้อ 
 ที่ด้านเป็นปุ่มโต แก้เลือดออกตามไรฟัน

• หวายกอ ลำาต้นค่อนข้างเล็ก กาบหุ้มลำาต้น 
 มีหนามปกคลุมเป็นแถบสีดำามันวาว
• ผลมลัีกษณะรปูร่างกลม ขนาด 1 - 2 เซนตเิมตร  
 ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีนำ้าตาล
• หวัหวาย มรีสขมเย็น แก้ไอ บำารงุนำา้ด ีแก้ร้อนใน 
 กระหายนำ้า
• ต้นอ่อน นำามาประกอบอาหาร
• ลำาต้น ใช้ในการผูก มดั จักสานตะกร้า ทำาเครือ่ง 
 ดักปลา ดักสัตว์

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 2 มีนาคม)

(ยุวธิดา กอนเพชร, 2557, 10 ตุลาคม)

(เมดไทย, 2559, 2 มีนาคม)

สามารถค่ัวหรือทอดกินเป�นขนมขบเค้ียว

• ยอดอ่อนกินเป�นผักน้ำาพริก
• มีสารต่อต้านมะเร็ง และสารชะลอความแก่



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะม่วงหิมพานต ์                            

หวายขม                                  

• ไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกเรียบ 
 สีนำ้าตาล
• เมล็ดเดยีว รปูไต สีนำา้ตาลปนเทา ฐานรองดอก 
 ขยายใหญ่ อวบนำ้า รูประฆังควำ่า มีกลิ่นหอม 
 และกินได้ 
• เมล็ด คั่วหรือทอดกินเป็นขนมขบเคี้ยว 
• นำ้ามันจากเมล็ด ใช้ผสมช็อกโกเลต 
• เนือ้จากฐานรองดอก ใช้ทำาไวน์ แยมและเยลล่ี 
• ยางจากผลสด เป็นยารักษาหูด 
• เมล็ด ผสมยารบัประทานแก้กลากเกล้ือน และ 
 โรคผิวหนัง แก้เนื้อหนังชาในโรคเรื้อน
• ยางจากต้น ทำาลายตาปลา และกัดทำาลายเนื้อ 
 ที่ด้านเป็นปุ่มโต แก้เลือดออกตามไรฟัน

• หวายกอ ลำาต้นค่อนข้างเล็ก กาบหุ้มลำาต้น 
 มีหนามปกคลุมเป็นแถบสีดำามันวาว
• ผลมลัีกษณะรปูร่างกลม ขนาด 1 - 2 เซนตเิมตร  
 ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีนำ้าตาล
• หวัหวาย มรีสขมเย็น แก้ไอ บำารงุนำา้ด ีแก้ร้อนใน 
 กระหายนำ้า
• ต้นอ่อน นำามาประกอบอาหาร
• ลำาต้น ใช้ในการผูก มัด จักสานตะกร้า ทำาเครือ่ง 
 ดักปลา ดักสัตว์

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 2 มีนาคม)

(ยุวธิดา กอนเพชร, 2557, 10 ตุลาคม)

11แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

หวายทองค�า                           
Calamus blumei Becc.

หวายฝาด                                 
Calamus sp.

• หวายกอ มีมือเกี่ยว ปลายใบย่อยเป็นรูป 
 สามเหล่ียม กาบหุ้มลำาและก้านใบสีเขียวเข้ม  
 และมีขุยสีขาวทั่วไป
• หวายคุณภาพดี เนื้อและผิวหวายมีลักษณะ 
 สวยงาม เหนยีวทนทาน นยิมนำาไปสานตะกร้า  
 เส่ือหวาย เครื่องจักสาน เครื่องมือเครื่องใช้  
 เครื่องเรือนต่างๆ 

• เจรญิเตบิโตเรว็ในทีด่อน ชอบแสงแดด แตกกอ 
 และให้ผลผลิตสูง
• ลำาต้นใหญ่ มีหนามล้อมรอบ ใบเรียงตัวคล้าย 
 ต้นมะพร้าว รสชาติของเมล็ดออกรสฝาด
• หน่อ นำามาบริโภค 
• ลำาต้น ทำาเครื่องจักสานง่ายๆ ใช้ในครัวเรือน

(Palmweb, ม.ป.ป.)

(Hawaii Tropical Garden, n.d.)

(J. Beaman, 2014, 10 October)

(Hawaii Tropical Botanical Garden, 

2014, 10 October)
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1.2 พันธุ์ไม้ป่าใช้สอย                                

กระถิน                                
Acacia mangium Willd.

กระท้อน                                 
Sandoricum koetjape (Burm. f.) Merr

• ไม้พุ ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบแบบ 
 ขนนกสองช้ัน เรยีงสลับ ดอกช่อแบบช่อกระจุก 
 แน่น ออกตามง่ามใบ 
• ฝักแบน ปลายแหลม โคนสอบ ฝักแก่แตกตาม 
 ยาวมีเมล็ด 15 - 30 เมล็ด สีนำ้าตาลเป็นมัน  
 รูปไข่แบนกว้าง 
• ยอดอ่อนและฝักอ่อน ใช้กินเป็นผักได้ 
• เปลือก ให้เส้นใยสั้น ใช้ทำากระดาษได้ 
• พนัธ์ุทีป่รบัปรงุใหม่เรยีกว่ากระถนิยักษ์ มลีำาต้น 
 สูงกว่าพันธุ์เดิม ปลูกเพื่อกันลมและบังแดด 
 ให้แก่พืชที่ปลูก เช่น ชา กาแฟ และใช้ทำาฟืน

• ไม้ยืนต้นสูง 15 - 30 เมตร เปลือกต้นสีเทา  
 เมื่อใบแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง
• ผลอ่อนสีเขียว มนีำา้ยางสีขาว ผลแก่เปลือกผล 
 จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง นำา้ยางน้อย ผลทียั่งไม่สุก 
 รสฝาด ผลสุกรสเปรี้ยวหวานรับประทานได้  
 ใช้ประกอบอาหารคาวหวานได้หลายชนิด
• กระท้อนมีสรรพคุณทางยาหลายประการ  
 ทั้งส่วนใบ เปลือกต้น และผล
• ส่วนต้น เป็นไม้ใช้สอย เช่น ไม้กระดาน

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 24 พฤศจิกายน)

(ประโยชน์ดอทคอม, 2556, 16 ตุลาคม)

(เมดไทย, 2556, 24 พฤศจิกายน) 

(เมดไทย, 2556, 16 ตุลาคม)



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

1.2 พันธุ์ไม้ป่าใช้สอย                                

กระถิน                                

กระท้อน                                 

• ไม้พุ ่มถึงไม้ต้นขนาดเล็ก ใบประกอบแบบ 
 ขนนกสองช้ัน เรยีงสลับ ดอกช่อแบบช่อกระจุก 
 แน่น ออกตามง่ามใบ 
• ฝักแบน ปลายแหลม โคนสอบ ฝักแก่แตกตาม 
 ยาวมีเมล็ด 15 - 30 เมล็ด สีนำ้าตาลเป็นมัน  
 รูปไข่แบนกว้าง 
• ยอดอ่อนและฝักอ่อน ใช้กินเป็นผักได้ 
• เปลือก ให้เส้นใยสั้น ใช้ทำากระดาษได้ 
• พนัธ์ุทีป่รบัปรงุใหม่เรยีกว่ากระถนิยักษ์ มลีำาต้น 
 สูงกว่าพันธุ์เดิม ปลูกเพื่อกันลมและบังแดด 
 ให้แก่พืชที่ปลูก เช่น ชา กาแฟ และใช้ทำาฟืน

• ไม้ยืนต้นสูง 15 - 30 เมตร เปลือกต้นสีเทา  
 เมื่อใบแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง
• ผลอ่อนสีเขียว มีนำา้ยางสีขาว ผลแก่เปลือกผล 
 จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง นำา้ยางน้อย ผลทียั่งไม่สุก 
 รสฝาด ผลสุกรสเปรี้ยวหวานรับประทานได้  
 ใช้ประกอบอาหารคาวหวานได้หลายชนิด
• กระท้อนมีสรรพคุณทางยาหลายประการ  
 ทั้งส่วนใบ เปลือกต้น และผล
• ส่วนต้น เป็นไม้ใช้สอย เช่น ไม้กระดาน

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 24 พฤศจิกายน)

(ประโยชน์ดอทคอม, 2556, 16 ตุลาคม)

13แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

กอมขม                             
Picrasma javanica Blume

กาสะลอง (ปีบ)                               
Radermachera ignea (Kurz) Steenis 

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 20 เมตร
• ดอกสีครีมถึงสีเขียว ออกเป็นช่อที่ซอกใบ  
 ดอกย่อยมกีลีบรองดอกขนาดใหญ่เหน็ชัดเจน  
 รูปมน ติดอยู่จนเป็นผล 
• ผลเป็นผลสด รูปค่อนข้างกลม สุกสีดำา ผิวมัน
• เปลือกต้น แก้ไข้มาลาเรยี สารอลัคาลอยด์จาก 
 เปลือกมีฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลางและลดไข้ 
 ได้ปานกลาง 
• ผล ใช้บดเป็นยากวาดคอเด็ก แก้เจ็บคอ  
 มรีสขม

• ไม ้ ยืนต ้นขนาดเล็กถึงกลาง ลำาต ้นตรง  
 สูงประมาณ  5 - 10 เมตร เปลือกต้นเป็นสีเทา 
 เข้มแตกเป็นร่องลึก
• ดอกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง ยาว ดอกสีขาว 
 มกีล่ินหอม ลักษณะเป็นหลอดปากแตร 5 แฉก  
 กลีบเลี้ยงสีเขียว
• ดอกปีบมสีรรพคณุช่วยบำารงุกำาลัง บำารงุโลหติ  
 รักษาไซนัสอักเสบ
• ใบ ใช้ม้วนเป็นบุหรี่สูบแทนฝิ่น เพื่อช่วยขยาย 
 หลอดลม และรักษาอาการหอบหืดได้

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2557, 10 ตุลาคม)

(จิตติน มาลัย, 2555, 14 ธันวาคม)

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2557, 10 ตุลาคม)

• เปลือกและรากเป�นสมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน



14 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
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ก�าแพงเจ็ดชั้น                                 
Salacia chinensis L.

ขี้เหล็ก                          
Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

แค                          
Sesbania grandiflora Desv

• ไม้เถาหรอืไม้พุม่รอเล้ือย เนือ้แข็งสูง 2 - 6 เมตร  
 เปลือกต้นเรียบสีเทานวล ด้านในเนื้อไม้มีวงปี 
 เป็นสีนำ้าตาลแดงเข้ม
• นิยมใช้เป็นพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย โดย 
 ทัว่ไปใช้ ต้น ต้มนำา้ดืม่หรอืดองสุรา แก้ปวดเมือ่ย  
 บำารุงโลหิต ฟอกโลหิต หรือเป็นส่วนผสมยา 
 ระบาย รักษาโรคตับอักเสบ แก้หืด เบาหวาน
• ผลกลม เมือ่สุกสีแดงอมส้ม สามารถรบัประทาน 
 ได้

• ไม้ยืนต้นสูง 8 - 15 เมตร ลำาต้นมักคดงอ  
 เปลือกมีสีเทาถึงนำ้าตาลดำาแตกเป็นร่องตื้นๆ
• ส่วนใบ ลำาต้น ดอก ฝัก และราก มีสรรพคุณ 
 ทางยามากมาย เช่น รักษาโรคประสาท  
 โรคเบาหวาน โรคเหน็บชา แก้ร้อนใน แก้เส้น 
 อัมพฤกษ์ เป็นต้น
• ใบแก่ มปีระโยชน์ด้านการเกษตร เพิม่ไนโตรเจน 
 ให้แก่ดิน ใช้ทำาปุ๋ยหมัก

• ไม้ยืนต้น สูง  3 - 10 เมตร เจรญิเตบิโตได้ทัว่ไป  
 โตเร็ว 
• มีจุลินทรีย์ที่ปมราก เป็นปุ๋ยช่วยปรับปรุงดิน
• ยอดอ่อน ดอก และฝักอ่อน สามารถนำามาปรงุ 
 อาหารได้ มีสรรพคุณทางยา
• ใบ ใช้เป็นอาหารสัตว์ เลี้ยงโคกระบือได้ดี
• ไม้ ใช้ทำาเป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงได้
• ลำาต้น นิยมนำามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู 
 ได้ดี

(สุดารัตน์ หอมหวล, ม.ป.ป.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 3 กรกฎาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 6 กันยายน)

(สุดารัตน์ หอมหวล, 2559, 14 กันยายน)

(เมดไทย, 2556, 3 กรกฏาคม)

(เมดไทย, 2556, 6 กันยายน)

• ดอกและยอดอ่อนนำามาปรุงเป�นอาหาร
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รายชื่อพันธุ์ไมปา

ก�าแพงเจ็ดชั้น                                 

ขี้เหล็ก                          

แค                          
Sesbania grandiflora Desv

• ไม้เถาหรอืไม้พุม่รอเล้ือย เนือ้แข็งสูง 2 - 6 เมตร  
 เปลือกต้นเรียบสีเทานวล ด้านในเนื้อไม้มีวงปี 
 เป็นสีนำ้าตาลแดงเข้ม
• นิยมใช้เป็นพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย โดย 
 ทัว่ไปใช้ ต้น ต้มนำา้ดืม่หรอืดองสุรา แก้ปวดเมือ่ย  
 บำารุงโลหิต ฟอกโลหิต หรือเป็นส่วนผสมยา 
 ระบาย รักษาโรคตับอักเสบ แก้หืด เบาหวาน
• ผลกลม เมือ่สุกสีแดงอมส้ม สามารถรบัประทาน 
 ได้

• ไม้ยืนต้นสูง 8 - 15 เมตร ลำาต้นมักคดงอ  
 เปลือกมีสีเทาถึงนำ้าตาลดำาแตกเป็นร่องตื้นๆ
• ส่วนใบ ลำาต้น ดอก ฝัก และราก มีสรรพคุณ 
 ทางยามากมาย เช่น รักษาโรคประสาท  
 โรคเบาหวาน โรคเหน็บชา แก้ร้อนใน แก้เส้น 
 อัมพฤกษ์ เป็นต้น
• ใบแก่ มปีระโยชน์ด้านการเกษตร เพิม่ไนโตรเจน 
 ให้แก่ดิน ใช้ทำาปุ๋ยหมัก

• ไม้ยืนต้น สูง  3 - 10 เมตร เจรญิเตบิโตได้ทัว่ไป  
 โตเร็ว 
• มีจุลินทรีย์ที่ปมราก เป็นปุ๋ยช่วยปรับปรุงดิน
• ยอดอ่อน ดอก และฝักอ่อน สามารถนำามาปรงุ 
 อาหารได้ มีสรรพคุณทางยา
• ใบ ใช้เป็นอาหารสัตว์ เลี้ยงโคกระบือได้ดี
• ไม้ ใช้ทำาเป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงได้
• ลำาต้น นิยมนำามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู 
 ได้ดี

(สุดารัตน์ หอมหวล, ม.ป.ป.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 3 กรกฎาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 6 กันยายน)
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รายชื่อพันธุ์ไมปา

ค�ามอกหลวง                            
Gardenia sootepensis Hutch.

ชงโค                                 
Bauhinia purpurea Linn.

• พันธุ์ไม้ป่า ทนแล้ง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน
• ปลูกเพือ่ให้ร่มเงา และเป็นไม้ประดบั ดอกสีสวย  
 มีกลิ่นหอม
• เนื้อในเมล็ดแก่ ใช้รับประทาน นำามาต้มเคี่ยว 
 กับนำ้าใช้ผสมเป็นยาฆ่าเหา
• แก่น นำาไปใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคเบาหวาน 
• ยางเหนยีวจากยอด นำามาขย้ีจนเป็นก้อน นำาไป 
 ใส่ในร่องระหว่างโคนมีดกับด้าม ช่วยให้มีด 
 แน่นติดกับด้ามมากขึ้น
• เนือ้ไม้ สามารถนำามาใช้ในงานก่อสร้างและงาน 
 แกะสลักได้

• ไม ้พุ ่มหรือไม้ต ้นผลัดใบขนาดกลาง สูง 
 ประมาณ 15 เมตร สามารถขึ้นได้ดีทั่วไป
• ใบ ต้มกินรักษาอาการไอ
• ดอก เป็นยาระบายดับพิษไข้
• เปลือก มีฤทธิ์แก้ท้องเสีย พอกฝี
• รากต้มกินเป็นยาระบาย

ตะขบป่า                                       
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.

• ผลสุก รับประทานได้
• ราก ต้มนำ้าดื่มแก้อาการปวดเมื่อย
• เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน เป็นโครงสร้างต่างๆ  
 ของบ้าน เช่น เสาบ้าน

(เกษม, 2551, 5 มิถุนายน)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2557, 29 กันยายน)

(West African Plants, n.d.)

(ไทยทรีฟราวเวอร์, 2559, 17 สิงหาคม)

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2557, 29 กันยายน)

• น้ำาต้มใบอ่อนเป�นยารักษาโรคนอนไม่หลับ
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เต่าร้าง (เขือง)                                
Caryota mitis Lour.

ตะคร้อ                            
Schleichera oleosa (Lour.)Oken

ปอต๊อก                          
Sterculia urena Roxb.

• ไม้ยืนต้น ตระกูลปาล์มแตกกอ ลำาต้นขนาด  
 10 - 15 เซนติเมตร
• แกนในของลำาต้น และแกนในยอดอ่อน ใช้ 
 ประกอบอาหารได้
• ลำาต้น ใช้ทำาไม้ปลายแหลมสำาหรับเจาะหลุม 
 ปลูกข้าวไร่ มีความทนทานใช้ได้นานหลายปี

• ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร
• ผลสุกหรือเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลืองและฉำ่านำ้า  
 มีรสเปรี้ยว รับประทานได้ 
• เปลือกนอกของต้นนำามาขูดผสมกับเกลือ 
 ใช้เป็นยารักษาสัตว์ ใช้สกัดทำาเป็นสีย้อม 
 สีนำ้าตาลได้ 
• เนื้อไม้ ใช้ในงานอุตสาหกรรมไม้ทั่วไปได้  
 ทำาเฟอร์นเิจอร์ ไม้เสาเรอืนบ้าน ด้ามเครือ่งมอื  
 หรือนำามาใช้ทำาเป็นเชื้อเพลิง ทำาฟืนและถ่าน 
 ชนิดดี
• ผลสุก มีรสเปรี้ยวอมหวานสามารถนำามาใช้ 
 ทำาเป็นผลิตภัณฑ์

• ไม้ผลัดใบสูงถึง 23 เมตร ลำาต้นมักบิดงอ  
 กิ่งก้านหนาแผ่กว้างออกเป็นกลุ่มที่ปลายยอด
• เปลือกต้นสีเทาเงินอ่อน หลุดออกเป็นแผ่น 
 บางๆ เปลือกช้ันในเป็นเส้นใย ใบอ่อนมขีนนุม่ 
• ใบแก ่ เรียบเก ล้ียงมีขนประปราย ดอก 
 สีเหลือง - ชมพู กลีบเลี้ยงรูประฆังปลายแยก 
 เป็นแฉกมีขน
• ผลสีส้มสด ต้นให้นำ้ายาง แต่เนื้อไม้ไม่มีราคา

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 9 มีนาคม)

(เลเจนด์นิวส์, 2557, 29 กันยายน)

(สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
สาขาแมสะเรียง, 2558, 4 มิถุนายน)

(เมดไทย, 2557, 9 มีนาคม)

(กรมอุทยานแหงชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช, 
2558, 4 มิถุนายน)



16 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

เต่าร้าง (เขือง)                                

ตะคร้อ                            

ปอต๊อก                          

• ไม้ยืนต้น ตระกูลปาล์มแตกกอ ลำาต้นขนาด  
 10 - 15 เซนติเมตร
• แกนในของลำาต้น และแกนในยอดอ่อน ใช้ 
 ประกอบอาหารได้
• ลำาต้น ใช้ทำาไม้ปลายแหลมสำาหรับเจาะหลุม 
 ปลูกข้าวไร่ มีความทนทานใช้ได้นานหลายปี

• ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 25 เมตร
• ผลสุกหรือเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลืองและฉำ่านำ้า  
 มีรสเปรี้ยว รับประทานได้ 
• เปลือกนอกของต้นนำามาขูดผสมกับเกลือ 
 ใช้เป็นยารักษาสัตว์ ใช้สกัดทำาเป็นสีย้อม 
 สีนำ้าตาลได้ 
• เนื้อไม้ ใช้ในงานอุตสาหกรรมไม้ทั่วไปได้  
 ทำาเฟอร์นเิจอร์ ไม้เสาเรอืนบ้าน ด้ามเครือ่งมอื  
 หรือนำามาใช้ทำาเป็นเชื้อเพลิง ทำาฟืนและถ่าน 
 ชนิดดี
• ผลสุก มีรสเปรี้ยวอมหวานสามารถนำามาใช้ 
 ทำาเป็นผลิตภัณฑ์

• ไม้ผลัดใบสูงถึง 23 เมตร ลำาต้นมักบิดงอ  
 กิ่งก้านหนาแผ่กว้างออกเป็นกลุ่มที่ปลายยอด
• เปลือกต้นสีเทาเงินอ่อน หลุดออกเป็นแผ่น 
 บางๆ เปลือกช้ันในเป็นเส้นใย ใบอ่อนมขีนนุม่ 
• ใบแก ่ เรียบเก ล้ียงมีขนประปราย ดอก 
 สีเหลือง - ชมพู กลีบเลี้ยงรูประฆังปลายแยก 
 เป็นแฉกมีขน
• ผลสีส้มสด ต้นให้นำ้ายาง แต่เนื้อไม้ไม่มีราคา

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 9 มีนาคม)

(เลเจนด์นิวส์, 2557, 29 กันยายน)

(สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
สาขาแมสะเรียง, 2558, 4 มิถุนายน)

17แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ประค�าดีควาย                           
Sapindus rarak DC.

ปอส�าโรง                                
Sterculia foetida L.

ผ่าเสี้ยน                                
Vitex canescens Kurz

• เปลือกต้น นำามาต้มเอานำ้ากินเป็นยาแก้กษัย  
 เป็นยาแก้ไข้ แก้พิษไข้ แก้พิษร้อน
• ใบและผล มีสรรพคุณทางยา ใช้รักษาชันนะต ุ
 บนศีรษะ แก้เช้ือรา ป้องกันผมร่วง รักษา 
 ผิวหนังพุพอง แก้โรคผิวหนังได้ บำารุงนำ้าดี  
 นำามาปรงุเป็นยาแก้พษิกาฬ แก้อาการท้องผูก
• ราก มีสรรพคุณแก้หืด แก้ไอ ช่วยรักษา 
 มองคร่อ (โรคหลอดลมโป่งพอง ทีม่เีสมหะแห้ง 
 อยู่ในช่องหลอดลม ทำาให้มีอาการไอเรื้อรัง)
• ดอก เป็นยาแก้พิษ แก้เม็ดผดผื่นคัน

• ไม้ต้นผลัดใบสูงได้ถึง 20 เมตร เปลือกต้น 
 สีครีมอ่อนหรือเทาอ่อน ผิวเรียบหรือมีรอย 
 แตกตื้น 
• ใบอ่อนสีชมพู ใบแก่มีขนสั้นๆ สีขาวอ่อนนุ่ม 
 ด้านล่าง 
• ดอกสีส้มแดง กลีบดอกรปูระฆงั ปลายม ี5 แฉก 
• ผลออกเป็นกลุ่มรูปดาว กลุ่มละ 3 - 5 ผล  
 มีขนยาวหนาแน่น
• เนื้อไม้ออกสีขาว ใช้ทำากล่องใส่สิ่งของ 
• ฝัก สมานแผลในกระเพาะ เปลือกละลายเสมหะ  
 ไม้ใช้ทำานำ้ามันจากเนื้อใน 
• เมล็ด ใช้ปรุงอาหาร และจุดไฟ

• ไม้ต้นสูงผลัดใบ ได้ถึง 15 เมตร 
• ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3 - 5 ใบ รูปร ี
 แกมรูปใบหอก หรือรูปไข่ 
• ดอก ขนาดเล็ก สีเหลืองครีม ออกเป็นช่อตาม 
 ซอกใบ กลีบเล้ียงรปูถ้วย กลีบดอกรปูปากเปิด  
• ผล เมล็ดเดียว แข็ง รูปกลม เมื่อแก่สีเหลือง
• เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้านและทำาฟืน

(สนทนาภาษาปืน, 2554, 16 กุมภาพันธ์)

(สุดารัตน์ หอมหวล, ม.ป.ป.)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.)

(เมดไทย, 2557, 19 เมษายน)

ผาเสี้ยน



18 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ไผ่หก                             
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro

ฝาง                                       
Caesalpinia sappan Linn.

เพกา                            
Oroxylum indicum (Linn.) Bth.ex Kurz

• ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ลำาต้นตรง ลำาใหญ่ยาว  
 15 - 20 เมตร ลำาโต 10 - 18 เซนติเมตร ปล้อง 
 ยาว 30 - 50 เซนติเมตร เป็นไม้ที่ชอบบริเวณ 
 ที่ชุ่มชื้นดินดี
• หน่ออ่อน ใช้ปรุงอาหาร
• เนือ้ในกาบหุม้ลำา ใช้มวนบหุรี ่ทำาฟาก สานเส่ือ  
 เครื่องจักสาน หรือทำากระดาษ

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5 - 10 เมตร มีหนาม 
 ตามลำาต้น 
• ดอก ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น มีส ี
 เหลือง กลางดอกสีแดง 
• ผล เป็นฝักรูปส่ีเหล่ียมแบน แข็ง สีนำ้าตาลเข้ม
• แก่นฝาง มสีรรพคณุบำารงุโลหติ ขับประจำาเดอืน  
 แก้ปอดพิการ ขับเสมหะ แก้ร้อนใน และยังใช้ 
 แก่นฝางฝนกับนำ้า เป็นยาทาภายนอกในโรค 
 ผิวหนังบางชนิด เพื่อฆ่าเชื้อโรค ขับหนอง 
• เปลือก ลำาต้น และเนื้อไม้ ใช้รักษาวัณโรค  
 ท้องเสีย และอาการอกัเสบในลำาไส้ เป็นยาฝาด 
 สมานและรักษาแผล

• ไม้ยืนต้น สูง 5 - 12 เมตร เรือนยอดเล็ก  
 กิง่เปราะหกัง่าย แตกกิง่ก้านน้อย มีใบเป็นกลุ่ม 
 ตรงกลาง 
• ยอดอ่อน รสชาติขม 
• ดอก นำามาลวกกิน 
• ฝักแก่ ทียั่งไม่แข็งจะมรีสขมใช้ประกอบอาหาร 
 ได้ แต่ต้องทำาให้รสขมหมดไปโดยการเผาไฟ 
 ให้ผิวไหม้เกรยีม แล้วขูดผิวทีไ่ฟไหม้ออก นำามา 
 หัน่เป็นฝอยแล้วคัน้นำา้หลายๆ หน แล้วจึงนำามา 
 ปรงุอาหารได้ เช่น ผัด แกง เป็นผักจ้ิมนำา้พรกิ

(ธนพัฒน์ คุมพรอม, 2557, 10 ตุลาคม)

(สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
สาขาแมสะเรียง, 2558, 3 มิถุนายน)

(สวนนาวาเอก, 2557, 12 ตุลาคม)(สวนนาวาเอก(นามแผง), 2557, 12 ตุลาคม)

(กรมอุทยานแหงชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช, 
2558, 3 มิถุนายน)

• ทางภาคกลางใช้ทำาน้ำายาอุทัย

แกนฝาง



18 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ไผ่หก                             
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro

ฝาง                                       

เพกา                            

• ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ ลำาต้นตรง ลำาใหญ่ยาว  
 15 - 20 เมตร ลำาโต 10 - 18 เซนติเมตร ปล้อง 
 ยาว 30 - 50 เซนติเมตร เป็นไม้ที่ชอบบริเวณ 
 ที่ชุ่มชื้นดินดี
• หน่ออ่อน ใช้ปรุงอาหาร
• เนือ้ในกาบหุม้ลำา ใช้มวนบหุรี ่ทำาฟาก สานเส่ือ  
 เครื่องจักสาน หรือทำากระดาษ

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 5 - 10 เมตร มีหนาม 
 ตามลำาต้น 
• ดอก ออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น มีส ี
 เหลือง กลางดอกสีแดง 
• ผล เป็นฝักรูปส่ีเหล่ียมแบน แข็ง สีนำ้าตาลเข้ม
• แก่นฝาง มสีรรพคณุบำารงุโลหติ ขับประจำาเดอืน  
 แก้ปอดพิการ ขับเสมหะ แก้ร้อนใน และยังใช้ 
 แก่นฝางฝนกับนำ้า เป็นยาทาภายนอกในโรค 
 ผิวหนังบางชนิด เพื่อฆ่าเชื้อโรค ขับหนอง 
• เปลือก ลำาต้น และเนื้อไม้ ใช้รักษาวัณโรค  
 ท้องเสีย และอาการอกัเสบในลำาไส้ เป็นยาฝาด 
 สมานและรักษาแผล

• ไม้ยืนต้น สูง 5 - 12 เมตร เรือนยอดเล็ก  
 กิง่เปราะหกัง่าย แตกกิง่ก้านน้อย มีใบเป็นกลุ่ม 
 ตรงกลาง 
• ยอดอ่อน รสชาติขม 
• ดอก นำามาลวกกิน 
• ฝักแก่ ทียั่งไม่แข็งจะมรีสขมใช้ประกอบอาหาร 
 ได้ แต่ต้องทำาให้รสขมหมดไปโดยการเผาไฟ 
 ให้ผิวไหม้เกรยีม แล้วขูดผิวทีไ่ฟไหม้ออก นำามา 
 หัน่เป็นฝอยแล้วค้ันนำา้หลายๆ หน แล้วจึงนำามา 
 ปรงุอาหารได้ เช่น ผัด แกง เป็นผักจ้ิมนำา้พรกิ

(ธนพัฒน์ คุมพรอม, 2557, 10 ตุลาคม)

(สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
สาขาแมสะเรียง, 2558, 3 มิถุนายน)

(สวนนาวาเอก, 2557, 12 ตุลาคม)

19แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

โพบาย                             
Balakata baccata (Roxb.) Esser

มะกอก                             
Spondias pinnata (Linn. f.) Kurz 

มะกอกเกลื้อน                           
Canarium subulatum Guillaumin 

• ไม้ต้น สูง 20 เมตร ใบเดี่ยว 
• ผลกลมหรือแบนเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง  
 0.8 - 1 เซนติเมตร เนื้อหนา มี 2 - 3 เมล็ด 
• ปลูกเป็นไม้ประดับ 
• ผล มีรสหวาน ใช้ปรุงแต่งอาหารได้

• ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 15 - 25 เมตร ลำาต้น 
 ตัง้ตรง เรอืนยอดเป็นพุม่กลม แตกกิง่ก้านโปร่ง  
 กิ่งมักห้อยลง 
• ใบและผลมีกลิ่นหอม ผลสดแบบมีเนื้อ ฉำ่านำ้า 
• ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ ผลแก่เป็นสีเหลือง 
 อมสีเขียวถึงสีเหลืองอ่อน มีรสเปรี้ยวจัด  
 ภายในผลมเีมล็ดเดีย่วขนาดใหญ่และแข็งมาก 
• เปลือกต้น ใบ และผล ใช้กินเป็นยาบำารุงธาต ุ
 ในร่างกาย ช่วยแก้โรคขาดแคลเซียมได้  
 มีวิตามินซีสูง 
• เมล็ด นำามาเผาไฟ สุมแก้หอบ แก้ท้องอืด  
 ท้องเฟ้อ

• ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 25  
 เมตร
• ใช้ทั้งต้น ต้มนำ้าอาบ บำารุงร่างกายให้มีกำาลัง  
 แข็งแรง
• ผล แก้ไอ ขับเสมหะ

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.)

(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ, 
2553, 17 พฤษภาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 13 กรกฎาคม)

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.)

(เมดไทย, 2556, 13 กรกฎาคม)



20 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะติ่ง                         
Strychnos nux - blanda A.W. Hill

มะเม่า                              
Antidesma ghaesembilla Gaertn.

• ไม ้ ยืนต ้นขนาดใหญ่ สูงได ้ถึง 25 เมตร  
 ใบรูปไข่ ดอกช่อออกที่ซอกใบ กลีบดอก 
 สีเหลืองแกมเขียว 
• ผลสด รปูทรงกลม เมือ่สุกสีส้ม เมล็ดกลมแบน 
 คล้ายกระดุม
• ต้นและราก ต้มนำ้าดื่มหรือฝนทาแก้ปวดข้อ  
 แก้อับเสบจากงูกัด แก้ไข้มาลาเรีย ใบตำาพอก 
 แก้ฟกบวม

• ไม้ยืนต้น หรอืไม้พุม่ขนาดเล็ก สูงได้ถงึ  20  เมตร  
 เปลือกต้นสีนำ้าตาลเทา กิ่งอ่อนและยอดอ่อน  
 มีขนสั้นนุ่มสีนำ้าตาล
• ผลเป็นช่อ ผลค่อนข้างกลม ขนาดเล็ก ผิวมขีน  
 ผนังช้ันในแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกมีสีแดง 
 คลำ้าถึงดำา มีเมล็ดขนาดเล็ก 1 - 2 เมล็ดต่อผล
• ใบและผล ต้มนำ้าอาบแก้อาการซีดเหลือง
• เปลือก บำารงุกำาลัง ใบ ทาแก้ปวดศรีษะ แก้โรค 
 ผิวหนัง ท้องบวม ผล ใช้ทำายาพอกแก้อาการ 
 ปวดศีรษะ แก้รังแค 
• ต้นและราก บำารุงไต ขับปัสสาวะ แก้มดลูก 
 พิการ และตกขาว

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(ตนมะเมาเหมาะกับพื้นที่สวนกลางบาน 

ขนาด 5x8 ตร.ม. , 2558, 1 พฤษภาคม)
(สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร, ม.ป.ป.)

(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)

มะเมา (ควาย)



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะติ่ง                         

มะเม่า                              

• ไม ้ ยืนต ้นขนาดใหญ่ สูงได ้ถึง 25 เมตร  
 ใบรูปไข่ ดอกช่อออกที่ซอกใบ กลีบดอก 
 สีเหลืองแกมเขียว 
• ผลสด รปูทรงกลม เมือ่สุกสีส้ม เมล็ดกลมแบน 
 คล้ายกระดุม
• ต้นและราก ต้มนำ้าดื่มหรือฝนทาแก้ปวดข้อ  
 แก้อับเสบจากงูกัด แก้ไข้มาลาเรีย ใบตำาพอก 
 แก้ฟกบวม

• ไม้ยืนต้น หรอืไม้พุม่ขนาดเล็ก สูงได้ถงึ  20  เมตร  
 เปลือกต้นสีนำ้าตาลเทา กิ่งอ่อนและยอดอ่อน  
 มีขนสั้นนุ่มสีนำ้าตาล
• ผลเป็นช่อ ผลค่อนข้างกลม ขนาดเล็ก ผิวมขีน  
 ผนังช้ันในแข็ง ผลอ่อนสีขาว ผลสุกมีสีแดง 
 คลำ้าถึงดำา มีเมล็ดขนาดเล็ก 1 - 2 เมล็ดต่อผล
• ใบและผล ต้มนำ้าอาบแก้อาการซีดเหลือง
• เปลือก บำารงุกำาลัง ใบ ทาแก้ปวดศรีษะ แก้โรค 
 ผิวหนัง ท้องบวม ผล ใช้ทำายาพอกแก้อาการ 
 ปวดศีรษะ แก้รังแค 
• ต้นและราก บำารุงไต ขับปัสสาวะ แก้มดลูก 
 พิการ และตกขาว

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(ตนมะเมาเหมาะกับพื้นที่สวนกลางบาน
ขนาด 5x8 ตร.ม. , 2558, 1 พฤษภาคม)

21แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะรุม                      
Moringa oleifera Lam.

ยอ                            
Morinda citrfolia Linn.

• ไม้ยืนต้นสูง 3 - 6 เมตร เปลือกสีขาว รากหนา 
 นุ่ม
• ผลยาวเป็นฝักสามเหล่ียม ปรุงเป็นอาหาร 
 รับประทาน แก้ไข้ ป้องกันมะเร็ง ลดความดัน 
 โลหิต
• ส่วนดอก ใบ เปลือกต้น และราก มีสรรพคุณ 
 ทางยา เช่น รับประทานเป็นยาขับลมในลำาไส้  
 ป้องกันมะเร็ง แก้อักเสบ
• ยาง ใช้ฆ่าเช้ือไทฟอยด์ ซฟิิลิส และแก้ปวดฟัน
• แพทย์ตามชนบทใช้เปลือกมะรมุสด ตำาพอแตก  
 อมไว้ข้างแก้ม แล้วดื่มสุราจะไม่รู้สึกเมา

• ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบใหญ่หนาสีเขียวสด  
 ดอกเล็กสีขาว เป็นกระจุก ผลยาวร ีมตีาเป็นปุม่ 
 รอบผล ลูกอ่อนสีเขียวสดเปล่ียนเป็นสีนวล 
 เมื่อสุก และมีกลิ่นฉุน
• ผลยอ ใช้ทำาส้มตำาแทนมะละกอ และยังแก ้
 อาเจียน ขับลม และบำารุงธาตุ
• ใบยอ ใช้กำาจัดเหา ใช้เป็นผักรองกระทง 
 ห่อหมก ทางภาคใต้นิยมใช้ใบยออ่อนๆ ซอย 
 เป็นฝอย แกงเผ็ดกับปลา
• เมือ่ต้นยอมอีายุ 3 - 4 ปี เปลือกราก จะให้สีแดง  
 ส่วนเนือ้ในเปลือกจะให้สีเหลืองใช้เป็นสีย้อมผ้า

(Annie’s Back to Eden Garden, n.d.)

(Palm beach medicine herbs, n.d.)



22 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ราชพฤกษ์ (คูน)                             
Cassia fistula Linn.

เลี่ยน                      
Melia azedarach L.

• ต้นไม้ที่มีอายุยืนนานและไม่ค่อยมีปัญหา 
 เรื่องโรค
• ใบ ดอก เปลือก ฝัก แก่น กระพี ้ราก และเมล็ด 
 มีสรรพคุณทางยา 
• ฝักแก่ ใช้ฉีดพ่นกำาจัดแมลงและหนอนใน 
 แปลงผัก ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหงุต้มด้วยเตา 
 เศรษฐกิจ และใช้แทนกากนำ้าตาลในการทำา 
 หัวเชื้อจุลินทรีย์
• ใบ นำาไปเคี่ยวเป็นนำ้ามัน แปรรูปทำาเป็น 
 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นำ้ามันนวดราชพฤกษ์  
 ลูกประคบราชตารู และชาสุวรรณาคา

• ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ตระกูลเดียวกับสะเดา  
 ความสูง 20 - 30 เมตร แตกกิ่งก้านรอบๆ  
 ลำาต้นเป็นจำานวนมาก
• ดอก มีสีม่วงอ่อนหรือสีฟ้า กลิ่นหอม 
• ผลกลม ร ีสีเขียว เมือ่แก่จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง  
 ภายในมีเมล็ดประมาณ 4 - 5 เมล็ด
• นำ้าคั้นจากใบสด ใช้เป็นยาขับพยาธิ บำารุงธาตุ  
 แก้โรคนิ่ว 
• เปลือกต้น ทำาให้อาเจียน รักษาโรคไข้ 
• ดอก ใช้ทาแผลผุพอง 
• ผล ใช้นำ้ามันจากผลทารักษาโรคทางผิวหนัง

(กระปุกดอทคอม, 2556, 6 มิถุนายน)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(บานบอมนะคะ(นามแฝง), 2558, 16 กันยายน)

(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)

ต้นไม้ที่มีอายุยืนและไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค• ต้นไม้ที่มีอายุยืนและไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค
• ใบ ดอก เปลือก ฝกั แกน่ กระพี ้ราก และเมล็ด 
 มีสรรพคุณทางยา
• ฝักแก่ ใช่ฉีดพ่นกำาจัดแมลงและหนอนใน
 แปลงผัก ใช้เป�นเช้ือเพลิงในการหุงต้มด้วย
 เตาเศรษฐกจิ และใช้แทนกากน้ำาตาลในการทำา
 หัวเชื้อจุลินทรีย์
• ใบ นำาไปเคี่ยวเป�นน้ำามัน แปรรูปทำาเป�น
 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น น้ำามันนวดราชพฤกษ์ 
 ลูกประคบราชตารู และชาสุวรรณาคา



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ราชพฤกษ์ (คูน)                             
Cassia fistula Linn.

เลี่ยน                      

• ต้นไม้ที่มีอายุยืนนานและไม่ค่อยมีปัญหา 
 เรื่องโรค
• ใบ ดอก เปลือก ฝัก แก่น กระพี ้ราก และเมล็ด 
 มีสรรพคุณทางยา 
• ฝักแก่ ใช้ฉีดพ่นกำาจัดแมลงและหนอนใน 
 แปลงผัก ใช้เป็นเช้ือเพลิงในการหงุต้มด้วยเตา 
 เศรษฐกิจ และใช้แทนกากนำ้าตาลในการทำา 
 หัวเชื้อจุลินทรีย์
• ใบ นำาไปเคี่ยวเป็นนำ้ามัน แปรรูปทำาเป็น 
 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นำ้ามันนวดราชพฤกษ์  
 ลูกประคบราชตารู และชาสุวรรณาคา

• ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ตระกูลเดียวกับสะเดา  
 ความสูง 20 - 30 เมตร แตกกิ่งก้านรอบๆ  
 ลำาต้นเป็นจำานวนมาก
• ดอก มีสีม่วงอ่อนหรือสีฟ้า กลิ่นหอม 
• ผลกลม ร ีสีเขียว เมือ่แก่จะเปล่ียนเป็นสีเหลือง  
 ภายในมีเมล็ดประมาณ 4 - 5 เมล็ด
• นำ้าคั้นจากใบสด ใช้เป็นยาขับพยาธิ บำารุงธาตุ  
 แก้โรคนิ่ว 
• เปลือกต้น ทำาให้อาเจียน รักษาโรคไข้ 
• ดอก ใช้ทาแผลผุพอง 
• ผล ใช้นำ้ามันจากผลทารักษาโรคทางผิวหนัง

(กระปุกดอทคอม, 2556, 6 มิถุนายน)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

23แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

สมอไทย                                      
Terminalia chebula Retz. var chebula

สะเดา                                  
Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton

• ไม้ยืนต้น สูง 20 - 35 เมตร เปลือกต้นขรุขระ
• ดอกออกที่ซอกใบหรือปลายยอด เป็นดอก 
 สมบูรณ์เพศ กลีบสีเหลือง ผลเป็นผลสด  
 รูปวงรี มีสัน 5 สัน
• ผล ใช้ในอตุสาหกรรมฟอกหนงั มแีทนนนิมาก 
 ใช้ทำาหมึก ผลอ่อน มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย  
 ขับเสมหะ ลดไข้ ขับลมในลำาไส้ ผลแก่ มีฤทธิ์ 
 เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดิน ใบ เป็นยา 
 สมานแผล เป็นยาบำารุงถุงนำ้าดี

• ไม้ยืนต้น สูง 5 - 10 เมตร เปลือกต้นแตก 
 เป็นร่องลึกตามยาวยอดอ่อนสีนำ้าตาลแดง  
 ดอกออกเป็นช่อสีขาวนวล
• เป็นอาหารและพืชสมุนไพร เช่น ดอกและ 
 ยอดอ่อน ใช้เป็นอาหาร และยาเจริญอาหาร 
• ดอก แก้พิษเลือดกำาเดา บำารุงธาตุ ผล แก้โรค 
 หัวใจ ยาง ดับพิษร้อน เปลือก แก้ไข้มาลาเรีย 
• ผลอ่อน ใช้ถ่ายพยาธิ เมล็ด ใช้รักษาโรค 
 เบาหวาน 
• เมล็ดสามารถนำามาสกดั เป็นสารป้องกนักำาจัด 
 แมลงได้

(สมุนไพรดอทคอม, ม.ป.ป.)



24 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

เสี้ยวดอกขาว                       
Bauhinia variegata Linn.

หมีเหม็น                           
Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. var. glutinosa

หมีโป้ง                                  
Litsea monopetala (Roxb.) Pers.

• ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว 
 รูปไข่ 
• ดอกสีขาวกลีบตั้งมีเส ้นริ้วในสีเหลืองแดง 
 ชัดเจน มีกล่ินหอม ออกเป็นช่อส้ันตามกิ่ง 
 จำานวนดอกน้อย กลีบดอก 5 กลีบ 
• ไม้ปลูกประดับสองข้างทางได้ดี 
• เปลือก มีสารฝาดแทนนิน ใช้ย้อมแห อวน 
 ให้คงทน
• ใบอ่อนและฝักอ่อนเป็นอาหารได้

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 5 - 10 เมตร เปลือก 
 สีนำ้าตาล กิ่งอ่อนมีขน ดอกช่อออกเป็นกระจุก  
 ดอกสีเหลือง ผลสดรูปร่างทรงกลม ผลอ่อน 
 สีเขียว ผลแก่สีม่วงเข้มถึงดำา
• ราก เป็นยารักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
• เปลือกต้น เป็นยารกัษาอาการบดิ แก้ปวดมดลูก 
 หรือแก้คัน 
• ใบมีกล่ินหอมเฉพาะตัวรับประทานช่วยลด 
 อาการปวด หรือนำาไปพอกฝี

• ไม้ไม่ผลัดใบหรอืผลัดใบช่วงส้ัน สูงถงึ 17 เมตร 
• เปลือกต้นสีนำ้าตาลอ่อนหรือเทาเข้ม เมื่ออายุ 
 มากข้ึนเปลือกจะหนาและหยาบ มร่ีองแตกและ 
 หลุดออก เปลือกชั้นในมียางที่มีกลิ่นหอม
• ดอกสีขาวหรอืเหลืองอมเขียว ผลสีดำาอมนำา้เงิน 
 เป็นมัน รูปไข่ปลายแหลมเล็กน้อย 
• ไม้ใช้ทำาเสา ทำาฟืน 
• นำ้ามันจากผลเป็นยาทารักษาโรคผิวหนัง 
 หลายชนิด

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 19 ธันวาคม)

(ไบโอแก็งค์, ม.ป.ป.)

(efloraofindia, n.d.)

(เมดไทย, 2556, 19 ธันวาคม)
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เสี้ยวดอกขาว                       

หมีเหม็น                           

หมีโป้ง                                  

• ไม้ต้นผลัดใบ สูงถึง 15 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว 
 รูปไข่ 
• ดอกสีขาวกลีบตั้งมีเส ้นริ้วในสีเหลืองแดง 
 ชัดเจน มีกล่ินหอม ออกเป็นช่อส้ันตามกิ่ง 
 จำานวนดอกน้อย กลีบดอก 5 กลีบ 
• ไม้ปลูกประดับสองข้างทางได้ดี 
• เปลือก มีสารฝาดแทนนิน ใช้ย้อมแห อวน 
 ให้คงทน
• ใบอ่อนและฝักอ่อนเป็นอาหารได้

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 5 - 10 เมตร เปลือก 
 สีนำ้าตาล กิ่งอ่อนมีขน ดอกช่อออกเป็นกระจุก  
 ดอกสีเหลือง ผลสดรูปร่างทรงกลม ผลอ่อน 
 สีเขียว ผลแก่สีม่วงเข้มถึงดำา
• ราก เป็นยารักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ 
• เปลือกต้น เป็นยารกัษาอาการบดิ แก้ปวดมดลูก 
 หรือแก้คัน 
• ใบมีกล่ินหอมเฉพาะตัวรับประทานช่วยลด 
 อาการปวด หรือนำาไปพอกฝี

• ไม้ไม่ผลัดใบหรอืผลัดใบช่วงส้ัน สูงถงึ 17 เมตร 
• เปลือกต้นสีนำ้าตาลอ่อนหรือเทาเข้ม เมื่ออายุ 
 มากข้ึนเปลือกจะหนาและหยาบ มร่ีองแตกและ 
 หลุดออก เปลือกชั้นในมียางที่มีกลิ่นหอม
• ดอกสีขาวหรอืเหลืองอมเขียว ผลสีดำาอมนำา้เงิน 
 เป็นมัน รูปไข่ปลายแหลมเล็กน้อย 
• ไม้ใช้ทำาเสา ทำาฟืน 
• นำ้ามันจากผลเป็นยาทารักษาโรคผิวหนัง 
 หลายชนิด

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 19 ธันวาคม)

(ไบโอแก็งค์, ม.ป.ป.)

(efloraofindia, n.d.)
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หว้าขี้กวาง                        
Syzygium fruticosum DC.

หูกวาง                               
Terminalia catappa L.

• ไม้ยืนต้นสูงถึง 12 เมตร
• ใบ 7 - 12 x 3 - 6 เซนติเมตร มีเส้นใบข้าง  
 12 - 16 เส้น ก้านใบมีสันปีกเล็กๆ
• ดอกเป็นช่อ ก้านดอกร่วมส้ัน และเป็นส่ีเหล่ียม
• ผล กลมหรือรูปไข่ สีเขียวแดง พอสุกสีคลำ้า 
 หรือดำา รับประทานได้
• เนื้อไม้ ใช้ในงานก่อสร้าง หรือทำาถ่านได้

• ไม้ยืนต้นผลัดใบ สูง 8 - 20 เมตร เปลือกเรียบ  
 แตกกิ่งตามแนวนอนเป็นชั้นๆ ดอกเล็ก สีขาว 
 นวล ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ผลรูปไข่หรือ 
 รูปรีแบนเล็กน้อย 
• เนื้อในเมล็ดรับประทานได้ นำาเอาไปทำานำ้ามัน  
 เพื่อใช้บริโภคและทำาเครื่องสำาอาง ทั้งต้น 
 มีสรรพคุณทางยา
• เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างได้ดี เพราะเป็นไม้ที ่
 มอดและแมลงไม่รบกวาน
• เปลือกและผล สามารถใช้ในอตุสาหกรรมย้อม 
 สีผ้าได้ ฟอกหนังสัตว์ และทำาหมึก(แหลงขอมูลตนไม, 2557, 15 มีนาคม)

(การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร  
และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร, 2554)

(การ์ดเนอร์, ไซมอน, พินดา สิทธิสุนทร 
และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร, 2543)

(แหลงขอมูลตนไม, 2557, 15 มีนาคม)
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เหมือดโลด                         
Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill.

อบเชย                      
Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.

ฮ้วนหมู                            
Dregea volubilis (L.f.) Hook.f.

• ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6 - 15 เมตร 
• เปลือกต้นสีเทาดำา หนา แตกเป็นร่องลึกตามยาว  
 ยอดอ่อนและช่อดอกมีขนสีนำ้าตาลอมเหลือง 
 หม่นขึ้นหนาแน่น
• ผลรูปไข่ปลายเป็นติ่งแหลม ผิวมีขนสีนำ้าตาล 
 แกมเหลืองหนาแน่น ภายในมีเนื้อสีส้ม เมล็ด 
 มี 1 เมล็ด
• เปลือกและเนื้อไม้สด เคี้ยวแก้ไข้ 
• เปลือกต้น มียางสีแดงใช้เป็นสีย้อม ปรุงเป็น 
 ยาขับลำาไส้ และขับระดู แก้แน่นจุกเสียด

• ไม ้ ยืนต ้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ ่ สูง  
 15 - 20 เมตร ทรงพุม่กลมหรอืเป็นรปูเจดย์ีทบึ
• เปลือกต้นค่อนข้างเรียบเกล้ียงเป็นสีนำ้าตาล 
 อมเทา เปลือกและใบมีกลิ่นหอม 
• เปลือกต้น ตากแห้งแล้วเคี้ยวกินกับหมาก 
• ราก ต้มนำ้าดื่มแก้อาการปวดหลังปวดเอว 
• นำ้ายางจากใบ ใช้ทาแผลถอนพิษ
• เปลือกไม้ นำาไปตากแห้งแล้วตำาให้เป็นผง  
 นำาไปทำาธูปได้ มีกลิ่นหอม

• ไม้เล้ือย ลำาต้นเนือ้แข็ง เปลือกมสีีนำา้ตาลอ่อน  
 ดอกออกเป็นช่อตามบรเิวณง่ามใบ โคนกลีบดอก 
 จะเช่ือมติดกันเป็นช่อ ผลมีลักษณะเป็นฝัก  
 เปลือกฝักมสีีเหลือง ข้างในฝักมเีมล็ด เป็นรปูร ี
 กว้าง
• ยอดอ่อนและช่อดอก ใช้ประกอบอาหาร 
• ลำาต้น ใบ และรากมีสรรพคุณทางยา
• ผล เป็นยารักษาโรคให้สัตว์

(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ, 
2553, 17 พฤษภาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 29 กรกฎาคม)

(Duen, 2555, 1 มีนาคม)

(เมดไทย, 2557, 29 กรกฎาคม)

(เดือน(นามแฝง), 2555, 1 มีนาคม)
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เหมือดโลด                         

อบเชย                      

ฮ้วนหมู                            
Dregea volubilis (L.f.) Hook.f.

• ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6 - 15 เมตร 
• เปลือกต้นสีเทาดำา หนา แตกเป็นร่องลึกตามยาว  
 ยอดอ่อนและช่อดอกมีขนสีนำ้าตาลอมเหลือง 
 หม่นขึ้นหนาแน่น
• ผลรูปไข่ปลายเป็นติ่งแหลม ผิวมีขนสีนำ้าตาล 
 แกมเหลืองหนาแน่น ภายในมีเนื้อสีส้ม เมล็ด 
 มี 1 เมล็ด
• เปลือกและเนื้อไม้สด เคี้ยวแก้ไข้ 
• เปลือกต้น มียางสีแดงใช้เป็นสีย้อม ปรุงเป็น 
 ยาขับลำาไส้ และขับระดู แก้แน่นจุกเสียด

• ไม ้ ยืนต ้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ ่ สูง  
 15 - 20 เมตร ทรงพุม่กลมหรอืเป็นรปูเจดีย์ทบึ
• เปลือกต้นค่อนข้างเรียบเกล้ียงเป็นสีนำ้าตาล 
 อมเทา เปลือกและใบมีกลิ่นหอม 
• เปลือกต้น ตากแห้งแล้วเคี้ยวกินกับหมาก 
• ราก ต้มนำ้าดื่มแก้อาการปวดหลังปวดเอว 
• นำ้ายางจากใบ ใช้ทาแผลถอนพิษ
• เปลือกไม้ นำาไปตากแห้งแล้วตำาให้เป็นผง  
 นำาไปทำาธูปได้ มีกลิ่นหอม

• ไม้เล้ือย ลำาต้นเนือ้แข็ง เปลือกมสีีนำา้ตาลอ่อน  
 ดอกออกเป็นช่อตามบรเิวณง่ามใบ โคนกลีบดอก 
 จะเช่ือมติดกันเป็นช่อ ผลมีลักษณะเป็นฝัก  
 เปลือกฝักมสีีเหลือง ข้างในฝักมเีมล็ด เป็นรปูร ี
 กว้าง
• ยอดอ่อนและช่อดอก ใช้ประกอบอาหาร 
• ลำาต้น ใบ และรากมีสรรพคุณทางยา
• ผล เป็นยารักษาโรคให้สัตว์

(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ, 
2553, 17 พฤษภาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 29 กรกฎาคม)

(Duen, 2555, 1 มีนาคม)
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1.3 พันธุ์ไม้ป่าอนุรักษ์                                

กรวยป่า                             
Casearia grewiifolia Vent. Var gelonioides (Bl.) Sleum.

กระบก                         
Irvingia malayana Oliv. ex Benn.

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเดี่ยวรูปไข่ยาวหนา 
 สีเขียวเข้ม ผลสุกคล้ายผลมะไฟ มีรอยแตก 
 กลางผล
• ใบ แก้ไข้พิษ โรคผิวหนังผื่นคัน แก้บาดแผล 
• ดอก แก้ไข้พิษ ไข้กาฬ เมล็ด แก้ริดสีดวง ใช้ 
 เบื่อปลา
• ราก แก้ท้องร่วง แก้ตับพิการ แก้พิษกาฬ แก ้
 ริดสีดวงต่างๆ บำารุงธาตุ บำารุงกำาลัง

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง  
 35 เมตร ผลัดใบช่วงส้ันๆ เปลือกสีเทาอม 
 นำ้าตาล 
• 1 ผล ม ี1 เมล็ด เมล็ดแข็ง รปูไข่หรอืรปูรแีกม 
 รูปไข่ ค่อนข้างแบน 
• เนื้อในเมล็ดสีขาว และมีนำ้ามัน เนื้อในเมล็ด  
 นำามาคัว่สุกมรีสมนั รบัประทานได้ บำารงุเส้นเอน็  
 บำารุงไขข้อ บำารุงไต ฆ่าพยาธิในท้อง 
• นำา้มนัจากเมล็ด ใช้ทำาอาหาร สบู ่และเทยีนไขได้
• ผลสุก เป็นอาหารสัตว์ป่า

(ภิรมย์วรุณ, 2556, 2 มีนาคม)

(แดง อุบล, 2553, 6 สิงหาคม)

(ภิรมย์วรุณ (นามแฝง), 2556, 2 มีนาคม)

(แดง อุบล (นามแฝง), 2553, 6 สิงหาคม)



28 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

กันเกรา                                      
Fagraea fragrans

ก่อเดือย                                                   
Castanopsis acuminatissima Rehd.

ก่อแป้น                                                   
Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hk.f.

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15 - 25 เมตร  
 มีทรงพุ่มเป็นทรงฉัตรแหลมสวยงาม เป็น 
 ต้นไม้มงคลชนิดหนึ่ง
• ดอกออกเป็นช่อสีเหลือง มกีล่ินหอมขจรขจาย 
• เนื้อไม้สีเหลืองอ่อน ละเอียด เหนียว ทนทาน  
 ลวดลายสวยงาม ใช้ในงานก่อสร้าง 
• แก่นมีรสฝาด ใช้เป็นยาบำารุงธาตุ 
• เปลือก ใช้บำารงุโลหติ ผิวหนงัพพุอง เปลือกไม้ 
 มีนำ้ามันหอมระเหย

• ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  
 สูงเต็มที่ประมาณ 30 เมตร
• ผลเป็นรูปไข่หรือรูปกรวย แหลม มีเส้นแกน 
 เป็นสันตามแนวยาว รับประทานได้ แต่ต้อง 
 นำามาคั่วให้สุกก่อน และมีการขายเป็นสินค้า 
 พื้นเมือง
• เนื้อไม้สามารถนำามาใช้ในการเพาะเห็ดหอม  
 และเป็นเชื้อเพลิง

• ไม้ต ้น มีผลแบบถั่ว หรือผลเปลือกแข็ง 
 เมล็ดเดียว
• ผล ติดเป็นช่อมีเปลือกหนามแหลมหุ้ม
• เมล็ด นำาไปคั่ว รับประทานเนื้อข้างในได้ เก็บ 
 ขายได้
• เนื้อไม้ ใช้ทำาโครง สร้างส่วนต่างๆ ของบ้าน  
 เช่น เสาบ้าน

(วิกิพีเดีย, 2549, 13 มิถุนายน)

(Joysewing, 2552, 3 พฤศจิกายน)

(องค์ความรูเพื่อพัฒนาพื้นที่ปาอยางยั่งยืน, 
2559, 26 มกราคม)

(จอยสีวิง (นามแฝง), 2552, 3 พฤศจิกายน)

(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 
2559, 26 มกราคม)

(ตําเสา)



28 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

กันเกรา                                      
Fagraea fragrans

ก่อเดือย                                                   

ก่อแป้น                                                   

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15 - 25 เมตร  
 มีทรงพุ่มเป็นทรงฉัตรแหลมสวยงาม เป็น 
 ต้นไม้มงคลชนิดหนึ่ง
• ดอกออกเป็นช่อสีเหลือง มกีล่ินหอมขจรขจาย 
• เนื้อไม้สีเหลืองอ่อน ละเอียด เหนียว ทนทาน  
 ลวดลายสวยงาม ใช้ในงานก่อสร้าง 
• แก่นมีรสฝาด ใช้เป็นยาบำารุงธาตุ 
• เปลือก ใช้บำารงุโลหติ ผิวหนงัพพุอง เปลือกไม้ 
 มีนำ้ามันหอมระเหย

• ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  
 สูงเต็มที่ประมาณ 30 เมตร
• ผลเป็นรูปไข่หรือรูปกรวย แหลม มีเส้นแกน 
 เป็นสันตามแนวยาว รับประทานได้ แต่ต้อง 
 นำามาคั่วให้สุกก่อน และมีการขายเป็นสินค้า 
 พื้นเมือง
• เนื้อไม้สามารถนำามาใช้ในการเพาะเห็ดหอม  
 และเป็นเชื้อเพลิง

• ไม้ต ้น มีผลแบบถั่ว หรือผลเปลือกแข็ง 
 เมล็ดเดียว
• ผล ติดเป็นช่อมีเปลือกหนามแหลมหุ้ม
• เมล็ด นำาไปคั่ว รับประทานเนื้อข้างในได้ เก็บ 
 ขายได้
• เนื้อไม้ ใช้ทำาโครง สร้างส่วนต่างๆ ของบ้าน  
 เช่น เสาบ้าน

(วิกิพีเดีย, 2549, 13 มิถุนายน)

(Joysewing, 2552, 3 พฤศจิกายน)

(องค์ความรูเพื่อพัฒนาพื้นที่ปาอยางยั่งยืน, 
2559, 26 มกราคม)

29แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ก่อหม่น                                          
Lithocarpus elegans

คอแลน                                                           
Nephelium hypoleucum Kurz

ไกร                                                                     
Ficus concinna Miq.

• จุดเด่น ผลเชื่อมกันเป็นกลุ่มๆ ละ 3 - 6 ผล
• มีกาบหุ้มผล 1 - 2.3 เซนติเมตร รูปจาน 
 ปกคลุม 1/4 - 1/3 ของนัท
• เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน

• ไม้ยืนต้นสูง มีพูพอน ดอกออกปลายกิ่งหรือ 
 ตามซอกใบ ผลมปีุม่ปมหนาแน่น สีแดง ลักษณะ 
 คล้ายลิ้นจี่ รสเปรี้ยว
• ผลช่วยทำาให้ชุ่มคอ กระตุน้การสร้างภมูคิุม้กนั  
 ต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยควบคุมระดับนำ้าตาล 
 ในเลือด ผลแก่ใช้เป็นยาระบาย ช่วยต่อสู้กับ 
 เชื้อหวัด และไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
• เปลือกและเนือ้ไม้ ปรงุเป็นยาห้ามเลือด บำารงุเลือด
• ไม้คอแลน เนือ้เหนยีวแข็งและละเอยีด สามารถ 
 นำาไปใช้ทำาเป็นเครือ่งมอืทางการเกษตรได้ เช่น  
 คันไถ

• ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 8 - 15 เมตร
• ลักษณะคล้ายต้นไทร มียาง ลำาต้นเป็นพูพอน  
 เรือนยอดแผ่กว้าง กิ่งก้านแผ่สาขา
• ยอดอ่อน หรือใบอ่อน สามารถรับประทาน 
 เป็นผักได้ มีรสเปรี้ยวมัน

(สุมน อภินันทนพงศ์, 2550, 24 กันยายน)

(แหลงขอมูลตนไม, 2557, 16 มีนาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 31 กรกฎาคม)

(มติชนออนไลน์, 2554, 16 มีนาคม)

(เมดไทย, 2556, 31 กรกฎาคม)



30 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

จ�าปีป่า                                       
Paramichelia baillonii (Pierre) Hu

ซ้อ                                                            
Gmelina arborea Roxb.

ดีหม ี                                                           
Cleidion javanicum Bl.

• ไม้ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40เมตร มีหมวกยอด  
 ดอกสีขาวนวล กลิ่นหอมเย็น
• ผลเป็นผลกลุ่ม ลักษณะเป็นก้อน รูปกลมรี  
 ผิวมีจุดระบายอากาศทั่วไป
• เนือ้ไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรอืนและเครือ่งใช้ 
 ต่างๆ

• ไม้ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร 
• ดอก สีเหลืองแกมนำา้ตาลเข้ม ออกเป็นช่อตามกิง่
• ผล รูปกลมแกมรี กว้าง 2.5 - 3 เซนติเมตร  
 ยาว 2.5 - 3.5 เซนติเมตร เมื่อสุกจะมีสีเหลือง  
 ผิวเกล้ียงเป็นมนั มกีล่ิน 1 ผล ม ี1 เมล็ด เปลือก 
 เมล็ดแข็งและเป็นรูปรีกว้าง 1เซนติเมตร ยาว  
 1.5 เซนติเมตร 
• เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน เปลือกต้มนำ้า ใช้แช่เท้า 
 รักษาโรคเท้าเปื่อย

• ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูง 10 - 20 เมตร เปลือก 
 ต้นเกล้ียงและเป็นสีเทาดำา ชอบอากาศค่อนข้าง 
 ชื้นและมีแสงแดดรำาไร
• เปลือกต้น แก่น ราก ใบ ดอก และผล นำามาต้ม 
 กับนำ้า เป็นยารักษามะเร็ง แก้ปวดท้อง แก้ไข้  
 แก้ตับอักเสบ รักษาโรคผิวหนัง
• ใบ ใช้ต้มนำา้อาบแก้ผดผ่ืนคนั ใบสด นำาไปลวก 
 กินเป็นเมี่ยงได้

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2557, 10 ตุลาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2557, 10 ตุลาคม)

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2557, 10 ตุลาคม)

(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
2557, 10 ตุลาคม)

• ไม้ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40 เมตร มีหมวกยอด



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

จ�าปีป่า                                       

ซ้อ                                                            

ดีหม ี                                                           

• ไม้ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40เมตร มีหมวกยอด  
 ดอกสีขาวนวล กลิ่นหอมเย็น
• ผลเป็นผลกลุ่ม ลักษณะเป็นก้อน รูปกลมรี  
 ผิวมีจุดระบายอากาศทั่วไป
• เนือ้ไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรอืนและเครือ่งใช้ 
 ต่างๆ

• ไม้ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร 
• ดอก สีเหลืองแกมนำา้ตาลเข้ม ออกเป็นช่อตามกิง่
• ผล รูปกลมแกมรี กว้าง 2.5 - 3 เซนติเมตร  
 ยาว 2.5 - 3.5 เซนติเมตร เมื่อสุกจะมีสีเหลือง  
 ผิวเกล้ียงเป็นมนั มกีล่ิน 1 ผล ม ี1 เมล็ด เปลือก 
 เมล็ดแข็งและเป็นรูปรีกว้าง 1เซนติเมตร ยาว  
 1.5 เซนติเมตร 
• เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน เปลือกต้มนำ้า ใช้แช่เท้า 
 รักษาโรคเท้าเปื่อย

• ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูง 10 - 20 เมตร เปลือก 
 ต้นเกล้ียงและเป็นสีเทาดำา ชอบอากาศค่อนข้าง 
 ชื้นและมีแสงแดดรำาไร
• เปลือกต้น แก่น ราก ใบ ดอก และผล นำามาต้ม 
 กับนำ้า เป็นยารักษามะเร็ง แก้ปวดท้อง แก้ไข้  
 แก้ตับอักเสบ รักษาโรคผิวหนัง
• ใบ ใช้ต้มนำา้อาบแก้ผดผ่ืนคนั ใบสด นำาไปลวก 
 กินเป็นเมี่ยงได้

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2557, 10 ตุลาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2557, 10 ตุลาคม)

31แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

แดงน�้า                                       
Pometia pinnata J.R. & G. Forst.

ตะกูยักษ์                            
Anthocephalus chinensis

ตองเต๊า                                    
Mallotus barbatus Wall. ex M. A.

• ไม้ต้น ไม่ผลัดใบ สูง 20 เมตร เปลือกเรียบ 
 สีนำ้าตาลเทา มีช่องระบายอากาศเล็กน้อย 
• ดอกสีเขียวอ่อน - ส้ม เป็นช่อห้อยลงมาจาก 
 ซอกใบบน ยาวถึง 60 เซนติเมตร ผลกลม 
 เกลี้ยงสีแดง
• ผลและเมล็ด กินได้ 
• เปลือกต้นและใบ ใช้ปรุงเป็นยา
• เนื้อไม้ ใช้ก่อสร้าง ทำาฟืนและถ่าน

• ไม้ยืนต้น สูง 15 - 30 เมตร เนือ้ละเอยีดสีเหลือง 
 นวล แข็งแรงนำ้าหนักเบา 
• เปลือกสีนำ้าตาลขรุขระ โตเร็ว ทนต่อสภาวะ 
 แวดล้อม
• เนื้อไม้ ใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์ ไม้กระดาน ไม้พื้น  
 เพราะง่ายต่อการแปรรปู ข้ึนรปูง่าย มคีณุสมบตัิ 
 ป้องกันแมลง มอด ปลวก สามารถแปรรูปได ้
 ไม้หน้าใหญ่และยาว เนื่องจากตะกูจะทำาการ 
 สลัดกิ่งตลอดเวลาที่มีการเจริญเติบโต ต้นจึง 
 เป็นเปลาสูง

• ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 6 เมตร  
 ทุกส่วนมีขนคล้ายขนสัตว์ 
• เปลือกต้น ลอกออกแล้วใช้ทำาเชือกมัดฟืน
• ลำาต้น ใช้ทำารั้ว เนื้อไม้ ใช้ทำาฟืน
• ส่วนใบ ใช้ห่ออาหารแล้วนำาไปหมกไฟช่วยให้ 
 มีกล่ินหอม ใช้รองก้นหลุมที่จะตั้งเสาบ้าน  
 เชื่อว่าเป็นศิริมงคล
• ใบอ่อน ใช้ยัดในไหเมีย่งช่วยให้เมีย่งมรีสเปรีย้ว  
 ตำารวมกับพริกไทยดำา ขิง และข้าวหัก พอกที่ 
 ท้องแก้ท้องขึ้น

(สวนสวรส, 2556, 13 สิงหาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(แหลงขอมูลตนไม, 2557, 18 มีนาคม)

(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)

(สิทธิสเตชั่น (นามแฝง), 2557, 18 มีนาคม)

(ควาว)



32 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ตองแตบ                                
Macaranga denticulata (Bl.) M. A.

ตะค�า่                                          
Garuga pinnata Roxb.

ทั่งใบช่อ                               
Nothaphoebe umbelliflora Bl.

• ไม้ขนาดเล็ก สูง 3 - 15 เมตร ไม้เนือ้อ่อน ปลูกง่าย  
 โตเร็ว
• ติดผลให้เมล็ดรวดเร็วและจำานวนมาก เหมาะ 
 สำาหรบัปลูกทดแทนในป่าเส่ือมโทรม และฟ้ืนฟู 
 สภาพป่า
• ใบ ใช้ห่อข้าว ห่ออาหาร
• เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน ทำาฟืน ใช้ในงานก่อสร้าง 
 ชั่วคราว

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10 - 20 เมตร ลำาต้น 
 เปลาตรง
• กิง่อ่อนและก้านช่อดอกมขีนสีเทา ใบแก่เกล้ียง 
 ขนจะติดหนาแน่นอยู่ตามปลายกิ่ง 
• เมล็ดกลม มีเนื้อนุ่ม ภายในมีผิวแข็งหุ้มเมล็ด 
 สีเขียวอมเหลือง แก่จัดสีดำา
• เนื้อไม้ ใช้ทำาฝา เครื่องแต่งบ้าน หีบหรือลัง 
 ใส่ของ เครื่องเรือน และมีสรรพคุณทางยา

• ไม้ต้นสูง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกเรยีบหรอื 
 มีเกล็ดสีนำ้าตาลอมเทา มีรูอากาศมากมาย 
• ยอดอ่อนมีขนละเอียด
• ผลสีเขียวเป็นมนั เมือ่สุกสีแดงเข้มแล้วเปล่ียน 
 เป็นสีดำา ก้านผลสีชมพูหรือสีแดง

(แหลงขอมูลตนไม, 2557, 18 มีนาคม)

(สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแมสะเรียง, 
2558, 2 กรกฎาคม)

(สวนสวรส, 2556, 9 มิถุนายน)(สวนสวรส (นามแฝง), 2556, 9 มิถุนายน)

ตะครํ้า

(กรมอุทยานแหงชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช, 
2558, 2 กรกฎาคม)

(สิทธิสเตชั่น(นามแฝง), 2557, 18 มีนาคม)

• ไม้ขนาดเล็ก สูง 3-15 เมตร ไม้เนื้ออ่อน 
 ปลูกง่าย โตเร็ว



แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ตองแตบ                                

ตะค�า่                                          

ทั่งใบช่อ                               
Nothaphoebe umbelliflora Bl.

• ไม้ขนาดเล็ก สูง 3 - 15 เมตร ไม้เนือ้อ่อน ปลูกง่าย  
 โตเร็ว
• ติดผลให้เมล็ดรวดเร็วและจำานวนมาก เหมาะ 
 สำาหรบัปลูกทดแทนในป่าเส่ือมโทรม และฟ้ืนฟู 
 สภาพป่า
• ใบ ใช้ห่อข้าว ห่ออาหาร
• เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน ทำาฟืน ใช้ในงานก่อสร้าง 
 ชั่วคราว

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10 - 20 เมตร ลำาต้น 
 เปลาตรง
• กิง่อ่อนและก้านช่อดอกมขีนสีเทา ใบแก่เกล้ียง 
 ขนจะติดหนาแน่นอยู่ตามปลายกิ่ง 
• เมล็ดกลม มีเนื้อนุ่ม ภายในมีผิวแข็งหุ้มเมล็ด 
 สีเขียวอมเหลือง แก่จัดสีดำา
• เนื้อไม้ ใช้ทำาฝา เครื่องแต่งบ้าน หีบหรือลัง 
 ใส่ของ เครื่องเรือน และมีสรรพคุณทางยา

• ไม้ต้นสูง 30 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกเรยีบหรอื 
 มีเกล็ดสีนำ้าตาลอมเทา มีรูอากาศมากมาย 
• ยอดอ่อนมีขนละเอียด
• ผลสีเขียวเป็นมัน เม่ือสุกสีแดงเข้มแล้วเปล่ียน 
 เป็นสีดำา ก้านผลสีชมพูหรือสีแดง

(แหลงขอมูลตนไม, 2557, 18 มีนาคม)

(สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแมสะเรียง, 
2558, 2 กรกฎาคม)

(สวนสวรส, 2556, 9 มิถุนายน)

33แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ทะโล้ (มังตาน)                              
Schima wallichii (DC.) Korth.

ไทร                                   
Ficus benjamina Linn.

• ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำาต้นตรงสูง 
 ประมาณ 15 - 25 เมตร
• ต้นและราก ต้มนำ้าดื่มรักษาโรคนิ่ว
• เนื้อไม้ ใช้ทำาโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น  
 ไม้กระดานทำา ฝาบ้าน
• ลำาต้น ใช้ทำาฟืน เนื้อไม้ ใช้ทำาฟืนสำาหรับ 
 นึ่งเมี่ยง

• ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร มีรากอากาศย้อย 
 สวยงาม นำ้ายางขาว
• ราก แก้ตกโลหติ แก้นิว่ บำารงุโลหติ แก้ท้องเสีย
• รากอากาศ ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ

ประดู่                                           
Pterocarpus macrocarpus Kurz

• ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง 25 เมตร  
 ผลัดใบก่อนออกดอก เรือนยอดรูปคล้ายทรง 
 กระบอก เปลือกนอกสีนำ้าตาลเทา หนา แตก 
 หยาบๆ เป็นร่องลึก
• ดอกออกเป็นช่อ มีสีเหลืองสด ดอกบานไม่ 
 พร้อมกัน และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผลแห้งแบบ  
 samaroid รูปกลมหรือรีแบน 
• ไม้ประดู่มีคุณภาพดี เป็นไม้เนื้อแข็ง ละเอียด 
 ปานกลาง เนือ้ไม้ลวดลายสวยงาม สามารถนำา 
 มาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์  
 เครื่องมือเครื่องใช้ ใช้เป็นฟืนและถ่าน
• เปลือกไม้ นำาไปใช้ย ้อมผ้าให้เป็นสีนำ้าตาล 
 ให้นำา้ฝาด สำาหรบัฟอกหนงั ส่วนแก่นให้สีแดงคลำา้

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(ภัทรสุดา จักรากรธนวัฒน์, 2557, 5 กุมภาพันธ์)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)

(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)



34 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ประดู่ส้ม                                   
Bischofia javanica Blume

ปุย                                       
Careya arborea Roxb.

• ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 20 เมตร  
 เรือนยอดค่อนข้างทึบ กิ่งมักคดงอ ใบหนา 
 เกลี้ยง ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยทู่ 
• ดอก สีเหลืองอ่อนอมเขียว มขีนาดเล็ก ออกเป็น 
 ช่อ
• เนื้อไม้สีเทาแกมนำ้าตาลไหม้ เนื้อหยาบ ใช้ทำา 
 พื้นกระดานเครื่องเรือน อุปการณ์ที่ใช้งาน  
 ทนนำ้าได้ เช่น แจวและพาย 
• ใบ แกนลำาต้น และเปลือก มีสรรพคุณทางยา  
 เช่น แก้ท้องร่วง ต้มดื่มเป็นยาแก้เจ็บคอ และ 
 แก้โรคบิด ท้องเดิน ยอดอ่อน และผลสุก ใช ้
 รับประทาน

• ไม้ผลพื้นเมือง มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ เป็นพืช 
 ตระกลูเดยีวกบัมะไฟ แต่ขนาดของผลจะโตกว่า 
• ผลและดอก ออกตามลำาต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 
• ออกดอกติดผลเป็นช่อ ช่อหนึ่งประมาณ  
 56 ผล เมื่อผลยังไม่สุกจะมีสีเขียวอ่อนๆ  
 ผลสุกมีสีนำ้าตาล เปลือกผลหนามาก ลักษณะ 
 ของเนื้อในมีสีขาวขุ่นผลหนึ่งๆ จะมีประมาณ  
 5 - 6 กลีบ มีรสชาติหวาน

(ชลดา ปุยคำาวงศ์, ม.ป.ป.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 17 มีนาคม)(เมดไทย, 2557, 17 มีนาคม)

(กระโดน)



34 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ประดู่ส้ม                                   
Bischofia javanica Blume

ปุย                                       

• ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 20 เมตร  
 เรือนยอดค่อนข้างทึบ กิ่งมักคดงอ ใบหนา 
 เกลี้ยง ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยทู่ 
• ดอก สีเหลืองอ่อนอมเขียว มขีนาดเล็ก ออกเป็น 
 ช่อ
• เนื้อไม้สีเทาแกมนำ้าตาลไหม้ เนื้อหยาบ ใช้ทำา 
 พื้นกระดานเครื่องเรือน อุปการณ์ที่ใช้งาน  
 ทนนำ้าได้ เช่น แจวและพาย 
• ใบ แกนลำาต้น และเปลือก มีสรรพคุณทางยา  
 เช่น แก้ท้องร่วง ต้มดื่มเป็นยาแก้เจ็บคอ และ 
 แก้โรคบิด ท้องเดิน ยอดอ่อน และผลสุก ใช ้
 รับประทาน

• ไม้ผลพื้นเมือง มีทรงพุ่มขนาดใหญ่ เป็นพืช 
 ตระกลูเดยีวกบัมะไฟ แต่ขนาดของผลจะโตกว่า 
• ผลและดอก ออกตามลำาต้นและกิ่งขนาดใหญ่ 
• ออกดอกติดผลเป็นช่อ ช่อหนึ่งประมาณ  
 56 ผล เมื่อผลยังไม่สุกจะมีสีเขียวอ่อนๆ  
 ผลสุกมีสีนำ้าตาล เปลือกผลหนามาก ลักษณะ 
 ของเนื้อในมีสีขาวขุ่นผลหนึ่งๆ จะมีประมาณ  
 5 - 6 กลีบ มีรสชาติหวาน

(ชลดา ปุยคำาวงศ์, ม.ป.ป.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 17 มีนาคม)

35แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

ไผ่ป่า                         
Bambusa bambos (L.) Voss. 

พญามะขามป้อม                            
Cephalotaxus mannii  Hook. f.

• ไผ่ขนาดใหญ่ลำาอ่อนมีสีเขียว ลำาแก่จะมีสี 
 เขียวเหลือง มหีนามและมแีขนงรกแน่น ต้นสูง 
 ประมาณ 5 - 10 เมตร ใบ แตกกิ่งแขนงเล็กๆ  
 จากข้างต้น ใบรปูร่างคล้ายหอก ปลายใบแหลม 
• ดอก เป็นช่อสีขาวมีเปลือกหุ้มดอกสีคล้าย 
 ฟางข้าว ออกดอกพร้อมกนัทัง้ต้นหลังจากนัน้ 
 จะตายทั้งกอ 
• เมล็ดคล้ายเมล็ดข้าว 
• หน่ออ่อน นำามาต้มรบัประทานกบันำา้พรกิ หรอื 
 นำาไปปรุงอาหาร เช่น แกง ผัด หรือนำาไปดอง

• ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ  
 ค่อนข้างกลม ลำาต้นเปลาตรง เปลือกบางเป็นมนั 
 สีนำา้ตาลอ่อน และล่อนออกเป็นแผ่นบางๆ มยีาง 
 สีเหลืองอ่อน 
• ผล รูปไข่ ปลายผลมีรอยหยักเว้าแล้วยื่นออก 
 เป็นติ่ง
• เนื้อไม้สวยเนียน เหมาะสำาหรับทำาเครื่องแต่ง 
 บ้าน แต่เนื่องจากเป็นไม้ค่อนข้างหายากจึง 
 ไม่ค่อยนำามาใช้ประโยชน์

(Surajit Koley, 2015, July 5)

(Clearing-House Mechanism, ม.ป.ป.)(สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน), ม.ป.ป.)

ดง



36 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

พญาสัตบรรณ                                    
Alstonia scholaris (L.) R. Br.

• ไม้ขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร ผลัดใบ ทรงพุม่ 
 แผ่เป็นช้ันๆ คล้ายร่ม เปลือกสีเทาปนดำา  
 ดอกสีขาวหรือขาวอมเหลือง ดอกมีกล่ินฉุน 
 มาก ผลเป็นฝักแห้ง ทรงกระบอก แตกเป็น  
 2 ซีกเมื่อแก่เมล็ดมีปุยและมีจำานวนมาก
• เปลือก ใช้รักษาโรคบิด ขับพยาธิไส้เดือน  
 แก้ไข้หวัดหลอดลมอักเสบ เป็นยาสมานลำาไส้ 
• ใบ ใช้พอกดับพิษ ยาง รักษาแผลเน่าเปื่อย  
 บำารุงกระเพาะและผสมนำ้ามันแก้ปวดหู

พระเจ้าห้าพระองค ์                    
Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rol.

พะยอม                                      
Shorea roxburghii G. Don.

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 20 - 40 เมตร  
 ลำาต้นเปลาตรง เรอืนยอดเป็นพุม่กว้าง เปลือก 
 เรยีบสีนำา้ตาลอ่อนหรอืนำา้ตาลปนเทา ผลกลม  
 มีห้าตา ผลแก่สีเหลือง 
• มีคุณค่าทางยาและรักษาโรค เปลือกใช้เป็นยา 
 แก้โรคบิด แก้ไข้ แก้ปวดท้อง ยางทำาให้แผล 
 แห้งเร็ว เนื้อเมล็ดกินได้ 
• เนื้อไม้ทำาไม้แบบในการก่อสร้างและไม้อัด

• ปลูกได้ในพืน้ทีแ่ห้งแล้ง ดอก มกีล่ินหอม ผสม 
 ยาแก้ไข้และยาหอมแก้ลม บำารุงหัวใจ
• เปลือกต้น มแีทนนนิมาก ใช้เป็นยาฝาดสมาน 
 ลำาไส้ แก้ท้องเดิน
• เนื้อไม้ สีเหลืองอ่อนถึงนำ้าตาล ใช้ก่อสร้าง 
 ทั่วไป เช่น เสา รอด ตง พื้น ฝา และไม้หมอน 
 รถไฟ เป็นต้น

(สมุนไพรดอทคอม, ม.ป.ป.)

(สวนหลวง ร.๙, 2558, 17 มิถุนายน)

(นภดล เกตุประสาท และไพร มัทธวรัตน์, 2546)

(สมุนไพรดอทคอม, 2557, 28 พฤษภาคม)



36 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

พญาสัตบรรณ                                    

• ไม้ขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร ผลัดใบ ทรงพุม่ 
 แผ่เป็นช้ันๆ คล้ายร่ม เปลือกสีเทาปนดำา  
 ดอกสีขาวหรือขาวอมเหลือง ดอกมีกล่ินฉุน 
 มาก ผลเป็นฝักแห้ง ทรงกระบอก แตกเป็น  
 2 ซีกเมื่อแก่เมล็ดมีปุยและมีจำานวนมาก
• เปลือก ใช้รักษาโรคบิด ขับพยาธิไส้เดือน  
 แก้ไข้หวัดหลอดลมอักเสบ เป็นยาสมานลำาไส้ 
• ใบ ใช้พอกดับพิษ ยาง รักษาแผลเน่าเปื่อย  
 บำารุงกระเพาะและผสมนำ้ามันแก้ปวดหู

พระเจ้าห้าพระองค ์                    
Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rol.

พะยอม                                      
Shorea roxburghii G. Don.

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 20 - 40 เมตร  
 ลำาต้นเปลาตรง เรอืนยอดเป็นพุม่กว้าง เปลือก 
 เรยีบสีนำา้ตาลอ่อนหรอืนำา้ตาลปนเทา ผลกลม  
 มีห้าตา ผลแก่สีเหลือง 
• มีคุณค่าทางยาและรักษาโรค เปลือกใช้เป็นยา 
 แก้โรคบิด แก้ไข้ แก้ปวดท้อง ยางทำาให้แผล 
 แห้งเร็ว เนื้อเมล็ดกินได้ 
• เนื้อไม้ทำาไม้แบบในการก่อสร้างและไม้อัด

• ปลูกได้ในพืน้ทีแ่ห้งแล้ง ดอก มกีล่ินหอม ผสม 
 ยาแก้ไข้และยาหอมแก้ลม บำารุงหัวใจ
• เปลือกต้น มีแทนนนิมาก ใช้เป็นยาฝาดสมาน 
 ลำาไส้ แก้ท้องเดิน
• เนื้อไม้ สีเหลืองอ่อนถึงนำ้าตาล ใช้ก่อสร้าง 
 ทั่วไป เช่น เสา รอด ตง พื้น ฝา และไม้หมอน 
 รถไฟ เป็นต้น

(สมุนไพรดอทคอม, ม.ป.ป.)

(สวนหลวง ร.๙, 2558, 17 มิถุนายน)

(นภดล เกตุประสาท และไพร มัทธวรัตน์, 2546)

37แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

โพธิ์อินเดีย                     
Ficus religiosa L.

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำาต้นแก่มีหนามเตี้ยๆ  
 มียางใส ใบเดี่ยวลักษณะคล้ายใบโพธ์ิ ดอก 
 ตัวผู้มีสีแดงเข้มเป็นช่อดอกยาว ดอกตัวเมีย 
 เป็นรูปเห็ดเล็กๆ
• ผลกลมแป้นเป็นกลีบเท่าๆ กัน รูปทรงคล้าย 
 ผลฝักทอง เนื้อแข็ง ภายในมีเมล็ดลักษณะ 
 คล้ายเมล็ดถั่วปากอ้า 
• เมล็ดและยาง เป็นพษิ จะทำาให้มอีาการคล่ืนไส้  
 อาเจียน และท้องร่วง

โพธิ์ไทย                           
Ficus religiosa var. siamensis

มะกล�่าต้น                       
Adenanthera pavonina Linn.

• ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ผลัดใบ สูง 20 - 30 เมตร  
 แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่ม มีอายุยืนยาว
• ใบอ่อน ใช้รับประทานเป็นอาหาร และใช้เลี้ยง 
 หนอนไหมได้ ใบโพธ์ิยังมคีณุค่าทางโภชนาการ  
 นำามาใช้ในสูตรอาหารในการทำาปศุสัตว์
• ผลอ่อน ใช้รับประทานเป็นอาหารได้

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถงึใหญ่ ไม้ผลัดใบระยะส้ัน  
 สูง 20 เมตร เรอืนยอดแผ่กิง่กว้าง ต้นเป็นทรง 
 โปร่ง
• เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ระบายนำ้าได้ดี
• ใบ ใช้ต้มกินเป็นยาบำารุงกำาลัง บำารุงธาตุใน 
 ร่างกาย ยาแก้บิด แก้ท้องร่วง
• เมล็ด แก้อาการจุกเสียด เนื้อในเมล็ด ใช้กิน 
 เป็นยาขับพยาธิ ช่วยดบัพษิฝี ดบัพษิบาดแผล  
 แก้อักเสบ

(สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความสวยงาม, ม.ป.ป.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 27 สิงหาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 14 พฤษภาคม)

(ร็อคกิโต (นามแฝง), 2552, 9 กุมภาพันธ์) 

(เมดไทย, 2557, 27 สิงหาคม)

(เมดไทย, 2557, 14 พฤษภาคม)



38 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะขามป้อม                                 
 Phyllanthus emblica L.

• ไม้ต้น สูง 10 - 12 เมตร เปลือกต้นสีเทาอม 
 นำา้ตาล แตกเป็นร่องตามยาว กิง่ก้านแข็ง เหนยีว 
• ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลือง 
 ออกนำ้าตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง 
• นำ้าจากผล แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ ผล แก้ไอ  
 ขับเสมหะ ทำาให้ชุ่มคอ มีวิตามินซีสูง

มะค่าโมง                                 
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

มะปอบ                              
Trewia nudiflora L.

• ไม้เนื้อแข็งยืนต้น มีขนาดใหญ่
• เนือ้ไม้ทนทานแข็งแรง ใช้ทำาเสา ไม้หมอนรอง 
 รางรถไฟ เครื่องเรือน ฯลฯ
• ปุ่มไม้มีลวดลายสวยงาม และราคาแพง ใช้ทำา 
 เครื่องเรือน ได้รับความนิยมสูง ตกแต่งง่าย  
 ขัด และชักเงาได้ดี
• เมล็ด เนื้อในเมล็ดใช้รับประทานได้ เป็นยา 
 สมุนไพร เรียกผลว่า “ฟันฤๅษี”

• ไม้ต้น ผลัดใบช่วงส้ัน โคนต้นมีพูพอนเล็กๆ  
 ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่กว้างแกมรี  
 ปลายใบเรยีวแหลม เส้นใบแตกจากฐานใบ 3 เส้น 
• ผล รปูทรงกลม แข็ง มรีสหวาน รบัประทานได้  
 มีเมล็ดเดียว
• รากและเปลือก ต้มเอานำา้ดืม่เป็นยาขับลม แก้ 
 ท้องอืด
• เนื้อไม้ ใช้ทำาหีบ ลังใส่ของ

(ศูนย์รวบรวมฐานขอมูลส่ิงมีชีวิตในประเทศไทย, ม.ป.ป.)

(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ, 2553, 17 พฤษภาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 3 พฤษจิกายน)

(สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน). ม.ป.ป.)

(เมดไทย, 2557, 3 พฤศจิกายน)



38 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะขามป้อม                                 

• ไม้ต้น สูง 10 - 12 เมตร เปลือกต้นสีเทาอม 
 นำา้ตาล แตกเป็นร่องตามยาว กิง่ก้านแข็ง เหนยีว 
• ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง พอแก่เป็นสีเหลือง 
 ออกนำ้าตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง 
• นำ้าจากผล แก้ท้องเสีย ขับปัสสาวะ ผล แก้ไอ  
 ขับเสมหะ ทำาให้ชุ่มคอ มีวิตามินซีสูง

มะค่าโมง                                 

มะปอบ                              
Trewia nudiflora L.

• ไม้เนื้อแข็งยืนต้น มีขนาดใหญ่
• เนือ้ไม้ทนทานแข็งแรง ใช้ทำาเสา ไม้หมอนรอง 
 รางรถไฟ เครื่องเรือน ฯลฯ
• ปุ่มไม้มีลวดลายสวยงาม และราคาแพง ใช้ทำา 
 เครื่องเรือน ได้รับความนิยมสูง ตกแต่งง่าย  
 ขัด และชักเงาได้ดี
• เมล็ด เนื้อในเมล็ดใช้รับประทานได้ เป็นยา 
 สมุนไพร เรียกผลว่า “ฟันฤๅษี”

• ไม้ต้น ผลัดใบช่วงส้ัน โคนต้นมีพูพอนเล็กๆ  
 ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่กว้างแกมรี  
 ปลายใบเรยีวแหลม เส้นใบแตกจากฐานใบ 3 เส้น 
• ผล รปูทรงกลม แข็ง มรีสหวาน รบัประทานได้  
 มีเมล็ดเดียว
• รากและเปลือก ต้มเอานำา้ดืม่เป็นยาขับลม แก้ 
 ท้องอืด
• เนื้อไม้ ใช้ทำาหีบ ลังใส่ของ

(ศูนย์รวบรวมฐานขอมูลส่ิงมีชีวิตในประเทศไทย, ม.ป.ป.)

(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ, 2553, 17 พฤษภาคม)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 3 พฤษจิกายน)

39แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะพร้าวนกกก                                 
Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb. var. macrocarpa Wilde

• ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 23 เมตร  
 เปลือกต้นเป็นสีนำ้าตาล แตกเป็นร่องยาว  
 เปลือกนอกแข็งและเปราะ เปลือกต้นชั้นนอก 
 บาง เปลือกชั้นในมีกลิ่นหอม มียาง
• ใบแก่เหนยีว เกล้ียง ด้านบนสีเขียวเข้ม เป็นมนั  
 ด้านล่างเป็นสีเขียวอ่อน
• ผลมีสีเหลือง เนื้อแน่น รับประทานได้ มีรส 
 เปรี้ยวเล็กน้อย
• ใบอ่อน นำามาเคี้ยวกินแบบเมี่ยง

มะแฟน                                   
Protium serratum Engl.

มะผ้า (ช้าแป้น)                          
Callicarpa arborea Roxb. var. arborea

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 20 เมตร  
 ผลค่อนข้างกลมมน เปลือกผลสีแดง ภายใน 
 ผลเนื้อนุ่มสีขาวและมีเมล็ด
• ใบอ่อนและผลสุก รับประทานได้ มีรสหวาน
• เนื้อไม้ ใช้ทำาฟืน
• ราก ใช้รากสดหรอืแห้งนำามาต้มเอานำา้กนิเป็น 
 ยาแก้พิษซาง แก้ไข้ และเป็นยาถอนพิษต่างๆ

• ไม้ยืนต้น สูง 5 - 10 เมตร กิง่และใบมขีนละเอยีด 
 รูปดาว
• ดอกสีม่วงขนาดเล็ก ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ
• ผลเป็นผลสดรปูกลม ขนาด 2 มลิลิเมตร สีม่วง
• เปลือกต้นต้มนำ้าดื่ม และใช้แช่รักษาอัมพาต 
 ระยะต้นๆ

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 3 พฤษจิกายน)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 2 มีนาคม)

ผา (ชาแปน)

(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ม.ป.ป.)

(เมดไทย, 2559, 2 มีนาคม)

(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย, 
2554, 2 มีนาคม)

• ไม้ยืนต้น สูง 5-110 เมตร กิ่งและใบมีขน
 ละเอียดรูปดาว

• ผลเป�นผลสดรูปกลม ขนาด 2 มิลลิเมตร สีม่วง

ให้สีย้อม



40 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะม่วงป่า                                
Mangifera caloneura Kurz

• ลำาต้นตั้งตรง สูง 5 - 24 เมตร สีของลำาต้น 
 เมื่ออ่อนจะมีสีนำ้าตาลปนเขียว เมื่อแก่จะเป็น 
 สีเทา แตกเป็นสะเก็ด ดอกสีเหลืองอ่อน  
 มีกลิ่นหอม
• ผลอ่อนมีวิตามินซีป้องกันโรค ผลสุก สีเหลือง  
 รับประทานได้ รสชาติแตกต่างไปตามพันธุ์  
 ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง และต้าน 
 ความชรา 
• เนื้อไม้ ใช้ทำาโครงสร้างส่วนต่างๆ ของบ้าน  
 เช่น ฝาบ้าน และใช้ทำาฟืน

มะมุ่น                             
Elaeocarpus stipularis Bl.

มะมือ                              
Choerospondias axillaris.

• ไม้ต ้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง  
 30 เมตร ไม่ผลัดใบ
• ลำาต้นต้มนำ้าดื่ม แก้ผิดสำาแดง

• ไม้ผลัดใบระยะสั้น สูงถึง 30 เมตร เปลือกต้น 
 สีเทาเข้ม หรือแดง - นำ้าตาล แตกระแหง 
 หลุดลอกออกเป็นช้ินยาวๆ เปลือกช้ันในมี 
 สีแดง ดอกสีแดงเข้ม
• ผลสุกรับประทานได้ รสเปรี้ยวอมหวาน มีสี 
 เหลือง ยอดอ่อนใช้ลวกจิ้มนำ้าพริก
• เนื้อไม้ ใช้เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น  
 เสาบ้าน

(การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร  
และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร, 2543)

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ม.ป.ป.)

(คนเมืองแป (นามแฝง), 2556, 11 กุมภาพันธ์)(คนเมืองแป (นามแฝง), 2556, 11 กุมภาพันธ์)

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ม.ป.ป.) 



40 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
รายชื่อพันธุ์ไมปา

มะม่วงป่า                                

• ลำาต้นตั้งตรง สูง 5 - 24 เมตร สีของลำาต้น 
 เมื่ออ่อนจะมีสีนำ้าตาลปนเขียว เมื่อแก่จะเป็น 
 สีเทา แตกเป็นสะเก็ด ดอกสีเหลืองอ่อน  
 มีกลิ่นหอม
• ผลอ่อนมีวิตามินซีป้องกันโรค ผลสุก สีเหลือง  
 รับประทานได้ รสชาติแตกต่างไปตามพันธุ์  
 ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง และต้าน 
 ความชรา 
• เนื้อไม้ ใช้ทำาโครงสร้างส่วนต่างๆ ของบ้าน  
 เช่น ฝาบ้าน และใช้ทำาฟืน

มะมุ่น                             

มะมือ                              

• ไม้ต ้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง  
 30 เมตร ไม่ผลัดใบ
• ลำาต้นต้มนำ้าดื่ม แก้ผิดสำาแดง

• ไม้ผลัดใบระยะสั้น สูงถึง 30 เมตร เปลือกต้น 
 สีเทาเข้ม หรือแดง - นำ้าตาล แตกระแหง 
 หลุดลอกออกเป็นช้ินยาวๆ เปลือกช้ันในมี 
 สีแดง ดอกสีแดงเข้ม
• ผลสุกรับประทานได้ รสเปรี้ยวอมหวาน มีสี 
 เหลือง ยอดอ่อนใช้ลวกจิ้มนำ้าพริก
• เนื้อไม้ ใช้เป็นโครงสร้างต่างๆ ของบ้าน เช่น  
 เสาบ้าน

(การ์ดเนอร์ พินดา สิทธิสุนทร 
และวิไลวรรณ อนุสารสุนทร, 2543)

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ, ม.ป.ป.)

(คนเมืองแป (นามแฝง), 2556, 11 กุมภาพันธ์)
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มะเยา                           
Aleurites moluccana

• ไม้ยืนต้นทรงพุ่มขนาดย่อม ทั้งต้นมียางใส  
 ตีเป็นฟองเหมือนสบู่ ใบรูปหัวใจ ดอกเล็กๆ  
 สีชมพ ูเมือ่บานเป็นสีขาว ออกเป็นช่อทีป่ลายกิง่  
 ผลกลมเป็นลอนๆ สีเขียว มีเมล็ด
• เมล็ดสามารถนำามาสกัดเอานำ้ามันมาใช้ทำา 
 เช้ือเพลิงได้ ถ้าทำาให้สะอาดพอ สามารถใช้แทน 
 นำ้ามันดีเซลได้
• ใบ รสเฝื่อนเมา นำามาปิ้งไฟ แก้ปวดตามข้อ
• นำา้มนัจากเมล็ด สามารถดดูความช้ืนได้ด ีใช้ทำา 
 สบู่ ทาบาดแผล

มะหาด                             
Artocarpus lacucha Roxb.

• ไม้ต้น สูง 15 - 25 เมตร ลำาต้นตัง้ตรง ผิวเปลือก 
 นอกค่อนข้างขรขุระสีนำา้ตาลดำา หรอืสีเทาแกม 
 นำา้ตาล บรเิวณเปลือกของลำาต้นมกัมรีอยแตก 
• ผล เป็นผลรวม กลมแป้นใหญ่ เปลือกนอก 
 ผิวขรุขระ เนื้อผลค่อนข้างนุ่ม สีเขียว เมื่อแก ่
 สีนำ้าตาลเหลือง 
• แก่น ใช้เป็นยาขับพยาธิตัวตืด และพยาธิ 
 ไส้เดอืน แก้ท้องข้ึนอดืเฟ้อละลายกบันำา้ ทาแก้ 
 ผื่นคัน 
• ราก แก้ไข้ แก้กษัยเส้นเอ็น ขับพยาธิ แก้ไข้ 
 เพื่อฝีภายใน แก้พิษร้อน

(เครือขายพลังงานทดแทน, ม.ป.ป.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559,1 มีนาคม)(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)

หิน
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ยมแดง                                            
Trichilia connaroides.

• ไม้กึ่งผลัดใบ สูงถึง 10 เมตร เปลือกสีนำ้าตาล 
 เข้ม มีรอยแตกตื้นๆ เปลือกช้ันในสีขาวหรือ 
 ชมพูอ่อน
• ใบอ่อนสีแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม
• ดอก สีขาว ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งและ 
 ซอกใบบนๆ
• ผล ขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร สีแดงสด กลม 
 หรือเป็น 2 พู มีติ่งเล็กๆ แตกเป็น 2 ซีก แต่ละ 
 ซีกมีเมล็ดสีนำ้าตาล มีเนื้อบางสีขาวคล้ายวุ้น 
 หุ้มอยู่

ยมหิน                                        
Chukrasia tabularis A. Juss. (C. veluntina Wight & Arn. ex Roem.)

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นไม้ 
 ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เจริญเติบโตได้ดีใน 
 สภาพดนิทกุชนดิ ต้องการนำา้และความชุ่มช้ืน 
 ปานกลาง 
• เปลือกจากเนื้อไม้ ใช้เป็นยาสมานแผล ผลสุก 
 ใช้รับประทาน 
• ไม้ยมหนิแปรรปูเป็นไม้ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิ  
 ส่วนใหญ่นำามาใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพง  
 หรือนำาไปใช้ในงานก่อสร้างบ้านเรือน

(nature conservation foundation, n.d.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)
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ยมแดง                                            

• ไม้กึ่งผลัดใบ สูงถึง 10 เมตร เปลือกสีนำ้าตาล 
 เข้ม มีรอยแตกตื้นๆ เปลือกช้ันในสีขาวหรือ 
 ชมพูอ่อน
• ใบอ่อนสีแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม
• ดอก สีขาว ออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งและ 
 ซอกใบบนๆ
• ผล ขนาด 1 - 1.5 เซนติเมตร สีแดงสด กลม 
 หรือเป็น 2 พู มีติ่งเล็กๆ แตกเป็น 2 ซีก แต่ละ 
 ซีกมีเมล็ดสีนำ้าตาล มีเนื้อบางสีขาวคล้ายวุ้น 
 หุ้มอยู่

ยมหิน                                        

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นไม้ 
 ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เจริญเติบโตได้ดีใน 
 สภาพดนิทกุชนดิ ต้องการนำา้และความชุ่มช้ืน 
 ปานกลาง 
• เปลือกจากเนื้อไม้ ใช้เป็นยาสมานแผล ผลสุก 
 ใช้รับประทาน 
• ไม้ยมหนิแปรรปูเป็นไม้ทีม่มีลูค่าทางเศรษฐกจิ  
 ส่วนใหญ่นำามาใช้ทำาเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาแพง  
 หรือนำาไปใช้ในงานก่อสร้างบ้านเรือน

(nature conservation foundation, n.d.)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)
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ยางปาย                                       
Dipterocarpus costatus C.F.Gaertn.

• ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20 - 40 เมตร ลำาต้น 
 เปลาตรง เปลือกหนาสีนำา้ตาลปนเทาถงึนำา้ตาล 
 เข้ม แตกเป็นสะเกด็ เรอืนยอดแผ่ค่อนข้างกลม 
• ดอกสีครีม ออกเป็นช่อสั้นๆ ผลกลม มีสันคม 
 ยาวตลอดตัว ผล คลุมด้วยขนสีเทาหรือสีทอง  
 ปีกคู่ รูปขอบขนาน
• เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนได้ดี

ยางเหียง                            
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq

ยางนา                                    
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don

• ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง 8 - 20 เมตร ลำาต้น 
 เปลาตรง ใบเดีย่ว รปูไข่ ปลายใบมน โคนใบสอบ  
 หรือหยักตื้นๆ เนื้อใบหนามีขนสีนำ้าตาลคลุม 
 แน่น พืน้ใบจีบเป็นร่องแบบรางนำา้เส้นแขนงใบ 
 เป็นสันแข็ง ดอกสีชมพู ออกเป็นช่อเดี่ยวๆ  
 ตามง่ามใบและตอนปลายกิ่ง 
• ลำาต้น ใช้ในการก่อสร้างทั่วไปได้ดี 
• ทางภาคเหนอืใช้ ใบแก่ ห่อยาสูบและห่อของสด 
 แทนใบกล้วย

• ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 40 - 50 เมตร เป็นไม้ 
 กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินแทบ 
 ทุกชนิด
• เนื้อไม้นิยมนำามาเลื่อย ทำาฝาบ้าน ทำาไม้คร่าว  
 ไม้ระแนง และเครื่องเรือนต่างๆ เป็นไม้หมอน 
 รองรางรถไฟ ป้องกนัการพงัทลายของหน้าดิน  
 ฯลฯ 

(นานาการ์เดนท์, 2554, 15 สิงหาคม)

(รัณณา, 2555, 29 กุมภาพันธ์)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.)

(กิตติ กิจจานุลักษณ์, 2554, 15 สิงหาคม)

(รัณณา (นามแฝง), 2555, 29 กุมภาพันธ์)
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รกฟ้า                                
Terminalia alata Heyne ex Roth.

ลานวัด                                
Corypha Umbraculifera L.

• ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20 - 30 เมตร  
 เปลือกนอกสีเทาปนดำาแตกเป็นสะเกด็ ใบอ่อน 
 มีขนสีนำ้าตาล ด้านหลังใบมีต่อมคล้ายหูด  
 1 - 2 ต่อม ผลเป็นผลแห้ง แข็ง จะมีปีกหนา 
 และเป็นมัน มีเส้นปีกลากจากแกนกลางไปยัง 
 ขอบปีกในแนวราบ เป็นจำานวนมาก ภายในผล 
 จะมี 1 เมล็ด
• ไม้เนื้อแข็งขัดชักเงาได้ดี ใช้ทำาพื้น คาน  
 เฟอร์นิเจอร์ ด้ามเครื่องมือ
• เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ให้สีนำ้าตาลเข้ม
• ราก ใช้ขับเสมหะ
• เปลือก นำาไปต้มนำ้ากินรักษาอาการท้องร่วง  
 อาเจียน ขับปัสสาวะ บำารุงหัวใจ ใช้ภายนอก 
 เป็นยาห้ามเลือด และใช้ชะล้างบาดแผล

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำาต้นตรงและแข็ง เนือ้ไม้ 
 เป็นเส้นใย ลำาต้นมีกาบใบติดคงทนเรียงเวียน 
 อยู่โดยรอบ มหีนามคล้ายฟันเล่ือยส้ันๆ อยู่รมิ 
 ขอบก้านใบทั้งสองข้าง
• เมื่อออกดอกและผล จะหมายถึงชีวิตช่วง 
 สุดท้ายของต้นลานวัด 
• หนึง่ผลมหีนึง่เมล็ด สามารถนำามารบัประทาน 
 ได้ เนื้อในของผลรสชาติจืดและเหนียว 
• ราก ช่วยรักษาไข้หวัด ลูกลาน ใช้รับประทาน 
 เป็นยารักษาโรคกระเพาะ ช่วยฆ่าเชื้อในลำาไส้ 
 และช่วยระบาย ใบลานเผาไฟ ใช้เป็นยาเพื่อ 
 ช่วยดับพิษอักเสบ แก้อาการฟกชำ้าบวมได้(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 2 พฤศจิกายน)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 22 สิงหาคม)(เมดไทย, 2557, 22 สิงหาคม)

(เมดไทย, 2556, 2 พฤศจิกายน)
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รกฟ้า                                

ลานวัด                                

• ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 20 - 30 เมตร  
 เปลือกนอกสีเทาปนดำาแตกเป็นสะเกด็ ใบอ่อน 
 มีขนสีนำ้าตาล ด้านหลังใบมีต่อมคล้ายหูด  
 1 - 2 ต่อม ผลเป็นผลแห้ง แข็ง จะมีปีกหนา 
 และเป็นมัน มีเส้นปีกลากจากแกนกลางไปยัง 
 ขอบปีกในแนวราบ เป็นจำานวนมาก ภายในผล 
 จะมี 1 เมล็ด
• ไม้เนื้อแข็งขัดชักเงาได้ดี ใช้ทำาพื้น คาน  
 เฟอร์นิเจอร์ ด้ามเครื่องมือ
• เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ให้สีนำ้าตาลเข้ม
• ราก ใช้ขับเสมหะ
• เปลือก นำาไปต้มนำ้ากินรักษาอาการท้องร่วง  
 อาเจียน ขับปัสสาวะ บำารุงหัวใจ ใช้ภายนอก 
 เป็นยาห้ามเลือด และใช้ชะล้างบาดแผล

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำาต้นตรงและแข็ง เนือ้ไม้ 
 เป็นเส้นใย ลำาต้นมีกาบใบติดคงทนเรียงเวียน 
 อยู่โดยรอบ มีหนามคล้ายฟันเล่ือยส้ันๆ อยู่รมิ 
 ขอบก้านใบทั้งสองข้าง
• เมื่อออกดอกและผล จะหมายถึงชีวิตช่วง 
 สุดท้ายของต้นลานวัด 
• หนึง่ผลมีหนึง่เมล็ด สามารถนำามารบัประทาน 
 ได้ เนื้อในของผลรสชาติจืดและเหนียว 
• ราก ช่วยรักษาไข้หวัด ลูกลาน ใช้รับประทาน 
 เป็นยารักษาโรคกระเพาะ ช่วยฆ่าเชื้อในลำาไส้ 
 และช่วยระบาย ใบลานเผาไฟ ใช้เป็นยาเพื่อ 
 ช่วยดับพิษอักเสบ แก้อาการฟกชำ้าบวมได้(ฟรินน์ดอทคอม, 2556, 2 พฤศจิกายน)

(ฟรินน์ดอทคอม, 2557, 22 สิงหาคม)
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ส้านหิ่ง                                 
Dillenia parvif lora Griff.

หว้าขี้แพะ                                   
Syzygium cumini (L.) Skeels

• ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10 - 30  
 เมตร ผลัดใบ ลำาต้นค่อนข้างตรง 
• ดอกสีเหลือง ออกเป็นกระจุก กระจุกละ 2 - 7  
 ดอก ออกตามกิ่ง กลีบบอบบางและหลุดง่าย 
• ผลแก่สีส้ม เป็นอาหารสัตว์ป่า
• เนื้อไม้ ใช้ทำากระดาน พื้น ฝา เครื่องบนและ 
 เครื่องตกแต่งบ้าน 

• ไม้ยืนต้นสูง 10 - 25 เมตร เปลือกต้นค่อนข้าง 
 เรียบ สีนำ้าตาล
• เปลือกลำาต้น ต้มเป็นนำ้าดื่มแก้บิด อมแก้ปาก 
 เปื่อย เนื้อไม้ ใช้ทำาสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในร่ม
• ผลดบิ แก้ท้องเสีย ผลสุก รบัประทานได้ ใช้ทำา 
 เครือ่งดืม่ มรีสเปรีย้วอมฝาด สามารถนำาไปทำา 
 นำ้าผลไม้ 
• เมล็ด มสีารช่วยลดนำา้ตาลในเลือด แก้ท้องเสีย  
 ถอนพิษ

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.)

(biotik, n.d.)(Biodiversity Informatics and 

co-Operation in Taxonomy for Interactive 

shared Knowledge base, n.d.)
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หางนกยูง                                   
Delonix regia (Bojer ex Hk.) Raf

หางรอก                                         
Miliusa velutina (Dunal) Hook.f & Thoms.

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 12 - 18 เมตร เรือน 
 ยอดแผ่กว้างทรงกลมคล้ายร่ม ลำาต้นเกล้ียง  
 เปลือกสีนำ้าตาลอ่อนอมขาวถึงสีนำ้าตาลเข้ม  
 มักมีรากโผล่พ้นดินโดยรอบเมื่อโตเต็มที่
• ออกดอกดกและทิง้ใบทัง้ต้น เหลือแต่ดอกสีแดง 
 และสีเหลือง 
• ราก นำามาต้มหรือทอดรับประทานกับอาหาร  
 เป็นยาขับโลหิตในสตรี แก้อาการบวมต่างๆ  
 ลำาต้น นำามาฝนทาแก้พษิ ถอนพษิสัตว์กดัต่อย 
 ได้ เมล็ดอ่อนนำามากินสดๆ ได้ สำาหรับเมล็ด 
 แก่ต้องนำามาทำาให้สุกเสียก่อนจึงจะใช้กินได้

• ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ  
 สูง 5 - 15 เมตร ลำาต้นเปลาตรง เรอืนยอดโปร่ง  
 ตามกิ่งหรือก้านอ่อนมีขน เปลือกหนาและ 
 ขรขุระ สีเทาปนนำา้ตาล แตกเป็นร่อง เปลือกใน 
 สีเหลืองและมีนำ้าเล้ียงสีแดงซึมออกมาเมื่อ 
 ถูกตัด
• ผลเป็นผลกลุ่ม รูปกลมรี ติดรวมกันเป็นกลุ่ม 
 บนแกนตุ้มผล แต่ละผลมี 1 - 2 เมล็ด
• เนื้อไม้ นิยมใช้ทำาเครื่องตกแต่งบ้านและทำา 
 ส่ิงปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในร่ม เนื่องจาก 
 เป็นไม้ที่นำ้าหนักเบาแต่เหนียว จึงสามารถใช้ 
 ทำาแจวและพายได้ดี

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.)

(เมดไทย, 2559, 1 มีนาคม)

ไทย
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Delonix regia (Bojer ex Hk.) Raf

หางรอก                                         
Miliusa velutina (Dunal) Hook.f & Thoms.

• ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 12 - 18 เมตร เรือน 
 ยอดแผ่กว้างทรงกลมคล้ายร่ม ลำาต้นเกล้ียง  
 เปลือกสีนำ้าตาลอ่อนอมขาวถึงสีนำ้าตาลเข้ม  
 มักมีรากโผล่พ้นดินโดยรอบเมื่อโตเต็มที่
• ออกดอกดกและทิง้ใบทัง้ต้น เหลือแต่ดอกสีแดง 
 และสีเหลือง 
• ราก นำามาต้มหรือทอดรับประทานกับอาหาร  
 เป็นยาขับโลหิตในสตรี แก้อาการบวมต่างๆ  
 ลำาต้น นำามาฝนทาแก้พษิ ถอนพษิสัตว์กดัต่อย 
 ได้ เมล็ดอ่อนนำามากินสดๆ ได้ สำาหรับเมล็ด 
 แก่ต้องนำามาทำาให้สุกเสียก่อนจึงจะใช้กินได้

• ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ  
 สูง 5 - 15 เมตร ลำาต้นเปลาตรง เรอืนยอดโปร่ง  
 ตามกิ่งหรือก้านอ่อนมีขน เปลือกหนาและ 
 ขรขุระ สีเทาปนนำา้ตาล แตกเป็นร่อง เปลือกใน 
 สีเหลืองและมีนำ้าเล้ียงสีแดงซึมออกมาเมื่อ 
 ถูกตัด
• ผลเป็นผลกลุ่ม รูปกลมรี ติดรวมกันเป็นกลุ่ม 
 บนแกนตุ้มผล แต่ละผลมี 1 - 2 เมล็ด
• เนื้อไม้ นิยมใช้ทำาเครื่องตกแต่งบ้านและทำา 
 ส่ิงปลูกสร้างที่อยู่อาศัยภายในร่ม เนื่องจาก 
 เป็นไม้ที่นำ้าหนักเบาแต่เหนียว จึงสามารถใช้ 
 ทำาแจวและพายได้ดี

(ฟรินน์ดอทคอม, 2559, 1 มีนาคม)

(องค์การสวนพฤกษศาสตร์, ม.ป.ป.)
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[02]
การเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า

พันธุ์ไมแตละพันธุ์มีวิธีการเก็บแตกตางกัน ถาเก็บไมถูกวิธี จะสงผลตออัตราการงอกของเมล็ด 

แตละชนิด โดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไมมีวิธีการอยู 2 วิธี ไดแก 

 1. การเก็บจากผลที่ร่วงจากต้น เช่น ก่อ มะม่วงป่า จามจุรี เป็นต้น
 2. การเก็บผลแก่หรือฝักที่ยังไม่ร่วง เช่น เพกา หางนกยูง กระถิน ยางนา ยางเหียง เป็นต้น 

ทั้งนี้ พันธุ์ไม้ป่าแต่ละชนิดมีช่วงเวลาการเก็บเมล็ดแตกต่างกัน จึงสามารถจัดทำาปฏิทินการเก็บเมล็ด
ไม้ป่าได้ตามตารางด้านล่างนี้

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พันธุ์ไม้ป่าเศรษฐกิจ

1. ก๋ง (ตองกง) พ.ค. มิ.ย.

2. กาแฟ มี.ค. เม.ย. พ.ค.

3. เกาลัดไทย ก.ย. ต.ค.

4. ไก๋แดง พ.ค. มิ.ย.

5. ไก๋บง (ยางบง) พ.ค. มิ.ย.

6. งิ้วแดง เม.ย. พ.ค.

7. จามจุรี (ฉำาฉา) เม.ย. พ.ค.

8. ชาอัสสัม ก.ย. ต.ค.

9. ต๋าว (ลูกชิด) พ.ค. มิ.ย.
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ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10. นุ่น เม.ย. พ.ค.

11. ไผ่ซาง มิ.ย. ก.ค.

12. ไผ่ซางนวล มิ.ย. ก.ค.

13. ไผ่รวก มิ.ย. ก.ค.

14. มะขม มี.ค. เม.ย.

15. มะขามเปรี้ยว มี.ค. เม.ย. พ.ค.

16. มะแขว่น ต.ค. พ.ย.

17. มะม่วงหิมพานต์ มิ.ย. ก.ค.

18. หวายขม ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19. หวายทองคำา ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20. หวายฝาด ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พันธุ์ไม้ป่าใช้สอย

1. กระถิน มี.ค. เม.ย.

2. กระท้อน มิ.ย. ก.ค.

3. กอมขม ก.ค. ส.ค.

4. กาสะลอง (ปีบ) ก.พ. มี.ค. พ.ย. ธ.ค.

5. กำาแพงเจ็ดชั้น พ.ค. มิ.ย.

6. ขี้เหล็ก มี.ค. เม.ย.

7. แค มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค.

8. คำามอกหลวง ก.ค. ส.ค.

9. ชงโค เม.ย.

10. ตะขบป่า ก.ย. ต.ค.

11. ตะคร้อ ก.ย. ต.ค.
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ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10. นุ่น เม.ย. พ.ค.

11. ไผ่ซาง มิ.ย. ก.ค.

12. ไผ่ซางนวล มิ.ย. ก.ค.

13. ไผ่รวก มิ.ย. ก.ค.

14. มะขม มี.ค. เม.ย.

15. มะขามเปรี้ยว มี.ค. เม.ย. พ.ค.

16. มะแขว่น ต.ค. พ.ย.

17. มะม่วงหิมพานต์ มิ.ย. ก.ค.

18. หวายขม ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19. หวายทองคำา ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20. หวายฝาด ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พันธุ์ไม้ป่าใช้สอย

1. กระถิน มี.ค. เม.ย.

2. กระท้อน มิ.ย. ก.ค.

3. กอมขม ก.ค. ส.ค.

4. กาสะลอง (ปีบ) ก.พ. มี.ค. พ.ย. ธ.ค.

5. กำาแพงเจ็ดชั้น พ.ค. มิ.ย.

6. ขี้เหล็ก มี.ค. เม.ย.

7. แค มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค.

8. คำามอกหลวง ก.ค. ส.ค.

9. ชงโค เม.ย.

10. ตะขบป่า ก.ย. ต.ค.

11. ตะคร้อ ก.ย. ต.ค.
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ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

12. เต่าร้าง (เขือง) ต.ค. พ.ย.

13. ปอต๊อก เม.ย.

14. ปอสำาโรง พ.ค.

15. ประคำาดีควาย ส.ค. ก.ย.

16. ผ่าเสี้ยน มิ.ย. ก.ค.

17. ไผ่หก มิ.ย. ก.ค.

18. ฝาง มิ.ย.

19. เพกา มี.ค. เม.ย.

20. โพบาย ก.ค. ส.ค.

21. มะกอก ธ.ค.

22. มะกอกเกลื้อน ก.ย. ต.ค.

23. มะติ่ง พ.ค. มิ.ย.

24. มะเม่า ก.ย. ต.ค.

25. มะรุม มี.ค.

26. ยอ พ.ย. ธ.ค.

27. ราชพฤกษ์ (คูน) มี.ค. เม.ย. พ.ย. ธ.ค.

28. เลี่ยน พ.ย. ธ.ค.

29. สมอไทย พ.ค. มิ.ย.

30. สะเดา ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

31. เสี้ยวดอกขาว เม.ย. พ.ค.

32. หมีเหม็น ก.ค. ส.ค.

33. หมีโป้ง ก.ค. ส.ค.

34. หว้าขี้กวาง พ.ค. มิ.ย.
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ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

35. หูกวาง มิ.ย. ก.ค.

36. เหมือดโลด มิ.ย. ก.ค.

37. อบเชย มิ.ย. ก.ค.

38. ฮ้วนหมู เม.ย. พ.ค.

พันธุ์ไม้ป่าอนุรักษ์

1. กรวยป่า ก.ค. ส.ค.

2. กระบก ต.ค. พ.ย.

3. กันเกรา ต.ค. พ.ย.

4. ก่อแป้น ส.ค. ก.ย. ต.ค.

5. ก่อเดือย ก.ย. ต.ค.

6. ก่อหม่น ต.ค. พ.ย.

7. ไกร ธ.ค.

8. คอแลน พ.ค. มิ.ย.

9. จำาปีป่า พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

10. ซ้อ มิ.ย. ก.ค.

11. ดีหมี ก.ย. ต.ค.

12. แดงนำ้า มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

13. ตะกูยักษ์ ต.ค. พ.ย.

14. ตองเต้า ต.ค. พ.ย.

15. ตองแตบ ต.ค. พ.ย.

16. ตะคำ่า ส.ค. ก.ย.

17. ทั่งใบช่อ ส.ค. ก.ย.

18. ทะโล้ (มังตาน) มี.ค. เม.ย.
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35. หูกวาง มิ.ย. ก.ค.

36. เหมือดโลด มิ.ย. ก.ค.

37. อบเชย มิ.ย. ก.ค.

38. ฮ้วนหมู เม.ย. พ.ค.

พันธุ์ไม้ป่าอนุรักษ์

1. กรวยป่า ก.ค. ส.ค.

2. กระบก ต.ค. พ.ย.

3. กันเกรา ต.ค. พ.ย.

4. ก่อแป้น ส.ค. ก.ย. ต.ค.

5. ก่อเดือย ก.ย. ต.ค.

6. ก่อหม่น ต.ค. พ.ย.

7. ไกร ธ.ค.

8. คอแลน พ.ค. มิ.ย.

9. จำาปีป่า พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

10. ซ้อ มิ.ย. ก.ค.

11. ดีหมี ก.ย. ต.ค.

12. แดงนำ้า มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

13. ตะกูยักษ์ ต.ค. พ.ย.

14. ตองเต้า ต.ค. พ.ย.

15. ตองแตบ ต.ค. พ.ย.

16. ตะคำ่า ส.ค. ก.ย.

17. ทั่งใบช่อ ส.ค. ก.ย.

18. ทะโล้ (มังตาน) มี.ค. เม.ย.

51แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเก็บเมล็ดพันธุ์ไมปา

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

19. ไทร ธ.ค.

20. ประดู่ มี.ค. เม.ย. พ.ค.

21. ประดู่ส้ม พ.ย. ธ.ค.

22. ปุย ก.ค. ส.ค.

23. ไผ่ป่า มิ.ย. ก.ค.

24. พญามะขามป้อม มิ.ย. ก.ค.

25. พญาสัตบรรณ มี.ค. เม.ย.

26. พระเจ้าห้าพระองค์ ก.ย. ต.ค.

27. พะยอม มี.ค. เม.ย. พ.ค.

28. โพธิ์อินเดีย มี.ค. เม.ย.

29. โพธิ์ไทย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

30. มะกลำ่าต้น พ.ย. ธ.ค.

31. มะขามป้อม ธ.ค.

32. มะค่าโมง มี.ค. เม.ย. พ.ค.

33. มะปอบ ก.ย. ต.ค.

34. มะพร้าวนกกก พ.ค. มิ.ย.

35. มะแฟน มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

36. มะผ้า (ช้าแป้น) ต.ค. พ.ย.

37. มะม่วงป่า มี.ค. เม.ย. พ.ค.

38. มะมุ่น ก.ย. ต.ค.

39. มะมือ พ.ค. มิ.ย.

40. มะเยา มิ.ย. ก.ค.

41. มะหาด มิ.ย. ก.ค.



52 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเก็บเมล็ดพันธุ์ไมปา

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

42. ยมแดง พ.ย. ธ.ค.

43. ยมหิน มี.ค.

44. ยางนา พ.ค. มิ.ย.

45. ยางปาย เม.ย. พ.ค.

46. ยางเหียง มี.ค. เม.ย.

47. รกฟ้า พ.ค.

48. ลานวัด เก็บได้เมื่ออายุ 25 ปี เมื่อยืนต้นตาย (เก็บในเดือนมิถุนายน)

49. ส้านหิ่ง พ.ค. มิ.ย.

50. หว้าขี้แพะ พ.ค. มิ.ย.

51. หางนกยูง มี.ค. เม.ย. พ.ค.

52. หางรอก มิ.ย. ก.ค.



52 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเก็บเมล็ดพันธุ์ไมปา

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเก็บเมล็ดพันธุ์

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

42. ยมแดง พ.ย. ธ.ค.

43. ยมหิน มี.ค.

44. ยางนา พ.ค. มิ.ย.

45. ยางปาย เม.ย. พ.ค.

46. ยางเหียง มี.ค. เม.ย.

47. รกฟ้า พ.ค.

48. ลานวัด เก็บได้เมื่ออายุ 25 ปี เมื่อยืนต้นตาย (เก็บในเดือนมิถุนายน)

49. ส้านหิ่ง พ.ค. มิ.ย.

50. หว้าขี้แพะ พ.ค. มิ.ย.

51. หางนกยูง มี.ค. เม.ย. พ.ค.

52. หางรอก มิ.ย. ก.ค.

53แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
ประเภทการเพาะกลาไมปา

[03]
ประเภทการเพาะกล้าไม้ป่า

การเพาะกลาไมปาสามารถแบงเป็น 4 ประเภทตามวัสดุเพาะ ไดแก 

 1. การเพาะโดยใช้ขี้เถ้าแกลบ 
 2.  การเพาะโดยใช้ขุยมะพร้าว
 3.  การเพาะโดยใช้ดิน 
 4.  การเพาะโดยใช้ทรายหยาบ 
 ซึ่งสามารถแบ่งพันธุ์ไม้ตามประเภทการเพาะได้ ดังนี้

ประเภทการเพาะไม้ป่า 1. การเพาะโดยใช้ขี้เถ้าแกลบ

รายชื่อพันธุ์ไม้ 1. งิ้วแดง 2. ไผ่ซาง 3. ไผ่ซางนวล 4. ไผ่ป่า 5. ไผ่รวก 6. ไผ่หก

ประเภทการเพาะไม้ป่า 2. การเพาะโดยใช้ขุยมะพร้าว

รายชื่อพันธุ์ไม้ 1. ต๋าว 2. หวายขม 3. หวายทองคำา 4. หวายฝาด

ประเภทการเพาะไม้ป่า 3. การเพาะโดยใช้ดิน

รายชื่อพันธุ์ไม้ 1. ก๋ง 2. มะแขว่น



54 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
ประเภทการเพาะกลาไมปา

ประเภทการเพาะไม้ป่า 4. การเพาะโดยใช้ทรายหยาบ

รายชื่อพันธุ์ไม้ 1. กรวยป่า 2. กันเกรา 3. กระถิน 4. กระท้อน 5. กระบก 6. ก่อแป้น

7. กอมขม 8. ก่อหม่น 9. ก่อเดือย 10. กาสะลอง 11. กาแฟ 12. กำาแพงเจ็ดช้ัน

13. เกาลดัไทย 14. ไก๋แดง 15. ไกร 16. ขี้เหล็ก 17. คอแลน 18. แค

19. คำามอกหลวง 20. จามจุรี 21. จำาปีป่า 22. ชงโค 23. ชาอัสสัม 24. ซ้อ

25. ดีหมี 26. แดงนำ้า 27. ตองเต้า 28. ตองแตบ 29. ตะกูยักษ์ 30. ตะขบป่า

31. ตะคร้อ 32. ตะคำ่า 33. เต่าร้าง 
(เขือง)

34. ทะโล้ 35. ทั่งใบซ้อ 36. ไทรย้อย

37. นุ่น 38. ประคำาดีควาย 39. ประดู่ 40. ประดู่ส้ม 41. ปอต๊อก 42. ปอสำาโรง

43. ปุย 44. ผ่าเสี้ยน 45. ฝาง 46. พญามะขาม
    ป้อม

47. พญา 
    สัตบรรณ

48. พระเจ้าห้า
    พระองค์

49. พะยอม 50. เพกา 51. โพธิ์ไทย 52. โพธิ์อินเดีย 53. โพบาย 54. มะกลำ่าต้น

55. มะกอก 56. มะกอกเกลือ้น 57. มะขม 58. มะขามป้อม 59. มะขามเปร้ียว 60. มะค่าโมง

61. มะติ่ง 62. มะปอบ 63. มะผ้า 64. มะพร้าวนกกก 65. มะแฟน 66. มะม่วงป่า

67. มะม่วง
    หิมพานต์

68. มะมือ 69. มะมุ่น 70. มะเม่า 71. มะเยาหิน 72. มะรุม

73. มะหาด 74. ยมหิน 75. ยมแดง 76. ยอ 77. ยางนา 78. ยางบง (ไก๋)

79. ยางปาย 80. ยางเหียง 81. รกฟ้า 82. ราชพฤกษ์ 
    (คูน)

83. ลานวัด 84. เลี่ยน

85. สมอไทย 86. สะเดา 87. ส้านหิ่ง 88. เสีย้วดอกขาว 89. หมีเหม็น 90. หมีโป้ง

91. หว้าขี้กวาง 92. หว้าขี้แพะ 93. หางนกยูง 94. หางรอก 95. หูกวาง 96. เหมือดโลด 
(เหมือดหลวง)

97. อบเชย 98. ฮ้วนหมู



54 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
ประเภทการเพาะกลาไมปา

ประเภทการเพาะไม้ป่า 4. การเพาะโดยใช้ทรายหยาบ

รายชื่อพันธุ์ไม้ 1. กรวยป่า 2. กันเกรา 3. กระถิน 4. กระท้อน 5. กระบก 6. ก่อแป้น

7. กอมขม 8. ก่อหม่น 9. ก่อเดือย 10. กาสะลอง 11. กาแฟ 12. กำาแพงเจ็ดช้ัน

13. เกาลดัไทย 14. ไก๋แดง 15. ไกร 16. ขี้เหล็ก 17. คอแลน 18. แค

19. คำามอกหลวง 20. จามจุรี 21. จำาปีป่า 22. ชงโค 23. ชาอัสสัม 24. ซ้อ

25. ดีหมี 26. แดงนำ้า 27. ตองเต้า 28. ตองแตบ 29. ตะกูยักษ์ 30. ตะขบป่า

31. ตะคร้อ 32. ตะคำ่า 33. เต่าร้าง 
(เขือง)

34. ทะโล้ 35. ทั่งใบซ้อ 36. ไทรย้อย

37. นุ่น 38. ประคำาดีควาย 39. ประดู่ 40. ประดู่ส้ม 41. ปอต๊อก 42. ปอสำาโรง

43. ปุย 44. ผ่าเสี้ยน 45. ฝาง 46. พญามะขาม
    ป้อม

47. พญา 
    สัตบรรณ

48. พระเจ้าห้า
    พระองค์

49. พะยอม 50. เพกา 51. โพธิ์ไทย 52. โพธิ์อินเดีย 53. โพบาย 54. มะกลำ่าต้น

55. มะกอก 56. มะกอกเกลือ้น 57. มะขม 58. มะขามป้อม 59. มะขามเปร้ียว 60. มะค่าโมง

61. มะติ่ง 62. มะปอบ 63. มะผ้า 64. มะพร้าวนกกก 65. มะแฟน 66. มะม่วงป่า

67. มะม่วง
    หิมพานต์

68. มะมือ 69. มะมุ่น 70. มะเม่า 71. มะเยาหิน 72. มะรุม

73. มะหาด 74. ยมหิน 75. ยมแดง 76. ยอ 77. ยางนา 78. ยางบง (ไก๋)

79. ยางปาย 80. ยางเหียง 81. รกฟ้า 82. ราชพฤกษ์ 
    (คูน)

83. ลานวัด 84. เลี่ยน

85. สมอไทย 86. สะเดา 87. ส้านหิ่ง 88. เสีย้วดอกขาว 89. หมีเหม็น 90. หมีโป้ง

91. หว้าขี้กวาง 92. หว้าขี้แพะ 93. หางนกยูง 94. หางรอก 95. หูกวาง 96. เหมือดโลด 
(เหมือดหลวง)

97. อบเชย 98. ฮ้วนหมู

55แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

4.1 ประเภทท่ี 1 : การเพาะโดยใช้ขี้เถ้าแกลบ                  

4.1.1 ลักษณะเด่นของการเพาะประเภทนี้
 ขี้เถ้าแกลบมีคุณสมบัติเป็นด่าง อุ้มนำ้าระดับปานกลาง ระบายนำ้าได้ดี 

4.1.2 การเตรียมและเพาะเมล็ด

	 4.1.2.1	 การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

 อุปกรณ์
 1. ผ้าขาวบาง
  2. กะละมังหรือถังนำ้า

 วิธีการท�าลายการพักตัว

 1.	 แช่เมล็ดแล้วเพาะในแปลง โดยแช่เมล็ดนาน 12 ชั่วโมง แล้วนำาไปเพาะในแปลง ซึ่งจะ 
  ใช้เฉพาะเมล็ดที่จมนำ้า ส่วนเมล็ดที่ลอยให้เก็บทิ้ง เนื่องจากเป็นเมล็ดที่ตายแล้ว ได้แก่  
  งิ้วแดง 

 2.	 แช่เมล็ดแล้วบ่ม โดยแช่ในนำ้าอุ่นนาน 25 นาที แล้วนำาไปบ่มในกองฟางหรือผ้าขาวบาง  
  ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่ซาง ไผ่ซางนวล ไผ่หก

[04]
การเพาะและดูแลกล้าไม้ป่า



56 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

	 4.1.2.2	 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด

 อุปกรณ์
 1. กระบะขี้เถ้าแกลบ
  2. ขี้เถ้าแกลบ
  3. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด
  4. ไม้ขนาด 2 - 3 หุน
  5. พลาสติกดำา

 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด
 1. เตรียมกระบะขี้เถ้าแกลบ สูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หรือตาม 
  ความเหมาะสมของพื้นที่

ภาพที่ 1 :
แชแลวบมในผาขาวบาง

ภาพที่ 2 : 
เตรียมกระบะขี้เถาแกลบ



56 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

	 4.1.2.2	 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด

อุปกรณ์
 1. กระบะขี้เถ้าแกลบ
  2. ขี้เถ้าแกลบ
  3. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด
  4. ไม้ขนาด 2 - 3 หุน
  5. พลาสติกดำา

ข้ันตอนการเพาะเมล็ด
 1. เตรียมกระบะขี้เถ้าแกลบ สูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หรือตาม 
  ความเหมาะสมของพื้นที่

ภาพที่ 1 :
แชแลวบมในผาขาวบาง

ภาพที่ 2 : 
เตรียมกระบะขี้เถาแกลบ

57แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

ภาพที่ 3 : 
โรยเมล็ดตามรองที่ขีดไว

ภาพที่ 4 : 
กลบเมล็ดหลังโรยเมล็ด

 2. รดนำ้าให้ชุ่มแปลงด้วยบัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัวไว้ เพื่อไม่ให้แรง 
  ดันนำ้าทำาให้ข้ีเถ้าแกลบกระเด็นออกนอกกระบะ และให้พื้นผิวเรียบ ง่ายต่อการขีดร่อง 
  หยอดเมล็ด
 3. ใช้ไม้ขนาด 2 - 3 หนุหรอืนิว้มอื ขีดเป็นร่องตามความกว้างแปลง 1 เมตร ความลึกเปล่ียนไป 
  ตามขนาดของเมล็ดแต่ละชนิด (การกลบขี้เท่าแกลบบนเมล็ดควรหนาประมาณ 0.5 - 1  
  เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างร่อง 10 เซนติเมตร
 4. โรยเมล็ดตามร่องที่ขีดไว้ ความห่างของเมล็ดประมาณ 0.5 เซนติเมตร โดยจะชิดหรือ 
  ห่างกว่านี้ ให้ปรับตามขนาดของเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ
 5. กลบเมล็ดเพื่อไม่ให้เมล็ดลอยขึ้นมาบนผิวขี้เถ้าแกลบขณะรดนำ้า



58 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 6. รดนำ้าให้ชุ่มและทั่วแปลง
 7. นำาพลาสติกดำามาคลุม ปิดให้มิดชิด ไม่ต้องเจาะรู จะเปิดพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกขึ้น 
  มาแล้วร้อยละ 30 
 ข้อควรระวัง
 1. หมั่นตรวจแปลงและเฝ้าระวังแมลงและโรคเข้ามาทำาลาย
  2. ควบคุมความชื้นไม่ให้แห้งหรือแฉะเกินไป เพราะจะทำาให้เมล็ดเน่าและเกิดโรคได้ง่าย

4.1.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ
 อุปกรณ์
 1. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัว
 ข้ันตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะ
 1. เปิดพลาสติกดำาดูทุก 2 - 3 วัน หากแห้ง ให้รดนำ้าแล้วปิดผ้าพลาสติกเหมือนเดิม
  2. เปิดผ้าพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกประมาณร้อยละ 30 
  3. หมั่นตรวจสอบความชื้น รดนำ้าเมื่อแปลงเพาะแห้ง
 ข้อควรระวัง
 1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา

4.2 ประเภทท่ี 2 : การเพาะโดยใช้ขุยมะพร้าว                      

4.2.1 ลักษณะเด่นของการเพาะประเภทนี้
  ขุยมะพร้าวอุ้มนำ้าได้ดี เหมาะสำาหรับพืชที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง

4.2.2 การเตรียมและเพาะเมล็ด
	 4.2.2.1	 การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ
 อุปกรณ์
 1. ขุยมะพร้าว
  2. กะละมัง
  3. ถังนำ้า
  4. ถุงพลาสติกใส



58 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 6. รดนำ้าให้ชุ่มและทั่วแปลง
 7. นำาพลาสติกดำามาคลุม ปิดให้มิดชิด ไม่ต้องเจาะรู จะเปิดพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกขึ้น 
  มาแล้วร้อยละ 30 

ข้อควรระวัง
 1. หมั่นตรวจแปลงและเฝ้าระวังแมลงและโรคเข้ามาทำาลาย
  2. ควบคุมความชื้นไม่ให้แห้งหรือแฉะเกินไป เพราะจะทำาให้เมล็ดเน่าและเกิดโรคได้ง่าย

4.1.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ
อุปกรณ์

 1. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัว
ข้ันตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะ

 1. เปิดพลาสติกดำาดูทุก 2 - 3 วัน หากแห้ง ให้รดนำ้าแล้วปิดผ้าพลาสติกเหมือนเดิม
  2. เปิดผ้าพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกประมาณร้อยละ 30 
  3. หมั่นตรวจสอบความชื้น รดนำ้าเมื่อแปลงเพาะแห้ง

ข้อควรระวัง
 1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา

4.2 ประเภทท่ี 2 : การเพาะโดยใช้ขุยมะพร้าว                      

4.2.1 ลักษณะเด่นของการเพาะประเภทนี้
  ขุยมะพร้าวอุ้มนำ้าได้ดี เหมาะสำาหรับพืชที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็ง

4.2.2 การเตรียมและเพาะเมล็ด
	 4.2.2.1	 การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

อุปกรณ์
 1. ขุยมะพร้าว
  2. กะละมัง
  3. ถังนำ้า
  4. ถุงพลาสติกใส

59แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 วิธีการท�าลายการพักตัว
 1. การบ่มเมล็ดในขุยมะพร้าวที่บรรจุในกะละมัง แล้วใช้ถุงพลาสติกหุ้มอีกที ได้แก่ ต๋าว
 2. แกะตา แช่นำ้าแล้วเพาะในแปลง โดยแช่เมล็ดนาน 12 ชั่วโมง แล้วนำาไปเพาะในแปลง  
  ซึ่งจะใช้เฉพาะเมล็ดที่จมนำ้า ส่วนเมล็ดที่ลอยให้เก็บทิ้ง เนื่องจากเป็นเมล็ดที่ตายแล้ว  
  ได้แก่ หวายขม หวายทองคำา หวายฝาด

ภาพที่ 5 : 
บมเมล็ดต๋าวในขุยมะพราวที่บรรจุในกะละมัง แลวใชถุงพลาสติกหุมอีกที

ภาพที่ 6 : 
บมเมล็ดต๋าวในขุยมะพราวที่บรรจุในกะละมัง แลวใชถุงพลาสติกหุมอีกที



60 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

	 4.2.2.2	 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด

 อุปกรณ์
 1. กระบะขุยมะพร้าว
  2. ขุยมะพร้าว
  3. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด
  4. ไม้ขนาด 2 - 3 หุน
  5. พลาสติกดำา

 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด
 1. เตรียมกระบะขุยมะพร้าว สูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หรือตาม 
  ความเหมาะสมของพื้นที่

ภาพที่ 7 :
เตรียมกระบะขุยมะพราว

 2. รดนำ้าให้ชุ่มแปลงด้วยบัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัวไว้ เพื่อไม่ให้แรง 
  ดันนำ้าทำาให้ขุยมะพร้าวกระเด็นออกนอกกระบะและทำาให้พื้นผิวเรียบ ง่ายต่อการขีดร่อง 
  หยอดเมล็ด
 3. ใช้ไม้ขนาด 2 - 3 หุนหรือนิ้วมือ กรีดเป็นร่องตามความกว้างแปลง 1 เมตร ความลึก 
  เปล่ียนไปตามขนาดของเมล็ดแต่ละชนิด (เมื่อกลบขุยมะพร้าวบนเมล็ดแล้ว ควรหนา 
  ประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างร่อง 10 เซนติเมตร



60 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

	 4.2.2.2	 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด

อุปกรณ์
 1. กระบะขุยมะพร้าว
  2. ขุยมะพร้าว
  3. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด
  4. ไม้ขนาด 2 - 3 หุน
  5. พลาสติกดำา

ข้ันตอนการเพาะเมล็ด
 1. เตรียมกระบะขุยมะพร้าว สูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หรือตาม 
  ความเหมาะสมของพื้นที่

ภาพที่ 7 :
เตรียมกระบะขุยมะพราว

 2. รดนำ้าให้ชุ่มแปลงด้วยบัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัวไว้ เพื่อไม่ให้แรง 
  ดันนำ้าทำาให้ขุยมะพร้าวกระเด็นออกนอกกระบะและทำาให้พื้นผิวเรียบ ง่ายต่อการขีดร่อง 
  หยอดเมล็ด
 3. ใช้ไม้ขนาด 2 - 3 หุนหรือนิ้วมือ กรีดเป็นร่องตามความกว้างแปลง 1 เมตร ความลึก 
  เปล่ียนไปตามขนาดของเมล็ดแต่ละชนิด (เม่ือกลบขุยมะพร้าวบนเมล็ดแล้ว ควรหนา 
  ประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างร่อง 10 เซนติเมตร

61แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 4. โรยเมล็ดตามร่องที่ขีดไว้ ความห่างของเมล็ดประมาณ 0.5 เซนติเมตร โดยจะชิดหรือ 
  ห่างกว่านี้ ให้ปรับตามขนาดของเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ
 5. กลบเมล็ดเพื่อไม่ให้เมล็ดลอยขึ้นมาบนผิวขุยมะพร้าวขณะรดนำ้า
 6. รดนำ้าให้ชุ่มและทั่วแปลง
 7. นำาพลาสตกิดำามาคลุม ปิดให้มดิชิด ไม่ต้องเจาะร ูจะเปิดพลาสตกิเมือ่เมล็ดเริม่งอกข้ึนมา 
  แล้วร้อยละ 30
 ข้อควรระวัง
 1. หมั่นตรวจแปลงและเฝ้าระวังแมลงและโรคเข้ามาทำาลายของ
 2. ควบคุมความชื้นไม่ให้แห้งหรือแฉะเกินไป เพราะจะทำาให้เมล็ดเน่าและเกิดโรคได้ง่าย

4.2.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ

 อุปกรณ์
 1. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัว
 ข้ันตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะ
  1. เปิดพลาสติกดำาดูทุก 2 - 3 วัน หากแห้ง ให้รดนำ้าแล้วปิดผ้าพลาสติกเหมือนเดิม
  2. เปิดผ้าพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกประมาณร้อยละ 30
 3. หมั่นตรวจสอบความชื้น รดนำ้าเมื่อแปลงเพาะแห้ง

ภาพที่ 8 :
กรีดรองตามแนวขวางของแปลง



62 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 ข้อควรระวัง
  1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา

4.3 ประเภทท่ี 3 : การเพาะโดยใช้ดิน                            

4.3.1 ลักษณะเด่นของการเพาะประเภทนี้
 ดิน เหมาะสำาหรบัพชืบางชนดิทีมี่อตัราการงอกในดนิมากกว่าวสัดเุพาะชนดิอืน่ ได้แก่ มะแขว่น  
 และก๋ง 

4.3.2 การเตรียมและเพาะเมล็ด

	 4.3.2.1	 การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

 อุปกรณ์
 1. ถังนำ้าหรือกะละมัง

 ท�าลายการพักตัว
 1.	 การแช่	โดยแช่เมล็ดนาน 12 ช่ัวโมง แล้วนำาไปเพาะในแปลง ซึง่จะเอาเฉพาะเมล็ดทีจ่มนำา้  
  ส่วนเมล็ดที่ลอยให้เก็บทิ้ง เนื่องจากเป็นเมล็ดที่ตายแล้ว ได้แก่ ก๋ง มะแขว่น

	 4.3.2.2	 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด

 อุปกรณ์
 1. กระบะดิน
  2. ดิน
  3. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด
  4. ไม้ขนาด 2 - 3 หุน
  5. พลาสติกดำา

 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด
 1. เตรียมกระบะดิน สูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หรือตามความ 
  เหมาะสมของพื้นที่



62 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

ข้อควรระวัง
  1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา

4.3 ประเภทท่ี 3 : การเพาะโดยใช้ดิน                            

4.3.1 ลักษณะเด่นของการเพาะประเภทนี้
 ดนิ เหมาะสำาหรบัพชืบางชนดิทีม่อีตัราการงอกในดนิมากกว่าวสัดเุพาะชนดิอืน่ ได้แก่ มะแขว่น  
 และก๋ง 

4.3.2 การเตรียมและเพาะเมล็ด

	 4.3.2.1	 การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

อุปกรณ์
 1. ถังนำ้าหรือกะละมัง

ท�าลายการพักตัว
 1.	 การแช่	โดยแช่เมล็ดนาน 12 ช่ัวโมง แล้วนำาไปเพาะในแปลง ซึง่จะเอาเฉพาะเมล็ดทีจ่มนำา้  
  ส่วนเมล็ดที่ลอยให้เก็บทิ้ง เนื่องจากเป็นเมล็ดที่ตายแล้ว ได้แก่ ก๋ง มะแขว่น

	 4.3.2.2	 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด

อุปกรณ์
 1. กระบะดิน
  2. ดิน
  3. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด
  4. ไม้ขนาด 2 - 3 หุน
  5. พลาสติกดำา

ข้ันตอนการเพาะเมล็ด
 1. เตรียมกระบะดิน สูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หรือตามความ 
  เหมาะสมของพื้นที่

63แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 2. รดนำา้ให้ชุ่มแปลงด้วยบวัรดนำา้ฝอยละเอยีด หรอืสายยางทีเ่สียบหวับวัไว้ เพือ่ให้ไม่ให้แรง 
  ดันนำา้ทำาให้ดนิกระเดน็ออกนอกกระบะและให้พืน้ผิวเรยีบ ง่ายต่อการขีดร่องหยอดเมล็ด
 3. ใช้ไม้ขนาด 2 - 3 หนุหรอืนิว้มอื กรดีเป็นร่องตามความกว้างแปลง 1 เมตร ความลึกเปล่ียน 
  ไปตามขนาดของเมล็ดแต่ละชนิด (เมื่อกลบดินบนเมล็ดแล้ว ควรหนาประมาณ 0.5 - 1  
  เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างร่อง 10 เซนติเมตร
 4. โรยเมล็ดตามร่องทีขี่ดไว้ ความห่างของเมล็ดประมาณ 0.5 เซนตเิมตร โดยจะชิดหรอืห่าง 
  กว่านี้ ให้ปรับตามขนาดของเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ
 5. กลบเมล็ดเพื่อไม่ให้เมล็ดลอยขึ้นมาบนผิวขี้เถ้าแกลบขณะรดนำ้า
 6. รดนำ้าให้ชุ่มและทั่วแปลง
 7. นำาพลาสตกิดำามาคลุม ปิดให้มดิชิด ไม่ต้องเจาะร ูจะเปิดพลาสตกิเมือ่เมล็ดเริม่งอกข้ึนมา 
  ร้อยละ 30 

 ข้อควรระวัง
 1. หมั่นตรวจแปลงและเฝ้าระวังแมลงและโรคเข้ามาทำาลาย
  2. ควบคุมความชื้นไม่ให้แห้งหรือแฉะเกินไปเพราะจะทำาให้เมล็ดเน่าและเกิดโรคได้ง่าย

ภาพที่ 9 : 
เตรียมกระบะดิน



64 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

4.3.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ

 อุปกรณ์
 1. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัว

 ข้ันตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะ
 1. เปิดพลาสติกดำาดูทุก 2 - 3 วัน หากแห้ง ให้รดนำ้าแล้วปิดผ้าพลาสติกเหมือนเดิม
  2. เปิดผ้าพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกประมาณร้อยละ 30 
  3. หมั่นตรวจสอบความชื้น รดนำ้าเมื่อแปลงเพาะแห้ง

 ข้อควรระวัง
 1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา

4.4 ประเภทท่ี 4 : การเพาะโดยใช้ทรายหยาบ                               

4.4.1 ลักษณะเด่นของการเพาะประเภทนี้
 ทราย มีลักษณะร่วน โปร่ง ระบายนำ้าได้ดี

4.4.2 การเตรียมและเพาะเมล็ด

	 4.4.2.1	 การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

 อุปกรณ์
 1. มีด
  2. เขียง
  3. กะละมัง/ถังนำ้า

 วิธีการท�าลายการพักตัว
 1.	 การขลิบหรอืตดั โดยใช้มดีขลิบหรอืตดัเปลือกหุม้เมล็ดออก พอให้เหน็เมล็ดข้างในเปลือก  
  ทั้งนี้เพื่อให้ความชื้นเข้าไปในเมล็ดเร็วขึ้น ได้แก่ มะค่าโมง มะม่วงป่า มะมุ่น มะเยา



64 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

4.3.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ

อุปกรณ์
 1. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัว

ข้ันตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะ
 1. เปิดพลาสติกดำาดูทุก 2 - 3 วัน หากแห้ง ให้รดนำ้าแล้วปิดผ้าพลาสติกเหมือนเดิม
  2. เปิดผ้าพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกประมาณร้อยละ 30 
  3. หมั่นตรวจสอบความชื้น รดนำ้าเมื่อแปลงเพาะแห้ง

ข้อควรระวัง
 1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา

4.4 ประเภทท่ี 4 : การเพาะโดยใช้ทรายหยาบ                               

4.4.1 ลักษณะเด่นของการเพาะประเภทนี้
 ทราย มีลักษณะร่วน โปร่ง ระบายนำ้าได้ดี

4.4.2 การเตรียมและเพาะเมล็ด

	 4.4.2.1	 การเตรียมเมล็ดก่อนเพาะ

อุปกรณ์
 1. มีด
  2. เขียง
  3. กะละมัง/ถังนำ้า

วิธีการท�าลายการพักตัว
 1.	 การขลิบหรอืตดั โดยใช้มดีขลิบหรอืตดัเปลือกหุม้เมล็ดออก พอให้เหน็เมล็ดข้างในเปลือก  
  ทั้งนี้เพื่อให้ความชื้นเข้าไปในเมล็ดเร็วขึ้น ได้แก่ มะค่าโมง มะม่วงป่า มะมุ่น มะเยา

65แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

	 2.	 การแช่	 โดยแช่เมล็ดนาน 12 ชั่วโมง แล้วนำาไปเพาะในแปลง โดยจะใช้เฉพาะเมล็ดที ่
  จมนำ้า ส่วนเมล็ดที่ลอยให้เก็บทิ้ง เนื่องจากเป็นเมล็ดที่ตายแล้ว ได้แก่ กรวยป่า กอมขม  
  กาสะลอง กาแฟ กระถิน กระท้อน กระบก กันเกรา ก่อแป้น ก่อเดือย ก่อหม่น ไกร  
  เกาลัดไทย กำาแพงเจ็ดชั้น ไก๋แดง ไก๋บงหรือยางบง ขี้เหล็ก คอแลน แค คำามอกหลวง  
  จามจุรีหรือฉำาฉา จำาปีป่า ชงโค ชาอัสสัม ซ้อ ดีหมี แดงนำ้า ตองเต้า ตองแตบ ตะกูยักษ์  
  ตะขบป่า ตะคร้อ ตะครำา้ เต่าร้างหรอืเขือง ทรงบาดาล ทัง่ใบช่อ ทะโล้  หรอืมงัตาน ไทรย้อย  

ภาพที่ 10 : 
ทำาลายการพักตัวโดยขลิบหรือตัดเมล็ด เพื่อใหความชื้นเขาในเมล็ดไดเร็วขึ้น

ภาพที่ 11 : 
ทำาลายการพักตัวโดยขลิบหรือตัดเมล็ด เพื่อใหความชื้นเขาในเมล็ดไดเร็วขึ้น



66 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

  นุน่ ปอต๊อก ปอสำาโรง ประคำาดคีวาย ประดู ่ประดูส้่ม ปยุ ผ่าเส้ียน ฝาง พญามะขามป้อม 
  พญาสัตบรรณ พระเจ้าห้าพระองค์ พะยอม เพกา โพบาย โพธ์ิอนิเดยี โพธ์ิไทย มะกลำา่ต้น 
   มะกอก มะกอกเกลื้อน มะขม มะขามป้อม มะขามเปรี้ยว มะติ่ง มะปอบ มะพร้าวนกกก  
  มะแฟน มะผ้า มะม่วงหิมพานต์ มะมือ มะเม่า มะรุม มะหาด ยมหิน ยมแดง ยอ ยางนา  
  ยางปาย ยางเหียง รกฟ้า ราชพฤกษ์หรือคูน เลี่ยน ลานวัด สมอไทย สะเดา ส้านหิ่ง  
  เสี้ยวดอกขาว หมีเหม็น หมีโป้ง เหมือดโลด หว้าขี้กวาง หว้าขี้แพะ หางนกยูง หางรอก  
  หูกวาง อบเชย ฮ้วนหมู

ภาพที่ 12 :
ทำาลายการพักตัวโดยการแชเมล็ดในนำา

ภาพที่ 13 : 
คัดเมล็ดที่ลอยนำาทิ้ง



66 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

  นุน่ ปอต๊อก ปอสำาโรง ประคำาดคีวาย ประดู ่ประดูส้่ม ปยุ ผ่าเส้ียน ฝาง พญามะขามป้อม 
  พญาสัตบรรณ พระเจ้าห้าพระองค์ พะยอม เพกา โพบาย โพธ์ิอนิเดยี โพธ์ิไทย มะกลำา่ต้น 
   มะกอก มะกอกเกลื้อน มะขม มะขามป้อม มะขามเปรี้ยว มะติ่ง มะปอบ มะพร้าวนกกก  
  มะแฟน มะผ้า มะม่วงหิมพานต์ มะมือ มะเม่า มะรุม มะหาด ยมหิน ยมแดง ยอ ยางนา  
  ยางปาย ยางเหียง รกฟ้า ราชพฤกษ์หรือคูน เลี่ยน ลานวัด สมอไทย สะเดา ส้านหิ่ง  
  เสี้ยวดอกขาว หมีเหม็น หมีโป้ง เหมือดโลด หว้าขี้กวาง หว้าขี้แพะ หางนกยูง หางรอก  
  หูกวาง อบเชย ฮ้วนหมู

ภาพที่ 12 :
ทำาลายการพักตัวโดยการแชเมล็ดในนำา

ภาพที่ 13 : 
คัดเมล็ดที่ลอยนำาทิ้ง

67แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

ภาพที่ 14 : 
เตรียมกระบะทราย

	 4.4.2.2	 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด

 อุปกรณ์
 1. กระบะทราย
  2. ทรายหยาบ
  3. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด
  4. ไม้ขนาด 2 - 3 หุน
  5. พลาสติกดำา

 ข้ันตอนการเพาะเมล็ด
 1. เตรียมกระบะทราย สูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร หรือตามความ 
  เหมาะสมของพื้นที่

 2. รดนำา้ให้ชุ่มแปลงด้วยบวัรดนำา้ฝอยละเอยีด หรอืสายยางทีเ่สียบหวับวัไว้ เพือ่ให้ไม่ให้แรง 
  ดันนำ้าทำาให้ข้ีเถ้าแกลบกระเด็นออกนอกกระบะและให้พื้นผิวเรียบ ง่ายต่อการขีดร่อง 
  หยอดเมล็ด

 3. ใช้ไม้ขนาด 2 - 3 หุนหรือนิ้วมือ ขีดเป็นร่องตามความกว้างแปลง 1 เมตร ความลึก 
  เปล่ียนไปตามขนาดของเมล็ดแต่ละชนิด (เมื่อกลบทรายหยาบบนเมล็ดแล้ว ควรหนา 
  ประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร) ระยะห่างระหว่างร่อง 10 เซนติเมตร



68 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 4. โรยเมล็ดตามร่องที่ขีดไว้ ความห่างของเมล็ดประมาณ 0.5 เซนติเมตร โดยจะชิดหรือ 
  ห่างกว่านี้ ให้ปรับตามขนาดของเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ

 5. กลบเมล็ดเพื่อไม่ให้เมล็ดลอยขึ้นมาบนผิวขี้เถ้าแกลบขณะรดนำ้า

ภาพที่ 15 : 
ใชไมขนาด 2 - 3 หุนหรือนิ้วมือ กรีดเป็นรองตามความกวางแปลง

ภาพที่ 16 :
โรยเมล็ดตามรองที่กรีดไว



68 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

 4. โรยเมล็ดตามร่องที่ขีดไว้ ความห่างของเมล็ดประมาณ 0.5 เซนติเมตร โดยจะชิดหรือ 
  ห่างกว่านี้ ให้ปรับตามขนาดของเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ

 5. กลบเมล็ดเพื่อไม่ให้เมล็ดลอยขึ้นมาบนผิวขี้เถ้าแกลบขณะรดนำ้า

ภาพที่ 15 : 
ใชไมขนาด 2 - 3 หุนหรือนิ้วมือ กรีดเป็นรองตามความกวางแปลง

ภาพที่ 16 :
โรยเมล็ดตามรองที่กรีดไว

69แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การเพาะและดูแลกลาไมปา

ภาพที่ 17 :
กลบเมล็ดหลังโรยเมล็ด

ภาพที่ 18 : 
รดนำ้าใชชุม

 6. รดนำ้าให้ชุ่มและทั่วแปลง
 7. นำาพลาสตกิดำามาคลุม ปิดให้มดิชิด ไม่ต้องเจาะร ูจะเปิดพลาสตกิเมือ่เมล็ดเริม่งอกข้ึนมา 
  แล้วร้อยละ 30



70 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

ภาพที่ 19 : 
คลุมพลาสติกดำาบนแปลงเพาะ

 ข้อควรระวัง
 1. หมั่นตรวจแปลงและเฝ้าระวังแมลงและโรคเข้ามาทำาลาย
  2. ควบคุมความชื้นไม่ให้แห้งหรือแฉะเกินไปเพราะจะทำาให้เมล็ดเน่าและเกิดโรคได้ง่าย

4.4.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ

 อุปกรณ์
 1. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัว

 ข้ันตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะ
 1. เปิดพลาสติกดำาดูทุก 2 - 3 วัน หากแห้ง ให้รดนำ้าแล้วปิดผ้าพลาสติกเหมือนเดิม
  2. เปิดผ้าพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกประมาณร้อยละ 30 
  3. หมั่นตรวจสอบความชื้น รดนำ้าเมื่อแปลงเพาะแห้ง

 ข้อควรระวัง
 1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา



70 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การเพาะและดูแลกลาไมปา

ภาพที่ 19 : 
คลุมพลาสติกดำาบนแปลงเพาะ

ข้อควรระวัง
 1. หมั่นตรวจแปลงและเฝ้าระวังแมลงและโรคเข้ามาทำาลาย
  2. ควบคุมความชื้นไม่ให้แห้งหรือแฉะเกินไปเพราะจะทำาให้เมล็ดเน่าและเกิดโรคได้ง่าย

4.4.3 การดูแลเมล็ดที่เพาะ

อุปกรณ์
 1. บัวรดนำ้าฝอยละเอียด หรือสายยางที่เสียบหัวบัว

ข้ันตอนการดูแลเมล็ดที่เพาะ
 1. เปิดพลาสติกดำาดูทุก 2 - 3 วัน หากแห้ง ให้รดนำ้าแล้วปิดผ้าพลาสติกเหมือนเดิม
  2. เปิดผ้าพลาสติกเมื่อเมล็ดเริ่มงอกประมาณร้อยละ 30 
  3. หมั่นตรวจสอบความชื้น รดนำ้าเมื่อแปลงเพาะแห้ง

ข้อควรระวัง
 1. ระวงัศตัรพูชืและเช้ือราในแปลงเพาะ และควรรกัษาความช้ืนให้แปลงมคีวามช้ืนอยู่ตลอด 
  เวลา

71แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การยายกลาลงถุง

ช่วงเวลาที่เหมาะสำาหรับการย้ายกล้าลงถุงเพาะ คือ เมื่อกล้าไม้มีใบเล็กๆ 3-5 ใบ หรือมีปมราก

[05]
การย้ายกล้าลงถุง

ภาพที่ 20 : 
กลาไมที่พรอมจะยายลงถุงเพาะ

ภาพที่ 21 : 
กลาไมที่พรอมจะยายลงถุงเพาะ



72 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การยายกลาลงถุง

5.1 อุปกรณ์                            

 1. ถุงเพาะขนาด 3 x 7 และ 5 x 10 นิ้ว ตามจำานวนกล้าไม้ที่ต้องการเพาะ
  2. ดิน
  3. แกลบดำา
  4. แกลบเหลือง (แกลบโค้ง)
  5. ปุ๋ยอินทรีย์
  6. ไม้แบนขนาด 2 - 3 หุน ปลายแบนแหลม
  7. ตะกร้าหรือกล่อง
  8. สายยางพร้อมหัวฉีด (ในกรณีที่ไม่ได้ติดสปริงเกอร์ในโรงเพาะ)

5.2 ขั้นตอนการย้ายกล้าลงถุง                  

 1. การเตรียมโรงเรือน
   • ขนาดโรงเรือนมาตรฐาน กว้าง 40 x 40 เมตร สูง 2 เมตร
   • ใช้ตาข่ายพรางแสงร้อยละ 50 
   • ขนาดแปลงหรอืบล็อกเรยีงถงุ 1 เมตรและทางเดนิกว้าง 0.5 เมตรเพือ่สะดวกต่อการ 
    จัดการโรงเรือน

ภาพที่ 22 : 
ลักษณะของโรงเรือน ขนาดแปลง และทางเดิน



72 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การยายกลาลงถุง

5.1 อุปกรณ์                            

 1. ถุงเพาะขนาด 3 x 7 และ 5 x 10 นิ้ว ตามจำานวนกล้าไม้ที่ต้องการเพาะ
  2. ดิน
  3. แกลบดำา
  4. แกลบเหลือง (แกลบโค้ง)
  5. ปุ๋ยอินทรีย์
  6. ไม้แบนขนาด 2 - 3 หุน ปลายแบนแหลม
  7. ตะกร้าหรือกล่อง
  8. สายยางพร้อมหัวฉีด (ในกรณีที่ไม่ได้ติดสปริงเกอร์ในโรงเพาะ)

5.2 ขั้นตอนการย้ายกล้าลงถุง                  

 1. การเตรียมโรงเรือน
   • ขนาดโรงเรือนมาตรฐาน กว้าง 40 x 40 เมตร สูง 2 เมตร
   • ใช้ตาข่ายพรางแสงร้อยละ 50 
   • ขนาดแปลงหรอืบล็อกเรยีงถงุ 1 เมตรและทางเดนิกว้าง 0.5 เมตรเพือ่สะดวกต่อการ 
    จัดการโรงเรือน

ภาพที่ 22 : 
ลักษณะของโรงเรือน ขนาดแปลง และทางเดิน

73แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การยายกลาลงถุง

 2. ระหว่างรอเมล็ดทีเ่พาะในกระบะข้ีเถ้าแกลบ/ขุยมะพร้าว/ดิน/ทราย สามารถเตรยีมถงุเพาะ  
  โดยผสมวสัดปุลูกลงถงุประกอบด้วย ดนิ : แกลบเหลือง : แกลบดำา : ปุย๋อนิทรย์ี อตัราส่วน 
  ผสมคือ 2 : 1 : 1 : 0.05 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วกรอกลงถุงเพาะให้เสมอปากถุงเพาะ  
  จากนั้น เรียงถุงเพาะลงในแปลงเพาะตามแนวกว้างของแปลงเพาะ แล้วจึงเรียงตามแนว 
  ยาวของแปลงเพาะ

ภาพที่ 24 : 
เตรียมถุงเพาะ และเรียงถุงเพาะในแปลงเพาะ

ภาพที่ 23 : 
ลักษณะของโรงเรือน ขนาดแปลง และทางเดิน



74 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การยายกลาลงถุง

 3. รดนำ้าในกระบะขี้เถ้าแกลบ/ขุยมะพร้าว/ดิน/ทราย ให้ชุ่ม เพื่อช่วยให้การถอนกล้าง่ายขึ้น 
  และระบบรากไม่กระทบกระเทือน

 4. ถอนกล้าไม้จากกระบะข้ีเถ้าแกลบ/ขุยมะพร้าว/ดิน/ทราย โดยใช้ไม้ไผ่ขนาด ยาว 25  
  เซนตเิมตร กว้าง 5 เซนตเิมตร แทงด้านข้างต้นกล้าเพือ่งัดต้นกล้าข้ึน แล้วถอนต้นกล้าข้ึน  
  เพื่อไม่ให้รากต้นกล้าขาดเพื่อลดอัตราการตายของต้นกล้า แล้วรวบรวมไว้ในกระสอบ 
  หรือกล่องเพื่อรักษาความชื้น

ภาพที่ 25 : 
ถอนตนกลา โดยใชไมไผแทงดานขางตนกลาเพื่องัดตนกลาขึ้น แลวถอนตนกลา

ภาพที่ 26 : 
รวบรวมกลาไมไวในกระสอบหรือกลองเพื่อรักษาความชื้น



74 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การยายกลาลงถุง

 3. รดนำ้าในกระบะขี้เถ้าแกลบ/ขุยมะพร้าว/ดิน/ทราย ให้ชุ่ม เพื่อช่วยให้การถอนกล้าง่ายขึ้น 
  และระบบรากไม่กระทบกระเทือน

 4. ถอนกล้าไม้จากกระบะข้ีเถ้าแกลบ/ขุยมะพร้าว/ดิน/ทราย โดยใช้ไม้ไผ่ขนาด ยาว 25  
  เซนตเิมตร กว้าง 5 เซนตเิมตร แทงด้านข้างต้นกล้าเพือ่งัดต้นกล้าข้ึน แล้วถอนต้นกล้าข้ึน  
  เพื่อไม่ให้รากต้นกล้าขาดเพื่อลดอัตราการตายของต้นกล้า แล้วรวบรวมไว้ในกระสอบ 
  หรือกล่องเพื่อรักษาความชื้น

ภาพที่ 25 : 
ถอนตนกลา โดยใชไมไผแทงดานขางตนกลาเพื่องัดตนกลาขึ้น แลวถอนตนกลา

ภาพที่ 26 : 
รวบรวมกลาไมไวในกระสอบหรือกลองเพื่อรักษาความชื้น

75แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การยายกลาลงถุง

ภาพที่ 27 : 
ใชไมแหลมกลม แทงลงกึ่งกลางถุงเพาะ ลึกเทาความยาวของราก นำากลาไมปลูกลงในถุงเพาะ โดยใสดานที่เป็นราก 

ลงหลุมที่แทงไว ถุงละ 1 ตน จากนั้น กดดินใหแนน

ภาพที่ 28 : 
นำากลาไมลงปลูกถุงละ 1 ตน จากนั้นกดดินใหแนน

 5. ใช้ไม้แหลมกลมขนาดประมาณ 2-3 หุน แทงลงกึ่งกลางถุงเพาะ ลึกเท่าความยาว 
  ของราก จากนั้น นำากล้าไม้ปลูกลงในถุงเพาะ โดยใส่ด้านที่เป็นรากลงหลุมที่แทงไว้  
  ถุงละ 1 ต้น จากนั้น กดดินให้แน่น

 6. รดนำ้าหลังการย้ายกล้าไม้



76 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การยายกลาลงถุง

5.3 ข้อควรระวัง                          

 1. การย้ายต้นกล้าที่อยู่ในตระกูลถั่ว เช่น ก่อ หวาย ต๋าว ชาอัสสัม ต้องระวังอย่าให้ผล ซึ่ง
เป็นที่สะสมอาหาร จมดินเกินร้อยละ 50 ของขนาดผล

 2. ก่อนการนำาต้นกล้าลงถุง ควรเด็ดหรือตัดรากของต้นกล้าที่มีรากที่ยาวเกินไป และเวลา
ย้ายลงถุง ต้องระวังอย่าให้รากงอ เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า



76 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การยายกลาลงถุง

5.3 ข้อควรระวัง                          

 1. การย้ายต้นกล้าที่อยู่ในตระกูลถั่ว เช่น ก่อ หวาย ต๋าว ชาอัสสัม ต้องระวังอย่าให้ผล ซึ่ง
เป็นที่สะสมอาหาร จมดินเกินร้อยละ 50 ของขนาดผล

 2. ก่อนการนำาต้นกล้าลงถุง ควรเด็ดหรือตัดรากของต้นกล้าที่มีรากที่ยาวเกินไป และเวลา
ย้ายลงถุง ต้องระวังอย่าให้รากงอ เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า

77แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การดูแลกลา

6.1 อุปกรณ์                       

 1. สายยางพร้อมหัวบัวฝอย 
 2. ปุ๋ยสูตร 15- 15 -15
 3. ปุ๋ยทางใบสูตร 30-20-10
 4. ปุ๋ยคอก
 5. โดโลไมท์
 6. สารป้องกันกำาจัดโรคและแมลง

6.2 ขั้นตอนการดูแลกล้า                         

 1. รดนำ้าช่วงเช้า และเย็นทุกวัน วันละ 2 ครั้ง

[06]
การดูแลกล้า

ภาพที่ 29 : 
รดนำ้ากลาไมที่ปลูกในถุงเพาะแลว ทุกเชา-เย็น



78 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การดูแลกลา

 2. หมั่นดูแลกำาจัดวัชพืชในถุงเพาะเพื่อป้องกันโรคและแมลงต่างๆ
 3. เมื่อย้ายกล้าลงถุงแล้วประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำานวน 5 กรัม ต่อ 1  
  ถุงเพาะ

 4. เมื่ออายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 15 กรัมต่อต้น
 5. หมั่นยกต้นแล้วตัดรากก่อนการนำาไปปลูก 1 เดือน

ภาพที่ 30 : 
ใสปุ๋ยสูตร 15-15-15เมื่อกลาไมอายุได 1 เดือนหลังยายลงถุงเพาะ จำานวน 5 กรัม ตอ 1 ถุงเพาะ

ภาพที่ 31 : 
ใสปุ๋ยสูตร 15-15-15เมื่อกลาไมอายุได 1 เดือนหลังยายลงถุงเพาะ จำานวน 5 กรัม ตอ 1 ถุงเพาะ



78 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
การดูแลกลา

 2. หมั่นดูแลกำาจัดวัชพืชในถุงเพาะเพื่อป้องกันโรคและแมลงต่างๆ
 3. เมื่อย้ายกล้าลงถุงแล้วประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำานวน 5 กรัม ต่อ 1  
  ถุงเพาะ

 4. เมื่ออายุ 2 เดือน ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 15 กรัมต่อต้น
 5. หมั่นยกต้นแล้วตัดรากก่อนการนำาไปปลูก 1 เดือน

ภาพที่ 30 : 
ใสปุ๋ยสูตร 15-15-15เมื่อกลาไมอายุได 1 เดือนหลังยายลงถุงเพาะ จำานวน 5 กรัม ตอ 1 ถุงเพาะ

ภาพที่ 31 : 
ใสปุ๋ยสูตร 15-15-15เมื่อกลาไมอายุได 1 เดือนหลังยายลงถุงเพาะ จำานวน 5 กรัม ตอ 1 ถุงเพาะ

79แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
การดูแลกลา

6.3 ข้อควรระวัง                          

 1. ควรรดนำ้าตามหลังการให้ปุ๋ยทุกครั้ง



80 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

[06]
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

โดยสรุปแลว สามารถแบงปฏิทินการเพาะปลูกเป็น 3 ระยะหลักๆ ไดแก 1.) การเก็บและเตรียม
เมล็ด หรือ เก็บเมล็ดแลวเพาะทันที 2.) การเพาะเมล็ด 3.) การยายกลาลงถุง ดังน้ัน เม่ือนำา
ระยะดังกลาวมาเทียบกับประเภทการเพาะและพันธุ์ไมแตละชนิด จึงไดปฏิทินการเพาะปลูก
ของไมปาแตละชนิด ดังตารางดานลาง

สัญลักษณ์สีที่ใช้ในตารางปฏิทินการเพาะปลูกไม้ป่า :              

เก็บและเตรียมเมล็ด

เก็บแลวเพาะทันที

เพาะเมล็ด

ยายลงถุง



80 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

[06]
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

โดยสรุปแลว สามารถแบงปฏิทินการเพาะปลูกเป็น 3 ระยะหลักๆ ไดแก 1.) การเก็บและเตรียม
เมล็ด หรือ เก็บเมล็ดแลวเพาะทันที 2.) การเพาะเมล็ด 3.) การยายกลาลงถุง ดังน้ัน เม่ือนำา
ระยะดังกลาวมาเทียบกับประเภทการเพาะและพันธุ์ไมแตละชนิด จึงไดปฏิทินการเพาะปลูก
ของไมปาแตละชนิด ดังตารางดานลาง

สัญลักษณ์สีที่ใช้ในตารางปฏิทินการเพาะปลูกไม้ป่า :              

เก็บและเตรียมเมล็ด

เก็บแลวเพาะทันที

เพาะเมล็ด

ยายลงถุง

81แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

7.1 การเพาะโดยใช้ขี้เถ้าแกลบ                     

7.2 การเพาะโดยใช้ขุยมะพร้าว                              

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. งิ้วแดง พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

2. ไผ่ซาง ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. ไผ่ซางนวล ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4. ไผ่รวก ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. ไผ่ป่า ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. ไผ่หก ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. ต๋าว (ลูกชิด) มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2. หวายขม ส.ค. ก.ย. ต.ค.

3. หวายทองคำา ส.ค. ก.ย. ต.ค.

4. หวายฝาด ส.ค. ก.ย. ต.ค.

7.3 การเพาะโดยใช้ดิน                                              

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.ก๋ง (ตองกง) มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

2.มะแขว่น ม.ค. พ.ย. ธ.ค.



82 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

7.4 การเพาะโดยใช้ทราบหยาบ                             

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. กรวยป่า ส.ค. ก.ย. ต.ค.

2. กันเกรา ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. กระถิน เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4. กระท้อน ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. กระบก ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

6. ก่อแป้น ก.ย. ต.ค. พ.ย.

7. กอมขม ส.ค. ก.ย. ต.ค.

8. ก่อหม่น ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

9. ก่อเดือย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10. กาสะลอง (ปีบ) ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

11. กาแฟ เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

12. กำาแพงเจ็ดชั้น มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

13. เกาลัดไทย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

14. ไก๋แดง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

15. ไกร ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

16. ขี้เหล็ก เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

17. คอแลน มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

18. แค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

19. คำามอกหลวง ส.ค. ก.ย. ต.ค.

20. จามจุรี (ฉำาฉา) พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

21. จำาปีป่า

22. ชงโค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.



82 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

7.4 การเพาะโดยใช้ทราบหยาบ                             

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. กรวยป่า ส.ค. ก.ย. ต.ค.

2. กันเกรา ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. กระถิน เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4. กระท้อน ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. กระบก ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

6. ก่อแป้น ก.ย. ต.ค. พ.ย.

7. กอมขม ส.ค. ก.ย. ต.ค.

8. ก่อหม่น ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

9. ก่อเดือย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10. กาสะลอง (ปีบ) ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

11. กาแฟ เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

12. กำาแพงเจ็ดชั้น มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

13. เกาลัดไทย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

14. ไก๋แดง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

15. ไกร ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

16. ขี้เหล็ก เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

17. คอแลน มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

18. แค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

19. คำามอกหลวง ส.ค. ก.ย. ต.ค.

20. จามจุรี (ฉำาฉา) พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

21. จำาปีป่า

22. ชงโค เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

83แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

23. ชาอัสสัม ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

24. ซ้อ ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25. ดีหมี ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

26. แดงนำ้า ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27. ตองเต้า ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

28. ตองแตบ ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

29. ตะกูยักษ์ ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

30. ตะขบป่า ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

31. ตะคร้อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

32. ตะคำ่า ก.ย. ต.ค. พ.ย.

33. เต่าร้าง (เขือง) ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

34. ทะโล้ (มังตาน) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

35. ทั่งใบช่อ ก.ย. ต.ค. พ.ย.

36. ไทรย้อย ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

37. นุ่น พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

38. ประคำาดีควาย ก.ย. ต.ค. พ.ย.

39. ประดู่ เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

40. ประดู่ส้ม ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

41. ปอต๊อก เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

42. ปอสำาโรง พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

43. ปุย ส.ค. ก.ย. ต.ค.

44. ผ่าเสี้ยน ก.ค. ส.ค. ก.ย.



84 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

45. ฝาง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

46. พญามะขามป้อม ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47. พญาสัตบรรณ เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

48. พระเจ้าห้าพระองค์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

49. พะยอม พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

50. เพกา เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

51. โพธิ์ไทย เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

52. โพธิ์อินเดีย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

53. โพบาย ส.ค. ก.ย. ต.ค.

54. มะกลำ่าต้น ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

55. มะกอก ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

56. มะกอกเกลื้อน ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

57. มะขม เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

58. มะขามป้อม ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

59. มะขามเปรี้ยว เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60. มะค่าโมง พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

61. มะติ่ง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

62. มะปอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

63. มะผ้า (ช้าแป้น) ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

64. มะพร้าวนกกก มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

65. มะแฟน ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66. มะม่วงป่า พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

67. มะม่วงหิมพานต์ ก.ค. ส.ค. ก.ย.



84 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

45. ฝาง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

46. พญามะขามป้อม ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47. พญาสัตบรรณ เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

48. พระเจ้าห้าพระองค์ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

49. พะยอม พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

50. เพกา เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

51. โพธิ์ไทย เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

52. โพธิ์อินเดีย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

53. โพบาย ส.ค. ก.ย. ต.ค.

54. มะกลำ่าต้น ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

55. มะกอก ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

56. มะกอกเกลื้อน ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

57. มะขม เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

58. มะขามป้อม ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

59. มะขามเปรี้ยว เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60. มะค่าโมง พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

61. มะติ่ง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

62. มะปอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

63. มะผ้า (ช้าแป้น) ม.ค. พ.ย. ธ.ค.

64. มะพร้าวนกกก มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

65. มะแฟน ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66. มะม่วงป่า พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

67. มะม่วงหิมพานต์ ก.ค. ส.ค. ก.ย.

85แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

68. มะมือ มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

69. มะมุ่น ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

70. มะเม่า ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

71. มะเยา ก.ค. ส.ค. ก.ย.

72. มะรุม มี.ค. เม.ย. พ.ค.

73. มะหาด ก.ค. ส.ค. ก.ย.

74. ยมหิน มี.ค. เม.ย. พ.ค.

75. ยมแดง ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

76. ยอ ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

77. ยางนา มิ.ย. ก.ค.

78. ไก๋บง (ยางบง) มิ.ย. ก.ค.

79. ยางปาย พ.ค. มิ.ย.

80. ยางเหียง เม.ย. พ.ค.

81. รกฟ้า พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

82. ราชพฤกษ์ (คูน) เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

83. ลานวัด มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

84. เลี่ยน ม.ค. ก.พ. ธ.ค.

85. สมอไทย มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

86. สะเดา เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

87. ส้านหิ่ง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

88. เสี้ยวดอกขาว พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

89. หมีเหม็น ส.ค. ก.ย. ต.ค.

90. หมีโป้ง ส.ค. ก.ย. ต.ค.



86 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

91. หว้าขี้กวาง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

92. หว้าขี้แพะ มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

93. หางนกยูง เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

94. หางรอก ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95. หูกวาง ก.ค. ส.ค. ก.ย.

96. เหมือดโลด ก.ค. ส.ค. ก.ย.

97. อบเชย มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

98. ฮ้วนหมู พ.ค. มิ.ย. ก.ค.



86 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
สรุปปฏิทินการเพาะปลูก

ชนิดพืช
ช่วงเวลาการเพาะปลูก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

91. หว้าขี้กวาง มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

92. หว้าขี้แพะ มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

93. หางนกยูง เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

94. หางรอก ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95. หูกวาง ก.ค. ส.ค. ก.ย.

96. เหมือดโลด ก.ค. ส.ค. ก.ย.

97. อบเชย มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

98. ฮ้วนหมู พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

87แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

1. งิ้วแดง 41,000 0.5 1 1 700 1,200 50,000

2. ไผ่ซาง 18,000 1 1 1 700 1,200 50,000

3. ไผ่ซางนวล 18,000 1 1 1 700 1,200 50,000

4. ไผ่ป่า 87,000 1 1 1 700 1,200 50,000

5. ไผ่รวก 20,000 1 1 1 700 1,200 50,000

6. ไผ่หก 18,000 1 1 1 700 1,200 50,000

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

1. ต๋าว (ลูกชิด) 440 5 10 10 700 1,200 50,000

2. หวายขม 13,000 3 2 10 700 1,200 50,000

3. หวายทองคำา 1,800 3 2 10 700 1,200 50,000

4. หวายฝาด 2,330 3 1 5 700 1,200 50,000

[08]
ตารางประมาณการแรงงาน

8.1 การเพาะโดยใช้ขี้เถ้าแกลบ                     

8.2 การเพาะโดยใช้ขุยมะพร้าว                     



88 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

1. ก๋ง (ตองกง) 250,000 2 1 1 700 1,200 50,000

2. มะแขว่น 100,000 5 5 5 700 1,200 50,000

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

1. กรวยป่า 42,500 4 5 10 700 1,200 50,000

2. กันเกรา 2,000,000 1 1 1 700 1,200 50,000

3. กระถิน 18,500 10 5 5 700 1,200 50,000

4. กระท้อน 400 5 10 10 700 1,200 50,000

5. กระบก 220 5 10 10 700 1,200 50,000

6. ก่อแป้น 60 10 10 10 700 1,200 50,000

7. กอมขม 5,600 5 5 5 700 1,200 50,000

8. ก่อหม่น 350 10 10 10 700 1,200 50,000

9. ก่อเดือย 350 10 10 10 700 1,200 50,000

10. กาสะลอง (ปีบ) 45,000 3 5 5 700 1,200 50,000

11. กาแฟ 3,500 30 10 10 700 1,200 50,000

8.3 การเพาะโดยใช้ดิน                                    

8.4 การเพาะโดยใช้ทราบหยาบ                                    



88 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

1. ก๋ง (ตองกง) 250,000 2 1 1 700 1,200 50,000

2. มะแขว่น 100,000 5 5 5 700 1,200 50,000

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

1. กรวยป่า 42,500 4 5 10 700 1,200 50,000

2. กันเกรา 2,000,000 1 1 1 700 1,200 50,000

3. กระถิน 18,500 10 5 5 700 1,200 50,000

4. กระท้อน 400 5 10 10 700 1,200 50,000

5. กระบก 220 5 10 10 700 1,200 50,000

6. ก่อแป้น 60 10 10 10 700 1,200 50,000

7. กอมขม 5,600 5 5 5 700 1,200 50,000

8. ก่อหม่น 350 10 10 10 700 1,200 50,000

9. ก่อเดือย 350 10 10 10 700 1,200 50,000

10. กาสะลอง (ปีบ) 45,000 3 5 5 700 1,200 50,000

11. กาแฟ 3,500 30 10 10 700 1,200 50,000

8.3 การเพาะโดยใช้ดิน                                    

8.4 การเพาะโดยใช้ทราบหยาบ                                    

89แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

12. กำาแพงเจ็ดชั้น 1,410 8 7 7 700 1,200 50,000

13. เกาลัดไทย 115 15 20 20 700 1,200 50,000

14. ไก๋แดง 1,700 5 7 7 700 1,200 50,000

15. ไกร 500,000 5 7 7 700 1,200 50,000

16. ขี้เหล็ก 40,000 3 5 5 700 1,200 50,000

17. คอแลน 1,300 10 10 10 700 1,200 50,000

18. แค 33,000 2 5 5 700 1,200 50,000

19. คำามอกหลวง 112,000 4 7 7 700 1,200 50,000

20. จามจุรี (ฉำาฉา) 5,800 3 7 7 700 1,200 50,000

21. จำาปีป่า 750 5 10 10 700 1,200 50,000

22. ชงโค 7,850 3 10 10 700 1,200 50,000

23. ชาอัสสัม 320 10 10 10 700 1,200 50,000

24. ซ้อ 2,400 5 7 7 700 1,200 50,000

25. ดีหมี 1,613 5 10 10 700 1,200 50,000

26. แดงนำ้า 560 8 12 12 700 1,200 50,000

27. ตองเต้า 40,000 1 2 2 700 1,200 50,000

28. ตองแตบ 40,000 1 2 2 700 1,200 50,000

29. ตะกูยักษ์ 750,000 1 1 1 700 1,200 50,000

30. ตะขบป่า 70,000 .5 3 3 700 1,200 50,000

31. ตะคร้อ 1,600 5 10 10 700 1,200 50,000



90 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

32. ตะคำ้า 280 5 10 10 700 1,200 50,000

33. เต่าร้าง (เขือง) 380 5 10 10 700 1,200 50,000

34. ทะโล้ (มังตาน) 540 10 10 10 700 1,200 50,000

35. ทั่งใบช่อ 32,000 5 5 5 700 1,200 50,000

36. ไทรย้อย 500,000 5 3 5 700 1,200 50,000

37. นุ่น 14,000 5 5 5 700 1,200 50,000

38. ประคำาดีควาย 700 10 10 10 700 1,200 50,000

39. ประดู่ 18,867 3 5 5 700 1,200 50,000

40. ประดู่ส้ม 11,600 5 8 8 700 1,200 50,000

41. ปอต๊อก 34,000 1 2 2 700 1,200 50,000

42. ปอสำาโรง 6,000 2 5 5 700 1,200 50,000

43. ปุย 12,000 2 3 3 700 1,200 50,000

44. ผ่าเสี้ยน 12,600 2 3 3 700 1,200 50,000

45. ฝาง 184 5 10 10 700 1,200 50,000
46. พญามะขาม
    ป้อม 1,100 3 8 8 700 1,200 50,000

47. พญาสัตบรรณ 598,000 1 1 1 700 1,200 50,000
48. พระเจ้า
    ห้าพระองค์ 60 10 12 12 700 1,200 50,000

49. พะยอม 920 5 8 8 700 1,200 50,000

50. เพกา 11,100 2 5 5 700 1,200 50,000

51. โพธิ์ไทย 500,00 5 5 1 700 1,200 50,000

52. โพธิ์อินเดีย 500,000 5 5 1 700 1,200 50,000



90 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา / 
ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

32. ตะคำ้า 280 5 10 10 700 1,200 50,000

33. เต่าร้าง (เขือง) 380 5 10 10 700 1,200 50,000

34. ทะโล้ (มังตาน) 540 10 10 10 700 1,200 50,000

35. ทั่งใบช่อ 32,000 5 5 5 700 1,200 50,000

36. ไทรย้อย 500,000 5 3 5 700 1,200 50,000

37. นุ่น 14,000 5 5 5 700 1,200 50,000

38. ประคำาดีควาย 700 10 10 10 700 1,200 50,000

39. ประดู่ 18,867 3 5 5 700 1,200 50,000

40. ประดู่ส้ม 11,600 5 8 8 700 1,200 50,000

41. ปอต๊อก 34,000 1 2 2 700 1,200 50,000

42. ปอสำาโรง 6,000 2 5 5 700 1,200 50,000

43. ปุย 12,000 2 3 3 700 1,200 50,000

44. ผ่าเสี้ยน 12,600 2 3 3 700 1,200 50,000

45. ฝาง 184 5 10 10 700 1,200 50,000
46. พญามะขาม
    ป้อม 1,100 3 8 8 700 1,200 50,000

47. พญาสัตบรรณ 598,000 1 1 1 700 1,200 50,000
48. พระเจ้า
    ห้าพระองค์ 60 10 12 12 700 1,200 50,000

49. พะยอม 920 5 8 8 700 1,200 50,000

50. เพกา 11,100 2 5 5 700 1,200 50,000

51. โพธิ์ไทย 500,00 5 5 1 700 1,200 50,000

52. โพธิ์อินเดีย 500,000 5 5 1 700 1,200 50,000

91แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา /
ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

53. โพบาย 9,000 5 8 8 700 1,200 50,000

54. มะกลำ่าต้น 9,200 3 10 10 700 1,200 50,000

55. มะกอก 120 5 12 12 700 1,200 50,000

56. มะกอกเกลื้อน 160 5 12 12 700 1,200 50,000

57. มะขม 184 5 10 10 700 1,200 50,000

58. มะขามป้อม 1,060 3 8 8 700 1,200 50,000

59. มะขามเปรี้ยว 1,080 3 10 10 700 1,200 50,000

60. มะค่าโมง 125 5 15 15 700 1,200 50,000

61. มะติ่ง 330 3 12 12 700 1,200 50,000

62. มะปอบ 5,060 1 5 5 700 1,200 50,000

63. มะผ้า (ช้าแป้น) 653,000 1 5 5 700 1,200 50,000

64. มะพร้าวนกกก 180 3 8 8 700 1,200 50,000

65. มะแฟน 420 2 8 8 700 1,200 50,000

66. มะม่วงป่า 120 5 8 8 700 1,200 50,000
67. มะม่วง
    หิมพานต์ 200 15 25 25 700 1,200 50,000

68. มะมือ 600 5 12 12 700 1,200 50,000

69. มะมุ่น 300 5 10 10 700 1,200 50,000

70. มะเม่า 3,000 2 5 5 700 1,200 50,000

71. มะเยา 110 5 10 10 700 1,200 50,000

72. มะรุม 3,840 2 5 5 700 1,200 50,000

73. มะหาด 2,420 2 5 5 700 1,200 50,000
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ตารางประมาณการแรงงาน

ชนิดพืช

มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

74. ยมหิน 120,000 1 3 3 700 1,200 50,000

75. ยมแดง 1,460 2 8 8 700 1,200 50,000

76. ยอ 44,000 1 2 2 700 1,200 50,000

77. ยางนา 290 10 5 5 700 1,200 50,000

78. ยางบง (ไก๋) 1,600 3 5 5 700 1,200 50,000

79. ยางปาย 120 10 5 5 700 1,200 50,000

80. ยางเหียง 126 10 5 5 700 1,200 50,000

81. รกฟ้า 13,000 2 2 2 700 1,200 50,000
82. ราชพฤกษ์ 
    (คูน) 900 1 4 4 700 1,200 50,000

83. ลานวัด 100 5 10 10 700 1,200 50,000

84. เลี่ยน 7,600 1 5 5 700 1,200 50,000

85. สมอไทย 160 5 8 8 700 1,200 50,000

86. สะเดา 2,560 5 10 10 700 1,200 50,000

87. ส้านหิ่ง 45,500 1 2 2 700 1,200 50,000

88. เสี้ยวดอกขาว 22,000 2 5 5 700 1,200 50,000

89. หมีเหม็น 6,200 2 5 5 700 1,200 50,000

90. หมีโป้ง 5,800 2 5 5 700 1,200 50,000

91. หว้าขี้กวาง 844 5 5 5 700 1,200 50,000

92. หว้าขี้แพะ 4,620 5 5 5 700 1,200 50,000

93. หางนกยูง 1,940 2 4 4 700 1,200 50,000

94. หางรอก 2,440 3 5 5 700 1,200 50,000
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มาตรฐานแรงงาน

มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

74. ยมหิน 120,000 1 3 3 700 1,200 50,000

75. ยมแดง 1,460 2 8 8 700 1,200 50,000

76. ยอ 44,000 1 2 2 700 1,200 50,000

77. ยางนา 290 10 5 5 700 1,200 50,000

78. ยางบง (ไก๋) 1,600 3 5 5 700 1,200 50,000

79. ยางปาย 120 10 5 5 700 1,200 50,000

80. ยางเหียง 126 10 5 5 700 1,200 50,000

81. รกฟ้า 13,000 2 2 2 700 1,200 50,000
82. ราชพฤกษ์ 
    (คูน) 900 1 4 4 700 1,200 50,000

83. ลานวัด 100 5 10 10 700 1,200 50,000

84. เลี่ยน 7,600 1 5 5 700 1,200 50,000

85. สมอไทย 160 5 8 8 700 1,200 50,000

86. สะเดา 2,560 5 10 10 700 1,200 50,000

87. ส้านหิ่ง 45,500 1 2 2 700 1,200 50,000

88. เสี้ยวดอกขาว 22,000 2 5 5 700 1,200 50,000

89. หมีเหม็น 6,200 2 5 5 700 1,200 50,000

90. หมีโป้ง 5,800 2 5 5 700 1,200 50,000

91. หว้าขี้กวาง 844 5 5 5 700 1,200 50,000

92. หว้าขี้แพะ 4,620 5 5 5 700 1,200 50,000

93. หางนกยูง 1,940 2 4 4 700 1,200 50,000

94. หางรอก 2,440 3 5 5 700 1,200 50,000
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มาตรฐาน
จ�านวน

เมล็ด/กก.

การคัด
เมล็ด

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การท�าลาย
การพักตัว 

(หน่วย) กก./
1 แรง/1 วัน

การเพาะ
เมล็ด 

(หน่วย) กก./
1 แรง/ 1 วัน

การเตรียม
วัสดุเพาะ

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การถอน
ย้ายกล้า

(หน่วย) ถุง/ 
1 แรง/1 วัน

การดูแล
อนุบาลต้นกล้า 
(หน่วย) ถุง/ 1 

แรง/1 วัน

95. หูกวาง 292 5 8 8 700 1,200 50,000
96. เหมือดโลด 
    (เหมือดหลวง) 10,550 3 5 5 700 1,200 50,000

97. อบเชย 670 2 5 5 700 1,200 50,000

98. ฮ้วนหมู 15,000 1 2 2 700 1,200 50,000



บรรณานุกรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2557. “พญาสัตบรรณ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 
 dnp.go.th/EPAC/province_plant/samudkhon.htm สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559.
กฤษฎา ดอนชัย. 2556. “ต้นเกาลัด.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://kritsadadonchai.blogspot.com/  
 สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
การ์ดเนอร์, ไซมอน, พนิดา สิทธสุินทร และวไิลวรรณ อนสุารสุนทร. 2543. ต้นไม้เมืองเหนอื คู่มือศึกษาพรรณไม้ 
	 ยืนต้น	ในป่าภาคเหนือ	ประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : คบไฟ.
กิตติ กิจจานุลักษณ์. 2554. “ยางนา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.nanagarden.com/product/ 
 142968 สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559.
คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์.   2557. “มะมว่งป่า.”   [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.nat  
 res.psu.ac.th/FNR/vfsouthern/index.php/2013-10-26-10-11-55/9-uncategorised/78-2013- 
 10-27-09-17-22 สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 2559. “กระบก.” ฐานข้อมูลสมุนไพร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
 http://www.phargarden.com/main.php?action=viewpage&pid=199 สืบคน้เมือ่ 10 ธนัวาคม 2559.
_______. 2559. “กำาแพงเจ็ดช้ัน.” ฐานข้อมูลสมุนไพร.  [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.phargarden.com/ 
 mai n.php?action=viewpa ge&pid=4 สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “มะคำาดีควาย.” ฐานข้อมูลเคร่ืองยาสมุนไพร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 
 thaicrudedrug.com/main.php?action=view page&pid=103 สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “มะเมา่.” ฐานข้อมูลสมุนไพร. [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.phargarden.com/main. 
 php? action=viewpage&pid=95 สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “สมอไทย.” ฐานข้อมูลเคร่ืองยาสมุนไพร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 
 thaicrudedrug.c om/main.php?action=viewpage&pid=132 สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.
คนเมืองแป้(นามแฝง). 2556. “เมนูบ้านไพร เข้าป่าไปหลามปลากัน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
 http://www.oknation.net/blog/karieng/2013/02/11/entry-1 สืบค้นเมื่อ 9 ธันวาคม 2559.
เครือข่ายนนทรีเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2557. “หวายขี้ผึ้ง (Calamus blumei Becc.).”  
 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.palmweb.org/cdm_dataportal/taxon/fafd7ee4- 
 1806-4eaf-be97-38f90699bd01 สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2559.
เครือข่ายพลังงานทดแทน.  2557. “มะเยาหนิ-ตงัออย.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.alenthailand.com/ 
 product.php?productid=1 สืบค้นเมื่อ 9 ธันวาคม 2559.
โครงการเผยแพร่ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินบนพ้ืนท่ี สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (องค์กรมหาชน).  
 2559.  “กระทุงหมาบ้า,ฮ้วนหมู.”  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php?herbariumID=445&name=กระทงุหมาบ้า%2C%20ฮว้นหม ูสืบคน้เมือ่ 10 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2559. “ก่อเดือย.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php?herbarium ID=273&name=ก่อเดือย สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.

94 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



_______. 2559. “ก่อเหนง่ ก่อหมน่.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php? herbariumID=599&name=ก่อเหน่ง%2C%20ก่อหม่น สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ก่อแป้น ก่อหลวง.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php? herbariumID=18&nameก่อแป้น%2C%20ก่อหลวง สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ตะคร้ำา หวีด.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php?herba riumID=552&name=ตะคร้ำา%2C%20หวีด สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “มะขม บะขม.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php?herba riumID=900&name=มะขม%2C%20บะขม สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “มังตาน,ทะโล้.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php?herba riumID=820&name=มังตาน%2C%20ทะโล้ สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “หมีเหม็น.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://eherb.hrdi.or.th/search_result_details. 
 php?herbarium ID=596&name=หมีเหม็น สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “Indian date,Tamarind - Tamarind. ” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://eherb.hrdi.or.th/ 
 search_re sult_details.php?herbariumID=737&name=Indian%20date%2C%20Tamarind%20- 
 %20Tamarind%20%5 B3%5D สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2559.
จอยสีวงิ(นามแฝง).  2552. “ของกินเล่น...เดก็ดอย.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.joysewing.bloggang. 
 com สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2559.
จิตติน มาลัย. 2555. “ดอกกาสะลอง (ปีบ).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://jittinflowers.blogspot.com/ 
 2012/12/millingtonia-hortensis-l.html สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559.
ณัฐญา สุวรรณลีลา. 2552. “พืชมีพิษ โพธิ์ศิริ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://kasidit-herbal.blogspot.  
 com/2009/09/ blog-post_30.html สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
ดอกจานบ้านนา(นามแฝง). 2557. “หมากหวดข่า.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.dokjaan.com/webboard/ 
 inde x.php?topic=343.0 สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2559.
เดือน(นามแฝง). 2555. “ไม้เถานี้มีชื่อว่าอะไร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.bansuanporpeang. 
 com/node/2 2049 สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2559.
แดง อุบล(นามแฝง). 2553. “การบ้านจากพี่แก้วกุ๊กก๊ิก.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.bansuan 
 porpeang.com/node/3907 สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559.
ไทยทรีฟราวเวอร์. 2560. “ดอกคำามอกหลวง”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaitreeflowers.com/blog/ 
 ประเภทดอกไม้/ไม้ดอกหอม/ดอกคำามอกหลวง/ สืบค้นเมื่อ 14 มกราคม 2560.
ธนพัฒน์ คุ้มพร้อม. 2559. “ฝาง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.biogang.net/plant_view. 
 php?menu=%20bio diversity&uid=48833&id=195518 สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559.
นภดล เกตุประสาท และไพร มัทธวรัตน์. 2557. “พะยอม.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://clgc.rdi.ku.ac.th/ 
 index.php /fragrant/148-shorea สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.

95แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



นภดล เกตุประสาท. 2557. “คำามอกหลวง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://clgc.rdi.ku.ac.th/index.php/rs/ 
 fragrant /551 สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
นฤมล วงศ์อำาภา. 2545. “ต้นไทร.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.thaigoodview.com/library/ 
 studentshow/st2545/5-6/no17/flower_18.html สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559.
น่านแบมบู(นามแฝง). 2556. “ไผ่ซางนวล.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://nanbamboo.blogspot.com/ 
 2013/12/dend rocalamus-membranaceus-munro.html สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559.
นายผัก(นามแฝง). 2551. “สะเดา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.vegetweb.com/%E0%B8%AA%E 
 0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2/ สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559.
นายเกษตร(นามแฝง). 2556. “ไผ่ซาง ประโยชน์เยอะหน่อกินได้.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 
 thairath.co.th/content/366124 สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
นิดดา หงส์วิวัฒน์ และทวีทอง หงส์วิวัฒน์. 2550. เกาลัดไทย	ใน	ผลไม้	111	ชนิด	:	คุณค่าอาหารและการกิน. 
 กรุงเทพฯ: แสงแดด. 
นิทรา มาศวิวัฒน์. 2559. “ลังแข.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.biogang.net/plant_view. 
 php?uid=1001&id=6 974 สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559.
บ้านบอมนะคะ(นามแฝง). 2558. “ดอกลมแล้ง (ดอกราชพฤกษ์).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://banbom 
 villablog. wordpress.com/2015/09/16/ดอกลมแล้ง-ดอกราชพฤกษ์/ สืบค้นเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2559.
ไบโอแก็งค์(นามแฝง). 2559. “มะเยาหิน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.biogang.net/plant_view. 
 php?uid=28 27&id=126828 สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2559. “ต้นหมี่เหม็น.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.biogang.net/plant_view. 
 php?uid=48481&id=1 87339 สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2560. “พญามะขามป้อม.” (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.biogang.net/plant_view. 
 php?uid=3493& id=21668 สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2560.
พเยาว ์เหมอืนวงษญ์าต.ิ 2556. “แสลงใจ มสีรรคณุดงันี.้” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.thaikasetsart.com/ 
 แสลงใจมีสรรพคุณดังนี้ สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559.
พาพิ พาพิ(นามแฝง). 2557. “หูกวาง (Bengal Almond, Indian Almond).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 treeofthai.com/tag/หูกวาง/ สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.
พรีพล บุญพวง. 2551. “พรรณไมไ้ทย : ก่อหมน่.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://tree0.blogspot.com/2008/08/bl  
 og-post_7165.html สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
พืชเกษตร. 2560. “ต้นหูกวาง ประโยชน์ และสรรพคุณต้นหูกวาง.”  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://puechkaset.com/  
 ต้นหูกวาง/ สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2560.
“โพธิฝ์ร่ัง.” 2559. [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.herb-health.com/โพธิฝ์ร่ัง สืบคน้เมือ่ 16 ธนัวาคม 2559. 
ภทัรสุดา จักรากรธนวฒัน.์ 2557. “ตน้ไทร.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://anr40257.blogspot.com/2014/02/ 
 blog-post_5.html สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.

96 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



ภิรมยว์รุณ(นามแฝง). 2556. “กรวยป่า.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://piromwaroon.blogspot.com/2013/03/ 
 blog-post_8905.html สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.
มติชนออนไลน์. 2554. “รื่นรมย์”ต้นไม้ใหญ่”ร่วมโหวต “ต้นไม้มหานคร Bangkok Big Trees “ธำารงปอดชาวกรุง 
 ให้สดช่ืน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 
 1300255032 สืบค้น เมื่อ 27 มกราคม 2560.
_______. 2555. “ลูกชิด น้ำาแข็งใส แทจ้ริงแล้ว มนัคอืลูกอะไร.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.matichon.  
 co.th/news_detail.php?newsid=1327304540 สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2559.
เมดไทย. 2556. “กระถิน สรรพคุณประโยชน์ของกระถินไทย 26 ข้อ(กระถินบ้าน).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
 https://m edthai.com/กระถินไทย/ สืบค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “กระทอ้น สรรพคณุและประโยชนข์องกระทอ้น 14 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : https://medthai. 
 com/กระท้อน/ สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “ข้ีเหล็ก สรรพคณุและประโยชนข์องข้ีเหล็ก 61 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : https://medthai. 
 com/ขี้เหล็ก/ สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “คอแลน สรรพคุณและประโยชน์ของคอแลน 10 ข้อ.”  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://medthai. 
 com/คอแลน/ สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “ดอกแค สรรคุณและประโยชน์ของดอกแค 43 ข้อ (ต้นแค).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 medthai.com/ดอกแค/ สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “มะกอก สรรพคณุและประโยชนข์องมะกอกไทย 26 ข้อ (มะกอกป่า).” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก :  
 http: //medthai.com/มะกอกป่า/ สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “มะขามป้อม สรรพคุณและประโยชน์ของมะขามป้อม 47 ข้อ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
 http://frynn.com/มะขามป้อม/ สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2559.
_______. 2556. “มะคำาดีควาย สรรพคุณและประโยชน์ของมะคำาดีควาย 28 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
 https://medthai.com/มะคำาดีควาย สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “สรรพคุณและประโยชน์หญ้าตองกง 8 ข้อ (ต้นก๋ง,หญ้าไม้กวาด).” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :  
 https://medthai.com/หญ้าตองกง/ สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “มะรุม สรรพคณุและประโยชนข์องมะรุม 78 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถงึไดจ้าก : https://medthai.com/ 
 มะรุม/ สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “ราชพฤกษ ์สรรพคณุและประโยชนข์องราชพฤกษ ์44 ข้อ (ตน้คณู).” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก :  
 http:// frynn.com/ราชพฤกษ์/ สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2556. “ลาน สรรพคณุและประโยชนข์องตน้ลาน 15 ข้อ (ลานวดั,ลานป่า,ลานพรุ).” [ออนไลน]์. เข้าถึงได ้
 จาก : https://medthai.com/ต้นลาน/ สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2559.
_______. 2556. “เส้ียวดอกขาว สรรพคณุและประโยชนต์น้เส้ียวดอกขาว 5 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://me  
 dthai.com/เสี้ยวดอกขาว/ สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559.

97แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



_______. 2557. “กาแฟ สรรพคุณและประโยชน์ของกาแฟสด 40 ข้อ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https:// 
 medthai.com/กาแฟ/ สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2557. “ง้ิว สรรพคณุและประโยชนข์องตน้ง้ิว 52 ข้อ (ง้ิวบ้าน,ง้ิวแดง).” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http:// 
 frynn.com/งิ้ว/ สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2557. “ชา สรรพคณุและประโยชนข์องชา 36 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : https://medthai.com/ชา/ 
 สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2557. “ตะคร้อ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นตะคร้อ 30 ข้อ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https:// 
 medthai.co m/ตะคร้อ/ สืบค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2557. “เตมิ สรรพคณุและประโยชนข์องตน้เตมิ 13 ข้อ (ตน้ประดูส้่ม).” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://  
 medthai.com/เติม/ สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2559.
_______. 2557. “นุน่ สรรพคณุและประโยชนข์องตน้นุน่ 30 ข้อ !.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : https://medthai.com/ 
 นุ่นสืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559.
_______. 2557. “ประดู่ป่า สรรพคุณและประโยชน์ของต้นประดู่ป่า 20 ข้อ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https:// 
 medthai.com/ประดู่ป่า/ สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559.
_______. 2557. “โพธิ ์สรรคณุและประโยชนข์องตน้โพธิ ์29 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : https://medthai.com/ 
 โพธิ์/ สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559.
_______. 2557. “มะกล่ำาตน้ สรรพคณุและประโยชนข์องมะกล่ำาตน้ 26 ข้อ (มะกล่ำาตาช้าง).” [ออนไลน]์. เข้าถึง 
 ได้จาก : https://medthai.com/มะกล่ำาต้น/ สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559.
_______. 2557. “มะฝอ่ สรรพคณุและประโยชนข์องตน้มะฝอ่ 10 ข้อ (มะปอบ).” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http:// 
 medthai.com/มะฝ่อ/ สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2559.
_______. 2557. “รกฟา้ สรรคณุและประโยชนข์องตน้รกฟา้ 9 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : https://medthai.com/ 
 รกฟ้าสืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2559.
_______. 2557. “อบเชย สรรพคณุและประโยชนข์องอบเชย 48 ข้อ.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : https://medthai.com/ 
 อบเชย/ สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “กระทุ่ม สรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระทุ่มบก 9 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 medthai.com/กระทุ่ม/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ช้าแป้น สรรพคุณและประโยชน์ของต้นช้าแป้น 5 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 medthai.com/ช้าแป้น/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ซ้อ สรรพคณุและประโยชนข์องตน้ซ้อ 10 ข้อ !.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://medthai.com/ 
 ซ้อ/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ประดู่ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นประดู่บ้าน 25 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://  
 medthai.com/ประดู่บ้าน/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “มะมว่งหมิพานต ์สรรพคณุและประโยชนข์องเมด็มะมว่งหมิพานต ์62 ข้อ !.” [ออนไลน]์. เข้าถึง 
 ได้จาก : https://medthai.com/มะม่วงหิมพานต์ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.

98 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



_______. 2559. “มะหาด สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะหาด 38 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https:// 
 medthai.com/มะหาด/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “มังตาน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมังตาน 14 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 medthai.co m/มังตาน/ สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ยมหิน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นยมหิน 5 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 medthai.com/ยมหิน/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “เลี่ยน สรรพคุณและประโยชน์ของต้นเลี่ยน 30 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 medthai.com/เลี่ยน. สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “37 สรรพคณุและประโยชนข์องตน้ตมูกาขาว !.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://medthai.com/ 
 ตูมกาขาว/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “หางนกยูง สรรพคุณและประโยชน์ของต้นหางนกยงูไทย 10 ข้อ !.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
 http://medthai.com/หางนกยูงไทย/ สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
ยุวธิดา ก้อนเพชร. 2557. “หวายขม.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.biogang.net/plant_view. 
 php?uid=119&id=3250 สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.
๑๐๘ พรรณไม้ไทย(นามแฝง). 2557. “ไผ่รวก.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.panmai.com/Direction/ 
 Tree_NE_2.shtml สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2559.
ร็อคกิโต้(นามแฝง). 2552. “เยือนเมืองน่าน.” (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.vcharkarn.com/forum/ 
 view?id= 161185&section=forum&ForumReply_page=5 สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2560.
รัณณา(นามแฝง). 2555. “ยางเหยีง หรือ ซาด.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.bloggang.com/viewdiary. 
 php?id=pinus&month=02-2012&group=31 สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559.
วิกิพีเดีย. 2556. “เกาลัดไทย.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wikiเกาลัดไทย สืบค้นเมื่อ  
 15 ธันวาคม 2559. 
_______. 2549. “กันเกรา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/กันเกรา สืบค้นเมื่อ  
 9 ธันวาคม 2559.
เลเจนด์นิวส์. 2557. “สมุนไพรเต่าร้าง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.legendnews.net/index.php? 
 lay=show&ac=article&Id=539367140 สืบค้นเมื่อ 9 ธันวาคม 2559. 
ศิริพัตรา สงเกรียงชัย. 2557. “หมีโป้ง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.bloggang.com/viewdiary. 
 php?id=lucky star&group=20&month=01-2011&date=26 สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559.
ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย. 2554. “มะพร้าวนกกก.” [ออนไลน์]. เข้าถึง 
 ได้จาก : http://www1.nsdv.go.th/bannatoe/A_Tree/00_Tree.html สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559.
ศนูยร์วมฐานข้อมลูส่ิงมชีีวติในประเทศไทย สำานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน). 2559.  
 “Phyllanthus Emblica Linn มะขามป้อม (Emblic Myrablan,Malacca Tree).” [ออนไลน์]. เข้าถึง 
 ไดจ้าก : http://www.thaibiodiversity.org/Life/LifeDetail.aspx?LifeID=76312 สืบคน้เมือ่ 1 ธนัวาคม  
 2559.

99แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



สมุนไพรดอทคอม.  2559. “พญาสัตบรรณ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.samunpri.com/พญาสัตยบรรณ  
 สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2559.
_______. 2016. “สมอไทย.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.samunpri.com/สมอไทย สืบค้นเมื่อ  
 16 สิงหาคม 2559.
สวนนาวาเอก(นามแฝง). 2557. “ไผ่หก.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.allthaitree.com/view_product. 
 php?product=Mjc= สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
สวนหลวง ร.๙. 2558. “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์  
 ณ สวนหลวง ร.๙.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://suanluangrama9.or.th/2015/06/ 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด-2/ สืบค้น เมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
สวนสวรส(นามแฝง). 2556. “ไม้ใหญ่ยืนต้น 6.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.suansavarose.com/ 
 index.php?lite=arti cle&qid=433530 สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.
_______. 2556. “Family Description H-O.” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.suansavarose.com/ 
 articles/55 1372/Family-Description-H-O.html สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ไม้ใหญ่ยืนต้น 7.” [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://www.suansavarose.com/index. 
 php?lite=article &qid=488019 สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2559.
สุดารัตน์ หอมหวล. 2559. “กำาแพงเจ็ดชั้น.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.phargarden.com/main. 
 php?action=viewpage&pid=4 สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.
สำานักความหลากหลายทางชีวภาพ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตและส่ิงแวดล้อม. 2559.  
 “มะขามป้อม ดง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://chmthai.onep.go.th/RedData/plants/detail. 
 aspx?plants_CurrentPage=63 สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.
สำานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้. (2557). “พีพ่าย”. ระบบจัดการฐานความรู้ด้าน 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://biodiversity.forest.go.th/index. 
 php?option=co m_dofplant&view=showone&Itemid=59&id=787 สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559.
สำานักประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร. 2560. “น้ำาหมากเม่า”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://pr.prd.go.th/ 
 sakonnakho n/main.php?filename=otop3 สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2560.
สำานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  
 2559. “กลุ่มยาถ่ายพยาธิ มะหาด.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/ 
 herbs/herbs_04_5.htm สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2559. “กลุ่มยาแก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง โรคกระเพาะ กระท้อน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_2.htm สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2559. “กลุ่มยาแก้อ่อนเพลีย บำารุงกำาลัง บำารุงธาตุ กันเกรา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www. 
 rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_10_1.htm สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2559. “กลุ่มยาแก้อาเจียน ยอบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/ 
 herbs/he rbs_11_5.htm สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559.

100 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



_______. 2559. “กลุ่มยาแก้โรคเรื้อน เลี่ยน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.rspg.or.th/plants_data/ 
 herbs/herbs_21_2.htm สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2559. “จามจุรี.” [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/mimosoid/ 
 ssaman_1.htm สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559.
สำานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน). 2554. “สำาโรง ปอบ้าน.” ระบบฐานข้อมลูทรัพยากร 
 ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.bedo.or.th/lcdb/ 
 biodiversity/view.aspx?id=11352 สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2559. 
_______. 2554. “ยางบง.” ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน. [ออนไลน์].  
 เข้าถึงได้จาก : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=3438 สืบค้นเมื่อ  
 14 พฤศจิกายน 2559.
สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2558. “ตะคร้ำา.”  
 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=699 สืบค้นเมื่อ  
 1 ธันวาคม 2559.
_______. 2558. “ปอต๊อก.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=614  
 สืบค้น เมื่อ 1 ธันวาคม 2559.
_______. 2558. “เพกา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.fca16mr.com/webblog/blog.php?id=605  
 สืบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ตองเต๊า.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://treeofthai.com/ตองเต๊า/attachment/69623/  
 สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559.
_______. 2559. “ตองแตบ.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://treeofthai.com/ตองแตบ สืบค้นเมื่อ  
 25 พฤศจิกายน 2559.
สุมน อภินันทนพงศ์. 2550. ““ผลการดำาเนินการ” ผลไม้ป่าในป่าฮาลาบาลา.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// 
 yalanama.blogspot.com/2007/09/blog-post.html สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559.
แหล่งข้อมูลต้นไม้.  2557. “มะขาม (Tamarind, Indian Date).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://treeofthai.com/ 
 มะขาม-tamarind-indian-date/j9535748_10/ สืบค้นเม่ือ 27 มกราคม 2560.
องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม. 2559. “กอมขม”. ฐานข้อมลูพรรณไม.้  
 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/ 
 search.asp?txtsearch=กองขม&bnsearch=Search สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ไก๋แดง.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1233 สืบค้นเม่ือ 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ขางหวัหม.ู” ฐานข้อมลูพรรณไม.้ [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1500 สืบค้นเม่ือ 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “จำาปีป่า.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2669 สืบค้นเม่ือ 15 ธันวาคม 2559.

101แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



_______. 2559. “ชงโค.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/Database/ 
 BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=802 สืบค้นเม่ือ 15 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ซ้อ.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1733 สืบค้นเม่ือ 15 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ดีหมี.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1696 สืบค้นเม่ือ 15 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ผาเสี้ยน. ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1811 สืบค้นเม่ือ 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “พญามะขามป้อมดง.” ฐานข้อมลูพรรณไม.้ [ออนไลน]์. เข้าถึงไดจ้าก : http://www.qsbg.org/ 
 database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=985 สืบค้นเมื่อ  
 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “โพบาย.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2595 สืบค้นเม่ือ 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “มะแฟน.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=838 สืบค้นเม่ือ 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ยางบง.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2490 สืบค้นเม่ือ 14 ธันวาคม 2559.
_______. 2559. “ยางปาย.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=934 สืบคน้เมือ่ 8 ธนัวาคม 2559.
_______. 2559. “ส้านหิ่ง.” ฐานข้อมูลพรรณไม้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/database/ 
 botanic_book%20full%20optio n/search_detail.asp?botanic_id=857 สืบค้นเม่ือ 8 ธันวาคม 2559.
องคค์วามรู้เพือ่พฒันาพืน้ทีสู่งอยา่งยัง่ยนื สถาบันวจัิยและพฒันาพืน้ทีสู่ง (องคก์ารมหาชน). 2559. “บ่าก่อเดอืย 
 (ก่อ).” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://hkm.hrdi.or.th/knowledge/detail/200 สืบค้นเม่ือ 1 ธันวาคม 2559.
อะเมสซิ่งไทยทัวร์(นามแฝง). 2558. “ต้นจามจุรี (ก้ามปู) ยักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :  
 http://www.amazingthaitour.com/ภาคตะวันตก/ต้นจามจุรี-ก้ามป-ูยักษ์-จังหวัดกาญจนบุรี/ สืบค้น 
 เมื่อ 15 มกราคม 2560.
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ.  2553. “มะกอกเกล้ือน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://pharmacy.mahidol. 
 ac.th/ siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=384 สืบค้นเมื่อ 29 กันยายน 2557.
_______. 2553. “มะค่าโมง.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index. 
 php?page= search_detail&medicinal_id=231 สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
_______. 2553. “โลด.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php? 
 page=search_detail&medicinal_id=234 สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.

102 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



ไอฟาร์ม มาร์เก็ต. 2559. “กิ่งไผ่ ซางนวล.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.ifarm.co.th/index.php? 
 option=com_ virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=103&virtuemart_ 
 category_id= สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2559.
Annie’s Back To Eden Garden. 2016. “Monringa (also called the “horseradish” or “drumstick” tree).”  
 [online]. Available : http://www.anniesbacktoedengarden.com/moringa.htm Retrieved  
 December 15, 2016. 
Biodiversity Informatics and co-Operation in Taxonomy for Interactive shared Knowledge base. 2016.  
 “Ternstroemia gymnanthera (Wt. & Arn.) Bedd. - THEACEAE.” [online]. Available : http:// 
 www.biotik.or g/india/species/t/terngymn/terngymn_03.jpg Retrieved December 16, 2016.
Borovok, Ilya. 2012. “Bombax (Ceiba).” [online]. Available : http://www.panoramio.com/photo/68518963 
 Retrieved December 9, 2016.
Efloraofindia. 2016. “Litsea monopetala.” [online]. Available : https://sites.com/site/efloraofindia/species/ 
 a---l/l/lauraceae/litsea/litsea-monopetala Retrieved November 16, 2016. 
Hawaii Tropical Botanical Garden. 2014. “Calamus (sp).” [online]. Available: http://www.htbg.com/ 
 Arecaceae/PAL-010-12-18-182/ Retrieved November 10, 2014. 
Koley, Surajit. 2015. “Bambusa Bambos, Bamboo, Moongil, veduru bongu.” [online]. Available : http:// 
 medpla nts.blogspot.com/2015/07/bambusa-bambos-bamboo-moongil-veduru.html Retrieved  
 December 16, 2016.
Medicinal Plants. 2015. “Bambusa Bambos, Bamboo, Moongil, veduru bongu.” [online]. Available :  
 http://med plants.blogspot.com/2015/07/bambusa-bambos-bamboo-moongil-veduru.html.  
 Retrieved November 17, 2016.
Nature conservation foundation. 2017. “Trichilia connaroides.” Anamalais Plan Database. [online].  
 Availble : http://kalyanvarma.net/plantdb/photo?id=24&tag= Retrieved December 12, 2016. 
“Syzygium cumini (L.) Skeels – MYRTACEAE.” 2016. [online]. Availble : http://www.biotik.org/india/ 
 species/s/syzycumi/syzycumi_10_en.html Retrieved December 12, 2016.
West African Plants.  2016. “Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.” [online]. Available : http://www.westafrican 
 plants. senckenberg.de/root/index.php?page_id=14&id=741 Retrieved December 12, 2016. 

103แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



96 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา

คณะผู้จัดท�าหนังสือ
ชุดแนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง การปลูกป่า ปลูกคน : เล่มการเพาะและปลูกไทร

ที่ปรึกษา
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ศาสตรจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ณรงค์ อภิชัย
ดร.อุทัย จารณศรี

ทีมปฏิบัติการภาคสนามผู้ให้ข้อมูล
ประยงค์ สีสัตย์ใจ
แก้ว สามเจียน

ผู้ถอดบทเรียนองค์ความรู้
พงษ์พัฒน์ เพิ่มการ
ขนิษฐา สนธิคุณ
พริศรา สารภี

บรรณาธิการ
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง
วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน

ผู้ช่วยค้นคว้าและเรียบเรียง
เหมือนแพร วัฒนะโชติ

ขอขอบคุณชาวบา้นในทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานที่ไดร้ว่มคดิ รว่มปฏบิตั ิและรว่มพฒันาจนเกดิเปน็องคค์วามรู้ 
เหล่านี้ ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอำาเภอสองแคว อำาเภอท่าวังผา และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดน่าน ที่ร่วมทดลองอ่านตำาราทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการผลิต ร่วมอุทิศ 
แรงกาย แรงใจ แรงความคิดจนทำาให้เกิดเป็นตำาราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้

96 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา

คณะผู้จัดท�าหนังสือ
ชุดแนวทางการพัฒนาตามต�าราแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง การปลูกป่า ปลูกคน : เล่มการเพาะและปลูกไทร

ที่ปรึกษา
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล
ศาสตรจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน
ณรงค์ อภิชัย
ดร.อุทัย จารณศรี

ทีมปฏิบัติการภาคสนามผู้ให้ข้อมูล
ประยงค์ สีสัตย์ใจ
แก้ว สามเจียน

ผู้ถอดบทเรียนองค์ความรู้
พงษ์พัฒน์ เพิ่มการ
ขนิษฐา สนธิคุณ
พริศรา สารภี

บรรณาธิการ
พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา

ผู้ค้นคว้าและเรียบเรียง
วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน

ผู้ช่วยค้นคว้าและเรียบเรียง
เหมือนแพร วัฒนะโชติ

ขอขอบคุณชาวบา้นในทกุพืน้ทีป่ฏบิตังิานที่ไดร้ว่มคดิ รว่มปฏบิตั ิและรว่มพฒันาจนเกดิเปน็องคค์วามรู้ 
เหล่านี้ ขอขอบคุณอาสาพัฒนาชุมชนอำาเภอสองแคว อำาเภอท่าวังผา และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดน่าน ที่ร่วมทดลองอ่านตำาราทุกชุด และขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังการผลิต ร่วมอุทิศ 
แรงกาย แรงใจ แรงความคิดจนทำาให้เกิดเป็นตำาราแม่ฟ้าหลวงชุดนี้

ณาฏฐิศา สุขสวัสดิ์

104 แนวทางการพัฒนาตามตำาราแมฟาหลวง เรื่อง การปลูกปา ปลูกคน : คูมือการเพาะพันธ์ุไมปา 



แนวทางการพัฒนา
ตามตำราแมฟาหลวง

เรื่อง
การปลูกปา ปลูกคน :

การเพาะและปลูกไมปา


