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บทคัดย่อ 
โครงการศึกษาลักษณะทางวนวัฒนาวิทยาของพันธุ์ไม้ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปี 2530 

– 2534 ในพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส โดยศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรของลําตน เปลือก ใบ และเรือนยอด 
ลักษณะรูปทรงของลําตน ประเภทของระบบราก ลักษณะขอบใบ ลักษณะของกาบฐานใบ สิ่งปกคลมใบ 
ความออนนุมและความแข็งเหนียวของใบ สีของใบ การเรียงตัวของเสนใบ การออกดอก และผลของตนไม 
ประเภทของดอก รูปรางของเกรสรตัวผูและเกสรตัวเมีย โครงสรางของผล ชนิดของผล ลักษณะของเปลือกผล 
และลักษณะของเมล็ด ศึกษาสภาพแวดลอมของตนไมการสืบพันธุตามธรรมชาติ การเจริญเติบโตของตนไม     
ปจจัยทางชีวภาพและการใชประโยชนของตนไมแตละชนิด ทําการศึกษาพันธุไมจํานวน 9 ชนิด แบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ 1) กลุ่มไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ชมพูเสม็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. ความสูง 20 เมตร 
เรือนยอดมีรูปทรงค่อนข้างกลมหรือกลมรีสูง 6 เมตร เป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวแบบสลับข้างกันไป เป็นใบ
ประกอบ ปลายใบเรียวกลม และพญาไม้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-65 ซม. ความสูง 18-35 ซม. เรือนยอดเป็นพุ่ม
ค่อนข้างกลมสูง 3-9 เมตร รากเป็นระบบรากฝอย ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 2-7 คู่ ปลายใบเรียวแหลม พืช
ทั้ง 2 ชนิดพบในบริเวณป่าพรุซึ่งเป็นดินพีท มีน้ำท่วมปีละหลายเดือน เป็นไม้ชั้นบนของป่า 2) กลุ่มไม้ยืนต้น
ขนาดกลาง ได้แก่  รัก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. ความสูง 16 เมตร รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัว
รอบก่ิงแบบเป็นเกลียว กาบออย  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 ซม. ความสูง 12 เมตร  เรือนยอกแผ่กว้าง ราก
เป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวเป็นวงกลมรอบปลายกิ่ง ปลายใบเรียวแหลม แปงูใบแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
8-49 ซม. ความสูง 7.5-24 เมตร เรือนยอดมีรูปทรงค่อนข้างกลมหรือกลมรี รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัว
แบบสลับข้างกันไป ปลายใบแหลม จอแกะ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. ความสูง 12 เมตร เรือนยอดเป็น
พุ่มค่อนข้างกลม รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวแบบสลับข้างกัน ปลายใบแหลม พืชทั้ง 4 ชนิด พบใน
บริเวณป่าพรุซึ่งดินเป็นดินพีท มีน้ำท่วมขังเกือบตลอดปี เป็นไม้ชั้นกลางของป่า 3) กลุ่มไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 
ได้แก่ มะกอกนํ้า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6-2.5 ซม. ความสูง 2-2.1 เมตร รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัว
รอบกิ่งแบบเป็นเกลียว ปลายใบแหลม เข็มใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 ซม. ความสูง 1.3 – 3.2 เมตร 
รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวสองข้างกิ่งแบบตรงเป็นคู่ๆ ปลายใบแหลม และโลด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
21-24 ซม. ความสูง 14-15 เมตร เรือนยอดมีรูปทรงสูง รากเป็นระบบรากแก้ว ใบแตกเวียนรอบกิ่งแบบเป็น
เกลียว ปลายใบเรียวแหลม พืชทั้ง 3 ชนิดพบในบริเวณป่าพรุ ซึ่งเป็นดินพีท เป็นไม้ชั้นกลางของป่า  

 
 

คำสำคัญ : พันธุ์ไม้ป่าพรุ นราธิวาส 



หลักการและเหตุผล 
 ตนไมที่ทําการศึกษาลักษณะทางวนวัฒนวิทยา กระจายอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุ่มน้ำบางนรา
แปลง 1 และปาสงวนแหงชาติปาลุมนํ้าบางนราแปลง 2 ในทองที่อําเภอระแงะ อําเภอตากใบ อําเภอสุไหงปาดี
และอําเภอสุไหงโกลก ภูมิประเทศมีลักษณะเปนที่ราบลุมขนาดใหญ ทางดานทิศตะวนออกของพ้ืนที่จังหวัด
ขนานกับชายฝงทะเล ดินในบริเวณปาเปนชุดดินนราธิวาส (Narathiwat Serrires) ซึ่งจัดอยูในกลุมดิน Peat 
and Muck Soils พืชพรรณที่ขึ้นอยูมีมากมายหลายชนิด ขึ้นปะปน กันอยู่อย่างหนาแนน ไมยืนตนที่ขึ้นอยูมี 
ตั้งแตขนาดใหญลงไปจนถึงขนาดเล็ก ทั้งไมชั้นบน ไมชั้นกลาง ไมชั้นล่าง ไมวัยหนุม และกลาไม บริเวณพื้นที่  
ปามีพืชตระกูลปาลม พืชลมลุก และเฟรนขึ้นอยูเปนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย และมีเถาวัลยหลายชนิดเลื้อยพันตนไม
อยูประปราย ในรอบ 28 ปที่ผานมา (จำลอง และคณะ, 2531) ปริมาณนํ้าฝนตลอดปีกระจายอยู่ในชวง 1,234 
- 3,613 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนวันฝนตกตั้งแต 147-206 วัน ความเร็วลมสูงสุด 65 กม./ชั่วโมง อุณหภูมิของ
อากาศผันแปรอยูในชวง 17.9-9.38.5 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพันธตั้งแต 76 - 92% การศึกษา
ลักษณะทางวนวัฒนาวิทยาของพันธุ์ไม้ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมของตนไม
การสืบพันธุตามธรรมชาติ การเจริญเติบโตของตนไม ปจจัยทางชีวภาพและการใชประโยชนของตนไม้         
แตละชนิด เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในพ้ืนที่ป่าพรุต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ 
 1.1 อุปกรณ์ในการวัดขนาดแปลง 
 1.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
2. วิธีการ 
 2.1 ทําการสำรวจป่าเพ่ือเลือกตนไมตัวอยางที่มีขนาดตางๆ กัน ตั้งแตตนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ในระยะ   
กล้าจนถึงตนที่มีขนาดใหญจํานวน 9 ชนิดๆ ละ 5 ตน คือ รัก กาบออย มะกอกนํ้า ชมพูเสม็ด แปงูใบแดง จอ
แกะ พญาไม เข็มใหญ และโลด 
 2.2 บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของลําตน รูปทรงของเรือนยอด ลักษณะการแตกราก ประเภทของ
ระบบราก ลักษณะการเรียงตัวของใบรอบกิ่ง ลักษณะการประกอบเขาเปนใบ รูปรางของใบ ลักษณะขอบใบ 
ลักษณะฐานใบ ลักษณะปลายใบ สิ่งปกคลุมใบ ความอบอนุและความแข็งเหนียวของใบ การเรียงตัวของเสนใบ 
ระยะเวลาที่ตนไมออกดอกและผล ประเภทของดอก การเรียงตัวของกลีบดอก รูปร่างของกลีบดอก ชนิดของ
กลีบรองดอกรูปร่างของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย โครงสรางผล ชนิดผลลักษณะของเปลือกผล และลักษณะ
ของเมล็ดของตนไมตัวอยางแตละชนิด 
 2.3 วางแปลงตัวอยางขนาด 20x20 เมตร รอบตนไมตัวอยาง บันทึกชนิดไม จํานวนตนของไมแตละ
ชนิดที่ขึ้นอยูในแปลงตัวอยาง 
 2.4 วัดขนาดเส้นผาศูนยกลางของลําตนที่ระดับดิน ที่ระดับ 1.30 เมตร และที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรก วัด
ความสูงทัง้หมด ความสูงถึงก่ิงสดกิ่งแรก ความสูงของเรือนยอด ความกวางของเรือนยอดและรัศมีของรากที่แผ
กระจายออกไปจากโคนตนของตนไมตัวอยางทุกตน 



 2.5 สํารวจและบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นกับตนไมแตละชนิด ซึ่งเกิดจากโรค แมลง ไฟปามนุษย์ และสัตว 
และสภาพปาที่ตนไมแตละชนิดขึ้นอยู 
 2.6 สํารวจและบันทึกขอมูลการใชประโยชนไมแตละชนิดของราษฎรที่อาศัยอยูรอบๆ ปาวาไมช้นิดนั้น
มีลักษณะพิเศษอยางไรบาง และสามารถใชทําประโยชนอะไรไดบาง 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. กลุ่มไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่  ชมพเูสม็ด และ พญาไม 
 1.1 ชมพูเสม็ด (Aglaia ruviginosa (Hiern.) Pannell.) 
    ชมพู่เสม็ด เป็นไมยืนตนขนาดใหญ ลําตนเปลาตรง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 ซม.ที่ระดับดิน 30 
ซม. ที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 1.30 เมตร และ 20 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรก ความสูงทั้งหมดของตนไม 20 
เมตร ความสูงกิ่งสดกิ่งแรก 14 เมตร เรือนยอดมีรูปทรงคอนขางกลมหรือกลมรีสูง 6 เมตร กว้าง 8 เมตร ราก
เปนระบบรากแกว โคนตนแตกพุพองเล็กนอย เปลือกหนา 1 ซม. เปลือกชั้นนอกแหง เปราะบางมาก หนาเพียง 
0.2 มิลลิเมตร ดานนอกมีสีขาวคอนขางเหลืองดานในมีสีเหลืองปนสม เปลือกชั้นกลางเปนเสนใยหยาบๆ สีนํ้า
ตาลปนสม หนา 5-8 มิลลิเมตร มียางสีเหลืองคอนขางขาวเหลือชั้นในเป็นแผนเยื่องบางๆ สีเหลืองคอนขางขาว 
เนื้อไมแข็ง เนื้อหยาบสีนํ้าตาลปนเหลือง 
 ใบเรียงตัวแบบสลับขางกันไป เปนใบประกอบ แกนกลางยาว 50-80 ซม. มีใบยอย 8-12 คู เรียงสอง 
ขางแกนกลางแบบกึ่งตรงกันขาม แตละใบหางกัน 3-5 ซม. แผนใบมีรูปรางรี หรือรูปขอนขนานกว้าง 5-9 ซม. 
ยาว 17-29 ซม. ดานบนมีสีเขียวเขม ดางลางมีสีเขียวปนเหลือง ขอบใบเรียบฐานใบเป็นรูปลิ่ม ปลายใบเรียว
กลม ผิวใบ เสนกลางใบ และเสนใบ มีขนาดเล็กสั้น ๆ ออนนุม สีนํ้าตาลแดงปกคลุมอย่างหนาแนน ทั้งดานบน
และดานลางแผนใบ แผนใบหนาและเนื้อใบเหนียว เสนกลางใบมีขนาดใหญ ดานบนแผนใบมีสีเหลืองดาน      
ลางแผนใบมีสีเหลืองแกมเขียว เสนใบแตกออกสองขางเสนกลางใบสลับกันไป เรียงห่างกัน 0.5-1 ซม. เปนมุม 
45-60 องศา ดานบนแผนใบมีสีเขียวเขม ดานลางมีสีเหลืองแกมเขียวเส้นใบยอยมองไมเห็น กานใบมีสีเหลือง
แกมเขียว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 0.8-1 ซม. มีขนาดเล็กออนนุมสีนํ้าตาลแดงปกคลุมตามผิว 
 ตนชมพู่เสม็ด พบขึ้นอยูในบริเวณปาพรุซึ่งดินเปนดินพีท พื้นป่ามีนํ้าทวมปละหลายเดือนขึ้นอยู่เป็นไม
ชั้นบนของปา ชนิดไมที่พบขึ้นปนอยูดวยไดแก ปาหนังชาง อายบาว กูยิ กะลูแป ฝาดขาวกะทงปา ซาเมาะลือ
บา แดง สะเตียว กลวยไม ขี้หนอนพรุ ตารา ตีหมี กาบออย ชางไห หวาหินหัวหงอก ฝาดแดง เสม็ดแดง ลําคง 
ซือลีแยบาแน  ตังหนใบเล็ก โงงงัน สะทอนพรุ สีหรอ สังขยาคอแห้งพรุ อกปลาชอน แปงูใบเล็ก ไทร ชะเมานํ้า 
ปูเละ และตาแป กลาไมที่พบขึ้นอยูบริเวณพื้นปา ได้แก่ ขี้หนอนพรุ ปาหนันชาง กลวยไม กาบออย ฝาดขาว 
กูยิ ตีหมี ตังหนใบเล็ก อายบาว กกกะทังปา กะเทยะ  ชมพู่เสม็ด สังขยา ซาเมาะลือบา หวาหิน คอแหงพรุ 
แดงและลําคง ปามีวาอุดมสมบูรณสูง ไมพบความเสียหายที่เกิดจากโรค แมลง มนุษยและสัตวที่ทําอันตราย    
ตอตนชมพูเสม็ด และสภาพป่าที่ตนชมพูเสม็ดขึ้นอยู เนื้อไมแข็ง ใชทําดามจอบ ขวาน มีดพรา และเสาบาน
เรือน พบขึ้นกระจายอยู่ในบริเวณปาพรุโตะแดง ตั้งแตปาในทองที่บานปาหวาย อําเภอสไหงปาดี บานโคกอิฐ
อําเภอตากใบ ลงมาจนถึงบานลูโบะซามา อําเภอสไหงโกลก 
 1.2 พญาไม (Podocarpus motleyi (Parl.) Dumm.) 
      พญาไมเ้ป็นไมยืนตนขนาดใหญ ลําตนเปลาตรง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 18-65 ซม.ที่ระดบัดนิ 16-
60 ซม. ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร และ 10-45 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรก ความสูงทั้งหมดของตนไม 
18-35 เมตร ความสูงถึงกิ่งสดกิ่งแรก 13.50-26 เมตร เรือนยอดเปนพุมคอนขางกลมสูง 3-9 เมตร กวาง 5-10 
เมตร รากเปนระบบรากฝอย บริเวณโคนตนไมมีรากคํ้ายันและไมแตกพูพอนรากแผ่ออกไปตามผิวดินในรัศมี 



0.50-4 เมตร เปลือกหนา 3-4 มิลลิเมตร เปลือกชั้นนอกเปนแผนบางหนา 0.5 มิลลเมตร สีนํ้าตาลปนมวง ลอก
ออกเปนแผนบาง ๆ เปลือกชั้นกลางเปนเนื้อหยาบสีนํ้าตาลปนแดงหนา 2-3 มิลลิเมตร เปลือกชั้นในเปน      
เส้นใยออนสีขาวใส จนถึงสีนํ้าตาลออน หนา 0.5 มิลลิเมตรเนื้อไมออน เนื้อละเอียด เสนตรงสีเหลืองคอนขาง  
ขาวจนถึงสีขาวปนสมใบเปน 
 ใบประกอบมีใบยอย 2-7 คู แกนกลางแตกรอบกิ่งแบบตรงขามเปนมุม 70-80 องศา และแกนกลางคู
ที่อยูคนละขอตั้งฉากซึ่งกันและกัน แกนกลางมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-4 มิลลิเมตร  ยาว 10-22 ซม. สีเขียว
ปนเหลือง ใบยอยเรียงตัวแบบตรงกันขาม ทํามุมกันแนวแกน 30-90 องศา ใบคทูี่อยู่คนละข้อตั้งฉากซึ่งกันและ
กัน เรียงหางกัน 1.5-4 ซม. แผนใบเปนรูปรี กวาง 2-3 ซม. ยาว6-9.5 ซม. ดานบนมีสีเขียวเขม ดานลางมีสี
เขียวปนเหลือง ขอบใบเรียบ ฐานใบเปนรูปลิ่ม หรือเรียวแคบปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยงไมมีขนปกคลุม 
แผนใบหนา เนื้อเหนียว เสนกลางใบและเสนใบแตกออกจากฐานในเรียงขนานไปตามความยาวแผนใบหางกัน
มากบริเวณกลางแผนใบ ตั้งแต 0.1-1 มิลลิเมตรและบรรจบกันที่ปลายใบมองเห็นรางๆ ขอบใบบริเวณฐาน
ใบแผคลุมลงมาถึงฐานใบที่ตอกับแกนกลางทําใหไมมีกานใบยอย 
 ตนพญาไมพบขึ้นอยูในบริเวณปาพรุ ซึ่งดินเปนดินพีท พื้นป่ามีนํ้าทวมเกือบตลอดปขึ้นอยู่เป็นไมชั้น
กลางปาและไมชั้นบนของปา ชนิดไมที่พบขึ้นปนอยูดวยไดแก ฝาดขาว หวาหิน แปงูใบแดง ตังหนใบใหญ     
สะเตียว ขี้หนอนพรุ มะฮัง แดง ฝาดแดง กลวยไม กะทังไขไก แปงูใบเล็ก จิกนํ้ามะกอกน้ำปาหนังชาง ตารา 
และชางไห กลาไมที่พบขึ้นอยูบริเวณพื้นปาไดแก ฝาดขาว ชะเมานํ้าหว้าหิน ตังหนใบใหญ สะเตียว กลวยไม 
กะทังไขไก แปงูใบเล็ก จิกนํ้า มะกอกนํ้า ปาหนันชาง ตาราอายบ่าวและรามใหญ่ ปามีความอุดมสมบูรณ ไมพบ
ความเสียหายที่เกิดจากโรค แมลง มนุษย และสัตวที่ทําอันตรายต่อต้นพญาไมและสภาพปาที่ตนพญาไมขึ้นอยู 
เนื้อไมแข็งปานกลาง ใชทําโครงฝากระดานฝาบานประตู และเพดานของบานเรือน และทําเครื่องเรือนประเภท
เกาอ้ี พบขึ้นอยูในปาทางทิศใตของคลองโต๊ะแดง ทองที่บานโตะแดง และปาทางทิศตะวันตกของบานกูแบอีแก 
อําเภอสุไหงโกลก และบานปลักปลา อําเภอตากใบ 

2. กลุ่มไม้ยืนต้นขนาดกลาง ได้แก่ รัก กาบออย มะกอกนํ้า  และแปงูใบแดง 
 2.1 รัก (Melanochyla bracteata King) 
      รัก เป็นไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนมีลักษณะเปลาตรงจนถึงคดงอเล็กนอย ลําตนมีขนาดเส้น
ผ่าศนูยกลาง 25 ซม. ที่ระดับดิน 20 ซม. ที่ระดับสูงจากพ้ืนดิน 1.30 เมตร และ 18 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิง่แรก 
ความสูงทั้งหมดของตนไม 16 เมตร กวาง 7 เมตร รากเปนระบบรากแกว บริเวณโคนตนแตกรากค้ำยันที่
ระดับสูง 1-1.50 เมตร ลําตนมีเปลือกเปนแผนหนา 6 มิลลิเมตร เปลือกชั้นนอกมีสีนํ้าตาลปนสม ลักษณะแหง 
เปราะ หนา 0.2 มิลลิเมตร ผิวเปลือกดานในมีสีนํ้าตาลปนดํา เปลือกชั้นกลางมีสีนํ้าตาลปนเหลือง ดานสีนํ้าตาล
ปนชมพู เนื้อหยาบ หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร เปลือกชั้นในมีลักษณะเป็นเส้นใยออ่นใส สีขาวปนเหลืองจนถึงสี
เหลือง   คอนขางขาวแกมนํ้าตาล หนาประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร มียางสีขาวปนเหลืองแทรกอยูในเนื้อเปลือก
เนื้อไมมีสีเหลืองออน เนื้อหยาบ มียางสีนํ้าตาลปนเหลือง 
 ใบเรียงตัวรอบกิ่งแบบเปนเกลียว เรียงหางกัน 0.5-2 ซม. เปนใบเดี่ยวราง 2.5-6 ซม.ยาว 8.5-22 ซม. 
มีรูปรางเปนรูปใบหอกหรือรูปรี ดานบนมีสีเขียวเขม ดานลางมีสีเขียวจาง ขอบใบเรียบฐานใบเป็นรูปลิ่ม ปลาย
ใบมีระยะยื่นยาวออกไปประมาณ 1 ซม. แผนใบคอนขางหนาและเหนียว คลายแผ่นหนัง ผิวใบเกลี้ยงไมมีขน
ปกคลุมทั้งดานบน และดานลางของแผนใบ เสนกลางใบเปนเสนตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร    
ดานบนแผนใบมีสีเหลืองแกมเขียว ดานลางแผนใบมีสีเขียวจาง เสนใบเรียงสองข้างของเส้นกลางใบแบบสลับ  
ขางกัน แตละเสนหางกันประมาณ 0.5-1 ซม. ทํามุมกับเสนกลางใบ 80 องศา กานใบมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
2 มิลลิเมตร ยาว 1.5-5 ซม. สีเขียวออน ในชวงฤดูแล้งผลัดใบและผลิใบใหมชวงตนฤดูฝน ดอกเกิดบริเวณ



ปลายกิ่ง ชอดอกมีแกนกลางยาว 15-17 ซม. แตละช่อเรียงห่างกันประมาณ 1-2 ซม. และแตกชอดอกขนาด
เล็กยาว 2-3 ซม. จํานวนมากมายรอบแกนชอดอกย่อย ชอดอกมีสีเหลืองแกมเขียว ดอกยอยมีขนาดเล็กมาก   
สีเหลือง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-2 มิลลิเมตร แตกเปนกระจุกขนาดเล็กรอบแกนกานดอกสั้นมาก สีเหลือง   
คอนขางยาว มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 มิลลิเมตร ยาว 0.5 ซม. 
 ตนรักขึ้นอยูในบริเวณปาพรุซึ่งชั้นพีทม ีความหนามาก  พ้ืนปามีระยะเวลานํ้าทวมเปนเวลาหลายเดือน
ในแตละป ขึ้นอยูนอยมาก เปนไมชั้นกลางหรือไมชั้นลางของปา ชนิดไมที่พบขึ้นอยูดวยได้แก หวาหิน ตารา    
ชางไห มะฮัง สะทอนพรุ จอแกะ สะเตียว กาบพร้าว กะทังไขไก เสม็ดแดงกล้วยไม้ ปาหนันชาง ฝาดแดง ฝาด
ขาว กาบพร้าว ตารา กะตง และชะมวงปา ตนรักออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ และออก
ผลตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาคม ปาที่ตนรักขึ้นอยูมีลักษณะอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ จึงไมพบความ
เสียหายที่เกิดจากโรค แมลง มนุษย และสัตวที่ทําอันตรายต่อต้นรัก และสภาพปาที่ตนรักขึ้นอยู ตนรักมีเนื้อไม
แข็งใชทําเรือ พบขึ้นอยูในทองที่บานปาหวาย สวนในท้องที่อื่นๆ ไมพบขึ้นอยู ยางในเปลือกเปนพิษ ถาถูก
ผิวหนังจะเกิดอาการคันและกลายเปนแผลพุพอง 
 2.2 กาบออย (Dacryodes incurvata (Engl.) Lan.) 
      กาบอ้อย เป็นไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนมีลักษณะเปลาตรง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 23 ซม. ที่
ระดับ  ดิน 16 ซม. ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร และ 5 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรก ตนไมมีความสูง
ทั้งหมด 12 เมตร สูงถึงกิ่งสดกิ่งแรก 11 เมตร เรือนยอดแผกวางเปนรูปทรงกรวยหงาย สูง 1 เมตรกว้าง 3 
เมตร รากเปนระบบรากแกว แตกรากคํ้ายันนอยมาก ลําตนมีเปลือกหนา 6-9 มิลลิเมตร เปลือกชั้นนอกแห้งสี
ขาวปนเทา หนา 0.2 มิลลิเมตร เปลือกชั้นกลางมีสีนํ้าตาลแดง เปนเนื้อหยาบๆ หนา 3-5 มิลลิเมตร เปลือก
ชั้นในเปนเสนใยสีนํ้าตาลแดงเกาะกันอยูอยางหลวมๆ หนา 3-4 มิลลิเมตร เนื้อไมออนนํ้าหนักเบาเสนตรง สี
เหลืองคอนขางขาว ใบเรียงตัวเป็นวงกลมรอบปลายกิ่ง แผนใบเปนรูปหอกกลับ กวาง 6-8.5 ซม. ยาว 15-21 
ซม. ดานบนมีสีเขียวเขม ดานลางมีสีเขียวคอนขางขาว เปนใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ฐานใบเปนรูปลิ่มปลายใบ
เรียวแหลม  ผิวใบเกลี้ยงไมมีขนปกคลุม แผนใบหนาเนื้อใบเหนียวคลายแผนหนัง เสนกลางใบเป็นเส้นตรง
ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 1.5-2 มิลลิเมตร สีเหลืองแกมเขียว เสนใบแตกออกสองขาง เสนกลางใบเป็นมุม 60-70 
องศา ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.2-0.5 มิลลิเมตร สีเหลืองแกมเขียว แตละเสนหางกัน 1-2 ซม. เส้นใบย่อยแตก
ออกจาก เสนกลางใบและเสนใบ เห็นรางๆ แตละเสนหางกัน 1-3 มิลลิเมตร เชื่อมตอ่กนัเป็นโครงขายคลายราง
แห กานใบมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร ยาว 4.5 ซม. สีเหลืองแกมเขียว 
     ตนกาบออยขึ้นอยูในบริเวณปาพรุซึ่งชั้นพีทมีความหนามาก พื้นปามีนํ้าทวมเกือบตลอดปขึ้นอยู่   
นอยมากเปนไมชั้นลางของปา ชนิดไมที่ขึ้นปะปนอยูดวย ไดแก สะเตียว ขี้หนอนพรุ หวาหิน แปงูใบแดง ฝาด
ขาว ชะเมานํ้า มะกอกนํ้า ฝาดแดง อายบาว กะทังปา กูยิ ปาหนันชาง ปามีความอุดมสมบูรณ์สูง ไม่พบความ
เสียหายที่เกิดจากโรค แมลง มนุษย และสัตวที่ทําอันตรายตอกาบออย และสภาพป่าที่ตนกาบออยขึ้นอยู เนื้อ
ไมออน นํ้าหนักเบา สํารวจไมพบการนําไปใชประโยชนในทองถิ่น พบขึ้นอยู่ทางทิศใต้ของคลองโต๊ะแดง ในทอง
ถิ่นที่บานโตะแดง สวนปาในทองถิ่นอ่ืน ๆไมพบขึ้นอยู 
 2.3 แปงูใบแดง (Horsfieldis crassifolin Hook.f.et.Th.) warb.) 
      แปงูใบแดง เป็นไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนคดงอเล็กนอย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 8-49 ซม.        
ที่ระดับดิน 6.5-59 ซม. ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร และ 3-20 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรกความสูง
ทั้งหมดของตนไม 7.50-24 เมตร ความสูงถึงกิ่งสดกิ่งแรก 6.50-20 เมตร เรือนยอดมีรูปทรงคอนขางกลมหรือ
กลมรี สูง 1-4 เมตร กวาง 2-8 เมตร รากเปนระบบรากแกว บริเวณโคนตนแตกรากคํ้ายันจํานวนมากมายใน
รัศมี 0.45-1.50 เมตร เปลือกหนา 1 ซม. เปลือกชั้นนอกมีสีนํ้าตาลจางจนถึงสีนํ้าตาลเขม หนา 2 มิลลิเมตร 



เปราะ แตกเปนรองขนาดใหญตามยาว เปลือกชั้นกลางเปนเสนใยสั้น ๆ แข็งคลายเนื้อไม้ สีนํ้าตาลปนมวง หนา 
0.8 ซม. เปลือกชั้นในเป็นแผนเยื่อบาง ๆ หนา 1 มิลลิเมตร เนื้อไมมีสีนํ้าตาลจาง เนื้อไมออน ในเนื้อเปลือกมี
ยางสีมวงแดง 
 ใบเรียงตัวแบบสลับขางกันไป เปนเนื้อเดียว รูปรี กวาง 4-6 ซม. ยาว 12-18 ซม. ดานบนมีสีเขียวนวล 
ขอบใบเรียบ ฐานใบแหลม ปลายใบแหลม แผนใบคอนขางหนา เนื้อใบเหนียว ผิวเกลี้ยงไมมีขนปกคลุม แตใบ
อ่อนมีขนาดเล็กปกคลุมทางดานลางแผนใบ เสนกลางใบเปนเสนตรง ดานบนแผนใบมีสีเหลืองแถบเขียว        
ดานล่างแผนใบมีสีเขียวนวล เสนใบแตกสองขางของเสนกลางใบ สลับขางกันไปเป็นมุม 60-70 องศา แตละ   
เสนหางกัน 1-1.5 ซม. ดานบนแผนใบมีสีเขียวเขม ดานลางมีสีเขียวนวล เสนใบย่อยมองไมเห็นกานใบ มีสี
เขียวออน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 5-8 มิลลิเมตรตนแปงูใบแดง พบขึ้นอยูในบริเวณปาพรุ    
ซึ่งดินเปน ดินพีท พ้ืนป่ามีนํ้าทวมปละหลายเดือนขึน้อยูเ่ป็นไมชั้นกลางของปา ชนิดไมที่พบขึ้นปนอยูดวย ไดแก 
ฝาดขาว ชะเมานํ้า มะกอกนํ้า ฝาดแดง ตังหนใบใหญ สะเตียว หวาหิน อายบาว กะทังปา กาบออยกูยิ 
ปาหนันชาง คอแลน กะทังไขไก ขี้หนอนพรุ กลวยไม แปงูใบเล็ก ชางไห กะเทียะ บาบีกูรุห ตาเปดตาไก และ
เดือยไกปา กลาไมที่พบขึ้นอยู่ บริเวณผืนปาไดแก ฝาดขาว ชะเมานํ้า มะกอกนํ้า ฝาดแดง ตังหนใบใหญ        
หวาหิน อายบาวกูยิ ปาหนัน  ชาง กาบพร้าว และตาเปดตาไก ปามีความอุดมสมบูรณสูง ไมพบความเสียหาย  
ที่เกิดจากโรค แมลง มนุษยและสัตวที่ทําอันตรายตอตนแปงูใบแดง และสภาพปาที่ตนแปงูใบแดงขึ้นอยูเนื้อไม 
ออน ใชทํากระดานฝา พ้ืน โครงหลังคาบานเรือน และทําเครื่องเรือนประเภท โตะ เกาอ้ี พบขึ้นอยูในบริเวณป่า
ทางทิศตะวันตกของบานป่าหวาย อําเภอสไหงปาดี และบานโตะแดง อําเภอสุไหงโกลก 
 2.4 จอแกะ (Myristica elliptica wall. Ex.Hook.f.et Th.) 
      จอแกะเป็นไม้ยืนตนขนาดกลาง ลําตนเปลาตรง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 35 ซม.ที่ระดบัดนิ 30 ซม. 
ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร และ 20 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรก ความสูงทั้งหมดของต้นไม  12 เมตร 
ความสูงถึงกิ่งสดกิ่งแรก 5 เมตร เรือนยอดเปนพุมคอนขางกลม สูง 7 เมตร กวาง 6เมตร รากเปนระบบราก
แก้ว บริเวณโคนตนไมมีรากคํ้ายันและไมแตกพูพอน รากแผออกไปตามผิวดินในรัศมี 3 เมตร ลําตนมีเปลือก
หนา 1 ซม. เปลือกชั้นนอกเปนแผนบางหนา 0.1 มิลลิเมตร แหง เปราะดานนอกมีสีเขียวปนดำ ดานในมีสีนํ้า
ตาลปนเหลือง เปลือกชั้นกลางเปนเยื่อหยาบ ๆ หนา 0.8 ซม. ผิวนอกมีสีนํ้าตาลปนเหลืองเนื้อเปลือกมีสีนํ้าตาล
แดง เปลือกชั้นในเปนเยื่อออนสีเหลืองในหนา 1-2 มิลลิเมตร เนื้อไมหยาบสีขาวปนเหลืองเนื้อออนมีลาย
สวยงาม 
 ใบเรียงตัวแบบสลับขางกัน เรียงหางกัน 5-7 ซม. แผนใบเปนรูปรีหรือรูปขอบขนาน หรือรูปหอกกลับ 
ดานบนมีสีเขียวเขม ดานลางมีสีเขียวนวล กวาง 9-11.5 ซม. ยาว 25-28 ซม. เปนใบเดี่ยวขอบใบเรียบ  ฐานใบ
มน หรือเปนรูปลิ่ม ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยงไมมีขนปกคลุม แผนใบหนา เนื้อใบเหนียว เสน 
กลางใบเปนเสนตรงสีเขียวปนเหลือง เสนใบแตกออกสองขางของเสนกลางใบเป็นมุม 60 องศา สีเหลืองแกม
เขียวเรียงแบบสลับขางกัน เรียงหางกัน 1-4.5 ซม. เสนใบยอยมองไมเห็นกานใบมีสีเขียวออนขนาดเสนผาศูนย
กลาง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 2-3 ซม. 
 ตนจอแกะพบขึ้นอยูในบริเวณปาพรุ ซึ่งดินเปนดินพีท พื้นป่านํ้าทวมปละหลายเดือนขึ้นอยู่เป็นไม้ ชั้น
กลางปา ชนิดไมที่พบขึ้นปนอยูดวยไดแก ปาหนังชาง กลวยไม ตารา ชางไห มะกอกนํ้า ฝาดแดง ฝาดขาว ตัง
หนใบใหญ ชะมวงปา อายบาว กะทังปา กะเทยีะ  ขนุนปา สังขยา เสม็ดแดงคอแห้งพรุ สะเตียว หัวหงอก และ
กะทัน กลาไมที่พบขึ้นอยูบริเวณพ้ืนปาไดแก ตารา ชางไห มะกอกนํ้าฝาดแดง ฝาดขาว ตังหนใบใหญ อายบาว 
กะเทียะ สังขยา คอแหงพรุ หัวหงอก และกะทัน ปามีความอุดมสมบูรณ์ ไมพบความเสียหายที่เกิดจากโรค 
แมลง มนุษย และสัตวที่ทําอันตรายตอตนจอแกะและสภาพป่าทที่ ตนจอแกะขึ้นอยู เนื้อไมออนใชทําเรือ ทํา



เครื่องเรือนประเภทโตะ เกาอี้ ทําฟน และโครงหลังคาบานเรือน พบขึ้นอยูในบริเวณปาทางทิศตะวันออกของ 
ขางปาหวาย อําเภอสุไหงปาดี 

3. กลุ่มไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ได้แก่ มะกอกนํ้า เข็มใหญ และโลด 
 3.1 มะกอกนํ้า (Elaeocarpur griffithii (Wight) A. Gray) 
      มะกอกน้ำ เป็นไมยืนตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลําตนคอนขางเปลาตรง หรือคดงอเล็กนอย 
ขนาดเส้นผ่าศูนยกลาง 1.6-2.5 ซม. ที่ระดับดิน 1.2-1.8 ซม. ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร ความสูงถึงกิ่ง
สดกิง่แรก 2-2.10 เมตร ความสูงของเรือนยอด 0.90-1.10 เมตร กวาง 0.40 - 0.50 เมตร รูปทรงคล้ายใบหอก 
หรือรูปกรวยหงาย รากเปนระบบรากแกว แตกออกไปในรัศมี 20-30 ซม. บริเวณโคนตนแตกรากค้ำยันขนาด
ใหญ่ เปลือกเปนแผนบาง หนาเพียง 2-3 มิลลิเมตร เปลือกชั้นนอกแหงมีสีนํ้าตาลปนดาํ หนา 0.2 มิลลิเมตร 
เปลือกชั้นกลางมีสีเหลืองปนสม หนา 1 มิลลิเมตร เปลือกชั้นในเปนเสนใยออนนุม สีเหลืองออน หนา 1 
มิลลิเมตร เนื้อไมออนสีขาว หรือสีขาวปนเหลือง ใบเรียงตัวรอบกิ่งแบบเปนเกลียวเรียงห่างกัน 1-3 ซม. รูปใบ
หอกหรือรูปรีเปนใบเดี่ยว กวาง 2-4.5 ซม. ยาว 6.5-14 ซม. ดานบนมีสีเขียมเขม ดานลางมีสีเขียวจาง ขอบใบ
หยักเปนรองขนาดเล็กคลายฟนเลื่อย ฐานใบเปนรูปลิ่มหรือเรียวแหลมมนปลายใบแหลม หรือยื่นยาวออกไป   
เปนระยางค ผิวใบเกลี้ยง ไมมีขนปกคลุม แผนใบคอนขางหนา เนื้อใบเหนียว เสนกลางใบเปนเสนตรง ขนาด   
เสนผาศูนยกลาง 0.5-1 มิลลิเมตร เสนใบแตกออกสองขา้งของเส้นกลางเปนมุม 45-60 องศา ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.2 เรียง  หางกัน 1-2 ซม. เสนกลางใบและสันใบมีสีเขยวอ่อนทางด้านบน และสีเขียวปนเหลืองทาง    
ดานลางของแผนใบ เสนใบยอยมีจํานวนมากแตกออกเป็นโครงข่ายคลายรางแห แตละเสนทางหางกัน 1 
มิลลิเมตร กานใบมีสีมวงขนาดเสนผาศูนยก์ลาง 1 มิลลิเมตร ยาว 2.5-3.5 ซม. 
 ชอดอกมีแกนกลางยาว 10-14 ซม. แกนกลางมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-1.5 มิลลิเมตร สีเหลือง
ค่อนข้างขาว ดอกแตกรอบแกนกลาง เรียงหางกัน 0.5-1 มิลลิเมตร รูปทรงคลายใบหอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 
กลาง 3-4 มิลลิเมตร ยาว 5-8 มิลลิเมตร สีเขียวปนเทา กานดอกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 มิลลเมตร ยาว 1-2 
ซม. สีเหลืองคอนขางขาว แกนกลาง กานดอกและกลีบดอกมีขนาดเล็กละเอียดสั้นๆ ออนนุ่มปกคลุมตามผิว 
กลีบดอกชั ้นนอกมีสีเขียวปนเทา จํานวน 5 กลีบ รูปรางคลายใบหอก กวาง 1.5-2 มิลลิเมตร ยาว 5-6 
มิลลิเมตร เหลื่อมชั้นอยูระหวางกลีบดอกชั้นนอก กานชูเกสรตัวผูมีจํานวนมากขนาดเล็กมาก เส้นผาศูนยกลาง 
0.2 มิลลิเมตร ปลายฐานกลมมน มีสารพวกขี้ผึ้งเคลือบตามผิวเปนผลเดี่ยว เปลือกชั้นนอกหนา 0.1 มิลลิเมตร 
สีดําปนเทา เนื้อมีสีเขียวเขม หนา 1 มิลลิเมตร มีเมล็ดเดียวรูปทรงไขแข่งคล้ายหิน สีเหลืองปนสมหรือสีนํ้าตาล 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร 
 ตนกะชิดใบใหญพบขึ้นอยูในบริเวณปาพรุ ซึ่งเปนดินพีท โดยขึ้นอยูเปนไมชั้นลางของปาชนิดไม้ที่ขึ้น
ปะปนอยูดวย ไดแก มะฮัง คอแลน กาบพร้าว กระทุมนํ้า ฝาดขาว สมเสร็จ ลําคงมะกอกนํ้ า แปงูใบเล็ก     
หว้าหิน รือเสาะ รามใหญ กะตง มะเดื่อ ขี้หนอนพรุ หลุมเปด กะลูแป ชะเมานํ้า ตีนเป็นพรุ อายบาว เข็มใหญ 
สะเตียว สะทอนพรุ ตีหมีแดง ซาเมาะลือบา กะทังปา และปาหนันช้างปามีความอุดมสมบูรณสูง ไมพบความ
เสียหายที่เกิดจากโรค แมลง มนุษย และสัตวที่ทําอันตรายต่อต้นกะชิดใบใหญและสภาพปาที่ตนกะชิดใบใหญ
ขึ้นอยู เนื้อไมออน ใชเผาถานหรือทําฟนพบขึ้นอยู่ทางทิศตะวันออกของบานปาหวาย อําเภอสไหงปาดี และ
ทางทิศตะวันตกของบานโคกอิฐ อําเภอตากใบ 

 

 



 3.2 เข็มใหญ (Ixora arandifolia Zoll.&Mor.) 
      เข็มใหญ่ เป็นไมยืนตนขนาดเล็ก ลําตนคดงอเล็กนอยจนถึงคดงอมาก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.3 
ซม. ที่ระดับดิน 4 ซม. ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร และ 3.2 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรกความสูงทั้งหมด
ของต้นไม 5.50 เมตร ความสูงถึงกิ่งสดกิ่งแรก 2.10 เมตร เรือนยอดเปนพุมพุม รูปกรวยหงายสูง 3.40 เมตร 
กวาง 1.70 เมตร รากเปนระบบรากแกว บริเวณโคนตนไมมีรากคํ้ายันและพูพอนรากแผ่ไปตามผิวดินในรัศมี 1 
เมตร เปลือกหนา 0.5-1 มิลลิเมตร เปลือกชั้นนอกเปนแผนบางมากหนา 0.1 มิลลิเมตร สีนํ้าตาลปนเทา หรือสี
เทาแกมเขียว แตกเปนรองตื้นๆ ตามความยาว เปลือกชั้นกลางเปนแผ่นบาง หนา 0.3-0.8 มิลลิเมตร สีเขียว   
ออน เปลือกชั้นในเปนเยื่อบาง หนา 0.1 มิลลิเมตร สีขาวแกมเขียว เนื้อไมแข็งเสี้ยนบิดไปบิดมา สีเหลืองคอน  
ขางขาว 
      ใบเรียงตัวสองข้างก่ิงแบบตรงเปนค ูๆ ในคทูี่อยูคนละขอตั้งฉากซึ่งกันและกัน เรียงหางกัน 3.5-7.5 
ซม. แผนใบเปนรูปรี หรือรูปใบหอก หรือรูปหอกกลับ ดานบนมีสีเขียวเขม ดานลางมีสีเขียวจาง กว้าง 3.5-8 
ซม. ยาว 9-20 ซม. เปนใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ฐานใบแหลม หรือกลมมน ปลายใบแหลมมีสีเขียวแหลม  ผิวใบ
เกลี้ยงไมมีขนปกคลุม แผนใบคอนขางบางแตเนื้อเหนียว เสนกลางใบมีสีเขียวจางปลายโคงงอไปทางด้าน
หลังแผนใบ เสนใบแตกออกสองขางเปนมุม 50-60 องศา เรียงสลับขางกันไปแต่ละเส้นห่างกัน 1-1.5 ซม. สี
เขียวจาง เสนใบยอยมองไมเห็น ใบมีสีเขียวจาง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1-3 มิลลิเมตร ยาว 0.6-1.5 ซม. 
 ตนเข็มใหญพบขึ้นอยูในบริเวณปาพรุ ซึ่งดินเปนดินพีท พื้นป่ามีนํ้าทวมปละหลายเดือนขึ้นอยู่เป็นไม
ชั้นกลางของปา ชนิดไมที่พบขึ้นปนอยูดวยไดแก ปาหนังชาง ตารา สีหรอ มะกอกนํ้ากาบพร้าว ฝาดแดง ฝาด
ขาว รือเสาะ มะฮัง ตังหนใบใหญ อายบาว จิกนํ้า สะทอนพรุ แปงูใบเล็กสังขยา ชะเมานํ้า หวาหิน คอแหงพรุ 
อกปลาชอน สะเตียว กะลแป ู ลําคง และขี้กวาง กลาไมที่พบขึ้นอยู่บริเวณพ้ืนป่า ไดแก ปาหนันชาง ตารา     
สีหรอ มะกอกนํ้า ฝาดแดง ฝาดขาว เรือเสาะ มะฮัง จิกนํ้า สะท้อนพรุ หวาหิน คอแหงพรุ เข็มปา และสะเตียว 
ปามีความอุดมสมบูรณสูง บริเวณผิวไมพบรองรอยแมลงกัดกิน ทําใหปรากฏโหวมให้เห็นอยู่ทั่วไป เปนวงกลม
ขนาดเล็กบางใหญบาง ลําตนใชทําโครงหลังคากระท่อม ใชทํารั้ว และทําฟน พบขึ้นอยูในบริเวณปาทางทิศ
ตะวันออกของบานปาหวาย อําเภอสุไหงปาดี และปาทางทิศตะวันตกของบานโคกอิฐ อําเภอตากใบ 
 3.3 โลด (Symplocos adenophylla wall. Ex Don.) 
      โลดเป็นไมยืนตนขนาดเล็ก ลําตนคอนขางเปลาตรงจนถึงคดงอเล็กนอย ขนาดเสนผาศูนย์กลาง  
21-24 ซม. ที่ระดับดิน 16-20 ซม. ที่ระดับสูงจากพื้นดิน 1.30 เมตร และ 12-15 ซม. ที่ระดับใตกิ่งสดกิ่งแรก
ความสูงทั้งหมดของตนไม 14-15 เมตร ความสูงถึงก่ิงสดกิ่งแรก 10-12 เมตร เรือนยอดมีรูปทรง สูง 3-4 เมตร 
กวาง 6-10 เมตร รากเปนระบบรากแกว แผออกไปตามผิวดินในรัศมี 0.68-1 เมตรบริเวณโคนต้นไมมีรากคํ้า
ยันและพูพอน เปลือกหนา 5 มิลลิเมตร เปลือกชั้นนอกเปนแผนบางมาก หนา 1มิลลเมตร สีนํ้าตาลปนเทา 
เปลือกชั้นกลางหนา 3 มิลลิเมตร เนื้อหยาบสีเหลือ มีเยื่อสีมวงปนชมพู่แทรกอยู่ในเนื้อเปลือก เปลือกชั้นใน   
เปนเสนใยออนสีเหลือง หนา 1 มิลลิเมตร เนื้อไมแข็งปานกลางสีเหลือง 
 ใบแตกเวียนรอบกิ่งแบบเปนเกลียว เปนมุม 60-80 องศา กับแนวแกนของกิ่ง แตละใบเรียงกัน 0.5-2 
ซม. เปนใบเดี่ยว แผนใบเปนรูปในหอก กวาง 3.5-5 ซม. ยาว 9-14 ซม. ด้านบนมีสีเขียวเขม ดานล่างมีสีเขียว
จาง ขอบใบหยักเปนรองขนาดเล็กคลายซี่ฟนเลื่อย ฐานใบเปนรูปลิ่ม ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยงไม่มีขน
ปกคุลม ใบเปนแผนหนาเนื้อเหนียว เสนกลางใบมีสีเขียวปนเหลือง โคงงอไปทางด้านหลังแผ่นใบ เสนใบมีสี
เขียวปนเหลืองแตกออกสองขางของเสนกลางใบ สลับขางกันไป แตละเสนเรียงห่างกัน 1-1.7 ซม. ทํามุมกับ   
เสนกลางใบ 45-60 องศา เสนใบยอยมองเห็นราง ๆ ดานบนแผนใบมีสีเขยวแกมเหลือง ดานลางแผนมีสีเขียว



ใส เชื่อมตอกันเปนโครงขายคลายรางแห กานใบมีสีเขียวแกมเหลือง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 มิลลิเมตร ยาว 
0.5-0.8 ซม. 
 ตนโลดพบขึ้นอยูในบริเวณปาพรุผสมเสม็ดขาว และปาบึงผสม ซึ่งพื้นปามีนํ้าทวม เปนชวงสั้น ๆ โดย
ขึ้นอยูเปนไมชั้นกลางของปา ชนิดไมที่พบขึ้นปนอยูดวยไดแก กะบุย สีหรอ ฝาดแดงฝาดขาว รือเสาะ ชะมวง  
ปา กะเทยีะ  แปงูใบเล็ก รามใหญ ชะเมานํ้า ซาเมาะลือบา หวาหิน เสม็ดขาวกะทงัเกา  เกาแดง ตาแป และหัว
หงอก กลาไมที่พบขึ้นอยูบริเวณพ้ืนปาไดแก สีหรอ ฝาดขาว ชะเมานํ้าเสม็ดขาว  แดงตาแป และหัวหงอก ปามี
ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ ไมพบความเสียหายที่เกิดจากโรค แมลง มนุษย์ และสัตวที่ทําอันตรายตอ      
ตนโลดและสภาพปาที่ตนโลดขึ้นอยูลําตนใชทําคาน ตงและพ้ืนอาคารบ้านเรือน พบขึ้นอยูในปาริมฝงแมนํ้าบาง
นรา ทางทิศตะวันตกกลาง บานกูจํา และปาทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของบานตอหลัง อําเภอตากใบ 
 

สรุป 
โครงการศึกษาลักษณะทางวนวัฒนาวิทยาของพันธุ์ไม้ป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส ทําการศึกษาพันธุไม

จํานวน 9 ชนิด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ได้แก่ ชมพูเสม็ด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 
ซม. ความสูง 20 เมตร เรือนยอดมีรูปทรงค่อนข้างกลมหรือกลมรีสูง 6 เมตร เป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวแบบ
สลับข้างกันไป เป็นใบประกอบ ปลายใบเรียวกลม และพญาไม้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 18-65 ซม. ความสูง 18-35 
ซม. เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลมสูง 3-9 เมตร รากเป็นระบบรากฝอย ใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 2-7 คู่ 
ปลายใบเรียวแหลม พืชทั้ง 2 ชนิดพบในบริเวณป่าพรุซึ่งเป็นดินพีท มีน้ำท่วมปีละหลายเดือน เป็นไม้ชั้นบนของ
ป่า 2) กลุ่มไม้ยืนต้นขนาดกลาง ได้แก่  รัก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. ความสูง 16 เมตร รากเป็นระบบ
รากแก้ว ใบเรียงตัวรอบกิ่งแบบเป็นเกลียว กาบออย  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 23 ซม. ความสูง 12 เมตร  
เรือนยอกแผ่กว้าง รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวเป็นวงกลมรอบปลายกิ่ง ปลายใบเรียวแหลม แปงูใบแดง  
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-49 ซม. ความสูง 7.5-24 เมตร เรือนยอดมีรูปทรงค่อนข้างกลมหรือกลมรี รากเป็น
ระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวแบบสลับข้างกันไป ปลายใบแหลม จอแกะ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม. ความสูง 
12 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างกลม รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวแบบสลับข้างกัน ปลายใบแหลม พืช
ทั้ง 4 ชนิด พบในบริเวณป่าพรุซึ่งดินเป็นดินพีท มีน้ำท่วมขังเกือบตลอดปี เป็นไม้ชั้นกลางของป่า 3) กลุ่มไม้ยืน
ต้นขนาดเล็ก ได้แก่ มะกอกนํ้า มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6-2.5 ซม. ความสูง 2-2.1 เมตร รากเป็นระบบราก
แก้ว ใบเรียงตัวรอบก่ิงแบบเป็นเกลียว ปลายใบแหลม เข็มใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 ซม. ความสูง 1.3 
– 3.2 เมตร รากเป็นระบบรากแก้ว ใบเรียงตัวสองข้างกิ่งแบบตรงเป็นคู่ๆ ปลายใบแหลม และโลด มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 21-24 ซม. ความสูง 14-15 เมตร เรือนยอดมีรูปทรงสูง รากเป็นระบบรากแก้ว ใบแตกเวียน
รอบกิ่งแบบเป็นเกลียว ปลายใบเรียวแหลม พืชทั้ง 3 ชนิดพบในบริเวณป่าพรุ  ซึ่งเป็นดินพีท เป็นไม้ชั้นกลาง
ของป่า  
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