
ขอมูลพันธุไมยืนตนและไมโตเร็ว 
ที่เหมาะสมสําหรับฟนฟูพ้ืนที่เหมืองแร 

 
1.  กระถินเทพา (Acacia mangium Wild) 
 ลักษณะเปนไมใชสอยโตเร็ว  สูง  10 - 15  เมตร  ทรงพุมกวาง  2.0 – 5.0  เมตร  มีลําตน
ตรงปราศจากกิ่งกานเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงทั้งหมด  ใบเดยีวมีเสนใบแบบขนาน  ชอดอกคลาย
หางกระรอก  การผสมเกสรมีการผสมขามและตัวเองไดเชนเดียวกนั  ฝกมีลักษณะบิดไปมาและ
มวนขด  การปลูกใชกลาปลูกเปนหลุมระยะ  2.0 x 2.0  เมตร 

 
กระถินเทพา 

 
2.  กระถินถรงค (Acacia auriculiformis Cumn.) 
 ลักษณะเปนไมใชสอยโตเร็ว  ขนาดกลาง  สูง  10 – 15  เมตร  ลําตนคอนขางคดงอ  เรือน
ยอดเปนพุมแผกวางประมาณ  5.0 – 10.0  เมตร  รากหยั่งลึกขยายกวาง  ตนออนจะเปนใบผสม  มีใบ
เล็ก ๆ  เรียงใบตามกาน  ใบผสมนี้จะคอยหลุดไปเมื่อใบกระถิ่นณรงคมอีายุมากขึ้นและเจริญเติบโต
ไดดีกับดินเกือบทุกชนิดไมวาจะเปนดินเหนียว  ดินทราย  ดินลูกรัง  ดินหินปูน  ยกเวนดินเปรยีวจัด
และเค็มจดั  สามารถทนความแหงแลงไดนานถึง  6  เดอืน  กระจายพนัธุไดดีในที่โลงแจง  ชอบ
อากาศรอนชื้น  การปลูกใชกลาปลูก  เปนหลุมระยะ  2.0 x 2.0  เมตร 



 
กระถินถรงค 

 
3.  กระถินยกัษ  (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) 

 กระถินยกัษเปนไมชนิดเดียวกับกระถินเปรหูรือกระถินบานของไทย  แตไดรับการผสม
ขามพันธุกับกระถินพื้นเมืองของหลายประเทศ  จนกลายเปนตนไมใหญ  มีใบใหญขึ้น  ลักษณะเปน
ไมใชสอยโตเร็วและบํารุงดนิ  ความสูง  10 – 20  เมตร  ทรงพุมกวาง  5.0 – 10  เมตร  เปนไมที่มีลํา
ตนขนาดกลาง  ลําตนใหญเทากระถินบาน  ดอกและฝกจะใหญกวาแตกหนอไดดี  การปลูกใชกลา
ปลูกเปนหลุมระยะ  2.0 x 2.0  เมตร 

 
กระถินยกัษ 

 
4.  ยูคาลิปตัส (Eucalyptus sp.) 
 ยูคาลิปตัสมีลําตนสูง  15 – 25  เมตร  สวนของเปลือกเรียบ  สีของเปลือกชมพู  ครีม  หรือ
ขาว  เนื้อไมเปนแกนมีสีคอนขางแดง  มีเนือ้เยื่อแข็งแรงมีความฉีกและแรงดึงสูง  จึงเปนวัตถุดิบใน
การทําเยื่อไมไดผลดี  ขึ้นไดบนดินเกือบทกุสภาพพืน้ที่และทนตอน้ําทวมขังเปนครั้งคราว  ดังนั้น  
พื้นที่ดินและสิง่แวดลอมตางๆ  ในประเทศไทยจึงเหมาะกับการปลูกยคูาลิปตัสมาก  เพราะมีการ
เจริญเติบโตไดรวดเรว็  การจะปลูกไมยูคาลิปตัสจะปลูกในดินที่มีปญหาหรือดินเลว 



 

 
ยูคาลิปตัส 

 
5.  สะเดา (Azadirchia indica) 
 ไมสะเดาเปนไมขนาดกลาง  สูงประมาณ  12 – 15  เมตร  เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ  ใบเปน
ชอแบบขนนกขอบหยักหาง ๆ ดอกเล็ก ๆ สีขาวออกเปนชอตามงามใบตอนปลาย ๆ กิ่ง  ผลกลมรี
อวบน้ํา  แตละผลมีเมล็ดเดียว  ไมสะเดาขึน้ไดดใีนทีด่ินเกือบทุกชนดิ  ยกเวนที่น้ําแชขัง 

 
สะเดา 

 
6.  ขี้เหล็ก (Cassia siamea Britt.) 
 ขี้เหล็กมีลําตนตรงเรียบ  เปลือกสีเทา  กิ่งกานสาขามาก ดอกเปนชอสีเหลืองรูปกรวยมฝีก
ติดเปนชอ  สูงประมาณ  10 – 15  เมตร  สามารถแตกหนอไดอยางสม่ําเสมอ  ขึ้นไดดใีนเขตรอน
สภาพอากาศชืน้หรือกึ่งชื้นและแหงแลงขึ้นไดดใีนดนิทกุชนิด  ที่ระบายน้ําไดดี  ไมชอบน้ําขัง 



 
ขี้เหล็ก 

 
7. แคฝรั่ง (Gliricidia sepium) 
 ลักษณะเปนไมพุมบํารุงดินและไมใชสอยโตเร็ว  สูงประมาณ  5 – 10  เมตร  ทรงพุมกวาง
ประมาณ  4 – 8  เมตร  การปลูกโดยใชเมล็ด  หรือทอนพันธุปลูกเปนหลุม  ระยะหาง  4.0 x 4.0  
เมตร 

 
แคฝรั่ง 

 
8.  สัก (Tcetona grandis L.)   
 ลักษณะทั่วไปเปนไมยนืตนขนาดใหญ  สูง  90  เมตร  ใบกลมรี  ชอดอกขนาดใหญ  กลีบสี
ขาว  ผลสดรูปคอนขางกลม  มีขนละเอียดหนานุม  ขยายพนัธุโดนเพาะชาํเหงา 



 
สัก 

 
9.  ประดู (Pterocarpus macrocapus Kurz.) 
 เปนไมขนาดใหญสูง  20  เมตร  ลําตนตรง  เรือนยอดเปนพุมทรงกลมหรือเปลือกสีน้ําตาล
เทา  หนา  แตกเปนสะเก็ด  ใบจะออกเปนชอมีใบยอยชอละ 7 – 9  ใบ  ดอกสีเหลือง  ผลมีลักษณะ
กลมเสนผาศูนยกลาง  6 – 10  เซนติเมตร  ไมประดูชอบข้ึนในดนิรวน  รวนปนทราย  และรวน
เหนยีวปนทรายเปนดนิที่ลึกไมมีน้ําขัง 

 
ประดู 

 
10.  แคบาน (Sesbania grandiflora (L) Poir.) 

 แคบานมีลักษณะลําตนตรงแตกเปนรองลึก  ใบจะเรียงเปนคูรูปใบพาย  ดอกใหญเมือ่บาน
คลายผีเสื้อมีขนาด  10  เซนติเมตร  สีของดอกมีสีขาวและสีแดง  เมื่อดอกรวงจะใหฝกยาวสีเขยีว  
เนื้อไมออนสีขาว  กิ่งจะเปราะหักงาย  ไมทนลม  แคบานเปนไมในเขตรอนชื้นกึ่งแหงแลง  
เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีลักษณะเปนดินเหนียว 



 
แคบาน 

 
11.  นนทรี (Peltophorum dasyrachis Kurz.) 
 ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญสูงถึง  30  เมตร ตนเล็กแตกกิ่งต่ํา  ตรงเรือนยอดทรง
กลมทึบเปลือกสีเทาอมน้ําตาลคอนขางเรียบ  ชอใบแขนงดานขางอยูตรงขามกัน  5 -9 ชอ  แตละ
ชอมีใบยอยเล็ก ๆ คลายใบกระถิน  ออกตรงขาม  6 – 18  คู  ดอกสีเหลืองเปนชอ  ผลเปนฝกแบน
รูปบรรทัดแกมรูปหอก  แตละฝกมี  4 – 8  เมล็ด  ไมนนทรีสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินรวนปน
ทราย  รวนเหนียว  หรือรวนเหนยีวปนทราย  ระบายน้ําไดดี  ชอบอากาศรอนชื้น  ชอบขึ้นเปนกลุม
ในปาดิบแลง  สามารถทนตอความแหงแลงไดด ี

 
นนทร ี

 
12.  จามจุรี (Samanea saman., Merr.) 
 เปนไมเนื้อออน  ยืนตนแตกกิ่งเปนทรงพุมสูง  ใบรวมเปนแผงเรียงขนานคูกันมีใบยอยรูป
กลมรี  ปลายใบมน  รูปใบมกัโคงเขาหากนัเปนคู ๆ ดอกเปนชอส้ัน ๆ ดอกมีสีชมพูรูปกรวย  ออก
ดอกไดทั้งในฤดูรอนและฝน  ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 



 
จามจุรี 

 
 
ที่มา :  ศูนยบริการวิชาการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2545. 
 
 
 
 
 


