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P R E F A C E
ค�น�

	 ไม้	 ท�ำให้เกิดป่ำอันอุดมสมบูรณ์	 เป็นทรัพยำกรอันมีค่ำที่
มนุษย์มีกำรใช้ประโยชน์มำอย่ำงยำวนำน	 	 จนเกินก�ำลังผลิตตำม
ธรรมชำติ	 ท�ำให้ปัจจุบันจ�ำนวนประชำกรของไม้ในป่ำลดลง	 ท�ำให้
นำนำประเทศมคีวำมเหน็ว่ำ	ถ้ำไม่มกีำรควบคมุกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยัง่ยนือำจท�ำให้ไม้ทีม่อียูใ่นธรรมชำตอิยูใ่นสถำนภำพเสีย่งต่อกำรใกล้
สูญพันธุ์	 จึงได้มีกำรเสนอให้มีกำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์ดังกล่ำว	
โดยกำรเสนอให้อยู่ในกำรควบคุมตำมบัญชีแนบท้ำยของอนุสัญญำ
ว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่ำและพชืป่ำท่ีใกล้สญูพนัธ์ุ	
หรอือนสุญัญำไซเตส	กล่ำวคอืต้องออกหนงัสอือนญุำตไซเตสในกรณทีี่
มกีำรน�ำเข้ำ	ส่งออก	หรอืน�ำผ่ำนไม้ดงักล่ำว	ดงันัน้	พนกังำนเจ้ำหน้ำที่
ผู้ออกหนังสืออนุญำต	 และเจ้ำหน้ำท่ีตำมด่ำนผู้ควบคุมกำรน�ำเข้ำ	 
ส่งออก	และน�ำผ่ำนไม้	ต้องมคีวำมรูพ้ืน้ฐำนในกำรจ�ำแนกไม้	จงึจะท�ำให้ 
กำรควบคุมนั้นเป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของอนุสัญญำไซเตส	 หนังสือ
กำรจ�ำแนกไม้เล่มนี	้จงึได้รวบรวมและเรยีบเรยีงข้อมลูของอนสุญัญำ
ไซเตส	ควำมรูเ้กีย่วกบัเรือ่งไม้	และภำพตวัอย่ำงด้ำนตดัขวำงของชนดิ 
ไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทย	 หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะยังประโยชน์ให้กับ 
ผูป้ฏบิตังิำนทีเ่กีย่วข้องในกำรควบคมุกำรค้ำไม้ในประเทศ	และควบคมุ
กำรน�ำเข้ำ	ส่งออก	หรือน�ำผ่ำนไม้ดังกล่ำว

กลุ่มวิจัยอนุสัญญำไซเตสด้ำนพืช
ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
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ภาคที่ 1
ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาไซเตสกับไม้ต้น

อนุสัญญาไซเตสคืออะไร

	 อนุสัญญำไซเตส	 เป็นอนุสัญญำระหว่ำงประเทศท่ีมีช่ือไทยว่ำ	 อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศซึง่ชนดิสัตว์ป่ำและพชืป่ำทีใ่กล้สญูพนัธุ	์หรอื	มีช่ือเป็นภำษำองักฤษว่ำ	Convention 
on International Trade in Endangered Species	of	Wild	Fauna	and	Flora	หรือ	กำรน�ำชื่อ
ภำษำองักฤษมำเป็นชือ่ย่อเรยีกกนัว่ำ	CITES	อนสุญัญำนีเ้ป็นกำรควบคมุกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรค้ำ
ชนดิพชืป่ำและสตัว์ป่ำ	โดยอยูบ่นพืน้ฐำนกำรอนรุกัษ์ร่วมกบักำรใช้ประโยชน์ทำงกำรค้ำ	อนสุญัญำ
ไซเตสเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ	1	กรกฏำคม	2516

จุดมุ่งหมายของอนุสัญญา CITES 

	 อนุสัญญำไซเตส	 ก�ำเนิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศจะ
ต้องไม่คุกคำมกำรอยู่รอดของชนิดพืชและสัตว์ท่ีมีอยู่ในธรรมชำติ	 สร้ำงควำมม่ันใจในกำรอนุรักษ์
ชนิดพืชและสัตว์ของโลก	 กำรเพิ่มควำมเข้มแข็งของประเทศสมำชิกที่จะด�ำเนินกำรตำมพันธกรณี
ที่ให้ไว้กับอนุสัญญำ	โดยกำรก�ำหนดให้ประเทศสมำชิกต้องบัญญัติกฎหมำยที่เข้มงวดในกำรบังคับ
ใช้เพื่อควบคุมกำรค้ำทั้งในระดับชำติและระหว่ำงประเทศ	กำรควบคุมกำรค้ำดังกล่ำวโดยใช้ระบบ
หนังสืออนุญำต	 ประเทศสมำชิกจะต้องออกหนังสืออนุญำตให้กับตัวอย่ำงพืชและสัตว์	 นอกจำกนี้
ประเทศสมำชิกจะต้องควบคุมไม่ให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกชนิดพืชป่ำและสัตว์ป่ำที่มำกเกินก�ำลัง 
ผลิตตำมธรรมชำติ	 อนุสัญญำไซเตสเชื่อว่ำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของสมำชิก	 จ�ำนวน	 
183	ประเทศ	จะท�ำให้อนุสัญญำสำมำรถด�ำเนินกำรบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยที่อนุสัญญำไซเตสวำงไว้

พันธกรณีของประเทศสมาชิกกับอนุสัญญา CITES

	 CITES	เป็นหนึง่ในข้อตกลงในเรือ่งกำรอนรุกัษ์ทีใ่หญ่และเก่ำแก่ทีส่ดุ	มกีำรด�ำเนนิงำนมำ 
เกือบ	 50	 ปี	 ประเทศที่ตกลงจะผูกพันตำมอนุสัญญำหรือประเทศสมำชิก	 จะเป็นไปโดยสมัครใจ	 
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แต่อย่ำงไรกต็ำมกำรเข้ำเป็นสมำชกิอนสุญัญำ	ประเทศสมำชกิจะต้องด�ำเนนิกำรในเรือ่งพืน้ฐำน	4	เรือ่ง	 
เพ่ือให้แน่ใจว่ำมรีะบบทีส่ำมำรถด�ำเนนิกำรได้ตำมบทบญัญตั	ิ(Article)	ทีร่ะบไุว้ในอนสุญัญำไซเตส 
ดังนี้
 1.	ต้องมกีฎหมำยภำยในประเทศ	ทีส่ำมำรถควบคมุกำรค้ำท้ังในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
ได้แก่	กำรควบคมุกำรส่งออก	น�ำเข้ำ	และน�ำผ่ำนชนดิพชืและสตัว์ทีอ่ยูใ่นกำรควบคมุของอนสุญัญำ	
โดยกฎหมำยดังกล่ำวต้องมีบทก�ำหนดโทษผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมอนุสัญญำ	 และสำมำรถยึด 
และส่งกลับคืนของกลำงไปยังประเทศถิ่นก�ำเนิดได้

	 2.	ต้องมกีำรจัดตัง้ฝ่ำยปฏบิตักิำร	(Management	Authority	:	MA)	ซึง่มหีน้ำทีด่�ำเนนิกำร 
ให้เป็นไปตำมอนุสัญญำไซเตส	 ได้แก่	 กำรควบคุม	 ก�ำกับ	 ดูแลกำรออกหนังสืออนุญำตไซเตส	 
ประสำนงำนกับส�ำนักเลขำธิกำรไซเตส	 และประเทศสมำชิกอื่น	 ๆ	 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรออก
หนังสืออนุญำต	 นอกจำกนี้	 ประเทศสมำชิกจะตัองจัดให้มีฝ่ำยวิชำกำร	 หรือฝ่ำยวิทยำศำสตร	์ 
(Scientific	Authority	:	SA)	ส�ำหรับประเทศไทยมกัจะเรยีกว่ำเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยวชิำกำร	มีหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ 
ฝ่ำยปฎบิตักิำรในเรือ่งกำรออกหนงัสอือนญุำตในกรณทีีเ่หน็ว่ำชนดิพชืหรอืสตัว์นัน้ได้รบัผลกระทบ
เสี่ยงต่อกำรใกล้สูญพันธุ์เนื่องมำจำกกำรค้ำ

	 3.	จดัให้มจีดุตรวจสอบ	 (Check	 Point)	 ชนดิพชืและสตัว์ท่ีอยูใ่นกำรควบคมุของอนสุญัญำ 
ไซเตส

	 4.	ต้องจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี	 (Annual	 Report)	 ในเรื่องรำยละเอียดกำรออกหนังสือ
อนญุำต	ได้เลขทีห่นังสอือนญุำต	ชนดิและจ�ำนวนทีอ่นญุำต	วนัท่ีและประเทศผูร้บั	และจัดส่งรำยงำน
ภำยในวันที่	31	ตุลำคม	ของทุกปี	

การด�เนินงานของอนุสัญญาไซเตส
 
	 	 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อให้เป็นไปตำม 
จุดมุ่งหมำยของอนุสัญญำไซเตส	 ตำมบทกล่ำวน�ำ	 (Preamble)	 ของบทบัญญัติอนุสัญญำ 
(Convention	Text)	ที่กล่ำวไว้ว่ำ	 “ยอมรับว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
การคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าบางชนิดจากการใช้ประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศที่มาก
เกินก�าลังผลิตของธรรมชาติ (Recognizing, in addition, that international co-operation 
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is essential for the protection of certain species of wild fauna and flora against  
over-exploitation through international trade) 

	 ซึ่งควำมร่วมมือดังกล่ำวข้ำงต้น	 อนุสัญญำได้ด�ำเนินกำรโดยใช้ระบบกำรออกหนังสือ
อนุญำต	กล่ำวคือทุกประเทศที่เป็นสมำชิกอนุสัญญำจะต้องออกหนังสืออนุญำตไซเตสให้กับกำรส่ง
ออก	หรือน�ำเข้ำ	หรือน�ำผ่ำน	ซึ่งชนิดพืชและสัตว์ที่อยู่ในบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส	กำรออก
หนังสอือนุญำตดงักล่ำว	จะมคีวำมเข้มงวดต่ำงกนัตำมระดบัของควำมเสีย่งต่อกำรใกล้สญูพนัธุ	์โดย
อนุสัญญำฯ	ได้แบ่งบัญชีแนบท้ำยเป็น	3	บัญชี	ดังนี้

	 1.	บัญชีแนบท้ำยที่	1	หรือ	Appendix	I	หมำยถึงชนิดพืชหรือสัตว์ที่มีประชำกรเหลืออยู่
ในธรรมชำติน้อย	 หำกไม่ควบคุบกำรค้ำอย่ำงเข้มงวดอำจท�ำให้สูญพันธุ์ไปจำกธรรมชำติได้	 ดังนั้น 
จึงห้ำมท�ำกำรค้ำชนิดพืชหรือสัตว์ที่ได้มำจำกธรรมชำติ	 แต่มีข้อยกเว้นทั่วไปส�ำหรับกำรค้ำพืชที่
ได้จำกกำรขยำยพันธุ์เทียม	 (Artificially	 propagated)	 หรือสัตว์ที่ได้จำกกำรเพำะพันธุ์ในคอก	 
(Captive	-	Bred)	และต้องขึน้ทะเบยีนสถำนทีเ่พำะเลีย้ง	หรอื	สถำนท่ีเพำะพนัธ์ุกับส�ำนกัเลขำธิกำรไซเตส

	 2.	บัญชีแนบท้ำยที่	 2	 หรือ	 Appendix	 II	 หมำยถึงชนิดพันธุ์ที่มีเหลืออยู่ในธรรมชำติ
จ�ำนวนหน่ึง	 แต่ถ้ำไม่ควบคุมกำรค้ำ	 อำจท�ำให้ประชำกรในธรรมชำติลดลงจนเข้ำหลักเกณฑ์ท่ีจะ 
จดัอยูใ่นบญัชแีนบท้ำยที	่1	ได้	ดงันัน้	กำรค้ำชนดิพชืและสตัว์ทีไ่ด้มำจำกธรรมชำตสิำมำรถกระท�ำได้ 
ซึง่ต้องไม่ขดักบักฎหมำยภำยในประเทศ	และกำรออกหนังสอือนุญำตจะต้องมีกำรควบคมุ	กล่ำวคอื
ประเทศผู้ส่งออกกจะต้องมีกำรศึกษำวิจัยว่ำกำรออกหนังสืออนุญำตส่งออก	 ไม่มีผลผระทบเสี่ยง
ต่อกำรใกล้สูญพันธุ์ของชนิดที่มีอยู่ในธรรมชำติ	หรือที่เรียกกันว่ำ	Non-Detriment	Finding	หรือ	
NDF	ในขณะทีป่ระเทศผูน้�ำเข้ำ	จะต้องตรวจสอบประเทศผูส่้งออก	(หรอืทีเ่รยีกว่ำ	Due	diligence)	
ว่ำกำรท�ำ	NDF	เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของอนุสัญญำ	และกำรได้มำของชนิดพืชและสัตว์ดังกล่ำวได้
มำถกูต้องตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	(Legal	acquisition)	ในกรณทีีป่ระเทศผูส่้งออกเหน็ว่ำ	กำรส่งออก
มีผลกระทบอำจท�ำให้ชนิดพืชและสัตว์นั้น	เสี่ยงต่อกำรใกล้สูญพันธุ์	อำจก�ำหนดโควต้ำกำรส่งออก
และแจ้งโควต้ำไปยังส�ำนักเลขำธิกำรไซเตส	เพื่อประกำศให้ประเทศสมำชิกอื่นรับทรำบ

	 3.	บัญชีแนบท้ำยที่	 3	 หรือ	 Appendix	 III	 หมำยถึงชนิดพืชหรือสัตว์ที่ประเทศสมำชิก
ใดประเทศหน่ึงได้มีกำรคุ้มครองแล้ว	 แต่ประเทศสมำชิกดังกล่ำวเห็นว่ำ	 เพื่อให้มีกำรคุ้มครองน้ัน 
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มีประสิทธิภำพ	 ประเทศสมำชิกอื่น	 ๆ	 ควรให้ควำมร่วมมือคุ้มครองชนิดพืชและสัตว์ดังกล่ำวด้วย	 
ดงันัน้	รำยชือ่ชนดิพชืหรอืสตัว์ทีอ่ยูใ่นบญัชแีนบท้ำยที	่3	จะต้องมชีือ่ของประเทศท่ีร้องขอควำมร่วมมอื 
ก�ำกับด้วย	 ส�ำหรับกำรค้ำในบัญชีแนบท้ำยที่	 3	 สำมำรถค้ำชนิดพืชและสัตว์ที่มำจำกธรรมชำติได้	
แต่ถ้ำเป็นประเทศที่ร้องขอควำมร่วมมือจะต้องออกหนังสืออนุญำตส่งออก	 ในขณะท่ีประเทศอ่ืน 
จะต้องออกหนังสือรบัรองกำรส่งออก	ส่วนประเทศผูน้�ำเข้ำจะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรออกหนังสอื
อนุญำตน�ำเข้ำ	ให้กับชนิดพืชและสัตว์ที่ส่งออกมำจำกประเทศที่ร้องขอ	

การประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีอนุสัญญาไซเตส 
(Conference of the Parties : CoP) 
กับการบรรจุชนิดพืชประเภทไม้ต้น

	 อนุสัญญำไซเตสเริม่มผีลบงัคบัใช้เมือ่ปี	พ.ศ.	2516	ดงันัน้	อนสุญัญำฯ	ด�ำเนนิงำนมำแล้ว	 
46	 ปี	 มีกำรประชุมสมัยสำมัญฯ	 มำแล้ว	 18	 ครั้ง	 โดยในครั้งที่	 18	 ได้จัดกำรประชุมขึ้นระหว่ำง 
วันที่	 17-28	 สิงหำคม	 2562	ณ	 กรุงเจนีวำ	 สหพันธรัฐสวิส	 กำรประชุมดังกล่ำวจะเป็นเรื่องกำร
เปลี่ยนแปลงชนิดพืชและสัตว์ในบัญชี	 และเพื่อให้กำรด�ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญำ 
จะมีกำรก�ำหนดกฎระเบียบ	 ผ่ำนมติที่ประชุม	 (Resolution)	 และมติข้อตัดสินใจ	 (Decision)	 
จ�ำนวน	 95	 มติที่ประชุม	 และ	 344	 มติข้อตัดสินใจ	 โดยมติท่ีประชุมเป็นกำรวำงแนวทำงในกำร
ด�ำเนินงำนที่ยำวนำน	 ในขณะที่มติข้อตัดสินใจเป็นกำรก�ำหนดให้คณะกรรมกำรพืช	 สัตว์	 หรือ	 
คณะกรรมำธิกำร	 หรือ	 ส�ำนักเลขำธิกำร	 หรือประเทศสมำชิกที่เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรภำยในเวลำ
ท่ีก�ำหนด	 และให้รำยงำนผลในกำรประชุมสมัยสำมัญฯ	 ครั้งต่อไป	 เพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำว่ำ 
มีกำรด�ำเนนิงำนเป็นไปตำมมตข้ิอก�ำหนดหรอืไม่	และควรจะยกเลกิ	หรอืขยำยเวลำในกำรด�ำเนนิงำน	
หรือปรับปรุงมติข้อตัดสินใจ	

	 ดังได้กล่ำวไว้ว่ำในกำรประชมุสมยัสำมญัฯ	จะเป็นเรือ่งกำรเปลีย่นแปลงชนดิพชืและสตัว์
ในบัญชีแนบท้ำย	 โดยกำรยื่นข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีแนบท้ำยนั้น	 ประเทศสมำชิกมีสิทธ ิ
ในกำรยื่นข้อเสนอ	 เม่ือได้มีกำรศึกษำและพบว่ำชนิดพืชหรือสัตว์ดังกล่ำว	 เกิดควำมเสี่ยงต่อกำร
ใกล้สูญพันธุ์ไปจำกธรรมชำติ	 เนื่องมำจำกกำรค้ำ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 
ในกำรประชมุครัง้แรก	ๆ 	นัน้	กำรเสนอชึน้บญัชฯี	ทำงด้ำนพชืนัน้	มกัจะเสนอเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดบั	
ต่อมำเป็นชนิดในกลุ่มพืชสมุนไพร	 ในกำรประชุมตั้งแต่	 CoP15	 เป็นต้นมำ	 จะเป็นกลุ่มไม้ต้นท่ีมี 
แนวโน้มเสี่ยงต่อกำรใกล้สูญพันธุ์	และถูกเสนอให้มีกำรขึ้นบัญชี	
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การควบคุมการค้าพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสกลุ่มไม้ต้น

	 กำรก�ำหนดพืชชนิดใดไว้ในบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส	หมำยควำมว่ำ	ทั้งต้นที่มีชีวิต
และทีต่ำยแล้ว	ถกูควบคุมโดยอนสัุญญำไซเตส	นอกเสยีจำกว่ำ	จะมกีำรระบเุป็นค�ำอธบิำยแนบท้ำย	
(annotation)	ที่เป็นสัญลักษณ์	#	แล้วตำมด้วยตัวเลข	ก�ำกับไว้ท้ำยชื่อชนิด	ชื่อสกุล	หรือชื่อวงศ์	 
ซ่ึงกำรระบุค�ำอธิบำยแนบท้ำยไว้หลังชื่อพืช	 เป็นกำรอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ	 อนุสัญญำไซเตสควบคุม	
หรอืไม่ควบคมุกำรค้ำส่วนใดบ้ำงของพชืชนดินัน้	เนือ่งจำกอนสุญัญำไซเตส	ไม่ได้มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะ
ควบคมุกำรค้ำทกุส่วนของพชืทีอ่ยูใ่นบญัชแีนบท้ำยอนสุญัญำฯ	แต่จะควบคมุเฉพำะส่วนทีม่กีำรค้ำ
จ�ำนวนมำกและส่งผลให้พชืชนดินัน้สญูพนัธ์ุไปจำกธรรมชำต	ิเช่น	พชืในกลุม่ทีใ่ช้เนือ้ไม้เป็นประโยชน์
จะควบคมุกำรค้ำไม้เป็นหลกั	และในกลุม่พชืทีม่กีำรใช้ประโยชน์จำกสำรสกดัเพือ่น�ำไปเป็นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอำง	 ยำสมุนไพร	 น�้ำหอม	 เป็นต้น	 อนุสัญญำไซเตส	 
จะควบคุมเฉพำะส่วนของพืช	 และสำรสกัดจำกพืช	 ยกเว้น	 ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของ
สำรสกัดจำกพืชดังกล่ำว	 เพื่อไม่ให้สถิติกำรค้ำซ�้ำซ้อน	และลดภำระในกำรตรวจสอบของพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่	 ตัวอย่ำงกำรระบุค�ำอธิบำยแนบท้ำยของพืชในบัญชีไซเตส	 เช่น	 วงศ์	 LEGUMINOSAE	 
สกลุ	Dalbergia	spp.	#15	หมำยควำมว่ำ	พชืในสกลุ	Dalbergia	มกีฎระเบยีบในกำรควบคมุกำรค้ำ	 
ตำมค�ำอธิบำยแนบท้ำย	#15	วงศ์	MELIACEAE	ชนิด	Swietenia macrophylla	#6	(มะฮอกกำนี
ใบใหญ่)	อยู่ในบัญชีแนบท้ำยที่	 2	มีกฎระเบียบในกำรควบคุมกำรค้ำ	ตำมค�ำอธิบำยแนบท้ำย	#6	 
เป็นต้น	

 การระบุค�อธิบายแนบท้ายให้กับพืช

	 1.	ระบุเป็นกลุ่มประชำกรของพืชในชนิด	สกุล	หรือวงศ์	นั้นๆ	โดยระบุเฉพำะประชำกร
ในพืน้ทีห่รอืประเทศทีต้่องกำรควบคมุกำรค้ำ	เช่น	ในค�ำอธบิำยแนบท้ำย	#4	มข้ีอยกเว้น	ไม่ควบคมุ
เมล็ด	 แต่ข้อยกเว้นนี้	 ไม่ใช้กับเมล็ดของพืชในวงศ์กระบองเพชร	ที่ส่งออกจำกสหรัฐเม็กซิโก	 และ
เมล็ดของปำล์มชนิด	Beccariophoenix madagascariensis	และปำล์มชนิด	Dypsis decaryi 
ที่ส่งออกจำกสำธำรณรัฐมำดำกัสกำร์

	 2.	ระบุเฉพำะส่วนของพืชที่ต้องกำรควบคุมกำรค้ำ	 เช่น	 วงศ์	 LEGUMINOSAE	 ชนิด 
Pterocarpus santalinus	(ไม้จันทร์แดง)	มคี�ำอธบิำยแนบท้ำย	#7	หมำยควำมว่ำ	ควบคมุต้นทีม่ชีีวติ	
รวมถึงไม้ซุง	ชิ้นไม้สับ	ผง	และสำรสกัด
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	 3.	ระบุทั้งส่วนของพืชที่ต้องกำรควบคุมกำรค้ำและส่วนของพืชที่ไม่ควบคุมกำรค้ำ	ไว้ใน
ค�ำอธิบำยแนบท้ำยเดยีว	เช่น	วงศ์	LAURACEAE	ไม้ต้นชนดิ	Aniba rosaeodora	มคี�ำอธบิำยแนบท้ำย 
#12	 หมำยควำมว่ำ	 ควบคุมต้นที่มีชีวิต	 รวมถึงไม้ซุง	 ไม้แปรรูป	 แผ่นไม้บำง	 ไม้อัด	 และสำรสกัด	
ยกเว้น	ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสำรสกัด	และสำรแต่งกลิ่นจำกพืชชนิดดังกล่ำว

 ค�อธบิายแนบท้ายทีใ่ช้ในการควบคมุการค้าพชืในบญัชแีนบท้ายอนสุญัญาไซเตสกลุม่ไม้ต้น

 #1 หมำยถึง	ทุกส่วนของพืช	และสิ่งที่แยกมำจำกพืชดังกล่ำว	ยกเว้น
	 	 ก)	เมล็ด	สปอร์	และเรณู	(รวมถึงกลุ่มเรณู)
	 	 ข)	ต้นกล้ำหรอืเนือ้เยือ่ทีไ่ด้จำกกำรเพำะเลีย้งในสภำพปลอดเช้ือ	อยูใ่นอำหำรแข็ง
หรืออำหำรเหลว	ที่ขนส่งในภำชนะปลอดเชื้อ
	 	 ค)	ไม้ตัดดอกจำกต้นที่ได้มำจำกกำรขยำยพันธุ์เทียม	และ
	 	 ง)	ฝัก	 ส่วนของฝัก	 และสิ่งที่แยกมำจำกฝักกล้วยไม้ในสกุล	Vanilla	 (วำนิลลำ)	
จำกต้นที่ได้มำจำกกำรขยำยพันธุ์เทียม

 #4	หมำยถึง	ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตำยแล้ว	รวมถึงสิ่งที่ได้มำจำกพืช
ดังกล่ำว	ยกเว้น
	 	 ก)	เมล็ด	(รวมถึงฝักของพืช	วงศ์	ORCHIDACEAE)	สปอร์	และเรณู	(รวมถึงกลุ่ม
เรณู)	ข้อยกเว้นนี้	ไม่รวมถึงเมล็ดพืช	วงศ์	CACTACEAE	ที่ส่งออกจำกสหรัฐเม็กซิโก	และเมล็ดของ
ปำล์ม	ชนิด	Beccariophoenix madagascariensis	และชนิด	Dypsis decaryi	ที่ส่งออกจำก
สำธำรณรัฐมำดำกัสกำร์
	 	 ข)	ต้นกล้ำหรอืเนือ้เยือ่ทีไ่ด้จำกกำรเพำะเลีย้งในสภำพปลอดเช้ือ	อยูใ่นอำหำรแข็ง
หรืออำหำรเหลว	ที่ขนส่งในภำชนะปลอดเชื้อ
	 	 ค)	ไม้ตัดดอกจำกต้นที่ได้มำจำกกำรขยำยพันธุ์เทียม
	 	 ง)	ผล	ส่วนของผล	และสิ่งที่ได้มำจำกผลของพืช	สกุล	Vanilla	(วงศ์	ORCHIDA-
CEAE)	 และพืชวงศ์	 CACTACEAE	ทั้งจำกต้นที่เกิดจำกกำรขยำยพันธุ์โดยธรรมชำติหรือได้มำจำก
กำรขยำยพันธุ์เทียม
	 	 จ)	ล�ำต้น	 ดอก	 ส่วนของพืช	 และสิ่งท่ีได้มำจำกพืชในสกุล	Opuntia	 สกุลย่อย	
Opuntia	และพืชสกุล	Selenicereus	วงศ์	CACTACEAE	ทั้งจำกต้นที่เกิดจำกกำรขยำยพันธุ์โดย
ธรรมชำติ	หรือจำกกำรขยำยพันธุ์เทียม
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

	 	 ฉ)	ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปของ	Aloe ferox	 และ	Euphorbia antisyphilitica	ที่
บรรจุหีบห่อ	และพร้อมจ�ำหน่ำยแบบปลีก

 #5		หมำยถึง	ควบคุมต้นที่มีชีวิต	รวมถึงไม้ซุง	ไม้แปรรูป	และแผ่นไม้บำง

 #6		หมำยถึง	ควบคุมต้นที่มีชีวิต	รวมถึงไม้ซุง	ไม้แปรรูป	แผ่นไม้บำง	และไม้อัด

 #7  หมำยถึง	ควบคุมต้นที่มีชีวิต	รวมถึงไม้ซุง	ชิ้นไม้	ผง	และ	สำรสกัด

 #10 หมำยถงึ	ควบคุมต้นที่มีชีวิต	และต้นที่ตำยแล้ว	รวมถึงไม้ซงุ	ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	
และชิน้ไม้ทีย่งัไม่ได้ประกอบเพือ่ใช้ในกำรท�ำคนัชกัส�ำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำย	

 #11	หมำยถึง	 ควบคุมต้นที่มีชีวิต	 รวมถึงไม้ซุง	 ไม้แปรรูป	 แผ่นไม้บำง	 ไม้อัด	 ผง	 
และสำรสกัด	แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสำรสกัด	รวมถึงสำรแต่งกลิ่น
จำกพืชดังกล่ำว

 #12 หมำยถงึ	ควบคมุต้นทีม่ชีวีติ	รวมถงึไม้ซงุ	ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	ไม้อดั	และสำรสกดั
แต่ไม่ครอบคลมุถงึผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปูทีม่ส่ีวนผสมของสำรสกดั	รวมถงึสำรแต่งกลิน่จำกพชืดงักล่ำว

 #14 หมำยถึง	 ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตำยแล้ว	 รวมถึงสิ่งที่แยกมำจำก
พืชดังกล่ำว	ยกเว้น
  ก)	เมล็ด	และเรณู
	 	 ข)	ต้นกล้ำหรอืเนือ้เยือ่ทีไ่ด้จำกกำรเพำะเลีย้งในสภำพปลอดเช้ือ	อยูใ่นอำหำรแข็ง
หรืออำหำรเหลวที่ขนส่งในภำชนะปลอดเชื้อ
	 	 ค)	ผล
	 	 ง)	 ใบ
	 	 จ)	ผงไม้กฤษณำที่กลั่นแล้ว	 รวมถึงผงไม้กฤษณำท่ีกลั่นแล้วและน�ำไปข้ึนรูปเป็น
รูปทรงต่ำงๆ	และ
	 	 ฉ)	ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปูทีบ่รรจหุบีห่อ	และพร้อมจ�ำหน่ำยแบบปลกี	ข้อยกเว้นนีไ้ม่
รวมถึง	ชิ้นไม้	ลูกปัด	ลูกประค�ำ	และสิ่งแกะสลัก
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 #15 หมำยถึง	ควบคุมทุกส่วนของพืช	และสิ่งที่ได้มำจำกพืชดังกล่ำว	ยกเว้น
	 	 ก)	ใบ	ดอก	เรณู	ผล	และเมล็ด
	 	 ข)	ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปูทีม่ไีม้ในบญัชเีป็นส่วนประกอบ	น�ำ้หนกัไม่เกนิ	10	กโิลกรมั/
ชิ้น	ต่อกำรส่ง	1	ครั้ง
	 	 ค)	เครื่องดนตรีส�ำเร็จรูป	 ส่วนของเครื่องดนตรีส�ำเร็จรูป	 และส่วนประกอบ
ส�ำเร็จรูปของเครื่องดนตรี
	 	 ง)	ชนิด	 Dalbergia cochinchinensis	 (พะยูง)	 ให้ควบคุมตำมค�ำอธิบำย 
แนบท้ำย	#4
	 	 จ)	สกุล	 Dalbergia เฉพำะชนิดที่มีถิ่นก�ำเนิดและส่งออกจำกสหรัฐเม็กซิโก	 
ให้ควบคุมตำมค�ำอธิบำยแนบท้ำย	#6

 #17	หมำยถงึ	ควบคมุต้นทีม่ชีวีติ	รวมถงึไม้ซงุ	ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	ไม้อัด	และไม้ท่ีเปลีย่น
รปูร่ำง	(พกิดัศลุกำกรประเภท	44.09)	หมำยถึง	ไม้	(รวมถึงแถบไม้และไม้ลวดลำยส�ำหรับปูพื้นแบบ 
ปำร์เกต์	 ยังไม่ประกอบเข้ำด้วยกัน)	 ที่มีขอบ	 ปลำย	 หรือหน้ำไม้	 ท�ำเป็นรูปทรงอย่ำงต่อเน่ือง	 
(ท�ำเป็นลิน้	ร่อง	บังใบ	มมุเฉลยีง	ข้อต่อรปูตวัว	ีค้ิว	กรอบ	ท�ำให้มนหรอืลกัษณะทีค่ล้ำยกนั)	จะ	ไส	ขดั	
หรือต่อปลำยหรือไม่ก็ตำม)
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ตารางที่ 1	 รำยชื่อพืชอนุรักษ์	 ตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เรื่อง	 พืชอนุรักษ	์ 
	 ที่มีกำรใช้ประโยชน์ทำงเนื้อไม้	พร้อมทั้งระบุตัวเลขค�ำอธิบำยแนบท้ำย

รายชื่อพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1
ชื่อวงศ์

(Family)
ชนดิพชือนรุกัษ์บญัชทีี ่1

(ชื่อวิทยำศำสตร์)
ค�ำอ่ำนชื่อ

วิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญ

วงศ์อำรอคำริเอซีอี
ARAUCARIACEAE

Araucaria araucana อำรอคำเรีย	อะรอคำนำ Monkey-puzzle	tree
(สนชิลี)

วงศ์คูเพรสซำซีอี
CUPRESSACEAE

Fitzroya 
 cupressoides
Pilgerodendron   
 uviferum

ฟิตซรอยำ	
 คิวเพรสซอยเดส
พิลเกโรเดนดรอน	
	 ยูวิเฟอรัม

Patagonian	cypress

Guaitecas	cypress

วงศ์เลคกูมิโนซี
หรือวงศ์ฟำบำซีอี
LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Dalbergia nigra ดัลเบอร์เกีย	นิกรำ Brazilian	black	
rosewood

วงศ์ไพเนซีอี
PINACEAE

Abies guatemalensis เอบีส	กัวเตมำเลนซิส Guatemala	fir

วงศ์โพโดคำร์เปซีอี
PODOCARPACEAE

Podocarpus 
 parlatorei

โพโดคำร์ปัส	
	 พำร์ลำโทเรไอ

Parlatore’s	
podocarp

วงศ์รูบิเอซีอี
RUBIACEAE

Balmea stormiae บัลเมีย	สตอร์มิอี Ayuque

รายชื่อพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2
ชื่อวงศ์

(Family)
ชนดิพชือนรุกัษ์บญัชทีี ่2

(ชื่อวิทยำศำสตร์)
ค�ำอ่ำนชื่อ

วิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญ

วงศ์คำรีโยคำเรซีอี
CARYOCARACEAE

Caryocar 
 costaricense #	4

คำริโยคำร์	
	 คอสทำริเซนเซ

Ajo
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ชื่อวงศ์

(Family)

ชนดิพชือนรุกัษ์บญัชทีี ่2

(ชื่อวิทยำศำสตร์)

ค�ำอ่ำนชื่อ

วิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญ

วงศ์คูเพรสซำซีอี
CUPRESSACEAE

Widdringtonia whytei วิดดริงโทเนีย	ไวทิไอ Mulanje	cedar

วงศ์อีบีนำซีอี
EBENACEAE

Diospyros	spp.	# 5 ไดโอสไพรอส	สปีชีส์
(พืชในสกุลไดโอสไพรอส	
ทุกชนิด)
(เฉพำะประชำกรที่มีถิ่น
ก�ำเนิดในสำธำรณรัฐ
มำดำกัสกำร์เท่ำนั้น)

Ebony

วงศ์จักแลนเดซีอี
JUGLANDACEAE

Oreomunnea 
 pterocarpa	#	4

ออริโอมันเนีย	
	 เทโรคำร์ปำ

Gavilan	blanco

วงศ์ลอรำซีอี
LAURACEAE

Aniba rosaeodora 
#	12 

แอนิบำ	โรซีโอโดรำ Brazilian	rosewood

วงศ์เลคกูมิโนซี
หรือวงศ์ฟำบำซีอี
LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Dalbergia spp. #	15	

Guibourtia demeusei # 15  
Guibourtia 
 pellegriniana # 15 
Guibourtia tessmannii 
# 15 
Paubrasilia echinata 
#	10
Pericopsis elata #	17
Platymiscium 
 parviflorum #	4
Pterocarpus erinaceus 
Pterocarpus santalinus 
#	7
Pterocarpus tinctorius 
# 6

ดัลเบอร์เจีย	สปีชีส์
(พืชในสกุลดัลเบอร์เจีย	
ทุกชนิด)	(ยกเว้น	ชนิด
ที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืช
อนุรักษ์	บัญชีที่	1)
กุยโบร์เทีย	เดเมอูเซไอ
กุยโบร์เทีย	
	 เพลเลกริเนียนำ
กุยโบร์เทีย	เทสมำนนิไอ

เพำบรำซิลเลีย	อิชินำต้ำ

พริคอปซิส	อีลำตำ
แพทไทมสิเซยีม	
 พำร์วฟิลอรัม่
เทโรคำร์ปัส	เอรินำเชียส
เทโรคำร์ปัส	แซนทำลินัส

เทโรคำร์ปัส	ทินซ์ทอริอุส

Pau	Brasil
African	teak,
Afrormosia
Cristobal
Quira	macawood
Red	sandalwood

African	Padouk,	
mukula
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ชื่อวงศ์

(Family)

ชนดิพชือนรุกัษ์บญัชทีี ่2

(ชื่อวิทยำศำสตร์)

ค�ำอ่ำนชื่อ

วิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญ

วงศ์เมลิเอซีอี

MELIACEAE

Cedrela spp. # 6

Swietenia humilis # 4

Swietenia macrophylla 

#	6

Swietenia mahagoni 

# 5

เซเดรลำ	สปีชีส์

(พืชในสกุลเซเดรลำ

ทุกชนิด)	เฉพำะประชำกร

ที่มีถิ่นก�ำเนิด	ในประเทศ

แถบ	Neotropics	เท่ำนั้น

สเวทีเนีย	ฮูมิลิส	

สเวทีเนีย	มำโครฟิลลำ	

เฉพำะประชำกรที่มีถิ่น

ก�ำเนิดในประเทศแถบ	

Neotropics	เท่ำนั้น	

สเวทีเนีย	มำฮำโกนิ

Cedars

มะฮอกกำนีเม็กซิกัน,

Pacific	coast	mahogany,

Honduras	mahogany	

มะฮอกกำนีใบใหญ่

มะฮอกกำนีใบเล็ก,

West	Indian	mahogany

วงศ์โรเซซีอี

ROSACEAE

Prunus africana # 4 พรูนัส	แอฟริกำนำ African	cherry,

Red	stinkwood

วงศ์แซนทำลำซีอี

SANTALACEAE

Osyris lanceolata	#	2 โอไซริส	แลนซีโอลำตำ

(เฉพำะประชำกรที่มีถิ่น

ก�ำเนิดในสำธำรณรัฐ

บุรุนดี	สหพันธ์

สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

เอธิโอเปีย	สำธำรณรัฐ

เคนยำ	สำธำรณรัฐรวันดำ	

สำธำรณรัฐยูกันดำ	

และสหสำธำรณรัฐ

แทนซำเนีย)

East	African	

Sandalwood	
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ชื่อวงศ์

(Family)

ชนดิพชือนรุกัษ์บญัชทีี ่2

(ชื่อวิทยำศำสตร์)

ค�ำอ่ำนชื่อ

วิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญ

วงศ์ไทม์เมลิเอซีอี
หรือวงศ์อะควิลำเรียซีอี
THYMELAEACEAE
(AQUILARIACEAE)

Aquilaria spp. # 14

Gonystylus spp.	#	4

Gyrinops spp.	#	14

อะควิลำเรีย	สปีชีส์
(พืชในสกุลอะควิลำเรีย	
ทุกชนิด)
โกนีสไตลัส	สปีชีส์
(พืชในสกุลโกนีสไตลัส	
ทุกชนิด)	
กัยรินอพส์	สปีชีส์
(พืชในสกุลกัยรินอพส์	
ทุกชนิด)

กฤษณำ,	Agarwood

รำมิน,	Ramin

กฤษณำน้อย

วงศ์ไซโกฟิลเลซีอี
ZYGOPHYLLACEAE

Bulnesia sarmientoi 
#	11

บัลนีเซีย ซำร์ไมเอนโทไอ

รายชื่อพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 3
ชื่อวงศ์

(Family)

ชนดิพชือนรุกัษ์บญัชทีี ่3

(ชื่อวิทยำศำสตร์)

ค�ำอ่ำนชื่อ

วิทยำศำสตร์
ชื่อสำมัญ แหล่งก�ำเนิด

วงศ์ฟำกำซีอี
FAGACEAE

Quercus mongolica #5 คเูออร์คสั	มอนโกลคิำ Mongolian	oak สหพนัธรฐัรสัเซยี

วงศ์เลคกูมิโนซี
หรือวงศ์ฟำบำซีอี
LEGUMINOSAE
(FABACEAE)

Dipteryx panamensis ดพิเทรกิซ์	พำนำเมนซสิ สำธำรณรฐั
คอสตำรกิำ
สำธำรณรฐันคิำรำกวั

วงศ์โอลีเอซีอี
OLEACEAE

Fraxinus mandshurica #5 ฟรำซนิสั	แมนชูรคิำ Manchurian	ash สหพนัธรฐัรสัเซยี

วงศ์โพโดคำร์เปซีอี
PODOCARPACEAE

Podocarpus neriifolius #5 โพโดคำร์ปัส	เนรไิอโฟเลยีส Mountain	teak,	
Oleander	
podocarp,	
Yellow	wood

รำชอำณำจกัรเนปำล
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ตารางที่ 2	แสดงรำยละเอยีดรปูภำพ	วนัทีข่ึน้บญัช	ีแหล่งแพร่กระจำยพนัธุ	์	และกำรใช้ประโยชน์	 
	 และเพื่อให้ง่ำยในกำรใช้ตำมค�ำอธิบำยแนบท้ำย	 จึงแปลควำมหมำยให้เป็นกำร 
	 ควบคุมตำมอนุสัญญำไซเตส	
 

ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

พชือนรุกัษ์บญัชทีี ่1

1. Araucaria araucana 
Monkey	Puzzle	tree	สนชลิี

http://powo.science.kew.
org/taxon/urn:lsid:ipni.
org:names:261681-1

เดมิอยูใ่นบญัช	ี2 
เมือ่	1	ก.ค.	2518
ต่อมำเลือ่นอยู่	
บญัช	ี1	เมือ่
19	ม.ิย.	2543

ภำคใต้ของ
สำธำรณรฐัชลิี	
และฝ่ังตะวนัตก
ของสำธำรณรฐั
อำร์เจนตนิำ

1.	เน้ือไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่งเรอืน	
2.	ชำวพ้ืนเมอืงใช้เน้ือ
ไม้ท�ำฟืน	เผำถ่ำน
3.	เมลด็กนิได้

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึ 
สิง่ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำก
พชืดงักล่ำว

2. Fitzroya cupressoides
Patagonian	cypress

http://www.chileflora.com/
Florachilena/ 

FloraEnglish/HighResPages/

22	ต.ค.	2530 เทอืกเขำแอนดสิ	
ในสำธำรณรฐั
อำร์เจนตนิำ	และ
สำธำรณรฐัชลิี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่ง
เรอืน	เครือ่งดนตรี

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

3. Pilgerodendron uviferum
Guaitecas	cypress

https://www.biolib.
cz/en/taxonimage/

id331959/?taxonid=297884

1	ก.ค.	2518 สำธำรณรฐั
อำร์เจนตนิำ	และ
สำธำรณรฐัชลิี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเรอื

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว

4. Dalbergia nigra
Brazilian	black	rosewood

http://www.yourperfectgui-
tar.com/Woods.html

11	ม.ิย.	2535 พชืถิน่เดยีว
ของสหพนัธ์
สำธำรณรฐั
บรำซลิ	

เนือ้ไม้ท�ำเครือ่งเรอืน	
และเครือ่งดนตรี

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

5. Abies guatemalensis
Guatemalan	fir,	Mexican	fir

http://aprendamosdecien-
ciaytecnologia.blogspot.com

1	ก.ค.	2518 สำธำรณรฐั
เอลซลัวำดอร์	
สำธำรณรฐั
กวัเตมำลำ	
สำธำรณรฐั
ฮอนดรูสั	และ
สหรฐัเมก็ซโิก

ใช้เนือ้ไม้ท�ำวสัดุ
ก่อสร้ำง
ชนพืน้เมอืงใช้ท�ำกี่
ส�ำหรบัทอผ้ำ

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว

6. Podocarpus parlatorei
Parlatore’s	podocarp

https://www.conifers.org/po/
Podocarpus_parlatorei.php

1	ก.ค.	2518 สำธำรณรฐั
อำร์เจนตนิำ	และ
รฐัพหชุนชำตแิห่ง
โบลเิวยี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำรัว้	
ท�ำเครือ่งมอืช่ำง	
ดนิสอ

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

7. Balmea stormiae
Ayuque

https://plantidtools. 
fieldmuseum.org/en/rrc/

catalogue/309855

1	ก.ค.	2518 	สำธำรณรฐั
เอลซลัวำดอร์,	
สำธำรณรฐั
กวัเตมำลำ	และ
สหรฐัเมก็ซโิก

	1.	ทัง้ต้น	ท�ำต้น
ครสิต์มำส	
2.	เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	งำนประดบั
ตกแต่ง

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว

พชือนรุกัษ์บญัชทีี ่2

1. Caryocar costaricense
Costus,	Ajo

https://forestlegality.org/ 
risk-tool/species/aji

28	ม.ิย.2522

 

สำธำรณรฐั
โคลอมเบยี,	
สำธำรณรฐั
คอสตำรกิำ,
สำธำรณรฐัปำนำมำ 
และ	สำธำรณรฐั	
โบลวีำร์แห่ง
เวเนซเุอลำ

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ปพูืน้	สะพำน	
ท่ำเรอื	

1.	ควบคมุทกุส่วนของ
พชื	ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้ว	
2.	 ไม่ควบคมุ	เมลด็และ
ละอองเกสร	รวมทัง้ต้น
อ่อนทีไ่ด้จำกกำรเพำะ
เลีย้งเนือ้เยือ่	มกีำรขนส่ง
ในภำชนะปลอดเชือ้และ
มอีำหำรเลีย้งเชือ้อยู่
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

2. Widdringtonia whytei
Mulanje	Cedar

https://threatenedconifers.
rbge.org.uk/

26	พ.ย.	2562 พชืถิน่เดยีวของ
สำธำรณรฐัมำลำวี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	สร้ำงเรอื	ใช้
ในงำนหตัถกรรม	

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว	

3. Diospyros	spp.	
เฉพำะทีม่ถีิน่ก�ำเนดิมำจำก
สำธำรณรฐัมำดำกัสกำร์เท่ำนัน้

https://en.wikipedia.
org/wiki/Ebony#/media/
File:%C3%89bano.jpg

12	ม.ิย.	2556 สำธำรณรฐั
มำดำกสักำร์

เนือ้ไม้ท�ำเครือ่งเรอืน	
และเครือ่งดนตรี

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึไม้ซงุ
ไม้แปรรปู	และแผ่นไม้บำง
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

4. Oreomunnea pterocarpa
Gavilán หรอื	gavilán	blanco

https://www.iawa-website.	
org/	en/Learning/Wood_Gallery/ 

Light_microscopy.shtml	

สำธำรณรฐั
คอสตำรกิำ,	
สำธำรณรฐั
ปำนำมำ	และ
สหรฐัเมก็ซโิก

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่ง
เรอืน	

1.	ควบคมุทกุส่วนของ
พชื	ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้ว	
2.	 ไม่ควบคมุ	เมลด็และ
ละอองเกสร	รวมทัง้ต้น
อ่อนทีไ่ด้จำกกำรเพำะ
เลีย้งเนือ้เยือ่	มกีำรขนส่ง
ในภำชนะปลอดเชือ้และ
มอีำหำรเลีย้งเชือ้อยู่

5.	Aniba rosaeodora
Brazilian	rosewood,	Pau-rosa

https://www.naturalmedi-
cinefacts.info/plant/ 

aniba-rosaeodora.html

23	ม.ิย.2553

 

สหพนัธ์
สำธำรณรฐั
บรำซลิ,	
สำธำรณรฐั
โคลอมเบยี,	
สำธำรณรฐั
เอกวำดอร์,	 
เฟรนช์เกยีนำ,	
สำธำรณรฐัซรูิ
นำม,	สำธำรณรฐั
โบลวีำร์แห่ง
เวเนซเุอลำและ
สำธำรณรฐั
สหกรณ์กำยอำนำ

เนือ้ไม้มกีลิน่หอม	กลัน่
น�ำ้มนัหอมระเหย	
ใช้เป็นเครือ่งหอม	
น�ำ้หอม

1.	ควบคมุทกุส่วนของ
พชื	ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้ว	รวมถงึ	
ไม้ซงุ	ไม้แปรรปู	แผ่นไม้
บำง	ไม้อดั	ผง	และสำร
สกดั
2.	 ไม่ควบคมุ	ผลติภณัฑ์
ส�ำเรจ็รปูทีม่ส่ีวนผสม
ของสำรสกดั	รวมถงึสำร
แต่งกลิน่จำกพชืดงักล่ำว
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

6. Dalbergia cochinchinensis
Siamese	rosewood,	พะยงู

https://talk.mthai.com/ 
inbox/362934.html

12	ม.ิย.	2556 รำชอำณำจกัรไทย	
สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว	
รำชอำณำจกัร
กมัพชูำ	
สำธำรณรฐั
สงัคมนยิมเวยีดนำม

เนือ่ไม้ใช้ท�ำ
เครือ่งเรอืน	

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	
ไม่ควบคมุ	เมลด็และ
ละอองเกสร	รวมทัง้ต้น
อ่อนทีไ่ด้จำกกำรเพำะ
เลีย้งเนือ้เยือ่	มกีำรขนส่ง
ในภำชนะปลอดเชือ้และ
มอีำหำรเลีย้งเชือ้อยู่
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

7. Dalbergia spp.	เฉพำะทีม่ี
ถิน่ก�ำเนดิในสหรฐัเมก็ซโิกจ�ำนวน	
13	ชนดิ	ได้แก่
1) Dalbergia calderonii
2) Dalbergia calycina
3) Dalbergia congestiflora
4) Dalbergia cubilquitzensis
5) Dalbergia glomerata
6) Dalbergia longepedunculata
7) Dalbergia luteola
8) Dalbergia melanocardium
9) Dalbergia modesta
10) Dalbergia palo-escrito
11) Dalbergia rhachiflexa
12) Dalbergia ruddae
13) Dalbergia tucurensis

https://cites.org/eng/cop/17/
prop/index.php	(prop.	54)

5	ม.ค.	2560 สหรฐัเมก็ซโิก	
และบำงชนดิ
กระจำยพนัธุใ์น
ทวปีอเมรกิำกลำง

เนือ้ไม้ใช้ในกำรท�ำ
เครือ่งดนตร	ีสร้ำงเรอื	
และท�ำเครือ่งเรอืน

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึ	ไม้ซงุ	
ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	
และไม้อดั
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

8. Dalbergia spp.
ทีน่อกเหนอืจำกพะยงู	และพะยงู
ทีม่ถีิน่ก�ำเนดิจำกสหรฐัเมก็ซโิก

https://www.amazon.com/
Dalbergia-Sissoo-Seeds-
Shisham-Rosewood/dp/

B00NDZ3KXS

Dalbergia 
spp.	ทีม่ถีิน่
ก�ำเนดิใน
มำดำกสักำร์	ถกู
ขึน้บญัช	ี2	เมือ่
วนัที	่12	ม.ิย.	
2556	ต่อมำ
ในกำรประชมุ	
CoP	17	ได้
มกีำรบรรจ	ุ
Dalbergia ทัง้
สกลุไว้ในบญัชี	
2	เมือ่วนัที	่5	
ม.ค.	2560

ทัว่เขตร้อน	 เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	งำนหตัถกรรม	
ท�ำเครือ่งเรอืน	เครือ่ง
ดนตรี

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	ยกเว้น	
ก)	ใบ	ดอก	เรณ	ูผล	
และเมลด็
ข)	ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปู	 
ทีท่�ำจำก	Dalbergia  
มนี�ำ้หนกัได้สงูสดุถงึ	๑๐	
กโิลกรมัต่อชิน้ต่อกำรส่ง	
๑	ครัง้
ค)	เครือ่งดนตรสี�ำเรจ็รปู	
(พกิดัศลุกำกร	ตอน
ที	่92	และหมำยควำม
รวมถงึโบรำณวตัถุ	
ศลิปกรรม	และของ
สะสมทีเ่ป็นเครือ่งดนตรี	
ทีม่พีกิดัศลุกำกร	97.05	
และ	97.06)	ชิน้ส่วน
ส�ำเรจ็รปูของเครือ่ง
ดนตร	ี(พกิดัศลุกำกร	
ตอนที	่92)	และ	อปุกรณ์
ส�ำเรจ็รปูของเครือ่ง
ดนตร	ี(พกิดัศลุกำกร	
ตอนที	่92)
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

9. Guibourtia demeusei
Bubinga
 

https://alexkrestiankin.en.
ec21.com/	offer_detail/ 

General_Ukraine--10553160.html

10.	Guibourtia pellegriniana
Bubinga

https://ivelan.ru/ko/the-
most-beautiful-tree-structure-
see-what-wood-species-in-

other-dictionaries/

5	ม.ค.	2560 G. demeusei 
มแีหล่งแพร่
กระจำยพนัธุ์
ใน	สำธำรณรฐั
แคเมอรนู, 
สำธำรณรฐั
แอฟรกิำกลำง, 
สำธำรณรฐั
คองโก, 
สำธำรณรฐั
กำบอง
และสำธำรณรฐั
ซำอร์ี

G. pellegriniana 
มแีหล่งแพร่
กระจำยพนัธุ์
ใน สำธำรณรฐั
แคเมอรนู,	
สำธำรณรฐั
คองโก,	
สำธำรณรฐั
กำบอง	และ
สหพนัธ์
สำธำรณรฐั
ไนจเีรยี

เนือ้ไม้ใช้ท�ำเครือ่งเรอืน	
เครือ่งดนตรี

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	ยกเว้น	
ก)	ใบ	ดอก	เรณ	ูผล	
และเมลด็
ข)	ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปู	
ทีท่�ำจำก	Guibourtia 
มนี�ำ้หนกัได้สงูสดุถงึ	 
10	กโิลกรมัต่อชิน้ต่อกำร
ส่ง	1	ครัง้
ค)	เครือ่งดนตรสี�ำเรจ็รปู	
(พกิดัศลุกำกร	ตอน
ที	่92	และหมำยควำม
รวมถงึโบรำณวตัถุ	
ศลิปกรรม	และของ
สะสมทีเ่ป็นเครือ่งดนตรี	
ทีม่พีกิดัศลุกำกร	97.05	
และ	97.06)	ชิน้ส่วน
ส�ำเรจ็รปูของเครือ่ง
ดนตร	ี(พกิดัศลุกำกร	
ตอนที	่92)	และ	อปุกรณ์
ส�ำเรจ็รปูของเครือ่ง
ดนตร	ี(พกิดัศลุกำกร	
ตอนที	่92)
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

11.	Guibourtia tessmannii 
Bubinga

https://www.edelholzverkauf.
de/Bubinga/Bub045-Bubinga-
405-x-145-x-30-mm::24213.

html?language=en

G. tessmannii 
มแีหล่งแพร่
กระจำยพนัธุ์
ในสำธำรณรฐั
แคเมอรนู,	
สำธำรณรฐั
คองโก,	
สำธำรณรฐั
โกตดวิวัร์	
(ไอวอรโีคสต์),	
สำธำรณรฐักำนำ	
และสหพนัธ์
สำธำรณรฐั
ไนจเีรยี

12.	Paubrasilia echinata 
Pau	Brasil,	African	teak

https://fiddlershop.com/

13	ก.ย.	2550 พชืถิน่เดยีว
ของสหพนัธ์
สำธำรณรฐั
บรำซลิ

เนือ้ไม้ท�ำเครือ่งดนตรี	
คนัชกั	ไวโอลนิ

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื 
ทีต่ำยแล้ว	รวมทัง้	ไม้ซงุ
ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	
และ	ชิน้ไม้ทีย่งัไม่ได้
ประกอบเพือ่ใช้ในกำร
ท�ำคนัชกัส�ำหรบัเครือ่ง
ดนตรปีระเภทเครือ่งสำย
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

13. Pericopsis elata 
African	teak,	Afromosia

https://alchetron.com/

11	ม.ิย.	2535 สำธำรณรฐั
แคเมอรนู	
สำธำรณรฐัคองโก	
สำธำรณรฐั
โกตดวิวัร์	
สำธำรณรฐักำนำ	
และสหพนัธ์
สำธำรณรฐั
ไนจเีรยี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ไม้แผ่นบำง
อตุสำหกรรมต่อเรอื	
ท�ำเครือ่งเรอืน	

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	รวมทัง้	ไม้ซงุ	
ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	
ไม้อดั	และไม้ทีเ่ปลีย่น
รปูร่ำง	(พกิดัศลุกำกร
ประเภท	44.09)	

14. Platymiscium parviflorum 
Cristobal,	Quira	macawood

https://impactforestry.org/

เคยขึน้บญัชี	
1	เมือ่	1	ก.ค.	
2518	ต่อมำ
เลือ่นอยูใ่นบญัชี	
2	เมือ่	23	ม.ิย.	
2553

สำธำรณรฐั
คอสตำรกิำ	
สำธำรณรฐั
เอลซลัวำดอร์	
สำธำรณรฐั
กวัเตมำลำ
สำธำรณรฐั
ฮอนดรูสั	และ	
สำธำรณรฐั
นกิำรำกวั

เนือ้ไม้ใช้ปพูืน้	
ท�ำเครือ่งเรอืน	และ
เครือ่งดนตรี

1.	ควบคมุทกุส่วนของ
พชื	ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้ว
2.	ไม่ควบคมุ	เมลด็และ
ละอองเกสร	รวมทัง้ต้น
อ่อนทีไ่ด้จำกกำรเพำะ
เลีย้งเนือ้เยือ่	มกีำรขนส่ง
ในภำชนะปลอดเชือ้และ
มอีำหำรเลีย้งเชือ้อยู่
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

15. Pterocarpus erinaceus
Red	Sandalwood

ttps://globaltrees.org/

สำธำรณรฐัเซเนกลั
เคยขอบรรจไุว้
ในบญัช	ี3	 
เมือ่	9	พ.ย.	2559 
ต่อมำประเทศ
ในเขต	อำฟรกิำ 
ตะวนัตก	 
ได้ขอเลือ่นให้อยู่
ในบญัช	ี2	 
เมือ่	2	ม.ค.	2560

เขตอำฟรกิำ
ตะวนัตก	ได้แก่ 
สำธำรณรฐัเบนนิ	 
สำธำรณรฐั
แคเมอรนู	
สำธำรณรฐั
แอฟรกิำกลำง	
สำธำรณรฐัชำด	
สำธำรณรฐักำบอง 
สำธำรณรัฐแกมเบยี 
สำธำรณรฐักำนำ	
สำธำรณรฐักนิี	
สำธำรณรฐั 
กนิ-ีบสิเซำ 
สำธำรณรฐัโกตดวิวัร์ 
สำธำรณรฐัไลบเีรยี 
สำธำรณรฐัมำลี	
สหพนัธ์
สำธำรณรฐัไนจเีรยี 
สำธำรณรฐัไนเจอร์ 
สำธำรณรฐัเซเนกลั 
สำธำรณรฐัเซยีร์
รำลโีอน	และ	
สำธำรณรฐัโตโก

1.	ใช้ท�ำเครือ่งเรอืน	
และงำนแกะสลกั
2.	เปลอืกไม้ใช้ท�ำยำ
ต้ำนแบคทเีรยี	และ
เชือ้รำ
3.	ใช้ท�ำเชือ้เพลงิ	
เผำถ่ำน
4.	แก่นไม้ท�ำสย้ีอม

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทงัทีต้่นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

16. Pterocarpus santalinus
ไม้จนัทร์แดง

https://www.tradekey.com/
product-free/id/1087450/
Pterocarpus-santalinus-

red-sandalwood-/
showimage.html

12	ก.พ.	2538 พชืเฉพำะถิน่	อยู่
ทำงตอนใต้ของ
ประเทศอนิเดยี

1.	ใช้ท�ำเครือ่งเรอืน	
และงำนแกะสลกั
2.	เปลือกไม้ใช้ท�ำสีย้อม
3.	บดเป็นผง	เพือ่ใช้
เป็นสำรตัง้ต้นในกำร
ท�ำยำ	และเครือ่งส�ำอำง 

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึไม้ซงุ	
ชิน้ไม้	ผง	และ	สำรสกดั

17. Pterocarpus tinctorius
African	Padouk,	Mukula

https://phys.org/

26	พ.ย.	2562 สำธำรณรฐัคองโก	
สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
คองโก	
สหสำธำรณรฐั
แทนซำเนยี	
สำธำรณรฐั
แองโกลำ	
สำธำรณรฐั
แซมเบยี	
สำธำรณรฐัมำลำว	ี
และ	สำธำรณรฐั
โมซมับกิ

1.	เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่งเรอืน 
ไม้แผ่นบำง	
2.	ชำวพืน้เมอืงใช้เนือ้
ไม้ท�ำฟืน	เผำถ่ำน
3.	ผงจำกแก่นไม้ให้
สย้ีอม	

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึไม้ซงุ	
ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	
และไม้อดั
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ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

18. Cedrela spp.
Cedar

https://www.woodsolutions.com.
au/wood-species/
cedar-western-red

เดมิขึน้บญัช	ี3	
ไว้	3	ชนดิ	
ต่อมำใน	
CoP	18	ได้
ขอบรรจไุว้ใน
บญัช	ี2	ทกุชนดิ	
จ�ำนวน	17	ชนดิ	
จะมผีลบงัคบัใช้
ในวนัที	่
28/ก.ค./2563

สหรฐัเมก็ซโิก	
สำธำรณรฐั
อำร์เจนตนิำ	
รฐัพหชุนชำติ
แห่งโบลเิวยี	
สหพันธ์สำธำรณรฐั
บรำซลิ	
สำธำรณรฐั
เอกวำดอร์	
สำธำรณรฐัเปรู	
สำธำรณรฐั
คอสตำรกิำ	
สำธำรณรฐั
โคลอมเบยี	และ
หมูเ่กำะเวสต์อินดสี

1.	เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่งเรอืน 
เครือ่งดนตร	ีกตีำร์	
ไม้แผ่นบำง
2.	ปลกูเป็นไม้ประดบั

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอืที่
ตำยแล้ว	รวมถงึ	ไม้ซงุ	
ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	
และไม้อดั

19. Swietenia humilis
Hondurus	mahogany

 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Swietenia	_humilis

 1	ก.ค.	2518 สหรฐัเมก็ซโิก	
สำธำรณรฐั
กวัเตมำลำ	เบลซิ 
สำธำรณรฐั
ฮอนดรูสั	และ
สำธำรณรฐั
เอลซลัวำดอร์

1.	ใช้ท�ำเครือ่งเรอืนทีม่ี	
โครงสร้ำงทีต้่องกำร
ควำมแขง็แรง	ใช้ในเรอื	
ปพูืน้	อดัเป็นไม้วเีนยีร์
มกัใช้ท�ำกตีำร์
2.	น�ำ้มนัทีส่กดั
จำกเปลอืกใช้ใน
อตุสำหกรรม
เครือ่งส�ำอำง

1.	ควบคมุทกุส่วนของ
พชื	ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้ว
2.	ไม่ควบคมุ	เมลด็และ
ละอองเกสร	รวมทัง้ต้น
อ่อนทีไ่ด้จำกกำรเพำะ
เลีย้งเนือ้เยือ่	มกีำรขนส่ง
ในภำชนะปลอดเชือ้และ
มอีำหำรเลีย้งเชือ้อยู่
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

20. Swietenia macrophylla 
มะฮอกกำนใีบใหญ่

https://en.wikipedia.org/wiki/
Swietenia_macrophylla

เดมิอยูใ่นบญัช	ี
3	เมือ่	16	พ.ย.	
2538	ต่อมำ
เลือ่นอยูใ่นบญัชี	
2	เมือ่	15	พ.ย.
2546	

สหรฐัเมก็ซโิก	
และทวีปอเมรกิำใต้
 

1.	ใช้ท�ำเครือ่งเรอืนที่
มโีครงสร้ำงทีต้่องกำร
ควำมแขง็แรง	ใช้ในเรอื	
ปพูืน้	อดัเป็นไม้วเีนยีร์
มกัใช้ท�ำกตีำร์
2.	น�ำ้มนัทีส่กดัจำกเปลือก
ใช้ในอตุสำหกรรม
เครือ่งส�ำอำง

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึไม้ซงุ	
ไม้แปรรปู	แผ่นไม้บำง	
และไม้อดั

21. Swietenia mahagoni
มะฮอกกำนใีบเลก็

https://en.wikipedia.org/wiki/
Swietenia_mahagoni

11	ม.ิย.	2535 ตอนใต้ของรฐั
ฟลอรดิำ	ของ
สหรฐัอเมรกิำ	หมู่
เกำะแครบิเบยีน	
ได้แก่	เครอืรฐั
บำฮำมำส	
สำธำรณรฐั
ควิบำ	บำร์เบโดส  
จำเมกำ	
สำธำรณรฐั
โดมนิกินั	และ	
สำธำรณรฐัเฮต	ิ

ใช้ท�ำเครือ่งเรอืนทีม่ี	
โครงสร้ำงทีต้่องกำร
ควำมแขง็แรง	ใช้ในเรอื	
ปพูืน้	อดัเป็นไม้วเีนยีร์
มกัใช้ท�ำกตีำร์
น�ำ้มนัทีส่กดั
จำกเปลอืกใช้ใน
อตุสำหกรรมเครือ่ง
ส�ำอำง

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอืที่
ตำยแล้ว	รวมถงึไม้ซงุ	ไม้
แปรรปู	และแผ่นไม้บำง
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ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

22.	Prunus Africana
African	cherry

https://www.researchgate.net/

16	ก.พ.	2538 อำฟรกิำกลำง	
และอำฟรกิำใต้	
รวมทัง้เซำตเูม
และปรนิซปีี,	
สำธำรณรฐั
มำดำกสักำร์	

1.	เปลอืกต้น	ใช้เป็นยำ
สมนุไพร	
2.	เนือ้ไม้ใช้ในงำน
หตัถกรรม

1.	ควบคมุทกุส่วนของ
พชื	ทัง้ทีเ่ป็นต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้ว
2.	ไม่ควบคมุ	เมลด็และ
ละอองเกสร	รวมทัง้ต้น
อ่อนทีไ่ด้จำกกำรเพำะ
เลีย้งเนือ้เยือ่	มกีำรขนส่ง
ในภำชนะปลอดเชือ้และ
มอีำหำรเลีย้งเชือ้อยู่

23. Osyris lanceolata
East	African	Sandalwood	

https://nadiaz.ch/avada_in-
gredients/rock-tannin-bush-

osyris-lanceolata/ 

12	ม.ิย.	2556 ทวปีอำฟรกิำ	
ยโุรป	และเอเชยี
 

1.	เนือ้ไม้	ใช้ในงำน
หตัถกรรม	เช่น	ครก	
ไม้เท้ำ	
2.	รำก	เปลอืกไม้	
และเนือ้ไม้ใช้เป็นยำ
สมนุไพร
3.	รำก	และเปลอืกไม้
ใช้ชงเป็นชำ	
4.	ผลสกุรบัประทำนได้

1.	ควบคมุทกุส่วนของพชื 
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอืที่
ตำยแล้ว
2.	ไม่ควบคมุ	เมลด็
และละอองเกสร	และ
ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปูที่
พร้อมจ�ำหน่ำยแบบปลกี
3.	ควบคมุเฉพำะชนดิ
ทีไ่ด้มำจำก	สำธำรณรฐั
บรุนุด	ิสำธำรณรฐั
ประชำธปิไตยเอธโิอเปีย	
สำธำรณรฐัเคนยำ	
สำธำรณรฐัรวนัดำ	
สำธำรณรฐัยกูนัดำ	
สหสำธำรณรฐั
แทนซำเนยี
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24. Aquilaria spp.	
Agarwood,	กฤษณำ

12	ม.ค.	2548 สำธำรณรฐัอนิเดยี, 
สำธำรณรัฐประชำชน
บงักลำเทศ,	
สำธำรณรฐัแห่ง
สหภำพเมยีนมำ,
รำชอำณำจกัรไทย, 
สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว,	
รำชอำณำจกัรกมัพชูำ
สำธำรณรฐัสงัคมนยิม 
เวยีดนำม,	
สหพนัธรฐัมำเลเซยี, 
สำธำรณรฐั
อนิโดนเีซยี	และ
สำธำรณรฐัฟิลปิปินส์

1.	เนือ้ไม้มสีำรหอม	
ใช้เป็นเครือ่งหอม	ธปู	
น�ำ้หอม	งำนแกะสลกั
2.	น�ำ้มนัทีไ่ด้จำก
กำรกลัน่เนือ้ไม้	ใช้ท�ำ
น�ำ้หอม	เครือ่งส�ำอำง	
และใช้เป็นสมนุไพร

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้วรวมถงึ	
น�ำ้มนั	ชิน้ไม้และสำร
สกดัทีไ่ด้มำจำกกฤษณำ	
ยกเว้น	
1.	เมลด็และเรณู	
2.	ต้นกล้ำหรอืเนือ้เยือ่
ทีไ่ด้จำกกำรเพำะเลีย้ง
ในสภำพปลอดเชือ้	
อยูใ่นอำหำรแขง็
หรอือำหำรเหลว	
ทีข่นส่งในภำชนะ
ปลอดเชือ้	
3.	ผล	ใบ	ผงไม้กฤษณำ
ทีก่ลัน่แล้ว	รวมถงึ
ผงไม้กฤษณำทีก่ลัน่แล้ว
และน�ำไปขึน้รปูเป็น
รปูทรงต่ำงๆ	
4.	ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปู
บรรจหุบีห่อทีพ่ร้อม
จ�ำหน่ำยแบบปลกี	
แต่ข้อยกเว้น	4 
ไม่รวมถงึ	ชิน้ไม้	
ลกูปัด	ลกูประค�ำ	และ
สิง่แกะสลกั
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25. Gonystylus spp.	
Ramin,	รำมนิ

https://www.flickr.com/photos/
zaharil/16032040192/ 

ขึน้บญัช	ี3	เมือ่	
6	ส.ค.	2544
ต่อมำเลือ่นขึน้
บญัช	ี2	เมือ่	23	
ม.ิย.	2553

รำชอำณำจกัร
ไทย,	สหพนัธรฐั
มำเลเซยี,	เนอ
กำรำบรไูน
ดำรซุซำลำม,	
สำธำรณรฐั
อนิโดนเีซยี,	
สำธำรณรฐั
ฟิลปิปินส์	และ
รฐัเอกรำชปำปัว
นวิกนิี

เนือ้ไม้ใช้	ท�ำเครือ่ง
เรอืน	ไม้แผ่นบำง	งำน
หตัถกรรม	

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอื
ทีต่ำยแล้ว	ไม่ควบคมุ	
เมลด็และละอองเกสร	
รวมทัง้ต้นอ่อนทีไ่ด้จำก
กำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่	
มกีำรขนส่งในภำชนะ
ปลอดเชือ้และมอีำหำร
เลีย้งเชือ้อยู่



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION34   

ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

26. Gyrinops spp.
กฤษณำน้อย

https://twitter.com/hashtag/
gyrinops

12	ม.ค.2548 สำธำรณรฐัอินเดยี	
และเอเชยีตะวนัออก 
เฉยีงใต้

เนือ้ไม้ทีม่สีำรหอม	ใช้
เป็นเครือ่งหอม

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอืที่
ตำยแล้วรวมถงึ	น�ำ้มนั	
ชิน้ไม้และสำรสกดัที่
ได้มำจำกกฤษณำน้อย	
ยกเว้น	
1.	เมลด็และเรณู	
2.	ต้นกล้ำหรอืเนือ้เยือ่ที่
ได้จำกกำรเพำะเลีย้งใน
สภำพปลอดเชือ้	อยูใ่น
อำหำรแขง็หรอือำหำร
เหลว	ทีข่นส่งในภำชนะ
ปลอดเชือ้	
3.	ผล	ใบ	ผงไม้กฤษณำ
ทีก่ลัน่แล้ว	รวมถงึผงไม้
กฤษณำน้อยทีก่ลัน่แล้ว
และน�ำไปขึน้รปูเป็นรปู
ทรงต่ำงๆ	
4.	ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปู
บรรจหุบีห่อทีพ่ร้อม
จ�ำหน่ำยแบบปลกี	
แต่ข้อยกเว้น	4 
ไม่รวมถงึ	ชิน้ไม้	ลกูปัด	
ลกูประค�ำ	และสิง่แกะ
สลกั
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27. Bulnesia sarmientoi

https://www.alibaba.com/
product-detail/Palo-Santo-

Lignum-Vitae-Bulnesia-
Sarmientoi-1898650.html

23	ม.ิย.	2553	

 

สำธำรณรฐั
ปำรำกวยั,	
รฐัพหชุนชำตแิห่ง
โบลเิวยี,	สหพนัธ์
สำธำรณรฐั
บรำซลิ	และ
สำธำรณรฐั
อำร์เจนตนิำ

1.	เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่ง
เรอืน	งำนหตัถกรรม
2.	น�ำ้มนัทีก่ลัน่จำก
เนือ้ไม้	ท�ำน�ำ้หอม	
เครือ่งส�ำอำง	

1.	ควบคมุทกุส่วน
ของพชื	ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้วรวมถงึ	
ไม้ซงุ	ไม้แปรรปู	แผ่นไม้
บำง	ไม้อดั	ผง	
และสำรสกดั
2.	ใม่ควบคมุ	ผลติภณัฑ์
ส�ำเรจ็รปูทีม่ส่ีวนผสม
ของสำรสกดั	รวมถงึสำร
แต่งกลิน่จำกพชืดงักล่ำว

พชือนรุกัษ์บญัชทีี ่3

1. Quercus mongolica

 

https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Quercus_mon-

golica_in_June.jpg 

สหพนัธรฐั
รสัเซยี	ขอขึน้
บญัช	ี3	เมือ่	24	
ม.ิย.	2557

สหพนัธรฐัรสัเซยี	
ญีปุ่น่	สำธำรณรฐั
เกำหล	ีมองโกเลยี	
และ	สำธำรณรฐั
ประชำชนจนี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่ง
เรอืน	อปุกรณ์กฬีำ	
ต่อเรอื

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอืที่
ตำยแล้ว	รวมถงึไม้ซงุ	
ไม้แปรรปู	และแผ่นไม้บำง
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

2. Dipteryx panamensis
Almendro

https://www.tripadvisor.com/ 
LocationPhotoDirect	Link- 

g1993188-d309374-
i69427240-Selva.html 

สำธำรณรฐั
คอสตำรกิำ	
ขอขึน้บญัช	ี3	
เมือ่	13	ก.พ.	
2546	ต่อมำ	
สำธำรณรฐั
นกิำรำกวั	ขอ
ขึน้บญัช	ี3	เมือ่	
13	ก.ย.	2550

สำธำรณรฐั
นกิำรำกวั	
สำธำรณรฐั
คอสตำรกิำ	
สำธำรณรฐั
ปำนำมำ	และ	
สำธำรณรฐั
โคลอมเบยี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำรำงรถไฟ	
ต่อเรอื

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ทัง้ทีต้่นทีม่ชีวีติ	หรอื
ซำกของพชื	หรอืชิน้ส่วน
ทีต่ำยแล้ว	รวมถงึสิง่
ประดษิฐ์ทีท่�ำมำจำกพชื
ดงักล่ำว
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ชือ่วิทยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธ์ุ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนุสญัญำไซเตส

3. Fraxinus mandshurica
Manchurian	ash

https://en.wikipedia.org/wiki/
Fraxinus_mandschurica

สหพนัธรฐัรสัเซยี 
ขอขึน้บญัช	ี3	
เมือ่	24	พ.ย.	2557

สหพนัธรฐัรสัเซยี	
ญีปุ่น่	สำธำรณรฐั
เกำหล	ีและ
สำธำรณรฐั
ประชำชนจนี

1.	เนือ้ไม้ใช้แปรรปูเป็น
ไม้แผ่นบำง	ส�ำหรบั
ท�ำเครือ่งเรอืน	เครือ่ง
ดนตร	ีงำนประดบั
ตกแต่งภำยใน
2.	ปลกูเป็นไม้ประดบั

ควบคมุทกุส่วนของพชื	
ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	หรอืที่
ตำยแล้ว	รวมถงึไม้ซงุ	
ไม้แปรรปู	
และแผ่นไม้บำง
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ชือ่วทิยำศำสตร์ / ชือ่สำมญั
รปูภำพ วนัทีข่ึน้บญัชี กำรกระจำยพนัธุ์ กำรใช้ประโยชน์ กำรควบคุมตำม 

อนสุญัญำไซเตส

4. Podocarpus neriifolius

 

http://tropical.theferns.
info/viewtropical.hp?id=
Podocarpus+neriifolius

สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
เนปำลขอขึน้
บญัช	ี3	เมือ่	
16	พ.ย.	2518

สำธำรณรฐัอินเดยี	
สำธำรณรฐั
ประชำชน
บงักลำเทศ	
สหพนัธ์
สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
เนปำล	
สำธำรณรฐั
ประชำชนจนี	
สำธำรณรฐัแห่ง
สหภำพเมยีนมำ,	
รำชอำณำจกัร
ไทย,	สำธำรณรฐั
ประชำธปิไตย
ประชำชนลำว	
รำชอำณำจกัร
กมัพชูำ,
สำธำรณรฐั
สงัคมนยิม
เวยีดนำม,	
สหพนัธรฐั
มำเลเซยี	
สำธำรณรฐั
อนิโดนเีซยี	เนอ
กำรำบรไูน
ดำรซุซำลำม	
สำธำรณรฐั
ฟิลปิปินส์	และ	
รฐัเอกรำชปำปัว
นวิกนิี

เนือ้ไม้ใช้เป็นวสัดุ
ก่อสร้ำง	ท�ำเครือ่ง
เรอืน	เครือ่งดนตรี

1.	ควบคมุทกุส่วนของ
พชื	ไม่ว่ำต้นทีม่ชีวีติ	
หรอืทีต่ำยแล้ว	
2.	ไม่ควบคมุ	เมลด็และ
ละอองเกสร	รวมทัง้ต้น
อ่อนทีไ่ด้จำกกำรเพำะ
เลีย้งเนือ้เยือ่	มกีำรขนส่ง
ในภำชนะปลอดเชือ้และ
มอีำหำรเลีย้งเชือ้อยู่
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ภาคที่ 2
ความรู้เบื้องต้น

ส�หรับการจ�แนกไม้
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ภาคที่ 2
ความรู้เบื้องต้นส�หรับการจ�แนกไม้

	 ไม้เป็นส่ิงที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชำติอย่ำงมำกมำย	 นับแต่โบรำณกำลมนุษย์ใช้ไม้ท�ำ
ประโยชน์ตัง้แต่ก่อสร้ำงทีอ่ยูอ่ำศยั	พำหนะ	เครือ่งมือเครือ่งใช้	ท�ำกระดำษ	เป็นต้น	ในปัจจุบันจ�ำนวน
ประชำกรของโลกมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น	ควำมต้องกำรไม้ก็มำกขึ้นตำม	มีกำรน�ำไม้ชนิดใหม่	ๆ 	ที่ไม่
เคยรู้จักออกจำกป่ำ	 เพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์	 กำรท�ำควำมรู้จักชื่อชนิดไม้	 มีควำมส�ำคัญ	นับแต่กำร 
ซื้อขำย	ตลอดจนกำรศึกษำค้นคว้ำเพื่อหำคุณสมบัติของไม้	เพื่อให้กำรใช้ไม้เป็นไปโดยถูกต้อง

	 เนื่องจำกไม้ในบัญชีอนุสัญญำไซเตส	 เป็นชนิดท่ีมีถ่ินกระจำยพันธุ์อยู่ในต่ำงประเทศ 
ดังนั้น	ในภำคที่	2	จึงเป็นควำมรู้พื้นฐำนและวิธีกำรในกำรตรวจชนิดไม้ท่อนและไม้แปรรูป	หรือไม้
ที่ได้ตัดโค่นจำกต้นไม้แล้ว	 ซึ่งหำกต้นไม้ยังยืนต้นอยู่กำรจะทรำบชื่อต้นไม้นั้น	 อำศัยลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์	ได้แก่	ล�ำต้น	เปลือกต้น	ใบ	ดอก	ผล	และทรงพุ่ม	เป็นต้น	ในกำรจ�ำแนกชนิด	หำกเมื่อ
ต้นไม้ได้ผ่ำนกำรท�ำไม้และแปรรปูแล้ว	กำรระบชุนดิต้องอำศยัลกัษณะควำมแตกต่ำงทำงกำยวภิำค
ของเนื้อไม้	ซึ่งไม้แต่ละชนิดมีลักษณะโครงสร้ำงของเซลล์ที่แตกต่ำงกัน	

	 เนือ้หำของหนงัสอืเล่มนี	้ครอบคลมุวธิกีำรจ�ำแนกชนดิไม้ของเนือ้ไม้ของพชืใบเลีย้งคู	่โดย
ใช้แฮนด์เลนส์หรอืแว่นขยำย	ขนำดก�ำลังขยำย	10-15	เท่ำ	ในกำรจ�ำแนก	ซึง่เป็นวธิทีีง่่ำยหำอปุกรณ์
ได้โดยทั่วไป	แต่ไม่สำมำรถตรวจระบุชนิดเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย	(Softwood)	ได้ด้วยวิธีกำรนี้
ส�ำหรับในภำคที่	 3	 เป็นภำพตัวอย่ำงด้ำนตัดขวำงของชนิดไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทย	 เพื่อใช้เปรียบ
เทียบในกรณีที่มีตัวอย่ำงไม้	เพื่อประโยชน์ในกำรจ�ำแนก
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ค�ศัพท์และความหมาย

	 ค�ำศัพท์และนิยำมควำมหมำยเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ	4	ค�ำ	ได้แก่	เนื้อไม้	(Wood)	กำรตรวจ
จ�ำแนกไม้	(Wood	Identification)	และเนือ้ไม้ของพชืเมลด็เปลอืย	(Softwood)	และเนือ้ไม้ของพชื
ใบเลี้ยงคู่	(Hardwood)

1. เนื้อไม้ (Wood)

	 วชิำลักษณะโครงสร้ำงของไม้	(Wood	Anatomy)	เป็นวชิำทีว่่ำด้วยรปูร่ำงลกัษณะ	ขนำด	
และกำรเรียงตัวของเซลล์ในเนื้อไม้	(พงษ์,	2513)	และมีกำรนิยำมค�ำว่ำ	Wood	ไว้ดังนี้

	 เนื้อไม้	หมำยถึง	กลุ่มของเซลล์หน่วยเล็ก	ๆ 	ที่มีจ�ำนวนนับไม่ถ้วนรวมกันเป็นมัดหรือเป็น 
กลุ่มประกอบกันเป็นเนือ้ไม้	ซึง่ส่วนของเนือ้ไม้ส่วนมำกกค็อื	ส่วนทีเ่ป็นไซเลม	(Xylem)	ทีม่มีดัท่อน�ำ้ 
ท่ออำหำร	มีลักษณะแข็ง	พบอยู่ในพืชที่ให้เนื้อไม้	 (Woody	Plant)	และพืชทุกชนิดมิได้ให้เนื้อไม้
เสมอไป	(สุพิชญ์,	2530)

	 เนือ้ไม้	คอื	กลุ่มของหน่วยเซลล์เล็ก	ๆ 	จ�ำนวนนบัไม่ถ้วน	แต่ละหน่วยเรยีกว่ำ	เซลล์	แต่ละ
เซลล์เชือ่มตดิกนัโดยชัน้ของสำรทีเ่รยีกว่ำอนิเตอร์เซลลลูำร์	ซบัสแตนซ์	(Intercellular	Substance)	 
และมีผนังที่จ�ำกัดซึ่งมีช่องว่ำงอยู่ภำยในบรรจุสำรที่ส�ำคัญและท�ำให้เซลล์ด�ำรงชีวิตอยู่ได้คือ	 
โปรโตปลำสซึม	(Protoplasm)	เซลล์หลำยเซลล์รวมเรียกว่ำเนื้อเยื่อ	(Tissue)	(สุพิชญ์,	2530)

2. การตรวจจ�แนกไม้ (Wood Identification)

	 กำรระบุชนดิของไม้ท่อนหรอืไม้แปรรปูได้ด้วยกำรดจูำกเนือ้ไม้	เรยีกว่ำ	กำรตรวจจ�ำแนกไม้	 
โดยอำศัยตัวอยำ่งไม้เน้ือไม้ที่ทรำบชื่อแน่นอนแล้ว	 มำเป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำง
ภำยในของเนื้อไม้	(เกรียงศักดิ์,	2544)

	 กำรระบชุนดิไม้โดยกำรดจูำกเนือ้ไม้	เป็นวชิำทีเ่กดิขึน้ภำยหลงักำรศกึษำทำงพฤกษศำสตร์	
กำรจ�ำแนกระบชุนดิไม้จำกเนือ้ไม้นี	้จ�ำเป็นต้องอำศัยตัวอย่ำงไม้ทีแ่น่นอน	(Authentic	Specimen)	
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เป็นตัวอยำ่งในกำรศึกษำลักษณะโครงสร้ำงที่เป็นแบบลักษณะเฉพำะของไม้แต่ละชนิด	 ตัวอย่ำงที่
แน่นอนนั้นได้จำกกำรเก็บตัวอย่ำงเนื้อไม้พร้อมใบ	ดอก	หรือผล	หรือทั้งดอกและผล	(Herbarium	
Material)	แล้วน�ำมำระบชุนดิโดยอำศยัลกัษณะทำงพฤกษศำสตร์เพือ่หำช่ือท่ีถูกต้อง	(ณรงค์,	2527)

3. เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย (Softwood) และเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ 
 (Hardwood)

	 กำรแบ่งประเภทเนือ้ไม้เมือ่พจิำรณำด้ำนกำยวภิำค	(Anatomical	Character)	และกำร
จ�ำแนกทำงพฤกษศำสตร์	(Botanical	Classification)	สำมำรถแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	คือ	เนื้อไม้
ของพืชเมล็ดเปลือย	(Softwood)	และเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่	(Hardwood)	(ภำพที่	1)

ภาพที่ 1 การแบ่งกลุ่ม Softwood และ Hardwood

	 เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย	 (Softwood)	 เป็นเนื้อไม้ของพืชในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย	 
(Gymnosperm)	 ยังไม่มีดอก	 มีกำรสร้ำงส่วนสืบพันธุ์ที่เรียกว่ำโคน	 (Cone)	 เมล็ดไม่มีรังไข่หุ้ม	 
(Naked	Seed)	ในส่วนของเนื้อไม้ไม่มีเวสเซล	(Vessel)	หรือพอร์	(Pore)	กำรตรวจจ�ำแนกชนิดไม ้
ไม่สำมำรถตรวจได้โดยใช้แฮนด์เลนส์หรือแว่นขยำย	ต้องท�ำสไลด์ไม้และส่องดูลักษณะของเซลล์ไม้
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ก�ำลังขยำยสูง	(ภำพที่	2)
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	 เนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่	 (Hardwood)	 เป็นเนื้อไม้ของพืชดอก	 (Angiosperm)	 กลุ่ม 
ใบเล้ียงคู	่(Dicotyledons)	สร้ำงดอก	(Flower)	ส�ำหรบัสบืพนัธุ	์เมลด็อยูใ่นรงัไข่	ในส่วนของเนือ้ไม้มี
เวสเซล	(Vessel)	หรอืพอร์	(Pore)	สำมำรถตรวจจ�ำแนกชนิดได้ด้วยแว่นขยำยก�ำลงัขยำย	10-15	เท่ำ
(ภำพที่	2)

ภาพที่ 2 ลักษณะโครงสร้างกายวิภาคของ Softwood และ Hardwood 
(ดัดแปลงจาก Praham and Gray, 1984)
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

	 ในกำรเรยีกในภำษำไทย	ส�ำหรบัเนือ้ไม้ของพชืเมลด็เปลอืย	(softwood)	ว่ำ	“ไม้เนือ้อ่อน”	 
และเรียกเน้ือไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่	 (hardwood)	 ว่ำ	 “ไม้เน้ือแข็ง”	 อำจท�ำให้เกิดกำรสับสนว่ำ 
เน้ือไม้ของพืชเมล็ดเปลือยมีคุณสมบัติควำมแข็งด้อยกว่ำเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่	 ซึ่งไม่ถูกต้องนัก	
เพรำะไม้ของพืชเมล็ดเปลือยบำงชนิด	 เช่น	 ไม้ของสนสองใบ	 สนสำมใบ	 มีควำมแข็งแรงสูงกว่ำ	 
ไม้สมพง	ไม้ตะกู	หรือตีนเป็ด	ที่เป็นไม้ในกลุ่มของพืชใบเลี้ยงคู่	ดังนั้น	กำรเรียก	“ไม้เนื้ออ่อน”	หรือ	
“ไม้เนื้อแข็ง”	ไม่เกี่ยวข้องกับค�ำว่ำ	“softwood”	และ	“hardwood”

เนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย (Softwood)

	 เนื้อไม้ของพืชในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย	ยังไม่มีดอก	มีกำรสร้ำงส่วนสืบพันธุ์ที่เรียกว่ำโคน	
เมล็ดไม่มีรังไข่หุ้ม	 เนื้อไม้ไม่มีเวสเซล	 หรือ	 พอร์	 ประเภทที่ส�ำคัญและมีกำรใช้ประโยชน์ทั่วโลก
สำมำรถแบ่งได้ดังนี้

 1. ไม้ซีดำร์ (Cedar)	 ไม้ที่มำจำกพืชหลำยสกุลท่ีมีช่ือสำมัญว่ำ	 Cedar	 มีเน้ือละเอียด	 
มีกล่ินหอม	 มีคุณสมบัติกันแมลง	 นิยมน�ำมำสกัดน�้ำมันหอมระเหย	 ก่อสร้ำงบ้ำน	 ท�ำเครื่องเรือน	
ตวัอย่ำง	เช่น	วงศ์	PINACEAE	ได้แก่	Cedar	(Cedrus	spp.)	วงศ์	CUPRESSACEAE	ได้แก่	Atlantic	
White	Cedar	(Chamaecyparis thyoides),	Chinese	Incense-Cedar,	(Calocedrus macrolepis),	
Japanese	Cedar,	(Cryptomeria japonica),	Mexican	White	Cedar	(Cupressus lusitanica)	 
และ	Northern	White	Cedar	(Thuja occidentalis)	เป็นต้น	และนอกจำกนี	้ไม้ซดีำร์	ยงัหมำยถงึ 
ไม้ของพชืใบเลีย้งคู่	ในวงศ์	MELIACEAE	สกลุ	Cedrela มจี�ำนวน	17	ชนดิ	ซึง่เป็นพชือนรุกัษ์บญัชทีี	่2	 
ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส

 2. ไม้คิวเปรส (Cypress)	 ไม้ที่ได้มำจำกสนเขตอบอุ่นในเขตโลกเหนือซึ่งอยู่ในวงศ์	
CUPRESSACEAE	 กลุ่มนี้มักมีล�ำต้นสูงใหญ่	 เนื้อไม้สีอ่อน	 เห็นวงปีชัดเจน	 ใช่ในงำนก่อสร้ำง	 เรือ	
เครื่องเรือน	 ตัวอย่ำง	 เช่น	 Bald	 Cypresses	 (Taxodium	 spp.),	 Chinese	 Swamp	Cypress	
(Glyptostrobus pensilis)	และ	Cypress	(Cupressus	spp.)	เป็นต้น	และ	Patagonian	Cypress	
(Fitzroya cupressoides)	ซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่	1	ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส

 3. ไม้ดักลำส (Douglas fir)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชชนิด	Pseudotsuga menziesii	 วงศ์	
PINACEAE	เนื้อไม้มีลวดลำยสวยงำม	เห็นวงปีชัดเจน	ใช้ในงำนโครงสร้ำง	ปูพื้น	และประดับตกแต่ง 
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 4. ไม้เฟอร์ (Fir) ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืในสกลุ	Abies	วงศ์	PINACEAE	ไม้มีเน้ืออ่อน	ไม่ทนทำน	
จงึนยิมใช้ตกแต่งภำยใน	กำรก่อสร้ำงทีไ่ม่ถำวร	และน�ำมำแปรรปูเป็นไม้อดั	และเยือ่กระดำษ	ตวัอย่ำง	
เช่น	Balsam	Fir	(Abies balsamea),	Silver	Fir	(Abies alba),	Noble	Fir	(Abies procera),	
Pacific	Silver	Fir	 (Abies amabilis)	 เป็นต้น	และ	Guatemala	Fir	 (Abies guatemalensis)	 
ซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่	1	ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส

 5. ไม้จูนิเปอร์ (Juniper)	ไม้ที่มำจำกพืชบำงชนิดในสกุล	Juniperus	วงศ์	CUPRESSA-
CEAE	เนื้อละเอียด	มีกลิ่นหอม	ใช้ก่อสร้ำงบ้ำน	ท�ำเครื่องเรือน	กล่องใส่ของ	ตัวอย่ำง	เช่น	Virginian	
Juniper (Juniperus virginiana)	เป็นต้น

 6. ไม้ลำร์ช (Larch)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Larix	วงศ์	PINACEAE	มีคุณสมบัติกันน�้ำ	
หำยำก	มีรำคำสูง	นิยมใช้ตกแต่งภำยใน	ท�ำเครื่องเรือน	สร้ำงเรือ	โดยเฉพำะเรือยอร์จ	ตัวอย่ำง	เช่น	
European	Larch	(Larix decidua),	Japanese	Larch	(Larix kaempferi),	Tamarack	(Larix 
laricina)	และ	Western	Larch	(Larix occidentalis)	เป็นต้น

 7. ไม้เคำร ิ(Kauri)	ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืในสกลุ	Agathis	วงศ์	ARAUCARIACEAE	มถีิน่ก�ำเนดิ 
ในแถบเขตโลกใต้	 เนื้อไม้มีสีน�้ำตำลเข้ม	มีลวดลำยเฉพำะตัว	นิยมท�ำเป็นเครื่องเรือน	เครื่องดนตรี	
ตัวอย่ำง	เช่น	Kauri	(Agathis australis)	และ	Queensland	Kauri	(Agathis robusta)	เป็นต้น

 8. ไม้สน (Pine)	ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืในสกลุ	Pinus	วงศ์	PINACEAE	เป็นไม้โตเรว็ท่ีนิยมปลกู
เพื่อให้เนื้อไม้มำกที่สุด	ในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย	ใช้ประโยชน์หลำกหลำย	เช่น	ท�ำเครื่องเรือน	ตกแต่ง
ภำยใน	และใช้ในอุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ	ตัวอย่ำง	เช่น	European	Black	Pine	(Pinus nigra),	
Jack	Pine	(Pinus banksiana),	Western	White	Pine	(Pinus monticola),	Sugar	Pine	(Pinus 
lambertiana),	Longleaf	Pine	(Pinus palustris)	และ	Pitch	Pine	(Pinus rigida)	เป็นต้น

 9. ไม้ ริมู (Rimu)	 ไม ้ที่ ได ้มำจำกพืชชนิด	 Dacrydium cupressinum	 วงศ์	 
PODOCARPACEAE	 เนือ้ไม้สนี�ำ้ตำลอ่อน	 ในอดตีเคยพบเป็นจ�ำนวนมำกในนวิซแีลนด์	 ใช้ท�ำเครือ่ง
เรอืน	และสร้ำงบ้ำน

 10. ไม้สปรูส (Spruce)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Picea	วงศ์	PINACEAE	เนื้อไม้อ่อน	
เห็นวงปีชัดเจน	 แต่ไม่ทนทำนต่อแมลง	 จึงนิยมใช้ในกำรก่อสร้ำงภำยใน	 เครื่องเรือน	 เครื่องดนตรี	



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 47   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ตกแต่งภำยใน	 และนิยมใช้ในอุตสำหกรรมเยื่อกระดำษ	 เนื่องจำกมีเซลล์ไฟเบอร์ที่ยำว	 ท�ำให้ได้
กระดำษเหนียวและมีคุณภำพดี	ตัวอย่ำง	เช่น	Norway	Spruce	(Picea abies),	Black	Spruce	
(Picea mariana),	Red	Spruce	(Picea rubens),	Sitka	Spruce	(Picea sitchensis)	และ	White	
Spruce	(Picea glauca)	เป็นต้น

 11. ไม้ยิว (Yew)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	 Taxus	 วงศ์	 TAXACEAE	 เน้ือไม้มีสีอ่อน 
ไปจนถึงเกือบขำว	มีควำมแข็งปำนกลำง	และมีควำมยืดหยุ่น	ใช้ในงำนก่อสร้ำง	เครื่องเรือน	กล่อง	 
เครื่องดนตรี	 ตัวอย่ำง	 เช่น	 European	 Yew	 (Taxus baccata)	 และมีจ�ำนวน	 5	 ชนิด	 
ที่จัดอยู่ในบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส	บัญชีที่	2	ได้แก่	Taxus chinensis, Taxus cuspidate, 
Taxus fauna, Taxus sumatrana	และ Taxus wallichiana	เป็นต้น

เนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่ (Hardwood)

	 เนื้อไม้ของพืชดอกกลุ่มใบเลี้ยงคู่มีกำรสร้ำงดอกส�ำหรับสืบพันธุ์	เมล็ดอยู่ในรังไข่	เนื้อไม้
มีเวสเซล	หรือพอร์	ประเภทที่ส�ำคัญและมีกำรใช้ประโยชน์ทั่วโลกสำมำรถแบ่งได้ดังนี้

 1. ไม้เอลเดอร์ (Alder)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Alnus	วงศ์	BETULACEAE	เนื้อไม้มี
สีน�้ำตำลอ่อน	ควำมแข็งปำนกลำง	นิยมน�ำมำท�ำเครื่องดนตรี	โดยเฉพำะกีตำร์	ตัวอย่ำง	เช่น	Black	
Alder	(Alnus glutinosa)	และ	Red	Alder	(Alnus rubra)	เป็นต้น

 2. ไม้เเอช (Ash)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Fraxinus	วงศ์	OLEACEAE	เนื้อไม้สีน�้ำตำล	
แข็ง	เหนียวและยดืหยุน่ได้ด	ีจึงนยิมน�ำมำท�ำคันธน	ูไม้ตเีบสบอล	และกตีำร์	ตวัอย่ำง	เช่น	Black	ash	
(Fraxinus nigra),	Blue	Ash	(Fraxinus quadrangulata),	Common	Ash	(Fraxinus excel-
sior),	Green	Ash	(Fraxinus pennsylvanica),	Oregon	Ash	(Fraxinus latifolia),	Pumpkin	
Ash	(Fraxinus profunda)	และ	White	Ash	(Fraxinus americana)	เป็นต้น

 3. ไม้แอสเพน (Aspen)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Populus	วงศ์	SALICACEAE	เนื้อไม้
สีขำว	อ่อน	เบำ	นิยมน�ำมำท�ำก้ำนไม้ขีด	และใช้ในอุตสำหกรรมกระดำษ	ตัวอย่ำง	เช่น	Bigtooth	
Aspen	 (Populus gradidentata),	 European	 Aspen	 (Populus tremula)	 และ	Quaking	
Aspen	(Populus tremuloides)	เป็นต้น
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 4. ไม้บลัซำ (Balsa)	ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืชนดิ	Ochroma pyramidale	วงศ์	MALVACEAE	
เนื้อไม้สีน�้ำตำลอ่อน	มีควำมเบำมำก	นิยมใช้ต่อเรือ	ท�ำตุ๊กตำ	โมเดล	และงำนประดิษฐ์ต่ำง	ๆ

 5. ไม้บำสวูด (Basswood) ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Tilia	วงศ์	MALVACEAE	เนื้อไม ้
สีเทำอ่อนไปจนถงึเกอืบขำว	อ่อน	แกะไสได้ง่ำย	น�ำ้หนกัเบำ	นยิมท�ำไม้แกะสลกัส�ำหรบัประดบัตกแต่ง 
ท�ำหุ่น	ตุก๊ตำ	หรอืงำนปฏิมำกรรมขนำดเล็ก	และเครื่องดนตร	ีตัวอย่ำง	เช่น	American	Basswood	
(Tilia americana)	และ	White	Basswood	(Tilia heterophylla)	เป็นต้น

 6. ไม้บีช (Beech) ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Fagus	วงศ์	FAGACEAE	เนื้อไม้สีน�้ำตำล
อ่อน	 มีกลิ่นหอม	 นิยมท�ำถังหมักเบียร์	 ขี้เลื่อยใช้รมควันแฮม	 และไส้กรอก	 ในอดีตนิยมท�ำไม้ฟืน	
เพรำะให้เปลวไฟดี	ลุกไหม้ช้ำ	ตัวอย่ำง	เช่น	American	Beech	(Fagus grandifolia),	Shining	
Beech	(Fagus lucida),	Oriental	Beech	(Fagus orientalis)	และ	European	Beech	(Fagus 
sylvatica)	เป็นต้น

 7. ไม้เบิร์ช (Birch)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Betula	วงศ์	BETULACEAE	เนื้อไม้สีอ่อน	
เนื้อละเอียด	นิยมท�ำเครื่องเรือน	ตกแต่งภำยใน	ท�ำอุปกรณ์กีฬำ	ไม้อัด	และเยื่อกระดำษ	ตัวอย่ำง	
เช่น	Gray	Birch	(Betula populifolia),	Black	Birch	(Betula nigra),	Paper	Birch	(Betula 
papyrifera),	Yellow	Birch	(Betula alleghaniensis),	Silver	Birch	(Betula pendula)	และ	
Downy	Birch	(Betula pubescens)		เป็นต้น

 8. ไม้เชอรี่ (Cherry)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Prunus	วงศ์	ROSACEAE	เนื้อไม้มีหลำก
หลำยสี	นิยมใช้ในกำรก่อสร้ำง	ท�ำเครื่องเรือน	ท�ำภำชนะ	ตัวอย่ำง	เช่น	Black	Cherry	(Prunus 
serotina),	Red	Cherry	(Prunus pensylvanica)	และ	Wild	Cherry	(Prunus avium)	ส�ำหรับ 
ชนดิ	Prunus africana ซึง่เป็นพชือนรุกัษ์บญัชทีี	่2	ตำมบญัชีแนบท้ำยอนสุญัญำไซเตส	ถงึแม้เนือ้ไม้ 
จะใช้ประโยชน์ได้	แต่นยิมลอกเปลอืกไม้มำท�ำสมุนไพรรักษำโรคได้หลำยอย่ำง

 9. ไม้คอตตอน (Cotton)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	 Populus	 sect.	Aigeiros	 วงศ์	 
SALICACEAE	 จัดอยู่ในกลุ่มไม้โตเร็ว	 เนื้อไม้อ่อน	 น�้ำหนักเบำ	 นิยมน�ำมำท�ำเป็นกล่องบรรจุของ
ส�ำหรับขนส่ง	 ตัวอย่ำง	 เช่น	 Eastern	 Cottonwood	 (Populus deltoides)	 และ	 Swamp	 
Cottonwood	(Populus heterophylla)	เป็นต้น
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 10. ไม้เชสนัท (Chestnut)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Castanea	 วงศ์	 FAGACEAE	 
เนื้อไม้สีอ่อน	 คล้ำยไม้โอ้ค	 (Oak)	 ใช้ในกำรก่อสร้ำง	 ท�ำเครื่องเรือน	 ประดับตกแต่งภำยใน	 และ 
เชื้อเพลิง	 ตัวอย่ำง	 เช่น	 American	 Chestnuts	 (Castanea dentata),	 Chinese	 Chestnut	
(Castanea mollissima)	และ	The	European	Chestnut	(Castanea sativa)	เป็นต้น

 11. ไม้โคโคโบโล (Cocobolo)	 ไม้ท่ีได้มำจำกพืชชนิด	 Dalbergia retusa	 วงศ์	 
FABACEAE	 ซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่	 2	 ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส	 ลักษณะเน้ือไม้แข็ง	 
มีสีหลำกหลำย	 และลวดลำยสวยงำม	 นิยมท�ำเครื่องดนตรี	 เครื่องเรือน	 และงำนประดิษฐ์ต่ำงๆ	 
ได้รับควำมนิยม	และเป็นที่ต้องกำรของตลำดมำก

 12. ไม้ด้อกวูด (Dogwood)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Cornus	 วงศ์	 CORNACEAE	 
เนื้อไม้ละเอียด	เนื้อแข็ง	นิยมใช้ท�ำกระสวย	ลูกธนู	ไม้เท้ำ	เครื่องดนตรี	และด้ำมจับอุปกรณ์ต่ำงๆ	 
ทีต้่องกำรควำมคงทนต่อแรงกระแทก	ตวัอย่ำง	เช่น	Flowering	Dogwood	(Cornus florida)	และ	
Pacific	Dogwood	(Cornus nuttallii)	เป็นต้น

 13. ไม้อีโบนี (Ebony)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	 Diospyros	 วงศ์	 EBENACEAE	 
เน้ือไม้ละเอยีด	เนือ้แขง็	สดี�ำ	มคีวำมหนำแน่นสงู	จมน�ำ้	นยิมใช้ในงำนประดบัตกแต่ง	ท�ำเครือ่งเรอืน	
เครื่องดนตรี	สิ่งประดิษฐ์	ตัวอย่ำง	เช่น	Andaman	Marblewood	(Diospyros kurzii),	Ebène	
Marbre	(Diospyros melanida),	African	Ebony	(Diospyros crassiflora)	และ	Ceylon	Ebony	
(Diospyros ebenum)	 ส�ำหรับไม้อีโบนี	 ที่มีถิ่นก�ำเนิดจำกสำธำรณรัฐมำดำกัสกำร์ถือว่ำเป็นพืช
อนุรักษ์บัญชีที่	2	ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส

 14. ไม้เอล์ม (Elm)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Ulmus	 วงศ์	 ULMACEAE	 เน้ือไม้แข็ง	 
เห็นลวดลำยวงปีชัดเจน	 บิดหรือโก่งงอยำก	 ไม่บวมพอเมื่อสัมผัสน�้ำ	 นิยมใช้ในงำนโครงสร้ำงที่
สัมผัสน�้ำ	เช่น	สะพำน	โลงศพ	เกวียน	เก้ำอี้	เครื่องดนตรี	ตัวอย่ำง	เช่น	American	Elm	(Ulmus 
americana),	English	elm	(Ulmus procera),	Rock	Elm	(Ulmus thomasii),	Slippery	Elm,	
Red	Elm	(Ulmus rubra)	และ	Wych	Elm	(Ulmus glabra)	เป็นต้น

 15. ไม ้ยูคำลิปตัส (Eucalyptus) 	 ไม ้ที่ ได ้มำจำกพืชในสกุล	 Eucalyptus  
วงศ์	MYRTACEAE	เนือ้ไม้สอ่ีอน	เบำ	เป็นไม้โตเรว็	นยิมใช้ในอตุสำหกรรมกระดำษ	เนือ่งจำกไฟเบอร์ 
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มีควำมสม�่ำเสมอ	ตัวอย่ำง	เช่น	White	Mahogany	(Eucalyptus acmenoides),	Brown	Mallet	 
(Eucalyptus astringens),	 Banglay,	 Southern	Mahogany	 (Eucalyptus botryoides),	 
River	Red	Gum	(Eucalyptus camaldulensis)	และ	Karri	(Eucalyptus diversicolor)	เป็นต้น

 16. ไม้ฮิกคอรี (Hickory)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Carya	 วงศ์	 JUGLANDACEAE	 
เนือ้ไม้สนี�ำ้ตำลอ่อน	เนือ้ละเอียด	แข็ง	ทนทำน	นิยมท�ำเป็นเคร่ืองเรือน	บำนประตู	หน้ำต่ำง	เคร่ืองมอื 
เครื่องใช้	 อุปกรณ์กีฬำ	ตัวอย่ำง	 เช่น	Pecan	 (Carya illinoinensis),	 Pignut	Hickory	 (Carya 
glabra),	Shagbark	Hickory	(Carya ovata)	และShellbark	Hickory	(Carya laciniosa)	เป็นต้น

 17. ไม้ฮอร์นบีม (Hornbeam)	ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืในสกลุ	Carpinus	วงศ์	BETULACEAE	
เนื้อไม้สีน�้ำตำล	แข็ง	มีลวดลำยสวยงำม	นิยมใช้ก่อสร้ำง	ท�ำพื้น	ประดับตกแต่งภำยใน	ตัวอย่ำง	เช่น	
European	Hornbeam	(Carpinus betulus),	American	Hornbeam	(Carpinus caroliniana),	
Japanese	Hornbeam	(Carpinus japonica)	และ	Oriental	Hornbeam	(Carpinus orientalis)	
เป็นต้น

 18. ไม้เยลูตง (Jelutong) ไม้ที่ได้มำจำกต้นตีนเป็ดแดง	 (Dyera costulata)	 
วงศ์	 APOCYNACEAE	 เนื้อไม้สีน�้ำตำลอ่อน	 เบำมำก	 คล้ำยไม้บัลซำ	 นิยมใช้ท�ำโมเดล	 และงำน
ประดิษฐ์ต่ำง	ๆ

 19. ไม้ลิกนัม ไวเต้ (Lignum vitae)	 ไม้ที่ได้มำจำกต้นแก้วเจ้ำจอม	 (Guaiacum  
officinale)	และ	Guaiacum sanctum	วงศ์	ZYGOPHYLLACEAE	เนื้อไม้สีน�้ำตำลเข้ม	ลำยด�ำ	 
จมน�ำ้	จดัเป็นไม้ทีแ่ขง็ทีส่ดุในบรรดำเนือ้ไม้ทีม่กีำรค้ำ	นยิมท�ำอปุกรณ์กฬีำ	เครือ่งดนตร	ีสำก	กระบอง	
รอก	 และอุปกรณ์ท่ีต้องกำรควำมแข็งแรง	 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้จัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่	 2	 ตำมบัญชี
แนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส

 20. ไม้มะฮอกกำน ี(Mahogany)	ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืในสกลุ	Swietenia	วงศ์	MELIACEAE	
เนือ้สนี�ำ้ตำลแดง	จนถงึน�ำ้ตำลเข้ม	แขง็	เนือ้ละเอียด	สวยงำม	นยิมใช้ท�ำเครือ่งเรอืน	สร้ำงเรอื	เครือ่ง
ดนตรี	ตัวอย่ำง	เช่น	มะฮอกกำนีใบใหญ่	(Honduras	Mahogany)	(Swietenia macrophylla),	
มะฮอกกำนีใบเล็ก	 (West	 Indian	Mahogany)	 (Swietenia mahagoni)	 และ	Pacific	Coast	
Mahogany	(Swietenia humilis)	เป็นต้น	ไม้มะฮอกกำนเีป็นพชือนรุกัษ์บญัชท่ีี	2	ตำมบญัชแีนบท้ำย
อนสุญัญำไซเตส
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 21. ไม้เมเปิ้ล (Maple)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Acer	 วงศ์	 SAPINDACEAE	 เน้ือไม้
สีน�้ำตำล	มีทั้งเนื้อแข็งและอ่อน	 ชนิดที่เนื้อแข็งนิยมใช้ก่อสร้ำง	ท�ำเครื่องเรือน	 อุปกรณ์กีฬำ	 และ
เครื่องใช้ต่ำงๆ	 ส่วนชนิดเนื้ออ่อน	 ใช้ท�ำไม้อัด	 เยื่อกระดำษ	 ตัวอย่ำงกลุ่มไม้เน้ือแข็ง	 เช่น	 Sugar	
Maple	(Acer saccharum)	และ	Black	Maple	(Acer nigrum)	 เป็นต้น	กลุ่มไม้เนื้ออ่อน	เช่น	
Boxelder	(Acer negundo),	Red	Maple	(Acer rubrum),	Silver	Maple	(Acer saccharinum)	 
และ	Sycamore	Maple	(Acer pseudoplatanus)

 22. ไม้เต็ง (Meranti) ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Shorea	วงศ์	DIPTERO	CARPACEAE	
เนื้อไม้สีน�้ำตำลอ่อนจนถึงเข้ม	มีลวดลำยชัดเจน	เนื้อแข็ง	นิยมใช้ก่อสร้ำงบ้ำนเรือน	ท�ำเครื่องเรือน	
ตัวอย่ำง	 เช่น	 เต็ง	 (Shorea siamensis)	รัง	 (Shorea	obtusa)	 เต็งตำนี	 (Shorea guiso)	และ	 
สยำแดง	(Shorea leprosula)

 23. ไม้โอ้ค (Oak)	ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืในสกลุ	Quercus	วงศ์	FAGACEAE	เนือ้ไม้สนี�ำ้ตำลเข้ม 
หนักและแข็งมำก	 บำงชนิดมีกลิ่น	 น�ำมำใช้ประโยชน์ได้หลำกหลำย	 ตั้งแต่ต่อเรือ	 สร้ำงบ้ำนเรือน	 
ท�ำเครื่องเรือน	 ตลอดจนท�ำถังบ่มไวน์	 ตัวอย่ำง	 เช่น	White	Oak	 (Quercus alba),	 Bur	 Oak	
(Quercus macrocarpa),	 Swamp	White	Oak	 (Quercus bicolor),	 Southern	 Live	Oak	
(Quercus virginiana),	Overcup	Oak	(Quercus lyrata)	และ	English	Oak	(Quercus robur)	
เป็นต้น	ชนดิ	Quercus mongolica ทีม่ถีิน่ก�ำเนดิในสหพนัธรฐัรสัเซยีถอืว่ำเป็นพชือนรุกัษ์บญัชีที	่3	
ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส

 24. ไม้พอพลำร์ (Poplar)	ไม้ทีไ่ด้มำจำกพชืในสกลุ	Populus	วงศ์	SALICACEAE	เนือ้ไม้
สนี�ำ้ตำลอมเขยีว	แขง็	เนือ้ละเอียด	นยิมใช้ก่อสร้ำงบ้ำนเรอืน	ตกแต่งภำยใน	ท�ำเครือ่งเรอืน	อปุกรณ์
กีฬำ	 งำนหัตถกรรม	ตัวอย่ำง	 เช่น	Balsam	Poplar	 (Populus balsamifera),	 Black	Poplar	
(Populus nigra)	และ	Hybrid	black	Poplar	(Populus × canadensis)

 25. ไม้เพอร์เพิลฮำร์ท (Purpleheart)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	 Peltogyne	 วงศ์	 
FABACEAE	เน้ือไม้สม่ีวงเข้ม	ละเอยีด	แขง็	นยิมใช้ท�ำเครือ่งดนตร	ีเครือ่งเรอืน	ตวัอย่ำง	เช่น	Peltogyne 
paniculata	เป็นต้น

 26. ไม้รำมิน (Ramin) ไม้ที่ได้จำกพืชในสกุล	Gonystylus	 วงศ์	 THYMELIACEAE	 
ไม้ในสกุลนี้มีทั้งหมด	29	ชนิด	ส่วนใหญ่มีถิ่นก�ำเนิดแถบอินโดมำเลเซีย	จัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่	2	 



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION52   

ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส	 เนื้อไม้มีสีน�้ำตำลอ่อน	 เสี้ยนละเอียด	 นิยมท�ำเครื่องใช	้ 
เครื่องเรือน	ของเล่น	บำนหน้ำต่ำงประตูตัวอย่ำง	เช่น	Gonystylus bancanus

 27. ไม้โรสวูด (Rosewood)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	Dalbergia	 วงศ์	 FABACEAE 
ไม้ในสกุลนี้มีทั้งหมดประมำณ	 250	 ชนิด	 มีท้ังไม้ต้น	 และไม้เถำ	 มีกำรกระจำยพันธุ ์ทั่วโลก 
จัดว่ำเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่	 1	 และ	 2	 ตำมบัญชีแนบท้ำยอนุสัญญำไซเตส	 เนื้อไม้สีม่วงเข้ม 
สีแดงเข้ม	 ไปจนถึงสีน�้ำตำล	 มีลวดลำยสวยงำม	 นิยมใช้ตกแต่งภำยในอำคำร	 ท�ำเครื่องดนตร	ี 
เคร่ืองเรือน	 ตัวอย่ำง	 เช่น	 Brazilian	 Rosewood	 (Dalbergia nigra),	 Indian	 Rosewood	 
(Dalbergia latifolia),	ชิงชัน	Burmese	Rosewood	(Dalbergia oliveri)	และ	พะยูง	Siamese	
Rosewood	(Dalbergia cochinchinensis)	

 28. ไม้ยำงพำรำ (Rubber Wood)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชชนิด	 Hevea brasiliensis  
วงศ์	EUPHORBIACEAE	เนื้อไม้สีน�้ำตำลอ่อน	เนื้อละเอียด	เบำ	นิยมใช้ท�ำเครื่องเรือน	ของเล่นเด็ก	
ไม้แบบ

 29. ไม้สัก (Teak)	ไม้ที่ได้มำจำกพืชชนิด	Tectona grandis วงศ์	LAMIACEAE	เนื้อไม้
สีน�ำ้ตำล	ลวดลำยวงปีชดัเจน	เนือ้ละเอยีด	นยิมใช้ในสร้ำงบ้ำนเรอืน	งำนตกแต่งภำยใน	เครือ่งเรอืน	

 30. ไม้วอลนัท (Walnut)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	 Juglans	วงศ์	 JUGLANDACEAE	
เนื้อไม้สีน�้ำตำลเข้ม	แข็ง	นิยมน�ำมำท�ำเครื่องเรือน	อุปกรณ์เครื่องใช้	ตัวอย่ำง	เช่น	Eastern	Black	
Walnut (Juglans nigra)	และ	Common	Walnut	(Juglans regia)	เป็นต้น

 31. ไม้เวงเก (Wenge)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชชนิด Millettia laurentii	วงศ์	FABACEAE	
เนื้อไม้สีน�้ำตำลม่วง	หนัก	แข็ง	นิยมใช้ก่อสร้ำง	พื้น	เครื่องเรือน	เครื่องดนตรี	เป็นต้น

 32. ไม้วิลโลว์ (Willow)	 ไม้ที่ได้มำจำกพืชในสกุล	 Salix	 วงศ์	 SALICACEAE	 เน้ือไม้
น�้ำตำล	มีควำมยืดหยุ่นสูง	นิยมใช้ก่อสร้ำงบ้ำนเรือน	รั้ว	ท�ำเครื่องมือเครื่องใช้	ตัวอย่ำง	เช่น	Black	
Willow (Salix nigra),	Cricket-Bat	Willow	(Salix alba	‘Caerulea’),	White	Willow	(Salix 
alba)	และ	หลิว	Weeping	Willow	(Salix babylonica)
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้

ส่วนต่างๆ ของล�ต้น

	 ล�ำต้น	เป็นแกนหลักของพืช	ท�ำหน้ำที่ล�ำเลียงน�้ำ	ธำตุอำหำรที่รำกดูดไปยังใบ	และช่วยชู
เรือนยอดได้รับแสงสว่ำงจำกดวงอำทิตย์	ประกอบด้วยส่วนที่ส�ำคัญ	คือ	เปลือกต้น	(Bark)	และเนื้อ
ไม้	(Wood)	ระหว่ำงเปลอืกต้นกบัเนือ้ไม้จะมเียือ่แคมเบียม	(Cambium)	เป็นเน้ือเยือ่เจรญิแบ่งเซลล์
ไปทำงด้ำนนอกได้โฟลเอม	(Phloem)	อยู่ในชั้นเปลือก	และไปทำงด้ำนในได้ไซเลม	(Xylem)	ซึ่งคือ
เนื้อไม ้(ภำพที่	3)
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างของล�ต้นพืช (ดัดแปลงจาก University of Wikato)

 เปลือกนอก (Outer Bark)	 เป็นโครงสร้ำงที่ป้องกันจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
อำกำศ	ควำมผดิปกตขิองธรรมชำต	ิตลอดจนกำรกระทบกระเทอืนอนัจะท�ำอนัตรำยแก่พชื	ถดัมำเป็น 
เปลือกใน	(Inner	Bark)	มโีฟลเอมท�ำหน้ำทีล่�ำเลยีงอำหำรจำกใบสูส่่วนอืน่	ๆ 	จงึมกัมสีำรส�ำคญัทำงเคมี 
อยู่ด้วย	เช่น	แทนนิน	และสำรประกอบอื่น	ๆ 	ซึ่งเกิดจำกกระบวนกำรเมทำบอลิซึม	(Metabolism)	
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 เนื้อไม้ (Wood)	อยู่ถัดเข้ำมำจำกเปลือกไม้มีกระพี้	(Sap	Wood)	อยู่วงนอก	และแก่น	
(Hearth	Wood)	อยู่วงในมีสีต่ำงกัน	โดยที่กระพี้จะมีสีอ่อนกว่ำแก่น	แต่พืชหลำยชนิดก็ไม่มีควำม
แตกต่ำงกัน	เมื่อดูด้ำนตัดขวำงของไม้จะพบวงปี	(Annual	Rings,	Growth	Ring)	ซึ่งเกิดจำกเจริญ
เตบิโตระหว่ำงต้นฤด	ู(Early	Wood)	กับปลำยฤด	ู(Late	Wood)	แตกต่ำงกนั	ชนดิไม้ในประเทศไทย 
ทีเ่หน็วงรอบปีชดัเจนมีไม่กีช่นดิ	ได้แก่	สกั	ยมหอม	กระถนิเทพำ	เป็นต้น	เรำสำมำรถนบัอำยขุองต้นไม้	 
ไม้ท่อน	หรือแม้แต่ไม้แปรรูปบำงแผ่นได้จำกเนื้อไม้ที่มีลักษณะวงปีนี้	ข้อควรระวังในกำรนับอำยุไม้
เพื่อให้ได้อำยุใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกที่สุด	ควรจะนับวงปีเนื้อไม้ให้ใกล้หรือชิดโคนต้นมำกที่สุด

ด้านของไม้

	 ด้ำนต่ำงๆ	ของเนื้อไม้	เมื่อพิจำรณำจำกกำรตัด	(Section)	แบ่งออกได้เป็น	3	ด้ำน	ได้แก่	
(ภำพที่	4)

 1. ภำคตัดขวำง (Cross Section หรือ Transverse Section)	คือ	ด้ำนที่เกิดจำกกำร
ตัดไม้ในแนวขวำงกบัแกนล�ำต้น	เป็นด้ำนทีม่คีวำมส�ำคญัในกำรตรวจชนดิไม้โดยแว่นขยำยมำกกว่ำ
ด้ำนอื่นๆ	

 2. ภำคตัดแนวรัศมี (Radial Section)	คือ	ด้ำนเกิดจำกกำรตัดตำมแนวของเรย์เซลล์	
(Ray	Cell)	คอื	เซลล์ทีท่อดตวัตำมแนวขวำงของล�ำต้น	จำกใจกลำง	(Pith)	ออกไปหำเปลอืก	ไม้แผ่น 
ซึ่งแปรรูปให้มีด้ำนกว้ำงขนำนหรือเกือบขนำนกับด้ำนรัศมี	เรียกว่ำ	ไม้ผ่ำสี่	(Quarter-Sawn	หรือ	
Edge-Grained)

 3. ภำคตดัขนำนเส้นสมัผสั (Tangential Section) คอื	ด้ำนท่ีเกดิจำกกำรตดัตัง้ฉำกกบั 
เรย์เซลล์และยำวไปตำมแนวแกนของล�ำต้น	 เป็นด้ำนเนื้อไม้รอบล�ำต้นที่เห็นเมื่อเอำเปลือกออก	 
ไม้แผ่นที่มีด้ำนกว้ำงขนำนหรือเกือบขนำนกับด้ำนสัมผัส	 เรียกว่ำ	 ไม้ผ่ำแบน	 (Flat-Sawn	 หรือ	
Plain-Sawn)	หำกเน้ือไม้มลีกัษณะวงปีชดัเจน	เช่น	ไม้สกั	ไม้แปรรปูทีไ่ด้โดยวธินีีจ้ะปรำกฏลวดลำย
บนแผ่นไม้แปรรูปเป็นรูปกรวยหรือลำยภูเขำ
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ภาพที่ 4 ด้านตัดต่าง ๆ ของไม้

ภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร้างของเซลล์ในเนื้อเยื่อพืชใบเลี้ยงคู่
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โครงสร้างทางกายวิภาคของเนื้อไม้

มหกายวิภาคของเนื้อไม้ (Macroanamy of Wood)

 1. สี (Colour)	หมำยถึง	สีของแก่นและกระพี้	ในกำรตรวจพิสูจน์ไม้จะดูควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงสีโดยท่ัวไปแก่นจะมีสีน�้ำตำลหรือโทนสีน�้ำตำล	 สีแดงหรือโทนสีแดง	 สีเหลืองหรือโทนสี
เหลือง	สีขำวหรือเทำ	สีม่วง	สีเขียว	และสีด�ำ	เช่น	ไม้มะเกลือ	เป็นต้น

	 ควำมแตกต่ำงของสีแก่นและกระพี้	แบ่งได้	2	กลุ่ม	คือ	สีของแก่นและสีของกระพี้ไม้ไม่
แตกต่ำงกัน	เช่น	ไม้ตีนเป็ด	ยำงพำรำ	และสีของแก่นและกระพี้แตกต่ำงกัน	โดยสีแก่นจะมีสีที่เข้ม
กว่ำสีกระพี้	เช่น	ไม้สัก	พะยูง	เป็นต้น

 2. ควำมมนัวำว (Luster)	หมำยถงึ	คณุสมบตัขิองเนือ้ไม้ทีเ่กีย่วกบักำรสะท้อนแสงโดย
ค�ำบรรยำยที่ใช้	ได้แก่	เป็นมันวำว	(Lustrous)	และด้ำน	(Dull)

 3. กลิ่น (Odor) และ รส (Taste)	 เฉพำะที่เป็นธรรมชำติของไม้ชนิดนั้น	ๆ	กล่ำวคือ
เป็นกล่ินหรือรสท่ีเกิดจำกสำรที่อยู่ในแก่นไม้	 ส่วนกลิ่นหรือรสท่ีเกิดจำกกำรกระท�ำของตัวกำร
ภำยนอก	เช่น	 เห็ดรำ	แบคทีเรีย	ยีสต์	จะไม่กล่ำวถึง	และกำรทดสอบเกี่ยวกับรส	ต้องให้แน่ใจว่ำ 
ปลอดภัยเพรำะไม้บำงชนิดมีสำรที่เป็นอันตรำย	 ตัวอย่ำงไม้ไทยที่มีกลิ่นชัดเจน	 เช่น	 ไม้ประดู่	 
เทพธำโร	กำรบูร	ตะไคร้ต้น	และท�ำมัง	เป็นต้น

 4. น�้ำหนัก (Weight)	 แสดงเป็นค่ำควำมถ่วงจ�ำเพำะของไม้	 (Specific	 Gravity) 
แบ่งเป็น	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 ไม้น�้ำหนักเบำ	 (ควำมถ่วงจ�ำเพำะ	 น้อยกว่ำ	 0.40)	 ไม้น�้ำหนักปำนกลำง	
(ควำมถ่วงจ�ำเพำะ	0.40-0.75)	และไม้หนัก	(ควำมถ่วงจ�ำเพำะ	มำกกว่ำ	0.75)

 5. เสีย้นเนือ้ไม้ (Grain)	หมำยถงึ	กำรเรยีงตวัของเซลล์ไฟเบอร์ในเนือ้ไม้	แบ่งเป็น	4	แบบ
ได้แก่	เสีย้นตรง	(Straight	Grain)	หมำยถงึเซลล์ไฟเบอร์เรยีงตวัตรงในแกนตัง้	เสีย้นบดิ	(Spiral	Grain) 
หมำยถึงเซลล์ไฟเบอร์ตัวบิดเป็นเกลียว	 เสี้ยนสน	 (Interlocked	 Grain)	 หมำยถึงเซลล์ไฟเบอร์ 
เรียงตวัคล้ำยเครือ่งหมำยวงเลบ็	และเสีย้นคลืน่	(Curly	or	Wavy	Grain)	หมำยถงึเซลล์ของไฟเบอร์
เรียงตัวคล้ำยคลื่น
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 6. ผิวสัมผัสเนื้อไม้ (Texture)	 หมำยถึง	 ขนำดของเซลล์เนื้อไม้และควำมสม�่ำเสมอ 
ทั้งขนำดของเซลล์เนื้อไม้	โดยทั่วไปในเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่	ถือเอำขนำดและจ�ำนวนของเวสเซล 
และเรย์	เป็นหลกั	ในกำรประมำณควำมหยำบละเอยีดของเนือ้ไม้	ส่วนในเนือ้ไม้ของพชืเมลด็เปลอืย
นั้น	 ถือเอำขนำดของเทรคีดเป็นหลัก	 ค�ำบรรยำยที่ใช้	 ได้แก่	 เนื้อไม้หยำบ	 (Coarse	 Texture)	 
เนื้อไม้หยำบปำนกลำง	(Medium	Texture)	และเนื้อไม้ละเอียด	(Fine	Texture)

 7. ควำมแข็ง (Hardness)	หมำยถึง	ค่ำควำมแข็งแรงและควำมทนทำนตำมธรรมชำติ	
โดยใช้หลักเกณฑ์จำกหนังสือของกรมป่ำไม้ที่	กส.	0702/6679	ลงวันที่	3	พฤษภำคม	2517	ได้แบ่ง
ไม้ออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้	

	 ไม้เนื้ออ่อน	มีควำมแข็งแรงต�่ำกว่ำ	600	กก./ลบ.ซม.	มีควำมทนทำนต�่ำกว่ำ	2	ปี	เป็นไม้
ที่เลื่อย	ไส	และตกแต่งง่ำย	แต่ได้ไม่มำก	และไม่ทนทำน	ตัวอย่ำง	เช่น	ไม้ยำงพำรำ	ฉ�ำฉำ	กระท้อน	
และทุเรียน

	 ไม้เนื้อแข็งปำนกลำง	มีควำมแข็งแรง	ระหว่ำง	600-1,000	กก./ลบ.ซม.	มีควำมทนทำน
ระหว่ำง	 2-6	 ปี	 เป็นไม้ที่เลื่อย	 ไส	 และตกแต่งได้ยำก	 เนื้อไม้จะแน่นกว่ำ	 มีลำยไม้ละเอียดกว่ำ 
ไม้เนื้ออ่อน	 มีน�้ำหนักมำก	 แข็งแรงทนทำน	 รับน�้ำหนักได้มำก	 ตัวอย่ำง	 เช่น	 ไม้มะม่วง	 สน	 และ 
ยมหอม

	 ไม้เนื้อแข็ง	 มีควำมแข็งแรงมำกกว่ำ	 1,000	กก./ลบ.ซม.	 มีควำมทนทำนมำกกว่ำ	 6	ปี	
เป็นไม้ท่ีเล่ือย	 ไส	 และตกแต่งได้ยำกมำก	 ลำยไม้ละเอียดที่สุด	 มักน�ำมำใช้ท�ำโครงสร้ำงบ้ำน	 เช่น	
เสำ	พื้นและคำน	ที่ต้องรับน�้ำหนักมำก	ๆ	ตัวอย่ำง	เช่น	ไม้แดง	ตะเคียน	เต็ง	และสัก

 8. ลักษณะกำรเลื่อย	แบ่งประเภทไม้แปรรูปโดยดูจำกวิธีกำรเลื่อย	ได้แก่	(ภำพที่	6)

	 ไม้ผ่ำแบน	 (Flat	 Sawn,	 Plain	 Sawn)	 มีลักษณะเส้นวงปีที่ยำวไปตำมควำมกว้ำง 
ของหน้ำไม้หรือท�ำมุมกับหน้ำไม้ไม่เกิน	 30°	 ลำยบนหน้ำไม้จะเป็นลำยภูเขำ	 เนื้อไม้มีกำรบิดตัว 
มำกที่สุด	
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	 ไม้ผ่ำเฉียง	 (Rift	 Sawn)	 มีลักษณะเส้นวงปีที่ท�ำมุมเฉียงกับหน้ำไม้	 หรือท�ำมุมระหว่ำง	
30°-60°	มีลักษณะลำยบนหน้ำไม้เป็นลำยเส้นตรงเรียบๆ	มีกำรบิดงอน้อยกว่ำแบบแรก

	 ไม้ผ่ำสี่	 (Quarter	 Sawn)	 มีลักษณะเส้นวงปีท่ีตั้งฉำกกับหน้ำไม้	 หรือท�ำมุมกับหน้ำไม้
ตั้งแต่	60°-90°	มีลำยบนหน้ำไม้ตรงโดยมีลำยพิเศษที่เห็นได้ชัดในไม้บำงชนิด	เช่น	ไม้โอ๊ค	ไม้แบบนี ้
จะเป็นไม้ที่มีควำมเสถียรทำงด้ำนรูปทรงมำกที่สุด

ภาพที่ 6 ลักษณะการเลื่อยและแผ่นไม้ประเภทต่างๆ 
(ดัดแปลงจำก Carbide	Processors	Blog)
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เซลล์องค์ประกอบเนื้อไม้ 

	 เซลล์ต่ำง	ๆ	ในเนื้อไม้	แบ่งออกตำมลักษณะกำรท�ำงำนได้	3	ประเภท	ดังนี้	(ตำรำงที่	1,	
ภำพที่	5)

 1. เซลล์ท่อล�ำเลยีงน�ำ้-อำหำร (Conducting Cell)	ในเน้ือไม้ของพชืเมลด็เปลอืย	(Soft	
wood)	เซลล์ที่ท�ำหน้ำที่ล�ำเลียงน�้ำคือ	เทรคีด	(Tracheid)	มีลักษณะยำว	ปลำยเรียว	ส่วนในเนื้อไม้
ของพชืใบเลีย้งคู่	(Hardwood)	ได้แก่	เทรคีดและเวสเซล	(Vessel)	มลีกัษณะเป็นท่อ	ยำวต่อเนือ่งกนั	
เป็นลักษณะที่ส�ำคัญในกำรจ�ำแนกเนื้อไม้

 2. เซลล์ให้ควำมแขง็แรง (Supporting Cell)	ในเนือ้ไม้ของพชืเมลด็เปลอืย	เซลล์ทีท่�ำ
หน้ำที่ให้ควำมแข็งแรง	คือ	เทรคีด	ส่วนในเนื้อไม้ของพืชใบเลี้ยงคู่	ได้แก่	ไฟเบอร์	(Fiber)	มีลักษณะ
ยำวเรียว	หัวแหลม	ท้ำยแหลม

 3. เซลล์เก็บสะสมอำหำร (Storage Cell) ในเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือย	และเนื้อไม้
ของพืชใบเลี้ยงคู่เซลล์ที่ท�ำหน้ำที่เก็บสะสมอำหำร	คือ	เซลล์พำเรงคิมำ	(Parenchyma)	ซึ่งจะพบ
ทั้งเซลล์ที่เรียงตัวในแนวตั้ง	 (Axial	Parenchyma)	และเรียงตัวในแนวรัศมี	 (Ray	Parenchyma)	
ซึ่งเซลล์ชนิดนี้มีลักษณะเด่นต่ำง	ๆ	ที่ช่วยในกำรจ�ำแนกเนื้อไม้ได้

ตารางที่ 1 สรุปหน้าที่และผนังเซลล์ประเภทต่าง ๆ (ดัดแปลงจาก Dinwoodie, 1981)

เซลล์ พืชเมล็ดเปลือย พืชใบเลี้ยงคู่ หน้ำที่ ผนังเซลล์

พำเรงคิมำ พบ พบ สะสมอำหำร บำง

เทรคีด พบ พบน้อย ให้ควำมแข็งแรง
ท่อล�ำเลียงน�้ำ-อำหำร

หนำ

ไฟเบอร์ ไม่พบ พบ ให้ควำมแข็งแรง หนำ

เวสเซล ไม่พบ พบ ท่อล�ำเลียงน�้ำ-อำหำร หนำ
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จุลวิภาคของเนื้อไม้ (Microanatomy of Wood)

	 ในเนื้อไม้ของพืชดอก	โดยเฉพำะพืชใบเลี้ยงคู่ประกอบด้วยเซลล์	3	ชนิด	ได้แก่	เวลเซล 
ไฟเบอร์	 และพำเรงคิมำ	 เท่ำนั้น	 อย่ำงไรก็ตำมรูปแบบของเซลล์ดังกล่ำว	 อำจผันแปรไปตำม
วิวัฒนำกำรของพืชและสิ่งแวดล้อม

 1. เวสเซล (Vessels) หรือพอร์ (Pores)	เป็นเซลล์รูปทรงกระบอก	ในระยะแรกจะม ี
ผนังเซลล์ปิดหัวท้ำย	 เมื่อเจริญเต็มที่แล้วจะไม่มีชีวิต	 ผนังเซลล์บริเวณปลำยไม่ได้หำยไปหมด	 
คงเหลือไว้ท�ำให้เรำเห็นเป็นรอยคล้ำยตะแกรงเรียกว่ำ	 Perforation	 เม่ือพิจำรณำขนำดและกำร 
กระจำยของเวสเซล	หรือพอร์	ในเนื้อไม้	สำมำรถจ�ำแนกไม้ได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้	

	 	 -	 ไม้พอร์วง	(Ring-Porous	Wood)	เช่น	เนื้อไม้ที่ขนำดควำมกว้ำงของเซลล์แตกต่ำง
กันอย่ำงชัดเจนระหว่ำงเนื้อไม้ต้นฤดู	และปลำยฤดู	เช่น	ไม้สัก	เลี่ยน	(ภำพที่	7	ก)

	 	 -	 ไม้พอร์กึ่งวง	(Semi-Ring-Porous	Wood)	เนื้อไม้ที่ขนำดควำมกว้ำงของเซลล์แตก
ต่ำงกันเล็กน้อยระหว่ำงเนื้อไม้ต้นฤดู	และปลำยฤดู	เช่น	ไม้อินทนิลบก	(ภำพที่	7	ข)

	 	 -	 ไม้พอร์กระจำย	 (Diffuse-Porous	Wood)	 เนื้อไม้ที่ขนำดควำมกว้ำงของเซลล ์
เท่ำๆ	กันตลอดทั้งเนื้อไม้ต้นฤดู	และปลำยฤดู	ตัวอย่ำง	เช่น	ไม้รัง	สยำขำว	(ภำพที่	7	ค)	

ภาพที่ 7 ลักษณะของพอร์ในเนื้อไม้ (ก) ไม้พอร์วงของไม้เลี่ยน (ข) ไม้พอร์กึ่งวงของ 
 ไม้อินทนิลบก และ (ค) ไม้พอร์กระจายของไม้สยาขาว

ก ข ค
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กำรจับกลุ่มของพอร์ แบ่ง 2 แบบ ได้แก่ 

	 -	 พอร์เดีย่ว	หมำยถงึ	ลกัษณะเนือ้ไม้ทีม่พีอร์เดีย่ว	มำกกว่ำ	90	เปอร์เซน็ต์	ของพอร์ทีพ่บ 
เช่น	ไม้กระบำก	ชุมแสง	งิ้ว	(ภำพที่	8	ก)	

	 -	 พอร์แฝด	หมำยถึง	ลักษณะของพอร์ตั้งแต่	2	พอร์	ขึ้นไป	และมีผนังเซลล์เชื่อมติดกัน	
แบ่งออกได้เป็น	3	แบบ	ได้แก่	
	 พอร์แฝดแบบสั้น	 2-3	 พอร์	 เรียงตำมแนวเส้นเรย์	 (Short	 2–3	 Vessels	
Radial	Rows)	เช่น	ไม้ก�ำยำน	หว้ำ	(ภำพที่	8	ข)	
	 พอร์แฝดแบบยำว	มำกกว่ำ	4	พอร์	เรียงตำมแนวเส้นเรย์	(Radial	Rows	of	
4	or	More)	เช่น	ไม้จิกนม	ก้ำนเหลือง	และชำกุน	(ภำพที่	8	ค)	
	 พอร์กลุ่ม	(Cluster	Pores)	เช่น	ไม้ก่อ	บุนนำค	(ภำพที่	8	ง)

ภาพที่ 8 ประเภทของพอร์ (ก) พอร์เดี่ยวในไม้กระบาก (ข) พอร์แฝด 2-3 พอร์  
 ในไม้ก�ยาน (ค) พอร์แฝด มากกว่า 4 พอร์ ในไม้จิกนม และ (ง) พอร ์
 กลุ่มในไม้ก่อ (Castanopsis sp.)

ก ข ค ง
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กำรเรยีงตวัเวสเซล (Vessel Arrangement) หมำยถึง กำรเรยีงตวัของพอร์เดีย่วแบ่ง 3 ลักษณะ ได้แก่ 

	 -	 เวสเซลเรยีงตวัเป็นแถบตำมด้ำนสมัผสั	(Vessels	in	Tangential	Bands)	เช่น	ไม้ยมหอม	
(ภำพที่	9	ก)

	 -	 เวสเซลเรียงตัวเส้นทแยงมุม	และ/หรือตำมแนวรัศมี	(Vessels	in	Diagonal	and/or	
Radial	Pattern)	เช่น	ไม้บุนนำค	(ภำพที่	9	ข)

	 -	 เวสเซลเรยีงเป็นกลุม่หรอืแบบแผน	(Vessels	in	Dendritic	Pattern)	เช่น	ไม้สนประดพิทัธ์	
(ภำพที่	9	ค)
 

ภาพที ่9 ลักษณะเวสเซลเรียงตัวพอร์เด่ียว (ก) เวสเซลเรียงตัวเป็นแถบตามด้านสัมผัสใน 
 ไม้ยมหอม (ข) เวสเซลเรียงตัวเส้นทแยงมุม และ/หรือตามแนวรัศมีในไม้บุนนาค  
 และ (ค) เวสเซลเรยีงเป็นกลุ่มหรอืแบบแผนในไม้สนประดพัิทธ์

ก ข ค
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	 สิ่งที่อยู่ในพอร์	 เวสเซล	 หรือพอร์ในแก่นไม้ไม่ได้ท�ำหน้ำท่ีในกำรล�ำเลียงแล้ว	 มักจะถูก 
อุดด้วยยำง	(Gum)	สำรสะสม	(Deposite)	หรือถูกอุดด้วยไทโลสิส	(Tylosis)	(ภำพที่	10)

	 -	 ไทโลซสี	ปรำกฏอยูใ่นพอร์	ซึง่มลีกัษณะคล้ำยฟองอำกำศ	เกดิขึน้ได้จำกควำมแตกต่ำง
ของควำมดันระหว่ำงเซลล์พำเรงคิมำกับพอร์ซึ่งมีผนังเซลล์อยู่ติดกัน	 เช่น	 ไม้เต็ง	รัง	มะหำด	และ
รกฟ้ำ	(ภำพที่	10	ก)

	 -	 ยำงไม้	 มีลักษณะเป็นก้อน	 ๆ	 โดยปกติจะพบเป็นกระจุกอยู่เป็นแห่ง	 ๆ	 ในพอร์	 เช่น	 
ไม้มะค่ำโมง	ไม้วงศ์ยำง	มะฮอกกำนี	(ภำพที่	10	ข)

	 -	 ดีพอซิท	 มีลักษณะคล้ำยผง	 มีสีแตกต่ำงกัน	 อยู่ในเวสเซล	พำเรงคิมำ	 เช่น	 หลุมพอ	 
ตำเสือ	มีดีพอซิท	สีเหลือง	(ภำพที่	10	ค)	และมะค่ำโมง	ล�ำไย	มีดีพอซิท	สีขำว	(ภำพที่	10	ง)
    

ภาพที่ 10 สิ่งที่อยู่ในพอร์ (ก) ไทโลสในพอร์ของไม้มะหาด (ข) ยางไม้ในพอร์ของไม้มะฮอกกานี  
 (ค) ดีพอซิทสีส้มหรือเหลืองของไม้ตาเสือ และ (ง) ดีพอซิทสีขาวของไม้ล�ไย

ก ค

ค ง
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 2. พำเรงคิมำ (Parenchyma)	 เป็นเซลล์รูปสี่เหลี่ยมผนังบำง	 และยังมีชีวิตอยู ่	 
พบทัง้เซลล์ทีเ่รยีงตวัในแนวต้ัง	(Axial	Parenchyma)	และเรยีงตวัในแนวรศัม	ี(Ray	Parenchyma)

	 	 2.1	เซลล์พำเรงคิมำที่เรียงตัวในแนวตั้ง	(Axial	Parenchyma)	เมื่อมองด้ำนตัดขวำง	 
มสีีจำงกว่ำสเีนือ้ไม้	มองเหน็ชดัเมือ่อยูร่วมกนัเป็นกลุม่	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	พำเรงคมิำแบบ
ไม่ติดพอร์	(Apotracheal	Parenchyma)	พำเรงคิมำแบบติดพอร์	(Paratracheal	Parenchyma)	
และพำเรงคิมำแบบแถบ	(Banded	Parenchyma)

	 	 2.1.1	พำเรงคิมำแบบไม่ติดพอร์	 หมำยถึง	 ลักษณะของเซลล์หรือกลุ่มเซลล์ 
พำเรงคมิำไม่อยูต่ดิกบัเซลล์พอร์	แบ่งได้	2	ลกัษณะ	คอื	พำเรงคมิำแบบกระจำย	(Diffuse	Parenchyma) 
และพำเรงคิมำแบบกลุ่มกระจำย	(Diffuse-in-Aggregates	Parenchyma)	

	 -	 พำเรงคิมำแบบกระจำย	หมำยถึง	เซลล์พำเรงคิมำที่อยู่กระจัดกระจำย
เป็นเซลล์เดี่ยวหรือเป็นแถวเป็นกลุ่มอยู่ในเนื้อไม้ปะปนไปกับไฟเบอร์	 โดยปกติแล้วจะเห็นได้ชัดใน
กล้องจุลทรรศน์	และหำกอยู่รวมเป็นกลุ่มเป็นแนวจะเห็นได้ด้วยแว่นขยำย	มีลักษณะสีจำงกว่ำเนื้อ
ไม้	เช่น	ไม้ตะเคียนทอง	(ภำพที่	11	ก)

	 -	 พำเรงคิมำแบบกลุ่มกระจำย	 หมำยถึง	 พำเรงคิมำแบบกระจำยรวมตัว
กนัเป็นลกัษณะเส้นเลก็สัน้ๆ	จำกเรย์หนึง่	ในไม้บำงชนดิเส้นเลก็สัน้ๆ	อนัเกดิพำเรงคมิำแบบกระจำย	
เป็นแนวอย่ำงสม�่ำเสมอโดยทั่วไปจำกเรย์สู่เรย์ข้ำงเคียง	 สลับกับเนื้อไม้	 ท�ำให้เกิดเป็นลักษณะเห็น
เป็นเส้นสั้นๆ	ในระว่ำงช่องเรย์โดยทั่วไปในเนื้อไม้	เช่น	ไม้กระเจียน	(ภำพที่	11	ข)
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ภาพที ่11 พาเรงคมิาแบบไม่ติดพอร์ (ก) พาเรงคมิาแบบกระจายของไม้ตะเคยีนทอง และ (ข)  
 พาเรงคมิาแบบกลุ่มกระจายของไม้กระเจียน

ภาพที่ 12 พาเรงคิมาท่ีติดพอร์ (ก) พาเรงคิมาแบบล้อมรอบพอร์ของไม้กระถินเทพา (ข) 
 พาเรงคิมาแบบปีกของไม้มะยมป่า และ (ค) พาเรงคิมาแบบปีกต่อของไม้รกฟ้า

ก ข

ก ข ค
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	 	 2.1.2	พำเรงคิมำทีต่ดิพอร์	หมำยถงึ	ลกัษณะของเซลล์หรอืกลุม่เซลล์พำเรงคมิำตดิ 
กบัพอร์บำงส่วน	แบ่งได้	3	ลกัษณะ	ได้แก่	พำเรงคมิำแบบล้อมรอบพอร์	(Vasicentric	Parenchyma)	
พำเรงคมิำแบบปีก	(Aliform	Parenchyma)	และพำเรงคมิำแบบปีกต่อ	(Confluent	Parenchyma)

	 -	 พำเรงคิมำแบบล้อมรอบพอร์	คอื	กลุม่เซลล์พำเรงคมิำทีอ่ยูล้่อมพอร์โดย
รอบ	เช่น	ไม้กระถินเทพำ	(ภำพที่	12	ก)

	 -	 พำเรงคิมำแบบปีก	คือ	กลุ่มเซลล์พำเรงคิมำที่อยู่ติดพอร์และล้อมพอร์
โดยรอบ	และยังยื่นออกไปด้ำนข้ำงคล้ำยปีก	เช่น	ไม้มะค่ำโมง	พฤกษ ์(ภำพที่	12	ข)

	 -	 พำเรงคิมำแบบปีกต่อ	คือ	กลุ่มเซลล์พำเรงคิมำแบบปีก	แต่มีลักษณะที ่
เพ่ิมขึ้น	 คือ	 ปีก	 ที่ยื่นออกไปนั้นมีลักษณะยำวไปเชื่อมต่อกับปีกข้ำงเคียง	 เช่น	 ไม้รกฟ้ำ	 
(ภำพที่	12	ค)

	 	 2.1.3	พำเรงคมิำแบบแถบ	คอื	เส้นแนวหรอืแถบพำเรงคมิำท่ีปรำกฏในแนวสมัผสั	
และเป็นเซลล์พำเรงคมิำทีไ่ม่อยูต่ดิกบัพอร์	เหน็เป็นสจีำงกว่ำเนือ้ไม้	มแีนวไปตำมแนวของวงปี	โดย
มีจุดศูนย์กลำงร่วมกัน	แบ่งออกเป็น	5	ลักษณะ	ได้แก่	พำเรงคิมำต้นฤดู/ปลำยฤดู	(Terminal	or	
initial	parenchyma)	พำเรงคิมำแบบเป็นเส้นเล็กๆ	(Fine	Line)	พำเรงคิมำแบบแถบเล็ก	(Broad	
Band)	พำเรงคิมำแบบแถบขนำดใหญ่	 (Broad	Conspicuous	Band)	พำเรงคิมำตัดแบบตำข่ำย	
(Reticulate	Parenchyma)	และพำเรงคิมำแบบบันได	(Scalariform	Parenchyma)	

	 -	 พำเรงคมิำต้นฤด/ูปลำยฤด	ูTerminal	Parenchyma	คอื	เซลล์พำเรงคมิำ
ทีอ่ยูต่่อเนือ่งกนัเป็นแถบแนวยำวเป็นเส้นเล็กไปโดยรอบเช่นเดยีวกบัวงปี	เกดิในระยะปลำยฤดหูรอื
ส้ินสุดฤดกูำรเจรญิเตบิโต	มขีนำดโตพอเหน็ได้ด้วยตำเปล่ำ	ส่วน	Initial	Parenchyma	ใช้เรยีกเซลล์
พำเรงคิมำที่มักลักษณะเช่นเดียวกัน	แต่เริ่มต้นเมื่อต้นฤดูกำรเจริญเติบโต	จะเห็นเป็นเส้นแถบยำว
คล้ำยเส้นวงรอบปีเหมอืนกนั	ถงึแม้ว่ำดดู้วยกล้องจลุทรรศน์หรอืแว่นขยำยเป็นกำรยำกทีจ่ะบอกได้ 
ว่ำแถบ	ดงักล่ำวนัน้เป็น	Terminal	หรอื	Initial	Parenchyma	จงึอนโุลมใช้เรียกรวมกนั	เช่น	จ�ำปำป่ำ 
เป็นต้น	(ภำพที่	13	ก)
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	 -	 พำเรงคิมำแบบเป็นเส้นเลก็ๆ	คอื	พำเรงคมิำทีจ่�ำนวนเซลล์	1	เซลล์	เรยีง
ต่อกันเป็นแถว	เช่น	ไม้พะยูง	และประดู่	(ภำพที่	13	ข)

	 -	 พำเรงคิมำแบบแถบเล็ก	ลักษณะนี้เห็นได้ชัดด้วยตำเปล่ำ	เช่น	ไม้สะตือ	
และมะพอก	(ภำพที่	13	ค)

	 -	 พำเรงคิมำแบบแถบขนำดใหญ่	 หมำยถึง	 เซลล์พำเรงคิมำรวมตัวกันมี
ลักษณะเป็นแถบขนำดใหญ่หรือมำกกว่ำเท่ำกับพอร์ของเนื้อไม้ชนิดนั้นขึ้นไปเรียกว่ำ	 เช่น	 ไม้สมอ
พิเภก	ขะเจ๊ำะ	ไทร	และแซะ	(ภำพที่	13	ง)

	 -	 พำเรงคิมำแบบตำข่ำย	หมำยถึง	เซลล์พำเรงคมิำทีเ่ป็นแบบเป็นเส้นเลก็ๆ	 
แบบแถบเล็ก	และแบบแถบขนำดใหญ่	ซึง่มขีนำดเท่ำกนั	หรอืใกล้เคยีงกบัขนำดของเรย์	และระหว่ำง 
เส้นแถบนัน้	กบัระยะห่ำงระหว่ำงเรย์ใกล้เคยีงกนัจะท�ำให้เกดิเป็นลกัษณะเป็นตำรำงสีเ่หลีย่มเกดิข้ึน	 
เช่น	ไม้ตองจิง	หรือมะปิน	และ	เขลง	(ภำพที่	13	จ)

	 -	 พำเรงคิมำแบบบันได	หมำยถึง	 ลักษณะของขนำดพำเรงคิมำกับขนำด
ของเส้นเรย์มีขนำดไม่เท่ำกันหรือแตกต่ำงกันชัดเจน	แต่มองเห็นตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม	เช่น	ไม้ไทร	
(ภำพที่	12	ฉ)

 ข้อสังเกตเพิ่มเติม	พำเรงคิมำแบบเป็นเส้นเล็กๆ	และพำเรงคิมำแบบแถบ
เลก็นัน้ควำมยำวของเส้นแถบพำเรงคมิำทีต่ดัผ่ำนเรย์หลำยอนั	ส่วนในพำเรงคมิำแบบกลุม่กระจำย
แถบพำเรงคิมำจ�ำกัดอยู่ระหว่ำงเรย์ต่อเรย์
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ภาพที่ 13 พาเรงคิมาแบบแถบ (ก) พาเรงคิมาต้นฤดูของไม้จ�ปาป่า (ข) ลักษณะพาเรงคิมา 
 แบบเป็นเส้นเล็กๆ (fine line) ของไม้ประดู่ (ค) พาเรงคิมาแบบแถบเล็กของไม ้
 มะพอก (ง) พาเรงคิมาแบบแถบขนาดใหญ่ของไม้สาธร (จ) พาเรงคิมาแบบตาข่าย 
 ของไม้ตองจิง และ (ฉ) พาเรงคิมาแบบบันไดของไม้ไทร

ก ข

ค ง

จ ฉ
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	 	 2.2	เรย์	 (Rays)	 คือ	 กลุ่มเซลล์พำเรงคิมำ	 ที่เรียงตัวต่อเนื่องกันไปตำมแนวรัศมีของ
ต้นไม้	ปรำกฏบนด้ำนตัดขวำงของเนื้อไม้เป็นเส้นยำวออกไปตำมรัศมี	 มีทั้งขนำดเล็ก	และใหญ่จน
มองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ	 ในกำรตรวจพิสูจน์ไม้	 พิจำรณำเกี่ยวกับลักษณะของเรย์ทั้งด้ำนตัดขวำง	
และด้ำนสัมผัส	ดังนี้

	 	 ด้ำนสัมผัส	 ลักษณะเรย์เป็นชั้น	 ๆ	 (Ripple	 Mark)	 หรือไม่	 เช่น	 ไม้เขลง	 
สีเสียดเปลือก	(ภำพที่	14	ก)

	 	 ด้ำนตัดขวำง	กำรมองเห็น	 (มี	 เห็นได้แต่ไม่ชัดเจนหรือไม่มี)	ขนำดของเรย์ที่เห็น	
เรย์มีสองขนำด	(Two	Distinct	Sizes)	และเรย์มีขนำดเดียว	(One	Size)	และเป็นลักษณะเรย์รวม	
(Aggregate	Rays)	เช่น	ไม้สนประดิพัทธ์	ก่อ	เฉียงพร้ำนำงแอ	มะกอก	(ภำพที่	14	ข)

  

ภาพที่ 14 (ก) ลกัษณะเรย์เป็นชัน้ หรอื Ripple Mark ในไม้เขลง และ (ข) ลกัษณะโครงสร้าง 
 ของไม้ก่อ ซึ่งมีลักษณะของเรย์รวม (Aggregate Rays) A เป็นลักษณะเด่น 
 ขนาดของเรย์มีความแตกต่างกัน C และ B พอร์เป็นแบบพอร์เดี่ยว และบางพอร์ 
 ดีโพสิทสีขาว

ก ข
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 3. ลักษณะพิเศษอื่น (Special Character)	ที่ใช้ในกำรตรวจพิสูจน์ไม้	ได้แก่	โฟลเอ็ม
ในไม้	(Included	Phloem)	และท่อระหว่ำงเซลล์	(Intercellular	Canals)

	 	 3.1	โฟลเอม็ในไม้	คอื	กลุม่หรอืแนวโฟลเอม	ท่ีรวมอยูเ่ป็นกระจุกในเน้ือไม้	เป็นผลเน่ือง 
มำจำกกำรเจรญิเติบโตอย่ำงผดิปกตขิองแคมเบยีม	จนกลำยเป็นลกัษณะเฉพำะของไม้บำงชนดิ	เช่น	
ไม้กฤษณำ	ทองบึ้ง	แสลงโทน	แสลงใจ	เป็นต้น	(ภำพที่	15)

  
 

ภาพที่ 15 โฟลเอ็มในไม้ (ก) ไม้กฤษณา (ข) ไม้ทองบึ้ง และ (ค) ไม้แสลงใจ

ก ข

ค
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ก ข

	 	 3.2	ท่อระหว่ำงเซลล์	แบ่งตำมลักษณะได้	3	แบบ	ได้แก่	

	 	 แถบท่อยำงไม้แบบยำว	(Gum	Vein	in	Long	Tangential	Lines)	ซึ่งมีท่อต่อกัน
มำกว่ำ	5	ท่อ	เช่น	ไม้แอ๊ก	เป็นต้น	(ภำพที่	16	ก)

	 	 แถบท่อยำงไม้แบบสั้น	 (Gum	Vein	 in	Short	Tangential	Lines)	มีท่อต่อกัน	
2-5	ท่อ	เช่น	ไม้ยำง	เป็นต้น	(ภำพที่	16	ข)

	 	 ท่อยำงไม้	 (Gum	Duct,	Resin	Canals)	คือ	ท่อยำงหรือท่อชันน�้ำมัน	ที่มักพบ
ในไม้หลำยชนิด	มีลักษณะที่เห็นได้ด้วย	แว่นขยำย	คือ	ตรงพอร์มีครำบน�้ำมัน	และในบำงชนิดในรู
มีชันอุดอยู่	จะพบในไม้สกุลยำงนำ	(Dipterocarpus	spp.),	สกุลเต็ง	(Shorea	spp.), สกุลมะค่ำ
แต ้(Sindora	spp.)	และสกุลกระบำก	(Anisoptera	spp.)	เป็นต้น	(ภำพที่	16)

	 	 ท่อยำงไม้ในด้ำนตดัขวำงจะเป็นแนวท่อตัง้ตรงไปตำมแกนล�ำต้น	แต่ในไม้บำงชนิด
จะมีท่อยำงไม้เรียงต่อไปเป็นเส้นยำว	เช่น	ไม้ตะเคียนทอง	รัง	เป็นต้น

ภาพที่ 16 ลักษณะท่อยางไม้ (ก) แบบยาว ของไม้แอ๊ก และ (ข) แบบสั้นของไม้ยาง
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ความรู้อื่นๆ ที่ใช้ในการตรวจจ�แนกเนื้อไม้

ชื่อ (Names)

	 ชื่อเรียกไม้ไม่ว่ำจะเป็นชื่อวิทยำศำสตร์	 (Scientific	 Name)	 ช่ือท้องถ่ิน	 (Vernacular	
Name)	ชือ่กำรค้ำ	(Trade	Name)	ชือ่สำมญั	(Common	Name)	และชือ่วงศ์	(Family)	ของตวัอย่ำง
ไม้ทีต่รวจจ�ำแนก	หำกทรำบกจ็ะท�ำให้ง่ำยต่อกำรตรวจระบชุนิดของไม้ยิง่ข้ึน

	 ชือ่วทิยำศำสตร์	เป็นชือ่สำกลทีใ่ช้เรยีกสิง่มชีวีติแต่ละชนดิ	และมีช่ือทีถ่กูต้องเพยีงช่ือเดยีว	
โดยกำรตั้งและกำรเขียนชื่อวิทยำศำสตร์ของพืชเป็นไปตำมหลักเกณฑ์	ICN	(International	Code	
of	Nomenclature	for	Algae,	Fungi,	and	Plants)	โดยชื่อวิทยำศำสตร์จะเป็นภำษำละติน	หรือ
ภำษำอื่นที่แปลงเป็นละติน	(Latinized)	เท่ำนั้น

	 ชื่อวิทยำศำสตร์ประกอบไปด้วย	ค�ำแรกคือ	ชื่อสกุล	(Generic	Name)	ขึ้นต้นด้วยอักษร
ตัวใหญ่	ค�ำที่สองคือ	ค�ำระบุชนิด	(Specific	Epithet)	ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวเล็ก	ชื่อสกุลและค�ำระบุ
ชนิด	รวมกันก็หมำยถึง	ชื่อชนิด	(Species	Name)	ของพืชนั้น	ซึ่งเขียนด้วยตัวเอียง	หนำ	หรือขีด
เส้นใต้ก็ได้	และค�ำที่สำมคือ	ชื่อของผู้ตั้งชื่อพืช	(Author	Name)	เขียนด้วยตัวปกติ	ตัวอย่ำง	เช่น	
ชื่อวิทยำศำสตร์ของ	สัก

  Tectona  grandis		 L.	
  Tectona  grandis		 L.
  Tectona  grandis		 L.
	 	 ชื่อสกุล	 	 ค�ำระบุชนิด	 ผู้ตั้งชื่อ	

	 ชื่อท้องถ่ินหรือชื่อพื้นเมือง	 เป็นชื่อเรียกต้นไม้หรือไม้ในแต่ละท้องถิ่น	 ซึ่งช่ือเรียกนี้จะมี
ควำมหลำกหลำยและท�ำให้สับสนในกำรสื่อสำร	 เช่น	 ไม้สัก	 มีชื่อเรียกอื่นตำมท้องถิ่น	 เคำะเยียโอ	
(ละว้ำ	เชียงใหม่)	เป้อยี	(กะเหรี่ยง	แม่ฮ่องสอน)	สัก	(กลำง,	สุรำษฎร์ธำนี)	เป็นต้น

	 ชื่อกำรค้ำ	 เป็นชื่อที่ใช้เรียกไม้ในกำรค้ำ	 ไม้บำงชนิดอำจจะมีช่ือเรียกเพียงช่ือเดียวและ
เข้ำใจกันได้ทั่วโลก	แต่ไม้หลำยชนิดที่มีชื่อกำรค้ำหลำยชื่อ	
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	 ชือ่สำมญั	เป็นชือ่เรยีกพชืในภำษำองักฤษหรอืภำษำอืน่ทีเ่ขยีนอยูใ่นรปูภำษำองักฤษ	ชือ่
สำมัญและชื่อกำรค้ำมักเป็นชื่อเดียวกัน	เช่น	ไม้สัก	มีชื่อสำมัญและชื่อกำรค้ำว่ำ	Teak

ถิ่นก�เนิดและการกระจายพันธุ์ (Geographical Distribution) 

	 กำรทรำบแหล่งที่มำของไม้เป็นข้อมูลส�ำคัญประกำรหนึ่งในกำรตรวจพิสูจน์ไม้	เพรำะไม้
บำงชนดิมกีำรกระจำยพนัธ์ุเฉพำะถิน่	พบได้หรอืท�ำเป็นสนิค้ำไม้ส่งออกเฉพำะภมิูภำคใดภมิูภำคหน่ึง
เท่ำนัน้	เช่น	ไม้เตง็	(Shorea obtusa)	พบได้เฉพำะ	ไทย	ลำว	พม่ำ	และกมัพชูำ	เท่ำนัน้	International	
Association	of	Wood	Anatomists	 (IAWA)	ได้จัดจ�ำแนกแหล่งก�ำเนิดของไม้เป็นภูมิภำคต่ำงๆ	
(ภำพที่	17)

ภาพที่ 17 แสดงถิ่นก�เนิดของไม้ (IAWA, 1989)
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อุปกรณ์และวิธีการตรวจจ�แนกไม้โดยใช้แฮนด์เลนส์

ก. อุปกรณ์

	 กำรตรวจชนิดไม้โดยวิธีนี้แม้ว่ำจะเป็นเรื่องท่ีค่อนข้ำงยำก	 แต่อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
สำมำรถหำได้ทั่วไป	ได้แก่	

	 1.	แฮนด์เลนส์หรือแว่นขยำย	ก�ำลังขยำย	10-15	เท่ำ
	 2.	มีดเฉือนไม้	ควรใช้มีดคม	หรือมีดคัตเตอร์ที่มีใบมีดขนำดใหญ่เพื่อควำมปลอดภัย
	 3.	ชิ้นไม้ตัวอย่ำงที่ทรำบชนิดแล้ว	แนะน�ำให้เป็นส่วนแก่นไม้หรือแว่นเขียงไม้	
	 4.	เอกสำร	คู่มือ	หนังสือเกี่ยวกับภำพหน้ำตัดไม้หรือข้อมูลลักษณะโครงสร้ำงไม้

ข. วิธีการตรวจพิสูจน์ไม้

	 1.	น�ำตัวอย่ำงไม้ที่ต้องกำรตรวจพิสูจน์	ศึกษำข้อมูลเกี่ยวข้องทั่วไป	(ภำคที่	1)
	 2.	ใช้มีดที่เฉือนด้ำนหน้ำตัดของชิ้นไม้ตัวอย่ำงที่ต้องกำรตรวจพิสูจน์	 เฉือนหลำย	ๆ	จุด	
(ภำพที่	17)
	 3.	ใช้แฮนด์เลนส์ส่องดูลักษณะโครงสร้ำงไม้ตรงทีใ่ช้มีดเฉอืน	และเปรยีบเทียบกบัตวัอย่ำง
ไม้หรือเอกสำรอ้ำงอิง	(ภำพที่	18)
	 4.	เมื่อแน่ใจแล้วก็ตัดสินใจ	จึงระบุชนิดไม้ตัวอย่ำง



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 75   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 17 มีดส�หรับเฉือน และตัวอย่างการเฉือนเนื้อไม้เพื่อตรวจพิสูจน์ (CITES, 2002)

ภาพที ่18 แฮนด์เลนส์ และการส่องดลูกัษณะโครงสร้างไม้ตรงทีใ่ช้มดีเฉอืน (CITES, 2002)



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION76   

พะยูง (Dalbergia cochinchinensis)



กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้

ภาคที่ 3
ภาพตัวอย่างเนื้อไม้

ด้านตัดขวางส�หรับเปรียบเทียบ



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 79   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ภาคที่ 3
ภาพตัวอย่างเนื้อไม้ด้านตัดขวางส�หรับเปรียบเทียบ

1. กระถินณรงค ์ Acacia auriculiformis	A.Cunn.	ex	Benth.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

2. กระถินเทพา Acacia mangium	Willd.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION80   

3. กระทังหัน Calophyllum thorelii	Pierre

	 Family	CALOPHYLLACEAE

4. กระบก Irvingia malayana Oliv.	ex	A.	W.	Benn.

	 Family	IRVINGIACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 81   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

5. กระบาก Anisoptera costata	Korth.

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

6. กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata	Graham	ex	Benth.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION82   

7. กฤษณา Aquilaria crassna	Pierre	ex	Lecomte

	 Family	THYMELAEACEAE

8. ก่อ Castanopsis	sp.

	 Family	FAGACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 83   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

9. ก่อ Quercus	sp.

	 Family	FAGACEAE

10. กันเกรา Fagraea fragrans	Roxb.

	 Family	GENTIANACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION84   

11. ก�ยาน Styrax benzoides	Craib

	 Family	STYRACACEAE

12. ขนุน Artocarpus heterophyllus	Lam.

	 Family	MORACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 85   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

13. สาธร Millettia leucantha	Kurz

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

14. เขลง Dialium cochinchinense	Pierre	

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION86   

15. ไข่เขียว Parashorea stellata	Kurz

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

16. เคี่ยม Cotylelobium lanceolatum Craib

	 Family	DIPTEROCARPACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 87   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

17. เคี่ยมคะนอง Shorea henryana	Pierre

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

18. จันทน์ชะมด Mansonia gagei	J.	R.	Drumm.	ex	Prain

	 Family	MALVACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION88   

19. จามจุร ี Albizia saman	(Jacq.)	Merr.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

20. จ�ปาป่า Magnolia champaca	(L.)	Baill.	ex	Pierre	

	 Family	MAGNOLIACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 89   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

21. จิกนม Palaquium garrettii	H.	R.	Fletcher

	 Family	SAPOTACEAE

22. เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata	(Lour.)	Merr.	

	 Family	RHIZOPHORACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION90   

23. ชัน Shorea thorelii	Pierre	ex	Laness.	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

24. ชากุน, พิกุลป่า Payena acuminata	(Blume)	Pierre

	 	 Family	SAPOTACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 91   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

25. ชิงชัน Dalbergia oliveri	Gamble	ex	Prain

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

26. ชุมแพรก Heritiera javanica	(Blume)	Kosterm.

	 Family	MALVACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION92   

27. เชียด, อบเชย Cinnamomum iners	Reinw.	ex	Blume

	 Family	LAURACEAE

28. ซ้อ Gmelina arborea	Roxb.	

	 Family	LAMIACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 93   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

29. แดง  Xylia xylocarpa	(Roxb.)	W.	Theob.	var.	xylocarpa

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

30. ตะกู, กระทุ่ม Neolamarckia cadamba	(Roxb.)	Bosser

	 Family	RUBIACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION94   

31. ตะเคียนชันตาแมว Neobalanocarpus heimii (King)	P.	S.	Ashton		

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

32. ตะเคียนทราย Shorea gratissima	(Wall.	ex	Kurz)	Dyer	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE	



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 95   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

33. ตะเคียนทอง Hopea odorata	Roxb.	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

34. ตะเคียนราก Hopea pierrei	Hance

	 Family	DIPTEROCARPACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION96   

35. ตะเคียนหิน Hopea ferrea	Laness.

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

36. ตะแบกเลือด, มะเกลือเลือด Terminalia mucronata	Craib	&	Hutch.

	 Family	COMBRETACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 97   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

37. ตะแบกใหญ่, ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata	Kurz

	 Family	LYTHRACEAE

38. ตังหน  Calophyllum calaba	L.

  Family	CALOPHYLLACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION98   

39. ตีนนก Vitex pinnata	L.

	 	 Family	LAMIACEAE

40. ตีนเป็ดแดง  Dyera costulata	(Miq.)	Hook.	f.

	 Family	APOCYNACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 99   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

41. เต็ง Shorea obtusa	Wall.	ex	Blume	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

42. ทองบึ้ง Koompassia malaccensis	Maingay	ex	Benth.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION100   

43. เทพทาโร Cinnamomum parthenoxylon	(Jack)	Meisn.

	 Family	LAURACEAE

44. นนทรี Peltophorum pterocarpum	(DC.)	Backer	ex	K.	Heyne

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 101   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

45. บง, ยางบง Persea kurzii	Kosterm.

	 Family	LAURACEAE

46. บุนนาค Mesua ferrea	L.	

	 Family	CALOPHYLLACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION102   

47. ประดู ่ Pterocarpus macrocarpus	Kurz

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

48. ประดู่ส้ม, เติม Bischofia javanica	Blume

	 Family	PHYLLANTHACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 103   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

49. เปรียง Swintonia floribunda Griff.

	 Family	ANACARDIACEAE

50. ฝาง Caesalpinia sappan	L.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION104   

51. พระเจ้าห้าพระองค ์ Dracontomelon dao	(Blanco)	Merr.	&	Rolfe

	 Family	ANACARDIACEAE

52. พะยอม Shorea roxburghii	G.	Don

	 Family	DIPTEROCARPACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 105   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

53. พะยูง Dalbergia cochinchinensis	Pierre	

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

54. พันจ� Vatica odorata	(Griff.)	Symington	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION106   

55. พิกุล Mimusops elengi	L.

	 Family	SAPOTACEAE

56. พุด Gardenia collinsiae	Craib

	 Family	RUBIACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 107   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

57. มะเกลือ Diospyro smollis	Griff.

	 Family	EBENACEAE

58. มะเกิ้ม Canarium subulatum	Guillaumin

	 Family	BURSERACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION108   

59. มะค่าแต ้ Sindora siamensis	Teijsm.	&	Miq.	var.	siamensis

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

60. มะค่าโมง Afzelia xylocarpa	(Kurz)	Craib

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 109   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

61. มะหาด Artocarpus lacucha	Roxb.	ex	Buch.-Ham.

	 Family	MORACEAE

62. มะฮอกกาน ี Swietenia	sp.

	 Family	MELIACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION110   

63. มังคะ Cynometra iripa	Kostel.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

64. ยมหอม Toona ciliata	M.	Roem.	

	 Family	MELIACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 111   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

65. ยมหิน Chukrasia tabularis	A.	Juss.	

	 Family	MELIACEAE

66. ยวน Koompassia excelsa	(Becc.)	Taub.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION112   

67. ยางนา Dipterocarpus alatus	Roxb.	ex	G.	Don	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

68. ยางพารา Hevea brasiliensis	(Kunth)	Mull.	Arg.

	 Family	EUPHORBIACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 113   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

69. ยูคาลิปตัส Eucalyptus camandulensis	Dehnh.

	 Family	MYRTACEAE

70. รกฟ้า Terminalia alataB. Heyne	ex	Roth	

	 Family	COMBRETACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION114   

71. รักใหญ ่ Gluta usitata	(Wall.)	Ding	Hou

	 Family	ANACARDIACEAE

72. รัง Shorea siamensis	Miq.

	 Family	DIPTEROCARPACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 115   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

73. เลียงมัน Berrya mollis	Wall.	ex	Kurz

	 Family	MALVACEAE

74. สนทะเล Casuarina equisetifolia L.

	 Family	CASUARINACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION116   

75. สนประดิพัทธ ์ Casuarina junghuhniana	Miq.

	 Family	CASUARINACEAE

76. สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.)	Roxb.

	 Family	COMBRETACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 117   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

77. สยาแดง Shorea leprosula	Miq.	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE

78. สยาเหลือง Shorea parvifolia	Dyer	

	 Family	DIPTEROCARPACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION118   

79. สะเดา Azadirachta indica	A.	Juss.	var.	siamensis	Valeton

	 Family	MELIACEAE

80. สะเดาเทียม Azadirachta excelsa	(Jeck)	Jacobs

	 Family	MELIACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 119   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

81. สัก Tectona grandis	L.	f.

	 Family	LAMIACEAE

82. สัตตบรรณ, ตีนเป็ด Alstonia scholaris	(L.)	R.	Br.

	 Family	APOCYNACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION120   

83. ส้าน Dillenia	sp.

	 Family	DILLENIACEAE

84. สาย Pometia ridleyi	King	ex	Radlk.

	 Family	SAPINDACEAE



 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้ 121   

กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

85. หลุมพอ Intsia palembanica	Miq.

	 Family	FABACEAE	(LEGUMINOSAE)

86. หว้า Syzygium	spp.	

	 Family	MYRTACEAE



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION122   

87. อินทนิลน�้า Lagerstroemia speciosa	(L.)	Pers.	

	 Family	LYTHRACEAE

88. แอ๊ก Shorea glauca	King

	 Family	DIPTEROCARPACEAE



กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

 WOODS IDENTIFICATION / การจ�าแนกเนื้อไม้

อ้างอิง



การจ�าแนกเนื้อไม้ / WOODS IDENTIFICATION
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กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
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