
สูจิบัตร
พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และ

พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน  ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ มณฑลพิธีบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติหน้าพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง







ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพทุธเจ้า นายวนัชยั  ศิริชนะ อธิการบดมีหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส  กราบบงัคมทลูถวายรายงานพธิวีางศลิาฤกษ์ 
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และพิธีเปิดโครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ได้จดัต้ังส�านกัวชิาแพทยศาสตร์ขึน้ เมือ่วนัที่  
๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และได้รับนักศึกษารุ่นแรกจ�านวน ๓๒ คน 
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขณะนี้เปิดรับนักศึกษาไปแล้ว 
๒ รุน่ มหาวทิยาลยัมคีวามมุง่หมายอย่างเต็มทีท่ีจ่ะพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพในระดับสากล และสามารถให้บริการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยทุกระดับ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและวิจัย 
ทั้งทางด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค�ากราบบังคมทูลถวายรายงาน
พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และ
พิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน  ๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
ณ มณฑลพิธีบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติหน้าพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



ในเบือ้งต้น ศูนย์การแพทย์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงแห่งนี ้จะประกอบด้วย 
ที่ท�าการของส�านักวิชาแพทยศาสตร์ ส�านักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ส�านักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง และในอนาคต จะได้
พัฒนาให้มคีวามพร้อมทางด้านการวจิยัในด้านต่างๆ มากขึน้ต่อไป โดยมุง่หวงั
ให้ศนูย์การแพทย์มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี ้เป็นศนูย์กลางการศกึษาและ
การรักษาพยาบาลของประชาชนในภาคเหนือและอนภุมูภิาคลุ่มน�า้โขงตอนบน
ต่อไป

ด้วยความมุ ่งมั่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ ้าหลวงท่ีจะผลิตบุคลากร 
ทางการแพทย์ชั้นน�าและการวิจัยขั้นสูงทางการแพทย์ รวมทั้งการตั้งอยู่ 
ในจุดยุทธศาสตร ์ส�าคัญของประเทศ รัฐบาลจึงได ้ ให ้การสนับสนุน 
การด�าเนินการโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยมีมูลค่ารวมทั้งโครงการในเบื้องต้น
ประมาณ ๓,๘๐๐ ล้านบาท มีระยะเวลาด�าเนินการโครงการก่อสร้าง  
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๑ และคาดว่าจะเปิดด�าเนินการได ้
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มด�าเนินการก่อสร้างบางส่วนแล้ว

ส�าหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นัน้ 
เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
ใต้ฝ่าละอองพระบาท ที่ทรงพระราชทานพระเมตตาให้แก่มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด ประกอบกับใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมีพระราชด�าริ
ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช เพื่อเป็น
แหล่งให้ข้อมูลความรู้ด้านพืชพรรณแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริดังกล่าว ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน

ดังนัน้ เพือ่ถวายความจงรกัภกัดแีละส�านกึในพระมหากรณุาธคุิณ รวมทัง้
เพือ่สบืสานแนวพระราชด�ารฯิ ในการอนรุกัษ์พรรณพชื มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จึงเห็นสมควรจัดให้มีการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่น  



จ�านวน ๙ ชนิด ได้แก่ ก่อตาหมู จ�าปีป่า ตะเคียน ประดู่บ้าน พะยูง  
มะกอกเกลื้อน มะค่าโมง ยางนา และยางโอน จ�านวน ๙๙,๙๙๙ ต้น  
ในพื้นที่บ้าน วัด โรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยจะมอบให้หน่วยงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๔๓ แห่ง วัด ๘๘๑ แห่ง โรงเรียน ๖๕๑ แห่ง และอ�าเภอต่างๆ ๑๘ อ�าเภอ  
รวม ๑,๖๙๓ แห่ง เพื่อน�าไปมอบให้กับพี่น ้องประชาชนปลูกต่อไป  
โดยมหาวิทยาลัยมุ ่งหมายให้เพิ่มการอนุรักษ์พรรณไม้ สร้างสมดุล
ทรพัยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อมและระบบนเิวศ รวมทัง้เป็นการปลกูจติส�านกึ
ให้ประชาชนมีความรัก ดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรป่าและสิ่งแวดล้อมของบ้าน
เมือง  ซึ่งการด�าเนินโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากส�านักงาน
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ และส�านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวัดเชยีงราย และเพือ่ให้การปลกูป่า
ในครั้งนี้ประสบความส�าเร็จสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีระบบการ
ตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา ๒ ปี โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากภาคราชการและเอกชนเข้าร่วมด�าเนินการ

 บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเบิกผู้แทนวัด  โรงเรียน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้ารับพระราชทานกล้าไม้ จ�านวน ๒๗ ราย ต่อจากนั้น ขอพระราชทาน
กราบบงัคมทลู เชญิเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัมณฑลพธิ ีเพือ่ทรงประกอบพธิี
วางศลิาฤกษ์ศนูย์การแพทย์มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ทรงเปิดแพรคลมุป้าย
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และทรงปลูกต้นยางนา ไว้เป็นสิริมงคล
แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามล�าดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม



พิธีวางศิลาฤกษ์
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



ด้วยเจตนารมณ์ในการทีจ่ะเสริมสร้างสขุภาพของประชาชนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ให้ได้
รับการบริการทางการแพทย์ที่ดีอย่างเพียงพอ มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดต้ังส�านักวิชาแพทยศาสตร์ขึ้น เมื่อวันที่  
๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มจ�านวนแพทย์เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์และการกระจายแพทย์ไปสู่ชนบทของประเทศไทย ที่มีมา
ตลอดระยะเวลากว่า ๓๐ ปี และเพือ่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ
แก่ประชาชน  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ด�าเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตและได ้ รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาแล ้วเมื่อวันที่  
๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และได้รับนักศึกษารุ่นแรกจ�านวน  
๓๒ คน เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขณะนี้ รับนักศึกษาไป
แล้วจ�านวน ๒ รุ ่น และก�าลังรับสมัครรุ่นที่ ๓ ในขณะน้ีมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวงได้เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในฐานะ
สถาบนัผลติแพทย์ให้สามารถรองรบัการจดัการเรยีนการสอน การวจัิย และ
การสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ ตลอดจนการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางการแพทย์ 
ชั้นน�าของประเทศและภูมิภาค

ความเป็นมา
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



เพื่อให้การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถด�าเนินการได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมคีวามจ�าเป็นต้องสร้างศนูย์การแพทย์ท่ีทนัสมยัขึน้เพ่ือ
เป็นแหล่งสอนและฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษา และด�าเนนิการวจิยัด้านต่างๆ โดยม ี
เป้าหมายให้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้เป็น Medical Hub และ Medical  
Education Hub ของภมูภิาค และด้วยต�าแหน่งท่ีตัง้อยู่ในจดุยุทธศาสตร์ส�าคญั
ของประเทศ  รัฐบาลจงึได้ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิการโครงการศนูย์การแพทย์ 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างด ีโดยได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือการก่อสร้าง
ทั้งโครงการ ประมาณ ๓,๘๐๐ ล้านบาท มีระยะเวลาด�าเนินโครงการระหว่างปี
พุทธศักราช ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และคาดว่าจะเปิดด�าเนินการในปีพุทธศักราช 
๒๕๖๒ โดยในเบื้องต้น ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย 
๓ อาคาร คือ

๑) อาคารศูนย์การแพทย์  เป็นอาคารโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง  
และในอนาคตจะขยายเป็นขนาด ๘๐๐ เตียง

๒) อาคารพิเคราะห์บ�าบัดโรคและบริการ ประกอบด้วยแผนกต่างๆ อาทิ 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แผนกรังสี แผนกศัลยกรรมกระดูก และแผนก 
ตรวจวินิจฉัย เป็นต้น

๓) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข  เพื่องานด้านสาธารณสุข
และทันตกรรม

ศูนย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของภูมิภาค  
โดยเฉพาะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงตอนบนภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้ 
การแพทย์และสาธารณสุขเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
สร้างความเป็นมิตรที่ยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดไป



อาคารศนูย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



อาคารปฏบิติัการพืน้ฐานด้านสาธารณสขุและทนัตกรรม





โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน  ๒๕๕๘



เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงมีพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ก�าหนด
จัดงานเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ และ 
ได้เชญิชวนหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนจดัท�าโครงการเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง 
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ อย่างพร้อมเพรียงกัน นั้น

มหาวิ ทย าลั ย แม ่ ฟ ้ าหลว ง  ส� า นึ ก ในพร ะก รุณาธิ คุณของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน 
พระเมตตาให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด จึงได้ด�าริให้มีการ
ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ภายใต้ “โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘” เพ่ือสืบสานแนว 
พระราชด�าริในการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
อนุรักษ์พรรณไม้ที่เป็นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และเพื่อ 
ปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนมคีวามรกั ดูแล และเอาใจใส่ทรัพยากรป่าและ 

ความเป็นมา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๕๘



สิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะร่วมกับชาวจังหวัดเชียงราย 
ทกุหมูเ่หล่า ด�าเนนิการปลกูกล้าไม้ จ�านวน ๙๙,๙๙๙ ต้น ในพ้ืนทีบ้่าน โรงเรยีน 
วดั และสถานทีร่าชการในจงัหวดัเชยีงราย โดยปลกูพรรณไม้ท้องถิน่ภาคเหนอื 
จ�านวน ๙ ชนิด ประกอบด้วย ก่อตาหมู จ�าปีป่า ตะเคยีน ประดูบ้่าน พะยงู 
มะกอกเกลือ้น มะค่าโมง ยางนา และยางโอน ทัง้นี ้เพือ่ให้ประชาชนชาวจงัหวดั
เชยีงรายมีส่วนร่วมในการปลกูต้นไม้ ดูแล และบ�ารงุรกัษา เพือ่ฟ้ืนคนืสภาพป่า 
ในจังหวัดเชียงรายและคืนสมดุลให้ระบบนิเวศในระยะยาวต่อไป





พรรณไม้พระราชทาน
ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘



คนพืน้เมืองภาคเหนอื เรยีก ก่อทราย  เป็นไม้ยนืต้นขนาดกลาง รากแก้ปัสสาวะขดั  
เปลือกไม้มีน�้าฝาดใช้ย้อมผ้า หรือย้อมเส้นด้ายที่ใช้สานแห ยอ หรืออวน

Castanopsis sp.

ก่อตาหมู



ไม้ต้นขนาดใหญ่ สงูได้ถงึ ๔๐ เมตร เนือ้ไม้ใช้ท�าเครือ่งใช้และโครงสร้างส่วนต่างๆ 
ของบ้าน เช่น เสาบ้าน และฝาบ้าน

Castanopsis sp. Michelia baillonii Finet & Gagnep.

ก่อตาหมู จ�าปีป่า



ไม้ต้น ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ สงู ๑๕-๒๕ เมตร เนือ้ไม้ขดัเงาได้ดใีช้ท�าพืน้  
ฝาเครือ่งเรือน และด้ามเครือ่งมอืทางเกษตร เปลอืกให้น�า้ฝาดใช้ฟอกหนงั

ตะเคียน
Hopea odorata Roxb.



ตะเคียน
Plerocarpus indicus Willd.

ประดู่บ้าน

ไม้ยนืต้นขนาดใหญ่ ล�าต้นสงูประมาณ ๒๕ เมตร ต้นมีพุ่มหนาป้องกนัลม ระบบราก
หยัง่ลึกแผ่กว้างช่วยยดึดนิไม่ให้พงัทลาย รากมปีมใหญ่ช่วยตรงึไนโตรเจนในอากาศ 
มาเกบ็ไว้ในรูปไนโตรเจนทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่ธาตอุาหารอินทรยีวตัถุให้แก่ดนิ

คนไทยโบราณเชือ่ว่า ปลกูต้นประดูไ่ว้ประจ�าบ้าน จะท�าให้เกิดพลังแห่งความยิง่ใหญ่ 
เพราะประดู ่คือ ความพร้อม ความร่วมมอื ร่วมใจสามคัคี มพีลังเป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั

Hopea odorata Roxb.



Dalbergia cochinchinensis Pierre.

พะยูง

ไม้ยนืต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ สงูได้ถงึ ๒๕ เมตร เปลือกต้นหรอืแก่นพะยงู  
ราก ยางสด น�ามาใช้เป็นยารกัษาโรค

เป็นไม้มงคลนาม ตามชือ่ท่ีพ้องกบัค�าว่า “พยงุ” ทีห่มายถึง การประคองให้อยูใ่น
สภาพปกต ิ ช่วยให้ทรงตัวได้ จงึมีความเชือ่ว่า หากปลูกต้นพะยงูไว้เป็นไม้ประจ�าบ้าน  
จะท�าให้บคุคลในบ้านมแีต่ความเจรญิ มฐีานะดขีึน้ ช่วยท�าให้ชีวิตไม่ตกต�า่ ช่วยพยงุ 
ให้โชคดีมีชยั 



Dalbergia cochinchinensis Pierre.

พะยูง

ไม้ยนืต้น สงู ๑๐-๑๕ เมตร ยางใช้ทาแก้คนัและเป็นเครือ่งหอม ผลใช้รับประทานได้ 
แก้ไอ ขบัเสมหะ

Canarium subulatum Guill.

มะกอกเกลื้อน



Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib

มะค่าโมง

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สงู ๑๐-๑๘ เมตร เรอืนยอดแผ่กว้าง ต้นแก่มกัมปีุม่ปม เนือ้ไม้มี
ลวดลายสวย สนี�า้ตาลอมเหลือง มีความแขง็แรงและทนทาน ใช้ท�าเครือ่งเรอืน ท�าโต๊ะ 
และเฟอร์นิเจอร์อืน่ๆ เนือ้ในเมล็ดรบัประทานได้ มรีสมนั



Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Dipterocarpus alatus Roxb.

มะค่าโมง ยางนา

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถงึ ๔๐-๔๕ เมตร เป็นตวัเอือ้ประโยชน์ในการเจรญิเตบิโต
ของเชือ้เห็ดเผาะในป่าดบิแล้ง  เป็นไม้หวงห้าม เมือ่ปลูกแล้วสามารถน�ามาขึน้ทะเบยีน
เป็นสวนป่าเอกชนได้ตามพระราชบญัญตัสิวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ไม้ยางนาใช้ในการก่อสร้างทัว่ไป ท�าไม้บาง ไม้อดั อาบน�า้ยาแล้วสามารถใช้งาน
ภายนอกได้ดีและทนทาน เช่น ท�าหมอนรางรถไฟ น�้ามันยางที่ได้จากการเจาะต้น  
ใช้ทาไม้ ยาแนวหรือทาเคร่ืองจกัสาน ผสมชนัยารรูัว่ของเรอื ท�าไต้ และท�ายา เป็นต้น



Polyalthia viridis Craib

ยางโอน

ไม้ยนืต้นขนาดกลาง สงู ๑๐ - ๑๕ เมตร ไม้ผลดัใบ เนือ้ไม้สขีาวปนเหลอืง นยิมใช้ท�า
สิง่ปลกูสร้าง ทีอ่ยูใ่นร่ม



Polyalthia viridis Craib

ยางโอน
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