
 

 

ยางนา 

ชื่อวิทยาศาสตร: Dipterocarpus alatus Roxb. ex. G.don 

ชื่อวงศ: DIPTEROCARPACEAE 

ชื่อทองถ่ินอ่ืน ๆ ยางกุง (เลย), ยางควาย (หนองคาย), ชันนา ยางตัง (ชุมพร), ยางขาว ยาง

แมนํ้า ยางหยวก (ภาคเหนือ), ยางใต ยางเนิน (ภาคตะวันออก), ยาง (ภาคกลาง,  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), กาตีล (เขมร-ปราจีนบรุี), ขะยาง (ชาวบน-นครราชสมีา), 

จะเตียล (เขมร), เยียง (เขมร-สุรินทร), จอง (กะเหรี่ยง), ทองหลัก (ละวา), ราลอย (สวย-สรุินทร), ลอยด (โซ-นครพนม), ดงจอ (มง), เหง 

(ลื้อ) เปนตน 

ลักษณะของยางนา 

ตนยางนา จัดเปนพรรณไมยืนตนไมผลัดใบหรอืผลัดใบระยะสั้นขนาดใหญ มีความสูงของตนไดถึง 50 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ โคน

ตนมักเปนพูพอน ลําตนมีลักษณะเปลาตรง เปลือกตนเกลี้ยงเปนสีออกเทาออน หลุดลอกออกเปนช้ินกลม ๆ เน้ือไมเปนสีนํ้าตาลแดง เสี้ยน

ตรง เน้ือหยาบ สวนตามกิง่ออนและยอดออนมีขนและมีรอยแผลใบเห็นไดชัด ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ด (เด็ดปกออกกอนนําไปเพาะ 

เมล็ดจะงอกภายในเวลา 12 วัน และภายในเวลา 7 เดือน ตนกลาจะมีความสงูไดประมาณ 30-35 เซนติเมตร และพรอมที่จะยายไปปลูก

ได) เปนพรรณไมกลางแจงทีเ่จริญเติบโตไดดีในสภาพดินแทบทุกชนิด ชอบดินที่มีอินทรียวัตถุคอนขางอุดมสมบูรณ ความช้ืนปานกลาง และ

แสงแดดแบบเต็มวัน (หลังตนอายุ 1 ป) มักข้ึนในปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบช้ืน ตามที่ตํ่าชุมช้ืนใกลแมนํ้าลําธารทั่วไป และ

ตามหุบเขาทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 50-400 เมตร สวนในตางประเทศพบไดที่บังกลาเทศ พมา ลาว 

กัมพูชา เวียดนามใต และมาเลเซีย 

ใบยางนา ใบเปนใบเด่ียว ออกเรียงเวียนสลบั ลักษณะของใบเปนรูปไขแกมรูปขอบขนาน ปลายใบสอบทู โคนใบกวาง สวนขอบใบเปนคลื่น

เล็กนอย ใบมีขนาดกวางประมาณ 6-14 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12.5-25 เซนติเมตร เน้ือใบหนาและเหนียว ยนเปนลอน แผนใบมีขน

ข้ึนปกคลุม ดานทองใบมีขนสั้น ๆ รูปดาว ใบออนมีขนสเีทา สวนใบแกเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง กานใบยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร มีขนข้ึน

ประปราย และมีหูใบขนาดใหญ 

ดอกยางนา ออกดอกรวมกันเปนชอสั้น ๆ แบบชอกระจะ ตามงามใบตอนปลายกิ่ง ดอกมีขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร เปนสีชมพูออน มี

ชอละ 4-5 ดอก ดอกขนาดใหญเรียงตัวหลวม ๆ เปนชอหอยลงถึง 12 เซนติเมตร ที่กานชอมีขน กลีบดอกมี 5 กลบี ลักษณะของกลบีดอก

เปนรปูขอบขนาน ปลายกลบีมนและบิดเวียน โคนกลบีดอกชิดกัน ช้ันกลีบเลี้ยงทีโ่คนเช่ือมติดกันเปนรูปถวย มีครีบตามยาว 5 ครีบ ปลาย

แยกออกเปน 5 แฉก แบงเปนแฉกสั้น 3 แฉก และแฉกยาว 2 แฉก มีขนสั้น ๆ สีนํ้าตาลข้ึนปกคลมุ ดอกมเีกสรเพศผูมากกวา 25 อัน กานชู

อับเรณูสั้น ปลายอับเรณูมีรยางคลักษณะเปนรปูเสนดาย รังไขมีขน กานเกสรเพศเมียอวนและมีรอง ออกดอกในชวงประมาณเดือนมีนาคม

ถึงเดือนเมษายน 

 



 

 

 

 

ผลยางนา ผลเปนแผลแหง ลักษณะของผลเปนรปูกระสวย มีหลอดกลบีเลี้ยงหุมขนมิด ยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร มีปกขนาดใหญที่

พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 2 อัน มีสีแดงอมชมพู ขนาดกวางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-15 เซนติเมตร ผลเมือ่สกุจะ

เปนสีนํ้าตาล เสนปกตามยาวมี 3 เสน ปกสั้น 3 ปก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 

สวนกลางผลมีครบีตามยาว 5 ครีบ ผลมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2.2-

2.8 เซนติเมตร ภายในผลมเีมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดมีขนสั้นนุม ที่ปลายมีต่ิงแหลม ติด

ผลในชวงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 

นํ้ามันยางนา นํ้ามันยางเปนของเหลวขน มีกลิ่นเฉพาะ เปนนํ้ายางที่ไดจากการ

เจาะโพรงเขาไปในตนยางนาแลวเอาไฟลน นํ้ายางจะไหลลงมาขังในแองทีเ่จาะไว 

ซึ่งนํ้ามันยางที่ไดจะเรียกวา “Gurjun Balsam” หรอื “Gurjun oil” เมื่อนําไป

กลั่นดวยไอนํ้าจะไดนํ้ามันระเหยงายรอยละ 70 มีองคประกอบเปน alpha-

gurjunene และ β-gurjunene 

สรรพคุณของยางนา 

• ตํารายาไทยจะนํ้าตมจากเปลือกเปนยาบํารุงรางกาย ฟอกเลอืด บํารุงโลหิต แกตับอักเสบ และใชทาถูนวดขณะรอน ๆ เปนยาแก

ปวดตามขอ (เปลือกตน) 

• นํ้ามันยางใชผสมกับเมล็ดกุยชาย (Allium tuberosum Rottler ex Spreng.) นํามาค่ัวใหเกรียม บดใหละเอียด ใชเปนยาอุดฟน

แกฟนผุ (นํ้ามันยาง) 

• เมล็ดและใบมีรสฝาดรอน นํามาตมใสเกลือ ใชอมแกปวดฟน ฟนโยกคลอน (เมล็ด, ใบ) 

• ใชนํ้ามันยาง 1 สวน ผสมกับแอลกอฮอลกิน 2 สวน แลวนํามารับประทานเปนยาขับปสสาวะ แกโรคทางเดินปสสาวะ แกมุตกิด

ระดูขาวของสตรี หรือใชจิบเปนยาขับเสมหะก็ได (นํ้ามันยาง) 

• ใบและยางมีรสฝาดขมรอน ใชรับประทานกินเปนยาขับเลอืด ตัดลูก (ทําใหเปนหมัน) 

• นํ้ามันยางดิบมรีสรอนเมาข่ืน มีสรรพคุณเปนยาถายหัวริดสดีวงทวารหนักใหฝอ (นํ้ามันยางดิบ) 

• นํ้ามันยางจากตนมีรสรอนเมาข่ืน มสีรรพคุณเปนยาสมานแผล หามหนอง ใชเปนยาทาแผลเนาเปอย แผลมีหนอง แผลโรคเรือ้น 

แกโรคหนองในและเปนยากลอมเสมหะ (นํ้ามันยาง) 

ประโยชนของยางนา 

• นํ้ามันยางจากตนสามารถนํามาใชโดยตรงเพื่อใชผสมชันไมอืน่ ๆ ใชยาเครื่องจักสานกันนํ้ารั่ว ยาแนวเรือเพื่ออุดรอยรั่ว ทาไม ใช

ผสมข้ีเลือ่ยจุดไฟ หรือใชทําไตจุดไฟสองสวาง (ของใชสําหรบัจุดไฟใหสวาง หรือทําเปนเช้ือเพลิง ทําดวยไมผหุรือเปลือกเสม็ดคลุกกบั

นํ้ามันยาง แลวนํามาหอดวยใบไมเปนดุนยาว ๆ หรือใสกระบอก) ใชเดินเครื่องยนตแทนนํ้ามันข้ีโล ใชทํานํ้ามันชักเงา ฯลฯ หรือนํามาใชเปน

สวนประกอบของผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน สีทาบาน หมึกพิมพ 



 

 

• นํ้ามันยางเปนอีกหน่ึงสินคาสงออกทีส่ําคัญของประเทศไทย ซึ่งปจจบุันชาวบานก็ยังมีการเก็บหากันอยู แตก็ยังไมพอใชจนตอง

นําเขามาจากตางประเทศเพิ่มเติม 

• เน้ือไมยางนาสามารถนํามาใชประโยชนในการกอสรางอาคารบานเรือนไดดี ย่ิงเมื่อนํามาอาบนํ้ายาใหถูกตองก็จะชวยทําใหมีความ

ทนทานมากข้ึนสามารถนําไปใชกบังานภายนอกไดทนทานนับ 10 ป ดวยเหตุที่ไมยางนาเปนไมขนาดใหญ เปลาตรง สงู และไมคอยมีกิง่

กาน การตัดไมยางนามาใชจงึไดเน้ือไมมาก โดยเน้ือไมที่ไดจะมีความแข็งปานกลาง สามารถนํามาเลื่อยไสกบตกแตงใหเรียบไดงาย ดวยเหตุ

น้ีจึงมกีารใชประโยชนจากไมยางนากันมาต้ังแตอดีต โดยนิยมนํามาเลื่อยทําเสาบาน รอด ตง ไมพื้น ไมระแนง ไมคราว โครงหลังคา ฝา

เพดาน เครื่องเรือนตาง ๆ ทํารั้วบาน ทําเรอืขุด เรือขนาดยอม แจว พาย กรรเชียง รวมไปถึงตัวถังเกวียน ถังไม หมอนรองรางรถไฟ ฯลฯ 

แตในปจจบุันการใชประโยชนจากเน้ือไมยางนาทีส่ําคัญคือการนําไปทําเปนไมอัดและแผนใยไมอัด จนไมเพียงพอตอการใชงาน และตอง

นําเขามาจากตางประเทศบางสวนดวย 

• ลําตนใชทําไมฟน ถานไม 

• ไมยางนาจะข้ึนอยูในพื้นที่ที่มเีช้ือเห็ดราไมคอรไรซาส (Micorrhyzas) ซึ่งเปนตัวเอือ้ประโยชนในการเจริญเติบโต โดยเช้ือราเหลาน้ี

จะสรางดอกเห็ดเมือ่มสีภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะในชวงฝนแรกของทุกปจะมีดอกเห็ดหลายชนิดใหหาเกบ็มารบัประทานได

มากมาย เชน เห็ดชะโงกเหลอืง เห็ดเผาะ เห็ดนํ้าหมาก เห็ดยาง เปนตน 

• ใชปลูกเปนไมประดับตามสองฝงถนน เพื่อความสวยงาม และปลกูเพื่อประโยชนทางดานนิเวศ ใหรมเงา กําบังลม ใหความชุมช้ืน 

ควบคุมอุณหภูมิในอากาศ ปองกันการพังทลายของหนาดิน ฯลฯ  

(ที่มา : https://medthai.com/ยางนา/) 
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