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ประดู่ 
Burmese rosewood 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Pterocarpus macrocarpus Kurz.    
ชื่อสามัญ (Common name) : Burmese rosewood. 
ชื่อเรียกอ่ืน (Other names) : ดู่ ดู่ป่า (ภาคเหนือ), ประดูป่่า (ภาคกลาง), ประดู่เสน (สระบุรี), ตะเลอ, จิต๊อก
(แม่ฮ่องสอน), ฉะนอง (เชียงใหม่) 
ชื่อวงศ์ (Family name) :  FABACEAE 
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ลักษณะวิสัย : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20 -35 ม. ล าต้นเปลาตรง แตกกิ่งก้าน มีเรือนยอดเป็นทรงพุ่ม 
กว้าง เปลือกต้นสีน  าตาลเข้มหรือสีเทา แตกเป็นสะเก็ดแนวยาวและแนวขวาง เปลือกชั นในมียางสี 
น  าตาลอมแดง เมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม ปลายกิ่งห้อยลง กิ่งแขนงปกคลุมด้วยขนสั นนุ่ม 

ใบ :     ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับระนาบเดียว ช่อใบยาว 8–25 ซม. ใบย่อยรูปไข่ มี 2-5 คู่  
  ปลายใบมนหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาสีเขียว มีขนนุ่มปกคลุม ใบย่อย 
  ยาว 4-12 ซม. ก้านใบอ่อนมีขนปกคลุมเล็กน้อย  
ดอก :  ดอกช่อแบบช่อแยกแขนง  ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10–13 ซม. ดอกย่อยสีเหลือง 

แกมแสด มีก้านเรียงสลับบนแกนกลางลดหลั่นจากบนลงล่าง  กลีบเลี ยงรูประฆังปลายแยกมี 5 แฉก  
ปกคลุมด้วยขนสั นนุ่ม  กลีบดอกคล้ายรูปผีเสื อมี 5 กลีบแยกกัน เกสรเพศผู้ 10 อัน เกสรเพศเมีย  
1 อัน ดอกกลิ่นหอมแรง ดอกจะบานและร่วงพร้อมกันทั งต้น  

ผล : ผลค่อนข้างกลมและแบน มีส่วนที่แผ่เป็นปีกโดยรอบ แผ่นปีกบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย ตรงกลางนูนป่อง 
เป็นที่อยู่ของเมล็ด ผลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 ซม. บริเวณปีกโดยรอบกว้าง 1-2.5 ซม. มขีน 
ละเอียด ผลอ่อนสีเขียว ผลแห้งสีน  าตาลอ่อนและไม่แตก 

เมล็ด :  เมล็ดเดียว รูปร่างคล้ายไต ยาว 0.5-0.8  ซม. ผลอ่อนเมล็ดเป็นสีเขียวแกมเหลือง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็น 
สีน  าตาลอ่อน 
 

การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด  และปักช ากิ่ง เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัด ออกดอกช่วง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
 
การกระจายพันธุ์ : พบที่พม่า ลาว และ ภูมิภาคอินโดจีน  พบขึ นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ หรือป่าดิบแล้ง 
 
ประวัติพันธุ์ไม้ (ในประเทศไทย) : ในประเทศไทยพบได้ทั่วไปแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้  ในประเทศไทย  พบ 2 
ชนิด อีกชนิด คือ ประดู่บ้าน หรือ อังสนา P. indicus Willd. ช่อดอกจะใหญ่กว่า แตผ่ลจะเล็กกว่าประดู่ ส่วนมาก
พบปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงาริมถนน  ประดูเ่ป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัดชลบุรี และเป็นดอกไม้ประจ า
จังหวัดชลบุรีและระยอง 
 
ประโยชน์ และ สรรพคุณ :  เนื อไม้สีแดงอมเหลือง เนื อละเอียดปานกลาง ลวดลายสวยงาม ใช้ท าเครื่องดนตรีไทย 
เครื่องเรือน เครื่องใช้สอยตกแต่งภายในบ้าน และงานก่อสร้างบ้าน แก่นสีแดงคล  าใช้ย้อมผ้า และเปลือกให้น  าฝาดใช้
ฟอกหนัง และมีสรรพคุณเป็นยาพื นบ้าน ดังนี  

เปลือก  รสฝาด เป็นยาบ ารุงร่างกาย 
เนื อไม้ แก่นไม้  บ ารุงโลหิต บ ารุงธาตุในร่างกาย ต้มกับน  าแก้เสมหะ แก้พิษไข้ 
ราก   เป็นยาแก้พิษไข ้ 
ใบ  ตากแห้งชงกับน  าร้อนบรรเทาอาการระคายคอ 
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