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        พญาสัตบรรณ 
      Blackboard tree     

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Alstonia scholaris (L.) R. Br. 
ชื่อสามัญ (Common name) : Blackboard tree, Devil tree, Indian devil tree, Milkwood pine, 

White cheesewood. 
ชื่อเรียกอ่ืน (Other names) : ตีนเป็ด (ภาคกลาง), ตีนเป็ดด า (นราธิวาส) ,หัสบรรณ (กาญจนบุรี)  

      สัตบรรณ (จันทบุรี) ,จะบัน (ปราจีนบุรี)  
ชื่อวงศ์ (Family name) : APOCYNACEAE 

 

025/1 



72 
 

ลักษณะวิสัย  : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 25-40 ม.  ล าต้นเปลาตรง เรือนยอดแผ่เป็นชั้นๆ เปลือกต้น 
สีเทาอ่อนหรือสีเทาอมเหลือง เปลือกค่อนข้างหนาและแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ  เปลือกในสีเหลืองหรือน้ าตาล
อมครีม มียางสีขาว กิ่งมีช่องอากาศ  

ใบ :  ใบเดี่ยว เรียงกันเป็นวง แต่ละวงมี 4-8 ใบ แผ่นใบรูปรี แกมรูปไข่กลับ หรือรูปขอบขนานแกมรูปหอก ยาว 
5–32 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม เส้นแขนงใบขนานกัน 
20-40 คู่ ก้านใบยาว 0.7 – 1.5 ซม.  

ดอก : ดอกเป็นช่อกระจุกแน่น แตกแขนงเป็นวงที่ปลายกิ่ง 6-7 ช่อ ดอกสีขาวหรือเขียวอมเหลืองมีกลิ่นหอมอ่อน 
ๆ โคนช่อดอกอยู่ติดกัน ยาว 5-15 ซม.  ดอกย่อยสมบูรณ์เพศรวมเป็นกระจุกรูปทรงกลม ก้านดอกสั้น 
กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 1-2 มม. กลีบดอกรูปรี               โคนเชื่อม
ติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก ยาว 2-5 มม. เกสรเพศผู้ 5 อันติดบนหลอดกลีบดอก รังไข่นูน
เหนือฐานวงกลีบ  

ผล : ผลเป็นฝักคู่ รูปแถบห้อยลง ยาว 20-55 ซม. ฝักแก่แตกออกเป็น 2 ซีกมีขุยสีขาว สามารถปลิวไปตามลม 
เมล็ด : รูปขอบขนาน ยาว 5-7 มม. มีขนสีน้ าตาลทองอ่อนนุ่มติดกันเป็นกระจุกที่ปลายทั้ง 2 ด้าน  
 
การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยเพาะเมล็ด ปักช ากิ่ง หรือช าราก 
 
การกระจายพันธุ์ :  เอเชียตะวันออก - จีน อนุทวีปอินเดีย พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไปยังออสเตรเลีย และหมู่เกาะโซโลมอน 
 
ประวัติพันธุ์ไม้ (ในประเทศไทย) : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย ในป่าที่ลุ่ม หรือป่าชื้นแบบใกล้แหล่งน้ า ต้น
พญาสัตบรรณเป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจ าจังหวัดสมุทรสาคร 

 
ประโยชน์ และ สรรพคุณ : เนื้อไม้หยาบ อ่อนแต่เหนียว สามารถใช้ท าหีบใส่ของ หีบศพ ท าโต๊ะ เก้าอ้ี ฝักมีดของ
เล่นส าหรับเด็ก รองเท้าไม้ หรือไม้จิ้มฟันได้, เนื้อไม้ ใช้ท าฟืน หรือน าใช้ท าโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของบ้าน เช่น เสา
บ้าน, สารสกัดจากน้ ามันหอมระเหยใช้ไล่ยุง และมีสรรพคุณเป็นยาพื้นบ้าน ดังนี้  

ราก  ขับผายลมในล าไส้ แก้ไข้ แก้น้ าดีผิดปกติ รักษาโรคมะเร็ง 
เปลือก  ช่วยให้เจริญอาหาร ลดระดับน้ าตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน แก้หวัด แก้อาการไอ  

รักษาหลอดลมอักเสบ แก้ไข้ รักษาโรคมาลาเรีย ยาสมานล าไส้ ช่วยขับพยาธิไส้เดือน ช่วยขับ
น้ าเหลืองเสีย ช่วยขับระดูของสตรี ช่วยขับน้ านม รักษาผดผื่นคัน 

ยาง   รักษาแผลเน่าเปื่อย แก้ปวดหู เป็นยาบ ารุงกระเพาะภายหลังเจ็บไข้ 
ใบ  รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน หรือโรคลักปิดลักเปิด แก้ไข้ รักษาโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง 

ดับพิษ 
ยาง  แก้อาการปวดหู แก้อาการปวดฟัน ช่วยบ ารุงกระเพาะ ช่วยท าให้แผลแห้งเร็ว รักษาแผล แผล

เปื่อย และอาการปวดข้อ 
ดอก  ช่วยแก้โลหิตพิการ ไข้เหนือ ไข้ตัวร้อน 
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