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มะฮอกกานีใบใหญ่ (ช่ือวทิยาศาสตร์: Swietenia macrophylla King), องักฤษ: big leaf, Brazillian, 
Hondurus(English), caoba/aguono/mara(Spanish), mogno/aguano(Portuguese), mahogani grands 
feuillis(French), Echtes mahagoni(German), mogano(Italian), cheria mahogany(Malay) 

การตั้งช่ือ 

ช่ือสกุล Swietenia ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ Gerard von Swieten (1700-1772) นกัพฤกษศาสตร์และนกั
ฟิสิกส์ และ จกัรพรรดินีออสเตรีย Maria Theresa ช่ือระบุสปีชีส์ macrophylla มาจากค าวา่ใบใหญ่จากภาษา
กรีก 'makros' แปลวา่ใหญ่ และ 'phyllon' แปลวา่ใบ 

การกระจายพนัธุ์ 

อเมริกากลาง ชายฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก จนถึงตะวนัออกเฉียงใตข้องทวปีอเมริกาใต ้มะฮอกกานี
ในธรรมชาติเคยมีราว 278 ลา้นเฮกตาร์ 57% พบในบราซิล และ 21% ถูกโค่นไปในปี 2000 อุณหภูมิระหวา่ง 
20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ีย 24 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน 1600-2500 
มิลลิเมตรต่อปี ความสูง 0-1500 เมตรจากระดบัน ้าทะเล สามารถพบไดใ้นป่าทุกประเภทตั้งแต่ป่าสน ทุ่ง
หญา้เขตร้อนจนถึงป่าดงดิบ การคน้พบคร้ังแรกของทวปีอเมริกาใตพ้บริมแม่น ้าแอมะซอนท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ ท าใหท้ราบไดว้า่ มะฮอกกานีสามารถโตไดใ้นอากาศร้อนช้ืนและก่ึงร้อนช้ืน มีการกระจายตวัเป็น
กลุ่มเล็ก หาไดย้ากท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ 4-8 ตน้ต่อเฮกตาร์ ในเขตร้อนช้ืนของทวีปอเมริกาพบเป็นพืช
กลุ่มเร่ิมตน้หลงัจากการฟ้ืนฟูจากการแผว้ถางท่ีดินเพื่อการเพาะปลูก มีการปลูกร่วมกบัตน้สัก [[1]] ใน
ฟิลิปปินส์มีรายงานวา่ทนทานต่อลมและพายไุซโคลน[1] 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Teak%7Cteak
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_note-1


 ต้น สูง 30-40 เมตร ล าตน้มีเส้นผา่นศูนยก์ลางกวา่ 3-4 เมตร ในสภาวะท่ีเหมาะสม สูงไดถึ้ง 60 เมตร 
และมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 9 เมตร ตอ้งการแสง สามารถอยูใ่นท่ีไดรั้บแสงบางเวลาไดเ้ช่นกนั เช่น ใน
ป่า 

การขยายพนัธ์ุ เป็นพืชท่ีมีสองเพศในตน้เดียว ตน้ตรง ทรงกระบอก มีรากพูพอนท่ีโคน เปลือกไม้
ขรุขระ และหลุดล่อนเป็นช้ินเล็ก 

 ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ ยาว 60 เซนติเมตร ใบยอ่ย 6-16 ใบ รูปไข่ รูปหอก ปลายใบ
ค่อนขา้งเรียวแหลม สีเขียวอ่อนหรือออกแดงเม่ือยงัอ่อน เขียวเขม้และเป็นมนัเม่ือโตเต็มท่ี 

 ดอก ดอกมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 8 มิลลิเมตร ช่อดอกแยกแขนงปลายแคบ ยาว 8-13 เซนติเมตร มีกล่ิน
หอม กลีบดอกขาวอมเหลือง รูปวงรี ยาว 4 มิลลิเมตร มีทั้งดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมีย ดอกเพศเมีย
ส่วนใหญ่อยูก่ลางช่อ ออกดอกกลางถึงปลายฤดูแลง้ ตน้ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 20-30 ก็ออก
ดอกได ้ข้ึนกบัสภาพพื้นท่ี ขยายพนัธ์ุไดเ้ตม็ท่ีเม่ือตน้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 70-80 เซนติเมตร ถึง 
130 เซนติเมตร 

 ผล ตรง ผลแตก แขง็เหมือนไม ้ยาว 10-20 เซนติเมตร ผลิตผลได ้800 ผลต่อตน้ 

 เมลด็ ภายในมีราว 50 เมล็ด เมล็ดปลิวไปตามลมช่วงกลางฤดูแลง้ ปกติไปไดห่้างจากตน้ 32-36 เมตร
แต่อาจไปไดถึ้ง150 เมตร เมล็ดเร่ิมงอกในฤดูฝน อตัราการงอกของเมล็ดในสภาวะท่ีถูกควบคุมอยูท่ี่
ประมาณ 80-90% การงอกในป่ามีอตัราการงอกราว10-58% ข้ึนกบัปี ปริมาณฝนและประเภทของป่า 

 ศัตรูพืช Hypsipyla grandella ตวัอ่อนของผเีส้ือเจาะยอด กินเน้ือเยือ่เจริญปลายยอด ท าลายยอดของ
ตน้อ่อน 

Steniscadia poliophaea ตวัอ่อนของผเีส้ือท าลายใบและตน้อ่อน 

บทบาทต่อระบบนิเวศ 

ในสภาพแวดลอ้มปกติ มีจ  านวนเรือนยอดไม่มากนกัแต่มีความส าคญัทางโครงสร้างและบทบาททาง
ชีวภาพ มะฮอกกานีมีอายไุดม้ากกวา่ 200ปี เป็นท่ีอยูข่องสัตวแ์ละแมลง มีโพรงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของนกเช่น นก
ทูแคน และนกมาคอว ์การออกดอกแต่ละมีมีเรณูและหวานส าหรับผเีส้ือ ผเีส้ือกลางคืน ผึ้ง นกมาคอวแ์ละ
นกแกว้ กินผลแก่ไดห้ลายเดือนในฤดูฝน สัตวฟั์นแทะท่ีอาศยัอยูต่ามพื้นหลายชนิดรวมถึงปาคาสและคูเทีย
กินเมล็ดท่ีตกบนพื้นในปลายฤดูแลง้ แมลงนกัล่ามีหลายชนิด ผเีส้ือกลางคืน Steniscadia poliophaea มีวงจร
ชีวติอยูก่บัมะฮอกกานี การเจริญท่ีรวดเร็วแต่มีอายขุยัยาวนานท าใหไ้มเ้ล้ือยมาอาศยัท่ีใหด้อกและผลเป็น
อาหารของใหส้ัตวแ์ละแมลงต่างๆ 

การใชป้ระโยชน์(ดั้งเดิม) และประโยชน์ทางการคา้ 



เน้ือไมม้ะฮอกกานีเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกเพราะความแขง็แรง ทนทาน ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายและ
มีความสวยงาม ใชใ้นการผลิตเคร่ืองเรือน และของประดบัตกแต่ง เปลือกและเมล็ดของมะฮอกกานีใช้
บรรเทาอาการทอ้งร่วง และแกป้วดฟันของชาวพื้นเมือง น ้ ามนัท่ีสกดัจากเปลือกใชใ้นอุตสาหกรรม
เคร่ืองส าอาง 

การใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆ 

 เน้ือไม้[2] มีมูลค่าสูง แก่นไมอ้อกแดงหรือชมพู สีเขม้ข้ึนเม่ืออายมุากข้ึนตั้งแต่ชมพูเขม้ไปจนถึงน ้าตาล 
กระพี้ไม ้สีออกเหลือง สามารถใชก้บัเคร่ืองมือท่ีใชมื้อไดง่้าย คุณภาพและรูปร่างคงทน ขดัแลว้ไม่
แตกหกัหรืองอ น ้าหนกั 485-840 กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรท่ีความช้ืน 15% เส้ียนเช่ือมหรือบางคร้ัง
ตรง เส้ียนละเอียดหรือค่อนขา้งหยาบ ผวิล่ืน ใชใ้นการท าแผงควบคุม กรอบประตู หนา้ต่าง โคง้ 
เคร่ืองเรือน โครงสร้างท่ีตอ้งการความแขง็แรง ใชใ้นเรือ ปูพื้น อดัเป็นไมว้เีนียร์มกัใชท้  ากีตาร์ 
คุณภาพของไมส้ามารถแบ่งแยกไดจ้ากสี ลาย ของเน้ือไม ้การเจาะดว้ยเคร่ืองและเขม็เพื่อการทดสอบ 

ความหนาแน่นจากของเน้ือไมต้น้ปลูกนอ้ยกวา่ในป่าธรรมชาติ 

 ยางหรือเรซิน ยางผลิตมาจากการกรีดเปลือกพบในตลาดบอมเบยท่ี์อินเดีย อยูใ่นรูปบริสุทธ์ิหรือผสม
ยางอ่ืน 

 แทนนินและสีย้อม ใชย้อ้มและฟอกหนงั 

 ลพิดิ มีมูลค่าทางการคา้จากการสกดัเมล็ด 

 ยา ยาพื้นบา้นในแถบอเมริกากลาง 

 อ่ืนๆ เป็นพืชให้ร่มเงา ใชใ้นการปลูกป่าทดแทน เปลือกผลบดใชเ้ป็นวสัดุปลูก เป็นไมป้ระดบัเช่นท่ี
มาเลเซียตะวนัตก[3] 

การคา้ 

ตน้ทศวรรษ 1970 ถึงปลายทศวรรษ 1990 ประเทศท่ีมีความส าคญัทางการคา้คือ บราซิล แต่เน่ืองดว้ย
ขอ้โตแ้ยง้ของสากล วา่เป็นแหล่งผลิตท่ีผดิกฎหมาย รัฐบาลหา้มการตดั การขนส่ง หรือท าการคา้ขายในปี 
2001 ท าใหก้ารคา้ขายไมม้ะฮอกกานีของบราซิลลดลง โบลิเวยีเร่ิมเขา้มาแทนท่ีในปี 1990 แต่ก็ตกลงเพราะ 
จ านวนมีนอ้ยลง และการตดัตน้มะฮอกกานีถือเป็นส่ิงผิดกฎหมาย ความตอ้งการเพิ่มข้ึน ราคาจึงพุง่สูงข้ึน 
จนเกิดเหตุการณ์ red gold[4] จนมีความเส่ียงท่ีจะสูญพนัธ์ุ เกิดขอ้โตแ้ยง้ในการใชป้ระโยชน์ทางการคา้และ
การอนุรักษ ์และทา้ยสุดไดถู้กบรรจุในอนุสัญญาไซเตส (CITES Appendix II) มีผลวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2003 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_note-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_note-4


 
มะฮอกกานี(mahogany)ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์จากเน้ือไม(้timber)มี 3 สปีชีส์ ไดแ้ก่ West Indian 
mahogany ช่ือวทิยาศาสตร์ Swietenia mahagoni (Linnaeus) Jacquin, Enum. Syst.[[2]]Hondurus 

mahogany ช่ือวทิยาศาสตร์ Swietenia macrophylla King และSwietenia humulis 

มะฮอกกานีท่ีพบในประเทศไทย มี 2 สปีชีส์ คือ มะฮอกกานีใบใหญ่ และมะฮอกกานีใบเล็ก แต่
ส่วนมากเป็นมะฮอกกานีใบใหญ่ [5] 

 

สัญลกัษณ์ประจ าสถาบนัการศึกษา 

         โรงเรียนวดัราชาธิวาส 

 วทิยาลยัดุสิตธานี 

อา้งอิง 

 108 สมุนไพรไทย 

 BIG-LEAF MAHOGANY (SWIETENIA MACROPHYLLA) IN PERU, BOLIVIA AND BRAZIL 
AUTHORS: Elena Mejía et al.2008 

 Swietenia macrophylla King. United States Department of Agricuture (USDA)-Natural Resources 
Conservation Service. 

 Swietenia macrophylla. The IUCN Red List of Threatened Species 

 Swietenia macrophylla. Agroforestry Database 4.0. Orwa et al.2009. page 2-3 

 Krisnawati, H., Kallio, M. and Kanninen, M. 2011 Swietenia macrophylla King: ecology, silviculture 
and productivity. CIFOR, Bogor, Indonesia. 
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%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99
%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mahogany
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_note-5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_ref-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_ref-2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_ref-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_ref-4
http://www.thairath.co.th/content/336593
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88#cite_ref-5
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://community.akanek.com/th/plant-profile/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2

