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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอนุกรมวิธานพืช 
 

 
ความหมายของวิชาอนุกรมวิธานพืช 
            อนุกรมวิธานของพืช (Plant Taxonomy) เปนวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของพืชเพ่ือใหเห็นความ
แตกตางและความเหมือนกัน ของพืชชนิดตางๆ แลวนําความรูที่ไดมาใชในการจําแนกพืชเปนหมวดหมู 
โดยตั้งชื่อวิทยาศาสตรใหแกพืชตามกฎเกณฑการตั้งชื่อ  
หลักการศึกษาวิชาอนุกรมวิธานพืช ประกอบดวยหลักใหญ 3 ประการ คือ 
            1. การจําแนกพืชออกเปนหมวดหมู ( Plant Classification) เปนการนําพืชที่มีลักษณะ
เหมือนกันมาจัดไวในกลุมหรือหมูเดียวกัน และมีการแบงพืชออกเปนลําดับ ( Category) ตางๆ เชน 
อาณาจักร (Kingdom) ดิวิชั่น (Division) คลาส (Class) อันดับ (Order) วงศ (Family) สกุล (Genus) 
และชนิด (Species) รวมไปถึงการเรียนรูถึงระบบการจําแนกพืชระบบตางๆ ท่ีนักวิทยาศาสตร ไดจัด 
จําแนกไว 
            2. การตรวจสอบลักษณะของพรรณไม ( Plant Identification) เปนการตรวจสอบหา          
ชื่อวิทยาศาสตรในลําดับตางๆ ของพืชนั้น ทําไดหลายวิธี เชน โดยการตรวจสอบเทียบลักษณะ           
ของพรรณไมนั้นกับตัวอยาง ในพิพิธภัณฑพืช หรือเทียบกับหนังสือท่ีบรรยายลักษณะของพืชนั้นไว หรือ
ถามผูรู แตวิธีที่ดีที่สุดคือ การใชรูปวิธาน ( key) ซึ่งจะหาดูไดจากเอกสารหรือตําราทางอนุกรมวิธานพืช  
            3. การตั้งชื่อวิทยาศาสตรของพืช (Plant Nomenclature) การตั้งชื่อวิทยาศาสตรของพืชเปน
การศึกษาระบบกฎเกณฑการตั้งชื่อวิทยาศาสตรของพืช ซึ่งจะตองเปนไปตามกฎสากลของการตั้งชื่อพืช  
(International Code of Botanical Nomenclature, ICBN) เพ่ือท่ีจะตั้งชื่อพืชไดถูกตองตาม
กฎเกณฑ 
 

เอกสารสําคัญทางอนุกรมวิธานของพืช และพฤกษศาสตร 
 
            การศึกษาอนุกรมวิธานพืชจําเปนตองมีหนังสือ ที่เกี่ยวกับการศึกษาทางพืชมาประกอบ
การศึกษา เพ่ือใหผลการศึกษาคนควานั้นถูกตอง ปจจุบันหนังสือที่ใหความรูดานอนุกรมวิธานของพืช    
มีหลายประเภท เชน 
            1. ดรรชน ี(Index) คือ หนังสือที่รวบรวมชื่อพรรณไมชนิดตางๆ ทั่วโลกไว ชื่อที่บันทึกไวมีทั้ง
ชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองและชื่อพอง ( synonym) รวมทั้งบอกถิ่นกําเนิดของพืชชนิดนั้น ดรรชนีชื่อพืช
บางเลมอาจบอกเปนชื่อสกุลเทานั้น หนังสือดรรชนีชื่อพืชจะเรียงชื่อพืชตามตัวอักษร มีชื่อของผูตั้งชื่อ
กํากับไว มีวันที่ตีพิมพ แตไมมีคําบรรยายลักษณะพืช และไมมีรูปวิธานแสดงไว 
              2. Dictionary และ Glossary คือ หนังสือที่จัดพิมพหัวขอเรียงตามลําดับตัวอักษร มีการ

บรรยายหรืออธิบายคําศัพททางพฤกษศาสตร หรืออาจเปนชื่อวิทยาศาสตรของตนไมที่จัดพิมพไวเรียง

ตามลําดับตัวอักษร มีคําอธิบายเรื่องราวของตนไมนั้นๆ  
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   3. Revisions คือ การนําเอางานทางอนุกรมวิธานพืชมาตรวจสอบแกไขใหมเปนการทบทวน
งานที่ผูอื่น ทํามากอนแลว อาจทวนเฉพาะชนิด หรือสกุล โดยทําในพ้ืนที่เขตใดเขตหนึ่ง มีการบรรยาย
ลักษณะเดนของพืชนั้น เอกสารประเภทนี้สามารถใชอางอิงเปนคูมือในการศึกษาพืชในเขตนั้นๆได  
            4. Monographs คือ หนังสือที่เขียนบรรยายลักษณะเฉพาะวงศใดวงศหนึ่งหรือเฉพาะสกุลใด
สกุลหนึ่ง เทานั้น แตบรรยายครอบคลุมไปทั่วโลก เปนหนังสือที่ใหความรูกวางกวา Revisions เพราะให
ความรูท้ังดานสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร เคมี ภูมิศาสตรของพืช อาจรวมถึงเซลลวิทยาดวย  
            5. Floras คือ หนังสือที่รวบรวมผลงานการสํารวจพืชในบริเวณพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะ 
และบอกการกระจายพันธุของพืชในสังคมและส่ิงแวดลอมของพืชนั้นดวย นอกจากนี้ยังมีการจําแนกพืช
ชนิดตางๆ ที่สํารวจพบไวในลําดับตางๆ ดวย มีชื่อวิทยาศาสตร ชื่อพอง มีการบรรยายลักษณะพืช มีการ
จัดทํารูปวิธาน  
            6. Manuals คือ หนังสือที่เขียนบรรยายลักษณะพืชกลุมใดกลุมหนึ่ง มีการจําแนกกลุมพืชนั้น
ไวเปนลําดับตางๆ มีการบรรยายลักษณะ มีรูปวิธาน กลาวถึงการกระจายพันธุ  
            7. Periodicals และ Serial Periodicals คือ หนังสือที่ออกตามเวลาที่กําหนดไวแนนอน เชน 
สองเดือนครั้งหรือสามเดือนครั้ง สวน  Serial อาจออกไมตรงเวลาอาจคอยจนรวบรวมเรื่องไดครบจึง
พิมพออกมาเลมหนึ่ง หนังสือสองประเภทนี้มักมีหมายเลขกํากับ หรือใชชื่อหนังสือเปน  Journal หรือ 
Annuals (Ann.) หรือ Bulletin  
            8. Synopsis คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อพืช และบรรยายลักษณะพืชนั้นไวอยางยอๆ โดย
อาจสรุปวาแตกตางจากพืชอื่นอยางไร 
            9. Conspectus คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อพืช ชื่อพอง อาจมีหรือไมมีคําบรรยายลักษณะ 
แตมักมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกระจายแพรพันธุ 
 

สวนพฤกษศาสตร (Botanical garden) 
 

            สวนพฤกษศาสตรเปนสถานท่ีที่มีความสําคัญ เพราะเปนที่เก็บรวบรวมตัวอยางพืชชนิดตางๆ 
จากทั่วโลกมาปลูกไวเพ่ือการศึกษา และยังเปนสถานที่พักผอนใหความรมรื่นอีกดวย ในสวน
พฤกษศาสตรจะปลูกพืชไวเปนหมวดหมู มีการจัดทําปายบอกชื่อวงศ และชื่อวิทยาศาสตรของพืชชนิด
ตางๆ มีประโยชนมากเพราะสามารถเก็บตัวอยางและศึกษาพืชจากตัวอยางท่ีมีชีวิตไดตลอดเวลา 
นอกจากจะเปนสถานที่สําหรับการศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชแลว ยังเปนสถานที่ที่จะใหวัตถุดิบใน
การศึกษาดานวิชาการอื่นอีกมากมาย  
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พิพิธภัณฑพืช 
 
            พิพิธภัณฑพืช ( Herbarium) คือ สถานที่เก็บรวบรวมตัวอยางพืชอัดแหง ( herbarium 
specimens หรือ dry plant specimens) โดยเก็บเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบพรอมที่จะหยิบมา
อางอิง หรือใชเปนตัวอยางเทียบหาชื่อพืช         
   ประโยชนของพิพิธภัณฑพืช คือ เปนสถานที่เก็บตัวอยางพืชชิ้นสําคัญซึ่งใชเปนหลักฐานอางอิง
ยืนยันวาพืช ชนิดนี้มีลักษณะเชนนี้ มีอยูท่ีใด พบที่ไหน เมื่อไร ตัวอยางพืชอัดแหงมีความสําคัญตอ
การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพืชมาก เพราะเปนตัวอยางที่ใชในการตัดสินชนิดของพืชที่เก็บตอมา
ภายหลังวาเปน พืชชนิดใด โดยนําไปเทียบลักษณะ ดอก ใบ ผล กับตัวอยางพืชอัดแหงท่ีเปนตัวอยาง 
หรืออาจใชสวนใดสวนหนึ่งของตัวอยางพืชอัดแหงในการวิจัย 
 

การเก็บตัวอยาง และอัดตัวอยางพืช 
 

            วิธีการเก็บตัวอยางพืชอัดแหงและอุปกรณที่จําเปนตองใช มีดังนี้ 
            1. อุปกรณที่จําเปน เชน มีด กรรไกร ถุงพลาสติกขนาดใหญ กระดาษ (สําหรับเขียนหมายเลข
ตัวอยาง)  เชือก (สําหรับผูกกระดาษหมายเลขตัวอยางติดกับตัวอยางพืช)  สมุดบันทึก  แผงไมและ
กระดาษซับ สําหรับอัดตัวอยางพืช 
             2. การเลือกเก็บตัวอยางพืช ไดแก 

                 2.1 เลือกกิ่งพืชที่มีลักษณะสมบูรณ ไมมีโรคภัย ไมมีแมลง มีอวัยวะครบทุกสวน   
                 2.2 ถาเปนพืชขนาดเล็กจะเก็บท้ังตน รวมทั้งรากดวย ถาเปนพืชขนาดใหญจะเก็บกิ่งยอด
ที่มีสวน ใบ ดอก ครบ 
                 2.3 พืชพวกเฟรน ตองเก็บลําตนใตดินบางสวนมาดวย เก็บทั้งใบธรรมดาและใบที่สราง
สปอร 
            3. การอัดพืชลงบนแผงไม  นําแผงไมวางรองไวขางลาง วางกระดาษซับ แลวจัดตัวอยางพืช
เรียงลงไปใหเห็นทุกสวนชัดเจน เห็นใบทั้งสวนหนาและสวนหลัง จากนั้นจึงนํากระดาษซับอีกคูวางทับ  
ลงไป และใชแผงไมระแนงอีกอันวางประกบและมัดเชือกใหแนน แลวนําไปทําใหแหง  
            4. การทําใหแหง  โดยนําแผงไมไปตากแดด 1 วัน แลวเปดแผงไมเปล่ียนกระดาษซับและอัด
พืชตามวิธีเดิม แลวนําไปตากแดดอีกครั้งประมาณ  2-3 วัน ถาพืชอวบน้ําใชเวลาประมาณ 1 อาทิตย 
ตองระวังไมใหตัวอยางพืชขึ้นรา  การทําใหแหงอีกวิธีหนึ่ง คือ การอบ ซึ่งถาใชเวลาอบนอยจะทําให
ตัวอยางพืชคงสภาพสีสดใส และเปนธรรมชาติกวาการตากแหง หลังอบได 24 ชั่วโมง ใหเปล่ียนกระดาษ 
และอบใหมอีกครั้งประมาณ 12 ชั่วโมง ถึง 2 วัน ตามสภาพพืช 
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            5. การใสยากันแมลง ใชเอทิลแอลกอฮอล ( ethyl alcohol) 95% 100 มล. และเติมเมอรคิว
ริคคลอไรด (mercuric chloride) ลงไป 1.5 กรัม นําตัวอยางท่ีอบหรือตากแหงมาชุบน้ํายาประมาณ 1 
นาที วางผ่ึงจนแหงแลวนําไปอบใหม  (ระวังน้ํายากระเด็นโดนรางกายเพราะเปนสารกอมะเร็ง)  
            6. การติดหรือเย็บตัวอยางพืชบนกระดาษ  นําตัวอยางพืชที่ผานการชุบน้ํายากันแมลง แลว
นํามาติดบนกระดาษมาตรฐาน 11.5  X 16.5 นิ้ว อาจใชกาวติดตัวอยาง หรือใชดายเย็บ สวนสําคัญ
บางสวนของพืช เชน เมล็ด ผล อาจใสถุงกระดาษปดปากถุงใหเรียบรอยแลวเย็บติดกับกระดาษท่ีติดพืช
อัดแหง  
            7. การเขียนขอความท่ีเกี่ยวกับตัวอยางพืชแหง  ขอความที่เขียน เรียกวา ฉลาก  (label) มี
ขนาด 3  X 4.5 นิ้ว จะติดไวท่ีมุมขวาของกระดาษติดตัวอยางพืช ขอความที่เขียนมีดังนี้  
                 7.1 ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)  
                 7.2 วงศ (Family)  
                 7.3 ทองถิ่นที่พบ (Locality)  
                 7.4 แหลงที่อยูอาศัย (Habitat) 
                 7.5 ความสูง (Altitude) 
                 7.6 หมายเหตุ เชน ลักษณะแปลกของพืชชนิดนี้ สีของยาง เปลือกไม ความสูงของตน 
                 7.7 ชื่อผูเก็บ (Collector) 
                 7.8 วัน เดือน ป ที่เก็บ (Date) 
                 7.9 หมายเลขของตัวอยางพืช 
 
            8. การเก็บและดูแลตัวอยางพืชอัดแหง  โดยการเก็บ ไวในกลองหรือตูเหล็ก โดยเรียง
ตามลําดับตัวอักษรชื่อพืช หรือจัดเปนหมูตามระบบการจําแนกพืช ตูหรือหองที่เก็บตองแหง ปราศจาก
ความชื้น เพราะจะทําใหมีเชื้อรา อาจใชสารเคมีกําจัดแมลง พืชบางชนิดเปนไมเนื้อออน การอัดอาจทํา
ใหเสียรูปทรง จึงควรใชวิธีการดอง ( liquid method) น้ํายาที่ดองโดยท่ัวไปจะมีสวนผสมของ
แอลกอฮอล และฟอรมาลิน ( formalin) เรียกวา Formalin-Aceto-Alcoho หรือ FAA ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
เอทิลแอลกอฮอล 95% 15 สวน, น้ํากล่ัน 10 สวน, ฟอรมาลิน 1 สวน , เกลเชียล อะซีติกแอซิด 1 สวน 
อาจจะเติมกลีเซอรอล ลงไป 5-10% เพ่ือกันการระเหยของน้ําในขวดท่ีใชบรรจุสูตรเดียวกันนี้ ถาเติม
คอปเปอรซัลเฟต  (copper sulphate) ลงไปก็จะสามารถรักษาสีเขียวของพืชไว มีสูตรคือ คอปเปอร
ซัลเฟต 0.2 กรัม, เอทิลแอลกอฮอล 95% 36 มล., น้ํากล่ัน 60 มล., ฟอรมาลิน 4 มล. 
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การออกสํารวจเก็บตัวอยางพืช 
 

            การออกสํารวจเก็บตัวอยางพืชเปนการเดินทางไป ยังแหลงที่อยูของพืช แลวเก็บรวบรวมพืช
มาศึกษา การออกสํารวจดวยตนเองเปนการดีท่ีสุด เพราะผูสํารวจจะเห็นสภาพแวดลอม ตางๆ ของพืช
ดวยตนเอง ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางย่ิงในการคนควาเกี่ยวกับพืชนั้น  
 
ความหมายของคําศัพทท่ีสําคัญ 
 

            คําศัพทที่ใชในการอธิบายสวนของอวัยวะพืช มีทั้งสวนที่ไมใชในการสืบพันธุ ( vegetative 
parts) และสวนของดอก (floral parts) มีดังนี้ 
 
            1. ราก ไดแก 
                 1.1 รากแกว (primary root) คือ รากท่ีเจริญมากจากแรดิเคิล (radicle) ของเอมบริโอใน
เมล็ดจะพบในพืชใบเล้ียงคู สวนพืชใบเล้ียงเดี่ยวรากแกวมีอายุส้ัน จะเจริญในชวงแรกของการงอกของ
เมล็ดแลวหยุดเจริญไป ทําใหเมื่อโตเต็มที่จึงไมมีรากแกว  
                      1.2 รากแขนง (secondary root) คือ รากที่เจริญแตกแขนงออกจากรากแกว  

                 1.3 รากวิสามัญ (adventitious root) คือ รากท่ีเจริญออกจากสวนอื่นๆ ของพืชที่ไมใช

จากสวนแรดิเคิลและรากแกว หรือรากแขนง เชน แตกออกจากโคนตน จากขอ กิ่ง ใบของพืช  
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   2. ลําตน ไดแก 
                 2.1 ไมเนื้อออน (herb) หมายถึง ลําตนที่ออนนิ่ม ไมมีเนื้อไม มักเปนพืชอายุส้ัน หรือพืช
พวกใบเล้ียงเดี่ยว 
                 2.2 ไมพุม ( shrub) หมายถึง พืชที่ลําตนมีเนื้อไมแข็ง แตเตี้ยและแผกิ่งกานเปนพุม  
                 2.3 ไมยืนตน  (tree) หมายถึง พืชที่ลําตนมีไมเนื้อแข็ง มีขนาดสูงใหญ  
                 2.4 ไมเถา ( climber) หมายถึง พืชที่มีลําตนเล้ือยพันไปเกาะตามหลักหรือไมใหญอื่นๆ  
            ลําตนเปล่ียนรูปรางไปไดหลายแบบ เชน  
                 1) แคลโดด (cladode หรือ cladophyll หรือ phylloclade หรือ phyllode หรือ 
phyllodium) คือ ลําตนที่เปล่ียนแปลงไปทําหนาที่แทนใบ แตยังมีลักษณะของลําตน คือ มีตา เชน      
ตนกระบองเพชร หรือกานใบของตนกระถินณรงคซึ่งเปล่ียนแปลงไปมีลักษณะคลายแผนใบ เหงา 
(rhizome) หรือ รูทสตอค ( root stock) คือ ลําตนใตดินที่วางตัวในแนว  ทอดขนานไปกับผิวดิน         
มักเรียกวา เหงา จะเห็นขอปลองชัดเจน มักพองออกถาสะสมอาหาร เชน ขิง ขา กลวย พุทธรักษา  
                 2) ทูเบอร (tuber) เปนลําตนใตดินที่เกิดจากสวนปลายของลําตนซึ่งอยูใตดินจะพองออก
เพราะสะสม อาหารไวจนอวบอวนเห็นขอปลองไมชัดเจน บริเวณตาจะเปนรอยบุมลึกลงไป เชน มันฝรั่ง  
                 3) คอรม ( corm) เปนลําตนใตดินที่เจริญโปงพองในแนวตั้ง มีขอ ปลอง และตาชัดเจน 
แตปลองจะชิดกันมาก พบมีใบเกล็ด ( scale leaf) หรือรอยของโคนกานใบอยู เชน เผือก แหว บอน  
                 4) บัลบ (bulb) เปนลําตนใตดินที่มีรูปรางเปนสามเหล่ียมขนาดเล็ก ตั้งตรง อาจโผลเหนือ
ผิวดินขึ้นมาเล็กนอย มีกานใบมาหอหุมสวนลําตนนี้ไวและใบนี้ยังสะสมอาหารอีกดวย เชน ลําตนหอม 
กระเทียม 
            อายุของพืชที่สามารถนํามาใชในการแบงชนิดของพืชได ซึ่งแบงออกเปน ดังนี ้
                 1) พืชอายุ 1 ป (annual) คือ พืชอายุส้ันถานับอายุจากเริ่มงอกเปนเมล็ดจนมีดอกมีผล 
มักมีอายุเพียงฤดูเดียวหรือ 1 ปเทานั้น มักมีลําตนเปนไมเล้ือยเนื้อออนดวย 
                 2) พืชอายุ 2 ป (biennial) คือ พืชที่งอกจากเมล็ดแลวเติบโตขึ้นในปแรกแลวมีดอก ผลใน
ปที่ 2 แลวจึงตาย มักมีลําตนเปนไมเนื้อออน 
                 3) พืชอายุยืน (perennial) คือ พืชที่งอกจากเมล็ดแลวมีอายุยืนยาวหลายป มักมีลักษณะ
เปนไมยืนตนแข็งแรง ลําตนมีไมเนื้อแข็ง 
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 3. ใบ เปนอวัยวะสําคัญของพืชประกอบดวยสวนสําคัญ คือ กานใบ (petiole) แผนใบ (lamina 
หรือ blade) และหูใบ (stipule) 
                 3.1 การเรียงตัวของใบ (phyllotaxy) หมายถึง ลักษณะการติดของใบกับกิ่ง หรือลําตน 
ซึ่งมี 4 แบบ คือ 
                 1) การเรียงตัวของใบแบบสลับ (alternate) แบบนี้จะมีใบติดที่ขอ 1 ใบ โดยใบที่ขอหนึ่ง
จะอยูตรงขามกับใบที่ติดอยูที่ขอหนึ่งเสมอ  

 

                 2) การเรียงตัวของใบแบบวนเปนเกลียว ( spiral) แบบนี้จะมีใบติดที่ขอ 1 ใบ โดยใบ      
ติดที่ขอตอไปจะเรียงเย้ืองไปทีละนอย จุดติดของใบบนกิ่งจึงวนเปนเกลียวรอบกิ่ง  
                 3) การเรียงตัวของใบแบบตรงขาม  (opposite) แบบ นี้จะมีใบติดอยูที่ขอ 2 ใบ            
ในตําแหนงตรงขามกัน มีท้ังเรียงตรงขามแบบที่แนวการวางตัวของใบทั้งสองที่แตละขอจะอยูตําแหนง 
เดียวกันหมด และอีกแบบจะมีแนวการวางตัวของใบที่ขอหนึ่งจะตั้งฉากกับแนวการวางตัวของใบ ที่ขอ
ถัดไป (opposite decussate)  
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  4) การเรียงตัวของใบแบบรอบขอ (whorled หรือ verticillate) แบบนี้จะมีใบติดอยูที่ขอ
มากกวา 2 ใบขึ้นไป  

 

                 3.2 กานใบ (petiole) คือ สวนคลายกิ่ง ทําหนาที่เชื่อมตอระหวางลําตนกับใบที ่ไมมีกาน
ใบเรียกวา เซสไซล (sessile leaf) ลักษณะของกานใบมีแตกตางกันไปหลายแบบ เชน 
                 1) พัลวินัส (pulvinus) คือ สวนกานใบที่โปงพองออกเล็กนอย  
                 2) กานใบแผเปนกาบ (sheathing leaf-base)  
                 3) ดีเคอรเรนท (decurrent) คือ กานใบอาจรวมทั้งฐานใบแผออกเปนปก แลวโอบลอม
ลําตนลงไปจนถึงขอดานลาง 
                 4) กานใบแผเปนแผนคลายปก (winged petiole)  
                 5) กานใบโปงพอง เพ่ือชวยพยุงลําตนใหลอยน้ํา  
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   3.3 หูใบ ( stipule) คือ สวนที่เจริญออกจากฐานใบ ทําหนาที่ปองกันอันตรายใหกับตาออน   
พบมีทั่วไปในพืชใบเล้ียงคู แตไมคอยพบในพืชใบเล้ียงเดี่ยว ถามีหูใบเรียกวา สติพูเลท ( stipulate leaf)    
ถาไมมีหูใบเรียก เอกสติพูเลท  (exstipulate leaf) ลักษณะของหูใบ เชน  
                 1) แอดเนท (adnate หรือ adherent) คือ มีหูใบ 2 อัน ซึ่งเชื่อมติดกับกานใบทั้งสองดาน
ทําใหดูคลายปก  
                 2) อินทราเพทิโอลาร ( intrapetiolar stipule) หูใบอยูท่ีโคนกานใบตรงบริเวณมุม
ระหวางกานใบกับลําตน 
                 3) อินเทอรเพทิโอลาร (interpetiolar stipule) หูใบอยูระหวางกานใบที่ติดกับลําตนแบบ
ตรงขาม  
                 4) โอเครีย (ochrea) คือ หูใบ 2 อันท่ีเชื่อมติดกันกลายเปนหลอดหุมลําตนไว อาจเชื่อม
เปนหลอดตลอดความยาว หรืออาจมีสวนปลายโอเครียแยกกันบาง มีดังนี้ 
                 1) หูใบเปล่ียนแปลงเปนมือเกาะ (tendrillar stipule)  
                 2) หูใบเปล่ียนแปลงเปนหนาม 

                 3) หูใบเปล่ียนเปนกาบหุมยอดออนของลําตน 

                 4) หูใบแผออกคลายใบ (foliaceous stipule)  

 

                 3.4 แผนใบ(lamina หรือ blade) คือ สวนที่แผแบนออกเปนแผนซึ่งอาจมีรูปรางแตกตาง
กันไปหลายแบบ 
                 3.5 ปลายใบ (leaf apex) คือ สวนบนหรือปลายสุดของแผนใบซึ่งมีลักษณะ ตางๆ กัน  
                 3.6 ฐานใบ (leaf base) คือ สวนของแผนใบที่บริเวณติดกับกานใบ ซึ่งมีการผัน แปร
แตกตางกันไปไดหลายลักษณะ  
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                 3.7 ขอบใบ (leaf margin) มีลักษณะตางๆ  
 

 

                
   3.8 ชนิดของใบ แบงออกเปน ดังนี ้
                 1) ใบเดี่ยว (simple leaf) คือ ใบที่มีแผนใบ 1 แผนติดอยูบนกานใบ 1 กาน 
                 2) ใบประกอบ (compound leaf) คือ ใบที่มีแผนใบยอย (leaflet) ตั้งแต 2 ใบขึ้นไปติด
อยูบนกานใบ 1 กาน แบงออกเปน ดังนี ้
                 - ใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaf)  
                 - ใบประกอบแบบมือ (palmately compound leaf) 
                 3.9 การเรียงตัวของเสนใบ (venation) มี 3 แบบ คือ 
                 1) เสนใบเรียงขนานกัน (parallel venation) เสนใบจะเรียงขนานกันตั้งแตฐานจนถึง
ปลายใบ พบในใบพืชใบเล้ียงเดี่ยว แบงเปน  
                 - เสนใบเรียงขนานคลายฝามือ (palmately parallel venation) เปนการเรียงของเสน
ใบจากฐานใบขนานไปเรื่อยจนจดปลายใบ 
                 - เสนใบเรียงขนานคลายขนนก (pinnately parallel venation) เปนการเรียงของเสนใบ
ที่แตกจากเสนกลางใบแลวขนานกันไปจนจดขอบใบ 
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                 2) เสนใบเรียงแบบรางแห (netted venation หรือ reticulate venation) มีการแตก
แขนงของเสนใบยอยออกไปทุกทิศทางแลวมาประสานกันเปนรางแห พบในใบพืชใบเล้ียงคู แบงเปน 
                 - เสนใบเรียงแบบรางแหคลายฝามือ (palmately netted venation) มีเสนใบใหญ
มากกวา 1 เสน แตกเรียงขนานจากฐานไปสูปลายใบ แลวมีเสนใบยอยแตกแขนง 
                 - เสนใบเรียงแบบรางแหคลายขนนก (pinnately netted venation) มีเสนกลางใบ 1 
เสนแตกจากฐานใบไปสูปลายใบ แลวมีเสนใบยอยแตกเปนรางแห  
                 3) เสนใบเรียงแบบไดโคโตมัส (dichotomous venation) เสนใบจะเรียงขนาน แตปลาย
สุดของเสนใบแตกเปน 2 แฉก 
             4. ดอก คือ สวนท่ีเปล่ียนแปลงมาจากกิ่งเพ่ือทําหนาท่ีในการสืบพันธุ สวนประกอบของดอก
จึงเปนสวนท่ีเปล่ียนแปลงมาจากใบ กิ่งท่ีเปล่ียนแปลงมานี้จะมีสวนปลองส้ัน ซอนทับกันเปนฐานรอง
ดอก สวนประกอบของดอกนับเปนชั้นนอกสุดเขาไปหาชั้นในสุด ดังนี ้ 
ชั้นนอกสุดประกอบดวย กลีบเล้ียง (sepal) ซึ่งเรียงตัวเปนวง เรียกวา วงกลีบเล้ียง (calyx)  
ชั้นถัดมาประกอบดวย กลีบดอก (petal) ซึ่งเรียงตัวเปนวง เรียกวา วงกลีบดอก (corolla)  
ถัดจากวงกลีบดอก เปนเกสรตัวผู (stamen) เรียก วงเกสรตัวผู (androecium)  
ถัดจากวงเกสรตัวผูเขามา เปนเกสรตัวเมีย (pistil) เรียก วงเกสรตัวเมีย (gynoecium)  

 

                 ดอกที่มีครบทั้ง 4 ชั้น เรียกวา ดอกสมบูรณ (complete flower) ถามีไมครบ เรียกวา 
ดอกไมสมบูรณ (incomplete flower)  
                 ดอกที่มี่สวนที่ใชในการสืบพันธุครบ เรียกวา ดอกสมบูรณเพศ (perfect flower) ถามีไม
ครบ เรียกวา ดอกไมสมบูรณเพศ (imperfect flower)  
                 รายละเอียดของแตละสวนของดอก มีดังนี ้
                 4.1 กานดอก (peduncle) คือ สวนที่เชื่อมระหวางดอกกับลําตน บางชนิดไมมีกานดอก 
(sessile flower) จะเห็นดอกอยูติดกับลําตนหรือกิ่งเลย 
                 4.2 ฐานรองดอก (receptacle) คือ สวนปลายของกานดอกที่ทําหนาท่ีรองรับสวนตางๆ 
ของดอกไว โดยท่ัวไปฐานรองดอกจะมีลักษณะพองออกและแผแบนเล็กนอย แตอาจมีลักษณะบางอยาง 
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แตกตางกันออกไป เชน  
- ทอรัสหรือทาลามัส (torus หรือ thalamus) คือ ฐานรองดอกท่ีษณะคอนขางหนาพองออกมามากกวา
ปกติ เชน ฝกบัว 
- ดิสก (disc) คือ ฐานรองดอกท่ีขยายพองออกมีลักษณะที่คลายหมอนรองรับหรือหุมสวนรังไขไว 
- ไจโนฟอร (gynophore) คือ สวนของฐานรองดอกที่เจริญย่ืนยาวเปนกานชูเกสรตัวเมียไว เรียกวา 
แอนโดรไจโนฟอร (androgynophore หรือ gynandrophore) ถาชูเฉพาะกานชูเกสรตัวผูเรียก แอน
โดรฟอร (androphore) 
- คารโปฟอร (carpophore) คือ สวนฐานรองดอกที่เจริญย่ืนออกไปชูรังไขไว 
                 4.3 ใบประดับหรือแบรค (bract) คือ สวนที่เปล่ียนแปลงมาจากใบเพ่ือทําหนาที่ประดับ
ดอกหรือชอดอก 
                 4.4 กลีบเล้ียง (sepal) คือ สวนที่เปล่ียนแปลงมาจากใบ มีลักษณะเปนกลีบ อาจแยกกัน
หรือเชื่อมรวมกันเปนหลอด กลีบเล้ียงมักมีสีเขียวทําหนาที่หุมดอกเมื่อดอกยังออน กลีบเล้ียงแตละกลีบ
อาจแยกเปนอิสระ (calyx distinct หรือ calyx free) เรียกดอกที่มีกลีบเล้ียงหลายกลีบและแยกกันเปน
อิสระวา โพลีเซพพาลัส (polysepalous flower) ในดอกไมบางชนิดกลีบเล้ียงอาจเชื่อมติดเปนหลอด 
(calyx united) เรียกหลอดกลีบเล้ียง (calyx tube) ดอกไมที่มีกลีบเล้ียงเชื่อมติดกัน เรียกวา แกมโม
เซพพาลัส (gamosepalous flower หรือ synsepalous flower)  
                  4.5 กลีบดอก (petal) คือ สวนที่เปล่ียนแปลงมาจากใบ ไมใชในการสืบพันธุ มีสีสวย 
อาจมีกล่ินหอม กลีบดอกอาจแยกอยูเปนอิสระ (corolla distinct หรือ corolla free) เรียกดอกไมที่มี
กลีบดอกมากและแยกออกเปนอิสระวา โพลีเพททาลัส (polypetalous flower หรือ choripetalous 
flower) กลีบดอกอาจเชื่อมติดกันเปนหลอด (corolla united) เรียกสวนที่กลีบเชื่อมติดกันเปนหลอด
วา หลอดดอก (corolla tube) ซึ่งปลายสุดของดอกจะเวาเปนพู เรียกดอกไมที่มีกลีบดอกเชื่อมกันเปน
หลอดวา แกมโมเพททาลัส (gamopetalous flower หรือ sympetalous flower) ดอกไมบางชนิดไม
มีกลีบดอก เรียกวา อะเพททาลัส (apetalous flower) มีเพียงชั้นของกลีบดอกที่อาจมีสีสวยงาม 1 ชั้น 
หรือไมมีทั้งกลีบเล้ียงและกลีบดอกเลยก็ได 
 รูปทรงของหลอดดอกแบบตางๆ การเชื่อมของกลีบดอกทําใหเกิดหลอดดอกที่ตางๆ กัน เชน  
  รูปวงลอ (rotate) สวนของดอกจะส้ันตั้งตรง สวนพูของหลอดดอกจะกางแผออก ทํามุมฉากกับ
หลอดดอกเรียงตัวเปนวง  
 รูประฆัง (campanulate) สวนของดอกโปงพองคลายรูประฆัง สวนพูจะกางทํามุมกับหลอด
ดอกหรือไมก็ได  
 รูปไขหรือรูปคนโท (urceolate) สวนหลอดดอกจะพองเปนรูปไข สวนพูดอกจะแผเปดกวาง
ออก แตมีขนาดเล็กกลีบมน  
 รูปเข็ม (salver-form) สวนหลอดดอกมีลักษณะเปนหลอดเล็กๆ ยาว แคบ ปลายบนสุดของ
หลอดดอกอาจใหญขึ้นเล็กนอย สวนพูดอกจะแผออกตั้งฉากกับหลอดดอก  
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 รูปกรวย (funnel-form) สวนหลอดดอกมีรูปรางเหมือนกรวย สวนบนของดอกจะผายกวาง
ออก สวนพูจะแผกางออก  
 รูปหลอด (tubular form) สวนหลอดดอกจะมีขนาดเล็กเปนหลอดขนาดยาวเทากันตลอด สวน
หลอดดอกจะตั้งชูขึ้น 
 รูปล้ิน (ligulate) สวนของหลอดดอกจะเล็กและส้ัน แตสวนพูหลอดดอกจะแผเปนกลีบใหญที่มี
ลักษณะเปนแผนยาวออกไป 1 แผน ทําใหมีลักษณะคลายล้ิน  
 รูปริมฝปาก (bilabiate) สวนหลอดดอกอาจจะส้ันหรือยาวก็ได แตพูของหลอดดอกจะแยก
ออกเปน 2 กลีบ อาจมีขนาดเทากันหรือกลีบใดกลีบหนึ่งใหญกวากลีบหนึ่ง 
 รูปริมฝปากชิด (personate) เหมือนกับรูปริมฝปากมี 2 สวนแยกกัน แตริมฝปากทั้งสองสวนจะ
ชิดกันมากทําใหปากปดชิดกัน 
                 4.6 เกสรตัวผู (stamen) คือ สวนที่เปล่ียนแปลงมาจากใบเพ่ือทําหนาท่ีในการสืบพันธุ 
ประกอบดวยสวนสําคัญ คือ กานชู (filament) และอับเกสรตัวผู (anther) 2 พู ซึ่งภายในมีละอองเกสร
ตัวผู (pollen) จํานวนเกสรตัวผูมีตั้งแต 1 จนถึงจํานวนมากนับไมได แตโดยทั่วไปมักมีจํานวนเทากับ
กลีบดอก การติดของอับเกสรตัวผูกับกานชูมีหลายแบบ  

 

                 4.7 เกสรตัวเมีย (pistil) คือ สวนที่เปล่ียนแปลงมาจากใบซึ่งเรียกวา คารเพล (carpel) 
มา ประกอบกันเปนเกสรตัวเมีย เพ่ือทําหนาที่ในการสืบพันธุ เกสรตัวเมียประกอบดวย 3 สวน คือ สวน
ลางสุดจะโปงพอง ภายในมีโพรง เรียก รังไข (ovary) ซึ่งวางอยูบนฐานรองดอก สวนบนของรังไขจะ
เรียวเล็กเปนกานชูเกสรตัวเมีย (style) ปลายสุดเปนยอดเกสรตัวเมีย (stigma)  
เกสรตัวเมีย 1 อันท่ีเกิดจาก 1 คารเพล เรียกวา เกสรตัวเมียเดี่ยว (simple pistil) ภายในรังไขจะมีเพียง 
1 หอง (locule)  
เกสรตัวเมีย 1 อันที่เกิดจากหลายคารเพลมาเชื่อมกัน เรียกวา เกสรตัวเมียประกอบหรือซินคารพัส 
(compound pistil หรือ syncarpous) เมื่อตัดตามขวางจะเห็นมีหลายหอง  
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                 เกสรตัวเมียประกอบในดอกไมบางชนิด อาจไมเชื่อมติดกันเลย จะแยกกันเปนอิสระ จึง
เห็นมีรังไขหลายอันในหนึ่งดอก เรียกวา อะโปคารพัส (apocarpus) 
ตําแหนงของรังไข ดังนี ้
 รังไขท่ีอยูสูงกวาสวนอื่นของดอก (superior ovary) ลักษณะนี้จะเห็นสวนของเกสรตัวเมียทุก
สวน คือ เห็นรังไขตลอดจนถึงปลายยอดเกสรตัวเมีย ดอกไมที่มีรังไขแบบนี้เรียกวา ไฮโปจีนัส 
(hypogenous flower)  
 รังไขท่ีมีสวนย่ืนใหเห็นประมาณครึ่งหนึ่ง (half inferior ovary) ดอกไมที่มีรังไขแบบนี้เรียกวา 
อีพิจีนัส (perigenous flower) 
 รังไขท่ีอยูต่ํากวาสวนอื่นของดอก (inferior ovary) รังไขจะฝงจมเชื่อมเปนเนื้อเดียวกันกับ
ฐานรองดอก ทําใหรังไขอยูตํากวาสวนอื่นของดอก ดอกไมท่ีมีรังไขแบบนี้เรียกวา อีพิจีนัส (epigenous 
flower)  
ออวุล (ovule) คือ อวัยวะที่อยูภายในรังไข ภายในออวุลจะมีไข (egg) เมื่อไขไดรับการผสมพันธุจะ
เจริญกลายเปนเมล็ด ออวุลมีสวนประกอบคือ มีกานชูออวุล (funiculus) ทําหนาที่เชื่อมตอระหวาง
ออวุลกับผนังรังไข โดยติดกับผนังรังไขตรงบริเวณที่เรียกวา พลาเซนตา (placenta) 
ตําแหนงการติดของออวุลในรังไขที่บริเวณพลาเซนตา (placentation type) มีดังนี ้
 ออวุลติดที่ดานขางของรังไข (parietal placentation) รังไขอาจเกิดจากคารเพลเดียวมาหอ
ตัวเชื่อมกัน เกิดรังไข 1 หองแนวขอบที่คารเพลเชื่อมจะเปนเนื้อเย่ือพลาเซนตา ที่ออวุลเจริญขึ้นมาเห็น
ออวุล 1 แถว หรือเกิดจากหลายคารเพลมาเชื่อมเกิดรังไขที่มี 1 หอง ออวุลจะเกิดบริเวณที่ขอบคารเพล
มาเชื่อมกัน ซึ่งอาจติดกระจายทั่วผิวดานในรังไข 
 ออวุลติดอยูท่ีบริเวณมุมของหองตรงกลางรังไข (axile placentation) รังไขอาจเกิดจากหลาย
คารเพลมาเชื่อมกันเกิดรังไขหลายหอง ออวุลติดตรงแกนกลางท่ีคารเพลเชื่อม 
 ออวุลติดที่แกนกลางของรังไข (free central placentation) รังไขมีหองเดียวมีแกนพลาเซนตา
เจริญเปนแทงจากฐานขึ้นไป ไมจดกับดานบนของรังไข ออวุลติดที่แกนกลาง 
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 ออวุลติดที่ฐานของรังไข (basal placentation) รังไขมี 1 หอง และออวุลมีจํานวนนอยเจริญ
จากสวนฐานรังไข 
 ออวุลติดที่ดานบนของรังไข (apical placntation) รังไขมี 1 หอง ออวุลติดที่ปลายยอดดานบน
ของรังไข 
การติดของไขท่ีพลาเซนตาภายในรังไข และชนิดของรังไข 
            5. ชอดอก (inflorescence) ดอกไมที่เกิดที่ปลายกานดอกเพียงดอกเดียวเรียกวา ดอกเดี่ยว 
(solitary flower) สวนดอกไมที่มีหลายดอกเกิดอยูบนกานดอกเดียวกัน เรียกวา ชอดอก ซึ่งเรียกแตละ
ดอกบนชอดอกนี้วา ดอกยอย ถาใชลักษณะการเกิดกอนและหลังของดอกยอย รวมทั้งการแตกกิ่งของ
กานดอกจะสามารถแยกประเภทชอดอกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ แบบราซีโมส (racemose 
inflorescence) และแบบไซโมส (cymose inflorescence)  
                 5.1 แบบราซีโมส เปนชอดอกที่มีการเจริญแบบไมมีขีดจํากัด แกนกลางชอดอก (rachis) 
จะยาวหรือส้ันก็ได ดอกยอยที่เกิดกอนจะอยูท่ีโคนชอ ดอกออนอยูท่ีปลายยอดสุด ดอกจะบานจากโคน
ไปหายอด ดอกชอแบบราซีโมสแบงยอยออกเปน ดังนี ้
                 - ชอดอกราซีโมสที่มีแกนกลางของชอ 1 แกน แยกเปน แบบราซีม (raceme), คอริมบ 
(corymb), สไปค(spike), สแพดิก (spadix), แคทกิน (catkin), เฮด (head หรือ capitulum), อัมเบล 
(umbel)  
                 - ชอดอกราซีโมสที่มีแกนกลางของชอหลายแกน แยกเปน แบบแพนิเคิล (panicle), คอม
พาวดสไปด (compound spike), คอมพาวดอัมเบล (compound umbel) 
                 5.2 แบบไซโมส เปนชอดอกที่การเจริญมีขีดจํากัด เนื้อเย่ือปลายสุดของชอไมมีการเจริญ
ตอไปกลายเปนดอก และดอกที่ปลายสุดจะบานกอนดอกที่อยูถัดลงมาดานลาง ดอกชอแบบไซโมส
แบงยอยออกเปน ดังนี ้ 
                 1) โมโนซาเซียม (monochasium) ดอกแกที่สุดจะอยูปลายชอ สวนดอกลางจะเจริญ
ออกจากขอของกิ่งแตละขอ โดยแตกออกจากดานเดียวกันของชอดอกทําใหเกิดชอดอกอีกหลายแบบ 
เชน โมโนซาเซียมแบบมีดอกลางเพียงดอกเดียว, โมโนซาเซียมแบบดอกยอยลางๆ จะแตกออกจากกิ่ง 
โดยสลับซายขวาไปเรื่อยๆ ทําใหเกิดชอดอกแบบโมโนซาเซียมแบบสคอรปออยด (scorpioid 
monochasium) และโมโนซาเซียมแบบที่ดอกยอยลางๆ จะแตกออกจากกิ่งเพียงดานเดียวไดชอดอก 
เรียกวา เฮลิคอยด (helicoid monochasium) ปลายชอดอกจะโคงเขาหากานชอดอก 
                 2) ไดซาเซียม (dichasium) เปนชอดอกท่ีมีดอกท่ีเกิดกอนแกที่สุดอยูปลายชอ มีดอกยอย
แตกออกทั้งสองขางของดอกที่แกสุดท่ีปลายชอนั้น ยังแยกออกเปน 2 แบบ คือ ไดซาเซียมชนิดเดี่ยว 
(simple dichasium) จะมีดอกยอยเพียง 3 ดอก ดอกยอยท่ีแกสุดจะอยูปลายชอ เรียกชอดอกแบบนี้วา 
ไซม (cyme) และคอมพาวดไดซาเซียม (compound dichasium) เปนชอดอกเหมือนไดซาเซียมชนิด
เดี่ยว แตเกิดอยูรวมซอนกันเปนจํานวนมาก 
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                 นอกจากนี้ยังมีชอดอกแบบพิเศษ ไดแก 
                 1) ไซอาเทียม (cyathium) เปนชอดอกท่ีประกอบดวยดอกตัวเมีย 1 ดอก อยูที่ปลายชอ
และดอกตัวผูลดรูปลงเหลือแคเกสรตัวผูเทานั้นรวมอยูในชอดวย 
                 2) ไฮแพนเทียม (hypanthium หรือ hypanthodium) เปนชอดอกท่ีเกิดจากฐานรองอก
เจริญหุมขึ้นเปนรูปถวย อาจมีกลีบเล้ียงเจริญรวมดวย ภายในฐานรองดอกจะมีดอกยอยจํานวนมาก 
ขนาดเล็กแยกเพศ ฐานรองดอกจะหุมกลุมดอกยอยไวไมมิด ตรงปลายสุดจะเปดรูทําใหแมลงเขาไปชวย
ผสมเกสร 
                 3) เวอรติซิเลท (verticillate) จะมีดอกยอยแตกออกรอบขอของแกนกลางชอดอกใหญ
และเรียงขึ้นไปเปนชั้นคลายฉัตร 
            6. ผล (friut) คือ สวนที่เจริญเติบโตที่เปล่ียนแปลงมาจากรังไข หลังจากที่ดอกนั้นไดรับการ
ผสมพันธุ เมื่อผลเจริญขึ้นอาจมีสวนอื่นของดอก เชน ฐานรองดอก กลีบเล้ียงยอดเกสรตัวเมียเจริญติด
มากับผลดวยก็ได ภายในผลมีเมล็ด ผลบางชนิดอาจเติบโตโดยดอกไมไดรีบการผสมพันธุ เรียกวา พารที
โนคารปคฟรุต (parthenocarpic fruit) และ สวนที่เปนเนื้อเย่ือของผลจึงเปล่ียนแปลงมาจากผนังรังไข 
เมื่อเจริญกลายเปนผลอาจเปนท้ังเปลือกและเนื้อเย่ือของผลเนื้อเย่ือท้ังหมด ของผล เรียกวา เพอริคารพ 
(pericarp) ซึ่งแบงออกเปน 3 ชั้น คือ  
                 1) เนื้อเย้ือชั้นนอกสุดของผล (exocarp) เปนเปลือกของผลซึ่งอาจบาง นิ่ม หนาหรือแข็ง  
                 2) เนื้อเย่ือชั้นกลางของผล (mesocarp) เนื้อเย่ือสวนนั้นเปนสวนที่ออนนุมและ
รับประทานได ผลบางชนิดอาจมีลักษณะเปนเสนใยหนาเหนียว 
                 3) เนื้อเย่ือชั้นในของผล (endocarp) มักเปนสวนที่ออนนุม เชื่อวาเปนเนื้อเดียวกันกับ
เนื้อเย่ือชั้นกลาง และรับประทานได แตในผลบางชนิดเนื้อเย่ือชั้นนี้อาจจะแข็งทําหนาที่หุมเมล็ด  
            ผลมีลักษณะตางกันขึ้นอยูกับจํานวนดอกและลักษณะของคารเพล สามารถจําแนกผล
ออกเปน 3 ชนิด คือ 
                 6.1 ผลเดี่ยว (simple fruit) เปน ผลท่ีเกิดจากดอกเดี่ยวๆ มีเกสรตัวเมียทีเกิดจากคาร
เพลเดียวหรือหลายคารเพลเชื่อมติดกัน ผลเดี่ยวอาจมีเพอริคารพที่มีลักษณะเปนเนื้อนุม เมื่อผลสุก
เต็มที่เพอริคารพอาจแหงแข็ง จึงแบงชนิดของผลตามเพอริคารพออกเปน ผลสดและผลแหง ดังนี ้ 
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                  1 ผลสด (fleshy fruit) คือ ผลท่ีเมื่อเจริญเต็มที่แลวเพอริคารพจะมีลักษณะออนนุมชุมน้ํา 
แบงยอยออกเปน ผลแบบ  
- ดรูพ (drupe) เปนผลสดที่มีเนื้อเย่ือชั้นนอกบางและนุม เนื่อเย้ือชั้นกลางหนาแตนุม และเนื้อเย่ือชั้นใน
แข็งเหนียวทําหนาที่หุมเมล็ด 
- เบอรรี (berry) เปนผลที่มีเนื้อเย่ือเพอริคารพแบบ 3 ชั้น มีลักษณะออนนุมเหมือนกันหมด 
- แบคเคท (baccate) เปนผลที่เกิดจากรังไขที่อยูต่ํากวาสวนอื่นของดอก สวนที่เปนเนื้อหนา เปลือกจะ
บางและเหนียว 
- เพพโพ (pepo) เปนผลที่มีเปลือกนอกหนาสุด แข็งและเหนียว สวนเนื้อเย่ือชั้นกลางและชั้นในจะเปน
เนื้อนุม อาจมีเมล็ดมาก 
- โพม (pome) เปนผลที่มีเนื้อออนนุม เจริญมากจากฐานรองดอก สวนรังไขเปนแบบที่ฝงตัวอยูใน
ฐานรองดอก ผลที่แทจริงจึงฝงตัวอยูในฐานรองดอกที่เจริญเปนเนื้อเย่ือของผลดวย 
- เฮสเพอริเดียม (hesperidium) เปน ผลที่เจริญมาจากรังไขที่อยูสูงกวาสวนอื่นของดอก และ
ประกอบดวยหลายคารเพลเชื่อมกัน เนื้อเย่ือชั้นในสุดของผลออนนุมและมีตอมน้ํามันมาก สวนเนื้อเย่ือ
ชั้นในสุดของผลจะมีลักษณะเปนถุงเล็กๆ จํานวนมาก ภายในถุงเก็บน้ําหวานไว  
                 2 ผลแหง (dry fruit) คือ ผลท่ีเมื่อเจริญแกเต็มที่แลว สวนเพอริคารพของผลจะแหงแข็ง 
ไมมีเนื้อนุม และยังแบงยอยออกเปน  
                 - ผลแหงแลวไมแตก (indehiscent dry fruit) เปนผลที่เจริญเต็มที่แลว เพอริคารพจะ
แหง เมื่อเจริญเต็มที่จะไมมีการแตก แบงออกเปน ผลแบบ              
 เอคีน (achene) เปนผลขนาดเล็ก เนื้อเพอริคารพจะบางและแหงมักมี 1 เมล็ด สวนเนื้อเพอริ
คารพจะแยกจากเปลือกหุมเมล็ดชัดเจน 
 คาริออพซิส (caryopsis) เปนผลขนาดเล็กภายในผลมี 1 เมล็ด สวน เพอริคารพและกับเปลือก
หุมเมล็ดจะเชื่อมติดกัน 
 นัท (nut) เปนผลที่เกิดจากรังไขที่มีหลายคารเพลเชื่อมกัน แตมีออวุลเดียว เมื่อเจริญเปนผลจะ
มีเมล็ดเดียว มีเปลือกแข็งผิวมัน  
 ซารามา (samara) เปนผลที่มีเนื้อเพอริคารพบางและแหง สวนเนื้อเย่ือชั้นนอกของผลจะเจริญ
ย่ืนออกเปนปก อาจมีมากกวา 1 ปก 
 ซามารอยด (samaroid) เปนผลที่มีลักษณะคลายนัท มีเปลือกแข็ง แตจะมีสวนของกลีบเล้ียง
เจริญติดมากับผลดวย กลีบเล้ียงเจริญเปนปก 2-3 ปก 
 ซิโซคารพ (schizocarp) เปนผลที่เกิดจากรังไขที่ประกอบดวยหลายคารเพลเชื่อมกัน เมื่อเจริญ
เปนผลคารเพลจะแยกออกจากกันเล็กนอย 
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                 - ผลแหงแลวแตก (dehiscent dry fruit) เปนผลที่เมื่อเจริญเต็มท่ี แลวเพอริคารพจะ
แหงและแตก เมล็ดสามารถกระจายออกมาได แบงเปน 
 เลกกูม (legume) เปนผลที่เกิดจากดอกที่มีรังไขอันเดียวและมีคารเพลเดียว เมื่อผลแกจะ
แตกแยกเปน 2 ตะเข็บ ผลมักมีรูปรางยาว 
 โลเมนต (loment) หรือโลเมนตัม (lomentum) เปนผลที่มีลักษณะเปนฝกเหมือนเลกกูม แตมี
รอยคอดเวาเปนชวง และมักหักตามชวงรอยคอด 
 ฟอลลิเคิล (follicle) เปนผลที่เกิดจากดอกที่มีคารเพลเดียวหรือหลายคารเพลแตแยกกัน เมื่อ
ผลแกเต็มท่ีจะแตกเปนรอยแยก 1 ตะเข็บ 
 ครีโมคารพ (cremocarp) เปนผลขนาดเล็ก ภายในมี 2 เมล็ดเมื่อผลแตกจะเห็นเมล็ดมีกานของ
ผล (carpophore) แยกไปชูเมล็ดซึ่งแยกออกไป 2 ขาง  
 ซิลิค (siligue) เปนผลที่เกิดจากรังไขที่ม ี2 คารเพล เมื่อผลแกจะแตกตามยาว แบงผลเปน 2 
ซีก เมล็ดติดอยูที่แนวกลางของผล ซึ่งหลุดออกจากเพอริคารพทั้ง 2 ขาง  
 ซิลิเคิล (silicle) เปนผลเหมือนซิลิคแตมีขนาดเล็ก 
 แคปซูล (capsule) คือ ผลท่ีเกิดจากดอกที่มีรังไขเกิดจากหลายคารเพลเชื่อมกัน เมื่อผลแกจะ
แตกไดหลายแบบ 
 อูทริเคิล (utricle) เปนผลคลายผอบ เวลาแตกจะแตกรอบตามขวางผล แตภายในมีเพียง 1 
เมล็ด  
                 6.2 ผลกลุม (aggregate fruit) เปนผลที่เกิดจากดอกๆ เดียว แตมีหลายคารเพลท่ีแยก
จากกัน เมื่ออดอกไดรับการผสม รังไขแตละอันจะเจริญเปนผลยอย  
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  6.3 ผลรวม (multiple fruit หรือ collective fruit หรือ compound fruit) เปน ผลท่ีเจริญ
มาจากดอกหลายดอกซึ่งอยูบนชอเดียวกัน เจริญเชื่อมติดกันจนดูคลายเปนผลเดียว  

 

            7. เมล็ด (seed) คือ สวนที่เจริญเปล่ียนแปลงมาจากออวุล หลังจากดอกไดรับการผสมพันธุ 
เมล็ดมีสวนประกอบดังนี ้
                 7.1 เปลือกหุมเมล็ด (seed coat) เปนสวนที่เปล่ียนแปลงมาจากผนังหุมออวุล ซึ่งมี 2 ชั้น 
ทําใหมีเปลือกหุม 2 ชั้นดวย เปลือกเมล็ดทําหนาที่หอหุมปองกันสวนประกอบภายในเมล็ด เปลือกหุม
เมล็ดทั้ง 2 ชั้น คือ  
                 1) เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa หรือ sclerotesta) จะเห็นชั้นที่หนาและแข็งเปล่ียนแปลง
มาจากผนังชั้นนอกของออวุล ในเมล็ดบางชนิดอาจเปล่ียนแปลงเปนปก 
                 2) เปลือกเมล็ดชั้นใน (tegment หรือ sacrotesta) เปนเย่ือบางๆ เจริญเปล่ียนแปลงมา
จากผนังชั้นในของออวุล 
                 7.2 เอนโดสเปรม (endosperm) คือ เนื้อเย่ือที่ทําหนาที่สะสมอาหารไวเล้ียงตนออน 
ขณะเมล็ดงอก เมล็ดบางชนิดมีเอนโดสเปรม แตบางชนิดไมมี แตจะมีการสะสมอาหารไวที่สวนอื่น 
                 7.3 เอ็มบริโอ (embryo) เปนสวนที่เกิดจากการผสมของไขกับสเปรม แลวเติบโตเปน
ตนไมเล็กๆ อยูในเมล็ด เอ็มบริโอมีสวนประกอบ คือ  
                 1) ใบเล้ียง (cotyledon) อาจมีลักษณะแบนบางคลายใบ พืชใบเล้ียงคูมีใบเล้ียงสองใบ 
พืชใบเล้ียงเดี่ยวมีใบเดียว พืชบางชนิดใบเล้ียงอาจเก็บสะสมอาหารแทนเอ็มบริโอ 
                 2) ลําตนของเอ็มบริโอ (embryonic stem) แบงออกเปน 2 สวน คือ ลําตนสวนที่อยู
เหนือจุดติดของใบเล้ียง เรียกวา อีพิคอทิล (epicotyl) จะมีสวนปลายยอดที่มียอดออน และใบออนแท 
และมีไฮโปคอทิล (hypocotyl) เปนลําตนสวนที่อยูใตจุดติดของใบเล้ียง  
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                 3) แรดิเคิล (radicle) เปนสวนที่เจริญไปเปนรากแกวอยูปลายสุดของไฮโปคอทิล  
            ลักษณะภายนอกของเมล็ด  
            เปลือกหุมเมล็ดมีรอยตางๆ ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมาจากผนังหุมออวุล เชน 
            1. ไฮลัม (hilum) คือ รอยแผลท่ีปรากฏอยูบนเปลือกหุมเมล็ด เนื่องจากกานออวุลขาดหลุดไป 
            2. ราฟ (raphe) คือ รอยสันนูนบนเมล็ด ซึ่งเกิดจากการที่เนื้อเย่ือของกานชูออวุลแผออกจับ
กับออวุล คือ เชื่อมตอเขากับผนังหุมออวุล 
            3. ไมโครไพล (micropyle) คือ เปนชองเปดเล็กๆ ซึ่งเปนชองเปดของออวุล เมื่อเจริญเปน
เมล็ดแลวยังคงมีอยู 
            4. แอริล (aril) เปนเนื้อเย่ือที่เกิดหุมเมล็ดไว คือ อยูระหวางเปลือกหุมเมล็ดกับเพอริคารพ 
เจริญมาจากกานชูออวุล อาจกินได  
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บอนไซตนตะโก 

Diospyios rhodcalyx 
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กกรังกา : Cyperus alternifolius L. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Cyperus alternifolius   L. 
ชื่อวงศ         CYPERACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กกรังกา กกตนกลม กกขนาก หญาสเล็บ กกดอกแดง  
ชื่อสามัญ    Umbrella plant 
สวนท่ีนํามาใช    (St) Stem 
การใชประโยชน   ตน แกทอน้ําดีอักเสบ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตน มีลําตนเปนกอ มีหัวอยูเหนือดิน คลายจําพวก ขิง หรือ เรว สูง 

100-150 ซ.ม. ตั้งตรง ไมมีกิ่งกาน กวาง 1 ซ.ม 
ใบ ออกแผซอนๆ กันอยูปลายยอดของ ลําตน ปลายใบแหลม กวาง 1 
ซ.ม. ยาว 18-19 ซ.ม. สีเขียว ทองใบสาก หนึ่งตนมี ใบประมาณ 18-
25 ใบ 
ดอก ออกเปนกระจุก อยูรวมกับใบ สีขาว แกมเขียว เมื่อแกจะเปน 
สีน้ําตาล 

การกระจายพันธุ   บริเวณหนองน้ําที่มีโคลน 
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กระดังงา : Cananga odorata  (Lam.) Hook. f. & Thomson 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Cananga odorata   (Lam.) Hook. f. & Thomson 
ชื่อวงศ         ANNONACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กระดังงา กระดังงาใบใหญ กระดังงาใหญ  กระดังงา สะบันงา 

สะบันงาตน  
ชื่อสามัญ    Perfume Tree, llang-llang, Ylang-Ylang 
สวนท่ีนํามาใช    (St) Stem 
การใชประโยชน   ตน ขับปสสาวะ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตน ไมยืนตน ขนาดกลาง สูง 15-20 ม. เหลือกออนสีเทาเกล้ียง  

ใบ สีเขียวออน ใบบาง นิ่ม ยาว สวนปลายมี ติ่ง โคนใบมน กลม เรียง
สลับกอยลง 
ดอก ดอกที่ออกให มมีสีเขียว พอแกจะเปนสีเหลืองอมเขียว หรือ
เหลืองออน ดอกใหญ หอยลง มี 6 กลีบ กลีบ ดอกยาว 4-5 นิ้ว กลีบ
ชั้นในส้ันกวาเล็กนอย 
ผล สีเขียวเขม เมื่อสุกมีสีเหลืองคลํ้า ผิว เรียบ ออกเปนพวง ประมาณ 
4-14 ผล เปนรูปร ี

การกระจายพันธุ   Tropical Asia 

http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/showmdpbyfam.asp?family=ANNONACEAE
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กระถิน : Leucaena leucocephala    (Lam.) de Wit 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Leucaena leucocephala    (Lam.) de Wit 
ชื่อวงศ         LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กระถิน กระถินไทย กระถินบาน กระถินยักษ  กะเส็ดโคก กะเส็ดบก 

ตอเบา สะตอเทศ สะตอเบา ผักกานถิน ผักหนองบก  
ชื่อสามัญ    Horse tamarind, Leucaena 
สวนท่ีนํามาใช    (Se) Seed 
การใชประโยชน   เมล็ดแก 1 กํามือ คั่วไฟใหดํา หอผาขาว ตมน้ํา 3 สวนใหเหลือ 1 สวน 

ดื่มวันละ 1 ครั้ง ตมซ้ําจนยารสจืด รักษาเบาหวาน 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภา-พ/
ชีวภาพ 

ไมพุมขนาดใหญสูง 10 เมตร ใบประกอบแบบขนสองชั้น เรียงสลับ 
ชอใบยอย 3-10 คู ยาวไดถึง 10 ซม.ใบยอย 5-20 คู รูปดาบ กวาง  
2-5 มม. ยาว 6-21 มม. ดอกชอกระจุกแนน ทรงกลม ออกดอกที ่
ซอกใบ กลีบดอกสีขาวครีม กล่ินหอม ผลเปนฝก แบนตรง เหนียว 
แตกเปน สองฝา เมล็ดจํานวนมาก 

การกระจายพันธุ   - 
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กลวย : Musa sapientum   L. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือวิทยาศาสตร             Musa sapientum   L. 
ช่ือวงศ         MUSACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กลวยน้ําวา กลวยเล็บมือ กลวยหอมจันทน กลวยหักมุก กลวย

กะลิออง กลวยมะนิออง มะลิออง กลวยไข กลวยใต กลวยสม กลวย
หอม กลวยนาก เจก ยาไข สะกุย  

ชื่อสามัญ    Laczntan, Sucrier, Red Fig Banana, Banana Flower, 
Martinigue Banana, Traveller"s tree 

สวนท่ีนํามาใช    (Re) Resin 
การใชประโยชน   ยางจากใบ ใชหามเลือด โดยหยดลงบริเวณแผล 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภา-พ/
ชีวภาพ 

ตน ไมลมลุก ลําตนที่เห็นจะเกิดจากกานท่ี หุมซอนกัน สูง ประมาณ 
2.5 ม. ใบ สีเขียว เปนแผนใบ ยาว 1.53 ม. กวาง 40-60 ซ.ม.           
เสนของใบจะขนานกัน แกนใบ จะเห็นไดชัดเจน กานใบยาว 30 ซ.ม. 
ดอก จะหอยยอยลงมา ยาวประมาณ 60-130 ซ.ม. เรียกวา หัวปลี 
ตามชอนั้นจะมีกาบหุม ชอมีสีแดงปนมวงเปนรูปกลมรี ยาว 15-30    
ซ.ม. สวนที่เปนฐานดอกจะมีเกสรตัวเมีย สวนปลายจะมีเกสรตัวผู       
ชอดอกที่จะเจริญ กลายไปเปนผลนั้น เกสรตัวเมียและตัวผู จะรวงไป 
ผล เมื่อดอกกลายไปเปนผล จะประกอบ ดวยหวีกลวย เครือละ 7-8 
หวี ในแตละหวี จะมี 10 ลูก ผลรูปรางไมแนนอนขึ้นอยูกับ ชนิด ผลท่ี
ออน จะเปนสีเขียวแตพอแกจะ เปล่ียนเปนสีเหลือง 

http://www.qsbg.org/Database/plantdb/mdp/showmdpbyfam.asp?family=MUSACEAE
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กลวยไมสกุลหวาย : Dendrobium hybrids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Dendrobium hybrids 
ชื่อวงศ         ORCHIDACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   หวาย โกโมซุม 
ชื่อสามัญ    Dendrobium orchids 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก 
การใชประโยชน   ใชดอกประดับ และเปนกลวยไมตัดดอกที่สวยงาม 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป ขึ้นอยูกับความสมบูรณของลําตน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พืชอิงอาศัย เปนลูกผสม มีหัวเทียม หรือไมมี ใบเดี่ยว เรียงสลับเปน 2 

แถว ชอดอกแบบชอกระจะ ดอกมีขนาดใหญ สวยงาม สีขาว ชมพู 
มวง แดง เหลือง หรืออื่นๆ กลุมเรณู 4 อัน มี 2 คู ผลแหงแตก เมล็ด
จํานวนมาก มีขนาดเล็ก  กลวยไมอิงอาศัย ลําลูกกลวยเปนแทงกลม 
ยาว 20-40 ซม. ผิวมีขนส้ัน สีดํา ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กวาง 2.5-3 
ซม. ยาว 7-10 ซม. ดอก สีขาว ออกเปนชอส้ัน ใกลปลายยอด มี 2-5 
ดอก ขนาดบานกวาง 5-6 ซม. กลีบเล้ียงรูปหอกแกมรี ปลายกลีบ
แหลม กลีบดอกรูปไขกลับ ปลายกลีบมน กลีบปากสีขาว โคนกึ่งกลาง
กลีบเปนแถบสีเหลือง มีกล่ินหอมออนๆ 

การกระจายพันธุ   - 
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การเวก : Artabotrys hexapetalus   (Linn.f.) Bhandari 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Artabotrys hexapetalus   (Linn.f.) Bhandari 
ชื่อวงศ         ANNONACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กระดังงางัว กระดังงาปา หนามควายนอย 
ชื่อสามัญ    Bhandari 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก มีกล่ินหอม 
การใชประโยชน   เปนไมดอกไมประดับใหรมเงา ใหดอกตลอดป มีกล่ินหอมออน ใชทํา

เครื่องหอม 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมเถาเนื้อแข็ง ขนาดใหญ กิ่งกานคอนขางเรียบ ผิวมัน บริเวณตรง

ขามใบมีมือเกาะแข็งลักษณะเปนรูปตะขอโคง ใบ เปนใบเดี่ยวเรียง
สลับกัน รูปรี หรือ รูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม สีเขียว
เขม ขอบใบเรียบ ดอก ออกเปนชอ จํานวน 1-5 ดอก มีขนาดใหญ 
ยาว 3.5-5 ซม. เมื่อออนมีสีเขียว เมื่อแกมีสีเหลือง กลีบเล้ียงมี 3 กลีบ 
รูปสามเหล่ียมขนาดเล็กสีเขียวปลายกลีบงอขึ้น กลีบดอกมี 6 กลีบ    
รูปรียาว เรียงเปน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรผูจํานวนมาก เกสรเมีย
หลายอัน อยูแยกกัน ผล รูปรีปอมหรือรูปไขกลับออกเปนกลุม ๆ ละ 
6-18 ผล ผลแกสีเหลือง 

การกระจายพันธุ   นิยมปลูกท่ัวไปทุกภาคตามหมูบาน วัด และสองขางทาง ขึ้นไดดีใน
พ้ืนที่อากาศรอนชื้น 
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กุม : Crateva adansonii   DC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Crateva adansonii   DC. 
ชื่อวงศ         CAPPARACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กุมบก กุมน้ําบก  
ชื่อสามัญ    sacred garlic pear, temple plant 
สวนท่ีนํามาใช    (Sb) Stem bark 
การใชประโยชน   เปลือกตน ตมน้ํากิน เปนยาแกไข ชวยเจริญอาหาร ชวยยอย ขับ

น้ําเหลือง ขับปสสาวะ เปนยาระบาย รักษาโรคนิ่ว ลดพิษงูกัด 
ฤดูติดดอก/ออกผล   กุมภาพันธ - มิถุนายน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตน ไมยืนตน สูง 5-15 ม. ใบ ออกเปนชอๆ หนึ่งมีราว 3 ใบ รูปรีแกม 

ขอบขนาน ปลายใบแหลมมีติ่งส้ันๆ โคนใบสอบแคบ กวาง 1.5-4 นิ้ว 
ยาว 3.5-6.5 นิ้ว ดอก ออกเปนชอ แกนกลางดอกยาว 3-5 ซ.ม.รูปไข
ปลายมน ผล คอนขางกลม ผลออนพ้ืนผิวเรียบ พอ แกเต็มที่หรือแหง
พ้ืนผิวมีสะเก็ดแบนๆ เปนสีเทาอมเหลือง 

การกระจายพันธุ   ริมชายฝงแมน้ําหรือบริเวณที่น้ําทวมถึง 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

29 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

 

แกว : Murraya paniculata   (Linn.) Jack 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Murraya paniculata   (Linn.) Jack 
ชื่อวงศ         RUTACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตะไหลแกว แกวพริก จาพริก แกวลาย แกวทอง แกวขาว 
ชื่อสามัญ    Orang Jessamine, China Box Tree, Andaman Satinwood, 

Chinese Box-wood 
การใชประโยชน   เนื้อไมลายมันสวยงาม มีน้ํามันในเนื้อไม นิยมใชทําเครื่องตกแตงบาน 

ดามเครื่องมือ ไมบรรทัด ดามปากกา ซอดวง ซออู ใบ ปรุงเปนยาขับ
ระดูท่ีเรียกวายาประสะใบแกว และใชเปนยาระบายลม แกจุกเสีย
แนนเฟอ 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ตลอดป โดยเฉพาะฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก ไมผลัดใบ สูง 3-8 เมตร ลําตนมักคดงอ

และบิด เปลือกสีขาว แตกเปนรองตื่นเล็ก ๆ ใบ เปนชอติดเรียงเวียน
สลับ ชอหนึ่ง ๆ มีใบยอย 3-7 ใบ ติดตรงขามหรือเย้ืองกันเล็กนอย ใบ
คูลางมีขนาดเล็กกวาคูที่อยูเหนือขึ้นไป ทรงใบรูปไขแกมรี และรูปขาว
หลามตัดเอียง ผิวใบเขียวเขมเปนมันท้ังสองขาง ขอบใบเรียบ หรือ 
เปนคล่ืนเล็กนอย ดอก สีขาวกล่ินหอมออกเปนดอกเดี่ยว หรือเปน
กลุมกระจุกละ 2-5 ดอก กลีบรองกลีบดอกมีขนาดเล็กมี 5 แฉก กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ รูปรี หรือรูปขอบขนานบานกลางคืน ขณะบานกลีบจะ
มวนออกดานนอกกลีบหลุดงายเกสรผูมี 10 อัน ยาว 5 อันส้ัน 5 อัน
เรียงสลับเปนวงกลมลอมรอบรังไข ผล รูปไขมีเนื้อเย้ือหุมยาวไมเกิน 2 
ซม. ผลแกออกสีสมปนแดง ภายในมี 1-2 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   จีน, ญี่ปุน, เกาหลี, อินเดีย และภูมิภาคอินโดจีน 
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โกสน : Codiaeum variegatium (L.) Blume 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Codiaeum variegatium (L.) Blume 
ชื่อวงศ         EUPHORBIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กรีกะสม กรีสาเก โกรตน (ทั่วไป) 
ชื่อสามัญ    Croton, Variegated Laurel, Garden Croton 
สวนท่ีนํามาใช    ใบใหความสวยงาม 
การใชประโยชน   เปลือกตน ตมน้ํากิน เปนยาแกไข ชวยเจริญอาหาร ชวยยอย ขับ

น้ําเหลือง ขับปสสาวะ เปนยาระบาย รักษาโรคนิ่ว ลดพิษงูกัด 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุม สูง 2-3 ม. ใบ ใบเรียงเวียนสลับ ใบเดี่ยว รูปใบมีหลายแบบ 

เชนกลม แถบยาว รูปไขแกมรูปหอก ความกวางยาวของใบไมสามารถ
กําหนดได เนื่องจากมีความผันแปรมาก โคนใบแหลม ปลายใบแหลม 
บางครั้งมีเสนกลางใบย่ืนแลวมีรยางคแผเปนใบเล็กๆ อีก 2 ใบ ขอบใบ
เรียบหรือเวา บางตนเวาถึงเสนกลางใบ แผนใบอาจบิดเปนเกลียว มีสี
ตางๆ เชน ขาว เหลือง สม ชมพู แดง มวงและดํา ดอกชอออกที่ปลาย
กิ่ง ดอกแยกเพศ ชอดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยูบนตนเดียวกัน ชอ
ดอกเพศผูมีดอกกลม เล็ก ดอกยอยมี 30-60 ดอก กลีบดอก 5-6 กลีบ 
เกสรเพศผูจํานวนมาก ชอดอกเพศเมียตั้งขึ้น มี 10-20 ดอก ไมมีกลีบ
ดอก เกสรเพศเมียแยกเปน 3 แฉก ผลกลม มี 3 พู เมื่อแกแตกได มี 3 
เมล็ด แตละชองมี 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   - 
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ขอย : Streblus asper   Lour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Streblus asper   Lour. 
ชื่อวงศ         MORACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กักไมฝอย สมพอ ซะโยเส สะนาย ตองขะเหน 
ชื่อสามัญ    Siamese rough bush 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน เปนไมพุมใหความสวยงาม  
การใชประโยชน   กิ่งทุบใชแทนแปรงสีฟนได เปลือกตนแกโรคในชองปาก ใบเปนยา

ระบายออนๆ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงไมเกิน 10 ม. เปลือกขรุขระ ใบเปน

ใบเดี่ยว รูปไขกลับหรือรูปรี กวาง 2-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนสอบ 
ขอบใบหยัก ดอกสีเหลืองแกมเขียว ออกเปนชอส้ันท่ีซอกใบ ดอกยอย
ขนาดเล็กมาก แยกเพศ ดอกเพศผูอยูรวมเปนชอกลม กานดอกส้ัน 
ดอกเพศเมียมีจํานวน 2 ดอกตอชอ กานดอกยาว ผลเปนผลสด ทรง
กลม เมื่อสุกสีเหลือง ฉ่ําน้ํา มีกลีบรองดอกสีเขียวหุมผล 

การกระจายพันธุ   จากอินเดีย จีนตอนใต จนถึงมาเลเซีย ในประเทศไทยพบขึ้นท่ัวไป
ตามท่ีลุมและปาละเมาะ ที่ระดับความสูงใกลน้ําทะเลจนถึง 600 ม. 
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ขี้เหล็ก : Cassia siamea   Lamk. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Cassia siamea   Lamk. 
ชื่อวงศ         CAESALPINIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ขี้เหล็กแกน (ราชบุรี) ขี้เหล็กบาน (ลําปาง) ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) 

ขี้เหล็กใหญ (ภาคกลาง)และขี้เหล็กจิหรี่ (ภาคใต) 
ชื่อสามัญ    Cassod  Tree 
สวนท่ีนํามาใช    ใบออน ใชปรุงอาหาร 
การใชประโยชน   เนื้อไม ใชทําฟน ใบออน เปนอาหารและเปนยาระบาย ดอก เปนยา

นอนหลับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป โดยเฉพาะหนาฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง 8-15 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก ใบยอย 7-10 คู รูปไข

แกมขอบขนาน กวาง 1-2 ซม. ยาว 3-7 ซม. ปลายมน ดอก สีเหลือง 
ออกเปนชอตามปลายกิ่ง กลีบเล้ียง 5 กลีบ รูปคอนขางกลม ขนาดไม
เทากัน กลีบดอกรูปไขกลับ ยาว 1.5-2 ซม. เกสรเพสผู 10 อัน รังไขมี
ขน ฝก แบน ยาว 20-30 ซม. กวาง 1-1.5 ซม. 

การกระจายพันธุ   พบตามปาที่ระดับความสูงคอนขางต่ํา นิยมเอามาปลูกตามบาน หรือ
เปนไมใหรมตามทาง 
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ขี้เหล็กอเมริกัน : Senna spectabilis   (DC.) Irwin & Barneby 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Senna spectabilis   (DC.) Irwin & Barneby 
ชื่อวงศ         FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE) 
ชื่อพ้ืนเมือง   American Cassia สุวรรณพฤกษ 
ชื่อสามัญ    Cassod tree, Thai copper pod 
สวนท่ีนํามาใช    ใบออน ใชปรุงอาหาร 
การใชประโยชน   เมื่อมีอาการปวดตามขอ ใหใชรากสดของมัน ประมาณ ๖๐ กรัม ใช

ตุนกับเปด หรือไก หรือเตาหู ใหเอาอยางใดอยางหนึ่งกิน 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป โดยเฉพาะหนาฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนขนาดกลาง สูง 5-13 เมตร ทรงตนแผกวาง ใบประกอบแบบขน

นกปลายคี่ เรียงสลับ ใบยอย 10-15 คู รูปรี โคนใบมน ปลายใบแหลม 
ขอบใบเรียบ ดอกออกเปนชอขนาดใหญที่ปลายกิ่ง ยาว 30-40 
เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง ผลเปนฝก รูปทรงกระบอก ยาว 
15-30 เซนติเมตร เมื่อแกแตกเปนสองซีก 

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิด อเมริกาเขตรอนออกดอก ตลอดป การปลูกเล้ียง ดินรวน 
อากาศเย็น แสงแดดจัด น้ําปานกลาง ขยายพันธุ เพาะเมล็ด 
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เข็มเชียงใหม : Ixora chinensis Lamk. Ixora spp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Ixora chinensis Lamk. Ixora spp. 
ชื่อวงศ         RUBIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   American Cassia สุวรรณพฤกษ 
ชื่อสามัญ    West Indian Jasmine 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน และดอก ใชเปนไมดอกไมประดับ 
การใชประโยชน   รากมีรสหวานใชรับประทานแกโรคตา เจริญอาหาร ใบใชเปนยาฆา

พยาธ ิดอกแกโรคตาแดง ตาแฉะผลแกโรคริดสีดวงในจมูก 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป  
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนพรรณไมพุมขนาดเล็กถึงขนาดยอม ลําตนสูงประมาณ 3 –5 ฟุต 

จะแตกกิ่งกานสาขาออกแผเปนพุม ลําตนเปนตนเดี่ยวหรือแตกกอแผ
สาขาออกไปเปนตนตนเล็กกลมขนาดเสนรอบวงประมาณ 4-10 
เซนติเมตรลําตนเรียบสีน้ําตาลกิ่งยอดมีสีเขียวแตกกิ่งตรงขึ้นดานบน 
ใบของดอกเข็มแข็ง และเปราะงาย มีสีเขียวสด ลักษณะใบมนรี ปลาย
ใบแหลม โคนใบมน ใบจะออกเรียงสลับกันคนละทิศทาง ลักษณะใบมี
ขนาดและรูปรางแตกตางกันตามชนิดพันธุดอกออกเปนชอใหญ จะ
ออกตรงสวนยอดของตน ในแตละชอจะประกอบดวยดอกขนาดเล็ก
เปนหลอด ตรงปลายหลอดจะเปนกลีบซึ่งมีอยู 4-5 กลีบ ปลายกลีบ
แหลม ลักษณะดอกและสีสันแตกตางกันไป ผล เปนผลกลม ผลออนสี
เขียว ผลแกสีดํา   

การกระจายพันธุ   แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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เขาแกะ : hynchostylis coelestis   Rchb.f. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             hynchostylis coelestis   Rchb.f. 
ชื่อวงศ         ORCHIDACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   เอื้องขี้หมา เขาควาย 
ชื่อสามัญ    Blue foxtail crchid 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน หรือดอกท่ีมีความสวยงาม  
การใชประโยชน   เขาแกะบางตนอาจมีสีตางออกไป เชน มีสีมวงมากจนเกือบแดง 

เรียกวา “เขาแกะแดง” บางตนมีสีไปทางสีฟาหรือสีน้ําเงิน บางตน
ดอกมีสีขาวบริสุทธิ์ เรียกวา “เขาแกะเผือก ” ซึ่งคอนขางหาไดยาก 
เดือยดอกยาวกวาและแคบกวาของไอยเรศ ปลายของเดือยดอกโคงลง 
ดอกบานทนประมาณสองสัปดาหจัดเปนไมดอกไมประดับ 

ฤดูติดดอก/ออกผล   มีนาคม-พฤษภาคม   
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ กลวยไมอิงอาศัย ลําตนเรียว สูง 17-25 ซม. ใบ รูปขอบขนาน แผนใบ

มักพับเขาหากัน กวาง 3-5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ดอก ออกเปนชอตั้ง
จากซอกใบ ยาว 17-23 ซม. ดอกยอย เรียงแนน กลีบเล้ียงและกลีบ
ดอกสีขาวหรือฟาออน ขอบกลีบ สีมวงออน กลีบปากสีมวงอมน้ําเงิน 
ดอกบานเต็มที่กวาง 2 ซม. มีกล่ินหอม พบทั่วประเทศตามปาผลัดใบ
หรือปาดิบแลง  

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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คาง : Albizzia Odoratissima 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Albizzia Odoratissima (lebbeckoides Benth ) 
ชื่อวงศ         MIMOSEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตนคาง 
ชื่อสามัญ    Albizzia Odoratissima 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน สามารถแปรรูปเปนไมเนื้อออน หรือใชทําโครงสรางที่มีขนาด

ใหญ แตไมสามารถรับน้ําหนักไดมากนัก 
การใชประโยชน   ใบ ใชรั กษาอาการไอดอก จะมีรสหวาน ใชเปนยาบํารุงธาตุ รักษา

อาการปวดบาด รักษาพิษงูรักษาอาการฟกช้ํา รักษาทุคราด และ
รักษาอาการ ไข  ที่เกิดจากพิษอักเสบตา  ผล ใชเปนยารักษาโรคใน
จักษุ เปลือก จะมีรสฝาดเฝอนรักษาอาการลงทอง รักษาอาการตก
เลือด อาการบวม รักษาฝ ปวดบาดแผล โรคพยาธิ รักษาลํา ไสพิการ 
เปนยาอายุวัฒนะและบํารุงหนังเสนเอ็นใหบริสุทธิ์ 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตน เปนพรรณไมยืนตนมีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญลําตนสูง 

ใบ จะมีลักษณะใหญและดกหนาทึบ คลายใบถินถอนหรือใบจามจุรี 
ดอก จะออกดอกเปนผลฝอยฟูเหมือนกับดอกจามจุรี แตดอกจะเปนสี
เขียวๆ ขาวๆ และมีกล่ินหอม ฝก ฝกนั้นจะมีลักษณะแบนและโต 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันตกเฉียงใต 
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คุณนายต่ืนสาย : Portulaca oleracea L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Portulaca oleracea L. 
ชื่อวงศ         Portulacaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   แพรเซี่ยงไฮ แดงสวรรค สาวเชียงใหม  บานเที่ยง บาแดด ดอกผักเบี้ย 

ผักเบี้ยฝรั่ง 
ชื่อสามัญ    Purslane, Pussley, Rose mose, Sun plant, Eleven-o'clock 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตนปกชํา ใหเกิดความสวยงามของดอก 
การใชประโยชน   ดอกมีสีสันสวยงาม   ปลูกคลุมดินประดับสวนในพ้ืนที่ที่ไดรับ 

แสงแดดจัด แตเมื่อตนไมสวยตองตัดยอดปกชําใหมเรื่อยๆ ปลูกใน
กระถาง ริมทะเล ริมถนน ริมทางเดิน 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป ขึ้นอยูกับความสมบูรณ 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมคลุมดิน ลําตนอวบน้ําสีมวงแดง แผทอดเล้ือยไปตามผิวดิน ใบเดี่ยว 

เรียงสลับ ใบรูปไขกลับแกมรูปรี กวาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 2-3 
เซนติเมตร ปลายใบ  แหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ํา 
ผิวใบดานบนสีเขียวออนถึงเขียวเขม   บางพันธุมีขอบใบขลิบ 
สีแดง  ดอก สีขาว  ชมพู  แดง เหลือง  สม ออกเปนดอกเดี่ยวตาม
ซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบดอกชั้นเดียว  บอบบาง  ขอบกลีบดอกหยัก
เปนคล่ืน บานเมื่อไดรับแสงแดดตอนเชา ดอกบานเต็มที่กวาง 1-1.5 
เซนติเมตร ผลแหงแตก  มีเมล็ดจํานวนมาก 

การกระจายพันธุ   เขตเมืองรอนทุกแถบ 
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คูน : Cassia fistula   L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Cassia fistula   L. 
ชื่อวงศ         CAESALPINIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ชัยพฤกษ , ราชพฤกษ, ลมแลง 
ชื่อสามัญ    Golden shower, Indian laburnum, Pudding - pine tree 
สวนท่ีนํามาใช    ตนไมประจําประเทศไทย ใหดอกสวยงาม 
การใชประโยชน   ดอกมีสีสันสวยงาม   ปลูกประดับในพ้ืนที่ที่ไดรับแสงแดดจัด ปลูกใน 

ริมถนน ริมทางเดิน 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป ขึ้นอยูกับความสมบูรณ 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ใบ เปนใบประกอบ แบบขนนกปลายคู 

ใบยอย 3-8 คู รูปไขแกมขอบขนาน กวาง 4-8 ซม. ยาว 7-12 ซม. 
ดอก สีเหลืองสด ออกตามซอกใบ เปนชอหอยลง ยาว 20-40 ซม. 
ดอกยอยจํานวนมาก ขนาดบานกวาง ประมาณ 3 ซม. กลีบรองดอก 
5 กลีบ ผิวดานนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข เกสรผู 10 อัน ส้ัน 7 
อัน ยาว 3 อัน กานเกสรเมีย และรังไขมีขนยาว ผล เปนฝกยาว รูป
แทงกลม กวาง 1.5-2 ซม. ยาว 20-60 ซม. ฝกแกไมแตก แตจะหลุด
รวงท้ังฝก และหักแตกเปนชิ้น เมล็ด มีเนื้อเหนียวสีดําหุม 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ง้ิว : Bombax ceiba   Linn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Bombax ceiba   Linn. 
ชื่อวงศ         BOMBACACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   งิ้วปา งิ้วบาน งิ้วแดง 
ชื่อสามัญ    Bombax ceiba L. 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก 
การใชประโยชน   เนื้อไม เปนไมเนื้อออน ใชทําหีบและลังใสของ ไมจ้ิมฟน และทําเย่ือ

กระดาษ น้ํามันจากเมล็ดใชปรุงอาหาร ทําสบู เปลือกใชใยทําเชือก 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูแลง ธันวาคม-กุมภาพันธ 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมยืนตนขนาดกลางหรือใหญ ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลําตนเปลาตรง 

มีหนามทั่วไป ใบ เปนใบเดียวลักษณะเรียงเวียนกันเปนกลุมตามปลาย
กิ่งชอหนึ่งมีปลายใบยอยแผออกเปนวงกลม 5-7 ใบ เนื้อใบคอนขาง
หนา เกล้ียง ขอบใบเรียบ กานชอใบยาวโคนกานบวมเล็กนอย ดอก 
โตสีชมพูแกมเลือดหมูที่เปนสีทองหายาก มีกล่ินหอมเอียน ออกเปน
กระจุกหรือเปนกลุม ๆ ละ 3-5 ดอก ฐานรองดอกเปนรูปถวยแข็ง ๆ สี
คลํ้าขอบหยัก 3-4 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปขอบขนาน เมื่อบาน
เต็มที่ ขนาด 8-10 ซม. ปลายกลีบจะแผออกและมวนกลับมาทางขั้ว
ดอก หลุดลวงงาย เกสรผูมีจํานวนมาก ติดกันเปนกลุม และอยูติดกับ
ฐานดอกดานใน ผล รูปทรงกระบอก ผิวแข็ง เมื่อแกจัดจะแตกอาออก
ตามรอย ประสาน เมล็ดเล็ก รูปทรงกลมสีดํามีจํานวนมาก หอหุมดวย
ปุยฝายสีขาว 

การกระจายพันธุ   พบขึ้นในท่ีราบและปาเบญจพรรณ ตามเชิงเขาและไหลเขา ท่ีสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 100-600 เมตร 
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เงินไหลมา : Syngonium podophyllum Schott. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Syngonium podophyllum Schott. 
ชื่อวงศ         Araceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   - 
ชื่อสามัญ    Arrow head plant,Syngonium 
สวนท่ีนํามาใช    ยอด ลําตน หรือใบประดับ 
การใชประโยชน   ปลูกประดับสวนบริเวณที่รมรําไร  ความชื้นสูง หรือปลูกพันหลัก 

ในกระถางประดับในอาคาร 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมเล้ือย เนื้อออน อายุหลายป ลําตนอวบน้ํา เล้ือยพันดวยรากพิเศษที่

ออกทุก ขอใบ  ลําตนสีเขียวอมเทา เมื่อแกมีเนื้อไมเจริญตามพ้ืนหรือ
ขึ้นพันตนไมใหญ มีหลายพันธุ  ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบออนรูปหัวลูกศร
ถึงรูปหัวใจ กวาง 5-15 เซนติเมตร ยาว 8-25 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม  โคนใบรูปเงี่ยงลูกศร  ผิวใบดานบนดางสีเขียว-ขาวเปน
มัน บริเวณเสนใบสีเขียวออนเกือบขาว กานใบ ยาว 10-30 
เซนติเมตร ดอกสีขาวนวล ออกเปนชอเชิงลด มีกาบหุมชอดอก ผลสด
มีเนื้อ มีหลายเมล็ด 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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จ๋ัง : Rhapis excelsa (Thunb.) Henry 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Rhapis excelsa (Thunb.) Henry 
ชื่อวงศ         Arecaceae (PALMAE) 
ชื่อพ้ืนเมือง   จ๋ัง กระพอ กระพอส่ีสิบ  
ชื่อสามัญ    lady palm, Bamboo palm, Ground 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   เปนไมกระถางประดับภายในอาคารหรือปลูกประดับนอกอาคาร 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอก ขึ้นอยูกับความสมบูรณของลําตน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตน  เปนไมพุมสูง 10-15 ฟุต ลําตนมีขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางไม

เกิน 2 นิ้ว มี การแตกหนอ มองดูเปนกอเหมือนกอไผ ลําตนแข็ง
เหนียว คลายหวาย  ใบมีแผนใบหยาบ ๆ สีน้ําตาลเขมคลุมบาง ๆ      
ใบเปนใบประกอบ รูปฝามือ มีใบยอย 8-10 ใบ สีเขียวเปนมัน แผเปน
ครึ่งวงกลม กานใบเรียบเปนมัน ปลายใบทู ดอกชอ ออกตามซอกใบ
บริเวณปลายยอด ดอกเปนชอ ออกตามยอดระหวางทางใบ ดอกเปน
ดอกไมสมบูรณเพศแบบแยกกันอยูคนละตน ดอกเพศเมียจะมีผล      
ติดเปนพวงส้ัน ๆ  ผลขนาดเล็กกลม สีเขียวออนอมเหลือง เมื่อแกสี
คลํ้าและมีสีชมพูออน ๆ มีเมล็ดเดียว 

การกระจายพันธุ   ไทย จีน ญี่ปุน มาเลเซีย 
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จันทนผา : Dracaena loureiri   Gagnep. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Dracaena loureiri   Gagnep. 
ชื่อวงศ         AGAVACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   จันทนแดง ลักกะจันทน 
ชื่อสามัญ    Dracaena lourieri 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   ไมประดับสวนหยอม มุมอาคาร 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ธันวาคม-กุมภาพันธ  
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมขนาดใหญหรือไมตนขนาดเล็ก ไมผลัดใบ เรือนยอดรูปทรงไข 

เมื่อตนโตจะแผกวาง เปลือกตนสีน้ําตาลหรือน้ําตาลอมเทา แตกเปน
รองตามยาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ ๆท่ีปลายกิ่ง ใบรูปแถบยาว
แคบ กวาง 4-5 เซนติเมตร ยาว 45-60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
โคนใบแผเปนกาบหุมลําตน ผิวใบดานบนสีเขียวเขม กานใบเปนกาบ
หุมซอนทับ กันรอบลําตนสีขาวนวลตรงกลางดอกมีจุดสีแดง มีกล่ิน
หอม ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงขนาดใหญตามซอกใบที่ปลายกิ่ง   
มีดอกจํานวนมาก กลีบดอก 6 กลีบผลสด ทรงกลมขนาดเล็กอยู
รวมกันเปนพวง ผลออนสีเขียว ผลแกสีแดงคลํ้า มีเมล็ดเดียว 

การกระจายพันธุ   พบไดท่ัวไป โดยเฉพาะตามปาเขา ออกดอกชวง เดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย 
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จามจุร ี: Samanea saman   (Jacq.) Merr. 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Samanea saman   (Jacq.) Merr. 
ชื่อวงศ         FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) 
ชื่อพ้ืนเมือง   กามกราม กามกุง กามปู ฉําฉา ตุดตู ลัง สารสา สําสา 
ชื่อสามัญ    Rain Tree, East Indian Walnut 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ฝกแก  
การใชประโยชน   ปลูกเปนไมประดับทั่วไปในเขตรอนทั่วโลก ปลูกไวสําหรับใหรมเงาไดดี 

ทางภาคเหนือปลูกกันมากเพ่ือใชเล้ียงครั่ง ฝกแกมีรสหวานวัวควาย
ชอบกิน เนื้อไมใชแกะสลัก 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง ๑๐ - ๒๐ เมตร ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ 

ใบประกอบยอย ๒ - ๕ คู ใบยอย ๒ - ๑๐ ใบ รูปรี รูปไข หรือ
ส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนเบี้ยว โคนใบกลมหรือตัดเบี้ยว ปลายใบมนกลม 
ชอดอกแบบชอเชิงหล่ัน ออกบริเวณซอกใบ ดอกเล็กสีชมพู กลีบเล้ียง
และกลีบดอกมีจํานวนเทากัน อยางละ ๕ กลีบ เกสรเพศผูจํานวนมาก 
ผลเปนฝก รูปขอบขนานโคงเล็กนอย เมื่อแกสีดํา มีเนื้อนิ่ม เมล็ด     
๑๕ - ๒๕ เมล็ดรูปรี 

การกระจายพันธุ   พบไดทั่วไปในเขตรอน แตมีถิ่นกําเนิดในอเมริกาเขตรอน ในประเทศ
ไทยพบปลูกเปนไมประดับท่ัวไป กระจายพันธไดเองตามริมน้ํา          
ที่ราบลุมทั่วประเทศ 
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จําป : Michelia alba   DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อวิทยาศาสตร             Michelia alba   DC 
ชื่อวงศ         MAGNOLIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   White chempaka 
ชื่อสามัญ    White Champaka 
สวนท่ีนํามาใช    ดอกใหกล่ินหอม 
การใชประโยชน   เปนไมดอกหอม นิยมปลูกตามบาน ใบ ตมน้ํารับประทานระงับอาการ

ไอและแกหลอดลมอักเสบ ดอก บํารุงหัวใจ น้ํามันจากดอก ทาแกปวด
ศีรษะและตาบวม 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 8-15 ม. กิ่งออน มีแผลระบายอากาศ ใบ 

เปนใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปไขหรือใบหอกแกมขอบขนาน กวาง 4-
9 ซม. ยาว 165-25 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวหรือกานใบ
เกล้ียงหรือมีขนเพียงประปราย ดอก สีขาวนวล ออกเดี่ยวที่ซอกใบ รูป
กระสวย ขนาดกวาง 1 ซม. ยาว 3-5 ซม. กลีบดอก 8-12 กลีบ เกสร
ผูจํานวนมาก เกสรเมีย 10-13 อัน ผล เปนผลกลุม ผลยอยรูปราง
คอนขางกลม แตกออกดานขางแตมักไมติดผล 

การกระจายพันธุ   สันนิษฐานวามีถิ่นกําเนิดจากจีนตอนใตหรือมาเลเซีย ในประเทศไทย
นิยมปลูกเปนไมประดับทั่วไป ออกดอกตลอดป 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

45 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

จิกนา : Barringtonia acutangula   (L.) Gaertn. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Barringtonia acutangula   (L.) Gaertn. 
ชื่อวงศ         BARRINGTONIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   จิกนา กระโดนทุง กระโดนน้ําจิกนา กระโดนทุง กระโดนน้ํา 
ชื่อสามัญ    Indian oak, Chee. 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใหรมใบ ผล มีสรรพคุณทางยา 
การใชประโยชน   น้ําจากใบแกทองเสีย เปลือกเปนยาลดไข และรักษาไขมาลาเรีย ผล

แหไอ แกหวัด เมล็ดแกจุกเสียด น้ําคั้นจากเมล็ดเปนยาหยอดตา ราก
เปนยาระบายออน ๆ และทําใหอาเจียนน้ําจากใบแกทองเสีย เปลือก
เปนยาลดไข และรักษาไขมาลาเรีย ผลแหไอ แกหวัด เมล็ดแกจุกเสียด 
น้ําคั้นจากเมล็ดเปนยาหยอดตา รากเปนยาระบายออน ๆ และทําให
อาเจียน 

ฤดูติดดอก/ออกผล   เมษายน-พฤษภาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 6 – 8 เมตร ใบ รูปไขกลับ หอกกลับ หรือรูป

รี กวาง 3 – 8 ซม. ยาว 6 – 16 ซม. ปลายใบทู โคนใบสอบ ดอก       
สีชมพูแกมแดง ออกเปนชอหอยลงจากปลายกิ่งยาวประมาณ 30 ซ.ม. 
กลีบเล้ียงโคนเชื่อมติดกันเปนทอส้ัน ๆ รูปส่ีเหล่ียม ปลายแยกเปน 4 
กลีบ โคนเชื่อมติดกัน และติดกับกลีบดอก ผล รูปส่ีเหล่ียม กวาง       
1 – 3 ซม. ยาว 2 – 6 ซม. ปลายตัดภายในมีเมล็ดเดียว 

การกระจายพันธุ   พบไดทั่วไปในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในประเทศไทย 
พบทุกภาค ตามริมฝงน้ํา คลอง บึง ปาพรุ และปาชายเลน 
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ชบาดางสามสี : Hibiscus rosa-sinensis   L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Hibiscus rosa-sinensis   L. 
ชื่อวงศ         MALVACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ชบา ชบาขาว ชุมบา บา ใหม ใหมแดง  
ชื่อสามัญ    Shoe flower, China rose 
สวนท่ีนํามาใช    (Rt) Root 
การใชประโยชน   ราก พอกแกพิษฝ แกอักเสบ เปนยาระบาย หลอล่ืนลําไส ลดไข  
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมขนาดเล็ก ลําตนตั้งตรง แตกกิ่งกานจํานวนมาก เปลือกสีเทาปน

น้ําตาล  ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไขถึงรูปขอบขนาน กวาง 5-9 
เซนติเมตร ยาว 7-12 เซนติเมตร ปลายใบ แหลมถึงมน  โคนใบมน  
ขอบใบจักฟนเล่ือย   ผิวใบดานบนมีท้ังดางสีแดงและสีขาว   พันธุที่มี
ใบดางสีแดง จะมีสีเขียวปนแดงเกือบทั้งใบ   สวนพันธุที่มีใบดางสีขาว 
จะมีสีเขียวปนเขียวออน   กิ่งกานมีสีเขียวปนแดงเรื่อ กานใบยาว 2-4 
เซนติเมตร  ดอกสีแดง ออกเปนดอกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง มีทั้ง
กลีบดอกชั้นเดี่ยว และดอกซอน กลีบดอก บาง   โคนกลีบดอกเชื่อม
ติดกันเปนหลอด   ปลายแยก 5 กลีบ   ปลายกลีบหยักเปนคล่ืน  ดอก
บานเต็มที่กวาง 7-15  เซนติเมตร  

การกระจายพันธุ   เอเชีย 
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ชมพู : Eugenia Javanica 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Eugenia Javanica 
ชื่อวงศ         Myrtaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ชมพูสาแหรก ชมพูแดง  
ชื่อสามัญ    Pomerac, Malay Apple 
สวนท่ีนํามาใช    ผล 
การใชประโยชน   เปนพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย ปลูกตามบานและเรือกสวน 

รับประทานผล มีรสชุมคอแกกระหายน้ํา 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ตลอดป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ลําตนหยาบขรุขระ ตนมีสีน้ําตาล ลําตนเหนือดิน สามารถตั้งตรงไดเอง

ไมมียาง ใบ  เปนใบเดี่ยว สีของใบออนเปน สีเขียวออน เมื่อแกจะมีสี
เขียวเขมมีลักษณะมันเล่ือมการเรียงตัวเปนแบบคูตรงขาม รูปรางรูป
หอกกลับ ปลายใบแหลมเข็ม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอก  เปน
ดอกชอจะออกตามลําตนหรือกิ่ง สีของดอกมีสีชมพูเขม กลีบเล้ียง
แยกกัน 4 กลีบ กลีบดอกแยกกัน 4 กลีบสีชมพูมีกล่ินหอม ผล  ผล
กลม หรือยาวรี สุกสีแดง หรือขาวลายแดง  เมล็ด  เมล็ดกลม มี 10 
เมล็ด 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันตกเฉียงใต 
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ชมพูพันธุทิพย : Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 
ชื่อวงศ         Bignoniaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ชมพูอินเดีย ตาเบบูยา ธรรมบูชา 
ชื่อสามัญ    Pind tecoma, Pink trumpet tree, Rosy trumpet-tree 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตนใหเนื้อไม ไมประดับใหดอกสวยงาม 
การใชประโยชน   ทรงพุมสวย  ดอกสวยมีสีสัน  ใหรมเงา  ปลูกริมถนน ลานจอดรถ 

ปลูกเปนกลุมในสนามโลง ทนน้ําทวมชัง แตกิ่งเปราะไมเหมาะปลูก
ใกลสนามเด็กเลน ดอกรวงมาก 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ก.พ. - เม.ย. 
ลักษณะทางกายภาพ/
ชีวภาพ 

ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ เรือนยอดรูปไขหรือทรงกลม 
แผกวางเปนชั้นๆ เปลือกตนเรียบสีเทาหรือสีน้ําตาล เมื่ออายุมาก
เปลือกแตกเปนรอง กิ่งเปราะหักงาย ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบยอย 5 
ใบ กานใบรวมยาว 5-30 เซนติเมตร กานใบยอยยาว 0.5-2.5 
เซนติเมตร ใบรูปขอบขนานหรือรูปไขแกมรูปรี กวาง 3-7 เซนติเมตร 
ยาว 7.5-16 เซนติเมตร   ปลายใบแหลม หรือเรียวแหลม โคนใบมน
หรือสอบ ขอบใบเรียบ แผนใบหนาสีเขียวเขม  ดอกสีชมพูออน ชมพู
สดและขาว กลางดอกสีเหลือง ออกเปนชอแบบชอกระจุกท่ีปลายกิ่ง   
มีดอกยอยจํานวนมาก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดปลาย
แยกเปน 5 แฉก คลายรูปแตร   ยาว 5-7 เซนติเมตร มักบาน พรอม
กัน รวงงาย ดอกบานเต็มที่กวาง 5-8 เซนติเมตร  ผลแหงแตก เปน
ฝกกลม ยาว 15-30 เซนติเมตร เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก เมล็ดแบน 
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ชวนชม : Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร             Adenium obesum   (Forssk.) Roem. & Schult. 
ชื่อวงศ         APOCYNACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ล่ันทมแดง ล่ันทมยะวา Mock azalea, Desert rose, Impala lily, 

Pink Bignonia 
ชื่อสามัญ    Impala Lily Adenium. 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตนมีโขดสวยงาม ดอกมีหลายสี ขึ้นอยูกับสายพันธุ 
การใชประโยชน   ปลูกเปนไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมขนาดเล็ก สูงไดถึง 1 เมตร ทุกสวนมีน้ํายางขาว โคนตนมักอวบ

อวน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกเปนกลุมที่ยอด รูปหอกกลับ แผนใบหนา 
เปนมัน โคนใบสอบ ปลายใบมน มีติ่งส้ัน ขอบใบเรียบ ดอกออกเปน
ชอส้ันที่ปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง ชมพู ขาวอมชมพู มวง หรือ
ขาว เชื่อมติดกันเปนหลอด รูปแตร ผลเปนฝกคู รูปกระสวย แตก
ตะเข็บดานเดียว เมล็ดแบน มีกระจุกขนสีขาว 

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิด แอฟริกาตะวันออก อาระเบียตอนใต ออกดอก ตลอดป การ
ปลูกเล้ียง ดินรวน แสงแดดจัด ทนแลง น้ําปานกลางถึงนอย ขยายพันธุ 
เพาะเมล็ด ปกชํากิ่ง 
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ชาฮกเกียน : Carmonretusa(Vahl) Masam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Carmonretusa(Vahl) Masam. 
ชื่อวงศ         Boraginceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ชาดัดใบมัน ขอยจีน ชาญวน 
ชื่อสามัญ    - 
สวนท่ีนํามาใช    ปลูกเปนแนวรั้ว เปนไมประดับ 
การใชประโยชน   สรรพคุณทางยา  ราก  บํารุงสตรีหลังคลอด แกน้ําเหลืองเสีย  ถอนพิษ 

ใบ  ใชขับเหงื่อ    แกทองเสีย  แกไอ   และบํารุงธาตุ  ปลูกเปนแปลง
ทําเปนแนวรั้ว  ตัดแตงทําเปนไมดัดบอนไซ  ปลูกริมทางเดิน  ริมน้ําตก  
ริมทะเล  เพราะทนน้ําทวม 

ฤดูติดดอก/ออกผล   หมุนเวียนตลอดป  เต็มที่เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมตนขนาดกลาง สูง 2 เมตร ความกวางของทรงพุม 1.5 เมตร 

รูปรางทรงพุมเปนรูปไข ลําตนอยูเหนือดินตั้งตรงไดเอง  ผิวของลําตน
แตกเปนสะเก็ด เห็นขอปลองไมชัดเจน ตนออนมีสีน้ําตาลปนเทา ตน
แกสีน้ําตาล ไมมียาง ใบเปนใบเดี่ยว เรียงแบบตรงกันขาม รูปรางของ
ใบมีหลาย กานใบยาว 0.2 – 0.6 เซนติเมตร สีของใบ ใบออนมีสีเขียว
ออน ใบแกมีสีเขียวแก ขนาดของใบ กวางประมาณ 2- 4 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว ขอบใบ
เรียบ  

การกระจายพันธุ   มีถิ่นดั้งเดิมอยูในประเทศจีนและแอฟริกาเหนือ 
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เดหล ี: Spathiphyllum cannaefolium  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Spathiphyllum cannaefolium 
ชื่อวงศ         Araceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   เดหลีดอกขาว เดหลีใบเล็ก หนาวัวไทย เจ็ดทิวา 
ชื่อสามัญ    Fragrant  Spathiphyltum. 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก 
การใชประโยชน   เดหลีสามารถดูดสารพิษจําพวกแอลกอฮอล อาซีโตน ไตรคลอไรเอที

รีน เบนซีนและฟอรมาดีไฮด และสามารถดูดไดในปริมาณมาก  
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ  รูปรีแกมรูปขอบขนาน ยาว 25-30 

เซนติเมตร  ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเปนคล่ืนเล็กนอย ผิว
ใบดานบนสีเขียวเขมเปนมันและเปนรองตามแนวเสนใบชัดเจน กานใบ
ยาว กาบใบมีปก  ดอกสีขาวบางพันธุมีกล่ินหอม ออกเปนชอแบบชอ
เชิงลดที่ปลายกิ่ง   มีจานรองดอกสีขาวรูปไข โคงงอเล็กนอย กวาง 4-5 
เซนติเมตร ยาว 18-21 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมดานหลังอาจมีสี
เขียวปนบาง ปลีดอกยาว 5-6 เซนติเมตร ดอกยอยมีขนาดเล็กมีกลีบ
ดอก 6 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน 

การกระจายพันธุ   มีถิ่นกําเนิดที่โคลัมเบีย เวเนซูเอลา 
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ตะกูยักษ : Anthocephalus chinensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อวิทยาศาสตร             Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. 
ชื่อวงศ         RUBIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตะกู ตะโกสม ตุมขี้หมู ตุมหลวง ตุมพราย 
ชื่อสามัญ    Bur-flower Tree 
สวนท่ีนํามาใช    เนื้อไมท่ีมีอายุ 10 ปขึ้นไป 
การใชประโยชน   เนื้อไมละเอียด สีเหลืองหรือขาว ใชทําพ้ืนและฝาที่ใชงานในรม และทํา

เย่ือกระดาษได 
ขอมูลจากเอกสาร : 3, ไมตนในสวน Tree in the Garden 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตะกูเปนไมยืนตน ตนตะกูเปนไมขนาดใหญ สูง 15 – 30 เมตร กิ่งออก

เกือบตั้งฉากกับลําตน แผนใบเกล้ียงหรือมีขนนุมส้ันอยูดานลาง หูเปน
รูปสามเหล่ียม ดอกสีเหลืองออน มีกล่ินหอม ออกเปนชอกระจุกแนน 
กลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4 – 5 ซ.ม.กานชอยาว 3 – 4 ซ.ม. ดอก
เล็กอัดกันแนน กลีบเล้ียงเปนหลอดส้ัน กลีบดอกสีเหลือง 
เชื่อมกันเปนหลอดยาวรูปดอกเขม ผลเปนกระจุกเปล่ียนเปนสีเหลือง
และสีน้ําตาลเมื่อแก ขึ้นตามปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาดิบชื้น ตาม
หุบเขาหรือริมลําธาร 

การกระจายพันธุ   จากอินเดีย จนถึงมาเลเซีย พบขึ้นตามปาดิบและปาเบญจพรรณที่ชุม
ชื้นใกลน้ํา ที่ระดับความสูง 500-1500 เมตร 
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ตะโก : Diospyios rhodcalyx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Diospyios rhodcalyx 
ชื่อวงศ         Ebenaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตะโกนา, โก, นมงัว, มะโก, มะถาน, ไฟผี, พระยาชางดํา 
ชื่อสามัญ    Ebony 
สวนท่ีนํามาใช    เปลือก ตน และแกน บํารุงธาตุ  บํารุงกําลัง ตมกับเกลือ  อมรักษา

รํามะนาด ผลแกทองรวง  คล่ืนไส ทองเสีย แกอาการบวม ขับพยาธิ 
แกกษัย แกฝเนา  เปลือกผล เผาเปนถาน ขับปสสาวะ  เ มล็ด รสฝาด
เฝอน แกบิด แกทองรวง 

การใชประโยชน   ไมประดับ สมุนไพร ไมใชทําเฟอรนิเจอรหรือดามเครื่องมือ  ผลออนใช
ยอมผา ยอมแห 

ฤดูติดดอก/ออกผล   มีนาคม- เมษายน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมตน สูงไดถึง 15 เมตร เปนไมเนื้อแข็งและเหนียว อายุยืนยาว ลํา

ตนมีเปลือกหุมสีดําแตกเปนสะเก็ดหนาๆ ใบเดี่ยวเรียงสลับกันรูปไข 
หรือรูปปอมๆ โคนใบสอบเปนรูปล่ิม ปอมหรือปาน ปลายใบโคงมน 
ปาน เวาเขา หรือหยักคอดเปนติ่งส้ันๆ ผิวเกล้ียงเขียวสด ใบดกและ
หนาทึบ ดอกออกตามงามใบ กานดอกยาว 1–3 มม. มีขนนุม ดอกเพศ
ผูและดอกเพศเมียอยูตางตนกัน ดอกเพศผูจะออกเปนชอๆ ละ
ประมาณ 3 ดอก ดอกเพศเมียออกดอกเดี่ยวๆ  ผลกลมเมื่อออนมีขนสี
น้ําตาลแดง โคนและปลายผลมักบุม มียางมาก 

การกระจายพันธุ   ขึ้นไดท่ัวประเทศเวนภาคใต  พบตามปาผลัดใบจนถึงริมทุงนาที่ระดับ 
40- 300 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

54 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

ตะขบ : Muntingla calabura L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร             Muntingla calabura L. 
ชื่อวงศ         TILIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ครบฝรั่ง (สุราษฏรธาน)ีตะขบ , ตะขบฝรั่ง(ภาคกลาง) 
ชื่อสามัญ    Calabura ,Jamalcan ,cherry ,jam tree 
สวนท่ีนํามาใช    ผล ใหรสหวาน 
การใชประโยชน   ปลูกรับประทานผล 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป มีปริมาณมากในฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน ขนาดเล็ก สูงประมาณ 5-7 เมตร เปลือกสีเทา กิ่งแผสาขาขนาน

กับพ้ืนดิน ตามกิ่งมีขนปกคลุม ขนนุม และปลายเปนตุม ยอดออนเมื่อ
จับดูรูสึกเหนียวมือเล็กนอ ย ใบเปนใบเล้ียงเดียว เรียงสลับแบบทแยง
กัน ลักษณะใบรูปขอบขนานแกรมรูปไข ปลายใบเรียวแหลม โคนใบ
ขางหนึ่งมน ขางหนึ่งแหลม ขอบใบหยัก มีขนปกคลุมหนาแน เสนใบมี 
3-5 เสน ดานบนสีเขียวดานลางสีนวล กานใบยาว มีขน โคนกานเปน
ปม ๆ ออกดอกเดี่ยว ๆ หรือเปนคู เหมือนงามใบ เวลาบานมีเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร กานดอกยาว มีขน กลีบรองกลีบ
ดอก 5 กลีบ ไมติดกัน สีเขียว รูปหอก ปลายแหลมเปนหางยาว โคลน
กลีบตัดดานนอกมีขน ดานในเกล้ียง กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว รูปไข
กลับปอม ๆ ยน เกล้ียง  ผลลักษณะลูกทรงกลม ผิวบางเรียบ ขนาด 
1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีแดง รสหวาน เมล็ดมีลักษณะเล็ก ๆ จํานวน
มาก 

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาใต ขึ้นทั่วไปตามพ้ืนที่ในเขตรอน 
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ตะแบก : Cananga odorata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Cananga odorata    
ชื่อวงศ         ANNONACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ฉองมู ตะแบกดํา บาเย บาเอ อินทนิล 
ชื่อสามัญ    Cananga 
สวนท่ีนํามาใช    ดอกใหความสวยงาม เนื้อไมแปรรูป จัดเปนไมเนื้อแข็ง 
การใชประโยชน   มีรูปทรงและใหดอกสวยงาม ใชปลูกเปนไมประดับ ชาวพ้ืนบานใชใบ

ออนตากแดดแลวชงเปนชาแกเบาหวานและลดความอวน 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตะแบกเปนพรรณไมยืนตนขนาดกลางและใหญลําตนสูงประมาณ 10-

25 เมตรโคนตนเปนพูเปนเหล่ียมยิวเปลือกมีสีเทาปนน้ําตาลออนผิว
เปลือกคอนขางเรียบมีรอยขรุขระเปนหลุมตื้นๆ เกิดสะเก็ดเปนแผน
บางๆ มีเปลือกใบเปนใบเดี่ยวออกตามกิ่งกาน ปลายยอดลักษณะใบมน
ขอบขนาน เนื้อใบหนา ผิวเกล้ียงเรียบเปนมัน ขนาดใบกวางประมาณ 
8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-14 เซนติเมตร ออกดอกเปนชอยาว 
ลักษณะดอกมีกลีบรอบดอกเปนรูปถวยเชื่อมติดกับดอก มีกลีบดอก
ประมาณ 5-7 กลีบ ริมขอบกลีบจะยนบาง ดอกมีสีมวงออน ขนาดผล
ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรผลเมื่อแกจะแตกเปนเส้ียว 6 เส้ียว
ภายในผลมีเมล็ด 

การกระจายพันธุ   พบขึ้นกระจายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตามที่ราบลุมและ
ริมน้ําในปาเบญจพรรณชื้น และชายปาดงดิบ  
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เตาราง : Caryota mitis Lour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Caryota mitis Lour. 
ชื่อวงศ         PALMAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   เตารางแดง เชื่องหมู มะเด็ง งือเด็ง 
ชื่อสามัญ    Fishtail Palm, Wart Fishtail Palm 
สวนท่ีนํามาใช    หัว ราก 
การใชประโยชน   หัวและราก มีรสหวานเย็นขม ดับพิษที่ตับ ปอด และหัวใจพิการไดดี 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป บริเวณตา หรือขอของลําตน ใตกาบใบ 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ปาลมแตกกอ ลําตนขนาด 10-15 เซนติเมตร ใบ ใบประกอบแบบขน

นกสองชั้น เรียงสลับ ใบยอยรูปสามเหล่ียมหยักเวา กวางประมาณ 13 
เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ปลายแหลมคลายหางปลา โคนใบ
รูปล่ิม แผนใบสีเขียวเปนมัน กาบใบ ยาว 0.5-2 เมตร โคนกาบใบมีขน
สีน้ําตาลแดงปนเทาหรือสีดํา และรยางคสีน้ําตาลปกคลุม ดอก สีขาว
อมเหลือง ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงระหวางกาบใบหรือใตโคน
กาบใบ ดอกแยกเพศ อยูรวมตน ชอดอกยาว 60-80 เซนติเมตร ดอก
บานเต็มที่กวาง 2 เซนติเมตร ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ออกเปน
พวงๆ ทรงกลม ขนาด 2 เซนติเมตร ผลสุกสีแดงคลํ้า 

การกระจายพันธุ   เอเซียตะวันออกเฉียงใต   
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ทรงบาดาล : Cassia surattensis Burm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Cassia surattensis Burm. 
ชื่อวงศ         CAESALPINIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ขี้เหล็กบาน ขี้เหล็กหวาน สะเกิ้ง สะโกง 
ชื่อสามัญ    Kalamona 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก 
การใชประโยชน   เปนไมพุมประดับไดดี รากรับประทานเปนยาถอนพิษไข 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมหรือตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 7 เมตร ใบ เปนใบประกอบแบบขน

นก ออกสลับ ใบยอย 5-10 คู รูปไขหรือรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 1-
2 ซม. ยาว 2.5-4 ซม. โคนและปลายมน หลังใบเรียบ ทองใบมีขน
ประปราย กานใบส้ัน ดอก สีเหลือง ออกเปนชอ มี 10-15 ดอก กาน
ดอกรวมขนาด 2.5-5 ซม. ดอกยอยขนาด 2.5-3 ซม. กลีบประดับรูป
ไขขนาด 4-5 ม.ม. กานดอกยอยขนาด 1-2 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ 
สีเขียวอมเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู 10 อัน เปนหมัน 3 อัน ผล 
เปนฝกแบน เรียบ กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 7-20 ซม. เมื่อแกจะแตกตาม
ตะเข็บ มีเมล็ด 15-25 เมล็ด ผิวมันเปนเงา กวาง 4 ม.ม. ยาว 8 ม.ม. 

การกระจายพันธุ   พบทั่วไปในแถบเอเชียเขตรอน เปนพืชชอบแดด ในประเทศไทยนิยม
ปลูกทั่วไป ออกดอกตลอดป 
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ทองกวาว : Butea monosperma   (Lam.) Taub. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Butea monosperma   (Lam.) Taub. 
ชื่อวงศ         FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE) 
ชื่อพ้ืนเมือง   กวาว กาว (ภาคเหนือ), จอมทอง (ภาคใต), จา (เขมร), ทองธรรมชาติ 

ทองพรหมชาติ ทองตน (ภาคกลาง), ดอกจาน (อิสาน) 
ชื่อสามัญ    Flame of the Forest, Bastard Teak 
สวนท่ีนํามาใช    เนื้อไม ใบ และดอก 
การใชประโยชน   เนื้อไมเมื่อแหงมีน้ําหนักเบาและหดตัวมาก ใชทํากระดานกรุบอน้ํา 

ดอก ใหสีแดงใชยอมผา เมล็ดใชบําบัดพยาธิภายใน ดอกใชขับปสสาวะ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   พฤศจิกายน-มีนาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 12-18 เมตร เปลือกตนเปนปุม

ปม กิ่งออนมีขนละเอียดสีน้ําตาลหนา การแตกกิ่งกานไปในทิศทางที่ไม
คอยเปนระเบียบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 3 ใบ เรียง
สลับใบยอยท่ีปลายรูปไข กลีบแกมส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ใบยอย
ดานขางเปนรูปไมเบี้ยว กวาง 8-15 เซนติเมตร ยาว 9-17 เซนติเมตร 
ขอบใบเรียบ ดอกออกเปนชอคลายดอกทองหลาง สีแดงสม มีความ
ยาว 6-15 เซนติเมตร มีดอกยอยเกาะเปนกลุม เวลาบานมี 5 กลีบ จะ
ออกดอกดกที่สุดในเดือนกุมภาพันธของทุกป ผลมีลักษณะเปนฝกสี
น้ําตาลออน แบน โคงงอเล็กนอย ไมแตก ดานบนหนาแตกเปน 2 ซีก 
มีเมล็ดขนาดเล็กอยูภายใน 1 เมล็ด ฝกยาวประมาณ 10-12 
เซนติเมตร กวางประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ   พบขึ้นกระจายท่ัวไปตามท่ีราบลุมในปาเบญจพรรณ ตามภาคตาง ๆ ท่ี
สูงจากระดับน้ําทะเล 80-300 เมตร 
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ทองหลางลาย :  Erythrina variegate  L. 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Erythrina variegate  L. 
ชื่อวงศ         LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ปาริชาต,ิ ปาริฉัตร, ทองบาน, ทองเผือก,  ทองหลางดาง, มังการา 

(ฮินดู)     
ชื่อสามัญ    Indian Coral Tree, Variegated Tiger's Claw 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน  
การใชประโยชน   ใชเปนไมประดับ ใหรมเงา 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูแลง 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง 5-1 0 ม. ลําตนสีเทาออน ตามกิ่งออนมีหนาม ใบประกอบมี 

3 ใบยอย ใบรูปไข ใบกลางจะมีขนาดใหญกวา 2 ใบขาง โคนใบมน 
ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบและ เสนแขนงใบสีเหลือง 
รูปดอกถั่วสีแดงเขม ออกรวมกันเปนชอยาวประมาณ20- 30 ซม. กลีบ
เล้ียงเชื่อมกันเปนแผนรูปรีหุมฐานดอก กลีบดอก 5 กลีบสีแดงเขม 4 
กลีบเปนรูปเคียวกวาง 0.8 ซม. ยาว 1.8 ซม. 1 กลีบใหญรูปเรืออยู
ดานบนของดอก กวาง 1.8-2.0 ซม. ยาว 5.5-6.0 ซม. เกสรเพศผู 10 
อัน กานชูเกสรยาวไมเทากัน และเชื่อมติดกันประมาณครึ่งหนึ่งของ
ความยาวกานชู โคงทํามุมแหลมกับกลีบดอกรูปเรือ กานชูเกสรเพศ
เมีย ยาว 6.5-7.0 ซม. รังไขอยูเหนือวงกลีบ ผลเปนฝกขอดเปนขอยาว 
15-30 ซม. 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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เทียนทอง : Duranta erecta L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Duranta erecta L. 
ชื่อวงศ         Verbenaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   พวงมวง, เทียนพญาอินทร 
ชื่อสามัญ    Golden Dewdrop, Croton, Japan Camillia 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ ดอก ผล 
การใชประโยชน   ปลูกเปนไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป ขึ้นอยูกับความสมบูรณของลําตน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมขนาดเล็ก ลําตนแตกกิ่งกานจํานวนมาก ทรงพุมแนนทึบ เปลือก

สีน้ําตาลออน  ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรีถึงรูปไข กวาง 1-1.5 
เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบ
หยัก แผนใบสีเขียวออนอมเหลืองถึงสีเหลืองทอง  ดอกสีมวง ออกเปน
ชอ เเบบชอกระจะที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปกรวย 
ปลายแยกเปน 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กวางประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
ผลสด รูปกลม ขนาด 0.5-0.8 เซนติเมตร สีเหลือง มีเมล็ด 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ไทรยอย : Ficus Benjamina   L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Ficus Benjamina   L. 
ชื่อวงศ         MORACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ไทร (นครศรีธรรมราช) ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ) 
ชื่อสามัญ    Banyan Tree 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   รากอากาศเปนยาขับปสสาวะ แกไตพิการ บํารุงน้ํานม และเปนไมปลูก

ประดับ  คนไทยโบราณเชื่อวา: บานใดปลูกตนไทรไวประจําบานจะทํา
ใหเกิดความรมเย็น เพราะ คนโบราณไดกลาววา รมโพธิ์ รมไทร ชวย
ทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุขนอกจากนี้ยังชวยคุมครองปองกันภัย
อันตรายทั้งปวงเพราะ บางคนเชื่อวา ตน ไทร เปนไมที่ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมี
เทพารักษอาศัยอยูคอยคุมครองพิทักษปวงชนใหมีความอยูเย็นเปนสุข 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ตลอดป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนสูง 5-10 เมตร ไมผลัดใบ มีรากอากาศหอยยอยสวยงาม ใบเดี่ยว 

เรียงสลับ แผนใบรูปรีแกมรูปไข กวาง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-11 
เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ แผนใบคอนขางหนาเปนมัน 
ดอกออกเปนชอตามซอกใบเกิดภายในฐานรองดอก ทรงกลมคลายผล
ไมมีกลีบดอก ผล กลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อ
สุกสีเหลือง 

การกระจายพันธุ   มีถิ่นกําเนิดจากประเทศอินเดียและภูมิภาคมาเลเซีย 
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ไทรใบกลม : Ficusannulata    Blume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Ficusannulata    Blume 
ชื่อวงศ         MORACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ไทรจีนใบกลม 
ชื่อสามัญ    Ivory, Darabela 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ 
การใชประโยชน   ปลูกเปนไมประดับภายใน สามารถตกแตงใหเปนรูปทรงพุมตาง ๆ ตาม

ความตองการ หรือปลูกเปนไมกระถาง  ปลูกเปนไมประดับตามอาคาร
บานเรือน 

ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พรรณไมยืนตนขนาดเล็ก เปนพรรณไมแยกมาจากตระกูลยางอินเดีย 

ใบกลมและเล็ก ใบดก ใบสีเขียวเขมขอบเรียบตลอดท้ังใบ ปลายใบมน 
โคนใบมนและสอบเขาหากานใบ ผลกลมคลายลูกเบอรรี่ มีสีเหลือง
แดง ไมตนขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอด  ทรงกลมแผ
กวาง เปลือกสีน้ําตาล กิ่งกานหอยยอยลง โตชา  มีรากอากาศหอยยอย
สวยงาม 

การกระจายพันธุ   ทั่วทุกภาค 
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ธูปฤาษี : Typha sp 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Typha sp 
ชื่อวงศ         Typhaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   กกธูป กกชาง เฟอ ปรือ หญาสลาบหลวง 
ชื่อสามัญ    Cattail 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ ดอก 
การใชประโยชน   ใชในการบําบัดน้ําเสียจากชุมชนหรือโรงงาน มีงานวิจัยศึกษาศักยภาพ

ในการบําบัดน้ําเสียของธูปฤๅษี พบวาธูปฤๅษีใบกวางมีศักยภาพในการ
บําบัดน้ําเสียดีกวาธูปฤๅษีใบแคบ และฤดูกาลมีผลตอศักยภาพในการ
บําบัดน้ําเสียของธูปฤๅษี โดยจะมีศักยภาพสูงสุดในฤดูรอน 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกเมื่อลําตนเจริญเติบโตเต็มที ่
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พืชลมลุก มีเหงาแข็ง ใบ เปนใบเดี่ยวแตกแบบสลับกันเปนสองแถว

ดานขางลักษณะใบรูปแถบแบน กวาง 1-2 เมตร แผนใบบนนูนโคงขึ้น
เล็กนอย ดอก สีน้ําตาลออกเปนชอ แยกเพศกานเดียวกันกานชอดอก
เรียวแข็งสูงงเกือบเทาใบดอกเพศผูเปนกลุมหลวมๆ ที่ปลายชอ ยาว 
15 -30 ซม.ดอกยอยมีเกสรเพศผู2-3 อันและมีขนรูปชอน 3 เสน ดอก
เพศเมียอยูดานลาง ดอกยอยอัดแนนเปนรูปทรงกระบอก ยาว 28 ซม. 
เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 ซม. รังไขมีกานยาวและขนสีขาวจํานวน
มาก ผล เมื่อแกแตกตามยาวมีขนาดเล็กมาก 

การกระจายพันธุ   มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกาและยุโรป ปจจุบันแพรกระจายไปทั่วโลก 
พบตามที่ชื้นแฉะหรือแหลงน้ําตื้น 
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นนทร ี: Peltophorum pterocarpum (DC.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Peltophorum pterocarpum (DC.) 
ชื่อวงศ         Leguminosae-Caesalpinioideae 
ชื่อพ้ืนเมือง   กระถินแดง กระถินปา สารเงิน 
ชื่อสามัญ    Copper pod, Yellow flame tree, Yellow poincian 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก 
การใชประโยชน   เปลือกตนขับโลหิต  ละลายเสมหะ แกทองรวงหรือบิด แกไข  เปลือก

ใหสีน้ําตาลแดง ใชพิมพผาปาเตะ 
ยอมอวนและแห 

ฤดูติดดอก/ออกผล   มกราคม - มีนาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข 

เปลือกตน สีเทาออนคอนขางเรียบหรือแตกเปนสะเก็ดเล็กๆ ตามกิ่ง
กานออนมีขนสีน้ําตาลแดง ใบประกอบแบบชนนกสองชั้นเรียงเวียน
สลับ ชอใบหลักยาว 20-30 เซนติเมตร ชอแขนงใบยอย  เรียงตรงขาม 
9-16 คู  ใบรูปไขแกมรูปขอบขนาน  กวาง 3-7 เซนติเมตร   ยาว 10-
18 เซนติเมตร  ปลายใบมน เวาเขาเล็กนอย โคนใบเบี้ยว ดอกสีเหลือง 
มีกล่ินหอมออนๆ ออกเปนชอแบบชอกระจะที่ซอกใบใกลปลายกิ่ง     
ชอดอกยาว 20-30 เซนติเมตร  กลีบเล้ียง 5 กลีบ  ดานนอกมีขน  
กลีบดอก 5 กลีบ   ดอกบานเต็มท่ีกวาง 1.6-1.8 เซนติเมตร  ผลแหง 
แกไมแตก เปนฝกแบนๆ รูปรี ปลายและโคนผลสอบแหลม สีน้ําตาล
อมมวง เมื่อแกสีน้ําตาลดํา มี 1-4 เมล็ดตอฝก 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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นํ้าเตาตน : Crescentia cujete L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Crescentia cujete L. 
ชื่อวงศ         Bignoniaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   น้ําเตาตน น้ําเตาญี่ปุน 
ชื่อสามัญ    Calabash 
สวนท่ีนํามาใช    ผล 
การใชประโยชน   ใบพอกแกปวดศีรษะ ผลชวยระบาย ขับเสมหะ แกบิด ขับปสสาวะ 

แกไข 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 2-10 เมตร กิ่งกานแผตามแนวราบ ใบดกสี

เขียวสด ใบเดี่ยวรูปชอนเรียงสลับ มีใบประดับขนาดเล็กรูปรางคลาย
ใบออกที่โคนใบจํานวน 2 ใบ อยูตามขอของกิ่ง ปลายใบแหลมเล็กนอย 
โคนใบสอบแหลม ไมมีกานใบ ใบสีเขียวสด ขนาดกวาง 3.5 เซนติเมตร 
ยาว 10 เซนติเมตร ใบประดับท้ังสอง กวาง 2 เซนติเมตร ยาว 4.5 
เซนติเมตร ดอกเดี่ยวหอยลง รูปปากแตรบานเล็กนอย สีเขียวอม
เหลือง มีลายสีมวง กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนทอ ปลายดอกแยก
ออกเปน 5 กลีบ ดอกยาว 2-3 นิ้ว เกสรเพศผูมี 4 อัน ส้ัน 2 อัน ยาว 
2 อัน ผลทรงกลมโต ขนาด 15-50 เซนติเมตร ผิวเรียบ เกล้ียง และ
แข็ง ภายในมีเนื้อและเมล็ดแบนๆ ขยายพันธุดวยเมล็ด 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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บัวสาย : Nymphaea pubescens Willd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Nymphaea pubescens Willd. 
ชื่อวงศ         Nymphaeaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   สัตตบรรณ บัวแดง บัวสายสีชมพู รัตอุบล เศวตอุบล 
ชื่อสามัญ    Red indian water lily 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก ใบ กานดอก 
การใชประโยชน   ดอกสวย ปลูกประดับสระน้ําธรรมชาติ กานดอก(สายบัว)  

รับประทานได 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมโผลเหนือน้ํา อายุหลายป จัดอยูในกลุมอุบลชาติ ลําตนมีทั้งที่เปน

เหงาส้ันๆ อยูใตดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไขคอนชางกลม ขนาด 
25-30 เซนติเมตร ฐานใบหยักเวาลึก ขอบใบ  จักเปนฟนเล่ือยใหญ      
หูใบเปด  ผิวใบดานบนเรียบเปนมันใบออนสีแดงเลือดหมู ใบแกมีสี
เขียว ผิวใบดานลาง  ดอกสีมวงแดง ชมพู ชาว ออกเปนดอกเดี่ยวจาก
เหงา กานดอกสีน้ําตาลอวบกลมสงดอกขึ้นลอย  ที่ผิวน้ํา กลีบเล้ียง 4 
กลีบ สีเขียวเหลือบน้ําตาลแดง ดอกรูปครึ่งวงกลมถึงคอนขางกลม 
กลีบดอกจํานวนมาก เรียงซอนกันหลายชั้น  

การกระจายพันธุ   อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉยงใต 
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บัวหลวง : Nymphaea lotus Linn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Nymphaea lotus Linn. 
ชื่อวงศ         NYMPHACACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง  บุณฑริก, สัตตบงกช 
ชื่อสามัญ   Nelumbo nucifera 
สวนท่ีนํามาใช   ดอก ฝก (สวนที่เจริญเติบโตเปนผล) ใบ ไหล ตนออน 
การใชประโยชน   เมล็ดบัวบํารุงรักษาประสาทและไต หรือแมอาการทองรวงหรือบิด

เรื้อรัง ดีบัวหรือตนออนที่อยูในเมล็ดมีสีเขียวเขม ใชเปนสวนผสมของ
ยาแผนโบราณ พบวาตัวยามีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดที่ไปเล้ียง
กลามเนื้อหวัใจ เกสรตัวผูเมื่อตากแหงใชเปนสวนผสมของยาไทย-จีน 

ฤดูติดดอก/ออกผล  ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนพรรณไมน้ําประเภทพืชลมลุก มีลําตนและหัวอยูในดินใตน้ํา การ

เจริญชูกานใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ํา ใบมีลักษณะกลมกวางใหญ ผิว
ใบเรียบ สีเขียวขอบน้ําตาล ดอกเปนกลีบซอนกันหลายชั้น มีสีขาว 
ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยูกับชนิดของ
พันธุ การขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหงา 
สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย ตองการน้ํามาก
เพราะเปนพืชเจริญในน้ํา แสงแดดออน จนถึง แดดจัด 

การกระจายพันธุ   แถบทวีปเอเชีย เชน ประเทศจีน อินเดีย และไทย 
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ประดูก่ิงออน : Pterocarpus indicus Willd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Pterocarpus indicus Willd 
ชื่อวงศ         PAPILIONACEAE  
ชื่อพ้ืนเมือง   ประดูบาน ประดูอินเดีย 
ชื่อสามัญ    Burma Paduak , Narra    
สวนท่ีนํามาใช    เนื้อไม, ใบ, ยางไม 
การใชประโยชน   เนื้อไม ใชแกนเนื้อไมนํามาตมเอาน้ํากินเปนยาแกเสมหะ แกไข แกโรค

คุดทะราด แกเลือดกําเดาไหล เปนตนใบ ใชใบออน นํามาตําให
ละเอียด ใชกากพอกแผลที่เปนฝ ทําใหฝสุก หรือแหงเร็ว  

ฤดูติดดอก/ออกผล   มีนาคม - เมษายน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนพันธุไมยืนตนขนาดใหญ เปนไมผลัดใบขนาดกลาง ลําตนมีความสูง

ประมาณ 8-15 เมตร เปลือกลําตนเปนสีน้ําตาลเขมหรือสีดําคลํ้า และ
จะแตกสะเก็ดออกเปนรองตื้น  ๆ เปนไมที่ออกใบรวมกันเปนชอ เปนใบ
ประกอบแบบขนนก ลักษณะของใบเปนรูปมนรี ปลายใบแหลมเรียง
สลับกัน ดอกออกเปนชอ อยูตามบริเวณปลายกิ่ง หรือโคนกานใบ
หลังจากแตกใบใหมแลว ชอดอกมีขนาดใหญ กลีบรองกลีบดอกสีเขียว  
กลีบดอกสีเหลืองแตขนาดดอกจะเล็ก ผลกลมและแบน มีปกบางๆ
โดยรอบ ผลแกมีสีน้ําตาล ผลแกไมแตก มีเมล็ดตรงกลางผล 1 เมล็ด 
ผลแกประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

การกระจายพันธุ   ประเทศมาเลเซีย และอยูในทางแถบอันดามัน เบงกอล 
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ประดูปา : Pterocarpus macrocarpus Kurz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Pterocarpus macrocarpus Kurz 
ชื่อวงศ         LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   จิตอก ดู ประดูเสน 
ชื่อสามัญ    Bermese Ebony 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน เปลือก ใบ ผล เนื้อไม 
การใชประโยชน   เนื้อไมสีแดงอมเหลือง เส้ียนสนเปนริ้ว เนื้อละเอียดปานกลาง มี

ลวดลายสวยงาม แข็งแรงทนทาน ใชทํา  พ้ืน ตอเรือ เครื่องเรือนที่
สวยงาม เครื่องดนตรี เชน ซอ ลูกและรางระนาด เปยโน เปลือกใหน้ํา
ฝาดใชฟอกหนัง แกน ใหสีแดงคลํ้าใชยอมผา 

ฤดูติดดอก/ออกผล   มีนาคม - พฤษภาคม ฝกแก สามเดือนหลังจากออกดอก 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน  ขนาดใหญ ผลัดใบ สูง 15 - 30 เมตร เปลือกหนาสีน้ําตาลดํา 

แตกเปนสะเก็ดหยาบ ๆ เปนรองลึก เปลือกใน มีน้ําเล้ียงสีแดง เรือน
ยอดเปนพุมกลมทึบ ใบประกอบรูปขนนกเรียงสลับ ใบยอยเย้ือง
สลับกัน 4 - 10 ใบ แผนใบยอย รูปไขถึงรูปขนาน กวาง 2.5 - 5 
เซนติเมตร ยาว 5 - 15 เซนติเมตร ปลายเปนติ่งโคนมน ดอกสีเหลือง 
กล่ินหอม ออก เปนชอยาว 10 - 20  เซนติเมตรตามงามใบ ผลรูปโล
แบนบางตรงกลางนูน   เสนผาศูนยกลาง  6 - 10   เซนติเมตร             
มี ลักษณะใหญกวาประดูบานมาก และมีขนปกคลุมอยูทั่วไป 

การกระจายพันธุ   พันธุไมทองถิ่นของไทยและประเทศใกลเคียง 
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ปาลมแชมเปญ : Mascarena lagenicaulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Mascarena lagenicaulis 
ชื่อวงศ         PALMAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ปาลมโอง ปาลมขวด(เล็ก) 
ชื่อสามัญ    Bottle palm 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   ปาลมแชมเปญ นิยมนํามาเปนไมประดับและจัดสวน บอนไปปลูกงาย 

เล้ียงงาย ศัตรูพืชที่สําคัญสําหรับปาลมแชมเปญคือดวง และมดคันไฟ 
ที่จะเขากัดกินเย่ือเจริญที่ยอดออน สวนแมลงอื่นที่กินใบภายนอก ไม
ทําใหตนตาย แตก็ทําใหไมงาม 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนปาลมมีลักษณะเดนท่ีลําตนปองตรงกลาง ลักษณะใบเปนแบบขน

นก ใบยอยเปนรูปตัววีคว่ํา ขอบใบมีสีน้ําตาลเล็กนอย ลําตนโต
ประมาณ 30 - 40 ซ.ม. รอยกาบที่ลําตนส้ัน ในรอบปใบใหมที่ออกมา
แทนใบเกาท่ีหลุดรวงประมาณ 4-6 ใบเทานั้น การเจริญเติบโตชามาก 
ลักษณะผล ออกเปนทะลาย ทะลายยาวประมาณ 30 ซ.ม. ขนาดผล
รูปลูกรักบี้ โตประมาณ 1 - 1.5 ซ.ม. ใน 1 ผล มี 1 เมล็ด งอกไดตน
เดียว สีของผลเมื่อออนสีเขียวออน เมื่อแกสีจะเขียวเขม เมื่อสุกผิวจะ
นิ่ม กล่ินหอมเหมือนกลวยหอม เปลือกขางในเปนสีดําและแข็งคลาย
กะลามะพราว เมล็ดที่นําไปขยายพันธุจะงอกชามาก 3-8 เดือน 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกฉียงใต 
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ปาลมนํ้าพุ : Carpentaria acuminate (H. Wendl. & Drude) Becc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Carpentaria acuminate (H. Wendl. & Drude) Becc. 
ชื่อวงศ         Palmae (Arecaceae) 
ชื่อพ้ืนเมือง   หมากออสเตรเลีย  ปาลมคาเพน  ปาลมคาเพนทาเรี่ย 
ชื่อสามัญ    Carpentariapalm 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ผล 
การใชประโยชน   ปลูกประดับในสวนที่มีแสงแดดสองเขาถึงตลอดทั้งวัน  ปลูกประดับใน

สนาม หรือขอบแนวอาคาร โดยมีระยะหางจากขอบอาคาร 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมใบเล้ียงเดี่ยวยืนตน มีอายุหลายป รากแผกระจายรอบลําตนเปน

บริเวณกวาง ลําตนสีเทา เสนผาศูนยกลางประมาณ 20 ชม. ใบเปนใบ
ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ดอกออกเปนชอสีครีมออนมีดอกยอย
จํานวนมาก ชอผลเรียกทลาย ผลยอยทรงกลมรีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 1 ซม. เมื่อแกเต็มท่ีสีแดงสด เมล็ดสีครีมออนขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.8 ซม. ใหความรูสึกของขอบเขตในแนวตั้ง
แบบกระจายไมหนาแนน เนื่องจากปาลมชนิดนี้มีใบอยูในจังหวะที่สูง 
ใหความรูสึกของเสารั้วที่ไมแข็งจนเกินไป เนื่องจากลําตนของปาลม
ชนิดนี้มีขนาดไมใหญนักและเคล่ือนไหวไดเล็กนอย เมื่อถูกลมพัด 

การกระจายพันธุ   ออสเตรเลีย 
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ปาลมพัด : Prichardia Pacifica Seem. & H.A. Wendl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Prichardia Pacifica Seem. & H.A. Wendl. 
ชื่อวงศ         PALMAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ปาลมมงกุฏ 
ชื่อสามัญ    Fiji fan palm 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ 
การใชประโยชน   ประดับสวน เปนไมกลางแจง  เมื่อตนเล็กชอบแสงแดดรําไร  แตพอโต

ขึ้นสามารถอยูกลางแดดไดเปนปาลมท่ีตองการน้ํามาก  แตไมชอบท่ี
แฉะ  ปลูกในดินรวนผสมพิเศษ  เหมาะที่จะปลูกไวในสถานที่อาณา
เขตกวาง ๆ มากกวาท่ีจะปลูกไวในกระถาง  เพราะมีใบใหญมา 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ขึ้นอยูกับความสมบูรณของลําตน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนปาลมที่มีลําตนเดี่ยว  สูงประมาณ 30 ฟุต  ลําตนจะตั้งตรง  

เกล้ียงเรียว ใบเปนรูปพัดมีสีเขียวออน  และเปนมัน  ใตใบเปนสีเงินนิด 
ขนาดของใบ กวางประมาณ 5 ฟุต ทางใบยาว 3 ฟุต ออกดอกเปนชอ 
ดอกสีเหลืองอมน้ําตาล  ชอหนึ่งจะมีดอกเปนจํานวนมาก  แตเปนดอก
ที่ไมสมบูรณเพศ  ผลจะกลม  มีขนาดเล็ก  ประมาณ 1 เซนติเมตร      
ในเวลาท่ีผลสุกจะมีสีดํา ขางในผลจะมีเมล็ด 

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดอยูในทะเลแปซิฟก และเกาะฟจิ 
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ปบ : Millingtonia hortensis Linn. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Millingtonia hortensis Linn. f. 
ชื่อวงศ         Bignoniaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   กาซะลอง  กาดสะลอง  กาสะลองคํา  
ชื่อสามัญ    Indian cork tree 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก ลําตน ราก 
การใชประโยชน   ปบเปนไมโตเร็วอเนกประสงคพ้ืนเมืองที่มีคาทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งมี

ลักษณะเปนไมเบิกนําที่ดีนิยมปลูกเปนไมประดับ เพราะมีรูปทรงสวย
และดอกก็มีกล่ินหอม 

ฤดูติดดอก/ออกผล   กันยายน-พฤศจิกายน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมทรงกระบอก 

กิ่งกานมักจะยอยลง เปลือกสีน้ําตาลแตกเปนรองลึกตามยาวลําตน
อยางไมเปนระเบียบ ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น  เรียงเวียน         
ชอเเขนงดานขางมี 3-5 คู  ปลายคี่  เรียงตรงขาม ใบยอยแขนงละ  2-
4  คู    เรียงตรงขาม   ใบรูปไข หรือรูปไขแกมรูปใบหอก   กวาง 2-3 
เซนติเมตร    ยาว 4-8 เซนติเมตร   ปลายแหลม โคนใบมน ขอบใบ
หยักมนหรือเวาเปนคล่ืนเล็กนอย ผิวใบดานลางของใบออนจะมีชน
ดอกสีขาวหรือชมพู   มีกล่ินหอม  

การกระจายพันธุ   อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ผกากรอง : Lantana camara  L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Lantana camara  L. 
ชื่อวงศ         Verbebaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   กามกุง เบญจมาศปา สาบแรง ย่ีสุน  
ชื่อสามัญ    Weeping Lantana, White Sage, Cloth of gold 
สวนท่ีนํามาใช    ผกากรอง เปนไม ดอกไมประดับที่มีสีสันสวยงาม  นักภูมิสถาปตย 

นิยมนําไปตกแตงสถานที่เพราะ สีสันอันหลากหลายที่เพ่ิมความมี
ชีวิตชีวาใหกับผูพบเห็น ซึ่งเปนคุณสมบัติ เดนของไมดอกชนิดนี้ และ
ในขณะเดียวกันผกากรองก็ยังถูกจัดวาเปนวัชพืชราย แรงที่ติดอันดับ 1 
ใน 10 ของโลก ที่หาวิธีกําจัดใหส้ินไดโดยยาก ทั้งยังมี สารพิษรายแรง
ที่หากสัตวประเภทแพะและแกะกินเขาไปในปริมาณมาก ก็จะทําให
ตาย ไดทันที 

การใชประโยชน   ปลูกประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ผกากรองเปนไมพุมที่พบทั่วไปในบานเรา ใบจะมีสีเขียวเขม ใบรูปไข

ขอบใบจักเล็กนอย ผิวใบจะมีขนอยูทําใหรูสึกสาก ๆ เมื่อจับตอง 
ผกากรองนิยมปลูกเปน ไมประดับ โดยอาจปลูกเปนแถวหรืออาจปลูก
เปนกลุมใหเกิดเปนพุมก็ได ดอกของผกากรองมีลักษณะสีสันที่สวยงาม
มาก มีหลายสีตั้งแตเหลือง ชมพูและมวง เปนตน 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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ไผนํ้าเตา : Bambusa ventricosa McClure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Bambusa ventricosa McClure. 
ชื่อวงศ         Gramineae 
ชื่อพ้ืนเมือง   - 
ชื่อสามัญ    Buddha's belly bamboo 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน หนอ เหงา 
การใชประโยชน   หนอสามารถนํามาทําอาหารรับประทานได ใบ นํามาปรุงเปนยาขับ

ฟอกโลหิต ระดูที่เสีย 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พืชลมลุกอายุหลายป  เปนไมพุมเปนกอ  ลําตนตั้งตรง  กลม  เปน

ทรงกระบอกกลวง ขนาด 3- 5.5 เซนติเมตร ผิวเกล้ียง ตนออนสีเขียว
ออน ตนแกสีเขียวอมเหลืองไมมีหนาม เนื้อแข็ง มีขอปลองชัดเจน และ
คอนขางถี่ มีเหงาใตดินส้ัน ไมทอดขนานไปทางระดับ  ใบเดี่ยว   เรียง
สลับ 2 แถว   ใบรูปหอก    กวาง 1.5-3 เซนติเมตร    ยาว 8-20 
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบคม ผิวใบดานบน
เรียบเปนมัน สีเขียว ผิวใบดานลางหยาบ กาบหุมลําตนหนาแ ข็ง ไม
แนบชิดลําตน หลุดรวงไปเมื่อแก   ยอดกาบหนาแข็งมักมีขนคาย   
ทางดานในมีติ่งกาบ เห็นชัดเจน ตอนปลายกาบตรงท่ีตอกับใบจะมีล้ิน
ใบ 

การกระจายพันธุ   จีน พมา อินเดีย ลาว 
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ไผรวก : Thyrsostachys siamensis Gamble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Thyrsostachys siamensis Gamble 
ชื่อวงศ         Gramineae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตีโย รวก วาบอบอ แวบาง แวปง ฮวก 
ชื่อสามัญ    - 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน หนอ 
การใชประโยชน   ไมไผใช ทํารั้ว ทําคันเบ็ด ทําเครื่องจักสาน เครื่องมือกสิกรรมบางอยาง 

โปะน้ําตื้น หนอ กินได แกริดสีดวงทวารหนัก บํารุงรางกาย ตา ใบ ขับ
ฟอกลางโลหิตระดูที่เสีย 

ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พืชลมลุกอายุหลายป  เปนไมพุมเปนกอ  ลําตนตั้งตรง กลม  เปน

ทรงกระบอกกลวง ขนาด 2- 5 เซนติเมตร ผิวเกล้ียง สีเขียวอมเทา  ไม
มีหนาม  เนื้อ แข็ง   มี ขอปลองชัดเจนแตละปลองจะยาว15-30 
เซนติเมตร มีเหงาใตดินส้ัน ไมทอดขนานไปทางระดับใบเดี่ยว   เรียง
สลับ 2 แถว   ใบรูปหอก  กวาง 0.6-1.2 เซนติเมตร   ยาว 8-14 
เซนติเมตร ปลายใบแหลม  โคนใบมน ขอบใบเรียบคม  ผิวใบดานบน
เรียบ สีเขียวออน ใบแกสีเหลืองออน มีเสนลายใบ ขางละ3 - 5 เสน มี
กาบหุมลําตนบางแนบชิดลําตน ไมหลุดรวง ยอดกาบบางเรียวสอบไป
หาปลาย ไมมีติ่ง กาบตอนปลายกาบตรงที่ตอกับใบจะมีล้ินใบ 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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พญาสัตบรรณ : Alstonia scholaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Alstonia scholaris 
ชื่อวงศ         Apocynaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตนตีนเปด บะชา ปูเล หัสบัน 
ชื่อสามัญ    Devil  Tree 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   ปลูกเปนไมประดับ กล่ินหอมฉุน ใหรมเงา 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปลือกหนาแตเปราะ ผิวตนมีสะเก็ดเล็กๆ สีขาวปนน้ําตาลกรดดูจะมี

ยางสีขาวลําตนตรง แตกกิ่งกานสาขามากลักษณะเปนชั้นๆ เปลือก
ชั้นในสีนาตาล มีนายางสีขาว ใบเปนกลุมบริเวณปลายกิ่งชอหนึ่งมีใบ
ประมาณ 5-7 ใบ กานใบส้ัน แผนใบรูปรีแกมรูปขอบขนานถึงรูปหอก
แกมรูปขอบขนาน หรือรูปมนแกมรูปบรรทัด ปลายใบเปนติ่งเล็กนอย 
ใบดานบนมีสีเขียวเขม ดานลางมีสีขาวนวล ถาเด็ดกานใบจะมียางสี
ขาว ลักษณะใบยาวรีปลายใบมนโคนใบแหลม ขนาดใบยาวประมาณ 
10-12 เซนติเมตร ออกดอกสีเขียวออนเปนชอตามปลายกิ่ง ปากทอ
ของกลีบดอกมีขนยาวปุกปุย ดอกมีกล่ินฉุนรุนแรง สูดดมเพียงเล็กนอย
จะรูสึกกล่ินหอม หากสูดดมมากจะรูสึกวิงเวียนศีรษะ ชวงค่ําจะสงกล่ิน
แรงกวาเวลาอื่นๆ ดอกเปนกลุมคลายดอกเข็มชอหนึ่งจะมีกลุมดอก
ประมาณ 7 กลุม ดอกมีสีขาวอมเหลือง  

การกระจายพันธุ   เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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พลับพลึง : Crinum asiaticum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Crinum asiaticum 
ชื่อวงศ         AMARYLLIDACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   พลับพลึง, ลิลัว 
ชื่อสามัญ    Crinum Lily 
สวนท่ีนํามาใช    ใบ ลําตน กาบใบ 
การใชประโยชน   พลับพลึงนิยมปลูกเปนไมประดับ ตนท่ีมีขนาดใหญใชในการแกะสลัก

เพ่ือตกแตงในงานพิธีตางๆ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป โดยเฉพาะฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พลับพลึงเปนพรรณไมลมลุกขึ้นเปนกอ และมีหัวอยูใตดิน ลําตนกลมมี

ความกวางประมาณ 15 ซม. และยาวประมาณ 30 ซม.ใบจะออกรอบ 
ๆ ลําตน ลักษณะใบแคบยาวเรียว ใบจะอวบน้ํา ขอบใบจะเปนคล่ืน 
ตรงปลายใบจะแหลม ใบจะมีความยาวประมาณ 1 เมตร และกวาง
ประมาณ 10-15ซม. ดอกจะออกเปนชอ ตรงปลายจะเปนกระจุกมี
ประมาณ 12-40 ดอก ตอนดอกยังออนอยูจะมีกาบเปนสีเขียวออน ๆ 
หุมอยู 2 กาบ กานชอดอกจะมีความยาวประมาณ 90 ซม. ดอกมีความ
ยาวประมาณ 15 ซม. กลีบดอกจะเปนสีขาว และมีกล่ินหอม เกสรตัวผู
จะมีอยู 6 อัน ติดอยูท่ีหลอดดอกตอนโคน ตรงปลายเกสรมีลักษณะ
เรียวแหลมยาวเปนสีแดง โคนเปนสีขาว สวนอับเรณูนั้น จะเปนสี
น้ําตาล ผลเปนสีเขียวออน และผลคอนขางกลม 

การกระจายพันธุ   ทวีปเอเชีย 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

79 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

พลูดาง : Scindapsus aureus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Scindapsus aureus 
ชื่อวงศ         ARACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ราชินีสีทอง ราชินีหินออน พลูเขียว 
ชื่อสามัญ    Devil’s ivy 
สวนท่ีนํามาใช    เถาใบ หรือลําตน 
การใชประโยชน   เปนไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมเล้ือยเขตรอน ใบมีลักษณะเปนรูปหัวใจสีเขียวสด สลับกับสี

เหลืองนวล  ชอบแสงสวาง ตนมีลักษณะออน ชอย นํามาปลูกใส
กระถางแขวนใหหอยยอย พลูดางมีดอกเหมือนกันแตดอกไมสวยงาม
จึงไมคอยไดรับความสนใจ พลูดางเปนพืชที่มีรากอากาศ และจะ
เจริญเติบโตเร็วมาก เมื่อตัดมาชําไวในแจกันหรือขวดก็จะเจริญเติบโต
ตอไปไดพลูดางเปนไมเล้ือยที่นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับภายใน
อาคารและบานเรือนมานานแลว ดวยรูปใบและสีเขียวแตมเหลืองท่ีดู
สวยงาม โดยเฉพาะเมื่อมันเล้ือยพันหรือหอยยอยลงมาดูออนชอยและ
เพ่ิมความมีชีวิตชีวา แตมีนอยคนนักที่จะรูถึงความสามารถในการดูด
สารพิษในอากาศของพลูดาง พลูดางเปนไมเล้ือยที่ลําตนมีรากงอก
ออกมาตามขอ ใบกลมปอมคลายรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบโคง
มนเล็กนอย ใบมีสีเขียวและมีรอยดางสีเหลืองอยูท่ีใบทําใหดูสวยงาม 

การกระจายพันธุ   โพลีนิเซีย เกาะโซโลมอน 
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พิกุล : Mimusops elengi Linn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Mimusops elengi Linn. 
ชื่อวงศ         SAPOTACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ไกรทอง 
ชื่อสามัญ    Bullet Wood 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอกใหกล่ินหอม 
การใชประโยชน   เนื่องจากพิกุลเปนไมขนาดใหญ บางประเทศใชเนื้อไมในการกอสราง 

เชน ขุดเรือทําสะพาน ทําเฟอรนิเจอร เครื่องดนตรี เปนตน ลําตนมักมี
เชื้อราทําใหเปนโรคเนื้อไมผุ และมักโคนลมงาย  

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พิกุลทองเปนพรรณไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนมีความสูงประมาณ 8-

15 เมตร ผิวเปลือกสีน้ําตาลเขม มีรอยแตกบางๆ ตามยาว ลําตนแตก
กิ่งกานเปนพุมแนนกวางเปนทรงกลม ใบออกเรียงสลับกัน ใบมนรูปไข
ปลายแหลม ลักษณะโคนใบมนสอบ ขอบใบโคงเปนคล่ืนเล็ก ใบเปน
มันสีเขียว ขนาดใบกวางประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-8 
เซนติเมตร ออกดอกเปนกระจุกตามงามใบ หรือยอด มีกลีบดอก
ประมาณ 8 กลีบเรียงซอนกัน กลีบดอกเปนจักรเล็กนอย ดอกเล็กสี
ขาวนวลมีกล่ินหอมมาก ผลรูปไขหรือกลมรี ผลแกมีสีแสดเนื้อใน
เหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียว ขนาดผลกวางประมาณ 1-2 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ   เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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พุด : Tabernaemontana pandacaqui Lam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Tabernaemontana pandacaqui Lam. 
ชื่อวงศ         APOCYNACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   พุดจีน พุดใหญ อินถะหวา เค็ดถวา แคถวา ซัวอึ้งกี่ จุยเจียฮวย 
ชื่อสามัญ    Cape jasmine, Gardenia jasmine 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก 
การใชประโยชน   เปนไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมพุมสูงประมาณ 1-2เมตร แตกกิ่งแขนงมาก ลําตนเรียวเปนรูป

กรวย ไมผลัดใบ ทรงพุมกลม  คอนขางหนาทึบ เปลือกสีน้ําตาลดํา 
ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม รูปหอก ปลายใบและโคนใบแหลม ใบมีสีเขียวมน 
ดอกเปนดอกเดี่ยวสีขาวออกตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลีบเล้ียงหนา
เปนสัน มีทั้งชนิดดอกลา คือกลีบดอกชั้นเดียว และชนิดดอกซอน มี
กลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนกัน เมื่อดอกบานมีเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 7-8 ซม.ฝก/ผลมีท้ังผลส้ันและยาว  รูปไขถึงรูปแกมรูปขอบ
ขนาน เมื่อแกสีเหลือง สม เมล็ดจํานวนมาก ผลแกจัดจะแตกเปน 2 
ซีก เมล็ดจํานวนเมล็ดประมาณ 3-6 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   เอเชียใต เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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พุทรา : Zizyiphus mauritiana Lamk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Zizyiphus mauritiana Lamk. 
ชื่อวงศ         RHAMNACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   มะตัน 
ชื่อสามัญ    Common jujube 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ผล 
การใชประโยชน   เปลือก ตน ใบ แกอาการจุกเสียด  ผลดิบแกไข ผลสุกขับเสมหะ แกไอ 

เปนยาระบาย  นอกจากนั้นผลของพุทราสามารถนํามาทําเปนพุทรา
เชื่อม,พุทราสามรส และพุทรากวนไดอีกดวย 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ พุทรา เปนไมยืนตน สูง 5-10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไขแกมวงรี 

กวาง 2-6 ซม. ยาว 3-8 ซม. ทองใบจะมีขนสีน้ําตาลหรือขาว หลังใบสี
เขียวเขม ดอกชอ ออกเปนกระจุกที่ซอกใบ กลีบดอกสีเขียวออนหรือ
เหลืองออน ผลเปนผลสด รูปทรงกลม หรือรูปกระสวย เมื่อสุกสีเหลือง 
กินได  ตามตนและกิ่งกานมีหนาม ออกดอกเปนชอเหลืองเล็กๆ มี
กล่ินเหม็นมาก ผลกลม บางชนิดผลกลมปลายแหลมคลายผลละมุด
ไทย บางชนิดมีรสหวานสนิท บางชนิดก็ เปรี้ยวและฝาด โดยมากท่ีเกิด
เองในปามีรสเปรี้ยว ฝาด 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต อินเดีย ศรีลังกา 
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โพ : Ficus religiosa  L. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Ficus religiosa  L. 
ชื่อวงศ         MORACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   โพ โพศรีมหาโพ  สสี ยอง  
ชื่อสามัญ    Sacred Fig Tree, Pipal Tree, Bohhi Tree, Bo Tree, Peepul 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ (กานใบ) 
การใชประโยชน   เปลือกตน ทํายาชงหรือยาตม แกโรคหนองใน ใบและยอดออน แกโรค

ผิวหนัง ผล เปน ยาระบาย 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนผลัดใบขนาดใหญ สูง 20-30 ม. แตกกิ่งกานสาขาออกเปนพุม

ตรง ลําตนมีเสนผานศูนยกลาง 1.5-3 ม. มียางสีขาว  ใบเรียงเวียนสลับ
ถี่ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ กวาง 8-15 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบยาว
คลายหาง โคนใบรูปหัวใจ ใบสีเขียวนวลอมเทา กานใบเล็กยาว 8-12 
ซม. สวนยอดออน เปนสีครีมหรือสีงาชางอมชมพู  ดอกสีเหลืองนวล 
ออกเปนชอที่ซอกใบ ดอกแยกเพศขนาดเล็ก จํานวนมาก อยูภายใน
ฐานรองดอก รูปคลายผล ผลรวมรูปกลม ขนาดเล็ก เสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 0.8 ซม. เมื่อสุกสีมวงดํา 

การกระจายพันธุ   ทวีปเอเชีย 
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ฟาทะลายโจร : Andrographis paniculata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees 
ชื่อวงศ         ACANTHACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   หญากันงู (สงขลา) น้ําลายพังพอน ฟาละลายโจร (กรุงเทพฯ) ฟาสาง 

(พนัสนิคม) เขยตายยายคลุม สามสิบดี (รอยเอ็ด) เมฆทะลาย (ยะลา) 
ฟาสะทาน (พัทลุง) 

ชื่อสามัญ    Kariyat , The Creat 
สวนท่ีนํามาใช    ทั้งตน ใบสด ใบแหง ใบจะเก็บมาใชเมื่อตนมีอายุได 3-5 เดือน 
การใชประโยชน   แกไขทั่ว ๆ ไป เชน ไขหวัด ไขหวัดใหญ  ระงับอาการอักเสบ  พวกไอ 

เจ็บคอ คออักเสบ ตอมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษาโรค
ผิวหนังฝ แกติดเชื้อ พวกทําใหปวดทอง ทองเสีย บิด และแกกระเพาะ
ลําไสอักเสบ เปนยาขมเจริญอาหาร  

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป ขึ้นอยุกับความสมบูรณของลําตน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมลมลุก สูง 30-70 ซม. ทุกสวนมีรสขม กิ่งเปนใบส่ีเหล่ียม ใบ เดี่ยว 

แผนใบสีเขียวเขมเปนมัน ดอก ชอ ออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอก
ยอย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก ปากบนมี 3 
กลีบ มีเสนสีมวงแดงพาดอยู ปากลางมี 2 กลีบ ผล เปนฝก เมื่อแกเปน
สีน้ําตาล แตกได ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก 

การกระจายพันธุ   เอเชีย 
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เฟองฟา : Bougainvillea spp. and hybrid 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Bougainvillea spp. and hybrid 
ชื่อวงศ         Nyctaginaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ดอกโคม ดอกตางใบ ตรุษจีน ดอกกระดาด 
ชื่อสามัญ    Bougainvillea, Paper flower 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก 
การใชประโยชน   ดอกสวยมีสีสัน และหลากหลายพันธุ ปลูกประดับเปนซุมไมเล้ือย 

ปลูกเปนแปลงในที่สาธารณะ ตัดแตงทรงพุมดูแลรักษางายและทนแลง 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมกึ่งเล้ือย  อายุหลายป  เล้ือยไดไกลถึง 10 เมตร  ผิวลําตนสี

น้ําตาลหรือสีเทาลําตนมีหนามคมแหลมยาวประมาณ0.5-1 เซนติเมตร 
ติดอยูเปนระยะๆ    ลักษณะของทรงพุมสามารถตัดแตงและบังคับทิศ
ทางการเจริญเติบโตได ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรีหรือรูปไข  กวาง 3-5 
เซนติเมตร  ยาว 4-8 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบ
เรียบ แผนใบเรียบ ผิวใบดานบนสีเขียว หรือดางสีเขียว หรือดาง
เหลือง-เขียว ดอกสีขาว   ออกเปนชอแบบชอกระจุกตามซอกใบและ
ปลายกิ่ง  กลีบประดับมีท้ังแบบชั้นเดียวและซอน  รูปไข   มีสีขาว แดง 
ชมพู  บานเย็น และมวงแดง    มี 3 กลีบขึ้นไป ซอนกันเปนรูปถวย   
ปลายกลีบแหลม   โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปหลอด ปลายแผ
แบน ดอกบานเต็มที่กวาง 2-3 เซนติเมตร ผลแหง ขนาดเล็ก มี 5 พู 

การกระจายพันธุ   ทวีปเอเชีย 
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มะขาม : Tamarindus indica  L. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Tamarindus indica  L. 
ชื่อวงศ         Leguminosae - Caesalpinioideae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ขาม ตะลูบ มองโคลง อําเปยล หมากแกง สามอเกล  
ชื่อสามัญ    Tamarind, Indian date 
สวนท่ีนํามาใช    ราก เปลือก ทั้งตน แกน ใบ เนื้อในฝก ฝกดิบ เมล็ด เปลือกเมล็ด ดอก

สด 
การใชประโยชน   เปนยาถาย ยาระบาย ขับลมในลําไส แกไอ แกบิด รักษาหวัด ขับ

เสมหะ หยอดตารักษาเย่ือตาอักเสบ แกตามัว  ฟอกโลหิต ขับเหงื่อ ตม
ผสมกับสมุนไพรอื่นๆ อาบหลังคลอดชวยใหสะอาดขึ้น 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป โดยเฉพาะฤดูแลง 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนขนาดกลางจนถึงขนาดใหญแตกกิ่งกานสาขามาก เปลือกตน

ขรุขระและหนา สีน้ําตาลออน ใบ เปนใบประกอบ ใบเล็กออกตามกิ่ง
กานใบเปนคู ใบยอยเปนรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ดอก 
ออกเปนชอเล็กๆ ตามปลายกิ่ง หนึ่งชอมี 10-15 ดอก ดอกยอยขนาด
เล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดงอยูกลางดอก ผล เปนฝกยาว 
รูปรางยาวหรือโคง ยาว 3-20 ซม. ฝกออนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สี
น้ําตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เมื่อแกฝกเปล่ียนเปนเปลือกแข็ง
กรอบหักงาย สีน้ําตาล เนื้อในกลายเปนสีน้ําตาลหุมเมล็ด เนื้อมีรส
เปรี้ยว และหวาน 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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มะขามเทศ : Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 
ชื่อวงศ         LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   - 
ชื่อสามัญ    guamúchil  cuamúchil  
สวนท่ีนํามาใช    ฝก (ผล) เปลือกลําตน 
การใชประโยชน   มะขามเทศเปนผลไมที่ใชกินผลสด มีการปลูกเปนการคา นํามา

ประกอบอาหารได ชาวมอญนํามะขามเทศชนิดรสฝาดไปแกงสม 
ในทางยา เปลือกตนแกทองรวง รักษาแผลในปาก ฟนผุ 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป ติดผลในชวงฤดูหนาว 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง 15 ม. เปลือกเรียบและมีหนาม ในตําแหนงรอยกานใบ (leaf 

scar) ลําตนสีเทาแกมขาวหรือเทาดํา ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขน
นก 2 ชั้น ใบยอยรูปไขกลับหรือรูปรี กวาง 0.5-2.5 ซม. ยาว 1.5-4.5 
ซม. โคนใบเบี้ยว ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ขอบใบ 2 ขางโคงไมเทากัน 
ผิวใบเรียบถึงมีขนเล็กนอย กานใบออนมีขนปกคลุม โคนกานใบมีหูใบ
คลายหนาม ดอกชอเกิดที่ปลายกิ่ง ดอกยอยมีกลีบเล้ียง 5 กลีบ กลีบ
ดอก 5 กลีบ สีเขียวแกมขาว ติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 แฉก 
ปลายกลีบมน เกสรเพศผูจํานวนมาก กานชูอับเรณูเชื่อม ติดกันเปน
หลอด เกสรเพศเมีย 1 อัน  ฝกคอนขางแบนถึงทรงกระบอกมีรอยคอด
ตามแนวสัน และเปลือกนูนตามจํานวนเมล็ด ผลขดเปนวงหรือเปน
เกลียวกวาง 1-2 ซม. ยาว 5-15 ซม. เนื้อผลเมื่อแกจัดสีชมพูหรือสีแดง 

การกระจายพันธุ   เม็กซิโก อเมริกากลาง และอเมริกาใต 
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มะขามปอม : Phyllanthus emblica  L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Phyllanthus emblica  L. 
ชื่อวงศ         Euphorbiaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   กําทวด กันโตด สันยาสา มั่งลู  
ชื่อสามัญ    Emblic myrablan, Malacca tree 
สวนท่ีนํามาใช    ผล 
การใชประโยชน   ผลมะขามปอมแหง นํามาบดชงน้ํารอนแบบชาดื่มแกทองเสีย โรค

หนองในบํารุงธาตุ รักษาโรคบิด ใชลางตา แกตาแดง เย่ือบุตาอักเสบ 
แกตกเลือด ใชเปนยาลางตาหรือจะผสมกับน้ําสนิมเหล็กแกโรคดีซาน 
โลหิตจาง 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูหนาว 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง 10-12 เมตร เปลือกตนสีเทาอมน้ําตาล แตกเปนรองตามยาว 

กิ่งกานแข็ง เหนียว ใบ เปนใบเดี่ยวออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน 
รูปขอบขนาน กวาง 1- 5 ม .ม. ยาว 4-15 ม .ม. ปลายใบเปนติ่งแหลม 
โคนใบมนหรือเวาเขา ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ สีเขียว ดอก ออกเปน
ชอ เปนกระจุกเล็กๆ ดอกสีเหลืองออนออกเขียว กลีบดอกมี 5-6 กลีบ 
มีเกสรเพศผูส้ันๆ 3-5 อัน กานดอกส้ัน ผล รูปทรงกลม ขนาด 1.3-2 
ซม. เปนพูตื่นๆ 6 พู ผิวเรียบ  ผลออนสีเขียวอมเหลือง พอแกเปนสี
เหลืองออกน้ําตาล เมล็ดรูปรี เปลือกหุมเมล็ดแขง็ 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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มะคาแต : Sindora siamensis   Teijsm.ex Miq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Sindora siamensis   Teijsm.ex Miq. 
ชื่อวงศ         CAESALPINIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   แต มะคาหนาม มะคาหยุม 
ชื่อสามัญ    Ma Kha num 
สวนท่ีนํามาใช    เนื้อไม 
การใชประโยชน   เนื้อไมสีน้ําตาลออนหรือน้ําตาลแก คอนขางหยาบ แข็งแรง ทนทาน 

ทนมอดปลวกไดดี แตไสกบตบแตงยาก ใชกอสรางและเครื่องมือ
การเกษตร ไถ คราด และสวนประกอบเกวียน ฝกและเปลือกใหน้ํา
ฝาดสําหรับฟอกหนัง 

ฤดูติดดอก/ออกผล   มีนาคม - พฤษภาคม ผลแก กรกฎาคม - กันยายน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนผลัดใบ สูง 10-15 ม. ใบเปนใบประกอบ ใบยอยมี 3-4 คู แกน

ชอใบยาว 2-4 ซม. แผนใบหนา รูปไขกวาง ขนาดกวาง 3-8 ซม. ยาว 
6-15 ซม. ดอกสีเหลืองแกมแดง ออกเปนชอ ยาว 10-25 ซม. ทุกสวน
มีขนสีน้ําตาล กานดอกยอย ยาว 0.2-0.4 ซม. กลีบรองดอกรูปไขกวาง 
ปลายกลีบมีหนามขนาดเล็ก กลีบดอกยาว 7 ม .ม. เกสรผู 10 อัน มี 2 
อันใหญกวาอันอื่น ผลเปนฝกเดี่ยว สีดํา มีหนามแหลมที่ผิวทั่วไป รูปไข
กวาง โคนเบี้ยวและมักมีติ่งแหลม ขนาดผาศูนยกลาง 4.5-10 ซม. 
ภายในมี 1-3 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   จากภูมิภาคอินโดจีนถึงมาเลเซีย ตามปาผลัดใบ ปาดิบแลง และปา
ชายหาดท่ีระดับใกลน้ําทะเล จนถึงระดับ 400 
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มะพราว : Cocos nucifera   L. var. nucifera 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Cocos nucifera   L. var. nucifera 
ชื่อวงศ         Palmae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ดุง เฮ็ดดุง โพล คอสา พราว 
ชื่อสามัญ    Coconut 
สวนท่ีนํามาใช    ผล เปลือกผล ลําตน ใบ กานใบ กะลา จ่ัน ยอดออน 
การใชประโยชน   กะลาตากแหง หรือเผาเปนถาน บดเปนผงเก็บไวใช โดยเผากะลาใหลุก

โชน เอากะละมัง หรือกระทะเหล็กครอบไมใหอากาศเขาได จนไฟดับ
หมดแลวปลอยไวใหเย็น เนื้อมะพราว - เนื้อมะพราว (ติดกับกะลา) มีสี
ขาว ใชสด หรือหั่นฝอย ใสน้ําเคี่ยว เอาน้ํามันมะพราวเก็บไวใช หรือ
ตากแหง บีบและเคี่ยวเอาน้ํามันเก็บไวใช น้ํามันใหมๆ จะมีกล่ินหอม 
น้ํามันมะพราวในท่ีอุนจะเหลวใส ในท่ีเย็นจะขนขาวคลายเนยแข็ง  

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง 20-30 เมตร ลําตนกลม ตั้งตรง ไมแตกกิ่งกาน เปลือกตน

แข็ง สีเทา ขรุขระ มีรอยแผลใบ ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก ออก
เรียงเวียน รูปพัดจีบ กวาง 3.5- ซม. ยาว 80-120 ซม. โคนใบและ
ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบสีเขียวแกเปนมัน โคนกานใบ
ใหญแผเปนกาบหุมลําตน ดอก ออกเปนชอแขนงตามซอกใบ ดอกเล็ก 
กลีบดอกที่ลดรูปมี 4-6 อัน ในชอหนึ่งมีทั้งดอกเพศผูและเพศเมีย ดอก
เพศผูอยูปลายชอ ดอกเพศเมียอยูบริเวณโคนชอดอก ไมมีกานดอก ผล 
รูปทรงกลมหรือรี ผิวเรียบ ผลออนสีเขียวพอแกเปนสีน้ําตาล  

การกระจายพันธุ   ทุกประเทศในเขตเอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย 
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มะมวง : Mangifera indica Linn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Mangifera indica Linn. 
ชื่อวงศ         ANACARDIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ขุ ,โคก เจาะ ชอก ชอก โตรก เปา แป สะเคาะ, สาเคาะสา 

สะวาย หมักโมง มั่งกวย 
ชื่อสามัญ    Mango Tree 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ ผล 
การใชประโยชน   ผลสดแก รับประทานแกคล่ืนไสอาเจียน วิงเวียน กระหายน้ํา  ผลสุก 

หลังรับประทานแลวลางเมล็ดตากแหง ตมเอาน้ําดื่ม หรือบดเปนผง 
รับประทานแกทองอืดแนน ขับพยาธิ ใบสด 15–30 กรัม ตมเอาน้ําดื่ม 
แกลําไสอักเสบเรื้อรัง ทองอืดแนน เอาน้ําตมลางบาดแผลภายนอกได 
เปลือกตน ตมเอาน้ําดื่ม แกไขตัวรอน  

ฤดูติดดอก/ออกผล   ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ มะมวงเปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงประมาณ 10 –30 

เมตร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียว ขอบใบเรียบ ฐานใบมน ปลาย ใบแหลม ดอก 
เปนชอ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรสีแดงเรื่อๆ ดอกออกชวงเดือน
ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ชวงฤดูรอนจะติด ผล ผล ยาวประมาณ 
5–20 ซม. กวาง 4 –8 ซม. ลูกดิบสีเขียว เมื่อสุกเปล่ียนเปนสีเหลือง 
หรือเหลืองสม มีเมล็ดภายใน 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   ทวีปเอเชีย และออสเตรเลีย และทวีปอเมริกาใต 
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มะยม : Phyllanthus acidus  (L.) Skeels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Phyllanthus acidus  (L.) Skeels 
ชื่อวงศ         Euphorbiaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   หมักยม  หมากยม  ยม 
ชื่อสามัญ    Star Gooseberry 
สวนท่ีนํามาใช    ผลสด ใบออน 
การใชประโยชน   ใบตัวผู แกพิษคัน แกพิษไขหัว เหือด หัด สุกใส ดําแดง ปรุงในยาเขียว 

และใชเปนอาหารได ผลตัวเมีย ใชเปนอาหารรับประทาน รากตัวผู แก
ไข แกโรคผิวหนัง แกประดง แกเม็ดผ่ืนคัน ขับน้ําเหลืองใหแหง 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดกตลอดทั้งป โดยเฉพาะฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลําตนตั้งตรง 

แตกกิ่งกานสาขาบริเวณปลายยอด กิ่งกานจะเปราะและแตกงาย 
เปลือกตนขรุขระสีเทาปนน้ําตาล ใบ เปนใบรวม มีใบยอยออกเรียง
แบบสลับกันเปน 2 แถว แตละกานมีใบยอย 20 – 30 คู ใบรูปขอบ
ขนานกลมหรือคอนขางเปนส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนปลายใบแหลม ฐาน
ใบกลมหรือมน ขอบใบเรียบ ดอก ออกเปนชอตามกิ่ง ดอกยอยสีเหลือ
งอมน้ําตาลเรื่อๆ ผล เมื่อออนสีเขียว เมื่อแกเปล่ียนเปนสีเหลืองหรือ
ขาวแกมเหลือง เนื้อฉ่ําน้ํา เมล็ดรูปรางกลม แข็ง สีน้ําตาลออน 1 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   เขตรอนของทวีปแอฟริกา 
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มะฮอกกานี : Swietenia macrophylla  King 

 

 

แมงเมา 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Swietenia macrophylla  King 
ชื่อวงศ         MELIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   - 
ชื่อสามัญ    Broad Leaf Mahogany , False Mahogany 
สวนท่ีนํามาใช    เนื้อไม 
การใชประโยชน   เนื้อไมใชแปรรูป มีความสวยงามคลายกับไมสักทอง 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป ขึ้นอยุกับอายุของลําตน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  สูง 15 - 25 เมตร  ผลัดใบ  เรือน

ยอดรูปไขหรือทรงกระบอก  ทรงพุมทึบ  ลําตนเปลาตรง  เนื้อไมสี
น้ําตาลอมเหลืองหรือแดงเขม  เนื้อละเอียดเหนียว  ลวดลายสวยงาม  
เมื่อแหงจะมีแถบแววสีทองขวางเสนไม  เนื้อไมแข็ง  มีคุณภาพดี  
สามารถใสกบและตกแตงไดงาย  ยึดตะปูไดดี  คุณภาพใกลเคียงกับไม
สักทนทานตอการเขาทําลายของปลวกเมล็ดรสขมมาก                                     
เปลือกสีน้ําตาลอมเทา  หนาขรุขระ  แตกเปนรองตามทางยาวของลํา
ตน  และหลุดลอกออกเปนสะเก็ดเล็ก ๆใบเปนใบประกอบแบบขนนก  
ออกเวียนสลับ  มีใบยอย 3 - 4 คู ออกตรงกันขามหรือเย้ืองกัน
เล็กนอย   

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิด  ประเทศฮอนดูรัส  อเมริกากลาง  อเมริกาใต  และหมูเกาะ
อินดีสตะวันตก ประเทศไทยพบไดทุกภาค  นําเขามาปลูกครั้งแรกที่
จังหวัดเพชรบุรี 
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ลีลาวด ี: Plumeria spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Plumeria spp. 
ชื่อวงศ         Apocynaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ล่ันทม จําปาลาว 
ชื่อสามัญ    Frangipani , Pagoda tree, Temple tree 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก ลําตน 
การใชประโยชน   ไมประดับ ดอกใชเปนอาหาร (พันธุขาวพวง) 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกดกทั้งป  
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ลีลาวดี เปนไมยืนตน มีขนาดจากที่เปนพุมเตี้ยแคระสูงประมาณ0.6 

เมตร จนถึงตนใหญมากอาจที่สูงไดถึง 12 เมตร ลําตนแผกิ่งกานสาขา
และพุมใบสวยงาม มีน้ํายางขนสีขาวเปนพันธุไมที่สลัดใบในฤดูแลง
กอนที่จะผลิดอกผลิใบรุนใหมชนิดและพันธุที่มีลักษณะดี ตองมีทรงพุม
แนน มีกิ่งกานสาขามาก ใบดกที่ปลายกิ่ง มีชอดอกใหญ กิ่งที่ยังไมแกมี
สีเขียวออนนุม กิ่งที่แกมีสีเทามีรอยตะปุมตะปา ใบ เปนใบเดี่ยวมีการ
เรียงตัวสลับกันและหนาแนนใกลๆปลายกิ่ง มีตั้งแตสีเขียวออนถึงเขียว
เขม มีเสนกลางใบแตกสาขาออกไปคลายขนนก ขนาดใบแตกตางกัน
ตั้งแต 5-20 นิ้ว ชอดอก จะถูกผลิตออกมาจาปลายยอดเหนือใบแตมี
บางชนิดที่ออกชอดอกระหวางใบหรือออกดอกใตใบ ชอดอกบางชนิด
ตั้งขึ้น บางชนิดหอยลง  

การกระจายพันธุ   อเมริกาเขตรอน 
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วานกาบหอยแครง : Tradescantia spathacea  Stearn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Tradescantia spathacea  Stearn 
ชื่อวงศ         Commelinaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   กาบหอยแครง วานหอยแครง 
ชื่อสามัญ    Oyster plant , White flowered tradescantia 
สวนท่ีนํามาใช    ใบสด 
การใชประโยชน   ใชใบสด หรือตากแหงเก็บไวใช และดอก เมื่อเก็บดอกท่ีโตเต็มท่ี แลว

ตากแหง หรืออบดวยไอน้ํา 10 นาที แลวจึงนําไปตากแหง เก็บเอาไวใ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมลมลุก สูง 20-45 ซม. ลําตนอวบใหญ แตกใบรอบเปนกอ ใบ เปนใบ

เดี่ยว ออกเรียงซอนเปนวงรอบ รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบ
เรียบ หลังใบสีเขียว ทองใบสีมวงแดง เนื้อใบหนา ดอก ออกเปนชอ
ตามซอกใบ แตละชอประกอบดวยใบประดับสีมวงปนเขียว รูปหัวใจ
คลายหอยแครง มี 2 กาบ โคนกาบท้ังสองประกบเกยซอนและโอยหุม
ดอกสีขาว ดอกสีขาวเล็กอยูรวมเปนกระจุก กลีบดอก 3 กลีบ รูปไข สี
ขาว แผนกลีบหนา เกสรเพศผูมี 6 อัน ผล รูปรี กวาง 2.5-3 ม .ม. ยาว 
3.5 ม.ม. มีขนเล็กนอย ผลแกแตกออกเปน 3 ซีก เมล็ดเล็ก 

การกระจายพันธุ   เม็กซิโก คิวบา อเมริกากลาง 
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วานส่ีทิศ : Hippeastrum johnsonii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Hippeastrum johnsonii. 
ชื่อวงศ         AMARYLLIDACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ส่ีทิศ  
ชื่อสามัญ    Wan-See-Til 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก 
การใชประโยชน   ไมดอกไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูหนาว เขาสูชวงตนฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ วานส่ีทิศเปนพันธุไมในวงศพลับพลึง มีลําตนเปนหัวอยูใตดินมีลักษณะ

คลายกับหอมหัวใหญ สวนที่โผลขึ้นมาเหนือดินเปนสวนของกานใบ 
และตัวใบเทานั้น ลักษณะของใบเปนสีเขียว รูปหอกยาวเรียว ปลายมน 
ขอบใบเรียบ ใบกวางประมาณ 3-5 ซม. และยาวประมาณ 25–30 ซม. 
กานดอกจะแทงสูงขึ้นจากกอ มีความประมาณ 25-30 ซม. ดอกออก
ตรงปลายกานดอก มีสีชมพูตรงปลายดอก ดอกแยกออกเปน 6 กลีบ 
เมื่อบานเต็มที่จะกวางประมาณ 6-8 ซม. และจะทยอยกันบานทีละ 4 
ดอก จึงนิยมเรียกกันวา “วานส่ีทิศ”เชื่อกันวาถาเล้ียงวานส่ีทิศใหออก
ดอกพรอมกันไดท้ังส่ีดอกหรือส่ีทิศผูเล้ียงจะมีโชคลาภ และหากวา
ในชวงท่ีวานส่ีทิศกําลังออกดอกทั้งส่ีอยูนั้น ผูเล้ียงคิดจะทําอะไร ก็จะ
ประสบความสําเร็จทุกประการ แตถาหากวา วานส่ีทิศออกดอกไมครบ
ทั้งส่ีดอก หรือออกดอกแค 2 หรือ 3 ดอก ก็จะไมเปนผลดีแกผูเล้ียง
เหมือนเปนลางบอกเหตุวาจะมีส่ิงไมดีเกิดแกผูเล้ียง 

การกระจายพันธุ   กระจายพันธเพราะการคา ขึ้นไดดีในภูมิอากาศท่ัวโลก ยกเวนอารกติก 
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วานหางจระเข : Aloe vera  (L.)  Burm.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Aloe vera  (L.)  Burm.f. 
ชื่อวงศ         Asphodelaceae    
ชื่อพ้ืนเมือง   หางตะเข วานไฟไหม  
ชื่อสามัญ    Star cactus, Aloe, Aloin, Jafferabad, Barbados 
สวนท่ีนํามาใช    ยางในใบ น้ําวุน เนื้อวุน และเหงา 
การใชประโยชน   ตัดใบวานหางจระเขที่โคนใบใหเปนรูปสามเหล่ียม (ตองเปนพันธุ

เฉพาะ ซึ่งจะมีขนาดใบใหญ และอวบน้ํามาก จะใหน้ํายางสีเหลือง
มาก) ตนที่เหมาะจะตัด ควรมีอายุ 9 เดือนขึ้นไป จะใหน้ํายางมากไป
จนถึงปท่ี 3 และจะใหไปเรื่อยๆ จนถึงปท่ี 10 ตัดใบวานหางจระเขตรง
โคนใบ และปลอยใหน้ํายางไหลลงในภาชนะ นําไปเคี่ยวใหขน เทลงใน
พิมพ ทิ้งไวจะแข็งเปนกอน 

ฤดูติดดอก/ออกผล   เมื่อลําตนเจริญเติบโตเต็มที่ พรอมแตกหนอใหม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมลมลุกอายุหลายป สูง 0.5-1 เมตร ลําตนเปนขอปลองส้ัน ใบ เปนใบ

เดี่ยว ออกเรียงเวียนรอบตน ใบหนาและยาว โคนใบใหญ สวนปลายใบ
แหลม ขอบใบเปนหนามแหลมหางกัน แผนใบหนาสีเขียว มีจุดยาวสี
เขียวออน อวบน้ํา ขางในเปนวุนใสสีเขียวออน ดอก ออกเปนชอ
กระจะที่ปลายยอด กานชอดอกยาว ดอกสีแดงอมเหลือง โคมเชื่อม
ติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 6 แฉก เรียงเปน 2 ชั้น รูปแตร ผล 
เปนผลแหงรูปกระสวย 

การกระจายพันธุ   เจริญเติบโตในเขตรอน ตอมาไดถูกนําไปแพรพันธุในยุโรป 
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สนมังกร : Juniperus  Chinensis  L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Juniperus  Chinensis  L. 
ชื่อวงศ         CUPPRESSACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   สนยอดแหลม สนเขียว 
ชื่อสามัญ    Rain Tree East Indian Walnut,Monkey Pod 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   เปนไมประดับ เจริญเติบโตทางยอดไปเรื่อยๆ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ลําตนสีน้ําตาลเขม ทรงปรามิด ลําตนสีน้ําตาลเขม ใบสีเขียวเขม เปน

ไมไมผลัดใบ ปกติแลวปลูกไดดีทุกสภาพดิน เริงรากลางแสงแดดไดท้ัง
วัน แตก็แอบชอบความชื้นเหมือนกัน รดน้ําวันละครั้งก็พอเล้ียงตนได
แลว แตไมควรรดน้ําลงไปที่ทรงพุมโดยตรงเพราะจะทําใหกิ่งกานใบสน 
แตกแถวแตกแนวไมเปนทรงพุม ในตางประเทศเขาจะเรียกตนสนพวก
นี้วา "evergreen tree" เพราะรอยวันพันป เราก็จะเห็นตนสนพวกนี้มี
ใบสีเขียวตลอดเวลา ฝนตก หิมะตกหรือหนารอน  เพราะทรงพุมทรงป
รามิด เลยทําใหสนมังกรเปนสนประดับสวนอีกสายพันธุหนึ่งที่ไดรับ
ความนิยม เลือกไปจัด ตกแตงสวนและบริเวณโดยรอบอาคารสถานท่ี 
หรือปลูกเปนแนวเลียบไปตามถนนทางเขาบาน 

การกระจายพันธุ   ในประเทศอื่น ๆ  แอฟริกาใต  อินเดีย  มาดากัสการ 
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สบูดํา : Jatropha curcas  L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Jatropha curcas  L 
ชื่อวงศ         Euphorbiaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   หมักเยา มะเยา มะหัว มะหุงฮั้ว  มะโหง หงเทก 
ชื่อสามัญ    Physic nut 
สวนท่ีนํามาใช    ผล 
การใชประโยชน   ผล ใชผลิตน้ํามัน 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป ติดผลดกปลายยอด 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ตนสบูดํา เปนไมพุมยืนตนขนาดกลาง ความสูง 2-7 เมตร อายุยืนไม

นอยกวา 20 ป ลําตนและยอดคลายละหุง แตไมมีขน ลําตนเกล้ียง
เกลาใชมือหักไดงายเพราะเนื้อไมไมมีแกน ใบหยักคลายใบละหุงแต
หยักตื้นกวา มี 4 หยัก ดอกสบูดํา ดอกสบูดําเปนชอกระจุกที่ขอสวน
ปลายยอด ขนาดเล็กสีเหลือง มีกล่ินหอมออน ๆ มีดอกตัวผูมากกวา
ดอกตัวเมียในชอเดียวกนั ผลสบูดํา ผลมีลักษณะเปนพู โดยสวนมากจะ
มี 3 พู สีเขียวออน เวลาสุกแกจัด  จะมีสีเหลืองอายุของผลสบูดําตั้งแต
ออกดอกถึงผลแก ประมาณ 60 – 90 วัน 

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดอยูในทวีปอเมริกาเขตรอน 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

100 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

สะเดา : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton 
ชื่อวงศ         Meliaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   สะเลียม กะเดา  
ชื่อสามัญ    Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinine 
สวนท่ีนํามาใช    ดอกชอดอก  ขนออน ยอด เปลือก กานใบ กระพ้ี ยาง แกน ราก ใบ 

ผล ตน เปลือกราก น้ํามันจากเมล็ด 
การใชประโยชน   ดอก ยอดออน แกพิษโลหิต กําเดา แกริดสีดวงในลําคอ บํารุงธาตุ      

ขับลม ใชเปนอาหารผักไดดี  ขนออน ถายพยาธิ แกริดสีดวง แก
ปสสาวะพิการ   เปลือกตน  แกไข เจริญอาหาร แกทองเดิน บิดมูก
เลือด  

ฤดูติดดอก/ออกผล   ธันวาคม - มีนาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง 5-10 เมตร เปลือกตนแตกเปนรองลึกตามยาว ยอดออนสี

น้ําตาลแดง ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก 
กวาง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไมเทากัน ขอบใบจักเปนฟน
เล่ือย แผนใบเรียบ สีเขียวเปนมัน ดอก ออกเปนชอที่ปลายกิ่งขณะ
แตกใบออน ดอกสีขาวนวล กลีบเล้ียงมี 5 แฉก โคนติดกัน กลีบดอก
โคนติดกัน ปลายแยกเปน 5 แฉก ผล รูปทรงรี ขนาด 0.8 - 1 ซม. ผิว
เรียบ ผลออนสีเขียว สุกเปนสีเหลืองสม เมล็ดเดี่ยว รูปรี   

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต อเมริกาใต ออสเตรเลีย 
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สัก : Tectona grandis Linn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Tectona grandis Linn. 
ชื่อวงศ         VERBENACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กระเบียด 
ชื่อสามัญ    Teak 
สวนท่ีนํามาใช    เนื้อไม ลําตน ใบ ผล 
การใชประโยชน   เนื้อไมแปรรูปเปนไมชนิดตางๆ ใชปลูกสรางอาคาร เปนไมท่ีมีราคาสูง

มาก เปนที่ตองการของตลาด เนื้อไมมีลายสวยงาม กล่ินหอม ทนตอ
ปลวก และไสตกแตงงาย 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูฝน และรวงในฤดูแลง เปนผลแกมีขนปกคลุม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ สักทองเปนพรรณไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญมีความสูงประมาณ 

15-30 เมตร ผิวเปลือกลําตนมีสีน้ําตาล เปลือกเรียบลําตนเปลาตรง
แตกกิ่งกานตรงสวนเรือนยอด ใบเปนใบเดี่ยว เนื้อใบหนาสากคาย ใต
ใบจะมีขน ใบมีลักษณะกลมใหญขนาดใบกวางประมาณ 15-20 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ออกดอกเปนชอ ตาม
บริเวณปลายกิ่ง ดอกมีกาบหุมดอกเปนรูปเรียวยาวประมาณ1 
เซนติเมตรดอกมีกลีบดอก 5 แฉก ดอกมีขนาดเล็กสีขาวผลเปนรูปทรง
กลมมีเสนผาศูนยกลางโตประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

การกระจายพันธุ   เอเชียใต ไทย ลาว พมา ชุกชุม ในธรรมชาติลดลงอยางตอเนื่อง 
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สารภี : Mammea siamensis  Kosterm. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Mammea siamensis  Kosterm. 
ชื่อวงศ         GUTTIFERAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   กระทิง ทรพี สรอยพี สาหละป 
ชื่อสามัญ    Ochrocarpus siamensis T.Anders 
สวนท่ีนํามาใช    ดอก ผล ลําตน ใบ 
การใชประโยชน   ดอกสดและแหง-ใชเขายาหอม บํารุงหัวใจ บํารุงเสนประสาท แก

วิงเวียนหนามืด ตาลายและชูกําลัง ดอกตูม-ยอมผาไหมใหสีแดง ผลสุก
รับประทานไดมีรสหวาน 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอก มกราคม - มีนาคม เปนผล กุมภาพันธ - เมษายน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมยืนตนสูง 10 – 15 เมตร ไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมทึบ ใบเปน

ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม รูปไขกลับแกมขอบขนาน เสนแขนงใบไมชัดเจน 
แตเสนใบยอยแบบรางแหเห็นชัดทั้งสองขาง เนื้อไมมีสีน้ําตาลแกมแดง 
ใบสีเขียว หนา แข็งเปนมัน มียางขาว เปลือกสีเทาดํา แตกลอนเปน
สะเก็ดตลอดลําตน ดอกสีขาวอมเหลือง ออกดอกเปนกระจุกตามกิ่ง สี
ขาว กล่ินหอม รวงงาย มีเกสรเพศผูสีเหลือง ผลรูปกระสวย ยาว
ประมาณ 2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง มีเนื้อสีเหลืองหรือสีแสดหุม
เมล็ด รับประทานได ออกดอก มกราคม - มีนาคม เปนผล กุมภาพันธ 
- เมษายน 

การกระจายพันธุ   ปาเบญจพรรณ ปาดงดิบ ในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย พมา 
เวียดนาม 
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สาวนอยประแปง : Dieffenbachia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Dieffenbachia 
ชื่อวงศ         Araceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ชางเผือก วานพญาคาง วานหมื่นป อายใบกานขาว 
ชื่อสามัญ    Dumb Cane 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ 
การใชประโยชน   เปนไมประดับ อวบน้ํา  
ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูฝน มีกล่ินเหม็น 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ สาวนอยประแปง เปนพืชใบเล้ียงเดี่ยวมีลักษณะคลายพืชในตระกูล

เขียวหมื่นป แตใหญกวา ลําตนเปนไมเนื้อออนกลม ตั้งตรงแข็งแรง มี
ขอถี่ แตกใบออนตรงสวนยอดของลําตนทีละใบ กานใบยาว สวนที่ติด
กับลําตนมีลักษณะเปนกาบ ใบมีรูปรางยาวเรียวคลายใบพาย โคนใบ
มน ปลายใบเรียวแหลม บางชนิดแหลมเกือบมน พ้ืนใบมีสีเขียวออนถึง
เขียวเขม ดางสีขาว ครีม หรือเหลือง หรือมีจุดแตมบนพ้ืนใบตางกันไป 
ดอกของสาวนอยประแปงมีลักษณะคลายดอกหนาวัว มีกาบอยูเพียง
กาบเดียวหุมแทงเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย โดยเกสรตัวผูอยูสวนบน 
และเกสรตัวเมียอยูสวนลาง ออกดอกเปนกลุมสวนมากมีสีเขียวออน 
เวลาบานกาบจะแยมออกเล็กนอย ดอกของสาวนอยประแปงบางชนิด
มีกล่ินเหม็นมาก ยางของสาวนอยประแปงเปนอันตรายตอมนุษย 

การกระจายพันธุ   ในอเมริกาใตและหมูเกาะอินดีสตะวันตก 
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สิบสองปนนา : Phoenix loureiri Kunth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อวิทยาศาสตร           Phoenix loureiri Kunth 
ชื่อวงศ         Palmae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ปาลมสิบสองปนนา เปงดอย  
ชื่อสามัญ    dwarf date palm 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   นิยมปลูกเปนไมประดับ เพราะมีขนาดเล็กเติบโตชา รูปใบสวยงาม 

เหมาะสําหรับสภาพภูมิอากาศรอนชื้นในประเทศไทย แตก็สามารถ
เติบโตไดในหลายภูมิภาคของโลก 

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ปาลมสิบสองปนนามีขนาดลําตนที่เล็ก และเติบโตชา มีความสูงโดย

เฉล่ียประมาณ 2 เมตร สวนกานใบนั้นยาว 60 - 120 เซนติเมตร 
ลักษณะเปนแบบใบมะพราว มีใบยอยประมาณ 100 ใบ กานใบ
จัดเรียงในระนาบเดี่ยว สวนใบยอยเรียงเปนสองขาง ใบยอยแตละใบ
ยาว 15-25 เซนติเมตร กวาง 1 เซนติเมตร ลักษณะโคงลง สีเขียวอม
เทา ดานใตใบมีขนเล็กๆ สวนดอกนั้นมีขนาดเล็ก เปนสีเหลืองออน มี
ชอดอกยาว 45 เซนติเมตร และมีผลนั้นเปนผลแบบเมล็ดเดียว คลาย
อินทผลัมขนาดเล็ก เนื้อในบาง 

การกระจายพันธุ   แถบอินโดจีนและภาคเหนือของไทย 
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เสลดพังพอน (ตัวผู) : Barleria lupulina Lindl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Barleria lupulina Lindl. 
ชื่อวงศ         ACANTHACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   พิมเสนตน ทองระอา ชองระอา ล้ินงูเหา เสลดพังพอนตัวผู คันชั่ง 

อังกาบ อังกาบเมือง  กานชั่ง  
ชื่อสามัญ    Hop Headed Barleria   
สวนท่ีนํามาใช    ทุกสวนของลําตน ใบ ดอก เปนสมุนไพร 
การใชประโยชน   ถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย แกลมพิษ รักษาเม็ดผ่ืนคันตามผิวหนัง แก

โรคเบาหวาน แกปวดแผล แผลจากของมีคมบาด แกโรคฝตางๆ รักษา
โรคคางทูม แกโรคไฟลามทุง แกขยุมตีนหมา แกโรคงูสวัด รักษาโรค
เริม ถอนพิษจากเม็ดตุมฝดาษ รักษาโรคฝดาษ แกฟกช้ํา แกช้ําบวม
เนื่องจากถูกของแข็ง ถอนพิษไข พิษไขทรพิษ แกปวดฟน เหงือกบวม 
แกริดสีดวงทวาร แกยุงกัด แกพิษไฟลวกน้ํารอนลวก  

ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป โดยเฉพาะฤดูแลง 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุม สูงประมาณ 1 เมตร มีหนามแหลมยาว ขอละ 2 คู ถึง 3 คูกิ่ง

กาน กานใบสีน้ําตาลแดง ใบเดี่ยวสีเขียวเขม เสนกลางใบแดง ดอกชอ
ออกท่ีปลายกิ่ง ชอดอกยาว 8 ซม. มีใบประดับสีน้ําตาลแดง คอนขาง
กลม กลีบดอกสีสม ผลเปนฝกรูปไข 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
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เสลา : Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Lagerstroemia loudoni Teijsm. & Binn. 
ชื่อวงศ         LYTHRACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ อินทชิต 
ชื่อสามัญ    Queen's Flower, Queen's Crape Myrtle 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก 
การใชประโยชน   เนื้อไมใชเปนเครื่องเรือน 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดป ดอกดกชวงฤดูฝน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนตนไมขนาดกลางโตชา ผลัดใบ สูง 10-20เมตร เรือนยอดทรงกลม

ทึบ ใบดก กิ่งโนมลงรอบทรงพุม เปลือกตนสีน้ําตาลเขมเกือบดํา มีรอย
แตกเปนทางยาวตลอดลําตน ใบเดี่ยว ออกตรงขาม รูปขอบขนาน 
กวาง 6-10ซม. ยาว 16-24ซม. ปลายเรียวแหลมเปนติ่ง โคนมน เนื้อ
ใบหนาปานกลาง เสนใบมีขนนุมท้ังสองดาน ดอกสีมวง มวงอมชมพู 
หรือมวงกับขาว ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง กีบเล้ียงเชื่อมกันเปนรูปถวย 
ปลายแยกเปน 5-8แฉก กลีบดอกสวนใหญเปน 6 กลีบ รูปกลมบางยับ
ยน ขอบยวย โคนคอดเปนกานส้ันๆ เมื่อบาน เสนผานศูนยกลาง 3-4
ซม. เกสรตัวผูจํานวนมาก ผลรูปเกือบกลม ผิวแข็ง ยาวประมาณ 2ซม. 
ผลแหงแตกตามยาว 5-6 พู เมล็ดสีน้ําตาลเขมจํานวนมาก มีปก 
ขยายพันธุดวยเมล็ด นิเวศวิทยา ขึ้นตามปาเบญจพรรณ ปาดิบและปา
ชายหาด  

การกระจายพันธุ   เอเชียเขตรอนชื้น 
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เส้ียวดอกขาว : Bauhinia variegata   Linn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Bauhinia variegata   Linn 
ชื่อวงศ         CAESALPINIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   เปยงพะโก โพะเพ 
ชื่อสามัญ    Orchid Tree, Purple Bauhinia. 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก ชอดอก ใบออน ฝกออน 
การใชประโยชน   เปนไมปลูกประดับสองขางทางไดดี เปลือกมีสารฝาด tannin ใชยอม

แห อวนใหคงทน ใบออนและฝกออนเปนอาหารได 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ลักษณะเปนไมตนผลัดใบ ขนาดเล็ก เรือนยอดโปรงกิ่งกานไมสม่ําเสมอ 

กิ่งและยอดออนมักมีขนปกคลุม เปลือกตนเกล้ียงสีเทาออนถึงดํา มี
รอยแตกหยาบๆ ใบเดี่ยว ปลายใบมน คลายใบแฝดติดกัน ใบดานบน
เกล้ียง ดานลางมีขนประปราย  ดอกออกเปนชอส้ัน ลักษณะเปนกลุม
ใหญ มีดอกยอประมาณ 5-25 ดอก กลีบดอกขาว ยาวประมาณ 8-12 
เซนติเมตร แตกลีบจากแยกจากกัน มี 5 กลีบคลายดอกกลวยไม กลีบ
บนที่ตั้งขึ้นมีเสนริ้วสีแดง เกสรผูมี 10 อัน เปนหมัน 7 อัน ปกติ 3 อัน 
กล่ินหอมออน ๆ กลีบดอกหยักเปนลอนคล่ืน ผลเปนฝกแบน เมื่อแก
แลวจะแตกเปน 2 ซีก 

การกระจายพันธุ   ขึ้นตามปาเบญจพรรณภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงใต ทั่วไป 
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แสงจันทร : Pisonea grandis R.Br., slba Span. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Pisonea grandis R.Br., slba Span. 
ชื่อวงศ         NYCTAGINACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   บานดึก ดอกพระจันทร แสงนวลจันทร 
ชื่อสามัญ    Lettuce Tree 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก ใบ 
การใชประโยชน   เปนไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกฤดูหนาว 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนพรรณไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนมีความสูงประมาณ 5-10 เมตร 

ผิวเปลือกเลือกตนสีขาวเทา ผิวลําตนเรียบ ลําตนและกิ่งแตกแขนง
ออกไปรอบตน ใบสีเหลืองอมเขียวออน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 
ใบเปนใบเดี่ยว แตกออกตามขอของกิ่ง เนื้อใบมองเห็นเสนใบไดชัด ใบ
บาง นิ่ม ขนาดความกวางของใบประมาณ 10-15 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร ดอกออกเปนชอๆ ประกอบดวยดอก
เล็กๆ ติดอยูท่ีกานดอกประมาณ 10-15 ดอก มี 5 กลีบ สีขาวดอกจะ
ออกตามปลายยอด 

การกระจายพันธุ   เอเชียตะวันออกเฉียงใต  
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หญาญ่ีปุน : Zoysia japonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Zoysia japonica 
ชื่อวงศ         RAMINEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   หญาเข็ม หญาใบแหลม 
ชื่อสามัญ    Lawngrass 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน เปนผืนหญา 
การใชประโยชน   ปลูกเปนสนามหญาประดับ สนามกอลฟ สนามฟุตบอล หรือสนาม

กีฬากลางแจงอื่นๆ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนหญาที่สวยงาม เติบโตชา ลําตนหยาบแข็ง ใบเปนเสนฝอยเล็กแต

แข็ง สีเขียวเขม ตัดยากกวาหญาธรรมดา ตนแข็ง ใบแหลม ทนรอน
และแลงไดด ี การใชสอย นิยมปลูกในสนามกอลฟ  เปนพันธุหญาท่ี
ตองการน้ํามากๆ เติบโตชา ถาแหงแลงนานๆ หรือขาดน้ําใบจะเหลือง
ทนที หญาญี่ปุนเปนหญาที่ทนตอการเหยียบยํ่าไดพอสมควรและไม
คอยยืดหยุนตัวเหมือนนวลนอย หญาญี่ปุนเปนพันธุหญาที่ไมตองการ
ปุยมากนัก ทนตออากาศหนาวไดดี หญาญี่ปุนมีใบสีเขียวเขม ใบเล็ก
ละเอียดปลายใบแข็งกระดาง ขอบใบเรียบและไมมีขน เหมาะแกการ
ปลูกสวนหยอมและพ้ืนที่ไมกวางนัก 

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดในแถบแมนจูเรีย 
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หญานวลนอย : Zoysia  matrella (L.) Merr. var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Zoysia  matrella (L.) Merr. var. 
ชื่อวงศ         GRAMINEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   นวลนอย หญาใบพาย หญามาเลเซีย 
ชื่อสามัญ    Manila  Grass    
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน เปนผืนใหญ 
การใชประโยชน   ปลูกเปนสนามหญาประดับ สนามกอลฟ สนามฟุตบอล หรือสนาม

กีฬากลางแจงอื่นๆ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   - 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ อายุหลายป เปนพืชมีลําตนบนดินหรือไหล (stolon) และพบเหงาหรือ

ลําตนใตดิน ( rhizome) สูง 25 – 35 เซนติเมตร ไหลยาว 30 – 45 
เซนติเมตร ลําตนไมมีขน เสนผาศูนยกลางลําตน 1.6 – 2.6 มิลลิเมตร 
รูปรางใบแบบขอบใบเกือบขนานถึงปลายใบ กวาง 2.2 – 3.2 
มิลลิเมตร ยาว 7.1 – 11.5 เซนติเมตร หนาใบมีขนสีขาว ยาว 2 – 4 
มิลลิเมตร กระจายตามขอบใบ หลังใบไมมีขน ขอบใบเปนขนครุย 
(ciliate) ท่ีฐานใบติดกาบใบจะมีกระจุกปุยขนสีขาวยาว 2 – 3 
มิลลิเมตร ล้ินใบ ( ligule) ส้ันมากลักษณะเปนแผนปลายเปนเสนๆ 
(membranous frayed) ออกดอกที่ปลายยอด ชอดอกแบบ spike-
like raceme 

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดในแถบแมนจูเรีย 
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หมากเขียว : Ptychosperma macarthurii H. Wendl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Ptychosperma macarthurii H. Wendl. 
ชื่อวงศ         Palmae 
ชื่อพ้ืนเมือง   ปาลมหมาก หมากฝรั่ง หมากพราว 
ชื่อสามัญ    MacArthur's plam 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน กอ 
การใชประโยชน   เปนไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนพรรณไมปาลมที่ลําตนผอม  และเปนขอปลองตรง  ลําตนก็เกิด

จากหนอและสูงประมาณ 10-20  ฟุต  มีสีน้ําตาลอมเขียวแตเมื่อยัง
ออนจะเปนสีเขียว  เปนใบไมรวมเชนเดียวกับมะพราว ลักษณะของใบ
ตนหมากเขียวนี้เปน ใบขนนก  ทางใบหนึ่งประกอบดวยใบยอยอยู
ประมาณ  40  ใบ  และใบยอยยาว  10 -15 นิ้ว ทางใบยาว 4 ฟุต  
ตรงโคนกานทางใบจะเปนกาบหอหุมเอาไว  มีเนื้อใบออนและสีเขียว
เขม  สวนดานใตใบสีเขียวออน  ออกดอกเปนชอคลาย  จ่ันหมาก  
ขนาดของดอกเล็กมีสีเหลืองอมเขียว  หรือสีขาวนวล  ผลเปนลูกกลมๆ
เล็ก  มีสีเขียวออน  แตพอแกจะกลายเปนสีแดง สดผลๆหนึ่งจะมีเมล็ด
อยูภายในเมล็ดหนึ่ง  เปนพรรณไมกลางแจงท่ีชอบแสงแดดจัด และจะ
เจริญเติบโตไดในดินทุกชนิด  ตองการน้ําปานกลาง และทนตอทุก
สภาพส่ิงแวดลอม 

การกระจายพันธุ   เอเชียใต 
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หมากนวล : Veitchia merrillii (Becc.) H.E.  Moore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Veitchia merrillii (Becc.) H.E.  Moore 
ชื่อวงศ         Palmae 
ชื่อพ้ืนเมือง   หมากคอนวล หมาเยอรมัน หมากมนิลา 
ชื่อสามัญ    Manila palm, Christmas palm 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   ทรงพุมสวย  นิยมปลูกเปนกลุม หรือเปนแถว ริมถนน ริมทางเดิน 

ในสวนสาธารณะ ปลูกริมทะเลได 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ปาลมตนเดี่ยว ลําตนสีน้ําตาลปนเทาขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร  มี

คอสีเขียวนวลยาว 30-50 เซนติเมตร มีรอยหลุดของกานใบ ถี่ชัดเจน 
ใบประกอบแบบขนนก   เรียงสลับ  ใบยอยรูปขอบขนาน  กวาง 2-5
เซนติเมตร  ยาว 45-75 เซนติเมตร  ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปล่ิม 
แผนใบสีเขียว ดอกสีเหลืองนวล ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงใตโคน
กาบใบ ดอกแยกเพศอยูรวมตน ชอดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมต ร
ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลมรี ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร 
ติดผลจํานวนมาก ผลสุกสีแดงสม 

การกระจายพันธุ   กระจายพันธุโดยทั่วไป ในเขตรอน โดยเฉพาะเอเชีย 
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หมากผูหมากเมีย : Cordyline fruticosa (L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Cordyline fruticosa (L.) 
ชื่อวงศ         Agavaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   หมากผู   มะผูมะเมีย 
ชื่อสามัญ    Cordyline 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ 
การใชประโยชน   ปลูกลงกระถางประดับในอาคาร  หรือปลูกในสวนท่ีมีแสงปานกลาง  

ถึงรําไรเพ่ือเปนจุดเดนสวนหยอม ริมน้ําตก ลําธาร ปลูกริมทะเลได 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกเมื่อลําตนเจริญเติบโตเต็มที ่
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมพุมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลําตนตั้งตรงมีขนาดเล็กกลม มีขอถี่ ลํา

ตนมีสีน้ําตาลออน ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแตกออกตามขอของลําตน
ซอนกันถี่   ใบรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน  กวาง 2-10 เซนติเมตร  
ยาว 20-50 เซนติเมตร   ปลายใบแหลม  โคนใบแผเปนกาบใบหุมลํา
ตน  ขอบใบเรียบ แผนใบเปนลอนคล่ืนเล็กนอยและมีสีสันแตกตางกัน
ไปตามชนิดพันธุ เชนสีเขียวลวน แดงลวน เขียวแถบเหลือง  หรือเขียว
แถบแดง ดอกสีขาวอมเหลืองหรือมวงแดง   ออกเปนชอแบบชอแยก
แขนงจากสวนยอดของลําตน  ชอละ 5-10 ดอก ดอกยอยมีขนาดเล็ก 
ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลม มีขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร ผลสุกสีแดง 
มีหลายเมล็ด 

การกระจายพันธุ   กระจายพันธุในเขตรอน นําเขามาจากอเมริกาใต และเขตรอนอื่น  ๆ
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หมากเหลือง : Chrysalidocarpus lutescens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Chrysalidocarpus lutescens. 
ชื่อวงศ         Palmae (Arecaceae) 
ชื่อพ้ืนเมือง   หมากเหลือง หมากสีทอง  
ชื่อสามัญ    Yallow palm 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ 
การใชประโยชน   ปลูกเปนไมดอกไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนพืชจําพวกปาลม  ความสูง  3.2  เมตร  ความกวางทรงพุม  1.8  

เมตร  รูปรางทรงพุม ทรงกลม  ลําตน  เปนลําตนเหนือดิน  ตั้งตรงได
เอง  ผิวลําตนเรียบ  เห็นขอปลองชัดเจน  ตนออนสีเขียวออน  ตนแกสี
เขียวแก  ไมมีน้ํายาง  ใบ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคู  ใบออนสี
เขียวออนใบแกสีเขียวออนแกมเหลือง  ขนาดแผนใบกวาง  1.8 
เซนติเมตร  ยาว 28.5  เซนติเมตร  ใบเรียบมัน     เรียวยาว  ใบเรียง
ตรงขาม  แผนใบรูปแถบ  ปลายใบแหลม  โคนใบรูปล่ิม  ขอบใบเรียบ  
ดอก เปนดอกชอแบบหางกระรอก  ออกท่ีซอกใบ  ดอกสีเหลืองแกม
เขียวออน  กลีบเล้ียงแยกกัน จํานวน 3 กลีบสีเหลืองแกมเขียว  กลีบ
ดอกแยกกัน  จํานวน 3 กลีบ  สีเหลือง  เกสรตัวผู จํานวน 1 อัน สีขาว   
เกสรตัวเมีย จํานวน 1 อัน สีขาว   

การกระจายพันธุ   มาดากัสกา 
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หางนกยูงฝรั่ง : Delonix regia (Boj. ex Hook.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Delonix regia (Boj. ex Hook.) 
ชื่อวงศ         LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   นกยูงฝรั่ง อินทรี สมพอหลวง หงอนยูง  
ชื่อสามัญ    Flame Tree, Royal Poinciana, Flamboyant 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก ฝก 
การใชประโยชน   ปลุกเปนไมดอก เนื้อไมใชแปรรูป 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ฤดูรอน 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนผลัดใบ สูง 10-18 ม. เปลือกตนสีเทาเกล้ียง เรือนยอดแผกวาง

และกลมคลายรม  ใบเรียงเวียนสลับ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบ
ยอยขนาดเล็กและมีจํานวนมาก ดอกชอออกที่ปลายกิ่งหรือกิ่งขาง 
กลีบเล้ียง 5 กลีบ ขนาดไมเทากัน กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไมเทากัน สี
แดงอมสม สีสม สีเหลือง เกสรเพศผูมี 10 อัน อยูแยกอิสระ เมื่อดอก
บานเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 ซม.  ผลเปนฝกใหญ แบน แข็ง 
กวาง 3-5 ซม. ยาว 30-60 ซม. ฝกเมื่อแกจะแตก เมล็ดเรียงตามขวาง 
มี 20-40 เมล็ด 

การกระจายพันธุ   ทวีปแอฟริกา 
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หูกระจง : Terminalia ivoriensis A. Chev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Terminalia ivoriensis A. Chev. 
ชื่อวงศ         Combretaceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   หูกวางแคระ 
ชื่อสามัญ    Ivory Coast almond. 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน 
การใชประโยชน   ปลูกเปนไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกในชวงฤดูหนาว 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข หนาทึบ เปลือกสีน้ําตาลแตก

เปนรอง สีน้ําตาลอมเหลือง แตกกิ่งในแนวราบเปนชั้นๆคลายฉัตร  
เปนไมที่มีทรงพุมสวยงามแตกกิ่งเปนชั้น ๆ แตละชั้นหางกันประมาณ 
50-100 ซม. แมหูกระจงเปนไมผลัดใบแตจะผลัดใบนอยกวาหูกวาง 
โดยปกติเปนไมที่ชอบน้ําเมื่อนําไปปลูกในกระถางหรือลงดินแลวรดน้ํา
ใหชุม และสม่ําเสมอใบแทบจะไมรวงเลย และที่ตั้งชื่อวา หูกระจงเปน
เพราะลักษณะใบคลายกับหูกวาง แตใบหูกระจงจะมีขนาดเล็กกวา 
สําหรับดอกมีสีขาวคลายดอกกระถินณรงค เมล็ดหูกระจงจะคลายกับ
เมล็ดพุทรา และ ปจจุบันการขยายพันธุตนหูกระจงนิยมใชวิธีเพาะ
เมล็ดเนื่องจากเจริญเติบโตไดเร็ว และไดทรงพุมที่สวยงาม 

การกระจายพันธุ   กําเนิดในปาแอฟริกาตะวันตก 
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หูกวาง : Terminalia catappa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Terminalia catappa 
ชื่อวงศ         COMBRETACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   โคน ดัดมือ ตัดมือ ตาปง ตาแปห หลุมปง  
ชื่อสามัญ    Bengal Almond, Indian Almond, Sea Almond, Singapore 

Almond, Tropical Almond, Olive-Bark Tree, Umbrella Tree 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ใบ ผล 
การใชประโยชน   ปลูกใหรมเงา ใบใชหมัก และเนื้อไมแปรรูปเปนโครงสราง 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ติดดอกท้ังป ผลดก แข็ง 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน ผลัดใบ สูง 8–28 ม. เปลือกเรียบ เรือนยอดแผกวางในแนวราบ 

กิ่งแตกรอบลําตนตามแนวนอนเปนชั้นๆ คลายฉัตร ใบเรียงเวียนสลับถี่
ตอนปลายกิ่ง ใบเดี่ยวรูปไขกลับ กวาง 8-15 ซม. ยาว 12-25 ซม. โคน
ใบสอบแคบเวา มีตอม 1 คู ปลายใบแหลมเปนติ่งส้ันๆ เนื้อใบหนา 
เมื่อแกเปล่ียนเปนสีสมแดง ดอกชอออกตามซอกใบ ขนาดเล็ก สีขาว
นวล มีลักษณะเปนแทง ยาว 8-12 ซม. มีดอกเพศผูอยูปลายชอ ดอก
สมบูรณเพศอยูบริเวณโคนชอ กลีบเล้ียงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก
เปนรูปสามเหล่ียม 5 แฉก ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผู 10 อัน  ผลรูปรี
คอนขางแบนทางดานขาง ยาว 3-7 ซม. ผลสีแดงเหลืองหรือเขียว เมื่อ
แหงสีดําคลํ้า 

การกระจายพันธุ   ในเขตรอนของอนุทวีปอินเดีย, เอเชียอาคเนย ไปจนถึงภูมิภาค          
โอเชียเนียและหมูเกาะฮาวาย 
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เหลืองปรีดียาธร : Tabebuia aurea  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร           Tabebuia aurea 
ชื่อวงศ         BIGNONIACEAE 
ชื่อพ้ืนเมือง   ตาเบเหลือง   
ชื่อสามัญ    Silver Trumpet Tree, Tree of Gold 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ดอก 
การใชประโยชน   ปลุกเปนไมดอกไมประดับ 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกตลอดทั้งป โดยเฉพาะฤดูแลง 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมตน สูง 5-8 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบยอย 5 ใบ กวาง 1.3-

2.4 เซนติเมตร ยาว 4.5-8.3 เซนติเมตร รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลาย
ใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ กานใบยอยยาว 0.5-4 เซนติเมตร ดอก
เปนชอกระจุก สีเหลือง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกยอย 6-10 ดอก กลีบเล้ียง
เชื่อมติดเปนรูปถวย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนกรวย 
ปลายแยกเปน 5 กลีบ รูปกลมมน เนื้อกลีบบาง เกสรเพศผู 4 อัน  ติด
เปนคูยาวไมเทากัน อับเรณูสีขาว รังไขเหนือวงกลีบ ผลแหงแตก ยาว 
10 เซนติเมตร  รูปทรงกระบอก สีน้ําตาล เมล็ดมีปก สีขาว จํานวน
มาก 

การกระจายพันธุ   เปรูและปารากวัย 
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อเมซอล : Echinodosus cordifolius (L.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Echinodosus cordifolius (L.) 
ชื่อวงศ         Alismataceae 
ชื่อพ้ืนเมือง   อเมซอนใบกลม 
ชื่อสามัญ    Burhead, Texas mud baby 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน กอ หขึ้นหนาแนนในเขตน้ําตื้น 
การใชประโยชน   เปนไมประดับ ในน้ํา 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ออกดอกทั้งป 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ ไมโผลเหนือน้ํา อายุหลายป  ลําตนเปนเหงาส้ันๆอยูใตดิน มีรากยึดไว  

ลําตน เหนือดินเปนกอ มีใบแตกรอบๆประมาณ10 ใบ ใบเดี่ยว  รูปไข 
ปอม  กวาง 8-15 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ปลายใบมน โคน
ใบเวา เปนรูปหัวใจ  ขอบใบเรียบ แผนใบหนาเเข็ง  ผิวเรียบเปนมัน 
กานใบกลมตั้งตรงชูใบขึ้นเหนือผิวน้ํา  ยาว 8-20 เซนติเมตร โคนกาน
ใบเปนกาบหุนตน ดอกสีขาว ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงจากกอ 
กานชอดอกยาว 1-1.5 เมตร  มีดอกยอยจํานวนมาก   มีใบประดับสี
เขียว กลีบเล้ียงสีเขียว 3 กลีบ กลีบดอกสีขาว 3 กลีบ บางและรวงงาย  
เกสรตัวผูมีสีเหลืองเปนกระจุก ดอกบานเต็มท่ีกวาง 2 เซนติเมตร 
ผลแหง ทรงกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร มีเมล็ดเดียว เมล็ดลอน 

การกระจายพันธุ   ทวีปอเมริกาใต เอเชียใต 
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อีซึก : Albizia lebbeck (L.) Benth. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อวิทยาศาสตร           Albizia lebbeck (L.) Benth. 
ชื่อวงศ         Leguminosae 
ชื่อพ้ืนเมือง   พฤกษ, มะรุมปา, ถอนนา, กานฮุง, กะเซ, มะขามโคก, จามจุรี เปนตน 

บางครั้งเรามักเรียก ตนกามปู ซึก อีซึก หรือตนจามจุรีแดง 
ชื่อสามัญ    Indian Walnut , Labbeck Tree. 
สวนท่ีนํามาใช    ลําตน ยอด ใบออน ฝกออน 
การใชประโยชน   เนื้อไมมีลายสวยงาม แข็งแรง น้ําหนักเบา 
ฤดูติดดอก/ออกผล   ตุลาคม-ธันวาคม 
ลักษณะทางกายภาพ/ชีวภาพ เปนไมยืนตน ผลัดใบ สูงประมาณ 10-25 เมตร เรือนยอดแผกวางเปน

รูปรม เปลือกสีเทาขรุขระแตกเปนรองตามยาว กิ่งมีขนาดใหญ ใบเปน
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ บนแขนงมีใบยอยเรียงตรง
ขามกัน 2-10 คู คูที่อยูตอนบนมีขนาดใหญสุดและลดหล่ันลงไปจนถึงคู
ลางท่ีมีขนาดเล็กสุด ใบยอยไมมีกาน หลังใบเกล้ียง เปนรูปวงรี  ดอก
ออกรวมเปนกระจุก ชอดอกมีกานชอ กลีบดอกเล็กมาก เกสรสีเขียว
และขาวเปนฝอย เมื่อดอกแกเปล่ียนเปนสีเหลือง และเมื่อใกลโรย
เปล่ียนเปนสีเหลืองอมแสด ดอกมีกล่ินหอมออนๆ ออกดอกตามงามใบ
ใกลปลายกิ่ง ออกดอกชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ผลเปนฝกแบนยาว
กวาง เมื่อฝกแกมีสีน้ําตาลออน ไมมีรส เปนฝกชวงเดือนกันยายน-
ธันวาคม เมล็ดสีน้ําตาลเขม มีจํานวน 4-12 เมล็ด  

การกระจายพันธุ   ถิ่นกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย พมา และหมูเกาะอันดามัน 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

121 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

ดัชนีช่ือพรรณไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดัชนีชื่อพรรณไม 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

122 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

ดัชนีชื่อไทย 

 
กกขนาก 22  กะเซ 120  ขอย 31 
กกชาง  63  กะเดา 100  ขาม 86 
กกดอกแดง 22  กะเส็ดโคก 24  ขี้เหล็ก 32 
กกตนกลม 22  กะเส็ดบก 24  ขี้เหล็กแกน 32 
กกธูป  63  กักไมฝอย 31  ขี้เหล็กจิหรี ่ 32 
กกรังกา 22  กันโตด 88  ขี้เหล็กบาน 32 
กกรังกา 22  กาซะลอง 73  ขี้เหล็กบาน 57 
กระดังงา 23  กาดสะลอง 73  ขี้เหล็กหลวง 32 
กระดังงางัว  27  กานชั่ง 105  ขี้เหล็กหวาน 57 
กระดังงาใบใหญ 23  กานฮุง 120  ขี้เหล็กใหญ 32 
กระดังงาปา 27  กาบหอยแครง 95  ขี้เหล็กอเมริกัน 58 
กระดังงาใหญ 23  กามกราม 43  ขุ 91 
กระโดนทุง 45  กามกุง 43  เข็มเชียงใหม 34 
กระโดนทุง 45  กามกุง 43  เขยตายยายคลุม 84 
กระโดนน้ํา 45  กามป ู 43  เขาแกะ 35 
กระโดนน้ําจิกนา 45  กามป ู 120  เขาควาย 35 
กระถิน 24  การเวก 27  เขื่องหมู 56 
กระถินแดง 64  กาว 58  ครบฝรั่ง 54 
กระถินไทย  24  กาสะลองคํา 73  คอสา 90 
กระถินบาน 24  กําทวด 88  คันชั่ง 105 
กระถินปา  64  กุม 28  คาง 36 
กระถินยักษ 24  กุมน้ําบก 28  คาง 36 
กระทิง 102  แกว 29  คุณนายตื่นสาย 37 
กระเบียด 101  แกวขาว 29  คูน 38 
กระพอ 41  แกวทอง 29  เค็ดถวา 81 
กระพอส่ีสิบ 41  แกวพริก 29  แคถวา 81 
กรีระสม 30  แกวลาย 29  โคก 91 
กรีสาเก 30  โก 53  โคน 117 
กลวย 28  โกรตน 30  งิ้ว 39 
กลวยไมสกุลหวาย 26  โกสน 30  งิ้วแดง 39 
กวาว 58  ไกรทอง 80  งิ้วบาน 39 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

123 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
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งิ้วปา 39  ชอก 91  ตะขบฝรั่ง 54 
งือเด็ง 56  ชอก 91  ตะเบเหลือง 118 
เงินไหลมา 40  ชองระอา 50  ตะแบก 55 
จอมทอง 58  ชัยพฤกษ 38  ตะแบกขน 106 
จ๋ัง 41  ชางเผือก 103  ตะแบกดํา 55 
จันทนแดง 42  ชาฮกเกียน 50  ตะลูบ 86 
จันทนผา 42  ชุมบา 46  ตะไหลแกว 29 
จา 58  ซะโยเซ 31  ตัดมือ 117 
จาพริก 29  ซัวอึ้งกี ่ 81  ตาเบบูยา 48 
จามจุร ี 120  ซึก 120  ตาปง 117 
จามจุร ี 43  ดอกกระดาษ 85  ตาแปห 117 
จามจุรีแดง 120  ดอกโคม 85  ตุดตู 43 
จําปาลาว 94  ดอกจาน 58  ตีนเปด 77 
จําป 44  ดอกใบดาง 85  ตีโย 76 
จิกนา 45  ดอกผักเบี้ย 37  ตุมขี้หม ู 52 
จิกนา 45  ดอกพระจันทร 108  ตุมพราย 52 
จิตีอก 69  ดัดมือ 117  ตุมหลวง 52 
จุยเจียฮวย 81  ดุง 90  เตาราง 56 
เจก 45  ดู 69  เตารางแดง 56 
เจ็ดทิวา 51  เดหลี 51  แต 89 
เจาะ 91  เดหลีดอกขาว 51  โตรก 91 
ฉองม ู 55  เดหลีใบเล็ก 51  ถอนนา 120 
ฉําฉา 43  แดงสวรรค 37  ทรงบาดาล 57 
ชบาขาว 46  ตรุษจีน 85  ทรพี 102 
ชบาดางสามสี 46  ตองขะเหน 31  ทองกวาว 58 
ชมพู 47  ตอเบา 24  ทองตน 58 
ชมพูแดง 47  ตะกูยักษ 52  ทองบาน 59 
ชมพูพันธุทิพย 48  ตะเกรียบ 106  ทองเผือก 59 
ชมพูสาแหรก 47  ตะโก 53  ทองพรหมชาต ิ 58 
ชมพูอินเดีย 48  ตะโกสม 52  ทองระอา 105 
ชวนชม 49  ตะขบ 54  ทองหลางดาง 59 



 
 
 

                             พฤกษาพรรณร่ืนรมยใหรมใบ                   ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

_________________________________________________________________________________________________________  

 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

124 

พฤกษาพรรณ
รื่นรมยใหรมใบ                                  ในโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 

        Freshy shady trees                                  in T
hatakophitayakom

 School 
 

ดัชนีชื่อไทย 

 
ทองหลางลาย 59  เบญจมาศปา 74  พราว 90 
เทียนทอง 60  ประดูกิ่งออน 68  พฤกษ 120 
เทียนพญาอินทร 60  ประดูบาน  68  พลับพลึง 78 
ไทร 61  ประดูปา 69  พลูเขียว 79 
ไทรจีนใบกลม 62  ประดูเสน 69  พลูดาง 79 
ไทรใบกลม 62  ประดูอินเดีย 68  พลูยักษ 79 
ไทรยอดทอง 61  ปรือ  63  พวงมวง 60 
ไทรยอย 61  ปาริฉัตร  59  พิกุล 80 
ไทรยอยใบแหลม 61  ปาริชาต ิ 59  พิมเสนตน 105 
ธรรมบูชา 48  ปาลมคาเพน 71  พุด 81 
ธูปฤๅษี 63  ปาลมคาแพนทาเรี่ย 71  พุดจีน 81 
นกยูงฝรั่ง 115  ปาลมแชมเปญ 70  พุดซอน 81 
นนทร ี 64  ปาลมน้ําพุ 71  พุดใหญ 81 
นมงัว 53  ปาลมพัด 72  พุทรา 82 
นวลนอย 110  ปาลมมงกุฎ 72  แพรเซี่ยงไฮ 37 
น้ําเตาญี่ปุน 65  ปาลมหมาก 111  โพ 83 
น้ําเตาตน 65  ปาลมโอง 70  โพล 90 
น้ําเตาตน  65  ปป 73  โพะเพ 107 
น้ําลายพังพอน 84  ปูเล 77  ฟาทะลายโจร 84 
บะชา 77  เปงดอย 104  ฟาสะทาน 84 
บัวแดง  66  เปา 91  ฟาสาง 84 
บัวสาย 66  เปยงพะโก 107  เฟอ  63 
บัวสายสีชมพู  66  แป 91  เฟองฟา 85 
บัวหลวง 67  ผกากรอง 74  ไฟผี 53 
บาแดด 37  ผักกานถิน 24  มองโคลง 86 
บานดึก 37  ผักเบี้ยฝรั่ง 37  มะโก 53 
บานเที่ยง 37  ผักหนองบก 24  มะขาม 86 
บาเย 55  ไผน้ําเตา 75  มะขามโคก 120 
บาใหม 46  ไผรวก 76  มะขามเทศ 87 
บาเอ 55  พญาสัตบรรณ 77  มะขามปอม 88 
บุณฑริก 67  พระยาชางดํา 53  มะคาแต 89 
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มะคาหนาม 89  ราชินีหินออน 79  สมพอ 31 
มะคาหยุม 89  รําเพย 49  สมพอหลวง 115 
มะเด็ง 56  ลมแลง 38  สรอยพี 102 
มะตัน 82  ลักกะจันทน 42  สสี 83 
มะถาน 53  ลัง 43  สะกุย 72 
มะผูมะเมีย 113  ล่ันทม 94  สะเกิ้ง 57 
มะพราว 90  ล่ันทมแดง 49  สะโกง 57 
มะมวง 91  ล่ันทมยะวา 49  สะเคาะ 91 
มะยม 92  ล้ินกระบือ 58  สะเดา 100 
มะเยา 99  ล้ินงูเหา 105  สะตอเทศ 24 
มะรุมปา 120  ล้ินมังกร 52  สะตอเบา 24 
มะลิออง  28  ล้ินมังกรดาง 52  สะนาย 31 
มะหัว 99  ลิลัว 78  สะบันงา 23 
มะหุงอั้ว 99  ลีลาวด ี 94  สะบันงาตน 23 
มะโหง 99  วานกาบหอยแครง 95  สะเลียม 100 
มะฮอกกาน ี 93  วานพญาคาง 103  สะวาย 91 
มั่งกวย 91  วานไฟไหม 97  สัก 101 
มังการา 59  วานส่ีทิศ 96  สัตตบงกช 67 
มังลู 88  วานหมื่นป 103  สัตตบรรณ  77 
เมฆทะลาย 84  วานหอยแครง 95  สันยาสา  88 
แมงเมา 45  วานหางจระเข 97  สาเคาะสา 91 
โมก 26  วาบอบอ 76  สาบแรง 74 
ยม 92  แวบาง 76  สามสิบด ี 84 
ยอง 83  แวปง 76  สามอเกล 86 
ยาไข 28  เศวตอุบล 66  สารเงิน 64 
ยางอินเดียดาง 36  โศรีมหาโพ 83  สารภี 102 
ย่ีสุน 74  สนเขียว 98  สารสา 43 
รวก 76  สนมังกร 98  สาวเชียงใหม 37 
รัตอุบล  66  สนยอดแหลม 98  สาวนอยประแปง 103 
ราชพฤกษ 38  วาบอบอ 35  สาหละป 102 
ราชินีสีทอง 79  สบูดํา 99  สําสา 43 
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สิบสองปนนา 104  หมากฝรั่ง 111  เฮ็ดดุง 90 
ส่ีทิศ 96  หมากพราว 111    
สุวรรณพฤกษ 33  หมากมนิลา 112    
เสลาใบใหญ 106  หมากยม 92    
เสลดพังพอน (ตัวผู) 105  หมากเยอรมัน 112    
เสลา 106  หมากสีทอง 114    
เส้ียวดอกขาว 107  หมากเหลือง 114    
แสงจันทร 108  หมากออสเตรเลีย 71    
แสงนวลจันทร 108  หลุมปง 117    
หงเทก 99  หวาย 26    
หงอนยูง 115  หัสบัน 77    
หญากันง ู 84  หางตะเข 97    
หญาเข็ม 109  หางนกยูงฝรั่ง 115    
หญาญี่ปุน 109  หูกระจง 116    
หญานวลนอย 110  หูกวาง 117    
หญาใบพาย 110  หูกวางแคระ 116    
หญาใบแหลม 109  เหลืองปรีดียาธร 118    
หญามาเลเซีย 110  ใหมแดง 46    
หญาสลาบหลวง 63  อเมซอนใบกลม 119    
หญาสเล็บ 22  อเมซอล 119    
หนามควายนอย 27  อังกาบอังกาบเมือง 105    
หนาวัวไทย  51  อายใบกานขาว 103    
หมักโมง 91  อําเปยล 86    
หมักยม 92  อินถะหวา 81    
หมักเยา 99  อินทชิต 106    
หมากแกง 86  อินทนิล 55    
หมากเขียว 111  อินทร ี 115    
หมากคอนวล 112  อีซึก 120    
หมากนวล 112  เอื้องขี้หมา 35    
หมากผู 113  ฮวก 76    
หมากผูหมากเมีย 113  หมากพราว 90    
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Adenium obesum (Forssk.) 49  Echinodosus cordifolius (L.) 119 
Albizia lebbeck (L.) Benth. 120  Erythrina variegate  L. 59 
Albizzia Odoratissima 36  Eugenia Javanica 47 
Aloe vera  (L.)  Burm.f. 97  Ficus Benjamina   L. 61 
Alstonia scholaris 77  Ficus religiosa  L. 83 
Andrographis paniculata 84  Ficusannulata    Blume 62 
Anthocephalus chinensis 52  Hibiscus rosa-sinensis   L. 46 
Artabotrys hexapetalus    27  Hippeastrum johnsonii. 96 
Azadirachta indica A.  100  hynchostylis coelestis   Rchb.f. 35 
Bambusa ventricosa McClure. 75  Ixora chinensis Lamk. Ixora spp. 34 
Barleria lupulina Lindl. 105  Jatropha curcas  L 99 
Barringtonia acutangula   (L.) Gaertn. 45  Juniperus  Chinensis  L. 98 
Bauhinia variegata   Linn 107  Lagerstroemia loudoni Teijsm 106 
Bombax ceiba   Linn 39  Lantana camara  L. 74 
Bougainvillea spp. and hybrid 85  Leucaena leucocephala     24 
Butea monosperma   (Lam.) Taub. 58  Mammea siamensis  Kosterm 102 
Cananga odorata   23  Mangifera indica Linn. 91 
Cananga odorata 55  Mascarena lagenicaulis 70 
Carmonretusa(Vahl) Masam. 50  Michelia alba   DC 44 
Carpentaria acuminate  71  Millingtonia hortensis Linn. f. 73 
Caryota mitis Lour. 56  Mimusops elengi Linn. 80 
Cassia fistula   L. 38  Muntingla calabura L. 54 
Cassia siamea   Lamk. 32  Murraya paniculata   (Linn.) Jack 29 
Cassia surattensis Burm. 57  Musa sapientum   L. 25 
Chrysalidocarpus lutescens. 114  Nymphaea lotus Linn 67 
Cocos nucifera   L. var. nucifera 90  Nymphaea pubescens Willd. 66 
Codiaeum variegatium (L.) Blume 30  Peltophorum pterocarpum (DC.) 64 
Cordyline fruticosa (L.) 113  Phoenix loureiri Kunth 104 
Crateva adansonii   DC. 28  Phyllanthus acidus  (L.) Skeels 92 
Crescentia cujete L. 65  Phyllanthus emblica  L. 88 
Crinum asiaticum 78  Pisonea grandis R.Br., slba Span. 108 
Cyperus alternifolius L. 22  Pithecellobium dulce  87 
Delonix regia (Boj. ex Hook.) 115  Plumeria spp. 94 
Dendrobium hybrids 26  Portulaca oleracea L. 37 
Dieffenbachia 103  Prichardia Pacifica Seem.  72 
Diospyios rhodcalyx 53  Pterocarpus indicus Willd 68 
Dracaena loureiri   Gagnep. 42  Pterocarpus macrocarpus Kurz 69 
Duranta erecta L 60  Ptychosperma macarthurii. 111 
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Rhapis excelsa (Thunb.) Henry 41  Tamarindus indica  L. 86 
Samanea saman   (Jacq.) Merr. 43  Tectona grandis Linn. 101 
Scindapsus aureus 79  Terminalia catappa 117 
Senna spectabilis    33  Terminalia ivoriensis A. Chev. 116 
Sindora siamensis   Teijsm.ex Miq. 89  Thyrsostachys siamensis Gamble 76 
Spathiphyllum cannaefolium 51  Tradescantia spathacea  Stearn 95 
Streblus asper   Lour. 31  Typha sp 63 
Swietenia macrophylla  King 93  Veitchia merrillii (Becc.)  112 
Syngonium podophyllum Schott. 40  Zizyiphus mauritiana Lamk. 82 
Tabebuia aurea 118  Zoysia  matrella (L.) Merr. var 110 
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 48  Zoysia japonica 109 
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 81    
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คําขอบคุณ 

 
 ผูเขียนขอขอบพระคุณอยางสูงย่ิง แดรองศาสตราจารย ดร.อบฉันท   ไทยทอง หนวยปฏิบัติการ
วิจัยพรรณไมไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    ที่ใหความ
อนุเคราะห ในการตอบขอซักถาม และขอมูลพรรณไมบางจําพวก ที่ใหความรูเพ่ือใชในกระบวนการ
สรางหนังสือเลมนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร ทานผูอํานวยการเมธี  จิตรทรัพย ผูอํานวยการโรงเรียนทาตะโก
พิทยาคม และคณะครูทุกทานที่ใหความสนใจ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนทาตะโกพิทยาคม 
 การรวบรวมรายชื่อพันธุไมไดรับความรวมมือโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 6             
ปการศึกษา 2556 ที่ศึกษารายวิชา ภาษาไทย เปนการรวบรวมองคความรูที่อยูใกลตัว และเพ่ิมพูน
ประสบการณ เกี่ยวกับความรูดานพันธุศาสตรมากย่ิงขึ้น และ พฤกษาพรรณรื่นรมยใหรมใบในโรงเรียน
ทาตะโกพิทยาคม Freshy shady trees in Thatakophitayakom School เปนหนังสือที่ผูเขียนจัดทํา
ขึ้นและหากมีสวนหนึ่งสวนใดในหนังสือเลมนี้ที่ผิดพลาด  ขอนอมรับดวยความเคารพย่ิง 
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ประวัติผูเขียน 
 
 

นายศักดิ์สิทธิ์   สุขน่ิม 
 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ที่โรงพยาบาลประจําอําเภอตะพานหิน จบชั้น
ประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตะพานหิน และ 
จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
จบครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1สาขาภาษาไทย โทจิตวิทยาและการแนะแนว จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และ กําลังศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 มีความสนใจดานพรรณไม ตั้งแตป 2543 ขณะศึกษามัธยมศึกษา โดยเฉพาะกลวยไม (พันธุแท) 
และชวนชม สายพันธุตางๆ โดยวิธีการเก็บสะสม และศึกษาจากหนังสือและผูรูอยางจริงจัง ตามสภาพที่
เปนไปได  
 ประวัติผูเขียนทางดานการศึกษา และทางดานเกียรติประวัติ แบงออกเปนหัวขอดังเสนอตอไปนี้  
ป พ.ศ. 2545  - ไดรับรางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาความมีน้ําใจตอครู และญาติมิตร โดย 
  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ (สยช.)  
ป พ.ศ. 2547  - ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร สาขาดนตรีไทย จาก
  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร  
ป พ.ศ. 2554 - ไดรับเลือกเปนประธาน (ภาคเหนือ) โครงการครุพันธุใหม ของสํานักงานคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา  (สกอ.) และไดรับเลือกเปนวิทยากร(ครูพันธุใหม)  
  ประจํากระทรวงศึกษาธิการ  
ป พ.ศ. 2555 - ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การทดสอบภาษาบาลี สันสกฤต จากสํานักงาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมครูผูสอนภาษาไทยแหงประเทศไทย และ
  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ป พ.ศ. 2555  - ไดรับรางวัล วิจัยในชั้นเรียนยอดเย่ียม จากศูนยพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
  ภาษาไทย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   
ป พ.ศ. 2555  - ไดรับรางวัล ส่ือส่ิงพิมพยอดเย่ียม จากศูนยพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู 
  ภาษาไทย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   
ป พ.ศ. 2555  - ไดรับรางวัล ส่ือเทคโนโลยียอดเย่ียม จากศูนยพัฒนาการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู
  ภาษาไทย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42   
ป พ.ศ. 2555  - ไดรับแตงตั้งเปนประธานโครงการศูนยการเรียนรูพระราชกรณียกิจและโครงการ 
  พระราชดําริ ในสถานศึกษาประจําอําเภอทาตะโก  
ป พ.ศ. 2556  - ไดรับรางวัล วิจัยในชั้นเรียนระดับดีเดน ในงานวิชาการ 101 ป โรงเรียนสตรี- 
  นครสวรรค   
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