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                                                                คํานํา

ในโอกาสอันเปนมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช 
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดรวมกับสํานักงาน กปร
พฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา โดยไดรวบรวมพรรณไมที่มีสีมวง 
ทั้งในสวนของดอก ใบ ผล หัวและภายในสวนยังไดจําแนกระดับชั้นพรรณไมออกแบง 
๖ ระดับ คือ ไมยืนตนทรงขนาดใหญ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมพุมไมเลื้อย พืชหัว และ
พืชน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดจัดทําขอมูล ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ชื่อพื้นเมือง พรอมคํา
บรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ การใชประโยชน สรรพคุณทางสมุนไพรบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ การใชประโยชน สรรพคุณทางสมุนไพร
จากสวนตางๆ ของพืชโดยยอ พรอมภาพสีประกอบ เพื่อใหนักศึกษา ประชาชนและ
ผูสนใจไดรูจักและเห็นคุณคาตนไม อีกทั้งเปนแหลงเรียนรูและปลูกฝงใหเยาวชน
เกิดความรูและหวงแหนมรดกทางธรรมชาติ เพื่อจะไดรวมมือกันอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืนสืบไป
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                   บทท่ี 
                     บทนํา

๑.๑ ความเปนมา
          สวนพฤกษศาสตร เปนแหลงรวบรวมพรรณพืชที่มีชีวิต ซึ่งเปนพืชประจําถิ่นหรือ
นํามาปลูกจากตางถิ่น เพื่อใชในการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับพืช ภายในสวนพฤกษศาสตรมีการปลูกพืชอยางมีระบบเปนหมวดหมู ทั้งดาน
อนุกรมวิธานและการใชประโยชน มีการปลูกเพิ่มจํานวนชนิดพืชอยูตลอดเวลา ภายในสวน
พฤกษศาสตรมีการจัดปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมเถา ไมลมลุกและไมน้ํา แทรกลงในพื้นที่ใหเปน
หมวดหมู ตามวงศ สกุลตางๆ หรือ จัดปลูกพรรณไมตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน 
พรอมติดปายชื่อพฤกษศาสตรและถิ่นกําเนิดของพืชไวอยางเดนชัด พืชที่รวบรวมไวนั้นมีทั้ง
พืชถิ่นเดียว พืชหายากและใกลสูญพันธุ และพืชจากตางประเทศ เพื่อการจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานพืชอยางยั่งยืน สวนพฤกษศาสตรยังเปดกวางในการศึกษา
หาความรูแกสาธารณชน เปนดุจดังพิพิธภัณฑที่มีชีวิตไดทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความรู 
เพื่อจะเรียนรูและชื่นชมธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตรมีความสําคัญในแงของการอนุรักษพันธุ
พืช เปนสิ่งจําเปนที่จะใหคนทองถิ่นไดรูจักสังคมพืชและพืชประจําถิ่น เพื่อใหทราบถึง
ประโยชนของพืชประจําถิ่นที่จะพัฒนาทองถิ่นไดในอนาคต สวนพฤกษศาสตรจึงจัดไดวาเปน
ประตูสูวิทยาศาสตร การศึกษาและการอนุรักษในอาณาจักรพืช 
          สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ 
อันเปนมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 
60 พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช 
๒ สวน ไดแก สวนรวบรวมพรรณไมที่มีสีมวง ทั้งในสวนของดอก ใบ ผล 
การสรางปาสรางรายได นอกจากนั้นภายใน
๖ ระดับ คือ ไมยืนตนทรงขนาดใหญ ไมยืนตนขนาดกลาง ไม
และพืชน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดจัดทําขอมูล ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ชื่อพื้นเมือง พรอมและพืชน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดจัดทําขอมูล ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ชื่อพื้นเมือง พรอม
คําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ การใชประโยชน สรรพคุณทาง
สมุนไพรจากสวนตางๆ ของพืชโดยยอ เพื่อเปน
เกิดความรู และหวงแหนมรดกทางธรรมชาติ

บทท่ี 1
บทนํา

สวนพฤกษศาสตร เปนแหลงรวบรวมพรรณพืชที่มีชีวิต ซึ่งเปนพืชประจําถิ่นหรือ
นํามาปลูกจากตางถิ่น เพื่อใชในการศึกษาคนควาวิจัย เพื่อใหไดขอมูลทางวิทยาศาสตร
เกี่ยวกับพืช ภายในสวนพฤกษศาสตรมีการปลูกพืชอยางมีระบบเปนหมวดหมู ทั้งดาน
อนุกรมวิธานและการใชประโยชน มีการปลูกเพิ่มจํานวนชนิดพืชอยูตลอดเวลา ภายในสวน
พฤกษศาสตรมีการจัดปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมเถา ไมลมลุกและไมน้ํา แทรกลงในพื้นที่ใหเปน
หมวดหมู ตามวงศ สกุลตางๆ หรือ จัดปลูกพรรณไมตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน 
พรอมติดปายชื่อพฤกษศาสตรและถิ่นกําเนิดของพืชไวอยางเดนชัด พืชที่รวบรวมไวนั้นมีทั้ง
พืชถิ่นเดียว พืชหายากและใกลสูญพันธุ และพืชจากตางประเทศ เพื่อการจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดานพืชอยางยั่งยืน สวนพฤกษศาสตรยังเปดกวางในการศึกษา
หาความรูแกสาธารณชน เปนดุจดังพิพิธภัณฑที่มีชีวิตไดทุกเพศทุกวัยและทุกระดับความรู 
เพื่อจะเรียนรูและชื่นชมธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตรมีความสําคัญในแงของการอนุรักษพันธุ
พืช เปนสิ่งจําเปนที่จะใหคนทองถิ่นไดรูจักสังคมพืชและพืชประจําถิ่น เพื่อใหทราบถึง
ประโยชนของพืชประจําถิ่นที่จะพัฒนาทองถิ่นไดในอนาคต สวนพฤกษศาสตรจึงจัดไดวาเปน
ประตูสูวิทยาศาสตร การศึกษาและการอนุรักษในอาณาจักรพืช 

พฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาจัดทําขึ้นในโอกาส 
เปนมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ  

เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘  โดยไดแบงการดําเนินงานออกเปน   
พรรณไมที่มีสีมวง ทั้งในสวนของดอก ใบ ผล หัว และสวนของ

การสรางปาสรางรายได นอกจากนั้นภายในสวนยังไดจําแนกระดับชั้นพรรณไมออกเปน 
ระดับ คือ ไมยืนตนทรงขนาดใหญ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมพุม ไมเลื้อยพืชคลุม พืชหัว 

น้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดจัดทําขอมูล ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ชื่อพื้นเมือง พรอมน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดจัดทําขอมูล ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ ชื่อพื้นเมือง พรอม
คําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ การใชประโยชน สรรพคุณทาง

เพื่อเปนแหลงเรียนรูและปลูกฝงใหเยาวชน
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๑.๒ วัตถุประสงค 
          ๑. เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘
          ๒. เพื่อสนองพระราชดําริดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช
          ๓. เพื่อเปนแหลงรวบรวมพรรณไมสีมวง
          ๔. เพื่อเปนแหลงเรียนรูพรรณไม ๖ ระดับใหแกนักศึกษา ประชาชน และผูสนใจทั่วไป
          ๕. เพื่อเปนแหลงเรียนรูการสรางปาสรางรายไดใหแกประชาชนทั่วไป
          ๖. เพื่อปลูกฝงเด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
          7. เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจ          7. เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจ

๑.๓ สภาพพื้นที่เดิม
          ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดดําเนินการจัดทําสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงใน
พื้นที่แปลงศึกษาทดลองวิจัยในพื้นที่ลุมของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
เปนพื้นที่ขุดยกรองปลูกไมผลผสมผสาน เชน มะพราวน้ําหอม เงาะ มังคุด ทุเรียน แตเนื่องจาก
ลักษณะดินเปนดินอินทรีย ดินมีการยุบตัว และปลูกไมผลเปนระยะเวลาหลายป สงผลใหคุณภาพ
และผลผลิตลดนอยลง ไมคุมคาตอผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการดูแลรักษา จึงปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีใหเปนสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 
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เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เนื่องในโอกาส
๒๕๕๘

เพื่อสนองพระราชดําริดานการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ระดับใหแกนักศึกษา ประชาชน และผูสนใจทั่วไป
เพื่อเปนแหลงเรียนรูการสรางปาสรางรายไดใหแกประชาชนทั่วไป
เพื่อปลูกฝงเด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ไดดําเนินการจัดทําสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงใน
ลุมของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งสภาพพื้นที่เดิม

เปนพื้นที่ขุดยกรองปลูกไมผลผสมผสาน เชน มะพราวน้ําหอม เงาะ มังคุด ทุเรียน แตเนื่องจาก
ลักษณะดินเปนดินอินทรีย ดินมีการยุบตัว และปลูกไมผลเปนระยะเวลาหลายป สงผลใหคุณภาพ
และผลผลิตลดนอยลง ไมคุมคาตอผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการดูแลรักษา จึงปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีใหเปนสวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม



                   บทท่ี 
                     การดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ พื้นที่ดําเนินการ 
โดยหากมองจากมุมสูงจะเห็นเปนเลข 60 (เปนเลขไทย
ไดแก สวนรวบรวมพรรณไมที่มีสีมวง ทั้งในสวนของดอก ใบ ผล หัว และ
สรางรายได 

2.1 แปลงรวบรวบพันธุไมสีมวง
          ดําเนินงานในพื้นที่ 10 ไร รวบรวมพรรณไมที่มีสีมวง ทั้งในสวนของดอก ใบ ผล หัว 
จํานวน 60 ชนิด

บทท่ี 2
การดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ในโอกาสอันเปนมหามงคลที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ ๒ 

พื้นที่ดําเนินการ 12 ไร เปนพื้นที่ดอน 6 ไร และพื้นที่น้ํา 6 ไร 
เปนเลขไทย) ไดแบงการดําเนินงานออกเปน ๒ สวน 

ไดแก สวนรวบรวมพรรณไมที่มีสีมวง ทั้งในสวนของดอก ใบ ผล หัว และสวนโครงการสรางปา

ไร รวบรวมพรรณไมที่มีสีมวง ทั้งในสวนของดอก ใบ ผล หัว 
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          ภายในสวนไดจําแนกระดับชั้นพรรณไมออกแบง 
ตนขนาดกลาง ไมพุมไมลมลุก ไมเลื้อยไมคลุมดิน พืชหัว และพืชน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดระบุ
ชื่อชนิด ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ และชื่อพื้นเมือง พรอมคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การ
ขยายพันธุ การใชประโยชน และสรรพคุณทางสมุนไพรจากสวนตางๆ ของพืช ดังนี้ คือ

           ระดับที่ ๑ ไมยืนตนขนาดใหญ
กวาระดับของพุมเรือนยอดของพืชอื่นทั้งหมด ลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาด
ใหญ มีลําตนหลัก ตั้งตรง ตนเดียวแลวจึงแตกกิ่งกานบริเวณยอด โตเต็มที่
สูงเกิน ๑๕ เมตร มีอายุยืนยาวหลายป เชน กระพี้จั่น แซะ ตะแบก 

         ระดับที่ ๒ ไมไมยืนขนาดกลาง
แข็งขนาดกลาง มีลําตนหลัก ตั้งตรง เชนเดียวกับไมยืนตนขนาดใหญ แต
มีความสูง ๕- ๑๕ เมตร เชน กัลปพฤกษ  ชงโค ชมพูพันธุทิพย 

สูงเกิน ๑๕ เมตร มีอายุยืนยาวหลายป เชน กระพี้จั่น แซะ ตะแบก 
พญาไม อินทนิลน้ํา

พญาไม

กระพี้จั่น

มีความสูง ๕- ๑๕ เมตร เชน กัลปพฤกษ  ชงโค ชมพูพันธุทิพย 
ชํามะเลียง ตะลิงปลิง เพกา มะมวงแกว ศรีตรัง เสลา โสกเหลือง
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ชงโคกัลปพฤกษ

อินทนิลน้ํา

                   

ภายในสวนไดจําแนกระดับชั้นพรรณไมออกแบง ๖ ระดับ คือ ไมยืนตนขนาดใหญ ไมยืน
ตนขนาดกลาง ไมพุมไมลมลุก ไมเลื้อยไมคลุมดิน พืชหัว และพืชน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดระบุ
ชื่อชนิด ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ และชื่อพื้นเมือง พรอมคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การ
ขยายพันธุ การใชประโยชน และสรรพคุณทางสมุนไพรจากสวนตางๆ ของพืช ดังนี้ คือ

ไมยืนตนขนาดใหญ ไมจําพวกนี้จะมีเรือนยอดสูง
กวาระดับของพุมเรือนยอดของพืชอื่นทั้งหมด ลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาด
ใหญ มีลําตนหลัก ตั้งตรง ตนเดียวแลวจึงแตกกิ่งกานบริเวณยอด โตเต็มที่

เมตร มีอายุยืนยาวหลายป เชน กระพี้จั่น แซะ ตะแบก 

แซะ

ไมไมยืนขนาดกลาง ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อ
แข็งขนาดกลาง มีลําตนหลัก ตั้งตรง เชนเดียวกับไมยืนตนขนาดใหญ แต

เมตร เชน กัลปพฤกษ  ชงโค ชมพูพันธุทิพย 

เมตร มีอายุยืนยาวหลายป เชน กระพี้จั่น แซะ ตะแบก 

เมตร เชน กัลปพฤกษ  ชงโค ชมพูพันธุทิพย 
ชํามะเลียง ตะลิงปลิง เพกา มะมวงแกว ศรีตรัง เสลา โสกเหลือง

เสลา



         ระดับที่ ๓ ไมพุม ไมลมลุก ไมพุม ลําตนมีเนื้อไมแข็งแตขนาดเล็กกวาไม
ยืนตน และมีลําตนหลักหลายตน มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน มี
อายุหลายป ไมลมลุกมีลําตนเปนไมเนื้อออนไมมีเนื้อไม หรือมีเนื้อไมเล็กนอย
บริเวณโคนตนลักษณะเปนพุมสูง ไมทั้งสองชนิดนี้มีความสูงไมเกิน 
กลวยบัว กะเพราแดง กะหล่ําปมวง ขาวโพดสีมวง เข็มมวง คราม โคลงเคลง 
ชองนาง ดาหลา โดไมรูลม ถั่วพุม โทะ บานบุรีมวง ผกากรอง ผักโขม ผักบุงตน 
ผักสลัด ผีเสื้อแสนสวย พลอง ฟาประดิษฐ ฟาประทานพร เฟองฟา ยี่โถ

ผกากรอง

        
เนื้อไมหรือไมมีเนื้อไม อายุปเดียวหรือหลายป ลําตนเลื้อยไปตาม
ดินหรือพันสิ่งที่อยูใกลเคียง โดยอาจมีอวัยวะพิเศษชวยในการ
เกี่ยวยึด เชน ราก มือเกาะ ขอเกี่ยว เปนตน พืชคลุมดินเปนพืชที่
มีลักษณะแผคลุมพื้นดินที่มีประโยชนในการรักษาหนาดินจากการ
กัดกรอนตามธรรมชาติ และชวยรักษาความชื้นแกดิน เชน ถั่วพู 

ขาวโพดสีมวง

ถั่วพู

วานกาบหอย พวงคราม วานกาบหอย เสาวรส หัวใจมวง อัญชัน

เสาวรส

ไมพุม ลําตนมีเนื้อไมแข็งแตขนาดเล็กกวาไม
ยืนตน และมีลําตนหลักหลายตน มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน มี
อายุหลายป ไมลมลุกมีลําตนเปนไมเนื้อออนไมมีเนื้อไม หรือมีเนื้อไมเล็กนอย
บริเวณโคนตนลักษณะเปนพุมสูง ไมทั้งสองชนิดนี้มีความสูงไมเกิน ๕ เมตร เชน 
กลวยบัว กะเพราแดง กะหล่ําปมวง ขาวโพดสีมวง เข็มมวง คราม โคลงเคลง 

บานบุรีมวง ผกากรอง ผักโขม ผักบุงตน 
ผักสลัด ผีเสื้อแสนสวย พลอง ฟาประดิษฐ ฟาประทานพร เฟองฟา ยี่โถปนัง

กลวยบัว

คราม

        ระดับที่ ๔ ไมเลื้อย พืชคลุมดิน ไมเลื้อยเปนพืชที่ลําตนมี
เนื้อไมหรือไมมีเนื้อไม อายุปเดียวหรือหลายป ลําตนเลื้อยไปตาม
ดินหรือพันสิ่งที่อยูใกลเคียง โดยอาจมีอวัยวะพิเศษชวยในการ
เกี่ยวยึด เชน ราก มือเกาะ ขอเกี่ยว เปนตน พืชคลุมดินเปนพืชที่
มีลักษณะแผคลุมพื้นดินที่มีประโยชนในการรักษาหนาดินจากการ
กัดกรอนตามธรรมชาติ และชวยรักษาความชื้นแกดิน เชน ถั่วพู 

ขาวโพดสีมวง

อัญชัน

พวงคราม วานกาบหอย เสาวรส หัวใจมวง อัญชัน
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       ระดับที่ 5 พืชหัว เปนพืชที่มีรากหรือลําตนใตดิน ที่ใชสะสมอาหาร เพื่อการงอก
และการเจริญเติบโตเปนตนใหม มีลักษณะเปนหัวอยูใตดิน รูปรางตางๆ เชน กลม กลมรี 
กลมยาว หรือรูปรางไมแนนอน เชน มันเทศ บอนสีมวง

มันเทศ

       ระดับที่ ๖ ไมน้ํา เปนพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในน้ํา หรือมี
ชวงหนึ่งที่เจริญเติบโตอยูในน้ํา อาจอยูใตน้ําทั้งหมดหรือมีบางสวน
ขึ้นสูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูตามผิวน้ํา สามารถแยกเปน 
หลัก พืชใตน้ํา พืชโผลเหนือน้ํา พืชลอยน้ํา และพืชชายน้ํา เชน คลา
น้ํา บัวผัน บัวสาย บัวหลวง ผักตบชวา ผักบุงไทย

บัวผัน บัวหลวง
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เปนพืชที่มีรากหรือลําตนใตดิน ที่ใชสะสมอาหาร เพื่อการงอก
และการเจริญเติบโตเปนตนใหม มีลักษณะเปนหัวอยูใตดิน รูปรางตางๆ เชน กลม กลมรี 
กลมยาว หรือรูปรางไมแนนอน เชน มันเทศ บอนสีมวง

เปนพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในน้ํา หรือมี
ชวงหนึ่งที่เจริญเติบโตอยูในน้ํา อาจอยูใตน้ําทั้งหมดหรือมีบางสวน
ขึ้นสูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูตามผิวน้ํา สามารถแยกเปน ๔ ประเภท
หลัก พืชใตน้ํา พืชโผลเหนือน้ํา พืชลอยน้ํา และพืชชายน้ํา เชน คลา

ผักบุงไทย

คลาน้ํา



2.2 แปลงสรางปาสรางรายได
          โครงการสรางปา สรางรายได นับเปนกิจกรรมฟนฟูปาตนน้ํา การออกแบบการปลูกพืช
จึงกําหนดใหปลูกไมปาผสมผสานรวมกับไมเกษตร เพื่อรักษาปาใหมีสภาพใกลเคียงธรรมชาติ 
โดยเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตจากไมเกษตรที่ปลูกรวมกับไมมาขายหรือบริโภคได ดังนั้น การ
ดําเนินงานจึงจําเปนตองศึกษาลักษณะโครงสรางสําคัญของปาธรรมชาติ  เพื่อใช เปน
องคประกอบการปลูกปาตามโครงการสรางปา สรางรายได

          ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการโครงการสรางปาสรางรายไดในพื้นที่
พฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พฤกษศาสตรพรรณไมมวงเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ  
พุทธศักราช ๒๕๕๘ โดยดําเนินการในพื้นที่ ๒ 
จําแนกระดับชั้นพรรณไมออกแบง ๖ ระดับ คือ ไมยืนตนขนาดใหญ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมพุม
ไมลมลุก ไมเลื้อยไมคลุมดิน พืชหัว และพืชน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดระบุชื่อชนิด ชื่อ
วิทยาศาสตร ชื่อวงศ และชื่อพ้ืนเมือง พรอมคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ 
การใชประโยชน และสรรพคุณทางสมุนไพรจากสวนตางๆ ของพืช ดังนี้ 

โครงการสรางปา สรางรายได นับเปนกิจกรรมฟนฟูปาตนน้ํา การออกแบบการปลูกพืช
จึงกําหนดใหปลูกไมปาผสมผสานรวมกับไมเกษตร เพื่อรักษาปาใหมีสภาพใกลเคียงธรรมชาติ 
โดยเกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตจากไมเกษตรที่ปลูกรวมกับไมมาขายหรือบริโภคได ดังนั้น การ
ดําเนินงานจึงจําเปนตองศึกษาลักษณะโครงสรางสําคัญของปาธรรมชาติ  เพื่อใช เปน
องคประกอบการปลูกปาตามโครงการสรางปา สรางรายได

ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการโครงการสรางปาสรางรายไดในพื้นที่สวน
๖๐ พรรษา ในโอกาสอันเปนมหามงคลที่สมเด็จ๖๐ พรรษา ในโอกาสอันเปนมหามงคลที่สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ  60 พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน 
๒ ไร ปลูกไมปาและไมเกษตร จํานวน ๖๐ ชนิด 

ระดับ คือ ไมยืนตนขนาดใหญ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมพุม
ไมลมลุก ไมเลื้อยไมคลุมดิน พืชหัว และพืชน้ํา ตามหลักวิชาการ โดยไดระบุชื่อชนิด ชื่อ
วิทยาศาสตร ชื่อวงศ และชื่อพ้ืนเมือง พรอมคําบรรยายลักษณะทางพฤกษศาสตร การขยายพันธุ 
การใชประโยชน และสรรพคุณทางสมุนไพรจากสวนตางๆ ของพืช ดังนี้ 
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2.3 การจัดระดับชั้นพรรณไม 6 ระดับ
          การปลูกไมปาสามารถจําแนกระดับชั้นเปน 

          ระดับที่ ๑ ไมยืนตนขนาดใหญ ไมจําพวกนี้จะมีเรือนยอดสูงกวาระดับของพุม
เรือนยอดของพืชอื่นทั้งหมด ลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดใหญ มีลําตนหลัก ตั้งตรง ตน
เดียวแลวจึงแตกก่ิงกานบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 
ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนราก ตะเคียนแกว 
ตําเสา ยางมันปู ยางนา ยางวาด

          ระดับที่ ๒ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดกลาง           ระดับที่ ๒ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดกลาง 
มีลําตนหลัก ตั้งตรง เชนเดียวกับไมยืนตนขนาดใหญ แตมีความสูง 
มะพูด ตะขบไทย กฤษณา มะมวงราวา หยี จําปาปา เทพทาโร หลาวชะโอน ทุเรียน จํา
ปูหลิง เนียงนก ละมุดปา สะตอ

          ระดับที่ ๓ ไมพุม ไมลมลุก ไมพุม ลําตนมีเนื้อไมแข็งแตขนาดเล็กกวาไมยืนตน 
และมีลําตนหลักหลายตน มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน มีอายุหลายป 
ไมลมลุกมีลําตนเปนไมเนื้อออนไมมีเนื้อไม หรือมีเนื้อไมเล็กนอยบริเวณโคนตนลักษณะ
เปนพุมสูง ไมทั้งสองชนิดนี้มีความสูงไมเกิน ๕ เมตร เชน ลังแข 
นา ปลาไหลเผือก ทุ ชงโค อินทนินน้ํา ตะแบก ศรีตรัง กระพี้จั่น มะขามปอม

          ระดับที่ ๔ ไมเลื้อย พืชคลุมดิน ไมเลื้อยเปนพืชที่ลําตนมีเนื้อไมหรือไมมีเนื้อไม 
อายุปเดียวหรือหลายป ลําตนเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่อยูใกลเคียง โดยอาจมีอวัยวะ
พิเศษชวยในการเกี่ยวยึด เชน ราก มือเกาะ ขอเกี่ยว เปนตน พืชคลุมดินเปนพืชที่มี
ลักษณะแผคลุมพื้นดินที่มีประโยชนในการรักษาหนาดินจากการกัดกรอนตามธรรมชาติ 
และชวยรักษาความชื้นแกดิน เชน กระวาน ปุดหวาน 
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          ระดับที่ 5 พืชหัว เปนพืชที่มีรากหรือลําตนใตดิน ที่ใชสะสมอาหาร เพื่อการ
งอกและการเจริญเติบโตเปนตนใหม มีลักษณะเปนหัวอยูใตดิน รูปรางตางๆ เชน กลม 
กลมรี กลมยาว หรือรูปรางไมแนนอน เชน ตาหลา

          ระดับที่ ๖ ไมน้ํา เปนพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในน้ํา หรือมีชวงหนึ่งที่
เจริญเติบโตอยูในน้ํา อาจอยูใตน้ําทั้งหมดหรือมีบางสวนขึ้นสูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูตาม
ผิวน้ํา สามารถแยกเปน ๔ ประเภทหลัก พืชใตน้ํา พืชโผลเหนือน้ํา พืชลอยน้ํา และพืช
ชายน้ํา เชน บัวสาย

                   

การปลูกไมปาสามารถจําแนกระดับชั้นเปน ๖ ระดับ ดังนี้

ไมจําพวกนี้จะมีเรือนยอดสูงกวาระดับของพุม
เรือนยอดของพืชอื่นทั้งหมด ลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดใหญ มีลําตนหลัก ตั้งตรง ตน
เดียวแลวจึงแตกก่ิงกานบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน ๑๕ เมตร มีอายุยืนยาวหลายป เชน 
ตะเคียนชันตาแมว ตะเคียนราก ตะเคียนแกว สยาแดง ตะเคียนทอง ประ หลุมพอ 

ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดกลาง ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดกลาง 
มีลําตนหลัก ตั้งตรง เชนเดียวกับไมยืนตนขนาดใหญ แตมีความสูง ๕- ๑๕ เมตร เชน 
มะพูด ตะขบไทย กฤษณา มะมวงราวา หยี จําปาปา เทพทาโร หลาวชะโอน ทุเรียน จํา

ไมพุม ลําตนมีเนื้อไมแข็งแตขนาดเล็กกวาไมยืนตน 
และมีลําตนหลักหลายตน มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน มีอายุหลายป 
ไมลมลุกมีลําตนเปนไมเนื้อออนไมมีเนื้อไม หรือมีเนื้อไมเล็กนอยบริเวณโคนตนลักษณะ

เมตร เชน ลังแข อําพวา เสม็ดแดง หวา
น้ํา ตะแบก ศรีตรัง กระพี้จั่น มะขามปอม

ไมเลื้อยเปนพืชที่ลําตนมีเนื้อไมหรือไมมีเนื้อไม 
อายุปเดียวหรือหลายป ลําตนเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่อยูใกลเคียง โดยอาจมีอวัยวะ
พิเศษชวยในการเกี่ยวยึด เชน ราก มือเกาะ ขอเกี่ยว เปนตน พืชคลุมดินเปนพืชที่มี
ลักษณะแผคลุมพื้นดินที่มีประโยชนในการรักษาหนาดินจากการกัดกรอนตามธรรมชาติ 
และชวยรักษาความชื้นแกดิน เชน กระวาน ปุดหวาน กระทือ ชะพลู ตะไคร

เปนพืชที่มีรากหรือลําตนใตดิน ที่ใชสะสมอาหาร เพื่อการ
งอกและการเจริญเติบโตเปนตนใหม มีลักษณะเปนหัวอยูใตดิน รูปรางตางๆ เชน กลม 
กลมรี กลมยาว หรือรูปรางไมแนนอน เชน ตาหลา

เปนพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในน้ํา หรือมีชวงหนึ่งที่
เจริญเติบโตอยูในน้ํา อาจอยูใตน้ําทั้งหมดหรือมีบางสวนขึ้นสูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูตาม

ประเภทหลัก พืชใตน้ํา พืชโผลเหนือน้ํา พืชลอยน้ํา และพืช



การปลูกไมเกษตร สามารถจําแนกระดับชั้นเปน 

          ระดับที่ ๑ ไมยืนตนขนาดใหญ ไมจําพวกนี้จะมีเรือนยอดสูงกวาระดับของพุม
เรือนยอดของพืชอื่นทั้งหมด ลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดใหญ มีลําตนหลัก ตั้งตรง ตน
เดียวแลวจึงแตกก่ิงกานบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 
ตีนเปด ชมพูพันธุทิพย

          ระดับที่ ๒ ไมยืนตนขนาดกลาง ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดกลาง 
มีลําตนหลัก ตั้งตรง เชนเดียวกับไมยืนตนขนาดใหญ แตมีความสูง 
แขก จําปูนใหล ละไม มะไฟ จําปาดะ ไผตง มะพราว กระทอน กระมวงแกวแขก จําปูนใหล ละไม มะไฟ จําปาดะ ไผตง มะพราว กระทอน กระมวงแกว

          ระดับที่ ๓ ไมพุม ไมลมลุก ไมพุม ลําตนมีเนื้อไมแข็งแตขนาดเล็กกวาไมยืนตน 
และมีลําตนหลักหลายตน มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน มีอายุหลายป 
ไมลมลุกมีลําตนเปนไมเนื้อออนไมมีเนื้อไม หรือมีเนื้อไมเล็กนอยบริเวณโคนตนลักษณะ
เปนพุมสูง ไมทั้งสองชนิดนี้มีความสูงไมเกิน 
มาเลย กลวยไข กลวยหิน กลวยน้ําหวา ดีปลี ออย

          ระดับที่ ๔ ไมเลื้อย พืชคลุมดิน ไมเลื้อยเปนพืชที่ลําตนมีเนื้อไมหรือไมมีเนื้อไม 
อายุปเดียวหรือหลายป ลําตนเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่อยูใกลเคียง โดยอาจมีอวัยวะ
พิเศษชวยในการเกี่ยวยึด เชน ราก มือเกาะ ขอเกี่ยว เปนตน พืชคลุมดินเปนพืชที่มี
ลักษณะแผคลุมพื้นดินที่มีประโยชนในการรักษาหนาดินจากการกัดกรอนตามธรรมชาติ 
และชวยรักษาความชื้นแกดิน เชน เตยหอม พริกไทย

          ระดับที่ 5 พืชหัว เปนพืชที่มีรากหรือลําตนใตดิน ที่ใชสะสมอาหาร เพื่อการ
งอกและการเจริญเติบโตเปนตนใหม มีลักษณะเปนหัวอยูใตดิน รูปรางตางๆ เชน มัน
พื้นบาน (ใหญ) ถั่วลิสง มันเทศ ขา

          ระดับที่ ๖ ไมน้ํา เปนพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในน้ํา หรือมีชวงหนึ่งที่
เจริญเติบโตอยูในน้ํา อาจอยูใตน้ําทั้งหมดหรือมีบางสวนขึ้นสูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูตาม
ผิวน้ํา สามารถแยกเปน ๔ ประเภทหลัก พืชใตน้ํา พืชโผลเหนือน้ํา พืชลอยน้ํา และพืช
ชายน้ํา เชน กระเฉด ผักบุงน้ํา

การปลูกไมเกษตร สามารถจําแนกระดับชั้นเปน ๖ ระดับ ดังนี้

ไมจําพวกนี้จะมีเรือนยอดสูงกวาระดับของพุม
เรือนยอดของพืชอื่นทั้งหมด ลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดใหญ มีลําตนหลัก ตั้งตรง ตน
เดียวแลวจึงแตกก่ิงกานบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน ๑๕ เมตร มีอายุยืนยาวหลายป เชน 

ไมประเภทนี้มีลําตนเปนไมเนื้อแข็งขนาดกลาง 
มีลําตนหลัก ตั้งตรง เชนเดียวกับไมยืนตนขนาดใหญ แตมีความสูง ๕- ๑๕ เมตร เชน สม

ละไม มะไฟ จําปาดะ ไผตง มะพราว กระทอน กระมวงแกวละไม มะไฟ จําปาดะ ไผตง มะพราว กระทอน กระมวงแกว

ไมพุม ลําตนมีเนื้อไมแข็งแตขนาดเล็กกวาไมยืนตน 
และมีลําตนหลักหลายตน มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน มีอายุหลายป 
ไมลมลุกมีลําตนเปนไมเนื้อออนไมมีเนื้อไม หรือมีเนื้อไมเล็กนอยบริเวณโคนตนลักษณะ
เปนพุมสูง ไมทั้งสองชนิดนี้มีความสูงไมเกิน ๕ เมตร เชน มะกรูด มะนาว กลวยหอม
มาเลย กลวยไข กลวยหิน กลวยน้ําหวา ดีปลี ออย

ไมเลื้อยเปนพืชที่ลําตนมีเนื้อไมหรือไมมีเนื้อไม 
อายุปเดียวหรือหลายป ลําตนเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่อยูใกลเคียง โดยอาจมีอวัยวะ
พิเศษชวยในการเกี่ยวยึด เชน ราก มือเกาะ ขอเกี่ยว เปนตน พืชคลุมดินเปนพืชที่มี
ลักษณะแผคลุมพื้นดินที่มีประโยชนในการรักษาหนาดินจากการกัดกรอนตามธรรมชาติ 
และชวยรักษาความชื้นแกดิน เชน เตยหอม พริกไทย

เปนพืชที่มีรากหรือลําตนใตดิน ที่ใชสะสมอาหาร เพื่อการ
งอกและการเจริญเติบโตเปนตนใหม มีลักษณะเปนหัวอยูใตดิน รูปรางตางๆ เชน มัน
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เปนพืชที่อาศัยหรือเจริญเติบโตในน้ํา หรือมีชวงหนึ่งที่
เจริญเติบโตอยูในน้ํา อาจอยูใตน้ําทั้งหมดหรือมีบางสวนขึ้นสูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูตาม

ประเภทหลัก พืชใตน้ํา พืชโผลเหนือน้ํา พืชลอยน้ํา และพืช



กระทอน

บทท่ี 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรพันธุไม

ชื่อวิทยาศาสตร : Sandoricum koetjape
ชื่อวงศ : MELIACEAE 
ชื่ออื่น : มะตอง เตียน สะตู สะโต สะตู สะทอน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : กระทอนเปนไมยืนตน สูงประมาณ 
ประมาณ 40 - 50 ป เปลือกตนสีเทา ใบประกอบ มีใบยอย 
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ประมาณ 40 - 50 ป เปลือกตนสีเทา ใบประกอบ มีใบยอย 
เรียงสลับ ใบยอยรูปรีแกมไขจนถึงขอบขนาน ขนาดประมาณ กวาง 
ยาว 8 - 20 เซนติเมตร เมื่อใบแกจัดจะเปลี่ยนเปนสีสมแดงดอกออกเปนชอ ที่ซอกใบบริเวณ
ปลายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก กลีบดอกสีเหลืองนวล ผล ผลออนสีเขียวมีน้ํายางสีขาว เมื่อผลแก
เปลือกผลจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองและมีน้ํายางนอยลง รูปกลมแปน ผิวมีขนแบบกํามะหยี่ออนนุม 
ขนาดประมาณ 5 - 15 เซนติเมตร ภายในผลจะมีเมล็ด 
รับประทานไดนี้พัฒนามาจากเปลือกหุมเมล็ด และรสชาติจะแตกตางกันออกไปในแตละพันธุ 
เมล็ดรูปรี มีปลอกเหนียวหอหุม 
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
ประโยชน : กระทอนใชทําอาหารคาวหวานไดหลายชนิด ทั้งอาหารคาว เชน แกงฮังเล แกงคั่ว 
ผัด ตํากระทอน และอาหารหวาน เชน กระทอนทรงเครื่อง กระทอนลอยแกว กระทอนดอง แยม 
กระทอนกวนและเยลลี่ หรือกินเปนผลไมสด และยังเปนผลไมที่มีสารตานอนุมูลอิสระสูงใน
บิโกล ประเทศฟลิปปนส นํากระทอนไปแกงกับกะทิ 

บทท่ี 3 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรพันธุไม

koetjape (Burm. F.) Merr. 

มะตอง เตียน สะตู สะโต สะตู สะทอน 
กระทอนเปนไมยืนตน สูงประมาณ 15 - 30 เมตร อายุขัยเฉลี่ย

ป เปลือกตนสีเทา ใบประกอบ มีใบยอย 3 ใบ การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบป เปลือกตนสีเทา ใบประกอบ มีใบยอย 3 ใบ การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบ
เรียงสลับ ใบยอยรูปรีแกมไขจนถึงขอบขนาน ขนาดประมาณ กวาง 6 - 15 เซนติเมตร 

เซนติเมตร เมื่อใบแกจัดจะเปลี่ยนเปนสีสมแดงดอกออกเปนชอ ที่ซอกใบบริเวณ
ายกิ่ง ดอกยอยจํานวนมาก กลีบดอกสีเหลืองนวล ผล ผลออนสีเขียวมีน้ํายางสีขาว เมื่อผลแก

เปลือกผลจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองและมีน้ํายางนอยลง รูปกลมแปน ผิวมีขนแบบกํามะหยี่ออนนุม 
ภายในผลจะมีเมล็ด 3-5 เมล็ด และมีปุยสีขาวหุมอยู ปุยที่

รับประทานไดนี้พัฒนามาจากเปลือกหุมเมล็ด และรสชาติจะแตกตางกันออกไปในแตละพันธุ 

กระทอนใชทําอาหารคาวหวานไดหลายชนิด ทั้งอาหารคาว เชน แกงฮังเล แกงคั่ว 
ผัด ตํากระทอน และอาหารหวาน เชน กระทอนทรงเครื่อง กระทอนลอยแกว กระทอนดอง แยม 
กระทอนกวนและเยลลี่ หรือกินเปนผลไมสด และยังเปนผลไมที่มีสารตานอนุมูลอิสระสูงใน

ประเทศฟลิปปนส นํากระทอนไปแกงกับกะทิ 



กระทือ

ชื่อวิทยาศาสตร : Zingiber zerumbet
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น : กระทือปา กะแวน กะแอน แสมดํา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
มีเหงาใตดิน ตนโทรมในหนาแลงแลวงอกขึ้นใหมในหนาฝน ใบ เปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับใน
ระนาบเดียวกัน รูปรี ยาว กวาง 
ใบมนสอบ ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ สีเขียว กานใบเปนกาบหุมลําตน ดอก ออกเปนชอแทงออก
จากเหงาขึ้นมา ชอดอกรูปทรงกระบอก มีใบประดับสีเขียวแกมแดง เรียงซอนกันแนนเปนระเบียบ 
ดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ดอกบานไมพรอมกัน ผล แบบผลแหงแตก รูปทรงดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ดอกบานไมพรอมกัน ผล แบบผลแหงแตก รูปทรง
คอนขางกลม สีแดง เมล็ดสีดํา
ขยายพันธุ : แตกหนอ 
ประโยชน : เนื้อออนในลําตน ชอดอกออน และหนอออน รับประทานเปนผักสดได 
สรรพคุณ : เหงาขับปสสาวะ บํารุงน้ํานม บํารุงธาตุ แกทองอืด
ในมดลูก ขับน้ําคาวปลา ดอกแกผอมเหลือง แกไขเรื้อรัง ไขตัวเย็น ไขจับสั่น
ธาตุ ตนแกเบื่ออาหาร ทําใหเจริญอาหาร 

zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Subsp. zerumbet

ปา กะแวน กะแอน แสมดํา แฮวดําเฮียว ดําเฮียวแดง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนพืชที่มีลําตนเหนือดินกลม สูง 0.9-1.5 เมตร 
มีเหงาใตดิน ตนโทรมในหนาแลงแลวงอกขึ้นใหมในหนาฝน ใบ เปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับใน
ระนาบเดียวกัน รูปรี ยาว กวาง 5-7.5 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคน
ใบมนสอบ ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ สีเขียว กานใบเปนกาบหุมลําตน ดอก ออกเปนชอแทงออก
จากเหงาขึ้นมา ชอดอกรูปทรงกระบอก มีใบประดับสีเขียวแกมแดง เรียงซอนกันแนนเปนระเบียบ 
ดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ดอกบานไมพรอมกัน ผล แบบผลแหงแตก รูปทรง
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ดอกสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ดอกบานไมพรอมกัน ผล แบบผลแหงแตก รูปทรง
คอนขางกลม สีแดง เมล็ดสีดํา

เนื้อออนในลําตน ชอดอกออน และหนอออน รับประทานเปนผักสดได 
เหงาขับปสสาวะ บํารุงน้ํานม บํารุงธาตุ แกทองอืดรากและใบชวยขับลม ขับเลือดเสีย

ดอกแกผอมเหลือง แกไขเรื้อรัง ไขตัวเย็น ไขจับสั่น เกสรแกลม บํารุง
ตนแกเบื่ออาหาร ทําใหเจริญอาหาร 



กระพี้จั่น

ชื่อวิทยาศาสตร : Millettia brandisiana Kurz
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : จั่น ปจั่น (ทั่วไป) ปจั่น (ภาคเหนือ)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตน สูง 8-20
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตน สูง 8-20
ขนนก เรียงเวียนสลับ ใบยอยรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบทู โคนใบมนหรือสอบเบี้ยวเล็กนอย 
ขอบเรียบ หลังใบสีเขียวเขม ทองใบสีจางกวา ใบแกเกลี้ยง มีขนประปรายตามเสนกลางใบ
ดานลาง ดอกแบบรูปดอกถั่ว สีขาวปนมวง ออกดอกเปนชอตามซอกใบ ออกดอกระหวางเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม ผลเปนฝกแบน โคนแคบกวาปลาย เปลือกเกลี้ยงหนาคลายแผนหนัง ขอบ
เปนสัน เมล็ดสีน้ําตาลดํา
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เนื้อไมใชทําเยื่อกระดาษและดอกไมประดิษฐ ใชในงานกอสราง ใบออนรับประทาน
เปนผักหรือใสในแกง 
สรรพคุณ : เปลือกบํารุงโลหิต

Kurz

20 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทา ใบเปนใบประกอบแบบ20 เมตร ผลัดใบ เปลือกสีเทา ใบเปนใบประกอบแบบ
ขนนก เรียงเวียนสลับ ใบยอยรูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบทู โคนใบมนหรือสอบเบี้ยวเล็กนอย 
ขอบเรียบ หลังใบสีเขียวเขม ทองใบสีจางกวา ใบแกเกลี้ยง มีขนประปรายตามเสนกลางใบ
ดานลาง ดอกแบบรูปดอกถั่ว สีขาวปนมวง ออกดอกเปนชอตามซอกใบ ออกดอกระหวางเดือน

พฤษภาคม ผลเปนฝกแบน โคนแคบกวาปลาย เปลือกเกลี้ยงหนาคลายแผนหนัง ขอบ

เนื้อไมใชทําเยื่อกระดาษและดอกไมประดิษฐ ใชในงานกอสราง ใบออนรับประทาน



กะเพราแดง

ชื่อวิทยาศาสตร : Ocimum tenuiflorum
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ชื่ อ อื่ น  : ก อ ม ก อ  ก อ ม ก อ ด ง  
ตูป (กะเหรี่ยง) อีตูขา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  ไมลมลุก แตกกิ่งกานสาขา สูง 
ตามลําตนมีขน ใบเดี่ยว เรียงแบบตรงขามสลับตั้งฉาก เรียงตรงขาม รูปรี กวาง 
ยาว 2.5-5 เซนติเมตร ใบปลายแหลมหรือมน โคนแหลม ขอบจักฟนเลื่อยและเปนคลื่น แผนใบมี
ขน ดอกเปนแบบชอฉัตร ออกบริเวณปลายยอดและปลายกิ่ง ยาว ขน ดอกเปนแบบชอฉัตร ออกบริเวณปลายยอดและปลายกิ่ง ยาว 
เล็ก รูปปากเปด กลีบดอกมีทั้งชนิดสีขาวลายมวงแดงและสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเปนกรวย 
สวนปลายแยกเปน 2 สวน สวนบนแยกเปน 
กลม ผิวกลีบดานในเกลี้ยง ดานนอกมีขนตามโคนกลีบ กลีบเลี้ยงสีแดงน้ําตาลแกมมวง และสีเขียว 
เนื้อกลีบแข็ง สวนโคนเชื่อมติดกันเปนกรวย สวนปลายแยกเปนกลีบปลายแหลมแบบหนาม กาน
ดอกยอยสีเขียว ยาว 2-3 มิลลิเมตร ผลแหงแลวแตกออก เมล็ดเล็ก รูปไข สีน้ําตาล มีจุดสีเขมเมื่อ
นําไปแชน้ําเปลือกหุมเมล็ดพองออกเปนเมือก 
การขยายพันธุ : ปกชําและเมล็ด 
ประโยชน : เปนเครื่องปรุงในอาหารตางๆ 
สรรพคุณ : ใบขับลม แกลมตานซาง
บริเวณตา เมื่อตามีผงหรือฝุนละอองเขา ผงหรือฝุนละอองนั้นก็จะออกมา ซึ่งจะไมทําใหตาบวมช้ํา
อีกดวย รากรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชวยยอยไขมัน และลดอาการแนนหนาอก

tenuiflorum L. 

ก อ ม ก อ  ก อ ม ก อ ด ง  ( เ ชี ย ง ใ ห ม )  ห อ ตู ป ลู  อิ่ ม คิ ม ห ลํ า  ( แ ม ฮ อ ง ส อ น ) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ไมลมลุก แตกกิ่งกานสาขา สูง 30-60 เซนติเมตร ลําตนคอนขางแข็ง 
ใบเดี่ยว เรียงแบบตรงขามสลับตั้งฉาก เรียงตรงขาม รูปรี กวาง 1-3 เซนติเมตร 

เซนติเมตร ใบปลายแหลมหรือมน โคนแหลม ขอบจักฟนเลื่อยและเปนคลื่น แผนใบมี
ขน ดอกเปนแบบชอฉัตร ออกบริเวณปลายยอดและปลายกิ่ง ยาว 8-10 เซนติเมตร ดอกมีขนาด
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ขน ดอกเปนแบบชอฉัตร ออกบริเวณปลายยอดและปลายกิ่ง ยาว 8-10 เซนติเมตร ดอกมีขนาด
เล็ก รูปปากเปด กลีบดอกมีทั้งชนิดสีขาวลายมวงแดงและสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเปนกรวย 

สวน สวนบนแยกเปน 4 กลีบปลายแหลมเรียว สวนลางมีกลีบเดียวคอนขาง
กลม ผิวกลีบดานในเกลี้ยง ดานนอกมีขนตามโคนกลีบ กลีบเลี้ยงสีแดงน้ําตาลแกมมวง และสีเขียว 
เนื้อกลีบแข็ง สวนโคนเชื่อมติดกันเปนกรวย สวนปลายแยกเปนกลีบปลายแหลมแบบหนาม กาน

มิลลิเมตร ผลแหงแลวแตกออก เมล็ดเล็ก รูปไข สีน้ําตาล มีจุดสีเขมเมื่อ
นําไปแชน้ําเปลือกหุมเมล็ดพองออกเปนเมือก 

ปกชําและเมล็ด 
เปนเครื่องปรุงในอาหารตางๆ 
ใบขับลม แกลมตานซาง แกจุกเสียด แกคลื่นเหียนอาเจียน แกโรคบิด เมล็ดใชพอก

บริเวณตา เมื่อตามีผงหรือฝุนละอองเขา ผงหรือฝุนละอองนั้นก็จะออกมา ซึ่งจะไมทําใหตาบวมช้ํา
รากรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชวยยอยไขมัน และลดอาการแนนหนาอก



กระวาน

ชื่อวิทยาศาสตร : Amomum testaceum
ชื่อวงศ :  ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น  :  กระวานดํา กระวานแดง กระวานขาว กระวานจันทร กระวานโพธิสัตว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก มีเหงา สูงประมาณ 
คลายลําตน ใบเดี่ยว แคบยาว รูปขอบขนาน ยาว 
จากเหงาชูขึ้นมาเหนือพื้นดิน รูปทรงกระบอก ยาว 
เซนติเมตร ใบประดับสีเหลืองนวล มีขนคาย เรียงซอนสลับกันตลอดชอ ในซอกใบประดับมีดอก 
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เซนติเมตร ใบประดับสีเหลืองนวล มีขนคาย เรียงซอนสลับกันตลอดชอ ในซอกใบประดับมีดอก 
1-3 ดอก ปลายกลีบเลี้ยงมี 3 หยัก กลีบดอกสีเหลือง เปนหลอดแคบ เกสรเพศผูไมสมบูรณแปร
สภาพเปนกลีบขนาดใหญ สีขาว มีแถบสีเหลืองตรงกลาง
มีขนและจะรวงไปเมื่อแก ผลแกจะแตก มีเมล็ดขนาดเล็กจํานวนมาก เมล็ดออนสีขาวมีเยื่อหุม 
เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีดํา ทั้งผลและเมล็ดมีกลิ่นหอม
การขยายพันธุ : แตกหนอเพาะเมล็ด
ประโยชน : สามารถนําไปแปรรูปทําเปนน้ํามันหอมระเหยหรือแตงกลิ่นเครื่องดื่มตางๆ
ใชรับประทานเปนผักได
สรรพคุณ : แกโลหิตเนาเสีย ฟอกโลหิตแกลม เสมหะใหปดธาตุ รักษาโรครํามะนาด

testaceum Ridl. 

กระวานดํา กระวานแดง กระวานขาว กระวานจันทร กระวานโพธิสัตว
มีเหงา สูงประมาณ 2 เมตร กาบใบหุมซอนกันทําใหดู

คลายลําตน ใบเดี่ยว แคบยาว รูปขอบขนาน ยาว 15-25 เซนติเมตร ปลายแหลม ชอดอกออก
จากเหงาชูขึ้นมาเหนือพื้นดิน รูปทรงกระบอก ยาว 6-15 เซนติเมตร กานชอดอกยาว 5-15 
เซนติเมตร ใบประดับสีเหลืองนวล มีขนคาย เรียงซอนสลับกันตลอดชอ ในซอกใบประดับมีดอก เซนติเมตร ใบประดับสีเหลืองนวล มีขนคาย เรียงซอนสลับกันตลอดชอ ในซอกใบประดับมีดอก 

กลีบดอกสีเหลือง เปนหลอดแคบ เกสรเพศผูไมสมบูรณแปร
สภาพเปนกลีบขนาดใหญ สีขาว มีแถบสีเหลืองตรงกลาง ผลคอนขางกลม สีนวล มี 3 พู ผลออน
มีขนและจะรวงไปเมื่อแก ผลแกจะแตก มีเมล็ดขนาดเล็กจํานวนมาก เมล็ดออนสีขาวมีเยื่อหุม 
เมื่อแกเปลี่ยนเปนสีดํา ทั้งผลและเมล็ดมีกลิ่นหอม

สามารถนําไปแปรรูปทําเปนน้ํามันหอมระเหยหรือแตงกลิ่นเครื่องดื่มตางๆ เหงาออน 

แกโลหิตเนาเสีย ฟอกโลหิตแกลม เสมหะใหปดธาตุ รักษาโรครํามะนาด



กฤษณา

ชื่อวิทยาศาสตร : Aquilaria
ชื่อวงศ  : THYMELAEACEAE
ชื่ออื่น  :  กฤษณา  กายูการู  กายู

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตน   ขนาดใหญสูงประมาณ ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตน   ขนาดใหญสูงประมาณ 
ใบเดี่ยวเกิดเรียงกันแบบสลับ ลักษณะใบเปนรูปไขหรือรูปรางยาวขอบหนา ขนาดกวาง 
เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลมผิวใบแกเกลี้ยงเปนมัน สวนใบออนที่
ผลิใหมมีขนสั้นวาว ดอกออกเปนชอเล็กๆ ตามงามใบตอนปลายกิ่ง 
อมเหลืองผลเปนรูปกลมรี ผลยาวประมาณ 
เซนติเมตร ผิวของผลมีลักษณะขรุขระเปนลายสีเขียว และมีขนละเอียดสั้น ๆ คลายกํามะหยี่ขึ้น 
ผลเมื่อแกจะแตกออก ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 
ขนาดประมาณ 5-6 มิลลิเมตร 
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : ใชเนื้อไมใชเผาเพื่อใหเกิดกลิ่นหอมในพิธีทางศาสนา น้ํามันกฤษณาใชผสมกับหัว
น้ําหอมชนิดอื่น เพื่อใหกลิ่นหอม
สรรพคุณ : เปนยาแกปวด แกอัมพาต และเปนตัวยารักษาโรคมาลาเรีย

malaccensis Lam. 
: THYMELAEACEAE
กฤษณา  กายูการู  กายูกาฮู  ไมหอม

ไมยืนตน   ขนาดใหญสูงประมาณ 10-20เมตรทรงพุมโปรง ใบเปน
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ไมยืนตน   ขนาดใหญสูงประมาณ 10-20เมตรทรงพุมโปรง ใบเปน
ใบเดี่ยวเกิดเรียงกันแบบสลับ ลักษณะใบเปนรูปไขหรือรูปรางยาวขอบหนา ขนาดกวาง 2.5-3.5 

เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลมผิวใบแกเกลี้ยงเปนมัน สวนใบออนที่
ผลิใหมมีขนสั้นวาว ดอกออกเปนชอเล็กๆ ตามงามใบตอนปลายกิ่ง 4-6 ดอก มีขนนุม มีสีเขียว
อมเหลืองผลเปนรูปกลมรี ผลยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร และกวางประมาณ 1.5-2 
เซนติเมตร ผิวของผลมีลักษณะขรุขระเปนลายสีเขียว และมีขนละเอียดสั้น ๆ คลายกํามะหยี่ขึ้น 
ผลเมื่อแกจะแตกออก ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1-2 เมล็ด เมล็ดมีสีน้ําตาลเขม ลักษณะกลมรี 

มิลลิเมตร 

ใชเนื้อไมใชเผาเพื่อใหเกิดกลิ่นหอมในพิธีทางศาสนา น้ํามันกฤษณาใชผสมกับหัว
น้ําหอมชนิดอื่น เพื่อใหกลิ่นหอม

เปนยาแกปวด แกอัมพาต และเปนตัวยารักษาโรคมาลาเรีย



กลวยไข

ชื่อวิทยาศาสตร : Musa acuminata Colla
ชื่อวงศ  : MUSACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนพืชที่ขึ้นเปนกลุมหลาย ๆตน ลําตน สูงไมเกิน 
ผานศูนยกลางประมาณ 16 เซนติเมตร กาบลําตนดานนอกสีเขียวปนเหลือง
ในสีชมพูแดง ใบจะมีกานใบสีเขียวอมเหลือง มีรองกวาง โคนกานใบมีปกสีชมพู ดอกจะมีกานชอ
ดอกมีขนออน ใบประดับลักษณะรูปไข มวนงอขึ้น
ดานลางที่โคนกลีบสีซีด กลีบรวมใหญสีขาว ปลายสีเหลือง กลีบรวมเดี่ยวไมมีสี
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ดานลางที่โคนกลีบสีซีด กลีบรวมใหญสีขาว ปลายสีเหลือง กลีบรวมเดี่ยวไมมีสี
เกสรตัวเมียมีความยาวใกลเคียงกันแตเกสรตัวเมียสูงกวาเล็ก นอย เกสรตัวเมียมีสีเหลือง สวน
เกสรตัวผูมีสีชมพู ผลกลวย เครือหนึ่งมีประมาณ 
ลักษณะคอนขางเล็ก กวาง 2-3 เซนติเมตร ยาว 
บาง เมื่อผลสุกมีสีเหลืองสดใส เนื้อสีครีมอมสม
ประโยชน: ผลสุกรับประทานได มีรสหวาน
ขยายพันธุ : แตกหนอ

Colla subsp. acuminata

จัดเปนพืชที่ขึ้นเปนกลุมหลาย ๆตน ลําตน สูงไมเกิน 2.5 เมตร เสน
เซนติเมตร กาบลําตนดานนอกสีเขียวปนเหลือง มีประดําหนา ดาน

ในสีชมพูแดง ใบจะมีกานใบสีเขียวอมเหลือง มีรองกวาง โคนกานใบมีปกสีชมพู ดอกจะมีกานชอ
ดอกมีขนออน ใบประดับลักษณะรูปไข มวนงอขึ้น ปลายคอนขางแหลม ดานบนสีแดงอมมวง 
ดานลางที่โคนกลีบสีซีด กลีบรวมใหญสีขาว ปลายสีเหลือง กลีบรวมเดี่ยวไมมีสี เกสรตัวผูและดานลางที่โคนกลีบสีซีด กลีบรวมใหญสีขาว ปลายสีเหลือง กลีบรวมเดี่ยวไมมีสี เกสรตัวผูและ
เกสรตัวเมียมีความยาวใกลเคียงกันแตเกสรตัวเมียสูงกวาเล็ก นอย เกสรตัวเมียมีสีเหลือง สวน
เกสรตัวผูมีสีชมพู ผลกลวย เครือหนึ่งมีประมาณ 7 หวี หวีหนึ่งมีประมาณ 14 ผล ผลจะมี

เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร กานผลสั้นเปลือกคอนขาง
บาง เมื่อผลสุกมีสีเหลืองสดใส เนื้อสีครีมอมสม



กลวยน้ําวา

ชื่อวิทยาศาสตร : Musa paradisiaca
ชื่อวงศ : MUSACEAE
ชื่ออื่น : กลวยหักมุก กลวยน้ําวาเหลือง กลวยใต กลวยออง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ตนลําตนสูงไมเกิน 
กาบลําตนดานนอกมีสีเขียวออนมีประดําบางเล็กนอยใบกานใบมีรองคอนขางแคบ เสนกลางใบสี
เขียวดอกกานชอดอกไมมีขน ปลีรูปไขคอนขางปอมปลายปานดานนอกสีแดงอมมวงมีนวลหนา เขียวดอกกานชอดอกไมมีขน ปลีรูปไขคอนขางปอมปลายปานดานนอกสีแดงอมมวงมีนวลหนา 
ดานในมีสีแดงเขมผลเครือหนึ่งมีประมาณ 
หนา สุกมีสีเหลืองเนื้อสีขาว รสหวาน ไสกลางมีสีเหลือง ชมพูหรือขาวทําใหแบงออกเปนกลวย
น้ําวาเหลือง กลวยน้ําวาแดง และกลวยน้ําวาขาว
การขยายพันธุ :  ใชหนอ
ประโยชน : ผลสุกรับประทานไดหัวปลี ลําตน สามารถนํามาเปนอาหารของคนและสัตวได ใบ
สามารถนําไปหออาหาร และนําไปทํากระทงได
สรรพคุณ :  ยางใชสมานแผล หามเลือด ผลสุกชวยระบายอุจจาระ บํารุงกําลัง บํารุงรางกาย 
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร หัวปลีแกโรคโลหิตจาง ลดน้ําตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน

paradisiaca L. 

กลวยหักมุก กลวยน้ําวาเหลือง กลวยใต กลวยออง

ตนลําตนสูงไมเกิน 3.5 เมตร เสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร 
กาบลําตนดานนอกมีสีเขียวออนมีประดําบางเล็กนอยใบกานใบมีรองคอนขางแคบ เสนกลางใบสี
เขียวดอกกานชอดอกไมมีขน ปลีรูปไขคอนขางปอมปลายปานดานนอกสีแดงอมมวงมีนวลหนา 
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เขียวดอกกานชอดอกไมมีขน ปลีรูปไขคอนขางปอมปลายปานดานนอกสีแดงอมมวงมีนวลหนา 
ดานในมีสีแดงเขมผลเครือหนึ่งมีประมาณ 7-10 หวี หวีหนึ่ง มี 10-16 ผลกานผลยาว เปลือก
หนา สุกมีสีเหลืองเนื้อสีขาว รสหวาน ไสกลางมีสีเหลือง ชมพูหรือขาวทําใหแบงออกเปนกลวย
น้ําวาเหลือง กลวยน้ําวาแดง และกลวยน้ําวาขาว

ผลสุกรับประทานไดหัวปลี ลําตน สามารถนํามาเปนอาหารของคนและสัตวได ใบ
สามารถนําไปหออาหาร และนําไปทํากระทงได

ยางใชสมานแผล หามเลือด ผลสุกชวยระบายอุจจาระ บํารุงกําลัง บํารุงรางกาย 
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร หัวปลีแกโรคโลหิตจาง ลดน้ําตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน



กลวยบัว

ชื่อวิทยาศาสตร : Musa ornata Roxb.ชื่อวิทยาศาสตร : Musa ornata Roxb.
ชื่อวงศ : MUSACEAE
ชื่ออื่น : กลวยแค กลวยแวก กลวยบัวสีสม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก ลําตนเปนเหงา
ประกอบดวยกาบใบเรียงซอนทับอัดกันแนน สูง 
เซนติเมตร ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ปลายแหลม แผนใบตั้ง สีเขียวเขม ดานลางใบมีนวล กานใบสี
เขียวออน ชอดอกออกที่ปลายยอดเรียกวา 
ดอกบานจะแผกางแลวมวนลง ผลมีรูปรีแกมรูปขอบ
เรียงไมเปนระเบียบ
การขยายพันธุ : การแยกหนอ
ประโยชน : ใชเปนไมประดับ
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ไมลมลุก ลําตนเปนเหงาใตดินสั้น ๆ แตกเปนกอ ลําตนเทียม 
ใบเรียงซอนทับอัดกันแนน สูง ๑.๕-๓ เมตร เสนผาศูนยกลาง ๑๐-๑๕ 

ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ปลายแหลม แผนใบตั้ง สีเขียวเขม ดานลางใบมีนวล กานใบสี
ยอดเรียกวา ปลี สีชมพูอมมวง มีใบประดับขนาดใหญ รูปไข เมื่อ

มรูปขอบขนาน ผลสุกมีสีเหลือง แตละหวีมี ๑ แถว 



กลวยหิน

ชื่อวิทยาศาสตร : Musa sapientum
ชื่อวงศ : MUSACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลําตนสูงประมาณ 
กาบลําตนดานนอกมีสี เขียวออนมีประดําบางเล็กนอย ใบกานใบมีรองคอนขางแคบ ใบ 
กวาง 40–50 เซนติเมตร ยาว
ดานนอกของปลีเปนสีแดงอมมวง ดานในสีแดง เมื่อกาบเปดจะไมมวนงอดานนอกของปลีเปนสีแดงอมมวง ดานในสีแดง เมื่อกาบเปดจะไมมวนงอ
ผล 1 เครือ ผลของกลวยหินจะมีลักษณะเปนรูป 
กันแนนเปนระเบียบชองวางระหวางหวีนอย ปลายจุกปาน เมื่อผลสุกจะมีสีเหลือง สวนเนื้อในจะ
มีสีขาวอมเหลือง
ประโยชน : นิยมนําผลไปเลี้ยงนก

sapientum Linn

ลําตนสูงประมาณ 3.5 -5 เมตร เสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร 
กาบลําตนดานนอกมีสี เขียวออนมีประดําบางเล็กนอย ใบกานใบมีรองคอนขางแคบ ใบ 

เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร ปลีรูปรางคอนขางปอมสั้น รูปรางคลายดอกบัวตูม 
ดานนอกของปลีเปนสีแดงอมมวง ดานในสีแดง เมื่อกาบเปดจะไมมวนงอ กลวยหินแตละตนมี

19

ดานนอกของปลีเปนสีแดงอมมวง ดานในสีแดง เมื่อกาบเปดจะไมมวนงอ กลวยหินแตละตนมี
เครือ ผลของกลวยหินจะมีลักษณะเปนรูป 5 เหลี่ยมเห็นไดชัดเจน มีเปลือกหนา ผลเรียง

กันแนนเปนระเบียบชองวางระหวางหวีนอย ปลายจุกปาน เมื่อผลสุกจะมีสีเหลือง สวนเนื้อในจะ

นิยมนําผลไปเลี้ยงนก



กันเกรา

ชื่อวิทยาศาสตร : Fagraea fragrans Roxb
ชื่อวงศ : GENTIANACEAE 
ชื่ออื่น : ตําเสา ทําเสา ตาเตรา ตะมะซู ตํามูซู

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนสูงประมาณ 
แกมเหลืองถึงน้ําตาลคล้ํา แตกเปนรองลึกไมสม่ําเสมอ เปลือกชั้นในสีเหลืองเปนเสี้ยน
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ใบเปนใบเดี่ยวเรียงตรงขามกันเปนกลุมตอน ปลายกิ่งแผนใบบางรูปรี 
ปลายใบเปนติ่งเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวแคบ ผิวใบเกลี้ยงเสนใบไมเดนชัด ดอกมีสีขาวนวล 
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ปลายใบเปนติ่งเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวแคบ ผิวใบเกลี้ยงเสนใบไมเดนชัด ดอกมีสีขาวนวล 
เปลี่ยนเปนสีเหลืองออน เมื่อแกจะออกเปนชอกระจุกแยกแขนงตามงามใบใกลยอด ยาว
ประมาณ 10เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 
มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ ผลกลมสีสมถึงแดง เสนผานศูนยกลางประมาณ 
ขยายพันธุโดยใชเมล็ด
ประโยชน : เนื้อไมมีความแข็งแรง ทนทาน นิยมนําไปทําเสา หรือใชในการกอสราง 
สรรพคุณ : แกนชวยบํารุงธาตุในรางกาย แกเลือดพิการ เปลือกตนชวยบํารุงโลหิต

Roxb.

ตํามูซ ูมันปลา

ไมยืนตนสูงประมาณ 20-30 เมตร แตกกิ่งต่ํา เปลือกสีน้ําตาล
แกมเหลืองถึงน้ําตาลคล้ํา แตกเปนรองลึกไมสม่ําเสมอ เปลือกชั้นในสีเหลืองเปนเสี้ยน

ใบเปนใบเดี่ยวเรียงตรงขามกันเปนกลุมตอน ปลายกิ่งแผนใบบางรูปรี 
ปลายใบเปนติ่งเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวแคบ ผิวใบเกลี้ยงเสนใบไมเดนชัด ดอกมีสีขาวนวล ปลายใบเปนติ่งเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวแคบ ผิวใบเกลี้ยงเสนใบไมเดนชัด ดอกมีสีขาวนวล 
เปลี่ยนเปนสีเหลืองออน เมื่อแกจะออกเปนชอกระจุกแยกแขนงตามงามใบใกลยอด ยาว

5 กลีบ โคนกลีบติดกันเปนรูปถวย ยาวประมาณ 3 
ผลกลมสีสมถึงแดง เสนผานศูนยกลางประมาณ 8 มิลลิเมตร 

เนื้อไมมีความแข็งแรง ทนทาน นิยมนําไปทําเสา หรือใชในการกอสราง 
แกนชวยบํารุงธาตุในรางกาย แกเลือดพิการ เปลือกตนชวยบํารุงโลหิต



กัลปพฤกษ

ชื่อวิทยาศาสตร : Cassia bakeriana
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : การล (เขมร-สุรินทร)  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
รอยเปนรองละเอียด แตกกิ่งกานพุงสูดานบนไมคอยเปนระเบียบ ใบ
มีใบยอย 5-6 คู เรียงตรงกันตามกานใบเปน
2-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร 
ดอกบานจะมีความกวาง 2-3 
เหลือง ผลเปนฝก รูปทรงกระบอก ยาว 
เปนชั้นๆ แตละชั้นจะมีเมล็ดเรียงอยู
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เปนไมประดับ ใหรมเงา
สรรพคุณ : เนื้อ ในฝก เปนยาระบายออนๆ เปลือกฝกและเมล็ดลดไข แกอาเจียน 

bakeriana Craib

)  เปลือกขม (ปราจีนบุรี)
: ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร เปลือกนอกสีเทา ลําตนมี

กิ่งกานพุงสูดานบนไมคอยเปนระเบียบ ใบเปนใบประกอบแบบขนนก 
ตรงกันตามกานใบเปนคูๆ ใบบางเรียบ ปลายใบแหลม ขนาดของใบกวาง 

เซนติเมตร ชอดอกออกตามกิ่งกาน มีกลิ่นหอมออน มีสีชมพูแกมขาว 
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เซนติเมตร ชอดอกออกตามกิ่งกาน มีกลิ่นหอมออน มีสีชมพูแกมขาว 
3 เซนติเมตร มีกลีบดอก 5 กลีบ ตรงกลางดอกจะมีเกสรเพศผูสี

ฝก รูปทรงกระบอก ยาว 15-30 เซนติเมตร มีสีดํา เมื่อแกเนื้อในฝกมีสีขาวกั้น
เปนชั้นๆ แตละชั้นจะมีเมล็ดเรียงอยูภายใน

เปนไมประดับ ใหรมเงา
ฝก เปนยาระบายออนๆ เปลือกฝกและเมล็ดลดไข แกอาเจียน 



กาหยี
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ชื่อวิทยาศาสตร : Dialium cochinchinense
ชื่อวงศ : FABACEAE 
ชื่ออื่น : เขลง หยี นางดํา          
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนสูง 
ยอย 5-9 ใบ ผิวใบเรียบ ดอก ชอแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกยอยมาก มีสีครีม 
ผลฝกรูปไขมีขนละเอียดสุด    สีดํา มีเมล็ดเดียว
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : รับประทานผลสุก เมื่อผลสุก มีเปลือกนอกสีดํา เนื้อในมีสีแดง มีรสชาติหวานอม
เปรี้ยวเล็กนอย นิยมนําผลแกมาทําเคลือบน้ําตาล ยอดออนรับประทานได

cochinchinense Pierre 

เปนไมยืนตนสูง 15-25 เมตร ใบประกอบเรียงแบบขนนกเรียงสลับ
ใบ ผิวใบเรียบ ดอก ชอแยกแขนง ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกยอยมาก มีสีครีม 

ผลฝกรูปไขมีขนละเอียดสุด    สีดํา มีเมล็ดเดียว

รับประทานผลสุก เมื่อผลสุก มีเปลือกนอกสีดํา เนื้อในมีสีแดง มีรสชาติหวานอม
เปรี้ยวเล็กนอย นิยมนําผลแกมาทําเคลือบน้ําตาล ยอดออนรับประทานได



ขา

ชื่อวิทยาศาสตร : Alpinia galanga
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น : สะเอเชย เสะเออเคย 
(ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
สวนของเหงาจะมีขอและปลองคอนขางชัดเจนทีเดียว สวนใบเปนใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะ
ทรงรี และดอกจะออกที่บริเวณยอดของขา มีดอกยอยขนาดเล็ก สีขาว สวนปลายจะแยกทรงรี และดอกจะออกที่บริเวณยอดของขา มีดอกยอยขนาดเล็ก สีขาว สวนปลายจะแยก
ออกเปน 3 กลีบ และบริเวณโคนติดกันคลายหลอดสั้นๆ เปนใบประดับรูปรีหรือไข และผลเปน
ทรงกลม เมื่อผลแหงจะแตกไดงาย
ประโยชน : ในการประกอบอาหารตางๆ ใชเปนเครื่องเทศเพื่อชวยแตงกลิ่นอาหาร ดับกลิ่นคาว
ของเนื้อสัตวตางๆ ใชเปนสวนผสมในเครื่องแกงหรือน้ําพริกตางๆ ใชปรุงรสในอาหารตางๆ อยาง
ตมขา ตมยํา ผัดเผ็ด เปนตน นอกจากนี้ดอกและลําตนออนยังใชนับประทานเปนผักสดไดอีกดวย
สรรพคุณ : เหงาแกแกปวดทอง จุกเสียด แนน ดอกใชทาแกกลากเกลื้อน ผลชวยยอยอาหาร แก
คลื่นเหียน อาเจียน ตนแกนําไปเคี่ยวกับน้ํามันมะพราว ทาแกปวดเมื่อย เปนตะคริว ใบมีรสเผ็ด
รอน แกพยาธิ สารสกัดจากขามีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย น้ํามันหอมระเหยจากขามีฤทธิ์ทําใหไข
แมลงฝอ กําจัดเชื้อราบางชนิดได ใชผสมกับสะเดา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดแมลง ขา 
ลดการบีบตัวของลําไส ขับน้ําดี ขับลม ลดการอักเสบ
แบคทีเรีย ฆาเชื้อราใชรักษากลากเกลื้อน

galanga (L.) Willd. 

เออเคย (แมฮองสอน) ขาหยวก (ภาคเหนือ) ขาหลวง                 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กฎกกโรหินี (ภาคกลาง)

: เปนไมลมลุก มีความสูงของลําตนประมาณ 1.5–2 เมตร บริเวณ
สวนของเหงาจะมีขอและปลองคอนขางชัดเจนทีเดียว สวนใบเปนใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะ
ทรงรี และดอกจะออกที่บริเวณยอดของขา มีดอกยอยขนาดเล็ก สีขาว สวนปลายจะแยก
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ทรงรี และดอกจะออกที่บริเวณยอดของขา มีดอกยอยขนาดเล็ก สีขาว สวนปลายจะแยก
กลีบ และบริเวณโคนติดกันคลายหลอดสั้นๆ เปนใบประดับรูปรีหรือไข และผลเปน

ทรงกลม เมื่อผลแหงจะแตกไดงาย
ในการประกอบอาหารตางๆ ใชเปนเครื่องเทศเพื่อชวยแตงกลิ่นอาหาร ดับกลิ่นคาว

ของเนื้อสัตวตางๆ ใชเปนสวนผสมในเครื่องแกงหรือน้ําพริกตางๆ ใชปรุงรสในอาหารตางๆ อยาง
ตมขา ตมยํา ผัดเผ็ด เปนตน นอกจากนี้ดอกและลําตนออนยังใชนับประทานเปนผักสดไดอีกดวย

เหงาแกแกปวดทอง จุกเสียด แนน ดอกใชทาแกกลากเกลื้อน ผลชวยยอยอาหาร แก
คลื่นเหียน อาเจียน ตนแกนําไปเคี่ยวกับน้ํามันมะพราว ทาแกปวดเมื่อย เปนตะคริว ใบมีรสเผ็ด
รอน แกพยาธิ สารสกัดจากขามีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย น้ํามันหอมระเหยจากขามีฤทธิ์ทําใหไข
แมลงฝอ กําจัดเชื้อราบางชนิดได ใชผสมกับสะเดา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดแมลง ขา 
ลดการบีบตัวของลําไส ขับน้ําดี ขับลม ลดการอักเสบ ยับยั้งแผลในกระเพาะอาหาร ฆาเชื้อ

ฆาเชื้อราใชรักษากลากเกลื้อน



ขาวโพดสีมวง

ชื่อวิทยาศาสตร : Zea mays L. var. ceratina
ชื่อวงศ : POACEAE
ชื่ออื่น : ขาวสาลี สาลี (เหนือ) คง (กระบี่) โพด 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : พืชจําพวกหญา
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร : พืชจําพวกหญา
ยังมีรากคลายรากอากาศเกิดขึ้นรอบ ๆ ขอที่อยูใกลผิวดิน 
คลายฟองน้ําสูงประมาณ 1.4 เมตร ลําตนมีขอและ
สั้น และจะคอย ๆ ยาวขึ้นไปทางดานปลาย ปลองเหนือ
เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กวาง 2-10 เซนติเมตร ยาว 
โคนใบมน สวนขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นและ
กานใบเปนกาบหุมลําตน ดอกเพศผูและดอกเพศเมีย
ของลําตน ชอดอกเพศเมียอยูต่ําลงมาอยูระหวางกาบของใบและลํา
อับเรณู 3 อัน สวนดอกเพศเมียอยูรวมกันเปนชอ 
เปนเงา เนื้อมีความเหนียว
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : รับประทานฝกสด ตนและใบเปนอาหารสัตว
สรรพคุณ : เมล็ดบํารุงรางกาย หัวใจ ปอด ขับปสสาวะ รักษาบาดแผล ซังแกบิด ทองรวง ขับ
ปสสาวะ 

ceratina Kuleshov

โพด (ใต) บือเคเสะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)
จําพวกหญา รากเปนระบบรากฝอย นอกจากรากที่อยูใตดินแลว จําพวกหญา รากเปนระบบรากฝอย นอกจากรากที่อยูใตดินแลว 
รอบ ๆ ขอที่อยูใกลผิวดิน ลําตนตั้งตรงแข็งแรง เนื้อภายในฟาม

เมตร ลําตนมีขอและปลองชัด ปลองที่อยูระดับลางและใกลผิวดิน
สั้น และจะคอย ๆ ยาวขึ้นไปทางดานปลาย ปลองเหนือพื้นดินมีจํานวน 8-20 ปลอง ใบเปนใบ

เซนติเมตร ยาว 30-100 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
ใบเรียบหรือเปนคลื่นและมีขนครุยออนๆ สีขาว เสนกลางใบเห็นไดชัดเจน 

ดอกเพศเมียอยูในตนเดียวกัน ชอดอกเพศผูอยูสวนยอด
อยูต่ําลงมาอยูระหวางกาบของใบและลําตน ดอกเพศผูดอกหนึ่งจะมี

อยูรวมกันเปนชอ   ฝกมีขนาดใหญ สีมวงทั้งฝก เมล็ดนิ่ม ผิวมัน

ตนและใบเปนอาหารสัตว
เมล็ดบํารุงรางกาย หัวใจ ปอด ขับปสสาวะ รักษาบาดแผล ซังแกบิด ทองรวง ขับ



ขิง

ชื่อวิทยาศาสตร :  Zingiber
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่นๆ : -ชื่ออื่นๆ : -
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
ออน มีกลิ่นหอม ใบเปนใบเดี่ยวออกเรียงสลับเปน 
แหลม ไมมีกานใบ ลิ้นใบมักเปน 
ขาว ออกรวมกันเปนชอรูปเห็ดหรือกระบองโบราณชูกานสูงขึ้นมา 
เรียงเวียนอัดกันแนน รูปไข กวาง ขอบโคงเขาเล็กนอย สีเขียวออน แตละซอกใบประดับมีดอก 
ดอก ผลจะมีลักษณะทรงกลมมีขนาด ประมาณ 
การขยายพันธุ : เหงา
ประโยชน : เหงานิยมนําไปปรุงอาหารใหมีรสเผ็ดรอน เชน ใสในขาวตม ผัดขิง และทําเครื่องดื่ม 
เชน น้ําขิง 
สรรพคุณ : ตนและใบ ชวยยอยอาหาร ขับผายลม เหงาชวยขับเสมหะ ชวยลดความดันโลหิต

officinale Roscoe 
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 จัดเปนไมลมลุกมีเหงาใตดิน เหงามีเนื้อสีเหลืองออนถึงสีน้ําตาล
ออน มีกลิ่นหอม ใบเปนใบเดี่ยวออกเรียงสลับเปน 2 แถว รูปใบหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียว
แหลม ไมมีกานใบ ลิ้นใบมักเปน 2 พู ดอกจะออกเปนชอ ชอดอกแทงจากเหงาใตดิน ดอกจะสี
ขาว ออกรวมกันเปนชอรูปเห็ดหรือกระบองโบราณชูกานสูงขึ้นมา 15-25 เซนติเมตร ใบประดับ
เรียงเวียนอัดกันแนน รูปไข กวาง ขอบโคงเขาเล็กนอย สีเขียวออน แตละซอกใบประดับมีดอก 1 
ดอก ผลจะมีลักษณะทรงกลมมีขนาด ประมาณ 1 เซนติเมตร จํานวน 3 พู เมล็ดมีจํานวนมาก

เหงานิยมนําไปปรุงอาหารใหมีรสเผ็ดรอน เชน ใสในขาวตม ผัดขิง และทําเครื่องดื่ม 

ตนและใบ ชวยยอยอาหาร ขับผายลม เหงาชวยขับเสมหะ ชวยลดความดันโลหิต



เข็มมวง

ชื่อวิทยาศาสตร : Eranthemum pulchellum
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ชื่ออื่น : เฒาหลังลาย เฒาหลังลาย (ชลบุรี) เฉียงพราปา 
รองไม (ภาคใต) เข็มสีมวง เข็มพญาอินทร 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมพุมขนาดเล็ก มีลําตนตั้งตรง สูง 
ทรงพุมแนนทึบ ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามหรือเรียงเวียน ใบเปนรูปรีหรือรูปใบหอก กวาง 
6 เซนติเมตร ยาว 12-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบ แผนใบ
เปนมันสีเขียวสด เสนใบสีเขียวเขม ชอดอกคลายชอแบบชอฉัตร ออกตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง 
ดอกมีสีมวงออนมีจุดประสีมวงหรือสีฟาอมมวง ใบประดับสีเขียวเขม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน
เปนหลอดเรียวยาว ปลายแยกเปน 5 แฉก สองแฉกดานบนจะติดกันเปนคูและมีขนาดเล็กกวาเปนหลอดเรียวยาว ปลายแยกเปน 5 แฉก สองแฉกดานบนจะติดกันเปนคูและมีขนาดเล็กกวา
สามแฉกดานลาง ผลแบบผลแหงแลวแตก รูปคลายกระสวยหรือรูปกระบอง 
ขยายพันธุ : ตอน ปกชํา
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ 
สรรพคุณ : ตนบํารุงรางกาย แกอาการออนเพลีย รักษาโรคริดสีดวงทวาร  ใบแกโรคผิวหนัง ผื่น
คัน และหูด 
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pulchellum Andrews 

เฉียงพราปา (ตรัง) ยายปลัง รงไม (สุราษฎรธานี)

ไมพุมขนาดเล็ก มีลําตนตั้งตรง สูง 1-1.5 เมตร แตกกิ่งกานมาก 
ทรงพุมแนนทึบ ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามหรือเรียงเวียน ใบเปนรูปรีหรือรูปใบหอก กวาง 3- 

เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบ แผนใบ
เปนมันสีเขียวสด เสนใบสีเขียวเขม ชอดอกคลายชอแบบชอฉัตร ออกตามซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง 
ดอกมีสีมวงออนมีจุดประสีมวงหรือสีฟาอมมวง ใบประดับสีเขียวเขม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน

แฉก สองแฉกดานบนจะติดกันเปนคูและมีขนาดเล็กกวาแฉก สองแฉกดานบนจะติดกันเปนคูและมีขนาดเล็กกวา
สามแฉกดานลาง ผลแบบผลแหงแลวแตก รูปคลายกระสวยหรือรูปกระบอง 

ตนบํารุงรางกาย แกอาการออนเพลีย รักษาโรคริดสีดวงทวาร  ใบแกโรคผิวหนัง ผื่น



คราม

ชื่อวิทยาศาสตร :  Indigofera
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : ครามยอย คาม 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไม
ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ 
กลับ กวาง 0.8-1 เซนติเมตร ยาว 
แผนใบสีเขียวและบาง ชอดอกออกตาม
ถั่ว กลีบดอกสีมวงแกมสีน้ําตาลถั่ว กลีบดอกสีมวงแกมสีน้ําตาล
ทรงกระบอก ขนาดเล็ก ยาว 5
อมสีเหลือง ขนาดเล็ก
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ใชสําหรับทําสียอมผา 
สรรพคุณ : ตนแกกษัย ลําตนและใบแก
ใบบํารุงเสนผม เปลือกรักษาฝ แกพิษงู เนื้อครามสามารถสมาน
ถูกมีดบาดได 

Indigofera tinctoria L.

 ไมพุมขนาดเล็ก แตกกิ่งกานสาขามาก ความสูง 1-2 เมตร ใบเปน
สลับ ลักษณะของใบยอยเปนรูปรีแกมรูปขอบขนานหรือเปนรูปไข

เซนติเมตร ยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ 
เขียวและบาง ชอดอกออกตามซอกใบ ชอดอกยาว 10-15 เซนติเมตร ดอกเปนรูปดอก

มวงแกมสีน้ําตาลหรือสีชมพแูละมีสีเขียวออนแกม ผลมีลักษณะเปนฝกแบบถั่ว รูปมวงแกมสีน้ําตาลหรือสีชมพแูละมีสีเขียวออนแกม ผลมีลักษณะเปนฝกแบบถั่ว รูป
5-8 เซนติเมตร โดยออกเปนกระจุก ภายในฝกมีเมล็ด สีขาวนวล

ใชสําหรับทําสียอมผา 
ตนแกกษัย ลําตนและใบแกไข แกตัวรอน แกอาการปวดศีรษะ ขับปสสาวะ รักษานิ่ว 

ใบบํารุงเสนผม เปลือกรักษาฝ แกพิษงู เนื้อครามสามารถสมานแผล แผลไฟไหม น้ํารอนลวกหรือ

27



คลาน้ํา

ชื่อวิทยาศาสตร : Thalia dealbata J. Fraser
ชื่อวงศ : MARANTACEAE
ชื่ออื่น : พุทธรักษาน้ํา สังฆรักษา
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร: ไมลมลุกอายุหลายป สูง ลักษณะทางพฤกษาศาสตร: ไมลมลุกอายุหลายป สูง 
กวาง 12-18 เซนติเมตร ยาว 18-25 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ 
หลังใบมีสีขาวนวล กานใบรูปทรงกระบอกแคบ ยาว 
สีมวงเขม ออกเปนชอยาว 15-30 เซนติเมตร กานชอดอกรูปทรงกระบอกแคบและยาว กาบ
รองชอดอกลักษณะเรียวเปนแผนยาว 12-15 
มีกาบรองดอกคอนขางแข็ง โคง งุม และมีนวลขาวปกคลุม กลีบดอกมี 
แผออกมาเปนปากลาง ขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร อีก 
รี สีน้ําตาล ขนาด 0.6-1 เซนติเมตร
การขยายพันธุ : เมล็ด แยกหนอ
ประโยชน : เปนไมประดับ
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J. Fraser

ไมลมลุกอายุหลายป สูง 1-3 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว รูปไขแกมรูปรี ไมลมลุกอายุหลายป สูง 1-3 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว รูปไขแกมรูปรี 
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ขอบใบเรียบ 

หลังใบมีสีขาวนวล กานใบรูปทรงกระบอกแคบ ยาว ๐.60-1.5 เมตร กาบใบแผหุมลําตน ดอก
เซนติเมตร กานชอดอกรูปทรงกระบอกแคบและยาว กาบ

15 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่ กวาง 1-2 เซนติเมตร 
มีกาบรองดอกคอนขางแข็ง โคง งุม และมีนวลขาวปกคลุม กลีบดอกมี 3 กลีบ โดยมี 1 กลีบยื่น

เซนติเมตร อีก 2 กลีบ มีขนาดเล็ก ผลรูปกลมหรือรูป



โคลงเคลง

ชื่อวิทยาศาสตร : Melastoma
ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE
ชื่ออื่น : โคลงเคลงขี้นก โคลงเคลงขี้หมา 
เบร มะเหร มังเคร มังเร สาเร
(กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) กะดูดุ กาดู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
เหลี่ยม ทุกสวนของลําตนมีขนละเอียดสีน้ําตาลออนปกคลุม  ใบเปนใบเดี่ยว 
ตั้งฉาก ใบเปนรูปใบหอก ปลายใบและโคนใบแหลม มีขนาดตั้งฉาก ใบเปนรูปใบหอก ปลายใบและโคนใบแหลม มีขนาด
เซนติเมตร แผนใบหนาคลายแผนหนัง ผิวใบขนคอนขางสาก มีเสนโคนใบ 
เรียงแบบขั้นบันได ไมมีหูใบ
ผานศูนยกลาง 4-5 เซนติเมตร ดอกเปนสีมวงอมสีชมพู โดยทั่วไปดอกจะมีกลีบดอก 
อาจพบไดที่มี 4 หรือ 6 กลีบ กลีบเลี้ยง 
เปนเกล็ดแบนเรียบ เกสรเพศ
ใตวงกลีบ ผลเมื่อแกเปลือกจะ
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : แกคอพอก แกอาเจียนเปนเลือด และถายเปนเลือด ราก แกรอนในกระหายน้ํา

Melastoma malabathricum L. subsp. malabathricum
MELASTOMATACEAE

ขี้นก โคลงเคลงขี้หมา (ตราด) มายะ (ชอง-ตราด) อา อาหลวง (ภาคเหนือ)
สาเร สําเร (ภาคใต) ซิซะโพะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ตาลาเดาะ 

กะดูดุ กาดโูดะ (มลายู-ปตตานี)
: ไมพุม สูง 1-3 เมตร ลําตนและกิ่งกานเปนสีน้ําตาลแดง กิ่งเปน

เหลี่ยม ทุกสวนของลําตนมีขนละเอียดสีน้ําตาลออนปกคลุม  ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับ
เปนรูปใบหอก ปลายใบและโคนใบแหลม มีขนาดกวาง 1.7-5 เซนติเมตร ยาว 4-14 เปนรูปใบหอก ปลายใบและโคนใบแหลม มีขนาดกวาง 1.7-5 เซนติเมตร ยาว 4-14 

ใบหนาคลายแผนหนัง ผิวใบขนคอนขางสาก มีเสนโคนใบ 3-5 เสน เสนใบยอย
ชอดอกออกที่ปลายยอด ชอละ 3-5 ดอก เมื่อบานจะมีขนาดเสน

เซนติเมตร ดอกเปนสีมวงอมสีชมพู โดยทั่วไปดอกจะมีกลีบดอก 5 กลีบ 
กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบเชื่อมติดกับฐานรองดอกรูปถวยปกคลุมดวยขน
เพศผู 10 อัน สีเหลือง เรียงเปน 2 ชั้น มีรยางคสีมวงโคงงอ รังไขอยู

ใตวงกลีบ ผลเมื่อแกเปลือกจะแหง และแตกออก ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก 

ปลูกเปนไมประดับ
แกคอพอก แกอาเจียนเปนเลือด และถายเปนเลือด ราก แกรอนในกระหายน้ํา
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จําปา

ชื่อวิทยาศาสตร : Magnolia champaca (L.) 
ชื่อวงศ :  MAGNOLIACEAE
ชื่ออื่น :  จําปาทอง จําปาปา จุมปา จําปาเขา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  :  จําปาเปนไมยืนตน สูงประมาณ 
ออกแบบเวียนเปนวงรอบ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนานถึงรูปไขใบสีเขียวเปนมัน ดอกลักษณะเปน
ดอกเดี่ยวมีสีเหลืองอมแสด ดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกยาวเรียว
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ดอกเดี่ยวมีสีเหลืองอมแสด ดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกยาวเรียว
ปลาย ดอกแหลม มีสีเหลืองหรือสีสม ผลจะเปนผลกลุม จํานวน 
หรือรีรวมกันเปนชอ ขนาดกวาง 1-1.5 เซนติเมตร  ยาว  
เสี้ยววงกลม ขยายพันธุโดยใชเมล็ดและตอนกิ่ง
ประโยชน : ดอกจําปาใชในการแตงกลิ่นอาหาร ทําเครื่องสําอาง ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ดอกบํารุงประสาท กระจายโลหิต ใบชวยขับเสมหะ แกอาการไอ

(L.) Baill. ex Pierre ver. Champaca

ปา จําปาเขา

จําปาเปนไมยืนตน สูงประมาณ 15-30 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว
ออกแบบเวียนเปนวงรอบ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนานถึงรูปไขใบสีเขียวเปนมัน ดอกลักษณะเปน
ดอกเดี่ยวมีสีเหลืองอมแสด ดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกยาวเรียวดอกเดี่ยวมีสีเหลืองอมแสด ดอกออกตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกยาวเรียว
ปลาย ดอกแหลม มีสีเหลืองหรือสีสม ผลจะเปนผลกลุม จํานวน 8-40 ผลยอยมีลักษณะผลกลม

เซนติเมตร  ยาว  1.5-2 เซนติเมตร เมล็ดมีเนื้อหุมรูป
เสี้ยววงกลม ขยายพันธุโดยใชเมล็ดและตอนกิ่ง

ดอกจําปาใชในการแตงกลิ่นอาหาร ทําเครื่องสําอาง ปลูกเปนไมประดับ
ดอกบํารุงประสาท กระจายโลหิต ใบชวยขับเสมหะ แกอาการไอ



จําปาดะ

ชื่อวิทยาศาสตร : Artocarpus
ชื่อวงศ : MORACEAE
ชื่ออื่น : จําปาเดาะ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนสูงประมาณ 
ยางสีขาวขุน โดยจะออกผลตามลําตนและตามกิ่ง ลักษณะของใบจําปาดะ
เปนมัน และมีขนเล็กๆสีน้ําตาลอยูบนใบ ใบยาวประมาณ เปนมัน และมีขนเล็กๆสีน้ําตาลอยูบนใบ ใบยาวประมาณ 
12 เซนติเมตรผลออนมีสีน้ําตาลปนเหลือง รูปทรงกระบอกขนาดประมาณ
กวางประมาณ 15 เซนติเมตร ผลสุกมีกลิ่นหอม รสชาติหวาน เนื้อนิ่ม
การขยายพันธุ : เสียบยอด ทาบก่ิง และติดตา
ประโยชน : ผลสุกมีรสหวาน รับประทานได นิยมนําไปทําจําปาดะทอด เมล็ด ตมใหสุก
รับประทานได
สรรพคุณ : เนื้อสุกชวยบํารุงรางกาย มีวิตามินเอสูง จึงชวยบํารุงและรักษาสายตาไดเปนอยางดี 
เสนใยของจําปาดะสามารถชวยขับไขมันและสารพิษออกไปจากรางกายได

Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 

เปนไมยืนตนสูงประมาณ 20 เมตร เปลือกลําตนมีสีน้ําตาลปนเทา มี
ยางสีขาวขุน โดยจะออกผลตามลําตนและตามกิ่ง ลักษณะของใบจําปาดะ ใบคลายรูปไข มีสีเขียว
เปนมัน และมีขนเล็กๆสีน้ําตาลอยูบนใบ ใบยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร กวางประมาณ 2.5-
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เปนมัน และมีขนเล็กๆสีน้ําตาลอยูบนใบ ใบยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร กวางประมาณ 2.5-
เซนติเมตรผลออนมีสีน้ําตาลปนเหลือง รูปทรงกระบอกขนาดประมาณ20-35 เซนติเมตร 

เซนติเมตร ผลสุกมีกลิ่นหอม รสชาติหวาน เนื้อนิ่ม
เสียบยอด ทาบก่ิง และติดตา
ผลสุกมีรสหวาน รับประทานได นิยมนําไปทําจําปาดะทอด เมล็ด ตมใหสุก

เนื้อสุกชวยบํารุงรางกาย มีวิตามินเอสูง จึงชวยบํารุงและรักษาสายตาไดเปนอยางดี 
เสนใยของจําปาดะสามารถชวยขับไขมันและสารพิษออกไปจากรางกายได



จําปูลิง

ชื่อวิทยาศาสตร :  Baccaurea kunstleri
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น : จําไหร กะจําปูลิง จํารี จําปลี กําไหร 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูงประมาณ 
ทองถิ่นภาคใต ที่พบเห็นไดยากในปจจุบัน มีลักษณะคลายมะไฟหรือละไม แตมีขนาดผลเล็กกวา เปน
เหลี่ยมเล็กนอย เปลือกผลแข็งกรอบ ใชมือบีบเบาๆ จะแตกออก รสชาติหวานอมเปรี้ยวคลายมะไฟ 
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เหลี่ยมเล็กนอย เปลือกผลแข็งกรอบ ใชมือบีบเบาๆ จะแตกออก รสชาติหวานอมเปรี้ยวคลายมะไฟ 
เปลือกไม ไมเรียบ มียาง สีน้ําตาลแกมเทา
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : ผลสุกรับประทานได 
สรรพคุณ : ผลแกอาการทองผูก

 มะไฟลิง แจปอรี

เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูงประมาณ 10-20 เมตร เปนผลไมปาใน
ทองถิ่นภาคใต ที่พบเห็นไดยากในปจจุบัน มีลักษณะคลายมะไฟหรือละไม แตมีขนาดผลเล็กกวา เปน
เหลี่ยมเล็กนอย เปลือกผลแข็งกรอบ ใชมือบีบเบาๆ จะแตกออก รสชาติหวานอมเปรี้ยวคลายมะไฟ เหลี่ยมเล็กนอย เปลือกผลแข็งกรอบ ใชมือบีบเบาๆ จะแตกออก รสชาติหวานอมเปรี้ยวคลายมะไฟ 



ชงโค

ชื่อวิทยาศาสตร : Bauhinia 
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : ชงโค เสี้ยวเลื่อย (ภาคใต
สะเปซี (กะเหรี่ยง-แมฮองสอนสะเปซี (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ยอดแผกวางรูปทรงไมแนนอน ใบเดี่ยว เรียงสลับ 
หรือใบแฝด มีขนาดประมาณ 
หอมออน ๆ ตลอดวัน ดอกบานเต็มที่ขนาด 
กิ่ง มีจํานวนดอกนอย เกสรเพศผู 
ฤดูหนาว  ผลจะเปนฝกแบนคลายฝกถั่วกวางประมาณ 
เมล็ดในฝกคอนขางแบน ฝกแกจะแตกออกเปนสองซีกตามความของฝก
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ใชรากชวยขับลม เปลือกแกทองรวง พอกฝ 

Bauhinia purpurea L.

ภาคใต) เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ) เสี้ยวหวาน (แมฮองสอน) กะเฮอ 
แมฮองสอน)
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แมฮองสอน)
:  ไมพุมหรือไมตนผลัดใบขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร เรือน

ยอดแผกวางรูปทรงไมแนนอน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข ปลายแยกเปน 2 แฉกลึก คลายใบติดกัน
หรือใบแฝด มีขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกสีชมพูอมมวงหรือสีมวง โคนกลีบสีขาว มีกลิ่น
หอมออน ๆ ตลอดวัน ดอกบานเต็มที่ขนาด 6-8 เซนติเมตร ชอดอกออกตามซอกใบและปลาย

เกสรเพศผู 3 อัน ขนาดไมเทากัน ออกดอกเกือบตลอดป ออกดอกมากใน
ฤดูหนาว  ผลจะเปนฝกแบนคลายฝกถั่วกวางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร 
เมล็ดในฝกคอนขางแบน ฝกแกจะแตกออกเปนสองซีกตามความของฝก

ปลูกเปนไมประดับ
ใชรากชวยขับลม เปลือกแกทองรวง พอกฝ 



ชมพพูันธุทพิย

ชื่อวิทยาศาสตร : Tabebuia rosea (Bertol
ชื่อวงศ : BIGNONIACEAE 
ชื่ออื่น :  ชมพูพันธุทิพย ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนผลัดใบขนาดกลาง สูง 
ใบยอย ๕ ใบ บนตนเดียวกัน แผออกคลายใบปาลมผิวไมเรียบ
ออกเปนพุมคอนขางแนน ดอกออกเปนชอตามกิ่งกาน
ผักบุงหรือปากแตรผลจะเปนฝกยาว 15-30 
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ผักบุงหรือปากแตรผลจะเปนฝกยาว 15-30 
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
ประโยชน : ปลูกเปนไมดอกไมประดับ
สรรพคุณ : ใบตมแกเจ็บทองหรือทองเสียตําใหละเอียดใสแผล

Bertol.) Bertero ex A. Dc. 

ชมพูพันธุทิพย ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา ตาเบบูยา

เปนไมยืนตนผลัดใบขนาดกลาง สูง ๘-๑๒ เมตร ใบเปนแบบผสมมี
แผออกคลายใบปาลมผิวไมเรียบ ปลายใบแหลม กิ่งกาน สาขาแผ

ออกเปนพุมคอนขางแนน ดอกออกเปนชอตามกิ่งกาน ชอละ ๕-๘ ดอก ดอกยอยคลายดอก
30 เซนติเมตร เมล็ดแบนมีสีน้ําตาล 30 เซนติเมตร เมล็ดแบนมีสีน้ําตาล 

ใบตมแกเจ็บทองหรือทองเสียตําใหละเอียดใสแผล



ชองนาง

ชื่อวิทยาศาสตร : Thunbergia
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ชื่ออื่น : ชองนางเล็ก, ชองนางใหญ
ลักษณะพฤกษศาสตร : ไม
ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเปนคลื่น มี
เดี่ยว เกิดตามซอกใบ กลีบเลี้ยงแยกเปนแฉก รูปคลายเรือ กลีบดอกรูปแตร โคนเชื่อมติดกัน สี
ขาวนวล กลางหลอดสีออกเหลือง ปลายแยกเปน 
เซนติเมตรเซนติเมตร
ขยายพันธุ : เมล็ด ปกชํากิ่ง และตอนกิ่ง
ประโยชน : เปนไมประดับ

Thunbergia affins S. Moore 

ชองนางใหญ
ไมพุมเตี้ยถึงไมพุมกึ่งเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปรี 

เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเปนคลื่น มีสีเขียว ดอกมักออก
เดี่ยว เกิดตามซอกใบ กลีบเลี้ยงแยกเปนแฉก รูปคลายเรือ กลีบดอกรูปแตร โคนเชื่อมติดกัน สี
ขาวนวล กลางหลอดสีออกเหลือง ปลายแยกเปน ๕ แฉก สีมวงเขม ดอกบานเต็มที่ประมาณ 8 

เมล็ด ปกชํากิ่ง และตอนกิ่ง
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ชาพลู

ชื่อวิทยาศาสตร : Piper sarmentosum
ชื่อวงศ  :  PIPERACEAE
ชื่ออื่น : ชะพลู ผักอีไร พลูลิง ผักปูนก นมวา ชะพลูเถา ผักอี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนพืชจําพวกผัก ตนสูงประมาณ 
รูปหัวใจคลายใบพลูดอกออกเปนชอที่ซอกใบรูปทรงกระบอก ดอกเล็กสีขาวอัดแนนอยูบนแกน
ชอดอก ดอกแยกเพศ ผลเปนผลสด กลม อัดแนน อยูบนแกน 
การขยายพันธุ : แยกเหงาหรือแยกหนอปลูก
ประโยชน : นิยมนําใบชะพลูไปเปนสวนประกอบอาหาร เชน ใสแกง ทําเมี่ยงชะพลู 
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ประโยชน : นิยมนําใบชะพลูไปเปนสวนประกอบอาหาร เชน ใสแกง ทําเมี่ยงชะพลู 
สรรพคุณ : ใบมีรสเผ็ดรอน เจริญอาหาร ขับเสมหะ ปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ลูกมีรสเผ็ด
รอน ชวยยอยอาหาร ขับลมในลําไสรากมีรสเผ็ดรอน บํารุงธาตุ ขับลมในลําไส แกบิด

Roxb.

ชะพลู ผักอีไร พลูลิง ผักปูนก นมวา ชะพลูเถา ผักอเีลิด ผักปรูิง ผักอีไร

เปนพืชจําพวกผัก ตนสูงประมาณ ๑-๒ ฟุต ลําตนเปนขอๆ ใบเดี่ยว
รูปหัวใจคลายใบพลูดอกออกเปนชอที่ซอกใบรูปทรงกระบอก ดอกเล็กสีขาวอัดแนนอยูบนแกน
ชอดอก ดอกแยกเพศ ผลเปนผลสด กลม อัดแนน อยูบนแกน 

แยกเหงาหรือแยกหนอปลูก
นิยมนําใบชะพลูไปเปนสวนประกอบอาหาร เชน ใสแกง ทําเมี่ยงชะพลู นิยมนําใบชะพลูไปเปนสวนประกอบอาหาร เชน ใสแกง ทําเมี่ยงชะพลู 
ใบมีรสเผ็ดรอน เจริญอาหาร ขับเสมหะ ปองกันการเกิดโรคกระดูกพรุน ลูกมีรสเผ็ด

รอน ชวยยอยอาหาร ขับลมในลําไสรากมีรสเผ็ดรอน บํารุงธาตุ ขับลมในลําไส แกบิด



ชํามะเลียง

ชื่อวิทยาศาสตร : Lepisanthes
ชื่อวงศ : SAPINDACEAE
ชื่ออื่น : โคมเรียง (ตราด) พูเวียง 
(ภาคอีสาน) ชํามะเลียงบาน พุมเรียง พุมเรียงสวน 
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร : ไมยืนตนขนาดเล็กถึงกลาง สูงไดถึง 
เรียงสลับ มีใบยอย 5-7 คู ออกเยื้องกันเล็กนอย เรียงสลับ มีใบยอย 5-7 คู ออกเยื้องกันเล็กนอย 
แหลม โคนใบมนหรือสอบเขา ขอบ
หนาคลายแผนหนัง ดานบนใบเรียบเปน
ใบลักษณะเปนแผนกลม ดอกมีสี
เพศ ดอกบานมีเสนผานศูนยกลาง 
กลีบ เกสรเพศผู 5-8 อัน รังไขมี 
รูปขอบขนาน ผิวเรียบเปนสีดํา 
ขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ใบออนและยอดออนรับประทานเปนผัก  ผลสุกรับประทานเปนผลไม ผลนํามาใชเปน
สีผสมอาหาร และปลูกเปนไมประดับได
สรรพคุณ : รากแกไขหวัด ไขเหนือ ไขกาฬ ไขพิษ ไขสันนิบาต ไขสั่น ไขกําเดา แกเลือดกําเดาไหล 
แกอาการรอนใน แกอาการทองผูก แกไมผูกไมถาย ผลแกทองเสีย

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 

พูเวียง (นครราชสีมา) มะเถา ผักเตา (ภาคเหนือ) หวดขาใหญ ภูเวียง 
ชํามะเลียงบาน พุมเรียง พุมเรียงสวน (ภาคกลาง)

ไมยืนตนขนาดเล็กถึงกลาง สูงไดถึง 8 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 
คู ออกเยื้องกันเล็กนอย แผนใบยอยเปนรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบคู ออกเยื้องกันเล็กนอย แผนใบยอยเปนรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบ

ขอบใบเรียบ กวาง 2-3 เซนติเมตร ยาว 7-21 เซนติเมตร แผนใบ
เรียบเปนมัน กานใบยาว 2-3 เซนติเมตร และบริเวณกานใบจะมีหู

ใบลักษณะเปนแผนกลม ดอกมีสีขาวนวล ออกเปนชอ มักหอยลง ยาวถึง 75 เซนติเมตร ดอกแยก
ดอกบานมีเสนผานศูนยกลาง 5-7 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 4 กลีบ รูปเกือบกลม กลีบดอก 4 

รังไขมี 2 ชอง ภายในผลมี 1-2 เมล็ด เมล็ดรูปทรงกลมหรือรูปไขแกม
ขนาน ผิวเรียบเปนสีดํา กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร

ใบออนและยอดออนรับประทานเปนผัก  ผลสุกรับประทานเปนผลไม ผลนํามาใชเปน
สีผสมอาหาร และปลูกเปนไมประดับได

รากแกไขหวัด ไขเหนือ ไขกาฬ ไขพิษ ไขสันนิบาต ไขสั่น ไขกําเดา แกเลือดกําเดาไหล 
แกอาการรอนใน แกอาการทองผูก แกไมผูกไมถาย ผลแกทองเสีย
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แซะ

ชื่อวิทยาศาสตร : Callerya atropupurea
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : ยีนีเกะ พุงหมู กะแซะ (สุราษฏรธานี) 
ลักษณะพฤกษศาสตร : ไมยืนตนผลัดใบ สูง 
เรียบ ผิวสีน้ําตาลหรือเทา มีพูพอน ใบเปนใบประกอบแบบขนเรียบ ผิวสีน้ําตาลหรือเทา มีพูพอน ใบเปนใบประกอบแบบขน
มีใบยอยที่ปลายกานอีก 1 ใบ แผนใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก ดอกออกเปนชอตามปลายกิ่ง
หรืองามใบ รูปดอกถั่ว กลีบเลี้ยงสีเขียว เชื่อมติดกันเปนรูปถวย กลีบดอกสีแดงแกม
แตมสีเหลืองที่กลางกลีบ เกสรเพศผูสีเหลือง มีกลิ่น
เปนผลเดี่ยว ผลออนแบน เมื่อผลแกเมล็ดขยายใหญจนเกือบ
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ใบออนรับประทานเปนผัก ผลใชเปนอาหารสัตว เนื้อไมใชกอสราง
สรรพคุณ : ยอดออนชวยเจริญอาหาร
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(Wall.) Schot

) ยีนิเกะ (มลายู-นราธิวาส)
สูง 20–30 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบ เปลือกลําตน

เรียบ ผิวสีน้ําตาลหรือเทา มีพูพอน ใบเปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอยเรียงตรงกันขาม เรียบ ผิวสีน้ําตาลหรือเทา มีพูพอน ใบเปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบยอยเรียงตรงกันขาม 
ใบ แผนใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก ดอกออกเปนชอตามปลายกิ่ง

ถั่ว กลีบเลี้ยงสีเขียว เชื่อมติดกันเปนรูปถวย กลีบดอกสีแดงแกมมวงเขม มี
เหลือง มีกลิ่นหอม ออกดอกชวงเดือนมกราคม-เมษายน ผล

เปนผลเดี่ยว ผลออนแบน เมื่อผลแกเมล็ดขยายใหญจนเกือบเปนรูปทรงกระบอก มี 1-3 เมล็ด

ใบออนรับประทานเปนผัก ผลใชเปนอาหารสัตว เนื้อไมใชกอสราง



ดาหลา

ชื่อวิทยาศาสตร : Etlingera elatior
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ชื่อทองถิ่น : กาหลา กะลา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุกหลายปขนาดใหญ
เกิดของหนอใหม ดาหลา 1 ตน 
ตนเหนือดินเปนกาบใบที่โอบซอนอัดกัน
เมตร มีสีเขียวเขม ใบมีรูปรียาว
ผิวเกลี้ยงทั้งดานบนและดานลาง ใบยาว 
แหลม โคนใบเรียว กานใบสั้น 
กระจุกกานโดด ดอกประกอบดวย
ดอกมีขนาดใหญ กวาง 2-3 
300-330 กลีบ สวนกลีบเลี้ยงและกลีบดอกไมโดดเดน สวนเกสรเพศผูที่เปนหมันเปลี่ยนรูปมี
ขนาดใหญคลายกลีบดอก สีแดงปนเหลือง ผล
จํานวนมาก
การขยายพันธุ : แยกหนอ แยกเหงา
ประโยชน : เปนไมดอกไมประดับ 
สรรพคุณ : ชวยขับลม แกลมพิษ รักษาโรคผิวหนัง

elatior (Jack) R. M. Sm.

ไมลมลุกหลายปขนาดใหญ มลีําตนใตดินเรียกวา เหงา เปนบริเวณที่
ตน สามารถเกิดหนอใหมไดประมาณ 7 หนอ ในเวลา 1 ป สวนลํา

โอบซอนอัดกันแนน เรียกวา ลําตนเทียมหรือลําตนเหนือดินสูง 2-3 
ปรียาว สวนกลางใบกวางและคอย ๆ เรียวไปหาปลายใบและโคนใบ ใบ

ผิวเกลี้ยงทั้งดานบนและดานลาง ใบยาว 30-80 เซนติเมตร กวาง 10-15เซนติเมตร ปลายใบ
กานใบสั้น เสนกลางใบปรากฏชัดทางดานลางของใบ ชอดอกอัดกันแนนคลาย

กระจุกกานโดด ดอกประกอบดวยกลีบประดับสีแดง สีชมพู หรือสีขาว กลีบประดับสวนโคนชอ
3 เซนติเมตร กลีบประดับนี้มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ เรียงเปนระดับ 

กลีบ สวนกลีบเลี้ยงและกลีบดอกไมโดดเดน สวนเกสรเพศผูที่เปนหมันเปลี่ยนรูปมี
ขนาดใหญคลายกลีบดอก สีแดงปนเหลือง ผลสีเขียว รูปทรงกลม ขางในมีเมล็ดเล็กๆ สีดํา 

แยกหนอ แยกเหงา
เปนไมดอกไมประดับ ชอดอกออนรับประทานเปนผัก
ชวยขับลม แกลมพิษ รักษาโรคผิวหนัง

39



ดีปลี

ชื่อวิทยาศาสตร : Piper retrofractum Vahl
ชื่อวงศ : PIPERACEAE
ชื่ออื่น : ประดงขอ ปานนุ พิษพญาไฟ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมเถาเนื้อแข็งเลื้อยพาดพันไปมาตามตนไมและที่ตางๆใบมี
ลักษณะคลายใบยานางปลายใบเดี่ยวรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 
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ลักษณะคลายใบยานางปลายใบเดี่ยวรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 
เซนติเมตร มีเถาเปนขอสั้นๆคลายเถาพลูหรือพริกไทยตามขอมีรากงอกติดอยูตามขอทุกขอใบ
และเถามีรสเผ็ดรอนจัดมากมีดอกกลมยาวประมาณ
เขียวเปนเกล็ดเล็กๆพอสุกเปนสีสมหรือสีแดงเขมดอกเล็กๆจะรวงไปคงอยูแตลําดอกที่ใหญๆ
เรียกวาดอกดีปลีลักษณะคลายคลึงกับลูกชาพลูแตยาวกวาลูกชาพลูดอกมีรสเผ็ดรอนมาก
การขยายพันธุ  : ใชเถานํามาปกชํา
ประโยชน : ผลออนนําไปรับประทานเปนผักสดได ผลแกนําไปตําน้ําพริกไดเพราะมีรสเผ็ดรอน
คลายๆ กับพริก 
สรรพคุณ : เถาชวยขับเสมหะ แกพิษงู แกปวดทอง ใบแกปวดเมื่อย รากขับลมในลําไส 

Vahl

เปนไมเถาเนื้อแข็งเลื้อยพาดพันไปมาตามตนไมและที่ตางๆใบมี
ลักษณะคลายใบยานางปลายใบเดี่ยวรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 3-5 เซนติเมตร ยาว 7-10 ลักษณะคลายใบยานางปลายใบเดี่ยวรูปไขแกมขอบขนาน กวาง 3-5 เซนติเมตร ยาว 7-10 
เซนติเมตร มีเถาเปนขอสั้นๆคลายเถาพลูหรือพริกไทยตามขอมีรากงอกติดอยูตามขอทุกขอใบ
และเถามีรสเผ็ดรอนจัดมากมีดอกกลมยาวประมาณ 1 นิ้วฟุตเปนปุมเล็กๆทั่วทั้งดอกเมื่อออนมีสี
เขียวเปนเกล็ดเล็กๆพอสุกเปนสีสมหรือสีแดงเขมดอกเล็กๆจะรวงไปคงอยูแตลําดอกที่ใหญๆ
เรียกวาดอกดีปลีลักษณะคลายคลึงกับลูกชาพลูแตยาวกวาลูกชาพลูดอกมีรสเผ็ดรอนมาก

ผลออนนําไปรับประทานเปนผักสดได ผลแกนําไปตําน้ําพริกไดเพราะมีรสเผ็ดรอน

เถาชวยขับเสมหะ แกพิษงู แกปวดทอง ใบแกปวดเมื่อย รากขับลมในลําไส 



โดไมรูลม

ชื่อวิทยาศาสตร : Elephantopus
ชื่อวงศ : ASTERACEAE
ชื่ออื่น : หนาดมีแคลน หนาดผา
นกคุม หญาปลาบ หญาไฟนกคุม หญาสามสิบสองหาบ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ลักษณะคลายเหงา รากแขนงรูปทรงกระบอกแคบยาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนคลายกระจุกที่โคนใกล
ผิวดิน ใบรูปหอกกลับหรือรูปไขแก
สอบเรียว สวนโคนใบสอบแคบจนถึงกานใบ ขอบใบหยักมน หรือจักฟนเลื่อยหางๆ 
คลายแผนหนัง มีขนสีขาวตรงละเอียด ตรง หาง สาก ทอดขนานกับผิวใบ ทั้งสองดาน ดานลางมี
ขนมากกวาดานบน ชอดอกแบบ
ผลเล็กเรียว รูปกรวยแคบ ผิวดานนอกมีขนหนาแนน 
การขยายพันธุ : เมล็ด แยกเหงา
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ตนขับปสสาวะ แกไข แกไขจับสั่น ขับน้ําเหลืองเสีย แกทองเสีย แกไอ แกเจ็บคอ แก
วัณโรค บํารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับระดู ขับพยาธิตัวกลม แกบวมน้ํา แกนิ่ว 
แกแผลมีหนอง แกพิษแมลงกัดตอย แกอักเสบ แกแผลในกระเพาะอาหาร แกแผลเปอยในปาก 
รากแกไอ บํารุงกําลัง บํารุงสมรรถภาพทางเพศ

Elephantopus scaber L.

หนาดผา ตะชีโกวะ หนาดผา ขี้ไฟนกคุม คิงไฟนกคุม เคยโบ หญาไก
นกคุม หญาปลาบ หญาไฟนกคุม หญาสามสิบสองหาบ

: ไมลมลุกอายุหลายป แผตั้งตรงใกลผิวดิน รากที่มีอายุมากจะมี
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: ไมลมลุกอายุหลายป แผตั้งตรงใกลผิวดิน รากที่มีอายุมากจะมี
ลักษณะคลายเหงา รากแขนงรูปทรงกระบอกแคบยาว ใบเดี่ยว เรียงเวียนคลายกระจุกที่โคนใกล

รูปไขแกมรูปใบหอกกลับ สวนที่คอนไปทางปลายใบ ผายกวางแลว
สวนโคนใบสอบแคบจนถึงกานใบ ขอบใบหยักมน หรือจักฟนเลื่อยหางๆ แผนใบหนา

คลายแผนหนัง มีขนสีขาวตรงละเอียด ตรง หาง สาก ทอดขนานกับผิวใบ ทั้งสองดาน ดานลางมี
ขนมากกวาดานบน ชอดอกแบบชอกระจุกแนน กานชอดอกโดดตั้งตรงยาว ดอกสีมวงหรือขาว 
ผลเล็กเรียว รูปกรวยแคบ ผิวดานนอกมีขนหนาแนน 

เมล็ด แยกเหงา
ปลูกเปนไมประดับ
ตนขับปสสาวะ แกไข แกไขจับสั่น ขับน้ําเหลืองเสีย แกทองเสีย แกไอ แกเจ็บคอ แก

วัณโรค บํารุงหัวใจ ขับเหงื่อ ขับระดู ขับพยาธิตัวกลม แกบวมน้ํา แกนิ่ว แกตาแดง แกดีซาน แกฝ 
แกแผลมีหนอง แกพิษแมลงกัดตอย แกอักเสบ แกแผลในกระเพาะอาหาร แกแผลเปอยในปาก 
รากแกไอ บํารุงกําลัง บํารุงสมรรถภาพทางเพศ แกรอนใน กระหายน้ํา แกไข  แกปวดเมื่อย



ตะขบไทย

ชื่อวิทยาศาสตร : Flacourtia rukam Zoll. & 
ชื่อวงศ  : SALICACEAE 
ชื่ออื่น  :  มะเกวนควาย ตะขบควาย กือคุ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนพรรณไมยืนตนผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกก่ิงกานสาขาที่
เรือนยอดของตน เรือนยอดเปนรูปไขทึบใบเดี่ยวรูปไขปลายแหลมมีขนนิ่มดอกมีสีขาวอมเหลืองมี
กลิ่นหอม ดอกเปนชอแบบชอกระจะสั้นตามซอกใบผลกลม ขนาดปลายนิ้วมือ เมื่อสุกสีแดงเขมเกิด
ตามที่รกรางวางเปลาตามปาโปรงทั่วไป
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : ผลสุกจะมีรสหวาน รับประทานได
สรรพคุณ : ใบมีรสฝาดเอียน ขับเหงื่อ ลูกมีรสหวานเย็นหอม บํารุงกําลัง ทําใหชุมชื่นใจเนื้อไมมีรส
ฝาดแกทองรวง แกบิด มูกเลือด รากมีรสฝาด กลอมเสมหะ
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ฝาดแกทองรวง แกบิด มูกเลือด รากมีรสฝาด กลอมเสมหะ

. & Moritzi

เปนพรรณไมยืนตนผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แตกก่ิงกานสาขาที่
เรือนยอดของตน เรือนยอดเปนรูปไขทึบใบเดี่ยวรูปไขปลายแหลมมีขนนิ่มดอกมีสีขาวอมเหลืองมี
กลิ่นหอม ดอกเปนชอแบบชอกระจะสั้นตามซอกใบผลกลม ขนาดปลายนิ้วมือ เมื่อสุกสีแดงเขมเกิด

ผลสุกจะมีรสหวาน รับประทานได
ใบมีรสฝาดเอียน ขับเหงื่อ ลูกมีรสหวานเย็นหอม บํารุงกําลัง ทําใหชุมชื่นใจเนื้อไมมีรส

ฝาดแกทองรวง แกบิด มูกเลือด รากมีรสฝาด กลอมเสมหะฝาดแกทองรวง แกบิด มูกเลือด รากมีรสฝาด กลอมเสมหะ



ตะขบปา

ชื่อวิทยาศาสตร :. Flacourtia
ชื่อวงศ : SALICACEAE
ชื่ออื่น : มะเกวนนก, มะเกวนปา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนประมาณ สูง 
หนามจะรวงเมื่อตนโตเต็มที่ ใบเปนเดี่ยวจะออกเปนกระจุก ใบมีลักษณะรูปรางหลายแบบ รูปไขหนามจะรวงเมื่อตนโตเต็มที่ ใบเปนเดี่ยวจะออกเปนกระจุก ใบมีลักษณะรูปรางหลายแบบ รูปไข
ถึงรูปหอก ขอบใบจะหยักเหมือนฟนเลื่อย แผนใบเรียบหรือมีขนนุมสั้น ปกคลุมบนผิวทั้งสอง
ดาน กานใบสีแดงยาวเรียว มีขนนุม ๆ สั้นปกคลุมดอก ออกเปนชอสั้น ๆ มีดอกยอยจํานวน 
ดอก มีกลุมขนนุมสั้น ๆ ปกคลุม ดอกจะออกบริเวณงามใบและบริเวณปลายกิ่ง ยาว 
เซนติเมตร ดอกเพศผูและดอกเพศเมียจะแยกกันอยูคนละตน ดอกมีขนาดเล็ก ดอกเพศผูมีกาน
ดอกยาว 4-7 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 
ผลสุกมีสีดําปนแดงเขม 

Flacourtia indica (Burm. F.)

ปา
ไมยืนตนประมาณ สูง 2-15 เมตร มีหนามบริเวณลําตนและกิ่ง 

หนามจะรวงเมื่อตนโตเต็มที่ ใบเปนเดี่ยวจะออกเปนกระจุก ใบมีลักษณะรูปรางหลายแบบ รูปไข
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หนามจะรวงเมื่อตนโตเต็มที่ ใบเปนเดี่ยวจะออกเปนกระจุก ใบมีลักษณะรูปรางหลายแบบ รูปไข
ขอบใบจะหยักเหมือนฟนเลื่อย แผนใบเรียบหรือมีขนนุมสั้น ปกคลุมบนผิวทั้งสอง

ดาน กานใบสีแดงยาวเรียว มีขนนุม ๆ สั้นปกคลุมดอก ออกเปนชอสั้น ๆ มีดอกยอยจํานวน 4-6 
ดอก มีกลุมขนนุมสั้น ๆ ปกคลุม ดอกจะออกบริเวณงามใบและบริเวณปลายกิ่ง ยาว 3-10 
เซนติเมตร ดอกเพศผูและดอกเพศเมียจะแยกกันอยูคนละตน ดอกมีขนาดเล็ก ดอกเพศผูมีกาน

มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 4-6 กลีบ โคนติดกัน ปลายแยก ผลจะมีลักษณะกลมรูปไข 



ตะเคียนแกว

ชื่อวิทยาศาสตร :  Hopea sangal Korth.
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนไมยืนตน สูงประมาณ 
น้ําตาลอมดํา แตกเปนสะเก็ดลอน มีชันสีขาวตามรอยของเปลือก ใบเปนใบเดี่ยว
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เรียงสลับ รูปรีแกมรูปใบหอก มีตุมใบตามซอกเสนแขนงใบดานลาง ดอกออกเปน
ชอตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมีสีขาวปนเหลืองออน ผลจะมีลักษณะเปน
รูปไขกลม ผิวเกลี้ยง มีปกยาว 2 ปก และปกสั้น 
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด

จัดเปนไมยืนตน สูงประมาณ 40 เมตร เปลือกตนมีสี
น้ําตาลอมดํา แตกเปนสะเก็ดลอน มีชันสีขาวตามรอยของเปลือก ใบเปนใบเดี่ยว
เรียงสลับ รูปรีแกมรูปใบหอก มีตุมใบตามซอกเสนแขนงใบดานลาง ดอกออกเปน
ชอตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมีสีขาวปนเหลืองออน ผลจะมีลักษณะเปน

ปก และปกสั้น 3 ปก เสนตามยาวปก 7 เสน 



ตะเคียนชันตาแมว

ชื่อวิทยาศาสตร : Balanocarpus
ชื่อวงศ :  DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น :  จีงามาส ตะเคียนชัน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตน สูงประมาณ 
ตน เปลาตรง เปลือกตนสีน้ําตาลเขมลอนเปนสะเก็ด มียางชันสีขาว ใบจะเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ ตน เปลาตรง เปลือกตนสีน้ําตาลเขมลอนเปนสะเก็ด มียางชันสีขาว ใบจะเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ 
แผนใบรูปหอกหรือรูปดาบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง 
ดอกจะมีสีขาว กลิ่นหอม ผลจะมีลักษณะขอบขนานปลายโคง จะมีกลีบเปนกระทง 
อยูประมาณ 1 ใน 4 ของผล ขยายพันธุโดยใชเมล็ด
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน  : เนื้อไมจะทนทานและแข็งแรง ใชในการกอสราง ชันใชผสมทําน้ํามันไมและน้ํามันขัด
เงา

Balanocarpus heimii (King) P. S. Ashton
DIPTEROCARPACEAE

จีงามาส ตะเคียนชัน 

เปนไมยืนตน สูงประมาณ 30 – 40 เมตร เรือนยอดเปนพุมทึบ ลํา
ตน เปลาตรง เปลือกตนสีน้ําตาลเขมลอนเปนสะเก็ด มียางชันสีขาว ใบจะเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ 
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ตน เปลาตรง เปลือกตนสีน้ําตาลเขมลอนเปนสะเก็ด มียางชันสีขาว ใบจะเปนใบเดี่ยวเรียงสลับ 
แผนใบรูปหอกหรือรูปดาบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง 
ดอกจะมีสีขาว กลิ่นหอม ผลจะมีลักษณะขอบขนานปลายโคง จะมีกลีบเปนกระทง 5 พู หุมแนบ

ของผล ขยายพันธุโดยใชเมล็ด

เนื้อไมจะทนทานและแข็งแรง ใชในการกอสราง ชันใชผสมทําน้ํามันไมและน้ํามันขัด



ตะเคียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร : Hopea odorata Roxb
ชื่อวงศ : DIPTEROCARRPACEAE
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ชื่อวงศ : DIPTEROCARRPACEAE
ชื่ออื่นๆ : โกกี้ แคน จะเคียน ตะเคียนใหญ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนขนาดใหญ ไมผลัดใบ สูงประมาณ 
ใบเดี่ยวรูปไขแกมรูปหอก ปลายใบเรียว โคนใบมน ดอกจะมีขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองออน ดอก
จะออกเปนชอตามงามใบมีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะรูปไขมีปกยาว 
ลักษณะกลมสีน้ําตาล 1 เมล็ดตอ 1 ผล
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : เนื้อไมจะทนปลวก ทําเครื่องเรือน สะพาน ทําเรือ วงกบประตู หนาตาง ชันใชผสม
น้ํามันทาไม ทําน้ํามันชักเงา ใชยาเรือ
สรรพคุณ : เนื้อไมใชฆาเชื้อโรค แกอักเสบ หามเลือด

Roxb.

ไมยืนตนขนาดใหญ ไมผลัดใบ สูงประมาณ 20–40 เมตร ใบเปน
ใบเดี่ยวรูปไขแกมรูปหอก ปลายใบเรียว โคนใบมน ดอกจะมีขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองออน ดอก
จะออกเปนชอตามงามใบมีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะรูปไขมีปกยาว 2 ปก ปกสั้น 3 ปกเมล็ดมี

เนื้อไมจะทนปลวก ทําเครื่องเรือน สะพาน ทําเรือ วงกบประตู หนาตาง ชันใชผสม

เนื้อไมใชฆาเชื้อโรค แกอักเสบ หามเลือด



ตะไคร

ชื่อวิทยาศาสตร : Cymbopogon
ชื่อวงศ : POACEAE 
ชื่ออื่น : จะไคร คาหอม หอวอตะไป 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนพืชลมลุกตระกูลหญาสูงประมาณ 
ปลูกไดตลอดป ใบมีสีเขียวยาวแหลม ผิวใบ สากมือ ดอกมีสีขาวฟูออกเปนชอกระจาย ชอดอก
ยอยมีกานออกมาเปนคูๆในแตละคูจะมีใบประดับรองรับ กลิ่นหอมฉุนคอนขางรอนยอยมีกานออกมาเปนคูๆในแตละคูจะมีใบประดับรองรับ กลิ่นหอมฉุนคอนขางรอน
การขยายพันธุ : แยกกอ
ประโยชน : ลําตนนิยมนํามาประกอบอาหารน้ํามันจากใบและตน แตงกลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม สบู
ลําตน
สรรพคุณ : ตนชวยแกปญหาผมแตกปลาย ทั้งตน แกอาการหวัด แกไข ชวยเจริญอาหาร

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. 

จะไคร คาหอม หอวอตะไป ไคร
จัดเปนพืชลมลุกตระกูลหญาสูงประมาณ 1 เมตร ชอบดินรวนซุย 

ปลูกไดตลอดป ใบมีสีเขียวยาวแหลม ผิวใบ สากมือ ดอกมีสีขาวฟูออกเปนชอกระจาย ชอดอก
ยอยมีกานออกมาเปนคูๆในแตละคูจะมีใบประดับรองรับ กลิ่นหอมฉุนคอนขางรอน
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ยอยมีกานออกมาเปนคูๆในแตละคูจะมีใบประดับรองรับ กลิ่นหอมฉุนคอนขางรอน

ลําตนนิยมนํามาประกอบอาหารน้ํามันจากใบและตน แตงกลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม สบู

ตนชวยแกปญหาผมแตกปลาย ทั้งตน แกอาการหวัด แกไข ชวยเจริญอาหาร



ตะแบก

ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia floribunda 
ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น: กระแบก (สงขลา) ตราแบกปรี้ (เขมร
(ภาคกลาง นครราชสีมา) บางอตะมะกอ (
เปอยนา (ลําปาง) เปอยหางคาง (แพร)
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เปอยนา (ลําปาง) เปอยหางคาง (แพร)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตนผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม โคนตนเปนพูพอนสูง เปลือก
ตนเปนมันสีเทาหรือสีเทาออนอมขาว เปนหลุม
8 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ชอบใบเรียบหรือเปนคลื่น
เล็กนอย แผนใบหนาคลายแผนหนัง ใบเเกเกลี้ยง ใบออนสีชมพูหรือแดง มีขนสั้น
ออนหรือมวงออน ชอดอกแบบชอเเยกแขนง ออกตาม
เซนติเมตร กานชอดอกและดอกตูมมีขนสีน้ําตาลออนปกคลุม กลีบเลี้ยงมี 
แยก 5-6 กลีบ มีขนสีน้ําตาลดานนอกและปลายกลีบดานใน กลีบดอก 
กวาง 2.5-3.5 เซนติเมตร ผลแบบผลแหงแลวแตกรูป
มีปก
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เปนไมประดับ ใหรมเงา 
สรรพคุณ : รากเปนยาแกปวดกลามเนื้อ เปลือกชงดื่มแกทองรวง 

Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda 

เขมร) ตะแบกไข (ราชบุรี ตราด) ตะแบกนา ตะแบก 
มลายู-ยะลา ปตตานี) บางอยะมู (มลายู-นราธิวาส)

ไมตนผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมกลม โคนตนเปนพูพอนสูง เปลือก
หลุมตื้น ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ใบรูปใบหอก กวาง 5-

เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ชอบใบเรียบหรือเปนคลื่น
เกลี้ยง ใบออนสีชมพูหรือแดง มีขนสั้น ดอกมีสีชมพู
แขนง ออกตามซอกใบใกลปลายกิ่ง ยาว 30-40 

ดอกตูมมีขนสีน้ําตาลออนปกคลุม กลีบเลี้ยงมี 10-12 สัน ปลาย
กลีบ มีขนสีน้ําตาลดานนอกและปลายกลีบดานใน กลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่

ผลแบบผลแหงแลวแตกรูปไข เเตกเปน 5-6 พู เมล็ดแบน สีน้ําตาล 

รากเปนยาแกปวดกลามเนื้อ เปลือกชงดื่มแกทองรวง 



ตะลิงปลิง

ชื่อวิทยาศาสตร : Averrhoa
ชื่อวงศ : OXALIDACEAE
ชื่ออื่น : มะเฟองตรน หลิงปลิง 
(มาเลย-นราธิวาส)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไม
ชมพู ผิวเรียบมีขนนุมปกคลุมตามกิ่ง ใบเปนใบประกอบแบบขนนก กานใบหนึ่งประกอบดวยใบ
ยอย 11-37 ใบ กวางประมาณ 
คลุมอยู ปลายคี่เรียงสลับกัน ใบยอยรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ชอดอกเปนกระจุกอยูตาม
ลําตน มีกลีบดอกสีแดงอมมวง ขนาดประมาณ 
สีเขียว ผลออกเปนชอหอย แบบผลฉ่ําน้ํารูปรี ปอม กวางประมาณ 
เซนติเมตร ปลายแหลมและเวาเปนพูตื้น ๆ 
เมล็ดแบน
การขยายพันธุ : เมล็ด ตอนกิ่ง
ประโยชน : ผลใชรับประทานสดและปรุงเปน
สรรพคุณ : รากแกพิษรอนใน กระหายน้ํา ฝาดสมาน บํารุงกระเพาะอาหาร บรรเทาการอักเสบ
ของลําไสใหญ แกริดสีดวงทวาร แกคัน แกคางทูม แกไขขออักเสบ บรรเทาโรค
แกคัน ดอกแกไอ ผลชวยเจริญอาหาร ขับเสมหะ บํารุงโลหิต แกลักปดลักเปด

bilimbi L.

ปลิง (ใต) กะลิงปริง ปลีมิง ลิงปลิง (ระนอง) มูงมัง (เกาะสมุย) บลีมิง 

ไมยืนตนขนาดเล็ก มีกิ่งกานสาขามาก เปราะหักงาย เปลือกตนมีสี
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ไมยืนตนขนาดเล็ก มีกิ่งกานสาขามาก เปราะหักงาย เปลือกตนมีสี
ชมพู ผิวเรียบมีขนนุมปกคลุมตามกิ่ง ใบเปนใบประกอบแบบขนนก กานใบหนึ่งประกอบดวยใบ

ใบ กวางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร มีสีเขียวออนมีขนนุมๆ ปก
คลุมอยู ปลายคี่เรียงสลับกัน ใบยอยรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ชอดอกเปนกระจุกอยูตาม

สีแดงอมมวง ขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ดอกมี 5 กลีบ เกสรกลางดอกมี
ผลออกเปนชอหอย แบบผลฉ่ําน้ํารูปรี ปอม กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 4-10 

เวาเปนพูตื้น ๆ 4 พู สีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกเปนสีเหลือง เนื้อเหลว 

เมล็ด ตอนกิ่ง
ผลใชรับประทานสดและปรุงเปนอาหาร
รากแกพิษรอนใน กระหายน้ํา ฝาดสมาน บํารุงกระเพาะอาหาร บรรเทาการอักเสบ

ของลําไสใหญ แกริดสีดวงทวาร แกคัน แกคางทูม แกไขขออักเสบ บรรเทาโรคเกาท ใบใชพอก
แกคัน ดอกแกไอ ผลชวยเจริญอาหาร ขับเสมหะ บํารุงโลหิต แกลักปดลักเปด



ตีนเปดทราย

ชื่อวิทยาศาสตร : Cerbera manghas L.
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ชื่ออื่น : ตีนเปดเล็ก เทียนหนู ปงปง ปากเปด

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตน สูง 5-15 
ออน ทุกสวนมีน้ํายางสีขาว ใบเดี่ยว สีเขียวเขมเปนมัน เรียงสลับ ออกรวมกันเปนกระจุกแนนที่
ปลายกิ่ง ใบรูปไขกลับแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกมีสีขาวออกเปนชอที่ปลาย
กิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 
ไขหรือรูปรี มักอยูเปนคู สีเขียว เมื่อสุกเปนสีมวง แตละผลมี 
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
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สรรพคุณ : ใบใชรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน เมล็ดใชเบื่อปลา เปลือกตนแกไข ขับนิ่วยางจาก
ตน ใบและเนื้อผลรับประทานมากทําใหอาเจียนถึงตายได เมล็ดใชทําไมประดับแหง

ตีนเปดเล็ก เทียนหนู ปงปง ปากเปด

15 เมตร ลําตน เรือนยอดกลม เปลือกตนสีน้ําตาล
ออน ทุกสวนมีน้ํายางสีขาว ใบเดี่ยว สีเขียวเขมเปนมัน เรียงสลับ ออกรวมกันเปนกระจุกแนนที่
ปลายกิ่ง ใบรูปไขกลับแกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกมีสีขาวออกเปนชอที่ปลาย
กิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 กลีบ ใจกลางดอกสีแดงอมชมพูผลมีรูป
ไขหรือรูปรี มักอยูเปนคู สีเขียว เมื่อสุกเปนสีมวง แตละผลมี 1-2 เมล็ด 

ใบใชรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน เมล็ดใชเบื่อปลา เปลือกตนแกไข ขับนิ่วยางจาก
ตน ใบและเนื้อผลรับประทานมากทําใหอาเจียนถึงตายได เมล็ดใชทําไมประดับแหง



เตยหอม

ชื่อวิทยาศาสตร : Pandanus amaryllifolius
ชื่อวงศ : PANDANACEAE
ชื่ออื่น : ปาหนัน ปาแนะวองิงชื่ออื่น : ปาหนัน ปาแนะวองิง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมพุมขนาดเล็ก มีการขยายพันธุโดยการแตกหนอที่คอนขางเร็วมาก 
นิยมนําใบเตยมาเพิ่มความหอมในขนมประเภทตางๆ และทําเปนน้ําหวานกลิ่นใบเตย
การขยายพันธุ : การแตกหนอ แยกแขนง
ประโยชน : ใบเตย สามารถนําไปแตงกลิ่นอาหาร และเครื่องดื่มได
สรรพคุณ : ใบเตยมีรสหวานเย็น และมีกลิ่นหอม ใชบํารุงหัวใจใหชุมชื่น ตนและรากใชเปนยาขับ
ปสสาวะ แกกษัย

amaryllifolius Roxb.
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เปนไมพุมขนาดเล็ก มีการขยายพันธุโดยการแตกหนอที่คอนขางเร็วมาก 
นิยมนําใบเตยมาเพิ่มความหอมในขนมประเภทตางๆ และทําเปนน้ําหวานกลิ่นใบเตย

การแตกหนอ แยกแขนง
ใบเตย สามารถนําไปแตงกลิ่นอาหาร และเครื่องดื่มได
ใบเตยมีรสหวานเย็น และมีกลิ่นหอม ใชบํารุงหัวใจใหชุมชื่น ตนและรากใชเปนยาขับ



ถั่วครก

ชื่อวิทยาศาสตร :  Mucuna sp.
ชื่อวงศ : LEGUMINOSAEชื่อวงศ : LEGUMINOSAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :  เปนไมเถาเลื้อย ยาวประมาณ 
ขนนกออกเรียงสลับ ใบยอยมี 3 ใบ ที่ปลาย รูปไข ใบกลางมีใหญที่สุด แผนใบทั้งสองดานมีขน
ออนเล็กๆ ฐานใบเบี้ยว ปลายใบมนหรือมีติ่งแหลม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบมี 
ออกเปนชอกระจะ หอยยาวลงมา ยาวประมาณ 
เอือนๆ ดอกมีลักษณะเปนรูปดอกถั่ว ดอกยอยมีจํานวนมาก ขนาดกวาง 
2-4 เซนติเมตร ผลมีลักษณะเปนฝกโคงรูปขอบขนานกวาง 
เซนติเมตร หนาประมาณ 5 มิลลิเมตร จะมวนงอที่ปลายฝก บริเวณฝกมีขนออนเล็กๆขึ้นทั่วฝก 
เมล็ดมี 4-7 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมๆเรียงชิด ติดกันในฝก
การขยายพันธุ : เมล็ด 
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
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เปนไมเถาเลื้อย ยาวประมาณ 2-8 เมตร ใบเปนใบประกอบแบบ
ใบ ที่ปลาย รูปไข ใบกลางมีใหญที่สุด แผนใบทั้งสองดานมีขน

ออนเล็กๆ ฐานใบเบี้ยว ปลายใบมนหรือมีติ่งแหลม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบมี 3 เสน ดอก
ออกเปนชอกระจะ หอยยาวลงมา ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร ดอกมีสีมวงเขม กลิ่นหอม
เอือนๆ ดอกมีลักษณะเปนรูปดอกถั่ว ดอกยอยมีจํานวนมาก ขนาดกวาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 

เซนติเมตร ผลมีลักษณะเปนฝกโคงรูปขอบขนานกวาง 0.8-1 เซนติเมตร ยาว 5-9 
มิลลิเมตร จะมวนงอที่ปลายฝก บริเวณฝกมีขนออนเล็กๆขึ้นทั่วฝก 

เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมๆเรียงชิด ติดกันในฝก



ถั่วฝกยาว พันธุลายเสอืจักรพันธ

ชื่อวิทยาศาสตร : Vigna unguiculata
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลําตนเปนเถาเลื้อยลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลําตนเปนเถาเลื้อย
สําหรับเกี่ยวพันเพื่อยึดลําตน ใบเปนรูปใบหอก
ใบยอยสวนปลาย ประมาณ 11 
กลีบกลางดอกมีสีมวงออน กลีบคูขางสีมวงออน ฝกและเมล็ด ฝกสดเปนเขียวอมลายมวง สีปลาย
ฝกเปนสีเขียว ปลายฝกมีลักษณะมน ยาวประมาณ 
เมล็ดมีลักษณะเปนรูปไตมีสีดําจุดน้ําตาล สีขั้วเมล็ดมีสีขาว หรือครีม เมล็ดมีจํานวน 
ตอฝก
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : ฝกออนรับประทานได นิยมนําไปเปนผักเหนาะ

unguiculata subsp. Sesquipedalis

ลําตนเปนเถาเลื้อยมวนพันสิ่งยึดเกาะไดดี ใบและกิ่งกาน มีมือเกี่ยว
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ลําตนเปนเถาเลื้อยมวนพันสิ่งยึดเกาะไดดี ใบและกิ่งกาน มีมือเกี่ยว
ใบเปนรูปใบหอก 3 ใบ แยกออกจากกัน ใบคอนขางกวาง ขนาดของ
11 x 17 ซนติเมตร กานใบมีสีเขียว  ดอกออกเปนชอตามซอกใบ 

กลีบกลางดอกมีสีมวงออน กลีบคูขางสีมวงออน ฝกและเมล็ด ฝกสดเปนเขียวอมลายมวง สีปลาย
ฝกเปนสีเขียว ปลายฝกมีลักษณะมน ยาวประมาณ 55-60 เซนติเมตร ผิวของฝกมีลักษณะยน  
เมล็ดมีลักษณะเปนรูปไตมีสีดําจุดน้ําตาล สีขั้วเมล็ดมีสีขาว หรือครีม เมล็ดมีจํานวน 18-20 เมล็ด

ฝกออนรับประทานได นิยมนําไปเปนผักเหนาะ



ถั่วฝกยาว พันธุสิรินธร

ชื่อวิทยาศาสตร : Vigna unguiculata subsp. 
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลําตนเปนเถาเลื้อยมวนพันสิ่งยึดเกาะไดดี
สําหรับเกี่ยวพันเพื่อยึดลําตน ใบเปนรูปใบหอก 
ใบยอยสวนปลาย ประมาณ 11 x 17 ซนติเมตร กานใบมีสีเขียว  ดอกออกเปนชอตามซอกใบ 
กลีบกลางดอกมีสีมวงออน กลีบคูขางสีมวงออน ฝกและเมล็ด ฝกสดเปนสีมวงอมแดง สีปลายฝก
เปนสีเขียว ปลายฝกมีลักษณะแบนยาวประมาณ 
เมล็ดมีลักษณะเปนรูปไตมีสีแดงลายขาว สีขั้วเมล็ดมีสีขาว หรือครีม เมล็ดมีจํานวน 
ตอฝก
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
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การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : ฝกออนรับประทานได นิยมนําไปเปนผักเหนาะ

subsp. Sesquipedalis

ลําตนเปนเถาเลื้อยมวนพันสิ่งยึดเกาะไดดี ใบและกิ่งกาน มีมือเกี่ยว
สําหรับเกี่ยวพันเพื่อยึดลําตน ใบเปนรูปใบหอก 3 ใบ แยกออกจากกัน ใบคอนขางกวาง ขนาดของ

ซนติเมตร กานใบมีสีเขียว  ดอกออกเปนชอตามซอกใบ 
กลีบกลางดอกมีสีมวงออน กลีบคูขางสีมวงออน ฝกและเมล็ด ฝกสดเปนสีมวงอมแดง สีปลายฝก
เปนสีเขียว ปลายฝกมีลักษณะแบนยาวประมาณ 55-60 เซนติเมตร ผิวของฝกมีลักษณะยน  
เมล็ดมีลักษณะเปนรูปไตมีสีแดงลายขาว สีขั้วเมล็ดมีสีขาว หรือครีม เมล็ดมีจํานวน 18-20 เมล็ด

ฝกออนรับประทานได นิยมนําไปเปนผักเหนาะ



ถั่วพุม

ชื่อวิทยาศาสตร : Vigna unguiculata
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก ลํา
ยอย เรียงสลับ มีหูใบ ใบแผกางในเวลากลางวันและหุบในเวลากลางคืน ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและ
ดอกชอแบบตางๆ ชอกระจุกแนน และชอแยกดอกชอแบบตางๆ ชอกระจุกแนน และชอแยก
ทรงกระบอกแคบ ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก รูปไต จํานวนมาก
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ฝกสดนํามาใชประกอบอาหารได เศษเหลือของถั่วพุมนํามาใชเปนอาหารสัตวและใช
เปนปุยพืชสด

unguiculata (L.) Walp.

ไมลมลุก ลําตนเปนพุมเตี้ย ใบเปนใบประกอบแบบขนนก มีสามใบ
มีหูใบ ใบแผกางในเวลากลางวันและหุบในเวลากลางคืน ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและ

ดอกชอแบบตางๆ ชอกระจุกแนน และชอแยกแขนง ผลมีลักษณะเปนฝกแบบถั่ว บางชนิดรูปดอกชอแบบตางๆ ชอกระจุกแนน และชอแยกแขนง ผลมีลักษณะเปนฝกแบบถั่ว บางชนิดรูป
ทรงกระบอกแคบ ภายในมีเมล็ดขนาดเล็ก รูปไต จํานวนมาก

ฝกสดนํามาใชประกอบอาหารได เศษเหลือของถั่วพุมนํามาใชเปนอาหารสัตวและใช
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ถั่วพู

ชื่อวิทยาศาสตร : Psophocarpus tetragonolobus
ชื่อวงศ : FABACEAE
ลักษณะพฤกษศาสตร : ไมลมลุก ลําตนเลื้อยพัน 
ใบยอยรูปไข ปลายใบแหลม โคนใบกลมและเบี้ยว 
2-10 ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูประฆัง ปลายแยกเปน 
ไดหลายสีขึ้นอยูกับพันธุ ตั้งแตสีขาว มวงแดง น้ําเงิน แดง เกสรเพศผู 
กลุมหนึ่ง 9 อันมีกานชูอับเรณูเชื่อมติดกันเปนแผน อีก 
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กลุมหนึ่ง 9 อันมีกานชูอับเรณูเชื่อมติดกันเปนแผน อีก 
แบบถั่ว รูปขอบขนานถึงรูปแถบ มีหนาตัดเปนรูป
หยักแบบจักฟนเลื่อย เมล็ด 5-21 เมล็ด รูปทรงเกือบกลม
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ถั่วพูนํามาประกอบอาหารมีคุณคา
สรรพคุณ : บํารุงกําลัง แกออนเพลีย บรรเทาอาการปวดเมื่อย แกตัวรอน ลดไข 

tetragonolobus (L.) DC.

ลําตนเลื้อยพัน ใบเปนใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยสามใบ 
ใบกลมและเบี้ยว ชอดอกแบบชอกระจะ ออกตามซอกใบ มี 

ดอก กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเปนรูประฆัง ปลายแยกเปน 5 แฉก แยกเปนซี่สั้นๆ กลีบดอกมี
แดง น้ําเงิน แดง เกสรเพศผู 10 อัน แบงเปน 2 กลุม 

อันมีกานชูอับเรณูเชื่อมติดกันเปนแผน อีก 1 อันมีกานชูแยกเปนเสน ผลเปนฝกอันมีกานชูอับเรณูเชื่อมติดกันเปนแผน อีก 1 อันมีกานชูแยกเปนเสน ผลเปนฝก
แบบถั่ว รูปขอบขนานถึงรูปแถบ มีหนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม และมีปกตามยาวแตละมุมของฝก ปก

เมล็ด รูปทรงเกือบกลม

ประกอบอาหารมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
บํารุงกําลัง แกออนเพลีย บรรเทาอาการปวดเมื่อย แกตัวรอน ลดไข 



ถั่วลิสง

ชื่อวิทยาศาสตร : Arachis hypogaea
วงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : ถั่วคุด (ประจวบคีรีขันธ
(ภาคกลาง), ถั่วใตดิน (ภาคใต), 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนพืชลมลุก มีลําตนสูงตั้งแต 
ของตนถั่วลิสงโดยทั่วไปแลวจะมีขนเกิดขึ้น เชน ตามลําตน กิ่งกานใบ หูใบ ใบประดับ ริ้วประดับ 
และกลีบรองดอก ยกเวนเพียงกลีบดอกเทานั้นที่จะไมมีขน โดยลําตนของถั่วลิสงจะมีอยู 
ประเภท อยางแรกคือ มีลําตนเปนพุม ลําตนตรง แตกกิ่งกานสาขามาก และฝกออกเปนกระจุกที่
โคน สวนอีกแบบเปนลําตนแบบเลื้อยหรือกึ่งเลื้อย เจริญเติบโตตามแนวนอนทอดไปตามพื้นผิวดิน 
มีลักษณะเปนพุมเตี้ย ฝกจะกระจาตามขอของลําตนมีลักษณะเปนพุมเตี้ย ฝกจะกระจาตามขอของลําตน
ดอกถั่วลิสงออกดอกเปนชอ ในหนึ่งชอประกอบไปดวยดอกยอย 
มุมใบของลําตนหรือก่ิง สวนมากเกิดบริเวณสวนโคนของลําตน ในแตละชอดอกจะบานไมพรอมกัน 
ดอกมีสีเหลืองสม มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 
เซนติเมตร ดอกเปนดอกแบบสมบูรณเพศ กลีบดอกมี 
ประดับ 4 กลีบ และดอกยังมีกลีบรองดอกสีเขียว สวนกานดอกจะสั้นมาก
เมล็ดถั่วลิสง เมล็ดมีเยื่อหุมตั้งแตสีขาว สีมวงแดง สีแดง และสีน้ําตาลออน ถัดจากเยื่อหุมเมล็ดจะ
พบใบเลี้ยงขนาดใหญและหนา จํานวน 
สรรพคุณ : ชวยบํารุงรางกาย ชวยในการเจริญเติบโต บํารุงสมองและประสาทตา ชวยเสริมสราง
ความจํา ชวยใหความอบอุนแกรางกาย และชวยใหความอบอุนแกผิวกาย ชวยลดความดันโลหิตสูง 
มีฤทธิ์ตอตาน ชวยปองกันโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน และเปนอาหารที่ดีตอผูปวย
เบาหวาน เนื่องจากชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและอินซูลินได บํารุงปอด รักษาอาการไอแหง 
ชวยรักษาเยื่อตาอักเสบอยางเฉียบพลันชนิดที่ติดตอได และชวยสมานแผลในกระเพาะอาหาร

hypogaea L. 

ประจวบคีรีขันธ), ถั่วดิน (ภาคเหนือ, ภาคอีสาน), ถั่วยิสง ถั่วยี่สง ถั่วลิง
, เหลาะฮวยแซ (จีน-แตจิ๋ว), ถั่วยาสง 

เปนพืชลมลุก มีลําตนสูงตั้งแต 15-70 เซนติเมตร ซึ่งสวนตาง ๆ 
ของตนถั่วลิสงโดยทั่วไปแลวจะมีขนเกิดขึ้น เชน ตามลําตน กิ่งกานใบ หูใบ ใบประดับ ริ้วประดับ 
และกลีบรองดอก ยกเวนเพียงกลีบดอกเทานั้นที่จะไมมีขน โดยลําตนของถั่วลิสงจะมีอยู 2 

มีลําตนเปนพุม ลําตนตรง แตกกิ่งกานสาขามาก และฝกออกเปนกระจุกที่
โคน สวนอีกแบบเปนลําตนแบบเลื้อยหรือกึ่งเลื้อย เจริญเติบโตตามแนวนอนทอดไปตามพื้นผิวดิน 
มีลักษณะเปนพุมเตี้ย ฝกจะกระจาตามขอของลําตน
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มีลักษณะเปนพุมเตี้ย ฝกจะกระจาตามขอของลําตน
ดอกถั่วลิสงออกดอกเปนชอ ในหนึ่งชอประกอบไปดวยดอกยอย 3 ดอกขึ้นไป และดอกจะเกิดจาม
มุมใบของลําตนหรือก่ิง สวนมากเกิดบริเวณสวนโคนของลําตน ในแตละชอดอกจะบานไมพรอมกัน 
ดอกมีสีเหลืองสม มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.9-1.4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-2 
เซนติเมตร ดอกเปนดอกแบบสมบูรณเพศ กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกมีใบประดับ 2 กลีบ มีริ้ว

กลีบ และดอกยังมีกลีบรองดอกสีเขียว สวนกานดอกจะสั้นมาก
เมล็ดมีเยื่อหุมตั้งแตสีขาว สีมวงแดง สีแดง และสีน้ําตาลออน ถัดจากเยื่อหุมเมล็ดจะ

พบใบเลี้ยงขนาดใหญและหนา จํานวน 2 อัน
ชวยบํารุงรางกาย ชวยในการเจริญเติบโต บํารุงสมองและประสาทตา ชวยเสริมสราง

ความจํา ชวยใหความอบอุนแกรางกาย และชวยใหความอบอุนแกผิวกาย ชวยลดความดันโลหิตสูง 
มีฤทธิ์ตอตาน ชวยปองกันโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงของโรคเบาหวาน และเปนอาหารที่ดีตอผูปวย
เบาหวาน เนื่องจากชวยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและอินซูลินได บํารุงปอด รักษาอาการไอแหง 
ชวยรักษาเยื่อตาอักเสบอยางเฉียบพลันชนิดที่ติดตอได และชวยสมานแผลในกระเพาะอาหาร



ทุเรียน

ชื่อวิทยาศาสตร : Durio zibethinus L.
ชื่อวงศ : MALVACEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมผลยืนตนไมผลัดใบ ลําตนตรง สูง 
แหลม ปลายกิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลําตนขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลําตนสีเทาแก ผิวขรุขระหลุด
ลอกออกเปนสะเก็ด ไมมียาง ใบเปนใบเดี่ยว กานใบกลมยาว 
ขอบขนานปลายใบใบเรียวแหลม ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล ใบดานบนมีสีเขียว ทองใบมีสีน้ําตาล
เสนใบดานลางนูนเดน ขอบใบเรียบ ดอกเปนดอกชอ มี 
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เสนใบดานลางนูนเดน ขอบใบเรียบ ดอกเปนดอกชอ มี 
และกิ่งกานยาว 1–2 เซนติเมตร มีสีขาวหอม ลักษณะดอกคลายระฆัง ผลเปนผลสดชนิดผล
เดี่ยว อาจยาวมากกวา 30 เซนติเมตร เปนรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเมื่อแกผลมี
สีเขียว เมื่อสุกมีสีน้ําตาลออน สวนของผลเรียกเปนพู เนื้อในจะนิ่มเมื่อสุก มีรสหวาน เมล็ดมีเยื่อ
หุม กลมรี เปลือกหุมสีน้ําตาลผิวเรียบ เนื้อในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด
การขยายพันธุ : ตอนก่ิง เสียบยอด และเพาะเมล็ด
ประโยชน : บริโภคเนื้อเนื้อผลสุก เนื้อผลดิบนิยมไปแปรรูปเปนทุเรียนทอด
สรรพคุณ : ใบและรากใชเปนยาแกไข เปลือกใชเปนยาฝาดสมานแผล และใชรักษาโรคผิวหนัง

ไมผลยืนตนไมผลัดใบ ลําตนตรง สูง 5-15 เมตร แตกกิ่งเปนมุม
แหลม ปลายกิ่งตั้งกระจายกิ่งกลางลําตนขึ้นไป เปลือกชั้นนอกของลําตนสีเทาแก ผิวขรุขระหลุด

ใบเปนใบเดี่ยว กานใบกลมยาว 2–4 เซนติเมตร แผนใบรูปไขแกม
ขอบขนานปลายใบใบเรียวแหลม ผิวใบเรียบลื่น มีไขนวล ใบดานบนมีสีเขียว ทองใบมีสีน้ําตาล
เสนใบดานลางนูนเดน ขอบใบเรียบ ดอกเปนดอกชอ มี 3-30 ชอ บนกิ่งเดียวกัน เกิดตามลําตน เสนใบดานลางนูนเดน ขอบใบเรียบ ดอกเปนดอกชอ มี 3-30 ชอ บนกิ่งเดียวกัน เกิดตามลําตน 

เซนติเมตร มีสีขาวหอม ลักษณะดอกคลายระฆัง ผลเปนผลสดชนิดผล
เปนรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเมื่อแกผลมี

สีเขียว เมื่อสุกมีสีน้ําตาลออน สวนของผลเรียกเปนพู เนื้อในจะนิ่มเมื่อสุก มีรสหวาน เมล็ดมีเยื่อ
หุม กลมรี เปลือกหุมสีน้ําตาลผิวเรียบ เนื้อในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด

ตอนก่ิง เสียบยอด และเพาะเมล็ด
บริโภคเนื้อเนื้อผลสุก เนื้อผลดิบนิยมไปแปรรูปเปนทุเรียนทอด
ใบและรากใชเปนยาแกไข เปลือกใชเปนยาฝาดสมานแผล และใชรักษาโรคผิวหนัง



เทพทาโร

ชื่อวิทยาศาสตร  : Cinnamomum
ชื่อวงศ : LAURACEAE
ชื่ออื่นๆ : จะไคหอม จวง จวงหอม พลูตนขาว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตน สูงประมาณ 
เดี่ยวเรียวสลับตรงขามกันแผนใบรูปรีแกมรูปไข ปลายใบเรียวแหลม โดนใบกลมและแหลม ดอกมี
สีขาวหรือเหลืองออน ออกเปนชอหรือกระจุกตามปลายกิ่ง ผลมีลักษณะกลมเล็กสีเขียว ผลแกมีสีดําสีขาวหรือเหลืองออน ออกเปนชอหรือกระจุกตามปลายกิ่ง ผลมีลักษณะกลมเล็กสีเขียว ผลแกมีสีดํา
ออกมวง
การขยายพันธุ : เมล็ดและปกชํา
ประโยชน : เนื้อไมมีกลิ่นหอมฉุน ทําเตียงนอน ทําตู และเปนยาสมุนไพร
สรรพคุณ : เปลือกตมกินแกเสียดทอง ทองขึ้น ทองเฟอ

Cinnamomum parthenoxylon (Jeck) Meisn. 

จะไคหอม จวง จวงหอม พลูตนขาว

ไมยืนตน สูงประมาณ 10–30 เมตร ลําตนมีสีน้ําตาลออกเทา ใบเปนใบ
เดี่ยวเรียวสลับตรงขามกันแผนใบรูปรีแกมรูปไข ปลายใบเรียวแหลม โดนใบกลมและแหลม ดอกมี
สีขาวหรือเหลืองออน ออกเปนชอหรือกระจุกตามปลายกิ่ง ผลมีลักษณะกลมเล็กสีเขียว ผลแกมีสีดํา
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สีขาวหรือเหลืองออน ออกเปนชอหรือกระจุกตามปลายกิ่ง ผลมีลักษณะกลมเล็กสีเขียว ผลแกมีสีดํา

เนื้อไมมีกลิ่นหอมฉุน ทําเตียงนอน ทําตู และเปนยาสมุนไพร
เปลือกตมกินแกเสียดทอง ทองขึ้น ทองเฟอ



โทะ

ชื่อวิทยาศาสตร : Rhodomyrtus tomentosa
ชื่อวงศ : MYRTACEAE
ชื่ออื่น : ทุ พรวด
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมพุม แตกกิ่งโปรง ไมเปนระเบียบ สูง 
เรียงตรงขาม รูปไข รูปรีถึงรูปขอบขนาน กวาง 
เปนมัน ใตใบมีขนละเอียดปกคลุม โดยมีเสนใบนูน 
เสนผาศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง ๕ 
กลีบ ผลเดี่ยว รูปทรงเกือบกลม มีกลีบเลี้ยงติดทน มีผงรังแคปกคลุม  ผลออนมีสีเขียวแลวจะ

60

กลีบ ผลเดี่ยว รูปทรงเกือบกลม มีกลีบเลี้ยงติดทน มีผงรังแคปกคลุม  ผลออนมีสีเขียวแลวจะ
คอย ๆ สุกกลายเปนสีแดง จนสุกจัดกลายเปนสีมวงอมดํา มีขนาด
มาก 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ผลสามารถนํามาทําเปนไวนผลไม แปรรูปเปนแยม ผลไมกวน ไมใช
ไมประดับในสวน

tomentosa (Aiton) Hassk. 

แตกกิ่งโปรง ไมเปนระเบียบ สูง 2-3 เมตร ใบเปนเดี่ยว 
เรียงตรงขาม รูปไข รูปรีถึงรูปขอบขนาน กวาง 1.5-4 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ดานบน

มีขนละเอียดปกคลุม โดยมีเสนใบนูน 3 เสน ดอกมีสีชมพูออนถึงแกในชอเดียวกัน 
๕ กลีบติดอยูบนจานฐานดอกรูปถวย กลีบดอก ๕ 

เลี้ยงติดทน มีผงรังแคปกคลุม  ผลออนมีสีเขียวแลวจะเลี้ยงติดทน มีผงรังแคปกคลุม  ผลออนมีสีเขียวแลวจะ
คอย ๆ สุกกลายเปนสีแดง จนสุกจัดกลายเปนสีมวงอมดํา มีขนาดกวาง 1-2 เซนติเมตร  มีเมล็ด

นํามาทําเปนไวนผลไม แปรรูปเปนแยม ผลไมกวน ไมใชเปนฟน และเปน



นีออน

ชื่อวิทยาศาสตร : Leucophyllum
ชื่อวงศ : SCROPHULARIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนไมพุม ขนาดเล็ก ลําตนแตกกิ่งกานจํานวนมาก ทรงพุมแนน
ทึบ ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบเปนรูปไขกลับหรือรูปรี ขอบใบเรียบ ปลายใบมน 
ดานบนมีขนนุมสีขาวเทาออน ดอกมีสีมวงสดถึงมวงชมพู ดอกเมื่อบานโคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน
เปนหลอดปลายดอกบานออกเปน 
การขยายพันธุ : ปกชํากิ่งการขยายพันธุ : ปกชํากิ่ง
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ

Leucophyllum frutescens (Berland) I.M. Johnst.
SCROPHULARIACEAE

จัดเปนไมพุม ขนาดเล็ก ลําตนแตกกิ่งกานจํานวนมาก ทรงพุมแนน
ทึบ ใบเปนใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบเปนรูปไขกลับหรือรูปรี ขอบใบเรียบ ปลายใบมน ผิวใบ
ดานบนมีขนนุมสีขาวเทาออน ดอกมีสีมวงสดถึงมวงชมพู ดอกเมื่อบานโคนกลีบดอกเชื่อมติดกัน
เปนหลอดปลายดอกบานออกเปน 5 แฉกออกตามซอกใบ เปนดอกเดี่ยว

ปลูกเปนไมประดับ
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เนียงนก

ชื่อวิทยาศาสตร : Archidendron bubalinum
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : เนียงนก กะนัวะ ยิริงบกูง กือดะ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : คลายคลึงกับเนียง มากโดยเฉพาะลักษณะของใบ
ปลายกิ่งและตามงามใบ  ลักษณะเดนของเนียงนกที่ แตกตางจากเนียงก็คือ ฝกตรงหรือบิด
เล็กนอยไมถึงกับเปนเกลียว ความกวางของฝกไมเกิน
เมล็ด และตามผิวฝกมีขนปกคลุม
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
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การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : บริโภคเมล็ดภายในฝก รับประทานเปนผักสด หรือผักเหนาะ กับน้ําพริกหรือแกง
เผ็ด มีรสชาติฝาด และมีกลิ่นเหม็นฉุน
สรรพคุณ : เปนยาขับนิ่วในกระเพาะปสสาวะ

bubalinum (Jack)  I. C. Nielsen 

คลายคลึงกับเนียง มากโดยเฉพาะลักษณะของใบ ชอดอกออกที่
ลักษณะเดนของเนียงนกที่ แตกตางจากเนียงก็คือ ฝกตรงหรือบิด

เล็กนอยไมถึงกับเปนเกลียว ความกวางของฝกไมเกิน 2.5 เซนติเมตร ไมมีสวนคอดเวาระหวาง

บริโภคเมล็ดภายในฝก รับประทานเปนผักสด หรือผักเหนาะ กับน้ําพริกหรือแกง

เปนยาขับนิ่วในกระเพาะปสสาวะ



บลูฮาวาย

ชื่อวิทยาศาสตร : Achetaria
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ลักษณะ รูปรีแกมใบหอก กิ่งใบโปรง แผนใบสีเขียวเขมเปนมันรูปใบหอก ยาว 
ดอกออกเปนกลุม มีสีมวงอมน้ําเงิน กลางดอกมีสีขาว ดอกมีขนาด 
ดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายกลีบรูปกลม 
การขยายพันธุ : ปกชํากิ่ง 
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ

Achetaria azurea (Linden) V. C. Souza

 : ไมดอกอายุหลายป ลําตนเปนพุมสูง 30-90 เซนติเมตร ใบมี : ไมดอกอายุหลายป ลําตนเปนพุมสูง 30-90 เซนติเมตร ใบมี
รูปรีแกมใบหอก กิ่งใบโปรง แผนใบสีเขียวเขมเปนมันรูปใบหอก ยาว 5-8 เซนติเมตร 

ดอกออกเปนกลุม มีสีมวงอมน้ําเงิน กลางดอกมีสีขาว ดอกมีขนาด 3-4 เซนติเมตร โคนกลีบ
ดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายกลีบรูปกลม 2 กลีบ

ปลูกเปนไมประดับ
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บัวผัน

ชื่อวิทยาศาสตร : Nymphaea nouchali
ชื่อวงศ : NYMPHAEACEAE
ชื่ออื่น : บัวผัน, นิลุบล, นิลอุบล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมน้ําลมลุกอายุหลายป 
วงสลับถี่ ใบรูปรีหรอืรูปคอนขางกลม เสนผานศูนยกลาง 
ใบเรียบ ผิวใบเปนคลื่น ใบลอยปริ่มน้ํา ดอกเปนดอกเดี่ยวมีหลายสี เชน สีคราม ฟาออน มวง 
ดอกชูเหนือน้ําเล็กนอย กานดอกมีสีมวงแดง เมื่อดอกบานมีเสนผานศูนยกลาง 
เซนติเมตร ดอกบานกลางวันและมีกลิ่นหอมและขนาดใหญกวาบัวเผื่อน เมื่อบานหลายๆ วันสี
จะจางลง
ประโยชน : เปนไมดอกไมประดับ 
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สรรพคุณ : ดอกชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับเสมหะ แกไขตัวรอน อาการรอนใน
กระหายน้ํา แกลม ชวยบํารุงโลหิต บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจใหชุมชื่น และชวยบํารุงครรภ หัวชวย
บํารุงหัวใจ 

Burm.f.

ไมน้ําลมลุกอายุหลายป มีเหงาและไหลอยูใตดิน ใบเดี่ยว เรียงเปน
กลม เสนผานศูนยกลาง 20-30 เซนติเมตร โคนใบเวาลึก ขอบ

ใบเรียบ ผิวใบเปนคลื่น ใบลอยปริ่มน้ํา ดอกเปนดอกเดี่ยวมีหลายสี เชน สีคราม ฟาออน มวง 
ดอกชูเหนือน้ําเล็กนอย กานดอกมีสีมวงแดง เมื่อดอกบานมีเสนผานศูนยกลาง 15-20 

มีกลิ่นหอมและขนาดใหญกวาบัวเผื่อน เมื่อบานหลายๆ วันสี

ดอกชวยลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับเสมหะ แกไขตัวรอน อาการรอนใน
กระหายน้ํา แกลม ชวยบํารุงโลหิต บํารุงกําลัง บํารุงหัวใจใหชุมชื่น และชวยบํารุงครรภ หัวชวย



บัวสาย

ชื่อวิทยาศาสตร : Nymphaea
ชื่อวงศ : NYMPHAEACEAE
ชื่ออื่น : บัวสายแดง บัวสายชมพู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : พืชน้ําอายุหลายป มีเหงาอยูใตดิน กานดอกออน เปลือกลอกออกได
เปนสาย ผิวเกลี้ยง ไมมีหนาม ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ แผนใบมีลักษณะกลม มีเสนผานศูนยกลาง 
25-30 เซนติเมตร ขอบใบหยัก แหลม ฐานหยักเวาลึก หูใบเปด ผิวใบออนวางอยูบนผิวน้ํา แผน
ใบดานบนเรียบเปนมัน สีเขียวเหลือบน้ําตาลออน ผิวใบดานลางของใบออนเปนสีมวง ใบเมื่อแกจะ
เปนสีเขียว ผิวใบดานลางของใบแกเปนสีน้ําตาลมีขนนุมๆ เสนใบใหญนูนเปนสีเขียว ผิวใบดานลางของใบแกเปนสีน้ําตาลมีขนนุมๆ เสนใบใหญนูน
เขียวออน ดอกมีหลายสีแตกตางกันไปตามแตละชนิด เชน ดอกสีชมพู ดอกขาว ดอกแดง ดอกมวง
แดง ดอกเหลือง ดอกเขียว ดอกคราม ดอกน้ําเงิน เปนตนดอกมีกลีบเลี้ยง 
วงกลมถึงคอนขางกลม ดอกมีกลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนกันหลายชั้น กลีบดอกเปนรูปหอก
หลับ เมื่อดอกบานเต็มที่มีความกวาง 
หมันลักษณะคลายกลีบดอกที่ลดรูปและมักมีสีเหมือนกลีบดอกมีจํานวนมาก เปนแผนแบนและแต
ละเกสรมีความยาวประมาณ 2 
ชั้นของกลีบดอก เกสรตัวเมียติดกับรังไขดานบน กานดอกสีน้ําตาล ผลมีเนื้อ เมล็ดกลม มีขนาด
เล็กสีดํา
ขยายพันธุ : เหงา เมล็ด
ประโยชน : กานดอกและไหลใชรับประทานเปนผัก ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ดอกและเมล็ดชวยบํารุงกําลัง สายบัวบํารุงกระดูกและฟนใหแข็งแรง ดอกแกไข
ตัวรอน รอนใน

Nymphaea lotus L. 

บัวสายแดง บัวสายชมพู รัตอุบล เศวตอุบล สัตตบรรณ
พืชน้ําอายุหลายป มีเหงาอยูใตดิน กานดอกออน เปลือกลอกออกได

เปนสาย ผิวเกลี้ยง ไมมีหนาม ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ แผนใบมีลักษณะกลม มีเสนผานศูนยกลาง 
เซนติเมตร ขอบใบหยัก แหลม ฐานหยักเวาลึก หูใบเปด ผิวใบออนวางอยูบนผิวน้ํา แผน

ใบดานบนเรียบเปนมัน สีเขียวเหลือบน้ําตาลออน ผิวใบดานลางของใบออนเปนสีมวง ใบเมื่อแกจะ
เปนสีเขียว ผิวใบดานลางของใบแกเปนสีน้ําตาลมีขนนุมๆ เสนใบใหญนูน กานใบมีสีน้ําตาลอม
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เปนสีเขียว ผิวใบดานลางของใบแกเปนสีน้ําตาลมีขนนุมๆ เสนใบใหญนูน กานใบมีสีน้ําตาลอม
เขียวออน ดอกมีหลายสีแตกตางกันไปตามแตละชนิด เชน ดอกสีชมพู ดอกขาว ดอกแดง ดอกมวง
แดง ดอกเหลือง ดอกเขียว ดอกคราม ดอกน้ําเงิน เปนตนดอกมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ดอกเปนรูปครึ่ง
วงกลมถึงคอนขางกลม ดอกมีกลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนกันหลายชั้น กลีบดอกเปนรูปหอก
หลับ เมื่อดอกบานเต็มที่มีความกวาง 15-20 เซนติเมตร เกสรเพศผูสีเหลือง เกสรเพศผูที่เปน
หมันลักษณะคลายกลีบดอกที่ลดรูปและมักมีสีเหมือนกลีบดอกมีจํานวนมาก เปนแผนแบนและแต

2 เซนติเมตร อับเรณูเปนรองขนานตามยาว รังไขขนาดใหญติดกับ
ชั้นของกลีบดอก เกสรตัวเมียติดกับรังไขดานบน กานดอกสีน้ําตาล ผลมีเนื้อ เมล็ดกลม มีขนาด

กานดอกและไหลใชรับประทานเปนผัก ปลูกเปนไมประดับ
ดอกและเมล็ดชวยบํารุงกําลัง สายบัวบํารุงกระดูกและฟนใหแข็งแรง ดอกแกไข



บัวหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร : Nelumbo nucifera Gaertn
ชื่อวงศ : NELUMBONACEAE
ชื่ออื่น : แตกตางกันไปตามขนาดและลักษณะของดอก 

ปทมา ดอกสีขาว จะเรียกวา บุณฑริก ปุณฑริก ดอก
บัวสัตตบงกชดอกสั้นปอมสีขาวกลีบซอน จะเรียกวา บัวฉัตรขาว บัวสัตตบุษย
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร : ไมลมลุกอายุหลายป ลําตนมีทั้งเปนเหงาอยูใตดิน และเปนไหลอยูเหนือดิน
ใตน้ํา ลักษณะของเหงาเปนทอนยาว มีปลองสีเหลืองออนจนถึงสีเหลือง ใบเดี่ยว ใบเปนรูปเกือบกลมและ
มีขนาดใหญ โดยมีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ขอบใบเรียบและเปนคลื่น ผิวใบดานบนเปนนวลเคลือบ
อยู ออกดอกเปนดอกเดี่ยว มีสีขาว สีชมพู ดอกมีกลิ่นหอม ดอกมีกลีบเลี้ยง 
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อยู ออกดอกเปนดอกเดี่ยว มีสีขาว สีชมพู ดอกมีกลิ่นหอม ดอกมีกลีบเลี้ยง 
เล็กและสีขาวอมเขียวหรือเปนสีเทาอมชมพู รวงไดงาย สวนกลีบดอกจะมีจํานวนมากและเรียงซอนกันอยู
หลายชั้น เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาด 20-25 
มาก และลอมรอบอยูบริเวณฐานรองดอกซึ่งมีลักษณะเปนรูปกรวยหงาย เรียกวา ฝกบัว สวนเกสรตัวเมีย
จะมีรังไขฝงอยูในฐานรองดอก ขณะยังออนสีเหลือง 
บนผิวหนาตัด มีจํานวน 5-15 อัน กานดอกมีสีเขียว ลักษณะยาวและมีหนามเหมือนกานใบ โดยกานดอก
จะชูขึ้นเหนือน้ําและชูขึ้นสูงกวากานใบเล็กนอย ฝกมีผลออนสีเขียวนวลและมีจํานวนมาก ผลจะฝงอยูใน
สวนที่เปนฝกรูปกรวยในดอก เมล็ดบัวหลวงออกผล ลักษณะผลเปนรูปกลมรี ผลออนมีสีเขียวนวลและมี
จํานวนมาก เมล็ดรูปคลายผลมีความกวางประมาณ 
การขยายพันธุ : เมล็ดและแยกไหล 
ประโยชน : ดอกใชบูชาพระ เปลือกและฝกแกทําเปนปุย 
นํามาปรุงเปนอาหาร และปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ดอกบํารุงโลหิต เมล็ดบัวลดความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเสนเลือด เกสรแกอาการหนามืด 
วิงเวียน ดอกชวยลดไข  ใบระงับอาการหวัดคัดจมูก 

Gaertn.

แตกตางกันไปตามขนาดและลักษณะของดอก ไดแก ดอกสีชมพู จะเรียกวา โกกระณต ปทุม 

ปุณฑริก ดอกสั้นปอมสีชมพูกลีบซอน จะเรียกวา บัวฉัตรสีชมพู 
สั้นปอมสีขาวกลีบซอน จะเรียกวา บัวฉัตรขาว บัวสัตตบุษย

หลายป ลําตนมีทั้งเปนเหงาอยูใตดิน และเปนไหลอยูเหนือดิน
ใตน้ํา ลักษณะของเหงาเปนทอนยาว มีปลองสีเหลืองออนจนถึงสีเหลือง ใบเดี่ยว ใบเปนรูปเกือบกลมและ

เซนติเมตร ขอบใบเรียบและเปนคลื่น ผิวใบดานบนเปนนวลเคลือบ
อยู ออกดอกเปนดอกเดี่ยว มีสีขาว สีชมพู ดอกมีกลิ่นหอม ดอกมีกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงมีขนาดอยู ออกดอกเปนดอกเดี่ยว มีสีขาว สีชมพู ดอกมีกลิ่นหอม ดอกมีกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงมีขนาด
เล็กและสีขาวอมเขียวหรือเปนสีเทาอมชมพู รวงไดงาย สวนกลีบดอกจะมีจํานวนมากและเรียงซอนกันอยู

25 เซนติเมตร ในดอกจะมีเกสรตัวผูสีเหลืองอยูเปนจํานวน
มาก และลอมรอบอยูบริเวณฐานรองดอกซึ่งมีลักษณะเปนรูปกรวยหงาย เรียกวา ฝกบัว สวนเกสรตัวเมีย

เหลือง เมื่อแกแลวจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ชองรังไขเรียงเปนวง
อัน กานดอกมีสีเขียว ลักษณะยาวและมีหนามเหมือนกานใบ โดยกานดอก

จะชูขึ้นเหนือน้ําและชูขึ้นสูงกวากานใบเล็กนอย ฝกมีผลออนสีเขียวนวลและมีจํานวนมาก ผลจะฝงอยูใน
สวนที่เปนฝกรูปกรวยในดอก เมล็ดบัวหลวงออกผล ลักษณะผลเปนรูปกลมรี ผลออนมีสีเขียวนวลและมี

ความกวางประมาณ 1 เซนติเมตร 

ฝกแกทําเปนปุย ผลใชประกอบอาหาร สายบัว ไหลบัว  ราก

บัวลดความดันโลหิตสูงและลดไขมันในเสนเลือด เกสรแกอาการหนามืด 
วิงเวียน ดอกชวยลดไข  ใบระงับอาการหวัดคัดจมูก เมล็ดบัวรักษาอาการทองรวงและบิดเร้ือรัง 



บานบุรีมวง

ชื่อวิทยาศาสตร : Allamanda
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ชื่ออื่น : บานบุรีสีกุหลาบ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
หรือลําตนจะมียางสีขาว เถาของบานบุรีสีมวงเลื้อยไปไดไมไกลอยางบานบุรีเหลือง บานบุรีมวง
จะเลื้อยไปไดไกลถึง ๓ เมตร ใบ
ขนาน กวางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
กานใบสั้น ขอบใบเรียบเกลี้ยง แผนใบคอนขางหนา อาจปก
ออกเปนชอสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่งหรือตามขอตน ชอละ ออกเปนชอสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่งหรือตามขอตน ชอละ 
ติดกันเปนรูปทรงกรวย ปลายแยกออกเปน 
รูปไข มีหนาม เมื่อแกแตกออก เมล็ดจํานวนมาก
การขยายพันธุ : ปกชํากิ่ง
ประโยชน : ยางสีขาวที่อยูในตน ใชทําเปนกาว 

Allamanda blanchetii A. DC. 

: ไมพุมรอเลื้อย ลําตนมีขนาดเล็กแข็งและเหนียว ทุกสวนของเถา
เถาของบานบุรีสีมวงเลื้อยไปไดไมไกลอยางบานบุรีเหลือง บานบุรีมวง

ใบเปนใบเดี่ยว ออกใบเปนกลุม ๆ ละ 3-4 ใบ รูปใบรีหรือรูปขอบ
เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม

เกลี้ยง แผนใบคอนขางหนา อาจปกคลุมไปดวยขนแข็งที่ละเอียด ดอก
ออกเปนชอสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่งหรือตามขอตน ชอละ 5-6 ดอก กลีบดอกโคนเชื่อม
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ออกเปนชอสั้น ๆ ตามซอกใบและปลายกิ่งหรือตามขอตน ชอละ 5-6 ดอก กลีบดอกโคนเชื่อม
ปลายแยกออกเปน 5 แฉก เกสรเพศผู 5 อัน ดอกมีกลิ่นหอมออน ๆ ผล

รูปไข มีหนาม เมื่อแกแตกออก เมล็ดจํานวนมาก

ยางสีขาวที่อยูในตน ใชทําเปนกาว ยาเบื่อหนูและเบื่อปลา



บานไมรูโรย

ชื่อวิทยาศาสตร : Gomphrena globosa L.
ชื่อวงศ : AMARANTHACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมลมลุกมีพุมตนสูง ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมลมลุกมีพุมตนสูง 
เปนรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ
เซนติเมตร ใตใบมีขนสีขาว ดอกเปนกระจุกทรงกลมบริเวณปลายกิ่ง ดอกยอยอัดกันแนน แตละชอ
ดอกจะมีดอกยอยประมาณ 2-3 ดอก ดอกมีลักษณะเปนรูปทรงกลมขนาดเทาผลพุทรา ดอก
มีสีมวง กลีบดอกมีขนาดเล็กเรียงซอนกันเปนชั้น ๆ ทั้งดอก ปลายกลีบแหลมคลายขนแข็ง ๆ
ใบประดับหรือกลีบเลี้ยงดอกเปนสีเขียว มีอยูดวยกัน 
กระเปาะมีลักษณะเปนรูปทรงกลมหรือรูปไขแกม เมล็ดสีน้ําตาลออน เมล็ดมีลักษณะแบน
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมดอกไมประดับ
สรรพคุณ : ดอกชวยขับปสสาวะ ชวยแกอาการปวดศีรษะ
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L.

เปนไมลมลุกมีพุมตนสูง 1-1.5 ฟุต ใบเปนใบเดี่ยว ลักษณะของใบเปนไมลมลุกมีพุมตนสูง 1-1.5 ฟุต ใบเปนใบเดี่ยว ลักษณะของใบ
เปนรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ขนาดของใบกวาง 2-4 เซนติเมตร ยาว 5-7 

ดอกเปนกระจุกทรงกลมบริเวณปลายกิ่ง ดอกยอยอัดกันแนน แตละชอ
ดอก ดอกมีลักษณะเปนรูปทรงกลมขนาดเทาผลพุทรา ดอก

มีสีมวง กลีบดอกมีขนาดเล็กเรียงซอนกันเปนชั้น ๆ ทั้งดอก ปลายกลีบแหลมคลายขนแข็ง ๆ
ใบประดับหรือกลีบเลี้ยงดอกเปนสีเขียว มีอยูดวยกัน 2 กลีบ กลีบดอกหลุดรวงยาก ผลเปน
กระเปาะมีลักษณะเปนรูปทรงกลมหรือรูปไขแกม เมล็ดสีน้ําตาลออน เมล็ดมีลักษณะแบน 

ดอกชวยขับปสสาวะ ชวยแกอาการปวดศีรษะ



เบญจรงคหาสี

ชื่อวิทยาศาสตร : Asystasia gangetica
ชื่อวงศ : ACANTHACEAE
ชื่ออื่น : บาหยา บุษบาฮาวาย ผักกูดเนา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
ใบเดี่ยว ออกตรงขาม ใบมีลักษณะเปนรูปรูปไข ปลายแหลม โคนใบเวาเล็กนอย ขอบใบเรียบ ผิว
ใบมัน เสนกลางใบมีขน กานใบ มีขนนุม
โดยดอกจะติดอยูบนแกนชอดอก และทยอยบานจากโคนชอขึ้นไปตามปลายยอด ดอกรูปกรวย 
ปลายแยกเปน 5 แฉก ขนาดเทากัน ผิวดานนอกมีขน ดานในเรียบ ดอกสีขาว สีเหลือง หรือสีมวง
ออน กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอด กลีบรูปกึ่งกลมแกมรูปไขกลับ กลีบกลางมีปากลางสีมวง หรือออน กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอด กลีบรูปกึ่งกลมแกมรูปไขกลับ กลีบกลางมีปากลางสีมวง หรือ
สีออกมวงเขมอมน้ําตาล กลีบเลี้ยงมี 
รูปเสนตรง ผลเปนแบบแคปซูล ขนาด 
ปกคลุม เมล็ดมีจํานวน 3-4 เมล็ด เมล็ดเปนรูปไต แบน สีน้ําตาล ขนาด 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ทั้งตนนําไปประกอบอาหาร
สรรพคุณ : ใบ แกปวดบวม แกปวดตามขอ ถายพยาธิ แกโรคเบาหวาน 

gangetica (L.) T. Anderson subsp. gangetica

ผักกูดเนา ยาหยา
: ไมพุมลมลุก ลําตนเปนสี่เหลี่ยม ตั้งตรงหรือรอเลื้อย มีขน ใบเปน

ใบเดี่ยว ออกตรงขาม ใบมีลักษณะเปนรูปรูปไข ปลายแหลม โคนใบเวาเล็กนอย ขอบใบเรียบ ผิว
ใบมัน เสนกลางใบมีขน กานใบ มีขนนุม ดอกออกที่ซอกใบและปลายยอด ดอกออกเปนชอกระจะ 
โดยดอกจะติดอยูบนแกนชอดอก และทยอยบานจากโคนชอขึ้นไปตามปลายยอด ดอกรูปกรวย 

แฉก ขนาดเทากัน ผิวดานนอกมีขน ดานในเรียบ ดอกสีขาว สีเหลือง หรือสีมวง
ออน กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอด กลีบรูปกึ่งกลมแกมรูปไขกลับ กลีบกลางมีปากลางสีมวง หรือออน กลีบดอกเชื่อมกันเปนหลอด กลีบรูปกึ่งกลมแกมรูปไขกลับ กลีบกลางมีปากลางสีมวง หรือ
สีออกมวงเขมอมน้ําตาล กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ มีขน วงกลีบยาว 7 มิลลิเมตร แบงเปนพูรูปหอกแกม
รูปเสนตรง ผลเปนแบบแคปซูล ขนาด 1.3 x 2 เซนติเมตร มีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก มีขน

เมล็ด เมล็ดเปนรูปไต แบน สีน้ําตาล ขนาด 3-5 x 0.5-3 มิลลิเมตร

ทั้งตนนําไปประกอบอาหาร
แกปวดบวม แกปวดตามขอ ถายพยาธิ แกโรคเบาหวาน 
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ประ

ชื่อวิทยาศาสตร : Elateriospermum tapos
ชื่อวงศ : EUPHORBIACEACE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ประเปนตนไมขนาดใหญ สูง 
ใบเดี่ยวเรียงสลับกันใบเปนรูปรี ฐานใบมนกิ่งแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเปนคลื่นเล็กนอย 
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ใบเดี่ยวเรียงสลับกันใบเปนรูปรี ฐานใบมนกิ่งแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเปนคลื่นเล็กนอย 
เมื่อแตกใบออนจะมีสีชมพูแดง ออกดอกที่ปลายกิ่งเปนชอสีขาวนวล ดอกแยกเพศ ดอกตัวผูมี
กลีบเลี้ยง 4-6 กลีบ มีเกษรตัวผูจํานวนมาก ดอกตัวเมียรังไขมีสีชมพูออน ออกดอกเดือนมีนาคม
ถึงเมษายน เปนผลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ผลมีเปลือกขาวลักษณะเปนพูมี 
เขียว เมื่อแกเปนสีดําปนน้ําตาล ภายในมี 3 
มีเปลือกแข็งหุมสีน้ําตาลผิวมัน เนื้อขางในเปนสีขาวนวล
การขยายพันธุ :  เมล็ด
ประโยชน : เนื้อไมใชในการกอสราง

tapos Blume

ประเปนตนไมขนาดใหญ สูง 20-40 เมตร เปลือกมียางเหนียว 
ใบเดี่ยวเรียงสลับกันใบเปนรูปรี ฐานใบมนกิ่งแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเปนคลื่นเล็กนอย ใบเดี่ยวเรียงสลับกันใบเปนรูปรี ฐานใบมนกิ่งแหลม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเปนคลื่นเล็กนอย 
เมื่อแตกใบออนจะมีสีชมพูแดง ออกดอกที่ปลายกิ่งเปนชอสีขาวนวล ดอกแยกเพศ ดอกตัวผูมี

ตัวผูจํานวนมาก ดอกตัวเมียรังไขมีสีชมพูออน ออกดอกเดือนมีนาคม
ถึงเมษายน เปนผลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ผลมีเปลือกขาวลักษณะเปนพูมี 3 พู ผลออนรี

3 เมล็ด ผลแกจะแตกเมล็ดจะกระเด็นไปไดไกล เมล็ด
มีเปลือกแข็งหุมสีน้ําตาลผิวมัน เนื้อขางในเปนสีขาวนวล



ปลาไหลเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร  :  Eurycoma
ชื่อวงศ : SIMAROUBACEAE
ชื่ออื่น : คะนาง ขะนาง ไหลเผือก ตุงสอ แฮพันชั้น หยิกปอถอง หยิกไมถึง 
ตรึงบาดาล ตุวุเบาะมิง ดูวุวอมิง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
เรียบ สีน้ําตาลอมดํา แตกกิ่งกานนอย กิ่งออนและยอดออนมีขนปกคลุม ใบเปนใบประกอบแบบเรียบ สีน้ําตาลอมดํา แตกกิ่งกานนอย กิ่งออนและยอดออนมีขนปกคลุม ใบเปนใบประกอบแบบ
ขนนกปลายใบคู ออกเรียงสลับหนาแนนที่ปลายยอด ใบยอยมี 
1.5-6.5 เซนติเมตร ยาว 5-20 
ใบเรียบสีเขียวเขม ดอก ออกเปนชอใหญตามซอกใบ ดอกสีมวงแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
 0.1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน 
แยกเปน 5-6 กลีบ รูปไขมีขน เปนดอกสมบูรณเพศ กานชอดอกสีแดง ผลรูปกลมรี กวาง 
0.5-1.2 เซนติเมตร ยาว 1-1
เมล็ดเดี่ยว
การขยายพันธุ : เมล็ด
สรรพคุณ : ถายฝในทอง ถายพิษตางๆ ใชเปนยาแกไข ตัดไขทุกชนิด แกวัณโรคในระยะบวมขึ้น

Eurycoma longifolia Jack.

นาง ไหลเผือก ตุงสอ แฮพันชั้น หยิกปอถอง หยิกไมถึง เพียก กรุงบาดาล 
มิง 

: ไมพุมกึ่งไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 10 เมตร ลําตนตรง เปลือกตน
เรียบ สีน้ําตาลอมดํา แตกกิ่งกานนอย กิ่งออนและยอดออนมีขนปกคลุม ใบเปนใบประกอบแบบ
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เรียบ สีน้ําตาลอมดํา แตกกิ่งกานนอย กิ่งออนและยอดออนมีขนปกคลุม ใบเปนใบประกอบแบบ
ขนนกปลายใบคู ออกเรียงสลับหนาแนนที่ปลายยอด ใบยอยมี 7-8 คู รูปใบหอกหรือรูปรี กวาง 

20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ แผน
ใบเรียบสีเขียวเขม ดอก ออกเปนชอใหญตามซอกใบ ดอกสีมวงแดง ขนาดเสนผาศูนยกลาง

เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน 5-6 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกัน ปลาย
กลีบ รูปไขมีขน เปนดอกสมบูรณเพศ กานชอดอกสีแดง ผลรูปกลมรี กวาง 

1.7 เซนติเมตร ออกเปนพวง ผิวเรียบ ผลสดสีเขียว สุกเปนสีแดง 

ถายฝในทอง ถายพิษตางๆ ใชเปนยาแกไข ตัดไขทุกชนิด แกวัณโรคในระยะบวมขึ้น



ปุดหวาน

ชื่อวิทยาศาสตร :  Zingiber wrayi Prain
ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE
ชื่ออื่น : คเูวะกากีแมเราะ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :  ลําตนสูง ประมาณ 
มีเหงาอยูใตดินคลายขิง ใบเปนรูปไข ปลายใบแหลม โคนใบมน เสนใบชัดเจน กานใบอวบน้ําใหญ 
ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ชอดอกจะออกจากเหงาใตดินมีใบประดับสีแดงซอนทับกันเปนชอ 
ดอกมีลักษณะเปนทรงกระบอกสั้นๆ ยาวประมาณ 
การขยายพันธุ : เหงา 
ประโยชน : เหงาและหนอออน รับประทานได 
สรรพคุณ : เหงา ชวยบํารุงเลือด ผิวพรรณผองใส ชวยชะลอความแก 
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สรรพคุณ : เหงา ชวยบํารุงเลือด ผิวพรรณผองใส ชวยชะลอความแก 

ex Ridl. var. halabala C.K. Lim

ลําตนสูง ประมาณ 70-100 เซนติเมตร ขึ้นเปนกอๆ ละ 2-3 ตน 
มีเหงาอยูใตดินคลายขิง ใบเปนรูปไข ปลายใบแหลม โคนใบมน เสนใบชัดเจน กานใบอวบน้ําใหญ 

เซนติเมตร ชอดอกจะออกจากเหงาใตดินมีใบประดับสีแดงซอนทับกันเปนชอ 
ดอกมีลักษณะเปนทรงกระบอกสั้นๆ ยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ดอกมีสีขาว  

เหงาและหนอออน รับประทานได 
เหงา ชวยบํารุงเลือด ผิวพรรณผองใส ชวยชะลอความแก เหงา ชวยบํารุงเลือด ผิวพรรณผองใส ชวยชะลอความแก 



ผกากรอง

ชื่อวิทยาศาสตร : Lansium
ชื่อวงศ : VERBENACEAE
ชื่ออื่น : ขะจาย มะจาย ตาปู 
ขี้กา (ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ
สาบแรง (ภาคเหนือ) กามกุง เบญจมาสปา หญาสาบแรง 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไม
ทําใหทรงพุมมีลักษณะคอนขาง
เฉพาะตัว ทุกสวนของตนมีขน
เซนติเมตร ยาว 3-9 เซนติเมตร สีเซนติเมตร ยาว 3-9 เซนติเมตร สี
ดานบนหยาบ ผิวใบดานบนและดานลางมีขนปกคลุม
ประมาณ 1 เซนติเมตร ชอดอกแบบคลายชอซ่ี
ดอกกวาง 3-5 เซนติเมตร ประกอบไป
ดอกมขีนาดเล็กเปนรูปกรวย มีกลิ่นฉุน กลีบ
ทยอยบานจากดานนอกเขาไปในชอดอก 
มีหลายสี เชน สีขาว สีเหลือง
ผลเปนกลุมหรือเปนพวง มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 
เนื้อนิ่ม เมื่อสุกแลวจะเปนสีมวงดํา ภายในผลมีเมล็ด 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ ใบผกากรองมีกลิ่นฉุนและมีสารพิษที่เปนพิษตอระบบประสาท
ของแมลง จึงมีการนํามาใชขับไลแมลงศัตรูพืช 

Lansium rugosa Thunb. 

ตาปู (แมฮองสอน) คําข้ีไก (เชียงใหม) ดอกไมจีน (ตราด) ไมจีน (ชุมพร)
ประจวบคีรีขันธ) สามสิบ (จันทบุรี) ยี่สุน (ตรัง) เบ็งละมาศ สาบแรง หญา

กามกุง เบญจมาสปา หญาสาบแรง (ภาคกลาง) 
ไมพุมกึ่งเลื้อย ขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร ลําตนแตกกิ่งกานสาขามาก 

ทําใหทรงพุมมีลักษณะคอนขางกลม ตามลําตนเปนรองมีหนามเล็กนอย เมื่อขยี้ดมจะมีกลิ่น
เฉพาะตัว ทุกสวนของตนมีขนปกคลุม ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ใบรูปไข กวาง 2-3.5 

เซนติเมตร สีเขียวเขม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย ผิวใบเซนติเมตร สีเขียวเขม ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย ผิวใบ
ดานบนหยาบ ผิวใบดานบนและดานลางมีขนปกคลุมเล็กนอย เสนใบมีลักษณะยน กานใบยาว

ชอดอกแบบคลายชอซ่ีรม ออกตามงามใบหรือสวนยอดของกิ่ง ขนาดชอ
เซนติเมตร ประกอบไปดวย 20-25 ดอก กานชอดอกยาว 4-10 เซนติเมตร 

ขนาดเล็กเปนรูปกรวย มีกลิ่นฉุน กลีบดอก 4 กลีบ มีขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตร ดอกจะ
ทยอยบานจากดานนอกเขาไปในชอดอก เกสรเพศผูอยูกลางดอก 4 อัน อยูติดกับกลีบดอก ดอก

สีแดง สีชมพู และหลายสีในชอดอกเดียวกัน ผลเปนทรงกลม ออก
ผลเปนกลุมหรือเปนพวง มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 มิลลิเมตร ผลออนเปนสีเขียว 
เนื้อนิ่ม เมื่อสุกแลวจะเปนสีมวงดํา ภายในผลมีเมล็ด 2 เมล็ด

ปลูกเปนไมประดับ ใบผกากรองมีกลิ่นฉุนและมีสารพิษที่เปนพิษตอระบบประสาท
ของแมลง จึงมีการนํามาใชขับไลแมลงศัตรูพืช 
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ผักกระเฉด

ชื่อวิทยาศาสตร : Neptunia oleracea Lour. 
ชื่อวงศ :  FABACEAE  
ชื่ออื่น : กระเฉดน้ํา ผักรูนอน ผักฉีด ผักหนอง ผักหละหนอง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนพืชน้ําลมลุกลําตนจะทอดไปตามผิวน้ํารากและกิ่งออกตามขอมี
ปลอกเปนปุยขาวหยุนเรียกวานมหุมหอลําตนเปนทุนใหลอยน้ําใบมีสีเขียว ใบยอยละเอียดคลาย
ไมยราบเมื่อถูกจะยุบราบไปดอกเหลืองเปนฝอยออกเปนชอกลมยาวขนาดนิ้วมือฝกเล็กยาวราว
2.5 เซนติเมตร
การขยายพันธุ : ปกชําโดยใชกิ่งแขนง
ประโยชน : ใบออนใชเปนผักดิบหรือแกงสมยํา
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ประโยชน : ใบออนใชเปนผักดิบหรือแกงสมยํา
สรรพคุณ : ชวยบํารุงรางกาย ดับพิษ แกปวดแสบปวดรอน แกพิษไข บํารุง รางกาย ชวยขับ
เสมหะ ขับลม โรคกามโรค แกปวดหัวและถอนพิษยาเบื่อยาเมาได

Lour. 

กระเฉดน้ํา ผักรูนอน ผักฉีด ผักหนอง ผักหละหนอง

เปนพืชน้ําลมลุกลําตนจะทอดไปตามผิวน้ํารากและกิ่งออกตามขอมี
ปลอกเปนปุยขาวหยุนเรียกวานมหุมหอลําตนเปนทุนใหลอยน้ําใบมีสีเขียว ใบยอยละเอียดคลาย
ไมยราบเมื่อถูกจะยุบราบไปดอกเหลืองเปนฝอยออกเปนชอกลมยาวขนาดนิ้วมือฝกเล็กยาวราว

ใบออนใชเปนผักดิบหรือแกงสมยําใบออนใชเปนผักดิบหรือแกงสมยํา
ชวยบํารุงรางกาย ดับพิษ แกปวดแสบปวดรอน แกพิษไข บํารุง รางกาย ชวยขับ

เสมหะ ขับลม โรคกามโรค แกปวดหัวและถอนพิษยาเบื่อยาเมาได



ผักโขมสี

ชื่อวิทยาศาสตร : Amaranthus
ชื่อวงศ : AMARANTHACEAE
ชื่ออื่น : ผักโขม (กลาง
 กระเหมอลอเตอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน กระเหมอลอเตอ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไม
อวบน้ํามีสีเขียวตั้งตรงแตกกิ่งกานสาขามาก โคนมีสีแดงน้ําตาล ใบเปนใบ
สามเหลี่ยมใบออกแบบสลับกวาง 
เล็กนอย ขอบใบเรียบ หลังใบเปน
ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกยอยเรียงตัวอัดกันแนน ผลแหงและแตกได เมล็ดมีลักษณะกลมสี
น้ําตาลเกือบดํา ขนาดเล็ก
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ยอดออนและใบออนรับประทานเปนผัก
สรรพคุณ : ตนแกบิด มูกเลือด ริดสีดวงจมูก ริดสีดวงทวาร แกผื่นคัน แกรํามะนาด รักษาฝ แก
อาการแนนหนาอกและไอหอบ

Amaranthus tricolor L.
AMARANTHACEAE

กลาง) ผักโหม ผักหม (ใต ) ผักโหมเกลี้ยง (แมฮองสอน)
แมฮองสอน)
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แมฮองสอน)
ไมพุมเตี้ยและเปนพืชลมลุกปเดียว สูง 30-100 เซนติเมตร ลําตน

อวบน้ํามีสีเขียวตั้งตรงแตกกิ่งกานสาขามาก โคนมีสีแดงน้ําตาล ใบเปนใบเดี่ยว รูปไขคลาย
สามเหลี่ยมใบออกแบบสลับกวาง 2.5-8 เซนติเมตร ยาว 3.5-12 เซนติเมตร ผิวเรียบหรือมีขน

หลังใบเปนคลื่นเล็กนอย ดอกเปนชอสีมวงปนเขียว ออกดอกเปนชอตาม
ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกยอยเรียงตัวอัดกันแนน ผลแหงและแตกได เมล็ดมีลักษณะกลมสี

ยอดออนและใบออนรับประทานเปนผัก
มูกเลือด ริดสีดวงจมูก ริดสีดวงทวาร แกผื่นคัน แกรํามะนาด รักษาฝ แก

อาการแนนหนาอกและไอหอบ รากชวยดับพิษรอนถอนพิษไข ขับปสสาวะ ใบรักษาแผลพุพอง



ผักบุงตน

ชื่อวิทยาศาสตร : Ipomoea carnea Jacq
ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE

76

ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE
ชื่ออื่น : ผักบุงบก
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุกอายุหลายปถึงไมพุม ใบเดี่ยว เรียงสลับหรือเรียงเวียน 
รูปหัวใจกลับ ปลายใบแหลม โคนใบเวารูปหัวใจ ขอบเรียบ มีน้ํา
เปนชอ ออกที่งามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบ
โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายผายออก แยกเปน 
รูปเกือบกลม เกลี้ยง เมล็ดมีขนหนาแนน
การขยายพันธุ : ปกชําและเมล็ด
ประโยชน : ใบรับประทานเปนผัก
สรรพคุณ : ใบใชรักษาตาตอ แกพิษโรคผิวหนัง ใชเปนยาถาย

Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) Austin 

ไมลมลุกอายุหลายปถึงไมพุม ใบเดี่ยว เรียงสลับหรือเรียงเวียน 
รูปหัวใจกลับ ปลายใบแหลม โคนใบเวารูปหัวใจ ขอบเรียบ มีน้ํายางสีขาว ดอกออกเดี่ยวหรือ
เปนชอ ออกที่งามใบและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีชมพูออนหรือมวงออน รูปแตร
โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายผายออก แยกเปน ๕ แฉก รูปครึ่งวงกลม ผลแบบผลแหงแตก 

แกพิษโรคผิวหนัง ใชเปนยาถาย



ผักบุงไทย

ชื่อวิทยาศาสตร : Ipomoea aquatica
ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE
ชื่ออื่น : ผักทอดยอด ผักบุง ผักบุงแดง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก ลําตนกลวง สีเขียว มีขอปลองชัดเจน มีรากตามขอปลอง 
ใบเปนใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือรูปใบหอก กวาง 
แหลม โคนใบรูปหัวใจหรือรูปเงี่ยงลูกศร ขอบเรียบ สีเขียว ดอกเปนชอ ออกดอกตามซอกใบ  
กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกรูปปากแตร โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายผายออกกวางรูปกงลอ 
กลีบดอกมีหลายสี ไดแก สีขาว สีมวงแดง และสีชมพูกลีบมวง
กลมกลม
การขยายพันธุ : เมล็ดและปกชํา
ประโยชน : ยอดออนใชประกอบอาหารและเปนอาหารสัตว
สรรพคุณ : ตนและใบชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส บํารุงสายตา บํารุงโลหิต ชวยแกอาการฟก
ช้ํา ถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย รักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก ดอกแกกลากเกลื้อน รากไอเรื้อรัง แก
โรคหืด แกอาการตกขาว 

aquatica Forsk. 
: CONVOLVULACEAE

ผักบุงแดง ผักบุงนา กําจร โหนเดาะ
ไมลมลุก ลําตนกลวง สีเขียว มีขอปลองชัดเจน มีรากตามขอปลอง 

ใบเปนใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือรูปใบหอก กวาง 3-9 เซนติเมตร ยาว 3-15 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม โคนใบรูปหัวใจหรือรูปเงี่ยงลูกศร ขอบเรียบ สีเขียว ดอกเปนชอ ออกดอกตามซอกใบ  
กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกรูปปากแตร โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายผายออกกวางรูปกงลอ 
กลีบดอกมีหลายสี ไดแก สีขาว สีมวงแดง และสีชมพูกลีบมวง  ผลแบบผลแหงแตก เมล็ดมีสีดํา 
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เมล็ดและปกชํา
ยอดออนใชประกอบอาหารและเปนอาหารสัตว
ตนและใบชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่งสดใส บํารุงสายตา บํารุงโลหิต ชวยแกอาการฟก

ช้ํา ถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย รักษาแผลไฟไหม น้ํารอนลวก ดอกแกกลากเกลื้อน รากไอเรื้อรัง แก



ผักสลัด

ชื่อวิทยาศาสตร : Lactuca sativa L.
ชื่อวงศ : ASTERACEAE
ชื่ออื่น : ผักกาดยี (ภาคเหนือ) สลัด สลัดผัก ผักสลัด 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :  ไมลมลุก ลําตนมีลักษณะเปนขอสั้น โดยแตละขอจะเปนที่เกิดของ
ใบ รากเปนระบบรากแกวที่แข็งแรงและอวบอวน รากแกวสามารถหยั่งลึกลงดินไดถึง 
เซนติเมตรหรือมากกวา รากที่เหลือจะเปนรากแขนง แผกระจายอยูใตผิว
โดยรากจะอยูรวมกันเปนกลุมอยางหนาแนน ใบมีสีแดงจนถึงมวง โดยจะแตกออกมาจากลําตน
โดยรอบ โดยพันธุที่หอเปนหัวจะมีใบหนา และมีเนื้อใบออนนุม ใบหอหัวอัดกันแนนคลายกับ
กะหล่ําปลี สวนใบที่หออยูขางในจะเปนมัน สวนบางชนิดจะเปนใบมวนงอเปราะ เห็นเสนใบได
ชัดเจน ขอบใบมีลักษณะเปนหยัก ดอกเปนชอดอกรวม ประกอบไปดวยกลุมของดอกที่อยูกันเปน
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ชัดเจน ขอบใบมีลักษณะเปนหยัก ดอกเปนชอดอกรวม ประกอบไปดวยกลุมของดอกที่อยูกันเปน
กระจุกตรงสวนยอด ในแตละกระจุกจะประกอบไปดวย
ดอกจะมีความยาวไดถึง ๖๐ เซนติเมตร สวนชอดอกอันแรกจะเกิดบริเวณยอดออน หลังจากนั้น
จะเกิดชอดอกบริเวณมุมใบ โดยชอดอกที่เกิดบริเวณยอดจะมีอายุมากที่สุด ดอกผักกาดหอมเปน
ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกมีสีเหลือง ตรงโคนเชื่อม
แฉก รังไขมี 1 ชอง เกสรเพศผู 5 อัน อยูรวมกันเปนยอดยาวหอหุมกาน
เกสรเพศเมียไว เมล็ดเปนชนิดเมล็ดเดียวที่เจริญมาจากรังไขอันเดียว เมล็ดลักษณะแบนยาว หัว
ทายแหลมคลายรูปหอก และมีเสนเล็กๆ ลาดยาวไปตามดานยาวของเมล็ดบนเปลือกหุมเมล็ด 
เมล็ดมีเปลือกหุมเมล็ดบาง เปลือกจะไมแตกเมื่อเมล็ดแหง เมล็ดมีสีเทาปน
ประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ใบรับประทานเปนผัก
สรรพคุณ : ชวยบํารุงสีของเสนผมใหสวยงาม

สลัดผัก ผักสลัด (ภาคกลาง)
ตนมีลักษณะเปนขอสั้น โดยแตละขอจะเปนที่เกิดของ

ใบ รากเปนระบบรากแกวที่แข็งแรงและอวบอวน รากแกวสามารถหยั่งลึกลงดินไดถึง 13 
รากที่เหลือจะเปนรากแขนง แผกระจายอยูใตผิวดิน ยาว 3-5 เซนติเมตร 

โดยรากจะอยูรวมกันเปนกลุมอยางหนาแนน ใบมีสีแดงจนถึงมวง โดยจะแตกออกมาจากลําตน
โดยรอบ โดยพันธุที่หอเปนหัวจะมีใบหนา และมีเนื้อใบออนนุม ใบหอหัวอัดกันแนนคลายกับ
กะหล่ําปลี สวนใบที่หออยูขางในจะเปนมัน สวนบางชนิดจะเปนใบมวนงอเปราะ เห็นเสนใบได
ชัดเจน ขอบใบมีลักษณะเปนหยัก ดอกเปนชอดอกรวม ประกอบไปดวยกลุมของดอกที่อยูกันเปนชัดเจน ขอบใบมีลักษณะเปนหยัก ดอกเปนชอดอกรวม ประกอบไปดวยกลุมของดอกที่อยูกันเปน
กระจุกตรงสวนยอด ในแตละกระจุกจะประกอบไปดวยดอก 15-25 ดอกหรือมากกวา กานชอ

สวนชอดอกอันแรกจะเกิดบริเวณยอดออน หลังจากนั้น
จะเกิดชอดอกบริเวณมุมใบ โดยชอดอกที่เกิดบริเวณยอดจะมีอายุมากที่สุด ดอกผักกาดหอมเปน
ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกมีสีเหลือง ตรงโคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศเมีย 1 อัน มีลักษณะเปน 2 

อัน อยูรวมกันเปนยอดยาวหอหุมกานเกสรเพศเมียและยอด
ไว เมล็ดเปนชนิดเมล็ดเดียวที่เจริญมาจากรังไขอันเดียว เมล็ดลักษณะแบนยาว หัว

ทายแหลมคลายรูปหอก และมีเสนเล็กๆ ลาดยาวไปตามดานยาวของเมล็ดบนเปลือกหุมเมล็ด 
เมล็ดมีเปลือกหุมเมล็ดบาง เปลือกจะไมแตกเมื่อเมล็ดแหง เมล็ดมีสีเทาปนสีขาวนวล กวาง

มิลลิเมตร

ชวยบํารุงสีของเสนผมใหสวยงาม



ผักหวานบาน

ชื่อวิทยาศาสตร : Sauropus
ชื่อวงศ :  PHYLLANTHACEAE
ชื่ออื่น :  ผักหวาน กานตง จา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมพุมสูง 
กวาง 2.3–3.0 เซนติเมตร ยาว 
สีเขียวเขม หลังใบสีเขียวออนออกนวล ขอบใบเรียบ ออกดอกเปนกระจุกตามซอกใบ ดอกเพศ
เมียกลีบเลี้ยงมีสีแดงอมสม ชอดอกยาว เมียกลีบเลี้ยงมีสีแดงอมสม ชอดอกยาว 
แตผิวเปนพูตื้นกวา สีเขียวตองออนถึงขาว ขนาดผลมีเสนผานศูนยกลาง 
ดอกและผลอยูใตใบ เมล็ดมีสีดํา
การขยายพันธุ : ปกชํากิ่ง
ประโยชน : ยอดออนและใบรับประทานได ใชในการประกอบอาหาร เชน แกงเลียง ผัดน้ํามัน 
สรรพคุณ : ใบและตนรักษาแผลในจมูก รากแกไข ถอนพิษไข รักษาคางทูม ดอกใชเปนยาขับ
โลหิต

Sauropus androgynus (L.) Merr.
:  PHYLLANTHACEAE

จาผักหวาน โถหลุย กะนีเดาะ นานาเซียม ผักหวานใตใบ
เปนไมพุมสูง 1–2 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปไข

เซนติเมตร ยาว 6.3–7.9 เซนติเมตร กานใบยาว 0.2–0.3 เซนติเมตร หนาใบ
สีเขียวเขม หลังใบสีเขียวออนออกนวล ขอบใบเรียบ ออกดอกเปนกระจุกตามซอกใบ ดอกเพศ
เมียกลีบเลี้ยงมีสีแดงอมสม ชอดอกยาว 1.2–1.6 เซนติเมตร ผลกลมแปน ฉ่ําน้ําคลายผลมะยม 
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เมียกลีบเลี้ยงมีสีแดงอมสม ชอดอกยาว 1.2–1.6 เซนติเมตร ผลกลมแปน ฉ่ําน้ําคลายผลมะยม 
แตผิวเปนพูตื้นกวา สีเขียวตองออนถึงขาว ขนาดผลมีเสนผานศูนยกลาง 12.5–14.5 มิลลิเมตร 
ดอกและผลอยูใตใบ เมล็ดมีสีดํา

ยอดออนและใบรับประทานได ใชในการประกอบอาหาร เชน แกงเลียง ผัดน้ํามัน 
ใบและตนรักษาแผลในจมูก รากแกไข ถอนพิษไข รักษาคางทูม ดอกใชเปนยาขับ



ผักเหลียง

ชื่อวิทยาศาสตร : Gnetumgnemon Linn. var. 
ชื่อวงศ : GRAMINEAE
ชื่ออื่น : เหมียง เขลียง เรียนแก ผักกะเหรี่ยง ผักเมี่ยง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมพุมสูงประมาณ 
เขียวเมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล เปนพืชที่เจริญทางใบมากกวาลําตนใบออกมาจากปลายยอด
ของตนและกิ่ง ปลายใบเรียวแหลมและปลายใบมนแหลม ใบสีเขียวเปนมันสดใสเมื่ออยูในรมเงา 
แตถาอยูในที่โลงใบจะสีจางหรือขาวทั้งใบ ดอกทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมีย โดยดอกตัวผูและดอก
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แตถาอยูในที่โลงใบจะสีจางหรือขาวทั้งใบ ดอกทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมีย โดยดอกตัวผูและดอก
ตัวเมียจะออกตางตนกัน ดอกตัวผูเปนดอกขนาดเล็กออกเปนชอตาม ขอของกิ่ง ในแตละชอมีปุม
ดอกขนาดเล็กเรียงกันเปนขอๆ ประมาณ 5
เพศ ดอกออกเปนชอตามขอของกิ่ง ชอดอกในแตละชอมีปุม ดอกเรียงเปนขอๆ ประมาณ 
ขอ ผลมีลักษณะเปนรูปกระสวย ผลออนมีเปลือกสีเขียว เมื่อแกจัดเปลือกและเนื้อจะมีสีเหลือง 
เนื้อมีรสหวาน ใน 1 ชอจะมี ผล ประมาณ 10
การขยายพันธุ : การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปกชํา
ประโยชน :  ยอดออนและใบออนรับประทานได สามารถนําไปปรุงอาหารได เชน ตมกะทิ แกง
เผ็ด แกงเลียง ผัด และสามารถรับประทานเปนผักสดหรือผักลวกกับน้ําพริก 
สรรพคุณ :  เปลือกตนเปนยาสมานแผล ลดน้ําเหลือ ทําใหเหงือกและฟนแข็งแรง 

Linn. var. tenerum Markgr.

เหมียง เขลียง เรียนแก ผักกะเหรี่ยง ผักเมี่ยง 

เปนไมพุมสูงประมาณ 3-4 เมตร ผิวเปลือกเรียบ เปลือกออนมีสี
เขียวเมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล เปนพืชที่เจริญทางใบมากกวาลําตนใบออกมาจากปลายยอด

ปลายใบเรียวแหลมและปลายใบมนแหลม ใบสีเขียวเปนมันสดใสเมื่ออยูในรมเงา 
ดอกทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมีย โดยดอกตัวผูและดอกดอกทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมีย โดยดอกตัวผูและดอก

ตัวเมียจะออกตางตนกัน ดอกตัวผูเปนดอกขนาดเล็กออกเปนชอตาม ขอของกิ่ง ในแตละชอมีปุม
5-8 ขอ กลีบดอกมีสีขาว ดอกตัวเมียเปนดอกสมบูรณ

เพศ ดอกออกเปนชอตามขอของกิ่ง ชอดอกในแตละชอมีปุม ดอกเรียงเปนขอๆ ประมาณ 7-10 
ผลมีลักษณะเปนรูปกระสวย ผลออนมีเปลือกสีเขียว เมื่อแกจัดเปลือกและเนื้อจะมีสีเหลือง 

10-20 ผล 
การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปกชํา

ยอดออนและใบออนรับประทานได สามารถนําไปปรุงอาหารได เชน ตมกะทิ แกง
เผ็ด แกงเลียง ผัด และสามารถรับประทานเปนผักสดหรือผักลวกกับน้ําพริก 

เปลือกตนเปนยาสมานแผล ลดน้ําเหลือ ทําใหเหงือกและฟนแข็งแรง 



ผีเสือ้แสนสวย

ชื่อวิทยาศาสตร : Rotheca myricoides
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมพุม สูง 
ใหญประมาณ 1 เมตร ลําตนเมื่อแกแลวมีสีน้ําตาลเขมไปสูน้ําตาลออน ลําตนออนออกเปนสีเขียว 
ใบเขียวตลอดทั้งใบ ผิวสัมผัสหยาบ ดอกเปนสีฟา กับสีฟาออนจนเกือบขาว เมื่อดอกบาน
มีลักษณะเหมือนผีเสื้อ กลีบโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน 
กวาง แฉกกลางรูปไขกลับ เกสรเพศผูเรียวยาวและโคง อับเรณูสีเทา ผลรูปทรงกลม ขนาดเล็ก กวาง แฉกกลางรูปไขกลับ เกสรเพศผูเรียวยาวและโคง อับเรณูสีเทา ผลรูปทรงกลม ขนาดเล็ก 
แบงเปน 4 พู เมื่อผลแกหรือสุกจะเปนสีดํา ภายในมีเมล็ด
การขยายพันธุ : เมล็ด ปกชํากิ่ง และการตอนก่ิง
ประโยชน : เปนไมประดับ

myricoides (Hochst.) Steane & Mabb.

ไมพุม สูง 1-1.5 เมตร พุมโปรง รูปทรงพุมกลม ขนาดพุมเปนกอ
เมตร ลําตนเมื่อแกแลวมีสีน้ําตาลเขมไปสูน้ําตาลออน ลําตนออนออกเปนสีเขียว 

ใบเขียวตลอดทั้งใบ ผิวสัมผัสหยาบ ดอกเปนสีฟา กับสีฟาออนจนเกือบขาว เมื่อดอกบาน
มีลักษณะเหมือนผีเสื้อ กลีบโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน ๕ แฉก แฉกคูขาง ๒ คู รูปไขกลับ
กวาง แฉกกลางรูปไขกลับ เกสรเพศผูเรียวยาวและโคง อับเรณูสีเทา ผลรูปทรงกลม ขนาดเล็ก 
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กวาง แฉกกลางรูปไขกลับ เกสรเพศผูเรียวยาวและโคง อับเรณูสีเทา ผลรูปทรงกลม ขนาดเล็ก 
พู เมื่อผลแกหรือสุกจะเปนสีดํา ภายในมีเมล็ด

ปกชํากิ่ง และการตอนก่ิง



ไผตง

ชื่อวิทยาศาสตร : Dendrocalamus asper
ชื่อวงศ : POACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไผที่ขนาดใหญ สูงประมาณ 
คอนขางแนน ปลายลําโคงถึงหอยลง เสนผานศูนยกลางลํา 
20-30 เซนติเมตร ลําออนปลองลางมีขนสีน้ําตาลปกคลุมหนาแนน ปลองบนมีขนสีขาวหรือสีเทา
ปกคลุม ลําแกสีเขียวเขมหรือสีเขียวอมเทา ปลองลางยังมีขนปกคลุมหนาแนนและมักมีรากอากาศ
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ปกคลุม ลําแกสีเขียวเขมหรือสีเขียวอมเทา ปลองลางยังมีขนปกคลุมหนาแนนและมักมีรากอากาศ
จํานวนมากออกตามขอ แตกกิ่งต่ําหรือตั้งแตกลางลําตนขึ้นไป มีขอลํา 
ตรงกลาง กิ่งที่เหลือขนาดไลเลี่ยกันมักมีรากอากาศที่ก่ิง
1.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร กาบหุมลํามีสีน้ําตาลอมมวงหรือสีน้ําตาลจนถึง
สีเขียวออน กาบของหนอออนหรือกาบลางๆของลําปกคลุมดวยขนสีน้ําตาลเขม สวนกาบของหนอ
บินหรือปลองบนๆของลํามักมีขนสีน้ําตาลออนจนถึงสีเทา ใบยอดกาบรูปใบหอก สีน้ําตาลอมมวง
จนถึงสีเขียวอมมวง กางออกถึงพับลง ชอดอกยอยเทียมยาว 
4-5 ดอก ปลายชอดอกยอยมีดอกที่พัฒนาไมเต็มที่ 
อิสระ ยอดเกสรเพศเมีย 1 อัน เนื้อลําหนา 1
การขยายพันธุ : แตกหนอ
ประโยชน : หนอรับประทานได

(Schultes & J. H. Schultes) Backer ex K. Heyne

เปนไผที่ขนาดใหญ สูงประมาณ 20-30 เมตร ลําตรงอัดกันเปนกอ
คอนขางแนน ปลายลําโคงถึงหอยลง เสนผานศูนยกลางลํา 10-50 เซนติเมตร ปลองยาว

ลําออนปลองลางมีขนสีน้ําตาลปกคลุมหนาแนน ปลองบนมีขนสีขาวหรือสีเทา
ปกคลุม ลําแกสีเขียวเขมหรือสีเขียวอมเทา ปลองลางยังมีขนปกคลุมหนาแนนและมักมีรากอากาศปกคลุม ลําแกสีเขียวเขมหรือสีเขียวอมเทา ปลองลางยังมีขนปกคลุมหนาแนนและมักมีรากอากาศ
จํานวนมากออกตามขอ แตกกิ่งต่ําหรือตั้งแตกลางลําตนขึ้นไป มีขอลํา 3-5 กิ่ง กิ่งเดนหนึ่งกิ่งอยู
ตรงกลาง กิ่งที่เหลือขนาดไลเลี่ยกันมักมีรากอากาศที่ก่ิงใบเปนรูปแถบแกมรูปใบหอกมีขนาด กวาง 

เซนติเมตร กาบหุมลํามีสีน้ําตาลอมมวงหรือสีน้ําตาลจนถึง
สีเขียวออน กาบของหนอออนหรือกาบลางๆของลําปกคลุมดวยขนสีน้ําตาลเขม สวนกาบของหนอ
บินหรือปลองบนๆของลํามักมีขนสีน้ําตาลออนจนถึงสีเทา ใบยอดกาบรูปใบหอก สีน้ําตาลอมมวง

ชอดอกยอยเทียมยาว 5-9 มิลลิเมตร ดอกยอยสมบูรณ
ดอก ปลายชอดอกยอยมีดอกที่พัฒนาไมเต็มที่ 1 ดอก เกสรตัวผู 6 อัน กานเกสรเพศผูแยก

1-3.5 เซนติเมตร



พญาไม

ชื่อวิทยาศาสตร : Podocarpus
ชื่อวงศ : PODOCARPACEAE
ชื่ออื่น : พญาไดราก (นครราชสีมา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตนขนาดใหญ สูง 
ใบ ทรงพุมรูปเจดียหรือรูปกรวยกวาง แนนทึบ โคนตน เปนพูหรือรอง เปลือกตนสีน้ําตาลอมเทา 
แตกหลุดลอนเปนแผนบาง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับหรือเปนกลุม รูปแถบหรือรูปหอกเรียว กวาง แตกหลุดลอนเปนแผนบาง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับหรือเปนกลุม รูปแถบหรือรูปหอกเรียว กวาง 
1-2 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร 
แผนใบหนาและแข็ง สีเขียวเขม เสนกลางใบนูนเดน ทั้งสองดาน กานใบยาว 
สีเหลืองออน ดอกแยกเพศแยกตน ดอกเพศผูออกเปนชอแบบหางกระรอกแคบๆ กวาง 
เซนติเมตร ยาว 2-5 เซนติเมตร 
ดวยกัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ บนฐานที่มีเนื้อหนารูปถวย กวาง 
เซนติเมตร ดอกเปนดอกชอ แยกเพศรวมตน ดอกเพศผูออกเปนชอแบบหางกระรอก สีเหลืองออน 
ดอกเพศเมียออกเปนดอกเดี่ยวที่งามใบ
มีนวลสีขาว กานผลสีเขียวมีเนื้อหนารูปถวย เมล็ดแข็งมีเนื้อบางๆ หอหุม เมล็ดสีน้ําตาลอมดํา
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เนื้อไมใชทําเครื่องเรือน ผลรับประทานเปนผลไม 
สรรพคุณ : รากแกพิษงูและพิษแมลงสัตวกัดตอย เปลือกตนแกลมวิงเวียน ใจสั่น แก
แกกําเดา ขับลมในลําไส แกธาตุพิการ ใบรักษาโรคปวดตามขอ 

Podocarpus neriifolius D. Don

นครราชสีมา) ซางคํา ซางจิง (เชียงใหม) สมุลแวง (ภาคกลาง)
ไมตนขนาดใหญ สูง 12-20 เมตร ขนาดทรงพุม 4-6 เมตร ไมผลัด

ใบ ทรงพุมรูปเจดียหรือรูปกรวยกวาง แนนทึบ โคนตน เปนพูหรือรอง เปลือกตนสีน้ําตาลอมเทา 
แตกหลุดลอนเปนแผนบาง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับหรือเปนกลุม รูปแถบหรือรูปหอกเรียว กวาง แตกหลุดลอนเปนแผนบาง ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับหรือเปนกลุม รูปแถบหรือรูปหอกเรียว กวาง 

เซนติเมตร ปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ โคงเปนรูปดาบ 
แผนใบหนาและแข็ง สีเขียวเขม เสนกลางใบนูนเดน ทั้งสองดาน กานใบยาว 2-5 มิลลิเมตร ดอก
เหลืองออน ดอกแยกเพศแยกตน ดอกเพศผูออกเปนชอแบบหางกระรอกแคบๆ กวาง 0.5-1 

เซนติเมตร ชอดอกหอยลง มักจะออกชอเดียวแตบางครั้งออก 2-3 ชออยู
ดวยกัน ดอกเพศเมียออกเดี่ยวๆ บนฐานที่มีเนื้อหนารูปถวย กวาง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1-1.6 

ดอกเปนดอกชอ แยกเพศรวมตน ดอกเพศผูออกเปนชอแบบหางกระรอก สีเหลืองออน 
ดอกเพศเมียออกเปนดอกเดี่ยวที่งามใบ ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปมนรีถึงรูปไข  สีมวงอมดํา 
มีนวลสีขาว กานผลสีเขียวมีเนื้อหนารูปถวย เมล็ดแข็งมีเนื้อบางๆ หอหุม เมล็ดสีน้ําตาลอมดํา

เนื้อไมใชทําเครื่องเรือน ผลรับประทานเปนผลไม 
รากแกพิษงูและพิษแมลงสัตวกัดตอย เปลือกตนแกลมวิงเวียน ใจสั่น แกไขหวัด

กําเดา ขับลมในลําไส แกธาตุพิการ ใบรักษาโรคปวดตามขอ 
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พยับหมอก

ชื่อวิทยาศาสตร : Plumbago auriculata Lam.
ชื่อวงศ : PLUMBAGINACEAE
ชื่ออื่น : เจตมูลเพลิงฝรั่ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมพุมขนาดเล็ก ลําตนแตกกิ่งกานเปนพุมคอนขางโปรง ใบเปน
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไขกลับ กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 
เรียวแหลม ผิวใบดานบนสีเขียวสด ผิวใบดานลางมีขนออน สากระคายมือ ดอกสีขาวปนฟาอม
เทา ออกเปนชอแบบชอกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง กลางกลีบดอกคลายกับเปนรอง โคนเชื่อมติดกัน
เปนหลอดเล็ก มีรยางคเล็ก ๆ ยื่นออกมา ปลายแยกเปน 
เซนติเมตร
การขยายพันธุ : ปกชํากิ่ง
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
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Lam.

ขนาดเล็ก ลําตนแตกกิ่งกานเปนพุมคอนขางโปรง ใบเปน
เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบ

เรียวแหลม ผิวใบดานบนสีเขียวสด ผิวใบดานลางมีขนออน สากระคายมือ ดอกสีขาวปนฟาอม
เทา ออกเปนชอแบบชอกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง กลางกลีบดอกคลายกับเปนรอง โคนเชื่อมติดกัน
เปนหลอดเล็ก มีรยางคเล็ก ๆ ยื่นออกมา ปลายแยกเปน 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กวางประมาณ 3 



พริกไทย

ชื่อวิทยาศาสตร : Piper nigrum
ชื่อวงศ : PIPERACEAE
ชื่ออื่น : พริกนอย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมเลื้อย มีทั้งตนตัวผูและตนตัวเมีย ลําตนมีขอและปลองชัดเจน 
ใบเดี่ยวออกสลับ รูปไขหรือรี ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กนอย ใบมีขนาดกวางใบเดี่ยวออกสลับ รูปไขหรือรี ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กนอย ใบมีขนาดกวาง
3.5-6 เซนติเมตร ยาว 7-10 
และออกตรงขามกับใบ ชอรูปกานใบยาว 
รังไขกลมปลายเกสรแยก 3-6 
 5-15 เซนติเมตรเมล็ดจะกลมติดกันเปนพวง
การขยายพันธุ : ปกชําและเพาะเมล็ด
ประโยชน : เมล็ดพริกไทยรับประทานได เมล็ดออนนําไปรับประทานเปนผักเหนาะ เมล็ดแกนิยม
นําไปอบใหแหงทําพริกไทยปรุงอาหาร
สรรพคุณ :  แกอาการทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสียด และชวยขับลม

nigrum L.

เปนไมเลื้อย มีทั้งตนตัวผูและตนตัวเมีย ลําตนมีขอและปลองชัดเจน 
ใบเดี่ยวออกสลับ รูปไขหรือรี ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กนอย ใบมีขนาดกวาง
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ใบเดี่ยวออกสลับ รูปไขหรือรี ปลายใบแหลม โคนใบมนกลมหรือแหลมเล็กนอย ใบมีขนาดกวาง
10 เซนติเมตร เสนใบที่บริเวณโคนใบมี 3 - 5 เสน ดอกออกเปนชอ

และออกตรงขามกับใบ ชอรูปกานใบยาว 10-20 มิลลิเมตร ติดอยูตามแกนชอดอกรองรับดอก
6 แฉก ชอดอกตัวผูมีดอกที่มีเกสรตัวผู 2 อัน ผลรวมกันบนชอยาว

เมล็ดจะกลมติดกันเปนพวงรูปทรงกลม
ปกชําและเพาะเมล็ด

เมล็ดพริกไทยรับประทานได เมล็ดออนนําไปรับประทานเปนผักเหนาะ เมล็ดแกนิยม
นําไปอบใหแหงทําพริกไทยปรุงอาหาร

แกอาการทองอืด ทองเฟอ แนนจุกเสียด และชวยขับลม



พริกมวง

ชื่อวิทยาศาสตร : Capsicum annuum L.
ชื่อวงศ : SOLANACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลําตนเปนพุมประมาณ
มัน รูปรางกลมรี ปลายใบแหลม ใบออกตรงกันขาม ดอกเปนดอกเดี่ยวขนาดเล็ก กานดอกตั้งตรง 
หรือโคง กลีบดอกจะมีสีขาวหรือสีมวงเกสรตัวผูมี
ขนาด ผลมีขนาดประมาณ 3-4 เซนติเมตร ลักษณะยาวทรงกระบอกยาวเรียว ผลออนสีมวงออนๆ ขนาด ผลมีขนาดประมาณ 3-4 เซนติเมตร ลักษณะยาวทรงกระบอกยาวเรียว ผลออนสีมวงออนๆ 
และเมื่อผลสุกเต็มที่จะเปลี่ยนเปนสีมวงเขม ภายในผลจะมีเมล็ดจํานวนมากเรียงตัวกัน เมล็ดมี
ลักษณะกลมแบนเล็ก 
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
ประโยชน : ผลออน ผลสุก รับประทานไดและเพ่ิมรสชาติเผ็ดใหกับอาหาร
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L.

ลําตนเปนพุมประมาณ 1- 2.5 ฟุต ใบจะแบนเรียบ และผิวใบเปน
มัน รูปรางกลมรี ปลายใบแหลม ใบออกตรงกันขาม ดอกเปนดอกเดี่ยวขนาดเล็ก กานดอกตั้งตรง 
หรือโคง กลีบดอกจะมีสีขาวหรือสีมวงเกสรตัวผูมี 1- 10 อันเกสรตัวเมียมี 1- 2 รังไข ผลหลาย

เซนติเมตร ลักษณะยาวทรงกระบอกยาวเรียว ผลออนสีมวงออนๆ เซนติเมตร ลักษณะยาวทรงกระบอกยาวเรียว ผลออนสีมวงออนๆ 
และเมื่อผลสุกเต็มที่จะเปลี่ยนเปนสีมวงเขม ภายในผลจะมีเมล็ดจํานวนมากเรียงตัวกัน เมล็ดมี

ผลออน ผลสุก รับประทานไดและเพ่ิมรสชาติเผ็ดใหกับอาหาร



พลอง

ชื่อวิทยาศาสตร : Memecylon
ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE
ชื่ออื่น : พลองกินลูก พลองใหญ
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร
กลมแตกกิ่งกานต่ํา เปลือกตนดานนอกเปนสีน้ําตาลแตกเปนสะเก็ดบางๆ หรือเปนรองตื้นๆ 
เปลือกบาง สวนเปลือกดานในเปนสีเหลืองออน ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขาม ที่บริเวณปลายกิ่ง เปลือกบาง สวนเปลือกดานในเปนสีเหลืองออน ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขาม ที่บริเวณปลายกิ่ง 
ใบเปนรูปรีหรือรูปไขมน ใบมีขนาดกวาง 
ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบมีสีเขียวเขมและเปนมัน เรียบเกลี้ยงทั้งสอง
ดาน ทองใบเปนสีออน ออกดอกเปนชอแบบชอกระจุกซอนกรอบ โดยจะออกตามขอตน ตาม
งามใบ หรือตามกิ่ง ดอกยอยมีขนาดเล็ก มีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 
จะเปนสีชมพู เมื่อบานแลวจะเปลี่ยนเปนสีมวงน้ําเงิน ดอกมีกลีบดอก 
พรอมกันทั้งตน ผลเปนรูปทรงกลมหรือกลมรี มีขนยาว 
เมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนเปนสีมวงแดงดําหรือเปนสีน้ําเงินเกือบดํา มีเนื้อบางๆ หุม
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ผลสุกรับประทานเปนผลไม เนื้อไมทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
สรรพคุณ : เนื้อไมและรากแกไข แกไขพิษ ไขหัด ใบแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวก 

Memecylon garcinioides Blume
: MELASTOMATACEAE

พลองใหญ พลองใบใหญ 
: ไมพุมขนาดกลาง สูง 5-7 เมตร ลําตนตั้งตรง เรือนยอดเปนพุม

กลมแตกกิ่งกานต่ํา เปลือกตนดานนอกเปนสีน้ําตาลแตกเปนสะเก็ดบางๆ หรือเปนรองตื้นๆ 
เปลือกบาง สวนเปลือกดานในเปนสีเหลืองออน ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขาม ที่บริเวณปลายกิ่ง 
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เปลือกบาง สวนเปลือกดานในเปนสีเหลืองออน ใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขาม ที่บริเวณปลายกิ่ง 
ใบเปนรูปรีหรือรูปไขมน ใบมีขนาดกวาง 2.5-6.5 เซนติเมตร และยาว 5-12.5 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลม โคนใบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบมีสีเขียวเขมและเปนมัน เรียบเกลี้ยงทั้งสอง
ดาน ทองใบเปนสีออน ออกดอกเปนชอแบบชอกระจุกซอนกรอบ โดยจะออกตามขอตน ตาม
งามใบ หรือตามกิ่ง ดอกยอยมีขนาดเล็ก มีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 3 มิลลิเมตร โดยดอกตูม
จะเปนสีชมพู เมื่อบานแลวจะเปลี่ยนเปนสีมวงน้ําเงิน ดอกมีกลีบดอก 4 กลีบ และจะบานเกือบ
พรอมกันทั้งตน ผลเปนรูปทรงกลมหรือกลมรี มีขนยาว 5-8 มิลลิเมตร ผลออนเปนสีชมพูอมมวง 
เมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนเปนสีมวงแดงดําหรือเปนสีน้ําเงินเกือบดํา มีเนื้อบางๆ หุม

ผลสุกรับประทานเปนผลไม เนื้อไมทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
เนื้อไมและรากแกไข แกไขพิษ ไขหัด ใบแกแผลไฟไหมน้ํารอนลวก 



พวงคราม

ชื่อวิทยาศาสตร : Petrea volubilis L.
ชื่อวงศ : VERBENACEAE 
ชื่ออื่น : พวงมวง ชอมวง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมเถาเลื้อยมีเนื้อไม ขนาด
ไมแข็ง เถาออนหรือยอดออนมีขนปกคลุม  เปลือกสีน้ําตาลออนหรือสีเทาอมขาว เรียบไมแตก
สะเก็ด  มีรูหายใจแตกเปนเม็ดเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป ใบเดี่ยว 
สลับ  รูปรีหรือแกมขอบขนาน ปลายแหลม  โคนสอบ  ขอบใบเรียบ แผนใบคอนขางหนาและ
แข็งสากระคายมือ ผิวใบดานหลังใบสีเขียวเขม  เสนแขนงใบสานเปนตาขายถี่ละเอียด ทองใบสี
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แข็งสากระคายมือ ผิวใบดานหลังใบสีเขียวเขม  เสนแขนงใบสานเปนตาขายถี่ละเอียด ทองใบสี
ออนกวา กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 13-15 
ครามหรือมวงเขม  ออกเปนชอแบบชอกระจะตามซอกใบใกลปลายเถา  ชอดอกยาว 
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงหรือใบประดับสีมวงออน  โคนเชื่อมติดกันเปนหลอดตื้น ๆ ปลายแยก
ออกเปน 5 แฉก  รูปขอบขนาน ปลายมน กวาง 
ดานบนของกลีบมีขนออน ๆ กลีบดอกสีมวงเขมหรือสีคราม  โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก
ออกเปน 5 กลีบ รูปขอบขนาน ปลายมน กวาง 
กลีบดอกกลีบหนึ่งมีสีขาวแตมที่โคนกลีบ เกสรเพศผู 
เซนติเมตร มักจะออกดอกและบานพรอมกันเต็มชอ 
ธันวาคม-กุมภาพันธ ผลมีขนาดเล็ก มขีนนุมติดอยูที่กลีบเลี้ยง 
ทรงกระบอกหรือรูปไขกลับสีน้ําตาล กวาง 2
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด ตอน และปกชํากิ่ง
ประโยชน : เปนไมดอกไมประดับ

เลื้อยมีเนื้อไม ขนาดใหญ  แข็งแรง เลื้อยแบบพาดพัน  เนื้อ
ไมแข็ง เถาออนหรือยอดออนมีขนปกคลุม  เปลือกสีน้ําตาลออนหรือสีเทาอมขาว เรียบไมแตก
สะเก็ด  มีรูหายใจแตกเปนเม็ดเล็ก ๆ กระจายอยูทั่วไป ใบเดี่ยว เรียงเปนคู  แตละคูออกเรียง
สลับ  รูปรีหรือแกมขอบขนาน ปลายแหลม  โคนสอบ  ขอบใบเรียบ แผนใบคอนขางหนาและ
แข็งสากระคายมือ ผิวใบดานหลังใบสีเขียวเขม  เสนแขนงใบสานเปนตาขายถี่ละเอียด ทองใบสีแข็งสากระคายมือ ผิวใบดานหลังใบสีเขียวเขม  เสนแขนงใบสานเปนตาขายถี่ละเอียด ทองใบสี

15 เซนติเมตร กานใบยาว 6-8 มิลลิเมตร  ดอกสีมวง
ครามหรือมวงเขม  ออกเปนชอแบบชอกระจะตามซอกใบใกลปลายเถา  ชอดอกยาว 15-25 
เซนติเมตร กลีบเลี้ยงหรือใบประดับสีมวงออน  โคนเชื่อมติดกันเปนหลอดตื้น ๆ ปลายแยก

แฉก  รูปขอบขนาน ปลายมน กวาง 0.3-0.4 เซนติเมตร ยาว 1.3-1.8 เซนติเมตร 
ดานบนของกลีบมีขนออน ๆ กลีบดอกสีมวงเขมหรือสีคราม  โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยก

กลีบ รูปขอบขนาน ปลายมน กวาง 0.4-0.5 เซนติเมตร ยาว 1.0-1.5 เซนติเมตร 
กลีบดอกกลีบหนึ่งมีสีขาวแตมที่โคนกลีบ เกสรเพศผู 4 อัน ดอกบานเต็มที่กวาง 3.0-3.5 
เซนติเมตร มักจะออกดอกและบานพรอมกันเต็มชอ บานทนไดหลายวัน ออกดอกเดือน

ขนนุมติดอยูที่กลีบเลี้ยง ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด เมล็ดมีรูป
2-3 มิลลิเมตร ยาว 5-7  มิลลิเมตร 

เพาะเมล็ด ตอน และปกชํากิ่ง



พะยูง

ชื่อวิทยาศาสตร : Dalbergia
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : ขะยุง  แดงจีน ประดูตม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ประมาณ 25 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบยอย 
หอก ปลายใบแหลมเปนติ่งหู โคนใบมนกวาง ขอบใบเรียบเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบบางแตหอก ปลายใบแหลมเปนติ่งหู โคนใบมนกวาง ขอบใบเรียบเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบบางแต
คอนขางเหนียว คลายแผนหนัง แผนใบดานบนสีเขียวเขม ทองใบเปนสีเขียวนวล 
รวมกันเปนชอแยกแขนง ตามปลายกิ่งหรือตามงามใบ และปลายยอด ชอดอกตั้งขึ้น ยาวประมาณ 
10-20 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก ลักษณะของกลีบดอกเปนรูปดอกถั่วสีขาวนวล มีกลิ่นหอม
ออน ๆ ผลออกเปนฝก ลักษณะของฝกเปนรูปขอบขนาน แบนและบอบบาง
กลางมีกระเปาะหุมเมล็ด เมล็ดมีลักษณะเปนรูปไต สีน้ําตาลเขม มีเมล็ดประมาณ 
ตอฝก
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด
สรรพคุณ : รากแกพิษไขเซื่องซึม

cochinchinensis Pierre

ยุง  แดงจีน ประดูตม, ประดูน้ํา  พะยูงไหม ประดูลาย ประดูเสน กระยง, กระยุง
ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบชวงสั้น ๆ ความสูง

ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ ใบยอย 7-9 ใบ รูปไขหรือรูปใบ
ปลายใบแหลมเปนติ่งหู โคนใบมนกวาง ขอบใบเรียบเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบบางแต
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ปลายใบแหลมเปนติ่งหู โคนใบมนกวาง ขอบใบเรียบเปนคลื่นเล็กนอย แผนใบบางแต
คอนขางเหนียว คลายแผนหนัง แผนใบดานบนสีเขียวเขม ทองใบเปนสีเขียวนวล ดอกออก
รวมกันเปนชอแยกแขนง ตามปลายกิ่งหรือตามงามใบ และปลายยอด ชอดอกตั้งขึ้น ยาวประมาณ 

เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก ลักษณะของกลีบดอกเปนรูปดอกถั่วสีขาวนวล มีกลิ่นหอม
ผลออกเปนฝก ลักษณะของฝกเปนรูปขอบขนาน แบนและบอบบาง ผิวฝกเกลี้ยง ตรง

กลางมีกระเปาะหุมเมล็ด เมล็ดมีลักษณะเปนรูปไต สีน้ําตาลเขม มีเมล็ดประมาณ 1-4 เมล็ด

รากแกพิษไขเซื่องซึม เปลือกตนแกปากเปอย ยางสดใชทาแกเทาเปอย



พุดสามสี

ชื่อวิทยาศาสตร : Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don
ชื่อวงศ : SOLANACEAE
ชื่ออื่น : พุดส,ี พุดสี พุทธชาตมิวง สามราศี 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนไมพุม สูงประมาณ 
มากทรงพุมแนนทึบ ใบเปนเดี่ยวออกเรียงสลับเปนรูปรีหรือรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ
มน ขอบใบเรียบ ดอกเปนเดี่ยว ออกรวมเปนกระจุกสั้นตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม 
มีกลีบดอก 5 กลีบและกลีบเลี้ยง 5 กลีบสีเขียว เชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายกลีบแผแบนสีมวง 
เมื่อบานจะมีสีมวงพอใกลจะโรยดอกจะเปลี่ยนเปนสีขาวแทน ดอกมีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะทรง
กลมรี ขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร
การขยายพันธุ : ปกชําและตอนกิ่งการขยายพันธุ : ปกชําและตอนกิ่ง
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
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Pohl) D. Don

ไมพุม สูงประมาณ 1-2 เมตรแตกกิ่งกานขนาดเล็กจํานวน
มากทรงพุมแนนทึบ ใบเปนเดี่ยวออกเรียงสลับเปนรูปรีหรือรูปหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ
มน ขอบใบเรียบ ดอกเปนเดี่ยว ออกรวมเปนกระจุกสั้นตามซอกใบและปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม 

กลีบสีเขียว เชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายกลีบแผแบนสีมวง 
เมื่อบานจะมีสีมวงพอใกลจะโรยดอกจะเปลี่ยนเปนสีขาวแทน ดอกมีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะทรง



เพกา

ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อวงศ : BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น : มะลิดไม มะลิ้นไม ลิดไม 
(ฉาน-เหนือ) กา
แมฮองสอน) เบโก 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร  
ใบประกอบแบบขน
โดยสีของผิวใบดานบนเขมกวาผิวใบดานลาง
สมบูรณเพศ สมมาตรดานขางกลีบเลี้ยง 
จนเปนผล กลีบดอก 
เปด สวนที่อยูบนมี 
1 อันเปนหมันซึ่งกานชูอับเรณูจะสั้น สวนอีก 1 อันเปนหมันซึ่งกานชูอับเรณูจะสั้น สวนอีก 
ติดบนหลอดกลีบดอกดานใน อับเรณูติดกับกานชูอับเรณูแบบถาง เกสรเพศเมียมี 
1 อัน รังไขเหนือวงกลีบ ผลเปนฝกแบนขนาดใหญ รูปดาบ ปลายฝกแหลม ตรง
กลางขอบมีรอยโปงเล็กนอย คลายฝกหางนกยูงฝรั่ง มักออกหอยระยาอยูเหนือ
เรือนยอด เมื่อฝกแก รอบขางของฝกจะปริแตก ปลอยเมล็ดที่อยูขางในฝกจํานวน
มากมาย เมล็ดลักษณะแบนสีน้ําตาลออน ทั้งสองดานมีเยื่อบางใส สีขาว โปรงแสง
คลายปก 
การขยายพันธุ : 
ประโยชน : รับประทานเปนผัก ทั้งยอด ดอกออน และฝกออน  
สรรพคุณ : เปลือกชวยขับลม แกโรคบิด
โลหิต รักษาฝ  การใชรักษาอาการบวม ฟกช้ํา อักเสบ รากมีชวยเจริญอาหาร รักษา
โรคทองรวง  ฝกออน ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ใบแกปวดทอง ขับลม บรรเทา
อาการปวดไข เมล็ดเปนยาระบาย แกไอ ขับเสมหะ

วิทยาศาสตร : Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz
BIGNONIACEAE

ลิดไม มะลิ้นไม ลิดไม (เหนือ) ลิ้นฟา (เลย) หมากลิ้นกาง หมากลิ้นซาง 
กาโดโดง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ดอกะ ดอกกะ ดุแก (กะเหรี่ยง-
โก (มาเล-นราธิวาส)

พฤกษศาสตร  : ไมยืนตน สู ง  3-12 เมตร แตกกิ่ งกานนอย            
ใบประกอบแบบขนนกสามชั้นปลายคี่ ใบยอยเรียงตัวตรงขาม เสนใบแบบตาขาย 
โดยสีของผิวใบดานบนเขมกวาผิวใบดานลาง ดอกชอแบบกระจะ กานชอดอกยาว 
สมบูรณเพศ สมมาตรดานขางกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเปนรูปถวยติดคงทน
จนเปนผล กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเปนรูประฆัง ปลายกลีบแยกเปนรูปปาก
เปด สวนที่อยูบนมี 2 กลีบ เนื้อกลีบพับยน สีแดงเลือดหมู เกสรเพศผู 5 อัน โดยมี 

อันเปนหมันซึ่งกานชูอับเรณูจะสั้น สวนอีก 4 อัน เปนแบบ 2 คูยาวไมเทากัน อันเปนหมันซึ่งกานชูอับเรณูจะสั้น สวนอีก 4 อัน เปนแบบ 2 คูยาวไมเทากัน 
ติดบนหลอดกลีบดอกดานใน อับเรณูติดกับกานชูอับเรณูแบบถาง เกสรเพศเมียมี 

อัน รังไขเหนือวงกลีบ ผลเปนฝกแบนขนาดใหญ รูปดาบ ปลายฝกแหลม ตรง
กลางขอบมีรอยโปงเล็กนอย คลายฝกหางนกยูงฝรั่ง มักออกหอยระยาอยูเหนือ
เรือนยอด เมื่อฝกแก รอบขางของฝกจะปริแตก ปลอยเมล็ดที่อยูขางในฝกจํานวน
มากมาย เมล็ดลักษณะแบนสีน้ําตาลออน ทั้งสองดานมีเยื่อบางใส สีขาว โปรงแสง

: เมล็ด
รับประทานเปนผัก ทั้งยอด ดอกออน และฝกออน  
เปลือกชวยขับลม แกโรคบิด ทองรวง บํารุงโลหิต ขับน้ําคาวปลา บํารุง

โลหิต รักษาฝ  การใชรักษาอาการบวม ฟกช้ํา อักเสบ รากมีชวยเจริญอาหาร รักษา
ฝกออน ขับเสมหะ บรรเทาอาการไอ ใบแกปวดทอง ขับลม บรรเทา

อาการปวดไข เมล็ดเปนยาระบาย แกไอ ขับเสมหะ
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ฟาประดิษฐ

ชื่อวิทยาศาสตร : Convolvulus sabatius
ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก ขนาด
ขนาดพุมเสนผาศูนยกลางประมาณ 30 เซนติเมตร เปนพุมโปรงกระจายรอบตัว ผิวสัมผัสละเอียด 
ลําตนสีเขียวตลอดตน ใบเดี่ยว เรียงตรงชาม
 2-3 เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงเรียวมน มีติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนสี
เขียวอมเทา มีขนนุมทั่วใบ สีฟาอมมวง กลางดอกเปนสีขาว 
กระจุก ชอละ 1-3 ดอก โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปถวยตื้น 
ดอกบานเต็มที่กวาง 1.5-2 เซนติเมตร
การขยายพันธุ : ปกชํา ทับกิ่ง และแตกกอ
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ 
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sabatius Viv.

ไมลมลุก ขนาดเล็ก แผลําตนเปนทรงกลม สูง 25-40 เซนติเมตร 
เซนติเมตร เปนพุมโปรงกระจายรอบตัว ผิวสัมผัสละเอียด 

ชาม ใบรูปรีถึงรูปไข กวาง 1-2.5 เซนติเมตร ยาว
เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงเรียวมน มีติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนสี

เขียวอมเทา มีขนนุมทั่วใบ สีฟาอมมวง กลางดอกเปนสีขาว ออกเปนดอกเดี่ยวหรือเปนชอแบบชอ
กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนรูปถวยตื้น ปลายแผแบนแยกเปน 5 แฉก 



ฟาประทานพร

ชื่อวิทยาศาสตร : Ruellia squarrosa
ชื่อวงศ : ACACTHACEAE
ชื่ออื่น : ตอยติ่งฝรั่ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
กลางแจงและในรม ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก ใบจะออกหางๆ รูปรีหรือรูปไข
กวาง ปลายใบแหลม ดอกออกเปนชอ 
มี 5 ดอก
ขยายพันธุ : ปกชําและเพาะเมล็ดขยายพันธุ : ปกชําและเพาะเมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ

squarrosa (Fenzi) Cufod.

ลําตนมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร เจริญเติบโตไดดีทั้ง
กลางแจงและในรม ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงตรงขามสลับตั้งฉาก ใบจะออกหางๆ รูปรีหรือรูปไข
กวาง ปลายใบแหลม ดอกออกเปนชอ 2-3 ดอก หรือครั้งละ 1 ดอก สีมวงน้ําเงิน กลีบดอกจะ

ปกชําและเพาะเมล็ดปกชําและเพาะเมล็ด
ปลูกเปนไมประดับ
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เฟองฟา

ชื่อวิทยาศาสตร : Bougainvillea spectabilis
ชื่อวงศ : NYCTAGINACEAE
ชื่ออื่น : ดอกตางใบ (กรุงเทพฯ) ดอกกระดาษ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนประเภทพุมก่ึงเลื้อย ลักษณะของทรงพุมสามารถตัดแตงและ
บังคับทิศทางการเจริญเติบโตได ลําตนมีลักษณะกลมใหญ เนื้อแข็ง ผิวเปนสีเทาหรือสีบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได ลําตนมีลักษณะกลมใหญ เนื้อแข็ง ผิวเปนสีเทาหรือสี
 ลํ า ต น เปร าะและหั ก ได ง า ย  มี หนามขึ้ น ต ามลํ า ต นอยู เ หนื อ ใบ  หนามมี ค ว าม
0.5-1 เซนติเมตร ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเปนรูปไข รูปรี หรือรูปหัวใจ 
ปลายใบแหลม โคนใบมน สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาด
เซนติเมตร แผนใบเปนสีเขียว ผิวใบเรียบ ใบบาง มีหนามอยูตามงามใบ มีกานใบยาว
 1 เซนติเมตร ผลมีขนาดเล็ก ลักษณะเปนสัน 
การขยายพันธุ : ปกชํา
ประโยชน : เปนไมประดับ
สรรพคุณ : ดอกชวยบํารุงหัวใจและระบบขับถาย แกประจําเดือนมาไมเปนปกติ ทําใหเลือด
ไหลเวียนไดดี
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spectabilis Willd. 

ดอกกระดาษ ดอกโคม (ภาคเหนือ) ตรุษจีน (ภาคกลาง)
ไมยืนตนประเภทพุมก่ึงเลื้อย ลักษณะของทรงพุมสามารถตัดแตงและ

บังคับทิศทางการเจริญเติบโตได ลําตนมีลักษณะกลมใหญ เนื้อแข็ง ผิวเปนสีเทาหรือสีน้ําตาลบังคับทิศทางการเจริญเติบโตได ลําตนมีลักษณะกลมใหญ เนื้อแข็ง ผิวเปนสีเทาหรือสีน้ําตาล
ลํ า ต น เปร าะและหั ก ได ง า ย  มี หนามขึ้ น ต ามลํ า ต นอยู เ หนื อ ใบ  หนามมี ค ว ามยาว 

ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเปนรูปไข รูปรี หรือรูปหัวใจ 
ปลายใบแหลม โคนใบมน สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวาง 3-6 เซนติเมตร และยาว 5-10 

แผนใบเปนสีเขียว ผิวใบเรียบ ใบบาง มีหนามอยูตามงามใบ มีกานใบยาวประมาณ
ผลมีขนาดเล็ก ลักษณะเปนสัน 5 เหลี่ยม เปลือกแข็งและมีเมล็ดติดกับเปลือก

ดอกชวยบํารุงหัวใจและระบบขับถาย แกประจําเดือนมาไมเปนปกติ ทําใหเลือด



มวงมงคล

ชื่อวิทยาศาสตร : . Tibouchina
ชื่อวงศ : MELASTOMATACEAE
ชื่ออื่น : มวงมงคล โคลงเคลง มวงมงคลแคระ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมพุมสูงประมาณ 
พุมกวาง ยอดออนและกิ่งกานเปนสีน้ําตาล มีขนสีน้ําตาลออนปกคลุมพุมกวาง ยอดออนและกิ่งกานเปนสีน้ําตาล มีขนสีน้ําตาลออนปกคลุม
ตรงกันขามกัน รูปใบหอก ปลายใบโคนใบแหลม ใบจะมีขนาดเล็กกวาใบโคลงเครง ใบมีสีเขียว
สด ดอกมีสีมวงขนาดใหญ ออกเปนชอที่ชอกระจุกที่ปลายกิ่ง แตละชอจะ ดอกยอย 
ดอกจะทยอยบาน กลีบดอก มี 
คลายลูกขาง ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
ประโยชน : ปลูกเปนไมดอกไมประดับ

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.
: MELASTOMATACEAE
มวงมงคล โคลงเคลง มวงมงคลแคระ

เปนไมพุมสูงประมาณ 1-2 เมตร แตกกิ่งกานสาขาหนาแนนเปน
พุมกวาง ยอดออนและกิ่งกานเปนสีน้ําตาล มีขนสีน้ําตาลออนปกคลุม .ใบเปนใบเดี่ยวออกพุมกวาง ยอดออนและกิ่งกานเปนสีน้ําตาล มีขนสีน้ําตาลออนปกคลุม .ใบเปนใบเดี่ยวออก
ตรงกันขามกัน รูปใบหอก ปลายใบโคนใบแหลม ใบจะมีขนาดเล็กกวาใบโคลงเครง ใบมีสีเขียว
สด ดอกมีสีมวงขนาดใหญ ออกเปนชอที่ชอกระจุกที่ปลายกิ่ง แตละชอจะ ดอกยอย 3-5 ดอก 
ดอกจะทยอยบาน กลีบดอก มี 5กลีบดอก ดอกมีสีมวงเขม หรือสีน้ําเงิน  ผล เปนรูปกลมรี
คลายลูกขาง ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก

เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
ปลูกเปนไมดอกไมประดับ
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มะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร : Citrus hystrix DC.
ชื่อวงศ : RUTACEAE
ชื่ออื่น : มะขุน มะขูด มะขู สมกรูด สมมั่วผี 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตนขนาดเล็ก สูง 
ตามกิ่งกาน ใบเปนใบประกอบใบยอยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ 
แผนใบเรียบเปนมันสีเขียวเขม มีตอมน้ํามันอยูตามผิวใบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ กานใบมีปกดูคลายใบ 
ดอกออกเปนชอตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงมี 
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ดอกออกเปนชอตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงมี 
ดอกติดกัน ผลเปนรูปทรงกลมหรือรูปไข โคนผลเรียวเปนจุก ผิวขรุขระ มีตอมน้ํามัน ผลออนสีเขียว
แก ผลสุกเปนสีเหลือง มีรสเปรี้ยว เมล็ดกลมรี สีขาว มีหลายเมล็ด
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และติดตา
ประโยชน : ใบมะกรูดมีกลิ่นหอม นิยมนํามาปรุงอาหาร ผลใชแตงกลิ่นสระผม
สรรพคุณ :รากชวยกระทุงพิษ แกฝภายใน และแกเสมหะเปนพิษ คั้นน้ําจากผลใชรักษาชันนะตุ 
รังแค ทําใหผมสะอาด

ไมตนขนาดเล็ก สูง 2-8 เมตร เปลือกตนเรียบ สีน้ําตาล มีหนามแหลม
ตามกิ่งกาน ใบเปนใบประกอบใบยอยใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ปลายใบและโคนใบมน ขอบใบเรียบ 
แผนใบเรียบเปนมันสีเขียวเขม มีตอมน้ํามันอยูตามผิวใบ มีกลิ่นหอมเฉพาะ กานใบมีปกดูคลายใบ 
ดอกออกเปนชอตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 แฉก โคนกลีบดอกออกเปนชอตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 แฉก โคนกลีบ
ดอกติดกัน ผลเปนรูปทรงกลมหรือรูปไข โคนผลเรียวเปนจุก ผิวขรุขระ มีตอมน้ํามัน ผลออนสีเขียว
แก ผลสุกเปนสีเหลือง มีรสเปรี้ยว เมล็ดกลมรี สีขาว มีหลายเมล็ด

เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และติดตา
ใบมะกรูดมีกลิ่นหอม นิยมนํามาปรุงอาหาร ผลใชแตงกลิ่นสระผม
รากชวยกระทุงพิษ แกฝภายใน และแกเสมหะเปนพิษ คั้นน้ําจากผลใชรักษาชันนะตุ 



มะขามปอม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
สีเสียด ลําตนเกลี้ยง กานใบยาว ยอดปลายใบมีสีแดงเรื่อๆ ออกดอกเล็ก ๆ เปนชอรวมกันเปน
กระจุกสีเขียวเหลือง ๆ มีลูกกลมโตขนาดลูกในหมากดิบเขื่อง ๆ มีสีเขียวออน ๆ เนื้อภายในแบง
ออกเปน 3 พู 

ชื่อวิทยาศาสตร : Phyllanthus
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ชื่ออื่น : กําทอด

ออกเปน 3 พู 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ผลสดรับประทานไดโดยนํามาจิ้มกับพริกเกลือตนนํามาทําเปนเสาเรือนเล็ก ๆ 
เปลือกและใบใชยอมผา
สรรพคุณ : ผลสดแกไอ แกรอนใน แกกระหายน้ํา แกทองเสีย ขับปสสาวะ ทําเปนยาหยอดตา 
รักษาโรคเยื่อตาอักเสบผลแกมีรสฝาดขม แกไขเจือลม แกเสมหะ ผลแกตากแหงนํามาตมกินแก
ไข แกไอ

 เปนไมยืนตนขนาดยอมถึงขนาดกลาง ใบเล็กเปนฝอยคลายใบ
สีเสียด ลําตนเกลี้ยง กานใบยาว ยอดปลายใบมีสีแดงเรื่อๆ ออกดอกเล็ก ๆ เปนชอรวมกันเปน
กระจุกสีเขียวเหลือง ๆ มีลูกกลมโตขนาดลูกในหมากดิบเขื่อง ๆ มีสีเขียวออน ๆ เนื้อภายในแบง

Phyllanthus emblica L.
PHYLLANTHACEAE
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ผลสดรับประทานไดโดยนํามาจิ้มกับพริกเกลือตนนํามาทําเปนเสาเรือนเล็ก ๆ 

ผลสดแกไอ แกรอนใน แกกระหายน้ํา แกทองเสีย ขับปสสาวะ ทําเปนยาหยอดตา 
รักษาโรคเยื่อตาอักเสบผลแกมีรสฝาดขม แกไขเจือลม แกเสมหะ ผลแกตากแหงนํามาตมกินแก



มะเขือมวง 

ชื่อวิทยาศาสตร : Solanum melongena
ชื่อวงศ : SOLANACEAE
ชื่ออื่น : มะเขือกะโกแพง มะเขือจาน มะเขือจาวมะพราว มะเขือหํามา มะ
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร : ไมลมลุกหรือไมพุม สูง 
และอาจมีหนามเล็กๆ แตไมมากนัก สามารถออกดอกและผลไดตลอดทั้งป
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และอาจมีหนามเล็กๆ แตไมมากนัก สามารถออกดอกและผลไดตลอดทั้งป
ใหญ เรียงสลับ ใบเปนรูปคอนขางกลม ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว สวนขอบใบหยักหรือเปนคลื่น 
ดานบนใบมีขนหนาสีเทา ดอกออกเดี่ยวหรือออกเปนชอตามซอกใบ ดอกเปนดอกแบบสมบูรณเพศ 
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร ดอกมีกลีบสีเขียวเลี้ยงหนาแข็ง 
ติดกันเปนรูปกรวย ปลายแยกเปน 5 แฉก สีมวง แตละดอกจะบาน 
ยาว ผิวเรียบเปนสีมวง สีผลแตกตางกันตามพันธุ โดยอาจจะมีสีขาว เหลือง เขียว แดงอมมวง หรือ
ดํา สวนภายในผลจะมีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ดมีขนาดเล็ก สีน้ําตาล
ขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ผลออนรับประทานไดและใชประกอบอาหาร 
สรรพคุณ : ดอกแกปวดฟน ผลแหงขับเสมหะ ลําตนและราก แกบิด ใบแกปสสาวะขัด รักษาโรค
หนองใน ผลสดรักษาแผลอักเสบ ฝหนอง หรือโรคผิวหนังเรื้อรังและผดผื่นคัน ลําตนหรือรากใชลาง
แผลเทาเปอย 

L. 

มะเขือจาน มะเขือจาวมะพราว มะเขือหํามา มะแขวงคม 
ไมลมลุกหรือไมพุม สูง 1-1.5 เมตร ลําตนมีขนนุมปกคลุมอยูทั่วไป

และอาจมีหนามเล็กๆ แตไมมากนัก สามารถออกดอกและผลไดตลอดทั้งป ใบเปนใบเดี่ยว ขนาดและอาจมีหนามเล็กๆ แตไมมากนัก สามารถออกดอกและผลไดตลอดทั้งป ใบเปนใบเดี่ยว ขนาด
ใหญ เรียงสลับ ใบเปนรูปคอนขางกลม ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว สวนขอบใบหยักหรือเปนคลื่น 

ดอกออกเดี่ยวหรือออกเปนชอตามซอกใบ ดอกเปนดอกแบบสมบูรณเพศ 
เซนติเมตร ดอกมีกลีบสีเขียวเลี้ยงหนาแข็ง 4-5 แฉก โคนเชื่อม

แฉก สีมวง แตละดอกจะบาน 2-3 วัน ผลมีลักษณะกลมรี
ยาว ผิวเรียบเปนสีมวง สีผลแตกตางกันตามพันธุ โดยอาจจะมีสีขาว เหลือง เขียว แดงอมมวง หรือ
ดํา สวนภายในผลจะมีเมล็ดจํานวนมาก เมล็ดมีขนาดเล็ก สีน้ําตาล

ผลออนรับประทานไดและใชประกอบอาหาร 
ดอกแกปวดฟน ผลแหงขับเสมหะ ลําตนและราก แกบิด ใบแกปสสาวะขัด รักษาโรค

หนองใน ผลสดรักษาแผลอักเสบ ฝหนอง หรือโรคผิวหนังเรื้อรังและผดผื่นคัน ลําตนหรือรากใชลาง



มะนาว

ชื่อวิทยาศาสตร : Citrus aurantifolia
ชื่อวงศ : RUTACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :จัดเปนไมพุม สูงประมาณ ลักษณะทางพฤกษศาสตร :จัดเปนไมพุม สูงประมาณ 
ตนเรียบ สีน้ําตาลปนเทา ใบเปนใบประกอบ มีใบยอยใบเดียว รูปไข ปลายใบแหลม โคนใบมนมี
ปกแคบๆ ขอบใบหยัก ดอกออกเปนชอสั้น 
สีขาว กลีบดอกมี 4-5 กลีบ หลุดรวงงาย ผลรูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยง ผลออนสีเขียวเขม พอแก
เปนสีเหลือง มีรสเปรี้ยว เมล็ดกลมรี สีขาว มี 
การขยายพันธุ : ตอนก่ิงและการเพาะเมล็ด
ประโยชน : บริโภคผลแก โดยใชน้ําภายในผลมะนาวเปนเครื่องปรุงรส ใชการปรุงอาหารเกือบทุก
ชนิด น้ํามะนาวมีรสชาติเปรี้ยวมาก 
สรรพคุณ : น้ํามะนาวมีรสชาติเปรี้ยว  ทําใหชุมคอ บรรเทาอาการเจ็บคอ ระคายคอ

aurantifolia (Christm.) Swingle

จัดเปนไมพุม สูงประมาณ 2-4 เมตร กิ่งออนมีหนามแหลม เปลือก
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จัดเปนไมพุม สูงประมาณ 2-4 เมตร กิ่งออนมีหนามแหลม เปลือก
ตนเรียบ สีน้ําตาลปนเทา ใบเปนใบประกอบ มีใบยอยใบเดียว รูปไข ปลายใบแหลม โคนใบมนมี
ปกแคบๆ ขอบใบหยัก ดอกออกเปนชอสั้น 5-7 ดอก ออกดอกเดี่ยวตามซอกใบ ที่ปลายกิ่ง ดอก

กลีบ หลุดรวงงาย ผลรูปทรงกลม ผิวเรียบเกลี้ยง ผลออนสีเขียวเขม พอแก
เปนสีเหลือง มีรสเปรี้ยว เมล็ดกลมรี สีขาว มี 10-15 เมล็ด

ตอนก่ิงและการเพาะเมล็ด
บริโภคผลแก โดยใชน้ําภายในผลมะนาวเปนเครื่องปรุงรส ใชการปรุงอาหารเกือบทุก

ชนิด น้ํามะนาวมีรสชาติเปรี้ยวมาก 
น้ํามะนาวมีรสชาติเปรี้ยว  ทําใหชุมคอ บรรเทาอาการเจ็บคอ ระคายคอ



มะพราว

ชื่อวิทยาศาสตร : Cocos nucifera L.
ชื่อวงศ : ARECACEAE 
ชื่ออื่น : คอสา ดุง โพล หมากอุน หมากอูน ยอ

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร : ลําตนเดี่ยว สูงประมาณ 
เซนติเมตร มีวงรอบ ลําตนมักโคงหรือเอน โคนตนมีขนาดใหญและรากค้ํา ใบเปนแบบขนนก ตั้งขึ้น
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เซนติเมตร มีวงรอบ ลําตนมักโคงหรือเอน โคนตนมีขนาดใหญและรากค้ํา ใบเปนแบบขนนก ตั้งขึ้น
หรือแผออก 25–40 ทาง กาบใบอวนแข็งและแยกจากกัน ขอบกาบใบมีใยจํานวนมาก กาบใบอวน 
ยาว 0.5–1.5 เซนติเมตร สีเหลืองแผนใบยาว 
6–10×60–100 เซนติเมตร หอยลงมีสีเขียวเขม ชวงกลางใบจะยกขึ้นสูงกวาแผนใบยอย ดอกจะ
ออกเปนชอ ดอกออกระหวางกาบใบ 6–12 
ยาว 30–50 เซนติเมตร ชอดอกยาว 40–60 
30–45 เซนติเมตร ผลมีลักษณะรูปกลมรี 3 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เนื้อในของมะพราว นํามาคั่นเปนน้ํากะทิปรุงอาหาร ทําใหเกิดรสชาติมันอรอย น้ํา
มะพราวมีรสหวาน รับประทานได

ยอ

ลําตนเดี่ยว สูงประมาณ 25 เมตร เสนผานศูนยกลางตน 30-40 
เซนติเมตร มีวงรอบ ลําตนมักโคงหรือเอน โคนตนมีขนาดใหญและรากค้ํา ใบเปนแบบขนนก ตั้งขึ้นเซนติเมตร มีวงรอบ ลําตนมักโคงหรือเอน โคนตนมีขนาดใหญและรากค้ํา ใบเปนแบบขนนก ตั้งขึ้น

ทาง กาบใบอวนแข็งและแยกจากกัน ขอบกาบใบมีใยจํานวนมาก กาบใบอวน 
เซนติเมตร สีเหลืองแผนใบยาว 4–7 เมตร มีใบยอยดานละ 100 ใบ ขนาด 

เซนติเมตร หอยลงมีสีเขียวเขม ชวงกลางใบจะยกขึ้นสูงกวาแผนใบยอย ดอกจะ
12 ชอ ชอดอกรวมยาว 1.2–1.6 เมตร กานชอดอกอวน 

60 เซนติเมตร แตกกิ่งยอยแผกระจาย 30-50 กิ่ง ยาว 
3 พู ขนาด 25×30 เซนติเมตร สีเหลืองอมเขียว  

เนื้อในของมะพราว นํามาคั่นเปนน้ํากะทิปรุงอาหาร ทําใหเกิดรสชาติมันอรอย น้ํา



มะพูด

ชื่อวิทยาศาสตร :  Garcinia
ชื่อวงศ :  CLUSIACEAE 
ชื่ออื่น : ตะพูด สมปอง สมมวง ปะหูด ปะหูด มะหูด จําพูด มะพูด ตะพูด พะวา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 
รีคลายใบมังคุด แตปลายใบจะแหลมกวา ดอกมีสีเขียวอมเหลือง ดอกออกเปนชอ ชอละประมาณ 
3-5 ดอก โดยจะออกดอกตามซอกใบหรือตามแผลใบ และตามกิ่งกาน ดอกเปนสีขาวอมเหลือง 
ดอกเปนแบบแยกเพศอยูในตนเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก ดอกเปนแบบแยกเพศอยูในตนเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 
กลม ผลจะมีขนาดใหญเทาผลสมเขียวหวาน ผลออกตามกิ่งผลดิบสีเขียว 
การขยายพันธุ : เมล็ด                                                                               
ประโยชน : ผลสุกรับประทานได
สรรพคุณ : คั้นน้ําจากลูกนํามาดื่มรับประทาน แกไอ ขับเสมหะ แกเจ็บคอและแกเลือดออกตาม
ไรฟน รากมีรสจืด แกไข แกรอนใน และถอนพิษผิดสําแดงเปลือกมีรสฝาดใชชําระบาดแผล

dulcis (Roxb.) Kurz

ตะพูด สมปอง สมมวง ปะหูด ปะหูด มะหูด จําพูด มะพูด ตะพูด พะวา 
ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 7-10 เมตร ใบใหญหนา มัน เปนรูปไขยาว

รีคลายใบมังคุด แตปลายใบจะแหลมกวา ดอกมีสีเขียวอมเหลือง ดอกออกเปนชอ ชอละประมาณ 
ดอก โดยจะออกดอกตามซอกใบหรือตามแผลใบ และตามกิ่งกาน ดอกเปนสีขาวอมเหลือง 

ดอกเปนแบบแยกเพศอยูในตนเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบซอนกันอยู ดอกตูมเปนรูปทรง
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ดอกเปนแบบแยกเพศอยูในตนเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบซอนกันอยู ดอกตูมเปนรูปทรง
กลม ผลจะมีขนาดใหญเทาผลสมเขียวหวาน ผลออกตามกิ่งผลดิบสีเขียว 

                                                                               
ผลสุกรับประทานได
คั้นน้ําจากลูกนํามาดื่มรับประทาน แกไอ ขับเสมหะ แกเจ็บคอและแกเลือดออกตาม

ไรฟน รากมีรสจืด แกไข แกรอนใน และถอนพิษผิดสําแดงเปลือกมีรสฝาดใชชําระบาดแผล



มะไฟ

ชื่อวิทยาศาสตร : Baccaurea ramiflora Lour
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ชื่ออื่น : แซเครือแซ ผะยิ้ว สมไฟ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนไมตนขนาดกลาง ไมผลัดใบ สูงประมาณ 
ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม กวาง 
เซนติเมตร ยาว 10-22 เซนติเมตร เสนแขนงใบมี 
5-7.5 เซนติเมตร ดอกออกเปนชอ กลีบรองกลีบดอกมี 
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5-7.5 เซนติเมตร ดอกออกเปนชอ กลีบรองกลีบดอกมี 
อัน ดอกเพศเมียออกเปนชอยาว กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ ยาวประมาณ 
เซนติเมตร รังไขมีขน ผล คอนขางกลมหรือรี วัดผาศูนยกลางประมาณ 
เหลืองถึงแดง ผิวเกลี้ยง มี 1-3 เมล็ด เนื้อหุมเมล็ดสีขาวขุน รสเปรี้ยวอมหวาน
การขยายพันธุ : เมล็ด
สรรพคุณ : รากตมกับสมุนไพรอื่นๆ ดื่มแกทองรวง ดับพิษรอน เปลือกตน ทาแกบวมอักเสบ

Lour.

จัดเปนไมตนขนาดกลาง ไมผลัดใบ สูงประมาณ 10-15 เมตร ใบเปน
ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปรีแกมหอก โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม กวาง 5-8 

เซนติเมตร เสนแขนงใบมี 5-8 คู เนื้อใบคอนขางบางเกลี้ยง กานใบยาว 
เซนติเมตร ดอกออกเปนชอ กลีบรองกลีบดอกมี 4-5 กลีบ ขนาดไมเทากัน เกสรผูมี 4-8 เซนติเมตร ดอกออกเปนชอ กลีบรองกลีบดอกมี 4-5 กลีบ ขนาดไมเทากัน เกสรผูมี 4-8 

อัน ดอกเพศเมียออกเปนชอยาว กลีบรองกลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ ยาวประมาณ 1.2 
เซนติเมตร รังไขมีขน ผล คอนขางกลมหรือรี วัดผาศูนยกลางประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร สีผิว

เมล็ด เนื้อหุมเมล็ดสีขาวขุน รสเปรี้ยวอมหวาน

รากตมกับสมุนไพรอื่นๆ ดื่มแกทองรวง ดับพิษรอน เปลือกตน ทาแกบวมอักเสบ



มะมวงแกว

ชื่อวิทยาศาสตร : Mangifera
ชื่อวงศ : ANACARDIACEAEชื่อวงศ : ANACARDIACEAE
ชื่ออื่น : มวงแกว มวงบาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
หนาแนน ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เปนพุมแนนบริเวณ
แหลม โคนใบมน เนื้อใบคอนขาง
หมน ขนาดใบจะใหญ ชอดอกแบบชอเชิง
เหลืองออนหรือสีเหลืองนวล ผลรูปรีมีขนาดใหญ เมื่อผลสุกเปนสีเหลืองทองทั้งเปลือกนอกและ
เนื้อในดูเหลืองงาม เมล็ดสีขาวนวล
การขยายพันธุ : ทาบกิ่ง ติดตา ตอนก่ิง และเมล็ด
ประโยชน : เนื้อไมทําเปนเฟอรนิเจอร ใบแกของมะมวงใชเปนสียอมผาใหเปนสีเหลือง เมล็ดชวย
ขับพยาธิ
สรรพคุณ : บํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่งสดใส บํารุงสายตา ปองกันและรักษาโรคเลือดออกตาม
ไรฟน ชวยแกอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียน 

indica L.
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: ไมยืนตน สูง 10-20 เมตร แตกกิ่งกานสาขาเปนพุมทรงกลม
ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ เปนพุมแนนบริเวณปลายกิ่ง รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบ

โคนใบมน เนื้อใบคอนขางหนาและแข็ง ผิวใบเรียบเปนมัน สีเขียวสด หลังใบเปนสีเขียว
ชอดอกแบบชอเชิงลด แตละชอประกอบดวยดอกขนาดเล็กจํานวนมาก มีสี

ลืองออนหรือสีเหลืองนวล ผลรูปรีมีขนาดใหญ เมื่อผลสุกเปนสีเหลืองทองทั้งเปลือกนอกและ
สีขาวนวล 1 เมล็ด

ทาบกิ่ง ติดตา ตอนก่ิง และเมล็ด
เนื้อไมทําเปนเฟอรนิเจอร ใบแกของมะมวงใชเปนสียอมผาใหเปนสีเหลือง เมล็ดชวย

บํารุงผิวพรรณใหเปลงปลั่งสดใส บํารุงสายตา ปองกันและรักษาโรคเลือดออกตาม
ไรฟน ชวยแกอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไสอาเจียน 



มะมุด

ชื่อวิทยาศาสตร : Mangifera foetida Lour.
ชื่อวงศ : ANACARDIACEAE
ชื่ออื่น : ลูกมุด มวงมุด มะแจ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง ประมาณ   
เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ เปลือกลําตนแตกเปนสะเก็ดสีน้ําตาลคล้ํา ใบเปนเดี่ยวออกเรียงเวียน
สลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง ดอกมีสีชมพู มีกลิ่นหอมเย็น ออกดอกเปนชอใหญ ผลรูปไข แกมรูป
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สลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง ดอกมีสีชมพู มีกลิ่นหอมเย็น ออกดอกเปนชอใหญ ผลรูปไข แกมรูป
ขอบขนานเปนปอมเบี้ยว ๆ ผิวผลมีสีน้ําตาล ผลออนมียางสีขาว รสฝาด แข็ง เมื่อผลสุกจะนิ่ม 
หวาน ไมมียาง มีเมล็ดรูปยาว รี ผิวสีดําฝงอยูในเนื้อ ผลละ 
การขยายพันธุ : เมล็ดและตอนกิ่ง
ประโยชน : ผลสุกรับประทานได
สรรพคุณ : ผลสุกมีวิตามินซีสูง

Lour.

เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูง ประมาณ   15-20 เมตร 
เรือนยอดเปนพุมกลมทึบ เปลือกลําตนแตกเปนสะเก็ดสีน้ําตาลคล้ํา ใบเปนเดี่ยวออกเรียงเวียน
สลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง ดอกมีสีชมพู มีกลิ่นหอมเย็น ออกดอกเปนชอใหญ ผลรูปไข แกมรูปสลับเปนกลุมตามปลายกิ่ง ดอกมีสีชมพู มีกลิ่นหอมเย็น ออกดอกเปนชอใหญ ผลรูปไข แกมรูป

ผิวผลมีสีน้ําตาล ผลออนมียางสีขาว รสฝาด แข็ง เมื่อผลสุกจะนิ่ม 
หวาน ไมมียาง มีเมล็ดรูปยาว รี ผิวสีดําฝงอยูในเนื้อ ผลละ 2-6 เมล็ด ผลสุกจะสีเหลืองแกมเขียว



มันเทศ 

ชื่อวิทยาศาสตร : Ipomoea batatas
ชื่อวงศ : CONVOLVULACEAE
ชื่ออื่น : มันแกว (ตาก) ยอดมันแกว 
หลอง (ภูเก็ต) มันแกว มันแกวแดง
 (มลายู-นราธิวาส)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก หัว
ตามขอและมีรากที่ขยายใหญเพ่ือสะสมอาหาร มีรูปราง ขนาด จํานวนและสีของหัวตางกัน ตั้งแต
สีขาว สีเหลือง สีน้ําตาล สีแดง และสีมวง ใบเดี่ยว ไมมีหูใบ มีตอมน้ําหวานสองตอมตรงขั้วใบ 
กานใบดานบนเปนรองลึก กลีบดอกรูปกรวยสีขาวหรือสีมวงแดง กลีบดอกในสวนที่เปนหลอดมีสี
มวง รังไขลอมรอบดวยตอมน้ําหวานสีสมเปนพู ยอดมวง รังไขลอมรอบดวยตอมน้ําหวานสีสมเปนพู ยอด
ผลเปนแบบผลแหงแตก
การขยายพันธุ : ปกชํายอดและปลูกดวยหัว
ประโยชน : มันเทศเปนพืชที่ใชหัวบริโภค ใชเปนอาหารสัตวนอย ในทางอุตสาหกรรมใชผลิตแปง
และแอลกอฮอล ยอดออนรับประทานเปนผักได
สรรพคุณ : หัวชวยลดไขมันในเลือด ชวยแกเมาคลื่น เปนยาแกบิด บํารุงมามไต ทาแกแผลไฟ
ไหม  ยาถอนพิษรักษาแผล ชวยเรงการสมานแผล ใบใชตําพอกรักษาฝ เถาเปนยาแกไขขออักเสบ 
ยอดออนหลังคลอดบุตรรับประทานจะชวยทําใหมีน้ํานม

batatas (L.) Lam.

ยอดมันแกว (นาน) ยอดมันเทศ (มุกดาหาร) มันหลา (ปตตานี) ยอดมัน
มันแกวแดง (ภาคเหนือ) หมักออย (ละวา-เชียงใหม) แตลอ

ไมลมลุก หัวใตดินเถาเลื้อยราบไปบนพื้นดิน ไมมีเนื้อไม รากแตก
ตามขอและมีรากที่ขยายใหญเพ่ือสะสมอาหาร มีรูปราง ขนาด จํานวนและสีของหัวตางกัน ตั้งแต
สีขาว สีเหลือง สีน้ําตาล สีแดง และสีมวง ใบเดี่ยว ไมมีหูใบ มีตอมน้ําหวานสองตอมตรงขั้วใบ 
กานใบดานบนเปนรองลึก กลีบดอกรูปกรวยสีขาวหรือสีมวงแดง กลีบดอกในสวนที่เปนหลอดมีสี
มวง รังไขลอมรอบดวยตอมน้ําหวานสีสมเปนพู ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู สีขาวหรือสีมวงออน มวง รังไขลอมรอบดวยตอมน้ําหวานสีสมเปนพู ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู สีขาวหรือสีมวงออน 

ปลูกดวยหัว
มันเทศเปนพืชที่ใชหัวบริโภค ใชเปนอาหารสัตวนอย ในทางอุตสาหกรรมใชผลิตแปง

ยอดออนรับประทานเปนผักได
หัวชวยลดไขมันในเลือด ชวยแกเมาคลื่น เปนยาแกบิด บํารุงมามไต ทาแกแผลไฟ

ไหม  ยาถอนพิษรักษาแผล ชวยเรงการสมานแผล ใบใชตําพอกรักษาฝ เถาเปนยาแกไขขออักเสบ 
ยอดออนหลังคลอดบุตรรับประทานจะชวยทําใหมีน้ํานม
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มันปู 

ชื่อวิทยาศาสตร : Glochidion littorale Blume

ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE
ชื่ออื่น : ยอดเทะ นกนอนทะเล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนทรงพุมขนาดใหญ
รูปรีปลายแหลม ใบออนมีสีแดง ผิวหนาใบลื่นเปนมัน ดอกเปนชอออกตามซอกใบใกลปลายยอด 
สีเหลืองหรือสม ผลกลมแหง หยักเวาเปนพู 
สีชมพูถึงแดง มีลักษณะกลมแปน สูง 1.2-1สีชมพูถึงแดง มีลักษณะกลมแปน สูง 1.2-1
แบงเปนพู 10-12 พู ผลจะแตกเม่ือแหง มี
การขยายพันธุ : เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง 
สรรพคุณ : รากและลําตน แกรอนใน เปนยาบํารุง
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Blume 

ไมยืนตนทรงพุมขนาดใหญ สูงประมาณ 5-6 เมตร ใบจะมีลักษณะ
รูปรีปลายแหลม ใบออนมีสีแดง ผิวหนาใบลื่นเปนมัน ดอกเปนชอออกตามซอกใบใกลปลายยอด 
สีเหลืองหรือสม ผลกลมแหง หยักเวาเปนพู 5-6 พู ผลแกสีแดงสด ภายในมีเมล็ดสีดําผลแกจะมี

1.5 เซนติเมตร กวาง 1.5-2 เซนติเมตร ผลกลมแปน1.5 เซนติเมตร กวาง 1.5-2 เซนติเมตร ผลกลมแปน
10-12 เมล็ด เมล็ดมีขนาดเล็ก

รากและลําตน แกรอนใน เปนยาบํารุง



มันพื้นบาน

ชื่อวิทยาศาสตร : Dioscorea
ชื่อวงศ : DIOSCOREACEAE         
ชื่ออื่น : มันมือเสือ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนพืชที่มีหัวเล็กที่สุดในสกุลเดียวกัน มีขนาดใกลเคียงมันฝรั่ง
ไมเลื้อย ไมมีเนื้อไม มีขนและหนามปกคลุม รากของพันธุปาจะแข็งเปนหนาม พันธุปลูกมักไมมี
หนาม เปลือกหัวสีน้ําตาลหรือแกมเทา เนื้อสีขาว เลื้อยพันไปทางซาย มีหนามมากที่โคน ใบเดี่ยว 
รูปหัวใจ ดอกแยกเพศ ดอกตัวผูเปนชอเดี่ยว ดอกตัวเมียเปนชอกระจะหรือชอเชิงลด โคงลง
ดานลางผลเปนแคบซูลโคงงอ
ราก variety fasiculata มีหนามในสวนรากนอย ถิ่นกําเนิดอยูในไทยและอินโดจีน
ตั้งแตอินเดีย พมา ไปจนถึงนิวกินี
การขยายพันธุ : ปกชํายอดและปลูกดวยหัว
ประโยชน : หัวมันพื้นบานนําไปประกอบอาหาร เชน แกงเลียง แกงกระหรี่ ตม และเชื่อม 
รับประทาน

Dioscorea esculenta
: DIOSCOREACEAE         

เปนพืชที่มีหัวเล็กที่สุดในสกุลเดียวกัน มีขนาดใกลเคียงมันฝรั่ง เปน
ไมเลื้อย ไมมีเนื้อไม มีขนและหนามปกคลุม รากของพันธุปาจะแข็งเปนหนาม พันธุปลูกมักไมมี
หนาม เปลือกหัวสีน้ําตาลหรือแกมเทา เนื้อสีขาว เลื้อยพันไปทางซาย มีหนามมากที่โคน ใบเดี่ยว 
รูปหัวใจ ดอกแยกเพศ ดอกตัวผูเปนชอเดี่ยว ดอกตัวเมียเปนชอกระจะหรือชอเชิงลด โคงลง

ซูลโคงงอ มันมือเสือแบงเปน 2 พันธุคือ variety spinosa มีหนามในสวน
มีหนามในสวนรากนอย ถิ่นกําเนิดอยูในไทยและอินโดจีน กระจายพันธุ

ไปจนถึงนิวกินี
ปกชํายอดและปลูกดวยหัว

หัวมันพื้นบานนําไปประกอบอาหาร เชน แกงเลียง แกงกระหรี่ ตม และเชื่อม 
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ยางนา

ชื่อวิทยาศาสตร : Dipterocarpus alatus
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น : ยางขาว ยางแมน้ํา ยางหยวก ยางกุง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนขนาดใหญ ไมผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้น สูงไดถึง
 50 เมตรเรือนยอดเปนพุมกลมทึบ ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเปนรูปไข
แกมรูปขอบขนาน ปลายใบสอบทู โคนใบกวาง สวนขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบมีขนาดกวาง
ประมาณ 6-14 เซนติเมตร และยาวประมาณ 
ออกดอกรวมกันเปนชอสั้น ๆ แบบชอกระจะ ตามงามใบตอนปลายกิ่ง ดอกมีขนาดประมาณ 
4 เซนติเมตร เปนสีชมพูออน มีชอละ 4-5 ดอก ดอกขนาดใหญเรียงตัวหลวม ๆ เปนชอหอยลงถึง 
12 เซนติเมตร ผลเปนแผลแหง ลักษณะของผลเปนรูปกระสวย มีหลอดกลีบเลี้ยงหุมขนมิด
ยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร มีปกขนาดใหญที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 
ขนาดกวางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 
สีน้ําตาล
การขยายพันธุ : เมล็ด
สรรพคุณ : น้ํามันยางจากตนมีเปนยาสมานแผล หามหนอง ใชเปนยาทาแผลเนาเปอย 
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Roxb. ex G. Don

กุง  ยางควาย ยางตัง ยางใต ยางเนิน

ไมยืนตนขนาดใหญ ไมผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้น สูงไดถึง
เมตรเรือนยอดเปนพุมกลมทึบ ใบเปนใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเปนรูปไข

แกมรูปขอบขนาน ปลายใบสอบทู โคนใบกวาง สวนขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบมีขนาดกวาง
เซนติเมตร และยาวประมาณ 12.5-25 เซนติเมตร เนื้อใบหนาและเหนียว ดอก

ออกดอกรวมกันเปนชอสั้น ๆ แบบชอกระจะ ตามงามใบตอนปลายกิ่ง ดอกมีขนาดประมาณ 
ดอก ดอกขนาดใหญเรียงตัวหลวม ๆ เปนชอหอยลงถึง 

ผลเปนแผลแหง ลักษณะของผลเปนรูปกระสวย มีหลอดกลีบเลี้ยงหุมขนมิด
เซนติเมตร มีปกขนาดใหญที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 2 อัน มีสีแดงอมชมพู 

เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-15 เซนติเมตร ผลเมื่อสุกจะเปน

น้ํามันยางจากตนมีเปนยาสมานแผล หามหนอง ใชเปนยาทาแผลเนาเปอย 



ยางมันหมู

ชื่อวิทยาศาสตร :. Dipterocarpus
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น : ยางมันขน ยางมันใส 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนไมยืนตน ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบมีลักษณะเปนรูปรีหรือ
รูปไข ปลายใบเปนติ่งแหลมสั้นถึงเรียวแหลม โคนใบสอบเล็กนอย ขอบใบเรียบ ดอกจะออกรูปไข ปลายใบเปนติ่งแหลมสั้นถึงเรียวแหลม โคนใบสอบเล็กนอย ขอบใบเรียบ ดอกจะออก
รวมกันเปนชอสั้นตามปลายกิ่งและตามงามใบที่ปลายกิ่ง
การขยายพันธุ : เมล็ด

Dipterocarpus kerrii King
DIPTEROCARPACEAE

 ยางวัด ละกูวิง
จัดเปนไมยืนตน ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบมีลักษณะเปนรูปรีหรือ

รูปไข ปลายใบเปนติ่งแหลมสั้นถึงเรียวแหลม โคนใบสอบเล็กนอย ขอบใบเรียบ ดอกจะออกรูปไข ปลายใบเปนติ่งแหลมสั้นถึงเรียวแหลม โคนใบสอบเล็กนอย ขอบใบเรียบ ดอกจะออก
รวมกันเปนชอสั้นตามปลายกิ่งและตามงามใบที่ปลายกิ่ง
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ยี่โถปนัง

ชื่อวิทยาศาสตร : Arundina graminifolia 
ชื่อวงศ : ORCHIDACEAE
ชื่ออื่น : แขมดอกขาว แขมเหลือง งวนตากหงาย เอื้องใบไผ ชื่ออื่น : แขมดอกขาว แขมเหลือง งวนตากหงาย เอื้องใบไผ 
ปนัง (กรุงเทพฯ) หญาแผงสี หญาแยงแย (สตูล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุกอายุหลายป กลุมกลวยไมดิน สูง 
เรียว เปนขอเปนปลอง ใบเรียวแหลม ดอกออกเปนชอๆ ที่ปลายยอดชอละ 
และกลีบดอกสีขาว หรือสีขาวอมมวงออน รูปรีหรือรูปขอบขนาน กลีบดอกกลีบกลางตางจาก
กลีบคูขาง เรียก กลีบปาก เปนรูปคลายหัวใจ สีชมพูออนอมมวง ปลายกลีบเวาลึก กลางกลีบมีสี
เหลืองแซมขาว โคนกลีบแคบลงและมีสีชมพูอมมวงเขม  ผลแบบผลแหงแตก มีเมล็ดขนาดเล็ก
คลายผง จํานวนมาก 
การขยายพันธุ : เมล็ดและแยกหนอ
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ตนแกไข เหงาบํารุงกําลัง 
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Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. subsp. graminifolia 

แขมดอกขาว แขมเหลือง งวนตากหงาย เอื้องใบไผ (ภาคเหนือ) น้ําทราย (ลําปาง) ยี่โถแขมดอกขาว แขมเหลือง งวนตากหงาย เอื้องใบไผ (ภาคเหนือ) น้ําทราย (ลําปาง) ยี่โถ
สตูล) หญาจิ้มฟนควาย

ไมลมลุกอายุหลายป กลุมกลวยไมดิน สูง ๐.50-1.6 เมตร ลําตน
เรียว เปนขอเปนปลอง ใบเรียวแหลม ดอกออกเปนชอๆ ที่ปลายยอดชอละ ๑-๒ ดอก กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกสีขาว หรือสีขาวอมมวงออน รูปรีหรือรูปขอบขนาน กลีบดอกกลีบกลางตางจาก
กลีบคูขาง เรียก กลีบปาก เปนรูปคลายหัวใจ สีชมพูออนอมมวง ปลายกลีบเวาลึก กลางกลีบมีสี
เหลืองแซมขาว โคนกลีบแคบลงและมีสีชมพูอมมวงเขม  ผลแบบผลแหงแตก มีเมล็ดขนาดเล็ก



ระไม

ชื่อวิทยาศาสตร : Baccaurea
ชื่อวงศ : PHYLLANTHACEAE 
ชื่ออื่น :  ระไม มะไฟฝรั่ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนขนาดใหญจะออกดอกและติดผลบริเวณลําตนและกิ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนขนาดใหญจะออกดอกและติดผลบริเวณลําตนและกิ่ง
ใหญ ปละ 1 ครั้ง ใบขนาดเล็ก มีขนเดี่ยว ๆ ใบรูปรีแกมขอบขนาน ฐานใบมนถึงรูปหัวใจ 
ออกเปนกลุม 2-5 ดอก กานดอกยาว 
กลีบดอกรูปไขแกมขอบขนาน ฐานแหลม ขนาดยาว 
หอยยอยตามลําตน คลายผลมะไฟ
แบงเปนกลีบๆ มี 3-5 กลีบ เนื้อสีขาว รสอมเปรี้ยวอมหวาน
การขยายพันธุ : การตอนและเพาะเมล็ด
ประโยชน : ผลสุกรับประทาน เนื้อไมใชทําวัสดุกอสรางได 

Baccaurea motleyana (Mull. Arg) Mull. Arg. 
PHYLLANTHACEAE 

เปนไมยืนตนขนาดใหญจะออกดอกและติดผลบริเวณลําตนและกิ่งเปนไมยืนตนขนาดใหญจะออกดอกและติดผลบริเวณลําตนและกิ่ง
ครั้ง ใบขนาดเล็ก มีขนเดี่ยว ๆ ใบรูปรีแกมขอบขนาน ฐานใบมนถึงรูปหัวใจ 

ดอก กานดอกยาว 1.5 มิลลิเมตร ชอดอก ยาว  13-25 เซนติเมตร 
กลีบดอกรูปไขแกมขอบขนาน ฐานแหลม ขนาดยาว 1-1.5 เซนติเมตร ผลออกเปนพวงยาว 
หอยยอยตามลําตน คลายผลมะไฟ ผลออนสีเขียว แกแลวเปนสีขาวหรือสีน้ําตาลออน ภายในผล

กลีบ เนื้อสีขาว รสอมเปรี้ยวอมหวาน
การตอนและเพาะเมล็ด

ผลสุกรับประทาน เนื้อไมใชทําวัสดุกอสรางได 
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รัก

ชื่อวิทยาศาสตร : Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton 
ชื่อวงศ : APOCYNACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมพุมขนาดเล็ก สูง 
ตามกิ่งมีขน ใบเปนใบเดี่ยวออกตรงกันขาม รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลมโคนเวา กวาง 
เซนติเมตร ยาว 10-14 เซนติเมตร เนื้อใบหนา ใตใบมีขนนุม กานสั้น ดอกสีขาวหรือสีมวง 
ออกเปนชอ ตามซอกใบหรือปลายกิ่ ง  กลีบ เลี้ ยง  ออกเปนชอ ตามซอกใบหรือปลายกิ่ ง  กลีบ เลี้ ยง  
เสนผาศูนยกลาง 2-3 เซนติเมตร มีรยางคเปนกระบังมงกุฎ 
กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 6-8 เซนติเมตร เมื่อแกแตกได เมล็ดแบนสีน้ําตาล จํานวนมาก มีขนสี
ขาวเปนกระจุกอยูที่ปลายดานหนึ่ง
การขยายพันธุ : เมล็ด 
ประโยชน : เปนไมประดับ ดอกใชรอยมาลัยตางๆ ทําดอกไมประดิษฐ
สรรพคุณ : เปลือกและรากใชรักษาบิด ทําใหอาเจียน ขับเหงื่อ ยางมีฤทธิ์เปนยาถายอยางแรง ถา
ถูกผิวหนังทําใหระคายเคือง
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(L.) W. T. Aiton 

เปนไมพุมขนาดเล็ก สูง 1.5-3 เมตร ทุกสวนมียางขาวเหมือนน้ํานม 
ใบเดี่ยวออกตรงกันขาม รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลมโคนเวา กวาง 6-8 

เนื้อใบหนา ใตใบมีขนนุม กานสั้น ดอกสีขาวหรือสีมวง 
ออกเปนชอ ตามซอกใบหรือปลายกิ่ ง  กลีบ เลี้ ยง  5 กลีบ โคนเชื่ อมติดกัน เมื่อบานออกเปนชอ ตามซอกใบหรือปลายกิ่ ง  กลีบ เลี้ ยง  5 กลีบ โคนเชื่ อมติดกัน เมื่อบาน

เปนกระบังมงกุฎ 5 สัน เกสรเพศผู 5 อัน ผลเปนฝกคู 
เมื่อแกแตกได เมล็ดแบนสีน้ําตาล จํานวนมาก มีขนสี

เปนไมประดับ ดอกใชรอยมาลัยตางๆ ทําดอกไมประดิษฐ
เปลือกและรากใชรักษาบิด ทําใหอาเจียน ขับเหงื่อ ยางมีฤทธิ์เปนยาถายอยางแรง ถา



ลังแข

ชื่อวิทยาศาสตร :  Baccaurea
ชื่อวงศ  : PHYLLANTHACEAE 
ชื่ออื่น : ลําแข

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
หรือกิ่งใหญ เปลือกสีน้ําตาล คอนขางเรียบ ใบเปนใบเดี่ยว ใบรูปหอกเรียงสลับ แผนใบเรียบ 
ขอบใบเรียบ ปลายใบแบบติ่งแหลมออน โคนใบมน เสนใบแตกแบบขนนก ชอดอกเปนแบบชอขอบใบเรียบ ปลายใบแบบติ่งแหลมออน โคนใบมน เสนใบแตกแบบขนนก ชอดอกเปนแบบชอ
เชิงลด สีเหลืองออน กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดแบบรูปดอกเข็ม ดอกออกตามกิ่งกานผลเปน
กลม สีเหลืองนวล เปลือกหนา แตกตามพูผลออกเปนชอคลายมะไฟ เมล็ดเปนรูปทรงกลมแบน 
2-6 เมล็ด มีเยื่อนวลหุมเกาะที่แกนดานลาง
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ผลสุกรับประทานได

Baccaurea macrophylla Muell. Arg.
PHYLLANTHACEAE 

: เปนไมยืนตนขนาดใหญใหผลปละ 1 ครั้ง จะติดผลบริเวณลําตน
หรือกิ่งใหญ เปลือกสีน้ําตาล คอนขางเรียบ ใบเปนใบเดี่ยว ใบรูปหอกเรียงสลับ แผนใบเรียบ 
ขอบใบเรียบ ปลายใบแบบติ่งแหลมออน โคนใบมน เสนใบแตกแบบขนนก ชอดอกเปนแบบชอขอบใบเรียบ ปลายใบแบบติ่งแหลมออน โคนใบมน เสนใบแตกแบบขนนก ชอดอกเปนแบบชอ
เชิงลด สีเหลืองออน กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดแบบรูปดอกเข็ม ดอกออกตามกิ่งกานผลเปน
กลม สีเหลืองนวล เปลือกหนา แตกตามพูผลออกเปนชอคลายมะไฟ เมล็ดเปนรูปทรงกลมแบน 

เมล็ด มีเยื่อนวลหุมเกาะที่แกนดานลาง

ผลสุกรับประทานได
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วานกาบหอย

ชื่อวิทยาศาสตร : Tradescantia spathacea
ชื่อวงศ : COMMELINACEAE
ชื่ออื่น : กาบหอยแครง วานหอยแครง (กรุงเทพฯ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุกอายุหลายป 
รอบเปนกอ ใบเดี่ยว เรียงซอนเปนวงรอบ รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 
สีเขียว ดานใตใบสีมวงแดง เนื้อใบหนา ชอดอกออกตาม
สีมวงปนเขียว รูปหัวใจมี 2 กาบ โคนกาบทั้งสองประกบเกยซอนและสีมวงปนเขียว รูปหัวใจมี 2 กาบ โคนกาบทั้งสองประกบเกยซอนและ
เล็กอยูรวมเปนกระจุก กลีบดอก 3 กลีบ รูปไข สีขาว แผนกลีบหนา เกสรเพศ
กวาง 2.5-3 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร 
เมล็ดเล็ก
การขยายพันธุ : แยกหนอและเมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ 
สรรพคุณ : ใบใชเปนยาทําใหเลือดเย็น แกอาการรอนในกระหายน้ํา ใบใชแกเลือดกําเดาไหล 
แกไขตัวรอน
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spathacea Sw.

กรุงเทพฯ)
ไมลมลุกอายุหลายป สูง 20-45 เซนติเมตร ลําตนอวบใหญ แตกใบ

ซอนเปนวงรอบ รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดานบนใบ
ชอดอกออกตามซอกใบ แตละชอประกอบดวยใบประดับ

กาบ โคนกาบทั้งสองประกบเกยซอนและโอบหุมดอก ดอกสีขาวขนาดกาบ โคนกาบทั้งสองประกบเกยซอนและโอบหุมดอก ดอกสีขาวขนาด
กลีบ รูปไข สีขาว แผนกลีบหนา เกสรเพศผู 6 อัน ผลเปนรูปรี 

มิลลิเมตร มีขนเล็กนอย ผลแกแลวแตกออกเปน 3 ซีก 

ใบใชเปนยาทําใหเลือดเย็น แกอาการรอนในกระหายน้ํา ใบใชแกเลือดกําเดาไหล 



แววมยุรา

ชื่อวิทยาศาสตร :. Torenia fournieri
ชื่อวงศ : SCORPHULARIACEAE
ชื่ออื่น : เกล็ดหอย แววมยุเรศ  สามสี หญาลิ้นเงือก หญาลําโพง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนไมลมลุก สูงประมาณ 
กานโปรง ๆ ใบจะเปนใบเดี่ยวรูปไข ขอบใบจัก กวาง 
ดอกจะบริเวณซอกใบใกลปลายยอด กลีบรองกลีบดอกโปงคลายเปน ครีบ ดอกจะบริเวณซอกใบใกลปลายยอด กลีบรองกลีบดอกโปงคลายเปน ครีบ 
ติดกันเปนหลอด สีมวงออนและมีสีเหลืองแตม ปลายหลอดแยกเปน 
แยกเปน 2 แฉก กลีบลางมี 
รูปขอบขนานแคบ กวาง 0.3 เซนติเมตร ยาว 
การขยายพันธุ : เมล็ด
สรรพคุณ : รากสดทุบผสมเกลือ อมแกปวดฟน

fournieri Linden. ex E.Fourn.
SCORPHULARIACEAE

เกล็ดหอย แววมยุเรศ  สามสี หญาลิ้นเงือก หญาลําโพง
จัดเปนไมลมลุก สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ลําตนตั้งตรง แตกกิ่ง

กานโปรง ๆ ใบจะเปนใบเดี่ยวรูปไข ขอบใบจัก กวาง 0.8-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร 
ดอกจะบริเวณซอกใบใกลปลายยอด กลีบรองกลีบดอกโปงคลายเปน ครีบ 5 ครีบ กลีบดอกเชื่อมดอกจะบริเวณซอกใบใกลปลายยอด กลีบรองกลีบดอกโปงคลายเปน ครีบ 5 ครีบ กลีบดอกเชื่อม
ติดกันเปนหลอด สีมวงออนและมีสีเหลืองแตม ปลายหลอดแยกเปน 2 กลีบ กลีบบนสีมวงออน 

แฉก กลีบลางมี 3 แฉก แฉกสีฟาปนมวงกลีบกลางมีสีเหลืองแตม ผลจะเปนฝก
เซนติเมตร ยาว 1 เมล็ดและเกล็ดมีขนาดเล็ก รูปรี

รากสดทุบผสมเกลือ อมแกปวดฟน
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แวววิเชียร

ชื่อวิทยาศาสตร : Angelonia goyazensis
ชื่อวงศ : PLANTAGINACEAE
ชื่ออื่น : เทียนญี่ปุน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : จัดเปนไมลมลุก ทุกสวนของตนมีกลิ่น
ตรงแตกกิ่งใกลผิวดิน ใบเปนใบเดี่ยวเรียงตรงขามกัน
ขอบขนาน กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 
ปกคลุมสีขาว ดอกมีสีชมพูปนมวง หรือมีสองสีในดอกเดียวกัน
ซอกใบที่ปลายกิ่ง ชอดอกแบบกระจะยาวชูตั้งขึ้น ดอกยอยเปนรูปถวยตื้น โคนกลีบดอกเชื่อม
ติดกันเปนหลอด ปลายแยกเปน 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กวาง 
กลมเล็ก ๆ ขนาด 0.3-0.6 เซนติเมตร
การขยายพันธุ : เมล็ดและปกชํากิ่ง
ประโยชน : ปลูกเปนไมดอกไมประดับ
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goyazensis Benth.

จัดเปนไมลมลุก ทุกสวนของตนมีกลิ่นฉุนและมียากเหนียว ลําตนตั้ง
ใบเปนใบเดี่ยวเรียงตรงขามกัน ปลายใบแหลม ใบเปนรูปใบหอกแกมรูป

7 เซนติเมตร โคนใบสอบ ผิวใบดานบนเปนมัน มีขน
ปกคลุมสีขาว ดอกมีสีชมพูปนมวง หรือมีสองสีในดอกเดียวกัน กลิ่นหอม ดอกจะออกเปนชอตาม
ซอกใบที่ปลายกิ่ง ชอดอกแบบกระจะยาวชูตั้งขึ้น ดอกยอยเปนรูปถวยตื้น โคนกลีบดอกเชื่อม

แฉก ดอกบานเต็มที่กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ผลมีลักษณะ



ศรีตรัง

ชื่อวิทยาศาสตร : Jacaranda 
ชื่อวงศ : BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น : แคฝอย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไม
สีน้ําตาลอมขาว แตกลอนเปนแผนบางตามยาวคลายกระดาษ 
ชั้น เรียงตรงขาม ใบยอย 12-21
ขนาดเล็ก กวาง 0.5-0.7 เซนติเมตร 
เสนแขนงใบขางละ 4-5 เสน กานใบหลักยาว 
มิลลิเมตร กานใบยอยสั้นมากหรือไมมี ดอกสี
แขนง ออกตามกิ่งและซอกใบใกล
เปนหลอดสีมวงเขมปลายแยก 5
แตกเปนฝกสีน้ําตาลออน กวาง 
มาก
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ใบรักษาบาดแผล เปลือกใชลางแผลเปอยแผลพุพอง เนื้อไมแกทองบวม ขับพยาธิ 

Jacaranda mimosifolia D. Don 

ไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปรง เปลือก
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ไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปรง เปลือก
สีน้ําตาลอมขาว แตกลอนเปนแผนบางตามยาวคลายกระดาษ ใบเปนใบประกอบแบบขนนกสอง

21 คู เรียงตรงขาม ใบรูปขอบขนานแกมรูปเหลี่ยมขาวหลามตัด มี
เซนติเมตร ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว

เสน กานใบหลักยาว 7-11 เซนติเมตร กานใบประกอบยาว 4-8 
ยอยสั้นมากหรือไมมี ดอกสีมวงออน มีกลิ่นหอมออน ชอดอกแบบกระจุกแยก

ใบใกลปลายกิ่ง ชอดอกยาว 5-9 เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกัน
5 แฉก ดอกบานเต็มที่กวาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ผลแบบผลแหง

แตกเปนฝกสีน้ําตาลออน กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2.2-2.5 เซนติเมตร เมล็ดมีปกจํานวน

ปลูกเปนไมประดับ
ใบรักษาบาดแผล เปลือกใชลางแผลเปอยแผลพุพอง เนื้อไมแกทองบวม ขับพยาธิ 



สมแขก

ชื่อวิทยาศาสตร : Garcinia atroviridis Griff
ชื่อวงศ : CLUSIACEAE
ชื่ออื่นๆ : สมควาย อาแซกะลูโก สมพะงุน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนทรงพุม สูงประมาณ 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนทรงพุม สูงประมาณ 
บาดแผลจะมียางสีเหลืองออกมา ใบจัดเปนใบเดี่ยวออกตรงขามกันเปนคูๆ ผิวใบจะมีลักษณะ
เรียบเปนมัน ปลายใบแหลม ขอบใบจะเรียบ ดอกจะออกตรงบริเวณตามปลายยอด ดอกจะแยก
เพศกันดอกเพศผูมีจํานวนกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ดานในมีสีแดง ดานนอกมีสีเขียว เกสรเพศผูจะเรียง
อยูบนฐานรองดอก ดอกเพศเมียจะเปนดอกเดี่ยวแทงออกจากปลายกิ่งมีขนาดเล็กกวาดอกเพศผู 
รังไขจะมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ผลจะเปนผลเดี่ยว ผิวเรียบสีเขียว ผลออนมีสีเขียว ผลแก
จัดเปนสีเหลือเขม ผลมีขนาดเทากระทอน เปลือกผลจะเปนรองตามแนวขั้วไปยังปลายผล 
จํานวน 8-10 รอง ที่ข้ัวมีกลีบเลี้ยงติดอยู 2 
การขยายพันธุ :  เพาะเมล็ด
ประโยชน : ผลแกนิยมนํามาแปรรูปโดยการหั่นใหบางๆ นําไปอบหรือตากแดดใหแหง แลวนําไป
ปรุงอาหารทําใหมีรสเปรี้ยว
สรรพคุณ : ใบสดชวยแกอาการทองอืด ดอกชวยขับเสมหะ แกอาการไอ

Griff. ex T. Anderson

 สมมะอน สมมะวน มะขามแขก

เปนไมยืนตนทรงพุม สูงประมาณ 5-15 เมตร ภายในลําตนเมื่อเกิดเปนไมยืนตนทรงพุม สูงประมาณ 5-15 เมตร ภายในลําตนเมื่อเกิด
บาดแผลจะมียางสีเหลืองออกมา ใบจัดเปนใบเดี่ยวออกตรงขามกันเปนคูๆ ผิวใบจะมีลักษณะ
เรียบเปนมัน ปลายใบแหลม ขอบใบจะเรียบ ดอกจะออกตรงบริเวณตามปลายยอด ดอกจะแยก

กลีบ ดานในมีสีแดง ดานนอกมีสีเขียว เกสรเพศผูจะเรียง
อยูบนฐานรองดอก ดอกเพศเมียจะเปนดอกเดี่ยวแทงออกจากปลายกิ่งมีขนาดเล็กกวาดอกเพศผู 
รังไขจะมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ผลจะเปนผลเดี่ยว ผิวเรียบสีเขียว ผลออนมีสีเขียว ผลแก
จัดเปนสีเหลือเขม ผลมีขนาดเทากระทอน เปลือกผลจะเปนรองตามแนวขั้วไปยังปลายผล 

2 ชั้น ๆ ละ 4 กลีบ ภายในผลมีเมล็ดแข็ง 2-3 เมล็ด 

ผลแกนิยมนํามาแปรรูปโดยการหั่นใหบางๆ นําไปอบหรือตากแดดใหแหง แลวนําไป

ใบสดชวยแกอาการทองอืด ดอกชวยขับเสมหะ แกอาการไอ



สยาแดง

ชื่อวิทยาศาสตร : Shorea leprosula
ชื่อวงศ : DIPTEROCARPACEAE
ชื่ออื่น : กระบากขาว ตะยอม
สะระยาตะมาฆอ (มลาย-ูยะลา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตนลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตน
คลายรม มองในระยะไกล สีขาวอมเหลือง
พูพอนแคบๆ เปลือกสีน้ําตาลเทาแตกเปนรองลึก
แดง แผนใบ รูปรีถึงรูปรีแกมขอบขนาน
ใบเรียวแหลม โคนใบทูหรือมนกลม
ดานลางมีขนแยกแขนง มีกระจุกขนตรงจุดเชื่อมระหวางเสนกลางใบ และเสนแขนงใบ
14-16 คู กานใบยาว 1-8

ประมาณ 1 เซนติเมตร เรียงเปนสองแถวบน
ปลายแหลมกวางประมาณ 1
ปกยาว 3 ปก และปกสั้น 2
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ใชกอสรางทั่วไป

leprosula Miq
DIPTEROCARPACEAE

ตะยอม (สงขลา) เต็มบายา มารันตี มารันตีเต็มบายา
ยะลา)

ไมตน สูง 40-50 เมตร เรือนยอดคอนขางกลมหรือแผกวางไมตน สูง 40-50 เมตร เรือนยอดคอนขางกลมหรือแผกวาง
สีขาวอมเหลือง หรือเหลืองแกมน้ําตาล ลําตนเปลาตรง โคนตนมี

เปลือกสีน้ําตาลเทาแตกเปนรองลึก เปลือกชั้นในสีน้ําตาลแกมสีเหลืองถึงสีน้ําตาล
รูปรีถึงรูปรีแกมขอบขนาน กวาง 3.5-7 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลาย

โคนใบทูหรือมนกลม ผิวใบดานบนเกลี้ยงหรือมีขนตามเสนกลางใบ ผิวใบ
มีกระจุกขนตรงจุดเชื่อมระหวางเสนกลางใบ และเสนแขนงใบ

เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก สีเหลืองนวล เสนผาศูนยกลาง
เรียงเปนสองแถวบน กานชอซึ่งเกิดตามงามใบและปลายกิ่ง ผลรูปไข

เซนติเมตร ยาว ประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีจํานวน 5 ปก
2 ปก
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สะตอ

ชื่อวิทยาศาสตร : Parkia speciosa Hassk
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : กะตอ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมยืนตนสูง 30 
สองชั้นชอใบยอย 14-18 คู ใบยอย 31-38
6-9 มิลลิเมตร ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง อัดแนนเปนกอน ประกอบดวยชอดอกตัวผู และชอดอก
สมบูรณเพศ กลีบดอกสีขาวนวล ผลเปนฝกแบน ฝกออนมีสีเขียว เมื่อฝกสุกจุมีสีเหลือง
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สมบูรณเพศ กลีบดอกสีขาวนวล ผลเปนฝกแบน ฝกออนมีสีเขียว เมื่อฝกสุกจุมีสีเหลือง
การขยายพันธุ : เมล็ดและการติดตา
ประโยชน : เมล็ดรับประทานได นิยมนํามาประกอบอาหาร เชน ผัดเผ็ดสะตอ ผัดเปรี้ยวหวาน 
และนํามาเปนผักเหนาะกินกับน้ําพริกหรือบูดู
สรรพคุณ : เมล็ดขับลมในลําไส แกปสสาวะพิการ ไตพิการ โรคเกี่ยวกับระบบปสสาวะมีปสสาวะ
ขุนขนเหลืองและมีอาการแนนทอง 

Hassk.

30 เมตร กิ่งกานมีขนละเอียด ใบประกอบแบบขนนก
38 คู ใบรูปเสนยาว กวาง 1.8-2.2มิลลิเมตร ยาว

มิลลิเมตร ดอกชอออกที่ปลายกิ่ง อัดแนนเปนกอน ประกอบดวยชอดอกตัวผู และชอดอก
สมบูรณเพศ กลีบดอกสีขาวนวล ผลเปนฝกแบน ฝกออนมีสีเขียว เมื่อฝกสุกจุมีสีเหลืองสมบูรณเพศ กลีบดอกสีขาวนวล ผลเปนฝกแบน ฝกออนมีสีเขียว เมื่อฝกสุกจุมีสีเหลือง

เมล็ดรับประทานได นิยมนํามาประกอบอาหาร เชน ผัดเผ็ดสะตอ ผัดเปรี้ยวหวาน 
ดู

เมล็ดขับลมในลําไส แกปสสาวะพิการ ไตพิการ โรคเกี่ยวกับระบบปสสาวะมีปสสาวะ



สะระแหน

ชื่อวิทยาศาสตร : Mentha cordifolia
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ชื่ออื่น : สะระแหนสวน (ภาคกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
พื้นดิน แตกกิ่งกานมาก กิ่งตั้งขึ้น มีกลิ่นหอมทุกสวน ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก 
รูปรีกวาง ผิวใบยับยน ขอบใบหยักฟนเลื่อย ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ซอกใบ ผลแบบผลแหง
ไมแตกขนาดเล็ก
การขยายพันธุ : เมล็ดและปกชํา 
ประโยชน : ใชเพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร สกัดทําเปนลูกอม หมากฝรั่ง ทําน้ํามันหอมระเหย ใชไลยุง
และแมลง
สรรพคุณ : ใบแกอาการปวดบวม ผดผื่นคัน แกพิษจากแมลงสัตวกัดตอย รักษาอาการอุจจาระ
เปนเลือด ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ แกทองรวง ปวดทอง ระงับกลิ่นปาก แกปวดฟน แกปวด
ศีรษะ แกหวัด น้ํามูกไหล แก หามเลือดกําเดา รักษาโรคหอบหืด รักษาโรคหลอดลมอักเสบ

cordifolia Opiz. ex Fresen

ภาคกลาง) มักเงาะ สะแน (ภาคใต) หอมดวน หอมเตือน (ภาคเหนือ)
: ไมลมลุกอายุหลายป สูงไดถึง 30 เซนติเมตร ลําตนแผทอดคลุม

พื้นดิน แตกกิ่งกานมาก กิ่งตั้งขึ้น มีกลิ่นหอมทุกสวน ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก 
รูปรีกวาง ผิวใบยับยน ขอบใบหยักฟนเลื่อย ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ซอกใบ ผลแบบผลแหง

เมล็ดและปกชํา 
ใชเพิ่มกลิ่นหอมใหอาหาร สกัดทําเปนลูกอม หมากฝรั่ง ทําน้ํามันหอมระเหย ใชไลยุง
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ใบแกอาการปวดบวม ผดผื่นคัน แกพิษจากแมลงสัตวกัดตอย รักษาอาการอุจจาระ
เปนเลือด ขับลม แกทองอืด ทองเฟอ แกทองรวง ปวดทอง ระงับกลิ่นปาก แกปวดฟน แกปวด
ศีรษะ แกหวัด น้ํามูกไหล แก หามเลือดกําเดา รักษาโรคหอบหืด รักษาโรคหลอดลมอักเสบ



สันพราหอม

ชื่อวิทยาศาสตร : Eupatorium 
ชื่อวงศ : ASTERACEAE
ชื่ออื่น : หญาเสือมอบ (ราชบุรี สุพรรณบุรี 
(เงี้ยว-แมฮองสอน) พอกี่ (กะเหรี่ยง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุกอายุหลายป ลํา
แตก็คอนขางจะ เกลี้ยงเล็กนอย 
กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 
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กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 
ขอบใบจักเปนฟนเลื่อย ผิวใบเกลี้ยง 
หนาแนน ดอกมีสีแดงหรือสีขาว ปลายแยกออกเปน 
เต็มที่ 7-8 มิลลิเมตร ผลมีสีดํา 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ใชเปนพืชอาหาร ใชเปนสวนผสมของแปงหอม ยาสระผม  ธูปหรือเครื่อง
หอมตางๆ และปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ตนแกปวดหัว ไขตัวรอนจัด ขับเหงื่อ ทองอืด ทองเฟอ แกลมหายใจมี
กลิ่นเหม็น รากแกประจําเดือนมาไมปกติ

Eupatorium chinense L .

ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี) ซะเป มอกพา หญาลั่งพั้ง 
กะเหรี่ยง-แมฮองสอน) เกี๋ยงพาใย (ภาคเหนือ)

ไมลมลุกอายุหลายป ลําตนตั้งตรง ตามลําตนจะเปนรอง 
แตก็คอนขางจะ เกลี้ยงเล็กนอย ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ใบเปนรูปรี 

เซนติเมตร ยาว 7-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ เซนติเมตร ยาว 7-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ 
ขอบใบจักเปนฟนเลื่อย ผิวใบเกลี้ยง ชอดอกเกิดที่ปลายยอด กานชอดอกมีขนปกคลุม
หนาแนน ดอกมีสีแดงหรือสีขาว ปลายแยกออกเปน 5 แฉก ดอกมีขนาดเล็กบาน

ผลมีสีดํา มีสันอยู 5 สัน ผลแหงรูปขอบขนานแคบ

ใชเปนพืชอาหาร ใชเปนสวนผสมของแปงหอม ยาสระผม  ธูปหรือเครื่อง
หอมตางๆ และปลูกเปนไมประดับ

ตนแกปวดหัว ไขตัวรอนจัด ขับเหงื่อ ทองอืด ทองเฟอ แกลมหายใจมี
กลิ่นเหม็น รากแกประจําเดือนมาไมปกติ



สาวสันทราย

ชื่อวิทยาศาสตร : Clerodendrum
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ชื่ออื่น : จรกา 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไม
ปลายใบแหลม โคนมน ขอบใบเปนคลื่น ดานบนเปนสีเขียว ดานลางสีมวงคลายสีเปลือกมังคุด 
เวลามีใบดกสีของใบจะเปน2สี สวยงามมาก ดอกเปนชอขนาดใหญที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคน
ติดกัน ปลายแยกเปน 5 แฉก สีมวงแดง กลีบดอกเปนหลอดยาว ติดกัน ปลายแยกเปน 5 แฉก สีมวงแดง กลีบดอกเปนหลอดยาว 
กลีบดอก 5 กลีบ และมวนงอ เปนสีขาวอมมวง ดอกเมื่อบานเต็มที่
2-3 เซนติเมตร เกสรเพศผู 4 อัน ผลคอนขางกลม เปนสีมวงแดงเขมเกือบดํา เปนมัน 
การขยายพันธุ : ปกชําและตอน
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ

Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr.

ไมพุม สูง 2-5 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว ออกตรงกันขาม รูปขอบขนาน 
ปลายใบแหลม โคนมน ขอบใบเปนคลื่น ดานบนเปนสีเขียว ดานลางสีมวงคลายสีเปลือกมังคุด 

สี สวยงามมาก ดอกเปนชอขนาดใหญที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงโคน
แฉก สีมวงแดง กลีบดอกเปนหลอดยาว 5-8 เซนติเมตร ปลายแยกเปน
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แฉก สีมวงแดง กลีบดอกเปนหลอดยาว 5-8 เซนติเมตร ปลายแยกเปน
กลีบ และมวนงอ เปนสีขาวอมมวง ดอกเมื่อบานเต็มที่ เสนผาศูนยกลาง 

อัน ผลคอนขางกลม เปนสีมวงแดงเขมเกือบดํา เปนมัน 
ชําและตอนกิ่ง

เปนไมประดับ



เสม็ดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร : Syzygium cinereum (Kurz
ชื่อวงศ  : MYRTACEAE
ชื่ออื่น : ไครเม็ด เม็ก เม็ดชุน เสม็ด เสม็ดเขา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนตนไม มีความสูง 
ออนสีแดง เปลือกสีน้ําตาลแดง ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม ใบรูปใบหอกแกมรูปไข ดอกสีขาว ออกเปน
ชอแบบชอกระจุกแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกจะออกระหวางเดือน กุมภาพันธถึง
เดือนมีนาคม ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงกลม หรือ ไขสีขาว ผล ออกระหวางเดือน มีนาคมเดือนมีนาคม ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงกลม หรือ ไขสีขาว ผล ออกระหวางเดือน มีนาคม
ถึงเดือนมิถุนายน
ประโยชน : ยอดออน ลวก หรือกินกับผักกับน้ําพริก
สด กินกับน้ําพริก ขนมจีนหรือขาวยํา
สรรพคุณ : ใบตําพอก แกเคล็ดขัดยอก ฟกบวม
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Kurz) Chantar. & J. Parn. 

ไครเม็ด เม็ก เม็ดชุน เสม็ด เสม็ดเขา

เปนตนไม มีความสูง 7 เมตร เปนไมไมผลัดใบ ยอดเปนพุมกลม ใบ
ออนสีแดง เปลือกสีน้ําตาลแดง ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม ใบรูปใบหอกแกมรูปไข ดอกสีขาว ออกเปน
ชอแบบชอกระจุกแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกจะออกระหวางเดือน กุมภาพันธถึง
เดือนมีนาคม ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงกลม หรือ ไขสีขาว ผล ออกระหวางเดือน มีนาคมเดือนมีนาคม ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงกลม หรือ ไขสีขาว ผล ออกระหวางเดือน มีนาคม

ยอดออน ลวก หรือกินกับผักกับน้ําพริก มีรสเปรี้ยวอมฝาด ใบใชรับประทานเปนผัก

ใบตําพอก แกเคล็ดขัดยอก ฟกบวม



เสลา

ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia 
ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น : ตะเกรียบ อินทรชิต
ลักษณะพฤกษศาสตร : ไมตนขนาดกลาง 
ใบดก กิ่งโนมลงรอบทรงพุม เปลือกตนสีน้ําตาลเขมเกือบดํา มีรอยแตกเปนทางยาวตลอดลําตน 
ใบเดี่ยว ออกตรงขาม รูปขอบขนาน กวาง ใบเดี่ยว ออกตรงขาม รูปขอบขนาน กวาง 
เรียวแหลมเปนติ่ง โคนใบมน เนื้อ
ชมพู หรือสีมวงอมขาว ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง 
เปน 5-8 แฉก กลีบดอกสวนใหญ
ดอกบานมีเสนผานศูนยกลาง 
รูปเกือบกลม ผิวแข็ง ยาวประมาณ 
จํานวนมาก มีปก
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เนื้อไมใชทําเครื่องแกะสลัก ทําดามเครื่องมือเครื่องใช ผลใชทําไมประดับแหง
สรรพคุณ : ใบทาแกผดผื่นคัน

Lagerstroemia lomentosa C. Presl

ไมตนขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดทรงกลมทึบ 
ดก กิ่งโนมลงรอบทรงพุม เปลือกตนสีน้ําตาลเขมเกือบดํา มีรอยแตกเปนทางยาวตลอดลําตน 
เดี่ยว ออกตรงขาม รูปขอบขนาน กวาง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ปลายใบ
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เดี่ยว ออกตรงขาม รูปขอบขนาน กวาง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร ปลายใบ
เนื้อใบคอนขางหนา เสนใบมีขนนุมทั้งสองดาน ดอกสีมวง สีมวงอม

ออกเปนชอที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเชื่อมกันจานฐานดอกรูปถวย ปลายแยก
ใหญ 6 กลีบ รูปกลม กลีบบางและยับยน ขอบยวย มีกานกลีบ เมื่อ

ผานศูนยกลาง 3-4 เซนติเมตร เกสรเพศผูจํานวนมาก ผลแบบผลแหงแตก
เกือบกลม ผิวแข็ง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร แตกตามยาว 5-6 พู เมล็ดสีน้ําตาลเขม 

เนื้อไมใชทําเครื่องแกะสลัก ทําดามเครื่องมือเครื่องใช ผลใชทําไมประดับแหง
ใบทาแกผดผื่นคัน



เสาวรส

ชื่อวิทยาศาสตร : Passiflora laurifolia L. 
ชื่อวงศ : PASSIFLORACEAE
ชื่ออื่น : กะทกรกฝรั่ง กะทกรกสีดา  กะทกรกยักษ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมเถาเลื้อย เถามีลักษณะกลม ใบเดี่ยว ขอบใบหยักเวาลึก ที่กานใบ
มีตอมใบ ดกหนา เปนมันสีเขียวแก ดอกออกเดี่ยวขนาดใหญ หอยคว่ําลง กาบหุมดอกสีเขียว 
กลีบชั้นนอกเปนรูปกระบอก ปลายแฉกดานหลังมีสีเขียวแก ดานในมีสีมวงออนประกอบดวยจุด
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กลีบชั้นนอกเปนรูปกระบอก ปลายแฉกดานหลังมีสีเขียวแก ดานในมีสีมวงออนประกอบดวยจุด
แดง ๆ กลีบชั้นในลักษณะคลายกับตัวแฉกของกลีบชั้นนอก สีมวงออนหรือชมพูออนมีประสีแดง
แซม กลีบยอยกลางมีเปนชั้น ๆ สองชั้นแตละกลีบคอนขางกลม สีมวงแก พาดดวยปลายสีขาว
สลับแดง มีเกสรอยูตรงกลางสีเขียวนวล ดอกมีกลิ่นหอมแรง ผลเปนรูปไขหรือไขยาว มีหลาย
พันธุ ผิวผลสีมวง สีเหลือง สีสมอมน้ําตาล เปลือกผล เรียบ เมล็ดจํานวนมาก 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ผลสุกทําน้ําผลไมและไวน เนื้อทําขนม
น้ํามัน ทําเนยเทียม เปลือกเปนอาหารสัตว 
สรรพคุณ : ผลบรรเทาอาการโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ ชวยลดไขมันในเสนเลือด ชวยรักษา
โรคความดันโลหิตสูง รักษาอาการหอบหืด ใบสดแกหิด ดอกใชแกไอ ขับเสมหะ

L. 

กะทกรกยักษ
ไมเถาเลื้อย เถามีลักษณะกลม ใบเดี่ยว ขอบใบหยักเวาลึก ที่กานใบ

มีตอมใบ ดกหนา เปนมันสีเขียวแก ดอกออกเดี่ยวขนาดใหญ หอยคว่ําลง กาบหุมดอกสีเขียว 
กลีบชั้นนอกเปนรูปกระบอก ปลายแฉกดานหลังมีสีเขียวแก ดานในมีสีมวงออนประกอบดวยจุดกลีบชั้นนอกเปนรูปกระบอก ปลายแฉกดานหลังมีสีเขียวแก ดานในมีสีมวงออนประกอบดวยจุด
แดง ๆ กลีบชั้นในลักษณะคลายกับตัวแฉกของกลีบชั้นนอก สีมวงออนหรือชมพูออนมีประสีแดง
แซม กลีบยอยกลางมีเปนชั้น ๆ สองชั้นแตละกลีบคอนขางกลม สีมวงแก พาดดวยปลายสีขาว
สลับแดง มีเกสรอยูตรงกลางสีเขียวนวล ดอกมีกลิ่นหอมแรง ผลเปนรูปไขหรือไขยาว มีหลาย
พันธุ ผิวผลสีมวง สีเหลือง สีสมอมน้ําตาล เปลือกผล เรียบ เมล็ดจํานวนมาก 

เนื้อทําขนม ยอดเสาวรสรับประทานเปนผัก เมล็ดสกัด

ผลบรรเทาอาการโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบ ชวยลดไขมันในเสนเลือด ชวยรักษา
โรคความดันโลหิตสูง รักษาอาการหอบหืด ใบสดแกหิด ดอกใชแกไอ ขับเสมหะ



โสกเหลือง

ชื่ออื่น : Saraca thaipingensis
ชื่อวิทยาศาสตร : FABACEAE
ชื่อวงศ : อโศกเหลือง อโศกใหญ ศรียะลา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ยอดกลมทึบ เปลือกเรียบ สีเทาอมน้ําตาล มีชองระบายอากาศเปนตุมกระจายทั่วลําตน ยอดกลมทึบ เปลือกเรียบ สีเทาอมน้ําตาล มีชองระบายอากาศเปนตุมกระจายทั่วลําตน 
ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู เรียงสลับ ใบยอย 
กวาง 3-9 เซนติเมตร ยาว 7
สอบเรียว ผิวใบดานบนมองเห็นเสนแขนงใบเปนรองลึกชัดเจนขางละ 
ยาว 3-5 มิลลิเมตร ดอกมีสีเหลืองสด มีกลิ่นหอม 
ชอดอกกวาง 15-40 เซนติเมตร 
รูปขอบขนานแกมรูป ใบหอก ผิ วสี แดงปนน้ํ าตาล  ปลายฝก โค งทั้ งสองด าน  กว า ง 
3.5-8 เซนติเมตร ยาว 15-40 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ 
สรรพคุณ : ดอกใชแกไอ ขับเสมหะ

thaipingensis Cantley ex Prain
FABACEAE

อโศกเหลือง อโศกใหญ ศรียะลา
ไมยืนตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ผลัดใบ เรือน

ยอดกลมทึบ เปลือกเรียบ สีเทาอมน้ําตาล มีชองระบายอากาศเปนตุมกระจายทั่วลําตน ใบเปน
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ยอดกลมทึบ เปลือกเรียบ สีเทาอมน้ําตาล มีชองระบายอากาศเปนตุมกระจายทั่วลําตน ใบเปน
ประกอบแบบขนนก ปลายคู เรียงสลับ ใบยอย 2-7 คู เรียงตรงขาม  ใบรูปใบหอกหรือรูปไข 

7-32 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม  โคนใบมนหรือ
สอบเรียว ผิวใบดานบนมองเห็นเสนแขนงใบเปนรองลึกชัดเจนขางละ 10-12 เสน กานใบยอย

ดอกมีสีเหลืองสด มีกลิ่นหอม ชอแบบชอเชิงหลั่น ออกที่ปลายกิ่งและลําตน  
เซนติเมตร ใบประดับรวงงาย กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ผลเปนฝกแหงแตก แบน 

รูปขอบขนานแกมรูป ใบหอก ผิ วสี แดงปนน้ํ าตาล  ปลายฝก โค งทั้ งสองด าน  กว า ง 
40 เซนติเมตร เมล็ดรูปไขแกมรูปขอบขนาน มี 2-3 เมล็ด

ปลูกเปนไมประดับ 
ดอกใชแกไอ ขับเสมหะ



หญาเนเปย

ชื่อวิทยาศาสตร : Pennisetum purpureum
ชื่อวงศ : POACEAE
ชื่ออื่น : หญายักษ หญาเลี้ยงชาง
ลักษณะทางพฤกษาศาสตร : ไมลมลุกอายุหลายปพวกหญา ขนาดใหญ ลํา
ชัดเจน ลักษณะลําตนและทรงตนตั้งตรง มีใบเกิดสลับขางกัน มีสวนกาบใบหุมลําตนไวใบ
ลําตนออนนุม โตเต็มที่สูงไดถึง 5 เมตร รากเปนระบบรากฝอยแข็งแรง แผกระจายออกรอบลํา
ตนในรัศมี 50-100 เซนติเมตร ลึก 30-50 
การขยายพันธุ : ปกชํา
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การขยายพันธุ : ปกชํา
ประโยชน : เปนพืชอาหารสัตว หมักจะไดกาซชีวภาพเปนพลังงานทดแทน

purpureum Schumach.

ไมลมลุกอายุหลายปพวกหญา ขนาดใหญ ลําตนมีขอและปลอง
ชัดเจน ลักษณะลําตนและทรงตนตั้งตรง มีใบเกิดสลับขางกัน มีสวนกาบใบหุมลําตนไวใบและ

เมตร รากเปนระบบรากฝอยแข็งแรง แผกระจายออกรอบลํา
50 เซนติเมตร ผลมีขนาดเล็กมเีมล็ดเดียว

เปนพืชอาหารสัตว หมักจะไดกาซชีวภาพเปนพลังงานทดแทน



หญาหนูตน

ชื่อวิทยาศาสตร : Dianella ensifolia
ชื่อวงศ : XANTHORRHOEACEAE
ชื่ออื่น : โกกําแลน (ชัยภูมิ) 
(จันทบุรี) ศรีคันไชย (เชียงใหม(จันทบุรี) ศรีคันไชย (เชียงใหม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุกอายุหลายป 
สลับ แตกเปนกระจุกที่โคนตน ขอบใบเรียบ กานใบแผเปนแผนหุมซอนกัน ดอกชอ ออกจากซอก
ใบที่โคนตน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนกัน สีขาวปนมวง เปนหลอดเล็กๆ ปลายแยกเปนกลีบ 
6 กลีบ เกสรเพศผู 6 อัน สีเหลือง ผลสดรูปทรงกลม เมื่อสุกมีสีมวงอมน้ําเงิน 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ตนรักษาแผลเรื้อรัง รากแกทองผูก ใบแกปวดเมื่อย

ensifolia (L.) DC. 
XANTHORRHOEACEAE

) หางไกเถื่อน (อุบลราชธานี) มะพราวปา ศรีคันไชย (เชียงใหม) 
เชียงใหม)
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เชียงใหม)
ไมลมลุกอายุหลายป มีเหงาใตดิน ขึ้นเปนกอขนาดเล็ก ใบเดี่ยวเรียง

สลับ แตกเปนกระจุกที่โคนตน ขอบใบเรียบ กานใบแผเปนแผนหุมซอนกัน ดอกชอ ออกจากซอก
ใบที่โคนตน กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเหมือนกัน สีขาวปนมวง เปนหลอดเล็กๆ ปลายแยกเปนกลีบ 

อัน สีเหลือง ผลสดรูปทรงกลม เมื่อสุกมีสีมวงอมน้ําเงิน 

ไมประดับ
ตนรักษาแผลเรื้อรัง รากแกทองผูก ใบแกปวดเมื่อย



หญาฮี๋ยุม

ชื่อวิทยาศาสตร : Centotheca lappacea
ชื่อวงศ : POACEAE
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ชื่อวงศ : POACEAE
ชื่ออื่น : หญาเหล็กไผ (สุราษฎรธานี) หญาอีเหนียว 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : พืชลมลุกอายุหลายปจําพวกหญา ลําตนสูง 
ใบเดี่ยว รูปแถบ กวาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 
แผนใบจะเห็นเปนเสนใบลายเปนทางยาวชัดเจน ใบมีขน ขอบใบเรียบ บางครั้งเปนคลื่นเล็กๆ ทั้ง
สองดาน ลิ้นใบเปนแผนบางๆ สีน้ําตาล สูง 
15-43 เซนติเมตร ชอดอกยอย มี 2-3 ดอก ดอกมีสีเขียว ยาวประมาณ 
ที่กาบดอกดานลางมีลักษณะคลายหนามแหลมเล็ก ๆ 
ขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ใบออนรับประทานเปนผัก
สรรพคุณ : ขับปสสาวะ ชวยสมานแผล บํารุงผิวใหชุมชื้น เปลงปลั่งเตงตึง ชวยใหมดลูกเขาอู 
ลดบวม กระชับชองคลอด ชวยลดน้ําหนัก บรรเทาอาการริดสีดวง

lappacea (L.) Desv.

หญาอีเหนียว (ชัยนาท) เหนียวหมา (ระนอง) 
พืชลมลุกอายุหลายปจําพวกหญา ลําตนสูง 50-70 เซนติเมตร  

เซนติเมตร ยาว 6.5-15.0 เซนติเมตร ตามลําตน กาบใบและ
แผนใบจะเห็นเปนเสนใบลายเปนทางยาวชัดเจน ใบมีขน ขอบใบเรียบ บางครั้งเปนคลื่นเล็กๆ ทั้ง
สองดาน ลิ้นใบเปนแผนบางๆ สีน้ําตาล สูง 2-3 มิลลิเมตร ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ยาว 

ดอก ดอกมีสีเขียว ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร กานสั้น ๆ 
ที่กาบดอกดานลางมีลักษณะคลายหนามแหลมเล็ก ๆ 

ขับปสสาวะ ชวยสมานแผล บํารุงผิวใหชุมชื้น เปลงปลั่งเตงตึง ชวยใหมดลูกเขาอู 
ลดบวม กระชับชองคลอด ชวยลดน้ําหนัก บรรเทาอาการริดสีดวง



หมากผูหมากเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร : Cordyline fruticosa
ชื่อวงศ : ASPARAGACEAE
ชื่อพื้นเมือง : หมากผู มะผูมะเมีย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร :ลักษณะทางพฤกษศาสตร :
ลําตนมีสีน้ําตาลออน ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแตกออกตามขอของลําตนซอนกันถี่
แกมรูปขอบขนาน กวาง 2-10 
กาบใบหุมลําตน ขอบใบเรียบ แผนใบเปนลอนคลื่นเล็กนอยและมีสีสันแตกตางกันไปตามชนิด
พันธุ เชนสีเขียวลวน แดงลวน เขียวแถบเหลือง
แดง ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงจากสวนยอดของลําตน
เล็ก ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลม มีขนาดประมาณ 
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เปนไมประดับ
สรรพคุณ : ใบใชขับพิษ แกไขหวัด แกรอนใน กระหายน้ํา

fruticosa (L.) A. Chev.

ผูมะเมีย
ไมพุมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลําตนตั้งตรงมีขนาดเล็กกลม มีขอถี่ 
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ไมพุมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลําตนตั้งตรงมีขนาดเล็กกลม มีขอถี่ 
ลําตนมีสีน้ําตาลออน ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแตกออกตามขอของลําตนซอนกันถี่ ใบรูปใบหอก

10 เซนติเมตร ยาว 20-50 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแผเปน
ขอบใบเรียบ แผนใบเปนลอนคลื่นเล็กนอยและมีสีสันแตกตางกันไปตามชนิด

พันธุ เชนสีเขียวลวน แดงลวน เขียวแถบเหลือง หรือเขียวแถบแดง ดอกสีขาวอมเหลืองหรือมวง
ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงจากสวนยอดของลําตน ชอละ 5-10 ดอก ดอกยอยมีขนาด

เล็ก ผลสดแบบมีเนื้อ ทรงกลม มีขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร ผลสุกสีแดง มีหลายเมล็ด 

ใบใชขับพิษ แกไขหวัด แกรอนใน กระหายน้ํา



หลาวชะโอน

ชื่อวิทยาศาสตร : Oncosperma tigillarium
ชื่อวงศ : ARECACEAE 
ชื่ออื่น : ชะโอน นิบง หลาวชะโอนบาน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลําตนจะมีหลายตนรวมกันเปนกอขนาดใหญ  มีความสูงประมาณ 
30 เมตร เสนผานศูนยกลางตน 15 เซนติเมตร มักอยูดวยกันเปนกลุมกวาง 
ปกคลุมดวยหนามแหลม บาง และแบน ยาว 
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ปกคลุมดวยหนามแหลม บาง และแบน ยาว 
ตั้งขึ้น 25-35 ทาง ทางใบจะเอนหรือแผออก กาบใบยาว 
ใหเห็นคอตนที่โปงออก สวนคอตนปกคลุมดวยหนามแหลมสีดํา กานใบยาว 
มีหนามปกคลุม แผนใบยาว 3.50 เมตร มีใบยอยดานละ 
ยอยบางและออนลูลง ดอกจะออกเปนชอ ชอดอกออกใตคอ 
80 เซนติเมตร กานชอดอกตั้งขึ้นและเอน ยาว 
กิ่ง ยาว 50 เซนติเมตร ผลมีลักษณะทรงกลมและแบนเล็กนอย ขนาด 
การขยายพันธุ : เมล็ด

tigillarium (Jack) Ridl.

ลําตนจะมีหลายตนรวมกันเปนกอขนาดใหญ  มีความสูงประมาณ 
เซนติเมตร มักอยูดวยกันเปนกลุมกวาง 6-10 เมตร ลําตน

ปกคลุมดวยหนามแหลม บาง และแบน ยาว 5-10 เซนติเมตร ใบเปนใบประกอบแบบขนนก ปกคลุมดวยหนามแหลม บาง และแบน ยาว 5-10 เซนติเมตร ใบเปนใบประกอบแบบขนนก 
ทาง ทางใบจะเอนหรือแผออก กาบใบยาว 70-150 เซนติเมตร เปนหลอด ทํา

ใหเห็นคอตนที่โปงออก สวนคอตนปกคลุมดวยหนามแหลมสีดํา กานใบยาว 30-60 เซนติเมตร 
เมตร มีใบยอยดานละ 75 ใบ ใบขนาด 3x66 เซนติเมตร ใบ

ยอยบางและออนลูลง ดอกจะออกเปนชอ ชอดอกออกใตคอ 4-7 ชอ ชอดอกรวมยาว 
เซนติเมตร กานชอดอกตั้งขึ้นและเอน ยาว 15-20 เซนติเมตร แตกกิ่งยอยหอยลง 35-55 

เซนติเมตร ผลมีลักษณะทรงกลมและแบนเล็กนอย ขนาด 1 เซนติเมตร สีมวง



หลิวไตหวัน    

ชื่อวิทยาศาสตร : Cuphea hyssopifolia
ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ลักษณะพฤกษศาสตร : ไมพุมขนาดเล็ก 
สองขางและแผออกตรงขามกัน
เซนติเมตร ยาว 0.5-2 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผนใบหนา แข็ง
และมีขนสาก ผิวใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน
เดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง กลีบ
กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอด
1 เซนติเมตร1 เซนติเมตร
การขยายพันธุ : ปกชํา
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ดอกและยอดออน ชวยขับ

hyssopifolia Kunth

ไมพุมขนาดเล็ก ลําตนแตกกิ่งเปนพุม กิ่งยอยจะแตกออกจากกิ่งหลัก
ออกตรงขามกัน ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ใบรูปรีถึงรูปใบหอก กวาง 0.3-0.5 

เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผนใบหนา แข็ง
ใบดานบนสีเขียวเขมเปนมัน ดอกมีสีมวงอมชมพู ชมพูหรือขาว ออกเปนดอก

กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนกลีบเลี้ยงจะเชื่อมติดกันเปนหลอดหุมดอก  โคน
หลอด ปลายแยกเปน 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กวางประมาณ
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ไมประดับ
ดอกและยอดออน ชวยขับเสมหะ



หลุมพอ

ชื่อวิทยาศาสตร :  Intsia palembanica Miq
ชื่อวงศ : FABACEAE 
ชื่ออื่น : กะลุมพอ หลุมพอ มื่อบา เมอเมา สลุม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมหลุมพอเปนไมยืนตนผลัดใบขนาดใหญ สูงประมาณ 
โคนตนมักจะเปนพูพอนสูงใหญ ลําตนเปลาตรง เปลือกเรียบ หรือตกสะเก็ดเปนแผนกลมบาง ๆ มี
สีตางๆ กัน ที่พบบอย ๆ มักจะออกสีชมพูอมน้ําตาล หรือเทาอมชมพู ลักษณะเนื้อไม
น้ําตาล เปนมันเลื่อม เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็ง เหนียว แข็งแรง และทนทานมาก เพรียงไมคอยกิน 
ไสกบตบแตงไมคอยยาก ขัดชักเงาไดดี ใบ ออกเปนชอ มีใบยอย
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ไสกบตบแตงไมคอยยาก ขัดชักเงาไดดี ใบ ออกเปนชอ มีใบยอย
ไข กวาง 5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร ปลายสอบแหลมเวาตื้น ๆ ตรงปลายสุดเล็กนอย โคน
กลม เนื้อเกลี้ยงเปนมัน ดอก สีเหลืองออน ออกบนชอสีเชียวออนอมเทา ยาว
ผลเปนฝก กวาง 6–8 เซนติเมตร ยาว 15–
ลูกสะบา เสนผาศูนยกลางประมาณ 3 เซนติเมตรความยาวเฉลี่ย
เฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร น้ําหนักของเมล็ดแหงเฉลี่ยเมล็ดละ
ดานนอกเรียบเกลี้ยงเปนมัน ดูดซึมน้ํายากมาก จากลักษณะของการขึ้นของเมล็ดทําใหเมล็ดที่รวง
บนดินมักจะคางอยูในปาจึงจะงอก
ประโยชน : กอสรางอาคารบานเรือน ทําสะพาน เสา หมอนรางรถไฟ เกวียน เครื่องเรือน เปน
ไมที่สวยงามดี เหมาะสําหรับทําเครื่องเรือน ทําพื้น รอด ตง ขื่อ อกไก ไมบุผนังที่สวยงาม ทําลูก
ประสัก โครงเรือใบเดินทะเล แจว พาย กรรเชียง เสากระโดงเรือ ไถ คราด ครก สาก พันสีขาว 
ตัวถังรถ ดามเครื่องมือ ทําหูก ดามหอก ไมสําหรับกลึง แกะสลัก กั้นบอน้ํา รองน้ําและกังหันน้ํา 
ทํารางแร พานทายและรางปน เนื้อไมมีลักษณะคลายไมมะคาโมง ควรใชแทนกันได

Miq.

สลุมพอ

ไมหลุมพอเปนไมยืนตนผลัดใบขนาดใหญ สูงประมาณ 25-50 เมตร
โคนตนมักจะเปนพูพอนสูงใหญ ลําตนเปลาตรง เปลือกเรียบ หรือตกสะเก็ดเปนแผนกลมบาง ๆ มี
สีตางๆ กัน ที่พบบอย ๆ มักจะออกสีชมพูอมน้ําตาล หรือเทาอมชมพู ลักษณะเนื้อไม สีแดงอม
น้ําตาล เปนมันเลื่อม เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็ง เหนียว แข็งแรง และทนทานมาก เพรียงไมคอยกิน 

ออกเปนชอ มีใบยอย 4 คู ลักษณะใบรูปหอกแกมรูปออกเปนชอ มีใบยอย 4 คู ลักษณะใบรูปหอกแกมรูป
ปลายสอบแหลมเวาตื้น ๆ ตรงปลายสุดเล็กนอย โคน

สีเหลืองออน ออกบนชอสีเชียวออนอมเทา ยาว 5–10 เซนติเมตร 
–40 เซนติเมตร เมล็ด รูปกลมแบน ลักษณะคลาย

เซนติเมตรความยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร และความหนา
น้ําหนักของเมล็ดแหงเฉลี่ยเมล็ดละ 13 กรัม เปลือกเมล็ดแข็งหนามาก ผิว

ดานนอกเรียบเกลี้ยงเปนมัน ดูดซึมน้ํายากมาก จากลักษณะของการขึ้นของเมล็ดทําใหเมล็ดที่รวง

กอสรางอาคารบานเรือน ทําสะพาน เสา หมอนรางรถไฟ เกวียน เครื่องเรือน เปน
ไมที่สวยงามดี เหมาะสําหรับทําเครื่องเรือน ทําพื้น รอด ตง ขื่อ อกไก ไมบุผนังที่สวยงาม ทําลูก
ประสัก โครงเรือใบเดินทะเล แจว พาย กรรเชียง เสากระโดงเรือ ไถ คราด ครก สาก พันสีขาว 
ตัวถังรถ ดามเครื่องมือ ทําหูก ดามหอก ไมสําหรับกลึง แกะสลัก กั้นบอน้ํา รองน้ําและกังหันน้ํา 
ทํารางแร พานทายและรางปน เนื้อไมมีลักษณะคลายไมมะคาโมง ควรใชแทนกันได



หวา

ชื่อวิทยาศาสตร :  Syzygium
ชื่อวงศ :  MYRTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร : เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูง 
สีน้ําตาลใบเปนใบเดี่ยว ออกตรงขาม รูปไขหรือรูปรี ดอกออกเปนชอสีขาวหรือสีเหลืองออน ออก
ที่ซอกใบหรือปลายยอด ฐานรองดอกเปนรูปกรวย กลีบเลี้ยง 
มีจํานวนมาก ผลเปนผลสด รูปรีแกมรูปไข ฉ่ําน้ํา มีสีมวงดํา
รูปไข ลักษณะของผลจะเล็ก ขนาดเทาลูกน้ํานอง ผลออนมีสีแดงผลสุกมีสีดํารูปไข ลักษณะของผลจะเล็ก ขนาดเทาลูกน้ํานอง ผลออนมีสีแดงผลสุกมีสีดํา
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานไดใชทําเครื่องดื่มสามารถนําไปทําน้ําผลไม 
ไวนเปนเครื่องดื่ม
สรรพคุณ : เปลือกตน ตมน้ําดื่มแกบิด แกปากเปอย ผลดิบจะแกอาการทองเสีย เมล็ดมีสารชวย
ลดน้ําตาลในเลือด

Syzygium cumini (L.) Skeel.

เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูง 10-35 เมตร เปลือกตนคอนขางเรียบ 
สีน้ําตาลใบเปนใบเดี่ยว ออกตรงขาม รูปไขหรือรูปรี ดอกออกเปนชอสีขาวหรือสีเหลืองออน ออก
ที่ซอกใบหรือปลายยอด ฐานรองดอกเปนรูปกรวย กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ เกสรตัวผู
มีจํานวนมาก ผลเปนผลสด รูปรีแกมรูปไข ฉ่ําน้ํา มีสีมวงดํา ผิวเรียบมัน เมล็ดมี 1 เมล็ด 

ลักษณะของผลจะเล็ก ขนาดเทาลูกน้ํานอง ผลออนมีสีแดงผลสุกมีสีดํา
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ลักษณะของผลจะเล็ก ขนาดเทาลูกน้ํานอง ผลออนมีสีแดงผลสุกมีสีดํา

ผลสุกมีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานไดใชทําเครื่องดื่มสามารถนําไปทําน้ําผลไม 

เปลือกตน ตมน้ําดื่มแกบิด แกปากเปอย ผลดิบจะแกอาการทองเสีย เมล็ดมีสารชวย



หัวใจมวง

ชื่อวิทยาศาสตร : Tradescantia pallida
ชื่อวงศ : COMMELINACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก ลําตนรูปทรงกระบอกแคบ อวบ
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก ลําตนรูปทรงกระบอกแคบ อวบ
ออกรากตามขอบริเวณที่แตะพื้นดิน ใบเดี่ยว รูปหอก สีมวงหรือเขียวปนมวง
มวงออน มี 3 กลีบ ขนาดเล็ก ออกตามซอก
แหงแตก เมล็ดรูปแถบ
การขยายพันธุ : ปกชํา
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ 
สรรพคุณ : ตนชวยลดอาการรอนใน กระหายน้ํา ใบลดอาการฟกช้ําหรือบวม   

(Rose) D.R. Hunt 

ลําตนรูปทรงกระบอกแคบ อวบน้ํา ทอดนอนไปกับผิวดิน ลําตนรูปทรงกระบอกแคบ อวบน้ํา ทอดนอนไปกับผิวดิน 
เดี่ยว รูปหอก สีมวงหรือเขียวปนมวง ดอกชอสีชมพูปน

กลีบ ขนาดเล็ก ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ใบประดับเปนรูปเรือ ผลแบบผล

ตนชวยลดอาการรอนใน กระหายน้ํา ใบลดอาการฟกช้ําหรือบวม   



หางหมาจอก

ชื่อวิทยาศาสตร : Uraria crinita
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : หญาหางแมว 
เสลดพังพอนกะเหรี่ยง (กาญจนบุรี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลักษณะทางพฤกษศาสตร : 
ปลายคี่ เรียงสลับ ใบยอย 3
3.5 เซนติเมตร ยาว 8-15 
แหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ 
มากเรียงตัวอัดกันแนนเปนแทง 
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอกมี 
ยาว ปลายขนงอเปนตะขอ เกสร
เปนขอๆ พับงอไปมา เมื่อสุกสีดํา ไมแตก ออกดอกชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม พบตามปาดง
ดิบเขา ปาเบญจพรรณทั่วไป
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ ใบและชอดอกนําไปใสในไหปลารา ใหหนอนแมลงวันเกาะขึ้น
มาแลวเคาะท้ิง
สรรพคุณ : ทั้งตนแกปวดเมื่อย รากรักษาอาการทางประสาท รักษาฝ ทาแกพิษงู พิษขบกัด

crinita (L.) Desv. ex DC.

หญาหางแมว (สตูล) หางกระรอก (กรุงเทพมหานคร) หญาตะขาบ (ราชบุรี) 
กาญจนบุรี) 

: ไมพุม ลําตนตั้งตรง สูง 0.5-1.5 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 
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: ไมพุม ลําตนตั้งตรง สูง 0.5-1.5 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 
3-11 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กวางประมาณ

15 เซนติเมตร แผนใบหนาเหนียวคลายแผนหนัง ผิวใบมัน ปลายใบ
มน ขอบใบเรียบ ชอดอกแบบชอกระจะ ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง มีดอกจํานวน

มากเรียงตัวอัดกันแนนเปนแทง เสนผานศูนยกลาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร 
ดอกมี 5 กลีบ รูปดอกถั่ว สีขาวปนมวงหรือสีมวงแกมชมพู กานดอกมีขน

เกสรเพศผู 10 อัน คอนขางแข็ง ผลเปนฝกรูปขอบขนาน แบน คอด
เปนขอๆ พับงอไปมา เมื่อสุกสีดํา ไมแตก ออกดอกชวงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม พบตามปาดง

ประดับ ใบและชอดอกนําไปใสในไหปลารา ใหหนอนแมลงวันเกาะขึ้น

ทั้งตนแกปวดเมื่อย รากรักษาอาการทางประสาท รักษาฝ ทาแกพิษงู พิษขบกัด



โหระพา

ชื่อวิทยาศาสตร : Ocimum basilicum L.
ชื่อวงศ : LAMIACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ลําตนสูงประมาณ 
แขนงหลายกิ่ง กิ่งกานเปนรูปสีเหลี่ยมเกลี้ยง ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉากกัน  
แคบถึงรูปรี ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ 
ดอกจะออกเปนชอที่ปลายยอด แตละชอออกดอกเรียงเปนชั้นๆ แตละชั้นมีประมาณ 
เมล็ดใน 1 ดอก มีประมาณ 3-4 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะคลายหยดน้ําตา สีน้ําตาลเขม เมล็ดมีขนาด
เล็กประมาณ 0.8- 1 มิลลิเมตร เมล็ดโหระพามีเมือกหุมเมล็ด หากนํามาแชน้ําเมือกจะพองตัว
ออกคลายเมล็ดแมงลักออกคลายเมล็ดแมงลัก
การขยายพันธุ : เมล็ดและปกชํากิ่ง
ประโยชน : นิยมนําไปใสอาหารใหมีรสชาติหอม และกินเปนผักสดได  
สรรพคุณ : เมล็ดเปนยาระบาย แกโรคตาแดง รากแกแผลมีหนองเรื้อรัง 
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L.

ลําตนสูงประมาณ 20-60 เซนติเมตร ลําตนตั้งตรงมีกิ่งกานแตก
กิ่งกานเปนรูปสีเหลี่ยมเกลี้ยง ใบเปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉากกัน  ใบรูปไข

ขอบใบเรียบ ดอกมีสีขาวอมแดงมวง ภายในมีเกสรตัวผู 4 อัน 
ดอกจะออกเปนชอที่ปลายยอด แตละชอออกดอกเรียงเปนชั้นๆ แตละชั้นมีประมาณ 6-8 ดอก 

เมล็ด เมล็ดมีลักษณะคลายหยดน้ําตา สีน้ําตาลเขม เมล็ดมีขนาด
มิลลิเมตร เมล็ดโหระพามีเมือกหุมเมล็ด หากนํามาแชน้ําเมือกจะพองตัว

นิยมนําไปใสอาหารใหมีรสชาติหอม และกินเปนผักสดได  
เมล็ดเปนยาระบาย แกโรคตาแดง รากแกแผลมีหนองเรื้อรัง 



ออยดํา

ชื่อวิทยาศาสตร : Saccharum
ชื่อวงศ : POACEAE
ชื่ออื่น : ออยขม ออยแดง ออยตาแดง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมลมลุก สูง 
คลายตนออยทั่วไป แตปลองมีสีมวงแดงถึงดํา มีนวลสีขาวปกคลุม ไมแตกกิ่งกาน ลําตนรูป
ทรงกระบอกยาว เห็นขอและปลองชัดเจน แตละปลองอาจยาวหรือสั้นก็ได  ผิวเรียบ มีตาออก
ตามขอ ลําตนแข็งเปนมัน เนื้อออน ฉ่ําน้ํา เปลือกมีรสขม เนื้อไมหวานเหมือนออยธรรมดา มักมี
รากอากาศอยูประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รวงงาย จึงพบใบเฉพาะชวงปลายยอด โดยมีกาบใบ
โอบหุมขออยู ใบรูปขอบขนานแคบยาวเรียว มีขนสากคายทั้งสองดานของใบ แผนใบสีมวงเขม มีโอบหุมขออยู ใบรูปขอบขนานแคบยาวเรียว มีขนสากคายทั้งสองดานของใบ แผนใบสีมวงเขม มี
นวลสีขาวปกคลุม ไมแตกกิ่งกาน กวาง 
แหลม โคนใบหุมลําตน กลางใบเปนรอง ขอบใบจักละเอียดและคม เสนกลางใบใหญสีขาว มีขน
กระจาย ชอดอกมีขนาดใหญ ออกที่ปลายยอด ลําตนจะออกดอกเมื่อแกเต็มที่ ชอดอกตั้งยาว 
40-80 เซนติเมตร ในชอหนึ่งมีดอกยอยสีขาวนวล จํานวนมาก และมีขนยาว เมื่อแกจะมีพูปลาย
เมล็ด ปลิวตามลมไดงาย ผลแบบผลแหง ขนาดเล็ก 
การขยายพันธุ : ปกชํา
ประโยชน : ลําตนรับประทานได ใชทําน้ําตาล
ออย เปนน้ํามันเชื้อเพลิง อัดทําเฟอรนิเจอร
สรรพคุณ : ลําตนขับปสสาวะ รักษาโรคนิ่ว อาการไอ แกไข ขับเสมหะ คอแหง กระหายน้ํา แกน
ฟอกเลือด แกช้ําบวม เปลือกตนแกตานขโมย แกแผลเนาเปอย แผลกดทับ ชานแกแผลเรื้อรัง แก
ฝอักเสบบวม แกทองผูก แกเมาคาง ทองผูก รักษาตามืดฟาง แกเลือดกําเดาไหล รากแกทองอืด 
บํารุง

officinarum L.

ออยขม ออยแดง ออยตาแดง
ไมลมลุก สูง 2-5 เมตร มักแตกเปนกอ ลําตนแข็งแรง ตนมีลักษณะ

คลายตนออยทั่วไป แตปลองมีสีมวงแดงถึงดํา มีนวลสีขาวปกคลุม ไมแตกกิ่งกาน ลําตนรูป
ทรงกระบอกยาว เห็นขอและปลองชัดเจน แตละปลองอาจยาวหรือสั้นก็ได  ผิวเรียบ มีตาออก
ตามขอ ลําตนแข็งเปนมัน เนื้อออน ฉ่ําน้ํา เปลือกมีรสขม เนื้อไมหวานเหมือนออยธรรมดา มักมี
รากอากาศอยูประปราย ใบเดี่ยว เรียงสลับ รวงงาย จึงพบใบเฉพาะชวงปลายยอด โดยมีกาบใบ
โอบหุมขออยู ใบรูปขอบขนานแคบยาวเรียว มีขนสากคายทั้งสองดานของใบ แผนใบสีมวงเขม มี
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โอบหุมขออยู ใบรูปขอบขนานแคบยาวเรียว มีขนสากคายทั้งสองดานของใบ แผนใบสีมวงเขม มี
นวลสีขาวปกคลุม ไมแตกกิ่งกาน กวาง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 100-150 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม โคนใบหุมลําตน กลางใบเปนรอง ขอบใบจักละเอียดและคม เสนกลางใบใหญสีขาว มีขน
กระจาย ชอดอกมีขนาดใหญ ออกที่ปลายยอด ลําตนจะออกดอกเมื่อแกเต็มที่ ชอดอกตั้งยาว 

เซนติเมตร ในชอหนึ่งมีดอกยอยสีขาวนวล จํานวนมาก และมีขนยาว เมื่อแกจะมีพูปลาย
เมล็ด ปลิวตามลมไดงาย ผลแบบผลแหง ขนาดเล็ก 

ลําตนรับประทานได ใชทําน้ําตาล ใบ ยอด และสวนของลําตนที่เปนอาหารสัตว ชาน
เปนน้ํามันเชื้อเพลิง อัดทําเฟอรนิเจอร ทําเยื่อกระดาษ เปลือกทําสียอมผา

ลําตนขับปสสาวะ รักษาโรคนิ่ว อาการไอ แกไข ขับเสมหะ คอแหง กระหายน้ํา แกน
ฟอกเลือด แกช้ําบวม เปลือกตนแกตานขโมย แกแผลเนาเปอย แผลกดทับ ชานแกแผลเรื้อรัง แก
ฝอักเสบบวม แกทองผูก แกเมาคาง ทองผูก รักษาตามืดฟาง แกเลือดกําเดาไหล รากแกทองอืด 



อัญชัน

ชื่อวิทยาศาสตร : Clitoria ternatea L. 
ชื่อวงศ : FABACEAE
ชื่ออื่น : แดงชัน (เชียงใหม) เอื้องชัน เองชัญ (
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมเลื้อยเนื้อออน อายุสั้น ใชยอดเลื้อยพัน ลําตนมีขนปก
ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงขาม ยาว 
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ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงขาม ยาว 
2-3 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบดานลางมีขนหนาปกคลุม 
ดอกสีขาว ฟา และมวง ดอกออกเดี่ยว ๆ รูปดอกถั่ว ออกเปน
บานเต็มที่ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร กลีบบนรูปก
ดอกซอนและดอกลา ดอกลากลีบชั้นนอกมีขนาด
กวา แตในดอกซอนกลีบดอกมีขนาดเทากัน ซอนเวียนเปนเกลียว ออกดอกเกือบตลอดป 
ผลแหงแตก เปนฝกแบน กวาง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 
เมล็ด
ขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : ปลูกเปนไมประดับ
สรรพคุณ : ดอกชวยบํารุงผมทําใหผมดกดําเงางาม เมล็ดเปนยาระบาย
ปวดฟน และชวยขับปสสาวะ

(เหนือ)
เลื้อยเนื้อออน อายุสั้น ใชยอดเลื้อยพัน ลําตนมีขนปกคลุม

ขาม ยาว 6-12 เซนติเมตร มีใบยอย 5-7 ใบ รูปไข กวาง ขาม ยาว 6-12 เซนติเมตร มีใบยอย 5-7 ใบ รูปไข กวาง 
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ผิวใบดานลางมีขนหนาปกคลุม 

รูปดอกถั่ว ออกเปนคูตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ ดอก
เซนติเมตร กลีบบนรูปกลม ปลายเวาเปนแอง ตรงกลางมีสีเหลือง มีทั้ง

มีขนาดใหญ กลางกลีบสีเหลือง สวนกลีบชั้นในขนาดเล็ก
ซอนกลีบดอกมีขนาดเทากัน ซอนเวียนเปนเกลียว ออกดอกเกือบตลอดป ผลแบบ

เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร เมล็ดรูปไต สีดํา มี 5-10 

ดอกชวยบํารุงผมทําใหผมดกดําเงางาม เมล็ดเปนยาระบาย  รากแกตาฟาง ตาแฉะ แก



อินทนิลน้ํา

ชื่อวิทยาศาสตร : Lagerstroemia 
ชื่อวงศ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น : ตะแบกอินเดีย ฉองมู
นราธิวาส มาเลเซีย) อินทนิล (ภาคกลาง ภาคใต
ลักษณะทางพฤกษศาสตร : ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ 
กลม ลําตนตรง กิ่งใหญแตกออกตามลําตน เปลือกหนาสีเทาหรือน้ําตาลออน เรียบหรือมี
ใบ (Foliage) ใบเดี่ยว เรียงตรงขามหรือเยื้องกันเล็กนอย
รูปใบหอกกวาง 5-10 เซนติเมตร
ใบสอบหรือเบี้ยว แผนใบหนาเกลี้ยงเปนมันใบสอบหรือเบี้ยว แผนใบหนาเกลี้ยงเปนมัน
แบบชอกระจะตามปลายกิ่ง ชอ
มีขนสีน้ําตาล มีสัน 10-14 สัน
เลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 
ผิวเรียบและเเข็ง ไมมีขน กวาง 
แตก เมื่อแกเเตกเปน 6 เสี่ยง เมล็ดมีปกบาง
การขยายพันธุ : เมล็ด
ประโยชน : เนื้อไม นิยมใชในการกอสรางอาคารบานเรือน 
สรรพคุณ : เปลือกแกไข แกทองเสีย ใบแกโรคเบาหวาน ขับปสสาวะ ลดความดันแก
โรคเบาหวาน แกนอนไมหลับ แกน มีรสขม แกปสสาวะพิการ แกโรคเบาหวาน รากแกแผลใน
ปาก 

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ฉองมู ซอง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) บาเอ (ปตตานี) บางอบะซา (ยะลา 
ภาคกลาง ภาคใต) ตะแบกดํา (กรุงเทพฯ)
ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ   เรือนยอดแผกวางเปนพุม

กลม ลําตนตรง กิ่งใหญแตกออกตามลําตน เปลือกหนาสีเทาหรือน้ําตาลออน เรียบหรือมีปุมบน
ตรงขามหรือเยื้องกันเล็กนอย ใบรูปขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกม

เซนติเมตร ยาว 11-26 เซนติเมตร ปลายใบเรียวและเปนติ่งแหลม โคน
ใบสอบหรือเบี้ยว แผนใบหนาเกลี้ยงเปนมัน ดอก สีมวงสด มวงปนชมพูหรือชมพู ออกเปนชอใบสอบหรือเบี้ยว แผนใบหนาเกลี้ยงเปนมัน ดอก สีมวงสด มวงปนชมพูหรือชมพู ออกเปนชอ

ชอดอกออกเอียงๆ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงดานนอก
สัน หรือสวนบนสวนชองดอกตูม มีตุมกลมเล็กอยูตรงกลาง กลีบ

กลีบ ดอกบานเต็มที่กวาง 5-7.5 เซนติเมตร ผลแหงแตก ทรงกลมรี 
ไมมีขน กวาง 1.8-2.2 เซนติเมตร ยาว 2.2-2.6 เซนติเมตร ผลแบบผลแหง

เสี่ยง เมล็ดมีปกบาง

เนื้อไม นิยมใชในการกอสรางอาคารบานเรือน 
เปลือกแกไข แกทองเสีย ใบแกโรคเบาหวาน ขับปสสาวะ ลดความดันแก

โรคเบาหวาน แกนอนไมหลับ แกน มีรสขม แกปสสาวะพิการ แกโรคเบาหวาน รากแกแผลใน
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ภาคผนวกภาคผนวก



                                  ดรรชนี : ชื่อไทย

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

กระทอน Sandoricum koetjape (Burm

กระทือ Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Subsp. 
zerumbet

กระพี้จั่น Millettia brandisiana Kurz

กระเพราแดง Ocimum tenuiflorum L.

กระวาน Amomum testaceum Ridl.

กฤษณา Aquilaria malaccensis Lam.

กลวยไข Musa acuminata Colla subsp. 

กลวยน้ําวา Musa paradisiaca L.

กลวยบัว Musa ornata Roxb.

กลวยหิน Musa sapientum Linn

กันเกรา Fagraea fragrans Roxb.

กัลปพฤกษ Cassia bakeriana Craib

กาหยี Dialium cochinchinense Pierre

ขา Alpinia galanga (L.) Willd. 

ขาวโพดสีมวง Zea mays L. var. ceratina Kuleshov

ขิง Zingiber officinale Roscoe ขิง Zingiber officinale Roscoe 

เข็มมวง Eranthemum pulchellum Andrews

คราม Indigofera tinctoria L.

คลาน้ํา Thalia dealbata J. Fraser

โคลงเคลง Melastoma malabathricum
Malabathricum

จําปา Magnolia champaca (L.) Baill
Champaca

จําปาดะ Artocarpus integer (Thunb.) Merr.

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ หนา

Burm. F.) Merr. MELIACEAE 10

(L.) Roscoe ex Sm. Subsp. ZINGIBERACEAE 11

FABACEAE 12

LAMIACEAE 13

ZINGIBERACEAE 14

Lam. THYMELAEACEAE 15

subsp. acuminata MUSACEAE 16

MUSACEAE 17

MUSACEAE 18

MUSACEAE 19

GENTIANACEAE 20

FABACEAE 21

Pierre FABACEAE 22

ZINGIBERACEAE 23

Kuleshov POACEAE 24

ZINGIBERACEAE 25
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ZINGIBERACEAE 25

Andrews ACANTHACEAE 26

FABACEAE 27

MARANTACEAE 28

malabathricum L. subsp. MELASTOMATACEAE 29

Baill. ex Pierre ver. MAGNOLIACEAE 30

(Thunb.) Merr. MORACEAE 31



       ดรรชนี : ชื่อไทย

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

จําปูลิง Baccaurea kunstleri

ชงโค Bauhinia purpurea L.

ชมพูพันทิพย Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. Dc. 

ชองนาง Thunbergia affins S. Moore

ชาพลู Piper sarmentosum  Roxb.

ชํามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.ชํามะเลียง Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh.

แซะ Callerya atropupurea (Wall.) Schot

ดาหลา Etlingera elatior (Jack) R. M. Sm.

ดีปลี Piper retrofractum Vahl

โดไมรูลม Elephantopus scaber L.

ตะขบไทย Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

ตะขบปา Flacourtia indica (Burm. F.)

ตะเคียนแกว Hopea sangal Korth.

ตะเคียนชันตาแมว Neobalanocarpus heimii (King) P. S. Ashton

ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb.

ตะไคร Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack var. 
floribunda
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floribunda
ตะลิงปลิง Averrhoa bilimbi L.

ตีนเปดทราย Cerbera manghas L.

เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb.

ถั่วครก Mucuna sp.

ถั่วฝกยาว
พันธุลายเสือจักรพันธ  

Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis

ถั่วฝกยาว
พันธุสิรินธร

Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis

ถั่วพุม Vigna unguiculata (L.) Walp.

ชื่อวงศ หนา

EUPHORBIACEAE 32

FABACEAE 33

(Bertol.) Bertero ex A. Dc. BIGNONIACEAE 34

ACANTHACEAE 35

PIPERACEAE 36

(Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE 37(Roxb.) Leenh. SAPINDACEAE 37

(Wall.) Schot FABACEAE 38

ZINGIBERACEAE 39

PIPERACEAE 40

ASTERACEAE 41

SALICACEAE 42

SALICACEAE 43

DIPTEROCARPACEAE 44

(King) P. S. Ashton DIPTEROCARPACEAE 45

DIPTEROCARRPACEAE 46

POACEAE 47

Jack var. LYTHRACEAE 48

OXALIDACEAE 49

APOCYNACEAE 50

PANDANACEAE 51

 LEGUMINOSAE 52

Sesquipedalis FABACEAE 53

subsp. Sesquipedalis FABACEAE 54

FABACEAE 53



                                  ดรรชนี : ชื่อไทย

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

ถั่วพู Psophocarpus tetragonolobus

ถั่วลิสง Arachis hypogaea L. 

ทุเรียน Durio zibethinus L.

เทพทาโร Cinnamomum parthenoxylon

โทะ Rhodomyrtus tomentosa (Aitonโทะ Rhodomyrtus tomentosa (Aiton

นีออน Leucophyllum frutescens (Berland
Johnst.

เนียงนก Archidendron bubalinum (Jack)  I. C. Nielsen

บลูฮาวาย Achetaria azurea (Linden) V. C. Souza

บัวผัน Nymphaea nouchali Burm.f

บัวสาย Nymphaea lotus L. 

บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn.

บานบุรีมวง Allamanda blanchetii A. DC.

บานไมรูโรย Gomphrena globosa L.

เบจรงคหาสี Asystasia gangetica (L.) T
gangetica

ประ Elateriospermum tapos Blumeประ Elateriospermum tapos Blume

ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia Jack.

ปุดหวาน Zingiber wrayi Prain ex Ridl
Lim

ผกากรอง Lansium rugosa Thunb.

ผักกระเฉด Neptunia oleracea Lour.

ผักโขมสี Amaranthus tricolor L.

ผักบุงตน Ipomoea carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. 
ex Choisy) Austin

ผักบุงไทย Ipomoea aquatica Forsk.

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ หนา

tetragonolobus (L.) DC. FABACEAE 54

FABACEAE 55

MALVACEAE 56

parthenoxylon (Jeck) Meisn. LAURACEAE 57

Aiton) Hassk. MYRTACEAE 58Aiton) Hassk. MYRTACEAE 58

Berland) I.M. SCROPHULARIACEAE 59

(Jack)  I. C. Nielsen FABACEAE 60

(Linden) V. C. Souza ACANTHACEAE 61

Burm.f. NYMPHAEACEAE 62

NYMPHAEACEAE 63

NELUMBONACEAE 64

A. DC. APOCYNACEAE 65

AMARANTHACEAE 66

T. Anderson subsp. ACANTHACEAE 67

Blume EUPHORBIACEACE 68
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Blume EUPHORBIACEACE 68

SIMAROUBACEAE 69

Ridl. var. halabala C.K. ZINGIBERACEAE 70

VERBENACEAE 71

FABACEAE 72

AMARANTHACEAE 73

Jacq. subsp. fistulosa (Mart. CONVOLVULACEAE 74

CONVOLVULACEAE 75



       ดรรชนี : ชื่อไทย

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

ผักสลัด Lactuca sativa L.

ผักหวานบาน Sauropus androgynus (L.) Merr.

ผักเหลียง Gnetumgnemon Linn. var. tenerum Markgr

ผีเสื้อแสนสวย Rotheca myricoides (Hochst.) Steane

ไผตง Dendrocalamus asper (Schultes & J. H. ไผตง Dendrocalamus asper (Schultes & J. H. 
Schultes) Backer ex K. Heyne

พญาไม Podocarpus neriifolius D. Don

พยับหมอก Plumbago auriculata Lam.

พริกไทย Piper nigrum L.

พริกมวง Capsicum annuum L.

พลอง Memecylon garcinioides Blume

พวงคราม Petrea volubilis L.

พะยูง Dalbergia  cochinchinensis Pierre

พุดสามสี Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don

เพกา Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

ฟาประดิษฐ Convolvulus sabatius Viv.
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ฟาประทานพร Ruellia squarrosa (Fenzi) Cufod.

เฟองฟา Bougainvillea spectabilis Willd.

มวงมงคล Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

มะกรูด Citrus hystrix DC.

มะขามปอม Phyllanthus emblica L.

มะเขือมวง Solanum melongena L. 

มะนาว Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

มะพราว Cocos nucifera L.

ชื่อวงศ หนา

ASTERACEAE 76

PHYLLANTHACEAE 77

Markgr. GRAMINEAE 78
Steane & Mabb. LAMIACEAE 79

& J. H. POACEAE& J. H. POACEAE
80

PODOCARPACEAE 81

PLUMBAGINACEAE 82
PIPERACEAE 83
SOLANACEAE 84

MELASTOMATACEAE 85
VERBENACEAE 86
FABACEAE 87

SOLANACEAE 88
(L.) Benth. ex Kurz BIGNONIACEAE 89

CONVOLVULACEAE 9090

ACACTHACEAE 91
NYCTAGINACEAE 92
MELASTOMATACEAE 93

RUTACEAE 94
PHYLLANTHACEAE 95
SOLANACEAE 96

RUTACEAE 97

ARECACEAE 98



                                  ดรรชนี : ชื่อไทย

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

มะพูด Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz

มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour.

มะมวงแกว Mangifera indica L.

มะมุด Mangifera foetida Lour.

มันเทศ Ipomoea batatas (L.) Lam.มันเทศ Ipomoea batatas (L.) Lam.

มันปู Glochidion littorale Blume

มันพ้ืนบาน Dioscorea esculenta

ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

ยางมันหมู Dipterocarpus kerrii King
ยี่โถปนัง Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. subsp. 

graminifolia

ระไม Baccaurea motleyana (Mull. Arg) Mull. Arg. 

รัก Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton 

ลังแข Baccaurea macrophylla (Mull. Arg.)

วานกาบหอย Tradescantia spathacea Sw.

แววมยุรา Torenia fournieri Linden. ex E.Fourn.แววมยุรา Torenia fournieri Linden. ex E.Fourn.

แวววิเชียร Angelonia goyazensis Benth.

ศรีตรัง Jacaranda mimosifolia D. Don

สมแขก Garcinia atroviridis Griff. ex T. Anderson

สยาแดง Shorea leprosula Miq

สะตอ Parkia speciosa Hassk.

สะระแหน Mentha cordifolia Opiz. ex 

สันพราหอม Eupatorium chinense L.

สาวสันทราย Clerodendrum quadriloculare

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ หนา

Kurz CLUSIACEAE 99
PHYLLANTHACEAE 100
ANACARDIACEAE 101
ANACARDIACEAE 102

CONVOLVULACEAE 103CONVOLVULACEAE 103

PHYLLANTHACEAE 104

DIOSCOREACEAE 105

. ex G. Don DIPTEROCARPACEAE 106

DIPTEROCARPACEAE 107

(D. Don) Hochr. subsp. ORCHIDACEAE 108

(Mull. Arg) Mull. Arg. PHYLLANTHACEAE 109

(L.) W. T. Aiton APOCYNACEAE 110

(Mull. Arg.) PHYLLANTHACEAE 111

Sw. COMMELINACEAE 112

Linden. ex E.Fourn. SCORPHULARIACEAE 113
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Linden. ex E.Fourn.

Benth. PLANTAGINACEAE 114

D. Don BIGNONIACEAE 115

Griff. ex T. Anderson CLUSIACEAE 116

DIPTEROCARPACEAE 117

FABACEAE 118

. ex Fresen LAMIACEAE 119

ASTERACEAE 120

Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. LAMIACEAE 121



       ดรรชนี : ชื่อไทย

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร

เสม็ดแดง Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. & J. 

เสลา Lagerstroemia lomentosa C. Presl

เสาวรส Passiflora laurifolia L.

โสกเหลือง Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

หญาเนเปย Pennisetum purpureum Schumach.หญาเนเปย Pennisetum purpureum Schumach.

หญาหนูตน Dianella ensifolia (L.) DC. 

หญาฮี่ยุม Centotheca lappacea (L.) Desv.

หมากผูหมากเมีย Cordyline fruticosa (L.)  A. Chev.

หลาวชะโอน Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.

หลิวไตหวัน Cuphea hyssopifolia Kunth

หลุมพอ Intsia palembanica Miq.

หวา Syzygium cumini (L.) Skeel

หัวใจมวง Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 

หางหมาจอก Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.

โหระพา Ocimum basilicum L.

ออยดํา Saccharum officinarum L..
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ออยดํา Saccharum officinarum L..

อัญชัน Clitoria ternatea L. 

อินทนิลน้ํา Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ชื่อวงศ หนา

. & J. Parn. MYRTACEAE 122

LYTHRACEAE 123

PASSIFLORACEAE 124

Cantley ex Prain FABACEAE 125

POACEAE 126POACEAE 126

XANTHORRHOEACEAE 127

POACEAE 128

ASPARAGACEAE 129

ARECACEAE 130

LYTHRACEAE 131

FABACEAE 132

MYRTACEAE 133

(Rose) D.R. Hunt COMMELINACEAE 134

FABACEAE 135

LAMIACEAE 136

POACEAE 137POACEAE 137

FABACEAE 138

LYTHRACEAE 139



                                  ดรรชนี : ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวิทยาศาสตร

Achetaria azurea (Linden) V. C. Souza

Allamanda blanchetii A. DC.

Alpinia galanga (L.) Willd. 

Amaranthus tricolor L.

Amomum testaceum Ridl.Amomum testaceum Ridl.

Angelonia goyazensis Benth.

Aquilaria malaccensis Lam.

Arachis hypogaea L. 

Archidendron bubalinum (Jack)  I. C. Nielsen

Artocarpus integer (Thunb.) Merr.

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. subsp. 
graminifolia
Asystasia gangetica (L.) T. Anderson subsp.
gangetica
Averrhoa bilimbi L.

Baccaurea kunstleri

Baccaurea macrophylla (Mull. Arg.)Baccaurea macrophylla (Mull. Arg.)

Baccaurea motleyana (Mull. Arg) Mull. Arg. 

Baccaurea ramiflora Lour.

Bauhinia purpurea L.

Bougainvillea spectabilis Willd.

Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don

Callerya atropupurea (Wall.) Schot

Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton 

Capsicum annuum L.

ชื่อไทย ชื่อวงศ หนา

บลูฮาวาย ACANTHACEAE 61

บานบุรีมวง APOCYNACEAE 65

ขา ZINGIBERACEAE 23

ผักโขมสี AMARANTHACEAE 73

กระวาน ZINGIBERACEAE 14กระวาน ZINGIBERACEAE 14

แวววิเชียร PLANTAGINACEAE 114

กฤษณา THYMELAEACEAE 15

ถั่วลิสง FABACEAE 55

เนียงนก FABACEAE 60

จําปาดะ MORACEAE 31

ยี่โถปนัง ORCHIDACEAE 108

เบจรงคหาสี ACANTHACEAE 67

ตะลิงปลิง OXALIDACEAE 49

จําปูลิง EUPHORBIACEAE 32

ลังแข PHYLLANTHACEAE 111
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ลังแข PHYLLANTHACEAE 111

ระไม PHYLLANTHACEAE 109

มะไฟ PHYLLANTHACEAE 100

ชงโค FABACEAE 33

เฟองฟา NYCTAGINACEAE 92

พุดสามสี SOLANACEAE 88

แซะ FABACEAE 38

รัก APOCYNACEAE 110

พริกมวง SOLANACEAE 84



       ดรรชนี : ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย

Cassia bakeriana Craib กัลปพฤกษ

Centotheca lappacea (L.) Desv. หญาฮี่ยุม

Cerbera manghas L. ตีนเปดทราย

Cinnamomum parthenoxylon (Jeck) Meisn. เทพทาโร

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle มะนาวCitrus aurantifolia (Christm.) Swingle มะนาว

Citrus hystrix DC. มะกรูด

Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. สาวสันทราย

Clitoria ternatea L. อัญชัน

Cocos nucifera L. มะพราว

Convolvulus sabatius Viv. ฟาประดิษฐ

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. หมากผูหมากเมีย

Cuphea hyssopifolia Kunth หลิวไตหวัน

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. ตะไคร

Dalbergia  cochinchinensis Pierre พะยูง

Dendrocalamus asper (Schultes & J. H. 
Schultes) Backer ex K. Heyne

ไผตง
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Dialium cochinchinense Pierre กาหยี

Dianella ensifolia (L.) DC. หญาหนูตน

Dioscorea esculenta มันพ้ืนบาน

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don ยางนา

Dipterocarpus kerrii King ยางมันหมู

Durio zibethinus L. ทุเรียน

Elateriospermum taposBlume ประ

Elephantopus scaber L. โดไมรูลม

ชื่อไทย ชื่อวงศ หนา

กัลปพฤกษ FABACEAE 21

POACEAE 128

ตีนเปดทราย APOCYNACEAE 50

LAURACEAE 57

RUTACEAE 97RUTACEAE 97

RUTACEAE 94

สาวสันทราย LAMIACEAE 121

FABACEAE 138

ARECACEAE 98

ฟาประดิษฐ CONVOLVULACEAE 90

หมากผูหมากเมีย ASPARAGACEAE 129

หลิวไตหวัน LYTHRACEAE 131

POACEAE 47

FABACEAE 87

POACEAE 80

FABACEAE 22

หญาหนูตน XANTHORRHOEACEAE 127

มันพ้ืนบาน DIOSCOREACEAE 105

DIPTEROCARPACEAE 106

ยางมันหมู DIPTEROCARPACEAE 107

MALVACEAE 56

EUPHORBIACEACE 68

ASTERACEAE 41



                                  ดรรชนี : ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวิทยาศาสตร

Eranthemum pulchellum Andrews

Etlingera elatior (Jack) R. M. Sm.

Eupatorium chinense L.

Eurycoma longifolia Jack.

Fagraea fragrans Roxb.Fagraea fragrans Roxb.

Flacourtia indica (Burm. F.)

Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

Garcinia atroviridis Griff. ex T. Anderson

Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 

Glochidion littorale Blume 

Gnetumgnemon Linn. var. tenerum Markgr.

Gomphrena globosa L.

Hopea odorata Roxb.

Hopea sangal Korth.

Indigofera tinctoria L.

Intsia palembanica Miq.Intsia palembanica Miq.

Ipomoea aquatica Forsk.

Ipomoea batatas (L.) Lam.

Ipomoea carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. 
ex Choisy) Austin
Jacaranda mimosifolia D. Don

Lactuca sativa L.

Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda

Lagerstroemia lomentosa C. Presl

ชื่อไทย ชื่อวงศ หนา

เข็มมวง ACANTHACEAE 26

ดาหลา ZINGIBERACEAE 39

สันพราหอม ASTERACEAE 120

ปลาไหลเผือก SIMAROUBACEAE 69

กันเกรา GENTIANACEAE 20กันเกรา GENTIANACEAE 20

ตะขบปา SALICACEAE 43

ตะขบไทย SALICACEAE 42

สมแขก CLUSIACEAE 116

มะพูด CLUSIACEAE 99

มันปู PHYLLANTHACEAE 104

ผักเหลียง GRAMINEAE 78

บานไมรูโรย AMARANTHACEAE 66

ตะเคียนทอง DIPTEROCARRPACEAE 46

ตะเคียนแกว DIPTEROCARPACEAE 44

คราม FABACEAE 27

หลุมพอ FABACEAE 132
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หลุมพอ FABACEAE 132

ผักบุงไทย CONVOLVULACEAE 75

มันเทศ CONVOLVULACEAE 103

Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ผักบุงตน CONVOLVULACEAE 74

ศรีตรัง BIGNONIACEAE 115

ผักสลัด ASTERACEAE 76

ตะแบก LYTHRACEAE 48

เสลา LYTHRACEAE 123



       ดรรชนี : ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย

Lagerstroemia speciosa(L.) Pers. อินทนิลน้ํา

Lansium rugosa Thunb. ผกากรอง

Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. ชํามะเลียง

Leucophyllum frutescens (Berland) I.M. Johnst. นีออน

Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre ver. จําปาMagnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre ver. 
Champaca

จําปา

Mangifera foetida Lour. มะมุด

Mangifera indica L. มะมวงแกว

Melastoma malabathricum L. subsp. 
malabathricum

โคลงเคลง

Memecylon garcinioides Blume พลอง

Mentha cordifolia Opiz. ex Fresen สะระแหน

Millettia brandisiana Kurz กระพี้จั่น

Mucunasp. ถั่วครก

Musa acuminata Colla subsp. acuminata กลวยไข

Musa ornata Roxb. กลวยบัว

Musa paradisiaca L. กลวยน้ําวา
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Musa paradisiaca L. กลวยน้ําวา

Musa sapientum Linn กลวยหิน

Nelumbo nucifera Gaertn. บัวหลวง

Neobalanocarpus heimii (King) P. S. Ashton ตะเคียนชันตาแมว

Neptunia oleracea Lour. ผักกระเฉด

Nymphaea lotus L. บัวสาย

Nymphaea nouchali Burm.f. บัวผัน

Ocimum basilicum L. โหระพา

ชื่อไทย ชื่อวงศ หนา

อินทนิลน้ํา LYTHRACEAE 139

ผกากรอง VERBENACEAE 71

ชํามะเลียง SAPINDACEAE 37

SCROPHULARIACEAE 59

MAGNOLIACEAE 30MAGNOLIACEAE 30

ANACARDIACEAE 102

มะมวงแกว ANACARDIACEAE 101

โคลงเคลง MELASTOMATACEAE 29

MELASTOMATACEAE 85

สะระแหน LAMIACEAE 119

กระพี้จั่น FABACEAE 12

ถั่วครก LEGUMINOSAE 52

กลวยไข MUSACEAE 16

กลวยบัว MUSACEAE 18

กลวยน้ําวา MUSACEAE 17กลวยน้ําวา MUSACEAE 17

กลวยหิน MUSACEAE 19

บัวหลวง NELUMBONACEAE 64

ตะเคียนชันตาแมว DIPTEROCARPACEAE 45

ผักกระเฉด FABACEAE 72

บัวสาย NYMPHAEACEAE 63

NYMPHAEACEAE 62

โหระพา LAMIACEAE 136



                                  ดรรชนี : ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวิทยาศาสตร

Ocimum tenuiflorum L.

Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl.

Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

Pandanus amaryllifolius Roxb.

Parkia speciosa Hassk.Parkia speciosa Hassk.

Passiflora laurifolia L.

Pennisetum purpureum Schumach.

Petrea volubilis L.

Phyllanthus emblica L.

Piper nigrum L.

Piper retrofractum Vahl

Piper sarmentosum  Roxb.

Plumbago auriculata Lam.

Podocarpus neriifolius D. Don

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.

Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

Rotheca  myricoides (Hochst.) Steane & Mabb.

Ruellia squarrosa (Fenzi) Cufod.

Saccharum officinarum L..

Sandoricum koetjape (Burm. F.) Merr.

Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

Sauropus androgynus (L.) Merr.

Shorea leprosula Miq

ชื่อไทย ชื่อวงศ หนา

กระเพราแดง LAMIACEAE 13

หลาวชะโอน ARECACEAE 130

เพกา BIGNONIACEAE 89

เตยหอม PANDANACEAE 51

สะตอ FABACEAE 118สะตอ FABACEAE 118

เสาวรส PASSIFLORACEAE 124

หญาเนเปย POACEAE 126

พวงคราม VERBENACEAE 86

มะขามปอม PHYLLANTHACEAE 95

พริกไทย PIPERACEAE 83

ดีปลี PIPERACEAE 40

ชาพลู PIPERACEAE 36

พยับหมอก PLUMBAGINACEAE 82

พญาไม PODOCARPACEAE 81

ถั่วพู FABACEAE 54

โทะ MYRTACEAE 58
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โทะ MYRTACEAE 58

(Hochst.) Steane & Mabb. ผีเสื้อแสนสวย LAMIACEAE 79

ฟาประทานพร ACACTHACEAE 91

ออยดํา POACEAE 137

กระทอน MELIACEAE 10

โสกเหลือง FABACEAE 125

ผักหวานบาน PHYLLANTHACEAE 77

สยาแดง DIPTEROCARPACEAE 117



       ดรรชนี : ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย

Solanum melongena L. มะเขือมวง

Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. & J. Parn. เสม็ดแดง

Syzygium cumini (L.) Skeel หวา

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. Dc. ชมพูพันทิพย

Thalia dealbata J. Fraser คลาน้ําThalia dealbata J. Fraser คลาน้ํา

Thunbergia affins S. Moore ชองนาง

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. มวงมงคล

Torenia fournieri Linden. ex E.Fourn. แววมยุรา

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt หัวใจมวง

Tradescantia spathacea Sw. วานกาบหอย

Uraria crinita (L.) Desv. ex DC. หางหมาจอก

Vigna unguiculata (L.) Walp. ถั่วพุม

Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis ถั่วฝกยาว
พันธุลายเสือจักรพันธ  

Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis ถั่วฝกยาว
พันธุสิรินธร

Zea mays L. var. ceratina Kuleshov ขาวโพดสีมวง
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Zea mays L. var. ceratina Kuleshov ขาวโพดสีมวง

Zingiber officinale Roscoe ขิง

Zingiber wrayi Prain ex Ridl. var. halabala C.K. 
Lim

ปุดหวาน

Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Subsp. 
zerumbet

กระทือ

ชื่อไทย ชื่อวงศ หนา

มะเขือมวง SOLANACEAE 96

เสม็ดแดง MYRTACEAE 122

MYRTACEAE 133

ชมพูพันทิพย BIGNONIACEAE 34

คลาน้ํา MARANTACEAE 28คลาน้ํา MARANTACEAE 28

ชองนาง ACANTHACEAE 35

มวงมงคล MELASTOMATACEAE 93

แววมยุรา SCORPHULARIACEAE 113

หัวใจมวง COMMELINACEAE 134

วานกาบหอย COMMELINACEAE 112

หางหมาจอก FABACEAE 135

FABACEAE 53

ถั่วฝกยาว
ลายเสือจักรพันธ  

FABACEAE 53

ถั่วฝกยาว
สิรินธร

FABACEAE 54

ขาวโพดสีมวง POACEAE 24ขาวโพดสีมวง POACEAE 24

ZINGIBERACEAE 25

ปุดหวาน ZINGIBERACEAE 70

กระทือ ZINGIBERACEAE 11



                                  ดรรชนี : ชื่อวงศ

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร

ACACTHACEAE Ruellia squarrosa (Fenzi

ACANTHACEAE Achetaria azurea (Linden) V. C. Souza

ACANTHACEAE Asystasia gangetica (L.
gangetica

ACANTHACEAE Eranthemum pulchellum 

ACANTHACEAE Thunbergia affins S. Moore

AMARANTHACEAE Amaranthus tricolor L.

AMARANTHACEAE Gomphrena globosa L.

ANACARDIACEAE Mangifera foetida Lour.

ANACARDIACEAE Mangifera indica L.

APOCYNACEAE Allamanda blanchetii

APOCYNACEAE Calotropis gigantea (L.) W. T. Aiton 

APOCYNACEAE Cerbera manghas L.

ARECACEAE Cocos nucifera L.

ARECACEAE Oncosperma tigillarium

ASPARAGACEAE Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.

ASTERACEAE Elephantopus scaber L.

ASTERACEAE Eupatorium chinense L

ASTERACEAE Lactuca sativa L.

BIGNONIACEAE Jacaranda mimosifolia

BIGNONIACEAE Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

BIGNONIACEAE Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. Dc. 

CLUSIACEAE Garcinia atroviridis Griff

CLUSIACEAE Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย หนา

Fenzi) Cufod. ฟาประทานพร 91
(Linden) V. C. Souza บลูฮาวาย 61

.) T. Anderson subsp. เบจรงคหาสี
67

Eranthemum pulchellum Andrews เข็มมวง 2626
S. Moore ชองนาง 35

L. ผักโขมสี 73
L. บานไมรูโรย 66

Lour. มะมุด 102
มะมวงแกว 101

A. DC. บานบุรีมวง 65
(L.) W. T. Aiton รัก 110

ตีนเปดทราย 50
มะพราว 98

Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl. หลาวชะโอน 130
(L.) A. Chev. หมากผูหมากเมีย 129
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L. โดไมรูลม 41
L. สันพราหอม 120

ผักสลัด 76
Jacaranda mimosifolia D. Don ศรีตรัง 115

(L.) Benth. ex Kurz เพกา 89
(Bertol.) Bertero ex A. Dc. ชมพูพันทิพย 34

Griff. ex T. Anderson สมแขก 116
(Roxb.) Kurz มะพูด 99



       ดรรชนี : ชื่อวงศ

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร

COMMELINACEAE Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 

COMMELINACEAE Tradescantia spathacea Sw.

CONVOLVULACEAE Convolvulus sabatius Viv.

CONVOLVULACEAE Ipomoea aquatica Forsk.

CONVOLVULACEAE Ipomoea batatas (L.) Lam.CONVOLVULACEAE Ipomoea batatas (L.) Lam.

CONVOLVULACEAE Ipomoea carnea Jacq. subsp. fistulosa (Mart. 
ex Choisy) Austin

DIOSCOREACEAE Dioscorea esculenta

DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don

DIPTEROCARPACEAE Dipterocarpus kerrii King

DIPTEROCARPACEAE Hopea sangal Korth.

DIPTEROCARPACEAE Neobalanocarpus heimii (King) P. S. Ashton

DIPTEROCARPACEAE Shorea leprosula Miq

DIPTEROCARRPACEAE Hopea odorata Roxb.

EUPHORBIACEACE Elateriospermum taposBlume

EUPHORBIACEAE Baccaurea kunstleri

FABACEAE Arachis hypogaea L. 
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FABACEAE Arachis hypogaea L. 

FABACEAE Archidendron bubalinum (Jack)  I. C. Nielsen

FABACEAE Bauhinia purpurea L.

FABACEAE Callerya atropupurea (Wall.) Schot

FABACEAE Cassia bakeriana Craib 

FABACEAE Clitoria ternatea L. 

FABACEAE Dalbergia  cochinchinensis Pierre

FABACEAE Dialium cochinchinense Pierre

ชื่อไทย หนา

(Rose) D.R. Hunt หัวใจมวง 134

วานกาบหอย 112

ฟาประดิษฐ 90

ผักบุงไทย 75

มันเทศ 103มันเทศ 103

Jacq. subsp. fistulosa (Mart. ผักบุงตน 74

มันพ้ืนบาน 105

Roxb. ex G. Don ยางนา 106

ยางมันหมู 107

ตะเคียนแกว 44

(King) P. S. Ashton ตะเคียนชันตาแมว 45

สยาแดง 117

ตะเคียนทอง 46

ประ 68

จําปูลิง 32

ถั่วลิสง 55ถั่วลิสง 55

(Jack)  I. C. Nielsen เนียงนก 60

ชงโค 33

(Wall.) Schot แซะ 38

กัลปพฤกษ 21

อัญชัน 138

Pierre พะยูง 87

กาหยี 22



                                  ดรรชนี : ชื่อวงศ

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร

FABACEAE Indigofera tinctoria L.

FABACEAE Intsia palembanica Miq.

FABACEAE Millettia brandisiana Kurz

FABACEAE Neptunia oleracea Lour.

FABACEAE Parkia speciosa Hassk.FABACEAE Parkia speciosa Hassk.

FABACEAE Psophocarpus tetragonolobus

FABACEAE Saraca thaipingensis Cantley ex Prain

FABACEAE Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.

FABACEAE Vigna unguiculata (L.) Walp.

FABACEAE Vigna unguiculata subsp. 

FABACEAE Vigna unguiculata subsp. 

GENTIANACEAE Fagraea fragrans Roxb.

GRAMINEAE Gnetumgnemon Linn. var. tenerum Markgr.

LAMIACEAE Clerodendrum quadriloculare

LAMIACEAE Mentha cordifolia Opiz. ex 

LAMIACEAE Ocimum basilicum L.

LAMIACEAE Ocimum tenuiflorum L.

LAMIACEAE Rotheca  myricoides (Hochst.) Steane & Mabb.

LAURACEAE Cinnamomum parthenoxylon

LEGUMINOSAE Mucunasp.

LYTHRACEAE Cuphea hyssopifolia Kunth

LYTHRACEAE Lagerstroemia floribunda 

LYTHRACEAE Lagerstroemia lomentosa 

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย หนา

คราม 27

หลุมพอ 132

Kurz กระพี้จั่น 12

Lour. ผักกระเฉด 72

สะตอ 118สะตอ 118

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. ถั่วพู 54

antley ex Prain โสกเหลือง 125

(L.) Desv. ex DC. หางหมาจอก 135

(L.) Walp. ถั่วพุม 53

subsp. Sesquipedalis ถั่วฝกยาว
พันธุลายเสือจักรพันธ  

53

subsp. Sesquipedalis ถั่วฝกยาวพันธุสิรินธร 54

กันเกรา 20

Linn. var. tenerum Markgr. ผักเหลียง 78

Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. สาวสันทราย 121

. ex Fresen สะระแหน 119
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โหระพา 136

กระเพราแดง 13

(Hochst.) Steane & Mabb. ผีเสื้อแสนสวย 79

Cinnamomum parthenoxylon (Jeck) Meisn. เทพทาโร 57

ถั่วครก 52

Kunth หลิวไตหวัน 131

Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda ตะแบก 48

Lagerstroemia lomentosa C. Presl เสลา 123



       ดรรชนี : ชื่อวงศ

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร

LYTHRACEAE Lagerstroemia speciosa(L.) Pers.

MAGNOLIACEAE Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre ver. 
Champaca

MALVACEAE Durio zibethinus L.

MARANTACEAE Thalia dealbata J. Fraser

MELASTOMATACEAE Melastoma malabathricum L. subsp. 
malabathricum

MELASTOMATACEAE Memecylon garcinioides Blume

MELASTOMATACEAE Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn

MELIACEAE Sandoricum koetjape (Burm. F.) 

MORACEAE Artocarpus integer (Thunb.) Merr.

MUSACEAE Musa acuminata Colla subsp. acuminata

MUSACEAE Musa ornata Roxb.

MUSACEAE Musa paradisiaca L.

MUSACEAE Musa sapientum Linn

MYRTACEAE Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.

MYRTACEAE Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. & J. Parn.
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MYRTACEAE Syzygium cinereum (Kurz) Chantar. & J. Parn.

MYRTACEAE Syzygium cumini (L.) Skeel

NELUMBONACEAE Nelumbo nucifera Gaertn.

NYCTAGINACEAE Bougainvillea spectabilis Willd.

NYMPHAEACEAE Nymphaea lotus L. 

NYMPHAEACEAE Nymphaea nouchali Burm.f.

ORCHIDACEAE Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. subsp. 
graminifolia

OXALIDACEAE Averrhoa bilimbi L.

ชื่อไทย หนา

(L.) Pers. อินทนิลน้ํา 139

(L.) Baill. ex Pierre ver. จําปา 30

ทุเรียน 56

คลาน้ํา 28

L. subsp. โคลงเคลง 29

พลอง 85

Cogn. มวงมงคล 93

. F.) Merr. กระทอน 10

(Thunb.) Merr. จําปาดะ 31

Colla subsp. acuminata กลวยไข 16

กลวยบัว 18

กลวยน้ําวา 17

กลวยหิน 19

(Aiton) Hassk. โทะ 58

(Kurz) Chantar. & J. Parn. เสม็ดแดง 122(Kurz) Chantar. & J. Parn. เสม็ดแดง 122

หวา 133

บัวหลวง 64

เฟองฟา 92

บัวสาย 63

บัวผัน 62

(D. Don) Hochr. subsp. ยี่โถปนัง 108

ตะลิงปลิง 49



                                  ดรรชนี : ชื่อวงศ

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร

PANDANACEAE Pandanus amaryllifolius

PASSIFLORACEAE Passiflora laurifolia L.

PHYLLANTHACEAE Baccaurea macrophylla

PHYLLANTHACEAE Baccaurea motleyana

PHYLLANTHACEAE Baccaurea ramiflora Lour.PHYLLANTHACEAE Baccaurea ramiflora Lour.

PHYLLANTHACEAE Glochidion littorale Blume

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus emblica L.

PHYLLANTHACEAE Sauropus androgynus 

PIPERACEAE Piper nigrum L.

PIPERACEAE Piper retrofractum Vahl

PIPERACEAE Piper sarmentosum  Roxb.

PLANTAGINACEAE Angelonia goyazensis Benth.

PLUMBAGINACEAE Plumbago auriculata

POACEAE Centotheca lappacea

POACEAE Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.

POACEAE Dendrocalamus asper (Schultes & J. H. POACEAE Dendrocalamus asper (Schultes & J. H. 
Schultes) Backer ex K. Heyne

POACEAE Pennisetum purpureum 

POACEAE Saccharum officinarum 

POACEAE Zea mays L. var. ceratina 

PODOCARPACEAE Podocarpus neriifolius

RUTACEAE Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

RUTACEAE Citrus hystrix DC.

SALICACEAE Flacourtia indica (Burm. F.)

ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย หนา

amaryllifolius Roxb. เตยหอม 51

เสาวรส 124

Baccaurea macrophylla (Mull. Arg.) ลังแข 111

motleyana (Mull. Arg) Mull. Arg. ระไม 109

Lour. มะไฟ 100Lour. มะไฟ 100

Blume มันปู 104

L. มะขามปอม 95

Sauropus androgynus (L.) Merr. ผักหวานบาน 77

พริกไทย 83

Vahl ดีปลี 40

Roxb. ชาพลู 36

Benth. แวววิเชียร 114

Lam. พยับหมอก 82

(L.) Desv. หญาฮี่ยุม 128

(DC.) Stapf. ตะไคร 47

Dendrocalamus asper (Schultes & J. H. ไผตง 80
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Dendrocalamus asper (Schultes & J. H. 
Schultes) Backer ex K. Heyne

ไผตง 80

Pennisetum purpureum Schumach. หญาเนเปย 126

Saccharum officinarum L.. ออยดํา 137

ceratina Kuleshov ขาวโพดสีมวง 24

neriifolius D. Don พญาไม 81

(Christm.) Swingle มะนาว 97

มะกรูด 94

(Burm. F.) ตะขบปา 43



       ดรรชนี : ชื่อวงศ

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร

SALICACEAE Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

SAPINDACEAE Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh

SCORPHULARIACEAE Torenia fournieri Linden. ex E.Fourn.

SCROPHULARIACEAE Leucophyllum frutescens (Berland
Johnst.Johnst.

SIMAROUBACEAE Eurycoma longifolia Jack.

SOLANACEAE Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don

SOLANACEAE Capsicum annuum L.

SOLANACEAE Solanum melongena L. 

THYMELAEACEAE Aquilaria malaccensis Lam.

VERBENACEAE Lansium rugosa Thunb.

VERBENACEAE Petrea volubilis L.

XANTHORRHOEACEAE Dianella ensifolia (L.) DC. 

ZINGIBERACEAE Alpinia galanga (L.) Willd. 

ZINGIBERACEAE Amomum testaceum Ridl.

ZINGIBERACEAE Etlingera elatior (Jack) R. M. Sm.

ZINGIBERACEAE Zingiber officinale Roscoe 

160

ZINGIBERACEAE Zingiber officinale Roscoe 

ZINGIBERACEAE Zingiber wrayi Prain ex Ridl. var. 
Lim

ZINGIBERACEAE Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Subsp. 
zerumbet

ชื่อไทย หนา

Moritzi ตะขบไทย 42

Leenh. ชํามะเลียง 37

Linden. ex E.Fourn. แววมยุรา 113

Berland) I.M. นีออน 59

ปลาไหลเผือก 69

(Pohl) D. Don พุดสามสี 88

พริกมวง 84

มะเขือมวง 96

กฤษณา 15

ผกากรอง 71

พวงคราม 86

หญาหนูตน 127

ขา 23

กระวาน 14

(Jack) R. M. Sm. ดาหลา 39

ขิง 25ขิง 25

. var. halabala C.K. ปุดหวาน 70

(L.) Roscoe ex Sm. Subsp. กระทือ 11



                     ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

• สภาพพ้ืนที่กอนดําเนินงาน
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         ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

• ขุดสระและปรับพื้นท่ี

• เพาะชํากลาไมและปลูกพรรณไม
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                     ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

• สภาพพ้ืนที่ปจจุบัน
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                                                คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

นางสายหยุด
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

คณะอํานวยการจัดทํา

นายอนุรักษ
นายชาตรี
นายอภิชาต
นายสมพงศ
นายจรัส

บรรณาธิการ

นายบุรฮานู
นางสาวแววนภา

คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา

นางสายหยุด เพ็ชรสุข
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

คณะอํานวยการจัดทํา

นายอนุรักษ  บัวคลี่คลาย
 วชิระเผด็จศึก

นายอภิชาต  รัตนวิระกุล
นายสมพงศ  พรหมฉ่ํา

 สิงประจิม

บรรณาธิการ

บุรฮานูดิน    ยูโซะ
นางสาวแววนภา   ชาญแท


