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ตารางบันทึกขอมลูการสํารวจพรรณไมเบือ้งตนในบริเวณ 
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

              

                    หนา     
  กระบือเจ็ด          9 

กะเพรา             10                         
กาหลง             11                         
กามปูหลุด                                                           12                         
เกล็ดปลาหมอ                                         13                         
แกว            14 
โกสน           15    
ขอย            16   
ขี้เหล็กบาน           17   
เข็ม           18 
 คูน           19   
 แค           20   
จอก           21   
ชะพล ู          22  
ตอยติ่ง          23 
ตะไครหอม         24 
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                หนา 
เตยหอม            25 
ทองพันชั่ง         26   
ทับทิม          27   

บัวหลวง          28   
ใบเงิน          29 
ผักโขม          30   

พริกข้ีหนู          31  

พริกไทย          32   
พุดจีบ          33   
พุดซอน          34   
พุทธรักษา         35   
ฟาทะลาย          36   
มะกรูด          37   
มะเกลือ          38   
มะกอก          39   
มะขาม          40   
มะนาวไมรูโห         41   
มะพราว          42   
มะลิ           43   
มะลิไสไก          44   
โมกบาน          45  
ยอ           46  
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                 หนา 
รางจืด          47   
ลูกใตใบ          48   
วานกาบหอยใหญ        49   
วานเขียวหมื่นป        50  
วานธรณีสาร         51   
วานมหากาฬ         52   
วานหางจระเข         53   
วานหางชาง         54   
วานหางนาค         55   
สะเดาบาน         56  
เสลดพังพอนตัวผู        57   
แสยก          58  

หญาหนวดแมว         59   
หนุมานนั่งแทน         60  
หนุมานประสานกาย        61   
หมอนอย          62   
หมาก          63   
เหงือกปลาหมอ         64   
โหระพา          65  
อัญชัน          66   

กระเชาถุงทอง         67  
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      หนา 
กะทกรก          68   
เข็มมวง          69   
คุณนายตื่นสาย         70 
คอรเดีย          71   
ชบา           72 
ดาวเรือง          73 
ตําลึง          74 
นางแยม          75  
บานไมรูโรย         76 
ผกากรอง          77 
ไผ           78   
ไผน้ําเตา          79   
แพรเซี่ยงไฮ         80   
พลับพลึง          81  
พุดฝรั่ง          82   
พุดพิชญา          83 
รัก           84  
ลั่นทม          85   
เล็บครุฑ          86   
สารภี          87   
สมจ๊ีด          88  
สับปะรด          89   
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      หนา 
สับปะรดสี         90   
หญางวงชาง         91   
เอื้องหมายนา         92 
กระดาด          93   
กระทอน          94   
กลวยน้ําวา         95   
กนกลายไทย         96   
กะพอ          97   
การะเกดหนู         98  
กกรังกา          99   
ขนุน           100   
ขาไกดาง          101 
แคแสด          102  
ควํ่าตายหงายเปน        103   
คริสตมาส          104   
เงินไหลมา         105  
จันทรกระจางฟา        106  
จันทรแดง          107   
ชาฮกเกี้ยน         108   
ชมพูพันธุทิพย         109   
ชมพูน้ําดอกไม         110   

            
หนา 
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ดาดตะกั่ว          111   
เตารางยักษนาน        112   
ธรรมรักษา         113  
ไทร           114  
ไทรยอย          115   
นอยหนา          116   
บอนสี          117   
บัวสาย          118   
ประดูบาน          119   
ผักเปดแดง         120   
ฝร่ัง           121   
พรมกํามะหยี่         122   
พลูดาง          123 
พญาสัตบรรณ         124   
พิกุล           125 
โพธิ์           126   
เฟรนขาหลวง         127   
เฟองฟา          128   
มะยม          129   
มะละกอ          130  
ฤาษีผสม          131 
ลําไย           132   

             
หนา 
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แวนแกว          133  
สนแผง          134   
สมเชา          135  
สลัดได          136   
เศรษฐีเรือนนอก        137   
เศรษฐีเรือนใน         138   
หมอน          139   
หนวดปลาหมึก         140   
หมากเขียว         141 
หมากผูหมากเมีย        142 
หมากเหลือง         143   
หูปลาชอน         144  
หัวใจมวง          145  
อะราง          146  
อโศกอินเดีย         147   
อเมซอน          148   
ขลู           150   
จําป           151   
ชุมเห็ดเทศ         152  
วานตีนตะขาบ         153   
หอมแดง          154  
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  Excoecaria  cochichinensis  Lour 

 
   

    EUPHORBIACEAE 

 
 
 

    ไมพุมขนาดกลางสงูประมาณ  1  เมตร  แตก   
   กิ่งกานสาขามาก  ใบเดี่ยว  ขอบใบจักละเอียด     
 ดานบน สีเขียว  ดานทองใบสีแดง  ดอกเปนชอสี    
 เหลืองขนาดเล็ก  ดอกตัวผูและดอก ตัวเมียแยกกัน   

 
 
 

    ถิ่นกําเนิดอยูในเวียดนาม  นํามาปลกูเปนไมประดับ  
   ตามบาน  ตามวัด 
 

 

    ใบ  ตํากับสุราคั้นเอาน้ํามารับประทานชวยขับ   
   น้ําคาวปลาสําหรบัสตรีหลังการคลอดบุตร   

 รักษาอาการอักเสบบริเวณปากมดลูก  
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 Ocimumsanctum     Linn. 

  
    LABIATAE 

 

    ไมพุมเตี้ย  ทุกสวนของตนมีกล่ินหอม  ขนาดสูง  
   ประมาณ 60 เซนติเมตร   สวนโคนตน 
    เปนไมเนือ้ แข็ง  ตามลําตนและใบมีขนปกคลุมใบ  
   เดี่ยวออกตรงกันขาม  ดอกออกเปนชอ  ดอกยอยมี   
  ขนาดเล็ก  กะเพรามีอยู  2  ชนิด  คือ  กะเพราขาว     
 และกะเพราแดง   

 

    ปลูกเปนผักสวนครัว 

    ชาวฮินดูถือวาตนกะเพราเปนพืชศกัดิ์สิทธ์ิจึงปลูกไว 
    ตามโบสถดวย     

 
 

    ใบ มีรสเผ็ดใชรับประทานเปนอาหาร  โดยแตงกลิ่น  
   อาหารจาํพวกแกง  ทํายาชงชวยขับลม  ขับน้ํานม    
  บํารุงธาตุ  แกปวดทอง  ทองขึ้น  ขับเหงื่อ  ขับ    
 เสมหะ  ทาภายนอกรักษาโรคผิวหนงั  กลากเกลื้อน     
 น้ํามันจากใบใชฆาจุลินทรีย  ใบสดขยี้ใชไลยุง 
    ราก  ทํายาชงแกธาตุไมปกติ  แกไข   
    เมล็ด  ผสมน้ําพอกตาเมื่อผงเขาตา    
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  Phaeomeria  magnifera  
 

  
     ZINGIBERACEAE 

 
 

     พืชจําพวกขิงขาขนาดสูง  2-3  เมตร  ลําตน  
    เปนเหงาอยูในดิน  ใบรูปหอก  ปลายใบแหลม    
   ดอกแทงขึ้นจากหนอใตดิน  กานดอกเปน    
  ปลอง  ดอกสีชมพูเปนมัน  กลีบดอกซอนกัน     
 หลายชั้น  กลีบดอกลดขนาดลงในวงชัน้ใน       
 ดอกออกในชวงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 
  
 
        

     ถิ่นกําเนิดในเขตรอนทั่วไป  และพบขึ้นอยูตาม 
     ปาดิบทางภาคใต  เชน  นครศรีธรรมราช    
    นราธิวาส 

 

     ใชจิ้มน้ําพริก  แกงเผ็ด  ผสมขาวยํา  
      มีรสเผ็ดรอน  และมีคุณสมบัติใน 
     การขับลม  แกลมพิษ  แกโรคผิวหนงั     
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      Zebrina  pendula   Schnizl. 

 
 

     COMMLINACEAE 
 

      
     พืชลมลุก  ลําตนเลื้อยทอดไปตามพื้น 
     ใบเดี่ยวออกเวียนเรียงสลับกัน  ปลายแหลม    
    ดานบนมีแถบสีครีมสองแถบ  และมีสีมวงปน    
    ดานใตใบมีสีแดงมวงดอกออกเปนกระจุกที่   
   ปลายยอดมีริ้วประดับ  กลีบดอกมีสามกลีบ 
     สีขาว  ผลแหงเมื่อแกจะแตกตามยาวภายในมี  
    เมล็ด  1-2  เมล็ด 
          
     ถิ่นกําเนิดอยูประเทศเม็กซโิก  นิยมปลูกเปน 
     ไมประดับสวนหยอม    
      

     ตมน้ํารับประทานเปนยาเยน็  แกกระหายน้ํา  
    และใชพอกฝ   รักษาแผลไหมใชตมกินน้ํา     
   ชวยลดอาการบวม     
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     PhyllodiumElegans (Lour.)Desv       
 

     FABACEAE 
      
      
     ไมพุมขนาดสูงประมาณ  1 - 2 เมตร 
     ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ 
     ใบยอย  3  ใบรูปไข  ดอกออกเปนกระจุกตาม  
    ซอกใบมีใบประกบหุมไว  2  ใบ   
     คลายเกล็ดปลา ดอกคลายดอกถั่วสีขาว  

ผลเปนฝกแบน 
 
          
     ขึ้นอยูตามปาเบญจพรรณ      
      

     ราก  ตมน้ําดื่ม  แกโรคตับพิการ    
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  Murrayapaniculata  Jack 

   
 
     RUTACEAE 
 

 

     ไมพุมขนาดสูงประมาณ  5  เมตร   
     ใบหนาทบึใบประกอบแบบขนนกที่มีใบยอด   
     1  ใบ  ขนาดเล็กดอกออกเปนชอ   

กลีบดอกสีขาว  5  กลีบ  มีกล่ินหอมตอนกลางคืน 
     
     ถิ่นกําเนิดในเอเชียเขตรอน  
     ขึ้นอยูประปราย  ตามปาดิบบริเวณเชงิเขา  
    หินปูน  นิยมนํามาปลูกประดับตามวัดและ   
   สถานที่ราชการ 
         

     ใบ  ปรงุเปนยาขับระดู  แกจุกเสียดแนน   
     ขับลม  บํารุงธาตุ  ระงับอาการปวดแผล   
    เจ็บปวดจากการกระแทก ตมอมบวนปาก 
     แกปวดฟน   
     ราก  แกผื่นคันจากแมลงกัดตอย 
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   Codiaeum  variegatum  BL. 
  

   
     EUPHORBIACEAE 

 

       
     ไมพุมขนาดสูงราว  1-3  เมตร  ใบม ี   
    รูปรางหลายแบบ  อาจมีรูปยาวแคบ      
   โคนใบมนหรือแหลม  ขอบใบเรียบหรือ     
  เปนคลื่น  ปลายใบเรียวหรือมน  ใบมีเสน     
 ใบชัดเจน  ดอกออกเปนชอยาวตามยอด      
 หรืองามใบ  ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยู      
 ตางตนกัน  ผลขนาดเล็กสีขาว 
               
     ถิ่นกําเนิดอยูในมาเลเซีย   
     นิยมปลูกเปนไมประดับกันแพรหลาย 
      
     ใบ  ใชตําพอกทองเด็กแกโรคระบบทางเดิน  
    ปสสาวะผิดปกติ  
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     Streblus  Asper Lour.   . 
   

     MORACEAE 
       
     พืชยืนตนขนาดสูงประมาณ   5   เมตร    

ใบเล็กหนาและแข็ง   เมื่อจับจะรูสึกสากมือ    
ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อย ดอกแยกเปนดอกตัวผู

 และดอกตัวเมีย  ดอกขนาดเล็ก เปนชอสีขาว  
 ผลสุกมีสีเหลือง   

          
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในอินเดีย   จีน   ฟลิปปนส     
    มาเลเซีย และไทย พบขึ้นอยูตาม 
     ปาเบญจพรรณ   นิยมนํามาปลูกเปนรั้วหรือ  
    ปลูกเปนไมดัดบอนไซ 
 

     ราก   บํารุงหัวใจ 
     เมล็ด  ชวยเจริญอาหาร  ขับลม  บํารุงธาตุ    
    แกทองขึ้น  อืดเฟอ  ฆาเช้ือในทางเดินอาหาร 
     ใบ  คั่วชงน้ําดื่มแกปวดประจําเดือน 
     เปลือก  รักษารํามะนาด  มวนสูบรักษา   
    ริดสีดวงจมูก  ตมกับน้ํารับประทาน 
     แกไข  บิด  ทองเสีย 
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     Cassia siamea Lamk 
 

 

     CAESALPINIACEAE  
      
     ไมยืนตน  ขนาดสูงประมาณ 10 เมตร  
      ใบรวมประกอบดวยใบยอยประมาณ 
      16-20ดอก  ออกเปนชอมีกลีบดอกสีเหลือง    
    ดอกตูมกลม  ฝกแบน  ขนาดยาวประมาณ     
   20-30 เซนติเมตร 
      
        พืชพื้นเมอืงในแถบเอเชีย  นิยมปลูกไวริมถนน   
    โดยเฉพาะทางภาคเหนือ  และตาม     
  สวนสาธารณะทั่วไป 
  

     เนื้อไม  ใชสวนแกนเปนยาระบาย   
ฟอกเลือกในสตรี  ใชเปนสวนผสมของยารักษาโรค
ผิวหนัง  ใบออนและดอก    ใชเปนยาระบายออนๆ 
ชวย ใหนอนหลับ ขับปสสาวะรกัษานิ่ว ใบแก ใชทํา
 ปุยหมัก ฝก เปนยาฝาดสมานแกทองรวง ราก  
ใชผสมในยาขับพยาธิ ระงบัอาการชกั 
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     Streblus  asper Lour. 
 

     RUBIACEAE 
     
     ไมพุมขนาดกลางสงูประมาณ  2-3   เมตร     
    ใบสีเขียวสด   ขอบใบเรียบ   ดอกออกเปนชอ   
   ขนาดเล็กผลกลมสีเขียว 
 
      พบขึ้นอยูตามปาเบญจพรรณทั่วไป นิยมนํามา 
     ปลูกเปนไมประดับ 
 
  

     ราก   ขับเสมหะ   ขับพยาธิ ตมรักษาบิด 
     ดอก   รักษาโรคตาแดง  ตาแฉะ 
     ใบ   ใชฆาพยาธิ   ผล รักษาริดสีดวงจมูก 
     เปลือก  คั้นเอาน้ําหยอดหู ใชฆาแมลงเขาห ู
     อาการชัก 
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     Cassia   fistula  Linn. 
 

     CAESALPINIACEAE 
      
     ไมยืนตนขนาดสูงประมาณ  15  เมตร     
    เปลือกลําตนมีสีเทา  ผิวเรยีบ  ใบประกอบมี 
     ใบยอย  4-8  คู  ดอกออกเปนชอหอยลงมา   
    ตามงามใบ  แตละดอกมีกลีบดอก  5  กลีบ   

สีเหลอืงสด  ผลเปนฝกยาว เมือ่ฝกแกจะเปน 
     สีดํา  เปลอืกนอกแขง็  ภายในมีแผนกั้นเปน   
    หองๆ  ตามขวาง 
 
      พบขึ้นอยูตามปาโปรงทางภาคอีสาน นยิม   
    นํามาปลกูกันทั่วไปตามสวนสาธารณะและ    
   สถานที่ราชการ 
  

     ราก  เปนยาบํารุง  ยาถาย  แกไข  ใชทาภายนอก   
     แกปวดขอ เปลือกราก ใชแกไขมาลาเรีย แกน  ใชเปนยา  
   ขับพยาธิไสเดือน ใบ  เปนยาถาย  แกอัมพาต ใบออน      
  ตําพอก หรือคั้นเอาน้ํามาทาแกกลากเกลือ้น  ทาถูนวด     
 แกปวดขอดอก  ใชเปนยาถาย  หลอลื่นลําไส  โรค     
 เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร  และแผลเรื้อรัง  ฝก  ขับ     
 เสมหะ  ขับพยาธิ  ตานขโมยในเด็ก  เปนยาถายและแก     
 ไขมาลาเรีย   เมล็ด  ใชเปนยาระบาย  ทําใหอาเจียน 
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     Sesbania grandiflora  Desv. 

 

 

     PAPILIONACEAE 
    
   
     ไมยืนตนขนาดเล็ก กิ่งกานเปราะหักงาย  ใบ  
    ประกอบมีใบยอยขนาดเล็ก  ขอบใบเรียบ     
   ปลายใบมน ดอกออกเปนกระจุกละ 2-4  ดอก     
  กลีบดอกสีขาวหรอืบางพันธุมีสีแดง  ฝกแบน     
 ยาวคลายถั่ว 
 
 
      พบทั่วไปในเขตรอน  นิยมปลูกไวตามบาน    
    และเรือกสวนเพื่อเก็บดอกมาใชเปนผกั 
  

     เปลือกตน  มีรสฝาด  รักษาอาการทองรวง    
    แตถากินมากจะทําใหอาเจยีน 
          รากผสมน้ําผึ้งชวยขับเสมหะรักษาโรคปวดขอ 
     ดอก ใชรับประทานเปนผัก ชวยบํารุงรางกาย    
    มีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง 



หนาที ่ 21 

 
 

 
 

 
 
 
 
     Pistiastratiotrs  Linn. 
 

 

     ARACEAE    
   
     พืชลมลุกขนาดเล็กลอยอยูผิวน้ํา  ไมมีสวนของ 
     ลําตนที่ตั้งตรง  ใบเรียงซอนกันเปนชั้นคลาย 
     กลีบกุหลาบ ดอกออกเปนชอตรงกลางกอใบ  
    ลักษณะเปนแทงคลายดอกบอน  มีดอกเพศผู   
   อยู  2-3  ดอก  ตอนบน  และดอกเพศเมีย    
  เพียงดอกเดียวอยูตอนลาง 
      
     พบอยูตามบอสระ หนอง  ลําคลองทัว่ไป 
  

     ทั้งตน  ชวยขับปสสาวะ รักษาโกโนเรีย   
ขับเสมหะ แกบิด วัณโรค   

     เถาจากตน    แกกลาก  ฝ   
     ใบ  พอกแกริดสีดวงทวาร  แกหืด  ฝ   
     น้ําคั้นจากใบ  ผสมน้ํามันมะพราว 
     แกโรคผิวหนังเรื้อรงั   ขับปสสาวะ 
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     Piper sarmentosum Roxb.ex.Hunter 
 
 

     PIPERACEAE  
   
     
     ไมเถาเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน ขนาดสูงราว   
    60 เซนติเมตร   ลําตนเปนขอ   ใบรูปหัวใจ 

สีเขียวเขม มีกล่ินหอมและรสเผ็ดเลก็นอย   
ดอกออกเปนชอมีดอกยอยขนาดเล็ก 
 กลีบดอกสีขาว  ผลเปนผลสด 

 
     ชอบขึ้นอยูตามที่ช้ืน นิยมปลูกไวตามบาน     
    นําใบมารบัประทานเปนผัก 
 
  

     ราก   ชวยขับเสมหะ บํารงุธาตุ 
     ใบ    ชวยเจริญอาหาร  ขับเสมหะ 
     ตน   เปนยาขับเสมหะ 
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  Ruellia tuberosa  Linn.  
 

     ACANTHACEAE 
 

      
     พืชลมลุกขนาดสูงประมาณ  1  ฟุต   
     ลําตนมีขนออนใบเดี่ยวออกเปนคูตรงกันขาม   
     โคนใบแหลมปลายใบมน  ขอบใบเรยีบหรือเปน 
    คล่ืนเล็กนอย ดอกสีมวงออกตามงามใบ  

โคนกลีบดอกเปนหลอดสั้นๆ  ตรงปลายแยกเปน  5 แฉก  
ผลเปนฝก  เมื่อถูกความชื้นจะแตกออกเปนสองซีก   
ภายในมีเมล็ด  8  เมล็ด 

 
     ขึ้นอยูริมทาง  บริเวณที่รกรางทั่วไป 
 
 

     ราก  ผสมยาแกพิษ  ปสสาวะพิการ     
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    Cymbopogon  wintesianus  Jowitt. 
 

     GRAMINAE 
      
     พืชจําพวกหญา เชนเดียวกับตะไคร ตางกันที ่  
    กล่ินกาบใบ และแผนใบ โดยกาบใบของ 

ตะไครหอมมีสีเขียวปนมวงแดง  แผนใบกวาง  ยาว
 และนิ่มกวาตะไคร  ดอกออกเปนชอ 

     สีน้ําตาลแดง  แทงออกกลางกอ 
 
 
     นํามาปลกูเปนพืชสวนครัว 
 
 

     เหงา ใชเปนยาขับระดูขาว ขับปสสาวะ    
      ขับประจาํเดือน 
     ใบ มีน้ํามนัหอมระเหย  ใชเปนยากันยุง  
      โดยตําใบสดมัดแขวนไวกันยุงได 
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    Pandanus amaryllifolius Roxb. 
 
 

     PANDANACEAE 
      
     พืชมีลําตนเปนเหงาอยูใตดิน   สวนที่โผลพน  
    ผิวดินเปนกานและใบเรียวยาวสีเขียว ขนาดสูง  
    ประมาณ 50 เซนติเมตร   ใบมีกล่ินหอม  

ขอบใบเรยีบปลายเรียวแหลม 
 
 
     ชอบขึ้นอยูตามที่ช้ืนแฉะริมน้ํา 
 
 

     ใบ   บํารงุหัวใจ   ผสมอาหารทําใหมกีล่ินหอม    
    และใหสีเขียว 
     ตนและราก  ชวยขับปสสาวะตมรวมกับไมสัก  
     กินน้ํารักษาโรคเบาหวาน 
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      Rhinacanthus  nasutus  Kurz 

 
      ACANTHACEAE 
      
     ไมพุมขนาดสูงประมาณ 1 เมตร แตกกิ่งกาน  
    มาก  ใบเดี่ยวออกเปนคูตรงขามกัน   

ปลายใบแหลม  ขอบใบเรียบ  ดอกออกเปนชอสั้นๆ 
ตรงงามใบ กลีบดอกสีขาวมี  5 กลีบ ตอนโคนติดกัน
เปนหลอด  กลีบดอกบนปลายแยก  
เปนสองแฉก  กลีบลางแผกวางแยกเปนสามแฉก ผล
เปนฝกรปูยาวภายในมีเมล็ด 4  เมล็ด 

     
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูใน อัฟริกา  อินเดีย     
    มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และไทย  นิยมปลูกไว   
   ตามบานเพื่อเปนสมุนไพรหรือปลูก  ทํารั้ว  
     ราก  ฝนหรือตมกับน้ําทาแกมผมหงอก  ตม  
    กินแกวัณโรค โรคเรื้อน  มะเร็ง ใบ  ใชรักษา   
   โรคผิวหนัง  ดับพษิไข  ริดสีดวงทวาร   

ไอเปนเลือดพยาธิตางๆ   กลากเกลื้อน     
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     Punica  granatum  Linn.  

 
     PUNICACEAE      
 
     ไมพุมขนาดกลาง  ตามกิ่งและยอดเปนเหลี่ยม  
    หรือมีหนามยาว  ใบเรียวเปนมัน  ดอก    
   ออกเปนชอหรือเด่ียว  กลีบดอกสีขาวสลับสม    
  หรือแดงผลคอนขางกลม ผวิเปลือกหนา   
     เมื่อสุกมีสีเหลืองปนแดง  ภายในมีเมล็ดรูป  
    เหลี่ยมจํานวนมาก 
 
     ปลูกเปนไมประดับในบริเวณบาน  หรือปลูก  
    แซมพืชสวนอื่น 
      
     เปลือกตน  ใชเปนยาถายพยาธิ   
     ใบสด  ตําละเอียดใชพอกแผลถลอก  หรือตม  
    กรองเอาน้ําใชลางแผลเปนหนองเรื้อรังบนหัว    
    ดอก  ใชดอกแหงตมกรองเอาน้ําดื่ม  แกหู   
   ช้ันในอักเสบ ใชดอกแหงบดละเอียด  ใชโรย    
  บาดแผลมีเลือดออก เปลือกผล  บดละเอียด     
 ตมน้ํากินแกโรคทองเสีย  ถายเปนมูก  
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      ถายพยาธิ  ตกขาว  กลากเกลื้อน     
 

 

 

 
 
 
     Nelumbonucifera  Gaertn. 

 
    

 NELUMBONACEAE 
      
 
     พืชน้ํา  มใีบกลมขนาดใหญและเหงาอยูใตดิน   
     กานใบยาวชูพนผิวน้ํา  ดอกเดี่ยวมีกลีบดอก  
    เรียงซอนกันหลายชั้นกลีบดอกสีชมพูหรือขาว    
    ตรงกลางมีเมล็ดฝงอยูในฝกบัว 
 
     ขึ้นอยูตามคูคลอง  หนองบงึทั่วไป 
      
     ราก  แกทองรวงในเด็ก  ขับเสมหะ  เกสร  ปรงุ 
    เปนยาหอม  ยาชูกําลัง   
     เหงาและเมล็ด  มีรสหวาน  บํารุงกาํลัง   
     แกรอนใน  กระหายน้ํา 
     ใบออน  ใชเปนผักจิ้มกลีบบัว  รีดใหแหงใชมวน 
    บุหรี ่ฝกบัว  เปนอาหารมคีุณคาทาง    
   โภชนาการสูง  ดอก  ชวยขับเสมหะ     
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Graptophyllum  pictum  Griff. 
 
     ACANTHACEAE   

        
     ไมพุมขนาดสูง  1-2  เมตร  ใบเดี่ยวออก 

เปนคูตรงขามใบรูปรี  โคนใบเรียว  ปลายใบแหลม 
ขอบใบเปนคลื่น  ใบมักดางมหีลายสี  และมีชื่อเรียกตามสี
ใบที่ปรากฏ  ไดแก  ใบเงิน  ใบทอง   หรือใบนาก  ดอก
ออกเปนชอตามปลายยอด    
ลักษณะเปนหลอดสมีวงแดง  เมื่อดอกบาน ปลายกลีบจะ
มวนงอ  เปน  2  แฉก  ผลแหงขนาดเลก็ 

 
     พันธุไมจากตางประเทศในเขตรอน  นยิมปลูก  
    เปนไมมงคล      
      
     ใบ ใชปรุงเปนยาลดไข  ทํายาเขยีว  แกอิดโรย   

มูกเลือด ขับพยาธิ  ในมาเลเซียและฟลิปปนส  ใชใบหาม
เลือดจากเงี่ยงปลาตาํ  น้ําคั้นจากใบใชหยอดหู  รักษาโรค
ผิวหนัง  ปรุงยาดื่มแกทองผกู  ในอินโดนีเซีย  ใบ ตําทาแก
ปวดบวม  ฝดอก  นํามาชงเปนน้ําชาดื่ม  ชวยขับ
ประจําเดือน 
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   Amaranthus  gracilis  Desf. 
 
     AMARANTHACEAE 
   

        
     พืชลมลุก  ลําตนเปนเหลี่ยมมนเรียบ  มีขน  
    ออนปกคลุม  เล็กนอย  ขนาดสูงประมาณ   
     1-2  ฟุต  ใบเดี่ยวออกสลับตามขอ  ใบรูป  
    สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน  ดอกออกเปนชอ 

ตามยอด สีเขียว 
 
 
     วัชพืชที่ขึ้นอยูตามที่รกรางทั่วไป 
     
     ใบ  ในอินเดียปรุงเปนยาแกคันตามผวิหนัง    
    แกพิษแมงปองตอย  ราก  ชวยขับปสสาวะ   
     ขับเสมหะ  ตมอาบแกคันตามผิวหนงั     
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   Capsicum frutescensLinn. 
 
     SOLANACEAE   

       
     ไมพุมเตี้ยขนาดสูงราว 70 เซนติเมตร  

ใบเดี่ยวออกตรงกันขาม   ดอกสีขาวออกเปน 
 กลุม 2-3 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ ผลเปน 

ทอนยาว  เมื่อออนสีเขียวและเปลี่ยนเปนสีแดง 
 เมื่อแกจัดมีรสเผ็ด 

 
 
     ปลูกเปนพืชผักสวนครัวกันทั่วไป 
     
     ผล ชวยปรุงอาหาร เจริญอาหาร แกบดิ แกไข  
    อาเจียน หิด กลาก ปอดบวม ใชเปนสวนผสม   
   ในยาขับลมและขี้ผึ้งทาถูนวด 
 
 
     



หนาที ่ 32 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

     Piper  nigrum  Linn. 
 
     PIPERACEAE  

       
     ไมเถาเลื้อย สูงประมาณ  5  เมตร  เลื้อยเกาะ  
    พันไมอ่ืน เถามีขาพองออกเห็นไดชัดเจน   

ใบเดี่ยวรปูหัวใจ  ดอกออกเปนชอสีขาวยาว 
 ประมาณ   10  เซนติเมตร  เมล็ดกลมติดผล 
 เปนพวง  ผลออนมีสีเขียว  เมื่อแกจะมีสีแดง     

 
     ปลูกเปนพืชไรเศรษฐกิจ  ทางภาคคะวันออก  
    แถบจังหวัดจันทบุรี  และตราด 
      
     ผลและเมล็ด  รักษาอาการปวดกระเพาะ   
    อาหาร  อาเจียน  ขบัลมในกระเพาะ  ทองเสีย    
   ปวดฟน  แกทองอืด  อาหารไมยอย  แกหวัด 
     ดอก  แกตาแดง 
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     Tabernaemontana  divaricata  R.Br.. 
 
     APOCYNACEAE 
       
     ไมพุมขนาดสูงประมาณ  1-2  เมตร  แตก  
    กิ่งกานสาขามาก  ใบเดี่ยวออกเปนคูตรงขาม     
   ขอบใบเรยีบ  ดอกออกเปนชอตามงามใบ      
  กลีบดอกเปนทอทีโ่คน ดอกมีกล่ินหอมออนๆ 
 
     ถิ่นกําเนิดอยูในอินเดีย  พบขึ้นอยูตาม 

ปาดง ดิบทางภาคเหนือ  นิยมปลูกเปนไมประดับ 
     
     ใบ  ในประเทศมาเลเซีย  นําใบมาตํากบั   
    น้ําตาลชงกินแกไอ  ในประเทศอินเดียนําน้ํา   
   ตามใบใสแผล   
     เนื้อไม  ลดพิษไข   
     ดอก  น้ําคั้นจากดอกผสมน้ํามันใชเปนยาแก  
    โรคผิวหนัง  น้ําจากตน  ขับพยาธ ิ  
     ราก  ขับพยาธิ  เคีย้วแกปวดฟน เปนยาระงบั  
    ปวด    เปนยาบํารงุ     
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     Gardenia  jusminoidesElli 
 
     RUBIACEAE 
 
     เปนไมพุมเตี้ยสูงราว  1-2 เมตร  ใบเดี่ยว 
     รูปกลมรี ปลายใบแหลม  ดอกเดี่ยวออก 

ตามงาม  กลีบดอกเรียงซอนกันหลายชั้นสีขาวมี
 กล่ินหอมออน ๆ พันธุดอกซอนไมติดผลแตจะ 
 ติดเฉพาะดอกลา 

 
     ถิ่นกําเนิดในประเทศจีน  พบทางปาดงดิบทาง  
    ภาคเหนอื  นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ 
     
     น้ําจากตน    ใชเปนยาขับพยาธิ 
     เนื้อไม  ลดพิษไข  
     น้ําจากดอก  ใชผสมน้ํามันเปนยารักษา 
     โรคผิวหนัง   
     ใบ  เปนยาพอกแกปวดศีรษะ     
     ราก  แกไขทองอืดเฟอ เปลือก แกไข บิด  

แกปวดทอง     ผล  เปนสียอม  ทําใหอาเจียน  
ขับปสสาวะ รวมทั้งขับพยาธิ 
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     CannaGeneralisBailey 
 
      CANNACEAE 
 

   พืชลมลุก มีอายุอยูไดหลายป  มีเหงาเปน 
     ลําตนอยูใตดิน  ขนาดสูงราว 1 เมตร  ใบเปน  
    แผนใหญเรียวบาง กานใบเปนกาบโอบหุมลํา   
   ตนเอาไว  ดอกออกเปนชอทีป่ลายยอด  ดอก    
  ทยอยบานคราวละ 1-3  ดอก  กลีบดอกมี 3 กลีบ สีแดง เหลือง   
               ชมพู  ผลกลมมีหนามปกคลมุ 
 
     พบขึ้นอยูตามที่ช้ืนแฉะริมฝงน้ํา นิยมปลูกเปน 
     ไมประดับ 
     
     เหงา แกโรคตับอักเสบ   ตัวเหลือง   บิดเรื้อรัง   
   ประจําเดือนมาไมหยุดและไมปกติแผลบวม    
  อักเสบ แกไอวัณโรคบํารุงปอด 
     เปนยาฝาดสมาน 
     ดอก  ใชหามเลือด แผลมีหนอง 
     เมล็ด บดพอกแกปวดหัว 
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     Andrographis  paniculata Wall.  ex  Nees 
 

      ACANTHACEAE 
       

     พืชลมลุกขนาดสูงราว  1-2  ฟุต  ลําตนตัง้   
    ตรงแตกกิง่เล็กๆ  ออกไปขางๆ  ลําตนเปน    
   เหลีย่ม  ใบเรียว  ปลายใบแหลมออกเปนคูตรง    
  ขามกัน  ดอกเดี่ยวสขีาวออกตามกานเล็กๆ        
 และปลายยอด  กลีบดอก  5  กลีบ 
     มีโคนติดกนัเปนหลอด ปลายแยกเปนกลีบ   
    ลาง 2  กลบี กลีบบน 3 กลีบ  
     สีขาวประมวงแดง   ผลเปนฝกเรียวแหลม     
    เมื่อแกจะแตกออกเปน 2  ซีก 
 
     ข้ึนอยูตามปาดงดิบ ปาเต็งรัง  และปาสน   

ทางภาคใต  ทางภาคใตนิยมปลูกตามบาน   
ปจจุบันแพรกระจายอยูทั่วทุกภาค 

 

     ใบ  ใชแกพิษงู  รกัษาไฟไหม  น้ํารอนลวกโดย  
    ใชใบสดผสมกับน้ํามันพืชทาบริเวณแผล 
     ตนและใบ  ใชแกโรคบิด  ทองรวง ไขมาลาเรีย    
    บํารุงกําลัง ในอนิโดนีเซียใชแกพิษงูและแมลงตอย   
    ผสมกับตนพยับเมฆ  แกโรคเบาหวาน ชวยบํารุง   
   โลหิตในสตรี       
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     Citrus  hystrix  DC. 
 

 RUTACEAE 
       
     ไมยืนตนขนาดเล็ก ตามลําตนและกิ่งกาน 

มีหนามใบสีเขียวแก  มีรอยตอตรงกลางคลายใบ
 สองใบตอกันพื้นใบเรียบ    มีตอมน้ํามันและ 

มีกล่ินหอม ดอกสีขาว  ผลมีผิวขรุขระสีเขียว   
 เมื่อสุกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง 

 

     นิยมปลูกแซมตามสวน  หรอืบริเวณหลังบาน  
    เพื่อเก็บใบและผลนําไปปรงุอาหาร 
 
     ใบสด ปรงุอาหารดับกลิ่นคาว   
     ผล   ดองเปนยาฟอกเลือดในสตรี   
     ชวยขับระดู   ขับลมในลําไส  
     แกจุกเสียด     ลักเปดลักเปด   
     น้ํามันจากผิวมะกรูด  ชวยปองกันรงัแคและทํา 
     ใหเสนผมดกดําเปนเงางาม 
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  Disospyros mollis Griff 
 

     EBENACEAE 
       
     ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ  จะมขีนนุม  
    ที่ใบและยอดออนรปูรางของใบคลายรูปไข      
   ดานบนใบเรียบ  ดานใตใบมีสเีขียวซีด  ใบที่ 

ยังออนอยูจะมีขนทั้งสองดาน  ดอกมีขนาดเลก็ 
ออกเปนชอ  สีเหลืองออนมีขน  ชอหนึง่มีตั้งแต    
3  ดอกข้ึนไป  ผลกลมเขียวคล้าํ   
มีเมล็ด 2-3 เมล็ด  ทกุสวนของมะเกลอืเมือ่แหงจะ

 เปลี่ยนเปนสีดํา 
 

     - 
 
     ผลดิบสด  ใชถายพยาธิลําไส   
     ( พยาธิสามัญทุกชนิด )  ใชผลสีเขียวโขลกพอ  
    แหลกแลวผสมกับหัวกะทิสดคั้นเอาน้ําดื่มกอน   
   อาหารมื้อเชา  ถา  3  ช่ัวโมงไมถายใหใชยา    
  ระบายดีเกลือตาม  จํานวนที่ใชเทากับอายุ  
      (1 ขวบตอ 1 ผล  แตไมเกิน  25  ผล )   ใช   
   ยอมผาใหเปนสีดําลําตน   ใชทําเฟอรนิเจอร ที่ประดับมุก 
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     Spondias pinnata (Linn.f.) Kuzz 
 
     ANACARDIACEAE 
       
     ไมยืนตนขนาดสูงราว 15-20 เมตร  แตกกิ่ง  
    กานโปรงใบประกอบรูปขนนก ดอกออกเปนชอ  
   ตามปลายกิ่ง มีดอกยอยจํานวนมากขนาดเล็ก      
  กลีบดอกสีขาว ผลสดรูปไข 
 
     ขึ้นอยูตามปาเบญจพรรณ 
 
     ใบ เคี้ยวกินแกทองเสีย   แกปวดทอง 
     ผล เปลือก ใบ   กินบํารุงธาตุ  
     แกกระหายน้ํา เลือดออกตามไรฟน 
     เนื้อในผล  แกน้ําดีไมปกติ   
     กระเพาะอาหารพกิาร  แกบิด 
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     Tamarindus  indica Linn. 
 

     CAESALPINIACEAE 
       
     ไมยืนตนขนาดใหญ แตกกิ่งกานสาขามาก     
    ลําตนแตกสะเก็ดเปนรอง   ใบประกอบมี 
     ใบยอยขนาดเล็กรูปไข   ปลายใบมน  ดอก   
   ออกเปนชอเล็ก ๆ   ตามปลายกิ่ง  แตละชอมี    
  ดอกราว 10-15   ดอก   กลีบดอกสีเหลือง      
 แตมจุดสีแดง ผลเปนฝก ภายในมีเนื้อหุม      
 เมล็ดสีดําเอาไว 
 
     พืชพื้นเมืองของอัฟริกานิยมปลูกเปนพืชสวน 
     ใบ  ปรุงเปนยาแกไอ   ขับเสมหะ  
     ตําผสมกบัหัวหอมโกรกศีรษะเด็กแกหวัด  
     ตมอาบสําหรับสตรีหลังคลอดบุตร 
     เนื้อ เปนยาระบาย   แกไอ  ขับเสมหะ ใชปรุง  
    อาหารใหรสเปรี้ยวเมล็ด คั่วใหเกรียมกะเทาะ   
   เปลือก แลวนําไปแชน้ําเกลือ กินเปนยาถาย    
  พยาธิไสเดือนในเด็ก 
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      Carissacarandas  Linn. 
 
     APOCYNACEAE 
       
     ไมพุมขนาดสูงราว  3  เมตร  ตามกิ่ง   
    กานมีหนาม  ใบเดีย่วออกเปนคูตรงขาม    
   กัน  ปลายใบมน  ขอบใบเรยีบ  ดอกสี     
  ขาวหรือชมพู  มีกล่ินหอม  ออกเปนชอ      
 ตามปลายกิ่ง  ผลสดมีสีแดงเมื่อแกจะ      
 เปล่ียนเปนสีดํา  รับประทานได 
 
     พบขึ้นอยูตามปาเบญจพรรณทั่วไป 
 
     ใบ  แกทองรวง  เจ็บคอ  ปวดหู  น้ําตมใบใช  
    ลดไข 
     ผลสุก  แกโรคลักปดลักเปด 
     ผลดิบ  เปนยาฝาดสมาน 
     เนื้อไม  บํารุงรางกาย  
     ราก  ขับพยาธิ  บาํรุงธาตุ  ชวยเจริญอาหาร    
    แตมีสารกระตุนหัวใจ  จึงควรระมัดระวัง 
แกน บํารุงไขมัน  บํารุงธาตุ  สําหรับคนผอมแหงแรงนอย 
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     Cocos  nucifera  Linn.  
 
     PALMAE 
     
     ไมยืนตน   ลําตนตั้งตรงสูงประมาณ 
     20 เมตร และไมแตกกิ่งกาน ใบรวมมี 
     ใบยอยเรยีงสลับกันรูปขนนก ใบเรยีวยาว  
    ขอบใบเรยีบ   ปลายใบแหลม ดอก     
  ออกเปนชอมีกาบหุม ดอกยอยมีขนาด      
 เล็ก มีกลีบดอก 6 กลีบ แตละชอมีทั้ง      
 ดอกตัวผูและดอกตัวเมีย ดอกตัวผูอยู      
 ปลาย ดอกตัวเมียอยูตรงโคน ผลกลม      
 ขนาดใหญ เปลือกนอกผิวเรยีบ 
 
     ปลูกกันแพรหลายทั่วไปเปนสวนหรอืปลูกแซม 
     ปนกับพชือ่ืน 
 
     เปลือกตน   เผาไฟนําเอาเถาแปรงฟน 
     แกอาการปวดฟน 
     เปลือกผล  เปลือกผลแกที่แหงทํายาแก   
    อาเจียน  โรคกระเพาะ และหามเลือดกําเดา 
     เนื้อ เคี่ยวเอาน้ํามันเปนยาบาํรุง  
     ขับพยาธิ แกไขกระหายน้ํา ขบัปสสาวะ 
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  Jasminum sambac  Ait.  
  
     OLEACEAE 
     
     ไมพุมขนาดสูงไมเกิน  2  เมตร  

แตกกิ่งกานสาขามาก กิ่งออนมีขนสั้นๆ  
     ใบเดี่ยวออกตรงขามกัน  ขอบใบเรียบ   
     ดอกเดียวหรือออกเปนชอละ  2-3  ดอก   
     กลีบเลี้ยงเปนหลอดสีเขียวกลบีดอกสีขาว   

มีกลิ่นหอม ผลเปนผลสด 
 

     นิยมปลูกเปนไมประดับตามบาน  หรือปลูก  
    เปนไรเพื่อเก็บดอก 
 

     ราก  ใชแกปวด  เคล็ดขัดยอกจากการการทบ  
    กระแทก  เลือดออกตามไรฟน  ปวดหัว  รักษา   
   หลอดลมอักเสบ ใบ  แกไขจากอากาศ     
  เปลี่ยนแปลง  ปวดทอง  แนนทอง  ทองเสีย       
 พอก แกฟกชํ้า  แผลเรื้อรงั  โรคผิวหนัง  บํารุง     
 สายตา  ชวยขับน้ํานมดอก  แกบิด  ปวดทอง       
 แผลเรื้อรงั  เยื่อตาอักเสบ  ปวดหูช้ันกลาง   
     น้ําแชดอกใชแตงกลิ่นทําใหชุมช่ืน  บํารุงหัวใจ 

• สวนที่เปนพิษ  รากมะลิกินมากไปอาจทําใหสลบได 
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     Jasminum  nervosum 
  
     OLEACEAE 
     
     ไมเถาเลื้อยขนาดยาวประมาณ  3-4  เมตร    
    ใบเดี่ยวเรยีกวา  ใบมะลิ  ดอกเดี่ยวมีกลีบดอก   
   สีขาวเรียวยาว  และมีกล่ินหอม 
 
 
     พบขึ้นตามปาเบญจพรรณ  
      และนิยมปลูกเปนไมซุมประดับ 
 
 
     ราก  มีรสจืดเย็น  ใชถอนพิษ  
     ดอก  มีกล่ินหอม  ผสมปรงุเปนยาหอม  แกไข   
    แกรอนใน 
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     Wrightiareligiosa  Benth. 
 
     APOCYNACEAE 
     
 
     ไมพุมขนาดสูงประมาณ  2-3  เมตร  

 ลําตนเรยีบ  มีจุดสีขาวประอยูทั่วไป  ใบเดี่ยวขอบใบ
เรียบ  ดอกออกเปนชอ  แตละชอมีดอกราว   
4-8  ดอก  กลีบดอก  5  กลีบสีขาว  มีกลีบรองดอก
โคนกลีบเชื่อมติดกันเปนหลอด  
 ผลเปนฝกภายในมีเมล็ดจํานวนมาก 

 
     ขึ้นตามปาดงดิบ  และปาเบญจพรรณที่ช้ืน 
 
 
     ราก  ปรงุเปนยารักษาโรคผิวหนังจาํพวกโรคเรือ้น     
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     Morinda  citrifolia  Linn. 
 
     RUBIACEAE     
 
     พืชยืนตนขนาดเล็ก  สูงประมาณ  5  เมตร    
    ลําตนมีสีน้ําตาลเทาเรียบ  ใบเดี่ยวออกเปนคู   
   ตามขอ  ขอบใบเปนคลื่น  ดอกออกเปนชอ    
  ตามงามใบ  ดอกยอยขนาดเล็ก  มีกลีบดอกสี     
 ขาว  ผลกลมรีเปนตุมรอบๆ  ผลออนสีเขียว     
 เมื่อสุกจะเปล่ียนเปนสีเหลือง   
 
     พืชพื้นเมอืงของเอเชียเขตรอน   นิยมปลูกตาม 
     บานและสวนแซมพืชอ่ืน 
 
     ราก  เปนยาระบาย  ตน  ใชเปนสวนผสมกับ  
    สมุนไพรอื่นรักษาวัณ โรค   
     ใบ  คั้นเอาน้ําสระผมฆาเหาได   
     ทาแกปวดขอ  นิ้วมือนิ้วเทา   
     ดอก  ผสมสมุนไพรอื่นรักษาวัณโรค  
     ผล  บํารงุธาตุ  ขับลม  เจรญิอาหาร  แกสะอึก   
    แกเหงือกอักเสบ แกอาเจียน 
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     Thumbergia  laurifolia Linn. 
 
     THUNBERGIACEAE 
    
     ไมเถาเลื้อยคลุมพืชอ่ืนๆ ใบเดี่ยวรูปไข   

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ  ใบลางมขีนาดใหญกวา
ใบที่อยูถัดไปทางยอด  ดอกออกเปนชอตามขอ  ชอ
หนึ่งมีจํานวน  3-4  ดอก  หอยลงมา   
ใบประดบัหุมดอกสีขาวประแดง  กลีบดอกใหญมี  
5  กลีบติดกัน  สีฟาหรือขาว ผลเปนฝกยาประมาณ 
 1 เซนติเมตร เมื่อแกจะแตกออกเปน  2  ซีก   

 
     พบขึ้นอยูตามปาดงดิบ ปาละเมาะหรือทุงหญา 
 
     รากและเถา  แกรอนในกระหายน้ํา   
     แกพิษรอน  ถอนยาเบื่อเมาตางๆ   
     ราก  เขายารักษาโรคอักเสบ   
     ปวดบวม ท้ังตน  เขายาแกโรคมะเร็ง   
     ใบ  ในมาเลเซียคั้นน้ําจากใบกินแก 
     โรคประจําเดือนผิดปกติ  หยอดหู   
     ใบพอกแกปวดบวม       
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     Phyllanthus amarus  Schum&Thonn. 
 
     EUPHORBIACEAE 
    
     พืชลมลุกสูงประมาณ 1-2 ฟุต   ทุกสวนมี 

รสขม ลําตนเรียบแตกกิ่งกานสาขามาก    
     ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน   ใบมน กานใบสั้น    

ดอกขนาดเล็กแยกเพศอยูคนละดอก   
 ดอกเพศเมียมีขนาดใหญกวาดอกเพศผูประมาณสองเทา   
ผลรูปกลมแปนขนาดเลก็ 

 
     วัชพืชท่ีพบขึ้นอยูตามที ่
     รกราง   รมิขางทางและสนามหญาทั่วไป 
 
     ราก ฝนกบัน้ําซาวขาวกินแกโรคดีซาน และ   
    ประจําเดือนไหลไมหยุด 
     ตน ตมกนิเปนยาระบาย ขับปสสาวะ บํารุง   
    รางกาย แกดีซาน  อาการบวมตามรางกาย      
  ทางเดินปสสาวะอักเสบ ปวดทอง ชวยยอย      
 อาหาร  น้าํตมเปลอืกกินเปนยาระบาย 
     ใบ น้ําตมใบ  แกปวดทอง ลดไข   
     ขับนิ่วในไต ขับปสสาวะ ตําเปนยาพอกบาดแผล   
    แกบวมน้ํา 
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     Rhoeo  discolor Hance 
 
     COMMELINACEAE 
 
    
     พืชลมลุกลักษณะเปนกอ  ใบเรียวยาว   

ปลายแหลม  มีกาบที่โคน  และเรียงซอนกัน  ดานลาง
ของใบมสีีมวง  ดอกออกเปนชอที่โคนใบ  มีใบ
ประดับรปูเรือนขนาดใหญ  กลีบดอกมี  3 กลีบ   

     สีขาว  ผลรูปไขแหง  เมื่อแกจะแตกเปน  3  ชอง   
 
 
     ถิ่นกําเนิดอยูในทวีปอเมริกากลาง  นยิมปลูก  
    เปนไมประดับกันอยางแพรหลาย 
 
 
     ใบ  แกไอ  เจ็บคอ  แกกระหายน้ํา   
     ฟกช้ําภายใน 
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     Dieffenbachia  seguine  Schott 
 
     ARACEAE 
    
     พืชลมลุก  ขนาดสูงราว  70  เซนติเมตร  

 ใบเดี่ยวเปนแผนใหญรูปเรยีว  ปลายใบแหลม  
 ขอบใบเรยีบ  บางพันธุมีสีขาวบนพืน้เขียว  

 ชอดอกเปนแทงยาว  มีกาบหุม  สวนลาง 
 ของกาบดอกโอบชอดอกเอาไว  สีสมหรือแดง 

 
     นิยมปลูกเปนไมประดับ 
 
     ใบ บดพอกแกอาการเคล็ด  บวม  รักษาโรค   
    ขออักเสบ  บวม  พอกฝ 
     *สวนที่เปนพิษ  ตนและใบ  มีสารที่ทําใหเกิด  
    อาการระคายเคืองตอผิวหนังอยางรุนแรง  

 ทําใหอักเสบบวมแดง  ถาเคีย้วกินเขาไปจะทําให
 ปากลิ้นบวมจนพูดไมได 
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         Phyllanthu   pulcher Wall. exMuell.Arg. 
 
 
     EUPHORBIACEAE 
    
     ไมพุมขนาดสูงไมเกิน  1.5  เมตร  ลําตนกลม  
    สั้น  ปกคลุมดวยขนสีน้ําตาล  ใบเดี่ยวเรียง   
   สลับกันซายขวาดอกเดี่ยวออกตามงามใบและ    
  ปลายกิ่ง  ดอกเพศผูและดอกเพศเมียแยกกัน      
 ผลคอนขางกลม  สีน้ําตาลมีกานผลยาว 
 
     พบขึ้นอยูตามปาดงดิบ  ตามสวนผลไม 
 
 
     ตน  น้ําตมทั้งตนกินแกปวดทอง  ใชลางตา    
    ทาผิวหนงัแกฝอักเสบ  ทาทองเด็กชวยใหไต   
   ทํางานปกติ   
     ใบ  ตําพอกเหงือกแกปวดฟน  พอกฝ  อาการ  
    บวมและคันตามผวิหนัง     
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         Gynura  pseudochinaDC. 
 
     COMPOSITAE 
    
     พืชลมลุกมีหัวอยูใตดิน  ใบขนาดใหญคลายใบ  
    ผักกาดแผคลุมดิน  ใบหนา  ขอบใบหยัก  
      ใบออนมีสีมวง  กานใบที่แกจะเปลี่ยนเปนสีขาว  
    บางพันธุมีสีเขียวลวน  แดงเรื่อ ๆ และแดงจัด    
   ดอกคลายดาวเรือง  ขนาดเล็กสีเหลือง  

มีกานชูดอกยาว 
 
     ปลูกเปนไมประดับกันทั่วไป      
     ขยายพันธุงาย โดยการแยกหนอ 
 
 
     ใบ   โขลกผสมกับเหลา  ใชพอกฝ  ถอนพิษ   
    รักษาอาการปวดแสบปวดรอน 
     หัว  ดับพษิรอน  รกัษาไข  พิษอักเสบ 
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     Aloebarbadensis  Mill. 
 
     LILIACEAE 
    
     พืชจําพวกวานที่มีใบหนาอวบน้ํา  สงูประมาณ   

1  เมตร  โคนใบ กวาง  ปลายใบเรียวแหลม  
ขอบใบเปนหนาม  ภายในใบมีวุนใสสีเขียวออน  
ดอกออกเปนชอ ตรงกลางกอกานชูดอกยาว   
ดอกสีสม  ลักษณะเปนหลอด  ทยอยบานจากดอก
ลางขึ้นไปยังปลาย 

     
     พืชพื้นเมอืงของอัฟริกา  ปลูกเปนไมประดับ  
    ตามบานเพื่อนําเอาวุนมาทํายา  หรือปลูกเปน   
   พืชไร 
 
     ทั้งตน  ใชดองเหลาชวยขับน้ําคาวปลา  ใบ  ตํา  
   ผสมเหลา  พอกรกัษาฝ  วุนจากใบใชทา     
  ผิวหนังรกัษาแผลไหมตางๆ วุนจากใบสด  ผลิต    
 เปนเครื่องสําอาง  เชน  แชมพู  ครีมกันแดด       
 โลชั่น  สบู  ใชทาแกฝา  จุดดางดําบนใบหนา   
     หรือทําวุนลอยแกว     
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     Belamcanda chinensis DC.  
 
     IRIDACEAE 
 
    
     ลําตนเปนกอขนาดสูงประมาณ 1 เมตร  
     มีเหงาและรากฝอยจํานวนมาก  ใบเรยีวยาว  
    ออกสลับกัน 2 แถว ลักษณะเปนแผนแบน     
   ปลายใบแหลม  ดอกออกเปนชอตรงปลายยอด    
  กลีบดอกมี 5 กลีบ สีเหลืองสมแตม 

ดวยจุดสีแดง ผลยาวมี 3 พู เมื่อสุกจะแตกออกภายใน
มีเมล็ดกลมสีดํา 

     
     ขึ้นอยูตามปาภูเขา  นิยมนํามาปลูกเปนไม  
    ประดับ 
 
     ใบ   เปนยาระบาย รักษาระดูผิดปกติ 
     เหงา บดเปนผง  ใชเปาคอ  คั้นน้ําใชทา   
    ภายนอก รักษาอาการไอ เจ็บคอ  ฝ คางทูม    
   ผื่นคัน 



หนาที ่ 55 

  
 
 
 
    
 
   
     Sanseviera  trifasciata  Prain. 
 
     AGAVACEAE 
 
    
     ลําตนเปนกอ  มีใบโผลพนผิวดินขนาดสูงราว   
     50  เซนติเมตร  ใบเรียวยาวแข็ง มีลายคลาย  
    ลายเสือสีเขียวปนเหลืองและขาว   

ดอกออกเปนชอตั้งตรงแทงขึ้นมากลางกอ  ดอกมีสี
 ขาวผลกลม  เมื่อสุกจะเปลี่ยนเปนสแีดง  

     มีอยู  3  พันธุ  แตกตางกันที่ริมขอบใบมี 
     สีเหลืองและใบสีเขยีวลวน 
     
     ขึ้นอยูตามปาเขาคอนขางแลง  นิยมนํามาปลกู  
    เปนไมประดับริมรั้ว 
 
 
     ใบ  ตําละเอียดใชพอกปดแผล  รักษาพิษแมลง  
                    สัตวกัดตอย  ชวยถอนพิษแมงปอง     
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     Azadirachtaindica  var.siamensis Valeton 

 
     MELIACEAE 
    
     ไมยืนตนขนาดสูง  5-10  เมตร  ทุกสวนมี 

รสขม  เปลือกตนสีน้ําตาลเปนรองลกึใบประกอบ
 ออกเปนคูแบบขนนกขอบใบหยักเรียงสลับ   
 ยอดออนสีน้ําตาลแดง  ขอบใบหยัก   

ดอกออกเปนชอสีขาว ออกดอกเมื่อใบรวงหลน   
ผลสดรูปกลมรี 

     
     พบขึ้นอยูตามปาเบญจพรรณและนิยมปลูก  
    ตามสวนเพื่อเก็บ ดอกมารับประทานเปน ผักจิ้ม 
 
 
     ใบออน, ดอกตูม  ใชเปนอาหาร   
     ชวยเจริญอาหาร  
     กานใบ  แกไข   
     เปลือก  แกบิด  แกไข  
     ใบและเมล็ดแก  ใชกําจัดศัตรูพืช 
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     Barleria   lupulina  Lindl. 
 
     ACANTHACEAE 
    
     ไมพุมขนาดสูงประมาณ  1  เมตร  
     ตามขอและโคนใบมีหนามสนี้ําตาล  2  คู   

ใบเดี่ยวออกเปนคูตรงขามกัน  เสนใบสีแดง   
 ดอกออกเปนชอตามยอดมีใบประดับ 

สีน้ําตาลอมแดง  เมื่อดอกบานจะโผลพนใบประดับ
 ออกมาครึ่งหนึ่ง กลีบดอกสีเหลืองอมสม  

โคนดอกเปนหลอด  ตอนปลายแยกเปน  5  กลีบ  
 ขนาดไมเทากัน  ผลเปนฝก 

 

     นิยมปลูกไวตามบานเปนไมประดับและทํายา 
 
     ใบ  ตํากับเหลา  คั้นเอาน้ําดื่มแกพิษงู  
     กากใชพอกแผลควรใหคนไขกินทันทีที่ถูกงูกัด   
    นอกจากนี้ยังใชรักษาโรคไฟลามทุง  แกพิษ   
   แมลงสัตวกัดตอย  แผลฝ   
     ราก  ฝนกับสุรา  ทาถอนพษิงู  ตะขาบ  
      แมงปอง  และสัตวมีพิษอื่นๆ  
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     Pedilanthus  tithymaloides  Poit. 
 
     EUPHORBIACEAE 
    
     ไมพุมขนาดสูงไมเกิน  1  เมตร  ลําตนและใบ  
    มีน้ํายางมาก  ลําตนหักงอไปมามีสีเขียว   

ผิวลําตนเรียบ ใบเดี่ยวเรียงสลับกันซายขวาและ
 กิ่งแขนงสั้นๆ  ดอกเพศผูและดอกเพศเมียอยู 
 บนตนเดียวกัน  กลีบดอกสีแดงรูปรางคลาย 
 รองเทา มีกลีบดอก5 กลีบ  เรียงตัวกันสองชั้น 

 
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในอเมริกาเขตรอน  นิยม  
    ปลูกตามรั้วเปนไมประดับกันแพรหลาย     
    เพราะทนแลง  ขยายพันธุงายโดยวิธีปกชํา 
 
     ตน  น้ํายางจากตนใชตัดหูด   
     ทาผิวหนงัแกเกล้ือน  แมลงกัดตอย   
     ถากินน้ํายางจะทําใหอาเจียน     
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     Orthosiphon  grandiflorus  Bolding 
 
     LABIATAE 
 
     พืชลมลุกขนาดสูงประมาณ  
     60 เซนติเมตร  ลําตนและกิ่งออนเปนสี่เหลี่ยม   
    ใบเดี่ยวออกเปนคูตรงขามกัน  ขอบใบหยักเปน 
     ฟนเลื่อย  ปลายใบเรียวแหลม  ดอกออกเปน  
    ชอตรงปลายยอด  กลีบดอกสีขาวหรอืมวงออน    
   ดอกบานเปนชั้นตามชอดอกชั้นละประมาณ 

  6 ดอก  รูปรางคลายดอกโหระพา  มเีกสรเพศผู
 ยาวคลายหนวดแมว 

 
     พืชพื้นเมอืงของอินเดีย  พมาและอินโดจีน   
     นิยมปลูกลงแปลงเปนไมประดับตาม   
             สวนหยอม 
     ใบ  รักษาโรคไต  ปสสาวะ  รกัษานิ่ว   และ  
    หนองใน  คนเปนเบาหวานใชหญาหนวดแมว   
   ตมน้ําดื่มชวยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดและ    
  ลดความดันโลหิตได 
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     Jatropha  podagrica  Hook.  f. 
 
     EUPHORBIACEAE 
      
 
     ไมพุมมีน้ํายางใส  ขนาดสูงประมาณ   
     1.5-3 เมตร  ใบเดีย่วขนาดใหญแผกวาง     
   ขอบใบเวา 3  หรือ 5 แฉก ดอกออกเปนชอ    
  ตามปลายกิ่ง  มีดอกยอยหลายดอก  แตละ     
 ดอกมีกลีบสีสม จํานวน  5  กลีบ  ผลสด 
     สีเขียว  เม่ือแกไมแตกจะเปลี่ยนเปนสีดํา 
 
     นิยมปลูกเปนไมประดับตามบานและวัด 
 
     น้ํายาง  ยาพื้นบานลานนา  ใชทารักษาแผล  
    มีดบาด  ชวยหามเลือด  รักษาฝ  
     เมล็ด  มีพิษ 
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     Schefflera  leucantha  Viguier 
 
     ARALIACEAE      
 
     ไมพุมขนาดสูงราว1-2  เมตร  ใบเปนใบ   
    ประกอบแบบนิ้วมือ  มีใบยอย  5-7  ใบ  
      ตรงโคนกานในมีหูใบ  เนื้อในคอนขางมน  ปลายใบ 
    เรียวแหลม  ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่น  ดอก   
   ออกเปนชอที่ยอด  ดอกมีสีเขียวเล็ก  ผลรูปไข    
  อวบน้ํา  ผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีแดง 
 
     นิยมปลูกเปนพืชสมุนไพรไวตามบาน 
 
 
     ใบสด  ตําใหละเอียดผสมกับสุรากินแกไอ  แก  
    หอบหืด  อาเจียนเปนเลือด  ตําพอกแผลชวย   
   หามเลือด  และชวยสมานแผล     
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     Vernonia Cinerea  Less. 
 
     COMPOSITAE 
     
     พืชลมลุกขนาดสูงราว 50 เซนติเมตร  
     ลําตนตรงแตกกิ่งกานเล็กนอยและมีขนออน  
    ปกคลุม ใบเดี่ยวออกสลับกัน มีกานใบ ขอบใบ   
   หยักตื้น ดอกออกเปนกระจกุประมาณ  

20 ดอก มีสีมวงแดง เมื่อดอกแกเปนผลมีขนปลิว 
     ไปตามลม 
 
     พบขึ้นอยูตามที่รกรางริมทางทั่วไป 
 
     ทั้งตน ชวยลดไข แกไอ   อาการดีซาน    
    ปสสาวะรดที่นอน 
     ใบ  รักษาบิดมีตัว  กลากเกลื้อน  ผื่นคนัและ  
    โรคเทาชาง ดอก  ลดไข 
     เมล็ด   ขับพยาธิเสนดายและพยาธิตัวกลม  
    ตาง ๆ ราก  ขับพยาธิ  แกทองเสีย ตาแดง     
   ปวดขอ ลดไข  แกไอ 
 
 



หนาที ่ 63 

 
 

 
 
 

 
 
     Areca catechu  Linn. 
 

     PALMAE 
     
     พืชยืนตนขนาดสูงราว 15 เมตร   ลําตนตรง  
    ไมแตกกิ่งกานสาขา    ใบที่รวงแลวจะมีรอย   
   กานใบเปนเสนใบประกอบแตกออกเปนกระจุก    
  บริเวณยอด   ใบยอยเปนเสนตรง   

ดอกออกเปนชอบริเวณโคนใบลางสุด   กลีบหุมชอ
 ดอกขนาดใหญ ดอกยอยแยกเปนดอกตัวผู 
 และดอกตัวเมีย ผลเปนรูปกลมหรือกลมรีผล 
 สุกจะเปลี่ยนจากเขียวเปนแดง 

 
     ขึ้นอยูตามปาดงดิบ   นิยมปลูกแซมตามสวน  
    ในชนบทเพื่อนําเอามาเคี้ยวกบัพลู 
 

     เมล็ด ชวยขับปสสาวะ ปวดแนนทอง    บิด  
    แผลเนาเปอย   ฆาพยาธิเปลือกผล  ชวยขับลม    
   ขับปสสาวะ  แกทองอืดแนน  บิด  ทองเสีย 
     ผลออน  ชวยเจริญอาหาร ขับเสมหะ   
     แกเมา  อาเจียน  ไอ สมานแผล 
     ดอกตัวผู  เปนยาหอม  บํารุงกระเพาะ 
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     แกกระหายน้ํา 
 

 

 

 
     Acanthus  ebracteatus  Vahl.       
  เหงือกปลาหมอดอกขาว, 
      Acanthus  ilicifolius Linn. 
       เหงือกปลาหมอดอกมวง 
     ACANTHACEAE 
     
     ไมพุมขนาดสูงราว   
     1  เมตร  ลําตนและใบมีหนาม  ใบออกเปนคู   
    ตรงขามกัน  ขอบใบเวาและมีหนามแหลม      
   ดอกออกเปนชอตามยอด  กลีบดอกมี 
     4  กลีบแยกจากกัน  กลีบดอกมีสีขาวหรือมวง    
    กลีบลางแผกวางและโคงลง  ผลเปนฝกสี    
   น้ําตาล  ขางในมี 4  เมล็ด       
 
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน     
    มาเลเซีย  และไทย  ข้ึนอยูตามบริเวณปากน้ํา    
   ท่ีเปนแหลงน้ํากรอยริมฝงคลองและปาชายเลน 
     ใบ  ประคบแกไขขออักเสบ  รักษาโรคผิวหนัง    
    ขับเสมหะ  ใชตําพอกรักษาแผลอักเสบ  

 ใบออนตมกับเปลือกอบเชยกินแกทองขึ้นอืดเฟอ  
 ในอินเดียใชยอดและใบออนปดแผลงูกัด   

     ท้ังตน  เปนยาแกไข  พิษฝ  หลอดลมอักเสบ     
    รักษา มะเร็ง  ผล  เปนยาขับโลหิต  เมล็ด  ใน    
   สิงคโปรใชแกไอบดเปนผงใชพอกฝ ขับพยาธิ ขับ    
  น้ําเหลืองเสีย ราก ตมดื่มเปนยาแกโรคงูสวัด  แกไอ หืด 
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     Ocimum  basilicum  Linn.  
 
     LABIATAE 
     
     พืชลมลุกแตกกิ่งกานสาขามาก ขนาดสูง   
    ประมาณ 50 เซนติเมตร ลําตนและกิ่งกาน   
   เปนเหลี่ยม   มีขนปกคลุมและมีกล่ินหอม  

ใบเดี่ยว   ขอบใบเรยีบ     ดอกออกเปนชอตาม ปลาย
กิ่ง ดอกยอยมีกลีบเลี้ยงเช่ือมติดกัน 

เปนหลอด สวนปลายแยกเปน 5 กลีบ สีขาวหรือ 
     มวงแดง 
 
     นิยมปลูกเปนพืชผกัสวนครวั 
 
     ลําตน ตมกินเปนยาแกปวดกระเพาะอาหาร   
    แกหวัดแนนจุกเสียด ขับเหงื่อ   ชวยเจริญ   
   อาหาร   ขับลม   ขับเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดขอ      
  ตําละเอียดใชพอกบริเวณฟกช้ํา   แผลหนอง     
 เรื้อรัง   แผลจากสัตวกัดตอย   กลากเกลื้อน 
     เมล็ด  แชน้ํากินเปนยาระบาย 
     ราก  เผาไฟเปนเถา  พอกแผลเรื้อรัง แผลหนอง 
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  Clitoria  Ternatea Linn. 
 
     PAPILIONACEAE 
     
 
     ไมเถาเลื้อยคลุมพื้นที่อื่น  ลําตนมีขนนุม   

ใบเปนชอ  มีใบยอยรูปไข  5  -  7  ใบ 
 ดอก เดี่ยวมีทั้งชนิดดอกลาและดอกซอนและ 

     มีหลายสี ไดแก  มวง  ฟา  ขาว 
 
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในทวีปอเมริกาใต  พบขึ้นอยู  
    ทั่วไปตามที่รกราง  นิยมนํามาปลูกตามรั้ว 
     และซุม 
 
 
     เมล็ด   ใชเปนยาระบาย 
     ราก   มีรสขม  ชวยขับน้ําปสสาวะ  เปนยา  
                       ระบายสวนใหญมักใชชนิดดอกสีขาว 
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     Aristolochia  pothier  Pierre  ex  Lee.  
 
     ARISTOLOCHIACEAE 
     
 
     ไมเล้ือย ลําตนมีขนประปราย  ใบเดีย่ว เรียง 
     สลับรูปไขกวาง  ขอบใบเรียบหรือหยกัเวาลึก  
    เล็กนอยเปน  3 แฉก  ดอกสีน้ําตาลแดงหรือ   
   มวงน้ําตาล  ออกเปนชอกระจุกที่ซอกใบ   

ผลแหงแตกรูปไข 
 
     นิยมปลูกเปนไมประดับ 
 
 
 
     หัว  ฝานเปนแวนตมน้ําดื่มเปนยาอายุวัฒนะ 
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     Passiflora  foetida  Linn. 
 
     PASSIFLORACEAE 
     
     ไมเถาเลื้อยพันตนไมอื่น  มีขนออนปกคลุมทั้ง  
    ตน  ใบเดี่ยวออกสลับกันฐานใบโคงคลายรูป   
   หัวใจ  ปลายใบแหลมแยกเปน 3 แฉก 
      ดอกเดี่ยว  กลีบเลี้ยงมีลักษณะเปนรางแห   

3  กลีบ  ผลกลม  เมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง 
     เนื้อหุมเมล็ดมีรสหวาน 
          
     พบขึ้นอยูตามที่รกราง  ปาละเมาะรมิทางทั่วไป 
 
     ทั้งตน  ใชขับปสสาวะ  ขับเสมหะ   
     แกไอ  และอาการบวม 
     ผล   แกปวด บํารุงปอดดอก  ขับเสมหะ  แกไอ 
     *สวนที่เปนพิษ   ทั้งตนสดมีสารพษิ 
     ( cyanogenetic  glycoside )   
     กินสดอาจเปนพษิถึงตาย 
 
 
 



หนาที ่ 69 

 

 

 

 

 

 
 
     Pseuderanthemum Andersonii Lindau 
 
     Acanthaceae  

    
     เปนไมพุมเตี้ย สูงประมาณเมตรเศษ ๆ  ลําตน  
    เล็ก  กิ่งกานเปราะและมีสาขาไมมากนัก   

ใบยาวรี  ผิวใบสาก  ออกกเปนคูตามขอตน ดอก
 ออกเปนชอตั้งตามยอดสีมวงคลายดอกเข็ม   
 ใหดอกตลอดปแตโรยเร็ว  

          
     เปนไมปาพบมากในปาทางภาคใตของ 
     ประเทศไทย   ขยายพันธุดวยการตอนหรือตัด 
     กิ่งปกชํา 
 
 
     ปลูกเปนไมประดับตกแตง 
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     Portulaca oleracea L. 
 
 
     Portulacaceae  
 
    
     ไมเล่ือยอวบน้ํา มีดอกดกและสีจัดจาน  มีทั้ง  
    ชนิดดอกช้ันเดียวและดอกซอน  แตดอกซอน   
   ไมคอยเดน สูดอกช้ันเดียวไมได 
 
          
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในอินเดีย ขยายพันธุโดย  
    การปกชํา 
 
     ปลูกเปนไมคลุมดิน และเปนไมกระถางแขวน  
    เพื่อความสวยงาม 
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     Cordia sebestena linn  
 
     Boraginaceae  
    
     ไมพุมหรอืไมตนขนาดเล็กสูง  5 - 8 เมตร   
     ใบเปนรูปไขปลายแหลม ยาวประมาณ  

6 - 8 นิ้วกวาง  3 - 4 นิ้ว ผิวสากคายมือ  
ดอกออกเปนชอใหญและมักมีชอยอยออกมาเบียด

 กัน  ดอกเปนรูปกรวยปากบาน  สีแสดสดใส   
 มีผลสีเขยีว เมื่อสุกจะเปนสีขาวเนื้อใบนุม  

     เปนไมทีข่ึ้นงาย โตเร็วไมเลือกดิน  ชอบอยู  
    กลางแจงและใหดอกตลอดป  
          
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในแถบหมูเกาะอินดีส-  
    ตะวันตกถึงบารเบโตสขยายพันธุดวยการเพาะ  
    เมล็ดและปกชํา 
 

     ปลูกเปนไมประดับเพื่อความสวยงาม 
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     Hibiscus   rosa-sinensis Linn.  
 
     MALVACEAE 
     
     ไมพุมขนาดสูงราว 2 - 3 เมตร  เปลือก   
    คอนขาง  เหนียว  ใบเดี่ยว  ขอบใบจักเปน 

ฟนเลื่อย  ดอกเดี่ยวมีกลีบดอก  5  กลีบ  มีทั้ง 
 ชนิดกลีบดอกลาและกลีบดอกซอน  และมีสี 
 แตกตางกันมากมาย เชน  ขาว  ชมพู  เหลือง   แดง  
ชนิดที่นิยมนํามาปรุงยาเปนชนิดดอกสีแดง 

          
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในประเทศจีน  อินเดีย  และ  
    ฮาวาย  ปจจุบันปลกูกันทั่วไปในเขตรอน 
 
     ราก   มีสารเปนเมอืก  ทาผวิหนังทําใหชุมชื้น    
    พอกแกพิษ  ฝและการอักเสบ  และใชเปนยา   
   ระบาย  ชวยหลอล่ืนลําไส  ทํายาชงดืม่ลดไข      
  ตมเปนยาขับระดดูอก   ชาวจีนใชยอมผมและ     
 คิ้ว  ผสมกับน้ํามันโอลีฟทาศีรษะบํารุงผม  ใชรับประทานเปนอาหาร 
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     Tagetes erecta  Linn. 
 
     COMPOSITAE 
  
    
     พืชลมลุกมีอายุ  1  ป  ลําตนตั้งตรง   
     ขนาดสูงประมาณ  50  เซนติเมตร   

ใบมีกล่ินฉุน  ใบเปนชอแบบขนนกออกตรงกันขาม
เปนคู ๆ ขอบใบจกัเปนฟนเลื่อย  ปลายใบแหลม  ดอก
เปนกระจกุ  กลีบดอกสีสมหรือสีเหลือง     

      ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในเม็กซิโก  นิยมปลูกเปน 
 
     ไมดอก  ไมประดับ 
      
     ทั้งตน   แกปวดทองอยางรนุแรง  เชน  อาการ  
    ที่เกิดจากไสติ่งอักเสบ 
     ใบ   ใชทาแผล  ฝตาง ๆ น้ําคัน้จากใบแก   
   อาการเจบ็หูดอก    แกโรคริดสีดวงทวาร  แก    
  ตาเจ็บ  ขบัรอน  ขับลม  ละลายเสมหะ  อาการ    
 เวียนศีรษะ  ไอหวัด  ไอกรน คางทูม  หลอดลม    
 อักเสบ และบํารุงสายตา 
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     Coccinia  grandis  Voigt. 
 
     CUCURBITACEAE 
     
     ไมเถาเลื้อยพันหรือคลุมพืชอ่ืน  ลําตนขนาด  
    เล็ก  เรียบมีมือเกาะไมแตกแขนงใบเดี่ยวเรียง   
   สลับกัน โคนใบเวาเปนรูปหัวใจ  ขอบใบหยัก    
  เล็กนอย  ดอกสีขาวออกเดี่ยว  ดอกเพศผูและ     
 เพศเมียออกแยกตนกัน ผลรูปทอนกลมคลาย     
 ไสกรอก  เมื่อผลสุกมีสีแดง  
       
     พบขึ้นอยูทั่วไป  ตามที่รกรางริมทางเรือกสวน 
     ไรนา 
      
     ราก   นําไปตมใชกินเปนยาลดไข  แกอาเจียน   
    ผลของเปลือกรากใชเปนยาระบาย 
     น้ํายางจากตน   ใชถอนพิษ  หยอดตาแก   
    อักเสบน้ํายางจากตน  รากและใบ  กินแก    
  โรคเบาหวานใบ  ตนตัวผูใชผสมเปนยาเขียว     
 ชวยลดไข  ขับเสมหะ  แกปวดแสบปวดรอน     
 ดอก   ตําเปนยาทาแกคันผลออน  ใช      
 รับประทานไดเมล็ด   ตํากับน้ํามะพราวใชทาแกหิด  
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     Volkameria  Fragrans Vent. 
 
     VERBENACEAE  

    

 
     ไมพุมขนาดสูงประมาณ  2  เมตร   
     ลําตนตั้งตรง  มีขนปกคลุมเล็กนอย  ใบเดี่ยว  
    ขนาดใหญ  ออกสลับตามขอ    ขอบใบจักกาน   
   ใบยาว ดอกออกเปนชอตรงสวนยอดของตน      
  อัดตัวกันเปนกลุมแนน  กลีบดอกสีขาว 
     อมชมพู  มีกล่ินหอม  กลีบเลี้ยงสีแดง  
       
     พบขึ้นอยูตามปาดิบชื้น และปาเบญจพรรณ  
    ทั่วไป  นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ 
      
     ใบ  ตําพอกแกโรคผิวหนงั  ผดผื่นคนั 
     ราก   ปรงุเปนยาแกปวดขอ  เหน็บชา     
    ริดสีดวงทวาร  แกหลอดลมอักเสบ ขับระดูขาว    
   กระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรงั 
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     Gomphrena Globosa Linn. 
 
     AMARANTHACEAE 
    
     พืชลมลุกขนาดสูงประมาณ  50  เซนติเมตร    
    ลําตนตั้งตรง  กิ่งออนมีขนอยูทั่วไป  ใบเดี่ยว   
   ออกเปนคูตรงขามกัน  ใบรูปยาว  ปลายใบมน     
  โคนใบแหลม  ขอบใบเรียบ พื้นใบมขีนปกคลุม    
  ทั้งสองดาน  ดอกออกเปนกระจุกกลม        
 ประกอบดวยดอกเล็กๆ มากมาย  ดอกมี 
     3  สีคือ ขาว  แดง ชมพู 
       
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในทวีปอเมริกากลางและ  
    อเมรกิาใต นิยมปลูกเปนไมประดับกัน    
   แพรหลาย 
          
     แพทยแผนโบราณใชชนิดดอกสีขาว ทั้งตน      
    ตมเอาน้ํารับประทาน  รักษากามโรค  หนอง   
   ใน  ขับปสสาวะ  นิ่ว 
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     Lantana  camara Linn. 
 
     VERBENACEAE 
    
     ไมพุมกึ่งเลื้อย   มีกล่ินฉุน   ใบเดี่ยวมีขนออก  
    ตรงกันขามดอกออกเปนกระจุกคลายรม      
   กลีบดอกยอยสีชมพู  แดง สม เหลือง หรือขา  
    
     พบขึ้นตามปาละเมาะ นิยมนํามาปลูกเปนไม  
     ประดับตามรั้ว 
     
 
     ราก แกหวัด เปนไข ปวดฟน ฟกช้ําจากการ  
    กระแทก 
     ใบ  ชวยขับลม แกแผลผื่นคัน เปนยาบาํรุง    
    ทําใหอาเจียน 
     ดอก   แกอักเสบ หามเลือด ปวดทองอาเจียน   
    ผื่นคัน รอยฟกช้ําจากการกระแทก 
     ทั้งตน แกไข  ประคบรักษาไขขออักเสบ หืด 
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     Bambusa spp. 
     GRAMINEAE 
    
     ไมยืนตน ตั้งตรงและแตกหนอออกเปนกอ  

บางพันธุมีหนามตามลําตนมาก และบางพันธุ 
มีนอย  ใบเดี่ยวรูปยาว  ปลายใบแหลม ผิวใบม ีขน

ออน ดอกออกเปนชอ เมื่อดอกแหงตนก็ 
     จะตายไป 
 
     พบขึ้นตามปาเบญจพรรณทั่วไป   บางพันธุที ่ 
    ลําตนสวยงาม นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ 
 
     ใบ ปรงุเปนยาขับระดู 
     ยอดไผ  ชวยขับปสสาวะ 
     ราก แกไข ไตพิการ ขับปสสาวะ หรอืผสม  
    สมุนไพรชนิดอ่ืนแกโรคหนองใน 
     ประโยชนอื่น ๆ ของตนไผ ใชทําเฟอรนิเจอร ทํา 
    รั้ว กระบอกใสน้ํา เผาขาวหลาม เปนตน   
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     Bambusa ventricosa McClure. 
 
 
     GRAMINEAE 
   
     พืชลมลุกอายุหลายปเปนไมพุมเปนกอสูง   
    ประมาณ 2 - 3 เมตรลําตนตั้งตรง กลมเปน   
   ทรงกระบอกกลวงขนาด  3 – 5  ซม. ผิวเกลี้ยง     
  ตนออนสีเขียวออน ตนแกสีเขียวอมเหลือง ไม     
 มีหนาม เนื้อแข็ง  มีขอปลองชัดเจน และ      
 คอนขางถี่ มีเหงาใตดินสั้น  ใบเดี่ยวเรียงสลับ  2 แถว ใบรูปหอก  
         กวาง1.5-– 3 ซม.    ยาว 8 - 20 ซม.ปลายใบแหลมโคนใบสอบ   
 ขอบใบเรียบคม ผิวใบดานบนเรียบเปนมันสีเขียว ดานลางหยาบ 
      
     นิยมปลูกเปนจุดเดนตามมุมอาคาร  ริมศาลา  
    หรือเปนฉากหลัง บังสายตา ใชประดับสวน    
   ทรงพุมสวย ควรตัดกิ่งโคนตนใหเห็นลําตน    
   ชัดเจน ทนน้ําทวมขัง 
 
     หนอ   สามารถนํามาทําอาหารรับประทานได 
     ใบ   นํามาปรุงเปนยาขับฟอกโลหิต  ระดูที่เสีย 
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    Portulaca grandiflora Hook. F. 
 
 
     PORTULACACEAE 
    
 
     ไมเลื้อยอวบน้ําอยูไดนานหลายป ใบเปนแทง  
    กลมยาวปลายแหลม  สีเขียวมัน  ดอก    
   ออกเปนชอกระจุกอยูที่ปลายกาน  มทีั้งดอก    
  ซอนและชั้นเดียว กลีบของดอกบางมีสีขาว       
 ชมพู  แดง มวง สม และเหลือง  ดอกบานชวง     
 เชาและหุบชวงบาย 
      
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใต  บราซิล    
    อารเจนตนิา  และอุรกุวัย  ขยายพันธุดวยการ   
   ปกชํา เลีย้งดูงายใหดอกตลอดป ขึ้นไดในดิน    
  ทุกประเภทแมแตดินทราย 
 
     ใชปลูกเปนพืชคลุมดิน  และปลูกเปนไม   
    กระถางแขวนประดับตกแตงใหเกิดความ   
    สวยงาม 
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     Crinum asiaticum Linn. 
      พลับพลึงดอกขาว 
     Crinum Amabile  Donn. 
      พลับพลึงดอกแดง 
 
     AMARYLLIDACEAE 
    
     พืชลมลุก มีหัวอยูใตดิน  ลําตนกลมสูง    
    ประมาณ 30 เซนติเมตร  ใบแตกออกรอบตน      
   ขนาดใหญเรียวยาว  ขอบใบเรียบ ปลายใบ     
  แหลม อวบน้ํา  ดอกออกเปนชอ มีกานชอดอก      
 ยาว กลีบดอกสีขาวมีกลิ่นหอม โคนกลีบดอก      
 ติดกัน ปลายแยกออกเปนกลีบเรียงยาว 6       
 กลีบ ผลสเีขียวคอนขางกลม  สวนพลับพลงึ      
 ดอกแดงมีใบขนาดใหญกวา  กลีบดอกสีขาวมี      
 แถบสีแดง 
      
     นิยมปลูกเปนไมประดับ ชอบดนิชื้นแฉะ 
 
     ใบ นําเอามายางไฟพันแกฟกช้ํา   บวม เคลด็  

ขัดยอก ใชอยูไฟหลังคลอด ตมรับประทานทําให 
 อาเจียนหัว  มีรสขม  ในอินเดียใชเปน 

     ยาระบาย  ขับเสมหะ รักษาโรคเก่ียวกับน้ําดี 
     เมล็ด เปนยาระบาย ขับปสสาวะ  เปนยาบาํรุง   
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     Tabernaemontanadivaricata ( L. ) 
     R. Br.  ex Roem.et Schult.     
  
     APOCYNACEAE 
    
     ไมพุมสูง1.5 -2.5เมตร  ทุกสวนมีน้ํายาง 

สีขาว ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม   ปลายและโคนใบ เรียว
แหลมสีเขียวเขมเปนมันดอกสีขาว ออกเปนชอกระจุก 

ที่ปลายกิง่ชอยอยมีดอกยอย 2 ดอก  ใบประดบั 
รูปสามเหลี่ยมแคบ กลีบเลี้ยง 5  กลีบเชื่อมติดกัน

เล็กนอย กลีบดอกเชื่อม ติดกันเปนหลอดรูป
ทรงกระบอกสีขาว ปลายแยกเปน  5 แฉก รูปไขกลับบิด
เบี้ยวซอนเวียนเปนกังหันมีกล่ินหอม ผลเปนฝกคู    
เมล็ดรูปกระสวยเบี้ยวสีน้ําตาลมีเยื่อหุมสีสมสด   

         
     นิยมปลูกกันทั่วไปตามสวนสาธารณะ บริเวณ  
    วัดและสถานที่ราชการ 
 
     ปลูกเปนไมประดับ ดอกตูมใชรอยมาลัย 
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     Wrightia Antidysenterica R. Br. 
           
      
     APOCYNACEAE 
    
     ไมพุมสูง 1.5 - 2 เมตร กิ่งกานสีน้ําตาลแดง   
    ใบเดี่ยวเรยีงตรงขาม รูปใบหอมแกมรูปรี    
   ปลายใบเรียวแหลมสั้นหรือเปนติ่ง โคนใบ    
  แหลมถึงกลม หลังใบสีเขียว ทองใบสเีขียวออน 
     เสนใบนนูเดนชัดดานทองใบ  มีขนที่ขอบกาน  
     ดอกสีขาว ออกเปนชอกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอก  
    ยอย  1 - 7 ดอก กลีบเลี้ยงสเีขียวออนปนเหลือง    
   โคนเชื่อมติดเปนถวยสั้น ๆ ปลายแยกเปน 

 5 แฉกกลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดแคบยาว 
 สีขาว ปลายแยกเปนริ้ว 2 - 5 ริ้ว  

            
     นิยมปลูกกันทั่วไปตามสวนสาธารณะ บริเวณ  
    วัดและสถานที่ราชการ 
 
     ใชเปนไมประดับในที่แสงแดดจัด 
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     Calotropis Gigantean R. Br. ex Ait   
     ASCLEPIADACEAE 
    
     ไมพุมขนาดสูงราว 2 - 3 เมตร  ตนมียางขาว    
    ดอกออกเปนชอมีกานชอดอกยาว  กลีบดอก 

มี 5  กลีบ  ลักษณะคลายมงกุฎ  สีมวงหรือขาว  ผล
เปนฝก  เม่ือแกจะแตกออกตามความยาว 
 เมล็ดแบนสีน้ําตาลมีขนขาว เปนกระจกุ  

            
     พบแพรกระจายอยูตามที่รกราง  ริมทางทั่วไป 
 
     ยางจากตนและใบ  มีฤทธิ์เปนยาถายอยางแรง  
    แกปวดฟน  ปวดหู  ขับพยาธิ แกกลากเกลื้อน 
     เปลือก   ทําใหอาเจียนดอก   ชวยยอยอาหาร    
   แกไอ  แกหวัดหืด 
     เปลือกราก   แกบิด  ชวยขับเหงื่อ  ขับเสมหะ    
   ทําใหอาเจียน 
 
 
 
 



หนาที ่ 85 

 
 
 
 
 
 

     Plumeria  acutifolia Poir.      
     APOCYNACEAE 
    
     ไมพุมยืนตนแตกกิ่งกานมาก กิ่งอวบน้ําเปราะ  
   หักงายและมียางสีขาว ใบเดี่ยว ดอกออกเปน    
 ชอกลีบดอก 5 กลีบเรียงซอนกันสีขาวดาน     
 นอกสีชมพูเรื่อ ๆ  
            
     นิยมปลูกกันทั่วไปตามสวนสาธารณะ บริเวณ  
   วัดและสถานที่ราชการ 
 
     เปลือกราก เปนยาถาย   รักษาโรคหนองใน     
   ไขขออักเสบ ขับลม 
     เปลือกตน ผสมน้ํามันมะพราว น้ํามนัเนยและ  
   ขาวแกทองเดิน ขับปสสาวะ  ยาตมเปลือกเปน    
 ยาถาย  ขับระดู  แกไขโกโนเรีย 
     ยางจากตน  รักษาโรคไขขออักเสบ และเปนยา 
    ถายเนื้อไม  ใชแกไอ  ขับพยาธิดอก  ใชรวมกับ  
   พลู  แกไขมาลาเรียใบ  ลนไฟพอกแกปวดบวม   
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     Polyscias  fruticosa Harms.  
 
     
     ARALIACEAE 
    
     ไมพุมขนาดสูงราว 
      2 เมตร ลําตนสวนยอดมีสีเขียวอมน้ําตาล  
    แตมดวยรอยตกกระสีน้ําตาล ตามกิ่งมีร ู   
   อากาศ ใบเปนใบประกอบแบบขนนก    

ติดกับกิ่งแบบบันไดเวียน   ใบยอย 
     มีรูปรางและขนาดแตกตางกัน   ขอบใบหยัก 
     ลึกแบบฟนเลื่อย   ปลายใบเรียวแหลม เสนใบ  
    เห็นไดชัดเจน    ดอกออกเปนชอและติดกัน   
   เปนกระจกุ 
             
     นิยมปลูกเปนไมประดับ 
 
     ใบ   ใชพอกแกปวด 
     ทั้งตน  เปนยาฝาดสมาน แกไข 
     ราก   น้ําตมใชเปนยาขับปสสาวะ   
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     Mammea  siamensis  (T.Ana.)  
 
     
     GUTTIFERAE 
    
     ไมยืนตนขนาดกลาง  
     มีความสงูประมาณ 10 เมตร ใบเดีย่ว 
     สีเขียวเขม ใบออนเปนมัน ลกัษณะหนาและ  
    เหนียว ลําตนมียางสีเหลือง ดอกออกเปน   
   กระจุกจํานวน 2-5 ดอก กานดอกสีขาว ดอก    
  บานมีกล่ินหอม ดอกตูมกลมกลีบดอกสีขาว     
 นวลเกสรตัวผูสีเหลือง 
             
     ถิ่นกําเนิดในไทย พบขึ้นอยูตามปาเบญจ  
     พรรณปาดงดิบ และนิยมนํามาปลูกตาม   
    สวนสาธารณะ บรเิวณวัด 
 
     ดอก ที่เริ่มบานชวยขับลม   บํารุงหัวใจ ปรุง  
    เปนยาแกรอนใน เขายาลม บํารุงปอด 
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      X Citrofortunella microcarpa     
   ( Bunge )Wijinands  

   
      RUTACEAE 
    
      ไมพุมขนาดเล็กไมผลัดใบ  
      สูง 2 - 7.5 เมตร  ลําตนผอมมีหนาม  
     เล็กนอย กิ่งกานตั้งขึ้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ   
    รูปไขกวางหรือรปูรี ปลายใบเวาบุม โคน    
   ใบแหลม ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย หลังใบ    
  เขียวเขมเปนมัน ทองใบสีเขยีวออน  

ดอกสีขาว ออกเปนชอกระจุกที่ซอกใบ กล่ิน
 หอม  ผลรูปเกือบกลม  เปลือกเหลือง 
 แกมเขียวเปลือกบางลอกงาย มีตอม 
 น้ํามันมากมีเนื้อนุม 6 - 10 กลีบ  

รสเปรี้ยว เมล็ดเล็กมีไดถึง 11 เมล็ด 
      นิยมปลูกเปนไมผลตามสวนและ   
     บานเรือนที่อยูอาศัย 
       

น้ําจากผล  ใชแทนมะนาว  ทําแชมพู  
ยาระงับกลิ่นกาย ยาแกไอ ยาถายและอื่น ๆ  

      ตน   ปลูกเปนไมกระถางดูผลสวยงาม 
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     Ananas Comosus Merr.  
 
     BROMELIACEAE 
 
     พืชลมลุก  ลําตนสั้นอยูใตดิน  ใบเรียว   
    ยาวไมมีกานใบ ขอบใบมีหนาม  ดอก    
   ออกเปนชอท่ียอด  มีดอกหนาแนน  กานชอ    
  ดอกขนาดใหญ แตละดอกมีกลีบดอก  3  กลีบ       
 ผลเกิดจากชอดอกทั้งชอเจริญรวมกัน  มีใบ     
 เปนกระจุกท่ีปลายผลเรียกวา ตะเกียง 
             
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูทางตะวันออกของทวีป   
    อเมริกาใต  ปจจุบันปลกูเปนพืชไรเศรษฐกิจที่   
   สําคัญ 

 
     ผล  ระงับอาการอักเสบ  อาการบวม  ทําให  
    แผลหายเร็ว   กัดเสมหะ  ยอยอาหาร  เปนยา   
   ระบายออน ๆ แกลักปดลักเปด  ยอยเนื้อใหนุม    
  ผลออน   ขับปสสาวะ  แกโรค 
     หนองใน  กามโรค    ขับพยาธิในเด็ก 
     น้ําจากใบ  เปนยาขับพยาธิ 
     เหงาและตะเกียง   เปนยาตม  ขับปสสาวะ  

 แกนิ่ว   ขับระดู 
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     Aechmea fasciata 
 
     BROMELIACEAE 
 
      
     เปนพืชในตระกูลสับปะรด ( Pineapple ) 
     ซึ่งมีมากกวา 2,000 ชนิด  เปนพืชลมลุก ใบมี  
    สีเขียวอมเทา มีนวลขาวประอยูทั่วไป  ใบ   
   รูปทรงเรยีวขอบใบมีหนามแหลม ยาว     
  ประมาณ 2 ฟุต ใบจะขึ้นซอนกันคลายกลีบ     
 กุหลาบแยมบาน กานดอกชูดอกใหญสีชมพู 
             
     มีถิ่นกําเนิดในปาดงดิบของประเทศบราซิล   
    นิยมปลูกเปนไมประดับ  
 
     สับปะรดสีมีความสามารถในการดูดสารพษิ  
    อยูบางแตไมมากนัก แตที่นาสนใจที่ใชเปนไม   
   ประดับในหองนอน  เพราะมันจะดูด     
  คารบอนไดออกไซดและคายออกซิเจนในตอน    
  กลางคืน 
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     Heliotropium indicum  R.Br. 
 

     BORAGINACEAE 

 
     พืชลมลุกขนาดสูงราว   2  ฟุต  ตามลําตนม ี  
    ขนและแตกกิ่งกานสาขามากใบเดี่ยวเรียงสลับ 
     กัน ใบกวาง ขอบใบเรียวหรือเปนคลื่น  เนื้อใน  
    ขรุขระมีขน ดอกออกเปนชอท่ียอด  ปลายชอ   
    โคงงอเหมอืนงวงชาง  มีดอกสขีาวอมฟาขนาด   
   เล็ก  ผลรูปไขขนาดเล็ก 
              
     วัชพืชท่ีพบขึ้นอยูตามที่รกรางบริเวณดินชุมชื้น 
 
     ทั้งตน   แกโรคลักปดลักเปด แกไอ  ขับ   
    ปสสาวะ  แกไข  ดับพิษรอน  ปอดอักเสบ  เจ็บ   
   คอนิ่วในกระเพาะปสสาวะปากเปอยแผล บวม   

มีหนอง ตาฟาง  ใบ   ใชพอกแผล  หยอดหู  น้ําจากใบ
รักษาสิวทํายาหยอดตาแกตาฟาง  

     ทํายากลั้วคอแกคอเจ็บ  แกกระหายน้ํา  
 ลดน้ําตาลในเลอืดดอก  ราก  ใชจํานวนนอยเปนยา

 ขับระดู   แตถาใชมากอาจทําใหแทงได   
     ราก   ค้ันน้ําทํายาหยอดตา  แกตาเจ็บตามัว 
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      Coutus specious Smith 
 

     CROSTACEAE 
 

     เปนพืชลมลุกอายหุลายป  มีหัวหรือเหงาอยูใต  
    ดิน  ประเภทขิง  ขา ลักษณะขึ้นเปนตนเดี่ยว     
   รวมเปนกอ  ไมมีกิ่งกาน  ตนจะขึ้นหมุนเวียน    
  ไป  ใบก็จะออกเวียนตามขอรอบตนสูงไดถึง  
     2 เมตรดอกออกเปนชอตรงสวนยอด มีกาบ  
    หุมดอก ดอกตูมสีแดงคล้ํา  และจะคอย ๆ     
  ทยอยบานครั้งละ 1 - 2 ดอกดอกเปนรูป      
 กรวยปากบาน  สีขาว มี  3  กลีบ 
              
     เปนไมท่ีกระจายพันธุอยูในเอเชียตะวันออก  
    เฉียงใตและนิวกินี ในประเทศไทยพบทั่วไปตาม   
   ชายปาที่มีดินชุมช้ืนทั่วทุกภาค  ชอบที่รมรําไร      
  นอกจากตนที่มีใบสีเขียวแลวยังมีตนใบดางที่     
 กลายพันธุมาจากตนเดิมขยายพันธุดวยการ     
 แยกหนอ 
 
     นํามาปลูกประดับสวน เพื่อใหไดบรรยากาศสวน 
     ปาและสวนชายน้ํา 
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     Alocacia   Indica Schott 
 
     ARACEAE 
 

     พืชลมลุกจําพวกบอน มีหัวอยูใตดิน  สวนที่  
    โผลพนผวิดินเปนกานใบขนาดใหญกลม  

 ดอก มีกาบหุมลักษณะคลายดอกหนาวัว   
สีเหลืองอมเขียว  บางพันธุมกีาบใบสีแดง   
บางพันธุกาบสีเขียว 

              
     ถิ่นกําเนิดอยูแถบมหาสมุทรแปซิฟก  อินเดีย    
    เอเชียตะวันออกเฉียงใต   ชอบขึ้นอยูตามที่ช้ืน   
   แฉะ  ริมแหลงน้ําทั่วไป    
 
     หัว   ตําพอกแผลเปนหนอง  คั้นน้ําใสแผล    
    กัดฝา  หนองสมานแผล  และรักษามะเร็ง 
      
 
 
 



หนาที ่ 94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sandoricum Indicum Cav. 
 
     MELIACEAE 
      
     พืชยืนตนสูงใหญ  ใบประกอบมีใบยอย  3 ใบ 
     ใบแกจัดจะเปลี่ยนเปนสีแดง  ดอกออกเปนชอ   
    แตละดอกมีขนาดเล็ก  ผลมีสีเหลือง  เปลือก   
   หนา  ภายในมีเนื้อหุมเมล็ด  สีขาวนุม มีรส    
  เปรี้ยวอมหวาน 
 
     ขึ้นอยูตามปาเบญจพรรณ  หรือปลูกแซมตาม  
    สวนผลไม 
 
     ราก   มีรสฝาดใชแกทองรวง  เปนบดิมูกเลือด   
    ดับพิษรอนใน ถอนพิษไข 
     ใบสด   ชวยขับเหงือ่  ตมอาบแกไข 
     เปลือก   รักษาโรคผิวหนัง 
     ผล   เปนยาฝาดสมาน 
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     Polyalthia   Debilis Finet  &  Gagnop 

 
     ANNONACEAE 
 
     พืชลมลุกขนาดสูง  2 - 5 เมตร  ลําตนสั้น  
    มาก  สวนที่เห็นคลายตนเปนกานใบหุมซอน   
   กันขนาดใหญ  เสนใบขนานกัน ดอกออกเปน    
  ชอหอยลงมีกาบหุมสีแดงมวง  ดอกยอยติดกัน    
  เปนแผง  ดอกที่ฐานเปนดอกตัวเมียสวนปลาย     
 เปนดอกตัวผู  เมื่อดอกตัวเมียเริ่มเจริญเปน     
 ผล  ดอกตัวผูจะเริม่รวงหลนไป ชอดอกเจรญิ     
 เปนเครือกลวย 
 
     ปลูกเปนพืชไรเพือ่เก็บผลและใบ  นอกจากนี้ยัง 
    พบขึ้นตามธรรมชาติในปาดงดิบที่ชุมช้ืนทั่วไป 
      
     ผลดิบ   เปนยาฝาดสมาน  แกทองเสีย  ชวย  
    ยอยอาหาร  รักษาแผลในกระเพาะ 
     ผลสุก   เปนผลไมชวยระบาย  บรรเทา   
    ริดสีดวงทวาร หัวปลี   แกโรคโลหิตจาง  ลด   
   น้ําตาลในเลือด  แกโรคเกี่ยวกับลําไส 
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    anchezia speciasa Leonard    

 
    ACANTHACEAE 

        
     เปนไมพุมที่มีใบสวยงาม  ใบสีเขียวมีแถบ  
    เหลืองบนเสนกลางใบและเสนใบ  ใบรูปไขแกม  
   ขอบขนาน ยาวประมาณ 5 - 6 นิ้ว ใบคอนขาง    
  หนา  มีดอกออกเปนชอตามสวนยอด        
 ลักษณะเปนหลอดสีสมปลายบานเปน 5 กลีบ     
 สั้น ๆ แตพุมใบจะดูเดนกวาจึงมักนิยมดูพุมใบ     
 มากกวาดอก 
      
     มีถิ่นกําเนิดจากเอกวาดอรและเปรู ขยายพันธุ  
    ดวยการปกชํากิ่งหรือยอด ขึ้นงาย  เล้ียงดูงาย   
   มาก เปนไมที่ชอบแจงมีแสงแดด ถาอยูในรม     
  ลายเหลืองจะจางลงจนเกือบกลายเปนใบเขียว 
     ถาอยากใหเตี้ยก็ตองคอยหมั่นตัดแตง แตถา  
    ปลอยใหโตเต็มที่จะเปนพุมใหญสูงไดถึง 2 เมตร 
      

     ปลูกเปนไมประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม 
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    Licuala spinosaThunb. 
  ( Licuala  horrida )  

 
     ARECACEAE 
        
     เปนปาลมแตกกอ สูงประมาณ 3- 4 เมตร ลํา   
    ตนกลมเรียว เสนผาศูนยกลางประมาณ  
     5 ซม. โคนตนมักมีกาบใบที่ยังไมหลุดรวงคลุม   
    อยู  ใบเปนใบประกอบแบบนิ้วมือรูปเกือบกลม     
   ขนาดประมาณ 80 - 150 ซม. มีใบยอยรูป      
  แถบ เปนแฉกลึกถึงกลางใบประมาณ 17 - 21       
 ใบขอบกานใบมีหนามแข็งโคงสีน้ําตาล   ดอก      
 ออกที่ซอกกาบใบแยกแขนงเปนชอดอกยอย  
     3 - 4 ชอ ผลทรงกลมรีขนาดประมาณ  
     1 - 1.5 ซม. เมื่อแกสีแสดอมแดง 
      
     ในธรรมชาติพบขึ้นอยูไดแทบทุกพ้ืนที่ไมวาจะ   
    เปนปาชายทะเล ริมบึง  
     ปาเสื่อมโทรม หรือแมกระท่ังตามริมไรริมสวนที่มีการ  
    แผวถางตนกะพอก็อยูได กระจายพันธุในเอเชีย    
   ตะวันออกเฉียงใต  ชายแดนไทย – มาเลเซีย แหลม    
  มะลายู หมูเกาะอันดามนั เกาะสุมาตรา ชวา บอรเนียว      
 ฟลิปปนส  
      

นิยมปลูกเปนไมกระถางประดับในอาคาร หรอืตกแตง 
 ภูมิทัศนกลางแจง 
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    Pandanus pygmaeus Thouars. 

 
     PANDANACEAE      
  
 
     ไมพุมขนาดเล็ก สูงได 1  -  2  ฟุต  ขึ้นเปนกอ  
    ใบสีเขียวแคบยาว  ปลายแหลมแข็ง  ริมขอบ   
   ใบและเสนกลางในดานใตมีหนามเรียงกันเปน    
  แถวเหมือนฟนของใบเลื่อย  ดอกมีขนาดเล็กไม    
 มีกลีบ  แตมีกาบหุมสีครีมขาว 
      
     เปนไมทีอ่ยูไดทั้งในที่แจงและรมรําไร  ตองการ 
    ความช้ืนสูง แตถาอยูรมรําไรจะเขียวสวยกวา   
   เปนไมที่เล้ียงดูงายและสวยมาก  ขยายพันธุ    
  ดวยการแยกกอไปปลูก  มีถิ่นกําเนิด 
     ในมาดากสัการ 
      
     ปลูกเปนไมประดับ  เวลาปลูกในที่ตางระดับ  ที่ 
    สูงกวา หรือริมน้ําจะหอยปรกลงมาสวยงาม 
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     Cyperusaltern  

 
     CYPERACEAE 
     
 
     เปนพืชทีอ่ยูไดในที่ชุมชื้นถึงที่ที่มีน้ําลึก  
     60 ซม. เปนพืชทีอ่ยูไดนานหลายป ลําตนเปน  
    สามเหลี่ยม ภายในตันขึ้นรวมเปนกอ สูง   
    ประมาณ 1 เมตรเศษ ใบมีลกัษณะใบประดับ   
   ชอดอกอยูที่ปลายกิ่งหรือลําตน ลักษณะคลาย    
  รมประมาณ 10 - 25 ใบ ตอหนึ่งกานตน       
 ดอก จะแตกแขนงตรงซอกระหวางใบ  
     สเีขียวอมเหลือง   
 
     มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต     
    ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ดและแยกหนอไป   
   ปลูก 
      
     ประดับสวนน้ํา  ไมกระถาง เปนวัสดุในงาน  
    หัตถกรรมพื้นบาน  เปนแหลงหลบซอนตัวของ  
    สัตวน้ําวัยออน และมีคุณสมบัติในการบําบัด   
   น้ําเสีย ปรับสมดุลนิเวศวิทยา 
 



หนาที ่ 100 

 
 
 
 
    Artocarpus   Heterophullus Lamk. 

 

 
     MORACEAE 
     
     พืชยืนตนขนาดสูงราว 20 เมตร ทั้งตนมียาง 
     สีขาว ใบเดี่ยวรวงหลุดงาย  ดอกออกเปนชอ  
    แยกเปนชอดอกตัวผูและชอดอกตัวเมีย   
     ชอดอกตัวผูจะออกตามปลายกิ่งหรืองามใบ    
    ดอกตัวเมียเปนทอนกลมยาว  ออกตามลําตน   
   และกิ่งกานใหญ  ผลเปนผลรวม  เนื้อหุมเมล็ด    
  สีเหลือง  เมื่อสุกมีกล่ินหอมและรสหวาน 
 
     นิยมปลูกไวตามสวนเปนผลไม 
      
     เมล็ด  ตมสุกรับประทานชวยบํารุงรางกาย    
    ชวยขับน้ํานมหลังคลอด 

เนื้อ   ชวยบํารุงกาํลัง  ใบ  นาํมาตําใหละเอียด   

บดเปนผง  รักษาแผลหนอง 
     ยาง  ทาบริเวณบวมอักเสบ  แผลมีหนอง    
    ตอมน้ําเหลืองอักเสบ 
     ราก   รักษากามโรค  บํารงุเลือด 
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    Justicia fragilis Wall. cv. Variegata 

 
     ACANTHACEAE 
     
     เปนไมพุมที่มีกิ่งกานและพุมใบแนน กิ่งกาน 

 

สีมวงเขมเกือบดําเปราะหักงาย ใบรปูรี ปลาย 
 แหลม ยาว 4 - 6 นิ้ว  พื้นใบสีเขียวปนเทาเงิน  
 มีดางขาวหรือขาวอมเหลือง  ดอกจะออกตรง 
 สวนยอดของตน เปนชอเล็ก ๆ สีขาวประมวง  
 แตถาปลูกประดับมักไมคอยปลอยไวจนมีดอก 
 แตมักจะตัดแตงพุมเสียกอน เพื่อไมใหตนสูง 
 เกินไป 

 
     พบอยูทั่วไปในพื้นที่เขตรอนทั่วโลก เปนไมขึ้น 
     งาย เล้ียงดูงาย ขยายพันธุดวยการปกชํากิ่ง 
      
     ปลูกเปนไมประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม 
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     Spathodea Campanulata Beauv. 
 
     BIGNONIACEAE 
     
     ไมยืนตนขนาดสูงถึง   
     20 เมตร  ใบประกอบเรียงเปนคูตรงขามกัน    
    ใบยอยมี 3 -  6 คู  ขอบใบเรยีบ  ดอก    
   ออกเปนชอที่ยอด แตละชอมีดอกจํานวนมาก     
   ดอกจะทยอยบานคราวละ  2 - 6 ดอก  กลีบ    
  ดอกมีสีแดง -  สม  ผลเปนฝกรูปเรือสดีํา       
 เมื่อฝกแกจะแตกออกดานเดียว  ภายในมี     
 เมล็ดจํานวนมาก 
 
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในทวีปอัฟริกา  นิยมปลูก  
    ตาม สวนสาธารณะ   สถานที่ราชการ   
     หรือริมทางทั่วไป 
      
     เปลือก   รักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง  แก  
    บิด  บํารงุธาตุ ใบ , ดอก  ใชพอกแผล 
     ดอก   ใชรักษาแผลเรื้อรัง 
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     Kalanchoe pinnata Pers. 
 

     CRASSULACEAE 
     

     พืชลมลุก ลําตนตั้งตรงขนาดสูงประมาณ  
     1 เมตร สวนใหญไมแตกกิ่งกาน  ใบเดี่ยวรูปไข   
    ขอบใบจกัเปนซี่ฟนมนตื้น  แตละรอยจักมีตาที่  
    สามารถงอกรากและลําตนใหมได  เนื้อใบอวบ   
   หนา ดอกออกเปนชอที่ปลายยอด  มีกานชอ    
  ดอกยาว ดอกสีแดงปนเขียว รูปทรงกระบอก     
 หอยลง  ผลเปนพวงมีขนาดเล็ก 
 

     ขึ้นไดในดินที่แหงแลง   บริเวณกลางแจงหรือ 
     มีรมเงามกันํามาปลูกเปนไมประดับ 
      
     ใบ   นําไปเผาไฟหรือตํา   รักษาบาดแผลไฟ  
    ไหม   น้ํารอนลวก   รักษาตาปลา   วางบน   
   ศีรษะแกปวดหัว วางบนหนาอกแกไอและเจ็บ    
  หนาอก   น้ําคั้นจากใบแกอาการทองรวง   หิด       
 อหิวาตกโรค   นิ่ว    ขับปสสาวะไขขออักเสบ        
 และรักษาโรคผิวหนัง 
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    Euphorbia  pulcherrima  Willd. 
 

     EUPHORBIACEAE 
 
     ไมพุมขนาดสูง  1-3  เมตร  ใบกวาง  ปลายใบ  
    แหลมขอบใบหยัก  2-3  หยัก  ดอกเปนชอที่   
   ยอด  มีดอกเพศผูและดอกเพศเมียมอียู     
  ภายในชอเดียวกัน รอบชอมีใบประดับสีแดง     
 ดอกมีสีเหลืองและมีเกสรตัวผูจํานวนมาก 
      
     ถิ่นเดิมอยูทวีปอเมริกากลาง  ปจจุบนันิยม  
    นํามาปลกูเปนไมประดับกันแพรหลาย ออก   
   ดอกในชวงฤดูหนาว 
      
     ใบ  ตําใชเปนยาพอกแกโรคผิวหนัง 
     บางชนิด  เชน ไฟลามทุง         
     ดอก  ชงกินเปนยาขับน้ํานม 
     *สวนที่เปนพิษ  ยางจากตนเปนพิษทาํให  
     บาดแผลหรือเขาตาจะเกิดการระคายเคือง  
    อยางรุนแรง 
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     Syngonium podophyllum 
 
     ARACEAE 
 
     เปนพรรณไมเลื้อยท่ีมีเถายาว ลําตนมีความ  
    ยาวประมาณ  10 - 20 เมตร มีลําตนกลม 
     สีเขียว ขอหาง ๆ และมีรากออกตามขอ 
     ลําตน แตละขอจะมีกาบใบหุมอยูใบเดี่ยวออก  
    ตามขอสลับกัน ใบเปนแฉกประมาณ 
      5 แฉก ขนาดใบกวางประมาณ 3 - 5 ซม.    
    ยาวประมาณ 10 ซม แฉกลึกเขาหาโคนใบ     
   สวนปลายเรียวแหลม พื้นใบสีเขียวและมี 
     สีเหลืองปนอยูที่บริเวณเสนใบ จะออกดอกตรง  
    สวนยอดลักษณะดอกคลายกบัดอกของบอน 
      
     - 
     ปลูกเปนไมประดับและไมมงคล  
     คนไทยโบราณเชื่อวา บานใดปลูกตนเงินไหล  
    มาไวประจําบานจะทําใหเกิดความร่ํารวย    
   เพราะเงินทองจะไหลมาสูบานและผูอาศัยจึงทํา    
  ใหเกิดความมั่งม ี



หนาที ่ 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

     Mandevilla  sp. and   hybrid. 
 
     APOCYNACEAE 
 
     ไมเถาเลื้อย เนื้อแข็งอายุหลายป  กิ่งออนสี  
    เขียว และมีสีแดงเรื่อ  ใบเดีย่วเรียงตรงขาม    
   รูปรีแกมรูปขอบขนาน  กวาง 4 - 6 ซม. ยาว     
  7- 9 ซม. ปลายและโคนใบมน ขอบใบเรียบ      
 ผิวใบดานบนสีเขยีวสดเปนมัน  ดอกสีเหลือง-     
 สด ออกเปนชอแบบชอกระจายตามซอกใบใกล     
 ปลายกิ่ง ดอกรูปแตร โคนกลีบดอก เชื่อมเปน     
 หลอดปลายแยก 5 แฉก รูปกลมซอนเกยกัน      
 ดอกบานเต็มที่กวาง 4 - 5 ซม. 
      
     ปลูกขึ้นเปนซุมขนาดเล็กตามรั้ว ตัดแตงเปน  
    พุมได  ปลูกเล้ียงงาย 
 
     ใชงานดานภูมิทัศน  ดอกสีเหลืองสะดุดตา  ให 
     ดอกดกสวยงาม ปลูกเปนไมประดับ 
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     Dracaena lourieri  Gagnep 
 
     AGAVACEAE 
 
     ไมยืนตนขนาดกลาง ลําตนตั้งตรงสงู  
     3-4 เมตร   ใบแตกออกเปนกอ   ตามยอด     
    ใบเดี่ยวเรยีวยาว ปลายใบแหลม ดอกออกเปน   
   ชอใหญ    ที่ปลายยอด   กลีบดอกสีขาวนวล     
  ผลเปนพวง คลายจั่นหมาก 
 
     พบขึ้นตามผาบนเขา 
     แหงแลง นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ 
 
 
     แกน   ใชทํายาหอม ชวยบํารุงหัวใจ  
     ดับพิษไข     แกเลือดออกตามไรฟน     
     ฝนทาภายนอก   แกฟกช้ํา   บวมและฝ 
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     Ehretia microphylla  Lam.    
 
     BORAGINACEAE 

 

     ไมพุมสูงไดถึง 2.5 เมตร แตกกิ่งกาน   
    หนาแนน  ใบเดี่ยวเรียงสลับ มักออกเปน    
   กระจุกตามกิ่งสั้น ๆ รูปไขกลับแคบ ปลายแยก    
  เปนพูแหลม 3 - 5 แฉก ปลายพูมักเปนติ่ง     
 หนามออน โคนใบรูปล่ิม หลังใบสีเขยีวเขมเปน     
 มัน ขรุขระเล็กนอย ทองใบเปนสีเขียวออน       
 ดอกสีขาว  ออกเปนชอกระจุกตามซอกใบ  
     ดอกยอย 2 - 5 ดอก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูป   
   แถบสีเขียวออน ดานนอกมีขนยาวประปราย     
  ผล รูปกลมสีสมแดง 
 
     ปลูกข้ึนเปนซุมขนาดเล็กตามรั้ว ตัดแตงเปน  
    พุมได ปลูกเล้ียงงาย 
 
      
     ปลูกเปนไมประดับกลางแจง ทําแนวรั้ว บอนไซ 
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     Tabebuia pentaphylla Hemsl. 
 
     Bignoniaceae 
 
     เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ สูงตั้งแต 
     10 - 20 เมตร ใบเปนใบประกอบแบบนิ้วมือ    
    มีใบยอย 5 ใบ ดอกออกเปนกระจุกตามปลาย   
   กิ่ง  สีชมพูออนหรือชมพูอมมวง กลีบบางและ    
  ติดกันเปนหลอด ปลายบานคลายแตร รวง     
  งาย เมื่อดอกรวงจะติดฝก เมื่อฝกแกเมล็ดจะ     
 แตกออก จะปลิวไปตามลมจึงขยายพันธุไดไกล      
 ขึ้นงาย โตเร็วจะออกดอกในชวงเดือน 
     กุมภาพนัธุ - เมษายน  
 
     เปนไมพื้นเมืองของอเมริกาใต หมอมราชวงศ  
    พันธุทิพย  บริพัตร เปนผูนําเขามาในประเทศ   
   ไทยเปนทานแรกจึงตั้งชื่อวาชมพูพันธุทิพย    
   เพื่อเปนเกียรติแกทาน  
      

ปลูกเปนไมประดับเพื่อใหเกิดรมเงา แตไมควร 
 ปลูกใกลตัวอาคารเพราะรากอาจชอนไชทํา  
 ความเสียหายได 
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     Eugenia jambos   Linn. 
 
     MYRTACEAE 
 
 
     ไมยืนตนขนาดกลาง  ใบเดี่ยวเรียวยาวและ  
    หนา ดอกมีเกสรเพศจํานวนมาก  ผลเปนรูป   
   ระฆัง  เนือ้ชุมน้ํา  มีรสหวานอมเปรีย้ว 
 
 
     ขึ้นอยูตามปาที่ราบ  และปลูกตามสวน  หรือ  
    บริเวณบานกันทั่วไป 
      
 
     ผล   ปรุงเปนยาเย็น  ชูกําลัง ทําใหใจคอ 
     เบิกบาน ใบ   ลดไข แกตาเจ็บ   
     เมล็ด   แกทองเสีย  รักษาเบาหวาน 
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     Hemi Graphis. 
 
     ACANTHACEAE 
 
      
     พืชคลุมดินลมลุก  อยูไดนานหลายป  สูง  
     ประมาณ  15  -  20 เซนติเมตร  ลําตนทอด  
    เลื้อยไปตามผิวดิน  ใบรูปไข  เนื้อใบแข็ง    
   กระดาง ริมใบจัก  ผิวใบดานบนสีเขยีวเหลือบ    
  เทาเงิน ใตใบสีเลือดหมู  มีดอกสีขาวเล็ก ๆ แต    
 ไมคอยนาสนใจนกั 
 
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในอนิเดีย  ชวาและจีน    
    อยูไดทั้งกลางแจงและที่รมรําไรขยายพันธุดวย  
    การใชกิ่งปกชํา 
      
 
     ใชปลูกคลุมผิวดินและรอบโคนไมใหญ  ในที่ที ่ 
    ไมสามารถปลูกหญาไดเพราะแสงนอยเกินไป    
   ดาดตะกั่วจะใชแทนไดดีเพราะมีความ 
     ทนทานสงู 
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     Caryota Gigas Hahn  ex  Hodel 
 
     ARECACEAE 
 
     เปนปาลมขนาดใหญลําตนตัง้ตรง ขอปลอง   
   หางประมาณ 20 - 30 ซม. บริเวณกลาง 
     ลําตนปองออกทําใหมองเห็นสวนโคนและยอด  
    เรียวลงอาจสูงไดประมาณ 40 เมตร ใบเปนใบ   
   ประกอบแบบขนนกสองชั้น สีเขียวเขม กาบใบ    
  ยาว 4 เมตร มีขนปกคุม ทางใบยาว 10 เมตร      
 ใบยอยชัน้แรกยาว 3.5 เมตร แผออกสองขาง      
 ใบยอยชัน้ที่สองรูปสีเ่หลีย่มขาวหลามตัดปลาย     
 หยักเวาคลายหางปลาดอกสีครีมเปนชอขนาด     
 ใหญที่กาบใบประมาณ 3 - 5  ชอ 
 
     เปนปาลมท่ีพบในปาดิบชื้นเฉพาะบริเวณพื้นที่  
    ไมกี่ตารางกิโลเมตรบนเขาลูกหนึ่งในเขต    
   อําเภอปว  จังหวัดนาน ตอมามีคนนําเมล็ดไป    
  ปลูกในตางประเทศปรากฏวาเจริญเติบโตไดดี      
 และสามารถทนตอสภาพอากาศหนาวต่าํกวา     
 จุดเยือกแข็งไดถึง -2 องศาเซลเซียส 
      
     ปลูกเปนไมประดับเพื่อใหเกิดรมเงา 
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     Heliconia spp. 
 
     HELICONIACEAE  , MUSACEAE 
 
     เปนพรรณไมลมลุก  อวบน้ํา  มีลําตนใตดิน  
    เรียกวา เหงา ลักษณะคลายกับกลวย  ลําตนมี   
   การเจริญเติบโตจะแตกหนอออกมาเปนกอ  ใบ   
  เรียงตัวสลับกัน  ลักษณะของใบคลายใบกลวย     
 หรือพุทธรักษา  ใบเปนมัน  ขนาดของใบขึ้นกบั     
 ชนิดของพันธุ  ออกดอกเปนชอตรงสวนยอด     
 ของลําตน  ดอกออกเปนชอในแตละชอดอกมี  4 - 8 ดอก  ดอกมีสีสม   
แดง  เหลือง  และชมพู  
 
     นิยมปลูกตามบานเรือนสวนสาธารณะ     
     สถานที่ราชการ  หรือริมทางทั่วไป 
 
      
     ปลูกเปนไมประดับมงคล คนไทยโบราณเชื่อวา 
     บานใดปลูกตนธรรมรักษาไวประจําบาน จะ  
    ชวยคุมครองและรักษาใหเกิดความสงบสุข 
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     Ficus  callophylla Blume 
 
     MORACEAE 
 
     ไมตนสูง 15 เมตร ทุกสวนมีน้ํายางขาว  ใบ   
    เดี่ยวเรียงสลับ  รูปไขกวางหรือรูปไขกลับกวาง    
   ปลายใบกลมหรือแหลมเล็กนอย โคนใบแคบ      
  เกลี้ยง หนาคลายแผนหนัง ฐานรองดอกไมมี      
 กานและมักอยูคูกันและออกตามขางกิ่ง เม่ือสุก     
 ผลกลมเกลี้ยงมีใบประดับ  3  ใบรองรับ 
 
     มีถิ่นกําเนิดในอินเดียและภูมิภาคเอเชีย    
    ตะวันออกเฉียงใต  เชน  มาเลเซีย        
   อินโดนีเซีย  พมา  ลาว  ในประเทศไทยพบ     
  ท่ัวไปทุกภาค  มีท้ังท่ีเปนตนปลูกและที่เกิดขึ้น     
  เองตามธรรมชาติ 
      
     ปลูกเปนไมประดับกลางแจง ใหรมเงาตาม   
    สถานที่ตาง ๆ เชนโรงเรียน วัดหรือตามริม-    
   ถนน ผลสุก   เปนอาหารนกและสัตวเล็กตาง ๆ 
     ใบและราก  ใชรักษาแผล 
     น้ําเลี้ยงของกิ่ง   ใชรักษาโรคตับ 
     กิ่งและใบ  ใชเปนยาแกปวดศีรษะ 
     ใบ   สามารถนํามาทําเปนปุยพืชสดได 
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     Ficus benjamina   Linn. 
 
     MORACEAE 
 
     ไมยืนตน  ขนาดสูง  10  เมตร  ลําตนแตกกิ่ง  
    กานเปนพุมหนาทึบ แผกิ่งกานใบยอยลงมา     
   และมีรากอากาศยอยลงดิน  ใบหนาเปนมัน      
  ขอบใบเรยีบเปนคลื่นเล็กนอย ดอกออกเปนชอ     
 ผลออกเปนคูไมมีกาน    ผลรูปกลม  เมื่อสุกมี     
 สีแดง 
 
      
     พืชพื้นเมอืงของทวีปเอเชีย  นิยมปลูกกันตาม  
    สวนสาธารณะ  ตามวัด  และสถานท่ีราชการ   
   ตางๆ เพือ่ใหรมเงา 
 
      
     ราก  ตมเอาน้ํากินเปนยาบํารุงน้ํานม   
     แกปสสาวะขัด       ไตพิการ 
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     Annona   Squamosa Linn. 

 
ANNONACEAE 

 
     ไมยืนตนขนาดเล็ก  สูงประมาณ  4 - 5 เมตร   
    ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน  ดอกเดี่ยวออกตาม   
   งามใบ  สเีหลืองอมเขียว กลีบดอกชั้นละ  
      3  กลีบผลกลม โคนผลเปนรูปหัวใจ  เปลือก  
    เขียวอมเทา  แตละชองมีเนื้อสีขาวภายในม ี   
   เมล็ดสีดํา 
 
     ถิ่นกําเนิดอยูในอเมริกาเขตรอน  นิยมปลูก  
    เปนไมผล 
 
    ราก   ใชเปนยาระบายอยางแรง 
    ใบ  เมล็ดและผลดิบ   ใชเปนยาฆาเหา  เบื่อปลา 
                                           ใบตํากับเกลือ   ใชเปนยาพอกฝ  แผลผพุอง  หนอง 
    ผลสุก   รับประทานเปนผลไม   
    ผลดิบ  เปนยาฝาดสมานและหามเลือด  แกโรคบิด   
                                               บํารุงธาตุ   
                                   เปลือกตน   เปนยาสมานแผล หามเลือด  บํารุงกําลงั 
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     Caladium  bicolor. 
 

Araceaa 
 

 
     เปนไมหวั ซึ่งชอบอยูในที่รมรําไรและอากาศ  
    รอนชื้น ลักษณะใบสวนใหญเปนรปูหัวใจหรอื 
     ใบโพธิ์ มีสีสันลวดลายหลากหลายมาก 
 
 
     มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใตและประเทศในเขต  
    รอนทั่วไป บอนขยายพันธุดวยการแยกหนอ   
   แตถาใหไดผลรวดเร็วมักจะผาหัวปลูก 
 
 
      
     นํามาจัดสวนและปลูกใสกระถางเปนไมประดับ  
    เวลาจัดสวนที่อยูในรม ไมดอกไมสามารถอยูได  
   อยางมปีระสิทธิภาพ  บอนสีจะทําหนาที่แทน    
  ไมดอกไดดีมาก 
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     Nymphaea Pubescens Willd. 
 

NYMPHAEACEAE 
 

     เปนบัวทีอ่ยูไดนานหลายป มีเหงาอยูใตดิน    
    กานใบยาวเทาระดบัน้ํา  สงใบมาลอยอยูบน   
   ผิวน้ํา แผนใบรูปกลม มีขอบใบหยัก  ผิวใบบน    
  เรียบมัน  ใตใบมีขนนุม กานดอกเหมือนกาน     
 ใบ  ชูดอกขึ้นมาเหนือน้ํา  ดอกมีสีชมพูอมมวง      
 ชมพูออน  และสีขาว 
      
     พบตามแหลงน้ําจดืทั่วไป 
 
      
     กานดอก  นํามารับประทานเปน 
     อาหาร 
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     Pterocarpus  indicus  Willd. 
 
     PAPILIONCEAE 
 
     ไมยืนตนทรงพุมมดีอกดกหนาทึบ  เปลือกตน  
    สีเทา  แตกเปนรอง  ใบออกรวมกันเปนชอ   
   จํานวน  7-11  ใบ ขอบใบเรยีบ  ดอกออกเปน    
  ชอตามปลายกิ่งและงามใบ  มีดอกขนาดเล็ก 
     สีเหลือง  กล่ินหอมดอกบานและโรยพรอมกัน 
 
     ถิ่นที่เกิดอยูในประเทศ  
     เขตรอน แถบอินเดีย  นิยมปลูก เปนไมประดับ  
    ตามสวนสาธารณะ 
      
     เปลือก มีสาร แทนนิน ใชเปนยาฝาดสมาน    
    รักษาอาการทองเสยี  โรคบิด    
     แกนไม  ตมเอาน้ําเปนยาแกเสมหะ     
         ใบออน  ตําพอกฝแผล  แกผดผื่นคัน 
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     Alternanthera Ficoidea 
      R.Br. ex Griseb. 
 
     AMARANTHACEAE 
 
              
    พืชลมลุกลําตนตั้งตรงหรือเล้ือยคลุมดิน  ตาม   
   ขอมีรากใบมีสีแดงหรือเขียวอมขาว  ใบเดี่ยว    
  ออกตามขอ  ดอกออกเปนชอสีขาวหรือแดงมวง 
 
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใตและเม็กซิโก   
     ขยายพันธุดวยการปกชําปลกูเปนไมประดับ  
    คลุมดินหรือตกแตงเปนสวนหยอมบริเวณ   
   สนาม  และพบตามที่รกรางทั่วไป 
      
     ทั้งตนและราก   รบัประทานชวยขับน้ํานม  แก 
     ไข   ตําพอกแผล  บํารุงเลือด  แกประจําเดือน  
    ไมปกติ  เปนยาระบาย  ฟอกเลือด 
     ใบ   ใชแกพิษงูกัด 
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     Psidium Guajava Linn.  
 
     MYRTACEAE 
              
    พืชยืนตนขนาดสูง  4  -  8 เมตร  
      ผิวเปลือกเรียบ  ใบคอนขางหนา  ใตทองใบ  
    เปนริ้วเสนใบชัดเจน  ดอกออกเปนกระจุก     
   กลีบดอกมีสีขาวนวล  กลีบเลี้ยงแข็ง  ผลกลม     
  กลมรี  เมื่อยังออนมีสีเขียวและเปลี่ยนเปน 
     สีเหลืองเมื่อสุก  ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก 
      
     พืชพื้นเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา   
     ปลูกเปนไมผลตามบานตามสวนทั่วไป 
      
     ราก  ตมกินน้ําแกน้ําเหลืองเสีย  ชวยใหน้ํา  
    หนองแหง   
     ใบ   ใบสดเผาไฟแลวตมชงรับประทานแก  
    ทองเสีย  บิด  ใบสดตําละเอียดคั้นเอาน้ําลาง   
   บาดแผล  ใบสดเคีย้วระงับกลิ่นปาก 
     ผล  ผลออนแกอาการทองเสีย ผลสุกเปนยาระบาย 
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     Episcia cupreata (Hook.) Hanst 
 
     Gesneriaceae 
              
    ไมเลื้อยคลุมดิน  ลักษณะลําตนอวบน้ํา  ใบรปู   
   ไขกวางปลายแหลม  ผิวใบหนามีขนคายมือทัง้   
   บนใบและใตใบ  สมัยกอนเรียกพรมกํามะหยี ่    
  ช่ือตาง ๆ กันไปวา หูเสือ บางหรือ พรมญี่ปุน      
 บางใบมหีลายสีตางกันไป  ทั้งสีน้ําตาลแดง-       
 เขียวเขม  เขียวออน  หรือสีทองแดงและเทา       
 ดอกมีขนาดเล็กสีแดงสด  สีสมหรือสีชมพู  
 
      
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใต  
      ชอบแสงรําไร  ชอบดินปนทราย  ไมชอบที่  
    แฉะขยายพันธุดวยการปกชําใบหรือหนอ 
      

ปลูกเปนไมประดับและไมเล้ือยคลุมดิน 
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     Scindapsus aureus 
 
     ARACEAE 
              
    เปนไมเล้ือย ลําตนมีรากงอกออกมาตามขอใบ   
   กลมปอมคลายรูปหัวใจ  ปลายแหลมโคนใบ    
  โคงมนเลก็นอย ใบมีสีเขียวและมีรอยดางส ี     
 เหลืองอยูที่ใบ  ถาปลูกลงดินใบจะใหญมาก 
 
     มีถิ่นกําเนิดในหมูเกาะโซโลมอน  ปลูกงาย แม  
    เพียงปกชําในน้ํา เจริญเติบโตไดรวดเร็ว     
   ตองการน้ํามากและแสงแดดพอควร แตก็    
  สามารถอยูไดแมมีแสงและน้ํานอย นิยมปลูก     
 ในกระถางแขวนหรือกระถางที่มีเสาเหล็กใหญ     
 ใหเล้ือยพนัหรือใหเล้ือยตามโคนตนไมใหญ 
      
     เปนไมประดับที่นิยมนํามาปลูกในอาคารและ  
    บานเรือน ดวยรูปใบและสีเขียวแตมเหลืองที่ดู   
   สวยงาม  โดยเฉพาะเมื่อมันเลื้อยพันหรือหอย    
  ยอยลงมาดูออนชอยและเพิ่มความมชีีวิตชีวา     
 และมีความสามารถในการดูดสารพิษได ปานกลาง แตคายความชืน้ 
ในอากาศไดมาก 
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     Alstonia scholaris  R.  Br. 
 

APOCYNACEAE 
   

     พืชยืนตนสูงถึง 25  เมตร  มียางสีขาวคลาย  
    น้ํานม  กิ่งแตกออกรอบๆ ตน ใบเดี่ยวออก   
   รอบขอ  5-8  ใบ  มีใบรูปไขปลายมน  ดอก    
  ออกเปนกระจุกสีขาวตรงปลายกิ่ง  กานชอ     
 ดอกออกซอนกันคลายฉัตร  ชอดอกขนาด     
 ใหญ  กลีบดอกมี  5  กลีบสีขาวนวล  ผลเปน     
 ฝกยาวคลายถั่วฝกยาว  เมื่อแกจะแตกออก     
 เมล็ดมีขนทําใหปลิวไปตามลมไดไกล 

     ถิ่นกําเนิดอยูในประเทศ 
     ศรีลังกา  มาเลเซีย  จนถึงออสเตรเลีย  นิยม  
    นํามาปลกูเปนไมประดับกันอยางแพรหลาย 
      
     เปลือก  มีรสขมชวยเจริญอาหาร  รักษาบิด    
    ทองรวงและโรคลําไส  แกไข  รักษาเบาหวาน    
   ขับน้ํานม  รักษามาลาเรีย 
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     Mimusops elengi Linn. 
 
 
     SAPOTACEAE 
              
    ไมยืนตนขนาดยอม แผกิ่งกานสาขาเปนพุม  
     มียางสีขาว ใบดก เปนมันหนาทึบ ดอกขนาด  
    เล็กมีกลีบดอกสีขาวนวลและมีกล่ินหอม    
      ผลรูปไขเม่ือสุกมีสีแดงสม 
      
     ขึ้นอยูตามปาดิบชื้น นิยมปลูกเปนไมประดับ 
    
     ราก ชวยขับเสมหะ 
     ใบ  รักษากามโรค พยาธิไสเดือน 
     ดอก บํารุงหัวใจ แตงกลิ่น ชวยขับลมขับเสมหะ 
     กระพี้  รกัษาเกลื้อน 
     แกน  บํารุงหัวใจ รักษาไข  บํารุงเลือด 
     เปลือก ตมเอาน้ําบวนปากรกัษาฟนและเหงือก 
     เมล็ด  บดใหละเอียด  เปนยาขับปสสาวะ   
                       รักษาทองผูก 
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Fucus Religiosa  
Linn. 

 
MORACEAE 

              
    เปนไมยืนตนแผกิง่กานสาขาขนาดใหญ   
     มีรากอากาศใบเดี่ยวเปนรูปหัวใจ  ปลายใบ   
    แหลมเปนเสน  ดอกกลมไมมีกานดอก    
    ออกเปนคูที่งามใบ  ดอกตัวผูและดอกตัวเมีย   
   อยูบนตนเดียวกนั  ดอกตัวผูม3ี กลีบ  
     ดอกตัวเมยีมี   5 กลบี ผลสกุมสีีมวงดํา 
      
     ถิ่นกําเนดิเดิมอยูในประเทศอินเดีย   นยิม   
    ปลูกตามวดัและสวนสาธารณะเพื่อใหรมเงา      
   เมื่อนกกินผลเขาไปแลวถายมลูไวตามหลงั     
  อาคารเจดียเกา ๆ ตนโพธิ์ก็มกังอกอยูบน 
     ที่สูง 
 

เปลือก ตน   นํามาตม   อมบวนปาก   กลั้วคอ     
 แกปวดฟน รักษารากฟนที่เปนหนอง    

เปลือกสด  ตําพอกแกบวมอักเสบ ใบและยอดออน ใน
ประเทศอนิเดียใชเปนยาระบาย แกโรคผวิหนัง 

     ผล  ชวยยอยอาหารและเปนยาระบายเมล็ด    
                     เปนยาระบาย บํารุงรางกาย 
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     Asplenium nidus 
 
     POLYPODIACEAE 
              
    ฝรั่งเรียกวาเฟรนรงันก ชอบอาศัยอยูตาม 

คาคบไมใหญในความชื้นสูงถือวาเปนลักษณะ 
 กาฝาก   ใบจะมีสีเขียวออน  ขอบใบหยักเปน 
 คล่ืนน้ําตาลเขม  การเรียงตวัของใบจะเรียงตัว 
 แบบเกลียวคลายดอกกุหลาบ  ใบที่เกิดใหมจะ 
 ออนและเปราะเจรญิเติบโตเต็มที่แลวจะเหนียว  

และหนามาก   
      
     เกิดอยูทั่วไปในแถบที่มีอากาศรอนและอบอุน   
    เชน เอเชีย ออสเตรเลีย 
 
 
     ปลูกเปนไมประดับและพืชคลุมหนาดิน 
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     Bougainvillea spp. 
 
     NYCTAGINACEAE 
              
    ไมกึ่งเลื้อยก่ึงตน  หรือเรียกวาไมรอเลื้อย  ตน    
   หรือเถาแข็งแรง  เล้ือยไปไดไกลถึง  8  เมตร 
     ลําตนและกิ่งมีหนามแข็ง  ใบเดีย่ว  รูปมนรี     
    ปลายแหลม เนื้อใบบาง  ออกดอกดกตามโคน    
   กานใบตลอดกิ่ง  มีใบประดับหรือกลีบประดับ     
  จะเปนรูปหัวใจสีตาง ๆ กัน  เชน แดง ชมพู        
 ขาว สม เหลือง มวง แตดอกแทจะมีขนาดเล็ก      
 สีขาวอยูกลางใบประดับ  ใหดอกตลอดป 
       
     มีถิ่นกําเนิดในอเมริกาใตและภาคใตของ   
     ประเทศจีน เฟองฟาพันธุแรกท่ีมีผูนําเขามาใน  
     ประเทศไทยมาจากประเทศบราซิล  สมัยนั้น   
    เรียกกันวา ดอกตรุษจีน หรือ เฟองฟาตรุษจีน     
   เพราะออกดอกปละครั้งเดียวคือชวงเดือน     
  มกราคม -  กุมภาพันธุ ซึ่งเปนชวงเทศกาล      
 ตรุษจีนพอดี เปนไมท่ีชอบท่ีแจงแสงแดดจัด        
 ไมชอบดินแฉะ ยิ่งแลงดอกยิ่งดก ขยายพนัธุ      
 ดวยการเพาะเมล็ด  ปกชํา  และตอนกิ่ง 
 
     ปลูกเปนไมประดับในหลายลักษณะ เปน 

ไมเล้ือย  ไมพุม  หรือนํามาเสียบยอดเพื่อแตงเปนชอ 
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     Phyllanthus Acidus Skeels 
 
     EUPHORBIACEAE 
 
     ไมยืนตนขนาดสูงราว  10 เมตร  ลําตนสั้น   
    และคดงอ  มีเปลือกเปนปุมปม  กิ่งกานแตก    
  แผกระจาย  ใบเดี่ยวเรียงสลับกันบนกิ่งดูคลาย     
 ใบประกอบมาก  ดอกสีชมพู   ออกเปน 
     ชอเลก็ ๆ ตามลําตนและกิ่งที่ไมมีใบ  ชอดอก   
   ประกอบดวยดอกเพศผูเปนสวนใหญ  ผลกลม    
  แปนมีพูตืน้ ๆ 6 - 8 พู เนื้อชุมน้ํามีรสเปรี้ยว 
          
    นิยมปลูกเปนไมผลตามสวนและบานเรอืนทีอ่ยูอาศัย 
 
     ราก   น้ําตมรากเปนยาฝาดสมาน   
     ทาแกคัน แกไอ  แกหืดหอบ  และปวดศรีษะ 

    ผล   รับประทานไดทั้งดิบและสุก  มีรสเปรี้ยว    
   ใชทํายาฝาดสมาน  แกหลอดลมอกัเสบ  และขับปสสาวt 
*สวนที่เปนพิษ   น้ํายางเปลอืกรากมีพิษ ถากินเขาไปจะทําใหปวดทองอยางรุนแรง       
                            ปวดศีรษะและงวงซึม 
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     Carica papaya Linn.  
<> 

     CARICACEAE 
 
     ไมยืนตนขนาดเล็กสูงราว 2 - 8 เมตร   
     ลําตนตั้งตรงไมแตกกิ่งกานสาขา  มียาง 
     สีขาว  และมีรอยแผลเปนทีใ่บรวงหลน ใบเดี่ยวมี   
    กานใบยาวออกเวียนสลับกันหนาแนนบริเวณยอด     
   ใบขนาดใหญมีแฉกเวาลึก  ดอกเปนชอตามงามใบ      
  มักแยกเปนตนตัวผูและตนตัวเมีย  และออกเปน      
 ชอยอยลงมา ผลสดรูปรขีนาดใหญ บางพนัธุกลม      
 ปอม บางพนัธุเรียวยาว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเปนสสีม       
 ภายในมีเนื้อสีสมแดง ตรงกลางกลวงมีเมล็ดสีดํา 
          
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในทวีปอเมริกาเขตรอน  เปนที ่   
    นิยมปลูกเปนพืชไร  หรือปลูกตามบานเรือนกัน    
   อยางแพรหลาย 
 
     ราก เปนยาขับปสสาวะ บํารุงน้ํานม  เจริญอาหาร   
     ตนออน   ตมรับประทานชวยขับระดูขาว 
     ใบ   ชวยบํารุงหัวใจ  ขบัพยาธิ  แกไข  บิด ตําพอก   
    แผลเรื้อรัง  ฝ  แกปอดบวมไขขออักเสบ  
      โรคเทาชางผล   ชวยเจริญอาหาร  ขับลม  
      ขับปสสาวะ  บํารุงน้ํานม เปนยาระบายออน ๆ     
    แกปสสาวะขัด  ขับพยาธิ  โรคเลือดออกตามไรฟน 

ยาง   จากผลดิบลบจุดดางดําบนใบหนาและผิวหนังใชหมกัเนื้อให
นุม  แกกระเพาะอักเสบ  ตับและมามโต  กัด หูด  ต่ิง  
เมล็ด   ใชขับพยาธิ 
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     Flame nettle 
  
     LABIATAE 
 
     เปนไมพุมมีลําตนอวบน้ําคลายไมจําพวกผัก   
    ลําตนเปนสี่เหลี่ยม หักเปราะงาย ใบมี่ 3 แบบ 
     ไดแก ใบรูปหัวใจ ใบยาว และใบหยิกฝอยคลาย 
    ใบผักชี ใบบางชนดิมีขนคายมือ อยูไดในที่แจง  
    แสงแดดจัดจนถึงรมรําไร บางชนิดยิ่งไดรับ   
   แดดจัด สีสันยิ่งจัดจาน  บางชนิดสีโดนแดด    
  มากสีกลับซีดไป  
          
     มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต     
    มาเลเซีย และอัฟริกาเขตรอน ขยายพนัธุดวย   
   เมล็ดปกชํากิ่งหรอืยอด จุดออนของฤาษีผสม    
  คือ ไมชอบดินแฉะ ถาจะไมใหตนโทรมหรือตาย    
 เร็วก็ควรตัดดอกทิ้งเวลามีดอก 
 
     ปลูกเปนไมประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม 
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     Dimocarpus Longan Lour.  
 
     SAPINDACEAE 
 
     พืชยืนตน ขนาดสูงราว 10  เมตร แตก   
    กิ่งกานสาขาบริเวณเรือนยอด  ใบประกอบ   
   แบบขนนก  มีใบยอย  2  -  5  คู  
      ขอบใบเรียบ  ดอกออกเปนชอตามปลายกิ่ง    
    ดอกขนาดเล็กสีน้ําตาลออน  ผลกลมมีเปลือก   
   สีน้ําตาล  ภายในมีเนื้อชุมน้ํา  รสหวาน  และมี    
  เมล็ดสีดําเพียงเมล็ดเดียวสีดําเปนมัน 
          
     ไมผลปลูกกันมากทางภาคเหนือ 
 
     ใบ   ตมน้ํากิน  ใชแกโรคมาลาเรีย  ริดสีดวง  
    ทวาร ไขหวัดดอก   ใชแกหนองตาง ๆ  

เมล็ดบดเปนผง  ใชภายนอกแกกลากเกลื้อน  แผลฝ 
หนอง  หามเลือดรากแหง   ตมกินแกอาการวิงเวียน
ศีรษะ  ออนเพลีย  แกอาการตกขาว   ขับพยาธิ
เสนดาย เนื้อหุมเมล็ด  ตมบํารุงมาม  หัวใจ  บํารุง
รางกายแกออนเพลีย อาการประสาท 
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     Hydrocotyle umbellata L. 
 
     Umbelliferae 
 
     เปนไมน้ํา ลักษณะลําตนเลื้อยทอดยอด  มีราก  
    ออกตามขอ  ลักษณะเปนไมใบเดี่ยว รูปกลม     
   แผนใบหนาเปนมนั  ริมใบหยักมน  พุมใบชูขึน้   
   รับแสง  ชอบแดดจัด ถาปลูกในรมกานใบจะ    
  หยัก  มีดอกเล็ก ๆ เปนซี่ ๆ  
 
         
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลางและ   
    อเมริกาใต ชอบอยูตามผิวดินที่ชุมช้ืน     
   ขยายพันธุดวยการปกชําสวนลําตนที่มีรากติด    
  อยูหรือจะปลูกในสวนที่เปนน้ําตื้นหรือชายน้ํา     
 คลุมปากบอ หรือจะเลี้ยงในอางหรอืในกระถาง    
 ก็ได 
 

     เปนไมประดับที่ใหความรูสึกชุมช่ืน 
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     Thuja Orientalis Linn. 
 
     CUPRESSACEAE 
 
     ไมยืนตนขนาดสูงราว  3  -  5  เมตร  เปลือก 
     สีน้ําตาลแดง  แตกกิ่งกานสาขามาก  ใบ   
    ลักษณะเปนเกล็ดขนาดเล็กเรียงติดกันแนน 
     กับกิ่ง  และแผเปนแผง  ดอกตัวผูและดอกตัว  
    เมียอยูบนตนเดียวกัน  ดอกตัวเมียไมมีกาน     
   ดอกตัวผูมีกานสั้น 
         
     นิยมปลูกเปนไมประดับสวนหยอมทั่วไป 
 
     เปลือกตน   นํามาฝนเปนยากวาดทวารเบา    
    ทําใหระดขูาวแหงใบ   แกปวดตามขอ  ลดไข     
   ชวยหามเลือด  ริดสีดวงทวาร  ตกเลือด  
      แกไอ  ขับเสมหะ  บิดไมมีตัว  แผลผุพองจาก  
    น้ํารอนหรือไฟไหม  คางทมูผล   เปนยากลอม   
   ประสาท  นอนไมหลับ  ลําไสตีบ 
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     Euphorbia ligularia   Roxb. 
 
      
     EUPHORBIACEAE 
 
      
     ไมพุมขนาดกลางสงูประมาณ  2-4  เมตร  
      ลําตนสี่เหลี่ยม มีหนามอยูรอบตน  ใบสีเขียว  
    แข็งและยาว  ลําตนและใบมียางสีขาว  
      ดอกสีขาวนวล 
 
     พบขึ้นอยูตามปาราบ 
 
     
     ใบ  ใชโขลกตําพอกปดฝ  แกปวด   
     ใชเบื่อปลายาง  ใชเปนยาระบายออนๆ  แกจุก  
    เสียด  แกบวม  ชวยขับพยาธิ  ทําใหอาเจียน     
   ราก  ใชเบื่อปลา  ตําเปนยาฆาเช้ือรา  แกพิษ    
  แมลงกัดตอย  ตน  น้ําตมเปลือกใชเปนยาระบาย 
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     Euphorbia  antiquorum  Linn. 
 
      
     EUPHORBIACEAE 
 
      
     ไมพุมขนาดใหญสงูประมาณ  3-5  เมตร  ลํา  
    ตนเปนรปูสามเหลี่ยมสีเขียว  มีหนามแหลม     
   ตามลําตนมียางสขีาวเหมือนน้ําหอม  ใบขนาด   
   เล็กสีเขียว  ดอกสีแดงขนาดเล็กออกตามตน   
 
    ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในอินเดีย  อินโดนีเซีย      
                  มาเลเซีย  และไทย  พบขึ้นอยูตามโขดเขา ทั่วไป 
 
 

     ยางจากตน  ใชกัดหูด  เปนยาถาย   
     ทําใหอาเจียน    
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     Chlorophytum bich  Backe 
 
     LILIACEAE 
      
     เปนไมลมลุก กอขนาดเล็ก  มีหัวอยูใตดิน   
     ไมมีลําตน ใบสีเขยีวมันวาวขอบขาว 
      แตกกระจายออกเปนพุมอยูเหนือดิน   
     ใบแกมขนานคลายใบตะไคร  แตสั้นกวามาก   
    ขาวหรือมีใบดางขาวนวลที่ริมใบ  เปนพืชบก   
   ลําตนเปนไมเนื้อออนเสนใบขนาน ลักษณะ 
     อื่น ๆ จะเหมือนเศรษฐีเรือนกลาง  คือเมื่อใบ  
    ยาวเตม็ทีจ่ะโคงงอลงดิน เมื่อโตเต็มที่จะไหล   
   เหนือดิน แตกเปนตนใหมไดเชนเดียวกัน 
 
     มีถิ่นกําเนิดในอัฟริกาใต  
 
     ปลูกเปนไมประดับทั้งในอาคารและนอกอาคาร  
    โดยปลูกในกระถางแขวนหรือปลูกเปนพืช 
     คลุมดิน สามารถดูดสารพษิจากอากาศ   
    ภายในอาคารไดดี 
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     Chlorophytum Comosum 
 
     LILIACEAE  ( LILY ) 
      
     เปนไมกอขนาดเล็ก   ใบมีลักษณะคลาย 
     ใบหญา  ขอบใบจะมีสีเขียวยาวตลอดกลางใบ   
    เปนสีขาว  ใบมีความยาว 15 - 30 ซม. โคง    
   งอลงดานลาง มีลําตนเปนหัวอยูใตดิน เมื่อแก     
  เต็มที่จะมีลาํตนออนแตกออกมาเปนกิ่ง มีตน      
 ออนเล็ก ๆ เปนกระจุกอยูตรงปลายของกิ่ง       
 บางครั้งฝรั่งเรียกวา ตนแมงมุม  
     (Spider Plant )  หรือตนเคร่ืองบิน 
      ( Airplane  Plant )เนื่องจากเวลาลมพัดตน   
    ออนจดะแกวงไปมาเหมือนเครื่องบิน 
 
     มีถิ่นกําเนิดในอัฟริกาใต 
     เปนไมประดับชนิดแรก ๆ ที่ไดรับการเผยแพร   
    จากองคการนาซาของสหรัฐอเมริกาวาม ี     
   คุณสมบัติในการดูดสารพิษในอาคารไดเปน     
  อยางดี  ขยายพันธุโดยใชตัดแยกตนออนชอบ      
 ดินรวนซุย  
 
     ปลูกเปนไมประดับทั้งในอาคารและนอกอาคาร    
    โดยปลูกในกระถางแขวนหรือปลูกเปนพืชคลุม    
   ดิน สามารถดูดสารพิษจากอากาศภายใน      
  อาคารไดดมีาก 
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     Morus  alba Linn. 
 
     MORACEAE 
      
     ไมพุมขนาดสูงประมาณ 2-3 เมตร  
     ลําตนตรงใบเดี่ยวผิวใบสากระคายมอื  
     ดอกออกเปนชอรูปทรงกระบอก   กลีบรวมส ี  
    ขาวแกมเขียว   ผลรวมรูปทรง 
     กระบอก เมื่อสุกเปลี่ยนเปนสีแดง 
 
     ปลูกเปนพืชเศรษฐกิจใบใชเลี้ยงไหมหรือปลูก  
    ประดับทาํรั้ว 
 
     ใบ   ตมเอาน้ําลางตา แกตาแดง    ตาฝาฟาง     
   แกไอ และระงับประสาท 
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     Schefflera  spp. 
 
     ARALIACEAE  
      
     เปนพันธุไมท่ีสูงไดถึง 3 เมตร มีลําตนเล็กแตมี  
    ใบใหญ ลักษณะเดนก็อยูตรงลักษณะของใบที่   
   กิ่งแตละกิ่งจะมีใบ 6 - 7 ใบแตกออกคลาย 
     ฝามือ หรอืหนวดปลาหมึกหรือกางออกคลาย  
    รม  ฝรั่งเขาจึงใหช่ือวา Umbrella  Treeใบมี   
   สีเขียวมัน ใบรีขอบใบหยักปลายแหลม  แตก    
  กิ่งกานสาขาออกเปนทรงพุมแนน 
      
     มีถิ่นกําเนิดในออสเตรเลีย นิวกินี  นิวซีแลนด   
    เปนไมในรมที่ไมชอบแสงแดดแตตองการน้ํา   
   มาก ขยายพันธุดวยการแยกกอหรือแยกตนไปปลูก 
 
     ปลูกเปนไมประดับภายในอาคาร 
     ที่สําคัญมีความสามารถสูงในการดูดสารพิษ  
    และคายความชื้นสูงเพิ่มความสดชื่นใหแก    
   บรรยากาศภายในอาคาร สํานักงานและ     
  บานเรือน 
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     Ptychosperma Macarthurii H.     
   Wendl.Ex  Hooker 
 
     ARECACEAE 
       
     เปนปาลมแตกกอ ขนาดลําตน 5 - 7 ซม.   
    อาจสูงไดถึง 10 เมตร  ลําตนสีเทา เห็นรอย   
   กาบใบชดัเจน คอยอดสีเขียว ใบ เปนใบ     
  ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ทางใบยาว      
 ประมาณ 1 - 1.5 เมตรใบยอยสีเขียว รูปแถบ     
 ปลายตัด ดอกออกเปนชอสีเขียวใตคอยอด     
 เปนดอกแยกเพศอยูรวมชอเดียวกัน  
     ผลรูปไขยาวประมาณ 2.5 ซม.     ผลออน 
     สเีขียว เมือ่สุกสีแดงสด 
      
     เปนปาลมทองถิ่นของออสเตรเลียและนิวกินี 
     ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด ถาเพาะดวย  
    เมล็ดสดจะเริ่มงอกใน 4 - 8 สัปดาห 
 
     เหมาะสําหรับใชตกแตงสวนขนาดเล็กโดยปลูก 
     อยูใตรมของตนไมใหญ  หรือปลูกลงกระถางใช 
         ตกแตงภายในอาคารตรงจดุที่มีแสงสวางมาก ๆ 
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     Cordyline  sp. 
 
 
     LILIACEAE 
       
 
     ไมพุมลําตนตั้งตรง ขนาดสงู 1 - 3 เมตร 
     มักไมแตกกิ่งกานสาขา  ใบเปนแผนกวางออก  
    ที่สวนบนของตน  ใบมีสีมวงแดงหรือเขียว 
     ปนแดง  ดอกออกเปนชอสีมวงแดง  หรือชมพ ู  
    ดอกยอยมีกลีบดอก  6  กลีบ ผลกลมเล็ก 
      
 
     นิยมปลูกเปนไมประดับกันทั่วไปท้ังในกระถาง 
     และลงแปลงตกแตงสวนหยอม 
 
 
     ใบ   ดอกและราก  มีรสจืด  ใชหามเลือด  แก  
    อาการบวมอักเสบ  บิด  ถายเปนเลือด  ปวด   
   กระเพาะอาหาร  รดิสีดวงทวาร  ประจําเดือน    
  ผิดปกติ  แผลบวมจากการกระแทกหรือหกลม 
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     Chrysalido Carpus lutesers 
      
     ARECACEAE ( PALM ) 
       
     พืชตระกูลปาลมที่ปลูกงายโตเร็ว เปนพนัธุไม  
     ขนาดกลางสูงประมาณ  5  - 10 เมตร ลําตน   
    มีลายคลายขอปลองตั้งตรงไดสัดสวนสวยงาม     
   เจริญพันธุดวยการแตกหนอ เปนกอ 
     ประมาณ 5 - 12 ตน ใบมีลกัษณะเปนรูป 
     ขนนก  แผนใบมีสีเขียวอมเหลือง  ออกดอก   
    เปนชอสีเหลอืงออนเปนชออยูใตกาบใบ ภายใต   
   สภาพแวดลอมหอง หมากเหลืองขนาดสงู 
      1.8 เมตร  จะคายน้ําประมาณ 1 ลิตร  ทกุ ๆ 24 ชั่วโมง 
 
     มีถิ่นกําเนดิในมาดากัสกา เปนไมประดับ   
    ภายในอาคารที่นิยมมากชนดิหนึ่ง เพราะมี    
   ความทนตอสภาพแวดลอมภายในอาคาร 
 
     ในบรรดาไมประดับ ที่ปลกูในอาคารหมาก   
    เหลอืงเปนพืชท่ีดูดสารพิษจากอากาศไดใน    
   ปริมาณมากที่สุดและคายความชื้นใหแก     
  อากาศภายในหองเปนจํานวนมาก 
 
 



หนาที ่ 144 

 

 

 

      
     Emilia  sonchifolia  DC. 
     
     COMPOSITAE 
     
     เปนไมพุมท่ีทรหดอดทนไมตองดูแลมาก    
     แรกเริ่มนิยมปลูกในบานเรามี 2 ชนิดคือ  
     หูปลาชอนแดงและหปูลาชอนเขียว   
     หูปลาชอน แดงมีใบสีแดงและดางสีน้ําตาลแดง   
    สวนหูปลาชอนเขียวมีใบสีเขียวดางสีครีม ใบ    
   รูปเรียวถึงรูปไข ปลายแหลมริมใบจัก ลําตน     
  และกิ่งกานมีขนพุมสูงไดตั้งแต 3 - 6 ฟุต  
     มีดอกเปนชอยาวคลายหาง แตเรามักสนใจพุม   
    ใบมากกวาดอก เพราะถาอยูแจงไดแดดจัด 
      สีจะจัดจานสวยงาม 
 
     มีถิ่นกําเนิดในชวาและปาปวนิวกินี นิยมปลูก   
    เปนไมประดับ 
        
     ตนหูปลาชอนใชเปนอาหารในหลายสวนของ   
    โลก เชนอินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส 

ไทย ฯลฯ นิยมกินเปนผักดิบ และนํามากินกอนที่  
   พืชจะออกดอก  ถากินหลังจากมีดอกแลงตองนํามา 

หุงตมใหสุกเสียกอน ในฟลิปปนส ใชทํายาตม ขับเสมหะ 
และแกไข 
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     Setcreasea purpurea. 
         
     COMMELINACEAE 
       
     เปนไมคลุมดินเนื้อออน  ลําตนเปน 
     ขอปลอง  เถากลม  สามารถทอดเลื้อยไปไกล 
     ได 1 - 2 เมตร  สูงประมาณ 30เซนติเมตร 
     ลําตนและใบเปนสมีวงเขม  เปราะ ใบรูปหอก   
    ปลายแหลม  ดอกมี  3  กลีบ   ออกตามซอก   
   ใบดูเผิน ๆ เปนรูปหัวใจสีมวงแดง  อยูไดทั้ง    
  กลางแจงและรม แตถาอยูในรมสีจะเปลี่ยนเปน    
 เขียวอมมวง 
 
     เปนไมทีม่ีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโก   ขยาย 
     พันธุดวยการปกชําลําตน 
        

สวนใหญมักปลูกและตัดแตงใหเปนพุมเพื่อ  
   คลุมดินและเปนไมประดับ  นํามาปลกูรอบ   
  โคนไมใหญ  ซอกแซกตามโขดหิน  

หรือคลุมผิวดินใหสีตัดกับความเขียวของสนามหญา 
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     Peltophorum  dasyrachis   Kurz 
 
       
     CAESALPINIACEAE 
       
     ไมยืนตนขนาดสูง  เปลือกตนเรียบ  ยอดออน  
    สีน้ําตาลแดง  ใบประกอบแตกแบบขนนกซอน  
    กันสองชั้น  แตละชอใบยอยมีประมาณ 4-9  คู   
     ใบยอยขนาดใหญสุดประมาณ  1x2.5  ซม.    
    รูปขอบขนาน  ไมมีกานใบ  ดอกออกเปนชอ   
   ตามซอก  ใบยอยลงมาคลายดอกคูน  กลีบ    
  ดอกสีเหลือง ผลเปนฝกขนาดเล็กสีน้ําตาลแดง 
 
     พบขึ้นเปนกลุมตามชายปาดิบแลง ทางภาค  
    ตะวันออก ภาคอีสานและภาคเหนือ หรือ   
    ตามที่รกรางที่มคีวามชุมชื้น 
 
        
     เปลือกตน  ใชตมน้ําดื่มแกทองเสีย   
     ขับเสมหะ  และชวยขับลม 
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     Saraca  sp. 
      
     LEGUMINOSAE 
       
     เปนไมยืนตนขนาดกลาง เปนไมไมผลัดใบสูง   
    ประมาณ  9 - 12 เมตร พุมใบทึบ  
     ใบออนสีเขียวนวล ๆ ปลายกิ่งลูลงดิน  ขอบริม  
     ใบเปนลอนคลื่นนอย ๆ ออกใบเปนชอเรียง   
    สลับกัน กานใบสั้นติดกิ่ง  ชอใบหนึ่งมีใบยอย    
   ออกเปนคูตรงขามชอละ 4 - 8 คู  ใบเปน 
     รูปหอก  ปลายใบแหลมมีติ่ง  ดอกมีกลิ่นหอม    
    ออกเปนชอตามบริเวณปลายกิ่ง มีสีสันตามแต   
    ชนิดพันธุ เชนอโศกใหญ เม่ือดอกบานใหม ๆ     
   จะมีสีเหลอืงและเปนสีสมเม่ือแก 
 
     มีถิ่นกําเนิดในประเทศอินเดีย  และในทวีปอเมริกา  
    กลาง เชน ประเทศเวเนซุเอลา  สําหรับประเทศไทย   
   นั้นมีการนําเขามาปลูกหลายชนิด โดยมีการนํามา    
  จากทั้งอินเดียและประเทศในทวีปอเมริกากลาง 
        
     นิยมปลูกประดับตามสถานที่ตาง ๆ เพื่อเปนไม  
     ใหญใหรมเงาและบังลม สวนมากปลูกเรียงแถว 

เพื่อตานกระแสลมดอกมีสีสวยงาม สามารถนํามาจัดแจกัน
ได 
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     Sagittaria Lancifolia Linn.  
   
     ALISMATACEAE 
       
     เปนไมน้ําลมลุกอายุหลายป ลําตนเปนเหงาอยู  
    ใตดิน  สวนที่พนดินขึ้นมามีลักษณะเปนกอ  ชู  
    กานใบขึน้เหนือน้ํา  ลักษณะใบเปนรปูหัวใจ     
   ปลายมน ขอบใบเรยีบ  ผิวใบเขียวมนั  ดอกมี     
  3 กลีบ  มีสีขาว  ออกเปนกลุม 
     กลุมละ 5 - 7 ดอก  ตรงขอของชอดอกซึ่งทอด  
    ยาวไปตามผิวน้ํา ชอหนึ่งยาวประมาณ  
     1 - 1.50 เมตร ใหดอกตลอดป 
 
     เปนไมนําเขาจากตางประเทศ ขยายพนัธุดวย  
    การแยกหนอและตัดขอที่แกนชอดอกไปชํา 
 
     นําไปปลกูเปนไมประดับในสวนน้ํา   
     นํามาจัดตกแตงตูปลา  เปนไมน้ําสงออก  เปน  
    ที่หลบซอนตัวและวางไขของสัตวน้ํา 
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ตารางบันทึกขอมูลการ
สํารวจพรรณไมเบื้องตนที่
จะดําเนินการปลูกเพิ่มเติม 

 
 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร 

สํานักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร 
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Pluchea  Indica Less. 

   
     COMPOSITAE 
 
      ไมพุมขนาดสูงประมาณ  1  -  2  เมตร  แตก   
   กิ่งกานสาขามาก  ใบเดี่ยวออกสลับกัน   
     ขอบใบจักเปนฟนเลือ่ย  และมกีลิ่นฉนุ   
     ดอก ออกเปนชอตามปลายยอดและงามใบ    
    กลีบดอกสีมวงออน  ผลแหงไมแตก 
 
     พบขึ้นอยูบริเวณแหลงน้ํากรอย  พบตามที่ลุม  
    ชื้นแฉะ 
 
     ทั้งตน  เปนยาขับปสสาวะแกโรค 
     ริดสีดวงทวาร  ผิวตนขูดผสมกับยาสูบแก   
    ริดสีดวงจมูก ใบ   ตมกับน้ําดืม่ชวยลดน้ําหนกั     
   ตมน้ําอาบบํารุงประสาท  น้ําคัน้แกโรคบดิ   

ใบ ตําผสมกับเกลอืกินแกกลิน่ปาก  ระงับกลิน่ตัว  ขับระดู
ขาว ใบและราก   แกไข  ขับเหงื่อ  พอก แกแผล
อักเสบ  ทาํเปนขี้ผึ้ง  ทาแผลเรือ้รัง 

     ใบและตนออน   ตําผสมแอลกอฮอล  ทาแก   
    ปวดเอว  โรคไขขออกัเสบ  ตมน้ําอาบแกโรค   
   หิด  ข้ีเรือน 
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     Michelia Alba DC. 
   
     MAGNOLIACEAE 
 
      ไมยืนตนขนาดสูงประมาณ  15  เมตร กิ่งกาน  
    เปราะหักงาย ใบเดี่ยว ดอก สลับกัน ดอก   
   เดี่ยวออกตามซอกใบ  กลีบดอกคอนขางแข็งส ี   
   ขาวซอนกัน 8 - 10 กลีบ มีกล่ินหอม 
 
 
     ถิ่นกําเนิดเดิมอยูในอินโดนีเซีย  นิยมปลูกเปน  
    ไมประดับตามบานและสวนสาธารณะ 
 
 
     ใบ   ใชใบแหงตมน้ําแกหลอดลมอักเสบ เรื้อรงั  
    ตอมาลูกหมากอักเสบ และชวยขับระดูขาว 
     ดอก   ใชแตงกลิ่นเครื่องสําอาง 
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     Cassia  alata  Linn. 
 
     CAESALPINIACEAE 
 
      ไมพุมขนาดสูงประมาณ  3  เมตร   
     ใบเปนใบประกอบมใีบยอย  5  -  12  คู   
     ใบรูปไขปลายใบมน  ดอกออกเปนชอตาม   
    ปลายกิง่  กลีบดอกสีเหลอืง  แตละดอกมีกลีบ   
   ดอก  5  กลีบ ผลเปนฝก  เมื่อแกมีสีดําและ     
  แตกตามแนวยาว  แตละฝกมีเมล็ด   
     50 - 60 เมล็ด 
 
     ถิ่นกําเนดิอยูในอเมรกิาเขตรอน  พบขึ้นอยู   
    ตามที่ชุมช้ืนบริเวณรกราง  และมีผูนํามาปลูก   
   เปนไมประดับ 
 
     ใบ  ใชภายนอกแกกลาก  ผิวหนงัอักเสบ  ผื่น  
    คัน  มีน้ําเหลอืง  แผลบวม  ฝ  ตมน้ํากินเปน    
  ยาระบาย  อมบวนปาก  แกกระเพาะอาหาร      
 อักเสบดอก   ใชเปนยาระบายเปลือก   ใชขับ     
 น้ําเหลืองเสียเมล็ด   ใชขับพยาธิตนออน   ตม     
 กินเปนยาขับพยาธิไสเดือน 
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     Muehlenbeckia  platychada  Meissn. 
 
     POLYGONACEAE 
 
      พืชขนาดเล็ก  ลําตนเปนปลองๆ  เมื่อสูงขึ้นจะ  
    ทอดเลื้อยใบเดี่ยวออกตรงกันขามจากโคนถึง   
   ปลายคลายตะขาบ  ใบสีเขียวเขมอวบน้ํา 
 
 
     นิยมปลูกเปนไมกระถางในหมูคนจีน 
 
      
     ตนและใบ  ใชสดตําผสมกับเหลา  
     เอาน้ําทารักษาอาการฟกช้ํา  เคล็ด 
     ขัดยอก  ถอนพิษตะขาบกัด  แมงปองตอย  
     ใบสด  ตําละเอียดผสมเหลาใชหยอดหู    
     รักษาหูเปนน้ําหนวก 
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     Eleutherine  Americana Merr. 
 
 
     IRIDACEAE 
 
 
      พืชใบเลี้ยงเดี่ยวลมลุก  มีหัวอยูใตดิน  ลักษณะ 
    คลายหัวหอมแดงแตรูปรียาว  ใบเกล็ดที่หุมหัว  
   ใตดินมีสีแดงมวง  ใบเดี่ยวออกเปนกระจุก  3-    
 4  ใบ  มีเสนใบขนานกัน  ดอกเปนชอแทงจาก 
     ลําตนใตดิน  กลีบดอกสีขาว  6  กลีบ   
     เกสรสีเหลือง 
 
     เปนพืชจําพวกผักเพื่อเก็บหัว ออกดอกในชวง   
   ฤดูหนาว ปลูกกันมากทางภาคเหนือ  

 
      
     หัว  ผสมรวมกับเปราะหอมสุมหัวเด็ก  แกหวัด 
    คัดจมูกและกินเปนยาขับลม 
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