
ทะเบยีนพรรณไม ้
    ปีการศกึษา 2560

รหสัสมาชกิ 7 - 18240 - 002

ก.7 - 005 การส ารวจครัง้ที ่1/2560

                    โรงเรยีนเทพศรินิทร ์พแุค   จังหวดัสระบรุี



โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวดัสระบุรี รหัสสมาชิก  7-18240-002
รหัสพรรณไม้ ช่ือวทิยาศาสตร์ ลักษณะวสัิย บริเวณที่พบ
7-18240-002-001/2 Thevetai peruviana  (Pers.) K. ไมพุ้ม่ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

Schum. พืน้ที ่G อาคารส านักงาน

7-18240-002-002/40 Morus alba  L. ไมต้น้ พืน้ที ่C แปลงเกษตร  

7-18240-002-003/5 Ruellia  simplex  C. ไมล้ม้ลกุ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

7-18240-002-004 Magnolia alba  (DC.) Figlar ไมต้น้ พืน้ที ่G อาคารส านักงาน

ทะเบียนพรรณไม้

ร าเพย (ภาคกลาง)

ทกุสว่นของล าตน้มนี ้ายางสขีาว

หกังา่ย

จ าปี (ภาคกลาง) MAGNOLIACEAE ล าตน้สนี ้าตาลแตกเป็นรอ่ง ถี ่ กิง่เปราะ

สนี ้าตาลด า

ตอ้ยติง่เทศ ACACTHACEAE ใบเดีย่วหนา้ใบสเีขยีวหลังใบสมีว่ง

(กรงุเทพ) ดอกออกเป็นชอ่ล าโพง กลบีดอกหยักยน่

มกีลิน่ออ่นๆ

สมีว่ง ผลรยีาวสเีขยีว เมือ่แกจ่ะเป็น

ใบ มรีสจดืเย็น ฝาดและขมเล็กนอ้ย 

มอน (อสีาน) หรอืหยักเวา้เป็นพ ูขึน้กับพันธุ ์ผวิใบสาก

ซมึเฮยีะ (จนี) คาย ปลายเรยีวแหลมยาว ฐานใบกลม 

หมอ่น (ท่ัวไป) MORACEAE ใบ รปูไข ่หรอืรปูไขก่วา้ง ขอบเรยีบ

หรอืรปูหวัใจ หรอืคอ่นขา้งตัด 

ช่ือพืน้เมือง ช่ือวงศ์ ลักษณะเด่นของพืช
APOCYNACEAE ทรงพุม่กลมและโปรง่ แตกกิง่กา้นมาก 

ทรงพุม่กลมและโปรง่ แตกกิง่กา้นมาก 



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวดัสระบุรี รหัสสมาชิก  7-18240-002
รหัสพรรณไม้ ช่ือวทิยาศาสตร์ ลักษณะวสัิย บริเวณที่พบ
7-18240-002-005/3 Leucaena leucocephala  (Lam.) ไมต้น้ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

de Wit.

7-18240-002-006/2 Ehretia  microphylla   Lam. ไมพุ้ม่ พืน้ที ่G อาคารส านักงาน

7-18240-002-007/4 Ixora cambodiana  Pit. ไมพุ้ม่ พืน้ที ่G อาคารส านักงาน

7-18240-002-008/5 Cymbopogon citratus  (DC.) ไมล้ม้ลกุ เป็นทรงพุม่ ล าตน้จะหอ่หุม้ดว้ย พืน้ที ่C แปลงเกษตร

 Stapf.  กาบใบโดยรอบใบยาวแคบ มกีลิน่หอม

ไคร(ภาคใต)้

เป็นชอ่ตรงสว่นยอด

ตะไคร(้ภาคกลาง) POACEAE

จะไคร(ภาคเหนอื)

 เสน้ใบขนานกับกา้นใบ

สะตอเบา (ภาคใต)้

ผล เป็นฝัก ฝักออกเป็นชอ่แบน

ชาฮกเกีย้น ชาญีปุ่่ น

(ภาคกลาง)

ชาญวน ขอ่ยจนี

BORAGINACEAE ล าตน้แตกกิง่กา้นจ านวน

ผักกานถนิ (เชยีงใหม)่

(กรงุเทพ) ผวิใบดา้นบนสเีขยีวเป็นมัน ใบหนา

มาก เป็นพุม่แน่นทบึ

ใบเดีย่ว ขอบใบหยัก มคีวามสาก

กลิน่หอมเล็กนอ้ย

ตอเบา สะตอเทศ

ผล เป็นฝัก ฝักออกเป็นชอ่แบน

กระถนิบา้น (ภาคกลาง) ดอก ออกเป็นชอ่ ชอ่ดอกออก

ดอกสขีาวออกเป็นชอ่แบบ

กระจกุตามซอกใบ

ล าตน้เดีย่วแตกกอแผส่าขา

มสีเีขยีว ใบเดีย่วออกเป็นคู่

สลับกันรอบตน้  ออกดอก

เข็ม RUBIACEAE

ล าตน้เรยีบสนี ้าตาลกิง่ยอด

แบบชอ่กระจกุแน่น ฝอยนุ่มมี

กระถนิ กระถนิไทย FABACEAE ใบ ประกอบแบบขนนกสองชัน้ 

ช่ือพืน้เมือง ช่ือวงศ์ ลักษณะเด่นของพืช



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวดัสระบุรี รหัสสมาชิก  7-18240-002
รหัสพรรณไม้ ช่ือวทิยาศาสตร์ ลักษณะวสัิย บริเวณที่พบ
7-18240-002-009 Murraya   paniculata  (L.) ใมพุ้ม่ พืน้ที ่G อาคารส านักงาน

Jack.

7-18240-002-010/10 Ocimum africanum   Lour. ไมล้ม้ลกุ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

7-18240-002-011/10 Capsicum annuum   L. ไมล้ม้ลกุ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

7-18240-002-012/10อตีูไ่ทย (อสีาน) Ocimum tenuiflorum L. ไมล้ม้ลกุ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

กะเพรา กะเพราขน

7-18240-002-013/2  Psophocarpus tetragonolobus        FABACEAE ไมเ้ลือ้ย ล าตน้มสีเีขยีวปนมว่ง ดอกเป็นชอ่ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

  (L.) DC. รปูรา่งฝักสีเ่หลีย่มมปีีก 4 ปีก

มสีเีขยีวผวิฝักมทัีง้เรยีบและหยาบ

แกว้ขาว (ภาคกลาง)

ปลายใบแหลมมสีเีขยีวออ่นขนนิม่

หมักเพ็ด(อสีาน)

พรกิแต ้

    SOLANACEAE ใบเดีย่ว กลมร ีออกสลับตรงปลาย

ล าตน้แตกเป็นสะเก็ดเป็น

รอ่งตามยาว ใบเป็นมัน

เป็นสเีขยีวเขม้  ดอกเป็นชอ่

ใหญ ่สขีาวกลิน่หอม

อตีู ่(ภาคอสีาน)

ช่ือพืน้เมือง ช่ือวงศ์ ลักษณะเด่นของพืช
RUTACEAE เปลอืกล าตน้สขีาวปนเทาแกว้

ถ่ัวพ ู(ภาคกลาง)

ใบสเีขยีวหรอืสแีดงมกีลิน่หอม

ดอกเป็นดอกชอ่คลา้ยรปูฉัตร สขีาว

สาขามาก กิง่ออ่นเป็นเหลีย่ม

ใบเดีย่วลักษณะของใบเป็นวงร ี

ใบมกีลิน่หอม

แมงลัก (ภาคกลาง)

กอ้มกอ้ขาว (ภาคเหนอื)

โคนของล าตน้แข็ง มขีน มกีลิน่หอมLAMIACEAE

พรกิขีห้นู(ภาคกลาง) ปลายใบแหลม ผลออ่นสเีขยีว

ผลแกส่แีดง มรีสชาตเิผ็ด

พรกิแตห้นู(ภาคเหนอื)

(ภาคกลาง)

LAMIACEAE โคนล าตน้แข็ง ล าตน้แตกกิง่กา้น

แกว้ขีไ้ก ่(ภาคใต)้

แกว้พรกิ (ภาคเหนอื)



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวดัสระบุรี รหัสสมาชิก  7-18240-002
รหัสพรรณไม้ ช่ือวทิยาศาสตร์ ลักษณะวสัิย บริเวณที่พบ
7-18240-002-014/2 Clitoria ternatea  L. ไมเ้ลือ้ย พืน้ที ่C แปลงเกษตร

7-18240-002-015/5 Solanum capsicoides  All. ไมพุ้ม่ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

มะเขอืคางกบ มะเขอืค า หรอืรปูไข ่อาจมสีขีาว เขยีว  เหลอืง มว่ง 

 มะเขอืแจ ้(ภาคเหนอื) ขึน้อยูก่ับพันธุ ์ผลเมือ่แกม่สีเีหลอืง 

มะเขอืเปราะเจา้พระยา เนือ้ในผลสเีขยีวเป็นเมอืก มรีสขืน่

มะเขอืเปราะลายคางกบ

(ท่ัวไป)

7-18240-002-016/2 ผักต าลงึ (ภาคกลาง) Coccinia grandis  (L.) Voigt CUCURBITACEAE ไมร้อเลือ้ย ใบเป็นใบเดีย่ว แผน่ใบแผเ่วา้เป็น 5 แฉก พืน้ที ่C แปลงเกษตร

ผักแคบ (ภาคเหนอื) โคนใบเป็นรปูหวัใจ ปลายใบแหลมมน 

ผวิใบเกลีย้ง กา้นใบยาว 3-6 ซม. 

ดอกสขีาว เป็นดอกเดีย่วแยก 

เพศอยูต่า่งตน้ ผลเป็นผลสดรปูขอบขนาน

หรอืรปูป้อม ผลแกส่แีดงสม้ 

เมล็ดแบนร ีมจี านวนมาก

ดอกมขีนาดใหญ ่สมีว่งหรอืสขีาว

เป็นดอกเดีย่ว ผลมรีปูรา่งกลมแบน

มะเขอืสวย (ภาคกลาง)

เขอืพา เขอืหนิ (ภาคใต)้

มะเขอืเปราะ มะเขอืขืน่ 

ฝักแบบถ่ัว ผลออ่นสเีขยีว ผลแกส่นี ้าตาล

ออกดอกตามซอกกิง่ รปูดอกถ่ัว ผลแหง้

แบบขนนกชัน้เดยีว สเีขยีว มดีอกเดยีว 

SOLANACEAE ใบมขีนาดใหญ ่เรยีงตัวแบบสลับ 

อัญชนั (ภาคกลาง)

เอือ้งชนั (ภาคเหนอื)

มเีรอืนยอดทรงพุม่เป็นรปูไข ่ล าตน้

เหนอืดนิตัง้ตน้เองไมไ่ด ้ใชล้ าตน้เกีย่วพัน 

เปลอืกล าตน้สเีขยีว ไมม่ยีาง ใบประกอบ

ช่ือวงศ์ ลักษณะเด่นของพืช
FABACEAE

ช่ือพืน้เมือง



ทะเบียนพรรณไม้
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวดัสระบุรี รหัสสมาชิก  7-18240-002

รหัสพรรณไม้ ช่ือวทิยาศาสตร์ ลักษณะวสัิย บริเวณที่พบ
7-18240-002-017/5 Carica papaya  L. ไมต้น้ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

7-18240-002-018/2 Calotropis gigantea  (L.) W.T. ไมพุ้ม่ พืน้ที ่G อาคารส านักงาน

Aiton. 

ผวิขรขุระ  มถีงุเมอืกหุม้

บักหุง่ หมักหุง่

บรเิวณยอด ใบเดีย่ว รปูฝ่ามอืกวา้ง 

(ตะวันออกเฉียงเหนอื)

โคนใบเวา้ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก

CARICACEAE  ล าตน้ตัง้ตรงมักไมแ่ตกกิง่ ไมม่แีกน่ 

รสหวาน มเีมล็ดมาก รปูไขส่นี ้าตาลด า

ลอกอ (ภาคใต)้

มะกว้ยเทศ (ภาคเหนอื)

ตน้อวบน ้า มรีอยแผลเป็นของกา้นใบที่

หลดุรว่งไป ใบ ใบเรยีงสลับรอบตน้

มะละกอ (ภาคกลาง)

ช่ือพืน้เมือง ช่ือวงศ์ ลักษณะเด่นของพืช

สขีาว สมีว่งแดง หรอืสมีว่งปลายแหลม

วงประดับม ี5 แฉก 

อวบน ้า ปลายแหลม โคนใบรปูหวัใจ

ชอ่ดอกเป็นชอ่ซีร่ม่ กลบีดอกผวิเกลีย้

ล าตน้มเีนือ้ไม ้แตกกิง่กา้นมากทีโ่คนตน้

(ภาคเหนอื) หรอืมกีา้นสัน้ รปูรกีวา้ง หรอืรปูขอบขนาน

เวา้เป็นแฉกลกึ และจักฟันเลือ่ย เป็นทอ่

กลวงยาว ดอก ดอกชอ่สขีาวนวล 

รปูยาวร ีปลายแหลม ผลดบิมเีนือ้สขีาวอม

เขยีว ผลสกุมเีนือ้สแีดงสม้เนือ้หนาออ่นนุ่ม 

รัก รักดอก (ภาคกลาง)

ปอเถือ่น ป่านเถือ่น 

APOCYNACEAE

เปลอืกไมส้เีทาคลา้ยขีเ้ถา้ ใบไมม่กีา้น

มกีลิน่หอม ออกทีซ่อกใบ ผลเป็นผลสด



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวดัสระบุรี รหัสสมาชิก  7-18240-002
รหัสพรรณไม้ ช่ือวทิยาศาสตร์ ลักษณะวสัิย บริเวณที่พบ
7-18240-002-019 Averhoa bilimbi  L. ไมย้นืตน้ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

7-18240-002-020/3 Artabotrys siamesis  Miq. C. ไมร้อเลือ้ย พืน้ที ่G อาคารส านักงาน

7-18240-002-021/3 Hibiscus rosa-sinensis  L. ไมพุ้ม่ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

แดง ขาว และเหลอืง ปลายดอกจะมนและ

กลม เกสร กา้นเกสรยาว และจะยืน่ออกมา 

พน้จากกลางดอก เกสรตัวผูเ้ป็นสเีหลอืง

เกาะอยูห่นาแน่น บนทอ่เกสร แกสอน

เมยีนัน้จะอยูป่ลายสดุของกา้นดอก

ลักษณะรปูใบมน ตรงปลายใบจะแหลม 

รมิใบจะเป็นจักใหญค่ลา้ยกับฟันเลือ่ย 

เมือ่เราเด็ดมาขยีจ้ะมเีมอืกเหนยีวๆ 

และมกีลบีอยู ่5 กลบี ดอกมอียูห่ลายสคีอื 

ใหม ่ใหมแ่ดง(ภาคเหนอื)

ดอกจะออกเดีย่วๆ อยูร่ะหวา่งใบ 

เพราะมตีอ่มน ้ามันกระจายอยู่

ยอดออ่นมขีน

พรรณไมเ้นือ้ออ่น เปลอืกนัน้จะเหนยีวมาก

ใบ เป็นใบเดีย่วสเีขยีว โตและฐานใบกวา้ง 

ANNONACEAE เนือ้แข็งขนาดกลางถงึใหญ ่มหีนามแข็ง

และยาวตามล าตน้ เปลอืกตน้สเีทาอมด า

คอ่นขา้งเรยีบ ดอกดมูกีลิน่เหม็นเขยีว 

MALVACEAE

หรอืสมีว่งปลายแหลม ผลฉ ่าน ้า สเีหลอืง 

แกมเขยีว ผวิบาง เรยีบ รสเปรีย้วจัด

ตะลงิปลงิ (ภาคกลาง)  OXALIDACEAE ไมผ่ลัดใบ ล าตน้สัน้แตกกิง่กา้นสาขามาก 

หกังา่ยเปลอืกสชีมพผูวิเรยีบใบแบบขนนก 

เรยีงสลับเวยีนกันไปเป็นกระจกุทีป่ลายกิง่ 

หลงิปลงิ (ภาคใต)้

ช่ือพืน้เมือง ช่ือวงศ์ ลักษณะเด่นของพืช

กระดังงาเถา (ภาคใต)้

ชบา (ภาคกลาง)

การเวก (ภาคกลาง)

บา (ภาคใต)้



  ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวดัสระบุรี รหัสสมาชิก  7-18240-002
รหัสพรรณไม้ ช่ือวทิยาศาสตร์ ลักษณะวสัิย บริเวณที่พบ
7-18240-002-022/10 Citrus aurantiifolia  (Christm.) ไมย้นืตน้ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

Swingle 

7-18240-002-023/2 Basella alba  L. ไมล้ม้ลกุ พืน้ที ่C แปลงเกษตร

ใบอวบน ้า มลีักษณะเป็นมันหนานุ่มมอื

ฉีกขาดงา่ย ขยีจ้ะเป็นเมอืกเหนยีว

ผักป่ัง (ภาคเหนอื)

เป็นพุม่ล าตน้สเีทาแกมน ้าตาล มหีนาม

แหลม บรเิวณกิง่ออ่นและซอกใบ 

ใบ เป็นใบประกอบชนดิใบยอ่ยหนึง่ใบ 

สเีขยีวออ่นรปูไข ่ยาวร ีปลายใบแหลม 

ช่ือพืน้เมือง ช่ือวงศ์ ลักษณะเด่นของพืช

กลม มตีุม้เล็กๆ ทีป่ลายผล ผวิผลขรขุระ

ผักปลัง ผักปลัง่ใหญ่

(ท่ัวไป)

BASELLACEAE

ขอบใบหยักเล็กนอ้ย  เนือ้ใบมตีอ่มน ้ามัน

กระจาย กา้นใบสัน้ ดอก ชอ่หรอืดอกเดีย่ว

สขีาวทีซ่อกใบ  กลิน่หอมออ่นๆ รว่งงา่ย

ผล มลีักษณะคลา้ยรปูไข ่หรอืคอ่นขา้ง

มตีอ่มน ้ามัน สกุจะมสีเีหลอืง รสเปรีย้ว 

มเีมล็ดขนาดเล็ก สขีาว 

 ล าตน้อวบน ้า เกลีย้ง กลม แตกกิง่กา้น

สาขา ล าตน้มสีเีขยีว มใีบสเีขยีวเขม้ 

มะนาว สม้มะนาว (ท่ัวไป) RUTACEAE 


