
งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: บัวสวรรค

ชื่อวิทยาศาสตร: Gustavia gracillima Miers.

ลักษณะทั่วไป:ไมพุมใบเดี่ยวออกสลับใบรูป
หอก ปลายใบเรียวขอบใบหยักดอกเดี่ยวออก
ตามซอกใบใกลปลายกิ่ง กลีบดอกคอนขาง
หนา สีชมพูมีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดป ผล
เหมือนลูกขางขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 
ตอนกิ่ง แยกหนอ



“เล็บนางงามแสลม  ตนนางแยมแกมดอกดงึ
สุพรรณิกากากระนึง   ดอกราชพฤกษซึกไทรไตรฯ”
 จาก นิราศธารทองแดง  (เจาฟาธรรมาธิเบศร)

งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: สุพรรณกิาร(ฝายคํา)
ชื่อวิทยาศาสตร: Cochlospermum regium (Mart. 
& Schrank) pilg.
ลักษณะทั่วไป:ไมยืนตนขนาดเล็ก ผลัดใบ ทรงพุมโปรง
เปลือกเรียบสีเทาปนขาว ใบเดี่ยวรปูนิ้วมือมี 3-5 แฉก
ปลายใบแหลม โคนใบเวารปูหัวใจ  ผิวใบดานบนและลาง
มีขนสั้นนุม ขอบใบหยักเปนคลื่นแผนใบบาง ดอกสี
เหลืองสด มีกลิ่นหอมออนๆ มีทั้งดอกเดี่ยวหรือดอกซอน 
ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงตามปลายกิ่ง ผลรูปไขผล
สุกสีแดง เมื่อแกแหงแตกเปน 5 พู เมล็ดรูปไตมีปุยสีขาว
คลายสําลีหุม                                  
สรรพคุณ: ใบออนใชสระผม ดอกและใบแหงเปนยาบํารุง
กําลัง ยางตนเปนยาระบาย ทาบํารุงผิว



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: จิกบาน

ชื่อวิทยาศาสตร: Barringtonia coccinea
Kostel.

ลักษณะทั่วไป: ไมยืนตนขนาดกลาง ใบใหญ
ยาวขอบใบเรียบ ดอกออกเปนชอตาม   
ปลายกิ่ง ดอกสีขาวมีเกสรสีชมพูตรงกลาง 
ผลขนาดใหญโคนสี่เหลี่ยมปาน ปลายผลสอบ“มะลิวนัพันจิกจวง       ดอกเปนพวงรวงเรณู

หอมมานาเอ็นดู             ชูชื่นจิตคิดวนิดา”
จาก: บทเหเรอื  (เจาฟาธรรมาธิเบศร)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ตะลิงปลิง

ลักษณะทั่วไป: ไมยืนตนขนาดกลาง       
ลําตนคลายตนมะยม ใบออกเปนคูขนาน    
ใบรูปรีสีเขียว ดอกออกเปนชอตามลําตน 
ดอกขนาดเล็กสีมวงแดงออกดอกเดือน   
มิ.ย.-ก.ค. ผลเปนพูกลมยาวมีรสเปรี้ยว  
นํามาปรุงอาหารได ขยายพันธุโดยการเพาะ
เมล็ดและตอน

ชื่อวิทยาศาสตร: Averrhoa bilimbi L.

“เห็นพะยอมยางยูงสูงสลอน      ดูซับซอนโศกสนตนไสว
ตะลิงปลิงปริงปรางมะทรางไทร   มะคาํไกกันเกราสะเดาดง”

จาก นิราศพระแทนดงรัง  (นายม)ี



“แกวกหุลาบกาหลงประยงคแยม  พิกลุแกมพกินัเกดกฤษณา
มหาหงสมะหาดเหยีงกระดังงา     จันทรปบจําปาสารภ”ี

จาก รามเกียรติ์ พระราชนพินธ ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ปบ
ชื่อวิทยาศาสตร: Millingtonia hortensis L.f.
ลักษณะทั่วไป: ไมยืนตนขนาดกลาง เปลือกลําตน 
สีเทาบริเวณเปลือกลําตนแตกเปนรอง ใบประกอบ   
ใบยอยปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบมน   
ดอกออกเปนชอ ดอกเปนทอยาวประมาณ2-3นิ้ว 
ดอกมีสีขาวปนเหลืองเล็กนอย ปลายกลีบดอกแยก
ออกเปนแฉกมี 5 แฉกตรงกลางดอกจะมีเกสรตัวผู
และเกสรตัวเมียติดอยูดานในใกลปากทอผลเปน   
ฝกแบนยาวประมาณ 8-10 นิ้ว กวางประมาณ 1 นิ้ว 
ภายในมีเมล็ด ปลิวไปตามลมได                   
สรรพคุณ: นํารากมาตากแหงชงน้ําดื่มบํารุงปอดแก
วัณโรค



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ตะแบก
ชื่อวิทยาศาสตร: Lagerstroemia  floribunda 
Jack.

ลักษณะทั่วไป: ลําตนรูปไข สูง 15-30 
เมตร ขนาดทรงพุม 5-7 เมตร ลําตนสีเทา
มัน มีรอยวงขาว ใบสีเขียวนวลเปนมัน 
ผลัดใบ ดอกสีมวงปนชมพูแลวเปลี่ยนเปนสี
ขาว ออกดอกเดือน ก.ค.-ก.ย.

“รุงเชาเขาปากวาง           ทางโขลง        
คลองเกาเทาลาํกระโดง        โปงชาง          
ซายขวาปาสมอโมง           ไมอุโลก โมกเอย 
กระแบก กระเบาเสลาสลาง   สลับตนคนทา” 
จาก:สิงหไกรภพ(สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ประดูองัสนา
ชื่อวิทยาศาสตร: Pterocarpus indicus Willd.

ลักษณะทั่วไป: ทรงพุมแผกวางขนาดทรง
พุม 5-8 เมตร สูง 20 เมตร ลําตนสี
น้ําตาลแตกเปนรองตามยาวใบสีเขยีวผลัด
ใบ ดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอม ออกดอก
เดือน เม.ย.-พ.ค.หลังแตกใบออนปลูกในที่
แสงแดดเต็มวัน                
สรรพคุณ:เนื้อไมตมกินแกไข ขับเสมหะ
เลือดกําเดาไหลใบออนตําพอกแผลใหแหง
เร็ว แกผดผื่นคัน ยางไมแกโรคทองเสีย

“มะลวินัพันพุมคัดคาว    ประดูออกดอกขาวราวทัง้ปา   
บางเลือ้ยเลี้ยวเกีย่วกิ่งเหมอืนชิงชา ลมพาพัดแกวงดังแกลงไกว”
จากพระราชนิพนธอิเหนา(ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: อินทนิลน้ํา  
ชื่อวิทยาศาสตร: Lagerstroemia speciosa
(L.) Pers.

ลักษณะทั่วไป: ทรงลําตนแผกลม
ขนาดทรงพุม 4-5 เมตร สูง 8-24
เมตร ลําตนสีเทาปนดํา เปน
ตะปุมตะปาเปลือกลอกเปนสะเก็ด 
ผลัดใบ ดอกสีมวง ชมพู ขาว ดอก
ออกที่ปลายกิ่งดอกมากเดือน มี.ค.-
มิ.ย. เกือบตลอดป        
สรรพคุณ: ใบแกโรคเบาหวาน

“ตนโพธิไ์ทรไมงอกตามซอกหิน  อินทนิลนางแยมสอดแซมสี                  
เหลาลั่นทมรมรอบขอบครีี        สุมาลีหลนกราดดูดาษดิน”
จาก: นิราศเมืองเพชร(สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: พิกุล
ชื่อวิทยาศาสตร: Mimusops elengi L.
ลักษณะทั่วไป: ทรงพุมรูปทรงกลม ขนาดทรง
พุม 4-8 เมตร สูง 5-18 เมตร ลําตนสีน้ําตาล 
ใบสีเขียวเขมเปนมัน ไมผลัดใบ ดอกสีขาวมี
กลิ่นหอม ออกดอกหมุนเวียนตลอดป ชอบ
แดดเต็มวัน                         
สรรพคุณ: ดอกตากแหงชงดืม่บํารุงหัวใจ

“พิกุลออกดอกหอมพะยอมยอย      นกนอยนอยจิกจับเหมอืนกับเขยีน  
ในเขตแควนแสนสะอาดดังกวาดเตียน  ตลิบเลีย่นลมพัดอยูอัตรา”
จาก:นิราศวัดเจาฟา(สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ขี้เหล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร: Senna siamea (Lam.)  Irwin 
& Barneby
ลักษณะทั่วไป:ไมยืนตนขนาดเล็ก ใบเปนใบ
รวมประกอบดวยใบยอย16-20 ใบ ดอก
ออกเปนชอสีเหลือง ตามปลายกิ่งมีสีเหลือง
สด ออกดอกเกือบตลอดป ใบและดอกนํามา
ประกอบอาหารได ขยายพันธุโดยการ   
เพาะเมล็ด ตอนและปกชํากิ่ง       
สรรพคุณ: ดอกเปนยาแกไข ใบและดอกตูม
แชเหลาโรงจิบทําใหหลับงาย



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: จันอิน
ชื่อวิทยาศาสตร: Diospyros decandra Lour.
ลักษณะทั่วไป:ไมยืนตนผลัดใบเรือนยอดเปนพุมทึบทรง
กลมเปลือกนอกสีดําเปลือกในสีเหลืองออนใบเดี่ยวรูป
ขนานหรือแกมขอบขนานยอดออนสีน้ําตาลโคนใบมน
หรือสอบแคบปลายใบแหลม ดอกแยกเพศดอกตัวผูเปน
ชอเล็กๆประมาณ3ดอกผลสดมี2รูปรางทรงกลมแปน
เรียกลูกจัน ทรงกลมเรียกลูกอินผิวเกลี้ยงเมื่อสุกสีเหลือง
มีกลิ่นหอมรสหวาน                          
สรรพคุณ:เนื้อไมและแกนแกไขบํารุงประสาทบํารุง
ผิวพรรณใหสดชื่นแกรอนในกระหายน้ําขับพยาธิผลแก
อาการนอนไมหลับแกทองรวง บํารุงประสาท

“หอมลกูอินกลิ่นระคนปนลกูจัน     
เหมอืนกลิ่นขวญัเนตรรื่นชื่นอารมณ”
จาก:สิงหไกรภพ(สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร: Delonix regia (Bojer) Raf.

ลักษณะทั่วไป: ทรงพุมรูปแจกันขนาดทรง
พุม 8-12 เมตร สูง 10-15 เมตร ลําตนสี
น้ําตาลออน เปนไมผลัดใบดอกสีสมแดง ออก
ดอกเดือน เม.ย.-พ.ค. ชอบแดดเตม็วัน

“หางนกยูงกํามะหยี่หญาฝรัน่  
แจงจุหลันกุหลาบแลลวนแตหนาม
มะเดื่อดูกลกูมะงั่วนมวัวงาม
มวงมะขามขานางกรวยกรางไกร”
จาก นิราศลอนดอน (หมอมราโชทยั(กระตาย))



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: มะยม
ชื่อวิทยาศาสตร: Phyllanthus acidus (L.)  
Skeels
ลักษณะทั่วไป:ไมยืนตนขนาดเล็ก กิ่งกาน
เปราะหักงายใบยอยรูปหอกปลายใบแหลม
ขอบใบเรียบ ฤดแูลงใบจะมัน ดอกออกเปน
กระจุกตามกิ่งกานและลําตนมีสีเหลืองอม
น้ําตาล ผลมีรสเปรี้ยว สีขาวเหลือง 
ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด       
สรรพคุณ: ผลเปนยาระบายออนๆใบออน
รับประทานได

“เจาพลายงามถามแจงแลวแกลงวา                                
เอ็งชวยพาเราไปชมมะยมหวาน                              
จะขึ้นลกัหักหอใหพอการ                                
มาสูทานทั้งสิ้นกินดวยกัน”
จาก :ขุนชางขุนแผน(สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ราชพฤกษ
ชื่อวิทยาศาสตร: Cassia  fistula  L.

ลักษณะทั่วไป:ไมยืนตน ใบสีเขียวออน  
ขอบใบเรียบโคนใบมนปลายใบแหลมเล็กนอย 
ดอกออกชวงฤดูรอนเปนชอตามปลายกิ่ง    
มีสีเหลืองขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด 
สรรพคุณ: เนื้อผลมีสรรพคุณเปนยาระบาย 
หรืออมเพื่อใหชุมคอ

“เต็งแตวแกวเกดอินทนิล    รอยลิน้ตามตุมชุมแสง     
ขวิดขวาดราชพฤกษจิกแจง   สมลุแวงแทงทวยกลวยไม”
จาก: ขุนชางขุนแผน



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: บุหงาสาหรี  
ชื่อวิทยาศาสตร: Citharexylum spinosum L.
ลักษณะทั่วไป:ไมตนขนาดเล็ก ทรงพุมโปรง 
แตกกิ่งกานจํานวนมาก ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม
รูปหอก กานใบสีสม ชอดอกสีขาว ออกตาม
วอกใบและปลายกิ่งดอกยอยขนาดเล็กมีกลิ่น
หอมแรงชวงกลางคืนจนถึงสายๆออกดอก
ตลอดป ขยายพันธุโดยการปกชํากิ่งและตอน
กิ่ง“จําปาดะองุนหอมกรุนกลิน่   กาแฝฝนสินธตุนบุหงา    

ดวยเกาะนี้ที่ทําเลเทวดา         แตนกกาก็มิไดไปใกลกราย”
จาก: รําพันพิลาป (สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: พุดชมพู (เข็มอุนากรรณ)
ชื่อวิทยาศาสตร: Kopsia fruticosa A.DC.

ลักษณะทั่วไป:ไมพุมเตี้ย ใบรูปไข ปลายใบ
แหลม ดอกสีชมพูออกเปนชอดอกมี 5 กลีบ
ปลายกลีบมน ตรงกลางดอกมีสชีมพูเขมออก
ดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการตอนและ  
ปกชํา

“ทั้งสาวหยุดพุดแซมแกมยีสุ่น  พิกนัพิกลุโรยรวงพวงเกสร  
เสาวรสรสสคุนธปนขจร         ตนรกัซอนซอนกลิ่นระรินโรย”
จาก: พระอภัยมณี (สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: คัดเคา

ชื่อวิทยาศาสตร: Oxyceros horridus Lour.
ลักษณะทั่วไป: ไมพุมรอเลื้อยเนื้อไมแข็งและ
เหนียวมีหนามแหลมโคงเปนคูที่โคนใบ ใบ
เดี่ยวเรียงตรงขาม ปลายใบแหลมถึงเรียว
แหลม ชอดอกสีขาวออกตามซอกใบใกล
ปลายกิ่ง ดอกหอมแรงดอกบานชวง
กุมภาพันธ ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด  
ปกชําและตอนกิ่ง

“คัดเคาขาวสาวหยุดบานเย็นแยม  
ยี่สุนแซมรสสคุนธตนต่ําต่ํา
ลาํไยยอยรอยลิ้นอนิตผาลาํ
มะเกลอืกล่าํกลวยกลายหิ่งหายดง”
จาก นิราศลอนดอน (หมอมราโชทยั(กระตาย))



ชื่อพืช: พุดซอน
ชื่อวิทยาศาสตร:Gardenia augusta (L.) Merrill

ลักษณะทั่วไป:ไมพุมขนาดเล็กไมผลัดใบ 
ทรงพุมกลม ใบเดี่ยวรูปไขกลับถึงรูปหอก   
สีเขียวเขมเปนมันปลายใบเรียวแหลมโคน
ใบสอบ ดอกสีขาวกลิ่นหอมกลีบดอกซอน
บิดเวียนออกดอกตลอดปชอบแดดเต็มวัน    
สรรพคุณ:ใบตําพอกแกปวดศรีษะแกเคล็ด
ขดัยอก ดอกคั้นน้ําทาแกโรคผิวหนัง

งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

“พระเกบ็พุดยุดยื่นใหโฉมศรี  กุมารีรบัจากหัตถแลวทัดหู
เกบ็สกุรมชมชื่นแลวยื่นชู       สํารวลเรียงเคียงคูกันสองเรา”
จาก ลกัษณะวงศ(สนุทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ประยงค  

ชื่อวิทยาศาสตร: Aglaia odorata Lour.
ลักษณะทั่วไป: ไมพุม ใบประกอบแบบขนนก 
ออกสลับ มีใบยอย 5 ใบ รูปไขกลับ โคนแหลม 
ปลายมน ดอกออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง 
ดอกเล็กสีเหลือง กลิ่นหอมแรง สงกลิ่นหอมไกล 
ออกดอกตลอดป ผลรูปรีเมื่อสุกมีสีแดง ออกเดือน
ส.ค.-ธ.ค.  ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด  ตอน
กิ่ง  ปกชํา ถิ่นกําเนิด  เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สรรพคุณ:รากกินถอนพิษเบื่อเมา เปนยาทําให
อาเจียน แกไข  ดอกใชแตงกลิ่นใบชา

“ประยงคทรงพวงหอย  ระยายอยหอยพวงกรอง 
เหมอืนอบุะนวลละออง   เจาแขวนไวใหเรียมชม”
จาก; กาพยเหเรอืเจาฟาธรรมาธิเบศร



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อวิทยาศาสตร: Schefflera actinophylla
(Endl.) Harms
ลักษณะทั่วไป:ไมพุมเตี้ย ใบรูปไข ปลายใบ
แหลม ดอกสีชมพูออกเปนชอดอกมี 5 กลีบ
ปลายกลีบมน ตรงกลางดอกมีสชีมพูเขมออก
ดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการตอนและ  
ปกชํา

ชื่อพืช: หนวดปลาหมึก



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: นนทรี
ชื่อวิทยาศาสตร: Peltophorum pterocarpum
(DC.) K. Heyne
ลักษณะทั่วไป:ไมพุมเตี้ย ใบรูปไข ปลายใบ
แหลม ดอกสีชมพูออกเปนชอดอกมี 5 กลีบ
ปลายกลีบมน ตรงกลางดอกมีสชีมพูเขมออก
ดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการตอนและ  
ปกชํา                             
สรรพคุณ:เปลือกใหสีน้ําตาลอมเหลืองใชยอม
ผาบาติก เปนยาขับลมแกทองรวง

“ยมโดมประดูหูกวาง      ไตรรางเต็งรังกระทังหัน
กระทุมทองกระถินอินจันทร   ชิงชันชางนาวนนทร”ี
จาก:พระราชนิพนธ รามเกียรติ(พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ปตตาเวีย

ชื่อวิทยาศาสตร: Jatropha integerrima L.

ลักษณะทั่วไป:ไมพุมเตี้ย ใบรูปไข ปลายใบ
แหลม ดอกสีชมพูออกเปนชอดอกมี 5 กลีบ
ปลายกลีบมน ตรงกลางดอกมีสชีมพูเขมออก
ดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการตอนและ  
ปกชํา



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ชํามะเลียง

ชื่อวิทยาศาสตร: Lepisanthes fruticosa
(Roxb.) Leenth.
ลักษณะทั่วไป:ไมพุมเตี้ย ใบรูปไข ปลายใบ
แหลม ดอกสีชมพูออกเปนชอดอกมี 5 กลีบ
ปลายกลีบมน ตรงกลางดอกมีสชีมพูเขมออก
ดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการตอนและ  
ปกชํา



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: จิกนมยาน
ชื่อวิทยาศาสตร: Barringtonia macrocarpa
Hassk.
ลักษณะทั่วไป:ไมยืนตนสูง 10-25 เมตร ลําตน
มีปุมปม ใบเดี่ยวเรียงสลับกันเปนกระจุกที่ปลาย
กิ่ง ใบรียาว ปลายใบเรียวแหลมขอบใบหยัก
ละเอียด ดอกเปนชอสีขาวยาว 30-80 ซม. 
ออกเปนชอทรงกระบอก ชอดอกบานจากโคน
ไปหาปลาย มีดอกยอยจํานวนมากบานไมพรอม
กัน เกสรตัวผูยาวสีชมพูรวมกันเปนพู มองเห็น
เดนชัด กลิ่นหอมแรงมากในชวงกลางคืน   
ดอกบานชวงเดือนเม.ย- ส.ค.



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: นางแยม    
ชื่อวิทยาศาสตร: Clerodendrum philippinum
Schauer var. pleniflorum Schauer
ลักษณะทั่วไป:ไมพุมสูง 1-2 เมตรกิ่งกานเปน
เหลี่ยมมีขน ใบเดีย่วออกตรงขามรูปไขมีขน 
โคนตัด ปลายแหลมหรือรปูหัวใจ ดอกเปนชอ
สีขาวกลิ่นหอมแรงชอดอกออกที่ปลายกิ่ง 
กลีบเลี้ยงสีมวงแดงออกดอกตลอดป
ขยายพันธุโดยการแยกหนอ ปกชํากิ่ง          
สรรพคุณ:รากฝนกับน้ําปูนใสทารักษาเริม 
งูสวัดใชตมดื่มเปนยาขับปสสาวะ

“พระจันทรจรแจมกระจางแจง  สองแสงชอชูดูไสว   
นางแยมแยมยิ้มอยูริมไพร   เหมือนที่ไรฝายพิมเจาแยมยิ้ม”
จาก: ขุนชางขุนแผน 



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อวิทยาศาสตร: Dalbergia oliveri Gamble
ลักษณะทั่วไป: ไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ
ผลัดใบ เนื้อไมแข็งสูงไดถึง 25เมตร เปลือกสีน้ําตาล
เทา ลอนเปนแผนขนาดเล็ก เปลือกในสีเหลืองยอด
และใบออนออกสีแดง ใบเปนใบประกอบ รูปยาวรี 
ทองใบสีจางกวาหลังใบ ดอกออกเปนชอตามปลาย
กิ่ง ออกพรอมการผลิใบใหม สีขาวอมมวง ฝกแบน
แผเปนปก ยาวรี สวนที่หุมเมล็ดหนาแข็ง เหมือน
กระเปาะนูนเหน็ไดชัด มีเมล็ดเดียว สีน้ําตาล
ขยายพันธุโดยเพาะเมล็ด ประโยชน เนื้อไมใช
กอสรางทําเครื่องเรือน ดามปน เครือ่งใชตางๆได
สวยงาม ทนทาน  ถิน่กําเนดิ อินเดีย พมา

ชื่อพืช: ชิงชัน

“ที่เชิงเขาเหลาพรรณมิ่งไม              
ลมพัดกลดัไกลอยูหันเหียน             
รกฟาขานางยางตะเคียน                 
กันเกลาตระเบาตระเบยีนและชิงชัน”
จาก: ขุนชางขุนแผน 



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อวิทยาศาสตร: Manikara kauki (L.) Dubard

ลักษณะทั่วไป:ไมพุมเตี้ย ใบรูปไข ปลายใบ
แหลม ดอกสีชมพูออกเปนชอดอกมี 5 กลีบ
ปลายกลีบมน ตรงกลางดอกมีสชีมพูเขมออก
ดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการตอนและ  
ปกชํา

ชื่อพืช: ละมดุสดีา

“รอยลิ้นอินจันทรตูมตาด  ปริงปรางลางสาดพลองหลา  
ทุเรียนมังคุด ละมุดสีดา    ลาํไยพะลานาชม”  
จาก: พระราชนิพนธรามเกยีรติ์ในร.1



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: เสลา
ชื่อวิทยาศาสตร: Lagerstroemia   loudonii
Teijsm. & Binn.
ลักษณะทั่วไป: ไมยืนตนขนาดกลางผลัดใบ เรือน
ยอดกลมหรือทรงกระบอก หนาทึบ ใบเดี่ยวรูปไข
แกมขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมออกดอกเปนชอ
มี 6 กลีบ มีหลายสี เชน ขาว มวง มวงอมแดง 
กลีบดอกบางยับยน ออกดอกเดือน ธ.ค.- มี.ค. ผล
กลมรี เปลือกแข็งเมื่อแกจะแตกออกเปน 5 - 6 พู 
เมล็ดจํานวนมากมีปก เปลือกตนสีเทาเขมเกือบดํา 
ผิวขรุขระ มีรอยแตกเปนทางยาว กิ่งโนมลงต่ํา   
โตชา เปนพรรณไมประจําจังหวัดนครสวรรค

“แกวกระทุมกุมกระถินทั้งฝนฝาง           
กระโดนยางพะยอมยูงพยุงเหียง               
เลยีบเสลาเถาสลิดสลับเรียง                  
นกเขาเคียงคูคูบนยอดแค”
จาก: พระอภัยมณี(สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อพืช: มะลิลา
ชื่อวิทยาศาสตร: Jasminum sambac (L.) Ait.

ลักษณะทั่วไป: ไมพุมขนาดกลาง ใบเดี่ยวหนาโคนใบสอบ 
ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ สีเขยีวแกเปนมัน  ดอกสีขาว มี
กลิ่นหอมมะลิที่ไมซอนเรียกวาดอกลา หรือมะลิลา ดอกลาขาว 
กวาและหอมกวามะลิซอน ออกดอกตลอดป โดยเฉพาะฤดรูอน
ขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ปกชํา 
สรรพคุณ:  ดอกสดหรือดอกแหง ใบ ตมกินแกโรคบิด      
ปวดทอง  ดอกสดตําพอกแกปวดศีรษะ ผิวหนังผื่นคัน ดอกใช
ทําพวงมาลัย  ทําน้ําหอม และบูชาพระ ดอกแหงใชเปนยาแตง
กลิ่น ถิ่นกําเนิด อินเดีย เปนไมกลางแจงชอบแสงแดดจัด

“พี่เลีย้งนั่งตั้งพานพวงบุปผา   
ไวตรงหนาหมอบประณตบทศรี  
แลววาองคนงนุชพระบุตรี     
รอยมาลีมะลิลามาประทาน”
จาก:พระอภัยมณ(ีสุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อวิทยาศาสตร: Hymenocallis littoralis (Jacq.) 
Salisb.
ลักษณะทั่วไป: ไมลมลุก มีหัวอยูใตดิน  มีกาบหุมสขีาวหุม
ตั้งแตโคน ใบแคบยาวเรียว อวบน้ํา  ขอบใบเปนคลื่น 
คอนขางหนา  ปลายใบแหลม ดอกชอ พุงจากยอดเปนชอ
ใหญ  ตรงปลายเปนกระจุก กลีบดอกสีขาว บางชนิดดอกสี
แดง กลิ่นหอมเย็น บานทนทาน ขยายพันธุโดยการแยกหนอ  
สรรพคุณ: ใบ หัว เมล็ดและราก ใชเปนยา ใชใบพันรักษา
อาการฟกช้ํา บวม เคล็ด ขดั ยอก รักษาอาการปวดศีรษะ 
และลดอาการไข  ถิ่นกําเนิด  เอเซียเขตรอน  ชอบน้ํา

ชื่อพืช:พลับพลึงตีนเปด

นิ้วมอืเรียบเปรียบเทียนกลึง…”
กาพยหอโ คลงประพาสธาร
ทองแดง  เจาฟาธรรมาธิ

เบศร
งิ้วงับพลับพลึง

บาน

ตนกาลานาดอกบาน
“…แคฝอย

ขอย
เข็มขา

“แคฝอยขอยเข็มขา                    
ตนกาลานาดอกบาน                     
งิ้วงับพลับพลึงบาน                     

นิ้วมือเรียบเปรียบเทียนกลึง”
จาก: กาพยหอโคลงประพาสธาร
ทองแดง (เจาฟาธรรมาธิเบศร)



ชื่อพืช: เสนหจันทรแดง
ชื่อวิทยาศาสตร: Homalomena rubescens Kunth.
ลักษณะทั่วไป: ไมลมลุกมีหัวใตดนิ ใบเดี่ยว สีแดง รูปหัวใจ 
ปลายใบแหลม โคนใบเวาลึก พื้นใบสีเขียวสด เสนใบสีแดง แตก
ใบออกตรงสวนยอดของลําตน ดอกออกเปนชอ ตรงกลางตน 
ดอกจะเปนแทงกลมและยาว ชอดอกยาวประมาณ 3-4 นิ้ว มี
กาบสีแดงหอหุม ขยายพันธุดวยการปกชําหรือแยกหัว
สรรพคุณ: ทั้งตนจะมีสารเปนพิษชนิดหนึ่งอยูฉะนั้นจึงใชเปน
ยาพิษ ใบ ใชรักษาแผล และเปนพิษเชนกัน หัว ใชเปนยาทา
เฉพาะภายนอกชวยแกโรคไขขออักเสบ น้ํามันหอมระเหยมี
สารประกอบจําพวก linalyl acetate, - terpineoll-linalool

60%

งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

“อทุยานมีมิ่งไมสูงระหง  
จันทรแดงเดื่อดงขลอขลาย  
กุหลาบกาหลงแลยางทราย  
กุมงอกแกมหงายสลับกัน”
จาก สมบตัิอมรินทร
(เจาพระยาพระคลัง(หน))


