
งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย

ชื่อพืช: รสสุคนธ
ชื่อวิทยาศาสตร: Barringtonia macrocarpa
Hassk.
ลักษณะทั่วไป: ไมเลื้อยเถาใหญเหนียว ใบสากขอบ
ใบจักเล็กนอย ดอกมีกลีบสีขาวขนาดเล็กทรงกลม 
เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.8 ซม. เกสรตัวผูเปน
พูฝอย คลายเสนดายสขีาวละเอียดรอบดอก ดอก
บานวันเดียวออกดอกเปนระยะตลอดป มีกลิ่นหอม
แรงในเวลากลางวัน หอมออนๆ ในเวลากลางคืน 
ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด และตอน
สรรพคุณ: ใชดอกเปนสวนผสมในยาหอมแกลมและ
บํารุงหัวใจ
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ชื่อพืช: นางแยม  
ชื่อวิทยาศาสตร: Clerodendrum philippinum
Schauer var. pleniflorum Schauer

ลักษณะทั่วไป: ไมพุมสูง 1-2 เมตรกิ่งกาน
เปนเหลี่ยมมีขน ใบเดี่ยวออกตรงขามรูปไข
มีขน โคนตัด ปลายแหลมหรือรูปหัวใจ 
ดอกเปนชอสีขาวกลิ่นหอมแรงชอดอกออก
ที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีมวงแดงออกดอก
ตลอดปขยายพันธุโดยการแยกหนอ ปกชํา
กิ่ง                              
สรรพคุณ:รากฝนกับน้าํปูนใสทารักษาเริม 
งูสวัดใชตมดื่มเปนยาขับปสสาวะ

“พระจันทรจรแจมกระจางแจง  สองแสงชอชูดูไสว   
นางแยมแยมยิ้มอยูริมไพร   เหมือนที่ไรฝายพิมเจาแยม
ยิ้ม”จาก เรื่องขุนชานขุนแผน(สุนทรภู)



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย

ชื่อพืช: ลีลาวดี

ชื่อวิทยาศาสตร: Barringtonia macrocarpa Hassk.

ลักษณะทั่วไป:ลักษณะทั่วไป  ลีลาวดี เปนไมยนืตน 
ลําตนแผกิ่งกานสาขา มนี้าํยางสีขาว ใบเปนใบเดี่ยว
เรียงสลับกัน ใบหนา เสนกลางใบแตกคลายขนนก   
ชอดอกออกจากปลายยอดเหนือใบ กลีบดอกมี 5 กลีบ  
มีหลายสีเชน ขาว แดง เหลือง ชมพู สม มวง มีกลิ่น
หอมตางๆกันไปในแตละชนิด ผลเปนฝกคู รูปยาวรี 
กวางประมาณ 1.5 ยาว 15 ซม. เมื่อแกแตกเปน 2 ซีก 
เมล็ดมีจํานวนมาก เมล็ดแบนมปีกขยายพันธุโดยการ
เพาะเมล็ด ปกชํากิ่ง การเสียบยอดทําใหในหนึง่ตน 
เสียบยอดใหไดดอกหลายสี และการติดตา
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ชื่อพืช: มะลิวัลย
ชื่อวิทยาศาสตร: Jasminum adenophyllum Wall.

ลักษณะทั่วไป: ไมเลื้อยลําตนมขีนาดเล็ก กลม     
ผิวเกลี้ยงใบแตกออกเปนคูเรียงตามขอตน ใบสีเขียว
อมเหลือง ลักษณะใบบางแตแข็ง ใบรูปมนรีปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ ไมมีจัก ออกดอกเปนชอตามขอ
ตน ดอกสีขาว ลักษณะของดอกจะคลายกับดอกมะลิ
ลาดอกชอหนึ่ง ๆ จะมีดอก 2-6 ดอก กลีบดอกเรียว
ยาวมี 7 กลีบ ดอกมีกลิ่นหอมแรง ขยายพันธุโดยการ
ปกชํากิ่ง ตอน และการทาบกิ่ง
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ชื่อพืช: ประยงค
ชื่อวิทยาศาสตร: Aglaia odorata Lour.

ลักษณะทั่วไป:ไมพุม ใบประกอบแบบขนนก ออก
สลับ มีใบยอย 5 ใบ รูปไขกลับ โคนแหลม ปลาย
มน ดอกออกเปนชอตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอก
เล็กสีเหลือง กลิ่นหอมแรง สงกลิ่นหอมไกล ออก
ดอกตลอดป ผลรูปรีเมื่อสุกมีสีแดง ออกเดือนส.ค.-
ธ.ค.  ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด  ตอนกิ่ง  ปก
ชํา ถิ่นกําเนิด  เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สรรพคุณ: รากกินถอนพิษเบื่อเมา เปนยาทําให
อาเจียน แกไข  ดอกใชแตงกลิ่นใบชา
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ชื่อพืช: จําปแขก

ชื่อวิทยาศาสตร: Michelia figo (Lour.) Spreng.

ลักษณะทั่วไป:จําปแขกเปนไมพุม สูง 1.5-2.5 เมตร 
ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีปลายเรียวแหลม ใบเกลี้ยง
ดอกออกที่ซอกใบใกลปลายกิ่ง ดอกบานตั้งขึน้       
คลายดอกจําปแตเล็กกวา กลีบเลี้ยงสีน้ําตาล          
มีขนหนานุม กลีบดอกแข็ง สีนวล  กลิ่นหอมมาก
ขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง  ปกชํา และทาบกิ่ง
สรรพคุณ : ใบตมน้าํดืม่ ระงบัไอ รักษาหลอดลม
อักเสบ ดอกปรุงเปนยาหอม บํารุงหัวใจ  เปลือกราก 
ใชเบื่อปลา
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ชื่อพืช: พุดซอน
ชื่อวิทยาศาสตร: Gardenia augusta (L.) Merrill

ลักษณะทั่วไป:ไมพุมขนาดเล็กไมผลัดใบ ทรงพุม
กลม ใบเดี่ยวรูปไขกลับถึงรูปหอก   สีเขียวเขม
เปนมันปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบ ดอกสีขาว
กลิ่นหอมกลีบดอกซอนบิดเวียนออกดอกตลอดป
ชอบแดดเต็มวัน                              
สรรพคุณ: ใบตาํพอกแกปวดศรษีะแกเคล็ด    
ขัดยอก ดอกคั้นน้าํทาแกโรคผิวหนัง
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ชื่อพืช: เข็มขาว
ชื่อวิทยาศาสตร: Ixora finlaysoniana Wall. Ex G.Don
ลักษณะทั่วไป:ไมพุมขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง     
พุมแนนลักษณะลําตนคลายเข็มญี่ปุน ใบเปนใบเดี่ยว
ออกเปนคูเวียนสลับรอบๆ ลําตนและกิ่ง ใบเปนรปูรี
ขอบขนาน  ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม  ขนาด
ของใบกวางประมาณ 1-1.5 นิ้ว     ยาว 3 นิ้ว
คอนขางหนาสีเขียวสดดอกเปนชอขนาดใหญ ชอสั้น
แตแนนทึบ กานดอกจะยาวกวาดอกเข็มอื่นๆ ปลาย
ดอกแยกออกเปน 4 กลีบปลายกลีบมนโคง ไมแหลม 
ดอกมีสีขาวมีกลิ่นหอม ขยายพันธุดวยการปกชํา และ
เพาะเมล็ด
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ชื่อพืช: ลําดวน
ชื่อวิทยาศาสตร: Melodorum fruticosum Lour.

ลักษณะทั่วไป:ไมยืนตนขนาดกลาง สูง 5 - 20 เมตร  
ไมผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวย พุมหนา เปลือกสีน้าํตาล 
แตกขรุขระเปนสะเก็ด ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผนใบรูปขอบ
ขนานหรือรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบสอบหรอืมนดอก
สีเหลืองนวลมีกลิ่นหอม ออกเดี่ยวตามซอกใบที่ปลายกิ่ง
ออกดอกชวงเดือน ธ.ค. - มี.ค. กลีบดอกหนาและ
แข็ง กลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบแผออก ชั้นใน 3 กลีบหุบ
เขาหากันเมื่อบานเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 ซม. ผล
เปนผลกลุมทรงกลม สีเขียวเมื่อสุกสีดํารสหวานอมเปรี้ยว 
ขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง 
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ชื่อพืช: โมก

ชื่อวิทยาศาสตร: Wrightia religiosa Benth.

ลักษณะทั่วไป:ทรงพุมรูปทรงแจกัน ขนาดทรง
พุม 1.5 เมตร สูง 4-5 เมตร ลําตนสีน้าํตาลดํา มี
จุดขาวเล็กๆ ใบสีเขียว ทิ้งใบในฤดูหนาว ดอกสี
ขาวมีทั้งดอกลาและดอกซอนมีกลิ่นหอม ปลูกใน
ที่แสงแดดรําไรถึงเต็มวัน
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ชื่อพืช: กระดังงาสงขลา
ชื่อวิทยาศาสตร: Cananga odorata Hook.f.&Th.var. fruticosum
(Craib) J.Sincl.
ลักษณะทั่วไป: ไมพุมขนาดเล็กพุมแนนทึบ เปลือกตนสีเทา กิ่งมีขน
ออน ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีหรือรูปไขกวาง 6-8 ซม.ยาว 10-14 ซม.
ปลายใบแหลมโคนใบมนเวาและเบี้ยวเล็กนอย ขอบเรียบหรือเปนคลื่น 
แผนใบสีเขียวบางและออน เสนใบลึกมองเห็นไดชัดเจนดอกสีเหลือง 
กลิ่นหอมแรง ดอกเดี่ยวหรือเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปไข 
ปลายแหลม กลีบยาวเรียวบิดเปนเกลียวและออนนิ่ม เรียงตัวหลายชั้น 
ชั้นละ 3 กลีบ กลีบชั้นนอกยาวและใหญกวากลีบชั้นในตามลําดับ ผล
สดรูปกลมรี ปลายแหลมขนาด 2.5 ซม. มีเมล็ดหลายเมล็ด
สรรพคุณ: ดอกเปนสมนุไพร บํารุงหัวใจ นําดอกมาสกัดน้ํามันหอม
ระเหย แกลมวิงเวียน
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ชื่อพืช: บุหงาสาหรี

ชื่อวิทยาศาสตร: Citharexylum spinosum L.

ลักษณะทั่วไป:ไมตนขนาดเล็ก ทรงพุมโปรง 
แตกกิ่งกานจาํนวนมาก ใบเดี่ยวเรียงตรงขามรูป
หอก กานใบสีสม ชอดอกสีขาว ออกตามวอกใบ
และปลายกิ่งดอกยอยขนาดเล็กมีกลิ่นหอมแรงชวง
กลางคนืจนถึงสายๆออกดอกตลอดป ขยายพันธุ
โดยการปกชํากิ่งและตอนกิ่ง
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ชื่อพืช: ปบ
ชื่อวิทยาศาสตร: Millingtonia hortensis L.f.
ลักษณะทั่วไป: ไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญมีความ
สูงประมาณ10-20 เมตร เปลือกลําตนมีสีเทาแตกเปนรอง 
ใบประกอบลักษณะใบยอยกลมรี ปลายใบแหลม ริมขอบใบ
เรียบ โคนใบมน ขนาดใบกวาง ประมาณ 2-3 ซม.ยาว
ประมาณ3-6 ซม. ดอกออกเปนชอตั้งตรงลักษณะของดอก
เปนทอยาวประมาณ2-3นิ้วดอกมีสีขาวนวล   ปลายกลีบ
ดอกแยกออกเปนแฉกมี 5 แฉกตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู
และตัวเมียติดอยูดานในใกลปากทอผลมีลักษณะเปนฝก 
แบนยาวประมาณ 8-10 นิ้ว กวางประมาณ 1 นิว้ภายในมี
เมล็ดแผนบางๆ ขยายพันธุโดยการใชเมล็ด และปกชํา 
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ชื่อพืช: ราชาวดี

ชื่อวิทยาศาสตร: Buddleja paniculata Wall.

ลักษณะทั่วไป:ไมพุมรอเลื้อย กิ่งออนเปนเหลี่ยม 
มีขนปกคลุม ใบเปนใบเดี่ยว ใบมนสอบไปทาง
ปลาย ขอบใบหยัก ผิวใบระคายมือ เสนใบนูน 
เดนชัดทางดานลาง ออกดอกเปนชอยาวประมาณ 
6-8 ซม. ตามปลายยอด และซอกใบ สีขาว มี
กลิ่นหอม ออกดอกตลอดป ขยายพันธุโดยการ
เพาะเมล็ดตอนและ ปกชํา 
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ชื่อพืช: มะลิลา
ชื่อวิทยาศาสตร: Jasminum sambac (L.)  Ait.

ลักษณะทั่วไป: ไมพุม ใบเดี่ยว แตกใบเรียงกันเปน
คูๆ ตามกานตน ใบมนหนาปอม โคนใบสอบเขาหา
กัน ปลายใบแหลมริมขอบใบเรียบ สีเขียวแกเปน
มัน  ดอกขาวกวาเล็กกวามะลิซอน ออกดอกบริเวณ
ยอดของกาน มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดป 
โดยเฉพาะฤดูรอนมีดอกดกมาก ขยายพันธุโดยการ 
ตอนกิ่ง ปกชํา หรือทาบกิ่ง                
สรรพคุณ: ดอกสดหรือดอกแหงและใบ ตมกินแก
โรคบิด ปวดทอง  ดอกสดตําพอกแกปวดศีรษะ ใช
ทาแกผื่นคัน ดอกแหงใชเปนยาแตงกลิ่น ถิ่นกําเนิด 
อินเดีย เปนไมกลางแจงชอบแสงแดดจัด 
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ชื่อพืช: พิกุล
ชื่อวิทยาศาสตร: Mimusops elengi L.
ลักษณะทั่วไป:ทรงพุมรูปทรงกลม ขนาดทรงพุม 
4-8 เมตร สูง 5-18 เมตร ลําตนสีน้ําตาล ใบสีเขียว
เขมเปนมัน ไมผลัดใบ ดอกสีขาวนวลมีกลิ่นหอม    
ออกดอกหมุนเวียนตลอดป ชอบแดดเต็มวนั         
สรรพคุณ: ดอกตากแหงชงดืม่บํารุงหัวใจ

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

ชื่อวิทยาศาสตร: Murraya paniculata (L.) Jack.

ลักษณะทั่วไป: ไมพุมเปลือกลําตนสีขาวปนเทาลําตน
แตกเปนสะเก็ดเปนรองตามยาว ใบออกเปนชอเปนแผง
ออกใบเรียงสลับกันชอหนึ่งประกอบดวยใบยอย
ประมาณ 4-8 ใบสีเขียวเขมเปนมันขยี้ดูจะมีกลิ่นฉุน
ขอบใบเรียบเปนคลื่นเล็กนอย ดอกเปนชอออกตาม
ปลายกิ่งหรือยอดชอหนึ่งมีดอกประมาณ 5 - 10 ดอก 
แตละดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม  
ผลรูปไขรี สีสม ภายในมีเมล็ด 1 - 2 เมล็ดขยายพันธุ
โดยการเพาะเมล็ดและการตอน
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ชื่อพืช: ชอมาล ีกุมาริกา  สรอยสุมาลี
ชื่อวิทยาศาสตร: Parameria laevigata (Juss.) Mold

ลักษณะทั่วไป:สรอยสุมาลีเปนไมในวงศของมะลิ เปนไม
เลื้อยยืนตนหรือไมรอเลื้อย มีลําตนหรือเถาแข็งแรงลักษณะ
คลายคลึงกับตนมะลิลามาก เถาสีน้ําตาล ใบสรอยสุมาลี
เปนไมใบเดี่ยว ใบออกเปนคูเรียงขนานกันไปตามลําตน
หรือเถา ใบเรียบเกลี้ยง รูปมนรี ปลายใบแหลมโคนใบ
แหลมเขาหากานใบ ขอบใบเรียบ ดอกออกตามขอตนหรือ
ตามซอกใบ ไปจนเกือบตลอดลําตนดอกมีขนาดเล็ก สีขาว 
มีกลิ่นหอมจัดมาก ออกดอกตลอดปขยายพันธุโดยการตอน 
ปกชํา และทาบกิ่ง 
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ชื่อพืช: เชอรี่
ชื่อวิทยาศาสตร: Malpighia glabra L.

ลักษณะทั่วไป:เปนไมยืนตน สูง 3 - 5 เมตร เนื้อไมเข็ง 
แตกกิ่งกานเปนพุม ทรงกลม ใบเดี่ยวหนาสีเขียวสดถึงเขม 
เปนมันออกเรียงสลับ ใบรูปโคงรี ขอบใบจัก ปลายใบ
แหลม เมื่อถึงฤดหูนาวจะทิ้งใบ ดอกออกตลอดทั้งป    
ดอกเปนกระจุกออกตามซอกใบ แตละชอประกอบดวยดอก
ยอย 3 - 5 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ สีกุหลาบ มีเกสรตัวผู 
สีเหลืองสดโผลพนกลีบดอก ผลรูปกลมแปนหรือกลมรี 
ขนาดประมาณ 1 - 1.5 ซ.ม. ผลออนสีเขียวออน เมื่อสุกสี
แดงเขม รับประทานได มีรสเปรี้ยวจัดแกมฝาดเลก็นอย 
ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดและ ตอนกิ่ง 
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ชื่อพืช: พุดตะแคง

ชื่อวิทยาศาสตร: Brunfelsia americana L.

ลักษณะทั่วไป: พุดตะแคงเปนไมพุม ใบเรียบเกลี้ยง
สีเขียวเขม ทรงใบมนปลายใบแหลม ยาว 6-7 ซม. 
ดอกออกเปนชอคลายดอกมะลิมีกลีบดอก 5 กลีบ เมื่อ
บานใหม ๆดอกมีสีเหลืองนวล พอบานเต็มที่จะเปนสี
ขาว กลีบดอกจะบิดงอตะแคงตามกันเหมือนกังหัน 
ขนาดดอกกวาง 3 ซม. มีกลิ่นหอมแรงมาก และออก
ดอกตลอดป แตจะออกมากในฤดฝูนขยายพันธุโดย
การตอนและปกชํา
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ชื่อพืช: สารภี
ชื่อวิทยาศาสตร: Mammea siamensis (Miq.) T. Anders.
ลักษณะทั่วไป: เปนไมยืนตนสูงไมผลัดใบ เรือนยอดเปนพุมทึบ  
มียางสขีาว ใบเดี่ยวเรียงตรงขาม รูปไขกลับแกมขอบขนาน เนื้อ
ไมมีสีน้ําตาลแกมแดง ใบสีเขียวหนา แข็งเปนมัน มียางขาว 
เปลือก สีเทาดํา แตกลอนเปนสะเก็ดตลอดลําตน ดอกสีขาวอม
เหลืองออกเปนกระจุกตามกิ่ง  กลิ่นหอม รวงงาย มีเกสรเพศผูสี
เหลือง ออกดอก ม.ค. - มี.ค. ผลรูปกระสวย ยาวประมาณ 2.5 
ซ.ม. เมื่อสุกสีเหลือง รับประทานได ขยายพันธุ โดยการเพาะ
เมล็ด ถิ่นกําเนิด ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย พมา เวียดนาม 
สรรพคุณ: ดอกสดและแหง ใชเขายาหอมบํารุงหัวใจ บํารุง
ประสาท แกวิงเวียนหนามืด ตาลายและชูกําลัง ดอกตูมใชยอม
ผาไหมใหสีแดง ผลสุกรับประทานไดมีรสหวาน 



งานแหลงเรียนรูและภูมิทัศน โรงเรียนวฒันาวิทยาลัย

ชื่อพืช: พุดพิชญา
ชื่อวิทยาศาสตร: Wrightia antidysenterica R.Br.
ลักษณะทั่วไป: ไมพุมขนาดเล็ก กิ่งกานมีสีน้ําตาลแดง  
ใบเดี่ยว เรียงตรงขามเปนคู ใบรปูใบหอกแกมรูปขอบ
ขนาน กวาง 1-2.5 ซม. ยาว 2-3 ซม.ปลายใบแหลม   
โคนใบมน ขอบใบเรียบ ผิวใบดานบนสีเขียวเขม ผิวใบ
ดางลางสีเขียวออนดอกสีขาว ออกเปนชอแบบชอตาม 
ซอกใบที่ปลายกิ่ง ชอละ 5-6 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวออน
ปนเหลือง โคนกลบีดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดแคบ ปลาย
แยกเปน 5 แฉก เกสรตรงกลางสีเหลือง มีรยางคเปนแผน
รูปแถบเเข็งคลายขี้ผึ้ง ปลายแยกเปนริ้ว 2-5 ริ้ว ดอกบาน
เต็มที่กวาง 1.5-2.5 ซม.
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ชื่อพืช: จําป
ชื่อวิทยาศาสตร: Michelia alba DC.

ลักษณะทั่วไป:ทรงพุมทรงปรามิด ขนาดทรงพุม 3-6 
เมตร สงู 10-15 เมตร ลําตนสีน้ําตาลออน เปลือกแตก
เปนรอง ใบสีเขียวออน เปนไมไมผลัดใบ ดอกสีขาว
งาชาง กลิ่นหอมตอนเย็นถึงเชาแลวจึงโรย ออกดอก
หมนุเวียนตลอดป ชอบแสงแดดเต็มวัน
สรรพคุณ: น้ํามนัจากดอกใชทาขมับแกวิงเวียน ดอก
ตากแหงชงดื่มบํารุงหัวใจ


