ทะเบียนพรรณไม้
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น อาเภอบ้ านแฮด จังหวัดขอนแก่น รหัสสมาชิก 7-40110-002
รหัสพรรณไม้

ชื่อพรรณไม้

7-40110-002-001 แว่นแก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

Hydrocotyle umbellata L.

APIACEAE

FABACEAE

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

ไม้ล้มลุก ใบสีเขียวเข้ม

บริเวณที่พบ
พื้นที่ที่ 1 ฐานพระพุทธรูป

7-40110-002-002/9

จามจุรี , ก้ามปู
(ภาคกลาง)

Albizia lebbeck (L.) Benth.

7-40110-002-003

ว่านไฟ, ไพล

Zingiber montanum (J. Koenig) Link ex A. Dietr.
ZINGIBERACEAE

7-40110-002-004/4

น้อยหน่า,หมักเขียบ(ภาค
อีสาน),เงี้ยว(เหนือ)

Annona squamosa L.

ANNONACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปใบหอกผล
กลมผิวขรุขระหลายเมล็ด

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

7-40110-002-005/2 มะละกอ

Carica papaya L.

CARICACEAE

ไม้ต้น

มีใบหยักและผลสีเขียว ผลสุก
จะมีสีเหลืองอมส้ม

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

7-40110-002006/13

ราชพฤกษ์,คูน,ชัยพฤกษ์

Cassia fistula L.

FABACEAE

ไม้ต้น

มีดอกสีเหลือง

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

7-40110-002-007

พวงคราม

Petrea volubilis L.

VERBENACEAE

ไม้เลือ้ ย มีดอกสีม่วง

7-40110- 002-008

เสลดพังพอนตัวเมีย, พญา
Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau
ยอ

ACANTHACEAE

ไม้เลือ้ ย

มีหนามแหลมยาวดอกช่อออกที่
พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป
ปลายกิง่

ไม้พุ่ม

กิง่ ก้านค่อนข้างเล็ก
ก้านใบสัน้

7-40110- 002-009 ผักหวานบ้าน
ชื่อพรรณไม้

ไม้ต้น

Breynia amoebiflorus (Airy Shaw) Welzen &
PHYLLANTHACEAE
Pruesapan
ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ไม้ลวดลายสวยงามมีดอก

ไม้ล้มลุก อยู่กันเป็นกลุม่ ๆ

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเด่นของพืช

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป
บริเวณที่พบ

7-40110-002-010/4 วาสนา

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl

AGAVACEAE.

7-40110-002011/43

เฟื่องฟ้า

Bougainvillea spectabilis Willd

NYCTAGINACEAE

7-40110- 002012/2

ตาลึง

Coccinia grandis (L.) Voigt.

7-40110-002-013/2 สาวน้อยประแป้ง

7-40110-002-014

ซองออฟจาไมก้า

7-40110-002-015

ว่านตะขาบบิน,ตะขาบหิน
Homalocladium platycladum (F. Muell.) L. H.POLYGONACEAE
Bailey
ตะขาบปีนกล้วย (กลาง)

7-40110-002-016/2 หญ้าแฝก

ไม้พุ่ม

ลาต้นตรงกลมไม่มียาง
น้าตาลอมเทา

สี

พื้นที่ที่1ฐานพระพุทธรูป

ลาต้นมีหนาม
ดอกสีสันสวยงาม

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

CUCURBITACEAE

ไม้เลือ้ ย ไม้เถาเลือ้ ยใบเดียว

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott

ARACEAE

ไม้พุ่ม

ใบสีขาวอมเขียว

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

Dracaena reflexa (Decne.) Lam.

Agavaceae

ไม้พุ่ม

ใบแหลมลายสวยงาม

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

ไม้พุ่ม

ใบเรียงสลับปลายแหลม

พื้นที่ที่1 ฐานพระพุทธรูป

หญ้า

หน่อเบียดกันแน่น

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

Chrysopogon festucoides (C. Presl) VeldkampPOACEAE

ไม้รอเลือ้ ย

7-40110-002-017/7 จันผา

Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen ASPARAGACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกสีขาวนวล

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-018/2 อัญชัน

Clitoria ternatea L.

ไม้เลือ้ ย ดอกสีม่วงคราม

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-019

นีออน

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

ไม้พุ่ม

ดอกสีม่วงเป็นไม้ประดับ

พื้นที่ที่1หน้าอาคาร2

7-40110-002-020

แก้ว

Murraya paniculata (L.) Jack.

RUTACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกสีขาวหอมเป็นวงรี

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-021/3 ทรงบาดาล

Senna surattensis (Burm. f.) H. S. Irwin & Barneby
FABACEAE

ไม้พุ่ม

ไม้ยืนต้นใบกลมมีดอกเป็นช่อสี พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เหลือง
เกียรติ

7-40110-002-022/3 เหลืองปรีดียาธร

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. &
Hook.f. ex S.Moore

BIGNONIACEAE

ไม้ต้น

มีดอกสีเหลืองเป็นไม้ยีนต้น
ขนาดกลาง

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-023

ทับทิม

Punica granatum L. var. granatum

LYTHRACEAE

ไม้พุ่ม

ใบอ่อนสีแดงทานผลแก่ได้

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002024/35

เทียนทอง

Dendrobium cumulatum Lindl.

ORCHIDACEAE

ไม้พุ่ม

ใบแก่สีเขียว ใบอ่อนสีเหลือง

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-025

ขาไก่ดา

Justicia fragilis Wall.

ACANTHACEAE

ไม้พุ่ม

ไม้พุ่ม ลาต้นสีม่วงใบเรียวเล็ก

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-026

พลับพลึง

Crinum asiaticum L. var. asiaticum

AMARYLLIDACEAE

7-40110-002-027

นมแมว

Uvaria dulcis Dunal

ANNONACEAE

ไม้พุ่ม

ใบเลีย้ งคู่ ดอกสีขาว

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-028

จาปี

Magnolia ×alba (DC.) Figlar

MAGNOLIACEAE

ไม้ต้น

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ดอกหอม

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

FABACEAE

ไม้ล้มลุก มีดอกสีขาวลาต้นขนาดใหญ่

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-029/2 โมกบ้าน

Wrightia religiosa (Teijsm. & Binn.) Benth. ex Kurz
APOCYNACEAE

ไม้พุ่ม

ไม้พุ่มใบเล็ก ดอกเล็ก

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-030

ไผ่ฟิลิปปินส์

Dracaena surculosa Lindl.

ASPARAGACEAE

ไม้พุ่ม

เป็นไม้พุ่มเตี้ย

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002031/11

เสลา

Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn.

LYTHRACEAE

ไม้ต้น

ลาต้นขนาดใหญ่

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-032/2 เข็มเชียงใหม่, เข็มฝรัง่

Ixora coccinea L.

RUBIACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกเป็นช่อสีแดง ไม้พุ่ม

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002033/18

ลีลาวดี

Plumeria obtusa L.

APOCYNACEAE

ไม้ต้น

ไม้ต้นขนาดกลางใบเรียวยาว
ขนาดใหญ่

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-034

เข็มปัตตาเวีย

Jatropha integerrima Jacq.

EUPHORBIACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกสีแดงออกดอกเป็นช่อ

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-035/3 ราเพย

Cascabela thevetia (L.) Lippold

APOCYNACEAE

ไม้พุ่ม

ไม้ยีนต้นดอกสีเหลือง

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-036/2 ไผ่ไร่

Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz

POACEAE

ลาต้นเป็นปล้อง ใบเลีย้ งเดี่ยว

พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
เกียรติ

7-40110-002-037

ผักเม็ก

Syzygium antisepticum (Blume) Merr. & L. M. Perry
MYRTACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือ
พื้นที่ที่ 1หน้าโรงเรียน
รูปรี

7-40110-002-038

กระโดน

Careya sphaerica Robx.

ไม้ต้น

กลีบดอกสีเขียวอ่อนขอบดอกสี
พื้นที่ที่ 1หน้าโรงเรียน
ชมพู

LECYTHIDACEAE

ไผ่

7-40110-002-039/3 ปาล์มน้าพุ

Carpentaria acuminata (H. Wendl. & Drude) ARECACEAE
Becc.

ปาล์ม

มีใบเรียวยาวเหมือนหมากแดง
และหมากเหลือง

พื้นที่ที่ 1หน้าอาคาร 2

7-40110-002040/61

Pterocarpus macrocarpus Kurz

ไม้ต้น

จะออกดอกสีขาวใบเป็น
ลักษณะวงรีปลายแหลม

พื้นที่ที่ 1โรงรถหน้าอาคาร
2

ประดู่ป่า

FABACEAE

7-40110-002-041

เพกา

Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

BIGNONIACEAE

ไม้ต้น

ลาต้นเรียวสีเทาใบแนบขนาน

พื้นที่ที่ 1หน้าอาคาร 2

ลาต้นสูงผิวขรุขระใบใหญ่

พื้นที่ที่ 1 ริมสระน้า

7-40110-002-042/9 กุง, พลวง

Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. DIPTEROCARPACEAE

ไม้ต้น

7-40110-002-043

การเวก

Artabotrys hexapetalus (L. f.) Bhandari

ไม้เลือ้ ย แตกกิง่ จานวนมากปลายกิง่ ลูล่ ง พื้นที่ที่1 สวนป่า

7-40110-002044/20

แดง

Xylia xylocarpa (Roxb.) W. Theob. var. kerrii
FABACEAE
(Craib & Hutch.) I. C. Nielsen

ไม้ต้น

กิง่ ก้านและยอดอ่อนมีขน
พื้นที่ที่1 สวนป่า
ละเอียดสีเหลืองผลเป็นฝักรูปไต

7-40110-002-045

ยอ, ยอบ้าน

Morinda citrifolia L.

RUBIACEAE

ไม้ต้น

ลูมีผิวขรุขระใบใหญ่สีเขียว

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-046/4 หมากเหลือง

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.
ARECACEAE

ปาล์ม

ลาต้นเล็กสูงยาว มีข้อปล้องโค้ง
ออกจากโคนกอ

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-047/4 ขี้เหล็ก

Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby FABACEAE

ไม้ต้น

ดอกเป็นช่อกลีบสีเหลืองผลเป็น
พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
ฝักแบนยาว

7-40110-002-048

Bauhinia purpurea L.

FABACEAE

ไม้ต้น

ดอกสีชมพูใบคล้ายรูปหัวใจ

พื้นที่ที่1 หน้าโรงเรียน

7-40110-002-049/2 ทองอุไร

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

BIGNONIACEAE

ไม้พุ่ม

เมล็ดแนบสีน้าตาลอ่อนมีปีก

พื้นที่ที่ 1 หน้าโรงเรียน

7-40110-002050/32

มะขาม

Tamarindus indica L.

FABACEAE

ไม้ต้น

ดอกเป็นช่อเล็กๆ สีเหลือง

พื้นที่ที่ 1 สวนป่า

7-40110-002051/15

อโศกอินเดีย

Polylthia longifolia (Benth) Hook. F. var.

ANNONACEAE

ไม้ต้น

ผลรูปไข่ รูปใบเป็นหอก

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002052/38

ชาฮกเกีย้ น

Ehretia microphylla Lam.

BORAGINACEAE

ไม้พุ่ม

ผลรูปกลมสีส้มแดง

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

ชงโค

ANNONACEAE

7-40110-002-053

พวงทอง

Lasianthus subaureus Craib

RUBIACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกออกเป็นช่อสีเหลืองสด

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-054/2 กุหลาบ

Rosa chinensis Jacq. var. chinensis

ROSACEAE

ไม้พุ่ม

ลาต้นมีหนามดอกมีกลิน่ หอม

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002055/35

ปาล์มหางสุนัขจิง้ จอก,
ปาล์มหางกระรอก

Wodyetia bifurcata A.K. Irvine

ARECACEAE

ปาล์ม

มีลาต้นป่องเล็กน้อยใบเป็น
กระจุก

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-056

สายหยุด

Desmos chinensis Lour.

ANNONACEAE

ไม้พุ่ม

ดอกสีเหลืองแกมเขียว เมื่อดอก พื้นที่ที่ 1สวนเฉลิมพระ
บานมีกลิน่ หอม
เกียรติ

7-40110-002-057

คล้าน้า

Thalia dealbata Fraser ex Roscoe

MARANTACEAE

7-40110-002-058/3 เฟิร์นใบมะขาม

Nephrolepsis cordifolia (L.) C.Presl

NEPPHROLEPIDACEAE

เฟิร์น

ใบเป็นใบที่มีหลายสี

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-059/2 พิกุล

Mimusops elengi L.

SAPOTACEAE

ไม้ต้น

ดอกสีขาวปนเหลืองมีกลิน่ หอม

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-060/5 สนมังกร

Juniperus chinensis L. var. chinensis

CUPRESSACEAE

ไม้ต้น

เป็นต้นอินทผาลัมที่ไม่มีหน่อ
พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
สิบสองปันนาเป็นปาล์มที่มีลาต้น

ไม้ล้มลุก เป็นพืชใบเลีย้ งเดียว

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-061

สิบสองปันนา

Phoenix loureiri Kunth

ARACECEAE

ปาล์ม

ต้นแก่สีเขียวแก่ ไม่มีน้ายาง ใบ
เรียวยาว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบ พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
แก่สีเขียวแก่

7-40110-002-062

ไวท์คริสต์มาส

Euphorbia leucocephala Lotsy

EUPHORBIACEAE

ไม้พุ่ม

เป็นพืชที่สวยงาม มีสีต่างๆ

7-40110-002-063

หมากนวล

Adonidia merrillii (Becc.) Becc.

ARECACEAE

ปาล์ม

ไม่มีหน่อ ลาต้นตรงสูง ผิวลาต้น
สีน้าตาลปนเทา ลาต้นเป็นข้อ พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
ปล้องเห็นได้ชัด ใบเป็นใบรวม

7-40110-002-064

โพธิ์

Ficus religiosa L.

MORACEAE

ไม้ต้น

เปลือกต้นมีสีน้าตาลเทา มียางสี
พื้นที่ที่ 1 หน้าโรงเรียน
ขาวใบเป็นใบที่มีรูปหัวใจ

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

7-40110-002-065

เตยด่าง

Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi

PANDANACEAE

ไม้พุ่ม

7-40110-002066/11

ข่อย

Streblus asper Lour.

MORACEAE

ไม้ต้น

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกจากลาต้น
มีลักษณะเวียนใบออก ชิดกัน พื้นที่ที่1 หน้าอาคาร 2
แน่น
เปลือกสีเทาอ่อน เปลือกแตก
เป็นแผ่นบางๆ มียางสีขาว
พื้นที่ที่1 หน้าอาคาร 2
เหนียวซึมออกมา ใบเป็นใบเดี่ยว
เรียงสลับมีขนาดเล็ก
ใบแตกต่างกันออกไป
หลากหลายรูปแบบ มีสีสันของ พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
ใบหลายสี

7-40110-002-067/3 โกสน

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss.EUPHORBIACEAE

ไม้พุ่ม

7-40110-002-068/2 ไทรใบทู่

Ficus microcarpa L. f.

MORACEAE

ไม้ต้น

ของพืชสมุนไพร และสรรพคุณ
พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
ทางยา

7-40110-002-069

ยมหอม

Toona ciliata M.Roem

MELIACEAE

ไม้ต้น

ของพืชสมุนไพร และสรรพคุณ
พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
ทางยา

7-40110-002-070

หว้า

Symplocos racemosa Roxb.

SYMPLOCACEAE

ไม้ต้น

ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่หรือ
พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
รูปรี

7-40110-002-071/6 จิก

Croton griffithii Hook. f.

EUPHORBIACEAE

7-40110-002-072

กระดุมทอง

Camchaya spinulifera H. Koyama

ASTERACEAE

7-40110-002-073

ไทรใบมน, ไทรจีนใบกลม Ficus microcarpa L.f. var. crassifolia SheehMORACEAE
Liao

ลาต้น เป็นปุ่มปมและเป็นพู
ไม้ต้น ผลัดใบ ชอบขึ้นริมน้า ใบ เดี่ยว พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
ใบอ่อนสีน้าตาลแดง ผิวใบมัน
มีดอกเล็กสีเหลือง ชอบขึ้นตาม
ไม้ล้มลุก เชิงเขาที่มีสภาพอากาศชื้นและ พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
เย็น
ไม้ต้น

7-40110-002-074/2 กล้วยน้าว้า

Musa ×paradisiaca L.

MUSACEAE

ไม้ล้มลุก

7-40110-002-075/9 ไทรเกาหลี

Ficus annulata

MORACEAE

ไม้ต้น

7-40110-002076/32

Morus alba L.

MORACEAE

ไม้พุ่ม

หม่อน

หมากกลมยาว

พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2

ผลเป็นช่อเรียกว่าเครือแต่ละช่อ
พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 2
เรียกว่าหวีผลสุกจะมีสีเหลือง
มีลักษณะเหมือนพีระมิด
รูปทรงปริซึม ใบดก มีสีเขียวเข้ม พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 4
สวยงาม
ผลรวมรูปทรงกระบอกสีเขียว
พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้า
เมื่อสุกมีสีม่วงอมเข้ม ฉ่าน้า รส
อาคาร1
หวานอมเปรีย้ ว

7-40110-002077/30

เศรษฐีเรือนนอก

Chlorophytum bichetii hort. ex Backer

ASPARAGACEAE

ไม้ล้มลุก

ใบเป็นแถบยาวสีเขียว ขลิบขาว
พื้นที่ที่ 1 หน้าอาคาร 5
ตามขอบใบ

7-40110-002-078

สัก

Tectona garndis L.f.

LABIATAE

ไม้ต้น

ใบมีขนาดใหญ่มาก ขยี้ใบสดจะ
พื้นที่ที่ 2 บริเวณข้างถนน
มีสีเหมือนเลือด

7-40110-002-079

สนทะเล

Casuarina equisetifolia L.

CASUARINACEAE

ไม้ต้น

ใบเป็นเกล็ด เล็กละเอียด
พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้า
ผลขนาดเล็ก กลมเปลือกแข็ง อาคาร 1

7-40110-002-080/2 ประทัดฟิลิปปินส์

Hamelia patens Jacq.

RUBIACEAE

ไม้พุ่ม

กิง่ มีสีน้าตาลออกแดง
ดอกเป็นหลอดเล็กแคบ
สีส้มอมแดง

7-40110-002-081

ทองกวาว

Butea monosperma (Lam.) Taub.

FABACEAE

ไม้ต้น

ต้นสูงประมาณ10-15ซม.มีกลีบ
พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้า
ดอก5กลีบมีกลีบดอกสีเหลือง
อาคาร 3
ถึงสีแสด

7-40110-002-082

ดาวเรือง

Gynura pseudochina (L.) DC. var. hispida Thwaites
ASTERACEAE

7-40110-002-083

หมากแดง

พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้า
อาคาร 1

ต้นสูงประมาณ15-60ซม.ใบเป็น
พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้า
ไม้ดอก รูปหอกปลายแหลมขอมหยัก
อาคาร 3
ออกดอกเป็นช่อกระจุก
ต้นสูงประมาณ5-10เมตรยอด
เรียวแหลม หุ้มด้วยกาบใบสีแดง พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้า
ไม้ประดับ
ใบยาว150-300ซม.กว้าง
อาคาร 3
50-100ซม.

Cyrtostachys renda Blume

ARECACEAE

7-40110-002-084/3 สะเดา

Azadirachta indica A. Juss.

MELIACEAE

ไม้ต้น

ต้นสูงประมาณ16ซม.เปลือกลา
พื้นที่ที่ 5 บริเวณหน้า
ต้นมีสีน้าตาลแดง ใบยาว15-35
อาคาร 3
ซม.ก้านใบยาว7-70เมตร

7-40110-002085/20

พญาสัตบรรณ

Alstonia scholaris (L.) R.Br.

APOCYNACEAE

ไม้ต้น

มีน้ายางสีขาว ดอกมีกลิน่ ฉุน
รุนแรง

พื้นที่ที่ 2 บริเวณฐานคบ
เพลิง

7-40110-002-086

มะม่วงหิมพานต์

Anacardium occidentale L.

ANACARDIACEAE

ไม้ต้น

ผลรูปร่างคล้ายลูกชมพู่
เมล็ดมีรูปร่างคล้ายไต

พื้นที่ที่ 2 บริเวณหน้า
อาคาร 1

กกมีเหง้า ลาต้นสัน้ แตกกอ รูป
สามเหลีย่ มหรือตรงช่วงโคน ใบ
พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
ไม้ล้มลุก ลดรูปเป็นกาบ ช่อดอกแบบช่อ
อาคาร 1
แยกแขนงออกที่ยอด แผ่กว้าง
15-30 ซม.

7-40110-002087/200

กกรังกา

Cyperus digitatus Roxb

CYPERACEAE

7-40110-002-088

มะยม

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

PHYLLANTHACEAE

ไม้ต้น

Piper nigrum L.

PIPERACEAE

ใบใหญ่คล้ายใบโพธิ์ ดอกมีขนาด
เล็ก จะออกช่อตรงข้อของลาต้น พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
ไม้เลือ้ ย
มีลักษณะเป็นพวง ซึง่ จะมีเมล็ด อาคาร 1
กลม ๆ ติดกันอยู่เป็นพวง

Antiaris toxicaria Lesch.

MORACEAE

ไม้เลือ้ ย

7-40110-002-089

พริกไทย

7-40110-002-090/5 ย่านาง

ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามกิง่
ผลมีรสเปรีย้ ว

พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
อาคาร 1

ใบรูปรี รูปขอบขนาน ช่อดอก พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
คล้ายช่อกระจะ ออกตามซอกใบ อาคาร 1

7-40110-002-091/2 อบเชย

Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) SweetLAURACEAE

ไม้ต้น

เปลือกลาต้นเป็นสีเทาและหนา
ดอกมีขนาดเล็กเป็นสีเหลือง
พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
และมีกลิน่ หอม ผลเป็นสีดามี อาคาร 1
ลักษณะคล้ายรูปไข่

7-40110-002-092/3 ฟ้าทะลายโจร

Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees
ACANTHACEAE

ไม้ล้มลุก

ลาต้นตั้งตรงกิง่ ก้านเป็นสัน
พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
สีเ่ หลีย่ ม ผลเป็นฝัก รูป
อาคาร 1
ทรงกระบอก สีเขียวอมน้าตาล

7-40110-002-093/4 ผักชีช้าง

Asparagus racemosus Willd.

ไม้ล้มลุก

มีเหง้าใต้ดิน ปลายรากเป็นหัว
ยาว ลาต้นเกลีย้ งมีหนามยาว

ASPARAGACEAE

พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
อาคาร 1

7-40110-002-094/5 มะม่วงหาวมะนาวโห่

7-40110-002-095/5 มะรุม

7-40110-002-096

7-40110-002-097

หูกวาง

ตะคร้อ

Carissa carandas Linn.

Moringa oleifera Lam.

Terminalia catappa Linn.

Schleichera oleosa (Lour.) Merr.

APOCYNACEAE

MORINGACEAE

COMBRETACEAE

SAPINDACEAE

ไม้พุ่ม

ลาต้นและกิง่ ก้านมีหนามแหลม
ยาว ผลรูปกลมรี มนรี หรือรูปไข่ พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
ผลอ่อนมีสีขาวอมชมพู ผลดิบมี อาคาร 1
น้ายางมาก

ไม้ต้น

ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3
ชั้น ดอกเป็นดอกช่อ สีขาว ผล พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
เป็นฝักยาว เมล็ดเป็นรูป
อาคาร 1
สามเหลีย่ ม

ไม้ต้น

กิง่ แตกรอบลาต้นตามแนวนอน
เป็นชั้น ๆ คล้ายฉัตร ใบเป็นใบ พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
เดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอน
อาคาร 1
ปลายกิง่

ไม้ต้น

ผลเป็นรูปทรงกลมสีเขียวอม
น้าตาล มีเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลือง พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
ลักษณะฉ่าน้า และมีรสเปรีย้ ว อาคาร 1
ใช้รับประทานได้

7-40110-002-098/6 เต็ง

Shorea obtusa Wall. ex Blume

DIPTEROCARPACEAE

ไม้ต้น

ออกดอกเป็นช่อแยกแขนงตาม
ปลายกิง่ หรือตามง่ามใบ ช่อ
พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
ดอกมีขนนุ่ม ดอกมีขนาดเล็ก
อาคาร 1
เป็นสีขาวนวล ผลมีลักษณะเป็น
รูปกลมรีถึงรูปไข่

7-40110-002-099

รัง

Shorea siamensis Miq.

DIPTEROCARPACEAE

ไม้ต้น

ดอกสีขาวครีมหรือเหลืองอ่อน
กลีบดอกรูปรี เรียงเวียนพับลง
ผลเกลีย้ ง

7-40110-002-100

ดีปลี

Capsicum annuum L.

SOLANACEAE

พื้นที่ที่ 3 บริเวณข้าง
อาคาร 1

ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะเป็นรูป
พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน
ไม้เลือ้ ย ไข่แกมขอบขนาน ผลสดมีสีเขียว
สมุนไพรข้างอาคาร 1
เมื่อสุกแล้วจะเปลีย่ นเป็นสีแดง

7-40110-002-101

หญ้ารีแพร์

7-40110-002-102/3 เหงือกปลาหมอ

Centotheca lappacea (L.) Desv.

Acanthus ebracteatus Vahl

POACEAE

ACANTHACEAE

7-40110-002-103/2 ธรณีสาร

Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg.

EUPHORBIACEAE

7-40110-002-104/5 ดีปลาช่อน

Tacca chantrieri André

DIOSCOREACEAE

7-40110-002-105/2 อังกาบหนู

Barleria prionitis L.

ACANTHACEAE

ลาต้นถูกหุ้มด้วยกาบใบ สีเขียว
อมม่วง ออกดอกเป็นช่อแขนง
คล้ายช่อของดอกหญ้าทั่วไป
เมล็ดอ่อนมีสีเขียว เมล็ดแก่มีสี
พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน
ไม้ล้มลุก เหลือง บริเวณกาบหุ้มเมล็ด
สมุนไพรข้างอาคาร 1
ด้านล่างมีติ่งแหลมคล้ายหนาม
ที่ทาหน้าที่ปักยึดขนสัตว์หรือ
เสือ้ ผ้า เพื่อให้เมล็ดติดไปหล่น
ห่างจากลาต้น

ไม้พุ่ม

ลาต้นแข็ง มีหนามอยู่ตามข้อ
ของลาต้น ใบมีหนามคมอยู่ริม
ขอบใบและปลายใบ ออกดอก
เป็นช่อตั้งตามปลายยอด ผล
เป็นฝักสีน้าตาล

ดอกเดี่ยวสีแดงเข้ม และเป็น
แบบแยกเพศแต่อยู่บนต้น
ไม้พุ่ม
เดียวกัน กลีบเลีย้ งสีแดง กลีบ
ดอกสีขาวผลเป็นรูปทรงกลม มี
ใบประดับมี 2 คู่ ไร้ก้าน สีเขียว
อ่อนอมม่วงหรือสีอมม่วงน้าตาล
คู่นอกรูปไข่ รูปขอบขนาน คู่ใน
ไม้ล้มลุก
รูปไข่หรือรูปไข่กลับ ผลสดมี
หลายเมล็ด รูปขอบขนานแกม
สามเหลีย่ ม มีสันกลาง
ช่อดอกออกตามซอกใบใกล้
ปลายกิง่ คล้ายช่อเชิงลด ใบ
ไม้พุ่ม ประดับย่อยเป็นหนาม ดอกสี
เหลืองอมส้ม กลีบบนยาวเท่า ๆ
หลอดกลีบดอก

พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน
สมุนไพรข้างอาคาร 1

พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน
สมุนไพรข้างอาคาร 1

พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน
สมุนไพรข้างอาคาร 1

พื้นที่ที่ 3 บริเวณสวน
สมุนไพรข้างอาคาร 1

