
 

            ชมพู่ 
 
ชื่อ    ชมพู ่
ชื่ออ่ืนๆ    ฝร่ังน้้า,ชมพู่น้้า (ภาคใต้) ชมพู่น้้าดอกไม้ (ไทย)  
มะชมพู่,มะน้้าหอม (พายัพ) มะชามุต (น่าน)  
ยามูปะนาวา (มลายู-ยะลา) 
ชื่อสามัญ :  Java apple 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Eugenia javanica Lam. 
ชื่อวงศ์ :  MARTACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ชมพู่เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่ม ใบหนาเป็นมันใบโตพอสมควร ดอกจะบานออกมาเป็นฝอยฟูคล้ายกับ
ดอกกระถิน มีสีขาวสีเขียวใบไม้ สีชมพูอ่อนๆผสมผสานกันอยู่ ผลชมพู่ลักษณะกลม แป้น สีเขียวทางขั้วเล็ก เมล็ดใน
เป็นสีน้้าตาลอ่อน มีเยื่อใยฟูนิ่มอยู่ภายนอก การปลูก ปลูกง่ายจะปลูกโดยการเพาะเมล็ด มาเป็นกล้าไปปลูกก็ได้
เจริญเติบโตง่าย 
ชมพู่มีล้าต้นค่อนข้างใหญ่ สูงประมาณ 15 – 25 เมตร ล้าต้นขรุขระไม่ตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก สีน้้าตาลคล้้า ใบ
ค่อนข้างใหญ่เรียวยาวเป็นมัน ดอกสีขาวเป็นแบบชนิดดอกสมบูรณ์เพศ ดอกใหญ่มีกลิ่นหอมเล็กน้อย ผลมีลักษณะ
คล้ายระฆังคว้่า เนื้อสีขาวถึงขาวขุ่น ภายในผลหนึ่งๆจะมี 1 – 3 เมล็ด เวลาแก่จัดเมล็ดจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสี
น้้าตาลเข้ม 
 สรรพคุณบ้ารุงหัวใจ เป็นยาชูก้าลัง ท้าให้กระชุ่มกระชวย มีวิตามินเอสูงช่วยบ้ารุงสายตา มีวิตามินซีช่วยต้านอนุมูล
อิสระเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ ผลชมพุ่ ถ้ากินสดไม่หมดตากแห้งเอาไว้บดเป็นผงกินเป็นยาบ้ารุงก้าลังก็ได้ เนื้อสีขาว
ที่เป็นใยด้านในของผล อุดมด้วยวิตามิน A สูงมากเมื่อเทียบกับผลไม้ทั่วไป ส่วนเมล็ดเป็นของดีที่ไม่ควรพลาดแก้
เบาหวานได้ แก้ท้องเสีย แก้อาการอักเสบ และช่วยขับปัสสาวะได้อย่างดี ถ้ากินเยอะก็จะปัสสาวะบ่อย อาจท้าให้
อ่อนเพลียเพราะขาดเกลือแร่ได้ดังนั้นกินแต่พอดีจะมีประโยชน์ 

- ผลของชมพู่ มีสรรพคุณใช้เป็นยาชูก้าลัง บ้ารุงหัวใจ และ ท้าให้ชุ่มชื่น แก้ลมปลายไข้ 

- เนื้อในที่เป็นใยของชมพู่ มีสรรพคุณใช้เป็นยาลดไข้ แก้ตาเจ็บ บ้ารุงสายตา 

- เมล็ดชมพู่ ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย และแก้เบาหวาน 

 - เปลือก, ต้น - แก้เบาหวานและแก้ท้องเสีย 
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    ลีลาวดีใบลูกศร 
 

ชื่อ    ลีลาวดีใบลูกศร 
ชื่ออ่ืนๆ    ใบหอก ลั่นทมหัวลูกศร  
ชื่อสามัญ :  Bridal Bouquet Plumeri 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Plumeria pudica Jacq. 
ชื่อพ้อง : Litsea chinensis Lam., Litsea sebifera Pers. 
ชื่อวงศ์ :  APOCYNACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น ไม้พุ่ม สูง 2-2.5 เมตร เรือนยอดรูปไข่ แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกว้าง ผิวสีเขียวอมเทา บริเวณแผลที่ก้านใบหลุดร่วงจะ
มีปุ่มนูน ทุกส่วนของล้าต้นมีน้้ายางสีขาว 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปช้อน กว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคน
สอบเรียวยาว ขอบเรียบ ใบหนา เป็นมัน แผ่นใบด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบนูนเด่นชัด 

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกสีขาว มี 8-16 ดอก ก้านดอกยาว 1-1.5 
เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปรี เบี้ยวเล็กน้อย โคนกลีบสีเหลือง เกสรเพศผู้ 5 
เกสร รังไข่ไต้วงกลีบ ออกดอกตลอดปี 
ผล ผลเป็นฝักคู่ รูปรียาว ฝักอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่สีแดงถึงสีด้าและแตกเป็นสองซีก ภายในฝักมีเมล็ด 25-100 เมล็ด 
เมล็ดมีลักษณะแบน มีปีกติดที่ด้านใดด้านหนึ่งของเมล็ด 
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มะไฟกาแดง 

 
ชื่อ         มะไฟกาแดง 
ชื่ออ่ืนๆ    มะไฟป่า มะไฟเขา (ยะลา) มะไฟเต่า (สตูล) ส้มไฟดิน ส้มไฟป่า 
(นครศรธีรรมราช) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Baccaurea parviflora Mull.Arg. 
ชื่อพ้อง : Clerodendron pyramidale Andrews 
ชื่อวงศ์ :  EUPHORBIACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่  ล้าต้น สูง 6-10 เมตร เปลือกสีน้้ าตาลหรือเทา เปลือกแตกเป็นร่อง
ตามยาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียนสลับที่ปลายกิ่ง แผ่นใบหนาเหนียว ใบรูปรีหรือใบหอกกลับ ผิวใบเรียบทั้งสองด้าน 
ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ใบกว้าง 3.5-5.5 เซนติเมตร ยาว 11-14 เซนติเมตร เส้นใบแตกแบบขน
นก เส้นกลางใบเห็นชัดเจน ดอก เป็นช่อกระจะ ขนาดเล็ก ช่อดอกยาว 15-30 เซนติเมตร ออกตามกิ่งและล้า
ต้น ผล ผลเป็นช่อ 2-10 ผลต่อช่อ ผลเดี่ยว รูปกลมรีหรือรูปกระสวย มีหนามติ่งแหลมที่ปลายผล เส้นผ่านศูนย์กลาง 
1.5-2.5 เซนติเมตรผิวเปลือกเรียบหนา มีขนปกคลุมเล็กน้อย เนื้อในสีขาว ผลอ่อนสีแดงอมม่วง ผลสุกสีแดง เมล็ด
จ้านวนมากขนาดเล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                            เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 
 



 หมากนวล 
 

ชื่อ     หมากนวล 
ชื่ออ่ืนๆ    หมากนวล หมากคอนวล หมากเยอรมัน หมากมนิลา 
ชื่อสามัญ :  Manila palm, Christmas palm 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore 
ชื่อพ้อง : - 
ชื่อวงศ์ :  PALMAE  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

                       ปาล์มต้นเดี่ยว ล้าต้นสีน้้าตาลปนเทาขนาดประมาณ 25 เซนติเมตร มีคอสีเขียวนวลยาว 30-
50 เซนติเมตร มีรอยหลุดของก้านใบถี่ชัดเจน ใบประกอบแบบขนนก   เรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม.
ยาว 45-75 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียว  ดอกสีเหลืองนวล ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงใต้
โคนกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกยาวประมาณ 30 ซม.  ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ทรงกลมรี ขนาด
ประมาณ 3 เซนติเมตร ติดผลจ้านวนมาก ผลสุกสีแดงส้ม 

 ประโยชน์  :   ปลูกเป็นไม้ประดับ 
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    ลิ้นมังกรทอง 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Sansevieria spp. 
ชื่อวงศ์:  Dracaenaceae 
ชื่อสามัญ:   Snake plant หรือ Mother-in-laws 
Tongue 
ชื่อพื้นเมือง:  ว่านหางเสือ, ว่านงาช้าง (หอกสุระ
กาฬ), คลีบปลาวาฬ, ลิ้นนาคราช 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
                ลิ้นมังกร  เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยว สีเขียวเข้มแกม
เทา อวบน้้า ดอกช่อ สีขาวมีกลิ่นหอม เป็นพืชท้องถิ่นในแอฟริกาตะวันตก
ตั้ งแต่ไนจีเรียถึงคองโก  ใช้ เป็นไม้ประดับ ใบใช้ต้าละเอียด แก้พิษ
ตะขาบ แมงป่อง  
                 ต้น  เป็นหัวหรือเหง้าอยู่ในดิน ใบเกิดจากหัวโผล่ออกมาพ้น
ดินประกอบกันเป็นกอ 
                  ใบ  เป็นแท่งกลมยาวหรือใบแบนกว้าง ปลายแหลม แข็ง 
หนาเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อยหรือเป็นเกลียว ใบมีความกว้าง
ประมาณ 4-7 เซนติเมตร และสูงประมาณ 30-60 เซนติเมตร อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าตามแต่สายพันธุ์นั้น ๆ สีสัน
ของใบลิ้นมังกรจะมีสีเขียวซีดจนถึงสีเขียวเข้ม บางสายพันธุ์ใบมีสีเขียวเข้มขอบใบมีสีเหลืองทอง หรือใบมีสีเหลืองและ
มีสีขาวเป็นเส้นตามแนวใบ สีขาวประ สีเขียวอมเหลือง เขียวอมด่าง สีฟ้า และลักษณะลวดลายบนใบที่มีความแตกต่าง
และสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ ละสายพันธุ์ 
                  ดอก  ลิ้นมังกรมักจะออกดอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ดอกมีสีขาวหรือสีเขียวอ่อนและมีกลิ่น
หอม ดอกมี 5 กลีบขนาดเล็กประมาณ 1.5 เซนติเมตร เรียงเป็นแนวตามชั้นของก้านดอก สามารถจ้าแนกการออก
ดอกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
    – spike-like raceme ลักษณะการออกดอกเรียงเป็นแนวตามชั้นของก้านดอก ขนานกับใบ 
    – panicle raceme ลักษณะการออกดอกเรียงเป็นแนวตามการแตกก่ิงที่แผ่ออกของก้านดอก 
    – capitate raceme ลักษณะการออกดอกยื่นสูงเป็นพุ่มเดี่ยวที่ปลายก้านดอก 
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      เตยทอง(เตยด่าง) 

ชื่อสามัญ :  Screw pine 

ชื่อวิทยศาสตร์ :  Pandanus sanderi  Sander ex M.T. Mast 

ลักษณะทั่วไป  : ไม้พุ่มขนาดกลาง เป็นกอ ล้าต้นสูง 2-3 ฟุต มีข้อถี่ ใบออกจากล้าต้นเวียนชิดกันแน่น ใบ
แคบเรียวยาวมากปลายแหลม พ้ืนใบสีเขียวมีลายด่างขาวหรือเหลืองตามยาว ปลูกนาน ๆ จะดกมาก และจะ
มีรากอากาศ ขนาดใหญ่โผล่ออกมาค้้าไม่ให้ต้นล้ม 

การขยายพันธุ์ : แยกหน่อ 

ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ ใช้ตกแต่งสถานที่   ช่วยในการบ้ารุงธาตุให้แก่ร่างกาย รวมทั้งบ้ารุงหัวใจ ขับ
เสมหะ และแก้โรคในอก หรือเจ็บหน้าอก ให้รสหอมสุขุม (ขมหอม)  นอกจากสรรพคุณมากมายของต้น
การะเกดนี้แล้ว ยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีอายุยืน ปลูกง่าย สามารถทนต่อแสงแดด และทนแล้งได้อย่างดีเยี่ยมซึ่ง
หาพันธ์ุได้ง่าย ตลอดจนสามารถน้าต้นการะเกดนี้มาท้าเป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ได้อีกมากมายอย่างการ
น้ามาใช้จักสานเป็นข้าวของเคร่ืองใช้ อาทิ หมวก, กระสอบ, เสื่อ, กระเป๋า ฯลฯ จึงเรียกได้ว่าต้นการะเกดนี้
สามารถสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้น จึงเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ควรสนับสนุน
ให้มีการปลูกเป็นอย่างยิ่ง 
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  เล็บครุฑด่าง 
 

ชื่อ         เล็บครุฑด่าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Polyscias sp. 
ชื่อสามัญ: Ming Aralia 
ชื่ออ่ืน: เล็บครุฑ 
วงศ์: ARALIACEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก ล้าต้นสูง 1-3 เมตร เปลือกสีเขียวหรือสีน้้าตาลเปลือกเรียบหรือมีจุดเล็กๆ ประอยู่ทั่วต้น 

ใบ ใบประกอบมีใบย่อย ขอบใบเป็นหยัก เส้นใบชัดเจน สีเขียวเข้ม มีสีขาวอมเหลืองบริเวณของหรือแผ่นใบกลิ่นฉุน
เล็กน้อย 

ดอก ดอกขนาดเล็ก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อๆ ที่ปลายกิ่ง 

ข้อมูลทั่วไป 

ถิ่นก้าเนิดในหมู่เกาะแปซิฟิกและเอเชียเขตร้อน 

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 

      การปลูกเลี้ยง 

      ดินร่วนซุยหรือดินปนทราย ระบายน้้าได้ดี ต้องการน้้าปานกลาง แสงแดดร่มร้าไรถึงจัด 

      การขยายพันธุ์ 

      ตอนกิ่ง ปักช้า 

      การใช้ประโยชน์ 

      ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับในอาคาร 

 

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 



  วอเตอร์เครส 
 

ชื่อ         วอเตอร์เครส 
ชื่ออ่ืนๆ    ผักน้ า,สลัดน้ า 
ชื่อวิทยาศาสตร์ :    Nasturtium officinale 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ส้าหรับลักษณะของผักวอเตอร์เครสนี้ ล้าต้นและใบจะคล้ายผักเป็ดไทย แต่จะต่างกันตรงที่ขนาดความยาวของใบ โดย
ผักวอเตอร์เครสจะมีความยาวมากกว่า ส้าหรับสายพันธ์ุของผักวอเตอร์เครสมีอยู่ 2 สายพันธ์ุหลัก ๆ ที่นิยมปลูก
รับประทานก็ได้แก่ พันธ์ุสีเขียวและพันธ์ุสีแดง (หรือน้้าตาล) นอกจากจะปลูกไว้เพ่ือรับประทานแล้วยังใช้ปลูกเป็นไม้
ประดับได้ทั้งในน้้าและบนดิน ส้าหรับในประเทศไทยนั้น ผักชนิดนี้เร่ิมได้รับความนิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่าน
มา โดยมีแหล่งเพาะปลูกที่ส้าคัญในแถบภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งเป็นที่นิยมปลูกกันมากเพราะเป็นผักที่ปลูกง่าย โต
เร็ว รับประทานสดได้ จะน้ามาประกอบอาหารก็อร่อยใช้ได้เลยทีเดียว ส้าหรับคุณค่าทางโภชนาการของผักชนิดนี้ขอ
บอกเลยว่าเยอะมาก ๆ (ถ้าไม่เยอะจริงจะเป็นราชินีผักได้ยังไง ?) 

ผักวอเตอร์เครสนั้นมีคุณค่าทางอาหารสูง เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดในปริมาณที่สูงกว่าผักหลาย 
ๆ ชนิด โดยมีปริมาณแคลเซียมสูงกว่าในนมสด มีธาตุเหล็กมากกว่าผักขม มีวิตามิเอในปริมาณที่สูงมาก มีวิตามินซีสูง
กว่าส้ม วิตามินอีที่สูงกว่าผักกาดธรรมดาถึง 2 เท่าตัว ! และมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ (University of 
Illinois) คณะเกษตรศาสตร์พบว่าผักวอเตอร์เครสสามารถช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ และยังมีคุณสมบัติช่วยล้างสารพิษ
ตกค้างในร่างกายอีกด้วย โดยผักวอเตอร์เครสประมาณ 10 ยอดจะให้วิตามินเอถึง 1 ใน 4 ของที่ร่างกายต้องการใน
แต่ละวัน 

 
 
เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

  
 



            ส้มโอทับทิมสยาม 
   
 

ชื่อ         ส้มโอทับทิมสยาม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ PU-MELO, SHADDOCKCITRUS 
MAXIMA (BURM.F.) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
เนื่องจากากรปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามด้วยกิ่งตอน และต้นมีนิสัยขอบแตกกิ่งที่ระดับใกล้ผิวดินจึงท้าให้ล้้าต้นเตี้ย 
หรือไม่มีล้าต้นที่ชัดเจน ประกอบจ้านวนกิ่งที่แตกออกมาในระดับต่างๆมีมาก และมีใบหนาแน่นบริเวณกลางไปจนถึง
ปลายกิ่ง จึงท้าให้ปลายกิ่งห้อยลง และทรงพุ่มต้นภายนอกแน่นทึบ แต่ภายในค่อนข้างโปร่ง ลักษณะการเจริญเติบโต
ของต้นมีลักษณะแผ่ออก 

ใบ สีของใบเลี้ยงมีสีเขียวอ่อนใบประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แผ่นใบใหญ่ส่วนปลายและแผ่นใบเล็กส่วนโคน หรือที่เรียกว่า
ปีกใบ (ภาพที่ 2) ปลายปีกใบเว้าเข้าจนติดกับเส้นกลางใบในต้าแหน่งเดียวกันกับส่วนที่สอบเข้าหากันของส่วนโคน
แผ่นใบใหญ่ ท้าให้ดูเหมือนใบใหญ่และปีกใบแยกออกจากกัน แต่มีเส้นกลางใบเชื่อม 2 ส่วนให้ต่อกัน ใบใหญ่มีรูปร่าง
เป็นรูปไข่กลับ ความยาวประมาณ 10.3 -15.68 cm ความกว้างใบ 4.6-8.58 cm อัตราส่วน ความยาว : ความกว้าง
เท่ากับ 1.83-2.24 รูปร่างเมื่อตัดตามขวาง ตรงหรือโค้งเล็กน้อย การบิดงอของแผ่นใบ ไม่บิดหรือบิดน้อย ใบไม่เป็น
คลื่น แผ่นใบมีสีเขียวเข้มมีขนใต้ใบ ไม่มีรอยเว้าของขอบใบ ปลายใบมน มีรอยเว้าบริเวณปลายใบ ความยาวก้านใบ 
สั้นประมาณ 0.36-0.76 cm ส่วนปีกใบ มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม ความกว้างของปีกขนาด 0.87-3.26 cm 

     ดอกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นดอกเดี่ยวแต่มักเกิดรวมกันบนส่วนปลายกิ่ง ท้าให้เห็นเป็นพวงหรือช่อจ้านวนดอก
ต่อช่อ มีจ้านวน 6-10 ดอกข้ึนไป (ภาพท่ี 3) แต่ละดอกประกอบด้วยองค์ประกอบของดอกชั้นต่างๆครบทั้ง 4 วง โดย
เรียงล้าดับจากชั้นนอกไปสู่ชั้นใน คือ 

     กลีบเลี้ยง มีสีเขียว จ้านวน 4-5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นวง แต่สวนปลายแยกจากกัน ท้าหน้าที่ห่อหุ้มดอกบริเวณ
บริเวณส่วนโคน กลีบเลี้ยงของดอกดอกท่ีบานแล้วจะคงอยู่กับผลตลอดไปจนผลแก่ 

     กลีบดอก มีสีเขียวของต่อมน้้ามันประบนพ้ืนที่ผิวดอกสีขาว โดยเฉพาะส่วนโคนกลีบดอก เมื่อดอกยังไม่บานกลีบ
ดอกจะห่อติดกันแน่นท้าหน้าที่ปกป้องเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแทนกลีบเลี้ยงได้อย่างดี เมื่อดอกบานกลีบดอกแต่ละ
กลีบจะแยกออกจากกัน ส่วนปายกลีบจะม้วนงอลง ท้าให้เห็นผิวกลีบดอกด้านใน ซึ่งมีสีขาวเด่นชัด กลีบดอกจะหลุด
ร่วงไปหลังจากดอกบานไม่นาน 

     เกสรตัวผู้ ประกอบด้วยก้านชูอับเรณูสีขาว ส่วนโคนแบนและเชื่อมติดกันเป็นแผ่นอย่างหลวมๆส่วนกลางกลมเรียว
ไปสู่ส่วนปลาย ที่ปลายสุดมีอับเรณู สีเหลือง จ้านวนเกสรตัวผู้เฉลี่ยต่อดอกประมาณ 30 กว่าอัน 



     เกสรตัวเมีย ประกอบด้วยปลายยอดเกสรตัวเมียอยู่ปลายสุด มีขนาดใหญ่แผ่แบนออก สีเขียวอ่อน ชูสูงเด่น
มากกว่าส่วนอ่ืนๆ ของดอก ในระยะที่ดอกบานเต็มที่ จะมีของเหลวเหนียวปกคลุมผิวหน้า ปลายยอดเกสรตัวเมีย ท้า
หน้าที่ดักจับละอองเกสร ถัดจากปลายยอดเกสรตัวเมียลงไปเป็นหลอดเกสรตัวเมีย ลักษณะอวบสั้น สีเขียวอ่อนที่ผิวมี
ต่อมน้้ามันเป็นจุดประอยู่ทั่วตลอด ส่วนโคนของหลอดเกสรตัวเมียเชื่อมติดกับรังไข่ มีสีเขียวและมีต่อมน้้ามันเป็นจุด
ประท่ัวทั้งผิวรังไข่ 

 
ผล 
          ผลของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม มีลักษะแตกต่างจากส้มโอพันธุ์อ่ืนอย่างชัดเจน และเป็นลักษณะประจ้าพันธุ์ที่
เด่นชัดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม คือ เนื้อผลหรือกุ้งมีสีชมพูเข้มจนถึงแดง เหมือนสีทับทิม (ภาพที่ 4-5) ผิวผลมีขน
อ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายก้ามะหยี่ 
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  พุทธรักษา 
 

ชื่อ         พุทธรักษา 
ชื่ออ่ืน: บัวละวงศ์ (ล้าปาง), บัวละวง (ลพบุรี), พุทธศร (พายัพ),  
พุทธสร (ภาคเหนือ), สาคูหัวข่า สาคูมอญ (ภาคกลาง),  
ปล้ะย่ะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), กวงอิมเกีย เซียวปาเจีย มุยหยิ่งเจีย  
(จีน), เหม่ยเหยินเจียว เสี่ยวปาเจียว (จีนกลาง) เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Canna indica L. 
ชื่อสามัญ: Indian shot, India short plant 
ชื่อวงศ์: CANNACEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้นพุทธรักษา เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นก้าเนิดในประเทศอินเดีย แอฟริกา และอเมริกา และภายหลังได้กระจายพันธ์ุ
ออกไปยังเอเชียเขตร้อน โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน มีอายุหลายปี ขึ้นรวมกันเป็นกอและเป็นต้นเดี่ยวไม่แตก
กิ่งก้านสาขา จะมีข้อแต่ค่อนข้างห่างกัน มีความสูงของล้าต้นประมาณ 1.5-2.5 เมตร ล้าต้นมีความเหนียวและอุ้มน้้า 
มีเหง้าหัวสีขาวแตกแขนงอยู่ใต้ดิน (รากมีความเฉลี่ย 11.8 เซนติเมตร มีความยาวรอบรากเฉลี่ย 0.2 เซนติเมตร โดย
ความยาวของรากจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของรากด้วย[6]) ส่วนของล้าต้นเทียมบนดินจะเกิดจากใบเรียงซ้อนเป็นล้า
ตรงกลม ทั้งต้นไม่มีขนปกคลุม แต่บางคร้ังอาจพบผงเทียนไขปกคลุม ขยายพันธ์ุด้วยการแยกหน่อและวิธีการเพาะ
เมล็ด (แต่วิธีที่นิยมใช้และได้ผลดีคือวิธีการแยกหน่อ) ชอบดินเหนียวชุ่มชื้นและมีอินทรียวัตถุสูง หรือที่ระดับน้้า 10-
20 เซนติเมตร ชอบแสงแดดแบบเต็มวันถึงคร่ึงวัน พุทธรักษาเป็นพันธ์ุไม้ที่มีการกระจายพันธ์ุอยู่ในป่าเมืองไทยหลาย
ชนิด โดยส่วนใหญ่มักจะพบขึ้นตามป่าดงดิบ ป่าดงดิบแล้งในที่ลุ่ม หรือตามล้าห้วย 

ใบพุทธรักษา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน รูปรีแกมขอบขนานกว้าง หรือเป็นรู
ปรียาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นสีเขียว สีแดง สีเขียวขลิบแดง หรือสีม่วงเข้ม ภายในเป็นสีอมม่วง
แดง ใบมีขนาดกว้างประมาณ 15-25 เซนติเมตรและยาวประมาณ 35-60 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม เส้นใบ
คล้ายขนนก กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นได้ชัด มีก้านใบยาวเป็นกาบใบหุ้มล้าต้นซ้อนสลับกัน 
ดอกพุทธรักษา ดอกจะมีหลายสีด้วยกัน เช่น สีแดง สีแดงอมเหลือง สีส้ม สีเหลือง สีชมพู สีขาว ฯลฯ สามารถออก
ดอกได้ตลอดปี โดยจะออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายยอดของล้าต้น ก้านช่อดอกยาว ช่อหนึ่งมีความยาวประมาณ 20-
25 เซนติเมตร ช่อดอกมีดอกย่อยหลายดอก ประมาณ 8-10 ดอก ช่อดอกมีรูปคล้ายทรงกระบอก เมื่อดอกบานจะ
แตกออกเป็นกลีบ 3 กลีบ ปลายกลีบแหลม ดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 8-9 เซนติเมตร มีกลีบเลี้ยง 3 
กลีบ เป็นสีเขียวอ่อนและมีขนาดเล็ก ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร หุ้มอยู่บริเวณโคนดอก รูปไข่กลมรี ดอกมีผงเทียน
ไขปกคลุม มีเกสรเพศผู้เป็นหมันมีลักษณะคล้ายกลีบดอกเป็นสีส้มแดง 
ผลพุทธรักษา ผลเป็นผลแห้ง ลักษณะเป็นรูปทรงกลม เป็นพู 3 พู ผลมีขนาดเท่ากับผลมะไฟ ผิวผลขรุขระ เปลือก
นอกเป็นสีเขียวและมีขนหรือหนามอ่อน ๆ คล้ายกับลูกละหุ่งหรือลูกเร่ว โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณ 
2.5 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดสีขาวหลายเมล็ด พอแก่เป็นสีน้้าตาล มัน 

https://medthai.com/tag/CANNACEAE/


สรรพคุณของพุทธรักษา 

1. เมล็ดมีรสเมาเย็น ใช้ต้าพอกแก้อาการปวดศีรษะได้ (เมล็ด) ชาวชวาจะใช้เมล็ดน้ามาบดให้เป็นผงใช้พอก
บริเวณขมับแก้อาการปวดศีรษะ (เมล็ด) 

2. ดอกเป็นยาช่วยสงบจิต ท้าให้หัวใจสดชื่น (ดอก) 
3. ดอกใช้เป็นยาขับพิษร้อน ขับน้้าชื้นในร่างกาย (ดอก) 
4. ช่วยลดความดันโลหิต (ดอก) 
5. ชาวอินเดียจะใช้เหง้าเป็นยาขับเหงื่อปัสสาวะในอาการไข้และอาการบวมน้้า (เหง้า) 
6. เหง้ามีสรรพคุณแก้วัณโรค แก้อาการไอ (เหง้า) 
7. เหง้าใช้ต้มกินเป็นยาแก้อาเจียนเป็นเลือด กระอักเลือด และไอมีเลือด (เหง้า) 
8. ช่วยแก้อาเจียน (ใบ) 
9. ช่วยแก้อาการปวดฟัน ด้วยการใช้เหง้าแห้งผสมกับข้าวเหนียว แล้วน้ามาตุ๋นกับไก่กิน (เหง้า) 
10. เหง้ามีรสเย็นฝาดขื่น เป็นยาบ้ารุงปอด แพทย์ตามชนบทจะใช้เหง้าน้ามาต้มกินเป็นยาบ้ารุงปอด (เหง้า) 
11. ใบช่วยแก้อาการจุกเสียด แก้ท้องเสีย (ใบ) 
12. ชาวชวาจะใช้น้้าคั้นจากเหง้าเป็นยาแก้อาการท้องร่วง (เหง้า) 
13. ช่วยแก้โรคบิด บิดเร้ือรัง (เหง้า) 
14. ช่วยแก้ประจ้าเดือนมาไม่เป็นปกติ ประจ้าเดือนมาไม่หยุดของสตรี (เหง้า) ต้ารับยาแก้ประจ้าเดือนมาไม่หยุด 

ให้ใช้เหง้ากับดอกเข็ม (Ixora Chinensis Lam) น้ามาตุ๋นร่วมกับไก่กิน หรือจะใช้เหง้าแห้งผสมกับข้าวเหนียว
ตุ๋นกับไก่กินก็ได้ (เหง้า) 

15. ช่วยแก้อาการตกขาวของสตรี (เหง้า) ต้ารับยาแก้ตกขาว ระบุให้ใช้เหง้าแห้งผสมกับข้าวเหนียวน้ามาตุ๋นกับไก่
กิน (เหง้า) 

16. ช่วยแก้โรคตับอักเสบ แก้ตับอักเสบติดเชื้อ ตับอักเสบอย่างเฉียบพลันแบบดีซ่าน มีอาการตัวเหลือง ให้ใช้เหง้า
สดน้ามาต้มกับน้้า แบ่งกินวันละ 2 เวลา เช้าและเย็น ติดต่อกัน 20 วัน (เป็น 1 รอบของการรักษา) และใน
ระหว่างการรักษาห้ามกินกุ้ง ปลา ของเผ็ด จิงฉ่าย และน้้ามันพืช ซึ่งจากการรักษาผู้ป่วยจ้านวน 52 ราย 
พบว่าผู้ป่วย 34 ราย หลังจากการรักษาเป็นเวลา 250 วัน มีอาการหายดีเป็นปกติ ส่วนผู้ป่วยอีก 18 ราย 
หลังจากการรักษาเป็นเวลา 30 วัน พบว่ามีอาการดีขึ้นเล็กน้อย (เหง้า) 

17. ชาวกัมพูชาจะใช้เหง้าต้มและคั้นเอาแต่น้้าดื่มเป็นยาแก้คุดทะราด และใช้ชะล้างท้าความสะอาดบาดแผล 
(เหง้า) 

18. ดอกสด น้ามาต้าให้ละเอียดใช้พอกแผล ห้ามเลือด รักษาบาดแผลสด หรือบาดแผลมีหนอง แก้ฝีหนองได้ 
(ดอก) บ้างว่าใช้ดอกห้ามเลือดบาดแผลภายนอกให้ใช้ดอกแห้ง 10-15 กรัม น้ามาต้มกับน้้ากิน (ดอก) 

19. เหง้าใช้เป็นยาต้าพอกรักษาแผลอักเสบบวม ช่วยสมานแผล แก้ฝีหนองปวดบวม แก้ฟกช้้า (เหง้า) 

                                               
เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 



       ฝรั่ง 
 

ชื่อ         ฝรั่ง 
ชื่ออ่ืน: ย่าหมู (สุราษฎร์ธานี) ชมพู่ (ตรัง, ปัตตานี)  
มะก้วย (เชียงใหม่ ,เหนือ) มะก้วยกา (เหนือ) มะกา (กลาง
,แม่ฮ่องสอน ) มะจีน (ตาก ) มะมั่น  ( เหนือ)  ยะมูบุ เตบันยา 
(มลายู นราธิวาส) ยะริง (ละว้า เชียงใหม่) ยามุ หรือ ย่าหมู หรือ ย่าหวัน (ใต้) และ สีดา (นครพนม,นราธิวาส) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Psidium guajava Linn. 
ชื่อวงศ์: Myrtaceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ฝร่ังเป็นไม้ยืนต้น สูง 3-10 เมตร ต้นเกลี้ยงมัน เปลือกต้นเรียบ ใบเดี่ยว กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ยอดอ่อนมีขนสั้น ๆ ใบ
เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-8 ซม. ยาว 6-14 ซม. ดอกเดี่ยวหรือช่อ 2-3 ดอก ออกที่ซอกใบ 
กลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีเกสรตัวผู้จ้านวนมาก ผลเป็นผลสด ผลดิบสีเขียว กินได้ เมื่อสุกเป็นสีเหลือง 

 พันธ์ุกินสด เป็นพันธ์ุที่นิยมรับประทานผลสด เช่น ฝร่ังขี้นก ส่วนใหญ่เนื้อสีขาว พันธ์ุที่นิยมปลูกเป็นการค้า
ได้แก่ 

o ฝร่ังเวียดนาม - ลูกใหญ่กว่าฝร่ังพ้ืนบ้าน ถึง 2 - 3 เท่า ถูกน้าเข้าจากเวียดนามมาปลูกที่ อ้าเภอสาม
พรานเมื่อ พ.ศ. 2521– 2523 [7] 

o ฝร่ังกิมจู - เป็นฝร่ังไร้เมล็ด สีนวลสวย รสหวานกลมกล่อม กรอบ [8] 

o ฝร่ังกลมสาลี่- เป็นพนัธ์แรก ๆ ที่นิยมปลูกกันมาก ต่อมามีพันธ์แป้นสีทองเข้ามา จึงปลูกน้อยลงเร่ือย ๆ 

o ฝร่ังแป้นสีทอง- ปลูกมากท่ีสุดในประเทศไทย ผลเมื่อโตเต็มที่จะขาว ฟู กรอบ เร่ิมแรกปลูกท่ีอ้าเภอสาม
พราน ภายหลังได้แพร่กระจายไปทั่ว 

o ฝร่ังไร้เมล็ด - ลักษณะลูกยาว ๆ ไม่มีเมล็ด รสชาติด้อยกว่าฝร่ังแป้นสีทอง และกิมจู 

 พันธ์ุแปรรูป เป็นพันธ์ุที่ใช้คั้นท้าน้้าฝร่ัง เนื้อฉ้่าน้้า สีชมพู 

 พันธ์ุโอม เป็นพ่อของโอม 

            
 
 
 

       เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87#cite_note-7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87#cite_note-8


      มะม่วงเขียวเสวย 
 

ชื่อ         มะม่วงเขียวเสวย 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indica L. c.v. 
ชื่อสามัญ : Mango (Khiew Sawoey) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ล้าต้น  มะม่วงเขียวเสวย เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง มีอายุประมาณ 10-25 ปี ล้าต้นสูงประมาณ 5-15 เมตร 
ล้าต้นแตกหลักกิ่ง และก่ิงแขนงน้อย จนแลดูเป็นทรงพุ่มโปร่ง เปลือกล้าต้นแตกเป็นสะเก็ดขนาดเล็ก สีด้าอมเทา 
ใบ   ใบมะม่วงเขียวเสวย ออกเป็นใบเดี่ยวๆ เรียงสลับกันที่ปลายกิ่ง ใบค่อนข้างรียาว สีเขียวเข้ม และเป็นมัน ขนาดใบ
กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร โคนใบสอบมน ปลายใบแหลม แผ่นใบ และขอบใบ
เรียบ เส้นกลางใบมีสีขาวชัดเจน 
ดอก มะม่วงเขียวเสวย ออกดอกเป็นช่อแขนง ซึ่งแต่ละแขนงประกอบด้วยดอกย่อยจ้านวนมาก ดอกย่อยในช่อ
เดียวกันจะมีดอก 2 ชนิด คือ ดอกเพศผู้ ซึ่งมีจ้านวนมาก (91.80%) และดอกกะเทย (8.20%) ที่สามารถพัฒนาเป็น
ผลได้ ท้าให้มะม่วงพันธ์ุนี้ติดผลน้อย ทั้งนี้ มะม่วงเขียวเสวย เป็นพันธ์ุที่ออกดอกช้า ดอกมะม่วงเขียวเสวยหลังการผสม
เกสรแล้ว ทั้งกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรจะร่วงหล่นไปหมด คงเหลือรังไข่ที่พัฒนาเป็นผลรูปไข่ขนาดเล็ก และจาน
ดอกท่ีเห่ียวแห้งติดด้านล่างผล 
ผล และเมล็ด  ผลมะม่วงเขียวเสวย มีลักษณะรียาว และแบนเล็กน้อย บริเวณขั้วผลมีขนาดใหญ่ และค่อยเล็กลงไป
ด้านท้ายด้านหลังผลมีลักษณะนูนออก และด้านหน้าผลคอดเล็กลง ขนาดผลกว้างประมาณ 5-7 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร มีน้้าหนักต่อผลประมาณ 300-335 กรัม ผลมะม่วงเขียวเสวย เมื่อยังอ่อนจะมีเปลือกสี
เขียวเข้ม ส่วนเนื้อผลมีสีขาว และมีรสเปร้ียว เมื่อแก่ เปลือกมีสีเขียวอมเทาหรือมีนวล ส่วนเนื้อมีสีขาวขุ่น มีรสหวาน
มัน และเมื่อสุก เปลือกผลจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน เนื้อด้านในมีสีเหลือง เนื้อละเอียด และค่อนข้างแน่น ไม่เละง่าย
ส่วนเมล็ดด้านในมีลักษณะเรียวยาว และค่อนข้างแบนตามลักษณะของผล เปลือกหุ้มเมล็ดหนาแข็ง และมีร่องเป็นร้ิว
ตามแนวตั้ง 

 
 

 
 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 

 
 



 

      มะม่วงอกร่อง 
 

ชื่อ         มะม่วงอกร่อง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indica Linn. 
ชื่อสามัญ : Mango (okrong) 
ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ล้าต้น 
มะม่วงอกร่อง เป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดกลาง มีอายุประมาณ 15-25 ปี ล้าต้นเพลาตรง สูงประมาณ 5-15 เมตร 
ล้าต้นแตกกิ่งหลัก และกิ่งแขนงมาก ท้าให้แลดูเป็นทรงพุ่มหนาทึบ เปลือกล้าต้นสีเทาอมด้า 

ใบ 
มะม่วงอกร่อง ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับบนปลายกิ่งแขนง ใบมีรูปหอก โคนใบสอบ ปลายใบแหลม แผ่นใบ และขอบ
ใบเรียบ สีเขียวเข้ม ขนาดใบกว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร 

ดอก 
มะม่วงอกร่อง ออกดอกเป็นช่อแขนงที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อแขนงมีดอกย่อยจ้านวนมาก ดอกย่อยประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 
5 กลีบ และกลีบดอก 5 กลีบ ทั้งนี้ ดอกมะม่วงอกร่องมีดอกสมบูรณ์เพศจ้านวนมาก ท้าให้มะม่วงอกร่องติดผลดก 
และติดผลได้มากกว่ามะม่วงพันธ์ุอ่ืนๆ 

ผล และเมล็ด 
ผลมะม่วงอกร่อง มีรูปไข่ อวบใหญ่ และค่อนข้างแบนเล็กน้อย ส่วนบนบริเวณขั้วมีขนาดใหญ่ ด้านหน้าผลโค้งนูน และ
ค่อยเล็กคอดลงทางปลายผลด้านล่าง โดยพันธ์ุดั้งเดิมจะมีร่องตื้นในแนวตั้งตรงกลางบริเวณด้านหน้าผล ขนาดผลกว้าง
ประมาณ 3-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-10เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนหรือหรือเขียวอมเหลือง ผลสุกมีสีเหลือง
ครีมหรือเหลืองอมส้ม เปลือกผลค่อนข้างบาง ส่งกลิ่นหอมแรง และหอมมากกว่ามะม่วงพันธ์ุอ่ืนๆ ส่วนเนื้อผลมีสีเหลือ
งอมขาวหรือเหลืองครีม เนื้อผลละเอียด ฉ่้าด้วยน้้าหวาน มีเสี้ยนที่ติดจากส่วนเมล็ดเล็กน้อย มีกลิ่นหอม และมีรส
หวานจัดมากกว่ามะม่วงทุกสายพันธ์ุ ส่วนเมล็ดมีลักษณะคล้ายผลด้านนอก คล้ายรูปไต มีลักษณะแบน ส่วนขั้วเมล็ด
ใหญ่ และหนา ซึ่งภายในเป็นคัพภะ และเล็กลงด้านล่าง เปลือกเมล็ดมีสีขาวขุ่น มีเส้นใยหุ้ม 

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 
 



             ขนุน 
 

ชื่อ         ขนุน 
ชื่ออ่ืนๆ ขะนู (จันทบุรี), นะยวยซะ (กาญจนบุรี), เนน (นครราชสีมา),  
ซีคึย ปะหน่อย หมากกลาง (แม่ฮ่องสอน), นากอ (ปัตตานี),  
มะหนุน (ภาคเหนือ ภาคใต้), ลาน ล้าง (ภาคเหนือ), หมักหมี้  
(ตะวันอองเฉียงเหนือ) และชื่ออ่ืน ๆ เช่น ขะเนอ, ขน,ูนากอ, มะยวยซะ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Artocarpus heterophyllus Lam.  
ชื่อสามัญ : Jackfruit, Jakfruit 
ชื่อวงศ์ : (MORACEAE) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นขนุน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15-30 เมตร กิ่งและล้าต้นเมื่อมีแผลจะมีน้้ายางสีขาวข้นไหล
ออกมา ลักษณะของใบขนุน เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบเป็นรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ใบหนา 
ผิวด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ส่วนผิวใบด้านล่างจะสากมือ ใบขนุนกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

 ดอกขนุน ออกเป็นช่อเชิงสดแยกเพศอยู่รวมกัน เป็นช่อสีเขียว อัดกันแน่นและอยู่บนต้นเดียวกัน โดยดอก
เพศผู้จะออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ ซึ่งเราจะเรียกว่า "ส่า" ส่วนดอกเพศเมียจะออกตามกิ่งใหญ่และล้าต้น 
เมื่อติดผลดอกท้ังช่อจะเจริญร่วมกันเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ โดย 1 ดอกจะกลายเป็น 1 ยวง 

 

 ผลขนุน หรือ ลูกขนุน ลักษณะภายนอกจะคล้าย ๆ จ้าปาดะ (ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกัน) โดยลักษณะของลูก
ขนุน ในผลดิบเปลือกมีสีขาว หนามทู่ ถ้ากรีดจะมียางเหนียว ถ้าแก่เปลือกจะมีสีน้้าตาลอ่อนอมเหลืองและ
หนามจะป้านขึ้นด้วย ภายในผลของขนุนจะมีซังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้ เมล็ดจะอยู่ในยวง โดยดอกขนุนจะ
ออกดอกปีละ 2 คร้ัง คือในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงธันวาคม-มกราคม 
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พันธุ์ขนุน มีอยู่หลายสายพันธ์ุ ซึ่งสีของเนื้อก็แตกต่างกันออกไปด้วยตามแต่ละสายพันธ์ุ ขนุนบางสายพันธ์ุมีรสหวาน
ใช้รับประทานได้ แต่บางพันธ์ุมีรสจืดไม่นิยมน้ามารับประทาน โดยสายพันธ์ุขนุนที่นิยมปลูกในประเทศไทยก็ได้แก่ 
พันธ์ุตาบ๊วย (ผลใหญ่ เนื้อหนา สีจ้าปาออกเหลือง) , พันธ์ุทองสุดใจ (ผลใหญ่ยาว เนื้อเหลือง), พันธ์ุฟ้าถล่ม (ผล
ค่อนข้างกลมและใหญ่มาก มีเนื้อสีเหลืองทอง), พันธ์ุจ้าปากรอบ (ผลขนาดกลาง รสหวานอมเปร้ียว เนื้อสีเหลือง) เป็น
ต้น 

ต้นขนุนจัด เป็น 1 ใน 9 ไม้มงคลของไทย ไม้ขนุนมีความหมายว่า การช่วยหนุนบารมี เงินทอง ความร้่ารวย ให้ดียิ่งขึ้น 
มีผู้ให้การเกื้อหนุนจุนเจือ โดยนิยมปลูกไว้หลังบ้านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

นอกจากขนุนจะเป็นไม้มงคลนามแล้ว ก็ยังเป็นผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานอร่อยอีกด้วย และยังน้ามาท้าเป็นอาหารได้
หลากหลายเมนู แต่ส้าหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขนุนหรือรับประทานแต่น้อยเพราะมีรส
หวาน นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรอีกด้วย ส่วนที่น้ามาใช้เป็นยารักษาอาการต่าง ๆ ได้แก่ ใบ ยวง เมล็ด 
แก่น ส่าแห้งของขนุน 

 
 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 

 



           มัลเบอร์รี 
 

ชื่อ         มัลเบอร ี
ชื่อวิทยาศาสตร์: Morus nigra. L. 
ชื่อสามัญ : Jackfruit, Jakfruit 
ชื่อวงศ์ : (MORACEAE) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นหนึ่งในพืชตระกูลเบอร์รี โดยคนไทยมักจะรู้จักกันในชื่อของลูกหม่อน 
เนื่องจากเป็นผลของต้นหม่อนที่ใช้ในการเลี้ยงหนอนไหม อันเป็นจุดก้าเนิดของอุตสาหกรรมผ้าไหม โดยลักษณะของ
ต้นหม่อน เป็นพืชยืนต้นประเภทไม้พุ่มขนาดกลาง เนื้อไม้อ่อน เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่เขตร้อน ล้าต้นมีลักษณะกลม 
ผิวเรียบ ไม่มีหนาม แต่มียางสีขาวขุ่นคล้ายน้้านม ใบมีลักษณะขอบหยัก ปลายใบแหลม ฐานใบกลมหรือเป็นรูปหัวใจ 
ผิวใบสาก ก้านใบเรียวเล็ก ดอกเป็นรูปทรงกระบอก โดยจะออกตามซอกใบและปลายยอด ผลของหม่อน หรือลูกมัล
เบอร์รี มีลักษณะเป็นผลรวมทรงกระบอก สีของผลเป็นสีเขียวอ่อน แต่เมื่อแก่เต็มที่จะมีสีแดงเข้ม ไปจนเกือบด้า มีรส
หวานอมเปร้ียว 

       ต้นหม่อน เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศจีนตอนใต้ แถบเทือกเขาหิมาลัย แต่ภายหลังได้มีกรน้าเข้ามาปลูกในอินโด
จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย ฯลฯ โดยจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีล้าต้นตั้งตรง สูงได้ประมาณ 2.5 
เมตร บางพันธ์ุสูงได้ประมาณ 3-7 เมตร แตกกิ่งก้านไม่มากนัก เปลือกล้าต้นเรียบเป็นสีน้้าตาลแดง สีขาวปนสีน้้าตาล 
หรือสีเทาปนขาว ส่วนเปลือกรากเป็นสีน้้าตาลแดงหรือสีเหลือแดง มีเส้นร้อยแตกท่ีเปลือกผิว พบได้ท่ัวไปในป่าดิบ ใน
ประเทศไทยปลูกกันมากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ 

    ใบหม่อน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือรูปไข่กว้าง ปลายใบแหลมยาว โคนใบเว้า
เป็นรูปหัวใจหรือค่อนข้างตัด ขอบใบเรียบหรือหยักเว้าเป็นพู (ข้ึนอยู่กับสาพันธ์ุที่ปลูก) ใบอ่อนของใบจักเป็นพูสองข้าง
ไม่เท่ากัน ขอบพูจักเป็นซี่ฟัน ใบมีขนาดกว้างประมาณ 8-14 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12-16 เซนติเมตร แผ่นใบ
เป็นสีเขียวเข้มเรียบเงา ท้องใบเป็นสีเขียวอ่อน ใบค่อนข้างหนา หลังใบสากระคายมือ เส้นใบมี 3 เส้น ออกจากโคน
ยาวไปถึงกลางใบ และเส้นใบออกจากเส้นกลางใบอีก 4 คู่ เส้นร่างแหเห็ดได้ชัดเจนจากด้านล่าง ก้านใบเรียวเล็ก ยาว
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มีหูใบเป็นรูปแถบแคบปลายแหลม ยาวได้ประมาณ 0.2-0.5 เซนติเมตร 

     ดอกหม่อน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกเป็นแบบแยกเพศแต่อยู่บนต้นเดียวกัน ลักษณะของ
ดอกเป็นรูปทรงกระบอก ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียจะอยู่ต่างช่อกัน ดอกย่อยมีขนาดเล็ก วงกลีบรวมเป็นสีขาว
หม่นหรือเป็นสีขาวแกมสีเขียว ช่อดอกเป็นหางกระรอก ยาวได้ประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกเพศผู้ วงกลีบรวมมีแฉก 4 
แฉก เกลี้ยง ส่วนดอกเพศเมีย วงกลีบรวมมีแฉก 4 แฉก เกลี้ยง ขอบมีขน เมื่อเป็นผลจะอวบน้้า รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสร
เพศเมียมี 2 อัน 
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    ผลหม่อน เป็นผลที่เกิดจากช่อดอก ผลเป็นผลรวมอยู่ในกระจุกเดียวกัน โดยจะออกตามซอกใบ ลักษณะของผลเป็นรูป
ทรงกระบอก ยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร ผลเป็นสีเขียว เมื่อผลสกุแลว้จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเขม้หรอืสีมว่งด า เกือบด า เนือ้
นิ่ม ฉ ่าน า้ และมีรสหวานอมเปรีย้ว 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                      
 

 
 
 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

             ชะมวง 
 

ชื่อ         ชะมวง 
ชื่ออ่ืนๆ ส้มป้อง มะป่อง (คนเมือง), หมากโมก (อุดรธานี),  
มวงส้ม (นครศรีธรรมราช), กะมวง มวง ส้มมวง (ภาคใต้), 
 กานิ (มลายู-นราธิวาส), ตระมูง (เขมร), ยอดมวง, ส้มม่วง,  
ส้มโมง, ส้มป่อง เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Garcinia cowa Roxb. ex Choisy 
ชื่อสามัญ : Cowa 
ชื่อวงศ์ : (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นชะมวง จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นทรงพุ่มรูปกรวยคว้่าทรงสูง มี
ความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร บ้างว่าสูงประมาณ 15-30 เมตร ล้าต้นเกลี้ยงและแตกกิ่งใบตอนบน
ของล้าต้น กิ่งย่อยผิวเรียบ เปลือกล้าต้นเป็นสีด้าน้้าตาลมีลักษณะขรุขระ แตกเป็นสะเก็ด ส่วนเปลือกด้านใน
เป็นสีชมพูถึงแดง มีน้้ายางสีเหลืองขุ่นไหลเยิ้มออกมาจากเปลือกต้น ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการใช้เมล็ดและการ
ตอนกิ่ง พบทั่วไปตามป่าชื้นที่ระดับต่้า เป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี[1],[2],[4],[10],[11] มีเขตการกระจายพันธ์ุ
ในป่าดิบชื้นตามที่ลุ่มต่้าทั่วไป และจะพบได้มากทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่
ระดับความสูงเหนือระดับน้้าทะเลประมาณ 800 เมตรขึ้นไป (บ้างว่า 600 เมตรขึ้นไป) 

 ใบชะมวง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมใบหอกหรือแกมขอบขนาน 
โคนใบสอบแหลม ปลายใบป้านหรือแหลมเล็กน้อย ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีความกว้างประมาณ 2.5-5 
เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-13 เซนติเมตร ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมสีม่วงแดง ส่วนใบแก่เป็นสี
เขียวเข้ม (สีน้้าเงินเข้ม) บริเวณปลายกิ่งมักแตกเป็น 1-3 ยอด หลังใบเรียบลื่นเป็นมัน ท้องใบเรียบ เนื้อใบมี
ลักษณะค่อนข้างหนาและเปราะ เส้นใบเห็นได้ไม่ชัด แต่ด้านหลังใบจะเห็นเส้นกลาง ส่วนก้านใบเป็นสีแดงมี
ความยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร 
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 ดอกชะมวง ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่กันคนละต้น ออกดอกตามซอกใบและตามกิ่ง ดอกตัวผู้จะออกตามกิ่ง
เป็นกระจุก มีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอก ดอกมีเกสรตัวผู้จ้านวนมากเรียงกันเป็นรูปสีเหลี่ยม ส่วนกลีบดอก
เป็นสีเหลืองนวลและมีกลิ่นหอม มีกลีบดอกแข็งหนา 4 กลีบ และกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ลักษณะเป็นรูปรีแกมรูป
ขอบขนาน ปลายกลีบกลม ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ส่วนดอกตัวเมียจะ
ออกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายกิ่ง ดอกมีเกสรตัวผู้เทียมเรียงอยู่รอบรังไข่ มีก้านเกสรติดกันเป็นกลุ่ม ที่ปลาย
ก้านมีต่อม 1 ต่อม ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 

 

 ผลชะมวง ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น ผิวผลเรียบเป็นมัน มีขนาดประมาณ 2.5-6 เซนติเมตร ผล
อ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงส้มหม่น และตามผลมีร่องตื้น ๆ ประมาณ 5-8 ร่อง 
ด้านบนปลายบุ๋ม และมีชั้นกลีบเลี้ยงประมาณ 4-8 แฉกติดอยู่ เนื้อหนา สีเหลือง ภายในผลมีเมล็ดขนาดใหญ่
ประมาณ 4-6 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปรีหนา เรียงตัวกันเป็นวงรอบผล ผลสุกมีรสเปร้ียวใช้รับประทาน
ได้ แต่มียางมากและท้าให้ติดฟันได้ โดยจะติดผลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 

 

                                           
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 
 
 
 


