
        ไทรเกาหลีลาย 
 

ชื่อ         ไทรเกาหลีลาย 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus annulata 
ชื่อสามัญ : Banyan Tree 
ชื่อวงศ์ : MORACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ต้น  เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ล าตน้มีความสงูประมาณ 10-20 เมตร  ล าตน้โครงแตกก่ิงกา้นเป็นพุม่ทบึ 
บ า ง ช นิ ด ก็ เ ป็ น พุ่ ม โ ป ร่ ง  มี ร า ก อ า ก า ศ ห้ อ ย ล ง ม า ต า ม ก่ิ ง ก้ า น แ ล ะ ล า ต้น  ผิ ว เ ป ลื อ ก เ รี ย บ สี ข า ว ป น เ ท า 

    ใบ  เป็นใบเดี่ยวแตกออกจากก่ิง และสว่นยอดของล าตน้ ใบออกเป็นคูส่ลบักนั ลกัษณะใบ ขนาดใบ    ฝัก/ผล  แบบมะเดื่อ 1.8 

- 3 ซม. ออกเป็นคู่ในซอกใบ รูปไข่ สีเหลืองอมสม้หรือเหลืองอมชมพ ูมกัจะมีจุดสีครีม กา้นผล 1 - 1.5 ซม. อว้นสัน้ ดา้นบนมีวง
แหวนนนู ดา้นลา่งและกาบใบรูปสามเหลีย่มแคบขนาด 4 - 7 มม. 3 กาบ  

ไทรเกาหลีเป็นพืชชนิดหนึ่งในวงศ์ MORACEAE  ซึ่งเป็นวงศ์ไม้ที่ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นและไม้พุ่มขนาดใหญ่หลาย
ชนิด พืชในวงศ์นี้ที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ ต้นโพธิ์ ต้นขนุน และไทรชนิดต่างๆ ส้าหรับไทรเกาหลีนั้นจัดเป็นไทร
ประดับชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่มจะค่อนข้างแน่น ตัวพุ่ม 

ประกอบไปด้วยใบสีเขียวสดที่เรียงตัวซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ เมื่อโตเต็มที่ไทรเกาหลีจะมีขนาดความสูงได้ประมาณ 5-6 
เมตร ส่วนตัวใบของต้นไทรเกาหลีนั้นจะมีสีเขียวเข้มจัด รูปทรงค่อนข้างเรียว ใบมัน และมียางสีขาว ส่วนของล้าต้น
ด้านบนจะเห็นไม่ชัดเนื่องจากใบที่หนาแน่นปกคลุมอยู่มาก โดยตัวล้าต้นส่วนล่างที่มองเห็นได้จะมีสีเทาปนน้้าตาล 
ตามก่ิงจะมีรากย้อยลงมาซ่ึงเป็นลักษณะแบบเดียวกับต้นไทรชนิดอื่นด้วย 

จุดเด่นของไทรชนิดนี้อยู่ที่การแตกก่ิงที่หนาแน่นและมีใบดกสีเขียวสดปกคลุม ท้าให้แลดูชุ่มชื่นตลอดปี  โดยทั่วไปไทร
เกาหลีจึงถูกนิยมน้ามาปลูกประดับเป็นแนวรั้ว ปลูกริมก้าแพงร่วมกับพืชดอกชนิดอ่ืน หรืออาจน้ามาใช้ท้าเป็นก้าแพง
ต้นไม้ไปเลยก็ได้ 

ด้วยความที่ตัวพุ่มของไทรเกาหลีเป็นพุ่มแน่นทึบ ประกอบด้วยใบไม้เรียงตัวซ้อนกันหลายชั้น ท้าให้ช่วยกั้นแสงแดด
และฝุ่นละอองได้ดี จึงเหมาะกับการน้ามาปลูกกั้นเป็นก้าแพงส่วนตัว นอกจากนั้นแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของไทรชนิดนี้
คือ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลง และสามารถเติบโตได้ดีในดิน
ธรรมดา 

ในยุคปัจจุบันจึงมีการน้าต้นไทรเกาหลีมาตัดแต่งเป็นพุ่มรูปทรงต่างๆหรือน้ามาปลูกแทนไม้ประดับริมรั้วชนิดอ่ืนๆ 
อย่างที่เห็นได้ท่ัวไป ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร คอนโด หรือโรงแรมต่างๆ 

ความสูงของต้นที่นิยมน้ามาใช้ส้าหรับการท้าเป็นก้าแพงกั้นริมรั้ว คือประมาณ สองถึงสามเมตร และจะใช้ต้นไทร
เกาหลีประมาณ 10 ต้นต่อความยาวของรั้ว 3 เมตร ต้นไทรเกาหลีเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด จึงควรน้ามาปลูก
กลางแจ้ง ไม่ควรน้าไปปลูกไว้ในที่ร่มหรือห้องรับแขกเพราะจะท้าให้ต้นแตกกิ่งก้านและผลิใบน้อยลงและไม่เติบโต

http://www.saigarden.com/
http://www.saigarden.com/


เท่าที่ควร ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของต้นไทรเกาหลีคือแทบจะไม่มีการผลัดใบ ท้าให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการกับ
ปัญหาเศษใบไม้ร่วง ส้าหรับการดูแลรักษานั้นและเพาะพันธุ์นั้นพบว่า ไทรเกาหลีมีความต้องการน้้าในระดับปานกลาง 
และสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการเสียบยอดหรือเพาะเมล็ด ปัจจุบันราคาของต้นไทรเกาหลีเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความ
นิยมในการน้ามาใช้เป็นก้าแพงริมรั้วเพ่ิมข้ึนมาก… 

 
                                       
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              ปรง 
 

ชื่อ         ปรง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cycas revoluta Thunb. 
ชื่อสามัญ : Sago Plam 
ชื่อวงศ์ : CYCADACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ปรงเป็นต้นไม้รุ่นโบราณเกิดมาตั้งแต่ 360 ล้านปีที่แล้ว จัดอยู่ในกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperm) พัฒนา
ตัวเองให้รอดมาถึงปัจจุบันด้วยการเติบโตแบบช้า ๆ สร้างสารลิกนินให้ล้าต้นแข็งแรง มีเปลือกหนาเพ่ือใช้กันไฟ แตก
รากชุดหนึ่งให้ลงลึกเพ่ือใช้ในการสะสมอาหาร ส่วนรากอีกชุดหนึ่งแผ่ออกด้านข้าง หาอาหารโดยเอ้ือที่อยู่ให้กับ
แบคทีเรียในรากเพ่ือช่วยดูดซึมแร่ธาตุอาหารในยามแห้งแล้ง 

เมล็ดของปรงจัดเป็นพวกโบราณเนื่องจากไม่มีเนื้อห่อหุ้ม แต่ภายในเมล็ดมีแป้งเป็นอาหารให้ต้นอ่อน แป้งที่ผลิต
ออกมามีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหารของสัตว์ป่า แต่ก็มีสัตว์บางชนิด เช่น หนู กระรอก หนอนผีเสื้ อ
กลางคืนบางชนิด ที่สามารถกินได้และช่วยเป็นตัวกระจายเมล็ดให้ไปไกลจากต้นแม่ 

ใบ มีขนาดเล็กคล้ายกับใบของปาล์ม มีการเรียงตัวอยู่รอบ ๆ ศูนย์กลางของล้าตันจึงรับแสงแดดได้ดี ใบย่อยแต่ละใบ
จะแข็ง เหนียว ปลายใบแหลมคมช่วยป้องกันสัตว์ป่าไม่ให้เข้ามากินง่าย ๆ และมีใบอีกชุด พัฒนาเป็นเกล็ดเล็ก ๆ 
จ้านวนมากรูปร่างเป็นแท่ง เรียกว่าโคนตัวผู้ ด้านในมีสปอร์ ส่วนใบอีกชุดหนึ่งแต่อยู่คนละต้นพัฒนาเป็นโคนตัวเมีย 
เป็นการอยู่แยกเพศแยกต้น การผสมพันธ์ุเกิดขึ้นโดยด้วงขนาดเล็กที่บินไปกินสปอร์แล้วบินย้ายไปมาระหว่างโคนตัวผู้
และตัวเมียซึ่งจะท้าให้สปอร์เดินทางไปผสมพันธ์ุได้ 

 
 

 
 

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 

 



            หลิวม่วง 
 

ชื่อ         หลิวไต้หวัน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cuphea hyssopifolia Kunth. 
ชื่อสามัญ : False heather, Elfin herb 
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น ไม้พุ่มเตี้ย สูง 30-80 เซนติเมตร กิ่งก้านมีขนสั้น กิ่งแตกออกจากกิ่งหลักสองข้างและแผ่ออกตรงข้ามกัน เนื้อไม้
ค่อนข้างเหนียว 

ใบ ใบเดี่ยวขนาดเล็ก เรียงตรงข้าม รูปแถบถึงรูปหอก ปลายมนหรือแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ สีเขียวเป็นมัน มีขน
ละเอียดเรียงตัวห่างๆ 

ดอก ดอกเดี่ยว ตามซอกใบ ดอกสีม่วงอมชมพู ดอกสีชมพู หรือดอกสีขาว กลีบเลี้ยงเป็นหลอดสีเขียว หุ้มบางส่วนของ
โคนกลีบดอก กลีบดอก 6 กลีบแยกออกจากกัน เกสรเพศผู้จ้านวนมาก 

ข้อมูลทั่วไป 

เป็นพันธ์ุไม้ต่างประเทศ มีถ่ินก้าเนิดในเม็กซิโกและกัวเตมาลา 

การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ 

      การปลูกเลี้ยง 
      ดินร่วนปนทราย ต้องการน้้าปานกลาง แสงแดดจัด 
      การขยายพันธุ์ 
      ปักช้า เพาะเมล็ด 
      การใช้ประโยชน์ 
      นิยมปลูกประดับแปลง ไม้ถัก 
 

 
 

               
                       
 

     เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 

https://data.addrun.org/plant/archives/293-cuphea-hyssopifolia-kunth/293_img_0233_cuphea_hyssopifolia
https://data.addrun.org/plant/archives/293-cuphea-hyssopifolia-kunth/293_dsc_0126_cuphea_hyssopifolia


            ส้มแขก 
 

ชื่อ         ส้มแขก 
ชื่ออ่ืนๆ    ส้มควาย (ตรัง), อาแซกะลูโก (ยะลา), ส้มมะอ้น,  
ส้มมะวน, มะขามแขก (ภาคใต้), ชะมวงช้าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Garcinia atroviridis 
ชื่อวงศ์ : Guttiferae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นส้มแขก ลักษณะของต้นส้มแขก เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มกว้างสูงประมาณ 5-14 เมตร เป็นไม้เนื้อแข็ง ลักษณะ
ของเปลือกต้นหากเป็นต้นอ่อนจะมีสีเขียว หากแก่แล้วจะมีสีน้้าตาลอมด้า เมื่อล้าต้นเป็นแผลจะมียางสีเหลือง
ออกมา 

 ใบส้มแขก เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ ใบใหญ่ผิวเรียบเป็นมัน ใบอ่อนมีสีน้้าตาลอมแดง ขอบใบเรียบ 
ปลายใบแหลม ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร โดยใบแห้งจะมีสีน้้าตาล 

 ดอกส้มแขก ออกตามปลายยอด ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ด้านในสีแดง ด้านนอกมีสีเขียว มีเกสรเพศผู้
เรียงอยู่บนฐานรองดอก ส่วนดอกเพศเมียเป็นดอกเดี่ยวแทงออกจากปลายกิ่ง มีขนาดเล็กกว่าดอกเพศผู้ รังไข่มี
รูปทรงกระบอก 

 ผลส้มแขก ลักษณะของผลส้มแขกเป็นผลเดี่ยว ผิวเรียบสีเขียว เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแก่ มีขนาด
ใกล้เคียงกับผลกระท้อน เปลือกผลเป็นร่องตามแนวขั้วไปยังปลายผล มีประมาณ 8-10 ร่อง ที่ขั้วมีกลีบเลี้ยง
ติดอยู่ 2 ชั้น ชั้นละ 4 กลีบ เนื้อแข็งมีรสเปร้ียวจัด ในผลมีเมล็ดแข็ง 2-3 เมล็ด 

ผลส้มแขกมีรสเปร้ียว นิยมน้ามาปรุงอาหาร เช่น แกงส้ม แกงเลียง ต้มเนื้อ ต้มปลา เพ่ือให้มีรสเปร้ียว หรือใช้
ท้าน้้าแกงขนมจีน ท้าเป็นเคร่ืองดื่มลดความอ้วน โดยการรับประทานส้มแขกในระยะแรกอาจจะท้าให้รู้สึกหิวบ่อยมาก
ขึ้น เนื่องจากไปเร่งระบบการเผาผลาญอาหาร โดยร่างกายจะค่อย ๆ ปรับตัวไปเอง ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 
1-2 อาทิตย์ ระหว่างนี้ก็ให้ดื่มน้้ามาก ๆ หากรับประทานไปนาน ๆ ก็จะช่วยลดความอยากอาหาร ท้าให้รู้สึกไม่หิวได้ 
และเมื่อหยุดรับประทานส้มแขก ร่างกายจึงไม่กลับมาอ้วนอีกแน่นอน และที่ส้าคัญก็คือไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
อย่างแน่นอน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประเมินผลและพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนของหน้าที่
ของตับและไต รวมไปถงึระดับน้้าตาลในเลือดและความดันเลือดก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน 

ส้มแขก มีสาระส้าคัญที่มีชื่อว่า Hydroxycitric Acid หรือเรียกสั้น ๆว่า “HCA” ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วย
ยับยั้งเอนไซม์ในกระบวนการสร้างไขมันจากการบริโภคอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูง นอกจากนี้ยังมีกรดอินทรีย์
อ่ืน ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น กรดซิตริก (Citric Acid), กรดโดคีคาโนอิค (Dodecanoic Acid), กรดออกตาดีคาโนอิค 
(Octadecanoic acid) และกรดเพนตาดีคาโนอิค (Pentadecanoic acid) 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


ในปัจจุบันส้มแขกได้มีการน้าไปสกัดท้าเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้้าหนัก ลดความอ้วน หลายรูปแบบ เช่น แบบผง 
แบบเม็ด ชาส้มแขก ส้มแขกแคปซูล โดยจะมีขนาดตั้งแต่ 300-600 มิลลิกรัม และจะมีเนื้อส้มแขกประมาณ 250-
500 มิลลิกรัม และมีปริมาณ HCA ประมาณ 60-70% โดยจะแตกต่างกับส้มแขกบดแห้งบรรจุแคปซูลธรรมดาที่ไม่ได้
ผ่านการสกัด ซึ่งจะมีปริมาณของ HCA เพียง 30% เท่านั้น โดยวิธีการรับประทาน สารสกัดส้มแขก ให้รับประทาน
ก่อนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงคร้ังละ 1,000-1,200 มิลลิกรัม (ถ้าเม็ดละ 300 mg. ก็ใช้ 3-4 เม็ด) วันละ 3 คร้ังจะ
ช่วยท้าให้ยาดูดซึมได้ดีที่สุด 

ค้าแนะน้า : ส้าหรับผลิตภัณฑ์สารสกัดส้มแขกมีปริมาณ HCA ที่สูง ไม่ควรใช้กับสตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีให้นม
บุตร เพราะสารชนิดนี้จะไปรบกวนการสร้าง Fatty Acid, Acetyl coenzyme A รวมไปถึง Cholesterol ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการสร้าง Steroid Hormone ได้นั่นเอง และส้าหรับบุคคลทั่วไปการรับประทานในปริมาณมากเกินไปอาจมี
อาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารได้ 

ประโยชน์ของส้มแขก 

1. ใบแก่น้ามาท้าเป็นชาได้ แต่จะมีกลิ่นเหม็นเขียว (ใบแก่) 

2. ใบอ่อนส้มแขกใช้รองนึ่งปลา (ใบอ่อน) 

3. ประโยชน์ส้มแขก ผลสดใช้ท้าแกงส้ม 

4. ประโยชน์ของส้มแขก ผลใช้ปรุงรสอาหารด้วยการน้ามาผ่าเป็นชิ้นเล็ก ๆ เอาเยื่อและเมล็ดออก น้ามาตากแห้ง
แล้วน้ามาใช้ปรุงรสอาหารให้มีรสเปร้ียว เช่น แกงส้ม แกงเลียง ต้มปลา ต้มเนื้อ แกงส้ม หรือใช้ท้าน้้าแกง
ขนมจีน เป็นต้น หรือจะใช้ใบแทนผลก็ให้รสเปร้ียวได้เช่นกัน (ผล, ใบ) 

5. มีการใช้ใบแก่ของส้มแขกมาผสมกับยางพารา เพ่ือใช้ท้าปฏิกิริยาให้น้้ายางพาราแข็งตัวเร็วขึ้น ด้วยการใช้ใบแก่
ประมาณ 2 กิโลกรัมผสมกับน้้า 10 ลิตรแล้วท้ิงไว้ประมาณ 1 อาทิตย์แล้วค่อยน้ามาผสมกับยางพารา (ใบแก่) 

6. ล้าต้นส้มแขกแก่ ๆ (อายุเกิน 30 ปีขึ้นไป) สามารถน้ามาใช้ท้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือท้าเป็นไม้แปรรูปใช้ในการ
ก่อสร้างได้ (ล้าต้น) 

7. มีการน้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย เช่น ชาส้มแขก น้้าส้มแขก ส้มแขกกวน แคปซูลส้มแขก  

 
 

                                                              เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 



          พุทรานมสด 
 

ชื่อ         พุทรานมสด 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 

เป็นพุทราที่มีสีเปลือก และ รูปทรงคล้ายแอปเปิ้ลสีเขียว ย่อส่วนลงมา และเป็นคู่แข่งกับพุทราแอปเปิ้ล ที่น้าเข้ามา
จากจีนพุทรานมสดหรือ Milk Jujube (มิ้ลค์ จูจุ๊บ) เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างพุทราสาย พันธุ์ ‘ฮันนี่ จูจุ๊บ’
(Jujube Honey) จากไต้หวัน กับพุทราพันธุ์ดอกพิเศษ จากประเทศอินเดีย และใช้ต้นตอพุทราป่าของไทย ท้าให้ได้
พุทราพันธุ์ใหม่ ที่มีรสชาติละมุนลิ้น ฉ่้าน้้า เนื้อหนา กลิ่นหอม เป็นที่ถูกปากถูกคอผู้บริโภค 

ประโยชน์ของ พุทรานมสด 
พุทรานมสดมีประโยชน์ และสารอาหารใกล้เคียงกับพุทราชนิดอื่นๆ แต่จะมีวิตามินซี น้อยกว่าพุทราพันธุ์อ่ืนอยู่สัก
หน่อย แช่น พันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์แอปเปิ้ล วิตามินซีในพุทรานมสด ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และต้านสารอนุมูลอิสระ 
เส้นใยอาหารในผลไม้ประเภทพุทรา ท้าให้รู้สึกอ่ิมเร็ว , ช่วยในการขับถ่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้้าหนัก 
คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานแก่ร่างกาย 
แคลเซียมในพุทรา ช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน 
โพแทสเซียม ช่วยลดความดันโลหิต และ ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคหัวใจ 
ฟอสฟอรัส เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก และฟัน รองจากแคลเซียม 
ข้อดีของ พุทรานมสด ในการปลูกเพื่อจ าหน่าย 
 เป็นพืชเศรษฐกิจที่ก้าลังเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ 
 สามารถเจริญเติบโตได้ดี เพราะดูดซับแร่ธาตุและอาหารทั้งจากในดินและจากปุ๋ยได้ดี 
 ทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆ 
 ผลดก ท้ารายได้ให้เกษตรกรได้ดี 
 เหมาะสมกับสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
 สามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่ดอนและที่ราบลุ่ม ยกเว้น พ้ืนที่ ที่เป็นดินเหนียว ( ดินที่น้้าไม่ไหลผ่าน) และดินทราย 

 
 
 
 
 
  เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 



        มะนาวเลมอน 
 

ชื่อ         มะนาวเลมอน 
ชื่ออ่ืนๆ    มะนาวเทศ, มะนาวฝร่ัง, มะนาวนมยาน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrus limon (L.) Osbeck 
ชื่อพ้อง : Citrus × limonum Risso 
ชื่อวงศ์ : (RUTACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล้าต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีทรงพุ่ม ล้าต้นมีลักษณะทรงกลม เป็นเนื้อไม้แข็งและเหนียว มีผิวเรียบ ล้าต้นมีกิ่งมี
หนามแหลมยาวท่ีปลายยอด กิ่งอ่อนสีเขียว กิ่งแก่มีสีน้้าตาล 
       ใบ เป็นใบเดี่ยว มีลักษณะทรงรี พ้ืนผิวใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ค่อนข้างหนา มีกลิ่นหอมมาก เพราะมีต่อมน้้ามัน
อยู่ ใบด้านบนสีเข้ม ใต้ใบสีอ่อนกว่า ใบมีสีเขียว 
      ดอก จะมีดอกออกเดี่ยว อยู่เป็นกระจุก กลีบดอกมีสีขาว มีเกสรสีเหลือง และมีกลิ่นหอม 
       ผล มีลักษณะทรงกลมรี ปลายผลมีติ่งแหลม ขั้วหัวของผลเป็นจุก ผิวเปลือกหนาเรียบมัน ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อ
ผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสด ภายในผลจะมีเนื้อฉ่้าน้้า มีเมล็ดจ้านวนมากๆ อยู่ข้างใน รสชาติเปร้ียวจัด น้ามาท้า
น้้ามันหอมระเหยจากผิว 
      เมล็ด มีลักษณะทรงรี มีสีขาวนวล จะมีเมล็ดจ้านวนมากๆ อยู่ข้างในผล 
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        เงาะโรงเรียน 
 

ชื่อ         เงาะโรงเรียน 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นเงาะพันธ์ุโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก มีต้นก้าเนิดของเงาะสายพันธ์ุนี้อยู่ที่
โรงเรียนนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มีการน้าเมล็ดจากต้นแม่พันธ์ุที่มีเพียงต้นเดียวมาปลูก
นั่นเอง โดยเงาะได้ถูกจัดเป็นผลไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่งที่มีอายุมานานหลายปี และสามารถเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่
ออกดอกจนกระทั่งผลแก่ นอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ทั้งการน้ามาทานสดๆ น้ามาท้าเงาะแช่อ่ิม
เชื่อม ท้าแยมหรือใช้ไขของเงาะในการท้าสบู่ เป็นต้น แถมรากและเปลือกของเงาะก็สามารถน้ามาท้าเป็นยา
สมุนไพรได้ด้วย 
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        มะม่วงแก้วขมิ้น 
 

ชื่อ         มะม่วงแก้วขม้ิน 
ชื่ออ่ืนๆ    ซะ–วาย–แก้ว–ร้า เมดร 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

ต้นสูง 3-6 เมตร ใบแหลมยาว โคนมน ดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกมีกลิ่นหอม “ผล” มีรูปทรงเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อพบเห็นจะรู้ได้ทันทีว่าเป็นผล “มะม่วงแก้วขมิ้น” เมล็ดเล็กติดผลเป็นพวง 5-10 ผล ผลดก
เต็มต้นตลอดท้ังปี ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด ตอนกิ่ง และทาบกิ่ง 

รสชาติผลดิบหรือแก่จัด เนื้อผลจะแน่นละเอียด กรอบมัน หวานปนเปร้ียวเล็กน้อยมี 3 รสในผลเดียว ผู้
รับประทานชื่นชอบมาก ถ้าสังเกตให้ดี จะพบว่า รถเข็นผลไม้ขาย ส่วนใหญ่มะม่วงดิบจะเป็น “มะม่วงแก้วขมิ้น” 
ทัง้สิ้น เนื้อสุกเป็นสีเหลืองเข้มเหมือนสีของขมิ้น รสชาติหวานไม่เละ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว รับประทานอร่อยไม่แพ้เนื้อ
มะม่วงสุกพันธ์ุอ่ืน แต่ไม่นิยมกินเนื้อสุก จะชอบกินผลดิบมากกว่า 
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        มะม่วงน้ าดอกไม้ 
 

ชื่อ         มะม่วงน้ าดอกไม้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indica Linn. 
ชื่อวงศ์ : Anacardiaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงพุ่มทึบ ใบใหญ่ยาวรี ดอกเป็นช่อมีสีขาวนวล มีกลิ่นหอม ผลมีลักษณะ
รูปทรงรี ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว มีรสชาติเปรี้ยวมาก มียางสีขาว ผลสุกมีสีเหลือง เนื้อสุกมีสีเหลือง มีเนื้อแน่น
นุ่มฉ่้าน้้า มีเนื้อมาก มีรสชาติหวานฉ่้า มีกลิ่นหอม จะมีเมล็ดแข็งแบนบางรี สีขาวนวล อยู่ข้างในเนื้อ มะม่วงน้้าดอกไม้
ปลูกกันมาก มีหลายสายพันธุ์ ได้แก่ มะม่วงน้้าดอกไม้เบอร์4 มะม่วงน้้าดอกไม้สีทอง มะม่วงน้้าดอกไม้สีม่วง มะม่วง
น้้าดอกไม้มัน เป็นต้น 

ล้าต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นทรงพุ่มทึบ มีกิ่งก้านขยายกว้าง ล้าต้นมีลักษณะกลมๆ เป็นไม้เนื้อแข็ง มีเปลือก
แข็ง มียางสีขาวทั่วล้าต้น เปลือกต้นมีสีน้้าตาล 

ราก เป็นระบบแก้ว มีลักษณะกลม แทงลึกลงในดิน มีรากแขนงและรากฝอยขนาดเล็กๆ แทงกระจาย บริเวณรอบๆล้า
ต้น มีสีน้้าตาล 

ใบ จะออกเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ใบมีลักษณะทรงรี ใบใหญ่ยาวรีแหลม ผิวใบเรียบเป็นมัน ใบสีเขียวเข้ม 

ดอก จะออกดอกเป็นช่อ ดอกมีสีขาวนวล มีขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม มีก้านดอกยาว ดอกจะออกตามปลายกิ่ง 

ผล มีลักษณะรูปทรงรี โคนมนปลายรี ผิวเปลือกบาง ผลอ่อนมีสีเขียว มียางสีขาว มีรสชาติเปรี้ยวมาก ผลสุกมีสีเหลือง 
เนื้อสุกมีสีเหลือง มีเนื้อแน่นนุ่มฉ่้าน้้า มีเนื้อมาก มีรสชาติหวานฉ่้า มีกลิ่นหอม มีเมล็ดแข็งแบนบางรี สีขาวนวล อยู่ข้าง
ในเนื้อ 

เมล็ด มีลักษณะแบนบางรี จะอยู่ข้างในเนื้อ มีสีขาวนวล ผิวเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งขรุขระ 
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             ละมุด 
 

ชื่อ         ละมุด 
ชื่ออ่ืนๆ    ละมุดฝร่ัง (ภาคกลาง), ชวานิลอ (ปัตตานี, มลายู, ยะลา),  
สวา เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Manilkara zapota (L.) P.Royen 
ชื่อพ้อง : Manilkara achras (Mill.) Fosberg) 
ชื่อวงศ์ : (SAPOTACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 ต้นละมุด มีถ่ินก้าเนิดในเขตร้อนแถว ๆ ประเทศเม็กซิโก อเมริกากลาง และอินเดียตะวันตก จัดเป็นพรรณไม้
ยืนต้นขนาดกลาง พุ่มทึบ มีกิ่งก้านแตกออกเป็นชั้น ๆ รอบ ๆ ล้าต้น แหล่งที่ปลูกละมุดในบ้านเราก็ที่อ้าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยสายพันธ์ุละมุดที่นิยมปลูกนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด นั่นก็คือ ละมุดไทย 
(ละมุดสีดา) และละมุดฝร่ัง 

 ใบละมุด ใบเป็นใบเดี่ยว มักออกเป็นกระจุกตามปลายกิ่ง ท้องใบมีสีน้้าตาลอมเขียว 
 ดอกละมุด ลักษณะของดอกละมุดเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกตามง่ามก่ิง มีกลีบรองดอกเรียงกัน 2 ชั้น กลีบดอก

จะเชื่อมกันและยกตั้งขึ้น มี 6 กลีบ สีเหลืองนวล 

 

 

 

 ผลละมุด ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ หรือมีปลายแหลม ผิวมีสีน้้าตาล ผลดิบจะมียางสีขาวคล้ายน้้านม ในยาง
มีสารที่ชื่อว่า "Gutto" รสฝาด แข็ง ส่วนผลสุกจะนิ่ม มีรสหวาน ไม่มียาง ข้างในผลมีเมล็ดรูปยาวรีสีด้าฝังอยู่
ในเนื้อ ใน 1 ผลจะมีเมล็ดประมาณ 2-6 เมล็ด 
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       กระท้อนปุ๋ยฝ้าย 
 

ชื่อ         กระท้อนปุ๋ยฝ้าย 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. 
ชื่อพ้อง : Manilkara achras (Mill.) Fosberg) 
ชื่อวงศ์ : Meliaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบ ล้าต้นสูงประมาณ 15 – 30 เมตร ล้าต้นแตกกิ่งบริเวณเลย
กลางต้นขึ้นไป กิ่งหลัก และก่ิงแขนงปานกลาง และมีใบใหญ่ ท้าให้มีลักษณะเป็นทรงพุ่มใหญ่ ล้าต้นกระท้อนมีรูปทรง
ไม่แน่นอน ผิวล้าต้นเรียบ เปลือกล้าต้นมีสีน้้าตาล ส่วนเนื้อไม้เมื่อต้นอายุน้อยจะเปราะหักง่าย เมื่ออายุมากจะมี
ลักษณะแข็งปานกลาง 
กระท้อนจะให้ผลผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ซึ่งจะมีเวลาอีกหลายเดือนในการบ้ารุง ตัดแต่งกิ่ง ดูแลสวน
อย่างใกล้ชิด แต่ส้าหรับปีนี้ผลผลิตถือว่าค่อนข้างน้อย ผลผลิตได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์จากเดิม ที่สวนจะใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ มูลไส้เดือน ปุ๋ยคอก 
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       มะนาวแป้นพิจิตร 
 

ชื่อ         มะนาวแป้นพิจิตร 
วิทยาศาสตร์: Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle 
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เหมือนกับมะนาวทั่วไปคือล้าต้นมีหนามแหลม ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ผล กลมแป้น ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกผลบาง มี
เมล็ดแต่ไม่มากนัก ติดผลดกเป็นพวง 3-5 ผล เป็นมะนาวที่มีความทนทานต่อโรคแคงเกอร์ หรือโรคแมลงทุกชนิดได้
เก่งมาก ให้ผลผลิตสูงอย่างสม่้าเสมอ จึงเป็นมะนาวสายพันธ์ุที่เหมาะจะปลูกเพ่ือเก็บผลใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและ
ปลูกเพ่ือเก็บผลขายได้คุ้มค่าที่สุด สายพันธ์ุหนึ่ง ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด  ตอนกิ่งและเสียบยอด 

“มะนาวแป้นพิจิตร” เป็นสายพันธ์ุที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพ่ือให้มีความทนทานต่อโรคดังกล่าวหรือโรคแมลงได้ทุกชนิด 
โดย ฝีมือนักวิชาการของ ศูนย์วิจัยพืชสวน ประจ้าจังหวัดพิจิตรด้วยการเขี่ยเกสรผสมระหว่างมะนาวแป้นร้าไพ กับ 
มะนาวน้้าหอมอุดร แล้วเอาต้นกล้าไปปลูกเลี้ยงจนติด ผลดกเต็มต้น ผลมีขนาดใหญ่ เปลือกผลบาง ให้น้้า เยอะ รส
เปร้ียวจัด มีกลิ่นหอมแรง เมื่อขยายพันธ์ุน้าต้นไปปลูกเพ่ือทดสอบสายพันธ์ุหลายคร้ังทุกอย่างยังคงที่ และท่ีส้าคัญยังมี
ความทนทานต่อโรค แคงเกอร์ โรคแมลงทุกชนิดได้เก่งด้วย ไม่ต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแต่อย่างใด และมั่นใจว่าเป็น
มะนาวพันธ์ุใหม่กลายพันธ์ุแบบถาวรแน่นอน แล้ว จึงตั้งชื่อว่า “มะนาวแป้นพิจิตร” พร้อมขยายพันธ์ุตอนกิ่งมอบให้ 
เกษตรกรน้าไปปลูกเก็บผลขายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะทางภาคใต้และประเทศมาเลเซีย 
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           แก้วมังกร 
 

ชื่อ         แก้วมังกร 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hylocereus undatus (Haw) Britt. Rose. 
ชื่อวงศ์ : Cactaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

แก้วมังกรเป็นไม้เลื้อย มีล้าต้นยาวประมาณ 5 เมตร มีรากทั้งในดินและรากอากาศ ชอบดินร่วนระบายน้้าดี 
ชอบแสงแดดพอเหมาะ โล่งแจ้ง แต่ไม่แรงเกินไป ดอกสีขาว ขนาดใหญ่กลีบยาวเรียงซ้อนกัน บานตอนกลางคืน ผล
แก้วมังกรมีรูปทรงเป็นทรงกลมรี สีของเปลือกผลเมื่อดิบเป็นสีเขียว เมื่อสุกเป็นมีสีแดงม่วงหรือสีบานเย็น มีกลีบเลี้ยงสี
เขียวติดอยู่รอบผล ผลแก้วมังกรส่วนใหญ่มีน้้าหนักประมาณ 300 - 600 กรัม เมื่อผ่าผลแก้วมังกรจะเห็นเนื้อของผล
แก้วมังกรสีขาวหากผลนั้นเป็นแก้วมังกรพันธ์ุเวียดนามหรือพันธ์ุไทย และเนื้อผลจะมีสีแดงหรือชมพูเมื่อผลนั้นเป็น
พันธ์ุเนื้อสีขาวโดยมีเมล็ดสีด้าเล็กคล้าย ๆ เม็ดงา หรือเม็ดแมงลักกระจายฝังอยู่ทั่วเนื้อ แก้วมังกรสายพันธ์ุที่นิยมปลูก
มีดังนี[้ 

 พันธ์ุเนื้อขาวเปลือกแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Hylocercus undatus (Haw) Brit. & Rose.) เปลือกสีชมพูสด 
ปลายกลีบสีเขียว รสหวานอมเปร้ียวหรือหวานจัด 

 พันธ์ุเนื้อขาวเปลือกเหลือง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Hylocercus megalanthus) เปลือกสีเหลือง ผลเล็กกว่าพันธ์ุ
อ่ืน ๆ เนื้อสีขาว เมล็ดขนาดใหญ่และมีน้อยกว่าพันธ์ุอ่ืน รสหวาน 

 พันธ์ุเนื้อแดงเปลือกแดง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Hylocercus costaricensis) หรือพันธ์ุคอสตาริกา เปลือกสีแดงจัด 
ผลเล็กกว่าพันธ์ุเนื้อขาวเปลือกแดง แต่รสหวานกว่า 

แก้วมังกรนิยมรับประทานเป็นผลไม้สด เป็นส่วนผสมของฟรุตสลัดหรือปั่นเป็นน้้าผลไม้ เป็นผลไม้ที่สามารถ
รับประทานเพ่ือบรรเทาอาการโรคความดันโลหิต โรคเบาหวานตลอดจนช่วยลดความอ้วนเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มี
แคลอรีต่้า เป็นผลไม้ที่มีกากใยสูง มีวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ช่วยทั้งในเร่ืองการบ้ารุงผิวพรรณ กระดูกและฟัน
แข็งแรง ช่วยดูดซับสารพิษต่าง ๆ ออกจากร่างกาย เช่น สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงที่มากับผัก สารตกค้างเช่น
ตะกั่ว ที่มาจากควันท่อไอเสียรถยนต์ และสารอ่ืน ๆ และยังช่วยลดการเกิดมะเร็งอีกด้วย 
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https://th.wikipedia.org/wiki/Cactaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87


 

       พริกไทยซีลอน 
 

ชื่อ         พริกไทยซีลอน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: PEPPER PIPER NIGRUM LINN. 
ชื่อพ้อง : Manilkara achras (Mill.) Fosberg) 
ชื่อวงศ์ : PIPERACEAE 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 
พริกไทย เป็นพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ เจริญเติบโตได้ดีในประเทศเขตร้อน เช่น ประเทศบราซิล หมู่เกาะอินเดีย
ตะวันตก ประเทศไต้หวัน มาเลเซีย และปลูกมากในจังหวัดจันทบุรีของประเทศไทย เป็นพืชตระกูลเดียวกับ ดีปลี 
ชะพลู และพลู ชอบอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิระหว่าง 15-35 องศาเซลเซียส ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ระบายน้้าได้ดี 
ไม่ชอบที่ลุ่มน้้าขัง ล้าต้น มีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยืนต้น ต้องอาศัยค้างในการพยุงและยึดเกาะล้าต้น โดยใช้รากขนาด
เล็กที่เกิดตามข้อปล้อง เรียกว่า มือตุ๊กแก 

ล าต้น สามารถเจริญเติบโตเป็นกิ่งข้าง หรือกิ่งกระโดง โดยกิ่งกระโดงจะมีความสมบรูณ์และขนาดใหญ่ ตั้งดิ่งจากผิว

ดินส่วน กิ่งข้างหรือกิ่งแขนง จะขนานแตกออกเป็นทรงพุ่ม ใบ พริกไทยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ เป็นประเภทใบเดี่ยวเกิด

สลับตามข้อของล้าต้น มีลักษณะเป็นรูปไข่โคนใบใหญ่ ฐานใบกลม กว้างประมาณ 6-10 เซนติเมตร ยาว 7-14 

เซนติเมตร ปลายใบแหลม ลักษณะคล้ายใบพลู พ้ืนผิวใบเรียบ ผิวใบด้านบนเป็นมันสีเขียวเข้มถึงเขียวอ่อนไล่กันไป

จากใบอ่อนถึงใบแก่ ด้านล่างใบสีจะจางกว่าด้านบน ขนาดใบและเส้นใบจะแตกต่างกันระหว่างสันของเส้นใบจะนูน

ดอก จะเกิดตรงข้ามกับใบในส่วนของก่ิงแขนง ออกดอกเป็นช่อ ความยาวประมาณ 7-14 เซนติเมตร ไม่มีก้านช่อ ดอก

ตัวผู้แยกกับดอกตัวเมีย แต่อยู่ในช่อเดียวกัน ผลเล็ก มีสีเขียวเข้มและจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงเมื่อแก่จัด 

ระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกจนเก็บเป็นพริกไทยเมล็ด 6-7 เดือนผล ค่อนข้างกลม เรียงตัวกันหนาแน่นบริเวณแกนกลาง

ของช่อผล ผลอ่อนจะมีสีเขียวเข้มและจะค่อยๆ เปลี่ยนไปตามอายุผล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร มีกลิ่นฉุน 

รสชาติเผ็ด เกิดจากสารแอลคาลอยด์ของไพเพอรี 

 
                      
 

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย :  

 สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 

 



            คูโลบินัม 
 

ชื่อ         คูโลบินัม 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ   ชะพลูช้าง ,เครืองูเขียว (หนองคาย) , หีควาย 
(กรุงเทพฯ), ดิป๊ามซุง (เมี่ยน) เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Scindapsus officinalis (Roxb.) Schott 
ชื่อพ้อง : Manilkara achras (Mill.) Fosberg) 
ชื่อวงศ์ : (ARACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 

จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยเนื้ออ่อน ล้าต้นมีลักษณะอวบและฉ่้าน้้า ชอบเลื้อยพาดตามก้อนหินหรืออาศัยเกาะอยู่
ตามไม้ยืนต้นอ่ืน ๆ ล้าต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเมล็ด พรรณไม้
ชนิดนี้มักข้ึนในร่มที่มีความชุ่มชื้น ตามพ้ืนที่เปิดโล่ง ตามซอกหิน ริมน้้าตกบนภูเขาสูง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบ 

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกสลับกัน แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปรีแกมไข่ หรือรูปไข่เบี้ยวแกม
รูปรี ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมหรือเว้าเป็นรูปหัวใจตื้น ๆ ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 6.5-15 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 12.5-25.5 เซนติเมตร แผ่นใบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นใบมองเห็นได้ชัดเจน  

ดอกเป็นช่อเดี่ยว ๆ บริเวณยอด ดอกมีลักษณะเป็นแท่งกลมยาวและมีก้านช่อดอกสั้นกว่าก้านใบมาก กาบหุ้ม
ช่อดอกด้านนอกเป็นสีเขียว ส่วนด้านในเป็นสีเหลือง กาบที่หุ้มบนแท่งช่อดอกจะประกอบไปด้วยดอกสมบูรณ์เพศ
จ้านวนมากเรียงอัดกันแน่น แต่ละดอกนั้นจะมีเกสรเพศผู้ประมาณ 4-6 อัน ส่วนรังไข่จะมีอยู่ 1 ช่อง 

ผลเป็นผลสดมีเนื้อนุ่มฉ่้าน้้าเหมือนมะเขือเทศ แต่มีขนาดเล็กและมีจ้านวนน้อย ลักษณะของผลเป็นรูปไข่ 
ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่แกมรูปหัวใจ 

  
 เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 

 

https://medthai.com/tag/ARACEAE/


            กระเพรา 
 

ชื่อ         กระเพรา 
ชื่อท้องถิ่นอ่ืนๆ   กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่), ห่อกวอซู ห่อ
ตูปลู อ่ิมคิมหล้า (แม่ฮ่องสอน), กะเพราขน กะเพราขาว กะเพรา
แดง (ภาคกลาง), อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
ชื่อสามัญ : Holy basil, Sacred basil 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ocimum tenuiflorum 
ชื่อพ้อง : Ocimum sanctum L. 
ชื่อวงศ์ : (LAMIACEAE หรือ LABIATAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กะเพราเป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงของต้นประมาณ 30-60 เซนติเมตร โคนต้นออกแข็ง กะเพราแดงจะมีล้าต้นสีแดงอม
เขียว กะเพราขาวมีล้าต้นสีเขียวอมขาว และยอดอ่อนมีขนสีขาว มีใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวรูปรีออกตรงข้ามกัน ปลายใบ
มนหรือแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเป็นจักฟันเลื่อยและเป็นคลื่น แผ่นใบมีขนสีขาว ส่วนดอกกะเพราจะออกเป็นช่อที่
ปลายยอด ดอกสีขาวแกมม่วงแดงมีจ้านวนมาก กลีบเลี้ยงโคนจะเชื่อมติดกัน ปลายเรียวแหลม ด้านนอกมีขน กลีบ
ดอกแบ่งเป็น 2 ปาก ปากบน 4 แฉก ปากล่าง 1 แฉกและยาวกว่าปากบน มีขนประปราย เกสรตัวผู้มี 4 อัน ส่วนผล
เป็นผลแห้ง เล็ก เมื่อแตกออกจะมีเมล็ดสีด้าถึงน้้าตาลคล้ายรูปไข่ 

กะเพราจัดเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาโรคได้หลายชนิด ทั้งต้ารับยาไทยและต่างประเทศก็
ระบุว่ากะเพราเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลายด้าน อย่างต้าราสมุนไพรไทยบ้านเราก็บรรยายสรรพคุณของกะเพรา
เอาไว้ว่า รสฉุน ร้อน ช่วยขับลมแก้ซาง แก้ท้องขึ้น จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้อง ช่วยในการย่อยอาหาร และช่วยบ้ารุง
ธาตุ เป็นต้น และในต่างประเทศก็มีการใช้กะเพราในการรักษาโรคกันอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าบ้านเราเสียอีก โดยเฉพาะ
ประเทศอินเดีย เขาถือว่ากะเพราเป็นยารักษาโรคได้ทุกโรค และยังจัดเป็นราชินีแห่งสมุนไพร (The Queen of 
herbs) หรือเป็นยาอายุวัฒนะ (The Elixir of life) เลยก็ว่าได้ 

กะเพรามีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ กะเพราแดงและกะเพราขาว โดยกะเพราแดงจะ
มีฤทธ์ิที่แรงกว่ากะเพราขาว ในสรรพคุณทางยาจึงนิยมใช้กะเพราแดง โดยส่วนที่
น้ามาใช้ท้าเป็นยาสมุนไพรก็ได้แก่ ส่วนของใบ ยอดกะเพรา (ทั้งสดและแห้ง) และ
ทั้งต้น แต่ถ้าน้ามาใช้ประกอบอาหารจะนิยมใช้กะเพราขาวเป็นหลัก 

 
                            เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
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         มะเดื่อปล้อง 
 

ชื่อ         มะเดื่อปล้อง 
ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ   เดื่อสาย (เชียงใหม่), เดื่อปล้อง (นครศรีธรรมราช,  
สระบุรี, ภาคเหนือ), เดื่อป่อง (กรุงเทพฯ), หมากหนอด (ไทใหญ่),  
ตะเออน่า เอาแหน่ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), ดิ๊โจ่เหมาะ (กะเหร่ียงแดง),  
ฮะกอสะนียา (มลายู-นราธิวาส), ไฮ่มะเดื่อปล้อง (ปะหล่อง), กระซาล (ขมุ),  
ล้าเดื่อ ล้าเดื่อปล้อง (ลั้วะ), งงหยอเจีย (เมี่ยน) เป็นต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus hispida L.f.  
ชื่อวงศ์ : (MORACEAE) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

จัดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือใหญ่ มีความสูงของต้นได้ประมาณ 10 เมตร และอาจสูงได้ถึง 
12 เมตร ล้าต้นตั้งตรง เปลือกล้าต้นเรียบหนาเป็นสีน้้าตาลหรือสีเทาปนด้า ตามล้าต้นมีรอยเป็นข้อปล้องห่าง ๆ คล้าย
รอยคว่ันเป็นข้อ ๆ ตลอดถึงกิ่ง กิ่งก้านอ้วนสั้น กิ่งอ่อนและล้าต้นอ่อนกลวง ทุกส่วนมีน้้ายางสีขาวข้น ขยายพันธ์ุด้วย
วิธีการเพาะเมล็ดและการปักช้า เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ชอบดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ระบายน้้าได้ดี ชอบความชุ่ม
ชื้น ในประเทศไทยพบขึ้นตามป่าโปร่ง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าละเมาะ พ้ืนราบ ที่ว่างเปล่าทั่วไป และริมล้าธาร ส่วน
ในต่างประเทศพบได้ที่อินเดีย เนปาล จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ลักษณะของใบเป็นรูปรียาว รูปไข่แกมขอบขนาน หรือรูปขอบขนานแกม
รูปไข่กลับ ปลายใบมนมีติ่งแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบหยักถี่ ๆ ตลอดใบ โดยเฉพาะคร่ึงปลายบน ใบมีขนาดกว้าง
ประมาณ 5-13 เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-28 เซนติเมตร เนื้อใบคล้ายกระดาษ ผิวใบด้านบนมีขนสากคายมือ 
ส่วนท้องใบด้านล่างมีขนนุ่มขึ้นปกคลุม ใบแก่มีขนหยาบ ๆ และบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบข้างโค้ง 5-9 คู่ เส้นใบที่ฐาน
ยาวประมาณ 1/5 ของใบ ก้านใบยาวประมาณ 1.5-4 เซนติเมตร มีต่อมเป็นปม หูใบยาวประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร 
หลุดร่วงง่าย 

ดอกเป็นช่อแบบช่อมะเดื่อ โดยจะออกตามล้าต้นและกิ่ง และอาจพบออกตามโคนต้นหรือตามกิ่งที่ห้อยลงไม่มีใบ หรือ
พบได้บ้างที่เกิดตามซอกใบ ดอกย่อยมีขนาดเล็กอัดกันแน่น เจริญเติบโตอยู่ในฐานรองดอกที่ห่อหุ้มไว้เพ่ือที่จะ
เจริญเติบโตไปเป็นผล มีลักษณะคล้ายผล ภายในกลวง ที่ปลายมีช่องเปิดที่มีใบประดับปิดอยู่ มีก้านช่อดอกยาว ดอก
อ่อนเป็นสีเขียว ส่วนดอกแก่เป็นสีเหลือง ที่โคนมีใบประดับ 3 ใบ ยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ลักษณะเป็นรูป
สามเหลี่ยม ภายในมีดอก 3 ประเภท คือ ดอกเพศผู้ ดอกเพศเมีย และดอกปุ่มหูด ดอกเป็นแบบแยกเพศ แต่อยู่ในช่อ
ดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้มีประมาณ 1-2 แถว กลีบรวมจักเป็น 3-4 พู ที่ปลายมีขน เกสรเพศผู้มี 1 อัน ส่วนดอกเพศ
เมียมีหรือไม่มีก้าน กลีบรวมเชื่อมติดกันคล้ายปลอดหรือท่อสั้น ๆ และดอกปุ่มหูดไม่มีก้าน กลีบรวมปกคลุมรังไข่ ออก
ดอกในช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 

https://medthai.com/tag/MORACEAE/


ผลแบบมะเดื่อ รูปทรงกลมออกแป้น รูปลูกข่าง แคบที่ฐาน ก้นผลมีรอยบุ๋ม มีเส้นสัน 7-9 เส้น แผ่รอบ ๆ จากยอด มี
ขนอ่อนนุ่ม และมีเกล็ดปกคลุมแบบห่าง ๆ ออกผลติดเป็นกลุ่มแน่นประมาณ 10-15 ผล ผลมีขนาดประมาณ 2.5-4 
เซนติเมตร ผิวผลเรียบ มีจุดสีขาวตลอดทั้งผล ผลสดเป็นสีเขียว พอสุกแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดขนาด
เล็กจ้านวนมาก ก้านผลยาวประมาณ 0.6-2.5 เซนติเมตร มีกาบรูปสามเหลี่ยม 3 กาบ เป็นช่อยาวตามแนวของกิ่ง 
ห้อยลงจากล้าต้นและก่ิงใหญ่ ติดผลในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 

ประโยชน์ของมะเดื่อปล้อง 

1. ผลใช้รับประทานได้ แต่ไม่เป็นที่นิยมนัก เนื่องจากมักมีแมลงมาอาศัยอยู่ข้างในผล และมีบ้างที่ใช้ผลสุกน้ามา
ท้าแยม 

2. ใบอ่อนใช้รับประทานร่วมกับน้้าพริก ลาบ ส่วนช่อดอกและผลอ่อนใช้รับประทานเป็นผักสดหรือต้มจ้ิมกับ
น้้าพริก น้ามาปรุงอาหารจ้าพวกแกงส้ม ผลดิบใช้รับประทานกับแกงบอนหรือหลามบอน หรือน้าไปประกอบ
อาหารโดยการหลามกับกระดูกหมู 

3. ชาวลั้วจะใช้ยอดอ่อนน้ามาต้มเป็นอาหารส้าหรับเลี้ยงหมู 
4. เปลือกต้นใช้ท้าเชือกหยาบ ๆ 
5. เนื้อไม้ใช้ส้าหรับท้าฟืน (ลั้ว) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
                                                                     เรียบเรียงข้อมูลโดย :  สิบต้ารวจตรี ทรงวุฒิ  ทองขาว 
 


