
ฝ่ายส่งเส่ิมกาายิึกาาายศึาย่าายละวัฒนาริิก
าอเาายิึกาาายศสทึบายะต ายบะาายาะายเ
อ ายสภอาายาะายเศจฒเหัฒดหาอเบฒัะ ายภู

โคิเาายิ่ ายิัจพฒารุาิิกพืช

สพื่อสป็าลหะงเสิีสาิู้่ ายหิฒบสด็า



ล ำดับ ชื่อ รหัส
1 ตะขบ วท.01/1 
2 ตะขบ วท.01/2
3 หูกระจง วท.02/1 
4 หูกระจง วท.02/2 
5 หูกระจง วท.02/3
6 อินทนิล วท.03/1
7 อินทนิล วท.03/2
8 อินทนิล วท.03/3
9 อินทนิล วท.03/4
10 อินทนิล วท.03/5
11 อินทนิล วท.03/6
12 อินทนิล วท.03/7
13 อินทนิล วท.03/8
14 อินทนิล วท.03/9
15 อินทนิล วท.03/10
16 อินทนิล วท.03/11
17 สร้อยอินทนิล วท.04
18 ว่านตะขาบ วท.05
19 หนานเฉาเหว่ย วท.06/1
20 หนานเฉาเหว่ย วท.06/2
21 พิกุล วท.07
22 มเหสักข์ วท.08
23 ลูกยอ วท.09
24 กาสะลอง วท.10
25 ลีลาวดี วท.11/1 
26 ลีลาวดี วท.11/2
27 ลีลาวดี วท.11/3 
28 ลีลาวดี วท.11/4 
29 ลีลาวดี วท.11/5 
30 ลีลาวดี วท.11/6 
31 ลีลาวดี วท.11/7 

ทะเบียนพรรณไม้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดเทพมงคล
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ล ำดับ ชื่อ รหัส
32 ลีลาวดี วท.11/8
33 ลีลาวดี วท.11/9 
34 ลีลาวดี วท.11/10 
35 ลีลาวดี วท.11/1 1
36 รางจืด วท.12
37 ขม้ินชัน วท.13
38 มะกรูด วท.14
39 ขิง วท.15
40 กระชาย วท.16
41 ทองอุไร วท.17
42 มะละกอ วท.19/1
43 มะละกอ วท.19/2
44 มะละกอ วท.19/3
45 ตะไคร้ วท.20
46 เอ้ืองหมายนา วท.21
47 ว่านกาบหอย วท.22
48 พริก วท.23
49 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/1
50 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/2 
51 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/3 
52 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/4 
53 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/5 
54 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/6 
55 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/7 
56 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/8 
57 ไทรย้อยใบแหลม วท.24/9
58 ต้นดอกเข็ม วท.25
59 ผกากรอง วท.26
60 คุณนายตื่นสาย วท.28
61 ชบา วท.29
62 ตรีชวา วท.30
63 พุดซ้อน วท.31/1
64 พุดซ้อน วท.31/2
65 ต้นเทียน วท.32
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ล ำดับ ชื่อ รหัส
66 บานเย็น วท.33/1 
67 บานเย็น วท.33/2
68 กวนอิม วท.34
69 ว่านหางจระเข้ วท.35
70 สาริกา วท.36
71 ปาล์มประดับ วท.37/1 
72 ปาล์มประดับ วท.37/2
73 ปาล์มประดับ วท.37/3
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ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

1.

วท.01/1 ชื่อพ้ืนเมือง : ตะขบ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Muntingia calabura L.
ชื่อสำมัญ : Calabur, Manila cherry.
ชื่อวงศ์ : TILICEAE
ประโยชน์ : ลูกพุดแก่ ใช้สีย้อมอาหารให้มีสี
เหลือง ผลเป็นยาขับปัสสาวะ รากใช้แก้ธาตุ
ผิดปกติและอาการผิดปกติทางประสาท

2.

วท.01/2 ชื่อพ้ืนเมือง : ตะขบ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Muntingia calabura L.
ชื่อสำมัญ : Calabur, Manila cherry.
ชื่อวงศ์ : TILICEAE
ประโยชน์ : ลูกพุดแก่ ใช้สีย้อมอาหารให้มีสี
เหลือง ผลเป็นยาขับปัสสาวะ รากใช้แก้ธาตุ
ผิดปกติและอาการผิดปกติทางประสาท 

3.

วท.02/1 ชื่อพ้ืนเมือง : หูกระจง
ชื่อวิทยำศำสตร์ :TERMINALIA IVORENSIS 
CHEV. 
ชื่อสำมัญ : Ivory Coast almond, Black 
Afara, Idigbo (Nigeria), Emeri (Ghana
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
ประโยชน์ : ปลูกประดับสวน อาคาร ให้ร่ม
เงา   ริมถนน ลานจอดรถ ปลูกในพื้นที่กว้าง 
เช่น สวนสาธารณะ

4.

วท.02/2 ชื่อพ้ืนเมือง : หูกระจง
ชื่อวิทยำศำสตร์ :TERMINALIA IVORENSIS 
CHEV. 
ชื่อสำมัญ : Ivory Coast almond, Black 
Afara, Idigbo (Nigeria), Emeri (Ghana
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
ประโยชน์ : ปลูกประดับสวน อาคาร ให้ร่ม
เงา   ริมถนน ลานจอดรถ ปลูกในพื้นที่กว้าง 
เช่นสวนสาธารณะ
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ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

5.

วท.02/3 ชื่อพ้ืนเมือง : หูกระจง
ชื่อวิทยำศำสตร์ :TERMINALIA IVORENSIS 
CHEV. 
ชื่อสำมัญ : Ivory Coast almond, Black 
Afara, Idigbo (Nigeria), Emeri (Ghana
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
ประโยชน์ : ปลูกประดับสวน อาคาร ให้ร่มเงา   
ริมถนน ลานจอดรถ ปลูกในพื้นที่กว้าง เช่น 
สวนสาธารณะ

6.

วท.03/1 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์  :  มีสรรพคุณที่ โดดเด่ นคือมี
สรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วยลด
ระดับน้้าตาลในเลือด

7.

วท.03/2 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์  :  มีสรรพคุณที่ โดดเด่ นคือมี
สรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วยลด
ระดับน้้าตาลในเลือด

8.

วท.03/3 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์  :  มีสรรพคุณที่ โ ดดเด่ นคื อมี
สรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วยลด
ระดับน้้าตาลในเลือด



ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

9.

วท.03/4 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมีสรรพคุณ
ช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วยลดระดับน้้าตาล
ในเลือด

10.

วท.03/5 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมีสรรพคุณ
ช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วยลดระดับน้้าตาล
ในเลือด

11.

วท.03/6 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมีสรรพคุณ
ช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วยลดระดับน้้าตาล
ในเลือด

12.

วท.03/7 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมีสรรพคุณ
ช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วยลดระดับน้้าตาล
ในเลือด
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ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

13.

วท.03/8 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมี
สรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วย
ลดระดับน้้าตาลในเลือด

14.

วท.03/9 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมี
สรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วย
ลดระดับน้้าตาลในเลือด

15.

วท.03/10 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมี
สรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วย
ลดระดับน้้าตาลในเลือด

16.

วท.03/11 ชื่อพ้ืนเมือง : อินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Lagerstroemia 
macrocarpa
ชื่อสำมัญ : Inthanin bok
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ประโยชน์ : มีสรรพคุณที่โดดเด่นคือมี
สรรพคุณช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยช่วย
ลดระดับน้้าตาลในเลือด



ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

17.

วท.04 ชื่อพ้ืนเมือง : สร้อยอินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ :Thunbergiagrandiflora
ชื่อสำมัญ : Bengal clock vine, Key 
Vine, Sky Flower,Heavenly Blue, Blue 
Trumpet
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ประโยชน์  :  รากและ เถา  แก้ ร้ อน ใน 
กระหายน้้า

18.

วท.05 ชื่อพ้ืนเมือง : ว่านตะขาบ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Euphorbia
tithymaloidesL. subsp. smallii
ชื่อสำมัญ : Centipede plant, Ribbon 
bush
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ประโยชน์ : ตามต้าราแพทย์โบราณของจีน 
ใช้ต้นและใบสดผสมกับเหล้าแล้วคั้นเอาแต่
น้้า ใช้ทาบริเวณที่โดนแมลงสัตว์กัดต่อย 
หรือมีอาการฟกช้้า บวม ยอก เคล็ด

19.

วท.06/1 ชื่อพ้ืนเมือง : หนานเฉาเหว่ย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Gymnanthemum
extensum
ชื่อสำมัญ : bitter leaves
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
ประโยชน์ : ลดการปวดและการอักเสบได้ 
ช่วยลดน้้าตาลในเลือดได้

20.

วท.06/2 ชื่อพ้ืนเมือง : หนานเฉาเหว่ย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Gymnanthemum
extensum
ชื่อสำมัญ : bitter leaves
ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE
ประโยชน์ : ลดการปวดและการอักเสบได้ 
ช่วยลดน้้าตาลในเลือดได้
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ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

21.

วท.07 ชื่อพ้ืนเมือง : พิกุล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Mimusops elengi Linn.
ชื่อสำมัญ : Spanish Cherry, Tanjong 
tree, Bullet wood
ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE
ประโยชน์ : ใบ ฆ่าเชื้อกามโรค เปลือก รักษา
โรคฟัน กระพี้ แก้เกลื้อน แก่น เป็นยาบ้ารุง
โลหิต รากและดอก ปรุงเป็นยาแก้ลม ขับ
เสมหะที่เกิดจากลม

22.

วท.08 ชื่อพ้ืนเมือง : มเหสักข์
ชื่อวิทยำศำสตร์ : tectona grondis L.f.
ชื่อสำมัญ : TEAK
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ประโยชน์ : ใช้ท้าเครื่องเรือนและในการ
ก่อสร้างบ้านเรือน

23.

วท.09
ชื่อพ้ืนเมือง : ลูกยอ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Morinda citrifolia
ชื่อสำมัญ : Indian Mulberry
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ประโยชน์ :ช่วยขับลมในล้าไส้,ขับผายลม
ช่วยบ้ารุงธาตุ,ท้าให้เจริญอาหาร,แก้สะอึก
แก้เหงือกเปื่อย,เหงือกบวม,ขับระดูเสีย

24.

วท.10 
ชื่อพ้ืนเมือง : กาสะลอง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Mayodendron igneum
(Kurz) Kurz
ชื่อสำมัญ : Tree jasmine
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ประโยชน์ : เหมาะส้าหรับปลูกริมสระน้้า
หรือริมถนน คนทางภาคเหนือนิยมน้าดอกไป
ทอดหรือลวกเป็นผักจิ้มน้้าพริก
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ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

25.

วท.11/1
ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda tree, 
Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสันสวยงาม 
และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยมปลูกเพื่อจัดสวน 
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อีกทั้งยังออกดอกได้
ตลอดทั้งปี

26.

วท.11/2
ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda tree, 
Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสันสวยงาม 
และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยมปลูกเพื่อจัดสวน 
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อีกทั้งยังออกดอกได้
ตลอดทั้งปี

27.

วท.11/3
ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda tree, 
Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสันสวยงาม 
และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยมปลูกเพื่อจัดสวน 
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อีกทั้งยังออกดอกได้
ตลอดทั้งปี

-10-
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28.

วท.11/4 ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda 
tree, Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสัน
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยม
ปลู ก เพื่ อ จั ดส วน     มี ก ลิ่ นหอม
เฉพาะตัว อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอด
ทั้งปี

29.

วท.11/5 ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda 
tree, Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสัน
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยม
ปลูกเพื่อจัดสวน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 
อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี

30.

วท.11/6 ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda 
tree, Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสัน
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยม
ปลูกเพื่อจัดสวน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 
อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี

-11-
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31.

วท.11/7
ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda tree, 
Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์  :  ใ ห้ร่ม เงา  ใ ห้ดอกสีสั น
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ว นิยมปลูก
เพื่อจัดสวน  อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอด
ทั้งปี

32.

วท.11/8
ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda tree, 
Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ :  ใ ห้ร่ ม เงา  ใ ห้ดอกสีสั น
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยมปลูก
เพื่อจัดสวน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อีกทั้ง
ยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี

33.

วท.11/9
ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda tree, 
Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์  :  ใ ห้ร่ม เงา  ใ ห้ดอกสีสั น
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยมปลูก
เพื่อจัดสวน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อีกทั้ง
ยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี
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34.

วท.11/10

ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , 
Pagoda tree, Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสัน
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ ว  
นิยมปลูกเพื่อจัดสวน มีกลิ่นหอม
เฉพาะตัว อีกทั้งยังออกดอกได้
ตลอดทั้งปี

35.

วท.11/11
ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , 
Pagoda tree, Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสัน
สวยงาม และมีกลิ่นหอมแล้ ว  
นิยมปลูกเพื่อจัดสวน 
อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี

36.

วท.12

ชื่อพ้ืนเมือง : รางจืด
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Thunbergia 
laurifolia Lindl.
ชื่อสำมัญ : Laurel clockvine, 
Blue trumphet vine
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ประโยชน์ : รากผสมกับเลือดหิน 
ต้ม ใ ห้หญิ งดื่ มขณะอยู่ ไฟหลั ง
คลอด ท้าให้สุขภาพดี
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37.

วท.13
ชื่อพ้ืนเมือง : ขมิ้นชัน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Curcuma 
longa L.
ชื่อสำมัญ : Turmeric, roots
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ประโยชน์ : เหง้า ขับลม รักษาโรค
กระเพาะอาหาร ใช้เป็นยาทาภายนอก 
แก้อาการแพ้ และ เหง้า เป็นส่วนผสม
ของเคร่ืองแกงต่างๆ

38.

วท.14
ชื่อพ้ืนเมือง : มะกรูด
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Citrus hystrix dc.
ชื่อสำมัญ : Leech Lime, Kaffir 
Lime, Porcupine orange
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ประโยชน์ : ใบมะกรูดน้ามาปรุงกับ
อาหาร    ดับกลิ่นคาว ราก กระทุ้ง
พิษ แก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษ 
ผิวจากผล เป็นยาขับลมในล้าไส้เป็น
ยาบ้ารุงหัวใจ ขับระดู ใบ มีน้้ามันหอม
ระเหย ผล น้้าคั้นจากผลใช้แต่งกลิ่น   
สระผม

39.

วท.15
ชื่อพ้ืนเมือง : ขิง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Zingiber 
officinale Roscoe.
ชื่อสำมัญ : Ginger
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ประโยชน์ : แก้อาเจียน แก้อาการ
ท้องอืดเฟ้อ จุกเสียดและปวดท้อง 
แก้ไอและขับเสมหะ ลดความดันโลหิต



-15-

ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

40.

วท.16 ชื่อพ้ืนเมือง : กระชาย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Boesenbergia
rotunda (Linn.) Mansf.
ชื่อสำมัญ : Fingerroot, Chinese 
ginger, Chinese key
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ประโยชน์  : นิยมปลูกทั่วไป เหง้าและ
รากใช้เป็นอาหาร และเครื่องเทศ เป็นยา
ขับลม บ้ารุงธาตุ แก้ปวดเมื่อย ปวดหลัง 
ขับปัสสาวะ และทาภายนอก

41.

วท.17 ชื่อพ้ืนเมือง : ทองอุไร
ชื่อวิทยำศำสตร์ : 
ชื่อสำมัญ : Yellow bell/ Yellow 
elder/ Trumpet vine
ชื่อวงศ์ : Tecoma stans (L.) Kunth
ประโยชน์  : ใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวาน 
และโรคเก่ียวกับปัญหาทางเดินอาหารได้

42.

วท.19/1 ชื่อพ้ืนเมือง : มะละกอ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Carica papaya   L.
ชื่อสำมัญ : apaya, Pawpaw, Melon 
Tree
ชื่อวงศ์ : CARICAEAE
ประโยชน์ : ผลสุก - เป็นยากัน หรือแก้
โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบาย
ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยย่อย ฆ่าพยาธิ
ราก - ขับปัสสาวะ

43.

วท.19/2 ชื่อพ้ืนเมือง : มะละกอ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Carica papaya   L.
ชื่อสำมัญ : apaya, Pawpaw, Melon 
Tree
ชื่อวงศ์ : CARICAEAE
ประโยชน์ : ผลสุก - เป็นยากัน หรือแก้
โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบาย
ยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วยย่อย ฆ่าพยาธิ
ราก - ขับปัสสาวะ
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44.

วท.19/3 ชื่อพื้นเมือง : มะละกอ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Carica papaya   
L.
ชื่อสำมัญ : apaya, Pawpaw, 
Melon Tree
ชื่อวงศ์ : CARICAEAE
ประโยชน์ : ผลสุก - เป็นยากัน หรือ
แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน เป็นยา
ระบายยางจากผลดิบ - เป็นยาช่วย
ย่อย ฆ่าพยาธิ ราก - ขับปัสสาวะ

45.

วท.20 ชื่อพื้นเมือง : ตะไคร้
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Cymbopogon 
citratus Stapf.
ชื่อสำมัญ : (Takhrai), Lemongrass
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ประโยชน์ : น้้ามันจากใบและต้น แต่ง
กลิ่นอาหาร เครื่องดื่ม สบู่ -ล้าต้นแก่
หรือเหง้า แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ 
ขับปัสสาวะ 
แก้นิ่ว ขับประจ้าเดือน

46.

วท.21 ชื่อพื้นเมือง : เอ้ืองหมายนา
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Costus
speciosus Smith
ชื่อสำมัญ : Crape ginger, Malay 
ginger,Spiral flag
ชื่อวงศ์ : COSTACEAE
ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับได้ดี เหง้าใช้
ต้าพอกบริเวณสะดือรักษาโรคท้องมาน 
ในเหง้ามีสาร diosgenin ซึ่งมีฤทธิ์
คล้ายฮอร์โมนเพศหญิงปละเป็นสารตั้ง
ต้นในการสังเคราะห์ยาสเตียรอยด์บาง
ชนิด
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47.

วท.22 ชื่อพ้ืนเมือง : ว่านกาบหอย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Tradescantia 
spathacea Swartz
ชื่อสำมัญ : Boat-lily, Oyster Lily
ชื่อวงศ์ : COMMELINACEAE
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ใช้
เป็นยา
แผนโบราณ ไทยใช้แก้ไอ แก้ร้อนใน 
กระหายน้้า และฟกช้้า

48.

วท.23 ชื่อพ้ืนเมือง : พริก
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Capsicum spp.
ชื่อสำมัญ : Chili,Pepper,Sweet
pepper,Hot pepper,Bird
pepper,Capsicum,Paprika
ชื่อวงศ์ : SOLANACAEAC
ประโยชน์ : มีการน้าผลสดมาใช้ปรุงอาหาร 
ผลแห้งน้ามาใช้เป็นเครื่องเทศ และน้าส่วน
ของผลมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานแปรรูป
ท้า พริกดอง พริกป่น พริกอบแห้ง ซอส
พริก น้้าพริกส้าเร็จรูป น้้าจิ้มส้าเร็จรูป และ
ผสมอาหารสัตว์

49.

วท.24 /1 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม

50.

วท.24 /2 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม
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51.

วท.24 /3 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม

52.

วท.24 /4 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม

53.

วท.24 /5 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม

54.

วท.24 /6 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม

55.

วท.24 /7 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม
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56.

วท.24 /8 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ป ร ะ โ ย ช น์  :  ร า ก อ า ก า ศ เ ป็ น ย า
ขับปัสสาวะ    แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม

57.

วท.24 /9 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์  :  รากอากาศเป็นยาขับ
ปัสสาวะ    แก้ไตพิการ บ้ารุงน้้านม

58.

วท.25 ชื่อพ้ืนเมือง : ต้นดอกเข็ม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ixora stricta Roxb.
ชื่อสำมัญ : Zephyranthes
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ป ร ะ โ ยช น์  :  ป ลู ก เ ป็ น ไ ม้ ป ร ะ ดั บ  
ท า ง ส มุ น ไ พ ร  ร า ก  มี ร ส ห ว า น 
ใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร ใบ 
ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ ดอก แก้โรคตาแดง ตา
แฉะ ผล แก้โรคริดสีดวงในจมูก

59.

วท.26 ชื่อพื้นเมือง : ผกากรอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana camara L.
ชื่อสามัญ : Cloth of gold, Hedge 
flower, Lantana, Weeping lantana, 
White sage
ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE
ประโยชน์ : ปลูกประดับ ดอกมีสีสัน
สวยงาม
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60.

วท.28 ชื่อพ้ืนเมือง : คุณนายตื่นสาย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Portulaca 
grandiflora   Hook.f.
ชื่อสำมัญ : Portulaca Rose
ชื่อวงศ์ : PORTULACACEAE
ประโยชน์ :ปลูกเป็นไม้ดอกประดับ
ระดับล่างในแปลงจัดสวนหรือปลูกใน
กระถาง และ ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน 
ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน

61.

วท.29 ชื่อพ้ืนเมือง : ชบา
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Hibiscus rosa-
sinensis L.
ชื่อสำมัญ : Rose Mallow , Chinese 
Rose
ชื่อวงศ์ : Malvaceae
ประโยชน์ : ลูกเป็นไม้ประดับ พันธุ์แท้ 
รากต้าสดพอกฝี รับประทานช่วยขับ
น้้าย่อย ท้าให้เจริญอาหาร ดอกสดใช้ขัด
รองเท้าให้มัน

62.

วท.30 ชื่อพ้ืนเมือง : ตรีชวา
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Clerodendrum
serratum (L.) Moon var. , wallichii
C.B.Clarke
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : LABIATAE
ประโยชน์ : ทั้งต้น รสเฝื่อนเย็น ดับพิษ
ทั้งปวง ดับพิษโลหิต สมานบาดแผล แก้
ริดสีดวง ขับปัสสาวะ
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63.

วท.31/1 ชื่อพ้ืนเมือง : พุดซ้อน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Gardenia 
jasminoides J.Ellis
ชื่อสำมัญ : Cape jasmine
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ประโยชน์ : ปลูกประดับบ้าน ประดับ
สวน ทั้งยังน้าดอกไปร้อยพวงมาลัย
ไหว้พระและปักแจกันไหว้พระอีกด้วย 
ส่วนสรรพคุณใช้ได้เกือบทั้งล้าต้น ราก
สามารถแก้ไข้ได้ เปลือกสามารถแก้
บิดได้ ใบสามารถแก้อาการปวดหัว

64.

วท.31/2 ชื่อพ้ืนเมือง : พุดซ้อน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Gardenia 
jasminoides J.Ellis
ชื่อสำมัญ : Cape jasmine
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ประโยชน์ : ปลูกประดับบ้าน ประดับ
สวน ทั้งยังน้าดอกไปร้อยพวงมาลัย
ไหว้พระและปักแจกันไหว้พระอีกด้วย 
ส่วนสรรพคุณใช้ได้เกือบทั้งล้าต้น ราก
สามารถแก้ไข้ได้ เปลือกสามารถแก้
บิดได้ ใบสามารถแก้อาการปวดหัว

65.

วท.32/1 ชื่อพ้ืนเมือง : ต้นเทียน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Impatiens 
balsamina L.
ชื่อสำมัญ : Garden balsam
ชื่อวงศ์ : BALSAMINACEAE
ประโยชน์ : ใช้แก้จมูกอักเสบ บวม
แดง ด้วยการใช้ยอดสดน้ามาต้าผสม
กับน้้าตาลทรายแดง แล้วน้ามาพอก
บริเวณที่เป็น เปลี่ยนเช้าและเย็น

https://medthai.com/tag/RUBIACEAE/
https://medthai.com/tag/RUBIACEAE/


-21-

ล ำดับ รหัส สถำนที่ ชื่อ

66.

วท.33/1 ชื่อพ้ืนเมือง : บานเย็น
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Mirabilis jalapa L.
ชื่อสำมัญ : Marvel of peru, Four 
o’clock, False Jalap
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ประโยชน์  :  ราก รสเมาเบื่อขื่น  ขับ
ปัสสาวะ แก้ตกขาว แก้อาเจียนเป็นเลือด 
พอกแผลเร้ือรัง ฝี หนอง แก้บวม ขับเหงื่อ 
แก้ไข้ ระงับร้อน ใบ รสเย็น น้้าคั้นทาแก้
ผื่นคันและลมพิษ รักษาแผลเรื้อรัง แก้
กลากเกลื้อน ดอก รสเฝื่อน แก้อาเจียน
เป็นเลือด เมล็ด รสเมาเบื่อขื่น ท้าเป็นแป้ง
ทาแก้สิว ลบรอยด่างด้าบนใบหน้ารักษา
แผลมีน้้าเหลือง

67.

วท.33/2 ชื่อพ้ืนเมือง : บานเย็น
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Mirabilis jalapa L.
ชื่อสำมัญ : Marvel of peru, Four 
o’clock, False Jalap
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ประโยชน์  :  ราก รสเมาเบื่อขื่น  ขับ
ปัสสาวะ แก้ตกขาว แก้อาเจียนเป็นเลือด 
พอกแผลเรื้อรัง    ฝี หนอง แก้บวม ขับ
เหงื่อ แก้ไข้ ระงับร้อน ใบ รสเย็น น้้าคั้น
ทาแก้ผื่นคันและลมพิษ รักษาแผลเรื้อรัง 
แก้กลากเกลื้อน ดอก รสเฝื่อน แก้อาเจียน
เป็นเลือด เมล็ด รสเมาเบื่อขื่น ท้าเป็นแป้ง
ทาแก้สิว ลบรอยด่างด้าบนใบหน้ารักษา
แผลมีน้้าเหลือง

68.

วท.34 ชื่อพ้ืนเมือง : กวนอิม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Dracaena 
sanderiana
ชื่อสำมัญ : Ribbon Plant
ชื่อวงศ์ : LILIACEAE
ประโยชน์ : เพื่อประดับบริเวณบ้านและ
สวนโบราณ นิยมปลูกประดับไว้บริเวณ
หน้าบ้าน

https://medthai.com/tag/NYCTAGINACEAE/
https://medthai.com/tag/NYCTAGINACEAE/
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69.

วท.35 ชื่อพ้ืนเมือง : ว่านหางจระเข้
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f

ชื่อสำมัญ : Star Cactus, Aloe, Aloin, 
Jafferabad, Barbados

ชื่อวงศ์ : ASPHODELACEAE(LILIACEAE)

ประโยชน์ : น้้ายางจากใบ น้าไปผสมกับ
สารส้มกิน รักษาหนองใน วุ้นจากใบ ใช้
รักษาแผลไฟไหม้ ใช้วุ้นรักษาฝ้าจุดด่างด้า
บนใบหน้า รากและเหง้า น้าไปต้มกิน
รักษาโรคหนองใน

70.

วท.36 ชื่อพ้ืนเมือง : สำริกำ
ชื่อวิทยำศำสตร์ :Ficusdeltoidea Jack
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับสวน 

ไม้กระถาง

71.

วท.37/1 ชื่อพ้ืนเมือง : ปาล์มประดับ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Wodyetia bifurcata
ชื่อสำมัญ : Foxtail Palm
ชื่อวงศ์ : Palmae
ประโยชน์ :  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ 
เพราะมีขนาดเล็กเติบโตช้ารูปใบสวยงาม
เหมาะส้าหรับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นใน
ประเทศไทย         แต่ก็สามารถเติบโตได้
ในหลายภูมิภาคของโลก

72.

วท.37/2 ชื่อพ้ืนเมือง : ปาล์มประดับ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Wodyetia bifurcata
ชื่อสำมัญ : Foxtail Palm
ชื่อวงศ์ : Palmae
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ 
เพราะมีขนาดเล็กเติบโตช้ารูปใบสวยงาม
เหมาะส้าหรับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นใน
ประเทศไทย        แต่ก็สามารถเติบโตได้
ในหลายภูมิภาคของโลก
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73.

วท.37/3 ชื่อพ้ืนเมือง : ปาล์มประดับ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Wodyetia bifurcata
ชื่อสำมัญ : Foxtail Palm
ชื่อวงศ์ : Palmae
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมี
ขนาดเล็กเติบโตช้ารูปใบสวยงามเหมาะส้าหรับ
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย แต่ก็
สามารถเติบโตได้ในหลายภูมิภาคของโลก
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74 โกสน มฉ.01
75 ไทรญี่ปุ่น มฉ.02/1
76 ไทรญี่ปุ่น มฉ.02/2
77 ไทรญี่ปุ่น มฉ.02/3
78 เทียนทอง มฉ.03/1
79 เทียนทอง มฉ.03/1
80 สัก มฉ.04/1
81 สัก มฉ.04/2
82 สัก มฉ.04/3
83 ผักแพว มฉ.05
84 รางจืด มฉ.06
85 สร้อยอินทนิล มฉ.07
86 มะกรูด มฉ.08
87 ว่านหางจระเข้ มฉ.09
88 ขิง มฉ.10
89 ขมิ้นชัน มฉ.11
90 ไทรย้อยใบแหลม มฉ.12/1
91 ไทรย้อยใบแหลม มฉ.12/2
92 ราชพฤกษ์ มฉ.13/1
93 ราชพฤกษ์ มฉ.13/2
94 หูกระจง มฉ.15
95 เฟื่องฟ้า มฉ.16
96 หางนกยูง มฉ.17
97 ชาฮกเกี้ยน มฉ.18/1
98 ชาฮกเกี้ยน มฉ.18/2
99 โมก มฉ.19/1

100 โมก มฉ.19/2
101 เข็ม มฉ.20/1
102 เข็ม มฉ.20/2
103 ปาล์มประดับ มฉ.21/1

ทะเบียนพรรณไม้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมชัิิมโพธิกำรำม
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104 ปาล์มประดับ มฉ.21/2
105 เตยหอม มฉ.22
106 บอระเพ็ด มฉ.23
107 เสลดพังพอน มฉ.25
108 ไชยา มฉ.26
109 คุณนายตื่นสาย มฉ.28
110 เบอร์ มาร์ค มฉ.29/1
111 เบอร์ มาร์ค มฉ.29/2
112 ว่านตะขาบ มฉ.30
113 บอนสี มฉ.31/1
114 บอนสี มฉ.31/2
115 บอนสี มฉ.31/3
116 ฤาษีผสม มฉ.32
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74.

มฉ.01 ชื่อพ้ืนเมือง : โกสน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Codiaeum 
variegatum [L.] Blume
ชื่อสำมัญ : Croton, Garden Croton
ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae
ประโยชน์ : ยอดอ่อนรับประทานได้โดย
การต้มจิ้มน้้าพริกหรือกินสดกับส้มต้าหรอื
ใช้เป็นส่วนประกอบในการท้า แกงโฮะ 
(คนเมือง)     ใบ ต้าพอกท้องเด็ก, แก้โรค
ระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ

75.

มฉ.02/1 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรญี่ปุ่น
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus annulata
ชื่อสำมัญ : Banyan Tree
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ประโยชน์ : ใบ ใช้รักษาบาดแผลได้ 
น้้าเลี้ยงของกิ่งใช้รักษาโรคตับ กิ่ง และใบ
ใช้เป็นยาแก้ปวดหัว

76.

มฉ.02/2 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรญี่ปุ่น
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus annulata
ชื่อสำมัญ : Banyan Tree
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ประโยชน์ : ใบ ใช้รักษาบาดแผลได้ น้้า
เลี้ยงของกิ่งใช้รักษาโรคตับ กิ่ง และใบใช้
เป็นยาแก้ปวดหัว

77.

มฉ.02/3 ชื่อพ้ืนเมือง : ไทรญี่ปุ่น
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus annulata
ชื่อสำมัญ : Banyan Tree
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ประโยชน์ : ใบ ใช้รักษาบาดแผลได้ น้้า
เลี้ยงของกิ่งใช้รักษาโรคตับ กิ่ง และใบใช้
เป็นยาแก้ปวดหัว
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78.

มฉ.03/1 ชื่อพ้ืนเมือง : เทียนทอง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Duranta erecta L.
ชื่อสำมัญ : VERBENACEAE
ชื่อวงศ์ : Sky Flower
ประโยชน์ : ใบใช้ห้ามเลือด แก้บวม 
อักเสบมีหนอง เมล็ดใช้แก้ไข้มาลาเรีย

79.

มฉ.03/1 ชื่อพ้ืนเมือง : เทียนทอง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Duranta erecta L.
ชื่อสำมัญ : VERBENACEAE
ชื่อวงศ์ : Sky Flower
ประโยชน์ : ใบใช้ห้ามเลือด แก้บวม 
อักเสบมีหนอง เมล็ดใช้แก้ไข้มาลาเรีย

80.

มฉ.04/1 ชื่อพ้ืนเมือง : สัก
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Tectona grandis 
L.f.
ชื่อสำมัญ : Teak
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
ประโยชน์ : เนื้อไม้เหมาะส้าหรับสร้าง
บ้ าน เรื อน  ท้ า เครื่ อ ง เ รื อน  ใบแก้
เบาหวาน ต้มอมแก้เจ็บคอ ดอกขับ
ปัสสาวะ    แก้อ่อนเพลีย 
แก้เบาหวาน รากเป็นยาแก้ไอ

81.

มฉ.04/2 ชื่อพ้ืนเมือง : สัก
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Tectona grandis 
L.f.
ชื่อสำมัญ : Teak
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
ประโยชน์ : เนื้อไม้เหมาะส้าหรับสร้าง
บ้านเรือน ท้าเครื่องเรือน ใบแก้
เบาหวาน ต้มอมแก้เจ็บคอ ดอกขับ
ปัสสาวะ    แก้อ่อนเพลีย แก้เบาหวาน 
รากเป็นยาแก้ไอ
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82.

มฉ.04/3 ชื่อพ้ืนเมือง : สัก
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Tectona grandis L.f.
ชื่อสำมัญ : Teak
ชื่อวงศ์ : LAMIACEAE
ประโยชน์ : เนื้อไม้เหมาะส้าหรับสร้างบ้านเรือน 
ท้าเครื่องเรือน ใบแก้เบาหวาน ต้มอมแก้เจ็บคอ 
ดอกขับปัสสาวะ    แก้อ่อนเพลีย แก้เบาหวาน 
รากเป็นยาแก้ไอ

83.

มฉ.05 ชื่อพ้ืนเมือง : ผักแพว
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Polygonum odoratum 
Lour
ชื่อสำมัญ : Vietnamese coriander , 
Vietnamese mint
ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE
ประโยชน์ :ทั้งต้น รสเผ็ดร้อน ช่วยให้เจริญ
อาหาร ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร ใบ คั้น
ผสมกับเหล้า ทาแก้กลากเกลื้อน และผื่นคัน กิน
เป็นยาขับลมขึ้นเบื้องบน ราก  ใช้แก้ริดสีดวง 
แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายและข้อกระดูก รักษา
หืด ไอ แก้ปวดท้อง แก้ท้องมาน ท้องเฟ้อ

84

มฉ.06 ชื่อพ้ืนเมือง : รางจืด
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Thunbergia laurifolia 
Lindl.
ชื่อสำมัญ : Laurel clockvine, Blue 
trumphet vine
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ประโยชน์ : รากผสมกับเลือดหิน ต้มให้หญิงดื่ม
ขณะอยู่ไฟหลังคลอด ท้าให้สุขภาพดี
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85.

มฉ.07 ชื่อพ้ืนเมือง : สร้อยอินทนิล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Thunbergia grandiflora
ชื่อสำมัญ : Bengal clock vine, Key Vine, 
Sky Flower,Heavenly Blue, Blue 
Trumpet
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ประโยชน์ : รากและเถา แก้ร้อนใน กระหาย
น้้า

86.

มฉ.08 ชื่อพ้ืนเมือง : มะกรูด
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Citrus hystrix DC.
ชื่อสำมัญ : Leech Lime, Kaffir Lime, 
Porcupine orange
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ประโยชน์ : ใบมะกรูดน้ามาปรุงกับอาหารดับ
กลิ่นคาว    ราก กระทุ้งพิษ แก้ฝีภายในและ
แก้เสมหะเป็นพิษ ผิวจากผล เป็นยาขับลมใน
ล้าไส้ แก้แน่น เป็นยาบ้ารุงหัวใจ ใบ มีน้้ามัน
หอมระเหย ผล น้้าคั้นจากผลใช้แต่งกลิ่น 
สระผม

87.

มฉ.09 ชื่อพ้ืนเมือง : ว่านหางจระเข้
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f
ชื่อสำมัญ : Star Cactus, Aloe, Aloin, 
Jafferabad, Barbados
ชื่อวงศ์ : ASPHODELACEAE(LILIACEAE)
ประโยชน์ : น้้ายางจากใบ น้าไปผสมกับ
สารส้มกิน รักษาหนองใน วุ้นจากใบ ใช้รักษา
แผลไฟไหม้ ใช้วุ้นรักษาฝ้าจุดด่างด้าบน
ใบหน้า รากและเหง้า น้าไปต้มกินรักษาโรค   
หนองใน

88.

มฉ.10 ชื่อพ้ืนเมือง : ขิง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Zingiber officinale 
Roscoe.
ชื่อสำมัญ : Ginger
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ประโยชน์ : แก้อาเจียน แก้อาการท้องอืดเฟ้อ 
จุกเสียดและปวดท้อง แก้ไอและขับเสมหะ 
ลดความดันโลหิต
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89.

มฉ.11 ชื่อพื้นเมือง : ขมิ้นชัน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Curcuma longa L.
ชื่อสำมัญ : Turmeric, roots
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ประโยชน์ : เหง้า ขับลม รักษาโรคกระเพาะ
อาหาร    ใช้เป็นยาทาภายนอก แก้อาการ
แพ้ และ เหง้า เป็นส่วนผสมของเครื่องแกง
ต่างๆ

90.

มฉ.12/1 ชื่อพื้นเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ     
แก้ไตพิการ  บ้ารุงน้้านม ผล เป็นอาหารของ
นก

91.

มฉ.12/2 ชื่อพื้นเมือง : ไทรย้อยใบแหลม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus Benjamina L.
ชื่อสำมัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่อวงศ์ : Moraceae
ประโยชน์ : รากอากาศเป็นยาขับปัสสาวะ    
แก้ไตพิการ  บ้ารุงน้้านม ผล เป็นอาหารของ
นก

92.

มฉ.13/1 ชื่อพื้นเมือง : ราชพฤกษ์
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Cassia fistula L.
ชื่อสำมัญ : CAESALPINIACEAE
ชื่อวงศ์ : Pudding Pine, Indian 
Laburnum, Golden Shower
ประโยชน์ : ใบระบายท้อง พอกแก้ปวดข้อ 
ดอกต้มดื่ม แก้ไข้ ระบายท้อง รักษาโรค
กระเพาะอาหาร รากแก้กลากเกลื้อน แก่น
ขับพยาธิ เปลือกรากแก้ไข้มาลาเรีย ฝักอ่อน
และแก่นใช้เป็นสีย้อมผ้า นิยมปลูกเป็นไม้
ประดับ
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93.

มฉ.13/2
ชื่อพื้นเมือง : ราชพฤกษ์
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Cassia fistula L.
ชื่อสำมัญ : CAESALPINIACEAE
ชื่อวงศ์ : Pudding Pine, Indian 
Laburnum, Golden Shower
ประโยชน์ : ใบระบายท้อง พอกแก้ปวดข้อ 
ดอกต้มดื่ม แก้ไข้ ระบายท้อง รักษาโรค
กระเพาะอาหาร รากแก้กลากเกลื้อน แก่น
ขับพยาธิ เปลือกรากแก้ไข้มาลาเรีย ฝักอ่อน
และแก่นใช้เป็นสีย้อมผ้า นิยมปลูกเป็นไม้
ประดับ

94.

มฉ.15
ชื่อพื้นเมือง : หูกระจง
ชื่อวิทยำศำสตร์ :TERMINALIA 
IVORENSIS CHEV. 
ชื่อสำมัญ : Ivory Coast almond, Black 
Afara, Idigbo (Nigeria), Emeri (Ghana
ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE
ประโยชน์ : ปลูกประดับสวน อาคาร ให้ร่ม
เงา ริมถนน ลานจอดรถ ปลูกในพื้นที่กว้าง 
เช่น สวนสาธารณะ

95.

มฉ.16 ชื่อพ้ืนเมือง : เฟื่องฟ้า
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Bougainvillea 
spectabilis Willd.
ชื่อสำมัญ : Bougainvillea
ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE
ประโยชน์ : เป็นไม้ดอกไม้ประดับ สามารถ
ตัดแต่งเป็นแนวรั้วบา้นได้หรือตัดแต่งพุ่มให้
ยืนต้นประดับนยิมนา้ตอเฟื่องฟ้ามาตัดท้า
ไม้แคระเพราะท้าได้ง่ายโตเร็วและมีดอกที่
สวยงาม
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96.

มฉ.17 ชื่อพ้ืนเมือง : หางนกยูง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Delonix regia   
(Bojer ex Hook.) Raf.
ชื่อสำมัญ : Flambuoyant Tree, Flame 
of the Forest, Peacock Flo
ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ใช้เป็นไม้ประดับได้

97.

มฉ.18/1 ชื่อพ้ืนเมือง : ชาฮกเกี้ยน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Carmona retusa 
(Vahl) Masam.
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE
ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับสวน ดัดให้มี
รูปร่างตามต้องการ

98.

มฉ.18/2 ชื่อพ้ืนเมือง : ชาฮกเกี้ยน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Carmona retusa 
(Vahl) Masam.
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : BORAGINACEAE
ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับสวน ดัดให้มี
รูปร่างตามต้องการ

99.

มฉ.19/1 ชื่อพ้ืนเมือง : โมก
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Wrightia religiosa.
ชื่อสำมัญ : Moke
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ประโยชน์ : รากใช้ผสมกับยาสมุนไพร ตัว
อ่ืน ใช้รักษาโรคผิวหนังมักจะปลูกเปน็ไม้
ประดับบ้าน
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100.

มฉ.19/2 ชื่อพื้นเมือง : โมก
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Wrightia religiosa.
ชื่อสำมัญ : Moke
ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE
ประโยชน์ : รากใช้ผสมกับยาสมุนไพร ตัวอ่ืน ใช้
รักษาโรคผิวหนังมักจะปลูกเป็นไม้ประดับบ้าน

101.

มฉ.20/1 ชื่อพื้นเมือง : ต้นดอกเข็ม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ixora stricta Roxb.
ชื่อสำมัญ : Zephyranthes
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ  ทางสมุนไพร 
ราก มีรสหวาน ใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญ
อาหาร ใบ ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ ดอก แก้โรคตา
แดง ตาแฉะ ผล แก้โรคริดสีดวงในจมูก

102.

มฉ.20/2 ชื่อพื้นเมือง : ต้นดอกเข็ม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ixora stricta Roxb.
ชื่อสำมัญ : Zephyranthes
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ  ทางสมุนไพร 
ราก มีรสหวาน ใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญ
อาหาร ใบ ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิ ดอก แก้โรคตา
แดง ตาแฉะ ผล แก้โรคริดสีดวงในจมูก

103.

มฉ.21/1 ชื่อพื้นเมือง : ปาล์มประดับ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Wodyetia bifurcata
ชื่อสำมัญ : Foxtail Palm
ชื่อวงศ์ : Palmae
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เพราะมี
ขนาดเล็กเติบโตชา้รูปใบสวยงามเหมาะส้าหรับ
สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย แต่ก็
สามารถเติบโตได้ในหลายภูมิภาคของโลก
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104.

มฉ.21/2 ชื่อพ้ืนเมือง : ปาล์มประดับ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Wodyetia bifurcata
ชื่อสำมัญ : Foxtail Palm
ชื่อวงศ์ : Palmae
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ 
เพราะมีขนาดเล็กเติบโตช้ารูปใบสวยงาม
เหมาะส้าหรับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นใน
ประเทศไทย แต่ก็สามารถเติบโตได้ใน
หลายภูมิภาคของโลก

105.

มฉ.22 ชื่อพ้ืนเมือง : เตยหอม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Pandanus 
amaryllifolius Roxb.
ชื่อสำมัญ : Pandan wangi
ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE
ประโยชน์ : ใบใช้ปรุงแต่งกลิ่น และสีใน
การท้าขนมหรืออาหารบางชนิด แก้ร้อน
ในกระหายน้้า บ้ารุงหัวใจ ต้นและราก 
เป็นยาขับปัสสาวะ แก้กระษัย ดื่มแก้
โรคเบาหวาน เตยหอมชอบดินร่วนซุย

106.

มฉ.23 ชื่อพ้ืนเมือง : บอระเพ็ด
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Tinospora crispa
(L.) Miers ex Hook.f. & Thomson
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : MENISPERMACEAE
ประโยชน์ : ต้นและเถาใช้รักษาโรคพิษ
ฝีดาษ โรคไข้พิษทุกชนิด เป็นยาบ้ารุง
ก้าลัง รักษาอาการร้อนในท้าให้เจริญ
อาหาร
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107.

มฉ.25
ชื่อพื้นเมือง : เสลดพังพอน 
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Barleria lupulina
Lindl.
ชื่อสำมัญ : Philippine violet
ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE
ประโยชน์ : ใบต้าผสมน้้าข้าวสารใช้พอก
หรือทาแผลแมลงกัดต่อยเพื่อแก้พิษ หรือ
เป็นลมพิษ หรือต้มกิน ช่วยลดอาการ
จากไข้มาลาเรีย มีรสขมมาก และอาจจะ
ใช้ต้มน้้ากินท้าให้เลือดไหลเวียนดี

108.

มฉ.26 
ชื่อพื้นเมือง : ไชยา
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Cnidoscolus
chayamansa McVaugh
ชื่อสำมัญ : PruniflorumGogel
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ประโยชน์ : ต้านการอักเสบ ช่วยปกป้อง
หลอดเลือดและหัวใจ ต้านอนุมูลอิสระ 
เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ เพิ่มการ
ไหลเวียนโลหิต ช่วยย่อยอาหาร ลด
น้้าตาลในเลือด และลดไขมันในเลือด

109.

มฉ.28
ชื่อพื้นเมือง : คุณนายตื่นสาย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Portulaca 
grandiflora   Hook.f.
ชื่อสำมัญ : Portulaca Rose
ชื่อวงศ์ : PORTULACACEAE
ประโยชน์ :  ปลูกเป็นไม้ดอกประดับ
ระดับล่างในแปลงจัดสวนหรือปลูกใน
กระถาง และ ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน 
ป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน
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110.

มฉ.29/1 ชื่อพ้ืนเมือง : เบอร์ มาร์ค
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Philodendron 
burle-marxii
ชื่อสำมัญ : Philodendron
ชื่อวงศ์ : ARACEAE
ประโยชน์ : เป็นไม้ฟอกอากาศ เหมาะ
ส้าหรับปลูกภายในอาคาร

111.

มฉ.29/2 ชื่อพ้ืนเมือง : เบอร์ มาร์ค
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Philodendron 
burle-marxii
ชื่อสำมัญ : Philodendron
ชื่อวงศ์ : ARACEAE
ประโยชน์ : เป็นไม้ฟอกอากาศ เหมาะ
ส้าหรับปลูกภายในอาคาร

112.

มฉ.30 ชื่อพ้ืนเมือง : ว่านตะขาบ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Euphorbia
tithymaloidesL. subsp. Small i i

ชื่อสำมัญ : Centipede plant, Ribbon bush

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ประโยชน์ : ตามต้าราแพทย์โบราณของ
จีน ใช้ต้นและใบสดผสมกับเหล้าแล้วคั้น
เอาแต่น้้า ใช้ทาบริเวณที่โดนแมลงสัตว์
กัดต่อย หรือมีอาการฟกช้้า บวม ยอก 
เคล็ด

113.

มฉ.31/1 ชื่อพ้ืนเมือง : บอนสี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Caladium bicolor 
Vent
ชื่อสำมัญ : Fancy Leaf Caladium, 
Corazon de Maria
ชื่อวงศ์ : Araceae
ประโยชน์ : เป็นไม้มงคล นิยมปลูก
ประดับในอาคาร ปลูกประดับสวนหรือ
เป็นไม้กระถาง
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114.

มฉ.31/4 ชื่อพ้ืนเมือง : บอนสี
ชื่ อ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  : Caladium 
bicolor Vent
ชื่อสำมัญ : Fancy Leaf Caladium, 
Corazon de Maria
ชื่อวงศ์ : Araceae
ประโยชน์ : เป็นไม้มงคล นิยมปลูก
ประดับในอาคาร ปลูกประดับสวน
หรือเป็นไม้กระถาง

115.

มฉ.31/3 ชื่อพ้ืนเมือง : บอนสี
ชื่ อ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  : Caladium 
bicolor Vent
ชื่อสำมัญ : Fancy Leaf Caladium, 
Corazon de Maria
ชื่อวงศ์ : Araceae
ประโยชน์ : เป็นไม้มงคล นิยมปลูก
ประดับในอาคาร ปลูกประดับสวน
หรือเป็นไม้กระถาง

116.

มฉ.32 ชื่อพ้ืนเมือง : ฤาษีผสม
ชื่ อ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  : Coleus 
atropurpurrus Benth.
ชื่อสำมัญ : Painted nettle, Flame 
nettle
ชื่อวงศ์ : LABIATAE
ประโยชน์ : ทั้งต้น ลดไข้ ขับปัสสาวะ 
รักษาแผลไฟไหม้น้้าร้อนลวก
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117 มะขาม บพ.01 /1

118 มะขาม บพ.01 /2

119 มะม่วง บพ.02 /1

120 มะม่วง บพ.02 /2

121 ประดู่ บพ.03 /1

122 ประดู่ บพ.03 /2

123 ประดู่ บพ.01 /3

124 หางนกยูง บพ.04/1

125 หางนกยูง บพ.04/2

126 ไผ่ บพ.05/1

127 ไผ่ บพ.05/2

128 สะเดา บพ.06

129 โพธิ์ บพ.07

130 มะค่าโมง บพ.08/1

131 มะค่าโมง บพ.08/2

132 มะค่าโมง บพ.08/3

133 มะค่าโมง บพ.08/4

134 ข่อย บพ.09

135 มะตูม บพ.10

136 มะเกลือ บพ.11

137 ชงโค บพ.12

138 มะละกอ บพ.13

139 ตะลิงปลิง บพ.14

140 น้อยหน่า บพ.15

141 ลีลาวดี บพ.16

142 ต้นดอกเข็ม บพ.17

143 ปีป บพ.18

144 แก้วสารพัดนึก บพ.19

ทะเบียนพรรณไม้ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบูรพำรำม
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145 ว่านหางจระเข้ บพ.20
146 ลิ้นมังกรแคระ บพ.21
147 แสงเงินแสงทอง บพ.22
148 ข่า บพ.23
149 ตะไคร้ บพ.24
150 อัญชัน บพ.25
151 เตย บพ.26
152 ไพล บพ.27
153 มะขามป้อม บพ.28
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117.

บพ.01 /1 ชื่อพ้ืนเมือง : มะขาม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Tamarindus 
indica L.
ชื่อสำมัญ : Tamarind
ชื่อวงศ์ : Leguminosae –
Caesalpinioideae
ประโยชน์ : ใบแก่ ขับเสมหะในล้าไส้ 
ฟอกโลหิต ขับเลือดและลมในล้าไส้ 
แก้บิด แก้ไอ เนื้อในฝัก กัดเสมหะ แก้
ท้องผูก แก้กระหายน้้า

118.

บพ.01 /2 ชื่อพ้ืนเมือง : มะขาม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Tamarindus 
indica L.
ชื่อสำมัญ : Tamarind
ชื่อวงศ์ : Leguminosae –
Caesalpinioideae
ประโยชน์ : ใบแก่ ขับเสมหะในล้าไส้ 
ฟอกโลหิต ขับเลือดและลมในล้าไส้ 
แก้บิด แก้ไอ เนื้อในฝัก กัดเสมหะ แก้
ท้องผูก แก้กระหายน้้า 

119.

บพ.02/1 ชื่อพ้ืนเมือง : มะม่วง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Mangifera indica   L.

ชื่อสำมัญ : Mango
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
ประโยชน์ : ผลดิบ มีรสเปรี้ยวใช้ปรุง
รสแทนมะนาว ย้ามะม่วง น้้าพริก
มะม่วง ผลสุก มีรสหวาน รับประทาน
เป็นผลไม้ ยอดอ่อนและใบอ่อน 
รับประทานเป็นผักสดแกล้มกับ
น้้าพริกหรือน้าไปย้าได้ ชาวเหนือน้า
ใบอ่อนของมะม่วงไปย้าเรียกว่า ‘ส้าย
อดมะม่วง
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120.

บพ.02/2
ชื่อพื้นเมือง : มะม่วง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Mangifera indica   L.
ชื่อสำมัญ : Mango
ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE
ประโยชน์ : ผลดิบ มีรสเปรี้ยวใช้ปรุงรส
แทนมะนาว ย้ามะม่วง น้้าพริกมะม่วง ผล
สุก มีรสหวาน รับประทานเป็นผลไม้ ยอด
อ่อนและใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด
แกล้มกับน้้าพริกหรือน้าไปย้าได้ ชาวเหนือ
น้ า ใบ อ่อนของมะม่ ว ง ไปย้ า เ รี ยกว่ า 
‘ส้ายอดมะม่วง

121.

บพ.03/1
ชื่อพื้นเมือง : ประดู่
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Pterocarpus 
macrocarpus Kurz
ชื่อสำมัญ : Burmese ebony
ชื่อวงศ์ : PAPILIONACAEAE
ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้าง 
การท้าเครื่องเรือน เปลือก ให้น้้าฝาดใช้
ฟอกหนังและย้อมผ้า แก่นให้สีแดงคล้้าใช้
ย้อมผ้า

122.

บพ.03/2 ชื่อพื้นเมือง : ประดู่
ชื่ อ วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์  : Pterocarpus 
macrocarpus Kurz
ชื่อสำมัญ : Burmese ebony
ชื่อวงศ์ : PAPILIONACAEAE
ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้าง 
การท้าเครื่องเรือน เปลือก ให้น้้าฝาดใช้
ฟอกหนังและย้อมผ้า แก่นให้สีแดงคล้้าใช้
ย้อมผ้า
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123.

บพ.03/3 ชื่อพ้ืนเมือง : ประดู่
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Pterocarpus 
macrocarpus Kurz

ชื่อสำมัญ : Burmese ebony
ชื่อวงศ์ : PAPILIONACAEAE
ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้าง 
การท้าเครื่องเรือน เปลือก ให้น้้าฝาดใช้
ฟอกหนังและย้อมผ้า แก่นให้สีแดงคล้้าใช้
ย้อมผ้า

124.

บพ.04/1 ชื่อพ้ืนเมือง : หางนกยูง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Delonix regia   (Bojer
ex Hook.) Raf.
ชื่อสำมัญ : Flambuoyant Tree, Flame 
of the Forest, Peacock Flo
ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ใช้เป็นไม้ประดับได้

125.

บพ.04/2 ชื่อพ้ืนเมือง : หางนกยูง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Delonix regia   (Bojer
ex Hook.) Raf.
ชื่อสำมัญ : Flambuoyant Tree, Flame 
of the Forest, Peacock Flo
ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ใช้เป็นไม้ประดับได้

126.

บพ.05/1 ชื่อพ้ืนเมือง : ไผ่
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Bambusa
multiplex   (Lour.) Raeusch.
ชื่อสำมัญ : Hedge bamboo
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ประโยชน์ : ใบปรุงเป็นยาขับฟอกระดู ใบ
ต้มกับน้้าขับพยาธิ ตาใบผสมกับพริกไทย
ด้าและเกลือเล็กน้อยใช้ขับพยาธิ รากใช้
รักษาเกลื้อน ต้มกินเป็นยาขับปสัสาวะ
และแก้หนอง หน่อไม้ใช้เป็นอาหาร ผลหุง
รับประทานเหมือนข้าว 
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127.

บพ.05/2 ชื่อพ้ืนเมือง : ไผ่
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Bambusa
multiplex   (Lour.) Raeusch.
ชื่อสำมัญ : Hedge bamboo
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ประโยชน์ : ใบปรุงเป็นยาขับฟอกระดู 
ใบต้มกับน้้าขับพยาธิ ตาใบผสมกับ
พริกไทยด้าและเกลือเล็กน้อยใช้ขับ
พยาธิ รากใช้รักษาเกลื้อน ต้มกินเป็น
ยาขับปัสสาวะและแก้หนอง หน่อไม้ใช้
เป็นอาหาร ผลหุงรับประทานเหมือน
ข้าว 

128.

บพ.06 ชื่อพ้ืนเมือง : สะเดา
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Azadirachta indica   
A.Juss. var. siamensis Valeton.

ชื่อสำมัญ : Siamese Neem Tree
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ประโยชน์ : เปลือกราก แก้ไข้ ท้าให้
อาเจียน เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ไม้ ใช้
ในการก่อสร้าง ใบและดอกอ่อน เป็น
อาหาร เมล็ด กลั่นน้้ามัน ปรุงเครื่อง 
ใช้จุดตะเกียง 

129.

บพ.07 ชื่อพ้ืนเมือง : โพธิ์
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ficus religiosa Linn.

ชื่อสำมัญ : BODHI TREE , SACRED TREE 
, THE PEEPALTREE , BO TREE.

ชื่อวงศ์ : MORACEAE  

ประโยชน์ : เปลือกต้นท้ายาชง แก้
โรคหนองใน ใบและยอดอ่อนแก้โรค
ผิวหนัง  เปลือกต้น :  ท้ายาชง แก้โรค
หนองใน ใบและยอดอ่อน : แก้โรค
ผิวหนัง ด้านภูมิทัศน์   :  ให้ร่มเงา 
และทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
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130.

บพ.08/1 ชื่อพ้ืนเมือง : มะค่าโมง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : fzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อสำมัญ : Leguminosae-Caesalpiniaceae

ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Caesalpiniaceae

ประโยชน์ : เมล็ดมะค่าอ่อนรับประทานได้ 
ไม้มะค่าใช้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ท้าเครื่องเรือน 
เมล็ดขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง จุกของ
เมล็ดฝนละลายน้้าดื่มแก้ผิด (อาหารเป็นพิษ) 
พวกเนื้อสัตว์ ถ้ากินผิดพวกเห็ดให้ฝนผสมกับ
น้้าผึ้งฝนทารักษาโรคผิวหนัง

131.

บพ.08/2 ชื่อพ้ืนเมือง : มะค่าโมง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : fzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อสำมัญ : Leguminosae-Caesalpiniaceae

ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Caesalpiniaceae

ประโยชน์ : เมล็ดมะค่าอ่อนรับประทานได้ 
ไม้มะค่าใช้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ท้าเครื่องเรือน 
เมล็ดขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง จุกของ
เมล็ดฝนละลายน้้าดื่มแก้ผิด (อาหารเป็นพิษ) 
พวกเนื้อสัตว์ ถ้ากินผิดพวกเห็ดให้ฝนผสมกับ
น้้าผึ้งฝนทารักษาโรคผิวหนัง

132.

บพ.08/3 ชื่อพ้ืนเมือง : มะค่าโมง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : fzelia xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อสำมัญ : Leguminosae-Caesalpiniaceae

ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Caesalpiniaceae

ประโยชน์ : เมล็ดมะค่าอ่อนรับประทานได้ 
ไม้มะค่าใช้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ท้าเครื่องเรือน 
เมล็ดขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง จุกของ
เมล็ดฝนละลายน้้าดื่มแก้ผิด (อาหารเป็นพิษ) 
พวกเนื้อสัตว์ ถ้ากินผิดพวกเห็ดให้ฝนผสมกับ
น้้าผึ้งฝนทารักษาโรคผิวหนัง
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133.

บพ.08/4 ชื่อพ้ืนเมือง : มะค่าโมง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : fzelia xylocarpa
(Kurz) Craib
ชื่อสำมัญ : Leguminosae-
Caesalpiniaceae
ชื่อวงศ์ : Leguminosae-
Caesalpiniaceae
ประโยชน์ : เมล็ดมะค่าอ่อนรับประทาน
ได้ ไม้มะค่าใช้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ท้าเครื่อง
เรือน เมล็ดขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง จุก
ของเมล็ดฝนละลายน้้าดื่มแก้ผิด (อาหาร
เป็นพิษ) พวกเนื้อสัตว์ ถ้ากินผิดพวกเห็ด
ให้ฝนผสมกับน้้าผึ้งฝนทารักษาโรคผิวหนัง

134.

บพ.09 ชื่อพ้ืนเมือง : ข่อย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : treblusasperLour.
ชื่อสำมัญ : Siamese rough bush, 
Tooth Brush Tree
ชื่อวงศ์ : MORACEAE
ประโยชน์ : เปลือก แก้ท้องร่วงร้ามะนาด 
บ้ารุงธาตุ เจริญอาหาร ขับลมยา
อายุวัฒนะโรคผิวหนงั ยางใช้ก้าจัดแมลง 
เนื้อไม้ ท้ากระดาษท้าเป็นสมุด เรียกว่า 
สมุดไทย หรือสมุดข่อย เชียงใหม่ใช้มวน
ยาสูบเรียกว่า ไชโยเหนือ ขี้โย กิ่ง ชาว
อินเดียใช้สีฟันท้าให้ฟันทน ใบ ใบสดปิ้งไฟ
ชงน้้าดื่มเป็น ยาระบายอ่อนๆ

135.

บพ.10 ชื่อพ้ืนเมือง : มะตูม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Aegle marmelos (L.) 
Correa ex Roxb.
ชื่อสำมัญ : Beal Fruit Tree, Bengal 
Quince, Bilak
ชื่อวงศ์ : RUTACEAE
ประโยชน์ : ผลดิบแห้งชงน้้าดื่ม แก้
ท้องเสีย แก้บิด ผลสุกเป็นยาระบายช่วย
ย่อยอาหาร ใบสดคั้นน้้ากิน แก้หลอดลม
อักเสบ เปลือกรากและต้น รักษาไข้
มาลาเรีย
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136.

บพ.11 ชื่อพ้ืนเมือง : มะเกลือ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Diospyros mollis Griff.
ชื่อสำมัญ : Ebony tree
ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
ประโยชน์ : ผลสดสีเขียว รสขื่นเฝื่อนเบื่อฝาด 
ขับพยาธิในไส้ เดือน พยาธิปากขอ พยาธิ
เส้นด้าย ถ่ายตานซาง ถ่ายกระษัย ผลสุกสีด้า 
ใช้ย้อมผ้า ย้อมแห ไม่น้ามารับประทาน 
เพราะมีพิษ ท้าให้ตาบอดได้

137.

บพ.12 ชื่อพ้ืนเมือง : ชงโค
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Bauhinia purpurea   
Linn.
ชื่อสำมัญ : Orchid Tree , Purple 
Bauhinia
ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE
ประโยชน์ : ราก เป็นยาขับลม เปลือก แก่บิด
แก้ท้องร่วง ดอก แก้ไข้ เป็นยาระบาย

138.

บพ.13 ชื่อพ้ืนเมือง : มะละกอ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Carica papaya   L.
ชื่อสำมัญ : Papaya, Pawpaw, Melon 
Tree
ชื่อวงศ์ : CARICAEAE
ประโยชน์ : ผลสุกเป็นยากัน หรือแก้โรค
เลือดออกตามไรฟัน เป็นยาระบาย ยางจาก
ผลดิบเป็นยาชว่ยย่อย ฆ่าพยาธิ รากขับ
ปัสสาวะ

139.

บพ.14 ชื่อพ้ืนเมือง : ตะลิงปลิง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Averrhoa bilimbi   L.
ชื่อสำมัญ : Bilimbi, Cucumber Tree
ชื่อวงศ์ : OXALIDACEAE
ประโยชน์ : ใบ สรรพคุณใช้พอกแก้คันใช้
ภายในโดยน้ามาต้มดื่มรักษาอาการอักเสบ
ของล้าไส้ใหญ่ แก้ข้ออักเสบ รักษาคางทูม 
รักษาสิว ดอก น้ามาชงเป็นชา สรรพคุณแก้ไอ 
ผล สรรพคุณเจริญอาหาร บ้ารุงกระเพาะ
อาหาร
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140.

บพ.15 ชื่อพ้ืนเมือง : น้อยหน่า
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Annona squamosa   L.

ชื่อสำมัญ : Custard Apple, Sugar Apple, 
Sweet Sop

ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE

ประโยชน์ : ผลน้อยหน่ารับประทานเป็น
ผลไม้ ใบ ใช้บดแก้ฟกช้้า กลากเกลือน , 
เปลือกล้าต้น แก้  โรคล้าไส้ อักเสบ , 
ราก ใช้เป็นยาระบายเมล็ดสกัดน้้ามัน
ท้าสบู่และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ

141.

บพ.16 ชื่อพ้ืนเมือง : ลีลาวดี
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Plumeria spp
ชื่อสำมัญ : Frangipani , Pagoda tree, 
Temple tree
ชื่อวงศ์ : Apocynaceae
ประโยชน์ : ให้ร่มเงา ให้ดอกสีสันสวยงาม 
และมีกลิ่นหอมแล้ว  นิยมปลูกเพื่อจัดสวน 
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว อีกทั้งยังออกดอกได้
ตลอดทั้งปี

142.

บพ.17 ชื่อพ้ืนเมือง : ต้นดอกเข็ม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Ixora stricta Roxb.
ชื่อสำมัญ : Zephyranthes
ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ  ทาง
สมุนไพร ราก มีรสหวาน ใช้รับประทาน
แก้โรคตา เจริญอาหาร ใบ ใช้เป็นยาฆ่า
พยาธิ ดอก แก้โรคตาแดง ตาแฉะ ผล แก้
โรคริดสีดวงในจมูก
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143.

บพ.18 ชื่อพื้นเมือง : ปีป
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Millingtonia
hortensis Linn. F
ชื่อสำมัญ : Cork Tree
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นไม้ประดับกัน
อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นไม้ให้ร่มและมี
ดอกสวยงาม เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนใช้ท้า
เครื่องเรือนเครื่องประดับบ้าน รากเป็นยา
บ้ารุงปอด รักษาวัณโรค เปลือกท้าจุก
ก๊อรค์ขนาดเล็ก ดอกสูบแก้หืด

144.

บพ.19 ชื่อพื้นเมือง : แก้วสารพัดนึก
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Alocasia sanderiana
Bull.
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : ARACEAE
ประโยชน์ : เป็นไม้มงคล ปลูกประดับใน
อาคาร ปลูกเป็นไม้กระถาง

145.

บพ.20 ชื่อพื้นเมือง : ว่านหางจระเข้
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Aloe vera (L.) Burm.f
ชื่อสำมัญ : Star Cactus, Aloe, Aloin, 
Jafferabad, Barbados
ชื่อวงศ์ : ASPHODELACEAE(LILIACEAE)
ประโยชน์ : น้้ายางจากใบ น้าไปผสมกับ
สารส้มกิน รักษาหนองใน วุ้นจากใบ ใช้
รักษาแผลไฟไหม้ ใช้วุ้นรักษาฝ้าจุดด่างด้า
บนใบหน้า รากและเหง้า น้าไปต้มกินรักษา
โรคหนองใน
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146.

บพ.21 ชื่อพ้ืนเมือง : ลิ้นมังกรแคระ
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Sansevieria 
trifasciata Prain
ชื่อสำมัญ : Snake plant, Mother-in-
low’s tongue
ชื่อวงศ์ : ASPARAGACEAE
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล

147.

บพ.22 ชื่อพ้ืนเมือง : แสงเงินแสงทอง
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Aglaonema
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : CHINESE EVER
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ

148.

บพ.23 ชื่อพ้ืนเมือง : ข่า
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Alpinia galanga (L.) 
Willd.
ชื่อสำมัญ : Greater Galangal, 
Galangal.
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE
ประโยชน์ : เหง้า ต้มน้้าดื่มช่วยขับลม แก้
ท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้บิด ช่วยขับน้้าคาว
ปลา เหง้าสด ฝนทารอยฟกช้้า ลดอาการ
บวม แก้กลากเกลื้อน เหง้า ต้นอ่อน และ
ดอกอ่อน รับประทานเป็นผักสดหรือผัก
ลวก หรือใช้ประกอบอาหาร

149.

บพ.24 ชื่อพ้ืนเมือง : ตะไคร้
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Cymbopogon 
citratus Stapf.
ชื่อสำมัญ : (Takhrai), Lemongrass
ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE
ประโยชน์ : น้้ามันจากใบและต้น แต่งกลิ่น
อาหาร เคร่ืองดื่ม สบู่ -ล้าต้นแก่หรือเหง้า 
แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ขับปัสสาวะ แก้
นิ่ว ขับประจ้าเดือน
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150.

บพ.24 ชื่อพ้ืนเมือง : อัญชัน
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Clitoria ternatea L.
ชื่อสำมัญ : Blue pea, Butterfly pea
ชื่อวงศ์ : Fabaceae
ประโยชน์ :  ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย
ขนาดเล็กหรือรั้ว ดอกใช้แต่งสีอาหาร 
และขนมหลายชนิด

151.

บพ.26 ชื่อพ้ืนเมือง : เตย
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Pandanus 
amaryllifolius Roxb.
ชื่อสำมัญ : Pandan wangi
ชื่อวงศ์ : PANDANACEAE
ประโยชน์ :  ใบใช้ปรุงแต่งกลิ่น และสีใน
การท้าขนมหรืออาหารบางชนิด แก้ร้อน
ในกระหายน้้า บ้ารุงหัวใจ ต้นและราก 
เป็นยาขับปัสสาวะ แก้กระษัย ดื่มแก้
โรคเบาหวาน เตยหอมชอบดินร่วนซุย

152.

บพ.27 ชื่อพ้ืนเมือง : ไพล
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Zingiber 
cassumunar Roxb.
ชื่อสำมัญ : -
ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae
ประโยชน์ :  เหง้ามีกลิ่นเฉพาะ ใช้
ประกอบต้ารับยาขับลม แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อ แก้ท้องเสีย บิด บ้ารุงน้้านม ใช้
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อขับไล่สิ่งชั่ว
ร้าย เหง้าอ่อน ใช้ประกอบอาหาร
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153.

บพ.29 ชื่อพ้ืนเมือง : มะขามป้อม
ชื่อวิทยำศำสตร์ : Phyllanthus 
emblica L.
ชื่อสำมัญ : Emblic Myrabolan, 
Malacca Tree
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ประโยชน์ : ผลสด กินขับเสมหะ ผลแห้ง 
ต้มกินแก้ไข้ น้้าคั้นผลสด แก้ท้องเสีย มี
วิตามินซี ใช้แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน
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