
7-34340-001-001/52
ชื่อพื้นเมือง อะราง นนทรีป่า (กลาง), คางรุ้ง คางฮุ่ง (พิษณุโลก), จ๊าขาม 

(เลย-เหนือ), ช้าขม (เลย), ร้าง อะล้าง (นครราชสีมา, อุดรธานี),
อินทรี (จันทบุร)ี 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrrachis (Miq.) Kurz
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Copper pod
ประโยชน์ เปลือกต้น ที่มีอายุมากใช้รับประทานได้ นิยมปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ป่า

เสื่อมโทรม เนื้อไม้เลื่อยผ่า ไสกบ ตกแต่งง่าย ใช้ท ากระดาน 
เครื่องเรือน และเครื่องมือกสิกรรมได้ดี



7-34340-001-002/14
ชื่อพื้นเมือง คูน (กลาง, เหนือ), ราชพฤกษ์ (กลาง-ทั่วไป), ชัยพฤกษ์ (กลาง), 

ล้มแล้ง (เหนือ), กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), 
ปือยู ปูโย เปอโซ แมะหล่าหยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia fistula L.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Pudding Pine, Indian Laburnum, Golden Shower
ประโยชน์ เนื้อไม้ ใช้ท าเสา เครื่องมือ เครื่องดนตรี แก่นคูน มียางฝาดใช้เคี้ยว

กับหมากแทนสีเสียด ราก ฝนทารักษาโรคกลาก เป็นยาระบาย 
ใบ ต้มรับประทานเป็นยาระบาย ฆ่าพยาธิ  ดอก แก้ไข้ เป็นยาระบาย
รักษาแผลเรื้อรัง  เนื้อในฝัก ใช้เป็นยาระบาย ช่วยบรรเทาการ
แน่นหน้าอก ฟอกหรือช าระน้ าดี แก้ลม



7-34340-001-003/2
ชื่อพื้นเมือง ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ (ภาคกลาง), กะโน้ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), 

จะบัน (เขมร-ปราจีนบุรี), ตีนเป็ดด า (นราธิวาส), บะซา ปูลา ปูแล
(ปัตตาน,ี มาเลย์-ยะลา), ยางขาว (ล าปาง), สัตบรรณ (ภาคกลาง, 
เขมร-จันทบุร)ี, หัสบรรณ (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Alstonia scholaris (L.) R. Br.
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Devil tree/ White cheesewood
ประโยชน์ ราก ขับผายลมในล าไส้ แก้ไข้ เปลือก ช่วยให้เจริญอาหาร ลดระดับ

น้ าตาลในเลือด รักษาโรคเบาหวาน  ใบ รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน 
ยาง แก้อาการปวดหู แก้อาการปวดฟัน ดอก ช่วยแก้โลหิตพิการ 
ไข้เหนือ ไข้ตัวร้อน เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน ใช้ท าโครงสร้างของบ้าน



7-34340-001-004/2
ชื่อพื้นเมือง กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน (กลาง), กระถินยักษ์ กะเส็ดโคก 

กะเส็ดบก (ราชบุรี), ตอเบา สะตอเทศ สะตอเบา (ใต้), ผักก้านถิน
(เชียงใหม่), ผักหนองบก (เหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Horse tamarind/ Leucaena
ประโยชน์ ปลูกประดับริมรั้ว หมั่นตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอจะแตกยอดให้เก็บกินตลอดปี

ยอดอ่อน รับประทานสดจิ้มน้ าพริก มีแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินเอ 
และใยอาหารสูง ช่วยต้านอนุมูลอิสระ แต่ถ้าเป็นกระถินยักษ์ 
ยอดจะไม่อร่อย



7-34340-001-005/4
ชื่อพื้นเมือง จามจุรี ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู (ภาคกลาง), ลัง สารสา ส าสา 

(ภาคเหนือ), ตุ๊ดตู่ (ตาก), เส่คุ่ เส่ดู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Samanea saman (Jacq.)  Merr. 
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Cow tamarind/ Rain tree
ประโยชน์ เปลือกต้น ป่นละเอียดเป็นยาสมานแผล  เมล็ด รักษาอาการบิด 

ท้องเสีย เนื้อไม้ ใช้ในงานแกะสลัก ท าเครื่องใช้ เครื่องเรือนต่างๆ
ใบ แก้ปวดแสบปวดร้อน  เมล็ด แก้โรคผิวหนังเปลือกสมานแผล
ในปากคอ แก้ท้องร่วง  ฝักแก่ เป็นอาหารสัตว์



7-34340-001-006/4
ชื่อพื้นเมือง ล าดวน (ภาคกลาง), หอมนวล (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Melodorum fruticosum Lour.
ชื่อวงศ์ ANNONACEAE
ชื่อสามัญ White cheesewood
ประโยชน์ ดอกแห้ง เป็นยาบ ารุงก าลัง บ ารุงหัวใจ บ ารุงโลหิต แก้ลม จัดอยู่

ในจ าพวกเกสรทั้งเก้า



7-34340-001-007/10
ชื่อพื้นเมือง ประดู่ ดูบ่้าน (ภาคเหนือ), ประดู่บ้าน ประดู่ลาย ประดู่กิ่งอ่อน 

อังสนา (ภาคกลาง), สะโน (มาเลย์-นราธิวาส)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Angsana
ประโยชน์ เนื้อไม้ ใช้ท าสิ่งก่อสร้าง เปลือก ให้น้ าฝาดส าหรับฟอกหนัง 

และให้สีน้ าตาลส าหรับย้อมผ้า แก่น ให้สีแดงคล้ า และเป็นพืชให้ร่มเงา



7-34340-001-008/2
ชื่อพื้นเมือง ไทร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus Benjamina L.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ นิยมปลูกประดับตามสวน หรือสถานที่ต่าง ๆ มีการตัดแต่งทรงพุ่ม

ตลอดเวลา เพื่อความสวยงาม นิยมปลูกเป็นพืชให้ร่มเงา



7-34340-001-009/19
ชื่อพื้นเมือง ปาล์มหางกระรอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ Wodyetia bifurcate A.K. Irvine
ชื่อวงศ์ ARECACEAE
ชื่อสามัญ Foxtail palm
ประโยชน์ ผล กินได้ เนื้อหุ้มเมล็ดกินได้น ามาเชื่อมน้ าตาล ปลูกเป็นไม้ดอก

ไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามหรือ
ปลูกไว้เพื่อความร่มเงา



7-34340-001-010/6
ชื่อพื้นเมือง ลีลาวดี ลั่นทม (ทั่วไป), จ าปาขอม (ใต้-พังงา), จ าปาขาว

(ตะวันออกเฉียงเหนือ), จ าปาลาว (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumeria sp. 
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Frangipani
ประโยชน์ ปลูกประดับตกแต่งสวน น้้ายาง มีประสิทธิภาพส าหรับโรคหนองใน

และกามโรค  เปลือก ที่ขูดถูกใช้เพื่อรักษาหิดและแผลจากปลาที่เป็นพิษ
ทางด้านเคมี เป็นตัวกระตุ้นมดลูก ยาต้านเชื้อรา ต้านเชื้อแบคทีเรีย



7-34340-001-011/27
ชื่อพื้นเมือง ชาดัด ชาฮกเกี้ยน (ทั่วไป), ข่อยจีน ชาญวน (กทม.), ชา 

(กลาง, เชียงใหม่), ชาญี่ปุ่น (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Carmona retusa (vahl.) Masam
ชื่อวงศ์ BORAGINACEAE
ชื่อสามัญ Philippine tea/ Fukien Tea
ประโยชน์ ปลูกประดับตกแต่งสวน



7-34340-001-012/19
ชื่อพื้นเมือง โมกบ้าน โมกซ้อน โมกลา (ภาคกลาง), หลักป่า (ระยอง), โมก 

โมกบ้าน โมกดอกหอม โมกกอ (ไทย), ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Wild Water Plum/ Water Jasmine/ Sacred Buddhist
ประโยชน์ ยาง ใช้แก้โรคบิดที่มีอาการเลือดออก ใช้แก้พิษงูและแมลงกัดต่อย

ราก รักษาโรคเรื้อน  นิยมปลูกลงแปลงเป็นแถวเดี่ยวกลางแจ้ง



7-34340-001-013/3
ชื่อพื้นเมือง โพศรีมหาโพ(ภาคกลาง), ปู (เขมร), ยอง (ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน), 

สลี (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus religiosa L.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Bodhi/ Pipal tree/ Sacred fig tree
ประโยชน์ เปลือก ยาสมานแผล แก้แผลเป่ือยท าให้เกิดหนอนแห้ง แก้โรค

ผิวหนัง แก้ปวดฟันและรากฟันที่เป็นหนอง ยาง จากล าต้น แก้เท้า
เป็นหล่อ และเป็นพยาธิ  ล้าต้น ล้าต้นอ่อน ใช้บ าบัดโรคผิวหนัง
และเป็นยาถ่าย  ใบ ใช้แก้โรคผิวหนัง ไข้จับสั้นเรื้อรัง และเป็นยาถ่าย
ผลหรือเมล็ด ใช้เป็นยาระบาย



7-34340-001-014/3
ชื่อพื้นเมือง ขี้เหล็ก (ทั่วไป), ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี), ขี้เหล็กบ้าน (ล าปาง,เหนือ), 

ขี้เหล็กหลวง (เหนือ), ขี้เหล็กใหญ่ (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Cassod tree/ Thai copper pod
ประโยชน์ ใบอ่อน ใช้เป็นอาหารและเป็นยาระบาย  ดอก ใช้เป็นยานอนหลับ 

แก้หืด ขับพยาธิ  ฝัก ภายในมีสารฝาดสมานแผล ใช้รักษาท้องร่วง  
และยังมีสารที่ช่วยระบายอ่อน ๆ  ราก ใช้ผสมเป็นตัวยาขับพยาธิ 
แก้ไข้ บ ารุงธาตุ แก้โชคเหน็บชา ล้าต้นและกิ่ง เป็นยาระบาย 
ขับปัสสาวะ  เปลือก แก้ริดสีดวงทวารหนัก เป็นยาอายุวัฒนะ
บ ารุงโลหิต แก่น เป็นยาระบาย แก้เบาหวาน ลดความดัน



7-34340-001-015/2
ชื่อพื้นเมือง พลูด่าง (ทั่วไป), พลูช้าง (เชียงใหม,่ เลย), พลูฝรั่ง (กทม., ภาคกลาง), 

ราชินีหินอ่อน (กทม.)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Epipremnum aureus Engl.
ชื่อวงศ์ ARACEAE
ชื่อสามัญ Golden Hunter's Rolae
ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป



7-34340-001-016/6
ชื่อพื้นเมือง พลับพลึง (ทั่วไป), ลิลัว (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Crinum asiaticum L.
ชื่อวงศ์ AMARYLLIDACEAE
ชื่อสามัญ Cape lily/ Spider lily
ประโยชน์ หัว ใช้ต้มเอาน้ ารับประทานท าให้อาเจียนเป็นเสมหะ ใช้เป็นยา

บ ารุงก าลัง เป็นยาระบาย รักษาโรคเกี่ยวกับน้ าดี โรคเกี่ยวกับ
ปัสสาวะ  ใบ ใช้ลนไฟพอนิ่ม พันแก้เคล็ดบวม แพลง ขัดยอก 
ใช้ต าปิดศรีษะ แก้ปวดศีรษะ ลดอาการไข้ ใช้ต้มดื่มท าให้อาเจียน
ราก ใช้ต าพอกแผล ใช้รักษาพิษยางน่อง  เมล็ด ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 
ขับประจ าเดือน เป็นยาระบาย เป็นยาบ ารุง



7-34340-001-017/2
ชื่อพื้นเมือง อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล (กทม.)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Poyalthia longifolia (Benth.) Hook. F.
ชื่อวงศ์ ANNONACEAE
ชื่อสามัญ Asoke tree/ Cemetary tree
ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นพืชประดับเพื่อความสวยงาม และเป็นแนวกันลม 

ฝุ่น และเสียง หากต้องการควบคุมความสูง ต้องหมั่นตัดยอด



7-34340-001-018/1
ชื่อพื้นเมือง สาละ
ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea robusta Roxb.
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ Sal tree
ประโยชน์ เมล็ด น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ และน้ ามันที่ได้จากเมล็ดน ามา

ท าอาหาร เช่น ท าเนย และใช้เป็นน้ ามันตะเกียง รวมทั้งใช้ท าสบู่
ยาง สามารถใช้เป็นยาสมานแผล ยาห้ามเลือด ใช้แก้โรคผิวหนัง 
ตุ่มพุพอง โรคซิฟิลิส โกโนเรีย วัณโรค โรคท้องร่วง บิด โรคหูอักเสบ 
ผล ใช้แก้โรคท้องเสีย ท้องร่วง



7-34340-001-019/4
ชื่อพื้นเมือง ศรีตรัง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jacaranda filicifolia (Anderson) D.Don
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ Green ebony/ Jacaranda
ประโยชน์ ปลูกประดับสวน



7-34340-001-020/1
ชื่อพื้นเมือง สนฉัตร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
ชื่อวงศ์ ARAUCARIACEAE
ชื่อสามัญ Norfolk island pine, House wine
ประโยชน์ ปลูกในสวนหย่อม ต้นเล็กใช้ประดับอาคาร



7-34340-001-021/4
ชื่อพื้นเมือง หมากเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.
ชื่อวงศ์ ARECACEAE
ชื่อสามัญ Golden-fruited palm
ประโยชน์ เนื้อดิบ ฝานทาปากเป็นยาสมานแผลได้ กินกับพลูและปูนแดง

ท าให้เหงือกแข็งแรง ปลูกประดับตกแต่งสวน



7-34340-001-022/3
ชื่อพื้นเมือง ซองออฟจาไมก้า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa (Decne.) Lam.
ชื่อวงศ์ AGAVACEAE
ชื่อสามัญ Song of Jamaica
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร



7-34340-001-023/3
ชื่อพื้นเมือง ทองกวาว (ทั่วไป), กวาว ก๋าว (เหนือ), จอมทอง (ใต้), จาน

(อุบลราชธานี), ทองต้น (ราชบุร)ี, ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ(กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma (Lam.) Taub.
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAC-PAPLIONOIDEAE
ชื่อสามัญ Bastard teak/ Flame of the forest
ประโยชน์ เมล็ด ใช้บ าบัดพยาธิภายใน  ล้าต้น เนื้อไม้เมื่อแห้งมีน้ าหนักเบา 

และหดตัวมาก ใช้ท ากระดานกรุบ่อน้ า  ดอก ให้สีแดง ใช้ย้อมผ้า 
และใช้ขับปัสสาวะ



7-34340-001-024/4
ชื่อพื้นเมือง เข็มทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora javanica (Blume) DC.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นพืชประดับ



7-34340-001-025/1
ชื่อพื้นเมือง อินทนิลบก (ทั่วไป), กากะเลา (อุบลราชธานี), กาเสลา 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), จ้อล่อ จะล่อ (ภาคเหนือ), ชีมุง 
ปะหน่าฮอ (แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa Wall.
ชื่อวงศ์ LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ มีรูปทรงและให้ดอกสวยงาม ใช้ปลูกประดับบริเวณริมถนนได้ดี



7-34340-001-026/7
ชื่อพื้นเมือง ปีบ กาซะลอง (ทั่วไป), กาซะลอง (ยะลา, เหนือ), กาสะลอง (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Millingtonia hortensis L.f.
ชื่อวงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ Cork Tree
ประโยชน์ ดอกแห้ง มีรสหวานขมหอม มวนเป็นบุหรี่สูบแก้หืด แก้ริดสีดวงจมูก 

แก้ลม บ ารุงน้ าดี บ ารุงโลหิต และบ ารุงก าลัง มีสารช่วยขยายหลอดลม
ราก มีรสเฝื่อน บ ารุงปอด แก้หอบ รักษาวัณโรค  เนื้อไม้ ใช้ท า
เครื่องเรือนต่าง ๆ ราก บ ารุงปอด แก้ไอ เหนื่อยหอบ รักษาวัณโรค 
แก้โรคหนองใน เป็นยาลม ดอก บ ารุงน้ าดี บ ารุงโลหิต บ ารุงก าลัง
เปลือกต้น แก้ไอ แก้โรคกระเพาะอาหารท าจุกก๊อกขนาดเล็ก



7-34340-001-027/4
ชื่อพื้นเมือง มะขาม (ทั่วไป), ม่อนโคล้ง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ตะลูบ 

(ชาวบน-นครราชสีมา), มอดแล ส่ามอเกล (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), 
หมากแกง (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Indian date/ Tamarind
ประโยชน์ เปลือกต้น มีรสฝาด แก้แมงกินฟัน แก้เหงือกบวม แก้พยาธิ

ผิวหนัง ต้มหรือฝนกับน้ าปูนใส ทารักษาบาดแผลเรื้อรัง  ใช้ชะล้าง
บาดแผล ใบแก่ มีรสเปรี้ยวฝาด ขับเลือดลมในล าไส้ ขับเสมหะ 
ฟอกโลหิต แก้บิด แก้ไอ



7-34340-001-028/1
ชื่อพื้นเมือง มะกรูด (ทั่วไป), มะขุน มะขูด (ภาคเหนือ), มะกูด (ภาคเหนือ), 

มะขู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ส้มกรูด (ภาคใต้), ส้มมั่วผี (ภาคใต้), 
มะหูด (หนองคาย), โกรยเชียด (เขมร)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus hystrix DC.
ชื่อวงศ์ RUTACEAE
ชื่อสามัญ Leech lime/ Mauritus papeda/ Porcupine Orange
ประโยชน์ ราก ช่วยขับพิษ แก้ฝี และแก้เสมหะเป็นพิษ  ใบ มีน้ ามันหอมระเหย 

ใช้เป็นยาขับลมในล าไส้ และแก้อาการจุกเสียดแน่นท้อง ผล ช่วยให้
ผมดกเป็นเงางาม ช่วยรักษาโรคชนันะตุ ช่วยขับลมในล าไส้ 
แก้อาการจุกเสียดแน่น แก้อาการท้องอืด ช่วยให้เจริญอาหาร 
ฟอกเลือด บ ารุงโลหิตสตรี แก้อาการปวดและเป็นยาบ ารุงหัวใจ



7-34340-001-029/3
ชื่อพื้นเมือง ติ้วขน (ทั่วไป), กวยโชง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), กุยฉ่องเซ้า 

(กะเหรี่ยง-ล าปาง), ตาว (สตูล), ติ้วแดง ติ้วยาง ต้ิวเลือด (เหนือ), 
ติ้วเหลือง (กลาง), แต้วหิน (ล าปาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook. F. ex Dyer 
subsp. formosum

ชื่อวงศ์ HYPERICEAE
ชื่อสามัญ Mempat
ประโยชน์ เปลือกต้น เคี้ยวกินกับพลูหรือหมาก ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ าตาลเข้มยอดอ่อน  

รับประทานกับลาบหรือน้ าพริก น้้ายาง เป็นยาสมานแผนใบ ใช้ปิดแผลสด (ใช้
แทนพลาสเตอร์ปิดแผล) เนื้อไม้ ใช้สร้างบ้าน ใช้ท าฟืน ราก และ ใบ น้ าต้มกินเป็น
ยาแก้ปวดท้อง ยาง จากเปลือกทาแก้คัน น้ าต้มเปลือกต้น กินแก้ธาตุพิการ



7-34340-001-030/1
ชื่อพื้นเมือง มะพร้าว (ทั่วไป), ดุง (จันทบุร)ี, เฮ็ดดุง (เพชรบูรณ์), โพล 

(กาญจนบุรี), คอส่า (แม่ฮ่องสอน), พร้าว (นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L. var. nucifera
ชื่อวงศ์ ARAECACEAE
ชื่อสามัญ Coconut
ประโยชน์ เนื้อ มีสีขาว ใช้สด หรือหั่นฝอย ใส่น้ าเคี่ยว เอาน้ ามันมะพร้าว

เก็บไว้ใช้ หรือตากแห้ง บีบและเคี่ยวเอาน้ ามันเก็บไว้ใช้ เปลือกต้นสด 
เผาไฟให้เป็นเถ้าใช้แก้ปวดฟัน ทาแก้หิด น้้า ใช้ดื่มแก้กระหาย 
กาบมะพร้าว  ตากแห้งแล้วน าไปเผาไล่ยุง กะลา ตากแห้ง น ามา
ประยุกต์เป็นเฟอร์นีเจอร์



7-34340-001-031/3
ชื่อพื้นเมือง กล้วยน้ าว้า กล้วยมะลิอ่อง (จันทบุร)ี, กล้วยใต้ (เชียงใหม่, เชียงราย),

กล้วยอ่อง (ชัยภูมิ), กล้วยตานีอ่อง (อุบลราชธานี) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa x paradisiaca L. 
ชื่อวงศ์ MUSACEAE 
ชื่อสามัญ Banana 
ประโยชน์ ราก แก้ขัดเบา ต้นห้ามเลือด แก้โรคไส้เลื่อน ใบ รักษาแผลสุนัขกัด 

ห้ามเลือด ยางจากใบ ห้ามเลือด สมานแผล ผลดิบหรือห่าม ใช้รักษา
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ และเป็นแผล แก้ท้องเสียไม่รุนแรง ผลสุก 
ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้ท้องอืด ป้องกันโรคโลหิตจาง โรคเลือดออก
ตามไรฟัน



7-34340-001-032/20
ชื่อพื้นเมือง พะยูง (ทั่วไป), กระยง กระยุง (เขมร-สุรินทร์), ขะยุง (อุบลราชธานี), 

แดงจีน (ปราจีนบุรี), ประดู่ตม ประดู่น้ า (จันทบุร)ี, ประดู่ลาย 
(ชลบุร)ี, ประดู่เสน (ตราด), พะยูงไหม (สระบุรี), หัวลีเมาะ (จีน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cochinchinensis Pierre
ชื่อวงศ์ FABACEAE 
ชื่อสามัญ Siamese rosewood/ Tracwood
ประโยชน์ ไม้ ใช้สร้างที่อยู่อาศัย เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย เครื่องดนตรี



7-34340-001-033/1
ชื่อพื้นเมือง ปาล์มพัด ปาล์มมงกุฎ (กทม.)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl.
ชื่อวงศ์ ARECACEAE 
ชื่อสามัญ Fiji Fan Palm
ประโยชน์ ปลูกประดับสวน



7-34340-001-034/2
ชื่อพื้นเมือง เต็ง (ทั่วไป), แงะ (เชียงใหม่-เหนือ), จิก (กาญจนบุรี, ใต)้, ชันตก

(ตราด), เต็งขาว (ขอนแก่น), เน่าใน (แม่ฮ่องสอน-เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea obtusa Wall. ex Blume
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ Burmese sal/ Siamese sal
ประโยชน์ เนื้อไม้ ใช้ท าเป็นโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้าน เช่น ฝาบ้าน คาน 

เสาบ้าน เนื้อไม้ทนทานแข็งแรง  ต้น เปลือก ฝนกับน้ าปูนใส 
กินเป็นยาฝาดสมาน แก้น้ าเหลืองเสีย และช่วยห้ามเลือด



7-34340-001-035/30
ชื่อพื้นเมือง ไทรเกาหลี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus annulata.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Banyan Tree
ประโยชน์ ปลูกประดับสวน ใบ ใช้รักษาบาดแผลได้ น้้าเลี้ยงของกิ่ง ใช้ รักษา

โรคตับ กิ่ง และ ใบ ใช้เป็นยาแก้ปวดหัว



7-34340-001-036/2
ชื่อพื้นเมือง เฟื่องฟ้า (ทั่วไป), ดอกกระดาษ ดอกโคม (ภาคเหนือ), ดอกต่างใบ 

ศรีราชา (กรุงเทพฯ), ตรุษจีน (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Bougainvillea spectabilis Willd.
ชื่อวงศ์ NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ Paper Flower
ประโยชน์ ประดับสถานที่ ท าเป็นไม้กระถาง



7-34340-001-037/3
ชื่อพื้นเมือง หญ้ามาเลเซีย (ทั่วไป), หญ้าปากควาย (ภาคกลาง, ภาคใต้)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv.
ชื่อวงศ์ GRAMINEAE
ชื่อสามัญ Savanna grass/ Carpet grass
ประโยชน์ ช่วยปกคลุมหน้าดิน คลุมดิน ป้องกันการกัดเซาะหน้าดิน และ

ป้องกันไม่ให้มีหญ้าชนิดอื่นท่ีมีต้นสูงขึ้นปกคลุม ใช้ปลูกเป็นลานหญ้า
หรือสนามหญ้าเป็นหลักเพื่อแลดูสวยงาม



7-34340-001-038/2
ชื่อพื้นเมือง กระทุ่มนา (ทั่วไป), กรองประหยัน (ยะลา), กระทุ่มบก (กทม.), โก
หว่า (ตรัง), แคแสง (จันทบุรี, ชลบุร)ี, ตะกู (ภาคกลาง, สุโขทัย), ตะโกส้ม 

(ชลบุร,ี ชัยภูมิ), ตะโกใหญ่ (ตราด), ตุ้มก้านซ้วง ตุ้มก้านยาว ตุ้มเนี่ยง 
ตุ้มหลวง (ภาคเหนือ), ตุ้มข้ีหมู (ภาคใต้), ทุ่มพราย (ขอนแก่น)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna diversifolia (Wall.ex G.Don) Havil.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ Cadamba/ Kadam
ประโยชน์ ผล และ ช่อดอก กินได้ เนื้อไม้ ใช้ท าเยื่อกระดาษ เปลือกราก ใช้เป็น

สีย้อมผ้าสีเหลือง นิยมปลูกเป็นไม้สวนป่า รู้จักกันในชื่อ ตะกูหรือ
ตะกูยักษ์ เปลือกแห้ง ใช้ลดไข้และเป็นยาชูก าลัง ใบ สารสกัดจากใบ
ใช้เป็นน้ ายาบ้วนปาก



7-34340-001-039/1
ชื่อพื้นเมือง เชือก (สุโขทัย), กอง (สงขลา, ภาคเหนือ), คลี้ (ส่วย-สุรินทร์), จะลีก 

(เขมร-บุรีรัมย์), เซียก เซือก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), รกฟ้า 
(ภาคกลาง), สะพิแคล่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), ฮกฟ้า (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia alata B. Heyne ex Roth
ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ เปลือกต้น ใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ าตาลเข้ม เปลือก น าไปต้มน้ ากินรักษา

อาการท้องร่วง อาเจียน ขับปัสสาวะ บ ารุงหัวใจ ใช้ภายนอก
เป็นยาห้ามเลือด และใช้ชะล้างบาดแผล  ราก ใช้ขับเสมหะ 



7-34340-001-040/2
ชื่อพื้นเมือง ตาเป็ดตาไก่ (ทั่วไป), ก้างปลาดง ตับปลา ลังกาสา (เชียงใหม่), ตาไก่ 

(สุราษฎ์ธานี), ตาเป็ดตาไก่ (นครศรีธรรมราช)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ardisia oxophylla Wall.ex A.DC.
ชื่อวงศ์ MYRSINACEAE
ชื่อสามัญ Hen’s eyes/ Hilo holly
ประโยชน์ ปลูกประดับสวน



7-34340-001-041/1
ชื่อพื้นเมือง ตีนนก (ทั่วไป), กะพุน ตะพรุน (จันทบุร)ี, กานน (ประจวบคีรีขันธ์ 

ราชบุรี), กาสามปีก (กลางเหนือ), ไข่เน่า (กลาง-ลพบุร)ี, โคนสมอ 
(ตะวันออก), ตะพุน ตะพุนทอง ตะพุ่ม (ตราด), นนเด็น (ปัตตานี), 
สมอกานน (ตะวันตกเฉียงใต้), สมอตีนนก (ราชบุรี), สมอตีนเป็ด 
(ชลบุรี ราชบุรี), สมอหิน (กลาง สุราษฎร์ธานี), สวองหิน (สระบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex pinnata L.
ชื่อวงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ Malayan teak
ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นพืชไม้ประดับ เปลือกต้น แก่น และ ราก บดเป็นผง

ละลายน้ าดื่มแก้ไข้ ราก ช่วยขับลม ใบ ต าพอกแผล



7-34340-001-042/1
ชื่อพื้นเมือง เหมือดแอ (อุบลราชธานี), พะงาด (นครราชสีมา), พลองข้ีนก 

(ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์), เหมือดจี้ เหมือดฟอง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon edule Roxb.
ชื่อวงศ์ MELASTOMATACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ใบอ่อน ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดกับอาหาร



7-34340-001-043/3
ชื่อพื้นเมือง กล้วยไม้ (ทั่วไป), เอื้อง (ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium sp.
ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นพืชไม้ประดับ



7-34340-001-044/1
ชื่อพื้นเมือง เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย (ทั่วไป), หางนกยูง (สุราษฎร์ธานี),

ช้องนางคล่ี หางนกหว้า (ยะลา), หางสิงห์ (ตราด)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Asplenium nidus L. 
ชื่อวงศ์ ASPLENIACEAE
ชื่อสามัญ Bird’s nest fern
ประโยชน์ ไม้ประดับสถานที่ภายนอกอาคาร ไม้ประดับภายในอาคาร 

เป็นไม้กระถาง หรือไม้แขวน 



7-34340-001-045/1
ชื่อพื้นเมือง หญ้าคา หญ้าใบมีด หญ้าหลวง คา แฝก 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Imperata cylindrica. (L) P.Beauv.
ชื่อวงศ์ POACEAE
ชื่อสามัญ Alang-alang, Blady grass, Cogongrass, Japanese bloodgrass
ประโยชน์ ใบ ใช้ต้มน้ าอาบแก้ลมพิษ ผื่นคัน  ดอกแก่ ใช้ห้ามเลือด หรือต าพอก

แผลอักเสบบวม  ราก บ ารุงไต แก้ร้อนใน



7-34340-001-046/4
ชื่อพื้นเมือง วาสนา
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena fragans (L.) Ker Gawl.
ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ Fragrant Dracaena
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับสวน



7-34340-001-047/1
ชื่อพื้นเมือง ล าไย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dimocarpus longan Lour. Subsp.var. longan
ชื่อวงศ์ SAPINDACEAE
ชื่อสามัญ Longan
ประโยชน์ ผล สามารถรับประทานได้  เนื้อไม้ สามารถท าเครื่องเรือนได้



7-34340-001-048/5
ชื่อพื้นเมือง สัก (ทั่วไป), เคาะเยียโอ (เชียงใหม่), ปายี้ (กาญจนบุรี), ปีฮี ปีฮือ 

เป้อยี (แม่ฮ่องสอน), เส่บายี้ (ก าแพงเพชร)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tectona grandis L.f.
ชื่อวงศ์ LAMIACEAE
ชื่อสามัญ Teak
ประโยชน์ ไม้สักให้เนื้อไม้ทนทาน สวยงาม ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ  

แกะสลัก เครื่องมือกสิกรรม ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองถึงสีน้ าตาล
มักมีเส้นสีแก่แทรกเลื่อยไสกบตกแต่งชักเงาได้ง่ายและดีมาก



7-34340-001-049/3
ชื่อพื้นเมือง ยางนา (ทั่วไป), ยาง ยางขาว ยางแม่น้ า ยางหยวก (ภาคเหนือ), 

ยางกุง (เลย), ยางควาย (หนองคาย), ยางตัง ชันนา (ชุมพร), ยางใต้ 
ยางเนิน (จันทบุรี), กาตีล (เขมร-ปราจีนบุรี), ขะยาง (นครราชสีมา), 
จ้อง (กะเหรี่ยง), ราลอย (สุรินทร์ ), ลอย (นครพนม)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
ชื่อวงศ์ DIPTEROCARPACEAE
ชื่อสามัญ Yang
ประโยชน์ เปลือก น้ าต้มกินแก้ตับอักเสบ บ ารุงร่างกาย ฟอกเลือด บ ารุงโลหิต 

และใช้ทาถูนวด (ขณะร้อนๆ) แก้ปวดตามข้อ น้้ามันยาง สมานแผล 
ใช้ทาแผลเน่าเปื่อย แผลมีหนอง แผลโรคเรื้อน แก้โรคหนองใน



7-34340-001-050/1
ชื่อพื้นเมือง มะม่วง (ทั่วไป), ตะเคาะซะ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่), จ๋องบ่ัวะ (ม้ง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L.
ชื่อวงศ์ ANACARDIACEAE
ชื่อสามัญ Mango tree
ประโยชน์ ผล รับประทานได้ เปลือกล้าต้น ต้มน้ ากินเป็นยาแก้ไข้ แก้โรคคอตีบ 

แก้เยื่อปากอักเสบ เยื่อเมือกในจมูกอักเสบ แก้อาการตกขาว ใบ 
ต้มเอาน้ ากินเป็นยาแก้ล าไส้อักเสบเรื้อรัง แก้ซางตานขโมยในเด็ก 
แก้อืดแน่น หรือใช้ใบสดบดให้ละเอียดพอกบริเวณแผลสด ผล น ามา
กินเป็นยาแก้คลื่นไส้ อาเจียนวิงเวียน แก้โรคเลือดออกตามไรฟัน 
ขับปัสสาวะ เป็นยาระบาย เมล็ด ต้มเอาน้ ากินเป็นยาถ่ายพยาธิ
ตัวกลม แก้ท้องร่วง แก้บิดเรื้อรัง ริดสีดวงทวาร ตกขาว ตกเลือด



7-34340-001-051/2
ชื่อพื้นเมือง ยอป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ Morinda coreia Ham.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ราก เป็นยาแก้เบาหวาน ใบ ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ และคั่นท าเป็น

สีผสมอาหาร



7-34340-001-052/1
ชื่อพื้นเมือง ลิ้นมังกร ลิ้นนาคราช (กทม.,กลาง), ว่านจะเข้ (เชียงใหม่), 

ว่านประหลาด (แพร่), ว่านหางเสือ (กลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria trifasciata Prain
ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ Bowstring hemp
ประโยชน์ ใช้เป็นไม้ประดับ ใบใช้ต าละเอียด แก้พิษตะขาบ แมงป่อง



7-34340-001-053/2
ชื่อพื้นเมือง บัว จงกลนี บัวกินสาย บัวขม (ภาคกลาง), บัวขี้แพะ (นครราชสีมา), 

บัวแดง (ภาคกลาง), ป้าน (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), ป้านแดง (ภาคเหนือ), 
สัตตบรรณ สัตตบุษย์ (กรุงเทพฯ), สายบัว (ภาคกลาง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus Linn.
ชื่อวงศ์ NYMPHAEACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ นิยมปลูกในกระถาง หรือบ่อเล็กๆ ประดับสวน หรือสถานที่ทั่วไป



7-34340-001-054/1
ชื่อพื้นเมือง มันปลา (ภาคเหนือ ภาคอีสาน), ต าแสง ต าเสา ท าเสา (ภาคใต)้, 

ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ต ามูซู ตะมะซู (มลายู-ภาคใต้) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea fragrans Roxb
ชื่อวงศ์ GENTIANACEAE
ชื่อสามัญ Anan, Tembusu
ประโยชน์ ยอดอ่อน รับประทานกับน้ าพริกหรือน าไปปรุงอาหารประเภท 

ต้มย า รสฝาดมัน



7-34340-001-055/22
ชื่อพื้นเมือง ข่อย ตองขะแหน่ (กาญจนบุรี), ส้มพอ (เลย ร้อยเอ็ด), ซะโยเส่ 

(กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอน), กักไม้ฝอย (ภาคเหนือ), สะนาย (เขมร)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Streblus asper Lour.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Siamese rough bush, Tooth brush tree
ประโยชน์ ต้น มีสรรพคุณช่วยบ ารุงธาตุในร่างกาย ยาบ ารุงหัวใจ สามารถ

น ามารับประทานเป็นยาอายุวัฒนะได้ ช่วยท าให้เจริญอาหาร



7-34340-001-056/1
ชื่อพื้นเมือง กระพี้เขาควาย (อุดรธานี, ราชบุรี), กระพี้ (ภาคกลาง), เก็ดเขาควาย 

(ภาคเหนือ), เก็ดแดง (แม่ฮ่องสอน, ล าปาง),  เก็ดด า (กาญจนบุรี,
ภาคเหนือ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cultrata Grah. ex Benth.
ชื่อวงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
ชื่อสามัญ Burma Black Wood
ประโยชน์ เนื้อไม้ รสจืดเย็น สรรพคุณ แก้พิษไข้กลับช้ า ถอนพิษไข้ ถอนพิษ

ผิดส าแดง แก้ร้อนใน



7-34340-001-057/1
ชื่อพื้นเมือง ไทรยอดทอง (ทั่วไป), ไทรขี้นก (นราธิวาส), ไฮฮี (เพชรบูรณ)์,

ไทรเขา (นครศรีธรรมราช), ไทรย้อย (กทม. สุราษฎร์ธานี), ไทรย้อย
ใบแหลม (กทม. ตราด), ไทรระโยง (นครราชสีมา), ไทรหิน (ชุมพร) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus sp.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ พืชประดับ



7-34340-001-058/1
ชื่อพื้นเมือง ติ่งตั่ง (ทั่วไป), ติ่งตั่งตัวผู้ (เหนือ), งวงสุ่ม (ตะวันออกเฉียงเหนือ),

งวงชุม (ขอนแก่น), มันเครือ (นครราชสีมา), ดวงสุ่ม (อุบลราชธานี),
ดอกโรค (เลย), ข้าวตอกแตก (กลาง), เถาวัลย์นวล (ราชบุรี),
ประโยค (ตราด), ตะกรูด (นครศรีธรรมราช), มันแดง (กาญจนบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Calycopteris floribunda Roxb. 
ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ราก ต้มน้ าดื่ม แก้พิษไข้เด็ก แก้กามโรค  ใบ แก้แผลเรื้อรัง แก้ไข้ป่า 

ไข้มาลาเรีย เปลือกต้น เป็นยาบ ารุงหัวใจ



7-34340-001-059/1
ชื่อพื้นเมือง มะค่าโมง (ทั่วไป), มะค่าใหญ่ (ภาคกลาง), มะค่าหลวง มะค่าหัวด า 

(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Black Rosewood
ประโยชน์ เมล็ด ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง เมล็ดอ่อน รับประทานได้ 

จุกของเมล็ด ฝนละลายน้ าดื่มแก้อาหารเป็นพิษ  ไม้ สร้างบ้านเรือน 
ท าเครื่องเรือนคุณภาพดี



7-34340-001-060/3
ชื่อพื้นเมือง โพอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thespesia populnea (L.) Soland.ex
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ยางใช้เป็นยาเบื่อปลา  หรือใช้อาบลูกดอก ผลและเมล็ดมีฤทธิ์ในการ

ฆ่าแมลง เนื้อไม้มีคุณภาพดี แต่ไม่มีความทนทานมากนัก สามารถ 
น ามาใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ได้



7-34340-001-061/3
ชื่อพื้นเมือง จันทน์ผา (ภาคเหนือ), แบงฝน (เย้า-เชียงใหม่), จันทน์แดง 

(ภาคกลาง, สุราษฎร์ธานี), ลักกะจันทน์ มะพร้าวนกกก (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C. Chen. 
ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ต้น แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้ เลือดออกตามไรฟัน พิษฝีอักเสบ ปวดบวม 

และใช้เป็นยาบ ารุงหัวใจ เปลือกล้าต้น เป็นยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด
ท้องเฟ้อ เนื้อไม้ น ามาต าเอาน้ าทาแก้ฟกช้ า บาดแผล ฝีต่าง ๆ 
แก้กระสับกระส่าย ร้อนใน ดับพิษไข้ทุดกชนิด แก้ไอ แก้ซางเด็ก  
แก่นไม้ แก้บาดแผล ฟกช้ า ต้มน้ าด่ืม บดชงเป็นยาบ ารุงหัวใจ
ราก น ามาต าพอกรักษาบาดแผล เมล็ด แก้โรคดีซ่าน



7-34340-001-062/4
ชื่อพื้นเมือง พุดฝรั่ง มะลิฝรั่ง (กทม.,เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabernaemontana pandacaqui Lam.
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Windmill bush
ประโยชน์ ปลูกประดับสถานที่ 

น้้ายาง น ามาทาเต้านมช่วยให้มีน้ านมหลังคลอดลูก ใบ ลนไฟ
แล้วน ามาประคบบริเวณเต้านม (ต้องมีพิธีในการขอน้ ายางจากเจ้าที่
บริเวณที่พืชนี้ขึ้นอยู่ โดยการน าหมาก พลู ข้าวสุก ไปถวายเจ้าที่ก่อน
จึงจะสามารถน าน้ ายางมาใช้ได)้



7-34340-001-063/4
ชื่อพื้นเมือง กล้วยพัด (ทั่วไป), กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา(กทม.), กล้วยศาสนา

(กทม. เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ravenala madagascariensis J.F. Gmel.
ชื่อวงศ์ STRELITZIACEAE
ชื่อสามัญ Traveller’s-tree
ประโยชน์ ปลูกประดับสถานที่  กาบดอกแข็ง ใช้ท าเครื่องประดับและ

หัตถกรรมได้หลายชนิด



7-34340-001-064/4
ชื่อพื้นเมือง เข็มสามสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa Lam. var. angustifolia Baker
ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ Red edge Dracaena
ประโยชน์ นิยมปลูกเป็นพืชประดับเพื่อความสวยงาม แต่นิยมปลูกเป็นกลุ่ม 

และไม่ควรปลูกใต้หน้าต่าง เพราะต้องตัดแต่ง ท าให้ไม่สวย



7-34340-001-065/4
ชื่อพื้นเมือง หม่อน มอน (อีสาน),  ซึมเฮียะ (จีน), มัลเบอรี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ Morus alba L.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Mulberry Tree
ประโยชน์ ยอดอ่อน รับประทานได้ มักใช้ใส่แกงแทนผงชูรส ใบ ใช้เลี้ยงตัวไหม 

ใบรสจืดเย็น เป็นยาขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้ตัวร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ า 
ต้มใช้อมแก้เจ็บคอ และท าให้เนื้อเยื่อชุ่มชื้น แก้ไอ ราก ขับพยาธิ 
และเป็นยาสมาน ตากแห้งต้มผสมน้ าผึ้ง ยานี้จะมีรสหวานเย็น ใช้
มากในโรคทางเดินหายใจ ใช้แก้โรคความดันโลหิตสูง กิ่งอ่อน ใบอ่อน 
แก้ไข้ แก้หวัด แก้ไอ  ผล เป็นยาบ ารุง แก้โรคเกี่ยวกับทรวงอก
เปลือกต้น เป็นยาถ่าย และยาขับพยาธิ



7-34340-001-066/1
ชื่อพื้นเมือง มะยม (ทั่วไป), หมักยม หมากยม (ตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus acidus (L.) Skeels
ชื่อวงศ์ PHYLLANTHACEAE
ชื่อสามัญ Star gooseberry
ประโยชน์ ยอด ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก  ราก แก้ไข้ แก้โรคผิวหนัง 

แก้ประดง แก้เม็ดผื่นคัน ขับน้ าเหลืองให้แห้ง  ใบ แก้พิษคัน แก้พิษ
ไข้หัว หัด และ อีสุกอีใส  ผล รักษาโรคมะเร็ง ช่วยชะลอวัย
และความเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย ช่วยดับร้อนและ
ปรับสมดุล ดับพิษเสมหะ ยาระบาย ยาอายุวัฒนะ ช่วยบ ารุงโลหิต
ผลแก่ มีรสเปรี้ยว รับประทานเป็นผลไม้ น ามาดอง หรือแช่อิ่ม



7-34340-001-067/1
ชื่อพื้นเมือง ชบาซ้อน (ทั่วไป), ใหม่ ใหม่แดง (ภาคเหนือ), บา (ภาคใต้), ชบาขาว 

ชุมบา (ปัตตานี)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus sp.
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อสามัญ Shoe flower/ China rose
ประโยชน์ ราก เป็นยาแก้ไอ พอกฝี แก้อาการฟกช้ า บวมเรียกน้ าย่อย  ใบ

เป็นยาถ่ายอ่อน ๆ มีเมือกท าให้ผิวหนังชุ่มชื้น รักษาแผลไฟไหม้
น้ าร้อนลวก  เปลือกต้น รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา  ดอก
ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น ช่วยดับร้อนในร่างกาย แก้ระเหย และช่วย
แก้ไข้ แก้ประจ าเดือนมาไม่ปกติ บ ารุงประจ าเดือน



7-34340-001-068/1
ชื่อพื้นเมือง ขนุน (ทั่วไป), ขะนู (ชอง-จันทบุร)ี, ซีคึย ปะหน่อย (กะเหรี่ยง-

แม่ฮ่องสอน), นะยวยซะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), นากอ (มลายู-
ปัตตานี), เนน (ชาวบน-นครราชสีมา), มะหนุน (ภาคเหนือ, ภาคใต้), 
หมักหมี้ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), หมากกลาง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.
ชื่อวงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ Jack Fruit Tree
ประโยชน์ เนื้อไม้ ใช้ท าพื้นเรือนและส่ิงก่อสร้าง ใบอ่อน รับประทานสด

หรือลวกกับน้ าพริก  ผลอ่อน ใช้ท าประกอบอาหาร มีฤทธิ์ฝาด
สมาน รักษาอาการท้องเสีย ผลสุก กินเป็นผลไม้  ราก แก้โรคผิวหนัง 
แก้ท้องเสีย น้้ายาง ใช้เป็นยารักษาโรคซิฟิลิส และขับพยาธิ



7-34340-001-069/3
ชื่อพื้นเมือง โกสน (ทั่วไป), กรีกะสม กรีสาเก โกรต๋น (กลาง), ปูดี (มลายู-ปัตตาน)ี
ชื่อวิทยาศาสตร์ Codiaeum sp.
ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Croton, Variegated Laurel, Garden Croton.
ประโยชน์ ใบ น ามาต าให้พอแหลกแล้วพอกท้องเด็กแก้โรคระบบทางเดิน

ปัสสาวะผิดปรกติ  ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักจิ้มน้ าพริก
เป็นไม้ประดับ



7-34340-001-070/6
ชื่อพื้นเมือง ว่านหางจระเข้ หางตะเข้ (กลาง), ว่านไฟไหม้ (เหนือ), หางตะเข้ 

(ภาคกลาง,ตราด)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Aloe vera (L.) Burm.f
ชื่อวงศ์ ASPHODELACEAE
ชื่อสามัญ Aloe/ Aloin/ Barbados/ Jafferabad/ Star cactus
ประโยชน์ ใบ น ามาทุบแล้วน ามาพันแผลไฟไหม้ ช่วยสมานแผล ยางในใบ 

เป็นยาระบาย น้้าวุ้นจากใบ น ามาล้างด้วยน้ าสะอาด ฝานบางๆ 
รักษาแผลสดภายนอก น้ าร้อนลวก ไฟไหม้ ท าให้แผลเป็นจางลง 
ดับพิษร้อน ทาผิวป้องกันและรักษาอาการไหม้จากแสงแดด เนื้อวุ้น 
รักษาเหน็บทวาร รักษาริดสีดวงทวาร ต้น รสเย็น ดองสุราดื่ม
ขับน้ าคาวปลา  ราก รสขม แก้มุตกิด เหง้า แก้หนองใน 



7-34340-001-071/3
ชื่อพื้นเมือง นีออน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson
ชื่อวงศ์ SCOPHULARIACEAE
ชื่อสามัญ Ash Plant, Barometer Brush, Purple Sage, Texas Ranger
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ



7-34340-001-072/2
ชื่อพื้นเมือง รวงผึ้ง, ดอกน้ าผึ้งและสายน้ าผึ้ง (ภาคเหนือ), น้ าผึ้ง (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
ชื่อวงศ์ TILIACEAE
ชื่อสามัญ Yellow star
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับเหมาะการปลูกทั้งในพื้นที่ สถานที่ราชการ วัด 

หรือตามบ้านเรือนที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก



7-34340-001-073/1
ชื่อพื้นเมือง ชวนชม, ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา (กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Adenium obesum (Fossk.) Roem. & Schult.
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Mock azalea / Deseert rose / Impala lily / Pink bignonia
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ



7-34340-001-074/1
ชื่อพื้นเมือง เล็บมือนาง (ทั่วไป), จะมั่ง มะจีมั่ง จ๊ามั่ง (เหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Quisqualis indica L.
ชื่อวงศ์ COMBRETACEAE
ชื่อสามัญ Drunken Sailor, Rangoon Creeper
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบ แก้ฝี แก้ปวดศีรษะ แก้ไข้  ล้าต้น แก้ไอ

ราก ใช้ถ่ายพยาธิ รักษาตานซาง  เมล็ด ในของผลเล็บมือนางที่แก่แห้ง 
ขับพยาธิตัวกลม พยาธิเส้นด้ายในเด็ก



7-34340-001-075/1
ชื่อพื้นเมือง กระถินณรงค์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth.
ชื่อวงศ์ FABACEAE
ชื่อสามัญ Earleaf Acacia/ Wattle
ประโยชน์ ดอก รสมัน บ ารุงตับ  ราก รสจืดเฝื่อน ขับลม ขับระดูขาว 

และเป็นยาอายุวัฒนะ  เมล็ด ใช้ถ่ายพยาธิตัวกลม 



7-34340-001-076/1
ชื่อพื้นเมือง ซองออฟอินเดีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena reflexa Lam. ‘Sonns of india’
ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ Song of India
ประโยชน์ ประดับตกแต่งอาคารสถานที่



7-34340-001-077/1
ชื่อพื้นเมือง โพทะเลด่าง (ทั่วไป), บากู (มลายู-นราธิวาส, ปัตตานี), ปอกะหมัดไพร 

(ราชบุรี), ปอมัดไซ (เพชรบุรี) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thespesia populnea (L.) Sol. ex Correa
ชื่อวงศ์ MALVACEAE
ชื่อสามัญ Cock tree, Portia tree, Rosewood of Seychelles, Tulip tree
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ท าเครื่องเรือน ด้ามเครื่องมือ เครื่องดนตรี



7-34340-001-078/1
ชื่อพื้นเมือง พิกุล (ทั่วไป), ซางดง (ล าปาง), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), 

พิกุลป่า (สตูล), แก้ว (ภาคเหนือ), กุน (ภาคใต)้
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi L. 
ชื่อวงศ์ SAPOTACEAE
ชื่อสามัญ Bullet wood/ Spanish cherry
ประโยชน์ ดอก มีกลิ่นหอมเย็น ใช้แต่งกลิ่นเครื่องส าอาง เข้ายาหอม ยานัตถุ์ 

แก้ลม แก้ไข้ บ ารุงหัวใจ แก้ปวดหัว แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน ผลดิบ และ
เปลือก แก้ไข้ แก้ท้องเสีย ใช้ปรุงเป็นยาแก้เหงือกอักเสบ  ใบ แก้หืด 
ฆ่าพยาธิ  เมล็ด ช่วยขับปัสสาวะ รักษาท้องผูก ราก เข้ายาบ ารุงโลหิต 
แก้เสมหะ แก้ลม แก่น ยาแก้ไข้ ขอนดอก บ ารุงตับ ปอด และหัวใจ 
บ ารุงทารกในครรภ์ (ครรภรักษา) ท าให้หัวใจชุ่มชื่น



7-34340-001-079/1
ชื่อพื้นเมือง พะยอม (ทั่วไป), กะยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), แคน (เลย), 

พะยอม สุกรม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี), 
ยางหยวก (น่าน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea roxburghii
ชื่อวงศ์ DIPTEROCAPACEAE
ชื่อสามัญ White meranti
ประโยชน์ ดอก ผสมยาแก้ไข้และยาหอมแก้ลม บ ารุงหัวใจ  ดอกอ่อน น ามา

รับประทานสด หรือน ามาลวกเป็นผักร่วมกับน้ าพริก  เปลือกต้น 
สมานแผลล าไส้ แก้ท้องเดิน แก้อาการท้องร่วง แก้ล าไส้อักเสบ 
สมานบาดแผล ช าระบาดแผล  ชันไม้ ใช้เป็นน้ ามันชักเงา และยาเรือ



7-34340-001-080/8
ชื่อพื้นเมือง เข็มแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora sp.
ชื่อวงศ์ RUBIACEAE
ชื่อสามัญ Glossy Ixora/ Bunga Selang/ Kramat Hujan/ Penabas
ประโยชน์ ราก มีรสหวาน ใช้รับประทานแก้โรคตา เจริญอาหาร  ใบ  ใช้เป็นยา

ฆ่าพยาธิ  ดอก แก้โรคตาแดง ตาแฉะ  ผล แก้โรคริดสีดวงในจมูก



7-34340-001-081/1
ชื่อพื้นเมือง มหาหงส์ (ทั่วไป), กระทายเหิน หางหงส์ (ภาคกลาง), ตาห่าน เหินแก้ว 

เหินค า (แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hedychium coronarium J.Koenig
ชื่อวงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ Butterfly lily/ Garland flower/ Ginger lily/ White ginger
ประโยชน์ เหง้า เป็นยาบ ารุงก าลัง ขับลม บ ารุงไต ตากแห้งแล้วบดให้ละเอียด

ผสมน้ าผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน กินแก้กษัย น้้ามันจากเหง้าสด ฆ่าแมลง
ต่างประเทศ ใช้เหง้าช่วยกระตุ้นน้ าย่อย และช่วยในการขับลม



7-34340-001-082/1
ชื่อพื้นเมือง หมากผู้หมากเมีย (กลาง), หมากผู้ (เหนือ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cordyline fruticosa (L.) Gopp.
ชื่อวงศ์ ASPARAGACEAE
ชื่อสามัญ Cordyline
ประโยชน์ ปลูกเป็นพืชประดับ



7-34340-001-083/16
ชื่อพื้นเมือง สนแผง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Platycladus orientalis (L.) Franco
ชื่อวงศ์ CUPRESSACEAE
ชื่อสามัญ oriental arborvitae
ประโยชน์ ปลูกประดับสวน ปลูกประดับแปลง



7-34340-001-084/16
ชื่อพื้นเมือง เอื้องหมายนา, เอื้องช้าง (นครราชสีมา), เอื้อง (อุบลราชธานี) ,เอื้องดิน  

เอื้องใหญ่(ใต้) ,เอื้องต้น(ยะลา) ,เอื้องเพ็ดม้า บันไดสวรรค์
ชื่อวิทยาศาสตร์ Cheilocostus speciosus (J. Koenig) C.D.Specht
ชื่อวงศ์ COSTACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ใช้ เหง้า ต้มน้ าดื่ม ช่วยบ ารุงมดลูก สมานแผลภายใน เข้ายาแก้ซาง 

เด็ก ล าต้น ย่างไฟคั้นเอาน้ าหยอด แก้หูน้ าหนวก



7-34340-001-085/1
ชื่อพื้นเมือง แพงพวยฝรั่ง ,นมอิน (สุราษฎร์ธานี), ผักปอดบก (ภาคเหนือ), แพงพวย

บก พังพวยบก แพงพวยฝรั่ง พังพวยฝรั่ง (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthus roseus (L.) G.Don
ชื่อวงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ -
ประโยชน์ ใบ - บ ารุงหัวใจ ช่วยย่อย

ราก - แก้บิด ขับพยาธิ ใช้ห้ามเลือดรักษามะเร็งในเม็ดเลือด
ทั้งต้น- แก้เบาหวาน ลดความดัน รสจืด เย็นจัด ใช้แก้ร้อน ขับปัสสาวะ  
แก้บวม ถอนพิษส าแดง ถอนพิษต่างๆ แก้ไอแห้งๆ เกิดจากร้อนแก้อาการ 
ตัวเหลืองอันเกิดจากพิษสุรา แก้โรคหนองใน หัด ผื่นคันและแผลอักเสบ



7-34340-001-086/5
ชื่อพื้นเมือง ปัตตาเวีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ Jatropha integerrima Jacq.
ชื่อวงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Cotton leaved jatropha, Peregrina, Spicy jatropha
ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับสวน


