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รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

7-32220-001-060/2 เตย Pandanus kaida Kurz. PANDANACEAE ไม้พุ่ม ขึ้นเป็นกอ ล ำต้นอยู่ใต้ดิน ใบเด่ียวเรียงสลับ

เวยีนเป็นเกลียว ใบเป็นทำงยำว สีเข้ม 

ค่อนข้ำงแข็ง  ขอบใบเรียบ ใบมีกล่ินหอม

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-061/2 พริกขี้หนูสวน Capsicum annuum L. SOLANACEAE ไม้พุ่ม ไม้ต้น  ใบมีลักษณะแบนและเรียบมัน ผลมี

ขนำดเล็กเรียว ดิบผลมีสีเขียวเข้ม เมือ่สุกจะ

ค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีแดง มีรสเผ็ดจัด

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-062/2 วำสนำ,ประเดหวี Dracaena fragrans L. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม เรือนยอดทรงกระบอก ล ำต้นเหนือดิน  

เปลือกล ำต้นเรียบ  สีน้ ำตำลอมเทำ

ใบเด่ียวสีเขียวแกมเหลือง  ขอบใบขนำน  

ปลำยใบแหลม ดอกช่อแยกแขนงมีกล่ินฉุน

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-063/4 มะขำม Tamarindus indica L. FABACEAE ไม้ต้น เรือนยอดทรงพุ่ม รูปไข ่ ล ำต้นเหนือดิน  

เปลือกล ำต้นขรุขระ  สีน้ ำตำล ใบประกอบ

แบบขนนก ปลำยเป็นใบย่อยสลับระนำบเดียว

 ดอกช่อกระจะ  ผลเด่ียว ผลอ่อนสีเขียว

เทำ    ผลแก่น้ ำตำล

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001
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7-32220-001-064/2 มะม่วง Mandevilla indica  L. APOCYNACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น เรือนยอดทรงพุ่ม  ล ำต้นเหนือดิน  

เปลือกล ำต้นขรุขระ  ใบประกอบแบบนิ้วมือ   

ใบรูปหอก  สีเขียว เรียงตัวแบบสลับ  ดอกช่อ

กระจะ ผลเด่ียวแข็ง

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-065/146 หญ้ำแพรก Cynadon dactylon  L. POACEAE หญ้ำ ขึ้นบนผิวดินและมีล ำต้นอยู่ใต้ดิน ใบเรียว

ปลำยแหลม บริเวณใบมีขนปกคลุมเล็กน้อย มี

ช่อดอกที่ปลำยยอด ดอกออกตลอดทั้งปี

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-066/21 ล ำไย Dimocarpus indochinensis  Leenh. SAPINDACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น ล ำต้นเหนือดิน  สีน้ ำตำล เปลือกล ำต้น

ขรุขระ เรือนยอดทรงพุ่ม ใบประกอบแบบขน

นกชั้นเดียว สีเขียวเข้ม เรียงตัวแบบตรงข้ำม 

ดอกช่อกระจะ สีขำวครีม ผลดิบเปลือกสี

น้ ำตำลอมเขียว ผลสุกสีน้ ำตำล

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-067/75 พุดจีบ Tabernaemontana divaricata L. APOCYNACEAE ไม้พุ่มขนำดเล็ก ไม้พุ่มขนำดเล็ก ทุกส่วนมีน้ ำยำงสีขำว ใบเด่ียว

เรียงตรงข้ำม ใบรูปหอก ดอกสีขำว แบบช่อ

กระจุก กล่ินหอมเวลำกลำงคืน

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-068/4 เทียนหยด Duranta erecta  L. VERBENACEAE  ไม้พุ่ม เป็นไม้พุ่ม  ใบเป็นใบเด่ียวรูปมน ขอบใบเป็น

หยัก ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีสีม่วง

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม
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7-32220-001-069/2 เล็บแมว Dysolobium dolichodes Roxb. FABACEAE ไม้พุ่มรอเล้ือย ไม้พุ่มรอเล้ือยเนื้อแข็ง เถำและกิ่งมีหนำมส้ัน

แหลมโค้ง เปลือกเถำเรียบหรือขรุขระเล็กน้อย 

ใบเด่ียวออกเรียงสลับ ดอกเป็นช่อกระจุก     

ผลเป็นผลสด ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม

หรือรูปไข่

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-070/54 ข่อย Gardenia saxatilis RUBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ล ำต้นและกิ่งก้ำนคดงอ มีปุ่มปมอยู่

รอบ ๆ ต้น เปลือกต้นมีสีเทำอ่อน มียำงสีขำว

ข้นเหนียว ใบเด่ียวเรียงสลับ มีขนำดเล็ก ออก

ดอกเป็นช่อ สีขำวเหลืองอ่อน ผลสดมีลักษณะ

กลมสีเขียว รูปไข่ ผลแก่จะมีสีเหลืองใสและมี

รสหวำน

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-071/10 ไผ่กวนอิม Dracaena braunii Engl. AGAVACEAE ไม้พุ่มเต้ีย ไม้พุ่มเต้ีย  ล ำต้นขนำดเล็ก เป็นข้อ ๆ เนื้อไม้

อ่อน ใบเด่ียวแตกออกจำกส่วนยอดของล ำต้น 

มีกำบใบห่อหุ้มล ำต้นสลับกันเป็นชั้น ๆ

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-072/7 ต ำยำนตัวผู้ Paederia linearis RUBIACEAE เถำเล้ือยขนำด

เล็ก
เถาเล้ือยขนาดเล็ก มกัเล้ือยตามพ้ืนดิน ล าตน้
เล็กและเรียว เถานั้นมีความยาวไดป้ระมาณ 4 
เมตร ล าตน้เป็นเหล่ียมหรือมีปีกแคบ ๆ

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม
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7-32220-001-073/6 พลับพลึงใหญ่ Crinum asisticum  L. AMARYLLIDACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ และมีหัวอยู่ใต้ดิน ล ำต้น

กลม ใบออกรอบ ๆ ล ำต้น ลักษณะใบแคบยำว

เรียว ใบจะอวบน้ ำ ขอบใบเป็นคล่ืน ดอกจะ

ออกเป็นช่อ ตรงปลำยจะเป็นกระจุกมีประมำณ

 12-40 ดอก กลีบดอกจะเป็นสีขำว และมี

กล่ินหอม ผลเป็นสีเขียวอ่อน และผลค่อนข้ำง

กลม

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-074/1 ส้มซ่ำ Citrus aurantium  L. RUTACEAE ไม้ต้นขนำดเล็ก ไม้ต้นขนำดเล็ก มีหนำมยำวตำมล ำต้น ใบ

ประกอบแบบลดรูป เหลือใบย่อยใบเดียว ใบ

หนำเป็นมัน มีต่อมน้ ำมันอยู่ทั่วไป ก้ำนใบมีปีก

 ดอกสีขำว มีกล่ินหอม ผลกลม ขนำด

ใกล้เคียงกับผลมะนำว เปลือกหนำ เปลือกนอก

เป็นสีเขียวอมน้ ำตำล เปลือกตะปุ่มตะป ่ำ เนื้อ

ในคล้ำยส้มโอ

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-075/31 อโศกอินเดีย,อโศก

เซนต์คำเปรียล

Polyalthia longifolia ANNONACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น เปลือกต้นเกล้ียงสีเทำเข้ม หรือเทำปน

น้ ำตำล ใบเด่ียวรูปหอก ปลำยแหลมยำว สี

เขียวเป็นมันเงำงำม ขอบใบเป็นคล่ืน  มีดอกสี

เขียวอ่อนเป็นกระจุก ผลรูปไข่ เมือ่สุกมีสีด ำ

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม
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7-32220-001-076/1 สะเดำ Azadirachta excelsa MELIACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น ต้นเป็นทรงเรือนยอดเป็นพุ่มหนำ 

เปลือกของล ำต้นค่อนข้ำงหนำ มีสีน้ ำตำลเทำ

หรือสีเทำปนด ำ ผิวเปลือกแตกเป็นร่องต้ืน ๆ 

รูปใบหอกกึ่งรูปเคียวโค้ง ออกดอกเป็นช่อมี

ขนำดเล็กสีขำวหรือสีเทำ ดอกมีกล่ินหอม

อ่อน ๆ ผลอ่อนมีสีเขียว เมือ่สุกแล้วจะ

เปล่ียนเป็นสีเหลืองอมเขียว

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-077/1 หูกวำง Lagerstroemia macrocarpa  Wall. LYTHRACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม  เรือนยอดทรงพุ่มรูปร่ม ล ำต้นเหนือดิน

เปลือกล ำต้น สีด ำ-น้ ำตำล ใบเด่ียว แผ่นใบรูปรี

เขียว  สีแดง สีส้ม  ดอกช่อเชิงลดผลสดผล

เมล็ดเดียวแข็ง

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-078/31 ซอง ออฟ อินเดีย Dracaena reflexa Lam. ASPARAGACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ล ำต้นกลม ทรงพุ่มทึบบริเวณยอด แตก

กิ่งตำมข้อ แตกหน่อ จำกโคนต้น กิ่งอ่อนโน้ม

ลงเล็กน้อย เปลือกสีน้ ำตำลอมเทำ ใบเด่ียว 

เรียงเวยีนสลับถี่ ๆ ที่ปลำยกิ่ง ใบรูปใบหอก 

ดอกสีขำวนวล ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่

ปลำยกิ่ง ผลสด ค่อนข้ำงกลม เมือ่สุกสีแดงอม

ส้ม มีหลำยเมล็ด

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม



6
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7-32220-001-079/30 หนวดปลำหมึก Schefflera actinophylla ARALIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม  แตกกิ่งก้ำนสำขำออกเป็นทรงพุ่มแน่น

ใบมีสีเขียวสด  ลักษณะของใบเป็นรูปผ่ำมือ  

ก้ำนๆหนึ่งนี้จะมีใบบ่อยอยู่ประมำณ 5 -12 พื้น

ใบจึงมีสีเขียวไม่ผลัดใบ   ดอกเป็นช่อสีแดง

คล้ำยหนวดของหมึก  

    พื้นที่ศึกษำที่ 3      

   หอประชุมและโดม

7-32220-001-080/9 เล็บครุฑ Polyscias fruticosa L. ARALIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ล ำต้นมีผิวเปลือกสีเขียวหรือสีน้ ำตำล 

ล ำต้นเป็นข้อเล็ก ๆ ผิวเปลือกเรียบหรือมีจุด

เล็ก ๆ ประอยู่ทั่วต้น ใบเป็นใบประกอบมีใบ

ย่อยติดอยู่ที่ก้ำนใบประมำณ 5-7 ใบ ขอบใบ

เป็นหยัก ใบมีสีเขียวเมือ่ขยี้ใบดูจะมีกล่ินฉุน

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-081/256 โกสนเหลืองจิตรดำ Codiaeum variegatum L. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนำดกลำง ล ำต้นต้ังตรง เนื้อไม้เป็นเนื้อ

แข็ง ผิวเรียบ สีน้ ำตำลปนเทำ แตกกิ่งก้ำนเป็น

พุ่มค่อนข้ำงแน่น ใบเด่ียว เรียงเวยีนค่อนข้ำงถี่ 

รูปขอบขนำน ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอก

แบบช่อกระจะ ออกตำมซอกใบและปลำยกิ่ง 

ดอกสีขำว 

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม
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7-32220-001-082/5 แคนำ Dolichandrone columnaris Santisuk BIGNONIACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น เป็นใบประกอบแบบขนชั้นเดียว ใบเป็น

รูปไข่ ดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะส้ัน ดอกมี

ขนำดใหญ่ ลักษณะของดอกเป็นรูปแตรสีขำว 

ผลเป็น ลักษณะของฝักแบนเป็นรูปขอบขนำน

 ฝักโค้งและบิดเป็นเกลียว

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-083/1 มักเม่ำ Antidesma acidum  Retz. PHYLLANTHACEAE ไม้ต้นขนำดเล็ก ไม้ต้นขนำดเล็ก เป็นใบเด่ียว สีเขียวสด ผิวใบ

เรียบเป็นมันทั้งสองด้ำน ใบออกหนำแน่นเป็น

ร่มเงำได้เป็นอย่ำงดี ดอกมีขนำดเล็กสีขำวอม

เหลือง ผลมีลักษณะของผลเป็นทรงกลม ผลมี

ขนำดเล็กและเป็นพวง ผลดิบมีสีเขียวอ่อน

หรือสีเขียวเข้ม มีรสเปร้ียว แต่เมือ่สุกแล้วจะ

เปล่ียนเป็นสีแดงและม่วงด ำ

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-084/1 กันเกรำ Fagraea fragrans  Roxb. GENTIANACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น เปลือกต้นเรียบมีสีน้ ำตำล ใบกันเกรำ 

ลักษณะของใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงตรงข้ำม

กัน ใบหนำแน่นที่ปลำยกิ่ง เป็นรูปรี สีเขียวเข้ม

เป็นมัน ปลำยใบและโคนใบแหลม ขอบใบ

เรียบ แผ่นใบเรียบ เนื้อใบค่อนข้ำงเหนียว ผล

กันเกรำ เป็นผลเด่ียวทรงกลม มีรสขม

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม



8

รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-085/1 โมกป่ำ Wrightia dubia  APOCYNACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น ล ำต้นมีสีน้ ำตำล ใบเล็ก ขนำดเท่ำใบ

มะยม มีใบหนำทึบ ดอกเล็กสีขำว มีกลีบชั้น

เดียว ออกดอกเป็นช่อ กล่ินหอม โดยเฉพำะใน

เวลำเย็น ผลมีลักษณะเป็นฝักคู่คล้ำยโมกบ้ำน

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-086/2 กล้วยน้ ำวำ้ Musa sapientum MUSACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ล ำต้นแท้จะเป็นส่วนหัว/เหง้ำที่อยู่

เหนือดินเล็กน้อย หรือ ฝังอยู่ใต้ดิน 

ประกอบด้วยกำบใบ จะแทงออกจำกเหง้ำเรียง

ซ้อนกันแน่นเป็นวงกลมจนกลำยเป็นล ำต้น

ตำมที่มองเห็น ดอกกล้วย มีลักษณะเป็นช่อ

ห้อยลง เรียกวำ่ เครือกล้วย ผลกล้วยจะเจริญ

จำกดอก ผลอ่อนมีลักษณะเปลือกผลสีเขียว 

ผลสุกเปลือกผลจะค่อยเปล่ียนเป็นสีเหลือง

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม



9

รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-087/1 ยำงขน Lgapetes saxicola ERICACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น กิ่งลู่ลง ใบเด่ียวเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีถึง

รูปขอบขนำน แกมรูปใบหอก ดอกช่อตำมง่ำม

 ดอกสีชมพูผลกลมเกล้ียง

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-088/12 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb) Leenh. SAPINDACEAE ไม้ต้นขนำดเล็ก ไม้ต้นขนำดเล็ก ผิวเปลือกเรียบหรือเป็นแผ่น

สะเก็ด สีน้ ำตำลอมแดง แตกกิ่งจ ำนวนมำก 

ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ขอบใบเรียบ 

ดอกช่อแบบแตกแขนง แยกเพศไม่แยกต้น 

กลีบเล้ียงมีขนสีน้ ำตำล กลีบดอกสีขำวอมชมพู

 ผลเด่ียว กลมรี ผลอ่อนเป็นสีเขียว สุกแล้ว

เป็นสีแดงแล้วเปล่ียนเป็นด ำ มีเมล็ดเดียว

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-089/1 หวำ้ Symplocos racemosa Roxb. SYMPLOCACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น เปลือกต้นค่อนข้ำงเรียบ สีน้ ำตำล ใบ

เด่ียว ออกตรงข้ำม รูปไข่หรือรูปรี ดอกช่อ สี

ขำวหรือสีเหลืองอ่อน ผลเป็นผลสด รูปรีแกม

รูปไข่ ฉ่ ำน้ ำ มีสีม่วงด ำ

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม



10

รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-090/1 ปัตตำเวยี Jatropha integerrima  Jacg. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ทรงพุ่มค่อนข้ำงสูงโปร่ง เปลือกสีน้ ำตำล

เข้ม ใบเด่ียว เรียงสลับ ใบรูปรีถึงรูปไข่ ปลำย

ใบ แหลมเรียวยำวคล้ำยหำง โคนใบมน ขอบใบ

เรียบ ผิวใบด้ำนบนสีเขียวเข้ม ผิวใบด้ำนล่ำงสี

เขียวอมแดง ดอกสีแดง ชมพู ออกเป็นช่อแบบ

ช่อกระจุกตำมซอกใบที่ปลำยกิ่ง โคนกลีบดอก

เชื่อมติดกัน ผลแห้งแตก รูปไข่ เมือ่สุกสีแดงสด

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-091/243 น้ ำนมรำชสีห์ Euphorbia hirta  L. EUPHORBIACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ล ำต้นมีขนสีน้ ำตำลปนเหลือง ใบ ใบ

เรียงตรงข้ำม ใบเด่ียว รูปรี ปลำยใบแหลม โคน

ใบสอบเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบหยักฟันเล่ือย ผิว

ใบมีขนทั้งสองด้ำน ดอก ดอกช่อออกตำมซอก

ใบ ดอกแยกเพศ ไม่มีกลีบดอกและกลีบเล้ียง

พื้นที่ศึกษำที่ 3         

หอประชุมและโดม

7-32220-001-092/3 ยอ Morinda citrifolia RUBIACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น มีใบสีเขียว มีดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ 

ลักษณะของผลยำวรี ผลอ่อนมีสีเขียว เมือ่สุก

จะเป็นสีขำวนวล มีเนื้อนุ่ม ในผลมีเมล็ด

จ ำนวนมำก มีสีน้ ำตำล

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน



11

รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-093/235 จอกแหน Lemna aequinoctialis Welw. ARACEAE ไม้ล้มลุกในน้ ำ ไม้ล้มลุกในน้ ำ ล ำต้นมีลักษณะอวบน้ ำ และมี

รำกระบบรำกแก้วและมีรำกฝอยเป็นจ ำนวน

มำกออกเป็นกระจุกอยู่ใต้น้ ำ สีขำว ล ำต้นมีไหล

 ใบเป็นเด่ียวสีเขียวเรียงสลับ

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-094/1 มะพร้ำว Cocos nucifera L. ARECACEAE ปำล์ม ปำล์ม ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบเหมือนขน

นก ผลประกอบไปด้วยเปลือกนอก ใยมะพร้ำว

 กะลำมะพร้ำว และชั้นสุดท้ำยคือเนื้อมะพร้ำว

 ซ่ึงภำยในจะมีน้ ำมะพร้ำว ถ้ำลูกมะพร้ำวแก่

มำก เนื้อมะพร้ำวจะดูดเอำน้ ำมะพร้ำวไปหมด

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-095/78 วำ่นหอยแครง Tradescantia spathacea Swartz. COMMELINACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ล ำต้นอวบใหญ่ แตกใบรอบเป็นกอ 

ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงซ้อนเป็นวงรอบ รูป

ใบหอก ปลำยใบแหลม ขอบใบเรียบ หลังใบสี

เขียว ท้องใบสีม่วงแดง เนื้อใบหนำ ดอก 

ออกเป็นช่อตำมซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วย

ใบประดับสีม่วงปนเขียว รูปหัวใจคล้ำย

หอยแครง

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-096/15 สับปะรดสี Aecchmea chantinii BROMELIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ใบเป็นกลีบแข็งแผ่ออกไปโดยรอบ ผิว

ใบมีลวดลำยและสีสันสวยงำม ดอกอยู่ในช่อ

ดอกยำวสูง มีกลีบดอก กลีบเล้ียง

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน



12

รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-097/20 เผือก Colocasia esculenta  L. ARACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก มีล ำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน ลักษณะของ

หัวเป็นรูปลูกข่ำงกลม สีน้ ำตำล และมีขนำด

ใหญ่ และมีหัวเล็ก ๆ อยู่ล้อมรอบ ใบเด่ียวเรียง

เวยีน มีขนำดใหญ่ ลักษณะของใบเป็นรูป

หัวใจหรือเป็นรูปลูกศรแกมรูปหัวใจ

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-098/1 โพ Acalypha wilkesiana EUPHORBIACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น ล ำต้นมีควำมสูง เป็นใบเด่ียว ออกเรียง

สลับ ลักษณะของใบเป็นรูปใจ ปลำยใบแหลม

และมีต่ิงหรือหำงยำว โคนใบมนเวำ้เข้ำหำก้ำน

ใบเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบเป็นสีเขียวนวล ๆ ส่วน

ยอดอ่อนหรือใบอ่อนนั้นเป็นสีน้ ำตำลแดง ดอก

เป็นช่อกลม ๆ ผลเป็นผลรวม รูปทรงกลม

ขนำดเล็ก มี ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมือ่สุกแล้วจะ

เปล่ียนเป็นสีชมพูม่วง สีแดงคล้ ำ หรือม่วงด ำ

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน



13

รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-099/5 สำบเสือ Anisomles Iindica L. LAMIACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก เป็นใบเด่ียว ใบมีสีเขียวอ่อน ลักษณะ

ของใบคล้ำยรูปรีทรงรูปสำมเหล่ียม ปลำยใบ

แหลม ฐำนใบกวำ้ง ใบเรียวสอบเข้ำหำกัน มี

ขอบใบหยัก ที่ใบเห็นเส้นชัดเจน 3 เส้น ผิวใบ

ทั้งสองด้ำนมีขนอ่อนปกคลุม ดอกสำบเสือ 

ออกเป็นช่อ มีสีขำวหรือสีฟ้ำอมม่วง ผลขนำด

เล็ก มีรูปร่ำงคล้ำยรูปห้ำเหล่ียม มีสีน้ ำตำล

หรือสีด ำ มีหนำมแข็งบนเส้นของผล ที่ปลำย

ผลมีขนสีขำว

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-100/1 มะกอกป่ำ Spondias bipinnata ANACARDIACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น ล ำต้นสูง ล ำต้นต้ังตรงและมีลักษณะกลม

 เรือนยอดเป็นพุ่มกลม เปลือกต้นเป็นสีเทำ 

เปลือกหนำเรียบ ผลมีกล่ิน

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-101/346 ดำวเรือง Gynura hispida ASTERACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ล ำต้นเป็นสีเขียวและเป็นร่อง ใบเป็น

ใบประกอบแบบขนนก ปลำยใบค่ี ออกเรียง

ตรงข้ำมกัน ใบย่อยเป็นรูปรี ปลำยใบแหลม 

ดอกเด่ียวตำมปลำยยอด ดอกเป็นสีเหลืองสด

หรือสีเหลืองปนส้ม กลีบดอกมีขนำดใหญ่เรียง

ซ้อนกันหลำยชั้นเป็นวงกลม

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน
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รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-102/2 โหระพำ Ocimvm basilicum L. LAMIACEAE ไม้พุ่มขนำดเล็ก ไม้พุ่มขนำดเล็ก ล ำต้นเป็นส่ีเหล่ียมมีกิ่งอ่อนสี

ม่วงแดง ใบเป็นใบเด่ียวออกตรงข้ำม รูปไข่

หรือรูปรี ปลำยแหลม โคนมน ขอบจะเป็นฟัน

เล่ือยห่ำง ๆ ดอกสีขำวหรือชมพูอ่อน ออกเป็น

ช่อที่ปลำยกิ่ง ใบประดับสีเขียวอมม่วงจะคงอยู่

เมือ่เป็นผล

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-103/2 ผักปลัง Basella alba L. BASELLACEAE ไม้เล้ือย ไม้เล้ือย ล ำต้นอวบน้ ำ เกล้ียง กลม ล ำต้นมีสี

เขียว ใบเด่ียว อวบน้ ำ เป็นมันหนำนุ่มมือ ฉีก

ขำดง่ำย ขอบใบเรียบ ดอกช่อเชิงลด ออกตรง

ซอกใบ ดอกย่อยจ ำนวนมำก ขนำดเล็ก ไม่มี

ก้ำนชูดอก แต่ละดอกมี 5 กลีบ ดอกสีขำว มี

ร้ิวประดับ ติดที่โคนของกลีบรวม กลีบรวมรูป

ระฆงั ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีม่วงอมด ำ ภำยใน

ผลมีน้ ำสีม่วงด ำ เมล็ดเดียว

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน
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รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-104/2 ฟักเขียว Benincasa hispida  Cogn. CUCURBITACE ไม้ล้มลุก ไม้เถำล้มลุก มีล ำต้นสีเขียวมีขนขึ้นปกคลุมอยู่

ทั่วล ำต้น ใบมีลักษณะเป็นหยักคล้ำยฝ่ำมือ 

ขอบใบแยกออกเป็น 5–7 แฉก ปลำยแฉก

แหลมใบหยำบเรียงสลับกันตำมข้อต้น มีขนปก

คลุม มีดอกเด่ียวสีเหลือง ผลมีลักษณะเป็นรูป

กลมยำว เปลือกแข็งสีเขียวเนื้อในสีขำว เนื้อ

แน่น ฉ่ ำน้ ำ มีเมล็ดอยู่ภำยในจ ำนวนมำกสีขำว

ออกเหลือง

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-105/6 ปักษำสวรรค์ Sterlitzia reginae Banks STRELITZIACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก เป็นใบเด่ียว รูปหอกแกมขอบขนำน 

คล้ำยใบกล้วย ปลำยใบแหลม โคนมนถึงสอบ 

ขอบเรียบ ดอกมีรูปทรงคล้ำยนกที่ก ำลังกำงปีก

 อำจจะออกเป็นดอกเด่ียว หรือเป็นช่อ

ประมำณ 3 -7 ดอก ผลมีรูปรี จะแห้งและแตก

 ภำยในมีเมล็ด 3 เมล็ด รูปกลม มีเปลือกหนำ

สีด ำ

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน
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รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-106/1 จ ำปี Magnolia alba DC. MALNOLIACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น ล ำต้นมีสีน้ ำตำลแตกเป็นร่องถี่ ๆ เป็นใบ

เด่ียว ใบสีเขียว โคนใบมน ปลำยใบแหลม ขอบ

ใบเรียบ ใบหนำและมีขนำดใหญ่ ดอกเด่ียว มี

กล่ินหอม มีสีขำวคล้ำยกับสีงำช้ำง ผลจ ำปี 

เป็นกลุ่ม เมือ่แก่จะแห้งแตก ลักษณะคล้ำยทรง

ไข่หรือทรงกลม บิดเบี้ยวเล็กน้อย ผลแก่มีสี

แดง ด้ำนในมีเมล็ดเล็ก ๆ สีด ำประมำณ 1-4 

เมล็ด

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-107/1 มะยม Phyllanthus acidus  L. PHYLLANTHACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น เปลือกของล ำต้นขรุขระมีสีเทำปน

น้ ำตำล ใบประกอบ ใบย่อยออกเรียงสลับกัน

เป็น 2 แถว ผลอ่อนเป็นสีเขียว ผลแก่เป็นสี

เหลืองหรือขำวแกมเหลือง เนื้อฉ่ ำน้ ำ ในผลมี

เมล็ดกลม ๆ สีน้ ำตำล 1 เมล็ด

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-108/1 ครุฑใบใหญ่ Polyscias guilfylei L. ARALIACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ล ำต้นสีน้ ำตำลอ่อน  ล ำต้นเป็นข้อ ก้ำน

ใบสีเขียวอ่อน มีลำยสีน้ ำตำลไหม้  ใบเด่ียวหรือ

ใบประกอบ มี  3  ใบย่อยกลมคล้ำยใบบัวบก 

สีเขียวด่ำงขำวที่ขอบใบ ขอบใบหยักละเอียด 

ดอกเล็กมำกมีสีขำว

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน
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รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-109/3 กระดังงำ Cananga odorata ANNONACEAE ไม้ต้น ไม้ต้น เปลือกต้นมีสีเทำ ใบเด่ียวออกเรียงสลับ 

รูปรีหรือรูปไข่ยำว ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกส้ัน

 ห้อยรวมกันบนกิ่ง ช่อหนึ่งๆ มีดอกประมำณ 

4-6 ดอก ดอกอ่อนมีสีเขียว เมือ่แก่เปล่ียนเป็น

สีเหลือง มีกล่ินหอม

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-110/7 แพงพวย Ludwigia adscendens  L. ONAGRACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ใบรูปไข่ ปลำยใบมน มีต่ิงแหลม 

ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ 1-3 ดอก 

กลีบดอกมีสีขำว ชมพูอ่อน-เข้ม ม่วง และแดง 

ฝักเป็นรูปกระบอกยำว เมือ่แก่มีสีน้ ำตำลและ

แตกออก ภำยในมีเมล็ดสีด ำจ ำนวนมำก

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-111/5 เครำฤำษี Coccothrinax crinita ARECACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ไม่มีรำก ต้นห้อยย้อยเป็นสำยยำว ใบ

สีเทำเงิน

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-112/5 ช้ำพลู Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ล ำต้นทอดคลำนไปตำมพื้นดิน มีไหล

งอกเป็นต้นใหม่ มีรำกงอกออกตำมข้อ  ใบ

เด่ียวออกเรียงสลับ แผ่นใบบำง ผิวใบเรียบสี

เขียวเข้มเป็นมัน  ใบรูปหัวใจ ดอกเป็นช่อที่

ซอกใบรูปทรงกระบอก

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน
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รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-113/1 เตยแก้ว Pandanus dubius Spreng. PANDANACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม ใบเรียวยำวปลำยแหลม ขอบใบและ

เส้นกลำงใบมีหนำม

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน
7-32220-001-114/2 สำมร้อยยอด Lycopodiella cernua  L. LYCOPODIACEAE เฟิน เฟิน ทรงพุ่มกวำ้ง กิ่งก้ำนแผ่ออกกวำ้งเป็นช่อ

ยำว ปลำยเรียวแหลม พุ่มใบหนำทึบสีเขียว

เข้มถึงเขียวอมเหลือง ปลำยกิ่งเป็นใบคล้ำย

เกล็ด

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-115/4 เดปกระดุม Dischidia nummularia  Variegata. ASCLEPIADACEAE ไม้เล้ือย ไม้เล้ือย ล ำต้นเป็นเถำสีเขียวขนำดเล็ก ใบออก

เรียงเป็นคู่ ๆ ใบกลม เนื้อใบหนำอวบน้ ำ 

ปลำยแหลม โคนมน ผิวเป็นมัน ก้ำนใบ ออก

ดอกเป็นช่อกระจุกตำมซอกใบและปลำยกิ่ง

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-116/41 บัวบก Centella asiatica  L. APIACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก เป็นใบเด่ียว เรียงสลับ รูปไต ขอบใบ

หยัก ก้ำนใบยำว เป็นดอกช่อ ออกที่ซอกใบ 

กลีบดอกสีม่วง ผล เป็นผลแห้ง แตกได้

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน
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รหัสพรรณไม้ ชือ่พ้ืนเมอืง ชือ่วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเดน่ของพืช บรเิวณที่พบ

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรยีนสุรพินท์พิทยา  จังหวัดสุรนิทร ์  รหัสสมาชกิ  7-32220-001

7-32220-001-117/2 เข็มสำมสี Dracaena angustifolia Baker. ASPARAGACEAE ไม้พุ่ม ไม้พุ่ม  ล ำต้นขนำดเล็ก ต้ังตรง สีน้ ำตำล มีข้อ

ปล้อง ใบเป็นใบเด่ียว เรียงเวยีนสลับรอบกิ่ง 

รูปแถบแคบยำวปลำยแหลม แผ่นใบมีสำมสี

เป็นแถบไปตำมควำมยำวของใบ ออกดอกเป็น

ช่อ มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ผล เป็นผลสดรูปทรง

กลมถึงรี สีเหลือง ส้ม หรือแดง

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-118/1 หูปลำช่อน Acalypha hispida EUPHORBIACEAE ไม้ล้มลุก ไม้ล้มลุก ล ำต้นสีน้ ำตำล ต้ังตรง มีขนนุ่ม ใบ

เป็นใบเด่ียว เรียงสลับ ใบมีรูปร่ำงหลำยแบบทั้ง

เเบบใบรูปกลม รูปไข่ รูปรีหรือรูปหัวใจ ดอกสี

ขมพู

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน

7-32220-001-119/4 ไผ่ร้อยกอ Pogonatherum paniceum (Lamk) Hack POACEAE หญ้ำ เป็นพืชตระกูลหญ้ำ  มีเหง้ำหรือหน่อ ล ำต้น

เป็นข้อปล้องเหมือนกับต้นไผ่ แตกต้นเป็นกอ

ใหญ่ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลับ รูปรียำว หรือ

รูปใบหอก ปลำยแหลม สีเขียวสด ใบดกดู

คล้ำยต้นไผ่ย่อส่วน

พื้นที่ศึกษำที่ 4          

 บริเวณอำคำรศรีล ำดวน


