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ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ตั้ ง อ ยู ใ น
ภูมิอากาศเขตรอน อีกทั้งยังมีความแตกตาง

ของสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ

ซึ่งปจจัยเหลานี้ทําใหประเทศไทยมีทรัพยากร

ทางชีวภาพที่หลากหลายที่สุดแหงหนึ่งในโลก

ป ร ะ เทศ ไทยแต ล ะพื้ นที่ มี ส ภ าพธ ร รมช าติ ที่ แตกต า ง กั น
 

พั น ธุ ไ ม ที่ พ บ
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย นั้ น

มีประมาณ 15,000 ชนิด คิด

เปนรอยละ 5.56 ของพันธุพืช

ที่พบในโลก เฟน 633 ชนิด

และกลวยไมกวา 1,000 ชนิด

ตลอดจนความหลากหลาย

ทางสังคมพืช

3
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ ´ŒÒ¹¾×ª

ความรูเบืองตน

 พื้นที่สูงทางภาคเหนือในระดับที่สูงจากระดับนําทะเลมาก อุณหภูมิ

ค อนข า งตํ า ตลอดป และมี ความชื้ นสู ง พื้ นที่ เ หล านี้ ปกคลุ มด วยพั นธุ ไ ม ที่

ทนความหนาวเย็นไดดี เชน ไมในวงศกอและสน ในระดับที่ตําลงมาและมีความชื้น

นอยถึงแหงแลง ในชวงฤดูแลงพืชจะทิ้งใบเพื่อรักษาปริมาณนําในลําตนไว พื้นที่

เชนนี้ปกคลุมโดยสังคมปาที่ผลัดใบ สวนในที่ดอนซึ่งมีฝนตกชุกตลอดป พื้นที่ปกคลุม

ดวยปาดิบชื้น พันธุไมจะสูงใหญและมีใบตลอดป ในพื้นที่ลุมที่มีนําจืดขังเกือบตลอด

ทั้งป พันธุไมที่ปกคลุมจะแตกตางอยางเดนชัดจากแหลงอื่นซึ่งสังคมนี้เรียกวา สังคม

ปาพรุนําจืด บริเวณชายฝงทะเลซึ่งประกอบดวยทรายเปนสวนใหญ พันธุพืชที่ปกคลุม

เจริญไดดีในดินทราย ไดแก สังคมพืชปาชายหาด บริเวณปากแมนําอันเปนที่รวมของ

ดินตะกอนและมีนําทะเลทวมถึง พื้นที่เหลานี้ปกคลุมดวยสังคมพืชปาชายเลน 

 



สังคมพืชที่พบมากในประเทศไทย

ป า เ ต็ ง รั ง ป า แ พ ะ ป า แ ด ง ห รื อ

ปาโคก มีลักษณะเปนปาโปรง ประกอบ

ดวยตนไมผลัดใบขนาดกลางและขนาด

เล็กขึ้นหางๆ กระจัดกระจาย พื้นปามี

หญาและไผแคระ เชน ไผเพ็ก ไผโจด

ขึ้นทั่ ว ไป มีลูกไมคอนขางหนาแนน

จะมีไฟปาเกิดขึ้นประจํา ทําใหลูกไมบางสวนถูกไฟไหมตายทุกป จนกวาลูกไม

จะสะสมอาหารไวในรากไดเพียงพอ จึงจะเติบโตขึ้นสูงพนอันตรายจากไฟปาได

บางพื้นที่ เปนที่ราบมีดินทรายคอนขางลึก ตนไมมักจะมีขนาดสูงและใหญ

ขึ้นเปนกลุมๆ หนาแนน พันธุไมเดน ไดแก เหียง ยางกราด พลวง เต็ง รัง

แดง คํามอกหลวง คํามอกนอย ยอปา ประดูปา มะคาแต รักใหญ

.

เปนปาที่มีทั้งไมตนขนาดใหญ กลาง

และเล็ก ปนกันหลากชนิด ชวงฤดู

แล งตนไมสวนใหญจะผลัดใบทําให

เรือนยอดของปาดูโปรง ฤดูฝนตนไม

จะผลิใบเต็มตนและปากลับมาเขียว

ชอุมเชนเดิม พันธุไมที่พบทั่วไป เชน

พฤกษ มะคาโมง สมเสี้ยว ทองกวาว ประดูปา ตะแบกเลือด
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ปาเต็งรัง

ปาเบญจพรรณ
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เปนปาที่มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปและ

มีความชุมชื้นในดินคอนขางสูงสมําเสมอ

ทั้งป ลักษณะปาเปนปารกทึบ ประกอบ

ดวยพรรณไมหลายรอยชนิด ไมตน

ของเรือนยอดชั้นบนสวนใหญ เปนไม

วงศยาง มีลําตนสูงใหญ ถัดลงมาเปน

ไมตนขนาดกลางและขนาดเล็ก พื้นลางของปารกทึบ ประกอบดวยไมพุม

และพืชลมลุก เชน ระกํา หวาย พันธุไมเดน ไดแก ตะเคียนทอง ยางมันหมู

ยางยูง ยางกลอง ชันหอย กระบาก เนียง อินทนิลนํา ปาลมเจาเมืองตรัง

พบกระจัดกระจายทั่ วไปตามที่ ราบ

เชิ ง เขา ไหล เขา และหุบ เขาที่ ชุ ม

ชื้นลักษณะปาคลายกับปาดิบชื้นคือ

เรือน-         ยอดของปาจะดูเขียวชอุม

ทั้งป แตในปาดิบแลงจะมีไมตนผลัดใบ

ขึ้นแทรกกระจายมากนอยขึ้นอยูกับ

สภาพดินฟาอากาศและความชื้นในดิน พันธุไมเดน ไดแก สมพง ปออีเกง มะมือ

ยมปา ขางชาง ตะแบกใหญ ซอ พันธุไมที่พบทั่วไป เชน ตะเคียนหิน ตะเคียน-

ทอง เคี่ยมคะนอง กัดลิ้น พะยอม ยางแดง ยางนอง มะหาด ปาดิบแลงตาม

ชายฝงทะเลโดยเฉพาะเกาะที่เปนเขาหินปูน มีลักษณะเรือนยอดแนนทึบและไมสูง

มากนัก พันธุไมหลายชนิดมีใบหนาแข็ง เชน เกด พลอง ดูกคาง ตะขบปา ขอย

ปาดิบแลง

ปาดิบชื้น
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เปนปาที่พบอยูบนภู เขาที่มีความสูง

จากระดับนําทะเลตั้งแต 1,000 เมตร

ขึ้นไป มีเรือนยอดแนนทึบ ไมพื้นลางมี

ความหนาแนน อากาศคอนขางหนาว

เย็นและมีความชื้นสูงตลอดป พันธุไมที่

พบทั่วไป เชน จําปหลวง กระทิง ทะโล 

สารภีดง ขี้อาย มะขามปอมดง จําปปา และพันธุไมวงศกอชนิดตางๆ เชน กอเดือย 

กอนํา กอหรั่ง กอแปน กอหนาม

เปนปาที่ เกิดตามบริ เวณที่ราบสองฝ ง

แมนําและลํานําสายใหญทางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ พื้นที่ในแองมีนําขังเรียก

วา “บุง” พื้นที่ดอนที่มีตนไมใหญนอย

เรียกวา “ทาม” ปาบึงนําจืดไดรับนําจืด

ที่เออลนตลิ่งในฤดูนําหลาก บริเวณพื้นปา

ไมมีการสะสมของอินทรียวัตถุถาวร เนื่องจากพืชถูกนําพัดพาไปกับกระแสนําหลาก

ที่แปรปรวนอยูเสมอ พันธุไมที่พบทั่วไป เชน กรวยสวน กันเกรา สีเสื้อนํา กระเบา 

ตะขบนํา จิกสวน สักนํา กระทุมนํา
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ปาบึงน้ำ จืดหรือปาบุง-ปาทาม

ปาดิบเขา



พบตามชายหาดทะเลที่เปนหาดทราย

หรือ โขดหิน พรรณไมขึ้ น เปนแนว

แคบๆ หรือเปนหยอมๆ สภาพเปนปา

โปรง ตนไมมักมีขนาดเล็ก ไมตนที่มี

ขนาดใหญมักจะแตกกิ่งตําระเกะระกะ

เรือนยอดแผกวาง ตนเตี้ย เชน

ปอทะเล หูกวาง จิกทะเล สารภีทะเล ไมพุมที่พบทั่วไป เชน รักทะเล

สํามะงา หนามพุงดอ เตยทะเล งวงชางทะเล

พ บ ต า ม ฝ ง ท ะ เ ล ที่ เ ป น ดิ น เ ล น มี

ต น โกงกาง เป น ไม เ ด น พั นธุ ไ ม ป า

ชายเลนขึ้น ไดตามฝ งแมนํ าลํ าคลอง

ที่มีนําเค็มจนถึงนํากรอยทวมถึง ปาชาย-

เลนฝงทะเลอันดามันมีไมขนาดใหญและ

อุดมสมบูรณกวาฝงอาวไทย ปาชายเลน

มีลักษณะเฉพาะของโครงสรางปา และพันธุไมบางชนิดมีรากคํายันออกมาจากโคนตน

มีรากอากาศโผลพนดินเลน พันธุไมเดน ไดแก โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก

ลําแพนหิน ตาตุมทะเล ตะบูนขาว เปงทะเล
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ปาชายหาด

ปาโกงกางหรือปาชายเลน
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ใบมีตอมที่โคนใบ

วงศเปลา Euphorbiaceae

ใบเมื่อขยี้จะมีกลิ่น

วงศกะเพรา Lamiaceae
ใบมีตอมนํามันเปนจุดใส

วงศสม Rutaceae

หูใบเชื่อมติดกัน

วงศเข็ม Rubiaceae

หูใบหุมปลายยอด

วงศยาง Dipterocarpaceae
หูใบเดนชัดที่ปลายยอด

วงศเปลา Euphorbiaceae

นํายางสีแดง

วงศเลือดควาย Myristicaceae

นํายางสีขาว

วงศโมก Apocynaceae
นํายางสีดํา

วงศมะมวง Anacardiaceae

ขอสังเกตพรรณไม

ใบ

หูใบ

น้ำ ยาง
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มือตะขอ

วงศกระดังงา Annonaceae

มือเกาะ

วงศตําลึง Cucurbitaceae
มือเกาะ

วงศหมอขาวหมอแกงลิง

Nepenthaceae

ผลปกเดียว

วงศถั่ว Fabaceae

ผลหลายปก

วงศยาง Dipterocarpaceae
กลีบเลี้ยงติดทนที่ผล

วงศมะเกลือ Ebenaceae

เมล็ดมีปก

วงศแค Bignoniaceae

เมล็ดเมื่อโดนนําจะมีสารเมือก

วงศตอยติ่ง Acanthaceae
เมล็ดมีปกโคงดานบน 

วงศสน Pinaceae

เมล็ด

ผล

มือพัน
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ขอสังเกตพรรณไม
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ลักษณะเดนประจําวงศพรรณไมที่พบโดยทั่วไป

ไมตน ขนาดกลางถึง

ใหญ โคนตนมีพูพอน

เนื้ อ ไมมี ยาง ใบเดี่ ยว

เรียงแบบสลับ แผนใบ

ขนาดใหญ เห็นเสนใบ

ชัดเจน พบตอมระหวางเสนกลางใบกับเสนใบ ชอ

ดอกแบบแยกแขนง กลีบดอก 5 กลีบแยกกัน กลีบ

บิด เกสรเพศผูจํานวนมาก เกสรเพศเมีย 1 อัน

ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวหรือผลหลายปก เชน

พะยอม ยางเหียง ตะเคียนทอง  ยางพลวง ยางนา

วงศมะมวง
Anacardiaceae

ÂÒ§àËÕÂ§
Dipterocarpus obtusifolius

วงศมะมวงวงศมะมวง
AnacardiaceaeAnacardiaceae

วงศยาง
Dipterocarpaceae
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ÁÐÁ‹Ç§áÁ§ÇÑ¹
Buchanania lanzan

ไมตน ขนาดกลางถึ งขนาด

ใหญ เนื้อแข็ง มีกลิ่น มีนํายาง

ใส เมื่อถูกอากาศกลายเปนสีดํา

หรือสีนําตาล ใบเดี่ยว หรือ

ใบประกอบ ติดเวียนสลับ ไมมี

หูใบ ดอกออกเปนชอแตกแขนง

ที่ปลายยอด ดอกมีขนาดเล็ก

ผลมีปก เมล็ดเดียวแข็ง เชน

มะมวงหิมพานต มะยง มะกอก

รักขาว รักปา มะมวงแมงวัน

ÃÑ¡¢ÒÇ Semecarpus cochinchinensis

ÂÒ§¾ÅÇ§ Dipterocarpus tuberculatus

ÂÒ§¹Ò Dipterocarpus alatus
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ลักษณะเดนประจําวงศพรรณไมที่พบโดยทั่วไป

ไมเถา ไมพุมหรือไมตน ใบเดี่ยว เรียงสลับ หรือเรียง

เวียน มีกานใบ แผนใบเวาแฉก มีหู ใบ ดอกออกเปน

ดอกเดี่ ยวหรือชอกระจุก ดอกยอยมีกลีบ เลี้ ย ง 2 ชั้ น

กลีบเลี้ยง 10 กลีบ เเยกอิสระหรือเชื่อมติดกันที่ โคนกลีบ

ผลแหงแบบแคปซูล แตกกลางพู หายากที่ เปนผลมีปก

เชน พูระหง โสมชบา ปอขาว สําโรง กระเจี๊ยบมอญ

ไมพุ มหรื อ ไม ล มลุ ก มีหู ใบร วม

ระหวางโคนกานใบ ใบเดี่ยว เรียง

ตรงขาม ดอกมีกลีบดอกเชื่อมติดกัน

เปนหลอด ปลายมี 4-5 แฉก ผลมีเนื้อ

หลายเมล็ดหรือผลเมล็ดเดียวแข็ง เชน

ยอ หนามแทง เข็มญี่ปุน ขาวสารปา

à¢çÁÞÕè»Ø†¹ Ixora stricta

¤Ù‹Á×Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ ´ŒÒ¹¾×ª

วงศชบา
Malvaceae

วงศเข็ม
Rubiaceae
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ÂÒ§¾ÅÇ§ Dipterocarpus tuberculatus

»Í¢ÒÇ Sterculia pexa

µÐäËÅ Prismatomeris tetrandra

¢ŒÒÇÊÒÃ»†Ò Pavetta indica

âÊÁªºÒ Abelmoschus moschatus 



..

วงศเปลา
Euphorbiaceae

ไมพุมหรือไมตน ทุกสวน

ของพืชมีนํายางสีขาว บาง

ชนิดลําตนอวบนํ า เปน

พืชทนแลงคลายพืชพวก

กระบองเพชร ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ เรียง

แบบสลับหรือตรงขาม บางชนิดใบลดรูปเปน

เกล็ดหรือเปนหนาม ดอกมีีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ 

กลีบดอก 5 กลีบ ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ผล

เมล็ดเดียวแข็งหรือผลแหงแตก เชน เปลา-

ใหญ เปลาเงิน สบูแดง ขันทองพยาบาท

Trigonostemon reidioides
âÅ´·Ð¹§

ไม เถาหรือไมลมลุก มีเหงาหรือหัวใตดิน

มีรากอากาศ ใบเดี่ ยว เรียงตรงขามหรือ

เรี ยง เปนวงรอบ ใบส วนมากเปนรูปหั ว ใจ

ห ยั ก รู ป ฝ า มื อ ห รื อ ใ บ ป ร ะ ก อ บ รู ป นิ้ ว มื อ

เสนแขนงใบเรียงตัดตามขวาง โคนกานใบ

ปอง ดอกออกเปนชอแยกแขนง ออกตาม

ซอกใบ สวนใหญดอกแยกเพศตางตน ผลแหงแตก

มี 3 พู เชน กลอย มันนอน มันนก วานพระฉิม

วงศกลอย
Dioscoreaceae

วงศเปลาวงศเปลา
EuphorbiaceaeEuphorbiaceae

วงศกลอยวงศกลอย
DioscoreaceaeDioscoreaceae
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¢Ñ¹·Í§¾ÂÒºÒ· Suregada multiflora

à»ÅŒÒãËÞè Croton persimilis

Dioscorea hispida
¡ÅÍÂ

Ç‹Ò¹¾ÃÐ©ÔÁ Dioscorea bulbifera



..

Trigonostemon reidioides

ไมเถา เลื้อยตามพื้นดินหรือพันตนไม

อื่น มีผิวหยาบและสาก ลําตนมักอวบ-

นํา ใบเดี่ยว ขอบใบเวาเปน 5 พู แบบ

นิ้วมือ ที่โคนกานใบมีมือเกาะพันเปน

เกลียว ดอกแยกเพศ สีเหลือง สีเหลือง-

อมสม หรือสีขาว เกสรเพศผูมี 3-5 อัน 

ผลแกแลวแตก เมล็ดจํานวนมากขนาด

ใหญและแบน เชน ตําลึง มะระ บวบ

ฟกขาว แตงหนู

ไมเลื้อย มียางขาว ดอกใหญบานเดน มีสีสด แดง มวง นําเงิน ใบเดี่ยว

ออกเรียงสลับ ดอกออกเปนชอแยกแขนงหรือดอกเดี่ยวตามงามใบ กลีบ

ดอก 5 กลีบเชื่อมติดกัน เกสรเพศผูมีี 5 อัน ติดบนกลีบดอก ผลแก

แลวแตก มี 4 พู แตกตามยาว เชน ลดาดง เถากระดึงชาง จิงจอดอย

วงศตำ ลึง
Cucurbitiaceae
วงศตำ ลึงวงศตำ ลึง
CucurbitiaceaeCucurbitiaceae

วงศผักบุง
Convolvulaceae
วงศผักบุงวงศผักบุง
ConvolvulaceaeConvolvulaceae

Momordica charantia
ÁÐÃÐ

áµ§Ëนู Mukia maderaspatana

Å´Ò´§ Tridynamia spectabilis

à¶Ò¡ÃÐ´Ö§ªŒÒ§ Argyreia lanceolata
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.

ไมลมลุก มีเหงาเจริญออก

ทางดานขางสวนตางๆ มักมี

กลิ่นหอม ใบเรียงระนาบ หรือ

ออกเปนกอ ดอกออกเปนชอ

กระจุกที่ปลายยอดซอกใบ หรือ

ที่ โคนหนอ กลีบดอกเชื่อมเปน

หลอดหรือเชื่อมติดกันที่โคน เชน ดาหลา

ปุดเมืองกาน กระทือพิลาส ขิง ขา อาวแดง

»Ø´àÁ×Í§¡Ò¹ Etlingera araneosa

วงศมะเขือ
Solanaceae

ไมลมลุก ไมพุมหรือไมตน มักมีหนาม 

ใบออกเรียงสลับ ดอกมีกลีบเลี้ยง

5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเปน

5 พู ติดแนน กลีบดอกม 5 กลีบ

มีหลายสี ผลมีเนื้อหลายเมล็ด เมล็ด

แบนหรือรูปคลายจาน เชน มะอึก 

มะแวงเครือ พริกขี้หนู มะเขือเทศ

Capsicum frutescens

วงศขิง-ขา
Zingiberaceae

วงศมะเขือวงศมะเขือ
SolanaceaeSolanaceae
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¾ÃÔ¡¢ÕéË¹Ù

ÁÐà¢×Íà·È Solanum lycopersicum

ÍÒÇá´§ Curcuma sessilis



.

วงศมะเขือ
Solanaceae

วงศมะเกลือ
Ebenaceae

ไมตนหรือไมพุม เนื้อไมมีสีดํา ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ กานใบสั้น 

ดอกเดี่ยว หรือดอกชอ กลีบเลี้ยง 3-7 กลีบ เชื่อมติดกันเปนหลอด

ติดทนจนเจริญเปนผล กลีบดอกจํานวนเทากับกลีบเลี้ยง โคนเชื่อม

ติดกัน ผลมีเนื้อหลายเมล็ด เชน พลับเขา มะเกลือ ตะโกนา ลําบิด

วงศโมก
Apocynaceae

ÊŒÁÅÁ Aganonerion polymorphum

วงศมะเกลือวงศมะเกลือ
EbenaceaeEbenaceae

วงศโมกวงศโมก
ApocynaceaeApocynaceae
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.
ÅÒ ºÔ´ Diospyros vera ¾ÅÑºà¢Ò Diospyros undulata

µŒÒ§ Hoya kerrii

ÁÐÁ‹Ç§ËÒÇÁÐ¹ÒÇâË‹ Carissa carandas

ไม เ ลื้ อย ไมพุ มหรื อ ไม ต น มียางสี ขาว

ใบเดี่ยว เรียงตรงขามหรือติดเปนวงรอบขอ

ดอกออกเปนชอตามงามใบหรือปลายยอด กลีบ

เลี้ยงกลีบดอกมีอยางละ 5 กลีบ

กลี บดอก เชื่ อมติ ดกั น เกสร

เพศผูมี 5 อัน เกสรเพศเมียมี 2 

อัน ผลออกเปนฝกคูหรือเดี่ยว 

แตกแนวเดียว เมล็ดมีขนเปน

กระจุกที่ปลาย เชน ตีนเปด โมก  

ตาง มะมวงหาวมะนาวโห  สมลม



.

วงศกุม
Capparaceae

ไมเลื้อย ไมลมลุก ไมพุมหรือไมตน มักมี

หนาม อาจพบกลุมเกล็ดแหลมๆ ที่โคนของกิ่ง

ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ มีใบยอย 3-7 ใบ เรียง

เวียนสลับ ดอกมีกลีบเลี้ยงกลีบดอกอยางละ

4-6 กลีบ กลีบดอกแยกจาก

กัน มีกาน กลีบเกสรเพศผู

มีจํานวนมาก ผลมีเนื้อหลาย

เมล็ดหรือผลแหงแตก เชน แจง

กุมบก  หนามวัวซัง ชิงชี่   ผัก-

เสี้ยนฝรั่ง

ไมลมลุก ไมพุมหรือไมตน
ใบเดี่ ยว เรี ยงตรงข ามหรือ

เรียงเวียนรอบขอ มีหู ใบขนาดเล็กหรือ

ไมมี ดอกออกเปนชอแยกแขนง ชอกระจุก

หรือชอกระจะ ดอกยอยมีฐานรองดอก

รูปถวย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยางละ

4-8 กลีบ กลีบเลี้ ยงมีรอยพับยน ผล

แบบแหงแตกกลางพูหรือที่รอยประสาน

เชน ตะแบก อินทนิลนํา ยี่เขง ลําพูปา

Lagerstroemia speciosa
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วงศกุมวงศกุม
CapparaceaeCapparaceae

วงศตะแบก
Lythraceae
วงศตะแบกวงศตะแบก
LythraceaeLythraceae

ÍÔ¹·¹ÔÅ¹éÒ 
.

ªÔ§ªÕè Capparis micracantha

Ë¹ÒÁÇÑÇ«Ñ§ Capparis sepiaria

ÅÒ ¾Ù»†Ò Duabanga grandiflora
.



.

วงศสมอ
Combretaceae

àÅçºÁ×Í¹Ò§ Combretum indicum

ไมตน ไมพุม หรือไมลมลุก ใบเรียง

สลับ ใบประกอบแบบสามใบหรือ

ใบประกอบแบบขนนก ดอก  ชอดอก

แบบกระจะ กลีบเลี้ยง 5 กลีบแยก

หรือเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ

ฝกแบบถั่วแยกออกจากกันหรือไม

แยก มีเมล็ดเดียวหรือหลายเมล็ด

เชน ราชพฤกษ กระพี้จั่น เก็ดดํา 

ประดู   เสี้ยวดอกขาว

วงศสมอวงศสมอ
CombretaceaeCombretaceae

วงศถั่ว
Fabaceae

วงศถั่ววงศถั่ว
FabaceaeFabaceae

ไมเลื้อย ไมพุมหรือไมตน ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ มี

จุดโปรงใสเล็กๆ มีตอมที่โคนใบหรือโคนกานใบหรือ

ติดตรงขาม ขอบใบเรียบ ใบรวงเมื่อออกดอก ดอก

ออกเปนชอ ดอกยอยมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอยาง

ละ 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงเรียงชนกัน กลีบดอกแยก

จากกัน ผลมีปกหรือมีเนื้อมี 1 เมล็ดแข็ง เชน สมอ-

พิเภก เล็บมือนาง สะแกนา หูกวาง
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ËÙ¡ÇÒ§ terminalia catappaÊÐá¡¹Ò Combretum quadrangulare 

ÃÒª¾Ä¡É� Cassia fistula

àÊÕéÂÇ´Í¡¢ÒÇ Bauhinia variegata



.

ไมลมลุก ไมพุมหรือไมตน กิ่งกานเปนเหลี่ยม มีกลิ่นนํามันหอมระเหย 

ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ ออกตรงขามหรือออกรอบขอ ดอกออกเปนชอ 

ตามงามใบหรือรอบขอ ดอกสมมาตรดานขาง กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อม

ติดกัน แยกเปนปากบนและปากลาง เกสรเพศผูมี 2 อันหรือถามี 4

อัน จะสั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ผลแกแลวแตกมีเมล็ด เชน สัก ซอ

กะเพรา โหระพา นางแยมปา

ÊÑ¡
Tectona grandis

ไมพุมหรือไมตน ใบเดี่ยวหรือใบประกอบ ใบมี

ตอมนํามันเปนจุด เมื่อขยี้จะมีกลิ่นหอม ดอก

ออกเปนชอ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอยางละ 4-5 

กลีบ กลีบดอกสวนมากมีสีขาว ที่ฐานดอกมีตอม

นําหวาน ผลแหงแตกหรือผลแบบสม มีผิวหนา

เปนมัน  มีเนื้อหยาบ เมล็ดมี 1 เมล็ดแข็ง เชน สม 

มะนาว มะแขวน  เขยตาย  สองฟาดง  แกว

á¡ŒÇ Murraya paniculata
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วงศกะเพรา
Lamiaceae
วงศกะเพราวงศกะเพรา
LamiaceaeLamiaceae

วงศสม
Rutaceae
วงศสมวงศสม
RutaceaeRutaceae

¹Ò§áÂŒÁ»†Ò Clerodendrum infortunatum

Ê‹Í§¿‡Ò´§ Clausena harmandiana 

à¢ÂµÒÂ Glycosmis pentaphylla



..

การศึกษาความหลากชนิดของพันธุพืช

อุปกรณ

1) แผงอัดพรรณไม เปนแผน

สี่ เหลี่ ยมผืนผ าสองอันประกบกัน 

ขนาดกวางยาวประมาณ 12 นิ้ว x 18 นิ้ว 

ใชไมเนื้อแข็งหรือไมไผ สานกันเปนตาราง ตอกตะปูยึด

ใหติดกันพรอมดวยเชือกรัดสองเสนเพื่ออัดพรรณไมใหเรียบ 

2) กระดาษอัดพรรณไม ใชกระดาษหนังสือพิมพเปนคูพับครึ่ง 

3) กระดาษลูกฟูกหรือกระดาษกลอง สําหรับคั่นระหวางตัวอยางพรรณไม

4) ถุงพลาสติกขนาดใหญ-เล็ก พรอมยางรัดปากถุง สําหรับใสพรรณไม

5) กรรไกรตัดกิ่ง มีด ไมสอย ชอนปลูก เพื่อใชในการตัดกิ่งตนไมจากตน

ตัดแตงชิ้นสวนกอนที่ทําการอัด ชอนปลูกเพื่อที่จะขุดตัวอยางที่ตองการเก็บราก

และลําตนใตดิน

6) กลองถายรูป สําหรับถายภาพตัวอยางพรรณไมสด เชน ลักษณะ ใบ ดอก ผล 

ลักษณะลําตน  แหลงอาศัย 

7) GPS (เครื่องบอกพิกัดดาวเทียม) สําหรับวัดตําแหนงที่ตั้งของของตนไมและ

พื้นที่สํารวจ

8) ดินสอดํา ไมบรรทัด สําหรับบันทึกขอความ ไมบรรทัดใชสําหรับวัดขนาด

ตัวอยางพรรณไม เชน ความกวางของใบ ความยาวของผล
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การเก็บตัวอยาง

     พรรณไม

 พื้นที่ปาของประเทศไทยมีอยูอยางกวางขวาง ประกอบดวยพรรณไมหลายชนิด

ดังนั้น จึงตองทําการสํารวจและเก็บขอมูลความหลากหลายเพื่อใหทราบจํานวนชนิดของ

พรรรณไมในทองที่ตางๆ พรอมทั้งเก็บตัวอยางพรรณไมเพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการหา

ชื่อพรรณไมที่ถูกตองตอไป
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9) ปายชื่อขนาดเล็ก สําหรับผูกพรรณไมขนาดประมาณ 2 x 4 เซนติเมตร ปลาย

ขางหนึ่งเจาะรูรอยดาย ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ใชสําหรับผูกและเขียน

หมายเลขของพรรณไมใหตรงกับหมายเลขของสมุดบันทึก

10) สมุดบันทึก สําหรับบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับพรรณไม หรือแบบฟอรม       

สํารวจพรรณไม รายละเอียดในการบันทึกมีดังนี้ 

  พื้นที่เก็บ (Locality) โดยระบุจังหวัด อําเภอ ตําบล ทองที่เก็บ ฯลฯ 

 ความสูงจากระดับนําทะเล (Altitude) ใชเครื่องวัดความสูงจากระดับ

นําทะเล   วัดขณะที่เก็บพรรณไมจากระดับนั้นๆ 

   วันที่ (Date) วัน เดือน ปที่เก็บตัวอยางพรรณไมนั้น ทําใหทราบถึงฤดูกาล

ออกดอกออกผลของพรรณไม

   ชื่อพื้นเมือง (Local name) ชื่อที่เรียกพรรณไมในทองที่นั้น  

  บันทึก (Notes) ควรบันทึกดังตอไปนี้

1. ชนิดปาที่เก็บพรรณไม  เชน  ปาดิบ ปาผลัดใบ ปาชายเลน ฯลฯ   

2. บริเวณที่พรรณไมขึ้น  เชน  สันเขา ไหลเขา หุบเขา ที่ราบ ริมหวย

3. จํานวนประชากรพืชวามีมากนอยเพียงใด

4. ลักษณะของพรรณไม  ลักษณะของลําตน ใบ ดอก ผล 

4.1 วิสัยพืช เปนไมตน ไมพุม ไมเลื้อย หรือไมลมลุก บอกสวนสูง

โดยประมาณ ถาเปนไมตนบอกขนาดโดยวัดเสนรอบวงระดับอก (วัดสูงจากพื้นดิน 

1.30 เมตร)

4.2   เปลือก บันทึกเปนสองลักษณะ 

- เปลือกชั้นนอกสีอะไร เรียบ ขรุขระ แตกเปนรอง ลอน  เปนสะเก็ด ฯลฯ 

- เปลือกชั้นในเมื่อถากดูสีอะไร มีกลิ่นอยางไร มียางสีอะไร 

4.3   ใบ ใบเดี่ยว ใบประกอบ การเรียงตัวของใบ

   4.4   ดอก ดอกเดี่ยว หรือดอกชอ ชอดอกแบบใด สีของดอก กลิ่น

   4.5   ผล รูปทรง  สีผลออนหรือผลแก  เปลือก  เมล็ด

5. ชื่อผูเก็บและหมายเลข (Collector no.) ใหลงชื่อผูเก็บและหมายเลขเรียงลําดับ

.



.
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 การตรวจหาชื่อพรรณไม (Identifi cation) ตองอาศัยลักษณะตางๆ ของ

ใบ ดอก  และผล เปนหลักสําคัญ สวนมากตรวจจากสวนประกอบตางๆ ของดอก

คือ จํานวน ลักษณะ ขนาดของเกสรเพศผูและเกสรเพศเมีย รังไข กลีบดอก และ

กลีบเลี้ยง ขนาดและลักษณะของผล พืชบางชนิดมีลักษณะเดนชัด สามารถหาชื่อได

เพียงแตเห็นใบ บางชนิดตองตรวจถึงดอกดวย แตบางชนิดตรวจจากใบและดอก

ยังไมเพียงพอ ตองอาศัยลักษณะของผลรวมดวยจึงจะตรวจหาชื่อได ดังนั้นในการ

เก็บตัวอยางพรรณไม จึงตองพยายามเก็บใหไดตัวอยางที่สมบูรณที่สุดคือ มีครบทั้ง  ใบ 

ดอก และผลเพื่อสะดวกในการตรวจหาชื่อ วิธีเก็บตัวอยางพรรณไมนั้น แลวแตประเภท

ของพรรณไม 

ประเภทไมตน ไมพุมหรือไมลมลุก บางชนิดเก็บเฉพาะกิ่งที่มีดอกหรือ

ผลติดกับใบ ขนาดยาวประมาณ 1 ฟุต หากชอดอกหรือใบมีขนาด

ยาวเกินหนากระดาษอัดก็ควรพับใหพอดีไมตองตัดทิ้ง จะไดทราบ

ขนาดที่แทจริง ควรเก็บใบ ดอก ผล และเนื้อไม จากตนเดียวกัน 

ประเภทไมลมลุกตนเล็กๆ เชน หญา เก็บตัวอยางประมาณ 3-8 ชิ้น 

แลวแตกรณี เก็บใสถุงพลาสติกเมื่อเวลาเดินสํารวจและนําออกมาอัด

บนแผงอัดพรรณไม ถาเปนไปไดควรรีบอัดเพื่อใหพรรณไมยังสดและ

จัดแตงงาย ใบจะเรียบ แตถาไมมีเวลาอัดก็นํามาอัดเมื่อกลับถึงที่พักก็ได 

วิธีการเก็บตัวอยาง 

พรรณไม
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หมายเลขตัวอยาง.......................
.................

ชื่อไทย..........................
..........................

......

วันที่.................../......
............../...........

........

ผูสํารวจ..........................
..........................

....



วิธีอัดแหงพรรณไม
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วิธีการเย็บตัวอยาง

พรรณไม

1. เลือกตัวอยางพรรณไมที่แหง สมบูรณทั้งใบ ดอก

หรือผล มาวางบนกระดาษแข็งและใชดายเย็บ

พรรณไมใหติดกับกระดาษ ดอกหรือเมล็ดที่รวง

ตองเก็บใสซองกระดาษติดไวที่กระดาษแข็งนั้นดวย

3. เมื่อตรวจสอบวาชื่อถูกตองแลวจะนําไปเก็บให

เขาหมวดหมูวาอยูในสกุลใด วงศใด โดยใสใน

กระดาษปกที่ดานหนาเขียนชื่อวิทยาศาสตรและชื่อ

วงศไว แลวนําไปเก็บในตูเก็บตัวอยางพรรณไมแหง

2. นําตัวอยางพรรณไมที่เย็บเสร็จแลว นําไปใสใน

กระดาษปกอีกทีหนึ่ งและติดแบบบันทึกขอมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุมพืชดอกดานใน

ของกระดาษปก

-´éÒÂàÊé¹ãËÞèáÅÐà¢çÁ
-¡ÃÐ´ÒÉµÔ´¾ÃÃ³äÁé
-¡ÃÐ´ÒÉ»¡

การเย็บตัวอยาง

พรรณไมอุปกรณ
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วิธีการดองตัวอยาง

พรรณไม

-¢Ç´á¡éÇ¢¹Ò´µèÒ§æ ¡Ñ¹ 
µÒÁ¢¹Ò´µÑÇÍÂèÒ§¾ÃÃ³äÁé·Õè¨Ð´Í§
-¡ÃÐ´ÒÉµÔ´¾ÃÃ³äÁé
-áÍÅ¡ÍÎÍÅì 70 %

อุปกรณ

1. ทําความสะอาดตัวอยางพรรณไมที่จะดองใหสะอาด พรอมติดปายชื่อตัวอยาง

(การเขียนบันทึกควรเขียนดวยดินสอ เพราะเมื่อเขียนแลวตัวอักษรจะชัดเจน

ไมจางหรือเขมเกินไป)

2. นําตัวอยางพรรณไมใสในขวดแกวใหไดขนาดพอดี

3. รินแอลกอฮอล 70% ใหทวมตัวอยาง 3 เซนติเมตร ปดฝาขวดใหสนิท 

4. ติดปายบันทึกขอมูลที่ขางขวดแกว

 

 การดองตัวอยางพรรณไม นิยมดองตัวอยางดอกและผลของพืช ซึ่งมี

ความสําคัญในการนํามาใชเพื่อในการตรวจหาชื่อพรรณไม
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การดองตัวอยาง

พรรณไม



.

แบบบันทึกขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ กลุมพืชดอก
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ผูสํารวจ.........................................................................    ผูใหขอมูล...................................................................

วันที่สํารวจ....................................................      เวลา................................

ชื่อปา..............................................................................   ชื่อบริเวณที่สํารวจ......................................................

ชนิดปา.................................    ความสูงจากระดับนําทะเล..................... เมตร   พิกัด........................................

สภาพอากาศ อุณหภูมิ........................ องศา   สภาพแวดลอม   ( ) ฝนตก   ( ) ครึ้ม  ( ) แดดออน  ( ) แดดแรง

ความชื้น  ( ) มาก  ( ) ปานกลาง  ( ) นอย

ลักษณะพื้นที่ ( ) สันเขา ( ) ไหลเขา  ( ) หุบเขา  ( ) ที่ราบ  ( ) ลําหวย  ( ) อื่นๆ ................................................

แหลงอาศัย

( ) บนดิน              ( ) ในนํา

( ) บนหิน/ลานหิน   ( ) อื่นๆ......................

( ) บนขอนไม

( ) บนตนไม ชนิดไม...................................

ลักษณะวิสัย

( ) ไมตน (Trees)          ( ) ไมอิงอาศัย

( ) ไมพุม (Shrub)         ( ) พืชเบียน (Parasitic plant) 

( ) ไมลมลุก (Herb)       ( ) ลําตนใตดิน (Subterranean stem)

( ) ไมเถา (Climber plant)    ( ) อื่นๆ..............................

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ลําตน......................................................................................................................................................................

ใบ...........................................................................................................................................................................

ดอก.......................................................................................................................................................................

ผล.........................................................................................................................................................................

เปลือก...................................................................................................................................................................

อื่นๆ.......................................................................................................................................................................

การใชประโยชนของชาวบาน (สามารถเลือกไดมากกวาหนึ่งขอ)

( ) สาขาคติความเชื่อ ขอหาม และหลักปฏิบัติ   ( ) สาขา ประเพณี พิธีกรรม   ( ) สาขาการดํารงชีพและโภชนา-

การพื้นบาน   ( ) สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบาน   ( ) สาขาเทคโนโลยีพื้นบาน   ( ) สาขาบริหารจัดการปา

          ประโยชน                   สวนที่ใชประโยชน             วิธีการใชประโยชน             ฤดูกาลที่ใชประโยชน

ปจจัยคุกคาม...........................................................................................................................................................

สถานภาพ...............................................................ราคาซื้อขาย.............................................................................

ภาพถาย

หมายเลขตัวอยาง...............................................

หมายเลขภาพถาย.....................................แหลงภาพ...................



.

รายการพืชดอก

2727
¤Ù‹Á×Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾ ´ŒÒ¹¾×ª

ลําดับ

ที่
วงศ

ชื่อ

พฤกษศาสตร
ชื่อไทย ชื่อทองถิ่น ภาพภาย

การใช

ประโยชน



.
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การศึกษาสังคมพืช

 สังคมพืช คือ การอยูรวมกันเปนกลุมของพันธุพืชชนิดตางๆ และมีความ

สัมพันธกันระหวางชนิดไมเหลานั้นกับปจจัยแวดลอมทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตในพื้นที่นั้น

  
 โดยการศึกษานั้นใชวิธีการวางแปลงตัวอยางเพื่อการวิเคราะหหรือบรรยาย

สังคมพืชที่แสดงออกถึงแบบแผนการกระจายรวมกันในดานความมากมายเหนือพื้นที่

นั้นๆ นอกจากนั้นการวางแปลงตัวอยางยังสามารถนําไปวิเคราะหหาปริมาณการกักเก็บ

คารบอนไดออกไซดในเนื้อไมและปริมาณการกักเก็บนําไดอีกดวย



.

.

อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ
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ๆ..ของพืช .เพื่อนํามา

ถุงเก็บพรรณไม สําหรับใสตัวอยางพรรณไม จะชวยปองกันพรรณไมเหี่ยวแหง กอนอัด

แผงอัดไดเปนอยางดี
สายวัด ใชวัดความโตของตนไม

1. เชือก สําหรับการกําหนดเขตพื้นที่ เพื่อใหรูขอบเขตของพื้นที่ที่ตองสํารวจ

2. กลองถายรูป ใชบันทึกภาพตัวอยางของพืชและเก็บรายละเอียดตางๆ ของพืช เพื่อนํามา     

   เปรียบเทียบกับตัวอยางพรรณไมในพิพิธภัณฑพืชตอไป

3. ถุงเก็บพรรณไม สําหรับใสตัวอยางพรรณไม จะชวยปองกันพรรณไมเหี่ยวแหง กอนอัด

   แผงพรรณไม

4. สายวัด ใชวัดความโตของตนไม

5. ผาสีดํา เพื่อเปนพื้นหลังสําหรับถายภาพพรรณไม

6. แบบฟอรม สําหรับจดบันทึกขอมูลในแปลงศึกษาพรรณไม

 แบบบันทึกขอมูลในแปลงศึกษาพรรณไม (ไมใหญ)

 แบบบันทึกขอมูลในแปลงศึกษาพรรณไม (ไมไผ)

 แบบบันทึกขอมูลในแปลงศึกษาพรรณไม (ไมหนุม)

 แบบบันทึกขอมูลในแปลงศึกษาพรรณไม (ไมพื้นลาง)
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1. การวางแปลงตัวอยางขนาด 40x40 เมตร โดยแบง

แปลงยอยขนาด 10x10 เมตร จะไดจํานวนแปลงยอย

ทั้งหมด 16 แปลง ทําการสํารวจไมใหญ 

ไมใหญ หมายถึง ตนไมที่มีความสูงมากกวา 1.30 เมตร และมีเสนรอบวง

ระดับอกมากกวา 15 เซนติเมตร

2. การวางแปลงตัวอยางขนาด 4x4 เมตร ทําการสํารวจไมหนุม

ไมหนุม หมายถึง ตนไมที่มีความสูงตั้งแต 1.30 เมตร ขึ้นไป แตมีเสน

รอบวงระดับอกนอยกวา 15 เซนติเมตร

3. การวางแปลงตัวอยางขนาด 1x1 เมตร ทําการสํารวจไมพื้นลาง

ไมพื้นลาง หมายถึง ลูกไม ไมลมลุก ไมเถา ไมเลื้อย

วิธีการ
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เทคนิคการวัดไมยืนตน

�
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 วิธีการวัดขนาดความโตดานเสนรอบวง หรือวัดขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับ

ความสูงเพียงอก ปกติวัดที่ระดับความสูง 1.30 เมตร จากพื้นดิน วิธีการวัดตนไมในแตละ

ลักษณะแตกตางกัน

1. ตนไมที่ขึ้นอยูในที่ราบ ใหวัดเสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูงจากพื้น 1.30 เมตร

2. ตนไมขึ้นอยูบนที่ลาดเท ใหวัดที่เสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร 

    ทางดานบนของพื้นที่ลาดเท

3. ตนไมเอียงหรือเอน ใหวัดเสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ไปตามมุม    

   เอียงของตนไมนั้น

4 .ตนไมที่ มีปม ที่ ระดับความสู ง 1.30 เมตร จากพื้นดิน ใหวัดขนาดเสน

   ผานศูนยกลางเหนือจุดที่มีปมและพูพอนขึ้นไป 5 เซนติเมตร

5. ตนไมที่มีการเจริญเติบโตแตกเปนสองกิ่ง โดยแตกกิ่งที่ระดับความสูงกวา 1.30 เมตร

   ใหวัดเสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร ตามปกติ 

6. ตนไมที่มีการเจริญเติบโตแตกเปนสองกิ่ง โดยแตกกิ่งที่ระดับตํากวา 1.30 เมตร ใหวัด 

    ขนาดเสนผานศูนยกลางที่ระดับความสูง 1.30 เมตร เหนือจุดที่แตกกิ่งไปอีก 1 เมตร

7.     ถาตนไมมโีคนโตหรอืรากพอน ทีส่งูจากพืน้ดนิประมาณ 1 เมตร          ใหวดัเสนผานศนูยกลาง

   เหนือจุดรากพอนขึ้นไปอีก  50  เซนติเมตร

วิธีการ

�
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นํา

ขนาดแปลงตัวอยาง 10X10 เมตร                                            แปลงที่.........

ชื่อผูสํารวจ................................. วันที่สํารวจ................................................................

ชื่อปา-ที่ตั้ง....................................................................................................................

เนื้อที่รวม...............ไร  ชนิดปา........................  ชื่อบริเวณที่สําวจ...............................

สภาพอากาศ...................  พิกัด....................ความสูงจากระดับนําทะเล.............เมตร

ลักษณะของพื้นที่..........................................................................................................



.
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นํา

ขนาดแปลงตัวอยาง 10X10 เมตร                                            แปลงที่.........

ชื่อผูสํารวจ................................. วันที่สํารวจ................................................................

ชื่อปา-ที่ตั้ง....................................................................................................................

เนื้อที่รวม...............ไร  ชนิดปา........................  ชื่อบริเวณที่สําวจ...............................

สภาพอากาศ...................  พิกัด....................ความสูงจากระดับนําทะเล.............เมตร

ลักษณะของพื้นที่..........................................................................................................

(ลํา) (ม.)

(ม.)
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ลําดับที่ ชื่อพรรณไม จํานวนตน/กอ หมายเหตุ

นํา

ขนาดแปลงตัวอยาง 4X4 เมตร                                            แปลงที่.........

ชื่อผูสํารวจ................................. วันที่สํารวจ................................................................

ชื่อปา-ที่ตั้ง....................................................................................................................

เนื้อที่รวม...............ไร  ชนิดปา........................  ชื่อบริเวณที่สําวจ...............................

สภาพอากาศ...................  พิกัด....................ความสูงจากระดับนําทะเล.............เมตร

ลักษณะของพื้นที่..........................................................................................................

(ไมหนุม คือ ตนไมที่มีเสนรอบวงระดับอกนอยกวา 15 เซนติเมตร)



.
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ลําดับที่ ชื่อพรรณไม จํานวนตน/กอ หมายเหตุ

ข

นํา

ขนาดแปลงตัวอยาง 1X1 เมตร                                            แปลงที่.........

ชื่อผูสํารวจ................................. วันที่สํารวจ................................................................

ชื่อปา-ที่ตั้ง....................................................................................................................

เนื้อที่รวม...............ไร  ชนิดปา........................  ชื่อบริเวณที่สําวจ...............................

สภาพอากาศ...................  พิกัด....................ความสูงจากระดับนําทะเล.............เมตร

ลักษณะของพื้นที่..........................................................................................................

(ไมพื้นลาง คือ ลูกไม ไมลมลุก ไมเถา ไมเลื้อย ไมหัว ฯลฯ)
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เอกสารอางอิง

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  2552.  การปาไมในประเทศไทย.

กองกานดา ชยามฤต.  2545.  คูมือจําแนกพรรณไม.  บริษัทประชาชน จํากัด, กรุงเทพฯ

        .  2550.  ลักษณะประจําวงศพรรณไม.  พิมพครั้งที่ 2.  อรุณการพิมพ, กรุงเทพฯ.

        .  2550.  ลักษณะประจําวงศพรรณไม 2.  พิมพครั้งที่ 2.  อรุณการพิมพ, กรุงเทพฯ.

        .  2551.  ลักษณะประจําวงศพรรณไม 3.  โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง   

 ประเทศไทย จํากัด, กรุงเทพฯ.

ดอกรัก มารอด. การวิเคราะหสังคมพืช. ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตรมหาวิทยาลัย  

  เกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.

ดอกรัก มารอด และอุทิศ กุฎอินทร.  2552.  นิเวศวิทยาปาไม.  หจก.อักษรสยามการพิมพ,    

 กรุงเทพฯ.

จิตราภรณ ธวัชพันธุ.  2548.  หลักอนุกรมวิธานพืช.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,    

 กรุงเทพฯ.

ธวัชชัย สันติสุข.  2550.  ปาของประเทศไทย.  สํานักงานหอพรรณไม, 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช.  อรุณการพิมพ, กรุงเทพฯ.

ปยชาติ ไตรสารศรี.  2552.  พรรณไมสวนรุกชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี.  โรงพิมพ 

 ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, กรุงเทพฯ.

 .  2550.  คูมือดูพรรณไมปา  สะแกราช เลม 2.  หางหุนสวนจํากัด พิมพพินิจ

 การพิมพ, กรุงเทพฯ.

สัจจาพร หงษทอง.  2545.  แนวทางการสํารวจและการหาคาดัชนีความสําคัญของพรรณ 

 ไมในสังคมพืช.  สวนวนวัฒนวิจัย สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม, กรุงเทพฯ.

สํานักงานหอพรรณไม สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ         

 พนัธุพชื. 2557. ชือ่พรรณไมแหงประเทศไทย เตม็ สมตินินัทน ฉบบัแกไขเพิม่เตมิ พ.ศ.      

 2557. โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, กรุงเทพฯ.

องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  ระบบฐานขอมูลหนังสือ  

 พรรณไมองคการสวนพฤกษศาสตร (Online).  http://www.qsbg.org/   

 qsbgdatabase_n.htm,  28 สิงหาคม 2553 



เอกสารอางอิง
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เอื้องไอยเรศ 
(Rhynchostylis retusa (L.) Blume)

“เอื้องไอยเรศ”

กล้วยไม้สกุลช้างที่เป็นกล้วยไม้
ป่ า พั น ธุ์ แ ท้ มี ถิ่ น กํ า เ นิ ด
ก ร ะ จ า ย ไ ปทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย
ช่อดอกมีลักษณะเป็นรูปทรง
กระบอกห้อยย้อยลง และมี
ดอกแน่นช่อ ดูแล้วคล้ายกับหาง
ของกระรอก จึงมีชื่อเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า เอื้องหางกระรอก

เรื่องเลา... 



ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble)

“ชิงชัน”
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ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ เป็นพันธุ์ไม้เด่นในป่าเบญจพรรณ ดอกย่อยของ
ชิงชันจะมีขนาดเล็ก สีขาว-ม่วง และออกรวมกันอยู่เป็นช่อดูสวยงาม พร้อม
แซมด้วยใบอ่อนสีส้มแดง ดอกจะออกช่วงเดือนมีนาคมหรือฤดูร้อน ซึง่จะช่วย
สร้างสีสันให้กับป่าที่กําลังแห้งแล้งได้ไม่น้อย

¨ Ò ¡ . . . . . . ´ Í ¡ ä ÁŒ
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ช้างน้าว 
(Ochna integerrima (Lour.) Merr.)

“ช้างน้าว” 

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ดอกออกเป็นช่อ
แบบกระจุกแยกแขนง ดอกย่อยของ
ช้ างน้ าว เมื่อแรกบานกลีบดอก
และกลีบเลี้ยงจะมีสี เหลืองสด แต่
เมื่อเวลาผ่านไป กลีบดอกจะหลุด
ร่วงและกลีบเลี้ยงจะค่อยๆเปลี่ยน
เป็นสีแดงสด ออกดอกประมาณ
เ ดื อ น มี น า คมถึ ง เ ดื อ น เ ม ษ า ยน



ช้างน้าว 
(Ochna integerrima (Lour.) Merr.)




