
ต้นไม้พูดได้ 
- รูปแบบหนังสือ ? เช่น ขนาด สี  

อ้างอิงจากหนังสือศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ขนาดA5 
- สารจากรองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 
 
 
 
 

 
กุ่มบก 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Crateva adansonii DC.  
Subsp. Trifoliate (Roxb.) Jacobs 

ชื่อวงศ ์  CAPPARIDACEAE 
ชื่อพื้นเมอืง  ผักกุ่ม  
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น 
ความสูง  6-10 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
ปลูกให้ร่มเงา เพราะดอกสวย ต้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
จันทน์หอม 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Mansonia gagei Drumm. 
ชื่อวงศ ์  STERCULIACEAE 
ชื่อพื้นเมอืง  จันทน ์จันทน์ชะมด จันทน์ขาว  จันทน์พม่า 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น 
ความสูง  10 - 20 เมตร    
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด  

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
ปลูกประดับเป็นไม้มงคล เป็นไม้มงคลพระราชทาน 

ประจ าจังหวัดนครปฐม 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 
ชื่อวงศ ์  BIGNONIACEAE 
ชื่อสามญั  Pink Tecoma, Pink Trumpet Shrub, 

Pink Trumpet Tree 
ชื่อพื้นเมอืง  ชมพูอินเดีย   ธรรมบูชา  ตาเบบูย่า 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น 
ความสูง  8-18 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ไมป้ระดับ 

 

 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
ชัยพฤกษ์ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cassia javanica L. subsp. javanica 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE  
ชื่อสามญั  Pink And White Shower  
ชื่อพื้นเมอืง กาลพฤกษ์  กัลปพฤกษ์  ขี้เหล็กชะวา  

ขี้เหล็กยะวา  ลักเคยลักเกลือ 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น 
ความสูง  15 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ไม้ประดับ ทรงพุ่มและดอกสวย ให้ร่มเงา เป็นจุดเด่นในสวน 
 

 
 

 
ตะเคียนทอง 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Hopea odorata Roxb. 
ชื่อวงศ ์  DIPTEROCARPACEAE  
ชื่อสามญั  Thingan,  Sace,  Takian,  Iron wood 
ชื่อพื้นเมอืง ตะเคียน  จะเคยีน  เคียน  กาก้ี  

แคน  จูเค้  โซเก  ไพร 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น 
ความสูง  20-40 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ปลูกในสวนป่าหรือสวนสมุนไพร 

 

 
 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ  ดอก (ภาพ cultivated - RP) สารานุกรมพืชในประเทศไทย 



 
มะขามแขก 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cathormion umbellatum (Vahl) Kosterm. 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 
ชื่อพื้นเมอืง  ระก าป่า 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น 
ความสูง  4-8 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
 ไม้ประดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
พิลังกาสา 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ardisia  polycephala Wall. 
ชื่อวงศ ์  MYRSINACEAE 
ชื่อพื้นเมอืง  รามใหญ่ ลังพิสา ปือนา  ทุลังกาสา 
ประเภทของพืช ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก  
ความสูง  1-4 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ไม้ประดับ เป็นสมุนไพร มีฤทธิ์ทางยาในต ารายาไทย 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 
*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
โสกขาว 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Manitoa germmipara Scheff. 
ชื่อวงศ์/วงศ์ย่อย LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE 
ชื่อสามัญ  อโศกหางกระรอก  โสกผ้าเช็ดหน้า 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น  
ความสูง  4-5 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด ตอนก่ิง 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์ ไม้ประดับ 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
อบเชย 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet. 
ชื่อวงศ์  LAURACEAE 
ชื่อสามัญ  Cinnamomum 
ชื่อพื้นเมอืง  ขนุนมะแวง,  เชียกใหญ่ จวงดง เฉียด 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น  
ความสูง  7-25 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด ตอนก่ิง 
การใช้งานด้านภูมิทัศน ์ ไม้ประดับ 
 

 
 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวน ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข่อย 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Streblus asper Lour. 
ชื่อวงศ ์  MORACEAE 
ชื่อสามญั  Siamese rough bush,  

Tooth brush tree 
ชื่อพื้นเมอืง      กักไม้ฝอย ส้มพ้อ ตองขะแหน่ สะนาย 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 
ความสูง  10-20 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด  ตอนก่ิง 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
 นิยมปลูกเป็นรั้ว เพราะพุ่มแน่นจากโคนถึงยอด และท าเป็นไม้ดัด  
ให้พุ่มใบทึบ 

 

 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
จัน 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Diospyros decandra Lour. 
ชื่อวงศ ์  EBENACEAE 
ชื่อสามญั  Siamese In-Chan 
ชื่อพื้นเมอืง  จันขาว จันลูกหอม จันโอ จันอิน อิน 
ความสูง  สูง 10-20 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
ปลูกเพื่อให้ร่มเงาและดผูล เพราะผลสวย มีกลิน่หอม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
จามจุรี 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Samanea saman (Jacq.) Merr. 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย  LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE  
ชื่อสามญั   East Indian Walnut, Rian Tree 
ชื่อพื้นเมอืง ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู ฉ าฉา ตุ๊ดตู่  

ล้ง สารสา ส าสา เส่คุ่ เส่ตู่ 
ความสูง   สูง 15-20 เมตร 
ขยายพันธุ ์ เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
เจริญเติบโตเร็วและแข็งแรง เหมาะส าหรับการสร้างพื้นที่สเีขียวได้เร็ว  

ใบแห้งเป็นส่วนผสมของดินปลูกที่ดีที่สุด 

 

 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 
ชื่อวงศ ์  BIGNONIACEAE 
ชื่อสามญั  Pink Tecoma, Pink Trumpet Shrub, 

Pink Trumpet Tree 
ชื่อพื้นเมอืง  ชมพูอินเดีย   ธรรมบูชา  ตาเบบูย่า 
ประเภทของพืช ไม้ยืนต้น 
ความสูง  8-18 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ไม้ประดับ 

 

 

 
ตาลฟ้า 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Bismarckia nobilis Hildebr & H. Wendl 
ชื่อวงศ ์  ARECACEAE 
ชื่อสามญั  Bismarckia Palm  
ชื่อพื้นเมอืง  ปาล์มมาดากัสการ์ 
ประเภทของพืช ปาล์มต้นเดี่ยว 
ความสูง  10-25 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ไม้ประดับ 

 

 

  
 

 
 
 
 
 



 
ไทร 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ficus benjamina 
ชื่อวงศ ์ MORACEAE 
ชื่อสามญั  Golden Fig,  Java Tree,   

Tropic laurel,  Weeping Fig, 
Benjamina Tree  

ชื่อพื้นเมอืง  ไทรกระเบื้อง  ไทรยอ้ย  จาเรย 
ประเภทของพืช ไม้ต้นขนาดกลาง  
ความสูง  20 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
  
 

  

  
 
 
 
 

 
นนทรี 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Peltophorum  pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย  LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามญั  Copper Pod,   Golden Flamboyant,  

Yellow Flamboyant,   Yellow Flame Tree, 
Yellow Poinciana  

ชื่อพื้นเมอืง  กระถินแดง  กระถินป่า  สารเงิน 
ประเภทของพืช ไม้ต้นขนาดใหญ่  
ความสูง  25 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 
การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
 ไม้ประดับ  
  

  

  
 



 
ประดู่ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Pterocarpus macrocarpus Kurz. 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ชื่อสามญั  Burmese ebony,   Burma pradouk,   

Nara 
ชื่อพื้นเมอืง  จิต๊อก  ฉะนอง  ดู่  ดู่ป่า ตะเลอ ประดู่เสน 
ประเภทของพืช ไมย้ืนต้นขนาดใหญ่  
ความสูง  สูงถึง 30 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด  เสียบยอด  ทาบก่ิง ตอนก่ิง 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
 ไม้ประดับ หรือปลูกในสวนป่า 

 

    
 
 
 
 
 

 
ปาโลแซนโตส 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Triplaris  cumingiana Fisch. & C.A.Mey ex 
C.A.Mey. 

ชื่อวงศ ์  POLYGOMACEAE 
ชื่อสามญั  Long John Ant Tree,  Palozantos  
ประเภทของพืช ไมย้ืนต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
ความสูง  สูง 10–20 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด ปักช า ตอนกิ่ง ทาบก่ิง 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
 ไม้ประดับ ให้ร่มเงา นยิมปลูกต้นเพศเมีย เพราะให้ดอกสีแดงสด 
ระยะปลูกที่เหมาะสม 3–6 เมตร 

 

  
 
 
 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
โพศรีมหาโพธิ์  

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ficus religiosa L.  
ชื่อวงศ ์  MORACEAE 
ชื่อสามญั  Pipal Terr. Sacred Fig Tree 
ชื่อพื้นเมอืง  ปู โพ โพศรมีหาโพธิ์ ย่อง สล ี
ประเภทของพืช ไมย้ืนต้นขนาดใหญ ่
ความสูง  สูง 20-30 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
 ให้ร่มเงา เป็นที่สักการะ บูชาในศาสนาพทุธและศาสนาฮินด ู
 

  

   

 
 
 

 
มะขาม 

ชื่อวิทยาศาสตร ์  Tamarindus indica  L. 
ชื่อวงศ ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามญั  Tamarind,  Indian Date 
ชื่ออื่น   ขาม  หมากแกง 
ประเภทของพืช ไมย้ืนต้น 
ความสูง  สูง 20 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ดหรอืทาบกิ่ง 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์ ไม้มงคล 
 
 

   

 

 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
มะพร้าว 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cocos nucifera L.  
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย ARECACEAE-ARECOIDEAE 
ประเภทของพืช ปาล์มต้นเดี่ยว 
ความสูง  สูง 20 เมตร 
ขยายพันธุ์   ใช้ผลหรือเมล็ดเพาะ 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
 ไม้ประดับ นิยมปลูกริมน้ า 
 
 
 
 

  

  

 
 
 

 
มะฮอกกานี 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Swietenia macrophylla King 
ชื่อวงศ ์  MELIACEAE 
ชื่อสามญั Brazilian Mahogany,  Broad-leaved 

Mahogany,  False Mahogany,  
Hondurus Mahogany  

ประเภทของพืช ไมย้ืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่  
ความสูง  สูง 15–25 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์ ไม้ประดับ 
ข้อควรระวัง ไมค่วรปลกูใกล้อาคารหรือลานจอดรถ  

เพราะเปลอืกผลแข็ง อาจสร้างความเสยีหายได้ 

   

  

 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
สะเดา 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton 

ชื่อวงศ ์  MELIACEAE 
ชื่อสามญั Siamese Neem Tree  
ชื่อพื้นเมอืง  กะเดา จะตัง สะเลยีม 
ประเภทของพืช ไมย้ืนต้นขนาดกลาง 
ความสูง  สูง 12-15 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ปลูกให้ร่มเงาได้ดี เพราะพุ่มใบทึบ สวยงามแข็งแรง 
 

 

 
 
 
 

 
สาละ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Couroupita guianensis Aubl. 
ชื่อวงศ ์  LECYTHIDACEAE  
ชื่อสามญั  Cannonball Tree 
ชื่อพื้นเมอืง  ลูกปืนใหญ่ 
ประเภทของพืช ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่  
ความสูง  สูง 10-25 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์  
ไม้ประดับ เพราะดอกและผลรูปรา่งแปลกตา  ปลูกเลี้ยงง่าย 
 

   

  

 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
เสลา 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia loudonii Teijsm & Binn. 
ชื่อวงศ์   LYTHRACEAE 
ชื่อสามญั  Thai Bungor 
ชื่ออื่น   เสลาใบใหญ่   เกรียบ ตะเกรียบ  

ตะแบกขน  อินทรชิต 
ประเภทของพืช ไม้ต้นขนาดกลาง  
ความสูง  สูง 10–20 เมตร 
ขยายพันธุ์   เพาะเมล็ด 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
ไม้ประดับ ริมถนน ริมทางเดิน ระยะปลูกที่เหมาะสม 4–8 เมตร 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
หมากนวล 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Adonidia merrillii  
ชื่อพ้อง  Veitchia merrillii 
ชื่อวงศ ์  ARECACEAE 
ชื่อสามญั  Christmas Palm,  Manila Palm 
ชื่ออื่น   หมากคอนวล หมากเยอรมัน  

หมากมนิลา  อินทนิลน้ า 
ประเภทของพืช ปาล์มต้นเดี่ยว 
ความสูง  สูงได้ถึง 15 เมตร 
ขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด(ใช้เวลา 1-2 เดือนจึงงอก) 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
ไม้ประดับ ช่วงประดับที่สวยงาม  มีความสูง 1-3 เมตร  

เหมาะส าหรับปลูกลงแปลงกลางแจ้ง 
 

  

    
 
 

 

 

 

 

 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 
*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
อินทนิลน ้า 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
ชื่อวงศ ์  LITHRACEAE 
ชื่อสามญั  Jarul,  Pride of India,  Pyinma,  

Queen’s Flower,  Queen’s Crape Myrtle 
ชื่อพื้นเมอืง  ฉ่วงมู ฉ่องพนา ซอง ตะแบกด า อินทนิล 
ประเภทของพืช ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  
ความสูง  สูง 10-25 เมตร 

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์
นิยมปลูกประดับและให้ร่มเงา เหมาะส าหรับบ้านที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง 
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พรรณไม้ที่ผู้เคยดา้รงต้าแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ 

นายอ้าพล เสนาณรงค์  
ปลูกไว้ที่วิทยาเขตก้าแพงแสน 
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ยางนา  

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Dipterocapus alatus Roxb. ex G.Don 
ชื่อวงศ์  DIPTEROCARPACEAE 
ชื่อสามัญ  Yang 

Gurjan or Garjan 
Keruing  

ชื่อพื้นเมือง กาตีล   ขะยาง   เคาะ    
จ้อง    จะเตียล   ชักนา   
ทองหลัก   ยาง    ยางขาว    
ยางควาย   ยางตัง 

ปลูกเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
สถานที่ปลูก  สวนสถาบันอุดมศึกษา 
 

 

   

     

 

แก้วเจ้าจอม 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Guaiacum officinale L. 
ชื่อวงศ์  ZYGOPHYLLACEAE 
ชื่อสามัญ  Lignum Vitae   
ปลูกเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ 
สถานที่ปลูก  หน้าโดมอุทยานแมลง 
 

   

   

 

            

           ต้นฉบับภาพ              ปรับแต่งภาพ 

  

 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 

ทองหลางลาย  
ชื่อวิทยาศาสตร ์  Erythrina variegate L. 
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ชื่อสามัญ   Indian coral tree,  

Variegated coral tree, 
Variegated tiger’s claw, 
Tiger claw 

ชื่อพื้นเมือง ทองบ้าน   ทองเผือก 
ทองหลางลาย  ปาริชาติ 

ปลูกเมื่อวันที่  ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ 
สถานที่ปลูก   สวนพฤกษศาสตร์ก าแพงแสน 

 

   

 
 

 
ไทรย้อยใบแหลม 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ficus benjamina 
ชื่อวงศ์  MORACEAE 
ชื่อสามัญ  Golden Fig,  Java Tree,   

Tropic laurel,  Weeping Fig, 
Benjamina Tree  

ชื่อพื้นเมือง  ไทร   ไทรกระเบื้อง  
ไทรย้อย  จาเรย 

ปลูกเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 
สถานที่ปลูก  สวนไทรงาม (บ่อ 6) 
 

    

 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
ประดู่ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์  Pterocarpus macrocarpus Kurz.
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ชื่อสามัญ   Burmese ebony,  

Burma pradouk,  Nara 
ชื่อพื้นเมือง จิต๊อก   ฉะนอง   ดู่   ดู่ป่า 

ตะเลอ  ประดู่  ประดู่เสน 
ปลูกเมื่อวันที่  ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ 
สถานที่ปลูก   ริมรั้วหลังป้ายมหาวิทยาลัย 
 

 

 
    

 
ประดู่บ้าน 

ชื่อวิทยาศาสตร ์  Pterocarpus indicus Willd.  
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ชื่อสามัญ Angsana,  Burmese Rosewood, 

Padauk 
ชื่อพื้นเมือง   ดู่บ้าน  ประดู่บ้าน  ประดู่ 

ประดู่กิ่งอ่อน  ประดู่ลาย  สะโน 
ปลูกเมื่อวันที่  ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ 
สถานที่ปลูก   หน้าตึก Biotech 

 

  

  
 

  
 
 



 

ช้างน้าว 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ochna integerrima (Lour.) Merr. 
ชื่อวงศ์  OCHNACEAE 
ชื่อพื้นเมือง กระแจะ ก าลังช้างสาร ขมิ้นพระต้น แง่ง 

ช้างโน้ม ช้างโหม ตาชีบ้าง ตานนกกรด  
   ตาลเหลือง  ฝิ่น  โวโว้ 
ปลูกเมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
สถานที่ปลูก  สวน ๗๒ พรรษามหาราชินี  

  

 

 
 

 
ช้างน้าว 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ochna integerrima (Lour.) Merr. 
ชื่อวงศ์  OCHNACEAE 
ชื่อพื้นเมือง กระแจะ  ก าลังช้างสาร ขมิ้นพระต้น แง่ง 

ช้างโน้ม ช้างโหม ตาชีบ้าง ตานนกกรด  
   ตาลเหลือง  ฝิ่น  โวโว้ 
ปลูกเมื่อวันที่  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
สถานที่ปลูก  ไม่พบ  

 

 

 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ *ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
กัลปพฤกษ์ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์  Cassia bakeria  
ชื่อวงศ์และวงศ์ย่อย  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามัญ   Wishing Tree,  Pink Shower 
ชื่อพื้นเมือง   กานล์ 
ปลูกเมื่อวันที่   ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
สถานที่ปลูก   สนามหญ้าอาคาร พุม ข าเกลี้ยง 

 

  

  

    
 
 
 
 

ยางนา 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ Dipterocapus alatus Roxb. ex  G.Don 
ชื่อวงศ ์  DIPTEROCARPACEAE 
ชื่อสามญั  Yang,    Keruing   Gurjan or Garjan 
ชื่อพื้นเมอืง กาตีล  ขะยาง  เคาะ  จอ้ง  จะเตียล  ชักนา 

ทองหลัก  ยาง  ยางขาว  ยางควาย  ยางตัง 
ปลูกเมื่อวันที ่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ 
เนื่องในโอกาส เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นยางนา 

๙,๙๙๙ ต้น เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวลัยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
พรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักกษณ์ อัครราชกุมารี เนือ่งในโอกาสเฉลมิพระชันษา 
๕ รอบ ๖๐ ปี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร
มหาวิทยาลยั คณาจารย์บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยา
เขตก าแพงแสน ร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

สถานที่ปลูก  ด้านประตูชลประทาน (๑ ใน ๙,๙๙๙ ต้น) 

   
    
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
ชมพูพันธุ์ทิพย์ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 
ชื่อวงศ์  BIGNONIACEAE 
ชื่อสามัญ  Pink Tecoma,  Pink Trumpet Shrub, 

Pink Trumpet Tree 
ชื่อพื้นเมือง  ชมพูอินเดีย   ธรรมบูชา  ตาเบบูย่า 
ปลูกเมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
สถานที่ปลูก  สระพระพิรุณ 

  

 

 
 
 

 
เหลืองเชียงราย 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl. 

ชื่อวงศ ์  BIGNONIACEAE 
ชื่อสามัญ   Dwarf Golden Trumpet 
เนื่องในโอกาส  เยี่ยมชมวิทยาเขตก าแพงแสน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๑  นายอ าพล เสนาณรงค์ ผู้เคยด ารงต าแหน่งองคมนตรีในรัชการที่ ๙ 
และคณะผู้ติดตาม  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๒๘ และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ ๑๓ และคณะชมรม มก.อาวุโส ศิษย์เก่า มก. รุ่นที่ ๑๙ พร้อม
ทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน คณะผู้บริหาร 
ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ "เหลืองเชียงราย" ของชมรม มก.อาวุโส ก าแพงแสนและนิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ ๑๙ ณ บริเวณพ้ืนที่รอบบ่อ ๖ 

ปลูกเมื่อ  ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

    

  

      

   
 *ลขิสทิธ์ิภาพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนพรรณไม้ประจ้าสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฤษณา 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยศรีโสภณ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte 
ชื่อวงศ์   THYMELAEDACEAE 
ชื่อสามัญ  Aloewood,  Calambae, Eagle-wood 
ชื่อพื้นเมือง  กายูการู การูกาฮู ไม้หอม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ยืนต้น สูง 20-30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปกรวย ล าต้นเปลา

ตรง เปลือกนอกเรียบสีเทาอมขาว ช่องระบายอากาศสีน้ าตาลอ่อน ใบเดี่ยว
เรียงสลับ ใบรูปมนแกมรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบ
บางเป็นมัน ขอบใบเรียบ ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อกระจุกเล็ก 
ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีขนนุ่ม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ 
ผลแห้งรูปโล่ เปลือกแข็ง มีขนสีเทา ผลแก่แตกอ้า เมล็ด สีด าเป็นมัน   

การใช้งานด้านภูมิทัศน ์ ผลสวย ควรปลูกใกล้ทางเดิน 

  

 

  

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



กันเกรา 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Fagraea fragrans Roxb. 
ชื่อวงศ์   GENTIANACEAE 
ชื่อสามัญ  Anan 
ชื่อพื้นเมือง  ตาเตรา ต ามะซู ต าเสา ท าเสา มันปลา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ยืนต้น สูง 25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทึบ เปลือกสีน้ าตาลเข้ม

แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ ใบเดี่ยวเรียงสลับตรงกันข้าม ใบรูปรี 
แกมรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม แผ่นใบหนาคล้ายหนัง สีเขียว
เข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 6-10 เส้น ดอกสีขาวแล้ว
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้ร่วง มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่
ซอกใบใกล้ปลายกิ่งและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็น
รูปแจกันทรงสูง ปลายแยก 5 แฉก ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงกลม 
ปลายผลมีติ่งแหลมสั้น ผลอ่อนสีส้ม เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดนก  
รสขม เมล็ดมีขนาดเล็กมาก  

 

กัลปพฤกษ์ 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia bakeriana Craib 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE  
ชื่อสามญั  Wishing Tree, Pink Shower 
ชื่อพื้นเมอืง  กานล์  กาลพฤกษ์ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กวา้ง เปลือก

เรียบสีเทา ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรยีงสลับ ยาว 15-40 ซม. ใบย่อย 
5-8 คู่ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานถึงแกมรูปใบหอก ปลายใบมนหรือมีติง่สั้น 
โคนใบมน แผ่นใบบาง ขอบใบเรียบ ผิวใบมีขน เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น  
ดอกสีชมพูแล้วเปลีย่นเป็นสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามกิ่ง พร้อมกับ
แตกใบอ่อน ช่อดอกยาว 4-8 ซม. มีขนสีเหลอืง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอก
แกมรูปไข่ เกสรเพศผู้ 10 อัน ผล เป็นฝักแห้ง ทรงกระบอกแคบ สีน้ าตาล มี
ขนนุ่มสีเทา ภายในมี 30-40 เมล็ด   

   

  

    
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



แคแสด 
(1)ต้นไม้ประจ้ามหาวทิยาลัยวงศ์ชวลิตกุล  
(2)ต้นไม้ประจ้าสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ชื่อวิทยาศาสตร์  Spathodea  campanulata P.Beauv. 
ชื่อวงศ์   BIGNONIACEAE 
ชื่อสามญั  African Tulip Tree, Fire Bell,  

Flame of the Forest, Fountain Tree 
ชื่ออื่น   ขามแดง  แคแดง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 6–20 เมตร ทรงพุ่มกลม หนาทึบ เปลือกล าต้น

สีน้ าตาลเข้ม แตกเป็นรอ่งตามยาว ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยมี 
4–9 คู่ รูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเป็นริ้ว มีขนเล็กน้อย 
ดอก ออกเป็นช่อกระจะสั้นที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้ง ดอกย่อยจ านวนมาก  
โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอก
ยับย่น สสี้มอมแดง ดอกทยอยบานและร่วงง่าย ผล เมื่อแก่สีน้ าตาลด า  
ฝักแห้งแตก เมล็ดเล็กแบน มีปีก 

    

 (1)    (2)  
 
 

จัน 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Diospyros decandra Lour. 
ชื่อวงศ ์  EBENACEAE 
ชื่อสามญั  Siamese In-Chan 
ชื่อพื้นเมอืง  จันขาว จันลูกหอม จันโอ จันอิน อิน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
 ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดพุม่กลมทึบ  
ล าต้นเปลาตรง เปลือกสีด าแตกเป็นสะเก็ดทั่วไป  ใบ เดี่ยวเรียงสลับ  
ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบสอบทู่หรอืแหลม โคนใบมนหรือสอบแคบ 
ใบมีขนประปราย ขอบใบหยัก ดอก เพศผู้เพศเมียต่างต้นกัน เพศผูส้ีครมี
ออกเป็นช่อเล็ก ประมาน 3 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มี 5 กลีบ มีขนสี
น้ าตาลแดง เพศเมียสีขาวหรือครีม ออกเป็นดอกเด่ียวตามกิ่งเล็กๆ ดอกมี
ลักษณะเช่นเดียวกันดอกเพศผู้แตม่ีขนาดใหญ่กว่า รังไข่ป้อม ผล สดแบบมี
เนื้อหลายเมล็ด ทรงกลมหรือแป้น เมือ่สุกมสีีเหลืองนวล  ผิวผลเกลีย้ง ผลแก่
จัดจะเละ จุกผลมีกลีบไม่เชื่อมติดกัน ปลายกลบีโค้งกลับ เมล็ดสีน้ าตาล   

  

    

 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



จามจุร ี
ต้นไม้ประจ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Samanea saman (Jacq.) Merr. 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE  
ชื่อสามญั  East Indian Walnut, Rian Tree 
ชื่อพื้นเมอืง ก้ามกราม ก้ามกุ้ง ก้ามปู ฉ าฉา ตุ๊ดตู่ ล้ง สารสา  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผเ่ป็นพุ่มกว้าง

คล้ายร่ม โคนต้นเป็นพพูอนต่ า เปลอืกสีน้ าตาลปนเทา แตกตามยาวขรุขระ
ไม่เป็นระเบยีบ ใบ ประกอบแบบขนนกสองช้ัน ปลายคู่ เรียงสลับ ใบยอ่ย
เรียงตรงข้าม มี 2-10 คู ่ใบรูปไข่รูปร ีปลายใบแหลม ผิวใบด้านบนสีเขยีวเข้ม
เป็นมัน ด้านล่างมีขนนุม่ ขอบใบเรียบ ไม่มีก้านใบย่อย ดอก สีชมพู ออกเป็น
ช่อกระจุกแน่น กลีบเลีย้ง 7-8 กลีบ กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปแตร 
ปลายแยก 5 แฉก เกสรเพศผู้สีชมพู ผล เป็นฝักแห้ง รูปขอบขนานสีน้ าตาล
ด า คอดเป็นตอระหว่างเมล็ด เมล็ดแบนสีน้ าตาลเข้มปนด าเป็นมัน 

 
 

ชัยพฤกษ์ 
(1) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
(2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเกริก 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia javanica L. subsp. javanica 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE  
ชื่อสามญั  Pink and white shower 
ชื่อพื้นเมอืง  ขี้เหล็กชะวา ขี้เหล็กยะวา ลักเคยลักเกลอื 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่เป็น

ทรงร่ม เปลือกเรยีบสีน้ าตาลปนเทา มีช่องระบายอากาศอยู่ทัว่ไป  
ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบยอ่ย 5-15 คู่ เรียงตรงข้าม ใบ
รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบมน โคนใบมนกว้าง ผิวใบด้านบนเป็นมัน 
ด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ขอบใบเรียบ ดอก สีชมพูเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้ม เมือ่ใกล้
จะโรยสีจะซีดลงเป็นสีชมพูออ่น ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง 
กลีบเลี้ยงสแีดงเข้ม 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ผล เป็นฝักแห้งแก่ไม่แตก  
รูปทรงกระบอก สีด า ผวิเกลี้ยง เมล็ดกลมแบนสีน้ าตาลจ านวนมาก 

 (1)  (2)  
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



ช้างแดง 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเนช่ัน (โยนก) 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Rhynchostylis gigantean  
ชื่อวงศ์   ORCHIDACEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
กล้วยไมอ้ิงอาศยั  มีรากใหญ่และยาว ล าต้นอวบต้ังตรงหรือเอนเอียง

เล็กน้อย    ใบ รูปขอบขนาน  ปลายแยก 2 แฉกไม่เท่า  ออกเรยีนสลบั 
ระนาบเดียวกัน แผ่นใบหนาและเหนีย่วมลีายเป็นเส้นสีเขียวออ่นสลับสีเขียว
เข้มตามความยาว   ดอก ออกเป็นช่อจากซอกใบรูปทรงกระบอก ช่อดอก
ค่อนข้างหนาแน่น โค้งลง ยาว 15-30 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม.  
ปลายกลีบเว้าเป็น 3 พูตื้น ดอกมีแดงเข้มทั้งดอก มีกลิ่นหอมเวลาสาย 

สถานภาพ 
–พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 ตามพระราชบัญญัติพันธุพ์ืช พุทธศักราช 2518 
–ของป่าหวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

 

  

 
 

ทองกวาว 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ชื่อวิทยาศาสตร์  Butea monosperma (Lam.) Taub.  
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ชื่อสามญั  Bastard Teak,  Flame of the florest 
ชื่อพื้นเมอืง กวาว ก๋าว จอมทอง จ้า จาน ทองต้น 

ทองธรรมชาติ ทองพรมชาติ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
 ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ 
ล าต้นแตกก่ิงต่ าคดงอ เปลือกสีเทาถึงเทาคล้ า เปลือกค่อนขา้งเรยีบหรือแตก
เป็นร่องตื้น ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรยีงเวียนสลับ ใบย่อยมี 3 ใบ 
เรียงตรงข้าม ใบย่อยทีป่ลายเป็นรูปมนเกือบกลม ใบย่อยด้านข้างรูปใบเบ้ียว 
ปลายใบมน โคนใบสอบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนสาก 
เส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น ดอก สีส้มสดหรือสีเหลอืง ออกเป็นช่อกระจะ
ตามซอกใบที่ก้านและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 2-15 ซ.ม. ก้านช่อดอกมีขนสี
น้ าตาล กลีบเลีย้ง 5 กลีบ มีขน กลีบดอก 5 กลบี ผล เป็นฝักแบนรูปบรรทัด 
ผลแก่สีน้ าตาลอมเหลืองมีขนอ่อนนุม่สีขาวเป็นมัน มีเมล็ดเดียวตรงปลายฝัก 

 

  
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 
*ลขิสทิธ์ิภาพ 



ไทร 
 (1) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
 (2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ficus benjamina L.  
ชื่อวงศ ์  MORACEAE 
ชื่อสามญั Golden Fig, Java Tree, Benjamina Tree, 

Weeping Fig, Tropic laurel, Waringin,  
Small-Leaved Rubber Plant 

ชื่ออื่น   ไทร ไทรกระเบ้ือง ไทรย้อย จาเรย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์  

ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลม 
แผ่กว้าง กิ่งก้านห้อยย้อย มีรากอากาศ มีน้ ายางขาว เปลือกเรยีบสีน้ าตาล 
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ  
แผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมัน ใบ ดอก สีเหลืองหรือสีน้ าตาล ออกเป็นช่อแบบ
มะเดื่อ ดอกย่อยฝังตัวอยู่บนฐานรูปโถเกิดภายใน ฐานรองดอกทรงกลม
คล้ายผล มีกลีบรวมขนาดเล็กมาก ดอกแยกเพศร่วมต้น ผล แบบมะเด่ือ ทรง
กลมขนาด 5-8 มม. ออกเป็นคู่หรือเดี่ยวตามซอกใบ ผลสุกสสี้มแดงเขม้ ไม่มี
ขั้วผล เมล็ดเล็กมีจ านวนมาก 

   

 (1)     (2)  

ธรรมรักษา 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Heliconia psittacorum L.f. x H. 
spathocircinata Aristeg. Musoid 'Golden Torch' 

ชื่อวงศ์:  Heliconiaceae 
ชื่อสามญั:  Parrot, Parrot flower, Yellow bird 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ล าต้นสเีขียวผอมเรียว แตกกอ เป็นพุ่มแน่น 

ใบ เดี่ยว เรียงเวยีนสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 10-50 เซนติเมตร 
ปลายใบแหลมมีติ่ง โคนใบมนหรือแหลมเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบหรอืเป็น
คลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง สีเขียวเป็น มัน อาจมผีวิ
เหลือบสีแดง เส้นกลางใบหนา ก้านใบยาว ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อแยก
แขนงที่ปลายกิ่ง ช่อดอกต้ังยาว 7-18 เซนติเมตร มีกาบรอง ดอก 4-8 อัน 
โค้งเรยีวยาวปลายแหลม เรียงห่างสลับกันเป็นสองแถวในแนวตั้ง ระนาบ
เดียวกัน ผิวเรยีบเป็นมนั  ผล สด รูปไข่ ยาว 0.75-1 เซนติเมตร ผิวมนั สี
คราม 

 

 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



นนทร ี
(1) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
(2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Peltophorum  pterocarpum (DC.) Backer ex K.Heyne 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย  LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อสามญั  Copper Pod,   Golden Flamboyant,  

Yellow Flamboyant,   Yellow Flame Tree, 
Yellow Poinciana  

ชื่อพื้นเมอืง  กระถินแดง  กระถินป่า  สารเงิน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์

ไม้ต้นขนาดใหญ่ ก่ึงผลดัใบ สูงได้ถึง 25 เมตร เรือนยอดคล้ายรูปร่ม 
เปลือกต้นสีเทา ใบ ประกอบแบบขนนกสองช้ันปลายคู่ เรียงเวียนสลับถี่ที่
ปลายกิ่ง ใบย่อย 10–22 คู่ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรอืเวา้ตื้น 
โคนใบมนและเบี้ยว ดอก เป็นช่อกระจะขนาดใหญ่ รูปเจดีย์ ออกที่ปลายกิ่ง
และซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงมีขนสีน้ าตาลแดง กลีบดอก 5 กลีบ สี
เหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล ฝักแบนรูปรี ปลายและโคนสอบแหลมสีน้ าตาล
อมม่วง เมื่อแก่เปลีย่นเป็นสีน้ าตาลแดง ฝักไม่แตก ภายในมี 1–4 เมล็ด เรียง
ตามขวางของฝัก 

 

 

 (1)     (2)   
 

บานบุร ี
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Allamanda cathartica L. 
ชื่อวงศ ์  APOCYNACEAE 
ชื่อสามญั  Allamanda, Buttercup Vine,   

    Golden Trumpet, Yellow Allamanda 
ชื่ออื่น   บานบุรีสีเหลือง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง สูง  3–6 เมตร  ใบ เดี่ยว ออกรอบ

ข้อ บางต้นออกเป็นคู่ รปูรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ขนาด 4 x 10 ซม. 
ปลายแหลม โคนมน ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวสดเป็นมัน 
เส้นกลางใบด้านล่างมีขนนุ่ม ดอก เป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง  รปูกรวย 
กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม สีเขยีวอ่อน กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ 
เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5-8 ซม. ออกดอกตลอดปี ผล รูปกลมมีหนาม เมื่อ
แก่แตกออก มีเมล็ดจ านวนมาก 

  
 

 

  
 
 
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



บุนนาค 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยพายัพ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Mesua ferra L. 
ชื่อวงศ ์  GUTTIFERAE 
ชื่อสามญั  Iron Wood 
ชื่อพื้นเมอืง  ก๊าก่อ ก้ าก่อ นาคบุตร ปะนาคอ สารภีดอย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
 ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด
รูปเจดีย์ต่ า เป็นพุ่มทึบ ล าต้นเปลาตรง เปลือกเรียบสีน้ าตาลปนเทา ใบ เดี่ยว 
เรียงตรงกันข้าม ใบรูปหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ปลายใบยาว
คล้ายหาง โคนใบสอบ ผิวใบเกลี้ยง ด้านลา่งมคีราบขาวนวล ใบอ่อนสชีมพู 
แผ่นใบหนา ขอบใบเรียบ เส้นแขนงใบถี่และจางมองเห็นไม่ชัดเจน  ดอก สี
ขาวหรือเหลืองอ่อน กลิน่หอมมาก ออกเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นช่อแบบ
กระจุกตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น กลีบดอกรูปไข่กลับ 
เกสรเพศผู้จ านวนมากสเีหลือง  ดอกบานเต็มทีก่ว้าง 4-4.5 ซม.  ผล สดแบบ
มีเนื้อ ทรงไข่ กว้าง 2 ซม. ยาว 3.5 ซม. ปลายแหลมโค้ง กลีบเลีย้งขยายโต 
เป็นกาบหุ้มผล 4 กาบ เมล็ดรูปไข่สีน้ าตาลมี 1-2 เมล็ด  

 

 
 
 

ประดู่แดง 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Phyllocarpus septentrionalis Donn.Sm. 
ชื่อวงศ์   LEGUMINOSAE 
ชื่อสามญั  Monkey Flower Tree, Fire of Pakistan 
ชื่ออื่น   วาสุเทพ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
ไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร เปลือกสีน้ าตาลปนเทา มีสะเก็ดขนาดเล็ก

ตามแนวขวางสีน้ าตาลอมด า ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ  
ใบย่อย 3-5 คู่ เรยีงตรงข้ามและเรยีงจากขนาดเล็กไปใหญ่ จากโคนถึงปลาย 
รูปไข่หรือรูปรีแกมรูปใบหอก ปลายแหลม โคนแหลมและเบี้ยว ขอบเรียบ  
แผ่นใบบาง แต่ค่อนข้างเหนียว มีสเีขียว ดอก เป็นช่อกระจุกที่รอยแผลของ
ก้านใบและปลายกิ่ง ดอกสีแดงทั้งช่อ ช่อดอกตัง้ ดอกย่อยมีกลีบเลีย้งรปูไข่ 4 
กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกหนา เกสรเพศผู้ยาวยื่นออกมากลางดอก 9-
10 เกสร เกสรเพศเมยีตรงกลาง 1 เกสร  ผล ฝักรูปขอบขนาน ยาว 15-17 
ซม. มี 1-3 เมล็ด รูปไขแ่บน ยาว 2.5-4 ซม. 
 

   
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ *ลขิสทิธ์ิภาพ 



ประดู่เหลือง 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Pterocarpus indicus Willd.  
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ชื่อสามญั  Angsana, Burmese Rosewood, Padauk 
ชื่อพื้นเมอืง  ดู่บ้าน ประดู่ ประดู่ก่ิงออ่น ประดู่บ้าน  

ประดู่ลาย สะโน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหรอืทรง
สามเหลี่ยม แผ่กว้างหนาทึบ ก่ิงก้านห้อยยอ้ยลง โคนต้นเป็นพพูอน เปลือกสี
น้ าตาลปนด าแตกเป็นสะเก็ด ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลบั  
ใบย่อย 7-13 ใบ เรียงสลับ ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายใบมนหรือ
แหลมเป็นต่ิงทู่ โคนใบมนกว้าง ขอบใบเรียบ แผน่ใบหนา ดอก สีเหลือง มี
กลิ่นหอม เมือ่ใกล้โรยเป็นสีเหลืองอมน้ าตาล ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่
ซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ บางยับย่น 
ดอกมักจะบานและร่วงพร้อมๆกันดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. ผล แห้ง  
มีปีกกลมและแบนล้อมรอบ ขนาด 3.5-5 ซม. มีเมล็ด 1-2 เมล็ดอยู่ตรงกลาง 
 

  

 
 

ปาริชาต 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Erythrina variegata L. 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE  
ชื่อสามญั Indian Coral Tree, Variegated Coral Tree, 

Variegated Tiger’s Claw, Tiger Claw 
ชื่อพื้นเมอืง  ทองบ้าน ทองเผือก ทองหลางลาย ทองหลางด่าง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
 ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมทึบ 
เปลือกสีน้ าตาลอมเทา มีลายสีขาวคล้ายร่องแตกตามแนวยาว ล าต้นและกิ่ง
มีหนามสั้นสีด า ใบ ประกอบมี 3 ใบย่อย เรยีงเวียนสลับ ใบรูปไข่หรือรปูไข่
แกมรูปสี่เหลีย่มขนมเปยีกปูน ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบอ่อนมีขน
ประปราย ใบแก่เกลี้ยงสีเขียวเขม้เป็นมันมลีายเหลืองตามแนวเส้นใบ แผ่นใบ
หนาคล้ายแผ่นหนัง ขอบใบเรียบ ดอก สีแสดแดงหรือขาว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
เป็นช่อแบบช่อกระจะขนาดใหญ่บริเวณปลายกิง่ ช่อดอกยาว 17-47 ซม. 
ดอกรูปถั่ว โคนกลีบเลี้ยงเช่ือมติดกันปลายแยก 2 แฉกไม่สมมาตรกัน กลีบ
ดอกสีแดงหรือสีส้มมี 5 กลีบ เรียงซ้อนทับกัน  ผล เป็นฝักแห้งแตก 
ทรงกระบอก สีน้ าตาลเข้ม ลักษณะเป็นข้อต่อ เมล็ดรูปไข่สีน้ าตาลแดง   

 

   
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



ปาล์มขวด 
(1) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเซนต์จอร์น 
(2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Roystonea regia 
ชื่อวงศ ์ ARECACEAE  
ชื่ออื่น  Royal Palm 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ล าตน้คอดใกล้โคนและป่องกลาง ล าต้นมเีส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 50 ซม. สูงได้ถึง 25 เมตร คอสีเขยีวเข้มและยาวถึง 1 เมตร ใบรูป
ขนนกทางใบยาว 5-6 เมตร ใบย่อยเรียวยาวล าแตกออกเป็นสองทศิทาง จึง
เห็นเป็นพวงใหญ่  ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ ช่อดอกสีนวลขนาด
ใหญ่ แผ่กระจายยาวถึง 1 เมตร ติดผลจ านวนมาก ผลกลม ขนาด 1-1.5 ซม. 
เมื่อสุกสีน้ าตาลเข้มถึงมว่ง หากน ามาเพาะ ใช้เวลา 2-3 เดือนจึงงอก 

 

    

(1)    (2)   
 
 
 
 

ปีบทอง 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Radermachera  hainanensis Merr.  
ชื่อวงศ ์  BIGNONIACEAE 
ชื่อพื้นเมอืง  กากี จางจืด อังเกียลโบะ๊ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 10-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูป

กรวย โคนต้นเป็นพูพอนสูง เปลือกสีน้ าตาลอ่อน แตกล่อนเป็นแผ่นบาง
ขนาดเล็ก มีช่องระบายอากาศเป็นจุดทั่วล าต้น    ใบ ประกอบ 2-3 ชั้น  
เรียงตรงขา้ม แกนใบยาว 38 ซม. ใบย่อยเรยีงตรงข้าม 3-5 ใบ รูปรี ปลายใบ
เรียวแหลม โคนใบรูปลิม่หรือเบี้ยว  ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบ
บาง ขอบใบจักห่างและเป็นคลื่น ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน  ดอก สสี้มปนเหลือง 
ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงสั้นๆหรอืคล้ายช่อกระจะตามปลายกิ่ง ช่อดอก
ยาว 4-12 ซม. กลบีเลี้ยงสีเขียวเป็นมันโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย
ปลายแยก 1 แฉก ดอกรูปแตร กลีบดอกโคนเช่ือมกันเป็นหลอด ปลายแยก 
5 แฉก ผล แห้งแตก รูปทรงกระบอกเรยีวยาวสนี้ าตาล มีหลายเมล็ดต่อผล 
เมล็ดมีปีกบาง 

   

                  
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



ไผ่เหลือง 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Bambusa  vulgaris Schrad. ex H. Wendl. var.vulgaris 
ชื่อวงศ์   GRAMINEAE 
ชื่อสามญั   Common Bamboo , Golden Bamboo 
ชื่อพื้นเมอืง  ไผ่เหลอืง  ไผ่หลวง  จันค า  ไผ่จีน  ไผร่ีไช 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

ล าต้นมีสเีหลือง และแถบเขียวริ้วตามความยาวของปล้อง ผิวเกลีย้ง  
มีเส้นผา่ศูนย์กลางประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 20 25 
เซนติเมตร หน่อออ่นมสีเีหลืองออ่น  ใบ ยอดกาบจะมีฐานกว้าง ยอดแหลม
และสั้น ดอก มีการพัฒนาการออกดอกเป็นล าหมุนเวียนกันไปทุกปีไผช่นิดนี้
ไมต่ายภายหลังการออกดอก 

   

  
 
 
 
 
 
 
 

พะยอม 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยรังสิต 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Shorea roxburghii G. Don  
ชื่อวงศ ์  DIPTEROCARPACEAE 
ชื่อสามญั  White meranti, phayom 
ชื่อพื้นเมอืง  กระยอม ขะยอม เคีย่ม แคน พะยอมดง  
   พะยอมทอง เชียง เซี่ยว ยางหยวก สุกรม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
 ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 30 เมตร ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เรือนยอด
เป็นพุ่มกลม ล าต้นเปลาตรง เปลือกหนาสีเทาอมน้ าตาล แตกเป็นรอ่งและ
เป็นสะเก็ดตามยาว  ใบ เดี่ยว เรยีงสลับ ใบรูปขอบขนานหรือรูปรแีกมรปู
ขอบขนาน ปลายและโคนใบมน แผ่นใบหนา ผวิใบด้านล่างอาจมีขนนุม่  
เส้นแขนงใบข้างละ 15-20 เส้น  ก้านใบยาว 1-2.5 ซม.  ดอก สีขาวนวลถึงสี
เหลืองออ่น มีกลิ่นหอมแรงออกเป็นช่อแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง 
ช่อดอกยาว 7-10 ซม. กลีบเลี้ยงมีขนาดใหญ่ 3 กลีบ เล็ก 2 กลีบ กลีบดอก 
5 กลีบเกยซ้อนเวียนกันคล้ายกังหัน  ผล แห้งมปีีก ทรงไข่หรือกระสวย 
ปลายแหลม มีปีกยาว 3 ปีกและสั้น 2 ปีก มีเสน้ตามยาวปีก 9-12 เส้น  
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โพธิ์ 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Ficus religiosa L.  
ชื่อวงศ ์  MORACEAE 
ชื่อสามญั  Pipal Terr, Sacred Fig Tree 
ชื่ออื่น   ปู โพ โพศรมีหาโพธิ์ ย่อง สล ี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์  
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-30 เมตร ผลัดใบระยะสั้น เรือนยอดแผ่กว้าง  

ล าต้นใหญ่สั้นและเป็นพพูอน มรีากอากาศไม่มาก เปลือกเรียบสีน้ าตาลปน
เทา  ใบ เดี่ยว เรยีงสลบั ใบสามเหลี่ยม ปลายใบยาวคลา้ยหาง โคนใบรูป
หัวใจ ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ใบอ่อนสีชมพู  ใบแก่เกลี้ยงเป็นมันสีเขยีว 
เส้นใบที่ออกจากโคนใบ 3-7 เส้น เส้นแขนงใบโค้งข้างละ 6-8 เส้น หูใบใหญ่
ปลายแหลม  ดอก สเีขยีวออ่น ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง 
ดอกรูปทรงกลม ฐานรองดอกขนาดใหญ่โอบลอ้มดอกเพศเมียและเพศผูไ้ว้
ภายใน ไมม่ีก้านฐานรองดอก  ผล สดแบบมะเดื่อ ทรงกลมสีม่วงด า กาบผล 
4-5 กาบ คลุมครึ่งหน่ึงของผล ยอดผลบุ๋ม เมลด็เล็กจ านวนมาก 

  

   

 

มะพร้าว 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยบูรพา 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Cocos nucifera L.  
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย  ARECACEAE-ARECOIDEAE 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้นเดียว มีรอยแผลจากการหลุดร่วงของใบตลอดล าต้น ใบ 

ประกอบ ออกอยู่ตามสว่นของล าต้น ประกอบด้วยก้านทาง ขนาดใหญ่และมี
ใบย่อยบนก้านทางประมาณ 200–250 ใบ  ดอก ออกเป็นช่อชนิดพานเิคิล มี
ทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย อยู่ในช่อเดียวกัน ดอกมีกลีบดอก 6 กลีบ สีครีม
หรือสีเหลืองนวล ไมม่ีก้านดอกย่อยดอกตัวเมยีจะมีกลีบดอกหนาและแข็ง
กว่ากลีบดอกตัวผู้  ผล  เป็นชนิดไฟบรัสดรุป เรยีกว่า นัท มีเปลือก 3 ชั้น คือ   

1. เปลือกชั้นนอก เป็นเส้นใยท่ีเหนียวและแข็ง เมื่อแก่มีสีเขียว หรือน้ าตาล 
2. เปลือกช้ันกลาง  มีลกัษณะเป็นเส้นใย มีความหนาพอประมาณ   
3. เปลือกช้ันใน มีลักษณะแข็งหรอืที่เรียกกันวา่ กะลา  

เมล็ด  คือ เนือ้มะพรา้ว ภายในเมล็ดเป็นช่อกลวงขณะผลอ่อนจะมีน้ าอยูเ่ต็ม 
ผลแก่น้ ามะพร้าวจะแหง้ไปบางส่วน 

  

  

 

*ลขิสทิธ์ิภาพ *ลขิสทิธ์ิภาพ 



มะหาด 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Artocarpus lacucha Roxb. Ex Buch.-Ham. 
ชื่อวงศ ์  MORACEAE 
ชื่ออื่น   กาแย ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ่ หาด 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่ม

กลมทึบ ก่ิงอ่อนมีขนนุม่ ล าต้นเปลาตรง โคนต้นเป็นพูพอนต่ า เปลือกสี
น้ าตาลปนด า แตกล่อนเป็นแผ่นเล็กๆ  ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปขอบขนาน 
รูปรี ปลายใบสอบแหลม โคนใบมนหรอืหยักเวา้เล็กน้อย ผิวใบด้านบนและ
ล่างมีขนสาก  แผ่นใบหนา ขอบใบเรียบหรือเปน็คลื่นเล็กน้อย ดอก สีเขียว
อมเหลอืงออ่น ออกเป็นช่อกระจุกแน่นฝังตัวอยูบ่นฐานรองดอก ตามซอกใบ
ใกล้ปลายกิ่ง ดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมีย แยกช่อกันแต่อยู่บนต้นเดียวกนั 
กลีบเลี้ยง 4 กลีบ  ผล รวมรูปทรงกลมคอ่นข้างบิดเบ้ียว ขนาด 5-10 ซม. 
ประกอบด้วยผลยอ่ยรูปรี  เชื่อมติดกันแน่น ผิวผลมลีักษณะเป็นปุ่มหนาม 
ผลแก่จัดสีเหลอืง เมล็ดรูปรีมี 1 เมล็ดต่อผลย่อย 1 ผล 

  

   

 

โมก 
ต้นไม้ประจ้าวิทยาลัยเซนต์หลุยส ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Wrightia religiosa (Tejsm & Binn.) Benth. ex Kurz 
ชื่อวงศ ์ APOCYNACEAE 
ชื่อสามญั Water Jasmine 
ชื่ออื่น  ปิดจงวา โมกซ้อน โมกบ้าน โมกพวง โมกลา หลักป่า 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 2–5 เมตร ทรงพุ่มแผ่กว้าง เปลือกต้นเรียบสีน้ าตาล 

มีจุดประเล็กๆ สีขาวทั่วต้น แตกกิ่งก้านไม่เป็นระเบียบ ทุกส่วนของต้นมี 
น้ ายางสีขาว   ใบ เดี่ยวออกตรงข้ามกัน ใบรูปรหีรือรูปใบหอก ปลายใบ
แหลม โคนใบสอบหรือมน ดอกออกเป็นช่อกระจุกสั้นๆ ตามซอกใบใกล้
ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 4–8 ดอก ดอกห้อยลง กลบีดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อม
ติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีทั้งกลีบดอกช้ันเดียวและดอกซ้อน มีกลิน่
หอม ออกดอกตลอดปี แต่ดอกดกในช่วงปลายฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน  ผล  เป็น
ฝักคู่รูปทรงกระบอกเลก็  เรียวยาว โค้งงอเขา้หากัน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาลและแตกออก ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก ปลายเมล็ดมีรยางค์เปน็ขน
ช่วยกระจายพันธุ ์

   

   
 
 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



ราชพฤกษ์ 
(1) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยทองสุข 
(2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยนเรศวร 
(3) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(4) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(5) ต้นไม้ประจ้าสถาบันรัชต์ภาคย์ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Cassia fistula L. 
ชื่อวงศ ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIACEAE 
ชื่อสามญั  Golden Shower, Indian Laburnum,  

Pudding-Pipe Tree 
ชื่ออื่น  คูน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 5-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลม 

ขนาด 4-6 เมตร เปลือกล าต้นเรียบเกลีย้งสีเทาอมน้ าตาลหรอืสีนวล  
ใบ ประกอบแบบขนนกปลายคู่ ออกเรียงสลับ มีใบย่อย 3-8 คู่ เรียงตรงข้าม   
ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบ
บางเกลี้ยงเป็นมัน ดอก สีเหลืองออกเป็นช่อกระจะยาวตามซอกใบห้อยย้อย
ลง ช่อดอกโปร่ง ยาว 20-45 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ  
ผล เป็นฝักทรงกระบอก ผิวเกลี้ยงสีด า ยาว 20-60 ซม. ห้อยลงจากกิ่ง เมล็ด
รูปแบนมนสีน้ าตาลเป็นมัน  

(1)     (2)    (3) 

(4)   (5)  
 

   

 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



ศรีตรัง 
(1) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยมหิดล 
(2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ชื่อวิทยาศาสตร์  Jacaranda obtusifolia H.B.K.  
subsp. rhombifolia (G.F.W.Meijer) Gentey 

ชื่อวงศ ์  BIGNONIACEAE 
ชื่อสามญั  Jacaranda 
ชื่อพื้นเมอืง  แคฝอย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-10 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดโปร่ง เปลือกสีน้ าตาลอม

ขาว แตกล่อนเป็นแผ่นบางตามยาวคล้ายกระดาษ  ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น 
เรียงตรงกันข้าม ใบย่อย 12-21 คู่ ใบรูปขอบขนานแกมรูปส่ีเหลี่ยมข้าวหลามตัด
ขนาดเล็ก ปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 4-5 เส้น ไม่มีก้านใบย่อย 
ดอก สีม่วงออ่น มีกลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้
ปลายกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงเข้มปลายแยก 5 แฉก ผล แห้งแตก
เป็นฝักสีน้ าตาลอ่อน เมล็ดมีปีกจ านวนมาก 

(1) (2) 

   

    

สาละ 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Couroupita guianensis Aubl. 
ชื่อวงศ ์  LECYTHIDACEAE  
ชื่อสามญั  Cannonball Tree 
ชื่ออื่นๆ  ลูกปืนใหญ่ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ผลัดใบ สูง 10-25 เมตร ทรงพุ่มกลม  
เปลือกต้นสีน้ าตาลแกมเทา แตกเป็นร่องและเปน็สะเก็ด ใบเดี่ยว เรียงสลับ 
รูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบจักตื้น สีเขียวเข้ม 
เป็นมันทั้งสองดา้น ดอก เป็นช่อขนาดใหญ่ตามล าต้น ช่อดอกยาว ปลายช่อ
ดอกโน้มลง  สีชมพอูมเหลืองหรือแดง ด้านในสมี่วงอ่อนอมชมพู ทยอยบาน
จากโคนช่อไปหาปลายช่อ เกสรเพศผูอ้ยู่กลางดอก โคนติดกัน ปลายแยกเป็น
เส้นโค้งจ านวนมาก สีชมพูแกมเหลอืง ออกดอกเกือบตลอดปี ผล เป็นผลสด 
สีน้ าตาล ทรงกลม ขนาดใหญ่ เปลือกแข็งสีน้ าตาล เมล็ดสีน้ าตาลจ านวนมาก 

   

  

 
  *ลขิสทิธ์ิภาพ 



สุพรรณิการ ์
(1) ต้นไม้ประจ้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
(2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยรามค้าแหง 

 ชื่อวิทยาศาสตร์   Cochlospermum regium   
ชื่อสามญั   Silk Cotton Tree   

 ชื่อวงศ ์  COCHLOSPERMACEAE  
ชือ่อื่น    ฝ้ายค า 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 7-15 เมตร กิ่งก้านคดงอ   ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับ 

รูปหัวใจ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น  ดอก สเีหลือง มี
กลิ่น ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อบานเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6-8 ซม. เกสรตัวผู้สีเหลือง โค้ง ขนาดไม่เท่ากันจ านวนมาก ทิ้งใบ
ก่อนออกดอก  ผล  รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. เมื่อแก่แตก
เป็น 3-5 พู  เมล็ดสีน้ าตาล รูปถั่ว มีปุยคลา้ยปยุฝ้ายหุ้ม 

  

 

(1)  (2)  
 
 
 

เสลา 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยภาคกลาง (นครสวรรค)์ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Lagerstroemia loudonii Teijsm & Binn. 
ชื่อวงศ์   LYTHRACEAE 
ชื่อสามญั  Thai Bungor 
ชื่ออื่น เสลาใบใหญ่  เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน  อินทรชิต 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 10–20 เมตร ทรงพุ่มกลมหรือทรงกระบอก 

หนาทึบ เปลือกต้นสีเทาเข้มเกือบด า ผิวขรุขระ มีรอยแตกเป็นทางยาว กิ่งโน้มลง
ต่ า  ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่ง 
โคนใบมน แผ่นใบหนามีขนนุ่มทั้งสองด้าน  ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนงตามกิ่ง
เป็นกลุ่มก้อน เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3–4 ซม. กลีบเลี้ยง 5–8 กลีบ กลีบดอก 6 
กลีบ ทรงกลม โคนคอดเป็นก้านสั้นๆ มีหลายสี เช่น สีม่วง ม่วงอมแดง ขาว หรือ
อาจมีทั้งสีขาวและม่วง กลีบดอกบาง ยับย่น ขอบกลีบย้วย ผล รูปกลมรี ยาว 
1.5–2 ซม. เปลือกแข็ง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลด าและแตกออกเป็น 5–6 พู 
เมล็ดจ านวนมาก สีน้ าตาลเข้ม มีปีก 

 

 

 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 

*ลขิสทิธ์ิภาพ 



หางนกยูงฝรั่ง 
(1) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
(2) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยราชธาน ี
(3) ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf. 
ชื่อวงศ์และวงศ์ยอ่ย LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE 
ชื่อพื้นเมอืง   นกยูง อินทรี สัมพอหลาง  หงอนยูง  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
      ไม้ต้นสูง 10-15 เมตร เรือนยอดแผ่กว้างทรงกลมคล้ายร่ม ผลัดใบ 
เปลือกต้นสีน้ าตาลออ่นถึงสีน้ าตาลเข้ม  ใบ ประกอบแบบขนนกสองช้ัน  
สีเขียวสด ใบย่อย 20-40 คู่  ใบรูปขอบขนาน ปลายมนหรอืมีติ่งแหลม
เล็กน้อย ตรงกลางยาว 1.5–2 ซม. ผลัดใบพรอ้มกันทั้งต้น  ดอก  เป็นช่อ
ใหญ่ทั้งที่ปลายกิ่งและขา้งกิ่ง แต่ละช่อมี 6–12 ดอก  มี 3 สี คือ สีแดง สี
แสดแกมแดง และสสี้ม แต่ที่พบทั่วไปมักเป็นพนัธุ์ที่มีดอกสีแสดแกมแดง 
ดอกใหญ่ 5 กลีบ ผล ฝกัแบน เมื่อแก่มีสีน้ าตาลเข้มและแข็งมาก มีเมล็ด 10-
50 เมล็ดต่อฝัก 

   

    

(1)  (2)  (3)  
 

หูกวาง 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยสยาม 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Terminalia catappa L.  
ชื่อวงศ ์  COMBRETACEAE 
ชื่อสามญั Bengal almond,  India almond,  Sea almond, 

Singapore almond, Umbrella tree 
ชื่อพื้นเมอืง  โคน  ดัดมือ ตัดมอื ตาปัง ตาเปห์ หลุมปัง 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้าง 

กิ่งแตกแขนงรอบล าต้นเป็นชั้นๆ เปลือกสีเทาปนน้ าตาล แตกเป็นร่องตืน้
ตามยาวและขวางล าต้นและออกเป็นแผ่นเล็กๆ  ใบ เดี่ยว เรียงเวยีนเปน็กลุ่ม
ตอนปลายกิ่ง ใบรูปไข่กลับ ปลายใบกว้างแล้วหยักตอดเป็นติ่งสั้นๆ โคนใบ
รูปลิ่ม มีต่อม 2 ต่อม ทีผ่ิวใบด้านล่างใกล้เส้นกลางใบ เส้นแขนงใบข้างละ 7-
8 เส้น  ดอก สีเหลอืงออ่น  มีกลิ่นฉุน ออกรวมเป็นช่อเชิงลดตามปลายกิ่ง  
ไม่มีขน ช่อดอกยาว 10-12 ซม.  กลีบเลีย้งติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 
แฉก ไม่มีกลีบดอก ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-6 มม.  ผล สดเมล็ดเดยีว ทรงรี 
ด้านข้างเป็นสันบางรอบผล ผลแก่สีเหลอืง เมล็ดรูปไข่หรือรูปขอบขนาน 

  

 
 
 



อโศก 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Polyalthia longifolia Benth Hook.f.  
ชื่อวงศ ์  ANNONACEAE 
ชื่อสามญั  The Mast Tree, Cemetery Tree 
ชื่ออื่น   อโศกอินเดีย อโศกเซนคาเบรียล 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
           ไม้ต้นทรงพุ่มเป็นรูปปิรามิดแคบ สูงได้ถึง 25 ม. ไม่ผลัดใบ กิ่ง
โน้มลูล่งทั้งต้น เปลอืกต้นเกลี้ยงสีเทาเขม้หรือเทาปนน้ าตาล ใบ เดี่ยวเรยีง
สลับ รูปใบหอกแคบ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นคลื่น ผิวใบ
ด้านบนสีเขียวเขม้เป็นมนั  ดอก เป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง  
ช่อละ 3–6 ดอก ดอกย่อยมีขนาดเล็ก เส้นผ่าศนูย์กลางดอก 3–3.5 ซม. 
กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมยาว 3–4 มม. กลีบดอก 6 กลีบรูปดาว สีเขียวหรือสี
ครีม  ผล เป็นพวงขนาดเล็กรูปไข่ ยาว 2 ซม.  เมื่อสุกสีด า 

 
 
 
 
 
 
 

อินทนิลบก 
ต้นไม้ประจ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ชื่อวิทยาศาสตร์  Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
ชื่อวงศ ์  LYTHRACEAE 
ชื่อพื้นเมอืง  กาสะเลา กาเสลา  กาเสา  จ้อล่อ จะล่อ  

จะล่อหูกวาง ชีมุง ปะหน่าฮอ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปกลมรี กิ่งมี
ขนาดใหญ่และปลายกิ่งชูข้ึน เปลือกนอกสีน้ าตาลออ่นคอ่นข้างเรียบหรือมี
สะเก็ดเป็นแผ่นบางๆติดอยู่บ้าง บริเวณล าต้นมีปุ่มปมหรือรอยแผลเป็นของ
กิ่งที่หลุดไป ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือคอ่นข้าง
ป้อม ขนาดใหญ่ ปลายใบแหลมหรือเวา้ตื้น โคนใบสอบหรือรูปลิ่ม ใบสีเขียว
เข้มเป็นมัน ไมม่ีขน เส้นแขนงใบข้างละ 12-20 เส้น  ดอก สีมว่งสดออกเป็น
ช่อกระจะตามปลายกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงรูปถ้วยมีสันนนู
เล็กน้อย 12 สัน มีขน บนสุดของดอกตูมมีรอยบุ๋มเป็นแอ่งตรงกลาง กลีบ
เลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 10-12 ซม. ผล แห้ง
แตกเป็นรูปกระสวยอ้วน มีรอยผ่าเป็นร่องข้างผล มีติ่งหนามผลออ่นสเีขียว
เมื่อแก่เป็นสีด าเป็นมัน มีคราบขาวติดที่ผิว เมลด็มีปีก 
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