
 

                                                                      7-40150-007-001/14 
 

ช่ือพ้ืนเมือง      กระถินณรงค์ 

   กระถินณรงค ์ (กรุงเทพฯ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Acacia  auriculaeformis A.Cunn. ex  Benth. 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE 
ช่ือสามญั       Wattle 
ประโยชน์   ลาํตน้  เน้ือไมใ้ชป้ระโยชน์ในการก่อสร้าง  
    ทาํเคร่ืองเรือน   เฟอร์นิเจอร์และไมป้าร์เก ้   

ใชใ้นอุตสาหกรรมผลผลิตเยือ่กระดาษ 
     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                                                                                                      โรงเรียนหนองนาคาํวิทยาคม 



  
 

7-40150-007-002/3 
 
ช่ือพ้ืนเมือง     กระทุ่มนา  กรองประหยนั  (ยะลา)     กระทุ่ม  (ภาคกลาง  ภาคเหนือ) กระทุ่มบก  (กรุงเทพฯ)    

กว๋าง  (ลาว)   โกหว่า  (ตรัง)  แคแสง  (ชลบุรี)  ตะก ู (จนัทบุรี  นครศรีธรรมราช  สุโขทยั)    
ตะโกส้ม  (ชยัภูมิ  ชลบุรี)ตะโกใหญ่  (ตราด) ตุม้กา้นซว้ง  ตุม้กา้นยาว  ตุม้เน่ียง  ตุม้หลวง  
(ภาคเหนือ) ตุม้ข้ีหมู  (ภาคใต)้  ทุ่มพราย (ขอนแก่น) ปะแด๊ะ   เปอแด๊ะ   

ช่ือวิทยาศาสตร์   Mitragyna  diversifolia  Wall. Ex. G. don . 
ช่ือวงศ ์      RUBIACEAE       
ช่ือสามญั    - 
ประโยชน ์     เป็นไมใ้หร่้มเงา 

                                                                                                           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

7-40150-007-003 

ช่ือพ้ืนเมือง    กล้วยน า้ว้า แผละตุม้ (ลั้วะ)  เจา้วหมัว่ (มง้) กลว้ย (ไทล้ือ) กลว้ยไต(้คนเมือง)  
น่อมจ่ิวซบ(เม่ียน)  น่อมจ่ิวซบ(เม่ียน) เส่อกุย้โซ(กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน)    

ช่ือวทิยาศาสตร์  Musa  sapientum L. 
ช่ือวงศ ์     MUSACEAE      
ช่ือสามญั    Banana 
ประโยชน์     ผลกลว้ยดิบ แกโ้รคทอ้งเสีย รักษาโรคกระเพาะอาหาร  ตน้และใบแหง้ นาํมาเผากินคร้ังละ  

½-1 ชอ้นชา หลงัอาหาร แกเ้คลด็ขดัยอก ใบกลว้ย แกท้อ้งเสีย หา้มเลือด แกบิ้ด  
   ตน้กลว้ย ทากนัผมร่วงและกระตุน้ใหผ้มงอกหวัปลี บาํรุงนํ้านม ยางจากปลีกลว้ยหรือ 
   กาบกลว้ย รักษาแผลสด รากกลว้ย แกป้วดฟัน แกร้้อนใน  ดอกกลว้ย แกโ้รคเบาหวาน  ฯลฯ 
  

                                                           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                      7-40150-007-004/5 
 

ช่ือพ้ืนเมือง      ก้ามปู กา้มกราม กา้มกุง้ จามจุรี (ภาคกลาง) ลงั สารสา สาํสา (ภาคเหนือ) ตุด๊ตู่ (ตาก) 
   เส่คุ่ เส่ดู่ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Samanea  saman (Jacq.) Merr. 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE 
ช่ือสามญั       Rain Tree, East Indian Walnut, Monkey Pod 
ประโยชน์   ตน้ใชเ้ล้ียงคร่ัง   ลายไมส้วยใชท้าํเคร่ืองเรือน บุผนงั แกะสลกั ใบใชห้มกัทาํปุ๋ย 

    
 

     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                      โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม  

 

 



 

7-40150-007-005/19 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    ข่อย กกัไมฝ้อย  (ภาคเหนือ)   ข่อย  (ทัว่ไป) ซะโยเส่  (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน) 
ตองขะแหน่  (กะเหร่ียง  กาญจนบุรี) ส้มพอ  (เลย)  สะนาย  (เขมร)                       

ช่ือวทิยาศาสตร์   Streblus   asper   Lour. 
ช่ือวงศ ์      MORACEAE       
ช่ือสามญั             Siamese  rough  bush , Tooth  brush  tree  
ประโยชน์     ตกแต่งเป็นไมป้ระดบั ก่ิงทุบใชแ้ทนแปรงสีฟันได ้เปลือกตน้แกโ้รคในช่องปาก 

   ใบเป็นยาระบายอ่อนๆ 
 
 

                                                                                                     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                        โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 
 

                                                                                  7-40150-007-006/3 

ช่ือพ้ืนเมือง     ขีเ้หล็กบ้าน  ข้ีเหลก็บา้น  ( ลาํปาง  สุราษฎร์ธานี)ข้ีเหลก็ใหญ่  (ภาคกลาง ) 
 ข้ีเหลก็หลวง  (ภาคเหนือ) ผกัจ้ีล้ี  (เง้ียว  แม่ฮ่องสอน)   
แมะข้ี  เหละ  พะโดะ  (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน) ยะหา  (มลาย ู ปัตตานี) 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Senna  siamea  (Lam.) Irwin & Barneby  
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE 
ช่ือสามญั   Cassod  ree , Thai Copper pod 
ประโยชน์   รากแกไ้ข ้ บาํรุงธาตุ แกโ้รคเหน็บชา   ลาํตน้และใบเป็นยาระบาย  แกเ้บาหวาน   
                            ลดความดนั ช่วยใหน้อนหลบั  เปลือกและฝัก แกเ้ส้นเอน็พิการ  แกอ้าการทอ้งผกู 
 

                                                                                                       งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 



 

                                                                            7-40150-007-007 
 

ช่ือพ้ืนเมือง     ขีเ้หล็กสาร  ข้ีเหลก็โคก ข้ีเลก็แพะ (ภาคเหนือ) ข้ีเหลก็ป่า (ภาคเหนือ, ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
                        กราบดั กะบดั (ชาวบน-นครราชสีมา) ไงซาน (เขมร-สุรินทร์) แสมสาร   
ช่ือวทิยาศาสตร์  Senna garrettiana (Craib) H.S.Irwin &  
   Barneby 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์   เน้ือไมท้นทาน สมยัโบราณใชใ้นการต่อเรือ ดอกและใบอ่อนรับประทานได ้
   ปัจจุบนันิยมนาํมาปลูกเป็นไมป้ระดบัขา้งทางแก่น 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                              7-40150-007-008 
 

ช่ือพ้ืนเมือง      เข็ม                       
ช่ือวทิยาศาสตร์   Ixora  spp. 
ช่ือวงศ ์  RUBIACEAE 
ช่ือสามญั   West Indian Jasmine 
ประโยชน์   ปลูกตามริมกาํแพงหรือเป็นร้ัว  ดอกใชบู้ชาพระและไหวค้รูรากเขม็ รับประทานแกโ้รคตาและ 
   เจริญอาหาร 
 
 
 

 

                                                                                                     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                        โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

 

                                                                              7-40150-007-009 

ช่ือพ้ืนเมือง     เขวา    กระทุ่มขวา้ว (ตาก) กระทุ่มดง, กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี) 
กวา้ว, ขวา้ว, ควา่ว (ภาคกลาง, ภาคเหนือ) กาว (เลย)ขาว (อุบลราชธานี, อุดรธานี) 

   ขะเฝ่า (จนัทบุรี)จะวาว (เขมร-สุรินทร์) ตองแดงเหลือง, ตะเพียน                   
ช่ือวทิยาศาสตร์   Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale 
ช่ือวงศ ์  RUBIACEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์   เน้ือไม ้สีเหลืองอ่อน ใชท้าํเคร่ืองเรือนและไมบุ้ผนงั ทาํเรือ  เคร่ืองมือทางการเกษตร 
    ใบ แกไ้อ แกห้วดั แกป้วดศีรษะ รักษาตาแดงในควาย เปลือก แกไ้ข ้ป้องกนัการเน่า และ 

แผลติดเช้ือ 
                                                                                                     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                                                                                                        โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                             7-40150-007-010/5 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    คูน กุเพยะ  (กะเหร่ียง  กาญจนบุรี)คูน  (ภาคกลาง  ภาคเหนือ)ชยัพฤกษ ์  
ราชพฤกษ ์ (ภาคกลาง)  ปือย ู ปูโย  เปอโซ  แมะหล่าหยู ่ (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน) 
 ลมแลง้  (ภาคเหนือ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Cassia   fistula   L. 
ช่ือวงศ ์    LEGUMINOSAE -  CAESALPINIOIDEAE 
ช่ือสามญั     Golden   shower , Indian  laburnum , Pudding – pine tree 
ประโยชน์  รากฝนทาแกก้ลาก  เป็นยาระบาย  รากและแก่นเป็นยาขบัพยาธิ เน้ือไม ้ใชท้าํเสาลอ้เกวยีน 

ใบตม้กินเป็นยาระบาย  ดอกแกไ้ข ้ ฝักเน้ือในเป็นยาระบาย ช่วยบรรเทา อาการแน่นหนา้อก 
แกข้ดัขอ้ 

                                                                                                     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                        7-40150-007-011/25 

ช่ือพ้ืนเมือง  แค แคทุ่ง  แคนา  แคยอดดาํ (ภาคใต)้ 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Sesbania grandiflora (L.) Desv 
 ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE 
ช่ือสามญั  - 
ประโยชน์   เปลือกตน้แกอ้าการทอ้งร่วง   

ยอดอ่อนถอนพิษไข ้
                                                                                                      
 
                                                                                                   
 

 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                  โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                             7-40150-007-012/5 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    มะฮอกกานี  มะฮอกกานีใบใหญ่ 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Swietenia macrophylla King. 
ช่ือวงศ ์    MELIACEAE 
ช่ือสามญั      Broad Leaf Mahogany, False Mahogany 
ประโยชน์  เน้ือไมท้าํเคร่ืองเรือน  และเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ เปลือกตน้ตม้เป็นยาเจริญอาหาร  
   มีแทนนินมาก  รสฝาด  ใชเ้ป็นยาสมานแผล ยาแกไ้ข ้ เน้ือในฝักเป็นยาระบาย  
   เน้ือในเมลด็ใชเ้ป็นยาแกไ้ขจ้บัสัน่  ไขพิ้ษ และปวดศีรษะ ใบอ่อนและดอกรับประทานได ้  

    

 
                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                            โรงเรียนหนองนาคาํวยิาคม 



 

 

                        7-40150-007-013/3 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    จันทน์ผา จนัทน์แดง  (ภาคกลาง   สุราษฎร์ธานี)  จนัทน์ผา  (ภาคเหนือ)   
ลกักะจนัทน์  (ภาคกลาง) 

                                   
ช่ือวทิยาศาสตร์   Dracaena   loureiri   Gagnep. 
ช่ือวงศ ์      DRACAENACEAE       
ช่ือสามญั     -  
ประโยชน์     ปลูกเป็นไมป้ระดบั  
 

 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

      7-40150-007-014/3 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    ชงโค กะเฮอ  สะเปซี  (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน) ชงโค  (ภาคกลาง) เส้ียวดอกแดง  (ภาคเหนือ) 
เส้ียวหวาน  (แม่ฮ่องสอน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์   Bauhinia   purpurea   L. 
ช่ือวงศ ์   LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE 
ช่ือสามญั   Orchid tree ,  Purple bauhinia 
ประโยชน์   ใบ มีสรรพคุณ ขบัปัสสาวะ 

ดอกและแก่น มีสรรพคุณ แกโ้รคบิด 

 
 

      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                      โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                             7-40150-007-015 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   ชาฮกเกีย้น  ชาดดัใบมนั  ข่อยจีน ชาญวน ชา ชาญ่ีปุ่น 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Carmonretusa(Vahl) Masam. 
ช่ือวงศ ์  Boraginceae 
ช่ือสามญั   -   
ประโยชน์  ราก  บาํรุงสตรีหลงัคลอด แกน้ํ้าเหลืองเสีย ถอนพิษ  ใบใชข้บัเหง่ือ แกท้อ้งเสีย แกไ้อ 
   และปลูกเป็นแปลงทาํเป็นแนวร้ัว  ตดัแต่งทาํเป็นไมด้ดับอนไซ  ทนนํ้าท่วม 
    
 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม  



 

 7-40150-007-016 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    รัง    เปา  เปาดอกแดง  (ภาคเหนือ) รัง  (ภาคกลาง)  เรียง  เรียงพนม  (เขมร  สุรินทร์) 
                           ลกัป้าว  (ละวา้  เชียงใหม่) แลบอง  เหลท้อ้  เหล่บอง   (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน) 

ฮงั  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ))                                
ช่ือวทิยาศาสตร์   Shorea   siamensis   Miq. 
ช่ือวงศ ์      DIPTEROCARPACEAE       
ช่ือสามญั    - 
ประโยชน์     เน้ือไม ้ใชก่้อสร้างและทาํเคร่ืองมือการเกษตร 
 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

7-40150-007-017/6 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    ไซเดน    ค่าสามซีก (เชียงใหม่)  แคหาง (ราชบุรี) จนัทน์ดง, ทรายเด่น (ขอนแก่น) 
   พญารากดาํ (ชลบุรี)โมดดง (ระยอง)สะบนังาป่า (ภาคเหนือ)เหลือง (ลาํปาง)  
ช่ือวทิยาศาสตร์   Polyathia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd. 
ช่ือวงศ ์      ANNONACEAE       
ช่ือสามญั    - 
ประโยชน์     เน้ือไมสี้ขาวอมเหลือง ใชท้าํดา้มเคร่ืองมือเกษตรกรรมทัว่ไป 

แพทยแ์ผนโบราณใชร้ากและเปลือกเป็นยา 
     

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

7-40150-007-018/6 

ช่ือพ้ืนเมือง    แดง    ไคว  (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน)  แดง  (ทัว่ไป) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Xylia   xylocarpa   (Roxb.)  Taub. var. xylocarpa 
ช่ือวงศ ์     LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE    
ช่ือสามญั    - 
ประโยชน์                 เน้ือไมใ้ชก่้อสร้างบา้นเรือน เกวยีน ต่อเรือ  หมอนรางรถไฟ เคร่ืองมือเกษตร ทาํหูก  
                                 กระสวย  คนัธนู  หนา้ไม ้    
 
 
 
 

        

        งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                            7-40150-007-019/9 
 

ช่ือพ้ืนเมือง      ตะโก   โก  (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  ตะโกนา  (ทัว่ไป)  นมงวั  (นครราชสีมา) 
                              มะโก  (ภาคเหนือ) มะถ่านไฟผี  (เชียงใหม่) 
ช่ือวทิยาศาสตร์    Diospyros   rhodocalyx  Kurz 
ช่ือวงศ ์         EBENACEAE       
ช่ือสามญั               Ebony  
ประโยชน์             นาํมาทาํเป็นไมด้ดั ผลใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ   
 
 

 

 

                                                                                                   

         งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                           7-40150-007-020/6 

ช่ือพ้ืนเมือง    ตะแบก     กระแบก (สงขลา) ตราแบกปร้ี (เขมร) ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด) 
 ตะแบกนา ตะแบก (ภาคกลาง, นครราชสีมา) บางอตะมะกอ (มลาย-ูยะลา, ปัตตานี) 
 บางอยะมู (มลาย-ูนราธิวาส) เป๋ือยนา (ลาํปาง) เป๋ือยหางค่าง (แพร่) 
ช่ือวทิยาศาสตร์   Lagerstroemia floribunda Jack 
ช่ือวงศ ์       LYTHRACEAE       
ช่ือสามญั              Topical crape myrtle, Thai crape myrtle   
ประโยชน์            เน้ือไม ้ละเอียด แขง็  ใชท้าํส่ิงปลูกสร้างท่ีรับนํ้าหนกั เสากระดานพ้ืน และเคร่ืองมือ 

   การเกษตรและนิยมปลูกประดบัสวนใหร่้มเงา ทนแลง้และทนนํ้าท่วมขงั 
     

         งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

  7-40150-007-021/12 

ช่ือพ้ืนเมือง     เต่าร้าง   เขืองหลวง  (ภาคเหนือ) จอย  (แม่ฮ่องสอน) เต่าร้าง  (ภาคกลาง  ภาคใต)้  
ช่ือวทิยาศาสตร์  Caryota   bacsonensis  Magalon 
ช่ือวงศ ์     PALMAE       
ช่ือสามญั    Jaggery  palm , Toddy  palm , Wine  palm 
ประโยชน์     ปลูกเป็นไมป้ระดบั  
 
 
 
 

 

 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

  7-40150-007-022/16 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    ถ่อน  พระยาฉตัรทนั ส่วน (เชียงใหม่, เลย) ถ่อน ถินถ่อน นมหวา นุมหวา ท้ิงถ่อน (ภาคกลาง) 
   ควะ เยกิเด๊าะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) เชอะบอ้ง ซะบอ้ง แซะบอ้ง เซะบอ้ง เส่บอ้ง 
   (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี)  
ช่ือวทิยาศาสตร์  Albizia procera (Roxb.) Benth 
ช่ือวงศ ์     MIMOSACEAE       
ช่ือสามญั    White Siris, Sit 
ประโยชน์     เปลือกตน้ แกหื้ดไอ แกท้อ้งร่วง ผล เป็นยาขบัลม แกท้อ้งข้ึนอืดเฟ้อ บาํรุงธาตุ 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 

 



 

                                                                           7-40150-007-023/5 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   นนทรี  สารเงิน (แม่ฮ่องสอน) กระถินป่า กระถินแดง (ตราด) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Peltophorum pterocarpum (DC.)  
   Backer ex K.Heyne 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 
ช่ือสามญั   Copper pod  , Yellow flame 
ประโยชน์  เปลือกตน้ขบัโลหิต  ละลายเสมหะ แกท้อ้งร่วงหรือบิด แกไ้ข ้เปลือกใหสี้นํ้าตาลแดง 

ใชพิ้มพผ์า้ปาเตะ๊ ยอ้มอวนและแห 

 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม  



 

                                                                             7-40150-007-024/2 
 

ช่ือพ้ืนเมือง  บานบุรี บานบุรีเหลือง(ภาคกลาง) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Allamanda  cathartica  L. 
ช่ือวงศ ์  APOCYNACEAE 
ช่ือสามญั  -  
ประโยชน์   ใบใชเ้ป็นยาถ่าย  ทาํใหอ้าเจียน  รักษาอาการจุกเสียด 
 
 
 

          

           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                            โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 
 



 

                                                                        7-40150-007-025/51 

ช่ือพ้ืนเมือง   ประดู่  จิตอ็ก  (ไทยใหญ่  แม่ฮ่องสอน) ฉะนอง  (เชียงใหม่) ดู่   ดู่ป่า  (ภาคเหนือ) 
ตะเลอ  เตอะเลอ  (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน) ประดู่  ประดู่ป่า  (ภาคกลาง) 
ประดู่เสน  (ราชบุรี  สระบุรี)  

ช่ือวทิยาศาสตร์  Pterocarpus   indicus Willd. 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์  เน้ือไมแ้ขง็   แก่นใชใ้นการก่อสร้าง ทาํพ้ืนบา้น เสา ทาํเกวยีน เคร่ืองเรือน  

และดา้มเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เปลือกและแก่น ใชย้อ้มผา้ และใหน้ํ้ าฝาดสาํหรับฟอกหนงั 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม  



 

            7-40150-007-026/5 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   ปีบ กาซะลอง  กาดสะลอง  (ภาคเหนือ) เตก็ตองโพ่  (กะเหร่ียง  กาญจนบุรี)ปีบ  (ภาคกลาง)   
ช่ือวทิยาศาสตร์  Millingtonia   hortensis  L.f. 
ช่ือวงศ ์  BIGNONIACEAE 
ช่ือสามญั    Cork  tree 
ประโยชน์   รากเป็นยาบาํรุงปอด รักษาวณัโรค  เน้ือไมใ้ชท้าํเคร่ืองเรือน   เคร่ืองประดบับา้น 

เปลือกทาํจุกก๊อร์คขนาดเลก็ ดอกสูบแกหื้ด 
 
 
 
                                                                                                      

         งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

7-40150-007-027/10 
 

ช่ือพ้ืนเมือง  ไผ่ 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Bambusa  sp.    
ช่ือวงศ ์  GRAMENEAE 
ช่ือสามญั  - 
ประโยชน์   หน่อไมใ้ชรั้บประทานเป็นอาหาร 

ลาํตน้ใชท้าํเคร่ืองเรือน 
    
 

 

            งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                             โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 



 

                                                                             7-40150-007-028/3 
 

ช่ือพ้ืนเมือง  พะยูง ขะยงุ (อุบลราชธานี) แดงจีน (ปราจีนบุรี) ประดู่ตม, ประดู่นํ้า (จนัทบุรี) 
   พะยงูไหม (สะบุรี) ประดู่ลาย (ชลบุรี) ประดู่เสน (ตราด) กระยง, กระยงุ    
ช่ือวทิยาศาสตร์  Dalbergia cochinchinensis Pierra. 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 
ช่ือสามญั  Siamese Rosewood 
ประโยชน์   เปลือกตน้หรือแก่น  แกม้ะเร็ง  เบาหวาน แกป้ากเป่ือย ปากแตกระแหง  

ราก แกพิ้ษไขเ้ซ่ืองซึม ยางสด ใชท้าแกเ้ทา้เป่ือย 
  
 

            งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                             โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                           7-40150-007-029/2 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   เฟ่ืองฟ้า  ดอกกระดาษ  ดอกโคม (ภาคเหนือ) ดอกต่างใบ  ศรีราชา (กรุงเทพฯ) 
                            ตรุษจีน  เฟ่ืองฟ้า  (ภาคกลาง) 
ช่ือวทิยาศาสตร์   Bougainvillea  spectabilis  Willd. 
ช่ือวงศ ์  NYCTAGINACEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์    ปลูกเป็นไมป้ระดบั 
 
 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                           โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 



 

                                                                           7-40150-007-030/2 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   มะเกลือ มกัเกลือ (เขมร-ตราด) มกัเกลือ หมกัเกลือ มะเกลือ (ตราด)   
ผีเผา ผีผา (ฉาน-ภาคเหนือ) มะเกือ มะเกีย (ภาคเหนือ) 

   เกลือ (ภาคใต)้ มะเกล้ือ (ทัว่ไป)                                      
ช่ือวทิยาศาสตร์   Diospyros mollis Griff. 
ช่ือวงศ ์  EBENACEAE 
ช่ือสามญั   Ebony tree 
ประโยชน์    เน้ือไมใ้ชท้าํเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช ้และเคร่ืองดนตรี  ผลดิบ ใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ   

ผลใชย้อ้มผา้ใหสี้ดาํ  ราก แกอ้าเจียน   
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

         7-40150-007-031/2 
 

ช่ือพ้ืนเมือง     มะขาม  ตะลูบ  (ชาวบน  นครราชสีมา) ม่องโคลง้  (กะเหร่ียง  กาญจนบุรี) 
มอดเล  ส่ามอเกล  (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน)มะขาม  (ทัว่ไป) หมากแกง  (เง้ียว  แม่ฮ่องสอน) 
อาํเปียล  (เขมร  สุรินทร์) 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Tamarindus   indica L.  
ช่ือวงศ ์          LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE  
ช่ือสามญั               Indian  date , Tamarind     
ประโยชน์            เปลือกตม้กบันํ้าหรือปูนใสแกท้อ้งเดิน  เน้ือไมใ้ชท้าํเขียง ใบตม้นํ้าใชข้บัปัสสาวะ   
                             ใบ ดอก  และฝักใชเ้ป็นอาหาร เน้ือในฝัก เป็นยาระบายอ่อน ๆ เมลด็คัว่ใชเ้น้ือในขบัพยาธิ 

        งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 



 

                                                                        7-40150-007-032 
 

ช่ือพ้ืนเมือง  มะค่าโมง  เขง  เบง  (เขมร  สุรินทร์)  บิง  (ชอง  จนัทบุรี) ป้ิน  (ชาวบน  นครราชสีมา) 
มะค่าโมง  มะค่าใหญ่  (ภาคกลาง) มะค่าหลวง  มะค่าหวัคาํ  (ภาคเหนือ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์   Afzelia  xylocarpa  (Kurz) Craib 
ช่ือวงศ ์           LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE 
ช่ือสามญั  - 
ประโยชน์    เป็นไมใ้หร่้มเงา  เน้ือไมใ้ชท้าํเฟอร์นิเจอร์ 
                                  

 
                                                                                            

                                                                                              งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                 โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 
 

                                                                        7-40150-007-033/4 
 

ช่ือพ้ืนเมือง  มะค่าแต้ กรอก๊อส  (เขมร  พระตะบอง) ก่อเก๊าะ   กา้เกาะ  (เขมร  สุรินทร์)  
กอกกอ้  (ชาวบน  นครราชสีมา) แต ้ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) มะค่าแต ้ (ทัว่ไป) 
มะค่าหนาม  (ภาคกลาง  ภาคเหนือ) มะค่าหยมุ (ภาคเหนือ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Sindora   siamensis  Teijsm. & Miq. 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE 
ช่ือสามญั  - 
ประโยชน์   ลาํตน้ เน้ือไม ้ใชก่้อสร้างและเคร่ืองมือ การเกษตร  ไถคราด  เกวยีน   

ฝักและเปลือก ใหน้ํ้าฝาดสาํหรับฟอกหนงั 
                                                                                                     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                                                                                                      โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



  

         7-40150-007-034/2 

ช่ือพ้ืนเมือง    มะม่วง ข ุ(กะเหร่ียง  กาญจนบุรี) โคกและ้  (ละวา้  กาญจนบุรี) 
เจาะชอ้ก  ช๊อก  (ชอง  จนัทบุรี)โตร้ก  (ชาวบน  นครราชสีมา) เปา  (มลาย ู ภาคใต)้  
แป  (ละวา้  เชียงใหม่) มะม่วง  มะม่วงบา้น  (ทัว่ไป) มะม่วงสวน  (ภาคกลาง) 
สะเคาะ  ส่าเคาะส่า  (กะเหร่ียง  แม่ฮ่องสอน) สะวาย  (เขมร) หมกัโม่ง  (เง้ียว  ภาคเหนือ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Mangifera   indica  L.   
ช่ือวงศ ์     ANACARDIACEAE       
ช่ือสามญั    Mango tree 
ประโยชน์     ผลใชเ้ป็นอาหาร 
                                                                                                      

                                                                                                     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

7-40150-007-035 

ช่ือพ้ืนเมือง   มะม่วงหัวแมงวัน  มะม่วงแมงวนั (ลาํปาง) หวัแมงวนั (สุโขทยั) 
มะม่วงหวัแมงวนั (นครราชสีมา, ราชบุรี) ฮกัหมู ฮกัผู ้(ภาคเหนือ) รักหมู (ภาคใต)้ 
มะม่วงนก 

ช่ือวทิยาศาสตร์   Buchanania latifolia Roxb. 
ช่ือวงศ ์  ANACARDIACEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์    เน้ือไมท้าํประตูหนา้ต่าง และเคร่ืองตกแต่งบา้นผลรับประทานไดเ้มลด็ ทาํยาแกโ้รคผิวหนงั  

ยางและราก แกโ้รคทอ้งร่วง ทาํสียอ้มผา้ สีพิมพผ์า้ 

 
                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                           7-40150-007-036/3 

ช่ือพ้ืนเมือง   โมกมัน มกัมนั (สุราษฎร์ธานี) มูกนอ้ย, มูกมนั (น่าน) โมกนอ้ย (ทัว่ไป) 
โมกมนัเหลือง (สระบุรี )เส่ทือ แนแก แหน่แก (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน)  

ช่ือวทิยาศาสตร์   Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 
ช่ือวงศ ์  APOCYNACEAE 
ช่ือสามญั   Ivory, Darabela 
ประโยชน์    เปลือก ยาบาํรุงธาตุ แก่น แกดี้พิการ ขบัเลือด ยางจากตน้ แกบิ้ดมูกเลือดเปลือกและ 

มีฤทธ์ิตา้น เช้ือบิด   
 
 

 
                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                               7-40150-007-037 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   กาง   คาง , จามรีป่า (กลาง)  กาง(เหนือ)                              
ช่ือวทิยาศาสตร์   Albizia lebbeckoides (DC.) Benth.  
ช่ือวงศ ์  FABACEAE-MIMOSOIDEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์    ใบแกไ้อ ดอกแกป้วดบาดแผล แกฟ้กบวม และ พิษงู เปลือกแกแ้ผลเน่าเป่ือย บวม  

แผลโรคเร้ือน เปลือกไมใ้หสี้ยอ้มสีแดง ทนต่อแมลง 
 

 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                          7-40150-007-038/10 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   ตดหมา   ยา่นพาโหม (สุราษฏร์ธานี)  เถาผา้ห่ม (ประจวบคีรีขนัธ์)  
มนัปู (สงขลา) ตดหมา ปานูดู (ภาคเหนือ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์   Paederia foetida L. 
ช่ือวงศ ์  RUBIACEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์    เป็นอาหารสตัว ์โค กระบือ รับประทานเป็นผกัสมุนไพร 

รากรักษาโรคลมท่ีมีอาการไขแ้ละเลือดลม  เดินไม่สะดวก  แกท้อ้งเสีย ลาํไส้พิการ  
หยอดตา แกต้าฟาง ตามวั ตาแฉะ ใบ ตาํพอกแกรํ้ามะนาด 

 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

        7-40150-007-039/6 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    ยูคาลิปตัส     ยคูาลิป  (กรุงเทพฯ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Eucalyptus   camaldulensis   Dehnh. 
ช่ือวงศ ์     MYRTACEAE       
ช่ือสามญั    Red gum 
ประโยชน์     เยือ่ผลิตกระดาษ  ลาํตน้ใชเ้ป็นส่ิงก่อสร้าง 
 
 

 
 

 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 



 

                                                                               7-40150-007-040 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   ล าดวน   หอมนวล (ภาคเหนือ)                              
ช่ือวทิยาศาสตร์    Melodorum fruticosum Lour. 
ช่ือวงศ ์  ANNONACEAE 
ช่ือสามญั   Lamdman 
ประโยชน์    ผลมีรสหวานรับประทานได ้ดอกแกไ้ข ้แกล้มวงิเวยีน บาํรุงหวัใจ บาํรุงโลหิต 
 
 
 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 



 

                                                                               7-40150-007-041 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   วาสนา   ประเดหว ีมงักรหยก (กรุงเทพฯ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์   Dracaena fragrans (L.) Ker-GawI. 
ช่ือวงศ ์  AGAVACEAE 
ช่ือสามญั   Cape of Good Hope, Dracaena 
ประโยชน์    คนไทยโบราณนิยมปลูกเพ่ือเสริมโชคลาภ   ใบ แกป้วดทอ้ง 

รากบรรเทาอาการปวดในการคลอดบุตร 
 
 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

  7-40150-007-042 
 

ช่ือพ้ืนเมือง   สนประดิพทัธ์    สนประดิพทัธ์  (กรุงเทพฯ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Casuarina   junghuhniana   Miq. 
ช่ือวงศ ์   CASUARINACEAE 
ช่ือสามญั  - 
ประโยชน์  ปลูกเป็นแนวกนัลม 
     
 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 

 



 

              7-40150-007-043 

ช่ือพ้ืนเมือง   สมอไทย  มาแน่ (กะเหร่ียง-เชียงใหม่) สมออพัยา (ภาคกลาง) 
หมากแน่ะ (กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน)   

ช่ือวทิยาศาสตร์  Terminalia chebula Retz. 
ช่ือวงศ ์  COMBRETACEAE 
ช่ือสามญั    Myrabolan Wood 
ประโยชน์   ผลอ่อน มีฤทธ์ิเป็นยาระบาย ถ่ายเสมหะ ลดไข ้  ขบัลมในลาํไส้ผลแก่มีฤทธ์ิเป็นยาฝาดสมาน 

แกท้อ้งเดินผลใชใ้นอุตสาหกรรมฟอกหนงั  มี Tannin มาก ใชท้าํหมึก ใบเป็นยาสมานแผล 
 เป็นยาบาํรุงถุงนํ้าดี 

 
         งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                                                                                                          โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                      7-40150-007-044/9 
 

ช่ือพ้ืนเมือง สะเดา   กะเดา  (ภาคใต)้ จะตงั  (ส่วย)  สะเดา  (ภาคกลาง) สะเลียม  (ภาคเหนือ)   
ช่ือวทิยาศาสตร์    Azadirachta   indica A. Juss. var.  siamensis  Valeton  
ช่ือวงศ ์  MELIACEAE 
ช่ือสามญั   Siamese  neem  tree 
ประโยชน์            เปลือกของรากเป็นยาแกไ้ข ้ เปลือกตน้และ ยาง  ใชย้อ้มผา้  เน้ือไมใ้ชใ้นการก่อสร้าง  
                            ดอก เป็นยาบาํรุงธาตุ ผลใชเ้ป็นยาถ่ายพยาธิ    
 
 

 
                                                                                                   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
                                                                                                      โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                     7-40150-007-045/55 
 

ช่ือพ้ืนเมือง สัก   ปีฮี ปีฮือ เป้อย ี(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) ปายี้ (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี) 
เส่บายี้ (กะเหร่ียง-กาํแพงเพชร) เคาะเยยีโอ (ละวา้-เชียงใหม่) 

ช่ือวทิยาศาสตร์     Tectona grandis  L.f. 
ช่ือวงศ ์  LABIATAE 
ช่ือสามญั   Teak 
ประโยชน์            เน้ือไมท้นทาน สวยงาม ใชใ้นการก่อสร้าง  เน้ือไมเ้ล่ือยไสกบตกแต่งชกัเงาไดง่้าย 

และดีมาก แมลงไม่ชอบกดัแทะ 
 
 

                                                                                                  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
                                                                                                     โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

              7-40150-007-046 

ช่ือพ้ืนเมือง   เส้ียว  มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ วา่ ส้มเส้ียวโพะ เส้ียวดอกขาว (เลย), สม้เส้ียว (นครสวรรค,์  
อุดรธานี), คิงโค (นครราชสีมา), ชงโค (นครราชสีมา, สุพรรณบุรี,  
อุทยัธานี, จนัทบุรี), ชงโคป่า เป็นตน้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Bauhinia saccocalyx Pierre 
ช่ือวงศ ์  LEGUMINOSAE - CAESALPINIACEAE 
ช่ือสามญั    - 
ประโยชน์   นิยมนาํมาปลูกเป็นไมป้ระดบัริมทาง   ลาํตน้หรือก่ิงท่ีมีความตรงอยูบ่า้ง 

สามารถนาํมาใชท้าํเป็นเสาคํ้ายนั ใหแ้ก่บางส่วนของบา้นได ้
 

      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                       7-40150-007-047/2 
 

ช่ือพ้ืนเมือง ลอมคอม   กอม (ภาคเหนือ), คอมส้ม กอ้มส้ม (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), พลองส้ม  
คอมเกล้ียง (ภาคตะวนัออก), มลาย (ภาคตะวนัออกเฉียงใต)้ พลบัพลา ข้ีเถา้ (ภาคกลาง), 
 จือมือแก (มลาย-ูภาคใต)้,  

ช่ือวทิยาศาสตร์    Microcos tomentosa Smith  
ช่ือวงศ ์  TILIACEAE 
ช่ือสามญั   - 
ประโยชน์           ผลดิบเป็นของเล่นเดก็ท่ีเรียกวา่บั้งโผะ๊ ทาํเป็นลูกกะสุนยงิจากกระบอกไมไ้ผ ่

ผลสุกรับประทานได ้รสเปร้ียวอมหวาน หมอยาพ้ืนบา้นใชเ้ขา้ยา แกหื้ด 
 

                                                                                                  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
                                                                                                     โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                              7-40150-007-048 

ช่ือพ้ืนเมือง      หมากเหลือง 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Chrysalidocarpus   lutescens  H. Wendl. 
ช่ือวงศ ์      PALMAE      
ช่ือสามญั               Golden fruited palm , Madagascar palm , Yellow palm  
ประโยชน์             ปลูกเป็นไมป้ระดบั    
 

 
 
 
 

                      
                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

          7-40150-007-049/2 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    หมากนวล  มานิลาปาลม์  หมากนวล  หมากฝร่ัง   หมากอินเดีย  (กรุงเทพฯ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  Veitchia   merrillii  (Becc.) H.E. Moore 
ช่ือวงศ ์     PALMAE       
ช่ือสามญั    Manila palm , Merrill’s palm 
ประโยชน์     ปลูกเป็นไมป้ระดบั 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

  7-40150-007-050 
 

ช่ือพ้ืนเมือง    โมกบ้าน  ปิดจงวา (เขมร  สุรินทร์) โมกซอ้น  โมกบา้น (ภาคกลาง) หลกัป่า  (ระยอง)                                   
ช่ือวทิยาศาสตร์  Wrightia   religiosa  Benth.  ex  Kurz   
ช่ือวงศ ์     APOCYNACEAE       
ช่ือสามญั               -  
ประโยชน์       ปลูกเป็นไมป้ระดบั   
 
 

 

 
 

                                                                                                      งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 



 

                                                                                                        7-40150-007-051/30 

ช่ือพ้ืนเมือง   กระถิน กระถิน กระถินไทย กระถินบา้น (ภาคกลาง), กะเส็ดโคก กะเส็ดบก (ราชบุรี), ตอเบา  
สะตอเทศ สะตอเบา (ภาคใต)้, ผกักา้นถิน  (เชียงใหม่), ผกัหนองบก (ภาคเหนือ)  

ช่ือวทิยาศาสตร์  Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit 
ช่ือวงศ ์   LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE 
ช่ือสามญั    White Popinac, Lead Tree 
ประโยชน์   ใบหมกัเป็นปุ๋ย ใบ ยอด ฝัก และเมลด็อ่อน ใชเ้ป็นอาหารของววั ควาย แพะ แกะ ไก่ ฯลฯ 

ยอดอ่อนและฝักอ่อนใชกิ้นเป็นผกัได ้ เมลด็นาํมาทาํเป็นเคร่ืองประดบัหลายชนิด เช่น 
สายสร้อย เขม็กลดั เขม็ขดั ฯลฯ 

 
         งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

                                                                                                         โรงเรียนหนองนาคาํวทิยาคม 


