
 
 

  

BMP18-1 

ไม้ต้นในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ าเภอละหานทราย จังหวดับุรีรัมย์ 
Tree in Lahansairatchadapisek School, Lahansai District, Buriram Province  

 
พิบูลย ์ถานสีมี (Phiboon  Thansiemee)* ดร.อมรรัตน์ ประจกัษสู์ตร์ (Dr.Amornrat Prajaksood)**   

 
บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจดัท ารายช่ือพฤกษศาสตร์และรูปวิธานจ าแนกชนิดไมต้น้ท่ีมีในโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก จงัหวดับุรีรัมย ์ครอบคลุมพ้ืนท่ี 239 ไร่ ศึกษาระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 
2557 โดยการเดินส ารวจและเก็บตวัอยา่งพนัธ์ุไม ้ ถ่ายภาพ จดัท าการบรรยายลกัษณะพืชและรูปวิธานจ าแนกชนิด พบ
ไมต้น้จ านวนทั้งส้ิน 1,460 ตน้ จ าแนกไดเ้ป็น 25 วงศ์ 74 ชนิด พืชส่วนใหญ่เป็นพรรณไมท่ี้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
โดยพบพืชวงศถ์ัว่มากท่ีสุด พบจ านวน 23 ชนิด รองลงมาไดแ้ก่พืชวงศ์ยางนา  พบจ านวน 7 ชนิด ซ่ึงข้ีเหล็กเป็นชนิดท่ี
พบมากท่ีสุด คือ พบ 223 ตน้ รองลงมา คือ กระถินณรงค ์พบ 135 ตน้ และมะขาม 115 ตน้ 

 
ABSTRACT 

 This study aimed to provide the list of botanical names and key to species of trees in Lahansairatchadapisek 
School, Buriram Province which covering an area of 239 rais. It was studied between May 2011 and May 2012 by walk-
survey, making plant collections, taking photo, providing plant description and key to species.  The  result  showed  that 
there were 1 ,460  individuals in the area which can be classified into 25 families 74 species.  The most of species in the 
area are naturally growth.  Fabaceae has the greatest number of species with 23 species.  The second greatest number of 
species was Dipterocapaceae with seven species.  The most common species in the area is Senna siamea (Lam.) Irwin & 
Barneby with 223 individuals.  The second and third were Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth and Tamarindus 
indica L.  with 135 and 115 individuals, respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าส าคญั: ความหลากชนิด ไมต้น้ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
Keywords: Species Diversity, Tree, Lahansairatchadapisek School 
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาส าหรับครู  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยกุต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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BMP18-2 

บทน า 
 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้ งอยู่ใน
เขตเทศบาลต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย 
จงัหวดับุรีรัมย ์ พิกดั 14  24’ 42”  N, 102 51’ 36” E สูง
กว่าระดับน ้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 150 เมตร 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ งหมด 239 ไร่  3 งาน  95 ตารางวา 
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ มีลักษณะเป็นอาคารเรียน
สลับกับป่าธรรมชาติ โดยบริเวณท่ีเป็นป่าธรรมชาติ
อนุรักษ์ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 84 ไร่ ซ่ึงพรรณไม้
ส่วนใหญ่เป็นพรรณไม้ท่ี เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 
สามารถพบสัตวป่์า เช่น ไก่ป่า กระรอก และนกชนิด
ต่างๆ พ้ืนท่ีรอบโรงเรียนเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศยัของชุมชน
และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ซ่ึงง่ายต่อการลักลอบตัดไม้
บริเวณป่าธรรมชาติ ท าให้ปริมาณตน้ไมล้ดลงจ านวน
มาก และเน่ืองจากพ้ืนท่ีป่าไมใ้นบริเวณโรงเรียนยงัไม่
เคยมีการศึกษาความหลากหลายของไม้ต้นมาก่อน 
ดังนั้ นการศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นการเพ่ิมข้อมูลด้าน
ความหลากชนิดของพรรณไม้ต้นในโรงเรียน เป็น
ข้อ มู ล พ้ื น ฐ าน ใน การ เผ ยแพ ร่ค วาม รู้ เก่ี ย วกับ
พฤกษศาสตร์ระดบัโรงเรียนให้กบันักเรียน บุคลากร
ในโรงเรียนและบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ ซ่ึงจะเป็น 
ประโยชน์ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร ใน
โรงเรียนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือจัดท า
รายช่ือพฤกษศาสตร์และรูปวิธานจ าแนกชนิดของไม้
ต้นท่ีมีในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวดั
บุรีรัมย ์
 
วธีิการวจิยั 
 ส ารวจความหลากชนิดของพรรณไม้ตน้ใน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีการเดิน
ส ารวจในพ้ืนท่ีอาคารเรียน และทางเดินศึกษาป่า
ธรรมชาติ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 239 ไร่ เดือนละ 1 
คร้ัง คร้ังละ 3-4 วนั ในระหวา่งเดือน พฤษภาคม 2556   

ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 โดยเก็บตวัอยา่งพืช ถ่ายภาพ 
และบนัทึกขอ้มูลสถานท่ีเก็บ ลกัษณะวสิยั ลกัษณะทาง
สัณฐานวิทยา ท าตวัอย่างพรรณไมแ้ห้งและเก็บรักษา
ไวท่ี้โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เพ่ือเป็นตวัอยา่ง
อา้งอิงในโครงการพฤกษศาสตร์ระดบัโรงเรียนต่อไป 
การตรวจสอบเอกลกัษณ์และบรรยายลกัษณะทั่วไป
ของพรรณไม้แต่ละชนิด อ้างอิงตาม ก่องกานดา 
(2541), ราชบณัฑิตยสถาน (2541), ชุมพล (2551) และ
ฐาน ข้อมูล พรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
(2554) และจดัท ารูปวธิานจ าแนกชนิด  
 
ผลการวจิยั 
 จากการส ารวจและตรวจสอบเอกลกัษณ์ของ
ไมต้น้ในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พบไมต้น้
ทั้ งส้ิน 1,460 ตน้ จ าแนกได้เป็น 25 วงศ์ 74 ชนิด ดัง
ตารางท่ี 1   
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BMP18-3 

ตารางที ่1 รายช่ือพรรณไมท่ี้มีพบในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเปรียบเทียบกบัพืชในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง  
  (ก = ศรีสะเกษ โดย สุพทัตรา (2550); ข = สุรินทร์ โดย ประวติั (2544)  และ = พบพืช) 

 วงศ์ 
(จ านวนชนิด : ร้อยละของจ านวน
ชนิดทั้งหมด) 

ชนิด 
(จ านวนต้น:ร้อยละของจ านวนต้น
ทั้งหมด) 

ช่ือท้องถิน่ 
ก ข 

1. ANACARDIACEAE (3 : 4.1) 

1. Anacardium occidentale (12 : 0.8) มะม่วงหิมพานต ์   

2. Mangifera indica L. (4 : 0.3) มะม่วง   

3. Spondias pinnata   (1 : 0.1) มะกอก   

2. ANNONACEAE (3 : 4.1) 

4. Annona squamosa L. (3 : 0.2) นอ้ยหน่า   

5. Melodorum fruticosum (30 : 2.1) ล าดวน   

6. Polyalthia longifolia var. 

pandurata. (58 : 4.0) 
อโศกอินเดีย   

3. APOCYNACEAE (2 : 2.7) 
7. Alstonia scholaris (9 : 0.6) พญาสตับรรณ   

8. Wrightia pubescens  (19 : 1.3) โมกมนั   

4. BIGNONIACEAE 
(3 : 4.1) 

9. Crescentia cujete (5 : 0.3) น ้าเตา้ตน้   

10. Jacaranda filicifolia (1 : 0.1) ศรีตรัง   

11. Millingtonia hortensis (2 : 0.1) ปีบ   

5. CASUARINACEAE (1 : 1.4) 12. Casuarina equisetifolia (29 : 2.0) สนทะเล   

6. DIPTEROCARPACEAE 
(7 : 9.5) 

13. Anisoptera costata (1 : 0.1) กระบาก   

14. Dipterocarpus alatus (18 : 1.2) ยางนา   

15. Dipterocarpus intricatus (7 : 0.5) ยางกราด   

16. Hopea odorata (3 : 0.2) ตะเคียนทอง   

17. Shorea obtusa (2 : 0.1) เตง็   

18. Shorea roxburghii  (1 : 0.1) พะยอม   

19. Vatica philastreana (19 : 1.3) ทะลอก   

7. EBENACEAE  (1 : 1.4) 20. Diospyros rhodocalyx (1 : 0.1) ตะโกนา   

8. EUPHORBIACEAE (4 : 5.4) 

21. Hevea brasiliensis  (4 : 0.3) ยางพารา   

22. Phyllanthus acidus (27 : 1.9) มะยม   

23. Phyllanthus emblica   (3 : 0.2) มะขามป้อม   

24. Suregada multiflorum  (2 : 0.1) ขนัทองพยาบาท   
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BMP18-4 

ตารางที ่1 รายช่ือพรรณไมท่ี้มีพบในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเปรียบเทียบกบัพืชในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง (ต่อ) 
(ก = ศรีสะเกษ โดย สุพทัตรา (2550); ข = สุรินทร์ โดย ประวติั (2544)  และ = พบพืช) 

วงศ์ 
(จ านวนชนิด : ร้อยละของจ านวน
ชนิดทั้งหมด) 

ชนิด 
(จ านวนต้น:ร้อยละของจ านวนต้น
ทั้งหมด) 

ช่ือท้องถิน่ 
ก ข 

9. IRVINGIACEAE (1 : 1.4) 25. Irvingia malayana (1 : 0.1) จะบก   

10. LABIATAE (1 : 1.4) 26. Vitex quinata (8 : 0.6) แปะ   

11. LAURACEAE (1 : 1.4) 27. Litsea glutinosa  (7 : 0.5) หมีเหมน็   

12. LECYTHIDACEAE (2 : 2.7) 
28. Barringtonia acutangula (1 : 0.1) จิกนา   
29. Careya  sphaerica (1 : 0.1) กระโดน   

13. FABACEAE 

13.1 CAESALPINIOIDEAE 

(11 :14.9) 

30. Afzelia xylocarpa   (31 : 2.1) มะค่าโมง   

31. Bauhinia purpurea  (4 : 0.3) ชงโค   

32.Cassia fistula (39 : 2.7) ราชพฤกษ ์   
33.Delonix regia  (30 : 2.1) หางนกยงูฝร่ัง   
34. Dialium cochincinchinense   

(6 : 0.4) 
เขลง็   

35. Peltophorum dasyrachis  (10 : 0.7) อะราง   

36. Peltophorum  pterocarpum  

(3 : 0.2) 
นนทรี   

37. Senna siamea  (223 : 15.3) ข้ีเหลก็   

38. Sesbania grandiflora  (5 : 0.3) แคบา้น   

39. Sindora siamensis  (106 : 7.3) มะค่าแต ้   

40. Tamarindus indica (115 : 7.9) มะขาม   

13. FABACEAE 

13.2  MIMOSOIDEAE (5 : 6.8) 

41. Acacia auriculaeformis (135 : 9.2) กระถินณรงค ์   
42. Adenanthera pavonina (2 : 0.1) มะกล ่าตน้   

43. Leucaena leucocephala (11 : 0.8) กระถิน   

44. Pithecellobium dulce (16 : 1.1) มะขามเทศ   

13. FABACEAE 

13.3  PAPILIONOIDEAE 

(7 : 9.5) 

46. Butea monosperma (5 : 0.3) ทองกวาว   
47. Dalbergia cochinchinensis  
(6 : 0.4) 

พะยงู   

48. Dalbergia nigrescens (15 : 1.0) ฉนวน   
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BMP18-5 

ตารางที ่1  รายช่ือพรรณไมท่ี้มีพบในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเปรียบเทียบกบัพืชในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง (ต่อ) 
(ก = ศรีสะเกษ โดย สุพทัตรา (2550); ข = สุรินทร์ โดย ประวติั (2544)  และ = พบพืช) 

วงศ์ 
(จ านวนชนิด : ร้อยละของจ านวน
ชนิดทั้งหมด) 

ชนิด 
(จ านวนต้น:ร้อยละของจ านวนต้น
ทั้งหมด) 

ช่ือท้องถิน่ 
ก ข 

13. FABACEAE 

13.3  PAPILIONOIDEAE 
(7 : 9.5) 

49. Gliricidia sepium (4 : 0.3) แคฝร่ัง   

50. Millettia  buteoides (3 : 0.2) สาธร   
51. Pterocarpus indicus (36 : 2.5) ประดู่บา้น   

52. Pterocarpus macrocarpus          
(11 : 0.8) ประดู่ป่า   

14. LOGANIACEAE (1 : 1.4) 53. Fagraea  fragrans (1 : 0.1) กนัเกรา   

15. LYTHRACEAE (2 : 2.7) 

54. Lagerstroemia  floribunda  

(61 : 4.2) 
ตะแบก   

55. Lagerstroemia speciosa  
(1 : 0.1) 

อินทนิลน ้ า   

16. MELIACEAE (2 : 2.7) 

56. Azadirachta  indica var. siamensis  

(71 : 4.9) 
สะเดา   

57.  Sandoricum koetjape (2 : 0.1) กระทอ้น   

17. MORACEAE (4 : 5.4) 

58. Artocarpus heterophyllus (17 : 1.2) ขนุน   
59. Ficus benjamina (22 : 1.5) ไทรยอ้ยใบแหลม   
60. Ficus racemosa  (3 : 0.2) มะเด่ืออทุุมพร   
61. Streblus asper  (27 : 1.8) ข่อย   

18. MORINGACEAE (1 : 1.4) 62. Moringa oleifera (4 : 0.3) มะรุม   

19. MYRTACEAE (3 : 4.0) 

63.Eucalyptus citriodora (8 : 0.5) ยคูาลิปตสั   

64.  Psidium guajava  (2 : 0.1) ฝร่ัง   

65. Syzygium cumini  (18 : 1.2) หวา้   

20. OXALIDACEAE (1 : 1.4) 66. Averrhoa carambola (3 : 0.2) มะเฟือง   

21. RUBIACEAE (2 : 2.7) 
67. Anthocephalus chinensis (1 : 0.1) ตะก ู   

68. Morinda citrifolia (2 : 0.1) ยอ   

22. RUTACEAE (2 : 2.7) 
69. Citrus hystrix (21 : 1.4) มะกรูด   

70. Citrus maxima (1 : 0.1) สม้โอ   
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BMP18-6 

ตารางที ่1  รายช่ือพรรณไมท่ี้มีพบในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเปรียบเทียบกบัพืชในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง (ต่อ) 
  (ก = ศรีสะเกษ โดย สุพทัตรา (2550); ข = สุรินทร์ โดย ประวติั (2544)  และ = พบพืช) 

วงศ์ 
(จ านวนชนิด : ร้อยละของจ านวน
ชนิดทั้งหมด) 

ชนิด 
(จ านวนต้น:ร้อยละของจ านวนต้น
ทั้งหมด) 

ช่ือท้องถิน่ 
ก ข 

23. SAPINDACEAE (2 : 2.7) 
71. Lepisanthes rubiginosa  (19 : 1.3) มะหวด   
72. Schleichera oleosa (48 : 3.3) ตะคร้อ   

24. TILIACEAE (1 : 1.4) 73. Muntingia calabura (8 : 0.5) ตะขบฝร่ัง   
25. VERBENACEAE (1 : 1.4) 74. Tectona grandis  (7 : 0.5) สกั   

รวมจ านวนชนิดท่ีพบเหมือนกบัการศึกษาคร้ังน้ี 13 34 

 และไดจ้ดัท ารูปวิธานจ าแนกชนิดโดยอาศยั
ลกัษณะท่ีส าคญัทางอนุกรมวิธาน ไดแ้ก่  การมีใบลด
รูป ชนิดของใบ การมีกา้นใบแผแ่บนคลา้ยใบ การมีจุด
โปร่งแสงท่ีใบ ขนาดของใบ การเรียงของใบ รูปร่างใบ 
ปลายใบ ขอบใบ โคนใบ ความมนัของผิวใบ การมีขน
ท่ีใบ การมีหูใบและชนิดของหูใบ จ านวนใบย่อย
ทั้งหมด จ านวนใบยอ่ยท่ีปลายใบ (คู่หรือค่ี) ความยาว
ของแกนกลางใบ การท่ีแกนกลางใบมีต่ิงแหลม การมี
น ้ ายางสีขาวขุ่น  การมีน ้ ายางใสและมีก ล่ินหอม 
รูปแบบการแตกของเปลือกต้น การท่ีล าต้นมีราก
อากาศ ชนิดของดอก ลกัษณะกลีบดอก ชนิดของช่อ
ดอก ต าแหน่งของช่อดอก ชนิดของผล รูปร่างของผล 
การมีหนามท่ีผล  และจ านวนปีกท่ีผล รูปวธิานจ าแนก
ชนิดพืชทั้ง  74  ชนิด มี 74 ขอ้ ดงัน้ี 
1. ใบลดรูปเป็นเส้นเลก็ ปลายใบแหลม ใบเรียงรอบขอ้
        12. สนทะเล 
1. ใบมีแผน่ใบเป็นปกติ         2 
2. ใบประกอบ          3 
2. ใบเด่ียว        37 
3. กา้นใบแผแ่บนคลา้ยใบหรือกา้นใบมีปีกคลา้ยใบ    4 
3. กา้นใบกลมปกติ          6 
4. กา้นใบแผ่แบนคลา้ยใบ ส่วนคลา้ยใบไม่มีจุดโปร่ง
แสง (pellucid dot)             41. กระถินณรงค ์

4. กา้นใบมีปีกคลา้ยใบ แผน่ใบมีจุดโปร่งแสง       5 

5. แผ่นใบย่อยยาว 4-5 ซม. เส้นกลางใบย่อยไม่มีขน
          69. มะกรูด 
5. แผน่ใบยอ่ยยาวตั้งแต่ 8 ซม. ข้ึนไป เสน้กลางใบยอ่ย  
มีขนนุ่ม           70. สม้โอ 

6. ใบประกอบแบบน้ิวมือ         7 
6. ใบประกอบแบบขนนก         8 
7. ใบเรียงตรงขา้ม             26. แปะ 
7. ใบเรียงเวยีน       21. ยางพารา 
8. ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นหรือสามชั้น       9 
8. ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว      18 
9. ใบเรียงตรงขา้ม               11. ปีป 
9. ใบเรียงเวยีน        10 
10. ใบประกอบขนนกสามชั้น         62. มะรุม 
10. ใบประกอบขนนกสองชั้น      11 
11. ใบยอ่ยเรียงตรงขา้ม       12 
11. ใบยอ่ยเรียงสลบั    42. มะกล ่าตน้ 
12. ใบประกอบแต่ละใบมี 4 ใบยอ่ย  44. มะขามเทศ 
12. ใบประกอบแต่ละใบมีมากกวา่  20  ใบยอ่ย     13 
13. ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี  (odd–pinnate)
          10. ศรีตรัง 
13. ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่  (even–pinnate)
                       14 
14. ใบยอ่ยมีขนาดใกลเ้คียงกนัทุกใบ      15 
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14. ใบยอ่ยคู่ท่ีอยูป่ลายใบมีขนาดเล็กกวา่หรือใหญ่กวา่
ใบยอ่ยอ่ืน        16 

15. ใบมีหูใบคลา้ยเขากวาง ช่อดอกแบบช่อกระจะ  
      ช่อดอกหอ้ยลง           35. อะราง 
15. ใบไม่มีหูใบ ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น  
      ช่อดอกตั้งข้ึน         43. กระถิน 
16. ใบยอ่ยคู่ท่ีอยูป่ลายใบมีขนาดใหญ่กวา่ใบยอ่ยอ่ืน  
      ใบยอ่ยเรียงบนแกน 3–6 คู่        45. จามจุรี 
16. ใบยอ่ยคู่ท่ีอยูป่ลายใบมีขนาดเลก็กวา่ใบยอ่ยอ่ืน  
      ใบยอ่ยเรียงบนแกน 12–30 คู่      17 
17. ใบยอ่ยกวา้ง 0.6 ซม. ยาว 1.5 ซม. กา้นใบมีขนสี  
      น ้ าตาลแดง           36. นนทรี 
17. ใบย่อยกวา้ง 0.2 ซม. ยาว 0.5 ซม. กา้นใบมีขนใส
               33. หางนกยงูฝร่ัง 
18. ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี      19 
18. ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่      30 
19. ใบยอ่ยมี 3 ใบ        20 
19. ใบยอ่ยมีมากกวา่  3 ใบ       21 
20. ปลายใบยอ่ยเรียวแหลม      57. กระทอ้น 
20. ปลายใบยอ่ยแหลมหรือมน    46. ทองกวาว 
21. ปลายใบยอ่ยมน แผน่ใบเม่ือแหง้เป็นสีด า  
             48. ฉนวน 
21. ปลายใบยอ่ยแหลมหรือเรียวแหลม แผน่ใบเม่ือแหง้ 
      เป็นสีน ้ าตาล        22 
22. ผิวใบดา้นไกลแกน (ดา้นล่าง) เม่ือสมัผสัรู้สึกไดว้า่ 
      มีขนนุ่ม        23 
22. ผิวใบดา้นไกลแกนเม่ือสมัผสัรู้สึกไดว้า่ไม่มีขนนุ่ม 
         24 
23. ขอบใบหยกัเป็นคล่ืน (undulate)       71. มะหวด 
23. ขอบใบเรียบ (entire)         72. ตะคร้อ 
24. ใบยอ่ยกวา้ง 7-10 ซม.   51. ประดู่บา้น 
24. ใบยอ่ยกวา้ง 1-4.5        25 
25. ใบยอ่ยปลายสุดมีขนาดใหญ่กวา่ใบยอ่ยคู่ล่างสุด 
          26 
25. ใบยอ่ยท่ีปลายสุดมีขนาดใกลเ้คียงกนักบัใบยอ่ย 
      คู่ล่างสุด        28 

26. ใบย่อยเรียงตรงขา้มหรือก่ึงตรงขา้ม(subopposite)
         66. มะเฟือง 
26. ใบยอ่ยเรียง        27 
27. ฝักแบน รูปกลมคลา้ยไข่ดาว     52. ประดู่ป่า 
27. ฝักแบน รูปขอบขนาน           47. พะยงู 
28. ผิวใบทั้ง 2 ดา้นมีขนขนาดเลก็มาก           34. เขลง็ 
28. ผิวใบทั้ง 2 ดา้นไม่มีขน       29 
29. ใบเรียงสลบั            50. สาธร 
29. ใบเรียงเวยีน           3. มะกอก 
30. ปลายใบยอ่ยแหลม       31 
30. ปลายใบยอ่ย        34 
31. ปลายแกนกลางใบไม่มี    32. ราชพฤกษ ์
31. ปลายแกนกลางใบมีต่ิงแหลมขนาด      32 
32. ขอบใบจกัฟันเล่ือย (serrate)         56. สะเดา 
32. ขอบใบเรียบ (entire)       33 
33. ใบยอ่ยกวา้ง 1-3 ซม. ยาว 2-6 ซม.       49. แคฝร่ัง 
33. ใบยอ่ยกวา้ง 5-6 ซม. ยาว 7-10 ซม.    30. มะค่าโมง 
34. ขอบใบมีเสน้ใบชดัเจน ผลมีหนาม     39. มะค่าแต ้
34. ขอบใบไม่มีเสน้ใบ ผลไม่มีหนาม      35 
35. ใบประกอบดว้ยใบยอ่ย 6-10 คู่  ผลแบน  

       37. ข้ีเหลก็ 
35. ใบประกอบดว้ยใบยอ่ยมากกวา่ 12 คู่  ผลไม่แบน 
         36 
36. ดอกรูปดอกถัว่ (papilionaceous) กลีบดอกมีรูปร่าง 
      ต่างกนั         38. แคบา้น 
36. ดอกไม่เป็นรูปดอกถัว่ กลีบดอกมีรูปร่างคลา้ยกนั 
          40. มะขาม 
37. ใบเรียงเป็นวงรอบ            7. พญาสตับรรณ 
37. ใบเรียงสลบั เวยีน หรือตรง      38 
38. ใบเรียงตรงขา้ม        39 
38. ใบเรียงสลบัหรือเวยีน       44 
39. ใบมีหูใบ        40 
39. ใบไม่มีหูใบ        42 
40. หูใบแบบปกติ ใบยาว 6.5-11 ซม.        53. กนัเกรา 
40. หูใบอยูร่ะหวา่งกา้นใบ (interpetiolar stipule)  
     ใบยาวมากกวา่ 15 ซม.       41 
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41. ปลายหูใบมน เม่ือสมัผสัผิวใบดา้นไกลแกน รู้สึก 
      ไดว้า่ไม่มีขน         68. ยอบา้น 
41. ปลายหูใบแหลม เม่ือสมัผสัผิวใบดา้นไกลแกน 
      รู้สึกไดว้า่มีขนนุ่ม             67. ตะก ู
42. พืชมีน ้ ายางสีขาวขุ่น          8. โมกมนั 
42. พืชไม่มีน ้ ายางสีขาวขุ่น       43 
43. โคนใบรูปล่ิม (cuneate)               74. สกั 
43. โคนใบรูปมน (obtuse)             64. ฝร่ัง 
44. ปลายใบรูปหวัใจกลบั (obcordate)         31. ชงโค 
44. ปลายใบแหลม มน หรือเรียวแหลม      45 
45. พืชมีน ้ ายางขาวขุ่น       46 
45. พืชไม่มียางน ้ ายางขาวขุ่น       49 
46. พืชมีรากอากาศ (aerial root)  59. ไทรยอ้ยใบแหลม 
46. พืชไม่มีรากอากาศ       47 
47. ผิวใบดา้น ไม่เป็นมนัวาว          60. มะเด่ืออุทุมพร 
47. ผิวใบเป็นมนัวาว       48 
48. ขอบใบเรียบ            58. ขนุน 
48. ขอบใบจกัฟันเล่ือย           61. ข่อย 
49. โคนใบเฉียง ไม่เท่ากนั (oblique)      50 
49. โคนใบเท่ากนั       51 
50. ขอบใบจกัฟันเล่ือย ไม่หยกัเป็นคล่ืน       73. ตะขบ 
50. ขอบใบเรียบ หยกัเป็นคล่ืน           16. ตะเคียนทอง 
51. ใบกวา้ง 0.2 ซม. ยาว 0.7 ซม.         23. มะขามป้อม 
51. ใบกวา้งมากกวา่ 1 ซม. ยาวมากกวา่ 2 ซม.     52 
52. ใบรูปหอก        53 
52. ใบรูปไข่ รูปขอบขนาน รูปรี รูปไข่กลบั หรือ 
      รูปใบหอกกลบั        54 
53. เปลือกล าตน้แตกร่อนเป็นแผน่บาง เม่ือขยี้ใบ 
      มีกล่ินหอม     63. ยคูาลิปตสั 
53. เปลือกล าตน้ไม่แตกร่อนเป็นแผน่ เม่ือขยี้ใบ 
     ไม่มีกล่ินหอม   6. อโศกอินเดีย 
54. ฐานรองดอกเจริญเป็นเน้ือผล (accessory fruit)  
      แบบผลสด ผลแทเ้ป็นรูปไต     1. มะม่วงหิมพานต ์
54. ฐานรองดอกไม่เจริญเป็นเน้ือผล      55 
55. ใบรูปไข่กลบั หรือ รูปใบหอกกลบั      56 
55. ใบรูปไข่ รูปขอบขนาน หรือรูปรี      59 

56. ขอบใบเรียบ หรือหยกัเป็นคล่ืน      57 
56. ขอบใบหยกัมน หรือ หยกัซ่ีฟัน      58 
57. ดอกเด่ียว        9. น ้ าเตา้ตน้ 
57. ดอกช่อ       27. หมีเหมน็ 
58. ช่อดอกมีแกนกลางยาวนอ้ยกวา่ 10 ซม.  

    29. กระโดน 
58. ช่อดอกมีแกนกลางยาวมากกวา่ 15 ซม. 
             28. จิกนา 
59. เปลือกล าตน้แตกร่อนเป็นช้ิน       54. ตะแบก 
59. เปลือกล าตน้ไม่แตกร่อนเป็นช้ิน     60 
60. เม่ือสัมผสัผิวใบด้านไกลแกนรู้สึกได้ว่ามีขนนุ่ม
         61 
60. เม่ือสัมผสัผิวใบดา้นไกลแกนรู้สึกไดว้า่ไม่มีขนนุ่ม
         63 
61. ขอบใบเป็นขนครุย ขนรูปดาว     15. ยางกราด 
61. ขอบใบไม่เป็นขนครุย ขนเป็นเสน้สั้น     62 
62. เปลือกตน้สีน ้ าตาลเขม้ รอยแตกเป็นร่องไม่ชดัเจน
         13. กระบาก 
62. เปลือกตน้สีน ้ าตาลอ่อน รอยแตกเป็นร่องลึกชดัเจน
          18. พะยอม 
63. ขอบใบเรียบ        64 
63. ขอบใบหยกัเป็นคล่ืน       66 
64. ดอกเด่ียว           5. ล าดวน 
64. ดอกช่อ         65 
65. ช่อดอกออกตามปลายก่ิง      27. หมีเหมน็ 
65. ช่อดอกออกตามล าตน้หรือก่ิงแก่         22. มะยม 
66. ดอกเด่ียว        4. นอ้ยหน่า 
66. ดอกช่อ        67 
67. พืชมีน ้ ายางใส น ้ ายางมีกล่ินหอม      68 
67. พืชไม่มีน ้ ายางใส       71 
68. พืชไม่มีหูใบ            2. มะม่วง 
68. พืชมีหูใบขนาดใหญ่หุม้ปลายยอดอ่อน     69 
69. ผลไม่มีปีก ผิวใบดา้นไกลแกนสีขาวนวล  

      19. ทะลอก 
69. ผลมีปีก ผิวใบดา้นไกลแกนไม่เป็นสีขาวนวล     70 
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70. ผลมีปีกยาว 3 อนั สั้น 2 อนั ผิวใบดา้นใกลแ้กน 
     เป็นมนัวาว                17. เตง็ 
70. ผลมีปีกยาว 2 อนั สั้น 3 อนั ผิวใบดา้นใกลแ้กนไม่
เป็นมนัวาว           14. ยางนา 
71. ยอดมีหูใบหุม้เห็นเป็นเสน้โคง้คลา้ยดาบ 25. จะบก 
71. ยอดไม่มีหูใบรูปโคง้คลา้ยดาบ      72 
72. พืชมีหูใบขนาดเลก็       73 
72. พืชไม่มีหูใบ        74 
73. ผิวใบดา้นใกลแ้กนเป็นมนัวาว 

        24. ขนัทองพยาบาท 
73. ผิวใบดา้นใกลแ้กนไม่เป็นมนัวาว 55. อินทนิลน ้ า 
74. ใบมีจุดโปร่งแสง มีกล่ินหอม           65. หวา้ 
74. ใบไม่มีจุดโปร่งแสง ไม่มีกล่ินหอม     20. ตะโกนา 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบพืชทั้ งส้ิน 1,460 ตน้ 
จ าแนกเป็น 25 วงศ์ โดยพืชวงศ์ถัว่ (FABACEAE) มี
ความหลากชนิดมากท่ีสุด คือ พบ 23 ชนิด คิดเป็นร้อย
ละ 31.1 ของจ านวนชนิดทั้ งหมด โดยจ าแนกเป็น 3 
วงศ์ยอ่ย คือ วงศ์ยอ่ยข้ีเหล็ก (CAESALPINIOIDEAE) 
จ านวน 10 ชนิด วงศ์ย่อยถั่ว (PAPILIONOIDEAE) 
จ า น ว น  7 ช นิ ด  แ ล ะ  ว ง ศ์ ย่ อ ย ก ร ะ ถิ น
(MIMOSOIDEAE) จ านวน 6 ชนิด รองลงมาคือวงศ ์ 
ยางนา (DIPTEROCARPACEAE) พบ 7 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ  9.5 ส่วนวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) 
และวงศ์ขนุน (MORACEAE) พบเท่ากัน 4 ชนิด คิด
เป็นร้อยละ 5.4 ของจ านวนชนิดทั้งหมด ส่วนพืชท่ีพบ
จ านวนตน้มากท่ีสุดไดแ้ก่ ข้ีเหล็ก พบ 223 ตน้ คิดเป็น
ร้อยละ 15.3 ของจ านวนต้นทั้ งหมด รองลงมาคือ 
กระถินณรงค์ พบ 135 ต้น คิดเป็นร้อยละ 9.2 ส่วน 
มะกอก จิกนา ศรีตรัง กระบาก พะยอม ตะโกนา จะบก 
กระโดน กนัเกรา อินทนิลน ้ า ตะกู และ ส้มโอ เป็นพืช
ท่ีพบเพียงชนิดละ 1 ตน้ เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษา
คร้ังน้ีกบัผลการศึกษาของประวติั (2544) ซ่ึงรายงาน
ความหลากชนิดของไมต้น้ในบริเวณสถาบันราชภฎั
สุรินทร์ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 479 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา  

พบวา่มีพืชท่ีเหมือนกบัการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 34 ชนิด 
จากพืชท่ีศึกษาทั้ งหมด 50  ชนิด และเม่ือเปรียบเทียบ
กบัผลการศึกษาของสุพทัตรา (2550) ซ่ึงรายงานความ
หลากชนิดของไม้ตน้บริเวณป่ามหาวิทยาลัยราชภัฎ  
ศรีสะเกษ  ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี  7 ไร่  พบว่ามีพืชท่ี
เหมือนกับการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 13 ชนิด จากพืชท่ี
ศึกษาทั้ งหมด 31  ชนิด ดังตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าไม้
ตน้ในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความหลาก
ชนิดมากกว่าทั้ งสองงานวิจัย และผลการศึกษาคร้ังน้ี
เป็นการเพ่ิมขอ้มูลความหลากหลายของจ านวนชนิด
ของไมต้น้ให้กับพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
สามารถจัดท ารูปวิธานจ าแนกไม้ต้นในโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษกทั้ง 74 ชนิด โดยอาศยัลกัษณะ
ของใบเป็นส่วนใหญ่ ท าให้สามารถน าไปประยกุตใ์ช้
เป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนการสอนพฤกษศาสตร์
ระดบัโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ 
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