
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 

1.ชื่อชุดโครงการ วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 

2.โครงการวิจัย ศึกษาลักษระทางพฤกษศาสตร์เพื่อบันทึกลักษณะเพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์พืช 

      ตามกฏหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย): ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และจ าแนกพรรณไม้ล้มลุกในพ้ืนที่ลานหินทรายใน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Botanical Studies and Classificaton Herb Plants on Sanstone Areas in 

the Norteastern 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

   หัวหน้าการทดลอง : ชื่อ นายพงษ์ศักดิ์ พลตรี  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ   

   สังกัดกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

   ผู้ร่วมงาน        :ชื่อ นายบดินทร สอนสุภาพ    ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

    สังกัดกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

                            :ชื่อ นางสาวปาจรีย์ อินทชุบ  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ   

   สังกัดกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

5. บทคัดย่อ 

 การเพ่ิมพ้ืนที่ด้านการเกษตร เพ่ือการสร้างมูลค่าจากผลผลิตของพืช ในการด ารงชีพของประชากร ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลต่อแหล่งพันธุกรรมพืชเดิมที่เคยเติบโตอยู่เดิมในแหล่งธรรมชาติ ท าให้ลดน้อยสูญหาย อยู่

ตลอดเวลา พื้นที่ลานหินทรายเป็น แหล่งพันธุกรรมของพืชอีกพ้ืนที่หนึ่ง ที่พืชในถิ่นเดิมรับผลกระทบได้โดยตรงและ

รวดเร็ว อันมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ่งแวดล้อมรอบด้านและการรุกล้ าพ้ืนที่ การศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์และการจ าแนกพรรณไม้ล้มลุก ในพ้ืนที่ลานหินทราย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการระหว่าง

เดือน ตุลาคม 2554 ถึง เดือน กันยายน 2557 พบปริมาณการคงอยู่ และผลการเปลี่ยนแปลง ของชนิดพันธุ์พืชล้มลุก

แปรผันไปตามจ านวน ปริมาณฝน ความชุมชื้นและการลดลงของถิ่นก านิดเดิม มีผลลดน้อยไปจากเดิม แต่ยังพบลักษณะ

เด่น ของพืชในพ้ืนที่ลานหินทราย เรื่องของการคงปริมาณการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ดี โดยสามารถพบการเติบโตของพืช 



ได้ทันทีที่มีความชื้นบนพื้นที่ลานหินทรายเหมาะสม จะพบการเจริญพันธุ์ แตกต้น ผลิดอก ในระยะเวลาอันสั้นถือเป็น

การปรับตัวเพ่ือด ารงชนิดพันธุ์ ของพืชในธรรมชาติที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นตัวการก าหนดการพัฒนาพันธุ์ของพืช 

 ผลการด าเนินการ เก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาจ าแนกทางอนุกรมวิธาน สามารถจ าแนกพืชได้ 16 วงศ์ 26 สกุล 40 

ชนิด วงศ์ท่ีพบมากสุด คือ วงศ์ดาวเรือง (Asteraceae) ได้ข้อมูลชนิดของพืชล้มลุก ลักษณะทางอนุกรมวิธาน เก็บ

ตัวอย่างแห้งพืช ไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เป็นตัวอย่างศึกษาอ้างอิงแก่

นักวิจัยอื่นๆ 

6. ค าน า 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปกคลุมเนื้อที่ 12 จังหวัด ตามหลักการจัดแบ่งภูมิศาสตร์พืชพรรณแห่งประเทศ

ไทย ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย หนองคาย 

หนองบวัล าภู สกลนคร และอุดรธานี พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลมากกว่า 100 เมตร ป่าธรรมชาติ

และพ้ืนที่การเกษตร ในภาคอีสานมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่พบการกระจายตัวของลานหินทรายเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีลักษณะ

โครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นชุดหินที่มีต้นก าเนิดมาตั้งแต่ยุค Cretaceous และ Jurassic เช่น ชุดหินโคกกรวด ชุดหินภู

พาน ชุดหินเสาขรัว ชุดหินพระวิหาร ชุดหินภูกระดึง กระจายตัวอยู่ตามทิวเขาเพชรบูรณ์ ทิวเขาพังเหย ทิวเขาหลวง

พระบางบางส่วน ทิวเขาภูหลวง โดยมีที่ราบสูงเป็นแอ่งขนาดใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางคือ แอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 

ในพื้นที่เหล่านั้นมักจะมีพืชที่เป็นพืชล้มลุกอยู่เป็นจ านวนมาก มีวิวัฒนาการปรับวงจรชีวิตให้สามารถเกิดเป็นนิเวศแบบ

ย่อย ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะในช่วงเวลาฤดูฝนถึงฤดูหนาวจะมีปรากฏความหลากชนิดให้เห็นอยู่เป็น

จ านวนมากในช่วงที่ได้รับอิทธิพลลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และจะเหี่ยวแห้งเฉาตาย

ไปในช่วงฤดูร้อนหรือแล้ง เช่น พืชที่มีสมาชิกอยู่ในวงศ์กระดุมเงิน (Eriocaulonaceae) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) วงศ์

หยาดน้ าค้าง (Droseraceae) วงศ์ไม้กินแมลง (Lentibulariaceae) วงศ์โคลงเคลง (Melastomataceae) วงศ์กก 

(Cyperaceae)  วงศ์เทียน (Balsaminaceae) วงศ์ถ่ัว (Fabaceae) วงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) ในด้านความหลาก

ชนิดของพืชต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีโครงสร้างของสังคมพืชที่ไม่พบในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศไทย  

หากแต่ด้วยลักษณะของพ้ืนที่ที่เป็นป่าผลัดใบและป่าเบญจพรรณ ในภูมิประเทศที่เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ได้ไม่ดี ร่วมกับ

การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก และการท าการเกษตรแบบบุกรุกโดยใช้ไฟเผาและการปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเข้าสู่

พ้ืนที่ป่าธรรมชาติโดยไม่มีการควบคุม ท าให้สังคมป่าตามลานหินทรายเป็นพื้นที่หนึ่งที่ถูกท าลายได้อย่างรวดเร็วและง่าย 

การศึกษาความหลากชนิดของพืชล้มลุกและการจัดเก็บข้อมูลแหล่งการกระจายพันธุกรรมพืชตามลานหินทราย เพ่ือ

เพ่ิมเติมทางด้านข้อมูลชนิดพืช ที่พบเจริญเติบโตและกระจายพันธุกรรมบนพ้ืนที่ลานหินทรายของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการสะสมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิจัยพัฒนาให้สืบสานกว้างขวางข้ึน 

7. วิธีด าเนินการ 

1. 



ระเบียบวิธีวิจัยของการทดลอง 

 อุปกรณ์ 

1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจภาคสนาม เช่น กรรไกรตัดก่ิงไม้ สมุดบันทึก กล้องบันทึกภาพ 

2.อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

3.อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้จัดท าตัวอย่างอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช 

 

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาสัณฐานวิทยา เช่น กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดขนาดและบันทึกภาพ
แบบละเอียด 

5.อุปกรณ์ตรวจวัดและโปรแกรมบันทึกข้อมูล จากการส ารวจจังหวัดต่างๆ หรือแหล่งรวบรวมพันธุ์ และท่ีกลุ่ม

วิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

 วิธีการ 

สิ่งที่ใช้ในการทดลอง    

พืชชนิด/พันธุ์ต่างๆ จากพ้ืนที่ส ารวจ อุปกรณ์ในการเตรียมตัวอย่างพรรณไม้ คู่มือศึกษาจ าแนกพืช 

แบบและวิธีการทดลอง - 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง      การส ารวจ เก็บข้อมูล 

 การบันทึกข้อมูล          การบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของพืช 

  1.ตรวจเอกสารข้อมูลด้านอนุกรมวิธานพืชล้มลุก พร้อมการศึกษาสัณฐานวิทยาของพืช แต่ละชนิดใน
 พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพและใช้ข้อมูลแหล่งการกระจายพันธุ์ จากตัวอย่างเดิมของพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ที่พบทั้ง
 ในประเทศและประเทศอ่ืนๆ 

          2.ส ารวจในพ้ืนที่ลานหินทรายภาคตะวันออกฉียงเหนือ  

          3.เก็บรวบรวมตัวอย่างและถ่ายภาพลักษณะพืช แหล่งนิเวศวิทยา เพื่อใช้ก ากับเป็นข้อมูลอ้างอิงของพืชล้มลุกที่

 พบแต่ละชนิดจากพ้ืนที่ส ารวจ ท าเป็นตัวอย่างแห้งเก็บเพ่ิมไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร 

          4.ขั้นตอนการตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน จากเอกสารและสิ่งอ้างอิงทางวิชาการ เพ่ือระบุชื่อวิทยาศาสตร์ที่

 ถูกต้องของพืช 

2. 



          5.งานวิเคราะห์บันทึกข้อมูลทางพฤกษศาสตร์และพ้ืนที่การกระจายพันธุ์ ท าเอกสารรายงานผล 

 เวลา 

 เดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือน กันยายน 2557 

 สถานที่ด าเนินการ 

 1. พ้ืนทีล่านหินทราย 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากผลกระทบของการเพ่ิมพ้ืนที่ด้านการเกษตร เพ่ือการสร้างมูลค่าจากผลผลิตของพืช เป็นรายได้ส าหรับการ

ด ารงชีพของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลต่อแหล่งพันธุกรรมพืชเดิมที่เคยเติบโตในแหล่งธรรมชาติ ท าให้

เกิดการลดน้อย จนกระทั่งระดับสูญหายไปจากถิ่นเดิมมีผลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พื้นที่ลานหินทรายเป็นแหล่ง

พันธุกรรมของพืชอีกพ้ืนที่หนึ่ง ที่พืชในถิ่นเดิมรับผลกระทบได้โดยตรงและรวดเร็ว ทั้งเหตุการที่เกิดจากผลกระทบด้าน

การเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมภูมิอากาศ การหาประโยชน์จากพ้ืนที่ และระบบท าการเกษตร การศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์และการจ าแนกพรรณไม้ล้มลุก ในพ้ืนที่ลานหินทราย ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด าเนินการระหว่าง

เดือน กันยายน 2554 ถึง เดือน ตุลาคม 2557 เป็นการศึกษาเก็บตัวอย่างพืช รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมก่อนการสูญ

หายไปจากแหล่งเดิม การศกึษาพบถึงปริมาณการคงอยู่ และการเปลี่ยนแปลงด้านความหนาแน่นของชนิดพันธุ์พืชล้มลุก 

มีสาเหตุมาจากผลกระทบด้านความแปรปรวนของปริมาณฝนและความชุ่มชื้น ขณะเดียวกันในพ้ืนที่ส ารวจยังมีปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อพืชล้มลุก ประกอบด้วยการใช้พ้ืนที่ลานหินทรายเพื่อกิจกรรมที่มี มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นอีกส่วน

หนึ่งที่ส่งผลต่อ ปริมาณการลดลงของชนิดพันธุกรรมพืชจากถิ่นเดิม ในขณะเดียวกันบนพ้ืนที่ของลานหินทราย ยังได้พบ

ลักษณะเด่นของพืชล้มลุกท่ีเติบโตเจริญพันธุ์ในพ้ืนที่ลานหินทราย เกี่ยวกับการที่พืชมีคุณสมบัติทางการงอกของเมล็ด

พันธุ์ทีพื่ชให้ก าเนิดและร่วงหล่นแพร่เมล็ดในพ้ืนที่ เมล็ดนั้นมีการงอกที่ดีโดยสามารถพบการงอกงามและเติบโตของพืช 

ได้ทันทีที่มีความชื้นบนพื้นที่ลานหินทรายเกิดสะสมพอเหมาะเพียงพอต่อเมล็ดพืชล้มลุกแต่ละชนิด ก็จะเริ่มการเจริญ

พันธุ์ งอกต้น ผลิใบ ผลิดอก เจริญพันธุ์สมบูรณ์ได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้นถือเป็นการปรับตัวเพ่ือด ารงชนิดพันธุ์ของพืช

ให้คงอยู่ในพ้ืนที่สร้างสีสรรแก่พ้ืนที่ลานหินทราย ควรแก่การต่อยอดงานวิจัยประยุกต์ เซ่นงานศึกษาเรื่องยีนการคงความ

งอก การพัฒนาตาดอกได้รวดเร็ว และอ่ืนๆ 

ชนิดพืชที่พบในพ้ืนที่ศึกษาส ารวจคือ 

ที ่ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ ์ จังหวัด 

3. 



1 มะกล่ าตาหนู Abrus precatorius L. Leguminosae เลย, 
หนองบัวล าพู, 
นครพนม 

2 กอมก้อลอดขอน Aristolochia arenicola Hance Aristolochiaceae ชัยภูมิ 
3 กระเช้าถุงทอง Aristolochia pothieri  Pierre ex 

Lecomte 
Aristolochiaceae หนองบัวล าพู, 

ชัยภูมิ 
4 ดาวกระจาย Bidens bipinnata L. Asteraceae หนองบัวล าพู, 

เลย, นครพนม, 
มุกดาหาร 

5 ดาวกระจายไต้หวัน Bidens pilosa L. Asteraceae วัชพืชจากไม้ดอก
ประดับ เลย, 
ชัยภูมิ 

6 สรัสจันทร์,มณีเทวา Burmannia coelestis D.Don Burmanniaceae ชัยภูมิ,
หนองบัวล าพู, 
หนองคาย 

7 หญ้าข้าวก่ า Burmannia disticha L. Burmanniaceae เลย, มหาสารคาม 
 

8 แอหนัง Crossostephium chinense (L.) Makino Asteraceae หนองบัวล าพู, 
เลย 

ที ่ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ ์ จังหวัด 
9 หิ่งเม่นน้อย Crotalaria alata Buch.-Ham.  

ex D. Don 
Leguminosae หนองบัวล าพู 

10 มะหิ่งเม่น Crotalaria spectabilis Roth Leguminosae หนองบัวล าพู, 
เลย, กาฬสินธุ์ 
 

11 หมอน้อย Cyanthillium cinereum (L.) H. Rob. Asteraceae หนองบัวล าพู,
ชัยภูมิ, เลย 
 

12 เอ้ืองส าเภางาม Cymbidium insigne Rolfe. Orchidaceae เลย, มุกดาหาร 
13 อีเหนียว Desmodium heterocarpon (L.) DC Leguminosae อุบลราชธานี,

มหาสารคาม, เลย 
14 หญ้าเกล็ดหอย Desmodium triflorum  (L.) DC Leguminosae ชัยภูมิ, รอ้ยเอ็ด, 

หนองบัวล าพู 
15 จอกบ่วาย Drosera burmannii  Vahl Droseraceae เลย, ชัยภูม ิ

4. 



16 หญ้าน้ าค้าง Drosera indica L. Droseraceae เลย, อุบลราชธาน ี
17 หญ้าไฟตะกาด Drosera peltata Sm. Droseraceae อุบลราชธานี, 

หนองบัวล าพู 
18 โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus scaber L. Asteraceae หนองบัวล าพู, 

เลย, ชัยภูม ิ
19 หญ้าหัวไม้ขีดไฟ Eriocaulon cinereum R.Br. Eriocaulaceae เลย 
20 หญ้าดอกขาว Eriocaulon echinulatum Mart. Eriocaulaceae มหาสารคาม,  

เลย, กาฬสินธ์ 
21 กระดุมเงิน Eriocaulon echinulatum Mart. Eriocaulaceae เลย 
22 ดองดึง Gloriosa superba L. Liliaceae มหาสารคาม, 

หนองบัวล าพู 
23 ขี้กาแดง Gymnopetalum scabrum (Lour.) W. 

J. de Wilde & Duyfjes 
Cucurbitaceae เลย, อุดรธานี 

24 แมงลักคา Hyptis suaveolens (L.) Poit. Lamiaceae ชัยภูมิ, เลย, 
หนองบัวล าพู, 
นครพนม 

25 ผักบุ้งรั้ว Ipomoea cairica Jacq. Convolvulaceae หนองบัวล าพู, 
เลย, ชัยภูม ิ

26 จิงจ้อแดง Ipomoea hederifolia L. Convolvulaceae มหาสารคาม,
อุบลราชธานี,  
เลย 

27 ว่านผักบุ้ง Ipomoea nil (L.) Roth Convolvulaceae เลย, 
หนองบัวล าพู, 
ชัยภูมิ 

ที ่ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ ์ จังหวัด 
28 จิงจ้อเหลืองอ่อน Merremia bambusetorum Kerr Convolvulaceae เลย, 

หนองบัวล าพู 
29 เถาสะอึก Merremia hederacea (Burm.f.)  

Hallier f. 
 

Convolvulaceae ชัยภูมิ, นครพนม 

30 เอ้ืองดินใบบัว Nervillia crociformis (Zoll. & Moritzi) 
Seidenf. 

Orchidaceae อุบลราชธานี, 
มุกดาหาร 

31 ขี้อ้น Pavonia rigida (Wall. Ex Mast.) Hochr. Malvaceae หนองบัวล าพู, 

5. 



ชัยภูมิ 
32 สาบแร้งสาบกา Pseudoconyza viscosa (Mill.) D’Arey Asteraceae ชัยภูมิ, 

หนองบัวล าพู 
33 โคกกระสุน Psilotrichum ferrugineum (Roxb.) 

Moq.-Tand. 
Amaranthaceae เลย, ชัยภูมิ, 

หนองคาย 
34 ครามป่า Tephrosia purpurea (L.) Pers. Leguminosae อุบลราชธานี, 

มหาสารคาม 
35 มันปู Torenia flava Buch.-Ham. Ex benth. Scrophulariaceae ชัยภูมิ, 

หนองบัวล าพู 
36 เกล็ดหอย Torenia fournieri Lind. Ex E. Fourn. Scrophulariaceae อุดรธานี, เลย, 

หนองบัวล าพู 
37 โคกกระสุน Tribulus cistoides L. Zygophyllaceae เลย, 

หนองบัวล าพู, 
มุกดาหาร, 
นครพนม 

38 ตีนตุ๊กแก Tridax procumbens L. Asteraceae หนองบัวล าพู, 
เลย, อุบลราชธาน ี

39 สร้อยสุวรรณา Utricularia bifida L. Lentibulariaceae เลย 
40 หญ้าข้าวก่ าน้อย Urticularia delphinoides Thorel  

ex Pellegr. 
Lentibulariaceae ชัยภูมิ, เลย 

 

 

 

 

 

 

ภาพพืชที่พบในการทดลอง 

   6. 



 
1.มะกล่ าตาหนู 

Abrus precatorius L. 

 
2.กอมก้อลอดขอน 

Aristolochia arenicola Hance 

 
3.กระเช้าถุงทอง 

Aristolochia pothieri  Pierre ex 
Lecomte 

 
 

 
4.ดาวกระจาย 

Bidens bipinnata L. 
 
 

 

 
5.ดาวกระจายไต้หวัน 
Bidens pilosa L. 

 

 
6.สรัสจันทร์,มณีเทวา 

Burmannia coelestis D.Don 
 

 

 
7.หญ้าข้าวก่ า 

Burmannia disticha L. 

 

 
8.แอหนัง 

Crossostephium chinense (L.) 
Makino 

 

 
9.หิ่งเม่นน้อย 

Crotalaria alata Buch.-Ham.  ex D. 
Don 

 
10.มะหิ่งเม่น 

 
11.หมอน้อย  

7. 



Crotalaria spectabilis Roth Cyanthillium cinereum (L.)  
H. Rob. 

12.เอ้ืองส าเภางาม 
Cymbidium insigne Rolfe. 

 

 
13.อีเหนียว 

Desmodium heterocarpon (L.) DC 

 

 
14.หญ้าเกล็ดหอย 

Desmodium triflorum  (L.) DC 

 

 
15.จอกบ่วาย 

Drosera burmannii  Vahl 
 

 
16.หญ้าน้ าค้าง 

Drosera indica L. 

 

 
17.หญ้าไฟตะกาด 

Drosera peltata Sm. 

 

 
18.โด่ไม่รู้ล้ม 

Elephantopus scaber L. 

 

 
19.หญ้าหัวไม้ขีดไฟ 

Eriocaulon cinereum R.Br. 

 

 
20.หญ้าดอกขาว 

Eriocaulon echinulatum Mart. 

 

 
21.กระดุมเงิน 

Eriocaulon henryanum Ruhland 
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22.ดองดึง 
Gloriosa superba L. 

23.ขี้กาแดง 
Gymnopetalum scabrum (Lour.) 

W. J. de Wilde & Duyfjes 

24.แมงลักคา 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 

 

 
25.ผักบุ้งรั้ว 

Ipomoea cairica Jacq. 
 

 

 
26.จิงจ้อแดง 

Ipomoea hederifolia L. 

 

 
27.ว่านผักบุ้ง 

Ipomoea nil (L.) Roth 

 

 
28.จิงจ้อเหลืองอ่อน 

Merremia bambusetorum Kerr 

 

 
29.เถาสะอึก 

Merremia hederacea (Burm.f.) 
Hallier f. 

 

 
30.เอื้องดินใบบัว 

Nervillia crociformis (Zoll. & Moritzi) 
Seidenf. 

 
 

 
31.ขี้อ้น 

Pavonia rigida (Wall. Ex Mast.) 
Hochr. 

 
32.สาบแร้งสาบกา 

Pseudoconyza viscosa (Mill.) 
D’Arey 

 

 

 
33.โคกกระสุน 

Psilotrichum ferrugineum (Roxb.) 
Moq.-Tand. 
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34.ครามป่า 

Tephrosia purpurea (L.) Pers. 

 
35.มันปู 

Torenia flava Buch.-Ham. ex 
Benth. 

 
36.เกล็ดหอย 

Torenia fournieri Lind. ex  
E. Fourn. 

 
 
 

 

 
37.โคกกระสุน 

Tribulus cistoides L. 

 

 
38.ตีนตุ๊กแก 

Tridax procumbens L. 

 

 
39.สร้อยสุวรรณา 

Utricularia bifida L. 
  

 
40.หญ้าข้าวก่ าน้อย 

Urticularia delphinoides Thorel 
ex Pellegr. 

 

 

การใช้ประโยชน์ 



          ไม้ประดับ จ านวน 16 ชนิด กระเช้าถุงทอง, สรัสจนัทร์(มณีเทวา), หญ้าข้าวก่ า, เอ้ืองส าเภางาม, อีเหนียว,  

 จอกบ่วาย,  หญ้าหัวไม้ขีดไฟ, หญ้าดอกขาว, กระดุมเงิน, ผักบุ้งรั้ว, จิงจ้อแดง, ว่านผักบุ้ง, เอ้ืองดินใบบัว, 

 มันป,ู  เกล็ดหอย, สร้อยสุวรรณา 

      สมุนไพร จ านวน 6 ชนิด มะกล่ าตาหนู, มะหิ่งเม่น, โด่ไม่รู้ล้ม, ดองดึง, ขี้กาแดง, ตีนตุ๊กแก 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินการ วิจัยเพ่ือศึกษาจ าแนกทางอนุกรมวิธาน สามารถจ าแนกพืชได้ 16 วงศ์ 26 สกุล 40 ชนิด 

วงศ์ท่ีพบมากสุด คือวงศ์ ดาวเรือง (Asteraceae) ได้ข้อมูล ลักษณะทางอนุกรมวิธานของพืช การใช้ประโยชน์จากพืช 

เป็นไม้ประดับ จ านวน 16 ชนิด เป็นพืชสมุนไพร 6 ชนิด เก็บตัวอย่างแห้งพืชเพ่ิมเติมไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ส านัก

คุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ใช้เป็นตัวอย่างศึกษาอ้างอิงแก่นักวิจัยท่านอ่ืนๆ 

10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

       ได้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะประจ าพันธุ์  การกระจายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืช  เพ่ือสนับสนุนงานอนุรักษ์ และอนุกรมวิธานพืชในพิพิธภัณฑ์พืช และแหล่งก าเนิดพืช

 ได้จ านวนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพืชส าหรับจัดท าฐานข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 

 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคเกษตรกร สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืชในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ได้ข้อมูลแหล่งพันธุกรรมพืชที่มีเชื้อพันธุ์ปรากฏ เจริญและด ารงพันธุ์อยู่ในปัจจุบันภายในประเทศ  

 ได้ใช้เป็นข้อมูลปกป้องทรัพยากรพืชของประเทศ และสนับสนุนงานด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ร่วมถึงการเป็น

แนวทางให้นักปรับปรุงพันธุ์พืช เริ่มต้นพัฒนาไปสู่พืช ทางการเกษตรเพ่ือต่อยอดสร้างมูลค่าในอนาคต  

       เป็นการเพ่ิมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือการค้นคว้า

ของนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ  

       เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบงานบริการตรวจสอบ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ตามค าร้องขอจากผู้ขอรับบริการ 

12.เอกสารอ้างอิง 

ก่องกานดา ชยามฤต. 2518. ลักษณะประจ าวงศ์พรรณไม้, พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

          แห่งประเทศไทย จ ากัด, กรุงเทพฯ. ๑๑๒ หน้า. 
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ก่องกานดา ชยามฤต. 2550. ลักษณะประจ าวงศ์พรรณไม้ 2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป์่าและพันธุ์พืช  

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ. 88 หน้า. 
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กรุงเทพฯ. 368 หน้า. 
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          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 328 หน้า. 

เต็ม สมิตินันทน์. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม). ส่วนพฤกษศาสตร์ป่า 
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