ตนไมทรงปลูก

นนทรี
ทรงปลูกโดย
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อพอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne
1. Peltophorum ferrugineum Benth.,
2. Peltophorum inerme (Roxb.) Naves ex Villar,
3. Peltophorum roxburghii (G.Don) Degener, 2.4 Poinciana roxburghii G.Don,
Inga pterocarpa DC.

ทรงปลูกเมื่อวันที่

20 ธันวาคม พ.ศ. 2523

สถานที่ปลูก

ความเปนมา

บริเวณทางเขาดานหนาศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ทองที่ หมูท ี่ 6 ตําบลกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
พิกัด UYM (WGS 84) E 99 องศา 58 ลิปดา 25.4 ฟลิปดา
N 14 องศา 1 ลิปดา 44.3 ฟลิปดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไวเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงเปด ศูนยปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523
ประวัติความเปนมาของตน นนทรี ในป พ.ศ. 2506 ทางสมาคมนิสิ ตเก ามหาวิท ยาลั ย
เกษตรศาสตร จะไดกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงปลูกตนไมประจํามหาวิทยาลัย ในวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 จึงไดประชุม
ปรึกษาหารือกันในวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2506 และมีมติให อาจารยอัญเชิญ ชมภูโพธิ์
หัวหนาภาควิชาพืชศาสตร อาจารยปวิณ ปุณศรี อาจารยแสงธรรม คมกฤส และอาจารย
เจือ สุทธิวนิช เปนอนุกรรมการพิจารณาหาตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มาเสนอตอมาในการประชุมของสมาคม เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506 คณะอนุกรรมการ
ไดนําเสนอตนไม จํานวน 4 ชนิด คือ นนทรี ทองกวาว ราชพฤกษ (คูน) และพิกุล และ
ที่ประชุมไดตกลงเลือกเอาตนนนทรี เพราะเปนไมยืนตน มีอายุยืน มีใบสีเขียวแก อันหมายถึง
สีเขียวขจีของเกษตร มีใบสีเหลืองทอง และดอกสีเหลือง อันหมายถึงสีเหลืองของคณะเกษตร
อันปรากฏอยูในคํากราบบังคมทูล ของคุณหลวงอิง คศรีก สิก าร (นายอินทรี จันทรสถิตย )
ในฐานะอธิการบดี มีใจความสรุปดังนี้คือ "ตนนนทรี เปนไมยืนตน มีอายุยืนยาวนาน มีใบ
เขียวตลอดทั้งป ลักษณะใบเปนฝอยคลายใบกระถิน ดอกสีเหลืองประปรายดวยสีข าว
ชอดอกเปนพวงระยา ฝกไมยอมทิ้งตน ทนทานในทุกสภาพอากาศของเมืองไทย สมาคม
นิ สิ ต เก า มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร จึ ง ได เ ลื อ กให เ ป น ต น ไม ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ ข อง
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เพื่อแสดงวา นิสิตเกา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรนั้น มีใจ
ผูกพันอยูกับมหาวิทยาลัยตลอดเวลา และสามารถจะทํางานประกอบอาชีพไดทั่วทุกหนทุก
แหง ทั้งในไรนา ปาเขา ทั่วทั้งประเทศไทย"
การเจริญเติบโตจนถึงปจจุบัน เสนรอบวงของตนไมที่มีความสูง 1.30 ม. จากพื้นดิน 215
ซม. ความสูง 22.4 ม.

รายละเอียดพันธุไมตามแบบการเก็บขอมูลพันธุไมของศูนยปฏิบัติการวิจัยฯ
ชื่ออื่นๆ :
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร :
ชื่อพอง :

กระถินปา กระถินแดง (ตราด) สารเงิน (แมฮองสอน)
Copper pod , Yellow flame
Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne

วงศ :
ถิ่นกําเนิด :
ลักษณะทั่วไป :

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
อินเดีย แถบตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยพบทั่วไป
เปนไมตน ขนาดกลางกึ่งผลัดใบ สูง 8 - 25 ม. เปลือกสีเทาคอนขางเรียบหรือแตกเปน
สะเก็ดเล็กๆ กิ่งหรือกานออน จะมีสีขนสีน้ําตาลแดง เรือนยอดรูปรม ใบประกอบรูปขนนก

1. Peltophorum ferrugineum Benth.,
2. Peltophorum inerme (Roxb.) Naves ex Villar,
3. Peltophorum roxburghii (G.Don) Degener, 2.4 Poinciana roxburghii G.Don,
Inga pterocarpa DC.

2 ชั้น เรียงเวียนสลับใบยอยออกตรงขามกันเปนคู แผนใบยอยรูปขอบขนานกวางประมาณ
0.5-0.7 ซม. ยาว 1.2-1.8 ซม. ปลายใบมนหรือเวาตื้นๆ โคนใบมนและเบี้ยว ดอกสีเหลือง
ออกเปนชอแยกแขนงที่ปลายกิ่ง ชอดอกตั้งขนาดใหญตามงามใบและปลายกิ่ง ผลเปนฝก
แบนรูปรี โคนและปลายสอบแหลม กวางประมาณ 2 ซม. ยาว 5-12 ซม. มีเมล็ด 1-4 เมล็ด
เมล็ดเรียงตามยาวของฝก
ฤดูการออกดอกติดผล : เดือนมีนาคม - มิถุนายน
การขยายพันธุ :
โดยการเพาะเมล็ด
วิธีปฏิบัติตอเมล็ดและการเพาะเมล็ด
1. แชในน้ํารอนอุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส แลวทิ้งไวใหเย็นเปนเวลา 16 ชั่วโมง
2. เพาะลงในแปลงเพาะแบบหวานกระจัดกระจาย หรือเพาะโดยโรยเมล็ดเปนแถว
ขอสังเกตและผลการทดลอง
1. เริ่มงอกภายใน 15 วัน
2. ขนาดของกลายายชําสูงประมาณ 1 นิ้วครึ่ง อายุประมาณ 20-30 วัน
3. ขนาดของตนกลาที่เหมาะสมในการยายปลูกควรสูงประมาณ 30 ซม. อายุ 4 เดือน
ขอดีของพันธุไม :
นนทรีเปนตนไมที่คอนขางโตเร็ว ปลูกงาย แข็งแรง ทนทานและทนแลง เหมาะสําหรับปลูก
ประดับอาคารสถานที่ หรือสองขางถนนหนทาง ใหรมเงาและปองกันลมไดดี รูปทรงและ
ดอกงดงาม ใชเปนรมเงาในสวนกาแฟไดดีมาก เพราะเปนตนไมตระกูลถั่ว ชวยบํารุงดินให
อุดมสมบูรณขึ้นดวย เมื่อใบรวงจะไมทําใหพื้นที่สกปรกเนื่องจากมีใบขนาดเล็ก
ขอแนะนํา :
เปนพันธุไมที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นไดดีในดินทั่วไป ตองการความชื้นปานกลาง ตองการ
แสงแดดตลอดวัน การปลูกในพื้นที่ตองคํานึง ถึง ระยะหางระหวางตนใหเ หมาะสม เพื่อ
ประโยชนในการดูแลรักษาภายหลังการปลูกและผลกระทบกับพันธุไมชนิดอื่นที่อยูใกลเคียง
นนทรี เปนพันธุไมที่มีกิ่งเปราะหักไดงาย ไมทนทานตอแรงลม ดังนั้นจึงไมควรปลูกไวใกลชิด
อาคารบานเรือนหรือบริเวณลานจอดรถยนต เพราะอาจจะไดรับอันตรายจากกิ่งที่หักโคนได
งาย เพื่อปองกันอันตรายจากกิ่งกานควรตัดแตงกิ่งหรือทรงพุมปละ 1 ครั้ง เพื่อลดขนาดและ
น้ําหนักของกิ่ง
ขอมูลอื่นๆ :
เนื้อไมใชทําสิ่งกอสราง เครื่องเรือน เปลือกมีรสฝาด รับประทานเปนยากลอมเสมหะ แกโรค
ทองรวง เปนยาขับลม เปลือกใหสีน้ําตาลอมเหลืองใชยอมผาบาติก
หมายเหตุ:
การใชงานดานภูมิทัศน (Landscape Used) ทรงพุมสวย ดอกสวยมีสีสัน กลิ่นหอมออนๆ
ทนแลง นิยมปลูกในพื้นที่กวาง ริมถนน ทางเดิน ที่จอดรถ สวนสาธารณะ รีสอรท ริมทะเล
เอกสารอางอิง :
1. พฤกษาพัน PLANT MATERIALS IN THAILAND (หนา 193) เอื้อมพร วีสมหมาย
ทยา เจนจิตติกุล
2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (หนา 560)
3. http://www.dnp.go.th/EPAC/province_plant/non.htm
4. http://agkc.lib.ku.ac.th/plantwebsite/webpage/Trees/นนทรี.html
5. http://www.sptn.dss.go.th/otopinfo/index.php/en/2014-10-09-08-12-02/
color-from-plants/20-peltophorum-pterocarpum
6. http://www.rspg.org/palace/chitralada/cld6-2_025.htm
7. http://botanykuszone1.weebly.com/36093609360736193637.html
รวบรวมโดย :
นพพล เกตุประสาท โทร. 087-1665251
หนวยอนุรักษและใชประโยชนพืชพรรณ ศูนยปฏิบัติการวิจยั และเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม

