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เรื่อง นนทรี

รายละเอียด

นนทรี ชื่อสามัญ Copper pod, Yellow flame, Yellow poinciana (นนทรี อานวา นน-ซี)

นนทรี ชื่อวิทยาศาสตร Peltophorum pterocarpum (DC.) K.Heyne จัดอยูในวงศถัว่ (FABACEAE หรือ

 LEGUMINOSAE) และอยูในวงศยอยราชพฤกษ (CAESALPINIOIDEAE หรือ CAESALPINIACEAE)

สมนุไพรนนทร ีมชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา สารเงนิ (แมฮองสอน), กระถนิป า กระถนิแดง (ตราด), นนทรีบาน เป็น

ตน[1],[2] ตนนนทรีเป็นตนไมประจําจังหวัดนนทบุรีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลักษณะของนนทรี

        ตนนนทรี เป็นตนไมที่มีถิ่นกําเนิดในอินเดียภาคตะวันออกและภาคใต รวมไปถึงประเทศศรีลังกา เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตรวมทัง้ประเทศไทยไปจนถึงประเทศฟิลิปปินส และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ โดยจัดเป็นไม

ยืนตนขนาดกลาง ลําตนคอนขางเปลาตรง มีความสูงของตนประมาณ 8-15 เมตร ลําตนแตกกิ่งกานเป็นพุมทรง
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เรือนยอดแผกวางเป็นรูปรมหรือเป็นทรงกลมกลาย ๆ เปลือกลําตนเป็นสีเทาอมสีดํา เปลือกคอนขางเรียบ และ

อาจแตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ ตามกิ่งกานออนมีขนละเอียดสีน้ําตาลแดงปกคลุมอยู สวนกิ่งแกเกลี้ยง ขยายพันธุดวย

วิธีการเพาะเมล็ด ขึ้นไดในดินทัว่ไป ชอบความชื้นปานกลางและแสงแดดเต็มวัน เป็นตนไมที่มักผลัดใบเมื่อมี

อากาศแหงแลง ชอบขึ้นตามปาชายหาด

        ใบนนทรี ใบออกเป็นชอเรียงสลับเวียนกันถี่ ๆ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ ออกเรียงเวียนสลับ

หนาแนนที่ปลายกิ่ง ชอหน่ึงยาวประมาณ 20-27 เซนติเมตร มีใบยอยที่ออกตรงขามกันเป็นคู ๆ ประมาณ 9-13

คู แขนงยอยคูตน ๆ จะสัน้กวาคูถัดไป และคูที่อยูปลายชอก็จะสัน้เชนกัน ลักษณะของใบยอยเป็นรูปขอบขนาน

ปลายใบมนหรือหยักเวาเล็กน อย โคนใบมนเบีย้ว สวนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดกวางประมาณ 0.5 เซนติเมตรและ

ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรหลังใบเรียบเป็นสีเขียวเขม สวนทองใบเรียบเป็นสีเขียวออน

         ดอกนนทรี ออกดอกเป็นชอขนาดใหญตัง้ขึ้น โดยจะออกตามงามใบหรือที่ปลายกิ่ง มีกิ่งแขนงในชอดอก

ชอดอกมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรและกวางประมาณ 20 เซนติเมตร ดอกยอยเป็นสีเหลืองสด กลีบ

ดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกมีลักษณะบางและคอนขางยับยน โคนกลีบมีขนสีน้ําตาลอยูประปราย ดอกเมื่อบานเต็มที่

จะกวางประมาณ 1.6-1.8 เซนติเมตร สวนกลีบเลีย้งดอกมี 5 กลีบ ขอบกลีบวางเกยทับกัน ดอกมีเกสรเพศผู

จํานวน 10 กาน โดยทัว่ไปจะเริ่มออกดอกในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม และออกดอกทัง้ตนในชวง

เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม แตอาจขยายเวลาไดตามลักษณะของดินฟ าอากาศในแตละปี และลักษณะของ

พันธุกรรมของตนนนทรีแตละตน

         ผลนนทรี เน่ืองจากตนนนทรีเป็นพืชในตระกูลถัว่ จึงออกผลเป็นฝัก ฝักมีลักษณะแบนเป็นรูปหอก ปลาย

ฝักและโคนฝักเรียวแหลม มีขนาดกวางประมาณ 2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 5-12 เซนติเมตร ฝักสดเป็นสี

เขียวพอแหงแลวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล ภายในฝักมีเมล็ดวางตัวเรียงขวางกับฝักประมาณ 1-4 เมล็ด เมล็ดมี

ความแข็งแรง มีรูปรางและขนาดเทาใบยอย โดยฝักจะแกในชวงเดือนพฤศจิกายน

สรรพคุณของนนทรีป า

1. เปลือกตนมีรสฝาดรอน ใชเป็นยากลอมเสมหะและโลหิต (เปลือกตน)

2. ชวยปิดธาตุ (เปลือกตน)

3. เปลือกตนใชเป็นยาขับผายลม (เปลือกตน)

4. เปลือกตนมีสารแทนนินสูง จึงชวยแกอาการทองรวง ทองเสียได (เปลือกตน) ดวยการนําเปลือกตนมาเคี่ยว

กับน้ํา 3 สวน ใหเหลือ 1 สวน แลวเอาน้ํามากิน (เปลือกตน)

5. ชวยแกบิด (เปลือกตน)

6. เปลือกตนใชเป็นยาขับโลหิต ขับประจําเดือนของของสตรี (เปลือกตน)
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7. ใชเป็นยาสมานแผลสด (เปลือกตน)

8. ยอดใชเป็นยาทาแกโรคเจ็ด (โรคผิวหนังชิดหน่ึง) โดยใชยอด 1 กํามือนํามาตําใหละเอียดผสมกับไขขาว (ไข

เป็ด) ใชทาบริเวณที่เป็น แลวใชผาพันทิง้ไวหน่ึงคืนแลวคอยลอกออก (ยอด)

9. เปลือกตนนําไปเคี่ยวเขาน้ํามันเป็นยานวดแกตะคริว แกกลามเน้ืออักเสบ

ประโยชน ของนนทรี

1. ยอดและฝักออนใชเป็นอาหารประเภทผักเหนาะ ใหรสชาติฝาดมัน

2. เปลือกตนเมื่อนําไปตมจะใหสีน้ําตาลอมเหลือง ซึ่งนํามาใชในการยอมผาฝ ายบาติกหรือใชพิมพผาปาเตะ ใช

ยอมแหและอวน

3. เน้ือไมนนทรีมีสีน้ําตาลอมสีชมพู เป็นมันเลื่อม เสีย้นไมตรงหรือเป็นคลื่นบาง เน้ือไมมีความหยาบปานกลาง

เลื่อยผาไสกบตบแตงไดงาย มอดปลวกไมกิน ใชในการกอสรางบานเรือนไดเป็นอยางดี เชน ทําพื้น เพดาน ฝา

รอด ตง อกไก หรือใชทําเครื่องเรือน

    เครื่องใช ทําหีบ พานทายปืน คันไถ ฯลฯ หรือใชเผาทําถาน อีกทัง้ยังเชื่อวาเป็นไมมงคลอีกดวย

4. ตนนนทรีเป็นพันธุไมโตเร็ว ปลูกงาย มีความแข็งแรงทนทาน มีรูปทรงของตนและมีดอกที่สวยงาม ดอกมี

กลิ่นหอมออน ๆ จึงเหมาะสําหรับนํามาปลูกเป็นไมประดับตามอาคารสถานที่ตาง ๆ สวนสาธารณะ รีสอรท ริม

ทะเล ริมถนน ทางเดิน หรือที่จอดรถ ใช

    ปลูกเพื่อใหรมเงาและป องกันลมไดดี ใชเป็นรมเงาในสวนกาแฟไดดีมาก เพราะเป็นไมตระกูลถัว่ จึงชวยบํารุง

ดินใหอุดมสมบูรณขึ้นไดอีกดวย

คําสําคัญ : นนทรี

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-02

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1639&code_db=610010&code_type=01
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