
ความหลากหลายและการจ าแนกชนิดหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes spp.) ในภาคใต้ตอนล่าง 
Diversity and Classification of Nepenthes (Nepenthes spp.) in the Lower Southern 

 
เอมอร  เพชรทอง1  โสพล  ทองรักทอง2  โนรี  อสิมะแอ2   บรรเจดิ  พูลศิลป์3  จ านง  ยานะธรรม2    

ฐิตรัิตน์  เทพทอง2   ไพบูลย์  แก้วหาญ2   พนิิตย์  เกื้อช่วย2  สายใจ  นุเคราะห์ชน2   นัซรียา วามงิ2 

 
บทคัดย่อ  

โครงการวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา อนุรักษ ์และจ าแนกชนิดของหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงในเขต
ภาคใตต้อนล่าง โดยมีวิธีการศึกษาดงัน้ี รวบรวม และอนุรักษห์มอ้ขา้วหมอ้แกงลิงจากจงัหวดัต่าง ๆ ในภาคใต้
ตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดัตรัง พทัลุง สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาสโดย  ท าการวดัพิกดั บนัทึก
ส่ิงแวดลอ้ม ฤดูท่ีพบ และสภาพพ้ืนท่ีท่ีพบหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง จ าแนกชนิดและส่งตวัอย่างหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง
ไปท่ีกองคุม้ครองพนัธ์ุพืช  

จากการศึกษาส ารวจพบพืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง  4  ชนิด  ได้แก่ 1. หม้อข้าวหม้อแกงลิง  
(N. ampullaria Jack)  ส ารวจพบท่ี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ลกัษณะเด่นคือ ใบหนา มีขนนุ่มปกคลุม
ผิวใบ หม้อค่อนข้างกลมหรือเป็นกระเปาะ หม้อมีจุดประสีน ้ าตาลแดง ต้นใหญ่มีหม้อผุดท่ีโคนต้น  
2. เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour.) Druce)  ส ารวจพบในท่ีบา้นยางแดง  ต าบลนาประดู่ จงัหวดัปัตตานี 
อ าเภอโคกโพธ์ิ ในจงัหวดัพทัลุง พบท่ี บา้นควนพระ ต าบลฝาละมี อ าเภอ ปากพะยูน และบา้นท่าดินแดง ต าบล
ป่าบอน  อ าเภอป่าบอน และในเขตอ าเภอปากพะยูน  จงัหวดัสงขลาพบท่ีอ าเภอรัตภูมิ  จงัหวดัตรังพบท่ีต าบล
บา้นนา อ าเภอปะเหลียน  อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอวงัวิเศษ และพบในจงัหวดัยะลา มีลกัษณะเด่นคือใบบาง ขอบ
ใบเป็นจกัฟันเล่ือย หมอ้รูปทรงกระบอก มีสีเขียว  3. หมอ้แกงลิงเลก็ (N. gracilis Kort)  ส ารวจพบท่ีอ าเภอตาก
ใบ  จงัหวดันราธิวาส และ อ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ลกัษณะเด่นคือ ใบเรียวแหลม หมอ้
ขนาดเลก็เพรียว ปากหมอ้มีสีเขียว สีแดง สีม่วงคล ้า  4. น ้าเตา้ลม (N. thorelii Lecomte) ในจงัหวดันราธิวาส พบ
ท่ีต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง และอ าเภอตากใบ จงัหวดัปัตตานี พบท่ีต าบลนาประดู่ อ  าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัสตูล 
พบท่ีอ าเภอควนกาหลง และอ าเภอควนโดน ในจงัหวดัสงขลา  พบท่ีอ าเภอรัตภูมิ  อ  าเภอบางกล ่า และอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัตรัง พบท่ีต าบลทุ่งค่าย  อ  าเภอย่านตาขาว  ลกัษณะเด่นคือ เป็นไมเ้ล้ือยก่ึงลม้ลุก  ใบเป็นใบ
เด่ียวออกเรียงสลบักนั  ใบเรียวยาวรูปหอก ไม่มีกา้นใบ แผน่ใบโอบคร่ึงล าตน้ กา้นใบแข็งและอวบ  ใบสีเขียวมี
เสน้กลางใบยาวยื่นออกจากปลายใบแลว้กลายเป็นกระบอกหรือถุง หรือหมอ้รูปกระเปาะ กน้ป่อง มีขนาดต่าง ๆ 
และสีต่าง ๆ กนั เช่นสีเขียว  สีแดงเร่ือ ๆ หรือสีน ้าตาล  มีครีบ 2 ครีบ อยู่ตรงกลางกระบอก  และครีบมีหนาม
หรือขน ปากกระบอกมีฝาปิด 
ค าส าคัญ:  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง Nepenthes 

                                                           
1ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา สถาบนัวิจยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน กทม. 
2ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
3ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรพงังา ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 7 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
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ค าน า 
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงเป็นพืชกินแมลง  จดัอยู่ในวงศ์  Nepenthaceae  สกุล  Nepenthes  มีความ

หลากหลายของพืชระดบัโลก คือ 1 สกุล Nepenthes L. ประมาณ 150  ชนิด  ในประเทศไทยจากการตรวจ
ตวัอย่างพรรณไมแ้หง้ในหอพรรณไมก้รมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป่์า  และพนัธ์ุพืช (BKF) พบประมาณ 6 ชนิด  
ไดแ้ก่  Nepenthes ammpullaria Jack, N.gracilis Kort., N. mirabilis (Lour.) Druce, N. smilesii Hemsl.,  
N. sanguinea Lindl. และ N. thai Cheek ปัจจุบนัมีการลกัลอบขุดจากธรรมชาติมาปลูกเป็นไมป้ระดบั และ
ถ่ินอาศยัถูกท าลายเพ่ือเปล่ียนเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
 หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงจดัอยูใ่นบญัชีท่ี 2 ของอนุสญัญาไซเตส (เป็นชนิดท่ีส่งออกนอกประเทศได ้ ไม่ว่า
จะเพาะขยายพนัธ์ุไดใ้นเรือนเพาะช า  หรือมาจากถ่ินอาศยัธรรมชาติ  แต่ตอ้งไม่ผิดกฎหมายภายในประเทศ 
ส าหรับประเทศท่ีส่งออกตอ้งมีหนงัสือรับรองวา่ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการด ารงชีวิตในแหล่งธรรมชาติ) 
ยกเวน้ N. khasiana และ N. rajah ซ่ึงอยูใ่นบญัชีท่ี 1 (ชนิดพนัธ์ุท่ีไดม้าจากถ่ินอาศยัตามธรรมชาติและใกลจ้ะสูญ
พนัธ์ุ หา้มท าการคา้ขายโดยเด็ดขาด ยกเวน้การขยายพนัธ์ุแบบเทียม (เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ) หรือน าเขา้ส่งออกเพ่ือ
การศึกษาวิจยั การน าเขา้ส่งออกจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากประเทศผูน้ าเขา้ก่อน)     
 พืชสกุล Nepenthes ส่วนใหญ่กระจายในเขตพ้ืนท่ีป่าพรุ พ้ืนท่ีลุ่ม หรือป่าดิบเขาทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย ในสภาพท่ีดินมีอาหารต ่า ดินเป็นกรด  มีความช้ืนสูง การศึกษาหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงในภาคใต้
ตอนล่างจึงท าให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลถ่ินอาศยัในธรรมชาติ ถ่ินท่ีอยู่  ช่ือพ้ืนเมือง  ลกัษณะวิสัย  นิเวศวิทยา เป็น
ประโยชนต่์อเจา้หนา้ท่ีในการอนุรักษ ์ประชาชนกลุ่มผูอ้นุรักษห์มอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  ทั้งยงัรวบรวมเป็นเอกสาร
ทางวิชาการไวศึ้กษาต่อไปได ้
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  

1. ศึกษาเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชสกลุ Nepenthes spp.  
2. ส ารวจ รวบรวม พืชสกุล Nepenthes spp. ในแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งถ่ายภาพ บนัทึกขอ้มูลพืช

ภาคสนาม ช่ือพ้ืนเมือง ขอ้มูลถ่ินท่ีอยู่ ลกัษณะวิสัย สภาพนิเวศวิทยา จดัท าตวัอย่างพรรณไมแ้หง้ เพ่ือการตรวจ
วิเคราะห์ชนิดต่อไป 

3. ศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยา การจ าแนกชนิด และบรรยายลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสกุล 
Nepenthes spp. 

4. เกบ็ตวัอยา่งแหง้ไวอ้า้งอิงในพิพิธภณัฑพื์ชกรุงเทพ  ส านกัคุม้ครองพนัธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ตรวจเอกสารพืชสกลุ Nepenthes 

 พืชสกุลหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงถูกบนัทึกคร้ังแรกโดย  Flacourt ชาวฝร่ังเศส  ผูป้กครองเกามาดากสัการ์  
โดยเขาพบตวัอย่างพืชท่ีซ้ือมาจากนกัสะสมชาวพ้ืนเมือง และบนัทึกช่ือพืชชนิดน้ีว่า  Amramitico  ตามช่ือ
ทอ้งถ่ิน   
 Taktajan (1997) ไดจ้ดัล าดบัทางอนุกรมวิธานของหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงไวด้งัน้ี (เป็นระบบท่ีนิยมใชก้นั
มากในปัจจุบนั) 
Class Magnoliopsida 
 Subclass Dilleniidae 
  Superorder Nepenthanae 
   Order Nepenthales 
    Family Nepenthaceae 
     Genus Nepenthes 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของหม้อข้าวหม้อแกงลงิ 
 สรุปลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงตาม นิรมล (2539) , Lloyd (1942) , Heywood 
(1979), Philipps and Lamb (1996), Jebb and Cheek (1997), Cheek and Jebb (2001)  Cheek and Jebb (2009)  
และ Clarke (2002) ดงัน้ี 

วิสยั  เป็นพืชกินแมลง (insectivorous plants) แยกเพศต่างตน้ (dioecious) เป็นไมเ้ล้ือย (climbers) หรือ
ไมก่ึ้งพุ่ม (subshrub) ข้ึนอยูบ่นดิน (terrestrial) หรือเป็นพืชอิงอาศยั (epiphyte) ล าตน้มีไมเ้น้ือแข็ง (woody) หรือ
ไมก่ึ้งแขง็ (subwoody)  ล าตน้กลม (terete)  หรือมีเหล่ียม  2-4 เหล่ียม  หรือมีครีบ (wing) 

ใบ  เป็นใบเด่ียวเรียงสลบั (alternate) หรือเรียงเวียน (spiral) ใบจะเห่ียวคาตน้ (marcescent) เน้ือใบบาง
คลา้ยกระดาษ (chartaceous) หรือหนาคลา้ยหนงั (coriaceous) มีกา้นหรือไร้กา้น ไม่มีหูใบ เส้นกลางใบยืดยาว
พน้ปลายใบเป็นมือจบั (tendril) ส่วนปลายจะขยายตวัไปเป็นถุงหรือหมอ้ดกัแมลง (pitcher) ภายในมีน ้ าย่อย  
หมอ้ดกัแมลงมี  2  แบบ  คือหมอ้ท่ีอยูด่า้นล่าง (lower pitcher)  และหมอ้ท่ีอยูด่า้นบน 

1. หม้อ   
 หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  หรือ  Nepenthes  เป็นพืชใบเล้ียงคู่  ท่ีเป็นไมเ้ล้ือย  มีใบเด่ียว  หมอ้คือส่วนของ
ใบไม่ใช่ดอก  รูปขอบขนาน  ถึงรูปไข่  ปลายเรียมแหลม  เส้นกลางใบนูนเป็นสันแข็งดา้นทอ้งใบ  และยืดยาว
ออกเป็นสาย  เรียกมือพนั  (tendril)  หรือเรียกว่าสายด่ิง  ส่วนปลายพองออกเป็นกระบอกดกัเหยื่อ  (pitcher)  
หรือท่ีเรียกว่าหมอ้  มี  2  ลกัษณะตามอายุของพืช  ไดแ้ก่  หมอ้ล่าง  (Lower  pitcher  หรือ  Terres – trial 
pitcher)  เกิดบริเวณปลายใบท่ีอยู่ใกลก้บัพ้ืนดิน  มีทั้งทรงกลมและทรงกระบอก  มกัมีสีสันหรือลวดลาย
สวยงามสะดุดตา  ไวล่้อเหยื่อ  ส่วนใหญ่ปากหมอ้หนัเขา้หาสายด่ิง  มีบางชนิดปากหมอ้หนัออกจากสายด่ิง  เช่น  
Nepenthes x ventrata   
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หมอ้ล่าง 
 

หมอ้บน  (Upper  pitcher  หรือ  Aerial pitcher)  เกิดเม่ือพืชเติบโตข้ึนจนเป็นเถาเล้ือยยาว  สายด่ิงจะ
มว้นเป็นมือเกาะ  ส่วนหมอ้ยืดออกเป็นรูปกรวย  กน้แหลม  ปากหนัออกจากสายด่ิง  และมกัเปล่ียนเป็นสีเขียว
เรียบ ๆ มีเพียงไม่ก่ีชนิดท่ีหมอ้บนยงัคงความสวยงาม  เช่น  Nepenthes rafflesiana   

 
                                                                          หมอ้บน                         
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของหมอ้  ประกอบดว้ย  ปาก  (peristome หรือ lip) มีผิวเรียบเป็นมนัหรือเป็นซ่ีฟัน  มกัมี
สีสันและลวดลายสวยงาม  ภายในมีต่อมน ้าหวานไวล่้อเหยื่อ  ดา้นหลงัยกข้ึนเช่ือมต่อกบัฝา  (operculum  หรือ  
lid)  ซ่ึงมีต่อมน ้าหวานมากมายอยู่ขา้งใต ้ เม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีฝาจะเปิดออกและไม่สามารถปิดได ้ มีหนา้ท่ี
ป้องกนัไม่ใหน้ ้ าฝนตกลงไปจนท าใหน้ ้ าย่อยในกน้หมอ้เจือจางลง  ท่ีฐานของฝามีเดือย  (spur)  ส่วนหนา้ของ
หมอ้ล่างมีปีก (wing  หรือ  ladder)  สองอนัเป็นชายครุย  ช่วยใหแ้มลงไต่ข้ึนไปยงัปากหมอ้ไดส้ะดวก  ส าหรับ
หมอ้บนลดรูปไปเหลือเพียงร้ิวบาง ๆ (rib)  และไม่มีชายครุย 

 



481 

หมอ้ของหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงแบ่งเป็น  3  ส่วนคือ 
 

 
 

1. ส่วนล่อเหยื่อ  (Attractive Zone)  ประกอบดว้ย  ตวัหมอ้  ปาก  และฝา  ซ่ึงมีสีสันและลวดลาย
สวยงาม มีต่อมน ้าหวานล่อเหยื่อ  ส่วนมากเป็นมด  ปากหมอ้ผิวเรียบ  ล่ืน  ท าใหเ้หยื่อพลดัตก
ลงไปในหมอ้ไดง่้าย 

2. ส่วนท่ีมีข้ีผึ้ง  (Waxy zone)  ผิวดา้นในหมอ้ท่ีอยู่ลึกจากบริเวณปากลงไปประมาณหน่ึงในสาม  
ถึงคร่ึงมีสีขาวนวลเรียบล่ืนคลา้ยเคลือบข้ีผึ้ง  ท าใหเ้หยื่อไม่สามารถปีนกลบัข้ึนมาได ้

3. ส่วนท่ีย่อยซากเหยื่อ  (Digestive zone)  เป็นส่วนท่ีอยู่ลึกท่ีสุด  มีต่อมเลก็ ๆ มากมาย  ท าหนา้ท่ี
ผลิตยอ่ยตั้งแต่ก่อนฝาเปิดมีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อน ๆ สามารถย่อยสลายซากเหยื่อส่วนท่ีอ่อนนุ่มเพ่ือ
ดูดซึมธาตุอาหาร 

2. ดอก 
 หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงมีดอกแยกเพศอยู่ต่างตน้กนั  (Dioecious)  และส่วนใหญ่พบว่าให้ดอกเพศผู ้
มากกว่าเพศเมีย  ช่อดอกเป็นช่อกระจะ  (raceme)  หรือช่อแยกแขนง  (panicle)  แต่ละแขนงย่อยมี 1- 3 ดอก  
ยกเวน้บางชนิด  เช่น  N. Bicalcarata  มีมากกว่า  10  ดอก  แต่ละดอกมีเฉพาะกลีบเล้ียง  4  กลีบ  ส าหรับดอก
เพศเมีย  ยอดเกสรเพศเมียอยูบ่นรังไข่รูปรี  ส่วนช่อดอกเพศผูมี้ขนาดใหญ่และมีจ านวนดอกมากกว่าช่อดอกเพศ
เมีย  อบัเรณูอยูส่่วนปลาย  เม่ือพร้อมผสมจะแตกออกภายในมีละอองเรณูสีเหลือง 
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3. ผลและเมลด็ 
เม่ือดอกเพศเมียไดรั้บการผสมเกสรจะมีขนาดใหญ่ข้ึนเป็นฝักรูปรีเรียวยาว  ฝักแก่มีสีน ้ าตาลและแตก

ออกเป็น  4  พู  ภายในมีเมลด็เลก็ ๆ คลา้ยเสน้ดา้ยประมาณ  50 – 500  เมลด็  สามารถน าไปขยายพนัธ์ุได ้
 

 
 

นิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์ุ 
 พืชสกุล Nepenthes ส่วนใหญ่กระจายในพ้ืนท่ีป่าทดแทน  ป่าพรุ  เขาหินปูน  ท่ีลุ่มน ้ าขงัของป่าพรุ  
สภาพดินมีธาตุอาหารต ่า  เป็นกรด  ในพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนสูง  หรือแหง้แลง้ในทุ่งหญา้  หรือป่าดิบเขา  ทัว่โลกพบ
ประมาณ  87  ชนิด ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในมาเลเซีย  มาดาร์กสัการ์  ศรีลงักา  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
อินเดีย  และออสเตรเลีย  (Heywood,1979; Philipps and Lamb, 1996; Jebb and Cheek, 1997; Cheek and 
Jebb,2001) 
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หม้อข้าวหม้อแกงลงิที่พบในประเทศไทย 
 ในปี  2544  กรมป่าไมร้ะบุว่าพบหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงในประเทศไทย  5  ชนิด  ไดแ้ก่  หมอ้แกงลิง   
(N. ampullaria Jack) , หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (N. gracillis Korth) , เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour) Druce) , 
น ้าเตา้ฤาษี (N. smilesii Hemsl.) , และน ้าเตา้ลม (N. thorelii Lecomye)  (มยรีุและคณะ, 2552) 
 ส่วนกรมวิชาการเกษตรระบุวา่  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงท่ีมีแหล่งก าเนิดในประเทศไทย  มี  6  ชนิด  ดงัน้ี   
เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour) Druce) , กระดึงพระราม (N. distillatoria) , (น ้ าเตา้ฤาษี (N. smilesii 
Hemsl.) , น ้ าเตา้ลม (N. thorelii Lecomye) , หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (N. gracillis Korth), น ้ าเตา้ฤาษี  
(N. kampotiana Lecomte) ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์พบว่า N. kampotiana  เป็นชนิดเดียวกบั  N. thorelii  ซ่ึง
แตกต่างกบัขอ้มูลกรมป่าไม ้ (มยรีุและคณะ, 2552) 
 Cheek and Jebb (2009) รายงานว่าพบ  6  ชนิด  ไดแ้ก่  N. ampullaria Jack,  N. gracillis Korth,   
N. mirabilis (Lour) Druce,  N. smilesii Hemsl., N.sanguinea Lindl. และ N. thai Cheek 
 หม้อข้าวหม้อแกงลิงส่วนใหญ่เจริญในบริเวณท่ีมีน ้ าขัง  เป็นบริเวณท่ีขาดไนโตรเจน ดังนั้ น
หมอ้ข้าวหมอ้แกงลิงจึงมีวิวฒันาการท่ีมีการปรับตัว โดยการเปล่ียนแปลงของใบไปเป็นถุงดักแมลงหรือ
หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  ในนิเวศป่าชายเลนและพ้ืนท่ีชุ่มน ้า (มยรีุและคณะ, 2552) 
 

ผลการส ารวจ 
จากการส ารวจหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงในภาคใตต้อนล่าง สามารถจ าแนกชนิดหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ออก

ไดเ้ป็น  4 ชนิดดงัน้ี หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (N. ampullaria Jack)  หมอ้แกงลิงเล็ก (N. gracilis Kort)  
เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour.) Druce)  น ้าเตา้ลม (N. thorelii Lecomte)  ซ่ึงหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงแต่ละ
ชนิดท่ีพบมีลกัษณะแตกต่างกนั การส ารวจพบในพ้ืนท่ีลกัษณะแตกต่างกนัไป และมีช่ือเรียกตามทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
ไดแ้ก่  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (N. ampullaria Jack), เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour.) Druce), หมอ้แกงลิง
เลก็ (N. gracilis Kort) และน ้าเตา้ลม (N. thorelii Lecomte)  

      
1. หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes ampullaria Jack) 

 ช่ือท้องถิ่น  หมอ้แกงค่าง (Mo kaeng khang), ช่อหมอ้แกง (Cho mo kaeng), หมอ้แกงลิง (Mo kaeng ling 
(Pattani), บลางอกึกอ Bla-ngo-kue-ko (Malay-Pattani)  
 ลักษณะวิสัยพืช  เป็นไมเ้ถา  ยาวประมาณ  13-15 เมตร เถากลมเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 0.5 – 2.0 
เซนติเมตร ใบค่อนขา้งหนา มีขนนุ่มปกคลุมผิวใบ เน้ือใบเหนียว หมอ้ค่อนขา้งกลมหรือเป็นกระเปาะ หมอ้มีจุด
ประสีน ้าตาลแดง ตน้ใหญ่มีหมอ้ผุดท่ีโคนตน้ ใบอ่อนและยอดอ่อนมีขนรูปดาวหนาแน่น  สีน ้ าตาลแดง  เถาแก่
สีเขียวนวล มีขนประปราย  มีต่อมสีแดงเขม้กระจายทั้งตน้ ความยาวปลอ้ง 3.5 – 7 เซนติเมตร 
 ใบ รูปหอกกลบั  รูปขอบขนาน  หรือรูปซ้อน  ปลายใบกลมหยกัแหลมเป็นต่ิง  ขอบใบมว้นงอลง
เลก็นอ้ย โคนใบสอบเรียวเขา้หากา้นใบไม่ชดัเจน มีร่องรูปตวัยกูวา้ง  เส้นใบเรียงขนานกบัเส้นกลางใบจากโคน
ไปจนถึงปลายใบ  เห็นชดัเจนทั้งใบสดและแหง้  เสน้ใบตามขวางมีจ านวนมาก  แผน่ใบหนา ดา้นใบเกล้ียง 
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 หม้อล่าง  เกิดเป็นกลุ่มชิดผิวดิน  เป็นรูปถงัเบียร์ (barrel shape)  ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดอยู่ก่ึงกลาง  กวา้ง 2 
– 5 เซนติเมตร  ยาว 5 – 8 เซนติเมตร  ไม่มีรอยคอด  ดา้นนอกสีเขียวอ่อน  มีลายสีแดงปนน ้าตาลเขม้  บางหมอ้
ไม่มีลาย  มีขนสั้นเป็นแฉกรูปดาวกระจายทัว่  ดา้นในสีเขียวอ่อน  ตะเข็บกวา้ง 0.5 – 2 เซนติเมตร ปากหมอ้รูป
ไข่ ริมฝีปากหมอ้มีลกัษณะเป็นแผ่นเรียบ  สีเขียวบางคร้ังมีสีชมพูระเร่ือท่ีขอบดา้นใน ฝาหมอ้เลก็กว่าปากหมอ้
มาก  มีสีเขียว รูปรีแคบ ปลายฝาหมอ้มนโคนฝารูปล่ิม  มีลกัษณะเป็นแผ่นแบน  ใตฝ้ามีต่อมน ้าหวานเลก็นอ้ย
กระจายอยูร่อบนอก 
 หม้อบน, ช่อดอก, ผล และเมลด็  ไม่มีตวัอยา่ง 
 นิเวศวทิยา ข้ึนตามพ้ืนท่ีชุ่มน ้า พบท่ีป่าพรุ  มีความช้ืนสูง  ลกัษณะดินเป็นดินทราย  มีน ้ าขงัเลก็นอ้ย 
ส ารวจพบท่ี  อ  าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส พรรณไมท่ี้ข้ึนปะปน  คือ เสมด็ และหญา้ 
 

 
 
 

2. เขนงนายพราน (Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce), 
 ช่ือท้องถิ่น  กระบอกน ้าพราน (Krabok nam phan) เหน่งนายพราน (Neng nai phran) ปูโยะ (Pu-yo) 
(Malay-Pattani) ลึงคน์ายพราน (Lueng nai phran)(Phattalung) หมอ้แกงค่าง (Mo kaeng khang)(Pattani) หมอ้
ขา้วลิง (Mo khao ling)(Chunthaburi)   
 ลักษณะวิสัยพืช   เป็นไมเ้ถา สูง 1- 6.5 เมตร มีเถากลม เส้นผ่าศูนยก์ลาง  0.5 – 0.8 เซนติเมตร มีขน
ยาว ขนปุยกระจุกคลา้ยใยแมงมุมแนบชิดผิวล าตน้ต่อมขนาดเลก็สีแดงเขม้กระจายทัว่ทั้งตน้ ทั้งในส่วนอ่อนและ
แก่  เสน้ผา่ศูนยก์ลางยาวประมาณ 0.05 มิลลิเมตร  ความยาวปลอ้ง 5 – 11 เซนติเมตร  มีเหงา้ใตดิ้น 
 ใบ เป็นรูปขอบขนาน  รูปหอก รูปหอกกลบั  ปลายใบแหลม  มน  หรือกลม โคนใบเรียวแหลม  มน  
ขอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืนเลก็นอ้ยและมว้นลงเล็กนอ้ย  มีเส้นใบตามยาวเรียงขนานกบัขอบใบจากโคนจนถึง
ปลายใบเห็นชดัเจน มีแผน่ใบบาง  ดา้นบนเกล้ียงมีต่อมสีแดงเขม้กระจาย  ในใบอ่อนจะมีขนปุยกระจุยยาวคลา้ย
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ใยแมงมุมสีขาว  ประปราย  ดา้นล่างมีขนปุยคลา้ยใยแมงมุมและมีต่อมสีแดงเขม้กระจาย   กา้นใบมีครีบห่อตวั
เป็นร่องรูปตวัยเูรียวยาวจนถึงล าตน้  ห่อล าตน้ประมาณคร่ึงของความยาวรอบล าตน้ 
 หม้อล่าง  เป็นรูปผลแพร์  หรือรูปคนโท ดา้นนอกสีแดงคล ้า สีชมพู  สีแดงเขม้ หรือสีเขียว มีขนปุยสี
น ้าตาลแดง  มีต่อมสีแดงกระจายทัว่ไป  มีตะเข็บกวา้ง 1 เซนติเมตร ดา้นในสีเขียว  เกล้ียง ปากหมอ้เป็นรูปไข่  
ริมปากหมอ้สีเขียวอ่อน สีชมพู  ผิวเรียบ ขอบดา้นนอกของปากหมอ้เรียบ  ขอบดา้นในจกัฟันเล่ือยลึก  ฝาหมอ้สี
แดงเขม้  โคนฝาเวา้ต้ืน  ฝาเป็นแผน่แบนหรือเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย ใตฝ้ามีต่อมน ้าหวานมากกว่า 100 ต่อม มี 2 แบบ 
คือรูปกลม  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 มิลลิเมตร เรียงกระจายรอบแนวกลางฝาและรูปรี เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.5 
มิลลิเมตร  เรียงในแนวเสน้กลางฝา เดือยรูปเสน้ดา้ยท่ีเดือยมีขนปุยกระจุกยาวคลา้ยใยแมงมุม  สายหมอ้ยาว  10 
– 40 เซนติเมตร  ไม่มีเกลียวมีขนประปราย 
 หม้อบน รูปทรงขวด ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดอยู่ใตร้อยคอด บางคร้ังพบเป็นรูปทรงกระบอกหรือรูปกรวย
ยาว ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดอยู่ใตร้อยคอด กวา้ง 3 – 5 เซนติเมตร  ยาว  7 – 22 เซนติเมตร ดา้นนอกสีเขียวอ่อน  เขียว
เหลือง  หรือสีแดงเขม้  สีแดงเร่ือๆ มีขนสีน ้ าตาลประปราย มีต่อมสีแดงกระจายทัว่ไป  ดา้นในมีสีเขียวนวล  
เกล้ียง  ตะเข็บลดรูปเป็นเหล่ียม  ปากหมอ้รูปไข่กวา้ง ริมปากหมอ้ดา้นล่างเวา้คลา้ยรูปหัวใจ ฝาหมอ้มีสีเขียว
หรือแดงเขม้  สายหมอ้ยาว 15 – 26 เซนติเมตร เป็นเกลียวและมีขนกระจาย 
 ช่อดอกเพศผู้ เป็นช่อดอกแบบกระจะ กา้นช่อดอกยาว 20 – 55 เซนติเมตร มีขนยาวคลา้ยใยแมงมุม 
ช่อดอกหลกัมีช่อดอกย่อยมากกว่า 70 - 125 ดอกต่อช่อหลกั ช่อย่อยมี 1-2 ดอกต่อช่อ  กา้นช่อดอกยาวประมาณ 
1 เซนติเมตร  กลีบดอกรูปไข่ สีเขียวอ่อน  เม่ือแก่เปล่ียนเป็นสีแดงหรือน ้าตาลเขม้  ดา้นนอกมีขนปุยยาว  ดา้น
ในมีต่อมน ้าหวานมากกวา่  100  ต่อม  กา้นชูเกสรเพศผูย้าว  1-2 เซนติเมตร  
 ช่อดอกเพศเมยี ช่อดอกแบบกระจะ กา้นช่อดอกยาว 25 – 40 เซนติเมตร  ช่อดอกย่อยมี 1 ดอก ต่อช่อ
ดอกย่อย  กา้นช่อดอกยาว 0.5 – 2 เซนติเมตร  กลีบรูปรี  รังไข่รูปรี  มีขนปุยคลา้ยใยแมงมุมหนาแน่น  สีขาว
หรือน ้าตาลอ่อน 
 ผล รูปกระสวย ผิวเรียบ  มี  4  เหล่ียม  มีขนคลา้ยใยแมงมุมหนาแน่นสีขาว  เม่ือแก่มีขนประปราย  
เมลด็รูปแถบก่ึงเสน้ดา้ย  มีมากกวา่  100  เมลด็ต่อฝัก  ผิวเมลด็มีร้ิวละเอียดตามยาว  ตรงกลางเมลด็นูน 
 นิเวศวิทยา ข้ึนตามท่ีชุ่มน ้า  ริมหนองน ้า ชายป่าพรุ ข้ึนในท่ีโล่งแจง้หรือในท่ีร่มมีแสงแดดเลก็นอ้ย 
พืชท่ีข้ึนร่วมท่ีส ารวจพบ  ไดแ้ก่ เสมด็ ปรงทะเล ชมพู่น ้ า  แคพรุ  และกก เป็นตน้  ส ารวจพบในท่ีบา้นยางแดง  
ต าบลนาประดู่ จงัหวดัปัตตานี อ าเภอโคกโพธ์ิ ในจงัหวดัพทัลุง พบท่ี บา้นควนพระ ต าบลฝาละมี อ าเภอ ปาก
พะยนู และบา้นท่าดินแดง ต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน และในเขตอ าเภอปากพะยนู  จงัหวดัสงขลาพบท่ีอ าเภอ
รัตภูมิ  จงัหวดัตรังพบท่ีต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลียน  อ าเภอยา่นตาขาว อ าเภอวงัวิเศษ และพบในจงัหวดัยะลา  
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3. หม้อแกงลงิเลก็ (Nepenthes gracilis Kort) 
ช่ือท้องถิ่น หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (นราธิวาส) หมอ้ลิงผู ้หมอ้ค่าง (สงขลา) หมิงคาม (พทัลุง) 
ลกัษณะวสัิยพืช เป็นไมเ้ถาเล้ือย สูง 1 – 10 เมตร เถาเกล้ียง มีต่อมสีน ้าตาลกระจายทั้งตน้ ล าตน้เป็นสามเหล่ียม  

(กรมวชิาการเกษตร, 2554)  และมีครีบเช่ือมต่อล าตน้กบัโคนใบ ความยาวปลอ้ง  5 – 10 เซนติเมตร   
ใบ เป็นรูปหอก  ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม ขอบใบมว้นงอลง  โคนใบสอบเรียว  ไม่มีกา้นใบ มีครีบ

รอบล าตน้  มีเสน้ใบตามยาว  4 - 6 เส้น ในแต่ละขา้งของแผ่นใบ  เรียงขนานกบัขอบใบจากโคนใบถึง
ปลายใบ  เห็นไม่ชดัเจนในใบสด  เส้นใบตามขวางมีจ านวนมาก  แผ่นใบหนา  เน้ือใบเหนียว  ผิวใบ
ดา้นบนเรียบเกล้ียง  และมนัเงา  ดา้นล่างเกล้ียง  มีต่อมขนาดเลก็สีน ้าตาลแดงกระจายทัว่ทั้งสองดา้น 

หม้อล่าง รูปคนโทแกมรูปทรงกระบอกกวา้ง 1-2 เซนติเมตร  ยาว 5 – 7 เซนติเมตร มีรอยคอดประมาณ  ½ ของ
ความยาวหมอ้จากโคน  มีขนสีน ้าตาล  ดา้นในสีเขียว เกล้ียงมีตะเข็บ  ปากหมอ้รูปไข่ถึงกลม  ริมฝีปาก
หมอ้บางมาก  สีเขียวแตม้สีน ้าตาลแกมม่วง  ผิวเรียบ  ไม่เป็นคล่ืน   ฝาหมอ้สีเดียวกบัตวัหมอ้  สายหมอ้
ยาว 4 – 10 เซนติเมตร  ไม่มีเกลียว มีขนประปราย 

หม้อบน รูปคนโทแกมรูปทรงกระบอก  ดา้นนอกสีเขียวอ่อนถึงเหลืองอ่อน  ไม่มีลาย  มีขนสั้น สีน ้ าตาล
กระจายทัว่  ดา้นในสีเขียว สายหมอ้ยาวประมาณ  12 – 17 เซนติเมตร มีเกลียว 

ช่อดอกเพศผู้, ช่อดอกเพศเมยี, ผล  ไม่มีตวัอยา่ง 
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นิเวศวทิยา  ข้ึนตามท่ีชุ่มน ้า  ริมน ้า  ป่าพรุ  ข้ึนในท่ีโล่ง  ส ารวจพบท่ีอ าเภอตากใบ  จงัหวดันราธิวาส และ 
อ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล  

 

 
 

 



491 

4. น า้เต้าลม (Nepenthes thorelii Lecomte) 
ช่ือท้องถิ่น หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง  หมอ้ขา้วลิง (นราธิวาส, สงขลา, สตูล , ปัตตานี) 
ลักษณะวิสัยพืช  เป็นไมเ้ถาสูง 0.5 เมตร  มีเหงา้ใตดิ้น  ล าตน้กลม มีครีบเช่ือมต่อกบัโคนใบ  เถาอ่อนสีเขียว

หรือสีแดงเขม้ มีช่องอากาศสีขาวกระจายทัว่  ยอดอ่อน  ใบอ่อนและเถาอ่อนมีขนสั้นหนานุ่ม  สีน ้ าตาล  
เป็นขนแบบเส้นเด่ียว  มีต่อมสีแดงกระจายทั้งตน้ ปลายมือจบัมีขนหนาแน่น  ความยาวปลอ้ง 2 – 8 
เซนติเมตร 

ใบ เป็นรูปแถบยาว ปลายใบเรียวแหลม  กวา้งประมาณ 2- 10 เซนติเมตร  ขอบใบมว้นงอลงเลก็นอ้ย  โคน
ใบสอบเรียว  ไม่มีกา้น มีครีบกวา้งประมาณ 1 – 4 เซนติเมตร  มีเส้นใบตามยาวเรียงขนานขอบใบผิว
ใบเรียบเป็นมนัเงา  

หม้อล่าง  รูปไข่แกมรูปคนโท ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดอยู่ใกลโ้คน หรือก่ึงกลางหมอ้   กวา้งประมาณ  2-6 เซนติเมตร  
ส่วนคอคนโทกว้าง 2 – 4 เซนติเมตร ดา้นนอกของหมอ้มีสีแดงหรือสีแดงคล ้า  มีลายจุดสีแดงเขม้  มี
ขนสั้นหนาแน่นถึงปานกลาง  ซ่ึงเป็นขนแบบเดียวกบัแผ่นใบ  พบตะเข็บหมอ้ดา้นหนา้  หมอ้ดา้นในมี
สีเขียวนวล  มีลายจุดสีแดงม่วงเขม้  ปากหมอ้รูปไข่หรือรูปหยดน ้า หรือรูปหวัใจ  ริมปากหมอ้หนา สี
แดงคล ้า  แดงเขม้  หรือเหลืองอ่อน  ผิวเรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย ฝาหมอ้สีเดียวกบัตวัหมอ้  รูปรีถึง
รูปกลม  โคนฝาเวา้รูปหวัใจหรือกลม  ลกัษณะเป็นแผน่แบน  เสน้ฝา 4 – 10 เสน้ ต่อมน ้าหวานมากกว่า 
100  ต่อม มีขนนุ่ม  สายหมอ้ยาว 5 – 25  เซนติเมตร  ไม่มีเกลียว  มีขนสั้น 

หม้อบน  รูปทรงกระบอกแกมรูปกรวย  ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดอยู่ท่ีปากหมอ้  อาจมีรอยคอดเวา้เลก็นอ้ยประมาณ ½  
ของความยาวจากโคนหมอ้  หมอ้ดา้นนอกสีเหลืองอ่อน  เหลืองซีด  หรือสีเขียวเหลือง  ไม่มีลายจุด  มี
ขนสั้นกระจายประปราย  ต่อมสีแดงเขม้กระจายทัว่  หมอ้ดา้นในสีเหลืองนวล  หรือเขียวนวล  เกล้ียงมี
ลายจุด  ริมฝีปากหมอ้สีเดียวกบัตวัหมอ้  เรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย  ตะเข็บลดรูปเหลือเพียงสันต้ืน  
สายหมอ้ยาวประมาณ  6 – 13  เซนติเมตร  มีเกลียว 

ช่อดอกเพศผู้, ช่อดอกเพศเมยี, ผล  ไม่มีตวัอยา่ง 
นิเวศวิทยา  ข้ึนตามป่าทุ่งหญา้  มกัพบข้ึนตามป่าเต็งรัง  พบบนเนินหรือดินลูกรัง  ดินทราย  หรือดินร่วนปน

ทราย  มีน ้ าขงั  มีหน่อแตกมาจากราก  ในจงัหวดันราธิวาส พบท่ีต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง และอ าเภอ
ตากใบ จงัหวดัปัตตานี พบท่ีต าบลนาประดู่ อ  าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวสัตูล พบท่ีอ าเภอควนกาหลง และ
อ าเภอควนโดน ในจงัหวดัสงขลา  พบท่ีอ าเภอรัตภูมิ  อ  าเภอบางกล ่า และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัตรัง 
พบท่ีต าบลทุ่งค่าย  อ  าเภอยา่นตาขาว  ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบักนั  ใบเรียวยาวรูปหอก ไม่มีกา้นใบ 
แผ่นใบโอบคร่ึงล าตน้ กา้นใบแข็งและอวบ  ใบสีเขียวมีเส้นกลางใบยาวยื่นออกจากปลายใบแลว้
กลายเป็นกระบอกหรือถุง หรือหมอ้รูปกระเปาะ กน้ป่อง มีขนาดต่าง ๆ และสีต่าง ๆ กนั เช่นสีเขียว  สี
แดงเร่ือ ๆ หรือสีน ้าตาล  มีครีบ 2 ครีบ อยูต่รงกลางกระบอก  และครีบมีหนามหรือขน ปากกระบอกมี
ฝาปิด 
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สรุปผลการทดลอง  

จากการส ารวจหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงในภาคใตต้อนล่าง สามารถจ าแนกชนิดหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง ออก
ไดเ้ป็น  4  ชนิด  ดงัน้ี หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (N. ampullaria Jack)  เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour.) Druce)  
หมอ้แกงลิงเลก็ (N. gracilis Kort)  น ้าเตา้ลม (N. thorelii Lecomte)  ซ่ึงหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงแต่ละชนิดท่ีพบมี
ลกัษณะแตกต่างกนั การส ารวจพบในพ้ืนท่ีลกัษณะแตกต่างกนัไป ไดแ้ก่ 

1. หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (N. ampullaria Jack)  ช่อหมอ้แกง (Cho mo kaeng), หมอ้แกงค่าง (Mo kaeng 
khang), หมอ้แกงลิง (Mo kaeng ling (Pattani), บลางอกึกอ Bla-ngo-kue-ko (Malay-Pattani) (เต็ม,2544) ส ารวจ

ชนิดที่ตรวจวเิคราะห์จ าแนก 
แหล่งที่เกบ็
ตวัอย่าง 

สภาพพื้นที่ส ารวจพบ 
จ านวนที่เกบ็ 
(ตวัอย่าง) 

1.  Nepenthes ampullaria Jack นราธิวาส ป่าพรุ 5 
2.   Nepenthes gracilis Kort นราธิวาส 

สตูล 
ป่าพรุ 10 

5 
3.  Nepenthes  mirabilis (Lour.) Druce พทัลุง 

สงขลา 
ตรัง 

ปัตตานี 
ยะลา 

ป่าพรุและท่ีราบเชิง
เขา 

5 
6 

10 
3 
3 

4.   Nepenthes  thorelii Lecomte นราธิวาส 
ปัตตานี 
สตูล 
สงขลา 
ตรัง 

ป่าพรุ 
ท่ีราบเชิงเขา 

5 
6 
7 
4 
3 
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พบท่ี อ าเภอสุไหงปาดี จงัหวดันราธิวาส ลกัษณะเด่นคือ ใบหนา มีขนนุ่มปกคลุมผิวใบ หมอ้ค่อนขา้งกลมหรือ
เป็นกระเปาะ หมอ้มีจุดประสีน ้าตาลแดง ตน้ใหญ่มีหมอ้ผดุท่ีโคนตน้  

2. เขนงนายพราน (N. mirabilis (Lour.) Druce)  กระบอกน ้ าพราน (Krabok nam phan) เหน่ง
นายพราน (Neng nai phran) ปูโยะ (Pu-yo) (Malay-Pattani) ลึงคน์ายพราน (Lueng nai phran)(Phattalung) หมอ้
แกงค่าง (Mo kaeng khang)(Pattani) หมอ้ขา้วลิง (Mo khao ling)(Chunthaburi) (เต็ม,2544)  ส ารวจพบในท่ีบา้น
ยางแดง  ต าบลนาประดู่ จงัหวดัปัตตานี อ าเภอโคกโพธ์ิ ในจงัหวดัพทัลุง พบท่ี บา้นควนพระ ต าบลฝาละมี 
อ าเภอ ปากพะยนู และบา้นท่าดินแดง ต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน และในเขตอ าเภอปากพะยูน  จงัหวดัสงขลา
พบท่ีอ าเภอรัตภูมิ  จงัหวดัตรังพบท่ีต าบลบา้นนา อ าเภอปะเหลียน  อ าเภอย่านตาขาว อ าเภอวงัวิเศษ และพบใน
จงัหวดัยะลา มีลกัษณะเด่นคือใบบาง ขอบใบเป็นจกัฟันเล่ือย หมอ้รูปทรงกระบอก มีสีเขียว  

3. หมอ้แกงลิงเลก็ (N. gracilis Kort)  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง (Mo kho mo kaeng ling (Narathiwat)) (เต็ม
,2544)   ส ารวจพบท่ีอ าเภอตากใบ  จงัหวดันราธิวาส และ อ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล 
ลกัษณะเด่นคือ ใบเรียวแหลม หมอ้ขนาดเลก็เพรียว ปากหมอ้มีสีเขียว สีแดง สีม่วงคล ้า  

4. น ้ าเตา้ลม (N. thorelii Lecomte) (เต็ม, 2544)  ในจงัหวดันราธิวาส พบท่ีต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง 
และอ าเภอตากใบ จงัหวดัปัตตานี พบท่ีต าบลนาประดู่ อ  าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวสัตูล พบท่ีอ าเภอควนกาหลง และ
อ าเภอควนโดน ในจงัหวดัสงขลา  พบท่ีอ าเภอรัตภูมิ  อ  าเภอบางกล ่า และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัตรัง พบท่ี
ต าบลทุ่งค่าย  อ  าเภอยา่นตาขาว  ลกัษณะเด่นคือ เป็นไมเ้ล้ือยก่ึงลม้ลุก  ใบเป็นใบเด่ียวออกเรียงสลบักนั  ใบเรียว
ยาวรูปหอก ไม่มีกา้นใบ แผ่นใบโอบคร่ึงล าตน้ กา้นใบแข็งและอวบ  ใบสีเขียวมีเส้นกลางใบยาวยื่นออกจาก
ปลายใบแลว้กลายเป็นกระบอกหรือถุง หรือหมอ้รูปกระเปาะ กน้ป่อง มีขนาดต่าง ๆ และสีต่าง ๆ กนั เช่นสีเขียว  
สีแดงเร่ือ ๆ หรือสีน ้าตาล  มีครีบ 2 ครีบ อยูต่รงกลางกระบอก  และครีบมีหนามหรือขน ปากกระบอกมีฝาปิด  
  พืชสกลุหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงชอบข้ึนในท่ีช้ืนแฉะ  ท่ีลุ่มน ้าขงั  หรือดินท่ีมีความชุ่มช้ืนหล่อเล้ียงตลอด
ทั้งปี และข้ึนในพ้ืนท่ีอากาศมีความช้ืนสูง  แสงแดดปานกลางถึงมาก ในป่าพรุ  ป่าดิบเขา  ทุ่งหญา้  หรือป่าเส่ือ
โทรม  สภาพดินท่ีพบหมอ้ขา้วหมอ้แกงลิงเป็นดินท่ีมีธาตุอาหารต ่า  มกัเป็นดินทรายจดั  ดินอินทรีย ์ หรือดิน
เหนียว  และเป็นกรด   
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