
การศึกษาระบบการผลติพืชชุ่มน า้ในพืน้ทีจั่งหวดัตรัง 

Study of the production system of wetland plants in Trang  Province 

 
กลอยใจ คงเจีย้ง1  สุนันท์ ถีราวุฒิ2  สมชาย ทองเน้ือห้า1 แพรวพรรณ เกษมูล1   

 
บทคัดย่อ  

 การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง มีวตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจชนิดพืชและลกัษณะ
ของพืชชุ่มน ้ าแต่ละชนิดในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง เพ่ือให้ไดไ้ดช้นิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ใน
อนาคต และเพ่ืออนุรักษพ์นัธ์ุพืชชุ่มน ้ าในจงัหวดัตรัง เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน 
กนัยายน พ.ศ. 2558 ผลการทดสอบและพฒันาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง พบว่า ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บขอ้มูลชนิดพนัธ์ุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้าพบพนัธ์ุพืช 20 ชนิด ใน 15 วงศ์ และไดด้ าเนินการ
คดัเลือกพืชชุ่มน ้าท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเพ่ืออนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็น
พืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ จาก มีประโยชน์
ในดา้นใชเ้ป็นอาหาร ท าเคร่ืองจกัรสาน และใชม้วนบุหร่ี เป็นไมจ้ าพวกปาลม์ ในปี 2558 ด าเนินการส ารวจจาก
ในจงัหวดัตรังจ านวน 34 แหล่ง ไดแ้ก่ อ  าเภอกนัตงัจ านวน 30 แหล่ง อ าเภอย่านตาขาวจ านวน 2 แหล่ง และ
อ าเภอปะเหลียนจ านวน 2 แหล่ง จากท่ีพบอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีป่าชายเลน และริมฝ่ังแม่น ้า ในบริเวณน ้ากร่อย จากท่ี
ส ารวจพบ 1 ชนิด คือ Nypa fruticans Wurmp. จากท่ีพบในทุกแหล่งไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ไดแ้ก่ ใบ ดอก ผล และการใชป้ระโยชน ์รายไดจ้ากการจ าหน่ายยอดจาก น ้าตาลจาก ผลจากเช่ือม 
และจ าหน่ายเคร่ืองจกัสานอยู่ท่ี 4,500 14,400 15,00 บาทต่อปีต่อไร่ และจ าหน่ายเคร่ืองจกัรสานอยู่ท่ี 36,000 
บาทต่อปี 

 
ค าส าคัญ:  พืชชุ่มน ้า, จาก, wetland plants,  Nypa fruticans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรตรัง จงัหวดัตรัง 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสงขลา จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า  
 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือในเมืองตอ้งมีวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ท่ีพ่ึงพาอาศยัและผูกพนักบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า (Wetlands) ค าจ ากดัความตามอนุสัญญาแรมซาร์ 
(Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าดว้ยพ้ืนท่ีชุ่มน ้าท่ีมีความส าคญั ระดบันานาชาติ กล่าวว่า "พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
หมายความถึง ท่ีลุ่ม ท่ีราบลุ่ม ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ พรุ แหล่งน ้า ทั้งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้ง
ท่ีมีน ้ าขงัหรือท่วมอยู่ถาวรและชัว่คร้ังชัว่คราว ทั้งท่ีเป็นแหล่งน ้าน่ิงและน ้ าไหล ทั้งท่ีเป็นน ้าจืด น ้ ากร่อย และ
น ้าเค็ม รวมไปถึง ท่ีชายฝ่ังทะเลและท่ีในทะเลในบริเวณซ่ึงเม่ือน ้าลดลงต ่าสุดมีความลึกของระดบัน ้าไม่เกิน 6 
เมตร" (สุธารา, 2548) พ้ืนท่ีซ่ึงมีลกัษณะจดัไดว้่าเป็นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า จึงรวมถึง ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพงั 
(ตระพงั)บาราย แม่น ้า ล  าธาร แคว ละหาน ชานคลอง ฝ่ังน ้า สบธาร สระ ทะเลสาบ แอ่ง ลุ่ม กุด ทุ่ง กวา๊น มาบ 
บุ่ง ทาม พรุ สนุ่น แก่ง น ้ าตก หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝ่ังทะเล พืดหิน
ปะการัง แหล่งหญา้ทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล คุง้ อ่าวดินดอน สามเหล่ียม ช่องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนอง
น ้ากร่อย ป่าพรุ ป่าเลน ป่าชายเลน ป่าโกงกาง ป่าจาก ป่าแสม รวมทั้งนาขา้ว นากุง้ นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บน ้า 
เป็นตน้ 
 พ้ืนท่ีชุ่มน ้า เป็นระบบนิเวศน์ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี ตลอดจนคุณค่าและความส าคญัต่อวิถีชีวิต ทั้งมนุษย ์
พืช และสัตว์ ทั้ งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้ งในระดับท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดับ
นานาชาติ คุณค่าท่ีได้รับจากพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป แต่คุณค่าท่ีได้รับ จะได้รับมาอย่าง
สม ่าเสมอต่อเน่ืองยาวนาน โดยไม่ตอ้งซ้ือหา คุณค่าโดยรวมของพ้ืนท่ีชุ่มน ้า ไดแ้ก่ การเป็นแหล่งน ้า แหล่งเก็บ
กกัน ้าฝนและน ้าท่า ป้องกนัน ้าเค็ม มิใหรุ้กเขา้มาในแผ่นดิน ป้องกนัชายฝ่ังพงัทลาย ดกัจบัตะกอน และแร่ธาตุ 
ดกัจบัสารพิษ เป็นแหล่งของทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติท่ีมนุษยเ์ขา้ไปเก็บเก่ียวใชป้ระโยชน์ มีความส าคญั
ต่อการคมนาคมในทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งรวมสายพนัธ์ุพืชและสตัว ์มีความส าคญัดา้นนนัทนาการและการท่องเท่ียว 
ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และเป็นแหล่งศึกษาวิจยัทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวไดว้่า
โดยรวมแลว้พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า คือ ระบบนิเวศน์ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีตลอดจนคุณค่าและความส าคญัต่อวิถีชีวิต ทั้งของ
มนุษย ์พืช และสัตว ์ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบั
ภูมิภาค ดงันั้นการศึกษาขอ้มูลดา้นการผลิตพืชชุ่มน ้ า ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง จึงเป็นเร่ืองท่ีควรไดมี้
การศึกษาเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนแ์ละเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ี
จงัหวดัตรังต่อไป 
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วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์ 

 เคร่ือง Geographic Position System (GPS) กลอ้งถ่ายรูป และแบบส ารวจ 
 วธีิการ 

 ส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายและอนุรักษพ์นัธ์ุพืชชุ่มน ้าแต่
ละชนิดท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันา และเศรษฐกิจของชุมชนในสภาพพ้ืนท่ีชุ่มน ้า
ในจงัหวดัตรัง และท าการเกบ็บนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 1. บนัทึกสถานท่ีและสภาพนิเวศน์แหล่งท่ีพบพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า ชนิดพืช และบนัทึกพิกดัทางภูมิศาสตร์
ดว้ยเคร่ือง GPS และจดัท าแผนท่ีโดยสงัเขป 
 2. บนัทึกลกัษณะสณัฐานวิทยาของชนิดพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้า 
 3. ศึกษาการใชป้ระโยชนข์องพืชชุ่มน ้าทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนจงัหวดัตรัง 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 การทดสอบและพฒันาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า 
และศึกษาพ้ืนท่ีชุ่มน ้าจ านวน 2 แหล่ง ไดแ้ก่ แหล่งท่ี 1 พ้ืนท่ีชุ่มน ้าคลองล าชาน หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอ
นาโยง  จงัหวดัตรัง (พิกดั X 0579115 Y 0830072 Z 47)  พบวา่ มีจ านวนชนิดพืชอาศยัอยู่จ  านวน 13 ชนิด ไดแ้ก่ 
สาคู เตยหนาม  บวัผนั  ผกัหนาม  ตาลปัตรฤาษี  กกสามเหล่ียม  กูดเก๊ียะ  บอนเขียว  สันตะวาใบขา้ว  ผกับุง้  
สาหร่ายหางกระรอก  มะเด่ือฉ่ิง  จิกนา (ตารางท่ี 1)  แหล่งท่ี 2 ป่าชายเลนคลองล าภู  หมู่ท่ี 4 ต าบลบางหมาก  
อ  าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง  (พิกดั X 0559787  Y 0823031  Z 29) พบว่า พืชอาศยัอยู่จ  านวน 7 ชนิด ไดแ้ก่ บอน
เต่า จาก เหงือกปลาหมอดอกขาว ปลงทะเล จิกทะเล แคทะเล ส ามะง่า (ตารางท่ี 2) จากการส ารวจทั้งสองแหล่ง 
พบว่าพืชท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์สามารถน ามาวิจยัพฒันาได ้มีจ านวน 3  ชนิด ไดแ้ก่ สาคู จาก 
เหงือกปลาหมอดอกขาว  
  ประโยชน์ของพืชชุ่มน ้าต่อชุมชน 
  หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกสะบา้ อ าเภอนาโยง หมู่ท่ี 4 ต าบลบางหมาก  อ าเภอกนัตงั  โดยเฉพาะผูอ้าวุโสและ
วยักลางคนยงัมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการใชป้ระโยชน์จากพืชในดา้นอาหาร  สมุนไพร และไมใ้ชส้อย แต่การ
น ามาใช้จริง ๆ นั้นลดน้อยลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทางสังคมและทาง
เศรษฐกิจ ท าให้วิถีการด ารงชีวิตเปล่ียนไป แต่พืชน ้ าบางชนิดยงันิยมรับประทานเป็นอาหาร ไดแ้ก่ บวัผนั 
ผกัหนาม บอนเขียว ผกับุง้ มะเด่ือฉ่ิง จิกนา ปลงทะเล จิกทะเล สาคู จาก สมุนไพร ไดแ้ก่ เหงือกปลาหมอดอก
ขาว เป็นไมใ้ชส้อย ไดแ้ก่ จาก สาคู และใชท้ าเคร่ืองจกัรสาน ไดแ้ก่ จาก สาคู และเตยหนาม 

จากการส ารวจพืชชุ่มน ้าทั้งหมด 20 ชนิด นั้น ไดด้ าเนินการคดัเลือกพืชชุ่มน ้ า 1 ชนิด ท่ีมีศกัยภาพใน
การพฒันาเพ่ืออนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการ
ผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวดัตรัง  ซ่ึงพืชชุ่มน ้ าท่ีคัดเลือกไวมี้ประโยชน์ในด้านใช้เป็นอาหาร ท า
เคร่ืองจกัรสาน และใชม้วนบุหร่ี ไดแ้ก่ จาก  โดยในปี 2558 ด าเนินการส ารวจจากในจงัหวดัตรังได ้34 แหล่ง  
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บนัทึกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของจาก และขอ้มูลพ้ืนท่ีโดยใชพิ้กดัภูมิศาสตร์โดยเคร่ือง Geographic Position 
System (GPS) (ตารางท่ี 3) 
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของจาก 
 ล าตน้จากเป็นเหงา้อยู่ใตดิ้น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงขา้มกนั ลกัษณะแข็งตั้งตรงข้ึน 
ใบยอ่ยรูปใบหอกยาว 0.9-1.3 เมตร เรียงตวัสองทางคลา้ยใบมะพร้าว (ภาพท่ี 1) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ล าตน้จากและใบ 
 ดอกแยกเพศแต่อยูต่น้เดียวกนั ดอกเพศเมียเป็นช่อกระจุกแน่นลอ้มรอบดว้ยดว้ยดอกเพศผูเ้ป็นช่อเชิง
ลดขนาดสั้น ดอกเพศผูเ้รียงอยู่บนช่อดอกแบบหางกระรอก กา้นดอกสีน ้าตาล ดอกมีสีเหลือง (ภาพท่ี 2) 
 
 
 

         
 
 
 

ภาพที่ 2 ดอกจาก 
ผลออกเป็นช่อ ผลเป็นเหล่ียมรูปทรงรียาว 7-10 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียวและเป็นสีด าเม่ือแก่ (ภาพท่ี 3 ) 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3 ผลจาก 
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ตารางที่ 1 ชนิดพืชในคลองล าชาน (พิกดั X 0579115 Y 0830072 Z 47)   
ล าดบัที่/ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลกัษณะใบ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. สาคู Metroxylon sagus 
Rottb. 

PALME  
 
 
 
 

ใบประกอบรูปขนนก สีน ้าตาลแดง เป็นทะลายรูปผล
กลมมีเปลือกเป็น
เกลด็เลก็ ๆ หุม้ไว ้

ล าตน้น าไปใชท้ าแป้ง และ
เล้ียงดว้งสาคู ใบน ามาเยบ็
ตบัจากเพ่ือใชมุ้งหลงัคา 
ทางสาคูน าไปใชป้ระโยชน์
ใชท้ าเคร่ืองจกัรสาน เช่น 
เส่ือ กระดง้ กระเจย้  
กระบุง  ขอ้ง 

2. เตยหนาม Pandanus kaidus 
Kurz. 

PANDANACEAE ใบเป็นรูปหอกแหลมยาวขอบ
ใบหยกัมีหนามแหลมสีเขียว 
 
 

ดอกเพศผูแ้ละเพศเมีย
แยกกนัอยูค่นละตน้  
ดอกออกเป็นช่อยาว มีกาบ
รองดอกสีขาวนวล 
2 - 3 กาบหุม้  

เป็นผลกลุ่ม ผล
ติดกนัเป็นกลุ่มแน่น
เป็นกอ้นกลม เป็นรูป
ล่ิมส่ีเหล่ียม ปลายมี
หนามสั้น เม่ือสุก
เตม็ท่ีจะมีสีแสดอม
แดง แก่จดัจะมีสีสม้
อมแดง ผิวของผล
แขง็มากเม่ือแก่เต็มท่ี 
มีกล่ินหอมอ่อน ๆ 
 
 

ใชท้ าเคร่ืองจกัรสาน เช่น 
เส่ือ กระเป๋า 
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ล าดบัที่/ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลกัษณะใบ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 
3. บวัผนั Nymphaea stellata. 

Roxb. 
NYMPHAEACEAE ใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบหยกั

เป็นคล่ืน ฐานใบเวา้ลึก 
กลีบดอกปลายแหลม เรียง
ซอ้นกนัหลายชั้นเม่ือเร่ิม
บานมีสีครามอ่อน แลว้
เปล่ียนเป็นชมพูม่วง ดอก
หอม บานกลางวนั     

- สายบวักินดิบเป็นผกัจ้ิม 

4. ผกัหนาม Lasia spinosa (L.) 
Thawait. 

ARACEAE  เป็นใบเด่ียว รูปโล่หรือหวั
ลูกศรกวา้ง ยาวไดถึ้ง 30 ซม. 
ขอบใบเวา้ลึกเป็นแฉกเขา้หา
เสน้กลางใบ ทอ้งใบและเส้น
กลางใบมีหนามปกคลุม  

เป็นช่อเด่ียว ยาวใกลเ้คียง
กบัใบ ดอกยอ่ยสีเหลือง
อ่อนอดักนัแน่นเป็นแท่ง
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบ
รวม 4-6 กลีบ เกสรเพศผู ้4-
6 อนั แผน่รองช่อดอกสี
น ้าตาล รูปหอกแคบตั้งข้ึน
หรือโคง้บิดเป็นเกลียว  

เป็นผลเด่ียว อ่อนนุ่ม
ขนาดเลก็ ขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1 
ซม. เมลด็กลม 

ยอดอ่อนใชท้านเป็นผกั 
เหงา้ใชเ้ป็นยาแกไ้อ ขบั
เสมหะ ตม้น ้าอาบแกค้นั 
ใบแกป้วดทอ้ง รากตม้น ้า
ด่ืมแกเ้จ็บคอ 

5. ตาลปัตรฤาษี Limnocharis flava 
(L.) Buch. 

 BUTOMANCEAE ใบแบนมีขนาดใหญ่เป็นรูปไข่
หรือรูปรีป้อมฐานใบเป็นรูป
หวัใจ  

ดอกสีเหลืองออกเป็น
กระจุกท่ีปลายกา้นช่อ
ประมาณ 7-10 ดอก กา้นช่อ
ดอกมีลกัษณะคลา้ยกา้นใบ 
กลีบดอกบางเป็นรอยยบัยน่ 
มี 3 กลีบ กลีบเล้ียง 3 กลีบ 
 

ผลกลมเกิดรวมเป็น
กระจุก เมลด็สี
น ้าตาลหรือออกด า 

กา้นและช่อดอกใช้
รับประทานเป็นผกั 
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ล าดบัที่/ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลกัษณะใบ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 
6. กกสามเหล่ียม Scirpusgrosss L.f. CYPERACEAE 

 
ใบค่อนขา้งกวา้งเป็นร่อง ปลาย
ใบแหลม 

ดอกออกเป็นช่อรวม มีกา้น
ช่อดอกเป็นรูปสามเหล่ียม
ขนาดใหญ่ มีใบประดบั 3 
ใบรองรับช่อดอก ช่อดอก
ยอ่ยมีดอกขนาดเลก็เป็น
จ านวนมาก สีน ้าตาล 

- กา้นช่อดอกยาวน ามาตาก
แหง้ใชท้อเส่ือ 
  

7. กดูเก๊ียะ Pteridium 
aquilinum (L) Kuhn 

DENNSTAEDTIACE
AE 

ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น - - - 

8. บอนเขียว Colocasia esculenta 
(L.) Schott. 

Araceae ใบรูปไข่แกมรูปหวัใจ ขอบใบ
เรียบ สีเขียว ปลายใบแหลม
และหอ้ยลง โคนใบเวา้ลึกเป็น
รูปสามเหล่ียม 

ดอกสีครีมหรือเหลืองนวล 
ออกเป็นช่อ 

ผลสดรูปขอบขนาน ไหลลวกรับประทาน  
หวั เป็นยาระบาย ขบั
ปัสสาวะ ยางก าจดัหูด 

9. สนัตะวาใบ
ขา้ว 

Blyxa echinospera 
 (C.B.Clarke) 
Hook.f. 

HYDROCHARITAC
EAE 
 

ใบมีสีเขียวเรียงซอ้นเป็น
กระจุกปลายใบแหลม 

ดอกเด่ียว กา้นดอกยาวส่ง
ดอกข้ึนมาเจริญเหนือน ้า 
ส่วนของดอกมีกาบหุม้ 
กลีบเล้ียง 3 กลีบสีขาว มี
เกสรตวัผู ้3 อนัรังไข่มี 3 พ ู
ภายในมี 1 ช่อง ยอดเกสร
เพศเมีย 3 อนั  

ผลชนิดแคปซูล รับประทานเป็นผกั เป็น
พรรณไมน้ ้าประดบัตูป้ลา 
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ล าดบัที่/ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลกัษณะใบ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 
12. มะเด่ือฉ่ิง Ficus 

fistulosa Reinw. 
Ex Blume 

MORACEAE  
 

ใบเด่ียว เรียงสลบั  ดอกเกิดจากภายในฐานรอง
ดอกท่ีมีรูปร่างคลา้ยผลเป็น
ดอกแยกเพศในช่อเดียวกนั  

ผลสีเขียว เขียวอม
เหลือง หรือสีเขียว
ปนน ้าตาลอมม่วง 

ราก เป็นยาบ ารุงหลงัการ
คลอดบุตร เป็นยาขบั
ปัสสาวะ น ้ายาง เป็น
ส่วนผสมในพลาสเตอร์
ปิดขมบัแกป้วดศีรษะ ผล
ดิบ รับประทานเป็นผกั 

13. จิกนา Barringtonia 
acutangula  
(L.)  
  Gaertn. 

BARRINGTONIACEAE 
 

ใบเด่ียว เรียงเวียนสลบัถ่ีตอน
ปลายก่ิง ใบรูปหอกหรือรูป
ไข่กลบั กวา้ง 10-13 
เซนติเมตร ยาว 
20-30 เซนติเมตร 

สีชมพู มีกล่ินหอมอ่อนๆ 
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะท่ี
ปลายก่ิง ช่อดอกหอ้ยลงยาว 
0.3-1 เมตร กลีบเล้ียงสีเชียว 4 
กลีบ โคนเช่ือมติดกนัเป็นรูป
ถว้ย กลีบดอก 4 กลีบ ปลาย
กลีบมว้นออก กลีบ กลีบดอก
บิด ดอกร่วงง่าย ดอกบานเตม็ท่ี
กวา้ง 1-2 เซนติเมตร 

รูปขอบขนานหรือ
ทรงกลม 

 ปลูกเป็นไมป้ระดบั ยอด
อ่อนและดอกอ่อน ทาน
เป็นผกัสด  รากใชเ้ป็นยา
ระบาย  เปลือกใชช้ะลา้ง
บาดแผล และเบ่ือปลา  ใบ
แกท้อ้งร่วง เมลด็เป็นยา
ขบัลมแกร้้อนใน  
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ตารางที่ 2 ชนิดพืชในคลองล าภูตรัง  (พิกดั X 0559787  Y 0823031  Z 29) 
ล าดบัที่/ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลกัษณะใบ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 
1. บอนเต่า - - - - - - 
2. จาก Nypafruticans 

wurmp. 
PALME 
 

ใบเป็นแบบขนนก ลกัษณะแขง็
ตั้งตรงข้ึน ใบยอ่ยรูปใบหอก
ยาว 0.9-1.3 เมตร เรียงตวัสอง
ถาคลา้ยใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยูต่น้เดียวกนั 
ดอกเพศเมียเป็นช่อกระจุกแน่น
ลอ้มรอบดว้ยดว้ยดอกเพศผู ้
เป็นช่อเชิงลดขนาดสั้น ดอก
เพศผูเ้รียงอยูบ่นช่อดอกแบบ
หางกระรอก กา้นดอกสีน ้าตาล 
ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหล่ียมรูปทรงรี
ยาว 7-10 เซนติเมตร 
ผลอ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด าเม่ือแก่ 

น ้าตาลจาก  ผลจากน าไป
เช่ือม  ใบจากมุงหลงัคา น ามา
มวนยาเสน้ ห่อขนมจาก กา้น
จากน ามาจกัรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกนั โคมไฟ ทีรอง
แกว้  ใบท่ีเหลือใชน้ ามาท า
กระดาษสา  
 

3. เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว 

Acanthus 
ebracteatus 
Vahl. 
 

ACANTHACEAE 
 

แผน่ใบกวา้งจากประมาณกลาง
ใบ ลงมาทางฐานใบ  ขอบใบ
เวา้หยกัเลก็นอ้ยมีหนามไม่มาก 

ออกท่ีปลายก่ิง มีลกัษณะของ
ดอกเป็นดอกช่อตั้งตรง สีขาว 
มีกลีบรองดอก 4 กลีบ 

เป็นฝักรูปไข่หรือ
ทรงกระบอก 

ทั้งตน้และรากตม้อาบแกพิ้ษ
ไข ้ผื่นคนัโรคผิวหนงัทุก
ชนิด ใชรั้บประทานเป็นยาแก้
ฝีดาษและฝีทั้งปวง  ตน้สดต า
ใหล้ะเอียดเอาพอกปิดหวัฝี 
หรือแผลเร้ือรัง   
 

4. ปลงทะเล Acrostichum 
aureum L. 

CYCADACEAE  เป็นใบประกอบแบบขนนก 
แผน่ใบรูปใบหอก 

- 
 
 

- ตน้ ปลูกประดบัสวน 
ใบอ่อนใชรั้บประทาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81
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ล าดบัที่/ช่ือสามัญ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลกัษณะใบ ลกัษณะดอก ลกัษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 
5. จิกทะเล Barringtonia 

asitica (L.) 
Kurz 

Lecythidaceae 
  

เป็นใบเด่ียวเรียงเวียนรอบก่ิง  
แผน่ใบรูปไข่ปลายใบกลม 

ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที
ปลายก่ิง ช่อดอกสั้นตั้งตรง  
หลอดกลีบเล้ียงเปิดออกเป็น
สองแฉก  ขนาดไม่เท่ากนั กลีบ
ดอก 4 กลีบสีขาว ไม่ติดกนั รูป
รี โคง้ออก เกสรเพศผูจ้  านวน
มาก  มีสีขาวและแดง 

เป็นรูปพีระมิด-
ส่ีเหล่ียม ปลายมน
ป้าน ผลมีขนาดใหญ่ 
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 10-
15 เซนติเมตร 

ปลูกเป็นไมป้ระดบั  ยอด
อ่อนใชรั้บประทาน 
 
 

6. แคทะเล Dolichandrne 
spathacea 
Schum. 

BIGNONIACEAE 
 

เป็นใบประกอบแบบขนนก 
ปลายค่ีเรียงตรงขา้มกนั ใบรูป
ไข่ ใบหอกแกมรูปไข่ 

เป็นแบบช่อกระจะ สีขาว เป็นฝักเรียวบิดเป็น
เกลียว ยาว 2-3 x 30-
60 เซนติเมตร 

- 

7. ส ามะง่า Clerodendrm 
inerme (L.) 
Gaertner. 

VERBENACEA 
 

เป็นใบเด่ียวเรียงตรงขา้ม แผน่
ใบรูปหอกหรือรูปรี ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ   

เป็นช่อกระจุกมี 3 ดอกออก
ตามง่ามใบและปลายก่ิง วง
กลีบเล้ียงรูประฆงัยาว 0.5-1 
ซม. ปลายเป็นแฉกต้ืน ๆ 5 แฉก 
หลอดกลีบดอกติดกนัเป็น
หลอดเลก็ ๆ ยาว 2-3 ซม. สีขาว
อมชมพู กลีบดอก 5 กลีบ มีสี
ขาว 

ผลกลมหรือรูปไข่
กลบั ผลอ่อนมีสี
เขียว ผลแก่มีสีด า 

- 
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จากการส ารวจพืชชุ่มน ้าทั้งหมด 20 ชนิด นั้น ไดด้ าเนินการคดัเลือกพืชชุ่มน ้ า 1 ชนิด ท่ีมีศกัยภาพใน
การพฒันาเพ่ืออนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการ
ผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวดัตรัง  ซ่ึงพืชชุ่มน ้ าท่ีคัดเลือกไวมี้ประโยชน์ในด้านใช้เป็นอาหาร ท า
เคร่ืองจกัรสาน และใชม้วนบุหร่ี ไดแ้ก่ จาก โดยไดด้ าเนินการส ารวจจากในจงัหวดัตรังไดจ้ านวน 34 แหล่ง  
บนัทึกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของจาก และขอ้มูลพ้ืนท่ีโดยใชพิ้กดัภูมิศาสตร์โดยเคร่ือง Geographic Position 
System (GPS) (ตารางท่ี 3) จากการสอบถามเกษตรกรในอ าเภอกนัตงัท่ีประกอบอาชีพท าจากมีรายรายไดจ้าก
การจ าหน่ายยอดจาก จ าหน่ายน ้ าตาลจาก และจ าหน่ายผลจากเช่ือมอยู่ท่ี 4,500 14,400 15,00 บาท ต่อไร่ต่อปี
ตามล าดบั จ าหน่ายเคร่ืองจกัรสาน 36,000 บาทต่อปี  (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางที่  4  ส ารวจจากในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังจ านวน 34 แหล่ง  

สถานที่ 
พกิดั 

สภาพพื้นที่ 
X Y Z 

1. บ.คลองชีลอ้ม ม.1 ต.คลองชีลอ้ม อ.กนัตงั จ.ตรัง 0569826 0806362 7 ป่าชายเลน 
2. บ.ป่ากอ ม.4 ต.คลองชีลอ้ม อ.กนัตงั จ.ตรัง 0563609 0821991 6 ป่าชายเลน 
3. บ.บางแรด ม.5 ต.กนัตงัใต ้อ.กนัตงั จ.ตรัง 0555875 0809008 15 ป่าชายเลน 
4. ม.2 ต.บ่อน ้าร้อน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0555474 0822066 6 ป่าชายเลน 
5. ม.3 ต.บ่อน ้าร้อน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0555844 0821209 -4 ป่าชายเลน 
6. ต.กนัตงัใต ้อ.กนัตงั จ.ตรัง 0556704 0814139 8 ป่าชายเลน 

7. บ.ท่าปาบ ม.2 ต.บ่อน ้าร้อน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0556039 0822172 17 ป่าชายเลน 
8. บ.ป่าเตียว ม.5 ต.บางเป้า อ.กนัตงั จ.ตรัง 0558763 0808997 13 ป่าชายเลน 
9. บ.นาเกลือ ม.2 ต.นาเกลือ อ.กนัตงั จ.ตรัง 0552147 0813701 6 ป่าชายเลน 
10. ม.5 ต.ควนธานี อ.กนัตงั จ.ตรัง 0560759 0827430 19 ริมฝ่ังแม่น ้าตรัง 
11. บ.ยา่นซ่ือ ม.3 ต.ยา่นซ่ือ อ.กนัตงั จ.ตรัง 0558895 0822749 10 ริมฝ่ังแม่น ้าตรัง 
12. บ.ในลุ่ม ม.3 ต.ยา่นซ่ือ อ.กนัตงั จ.ตรัง 0558784 0822500 15 ริมฝ่ังแม่น ้าตรัง 
13. บ.ยา่นซ่ือ ม.2 ต.ยา่นซ่ืออ.กนัตงั จ.ตรัง 0559589 0822227 20 ริมฝ่ังแม่น ้าตรัง 
14. บ.โคกทราย ม. 4 ต.ยา่นซ่ืออ.กนัตงั จ.ตรัง 0560077 0824254 13 ริมฝ่ังแม่น ้าตรัง 
15. ม.1 ต.ยา่นซ่ือ อ.กนัตงั  จ.ตรัง 0558703 0823564 13 ริมฝ่ังแม่น ้าตรัง 
16.บ.โตะ๊เหมือง ม.4 ต.บางหมาก อ.กนัตงั จ.ตรัง 0558763 0808997 13 ริมฝ่ังแม่น ้าตรัง 
17. บ.เด็ดทอง ม.1 ต.บางหมากอ.กนัตงั จ.ตรัง 0056072 0826178 5 ป่าชายเลน 
18. บ.อ่าวเพชรแกว้ ม.5 ต.บางหมาก อ.กนัตงั จ.ตรัง 0560022 0824361 4 ป่าชายเลน 

19.ม.5 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0561888 0813993 7 ป่าชายเลน 
20. บ.แหลม ม.3 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0562880 0811987 12 ป่าชายเลน 
21. บ.นาเรือ ม.1 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0562966 0814860 2 ป่าชายเลน 
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สถานที่ 
พกิดั 

สภาพพื้นที่ 
X Y Z 

22. บ.หว้ยลึก ม.2 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0566161 0816069 3 ป่าชายเลน 
22. บ.หว้ยลึก ม.2 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0566161 0816069 3 ป่าชายเลน 
23. บ.ปะเก ม.4 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0562400 0816111 -5 ป่าชายเลน 
24. บ.ทุ่งไพร ม.5 ต.วงัวน อ.กนัตงั จ.ตรัง 0562328 0809813 19 ป่าชายเลน 
25. บ.แหลม ม.3 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 0567408 0783460 12 ป่าชายเลน 
26. บ.แหลม ม.2 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 0563175 0794327 0 ป่าชายเลน 
27. บ.ทบัจาก ม.7 ต.ทุ่งกระบือ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 0568301 0816895 23 ล าคลอง 
28. ม.2 ต.ทุ่งกระบือ อ.ยา่นตาขาว จ.ตรัง 0571474 0814303 18 ล าคลอง 
29. ม.4 ต.กนัตงัใต ้อ.กนัตงั จ.ตรัง 0556206 0823883 7 ล าคลอง 
30. ม.1 ต.กนัตงัใต ้อ.กนัตงั จ.ตรัง 0555200 0822321 21 ล าคลอง 
31. บ.บางสัก ม.1 ต.บางสัก อ.กนัตงั จ.ตรัง 0547108 0817703 18 ล าคลอง 
32. บ.นาเกลือ ม.1 ต.นาเกลือ อ.กนัตงั จ.ตรัง 0552243 0809862 22 ล าคลอง 
33. บ.นาเกลือ ม.3 ต.นาเกลือ อ.กนัตงั จ.ตรัง 0551054 0811047 11 ล าคลอง 
34. บ.บางเต่า ม.6 ต.คลองลุ อ.กนัตงั จ.ตรัง 0556648 0825000 4 ล าคลอง 

 
 
สรุปผลการทดลอง 

การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรัง พบว่า จากการส ารวจและเก็บขอ้มูลชนิด
พนัธ์ุพืท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้า พบ พนัธ์ุพืช 20 ชนิด ใน 15  วงศ ์ และไดพื้ชชุ่มน ้าท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเพ่ือ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กบั
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัตรังจ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ จาก มีประโยชน์ในดา้นใช้เป็นอาหาร ท าเคร่ืองจกัรสาน 
และใชม้วนบุหร่ี เป็นไมจ้ าพวกปาลม์ ส ารวจจากในจงัหวดัตรังมีจ านวน 34 แหล่ง ไดแ้ก่ อ  าเภอกนัตงัจ านวน 30 
แหล่ง อ าเภอย่านตาขาวจ านวน 2 แหล่ง และอ าเภอปะเหลียนจ านวน 2 แหล่ง จากท่ีส ารวจพบ 1 ชนิด คือ 
Nypafruticans Wurmp. จากท่ีพบในทุกแหล่งไม่มีความแตกต่างกนัในดา้นลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ไดแ้ก่ ใบ 
ดอก ผล และการใชป้ระโยชน์ รายไดจ้ากการจ าหน่ายยอดจาก น ้าตาลจาก ผลจากเช่ือม และจ าหน่ายเคร่ืองจกั
สานอยูท่ี่ 4,500 14,400 15,00 บาทต่อปีต่อไร่ และจ าหน่ายเคร่ืองจกัสานอยูท่ี่ 36,000 บาทต่อปี   
 
เอกสารอ้างองิ 
สุธารา ยินดีรส . 2548. การจ าแนกพ้ืนท่ีชุ่มน ้าของประเทศไทยโดยการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์        

ร่วมกบัภาพถ่ายดาวเทียม. ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม: กรุงเทพฯ. 
38-39 หนา้. 
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ภาคผนวก 
ภาพผนวกท่ี 1 พนัธ์ุพืชในคลองล าชานและคลองล าภู 

 

 

 

กดูเก๊ียะ ตาลปัตรฤาษี บอนเขียว 

บวัผนั ผกัหนาม เตยหนาม 

สาคู มะเด่ือฉ่ิง จิก 
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กกสามเหล่ียม ผกับุง้ สาหร่ายหางกระรอก 

สนัตะวาใบขา้ว บอนเต่า เหงือกปลาหมอดอกขาว 

ส ามะง่า จิกทะเล ปรงทะเล 

จาก แคทะเล 


