
การศึกษาระบบการผลติพืชชุ่มน า้ในพืน้ทีจั่งหวดันราธิวาส 

Study System Producing Plants of Wetland in Narathiwat Province 
 
วภิาลยั  พุตจนัทกึ1 เอมอร  เพชรทอง2 โนรี  อสิมะแอ3 จนัทร์  คงคุณ3 ศรัญญา  ใจพะยกั3 จ านง  ยานะธรรม3  
โสพล  ทองรักทอง3 ฉัตรชัย  กติตไิพศาล1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาความหลากหลายของพืชชุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส เพ่ือศึกษาพืชท่ีมีศกัยภาพในการ

พฒันาใชป้ระโยชน์ โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนกนัยายน 2558 ด าเนินการส ารวจใน
พ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส จ านวน 5 แหล่ง คือ 1. หมู่ 6  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ (บึงบวับากง) 2. หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.
เมือง(เขาส านกั ) 3. หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี(ศวพ.นราธิวาส) 4. หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง(ศูนยศึ์กษาการ
พฒันาพิกลุทอง) และ 5. ป่าพรุโต๊ะแดง อ.สุไหงโก-ลก พืชท่ีพบในแหล่งชุ่มน ้าทั้ง 5 แหล่ง มีจ านวน 13 ,6 ,3 ,6 
และ 11 ชนิด ตามล าดบั พบพืชในแหล่งชุ่มน ้าจ านวน 22 ชนิด คือ บวัหลวงดอกสีชมพู บวัหลวงดอกสีขาว บวั
สาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย ล าเทง็ ยา่นลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว 
สาคู เสมด็ขาว หวายน ้า สาคูหนาม หลุมพี มนัปู มะฮงัเลก็ เม่าไข่ปลา และเทียะ ซ่ึงชนิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการ
พฒันาใชป้ระโยชนใ์นอนาคต คือ หลุมพี เน่ืองจาก พบหลุมพีมากท่ีสุดในป่าพรุโต๊ะแดงซ่ึงเป็นแหล่งชุ่มน ้าขนาด
ใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดันราธิวาส และสามารถน ามาปรุงรสชาติอาหาร น ามารับประทานไดท้ั้งผลสดและแปรรูป 
อีกทั้งปัจจุบนัหลุมพีเป็นพืชท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกรเป็นอยา่งมาก 

 
ค าส าคัญ: พ้ืนท่ีชุ่มน ้า หลุมพี wetland, Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 ศนูยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 
2 ศูนยวิ์จยัพืชไร่สงขลา  จงัหวดัสงขลา 
3 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส  จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า 

 ประเทศไทยมีพื้นท่ีชุ่มน ้ าอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือในเมืองตอ้งมีวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ท่ีพึ่งพาอาศยัและผูกพนักบัพื้นท่ีชุ่มน ้ า คุณค่าท่ีได้รับจากพื้นท่ีชุ่มน ้ าแต่ละแห่งอาจ
แตกต่างกนัไป แต่คุณค่าท่ีไดรั้บจะไดรั้บมาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองยาวนานโดยไม่ตอ้งซ้ือหา คุณค่า
โดยรวมของพื้นท่ีชุ่มน ้ า ไดแ้ก่ การเป็นแหล่งน ้ า แหล่งเก็บกกัน ้ าฝนและน ้ าท่า ป้องกนัน ้ าเค็มมิให้รุกเขา้
มาในแผน่ดิน ป้องกนัชายฝ่ังพงัทลาย ดกัจบัตะกอนและแร่ธาตุ ดกัจบัสารพิษ เป็นแหล่งของทรัพยากร
และผลผลิตธรรมชาติท่ีมนุษยเ์ขา้ไปเก็บเก่ียวใชป้ระโยชน์ มีความส าคญัต่อการคมนาคมในทอ้งถ่ิน เป็น
แหล่งรวมสายพนัธ์ุพืชและสัตว ์ มีความส าคญัดา้นนนัทนาการและการท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์ สังคม 
วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และเป็นแหล่งศึกษาวิจยัทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวไดว้า่โดยรวมแลว้
พื้นท่ีชุ่มน ้ า คือ ระบบนิเวศน์ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีตลอดจนคุณค่าและความส าคญัต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย ์
พืช และสัตว ์ ทั้งทางนิเวศน์วิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และ
ระดบัภูมิภาค ดงันั้น การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส จึงเป็นเร่ืองท่ีควรไดมี้
การศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นพืชทางเลือก ส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กบัเกษตรกร
ในพื้นท่ีต่อไป 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 ส ารวจพืชชุ่มน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส จ านวน 5 แหล่ง คือ 1. หมู่ 6  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ (บึงบวั
บากง) 2. หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมือง (เขาส านกั )  3. หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี(ศวพ.นราธิวาส) 4. หมู่ 6 ต.กะลุวอ
เหนือ อ.เมือง(ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง) และ 5. ป่าพรุโต๊ะแดง อ.สุไหงโก -ลก โดยบนัทึกสถานท่ีและ
สภาพนิเวศนแ์หล่งท่ีพบพ้ืนท่ีชุ่มน ้า ชนิดพืช บนัทึกพิกดัทางภูมิศาสตร์ดว้ยเคร่ือง GPS บนัทึกลกัษณะสัณฐาน
วิทยาของชนิดพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้า ศึกษาการใชป้ระโยชน์ของพืชชุ่มน ้าทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนภาคใต้
ตอนล่าง คดัเลือกชนิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ในอนาคต รวมทั้งศึกษาขอ้มูลความส าคญั 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชนแ์ละสรรพคุณ เร่ิมด าเนินการเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกนัยายน 2558  

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

จากการศึกษาความหลากหลายของพืชชุ่มน ้ าในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส จ านวน 5 แหล่ง คือ 1. หมู่ 6  ต.รือ
เสาะ  อ.รือเสาะ (บึงบวับากง) 2. หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมือง(เขาส านกั ) 3. หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี(ศวพ.นราธิวาส)  
4. หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง(ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง) และ 5. ป่าพรุโต๊ะแดง อ. สุไหงโก-ลก (ตารางท่ี 1)  
พืชท่ีพบในแหล่งชุ่มน ้ าทั้ง 5 แหล่ง มีจ านวน 13 ,6 ,3 และ 11 ชนิด ตามล าดบั(ตารางท่ี 2) พบพืชในแหล่งชุ่มน ้ า
ทั้งส้ินจ านวน 22 ชนิด ไดแ้ก่ บวัหลวงดอกสีชมพู บวัหลวงดอกสีขาว บวัสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย 
ล าเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว สาคู เสมด็ขาว หวายน ้ า สาคูหนาม 
หลุมพี มนัปู มะฮงัเล็ก เม่าไข่ปลา และเทียะ บนัทึกขอ้มูล ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามญั ช่ือพ้ืนเมือง แหล่งท่ีพบ 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งบนัทึกประโยชน์และสรรพคุณ(ตารางท่ี 3) และพบว่าพืชท่ีมีศกัยภาพในการ
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พฒันาไปใชป้ระโยชนใ์นอนาคต มี 1 ชนิด คือ หลุมพี เน่ืองจากสามารถรับประทานผลสดและแปรรูปได ้ ผลมีรส
เปร้ียวใชป้รุงอาหารแทนมะนาวหรือมะขาม เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงในป่าพรุ  และพบมากท่ีสุดในจ.นราธิวาส  

 
ตารางที่ 1 พิกดัท่ีตั้งของแหล่งชุ่มน ้า จ านวน 5 แหล่ง ในจงัหวดันราธิวาส 

 
 ตารางที่ 2 ชนิดพืชท่ีพบในแหล่งชุ่มน ้าจงัหวดันราธิวาส   

ที่ ชนิดพืช 
สถานที่ 

ภาพประกอบ อ.รือเสาะ 
หมู่ 6 

อ.เมือง 
หมู่ 5 

อ.สุไหงปาดี 
หมู่ 1 

อ.เมือง 
หมู่ 6 

ป่าพรุโต๊ะแดง 
อ.สุไหงโก-ลก 

1 
บวัหลวงดอกสีชมพู  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Nelumbo nucifera 

    

 

 

2 
บวัหลวงดอกสีขาว  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
 Nelumbo nucifera 

    

 

 

ที่ สถานที่ตั้ง พกิดัต าแหน่ง (GPS) สภาพพื้นที่ 
1  หมู่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ 

 บึงบวับากง 
X 777924 
Y 699865 

สระน ้าท่ี 
บึงบวับากง 

2 หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมือง 
เขาส านกั  

X 704354 
Y 817062 

สระน ้าบริเวณ         
ป่าเขาส านกั 

3  หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี 
ศวพ.นราธิวาส 

X 818596 
Y 672466 

สระน ้าใน           
ศวพ.นราธิวาส 

4 หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง 
ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกลุทอง 

X 821600 
Y 706000 

สระน ้าในศูนยศึ์กษา
การพฒันาพิกลุทอง 

5 ป่าพรุโต๊ะแดง อ. สุไหงโก-ลก X 828225 
Y 672312 

ป่าพรุชุ่มน ้า 
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ที่ ชนิดพืช 
สถานที่ 

ภาพประกอบ อ.รือเสาะ 
หมู่ 6 

อ.เมือง 
หมู่ 5 

อ.สุไหงปาดี 
หมู่ 1 

อ.เมือง 
หมู่ 6 

ป่าพรุโต๊ะแดง 
อ.สุไหงโก-ลก 

3 
บวัสาย 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Nymphaea  lotus L.      

 
     

 

4 

หวายลิง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
Flagellaria  indica  
Linn.   

 
     

 

5 

เตยหอม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
Pandanus 
amaryllifolius Roxb.   

 
 

 
    

 

6 

 เตยหนาม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Pandanus tectorius 
Sol. ex Parkinson 

     

 

7 

 หวาย 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Calamus caesius 
Blume   
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ที่ ชนิดพืช 
สถานที่ 

ภาพประกอบ อ.รือเสาะ 
หมู่ 6 

อ.เมือง 
หมู่ 5 

อ.สุไหงปาดี 
หมู่ 1 

อ.เมือง 
หมู่ 6 

ป่าพรุโต๊ะแดง 
อ.สุไหงโก-ลก 

8 

ล าเทง็ , ล าเพง็ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Stenochlaena  
palustris Bedd 

     

 

9 

ยา่นลิเภา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Lygodium micro 
phyllum (cav.) R. Br.  
 

     

 

10 

กระจูดหนู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Lepironia 
articulata (Retz.) 
Domin   

     

 

11 

จิก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Barringtonia 
acutangula (L.) 
Garetn.   

     

 

12 

สาหร่ายหางกระรอก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Hydrilla verticillata 
(L.f.)  Royle 
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ที่ ชนิดพืช 
สถานที่ 

ภาพประกอบ อ.รือเสาะ 
หมู่ 6 

อ.เมือง 
หมู่ 5 

อ.สุไหงปาดี 
หมู่ 1 

อ.เมือง 
หมู่ 6 

ป่าพรุโต๊ะแดง 
อ.สุไหงโก-ลก 

13 

สาหร่ายขา้วเหนียว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Utricularia  aurea  
Lour. 

     

 

14 

สาคู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Metroxylon 
sagus Rottb. 

     

 

15 

เสมด็ขาว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Melaleuca  cajuputi  
Powell   

     

 

16 

หวายน ้า 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :    
Daemonorops 
angustifolia (Griff). 
Mart. 

     

 

17 

สาคูหนาม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :    
Metroxylon  rumphii 
Mart.   
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ที่ ชนิดพืช 
สถานที่ 

ภาพประกอบ อ.รือเสาะ 
หมู่ 6 

อ.เมือง 
หมู่ 5 

อ.สุไหงปาดี 
หมู่ 1 

อ.เมือง 
หมู่ 6 

ป่าพรุโต๊ะแดง 
อ.สุไหงโก-ลก 

18 

หลุมพี 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :    
Eleiodoxa conferta 
(Griff.) Burr. 

     

 

19 

มนัปู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Glochidion  littorale 
Bl 

     

 

20 

มะฮงัเลก็ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Macaranga  
griffithiana  Muell. 
Arg. 

     

 
21 เม่าไข่ปลา 

ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Antidesma  
ghaesembilla  
Gaertn. 

     

 
22 เทียะ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Alstonia  spathulata 
Bl. 

     

 
หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย “” หมายถึง พบพืชในสถานท่ีนั้นๆ 
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ตารางที่ 3 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชนแ์ละสรรพคุณ ของพืชชุ่มน ้าใน จ.นราธิวาส 
ที่ ช่ือพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์และสรรพคุณ 
1 บวัหลวงดอกสีชมพู  

ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Nelumbo 
nucifera 

เป็นพรรณไมน้ ้ าท่ีมีอายุหลายฤดู ล  าตน้อยู่ใตน้ ้ า ใบ
รูปเกือบกลม ขอบใบเรียบและเป็นคล่ืน ก้านใบ
และกา้นดอกแข็ง มีตุ่มเล็กๆทัว่ทั้งกา้น กลีบดอกสี
ชมพูเรียงซ้อนกันหลายชั้น มีฐานรองดอกท่ีขยาย
ใหญ่ห่อหุม้รังไข่ไวภ้ายในเรียกวา่ “ฝักบวั” 

เป็นไมป้ระดับ ก้านใบและก้านดอก  ท า
กระดาษ  บูชาพระ  เคร่ืองส าอาง บริโภค 

2 บวัหลวงดอกสีขาว  
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Nelumbo 
nucifera  

เป็นพรรณไมน้ ้ าท่ีมีอายุหลายฤดู ล  าตน้อยู่ใตน้ ้ า ใบ
รูปเกือบกลม ขอบใบเรียบและเป็นคล่ืน ก้านใบ
และกา้นดอกแข็ง มีตุ่มเล็กๆทัว่ทั้งกา้น กลีบดอกสี
ขาวเรียงซ้อนกันหลายชั้ น มีฐานรองดอกท่ีขยาย
ใหญ่ห่อหุม้รังไข่ไวภ้ายในเรียกวา่ “ฝักบวั” 

เป็นไมป้ระดับ ก้านใบและก้านดอก  ท า
กระดาษ  บูชาพระ  เคร่ืองส าอาง บริโภค 

3 ช่ือ : บวัสาย 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : 
Nymphaea  lotus L.      

ล าตน้อยูใ่ตน้ ้ า  ใบค่อนขา้งกลม ฐานใบหยบัเวา้ลึก 
ผิวใบด้านบนเรียบเป็นมัน เส้นใบด้านล่างนูน
เห็นชัด ดอกมีขนาดใหญ่ กลีบดอกรูปรีเรียงซ้อน
กนัหลายชั้น 

ไมป้ระดบั  

4 ช่ือ : หวายลิง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
Flagellaria  indica  Linn.   

ไมเ้ถา ตน้ยาวไดถึ้ง 20 ม. ผิวเกล้ียง เน้ือไมโ้คนตน้
จะแข็ง แต่เหนือโคนต้นข้ึนไปเน้ือจะอ่อน มีเส้น
ผ่านศูนยก์ลางตน้ 2-8 มม.  ใบเด่ียวออกเวียนสลบั 
เป็นรูปใบหอก ออกดอกเป็นช่อกระจาย  

น ้าตม้ตน้และเหงา้ กินเป็นยาขบัปัสสาวะ  ,
ใบอ่อนใช้สระผม ,น าต้มใบและดอกกิน
เป็นยาขบัปัสสาวะ ขบัน่ิว และแก้ทางเดิน
ปัสสาวะอกัเสบ 

5 ช่ือ : เตยหอม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :  
Pandanus 
amaryllifolius Roxb.   

เป็นไมย้ืนตน้พุ่มเล็ก ข้ึนเป็นกอ ล าตน้อยู่ใตดิ้น ใบ
เป็นใบเด่ียว เรียงสลบัเวียนเป็นเกลียวข้ึนไปจนถึง
ยอด ใบเป็นทางยาว สีเข้ม ค่อนข้างแข็ง เป็นมัน 
ขอบใบเรียบ ในใบมีกล่ินหอม  

ต้นและราก ใช้เ ป็นยาขับปัสสาวะ แก้
กระษยั ใบสดต าพอกโรคผวิหนงั รักษาโรค
หืด น ้าใบเตย ใชเ้ป็นยาบ ารุงหวัใจใหชุ่้มช่ืน  
ใช้ผสมอาหาร แต่งกล่ิน ให้สีเขียวแต่งสี
ขนม  

6 ช่ือ : เตยหนาม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Pandanus tectorius Sol. ex 
Parkinson 

เป็นไมพุ่้มขนาดเล็ก ใบเรียวยาวผิวเรียบมนั ปลาย
ใบแหลมสีเขียวเขม้ กลางใบเป็นร่องตามยาว ขอบ
มีหนามแหลมคม ถ่ี ๆ ตลอดใบ มีรากอากาศงอก
ออกมาจากล าต้น ดอกช่อออกท่ีปลายยอด ใบ
ประดบัสีขาวเรียวยาว เป็นกาบหุ้ม ดอกสีขาวอดัตวั
กนัแน่น ล าตน้กลมเป็นขอ้ถ่ีๆ 

ผลิตภณัฑจ์กัสานต่างๆ เช่น เส่ือกระเป๋า 
 
 
 
 

7 ช่ือ : หวาย 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Calamus caesius Blume   

เป็นไมเ้ล้ือยหรือไมร้อเล้ือยตระกูลปาลม์ มีกาบหุ้ม
ต้น และมีหนามแหลม ใบเป็นรูปขนนก  ใบย่อย
เรียวยาว  ออกดอกเป็นช่อ สีขาวปนเหลือง ผล
ค่อนข้างกลม เปลือกเป็นเกล็ด ลูกอ่อนเปลือกสี
เขียว เน้ือสีขาว ผลแก่เปลือกสีเหลือง เปลือกล่อน 
เน้ือแขง็ รสเปร้ียวฝาด 
 

นิยมน าส่วนล าตน้ท่ีสูงและมีความ ยืดหยุ่น
มากเป็นพิเศษมาสานเป็นเฟอร์นิเจอร์ ลูก
หวายอ่อนใช้กินเป็นผักจ้ิมน ้ าพริก แกะ
เปลือกออกแลว้น าไปท าส้มต า หน่อหวาย
ใชท้  าอาหาร  
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8 ช่ือ :ล าเทง็  

ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Stenochlaena  palustris 
Bedd 

ใบแบบเฟิร์นคลา้ยยอดผกักูด มีใบยอ่ย  15  คู่ สีแดง
อมน ้าตาล ขอบใบหยกัเลก็นอ้ย ปลายในเรียวแหลม 
ดา้นหนา้เรียบมนัวาว มีขนตามกา้นใบ   

ยอดอ่อนน ามาแกงเ ลียง  ห รือลวก จ้ิม
น ้าพริก ยอดอ่อนมีสรรพคุณบ ารุงเลือด 

9 ช่ือ : ยา่นลิเภา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Lygodium micro phyllum 
(cav.) R. Br.  

เป็นเฟิร์นเถาชนิดหน่ึง ใบมีลกัษณะเป็นใบเลก็ๆ ล า
ตน้เหนียว เล้ือยข้ึนพนัอยูก่บัตน้ไมอ่ื้นๆ  

เ ป็นวัส ดุส า คัญส าห รับงานสาน  เ ช่น 
กระเป๋ายา่นลิเภา  

10 ช่ือ : กระจูดหนู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Lepironia 
articulata (Retz.) Domin   

ล าต้นกลม ด้านในกลวง  มีเยื่ออ่อนหยุ่นคั่นเป็น
ขอ้ๆ  สีเขียวอ่อน มีขนาดตั้ งแต่เท่าก้านไมขี้ดไฟ 
จนถึงเท่าแท่งดินสอด า สูงประมาณ 1-2 เมตร ใบ
ของกระจูดลดรูปไปแต่มีกาบใบ (leaf sheaths) แผ่
ออก  

น ามาสานเส่ือ ท าใบเรือ ท าเชือกผดูมดั และ
ท ากระสอบบรรจุสินคา้เกษตรและส่ิงของ
อ่ืน ๆ 

11 ช่ือ : จิก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Barringtonia acutangula 
(L.) Garetn.   

ชอบข้ึนริมน ้ า ใบเด่ียว ใบอ่อนสีน ้ าตาลแดง ผิวใบ
มนั ใบออกสลบัถ่ีตามปลายยอด รูปใบยาวเหมือน
รูปใบหอก ดอก ช่อ สีแดงห้อยลง บานจากโคนลง
ไปทางปลาย ช่อดอกยาว 30-40 เซนติเมตร กลีบ
เล้ียง 4 กลีบ ยาวรีเป็นเหล่ียม มีสันตามยาวของผล 4 
สัน ผลมีกลีบเล้ียงติดอยู ่    

ยอดอ่อน และ ดอกใช้รับประทานเป็นผกั
สดและผักจ้ิมกับลาบ  น ้ าตก  แจ่ว และ
ขนมจีน   เปลือกและตน้มีสรรพคุณใชเ้บ่ือ
ปลา 

12 ช่ือ : สาหร่ายหางกระรอก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   Hydrilla 
verticillata (L.f.)  Royle 

เป็นพรรณไมใ้ตน้ ้ ามีอายุขา้มปี ล  าตน้เป็นสายเรียว
ยาว แตกก่ิงสาขา  แผ่นใบมีลกัษณะรูปไข่ยาว ไม่มี
กา้นใบ ขอบใบหยกัเป็นซ่ีๆ ใบแตกรอบขอ้เป็นวง 
ดอกขนาดเลก็ออกตามซอกใบ กลีบดอกสีขาว 3 กลีบ 

ไมป้ระดบั 

13 ช่ือ : สาหร่ายขา้วเหนียว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Utricularia aurea Lour. 

เป็นพรรณไมใ้ต้น ้ ามีอายุหลายฤดู ล  าต้นเป็นสาย
กลมยาว ลกัษณะแผน่ใบแตกเป็นเส้นเล็กๆ เป็นพืช
ท่ีกินสัตวเ์ป็นอาหาร ดอกสีเหลือง กา้นช่อดอกยาว 

ไมป้ระดบั  

14 ช่ือ : สาคู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Metroxylon sagus Rottb. 

ใบประกอบรูปขนนก มีใบย่อยมาก คล้ายใบ
มะพร้าว ยอดมีสีแดง  ช่อดอกแตกตรงส่วนยอด
คล้ายเขากวาง มีสีน ้ าตาลแดง  ผลมีลักษณะเป็น
ทะลาย รูปผลกลม มีเปลือกเป็นเกล็ดเล็ก ๆ หุ้มไว ้
ผลสุกมีสีน ้าตาล  

ใบสาคู  ใชเ้ยบ็เป็นจากมุงหลงัคา 
 ยางสาคู  ใช้แทนกาวปิดกระดาษส าหรับ
ท าวา่วของชาวชนบท 
 ตน้สาคู  ใชเ้ป็นอาหารเล้ียงหมู ไก่ และเป็ด  

15 เสมด็ขาว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Melaleuca  cajuputi  
Powell   

เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก-ใหญ่ สูง 5-25 เมตร เรือน
ยอดเป็นพุ่มกลม ใบอ่อนสีแดง เปลือกสีน ้ าตาลแดง 
มีใบเด่ียวเรียงตรงข้าม ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ 
ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนง
ตามซอกใบและปลายก่ิง ดอก ออก ก.พ - เม.ย ผล
สดแบบมีเน้ือเมลด็เด่ียว ทรงกลม หรือ ไข่สีขาว ผล 
ออก มี.ค - มิ.ย (ชวลิตและ พิชา, 2545) 

ราก  ต้มน ้ าด่ืม รักษาริดสีดวงทวาร  การ
ไหลเวียนของเลือดดีข้ึน  แก้ปวดเม่ือย   ขบั
น ้าคาวปลาหลงัคลอด 
ใบ  ตม้น ้าด่ืม  แกป้วดเม่ือย โรคน ้ากดั 
 ล  าตน้   แกหื้ดหอบ 



540 

ที่ ช่ือพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์และสรรพคุณ 
16 หวายน ้า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ :    
Daemonorops angustifolia 
(Griff). Mart.  

กาบหุม้ล  ามีสีเขียวแกมน ้ าตาล สีน ้ าตาลออกเหลือง 
มีขุยสีด ากระจายอยู่ใต้โคนหนาม มีหนามหลาย
ขนาดรูปสามเหล่ียมแบน โคนหนามสีเดียวกบักาบ
หุ้มล าปลายสีด า ข้ึนกระจายเด่ียวๆ  ใบย่อยรูปยาว
เรียว มีสีเขียวแกมเหลืองเม่ือสดและสีเทาออก
น ้ าตาลเม่ือแห้ง เส้นใบมีจ านวน 3 เส้น ขอบมีปม
หนาม หลงัใบมีหนามรูปขน ใบย่อยแต่ละขา้งของ
ทางใบเรียงตัวแบบตรงข้าม เยื้องหรือสลับกัน 
(สมิตและคณะ,2550) 
 

ล าตน้  ใชใ้นการผกูมดัและจกัสาน 
ยอดอ่อน  น ามาประกอบอาหาร โดยน ามา
ประทานเป็นผกัแทนยอดมะพร้าวในแกงส้ม 
ผกัจ้ิม และย  า 
 

17 สาคูหนาม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :    
Metroxylon  rumphii Mart.   

เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว อยู่ในตระกูลปาล์ม มียอดสี
ขาว มีหนามอยู่ตามก้านใบ ลกัษณะของใบจะส้ัน
กว่า และเปราะกว่าชนิดท่ีมียอดสีแดง ใบประกอบ
รูปขนนก มีขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 2 - 3 เมตร 
ดอก ออกตรงปลายยอดเหนือล าต้น มีขนาดแผ่
กวา้ง ประมาณ 3 - 4 เมตร ผล มีลักษณะกลม
ดา้นบนแบน ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ประมาณ 3.5 - 
5 เซนติเมตร ผวิของผลมีเกลด็หุม้  
 

ราก  ช่วยลดไข ้แช่น ้ าทิ้งไว ้แล้วเอาน ้ าราด
หวั ใบ  ใชท้  าจากมุง้หลงัคา ห่อขนม 
กา้นใบ   ใชท้  าไมก้วาด น ้าเล้ียงจากกา้นใบ
มาท าเป็นกาว ล  าตน้  เน้ือในใชเ้ล้ียงสัตว ์ ท  า
แป้งสาคู ท  าขนม ผล  ช่วยลดความดนัโลหิต
สูง บรรเทาอาการเป็นโรคเบาหวาน 

18 หลุมพี, ส้มพี, กะลุมพี,  
กะลูบี กลูบี ลูบี 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :    
Eleiodoxa conferta (Griff.) 
Burr.  

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเวียนสลบัตาม
ตน้ ก้านใบเป็นกาบหุ้มมีหนาม ใบยาว 200 - 350 
ซม. แต่ละใบมีใบยอ่ยเรียวยาว ปลายแหลม ยาว 30-
100 ซม. (รูปท่ี 1) 
ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ มีดอกยอ่ยจ านวนมาก 
ออกช่อยาว 50-100 ซม. เป็นดอกแยกเพศอยู่ต่างตน้
คลา้ยระก าหรือสละ  
ผล ออกเป็นกลุ่มแน่น ทรงรีปลายทู่ เปลือกผลเป็น
เกล็ดเล็กๆ เรียงเกยทบักันสีเหลืองออกน ้ าตาล จะ
ออกผลตลอดปีหมุนเวียนกนัไป พอตน้หน่ึงตายอีก
ตน้ก็ออกดอกออกผลต่อ ดา้นในมีเน้ือผลหุม้เมล็ดสี
เหลืองส้ม ส่วนเมล็ดทรงกลม มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
1.5-2.5 ซม. (รูปท่ี 2) 
 

ผล ใช้ประกอบอาหารประเภทแกงส้มโดย
ใหร้สเปร้ียว  ผลดิบน ามาประกอบในน ้ าพริก
แทนมะนาว หรือมะขามได้ ผลท่ีสุกดีแล้ว
รับประทานเป็นผลไม้  ผลสุกเป็นยาแก้ไข้
มาลาเรีย น ามาคั้นเอาน ้ าผสมกับเกลือและ
น ้ าตาล จิบกินใชเ้ป็นยาแกไ้ขท้บัระดู เป็นยา
ระบาย  
ก้านใบ   เอาหนามออก  ทุบพอแตก แล้ว
ตากแดด  น ามาท าเชือกไดเ้ป็นอยา่งดี  

19 มนัปู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Glochidion  littorale Bl.   

ต้นมัน ปู มีลักษณะ เ ป็น พุ่มไม้ขนาดใหญ่  สู ง
ประมาณ 15 เมตร ใบเรียวยาวประมาณ 10 
เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีแดง ออกดอกเป็นกลุ่ม แต่ละ
ดอกมีขนาดเลก็ ส่วนท่ีใชบ้ริโภคคือ ยอดอ่อน  

รากและล าตน้ มีสรรพคุณแกร้้อนใน เป็นยา
บ ารุง ใบ  ช่วยเจริญอาหาร รักษาแผลใน
กระเพาะล าไส้ ใบและยอดอ่อน  ใช้
รับประทานเป็นผกัสดกินกบัน ้าพริก หรือใช้
เป็นเคร่ืองเคียงแกงเผด็และขนมจีน  
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ที่ ช่ือพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์และสรรพคุณ 
20 มะฮงัเลก็ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Macaranga  griffithiana  
Muell. Arg.  

เป็นไมพุ่้มถึงไมย้นืตน้ขนาดเลก็ สูง 3-5 เมตร เรือน
ยอดแผ่กวา้งคลา้ยร่ม เปลือก มีเส้นใยเหนียว  ใบ
เด่ียว เรียงเวียนสลบั แผ่นใบรูปฝ่ามือก้นปิด ปลาย
หยกั 3 แฉก ด้านบนสีขาวนวล เกล้ียงหรือมีขน
ส้ันๆ ประปรายตามเส้นใบดา้นล่างสีอ่อนกว่า ดอก
เล็ก สีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อแยกแขนงตามง่ามใบ
และก่ิงท่ีใบร่วงหล่นไปแลว้ ดอกตวัผูแ้ละดอกตวั
เมียอยูต่่างตน้กนั ช่อดอกตวัเมียส้ันกว่าช่อดอกตวัผู ้
ประมาณ 3 เท่า ผลกลมแป้น มี 4 พู เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางประมาณ 1.5 ซม. มียางเหนียว เม่ือ 
แก่แตกออกเป็น 4 ซีก เมล็ดกลม (จ าลองและคณะ
,2534)                                     

ราก  ใชร้ากฝนกบัก ายานใส่น ้าเลก็นอ้ยแลว้
ด่ืม ช่วยลดไข ้ 
 

21 เม่าไข่ปลา 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   
Antidesma  ghaesembilla  
Gaertn.  

เป็นไมพุ่้มก่ึงไมย้นืตน้ขนาดเล็ก แตกก่ิงกา้นต ่าเป็น
พุ่ม มีความสูงไดป้ระมาณ 2-6 เมตร ใบเป็นใบเด่ียว 
ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ลักษณะของใบ
เป็นรูปรีค่อนขา้งกลม ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 2-5 
เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร หลงั
ใบและทอ้งใบเรียบเกล้ียง หรือมีขนตามเส้นใบดา้น
ทอ้งใบ กา้นใบยาวประมาณ 0.2-1.2 เซนติเมตร หู
ใบเป็นรูปล่ิมแคบ ยาวประมาณ 4-6 มิลลิเมตร ออก
ดอกเป็นช่อเชิงลด โดยจะออกตามซอกใบและท่ี
ปลายยอด ยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ดอกเป็น
แบบแยกเพศอยูต่่างตน้กนั ดอกยอ่ยมีขนาดเล็กและ
มีจ านวนมาก สีเขียวอมเหลือง ดอกเพศผูอ้อกเป็น
ช่อ  ออกผล เ ป็น ช่อ  ช่ อผลยาวประมาณ 4 -7 
เซนติเมตร ผลย่อยมีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นรูป
ค่อนข้างกลมรีหรือแบนเล็กน้อย  ผลมีขนาด
ประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ติดผลในช่วงประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  

ใบและผล ต้มน ้ าอาบ แก้อาการซีดเหลือง 
โลหิตจาง เลือดไหลเวียนไม่ดี เปลือกต้น 
บ ารุงก าลัง แก้ปวดศีรษะ แก้โรคผิวหนัง 
ทอ้งบวม 
ผล ใช้ท  ายาพอกแก้อาการปวดศีรษะ แก้
รังแค แกช่้องทอ้งบวม ใชผ้สมกบัน ้ าอาบแก้
อาการไข ้
ตน้และราก รสจืด บ ารุงไต ขบัปัสสาวะแก้
มดลูกพิการและตกขาว 
 

22 เทียะ ,กะบุย 
ช่ือวทิยาศาสตร์ :   Alstonia  
spathulata Bl.  

ไมต้น้   สูง  5-15   เมตร   เรือนยอดรูปกรวยคว  ่า   
ทรงกระบอกถึงค่อนขา้งกลม   รากหายใจหักพบั
รูปหัวเข่าโผล่ข้ึนห่าง ๆ  เปลือกนอก  สีขาวเทา   
เรียบหรือแตกสะเก็ดเล็กน้อย   เปลือกชั้ นในสี
เหลืองอ่อน   ใบ   เด่ียว   ออกตรงข้ามกัน   เป็น
วงรอบก่ิง  วงละ  4-6   ใบ   แผ่นใบรูปไข่กลับ    
หรือรูปไข่กลบัแกมรูปขอบขนานเหมือนช้อนส้ัน 
ๆ  ส่วนกวา้งค่อนมาทางปลายใบและค่อย ๆ  เรียว
เข้าไปหาส่วนโคน  กวา้ง   3.5-4.5   เซนติเมตร  

ใบอ่อน  ใช้ใบอ่อนคั้นน ้ ากินหลงัคลอดช่วย
ขบัน ้าคาวปลา หลงัคลอด 
ยาง     ใชย้างหยอดแกป้วดฟัน 
เน้ือไมใ้ช้แกะสลกั และท าทุ่นลอยมีน ้ าหนัก
เบามาก 
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ยาว 7-12  เซนติเมตร   ผิวใบเกล้ียง   ผิวใบดา้นล่าง
สีขาวนวล   ปลายใบมน   หรือหยกัเวา้เล็กน้อย   
ก้านใบยาว  0.5-1   เซนติเมตร   ดอก เล็ก สีขาว   
ออกเป็นช่อส้ัน ๆ  ตามง่ามใบใกลย้อด   และตาม
ปลายก่ิง   ผล   ยาว  18-20   เซนติเมตร   ผวิเกล้ียง  

 

   
             ใบ                       กา้นใบ 

ภาพที่ 1 ลกัษณะใบและกา้นใบของหลุมพี 

 

 

 

 

                                   

 
 

 

                    ช่อผล                           ผล 
ภาพที่ 2 ลกัษณะช่อผลและผลของหลุมพี 
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 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 3 หมู่บา้น ในเขตพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าป่าพรุโต๊ะแดง จงัหวดันราธิวาส เก่ียวกบั
ขอ้มูลดา้นหลุมพี พบวา่ หลุมพี เป็นพืชท่ีสามารถเกบ็เก่ียวผลผลิตไดต้ลอดทั้งปี บริเวณขอบป่าพรุและในป่าพรุ  
มีวิธีการเกบ็เก่ียว คือ เกษตรกรจะใชเ้รือพายเขา้เกบ็เก่ียวและขนยา้ยผลผลิตหลุมพีออกมา ซ่ึงเกษตรกรจะสังเกต
เปลือกของหลุมพี  ถา้เปลือกมีสีแดงก็เก็บเก่ียวได้  เดือนท่ีมีการเก็บเก่ียวมากท่ีสุด คือ ช่วงเดือนตุลาคม - 
ธนัวาคม ส่วนในช่วงฤดูแลง้เป็นช่วงท่ีน ้าในป่าพรุลดลง เรือไม่สามารถเขา้ไปได ้จึงท าใหมี้ความยุ่งยากในเร่ือง
ของการขนยา้ยผลผลิตออกจากป่าพรุ และจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลดา้นการจ าหน่ายและการแปรรูปผลผลิต
หลุมพีในเขตพ้ืนท่ีชุ่มน ้าป่าพรุโต๊ะแดง จงัหวดันราธิวาส ผลปรากฏดงัตารางท่ี 4    

ตารางที่ 4 ผลการสมัภาษณ์ขอ้มูลดา้นการจ าหน่ายและการแปรรูปผลผลิตหลุมพีในเขตพ้ืนท่ีชุ่มน ้าป่าพรุโต๊ะแดง 
จงัหวดันราธิวาส 

สถานที่ พกิดั ผลการ สัมภาษณ์ 

1 บา้นปลกัปลา หมู่ท่ี 5   
ต.โฆษิต  อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส 

X 1700464 
Y 0683452 

 

    การจ าหน่ายผลผลิต เม่ือน าผลผลิตออกจากป่าพรุ เกษตรกร
กจ็ะน ามาส่งใหพ้่อคา้คนกลางในราคา  100 บาท/ป๊ีบ (ถงั) หรือ
ประมาณ 10 -13  กิโลกรัม  .  
    การแปรรูปผลผลิต เกษตรกรจะท าการปอกเปลือก เม่ือ
ปลอกเปลือกแลว้ก็จะน าผลผลิตใส่ลงถงัพลาสติกขนาด 200 
ลิตร  ใส่น ้ าสะอาด จ านวน  50 ลิตร (ไม่ผ่านการตม้) เติมเกลือ  
5  กิโลกรัม แลว้ปิดฝาไว ้แช่นาน 15 วนั  ก็สามารถจ าหน่ายได ้
โดยมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซ้ือเพ่ือน าไปจ าหน่ายยงัตลาด
ทอ้งถ่ิน และต่างประเทศ (มาเลเซีย) (รูปท่ี 3) 
  

2. บา้นป่าเย หมู่ท่ี 10   
ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี 
จ.นราธิวาส 

X 825083 
Y 676796 

 

   การจ าหน่ายผลผลติ เกษตรกรจะเกบ็เก่ียวผลผลิตน าไป
จ าหน่ายเอง ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท  

3. บา้นกแูบอีแก หมู่ท่ี 4   
ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก 
จ.นราธิวาส 

X 170974 
Y 698991 

 

    การจ าหน่ายผลผลติ เม่ือน าผลผลิตออกจากป่าพรุ เกษตรกร
กจ็ะน ามาส่งใหพ้่อคา้คนกลางในราคา  100 บาท/ป๊ีบ (ถงั) หรือ
ประมาณ 10 -13  กิโลกรัม (รูปท่ี 4)   
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ภาพที่ 3 ผลของหลุมพีท่ีปอกเปลือกแลว้ในถงัพลาสติกขนาด 200 ลิตร 

 

ภาพที ่4 ผลของหลุมพีท่ีขายใหพ้อ่คา้คนกลางในราคา 100 บาท/ป๊ีบ (1 ป๊ีบ = 10 -13  กิโลกรัม) 
 

สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดันราธิวาส เพ่ือส ารวจและคดัเลือกชนิดพืชชุ่มน ้าท่ีมี
ศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันาและเศรษฐกิจของชุมชน พบชนิดพืชชุ่มน ้าท่ีมีศกัยภาพ 
ในการน าไปใชป้ระโยชนด์า้นการวิจยัพฒันาและเศรษฐกิจของชุมชน  มีจ านวน 22 ชนิด ไดแ้ก่ บวัหลวงดอกสี
ชมพ ูบวัหลวงดอกสีขาว บวัสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย ล าเทง็ ยา่นลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหาง
กระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว สาคู เสม็ดขาว หวายน ้ า สาคูหนาม หลุมพี มนัปู มะฮงัเลก็ เม่าไข่ปลา และเทียะ  
และไดข้อ้มูลชนิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ในอนาคต จ านวน 1 ชนิด คือ หลุมพี เน่ืองจาก พบ
หลุมพีมากท่ีสุดในป่าพรุโต๊ะแดงซ่ึงเป็นแหล่งชุ่มน ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดันราธิวาส และสามารถน ามาปรุง
รสชาติอาหาร น ามารับประทานไดท้ั้งผลสดและแปรรูป อีกทั้งปัจจุบนัหลุมพีเป็นพืชท่ีสามารถสร้างรายได้
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ให้กบัเกษตรกรเป็นอย่างมาก ดงันั้นควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมดา้นการเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์
ต่อไปในอนาคต   

 
การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 ขอ้มูลชนิดพืชชุ่มน ้ าท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันาและเศรษฐกิจของ
ชุมชนท่ีส ารวจพบ ทั้ง 22 ชนิด ไดแ้ก่ บวัหลวงดอกสีชมพู บวัหลวงดอกสีขาว บวัสาย หวายลิง เตยหอม เตย
หนาม หวาย ล าเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว สาคู เสมด็ขาว หวายน ้า 
สาคูหนาม หลุมพี มนัปู มะฮังเล็ก เม่าไข่ปลา และเทียะ  และข้อมูลชนิดพืชท่ีมีศักยภาพในการพฒันาใช้
ประโยชน์ในอนาคต จ านวน 1 ชนิด ได้แก่ หลุมพี  สามารถท่ีจะน าข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์  ตลอดจนส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีต่อไป  
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