
 
 

การทดสอบและพฒันาการผลติพืชชุ่มน า้ในพืน้ทีจั่งหวดัสงขลา 
Testing and development of wetland plants in Songkhla Province 
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บทคัดย่อ  

 การทดสอบและพฒันาการผลิตพืชชุ่มน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2556 ถึงเดือน กนัยายน พ.ศ.2558 โดยท าการส ารวจและเก็บขอ้มูลชนิดพนัธ์ุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้า ผลการ
ส ารวจพบพืช 34 ชนิด ใน 34 สกุล 28 วงศ ์และไดด้ าเนินการคดัเลือกพืชชุ่มน ้าท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเพ่ือ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กบั
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา 1 ชนิด ไดแ้ก่ เหงือกปลาหมอดอกขาว มีประโยชนใ์นดา้นสมุนไพร เป็นไมพุ้่ม
ขนาดกลาง ส ารวจบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาจ านวน 5 แห่งไดแ้ก่   อ.ควนเนียง  อ.บางกล ่า อ.เมือง อ.สิงหนคร 
และอ.สทิงพระ ผลการวิเคราะห์น ้าพบวา่เหงือกปลาหมอดอกขาวสามารถข้ึนไดท้ั้งในบริเวณน ้ากร่อยและน ้าจืด 
 
ค าส าคัญ: ระบบการผลิตพืช พืชชุ่มน ้า 
 
  

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรสงขลา จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า  
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชุ่มน ้าอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือในเมืองตอ้งมีวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ท่ีพ่ึงพาอาศยั และผูกพนักบัพ้ืนท่ีชุ่มน ้ 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 หว้ย 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 อ่างเกบ็น ้า เป็นตน้ 
 พ้ืนท่ีชุ่มน ้ า เป็นระบบนิเวศน์ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี ตลอดจนคุณค่าและความส าคญัต่อวิถีชีวิต ทั้งมนุษย ์
พืช และสัตว ์ทั้งทางนิเวศน์วิทยา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบั
นานาชาติ คุณค่าท่ีไดรั้บจากพ้ืนท่ีชุ่มน ้ าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกนัไป แต่คุณค่าท่ีไดรั้บ จะไดรั้บมาอย่าง
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 ์ทั้งทางนิเวศน์วิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ ระดบั
ภูมิภาค และระดบั   ดงันั้นการศึกษาขอ้มูลดา้นการผลิตพืชชุ่มน ้า ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา จึงเป็นเร่ือง
ท่ีควรได้มีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลาต่อไป 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  
 วสัดุอุปกรณ์ 
  เคร่ือง Geographic Position System (GPS) กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับ
วิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดิน สมบติัทางกายภาพของดิน และ ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
 วธีิการ 
 ส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายและอนุรักษพ์นัธ์ุพืชชุ่มน ้า
แต่ละชนิดท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันา และเศรษฐกิจของชุมชนในสภาพพ้ืนท่ีชุ่ม
น ้าในจงัหวดัสงขลา และท าการเกบ็บนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
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1. บนัทึกสถานท่ีและสภาพนิเวศนแ์หล่งท่ีพบพ้ืนท่ีชุ่มน ้า ชนิดพืช และบนัทึกพิกดัทางภูมิศาสตร์ดว้ย
เคร่ือง GPS และจดัท าแผนท่ีโดยสงัเขป 

2. บนัทึกลกัษณะสณัฐานวิทยาของชนิดพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้า 
3. ศึกษาการใชป้ระโยชนข์องพืชชุ่มน ้าทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนจงัหวดัสงขลา 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 ลกัษณะทั่วไปของลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา   
 เป็นระบบนิเวศผสมผสาน ทั้งป่าดิบช้ืนซ้ึงเป็นป่าตน้น ้า ป่าชายเลน ป่าพรุ แหล่งน ้าจืดและทะเลสาบ 
ในส่วนท่ีเป็นทะเลสาบมีทั้งน ้าจืด น ้ากร่อย และน ้าเคม็ พ้ืนท่ีป่าตน้น ้าท่ีส าคญัของทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่อยู่
ในแนวเทือกเขา 2 เทือกเขาท่ีส าคญัคือแนวเทือกเขาบรรทดั กบัแนวเขาเต้ียๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาสันกา
ลาคีรี ซ่ึงทั้งสองเทือกเขามีพ้ืนท่ีเป็นป่าดิบช้ืน พ้ืนท่ีภูเขาส่วนใหญ่จดัเป็นเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าหรืออุทยาน
แห่งชาติ ถดัจากพ้ืนท่ีป่าตน้น ้ าเป็นบริเวณชายเขาและท่ีราบลุ่มซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของ “คนลุ่มน ้ า” และท า
การเกษตร มีล าคลองหลายสายไหลผา่นลงสู่ทะเลสาบสงขลา บริเวณโดยรอบทะเลสาบสงขลามีทั้งแหล่งชุมชน 
ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมและป่าชายเลน  

ไดด้ าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน ้าในบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา  จ านวน 6 แห่ง บนัทึกชนิดพืชท่ีพบ 
และขอ้มูลพ้ืนท่ีโดยใชพิ้กดัภูมิศาสตร์ โดยเคร่ือง Geographic Position System (GPS) ไดแ้ก่  1. ต.คูเต่า (อ.
หาดใหญ่) จ านวน 12 ชนิด  2. ต.คูขดุ (อ.สทิงพระ) จ านวน 9 ชนิด 3. ต.บา้นใหม่ (อ.ระโนด) จ านวน 8 ชนิด  4. 
ต.บางกล ่า (อ.บางกล ่า) จ านวน 14 ชนิด 5. ต.ปากรอ (อ.ควนเหนียง)  จ านวน 18 ชนิด และ6. ต.เกาะยอ  (อ.
เมือง) จ านวน 9 ชนิด (ตารางท่ี 1) และจากการส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ทั้ง 6 แห่ง พบ
ความหลากหลายของพรรณพืชชุ่มน ้าทั้งหมด 34 ชนิด 34 สกลุ 28 วงศ ์(ตารางท่ี 2) 

ประโยชน์ของพืชชุ่มน ้าต่อชุมชน 
ชุมชนใน ต.คูเต่า (อ.หาดใหญ่)  ต.คูขดุ (อ.สทิงพระ) ต.บา้นใหม่ (อ.ระโนด) ต.บางกล ่า (อ.บางกล ่า) ต.

ปากรอ (อ.ควนเหนียง)  และ ต.เกาะยอ (อ.เมือง) โดยเฉพาะผูอ้าวุโสและวยักลางคนยงัมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
การใชป้ระโยชน์จากพืชในดา้นอาหาร  สมุนไพร และไมใ้ชส้อย แต่การน ามาใชจ้ริงๆ นั้นลดนอ้ยลงเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทางสงัคมและทางเศรษฐกิจ ท าใหว้ิถีการด ารงชีวิตเปล่ียนไป แต่
พืชน ้ าบางชนิดยงันิยมรับประทานเป็นอาหารไดแ้ก่ ผกักูด (Diplazium esculentum)  ล  าเท็ง  (Stenochlaena 
palustris (Burm. f.) Bedd) ปรงทะเล (Cycas rumphii Miq) และ เถาคนัขาว Cayratia trifolia (L.) Domin พืช
สมุนไพรไดแ้ก่ ขลู่ (Pluchea indica  (L.) Less.) และเหงือกปลาหมอดอกขาว (Acanthus ebracteatus Vahl)  
และเป็นไมใ้ชส้อย ไดแ้ก่ จาก (Nypa fruticans Wurmb.) และเสมด็ (Melaleuca leucadendron)   
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ตารางที่ 1 การส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา จ านวน 6 แห่ง 
สถานที่ พกิดั ชนิดพืชที่พบ 

1. ต.คูเต่า   
 อ.หาดใหญ่ 

X  0662072 
Y  0790807 
Z  18 

โกงกางใบเลก็ มะเม่า โพธ์ิทะเล จาก ขลู่ 
เถาคนัขาว ปรงทะเล แสงขนั ล าพูทะเล โคลงเคลง 
กะทกรก ชะคราม 

2. ต.คูขดุ     X  0655589 โพธ์ิทะเล ปรงทะเล หวายลิง ล าพูทะเล จาก 
อ.สทิงพระ Y  0825060 โกงกางใบเลก็ เถาคนัขาว ยอ จิกทะเล 
 Z  8 เหงือกปลาหมอดอกขาว 
3. ต.บา้นใหม่     X  0640739 สาคู ผกักดู หวายลิง เถาคนัขาว โพธ์ิทะเล 
อ.ระโนด Y  0863021 จาก โกงกางใบเลก็ จิกทะเล 
 Z  8  
4. ต.บางกล ่า  X  0659064 ล าเทง็ มะเม่า โกงกางใบเลก็ เถาคนัขาว จาก 
อ. บางกล ่า Y  0790115 ผกักดู ขลู่ ธูปฤาษี หวายลิง ล าพูทะเล เสมด็ 
 Z  8 นมแมว ลิเภา โคลงเคลง 
5. ต.ปากรอ   X  0658296 เหงือกปลาหมอดอกขาว ธูปฤาษี ล  าพูทะเล  
อ. ควนเหนียง Y  0801378 จาก หวายลิง ขลู่ ชะคราม จิกทะเล ล าเทง็ 
 Z  4 โกงกาง ใบใหญ่ กระจูด ปอทะเล เสมด็ ยอ 
  รสสุคนธ์ ส ามะง่า ถอบแถบน ้า สวาด 
6. ต.เกาะยอ    X  0669880 เหงือกปลาหมอดอกขาว ตะบูนด า เป้งทะเล 
อ.เมือง Y  0790846 ตาตุ่มทะเล โกงกางใบเลก็ โปรงแดง จาก 
 Z  16 ฝาดดอกขาว ปอทะเล 
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ตารางที่ 2 จากการส ารวจพ้ืนท่ีชุ่มน ้าบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา ทั้ง 6 แห่ง พบพืช 34 ชนิด 34 สกลุ 28 วงศ ์
ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 

1 ช่ือไทย : โกงกางใบเลก็ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Rhizophora apiculata Blume 
วงศ ์: RHIZOPHORACEAE 
 

ไมย้นืตน้ขนาดกลาง - ล าตน้ : เผาถ่าน 
- เปลือกตน้ : แกท้อ้งร่วง อาเจียน สีจาก
เปลือกใชย้อ้ม แห อวน เชือก 
- ใบอ่อน : พอกหา้มเลือด  แผลสด  
 

 

2 ช่ือไทย : มะเม่า 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Antidesma ghaesembilla Gaertn 
วงศ ์: EUPHORBIACEAE 
 

ไมพุ้ม่ขนาดเลก็ - ผลแก่สีแดง : รับประทานสด  น ้ า
ผลไม ้ไวน์ แยม เป็นยาระบายและ
บ ารุงสายตา  
- เปลือกตน้ : เป็นส่วนประกอบของ  
ลูกประคบ  

 

3 ช่ือไทย : โพธ์ิทะเล 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Thespesia populneoiders (Roxb.) 
Kostel. 
วงศ ์: MALVACEAE 

ไมย้นืตน้ขนาดเลก็ - ใบ : รักษาแผลเร้ือรัง 
- ราก : เป็นยาระบายและขบัปัสสาวะ 
- ล าตน้ : ใชท้ าพ้ืนกระดาน 
- เปลือก : ท าเชือก 
 

 

4 
 

ช่ือไทย : จาก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Nypa fruticans Wurmb.Kostel. 
วงศ ์: PALME 
 
 

พืชจ าพวกปาลม์ 
 

- ใบแก่ : ตบัจาก ใชมุ้งหลงัคา 
- ใบอ่อน : ขนมจาก ห่อยาสูบ 
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ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 
5 ช่ือไทย : ขลู่ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Pluchea indica  (L.) Less. 
วงศ ์: COMPOSITAE 
 
 

ไมเ้ล้ือยเน้ืออ่อน - ใบสด ใบแหง้ : ขบัปัสสาวะ บ ารุง
ระบบประสาท และเป็นยาอายวุฒันะ 
- ดอก : โรคน่ิว 
- ราก : แกโ้รคบิด  ขบัเหง่ือ แผลอกัเสบ 
 

 

6 ช่ือไทย : เถาคนัขาว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cayratia 
 trifolia (L.) Domin 
วงศ ์: VITIDACEAE 
 

ไมเ้ล้ือยเน้ืออ่อน - ผลอ่อน : ต าน ้ าพริก ใส่ในแกงมี      
รสเปร้ียว  
- ยอดอ่อน :  แกงเลียง 
- ผลสุก : กินเล่น 

 

7 ช่ือไทย : ปรงทะเล 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cycas rumphii Miq. 
วงศ ์: CYCADACEAE 
 
 

เฟิรน ์ - ตน้ : ปลูกประดบัสวน 
- ยอดอ่อน ใบอ่อน : แกงเลียง แกงสม้ 
กินสด ลวกจ้ิมน ้ าพริก 
 

 

8 ช่ือไทย : แสงขนั 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Zizyphus oenoplia  Mill 
วงศ ์: RHAMNACEAE 
 
 

ไมพุ้ม่ขนาดเลก็ - ผล : รับประทานได ้
- ใบ ยอดอ่อน : จ้ิมน ้ าพริก 
- เปลือก : แกท้อ้งร่วง เจบ็คอ 
- ราก : ขบัปัสสาวะ น่ิว 
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ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 
9 ช่ือไทย : ล าพทูะเล 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sonneratia alba 
วงศ ์: SONNERATIACEAE 

ไมย้นืตน้ขนาดกลาง - เปลือกตน้ : แกโ้รคผิวหนงั 
- ดอก : ย  าดอกล าพ ูแกงสม้ เป็นผกัสด
กินกบัขนมจีน  
- ผลแก่ : คั้นน ้ าแกท้อ้งร่วง 
 

 

10 ช่ือไทย : หวายลิง 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Flagellaria indica L. 
วงศ ์: FLAGELLARACEAE 
 
 

ไมเ้ถา - ล าตน้ : เชือก  
- ใบอ่อน: สระผม 
- ใบแก่-ดอก : ยาขบัปัสสาวะ ขบัน่ิว 

 

 

11 ช่ือไทย : กะทกรก 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Passiflora foetida L. 
วงศ ์: PASSIFLORACEAE 
 
 

ไมเ้ถา - ยอด ผลอ่อน : กินสด แกงเลียง 
- รากสดหรือแหง้ : ชงด่ืมเป็นน ้ าชา ท า
ใหส้ดช่ืน 

 

 

12 ช่ือไทย : ชะคราม 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Suaeda maritima (L.) Dumort. 
วงศ ์: CHENOPODIACEAE 
 
 

ไมล้ม้ลุก - ใบ : ย  า แกง ลวกจ้ิมน ้ าพริก 
- ราก : ยาบ ารุงกระดูก น ้ าเหลืองเสีย 
โรคผิวหนงั 
- ล าตน้ ใบ : ป้องกนัโรคคอพอก รักษา
รากผม แกผ้มร่วง 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Passiflora_foetida
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ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 
13 ช่ือไทย : ยอ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Morinda citrifolia 
วงศ ์: RUBIACEAE 

 

ไมย้นืตน้ขนาดกลาง - ใบสด : สระผม ก าจดัเหา  
- ผลอ่อน : แกค้ล่ืนไสอ้าเจียน 
- ผลสุก : ช่วยขบัลมในล าไส ้
- ราก : แกเ้บาหวาน 

 

 

14 ช่ือไทย : จิกทะเล 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Barringtonia asiatica (L.) Kurz. 
วงศ ์: LECYTHI DACEAE 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดกลาง - เปลือก เน้ือผล : ใชเ้บ่ือปลา 
- เมลด็ : ขบัพยาธิ 
 
 
 

 

15 ช่ือไทย : สาคู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Metroxylon sagus Rottb. 
วงศ ์: PALMAE 

พืชจ าพวกปาลม์ 
 

- ใบ : เยบ็เป็นจาก ใชมุ้งหลงัคา  และ
กั้นฝา 
 
 

 

 

16 ช่ือไทย : ผกักดู 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Diplazium esculentum 
วงศ ์: ATHYRIACEAE 

เฟิรน ์ - ยอดอ่อน ใบอ่อน : น ามาแกง ย  า ลวก
จ้ิมน ้ าพริก 
- ใบ : แกโ้รคโลหิตจาง บ ารุงสายตา 
ช่วยลดความดนัโลหิตสูง ช่วยขบั 
ปัสสาวะ  
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ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 
17 ช่ือไทย : ล าเท็ง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Stenochlaena palustris (Burm. f.) 
Bedd 
วงศ ์: PTERIDACEAE 

เฟิรน ์ - ยอดอ่อน : เป็นผกัจ้ิมน ้ าพริก แกงเลียง 
ผดั บ ารุงเลือด 
- ตน้ : ไขห้วดั หืดหอบ 
- ราก : รักษาแผลงูกดั  

 

 

18 ช่ือไทย : ธูปฤาษี 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Typha angustifolia L.Bedd 
วงศ ์: TYPHACEAE 

พืชลม้ลุก - ใบ : เคร่ืองจกัสาน เชือก 
- ช่อดอก : จดัดอกไม ้ 

 
 
 

 

19 ช่ือไทย : นมแมว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff) 
Ban 
วงศ ์: ANNONACEAE 

ไมพุ้ม่ขนาดเลก็ - ราก : ต  าผสมน ้ าปูนใสทา แกพิ้ษแมลง
กดัต่อย ตม้น ้ าด่ืม แกป้ระจ าเดือนมาไม่
ปกติ  
- ดอก : มีน ้ ามนัหอมระเหยมีกล่ินหอม
ใชแ้ต่งกล่ิน 

 
 
 
 

20 ช่ือไทย : เสมด็ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Melaleuca leucadendron Ban 
วงศ ์: MYRTACEAE 
 

ไมย้นืตน้ขนาดเลก็ - ใบ : สกดัน ้ ามนัหอมระเหย 
- ตน้ : ท าเสาร้ัว เสาบา้น    เผาถ่าน  
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ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 
21 ช่ือไทย : ลิเภา 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lygodium polystachyum Wall.ex 
Moore 
วงศ ์: SCHIZAEACEAE 

 

เฟิรน ์ - ใบ : แผลอกัเสบจากพิษงู แมงป่อง 
ตะขาบ  
- ล าตน้ : แกเ้จ็บคอ  ขบัปัสสาวะ  
- เปลือกของเถา (ยา่น) : ใชจ้กัสานเป็น
กระเป๋าถือ หมวก  

 

22 ช่ือไทย :เหงือกปลาหมอดอกขาว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus Vahl Moore 
วงศ ์: ACANTHACEAE 
 
 

ไมพุ้ม่ - ราก : แกไ้อ ขบัเสมหะ 
- ล าตน้ : ปวดศีรษะ โรคเหน็บชา  
- ใบ : แผลอกัเสบ กลาก เกล้ือน 
- ราก ตน้ ใบ ผล เมลด็ : เจริญอาหาร 
ช่วยใหเ้ลือดลมปกติ  เป็นยาอายวุฒันะ 

 

23 ช่ือไทย :โกงกางใบใหญ่ 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Rhizophora mucronata Moore 
วงศ ์: RHIZOPHORACEAE 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดกลาง - ใบ : พอกแผลสด หา้มเลือด 
- ล าตน้ : เผาท าถ่าน 
 

 

24 ช่ือไทย : กระจูด 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lepironia articalata 
วงศ ์: CYPERACEAE 
 
 

พืชลม้ลุก - ตน้ : สานเสือ ท าเชือกผกูมดั กระเป๋า 
หมวก พดั 
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ล าดบัท่ี ช่ือพนัธ์ุไม ้ ลกัษณะทัว่ไป การใชป้ระโยชน ์ รูป 
25 ช่ือไทย : ปอทะเล 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Hibiscus tiliaceus Linn. 
วงศ ์: MALVACEAE 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดเลก็ - ใบ : เป็นยาระบายอ่อนๆ 
- ราก : เป็นยาขบัปัสสาวะ 

 

26 ช่ือไทย : รสสุคนธ ์
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Tetracera loureiri 
วงศ ์: DILLENIACEAE 
 
 

ไมเ้ถา - ราก : ตม้น ้ าด่ืมแกส้ะอึก 
- ดอก : ผสมเป็นยาหอม แกล้ม บ ารุง
หวัใจ 

 

27 ช่ือไทย : ส ามะหง่า  
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Clerodendrum inerme (L.) 
Gaertneer 
วงศ ์: VERBENACEAE 
 

ไมเ้ล้ือย - ใบ : แกโ้รคผิวหนงั 
- ราก : แกไ้ข ้ 
 

 

28 ช่ือไทย : ถอบแถบน ้ า 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Derris trifoliata Lour.Gaertneer 
วงศ ์: FABACEAE 
 
 

ไมเ้ถา - ตน้ ราก ใบ : เป็นยาระบาย 
ขบัลม ขบัเสมหะ 
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ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 
29 ช่ือไทย : สวาด 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Caesalpinia Bonduc (Linn.) 
Roxburgh. 
วงศ ์: LEGUMINOSAE 
 

ไมเ้ล้ือย - ใบ : ยาขบัลม แกจุ้กเสียด 
- ผล : แกก้ระษยั 
- ยอด : แกไ้ข ้ 
- เมลด็ : สมยัก่อน เด็กๆน ามาใช่เล่น
หมากเก็บ 

 

30 ช่ือไทย : ตะบูนด า 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Xylocarpus moluccensis 
วงศ ์: MELIACEAE 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ - ผล เมลด็ : แกอ้าการไอ ทอ้งร่วง 
- เปลือก :ใชพ้อกแผลสด แผลบวม 
แผลฟกช ้า เป็นหนอง 

 

31 
 
 
 
 

ช่ือไทย : ตาตุ่มทะเล 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Excoecaria agallocha 
วงศ ์: EUPHORBIACEAE 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดเลก็ - แก่น : เป็นส่วนผสมในการรักษาโรค
เร้ือน 

 

32 ช่ือไทย : เป้งทะเล 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Phoenix paludosa Roxb. 
วงศ ์: PLAMAE 
 
 

พืชจ าพวกปาลม์ - ยอดอ่อน : น ามาลวกจ้ิมน ้ าพริก 
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ล าดบัที่ ช่ือพนัธ์ุไม้ ลกัษณะทั่วไป การใช้ประโยชน์ รูป 
33 ช่ือไทย : โปรงแดง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob. 
วงศ ์: RHIZOPHORACEA 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดกลาง - ตน้: เผาท าถ่าน  
 

 

34 ช่ือไทย : ฝาดดอกขาว 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lumnitzera racemosa Willd . 
วงศ ์: COMBRETACEAE 
 
 

ไมย้นืตน้ขนาดเลก็ - ล าตน้ :  เผาท าถ่าน 
- เปลือก : ใชย้อ้มผา้  
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 จากการส ารวจพืชชุ่มน ้าทั้งหมด 34 ชนิด นั้น ไดด้ าเนินการคดัเลือกพืชชุ่มน ้า 1 ชนิด ท่ีมีศกัยภาพใน
การพฒันาเพ่ืออนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการ
ผลิตใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา  ซ่ึงพืชชุ่มน ้าท่ีคดัเลือกไวมี้ประโยชนใ์นดา้นสมุนไพร ไดแ้ก่ เหงือก
ปลาหมอดอกขาว โดยไดด้ าเนินการส ารวจและคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาพืชสมุนไพรเหงือกปลาหมอ
บริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลาจ านวน 5 แห่งไดแ้ก่   อ.ควนเนียง  อ.บางกล ่า อ.เมือง อ.สิงหนคร และ  อ.สทิงพระ 
จากการส ารวจพืชสมุนไพรเหงือกปลาหมอ พบเฉพาะเหงือกปลาหมอดอกขาวไม่พบเหงือกปลาหมอดอกม่วง 
บนัทึกลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของเหงือกปลาหมอดอกขาว และขอ้มูลพ้ืนท่ีโดยใชพิ้กดัภูมิศาสตร์โดยเคร่ือง 
Geographic Position System (GPS) (ตารางท่ี 3) 
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของเหงือกปลาหมอดอกขาว 
 เหงือกปลาหมอมีช่ือวิทยาศาสตร์ :  Acanthus ebracteatusWall. (เหงือกปลาหมอดอกขาว) Acanthus ilicifolious 
Linn. (เหงือกปลาหมอดอกสีม่วง) ช่ือภาษาองักฤษ: Sea holly ช่ืออ่ืนๆ เหงือกปลาหมอแดงจะเกร็ง อีเกร็ง (จ.
สมุทรปราการ) แกม้หมอเล (จ.กระบ่ี) แกม้หมอ (จ.สตูล) วงศ:์ ACANTHACEAE เหงือกปลาหมอ เป็น
สมุนไพรใกลต้วัหรือเรียกวา่สมุนไพรชายน ้า หรือสมุนไพรชายเลน ใชบ้ าบดัรักษาโรค 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น เป็นไมพุ้่มขนาดกลางสูงประมาณ1-1.5 เมตร ล าตน้มีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร            

ล  าตน้แข็งกลมเรียบสีของตน้บริเวณโคนตน้สีเขียวแกมเทา และบริเวณยอดอ่อนเป็นสีน ้ าตาลอมม่วง และมีหนาม
ตาม   ขอ้ๆละ 4 หนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราก  พบทั้งรากค ้าจุนและรากอากาศ รากค ้าจุนเป็นรากท่ีงอกจากโคนตน้หรือก่ิงบนดินแลว้หยัง่ลงดิน

เพ่ือพยงุล าตน้ ส่วนรากอากาศ เกิดจากล าตน้ท่ีเอนนอนแลว้ไม่ไดเ้จริญเติบโตลงสู่ดิน การเกิดตน้ใหม่ เกิดจาก
ตรงบริเวณขอ้ล าตน้หากตกถึงพ้ืนกเ็กิดรากเกิดตน้ใหม่เหมือนกบั บวับกและผกัแว่น 
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ใบ ลกัษณะเป็นใบเด่ียวลกัษณะของใบมีหนามคมอยูริ่มขอบใบ และปลายใบขอบใบเวา้เป็นระยะๆ ผิว

ใบเรียบเป็นมนัล่ืนแผ่นใบสีเขียวเส้นใบสีขาวมีเหลือบสีขาวเป็นแนวกา้งปลาเน้ือใบแข็ง และเหนียวใบกวา้ง
ประมาณ 3-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-20 เซนติเมตรใบจะออกเป็นคู่ตรงขา้มกนักา้นใบสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดอก  เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อตั้งตามปลายยอดยาวประมาณ 4-6 น้ิว ดอกมีทั้งพนัธ์ุดอกสี

ม่วงอมฟ้าและพนัธ์ุดอกสีขาวแต่จากการส ารวจพบเฉพาะดอกสีขาว ท่ีดอกมีกลีบรองดอกมี 4 กลีบ กลีบแยก
จากกนับริเวณกลางดอกจะมีเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียขณะดอกตูมปลายกลีบเช่ือมติดกนั ดอกบาน ขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง  2 - 2.5 เซนติเมตร สีขาว เกสรเพศผู ้มี 4 อนั เป็นแบบยาว 2 อนั สั้น 2 อนั ติดอยู่บนคอหลอด
กลีบดอก เกสรเพศเมีย มีรังไข่เป็นแบบ รังไข่เหนือวงกลีบ ตอนบนเป็นจะงอย ภายในมี 2 หอ้ง เมด็ไข่มาก กา้น
เกสรยาวพน้ระดบักลีบ 
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ผล  ลกัษณะของผลเป็นฝักสีน ้ าตาล ลักษณะของฝักเป็นทรงกระบอกหรือรูปไข่หรือกลมรียาว
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร เปลือกฝักอ่อนสีเขียว เปลือกฝักแก่มีสีน ้ าตาลปลายฝักป้านขา้งในมีฝักมีเมลด็ 4 เมลด็
รสเผด็ร้อน 
 
 
 

 
 
 
 
 

การขยายพนัธ์ุ 
1. ใชเ้มลด็ขยายพนัธ์ุ  เป็นการกระจายพนัธ์ุตามธรรมชาติ  

 2. ใชก่ิ้งปักช าขยายพนัธ์ุน าก่ิงท่ีไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปอายุ 1-2 ปี  หรือก่ิงแก่ท่ีรากแตกออกมา
จากขอ้ของล าตนั  มาช าลงในดินโคลนคอยรดน ้าใหชุ่้มประมาณ 2 เดือน จะงอกรากจึงท าการยา้ยปลูกก่อนปลูก
ควรเตรียมแปลงปลูกระยะปลูก 80x80  เซนติเมตร รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัใส่ปุ๋ยคอกหว่านรอบ
โคนตน้ปีละ 2 คร้ังๆละ 1 กิโลกรัมต่อตน้ ใส่ปุ๋ยบ่อยข้ึนในกรณีท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตบ่อยท าใหต้น้โทรมใบเป็นสี
เหลืองก าจดัวชัพืชดูแลรักษาแปลงใหส้ะอาด 

หลงัปลูก 1 ปี จึงจะเกบ็ผลผลิตโดยตดัก่ิงใหห้มดทั้งตน้ (ตอ) ใหเ้หลือความยาวคร่ึงหน่ึงเพ่ือแตกใหม่
ในปีต่อไปก่ิงท่ีไดน้ ามาสบัเป็นท่อนๆละ 6 น้ิว น าไปตากแดดจนแหง้ดีหรืออบแหง้ก่ิงและใบสด 3 กิโลกรัม จะ
ตากแหง้ได ้1 กิโลกรัม ผลผลิตจากตน้อายุ 1 ปีจ านวน 4 ตน้ (กอ) มีน ้าหนกัสด 1 กิโลกรัม  

 
ตารางที่ 3 การส ารวจเหงือกปลาหมอดอกขาวบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาจ านวน 5 แห่ง 

สถานที่ พกิดั ลกัษณะทั่วไป 
1. อ.ควนเนียง X  06527748 

Y  0801334 
Z  39 

พบข้ึนอยูบ่ริเวณริมป่าชายเลนออกดอกและติดผล ช่วงเดือน มกราคม - 
พฤษภาคมน ้าจะลดช่วงฤดูแลง้ พนัธ์ุไมอ่ื้นท่ีพบบริเวณน้ีไดแ้ก่ตน้
โกงกางใบเลก็  

2. อ.บางกล ่า X  0656161 
Y  0794022 
Z  45 

พบข้ึนอยูบ่ริเวณริมฝ่ังคลอง ออกดอกและติดผล ช่วงเดือน มกราคม - 
พฤษภาคม น ้าจะลดช่วงฤดูแลง้ พนัธ์ุไมอ่ื้นท่ีพบบริเวณน้ีไดแ้ก่ตน้
โกงกางใบเลก็ โพธ์ิทะเลหวายลิง 

3. อ.เมือง X  0672147 
Y  0788367 
Z  22 

พบข้ึนอยูบ่ริเวณริมฝ่ังทะเลของป่าชายเลนออกดอกและติดผล ช่วงเดือน
มกราคม - พฤษภาคม น ้าน ้าจะลดช่วงฤดูแลง้ พนัธ์ุไมอ่ื้นท่ีพบบริเวณน้ี
ไดแ้ก่ตน้โกงกางใบเลก็ โพธ์ิทะเลหวายลิง 
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สถานที่ พกิดั ลกัษณะทั่วไป 
4. อ.สิงหนคร X  0668444 

Y  0798599 
Z  13 

พบข้ึนอยูบ่ริเวณริมฝ่ังทะเลของป่าชายเลนออกดอกและติดผล ช่วงเดือน 
มกราคม - พฤษภาคม น ้าจะลดช่วงฤดูแลง้พนัธ์ุไมอ่ื้นท่ีพบบริเวณน้ีไดแ้ก่
ตน้โกงกางใบเลก็ โพธ์ิทะเล 

5. อ.สทิงพระ X  0655198 
Y  0821065 
Z  4 

พบข้ึนอยูบ่ริเวณเกาะเลก็ๆ กลางทะเลสาบ ชาวบา้นเรียกวา่ป่าโปะ  ห่าง
จากฝ่ังประมาณ 600 เมตรน ้าจะลดช่วงฤดูแลง้พนัธ์ุไมอ่ื้นท่ีพบบริเวณน้ี
ไดแ้ก่ ตน้ล าพู ปรงทะเล 

คุณภาพน า้ 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจากแหล่งท่ีพบเหงือกปลาหมอดอกขาวบริเวณลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา 
จ านวน 5 แห่ง พบว่า แหล่งน ้าจ านวน 4 แหล่ง เป็นแหล่งน ้ากร่อย  มีคุณภาพปานกลางคือ อ.ควนเนียง อ.เมือง           
อ.สิงหนคร และอ.สทิงพระ มีค่าการน าไฟฟ้า (Electrical conductivity, EC) 0.33 0.16 0.12 และ 0.31 เดซิซีเมน
ต่อเมตร (dS/m) ตามล าดบั  เป็นน ้าท่ีสามารถน าไปใชก้บัพืชทนเค็ม ส่วนอ.บางกล ่า เป็นน ้ าจืดน ้าคุณภาพดีมี
เกลือเลก็นอ้ยมีค่าการน าไฟฟ้า  0.07 เดซิซีเมนต่อเมตร (dS/m) เป็นน ้าท่ีสามารถน าไปใชไ้ดก้บัพืชทุกชนิดโดย
ค่ามาตรฐานของน ้ากร่อยอยู่ท่ี 0.08-8 เดซิซีเมนต่อเมตร (dS/m) และค่ามาตรฐานของน ้าจืดนอ้ยกว่า 0.08 เดซิซี
เมนต่อเมตร (dS/m) (http://www.idd.go.th/lddwebsite/web_ord) จากผลการวิเคราะห์น ้ าแสดงว่าเหงือกปลา
หมอดอกขาวสามารถข้ึนไดท้ั้งในบริเวณน ้ากร่อยและน ้าจืด 

สมบัตทิางเคม ีและปริมาณธาตุอาหารในดินปลูกเหงือกปลาหมอ 
 สมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดินเฉล่ียในแหล่งปลูกเหงือกปลาหมอ 5 แหล่ง ท่ีระดบัความ
ลึก 0- 15 เซนติเมตร พบว่ามีความแตกต่างกนัโดยส่วนใหญ่ค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั (4.5-5.5)  ไดแ้ก่            
อ.ควนเนียง อ.เมือง และอ.สิงหนคร โดยมีค่าปฏิกิริยาดินอยู่ในช่วง 4.55-5.16 และแหล่งปลูกเหงือกปลาหมอท่ี
มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก (<4.6)  ไดแ้ก่ อ.บางกล ่า และ อ.สทิงพระ มีค่าปฏิกิริยาดิน 3.62  และ 3.77 ตามล าดบั 
 ปริมาณธาตุอาหารหลกัในดนิ 
 ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน พบว่า จ านวน 5 แหล่ง มีค่าปริมาณอินทรียวตัถุในดินระดบัปานกลาง  
(0.5-1.5 เปอร์เซ็นต)์ ไดแ้ก่ อ.ควนเนียง อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร ส่วน อ.เมืองพบวา่มีปริมาณอินทรียวตัถุใน
ดินระดบัสูง (>3.5 เปอร์เซ็นต)์ และ อ.บางกล ่า มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินระดบัต ่า (0.5-1.5 เปอร์เซ็นต)์ 
 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า จ านวน 3 แหล่ง มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ในดิน ระดบัสูง (25-75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ไดแ้ก่ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร และอ.เมือง  โดยมีค่า
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน 46.47 30.15  และ 29.25  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั ส่วน อ.ควนเนียง 
และอ.บางกล ่ามีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า (5-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยมีค่า 12.44 
และ 9.31 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดบั 
 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า จ านวน 5 แหล่ง มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็น
ประโยชน์ในดินระดบัสูง (> 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ไดแ้ก่ อ.สิงหนคร อ.เมือง อ.ควนเนียง และอ.สทิงพระ 
โดยมีค่า 595.15  513.76  260.06 และ 189.60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ และอ.บางกล ่า มีปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัต ่า (< 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยมีค่า 37.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

http://www.idd.go.th/lddwebsite/web_ord
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การใช้ประโยชน์ของเหงือกปลาหมอ 
- ผล ขบัโลหิต ระดู  และแกฝี้ 
- เมลด็ ขบัพยาธิ 
- ใบ แกฝี้ดาษ แกฝี้ทั้งภายนอกและภายใน แกโ้รคผิวหนังผื่นคนั และใชน้ ้ าคั้นจากใบทาศีรษะช่วย

บ ารุงรักษารากผม 
- ทั้งตน้ แกฝี้ดาษ แกฝี้ภายใน แกโ้รคผิวหนงั ต าพอกปิดหวัฝี ต าผสมกบัขิงแกไ้ขห้นาวสั่น ต าผสมกบั

ขม้ินออ้ยและน ้ามนัใชแ้กโ้รคริดสีดวงทวาร ต าผสมกบัน ้ามนังาและน ้าผึ้งรับประทานแกป้ระจ าเดือนมาไม่ปกติ  
ต าผสมพริกไทยโดยใช้อตัราส่วน 2:1 คลุกน ้ าผึ้งป้ันเป็นลูกกลอนเป็นยาอายุวฒันะ ต าผสมกบัหัวสามสิบ
อตัราส่วน 2:1 ใชเ้ป็นยาสมานแผล บดผสมกบัชะเอมเทศละลายน ้าใชบ้ริโภคแกเ้จบ็หลงั 

สารส าคัญ 
สารส าคญัในเหงือกปลาหมอเป็นกลุ่มอลัคาลอยดท่ี์มีรสขม trigonelline, acanthicifoline.ซ่ึงมีฤทธ์ิตา้น

แบคทีเรีย ตา้นไวรัส ตา้นการแพ ้และตา้นมะเร็งในเมด็เลือด 
การตลาด 
เหงือกปลาหมอมีการผลิตเป็นผลิตภณัฑย์าแคปซูลสมุนไพร เหงือกปลาหมอยาชงสมุนไพร และยาเมด็

มีสรรพคุณใชรั้กษาโรคผิวหนงั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สรุปผลการทดลอง  

 จากการส ารวจและเก็บขอ้มูลชนิดพนัธ์ุพืชท่ีพบในพ้ืนท่ีชุ่มน ้า พบพืช 34 ชนิด ใน 34 สกุล 28 วงศ ์
และไดพื้ชชุ่มน ้าท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาเพ่ืออนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็น
พืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา 1 ชนิด ไดแ้ก่ เหงือกปลาหมอดอก
ขาว มีประโยชน์ในดา้นสมุนไพร เป็นไมพุ้่มขนาดกลาง ส ารวจบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาจ านวน 5 แห่ง
ไดแ้ก่  อ.ควนเนียง  อ.บางกล ่า อ.เมือง อ.สิงหนคร และ  อ.สทิงพระ ผลการวิเคราะห์น ้าพบว่า เหงือกปลาหมอ
ดอกขาวสามารถข้ึนไดท้ั้งในบริเวณน ้ากร่อย และน ้าจืด 
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