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Abstract  

The study of potential of plants in wetlands in Trang Province is important to promote to 
economic crops. The objectives of this study were to select and promote the wetland plants to be 
the economic crops and to develop production processing of the selected plants. There were two 
activities; survey wetland plants diversity in Trang province and study the fermentation time to 
extract the fiber from Nypa fruticans Wurmb. The experiments were conducted at wetland areas in 
Trang Province and at Trang Agricultural Research and Development Center, Suso sub-district, Palian 
District, Trang Province. The results showed that the survey found 20 plant species belonging to 15 
families. The high potential plant species were selected for economic benefits as the alternative 
plants for promoting production to farmers. The Nipa palm was then chosen to study. The Nipa palm 
in Trang province was surveyed in 34 areas in which included 30 areas in Kantang district, 2 areas in 
Yan Ta Khao and 2 areas in Palian district, respectively. The plantations of Nipa palm could provide 
annual income from smoking rolling sheet, sugar syrup, young fruit in syrup and handicrafts as 4,500, 
14,400, 15,000, and 36,000 baht/rai, respectively. The possibility to ferment nipa rachis for textile 
material was investigated by Randomized Completely Blok Design (RCB) with 4 replicates and 6 
treatments; soak with water 15 days, soak with chemical treatment 3, 6, 9, 12 and 15 days. The 
results showed that soak with water 15 days provided highest fiber weight and fiber strength as 
431.21 g and 2.63 N, respectively, whereas soak with chemical treatment 15 days provided lowest 
fiber weight and fiber strength as 241.44 g and 1.70 N, respectively. However, every treatment 
provided rough fiber that is low quality for textile.  

.      
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บทคัดย่อ 
การศึกษาศักยภาพของพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดตรังมีความส าคัญต่อการยกระดับเป็นพืช

เศรษฐกิจ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นพืชเศรษฐกิจ พัฒนา
กระบวนการจัดการและการผลิตพืชชุ่มน้ า โดยท าการศึกษาในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดตรัง และที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม  

การส ารวจพืชชุ่มน้ าในจังหวัดตรัง และการศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้น
ใยทางจาก ผลการศึกษา พบว่า ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดตรังพบพันธุ์พืช 20 ชนิด ใน 15 วงศ์ คัดเลือกเป็น
พืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ จาก 
ส ารวจจากในจังหวัดตรังมีจ านวน 34 แหล่ง ได้แก่ อ าเภอกันตังจ านวน 30 แหล่ง อ าเภอย่านตาขาว
จ านวน 2 แหล่ง และอ าเภอปะเหลียนจ านวน 2 แหล่ง ชนิดของต้นจากที่ส ารวจพบมี 1 ชนิด คือ 
Nypa fruticans Wurmp. การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากต้นจาก พบว่า การจ าหน่าย ยอดจาก 
น้ าตาลจาก ผลจากเชื่อม และเครื่องจักสาน สร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 4,500 14,400 15,000 และ 
36,000 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

การศึกษาพัฒนาเทคนิคการใช้ประโยชน์ทางใบของต้นจาก  โดยการศึกษาช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้นใยทางจาก วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก 
(Randomized Completely Blok Design : RCBD) จ านวน 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี ประกอบด้วย การแช่
ด้วยน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 6 9 12 และ 15 วัน วิเคราะห์น้ าหนัก
แห้งของเส้นใยจาก ค่าความแข็งแรง ผลการศึกษา พบว่า การแช่ในน้ าเปล่าเป็นระยะเวลา 15 วัน ให้
น้ าหนักแห้งเส้นใยและค่าความแข็งแรงของเส้นใยสูงที่สุด 431.21 กรัม และ 2.63 นิวตัน ตามล าดับ 
ในขณะที่การแช่สารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน ให้น้ าหนักแห้งของเส้นใยน้อยที่สุด 241.44 กรัม มีค่า
ความแข็งแรงของเส้นใย 1.70 นิวตัน ทั้งนี้เส้นใยจากที่ได้จากทุกกรรมวิธีเป็นเส้นใยที่มีขนาดใหญ่ 
หยาบ และแข็ง มีสมบัติไม่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นสิ่งทอ 
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ค้าน้า 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือในเมืองต้องมีวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ที่พ่ึงพาอาศัยและผูกพันกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า (Wetlands) ค าจ ากัดความตาม
อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ ระดับ
นานาชาติ กล่าวว่า “พ้ืนที่ชุ่มน้ า หมายความถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็น
แหล่งน้ านิ่งและน้ าไหล ทั้งที่เป็นน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม รวมไปถึง ที่ชายฝั่งทะเลและที่ในทะเลใน
บริเวณซึ่งเม่ือน้ าลดลงต่ าสุดมีความลึกของระดับน้ าไม่เกิน 6 เมตร” (สุธารา, 2548) พ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะ
จัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า จึงรวมถึง ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพัง (ตระพัง)บาราย แม่น้ า ล าธาร 
แคว ละหาน ชานคลอง ฝั่งน้ า สบธาร สระ ทะเลสาบ แอ่ง ลุ่ม กุด ทุ่ง กว๊าน มาบ บุ่ง ทาม พรุ สนุ่น 
แก่ง น้ าตก หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝั่งทะเล พืดหินปะการัง 
แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล คุ้ง อ่าวดินดอน สามเหลี่ยม ช่องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด 
หนองน้ ากร่อย ป่าพรุ ป่าเลน ป่าชายเลน ป่าโกงกาง ป่าจาก ป่าแสม รวมทั้งนาข้าว นากุ้ง นาเกลือ 
บ่อปลา อ่างเก็บน้ า เป็นต้น 

พ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นระบบนิเวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่าและความส าคัญต่อวิถีชีวิต 
ทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ คุณค่าที่ได้รับจากพ้ืนที่ชุ่มน้ าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป แต่คุณค่าที่
ได้รับ จะได้รับมาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ต้องซื้อหา คุณค่าโดยรวมของพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ได้แก่ การเป็นแหล่งน้ า แหล่งเก็บกักน้ าฝนและน้ าท่า ป้องกันน้ าเค็ม มิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกัน
ชายฝั่งพังทลาย ดักจับตะกอน และแร่ธาตุ ดักจับสารพิษ เป็นแหล่งของทรัพยากรและผลผลิต
ธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์ มีความส าคัญต่อการคมนาคมในท้องถิ่น เป็นแหล่งรวม
สายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความส าคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว  ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ ว่าโดยรวมแล้ว
พ้ืนที่ชุ่มน้ า คือระบบนิเวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความส าคัญต่อวิถีชีวิตทั้งของมนุษย์ 
พืช และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาค ดังนั้นการศึกษาข้อมูลด้านการผลิตพืชชุ่มน้ า ที่เหมาะสมในพื้นท่ีจังหวัดตรัง จึงเป็นเรื่อง
ที่ควรได้มีการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังต่อไป 

จาก Nypa fruticans Wurmb เป็นพืชวงศ์ปาล์มชนิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะต่าง ๆ มานานแล้ว จัดเป็นพืชป่าชายเลนชนิดหนึ่ง  มีใบเลี้ยงเดี่ยวที่เจริญเติบโตอยู่ทั่วไปบน
พ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศศรีลังกา  จากมีล าต้นอ้วนสั้น  
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เลื้อยตามผิวดิน  มีทัง้ดอกตัวผู้และตัวเมียในต้นเดียวกัน ลักษณะของใบเป็นใบประกอบ มีผลรวมอัดกัน
แน่นผลมีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมภายในมีเมล็ดเดียว  ลูกจากทะลายหนึ่งมีจ านวนผล 50-100 ผล  
ต้นจากทั่วไปเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ดินเลนอ่อน  ชอบขึ้นอยู่ริมแม่น้ าหรือปากแม่น้ าที่กระแสน้ าไหลลง
สู่ทะเล  พบในจังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออก ป่าจากมีความส าคัญต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ
เป็นอย่างมาก  ใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม (นพรัตน์, 2540) การใช้ประโยชน์โดยตรงของ
ประชาชนที่ด ารงชีวิตจากป่าจาก ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้นจาก เช่น ใบอ่อนน ามามวน
ยาเส้นสูบบุหรี่ ใบแก่น ามาเย็บเป็นตับจากมุงหลังคา ผลน ามารับประทานเป็นขนมหวาน ที่ส าคัญช่อ
ดอกหรือก้านทะลายของผลจากสามารถให้น้ าหวานน ามาท าน้ าตาล น้ าส้มสายชู หรือท าแอลกอฮอล์ 
สามารถท าเป็นอาชีพได้ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า กุ้ง ปู ปลา  วงจรชีวิตของสัตว์น้ าเหล่านี้
สัมพันธ์โดยตรงกับป่าจาก  ประชาชนที่อาศัยป่าจากได้อาศัยจับสัตว์น้ าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  อย่างไร
ก็ตามจากการสอบถามพบว่า เกษตรกรมีการน ามาใช้ประโยชน์น้อยมากยังมีส่วนที่เหลือจากการใช้ท า
ใบจาก เช่น ทางจาก ก้านใบจาก ทั้งนี้อาจขาดความรู้  โดยเฉพาะทางจากจะถูกน าไปทิ้งในแม่น้ าท าให้
เกิดปัญหาน้ าเน่าเสียและกีดขวางเส้นทางสัญจรทางเรือ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาน าสิ่งที่เหลือใช้จาก
การท าใบจากมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่เกษตรกร 

 

วิธีด้าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาการผลิตจากพืชชุ่มน้ าจังหวัดตรัง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

เป็นประโยชน์และเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ เป็นข้อมูลให้
เกษตรกรน าจากมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ต้นจากน้อยมาก ยังมี
ส่วนที่เหลือจากการใช้เฉพาะทางจากจะถูกน าไปทิ้งในแม่น้ าท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย และกีดขวาง
เส้นทางสัญจรทางเรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังจึงได้ท าการส ารวจระบบการผลิตพืชชุ่มน้ า
ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง และน าสิ่งที่เหลือจากการท าใบจากมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่
เกษตรกร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีการศึกษาเรื่องนี้มาก่อน โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้ 
อุปกรณ์  

1. เครื่อง Geographic Position System (GPS) 
2. กล้องถ่ายรูป 

3. แบบส ารวจ 
4. สารสกัดเส้นใย 
5. ทางจาก  
6. เครื่องจักรรีดแผ่นยางดิบ 
7. กล่องพลาสติก 
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8. มีดพร้า มีด และเชือกฟาง 
9. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลงานทดลอง ได้แก่ ตาชั่ง ไม้บรรทัด ปากกา  

และสมุดบันทึก 
วิธีการ 

การด้าเนินงานประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 การส้ารวจพื้นที่ชุ่มน้้า 

1. ส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าและสัมภาษณ์เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

2. ถ่ายรูปสภาพพ้ืนที่ที่พบพืชชุ่มน้ า ชนิดพืช และลักษณะต่าง ๆ ของพืช ได้แก่ ใบ ล าต้น ผล  
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้นใยทางจาก 

วางแผนการทดลองแบบ RCB  6 กรรมวิธี  4 ซ้ า ประกอบด้วย 
กรรมวิธีที่ 1 แช่ในน้ าเปล่าจ านวน 15 วัน (Control) 
กรรมวิธีที่ 2 แช่ในสารสกัดเส้นใยจ านวน  3 วัน 
กรรมวิธีที่ 3 แช่ในสารสกัดเส้นใยจ านวน 6 วัน 
กรรมวิธีที่ 4 แช่ในสารสกัดเส้นใยจ านวน 9 วัน 
กรรมวิธีที่ 5 แช่ในสารสกัดเส้นใยจ านวน 12 วัน 
กรรมวิธีที่ 6 แช่ในสารสกัดเส้นใยจ านวน 15 วัน 

1. น าทางจากที่มีอายุ 4 เดือน ตัดให้ได้ความยาวท่อนละ 50 เซนติเมตร ผ่าเปลือกแข็งด้าน
นอกออกและน าไปรีดด้วยจักรรีดยางเพ่ือให้เอาน้ าออกให้เหลือแต่เส้นใย น ามาชั่งน้ าหนักให้ได้จ านวน 
5 กิโลกรัม ใส่ลงในกล่องพลาสติก แล้วน าไปแช่ในสารสกัดเส้นใยปริมาตร 20 ลิตร ตามระยะเวลาใน
แต่ละกรรมวิธี 

2. หลังจากแช่สารสกัดตามระยะเวลาที่ก าหนด แล้วน าทางเส้นใยจากมาถูเอาเซลล์ลูโลส 
ออกให้เหลือแต่เส้นใย ล้างน้ าให้สะอาด หลังจากนั้นน าเส้นใยไปตากแดดให้แห้ง เก็บบันทึกข้อมู ล
น้ าหนักแห้งของเส้นใยทางจากแต่ละกรรมวิธี 

3. น าเส้นใยทางจากกรรมวิธีละ 100 กรัม ส่งทดสอบคุณสมบัติของเส้นใยที่สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ ความยาว ค่าการยืดตัวขณะขาดของเส้นใย ค่าความแข็งแรงของเส้นใย และ
เปอร์เซ็นต์ความชื้น (Moisture Content) 

การบันทึกข้อมูล  
1. บันทึกสถานที่และสภาพนิเวศน์แหล่งที่พบพ้ืนที่ชุ่มน้ า ชนิดพืช และบันทึกพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ด้วยเครื่อง GPS  
2. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของชนิดพืชที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
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3. การใช้ประโยชน์ของพืชชุ่มน้ าทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดตรัง 
4. น้ าหนักแห้งเส้นใยทางจากของแต่ละกรรมวิธี 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธีการ DMRT (Duncan's multiple range test) 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา : เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยาน 2559 
สถานที่ : พ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ  

อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการด าเนินการศึกษาศักยภาพของพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดตรังเพ่ือยกระดับเป็นพืช

เศรษฐกิจ ดังนี้ 
1. การส้ารวจ ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้ าในจังหวัดตรัง และท าการศึกษาพ้ืนที่ชุ่มน้ าจ านวน 2 แหล่ง 
ได้แก่ แหล่งที่ 1 พ้ืนที่ชุ่มน้ าคลองล าชาน หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสะบ้าอ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
(พิกัด X 0579115 Y 0830072 Z 47)  พบว่า มีจ านวนชนิดพืชอาศัยอยู่จ านวน 13 ชนิด ได้แก่ สาคู 
(Metroxylon sagus Rottb.) เตยหนาม (Pandanus kaidus Kurz.) บัวผัน (Nymphaea stellata 
Roxb.) ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thawait.) ตาลปัตรฤาษี (Limnocharis flava (L.) Buch.)  
กกสามเหลี่ยม (Scirpus grosss L.f.) กูดเกี๊ยะ (Pteridium aquilinum (L) Kuhn) บอนเขียว 
(Colocasia esculenta (L.) Schott.) สันตะวาใบข้าว (Blyxa echinospera (C.B.Clarke) Hook.f.) 
ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Foisk. ) สาหร่ายหางกระรอก  (Hydrilla verticillata (L.f.) Royle.) 
มะเดื่อฉิ่ง (Ficus fistulosa Reinw. Ex Blume) จิกนา  (Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.) 
(ตารางท่ี 1)  แหล่งที่ 2 ป่าชายเลนคลองล าภู  หมู่ที่ 4 ต าบลบางหมาก  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  
(พิกัด X 0559787  Y 0823031  Z 29) พบว่า มีพืชอาศัยอยู่จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ บอนเต่า (-) จาก 
(Nypa fruticans wurmp.) เหงือกปลาหมอดอกขาว (Acanthus ebracteatus Vahl.) ปลงทะเล 
(Acrostichum aureum L.) จิกทะเล (Barringtonia asitica (L.) Kurz) แคทะเล (Dolichandrne 
spathacea Schum.) ส ามะง่า (Clerodendrm inerme (L.) Gaertner.) (ตารางที่ 2) จากการส ารวจ
ทั้งสองแหล่ง พบว่า พืชที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์สามารถน ามาวิจัยพัฒนาต่อได้ มีจ านวน 3  
ชนิด ได้แก่ สาค ู(Metroxylon sagus Rottb.)  จาก (Nypa fruticans wurmp.) เหงือกปลาหมอ 
ดอกขาว (Acanthus ebracteatus Vahl.)  
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ประโยชน์ของพืชชุ่มน้้าต่อชุมชน 
หมู่ที่ 1 ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง และหมู่ที่ 4 ต าบลบางหมาก  อ าเภอกันตัง  

โดยเฉพาะผู้อาวุโสและวัยกลางคนยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านอาหาร  
สมุนไพร และไม้ใช้สอย แต่การน ามาใช้จริง ๆ นั้นลดน้อยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ท าให้วิถีการด ารงชีวิตเปลี่ยนไป แต่พืชน้ าบางชนิดยังนิยม
รับประทานเป็นอาหาร ได้แก่ บัวผัน ผักหนาม บอนเขียว ผักบุ้ง มะเดื่อฉิ่ง จิกนา ปลงทะเล จิกทะเล 
สาคู จาก สมุนไพร ได้แก่ เหงือกปลาหมอดอกขาว เป็นไม้ใช้สอย ได้แก่ จาก สาคู และใช้ท า
เครื่องจักรสาน ได้แก่ จาก สาคู และเตยหนาม (ตารางท่ี 1 และตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 1 ชนิดพืชในคลองล าชาน ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรังปี 2559  
 

ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล 
การน าไปใช้
ประโยชน์ 

1. สาคู Metroxylon sagus 
Rottb. 

PALME  
 
 
 

ใบประกอบรูปขนนก สีน้ าตาลแดง เป็นทะลายรูปผลกลมมีเปลือก
เป็นเกล็ดเล็ก ๆ หุ้มไว้ 

ล าต้นน าไปใช้ท า
แป้ง และเลี้ยงด้วง
สาคู ใบน ามาเย็บ
ตับจากเพ่ือใช้มุง
หลังคา ทางสาคู
น าไปใช้ประโยชน์
ใช้ท าเครื่องจักสาน 
เช่น เสื่อ กระด้ง 
กระเจ้ย  กระบุง  
ข้อง 

2. เตยหนาม Pandanus kaidus 
Kurz. 

PANDANACEAE ใบเป็นรูปหอกแหลม
ยาวขอบใบหยักมี
หนามแหลมสีเขียว 

ดอกเพศผู้และเพศเมีย
แยกกันอยู่คนละต้น  
ดอกออกเป็นช่อยาว มี
กาบรองดอกสีขาวนวล 
2 - 3 กาบหุ้ม  

เป็นผลกลุ่ม ผลติดกันเป็นกลุ่ม
แน่นเป็นก้อนกลม เป็นรูปลิ่ม
สี่เหลี่ยม ปลายมีหนามสั้น เมื่อ
สุกเต็มท่ีจะมีสีแสดอมแดง แก่
จัดจะมีสีส้มอมแดง ผิวของผล
แข็งมากเม่ือแก่เต็มที่ มีกลิ่น
หอมอ่อน ๆ 

ใช้ท าเครื่องจักสาน 
เช่น เสื่อ กระเป๋า 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) ชนิดพืชในคลองล าชาน ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรังปี 2559  
  

ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล 
การน าไปใช้
ประโยชน์ 

3. บัวผัน Nymphaea 
stellata. Roxb. 

NYMPHAEACEAE ใบมีรูปเกือบกลม ขอบ
ใบหยักเป็นคลื่น ฐานใบ
เว้าลึก 

 

กลีบดอกปลายแหลม เรียงซ้อนกัน
หลายชั้นเมื่อเริ่มบานมีสีครามอ่อน 
แล้วเปลี่ยนเป็นชมพูม่วง ดอกหอม 
บานกลางวัน     

- สายบัวกินดิบ
เป็นผักเคียง 

4. ผักหนาม Lasia spinosa (L.) 
Thawait. 

ARACEAE  เป็นใบเดี่ยว รูปโล่หรือ
หัวลูกศรกว้าง ยาวได้ถึง 
30 เซนติเมตร ขอบใบ
เว้าลึกเป็นแฉกเข้าหา
เส้นกลางใบ ท้องใบและ
เส้นกลางใบมีหนามปก
คลุม  

เป็นช่อเดี่ยว ยาวใกล้เคียงกับใบ ดอก
ย่อยสีเหลืองอ่อนอัดกันแน่นเป็นแท่ง
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบรวม 4-6 
กลีบ เกสรเพศผู้ 4-6 อัน แผ่นรองช่อ
ดอกสีน้ าตาล รูปหอกแคบตั้งขึ้นหรือ
โค้งบิดเป็นเกลียว  

เป็นผลเดี่ยว อ่อน
นุ่มขนาดเล็ก 
ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 ซม. เมล็ดกลม 

ยอดอ่อนใช้ทาน
เป็นผัก เหง้าใช้
เป็นยาแก้ไอ ขับ
เสมหะ ต้มน้ า
อาบแก้คัน ใบ
แก้ปวดท้อง 
รากต้มน้ าดื่มแก้
เจ็บคอ 

5. ตาลปัตรฤาษ ี Limnocharis flava 
(L.) Buch. 

BUTOMANCEAE ใบแบนมีขนาดใหญ่เป็นรูป
ไข่หรือรูปรีป้อมฐานใบ
เป็นรูปหัวใจ  

ดอกสีเหลืองออกเป็นกระจุกที่ปลายก้าน
ช่อประมาณ 7-10 ดอก ก้านช่อดอกมี
ลักษณะคลา้ยก้านใบ กลีบดอกบางเปน็
รอยยับย่น มี 3 กลีบ กลบีเลี้ยง 3 กลีบ 

ผลกลมเกิดรวมเป็น
กระจุก เมล็ดสี
น้ าตาลหรือออกด า 

ก้านและช่อดอก
ใช้รับประทาน
เป็นผัก 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) ชนิดพชืในคลองล าชาน ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรังปี 2559   
 

ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใชป้ระโยชน์ 

6. กกสามเหลี่ยม Scirpus grosss L.f. CYPERACEAE  ใบค่อนข้างกว้างเปน็ร่อง 
ปลายใบแหลม 

ดอกออกเป็นช่อรวม มีก้านช่อ
ดอกเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ 
มีใบประดับ 3 ใบรองรับช่อดอก 
ช่อดอกย่อยมีดอกขนาดเล็กเป็น
จ านวนมาก สนี้ าตาล 

- ก้านช่อดอกยาวน ามา
ตากแห้งใช้ทอเสื่อ 
  

7. กูดเก๊ียะ Pteridium 
aquilinum (L) Kuhn 

DENNSTAEDTIACEAE ใบประกอบแบบขนนก
สามชัน้ 

- - - 

8. บอนเขียว Colocasia esculenta 
(L.) Schott. 

ARACEAE ใบรูปไข่แกมรูปหัวใจ 
ขอบใบเรียบ สีเขียว 
ปลายใบแหลมและห้อย
ลง โคนใบเว้าลึกเปน็รูป
สามเหลี่ยม 

ดอกสีครีมหรือเหลืองนวล 
ออกเป็นช่อ 

ผลสดรูปขอบ
ขนาน 

ไหลลวกรับประทาน  
หัว เป็นยาระบาย ขับ
ปัสสาวะ ยางก าจดัหูด 

9. สันตะวาใบ
ข้าว 

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

HYDROCHARITACEAE ใบมีสีเขียวเรียงซ้อนเป็น
กระจุกปลายใบแหลม 

ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวส่งดอก
ขึ้นมาเจริญเหนือน้ า ส่วนของดอก
มีกาบหุ้ม กลีบเลี้ยง 3 กลีบสีขาว 
มีเกสรตัวผู้ 3 อัน รังไข่ม ี3 พู 
ภายในม ี1 ช่อง ยอดเกสรเพศ
เมีย 3 อัน 

ผลชนิด
แคปซูล 

รับประทานเปน็ผัก 
เป็นพรรณไม้น้ า
ประดับตูป้ลา 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) ชนิดพืชในคลองล าชาน ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรังปี 2559  
 

ล าดับที่/ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล 
การน าไปใช้
ประโยชน ์

10. ผักบุ้ง Ipomoea 
aquatica Foisk.  

 CONVOLVULACEAE เป็นใบเดี่ยวออกแบบ
สลับ เชน่ รูปไข่แถบ
ขอบขนานรูปหอก รูป
หัวลูกศร ขอบใบเรียบ
หรือมีควั่นเล็กน้อยปลาย
ปลายใบแหลมหรือมน
ฐานใบเวา้เป็นรูปหัวใจ
ใบยาว 3-15 เซนติเมตร 
กว้าง 1-9 เซนติเมตร 

ดอกเป็นรูประฆัง ออกที่ซอกใบแต่ละช่อมี
ดอกย่อย 1-5 ดอก กลีบเรียงสีเขียวกลีบดอก
มีทั้งสีขาว สีม่วงแดง สีชมพูม่วง กลีบดอกจะ
ติดกันเป็นรูปกรวย  มีสีขาวอยูด่้านบนและมี
สีม่วงหรือสีชมพูอยู่ที่ฐาน เกสรตัวผู้มี 5 อัน
ยาวไม่เทา่กัน 

ผล เป็นแบบ
แคปซูลรูปไข่ 
หรือกลมสี
น้ าตาล 

ใช้ประกอบ
อาหาร 

11. สาหร่ายหาง
กระรอก 

Hydrilla 
verticillata (L.f.) 
Royle. 

HYDROCHARITACEAE ใบเดี่ยวแตกเป็นวงรอบ
ข้อ 3-8 ใบ ไม่มีก้านใบ
แผ่นใบรูปไข่ยาว หรือรูป
ไข่ขอบขนาน ใบยาว 7-
30 มิลลิเมตร ของใบ
หยักเป็นฟันเลื่อย
ละเอียด 

ดอก เดี่ยวขนาดเล็กแยกเพศ ดอกเพศเมียมี
กาบหุ้ม โคนก้านดอกลักษณะเรียวยาวสง่
ดอกขึ้นมาบานที่ผิวน้ า ประกอบด้วยกลีบ
เลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก สีขาว 3 กลีบ ภายใน
รังไข่เพียง 1 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียมี 3 ดอก
เพศผู้มีกาบหุ้มเช่นกัน ดอกมีขนาดเล็ก ก้าน
ดอกสั้นเมื่อดอกแก่จะหลุดลอยขึ้นไปบานที่
ผิว 

รูปทรงกระบอก 
ยาวประมาณ 7 
มิลลิเมตร ภายใน
มีเมล็ด 2-3 
เมล็ด 

ประดับตูป้ลา  
ใช้บ าบัดน้ าเสีย  
ใช้เป็นอาหาร
สัตว์เป็นตัวชี้วัด
ว่าน้ าบริเวณ
นั้นยังสะอาด  
ท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) ชนิดพืชในคลองล าชาน ต าบลโคกสะบ้า อ าเภอนาโยง จังหวัดตรังปี 2559 
 

ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล 
การน าไปใช้
ประโยชน์ 

12. มะเดื่อฉิ่ง Ficus 
fistulosa Reinw. Ex 
Blume 

MORACEAE  
 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ  ดอกเกิดจากภายในฐานรอง
ดอกที่มีรูปร่างคล้ายผลเป็น
ดอกแยกเพศในช่อเดียวกัน  

ผลสีเขียว เขียว
อมเหลือง หรือ
สีเขียวปน
น้ าตาลอมม่วง 

ราก เป็นยาบ ารุงหลัง
การคลอดบุตร เป็น
ยาขบัปัสสาวะ น้ า
ยาง เป็นส่วนผสม
ในพลาสเตอร์ปิดขมับ
แก้ปวดศีรษะ ผลดิบ 
รับประทานเป็นผัก 

13. จิกนา Barringtonia 
acutangula  
(L.)  
  Gaertn. 

BARRINGTONIACEAE 
 

ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่
ตอนปลายกิ่ง ใบรูปหอก
หรือรูปไข่กลับ กว้าง 10-
13 เซนติเมตร ยาว 
20-30 เซนติเมตร 

สีชมพู มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ 
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่
ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลงยาว 
0.3-1 เมตร กลีบเลี้ยงสีเชียว 
4 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็น
รูปถ้วย กลีบดอก 4 กลีบ 
ปลายกลีบม้วนออก กลีบดอก
บิด ดอกร่วงง่าย ดอกบาน
เต็มที่กว้าง 1-2 เซนติเมตร 

รูปขอบขนาน
หรือทรงกลม 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ 
ยอดอ่อนและดอก
อ่อน ทานเป็นผักสด  
รากใช้เป็นยา
ระบาย  เปลือกใช้ชะ
ล้างบาดแผล และ
เบื่อปลา  ใบแก้
ท้องร่วง เมล็ดเป็นยา
ขับลมแก้ร้อนใน  
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ตารางท่ี 2 ชนิดพืชในป่าชายเลนคลองล าภู ต าบลบางหมาก อ าเภอกันตัง จังหวัดตรังปี 2559 
  

 

ล าดับที่/ชื่อสามัญ 
ชื่อ

วิทยาศาสตร ์
ชื่อวงศ์ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใชป้ระโยชน์ 

1. บอนเต่า - - - - - - 
2. จาก Nypa 

fruticans 
wurmp. 

PALME 
 

ใบเป็นแบบขนนก ลักษณะ
แข็งตั้งตรงขึ้น ใบย่อยรูปใบ
หอกยาว 0.9-1.3 เมตร 
เรียงตัวคล้ายใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ต้น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยดอกเพศผู้ เป็นช่อเชิง
ลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้ าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผลเปน็
เหลี่ยมรูปทรงรียาว 7-
10 เซนติเมตร ผลมีสี
น้ าตาลเข้ม 

น้ าตาลจาก  ผลจากน าไปเชื่อม  
ใบจากมุงหลังคา น ามามวนยา
เส้น ห่อขนมจาก ก้านจากน ามา
จักสาน เชน่ ตะกร้า  กระเปา๋  
แจกัน โคมไฟ ทีรองแก้ว  ใบที่
เหลือใช้น ามาท ากระดาษสา  

3. เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว 

Acanthus 
ebracteatus 
Vahl. 
 

ACANTHACEAE 
 

แผ่นใบกว้างจากประมาณ
กลางใบ ลงมาทางฐานใบ  
ขอบใบเว้าหยักเล็กน้อยมี
หนามไม่มาก 

ออกที่ปลายกิ่ง มีลักษณะ
ของดอกเป็นดอกช่อตั้ง
ตรง สีขาว มีกลีบรองดอก 
4 กลีบ 

เป็นฝักรูปไข่หรือ
ทรงกระบอก 

ทั้งต้นและรากต้มอาบแก้พิษไข้ 
ผื่นคันโรคผิวหนังทุกชนิด ใช้
รับประทานเปน็ยาแก้ฝีดาษและ
ฝีทั้งปวง  ต้นสดต าให้ละเอียด
เอาพอกปิดหัวฝี หรือแผลเร้ือรัง   

4. ปลงทะเล Acrostichum 
aureum L. 

CYCADACEAE  เป็นใบประกอบแบบขนนก 
แผ่นใบรูปใบหอก 

- 
 

- ต้น ปลูกประดับสวน 
ใบอ่อนใช้รับประทาน 

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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ตารางท่ี 2  (ต่อ) ชนิดพืชในป่าชายเลนคลองล าภู ต าบลบางหมาก  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรังปี 2559 
  

ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะใบ ลักษณะดอก 
ลักษณะผล การน าไปใช้

ประโยชน์ 
5. จิกทะเล Barringtonia 

asitica (L.) Kurz 
LECYTHIDACEAE 
  

เป็นใบเดี่ยวเรียง
เวียนรอบกิ่ง  แผ่นใบ
รูปไข่ปลายใบกลม 

ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ที่ปลายกิ่ง ช่อดอกสั้น
ตั้งตรง  หลอดกลีบเลี้ยงเปิดออกเป็นสองแฉก  
ขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 4 กลีบสีขาว ไม่ติดกัน 
รูปรี โค้งออก เกสรเพศผู้จ านวนมาก  มีสีขาว
และแดง 

เป็นรูปพีระมิด
สี่เหลี่ยม  
ปลายมนปา้น  
ผลมีขนาดใหญ่ 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
10-15 
เซนติเมตร 

ปลูกเป็นไม้
ประดับ  
ยอดอ่อนใช้
รับประทาน 
 

6. แคทะเล Dolichandrne 
spathacea 
Schum. 

BIGNONIACEAE 
 

เป็นใบประกอบแบบ
ขนนก ปลายคี่เรียง
ตรงข้ามกัน ใบรูปไข่ 
ใบหอกแกมรูปไข่ 

เป็นแบบช่อกระจะ สีขาว เป็นฝักเรียวบิด
เป็นเกลียว ยาว 
2-3 x 30-60  
เซนติเมตร 

- 

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

VERBENACEA 
 

เป็นใบเดี่ยวเรียงตรง
ข้าม แผ่นใบรูปหอก
หรือรูปรี ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ   

เป็นช่อกระจุกมี 3 ดอกออกตามง่ามใบและปลาย
กิ่ง วงกลีบเลี้ยงรูประฆังยาว 0.5-1 เซนติเมตร 
ปลายเป็นแฉกตื้น ๆ 5 แฉก หลอดกลีบดอก
ติดกันเป็นหลอดเล็ก ๆ ยาว 2-3 เซนติเมตร สี
ขาวอมชมพู กลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาว 

ผลกลมหรือรูปไข่
กลับ ผลอ่อนมีสี
เขียว ผลแก่มีสี
ด า 

- 
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จากการส ารวจพืชชุ่มน้ าทั้งหมด 20 ชนิด ใน 15 วงศ์ ได้ด าเนินการคัดเลือกพืชชุ่มน้ า  
1 ชนิด ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็น
พืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรัง  ซึ่งพืชชุ่มน้ าที่คัดเลือกไว้มี
ประโยชน์ในด้านใช้เป็นอาหาร ท าเครื่องจักรสาน และใช้มวนบุหรี่ ได้แก่ จาก โดยได้ด าเนินการส ารวจ
จากในจังหวัดตรังได้จ านวน 34 แหล่ง  บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของจาก และข้อมูลพ้ืนที่โดย
ใช้พิกัดภูมิศาสตร์โดยเครื่อง Geographic Position System (GPS) (ตารางที่ 3) จากการสอบถาม
เกษตรกรในอ าเภอกันตังที่ประกอบอาชีพท าจากมีรายได้จากการจ าหน่ายยอดจาก จ าหน่ายน้ าตาล
จาก และจ าหน่ายผลจากเชื่อมอยู่ที่ 4,500 14,400 15,000 บาท/ไร่/ปี ตามล าดับ จ าหน่าย
เครื่องจักรสาน 36,000 บาท/ปี (ตารางท่ี 4)  
 
ตารางท่ี 3 ข้อมูลแปลง และสภาพพ้ืนที่ส ารวจจากในพ้ืนที่จังหวัดตรังปี 2559  

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ 
X Y Z 

1. บ้านคลองชีล้อม ม. 1 ต. คลองชีล้อม  
อ. กันตัง จ. ตรัง 

0569826 0806362 7 ป่าชายเลน 

2. บ้านป่ากอ ม. 4 ต. คลองชีล้อม อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0563609 0821991 6 ป่าชายเลน 

3. บ้านบางแรด ม. 5 ต. กันตังใต้ อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0555875 0809008 15 ป่าชายเลน 

4. ม. 2 ต. บ่อน้ าร้อน อ. กันตัง จ. ตรัง 0555474 0822066 6 ป่าชายเลน 
5. ม. 3 ต. บ่อน้ าร้อน อ. กันตัง จ. ตรัง 0555844 0821209 -4 ป่าชายเลน 
6. ต. กันตังใต้ อ. กันตัง จ. ตรัง 0556704 0814139 8 ป่าชายเลน 
7. บ้านท่าปาบ ม. 2 ต. บ่อน้ าร้อน อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0556039 0822172 17 ป่าชายเลน 

8. บ้านป่าเตียว ม. 5 ต. บางเป้า อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0558763 0808997 13 ป่าชายเลน 

9. บ้านนาเกลือ ม. 2 ต. นาเกลือ อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0552147 0813701 6 ป่าชายเลน 

10. ม. 5 ต. ควนธานี อ. กันตัง จ. ตรัง 0560759 0827430 19 ริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ข้อมูลแปลง และสภาพพ้ืนที่ส ารวจจากในพ้ืนที่จังหวัดตรังปี 2559 
 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ 
X Y Z 

11. บ้านย่านซื่อ ม. 3 ต. ย่านซื่อ อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0558895 0822749 10 ริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง 

12. บ้านในลุ่ม ม. 3 ต. ย่านซื่อ อ. กันตัง จ. ตรัง 0558784 0822500 15 ริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง 

13. บ้านย่านซื่อ ม. 2 ต. ย่านซื่อ อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0559589 0822227 20 ริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง 

14. บ้านโคกทราย ม. 4 ต. ย่านซื่อ อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0560077 0824254 13 ริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง 

15. ม. 1 ต. ย่านซื่อ อ. กันตัง  จ. ตรัง 0558703 0823564 13 ริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง 

16. บ้านโต๊ะเหมือง ม. 4 ต. บางหมาก อ. กันตัง 
จ. ตรัง 

0558763 0808997 13 ริมฝั่งแม่น้ า
ตรัง 

17. บ้านเด็ดทอง ม. 1 ต. บางหมาก อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0056072 0826178 5 ป่าชายเลน 

18. บ้านอ่าวเพชรแก้ว ม. 5 ต. บางหมาก  
อ. กันตัง จ. ตรัง 

0560022 0824361 4 ป่าชายเลน 

19. ม. 5 ต. วังวน อ. กันตัง จ. ตรัง 0561888 0813993 7 ป่าชายเลน 
20. บ้านแหลม ม. 3 ต. วังวน อ. กันตัง จ. ตรัง 0562880 0811987 12 ป่าชายเลน 
21. บ้านนาเรือ ม. 1 ต. วังวน อ. กันตัง จ. ตรัง 0562966 0814860 2 ป่าชายเลน 
22. บ้านห้วยลึก ม. 2 ต. วังวน อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0566161 0816069 3 ป่าชายเลน 

22. บ้านห้วยลึก ม. 2 ต. วังวน อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0566161 0816069 3 ป่าชายเลน 

23. บ้านปะเก ม. 4 ต. วังวน อ. กันตัง จ. ตรัง 0562400 0816111 -5 ป่าชายเลน 
24. บ้านทุ่งไพร ม. 5 ต. วังวน อ. กันตัง จ. ตรัง 0562328 0809813 19 ป่าชายเลน 
25. บ้านแหลม ม. 3 ต. เกาะสุกร อ. ปะเหลียน 
จ. ตรัง 

0567408 0783460 12 ป่าชายเลน 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ)  ข้อมูลแปลง และสภาพพ้ืนที่ส ารวจจากในพ้ืนที่จังหวัดตรังปี 2559 
 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ 
X Y Z 

26. บ้านแหลม ม. 2 ต. เกาะสุกร อ. ปะเหลียน  
จ. ตรัง 

0563175 0794327 0 ป่าชายเลน 

27. บ้านทับจาก ม. 7 ต. ทุ่งกระบือ  
อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง 

0568301 0816895 23 ล าคลอง 

28. ม. 2 ต. ทุ่งกระบือ อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง 0571474 0814303 18 ล าคลอง 
29. ม. 4 ต. กันตังใต้ อ. กันตัง จ. ตรัง 0556206 0823883 7 ล าคลอง 
30. ม. 1 ต. กันตังใต้ อ. กันตัง จ. ตรัง 0555200 0822321 21 ล าคลอง 
31. บ้านบางสัก ม. 1 ต. บางสัก อ. กันตัง จ. ตรัง 0547108 0817703 18 ล าคลอง 
32. บ้านนาเกลือ ม. 1 ต. นาเกลือ อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0552243 0809862 22 ล าคลอง 

33. บ้านนาเกลือ ม. 3 ต. นาเกลือ อ. กันตัง  
จ. ตรัง 

0551054 0811047 11 ล าคลอง 

34. บ้านบางเต่า ม. 6 ต. คลองลุ อ. กันตัง จ. ตรัง 0556648 0825000 4 ล าคลอง 
  
ตารางท่ี 4 รายได้จากการประกอบอาชีพท าจาก จังหวัดตรังปี 2559 
 
 

รายการ รายได้/ไร่/ปี 
                     จ าหน่ายยอดจาก 
                     จ าหน่ายน้ าตาลจาก 
                     จ าหน่ายผลจากเชื่อม 
                      จ าหน่ายเครื่องจักสาน 

4,500  
14,400 
 15,000 
36,000  

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นจาก 

ต้นจากเป็นพืชตระกูลปาล์มที่มีอยู่ในป่าชายเลน มีล าต้นอยู่ใต้ดิน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Nypa fruticans Wurmb. ชื่อสามัญ Nipa Palm หรือ Nypah Palm ต้นจากมีจ านวนโครโมโซม  
2n = 16 อยู่ในวงศ์ปาล์ม (นพรัตน์, 2544) 
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1. ล้าต้น ต้นจากจะมีล าต้นอ้วนสั้น อาจเลื้อยตามผิวดินหากถูกน้ ากัดเซาะหรืออยู่ใต้ผิวดิน
และสามารถแตกเป็น 2 ง่าม เพ่ือการขยายและมีรากแตกออกมาจากล าต้นด้านล่าง ล าต้นใต้ดินหรือ
เหง้านี้มีลักษณะอวบอ้วนแบนและแข็งเป็นสีโคลนซ้อนเลื่อมกันเหมือนมูลโคและอาจมีขนาดใหญ่ มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ล าต้นจาก 
 

2. ราก เป็นระบบรากฝอย มีลักษณะอวบอ้วนอยู่ใต้เหง้าและกระจุกใบ รากมีขนาดค่อนข้างยาว
และมีจ านวนมากซึ่งเอ้ือต่อการยึดดิน  

3. ใบจาก  ใบเป็นแบบขนนก ลักษณะแข็งตั้งตรงขึ้น ใบย่อยรูปใบหอกยาว 0.9-1.3 เมตร เรียง
ตัวคล้ายใบมะพร้าว (ภาพที่ 2) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ใบจาก 
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4. ดอกจาก จากเป็นพืชที่มีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน แต่ดอกแยกเพศ ดอก
เพศเมียเป็นช่อกระจุกแน่นล้อมรอบด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อเชิงลดขนาดสัน้ ดอกเพศผู้เรียงอยู่บน
ช่อดอกแบบหางกระรอก ก้านดอกสีน้ าตาล ดอกมีสีเหลือง (ภาพที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ดอกจาก 
 

5. ผลจาก ผลของจากมีสีน้ าตาลเข้มรวมกันอยู่เป็นกระจุกแน่น ผลออกเป็นช่อ ผลเป็นเหลี่ยม
รูปทรงรียาว 7-10 เซนติเมตร ทะลายของจากจะมีจ านวนผล 50- 100 ผล (ภาพท่ี 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ผลจาก 
 
 



95 

  

คุณสมบัติของน้้าและดินในป่าจาก 
ในการศึกษาคุณภาพของน้ าในป่าจากความเป็นกรดด่างและความเค็ม พบว่าค่า pH ของน้ า

ในช่วงฤดูแล้งมีค่า 7.8 และในช่วงฤดูฝนมีค่า 7.07 ซึ่งนับว่าค่อนข้างเป็นกลาง แต่ค่าความเค็มของน้ า
ในช่วงฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ย 10.83 และในช่วงฤดูฝนมีค่า 3.71 ซึ่งน้อยกว่าฤดูแล้งมาก อาจมีปัญหาจาก
เรื่องความหวานของน้ าตาล 

ดินบริเวณป่าจากโดยทั่วไปจะเป็นดินเลน หน้าดินลึก เพ่ือให้ล าต้นใต้ดินขยายพันธุ์และแตก
กอใหม่ให้สะดวกเป็นดินที่ชุ่มชื้น มีน้ าท่วมถึงอยู่เสมอ ความอุดมสมบูรณ์ของดินในป่าจากอยู่ใน
ระดับสูงใกล้เคียงกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนตามธรรมชาติ เนื่องจากป่าจากมีการสะสมของ
อินทรียวัตถุไม่มีการพลิกพ้ืนดินเพื่อปลูกพืชใหม่ ท าให้ค่ากรด-ด่างของดินเกือบคงท่ี (นพรัตน์, 2540) 
การใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นจาก 

1. ใบแก่ น ามาเย็บตับจากมุงหลังคาหรือฝาบ้าน (ภาพท่ี 5) นอกจากนั้นสามารถน ามาห่อ 
ขนมจาก 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 5 ตับจาก 
 

2. ยอดจาก น ามาตากแดดให้แห้งแล้วน ามาตัดท าเป็นใบจากมวนกับยาเส้นเป็นบุหรี่
พ้ืนบ้านของไทยสูบมายาวนาน น ามาท าเป็นภาชนะใส่น้ า เรียกว่า หมาจาก (ภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6  ยอดจากตากแดด และหมาจาก 

 
3. ช่อดอกจาก หรือเรียกว่า นกจาก สามารถปาดช่อดอกเพ่ือมาท าน้ าตาลจาก น้ าหวานที่

ได้น ามาเคี่ยวท าเป็นน้ าตาลเหลว หรือจะน าน้ าหวานจากมาหมักท าเป็นน้ าส้ม เรียกว่าน้ าส้มจาก 
(ภาพที่ 7) หรือจะน าน้ าตาลเหลวไปหมักด้วยเครื่องเทศสมุนไพรและเคี่ยมแล้วกลั่นเป็นเหล้าพ้ืนบ้าน  
ผลิตภัณฑ์จากน้ าหวานของต้นจาก เป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งต่อชุมชนป่าจาก สามารถสร้าง
รายได้หลักและรายได้เสริมให้กับชุมชน นอกจากนั้นส่วนช่อดอกยังสามารถน ามาแกงเผ็ด และท าเป็น
ผักเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 น้ าตาลจาก และน้ าตาลเหลว 
 

4. ผลจาก ผลจากอ่อนน ามาท าเป็นผักเคียงรับประทานกับน้ าพริกหรือแกงเผ็ด เช่น  
แกงพุงปลา แกงคั่ว หรือจะน าไปดองกินขนมจีน ส่วนลูกจากขนาดพอกิน ผ่ากินเนื้อในดิบ ๆ รสหอม
หวานคล้ายลูกตาลสด หรือจะน ามาเชื่อมเป็นขนมหวานได้เหมือนลูกตาล (ภาพที่ 8) นอกจากนั้นยัง
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สามารถน าลูกจากที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาตากให้แห้งแล้วเก็บไว้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนหรือเคี่ยว
น้ าตาลจาก 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 8 ผลจากเชื่อม 

5. ทางจาก หลังของทางจากสามารถน ามาท าปลอกแจวเรือได้ หรือจะน าทางจากมาผ่าครึ่ง
ท าเป็นไม้ตับข้างในของการเย็บจาก น าทางจากมาท ากระดาษจาก และน ากระดาษจากที่ได้มาท า
ดอกไม้ กล่องกระดาษช าระ (ภาพที่ 9) 
 

 
 
ภาพที่ 9 กระดาษทางจาก 
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6. ก้านจาก ก้านจากที่เหลือจากการน ายอดจากมาท าเป็นใบจากมวนบุหรี่พื้นบ้าน น ามาท า
เป็นเครื่องจักสาน ได้แก่ ตะกร้า กระเป๋า กระเช้า แจกัน พวงหรีด ชุดถนอมอาหาร โคมไฟ (ภาพที่ 10)  
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์จักสาน 

 
ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์จาก 
 
2. การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้นใยทางจาก 

การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปทางจากด้วยการสกัดเส้นใยเพ่ือน ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ทอผ้า การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้นใยทางจาก พบว่า วิธีการใช้น้ าเปล่าแช่สาร
สกัดเส้นใยทางจากเป็นระยะเวลา 15 วัน และวิธีการใช้สารสกัดเส้นใยเป็นเวลา 3 6 9 12 และ 15 
วัน สามารถสกัดเส้นใยอย่างหยาบจากทางจากได้ ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉริยา ม่วงพานิล (2556) 
ด าเนินการศึกษาการผลิตเส้นด้ายก้านโหม่งจาก พบว่า เส้นใยก้านโหม่งจากมีลักษณะผิวสัมผัสจะ
ขรุขระ ไม่เรียบและแข็งกระด้าง แต่เส้นใยที่สกัดได้จากทุกกรรมวิธีนั้นบริษัทผู้ประกอบการด้านการ
ผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ได้ให้ค าแนะน าว่าไม่สามารถน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทอผ้าได้ 
เนื่องจากเส้นใยที่ได้เป็นเส้นใยอย่างหยาบไม่คุ้มค่าในการลงทุน เพราะดูจากระยะเวลาที่แช่สารสกัด
แล้วใช้ระยะเวลามาก และท าให้สิ้นเปลืองสารสกัดเส้นใย บริษัทผู้ประกอบการแนะน าให้ใช้วิธีกลท า
ให้ทางจากแตกให้ออกมาเป็นเส้นใยก่อนน าไปแช่ คณะผู้วิจัยได้ท าตามค าแนะน าแล้วก่อนน าไปแช่ 
โดยวิธีการใช้น้ าเปล่าแช่สกัดเส้นใยทางจากให้น้ าหนักแห้งมากที่สุด เท่ากับ 431.21 กรัม รองลงมา 
คือ วิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็นระยะเวลา 3 12 6 9 และ 15 วัน ให้น้ าหนักแห้งเฉลี่ย 329.80 
293.49 292.05 290.61 และ 241.44 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 5)  
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ตารางท่ี 5 น้ าหนักแห้งของเส้นใยทางจากที่แช่สารสกัดในระยะเวลาต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตรังปี 2559 

 
กรรมวิธี น้ าหนักแห้ง (กรัม) 

แช่ในน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน                          431.21 a 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 วัน                          329.80 ab 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 6 วัน                          292.05 ab 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 9 วัน                          290.61 ab 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 12 วัน                          293.49 ab 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน                          241.44 b 
F-test                              ns 
C.V. (%)                            28.28 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 

ผลวิเคราะห์ความชื้นของเส้นใยทางจาก พบว่า การแช่เส้นใยทางจากในน้ าเปล่า และแช่
สารสกัดเส้นใย เปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ที่ระหว่าง 10.13 – 10.77 เปอร์เซ็นต์ ทุกระยะเวลาในการแช่
เส้นใยทางจากในน้ าเปล่าและสารสกัดเส้นใยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเส้นใยทางจากท่ีแช่สารสกัดในระยะเวลาต่าง ๆ  
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2559 
 

กรรมวิธี ความชื้น (เปอร์เซ็นต์) 
แช่ในน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน 10.21 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 วัน 10.34  
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 6 วัน 10.34  
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 9 วัน 10.77  
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 12 วัน 10.13  
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน 10.37  
F-test ns 
C.V. (%) 3.90 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 

ผลการวิเคราะห์ความแข็งแรงของเส้นใยทางจาก พบว่า วิธีการใช้น้ าเปล่าแช่สกัดเส้นใยทาง
จากเป็นระยะเวลา 15 วัน ให้ค่าความแข็งแรงสูงสุด เท่ากับ 2.63 นิวตัน มีความแตกต่างกันทางสถิติ
กับวิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยทุกระยะเวลา 12 9 15 6 วัน ให้ค่าความแข็งแรง คือ 1.79 1.73 1.70 
1.68 นิวตัน ตามล าดับ ในขณะที่วิธีการแช่ในสารสกัดเส้นใยเป็นระยะเวลา 3 วัน ให้ค่าความแข็งแรง
น้อยที่สุด เท่ากับ 1.67 นิวตัน (ตารางที่ 3)  ไม่สอดคล้องกับ อัจฉริยา ม่วงพานิล (2556) ด าเนิน
การศึกษาการผลิตเส้นด้ายก้านโหม่งจาก พบว่า ค่าความแข็งแรงของเส้นใยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18.3 นิวตัน  
โดยค่าการยืดตัวขณะขาดของเส้นใยจากและความยาวของเส้นใย ไม่ สามารถน ามาทดสอบได้ 
เนื่องมาจากเส้นใยจากที่ได้จากการแช่ในสารสกัดเส้นใยและแช่ในน้ าเปล่า มีค่าการยืดตัวขณะขาดต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันสิ่งทอก าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 7 ความแข็งแรงของเส้นใยทางจากที่แช่สารสกัดในระยะเวลาต่าง ๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรตรังปี 2559 

 
กรรมวิธี ความแข็งแรง (นิวตัน) 

แช่ในน้ าเปล่าระยะเวลา 15 วัน 2.63 a 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 3 วัน 1.67 b 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 6 วัน 1.68 b 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 9 วัน 1.73 b 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 12 วัน 1.79 b 
แช่ในสารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน 1.70 b 
F-test ** 
C.V. (%) 18 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
  

ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นใยทางจาก ที่ ได้รับการประเมินผลจากบริษัท
ผู้ประกอบการด้านการผลิตผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ผลปรากฏว่า ไม่มีความพอใจเส้นใยทางจากที่ได้
จากทุกกรรมวิธี เนื่องมาจากมีลักษณะของเส้นใยที่มีคุณสมบัติขนาดใหญ่ หยาบ และแข็งกระด้าง ใช้
ระยะเวลาในการสกัดเส้นใยเป็นระยะเวลายาวนาน ไม่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
ลักษณะเส้นใยธรรมชาติที่ผู้ประกอบการต้องการ คือ เส้นใยที่มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม และมีขนาดเล็ก 
ผู้ประกอบการได้ให้ค าแนะน าให้ใช้วิธีกลท าให้ทางจากแตกมาเป็นเส้นใยก่อน จึงน าไปแช่สารสกัดเส้น
ใย คณะผู้วิจัยได้ท าตามค าแนะน าโดยเอาทางจากไปดึงด้วยเครื่องดึงเส้นใยปรากฏว่าไม่สามารถดึง
เป็นเส้นใยได้ จึงน าทางจากไปรีดให้แตกด้วยเครื่องจักรรีดแผ่นยางดิบ  

  

สรุปผลการทดลองและค้าแนะน้า 
การศึกษาศักยภาพของพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าจังหวัดตรังเพ่ือยกระดับเป็นพืชเศรษฐกิจ  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับพืชในพ้ืนที่ชุ่มน้ าให้เป็นพืชเศรษฐกิจ พัฒนากระบวนการจัดการและการ
ผลิตพืชชุ่มน้ า ที่จะก่อให้เกิดการน าเทคโนโลยีผลิตพืชชุ่มน้ ามาพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ใน
จังหวัดตรัง โดยการพัฒนาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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1. การส ารวจพืชชุ่มน้ าในจังหวัดตรัง พบว่า มีความหลากหลายของพืช 20 ชนิด ใน 15 วงศ ์
ได้แก่ สาคู เตยหนาม บัวผัน ผักหนาม ตาลปัตรฤาษี กกสามเหลี่ยม กูดเกี๊ยะ บอนเขียว สันตะวาใบข้าว 
ผักบุ้ง สาหร่ายหางกระรอก มะเดื่อฉิ่ง จิกนา บอนเต่า จาก เหงือกปลาหมอดอกขาว ปลงทะเล  
จิกทะเล แคทะเล ส ามะง่า ด าเนินการคัดเลือกเป็นพืชทางเลือกส าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกร
ในพ้ืนที่จังหวัดตรังจ านวน 1 ชนิด ได้แก่ จาก มีประโยชน์ในด้านใช้เป็นอาหาร ท าเครื่องจักสาน และใช้
มวนบุหรี่ ส ารวจจากในจังหวัดตรังมีจ านวน 34 แหล่ง ได้แก่ อ าเภอกันตังจ านวน 30 แหล่ง อ าเภอย่าน
ตาขาวจ านวน 2 แหล่ง และอ าเภอปะเหลียนจ านวน 2 แหล่ง จากที่ส ารวจพบ 1 ชนิด คือ  
Nypa fruticans Wurmp. จากที่พบในทุกแหล่งไม่มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ได้แก่ ใบ ดอก ผล ลักษณะทางนิเวศที่พบอยู่ในพ้ืนที่ป่าชายเลน ริมฝั่งแม่น้ า และในบริเวณที่เป็นน้ า
กร่อย การใช้ประโยชน์จากต้นจาก ได้แก่ รายได้จากการจ าหน่ายยอดจาก น้ าตาลจาก ผลจากเชื่อม 
และจ าหน่ายเครื่องจักสานอยู่ที่ 4,500 14,400 15,000 บาท/ปี/ไร่ และจ าหน่ายเครื่องจักสานอยู่ที่ 
36,000 บาท/ปี 

2. การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแช่สารสกัดเส้นใยทางจาก พบว่า การแช่ในน้ าเปล่า
เป็นระยะเวลา 15 วัน ให้น้ าหนักแห้งเส้นใยและค่าความแข็งแรงของเส้นใยสูงที่สุด 431.21 กรัม และ 
2.63 นิวตัน ตามล าดับ ในขณะที่การแช่สารสกัดเส้นใยระยะเวลา 15 วัน ให้น้ าหนักแห้งของเส้นใย
น้อยที่สุด 241.44 กรัม มีค่าความแข็งแรงของเส้นใย 1.70 นิวตัน เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเส้นใยอยู่ที่
ระหว่าง 10.13-10.77 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เส้นใยทางจากที่ได้จากทุกกรรมวิธีเป็นเส้นใยที่มีขนาดใหญ่ 
หยาบ และแข็ง มีสมบัติไม่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นสิ่งทอ    

ค าแนะน าส าหรับผู้สนใจสกัดเส้นใยทางจาก ให้น าเส้นใยทางจากที่ได้ไปผสมกับเส้นใยพืช 
ได้แก่ เส้นใยฝ้าย เส้นใยลินิน เส้นใยป่านรามี เส้นใยปอ เส้นใยกล้วย เส้นใยผักตบชวา เส้นใยดาหลา 
เส้นใยบัวหลวง เส้นใยกก เส้นใยสังเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้า และควรน าเส้นใยทาง
จากที่ได้ไปพัฒนาเป็นวัสดุส าหรับใช้งานหัตถกรรมถัก ทอ และสาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ในการทดลองนี้ควรที่จะน าเส้นใยทางจากที่ได้ไปพัฒนาต่อในระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ประเภทเคหะสิ่งทอที่ใช้ในครัวเรือน ได้แก่ การผลิตกระสอบ แผ่นบุผนัง เชือก ควรมีการศึกษา
กระบวนการแยกเส้นใยทางจากด้วยเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการลดการใช้แรงงานคน และ
เพ่ือคุณสมบัติของเส้นด้ายที่ดีกว่า  ควรมีการศึกษากระบวนการผลิตผืนผ้าจากเส้นใยทางจากผสมกับ
เส้นใยพืชชนิดอ่ืน ๆ ควรมีการศึกษาคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของเส้นใยทางจากที่จะน าไปผลิตเป็นสิ่ง
ทอประเภทอ่ืน ๆ 
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การน้าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจเพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยการผลิตเส้นใยจาก 
2. ใช้เป็นค าแนะน าในการผลิตเส้นใยจากพืช 
 

ค้าขอบคุณ 
ขอขอบคุณนายบัณฑิต วงศาโรจน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินความพึงพอใจเส้นใย

ทางจาก และนางดาริกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ที่ได้ให้ค าแนะน าและเป็นที่
ปรึกษาตลอดการทดลอง 
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ภาคผนวก 
 

 
  
 

 
  
 

  
 
ภาพผนวกที่ 1 พันธุ์พืชในคลองล าชาน และในป่าชายเลนคลองล าภู  
 
 

กูดเก๊ียะ ตาลปัตรฤาษี บอนเขียว 

บัวผัน ผักหนาม เตยหนาม 

สาคู ฉิ่ง จิกนา 
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        สันตะวาใบข้าว               บอนเต่า                         เหงือกปลาหมอทะเล 
   

             ส ามะง่า        จิกทะเล                                ปรงทะเล 
 
ภาพผนวกที่ 1 (ต่อ) พันธุ์พืชในคลองล าชาน และในป่าชายเลนคลองล าภู 

กกสามเหลี่ยม ผักบุ้ง สาหร่ายหางกระรอก 
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                         จาก                                                       แคทะเล 
 
ภาพผนวกที่ 1 (ต่อ) พันธุ์พืชในคลองล าชาน และในป่าชายเลนคลองล าภู 
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ภาคผนวกที่ 2 วิธีท าเส้นใยจาก 
  


