
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองทีส้ิ่นสุด 
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1. ชุดโครงการวจัิย :  วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนื 
2. โครงการวจัิย  :  วจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีเส่ียงภยั 

กจิกรรม  :  วจิยัและพฒันาระบบการผลิตพืชอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีชุ่มน ้าภาคใตต้อนล่าง 
กจิกรรมย่อย (ถ้ามี) :  การทดสอบและพฒันาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้าในภาคใตต้อนล่าง 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้าในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 

    ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ) : Study of the Production System for Wetland Plants in Narathiwat Areas                                                                              

4. คณะผู้ด าเนินงาน  
    หัวหน้าการทดลอง :  นางสาววภิาลยั  พุตจนัทึก      สังกดั  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ            
    ผู้ร่วมงาน :    นางสาวเอมอร  เพชรทอง      สังกดั  ศูนยว์จิยัพืชไร่สงขลา 
                                         นายโนรี  อิสมะแอ                 สังกดั  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 

นายจนัทร์  คงคุณ                   สังกดั  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 
นางสาวศรัญญา  ใจพะยกั       สังกดั  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 
นายจ านง  ยานะธรรม             สังกดั  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 
นายโสพล  ทองรักทอง           สังกดั  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาส 
นายฉตัรชยั  กิตติไพศาล         สังกดั  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ 

        
5. บทคัดย่อ   

 การศึกษาความหลากหลายของพืชชุ่มน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส เพื่อศึกษาพืชท่ีมีศกัยภาพในการ
พฒันาใชป้ระโยชน์ โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556  ถึงเดือนกนัยายน 2558 ด าเนินการส ารวจใน
พื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 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(ศูนยศึ์กษา
การพฒันาพิกุลทอง) 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 บวัหลวงดอก
สีขาว บัวสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย ล าเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหางกระรอก 
สาหร่ายขา้วเหนียว สาคู เสม็ดขาว หวายน ้ า สาคูหนาม หลุมพี มนัปู มะฮงัเล็ก เม่าไข่ปลา และเทียะ ซ่ึงชนิด
พืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ในอนาคต มีจ านวน 1 ชนิด คือ หลุมพี  
 
 
 



6. ค าน า 
 ประเทศไทยมีพื้นท่ีชุ่มน ้าอยูเ่ป็นจ านวนมาก ไม่วา่จะเป็นสังคมชนบทหรือในเมืองตอ้งมีวถีิชีวติความ
เป็นอยูท่ี่พึ่งพาอาศยัและผกูพนักบัพื้นท่ีชุ่มน ้า คุณค่าท่ีไดรั้บจากพื้นท่ีชุ่มน ้าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกนัไป แต่คุณ
ค่าท่ีไดรั้บจะไดรั้บมาอยา่งสม ่าเสมอต่อเน่ืองยาวนานโดยไม่ตอ้งซ้ือหา คุณค่าโดยรวมของพื้นท่ีชุ่มน ้า ไดแ้ก่ 
การเป็นแหล่งน ้า แหล่งเก็บกกัน ้าฝนและน ้าท่า ป้องกนัน ้าเคม็มิใหรุ้กเขา้มาในแผน่ดิน ป้องกนัชายฝ่ังพงัทลาย 
ดกัจบัตะกอนและแร่ธาตุ ดกัจบัสารพิษ เป็นแหล่งของทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติท่ีมนุษยเ์ขา้ไปเก็บเก่ียวใช้
ประโยชน์ มีความส าคญัต่อการคมนาคมในทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งรวมสายพนัธ์ุพืชและสัตว ์ มีความส าคญัดา้น
นนัทนาการและการท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์ สังคม วฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน และเป็นแหล่งศึกษาวจิยัทาง
ธรรมชาติวทิยา อาจกล่าวไดว้า่โดยรวมแลว้พื้นท่ีชุ่มน ้า คือ ระบบนิเวศน์ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีตลอดจนคุณค่าและ
ความส าคญัต่อวถีิชีวติ ทั้งของมนุษย ์ พืช และสัตว ์ ทั้งทางนิเวศน์วทิยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งใน
ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัภูมิภาค ดงันั้น การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 
จึงเป็นเร่ืองท่ีควรไดมี้การศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นพืชทางเลือก ส าหรับส่งเสริมการผลิต
ใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป 

7. วธีิด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

(1) เคร่ือง GPS 
(2) กลอ้งถ่ายรูป  
(3) แบบฟอร์มบนัทึก 
วธีิการ 
ด าเนินการก าหนดและคดัเลือกพื้นท่ีส ารวจพืชชุมน ้าในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส พร้อมทั้งศึกษาความ

หลากหลายของพืชชุ่มน ้าท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวจิยัพฒันาและเศรษฐกิจของชุมชน และ
ท าการเก็บบนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  1.บนัทึกสถานท่ีและสภาพนิเวศน์แหล่งท่ีพบพื้นท่ีชุ่มน ้า ชนิดพืช และบนัทึกพิกดัทาง
ภูมิศาสตร์ดว้ยเคร่ือง GPS และจดัท าแผนท่ีโดยสังเขป 
  2.บนัทึกลกัษณะสัณฐานวทิยาของชนิดพืชท่ีพบในพื้นท่ีชุ่มน ้า  
  3.ศึกษาการใชป้ระโยชน์ของพืชชุ่มน ้าทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนภาคใตต้อนล่าง 

4.คดัเลือกชนิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ในอนาคต รวมทั้งศึกษาขอ้มูล 
ความส าคญั ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์และสรรพคุณ 
 เวลาและสถานที ่

เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 และส้ินสุดเดือนกนัยายน 2558 ณ แหล่งชุ่มน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดั
นราธิวาส จ านวน 5 แหล่ง คือ 1. หมู่  6  ต.รือเสาะ  อ.รือเสาะ (บึงบัวบากง) 2. หมู่  5 ต.กะลุวอ อ.เมือง            



(เขาส านัก )  3. หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี(ศวพ.นราธิวาส) 4. หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง(ศูนยศึ์กษาการ
พฒันาพิกุลทอง) และ 5. ป่าพรุโตะ๊แดง อ.สุไหงโก-ลก  

8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 
จากการศึกษาความหลากหลายของพืชชุ่มน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 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)  พืช
ท่ีพบในแหล่งชุ่มน ้ าทั้ง 5 แหล่ง มีจ านวน 13 ,6 ,3 และ 11 ชนิด ตามล าดบั(ตารางท่ี 2) พบพืชในแหล่งชุ่มน ้ าทั้งส้ิน
จ านวน 22 ชนิด ไดแ้ก่ บวัหลวงดอกสีชมพู บวัหลวงดอกสีขาว บวัสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย ล าเท็ง 
ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว สาคู เสม็ดขาว หวายน ้ า สาคูหนาม หลุมพี 
มนัปู มะฮงัเล็ก เม่าไข่ปลา และเทียะ บนัทึกขอ้มูล ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือสามญั ช่ือพื้นเมือง แหล่งท่ีพบ ลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งบนัทึกประโยชน์และสรรพคุณ(ตารางท่ี 3) และพบว่าพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาไปใช้
ประโยชน์ในอนาคต มี 1 ชนิด คือ หลุมพี เน่ืองจากสามารถรับประทานผลสดและแปรรูปได ้ ผลมีรสเปร้ียวใชป้รุง
อาหารแทนมะนาวหรือมะขาม เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงในป่าพรุ  และพบมากท่ีสุดในจ.นราธิวาส  
ตารางที ่1 พิกดัท่ีตั้งของแหล่งชุ่มน ้า จ านวน 5 แหล่ง ในจงัหวดันราธิวาส 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ท่ี สถานท่ีตั้ง พิกดัต าแหน่ง (GPS) สภาพพื้นท่ี 
1  หมู ่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 
ศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง 

X 821600 
Y 706000 

สระน ้าในศูนยศึ์กษา
การพฒันาพิกุลทอง 

5 ป่าพรุโตะ๊แดง อ. สุไหงโก-ลก X 828225 
Y 672312 

ป่าพรุชุ่มน ้า 



ตารางที ่2 ชนิดพืชท่ีพบในแหล่งชุ่มน ้าจงัหวดันราธิวาส   

 

ที ่
 

ชนิดพืช 
สถานท่ี 

อ.รอืเสาะ 

หมู ่6 
อ.เมือง 

หมู ่5 

อ.สไุหงปาดี 
หมู ่1 

อ.เมือง 

หมู ่6 

ป่าพรุโต๊ะแดง 
อ.สไุหงโก-ลก      

1 บัวหลวงดอกสีชมพู  
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Nelumbo nucifera 

 
 
 
 

 
 

   

2 บัวหลวงดอกสีขาว  
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Nelumbo nucifera  

   
 

 
 

 

3 บัวสาย 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Nymphaea  lotus L.      

 
 

    

4 หวายลิง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Flagellaria  indica  
Linn.   

 
 
 
 

    

5 เตยหอม 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Pandanus 
amaryllifolius Roxb.   

 
 
 

    

6 เตยหนาม 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Pandanus tectorius 
Sol. ex Parkinson 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
7 หวาย 

ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Calamus caesius 
Blume   

 
 

    

8 ช่ือ :ล าเท็ง , ล าเพ็ง 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Stenochlaena  
palustris Bedd 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
    

 
 
 

9 ย่านลิเภา 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Lygodium micro 
phyllum (cav.) R. Br.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

10 กระจูดหน ู
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Lepironia 
articulata (Retz.) Domin   

 
 

 
 

  
 

 

11 จิก 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Barringtonia 
acutangula (L.) Garetn.   

 
 

    

12 สาหร่ายหางกระรอก 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Hydrilla verticillata 
(L.f.)  Royle 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ตารางที ่2 ชนิดพืชท่ีพบในแหล่งชุ่มน ้าจงัหวดันราธิวาส (ตอ่) 

ที ่ ชนิดพืช สถานท่ี 
อ.รอืเสาะ 

หมู ่6 
อ.เมือง 

หมู ่5 

อ.สไุหงปาดี 
หมู ่1 

อ.เมือง 

หมู ่6 

ป่าพรุโต๊ะแดง อ.
สไุหงโก-ลก      

13 สาหร่ายข้าวเหนียว 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Utricularia  aurea  
Lour. 

 
 

    

14 สาค ู
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Metroxylon 
sagus Rottb. 

 
 
 
 

    
 
 
  

15 เสมด็ขาว 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Melaleuca  cajuputi  
Powell   

     
 
  

16 หวายน  า 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :    Daemonorops 
angustifolia (Griff). Mart.  

     
 
 
  

17 สาคูหนาม 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :    Metroxylon  rumphii 
Mart.   

     
 
 
 

18 หลุมพ ี
ช่ือวิทยาศาสตร์ :    Eleiodoxa conferta 
(Griff.) Burr.  

     
 
 

19 มันป ู
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Glochidion  littorale 
Bl.   

     
 

20 มะฮังเล็ก 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Macaranga  
griffithiana  Muell. Arg.  

     
 

21 เม่าไข่ปลา 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Antidesma  
ghaesembilla  Gaertn.  

     
 

22 เทียะ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :   Alstonia  spathulata 
Bl.  

     
 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย “” หมายถึง พบพืชในสถานที่น้ันๆ 

  

 
 



ตารางที ่2 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์และสรรพคุณของพืชชุ่มน ้าใน จ.นราธิวาส 
ที ่ ขื่อพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ ประโยชนแ์ละสรรพคณุ 
1 บวัหลวงดอกสชีมพ ู 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Nelumbo 
nucifera 

เป็นพรรณไมน้ า้ที่มีอายหุลายฤด ูล าตน้อยูใ่ตน้  า้ ใบรูป
เกือบกลม ขอบใบเรยีบและเป็นคลืน่ กา้นใบและกา้น
ดอกแข็ง มีตุม่เลก็ๆทั่วทัง้กา้น กลบีดอกสชีมพเูรยีงซอ้น
กนัหลายชัน้ มฐีานรองดอกที่ขยายใหญ่หอ่หุม้รงัไขไ่ว้
ภายในเรยีกวา่ “ฝักบวั” 

เป็นไมป้ระดบั กา้นใบและ
กา้นดอก  ท ากระดาษ  บชูา
พระ  เครือ่งส  าอาง บรโิภค 

2 บวัหลวงดอกสขีาว  
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  Nelumbo 
nucifera  

เป็นพรรณไมน้ า้ที่มีอายหุลายฤด ูล าตน้อยูใ่ตน้  า้ ใบรูป
เกือบกลม ขอบใบเรยีบและเป็นคลืน่ กา้นใบและกา้น
ดอกแข็ง มีตุม่เลก็ๆทั่วทัง้กา้น กลบีดอกสขีาวเรยีงซอ้น
กนัหลายชัน้ มฐีานรองดอกที่ขยายใหญ่หอ่หุม้รงัไขไ่ว้
ภายในเรยีกวา่ “ฝักบวั” 

เป็นไมป้ระดบั กา้นใบและ
กา้นดอก  ท ากระดาษ  บชูา
พระ  เครือ่งส  าอาง บรโิภค 

3 ช่ือ : บวัสาย 
ช่ือวิทยาศาสตร ์: 
Nymphaea  lotus L.      

ล าตน้อยูใ่ตน้  า้  ใบคอ่นขา้งกลม ฐานใบหยบัเวา้ลกึ ผิว
ใบดา้นบนเรยีบเป็นมนั เสน้ใบดา้นลา่งนนูเห็นชดั ดอกมี
ขนาดใหญ่ กลบีดอกรูปรเีรยีงซอ้นกนัหลายชัน้ 

ไมป้ระดบั  

4 ช่ือ : หวายลงิ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  
Flagellaria  indica  Linn.   

ไมเ้ถา ตน้ยาวไดถ้งึ 20 ม. ผิวเกลีย้ง เนือ้ไมโ้คนตน้จะ
แข็ง แตเ่หนือโคนตน้ขึน้ไปเนือ้จะออ่น มีเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางตน้ 2-8 มม.  ใบเดีย่วออกเวยีนสลบั เป็นรูป
ใบหอก ออกดอกเป็นช่อกระจาย  

น า้ตม้ตน้และเหงา้ กินเป็นยา
ขบัปัสสาวะ  ,ใบออ่นใชส้ระ
ผม ,น าตม้ใบและดอกกิน
เป็นยาขบัปัสสาวะ ขบัน่ิว 
และแกท้างเดินปัสสาวะ
อกัเสบ 

5 ช่ือ : เตยหอม 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:  
Pandanus 
amaryllifolius Roxb.   

เป็นไมย้ืนตน้พุม่เลก็ ขึน้เป็นกอ ล าตน้อยูใ่ตด้ิน ใบเป็น
ใบเดีย่ว เรยีงสลบัเวยีนเป็นเกลยีวขึน้ไปจนถึงยอด ใบ
เป็นทางยาว สเีขม้ คอ่นขา้งแข็ง เป็นมนั ขอบใบเรยีบ ใน
ใบมีกลิน่หอม  

ตน้และราก ใชเ้ป็นยาขบั
ปัสสาวะ แกก้ระษัย ใบสดต า
พอกโรคผิวหนงั รกัษาโรคหืด 
น า้ใบเตย ใชเ้ป็นยาบ ารุง
หวัใจใหชุ้ม่ช่ืน  ใชผ้สม
อาหาร แตง่กลิน่ ใหส้เีขยีว
แตง่สขีนม  

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

เป็นไมพุ้ม่ขนาดเลก็ ใบเรยีวยาวผิวเรยีบมนั ปลายใบ
แหลมสเีขียวเขม้ กลางใบเป็นรอ่งตามยาว ขอบมีหนาม
แหลมคม ถ่ี ๆ ตลอดใบ มีรากอากาศงอกออกมาจากล า
ตน้ ดอกช่อออกที่ปลายยอด ใบประดบัสขีาวเรยีวยาว 
เป็นกาบหุม้ ดอกสขีาวอดัตวักนัแนน่ ล าตน้กลมเป็นขอ้
ถ่ีๆ 
 

ผลติภณัฑจ์กัสานตา่งๆ เช่น 
เสือ่กระเป๋า 
 
 
 
 
 



ที ่ ขื่อพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ ประโยชนแ์ละสรรพคณุ 
7 ช่ือ : หวาย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Calamus caesius Blume   

เป็นไมเ้ลือ้ยหรอืไมร้อเลือ้ยตระกลูปาลม์ มีกาบหุม้ตน้ 
และมีหนามแหลม ใบเป็นรูปขนนก  ใบยอ่ยเรยีวยาว  
ออกดอกเป็นช่อ สขีาวปนเหลอืง ผลคอ่นขา้งกลม 
เปลอืกเป็นเกลด็ ลกูออ่นเปลอืกสเีขียว เนือ้สขีาว ผลแก่
เปลอืกสเีหลอืง เปลอืกลอ่น เนือ้แข็ง รสเปรีย้วฝาด 

นิยมน าสว่นล าตน้ท่ีสงูและมี
ความ ยืดหยุน่มากเป็นพิเศษ
มาสานเป็นเฟอรน์ิเจอร ์ลกู
หวายออ่นใชกิ้นเป็นผกัจิม้
น า้พรกิ แกะเปลอืกออกแลว้
น าไปท าสม้ต า หนอ่หวายใช้
ท าอาหาร  

8 ช่ือ :ล าเท็ง  
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Stenochlaena  palustris 
Bedd 

ใบแบบเฟิรน์คลา้ยยอดผกักดู มใีบยอ่ย  15  คู ่สแีดงอม
น า้ตาล ขอบใบหยกัเลก็นอ้ย ปลายในเรยีวแหลม 
ดา้นหนา้เรยีบมนัวาว มีขนตามกา้นใบ   

ยอดออ่นน ามาแกงเลยีง หรอื
ลวกจิม้น า้พรกิ ยอดออ่นมี
สรรพคณุบ ารุงเลอืด 

9 ช่ือ : ยา่นลเิภา 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Lygodium micro phyllum 
(cav.) R. Br.  
 

เป็นเฟิรน์เถาชนดิหนึง่ ใบมีลกัษณะเป็นใบเลก็ๆ ล าตน้
เหนียว เลือ้ยขึน้พนัอยูก่บัตน้ไมอ้ืน่ๆ  

เป็นวสัดสุ  าคญัส าหรบังาน
สาน เช่น กระเป๋ายา่นลเิภา  

10 ช่ือ : กระจดูหน ู
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Lepironia 
articulata (Retz.) Domin   

ล าตน้กลม ดา้นในกลวง  มีเยื่อออ่นหยุน่คั่นเป็นขอ้ๆ  สี
เขียวออ่น มีขนาดตัง้แตเ่ทา่กา้นไมข้ีดไฟ จนถึงเทา่แทง่
ดินสอด า สงูประมาณ 1-2 เมตร ใบของกระจดูลดรูปไป
แตม่ีกาบใบ (leaf sheaths) แผอ่อก  

น ามาสานเสือ่ ท าใบเรอื ท า
เชือกผดูมดั และท ากระสอบ
บรรจสุนิคา้เกษตรและสิง่ของ
อื่น ๆ 

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

ชอบขึน้รมิน า้ ใบเดีย่ว ใบออ่นสนี า้ตาลแดง ผิวใบมนั ใบ
ออกสลบัถ่ีตามปลายยอด รูปใบยาวเหมือนรูปใบหอก 
ดอก ช่อ สแีดงหอ้ยลง บานจากโคนลงไปทางปลาย ช่อ
ดอกยาว 30-40 เซนตเิมตร กลบีเลีย้ง 4 กลบี ยาวรเีป็น
เหลีย่ม มีสนัตามยาวของผล 4 สนั ผลมีกลบีเลีย้งติดอยู ่    

ยอดออ่น และ ดอกใช้
รบัประทานเป็นผกัสดและผกั
จิม้กบัลาบ  น า้ตก  แจว่ และ
ขนมจีน   เปลอืกและตน้มี
สรรพคณุใชเ้บื่อปลา 

12 ช่ือ : สาหรา่ยหางกระรอก 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   Hydrilla 
verticillata (L.f.)  Royle 

เป็นพรรณไมใ้ตน้ า้มีอายขุา้มปี ล าตน้เป็นสายเรยีวยาว 
แตกก่ิงสาขา  แผน่ใบมีลกัษณะรูปไขย่าว ไมม่กีา้นใบ 
ขอบใบหยกัเป็นซี่ๆ ใบแตกรอบขอ้เป็นวง ดอกขนาดเลก็
ออกตามซอกใบ กลบีดอกสขีาว 3 กลบี 

ไมป้ระดบั 

13 ช่ือ : สาหรา่ยขา้วเหนียว 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Utricularia aurea Lour. 

เป็นพรรณไมใ้ตน้ า้มีอายหุลายฤด ูล าตน้เป็นสายกลม
ยาว ลกัษณะแผน่ใบแตกเป็นเสน้เลก็ๆ เป็นพืชที่กินสตัว์
เป็นอาหาร ดอกสเีหลอืง กา้นช่อดอกยาว 
 
 

ไมป้ระดบั  



ที ่ ขื่อพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ ประโยชนแ์ละสรรพคณุ 
14 ช่ือ : สาค ู

ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Metroxylon sagus Rottb. 

ใบประกอบรูปขนนก มใีบยอ่ยมาก คลา้ยใบมะพรา้ว 
ยอดมีสแีดง  ช่อดอกแตกตรงสว่นยอดคลา้ยเขากวาง มี
สนี  า้ตาลแดง  ผลมีลกัษณะเป็นทะลาย รูปผลกลม มี
เปลอืกเป็นเกลด็เลก็ ๆ หุม้ไว ้ผลสกุมีสนี  า้ตาล  

  ใบสาค ูใชเ้ย็บเป็นจากมงุ
หลงัคาบา้นหรอืฟารม์เลีย้ง
สตัว ์
   ยางสาค ูใชแ้ทนกาวปิด
กระดาษส าหรบัท าวา่วของ
ชาวชนบท 
   ตน้สาค ูใชเ้ป็นอาหารเลีย้ง
หม ูไก่ และเป็ด  

15 เสม็ดขาว 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Melaleuca  cajuputi  
Powell   

เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเลก็-ใหญ่ สงู 5-25 เมตร เรอืนยอด
เป็นพุม่กลม ใบออ่นสแีดง เปลอืกสนี า้ตาลแดง มใีบ
เดี่ยวเรยีงตรงขา้ม ใบรูปใบหอกแกมรูปไข ่ดอกสขีาว 
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจกุแยกแขนงตามซอกใบและ
ปลายก่ิง ดอก ออก ก.พ - เม.ย ผลสดแบบมีเนือ้เมลด็
เดี่ยว ทรงกลม หรอื ไขส่ขีาว ผล ออก มี.ค - มิ.ย (ชวลติ
และพิชา, 2545) 

ราก  ตม้น า้ดื่ม รกัษารดิสดีวง
ทวาร  การไหลเวยีนของเลอืด
ดีขึน้  แกป้วดเมื่อย   ขบั
น า้คาวปลาหลงัคลอด 
ใบ  ตม้น า้ดื่ม  แกป้วดเมือ่ย 
โรคน า้กดั 
 ล  าตน้   แกห้ืดหอบ 

16 หวายน า้ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:    
Daemonorops 
angustifolia (Griff). Mart.  

กาบหุม้ล  ามีสเีขียวแกมน า้ตาล สนี า้ตาลออกสเีหลอืง 
มีขยุสดี  ากระจายอยูใ่ตโ้คนหนาม มีหนามหลายขนาด
รูปสามเหลีย่มแบน โคนหนามสเีดียวกบักาบหุม้ล  า
ปลายสดี า ขึน้กระจายเดีย่วๆ  ใบยอ่ยรูปยาวเรยีว มีสี
เขียวแกมเหลอืงเมื่อสดและสเีทาออกน า้ตาลเมื่อแหง้ 
เสน้ใบมีจ านวน ๓ เสน้ ขอบมีปมหนาม หลงัใบมีหนาม
รูปขน ใบยอ่ยแตล่ะขา้งของทางใบเรยีงตวัแบบตรงขา้ม 
เยือ้งหรอืสลบักนั (สมติและคณะ,2550) 

ล าตน้  ใชใ้นการผกูมดัและจัก
สาน 
ยอดอ่อน   น ามาประกอบ
อาหาร โดยน ามาประทานเป็น
ผกัแทนยอดมะพรา้วในแกงสม้ 
ผกัจิม้ และย า 
 

17 สาคหูนาม 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:    
Metroxylon  rumphii Mart.   

เป็นพืชใบเลีย้งเดี่ยว อยูใ่นตระกลูปาลม์ มียอดสขีาว มี
หนามอยูต่ามกา้นใบ ลกัษณะของใบจะสัน้กวา่ และ
เปราะกวา่ชนิดทีม่ยีอดสแีดง ใบประกอบรูปขนนก มี
ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 2 - 3 เมตร ดอก ออกตรง
ปลายยอดเหนือล าตน้ มีขนาดแผก่วา้ง ประมาณ 3 - 4 
เมตร ผล มีลกัษณะกลมดา้นบนแบน ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ประมาณ 3.5 - 5 เซนตเิมตร ผิวของ
ผลมีเกลด็หุม้  
 

ราก  ช่วยลดไข ้แช่น า้ทิง้ไว ้
แลว้เอาน า้ราดหวั 
ใบ    ใชท้  าจากมุง้หลงัคา หอ่
ขนม 
กา้นใบ   ใชท้  าไมก้วาด น า้
เลีย้งจากกา้นใบมาท าเป็นกาว  
ล าตน้  เนือ้ในใชเ้ลีย้งสตัว ์ 
ท าแปง้สาค ูท าขนม                                                      
ผล  ช่วยลดความดนัโลหิตสงู 
บรรเทาอาการเป็น
โรคเบาหวาน 
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18 หลมุพี 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:    
Eleiodoxa conferta (Griff.) 
Burr.  

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเวียนสลบัตามต้น 
กา้นใบเป็นกาบหุม้มีหนาม ใบยาว 200 - 350 ซม. แต่
ละใบมีใบยอ่ยเรยีวยาว ปลายแหลม ยาว 30-100 ซม. 
ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ มีดอกย่อยจ านวนมาก 
ออกช่อยาว 50-100 ซม. เป็นดอก 
แยกเพศอยูต่า่งตน้คลา้ยระก าหรอืสละ  
ผล ออกเป็นกลุม่แน่น ทรงรปีลายทู ่เปลือกผลเป็นเกล็ด
เล็กๆ เรียงเกยทับกันสีเหลืองออกน ้าตาล จะออกผล
ตลอดปีหมุนเวียนกันไป พอต้นหนึ่งตายอีกต้นก็ออก
ดอกออกผลต่อ ด้านในมีเนือ้ผลหุ้มเมล็ดสีเหลืองส้ม 
สว่นเมลด็ทรงกลม มีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1.5-2.5 ซม.  

ผล ใชป้ระกอบอาหารประเภท
แกงสม้ได ้ผลดิบน ามา
ประกอบในน า้พรกิแทนมะนาว 
หรอืมะขามได ้ผลที่สกุดีแลว้
รบัประทานเป็นผลไม ้ ผลสกุ
เป็นยาแกไ้ขม้าลาเรยี น าคัน้
เอาน า้ผสมกบัเกลอืและ
น า้ตาล จิบกินใชเ้ป็นยาแกไ้ข้
ทบัระด ูเป็นยาระบาย  
กา้นใบ   เอาหนามออก ทบุ
พอแตก ตากแดดหยาด ๆ จะ
มีความเหนียวมาก ใชท้ า
เชือกไดเ้ป็นอยา่งดี  

19 มนัป ู
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Glochidion  littorale Bl.   

ตน้มนัปมูีลกัษณะเป็นพุม่ไมข้นาดใหญ่ สงูประมาณ 15 
เมตร ใบเรียวยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ใบอ่อนมีสี
แดง ออกดอกเป็นกลุม่ แต่ละดอกมีขนาดเล็ก สว่นที่ใช้
บรโิภคคือ ยอดออ่น  

รากและล าตน้ มีสรรพคณุแก้
รอ้นใน เป็นยาบ ารุง  
ใบ  ช่วยเจรญิอาหาร รกัษา
แผลในกระเพาะล าไส ้ 
ทัง้ตน้  ตม้ แกไ้ข 
ใบและยอดออ่น  ใช้
รบัประทานเป็นผกัสดกินกบั
น า้พรกิ หรอืใชเ้ป็นเครือ่งเคียง
แกงเผ็ดและขนมจีน  

20 มะฮงัเลก็ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Macaranga  griffithiana  
Muell. Arg.  

เป็นไมพุ้่มถึงไมย้ืนตน้ขนาดเลก็ สงู 3-5 เมตร เรอืนยอด
แผ่กวา้งคลา้ยรม่ เปลือก มีเสน้ใยเหนียว  ใบเดี่ยว เรยีง
เวียนสลับ แผ่นใบรูปฝ่ามือก้นปิด ปลายหยัก 3 แฉก 
ดา้นบนสีขาวนวล เกลีย้งหรือมีขนสัน้ๆ ประปรายตาม
เสน้ใบดา้นลา่งสอี่อนกวา่ ดอกเล็ก สีเขียวอ่อน ออกเป็น
ช่อแยกแขนงตามง่ามใบและก่ิงที่ใบร่วงหล่นไปแล้ว 
ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมยีอยูต่า่งตน้กนั ช่อดอกตวัเมียสัน้
กว่าช่อดอกตัวผู้ประมาณ 3 เท่า ผลกลมแป้น มี 4 พ ู
เสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 1.5 ซม. มียางเหนียว เมื่อ 
แก่แตกออกเป็น 4 ซีก เมล็ดกลม  (จ าลองและคณะ
,2534)                     
                                

ราก ใชร้ากฝนกบัก ายานใสน่ า้
เลก็นอ้ยแลว้ดื่ม ชว่ยลดไข ้ 
 



ที ่ ขื่อพืช ลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์ ประโยชนแ์ละสรรพคณุ 
21 เมา่ไขป่ลา 

ช่ือวิทยาศาสตร ์:   
Antidesma  ghaesembilla  
Gaertn.  

เป็นไมพุ้่มกึ่งไมย้ืนตน้ขนาดเล็ก แตกก่ิงกา้นต ่าเป็นพุ่ม 
มีความสูงไดป้ระมาณ 2-6 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว ออก
เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ลักษณะของใบเป็นรูปรี
ค่อนขา้งกลม ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 2-5 เซนติเมตร 
และยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร หลงัใบและทอ้งใบ
เรยีบเกลีย้ง หรอืมีขนตามเสน้ใบดา้นทอ้งใบ กา้นใบยาว
ประมาณ 0.2-1.2 เซนติเมตร หูใบเป็นรูปลิ่มแคบ ยาว
ประมาณ 4-6 มิลลิเมตร ออกดอกเป็นช่อเชิงลด โดยจะ
ออกตามซอกใบและที่ปลายยอด ยาวประมาณ 1 -2 
เซนติเมตร ดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน ดอก
ยอ่ยมีขนาดเลก็และมีจ านวนมาก สเีขียวอมเหลอืง ดอก
เพศผูอ้อกเป็นช่อ ออกผลเป็นช่อ ช่อผลยาวประมาณ 4-
7 เซนติ เมตร ผลย่อยมีขนาดเล็ก ลักษณะเป็นรูป
ค่อนขา้งกลมรีหรือแบนเล็กน้อย ผลมีขนาดประมาณ 
0.3 -0.5 เซนติ เมตร ติดผลในช่วงประมาณ เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม  

ใบและผล ตม้น า้อาบ แก้
อาการซีดเหลอืง โลหิตจาง 
เลอืดไหลเวียนไมด่ี เปลอืกตน้ 
บ ารุงก าลงั แกป้วดศีรษะ แก้
โรคผิวหนงั ทอ้งบวม  
ผล ใชท้ ายาพอกแกอ้าการ
ปวดศีรษะ แกร้งัแค แกช้่อง
ทอ้งบวม ใชผ้สมกบัน า้อาบแก้
อาการไข ้ 
ตน้และราก รสจืด บ ารุงไต ขบั
ปัสสาวะแกม้ดลกูพิการและ
ตกขาว  
 

22 เทยีะ ,กะบยุ 
ช่ือวิทยาศาสตร ์:   Alstonia  
spathulata Bl.  

ไม้ต้น   สูง  5 -15   เมตร   เรือนยอดรูปกรวยคว ่ า   
ทรงกระบอกถึงค่อนขา้งกลม   รากหายใจหกัพบัรูปหัว
เข่าโผล่ขึน้ห่าง ๆ  เปลือกนอก  สีขาวเทา   เรียบหรือ
แตกสะเก็ดเล็กน้อย   เปลือกชั้นในสีเหลืองอ่อน   ใบ   
เดี่ยว   ออกตรงขา้มกนั   เป็นวงรอบก่ิง  วงละ  4-6   ใบ   
แผ่นใบรูปไข่กลบั    หรือรูปไข่กลบัแกมรูปขอบขนาน
เหมือนช้อนสัน้ ๆ  ส่วนกวา้งค่อนมาทางปลายใบและ
ค่อย  ๆ   เรียวเข้า ไปหาส่วนโคน  กว้าง    3 .5 -4.5   
เซนติเมตร  ยาว 7-12  เซนติเมตร   ผิวใบเกลีย้ง   ผิวใบ
ดา้นลา่งสขีาวนวล   ปลายใบมน   หรอืหยกัเวา้เล็กนอ้ย   
ก้านใบยาว  0.5 -1   เซนติ เมตร   ดอก เล็ก สีขาว   
ออกเป็นช่อสัน้ ๆ  ตามง่ามใบใกลย้อด   และตามปลาย
ก่ิง   ผล   ยาว  18-20   เซนติเมตร   ผิวเกลีย้ง  

ใบออ่น  ใชใ้บออ่นคัน้น า้กิน
หลงัคลอดชว่ยขบัน า้คาวปลา 
หลงัคลอด 
ยาง     ใชย้างหยอดแกป้วด
ฟัน  
เนือ้ไมใ้ชแ้กะสลกั และท าทุน่
ลอยมีน า้หนกัเบามาก 

 
 
 
 



พืชทีม่ีศักยภาพในการพฒันาใช้ประโยชน์ในอนาคต คือ หลุมพี มีช่ือวทิยาศาสตร์  Eleiodoxa conferta 
(Griff.) Burr.  และมีช่ืออ่ืน : ส้มพี, กะลุมพี หลุมพี (นราธิวาส,ปัตตานี), กะลูบี กลูบี ลูบี (มลาย-ูนราธิวาส) 

 ความส าคัญ 
 หลุมพี เป็นพืชตระกูลปาลม์ อยูใ่นวงศ ์ PALMAE ล าตน้ข้ึนเป็นกอสั้นคลา้ยระก าแต่กอใหญ่กวา่ พบ
มากในหลายจงัหวดัทางภาคใตข้องประเทศไทย เช่น นราธิวาส ปัตตานี ตรัง ซ่ึงมกัพบบริเวณป่าพรุ ท่ีลุ่มต ่า 
และท่ีช้ืนแฉะ แสงแดดไม่จดั จะออกดอกตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กนัยายน ออกผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - 
มีนาคม  ตั้งแต่เร่ิมออกช่อดอกจนถึงผลสุกใชร้ะยะเวลาประมาณ 18 - 20 เดือน  ผลมีรสเปร้ียวใชป้รุงอาหาร
แทนมะนาวหรือมะขาม เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงในป่าพรุ ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีอยูร่อบๆ บริเวณป่าพรุ จะ
มีรายไดจ้ากการเก็บหาผลหลุมพีไปขาย ซ่ึงราคาเฉล่ียกิโลกรัมละ 7.08 บาท หรือมีราคาถงัละ 70 - 80 บาท 
 ระบบนิเวศของหลุมพ ี

 หลุมพีเป็นไมช้ั้นล่างในป่าพรุ เจริญเติบโตไดดี้ในท่ีมีร่มเงา และตอ้งมีน ้ าขงัตลอดปี ลกัษณะของตน้
หลุมพีออกเป็นกอใหญ่ แต่ละตน้ออกผลคร้ังเดียวแลว้ตาย ตน้อ่ืนซ่ึงเป็นหน่อในกอเดียวกนัจะออกผลหมุนเวยีน
กนัต่อไป ท าให้พื้นท่ียึดครองของหลุมพีขยายกวา้งข้ึนตลอด สามารถเก็บความช้ืนและน ้ าไวไ้ด ้ซ่ึงเอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตของพืชและสัตว์ชนิดอ่ืนๆ  ในป่าพรุ ท่ีผูกพันเป็นห่วงโซ่อาหาร เกิดผลดีต่อระบบนิเวศน์และ
ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม อนัเป็นปัจจยัหลกัในการด ารงชีวติของชุมชนรอบป่าพรุ สภาพการณ์ในปัจจุบนับริเวณขอบ
ป่าพรุซ่ึงเป็นป่าเส่ือมโทรม มีตน้หลุมพีเหลืออยูน่้อยมาก จะมีเหลืออยูใ่นบริเวณป่าสมบูรณ์ซ่ึงอยูลึ่กเขา้ไปใจ
กลางป่า และปริมาณตน้หลุมพีมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากการฟ้ืนฟูตวัเองของป่าตามสภาพธรรมชาติ ตอ้งใช้
ระยะเวลานานการขยายพนัธ์ุของหลุมพีมีนอ้ยลง ท าให้ผลหลุมพีมีราคาสูงข้ึน เท่ากบัเป็นการเร่งให้คนท าลาย
หลุมพีมากข้ึน 

 วงจรชีวติของหลุมพี 
 วงจรชีวิตของหลุมพีตั้งแต่ปลูกโดยการเพาะเมล็ดจนออกผล จะใชเ้วลาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี และเม่ือออกผล
แลว้ตน้นั้นจะตายไป และจะมีตน้อ่ืนๆ ท่ีแตกแขนงออกจากกอเดียวกนัเติบโตข้ึนและใหผ้ลผลิตแทนต่อไปเร่ือย 
 แหล่งทีพ่บหลุมพี 
 ในประเทศไทยหลุมพีจะพบท่ีจงัหวดัระนอง กระบ่ี นครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง แต่แหล่งท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือ นราธิวาส  ส าหรับในต่างประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ พบท่ีประเทศมาเลเซียในรัฐปา
หงั รัฐสลงังอร์ รัฐซาบาห์ รัฐซาราวคั และเกาะกาลิมนัตนั ประเทศอินโดนีเซีย 
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเวยีนสลบัตามตน้ กา้นใบเป็นกาบหุม้มีหนาม ใบยาว 200 - 350 ซม. 
แต่ละใบมีใบยอ่ยเรียวยาว ปลายแหลม ยาว 30-100 ซม. ขอบใบเรียบเขา้หากนัเป็นร่องยาว 
 ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ มีดอกยอ่ยจ านวนมาก ออกช่อยาว 50-100 ซม. เป็นดอก 
แยกเพศอยูต่่างตน้คลา้ยระก าหรือสละ 



 ผล ออกเป็นกลุ่มแน่น ทรงรีปลายทู่ เปลือกผลเป็นเกล็ดเล็กๆ เรียงเกยทบักนัสีเหลืองออกน ้าตาล จะ
ออกผลตลอดปีหมุนเวยีนกนัไป พอตน้หน่ึงตายอีกตน้ก็ออกดอกออกผลต่อ ดา้นในมีเน้ือผลหุม้เมล็ดสีเหลือง
ส้ม ส่วนเมล็ดทรงกลม มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1.5-2.5 ซม. 

 การขยายพันธ์ุ   
 ในธรรมชาติขยายพนัธ์ุโดยวิธีการแตกหน่อ แต่เมล็ดท่ีแก่จดัก็สามารถน ามาเพาะได ้ โดยน าเมล็ดมา
เพาะดว้ยทราย ซ่ึงจะเร่ิมงอกประมาณ 40 - 45 วนั หลงัจากการเพาะ 

 สายพนัธ์ุของหลุมพี 
 ผลของหลุมพีจะมีลกัษณะแตกต่างกนัในเร่ืองของสี ขนาดของผล แต่ยงัไม่มีขอ้มูลยนืยนัวา่เกิดจากสาย
พนัธ์ุหรือแตกต่างกนัเน่ืองจากสภาพแวดลอ้ม หรือปัจจยัอ่ืนๆ 
 1.ผลหลุมพีเปลือกสีแดงเขม้  ผลจุกคลา้ยรูปทรงคลา้ยหอมแดง 
 2.ผลหลุมพีเปลือกสีส้มแดง  รูปทรงเป็นผลป้อม 
 3.ผลหลุมพีเปลือกสีเหลือง  รูปทรงคลา้ยพีระมิด 

 การเกบ็เกีย่วผลผลติหลุมพี 
 เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บหลุมพีในช่วงประมาณเดือนตุลาคม - เมษายน   โดยเลือกเก็บผลท่ีมีขนาด
ใหญ่  โดยไม่ค่อยค านึงวา่ผลจะสุกหรือไม่ เน่ืองจากตลาดตอ้งการหลุมพีท่ีมีขนาดใหญ่ วธีิการเก็บนั้น เกษตรกร
จะใชว้ธีิการเดินไปในป่าพรุ หรืออาจใชเ้รือ ซ่ึงช่วยใหก้ารเดินทางในป่าสะดวกกวา่การเดินเทา้ แต่ก็ยงัตอ้งมีการ
เดินเทา้ต่อเพื่อหาผลหลุมพี เพราะการเดินทางโดยใชเ้รือจะมีเส้นทางท่ีจ ากดัเฉพาะท่ีมีล าธารหรือไม่มีส่ิงกีด
ขวางเส้นทางเท่านั้น เม่ือพบผลหลุมพซ่ึีงโดยปกติจะอยูร่วมกนัเป็นกอใหญ่รวมกนัเป็นบริเวณกวา้ง ผูเ้ก็บจะตอ้ง
ใชมี้ดพร้าท่ีมีดา้มยาวๆ ตดัทางของหลุมพีเพื่อเป็นการเปิดทางในการเขา้ไปเก็บ เน่ืองจากทางของหลุมพจีะมี
หนามเป็นจ านวนมาก ผูเ้ก็บจะตอ้งมีความช านาญเป็นอยา่งมาก จากนั้นใชมี้ดพร้าตดัท่ีขั้วทะลายผลของหลุมพ ี
แลว้จึงค่อยๆ ดึงผลหลุมพีออกจากทะลาย น าไปใส่กระสอบหรือภาชนะท่ีสะดวกในการเคล่ือนยา้ย ซ่ึงจะตอ้ง
แบกหรือหาบมาข้ึนเรือพายหรือเดินออกจากป่า 

  การใช้ประโยชน์จากผลหลุมพ ี
 การใชป้ระโยชน์จากผลหลุมพีในรูปแบบต่างๆ มีดงัน้ี 
 1.น ามาดองเคม็ ดองหวาน  เพื่อรับประทานเองเป็นอาหารวา่งและขายปลีกหรือขายส่ง 
 2.รับประทานผลสดกบัน ้าจ้ิมหรือพริกเกลือ 
 3.ในบางหมู่บา้นน ามาใชแ้ทนส้มเพื่อประกอบอาหารแทนมะนาว เช่น แกงส้ม หรือหัน่ใส่น ้าพริก 
 4.ใชป้ระโยชน์จากส่วนต่างๆ ของตน้หลุมพี เช่น กา้นใบน ามาท าคนัเบด็ตกปลา ท าเป็นร้ัวชัว่คราว
ป้องกนัสัตวไ์ดดี้เน่ืองจากมีหนามแหลมจ านวนมาก ท าฝาหรือเพดานของบา้นท่ีมีลกัษณะเป็นกระท่อมชัว่คราว 
 5.เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นท่ีอาศยัอยูร่อบป่าพรุ 



 คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณ   
 ผลอ่อนของหลุมพีซ่ึงมีรสฝาดเปร้ียว นิยมน ามาประกอบอาหารประเภทแกงส้มได ้ ผลดิบน ามา
ประกอบในน ้าพริกแทนมะนาวหรือมะขามได ้ ผลท่ีสุกดีแลว้รับประทานเป็นผลไมไ้ด ้ แต่ยากเพราะถา้ผลสุก
สัตวป่์ามกัจะกดักินเสียก่อน เหตุน้ีจึงนิยมบริโภคผลดิบกนัเป็นส่วนใหญ่ ผลสุกใชผ้สมตวัยาอ่ืนๆ ใชเ้ป็นยาแก้
ไขม้าลาเรีย น าคั้นเอาน ้าผสมกบัเกลือและน ้าตาล จิบกินเป็นตวัยาอ่ืนๆ ใชเ้ป็นยาแกไ้ขท้บัระดู  ส าหรับคุณค่า
ทางโภชนาการของผลหลุมพีนั้น มีปริมาณน ้า 85.2 % ใยอาหาร 4.1% เถา้ 0.6% น ้าตาล 1.6% และวติามิน 1 
มิลลิกรัม ใน 100 กรัม” 
 

 อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัหลุมพี 
 หลุมพีนบัวา่เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัจากป่าพรุ ท่ีท าใหเ้กิดอาชีพการตดัหลุมพีขาย และอาชีพต่อเน่ือง 
ไดแ้ก่ ผูรั้บซ้ือในหมู่บา้น มีการจา้งแรงงานเพื่อปอกเปลือกผลหลุมพี แลว้แปรรูปโดยการดองเคม็ เพื่อขายต่อ
ใหก้บัพอ่คา้ท่ีมาจากภายนอก ซ่ึงถือไดว้า่หลุมพีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของชุมชน 
 1.การเดินทางไปตดัหลุมพี การเดินทางของเกษตรกรท่ีเขา้ไปหาหลุมพีใช ้ 2 ลกัษณะ คือ การเดิน และ
การใชเ้รือ (ใชไ้ดเ้ฉพาะช่วงท่ีมีน ้าท่วม) ร่วมกบักบัการเดินเทา้ เพื่อเขา้ไปตดัหลุมพีในบริเวณท่ีลึกเขา้ไป 
เน่ืองจากเร่ือจะสามารถเดินทางไดเ้ฉพาะท่ีมีล าคลอง ซ่ึงส่วนใหญ่เกษตรกรจะไปรวมกนัเป็นกลุ่มประมาณ 3 – 
5 คน และตอ้งเตรียมอาหาร น ้า ยากนัยงุ พร้า รองเทา้ยาง หลงัจากท่ีเก็บผลหลุมพีแลว้จะตอ้งขนยา้ย ดว้ยการ
แบกหาม ในกรณีท่ีมีการเดินทางดว้ยเรือ ก็จะมีการเคล่ือนยา้ยมาลงเรือซ่ึงสามารถเก็บไดจ้  านวนมากเท่าท่ีเรือจะ
บรรทุกได ้ ซ่ึงจะบรรทุกไดป้ระมาณ 80- 100 กิโลกรัมแลว้แต่ขนาดของเรือ ส่วนการเดินเทา้จะตอ้งแบกหามมา
จนถึงบา้น หรือบริเวณขอบพรุท่ีสามารถใชย้านพาหนะอ่ืนขนยา้ยไดต่้อไปซ่ึงปริมาณท่ีแบกไดจ้ะประมาณ 10 - 
40 กิโลกรัมแลว้แต่ความแขง็แรงของแต่ละคน 
 2.ระยะทางท่ีเดินทางไปตดัหลุมพีในป่าพรุ 1 - 11 กิโลเมตร 
 3.บริเวณท่ีไปตดัหลุมพี  หลุมพีจะมีการกระจายตวัอยูท่ ัว่ป่าพรุ 
 4.การเก็บผลหลุมพีส าหรับเกษตรกรรอบๆ ป่าพรุ การเก็บผลของหลุมพีส่วนใหญ่เกษตรกรจะเลือกเก็บ
ผลท่ีมีขนาดใหญ่โดยไม่ค  านึงวา่ ผลของหลุมพีจะสุกหรือไม่สุก จะแก่หรืออ่อน ถา้เป็นผลท่ีมีขนาดใหญ่ก็
สามารถเก็บไปขายไดแ้ต่ผลสุกจะมีราคาขายท่ีสูงกวา่ ส่วนใหญ่เกษตรกรรอบป่าพรุจะออกไปเก็บหลุมพีกนัมาก
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน 
 5.วธีิการเก็บผลหลุมพ ี เกษตรกรจะใชว้ธีิเดินเทา้เขา้ป่าพรุ เม่ือสังเกตวา่ในกอมีผลหลุมพีก็จะใชไ้มแ้ทง
ดูวา่มีทลายหลุมพีอยูห่รือไม่ เน่ืองจากบริเวณกอหลุมพีจะมีใบไมก้องทบัถมจนไม่สามารถสังเกตเห็นทลาย
หลุมพีได ้ เม่ือพบหลุมพีแลว้ใชมี้ดพร้าท่ีมีดา้มยาวๆ ตดัเปิดทางเพื่อให้เขา้ไปตดัผลไดส้ะดวก เน่ืองจากหลุมพีมี
หนามจ านวนมาก และมีความแขง็ แหลมรวมทั้งอาจมีการวางไมพ้าดเป็นทางเดิน จากนั้นใชมี้ดพร้าตดัท่ีขั้ว
ทะลายของหลุมพีและดึงทะลายออกจากกอ แลว้ปลิดผลออกจากทะลายใส่กระสอบ เพื่อสะดวกในการ
เคล่ือนยา้ยและลดน ้าหนกัของทะลายดว้ย 



 6.วธีิการขนส่ง การน าหลุมพีออกจากป่าส่วนใหญ่เกษตรกรจะใส่กระสอบน ้าตาลทรายและใชเ้ชือกเยบ็
บริเวณปากกระสอบแลว้แบกออกจากป่า หรือในกรณีท่ีมีน ้าและล าคลองเกษตรกรจะผกูกระสอบต่อกนักนัเป็น
แถวแลว้ใชว้ธีิลากออกจากป่าพรุซ่ึงแต่ละคนอาจลากไดค้ร้ังละ 5 – 6 กระสอบ (กระสอบละประมาณ 3 ป๊ีบ) 

 ปัญหาการประกอบอาชีพทีเ่กี่ยวข้องกบัหลุมพี  
 จากการท่ีป่าถูกท าลายดว้ยสาเหตุต่างๆ ท าใหป่้าสมบูรณ์ลดนอ้ยลง ระบบนิเวศและสภาพธรรมชาติ
เปล่ียนแปลงท าใหจ้  านวนหลุมพีนอ้ยลง ลูกหลุมพีมีปริมาณลดลง ลูกเล็ก ลูกไม่ดก จากการท่ีหลุมพีมีนอ้ยลงท า
ใหอ้าชีพต่อเน่ืองจากหลุมพีไดรั้บผลกระทบดว้ย การเก็บผลอ่อนเพื่อใหไ้ดป้ริมาณมากท าใหผู้ซ้ื้อใหร้าคาต ่า 
รายไดข้องผูต้ดัหลุมพีนอ้ยลง ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวติและคุณภาพชีวติของผูมี้อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลุมพี
และชุมชนบา้นปลกัปลาโดยรวม 

 แนวทางแก้ไข ควบคุมการเก็บทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเก็บเฉพาะผลท่ีสุกปลูกเพิ่มในป่าเส่ือม
โทรม ฟ้ืนฟูป่าปลูกตน้ไมอ่ื้นทดแทน ตั้งชมรม ตั้งกลุ่ม มีกฎระเบียบในการเก็บและการจ าหน่าย ศึกษาขนาดผล
หลุมพีและคุณภาพท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถก าหนดราคาได ้ แปรรูปผลหลุมพีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแทนการ
จ าหน่ายผลสุกอยา่งเดียว โดยใหมี้การเสริมความรู้ใหก้บัชุมชน ปลูกจิตส านึกใหแ้ก่เยาวชนในชุมชนตั้งแต่เด็ก  

 มูลค่าทางเศรษฐกจิของหลุมพ ี
 มูลค่าทางเศรษฐกิจของส่วนการผลิตในกระบวนการเก็บผลหลุมพี แปรรูปผลหลุมพีและการตลาด 
 1.ผลหลุมพีสดท่ีชาวบา้นเก็บจากป่า ขายในราคาป้ีบละ 60-140 บาท (1 ป๊ีบมีประมาณ 12 กิโลกรัม) ซ่ึง
ปริมาณของหลุมพีประมาณ 100 ตนั (100,000 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 - 1,500,000 บาท 
 2.หลงัจากมีการแปรูปโดยการดองเค็ม ราคาขายประมาณป๊ีบละ 120 - 160 บาท คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
1,200,000 - 1,600,000 บาท 
 3.ราคาหลุมพีดองเคม็ท่ีแม่คา้รับซ้ือจากพอ่คา้คนกลางกิโลกรัมละ 22 - 25 บาท และขายใหแ้ม่คา้ขาย
ผลไมด้อง เพื่อน าไปขายปลีกในราคา กิโลกรัมละ 32 - 37 บาท และแม่คา้ขายผลไมด้องจะขายใหผู้บ้ริโภค
ร่วมกบัผลไมอ่ื้นๆ เช่น มะมว่ง ฝร่ัง ในราคาตั้งแต่ 10 บาทข้ึนไป ส าหรับหลุมพีราคาขายปลีกเท่าท่ีมีการส ารวจ
ประมาณ 8 -10 ผลต่อราคา 10 บาท 

 การส ารวจ/สัมภาษณ์เกษตรกร 
 การส ารวจ/สัมภาษณ์ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์หลุมพีของเกษตรกรในเขตพื้นท่ีชุ่มน ้าจงัหวดันราธิวาส 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4 
 
 
 
 
 



ตารางที ่4 การส ารวจ/สัมภาษณ์ขอ้มูลหลุมพีในเขตพื้นท่ีชุ่มน ้า (ป่าพรุโตะ๊แดง) จงัหวดันราธิวาส 

สถานที่ พกิดั ผลการส ารวจ/สัมภาษณ์ข้อมูล 

บา้นปลกัปลา หมู่ท่ี 5   
ต าบลโฆษิต  อ าเภอตากใบ 
จงัหวดันราธิวาส 

X 1700464 
Y 0683452 
 

     หลุมพี เป็นพืชท่ีสามารถจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดต้ลอดทั้ง
ปี  บ ริ เวณขอบพ รุและในป่าพ รุ  วิ ธีก ารเก็บ เก่ียว คือ 
เกษตรกรจะใช้เรือพายเข้าเก็บเก่ียวและขนผลผลิตหลุมพี
ออกมา   
     การเก็บเกี่ยวผลผลิต  เกษตรกรจะสังเกตเปลือกของ
หลุมพี  ถ้าเปลือกมีสีแดงก็เก็บเก่ียวได้  เดือนท่ีมีการเก็บ
เก่ียวมากท่ีสุด คือ ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ส่วนในช่วง
ฤดูแลง้เป็นช่วงท่ีน ้าในป่าพรุลดลง เรือไม่สามารถเขา้ไปได ้
จึงท าใหมี้ความยุง่ยากในเร่ืองของการขนผลผลิตออกจากป่า
พรุ    
    การจ าหน่ายผลผลิต  เม่ือน าผลผลิตออกจากป่าพ รุ 
เกษตรกรก็จะน ามาส่งให้พ่อคา้คนกลางในราคา  100 บาท/
ป๊ีบ (ถงั) หรือประมาณ 10 -13  กิโลกรัม   
    การแปรรูปผลผลิต เกษตรกรจะท าการปอกเปลือก เม่ือ
ปลอกเปลือกแลว้ก็จะน าผลผลิตใส่ลงถงัพลาสติกขนาด 200 
ลิตร  ใส่น ้ าสะอาด จ านวน  50 ลิตร (ไม่ผ่านการต้ม) เติม
เกลือ  5  กิโลกรัม แล้วปิดฝาไวแ้ช่นาน 15 วนั  ก็สามารถ
จ าหน่ายได้ โดยมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซ้ือเพื่อน าไป
จ าหน่ายยงัตลาดทอ้งถ่ิน และต่างประเทศ (มาเลเซีย) 
  

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่4 การส ารวจ/สัมภาษณ์ขอ้มูลหลุมพีในเขตพื้นท่ีชุ่มน ้า (ป่าพรุโตะ๊แดง) จงัหวดันราธิวาส (ต่อ) 

สถานที่ พกิดั ผลการส ารวจ/สัมภาษณ์ข้อมูล 

บา้นป่าเย หมู่ท่ี 10   
ต าบลสุไหงปาดี 
อ าเภอสุไหงปาดี 
จงัหวดันราธิวาส 

X 0825083 
Y 0676796 
 

      หลุมพ ี เป็นพืชท่ีสามารถจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดต้ลอด
ทั้งปี โดยเก็บเก่ียวบริเวณขอบพรุและในป่าพรุ  เกษตรกร
จะเก็บเก่ียวผลผลิตน าไปจ าหน่ายเอง ในราคากิโลกรัมละ 
20 บาท 

บา้นกูแบอีแก หมู่ท่ี 4   
ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก 
จงัหวดันราธิวาส 

X 170974 
Y 0698991 
 

      หลุมพ ี เป็นพืชท่ีสามารถจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดต้ลอด
ทั้งปี  บริเวณขอบพรุและในป่าพรุ  วธีิการเก็บเก่ียว คือ 
เกษตรกรจะใชเ้รือพายเขา้เก็บเก่ียวและขนผลผลิตหลุมพี
ออกมา   
     การเกบ็เกีย่วผลผลติ เกษตรกรจะสังเกตเปลือกของ
หลุมพี  ถา้เปลือกมีสีแดงก็เก็บเก่ียวได ้  เดือนท่ีมีการเก็บ
เก่ียวมากท่ีสุด คือ ช่วงเดือนตุลาคม - ธนัวาคม  ส่วน
ในช่วงฤดูแลง้เป็นช่วงท่ีน ้าในป่าพรุลดลง เรือไม่สามารถ
เขา้ไปได ้ จึงท าใหมี้ความยุง่ยากในเร่ืองของการขน
ผลผลิตออกจากป่าพรุ    
    การจ าหน่ายผลผลติ เม่ือน าผลผลิตออกจากป่าพรุ 
เกษตรกรก็จะน ามาส่งใหพ้อ่คา้คนกลางในราคา  100 
บาท/ป๊ีบ (ถงั) หรือประมาณ 10 -13  กิโลกรัม   

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน ้ าในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส เพื่อส ารวจและคดัเลือกชนิดพืชชุ่มน ้ าท่ีมี

ศกัยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันาและเศรษฐกิจของชุมชน พบชนิดพืชชุ่มน ้ าท่ีมีศกัยภาพ 
ในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันาและเศรษฐกิจของชุมชน  มีจ  านวน 22 ชนิด ไดแ้ก่ บวัหลวงดอกสี
ชมพู บวัหลวงดอกสีขาว บวัสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย ล าเทง็ ยา่นลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหาง
กระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว สาคู เสม็ดขาว หวายน ้ า สาคูหนาม หลุมพี มนัปู มะฮงัเล็ก เม่าไข่ปลา และเทียะ  
และไดข้อ้มูลชนิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ในอนาคต จ านวน 1 ชนิด คือ หลุมพี  

ดงันั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมดา้นการเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต   

10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
ขอ้มูลชนิดพืชชุ่มน ้ าท่ีมีศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันาและเศรษฐกิจของชุมชน

ท่ีส ารวจพบ จ านวน 22 ชนิด ไดแ้ก่ บวัหลวงดอกสีชมพู บวัหลวงดอกสีขาว บวัสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม 



หวาย ล าเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายขา้วเหนียว สาคู เสม็ดขาว หวายน ้ า สาคู
หนาม หลุมพี มนัปู มะฮงัเล็ก เม่าไข่ปลา และเทียะ  และขอ้มูลชนิดพืชท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาใชป้ระโยชน์ใน
อนาคต จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ หลุมพี  สามารถท่ีจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์  ตลอดจน
ส่งเสริมการผลิตใหก้บัเกษตรกรในพื้นท่ีต่อไป  

11. ค าขอบคุณ 
 คณะผูว้ิจยั ขอขอบคุณข้าราชการและพนักราชการของศูนย์วิจยัและพฒันาการเกษตรนราธิวาสและ
ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะทุกท่าน ท่ีมีส่วนช่วยในการออกส ารวจและคดัเลือกชนิดพืชชุ่มน ้ าท่ีมี
ศกัยภาพในการน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการวิจยัพฒันาและเศรษฐกิจของชุมชน  รวมทั้งคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ  ท า
ใหง้านวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

12. เอกสารอ้างองิ 
จ าลอง เพง็คลา้ย  ชวลิต นิยมธรรม  และววิฒัน์ เอ้ือจิรกาล. 2534. พรรณไมป่้าพรุ จงัหวดันราธิวาส. สมบูรณ์การ 

พิมพ,์ กรุงเทพฯ. 368 หนา้. 

ชวลิต นิยมธรรม และพิชา พิทยขจรวฒิุ. 2545. ป่าพรุโตะ๊แดง. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  
กรุงเทพฯ. 88 หนา้. 

สมิต บุญเสริมสุข  ธนิตย ์หนูยิม้  และสมพงษ ์ รักษาศรี. 2550. หวายในป่าพรุโตะ๊แดง. เอกสารเผยแพร่ทาง 
วชิาการ โครงการศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (งานป่าไม)้. 34 หนา้. 

13. ภาคผนวก   - 


