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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุดปี 2558  
   
1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 

2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

   กิจกรรม   วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ชุ่มน้้าภาคใต้ตอนล่าง 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตพืชชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Testing and development System manufacturing of wetland plants 

in Trang Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน    
หัวหน้าการทดลอง นางสาวกลอยใจ คงเจี้ยง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเกษตรตรัง 
ผู้ร่วมงาน นายสุนันท์ ถีราวุฒิ        สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนาการเกษตรตรัง 

  

5. บทคัดย่อ 
การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส้ารวจชนิดพืชและ

ลักษณะของพืชชุ่มน้้าแต่ละชนิดในพ้ืนที่จังหวัดตรัง เพ่ือให้ได้ได้ชนิดพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ใน
อนาคต และเพ่ืออนุรักษ์พันธุ์พืชชุ่มน้้าในจังหวัดตรัง เริ่มด้าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ .ศ. 2556 ถึงเดือน 
กันยายน พ.ศ.2558 ผลการทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พบว่า ด้าเนินการส้ารวจและ
เก็บข้อมูลชนิดพันธุ์พืชที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้าพบพันธุ์พืช 20 ชนิด ใน 15 วงศ์ และได้ด้าเนินการคัดเลือกพืชชุ่มน้้าที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส้าหรับ
ส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังจ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ จาก มีประโยชน์ในด้านใช้เป็นอาหาร ท้า
เครื่องจักรสาน และใช้มวนบุหรี่ เป็นไม้จ้าพวกปาล์ม ส้ารวจจากในจังหวัดตรังมีจ้านวน 34 แหล่ง ได้แก่ อ้าเภอ
กันตังจ้านวน 30 แหล่ง อ้าเภอย่านตาขาวจ้านวน 2 แหล่ง และอ้าเภอปะเหลียนจ้านวน 2 แหล่ง    

6. ค าน า 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้้าอยู่เป็นจ้านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือในเมืองต้องมีวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่พ่ึงพาอาศัยและผูกพันกับพ้ืนที่ชุ่มน้้า พ้ืนที่ชุ่มน้้า (Wetlands) ค้าจ้ากัดความตามอนุสัญญาแรมซาร์ 
(Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญ ระดับนานาชาติ กล่าวว่า "พ้ืนที่ชุ่มน้้า 
หมายความถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้้า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่
มีน้้าขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้้านิ่งและน้้าไหล ทั้งที่เป็นน้้าจืด น้้ากร่อย และน้้าเค็ม 
รวมไปถึง ที่ชายฝั่งทะเลและที่ในทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้้าลดลงต่้าสุดมีความลึกของระดับน้้าไม่เกิน 6  เมตร"      
(สุธารา, 2548)  พ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะจัดได้ว่าเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้า จึงรวมถึง ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพัง (ตระพัง)
บาราย แม่น้้า ล้าธาร แคว ละหาน ชานคลอง ฝั่งน้้า สบธาร สระ ทะเลสาบ แอ่ง ลุ่ม กุด ทุ่ง กว๊าน มาบ บุ่ง ทาม 
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พรุ สนุ่น แก่ง น้้าตก หาดหิน หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝั่งทะเล พืดหินปะการัง 
แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ายทะเล คุ้ง อ่าวดินดอน สามเหลี่ยม ช่องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนองน้้ากร่อย 
ป่าพรุ ป่าเลน ป่าชายเลน ป่าโกงกาง ป่าจาก ป่าแสม รวมทั้งนาข้าว นากุ้ง นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บน้้า เป็นต้น 
 พ้ืนที่ชุ่มน้้า เป็นระบบนิเวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่าและความส้าคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งมนุษย์ พืช 
และสัตว์ ทั้งทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
คุณค่าที่ได้รับจากพ้ืนที่ชุ่มน้้าแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันไป แต่คุณค่าที่ได้รับ จะได้รับมาอย่างสม่้าเสมอต่อเนื่อง
ยาวนาน โดยไม่ต้องซื้อหา คุณค่าโดยรวมของพ้ืนที่ชุ่มน้้า ได้แก่ การเป็นแหล่งน้้า แหล่งเก็บกักน้้าฝนและน้้าท่า 
ป้องกันน้้าเค็ม มิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันชายฝั่งพังทลาย ดักจับตะกอน และแร่ธาตุ ดักจับสารพิษ เป็น
แหล่งของทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความส้าคัญต่อการคมนาคมใน
ท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความส้าคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่าโดยรวมแล้วพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
คือ ระบบนิเวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความส้าคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทาง
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ   ดังนั้น
การศึกษาข้อมูลด้านการผลิตพืชชุ่มน้้า ที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดตรัง จึงเป็นเรื่องที่ควรได้มีการศึกษาเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นพืชทางเลือกส้าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 
1. เครื่อง Geographic Position System (GPS) 
2. กล้องถ่ายรูป 
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีส้าหรับวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน สมบัติทางกายภาพของดิน และ 

ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
- วิธีการ 

ส้ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พันธุ์พืชชุ่มน้้าแต่ละ
ชนิดที่มีศักยภาพในการน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยพัฒนา และเศรษฐกิจของชุมชนในสภาพพ้ืนที่ชุ่มน้้าใน
จังหวัดตรัง และท้าการเก็บบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. บันทึกสถานที่และสภาพนิเวศน์แหล่งที่พบพ้ืนที่ชุ่มน้้า ชนิดพืช และบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย
เครื่อง GPS และจัดท้าแผนที่โดยสังเขป 

2. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของชนิดพืชที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชชุ่มน้้าทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดตรัง 

- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา ตุลาคม  2556 – กันยายน 2558 
สถานที่ จังหวัดตรัง 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ด้าเนินการส้ารวจพ้ืนที่ชุ่มน้้า และศึกษาพ้ืนที่ชุ่ม
น้้าจ้านวน 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งที่ 1 พ้ืนที่ชุ่มน้้าคลองล้าชาน หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกสะบ้า อ้าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
(พิกัด X 0579115 Y 0830072 Z 47)  พบว่า มีจ้านวนชนิดพืชอาศัยอยู่จ้านวน 13 ชนิด ได้แก่ สาคู เตยหนาม  
บัวผัน  ผักหนาม  ตาลปัตรฤาษี  กกสามเหลี่ยม  กูดเกี๊ยะ  บอนเขียว  สันตะวาใบข้าว  ผักบุ้ง  สาหร่ายหาง
กระรอก  มะเดื่อฉิ่ง  จิกนา (ตารางที่ 1)  แหล่งที่ 2 ป่าชายเลนคลองล้าภู  หมู่ที่ 4 ต้าบลบางหมาก  อ้าเภอกันตัง  
จังหวัดตรัง  (พิกัด X 0559787  Y 0823031  Z 29) พบว่า พืชอาศัยอยู่จ้านวน 7 ชนิด ได้แก่ บอนเต่า จาก 
เหงือกปลาหมอดอกขาว ปลงทะเล จิกทะเล แคทะเล ส้ามะง่า (ตารางที่ 2) จากการส้ารวจทั้งสองแหล่ง พบว่าพืช
ที่มีศักยภาพในการน้าไปใช้ประโยชน์สามารถน้ามาวิจัยพัฒนาได้ มีจ้านวน 3  ชนิด ได้แก่ สาคู จาก เหงือกปลา
หมอดอกขาว  

 

ประโยชน์ของพืชชุ่มน้ าต่อชุมชน 
 หมู่ที่ 1 ต้าบลโคกสะบ้า อ้าเภอนาโยง หมู่ที่ 4 ต้าบลบางหมาก  อ้าเภอกันตัง  โดยเฉพาะผู้อาวุโสและวัยกลางคน
ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านอาหาร  สมุนไพร และไม้ใช้สอย แต่การน้ามาใช้จริงๆ นั้น
ลดน้อยลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทางสังคมและทางเศรษฐกิจ  ท้าให้วิถีการ
ด้ารงชีวิตเปลี่ยนไป แต่พืชน้้าบางชนิดยังนิยมรับประทานเป็นอาหารได้แก่ บัวผัน ผักหนาม บอนเขียว ผักบุ้ง 
มะเดื่อฉิ่ง จิกนา ปลงทะเล จิกทะเล สาคู จาก สมุนไพรได้แก่ เหงือกปลาหมอดอกขาว เป็นไม้ใช้สอย ได้แก่ จาก 
สาคู และใช้ท้าเครื่องจักรสาน ได้แก่ จาก สาคู และเตยหนาม 
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ตารางท่ี 1 ชนิดพืชในคลองล าชาน (พิกัด X 0579115 Y 0830072 Z 47)   
 

ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์/ลักษณะ

ทั่วไป 
ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. สาค ู Metroxylon 
sagus Rottb. 

PALME  
พืชจ้าพวกปาล์ม 
 
 
 

ใบประกอบรูปขนนก สีน้้าตาลแดง เป็นทะลายรูปผล
กลมมีเปลือกเป็น
เกล็ดเล็ก ๆ หุ้มไว้ 

ล้าต้นน้าไปใช้ท้าแป้ง และ
เลี้ยงด้วงสาคู ใบน้ามาเย็บ
ตับจากเพ่ือใช้มุงหลังคา 
ทางสาคูน้าไปใช้ประโยชน์
ใช้ท้าเครื่องจักรสาน เช่น 
เสื่อ กระด้ง กระเจ้ย  
กระบุง  ข้อง 

2. เตยหนาม Pandanus 
kaidus Kurz. 

PANDANACEAE ใบเป็นรูปหอกแหลมยาวขอบ
ใบหยักมีหนามแหลมสีเขียว 

ดอกเพศผู้และเพศเมีย
แยกกันอยู่คนละต้น  
ดอกออกเป็นช่อยาว มีกาบ
รองดอกสีขาวนวล 
2 - 3 กาบหุ้ม  

เป็นผลกลุ่ม ผลติดกัน
เป็นกลุ่มแน่นเป็น
ก้อนกลม เป็นรูปลิ่ม
สี่เหลี่ยม ปลายมี
หนามสั้น เมื่อสุก
เต็มที่จะมีสีแสดอม
แดง แก่จัดจะมีสีส้ม
อมแดง ผิวของผล
แข็งมากเม่ือแก่เต็มที่ 
มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 

ใช้ท้าเครื่องจักรสาน เช่น 
เสื่อ กระเป๋า 
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ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์/ลักษณะ

ทั่วไป 
ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

3. บัวผัน Nymphaea 
stellata. Roxb. 

NYMPHAEACEAE ใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบ
หยักเป็นคลื่น ฐานใบเว้าลึก 

กลีบดอกปลายแหลม เรียง
ซ้อนกันหลายชั้นเมื่อเริ่ม
บานมีสีครามอ่อน แล้ว
เปลี่ยนเป็นชมพูม่วง ดอก
หอม บานกลางวัน     

- สายบัวกินดิบเป็นผักจิ้ม 

4. ผักหนาม Lasia spinosa (L.) 
Thawait. 

ARACEAE  เป็นใบเดี่ยว รูปโล่หรือหัว
ลูกศรกว้าง ยาวได้ถึง 30 ซม. 
ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกเข้าหา
เส้นกลางใบ ท้องใบและเส้น
กลางใบมีหนามปกคลุม  

เป็นช่อเดี่ยว ยาวใกล้เคียง
กับใบ ดอกย่อยสีเหลือง
อ่อนอัดกันแน่นเป็นแท่ง
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มี
กลีบรวม 4-6 กลีบ เกสร
เพศผู้ 4-6 อัน แผ่นรองช่อ
ดอกสีน้้าตาล รูปหอกแคบ
ตั้งขึ้นหรือโค้งบิดเป็น
เกลียว  

เป็นผลเดี่ยว อ่อนนุ่ม
ขนาดเล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
ซม. เมล็ดกลม 

ยอดอ่อนใช้ทานเป็นผัก 
เหง้าใช้เป็นยาแก้ไอ ขับ
เสมหะ ต้มน้้าอาบแก้คัน 
ใบแก้ปวดท้อง รากต้มน้้า
ดื่มแก้เจ็บคอ 

5. ตาลปัตรฤาษี Limnocharis  BUTOMANCEAE ใบแบนมีขนาดใหญ่เป็นรูปไข่ ดอกสีเหลืองออกเป็น ผลกลมเกิดรวมเป็น ก้านและช่อดอกใช้
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flava (L.) Buch. หรือรูปรีป้อมฐานใบเป็นรูป
หัวใจ  

กระจุกที่ปลายก้านช่อ
ประมาณ 7-10 ดอก ก้าน
ช่อดอกมีลักษณะคล้าย
ก้านใบ กลีบดอกบางเป็น
รอยยับย่น มี 3 กลีบ กลีบ
เลี้ยง 3 กลีบ 

กระจุก เมล็ดสี
น้้าตาลหรือออกด้า 

รับประทานเป็นผัก 
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ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์/ลักษณะทั่วไป ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

6. กกสามเหลี่ยม Scirpusgrosss L.f. CYPERACEAE  ใบค่อนข้างกว้างเป็นร่อง 
ปลายใบแหลม 

ดอกออกเป็นช่อรวม มี
ก้านช่อดอกเป็นรูป
สามเหลี่ยมขนาดใหญ่ มี
ใบประดับ 3 ใบรองรับช่อ
ดอก ช่อดอกย่อยมีดอก
ขนาดเล็กเป็นจ้านวนมาก 
สีน้้าตาล 

- ก้านช่อดอกยาวน้ามาตาก
แห้งใช้ทอเสื่อ 
  

7. กูดเกี๊ยะ Pteridium 
aquilinum (L) 
Kuhn 

DENNSTAEDTIACEAE ใบประกอบแบบขนนกสาม
ชั้น 

- - - 

8. บอนเขียว Colocasia 
esculenta (L.) 
Schott. 

Araceae ใบรูปไข่แกมรูปหัวใจ ขอบ
ใบเรียบ สีเขียว ปลายใบ
แหลมและห้อยลง โคนใบ
เว้าลึกเป็นรูปสามเหลี่ยม 

ดอกสีครีมหรือเหลือง
นวล ออกเป็นช่อ 

ผลสดรูปขอบขนาน ไหลลวกรับประทาน  
หัว เป็นยาระบาย ขับ
ปัสสาวะ ยางก้าจัดหูด 

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

HYDROCHARITACEAE ใบมีสีเขียวเรียงซ้อนเป็น
กระจุกปลายใบแหลม 

ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว
ส่งดอกขึ้นมาเจริญเหนือ
น้้า ส่วนของดอกมีกาบ
หุ้ม กลีบเลี้ยง 3 กลีบสี
ขาว มีเกสรตัวผู้ 3 อันรัง

ผลชนิดแคปซูล รับประทานเป็นผัก เป็น
พรรณไม้น้้าประดับตู้ปลา 



8 
 

 

ไข่มี 3พู  
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ล าดับที่/ชื่อ
สามัญ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์/ลักษณะทั่วไป ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

9. สันตะวาใบ
ข้าว 

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

HYDROCHARITACEAE 
 

 

ภายในม ี1 ช่อง ยอด
เกสรเพศเมีย 3 อัน 

- - 

10. ผักบุ้ง Ipomoea 
aquatica Foisk.  

 CONVOLVULACEAE เป็นใบเดี่ยวออกแบบสลับ
เช่นรูปไข่รูปไข่แถบขอบ
ขนานรูปหอก รูปหัวลูกศร 
ขอบใบเรียบหรือมีควั่น
เล็กน้อยปลายปลายใบ
แหลมหรือมนฐานใบเว้าป็น
รูปหัวใจใบยาว 3-15 
เซนติเมตร กว้าง 1-9 
เซนติเมตร 

ดอกเป็นรูประฆัง ออกท่ี
ซอกใบแต่ละช่อมีดอก
ย่อย 1-5 ดอก กลีบเรียงสี
เขียวกลีบดอกมีทั้งสีขาว 
สีม่วงแดง สีชมพูม่วง 
กลีบดอกจะติดกันเป็นรูป
กรวย  มีสีขาวอยู่ด้านบน
และมีสีม่วงหรือสีชมพูอยู่
ที่ฐาน เกสรตัวผู้มี 5 อัน
ยาวไม่เท่ากัน 

ผล เป็นแบบแคปซูล
รูปไข่ หรือกลมสี
น้้าตาล 

ใช้ประกอบอาหาร 

11. สาหร่ายหาง
กระรอก 

Hydrilla 
verticillata (L.f.) 
Royle. 

HYDROCHARITACEAE ใบเดี่ยวแตกเป็นวงรอบข้อ 
3-8 ใบ ไม่มีก้านใบแผ่นใบ
รูปไข่ยาว หรือรูปไข่ขอบ
ขนาน ใบยาว 7-30
มิลลิเมตร ของใบหยักเป็น

ดอก เดี่ยวขนาดเล็กแยก
เพศ ดอกเพศเมียมีกาบ
หุ้ม โคนก้านดอกลักษณะ
เรียวยาวส่งดอกขึ้นมา
บานที่ผิวน้้า 

รูปทรงกระบอก ยาว
ประมาณ 7 
มิลลิเมตร ภายในมี
เมล็ด 2-3 เมล็ด 

ประดับตู้ปลา  ใช้บ้าบัด
น้้าเสีย  ใช้เป็นอาหารสัตว์
เป็นตัวชี้วัดว่าน้้าบริเวณ
นั้นยังสะอาด  ท้าน้้าหมัก
ชีวภาพ 
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ฟันเลื่อยละเอียด ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 3 
กลีบ กลีบดอก สีขาว 3 
กลีบ  

ล าดับที่/ชื่อสามัญ 
ชื่อ

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์/ลักษณะ

ทั่วไป 
ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

11. สาหร่ายหาง
กระรอก 

Hydrilla 
verticillata 
(L.f.) Royle. 

HYDROCHARITA
CEAE 

 ภายในรังไข่เพียง 1 ช่อง ยอด
เกสรเพศเมียมี 3 ดอกเพศผู้มี
กาบหุ้มเช่นกัน ดอกมีขนาด
เล็ก ก้านดอกสั้นเมื่อดอกแก่
จะหลุดลอยขึ้นไปบานที่ผิว 

  

12. มะเดื่อฉิ่ง Ficus 
fistulosa Rein
w. Ex Blume 

MORACEAE  
ไม้ยืนต้นขนาด
กลาง 

ใบเดี่ยว เรียงสลับ  ดอกเกิดจากภายในฐานรอง
ดอกที่มีรูปร่างคล้ายผลเป็น
ดอกแยกเพศในช่อเดียวกัน  

ผลสีเขียว เขียวอม
เหลือง หรือสีเขียว
ปนน้้าตาลอมม่วง 

ราก เป็นยาบ้ารุงหลังการ
คลอดบุตร เป็นยาขับ
ปัสสาวะ น้้ายาง เป็น
ส่วนผสมในพลาสเตอร์ปิด
ขมับแก้ปวดศีรษะ ผลดิบ 
รับประทานเป็นผัก 

13. จิกนา Barringtonia 
acutangula  

BARRINGTONIA
CEAE 

ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ตอน
ปลายกิ่ง ใบรูปหอกหรือรูปไข่

สีชมพู มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 
ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่

รูปขอบขนานหรือ
ทรงกลม 

 ปลูกเป็นไม้ประดับ ยอด
อ่อนและดอกอ่อน ทานเป็น
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ตารางท่ี 2 ชนิดพืชในคลองล าภูตรัง  (พิกัด X 0559787  Y 0823031  Z 29) 
 

(L.)  
  Gaertn. 

ไม้ยืนต้นขนาด
กลาง 

กลับ กว้าง 10-13 เซนติเมตร 
ยาว 
20-30 เซนติเมตร 

ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลงยาว 
0.3-1 เมตร กลีบเลี้ยงสีเชียว 
4 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็น
รูปถ้วย กลีบดอก 4 กลีบ 
ปลายกลีบม้วนออก กลีบ 
กลีบดอกบิด ดอกร่วงง่าย 
ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-2 
เซนติเมตร 

ผักสด  รากใช้เป็นยา
ระบาย  เปลือกใช้ชะล้าง
บาดแผล และเบื่อปลา  ใบ
แก้ท้องร่วง เมล็ดเป็นยาขับ
ลมแก้ร้อนใน  

ล าดับที่/ชื่อสามัญ 
ชื่อ

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์/ลักษณะ

ทั่วไป 
ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. บอนเต่า - - - - - - 
2. จาก Napafrutican

s wurmp. 
PALME 
พืชจ้าพวกปาล์ม 

ใบเป็นแบบขนนก ลักษณะ
แข็งตั้งตรงขึ้น ใบย่อยรูปใบ
หอกยาว 0.9-1.3 เมตร เรียง
ตัวสองถาคล้ายใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ต้น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็นช่อ
กระจุกแน่นล้อมรอบด้วยด้วย
ดอกเพศผู้เป็นช่อเชิงลดขนาด
สั้น ดอกเพศผู้เรียงอยู่บนช่อ
ดอกแบบหางกระรอก ก้าน

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 
เซนติเมตร ผลอ่อน
มีสีเขียวและเป็นสี
ด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา ใบ
จากน้ามามวนยาเส้น ห่อ
ขนมจาก ก้านจากน้ามาจักร
สานเช่น ตะกร้า  กระเป๋า  
แจกัน โคมไฟ ทีรองแก้ว  
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ดอกสีน้้าตาล ดอกมีสีเหลือง ใบที่เหลือใช้น้ามาท้า
กระดาษสา  

3. เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว 

Acanthus 
ebracteatus 
Vahl. 
 

ACANTHACEAE 
ไม้พุ่ม 

แผ่นใบกว้างจากประมาณ
กลางใบ ลงมาทางฐานใบ  
ขอบใบเว้าหยักเล็กน้อยมี
หนามไม่มาก 

ออกท่ีปลายกิ่ง มีลักษณะของ
ดอกเป็นดอกช่อตั้งตรง สีขาว 
มีกลีบรองดอก 4 กลีบ 

เป็นฝักรูปไข่หรือ
ทรงกระบอก 

ทั้งต้นและรากต้มอาบแก้พิษ
ไข้ ผื่นคันโรคผิวหนังทุกชนิด 
ใช้รับประทานเป็นยาแก้
ฝีดาษและฝีทั้งปวง  ต้นสด
ต้าให้ละเอียดเอาพอกปิดหัว
ฝี หรือแผลเรื้อรัง   

4. ปลงทะเล Acrostichum 
aureum L. 

CYCADACEAE 
เฟิรน ์

เป็นใบประกอบแบบขนนก 
แผ่นใบรูปใบหอก 

- - ต้น ปลูกประดับสวน 
ใบอ่อนใช้รับประทาน 

ล าดับที่/ชื่อสามัญ 
ชื่อ

วิทยาศาสตร์ 
ชื่อวงศ์/ลักษณะ
ทั่วไป 

ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การน าไปใช้ประโยชน์ 

5. จิกทะเล Barringtonia 
asitica (L.) 
Kurz 

Lecythidaceae 
 ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 

เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบกิ่ง  
แผ่นใบรูปไข่ปลายใบกลม 

ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที
ปลายกิ่ง ช่อดอกสั้นตั้งตรง  
หลอดกลีบเลี้ยงเปิดออกเป็น
สองแฉก  ขนาดไม่เท่ากัน 
กลีบดอก 4 กลีบสีขาว ไม่

เป็นรูปพีระมิด-
สี่เหลี่ยม ปลายมน
ป้าน ผลมีขนาด
ใหญ่ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 

ปลูกเป็นไม้ประดับ  ยอด
อ่อนใช้รับประทาน 
 
 

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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ติดกัน รูปรี โค้งออก เกสรเพศ
ผู้จ้านวนมาก  มีสีขาวและ
แดง 

10-15 เซนติเมตร 

6. แคทะเล Dolichandrne 
spathacea 
Schum. 

BIGNONIACEAE 
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง 

เป็นใบประกอบแบบขนนก 
ปลายคี่เรียงตรงข้ามกัน ใบรูป
ไข่ ใบหอกแกมรูปไข่ 

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

- 

7. ส้ามะง่า Clerodendrm 
inerme (L.) 
Gaertner. 

VERBENACEA 
ไม้เลื้อย 

เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่น
ใบรูปหอกหรือรูปรี ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ   

เป็นช่อกระจุกมี 3 ดอกออก
ตามง่ามใบและปลายกิ่ง วง
กลีบเลี้ยงรูประฆังยาว 0.5-1 
ซม. ปลายเป็นแฉกตื้น ๆ 5 
แฉก หลอดกลีบดอกติดกัน
เป็นหลอดเล็ก ๆ ยาว 2-3 
ซม. สีขาวอมชมพู กลีบดอก 5 
กลีบ มีสีขาว 

ผลกลมหรือรูปไข่
กลับ ผลอ่อนมีสี
เขียว ผลแก่มีสีด้า 

- 
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จากการส้ารวจพืชชุ่มน้้าทั้งหมด 20 ชนิด นั้น ได้ด้าเนินการคัดเลือกพืชชุ่มน้้า 1 ชนิด ที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส้าหรับส่งเสริมการ
ผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรัง  ซึ่งพืชชุ่มน้้าที่คัดเลือกไว้มีประโยชน์ในด้านใช้เป็นอาหาร ท้าเครื่องจักร
สาน และใช้มวนบุหรี่ ได้แก่ จาก โดยได้ด้าเนินการส้ารวจจากในจังหวัดตรังได้ 34 แหล่ง  บันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของจาก และข้อมูลพื้นที่โดยใช้พิกัดภูมิศาสตร์โดยเครื่อง Geographic Position System (GPS) 
(ตารางท่ี 3) 

9. สรุปผลการทลองและข้อเสนอแนะ 

 ทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชชุ่มน้้าในพ้ืนที่จังหวัดตรัง พบว่า จากการส้ารวจและเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์
พืชที่พบในพ้ืนที่ชุ่มน้้า พบ พันธุ์พืช 20 ชนิด ใน 15  วงศ ์และได้พืชชุ่มน้้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็นพืชทางเลือกส้าหรับส่งเสริมการผลิตให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดตรังจ้านวน 1 ชนิด ได้แก่ จาก มีประโยชน์ในด้านใช้เป็นอาหาร ท้าเครื่องจักรสาน 
และใช้มวนบุหรี่ เป็นไม้จ้าพวกปาล์ม ส้ารวจจากในจังหวัดตรังมีจ้านวน 34 แหล่ง ได้แก่ อ้าเภอกันตังจ้านวน 
30 แหล่ง อ้าเภอย่านตาขาวจ้านวน 2 แหล่ง และอ้าเภอปะเหลียนจ้านวน 2 แหล่ง    

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์พืชชุ่มน้้าชนิดต่างๆ รวมทั้งการผลิตและการใช้ประโยชน์ของพืชชุ่มน้้า 
(จาก) 
11. ค าขอบคุณ – 
12. เอกสารอ้างอิง 
สุธารา ยินดีรส . 2548. การจ้าแนกพ้ืนที่ชุ่มน้้าของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์        

ร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียม. ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: กรุงเทพฯ. 
38-39 หน้า. 
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3. ส้ารวจจากในพ้ืนที่จังหวัดตรังจ้านวน  34  แหล่ง ดังนี้ 
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สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

1. บ.คลองชีล้อม ม.1 ต.คลองชี
ล้อม อ.กันตัง จ.ตรัง 

0569826 0806362 7 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสาน เช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

2. บ.ป่ากอ ม.4 ต.คลองชีล้อม 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0563609 0821991 6 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

3. บ.บางแรด ม.5 ต.กันตังใต้  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0555875 0809008 15  ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
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ใบมะพร้าว เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

4. ม.2 ต.บ่อน้้าร้อน อ.กันตัง จ.
ตรัง 

0555474 0822066 6 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

5. ม.3 ต.บ่อน้้าร้อน อ.กันตัง จ.
ตรัง 

0555844 0821209 -4 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

6. ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 0556704 0814139 8 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
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สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

7. บ.ท่าปาบ ม.2 ต.บ่อน้้าร้อน  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0556039 0822172 17 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

8. บ.ป่าเตียว ม.5 ต.บางเป้า  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0558763 0808997 13 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที

ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 



20 
 

หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

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

0552147 0813701 6 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

10. ม.5 ต.ควนธานี อ.กันตัง 
 จ.ตรัง 

0560759 0827430 19 ริมฝั่ง
แม่น้้าตรัง 

ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

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

0558895 0822749 10 ริมฝั่ง
แม่น้้าตรัง 

ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
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ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

12. บ.ในลุ่ม ม.3 ต.ย่านซื่อ  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0558784 0822500 15 ริมฝั่ง
แม่น้้าตรัง 

ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

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

0559589 0822227 20 ริมฝั่ง
แม่น้้าตรัง 

ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
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หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

14. บ.โคกทราย ม. 4 ต.ย่านซื่อ 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0560077 0824254 13 ริมฝั่ง
แม่น้้าตรัง 

ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

15. ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง   
จ.ตรัง 

0558703 0823564 13 ริมฝั่ง
แม่น้้าตรัง 

ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

16.บ.โต๊ะเหมือง ม.4 ต.บาง
หมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 

0558763 0808997 13 ริมฝั่ง
แม่น้้าตรัง 

ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
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ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

17. บ.เด็ดทอง ม.1 ต.บางหมาก 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0056072 0826178 5 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

18. บ.อ่าวเพชรแก้ว ม.5 ต.บาง
หมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 

0560022 0824361 4 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 
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สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

19.ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 0561888 0813993 7 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

20. บ.แหลม ม.3 ต.วังวน  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0562880 0811987 12 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

21. บ.นาเรือ ม.1 ต.วังวน  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0562966 0814860 2 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสี เขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
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ใบมะพร้าว เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

22. บ.ห้วยลึก ม.2 ต.วัง
วน  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0566161 0816069 3 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

23. บ.ปะเก ม.4 ต.วังวน 
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0562400 0816111 -5 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

24. บ.ทุ่งไพร ม.5 ต.วังวน  0562328 0809813 19 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น ผลออกเป็นช่อ ผล น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
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อ.กันตัง จ.ตรัง ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

25. บ.แหลม ม.3 ต.เกาะสุกร  
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

0567408 0783460 12 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

26. บ.แหลม ม.2 ต.เกาะสุกร  
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

0563175 0794327 0 ป่าชายเลน ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
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ใบมะพร้าว เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

27. บ.ทับจาก ม.7 ต.ทุ่ง
กระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 

0568301 0816895 23 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

28. ม.2 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่าน
ตาขาว จ.ตรัง 

0571474 0814303 18 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

29. ม.4 ต.กันตังใต้  0556206 0823883 7 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น ผลออกเป็นช่อ ผล น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
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อ.กันตัง จ.ตรัง ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

30. ม.1 ต.กันตังใต้  อ.กันตัง  
จ.ตรัง 

0555200 0822321 21 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

31. บ.บางสัก ม.1 ต.บางสัก  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0547108 0817703 18 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
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ใบมะพร้าว เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

32. บ.นาเกลือ ม.1 ต.นา
เกลือ  
อ.กันตัง จ.ตรัง 

0552243 0809862 22 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

33. บ.นาเกลือ ม.3 ต.นา
เกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง 

0551054 0811047 11 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก 
ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น
เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

ผลออกเป็นช่อ ผล
เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 

 

สถานที่ 
พิกัด 

สภาพพ้ืนที่ ลักษณะใบ ลักษณะดอก ลักษณะผล การใช้ประโยชน์ 
X Y Z 

34. บ.บางเต่า ม.6 ต.คลองลุ 0556648 0825000 4 ล้าคลอง ใบ เป็ น แบบขนนก ดอกแยกเพศแต่อยู่ ต้ น ผลออกเป็นช่อ ผล น้้าตาลจาก  ผลจากน้าไป
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 อ.กันตัง จ.ตรัง ลักษณะแข็งตั้ งตรง
ขึ้น ใบย่อยรูปใบหอก
ยาว 0.9 -1.3 เมตร 
เรียงตัวสองถาคล้าย
ใบมะพร้าว 

เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็น
ช่อกระจุกแน่นล้อมรอบ
ด้วยด้วยดอกเพศผู้เป็นช่อ
เชิงลดขนาดสั้น ดอกเพศผู้
เรียงอยู่บนช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี
น้้าตาล ดอกมีสีเหลือง 

เป็นเหลี่ยมรูปทรงรี
ยาว 7-10 ซม. ผล
อ่อนมีสีเขียวและ
เป็นสีด้าเมื่อแก่ 

เชื่อม  ใบจากมุงหลังคา 
ใบจากน้ามามวนยาเส้น 
ห่ อ ขน มจ าก  ก้ าน จาก
น้ามาจักรสานเช่น ตะกร้า  
กระเป๋า  แจกัน โคมไฟ ที
รองแก้ว  ทางใบที่เหลือใช้
น้ามาท้ากระดาษสา 
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ภาคผนวก 
 
ภาพผนวกท่ี 1 พันธุ์พืชในคลองล้าชานและคลองล้าภู 
 

  
 

 
 

 
 
 

กูดเกี๊ยะ ตาลปัตรฤาษี บอนเขียว 

บัวผัน ผักหนาม เตยหนาม 

สาคู มะเดื่อฉิ่ง จิก 
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กกสามเหลี่ยม ผักบุ้ง สาหร่ายหางกระรอก 

สันตะวาใบข้าว บอนเต่า เหงือกปลาหมอดอกขาว 

ส ามะง่า จิกทะเล ปรงทะเล 
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จาก แคทะเล 
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