
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 

2. โครงการวิจัย   :  ศึกษาการอนุรักษ์พืชพ้ืนเมือง ในชุมชนและพืชหายาก 

          ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อการอนุวัตตาม ตาม

        พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  ศึกษาพฤกษศาสตร์ของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่ภาคใต้  

        3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on  Botany of Local Plant Varieties in  

       communities located in Three provinces(Nakhon Si 

     Thammarat Phattalung and Songkhla) of the South. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง    :  นางสาววาสนา มั่งคั่ง  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ผู้ร่วมงาน                         :  นางสาวรุ่งทิวา  ธน าธาตุ          ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช

         :  นางสาววราภรณ์  ทองพันธ์ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช   

5. บทคัดย่อ 

  การศึกษาพฤกษศาสตร์ของพันธุ์ พื ช พ้ืน เมื องในชุมชน  เขต พ้ืนที่ ภ าคใต้   3 จั งหวัด
(นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืช 
เพ่ือบันทึกข้อมูลพืชที่ชุมชนได้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพ่ือศึกษาโอกาสของพืชที่ชุมชนได้อนุรักษ์
ไว้จะมีคุณสมบติเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ก าหนดไว้
หรือไม่ โดยการส ารวจชุมชนใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา เนื่องจาก
ทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าวมีความหลากหลายของพันธุกรรมพืชพ้ืนเมืองโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวที่ชุมชนได้อนุรักษ์และ
คัดเลือกพันธุ์ไว้ส าหรับใช้ประโยชน์ในการบริโภคในชีวิตประจ าวัน ใช้เป็นยารักษาโรค ใช้ท าสิ่งที่อยู่อาศัย ท า
อุปกรณ์ประอกบอาชีพท ามาหากิน และใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนาน โดย
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับชนิดพืชและการอนุรักษ์พันธุ์พืชของชุมชน จากนั้นด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานหรือชุมชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือสอบถามและบันทึกข้อมูลลักษณะของพืช และการใช้ประโยชน์ 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือให้ทราบว่าพืชท้องถิ่นใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ชุมชน
อนุรักษ์และใช้ประโชน์แต่ละชุมชนมีพืชชนิดใดบ้าง และใช้ประโยชน์อย่างไร และมีศักยภาพที่จะเป็นพืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามกฏหมายหรือไม่ จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษาชุมชนทั้งหมด 17 ชุมชนที่มีการ
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อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชชนิดต่าง ๆ ได้แก่  จังหวัดพัทลุง 60 ชนิด  จังหวัดสงขลา 75 ชนิดและ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 34 ชนิด โดยพืชที่ชุมชนมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เป็นพืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพืช
ป่า และยังไม่ปรากฏชนิดพืชใดที่มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามกฏหมาย 

 
 

ค าน า 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 กล่าวถึงพืช 4 ประเภท ได้แก่ พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมือง
ทั่วไป พันธุ์พืชป่า และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ทั้ง 4 ประเภทนี้แบ่งการคุ้มครองเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ต้องยื่น
จดทะเบียนจึงจะได้สิทธิ ได้แก่พันธุ์พืชใหม่ และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น อีกกลุ่มหนึ่งถือเป็นสมบัติของชาติ จึง
เป็นการคุ้มครองโดยไม่ต้องยื่นจดทะเบียน ได้แก่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า แต่การเข้าถึง  หรือการ
น าไปใช้ประโยชน์โดยการ เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์  มีคนถามว่า เราน ามาปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนหรือ
ขายผลผลิตต้องขออนุญาตไหม ตอบว่าไม่ต้อง เพราะกฏหมายก าหนดว่าต้อง “เก็บ จัดหา หรือรวบรวม เพ่ือการ
ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า” จึงเข้าข่ายที่ต้องขออนุญาต 

ค าว่า “พันธุ์พืช พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช พ.ศ.2542 

หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช

ใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 การยื่นจด

ทะเบียน สิทธิเป็นของชุมชนที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นขึ้นมา แต่ชุมชนมิได้มีสถานะ

เป็นนิติบุคคล จึงยื่นจดทะเบียนเองไม่ได้ ต้องให้หน่วยงานที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นผู้ยื่นที่จดทะเบียนให้ ซึ่ง

ต่างจากพันธุ์พืชใหม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพราะสิทธิที่เกิดเป็นของนักปรับปรุง

พันธุ์เอง 

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช จึงด าเนินงานวิจัยเพ่ือศึกษาข้อมูลชุมชนและศักยภาพของพืชที่ชุมชน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ว่ามีคุณสมบัติเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหรือไม่ และพบว่าบางชุมชนที่อนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ในท้องถิ่น ที่คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลแล้วคาดว่าน่าจะมีคุณสมับติเป็นพันธุ์พืช

พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นเพราะเข้ากฏเกณฑ์ตามกฏหมาย คือ มีอยู่เฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่งในราชอาณาจักร ไม่เคยจด

ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยตัวชุมชนมีการด ารงชีวิตและสืบทอดระบบ

วัฒนธรรมร่วมกันมาเกินกว่า 10 ปี แต่หลังจากตรวจสอบข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพืชนั้น ท าให้ทราบว่า       

พืชต่าง ๆ ดังกล่าวมีปรากฏอยู่ในท้องถิ่นอ่ืนแล้ว เนื่องจากมีการให้ หรือแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันโดยตลอด เช่น
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เมื่อมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ก็น าพันธุกรรมพืชเหล่านั้นติดตัวไปด้วย ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงยังไม่พบชุมชนใด

ภูมิภาคใต้ 3 จังหวัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) มีชนิดพืชที่มีศักยภาพหรือมีคุณสมบัติเป็นพันธุ์

พืชพ้ืนเมอืงเฉพาะถิ่นตามกฏหมายฉบับนี้  

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. เอกสารข้อกฏหมายและข้อมูลวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืช 
2. ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน เครื่องเขียน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา กรรไกร มีด 
4. เครื่องมือที่ใช้บันทึกขอมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และ เครื่องมือบันทึกลักษณะพืช เช่น แบบบันทึก

ลักษณะ กล้องถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ 
 

วิธีด าเนินการ  

1.  ศึกษา  ส ารวจ วิเคราะห์  เพื่อประเมินข้อมูล  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชนพันธุ์พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่ภาคใต้  3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) 

2.  ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์และจ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่ภาคใต้ 3 จังหวัด 
(นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) 

3.  บันทึกข้อมูลพืชพื้นเมืองที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2558) 
 สถานที่ชุมชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลอง 

1.  ศึกษา  ส ารวจ วิเคราะห์  เพ่ือประเมินข้อมูล  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชนพันธุ์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน 
เขตพ้ืนที่ภาคใต้  3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา)โดยการใช้ค าถามจากเครื่องมือที่สร้างขึ้น 
(ภาคผนวก 1) เพ่ือศึกษาว่าชุมชนมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชในชุมชนของตนอย่างไร ทั้ง 3 จังหวัด ดังนี้ 

 1.1 จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 8 ชุมชน ได้แก่ 
1.1.1 ชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง หมู่ 5 ต าบลหูร่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชประชากรส่วนใหญ่
   ประกอบอาชีพท านาปลูกข้าวและเลี้ยงกุ้งกุลาด านอกจากนี้ยังมีพืชที่ชุมชนได้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนที่มีบทบาทส าคัญต่อวิถีชีวิต และอยู่เคียงคู่กับชาวลุ่มน้ าปากพนังมาอย่าง
ยาวนานก็คือการใช้ประโยชน์จากต้นจาก สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น ได้แก่ ทางจาก ใบจาก ก้านใบจาก งวง
จาก และลูกจาก นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์พืชป่า เช่น ต้นโพธิ์ทะเล มะดัน มะเดื่อ มะตุม ล าพู ล าแพน เพ่ือใช้
ในการสร้างบ้านเรือน ท ากรงนก ท าเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
1 .1 .2  ชุ มชนบ้ านสวนหลวง หมู่ ที่  3  ต าบลสวนหลวง บ้ านดอนทื อ  อ า เภ อ เฉลิ มพ ระ เกี ย รติ์                  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

      ชาวบ้านมีอาชีพหลักท านา อาชีพรองท าสวนผัก โดยนาข้าว ส่วนมากเป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่ชุมชนเก็บ   
อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ผักที่ปลูกเป็นผักสวนครัวที่บริโภคในท้องถิ่น ส่งขายนอกเขตจังหวัด และ
ส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ บัวบก ผักกูด 

1.1.3 ชุมชนบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ประชากรของต าบลก าโลนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว 

รับราชการพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ อาชีพเกษตรกรรมพืชที่ปลูกและอนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ใน

ท้องถิ่น ได้แก่ พืชผัก - ผลไม้ท้องถิ่น เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง กระท้อน สาคู ผักกูด เหลียง เลี้ยงไก่

พ้ืนบ้าน เลี้ยงโคพ้ืนบ้าน เลี้ยงผึ้ง ท าปุ๋ยชีวภาพ แปรรูปผลไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ท าผ้ามัดย้อม    

ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์จักสานและกะลามะพร้าว ปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น  

1.1.4 ชุมชนบ้านเขาขุนพนม ต าบลพรหมโลก อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ของท้องถิ่นภาคใต้ เช่น สะตอ เหลียง หมาก มังคุด ลองกอง 
ยางพารา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธ มีวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่มีความส าคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์
และโบราณคดี เป็นที่นับถือและรู้จักของคนทั่วไป พืชที่ชุมชนอนุรักษ์ไว้ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นท้องถิ่น 
ประเภทผัก ไม้ผล พืชสมุนไพร 
1.1.5 ชุมชนบ้านคีรีวงศ์ หมู่ที่ 9 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 เป็นชุมชนเก่าแก่ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการท าสวนผลไม้ เช่น มังคุด 
เงาะ ทุเรียน สะตอ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มมัดย้อม กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจัก
สานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ าผลไม้ กลุ่มไวน์ และกลุ่มทุเรียนกวน พืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ร่วมกันทั้งบริโภคสด และแปรรูปเป็นสินค้า ได้แก่ มังคุด ส้มแขก ยาสูบ โกฏพุงปลา มะไฟกา 

1.1.6 ชุมชนบ้านสวนจันทร์ หมู่ที ่2 ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ชุมชนบ้านสวนจันทน์ หมู่ที่ 2 ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหลัก
ท าสวนผลไม้ รับจ้าง ค้าขาย ท าสวนยาง แต่พืชที่ชุมชนอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน
คือ จันทน์เทศน์ โดยชาวบ้านในชุมชนไปเก็บผลจันทน์เทศน์จากป่ามาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นแช่อ่ิม 
น้ าจันทน์เทศน์ เครื่องเทศน์อบแห้ง  แต่เมื่อตลาดในท้องถิ่นและมาเลเซียมีความต้องการมากข้ึนทุกปี ชาวบ้าน
จึงน าจันทน์เทศน์จากป่าบนภูเขามาขยายพันธุ์ปลูกเพ่ิมจ านวนในสวน หมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิม
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จันทน์เทศน์ 
1.1.7 ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที ่1 ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหลักคือการสาน
เสื่อกระจูด อาชีพรองคือ ท านา ท าสวนยาง รับจ้างทั่วไป ต าบลเคร็งมีสภาพเป็นป่าพรุประมาณร้อยละ 70 
นอกจากนั้นเป็นป่าพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ าขังตลอดทั้ง ประชาชนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามที่พ้ืนที่ราบที่น้ าไม่ท่วมขัง
และอาศัยอยู่ตามเนินสูงที่เรียกว่า “ควน” โดยชาวบ้านในชุมชนจะเก็บกระจูดจากป่าพรุในสภาพธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์โดยการจักสานท าเสื่อปูนั่ง หรือนอน ท าฝาบ้าน ท ากระเป๋าถือส าหรับสตรี มีร้านจ าหน่ายในชุมชน
และส่งขายในตลาดกรุงเทพฯ เช่น ตลาดนัดจตุจักร การอนุรักษ์กระจูดของชาวบ้านคือปล่อยให้ขึ้นตาม
ธรรมชาติ  ไม่มีการเผาหรือท าลาย แต่ เลื อกเก็บเฉพาะขนาดต้นที่ เหมาะสมน ามาใช้ในการจักสาน  
 

 1.1.8 ชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเพิง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ชุมชนบ้านเพิง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท า

นา ได้แก ่ การปลูกข้าว เป็นการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมโดยอาศัยน้ าจากธรรมชาติเป็นส าคัญ ส าหรับด้านปศุสตว์ มี

การเลี้ยงสัตว์ไว้จ าหน่าย ได้แก่ โค สุกร และเลี้ยงบริโภคเหลือจากบริโภคไว้จ าหน่วย  ได้แก่  ไก่  ซึ่งชุมชนมีการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง เช่นข้าวยาโคท่ีใช้ท าขนมในพิธีส าคัญทางศาสนา ข้าวยมหนุน เป็นต้น 

1.2 จังหวัดพัทลุง จ านวน 6 ชุมชน ได้แก่ 
 1.2.1 ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
 ชุมชนหมู่ 2 บ้านหัวช้าง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพท าสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ 

มังคุด และปลูกยางพารา หมาก ปาล์มน้ ามัน ชุมชนี้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร มีหมอชาวบ้าน 
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หรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ประสบการด้านการใช้สมุนไพรรักษาโรค โดยสมุนไพรที่น ามาใช้ เช่น กลอยจืด 

ว่านลูกไก่ทอง ก าแพงเจ็ดชั้น ก าลังหนุมาน ชะเอม เป็นต้น 

 1.2.2 ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง หาปลา ค้าขาย เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลุ่ม น้ าท่วมถึง บางที่เป็นที่

ดอนสามารถท าสวนปาล์ม ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ แตงกวา นอกจากนี้ยังมีไม้ยืนต้นที่ทนน้ าท่วม
ขังได้ เช่น เสม็ดชุน ล าเท็ง กระท่อมหมู สมอทะเล เสม็ดขาว เป็นต้น 

 1.2.3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธ์ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
  บ้านทุ่งโพธิ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท าสวนยาง สวนผลไม้ ท านา และมีพืชอายุสั้น

ที่มีการอนุรักษ์โดยปลูกพืชเพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับบริโภคในชุมชน และจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในพื้นที่ และ
นอกเขตพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นพืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร พืชไร่และพืชสมุนไพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้แก่  
ถั่วหรั่ง  มันขี้หนู ขมิ้นขาว ขมิ้นย่าน มะแว้ง หัวไพล หม้อข้าวหม้อแกงลิง หญ้าไผ่น้ า ดีปลี ว่านสาวหลง    
กลีบแรด    หางช้าง โด่ไม่รู้ล้ม สมอพิเภก เบญจรงค์ พลูคาว คาวตอง เจตมูนเพลิงดอกขาวเจตมูนเพลิงดอก
แดง ว่านนางครวญ บอนส้ม บอนด า หนุมานประสานกาย เห็ดเหม็ด หัวเปราะหอม  

 1.2.4 ชุมชนบ้านนาส้อง หมู่ที่ 11  บ้านนาส้อง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
  เป็นชุมชนที่อยู่ติดต่อกับชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ มีชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เหมือนกันเนื่องจากมี

วัฒนธรรมที่คล้ายกัน ชาวบ้านบางส่วนรับถือศาสนาอิสลาม บางส่วนนับถือศาสนาพุธ พืชที่ปลูก อนุรักษ์ใช้
ประโยชน์ในชุมชน และค้าขาย ได้แก่ ถั่วหรั่ง มันขี้หนู และพืชสมุนไพร 

 1.2.5 ชุมชนบ้านน้ าเลือดใต้ หมู่ที่ 10 ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
  ชาวบ้านมีอาชีพหลักท านา ท าสวนผลไม้ สวนยาง เลี้ยงสัตว์และรับจ้าง พันธุ์ข้าวที่ชุมชนปลูกเป็นข้าว

พ้ืนเมือง และข้าวพันธุ์ส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์เล็บนก ขาวเบตง มาเลแดง และชัยนาท นอกจากนี้ยังพบพืชที่สร้าง
เศรษฐกิจให้ชุมชน คือ ข่าตาแดง โดยบางครอบครัวจากเดิมท านาเป็นอาชีพหลัก กลับเปลี่ยนเป็นปลูกข่าตา
แดงเป็นอาชีพหลัก ท านาเป็นอาชีพรอง เนื่องจากชุมชนตลอดจนวัฒนธรรมการบริโภคของภาคใต้นิยมบริโภค
อาหารที่รสชาติเผ็ดร้อน อาหารที่บริโภคและมีข่าเป็นส่วนประกอบได้แก่ ต้มย า น้ าพริกแกงเผ็ด เป็นต้น ท าให้
ชาวบ้านรวมกลุ่มกันปลูกข่าตาแดง ซึ่งเป็นข่าที่บริโภคอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นเวลานานแล้ว 

 1.2.6 ชุมชนบ้านนาปะขอ หมู่ที่ 4 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
ต าบลนาปะขอแบ่งเขตการปกครอง เป็น 12 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหาดไข่เต่า , หมู่ 2 

บ้านพน , หมู ่3 บ้านควนโหมด , หมู ่4 บ้านนาปะขอ, หมู่ 5 บ้านช่างทอง , หมู่ 6 บ้านนาหม่อม , หมู ่7 บ้านวัด

โหนด , หมู่ 8 บ้านแหลมคูลา , หมู ่9 บ้านปากพล , หมู่ 10 บ้านคลองชีพสหกรณ์ , หมู่ 11 บ้านหัวปอ , หมู่ 12 

บ้านทุ่งเศรษฐีชุมชนในเขตต าบลนาปะขอเกิดมาประมาณ 101 ปีมีผู้อาศัยประมาณ 2165 หลังคาเรือนโดยในหมู่

ที่ 4 มีกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านโดยองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรเป็นผู้ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและพัฒนา
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องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าว ท าให้ชาวบ้านมีการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวดั้งเดิมและพัฒนาพันธุ์โดยวิธี

คัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการของชุมชน ส าหรับเก็บไว้บริโภค ที่เหลือส่งขายในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

1.3 ศึกษา  ส ารวจ วิเคราะห์  เพื่อประเมินข้อมูล  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชนพันธุ์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน 7 ชุมชน ได้แก่ 

 1.3.1 ชุมชนในเขตอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทานา รองลงมาได้แก่ ประมงชายฝั่ง เลี้ยงปลา ในกระชัง    
เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ท าน้ าตาลโตนดและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด นอกจากนี้ยังเริ่มมีการปลูกอนุรักษ์ พืชป่า เช่น
กง กระพ้อ กระโดน ขี้กาดิน เพ่ือใช้ในการชีวิตประจ าวัน เป็นอาหาร และสมุนไพรรักษาโรค 

 1.3.2 ชุมชนในเขตอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
  อ าเภอคลองหอยโข่งแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 4 ต าบล 32 หมู่บ้าน ได้แก่ ต าบลคลองหอยโข่ง ทุ่ง

ลาน โคกม่วง และ คลองหลา ประชากรเป็นคนดั้งเดิมอาศัยสืบทอดมาแต่โบราณ สันนิษฐานได้จากสถานที่
ส าคัญทางศาสนาบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์เก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตร ราษฎร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางเป็นอาชีพหลักอาชีพหลัก ท าสวน/ท าไร่ อาชีพเสริม ท าขนม พืชที่ชุมชน
อนุรักษ์ส่วนมากเป็นพืชยืนต้น เช่น มะแขว่น มะปลิง มะม่วงคัน มะม่วงป่า มะม่วงหิมพานต์ ที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง ใช้บริโภค เป็นผัก ผลไม้ ใช้ในงานสิ่งก่อสร้างบ้านเรือน เป็นต้น 

 1.3.3 ชุมชนบ้านเกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านนาใน หมู่ที่ 7 ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 
  บ้านเกาะทากเหนือ อยู่หมู่ที่ 2 ต.นาหว้า เดิมเป็นชุมชนที่มีการปลูกส้มจุกจ านวนมาก แต่เนื่องจากมีการ

ดูแลรักษายาก เกิดโรคส้ม ท าให้ส้มตาย และภาคราชการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เช่น ยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน ท าให้ส้มจุกเหลืออยู่น้อย ปัจจุบันเริ่มมีการส่งเสริมให้ชุมชนหันกลับมาปลูกส้มจุกเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเป็น
พืชท้องถิ่นท่ีมีราคาสูง ส่วนหมู่ 7 เป็นชุมชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ที่เริ่มมีการอนุรักษ์พันธุ์ส้มจุกเพ่ิมข้ึน 

 1.3.4 ชุมชนบ้านทุ่งคลองสอง หมู่ที่ 3 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 เทศบาลนครหาดใหญ่มีนโยบาย ส่งเสริมให้มีการปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ เป็นพืชท้องถิ่น เป็นเอกลักษณ์

ของต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ โดยชุมชนบ้านทุ่งคลองสอง มีประชากรประมาณ 30-40 หลังคาเรือน มี

อาชีพเกษตรกรรมท าสวนเป็นส่วนใหญ่ พืชที่ปลูก  มีทั้งพืชล้มลุกและพืชยืนต้น พืชล้มลุก ได้แก่ พืชผักสวนครัว 

กล้วย มะละกอ พริก มะเขือ พืชยืนต้น ได้แก่ ส้มโอ ยางพารา ขนุน มะม่วง กระท้อน มะพร้าว มะนาว สัก 

ขี้เหล็ก จิก นอกจากนี้ยังมีการท านาข้าวด้วย 

 
2.  ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์และจ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่ภาคใต้ 3 จังหวัด 

(นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) โดยแสดงรายชื่อชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในรูปแบบตาราง
(ภาคพนวก 2)  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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2.1 ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์และจ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 8 ชุมชน ได้แก่ 

 2.1.1 ชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง หมู่ 5 ต าบลหูร่อง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ จาก คล้า จ าปาดะ พญากาสัก โพธิ์ทะเล มะดัน 

มะเดื่อ มะตุม ล าพู ล าแพน ส้มเขาคัน แสมสาร มะม่วงเบา 
 2.1.2 ชุมชนบ้านสวนหลวง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ และท าการค้า ได้แก่ บัวบก  
 2.1.3 ชุมชนบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 1 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผักกูด สาคู 
 2.1.4 ชุมชนบ้านเขาขุนพนม อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ มังคุด ส้มแขก เหลียง ส้มป่อย 
 2.1.5 ชุมชนบ้านคีรีวงศ์ หมู่ที่ 9 ต าบลก าโลน อ าเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระจูด โกฏพุงปลา จันทน์เทศ มะไฟกา ส้มแขก 

 ยาสูบ ลูกชก 
 2.1.6 ชุมชนบ้านสวนจันทร์ หมู่ที่ 2 ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ จันน์เทศ มังคุด ทุเรียน 
 2.1.7 ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระจูด ลูกชก 
 2.1.8 ชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านเพิง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ข้าวยาโค ข้าวไข่มดริ้น ข้าวยมหนุน ข้าวลูกลาย  
2.2 ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์และจ าแนกชนิดพันธุ์ พืชพ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง จ านวน 6 

ชุมชน ได้แก่ 
 2.2.1 ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 2 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่  พืชสมุนไพร ได้แก่  กระดูกไก่ขาว กระวาน    

 กลอยจืด กานพลู ก าแพงเจ็ดชั้น ก าลังหนุมาน โกเมน ขิง จ าปูน ชะเอม ตะขบป่า นมควาย      
 น้ าคราม น้ านอง  

 2.2.2 ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่  ปอทะเล ล าพู กระท่อมหมู สมอทะเล ล าเท็ง   

 เสม็ดขาว 
 2.2.3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธ์ ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ถั่วหรั่ง และมันข้ีหนู 
 2.2.4 ชุมชนบ้านนาส้อง หมู่ที่ 11  บ้านนาส้อง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
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  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ถั่วหรั่ง และมันข้ีหนู 
 2.2.5 ชุมชนท่ามิหร า หมู่ที่ 10 ต าบลท่ามิหร า อ.เมือง  จ.พัทลุง 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ข่าตาแดง 
 2.2.6 ชุมชนบ้านนาปะขอ หมู่ที่ 4 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง เช่น ข้าวพันธุ์เล็บนก พันธุ์สีรักษ์ 

 พันธุ์ช่อหลุมพี พันธุ์เหลือง พันธุ์แก่นจันทร์ พันธุ์ลูกลาย พันธุ์ปิ่นแก้ว พันธุ์กาบด า พันธุ์ลูกขอ พันธุ์
 หอมจันทร์ พันธุ์ช่อนางงาม พันธุ์อ้ายโข้ พันธุ์ขืนดิน พันธุ์หัวนา พันธุ์หยดม่วง และพันธุ์เบล่หอม 

2.3 ศึกษา  รวบรวม วิเคราะห์และจ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน 7 
ชุมชน ได้แก่ 

 2.3.1 ชุมชนในเขตอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระพ้อ กระจูด กระดอม กระโดน กล้วยหิน ขี้กา

ดิน ขี้กาแดง ขี้พร้าไฟ ขี้หนอน ไข่เน่า จันทร์กระพ้อ จ าปูน จ าปูลิ้ง จิกนา ชะมวง ตะไครต้น ฝาง 
พิลังกาสา มะเกลือ มะนาวเทศ มะพลับ มะพูด มะม่วงเบา รางจืดเถา สตางค์ ส้มเกียบ ส้มจุก ตาลโตนด 
หยี ส้มคางคก สวาท สามสิบ สิงหโมรา 

 2.3.2 ชุมชนในเขตอ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ กระโดน กระถินทุ่ง กะพ้อ ก าแพงเจ็ดชั้น ข่าลิง จิก

นาหรือจิกน้ า มะเดื่อ พุงวัว พรวด ตะเคียนเฒ่า ทัง เทพทาโร ผักกูดแดงหรือล าเท็ง 
 2.3.3 ชุมชนบ้านเกาะทากเหนือ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านนาใน หมู่ที่ 7 ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัด

สงขลา 
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส้มจุก 
 2.3.4 ชุมชนบ้านทุ่งคลองสอง หมู่ที่ 3 ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
  ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส้มโอหอมหาดใหญ่ 

 
3.  บันทึกข้อมูลพืชพื้นเมืองที่มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล  
 จากการส ารวจข้อมูล ได้บันทึกข้อมูลชุมชนและพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ลงโปรแกรมบันทึกข้อมูลขั้น 

พ้ืนฐานคือ ไมโครซอฟเอ็กซ์เซล โดยระบุชื่อชุมชน ชนิดพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ การน าไปใช้
ประโยชน์ และมีการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักคุ้มครองพันธุ์พืช หัวข้อส ารวจชุมชนกับ
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

วิจารณ์ 

 1. ชนิดพืชที่ส ารวจมีชื่อท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ท าให้ยากแก่การสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารอ้างอิงทาง

วิชาการ 
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 2. ภาษาท้องถิ่นท่ีชุมชนเรียกชื่อชนิดพืชบางชนิดฟังยาก อาจท าให้การบันทึกข้อมูลของนักวิจัยสะกดและ

เขียนผิด ดังนั้นการลงพ้ืนที่ควรมีผู้ทรงความรู้ด้านพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นร่วมส ารวจด้วย   

  

 

 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
  จากการศึกษา พฤกษศาสตร์ของพันธุ์พืช พ้ืนเมืองในชุมชน  เขตพ้ืนที่ภาคใต้   3 จังหวัด 

(นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) เพ่ือศึกษาข้อมูลชุมชนและศักยภาพของพืชที่ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ว่ามี

คุณสมบัติเป็นชุมชน และเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตามท่ีrพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ก าหนด

หรือไม่ จ านวน 21 ชุมชน โดยองค์ประกอบทางกฏหมายได้แก่มาตรา 43 พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช

พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ 2542 ต้องประกอบด้วยลักษณะเป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่

เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเท่านั้น เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ และ

มาตรา 44 ที่แสดงถึงองค์ประกอบของชุมชน ได้แก่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบ

วัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี  ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่เข้าลักษณะที่

ก าหนดไว้ตามมาตรา 43 คณะผู้วิจัยพบว่าชุมชนชุมชนทั้ง 21 ชุมชน ในภูมิภาคใต้ 3 จังหวัด (จังหวัด

นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา) ที่ได้ส ารวจในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพันธุ์พืชป่า และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป ไม่มี

คุณสมบัติเป็นชุมชน และไม่มีคุณสมบัติของพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามมาตร 43 และ 44 แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เนื่องจากพืชต่าง ๆ ดังกล่าวที่ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ มีปรากฏอยู่ในท้องถิ่นอ่ืนแล้ว 

เหตุเพราะมีอยู่ในธรรมชาติ มีการปลูกและใช้ประโยชน์อยู่ทั่วไปในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากมีวัฒนธรรมการบริโภคที่

คล้ายกัน นอกจากนี้ยังมีมีการให้ หรือแลกเปลี่ยนพันธุกรรมกันโดยตลอด เช่น เมื่อมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ก็น า

พันธุกรรมพืชเหล่านั้นติดตัวไปด้วย จึงท าให้เกิดการแพร่กระจายชนิดพืชไปในพ้ืนที่กว้าง 

ข้อเสนอแนะ 
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งมีภารกิจการเผยแพร่พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ต้อง 

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 โดยเฉพาะหมวดที่ 4 การคุ้มครองพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เพ่ือ 
 1. ให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืช หรือร่วมกันพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชนเอง  
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 2. ให้ชุมชนทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชน ประโยชน์ของการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช 
 3. ให้ชุมชนทราบถึงการคุ้มครองพันธุ์พืช การขึ้นทะเบียนชุมชน การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
 4. ให้ชุมชนทราบข้อดี ข้อเสียของการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ของส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนชุมชน การจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

 

 

 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ  
นางฐปนีย์ ทองบุญ  ผู้อ านวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
นายพีระพงศ์ เลขจิตร นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
นายวีระพงศ์ วิเชียร พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช 
นายประภาส ไชยรัฐ เกษตรอ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
นายพิฑูรย์ จรูญรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการอ าเภอตะโหมด 
ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ 
นายนิทัศน์ สองศรี หัวหน้าสถานีวิจันคลองหอยโข่ง 
นายส าเริง แซ่ตัน นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ ศวข.พัทลุง 
นายชนินทร์ ศิริขันตยกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ สวพ.8 จ.สงขลา 
นายสานต์ ถวายเทียน  ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
นายวิรัตน์ จันทศรี เกษตรกรปลูกจาก ต.หูล่อง อ.ปากพนัง 
นายสวัสดิ์ แสงพันธ์ เกษตรกรปลูกไม้ผล-สมุนไพร อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
นายอ านวย สงนวล วัฒนธรรมอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
นางกังสดาล สงนวล อาจารย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา 
นางปราณี ตามแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงล่ามภาษาซาไก 
นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุงล่ามภาษาซาไก 
นายหมุด แอนิ่ม ล่ามภาษาซาไก 
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นายเสริญ เหตุทอง ผู้ใหญ่บ้านต าบลท่ามิหร า 
นายวิโรจน์ เหตุทอง วิทยากรบรรยายข่าตาแดง  
นางบัง รองเดช เกษตรกรปลูกข่าตาแดง 
นางปณธีร์ โอฬารวิจิตรวงศ์ เกษตรกรผู้น าต าบลตะโหมด 
นายยเทียว แซ่อ๋อง เกษตรกรผู้ปลูกบัวบก อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ์ 
นายวิรัตน์ แก้วค า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ข้าราชการบ านาญ) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา 
นางสุรัตนา สว่างภพ  เกษตรกรผู้ปลูก-อนุรักษ์ ส้มแขก 
นายวีระ เจริญชน  เกษตรปลูกผู้ปลูก-อนุรักษ์ จันทน์เทศน์ อ.ร่อนพิบูลย์ 
นางปริดา เจริญชน เกษตรปลูกผู้ปลูก-อนุรักษ์ จันทน์เทศน์ อ.ร่อนพิบูลย์ 
นางสกาวเดือน ศิริกุล เกษตรปลูกผู้ปลูก-อนุรักษ์ จันทน์เทศน์ อ.ร่อนพิบูลย์ 
นางเกลื้อน ประดิษฐ์อ าไพ เกษตรกรผู้แปรรูปกระจูด ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
นายกวี จันทษี ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง 
นางอุไร จันจ าปา เกษตรกรผู้น า ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง 
นายหมะแอ เส็นหวัง เกษตรกรผู้อนุรักษ์ส้มจุก ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
นายอดุล ปานเส็ม เกษตรกรผู้อนุรักษ์ส้มจุก ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 
นายประคอง สุวรรณรัตน์ เกษตรกรผู้อนุรักษ์ส้มจุก ม..5 ต. ควนลัง(เทศบาล) อ.หาดใหญ่        
  จ.สงขลา 

เอกสารอ้างอิง 

เกริกชัย ธนรักษ์. พญากาสัก. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร. 

ข้อมูลต าบลทั่วประเทศ. (online) 28 พ.ค.2558. http://www.tambol.com/subdistrict/ 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระรชด าริ.สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง. 2555http://www.natres. 
psu.ac.th/ResearchStation/vijai_khk.html. 
 
ตะไคร้ต้น หายาก ประโยชน์ดี. (online) 18 ม.ค.59 http://www.thairath.co.th/content/119731 
 
สารานุกรมเสรี.วิกิพีเดีย. 
 
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ. 2542. กรมวิชาการเกษตร. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542. 
  กรุงเทพฯ.ชุมนุมสหกรณ์. 
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อาหารผักพ้ืนบ้านภาคใต้. อ้อมใจ วงษ์มณฑา. 4 หน้า. 
 
แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวน.กรมวิชาการเกษตร.2556. กรุงเทพฯ. ชุมนุมสหกรณ์ ฯ. 
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ภาคผนวก 1 
แบบส ารวจข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์ 

 

 

 

 
แบบส ารวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชพื้นเมืองภาคใต้ 

โครงการศึกษาการอนุรักษ์พืชพ้ืนเมือง ในชุมชนและพืชหายาก ตลอดจนการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืนเพ่ือการอนุวัตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

(ศึกษาพฤกษศาสตร์ของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชน เขตพ้ืนที่ภาคใต้  3 จังหวัด (นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา) 
---------------------------- 
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วันที่                                              สถานที่         
ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์           
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล           
ที่อยู่ที่ติดได้             
โทรศัพท์/โทรสาร     โทรศัพท์มือถือ     
E-mail address            
 
ส่วนที่ 1. ข้อมูลเฉพาะบุคคลและชุมชน 
โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ต้องการ 
1. เพศ        (     )  ชาย  อายุ                 ปี      (     )  หญิง  อายุ                   ปี  
2. ระดับการศึกษา   (    )  ประถมศึกษา   (    )  มัธยมศึกษา    (    )   ปวช.          (    )   ปวส. 
                (    )  อนุปริญญา      (    )  ปริญญาตรี    (    )    ปริญญาโท  (    ) ปริญญาเอก 
                (    )  อื่นๆ (โปรดระบุ)   
3. อาชีพ  และประสบการณ์ 
 3.1  (     )   เกษตรกรในชุมชน 
 3.2  (     )   ผู้ประสานงานพัฒนาชุมชน และส่งเสริมอาชีพ 
       (     )   ภาครัฐ หนว่ยงาน   
             (     )   ภาคเอกชน องค์กรอิสระ   ชื่อ หน่วยงาน 
 3.3  (     )   เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  มีต าแหน่งหน้าที่และหน่วยงานสังกัด 
 
 3.4  (     )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
4.  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน   
 4.1 (     )   ชื่อชุมชนและประวัติการตั้งถิ่นฐาน  
 
 
 4.2 (     )   มีการสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันภายในชุมชน เช่นประเพณีในชื่อต่อไปนี้   และมี 
    ความต่อเนื่องเป็นเวลานานกี่ปี   
 5.  ชุมชนมีกิจกรรมเกี่ยวกับพันธุ์พืชดังต่อไปนี้  หรือไม่ 
 5.1  (     )   อนุรักษ์พันธุ์พืช 
 5.2  (     )   วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช 
 5.3  (     )   ผลิตและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าพันธุ์ และส่วนขยายพันธุ์ 
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 5.4  (     )   ส่งเสริม/จ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ 
 5.5  (     )   อื่น ๆ  โปรดระบุ ............................................................................................ 
6.  พันธุ์พืชและการใช้ประโยชน์ เช่น การบริโภคเป็นอาหาร ยารักษาโรค ใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ   
 
ชนิดพืช/ชื่อพันธุ์ การใช้ประโยชน์ 
6.1  
6.2  
6.3  
6.4  
6.5  
6.6  
6.7  
6.8  

 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 
 
7. เฉพาะกรณีชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามข้อ 6   ท่านทราบความเป็นมาเก่ียวกับ วิธีการ
ได้มา การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์  หรือให้ชุมชนอื่นได้ใช้ประโยชน์ในพันธุ์พืชนั้น  หรือไม่  อย่างไร 
ชนิดพืช/ชื่อพันธุ์ วิธีการได้มา การแลกเปลี่ยนหรือให้ชุมชนอ่ืนใช้ 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

  

ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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8.  บันทึกของคณะท าการวิจัย (พืชชนิดอื่น ๆ ที่พบในชุมชน) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
ชนิดพืชท่ีส ารวจและการใช้ประโยชน์ 
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ชนิดพืชทีชุ่มชนอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

ชุมชน ชนิดพืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์/การใช้ประโยชน์ 
1. จังหวัดนครศรีธรรมราช   

1.1 ชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง หมู่ 
5 ต าบลหูร่อง อ าเภอปาก
พนัง  

จาก 
 

มีถิ่นก าเนิดอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 
จัดเป็นปาล์ม แตกกอจากล าต้นใต้ดินหรือล าต้นที่เลื้อยไป
บนดิน โดยโผล่ก้านใบและตัวใบขึ้นมาอยู่เหนือดิน ล าต้นจะ
แตกแขนงอยู่ใต้ดินท าให้ขึ้นเป็นก่อ ๆ และหลายทอด ต้น
จากมีความสูงประมาณ 3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในดิน
เหนียว มีอินทรียวัตถุสูง และมีน้ าท่วมขัง ชอบแสงแดดจัด 
ผลเอยู่รวมกันเป็นช่อ มีผลย่อยอยู่เป็นจ านวนมากนิยมใช้
ปลูกเพ่ือประดับริมน้ ากร่อย หรือริมทะเล หรือในพ้ืนที่ที่มี
น้ าท่วมขัง หรือใช้ปลูกเพ่ือเป็นแนวกับลม เพ่ือช่วยลดเสียง
รบกวน ใบใช้ท าหลังคา ช่อดอก ผล บริโภคเป็นผัก อาหาร
ขนม 

 คล้า ต้นคล้า หรือ ต้นแหย่ง จัดเป็นไม้ล้มลุกหรือเป็นไม้ยืนต้นที่
มีเนื้ออ่อน เจริญเติบโตขึ้นเป็นพุ่มหรือเป็นกอและมีอายุ
หลายปี ล าต้นมีทั้งแบบตั้งตรงและเป็นแบบเลื้อย มีเหง้า
หรือหัวอยู่ใต้ดิน สามารถแตกหน่อได้ ล าต้นกลมเป็นสีเขียว
เข้มออกเป็นข้อ ๆ และมีข้อปล้องยาว หากรวมทั้งก้านและ
ใบจะมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
แยกหน่อ การใช้ประโยชน์ ต้นน ามาตากแห้ง ใช้ในการจัก
สาน เช่น การสานเสื่อ  

 จ าปาดะ เป็นไมย้นืตน้ มียางสีขาวขุ่น ใบเป็นมนั ผลคลา้ยขนุนแต่เลก็กวา่ 
ผลดิบเปลือกแขง็ มียางมาก พอสุก เปลือกน่ิมลง ยางนอ้ยลง เน้ือมี
กล่ินหอมและรสหวานจดับริโภคเป็นผลไม้สด และแปรรูป
เป็นอาหารขนม 

 พญากาสัก เป็นไม้พุ่ม อายุหลายปี มีรากสะสมอาหารใต้ดินคล้ายมัน
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 ส าปะหลัง  ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปรีหรือรูปไข่กลับ เรียงสลับ 
โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอก 
เป็นช่อดอกออกที่ปลายยอด มีดอกเล็กๆ สีเหลืองอ่อน
จ านวนมาก   ผล กลม สีเขียวหัว การใช้ประโยชน์ ผสม
สมุนไพรชนิดอ่ืน รักษากามโรค แผลฝี หนองใน ราก ย้อม
ผ้าให้สีแดง 
 
 
 

 โพธิ์ทะเล เป็นต้นไม้ขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม สกุลเดียวกับปอทะเล ดอกสี
เหลือง บานตอนเช้า แก่แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง แต่ดอก
โพทะเลไม่มีวงกลมสีแดงภายในดอกแบบเดียวกับปอทะเล 
ใบเป็นรูปหัวใจคล้ายใบโพธิ์ ใต้ใบมีขนอ่อนปกคลุมท าให้น้ า
ระเหยออกจากใบได้ช้า ผลกลม เมื่อแก่เต็มที่เป็นผลแห้ง 
กลีบเลี้ยงรูปถ้วยติดอยู่ที่ขั้วผล การใช้ประโยชน์ เนื้อไม้เป็น
ไม้เนื้อแข็งน ามาท ากรงนก บันไดบ้าน ขาเตียง 

 มะดัน เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 7-10 เมตร แตกกิ่ง
ก้านออกเป็น เปลือกล าต้นเรียบ สีน้ าตาลอมด า ผลรูปรี
ปลายแหลมมีสีเขียวผิวเรียบเป็นมันมีรสเปรี้ยวถึงเปรี้ยวจัด 
ด้านในผลมีเมล็ดประมาณ 3-4 เมล็ดติดกัน เมล็ดแข็ง การ
ใช้ประโยชน์ ใบหรือยอดอ่อน บริโภคเป็นผัก ผลช่วยแก้
อาการคอแห้ง ช่วยท าให้ชุ่มชื่นคอ ความเปรี้ยวของผลใช้
แทนมะนาวได้ ผลแก่แปรรูปเป็นผลไม้แช่อ่ิม 

 มะเดื่อ เป็นไม้ยืนต้น สูงประมาณ ๓-๑๐ เมตร ใบเรียงเป็นคู่ตรง
ข้ามกัน ใบรูปไข่ กว้างประมาณ ๕-๖ นิ้ว ยาวประมาณ ๘ 
นิ้ว ปลายใบ ใบอ่อนสีแดงแกมน้ าตาล ดอกออกเป็นกลุ่ม
ตามกิ่งและตามล าต้น ผลออกเป็นช่อ ประมาณ ๕-๓๐ ผล 
มี ยาง ส่ วนที่ ใช้ ป ระโยชน์  ผล อ่อน  รสชาติ ฝ าดมั น
รับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ าพริกหรือใช้ผลใส่ แกงกะทิ แกง
พุงปลา แกงส้ม กินกับแกงไตปลา ขนมจีน   

 มะตุม 

 
 

เป็นไม้ขนาดกลาง ขึ้นตามป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ 
น ามาท าเสาเข็มเนื่องจากไม่ผุง่ายเมื่อถูกฝังอยู่ในดิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
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 ล าพู เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในวงศ์ Sonneratiaceae พบ
ทั่วไปตามดินเลนริมแม่น้ าหรือคลอง ที่มีระดับน้ าขึ้นน้ าลง
ท่วมถึง ขึ้นได้ทั้งในน้ าจืดหรอืน้ ากร่อยการใช้ประโยชน์ โดย
การบริโภคผลอ่อน ดอก เป็นผักสด 

 
 

 ล าแพน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 4- 12 เมตร กิ่งเป็นรูป
สี่เหลี่ยม เปราะ รากหายใจรูปคล้ายหมุด ยาว 15- 30 ซม. 
เหนือผิวดิน ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปไข่
กว้างเกือบกลม ปลายใบกลม ฐานใบกลมสีเขียวเข้ม ดอก 
ออกดอกเดี่ยว ๆ หรือเป็นช่อๆละ 3 ดอก กลีบเลี้ยงมักมี 6 
กลีบ รูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ ยาวกว่าหลอดเล็กน้อย 
ด้านบนนุ่มคล้ายก ามะหยี่ สีเหลืองอมเขียว และสีชมพูเรื่อ 
ๆ ที่โคนกลีบด้านใน กลีบดอกไม่ปรากฏ ผล เป็นผลมีเนื้อ
และมีเมล็ด ผลกลม กลีบเลี้ยงงอหุ้ม ติดผล ขึ้นในพ้ืนที่ที่มี
ความเค็มไม่มากนัก และดินค่อนข้างเหนียว น้ าท่วมถึงเป็น
ครั้งคราวการใช้ประโยชน์ ผลท าขนมล าแพนกวน หรือแยม
ทานกับขนมปัง 

 ส้มเขาคัน ส้มเขาคัน เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อน เลื้อยพันไม้อ่ืนตามริมคลอง 
ตามป่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ ไม่นิยมปลูก มักขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ผลมีขนาดเล็ก ลักษณะกลมแป้น ผลอ่อนมีสี
เขียว เมื่อผลสุกจะมีสีม่วงอมด า มีเมล็ดภายในคล้ายเมล็ด
องุ่น จะออกผลมากในช่วงต้นฤดูฝนของภาคใต้ คือช่วง

เดือนตุลาคม   พฤศจิกายนชาวบ้านนิยมเก็บมาขายในราคา
พวงละ 5-10 บาทการใช้ประโยชน์ น าผลมาต าใส่แกงส้ม ต้ม
ปลาเพ่ือให้มีรสเปรี้ยว ใบให้วัวกินช่วยให้วัวกินอาหารได้
เยอะ แก้ท้องผูก 

 แสมสาร เป็นไม้ยืนต้น ที่มีความสูงของต้นประมาณ 10 เมตร ล าต้น
ตั้งตรง มีเนื้อไม้แข็ง เปลือกล าต้นหนาเป็นสีน้ าตาลแก่เกือบ

https://th.wikipedia.org/wiki/Sonneratiaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88
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ด า ล าต้นขรุขระแตกเป็นร่องลึก แตกเป็นสะเก็ดเหลี่ยม 
ตามกิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยม ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด 
การใช้ ป ระ โยชน์  ไม้ แก่ ใช้ ท าถ่ าน ให้ ค วาม ร้อน สู ง
เช่นเดียวกับไม้โกงกาง 

 มะม่วงเบา 

 
 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นในสกุล Mangifera วงศ์ Anacardiaceae ชื่อ
วิทยาศาสตร์: Mangifera indica มีถิ่นก าเนิดในมาเลเซีย
และภาคใต้ของไทยต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-10 ม. 
ขนาด ทรงพุ่ม 3-6 ม. ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม เปลือกต้นสี
น้ าตาลอมเหลือง เปลือกเรียบแตกเป็นร่องตื้นตามแนวยาว
ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก รูปรีแกมรูปใบหอก ดอก 
สีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกตั้ง กลีบ
เลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ สีเขียวอ่อน เชื่อมติดกับฐานรองดอก 
กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับ เกสรเพศผู้ 
10 อัน ผลแบบผลสดมีเนื้อ เมล็ดเดียวทรงกลมแบน ฐาน
ผลกว้างสอบที่ปลายผล ปลายผลมน เปลือกผลเรียบเป็น
มัน สีเขียวสด เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว เมล็ด คล้ายรูปไต สี
น้ าตาลอมเหลืองขนาดใหญ่ ออกดอกติดผลตลอดปีการใช้
ประโยชน์ภาคใต้นิยมใช้ผลดิบมาเป็นอาหารแกงส้ม ย า
ต่างๆ ท าส้มต ามะม่วง น้ าปลาหวาน หรือแปรรูปใน
ลักษณะแช่อิ่ม 

1.2 ชุมชนบ้านสวนหลวง 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ์ 
  

บัวบก เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี เลื้อยยาวไปตามพ้ืนดิน แตกราก
และใบตามข้อใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกที่ข้อ ข้อละ 2-10 ใบ
เป็นรูปไต ขอบใบจักมนๆ ดอกออกเป็นช่อคล้ายร่มเดี่ยวๆ 
หรือมี 2-5 ช่อ ช่อหนึ่งมักมี 3-4 ดอก ก้านช่อดอกเมื่อแรก
ตั้งตรง ต่อไปจะโค้ง ริ้วประดับมี 2-3 ใบ ก้านดอกย่อยสั้น
มาก กลีบดอกสีม่วงอมแดง โคนดอกมีสีจาง เกสรตัวผู้มี
ขนาดสั้น ผลเป็นผลแห้งไม่มีเนื้อ มีลักษณะแบนและแตกได้ 
การใช้ประโยชน์  บริ โภคเป็นผักสด หรือแปรรูปเป็น
เครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพ 

1.3 ชุมชนบ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 
1 ต าบลก าโลน อ าเภอลาน
สะกา  

ผักกูด เป็นเฟิร์นขนาดใหญ่ ที่มีเหง้าตั้งตรง และมีความสูงมากกว่า 
1 เมตรขึ้นไป โดยเฟิร์นชนิดนี้มักจะขึ้นหนาแน่นตามชาย
ป่าที่มีแดดส่องถึง ในบริเวณที่ลุ่มชุ่มน้ า ตามริมล าธาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/Mangifera
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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บริเวณต้นน้ า หนองบึง ชายคลอง ในที่ที่มีน้ าขังแฉะและมี
อากาศเย็น รวมไปถึงในพื้นที่เปิดโล่ง หรือในที่ท่ีมีร่มเงาบ้าง 
และจะเจริญเติบโตได้ดีบริเวณที่ชื้นแฉะ มีความชื้นสูง 
เติบโตในช่วงฤดูฝน ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เหง้า ใช้สปอร์ 
หรือไหล การใช้ประโยชน์ บริโภคใบอ่อนเป็นผักสด 

 สาคู เป็นพืชจ าพวกปาล์มชนิดหนึ่ง ซึ่งมีแป้งในล าต้นและน ามา
ผลิตเป็นสาคู การใช้ประโยชน์ ก้านใบใช้ท าฝาผนัง เพดาน 
และรั้ว ใบอ่อนใช้สานตะกร้า ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก 
หนอนของด้วงสาคูน ามารับประทานได้ ใบสาคูน ามาเย็บ
เป็นตับใช้มุงหลังคาและฝาบ้าน ก้านใบน ามาลอกเปลือก
นอกออก น าไปจักสานเป็นชะลอมหรือแผงวางของได้ ผล
ของต้นสาคูรับประทาน ในภาคใต้ของไทยนิยมน าต้นสาคู
ไปสับใช้เป็นอาหารสัตว์ 

1.4 ชุมชนบ้านเขาขุนพนม 
อ าเภอพรหมคีรี  

มังคุด มังคุดเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียาง
สีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปวงรีแกมขอบ
ขนาน หลังใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอก
เดี่ยวหรือเป็นคู่ ออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง สมบูรณ์เพศ
หรือแยกเพศ กลีบเลี้ยงสีเขียวอมเหลืองติดอยู่จนเป็นผล 
กลีบดอกสีแดง ฉ่ าน้ า ผลเป็นผลสด ค่อนข้างกลม เปลือก
นอกค่อนข้างแข็ง แก่เต็มที่มีสีม่วงแดง ยางสีเหลือง เนื้อใน
มีสีขาวฉ่ าน้ า อาจมีเมล็ดอยู่ในเนื้อผลได้ ขึ้นอยู่กับขนาด
และอายุของผล จ านวนกลีบของเนื้อจะเท่ากับจ านวนกลีบ
ดอกที่อยู่ด้านล่างของเปลือก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 -5 
เซนติเมตร การใช้ประโยชน์ บริโภคผสสดเป็นผลไม้ 

 ส้มแขก เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มกว้างสูงประมาณ 5-14 เมตร เป็นไม้
เนื้อแข็ง ลักษณะของเปลือกต้นหากเป็นต้นอ่อนจะมีสีเขียว 
หากแก่แล้วจะมีสีน้ าตาลอมด า เมื่อล าต้นเป็นแผลจะมียาง
สีเหลืองออกมา ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกออก
ตามปลายยอด ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ผลเป็นผล
เดี่ยว ผิวเรียบสีเขียว เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแก่ 
นิยมน ามาปรุงอาหาร เช้น แกงส้มปลา ต้มย า น้ าพริก
ขนมจีน หรือต้มเป้นน้ าหวานสมุนไพร ท าเป็นเครื่องดื่มลด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ความอ้วน 
 เหลียง เป็นผักพ้ืนบ้านภาคใต้ชนิดหนึ่ง ไม่มีรสขมเหมือนผักใบ

เขียวชนิดอื่นๆ นิยมน ามารับประทานเป็นผักสดเคียงกับ
น้ าพริก ขนมจีน แกงไตปลาทั้งน ามาท าอาหารได้
หลากหลาย เช่น แกงเลียง ต้มกะทิ ผัดไฟแดง ผัดกับกะปิ 
ใช้ห่อเมี่ยงค า รองห่อหมก และท่ีนิยมกันมาก คือน ามาผัด
กับไข่ ผักเหลียงมีรสชาติมัน ไม่ขม ไม่มีกลิ่น  
 
 
 

 ส้มป่อย เป็นไม้พุ่ม เลื้อย มีหนามตามล าต้น กิ่ง ก้านและใบ ใบ 
ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ยาว 7-20 ซม. ใบ
ย่อยรูปขอบขนาน ขนาดเล็ก ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ เป็นช่อ
กลม กลีบดอกเป็นหลอด สีนวล ผลเป็นฝัก สีน้ าตาลด า ผิว
ย่นขรุขระ ขอบมักเป็นคลื่น ใช้ประโยชน์จากต้น ใบ ดอก 
ผล ราก ฝัก เมล็ด ได้แก่ ต้นแก้ตาพิการ ใบแก้โรคตา ช าระ
เมือกมันในล าไส้ ยาถ่ายเสมหะ แก้บิด ฟอกล้างโลหิตระดู  
ดอกแก้เส้นพิการให้บริบูรณ์ ผล แก้น้ าลายเหนียวราก แก้
ไข ้ฝักปิ้งให้เหลือง ชงน้ าจิบแก้ไอ ขับเสมหะ เป็นยาถ่ายท า
ให้อาเจียน ฟอกผมแก้รังแค แก้ไข้จับสั่น ปิดแผลโรค
ผิวหนัง เมล็ดคั่วให้เกรียมบดให้ละเอียด นัตถุ์ท าให้คันจมูก
และจามด ี ใบ ต าห่อผ้าประคบเส้นให้เส้นอ่อน 

1.5 ชุมชนบ้านคีรีวงศ์ หมู่ที่ 9 
ต าบลก าโลน อ าเภอลาน
สะกา  

กระจูด ลักษณะล าต้นกลมสีเขียวอ่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้น  
สูงประมาณ 1 - 2 เมตร ออกดอกเป็นกระจุกแน่นคล้าย
ดอกกระเทียมที่ข้างล าต้นใกล้ยอดกระจุกหนึ่ง แต่มีช่อดอก
ปลายล าต้นอีกหนึ่งช่อซึ่งมีใบเล็กประกอบช่อด้วย กระจูด
ชอบขึ้นในพ้ืนที่น้ าขังซึ่ งเรียกว่าโพระหรือพรุ การใช้
ประโยชน์น ามาผลิตงานจักสานเป็น เสื่อ กระเป๋า 
 

 จันทน์เทศ เป็นไม้พุ่ม สูง 5-18 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีเทาอมด า ใบ 
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 10-15 
ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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เป็นมัน ดอก ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ออกเป็นช่อตาม
ซอกใบ สีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูป
คนโท ปลายแยกออกเป็น 3 แฉก ไม่มีกลีบดอก ผล รูปทรง
ค่อนข้างกลม ผิวเรียบ สีเหลืองนวล พอแก่แตกอ้าออกเป็น 
2 ซีก เห็นรก หุ้มเมล็ดสีแดง เมล็ดสีน้ าตาลมี 1 เมล็ด การ
ใช้ประโยชน์โดยใช้ ผล  ดอก  แก่น  ราก และเมล็ด เป็น
เครื่องเทศและยาแก้ไข ้

 มะไฟกา เป็นไม้ยืนต้น เปลือกต้นสีน้ าตาล ใบเดี่ยว ออกรวมเป็นกลุ่ม 
ข้อต่อระหว่างโคนใบกับก้านใบบวมพอง ดอกออกที่ล าต้น
และปลายกิ่งเป็นช่อ ดอกแยกเพศแยกต้น ดอกตัวผู้มีกลีบ
เลี้ยง 4-5 กลีบ มีขนสีขาวปกคลุม ดอกตัวเมียมีขนาดใหญ่
กว่า ผลกลม เปลือกหุ้มเหนียวและหนา แก่แล้วผลเป็นสี
แดงแกมม่วง เนื้อหุ้มเมล็ดสีเหลืองอ่อน รสเปรี้ยว เมล็ด
กลมแบน การใช้ประโยชน์ ผลรับประทานได้ ผลอ่อนใช้
เป็นผักใส่ในแกงคั่ว ทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน น าเปลือก
ผลสุกที่ เป็นสีแดงไปย ากับหนังหมูและกุ้งแห้ง ผลสุก
รับประทานสด  

 ส้มแขก เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มกว้างสูงประมาณ 5-14 เมตร เป็นไม้
เนื้อแข็ง ลักษณะของเปลือกต้นหากเป็นต้นอ่อนจะมีสีเขียว 
หากแก่แล้วจะมีสีน้ าตาลอมด า เมื่อล าต้นเป็นแผลจะมียาง
สีเหลืองออกมา ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ ดอกออก
ตามปลายยอด ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ผลเป็นผล
เดี่ยว ผิวเรียบสีเขียว เมื่อแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแก่ 
นิยมน ามาปรุงอาหาร เช้น แกงส้มปลา ต้มย า น้ าพริก
ขนมจีน หรือต้มเป้นน้ าหวานสมุนไพร ท าเป็นเครื่องดื่มลด
ความอ้วน 
 

 ยาสูบ เป็นไม้ล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว ล าต้นไม่แตกกิ่งก้านสาขา 
ล าต้นมีความสูงประมาณ 0.6-2 เมตร ตามล าต้นและยอดมี
ขนที่อ่อนนิ่มปกคลุมอยู่ และทุกส่วนของต้นมีต่อมน้ ายาง
เหนียว เป็นพรรณไม้กลางแจ้งขยายพันธุ์ โดยใช้เมล็ด 
เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยที่ต้องการความชื้นปานกลาง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87
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การใช้ประโยชน์ เป็นยาสมานแผล แก้พิษงู รากรักษาโรค
ผิวหนัง ใบยาสูบรักษาเหา 

1.6 ชุมชนบ้านสวนจันทร์ หมู่
ที่ 2 ต าบลร่อนพิบูลย์ อ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ 

จันน์เทศ เป็นไม้พุ่ม สูง 5-18 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีเทาอมด า ใบ 
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบ
สอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ เป็นมัน ดอก แยกเพศอยู่
คนละต้น ออกเป็นช่อตามซอกใบ สีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยง
โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท ปลายแยกออกเป็น 3 แฉก ไม่
มีกลีบดอก ผล รูปทรงค่อนข้างกลม ผิวเรียบ สีเหลืองนวล 
พอแก่แตกอ้าออกเป็น 2 ซีก เห็นรกหุ้มเมล็ดสีแดง เมล็ดสี
น้ า ต า ล มี  1 เ ม ล็ ด  ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ใ ช้ 
ผล  ดอก  แก่น  ราก และเมล็ด เป็นเครื่องเทศและยาแก้
ไข ้

 มังคุด เป็นยืนต้น ไม้ไม่ผลัดใบ เขตร้อน สูง 10-12 เมตร ทุกส่วน
มียางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปวงรี เนื้อ
ใบหนาและค่อนข้างเหนียวคล้ายหนัง หลังใบสีเขียวเข้ม
เป็นมัน ท้องใบสีอ่อนกว่า ดอกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ออกที่ซอก
ใบใกล้ปลายกิ่ง สมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเลี้ยงสีเขียว
อมเหลืองติดอยู่จนเป็นผล กลีบดอกสีแดง ฉ่ าน้ า ผลเป็นผล
สด ค่อนข้างกลม เปลือกนอกค่อนข้างแข็ง แก่เต็มที่มีสีม่วง
แดง ยางสีเหลือง เนื้อในมีสีขาวฉ่ าน้ า อาจมีเมล็ดอยู่ในเนื้อ
ผลได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและอายุของผล จ านวนกลีบของเนื้อ
จะเท่ากับจ านวนกลีบดอกที่อยู่ด้านล่างของเปลือก การใช้
ประโยชน์ บริโภคเป็นผลไม้สด เปลือกน าไปเป็นส่วนผสม
ท ายาหรือเครื่องดื่มบ ารุงสุขภาพ 
 

 ทุเรียน ทุเรียนเป็นผลไม้ที่อยู่วงศ์ฝ้าย ในสกุลทุ เรียน (แต่นัก
อนุกรมวิธานบางท่านจัดให้ทุเรียนอยู่ในวงศ์ทุเรียน) เป็น
ราชาผลไม้ไทย ลักษณะของผลทุเรียนจะมีขนาดใหญ่ ผลรี
ถึงกลม และมีเปลือก( สีเขียวถึงสีน้ าตาล) ที่ปกคลุมไปด้วย
หนามแข็ง เนื้อเป็นสีเหลืองซีดจนถึงสีแดง ซึ่งจะแตกต่าง
กันออกไปตามสายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ บริโภคเนื้อผลสด 
หรือแปรรูปท าอาหารขนม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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1.7 ชุมชนบ้านหัวถนน หมู่ที่ 
1 ต าบลเคร็ง อ าเภอชะอวด  

กระจูด กระจูด (Lepironia articalata) เป็นพันธุ์ไม้จ าพวก "กก" 
(Sedge) ล าต้นกลมสีเขียวอ่อน สูงประมาณ 1 - 2 เมตร 
ออกดอกเป็นกระจุกแน่น ชอบขึ้นในพ้ืนที่น้ าขังซึ่งเรียกว่า
โพระหรือ น าไปฝึ่งแดดให้แห้งสนิท สามารถน ามาผลิตงาน
จักสานเป็น เสื่อปูรองนั่งที่ เรียกกันว่า 'เสื่อกระจูด ' ท า
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า เครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ท าใบเรือ ท าเชือก
ผูกมัด 

 ลูกชก เป็นไม้ประเภทปาล์มสูง 20-25 เมตรขึ้นทางภาคใต้ 25 ปี
ถึงจะออกผล หลังจากนั้นจะตายลง  การใช้ประโยชน์ของ
ต้นชกซึ่ง บริโภคผลโดยน าลูกชกมาต้ม ใส่น้าตาล เกลือ
เล็กน้อย จะได้กินลูกชก หวานหอมชื่นใจ ถือเป็นของกินที่
หายากของดีภาคใต้ หรือน าลูกชกมาแช่หลายๆน้ าให้
เปลี่ยนจากกสีเป็นสีขาวแล้วน าลูกชกมาต้ม ใส่น้ าตาล 

เกลือ จะได้กินลูกชก หวานหอมชื่นใจ ถือ เป็นของกินที่หา
ยาก 

1.8 ชุมชนบ้านเพิง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านเพิง อ าเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ข้าวยาโค ชนิดข้าวเจ้า ท้องไข่ใหญ่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีเหลืองอ่อน 

การใช้ประโยชน์ โดยน าข้าวในระยะน้ านมมาแปรรูปกวน

ท าขนมในงานพิธีส าคัญทางศาสนา 

  ข้าวไข่มดริน้ ชนิดข้าวเจ้า เปลือกเมล็ดสีฟางน้ าตาล ข้าวกล้องสีขาว การ
ใช้ประโยชน์เพ่ือบริโภคเป็นอาหารของชุนชนในเขตต าบล
นาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงและชุมชนใกล้เคียง 
 

 ข้  า วยมหนุน ชนิดข้าวเจ้า เปลือกเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม ข้าวกล้องสีขาว การ
ใช้ประโยชน์ ปลูกเพ่ือบริโภคเป็นอาหารของชุนชนในเขต
ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงและชุมชน
ใกล้เคียง 

 ข้าวลูกลาย ชนิดข้าวเจ้า เปลือกเมล็ดสีเหลือง ข้าวกล้องสีขาว การใช้
ประโยชน์ปลูกเพ่ือบริโภคเป็นอาหารของชุนชนในเขต
ต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงและชุมชน
ใกล้เคียง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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2. จ.พัทลุง   

2.1 ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 
2 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะ
โหมด  

กระดูกไก่ขาว ล าต้นเป็นพุ่ม ขนาดย่อม ล าต้นสูงประมาณ 3-4 ฟุต ล าต้น
และใบมีสีเขียว ใบ ใบแหลมเรียว โคนใบสอบเล็ก 
ส่วนกลางใบกว้าง ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก ใบดกออกเป็น
พุ่มดอกออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ขยายพันธุ์
ด้วยการเพาะเมล็ดเป็นสมุนไพรแก้เครียด ยาชูก าลัง รักษา
พิษงูหรือแมลงกัดต่อยส่วนที่ใช้ คือใบสด น าใบสดของ
กระดูกไก่ขาวมาต าให้ละเอียด ผสมเหล้าและบีบเอาน้ าดื่ม 
อาจใช้กากพอกแผล  
 
 
 
 

 กระวาน เป็นพืชล้มลุก มีเหง้า สูงประมาณ 2 เมตร กาบใบหุ้มซ้อน
กันท าให้ดูคล้ายล าต้น ใบเดี่ยว แคบยาว รูปขอบขนาน 
ปลายแหลม ช่อดอกออกจากเหง้าชูขึ้นมาเหนือพ้ืนดิน รูป
ทรงกระบอก ก้านช่อดอกยาว 5 -15 ซม. ใบประดับสี
เหลืองนวล มีขนคาย เรียงซ้อนสลับกันตลอดช่อ กลีบดอก
สีเหลือง เป็นหลอดแคบ ช่อดอกโผล่ขึ้นมาจากพ้ืนดิน
เล็กน้อย และเจริญเติบโตเป็นผลลักษณะเป็นพวง เกสรเพศ
ผู้ไม่สมบูรณ์แปรสภาพเป็นกลีบขนาดใหญ่ สีขาว มีแถบสี
เหลืองตรงกลาง ผลกลมเปลือกเกลี้ยงเป็นพู ผลสีขาวนวล 
มีเมล็ดขนาดเล็กสีน้ าตาลแก่จ านวนมาก เมล็ดอ่อนสีขาวมี
เยื่อหุ้ม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีด า ทั้งผลและเมล็ดมีกลิ่นหอม
คล้ายการบูรเป็นสมุนไพรแก้เครียด ยาชูก าลังรักษาพิษงู
หรือแมลงกัดต่อย  

 กลอยจืด กลอย มันกลอย (ทั่วไป) กลอยข้าวเหนียว กลอยหัวเหนียว 
(นครราชสีมา) กลอยนก กอย(ภาคเหนือ) คลี้ (กะเหรี่ยง-
แม่ฮ่องสอนใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ ใบรูปรี ปลาย
ใบแหลม ขยายพันธุ์โดยวิธีแยกหน่อน้ าคั้นจากหัวกลอยสด
สามารถน าไปฉีดพ่นป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หรือ
น า 
น้ าคั้นไปราดเพ่ือฆ่าปลวกและมดได้   น าผ้าไหมแช่ด้วย
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สารละลายหัวกลอยปั่น  ท าให้ผ้าไหมมีความมันวาวเพ่ิม
มากขึ้นกว่าแช่ด้วยแป้งมันและน้ ากลั่น 

 กานพลู ไม้ยืนต้น สูง 5 - 10 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี
หรือรูปใบหอก ขอบเป็นคลื่น ใบอ่อนสีแดงหรือน้ าตาลแดง 
เนื้อใบบางค่อนข้างเหนียว ผิวมัน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ 
กลีบดอกสีขาวและร่วงง่าย กลีบเลี้ยงและฐานดอกสีแดง
หนาแข็ง ผลเป็นผลสด รูปไข่  การใช้ประโยชน์ ในเชิง
สมุนไพร แก้ลม ปวดท้อง ขับเสมหะ แก้เลือดออกตาม
ไรฟัน แก้ปวดฟัน ฆ่าเชื้อทางทันตกรรม เป็นยาระงับการ
ชักกระตุก ท าให้ผิวหนังชา 

 ก าแพงเจ็ดชั้น เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-6 เมตร เปลือก
ล าต้นเรียบสีเทานวล เนื้อไม้มีวงปีสีน้ าตาลแดงเข้ม เรียง
ซ้อนกันเป็นชั้น 7-9 ชั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก 
แผ่นใบหนารูปวงรี ปลายแหลมหรือมน โคนใบสอบ ขอบ
หยัก หลังใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้ม ท้องใบเรียบ เนื้อใบ
กรอบ ก้านใบยาว 0.6-1.5 เซนติเมตร ดอกเล็ก สีเขียวอม
เหลืองหรือเหลือง ออกเป็นช่อ กลีบดอกรูปรีหรือรูป กลีบ
เลี้ยงเล็กมากรูปสามเหลี่ยม มี 5 กลีบ ปลายมนกลม ยาว
ประมาณ 1 มิลลิเมตร ขอบเป็นชายครุย เกสรเพศผู้ 3 อัน 
ติดบนขอบจานฐานดอก รังไข่มี 3 ช่อง ซ่อนอยู่ในจานฐาน
ดอก ออวุลมี 2 เม็ด ในแต่ละช่อง ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผล
สด รูปร่างค่อนข้างกลม ผิวผลเกลี้ยง รูปกระสวยกว้าง 
หรือรี ขนาด ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงหรือสีแดงอมส้ม 
ภายในมีเมล็ดกลมขนาดใกล้เคียงกับผล 1 เมล็ด ออกดอก
ช่วงเดือน มกราคมถึงมีนาคม ผลรับประทานได้ พบตามป่า
ชายทะเล ป่าเบญจพรรณทั่วไปการใช้ประโยชน์ ใช้  เนื้อไม้ 
ต้มน้ าดื่ม แก้โรคไต แก้ท้องผูก ยาระบาย แก้ลมตีขึ้น ล าต้น 
แก้ปวดเมื่อย ยาระบาย ขับปัสสาวะ  แก้ริดสีดวงทวาร  
 

 ก าลังหนุมาน เป็นพืสมุนไพร การใช้ประโยชน์ ราก กินสด หรือน าไปดอง
เหล้า แก้ปวดเมื่อย บ ารุงร่างกาย บ ารุงก าลัง แก้โรคกษัย 
คลายเส้น 
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 ขิง เป็นพืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน เปลือกนอกสีน้ าตาลแกมเหลือง 
เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ แทงหน่อหรือล าต้นเทียมข้ึน
เป็นกอประกอบด้วยกาบหรือโคนใบหุ้มซ้อนกัน ใบ เป็น
ชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันเป็นสองแถว ใบรูปหอก กาบ
จะปิดแน่นเมื่อดอกยังอ่อน กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอก 
มีอย่างละ 3 กลีบ เกสรผู้มี 6 อัน ผลกลมแข็งโต การใช้
ประโยชน์ เหง้า, ขับลม แก้ท้องอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ 
คลื่นไส้อาเจียน แก้หอบไอ ขับเสมหะ แก้บิด 

 จ าปูน เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ล าต้น
สูงประมาณ 2-4 เมตร ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง กิ่งก้านเกลี้ยง 
ล าต้นตรง เปลือกเรียบมีสีเทาคล้ า ใบสีเขียวเป็นมัน พ้ืนใบ
เกลี้ยง ยาวประมาณ 4-6 นิ้ว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกตาม
ยอดหรือโคนก้านใบ ลักษณะดอกจะแข็ง มีสีขาวนวลเป็น
มัน มี  3 กลีบ โคนกลีบสีเขียว มีกลิ่นหอมแรงในช่วง
กลางคืนและหอมอ่อนในช่วงเช้า ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง 
ออกดอกตลอดปี แต่จะมีดอกดกในช่วงฤดูฝน ผลเป็นผล
กลุ่ม มีผลย่อย 4-10 ผล เมื่อผลแก่แล้วเมล็ดจะแตกตัว
กระเด็นไปได้ไกล การใช้ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ 
 
 

 ชะเอม เป็นพรรณไม้ที่ มีอายุนานหลายปี  ล าต้นมีความยาว
ประมาณ 1-2 เมตร มีรากใหญ่แตกแขนงจ านวนมาก ใบ
เป็นใบประกอบรูปขนนก ก้านใบย่อยสั้นมาก แผ่นใบรูปไข่ 
มีใบย่อยประมาณ 9-17 ใบ ก้านใบย่อยสั้นมาก ใบสีเขียว
อมเหลือง ดอกเป็นช่อ กลีบดอกจะเป็นสีม่วงอ่อน ๆ และ
ก้านดอกจะสั้นมาก ฝักจะมีลักษณะแบน และผิวข้างนอก
จะเรียบ นุ่ม การใช้ประโยชน์ ใบขับเสมหะ ผลเป็นยาบ ารุง
ก าลังช่วยให้คอชุ่มชื่น 

 ตะขบป่า เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก สูงประมาณ 2-15 
เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง ปลายกิ่งโค้งลง ตามล าต้นและกิ่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
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ใหญ่จะมีหนามแหลม ส่วนกิ่งแก่ ๆ มักจะไม่มีหนาม 
เปลือกต้นเป็นสีเหลืองอมเทาแตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ
รูปรีกระจายแบบห่าง ๆ การใช้ประโยชน์ ใบต้มกับน้ าบ ารุง
ร่างกาย ผลกินเป็นยาแก้อ่อนเพลีย 
 

 นมควาย เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อ่ืนไปได้ไกลประมาณ 5 
เมตร เปลือกล าต้นเป็นสีม่วงอมเทา เนื้อไม้แข็ง กิ่งและยอด
อ่อนปกคุลมไปด้วยขนละเอียดสีน้ าตาลแดงหนาแน่น กิ่งแก่
ผิวจะเกลี้ยงและไม่มีขน ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด 
การใช้ประโยชน์ แก่นและรากต้มรักษาอาการไข้ ผลสุกต า
ผสมน้ าทาแก้ผื่นคันตามตัว 

2.2 ชุมชนริมทะเลสาบ
สงขลา ต าบลพนางตุง อ าเภอ
ควนขนุน  

ปอทะเล เปลือกปอทะเลใช้ท าเชือก ใบเป็นยารักษาแผลเปลือกไม้
และรากใช้ต้มท ายาแก้ไข้ ใบอ่อนกินเป็นผัก ชนพ้ืนเมืองใน
ฮาวายน าเนื้อไม้ไปสร้างเรือแคนู ประเทศในแถบเอเชียนิยม
น าปอทะเลไปท าบอนไซ  

 ล าพู เป็นไม้ยืนต้น ขึ้นอยุ่ตามชายเลนที่น้ าท่วมถึงมีรากงอกขึ้น
เหนือพ้ืนดินล าต้นสูง 10-25 เมตร ไม้ล าภู สมัยก่อนน าต้น 
รากมาท าจุกขวด ภาชนะปิดฝาโอ่ง ไหที่มีคุณค่ามาก 
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นแทนในปัจจุบัน และมี
คุณสมบัติช่วยป้องกันพ้ืนดินริมตลิ่งพังทลายจากน้ าเซาะ
ช่วยดูดซึมน้ าเสียให้เปลี่ยนเป็นน้ าดี แต่ประสบปัญหาการ
ขาดการดูแลการขยายพันธุ์ 

 กระท่อมหมู ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม ใบกลม โคนใบเว้า ยอดใบ
อ่อนละก้านใบสีแดงเรื่อ ๆ ช่อดอกแบ่งช่อกระจุกแน่น
จ าน วน มากออกตามป ล ายกิ่ ง เมื่ อ ดอกบ าน เต็ มที่
เส้นผ่าศูนย์กลางช่อ 1.8-3 ซ.ม. ดอกเล็ก สีนวล ปากหลอด
ดอกมีขนยาว มีถิ่นก าเนิดแถบภาคเหนือของอินเดีย บังคลา
เทศ พม่า ลาว  
การใช้ประโยชน์ ใบ แก้ท้องร่วง บิด มูกเลือด เปลือกรักษา
โรคผิวหนัง  

 สมอทะเล เป็นไม้ยืนต้น ล าต้นเกลี้ยงมียาง ใบรูปรีแคบ มีต่อมเล็กๆ 2 
ต่อมที่โคนใบ ดอกช่อ ผลเป็นแบบแคปซูล ผลสุกสีน้ าตาล
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แกมเทา การใช้ประโยชน์ ท าสีย้อมสกัดจากใบ ใช้ย้อมด้าย
ให้เป็นสีเหลืองแกมเขียว หรือย้อมหวายเป็นสีด า ผลอ่อน
เป็นพิษใช้เบื่อปลา เปลือกผลมียางกัดผิวหนัง น้ าต้มเปลือก
รากเป็นยาระบาย ท าให้อาเจียนเนื้อไม้ใช้ท าเรือแคนนู ใบ
แก้ไข้ ผลให้สีด าและสีเขียวเหลืองใช้ย้อมผ้า ผลอ่อนใช้เบื่อ
ปลา  
 

 ล าเท็ง เป็นไม้เถาเลื้อยเกาะยึดติดไม้อ่ืน ลักษณะใบคล้ายยอดผัก
กูด ส่วนที่ใช้เป็นอาหารคือยอด ใบเพสลาด โดยยอดเป็นผัก
เหนาะ แกงเลียง ผัด รสชาติจืดเย็น มีสรรพคุณทาง
สมุนไพร คือใช้ใบต าผสมกับดินประสิวดิบเล็กน้อยโปะ
กระหม่อมเด็กแก้ร้อนใน ทั้งต้นต้มแก้ไข้ ไข้พิษ ไข้ปวดหัว
ตัวร้อน ไข้หวัด หืดหอบ ไข้สันนิบาต 
 
 
 

 เสม็ดขาว เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 7 เมตร ผลัดใบ  ยอดอ่อน
บริโภคเป็นผักสด หรือลวก ใบน ามาต าพอกบริเวณที่เคล็ด
ขัดยอก ฟกช้ าหรือบวม เนื้อไม้ ใช้ท าเสาเข็ม เสารั้ว สร้าง
บ้าน และท าถ่าน เปลือกต้นใช้มุงหลังคา ท าฝาบ้าน
ชั่วคราว และใช้ห่อก้อนไต้ส าหรับใช้จุดไฟ ใบ น ามาสกัดท า
น้ ามันหอมระเหย 

2.3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 
1 บ้านทุ่งโพธ์ ต าบลตะโหมด 
อ าเภอตะโหมด  

ถั่วหรั่ง เป็นพืชตระกูลถั่วล้มลุก มีระบบรากแก้ว ประกอบด้วยล า
ต้น 2 ชนิด คือ แบบตั้งตรง และเลื้อยขนานไปกับพ้ืนดิน 
บนข้อของล าต้นเลื้อยเป็นที่เกิดของใบ รากวิสามัญ รวมทั้ง
ดอกและฝักถั่วหรั่ง ใบเป็นใบประกอบ ดอกถั่วหรั่งเกิดตาม
มุมโคนก้านใบ สีเหลือง ฝักและเมล็ดเกิดบริเวณท่ีเคยเป็นที่
อยู่ของดอก เปลือกผลชั้นนอกเชื่อมติดกับชั้นกลาง ส่วน
เปลือกชั้นในแยกออกต่างหาก เมล็ดภายในมีหลายสี ขึ้นอยู่
กับพันธุ์ เช่น ครีม น้ าตาล แดง ม่วง ด า หรือ แดงลาย การ
ใช้ประโยชน์ บริโภคเมล็ดที่ต้มต้มแล้ว 
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 มันขี้หนู เป็นไม้ล้มลุก อายุ 1 ปี มีหัวใต้ดินออกเป็นกระจุกสีน้ าตาล
ชาวภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล 
นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา) และนครศรีธรรมราชนิยม
รับประทานโดยต้มใส่เกลือนิดหน่อยหรือขูดเปลือกออกใช้
เป็นผักใส่แกงส้ม แกงกะทิ แกงไตปลา หรือต้มจิ้มเกลือ 

2.4 ชุมชนบ้านนาส้อง หมู่ที่ 
11  บ้านนาส้อง ต าบลตะ
โหมด อ าเภอตะโหมด  

ถั่วหรั่ง เป็นพืชตระกูลถั่วล้มลุก มีระบบรากแก้ว ประกอบด้วยล า
ต้น 2 ชนิด คือ แบบตั้งตรง และเลื้อยขนานไปกับพ้ืนดิน 
บนข้อของล าต้นเลื้อยเป็นที่เกิดของใบ รากวิสามัญ รวมทั้ง
ดอกและฝักถั่วหรั่ง ใบเป็นใบประกอบ ดอกถั่วหรั่งเกิดตาม
มุมโคนก้านใบ สีเหลือง ฝักและเมล็ดเกิดบริเวณท่ีเคยเป็นที่
อยู่ของดอก เปลือกผลชั้นนอกเชื่อมติดกับชั้นกลาง ส่วน
เปลือกชั้นในแยกออกต่างหาก เมล็ดภายในมีหลายสี ขึ้นอยู่
กับพันธุ์ เช่น ครีม น้ าตาล แดง ม่วง ด า หรือ แดงลาย การ
ใช้ประโยชน์ บริโภคเมล็ดที่ต้มต้มแล้ว 

 มันขี้หนู เป็นไม้ล้มลุก อายุ 1 ปี มีหัวใต้ดินออกเป็นกระจุกสีน้ าตาล
ชาวภาคใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา สตูล 
นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา) และนครศรีธรรมราชนิยม
รับประทานโดยต้มใส่เกลือนิดหน่อยหรือขูดเปลือกออกใช้
เป็นผักใส่แกงส้ม แกงกะทิ แกงไตปลา หรือต้มจิ้มเกลือ 

2.5 ชุมชนท่ามิหร า หมู่ที่ 10 
ต าบลท่ามิหร า อ.เมือง   

ข่าตาแดง จัดเป็นพรรณไม้ลงหัว เมื่อแตกขึ้นเป็นกอจะมีลักษณะ
เหมือนกับข่าใหญ่ แต่จะมีขนาดของต้นเล็กและสั้นกว่าข่า
ใหญ่เล็กน้อย และมีขนาดโตกว่าข่าลิงเล็กน้อย ขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการแยกหน่อเอามาปลูก[1]ใบมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ข่าใหญ่ โดยมีลักษณะของใบเป็นรูปไข่ยาว มีลักษณะคล้าย
ใบพาย ออกสลับกันรอบ ๆ ล าต้นออกดอกเป็นช่อตรง
ปลาย+++ยอด ช่อดอกเป็นสีขาว แต้มด้วยสีแดงเล็กน้อย
เมื่อแตกหน่อหน่อจะเป็นสีแดงจัด ซึ่งเรียกว่า “ตาแดง” มี
กลิ่นและรสหอมฉุนกว่าข่าใหญ่[1]รับประทานเป็นยาขับลม
ให้กระจาย 

2.6 ชุมชนบ้านนาปะขอ หมู่ที่ 
4 ต าบลนาปะขอ อ าเภอบาง
แก้ว  

ข้าวพันธุ์เล็บนก เป็นข้าวเจ้า เมล็ดสั้น ประเภทไวต่อแสง มีอายุการเก็บ
เกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ รวงยาวจับกันแน่น ระแง้ถี่ คอรวง
ยาว มีความสูงประมาณ 170 เซนติเมตร เปลือกหุ้มเมล็ดสี
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เหลืองอ่อนมีสีด าที่ส่วนปลาย ขนยาว การใช้ประโยชน์ เป็น
ที่นิยมของชาวบ้านเนื่องจากมีคูณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่น
หอม 
 
 

 ข้าวพันธุ์สีรัก แผ่นใบมีขน แผ่นใบและกาบใบมีสีเขียวมุมของแผ่นใบมี
หลายแบบปนกัน ลิ้นใบสีขาว มี ๒ ยอด หูใบและข้อต่อใบสี
เขียวอ่อนปล้องสีเขียว กอแผ่มาก ยอดเกสรตัวเมียสีม่วงด า 
ยอดดอกสีม่วง  กลีบรองดอกสีฟาง  เมล็ดไม่มีหาง  ล าต้น 
สูง  ๑๓๔  เซนติเมตร  ลักษณะรวงค่อนข้างกระจาย   
คอรวงยาว  ก้านรวงอ่อน  ระแง้แตกปานกลาง  การแก่
ของใบปานกลาง   

 ข้าวพันธุ์เหลือง ข้าวเหลือง เป็นข้าวพันธุ์ไวแสง ทนต่อสภาพน้ าท่วมแผ่นใบ 
และกาบใบมีสีเขียวมีขน มุมของแผ่นใบตก ลิ้นใบสีขาว มี 
๒ ยอด หูใบและข้อต่อใบสีเขียวอ่อนเส้นผ่านศูนย์กลางล า
ต้น ๗ มิลลิเมตรปล้องสีเขียว กอแผ่ยอดเกสรตัวเมียสีขาว 
ยอดดอกสีฟาง กลีบรองดอกสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ล าต้นล้ม 
สูง ๑๔๑ เซนติเมตร จ านวนรวง ๑๓ รวงต่อกอใบธงเป็นมี
หลายแบบปนกัน ลักษณะรวงค่อนข้างกระจายคอรวงสั้น
ก้านรวงอ่อนระแง้ถี ่

 ข้าวพันธุ์แก่นจันทร ์

 

เป็นชนิดข้าวเจ้า ไวต่อช่วงแสง เปลือกเมล็ดสีฟางการใช้
ประโยชน์ เป็นที่นิยมของชาวบ้านเนื่องจากมีคูณภาพการ
หุงต้มดี มีกลิ่นหอม 
 
 
 

 ข้าวพันธุ์ลูกลาย 

 
 
 
 

เป็นข้าวหนัก มีแง้มากให้เมล็ดมาก 
 
 
 

 ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว เป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง เป็นข้าวที่ปลูกในระดับน้ าลึกได้ดี ต้น
สูง 200 เซนติเมตร หรืออาจสูงกว่านี้ ตามระดับน้ า เป็น
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ข้าวนาสวน ไวต่อช่วงแสง ทรงกอแผ่เป็นแนวนอน คอรวง
ยาวข้าวเปลือกยาว 10.82 มิลลิเมตร กว้าง 2.2 มิลลิเมตร 
หนา 2.12 มิลลิเมตรข้าวกล้องยาว 8.39 มิลลิเมตร กว้าง 
2.35 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตรคุณภาพการหุงต้มด ี

 ข้าวพันธุ์กาบด า เป็นพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์หนัก หรือข้าวน้ าลึก ลักษณะล า
ต้นโต แข็ง มีสีด า สูงประมาณ ๑๓๐ - ๑๕๐ เซนติเมตร ใบ
โตกว่าพันธุ์อ่ืน ๆ ก้านใบสีของใบค่อนข้างด าเช่นกัน คอรวง
ยาวสีขาว รวงมีสีเหลืองเข้ม เมล็ดมีขนาดเล็กสั้นและแหลม 
เมล็ดข้าวสารสีขาว และแข็ง รสชาติไม่เป็นที่นิยมมากนัก 
 

 ข้าวหอมจันทร์ เป็นข้าวเจ้า ไวต่อช่วงแสง ต้นสูงประมาณ 166 เซนติเมตร 
ทรงกอแบะ แผ่นใบสีเขียว ปล้องสีม่วง คอรวงยาว ระแง้ถี่ 
ยอดเกสรตัวเมียสีม่วงด า ยอดดอกสีแดง เมล็ดข้าวเปลือกสี
น้ าตาลเมล็ด มีท้องไข่น้อย 
 

 ข้าวพันธุ์ช่อนางงาม 

 

ใบและต้น มีสีเขียวเข้ม  มีขนที่ใบ กาบใบ ปล้องมีสีเขียวตั้ง
ตรง ทรงกอตั้ง แตกกอดี ฟางแข็งไม่ล้มง่ายความสูงต้น 
๑๕๐ เซนติเมตร คอรวงยาวแน่น ระแง้ถี่มีเมล็ดข้าวต่อรวง
มาก เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางแห้ง สั้นป้อม  อายุการเก็บเกี่ยว 
๗ เดือนหลังการปลูกสภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกข้าว 
เป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะส าหรับปลูกในพ้ืนที่น้ ากร่อย 
เป็นข้าวน้ าลึกเนื่องจากต้นข้าวสูงข้อดีของข้าวพ้ืนเมืองพันธุ์
นางงาม  คือให้ผลผลิตสูง  แตกก่อดี ต้านทานต่อโรคและ
แมลงศัตรูข้าวหุงขึ้นหม้อรับประทานอร่อย 

 ข้าวพันธุ์อ้ายโข้ 
 
 
 
 
 

ใบและต้น มีสีเขียวเข้ม  เมล็ดข้าวเปลือกสีฟางแห้ง สั้น
ป้อม  ข้าวกล้องสีขาวปลูกเพ่ือบริโภคในเขตต าบลนาปะขอ 
อ าเภอบางแก้ว และชุมชนใกล้เคียง 

 ข้าวพันธุ์ขืนดิน 

 
 
 

ชนิดข้าวเจ้า เปลือกเมล็กสีด า เมล็ดขุ่นคล้ายข้าวเหนียว 
ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ หุง
แล้วมีความนิ่ม 
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 ข้าวพันธุ์หัวนา ชนิดข้าวเจ้า มีความเหนียวและนิ่ม มีความมันในตัว รสชาติ
ถูกใจคนในท้องถิ่น ปลูกเพ่ือบริโภคในเขตต าบลนาปะขอ 
อ าเภอบางแก้ว และชุมชนใกล้เคียง 
 

 ข้าวพันธุ์หยดม่วง 

 
 
 
 
 

สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ในสภาพดินแห้งแล้ง 
ปลูกในเขตต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

 ข้าวพันธุ์เบล่หอม 

 
 
 
 
 

ชนิดข้าวเจ้า ปลูกเพ่ือบริโภคเป็นอาหารของชุนชนหลักใน
เขตต าบลนาปะขอ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 

3. จังหวัดสงขลา   

3.1 ชุมชนในเขตอ าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา 
   

กระพ้อ เป็นพืชในกลุ่มปาล์มล าต้นเตี้ย สูง 1-3 ม. ล าต้นแตกหน่อ
เป็นกอ ใบมีลักษณะคล้ายฝ่ามือ เรียงเวียนสลับ รูปกลม 
ก้านใบรูปสามเหลี่ยม มีหนามแหลมสีด า ใบประกอบด้วย
กลุ่มใบย่อย 6-9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีใบย่อย 3-4 ใบ ใบย่อย
รูปแถบ ปลายเบี้ ยว และเว้าเป็นหางปลา โคนสอบ 
ออกเป็นกลุ่มชิดกันที่ปลายก้านใบ โคนก้านใบมีเส้นใย
ประสานกันหุ้มหนาแน่น กาบใบเล็กเป็นหลอดสีเขียว ช่อ
ดอกแบบช่อแยกแขนงสั้น แยกแขนงเป็นช่อเชิงลด 5-7 ช่อ 
ห้อยลง ดอกไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วย เมื่อดอก
เจริญขึ้นกลีบเลี้ยงจะฉีกออกทางด้านข้าง กลีบดอกรูป
คนโท โคนติดกัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก เกสรเพศผู้ 6 อัน 
ติดกันเป็นวงรอบกลีบดอก เกสรเพศเมียเล็ก รังไข่ตอนบน
ตัดแบน ผลกลม แก่จัดสีส้ม เนื้อบาง เมล็ดกลม  การใช้
ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ ใบน ามาห่อขนม ได้แก่ห่อข้าวต้ม 

 กระจูด 
 

กระจูด (Lepironia articalata) เป็นพันธุ์ไม้จ าพวก "กก" 
(Sedge) ล าต้นกลมสีเขียวอ่อน สูงประมาณ 1 - 2 เมตร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%81
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ออกดอกเป็นกระจุกแน่น ชอบขึ้นในพ้ืนที่น้ าขังซึ่งเรียกว่า
โพระหรือ น าไปฝึ่งแดดให้แห้งสนิท สามารถน ามาผลิตงาน
จักสานเป็น เสื่อปูรองนั่งที่ เรียกกันว่า 'เสื่อกระจูด ' ท า
ผลิตภัณฑ์กระเป๋า เครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ท าใบเรือ ท าเชือก
ผูกมัด 

 กระดอม 
 
 
 
 

เป็นไม้เถา ล าต้นเป็นร่องมีมือเกาะ ดอกแยกเพศ การใช้
ประโยชน์เป็นยาถอนพิษไข้ แก้ไอ 

 กระโดน เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง ยอดเป็นพุ่มกลมแน่นทึบ มี
ความสูงของต้นประมาณ 10-20 เมตร เปลือกต้นหนาเป็น
สีด าหรือสีน้ าตาลด า แตกล่อนเป็นแผ่น ต้นมีกิ่งก้านสาขา
มาก ส่วนเนื้อไม้เป็นสีแดงเข้มถึงสีน้ าตาลแกมแดง พบได้
ตามป่าเบญจพรรณชื้น ป่าหญ้าและป่าแดง ขยายพันธุ์ด้วย
วิธีการใช้เมล็ด ตอนกิ่ง การใช้ประโยชน์ น ายอดอ่อน ใบ
อ่อนมาบริโภคเป็นผัก  
 
 
 

 กล้วยหิน 
 
 
 
 
 
 

คล้ายกล้วยน้ าว้า ต้นใหญ่ โคนต้นวัดโดยรอบประมาณ  70 
เซนติเมตร สูง3.5 – 5 เมตรกาบด้านนอกสีเขียวนวล ก้าน
ใบค่อนข้างสั้นร่อง ใบเปิด  ปลีรูปร่างค่อนข้างป้อมสั้น 
รูปร่างคล้ายดอกบัวตูม ด้านนอกของปลีเป็นสีแดงอมม่วง 
ด้านในสีแดง  เมื่อกาบเปิด จะไม่ม้วนงอ  ออกเครือเมื่อ
หน่ออายุประมาณ   8  เดื อน   และเก็บ เกี่ ยวได้ เมื่ อ
อายุ  12  เดือน  ผลเป็นรูปห้าเหลี่ยมเปลือกหนาค่อนข้าง
สมบูรณ์ ผลดิบเปลือกสีเขียว เนื้อแข็ง  เมื่อสุกเปลือกสี
เหลือง เนื้อสีขาวอมเหลืองถึงเหลือง แน่นแข็ง  การใช้
ประโยชน์ ผลสุกเป็นอาหารของวัวชนหรือแปรรูปท ากล้วย
ฉาบ 

 ขี้กาดิน เป็นไม้เถาเลื้อยพันกับสิ่งยึดเกาะที่อยู่ใกล้ๆ  เถามีขนสีขาว

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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 สั้นตั้งตรงเกาะติดหนาแน่น  ใบ เป็นใบเดี่ยว ปลายแหลม 
โคนเว้าเป็นติ่งหู ขอบหยักบิดเป็นคลื่น แผ่นใบผิวหยาบสาก
เป็นลอนตามรอยกดเป็นร่องของเส้นใบ หลังใบมีขนสั้นสี
ขาวจ านวนมาก ก้านใบสีเขียวอ่อนแกมเหลือง ดอกสีขาว
กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดส่วนปลายแยกเป็น
กลีบ 4 - 5 กลีบ ดอกเพศเมียที่ฐานดอกมีรังไข่ทรงกลม 
ดอกเพศผู้ไม่มี  ผล ทรงกลม ผิวเรียบ ผลอ่อนสีเขียว มีริ้วสี
ขาวจางๆ เมื่อแก่สีส้มแดง ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก  เมล็ด 
ทรงกลมรีแบนมีเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นเมือกใสสีเขียวเข้มเกือบด า
การใช้ประโยชน์ ใบและรากใช้เพ่ือรักษาโรคแก้ไข้ ขับ
เสมหะ 

 ขี้กาแดง 

 
 
 
 
 
 
 

เป็นไม้เถาเลื้อย ล าเถาอวบน้ าและสากมีขนสีขาวสั้นตั้งตรง
เกาะติดหนาแน่น ใบเป็นใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่ง
แบบเวียนและมีหนวดที่โคนก้านใบ ใบรูปไข่เกือบกลม 5 
เหลี่ยม ปลายแหลม โคนเว้าเป็นติ่งหู ขอบหยักบิดเป็นคลื่น 
หลังใบมีขนสั้นสีขาวจ านวนมาก ก้านใบสีเขียวอ่อนแกม
เหลืองยาว มีขนชนิดเดียวกัน ดอกเป็นดอกเดี่ยวแยกเพศ
กัน เกิดที่ซอกใบ ดอกสีขาวกลีบดอกส่วนโคนเชื่อมติดกัน
เป็นหลอดส่วนปลายแยกเป็นกลีบ 4 - 5 กลีบ ดอกเพศเมีย
ที่ฐานดอกมีรังไข่ทรงกลม ดอกเพศผู้ไม่มีรังไข่ ผลทรงกลม 
ภายในมีเมล็ดจ านวนมาก เมล็ดทรงกลมรีแบนมีเยื่อหุ้ม
เมล็ดเป็นเมือกใสสีเขียวเข้มเกือบด า เยื่อหุ้มเมล็ดจะมีสี
เขียวเข้ม การใช้ประโยชน์ ลักษณะสมุนไพรผลใช้เป็นยา
ถ่ายอย่างแรง    เถา รสขม ต้มอาบ แก้เม็ดผดผื่นคัน 
 

 ขี้พร้าไฟหรือฟัก
ข้าว 

เป็นไม้เถาเลื้อยพัน  มีมือเกาะใบเป็นใบเดี่ยว เรียงแบบ
สลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข่กว้างยาวเท่ากันประมาณ ๖-๑๕ 
เซนติเมตรขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก ๓-๕ แฉก การใช้
ประโยชน์ เป็นยารักษาโรค เช่นเบาหวาน การปั่นเป็นน้ า
ดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 ขี้หนอน 

 

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูง
ของต้นประมาณ 20 เมตร เปลือกต้นด้านนอกเป็นสีเทาด า 



38 

 

เรียบ แตกเป็นสะเก็ดเล็ก ๆ มีรูระบายอากาศสีน้ าตาล
ทั่วไป ส่วนเปลือกด้านในเป็นสีขาว ตามล าต้นหรือกิ่งไม้จะ
มีหนามยาว ๆ อยู่ประปราย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ
เมล็ด การใช้ประโยชน์ เปลือกไม้ใช้ท ายาแก้ไข ้แก้ร้อนใน 

 ไข่เน่า 

 

ไม้ยืนต้น มีทั้งขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ล าต้นมีความสูง
ประมาณ 10-12 เมตร ใบเป็นใบประกอบ มีสีเขียวเข้ม 
คล้ายงิ้ว มีขนาดไม่เท่ากัน ปลายใบแหลม ผิวใบด้านบน
เกลี้ยงมีสีเขียวเข้มและเป็นมัน ส่วนท้องใบมีสีอ่อนกว่า และ
มีขนสั้ นอยู่ป ระปราย ก้านใบย่อยยาวประมาณ 1-7 
เซน ติ เม ต ร  ส่ วนก้ าน ช่ อ ใบ จะยาวป ระมาณ  7-20 
เซนติเมตรดอกไข่เน่า ออกดอกเป็นช่อผลไข่เน่า หรือลูก
ไข่เน่า มีลักษณะเป็นรูปไข่หรือรูปไข่กลับ การใช้ประโยชน์ 
บริโภคผลช่วยบ ารุงสมอง เปลือกล าต้นรสฝาดแก้อาการ
ท้องเสีย 

 จันทร์กระพ้อ เป็นไม้ต้น สูง 6-15 เปลือกแตกและมียางใสซึมออกมา โต
เร็ว ใช้เวลา 5-7 ปี จึงออกดอก ชอบความชื้นสูง ทนน้ า
ท่วมขัง เหมาะจะปลูกในที่โล่งแจ้งริมน้ า  หรือในที่มีน้ า
หลาก น้ าท่วม: ออกเป็นช่อสั้นๆยาว 10 -30 เซนติเมตร 
ตามซอกใบและปลายกิ่ง มี 5 กลีบ ดอกบานเพียงวันเดียว
แล้วร่วงหล่นลงโคนต้น มีสีขาว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบติดที่ขั้ว
ผล ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีน้ าตาล แตกได้เป็น 3 เสี่ยง 
ภายในมี 1 เมล็ด ผลเป็นรูปเกือบการใช้ประโยชน์ ปลูกเป็น
ไม้ประดับ มีทรงพุ่มกลมสวยงาม ดอกมีกลิ่นหอมค่อนข้าง
แรงมาก ใช้อบเสื้อผ้า โดยใส่ไว้ในดูเสื้อผ้า ท าให้มีกลิ่นหอม 

 จ าปูน ไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นใบและกิ่งคล้ายๆ กระดังงา ล าต้นสูง
ประมาณ 2-4 เมตร ดอกเป็นดอกเดี่ยว มี 3 กลีบ โคนกลีบ
สีเขียว เมื่อบานเต็มที่ประมาณ 1 นิ้ว มีกลิ่นหอมแรงในช่วง
กลางคืนและหอมอ่อนในช่วงเช้า ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง 
ออกดอกตลอดปี แต่จะมีดอกดกในช่วงฤดูฝน ผลเป็นผล
กลุ่ม มีผลย่อย 4-10 ผล เมื่อผลแก่แล้วเมล็ดจะแตกตัว
กระเด็นไปได้ไกล การใช้ประโยชน์ เป็นไม้ประดับดอกมี
กลิ่นหอมแรง 
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 จ าปูลิ้งหรือมะไฟลิง เป็นผลไม้พ้ืนที่ภาคใต้ผล สีเหลืองอมส้ม ผลค่อนข้างกลม 
แต่ลักษณะเป็นสันเล็กน้อย มีก้านผลยาวห้อยทิ้งน้ าหนักลง
มาจากกิ่ง  เพราะมักจะออกดอกที่ก้านกิ่ง แต่ละก้านช่อมี
ก้ านขั้ วสั้ น ๆยึ ดผลย่ อย  สลั บ ไปมาซ้ ายขวาในหนึ่ ง
ก้าน  เปลือกหุ้มผลบางและเปลือกด้านในแยกออกได้เป็น
ห้องๆ (locule) โดยมีเมล็ดในแต่ละห้อง เมล็ดที่สมบูรณ์ที่
เจริญเต็มพื้นที่ ส่วนใหญ่จะมีสามเมล็ด ในหนึ่งผล 

 จิกนา 

 
 
 
 
 

เป็นไม้ประเภทผลัดใบ สูง 5-15 เมตร ล าต้นเป็นปุ่มปม 
ปลายกิ่งลู่ลง ใบอ่อนเสีน้ าตาลแดงเข้ม ใบเป็นใบเดี่ยว ออก
เวียนสลับถี่บริเวณปลายยอดรูปใบหอก หรือรูปไข่กลับ 
ปลายและโคนใบแหลม ขอบจักถี่ ดอกออกเป็นช่อยาวที่
ปลายยอด ห้อยลงเป็นระย้า ราว 30-40 เซนติเมตร มีกลีบ
เลี้ยง 4 กลีบ ติดทนอยู่จนเป็นผล กลีบดอกสั้น ปลายแยก
เป็น 4 กลีบ หลุดร่วงง่าย เป็นสีแดง หรือ ชมพู มีเกสรตัวผู้
เป็นฝอย ๆ สีชมพู หรือ สีแดง จ านวนมาก ผลลักษณะกลม
ยาว มีเมล็ด ดอกออกระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ใน
ปีถัดไป การใช้ประโยชน์ ยอดอ่อน และดอกรับประทาน
เป็นผักสดเปลือกและต้นมีสรรพคุณใช้เบื่อปลา นอกจากนี้
แล้วเนื้อไม้ยังใช้ท าไม้อัด ท าเครื่องเรือน 

 ชะมวง 

 
 
 
 

ไม้ยืนต้นขนาดกลางอยู่ในวงศ์ GUTTTIFERACEAE พบได้
ตามป่าร้อนชื้นทั่วไป เปลือกเรียบ สีน้ าตาลเข้มเกือบด า มี
น้ ายางสีเหลืองขุ่น ใบเดี่ยว ผิวใบเป็นมัน เนื้อใบหนา มีรส
เปรี้ยว ดอก เป็นช่อขนาดเล็ก กลีบดอกแข็ง หนา ผลสด 
ทรงกลม ผิวเรียบมีพูตื้นๆรอบผล ผลอ่อน สีเขียวอมเหลือง 
สุกแล้วมีสีเหลืองถึงส้มชอบขึ้นในดินกร่อยหรือดินชายทะเล 
การใช้ประโยชน์ มีฤทธิ์เป็นยาสมุนไพร ใบและผลรสเปรี้ยว 
ใช้เป็นยาระบาย ฟอกโลหิต รากใช้แก้ไข้[1] ใบมีรสเปรี้ยว 
ใช้ปรุงอาหารได้หลายอย่าง เช่น ทางภาคตะวันออกใช้ปรุง
รสเปรียวในหมูชะมวง ทางภาคใต้ น าไปใบใส่ปรุงรสเปรี้ยว
ในต้มเนื้อชะมวง 

 ตะไครต้น 

 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูง 10-15 เมตร ล า
ต้นอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีเทา ผิวเปลือกเรียบ เปลือก

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87#cite_note-1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87
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บาง แตกกิ่งก้านหนาแน่น ส่วนปลายต้นเป็นพุ่มกว้าง เนื้อ 
ไม้เป็นสีน ้าตาลอ่อน มีกลิ่นหอมฉุนเหมือนกับกลิ่นตะไคร้
แกง ตะไคร้กอ หรือตะไคร้บ้าน  ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูป
รีแกมรูปขอบขนาน ปลายและโคนใบเรียวแหลม ขอบใบ
เรียบ เนื้อใบแข็งและกรอบ หลังใบสีเขียวสด ท้องใบสีนวล
ดอก ออกเป็นช่อกระจะตามซอกใบ แต่ละช่อประกอบด้วย
ดอกย่อย 5-6 ดอก ลักษณะดอกกลม สีเหลืองเข้ม ผล กลม 
เมล็ดมีเยื่อสีแดงหุ้ม ดอกออกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
และตอนกิ่ง มีชื่อเรียกอีกคือ  

 ฝาง 

 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง หรือเป็นไม้พุ่ม หรือไม้พุ่มก่ึงไม้เถา
ผลัดใบ มีความสูงของต้นประมาณ 5-13 เมตร ล าต้นและ
กิ่งมีหนามแข็งและโค้งสั้น ๆ อยู่ทั่วไป ถ้าเนื้อไม้หรือแก่น
เป็นสีแดงเข้มและมีรสขมหวาน จะเรียกว่า “ฝางเสน” แต่
ถ้าแก่นไม้เป็นสีเหลืองส้มและมีรสฝาดขื่น จะเรียกว่า “ฝาง
ส้ม” การใช้ประโยชน์ เนื้อไม้และแก่นมีสรรพคุณเป็นยาแก้
บ ารุงร่างกาย แก้ประดง 

 พิลังกาสา 

 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม มีความสูงของต้นประมาณ 2 -3 
เมตร ล าต้นแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบต้น แต่ไม่มากนัก 
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียง
สลับกันเป็นคู่ ๆ ตามข้อต้น ดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือ
ตามส่วนของยอด ดอกเป็นสีเหลืองนวลการใช้ประโบชน์ 
ยอดอ่อนบริโภคเป็นผักกับขนมจีนบ ารุงตับ ใบใช้ท าสบู่
เปลือกล าต้นต้มกับน้ ากินแก้ลม 
 

 มะเกลือ 

 

เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Ebenaceae พบขึ้นตามป่าเบญจ
พรรณทั่วไป กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ผลดิบของมะเกลือมีสรรพคุณ
เป็นยา จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สมัยก่อนนิยมใช้ยาง
ผลมะเกลือไปย้อมผ้า ผลที่เปลือกเป็นสีด า เมื่อรับประทาน
ท าให้หน้ามืด ตาลายตาพร่ามัว อาเจียน ท้องเดินและตา
บอดได ้

 มะนาวเทศ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 1.5–4.5 เมตร ล า
ต้นมีสีเทาอมเหลือง ตามกิ่งก้านมีหนามแหลมเป็นคู่ยาว 1-

https://th.wikipedia.org/wiki/Ebenaceae
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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2 เซนติเมตร ใบประกอบชนิดมีใบย่อย 3 ใบ ออกสลับกัน
เป็นสองแถว รูปไข่ปลายเว้าเล็กน้อย ใบกลางมีขนาดใหญ่
กว้าง 1.5–2 เซนติเมตร ยาว 2.5–5 เซนติเมตร ใบมีขนาด
เล็ก สีเขียวเป็นมัน ดอกมีสีขาวคล้ายดอกแก้ว แต่มีขนาด
เล็กออกดอกตามซอกใบ ผลมีลักษณะกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร สีเขียวแก่ เมื่อสุกมีสีแดง
รับประทานได้ 
 

 มะพลับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นเปลาตรง มีความสูงของต้น
ประมาณ 8-15 เมตร ทรงพุ่มทึบ เปลือกต้นเรียบเป็นสีเทา
ปนด า หรือบางทีแตกเป็นร่องเล็ก ๆ ตามยาว ส่วนเนื้อไม้
เป็นสีขาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด พบขึ้นในป่าที่
ลุ่มต่ าบริเวณกันชน ระหว่างป่าบกและป่าชายเลน ชายป่า
พรุ บริเวณชายคลอง ป่าดิบใกล้แหล่งน้ า ป่าละเมาะริม
ทะเล ในประเทศไทยพบได้ทางภาคใต้ การใช้ประโยชน์ ผล
แก่รับประทานเป็นผลไม้ เนื้อไม้ใช้ท าเครื่องมือเครื่องใช้ทาง
การเกษตร 

 มะพูด 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 7-10 
เมตร ทรงพุ่มแน่นทึบ ล าต้นตั้งตรง และอาจมีร่องรอยของ
แผลเป็น เกิดจากการหลุดร่วงของกิ่งก้านทั่วไป โดยจะแตก
กิ่งก้านต่ าเป็นพุ่มโปร่ง ก้านจะแตกออกจากล าต้นค่อนข้าง
ถี่ และเปลือกล าต้นเป็นสีน้ าตาลเข้ม เรียบ และแตกเป็น
ร่องตื้น  การใช้ประโยชน์ ผลสดรับประทานเป็นผลไม้ ผล
ดิบใช้แทนมะนาวในการท าแกงส้ม 
 

 มะม่วงเบา 

 

ผล มีลักษณะคล้ายกับผลมะม่วงกะล่อน หรือผลมะม่วง
แอปเปิ้ล แต่ขนาดของผลใหญ่กว่า เปลือกผลค่อนข้างหนา 
ติดผลเป็นพวง ไม่น้อยกว่า 10-20 ผล เมล็ดเล็ก ผลดิบรส
เปรี้ยวจัด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่งพันธุ์  เป็นพันธุ์
พ้ืนเมืองทางภาคใต้ นิยมปลูกและนิยมรับประทานมาแต่
โบราณแล้ว ผล ดิบฉ ่าน ้า ให้น ้าเยอะ รสชาติเปรี้ยวจัด จึง
ถูกน าไปใช้ประกอบอาหารจ าพวกย าชนิดต่างๆหลายอย่าง 
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ไม่ต้องใช้น ้ามะนาว หรือสับเป็นฝอยผสมกับข้าวย าปักษ์ใต้ 
 รางจืดเถา 

 

เป็นไม้เลื้อยหรือไม้เถา ที่มีเนื้อแข็ง ล าต้นหรือเถากลมเป็น
ปล้อง มีสีเขียวสดหรือสีเขียวเข้ม ล าต้นไม่มีขนและไม่มีมือ
จับ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เถาในการปักช า ใบเป็นใบเดี่ยว
คล้ายรูปหัวใจออกตรงข้ามกัน ดอกออกเป็นช่อห้อยลงมา
ตามซอกใบช่อละ 3-4 ดอก ดอกรูปแตรสั้น มีสีม่วงอมฟ้า 
มีใบประดับสีเขียวประแดง กลีบเลี้ยงรูปจาน โคนกลีบดอก
มีสีเหลืองอ่อน โคนดอกเป็นหลอดกรวยยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร เชื่อมติดกันเป็นหลอด และมักมีน้ าหวานบรรจุ
อยู่ภายในหลอด กลีบดอกมีปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีเกสร
ตัวผู้ 4 อัน ผลมีลักษณะเป็นฝักกลม ปลายเป็นจะงอย เมื่อ
แก่จะแตกออกเป็น 2 ซีกการใช้ประโยชน์ รากและเถาของ
รางจืด สามารถใช้รับประทานเป็นยาแก้ร้อนใน ใบและราก
ใบรางจืด ใช้เป็นยาพอกบาดแผล 

 สตางค์ 
 

เป็นไม้พุ่มสูง 1-3 เมตรล าต้นและกิ่งก้านเป็นเหลี่ยม 8-10 
เหลี่ยมใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบมักจะแผ่เป็น
กาบหุ้มกิ่งเอาไว้ ใบย่อยจ านวนมากปลายแหลมโคนมน 
ขอบใบจักเป็นซี่เล็ก ๆ ดอกสีแดงเข้มออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง
ก้านช่อดอกยาว ดอกขนาดเล็กมีจ านวนมากอัดกันแน่น 
กลี บดอกปลายแยก เป็ น  5 แฉก  ผลค่ อนข้ างกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร มี 3 พู เมื่อสุกเป็น
สีด า ออกดอกตลอดปีแต่จะดกในช่วงหน้าฝน  การใช้
ประโยชน์รากสดหรือแห้งต้มกับน้ าจนเดือดดื่มเป็นยาแก้ไข้ 
ครั่น เนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยตามร่างกายและขับเหงื่อ  
ใบ ย่างไฟให้เกรียม ใช้พอกศีรษะ แก้วิงเวียน มึนงง ต าเป็น
ยาพอกแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และแก้ผื่นคันตามผิวหนัง  
น้ ายาง จากใบอ่อนกินเป็นยาช่วยย่อย ทั้งต้น ผสมกับ
สมุนไพรอ่ืน ต้มน้ าดื่ม รักษามะเร็งเต้านม ผลรับประทาน
ได ้

 ส้มจุก 

 

เป็นไม้ยืนต้น สูงระหว่าง 5-7 เมตร เป็นส้มชนิดหนึ่งในกลุ่ม
ส้มเปลือกล่อนเช่นเดียวกับส้มโชกุนและส้มเขียวหวาน
ทั่วไป จะมีส่วนที่แตกต่างคือที่บริเวณข้ัวผลจะมีปุ่มสูงคล้าย
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จุก จึงถูกเรียกชื่อว่า “ส้มจุก” (ทั่วไป) ส่วนในท้องถิ่น
ภาคใต้เรียกว่า “ส้มแป้นหัวจุก” การใช้ประโยชน์ บริโภค
เป็นผลไม ้

 ตาลโตนด เป็นพันธุ์ไม้พวกปาล์มขนาดใหญ่ สกุล Borassus ในวงศ์
ปาล์ม (Arecaceae) แยกเพศกันอยู่คนละต้น ต้นสูงถึง 40 
เมตร ล าต้นเป็นเสี้ยนสีด าแข็งมาก แต่ไส้กลางล าต้นอ่อน 
บริเวณโคนต้นจะมีรากเป็นกลุ่มใหญ่ ใบเหมือนพัดขนาด
ใหญ่ กว้าง 1 – 1.5 เมตร มีก้านเป็นทางยาว 1 – 2 เมตร 
ใบใช้จักสานท าภาชนะหรือสานปลาตะเพียนแขวนเปลเด็ก 
ช่อดอกใช้ท าน้ าตาลสด หรือน้ าตาลปี๊บ ผลอ่อนหรือหัวตาล
ใช้ท าแกง เมล็ดอ่อนบริโภคสดหรือท าขนมผลแก่ใช้ท าขนม
ตาล 

 หยี เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ใบรูปไข่คล้ายใบพิกุล ดอกสีขาว 
ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อ ผลออกเป็นพวง เมื่อดิบสีเขียว สุก
แล้วเป็นสีด า เนื้อสีน้ าตาล หวานอมเปรี้ยว เมล็ดสีน้ าตาล 
รูปร่างแบน ผลมีวิตามินซีสูง ไม่รับประทานสดแต่นิยม
น ามาแปรรูป เช่น ลูกหยีฉาบ ลูกหยีกวน ลูกหยีทรงเครื่อง 
ใช้ท าน้ าผลไม ้

 ส้มคางคก 
 
 
 

เนื่องจากผิวผลมีลักษณะขรุขระคล้ายผลมะกรูด หรือ
ผิวหนังของตัวคางคก จึงถูกตั้งชื่อว่า “ส้มคางคก”เป็นไม้
ยืนต้นสูง 5-8 เมตร ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปรี ปลายแหลม 
โคนสอบ ใบคล้ายใบทุเรียนเทศ ดอก เป็นช่อกระจุกตามล า
ต้นใกล้โคนต้น เป็นสีขาวอมชมพู ลักษณะดอกเหมือนดอก
มะเฟือง “ผล” โตเต็มที่วัดตามขวางผลประมาณ 3-4 นิ้ว
ฟุต เนื้อผลหนาเกือบครึ่งนิ้ว 1 ผล มี 1 เมล็ด มีดอกและ
ติดผลทั้งปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและตอนกิ่ง ผลดิบมีรสชาติ
เปรี้ยวฉ่ าน้ า ฝานเป็นชิ้นบริโภคสด ผลคั้นเอาน้ าใช้แทนน้ า
มะนาวปรุงอาหารหลายชนิด  

 สวาท 
 

ล าต้นและกิ่งก้านของเถาสวาทมีหนามแหลมอยู่ทั่วไป ใบ
ประกอบแบบขนนกสองชั้น ขนาดใหญ่ ยาว 30-50 ซม. มี
ดอกสีเหลือง เป็นช่อยาว 15-25 ซม. ออกดอกตรงกิ่งเหนือ
ซอกใบขึ้นไปเล็กน้อย ผลเป็นฝักรูปรี หรือขอบขนานแกม

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/Genus
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Borassus&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1


44 

 

รูปรี มีขนยาวแหลมแข็งคล้ายหนามตามเปลือก แต่ละฝักมี 
2 เมล็ด เมล็ดกลมเปลือกแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2 
ซม. สีเทาแกมเขียว การใช้ประโยชน์ เมล็ดแห้งร้อยเป็น
สร้อยคล้องคอให้อยู่ยงคงกระพัน ใบสวาทมีสรรพคุณเป็น
สมุนไพรอย่างหนึ่งเป็นยาขับลม แก้จุกเสียด ผลใช้แก้
กระษัย  

 สามสิบ 
 

ไม้เลื้อย ขึ้นที่ต้นไม้ข้างเคียงด้วยหนาม หนามเปลี่ยนมา
จากใบเกล็ดบริเวณข้อ ล าต้นสีขาวแกมเหลือง ต้นกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 มม. ปีนป่ายขึ้นได้สูงถึง 5 เมตร ล า
ต้นผิวเรียบ ใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ ใบเป็นเกล็ด รูป
สามเหลี่ยม ดอกช่อ raceme เกิดที่ซอกกิ่ง  ก้านช่อดอก
ยาว 3-15 มม. ดอกย่อย เส้นผ่าศูนย์กลางดอกบาน 3-4 
มม. ก้านดอกย่อยยาว 2-3 มม. กลีบ (tepals) 6 กลีบ สี
ขาว เกสรเพศผู้ จ านวน 6 อัน ก อับเรณูสีน้ าตาลอ่อน 
เกสรเพศเมีย 1 อัน รังไข่ superior ovary สีเขียวแกม
เหลือง ลักษณะทรงกลม 3 ยอดเกสรตัวเมีย แยกเป็น 3 
แฉก ผลและเมล็ด ผลสด berry สีแดง หรือแดงงอมม่วง 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8 มม. กานรใช้ประโยชน์ รากน ามาต้ม
หรือเชื่อม 
 
 
 
 

 สิงหโมรา 
 

เป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดิน ล าต้นสั้นพ้นผิวดินเล็กน้อย ล า
ต้นเป็นสีชมพูอ่อน ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและ
วิธีการแยกหัว เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายที่ระบาย
น้ าได้ดี มีความชื้นสูง และชอบแสงแดดร าไร ใบเป็นใบเดี่ยว 
ดอกเป็น การใช้ประโยชน์ น าใบมาดองยาบ ารุงก าลัง และ
ยาอายุวัฒนะ 

3.2 ชุมชนในเขตอ าเภอคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา 
   

กระโดน 
 

จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง พุ่มแน่นทึบ ความสูง
ของต้นประมาณ 10-20 เมตร เปลือกต้นหนาเป็นสีด าหรือ
สีน้ าตาลด า แตกล่อนเป็นแผ่น ต้นมีกิ่งก้านสาขามาก ส่วน
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 เนื้อไม้เป็นสีแดงเข้มถึงสีน้ าตาลแกมแดง พบได้ตามป่า
เบญจพรรณชื้น ป่าหญ้าและป่าแดงขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้
เมล็ดในช่วงฤดูฝน และวิธีการตอนกิ่ง 

 กระถินทุ่ง 
 

เป็นไม้ล้มลุก อายุปีเดียว สูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีล า
ต้นใต้ดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ แตกจากล าต้นเป็นกระจุกใกล้
พ้ืนดิน เป็นกอเจริญขึ้นมาเหนือดิน ใบรูปใบดาบถึงรูปแถบ
แคบ แผ่นใบเรียบ โคนใบแผ่เป็นกาบ ปลายใบเฉียงถึง
แหลม ฐานใบสอบ ขอบใบเรียบ ไม่มีก้านใบ  ดอกช่อ สี
เหลืองสด ดอกย่อยเบียดอัดกันแน่น รูปทรงกลมหรือรี 
กลีบดอกมี 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ สีเหลือง กลีบดอกชั้นนอก
มี 2 กลีบ กลีบบางมีขนาดใหญ่ กลีบดอกชั้นในโคนกลีบ
ติดกัน  ขอบจักละเอียด กลีบดอกค่อนข้างกลม เกสรเพศผู้
มี 6 อัน ผลเดี่ยว เมื่อแก่แห้งและจะแตกออก เมล็ดขนาด
เล็ก ติดอยู่ตามช่อดอก มีสีด า เป็นจ านวนมาก พอแก่เต็มที่
จะร่วงไป พบมากขึ้นตามที่ดินปนทราย หรือทุ่งนาที่ทิ้งร้าง 
ออกดอกราวเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม การใช้ประโยชน์
ใช้เป็นยาระบายและยาถ่ายในม้า วัว และควาย 

 กะพ้อ 
 

Licuala paludosa Griff.) เป็นปาล์มล าต้นเตี้ย สูง 1-3 ม. 
ล าต้นแตกหน่อเป็นกอ ใบมีลักษณะคล้ายฝ่ามือ เรียงเวียน
สลับ รูปกลม ก้านใบรูปสามเหลี่ยม มีหนามแหลมสีด า ใบ
ประกอบด้วยกลุ่มใบย่อย 6-9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีใบย่อย 3-
4 ใบ ใบย่อยรูปแถบ ปลายเบี้ยว และเว้าเป็นหางปลา โคน
สอบ ออกเป็นกลุ่มชิดกันที่ปลายก้านใบ โคนก้านใบมีเส้น
ใยประสานกันหุ้มหนาแน่น กาบใบเล็กเป็นหลอดสีเขียว ช่อ
ดอกแบบช่อแยกแขนงสั้น แยกแขนงเป็นช่อเชิงลด 5-7 ช่อ 
ห้อยลง ดอกไม่มีก้าน กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วย เมื่อดอก
เจริญขึ้นกลีบเลี้ยงจะฉีกออกทางด้านข้าง กลีบดอกรูป
คนโท โคนติดกัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก เกสรเพศผู้ 6 อัน 
ติดกันเป็นวงรอบกลีบดอก เกสรเพศเมียเล็ก รังไข่ตอนบน
ตัดแบน ผลกลม แก่จัดสีส้ม เนื้อบาง เมล็ดกลม การใช้
ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ ใบน ามาห่อขนม ได้แก่ห่อข้าวต้ม 

 ก าแพงเจ็ดชั้น เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-6 เมตร เปลือก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
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 ล าต้นเรียบสีเทานวล เนื้อไม้มีวงปีสีน้ าตาลแดงเข้มจ านวน
หลายชั้นเห็นชัดเจน เรียงซ้อนกันเป็นชั้น 7-9 ชั้น ใบเดี่ยว 
เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก ใบรูปวงรีกว้าง ปลายแหลมหรือ
มน โคนใบสอบ ดอกเล็ก สี เขียวอมเหลืองหรือเหลือง 
ออกเป็นช่อ แบบกระจุกหรือช่อแยกแขนงสั้นๆ ตามซอกใบ 
มีกลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 รังไข่มี 3 ช่อง ซ่อนอยู่ใน
จานฐานดอก ก้านเกสรเพศเมียสั้น ผลสดค่อนข้างกลม ผิว
ผลเกลี้ยง รูปกระสวยกว้าง หรือรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1-2 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงหรือสีแดงอมส้ม 
ภายในมีเมล็ดกลมขนาดใกล้เคียงกับผล 1 เมล็ด การใช้
ประโยชน์ เป็นสมุนไพรพ้ืนบ้านยาสมุนไพร เนื้อไม้ ต้มน้ า
ดื่ม แก้โรคไต แก้ท้องผูก ยาระบาย แก้ลมตีขึ้น ล าต้น แก้
ปวดเมื่อย (เข้ายากับ ตาไก่ ตากวง อ้อยด า ขมิ้นเกลือ ดู
กหิน ตับเต่า ใช้ล าต้นของทุกต้นรวมกัน มาต้มน้ าดื่ม) ยา
ระบาย (เข้ายากับ ยาปะดง ตากวง ดูกไส คอแลน พาสาน) 
ขับปัสสาวะ (เข้ายากับ แก่นตาไก้ แก่นตากวง แก่นดูกไส 
แก่นตานกกด) แก้ริดสีดวงทวาร (เข้ายากับ ว่านงวงช้าง 
แก่นกระถิน ปูนขาว แล้วต้ม) 

 ข่าลิง 
 

ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 50-150 ซม.  ใบเดี่ยว เรียงสลับ 
รูปขอบขนาน  กว้าง 4-10 ซม. ยาว 15-30 ซม. ผิวใบ
เกลี้ยง ปลายใบแหลม  ดอก สีแดงอมม่วงหรือสีขาวอม
เขียวถึงเหลืองนวล ออกเป็นช่อ ยาว 15-25 ซม.  ดอกย่อย
ขนาด 1 ซม. กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก
เป็น 3 แฉก กลีบดอก โคนเชื่อมกัน เป็นหลอดสั้นๆ กลีบ
ปากแผ่ ปลายแยกเป็น 3 กลีบ มีเส้นสีม่วง แกมแดงเป็น
ทาง  ผล รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีส้ม ถึง
แดง ปลายผลมักมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ การใช้ประโยชน์ โดย
การบริโภคยอด ดอก ผล หน่ออ่อน 

 จิกนาหรือจิกน้ า 
 
 

เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 50-150 เซนติเมตร 
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยมีขนาดเล็ก
รูปขอบขนาน ขอบใบเรียบ ปลายใบมนกว้าง 1-1.5 
เซนติเมตร  
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ดอกเป็นแบบช่อมีดอกย่อ กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด 
ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอก โคนเชื่อมกัน เป็นหลอด
สั้นๆ กลีบปากแผ่ ปลายแยกเป็น 3 กลีบ มีเส้นสีม่วง แกม
แดงเป็นทาง ผล รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร 
ผลแก่สีส้ม ถึงแดง ปลายผลมักมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ การใช้
ประโยชน์ เหง้าแก้ปวดท้อง แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ เป็นยา
ถ่าย แก้กามโรค ใช้ทาเวลาถูกแมลงกัดต่อย สตรีอยู่ไฟใช้
กินหลังคลอด แก้วิงเวียน แก้ฝีดาษ ฝีเส้น ฝีทราย ฝีฝักบัว 
แก้เกลื้อนน้อย เกลื้อนใหญ่ ขับพยาธิในล าไส้ เหง้าและราก 
แก้ประดง รักษากามโรค เกลื้อน พิษฝี ปวดท้อง ผายลม 
ขับลมในล าไส้ แก้พิษสุนัขบ้า 

 มะเดื่อ เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบมี
ขนาดใหญ่ปลายแหลม โคนสอบ สีเขียวสดเป็นมัน ใบดก
และหนาทึบ ดอกออกเป็นช่อตามล าต้นและกิ่งก้าน ดอก
เกิดจากภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างคล้ายผลเป็นดอก
แยกเพศในช่อเดียวกัน “ผล” เป็นกลุ่มหรือเป็นพวง รูปทรง
กลมหรือแป้นเล็กน้อย ผลโตเต็มที่ขนาดปลายนิ้วหัวแม่มือ
ผู้ใหญ่ ผลอ่อนสีเขียวสด การใช้ประโยชน์ ผลอ่อนบริโภค
เป็นผักสด และเป็นสมุนไพรโดยเปลือกล าต้น และ ราก ต้ม
น้ าดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย, แก้ประดง และเม็ดผดผื่นคันตาม
ผิวหนังดีมากลูกฉ่ิง ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ คือ  

 พุงวัว 
 
 
 
 

เป็นไม้ต้นผลัดใบในวงศฺ LEGUMINOSAE เป็นไม้ยืนต้นสูง 
20–30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ เปลือกล าต้นเรียบ ผิวสี
น้ าตาลหรือเทา มีพูพอน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบ
ย่อยออกตรงกันข้าม แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก 
ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบ ทรงดอกถั่ว กลีบ
เลี้ยงสีเขียว เชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอกสีแดงแกม
ม่วงทึบ เกสรตัวผู้สีเหลืองอยู่กลางดอก กลิ่นหอม ออกดอก
ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ผลเป็นผลเดี่ยว ผลอ่อนแบน 
เมื่อผลแก่ เมล็ดขยายใหญ่จนเกือบเป็นทรงกระบอก มี 1-3 
การใช้ประโยชน์ เมล็ดผลใช้เป็นอาหารสัตว์ ล าต้นใช้
ก่อสร้าง 
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 พรวด 
 

เป็นไม้ป่าขึ้นเองตามธรรมชาติที่ติดทะเล เขตภูมิอากาศ
ตั้ งแต่ โซน ร้ อน  (Tropic) ไป จน ถึ งแบ บ กึ่ ง โซน ร้ อน 
(Subtropic) ผล นอกจากจะใช้รับประทานได้แล้ว ยังมี
สรรพคุณทางยา ใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วง รากและ
ใบต้มแก้ท้องร่วงและปวดท้องและใช้หลังสตรีคลอดบุตร 
 

 ทัง 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้น ใช้ในงานก่อสร้าง ใบใช้ห่อขนมข้าวหมากหรือ
ท าหลังคาที่พักอาศัย 
 
 

 เทพทาโร 
 
 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับ
ทึบ สีเขียวเข้ม ล าต้นเรียบไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทาอม
เขียวหรืออมน้ าตาล ค่อนข้างเรียบ แตกเป็นร่องยาวตามล า
ต้น เมื่อถากเปลือกออกจะมีกลิ่นหอม กิ่งมีลักษณะอ่อน
เรียว เป็นชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกัน ใบรูปรีแกมรูปไข่ 
หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานดอก  ออกเป็นช่อ สีขาวหรือ
เหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ออกดอกตามปลายกิ่งเป็นกระจุก
ผล  มีขนาดเล็กและกลม ลักษณะเนื้อไม้   มีสีเทาแกม
น้ าตาล มีกลุ่มหอมฉุน ลักษณะเนื้อไม้  การใช้ประโยชน์
ยอดอ่อนและบริโภคเป็นผักสด 

 ผักกูดแดงหรือล า
เท็ง 

ลักษณะเหมือนเฟิร์นอยู่รวมกันเป็นกอ เป็นไม้เถามีไหล
เลื้อยไปยาวเกาะยึดติดกับไม้อ่ืน   ใบแบบเฟิร์นคล้ายยอด
ผักกูด มีใบย่อย  ๑๕  คู่ สีแดงอมน้ าตาล ขอบใบหยัก
เล็กน้อย ปลายในเรียวแหลม ด้านหน้าเรียบมันวาว มีขน
ตามก้านใบ ขยายพันธุ์โดยแยกเถาปลูก ขึ้นง่าย ให้ยอด
ตลอดปกีารใช้ประโยชน์ บริโภคยอดอ่อนเป็นผักสด 

3.3 ชุมชนบ้านเกาะทาก
เหนือ หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านนา
ใน หมู่ที่ 7 ต าบลนาหว้า 
อ าเภอจะนะ  

ส้มจุก 
 
 
 

เป็นไม้ยืนต้น สูงระหว่าง 5-7 เมตร เป็นส้มชนิดหนึ่งในกลุ่ม
ส้มเปลือกล่อนเช่นเดียวกับส้มโชกุนและส้มเขียวหวาน
ทั่วไป จะมีส่วนที่แตกต่างคือที่บริเวณข้ัวผลจะมีปุ่มสูงคล้าย
จุก จึงถูกเรียกชื่อว่า “ส้มจุก” (ทั่วไป) ส่วนในท้องถิ่น
ภาคใต้เรียกว่า “ส้มแป้นหัวจุก” การใช้ประโยชน์ บริโภค
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เป็นผลไม ้
3.4 ชุมชนบ้านทุ่งคลองสอง 
หมู่ที่ 3 ต าบลควนลัง อ าเภอ
หาดใหญ่  

ส้มโอหอมหาดใหญ่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางในตระกูลเดียวกับ ส้ม แตก
กิ่งก้านสาขาที่ยอด ล าต้นมีสีน้ าตาล มีหนามเล็ก ๆ สูง
ประมาณ 8 เมตร ใบเป็นแผ่นหนาสีเขียวเข้ม โคนก้านใบมี
หูใบแผ่ออกเป็นรูปหัวใจ แผ่นใบเหมือน มะกรูด ดอก
ออกเป็นช่อมีเกสร 20-25 อัน ผลกลมโต ตรงขั้วมีจุกสูง
ขึ้นมา ผิวผลเมื่อยังอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จัดเปลี่ยนเป็นสี
เขียวอม ผิวของเปลือกผลมีต่อมน้ ามันกระจายทั่วไป เนื้อ
กุ้งเป็นสีชมพูแดง การใช้ประโยชน์ บริโภคเป็นผลไม 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1_(%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89)

