
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 

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

1. แผนงานวิจัย : วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองและบริหารจัดการความหลากหลายด้านพืชตาม

กฎหมาย กรอบวิจัยและพัฒนาการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช เพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านการควบคุมการค้า การ

จัดการทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ตามกฏหมาย 

2. โครงการวิจัย : วิจัยความหลากหลาย การตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดและการใช้ประโยชน์

จากพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ในอนาคตเพ่ือประโยชน์ 

ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

    กิจกรรมที่ 1                   :   ศึกษาวิจัยความหลากหลาย  และการตรวจวิเคราะห์  จ าแนกชนิดพันธุ์พืช 

          พ้ืนเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร เพ่ือประโยชน์ด้านการ 

                      คุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองทั่วไป สกุลปอบิด Helicteres L. (Sterculiaceae) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Research on Species Diversity and Identification of Indigenous   
                                          Plants Genus Helicteres L. (Sterculiaceae) 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง : อุดมวิทย์ ไวทยการ1/  

ผู้ร่วมงาน   : กัญญรัตน์ จ าปาทอง1/  บดินทร สอนสุภาพ2/ 

5. บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลปอบิด 

Helicteres L. วงศ์ Sterculiaceae เพ่ือศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา จ าแนกชนิด และศึกษาการใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ด าเนินการส ารวจ เก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชสกุลปอบิ ดในประเทศไทย 
ระหว่างปี 2560-2562 พบพืชสกุลปอบิด จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ 1) ปอบิด (Helicteres isora L.) 2) พูหมี หรือ   
หูหมี (H. hirsuta Lour.)   3) ขี้อ้น (H. elongata Wall. ex. Boj.)  4) ปอกระเจาขาว  (H. lanata (Teysm. & 
Binn.) Kurz)     5) ป่าเหี้ยวหมอง (H. angustifolia L.)  การน าไปใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้เป็นพืชสมุนไพร   
โดยเฉพาะปอบิด    (H. isora L.) มีการจ าหน่ายฝักเป็นการค้า เพ่ือใช้ต้มน้ าดื่มเป็นสมุนไพร แก้ปวดท้อง         
ลดเบาหวาน ไขมัน ความดัน เปลือกต้นมีเส้นใย ใช้ท าเชือกมัดสิ่งของ พืชสกุลปอบิดมักพบตามป่ าเบญจพรรณ    
ที่รกร้าง ชายป่า หรือริมถนนข้างทาง บริเวณท่ีมีการถากถางหรือปรับพื้นที่ท าให้ต้นปอบิดลดจ านวนลง รวมถึงการ
ขาดข้อมูลการใช้ประโยชน์ท าให้ชุมชนเสียโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น    ข้อมูลที่ได้น ามา
จัดท าเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์พืช 
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Abstract 
Research on species diversity and identification of indigenous plants Genus Helicteres L. 

family Sterculiaceae aimed to study morphology, identification and utilization of Helicteres.  
This study examined, collected samples and collected utilization data of Helicteres in Thailand 
during October 2017 – September 2019. The results showed that 20 samples were classified 
into 5 species which are 1) Helicteres isora L. 2) H. hirsuta Lour. 3) H. elongata Wall. ex. Boj.     
4) H. lanata (Teysm. & Binn.) Kurz and 5) H. angustifolia L. The majority of uses were herbs 
especially H. isora L. used boiled pods to drink water to relieve stomach pain, reduce blood 
sugar , cholesterol and lowering blood pressure. The pods were sold commercially and the 
trunk with fibers used to make rope to tie things. Genus Helicteres L. were often found in mixed 
forest, deserted forest or by roadside. Area with sarcasm or area reductions caused this plants 
to decrease. The lack of utilization information caused the community to lose the opportunity 
to develop a local product. The information obtained from the study was used to create a 
database of plant varieties and local knowledge for the benefit of conservation and plant 
protection.       
Keywords : Genus Helicteres L., diversity, identification, conservation 

 
6. ค าน า 

ตามพันธะกรณีของประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ The  
Convention on Biological Diversity – CBD ให้ประเทศสมาชิกด าเนินการอย่างมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้และ
เท่าที่เหมาะสมในการจ าแนกระบุองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพที่ส าคัญส าหรับการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยให้มีการติดตาม ตรวจสอบด้วยการเก็บตัวอย่างทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพนั้นๆ รวมถึงเทคนิควิธีอ่ืนๆ เพ่ือประมวลองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้ความสนใจ
เป็นพิเศษแก่องค์ประกอบหรือทรัพยากรที่จ าเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์เร่งด่วนและที่มีศักยภาพสูงในการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืชนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในฐานะเป็นผู้ผลิตแรกแห่งห่วงโซ่อาหาร เป็นแหล่ง
ส าคัญที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรต่างๆ มากมาย ไม่เพียงแต่ความหลากหลายของพืชเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งอาศัย 
แหล่งอาหารของทรัพยากรสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ อีกด้วย ส าหรับโครงการวิจัยความหลากหลาย การตรวจวิเคราะห์จ าแนก



ชนิดและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ในอนาคต เพ่ือประโยชน์ด้านการ
คุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบด้วยการส ารวจความหลากหลาย 
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ พร้อมกับศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา จ าแนกชนิด และศึกษาการใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ จนถึงการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร  

การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมมาตรการการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กลุ่มพืชที่ศึกษาในโครงการวิจัยนี้ เป็นพืชในระดับ วงศ์ 
(Family) และระดับสกุล (Genus) ซึ่งแต่ละกลุ่มที่ท าการศึกษานั้น คัดเลือกกลุ่มที่มีความหลากหลายของ
ประชากร และมีความส าคัญในการใช้ประโยชน์เป็นพืชอาหาร พืชสมุนไพรคุ้มครอง หรือเป็นพืชที่มีศักยภาพทาง
การเกษตร เช่น พืชวงศ์บุกบอน นอกจากจะมีหลายชนิดที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารแล้ว มีห ลายชนิดที่มี
ศักยภาพด้านพืชสวน สามารถพัฒนาให้เป็นไม้ประดับได้อย่างดี พืชในวงศ์เหงือกปลาหมอ (Acanthaceae L.)  
ยังมีอีกหลายชนิดที่มีศักยภาพด้านสมุนไพรที่สามารถพัฒนาได้ พืชในสกุลชิงชี่ (Capparis L.) ปอบิด (Helicteres 
L.) ขาไก่ด า (Justicia L.) สกุลกลิ้งกลางดง  (Stephania Lour.) ที่ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร หาก
ศึกษาให้ลึกลงไปถึงสมาชิกชนิดอ่ืนๆ อาจได้มาซึ่งพืชที่มีศักยภาพท่ีมากกว่า เป็นต้น  

พืชสกุล Helicteres หรือ ปอบิด อยู่ในวงศ์ Sterculiaceae ทั่วโลกพบประมาณ 60 ชนิด ในเขตร้อนของ
ทวีปเอเชีย และอเมริกา ในไทยพบ 7 ชนิด ได้แก่ H. angustifolia L., H. elongata Wall. ex Boj., H. hirsuta 
Lour., H. isora L., H. lanata (Teysm. & Binn.) Kurz, H. lanceolata A.DC. และ H. viscida Blume พบ
กระจายทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นไม้พุ่ม ล าต้นมีเส้นใย ใบเดี่ยว เรียงสลับ ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกเดี่ยวหรือเป็น
ช่อสั้นๆที่ตาข้าง กลีบเลี้ยง 5 กลีบขนาดไม่เท่ากัน โคนเชื่อมติดกันปลายแยกออกสองด้าน กลีบดอก 5 กลีบ 
แยกกัน เกสรเพศผู้ 10 อันเชื่อมติดกับฐานรองดอก รังไข่มี 5 ช่อง แต่ละช่องมีไข่จ านวนมาก ก้านชูเกสรเพศเมีย
รูปร่างเรียว ปลายยอดเกสรเพศเมียมี 5 แฉก ผลแบบแคปซูล รูปกรวยหรือรูปขอบขนาน แข็ง ตรงหรือบิดเป็น
เกลียว มีขนแข็ง แก่แล้วไม่แตก เมล็ดกลม ไม่มีปีก (Pengklai, 2001)  

การใช้ประโยชน์พืชสกุลปอบิด มีการน าต้นปอบิด H. isora L. มาใช้เป็นสมุนไพร โดยรากใช้ต้มเอาน้ ากิน 
แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับเสมหะ แก้ปวดเคล็ดบวม โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิต ฝักต้มน้ าดื่ม แก้บิด แก้ปวด
ท้อง แก้โรคล าไส้ในเด็ก แก้ท้องอืด กระเพาะอาหารเป็นแผล (wikipedia, 2019) ในอินเดียตะวันออก ใช้สารสกัด
จากเมล็ด รักษาอาการปวดท้องและโรคบิด เปลือกต้นและรากใช้ขับเสมหะ บรรเทาอาการระคายเคือง สมานแผล 
และรักษาโรคหิด รวมทั้งรักษาโรคท้องร่วง และโรคบิด (anonymous, 2020) ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย 
และไทย ใช้ฝักเป็นสมุนไพรรักษาอาการอาการผิดปกติของล าไส้โดยเฉพาะในเด็ก ในมาเลเซียและภาคใต้ของไทย 
ใช้ฝักแห้งเป็นส่วนผสมในยาบ ารุงให้กับเด็กแรกเกิด (Brotonegora and Wiharti, 2019)  โดยมีการศึกษาทาง
เภสัชวิทยาของปอบิด H. isora L. พบว่า สารสกัดจากส่วนต่างๆของปอบิด มีฤทธิ์เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ 
สามารถลดไขมันในเลือด และก าจัดเชื้อแบคทีเรีย (Nirmal and Singh, 2014) ในประเทศไทย รศ.รุ่งระวี เต็มศริิ
ฤกษ์กุล ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง การใช้เปลือกต้นและราก
ของปอบิด ในการบ ารุงธาตุ ฝักใช้แก้โรคบิด ท้องเสีย ขับเสมหะ หรือต าพอกแก้ปวดเคล็ด แก้บวม และจากการ
ทดลองพบว่า สารสกัดของปอบิดมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้ออีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย และรักษาโรค



กระเพาะอาหารหรือล าไส้อักเสบ นอกจากนี้สารสกัดจากฝักปอบิดมีฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือดของหนูขาวที่ถูกท าให้
เป็นโรคเบาหวาน และป้องกันไม่ให้ระดับไขมันสูงขึ้น ฤทธิ์ของสารสกัดคล้ายกับยาไกลเบนคลาไมด์ การทดลองใน
เซลล์เพาะเลี้ยงพบว่าเพ่ิมการขนส่งน้ าตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อของหนู และเพ่ิมการขนส่งน้ าตาลเข้าสู่เซลล์กล้าม -
เนื้อกระบังลมแต่มีประสิทธิภาพน้อยกว่ายาเมทฟอร์มิน  อย่างไรก็ตามการทดลองยังไม่มีผลเพียงพอที่จะระบุ
ขนาดที่ใช้ รวมทั้งยังไม่สามารถน ามาใช้ทดแทนยารักษาเบาหวานได้จริง (รุ่งระวี, 2556) 

 การใช้ เป็นพืชเส้นใย ในอินโดนี เซียใช้ เปลือกต้นปอบิด H. isora L. มาท าเชือก ท ากระสอบ 
เช่นเดียวกับในอินเดีย ใช้เส้นใยจากเปลือกต้นมาท าเชือกผูกเปล ผูกเตียงผ้าใบ ผูกวัวควาย หรือท ากระเป๋า ซึ่งมี
การใช้กันมากราวๆต้นศตวรรษท่ี 20 ความส าคัญเริ่มลดลงเมื่อมีการใช้ปอกระเจาจนปัจจุบันไม่พบการใช้ต้นปอบิด
มาท าเชือก คุณสมบัติของเส้นใยต้นปอบิด จะมีสีน้ าตาลอ่อนถึงสีเงิน เส้นใยยาว 1.4 – 1.9 มม. กว้าง 15-17 
ไมโครเมตร หนา 6 ไมโครเมตร เส้นใยอ่อนนุ่ม ลื่น มันเป็นเงา มีความหยาบกระด้าง และคุณภาพต่ า ขึ้นกับอายุ
ของพืช เนื้อไม้เหมาะต่อการท ากระดาษ สามารถฟอกขาวได้ง่าย การสกัดเส้นใยของต้นปอบิดท าโดยการน าต้นไป
แช่น้ าจนเปื่อย เช่น ในอินโดนีเซียแยกเส้นใยต้นปอบิดโดยการน าล าต้นมามัดรวมกัน แล้วแช่น้ า 1 -4 สัปดาห์ 
ขึ้นกับสภาพน้ าและอายุต้นพืช ถ้าต้นแก่จะแช่นาน เมื่อลอกเส้นใยแล้วจะได้เส้นใยยาว 2-3 เมตร ในอินเดียใช้วิธี
พ้ืนบ้านโดยการน าล าต้นที่ริดใบออกแช่ในล าธารหรือสระน้ าเป็นเวลา 18-24 วัน ล าต้นที่แช่น้ าจนเปื่อย น าขึ้นจาก
น้ าแล้วทุบด้วยไม้ เส้นใยจะหลุดออกมา ล้างน้ าแล้วตากแดดให้แห้ง น้ าที่แช่ควรเป็นน้ าไหล จะท าให้เส้นใยมีสีและ
คุณภาพดี เส้นใยจากล าต้นอายุ 1-2 ปี จะอ่อนนุ่มและแข็งแรง แต่ถ้าอายุมากกว่า 2 ปีเส้นใยจะหยาบและเปราะ 
(Brotonegora and Wiharti, 2019) ต้นพูหมี H. hirsuta Lour. เปลือกล าต้นน ามาท าเชือก จะได้เชือกที่ทนต่อ
สภาพอากาศชื้น เส้นใยจากล าต้นแยกโดยการแช่น้ าเป็นเวลา 8 วัน เส้นใยที่ได้จะหยาบ แข็ง มีสีน้ าตาลอ่อนถึง
เหลือง (Brink et al., 2016) จากความส าคัญและประโยชน์ที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของการทดลองครั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือส ารวจความหลากหลายและวิเคราะห์จ าแนกชนิดของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลปอบิด      
2) เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลปอบิด ส าหรับสนับสนุนข้อมูลการคุ้มครองพันธุ์พืช 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 3) เพ่ือจัดท าข้อมูลพรรณไม้ส าหรับการอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร 

 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
   1. อุปกรณส ารวจและเก็บตัวอยางพืช ไดแก กรรไกรตัดแต่ง กลองบันทึกภาพ เครื่องจับพิกัด (GPS) 
ถุงพลาสติกขนาดตางๆ ซองกระดาษ ปายเขียนข้อมูลพรรณไม้ 
   2. อุปกรณท าตัวอยางพรรณไมอางอิง (พรรณไมแหง) ไดแก แผงไม เชือก กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษ
ลูกฟูก ฟองน้ า 
     3. อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารรูปวิธานพรรณไม้ 

วิธีการทดลอง 
    วิธีปฏิบัติการทดลอง 



1. ศึกษาข้อมูลความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลปอบิด ทั้งจากเอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ 
และจากข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ เช่นพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร พิพิธภัณฑ์
พืช ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

2. ก าหนดพ้ืนที่เข้าส ารวจพืชสกุลปอบิด   โดยอาศัยข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืชในไม้ประเทศไทยและจากตัวอย่างพรรณอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์ 

3. ออกส ารวจ และเก็บตัวอย่างพืชสกุลปอบิด   ตามหลักและวิธีการที่ถูกต้องส าหรับการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ เพ่ือน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimen) ส าหรับน าไปตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิด  

4. บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลปอบิดในพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้
แบบบันทึกข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาของพรรณไม้ และแบบบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์รวมถึงข้อมูลทางสังคม
จากผู้ให้ข้อมูล 

5. จ าแนกชนิดของพืชสกุลปอบิด   โดยน าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ชนิดของพืชสกุลปอบิด 
โดยใช้รูปวิธานจ าแนกพรรณไม้จากหนังสือพรรณพฤกษชาติต่างๆ คู่มือศึกษาพรรณไม้ ร่วมกับการเปรียบเทียบกับ
ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้  

6. ตัวอย่างพืชสกุลปอบิด   ที่ได้จากการศึกษา จัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพ่ือการอ้างอิง ตาม
ขั้นตอน และหลักการจัดท าตัวอย่างพรรณไม้เพ่ือการอ้างอิง จากนั้นจึงจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเข้าสู่ระบบ
ของ Bentham และ Hooker ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร 

7. สรุปและประมวลผลที่ได้จากการศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างของพืชสกุลปอบิดจากการส ารวจ  
ข้อมูลภาคสนาม แบบสอบถามข้อมูลการใช้ประโยชน์ การกระจายพันธุ์ของพืชสกุลปอบิด และน ามาจัดท าลงใน
โปรแกรมที่เหมาะสมส าหรับการสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ เช่น ระบบฐานข้อมูลเชื้อพันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชซึ่งสะดวกต่อการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูล 
 เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2562 

สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 
สถานที่ส ารวจพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลปอบิด คือ พ้ืนที่ป่าชุมชน พ้ืนที่ชุมชน หรือพ้ืนทีเ่กษตรกรรม 

ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก ล าปาง แม่ฮ่องสอน ล าพูน พะเยา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ราชบุรี พัทลุง 
และตรวจสอบเพ่ือจ าแนกชนิดของพรรณไม้ที่ศึกษาในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช, พิพิธภัณฑ์พืช 
ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ ์และหอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์พืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพิพิธภัณฑ์พืชแล้วในประเทศไทย  
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการส ารวจ รวบรวม พืชสกุลปอบิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2562 พบพืชสกุลปอบิด
จ านวน 20 ตัวอย่าง จ าแนกได้ 5 ชนิด (Table 1) ได้แก่  



1. ป่าเหี้ยวหมอง ชื่อวิทยาศาสตร์ H. angustifolia L. ชื่ออ่ืน หญ้าหางอ้น ขี้ตุ่น ไม้หมัด ปอขี่ไก่ ปอเต่า 
ไห้ เข้าก่ีน้อย ขี้อ้น ปอมัดโป ย าแย่ ดุมหนู ลักษณะเด่น เป็นไม้พุ่มสูง 1 เมตร ใบเดี่ยว ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อ
กระจุก ดอกสีชมพู ฝักขนาดเล็ก ค่อนข้างสั้น แก่แล้วแตกตามพู ออกดอกติดผลตลอดปี (Table 2, Figure 1) พบ
ขึ้นตามท่ีรกร้างข้างทาง ใกล้นาข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ และตาก  

2. ขี้อ้น ชื่อวิทยาศาสตร์ H. elongata Wall. ex. Boj. ชื่ออ่ืน ข้าวจี้เล็ก ลักษณะเด่น เป็นไม้พุ่มสูง 50  
เซนติเมตร ใบเดี่ยว ขอบใบจัก ดอกเดี่ยว ดอกสีม่วงอ่อน ฝักขนาดเล็ก ค่อนข้างสั้น แก่แล้วแตกตามพู ออกดอกติด
ผล มิถุนายน – ธันวาคม (Ta b l e 2, F i g u r e 1) พบขึ้นตามซอกหินในป่าดิบแล้งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

3. พูหมีหรือหูหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ H. hirsuta Lour. ชื่ออ่ืน ปอเต่าไห้ ช้าปาน ขี้ตุ่น ขี้อ้น พังแระ พูมี่  
ลักษณะเด่น เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกเดี่ยวหรือช่อกระจุก ดอกสีชมพูอมม่วง ฝัก
รูปยาวรีมีขนปกคลุม ออกดอกติดผลตลอดปี (Table 2, Figure 1) พบขึ้นบริเวณสวนยางพารา ป่าเบญจพรรณใน
จังหวัดพัทลุงและอุบลราชธานี  
 4.   ปอบิด ชื่อวิทยาศาสตร์ Helicteres isora L. ชื่ออ่ืน มะปิด ปอปิด ปอทับ ซ้อ ขี้อ้นใหญ่ ลักษณะเด่น  
เป็นไม้พุ่มสูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก ดอกสีส้ม ฝักรูปกรวย ฝักแกบ่ิด
เป็นเกลียว ออกดอกติดผลตลอดปี (Table 2, Figure 1) พบขึ้นข้างทาง ริมถนน ในป่าเบญจพรรณ ที่รกร้างใกล้
ภูเขาท่ียังไม่มีการถากถางในจังหวัดตาก ล าปาง เชียงใหม่ ล าพูน พะเยา กาญจนบุรี และราชบุรี  

5. ปอกระเจาขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ H. lanata (Teysm. & Binn.) Kurz ชื่ออ่ืน ขี้แมว ขี้ตุ่น ขี้อ้น ปอ 
เขียง ลักษณะเด่น เป็นไม้พุ่มสูง 1 เมตร ใบเดี่ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบมีขน ดอกเดี่ยวหรือช่อกระจุก ดอกสี
ม่วงอ่อน ฝักรูปกรวย สั้น แก่แล้วแตกตามพู ฝักมีขนแข็ง ออกดอกติดผล มิถุนายน – ธันวาคม (Table 2, Figure 
1) พบขึ้นที่รกร้างใกล้นาข้าว ป่าช้าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 จากการศึกษาพบพืชสกุล Helicteres จ านวน 5 ชนิด จาก 7 ชนิดที่มีรายงานการพบในประเทศไทย 
ชนิดที่ไม่พบคือ H. lanceolata A.DC. มีรายงานการพบ 2 สายพันธุ์ ได้แก่ H. lanceolata var. lanceolata มี
การกระจายพันธุ์แถบจังหวัดชลบุรี ระยอง ออกดอกติดผลกุมภาพันธ์ – พฤศจิกายน มักพบขึ้นบริเวณป่าโปร่งและ
ทุ่งหญ้า และ H. lanceolata var. gagnepainiana มีการกระจายพันธุ์แถบจังหวัดล าพูน นครสวรรค์ เลย 
นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา กาญจนบุรี สระบุรี และปราจีนบุรี ออกดอกติดผลกุมภาพันธ์ – ธันวาคม มักพบ
ขึ้นบริเวณป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้ง และ H. viscida Blume มีการกระจายพันธุ์แถบจังหวัดเชียงราย ล าปาง 
เลย กาญจนบุรี ชุมพร ตรัง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ออกดอกติดผลกรกฎาคม – มีนาคม มักพบขึ้น
บริเวณชายป่าดิบแล้ง ทั้งนี้สาเหตุที่ไม่พบพืชทั้งสองชนิดอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมหรือพ้ืนที่อยู่อาศัยของพืช
เปลี่ยนไป เช่น มีการสร้างถนน การตัดหญ้าริมทาง การก่อสร้างต่างๆ รวมถึงการอยู่ในพ้ืนที่ที่ส ารวจไม่ถึงหรือพ้ืนที่
เสี่ยงอันตราย เป็นต้น 
 การใช้ประโยชน์ของพืชสกุลปอบิด พบว่า ปอบิดทั้ง 5 ชนิด ที่ส ารวจพบได้แก่ 1) ป่าเหี้ยวหมอง มีการ
น าเปลือกท่ีล าต้นมาท าเชือก 2) ขี้อ้น น ามาใช้เป็นสมุนไพร 3) พูหมี หรือหูหมี ฝักอ่อนน ามาขยี้ทาแก้พิษแมลงสัตว์
กัดต่อย ใบใช้ร่วมกับเปลือกต้นเสม็ด ผสมน้ ามันยางนา แล้วมัดด้วยเชือกจากต้นหมาก ใช้เป็นขี้ไต้แทนตะเกียง 4) 
ปอกระเจาขาว ใช้ส่วนเปลือกของล าต้นมาท าเชือก 5) ปอบิด H. isora การใช้ประโยชน์ ฝักต้มน้ าดื่มเป็นสมุนไพร 



ลดน้ าตาล ไขมันในเลือด แก้ปวดเมื่อย ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเก็บฝักแห้งจ าหน่ายกิโลกรัมละ 150-300 บาท หรือ
แปรรูปเป็นชาชงดื่ม เช่น ผู้ผลิตชาสมุนไพรนาคพรต อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ น าฝักปอบิดมาผลิตเป็นชาพร้อมชงดื่ม 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Nirmal Kumar และ Amil Kumar Singh (2014) ที่ว่าสารสกัดจากส่วนต่างๆของ
ปอบิดมีฤทธิ์เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ สามารถลดไขมันในเลือด ก าจัดเชื้อแบคทีเรีย และสารสกัดจากฝักปอบิดมี
ฤทธิ์ลดน้ าตาลในเลือดของหนูขาวที่ถูกท าให้เป็นโรคเบาหวาน (รุ่งระวี, 2556) แต่การใช้สมุนไพรรักษา
โรคเบาหวานนั้นยังไม่มีผลการทดลองท่ีเพียงพอที่จะระบุขนาดที่ใช้ และการใช้สมุนไพรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
อาจมีผลเสียต่อร่างกาย ท าให้กระแสการใช้ประโยชน์จากปอบิดลดความส าคัญลง 
 นอกจากนี้ ในอดีตพืชสกุลปอบิดมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็นพืชเส้นใย โดยน าต้นไปแช่น้ าแล้วลอกเปลือก
ออกเช่นเดียวกับปอกระเจา เส้นเชือกมีคุณสมบัติต่างกันไปตามชนิด และอายุของพืช แต่ในปัจจุบันการใช้
ประโยชน์ดังกล่าวมีน้อยลง (Brink et al., 2016 ; Brotonegora and Wiharti, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 1 Plant species, found province, number of samples found and utilization 
 
No. Plant species  Scientific name Found province  Number Utilization  



 of 
samples  

1. 
 

Pa hiao mong 
 

H. angustifolia L 
 

Tak Srisaket 
 

4 The trunk used to 
make rope. 
 

2. Khi on H. elongata Wall. 
ex. Boj. 
 

Maehongsorn 
 

1 Pods used as 
herbs. 

3. 
 

Phumi 
 

H. hirsuta Lour. 
 

Pattalung 
Ubonratchathani 
 

4 Pods used as 
herbs solving 
insect bites. 

4. 
 

Po bid 
 

H. isora L. 
 

Tak Lampang 
Chiangmai 
Lamphun Payao 
Kanchanaburi 
Ratchaburi 
 

10 The trunk used to 
make rope and 
pods used as 
herbs. 
 

5. 
 

Po kra chao 
khao 
 

H. lanata  
(Teysm. & Binn.) 
Kurz 
 

Srisaket 
 

1 The trunk used to 
make rope. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Table 2 Botanical characteristics of found Helicteres 
 

No. Plant 
species  

Scientific name 
 

Stem 
characteritics 

Leaves 
characteritics 

Flowers 
characteritics 

Fruit 
characteritics 

1. 
 

Pa hiao 
mong 
 

H. angustifolia L 
 

Shrub  
1 m. high 
 

Simple leaf, 
elliptic, entire 

Short 
inflorescences
pink petals 

Short 
cylindrical 
pods, 
dehiscent 

2. Khi on H. elongata 
Wall. ex. Boj. 
 

Shrub  
50 cm. high 
 

Simple leaf, 
ovate, serrate 

Simple, pale 
violet 

Short, straight 
cylindrical 
pods, 
dehiscent 

3. 
 

Phumi 
 

H. hirsuta Lour. 
 

Shrub  
1-2 m. high 
 

Simple leaf, 
elliptic, serrate 

Simple or 
short cyme, 
purple 

Oblong pods, 
dehiscent 

4. 
 

Po bid 
 

H. isora L. 
 

Shrub  
1-2 m. high 
 

Simple leaf, 
ovate, doubly 
serrate 

Simple or 
short cyme, 
orange 

straight 
cylindrical 
pods, twisted 
after 
dehiscent 

5. 
 

Po kra 
chao 
khao 
 

H. lanata 
(Teysm. & Binn.) 
Kurz 
 

Shrub  
1 m high 
 

Simple leaf, 
ovate, slightly 
serrate 

Simple or 
short cyme, 
violet 

Short 
cylindrical 
pods, 
dehiscent 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

    
 

   
 

   
 

   
 

Figure 1 Characteristics of Helicteres, a-c ปอบิด (H. isora L.); d-f พูหมี (H. hirsuta Lour.); g-i ปอกระเจาขาว 
(H. lanata (Teysm. & Binn.) Kurz); j-l ขี้อ้น (H. elongata Wall. ex. Boj.); m-o ป่าเห้ียวหมอง (H. angustifolia L.) 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาวิจัยความหลากหลาย และการตรวจวิเคราะห์จ าแนกชนิดพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลปอบิด  

Helicteres L. วงศ์ Sterculiaceae โดยการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พืชและสัมภาษณ์เกษตรกร ด าเนินการตั้งแต่
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2562 พบพืชพ้ืนเมืองทั่วไป สกุลปอบิด 20 ตัวอย่าง วิเคราะห์และจ าแนกชนิดได้ 5 
ชนิด ได้แก่ 1. ปอบิด Helicteres isora L. 2. พูหมีหรือหูหมี H. hirsuta Lour. 3. ปอกระเจาขาว H. lanata 
(Teysm. & Binn.) Kurz 4. ขี้อ้น H. elongata Wall. ex. Boj. และ 5. ป่าเหี้ยวหมอง H. angustifolia L. พืช
สกุลปอบิดมักพบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ที่รกร้าง ชายป่า หรือริมถนนข้างทาง การใช้ประโยชน์ น าฝักต้มดื่ม
เป็นสมุนไพรและเปลือกใช้ท าเชือก 

ข้อเสนอแนะ จากการส ารวจพบปอบิดลดลง เนื่องจากการถากถางและปรับพื้นที่ของเกษตรกร รวมถึง
การขาดข้อมูลการใช้ประโยชน์ท าให้ชุมชนเสียโอกาสในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น พืชสกุลปอบิด
โดยทั่วไป ในอดีตใช้ประโยชน์จากล าต้นมาท าเชือกเช่นเดียวกับต้นปออ่ืนๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพร แต่ยัง
ขาดข้อมูลเรื่องสารส าคัญและการทดลองทางการแพทย์ท าให้การใช้ประโยชน์ลดน้อยลง หากมีการศึกษาเพ่ิมเติม
สามารถเป็นพืชทางเลือกให้เกษตรกรหรือชุมชนพัฒนาเป็นพืชเสริมรายได้อีกชนิดหนึ่ง 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. พันธุกรรมพืชที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น พืชเส้นใย พืชสมุนไพร 
การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เช่น การท าชาสมุนไพร 
 2. การจัดท าข้อมูลพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืช 
 3. การจัดท าข้อมูลพันธุ์พืชด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนเมืองเพ่ือไม่ให้สูญพันธุ์จากภัยคุกคามต่างๆ 
 4. การจัดท าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
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