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Study of the production system of wetland plants in Trang Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน้ าในพื้นที่จงั หวัดตรัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจชนิ ดพืชและลักษณะ
ของพื ชชุ่ มน้ าแต่ ละชนิ ดในพื้นที่ จงั หวัดตรัง เพื่ อให้ได้ได้ชนิ ดพื ชที่ มีศกั ยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ใน
อนาคต และเพื่ออนุรักษ์พนั ธุ์พืชชุ่ มน้ าในจังหวัดตรัง เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดื อน
กันยายน พ.ศ. 2558 ผลการทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตพืชชุ่ มน้ าในพื้นที่จงั หวัดตรัง พบว่า ดาเนิ นการ
สารวจและเก็บข้อมูลชนิ ดพันธุ์พืชที่ พบในพื้นที่ชุ่ มน้ าพบพันธุ์พืช 20 ชนิ ด ใน 15 วงศ์ และได้ดาเนิ นการ
คัดเลือกพืชชุ่มน้ าที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็ น
พืชทางเลือกสาหรับส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดตรังจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ จาก มีประโยชน์
ในด้านใช้เป็ นอาหาร ทาเครื่ องจักรสาน และใช้มวนบุหรี่ เป็ นไม้จาพวกปาล์ม ในปี 2558 ดาเนิ นการสารวจจาก
ในจังหวัดตรังจานวน 34 แหล่ง ได้แก่ อาเภอกันตังจานวน 30 แหล่ง อาเภอย่านตาขาวจานวน 2 แหล่ง และ
อาเภอปะเหลียนจานวน 2 แหล่ง จากที่พบอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ป่าชายเลน และริ มฝั่งแม่น้ า ในบริ เวณน้ ากร่ อย จากที่
สารวจพบ 1 ชนิ ด คือ Nypa fruticans Wurmp. จากที่พบในทุกแหล่งไม่มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ได้แก่ ใบ ดอก ผล และการใช้ประโยชน์ รายได้จากการจาหน่ายยอดจาก น้ าตาลจาก ผลจากเชื่ อม
และจาหน่ายเครื่ องจักสานอยู่ที่ 4,500 14,400 15,00 บาทต่อปี ต่อไร่ และจาหน่ายเครื่ องจักรสานอยู่ที่ 36,000
บาทต่อปี
คาสาคัญ: พืชชุ่มน้ า, จาก, wetland plants, Nypa fruticans

1
2

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรตรัง จังหวัดตรัง
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา

คานา
ประเทศไทยมี พ้ื นที่ ชุ่มน้ าอยู่เป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นสังคมชนบทหรื อในเมื องต้องมี วิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ที่พ่ ึงพาอาศัยและผูกพันกับพื้นที่ ชุ่มน้ า พื้นที่ ชุ่มน้ า (Wetlands) คาจากัดความตามอนุ สัญญาแรมซาร์
(Ramsar Convention) หรื ออนุ สัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญ ระดับนานาชาติ กล่าวว่า "พื้นที่ชุ่มน้ า
หมายความถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ า ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้ง
ที่มีน้ าขังหรื อท่วมอยู่ถาวรและชัว่ ครั้งชัว่ คราว ทั้งที่เป็ นแหล่งน้ านิ่ งและน้ าไหล ทั้งที่ เป็ นน้ าจื ด น้ ากร่ อย และ
น้ าเค็ม รวมไปถึง ที่ชายฝั่ งทะเลและที่ ในทะเลในบริ เวณซึ่ งเมื่อน้ าลดลงต่าสุ ดมีความลึกของระดับน้ าไม่เกิน 6
เมตร" (สุ ธารา, 2548) พื้นที่ซ่ ึ งมีลกั ษณะจัดได้ว่าเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ า จึงรวมถึง ห้วย หนอง คลอง บึง บ่อ กระพัง
(ตระพัง)บาราย แม่น้ า ลาธาร แคว ละหาน ชานคลอง ฝั่งน้ า สบธาร สระ ทะเลสาบ แอ่ง ลุ่ม กุด ทุ่ง กว๊าน มาบ
บุ่ง ทาม พรุ สนุ่น แก่ง น้ าตก หาดหิ น หาดกรวด หาดทราย หาดโคลน หาดเลน ชายทะเล ชายฝั่งทะเล พืดหิ น
ปะการัง แหล่งหญ้าทะเล แหล่งสาหร่ ายทะเล คุง้ อ่าวดินดอน สามเหลี่ยม ช่องแคบ ชะวากทะเล ตะกาด หนอง
น้ ากร่ อย ป่ าพรุ ป่ าเลน ป่ าชายเลน ป่ าโกงกาง ป่ าจาก ป่ าแสม รวมทั้งนาข้าว นากุง้ นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บน้ า
เป็ นต้น
พื้นที่ชุ่มน้ า เป็ นระบบนิเวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งมนุษย์
พื ช และสัตว์ ทั้งทางนิ เ วศวิทยา เศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง ทั้งในระดับท้องถิ่ น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ จากพื้ นที่ ชุ่ มน้ า แต่ ละแห่ งอาจแตกต่ า งกันไป แต่ คุ ณ ค่ า ที่ ไ ด้รั บ จะได้รั บมาอย่า ง
สม่าเสมอต่อเนื่ องยาวนาน โดยไม่ตอ้ งซื้ อหา คุณค่าโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การเป็ นแหล่งน้ า แหล่งเก็บ
กักน้ าฝนและน้ าท่า ป้ องกันน้ าเค็ม มิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้ องกันชายฝั่ งพังทลาย ดักจับตะกอน และแร่ ธาตุ
ดักจับสารพิษ เป็ นแหล่งของทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความสาคัญ
ต่อการคมนาคมในท้องถิ่น เป็ นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความสาคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น และเป็ นแหล่งศึ กษาวิจยั ทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่า
โดยรวมแล้วพื้นที่ชุ่มน้ า คือ ระบบนิ เวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของ
มนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิ เวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
ภูมิภาค ดังนั้นการศึ กษาข้อมูลด้านการผลิ ตพื ชชุ่ มน้ า ที่ เหมาะสมในพื้นที่ จงั หวัดตรั ง จึ งเป็ นเรื่ องที่ ควรได้มี
การศึกษาเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์และเป็ นพืชทางเลือกสาหรับส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดตรังต่อไป
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วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
เครื่ อง Geographic Position System (GPS) กล้องถ่ายรู ป และแบบสารวจ
วิธีการ
สารวจพื้นที่ชุ่มน้ าในพื้นที่จงั หวัดตรัง พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชชุ่มน้ าแต่
ละชนิดที่มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการวิจยั พัฒนา และเศรษฐกิจของชุมชนในสภาพพื้นที่ชุ่มน้ า
ในจังหวัดตรัง และทาการเก็บบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
1. บันทึ กสถานที่ และสภาพนิ เวศน์แหล่งที่ พบพื้นที่ ชุ่มน้ า ชนิ ดพืช และบันทึ กพิ กดั ทางภู มิศาสตร์
ด้วยเครื่ อง GPS และจัดทาแผนที่โดยสังเขป
2. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของชนิดพืชที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ า
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชชุ่มน้ าทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดตรัง
ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตพืชชุ่ มน้ าในพื้ นที่ จงั หวัดตรัง ดาเนิ นการสารวจพื้ นที่ ชุ่มน้ า
และศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ าจานวน 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งที่ 1 พื้นที่ชุ่มน้ าคลองลาชาน หมู่ที่ 1 ตาบลโคกสะบ้า อาเภอ
นาโยง จังหวัดตรัง (พิกดั X 0579115 Y 0830072 Z 47) พบว่า มีจานวนชนิดพืชอาศัยอยู่จานวน 13 ชนิ ด ได้แก่
สาคู เตยหนาม บัวผัน ผักหนาม ตาลปั ตรฤาษี กกสามเหลี่ยม กูดเกี๊ ยะ บอนเขียว สันตะวาใบข้าว ผักบุง้
สาหร่ ายหางกระรอก มะเดื่อฉิ่ ง จิกนา (ตารางที่ 1) แหล่งที่ 2 ป่ าชายเลนคลองลาภู หมู่ที่ 4 ตาบลบางหมาก
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง (พิกดั X 0559787 Y 0823031 Z 29) พบว่า พืชอาศัยอยู่จานวน 7 ชนิ ด ได้แก่ บอน
เต่า จาก เหงือกปลาหมอดอกขาว ปลงทะเล จิกทะเล แคทะเล สามะง่า (ตารางที่ 2) จากการสารวจทั้งสองแหล่ง
พบว่าพืชที่มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์สามารถนามาวิจยั พัฒนาได้ มีจานวน 3 ชนิ ด ได้แก่ สาคู จาก
เหงือกปลาหมอดอกขาว
ประโยชน์ ของพืชชุ่ มน้าต่ อชุ มชน
หมู่ที่ 1 ตาบลโคกสะบ้า อาเภอนาโยง หมู่ที่ 4 ตาบลบางหมาก อาเภอกันตัง โดยเฉพาะผูอ้ าวุโสและ
วัยกลางคนยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชในด้านอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอย แต่การ
นามาใช้จริ ง ๆ นั้นลดน้อยลงเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทางสังคมและทาง
เศรษฐกิ จ ทาให้วิถีการดารงชี วิตเปลี่ยนไป แต่พืชน้ าบางชนิ ดยังนิ ยมรับประทานเป็ นอาหาร ได้แก่ บัวผัน
ผักหนาม บอนเขียว ผักบุง้ มะเดื่อฉิ่ ง จิกนา ปลงทะเล จิกทะเล สาคู จาก สมุนไพร ได้แก่ เหงือกปลาหมอดอก
ขาว เป็ นไม้ใช้สอย ได้แก่ จาก สาคู และใช้ทาเครื่ องจักรสาน ได้แก่ จาก สาคู และเตยหนาม
จากการสารวจพืชชุ่มน้ าทั้งหมด 20 ชนิ ด นั้น ได้ดาเนิ นการคัดเลือกพืชชุ่ มน้ า 1 ชนิ ด ที่มีศกั ยภาพใน
การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็ นพืชทางเลือกสาหรับส่ งเสริ มการ
ผลิ ต ให้กับเกษตรกรในพื้ นที่ จังหวัด ตรั ง ซึ่ งพื ช ชุ่ ม น้ า ที่ ค ัด เลื อ กไว้มีป ระโยชน์ในด้า นใช้เ ป็ นอาหาร ท า
เครื่ องจักรสาน และใช้มวนบุหรี่ ได้แก่ จาก โดยในปี 2558 ดาเนิ นการสารวจจากในจังหวัดตรังได้ 34 แหล่ง
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บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของจาก และข้อมูลพื้นที่โดยใช้พิกดั ภูมิศาสตร์ โดยเครื่ อง Geographic Position
System (GPS) (ตารางที่ 3)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของจาก
ลาต้นจากเป็ นเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบเป็ นใบประกอบแบบขนนก เรี ยงตรงข้ามกัน ลักษณะแข็งตั้งตรงขึ้น
ใบย่อยรู ปใบหอกยาว 0.9-1.3 เมตร เรี ยงตัวสองทางคล้ายใบมะพร้าว (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ลาต้นจากและใบ
ดอกแยกเพศแต่อยูต่ น้ เดียวกัน ดอกเพศเมียเป็ นช่อกระจุกแน่นล้อมรอบด้วยด้วยดอกเพศผูเ้ ป็ นช่อเชิง
ลดขนาดสั้น ดอกเพศผูเ้ รี ยงอยู่บนช่อดอกแบบหางกระรอก ก้านดอกสี น้ าตาล ดอกมีสีเหลือง (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ดอกจาก
ผลออกเป็ นช่อ ผลเป็ นเหลี่ยมรู ปทรงรี ยาว 7-10 เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียวและเป็ นสี ดาเมื่อแก่ (ภาพที่ 3 )

ภาพที่ 3 ผลจาก
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ตารางที่ 1 ชนิดพืชในคลองลาชาน (พิกดั X 0579115 Y 0830072 Z 47)
ลาดับที่/ชื่ อสามัญ ชื่ อวิทยาศาสตร์
ชื่ อวงศ์
ลักษณะใบ
1. สาคู
Metroxylon sagus PALME
ใบประกอบรู ปขนนก
Rottb.

2. เตยหนาม

Pandanus kaidus
Kurz.

PANDANACEAE

ใบเป็ นรู ปหอกแหลมยาวขอบ
ใบหยักมีหนามแหลมสี เขียว
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ลักษณะดอก
สี น้ าตาลแดง

ลักษณะผล
เป็ นทะลายรู ปผล
กลมมีเปลือกเป็ น
เกล็ดเล็ก ๆ หุม้ ไว้

ดอกเพศผูแ้ ละเพศเมีย
แยกกันอยูค่ นละต้น
ดอกออกเป็ นช่อยาว มีกาบ
รองดอกสี ขาวนวล
2 - 3 กาบหุม้

เป็ นผลกลุ่ม ผล
ติดกันเป็ นกลุ่มแน่น
เป็ นก้อนกลม เป็ นรู ป
ลิ่มสี่ เหลี่ยม ปลายมี
หนามสั้น เมื่อสุ ก
เต็มที่จะมีสีแสดอม
แดง แก่จดั จะมีสีสม้
อมแดง ผิวของผล
แข็งมากเมื่อแก่เต็มที่
มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ

การนาไปใช้ ประโยชน์
ลาต้นนาไปใช้ทาแป้ง และ
เลี้ยงด้วงสาคู ใบนามาเย็บ
ตับจากเพื่อใช้มุงหลังคา
ทางสาคูนาไปใช้ประโยชน์
ใช้ทาเครื่ องจักรสาน เช่น
เสื่ อ กระด้ง กระเจ้ย
กระบุง ข้อง
ใช้ทาเครื่ องจักรสาน เช่น
เสื่ อ กระเป๋ า

ลาดับที่/ชื่ อสามัญ ชื่ อวิทยาศาสตร์
3. บัวผัน
Nymphaea stellata.
Roxb.

ชื่ อวงศ์
NYMPHAEACEAE

ลักษณะใบ
ใบมีรูปเกือบกลม ขอบใบหยัก
เป็ นคลื่น ฐานใบเว้าลึก

4. ผักหนาม

Lasia spinosa (L.)
Thawait.

ARACEAE

เป็ นใบเดี่ยว รู ปโล่หรื อหัว
ลูกศรกว้าง ยาวได้ถึง 30 ซม.
ขอบใบเว้าลึกเป็ นแฉกเข้าหา
เส้นกลางใบ ท้องใบและเส้น
กลางใบมีหนามปกคลุม

5. ตาลปัตรฤาษี

Limnocharis flava
(L.) Buch.

BUTOMANCEAE

ใบแบนมีขนาดใหญ่เป็ นรู ปไข่
หรื อรู ปรี ป้อมฐานใบเป็ นรู ป
หัวใจ
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ลักษณะดอก
กลีบดอกปลายแหลม เรี ยง
ซ้อนกันหลายชั้นเมื่อเริ่ ม
บานมีสีครามอ่อน แล้ว
เปลี่ยนเป็ นชมพูม่วง ดอก
หอม บานกลางวัน
เป็ นช่อเดี่ยว ยาวใกล้เคียง
กับใบ ดอกย่อยสี เหลือง
อ่อนอัดกันแน่นเป็ นแท่ง
เป็ นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบ
รวม 4-6 กลีบ เกสรเพศผู ้ 46 อัน แผ่นรองช่อดอกสี
น้ าตาล รู ปหอกแคบตั้งขึ้น
หรื อโค้งบิดเป็ นเกลียว
ดอกสี เหลืองออกเป็ น
กระจุกที่ปลายก้านช่อ
ประมาณ 7-10 ดอก ก้านช่อ
ดอกมีลกั ษณะคล้ายก้านใบ
กลีบดอกบางเป็ นรอยยับย่น
มี 3 กลีบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ

ลักษณะผล

การนาไปใช้ ประโยชน์
สายบัวกินดิบเป็ นผักจิ้ม

เป็ นผลเดี่ยว อ่อนนุ่ม
ขนาดเล็ก ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1
ซม. เมล็ดกลม

ยอดอ่อนใช้ทานเป็ นผัก
เหง้าใช้เป็ นยาแก้ไอ ขับ
เสมหะ ต้มน้ าอาบแก้คนั
ใบแก้ปวดท้อง รากต้มน้ า
ดื่มแก้เจ็บคอ

ผลกลมเกิดรวมเป็ น
กระจุก เมล็ดสี
น้ าตาลหรื อออกดา

ก้านและช่อดอกใช้
รับประทานเป็ นผัก

-

ลาดับที่/ชื่ อสามัญ ชื่ อวิทยาศาสตร์
6. กกสามเหลี่ยม Scirpusgrosss L.f.

7. กูดเกี๊ยะ
8. บอนเขียว

9. สันตะวาใบ
ข้าว

ชื่ อวงศ์
CYPERACEAE

ลักษณะใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะผล
ใบค่อนข้างกว้างเป็ นร่ อง ปลาย ดอกออกเป็ นช่อรวม มีกา้ น ใบแหลม
ช่อดอกเป็ นรู ปสามเหลี่ยม
ขนาดใหญ่ มีใบประดับ 3
ใบรองรับช่อดอก ช่อดอก
ย่อยมีดอกขนาดเล็กเป็ น
จานวนมาก สี น้ าตาล
Pteridium
DENNSTAEDTIACE ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น aquilinum (L) Kuhn AE
Colocasia esculenta Araceae
ใบรู ปไข่แกมรู ปหัวใจ ขอบใบ ดอกสี ครี มหรื อเหลืองนวล ผลสดรู ปขอบขนาน
(L.) Schott.
เรี ยบ สี เขียว ปลายใบแหลม
ออกเป็ นช่อ
และห้อยลง โคนใบเว้าลึกเป็ น
รู ปสามเหลี่ยม
Blyxa echinospera HYDROCHARITAC ใบมีสีเขียวเรี ยงซ้อนเป็ น
ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวส่ ง ผลชนิดแคปซูล
(C.B.Clarke)
EAE
กระจุกปลายใบแหลม
ดอกขึ้นมาเจริ ญเหนื อน้ า
Hook.f.
ส่ วนของดอกมีกาบหุ ม้
กลีบเลี้ยง 3 กลีบสี ขาว มี
เกสรตัวผู ้ 3 อันรังไข่มี 3 พู
ภายในมี 1 ช่อง ยอดเกสร
เพศเมีย 3 อัน
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การนาไปใช้ ประโยชน์
ก้านช่อดอกยาวนามาตาก
แห้งใช้ทอเสื่ อ

ไหลลวกรับประทาน
หัว เป็ นยาระบาย ขับ
ปัสสาวะ ยางกาจัดหูด
รับประทานเป็ นผัก เป็ น
พรรณไม้น้ าประดับตูป้ ลา

ลาดับที่/ชื่ อสามัญ
12. มะเดื่อฉิ่ ง

ชื่ อวิทยาศาสตร์
ชื่ อวงศ์
Ficus
MORACEAE
fistulosa Reinw.
Ex Blume

13. จิกนา

Barringtonia
acutangula
(L.)
Gaertn.

ลักษณะใบ
ใบเดี่ยว เรี ยงสลับ

BARRINGTONIACEAE ใบเดี่ยว เรี ยงเวียนสลับถี่ตอน
ปลายกิ่ง ใบรู ปหอกหรื อรู ป
ไข่กลับ กว้าง 10-13
เซนติเมตร ยาว
20-30 เซนติเมตร

518

ลักษณะดอก
ดอกเกิดจากภายในฐานรอง
ดอกที่มีรูปร่ างคล้ายผลเป็ น
ดอกแยกเพศในช่อเดียวกัน

สี ชมพู มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ออกเป็ นช่อแบบช่อกระจะที่
ปลายกิ่ง ช่อดอกห้อยลงยาว
0.3-1 เมตร กลีบเลี้ยงสี เชียว 4
กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็ นรู ป
ถ้วย กลีบดอก 4 กลีบ ปลาย
กลีบม้วนออก กลีบ กลีบดอก
บิด ดอกร่ วงง่าย ดอกบานเต็มที่
กว้าง 1-2 เซนติเมตร

ลักษณะผล
การนาไปใช้ ประโยชน์
ผลสี เขียว เขียวอม ราก เป็ นยาบารุ งหลังการ
เหลือง หรื อสี เขียว คลอดบุตร เป็ นยาขับ
ปนน้ าตาลอมม่วง ปัสสาวะ น้ ายาง เป็ น
ส่ วนผสมในพลาสเตอร์
ปิ ดขมับแก้ปวดศีรษะ ผล
ดิบ รับประทานเป็ นผัก
รู ปขอบขนานหรื อ ปลูกเป็ นไม้ประดับ ยอด
ทรงกลม
อ่อนและดอกอ่อน ทาน
เป็ นผักสด รากใช้เป็ นยา
ระบาย เปลือกใช้ชะล้าง
บาดแผล และเบื่อปลา ใบ
แก้ทอ้ งร่ วง เมล็ดเป็ นยา
ขับลมแก้ร้อนใน

ตารางที่ 2 ชนิดพืชในคลองลาภูตรัง (พิกดั X 0559787 Y 0823031 Z 29)
ลาดับที่/ชื่ อสามัญ ชื่ อวิทยาศาสตร์
ชื่ อวงศ์
ลักษณะใบ
1. บอนเต่า
2. จาก
Nypafruticans PALME
ใบเป็ นแบบขนนก ลักษณะแข็ง
wurmp.
ตั้งตรงขึ้น ใบย่อยรู ปใบหอก
ยาว 0.9-1.3 เมตร เรี ยงตัวสอง
ถาคล้ายใบมะพร้าว

ลักษณะดอก

ลักษณะผล

การนาไปใช้ ประโยชน์

ดอกแยกเพศแต่อยูต่ น้ เดียวกัน
ดอกเพศเมียเป็ นช่อกระจุกแน่น
ล้อมรอบด้วยด้วยดอกเพศผู ้
เป็ นช่อเชิงลดขนาดสั้น ดอก
เพศผูเ้ รี ยงอยูบ่ นช่อดอกแบบ
หางกระรอก ก้านดอกสี น้ าตาล
ดอกมีสีเหลือง

ผลออกเป็ นช่อ ผล
เป็ นเหลี่ยมรู ปทรงรี
ยาว 7-10 เซนติเมตร
ผลอ่อนมีสีเขียวและ
เป็ นสี ดาเมื่อแก่

น้ าตาลจาก ผลจากนาไป
เชื่อม ใบจากมุงหลังคา นามา
มวนยาเส้น ห่ อขนมจาก ก้าน
จากนามาจักรสานเช่น ตะกร้า
กระเป๋ า แจกัน โคมไฟ ทีรอง
แก้ว ใบที่เหลือใช้นามาทา
กระดาษสา

3. เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว

Acanthus
ebracteatus
Vahl.

ACANTHACEAE แผ่นใบกว้างจากประมาณกลาง ออกที่ปลายกิ่ง มีลกั ษณะของ
ใบ ลงมาทางฐานใบ ขอบใบ ดอกเป็ นดอกช่อตั้งตรง สี ขาว
เว้าหยักเล็กน้อยมีหนามไม่มาก มีกลีบรองดอก 4 กลีบ

เป็ นฝักรู ปไข่หรื อ
ทรงกระบอก

ทั้งต้นและรากต้มอาบแก้พิษ
ไข้ ผื่นคันโรคผิวหนังทุก
ชนิด ใช้รับประทานเป็ นยาแก้
ฝี ดาษและฝี ทั้งปวง ต้นสดตา
ให้ละเอียดเอาพอกปิ ดหัวฝี
หรื อแผลเรื้ อรัง

4. ปลงทะเล

Acrostichum
aureum L.

CYCADACEAE

-

ต้น ปลูกประดับสวน
ใบอ่อนใช้รับประทาน

เป็ นใบประกอบแบบขนนก
แผ่นใบรู ปใบหอก
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-

ลาดับที่/ชื่ อสามัญ
5. จิกทะเล

ชื่ อวิทยาศาสตร์
ชื่ อวงศ์
Barringtonia
Lecythidaceae
asitica (L.)
Kurz

6. แคทะเล

Dolichandrne
spathacea
Schum.
Clerodendrm
inerme (L.)
Gaertner.

7. สามะง่า

ลักษณะใบ
เป็ นใบเดี่ยวเรี ยงเวียนรอบกิ่ง
แผ่นใบรู ปไข่ปลายใบกลม

BIGNONIACEAE เป็ นใบประกอบแบบขนนก
ปลายคี่เรี ยงตรงข้ามกัน ใบรู ป
ไข่ ใบหอกแกมรู ปไข่
VERBENACEA เป็ นใบเดี่ยวเรี ยงตรงข้าม แผ่น
ใบรู ปหอกหรื อรู ปรี ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรี ยบ
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ลักษณะดอก
ออกเป็ นช่อแบบช่อกระจะที
ปลายกิ่ง ช่อดอกสั้นตั้งตรง
หลอดกลีบเลี้ยงเปิ ดออกเป็ น
สองแฉก ขนาดไม่เท่ากัน กลีบ
ดอก 4 กลีบสี ขาว ไม่ติดกัน รู ป
รี โค้งออก เกสรเพศผูจ้ านวน
มาก มีสีขาวและแดง
เป็ นแบบช่อกระจะ สี ขาว

เป็ นช่อกระจุกมี 3 ดอกออก
ตามง่ามใบและปลายกิ่ง วง
กลีบเลี้ยงรู ประฆังยาว 0.5-1
ซม. ปลายเป็ นแฉกตื้น ๆ 5 แฉก
หลอดกลีบดอกติดกันเป็ น
หลอดเล็ก ๆ ยาว 2-3 ซม. สี ขาว
อมชมพู กลีบดอก 5 กลีบ มีสี
ขาว

ลักษณะผล
การนาไปใช้ ประโยชน์
เป็ นรู ปพีระมิดปลูกเป็ นไม้ประดับ ยอด
สี่ เหลี่ยม ปลายมน อ่อนใช้รับประทาน
ป้าน ผลมีขนาดใหญ่
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1015 เซนติเมตร

เป็ นฝักเรี ยวบิดเป็ น เกลียว ยาว 2-3 x 3060 เซนติเมตร
ผลกลมหรื อรู ปไข่ กลับ ผลอ่อนมีสี
เขียว ผลแก่มีสีดา

จากการสารวจพืชชุ่มน้ าทั้งหมด 20 ชนิ ด นั้น ได้ดาเนิ นการคัดเลือกพืชชุ่ มน้ า 1 ชนิ ด ที่มีศกั ยภาพใน
การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็ นพืชทางเลือกสาหรับส่ งเสริ มการ
ผลิ ต ให้กับเกษตรกรในพื้ นที่ จังหวัด ตรั ง ซึ่ งพื ช ชุ่ ม น้ า ที่ ค ัด เลื อ กไว้มีป ระโยชน์ในด้า นใช้เ ป็ นอาหาร ท า
เครื่ องจักรสาน และใช้มวนบุหรี่ ได้แก่ จาก โดยได้ดาเนิ นการสารวจจากในจังหวัดตรังได้จานวน 34 แหล่ง
บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของจาก และข้อมูลพื้นที่โดยใช้พิกดั ภูมิศาสตร์ โดยเครื่ อง Geographic Position
System (GPS) (ตารางที่ 3) จากการสอบถามเกษตรกรในอาเภอกันตังที่ประกอบอาชี พทาจากมีรายรายได้จาก
การจาหน่ายยอดจาก จาหน่ายน้ าตาลจาก และจาหน่ ายผลจากเชื่ อมอยู่ที่ 4,500 14,400 15,00 บาท ต่อไร่ ต่อปี
ตามลาดับ จาหน่ายเครื่ องจักรสาน 36,000 บาทต่อปี (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 สารวจจากในพื้นที่จงั หวัดตรังจานวน 34 แหล่ง
X

พิกดั
Y

1. บ.คลองชีลอ้ ม ม.1 ต.คลองชีลอ้ ม อ.กันตัง จ.ตรัง
2. บ.ป่ ากอ ม.4 ต.คลองชีลอ้ ม อ.กันตัง จ.ตรัง
3. บ.บางแรด ม.5 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
4. ม.2 ต.บ่อน้ าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
5. ม.3 ต.บ่อน้ าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง

0569826
0563609
0555875
0555474
0555844

0806362
0821991
0809008
0822066
0821209

7
6
15
6
-4

ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน

6. ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง

0556704

0814139

8

ป่ าชายเลน

7. บ.ท่าปาบ ม.2 ต.บ่อน้ าร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
8. บ.ป่ าเตียว ม.5 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง
9. บ.นาเกลือ ม.2 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
10. ม.5 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง
11. บ.ย่านซื่ อ ม.3 ต.ย่านซื่ อ อ.กันตัง จ.ตรัง
12. บ.ในลุ่ม ม.3 ต.ย่านซื่ อ อ.กันตัง จ.ตรัง
13. บ.ย่านซื่ อ ม.2 ต.ย่านซื่ ออ.กันตัง จ.ตรัง
14. บ.โคกทราย ม. 4 ต.ย่านซื่ ออ.กันตัง จ.ตรัง
15. ม.1 ต.ย่านซื่ อ อ.กันตัง จ.ตรัง
16.บ.โต๊ะเหมือง ม.4 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง
17. บ.เด็ดทอง ม.1 ต.บางหมากอ.กันตัง จ.ตรัง

0556039
0558763
0552147
0560759
0558895
0558784
0559589
0560077
0558703
0558763
0056072

0822172
0808997
0813701
0827430
0822749
0822500
0822227
0824254
0823564
0808997
0826178

17
13
6
19
10
15
20
13
13
13
5

ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ริ มฝั่งแม่น้ าตรัง
ริ มฝั่งแม่น้ าตรัง
ริ มฝั่งแม่น้ าตรัง
ริ มฝั่งแม่น้ าตรัง
ริ มฝั่งแม่น้ าตรัง
ริ มฝั่งแม่น้ าตรัง
ริ มฝั่งแม่น้ าตรัง
ป่ าชายเลน

18. บ.อ่าวเพชรแก้ว ม.5 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

0560022

0824361

4

ป่ าชายเลน

19.ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
20. บ.แหลม ม.3 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
21. บ.นาเรื อ ม.1 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง

0561888
0562880
0562966

0813993
0811987
0814860

7
12
2

ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน

สถานที่
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Z

สภาพพื้นที่

สถานที่

X

22. บ.ห้วยลึก ม.2 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
22. บ.ห้วยลึก ม.2 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
23. บ.ปะเก ม.4 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
24. บ.ทุ่งไพร ม.5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง
25. บ.แหลม ม.3 ต.เกาะสุ กร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
26. บ.แหลม ม.2 ต.เกาะสุ กร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
27. บ.ทับจาก ม.7 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
28. ม.2 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
29. ม.4 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
30. ม.1 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
31. บ.บางสัก ม.1 ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง
32. บ.นาเกลือ ม.1 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
33. บ.นาเกลือ ม.3 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง
34. บ.บางเต่า ม.6 ต.คลองลุ อ.กันตัง จ.ตรัง

0566161
0566161
0562400
0562328
0567408
0563175
0568301
0571474
0556206
0555200
0547108
0552243
0551054
0556648

พิกดั
Y

Z

0816069
0816069
0816111
0809813
0783460
0794327
0816895
0814303
0823883
0822321
0817703
0809862
0811047
0825000

3
3
-5
19
12
0
23
18
7
21
18
22
11
4

สภาพพื้นที่

ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ป่ าชายเลน
ลาคลอง
ลาคลอง
ลาคลอง
ลาคลอง
ลาคลอง
ลาคลอง
ลาคลอง
ลาคลอง

สรุ ปผลการทดลอง
การศึ กษาระบบการผลิ ต พื ชชุ่ มน้ า ในพื้ นที่ จงั หวัด ตรั ง พบว่า จากการส ารวจและเก็บข้อมู ลชนิ ด
พันธุ์พืที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ า พบ พันธุ์พืช 20 ชนิ ด ใน 15 วงศ์ และได้พืชชุ่มน้ าที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเพื่อ
อนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิ จของชุ มชน และเป็ นพื ชทางเลื อกสาหรับส่ งเสริ มการผลิ ตให้กบั
เกษตรกรในพื้นที่ จงั หวัดตรังจานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ จาก มีประโยชน์ในด้านใช้เป็ นอาหาร ทาเครื่ องจักรสาน
และใช้มวนบุหรี่ เป็ นไม้จาพวกปาล์ม สารวจจากในจังหวัดตรังมีจานวน 34 แหล่ง ได้แก่ อาเภอกันตังจานวน 30
แหล่ง อาเภอย่านตาขาวจานวน 2 แหล่ง และอาเภอปะเหลียนจานวน 2 แหล่ง จากที่ สารวจพบ 1 ชนิ ด คื อ
Nypafruticans Wurmp. จากที่ พบในทุกแหล่งไม่มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ได้แก่ ใบ
ดอก ผล และการใช้ประโยชน์ รายได้จากการจาหน่ายยอดจาก น้ าตาลจาก ผลจากเชื่ อม และจาหน่ายเครื่ องจัก
สานอยูท่ ี่ 4,500 14,400 15,00 บาทต่อปี ต่อไร่ และจาหน่ายเครื่ องจักสานอยูท่ ี่ 36,000 บาทต่อปี
เอกสารอ้ างอิง
สุ ธารา ยินดีรส . 2548. การจาแนกพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ร่ วมกับภาพถ่ายดาวเทียม. สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม: กรุ งเทพฯ.
38-39 หน้า.
522

ภาคผนวก
ภาพผนวกที่ 1 พันธุ์พืชในคลองลาชานและคลองลาภู

กูดเกี๊ยะ

ตาลปัตรฤาษี

บัวผัน

ผักหนาม

เตยหนาม

สาคู

มะเดื่อฉิ่ ง

จิก

523

บอนเขียว

กกสามเหลี่ยม

ผักบุง้

สันตะวาใบข้าว

บอนเต่า

สามะง่า

จิกทะเล

จาก

สาหร่ ายหางกระรอก

เหงือกปลาหมอดอกขาว

ปรงทะเล

แคทะเล
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