การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่ มนา้ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนราธิวาส
Study System Producing Plants of Wetland in Narathiwat Province
วิภาลัย พุตจันทึก1 เอมอร เพชรทอง2 โนรี อิสมะแอ3 จันทร์ คงคุณ3 ศรัญญา ใจพะยัก3 จานง ยานะธรรม3
โสพล ทองรักทอง3 ฉัตรชัย กิตติไพศาล1

บทคัดย่อ
การศึ กษาความหลากหลายของพื ชชุ่ มน้ าในพื้นที่ จงั หวัดนราธิ วาส เพื่อศึ กษาพืชที่ มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาใช้ประโยชน์ โดยเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดื อนตุลาคม 2556 ถึงเดื อนกันยายน 2558 ดาเนิ นการสารวจใน
พื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส จานวน 5 แหล่ง คือ 1. หมู่ 6 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ (บึงบัวบากง) 2. หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.
เมือง(เขาสานัก ) 3. หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุ ไหงปาดี(ศวพ.นราธิ วาส) 4. หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนื อ อ.เมือง(ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกลุ ทอง) และ 5. ป่ าพรุ โต๊ะแดง อ.สุ ไหงโก-ลก พืชที่พบในแหล่งชุ่มน้ าทั้ง 5 แหล่ง มีจานวน 13 ,6 ,3 ,6
และ 11 ชนิด ตามลาดับ พบพืชในแหล่งชุ่มน้ าจานวน 22 ชนิ ด คือ บัวหลวงดอกสี ชมพู บัวหลวงดอกสี ขาว บัว
สาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย ลาเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ ายหางกระรอก สาหร่ ายข้าวเหนี ยว
สาคู เสม็ดขาว หวายน้ า สาคูหนาม หลุมพี มันปู มะฮังเล็ก เม่าไข่ปลา และเทียะ ซึ่ งชนิ ดพืชที่มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาใช้ประโยชน์ในอนาคต คือ หลุมพี เนื่ องจาก พบหลุมพีมากที่สุดในป่ าพรุ โต๊ะแดงซึ่ งเป็ นแหล่งชุ่มน้ าขนาด
ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิ วาส และสามารถนามาปรุ งรสชาติอาหาร นามารับประทานได้ท้ งั ผลสดและแปรรู ป
อีกทั้งปัจจุบนั หลุมพีเป็ นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กบั เกษตรกรเป็ นอย่างมาก
คาสาคัญ: พื้นที่ชุ่มน้ า หลุมพี wetland, Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr

1

ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ศูนย์วิจยั พืชไร่ สงขลา จังหวัดสงขลา
3
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรนราธิวาส จังหวัดสงขลา
2

คานา

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่เป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นสังคมชนบทหรื อในเมืองต้องมีวิถี
ชี วิตความเป็ นอยู่ที่พ่ ึงพาอาศัยและผูกพันกับพื้นที่ ชุ่มน้ า คุ ณค่าที่ได้รับจากพื้นที่ชุ่มน้ าแต่ละแห่ งอาจ
แตกต่างกันไป แต่คุณค่าที่ได้รับจะได้รับมาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่ องยาวนานโดยไม่ตอ้ งซื้ อหา คุ ณค่า
โดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การเป็ นแหล่งน้ า แหล่งเก็บกักน้ าฝนและน้ าท่า ป้ องกันน้ าเค็มมิให้รุกเข้า
มาในแผ่นดิน ป้ องกันชายฝั่งพังทลาย ดักจับตะกอนและแร่ ธาตุ ดักจับสารพิษ เป็ นแหล่งของทรัพยากร
และผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความสาคัญต่อการคมนาคมในท้องถิ่น เป็ น
แหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความสาคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น และเป็ นแหล่งศึกษาวิจยั ทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้วา่ โดยรวมแล้ว
พื้นที่ชุ่มน้ า คือ ระบบนิเวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของมนุ ษย์
พืช และสัตว์ ทั้งทางนิ เวศน์วิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับภูมิภาค ดังนั้น การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่ มน้ าในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส จึงเป็ นเรื่ องที่ควรได้มี
การศึกษา เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์และเป็ นพืชทางเลือก สาหรับส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกร
ในพื้นที่ต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
สารวจพืชชุ่มน้ าในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส จานวน 5 แหล่ง คือ 1. หมู่ 6 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ (บึงบัว
บากง) 2. หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมือง (เขาสานัก ) 3. หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุ ไหงปาดี(ศวพ.นราธิ วาส) 4. หมู่ 6 ต.กะลุวอ
เหนื อ อ.เมื อง(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง) และ 5. ป่ าพรุ โต๊ะแดง อ.สุ ไหงโก-ลก โดยบันทึ กสถานที่ และ
สภาพนิเวศน์แหล่งที่พบพื้นที่ชุ่มน้ า ชนิ ดพืช บันทึกพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ดว้ ยเครื่ อง GPS บันทึกลักษณะสัณฐาน
วิทยาของชนิ ดพืชที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ า ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชชุ่มน้ าทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนภาคใต้
ตอนล่าง คัดเลือกชนิ ดพืชที่ มีศกั ยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ในอนาคต รวมทั้งศึ กษาข้อมูลความสาคัญ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์และสรรพคุณ เริ่ มดาเนินการเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2558
ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการศึ กษาความหลากหลายของพืชชุ่มน้ าในพื้นที่ จงั หวัดนราธิ วาส จานวน 5 แหล่ง คือ 1. หมู่ 6 ต.รื อ
เสาะ อ.รื อเสาะ (บึงบัวบากง) 2. หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมือง(เขาสานัก ) 3. หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุ ไหงปาดี(ศวพ.นราธิ วาส)
4. หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนื อ อ.เมือง(ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง) และ 5. ป่ าพรุ โต๊ะแดง อ. สุ ไหงโก-ลก (ตารางที่ 1)
พืชที่ พบในแหล่งชุ่ มน้ าทั้ง 5 แหล่ง มี จานวน 13 ,6 ,3 และ 11 ชนิ ด ตามลาดับ(ตารางที่ 2) พบพืชในแหล่งชุ่ มน้ า
ทั้งสิ้ นจานวน 22 ชนิด ได้แก่ บัวหลวงดอกสี ชมพู บัวหลวงดอกสี ขาว บัวสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย
ลาเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ ายหางกระรอก สาหร่ ายข้าวเหนี ยว สาคู เสม็ดขาว หวายน้ า สาคูหนาม
หลุมพี มันปู มะฮังเล็ก เม่ าไข่ ปลา และเที ย ะ บันทึ กข้อมู ล ชื่ อวิ ทยาศาสตร์ ชื่ อสามัญ ชื่ อพื้ นเมื อง แหล่งที่ พบ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งบันทึ กประโยชน์และสรรพคุณ(ตารางที่ 3) และพบว่าพืชที่ มีศกั ยภาพในการ
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พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคต มี 1 ชนิ ด คือ หลุมพี เนื่ องจากสามารถรับประทานผลสดและแปรรู ปได้ ผลมีรส
เปรี้ ยวใช้ปรุ งอาหารแทนมะนาวหรื อมะขาม เป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ งในป่ าพรุ และพบมากที่สุดในจ.นราธิ วาส
ตารางที่ 1 พิกดั ที่ต้ งั ของแหล่งชุ่มน้ า จานวน 5 แหล่ง ในจังหวัดนราธิ วาส
ที่
1
2
3
4
5

ที่

สถานที่ต้ งั
หมู่ 6 ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ
บึงบัวบากง
หมู่ 5 ต.กะลุวอ อ.เมือง
เขาสานัก
หมู่ 1 ต.ปะลุรู อ.สุ ไหงปาดี
ศวพ.นราธิ วาส
หมู่ 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลุ ทอง
ป่ าพรุ โต๊ะแดง อ. สุ ไหงโก-ลก

พิกดั ตาแหน่ ง (GPS)
X 777924
Y 699865
X 704354
Y 817062
X 818596
Y 672466
X 821600
Y 706000
X 828225
Y 672312

ตารางที่ 2 ชนิดพืชที่พบในแหล่งชุ่มน้ าจังหวัดนราธิ วาส
สถานที่
ชนิดพืช
อ.รื อเสาะ อ.เมือง อ.สุ ไหงปาดี อ.เมือง ป่ าพรุ โต๊ะแดง

1

บัวหลวงดอกสี ชมพู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Nelumbo nucifera

2

บัวหลวงดอกสี ขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Nelumbo nucifera

หมู่ 6

หมู่ 5





หมู่ 1

หมู่ 6
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อ.สุ ไหงโก-ลก

สภาพพื้นที่
สระน้ าที่
บึงบัวบากง
สระน้ าบริ เวณ
ป่ าเขาสานัก
สระน้ าใน
ศวพ.นราธิ วาส
สระน้ าในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาพิกลุ ทอง
ป่ าพรุ ชุ่มน้ า

ภาพประกอบ

สถานที่
ที่

ชนิดพืช

3

บัวสาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Nymphaea lotus L.

4

หวายลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Flagellaria indica
Linn.

5

เตยหอม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Pandanus
amaryllifolius Roxb.



6

เตยหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Pandanus tectorius
Sol. ex Parkinson



7

หวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Calamus caesius
Blume



อ.รื อเสาะ
หมู่ 6

อ.เมือง
หมู่ 5

อ.สุ ไหงปาดี อ.เมือง
หมู่ 1
หมู่ 6

ป่ าพรุ โต๊ะแดง
อ.สุ ไหงโก-ลก
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ภาพประกอบ

สถานที่
ที่

ชนิดพืช

อ.รื อเสาะ
หมู่ 6

อ.เมือง
หมู่ 5













10

กระจูดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Lepironia
articulata (Retz.)
Domin









11

จิก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Barringtonia
acutangula (L.)
Garetn.



12

สาหร่ ายหางกระรอก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Hydrilla verticillata
(L.f.) Royle









8

9

ลาเท็ง , ลาเพ็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Stenochlaena
palustris Bedd

ย่านลิเภา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Lygodium micro
phyllum (cav.) R. Br.

อ.สุ ไหงปาดี อ.เมือง
หมู่ 1
หมู่ 6
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ป่ าพรุ โต๊ะแดง
อ.สุ ไหงโก-ลก



ภาพประกอบ

สถานที่
ที่

ชนิดพืช

อ.รื อเสาะ
หมู่ 6

อ.เมือง
หมู่ 5

อ.สุ ไหงปาดี อ.เมือง
หมู่ 1
หมู่ 6

ป่ าพรุ โต๊ะแดง
อ.สุ ไหงโก-ลก

13

สาหร่ ายข้าวเหนียว
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Utricularia aurea
Lour.



14

สาคู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Metroxylon
sagus Rottb.



15

เสม็ดขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Melaleuca cajuputi
Powell



16

หวายน้ า
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Daemonorops
angustifolia (Griff).
Mart.



17

สาคูหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Metroxylon rumphii
Mart.
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ภาพประกอบ

สถานที่
ที่

ชนิดพืช

18

หลุมพี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Eleiodoxa conferta
(Griff.) Burr.



19

มันปู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Glochidion littorale
Bl



20

มะฮังเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Macaranga
griffithiana Muell.
Arg.



อ.รื อเสาะ
หมู่ 6

อ.เมือง
หมู่ 5

อ.สุ ไหงปาดี อ.เมือง
หมู่ 1
หมู่ 6

ป่ าพรุ โต๊ะแดง
อ.สุ ไหงโก-ลก

21

เม่าไข่ปลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Antidesma
ghaesembilla
Gaertn.



22

เทียะ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Alstonia spathulata
Bl.



หมายเหตุ: เครื่ องหมาย “” หมายถึง พบพืชในสถานที่น้ นั ๆ
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ภาพประกอบ

ตารางที่ 3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ประโยชน์และสรรพคุณ ของพืชชุ่มน้ าใน จ.นราธิ วาส
ที่
ชื่ อพืช
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประโยชน์ และสรรพคุณ
1

2

3

4

5

6

7

บัวหลวงดอกสี ชมพู
เป็ นพรรณไม้น้ าที่มีอายุหลายฤดู ลาต้นอยู่ใต้น้ า ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo รู ป เกื อ บกลม ขอบใบเรี ยบและเป็ นคลื่ น ก้า นใบ
nucifera
และก้านดอกแข็ง มีตุ่มเล็กๆทัว่ ทั้งก้าน กลีบดอกสี
ชมพูเรี ยงซ้อ นกันหลายชั้น มีฐานรองดอกที่ขยาย
ใหญ่ห่อหุม้ รังไข่ไว้ภายในเรี ยกว่า “ฝักบัว”
บัวหลวงดอกสี ขาว
เป็ นพรรณไม้น้ าที่มีอายุหลายฤดู ลาต้นอยู่ใต้น้ า ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nelumbo รู ป เกื อ บกลม ขอบใบเรี ยบและเป็ นคลื่ น ก้า นใบ
nucifera
และก้านดอกแข็ง มีตุ่มเล็กๆทัว่ ทั้งก้าน กลีบดอกสี
ขาวเรี ย งซ้อ นกัน หลายชั้น มีฐานรองดอกที่ ขยาย
ใหญ่ห่อหุม้ รังไข่ไว้ภายในเรี ยกว่า “ฝักบัว”
ชื่อ : บัวสาย
ลาต้นอยูใ่ ต้น้ า ใบค่อนข้างกลม ฐานใบหยับเว้าลึก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ผิ ว ใบด้า นบนเรี ยบเป็ นมัน เส้ น ใบด้า นล่ า งนู น
Nymphaea lotus L.
เห็น ชัด ดอกมีขนาดใหญ่ กลีบ ดอกรู ปรี เรี ยงซ้อ น
กันหลายชั้น
ชื่อ : หวายลิง
ไม้เถา ต้นยาวได้ถึง 20 ม. ผิวเกลี้ยง เนื้ อไม้โคนต้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
จะแข็ง แต่ เหนื อ โคนต้น ขึ้ น ไปเนื้ อ จะอ่อ น มีเส้ น
Flagellaria indica Linn. ผ่านศูนย์กลางต้น 2-8 มม. ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ
เป็ นรู ปใบหอก ออกดอกเป็ นช่อกระจาย
ชื่อ : เตยหอม
เป็ นไม้ยืนต้นพุ่มเล็ก ขึ้นเป็ นกอ ลาต้นอยู่ใต้ดิน ใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
เป็ นใบเดี่ยว เรี ยงสลับเวียนเป็ นเกลียวขึ้นไปจนถึง
Pandanus
ยอด ใบเป็ นทางยาว สี เ ข้ม ค่ อ นข้างแข็ง เป็ นมัน
amaryllifolius Roxb.
ขอบใบเรี ยบ ในใบมีกลิ่นหอม

เป็ นไม้ป ระดับ ก้า นใบและก้า นดอก ท า
กระดาษ บูชาพระ เครื่ องสาอาง บริ โภค

ชื่อ : หวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Calamus caesius Blume

นิยมนาส่ วนลาต้นที่สูงและมีความ ยืดหยุ่น
มากเป็ นพิเศษมาสานเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ลู ก
หวายอ่ อ นใช้ กิ น เป็ นผัก จิ้ ม น้ าพริ ก แกะ
เปลือกออกแล้วนาไปทาส้มตา หน่ อหวาย
ใช้ทาอาหาร

เป็ นไม้ป ระดับ ก้า นใบและก้า นดอก ท า
กระดาษ บูชาพระ เครื่ องสาอาง บริ โภค

ไม้ประดับ

น้ าต้มต้นและเหง้า กินเป็ นยาขับปั สสาวะ ,
ใบอ่ อ นใช้ส ระผม ,น าต้ม ใบและดอกกิ น
เป็ นยาขับปั สสาวะ ขับนิ่ ว และแก้ทางเดิน
ปัสสาวะอักเสบ
ต้น และราก ใช้ เ ป็ นยาขั บ ปั ส สาวะ แก้
กระษัย ใบสดตาพอกโรคผิวหนัง รักษาโรค
หืด น้ าใบเตย ใช้เป็ นยาบารุ งหัวใจให้ชุ่มชื่น
ใช้ผ สมอาหาร แต่ ง กลิ่ น ให้สี เ ขี ย วแต่ ง สี
ขนม
ชื่อ : เตยหนาม
เป็ นไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบเรี ยวยาวผิวเรี ยบมัน ปลาย ผลิตภัณฑ์จกั สานต่างๆ เช่น เสื่ อกระเป๋ า
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ใบแหลมสี เขียวเข้ม กลางใบเป็ นร่ องตามยาว ขอบ
Pandanus tectorius Sol. ex มีหนามแหลมคม ถี่ ๆ ตลอดใบ มีรากอากาศงอก
Parkinson
ออกมาจากล าต้น ดอกช่ อ ออกที่ ป ลายยอด ใบ
ประดับสี ขาวเรี ยวยาว เป็ นกาบหุ ้ม ดอกสี ขาวอัดตัว
กันแน่น ลาต้นกลมเป็ นข้อถี่ๆ
เป็ นไม้เลื้อยหรื อไม้รอเลื้อยตระกูลปาล์ม มีกาบหุ ้ม
ต้น และมีหนามแหลม ใบเป็ นรู ป ขนนก ใบย่อ ย
เรี ยวยาว ออกดอกเป็ นช่ อ สี ข าวปนเหลื อ ง ผล
ค่ อ นข้า งกลม เปลื อ กเป็ นเกล็ด ลู กอ่ อ นเปลื อ กสี
เขียว เนื้ อสี ขาว ผลแก่เปลือกสี เหลือง เปลือกล่อน
เนื้อแข็ง รสเปรี้ ยวฝาด
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ที่
8

ชื่ อพืช

ชื่อ :ลาเท็ง
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Stenochlaena palustris
Bedd
9 ชื่อ : ย่านลิเภา
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Lygodium micro phyllum
(cav.) R. Br.
10 ชื่อ : กระจูดหนู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Lepironia
articulata (Retz.) Domin

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประโยชน์ และสรรพคุณ

ใบแบบเฟิ ร์นคล้ายยอดผักกูด มีใบย่อย 15 คู่ สี แดง ยอดอ่ อ นน ามาแกงเลี ย ง หรื อลวกจิ้ ม
อมน้ าตาล ขอบใบหยักเล็กน้อย ปลายในเรี ยวแหลม น้ าพริ ก ยอดอ่อนมีสรรพคุณบารุ งเลือด
ด้านหน้าเรี ยบมันวาว มีขนตามก้านใบ
เป็ นเฟิ ร์นเถาชนิดหนึ่ง ใบมีลกั ษณะเป็ นใบเล็กๆ ลา เป็ นวั ส ดุ ส าคั ญ ส าหรั บงานสาน เช่ น
ต้นเหนียว เลื้อยขึ้นพันอยูก่ บั ต้นไม้อื่นๆ
กระเป๋ าย่านลิเภา

ลาต้น กลม ด้านในกลวง มี เยื่อ อ่ อ นหยุ่น คั่น เป็ น
ข้อ ๆ สี เขี ยวอ่ อ น มีขนาดตั้งแต่ เท่ าก้านไม้ขีดไฟ
จนถึงเท่าแท่ งดินสอดา สู งประมาณ 1-2 เมตร ใบ
ของกระจูดลดรู ปไปแต่มีกาบใบ (leaf sheaths) แผ่
ออก
11 ชื่อ : จิก
ชอบขึ้นริ มน้ า ใบเดี่ยว ใบอ่อนสี น้ าตาลแดง ผิวใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
มัน ใบออกสลับถี่ตามปลายยอด รู ปใบยาวเหมือน
Barringtonia acutangula รู ปใบหอก ดอก ช่อ สี แดงห้อยลง บานจากโคนลง
(L.) Garetn.
ไปทางปลาย ช่ อ ดอกยาว 30-40 เซนติ เมตร กลี บ
เลี้ยง 4 กลีบ ยาวรี เป็ นเหลี่ยม มีสันตามยาวของผล 4
สัน ผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่
12 ชื่อ : สาหร่ ายหางกระรอก เป็ นพรรณไม้ใต้น้ ามีอายุขา้ มปี ลาต้นเป็ นสายเรี ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hydrilla ยาว แตกกิ่งสาขา แผ่นใบมีลกั ษณะรู ปไข่ยาว ไม่มี
verticillata (L.f.) Royle
ก้านใบ ขอบใบหยักเป็ นซี่ ๆ ใบแตกรอบข้อเป็ นวง
ดอกขนาดเล็กออกตามซอกใบ กลีบดอกสี ขาว 3 กลีบ
13 ชื่อ : สาหร่ ายข้าวเหนียว
เป็ นพรรณไม้ใต้น้ ามีอ ายุหลายฤดู ล าต้น เป็ นสาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
กลมยาว ลักษณะแผ่นใบแตกเป็ นเส้นเล็กๆ เป็ นพืช
Utricularia aurea Lour.
ที่กินสัตว์เป็ นอาหาร ดอกสี เหลือง ก้านช่อดอกยาว
14 ชื่อ : สาคู
ใบประกอบรู ปขนนก มี ใ บย่ อ ยมาก คล้ า ยใบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
มะพร้ า ว ยอดมีสี แ ดง ช่ อ ดอกแตกตรงส่ วนยอด
คล้ายเขากวาง มี สี น้ า ตาลแดง ผลมี ล ักษณะเป็ น
Metroxylon sagus Rottb.
ทะลาย รู ปผลกลม มีเปลือกเป็ นเกล็ดเล็ก ๆ หุ ้มไว้
ผลสุ กมีสีน้ าตาล
15 เสม็ดขาว
เป็ นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก -ใหญ่ สู ง 5-25 เมตร เรื อน
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ยอดเป็ นพุ่มกลม ใบอ่อนสี แดง เปลือกสี น้ าตาลแดง
Melaleuca cajuputi
มี ใ บเดี่ ย วเรี ยงตรงข้า ม ใบรู ป ใบหอกแกมรู ป ไข่
Powell
ดอกสี ขาว ออกเป็ นช่ อ แบบช่ อ กระจุ กแยกแขนง
ตามซอกใบและปลายกิ่ ง ดอก ออก ก.พ - เม.ย ผล
สดแบบมีเนื้อเมล็ดเดี่ยว ทรงกลม หรื อ ไข่สีขาว ผล
ออก มี.ค - มิ.ย (ชวลิตและ พิชา, 2545)
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นามาสานเสื่ อ ทาใบเรื อ ทาเชือกผูดมัด และ
ทากระสอบบรรจุสินค้าเกษตรและสิ่ งของ
อื่น ๆ

ยอดอ่ อน และ ดอกใช้รับประทานเป็ นผัก
สดและผัก จิ้ ม กับ ลาบ น้ าตก แจ่ ว และ
ขนมจีน เปลือกและต้นมีสรรพคุณใช้เบื่อ
ปลา

ไม้ประดับ

ไม้ประดับ

ใบสาคู ใช้เย็บเป็ นจากมุงหลังคา
ยางสาคู ใช้แทนกาวปิ ดกระดาษสาหรั บ
ทาว่าวของชาวชนบท
ต้นสาคู ใช้เป็ นอาหารเลี้ยงหมู ไก่ และเป็ ด
ราก ต้ม น้ าดื่ ม รั ก ษาริ ดสี ด วงทวาร การ
ไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน แก้ปวดเมื่อย ขับ
น้ าคาวปลาหลังคลอด
ใบ ต้มน้ าดื่ม แก้ปวดเมื่อย โรคน้ ากัด
ลาต้น แก้หืดหอบ

ที่

ชื่ อพืช

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประโยชน์ และสรรพคุณ

กาบหุม้ ลามีสีเขียวแกมน้ าตาล สี น้ าตาลออกเหลือง
มีขุย สี ด ากระจายอยู่ใ ต้โ คนหนาม มี หนามหลาย
ขนาดรู ปสามเหลี่ยมแบน โคนหนามสี เดียวกับกาบ
หุ ้มลาปลายสี ดา ขึ้นกระจายเดี่ยวๆ ใบย่อยรู ปยาว
เรี ยว มี สี เ ขี ย วแกมเหลื อ งเมื่ อ สดและสี เ ทาออก
น้ าตาลเมื่อแห้ง เส้ นใบมีจานวน 3 เส้ น ขอบมีป ม
หนาม หลังใบมีหนามรู ปขน ใบย่อยแต่ละข้างของ
ทางใบเรี ยงตัว แบบตรงข้า ม เยื้ อ งหรื อสลับ กั น
(สมิตและคณะ,2550)

ลาต้น ใช้ในการผูกมัดและจักสาน
ยอดอ่อ น น ามาประกอบอาหาร โดยน ามา
ประทานเป็ นผักแทนยอดมะพร้าวในแกงส้ม
ผักจิ้ม และยา

17 สาคูหนาม
เป็ นพืช ใบเลี้ ยงเดี่ ยว อยู่ในตระกูล ปาล์ม มียอดสี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ขาว มีหนามอยู่ตามก้านใบ ลักษณะของใบจะสั้ น
Metroxylon rumphii Mart. กว่า และเปราะกว่าชนิ ดที่มียอดสี แดง ใบประกอบ
รู ปขนนก มีขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 2 - 3 เมตร
ดอก ออกตรงปลายยอดเหนื อ ล าต้น มี ข นาดแผ่
กว้าง ประมาณ 3 - 4 เมตร ผล มีล ักษณะกลม
ด้านบนแบน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3.5 5 เซนติเมตร ผิวของผลมีเกล็ดหุม้

ราก ช่ วยลดไข้ แช่ น้ าทิ้งไว้ แล้วเอาน้ าราด
หัว ใบ ใช้ทาจากมุง้ หลังคา ห่อขนม
ก้านใบ ใช้ทาไม้กวาด น้ าเลี้ยงจากก้านใบ
มาทาเป็ นกาว ลาต้น เนื้อในใช้เลี้ยงสัตว์ ทา
แป้งสาคู ทาขนม ผล ช่วยลดความดันโลหิต
สู ง บรรเทาอาการเป็ นโรคเบาหวาน

18 หลุมพี, ส้มพี, กะลุมพี,
กะลูบี กลูบี ลูบี
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Eleiodoxa conferta (Griff.)
Burr.

ใบ เป็ นใบประกอบแบบขนนก ออกเวียนสลับตาม
ต้น ก้านใบเป็ นกาบหุ ้มมีหนาม ใบยาว 200 - 350
ซม. แต่ละใบมีใบย่อยเรี ยวยาว ปลายแหลม ยาว 30100 ซม. (รู ปที่ 1)
ดอก ออกเป็ นช่อตามซอกใบ มีดอกย่อยจานวนมาก
ออกช่อยาว 50-100 ซม. เป็ นดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น
คล้ายระกาหรื อสละ
ผล ออกเป็ นกลุ่มแน่ น ทรงรี ปลายทู่ เปลือกผลเป็ น
เกล็ดเล็กๆ เรี ยงเกยทับกันสี เหลืองออกน้ าตาล จะ
ออกผลตลอดปี หมุนเวียนกันไป พอต้นหนึ่ งตายอีก
ต้นก็ออกดอกออกผลต่อ ด้านในมีเนื้อผลหุม้ เมล็ดสี
เหลือ งส้ม ส่ วนเมล็ดทรงกลม มีเส้ นผ่าศูน ย์กลาง
1.5-2.5 ซม. (รู ปที่ 2)

ผล ใช้ป ระกอบอาหารประเภทแกงส้ มโดย
ให้รสเปรี้ ยว ผลดิบนามาประกอบในน้ าพริ ก
แทนมะนาว หรื อ มะขามได้ ผลที่ สุ กดี แล้ว
รั บ ประทานเป็ นผลไม้ ผลสุ กเป็ นยาแก้ไ ข้
มาลาเรี ย น ามาคั้น เอาน้ าผสมกับ เกลื อ และ
น้ าตาล จิบกินใช้เป็ นยาแก้ไข้ทบั ระดู เป็ นยา
ระบาย
ก้านใบ เอาหนามออก ทุบ พอแตก แล้ว
ตากแดด นามาทาเชือกได้เป็ นอย่างดี

19 มันปู
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Glochidion littorale Bl.

ต้ น มั น ปู มี ล ั ก ษณะเป็ นพุ่ ม ไม้ ข นาดใหญ่ สู ง
ประมาณ 15 เมตร ใบเรี ยวยาวประมาณ 10
เซนติเมตร ใบอ่อนมีสีแดง ออกดอกเป็ นกลุ่ม แต่ละ
ดอกมีขนาดเล็ก ส่ วนที่ใช้บริ โภคคือ ยอดอ่อน

รากและลาต้น มีสรรพคุณแก้ร้อนใน เป็ นยา
บารุ ง ใบ ช่วยเจริ ญอาหาร รักษาแผลใน
กระเพาะลาไส้ ใบและยอดอ่อน ใช้
รับประทานเป็ นผักสดกินกับน้ าพริ ก หรื อใช้
เป็ นเครื่ องเคียงแกงเผ็ดและขนมจีน

16 หวายน้ า
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Daemonorops angustifolia
(Griff). Mart.
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ที่

ชื่ อพืช

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

เป็ นไม้พุ่มถึงไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก สู ง 3-5 เมตร เรื อน
ยอดแผ่กว้างคล้ายร่ ม เปลือก มีเส้นใยเหนี ยว ใบ
เดี่ยว เรี ยงเวียนสลับ แผ่นใบรู ปฝ่ ามือก้นปิ ด ปลาย
หยัก 3 แฉก ด้า นบนสี ข าวนวล เกลี้ ย งหรื อ มี ข น
สั้นๆ ประปรายตามเส้นใบด้านล่างสี อ่อนกว่า ดอก
เล็ก สี เขียวอ่อน ออกเป็ นช่ อแยกแขนงตามง่ามใบ
และกิ่ งที่ใบร่ วงหล่นไปแล้ว ดอกตัวผูแ้ ละดอกตัว
เมียอยูต่ ่างต้นกัน ช่อดอกตัวเมียสั้นกว่าช่อดอกตัวผู ้
ประมาณ 3 เท่ า ผลกลมแป้ น มี 4 พู เส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. มียางเหนียว เมื่อ
แก่แตกออกเป็ น 4 ซี ก เมล็ดกลม (จาลองและคณะ
,2534)
21 เม่าไข่ปลา
เป็ นไม้พุ่มกึ่งไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก แตกกิ่งก้านต่าเป็ น
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
พุ่ม มีความสู งได้ประมาณ 2-6 เมตร ใบเป็ นใบเดี่ยว
Antidesma ghaesembilla ออกเรี ยงสลับ ในระนาบเดี ยวกัน ลักษณะของใบ
Gaertn.
เป็ นรู ปรี ค่อนข้างกลม ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2-5
เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร หลัง
ใบและท้องใบเรี ยบเกลี้ยง หรื อมีขนตามเส้นใบด้าน
ท้องใบ ก้านใบยาวประมาณ 0.2-1.2 เซนติเมตร หู
ใบเป็ นรู ปลิ่มแคบ ยาวประมาณ 4-6 มิลลิเมตร ออก
ดอกเป็ นช่ อ เชิ งลด โดยจะออกตามซอกใบและที่
ปลายยอด ยาวประมาณ 1-2 เซนติ เมตร ดอกเป็ น
แบบแยกเพศอยูต่ ่างต้นกัน ดอกย่อยมีขนาดเล็กและ
มีจานวนมาก สี เขียวอมเหลือง ดอกเพศผูอ้ อกเป็ น
ช่ อ ออกผลเป็ นช่ อ ช่ อผลยาวประมาณ 4-7
เซนติ เ มตร ผลย่ อ ยมี ข นาดเล็ ก ลัก ษณะเป็ นรู ป
ค่ อ นข้ า งกลมรี หรื อแบนเล็ ก น้ อ ย ผลมี ข นาด
ประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ติดผลในช่วงประมาณ
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
22 เทียะ ,กะบุย
ไม้ตน้ สู ง 5-15 เมตร เรื อ นยอดรู ป กรวยคว่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia ทรงกระบอกถึ งค่ อนข้างกลม รากหายใจหักพับ
spathulata Bl.
รู ป หัว เข่ า โผล่ ข้ ึ น ห่ า ง ๆ เปลื อ กนอก สี ข าวเทา
เรี ยบหรื อ แตกสะเก็ ด เล็ก น้ อ ย เปลื อ กชั้น ในสี
เหลื อ งอ่ อ น ใบ เดี่ ยว ออกตรงข้ามกัน เป็ น
วงรอบกิ่ ง วงละ 4-6 ใบ แผ่น ใบรู ปไข่ ก ลับ
หรื อรู ปไข่กลับแกมรู ปขอบขนานเหมือนช้อนสั้น
ๆ ส่ วนกว้างค่อนมาทางปลายใบและค่อย ๆ เรี ยว
เข้าไปหาส่ ว นโคน กว้า ง 3.5-4.5 เซนติ เมตร
20 มะฮังเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Macaranga griffithiana
Muell. Arg.
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ประโยชน์ และสรรพคุณ
ราก ใช้รากฝนกับกายานใส่ น้ าเล็กน้อยแล้ว
ดื่ม ช่วยลดไข้

ใบและผล ต้ม น้ าอาบ แก้อ าการซี ด เหลื อ ง
โลหิ ต จาง เลื อ ดไหลเวีย นไม่ ดี เปลื อ กต้น
บ ารุ งก าลัง แก้ป วดศี ร ษะ แก้ โ รคผิ ว หนั ง
ท้องบวม
ผล ใช้ ท ายาพอกแก้ อ าการปวดศี ร ษะ แก้
รังแค แก้ช่องท้องบวม ใช้ผสมกับน้ าอาบแก้
อาการไข้
ต้นและราก รสจื ด บ ารุ งไต ขับปั สสาวะแก้
มดลูกพิการและตกขาว

ใบอ่อน ใช้ใบอ่อนคั้นน้ ากิ นหลังคลอดช่วย
ขับน้ าคาวปลา หลังคลอด
ยาง ใช้ยางหยอดแก้ปวดฟัน
เนื้ อไม้ใช้แกะสลัก และทาทุ่นลอยมีน้ าหนัก
เบามาก

ที่

ชื่ อพืช

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประโยชน์ และสรรพคุณ

ยาว 7-12 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยง ผิวใบด้านล่าง
สี ข าวนวล ปลายใบมน หรื อ หยัก เว้า เล็ ก น้อ ย
ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติ เมตร ดอก เล็ก สี ขาว
ออกเป็ นช่ อ สั้น ๆ ตามง่ามใบใกล้ยอด และตาม
ปลายกิ่ง ผล ยาว 18-20 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง

ใบ

ก้านใบ
ภาพที่ 1 ลักษณะใบและก้านใบของหลุมพี

ช่อผล
ผล
ภาพที่ 2 ลักษณะช่อผลและผลของหลุมพี
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ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ เกษตรกร
จากการสัมภาษณ์เกษตรกร 3 หมู่บา้ น ในเขตพื้นที่ ชุ่มน้ าป่ าพรุ โต๊ะแดง จังหวัดนราธิ วาส เกี่ ยวกับ
ข้อมูลด้านหลุมพี พบว่า หลุมพี เป็ นพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี บริ เวณขอบป่ าพรุ และในป่ าพรุ
มีวิธีการเก็บเกี่ยว คือ เกษตรกรจะใช้เรื อพายเข้าเก็บเกี่ยวและขนย้ายผลผลิตหลุมพีออกมา ซึ่ งเกษตรกรจะสังเกต
เปลื อ กของหลุ มพี ถ้า เปลื อกมี สีแ ดงก็เ ก็บเกี่ ยวได้ เดื อนที่ มีการเก็บ เกี่ ยวมากที่ สุด คื อ ช่ วงเดื อนตุ ลาคม ธันวาคม ส่ วนในช่วงฤดูแล้งเป็ นช่วงที่น้ าในป่ าพรุ ลดลง เรื อไม่สามารถเข้าไปได้ จึงทาให้มีความยุ่งยากในเรื่ อง
ของการขนย้ายผลผลิ ตออกจากป่ าพรุ และจากการสัมภาษณ์ ขอ้ มูลด้านการจาหน่ ายและการแปรรู ปผลผลิ ต
หลุมพีในเขตพื้นที่ชุ่มน้ าป่ าพรุ โต๊ะแดง จังหวัดนราธิ วาส ผลปรากฏดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการสัมภาษณ์ขอ้ มูลด้านการจาหน่ายและการแปรรู ปผลผลิตหลุมพีในเขตพื้นที่ชุ่มน้ าป่ าพรุ โต๊ะแดง
จังหวัดนราธิ วาส
สถานที่

พิกดั

ผลการ สั มภาษณ์

1 บ้านปลักปลา หมู่ที่ 5
ต.โฆษิต อ.ตากใบ
จ.นราธิ วาส

X 1700464
Y 0683452

การจาหน่ ายผลผลิต เมื่อนาผลผลิตออกจากป่ าพรุ เกษตรกร
ก็จะนามาส่ งให้พ่อค้าคนกลางในราคา 100 บาท/ปี๊ บ (ถัง) หรื อ
ประมาณ 10 -13 กิโลกรัม .
การแปรรู ป ผลผลิ ต เกษตรกรจะท าการปอกเปลื อ ก เมื่ อ
ปลอกเปลื อกแล้วก็จะนาผลผลิ ตใส่ ลงถังพลาสติ กขนาด 200
ลิตร ใส่ น้ าสะอาด จานวน 50 ลิตร (ไม่ผ่านการต้ม) เติ มเกลือ
5 กิโลกรัม แล้วปิ ดฝาไว้ แช่นาน 15 วัน ก็สามารถจาหน่ายได้
โดยมี พ่ อค้า คนกลางเข้า มารั บซื้ อเพื่ อนาไปจาหน่ า ยยังตลาด
ท้องถิ่น และต่างประเทศ (มาเลเซี ย) (รู ปที่ 3)

2. บ้านป่ าเย หมู่ที่ 10
ต.สุ ไหงปาดี อ.สุ ไหงปาดี
จ.นราธิ วาส
3. บ้านกูแบอีแก หมู่ที่ 4
ต.ปูโยะ อ.สุ ไหงโก-ลก
จ.นราธิ วาส

X 825083
Y 676796

การจาหน่ ายผลผลิต เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนาไป
จาหน่ายเอง ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท

X 170974
Y 698991

การจาหน่ ายผลผลิต เมื่อนาผลผลิตออกจากป่ าพรุ เกษตรกร
ก็จะนามาส่ งให้พ่อค้าคนกลางในราคา 100 บาท/ปี๊ บ (ถัง) หรื อ
ประมาณ 10 -13 กิโลกรัม (รู ปที่ 4)
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ภาพที่ 3 ผลของหลุมพีที่ปอกเปลือกแล้วในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร

ภาพที่ 4 ผลของหลุมพีที่ขายให้พอ่ ค้าคนกลางในราคา 100 บาท/ปี๊ บ (1 ปี๊ บ = 10 -13 กิโลกรัม)
สรุ ปผลการทดลอง
การศึกษาระบบการผลิตพืชชุ่มน้ าในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส เพื่อสารวจและคัดเลือกชนิ ดพืชชุ่มน้ าที่มี
ศักยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการวิจยั พัฒนาและเศรษฐกิจของชุมชน พบชนิ ดพืชชุ่มน้ าที่มีศกั ยภาพ
ในการนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการวิจยั พัฒนาและเศรษฐกิจของชุมชน มีจานวน 22 ชนิ ด ได้แก่ บัวหลวงดอกสี
ชมพู บัวหลวงดอกสี ขาว บัวสาย หวายลิง เตยหอม เตยหนาม หวาย ลาเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ ายหาง
กระรอก สาหร่ ายข้าวเหนี ยว สาคู เสม็ดขาว หวายน้ า สาคูหนาม หลุมพี มันปู มะฮังเล็ก เม่าไข่ปลา และเที ยะ
และได้ขอ้ มูลชนิ ดพืชที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์ในอนาคต จานวน 1 ชนิ ด คือ หลุมพี เนื่ องจาก พบ
หลุมพีมากที่สุดในป่ าพรุ โต๊ะแดงซึ่ งเป็ นแหล่งชุ่มน้ าขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนราธิ วาส และสามารถนามาปรุ ง
รสชาติ อาหาร นามารับประทานได้ท้ งั ผลสดและแปรรู ป อีกทั้งปั จจุบนั หลุมพี เป็ นพืชที่ สามารถสร้ างรายได้
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ให้กบั เกษตรกรเป็ นอย่างมาก ดังนั้นควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้านการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาใช้ประโยชน์
ต่อไปในอนาคต
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ข้อมูลชนิ ดพื ชชุ่ มน้ าที่ มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการวิจยั พัฒนาและเศรษฐกิ จของ
ชุมชนที่สารวจพบ ทั้ง 22 ชนิ ด ได้แก่ บัวหลวงดอกสี ชมพู บัวหลวงดอกสี ขาว บัวสาย หวายลิง เตยหอม เตย
หนาม หวาย ลาเท็ง ย่านลิเภา กระจูดหนู จิก สาหร่ ายหางกระรอก สาหร่ ายข้าวเหนี ยว สาคู เสม็ดขาว หวายน้ า
สาคู หนาม หลุมพี มันปู มะฮังเล็ก เม่ า ไข่ ปลา และเที ย ะ และข้อมู ลชนิ ด พื ช ที่ มีศ ักยภาพในการพัฒนาใช้
ประโยชน์ ใ นอนาคต จ านวน 1 ชนิ ด ได้แ ก่ หลุ ม พี สามารถที่ จ ะน าข้อ มู ล ดัง กล่ า วไปเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
จาลอง เพ็งคล้าย, ชวลิต นิ ยมธรรม และวิวฒั น์ เอื้อจิรกาล. 2534. พรรณไม้ป่าพรุ จังหวัดนราธิ วาส. สมบูรณ์
การพิมพ์, กรุ งเทพฯ. 368 หน้า.
ชวลิต นิ ยมธรรม และพิชา พิทยขจรวุฒิ. 2545. ป่ าพรุ โต๊ะแดง. ชุ มนุ มสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย,
กรุ งเทพฯ. 88 หน้า.
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