การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชชุ่ มนา้ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสงขลา
Testing and development of wetland plants in Songkhla Province
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บทคัดย่อ
การทดสอบและพัฒนาการผลิตพืชชุ่มน้ าในพื้นที่จงั หวัดสงขลา เริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
2556 ถึงเดื อน กันยายน พ.ศ.2558 โดยทาการสารวจและเก็บข้อมูลชนิ ดพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่ ชุ่มน้ า ผลการ
สารวจพบพืช 34 ชนิ ด ใน 34 สกุล 28 วงศ์ และได้ดาเนิ นการคัดเลือกพืชชุ่มน้ าที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาเพื่อ
อนุ รักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิ จของชุ มชน และเป็ นพื ชทางเลื อกสาหรับส่ งเสริ มการผลิ ตให้กบั
เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดสงขลา 1 ชนิด ได้แก่ เหงือกปลาหมอดอกขาว มีประโยชน์ในด้านสมุนไพร เป็ นไม้พุ่ม
ขนาดกลาง สารวจบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจานวน 5 แห่ งได้แก่ อ.ควนเนี ยง อ.บางกล่า อ.เมือง อ.สิ งหนคร
และอ.สทิงพระ ผลการวิเคราะห์น้ าพบว่าเหงือกปลาหมอดอกขาวสามารถขึ้นได้ท้ งั ในบริ เวณน้ ากร่ อยและน้ าจืด
คาสาคัญ: ระบบการผลิตพืช พืชชุ่มน้ า
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กลุ่มวิชาการ สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา

คานา
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ าอยู่เป็ นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ นสังคมชนบทหรื อในเมืองต้องมีวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่พ่ ึงพาอาศัย และผูกพันกับพื้นที่ 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 นระบบนิ เวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ ตลอดจนคุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งมนุ ษย์
พืช และสัตว์ ทั้งทางนิ เวศน์วิทยา เศรษฐกิ จ สังคม และการเมื อง ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ คุณค่าที่ ได้รับจากพื้นที่ ชุ่มน้ าแต่ละแห่ งอาจแตกต่างกันไป แต่ คุณค่าที่ ได้รับ จะได้รับมาอย่าง
สม่าเสมอต่อเนื่ องยาวนาน โดยไม่ตอ้ งซื้ อหา คุณค่าโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ า ได้แก่ การเป็ นแหล่งน้ า แหล่งเก็บ
กักน้ าฝนและน้ าท่า ป้ องกันน้ าเค็ม มิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้ องกันชายฝั่งพังทลาย ดักจับตะกอน และแร่ ธาตุ
ดักจับสารพิษ เป็ นแหล่งของทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติที่มนุษย์เข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ มีความสาคัญ
ต่อการคมนาคมในท้องถิ่น เป็ นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความสาคัญด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น และเป็ นแหล่งศึกษาวิจยั ทางธรรมชาติวิทยา อาจกล่าวได้ว่า
โดยรวมแล้วพื้นที่ชุ่มน้ า คือ ระบบนิ เวศน์ที่มีบทบาทหน้าที่ตลอดจนคุณค่าและความสาคัญต่อวิถีชีวิต ทั้งของ
มนุษย์ พืช และสัตว์ ทั้งทางนิ เวศน์วิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลด้านการผลิตพืชชุ่มน้ า ที่เหมาะสมในพื้นที่จงั หวัดสงขลา จึงเป็ นเรื่ อง
ที่ ค วรได้มีการศึ กษาเพื่ อให้ไ ด้ข ้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์และเป็ นพื ช ทางเลื อกส าหรั บส่ งเสริ มการผลิ ต ให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดสงขลาต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
เครื่ อง Geographic Position System (GPS) กล้องถ่ายรู ป เครื่ องมือ อุปกรณ์ และสารเคมีสาหรับ
วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน สมบัติทางกายภาพของดิน และ ปริ มาณธาตุอาหารในดิน
วิธีการ
สารวจพื้นที่ชุ่มน้ าในพื้นที่จงั หวัดสงขลา พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายและอนุรักษ์พนั ธุ์พืชชุ่มน้ า
แต่ละชนิดที่มีศกั ยภาพในการนาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการวิจยั พัฒนา และเศรษฐกิจของชุมชนในสภาพพื้นที่ชุ่ม
น้ าในจังหวัดสงขลา และทาการเก็บบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้
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1. บันทึกสถานที่และสภาพนิเวศน์แหล่งที่พบพื้นที่ชุ่มน้ า ชนิดพืช และบันทึกพิกดั ทางภูมิศาสตร์ดว้ ย
เครื่ อง GPS และจัดทาแผนที่โดยสังเขป
2. บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของชนิดพืชที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ า
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชชุ่มน้ าทางด้านเศรษฐกิจในชุมชนจังหวัดสงขลา
ผลการทดลองและวิจารณ์
ลักษณะทั่วไปของลุ่มนา้ ทะเลสาบสงขลา
เป็ นระบบนิเวศผสมผสาน ทั้งป่ าดิบชื้นซึ้ งเป็ นป่ าต้นน้ า ป่ าชายเลน ป่ าพรุ แหล่งน้ าจืดและทะเลสาบ
ในส่ วนที่เป็ นทะเลสาบมีท้ งั น้ าจืด น้ ากร่ อย และน้ าเค็ม พื้นที่ป่าต้นน้ าที่สาคัญของทะเลสาบสงขลา ส่ วนใหญ่อยู่
ในแนวเทือกเขา 2 เทือกเขาที่สาคัญคือแนวเทือกเขาบรรทัด กับแนวเขาเตี้ยๆ ที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของเทือกเขาสันกา
ลาคีรี ซึ่ งทั้งสองเทือกเขามีพ้ืนที่เป็ นป่ าดิบชื้ น พื้นที่ภูเขาส่ วนใหญ่จดั เป็ นเขตอนุรักษ์พนั ธุ์สัตว์ป่าหรื ออุทยาน
แห่ งชาติ ถัดจากพื้นที่ ป่าต้นน้ าเป็ นบริ เวณชายเขาและที่ ราบลุ่มซึ่ งเป็ นที่ อยู่อาศัยของ “คนลุ่มน้ า” และทา
การเกษตร มีลาคลองหลายสายไหลผ่านลงสู่ ทะเลสาบสงขลา บริ เวณโดยรอบทะเลสาบสงขลามีท้ งั แหล่งชุมชน
ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง พื้นที่พรุ พื้นที่การเกษตร พื้นที่อุตสาหกรรมและป่ าชายเลน
ได้ดาเนิ นการสารวจพื้นที่ชุ่มน้ าในบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา จานวน 6 แห่ ง บันทึกชนิ ดพืชที่พบ
และข้อมูลพื้นที่โดยใช้พิกดั ภูมิศาสตร์ โดยเครื่ อง Geographic Position System (GPS) ได้แก่ 1. ต.คูเต่า (อ.
หาดใหญ่) จานวน 12 ชนิด 2. ต.คูขดุ (อ.สทิงพระ) จานวน 9 ชนิด 3. ต.บ้านใหม่ (อ.ระโนด) จานวน 8 ชนิ ด 4.
ต.บางกล่า (อ.บางกล่า) จานวน 14 ชนิ ด 5. ต.ปากรอ (อ.ควนเหนี ยง) จานวน 18 ชนิ ด และ6. ต.เกาะยอ (อ.
เมือง) จานวน 9 ชนิ ด (ตารางที่ 1) และจากการสารวจพื้นที่ชุ่มน้ าบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ทั้ง 6 แห่ ง พบ
ความหลากหลายของพรรณพืชชุ่มน้ าทั้งหมด 34 ชนิด 34 สกุล 28 วงศ์ (ตารางที่ 2)
ประโยชน์ ของพืชชุ่ มน้าต่ อชุ มชน
ชุมชนใน ต.คูเต่า (อ.หาดใหญ่) ต.คูขดุ (อ.สทิงพระ) ต.บ้านใหม่ (อ.ระโนด) ต.บางกล่า (อ.บางกล่า) ต.
ปากรอ (อ.ควนเหนี ยง) และ ต.เกาะยอ (อ.เมือง) โดยเฉพาะผูอ้ าวุโสและวัยกลางคนยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การใช้ประโยชน์จากพืชในด้านอาหาร สมุนไพร และไม้ใช้สอย แต่การนามาใช้จริ งๆ นั้นลดน้อยลงเนื่ องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ทาให้วิถีการดารงชี วิตเปลี่ยนไป แต่
พืชน้ าบางชนิ ดยังนิ ยมรับประทานเป็ นอาหารได้แก่ ผักกูด (Diplazium esculentum) ลาเท็ง (Stenochlaena
palustris (Burm. f.) Bedd) ปรงทะเล (Cycas rumphii Miq) และ เถาคันขาว Cayratia trifolia (L.) Domin พืช
สมุนไพรได้แก่ ขลู่ (Pluchea indica (L.) Less.) และเหงือกปลาหมอดอกขาว (Acanthus ebracteatus Vahl)
และเป็ นไม้ใช้สอย ได้แก่ จาก (Nypa fruticans Wurmb.) และเสม็ด (Melaleuca leucadendron)
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ตารางที่ 1 การสารวจพื้นที่ชุ่มน้ าบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา จานวน 6 แห่ง
สถานที่
พิกดั
ชนิดพืชที่พบ
1. ต.คูเต่า
X 0662072
โกงกางใบเล็ก มะเม่า โพธิ์ ทะเล จาก ขลู่
อ.หาดใหญ่
Y 0790807
เถาคันขาว ปรงทะเล แสงขัน ลาพูทะเล โคลงเคลง
Z 18
กะทกรก ชะคราม
2. ต.คูขดุ
อ.สทิงพระ
3. ต.บ้านใหม่
อ.ระโนด
4. ต.บางกล่า
อ. บางกล่า
5. ต.ปากรอ
อ. ควนเหนียง

6. ต.เกาะยอ
อ.เมือง

X 0655589
Y 0825060
Z8
X 0640739
Y 0863021
Z8
X 0659064
Y 0790115
Z8
X 0658296
Y 0801378
Z4
X 0669880
Y 0790846
Z 16

โพธิ์ ทะเล ปรงทะเล หวายลิง ลาพูทะเล จาก
โกงกางใบเล็ก เถาคันขาว ยอ จิกทะเล
เหงือกปลาหมอดอกขาว
สาคู ผักกูด หวายลิง เถาคันขาว โพธิ์ ทะเล
จาก โกงกางใบเล็ก จิกทะเล
ลาเท็ง มะเม่า โกงกางใบเล็ก เถาคันขาว จาก
ผักกูด ขลู่ ธูปฤาษี หวายลิง ลาพูทะเล เสม็ด
นมแมว ลิเภา โคลงเคลง
เหงือกปลาหมอดอกขาว ธูปฤาษี ลาพูทะเล
จาก หวายลิง ขลู่ ชะคราม จิกทะเล ลาเท็ง
โกงกาง ใบใหญ่ กระจูด ปอทะเล เสม็ด ยอ
รสสุ คนธ์ สามะง่า ถอบแถบน้ า สวาด
เหงือกปลาหมอดอกขาว ตะบูนดา เป้งทะเล
ตาตุ่มทะเล โกงกางใบเล็ก โปรงแดง จาก
ฝาดดอกขาว ปอทะเล
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ตารางที่ 2 จากการสารวจพื้นที่ชุ่มน้ าบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ทั้ง 6 แห่ง พบพืช 34 ชนิด 34 สกุล 28 วงศ์
ลาดับที่
ชื่ อพันธุ์ไม้
ลักษณะทั่วไป
การใช้ ประโยชน์
1

ชื่อไทย : โกงกางใบเล็ก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhizophora apiculata Blume
วงศ์ : RHIZOPHORACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดกลาง

- ลาต้น : เผาถ่าน
- เปลือกต้น : แก้ทอ้ งร่ วง อาเจียน สี จาก
เปลือกใช้ยอ้ ม แห อวน เชือก
- ใบอ่อน : พอกห้ามเลือด แผลสด

2

ชื่อไทย : มะเม่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma ghaesembilla Gaertn
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ไม้พมุ่ ขนาดเล็ก

3

ชื่อไทย : โพธิ์ทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thespesia populneoiders (Roxb.)
Kostel.
วงศ์ : MALVACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก

- ผลแก่สีแดง : รับประทานสด น้ า
ผลไม้ ไวน์ แยม เป็ นยาระบายและ
บารุ งสายตา
- เปลือกต้น : เป็ นส่วนประกอบของ
ลูกประคบ
- ใบ : รักษาแผลเรื้ อรัง
- ราก : เป็ นยาระบายและขับปั สสาวะ
- ลาต้น : ใช้ทาพื้นกระดาน
- เปลือก : ทาเชือก

4

ชื่อไทย : จาก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nypa fruticans Wurmb.Kostel.
วงศ์ : PALME

พืชจาพวกปาล์ม

- ใบแก่ : ตับจาก ใช้มุงหลังคา
- ใบอ่อน : ขนมจาก ห่อยาสูบ
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รู ป

ลาดับที่

ชื่ อพันธุ์ไม้

ลักษณะทั่วไป

การใช้ ประโยชน์

5

ชื่อไทย : ขลู่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pluchea indica (L.) Less.
วงศ์ : COMPOSITAE

ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน

- ใบสด ใบแห้ง : ขับปั สสาวะ บารุ ง
ระบบประสาท และเป็ นยาอายุวฒั นะ
- ดอก : โรคนิ่ว
- ราก : แก้โรคบิด ขับเหงื่อ แผลอักเสบ

6

ชื่อไทย : เถาคันขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cayratia
trifolia (L.) Domin
วงศ์ : VITIDACEAE

ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน

- ผลอ่อน : ตาน้ าพริ ก ใส่ในแกงมี
รสเปรี้ ยว
- ยอดอ่อน : แกงเลียง
- ผลสุก : กินเล่น

7

ชื่อไทย : ปรงทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas rumphii Miq.
วงศ์ : CYCADACEAE

เฟิ รน์

- ต้น : ปลูกประดับสวน
- ยอดอ่อน ใบอ่อน : แกงเลียง แกงส้ม
กินสด ลวกจิ้มน้ าพริ ก

8

ชื่อไทย : แสงขัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zizyphus oenoplia Mill
วงศ์ : RHAMNACEAE

ไม้พมุ่ ขนาดเล็ก

- ผล : รับประทานได้
- ใบ ยอดอ่อน : จิ้มน้ าพริ ก
- เปลือก : แก้ทอ้ งร่ วง เจ็บคอ
- ราก : ขับปั สสาวะ นิ่ว
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รู ป

ลาดับที่

ชื่ อพันธุ์ไม้

ลักษณะทั่วไป

การใช้ ประโยชน์

9

ชื่อไทย : ลาพูทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sonneratia alba
วงศ์ : SONNERATIACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดกลาง

- เปลือกต้น : แก้โรคผิวหนัง
- ดอก : ยาดอกลาพู แกงส้ม เป็ นผักสด
กินกับขนมจีน
- ผลแก่ : คั้นน้ าแก้ทอ้ งร่ วง

10

ชื่อไทย : หวายลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flagellaria indica L.
วงศ์ : FLAGELLARACEAE

ไม้เถา

- ลาต้น : เชือก
- ใบอ่อน: สระผม
- ใบแก่-ดอก : ยาขับปั สสาวะ ขับนิ่ว

11

ชื่อไทย : กะทกรก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Passiflora foetida L.
วงศ์ : PASSIFLORACEAE

ไม้เถา

- ยอด ผลอ่อน : กินสด แกงเลียง
- รากสดหรื อแห้ง : ชงดื่มเป็ นน้ าชา ทา
ให้สดชื่น

12

ชื่อไทย : ชะคราม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suaeda maritima (L.) Dumort.
วงศ์ : CHENOPODIACEAE

ไม้ลม้ ลุก

- ใบ : ยา แกง ลวกจิ้มน้ าพริ ก
- ราก : ยาบารุ งกระดูก น้ าเหลืองเสี ย
โรคผิวหนัง
- ลาต้น ใบ : ป้ องกันโรคคอพอก รักษา
รากผม แก้ผมร่ วง
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รู ป

ลาดับที่

ชื่ อพันธุ์ไม้

ลักษณะทั่วไป

การใช้ ประโยชน์

13

ชื่อไทย : ยอ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Morinda citrifolia
วงศ์ : RUBIACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดกลาง

- ใบสด : สระผม กาจัดเหา
- ผลอ่อน : แก้คลื่นไส้อาเจียน
- ผลสุก : ช่วยขับลมในลาไส้
- ราก : แก้เบาหวาน

14

ชื่อไทย : จิกทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia asiatica (L.) Kurz.
วงศ์ : LECYTHI DACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดกลาง

- เปลือก เนื้อผล : ใช้เบื่อปลา
- เมล็ด : ขับพยาธิ

15

ชื่อไทย : สาคู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Metroxylon sagus Rottb.
วงศ์ : PALMAE

พืชจาพวกปาล์ม

- ใบ : เย็บเป็ นจาก ใช้มุงหลังคา และ
กั้นฝา

16

ชื่อไทย : ผักกูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diplazium esculentum
วงศ์ : ATHYRIACEAE

เฟิ รน์

- ยอดอ่อน ใบอ่อน : นามาแกง ยา ลวก
จิ้มน้ าพริ ก
- ใบ : แก้โรคโลหิ ตจาง บารุ งสายตา
ช่วยลดความดันโลหิ ตสูง ช่วยขับ
ปั สสาวะ
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รู ป

ลาดับที่

ชื่ อพันธุ์ไม้

ลักษณะทั่วไป

การใช้ ประโยชน์

17

ชื่อไทย : ลาเท็ง
เฟิ รน์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenochlaena palustris (Burm. f.)
Bedd
วงศ์ : PTERIDACEAE

- ยอดอ่อน : เป็ นผักจิ้มน้ าพริ ก แกงเลียง
ผัด บารุ งเลือด
- ต้น : ไข้หวัด หื ดหอบ
- ราก : รักษาแผลงูกดั

18

ชื่อไทย : ธูปฤาษี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Typha angustifolia L.Bedd
วงศ์ : TYPHACEAE

พืชล้มลุก

- ใบ : เครื่ องจักสาน เชือก
- ช่อดอก : จัดดอกไม้

19

ชื่อไทย : นมแมว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum siamense (Scheff)
Ban
วงศ์ : ANNONACEAE

ไม้พมุ่ ขนาดเล็ก

20

ชื่อไทย : เสม็ด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melaleuca leucadendron Ban
วงศ์ : MYRTACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก

- ราก : ตาผสมน้ าปูนใสทา แก้พิษแมลง
กัดต่อย ต้มน้ าดื่ม แก้ประจาเดือนมาไม่
ปกติ
- ดอก : มีน้ ามันหอมระเหยมีกลิ่นหอม
ใช้แต่งกลิ่น
- ใบ : สกัดน้ ามันหอมระเหย
- ต้น : ทาเสารั้ว เสาบ้าน เผาถ่าน
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รู ป

ลาดับที่

ชื่ อพันธุ์ไม้

ลักษณะทั่วไป

การใช้ ประโยชน์

21

ชื่อไทย : ลิเภา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lygodium polystachyum Wall.ex
Moore
วงศ์ : SCHIZAEACEAE

เฟิ รน์

- ใบ : แผลอักเสบจากพิษงู แมงป่ อง
ตะขาบ
- ลาต้น : แก้เจ็บคอ ขับปั สสาวะ
- เปลือกของเถา (ย่าน) : ใช้จกั สานเป็ น
กระเป๋ าถือ หมวก

22

ชื่อไทย :เหงือกปลาหมอดอกขาว
ไม้พมุ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatus Vahl Moore
วงศ์ : ACANTHACEAE

23

ชื่อไทย :โกงกางใบใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhizophora mucronata Moore
วงศ์ : RHIZOPHORACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดกลาง

- ราก : แก้ไอ ขับเสมหะ
- ลาต้น : ปวดศีรษะ โรคเหน็บชา
- ใบ : แผลอักเสบ กลาก เกลื้อน
- ราก ต้น ใบ ผล เมล็ด : เจริ ญอาหาร
ช่วยให้เลือดลมปกติ เป็ นยาอายุวฒั นะ
- ใบ : พอกแผลสด ห้ามเลือด
- ลาต้น : เผาทาถ่าน

24

ชื่อไทย : กระจูด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lepironia articalata
วงศ์ : CYPERACEAE

พืชล้มลุก

- ต้น : สานเสื อ ทาเชือกผูกมัด กระเป๋ า
หมวก พัด
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รู ป

ลาดับที่

ชื่อพันธุ์ไม้

ลักษณะทัว่ ไป

การใช้ประโยชน์

25

ชื่อไทย : ปอทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hibiscus tiliaceus Linn.
วงศ์ : MALVACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก

- ใบ : เป็ นยาระบายอ่อนๆ
- ราก : เป็ นยาขับปั สสาวะ

26

ชื่อไทย : รสสุคนธ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tetracera loureiri
วงศ์ : DILLENIACEAE

ไม้เถา

- ราก : ต้มน้ าดื่มแก้สะอึก
- ดอก : ผสมเป็ นยาหอม แก้ลม บารุ ง
หัวใจ

27

ชื่อไทย : สามะหง่า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Clerodendrum inerme (L.)
Gaertneer
วงศ์ : VERBENACEAE

ไม้เลื้อย

- ใบ : แก้โรคผิวหนัง
- ราก : แก้ไข้

28

ชื่อไทย : ถอบแถบน้ า
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris trifoliata Lour.Gaertneer
วงศ์ : FABACEAE

ไม้เถา

- ต้น ราก ใบ : เป็ นยาระบาย
ขับลม ขับเสมหะ
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รู ป

ลาดับที่

ชื่ อพันธุ์ไม้

ลักษณะทั่วไป

การใช้ ประโยชน์

29

ชื่อไทย : สวาด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia Bonduc (Linn.)
Roxburgh.
วงศ์ : LEGUMINOSAE

ไม้เลื้อย

- ใบ : ยาขับลม แก้จุกเสี ยด
- ผล : แก้กระษัย
- ยอด : แก้ไข้
- เมล็ด : สมัยก่อน เด็กๆนามาใช่เล่น
หมากเก็บ
- ผล เมล็ด : แก้อาการไอ ท้องร่ วง
- เปลือก :ใช้พอกแผลสด แผลบวม
แผลฟกช้ า เป็ นหนอง

30

ชื่อไทย : ตะบูนดา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylocarpus moluccensis
วงศ์ : MELIACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดใหญ่

31

ชื่อไทย : ตาตุ่มทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria agallocha
วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก

- แก่น : เป็ นส่วนผสมในการรักษาโรค
เรื้ อน

32

ชื่อไทย : เป้ งทะเล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phoenix paludosa Roxb.
วงศ์ : PLAMAE

พืชจาพวกปาล์ม

- ยอดอ่อน : นามาลวกจิ้มน้ าพริ ก
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รู ป

ลาดับที่

ชื่ อพันธุ์ไม้

ลักษณะทั่วไป

การใช้ ประโยชน์

33

ชื่อไทย : โปรงแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.
วงศ์ : RHIZOPHORACEA

ไม้ยนื ต้นขนาดกลาง

- ต้น: เผาทาถ่าน

34

ชื่อไทย : ฝาดดอกขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lumnitzera racemosa Willd .
วงศ์ : COMBRETACEAE

ไม้ยนื ต้นขนาดเล็ก

- ลาต้น : เผาทาถ่าน
- เปลือก : ใช้ยอ้ มผ้า
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รู ป

จากการสารวจพืชชุ่มน้ าทั้งหมด 34 ชนิด นั้น ได้ดาเนิ นการคัดเลือกพืชชุ่มน้ า 1 ชนิ ด ที่มีศกั ยภาพใน
การพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็ นพืชทางเลือกสาหรับส่ งเสริ มการ
ผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ซึ่ งพืชชุ่มน้ าที่คดั เลือกไว้มีประโยชน์ในด้านสมุนไพร ได้แก่ เหงือก
ปลาหมอดอกขาว โดยได้ดาเนิ นการสารวจและคัดเลือกพื้นที่ ที่ใช้ในการศึ กษาพืชสมุนไพรเหงื อกปลาหมอ
บริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจานวน 5 แห่ งได้แก่ อ.ควนเนี ยง อ.บางกล่า อ.เมือง อ.สิ งหนคร และ อ.สทิ งพระ
จากการสารวจพืชสมุนไพรเหงือกปลาหมอ พบเฉพาะเหงือกปลาหมอดอกขาวไม่พบเหงือกปลาหมอดอกม่วง
บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของเหงือกปลาหมอดอกขาว และข้อมูลพื้นที่โดยใช้พิกดั ภูมิศาสตร์ โดยเครื่ อง
Geographic Position System (GPS) (ตารางที่ 3)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของเหงือกปลาหมอดอกขาว
เหงือกปลาหมอมีชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthus ebracteatusWall. (เหงือกปลาหมอดอกขาว) Acanthus ilicifolious
Linn. (เหงือกปลาหมอดอกสี ม่วง) ชื่ อภาษาอังกฤษ: Sea holly ชื่ ออื่นๆ เหงือกปลาหมอแดงจะเกร็ ง อีเกร็ ง (จ.
สมุทรปราการ) แก้มหมอเล (จ.กระบี่ ) แก้มหมอ (จ.สตูล) วงศ์: ACANTHACEAE เหงือกปลาหมอ เป็ น
สมุนไพรใกล้ตวั หรื อเรี ยกว่าสมุนไพรชายน้ า หรื อสมุนไพรชายเลน ใช้บาบัดรักษาโรค
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลาต้ น เป็ นไม้พุ่มขนาดกลางสู งประมาณ1-1.5 เมตร ลาต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ลาต้นแข็งกลมเรี ยบสี ของต้นบริ เวณโคนต้นสี เขียวแกมเทา และบริ เวณยอดอ่อนเป็ นสี น้ าตาลอมม่วง และมีหนาม
ตาม ข้อๆละ 4 หนาม

ราก พบทั้งรากค้ าจุนและรากอากาศ รากค้ าจุนเป็ นรากที่งอกจากโคนต้นหรื อกิ่งบนดินแล้วหยัง่ ลงดิน
เพื่อพยุงลาต้น ส่ วนรากอากาศ เกิดจากลาต้นที่เอนนอนแล้วไม่ได้เจริ ญเติบโตลงสู่ ดิน การเกิดต้นใหม่ เกิดจาก
ตรงบริ เวณข้อลาต้นหากตกถึงพื้นก็เกิดรากเกิดต้นใหม่เหมือนกับ บัวบกและผักแว่น
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ใบ ลักษณะเป็ นใบเดี่ยวลักษณะของใบมีหนามคมอยูร่ ิ มขอบใบ และปลายใบขอบใบเว้าเป็ นระยะๆ ผิว
ใบเรี ยบเป็ นมันลื่นแผ่นใบสี เขี ยวเส้นใบสี ขาวมีเหลือบสี ขาวเป็ นแนวก้างปลาเนื้ อใบแข็ง และเหนี ยวใบกว้าง
ประมาณ 3-7 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-20 เซนติเมตรใบจะออกเป็ นคู่ตรงข้ามกันก้านใบสั้น

ดอก เป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็ นช่อตั้งตามปลายยอดยาวประมาณ 4-6 นิ้ว ดอกมีท้ งั พันธุ์ดอกสี
ม่วงอมฟ้ าและพันธุ์ดอกสี ขาวแต่จากการสารวจพบเฉพาะดอกสี ขาว ที่ดอกมีกลีบรองดอกมี 4 กลีบ กลีบแยก
จากกันบริ เวณกลางดอกจะมีเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมียขณะดอกตูมปลายกลีบเชื่ อมติ ดกัน ดอกบาน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2 - 2.5 เซนติเมตร สี ขาว เกสรเพศผู ้ มี 4 อัน เป็ นแบบยาว 2 อัน สั้น 2 อัน ติดอยู่บนคอหลอด
กลีบดอก เกสรเพศเมีย มีรังไข่เป็ นแบบ รังไข่เหนือวงกลีบ ตอนบนเป็ นจะงอย ภายในมี 2 ห้อง เม็ดไข่มาก ก้าน
เกสรยาวพ้นระดับกลีบ
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ผล ลัก ษณะของผลเป็ นฝั ก สี น้ า ตาล ลักษณะของฝั ก เป็ นทรงกระบอกหรื อ รู ป ไข่ หรื อกลมรี ย าว
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร เปลือกฝักอ่อนสี เขียว เปลือกฝักแก่มีสีน้ าตาลปลายฝักป้ านข้างในมีฝักมีเมล็ด 4 เมล็ด
รสเผ็ดร้อน

การขยายพันธุ์
1. ใช้เมล็ดขยายพันธุ์ เป็ นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ
2. ใช้กิ่งปั กชาขยายพันธุ์นากิ่งที่ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไปอายุ 1-2 ปี หรื อกิ่ งแก่ที่รากแตกออกมา
จากข้อของลาตัน มาชาลงในดินโคลนคอยรดน้ าให้ชุ่มประมาณ 2 เดือน จะงอกรากจึงทาการย้ายปลูกก่อนปลูก
ควรเตรี ยมแปลงปลูกระยะปลูก 80x80 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอกหรื อปุ๋ ยหมักใส่ ปุ๋ยคอกหว่านรอบ
โคนต้นปี ละ 2 ครั้งๆละ 1 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ ปุ๋ยบ่อยขึ้นในกรณี ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตบ่อยทาให้ตน้ โทรมใบเป็ นสี
เหลืองกาจัดวัชพืชดูแลรักษาแปลงให้สะอาด
หลังปลูก 1 ปี จึงจะเก็บผลผลิตโดยตัดกิ่งให้หมดทั้งต้น (ตอ) ให้เหลือความยาวครึ่ งหนึ่งเพื่อแตกใหม่
ในปี ต่อไปกิ่งที่ได้นามาสับเป็ นท่อนๆละ 6 นิ้ว นาไปตากแดดจนแห้งดีหรื ออบแห้งกิ่งและใบสด 3 กิโลกรัม จะ
ตากแห้งได้ 1 กิโลกรัม ผลผลิตจากต้นอายุ 1 ปี จานวน 4 ต้น (กอ) มีน้ าหนักสด 1 กิโลกรัม
ตารางที่ 3 การสารวจเหงือกปลาหมอดอกขาวบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจานวน 5 แห่ง
สถานที่
พิกดั
ลักษณะทั่วไป
1. อ.ควนเนียง X 06527748
พบขึ้นอยูบ่ ริ เวณริ มป่ าชายเลนออกดอกและติดผล ช่วงเดือน มกราคม Y 0801334
พฤษภาคมน้ าจะลดช่วงฤดูแล้ง พันธุ์ไม้อื่นที่พบบริ เวณนี้ได้แก่ตน้
Z 39
โกงกางใบเล็ก
2. อ.บางกล่า
X 0656161
พบขึ้นอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งคลอง ออกดอกและติดผล ช่วงเดือน มกราคม Y 0794022
พฤษภาคม น้ าจะลดช่วงฤดูแล้ง พันธุ์ไม้อื่นที่พบบริ เวณนี้ได้แก่ตน้
Z 45
โกงกางใบเล็ก โพธิ์ ทะเลหวายลิง
3. อ.เมือง
X 0672147
พบขึ้นอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งทะเลของป่ าชายเลนออกดอกและติดผล ช่วงเดือน
Y 0788367
มกราคม - พฤษภาคม น้ าน้ าจะลดช่วงฤดูแล้ง พันธุ์ไม้อื่นที่พบบริ เวณนี้
Z 22
ได้แก่ตน้ โกงกางใบเล็ก โพธิ์ ทะเลหวายลิง
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สถานที่
4. อ.สิ งหนคร

พิกดั
ลักษณะทั่วไป
X 0668444
พบขึ้นอยูบ่ ริ เวณริ มฝั่งทะเลของป่ าชายเลนออกดอกและติดผล ช่วงเดือน
Y 0798599
มกราคม - พฤษภาคม น้ าจะลดช่วงฤดูแล้งพันธุ์ไม้อื่นที่พบบริ เวณนี้ได้แก่
Z 13
ต้นโกงกางใบเล็ก โพธิ์ ทะเล
5. อ.สทิงพระ
X 0655198
พบขึ้นอยูบ่ ริ เวณเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบ ชาวบ้านเรี ยกว่าป่ าโปะ ห่าง
Y 0821065
จากฝั่งประมาณ 600 เมตรน้ าจะลดช่วงฤดูแล้งพันธุ์ไม้อื่นที่พบบริ เวณนี้
Z4
ได้แก่ ต้นลาพู ปรงทะเล
คุณภาพนา้
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากแหล่งที่ พบเหงื อกปลาหมอดอกขาวบริ เวณลุ่มน้ า ทะเลสาบสงขลา
จานวน 5 แห่ ง พบว่า แหล่งน้ าจานวน 4 แหล่ง เป็ นแหล่งน้ ากร่ อย มีคุณภาพปานกลางคือ อ.ควนเนี ยง อ.เมือง
อ.สิ งหนคร และอ.สทิงพระ มีค่าการนาไฟฟ้ า (Electrical conductivity, EC) 0.33 0.16 0.12 และ 0.31 เดซิ ซีเมน
ต่อเมตร (dS/m) ตามลาดับ เป็ นน้ าที่ สามารถนาไปใช้กบั พืชทนเค็ม ส่ วนอ.บางกล่า เป็ นน้ าจื ดน้ าคุณภาพดี มี
เกลือเล็กน้อยมีค่าการนาไฟฟ้ า 0.07 เดซิ ซีเมนต่อเมตร (dS/m) เป็ นน้ าที่สามารถนาไปใช้ได้กบั พืชทุกชนิ ดโดย
ค่ามาตรฐานของน้ ากร่ อยอยู่ที่ 0.08-8 เดซิ ซีเมนต่อเมตร (dS/m) และค่ามาตรฐานของน้ าจืดน้อยกว่า 0.08 เดซิ ซี
เมนต่ อเมตร (dS/m) (http://www.idd.go.th/lddwebsite/web_ord) จากผลการวิเคราะห์น้ าแสดงว่าเหงื อกปลา
หมอดอกขาวสามารถขึ้นได้ท้ งั ในบริ เวณน้ ากร่ อยและน้ าจืด
สมบัตทิ างเคมี และปริมาณธาตุอาหารในดินปลูกเหงือกปลาหมอ
สมบัติทางเคมีและปริ มาณธาตุอาหารในดินเฉลี่ยในแหล่งปลูกเหงือกปลาหมอ 5 แหล่ง ที่ระดับความ
ลึก 0- 15 เซนติ เมตร พบว่ามี ความแตกต่ างกันโดยส่ วนใหญ่ค่าปฏิ กิริยาดิ นเป็ นกรดจัด (4.5-5.5) ได้แก่
อ.ควนเนียง อ.เมือง และอ.สิ งหนคร โดยมีค่าปฏิกิริยาดินอยู่ในช่วง 4.55-5.16 และแหล่งปลูกเหงือกปลาหมอที่
มีค่าปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมาก (<4.6) ได้แก่ อ.บางกล่า และ อ.สทิงพระ มีค่าปฏิกิริยาดิน 3.62 และ 3.77 ตามลาดับ
ปริมาณธาตุอาหารหลักในดิน
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิ น พบว่า จานวน 5 แหล่ง มีค่าปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิ นระดับปานกลาง
(0.5-1.5 เปอร์เซ็นต์) ได้แก่ อ.ควนเนียง อ.สทิงพระ และ อ.สิ งหนคร ส่ วน อ.เมืองพบว่ามีปริ มาณอินทรี ยวัตถุใน
ดินระดับสู ง (>3.5 เปอร์เซ็นต์) และ อ.บางกล่า มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินระดับต่า (0.5-1.5 เปอร์เซ็นต์)
ปริ มาณฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ใ นดิ น พบว่า จานวน 3 แหล่ง มี ปริ มาณฟอสฟอรั สที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในดิน ระดับสู ง (25-75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ได้แก่ อ.สทิงพระ อ.สิ งหนคร และอ.เมือง โดยมีค่า
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในดิน 46.47 30.15 และ 29.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ ส่ วน อ.ควนเนี ยง
และอ.บางกล่ามีปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ในดินระดับต่า (5-15 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยมีค่า 12.44
และ 9.31 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ
ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ เป็ นประโยชน์ในดิ น พบว่า จานวน 5 แหล่ง มี ปริ มาณโพแทสเซี ยมที่ เป็ น
ประโยชน์ในดินระดับสู ง (> 90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ได้แก่ อ.สิ งหนคร อ.เมือง อ.ควนเนี ยง และอ.สทิงพระ
โดยมี ค่ า 595.15 513.76 260.06 และ 189.60 มิ ลลิ กรั ม ต่ อกิ โ ลกรั ม ตามลาดับ และอ.บางกล่ า มี ปริ มาณ
โพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ในดินระดับต่า (< 60 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โดยมีค่า 37.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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การใช้ ประโยชน์ ของเหงือกปลาหมอ
- ผล ขับโลหิ ต ระดู และแก้ฝี
- เมล็ด ขับพยาธิ
- ใบ แก้ฝีดาษ แก้ฝีทั้งภายนอกและภายใน แก้โรคผิวหนังผื่นคัน และใช้น้ าคั้นจากใบทาศี รษะช่ วย
บารุ งรักษารากผม
- ทั้งต้น แก้ฝีดาษ แก้ฝีภายใน แก้โรคผิวหนัง ตาพอกปิ ดหัวฝี ตาผสมกับขิงแก้ไข้หนาวสัน่ ตาผสมกับ
ขมิ้นอ้อยและน้ ามันใช้แก้โรคริ ดสี ดวงทวาร ตาผสมกับน้ ามันงาและน้ าผึ้งรับประทานแก้ประจาเดือนมาไม่ปกติ
ตาผสมพริ กไทยโดยใช้อตั ราส่ วน 2:1 คลุกน้ าผึ้งปั้ นเป็ นลูกกลอนเป็ นยาอายุวฒั นะ ตาผสมกับหัวสามสิ บ
อัตราส่ วน 2:1 ใช้เป็ นยาสมานแผล บดผสมกับชะเอมเทศละลายน้ าใช้บริ โภคแก้เจ็บหลัง
สารสาคัญ
สารสาคัญในเหงือกปลาหมอเป็ นกลุ่มอัลคาลอยด์ที่มีรสขม trigonelline, acanthicifoline.ซึ่ งมีฤทธิ์ ต้าน
แบคทีเรี ย ต้านไวรัส ต้านการแพ้ และต้านมะเร็ งในเม็ดเลือด
การตลาด
เหงือกปลาหมอมีการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ยาแคปซูลสมุนไพร เหงือกปลาหมอยาชงสมุนไพร และยาเม็ด
มีสรรพคุณใช้รักษาโรคผิวหนัง

สรุ ปผลการทดลอง
จากการสารวจและเก็บข้อมูลชนิ ดพันธุ์พืชที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ า พบพืช 34 ชนิ ด ใน 34 สกุล 28 วงศ์
และได้พืชชุ่มน้ าที่ มีศกั ยภาพในการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชุมชน และเป็ น
พืชทางเลือกสาหรับส่ งเสริ มการผลิตให้กบั เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดสงขลา 1 ชนิ ด ได้แก่ เหงือกปลาหมอดอก
ขาว มีประโยชน์ในด้านสมุนไพร เป็ นไม้พุ่มขนาดกลาง สารวจบริ เวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจานวน 5 แห่ ง
ได้แก่ อ.ควนเนียง อ.บางกล่า อ.เมือง อ.สิ งหนคร และ อ.สทิงพระ ผลการวิเคราะห์น้ าพบว่า เหงือกปลาหมอ
ดอกขาวสามารถขึ้นได้ท้ งั ในบริ เวณน้ ากร่ อย และน้ าจืด
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