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บทคัดย่อ 
การศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปี 2530-2534 ในพื้นที่ป่าพรุของ

จังหวัดนราธิวาส ได้ทำการศึกษาความแปรปรวนของพรรณพืชในป่าที่มีไม่ยืนต้นขึ้นอยู่ 3 ประเภท คือ พรุดง
สาคู ป่าพรุผสมเสม็ดขาวป่าพรุหมากแดงและในบริเวณป่าที่ไม้มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ 7 ประเภท คือ ทุ่งหญ้าปล้อง 
พรุดงเตย พรุหญ้าข้าวผี พรุกกเหลี่ยม พรุหญ้าปล้อง พรุพรุบึงคมบางและพรุบึงหญ้าปล้อง ทำการวัดขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง ความสูงทั้งหมด นับจำนวนต้นทั้งหมด และจำนวนต้นตายของพืชแต่ละชนิด โดยแยกตามชั้น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและชั้นความสูง หาค่าความสูงต่ำและสูงสุดในแต่ละชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตํ่าสุดและสูงสุด ในแต่ละชั้นความสูง สํารวจชนิดพืชที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจ
ลักษณะการใช้ประโยชน์พืชแต่ละชนิดและชนิดพืชที่มีศักยภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จำนวน 270 ชนิด 
พบว่า ทุ่งหญ้าปล้อง พบพืชขึ้นอยู่ 10 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือ หญ้าปล้องเขียวจำนวนต้นที่พบ
ทั้งหมด 3,479,600 ต้น/เฮกแตร์ จำนวนต้นตาย 109,200 ต้น/เฮกแตร์ พรุดงสาคู พบพืชขึ้นอยู่ 29 ชนิด พืช
ที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ สาคู จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 19,016 ต้น/เฮกแตร์ ป่าพรผสมเสม็ดขาว พบพืชขึ้นอยู่ 
34 ชนิด มีไม้เสม็ดขาวขึ้นอยู่เป็นสังคมพืชชั้นบนพบขึ้นอยู่มากที่สุด 2,294 ต้น/เฮกแตร์ พรุดงเตย พบพืช
ขึ้นอยู่ 33 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือ เตย จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 28,780 ต้น/เฮกแตร์ พรุหญ้าขา้ว
ผี พบพืชขึ้นอยู่ 3 ชนิด ชนิดพืชที่พบอยู่มากที่สุดคือ หญ้าขา้วผี จำนวนต้นทีบ่ทัง้หมด 1,518,800 ต้น/เฮกแตร์ 
พรุกกเหลี่ยม พบพืชขึ ้นอยู่ 5 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ ้นอยู่มากที่สุดคือ กกเหลี ่ยม จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 
1,454,400 ต้น/เฮกแตร ์ป่าพรุกาบแดง พบพืชที่ขึ้นอยู่ 43 ชนิด ชนิดพืชที่ขึ้นเป็นพืชเด่นของป่าคือ หมากแดง 
พบขึ้นอยู่มากที่สุดจำนวน 8,524 ต้น/เฮกแตร์ พรุหญ้าปล้อง พบพืชขึ้นอยู่ 5 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มาก
ที่สุด คือ หญ้าปล้องเขยีว จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 3,906,000 ต้น/เฮกแตร ์พรุบึงคมบาง พบพืชขึ้นอยู ่6 ชนิด 
ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ คมบาง จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 920,400 ต้น/เฮกแตร์ พรุบึงหญ้าปล้อง พบ
พืชที่ข้ึนอยู ่4 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากท่ีสุด คือ หญ้าปล้องเขยีว จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 1,459,600 ต้น/
เฮกแตร์ 
 
 
คำสำคัญ : ระบบนิเวศน์ป่าพรุ  ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ 

หลักการและเหตุผล 

ป่าพรุที่ทำการศึกษากระจายอยู่ในบริเวณนิคมสหกรณ์บาเจาะ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำบางนรา
แปลง 1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำบางนราแปลง 2 และป่าสงวนแห่งชาติโคกไม้เรือ ในท้องที่อำเภอเมือง 
อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอระแงะ ตากใบ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโกลก มีแม่น้ำลำคลองไหล
ผ่านหลายสาย ลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางนรา คลองสุไหงปาดี คลองโต๊ะแดง และคลองปาเระ เป็นต้น ดิน



เป็นชุดดินนราธิวาส (Narathiwat Series) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มดิน Peat and Muck Soils พืชพรรณที่ขึ้นอยู่ใน
บริเวณป่าพรุมีทั้งไม้ยืนต้น ปาล์ม พืชล้มลุก และเฟิร์นขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม และมีเถาวัลย์หลายชนิดเลื้อยพันลำ
ต้นไม้อยู่ประปราย ส่วนปริมาณป่าที่ไม่มีไม้ยืนต้นขั้นอยู่มีพืชพวกหญ้า ผักกูด กระจูด กก และคมบาง ขึ้นอยู่
เป็นพื้นทีท่ี่กว้างขวาง บางพ้ืนที่พบขึ้นผสมปนกัน บางแห่งก็ขึ้นอยู่เป็นสังคมพืชชนิดเดียว สภาพภูมิอากาศเป็น
แบบมรสุมเขตร้อน ปริมาณน้ำฝนตลอดปีตั้งแต่ 1,234-3,613 มม. โดยมีจำนวนวันฝนตกตั้งแต่ 147-206 วัน 
ความเร็วลมสูงสุด 65 กม./ชั่วโมง อุณหภูมิของอากาศอยู่ ในช่วง 17.9-38.5 องศาเซลเซียส และมีความชื้น
สัมพัทธ์ตั้งแต ่76-92% 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1. อุปกรณ์ 
1.1 อุปกรณ์วัดขนาด 
1.2 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1.3 อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

2. วิธีการ 

2.1 วางแผนแปลงตัวอย่างขนาด 5X5 เมตร แบบสุ่มธรรมดา ในบริเวณป่าที่ไม่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่และมี
ลักษณะสังคมพืชแตกต่างกัน 7 แปลง คือ ทุ่งหญ้าปล้อง พรุดงเตย พรุหญ้าขา้วผี พรุกกเหลี่ยม พรุหญ้าปล้อง 
พรุบึงคมบาง และพรุบึงหญ้าปล้อง และวางแปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร ในบริเวณป่าที่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่
เป็นสังคมพืชชั้นชน จำนวน 3 แปลง คือ พรุดงสาคู ป่าพรุผสมเสม็ดขาว และป่าพรุหมากแดง ดำเนินการ
บันทึกชนิดพืชวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูงของตน้พืชทุกชนิดที่ขึ้นอยู่ในแปลงตัวอย่าง 

2.2 วัดระดับน้ำในบริเวณพื้นที่ป่า โดยวัดเดือนละครั้งจำนวน 29 แห่ง คือบริเวณปลายคลองพรุบา
เจาะสายใหญ่ ปากคลองบาเจาะ ปากคลองบาเระ คลองระบายน้ำบางนราตอนล่าง ปลายคลองมูโนะ ปลาย
คลองโต๊ะแดง ปากคลองมูโนะ คลองโต๊ะแดง คลองซับม่วงยาง คลองสายที่ 1-3 บ้านปาเย คลองบ้านใหม่ 
คลองสุไหงปาดี ท่อระบายน้ำบ้านแซะ ท่อระบายน้ำสายที่ 1-3 บริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์โคกเป็ด ที่ราบลุ่มบ้าน
ป่าหวาย และสหกรณ์นิคมปเิหล็ง ปลายคลองระบายน้ำสาย 1, 3,5 และ 7 ปลายคลองระบายน้ำบางเตย และ
โครงการพัฒนาลุ่มนำ้บางนราตอนบน 

2.3 สํารวจชนิดพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในบริเวณป่าพรุ ลักษณะการใช้ประโยชน์พืชแต่ละ
ชนิดของราษฎรทีอ่าศัยอยู่ในบริเวณรอบ ๆ ป่า และชนิดพืชที่คาดว่าจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได ้

2.4 จัดชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และชั้นความสูงของพืชแต่ละชนิดในแปลงตัวอย่าง นับจำนวนต้น
ทั้งหมดและจำนวนต้นตายของพืชแต่ละชนิดในแปลงตัวอย่างแต่ละแปลงแยกตามชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
และชั้นความสูง 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
1. ความแปรปรวนของพรรณพืช 

การศึกษาความแปรปรวนของพรรณพืชตามชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และตามชั้นความสูงในสังคม
พืชป่าพรุ 10 ประเภท ปรากฏว่า 

1.1 ทุง่หญ้าปล้อง พบพืชขึ้นอยู่ 10 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือหญ้าปล้องเขียวจำนวนต้นที่
พบทั้งหมด 3,479,600 ต้น/เฮกแตร์ จำนวนต้นตาย 109,200 ต้น/เฮกแตร์ พืชที่พบขึ้นปนอยู่ด้วย ได้แก่ 



กระจูดหนู 50,400 ต้น/เฮกแตร์ หญ้าผ้าร้าย 116,400 ต้น/เฮกแตร์ หญ้าดอก 19,200 ต้น/เฮกแตร์ หญ้า
ปล้องแดง 12,800 ต้น/เฮกแตร์ หญ้าข้าวผี 26,000 ต้น/เฮกแตร์ ส่วนหญ้าครน กกขี้หมา หญ้าไทร และหญ้า
มาเลย์ พบขึน้อยูน่้อยมาก โดยกระจัดกระจายแซมต้นหญ้าปล้องในระยะห่าง 

1.2 พรุดงสาคู พบพืชขึ้นอยู่ 29 ชนิด พืชที่พบขึ้นอยู่มากที ่สุด คือ สาคู จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 
19,016 ต้น/เฮกแตร ์ไมย้ืนต้นที่พบขึ้นอยู่มาก คือ ชะเมาน้ำ พบขึ้นอยู่ 2,143 ต้น/เฮกแตร ์ส่วนต้นไม้ชนิดอ่ืน
ไดแ้ก่ กระทุม่นำ้ สีหรอ มะฮัง จิกน้ำ มาลี สมเสร็จ มะเดื่อ เข็มป่า และกะชิด พบขึ้นอยู่น้อยมาก พืชพวกเคลง 
ชะบา คล้า กะเปรียะ ข่าน้ำ และกกขี้หมาขึ้นอยู่เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ส่วนคมบาง ผักกูดโยง ผักหนาม ไฟเดือน
หา้ หญ้าไทร หญ้าไมไ้ผ่ ย่านลำเท็ง และลิเภาเล็ก ขึ้นอยู่กระจัดกระจาย และชนิดพืชที่จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ข้ึนอยู่
น้อยที่สุด ได้แก่ ลิเภาใหญ่ หวายลิง ย่านตาแป และยา่นมนัจระเข พบขึ้นอยู่เพียง 19-48 ต้น/เฮกแตร์ เท่านั้น
 1.3 ป่าพรผสมเสม็ดขาว พบพืชขึ้นอยู่ 34 ชนิด มีไม้เสม็ดขาวขึ้นอยู่เป็นสังคมพืชชั้นบนพบขึ้นอยู่มาก
ที่สุด 2,294 ต้น/เฮกแตร ์ชนิดไม้ที่พบขึ้นปะปนอยูด้่วยไดแ้ก ่หว้าหิน ชะเมาน้ำ มะกอกนำ้ รือเสาะ ฝาดแดง สี
หรอ รามใหญ่ หัวหงอก แปงูในเล็ก พลอง เสม็ดแดง เสม็ดแดงใหญ่ โลด ฝาดขาว อ้ายบ่าว กะเทียะ นนทรีป่า 
และชะมวงป่า พบขึ้นอยู่เพียง 12-892 ต้น/เฮกแตร์ พืชพื้นล่างที่พบมากคือ กะพ้อแดง 4,212 ต้น/เฮกแตร์ 
กะเปรียะ 824 ต้น/เฮกแตร์ ย่านลำเท็ง 2,687 ต้น/เฮกแตร์ และลิเภายุ่ง 1,887 ต้น/เฮกแตร์ ส่วนชนิดพืชที่
พบขึ้นอยู่น้อยมากได้แก่ เคลงคมบาง หวายลิง กะหล่ำ หม้อข้าวหม้อแกงลิง ย่านพันสมอ ย่านมันนก ย่าน
โกงกาง ย่านกระดูกเกรียม ไทรและย่านทาด พบขึ้นอยู่ตั้งแต ่6-738 ต้น/เฮกแตร ์

1.4 พรุดงเตย พบพืชขึ้นอยู่ 33 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือ เตย จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 
28,780 ต้น/เฮกแตร ์มีกะพ้อแดง กะเปรียะและย่านลำเท็ง พบขึ้นอยู่ 4,120-5,480 ต้น/เฮกแตร์ ส่วนพชืชนิด
อ่ืนพบข้ึนอยู่น้อยมาก เช่น หมากเจ ไทร กะเปรียะหนู ย่านขี ย่านเกี่ยวชู้ หวายน้ำ และยา่นคอแลน พบขึ้นอยู่
เพียง 20-160 ต้น/เฮกแตร ์ไมย้ืนต้นพบข้ึนปะปนอยู่ 22 ชนิด ได้แก่ เข็มป่า กะชิด ฝาดขาว หัวหงอก รือเสาะ 
รามใหญ่ ฝาดแดง อกปลาช่อน กะทังไข่ไก่ กูยิ ตังหนใบใหญ่ ปาหนันช้าง สีหรอ บาบีกูรุห์ หว้าหิน กาบพร้าว 
มะกอกน้ำ มะฮัง แปงูใบเล็ก มะม่วงป่า สะเตียว และเงาะป่า พบขึ้นอยู่ตั้งแต่ 20-300 ต้น/เฮกแตร์ ความสูง
ผันแปรไปตั้งแต่ 1.20-48.21 เมตร 

1.5 พรหุญ้าขา้วผี พบพืชขึ้นอยู่ 3 ชนิด ชนิดพืชที่พบอยู่มากที่สุดคือ หญ้าขา้วผี จำนวนต้นทีบ่ทัง้หมด 
1,518,800 ต้น/เฮกแตร ์หญ้าปล้องเขียว พบขึ้นอยู่จำนวน 530,000 ต้น/เฮกแตร ์และหญา้ปล้องดำพบขึ้นอยู่
น้อยที่สุด 50,000 ต้น/เฮกแตร์ ต้นพืชที่ขึ้นอยู่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 มิลลิเมตร และมีความสูง
ตั้งแต ่7-38 ซม. 

1.6 พรุกกเหลี่ยม พบพืชขึ้นอยู่ 5 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือ กกเหลี่ยม จำนวนต้นที่พบ
ทั้งหมด 1,454,400 ต้น/เฮกแตร์ กระจูดหนู พบขึ้นอยู่จำนวน 256,800 ต้น/เฮกแตร ์หญ้าไทร 242,400 ต้น/
เฮกแตร์ ไฟเดือนห้า 183,600 ต้น/เฮกแตร ์และกกข้ีหมา พบขึ้นอยู่น้อยที่สุดจำนวน 48,400 ต้น/เฮกแตร์ ต้น
พืชที่ข้ึนอยูม่ีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต ่1-38 มิลลิเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 3-390 ซม. 

1.7 ป่าพรุกาบแดง พบพืชที่ขึ้นอยู่ 43 ชนิด ชนิดพืชที่ขึ้นเป็นพืชเด่นของป่าคือ หมากแดง พบขึ้นอยู่
มากทีสุ่ดจำนวน 8,524 ต้น/เฮกแตร์ กระเปรียะพบขึ้นอยู่จำนวน 1,431 ต้น/เฮกแตร ์หมากเจ 1,344 ต้น/เฮก
แตร์ กะพ้อแดง 806 ต้น/เฮกแตร์ หลุมพี 100 ต้น/เฮกแตร ์ส่วนไม้ยืนต้นและพืชพ้ืนล่างชนิดอ่ืนพบขึ้นอยู่น้อย
มากชนิดพืชพื้นล่างที่พบขึ้นปะปนอยู่ด้วย ได้แก่ เหนียวสัง ลิ้นทิ้ง ผักกูดโยง และข่าหลวงหลังลาย เถาวัลย์ พบ



ขึ้นอยู่ 9 ชนิด คือ หวายน้ำ หวายสะเดา กะเปรียะหนู ไทร ย่านเกี่ยวชู้ ย่านพริกนก ย่านเปล้า ย่านคอแลน 
และย่านลำเท็ง ไม้ยืนต้นพบขึ้นอยู่ 25 ชนิด ได้แก่ ฝาดขาว ฝาดแดง อ้ายบ่าว อกปลาช่อน ชะเมาน้ำ ชมพู่
เสม็ด สะเตียว คอแลน กะทังป่า ปาหนันช้าง กะเทียะ ขี้หนอนพรุ กูยิ สะท่อนพรุ แปงูในแดง ตังหนใบใหญ่ 
คอแห้งพรุ บาบีกูรุห์ แดง กาบพร้าว แปงูเล็ก กะทงัไข่ไก ่กลว้ยไม้ รามใหญ ่และลำคง แตล่ะชนิดมีจำนวนต้น
น้อยมาก ขึ้นปะปนกันตั้งแตข่นาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 

1.8 พรุหญ้าปล้อง พบพืชขึ้นอยู่ 5 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ หญ้าปล้องเขียว จำนวนต้น
ที่พบทั้งหมด 3,906,000 ต้น/เฮกแตร์ โดยมีต้นตายเพียง 6,400 ต้น/เฮกแตร์ ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ 1-17 มิลลิเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 5-190 ซม. พบหญ้าไทรขึ้นปะปนอยู่จำนวน 135,600 ต้น/เฮก
แตร์ หญ้าผ้าร้าย 11,200 ต้น/เฮกแตร์ ไฟเดือนห้า 6,800 ต้น/เฮกแตร์ และเทียนน้ำ 800 ต้น/เฮกแตร์  

1.9 พรุบึงคมบาง พบพืชขึ้นอยู่ 6 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ คมบาง จำนวนต้นที่พบ
ทั้งหมด 920,400 ต้น/เฮกแตร์ ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 มิลลิเมตร และมีความสูงตั้งแต่ 79-
300 ซม. พบหญ้าไทรขึ้นปะปนอยู่จำนวน 15,600 ต้น/เฮกแตร์ ขี้เหล็กย่าน 22,000 ต้น/เฮกแตร์ หญ้าปล้อง 
2,000 ต้น/เฮกแตร ์เทียนน้ำ และเคลง พบน้อยที่สุดชนิดละ 400 ต้น/เฮกแตร ์ 

1.10 พรุบึงหญ้าปล้อง พบพืชที่ขึ ้นอยู่ 4 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ หญ้าปล้องเขียว 
จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 1,459,600 ต้น/เฮกแตร์ ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 1-12 มิลลิเมตร และมี
ความสูงตั้งแต่ 10-100 ซม. พบกระจูดหนูขึ้นปะปนอยู่จำนวน 11,200 ต้น/เฮกแตร์ หญ้าไทร 6,800 ต้น/เฮก
แตร์ และหญา้ผ้าร้าย 5,600 ต้น/เฮกแตร ์
2. ระดับน้ำในบริเวณป่า 

จากการวัดระดบัน้ำในบริเวณต่าง ๆ ของพ้ืนที่พรุจำนวน 29 แห่ง ปรากฏว่าพ้ืนที่พรุบางแห่งระดับน้ำ
ต่ำกว่าผิวดินตลอดปี เช่น บริเวณปากคลองบาเจาะ บริเวณปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 ในพรุบาเจาะ 
บริเวณปากคลองน้ำแบ่ง ปากคลองท่าแพรก โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราตอนล่าง บริเวณปลายคลองมูโนะ 
และบริเวณคลองซับม่วงยาง และลดระดับน้ำต่ำกว่าผิวดิน ตั้งแต่ 0.15-3.42 เมตร พื้นที่บางแห่งมีน้ำท่วม
ในช่วงฤดูฝน และลดต่ำกว่าผิวดินในช่วงฤดูแล้ง เช่น บริเวณปลายคลองโต๊ะแดง ปากคลองมูโนะ คลองโต๊ะ
แดง และคลองสายที่ 1-3 บ้านปาเย และพื้นที่บางแห่งมีน้ำท่วมพื้นป่าตลอดปี เช่น บริเวณปากคลองบาเระ 
ระดับนำ้ขึ้นลงอยูใ่นช่วง 0.01-1.60 เมตร 
3. ลักษณะการใชป้ระโยชน์ไม้และพืชพื้นล่างปา่พรุ 

ผลจากการสำรวจลักษณะการใช้ประโยชน์ และพืชพ้ืนล่างในบริเวณป่าพรุ จำนวน 270 ชนิด พบการ
ใช้ประโยชน์ไม้ยืนต้น 80 ชนิด และพืชพื้นล่าง 48 ชนิด ส่วนต้นพืชจำนวน 142 ชนิด ราษฎรยังไม่รู้จักการ
นำมาใช้ประโยชน์ ชนิดไม้ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ได้แก่ ขี้หนอนพรุ ปาหนันช้าง กลว้ยไม้ ตารา ซือลีแยยากา 
ซีลีแยบาแน ตีนเป็ดพรุ ช้างไห้ รือเสาะ กาบพร้าว คอแลน มะฮัง ตังหนใบเล็ก ตังหนใบใหญ่ ชะมวงป่า อ้าย
บ่าว อกปลาช่อน กะทังกา กะเทียะ สะท้อนพรุ ขนุนป่า แปงูใบเล็ก แปงูใบแดง สังขยา เสม็ดแดง หว้าหิน 
เสม็ดขาว คอแห้งพรุ แดง กระทุ่มนำ้ สะเตียว ตาแป มะมว่งป่า รัก กะบุย สีหรอ มะกอกน้ำ กาบอ้อย ขี้เหล็ก
ป่า นนทรีป่า ฝาดแดง ฝาดขาว กูยิ กะตง โงงงัว กะทังกู้ จิกน้ำ ประดู่น้ำ ปาบีกูรุห์ พลอง ชมพู่เสม็ด ลาโกะ 
มะเดื่อ ไทร จอแกะ เสม็ดแดงใบใหญ่ ชะเมาน้ำ หว้าน้ำ ซาเมาะลือบา พญาไม้ ตําเสา ปูเละ ปือละ เข็มป่า 
เงาะป่า กะลูแป โลด ตันหยงพรุ กะชิด รามใหญ่ ส่วนชนิดพืชพื้นล่างที่มีการนํามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ กือเราะ



นาซิ เคลง เตย หญ้าขม หญ้าไทร ย่านตูบอสะลูแว เหนียวสัง ย่านเปล้า ย่านมันนก หวายลิง ย่านเมื่อย ย่าน
กระดูกเกรียม ย่านพันสมอ อาการยือลอ ย่านขนงดำ ย่านคอแลน ย่านตุด หม้อข้าวหม้อแกงลิง หมากขุ่น 
ขี้เหล็กย่าน เต่าร้าง หมากแดง หลุมพี หมากเจ บูเร็ง ย่านรุมเป็ด หวายน้ำ สาคู กะพ้อม แดง หมากลือดอ 
หญ้าปล้องดำ หญ้าคา หญ้าแดง หญ้าขา้วผี หญ้าครน หญ้าผ้าร้าย ผักกูดโยง ย่านลำเทง็ ลิเภาใหญ่ และมาลี 

สรุป 

จากการศึกษาระบบนิเวศน์ของป่าพรุในจังหวัดนราธิวาส พบว่า ความแปรปรวนของพรรณพืชตามชั้น
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และตามชั้นความสูงในสังคมพืชป่าพรุ 10 ประเภท นั้นมีความแตกต่างตามสถานที่คือ 

ทุ่งหญ้าปล้อง พบพืชขึ้นอยู่ 10 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือ หญ้าปล้องเขียวจำนวนต้นที่พบทั้งหมด 
3,479,600 ต้น/เฮกแตร์ จำนวนต้นตาย 109,200 ต้น/เฮกแตร์ พรุดงสาคู พบพืชขึ้นอยู่ 29 ชนิด พืชที่พบ
ขึ้นอยู่มากที่สุด คือ สาคู จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 19,016 ต้น/เฮกแตร์ ป่าพรผสมเสม็ดขาว พบพืชขึ้นอยู่ 34 
ชนิด มีไม้เสม็ดขาวขึ้นอยู่เป็นสังคมพืชชั้นบนพบขึ้นอยู่มากที่สุด 2,294 ต้น/เฮกแตร์ พรุดงเตย พบพืชขึ้นอยู่ 
33 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือ เตย จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 28,780 ต้น/เฮกแตร์ พรุหญ้าข้าวผี พบ
พืชขึ้นอยู่ 3 ชนิด ชนิดพืชที่พบอยู่มากที่สุดคือ หญ้าข้าวผี จำนวนต้นที่บทั้งหมด 1,518,800 ต้น/เฮกแตร์ พรุ
กกเหลี่ยม พบพืชขึ้นอยู่ 5 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุดคือ กกเหลี่ยม จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 1,454,400 
ต้น/เฮกแตร์ ป่าพรุกาบแดง พบพืชที่ขึ้นอยู่ 43 ชนิด ชนิดพืชที่ขึ้นเป็นพืชเด่นของป่าคือ หมากแดง พบขึ้นอยู่
มากที่สุดจำนวน 8,524 ต้น/เฮกแตร์ พรุหญ้าปล้อง พบพืชขึ้นอยู่ 5 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ 
หญ้าปล้องเขียว จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 3,906,000 ต้น/เฮกแตร์ พรุบึงคมบาง พบพืชขึ้นอยู่ 6 ชนิด ชนิดพืช
ที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ คมบาง จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 920,400 ต้น/เฮกแตร์ พรุบึงหญ้าปล้อง พบพืชที่
ขึ้นอยู่ 4 ชนิด ชนิดพืชที่พบขึ้นอยู่มากที่สุด คือ หญ้าปล้องเขียว จำนวนต้นที่พบทั้งหมด 1,459,600 ต้น/เฮก
แตร์ 
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