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บทคัดยอ 

การศึกษาสัณฐานวิทยาของพรรณไมสกุลมะเมื่อย (Gnetum) ใน 4 จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส พบพืชสกุล

มะเมื่อย 4 ชนิด คือ Gnetum gnemon Linn 2 พันธุ  คือ G. gnemon var. gnemon Linn และ G. gnemon var. tenerum 

Markgr., G. macrostachyum Hook.f., G. montanum Markgr. และ G. tenuifolium Ridl. จากการศึกษาสัณฐานวิทยา พบวา 

G. gnemon var. gnemon เปนไมยืนตน G. gnemon var. tenerum เปนไมพุม และอีก 3 ชนิด เปนไมเลื้อยมีเนื้อไม ใบของ  

G. gnemon ทั้ ง 2  พั น ธุ  และ G. tenuifolium ใบบางและใบยั งคงมี สี เขี ยวหรือ เขี ย วแกม เหลืองเมื่ อแห ง ส วนใบของ  

G. macrostachyum และ G. montanum ใบหนาเหนียวคลายหนัง ใบแหงสีจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีน้ำตาลดำ สำหรับโคนเพศ

เมียท้ัง 4 ชนิด มีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดย G. gnemon เปนโคนเดี่ยว เมล็ดไมมีกาน G. macrostachyum เปนโคนเดี่ยว มี

ขนสีน้ำตาล เมล็ดไมมีกาน G. tenuifolium เปนโคนเดี่ยว เมล็ดมีกานแตไมอวบ ในขณะที่ G. montanum เปนชอโคนขนาดใหญ 

เมล็ดมีขนาดใหญ และมีกานอวบ พืชสกุลมะเมื่อยมีการกระจายพันธุตามพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต 8-479 เมตร และ

พ้ืนที่ที่พบเปนปารกราง สวนยาง สวนผลไม ปาสันทราย ปาพรุ ภูเขา และปาตนน้ำ โดย G. gnemon var. gnemon พบเฉพาะบริเวณ

สวนยางในปาพร ุพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส G. montanum พบเฉพาะบริเวณปาสันทราย บานเทียรยา ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง 

จังหวัดปตตานี ในขณะที่ G. macrostachyum และ G. tenuifolium พบไดทั่วไปตั้งแตตั้งแตปาสันทราย ปาพรุ สวนยาง ภูเขา น้ำตก 

และปาตนน้ำ นอกจากนั้นพบวา G. gnemon var. tenerum เปนพันธุที่พบไดทั่วไปและนิยมปลูกเพื่อใชบริโภค  

 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร มข. ปที่ 49 เลมที่ 3 255 

 

ABSTRACT 

Morphological study of the genus Gnetum in four Southernmost Provinces of Thailand including Songkla, 

Pattani, Yala and Naratiwat showed that there were 4 species of this genus which are Gnetum gnemon Linn with 

2  varieties: G. gnemon var. gnemon Linn. and G. gnemon var. tenerum Markgr., G. macrostachyum Hook.f., G. 

montanum Markgr. and G. tenuifolium Ridl. The habit of G. gnemon var. gnemon and G. gnemon var. tenerum 

were trees and shrub respectively whereas, G. macrostachyum, G. montanum and G. tenuifolium were woody 

climbers. The leaves of both varieties of G. gnemon and G. tenuifolium were chataceous, green and stayed green 

or yellowish-green when dry. However, the leaves of G. macrostachyum and G. montanum were coriaceous, 

however when the leaves dried the color was changed from green to black-brown. Female cones were different 

in all species. Gnetum gnemon has a globose simple cone with sessile seeds. Gnetum macrostachyum has single 

covered with villose hairs and sessile seeds. Gnetum tenuifolium has simple cones and thin seeds stalked-seeds 

while G. montanum has branching cone with stout stalked-seeds. The Gnetum were distributed through the area 

with an elevation from 8-479 meters above sea level in the wild disturbed area, rubber plantations, orchard, sand 

dunes, swamp forest, mountain and watershed forests.  Gnetum gnemon var. gnemon were found only in rubber 

plantations, along the swamp forest at the To Daeng Peat Swamp Forest, Narathiwat Province. Gnetum 

montanum were found only in the sand dunes near Ban Tien Ya, Ta Kae Subdistrict, Yaring District, Pattani 

Province. Gnetum macrostachyum and G. tenuifolium were commonly found in sand dunes, peat swamps forest, 

rubber plantations, mountain, waterfall and upstream forest. In addition, G. gnemon var. tenerum was a common 

variety and growing popularity for consumption. 
 

คำสำคัญ: สัณฐานวิทยา  การแพรกระจายพันธุ  มะเมื่อย  ภาคใตตอนลาง 

Keywords: Morphology, distribution, Gnetum, Southern of Thailand 
 

บทนำ 

พืชสกุลมะเมื่อย (Gnetum) จัดอยูในวงศ Gnetaceae 

เปนพืชในกลุมจิมโนสเปรม (Gymnosperm) หรือที่เรียกกันวา

พืชเมล็ดเปลือย ซึ่งพืชในกลุมนี้เกิดกอนกลุมพืชดอก ประมาณ

มากกวา 200 ลานปที่ผานมา พืชพวกจิมโนสเปรมสวนใหญสูญ

พันธุแลว ปจจุบันคงเหลืออยู 4 ดิวิชั่น สำหรับประเทศไทยพบ 3 

ดิวิช่ัน คือ Coniferophyta (สน: Conifer) Cycadophyta (ปรง: 

Cycads) และ  Gnetophyta (ม ะ เมื่ อ ย : Gnetum, Ephedra 

และ Welwitschia) (กองกานดา และวรดลต, 2559) 

พืชสกุลมะเมื่อยเปนพืชที่มีวิวัฒนาการสูงสุดในกลุม 

จิมโนสเปรม มีวิวัฒนาการใกลเคียงพืชดอกมากที่สุด โดยมี

ลักษณะใบและเสนใบคลายพืชดอกใบเลี้ยงคู ทอลำเลียงน้ำ

ประกอบดวยเซลลเวสเซลเชนเดียวกับของพืชดอก ทอลำเลียง

อาหารประกอบดวยซีฟเซลลแตไมพบซีฟทิวบเหมือนในพืชดอก 

ทางพฤกษศาสตรจัดมะเมื่อยเปนพืชที่มีวิวัฒนาการระหวางจิมโน

สเปรมกับพืชดอก สวนใหญเปนไมเถาหรือไมเลื้อยเนื้อแข็ง มี

เพียงชนิดเดียวที่ เปนไมตน คือ ผักเหมียง (G. gnemon var. 

tenerum) พืชสกุลมะเมื่อยมีการแพรกระจายคอนขางนอยแมจะ

มีเมล็ดจำนวนมาก เนื่องจากเมล็ดที่สมบูรณมีจำนวนนอยและ

เมล็ดมีระยะพักตัวนาน (อุบลวรรณ, 2540) ในประเทศไทยพบ

มะเมื่อย 8 ชนิด คือ G. cuspidatum (เมื่อย เมื่อยดำ หรือ

กำลังวัวเถลิง) พบในจังหวัดชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช และ

ส ง ข ล า  G. gnemon พ บ  2 พั น ธุ  คื อ  G. gnemon var. 

tenerum (ผักเหมียงหรือปแซ) พบในจังหวัดนราธิวาส พังงา 

นครศรีธรรมราช และชุมพร และ G. gnemon var. gnemon 

(ปแซหรือเมียง) พบในจังหวัดนราธิวาส G. latifolium (มะมวย 

มะหนวย หรือกะรูวะ) พบในจังหวัดนราธิวาส และสุรินทร  

G. macrostachyum (เมื่อยดูกหรือเมื่อยเลือด) พบในจังหวัด

ปตตานี หนองคาย ตราด และนครราชสีมา G. leptostachyum 

(เมื่อยเลื้อย) พบในภาคเหนือ G. microcarpum (เมื่อยนก) พบ
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ในจังหวัดสงขลา G. montanum (มวย มะมวย หรือเมื่อย) พบ

ในจังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี เชียงใหม ตราด และเลย  

และ G. tenuifolium (เมื่อยนก) พบที่จังหวัดสงขลา ปตตานี 

แ ล ะ น ร า ธิ ว า ส  ( Laongpol et al., 2005; Sridith, 2002; 

Phengklai, 1973; เต็ม, 2544; หทัยรัตน , 2559; อรทัย และ

คณะ, 2557; ปฐมา และคณะ, 2557; สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ

ที่ 6, 2554). และ G. gnemon var. tennerum (เหมียง) เปน

พันธุเดียวที่นิยมนำมาบริโภคและปลูกเปนพืชเศรษฐกิจ (กูล, 

2539) สรุปไดวาพืชสกุลมะเมื่อยสวนใหญพบในพ้ืนที่ภาคใต และ

มีพืชสกุลนี้อยางนอย 6 ชนิด มีภาวะใกลสูญพันธุ (Santisuk et 

al., 2006) ดังนั้นการศึกษาเรื่องสัณฐานวิทยาและการกระจาย

พันธุของพรรณไมสกุลมะเมื่อย (Gnetum) ในจังหวัดสงขลา 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการระบุ

ชนิดและตำแหนงที่พบของมะเมื่อยแตละชนิดในพ้ืนที่ภาคใต

ตอนลาง เพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการอนุรักษพืชโบราณที่เปนพืช

รอยตอระหวางพืชจิมโนสเปรมและพืชดอกในอนาคตตอไป 
 

วิธีการศึกษา 

1. การสำรวจและเก็บตัวอยางพืช 

สำรวจเก็บตัวอยางพืชสกุลมะเมื่อยและระบุพิกัดโดยใช 

GPS (Global Positioning System) ในพื้นที่อำเภอเมือง และ 

อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  อำเภอโคกโพธิ์  อำเภอยะหริ่ง 

อำเภอปะนาเระ อำเภอไมแกน และ อำเภอสายบุรี จังหวัด

ปตตานี  อำเภอเมือง อำเภอกรงปนัง อำเภอยะหา อำเภอธารโต 

อำเภอบันนังสะตา และ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และ อำเภอ

เมือง อำเภอแวง อำเภอสุไหงปาดี และ อำเภอสุคีริน จังหวัด

นราธิวาส 

2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

นำตัวอยางมาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของลำ

ตน ใบ และอวัยวะสรางเซลลสืบพันธุ ดังน้ี 

2.1 ลำตน ทำการวัดขนาดเสนรอบวงของลำตนที่ระดับ

ความสูง 1.30 เมตร รวมทั้งรูปรางลักษณะของลำตน รูปทรงของ

ลำตน ผิวของลำตน 

2.2 ใบ นำใบตรงตำแหนงใบคูที่ 3 นับจากยอดซึ่งเปน

ใบที่โตเต็มที่ จำนวน 20 ใบ มาวัดขนาด โดยวัดความกวางและ

ความยาวใบ นอกจากนี้มีการศึกษาลักษณะและรูปรางของใบ ผิว

ใบ สีใบ ความหนาของใบ การจัดเรียงตัวของใบ และการจัดเรียง

ตัวของเสนใบ 

2.3 วัดขนาด นับจำนวน และระบุสี โคนเพศเมีย โคน

เพศผู และเมล็ด 

2.4 การระบุชนิด นำสวนตางๆ ของมะเมื่อยมาทำ

พรรณไมแหง และดองรักษาสีเขียว เพื่อเปนหลักฐานอางอิงเก็บ

ไวที่แผนกวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

และระบุชนิดของมะเมื่อยดวยรูปวิธาน โดยอางอิงตามหนังสือ 

Studies in Flora of Thailand: Gnetaceae, volume 7 

(Phengklai, 1973) และ Flora Malesiana. Series I, Sperma-

tophyta (Steenis and Steenis-Kruseman, 1960-1972) 
 

ผลการวิจัย 

ชนิดและลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

 จากการสำรวจพืชสกุลมะเมื่อยในจังหวัดสงขลา 

ปตตานี ยะลา และนราธิวาส พบทั้งสิ้น 4 ชนิด ดังนี ้

1. Gnetum gnemon Linn. พบ 2 พันธุ คือ 

1.1 G. gnemon Linn. var. gnemon Linn. หรือ 

เมียง มีลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ เปนไมยืนตน สูง 4-5 

เมตร สีน้ำตาลอมเทา มีเสนรอบวงลำตนประมาณ 10 เซนติเมตร 

ผิวลำตนไมเรียบ แตกเปนรอง ลำตนเปนขอปลองชัดเจน ขอจะ

พองบวมและมีกิ่งแตกออกไปแบบตรงขาม (รูปที่ 1A) 

ใบ เปนใบเดี่ยว สีเขียว เรียงแบบตรงขาม แผนใบยาว 

9-14 เซนติเมตร กวาง 3-6 เซนติเมตร กานใบยาว 0.5-1.0 

เซนติเมตร รูปรางใบเปนรูปขอบขนาน ขอบใบเรียบ ปลายใบ

เรียวแหลม เสนใบเรียงตัวแบบรางแห เสนแขนงใบมีจำนวน 5-7 

คู ผิวใบเรียบเปนมัน โดยเฉพาะดานหลังใบ เนื้อใบคอนขางนิ่ม

และบาง เมื่อใบแหงเปลี่ยนเปนสีเขียวแกมเหลือง 

โคนเพศเมีย ออกที่ซอกใบ เปนโคนเดี่ยว ยาว 3-4 

เซนติ เมตร ยอดของออวุลมีของเหลวใสและเหนียวติดอยู  

ประกอบดวยช้ันของออวุล 3-4 ชั้น แตละชั้นมี 5-6 ออวุล ปลาย

สุดมี 1 ออวุล เมล็ดออนรูปรางกลมรี สีเขียว ปลายมีหนามแหลม 

เมล็ ดแกสี เขียวไพร สุ กสี สมอมแดง เมล็ดกวาง 1 .0-1.2 

เซนติเมตร ยาว 1.5-1.8 เซนติเมตร ไมมีกานเมล็ด (รูปที่ 2B-F) 

โคนเพศผู ไมพบ 
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รูปที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ G. gnemon var. gnemon; A: ลักษณะวิสัย; B: โคนเพศเมีย; C: โคนเพศเมียระยะสราง

ออวุล; D: เมล็ดออน; E: เมล็ดแก; F: เมล็ดสุก 
 

1 .2  G. gnemon Linn var. tenerum Markgr. 

หรือ เหมียง ลักษณะทางสัณฐานวิทยา มีดังน้ี เปนไมพุมสูง 2–4 

เมตร เสนรอบวงลำตนประมาณ 13.5 เซนติเมตร ผิวลำตน

คอนขางเรียบ สวนที่ออนจะมีสีเขียวแตเมื่อแกจะมีสีน้ำตาล กิ่ง

กานแตกออกบริเวณใกลกับโคนตนแบบตรงกันขาม ก่ิงบวมพอง

ชัดเจน (รูปที่ 2A) 

ใบ เปนใบเดี่ยว สีเขียว เรียงแบบตรงขาม แผนใบยาว 

14–20 เซนติเมตร กวาง 4–7 เซนติเมตร กานใบยาว 1.0–1.5 

เซนติเมตร รูปรางคลายรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ขอบใบ

เรียบ ปลายใบเรียวแหลม เสนใบเรียงตัวแบบรางแห เสนแขนงใบ

มีจำนวน 5-8 คู ผิวใบเรียบเปนมัน โดยเฉพาะดานหลังใบ เนื้อใบ

คอนขางนิ่มและบาง ใบแหงเปลี่ยนเปนสีเขียวแกมเหลือง 

โคนเพศเมีย ออกที่ซอกใบ เปนโคนเดี่ยวหรือเปนชอ 

ยาว 2.5-3.0 เซนติ เมตร แตละชอประกอบดวย 2–3 โคน 

ประกอบดวยชั้นของออวุล 5-7 ชั้น แตละชั้นมี 5-9 ออวุล ออวุล

มีลักษณะรูปรางคอนขางกลม เมล็ดออนรูปรางกลมรีคลายรูป

กระสวย ผิวเรียบ ปลายมีหนามแหลม สีเขียว เมล็ดแกสีเขียวไข

ครุฑ สุกสีเหลือง เมล็ดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ไมมีกานเมล็ด 

(รูปที ่2C-E) 

โคนเพศผู ออกที่ซอกใบ เปนโคนเดี่ยวหรือเปนชอ 2–3 

อัน ความยาวตั้งแตกานโคนถึงปลายบนสุด 3.0-3.5 เซนติเมตร 

ประกอบดวยช้ันของออวุล 5–7 ชั้น (รูปที ่2B) 

2. G. macrostachyum Hook.f. ห รือ  เมื่ อ ยดู ก 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา มีดังนี้ เปนไมเลื้อยเนื้อแข็ง พันเลื้อย

กับตนไมที่อยูใกลเคียง เปลือกไมสีน้ำตาล สูง 10-15 เมตร เสน

รอบวงเถาประมาณ 20-33 เซนติเมตร ลำตนเปนขอปลองชัดเจน 

ตามขอจะพองบวม 

ใบ เปนใบเดี่ยว สีเขียว เรียงแบบตรงขาม แผนใบยาว 

14-21 เซนติเมตร กวาง 5-9 เซนติเมตร กานใบยาวประมาณ 1 

เซนติเมตร รูปรางใบเปนรูปไขหรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน ขอบ

ใบเรียบ ปลายใบมีติ่งแหลมถึงปลายเรียวแหลม สวนใบที่ปลายใบ

ยืดยาว มี 2 แบบ คือ แบบตรง และแบบเอียง พบทั้งซายและ

ขวา โคนใบมน เสนใบเรียงตัวแบบรางแห เสนแขนงใบมีจำนวน 

4-9 คู เนื้อใบเหนียวหนาคลายหนัง เมื่อใบแหงเปลี่ยนเปนสี

น้ำตาลดำ 

โคนเพศเมีย ออกเดี่ยวหรือเปนกระจุกตามขอ ตั้งแต 

2-20 โคนตอกระจุก เปนโคนเดี่ยว ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร 

ประกอบดวยชั้นของออวุล 6-16 ช้ัน แตละชั้นมี 8-11 ออวุล มี

ขนนุม สั้น สีน้ำตาล หุมที่ฐานออวุลจนเมล็ดแก เมล็ดออนรูปราง
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รี สีเขียว ปลายสีเขียวปนน้ำตาลออน มีหนามแหลม เมล็ดแกสี

เขียวมะพูด สุกสีสมแดง เมล็ดกวางประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาว

ประมาณ 1 เซนติเมตร ไมมีกานเมล็ด (รูปที่ 3B-I) 

โคนเพศผู ออกเปนกระจุกตามขอ เปนโคนเดี่ยว ความ

ยาวตั้งแตกานโคนถึงปลายบนสุด 3.5-5.0 เซนติเมตร มีใบเกล็ด

เล็ก ๆ 2 ใบ รองรับ ประกอบดวยช้ันของออวุล 11-14 ชั้น แตละ

ชั้นมีขนสีน้ำตาลและมีกลิ่น (รูปที่ 3A) 

 
รูปที่ 2 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ G. gnemon var. tenerum; A: ลักษณะวิสัย; B: โคนเพศผู; C: โคนเพศเมียเห็นออวุลชัดเจน; 

D: เมล็ดแก; E: เมล็ดสุก 
 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ G. macrostachyum; A: โคนเพศผู; B-C: โคนเพศเมีย; D-E: โคนเพศเมียระยะสรางออวุล; 

F-G: เมล็ดออน; H: เมล็ดแก; I: เมล็ดสุก 
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3. G. montanum Markgr. หรือ เมื่อย ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา มดีังนี้ เปนไมเลื้อยเนื้อแข็ง พันเลื้อยกับตนไมใหญ 

เปลือกไมแกสีน้ำตาล สูง 15-20 เมตร มีเสนรอบวงเถาประมาณ 

25 เซนติเมตร ก่ิงและลำตนเปนขอปลองชัดเจน ตามขอจะพอง

บวม (รูปที่ 4A) 

ใบ เปนใบเดี่ยว สีเขียว เรียงแบบตรงขาม สลับตั้งฉาก 

แผนใบยาว 14-22 เซนติเมตร กวาง 5-10 เซนติเมตร กานใบ

ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร รูปรางใบเปนรูปไขหรือรูปขอบขนาน

แกมรูปไข ใบเรียบ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบมน เสน

ใบเรียงตัวแบบรางแห เสนแขนงใบมีจำนวน 10-12 คู เนื้อใบ

เหนียวหนาคลายหนัง เมื่อใบแหงเปลี่ยนเปนสีนำ้ตาลดำ 

โคนเพศเมีย ออกเดี่ยวหรือเปนกระจุกตามขอ โคนเปน

ชอ ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวย 3-5 อัน 

โดยแตละโคนประกอบดวยชั้นของออวุล 8-15 ช้ัน แตละชั้นมี  

5-9 ออวุล เมล็ดออนรูปรางรี ปลายแหลม ผิวเรียบ สีเขียว มีไขสี

ขาวเคลือบทั่วเมล็ดและกาน เมล็ดแกสีเขียว สุกมีสีสมแดง โดย

แตละโคนเมล็ดจะสุกไมพรอมกัน เมล็ดยาว 2.2-2.8 เซนติเมตร 

มีกานอวบยาว 1-2 เซนติเมตร กานหนา 0.4-0.8 เซนติเมตร  

(รูปที่ 4B-F) 

โคนเพศผู ไมพบ 

 4. G. tenuifolium Ridl. หรือ เม่ือยนก ลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา มีดังน้ี เปนไมเลื้อยขนาดเล็ก พันเลื้อยกับตนไม

ใหญ มีเสนรอบวงเถาประมาณ 1 เซนติเมตร ก่ิงและลำตนเปนขอ

ปลองชัดเจน 

ใบ เปนใบเดี่ยว สีเขียว เรียงแบบตรงขาม สลับตั้งฉาก 

แผนใบยาว 10-20 เซนติเมตร กวาง 5-9 เซนติเมตร กานใบยาว 

1.0-1.5 เซนติเมตร รูปรางใบเปนรูปไข ขอบใบเรียบ ปลายใบ

เรียวแหลม โคนใบสอบเรียว เสนใบเรียงตัวแบบรางแห เสนแขนง

ใบมีจำนวน 8-10 คู เน้ือใบบาง เมื่อใบแหงเปลี่ยนเปนมีสีเขียว

แกมเหลือง (รูปที่ 5A) 

โคนเพศเมีย ออกตามขอ เปนโคนเดี่ยวหรือเปนชอ 

ยาว 10-15 เซนติเมตร แตละชอประกอบดวย 3 โคน โดยแตละ

โคนประกอบดวยช้ันของออวุล 9-10 ชั้น แตละช้ันมี 5-8 ออวุล 

เมล็ดรูปรางรี ผิวเรียบ สีเขียว ปลายแหลมสีน้ำตาล ปลายมี

หนามแหลม เมล็ดแกสีน้ำตาลอมมวง สุกสีแดงสด เมล็ดกวาง 

0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1-1.6 เซนติเมตร กานอวบ ยาว 0.5-1 

เซนติเมตร (รูปที่ 5C-G) 

โคนเพศผู ออกเปนกระจุกตามขอ เปนโคนเดี่ยว พบ

มากท่ีสุด 3 โคนตอกระจุก ความยาวตั้งแตกานโคนถึงปลาย

บนสุด 3-4 เซนติเมตร กานโคนยาว 2.5-3.0 เซนติเมตร มีใบ

เกล็ดเล็กๆ 2 ใบ รองรับ ประกอบดวยช้ันของออวุล 7-11 ชั้น แต

ละชั้นประกอบดวยอับเรณูเปนเสนเล็กๆ สีขาว ยื่นออกมาทำ

หนาที่สรางละอองเรณู (รูปที่ 5B) 

 
รูปที่ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของ G. montanum; A: ลักษณะวิสัย; B-C: โคนเพศเมียระยะสรางออวุล; D: เมล็ดออน; E: เมล็ดแก; 

F: เมล็ดสุก 
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รูปที่ 5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ G. tenuifolium; A: ใบ; B: โคนเพศผู; C-D: โคนเพศเมียระยะสรางออวุล; E: เมล็ดออน;  

F: เมล็ดแก; G: เมล็ดแก 
 

การกระจายพันธุของพืชสกุลมะเมื่อย 

ในการสำรวจชนิดและการกระจายพันธุของพืชสกุล

มะเมื่อยในจังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส พบ

ทั้งหมด 4 ชนิด โดยมีการกระจายพันธุตามพื้นท่ีปา สวนยาง 

สวนผลไม ปาสันทราย ปาพรุ ภูเขา และปาตนน้ำ เปนตน พื้นที่ท่ี

พบมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต 8 - 479 เมตร (ตารางท่ี 1 

และ รูปที่ 6) ยกเวน G. gnemon var. tenerum เนื่องจากเปน

พืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยม และปลูกกันอยางแพรหลายใน

พ้ืนที่ 
 

วิจารณผลการวิจัย 

ประเทศไทยมีรายงานพบพืชสกุลมะเมื่อยทั้งหมด 8 

ชนิด ในอดีตมีรายงานการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปตตานี 

ยะลา และนราธิวาส พบพืชสกุลนี้  6 ชนิด คือ G. gnemon   

G. latifolium  G. macrostachyum  G. microcarpum   

G. cuspidatum แ ล ะ  G. tenuifolium (Phengklai, 1973; 

Sridith, 2002; Laongpol et al., 2005; Santisuk et al., 

2006; เต็ม, 2544; สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6, 2554) โดย

ก ารศึ ก ษ านี้ ไม พ บ  G. latifolium  G. cuspidatum แ ล ะ  

G. microcarpum อาจเนื่องมาจากคณะผูวิจัยเลือกพื้นท่ีสำรวจ

และเก็บตัวอยางไมครอบคลุม และพบชนิดใหมที่ยังไมมีรายงาน

ในพ้ืนที่มากอน คือ G. montanum 

G. gnemon พ บ  2 พั น ธุ  คื อ  G. gnemon var. 

gnemon (เมียง) เปนพันธุที่พบไดในธรรมชาติ และ G. gnemon 

var. tenerum (เหมียง) เปนผักพื้นบานที่ไดรับความนิยมของคน

ภาคใตและเปนพันธุเศรษฐกิจ จึงปลูกกันอยางแพรหลายทั้งใน

สวนผลไมและสวนยางเพ่ือเพ่ิมรายได เน่ืองจากเก็บยอดขายได

ตลอดทั้งป  และยังนิยมปลูกไวขางบานเพ่ือเปนผักสวนครัว 

อีกดวย (กูล, 2539) โดยนำใบออนมาประกอบทำอาหารประเภท

ตางๆ เชน ตมจืด และผัดใสไข เปนตน G. montanum (เมื่อย) 

ถูกจัดเปนพืชอนุรักษบัญชีที่ 3 (ราชกิจจานุเบกษา, 2552) ซึ่งใน

การศึกษานี้พบเฉพาะในปาสันทรายที่บานเทียรยา ตำบลตาแกะ 

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี เทานั้น G. macrostachyum 

(เมื่อยดูก) สถานภาพเปนพืชที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ  

(Santisuk et al., 2006) ในการศึกษานี้พบมีการกระจายในปา

สันทราย ปาพรุ ภูเขา และปาตนน้ำ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล

ตั้งแต 8-479 เมตร และสูงถึง 750 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ใน

พ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทย เชน เขาเขียว จังหวัดชลบุรี พบที่ความ

สู งจากระดั บน้ ำทะ เล  500-600 เมตร (Maxwell, 1980; 

Santisuk et al., 2006) สำหรับ  G. tenuifolium (เมื่ อยนก) 

สถานภาพเปนพืชที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุเชนเดียวกับเมื่อย

ดูก (Santisuk et al., 2006) แตทวาพบในทุกจังหวัดที่ศึกษาครั้ง

นี้ สวนใหญพบในสวนยาง ทั้งในพื้นท่ีปาสันทรายซึ่งสอดคลองกับ

รายงานการศึกษาท่ีจังหวัดสงขลาและนราธิวาส (Laongpol et 
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al., 2005; Sridith, 2002) ในปาพรุ ริมแมน้ำ น้ำตก และปาตน

น้ำ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้ งแต  8 - 326 เมตร การ

กระจายพันธุครอบคลุมพื้นที่กวางกวาท่ีมีรายงานไวในจังหวัด

ระน อ งแล ะน ราธิ วาส  ซึ่ งพ บ เฉพ าะป าที่ ค ว าม สู งจ าก

ระดับน้ำทะเลมากกวา 200 เมตร เทาน้ัน (Santisuk et al., 

2006) เมื่อเปรียบเทียบกับที่พบในเขาคอหงส อำเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ที่ความสูง 100 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล (หทัย-

รัตน, 2559) พบวา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบ โคนเพศ

เมีย และโคนเพศผู ไมแตกตางกัน ยกเวนเมล็ดซึ่งในการศึกษานี้

เล็กกวาเล็กนอย 

ความหลากหลายของชนิดพืชในสกุลมะเมื่อย เมื่อ

เปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่น เชน ในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง 

จังหวัดสงขลา พบเฉพาะ G. cuspidatum (เมื่อยดำ) ที่ความสูง

จากระดับน้ำทะเล 126 เมตร (สำนักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 6, 

2554) สวนในพ้ืนที่อื่นๆ เชน ในพื้นท่ีปาดิบแลงและปาดิบฝน 

สามารถพบไดที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 100-700 เมตร 

(Santisuk et al., 2006) และในอุทยานแหงชาติเขาพนมเบญจา 

จังหวัดกระบ่ี  พบ 2 ชนิด คือ G. gnemon var. tennerum  

(เหมียง) และ G. cuspidatum (กำลังวัวเถลิง) (อรทัย และคณะ, 

2557; ป ฐ ม า  แ ล ะ ค ณ ะ , 2557) เ ป น ต น  ส ำ ห รั บ  

G. microcarpum (เมื่อยนก) พบไดท่ีจังหวัดชลบุรี และสงขลา 

ที่ระดับความสูงกวา 200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และ  

G. leptostachyum (เมื่อยเลื้อย) พบในภาคเหนือของประเทศ

ไทย ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 450 - 800 เมตร สวน  

G. latifolium var. funiculare (มะมวย) พบไดในพื้นท่ีปาดิบ

ฝน น้ำตก และพ้ืนต่ำ (Santisuk et al., 2006) 

สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากการศึกษานี้ คือ การระบุชนิด 

พ้ืนที่การกระจายพันธุ และตำแหนงของแตละชนิดท่ีพบอยาง

ชัดเจน มีความสำคัญมากสำหรับชนิดพันธุท่ีมีสถานภาพเปนพืชท่ี

มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ 2 ชนิด คือ เมื่อยดูกและเมื่อยนก 

และชนิดที่ ถูกจัดเปนพืชอนุรักษ บัญชีที่  3 1 ชนิด คือ เมื่อย  

(G. montanum) เพ่ือประโยชนในการอนุรักษ และเปนแหลง

รวบรวมตัวอยางในการศึกษาทางวิชาการในดานตางๆ เน่ืองจาก

เปนพืชสมุนไพรที่ชาวบานเคยใชประโยชน รวมทั้งชนิดอ่ืนๆ ดวย 

ในอนาคต 

 

ตารางที่ 1 การกระจายพันธุของพืชสกุลมะเมื่อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ชนิด บริเวณที่พบ พิกัด 
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 

(เมตร) 
สภาพพื้นที ่

1. G. gnemon Linn. var. gnemon Linn. 

จังหวัดนราธวิาส ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก 6o4'12.58"N 101o57'26.94"E 15-22 ปาพร ุสวนยาง 

2. G. macrostachyum Hook.f. 

จังหวัดสงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ 6o56'47.77"N 100o14'16.04"E 143 ภูเขา 

ต.สะกอม อ.เทพา 6o57'15.86"N 100o50'30.27"E 15 ปาสันทราย 

ต.บางราพา อ.เทพา 6o51'25.06"N 100o59'07.65"E 10 ปาสันทราย 

จังหวัดปตตาน ี ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง 6o50'40.05"N 101o20'50.94"E 8 ปาสันทราย 

ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ ์ 6o43'07.90"N 101o07'11.07"E 20 ปาสิเหรง 

6o42'20.65"N 101o06'51.78"E 57 ปาสิเหรง 

ต.บานกลาง อ.ปะนาเระ 6o49'42.39"N 101o29'42.85"E 13 ปาสันทราย 

ต.ไมแกน อ.ไมแกน 6o38'46.41"N 101o40'08.20"E 8 ปาสันทราย 

จังหวัดยะลา ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา 6o11'59.38"N 101o10'12.06"E 205 ปาตนน้ำ 

ต.แมหวาด อ.ธารโต 5o59'39.24"N 101o16'47.65"E 

6o8'02.96"N 101o17'59.66"E 

172 

169 

ภูเขา 

ภูเขา 

ต.ปะแต อ.ยะหา - 479 ภูเขา 

จังหวัดนราธวิาส ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก 6o4'42.67"N 101o57'44.84"E 15 ปาพรุ สวนยาง 

ต.สุคริีน อ.สุคีริน 5o52'15.42"N 101o41'48.44"E 

5o55'14.70"N 101o38'32.95"E 

162 

128 

ลำธาร 

ภูเขาดิน 



262 KKU Science Journal Volume 49 Number 3 Research 

 

ตารางที่ 1 การกระจายพันธุของพืชสกุลมะเมื่อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส (ตอ) 

ชนิด บริเวณที่พบ พิกัด 
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 

(เมตร) 
สภาพพื้นที ่

3. G. montanum Markgr. 

จังหวัดปตตาน ี ต.ตาแกะ อ.ยะหริ่ง 6o50'40.05"N 101o20'50.94"E 8 ปาสันทราย 

4. G. tenuifolium Ridl. 

จังหวัดสงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ 7o00'25.26"N 100o17'11.97"E 55 สวนยาง 

จังหวัดปตตาน ี ต.นาประดู อ.โคกโพธิ ์ 6o40'19.68"N 101o08'10.64"E 51 สวนยาง 

ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ ์ 6o43'05.54"N 101o07'10.43"E 22 สวนยาง 

ต.ตะบิ้ง อ.สายบุร ี 6o40'55.71"N 10 o36'29.07"E 15 สวนยาง 

จังหวัดยะลา ต.กาลอ อ.รามัน 6o21'19.77"N 101o23'05.79"E 120 สวนยาง นำ้ตก 

ต.ทาธง อ.รามัน 6o34'33.93"N 101o27'49.94"E 20 ปาพรุ สวนยาง 

ต.หวยกระทิง อ.กรงปนัง 6o20'41.26"N 101o12'56.00"E 150 สวนยาง 

ต.แมหวาด อ.ธารโต 6o3'25.51"N 101o 24'46.43"E 179 ปาตนน้ำ 

ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา 6o11'39.39"N 101o 9'29.79"E 297 น้ำตก ปาตนน้ำ 

ต.ปะแต อ.ยะหา 6o20'41.28"N 101o07'51.77"E 326 ภูเขาดิน สวนยาง 

จังหวัดนราธวิาส ต.โตะแดง อ.สไุหง-ปาด ี 6o4'42.67"N 101o57'44.84"E 15 ปาพรุ ปายาง 

ต.สุคริีน อ.สุคีริน 5o55'22.90"N 101o38'27.67"E 124 ลำธาร 
 

 
 

รูปที ่6 แผนท่ีการกระจายของพืชสกุลมะเมื่อยที่พบในพ้ืนที่  4 จังหวัดชายแดนใตของประเทศไทย:     = G. tenuifolium;  

   = G. montanum;     = G. macrostachyum;     = G. gnemon var. gnemon. 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาเพื่อใชจำแนกชนิดและดู

การกระจายของพืชสกุลมะเมื่อย (Gnetum) ใน 4 จังหวัด

ชายแดนภาคใตของไทย พบพืชสกุลมะเมื่อยท้ังหมด 4 ชนิด คือ 

Gnetum gnemon ซึ่งพบ 2 พันธุ คือ เมียง (G. gnemon var. 

gnemon) เป น ไม ยื น ต น  แ ล ะ เห มี ย ง  (G. gnemon var. 

tenerum) เป นไมพุ ม  และเมื่ อยดูก  (G. macrostachyum) 

เมื่อย (G. montanum) และเมื่อยนก (G. tenuifolium) ซึ่งเปน

ไมเลื้อย ขึ้นกระจายในพื้นที่ตั้งแตความสูงจากระดับน้ำทะเล  

8  - 479 เ ม ต ร  โ ด ย  G. gnemon var. gnemon แ ล ะ  

G. montanum เปนชนิดที่พบใหมในการศึกษานี้ ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาของพืชสกุลมะเมื่อยที่พบทั้งหมด เหมือนและ

แตกตางกันดังสรุปในตารางที่ 2 

 สำหรับการกระจายพันธุของพืชสกุลเมื่อย พบวา เมียง 

(G. gnemon var. gnemon) พบในสวนยาง บริเวณปาพรุโตะ

แดง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 15-22 เมตร จังหวัดนราธิวาส 
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เมื่อย (G. montanum) พบบริเวณปาสันทราย บานเทียรยา 

ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี ที่ความสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 8 เมตร เทานั้น เมื่อยดูก (G. macrostachyum) 

พบไดทั้ง 4 จังหวัด ตั้งแตปาสันทราย ปาพรุ สวนยาง ภูเขา และ

ปาตนน้ำ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 8-479 เมตร เมื่อยนก  

(G. tenuifolium) พบไดท้ัง 4 จังหวัดเชนกัน ตั้งแตปาพรุ สวน

ยาง ภูเขา น้ำตก และปาตนน้ำ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล  

15 - 326 เมตร สำหรับเหมียง (G. gnemon var. tenerum) 

พบไดทุกจังหวัดในการศึกษานี้ เนื่องจากชาวบานนิยมบริโภคและ

เปนพืชเศรษฐกิจ นิยมปลูกไวริมรั้ว ในสวนผลไมและสวนยาง 

(กูล, 2539) 

 การอนุรักษพืชสกุลมะเมื่อยซึ่งถือวาเปนพืชโบราณที่มี

วิวัฒนาการระหวางพืชจิมโนสเปรมและพืชดอกใหคงอยูไดนั้น มี

จำเปนอยางยิ่งที่คนในชุมชนตองมีความเขาใจและตระหนักถึง

การสูญพันธุ มีเพียงเหมียง (G. gnemon var. tenerum) ชนิด

เดียวท่ีนำมาบริโภคและเปนพืชเศรษฐกิจ สวนชนิดอ่ืนๆ จะขึ้น

เองในธรรมชาติ โดยเฉพาะสวนยาง สวนปาลม และสวนผลไม 

เปนตน ตั้งแตปาสันทราย ปาพรุ ภูเขา และปาตนน้ำ ไมเปนที่

รูจักและไมนำมาใชประโยชนใด ๆ ท้ังสิ้น เลยถูกแผวถางทิ้งไปใน

ที่สุด เนื่องดวยความไมรู ทำใหมีความเสี่ยงสูงในการสูญพันธุไป

จากพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

 

ตารางที่ 2 สรุปลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะเมื่อย ที่พบในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส (N/A = ไมมีขอมูล) 
 

  

ลักษณะสัณฐานวิทยา 

ชนิดพืช 

G. gnemon 

G. macrostachyum G. montanum G. tenuifolium G. gnemon var. 

gnemon 

G. gnemon var. 

tenerum 

1. วิสัยพืช ไมยืนตน ไมพุม ไมเลื้อยเนื้อแข็ง ไมเลื้อยเนื้อแข็ง ไมเลื้อยขนาดเล็ก 

2. ใบ 

รูปราง 

 

ความกวาง (ซม.) 

ความยาว (ซม.) 

เนื้อใบ 

สีใบแหง 

เสนแขนงใบ (คู) 

 

รูปขอบขนาน 

 

3-6 

9-14 

บาง 

สีเขียวแกมเหลือง 

5-7 

 

รูปใบหอกแกมรูปขอบ

ขนาน 

4-7 

14-20 

บาง 

สีเขียวแกมเหลือง 

5-8 

 

รูปไขหรือรูปไขแกมรูปขอบขนาน 

 

5-9 

14-21 

เหนียวหนา 

สีน้ำตาลดำ 

4-9 

 

รูปไขหรือรูปขอบขนานแกม

รูปไข 

5-10 

14-22 

เหนียวหนา 

สีน้ำตาลดำ 

10-12 

 

รูปไข 

 

5-9 

10-20 

บาง 

สีเขียวแกมเหลือง 

8-10 

3. โคนเพศเมีย 

ลักษณะชอ 

ความยาว (ซม.) 

จำนวนชั้นของออวุล 

จำนวนออวุล/ชั้น 

 

โคนเด่ียว 

3-4 

3-4 

5-6 ออวุล 

ปลายสุดมี 1 ออวุล 

 

โคนเด่ียวหรือชอ 

2.5-3.0 

5-7 

5-9 

 

 

โคนเด่ียว 

10 

6-16 

8-11 

 

ชอโคน 

40 

8-15 

5-9 

 

 

โคนเด่ียวหรือชอ 

10-15 

9-10 

5-8 

4. โคนเพศผู 

ลักษณะ 

ความยาว (ซม.) 

จำนวนชั้น 

 

ไมพบ  

 

โคนเด่ียวหรือชอ 

3.0-3.5 

5-7 

 

โคนเด่ียว 

3.5-5.0 

11-14 

 

ไมพบ 

 

โคนเด่ียว 

3-4 

7-11 

5. เมล็ด 

รูปรางเมล็ด 

กานเมล็ด 

สีเมล็ดออน 

 

สีเมล็ดแก 

สีเมล็ดสุก 

ขนาดเมล็ด กวางxยาว 

(ซม.) 

 

กลมร ี

ไมมีกาน 

สีเขียว 

 

สีเขียวไพร 

สีสมอมแดง 

1.0-1.2x1.5-1.8 

 

กลมรีคลายกระสวย 

ไมมีกาน 

สีเขียว 

 

สีเขียวไขครุฑ 

สีเหลือง 

N/Ax2 

 

ร ี

ไมมีกาน 

สีเขียว ปลายเมล็ดมีสีเขียวปนน้ำตาล

ออน 

สีเขียวมะพูด 

สีสมแดง 

0.5x1.0 

 

ร ี

มีกานอวบ 

สีเขียว มีไขสีขาวเคลือบ 

 

สีเขียว 

สีสมแดง 

N/Ax2.2-2.8 

 

ร ี

มีกานไมอวบ 

สีเขียว ปลายเมล็ดมีสี

น้ำตาล 

สีน้ำตาลอมมวง 

สีแดงสด 

0.5-1.0x1.0-1.6 
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