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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาการกระจายพันธุ์ของเตยทะเล ชายฝั่งของเกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง อ.
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานโดยคณะสำรวจคณะทำงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ วศ.ทร. ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ บริเวณพื้นที่เกาะเกาะแสมสารและหมู่เกาะ
ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2565
การสำรวจฯ ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์และการสนับสนุนของกองทัพเรือ
ที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เรือยางจาก หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) ในการนำคณะฯ สำรวจเดินทางระหว่างเกาะต่าง ๆ
คณะผู้จัดทำรายงาน จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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ความเป็นมา
การศึกษาการกระจายพันธุ์ของเตยทะเล ชายฝั่ง ของเกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง
ดำเนินงานโดยคณะสำรวจคณะทำงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วศ.ทร.
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด าฯ
สยามบรมราชกุม ารี กองทัพเรือ ระหว่าง 25-26 มีนาคม 2565 ทั้ง นี้ เป็นไปตามแผนงานการ
สำรวจใหญ่ ครั้งที่ 1 /ปี งป.65 โดย อพ.สธ. กำหนดให้พื้นที่เกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง เป็น
พื้นที่เป้าหมายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รูปที่ 1 เกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง
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วัตถุประสงค์
1. เพื ่ อ สนองพระราชดำริ โ ครงการอนุร ั กษ์ พ ั นธุก รรมพื ช อั นเนื ่ องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อศึกษาการกระจายพันธุ์ของเตยทะเล
3. เพื่อศึกษาการเตรียมน้ำมันหอมระเหยจากดอกเตยทะเล และการศึกษาองค์ประกอบ
คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam distillation)
4. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากดอกเตยทะเล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา และความหนาแน่น ของ
เตยทะเล (ปริมาณคลุมพื ้นที ่) และรูปแบบการกระจายพันธุ ์ของเตยทะเลบริ เวณเกาะแสมสาร
และหมู่เกาะใกล้เคียง
2. ได้ข้อมูลกระบวนการกลั่นน้ำมันหอมระเหยของเตยทะเล คุณสมบัติและองค์ประกอบ
3. ได้ผลิตภัณฑ์ของน้ำมันหอมระเหยเตยทะเล
4. เผยแพร่ข้อมูลโดยการจัดนิทรรศการและเผยแพร่ข้อมูล
5. สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทางทะเลของ ทร.

ขอบเขตของสารสำรวจ
การสำรวจและรวบรวมเก็บข้อมูล รวมถึงแผนการปฏิบัติดังตาราง
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
หมู่เกาะแสมสาร ประกอบด้วยเกาะขนาดเล็กที่เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ไม่เกิน 180 เมตร มีภูมิอากาศสม่ำเสมอทั้งหมู่เกาะ ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความแตกต่างของสัง คมพืช
หมู่เกาะแสมสาร ได้แก่ สภาพดิน -หิน (edaphic) และภูมิประเทศ (topographic) ทั้งนี้ สังคมพืช
หมู่เกาะแสมสาร จัดเป็นประเภทสังคมพืชฝั่งทะเล (littora vegetation)
1. อพ.สธ. [ 1 ] ได้เคยสำรวจและรายงานว่า เตยทะเล เป็นพืชชายหาดทราย (strand)
สังคมพืชหาดทราย (sand strand vegetation) บนเกาะแสมสาร
2. ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล และคณะฯ [ 2 ] ได้วิจัยสำรวจพรรณไม้บริเวณเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติระยะไกลในพืน้ ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เกาะแสมสาร และรายงานพบว่าเตยทะเล
เป็นพืช 1 ใน 94 ชนิด ( 41 วงศ์) ที่พบบนเกาะแสมสาร [ 2 ]
3. ศานิต สวัสดิกาญจน์ [ 3 ] พบว่าสารสกัดสารจากลำต้นใต้ดินของลำเจียกมีผลยับยั้งต่อ
การเจริญของพืช 4 ชนิด ได้แก่ ไมยราบยักษ์ ถั่วผี ถั่วเขียวผิวดำ และผักกาดหอม
4. บดินทร สอนสุภาพ และคณะ [ 4 ] ได้ศึกษาลักษณะทางสั ณ ฐานวิ ทยาและประเมิ น
ศักยภาพ ของเตยหนาม (Pandanus tectorius Blume) และเตยทะเล (P. odorifer (Forssk.)
Kuntze) ในพื ้ น ที ่ ภ าคใต้ พบว่ า จากการสำรวจพื ช ชนิ ด Pandanus tectorius Blume และ
Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze พื ช ทั้ ง สองชนิ ด จั ด อยู ่ ใ นสกุ ล Pandanus วงศ์ เ ตย
PANDANACEAE มี ก ารกระจายพั น ธุ ์ ส กุ ล Pandanus Parkinson มี ป ระมาณ 650 ชนิ ด พบใน
แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย ในไทยมีประมาณ 20 ชนิด และเป็นไม้ประดับ 2-3 ชนิด สำหรับ
แถบเอเชียพบตามหมู่เกาะและชายฝั่งทะเล และเกาะฮาวาย ในประเทศไทยพบทางภาคตะวันออก
เฉียงใต้ และภาคใต้ เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณพื้นที่ดินร่วนปนทราย บริเวณดินเค็มใกล้บริเวณชายฝั่ง
จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยทั่วไปของพืชทั้ งสองชนิด พบว่ามีความ คล้ายคลึง กัน
อย่างยิ่ง คือ ลักษณะเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น สูง 3-10 ม. ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้นกัน ล้าต้นมักแตก
กิ่งก้านสาขา มีรากอากาศค่อนข้างยาว และใหญ่ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับกันเป็น 3 เกลียวที่ปลายกิ่ง
รูปร่างเรียวแหลมไปหาปลาย ขอบมีหนามแข็งยาว แผ่นใบด้านล่างมีนวล ดอกแยกเพศ อยู่ต่างต้นกัน
ออกตามปลาย ยอด มีจ้านวนมาก ติดบนแกนของช่อ ไม่มีกลีบลี้ยงและกลีบดอก ช่อดอกเพศผู้ตั้งตรง
มีกาบสีนวลหุ ้ม กลิ่น หอม เกสรเพศผู้ ติ ดรวมอยู ่บ นก้ านซึ่ง ยาว ช่อดอกเพศเมี ยค่อนข้า งกลม
ประกอบด้วยเกสรเพศเมียเชื่อมติดกัน 3-5 อัน เป็นกลุ่ม 5-12 กลุ่ม ปลายหยักตื้นเป็นร่องระหว่าง
ยอดเกสรเพศเมีย ยอดเกสรเพศเมียเรี ยงเป็นวง ผล เบียดกันแน่นเป็นก้อนกลม ผลที่สุกแล้วมีโพรง
อากาศจำนวนมาก อย่างไรก็ตามมีลักษณะที่ใช้เป็นข้อสังเกตและสามารถใช้ สำหรับหรับการจำแนก
ชนิดพืชทั้งสองชนิดได้ คือ Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze ขอบใบ มีหนามสีขาวขนาดใหญ่
กลุ่มผลย่อยขอบมีสันนูนในผลสุก ซึ่งไม่พบในชนิด Pandanus tectorius Blume จากการศึกษาการ
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นำมาใช้ประโยชน์ พบว่า เตยทั้งสองชนิดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานจักสาน ได้ แต่ที่พบมีการ
กระจายพันธุ์กว้าง พบเป็น จำนวนมา มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทุกพื้นที่ศึกษาเป็นชนิด Pandanus
odorifer (Forssk.) Kuntze โดยการนำมาใช้ประโยชน์เป็นวัตุดิบในการท้าเครื่องจักสาน อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันแหล่งเก็บหาเตยในธรรมชาติลด น้อยลงไปมาก เนื่องจากพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์
จากการท้าการเกษตรอื่น ๆ การประมง หรือแม้แต่การ สร้างที่อยู่อาศัย โรงงาน
5. มี ก าร น ำดอกเตยทะเลตั ว ผู ้ ท ี ่ บ าน ( blooming male flowers of Pandanus
odoratissimus) มากลั่นด้วยไอน้ำเพื่อเก็บเอาน้ำมันหอมระเหย สำหรับการผลิตเป็นหัวน้ำหอม
(perfume) ดอกของเตยทะเลจะออกดอก 3 ช่วง/ปี คือในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยช่วง
กรกฎาคม ถึง กันยายน เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เฉพาะดอกตัวผู้ที่นำมากลั่นเอาน้ำหอม สำหรับดอกตัว
เมี ย ไม่ ม ี น ้ ำ หอม และใช้ ส ำหรั บ ให้ ผ ล องค์ ป ระกอบหลั ก ของน้ ำ มั น หอมระเหย (Kewra oil)
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย methyl ether of beta - phenylethyl alcohol, diterpene, d-linalool,
phenylethyl acetate, citral, phenylethyl alcohol, ester of phthalic acid, fatty acids และ
stearoptene น้ำมันฯ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สามารถใช้ทำ
ความสะอาดและชะลอการแก่ ก่ อ นวั ย ของผิ ว (cleansing and anti-aging properties on skin)
ในตำรั บ อายุ ร เวชของอิ น เดี ย ใช้ เ ป็ น ยารั ก ษาโรคและสภาวะความเสื ่ อ มถอย (degenerative
conditions) [ 5 ]
6. มีการนำดอกเตยทะเลพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Pandanus Tectorius (Kewra)
Hydrosol โดยเป็นน้ำมันบริสุทธิ์ ในในอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยสมบัติด้านกลิ่นของมัน ที่คล้ายกลิ่น
น้ำหอมจากกุ ห ลาบ (rose like fragrance) องค์ประกอบของน้ำ มัน ที่ไ ด้ จ ากการกลั ่น ด้ว ยไอน้ ำ
ประกอบด้ ว ย 2-phenyl ethyl methyl ether (37.7%), terpinen-4-ol (18.6%), -terpineol
(8.3%) และ 2-phenyl ethyl alcohol (7.5%) [ 6 ]
7. น้ำมันที่ได้จาก Pandanus fascicularis L. มีองค์ประกอบของ phenyl ethyl methyl
ether (PEME), terpinen-4-ol, α-terpineol, p-cymene และอื่น ๆ ดอกเตยทะเลที่นำมากลั่นใช้
ดอกสดและเก็บรักษาอุณหภูมิที่ 4 องศเซลเซียส แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วย GC และ GC-MS พบว่าดอก
เตยทะเลเก็บสดให้น้ำมันฯ ที่มีองค์ประกอบของ PEME สูงสุด และลดลงเมื่อเวลาเก็บในตู้เย็นมากขึ้น
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รูปที่ 2 Essential oil yield percentage at different time intervals in freshly plucked
and cold stored flowers.

รูปที่ 3 แสดงชนิดของสารและปริมาณที่วิเคราะห์ได้จาก GC-MS น้ำมันหอมระเหยดอกเตยทะเล
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รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์ Kewra essential oil pandanus tectorius
8. น้ำมัน Kewra essential oil pandanus tectorius มีกลิ่นหอมหวานคล้ายดอกกุหลาบ
น้ำมันฯ มีองค์ประกอบของ 2-phenylethyl-methylether (β-phenyl ethyl methyl ether) 60
ถึ ง 80% และส่ ว นประกอบอื ่ น ๆ ได้ แ ก่ free alcohol, 2-phenyl-ethanol (β-phenyl ethyl
alcohol) และ acetic acid ester ทั ้ ง นี้ 2-phenyl-ethanol เป็ น สารสำคั ญ ที ่ ม ี อ ยู่ ใ นน้ ำ กุ ห ลาบ
(rose water) ด้วยที่ว่าการละลายได้ดีในน้ำ 2-phenyl-ethanol จึงสามารถกลั่นด้วยไอน้ำได้ง ่ าย
ยิ ่ ง กว่ า นั ้ น monoterpenes ให้ ก ลิ ่ น หอมเป็ น หั ว น้ ำ หอม โดยมี terpinene-4-ol (15%); αterpineol, γ-terpinene และ dipentene อีกด้วย เนื่องจากเตยทะเลมีห ลากหลายชนิ ดพัน ธุ ๋ ที่
กระจายในพื้นที่เขตเอเชียแนวเขตเส้นศูนย์สูตร ออสเตรเลีย และแปซิฟิก ชนิดพันธุ์ที่ให้น้ำหอมคือ
p. Odoratissimus, ซึ่งพบทั่วไปในเขตชายฝั่ง ทะเลอินเดียตะวันออก และส่วนฝั่ง ตะวันตกมีเพี ยง
เล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบในประเทศศรีลังกา มีการพิจารณาว่า p. Odoratissimus เป็นสปีชีส์ย่อย
ของ p. Tectorius Parkinson ซึ่งกระจายในแถบออสเตรเลียและพอลีนีเชีย [ 7 ]
จากข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่า ยังไม่มีการสำรวจการกระจายพันธุ์
ของเตยทะเลชายฝั่งของเกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง ว่ามีความหนาแน่นครอบคลุมพื้นที่มาก
น้อยอย่างไร และในประเทศยังไม่มีการศึกษาถึง การใช้ประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยจากดอก
เตยทะเล ทั้งในเชิงสุคนธบำบัด และเชิงการรักษา (Medical Aromatherapy) ด้วยเหตุนี้ การศึกษา
การกระจายพันธุ์ของเตยทะเล ชายฝั่ง ของเกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง ที่มีขอบเขตการ
ศึกษาวิจัยถึงการเตรียมน้ำมันหอมระเหยจากดอกเตยทะเล และการศึกษาองค์ประกอบคุณสมบัติของ
น้ำมั นหอมระเหยที่ได้จากกระบวนการกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam distillation) ตลอดจนการศึกษา
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์น ้ำ มั นหอมระเหยจากดอกเตยทะเลที่ ไ ด้ จ ากเกาะแสมสาร เพื ่ อ วิ เ คราะห์ เชิง
เปรียบเทียบจากแหล่งอื่น เช่น ในต่างประเทศ จึงมีความน่าสนใจและควรศึกษาอย่างยิ่ง
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อุปกรณ์ สารเคมีและเครื่องมือที่สำคัญ
- ตลับเมตร
- สายวัด
- ถุงพลาสติก (PE) สำหรับเก็บตัวอย่าง
- กล่องเก็บตัวอย่างรักษาอุณหภูมิ
- เครื่องมือระบุพิกัดตำแหน่ง (GPS)
- เครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll meter)
- เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible Spectrophotometer)
- ชุดกลั่นด้วยไอน้ำ (Steam Distillation Apparatus)
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (แบบพกพา)
- เครื่องชั่งน้ำหนัก
- กล้องถ่ายรูป หรือกล้องในโทรศัพท์เคลื่อนที่
- น้ำกลั่น
- Hexane

วิธดี ำเนินการสำรวจ/วิเคราะห์
การสำรวจการเก็บตัวอย่างได้ดำเนินการระหว่าง 25-26 มีนาคม 2565 โดยมีการบัน ทึก
ข้อมูลของต้นเตยทะเล ได้แก่ ความสูง ขนาดรอบวงของลำต้นเหนือโคนต้น 30 ซม. สีของลำต้น ราก
อากาศ ขนาดของใบ (กว้าง/ยาว) ดอกตัวผู้ ดอกตัวเมีย กาบรองดออกตัวผู้และตัวเมีย สีของผล และ
บันทึกสภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น พิกัดทางภูมิศาสตร์ ณ จุดที่พบต้นเตยทะเล ตัวอย่าง
ที่เก็บประกอบด้วย ส่วนดอกตัวผู้ และผลอ่อน ผลเริ่มแก่ และผลสุก ตัวอย่างเก็บในถุงพลาสติกและ
แช่เย็น ก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการศึกษา เช่น การกลั่นด้วยไอน้ำ เป็นต้น
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กาบรองดอกตัวผู้
ดอกเตยทะเล

รูปที่ 5 ช่อดอกเตยทะเลตัวผู้

รูปที่ 6 รากอากาศของต้นเตยทะเลช่วยค้ำจุนลำต้น
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ผลการสำรวจ
สรุปได้ในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. พื้นที่เกาะที่พบต้นเตยทะเล จำนวน 2 เกาะ ได้แก่ เกาะแรด (6 ต้น) และเกาะแสมสาร
(9 ต้น) สำหรับเกาะอื่น ๆ สำรวจไม่พบ

รูปที่ 7 จุดที่พบต้นเตยทะเล
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เกาะแรด

รูปที่ 8 จุดที่พบต้นเตยทะเล บริเวณเกาะแรด
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สวนพฤกษศาสตร์

รูปที่ 9 จุดที่พบต้นเตยทะเลบริเวณเกาะแสมสาร/สวนพฤกษศาสตร์

14

หาดเตย

รูปที่ 10 จุดที่พบต้นเตยทะเลบริเวณเกาะแสมสาร/หาดเตย
2. ต้นเตยทะเลบริเวณเกาะแรด มีจำนวน 6 ต้น ทราบว่าเกิดจากการนำเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมจาก
เกาะครามใหญ่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มาเพาะต้นกล้า (สอบถามจาก จนท.อพ.สธ. สวนจิตรลดา)
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3. ต้นเตยทะเลบริเวณเกาะแสมสาร ใกล้สวนพฤกษศาสตร์ มีจำนวน 3 ต้น ทราบว่าเกิดจาก
การนำเมล็ดพันธุ์ดั้งเดิมจากเกาะครามใหญ่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี มาเพาะต้นกล้า (สอบถามจาก
จนท.อพ.สธ. สวนจิตรลดา)
4. ต้นเตยทะเลบริเวณเกาะแสมสาร ณ หาดเตย มีจำนวน 6 ต้น (เดิม 7 ต้นแต่ ตาย 1 ต้น)
เกิดเองโดยธรรมชาติ ลักษณะของผลเตยบริเวณนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า 2 แหล่งข้างต้น อย่างเห็นได้ชัด
1

2

3

4

5

6

7

8

รูปที่ 11 ลูกเตยทะเลจากเกาะแรด หมายเลข 1-6 มีขนาดเส้นรอบวงสูงสุด 36 ซม. รูปร่างมีลักษณะ
ค่อนข้างกลมหรือสมมาตร สำหรับลูกเตยเกาะแสมสาร/ หาดเตยหมายเลข 7-8 มีขนาดเส้นรอบวง
สูงสุด 47 ซม.
หมายเหตุ 6 ลูกแรกเก็บตัวอย่างจากเกาะแรด 2 ลูกสุดท้ายที่มีขนาดใหญ่ เก็บตัวอย่างจาก
เกาะแสมสาร (หาดเตย)

รูปที่ 12 แสดงจำนวนกาบรองดอกตัวเมีย (จำนวน 3 อัน)
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ตัวอย่างจากเกาะแสมสาร/หาดเตย

ตัวอย่างจากเกาะแรด

รูปที่ 13 เปรียบเทียบขนาดลูกเตยทะเลจากเกาะแรด (ซ้าย) ขนาดเส้นรอบวงสูงสุด 36 ซม.
และลูกเตยจากเกาะแสมสาร – หาดเตย ขนาดเส้นรอบวงสูงสุด 47 ซม.

รูปที่ 14 ลูกเตยทะเลจากเกาะแสมสาร/สวนพฤกษศาสตร์ (ขนาดเส้นรอบวง สูงสุด 41 ซม.)
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ผลจากตัวย่างนี้ จะสังเกตได้ว่า ผลรวมจะเรียงชิดติดกันมาก แตกต่างจากจุดสำรวจบริเวณเกาะแรด
และเกาะแสมสารบริเวณหาดเตย
5. รายละเอียดอื่น ๆ ทางสัณฐานวิทยาของเตยทะเล ดังนี้
- ความสูงของต้นเตยทะเลตั้งแต่ 2 -5 เมตร
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นเหนือรากค้ำจุน 30 ซม. ระหว่าง 22 – 45 ซม.
- สีของลำต้นเป็นสีน้ำตาล-ขาว มีรากค้ำจุน
- ขนาดความยาวของใบ 90 -135 ซม. ขนาดขอบใบกว้างสูงสุด 6 ซม.
- ต้นตัวผู้ (มีช่อดอกตัวผู้) แยกจากต้นตัวเมีย (มีช่อดอกตัวเมียหรือมีผล)
- เตยทะเลเกิดบนหาดทราย ไม่เกิดตามโขดหินหรือบริเวณที่มีหน้าผาชัน มีความชื้นสัมพัทธ์
บริเวณชายฝั่งระหว่าง 78-80 %
- ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบที่วัดได้อยูช่ ่วงระหว่าง 34 ถึง 61 PSAD (35-82 µg/cm2) [ 8 ]

การวิเคราะห์ ทดลองในห้องปฏิบัติการ
1. การกลั่นด้วยไอน้ำ เพื่อเก็บน้ำมันหอมระเหยจากดอกเตยทะเลตัวผู้

รูปที่ 15 ช่อดอกเตยทะเลตัวผู้
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รูปที่ 16 ดอกเตยทะเลตัวผู้

รูปที่ 17 การกลั่นด้วยไอน้ำ
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- เมื่อนำช่อดอกตัวผู้มาคัดเลือก โดยนำกาบรองดอกตัวผู้ออก และตัดเฉพาะส่วนดอกด้วย
กรรไกร และคัดเอาเฉพาะส่วนดอก จำนวนที่คัดเลือกได้มีเพียง 175 กรัม จากนั้นใส่ในขวดก้นกลม
ขนาด 1,000 มล. แล้วเติมน้ำกลั่นจำนวน 500 มล. แล้วดำเนินการกลั่นด้วยไอน้ำ ดังรูป เก็บส่วนที่
กลั่นได้ (น้ำมันหอมระเหยที่มีน้ำปนอยู่) ในขวดแก้ว เพื่อนำไปทดลองในขั้นต่อไป
- ผลการกลั่นด้วยไอน้ำ พบว่า ปริมาณน้ำมันที่กลั่นได้มีปริมาณน้อยมาก (จากข้อมูลพบว่า %
น้ำมันหอมระเหยประมาณ 0.02 % เท่านั้น) มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองอ่อน ส่วนที่กลั่นได้
(Distillate) นี้มีลักษณะเป็น oil in water (มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ใหญ่) ไม่สามารถแยกได้โดยการใช้ขวด
แยก (Separatory funnel) ไม่พบการแยกชั้นของน้ำมันและน้ำอย่างชัดเจน (จากการคำนวณเมื่อ
เทียบจากน้ำหนัก 175 กรัม จะได้น้ำมันเพียง 0.035 กรัมเท่านั้น) จึงยังไม่สามารถดำเนินการทดลอง
ในการแยกสารด้วย GC-MS และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการนำน้ำมันหอมระเหยจากดอกเตยทะเล
อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้นำสารที่กลั่นได้มาวัดการดูดกลืนแสงพบว่าดูดกลืนแสงในย่านวิซิเบิล

รูปที่ 18 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงย่านวิซิเบิลของส่วนที่กลั่นได้ของดอกเตยทะเล
- ข้อเสนอแนะ มีความจำเป็นที่ต้องเก็บอย่างจำนวนมากขึ้น และต้องกลั่น ดอกเตยทะเล
ขณะที่ดอกยังสด ไม่มีสีคล้ำ เนื่องจากจะทำให้กลิ่นผิดเพี้ย นไปและปริมาณน้ำมันที่กลั่นได้จะลดลง
ตามเวลาที่เก็บตัวอย่าง (แม้จะรักษาสภาพตัวอย่างโดยการเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส)
2. การศึกษาโครงสร้างของผล
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เมื่อนำผลสุกของตัวอย่างเกาะแรด มาผ่าตามขวางและตามยาว ได้ดังรูป

รูปที่ 19 ผลสุกของเตยทะเล (เกาะแรด) ภาพล่าง ภาพผ่าตามยาว
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ผนังผล (pericarp)
เมล็ด (seed)

รูปที่ 20 ผลสุกของเตยทะเล (เกาะแรด) ภาพผ่าตามขวาง
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รูปที่ 21 เมล็ด (seed) ของเตยทะเล ซึ่งมีลักษณะรูปกระสวย

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. จากการสำรวจพบว่าเตยทะเลค่อนข้างพบน้อย ในบริเวณเกาะแสมสารและหมู่เกาะ
ใกล้เคียง ดังนั้น จึงควรอนุรักษ์พืชชนิดนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไป
2. ความแตกต่างของพื้นที่ อาจจะส่งผลต่อความสมบูรณ์และการเจริญเติบโตของเตยทะเล
มีผลทำให้ลักษณะสัณฐานวิทยาของเตยทะเลแตกต่างกัน
3. ตัวอย่างเตยทะเล 3 จุดที่พบ ที่มีความแตกต่างกันในด้านขนาดและลักษณะของผล
อาจจะเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม หรืออาจเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของสปีชี ส์ ที่
ใกล้ชิดกันมาก ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาในด้านระดับพันธุกรรม ว่าชนิดที่พบ แตกต่างในระดับสปีชีส์
หรือไม่
4. ควรมีการสำรวจในบริเวณเกาะอื่ น ๆ ใน อ.สัตหีบ เช่น เกาะครามใหญ่ เพื่อศึกษาเชิง
เปรียบเทียบแหล่งพันธุ์ดั้งเดิม ที่นำเมล็ดหรือต้นกล้าที่นำมาปลูกในเกาะแรด หรือเกาะแสมสาร
5. คณะทำงานฯ (วศ.ทร.) ยังคงวางแผนในการสำรวจ เก็บตัวอย่างดอกเตยทะเล เพื่อนำมา
ศึกษาวิจัยการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากดอกเตยทะเลตัวผู้ ให้ได้จำนวนที่เพียงพอ เพื่อนำมากลั่น
ศึกษาชนิดและองค์ประกอบสารเคมีในน้ำมันหอมระเหย อย่างไรก็ดี อาจจะมีความจำเป็นต้องขยาย
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ระยะเวลาศึกษาวิจัย จากปี งป.65 เป็น ถึง ปี งป.66 เพื่อให้ผลการดำเนินการศึกษาวิจัยที่ครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์
6. อพ.สธ.-ทร. ควรเพิ่มพื้นที่ปลูกเตยทะเล/และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ถึงชนิดและสายพันธุ์ของ
เคยทะเลที่มีอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างความรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของ
เตยทะเลในมิติต่าง ๆ ณ พื้นที่เกาะแสมสาร ซึ่งอาจจะพิจารณาจัดพื้นที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ เป็น
ที่รวบรวมชนิดและปลูกไว้ศึกษาต่อไป

-------------------
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ผนวก
เตยทะเล [ 9,10 ]
ชื่อสามัญ Seashore screwpine
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze
(ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Pandanus odoratissimus L.f.)
วงศ์ Pandanaceae
ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทรงพุ่ม มีความสูงของต้นประมาณ 5-6 เมตร ลำ
ต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8-20 เซนติเมตร โคนต้นมีรากอากาศช่วยค้ำจุนลำต้น ลำต้นมี
ลักษณะกลมเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลอ่อน ๆ มีหนามแหลมสั้นกระจายอยู่ทั่วไป
ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียว ออกเรียงสลับเวียนรอบกิ่งที่ปลายกิ่ง ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนาน ปลาย
ใบเรียวแหลม ส่วนขอบทั้งสองข้างจะหยักและมีหนามแหลมคม ปลายหนามมีลักษณะโค้งไปทาง
ปลายใบ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 10 เซนติเมตรและยาวประมาณ 1 เมตร เนื้อใบเหนียว ใต้ท้องใบมี
แกนกลาง
ดอกเตยทะเล ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ปลายยอด ปลายกิ่งหรือออกตามซอกใบ ดอกเพศผู้และ
ดอกเพศเมียจะแยกกันอยู่คนละต้น ดอกเพศผู้มีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ไม่มีกลีบดอก มีกาบรอง
ดอกสีขาวนวล 2-3 กาบ ส่วนดอกเพศเมียเป็นสีเขียว อยู่ติดกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และมีกาบรอง
ดอกสีเขียว 2-3 กาบ โดยดอกจะเริ่มบานในช่วงเย็นและจะมีกลิ่นหอมฉุน สามารถออกดอกได้ตลอด
ทั้งปี
ผลเตยทะเล ผลเป็นผลรวมคล้ายผลสับปะรด ลักษณะเป็นรูปกลมหรือขอบขนาน ผลมีลักษณะแข็ง
ปลายมีหนามสั้น ๆ ติดกันเป็นกลุ่มแน่น ผลอ่อนเป็นสีเขียวอมขาวแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อสุก
แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีส้มหรือสีส้มอมแดง และมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ภายในผลมีเมล็ดลักษณะเป็นรูป
กระสวย สามารถออกผลได้ตลอดทั้งปี
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Pandanus odorifer [ 11 ] is an aromatic monocot species of plant in the family
Pandanaceae, native to Polynesia, Australia, South Asia (Andaman Island), and the
Philipines, and is also found wild in southern India and Burma. It is commonly known
as fragrant screw-pine.
Description
It is a small branched, palm-like dioecious tree with a flexuous trunk supported by brace roots.
The tree can grow to a height of 4 meters. Leaves grow in clusters at the branch tips, with rosettes
of sword-shaped, stiff (leather-like) and spiny bluish-green, fragrant leaves. Leaves are glaucous,
40–70 cm. long. In summer, the tree bears very fragrant flowers, used as perfume. In Yemen, they
are predominantly found alongside flowing streams in the western escarpment foothills; Most
common in high rainfall areas. The fragrant male flowers are wrapped in leaves and sold on
roadsides and in markets. Only male plants seem to occur in Yemen. Some suggest that it was
introduced into Yemen from India where its flowers are used chiefly to make perfume. The plant
is classified as
'Least Concern' in the IUCN Red List of Threatened Species (2011).
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