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1.บทนํา 
 

 

1.1 หลกัการและเหตผุล 
 

 กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด  เป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกสวน ยางพารา  ในภาค ภาคใต้

ของประเทศไทย ซ่ึง มีพื้นท่ีปลูกยางพาราอยู่ ทอ้งท่ีจงัหวดัสงขลา มีการรวมกลุ่มเพื่อใหมี้การจดัการสวน

ยางพารา  เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลในการทาํไมย้างพาราจดัส่งใหแ้ก่ผู ้

ซ้ือ เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดมี้ความมัน่ใจในการปลูกสร้างสวนยางพาราท่ีมีมาตรฐาน และการดาํเนินการท่ีนบัวา่มี

ความสาํคญัประการหน่ึง คือ การจั ดทาํระบบการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ของ Forest Stewardship Council (FSC) ซ่ึงครอบคลุมการบริหารจดัการทั้งองคก์ร รวมถึงกาํหนดใหมี้

การจดัทาํแผนการจดัการสวนป่า (Management Plan) ในการดาํเนินงานของสวนยางพารา อนัจะส่งผลให้

การดาํเนินงาน ของสวน ยางพารา เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซ่ึงแผนการจดัการ ฯน้ี มีเป้าหมายและ

วตัถุประสงค์   เพือ่ใชเ้ป็น ขอ้มูลพื้นฐานของ แผนการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ การอนุรักษแ์ละรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ระบบการดาํเนินงานหลกัการใชป้ระโยชน์ผลผลิตจากไม ้การทาํไมอ้อก แผนการบริหารงาน

บุคคล และการพฒัน าอบรมบุคลากร การจดัการทางการเงินกระบวนการติดตามตรวจสอบการทาํงาน

แผนท่ี และเอกสารอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งการจดัทาํแผนการดาํเนินงานของสวน ฯ เพือ่เ ป็นกระบวนการใช้

ทรัพยากรของสวนฯ   การดาํเนินงานดา้นสวนป่า ยางพารา เร่ิมตั้งแต่การทาํสวนยางพารา การปลูกบาํรุง

ดูแลสวนยางและการกรีดยางพารา จนถึงกระบวนการตดัไมย้างพ าราออกมาใชป้ระโยชน์โดยมี บริษทั

สยามไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั เป็นแกนกลางและดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต และจาํหน่ายไมย้างพารา เพื่อ

นาํไมท่ี้ไดจ้ากสวนยางพารามาใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จดัการ สวน

ยางพาราอยางย ัง่ยนืบริษทัสยามไฟเบอร์บอร์ด จาํกดัจะไดด้าํเนินการข้ึนทะเบียนลาํดบัผูป้ลูกสวนยางและ

เขา้ร่วมกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ดา้นการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื การปฏิบติัต่อสวนยางตามหลกั

วชิาการแนวทางการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามมาตรฐาน FSC  

 การดาํเนินงานดา้นสังคมและส่ิง แวดลอ้ม กลุ่ม จดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด  ไดมี้กิจกรรม

ร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัราษฏรท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบ 

มีกิจกรรมร่วมกนั ดา้นสังคมเพื่อเกิดความตระหนกัร่วมกนั ในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีทัว่โลกต่างให ้ความสนใจ

ในการจดัการป่าไมใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี FSC กาํหนด รวมทั้งประเทศไทยดว้ยเช่นกนั การ ไดรั้บ

การรับรองจาก FSC เป็นการสร้างโอกาสทางการคา้และการส่งออกผลผลิตไมแ้ละสินคา้ 
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ท่ีทาํจากไม ้ไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีมีขอ้จาํกดัและกรอบท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการรับรองพื้นท่ีปลูกป่า (Forest 

Certification) ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นเคร่ืองมือและหลกัประกนัดา้นการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื สร้างรายได้

ใหชุ้มชนชาวชนบท รักษาสภาพแวดลอ้มใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี การจดัการป่าไมต้ าม

แนวทาง FSC ยงัช่วยส่งเสริมในดา้นการเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ื้นท่ี

ป่าไม ้และช่วยลดผลกระทบต่อบริเวณป่าธรรมชาติท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดใ้นระดบัหน่ึง การดาํเนินงานขอ ง

กลุ่มจดัการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั จึงไดมี้การดาํเนินกิจกรรมและโครง การจดัทาํระบบการ

จดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ Forest Stewardship Council (FSC) ซ่ึงมี

หลกั การ และ เกณฑ ์ ท่ีกลุ่มจดัการป่าไม้ สยามไฟเบอร์บอร์ด   ตอ้งดาํเนินการเพือ่ให ้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของ FSC อยูห่ลายประการ ดงันั้น การสาํรวจและรวบรวมขอ้มู ลความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในพื้นท่ีอนุรักษไ์วข้องแต่ละสวนป่ายางพาราจึงมีความสาํคญั และมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ี ตอ้ง

ดาํเนินการเพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัเกณฑข์อง FSC  

 

 

1.2 วตัถปุระสงค ์ 
 

 เพื่อสาํรวจ และตรวจสอบ ขอ้มูลดา้นความหลากหลายทาง ชนิดพนัธ์ุพชืและ สัตวป่์า ในพื้นท่ี

สวนยางพาราของกลุ่มจดัการป่าไม ้สยามไฟเบอร์บอร์ด สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผน เพื่อ

การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และการคุม้ครองป้องกนั ระดบัความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีสวนยางพารา ของ

สมาชิกกลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด  

 

1.3 เป้าหมาย  
 

 เพื่อรวบรวมและสาํรวจขอ้มูลความหลากหลายทาง ของชนิดพนัธ์ุพืชและสตัวป่์าในพื้นท่ี สวน

ยางพาราของกลุ่มจดัการป่าไมฯ้  โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสวนป่า และชุมชนทอ้งถ่ินในการวาง

แผนการบริหารจดัการดา้นการอนุรักษค์วามหลากหลาย  
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1.4 พืน้ทีด่าํเนนิการ 
 
 ดาํเนินการศึกษาในพื้นท่ีสวน ยางพารา ภาคใต้จงัหวดัสงขลา ของบริษทั สยามไฟเบอร์บอร์ด 

จาํกดั และสมาชิกกลุ่ม  จาํนวน 125แปลงเน้ือท่ีรวม 1,382 ไร่221.12 เฮกแตร์ประกอบดว้ย 

 

 

    

ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1 SFC 0009 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ ์

2 SFC 0010 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ ์

3 SFC 0011 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ ์

4 SFC 0013 นางจินต ์ อารมณ์รัตน์ 

5 SFC 0014 นายบาํรุง/นางสุนิศา อารมณ์รัตน์ 

6 SFC 0015 นางพิไลพร แยม้สุวรรณ์ 

7 SFC 0017 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 

8 SFC 0018 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 

9 SFC 0019 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 

10 SFC 0020 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 

11 SFC 0023 นายไลย/์นางลดัดาวรรณ จนัทวดี/จงเจริญรักษ ์

12 SFC 0024 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ ์

13 SFC 0025 นายณฏัฐ ์ จนัวดี 

14 SFC 0026 นายณฏัฐ ์ จนัวดี 

15 SFC 0027 นายวนิยั ทองสม 

16 SFC 0028 นางพรศิลป์ ศรีจนัทรงาม 

17 SFC 0029 นางพรศิลป์ ศรีจนัทรงาม 

18 SFC 0030 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ 

19 SFC 0031 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ 

20 SFC 0032 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ 

21 SFC 0033 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ 

22 SFC 0034 นางกาญจนา กลุประสิทธ์ิ 

23 SFC 0035 นางกาญจนา กลุประสิทธ์ิ 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

24 SFC 0036 นางสาวอมรรัตน์ สุขสนัต ์

25 SFC 0037 นายอนนัต ์ สุขสนัต ์

26 SFC 0038 นายอนนัต ์ สุขสนัต ์

27 SFC 0039 นายอนนัต ์ สุขสนัต ์

28 SFC 0040 นางจารารักษ ชยัเทพ 

29 SFC 0041 นางสาวเด่นเดือน กรอบเพช็ร 

30 SFC 0042 นางนิรัตน ์ กรรมการ 

31 SFC 0043 นางอนงค ์ จนัทร์ชนะ 

32 SFC 0044 นายจาํนงค ์ จนัทร์ชนะ 

33 SFC 0048 นางทศันี อารมณ์รัตน์ 

34 SFC 0049 นายสุริยาวธุ สงัวาลย ์

35 SFC 0050 นางทศันี อารมณ์รัตน์ 

36 SFC 0051 นางสาวอญัจิมา สงัวาลย ์

37 SFC 0052 นายสงบ รัตนกลู 

38 SFC 0053 นายสงบ รัตนกลู 

39 SFC 0054 นายสงบ รัตนกลู 

40 SFC 0056 นายบุตร ไชยวงศ ์

41 SFC 0057 นายบุตร ไชยวงศ ์

42 SFC 0058 นางกหุลาบ ไชยวงศ ์

43 SFC 0085 นายมนตรี จนัวดี 

44 SFC 0086 นายมนตรี จนัวดี 

45 SFC 0098 นางสาวศศิกาญจน ์ รัตนศรี 

46 SFC 0099 นางสาวศศิกาญจน ์ รัตนศรี 

47 SFC 0100 นางสาํเนียง คชรัตน ์

48 

SFC 0101 นางสุนี/นายอาคม เพชรสวสัด์ิ/แกว้สมบูรณ์ 

SFC 0101 นางสุนี/นายอาคม เพชรสวสัด์ิ/แกว้สมบูรณ์ 

49 SFC 0103 นางราตรี/นายอาคม แกว้นิล/แกว้สมบูรณ์ 

50 SFC 0104 นายฟ้ืน/นายอาคม แกว้สมบูรณ์ 

51 SFC 0105 นายฟ้ืน/นายอาคม แกว้สมบูรณ์ 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

52 SFC 0107 นางบุบผา/นายอาคม กอแกว้/แกว้สมบูรณ์ 

53 SFC 0130 นายเจริญ ชุมละออ 

54 SFC 0131 นายเอ้ือน นวลแกว้ 

55 SFC 0132 นางรุ่งนภา สงัขป์ระเสริฐ 

56 SFC 0136 นางผอ่งพรรณ ณภากลู 

57 SFC 0137 นางผอ่งพรรณ ณภากลู 

58 SFC 0139 นางสาวอรจิรา ไชยวงศ ์

59 

SFC 0140 นายอนนัตวฒัน ์ รัตนพนัธ์ 

SFC 0140 นายอนนัตวฒัน ์ รัตนพนัธ์ 

SFC 0140 นายอนนัตวฒัน ์ รัตนพนัธ์ 

60 SFC 0142 นายเศกสรรค ์ วรรณทิวา 

61 SFC 0143 นางสาวอรจิรา ไชยวงศ ์

62 SFC 0144 นางสาวอภิชยา ชูมณี 

63 SFC 0145 นางสาวอภิชยา ชูมณี 

64 SFC 0146 นางสาวอภิชยา ชูมณี 

65 SFC 0157 นางนิตย ์ สีการะ 

66 

SFC 0158 นางนิตย ์ สีการะ 

SFC 0158 นางนิตย ์ สีการะ 

67 SFC 0160 นางนิตย ์ สีการะ 

68 SFC 0162 นางสาวขนิษฐา ขนุทอง 

69 SFC 0163 นางนอง อนุชาล 

70 SFC 0203 นางฟ้ืน/นางระพี จนัวดี/กงัวาลเกียรติ 

71 SFC 0204 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 

72 SFC 0206 นายสุธน ณรงคก์ลู 

73 SFC 0207 นายนิรุติ เพช็รรัตน ์

74 SFC 0208 นางสาวทศันี สุขฤกษ ์

75 SFC 0209 นายสุจิน อนัชะนะ 

76 SFC 0210 นายสุนี อนัชะนะ 

77 SFC 0211 นางวไิลวรรณ คงบวั 

78 SFC 0212 นายสมพงค ์ กองคิด 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

79 SFC 0213 นางสุดา ศรีสยัยาสน์ 

80 SFC 0214 นางสาววารี บุญสิทธ์ิ 

81 SFC 0215 นายนรินทร์ เพช็รรัตน ์

82 SFC 0216 นายวรวทิย ์ บุญฤทธ์ิ 

83 

SFC 0217 นายวรวทิย ์ บุญฤทธ์ิ 

SFC 0217 นายวรวทิย ์ บุญฤทธ์ิ 

84 SFC 0218 นายจรูญ เพช็รรัตน ์

85 SFC 0219 นายภิรม สายทอง 

86 SFC 0220 นายภิรม สายทอง 

87 SFC 0221 นายภิรม สายทอง 

88 SFC 0222 นายโกณทญั ศรีสยัยาสน์ 

89 SFC 0223 นายโกณทญั ศรีสยัยาสน์ 

90 SFC 0224 นายโกณทญั ศรีสยัยาสน์ 

91 SFC 0225 นายเชต ุ รัตนโกสม 

92 SFC 0226 นายเชต ุ รัตนโกสม 

93 SFC 0227 นายเชต ุ รัตนโกสม 

94 SFC 0228 นายเชต ุ รัตนโกสม 

95 

SFC 0229 นายลอ้ม รัตนโกสม 

SFC 0229 นายลอ้ม รัตนโกสม 

96 SFC 0230 นายลอ้ม รัตนโกสม 

97 SFC 0231 นายลอ้ม รัตนโกสม 

98 SFC 0232 นายลอ้ม รัตนโกสม 

99 SFC 0233 นายลอ้ม รัตนโกสม 

100 SFC 0234 นายลอ้ม รัตนโกสม 

101 SFC 0235 นายลอ้ม รัตนโกสม 

102 SFC 0236 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 

103 SFC 0237 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 

104 

SFC 0238 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 

SFC 0238 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 

105 SFC 0239 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

106 

SFC 0240 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 

SFC 0240 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 

107 SFC 0241 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ 

108 SFC 0242 นางเจียน กระจ่างโลก 

109 

SFC 0243 นางเจียน กระจ่างโลก 

SFC 0243 นางเจียน กระจ่างโลก 

110 SFC 0255 นางอุทยั ไชยวงศ ์

111 SFC 0256 นายสมศกัด์ิ ไชยวงศ ์

112 SFC 0257 นายสมศกัด์ิ ไชยวงศ ์

113 SFC 0258 นางอุทยั ไชยวงศ ์

114 SFC 0259 นางอุทยั ไชยวงศ ์

115 SFC 0260 นางเตือนใจ พทุธกลู 

116 SFC 0262 นางยพิุน สิทธิวยั 

117 SFC 0263 นายนิยม สิทธิวยั 

118 SFC 0264 นางสาวสุนิสา แกว้สมวงศ ์

119 SFC 0265 นางสาวขวญัฤดี สิทธิวยั 

120 

SFC 0268 นางสาววนัดี อิสโร 

SFC 0268 นางสาววนัดี อิสโร 

121 

SFC 0269 นางสาววนัดี อิสโร 

SFC 0269 นางสาววนัดี อิสโร 

122 SFC 0270 นางสาววนัดี อิสโร 

123 SFC 0316 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 

124 SFC 0317 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 

125 SFC 0318 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี 
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1.5 ขอบเขตการศกึษา 
 

 1.5.1 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อจาํแนก

ทางอนุกรมวธิานและนิเวศวทิยา รวมถึงวเิคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวติ โดยเนน้ชนิดพนัธ์ุหายาก ใกล้

สูญพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน และชนิดพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงสาํรวจขอ้มูลภาคสนามเพิ่มเติมในพื้นท่ี  

 1.5.2 ระบุพื้นท่ีท่ีสาํคญัของชนิดพนัธ์ุพืช และสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน ชนิด

พนัธ์ุ ต่างถ่ิน (หากมีการรายงานหรือสาํรวจพบ)  

 1.5.3 ขั้นตอนการศึกษาภาคสนาม จะแบ่งวธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ 1) ความหลากหลายของพรรณพชื 2) ความหลากหลายของสัตวป่์า       

 

 

 

 

2. ขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ที ่
 

 

2.1 บรษัิทสยามไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั  
 
 เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 26เดือน  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 

 เพือ่ดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัแผน่ใยไมอ้ดั ความหนาแน่น ปานกลาง 

 โดยอาศยัเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัมีเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพในการผลิตท่ีสูงจากต่างประเทศ

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับในระดบัมาตรฐานสากล 

 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 367,000 ,000 บาท เม่ือวนัท่ี 16 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2547 โดย              

มีสาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี417/112-113 ตาํบลพะตง  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

 กรรมการผูจ้ดัการบริษทั คือ นายควั เจน ชาง 

 

 

 



 
 

9 
 

              
2.2 ขอ้มลูสมาชกิกลุม่จดัการป่าไมส้ยามไฟเบอรบ์อรด์ 

 

ลาํดบั รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

เอกสาร

สิทธ์ิ 

เลขท่ี

เอกสาร เลขท่ี ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

1 SFC 0009 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ์ น.ส. 4 จ 12638 22 11 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

2 SFC 0010 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ์ น.ส. 4 จ 2308 162 6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

3 SFC 0011 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ์ น.ส. 4 จ 12705 20 29 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

4 SFC 0013 นางจินต์ อารมณ์รัตน์ น.ส. 4 จ 11174 78 35 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

5 SFC 0014 นายบาํรุง/นางสุนิศา อารมณ์รัตน์ น.ส. 4 จ 15188 12 6 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

6 SFC 0015 นางพไิลพร แยม้สุวรรณ์ น.ส. 4 จ 13372 84 11 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

7 SFC 0017 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ 11349 18 12 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

8 SFC 0018 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ 11348 17 12 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

9 SFC 0019 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ 19238 47 2 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

10 SFC 0020 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ 19239 48 2 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

11 SFC 0023 นายไลย/์นางลดัดาวรรณ 

จนัทวดี/จงเจริญ

รักษ ์ น.ส. 4 จ 12526 34 12 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

12 SFC 0024 นางลดัดาวรรณ จงเจริญรักษ์ น.ส. 4 จ 2763 80 4 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

13 SFC 0025 นายณฏัฐ์ จนัวดี น.ส. 4 จ 11404 48 16 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

14 SFC 0026 นายณฏัฐ์ จนัวดี น.ส. 4 จ 22760 20 27 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

15 SFC 0027 นายวนิยั ทองสม ส.ป.ก.4-01 4821 10 8 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

16 SFC 0028 นางพรศิลป์ ศรีจนัทรงาม น.ส. 4 จ 21412 2 22 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

17 SFC 0029 นางพรศิลป์ ศรีจนัทรงาม น.ส. 4 จ 21411 25 2 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

18 SFC 0030 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ น.ส. 4 จ 9519 46 6 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

19 SFC 0031 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ น.ส. 3 ก 2899 390 4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

20 SFC 0032 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ น.ส. 3 ก 1325 87 32 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

21 SFC 0033 นายลอ้ม กลุประสิทธ์ิ น.ส. 4 จ 11528 99 3 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

22 SFC 0034 นางกาญจนา กลุประสิทธ์ิ น.ส. 4 จ 9990 77 5 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

23 SFC 0035 นางกาญจนา กลุประสิทธ์ิ น.ส. 4 จ 9428 55 12 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

24 SFC 0036 นางสาวอมรรัตน์ สุขสันต ์ ส.ป.ก.4-01 22644   183 9 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

25 SFC 0037 นายอนนัต ์ สุขสันต ์ ส.ป.ก.4-01 4829 9 5 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

26 SFC 0038 นายอนนัต ์ สุขสันต ์ ส.ป.ก.4-01 4828 8 38 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

27 SFC 0039 นายอนนัต ์ สุขสันต ์ น.ส. 4 จ 9409 1 24 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

28 SFC 0040 นางจารารักษ ชยัเทพ น.ส. 4 จ 9481 33 6 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

29 SFC 0041 นางสาวเด่นเดือน กรอบเพช็ร น.ส. 4 จ 10564 7 8 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

30 SFC 0042 นางนิรัตน์ กรรมการ น.ส. 4 จ 9420 5 3 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

31 SFC 0043 นางอนงค ์ จนัทร์ชนะ น.ส. 4 จ 9544 7 12 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
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ลาํดบั รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ 

เลขท่ี

เอกสาร เลขท่ี ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

32 SFC 0044 นายจาํนงค์ จนัทร์ชนะ น.ส. 4 จ 12555 25 5 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

33 SFC 0048 นางทศันี อารมณ์รัตน์ น.ส. 4 จ 7903 129 19 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

34 SFC 0049 นายสุริยาวธุ สงัวาลย ์ น.ส. 4 จ 7961 105 16 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

35 SFC 0050 นางทศันี อารมณ์รัตน์ น.ส. 4 จ 8347 8 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

36 SFC 0051 นางสาวอญัจิมา สงัวาลย ์ น.ส. 3 ก 74 74 9 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

37 SFC 0052 นายสงบ รัตนกลู น.ส. 4 จ 11487 41 6 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

38 SFC 0053 นายสงบ รัตนกลู น.ส. 4 จ 19265 46 4 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

39 SFC 0054 นายสงบ รัตนกลู ส.ป.ก.4-01 333 16 11 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

40 SFC 0056 นายบุตร ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ 7892 125 7 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

41 SFC 0057 นายบุตร ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ 19903 4 27 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

42 SFC 0058 นางกหุลาบ ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ 13007 56 8 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

43 SFC 0085 นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ 0 13 3 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

44 SFC 0086 นายมนตรี จนัวดี น.ส. 3 ก 4718 3020 10 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

45 SFC 0098 นางสาวศศิกาญจน์ รัตนศรี น.ส. 4 จ. 5227 104 3 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

46 SFC 0099 นางสาวศศิกาญจน์ รัตนศรี น.ส. 4 จ. 1564 270 2 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

47 SFC 0100 นางสาํเนียง คชรัตน์ น.ส. 4 จ. 11333 2 20 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

48 

SFC 0101 นางสุนี/นายอาคม 

เพชรสวสัด์ิ/

แกว้สมบูรณ์ น.ส. 4 จ. 12893 51 19 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0101 นางสุนี/นายอาคม 

เพชรสวสัด์ิ/

แกว้สมบูรณ์ น.ส. 4 จ. 12893 51 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

49 SFC 0103 นางราตรี/นายอาคม 

แกว้นิล/แกว้

สมบูรณ์ ส.ป.ก.4-01 5238 2 15 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

50 SFC 0104 นายฟ้ืน/นายอาคม แกว้สมบูรณ์ น.ส. 4 จ. 5714 138 3 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

51 SFC 0105 นายฟ้ืน/นายอาคม แกว้สมบูรณ์ น.ส. 4 จ. 6804 129 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

52 SFC 0107 นางบุบผา/นายอาคม 

กอแกว้/แกว้

สมบูรณ์ น.ส. 4 จ. 6511 159 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

53 SFC 0130 นายเจริญ ชุมละออ น.ส. 4 จ. 8797 48 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

54 SFC 0131 นายเอ้ือน นวลแกว้ น.ส. 4 จ. 8807 42 35 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

55 SFC 0132 นางรุ่งนภา สังขป์ระเสริฐ น.ส. 4 จ. 8377 37 20 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

56 SFC 0136 นางผอ่งพรรณ ณภากลู น.ส. 4 จ. 9102 61 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

57 SFC 0137 นางผอ่งพรรณ ณภากลู น.ส. 3 ก. 3990 94 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

58 SFC 0139 นางสาวอรจิรา ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ. 7966 106 46 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

59 

SFC 0140 นายอนนัตวฒัน์ รัตนพนัธ์ น.ส. 4 จ. 19861 2 25 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0140 นายอนนัตวฒัน์ รัตนพนัธ์ น.ส. 4 จ. 19861 2 10 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0140 นายอนนัตวฒัน์ รัตนพนัธ์ น.ส. 4 จ. 19861 2 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

60 SFC 0142 นายเศกสรรค ์ วรรณทิวา น.ส. 4 จ. 7078 166 6 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

61 SFC 0143 นางสาวอรจิรา ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ. 12552 23 4 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

62 SFC 0144 นางสาวอภิชยา ชูมณี น.ส. 4 จ. 21631 59 3 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
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ลาํดบั รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ 

เลขท่ี

เอกสาร เลขท่ี ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

63 SFC 0145 นางสาวอภิชยา ชูมณี น.ส. 3 ก. 760 121 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

64 SFC 0146 นางสาวอภิชยา ชูมณี น.ส. 4 จ. 21003 15 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

65 SFC 0157 นางนิตย ์ สีการะ น.ส. 4 จ. 8798 75 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

66 

SFC 0158 นางนิตย ์ สีการะ น.ส. 4 จ. 8802 76 2 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0158 นางนิตย ์ สีการะ น.ส. 4 จ. 8802 76 7 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

67 SFC 0160 นางนิตย ์ สีการะ น.ส. 4 จ. 8386 43 14 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

68 SFC 0162 นางสาวขนิษฐา ขนุทอง น.ส. 4 จ. 8787 73 11 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

69 SFC 0163 นางนอง อนุชาล น.ส. 4 จ. 8384 47 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

70 SFC 0203 นางฟ้ืน/นางระพี 

จนัวดี/กงัวาล

เกียรติ น.ส. 4 จ. 15186 14 3 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

71 SFC 0204 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ. 10926 69 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

72 SFC 0206 นายสุธน ณรงคก์ลู น.ส. 4 จ. 21343 32 12 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

73 SFC 0207 นายนิรุติ เพช็รรัตน์ น.ส. 4 จ. 7077 8 12 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

74 SFC 0208 นางสาวทศันี สุขฤกษ ์ น.ส. 3 ก. 77 77 8 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

75 SFC 0209 นายสุจิน อนัชะนะ น.ส. 4 จ. 6372 11 22 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

76 SFC 0210 นายสุนี อนัชะนะ น.ส. 4 จ. 6350 37 6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

77 SFC 0211 นางวไิลวรรณ คงบวั ส.ป.ก.4-01 5225 1 11 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

78 SFC 0212 นายสมพงค ์ กองคิด น.ส. 3 ก. 93 93 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

79 SFC 0213 นางสุดา ศรีสยัยาสน์ น.ส. 4 จ. 7067 16 4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

80 SFC 0214 นางสาววารี บุญสิทธ์ิ น.ส. 4 จ. 6750 52 8 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

81 SFC 0215 นายนรินทร์ เพช็รรัตน์ น.ส. 4 จ. 6513 13 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

82 SFC 0216 นายวรวทิย  ์ บุญฤทธ์ิ น.ส. 3 ก. 99 99 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

83 

SFC 0217 นายวรวทิย  ์ บุญฤทธ์ิ น.ส. 4 จ. 10405 15 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0217 นายวรวทิย  ์ บุญฤทธ์ิ น.ส. 4 จ. 10405 15 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

84 SFC 0218 นายจรูญ เพช็รรัตน์ น.ส. 4 จ. 6371 12 14 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

85 SFC 0219 นายภิรม สายทอง น.ส. 3 ก. 3303 7 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

86 SFC 0220 นายภิรม สายทอง น.ส. 4 จ. 8713 4 10 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

87 SFC 0221 นายภิรม สายทอง น.ส. 4 จ. 20987 17 12 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

88 SFC 0222 นายโกณทญั ศรีสยัยาสน์ น.ส. 4 จ. 19 18 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

89 SFC 0223 นายโกณทญั ศรีสยัยาสน์ น.ส. 4 จ. 5797 51 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

90 SFC 0224 นายโกณทญั ศรีสยัยาสน์ น.ส. 4 จ. 7176 23 4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

91 SFC 0225 นายเชตุ รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 8061 40 4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

92 SFC 0226 นายเชตุ รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 8012 101 44 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

93 SFC 0227 นายเชตุ รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 8013 99 4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

94 SFC 0228 นายเชตุ รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 8060 28 4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

95 

SFC 0229 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 3 ก. 65 64 13 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0229 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 3 ก. 65 64 14 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
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96 SFC 0230 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 16470 132 1 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

97 SFC 0231 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 4709 44 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

98 SFC 0232 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 5652 40 3 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

99 SFC 0233 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 3292 45 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

100 SFC 0234 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 6853 13 12 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

101 SFC 0235 นายลอ้ม รัตนโกสม น.ส. 4 จ. 12468 43 1 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

102 SFC 0236 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 4 จ. 7311 1 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

103 SFC 0237 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 4 จ. 4496 106 2 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

104 

SFC 0238 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 4 จ. 8027 96 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0238 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 4 จ. 8027 96 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

105 SFC 0239 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 3 ก. 66 65 3 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

106 

SFC 0240 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 4 จ. 8025 91 14 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0240 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 4 จ. 8025 91 2 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

107 SFC 0241 นายสุวรรณ สินธุรัตน์ น.ส. 4 จ. 4617 105 1 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

108 SFC 0242 นางเจียน กระจ่างโลก น.ส. 4 จ. 21958 36 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

109 

SFC 0243 นางเจียน กระจ่างโลก น.ส. 3 ก. 103 103 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0243 นางเจียน กระจ่างโลก น.ส. 3 ก. 103 103 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

110 SFC 0255 นางอุทยั ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ. 14839 123 7 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

111 SFC 0256 นายสมศกัด์ิ ไชยวงศ ์ ส.ป.ก.4-01 366 11 13 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

112 SFC 0257 นายสมศกัด์ิ ไชยวงศ ์ ส.ป.ก.4-01 368 2 15 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

113 SFC 0258 นางอุทยั ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ. 8420 61 14 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

114 SFC 0259 นางอุทยั ไชยวงศ ์ น.ส. 4 จ. 1276 7 12 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

115 SFC 0260 นางเตือนใจ พุทธกูล น.ส. 4 จ. 13081 39 52 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

116 SFC 0262 นางยพุนิ สิทธิวยั น.ส. 4 จ. 10337 132 13 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

117 SFC 0263 นายนิยม สิทธิวยั น.ส. 4 จ. 10186 123 9 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

118 SFC 0264 นางสาวสุนิสา แกว้สมวงศ์ น.ส. 4 จ. 10538 138 26 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

119 SFC 0265 นางสาวขวญัฤดี สิทธิวยั น.ส. 4 จ. 10182 128 12 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

120 

SFC 0268 นางสาววนัดี อิสโร น.ส. 4 จ. 19729 46 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0268 นางสาววนัดี อิสโร น.ส. 4 จ. 19729 46 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

121 

SFC 0269 นางสาววนัดี อิสโร น.ส. 4 จ. 24338 162 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

SFC 0269 นางสาววนัดี อิสโร น.ส. 4 จ. 24338 162 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

122 SFC 0270 นางสาววนัดี อิสโร น.ส. 4 จ. 24337 161 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

123 SFC 0316 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ. 10931 70 13 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

124 SFC 0317 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ. 10930 74 1 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

125 SFC 0318 นางฟ้ืน/นายมนตรี จนัวดี น.ส. 4 จ. 10929 75 6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
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2.3 สภาพภมูปิระเทศ และสภาพภมูอิากาศ 

 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทัสยามไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั ประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็ก

จาํนวน 117  แปลง เน้ือท่ีระหวา่ง 1- 52ไร่ รวมประมาณ 1,382ไร่ กระจายอยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอคลองหอย

โข่ง จงัหวดัสงขลาดงัน้ี 

(1) ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน32แปลง เน้ือท่ี  336ไร่ 

(2) ตาํบลคลองหอยโข่งอาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลาจาํนวน 51แปลง เน้ือท่ี 634ไร่ 

(3) ตาํบลโคกม่วง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 32 แปลง เน้ือท่ี 267ไร่ 

(4) ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 21 แปลง เน้ือท่ี 145ไร่ 

 

2.3.2 สภาพภมูปิระเทศ 

(1) ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน32แปลง เน้ือท่ี  336ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

(2) ตาํบลคลองหอยโข่ง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 51แปลง เน้ือท่ี 634ไร่

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

(3) ตาํบลโคกม่วง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 32 แปลง เน้ือท่ี 267ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

(4) ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 21 แปลง เน้ือท่ี 145ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
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2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 

(1) ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 32แปลงเน้ือท่ี 336ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

- มีสัตวป่์า จาํพวก จิ้งเหลนหางยาว และนกเขา จาํนวนนอ้ย อาศยัอยู่ 

  

(2) ตาํบลคลองหอยโข่ง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลาจาํนวน 51แปลง  เน้ือท่ี 634ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และมีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่ 

- มีสัตวป่์า จาํพวกนกกวกั นกเขา และงูเขียว จาํนวนนอ้ย อาศยัอยู่ 

 

(3) ตาํบลโคกม่วง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลาจาํนวน32แปลงเน้ือท่ี  267 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

- มีสัตวป่์า จาํพวก นกเขาจาํนวนนอ้ย อาศยัอยู่ 

 

(4) ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลาจาํนวน21แปลงเน้ือท่ี  145 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมี ค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

- มีสัตวป่์า จาํพวกนกกวกั นกเขา และงูเขียว จาํนวนนอ้ย อาศยัอยู่ 
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2.3.4ลกัษณะภูมิอากาศ 

จงัหวดัสงขลาอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมรสุมท่ีพดัประจาเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ ฤดูมรสุม

ตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีพดัเอามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย

มาสู่ประเทศไทยระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หรือในช่วงฤดูฝน ทาให้

จงัหวดัสงขลามีฝนชุกทัว่ไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลม

จากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพดัเอามวลอากาศเยน็และแหง้จากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทย

ระหวา่งกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ทาใหจ้งัหวดัสงขลามีอากาศเยน็ลงและมีฝน

ชุกต่อเน่ืองอีกระยะหน่ึง เน่ืองจากมรสุมน้ีพดัพามวลอากาศช้ืนจากอ่าวไทยมาปะทะชายฝ่ัง

บริเวณพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ซ่ึงเป็นดา้นรับลมจึงมีปริมาณฝนมากกวา่พื้นท่ีดา้น

ตะวนัตก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและธนัวาคม 

 

(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการส่ือสาร  ) 
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3.วธีิการศึกษา 

 

3.1. ขอบเขตการศึกษา 

 

 3.1 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อจาํแนกทาง 

อนุกรมวธิาน และนิเวศวทิยารวมถึงวเิคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวติ  

 3.2 ระบุพื้นท่ีท่ีสาํคญัของชนิดพนัธ์ุพืชและ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน (หากมีการรายงานหรือสาํรวจ

พบ) ขั้นตอนการศึกษาภาคสนามจะแบ่งวธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 2  กลุ่ม คือ  

  3.1.1 การศึกษาโครงสร้างป่าและองคป์ระกอบพรรณพืช  

   1) การเดินเทา้เขา้ตรวจสอบพิสูจน์ในแปลง ทั้ง117แปลง 

   2) การสัมภาษณ์คนงานของสวนยางพารา  

   3) ประชุมสอบถามจากตวัแทนชุมชนรอบสวนยางพารา  

   4) สอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีของสวนยางพารา  

   5) ตรวจสอบขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 

            

  3.1.2 การศึกษาความหลากหลายของสัตว ์

  จาํแนกสตัวท่ี์มีกระดูกสนัหลงัออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (mammals) นก 

(birds) สตัวเ์ล้ือยคลาน (reptiles) และสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก (amphibians) จากนั้นทาํการวางแผนการ

สุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกวาง Base line และวางแปลงแบบเป็นระบบ (systematic line plot system) โดยมี  

 รายละเอียดการศึกษาแตกต่างกนัตามกลุ่มของสัตวป่์า ดงัต่อไปน้ี  

 1) การสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์าและการศึกษาสภาพนิเวศวทิยาของพื้นท่ีโครงการมี

แนวทางการศึกษา คือ  

  -  การรวบรวมขอ้มูลการรวบรวมขอ้มูลความหลากชนิดของสัตวป่์าในพื้นท่ี  

  -  สาํรวจภาคสนาม จากนั้นทาํการวางแผนการสุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกวาง Base Line และวาง

แปลงแบบ Systematic Line Plot System โดยมีรายละเอียดการศึกษาแตกต่างกนัตามกลุ่มของสัตวป่์า 

ดงัต่อไปน้ี  

 ก. สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ใชก้ารสาํรวจแบบ Tracks & Signs โดยใชแ้ปลงวงกลมรัศมี 20 เมตร 

แต่ละแปลงห่างกนั 20 เมตร เพื่อศึกษาจาํแนกและนบัร่องรอยของสัตวป่์าท่ีปรากฏในแปลง  
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 ข. นก ใชก้ารสาํรวจแบบ Point Count โดยการวางแปลงตวัอยา่งรูปวงกลม รัศมี 30 เมตร ห่าง

กนัจุดละ 100 เมตร โดยแต่ละแปลงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที จาํแนกชนิดและนบัจาํนวนตวัของนกท่ี  

พบทั้งหมด  

 ค. สัตวเ์ล้ือยคลานและสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก  

  -  General Survey เป็นการสํ ารวจโดยใชว้ธีิการเดินสาํรวจตามพื้นท่ีต่างๆ คาดวา่น่าจะมี

สัตว ์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเ์ล้ือยคลานอาศยัอยู ่อาทิ ใตข้อนไมแ้ละแอ่งนํ้าขงัต่างๆ   

  -  Stream Station เป็นการสาํรวจในลาํหว้ยในเวลากลางคืน โดยการทาํสถานีสาํรวจ จด

บนัทึก ขอ้มูลทางนิเวศวทิยา เช่น ความ กวา้งของลาํธาร ความลึกของลาํธาร ความเร็วของกระแสนํ้า 

ลกัษณะลาํธาร การปกคลุมของเรือนยอด พืชพรรณ ความชนัของฝ่ัง จากนั้นทาํการสาํรวจในเวลา

กลางคืนเพื่อสาํรวจ สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกตลอดจนสัตวเ์ล้ือยคลานบางกลุ่ม  

  -  Quadrant Survey เป็นการสาํรวจโดยใชแ้ปลงสาํรวจขนาด ความกวา้ง 5x5 เมตร เพื่อ

สาํรวจ สตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกกลุ่มท่ีอาศยัอยูบ่นบก และสตัวส์ะเทินนํ้าสะเทิน จดั คนสาํรวจ 

 

 

              

ทาํการคุย้เศษใบไม ้ก่ิงไมใ้นบริเวณแปลงใหเ้ห็นขอบเขตแปลงสาํรวจท่ีโล่งเตียน จากนั้นหนัหนา้ เขา้หา

ใจกลางแปลงสาํรวจและทาํการคุย้หาสัตวท่ี์ซ่อนอยูใ่ตใ้บไมแ้หง้ขอนไมผ้กุอ้นหิน หรืออยูบ่นตน้ไม ้การ

สาํรวจในเวลากลางวนั  

  -  การสงัเกตโดยตรง (Direct Observation) สาํหรับสัตวป่์าบางกลุ่มท่ีมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

เฉพาะตวั (Specific) ตอ้งอาศยัการเขา้ไปในพื้นท่ีเป็นการเฉพาะ เพื่อเก็บขอ้มูลจากการเห็นตวัสั ตวป่์าใน 

พื้นท่ีถ่ินอาศยัโดยตรง รวมทั้งสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีอาศยัตามแหล่งนํ้า และบางคร้ังตอ้งศึกษาโดย

อาศยัจาก หลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบ เช่น เสียงร้อง รอยตีน มูล ร่องรอย และรัง เป็นตน้  

 

3.2 สถานภาพ (Status) 

 

 สถานภาพของสัตวป่์า พิจารณาสถานภาพของสัตวป่์าของพื้นท่ีศึกษา ไดจ้ากการตรวจเอกสาร 

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดท้าํการศึกษาและไดท้าํการจดัสถานภาพไวแ้ลว้ ในท่ีน้ีไดน้าํมาพิจารณา

ประกอบอยู ่4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. 2535 สหภาพนานาชาติ 

เพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ และอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิด

สัตว ์ป่าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ดงัน้ี  
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 1) การจดัสถานภาพตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. 2535 สาํหรับการจดั

สถานภาพตามพระราชบญัญติัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษส์ัตวป่์าตามรายช่ือท่ีประกาศออกมา

ภายใต ้กฎหมายฉบบัน้ีแลว้จะมีผลในแง่ของกฎหมาย ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สถานภาพ คือ สัต ว์

ป่าสงวน และสัตวป่์าคุม้ครอง  

 2 ) สถานภาพตามการจดัของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ (The World Conservation Union - IUCN) เป็นการจดัสถานภาพแบบเดียวกนักบั 

สาํนกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 แต่ในการพิจารณา จากภาพรวมของประชากร ของสัตวป่์า 

ทั้งโลก  

 3) สถานภาพตามการจดัของอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่า 

ท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ (The Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora- CITES) เนน้สาระสาํคญัของอนุสัญญาเพื่อควบคุมการ ส่งออกนาํเขา้ หรือการนาํส่ง ต่อไปเพื่อ

การคา้ซ่ึงชนิดพนัธ์ุของพืช และสัตวท่ี์ระบุไวใ้นบญัชีหมายเลข 1, 2 และ 3 ของอนุสญัญา 
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4. ผลการศึกษา 

 

4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช 

จากการสาํรวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพืช ในสวนยางพารา แต่ละแห่ง ของ

พื้นท่ีโครงการฯ   มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1.1   สวนยางพารา SFC 0009 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

             จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 10 ชนิด 7 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะตอ   Parkia speciosa.    Fabaceae 

3  กระทอ้น  Sandoricum koetjape Merr.  Meliaceae 

4  มะปราง   Bouea macrophylla Griffith  Anacardiaceae 

5  เนียง   Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

6  ขนุน   Artocarpus heterophyllus   Moraceae 

7  ไผป่่า   Bambusa bambos   Poaceae 

8  สละ   Salacca zalacca.       Arecaceae 

9  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

10  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0009 จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี1 ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0009 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.2สวนยางพารา SFC 0010 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

             จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย    ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0010 จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 2) 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0010 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.3สวนยางพารา SFC 0011 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

             จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 8 ชนิด 4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  แซะ   Callerya atropurpurea Benth   Fabaceae 

3  ไผป่่า   Bambusa bambos   Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

4  เต่าร้าง   Caryota mitis Lour.    Arecaceae 

5  สิเหรง    Livistona saribus   Arecaceae 

6  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae  

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา จงัหวดัสงขลา พบวา่เป็น

สวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para rubber 

ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง  (ภาพท่ี 3) 

            

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0011จงัหวดัสงขลา 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
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4.1.4สวนยางพาราSFC 0013 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

             จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 16 ชนิด 11วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย    ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม  Azadirachta excels (Jack)Jacobs  Meliaceae  

3              เหรียง   Parkia timoriana    Fabaceae  

4         เนียง   Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

5  มะม่วง   Mangifera indica    Anacardiaceae 

6  กระท่อม  Mitragyna speciosa   Rubiaceae 

7  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

8  จาํปาดะ   Artocarpus integer   Moraceae 

9  ไผ ่   Bambusa bambos   Poaceae 

10  ผกัหวาน  Melientha suavis Pierre    Opiliaceae 

11  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

12  ปาลม์   Palmae      Arecaceae 

13  คลา้   Calathea picturata   Marantaceae 

14  เต่าร้าง   Caryota mitis Lour.    Arecaceae 

15  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

16  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา จงัหวดัสงขลา พบวา่เป็น

สวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para rubber 

ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 4) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4:ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0013 จงัหวดัสงขลา 

 

 

4.1.5สวนยางพารา SFC 0014 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน8 ชนิด 7 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย    ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  ตะเคียนทอง   Hopea odorata    Dipterocarpaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย    ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

3  สะเดาเทียม  Azadirachta excels (Jack)Jacobs  Meliaceae  

4         สะตอ   Parkia speciosa.     Fabaceae  

5  เต่าร้าง   Caryota mitis Lour.    Arecaceae 

6  ข่าป่า   Alpinia malaccensis   Zingiberaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0014จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : 

para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง   (ภาพ

ท่ี 5) 

 

 

  

 

 

 

          

ภาพท่ี 5:ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0014จงัหวดัสงขลา 
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4.1.6 สวนยางพาราSFC 0015 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจพบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7ชนิด5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.     Euphorbiaceae 

2  มะขาม   Tamarindus indica   Fabaceae 

3  กระท่อม  Mitragyna speciosa   Rubiaceae 

4         กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

5  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0015จงัหวดั สงขลา

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก  ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea 

สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง   (ภาพท่ี 6) 

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6:ลกัษณะ สวนยางพารา SFC 0015 จงัหวดั สงขลา 

 

4.1.7 สวนยางพารา SFC 0017 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจพบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7ชนิด 5วงศ ์ดงัน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  ไผ ่   Bambusa bambos   Poaceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
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_________________________________________________________________________________

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0017 จงัหวดัสงขลา  

พบวา่เป็นสวนยางพารา ปลูก  ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea 

สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific 

name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง ( ภาพท่ี 7) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 7: ลกัษณะ สวนยางพารา SFC 0017 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.8 สวนยางพารา SFC 0018 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

__________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0018 จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพารา ชื่อพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปี

ชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : 

Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 8) 

 

            

 

 

     

 

     

ภาพท่ี 8: ลกัษณะ สวนยางพาราSFC 0018 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.9. สวนยางพารา SFC 0019:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจพบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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__________________________________________________________________________________

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0019จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพารา ชื่อพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปี

ชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : 

Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 9) 

            

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 9:ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0019จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.10 สวนยางพารา SFC 0020:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด 2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0020จงัหวดั สงขลา

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้ชนิดหลกัคือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) 

:Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง  (ภาพท่ี 

10) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 10:ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0020 จงัหวดั สงขลา 

 

4.1.11 สวนยางพารา SFC 0023:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 11ชนิด 8วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  ตะเคียนทอง  Hopea odorata    Dipterocarpaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

3  พะยอม   Shorea roxburghii   Dipterocarpaceae 

4  มงัตาน   Schima wallichii    Theaceae  

5  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae 

6  กะทอ้น   Sandoricum koetjape   Meliaceae 

7  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

8  ชะเมา   Cycas chamaoensis   Cycadaceae 

9  กะพอ้    Licuala paludosa    Arecaceae 

10  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

11  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0023จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0023จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.12สวนยางพาราSFC 0024:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด 2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0024 จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี12) 

 

            

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0024 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.13สวนยางพาราSFC 0025:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย    ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0025 จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 13) 

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13: ลกัษณะสวนยางพาราSFC 0025 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.14สวนยางพาราSFC 0026:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Heveabrasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กลว้ย   Musa acuminata    Musaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์      วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0026 จงัหวดัสงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 14) 

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0026 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.15สวนยางพาราSFC 0027:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด 2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0027 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 15) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 15: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0027 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.16 สวนยางพาราSFC 0028:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด 2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0028จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 16) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 16: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0028จงัหวดัสงขลา 
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4.1.17สวนยางพาราSFC 0029:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจพบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0029จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 17) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 17: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0029 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.18สวนยางพาราSFC 0030:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจพบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด 2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0030จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 18) 

 

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0030 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.19สวนยางพารา SFC 0031:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 12ชนิด 8วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nucifera    Arecaceae 

3  หมาก   Areca catechu    Arecaceae 

4  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

5  มะขาม   Tamarindus indica   Fabaceae 

6  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae  

7  หวา้   Syzygium cumini   Myrtaceae 

8  มงัคุด    Garcinia mangostana Linn.  Clusiaceae 

9  เงาะ   Nephelium lappaceum Linn.  Sapindaceae 

10  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

11  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

12  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Clusiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0031จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0031จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.20สวนยางพารา SFC 0033:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0033 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 20) 

 

 

 

            

 

 

 

ภาพท่ี 20: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0032 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.21สวนยางพารา SFC 0033:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  ลองกอง   Lansium domesticum   Meliaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0033 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 21) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 21: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0033 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.22สวนยางพารา SFC 0034:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0034จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 22) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 22: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0034 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.23สวนยางพารา SFC 0035:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5 ชนิด 4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

3  ชะมวง   Garcinia cowa    Clusiaceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0035 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 23) 

 

 

            

 

 

 

ภาพท่ี 23: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0035 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
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4.1.24 สวนยางพารา SFC 0036 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 13ชนิด 9วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  พะยอม   Shorea roxburghii   Dipterocarpaceae 

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae 

5  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

6  ชะเมา   Cycas chamaoensis   Cycadaceae 

7  หวา้   Syzygium cumini   Myrtaceae 

8  ฝาด   Syzygium lineatum     Myrtaceae 

9  จิกนมยาน   Barringtonia macrocarpa Hassk.   Lecythidaceae 

10  หวาย   Calamus caesius Blume    Arecaceae 

11  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

12  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

13  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0036จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0036 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.25 สวนยางพารา SFC 0037 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 9 ชนิด 7วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  มะขาม   Tamarindus indica   Fabaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

4  หวา้   Syzygium cumini   Myrtaceae 

5  ชะมวง   Garcinia cowa    Clusiaceae 

6  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

7  ชิง   Artemisia annua    Asteraceae 

8  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

9  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0037จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 25) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0037จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Clusiaceae�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
https://th.wikipedia.org/wiki/Asteraceae�
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4.1.26 สวนยางพารา SFC 0038 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 8ชนิด5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  เหรียง   Parkia timoriana    Fabaceae 

5  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae 

6  กระถิน    Leucaena leucocepphala   Fabaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0038 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0038 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.27 สวนยางพารา SFC 0039 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 13ชนิด11วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  พะยอม   Shorea roxburghii   Dipterocarpaceae 

3  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

4  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  กระท่อม  Mitragyna speciose   Rubiaceae 

6  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

7  ตีนเป็ด   Alstonia scholaris   Apocynaceae 

8  ไผ ่   Bambusa bambos   Poaceae 

9  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

10  มะหาด    Artocarpus lacucha   Moraceae 

11  เต่าร้าง     Caryota urens    Arecaceae 

12  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

13  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0039 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0039 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.28สวนยางพารา SFC 0040 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 10ชนิด8วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม  Azadirachta excelsa(Jack) Jacobs  Meliaceae 

3  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

4  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacobs&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  ชะเมา   Cycas chamaoensis   Cycadaceae 

6  ไผ ่   Bambusa bambos   Poaceae 

7  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

8  ฝาด   Syzygium lineatum    Myrtaceae 

9  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

10  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0040จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 28) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0040 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Cycas�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
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4.1.29สวนยางพารา SFC 0041:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0041จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 29) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 29: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0041 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.30สวนยางพารา SFC 0042:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0042จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 30) 

 

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0042 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.31สวนยางพารา SFC 0043:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0043จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 31) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 31: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0043 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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4.1.32สวนยางพารา SFC 0044:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0044จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 32) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 32: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0044 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.33สวนยางพารา SFC 0048:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0048จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 33) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 33: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0048 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.34สวนยางพารา SFC 0049:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0049จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 34) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 34: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0049 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.35สวนยางพารา SFC 0050:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0050จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 35) 

 

 

           

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0050 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.36สวนยางพารา SFC 0051:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0051จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 36) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 36: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0051จงัหวดัสงขลา 

 



 
 

63 
 

4.1.37สวนยางพารา SFC 0052:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 8ชนิด6วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  พะยอม   Shorea roxburghiiG. Don   Dipterocarpaceae 

3  มะหาด   Artocarpus lacucha   Moraceae  

4  กระท่อม  Mitragyna specioseKorth.  Rubiaceae 

5  ไผ ่    Bambusa bambos   Poaceae  

6   กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0052จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Korth.&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0052จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.38สวนยางพารา SFC 0053:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  มะฮอกกานี  Swietenia macrophylla King  Meliaceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0053จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 38) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 38: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0053จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.39สวนยางพารา SFC 0054:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0054จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 39) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 39: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0054จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.40สวนยางพารา SFC 0056:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0056จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubberช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 40) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 40: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0056จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.41สวนยางพารา SFC 0057:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6ชนิด4วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะตอ    Parkia speciose    Fabaceae 

3  ไผ ่    Bambusa bambos   Poaceae  

https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

4  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

__________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0057จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 41) 

 

 

     

        

 

 

 

ภาพท่ี 41: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0057จงัหวดัสงขลา 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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4.1.42สวนยางพารา SFC 0058:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0058จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 42) 

 

 

       

 

 

      

 

ภาพท่ี 42: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0058 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.43สวนยางพารา SFC 0085:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6ชนิด5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะหาด   Artocarpus lacucha   Moraceae 

3  มงัคุด   Garcinia mangostana Linn.  Clusiaceae 

4  สละ   Salacca zalacca    Arecaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0085จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Clusiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 43) 

 

 

 

 

 

      

 

ภาพท่ี 43: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0085จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.44สวนยางพารา SFC 0086:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7ชนิด4วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  ไผห่วาน  Bambusa sp.    Poaceae 

5  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0098จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 44) 

 

 

          

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 44: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0086จงัหวดัสงขลา 
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4.1.45สวนยางพารา SFC 0098:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7ชนิด4วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  ไผห่วาน  Bambusa sp.    Poaceae 

5  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0098จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 45) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 45: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0098จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.46สวนยางพารา SFC 0099:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0099จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0099จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.47สวนยางพารา SFC 0100:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 8ชนิด5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�


 
 

76 
 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

4  มะม่วง   Mangifera indicaL.   Anacardiaceae 

5  เต่าร้าง   Caryota urens    Arecaceae 

6  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0100จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 47) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 47: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0100 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
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4.1.48สวนยางพารา SFC 0101:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0101จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 48) 

 

 

            

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 48: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0101จงัหวดัสงขลา 
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4.1.49สวนยางพารา SFC 0103:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด4วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae  

3  ไผ ่    Bambusa bambos   Poaceae  

4  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0103จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 49) 

 

 

 

 

           

 

 

ภาพท่ี 49: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0103 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.50สวนยางพารา SFC 0104:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 8ชนิด 5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2              มะพร้าว                 Cocos nuciferaL.   Arecaceae  

3  หมาก   Areca catechu    Arecaceae 

4  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

5  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0104จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0104จงัหวดัสงขลา 
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4.1.51สวนยางพารา SFC 0105:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0105จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 51) 

 

 

           

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0105จงัหวดัสงขลา 
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4.1.52สวนยางพารา SFC 0107:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0107จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 52) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 52: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0107 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.53สวนยางพารา SFC 0130:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0130จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 53) 

 

 

          

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 53: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0130 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.54สวนยางพารา SFC 0131:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0131จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 54) 

 

 

      

       

 

 

ภาพท่ี 54: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0131จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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4.1.56สวนยางพารา SFC 0136 :บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0132จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 56) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 56: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0136จงัหวดัสงขลา 
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4.1.57สวนยางพารา SFC 0137:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0137จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 57) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 57: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0137จงัหวดัสงขลา 
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4.1.58สวนยางพารา SFC 0139:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0139จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 58) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 58: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0139จงัหวดัสงขลา 
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4.1.59สวนยางพารา SFC 0140:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม  Azadirachta excelsa(Jack) Jacobs  Meliaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0140จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 59) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 59: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0140 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacobs&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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4.1.60สวนยางพารา SFC 0142:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน8ชนิด6วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  มะเม่า   Antidesma thwaitesianum  Phyllanthaceae 

4  จิกนมยาน   Barringtonia macrocarpa Hassk.   Lecythidaceae 

5  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

6  ไผห่วาน  Bambusa sp.    Poaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0142จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Phyllanthaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Poaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 60: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0142 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.61สวนยางพารา SFC 0143:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ จงัหวดัสงขลา พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0143จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 61) 

 

 

 

            

 

 

 

ภาพท่ี 61: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0143จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.62สวนยางพารา SFC 0144:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0144จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 62) 

 

 

          

 

 

 

 

ภาพท่ี 62: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0144 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.63สวนยางพารา SFC 0145:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0145จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 63) 

 

 

           

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 63: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0145 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.64สวนยางพารา SFC 0146:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0146จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 64) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 64: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0146 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.65สวนยางพารา SFC 0157:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กระทอ้น  Sandoricum koetjape  Meliaceae  

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0157จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 65) 

 

 

           

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 65: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0157จงัหวดัสงขลา 
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4.1.66สวนยางพารา SFC 0158:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0158 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 66) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 66: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0158 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.67สวนยางพารา SFC 0160:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด 3 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0160 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 67) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 67: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0160 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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4.1.68สวนยางพารา SFC 0162:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด3 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม  Azadirachta excelsa(Jack) Jacobs  Meliaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0162 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 68) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 68: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0162 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacobs&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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4.1.69สวนยางพารา SFC 0163:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0163 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 69) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0163 จงัหวดัสงขลา 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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4.1.70สวนยางพารา SFC 0203:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  พะยอม   Shorea roxburghiiG. Don   Dipterocarpaceae 

3  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

4  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0203 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 70) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 70: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0203 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.71สวนยางพารา SFC 0204:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0204จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 71) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 71: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0204จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.72สวนยางพารา SFC 0206:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0206 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 72) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 72: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0206 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.73สวนยางพารา SFC 0207:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย  ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กระทอ้น Sandoricum koetjape   Meliaceae  

3  ไผป่่า  Bambusa bambos   Poaceae 

4  กะพอ้  Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย  ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0207 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 73) 

 

 

 

         

   

 

 

ภาพท่ี 73: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0207จงัหวดัสงขลา 

 

 

 

 



 
 

105 
 

4.1.74สวนยางพารา SFC 0208:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0208 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 74) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 74: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0208 จงัหวดัสงขลา 



 
 

106 
 

4.1.75สวนยางพารา SFC 0209:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด 9วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  พะยอม   Shorea roxburghiiG. Don   Dipterocarpaceae 

4  มะหาด   Artocarpus lacucha   Moraceae 

5  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

6  ขนุน   Artocarpus heterophyllus   Moraceae 

7  มะม่วง   Mangifera indicaL.   Anacardiaceae 

8  มงัคุด   Garcinia mangostana Linn.  Clusiaceae 

9  ไผป่่า   Bambusa bambos   Poaceae 

10  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

11  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0209 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Clusiaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 75) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 75: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0209 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.76สวนยางพารา SFC 0210:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6ชนิด5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

4.  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae  

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0210จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 76) 

 

 

     

 

 

       

 

 

ภาพท่ี 76: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0210จงัหวดัสงขลา 
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4.1.77สวนยางพารา SFC 0211:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

5  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae  

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0211จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 77) 

 

 

 

 

 

            

 

ภาพท่ี 77: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0211จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.78สวนยางพารา SFC 0212:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2     เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0212 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 78) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 78: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0212 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.79สวนยางพารา SFC 0213:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0213 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 79) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 79: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0213 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.80สวนยางพารา SFC 0214:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5 ชนิด 4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  ขนุน    Artocarpus heterophyllus  Moraceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0214 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 80) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 80: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0214 จงัหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

4.1.81สวนยางพารา SFC 0215:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  มะหาด   Artocarpus lacucha   Moraceae 

4   ไผป่่า   Bambusa bambos   Poaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0215จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 81) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 81: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0215จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.82สวนยางพารา SFC 0216:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง Nepenthes    Mepemthaceae  

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0216จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 82) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 82: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0216จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.83สวนยางพารา SFC 0217:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 14 ชนิด 11 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae 

3  พะยอม   Shorea roxburghiiG. Don   Dipterocarpaceae 

4  มะหาด   Artocarpus lacucha   Moraceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

6  มะขาม   Tamarindus indica   Fabaceae 

7  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

8  นนท ์   Vitex pinnata    Lamiaceae 

9  มะม่วงป่า  Mangifera pentandra   Anacardiaceae 

10  ขนุน   Artocarpus heterophyllus   Moraceae 

11  สิเหรง    Livistona saribus   Arecaceae 

12  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae 

13  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

14  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0217จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 83) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 83: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0217จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.84สวนยางพารา SFC 0218:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

3  พะยอม   Shorea roxburghiiG. Don   Dipterocarpaceae 

4  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

5  ไผป่่า   Bambusa bambos   Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0218 จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 84) 

 

 

 

 

 

            

 

 

ภาพท่ี 84: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0218 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.85สวนยางพารา SFC 0219:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5 ชนิด 4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae  

3  มะม่วง   Mangifera indicaL.   Anacardiaceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0219จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 85) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 85: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0219จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.86สวนยางพารา SFC 0220:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด 3 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0220จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 86) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 86: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0220 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.87สวนยางพารา SFC 0221:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 10 ชนิด 8 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae  

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  กระทอ้น  Sandoricum koetjape   Meliaceae  

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  ขนุน   Artocarpus heterophyllus   Moraceae 

6  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae 

7  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

8  มะนาว   Citrus aurantifolia   Rutaceae 

9  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

10  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0221จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 87) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 87: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0221จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Rutaceae�


 
 

124 
 

4.1.88สวนยางพารา SFC 0222:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0222จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 88) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 88: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0222จงัหวดัสงขลา 
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4.1.89สวนยางพารา SFC 0223:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0223จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 89) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 89: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0223 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.90สวนยางพารา SFC 0224:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 6 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

3  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

4  หวา้   Syzygium cumini   Myrtaceae 

5  คอแหง้   Carallia     Rhizophoraceae 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0224จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophoraceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 90) 

 

 

 

 

 

 

            

ภาพท่ี 90: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0224จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.91สวนยางพารา SFC 0225:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะหาด   Artocarpus lacucha   Moraceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0225จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 91) 

 

 

   

     

 

 

 

ภาพท่ี 91: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0225 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.92สวนยางพารา SFC 0226:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5ชนิด4วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae  

3  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

__________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0226จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 92) 

 

 

           

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 92: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0226จงัหวดัสงขลา 
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4.1.93สวนยางพารา SFC 0227:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5 ชนิด4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

3  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0227จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 93) 

 

 

            

 

 

 

ภาพท่ี 93: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0227 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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4.1.94สวนยางพารา SFC 0228:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

__________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0228จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 94) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 94: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0228 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.95สวนยางพารา SFC 0229:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 8ชนิด5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae  

3  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

4  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

5  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

6  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0229จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 95) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 95: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0229 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.96สวนยางพารา SFC 0230:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae  

3  ปาลม์    Arecaceae    Arecaceae 

4  มะม่วง   Mangifera indicaL.   Anacardiaceae 

5  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0230จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 96) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 96: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0230จงัหวดัสงขลา 
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4.1.97สวนยางพารา SFC 0231:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2    กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae  

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0231จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 97) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 97: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0231 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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4.1.98สวนยางพารา SFC 0232:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 9 ชนิด 8 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae   

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  ขนุน   Artocarpus heterophyllus   Moraceae 

5  มะม่วง   Mangifera indicaL.   Anacardiaceae 

6  หวา้   Syzygium cumini   Myrtaceae 

7  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

8  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

9  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0232จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 98) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 98: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0232จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.99สวนยางพารา SFC 0233:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 8 ชนิด 7วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae   

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  ขนุน   Artocarpus heterophyllus   Moraceae 

5  หวา้   Syzygium cumini   Myrtaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�


 
 

138 
 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

7  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

8  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0233จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 99: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0233จงัหวดัสงขลา 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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4.1.100 สวนยางพารา SFC 0234:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0234จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

100) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 100: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0234 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.101สวนยางพารา SFC 0235:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  นุ่น   Ceiba pentandra    Malvaceae 

3  มะม่วง   Mangifera indicaL.   Anacardiaceae 

4  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0235จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Malvaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 101) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 101: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0235จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.102สวนยางพารา SFC 0236:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 5 ชนิด 4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  มะปราง   Bouea macrophylla Griffith  Anacardiaceae 

4  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

5  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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___________________________________________________________________________________

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0236จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

102) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 102: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0236จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.103สวนยางพารา SFC 0237:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด 4 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae   

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

3  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

4  ตาล   Borassus flabellifer   Arecaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0237จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 13) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 103: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0237จงัหวดัสงขลา 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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4.1.104สวนยางพารา SFC 0238:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  เต่าร้าง   Caryota urens    Arecaceae 

3  ปาลม์นํ้า  Carpentaria    Arecaceae 

4  ไผป่่า   Bambusa bambos   Poaceae 

5  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0238จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 104) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 104: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0238จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.105สวนยางพารา SFC 0239:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด 3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica    Meliaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.   Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0239จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

105) 

 

 

          

 

 

 

ภาพท่ี 105: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0239 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.106สวนยางพารา SFC 0240:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะหาด   Artocarpus lacucha   Moraceae 

3  ปาลม์   Palmae      Arecaceae 

4  ชะเมา   Cycas chamaoensis   Cycadaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0240จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

106) 

 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 106: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0240 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.107สวนยางพารา SFC 0241:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0241จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

107) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 107: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0241 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.108สวนยางพารา SFC 0242:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด5วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae 

4  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

5  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0242จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 108) 

 

 

 

 

 

 

            

ภาพท่ี 108: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0242 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.109สวนยางพารา SFC 0243:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae  

4  ไผป่่า   Bambusa bambos   Poaceae 

5  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0243จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

109) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 109: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0243จงัหวดัสงขลา 
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4.1.110สวนยางพารา SFC 0255:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0255จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

110) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 110: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0255 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.111สวนยางพารา SFC 0256:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0256จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

111) 

 

 

          

 

 

 

ภาพท่ี 111: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0256 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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4.1.112สวนยางพารา SFC 0257:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน4ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0257จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

112) 

 

 

           

 

 

 

ภาพท่ี 112: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0257 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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4.1.113สวนยางพารา SFC 0258:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม  Azadirachta excels (Jack)Jacobs  Meliaceae  

3  พะยอม   Shorea roxburghiiG. Don   Dipterocarpaceae 

4  กระถิน    Leucaena leucocepphala   Fabaceae 

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0258จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 113) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 113: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0258จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.114สวนยางพารา SFC 0259:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 6 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae  

3  มะเด่ือปลอ้ง  Ficus hispida    Moraceae 

4  ฝาด   Syzygium lineatum    Myrtaceae 

5  กะพอ้   Licuala paludosa Griff.   Arecaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Arecaceae&redirect=no�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0259จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

114) 

 

 

 

 

 

           

 

ภาพท่ี 114: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0259 จงัหวดัสงขลา 

 

 

 



 
 

158 
 

4.1.115สวนยางพารา SFC 0260:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3ชนิด2วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0260จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

115) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 115: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0260 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.116สวนยางพารา SFC 0262:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 6 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae   

3  สะเดา   Azadirachta indica   Meliaceae 

4  กระถินเทพา  Acacia mangium    Fabaceae 

5  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae  

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0262จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 116) 

 

 

           

 

 

 

 

ภาพท่ี 116: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0262 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.117สวนยางพารา SFC 0263:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 7 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  พะยอม   Shorea roxburghiiG. Don   Dipterocarpaceae 

3  เนียง    Archidendron pauciflorum  Fabaceae  

4  สะตอ   Parkia speciosa    Fabaceae 

5  ทงั   Litsea grandis Hook.f   Lauraceae  

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

6  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

7  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0263จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

117) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 117: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0263จงัหวดัสงขลา 
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4.1.118สวนยางพารา SFC 0264:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 4 ชนิด3วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae  

3  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

4  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0264จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

118) 

 

 

            

 

 

 

ภาพท่ี 118: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0264 จงัหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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4.1.119สวนยางพารา SFC 0265:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 6 ชนิด 5 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว   Cocos nuciferaL.   Arecaceae   

3  สักทอง   Tectona grandis    Lamiaceae 

4  กลว้ย   Musa acuminate    Musaceae  

5  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

6  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0265จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis  

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
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ช่ือสามญั (Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-

Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 119) 

 

 

           

 

 

 

  

ภาพท่ี 119: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0265 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.120สวนยางพารา SFC 0268:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae  

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0268จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

120) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 120: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0268 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.121สวนยางพารา SFC 0269:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae  

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0269จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

121) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 121: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0269 จงัหวดัสงขลา 

 

4.1.122สวนยางพารา SFC 0270:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae  

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 
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___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0270จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

122) 

 

 

    

 

         

 

 

ภาพท่ี 122: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0270 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.123สวนยางพารา SFC 0316:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae  

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0316จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

123) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 123: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0316 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.124สวนยางพารา SFC 0317:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae  

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0317จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

124) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 124: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0317 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.125สวนยางพารา SFC 0318:บริษัทสยามไฟเบอร์บอร์ด จํากดั 

 จากการสาํรวจ พบจาํนวนชนิดไมท้ั้งส้ิน 3 ชนิด 2 วงศ ์ดงัน้ี 

___________________________________________________________________________________ 

ลาํดบัท่ี  ช่ือไทย   ช่ือวทิยาศาสตร์    วงศ ์

___________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae  

2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae 

3  หญา้รีแพร์   Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

___________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0318จงัหวดั สงขลา 

พบวา่เป็นสวนยางพาราปลูก มีไม ้หลกั คือ ตน้ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 วงศ ์(Family) : 

Euphorbiacea จีนสั (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 

rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 

125) 

 

 

            

 

 

 

 

ภาพท่ี 125: ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0318 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.18 รายละเอยีดข้อมูลพรรณพืช 

(1) ยางพารา ช่ือพนัธ์ุ : RRIM 600 

ช่ือสามญั (Common name): para rubber 

ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name): Hevea brasiliensis Mull-Arg. 

วงศ ์(Family): Euphorbiaceae 

จีนสั (Genus): Hevea 

สปีชีส์ (Species): brasiliensis 

ประวติั : เป็นพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการผสมระหวา่งพนัธ์ุ GJIR 1 กบัพนัธ์ุ PB 86 โดยนาํเขา้จากประเทศมาเลเซีย 

ลกัษณะทัว่ไป : ลาํตน้เจริญเติบโตในช่วงก่อนเปิดกรีดและระหวา่งเปิดกรีดไดดี้เปลือกค่อนขา้งบาง กรีด  

คร่ึงลาํตน้วนัเวน้วนัไม่เหมาะกบัระยะปลูกระหวา่งตน้นอ้ยกวา่ 3 เมตร 

ลกัษณะเด่น : ตา้นทานลมไดดี้มีตน้เปลือกแหง้นอ้ยตา้นทานต่อโรคใบจุดปานกลางตอบสนองต่อสารเคมี 

เร่งนํ้ายาง 

พื้นท่ีแนะนาํ : แนะนาํเป็นพนัธ์ุยางชั้น 1 สามารถปลูกไดก้บัพื้นท่ีลาดชนัมากกวา่ 16 องศา ไม่ควรปลูก 

ในพื้นท่ีท่ีมีระดบันา้ใตดิ้นสูง และพื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน เพราะจะเอนและลม้ถอนราก  

ขอ้ควรระวงั : การเปิดกรีดเป็นแผลถึงเน้ือไม ้เปลือกงอกใหม่จะเสียหายค่อนขา้งรุนแรง ไม่ตา้นทานโรค  

ราสีชมพูโรคเส้นดาํ และโรคใบร่วง 
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(2) สักทอง 

ช่ืออ่ืนๆ: เซบ่ายี้, ปีฮือ, ปายี้, เป้อยี 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Tectona grandis L.f. 

ช่ือวงศ ์:Lamiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํตน้ : เป็นเปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเลก็ ๆ สีเทา โคนเป็นพพูอนตํ่า ๆ  

ใบ : เป็นใบเด่ียวใหญ่มาก ออกตรงขา้มกนัเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน ยาว 25 - 30 เซนติเมตร กวา้ง

เกือบเท่ายาว ใบของตน้อ่อนจะใหญ่กวา่ น้ีมาก ผวิใบขนสากคายสีเขียวเขม้ ขยี้ใบสดจะมีสีแดงเหมือน

เลือด มีการสลดัใบทิ้งเม่ือถึงฤดูหนาว 

ดอก  : มีขนาดเลก็ สีขาวนวลออกเป็นช่อตาม ปลายก่ิง ออกดอกและเป็นผลเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 

ผล  : เป็นผลแหง้ค่อนขา้งกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแขง็ ภายในมี 1 - 3 เมลด็ 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Linnaeus_the_Younger&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae�
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(3) พะยอม 

ช่ืออ่ืนๆ:  กะยอม (เชียงใหม่) ชะยอม (ลาว) กะยอม (อีสาน) ขะยอมดง พะยอมดง (ภาคเหนือ) แคน 

(ร้อยเอด็) เชียง เช่ียว (กะเหร่ียง - เชียงใหม่) พะยอม (ภาคกลาง) พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี) 

ยางหยวก (น่าน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Shorea roxburghiiG. Don 

ช่ือวงศ:์ Dipterocarpaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

พะยอมเป็นไมต้น้สูง 15 - 30 เมตร เปลือกสีเทาเขม้แตกเป็นร่อง ใบเด่ียวออกสลบั รูปขอบขนานกวา้ง  

3.5 - 6.5 เซนติเมตร ยาว 8 - 15เซนติเมตร ปลายมนหรือเป็นต่ิงสั้นๆ โคนมน ขอบเป็นคล่ืนผวิเกล้ียงเป็น

มนั ดอกสีขาว กล่ินหอมจดัออกเป็นช่อใหญ่ตามก่ิงและปลายก่ิง กลีบเล้ียง 5 กลีบ โคนเช่ือมติดกนั กลีบ

ดอก 5 กลีบ เรียงเวยีนกนัแบบกงัหนัเม่ือบานเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 - 2 เซนติเมตร เกสร ตวัผู ้15 อนั ผลรูปรี

กวา้งประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 ปลีกสั้น 2 ปลีก

คลา้ยผลยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
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(4) สะเดา 

ช่ืออ่ืนๆ: ผกัสะเลม(ไทล้ือ), สะเลียม(คนเมือง), ตะหม่าเหมาะ(กะเหร่ียงแดง) ลาํต๋าว(ลั้วะ), สะเรียม(ขมุ) - 

สะเดา (ภาคกลาง) กะเดา (ภาคใต)้ ควนิิน (ทัว่ไป) จะตงั (ส่วย) สะเลียม (ภาคเหนือ) สะเดาอินเเดีย 

(กรุงเทพฯ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Azadirachta indica 

ช่ือวงศ:์ Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ใบ : ประกอบแบบขนนกปลายค่ี ยาว 15-35 ซม. มีใบยอ่ย 4-7 คู่ เม่ืออ่อนสีแดง กา้นใบยาว 3-7 ซม. 

ค่อนขา้งเกล้ียง มีต่อม 1 คู่ท่ีโคนของกา้นใบ ใบยอ่ยติดตรงขา้ม หรือก่ิงตรงขา้มรูปใบหอกก่ึงรูปเคียว โคง้ 

กวา้ง 1.5-3.5 ซม. ยาว 5-9 ซม. ใบท่ีเกือบปลายช่อจะใหญ่ท่ีสุด ปลายแหลม หรือเรียวแหลม โคนเบ้ียว

เห็นชดัเจน ขอบจกัเป็นฟันเล่ือย ค่อนขา้งเกล้ียง เส้นใบมีประมาณ 15 คู่ กา้นใบยอ่ยยาว 1-2  

ดอก :สีขาว ออกเป็นช่อแยกแขนงขนาดใหญ่ ตามง่ามใบ หรือตามมุมท่ีใบร่วงหลุดไป ยาวถึง 30 ซม. 

ดอกมีกล่ินหอม แกนกลางช่อมีเส้นผา่นศูนยก์ลางยาวประมาณ 1.5 มม. ค่อนขา้งเกล้ียง แตกก่ิงกาง

ออกเป็น 2 ถึง 3 ชั้น และท่ีปลายเป็นช่อกระจุกอยู ่1-3 ดอก มีขนคลา้ยไหม มีใบประดบัและใบประดบั

ยอ่ยรูปใบหอก ยาวประมาณ 0.5-1 มม. มีขนนุ่มสั้น กา้นดอกยอ่ยยาวประมาณ 2 มม. มีขนนุ่มสั้น กลีบ

เล้ียงรูปทรงแจกนั ยาวประมาณ 1 มม. ปลายเป็น 5 พูกลม พูซอ้นเหล่ือมกนั ขนนุ่มสั้น ท่ีขอบมีขน กลีบ

ดอกมี 5 กลีบ แยกจากกนั รูปชอ้นแคบยาว 4-6 มม. มีขนนุ่มสั้นทั้งสองดา้น ท่อเกสรเพศผูเ้กล้ียง หรือมี

ขนนุ่ม มี 10 สัน ขอบบนเป็นพูกลม 10 พู อบัเรณูมี 10 อนั ยาวประมาณ 0.8 มม. รูปรีแคบ รังไข่เกล้ียง 

หรือมีขนนุ่มสั้น  

ผล : สด รูปรี ยาว 1-2 มม. สีเขียว เม่ือแก่สีเหลือง เน้ือบาง นุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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(5) ตะเคยีนทอง 

ช่ืออ่ืนๆ:  กะก้ี โกก้ี (กะเหร่ียง เชียงใหม่) แคน (ตะวนัออกเฉียงเหนือ, เลย) จะเคียน (เหนือ) จืองา (มลาย ู

นราธิวาส) จูเค ้โซเก (กะเหร่ียง กาญจนบุรี) ตะเคียนใหญ่ (กลาง) ตะเคียนทอง (กลาง, ประจวบคีรีขนัธ์) 

ไพร (ละวา้ เชียงใหม่) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Hopea odorata 

ช่ือวงศ:์ Dipterocarpaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตะเคียนเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุม่ทึบกลมหรือรูปเจดียต์ ํ่า 

เปลือกหนาสีนํ้าตาลดาํ แตกเป็นสะเก็ด กระพี้สีนํ้าตาลอ่อน แก่นสีนํ้าตาลแดง ใบรูปไข่แกมรูปหอก หรือ

รูปดาบ กวา้ง 3-10 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร เน้ือใบค่อนขอ้งหนา ปลายใบเรียว โคนใบบนป้าน

และเบ้ียว หลงัใบท่ีตุ่มเกล้ียง ๆ อยูต่ามง่ามแขนงใบ เส้นแขนงใบมี 9-13 คู่ ปลายโคง้ แต่ไม่จรดกนั ดอก

เล็ก ออกเป็นช่อยาว สีขาว ตามง่ามใบและปลายก่ิง กลีบเล้ียงและกลีบดอกอยา่งละ 5 กลีบ โดยเช่ือม

ติดกนั มีกล่ินหอม ผล กลม หรือรูปไข่เกล้ียง ปลายมน เป็นต่ิงคลา้ยหนามแหลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

0.6 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย 

นิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์ 

ตะเคียนมีการกระจายพนัธ์ุตามธรรมชาติทางตอนใต ้และตะวนัออกเฉียงใตข้องทวปีเอเชีย ในแถบ

ประเทศไทย พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพูชา มาเลเซีย บงักลาเทศ และอินเดีย พบในป่าดิบช้ืน 

 

 

 

 

 

 

. 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae�
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(6) สะตอ 

ช่ืออ่ืนๆ:  สะตอ (ภาคกลาง และภาคใต)้ปะตา, ปัตเตา๊ะ (จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ปาไต (สตูล)ตอ (ระนอง) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Parkia speciosa 

ช่ือวงศ:์ Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํตน้ :สะตอเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงใหญ่ มีลาํตน้สูงไดม้ากถึง 30 เมตร โคนตน้เป็นพพูอน รูปทรง

ลาํตน้เพราตรง เปลือกลาํตน้มีสีนํ้าตาล ผวิเปลือกแตกสะเก็ดขนาดเล็กหรือเป็นร่องต้ืนๆขนาดเล็ก ลาํตน้

แตกก่ิงค่อนขา้งนอ้ยจึงแลดูเป็นทรงพุม่โปร่ง ก่ิงแตกมากบริเวณเรือนยอดใบ:ใบสะตอเป็นใบประกอบ

แบบขนนกสองชั้น คือ มีกา้นใบหลกัยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ท่ีประกอบดว้ยกา้นใบยอ่ย 14-24 คู่ 

แต่ละกา้นใบยอ่ยยาวประมาณ 2.2-6 เซนติเมตร มีใบยอ่ยเรียงตรงขา้มกนั 30-38 คู่ ใบยอ่ยมีลกัษณะเป็น

ขอบขนาน สีเขียวสดถึงเขียวเขม้ตามอายใุบ แผน่ใบเรียบ ปลายใบมน มีต่ิงเล็กตรงกลางของปลายใบดอก 

:ดอกสะตอออกดอกเป็นช่อ ยาว 30-50 เซนติเมตร ขนาดช่อ 0.5-1 เซนติเมตร ส่วนดอกจะยาว 5-7 

เซนติเมตร ขนาดดอก 2-4 เซนติเมตร ดอกประกอบดว้ยกลีบดอกท่ีมีลกัษณะเป็นหลอดเรียงติดกนัใน

แนวตั้ง โคนดอกเป็นเกสรตวัผู ้ส่วนถดัมาเป็นเกสรชนิดสมบูรณ์เพศ ดอกจะเร่ิมออกประมาณเดือน

เมษายน และอีกประมาณ 70 วนั ก็สามารถเก็บฝักได ้และจะใหฝั้กต่อเน่ืองจนถึงอาย ุ15-20 ปีผลและ

เมลด็ : ผลสะตอมกัเรียกวา่ ฝัก ท่ีมีลกัษณะแบน มีทั้งชนิดท่ีเป็นฝักบิดเป็นเกลียว และชนิดท่ีแบนตรง 

ฝักยาวประมาณ 25-45 เซนติเมตร กวา้งประมาณ 4-5 เซนติเมตร เปลือกฝักอ่อนมีสีเขียว และค่อย

เปล่ียนเป็นสีดาํเม่ือแก่ ตรงกลางฝักเป็นท่ีอยูข่องเมล็ดท่ีเรียงซอ้นกนัเป็นตุ่มนูน เมล็ดมีลกัษณะคลา้ยหวั

แม่มือ หรือรูปรีค่อนขา้งกลม ขนาดเมล็ดทัว่ไป กวา้งประมาณ 2.2-2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5-2 

เซนติเมตร เมลด็อ่อนมีสีเขียว ใหร้สหวานมนั และมีกล่ินฉุน และเม่ือแก่จะเร่ิมเหลือง และดาํในท่ีสุด 

ทั้งน้ี สะตอจะใหฝั้กมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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(7) เนียง 

ช่ืออ่ืนๆ:   ขางแดง, ชะเนียง, เนียงใหญ่, เนียงนก, ผกัหละตน้, พะเนียง, มะเนียง, มะเนียงหยอ่ง, ยริิงหรือยื

อริง, ยนิิกิง, หยอ่ง, เจง็โกล, ตานิงิน 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Archidendron pauciflorum 

ช่ือวงศ:์ Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลูกเนียง (Luk-Niang) หรือเรียกวา่เนียงหรือตน้เนียง เป็นพชือยูใ่นตระกลูถัว่ เป็นตน้ไมพ้ื้นบา้น

ในภาคใตข้องไทย เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้เป็นทรงพุม่ทึบ  

ลาํตน้ เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้ทรงพุม่ทึบขยายกวา้ง มีก่ิงกา้นปกคลุมมาก ลาํตน้มีลกัษณะกลมๆ 

เป็นไมเ้น้ือแขง็เหนียว เปลือกตน้หนาเรียบ มีสีนํ้าตาลอมเทา 

ราก เป็นระบบรากแกว้ มีลกัษณะกลมๆ แทงลึกลงในดิน มีรากแขนงและรากฝอยเล็กๆ ออกตามแนวราบ 

มีสีนํ้าตาล 

ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกตรงขา้มกนั มีใบยอ่ย มีลกัษณะทรงรีเรียว โคนใบมน ปลาย

ใบเรียวแหลม ใบเกล้ียงมีสีเขียว ยอดอ่อนมีสีแดง 

ดอก จะมีดอกออกเป็นช่อ และออกอยูร่วมกนัเป็นกระจุก มีลกัษณะฝอยเล็กๆ กลีบดอกมีสีขาว มีโคน

ดอกติดกนัเป็นหลอด ดอกจะออกท่ีปลายยอดก่ิง 

ผล มีผลเป็นฝัก ฝักมีลกัษณะแบนเป็นเกลียวไปทางเดียวกนั ฝักดิบมีสีเขียว ฝักแก่มีสีนํ้าตาล มีเมล็ดอยู่

ขา้งในฝัก มีไม่เกินยีสิ่บเมล็ดต่อฝัก เมล็ดมีลกัษณะกลมป้อม คลา้ยเมล็ดถัว่สองซีกประกบกนั เมล็ดมี

เปลือกแขง็สีนํ้าตาลคลํ้า หรือสีนํ้าตาลอมม่วง มีเปลือกอ่อนติดเมล็ดสีนวล มีรสชาติฝาดมนักรอบ มีกล่ิน

ฉุนแรง 

เมล็ด อยูข่า้งในฝักแก่ เปลือกเมล็ดมีสีดาํ มีลกัษณะรูปทรงกลมรี เมล็ดแก่ใหญ่แขง็ มีสีนํ้าตาล 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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(8) มะพร้าว 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Cocos nuciferaL. 

 ช่ือวงศ:์ Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํตน้ มีลาํตน้เดียว ไม่แตกแขนง มีรอยแผลจากการหลุดร่วงของใบตลอดลาํตน้ สามารถคาํนวณ

อายขุองตน้มะพร้าวไดจ้ากรอยแผลน้ี คือ ในปีหน่ึงมะพร้าวจะสร้างใบประมาณ 12- 14 ใบ ดงันั้นใน 1 ปี 

จะมีรอยแผลท่ีลาํตน้ 12 – 14 รอยแผล 

ใบ เป็นใบประกอบ ออกอยูต่ามส่วนของลาํตน้ ประกอบดว้ยกา้นทาง ( rechis ) มีขนาดใหญ่และ

ยาว และมีใบยอ่ย ( leaflet ) บนกา้นทางประมาณ 200 – 250 ใบ 

ดอก ออกเป็นช่อชนิดพานิเคิล มีทั้งดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมีย อยูใ่นช่อเดียวกนั ดอกมีกลีบดอก 6 

กลีบ สีครีมหรือสีเหลืองนวล ไม่มีกา้นดอกยอ่ยดอกตวัเมียจะมีกลีบดอกหนาและแขง็กวา่กลีบดอกตวัผู ้

ผล มะพร้าวเป็นชนิดไฟบรัสดรุป ( fibrous drupe ) เรียกวา่ นทั ( nut ) มีเปลือก 3 ชั้นคือ 

1. เปลือกชั้นนอก ( exocarp ) เป็นเส้นใยท่ีเหนียวและแขง็ เม่ือแก่อาจมีสีเขียว แดง เหลืองหรือ

นํ้าตาล 

2. เปลือกชั้นกลาง ( mesocarp ) มีลกัษณะเป็นเส้นใย มีความหนาพอประมาณ 

3. เปลือกชั้นใน ( endocarp ) มีลกัษณะแขง็หรือท่ีเรียกกนัวา่ กะลา ( shell ) 

เมลด็ ( seed of kernel ) คือ เน้ือมะพร้าว ภายในเมลด็เป็นช่อกลวงขณะผลอ่อนจะมีนํ้าอยูเ่ตม็ ผล

แก่นํ้ามะพร้าวจะแหง้ไปบางส่วน 

พนัธ์ุ มะพร้าวเป็นพชืผสมขา้มพนัธ์ุ แต่ละตน้จึงไม่เป็นพนัธ์ุแท ้อาศยัหลกัทางการผสมพนัธ์ุท่ี

เป็นไปโดยธรรมชาติ อาจแบ่งมะพร้าวออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทตน้เต้ียและประเภทตน้สูง 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
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(9)หมาก 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Areca catechu 

ช่ือวงศ:์ Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

หมากเป็นท่ีมีลาํตน้เล็ก มีความสูงปานกลาง (ประมาณ 20 เมตร) แต่ดว้ยขนาดลาํตน้ท่ีเลก็ 

(เส้นผา่ศูนยก์ลาง 20-30 เซนติเมตร) ทาํใหดู้สูงมาก เป็นไมป้ระดบัไดด้ว้ย 

ใบยาว 1.5 - 2 เมตร ลกัษณะเหมือนใบมะพร้าว มีใบดก แต่มีความบอบบาง กา้นใบและส่วนใบไม่

นิยมใชป้ระโยชน์ ส่วนของกาบใบ เรียกวา่ กาบปูเล มีความหนา และแขง็พอสมควร นิยมนาํมาใชห่้อของ 

ทาํซองใส่มีด และชาวบา้นในภาคใตท้าํพบัห่อทาํเป็นภาชนะสาํหรับตกันํ้า เรียกวา่ หมา หรือ หมาตกั

นํ้า ขณะท่ีเด็กๆ ยงันาํไปรองนัง่ ผลดักนัลาก เป็นของใชเ้ล่นอีกอยา่งหน่ึงของเด็กไทยสมยัก่อน 

ผลของหมากเป็นรูปกลมรีคลา้ยลูกรักบ้ี มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางดา้นกวา้งประมาณ 1 - 2 น้ิว ดา้น

ยาวประมาณ 1.5-2.5 น้ิว เปลือกนอกเป็นเส้นใย ผิวของผลเม่ืออ่อนสีเขียว เม่ือแก่แลว้ออกสีส้มแดง 

เรียกวา่ สีหมากสุก เม่ือผลสุกจะร่วงจากขั้ว หากปล่อยไว ้เปลือกจะเห่ียวแหง้ ยุย่ สามารถดึงออก เหลือแต่

เหมล็ดขา้งในไดโ้ดยง่าย หมากเป็นพืชท่ีมีเกษรตวัผูแ้ละเกษรตวัเมียอยูใ่นทะลายดียวกนั 

ส่วนท่ีเรียกวา่หมากจริงๆ ก็คือ ส่วนเมลด็ขา้งในผลมีลกัษณะค่อนขา้งกลม เม่ือยงัอ่อนมีสีขาวนวล

จนถึงเหลือง เน้ือน่ิม พอแก่ลงจะหนามากข้ึน และสีคลํ้า จนเป็นสีนํ้าตาลเขม้ ใชกิ้นกบัปูนแดงและพลู 

เป็นของกินเล่นท่ีสาํคญัของชาวไทยและหลายชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าชา้นาน 

การเก็บหมากนั้น ไม่สามารถใชไ้มส้อยไดอ้ยา่งมะพร้าว เพราะหมากมีตน้สูง จึงตอ้งใชค้นปีนข้ึน

ไปเก็บ แต่คนปีนหมากจะมีเทคนิคการปีน เม่ือข้ึนไปถึงขา้งบนตน้หน่ึง และเก็บหมากโยนลงมาแลว้ จะ

ไม่ไต่ลงมายงัโคนตน้ แต่จะโยกตน้หมากใหเ้อนไปหาตน้อืน แลว้กระโดดจบัตน้อ่ืน เป็นอยา่งน้ีเร่ือยไป 

จนกวา่จะไม่มีตน้หมากท่ีอยูใ่กลก้นั 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1�
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(10)  ตาล 

ช่ืออ่ืนๆ:   โหนด ในภาษาใต ้

ช่ือวทิยาศาสตร์: Borassus flabelliferL. 

ช่ือวงศ:์ Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เมลด็ตาลสุก ถา้นาํไปลา้งและฟอกใหส้ะอาด แลว้นาํไปตากแหง้จะมีลกัษณะฟูฝอยละเอียด

สวยงามคลา้ยขนสัตว ์นิยมนาํไปเป็นของเล่นสาํหรับเด็ก โดยใชห้ว ีหรือแปรงจดัรูปทรงไดห้ลายแบบ 

สมมติวา่คลา้ยช่างทาํผม หรือตดัยอ้มใหเ้ป็นสีต่าง ๆ นบัเป็นของเล่นของเด็กผูห้ญิงอีกอยา่งหน่ึง  

เปลือกแขง็ คือส่วนท่ีเป็นกะลา หลงัจากท่ีผา่เอาจาวตาลออกแลว้ นิยมนาํไปทาํเช้ือเพลิง เม่ือนาํไป

เขา้เตาเผาจะไดถ่้านสีดาํท่ีมีเปอร์เซ็นตข์องคาร์บอนสูง ปัจจุบนัมีผูรั้บซ้ือถ่านท่ีผลิตไดจ้ากเปลือกแขง็ของ

ลูกตาลจาํนวนมาก เพื่อเป็นสินคา้ส่งออก นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นส่วนประกอบของยาแกอ้าการทอ้งอืด 

ทอ้งเฟ้อ และลดกรดในกระเพาะอีกดว้ย 

ใบตาล สามารถทาํเป็นพดั โดยตดัเจียน แลว้เยบ็ริมขอบใหเ้ขา้รูป หรืออาจคดัเลือกใบตาลอ่อน

แลว้รีดใหเ้รียบ นาํมาจกัเป็นใบ ๆ แลว้เยบ็เป็นพดัใบตาลแบบพบัก็ได ้ซ่ึงเหมาะท่ีจะพกติดตวัไปได ้พดั

แบบน้ีอาจผลิตเพื่อจาํหน่ายเป็นของท่ีระลึก โดยตกแต่งสีสันใหส้วยงาม 

ทางตาล เป็นส่วนของกา้นของใบตาล สามารถลอกผวินอกส่วนท่ีอยูด่า้นบน เรียกวา่ “หนา้ตาล” 

มาฟ่ันเป็นเชือกสาํหรับผกูววั ล่ามววั แมจ้ะใชไ้ดไ้ม่ทนทานเท่าเชือกท่ีทาํจากตน้ปอหรือตน้เส้ง แต่เหมาะ

กบัการใชง้านท่ีตอ้งตากแดดตากฝน เพราะมีความชุ่มนํ้า ซ่ึงหากใชเ้ชือกท่ีทาํจากวสัดุอ่ืนก็จะเป่ือยผพุงั

เร็ว 

ลาํตน้ตาล ท่ีอายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป จดัวา่ลาํตน้แก่พอสมควร สามารถนาํเปลือกนอก ซ่ึงมีความ

แขง็และมีเส้ียนตาล เป็นเส้นสีดาํแทรกอยูใ่นเน้ือไม ้หากนาํมาแปรรูปแลว้จะไดไ้มก้ระดาน ขนาด 4-6 น้ิว 

หรือนาํมาประดิษฐเ์ป็นเฟอร์นิเจอร์ไดห้ลายรูปแบบ  

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
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(11)  แซะ 

ช่ืออ่ืนๆ: กะแซะ (สุราษฏร์ธานี), ยนิีเก๊ะ (มลาย-ูนราธิวาส), แซะ (ทัว่ไป)) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Millettia atropurpurea Benth. 

ช่ือวงศ:์ LEGUMINOSAE 

เป็นไมต้น้ผลดัใบในวงศฺ LEGUMINOSAE เป็นไมย้นืตน้สูง 20–30 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่ทึบ 

เปลือกลาํตน้เรียบ ผวิสีนํ้าตาลหรือเทา มีพูพอน ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบยอ่ยออกตรงกนัขา้ม มี

ใบยอ่ยปลายกา้นอีก 1 ใบ แผน่ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก ดอกออกเป็นช่อตามปลายก่ิงหรือง่ามใบ 

ทรงดอกถัว่ กลีบเล้ียงสีเขียว เช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย กลีบดอกสีแดงแกมม่วงทึบ เกสรตวัผูสี้เหลืองอยู่

กลางดอก กล่ินหอม ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ผลเป็นผลเด่ียว ผลอ่อนแบน เม่ือผลแก่ เมล็ด

ขยายใหญ่จนเกือบเป็นทรงกระบอก มี 1-3 เมลด็ 

แซะขยายพนัธ์ุ โดยการเพาะเมล็ด เหมาะสมกบัสภาพดินทุกชนิด แสงแดดจดั ตอ้งการนํ้าและ

ความช้ืนปานกลาง ถ่ินกาํเนิดอยูต่ามชายป่าดิบช้ืนภาคใตข้องไทย 

ถ่ินกาํเนิด ตามชายป่าดิบช้ืนภาคใตข้องไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
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(12) กระท่อม 

ช่ือ : กระท่อม (Kratom) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Mitragyna speciosa Korth. 

ช่ือวงศ ์: Rubiaceae  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

• ตน้กระท่อม เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางสูง 10-15 เมตร 

• ใบกระท่อม เป็นใบเด่ียวเรียงตวัเป็นคู่ตรงขา้มและมีหูใบ 1 คู่ (interpetiolarstipules) ใบมีรสขม

เฝ่ือน แผน่ใบสีเขียว เป็นรูปไข่รีแกมขอบขนาน ปลายแหลมมีขนาด กวา้ง x ยาวประมาณ 5-10 x 

8-14 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ฐานใบมน กา้นใบออกจากฐานใบ มีความยาวประมาณ 2-4 

ซม. เส้นใบเรียงตวัแบบขนนก เส้นกลางใบและเส้นแขนงใบมีสีแดงเร่ือ มีขนอ่อนสั้นๆ บริเวณ

เส้นใบท่ีอยูด่า้นทอ้งใบ มีเส้นแขนงใบ 10-15 คู่ 

• ดอกกระท่อม ออกเป็นช่อตุม้กลม(head) ขนาด 3-5 ซม. ใน 1 ช่อประกอบดว้ยดอกยอ่ยขนาดเล็กสี

ขาวอมเหลืองจาํนวนมาก ดอกยอ่ยสมบูรณ์เพศ 

• ผลกระท่อม เป็นรูปไข่ขนาดเล็กประมาณ 5-7 มม. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samunpri.com/tag/rubiaceae�
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(13) นุ่น 

ช่ืออ่ืนๆ:   งา้ว ง้ิวนอ้ย ง้ิวสร้อย ง้ิวสาย (เหนือ 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Ceiba pentandra(L.) Gaertn. 

ช่ือวงศ:์ Malvaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

  ไมย้นืตน้ ผลดัใบในฤดูแลง้ ประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน ลาํตน้สูงใหญ่ เปลาตรง แผ่

พุม่กวา้งบริเวณยอด พบหนามตามโคนตน้ ลาํตน้มีสีเขียว สูง 8-30 เมตร 

 ใบประกอบแบบน้ิวมือ เรียงสลบั ใบยอ่ย 5-9 ใบ รูปขอบขนานแกมใบหอก กวา้ง 1.5-4.5 เซนติเมตร 

ยาว 5-16 เซนติเมตร ปลายรูปหอกเรียวแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบเรียวแหลม กา้นใบและเส้นใบมีสี

นํ้าตาลแดง กา้นใบยอ่ยยาว 0.3-0.5 เซนติเมตร กา้นใบร่วมยาว 8-20 เซนติเมตร  

ดอกช่อกระจะ ออกท่ีซอกใบ ขนาด 2-3.5 เซนติเมตร ดอกยอ่ยจาํนวนมาก ลกัษณะดอกเป็นรูปถว้ย 

ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 1-1.5 น้ิว กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง กลีบดอกติดกนัท่ีฐาน กลีบดา้นนอก

เป็นสีขาวนวล และมีขน ดา้นในสีเหลือง เกสรตวัผู ้5-6 อนั กา้นเกสรตวัเมียไม่แยก  

ผลเป็นฝักยาวรี  แหง้แตก รูปขอบขนาน กวา้ง 2 น้ิว ยาว 4-5 น้ิว ปลายและโคนผลแหลม เปลือกแขง็ 

แตกเป็น 5 พ ู 

เมลด็จาํนวนมาก สีดาํ มีเส้นใยสีขาวคลา้ยเส้นไหมยาวหุม้เมลด็ เป็นปุยนุ่น นาํมายดัใส่หมอน ท่ีนอน 

ฝักอ่อนมากๆท่ีเน้ือยงัไม่เปล่ียนเป็นปุยนุ่น ใชเ้ป็นอาหารได ้โดยรับประทานสด หรือใส่แกง  

  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Gaertner&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Malvaceae�
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(14)  กระทอ้น 

ช่ืออ่ืนๆ:   มะตอ้ง หรือ มะต๋ืน (ภาคเหนือ) บกัตอ้ง (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ภาคใตเ้รียกล่อน เตียน สะ

ตูและสะโต ช่ือจงัหวดัสตูลมาจากภาษามลายหูมายถึงกระทอ้น 

ช่ือสามญั:  Sentul, Santol, Red sentol, Yellow sentol 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Sandoricum koetjape(Merr.) 

ช่ือวงศ:์ Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้  ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลดัใบ สูง 15-40 เมตร ตน้เปลา ตรง แตกก่ิงตํ่า เปลือกสีเทาอม

นํ้าตาล ค่อนขา้งเรียบ 

ใบ  ใบแก่จดัสีแดงอิฐหรือสีแสด ใบช่อ ยาว 20-40 ซม. ช่อติดเรียงสลบัเวยีนกนัไป ใบปลายช่อเป็นใบ

เด่ียว 

ดอก  ดอกช่อ ออกรวมเป็นช่อ ไม่แยกแขนงตามปลายก่ิง ช่อยาว 5-15 ซม. มีขนนุ่มทัว่ไป ดอกเลก็ สี

เหลืองอ่อน หรือเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกสมบรูณ์เพศ กล่ินหอมอ่อนๆ  

ฝัก/ผล  ผล กลมหรือแป้น อุม้นํ้า ผลอ่อนสีเขียว แก่จดัสีเหลืองเมล็ด  เมล็ดรูปไต เรียงตามแนวตั้ง 5 เมลด็ 

ฤดูกาลออกดอก:  ธนัวาคมถึง เดือนมกราคมของทุกปี 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Elmer_Drew_Merrill&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae�
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(15) มะขาม 

ช่ืออ่ืนๆ:   มะขามไทย ภาคกลาง ขาม ภาคใต ้ตะลูบ โคราช ม่วงโคลง้ (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี) อาํ

เปียล เขมร 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Tamarindus indica 

ช่ือวงศ:์ Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ใบ: ใบเรียงสลบั ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู่ มีใบยอ่ยขนาดเล็ก 20-40 คู่ ใบยอ่ยรูปขอบขนาน 

โคนใบไม่เท่ากนั ปลายใบมนหรือกวา้ง ขอบใบเรียบ ผวิใบเรียบล่ืน ใบมีสีเขียว ดา้นล่างเส้นใบเรียบ  

ดอก: ดอกเด่ียวหรือดอกช่อ ออกตามซอกใบและปลายก่ิง ดอกยอ่ยขนาดเลก็ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอก

สีเหลืองและมีจุดประสีแดงอยูก่ลางดอก กลีบเล้ียง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบขนาดไม่เท่ากนั เม่ือบานเส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 1.0-1.5 ซม. เกสรตวัผู ้10 อนั ท่ีสมบูรณ์มี 3 อนั เกสรตวัเมีย 1 อนั 

ผล: ฝักยาวหรือโคง้ กวา้ง 1.0-2.5 ซม. ยาว 5-15 ซม. เปลือกผลหนา แขง็ เปราะ สีนํ้าตาลหรือสีนํ้าตาลอม

เทา ผลสดเม่ือแก่มีสีเขียวเขม้ เม่ือสุกมีสีนํ้าตาลเน้ือฉํ่านํ้า มีรสเปร้ียว บางพนัธ์ุอาจหวาน หรือหวานอม

เปร้ียว เมล็ดกลมรีมีสีดาํ มี 3-12 เมลด็ 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae�
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(16) ตีนเป็ด 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Alstonia scholaris 

ช่ือวงศ ์: Apocynaceae 

ช่ือสามญั : พญาสตับรรณ 

ช่ือพื้นเมืองอ่ืน ๆ : ตีนเป็ดไทย , ตีนเป็ดขาว,Blackboard Tree, Devil Tree 

ถ่ินกาํเนิด : มีถ่ินดั้งเดิมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และพบไดทุ้กภาคในประเทศไทย 

การกระจายพน์ุัในประเทศไทย : ทุกภาคในประเทศไท 

การกระจายพน์ุัในประเทศอ่ืน ๆ : เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

สภาพนิเวศวทิยา : ควรห่างจากบา้นพอสมควรเพราะเม่ือมีอายมุาก ขนาดทรงพุม่จะสูงใหญ๋ ขนาดหลุม

ปลูก 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยหมกั : ดินร่วน อตัรา 1 : 2 ผสมดินปลูก 

เวลาออกดอก : มกราคม – พฤษภาคม ดอกบานพร้อมกนัทั้งช่อ และบานนานหลายวนั ส่งกล่ินหอม

อ่อนๆ ในช่วงเยน็ 

การขยายพนัธ์ุ :เพาะเมล็ด การปลูก 

การใชป้ระโยชน์ทัว่ไป :ใชเ้ปลือกตน้พญาสตับรรณรักษาโรคบิด ลาํไส้ติดเช้ือ และมาลาเรีย ใบใชใ้นการ

รักษาโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรังในประเทศอินเดียมีการนาํส่วนต่างๆ ของตน้ พญาสัตบรรณมาใช้

เป็นพืชสมุนไพรเช่นใชเ้ป็นยาสมุนไพรรักษาโรคมาลาเรียในช่ือ Ayush-64 นาํยางสีขาวและใบรักษาแผล 

แผลเป่ือย และอาการปวดขอ้ 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2�


 
 

187 
 

 

 

 

(17)  มงัตาน 

ช่ืออ่ืนๆ : ทะโล,้ ส่วนปักษใ์ตเ้รียก พนัตนั, พายพัเรียก มงักะตาน สารภีดอย คายโซ่ หรือกะโซ้, กะเหร่ียง

เชียงใหม่เรียก เต่อคร่ือยสะ, กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอนเรียก เส่ยอืสะ, ละโวเ้รียก ลาํโคระ ลาํพิโยว๊ะ หรือลาํคิ

โยะ, และขมุเรียก ตุด๊ตรุ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Schima wallichii 

วงศ ์: Theaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

มงัตานเป็นไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลาํตน้ตรงสูงประมาณ 15-25 เมตร วดัรอบลาํตน้ไดถึ้ง 

1.5 เมตร เปลือกดา้นนอกขรุขระและแตกเป็นร่องลึกตามยาว มีสีเทาปนนํ้าตาลอ่อน เปลือกดา้นในมีสี

นํ้าตาลอมแดง มีเส้ียนละเอียดสีขาวซ่ึงมีความเป็นพิษต่อผวิหนงั 

ใบ เป็นใบเด่ียวรูปหอก ออกตามปลายก่ิงสลบักนัไปมกัติดเป็นกระจุกตามปลายก่ิง โคนและปลาย

ใบเรียว ขอบใบเรียบหรือหยกัต้ืน ๆ ตามขอบ หลงัใบมกัมีสีเขียวเขม้ ทอ้งใบและเส้นกลางใบมีขน 

ดอก คลา้ยไข่ดาว ดอกสีขาวหรือขาวนวล ออกดอกเป็นดอกเด่ียวตามง่ามใบ กา้นดอกยาว มีกล่ิน

หอม กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอกมี 5 กลีบ มีเกสรตวัผูจ้าํนวนมาก สีเหลือง อยูก่ลางดอก แต่มีเกสรตวั

เมียเพยีงอนัเดียว 

ผล ค่อนขา้งกลม เปลือกแขง็ มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2.5-3 ซม. ผลแก่สีนํ้าตาลเขม้ 

และแตกออกตามรอยประสานเป็น 4-5 ส่วน แต่ละส่วนมีเมลด็ 4-5 เมลด็ 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Theaceae�
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(18)  เฉียงพร้านางแอ 

ช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ  แก็ก วงคต วงคด องคต (ลาํปาง), บงคด (แพร่), นกข่อ ส้มป้อง (เชียงใหม่), ขิงพร้า 

เขียงพร้า (ตราด, ประจวบคีรีขนัธ์), กวางล่ามา้ (ภาษาชอง-ตราด), ม่วงมงั หมกัมงั (ปราจีนบุรี), โองนัง่ 

(อุตรดิตถ์), บงมงั (ปราจีนบุรี, อุดรธานี), เขียงพร้านางแอ (ชุมพร), เฉียงพร้า ตะแบง (สุรินทร์), ร่มคม

ขวาน (กรุงเทพ), สีฟันนางแอง (ภาคเหนือ), ต่อไส้ สนัพร้านางแอ (ภาคกลาง), คอแหง้ สีฟัน (ภาคใต)้, 

สะโข่ (กะเหร่ียงเชียงใหม่), กูมุย (เขมร-สุรินทร์) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Carallia brachiata (Lour.) Merr 

วงศ ์: Rhizophoraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

  จดัเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ไม่ผลดัใบ มีความสูงประมาณ 25-30 เมตร และสูงไดถึ้ง 

35 เมตร ลาํตน้เปลา ตั้งตรง เป็นทรงเรือนยอดทรงพุม่รูปกรวยกวา้งทึบ เปลือกตน้สีนํ้าตาลอมแดงถึงสี

นํ้าตาลอมเทา ผวิเรียบ และมีรูอากาศมาก หรือเปลือกตน้อาจหนาแตกเป็นร่องลึกตามยาว อาจพบลกัษณะ

คลา้ยรากคํ้าจุนแบบ Prop root เป็นเส้นยาว หรือจะออกเป็นกระจุกตามลาํตน้หรือส่วนของโคนตน้ 

ขยายพนัธ์ุดว้ยวธีิการเพาะเมล็ด และมีเขตการกระจายพนัธ์ุในป่าเบญจพรรณ ป่าพรุนํ้าจืด ป่าดิบแลง้ และ

ป่าดิบช้ืน สามารถพบไดใ้นทุกภาคของประเทศไทย ตั้งแต่ระดบันํ้าทะเลจนถึง 1,300 เมตร แต่ในภูมิภาค

มาเลเซียจะพบจนถึงระดบัความสูงท่ี 1,800 เมต 

ใบ เป็นใบเด่ียว ออกเรียงตรงขา้มสลบักบัตั้งฉาก ลกัษณะของใบเป็นรูปรี รูปไข่กลบั หรือเป็นรูป

ใบหอกกลบั ปลายใบมนมีต่ิงเล็กแหลม ส่วนฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบ มีความกวา้งประมาณ 4-7 

เซนติเมตรและยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร แผน่ใบเกล้ียงหนาและเหนียว หลงัใบสีเขียวเขม้เป็นมนั

หนา ทอ้งใบสีอ่อนกวา่ มีจุดสีนํ้าตาลกระจาย และมีหูใบอ่อนเป็นรูปหอกแหลมท่ีปลายก่ิง เม่ือร่วงจะเห็น

รอยแผล บริเวณขอ้พองเล็กนอ้ย ส่วนกา้นใบยาวประมาณ 0.4-1 เซนติเมตร 
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ดอก เป็นช่อแยกแขนงแบบกระจุกสั้น ๆ มีดอกยอ่ยจาํนวนมากและมีขนาดเลก็เรียงตวักนัแน่น

เป็นช่อกลม โดนจะออกตามซอกใบหรือปลายก่ิง แตกแขนงเป็น 4 ก่ิง กลีบดอกแยกอิสระจากกนั กลีบ

ดอกมีสีครีม ลกัษณะเป็นรูปกลม ขอบกลีบหยกัเวา้พบัจีบ โคนสอบแหลมเป็นกา้นติดเรียงสลบักบักลีบ

เล้ียง ดอกมีเกสรตวัผูจ้าํนวนเป็น 2 เท่าของกลีบดอกและยาวไม่เท่ากนั ส่วนจานฐานดอกเป็นวง มีรังไข่

เป็นพ ู 3-4 พ ูโดยจะออกดอกในช่วงเดือนธนัวาคมถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 

ผลสด แบบมีเน้ือ ลกัษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ขนาดเล็ก และออกเป็นกระจุก มีขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 5-10 มิลลิเมตร ผลมีกลีบเล้ียงติดอยูท่ี่ปลายผลคลา้ยมงกุฎ ผวิผลเป็นมนั มีเน้ือ

บางสีเขียวห่อหุม้อยู ่ผลอ่อนเป็นสีเขียว เม่ือสุกเป็นสีแดง และจะเปล่ียนเป็นสีม่วงแดงเม่ือสุกจดั ในผลมี

เมลด็สีนํ้าตาลหรือดาํ มีเน้ือเยือ่หนาสีส้ม ลกัษณะของเมลด็เป็นรูปไต โดยผลจะสุกในช่วงเดือน

กุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 
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(19) ตีนนก 

ช่ืออ่ืนๆ : กาสามปีก กะพุน ตะพรุน กานน สมอกานน ไข่เน่า โคนสมอ ตะพุน ตะพุนทอง ตะพุม่ สะพุ

นทอง นน สมอตีนเป็ด สมอตีนนก นนเด็น เน่า สมอตีนนก สมอบ่วง สมอป่า สมอหิน สวองหิน ลือแม  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Vitex pinnata 

วงศ ์: Lamiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ : สูง 5-10 เมตร เปลือกตน้สีนํ้าตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ดยาว ก่ิงอ่อนเป็นเหล่ียมส่ีมุม มีขนสั้นปก

คลุม  

ใบ : ประกอบแบบฝ่ามือ ใบยอ่ย 3-5 ใบ ออกจากจุดเดียวกนั เรียงแบบตรงขา้มและตั้งฉาก ใบยอ่ยรูปใบ

หอกถึงรูปไข่แกมใบหอก กวา้ง 4-6 เซนติเมตร ยาว 10-13 เซนติเมตร ใบยอ่ยตรงกลางมกัมีขนาดใหญ่

ท่ีสุด ปลายใบแหลม ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบ ยอดอ่อนมีขนคลา้ยกาํมะหยี ่ผวิใบดา้นบนเรียบ 

ดา้นล่างมีขนสั้นๆ หนาแน่น ขนนุ่ม กา้นใบแผเ่ป็นปีก กา้นใบยอ่ยสั้นมาก  

ดอก : ช่อแบบช่อแยกแขนงออกท่ีซอกใบและปลายก่ิง ยาว 7-20 เซนติเมตร ดอกยอ่ยจาํนวนมาก กลีบ

ดอก 5 กลีบ กลีบบนมี 4 กลีบ กลีบล่างมี 1 กลีบ สีนํ้าเงินหรือสีม่วงอ่อน โคนกลีบเช่ือมติดกนัเป็นหลอด

รูปถว้ย ปลายแยกเป็นสองปาก เกสรเพศผูมี้ 4 อนั ติดกบัหลอดกลีบดอก สั้น 2 อนั ยาว 2 อนั เกสรเพศเมีย

มีรังไข่อยูเ่หนือวงกลีบ กลีบเล้ียง 5 กลีบ เช่ือมติดกนัเป็นหลอดรูปถว้ย ปลายแยกเป็นต่ิงรูปสามเหล่ียม มี

ขนสั้น ไม่มีกา้นดอก  

ผล : เด่ียว สด รูปทรงกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีเมลด็เดียวแขง็ มีกลีบเล้ียงติด

คงทน ผลแก่สีม่วงเขม้ถึงสีดาํ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพนัธ์ พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ

แลง้ และป่าเตง็รัง 

 

 

 

http://botanical.chomthong.ac.th/images/plant/030/04-ช่อดอก.JPG�
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(20) หวา้ 

ช่ืออ่ืนๆ : มะหา้  หา้ข้ีแพะ  หา้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Syzygium cumini 

วงศ ์: Myrtaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมต้น้ขนาดใหญ่  สูง 15 - 25 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่ หรือรูปทรงกลม ลาํตน้เปลาตรง จะ

แตกก่ิงกา้นท่ีความสูง 2 - 4 เมตร โคนตน้เป็นพพูอนเลก็นอ้ย ก่ิงกา้นสาขาจะแผอ่อกมาทางดา้นขา้ง ทรง

พุม่หนาทึบ เน้ือไมแ้ขง็  

เปลือก :  สีนํ้าตาลอมเทาถึงเทาคลํ้า ค่อนขา้งเรียบมีรอยแตกเป็นสะเก็ดเลก็ ๆ ทัว่ไป  

ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงตรงกนัขา้ม รูปรีหรือรูปไข่กลบัขอบใบเรียบปลายใบมนแหลม โคนใบมน ผวิใบ

เป็นมนัเรียบ เส้นใบแตกแขนงออกจากเส้นกลางใบค่อนขา้งเป็นระเบียบและระยะห่างใกลเ้คียงกนั มีต่อม

นํ้ามนักระจายอยูท่ ัว่ไป  กวา้ง 5 - 7 เซนติเมตร ยาว 14 - 16 เซนติเมตร กา้นใบยาว 1.0 - 1.5 เซนติเมตร 

ใบปลายก่ิงจะเป็นคู่  

ดอก : สีขาว  ขนาดเลก็ ออกเป็นช่อตามซอกใบระหวา่งโคนกา้นใบกบัก่ิง และปลายก่ิง  

ช่อดอกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง มีช่อยอ่ยแบบช่อซ่ีร่ม กลีบเล้ียงรูปถว้ยปลายแผแ่ยก 

ออกเป็น 4 กลีบ ยาว 0.3 - 0.4 เซนติเมตร กลีบดอก 4 กลีบ ดอกตูมจะมีเยือ่บาง ๆ หุม้  

และหลุดออกเม่ือดอกบาน ดอกบานเตม็ท่ีกวา้ง 1.0 - 1.5 เซนติเมตร มีเกสรเพศผูจ้าํนวนมาก ช่อดอกเม่ือ

บานมีลกัษณะคลา้ยร่ม มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ออกดอกในเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 

ผล : ผลสดมีเน้ือ รูปทรงกระบอก หรือรูปขอบขนาน  กวา้ง 1.0 - 1.5 เซนติเมตร ยาว  

1.5 – 2.0 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวผวิเรียบเป็นมนั ผลแก่สีแดงและเปล่ียน เป็นสีม่วงเกือบดาํเม่ือสุก เน้ือ

ในมีสีม่วงเขม้ รสหวานอมเปร้ียวและฝาดเลก็นอ้ย ภายในผลมีเมล็ด 1 เมลด็ 

เมลด็ : ขนาดเลก็กวา่ผลเลก็นอ้ย รูปทรงกระบอกหรือขอบขนานสีเหลืองอมนํ้าตาลเปลือกแขง็  
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(21) มะปราง 

ช่ือสามญั :  Marian Plum, Plum Mango 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Bouea macrophyllaGriffith 

ช่ือวงศ:์ Anacardiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

   
ตน้ : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้และเรือนยอดเป็นพุม่ ลาํตน้ 20-30 เมตร เปลือกไมค้่อนขา้ง

ขรุขระ แตกต้ืนยาวเป็นสะเก็ด สีนํ้าตาลอ่อน มีนํ้ายางสีขาว 

ใบ : เป็นใบเด่ียวเรียงแบบสลบัตรงกนัขา้ม แผน่ใบแขง็กรอบ ใบรูปหอก ผวิใบเรียบทั้งสองดา้น 

ขอบเป็นคล่ืน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ใบกวา้ง 7-9 เซนติเมตร ยาว 20-28 เซนติเมตร เส้นใบ

แตกแบบขนนก เส้นกลางใบแตกนูนเด่นเห็นชดัเจน กา้นใบยาว 1-2 เซนติเมตร 

ดอก : เป็นช่อแยกแขนง ขนาดเลก็ ออกบริเวณซอกใบ สีเหลืองอ่อนปนเขียว กลีบดอกและกลีบเล้ียง

มี 3-5 กลีบ แยกกนั ดอกมกัจะอยูข่า้งหลงัใบ 

ผล : ผลเด่ียวรูปรีถึงกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2-2.5 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลสุกสีเหลืองส้ม 

เปลือกผลเรียบเป็นมนั เน้ือผลฉํ่านํ้าสีเหลืองส้ม  

เมลด็ : 1 ผลสดมี 1 เมลด็ เมลด็แขง็สีม่วง 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
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(22) มะม่วง 

ช่ืออ่ืนๆ :  มะม่วงบา้น  มะม่วงสวน  หมกัโม่ง  หมากม่วง  ลูกม่วง 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Mangifera indicaL. 

ช่ือวงศ:์ Anacardiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมผ้ลยนืตน้เขตร้อน ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่ สูงประมาณ 5-10 เมตร ลกัษณะลาํตน้กลม การแตกก่ิงแขนงจาก

ลาํตน้หลกัจะอยูใ่นระดบัตํ่า เปลือกลาํตน้มีสีด่างขาวเป็นวงกวา้ง  ใบ เป็นแบบใบเด่ียว (simple) รูปทรง

ยาว (oblong) ใบเกิดบนก่ิงแบบสลบั แผน่ใบหนาแขง็ กา้นใบเรียวยาว 6-7 ซม. โคนกา้นใบบวม ขอบใบ

เรียบ ผวิใบเขียวเขม้ ขนาดใบกวา้งประมาณ 5.5-6.5 ซม. ยาวประมาณ 24-25 ซม. ดอก เป็นช่อ ดอก

แบบ panicle ออกตามปลายก่ิง กา้นดอกรูปทรงกรวยคว ํ่า มีสีแดงอมชมพู ดอกประกอบดว้ยดอกตวัผูแ้ละ

ดอกสมบูรณ์เพศ ในช่อเดียวกนั มีกลีบรองและกลีบดอกอยา่งละ 5 กลีบ ดอกตวัผูมี้เกสรตวัผูท่ี้ใชไ้ดเ้พียง 

1 อนั ท่ีเหลืออีก 4 อนัเป็นเกสรตวัผูท่ี้ไม่พฒันา สาํหรับดอกสมบูรณ์เพศ ประกอบดว้ยรังไข่ทรงกลม

แบบ superior ovary มีกา้นชูเกสรตวัเมีย (style) 1 อนั และมีเกสรตวัผู ้5 อนั ผล ค่อนขา้งเล็ก ติดผลดก

เป็นพวง รูปทรงผลกลมแบนเล็กนอ้ย ฐานผลกวา้งแลว้สอบเขา้สู่ปลายผล ปลายผลมน ผลกวา้งประมาณ 

5.5-6 ซม. ผลเม่ือสุกเปลือกจะมีสีเหลืองอมเขียว เน้ือภายในสีเหลือง รสหวานอมเปร้ียว เมล็ด คลา้ยรูป

หวัใจ ค่อนขา้งไปทางแบน มีเปลือกหุม้เมล็ดหนาแขง็ มีเส้ียนติดเปลือกเมล็ดใน 1 เมลด็ เม่ือเพาะจะได้

ตน้กลา้หลายตน้ (polyembyonic) การขยายพนัธ์ุ ทอ้งถ่ินภาคใตนิ้ยมขยายพนัธ์ุโดยการเพาะเมล็ดอยา่ง

เดียว  

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae�
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(23) เหรียง 

ช่ืออ่ืนๆ : ((ไทย)เหรียง  เรียง  สะเหร่ียง (ภาคใต)้  กะเหร่ียง  นะกิง  นะริง  (มาลาย ูภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Parkia timoriana (DC.) Merr. 

วงศ ์: Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เหรียงเป็นพืชวงศเ์ดียวกบัสะตอและลูกด่ิง เป็นไมย้นืตน้ผลดัใบขนาดใหญ่ ลาํตน้เปลาตรง สูงถึง 50 เมตร 

มีพูพอนสูงถึง 7 เมตร ลกัษณะทัว่ไปคลา้ยคลึงกบัสะตอ แต่แตกต่างกนัตรงท่ีพุม่ใบของเหรียงมกัจะเป็น

พุม่กลม ไม่แผก่วา้งมากนกัพุม่ใบแน่นและเป็นสีเขียวทึบกวา่พุม่ใบของสะตอ  เปลือก เรียบ ก่ิงกา้นมีขน

ปกคลุมประปราย 

ใบ :  กา้นใบยาว 4 – 12 ซม. มีต่อมรูปมนยาว 3.5 – 5 มม. อยูเ่หนือโคน กา้นแกนช่อใบยาว 25 – 40 ซม. 

มีช่อใบแขนงดา้นขา้ง 18 – 33 คู่ ใตร้อยต่อของกา้นช่อใบแขนงดา้นขา้งมกัจะมีต่อมเล็ก ๆ ขนาด

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 – 3 ซม. ช่อใบแขนงยาวประมาณ 7 – 12 ซม. แต่ละช่อมีใบยอ่ย 40 – 70 คู่ ใบยอ่ยรูป

ขอบขนานแคบ ๆ กวา้ง 5 – 7 มม. ยาว 1.5 – 1.8 มม. ปลายใบแหลมโคง้ไปทางดา้นหนา้ ฐานใบมกัจะยืน่

เป็นต่ิงเล็กนอ้ย เส้นแขนงใบดา้นขา้งไม่ปรากฏชดัเจน 

ดอก:  ออกเป็นช่อกลม ขนาดของดอกกวา้ง 2 ซม. ยาว 5 ซม. กา้นช่อดอกยาว 20 – 25 ซม. ดอกยอ่ยมีกา้น

ดอกสั้น ๆ และใบประดบัยาว 4 – 10 มม. รองรับกลีบรองกลีบดอกของดอกสมบูรณ์เพศเช่ือมติดกนัเป็น

หลอดยาว 8 – 11 มม. 

ผล :  เป็นฝักกวา้ง 3 – 4 ซม. ยาว 22 – 28 ซม. ตวัฝักตรงไม่บิดเวยีนเหมือนสะตอบางพนัธ์ุ เมลด็ไม่นูน

อยา่งชดัเจน แต่ละฝักมีเมล็ดรูปไข่ ขนาดประมาณ 11 x 20 มม. ประมาณ 20 เมลด็ เปลือกหุม้เมลด็หนาสี

คลํ้าระยะการออกดอก-ผล  ออกดอกระหวา่งเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม  

เมลด็ : ขนาดเลก็กวา่ผลเลก็นอ้ย รูปทรงกระบอกหรือขอบขนานสีเหลืองอมนํ้าตาลเปลือกแขง็  

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Parkia_timoriana_1.jpg�
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(24) เงาะ 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Nephelium lappaceumL. 

ช่ือวงศ:์Sapindaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํตน้ :เงาะเป็นไมข้นาดกลาง มีลาํตน้สูงประมาณ 10-15 เมตร แต่เงาะท่ีปลูกตามสวนเกษตรกร จะมี

ความสูงไม่มาก สูงประมาณ 4-8 เมตร เพราะปลูกดว้ยตน้พนัธ์ุจากการเสียบยอดหรือการตอน แต่หาก

ปลูกดว้ยเมล็ดจะมีความสูงมากกวา่น้ี ลาํตน้ของเงาะมีเปลือกสีเทา อมนํ้าตาล ลาํตน้แตกก่ิงตั้งแต่ระดบั

ล่าง แตกก่ิงจาํนวนมาก ทาํใหม้องเป็นทรงพุม่หนาทึบ ก่ิงมีขนาดเล็ก และเปราะหกัง่าย สีของก่ิงสีนํ้าตาล

อมแดงคลํ้า เน้ือไมล้าํตน้เป็นไมเ้น้ือแขง็สามารถแปรรูปเป็นไมต้กแต่งได้                                                               

ใบ:ใบประกอบ แตกออกตามปลายก่ิง มีกา้นใบหลกัยาวประมาณ 15-20 ซม. บนกา้นใบหลกัมีใบยอ่ย

แตกออกเรียงสลบักนั 4-6 ใบ ใบมีรูปไข่กลบัหวั ขนาดใบประมาณ 4×15 ซม. แผน่ใบดา้นบนมีสีเขียมอม

นํ้าตาล และเป็นมนัเล็กนอ้ย แผน่ใบดา้นล่างมีสีอ่อนกวา่ โดยแผน่ใบ และขอบใบจะเรียบ ปลายใบแหลม 

ใบไม่มีขน มีเส้นใบ 8-10 คู่                                                                                                                               

ดอก:ออกเป็นช่อ แทงออกท่ีส่วนปลายของก่ิง แต่หากปลาก่ิวหรือยอดก่ิงถูกทาํลาย ช่อดอกจะแทงออก

บริเวณตาขา้งใกลส่้วนปลายก่ิง ความยาวของแต่ละช่อประมาณ 25 ซม. กวา้งประมาณ 20 ซม. ช่อดอก

ระยะแรกจะมีสีนํ้าตาลดาํ เม่ือโตข้ึนจะมีสีเขียวอ่อนหรือนํ้าตาลอมเขียว แต่ละช่อดอกจะมีดอกประมาณ 

1,450 ดอก แต่จะติดเป็นผลประมาณ 0.5-0.9% ของดอกทั้งหมด หรือประมาณ 6-13 ผลดอก ของเงาะจะ

แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ ดอกเพศผู ้ดอกกระเทยเพศเมีย และดอกกระเทยเพศผู ้โดยตัวดอกประกอบดว้ยกา้น

ดอกขนาดสั้นประมาณ 1 มม. ซ่ึงมีสีเขียวอ่อน และมีขนสั้นๆปกคลุม ถดัมาเป็นกลีบดอกสีขาวนวล 5 

กลีบ มีขนสั้นๆปกคลุม                                                                                                                                             

ผล และเมล็ด:เงาะมีลกัษณะผล และสีผลแตกต่างกนัตามสายพนัธ์ุ แต่โดยทัว่ไปจะมีผลกลมรี เปลือกผล

อ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีแดง และมีเส้นขนสีแดงเช่นกนั บางพนัธ์ุขนมีสีเขียวอมเหลืองท่ีปลายขน ส่วน

เปลือกดา้นในจะมีสีขาว แยกออกจากส่วนเน้ือไดง่้าย ถดัมาจะเป็นส่วนเน้ือซ่ึงส่วนมากจะมีสีขาว แต่บาง

พนัธ์ุอาจมีสีขาวอมชมพู เช่น พนัธ์ุเน้ือชมพู เน้ือส่วนน้ีใชรั้บประทานเป็นส่วนหลกั ถดัมาจะเป็นเมล็ด มี

ลกัษณะแบน และรี เป็นรูปไข่ มีเปลือกหุม้เมล็ดบางๆสีนํ้าตาลเมล็ดแบ่งออกเป็น 2 ซีก ประกบกนั ตรง

กลางภายในเป็นตน้อ่อนท่ีรองอก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae�
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(25) มะหาด 

ช่ืออ่ืนๆ : หาด (ทัว่ไป) มะหาดใบใหญ่ (ตรัง) หาดขนุน ปวกหาด (เหนือ) ขนุนป่า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus lacucha 

วงศ ์: Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม ้: ยนืตน้ขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่กลม ลาํตน้เปลาตรง เปลือกตน้สีนํ้าตาลอมแดง

ถึงนํ้าตาลเขม้ ตน้แก่ผวิจะหยาบและแตกเป็นสะเก็ดเลก็ๆ ยอดอ่อนมีขนสีนํ้าตาลออกแดงหนาแน่น  มีนํ้า

ยางสีขาว  

ใบ : เด่ียวเรียงแบบสลบัระนาบเดียว รูปไข่หรือรูปขอบขนานขนาด 25-30 × 15-20 ซม. ปลายใบมน ฐาน

ใบมนหรือแหลมกวา้ง อาจเบ้ียวไม่สมมาตร ขอบใบเรียบหรือมีซ่ีจกัเลก็นอ้ย ใบแก่สีเขียวเขม้ เหนียว

คลา้ยหนงั ดา้นบนมีขนหยาบเล็กนอ้ย ดา้นล่างสีเขียวอมเทา มีขนหยาบสีเหลืองเล็กนอ้ย เส้นใบขา้ง 8-20 

คู่ จรดกนัท่ีขอบใบ เส้นใบยอ่ยเห็นชดัเจนท่ีดา้นทอ้งใบ กา้นใบยาว 1.4-3.3 ซม. มีขนแขง็สีเหลือง

หนาแน่น มีหูใบเล็กบาง ขนาด 4-5 ซม. รูปหอกซ่ึงหลุดร่วงเร็วและมีขนปกคลุมหนาแน่น ก่ิงกา้น

ค่อนขา้งอ่อน อว้น หนา 3-6 มิลลิเมตร ไม่มีรอยแผลวงแหวน  

ดอก : เป็นช่อกลมแน่นสีเหลืองหม่นถึงชมพอู่อนแบบช่อกระจุก ดอกแยกเพศร่วมตน้ ช่อดอกตวัผูก้ลม 

ช่อยาว 0.8-2 ซม. ออกเป็นช่อเด่ียวท่ีซอกหรือช่วงล่างของก่ิงกา้น โคนเช่ือมติดกนัเป็นหลอด กลีบเล้ียงมี 

2 พู ลึก เกสรเพศผูจ้าํนวนมาก ช่อดอกตวัเมียรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน มีสีเหลืองอ่อน ออกตามกลีบช่วง

บน กวา้ง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 1.2-2.3 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกหยกั กา้นช่อยาว 2.5-3.5 ซม. กลีบ

เล้ียง 4 กลีบ   

ผล : สดมีเน้ือ เป็นผลรวมรูปร่างบิดเบ้ียว ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  2.5-8 ซม. กา้นผลยาว 1.2-3.8 ซม.สี

เหลืองอ่อน หรือส้ม ผลแก่สีเหลืองปนนํ้าตาล รูปร่างบิดเบ้ียวเป็นตะปุ่มตะป่ํา ผวินอกมีขนนุ่มคลา้ย

กาํมะหยี ่เน้ือในสีเหลืองเขม้ถึงสีชมพ ู 

เมลด็ : รูปขอบขนาน หรือเกือบกลม สีนํ้าตาลเทา จาํนวนมาก ขนาด 1.2 ซม. พบทัว่ไปในท่ีก่ึงโล่งแจง้ 

ป่าเตง็รัง ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าหินปูน ป่าคืนสภาพ ท่ีสูงจากระดบันํ้าทะเล 100-1,300(-1,800) เมตร 

ออกดอกราวเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน ติดผลราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  

 

 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Lakoocha_tree.JPEG�
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(26) ผกัหวาน 

ช่ืออ่ืนๆ :  ภาษากะเหร่ียงเรียก ตาเชอเด๊าะ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sauropus androgynus 

วงศ ์: Phyllanthaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ผกัหวานบา้นเป็นไมพุ้ม่ สูง 0.8 - 2 เมตร ก่ิงกา้นค่อนขา้งเล็ก สีเขียวปนเทา ใบเป็นใบเด่ียว กา้นใบสั้น 

ประมาณ 2 - 4 มม. ใบออกแบบสลบั รูปร่างกลมรูปขอบขนาน หรือค่อนขา้งเป็นส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน 

ใบกวา้ง 2 - 3.2 ซม. ยาว 3.2 - 6 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนขอบใบเรียบ และมีหูใบเป็นแผน่เล็ก ๆ ท่ี

โคนกา้นใบ ดอกสีม่วงแดงหรือแดงเขม้กลุ่มละ 2 - 4 ดอก เป็นดอกเด่ียวออกตรงซอกใบ ดอกตวัผูแ้ละ

ดอกตวัเมียแยกเพศกนั ผลรูปร่างคลา้ยลูก มะยม เรียงกนัอยูใ่ตใ้บ ผลมี 3 พ ูสีขาวนวลและออกสีชมพู

เล็กนอ้ย เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1.0 - 1.5 ซม. เมล็ดเป็นรูปสามเหล่ียม ขนาดเล็ก 
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(27) เต่าร้าง 

ช่ืออ่ืนๆ : เข่ืองหมู่ (ภาคเหนือ) มะเดง้ (ยะลา) งือเด็ง (มลาย-ูนราธิวาส) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Caryota mitis Lour. 

วงศ ์: ARECACEAE 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : ตน้ปาลม์ ตน้แตกกอ สูง 5-10 เมตร มกัข้ึนเด่ียวหรือแตกกอ 2-4 ตน้ ลาํตน้เกล้ียง สีเขียวถึง 

เทาอมเขียว เป็นปาลม์อายสุั้น หลงัออกดอกเป็นผลแลว้จะค่อยๆตายไป 

ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงเวยีนสลบัรอบลาํตน้ ช่อใบรูปสามเหล่ียมกวา้ง แผแ่บน แตก

แขนงเป็นช่อใบยอ่ยขา้งละ 7-23 ช่อ ยาว 50-100 เซนติเมตร ใบยอ่ยพบัจีบคลา้ยตวัว ีแผน่ใบรูป

สามเหล่ียมคลา้ยหางปลา ใบยอ่ยคู่สุดทา้ยรูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั มกัติดกนัและขนาดใหญ่ โคนใบรูป

ล่ิมเยื้อง ขอบใบเรียบ ปลายใบหยกัไม่สมํ่าเสมอ ผวิใบเกล้ียงทั้งสองดา้น มีรกเป็นเส้นสีดาํพนัรอบลาํตน้ 

ดอก : ดอกแยกเพศอยูร่่วมตน้ ออกเป็นช่อเชิงลดไม่มีกา้น กา้นช่อดอกอวบ ห่อหุม้ดว้ยกาบสีเขียวขนาด

ใหญ่ ออกช่อท่ีปลายยอด ต่อมาออกตามง่ามใบแลว้ไล่ลงมาทางโคนตน้ ช่อดอกยอ่ยหอ้ยลงมา ออกดอก

เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ดอก เรียงเวยีนสลบักบัแกนช่อดอกยอ่ย ดอกเพศผูสี้เขียวอ่อนไม่มีกา้น ดอกตูม

รูปทรงขอบขนาน ดอกบานสีเหลืองนวล กลีบดอก 3 กลีบ แขง็ รูปขอบขนาน ปลายแหลมโคง้ ดอกเพศ

เมีย สีเขียวอ่อน กลีบดอก 3 กลีบ โคนเช่ือมติดกนั 

ผล : ผลแบบผลเมล็ดเดียวแขง็ ทรงกลมแป้น เน้ือผลชุ่มไปดว้ย นา้ 
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(28) ปาลม์ 

ช่ืออ่ืนๆ : ปาลม์นํ้ามนั 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Palmae 

วงศ ์: Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ปาลม์นํ้ามนั (Oil palm) เป็นพืชตระกูลปาลม์ลกัษณะลาํตน้เด่ียว ขนาดลาํตน้ประมาณ 12 -20 น้ิว เม่ืออายุ

ประมาณ 1-3 ปี ลาํตน้จะถูกหุม้ดว้ยโคนกาบใบ แต่เม่ืออายมุากข้ึนโคนกาบใบจะหลุดร่วงเห็นลาํตน้

ชดัเจน ผวิของลาํตน้คลา้ยๆ ตน้ตาล  

ลกัษณะใบ : เป็นรูปกา้งปลา โคนกาบใบตะมีลกัษณะเป็นซ่ี คลา้ยหนามแต่ไม่คมมาก เม่ือไปถึงกลางใบ

หนามดงักล่าวจะพฒันาเป็นใบ  

การออกดอก: เป็นพชืท่ีแยกเพศ คือตน้ท่ีเป็นเพศผูก้็จะใหเ้กษรตวัผูอ้ยา่งเดียว ตน้ท่ีใหเ้กษรตวัเมียจึงจะ

ติดผล 

ลกัษณะผล : เป็นทะลายผลจะเกาะติดกนัแน่นจนไม่สามารถสอดน้ิวมือเขา้ไปท่ีกา้นผลได้ เวลาเก็บผล

ปาลม์จึงตอ้งใชมี้ดงอเก่ียวท่ีโคนทะลายแลว้ดึงใหข้าด ก่อนท่ีจะตดัทะลายปาลม์ตอ้งตดัทางปาลม์ก่อน

เพราะผลปาลม์จะตั้งอยูบ่นทางปาลม์ กระบวนการตดัทาง(ใบ)ปาลม์และตดัเอาทะลายปาลม์ลง เรียก

รวมๆ วา่ แทงปาลม์ 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Elaeis_guineensis0.jpg�
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(29) หวาย 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Calamus spp. 

วงศ ์: Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

   ลกัษณะท่ีดีเด่นของหวาย เป็นพืชทนแลง้ไดดี้ อีกทั้งยอดอ่อนของหวายนาํมาปรุงอาหารไดห้ลาย

ชนิด ยอดใหม่ท่ีแทงข้ึนมา มีลกัษณะคลา้ยยอดมะพร้าว ถา้ไม่ตดัออกขาย จะเล้ือยเป็นเครือยาว ลาํตน้และ

กาบใบมีหนาม รากเป็นระบบรากแขนง ดอกช่อประกอบดว้ยกลุ่มแขนงช่อดอก ดอกไม่สมบูรณ์เพศ จะ

สร้างช่อดอกออกจากลาํตน้ส่วนท่ีมีกาบหุม้ เปลือกผลมีลกัษณะเป็นเกลด็ซอ้นทบักนัเป็นชั้นๆ ผล

ค่อนขา้งกลม ผลอ่อนสีเขียวเม่ือแก่จะเปล่ียนเป็นสีขาว 

    หวายนบัวา่เป็นพืชในตระกูลพืชใบเล้ียงเด่ียวตามธรรมชาติ ท่ีพบในป่าธรรมชาติตามชนบทมี

หนามแหลม ทั้งส่วนของกาบใบ ขอบใบ เส้นกลางใบ จะมีลกัษณะเป็นไขผงสีขาตาม กาบใบมีเน้ือหนา 

ใชเ้มล็ดทาํพนัธ์ุ ใบมีสีเขียวเจริญเติบโตได ้ตลอดทั้งปี มีรากจาํนวนมากจึงสามารถหาอาหารและนํ้าได้

เอง 

การเก็บเก่ียว จะเร่ิมเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือหวายมีอาย ุ10 - 14 เดือน หลงัยา้ยลงปลูกในแปลง โดยจะตดั 2 - 3 

อาทิตยต่์อคร้ัง 
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(30) ฝาด 

ช่ืออ่ืนๆ : ขวาด 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Syzygium lineatum 

วงศ ์: Myrtaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นพืชไม่ผลดัใบ เปลือกลาํตน้เรียบสีเทาอมขาว เม่ืออายมุากข้ึนผวิจะแตกเป็นสะเก็ด หลุดร่วงได้

ง่าย มีกล่ิน ใบเด่ียว สีเขียวเรียบเป็นมนั ใบหนา ดอกช่อ ดอกยอ่ยสีขาว เกสรตวัผูสี้ขาวยาวกวา่กลีบดอก 

ผลเด่ียว 

ยอดอ่อนรับประทานได ้ใชเ้ป็นผกัแกลม้ ลาํตน้ใชใ้นการก่อสร้าง ผลสุกรับประทานได้ 
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(31) กระถินเทพา 

ช่ืออ่ืนๆ : กระถินซาบาห์(ภาคกลาง) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Acacia mangium Willd. 

ช่ือวงศ ์: Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 ม. ขนาดทรงพุม่ 6-8 ม. ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่กลมแผก่วา้ง 

ค่อนขา้งแน่น ลาํตน้เปลาตรง เปลือกตน้สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลเขม้ แตกเป็นร่องลึก ตามแนวยาวและเปลือก

ท่ีกั้นสลบัร่องลึกแตกเป็นกาบหนา มีรูปร่างไม่แน่นอน 

ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ พบเฉพาะเม่ือเป็นตน้อ่อน เม่ือโตข้ึนจะเหลือเพยีงกา้นใบ

เปล่ียนรูปแผข่ยายคลา้ยใบ มีลกัษณะและทาํหนา้ท่ีคลา้ยใบ เรียงเวยีนสลบั รูปใบหอก กวา้ง 3-6 ซม. ยาว 

8-20 ซม. ปลายเรียวมนโคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย แผน่ใบเกล้ียง หนาและเหนียว สีเขียว

หม่น ลายเส้นเป็นแนวยาว มองเห็นชดัเจนทั้งสองดา้น 

ดอก : สีขาว มีกล่ินหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอก ท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง ช่อดอกตั้งยาว 10-

15 ซม. ดอกยอ่ยขนาดเล็ก จาํนวนมาก กลีบเล้ียง 5 กลีบ กลีบดอกโคนกลีบเช่ือมติดกนัปลายแยก เป็น 5 

แฉก ปลายกลีบโคง้กลบัลง เม่ือบานเตม็ท่ีเกสรเพศผูสี้ขาว จาํนวนมาก 

ผล : ผลแหง้แตกสองตะเขบ็ เป็นฝักหนาและบิดมว้นเป็นวงไม่เป็น ระเบียบ กวา้ง 0.5-0.8 ซม. ยาว 2-3 

ซม. สีเขียวอ่อน เม่ือสุกสีนํ้าตาล เมล็ดกลมแบนสีนํ้าตาลดาํเป็นมนั 5-12 เมล็ดต่อฝักขยายพนัธ์ุโดย การ

เพาะเมลด็ ออกดอกและติดผลตลอดปี แต่ออกดอกมากเดือน มิ.ย.-ก.ค. 

นิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์ 

พบปลูกเล้ียงอยูท่ ัว่ไปในท่ีความสูงไม่เกิน 100 ม. จากระดบันํ้าทะเล 
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(32) ขนุน 

ช่ืออ่ืนๆ : มะหนุน หมกัหม๊ี หมากลาง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam. 

วงศ ์: Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : ขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร ลาํตน้และก่ิงเม่ือมีบาดแผลจะมีนํ้ายางสีขาวขน้คลา้ยนํ้านมไหล 

ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงสลบั แผน่ใบรูปรี ขนาดกวา้ง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10 - 15 เซนติเมตร ปลายใบทู่ ถึง

แหลม โคนใบมน   ผวิในดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั เน้ือใบหนาผวิใบดา้นล่างจะสากมือ 

ดอก : เป็นช่อแบบช่อเชิงสดแยกเพศอยูร่วมกนั ดอกเพศผูเ้รียกวา่ "ส่า" มกัออกตามปลายก่ิง ดอกเพศเมีย

จะออกตามก่ิงใหญ่และตามลาํตน้ยอดเกสรเพศเมีย เป็นหนามแหลม ส่วนของเน้ือท่ีรับประทานเจริญมา

จากกลีบดอก ส่วนซงัคือกลีบเล้ียง 

ผล : เป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ 

มีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นประเทศอินเดียเป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนท่ีใหผ้ลมีขนาดใหญ่ท่ีสุดสามารถ บริโภคทั้ง

ผลดิบและผลสุก นอกจากน้ียงันาํไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ มีปลูกทัว่ทุกภาคของ 

ประเทศไทย  
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(33)  จาํปาดะ 

ช่ืออ่ืนๆ : จาํปาดะ (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus integer Merr. 

วงศ ์: Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้ทรงพุม่ เป็นพืชท่ีอยูใ่นตระกูลเดียวกนักบัขนุน 

ใบ : เป็นใบเดียวคลา้ยใบขนุน ปลายใบแหลมมน โคนใบมน ใบสากมือ 

ดอก : ลกัษณะของดอก ดอกตวัผูค้ลา้ยทรงกระบอกมีขนาดประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร กา้นยาวประมาณ 

3-6 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวหรือสีเหลือง  ส่วนดอกตวัเมียมีจะขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร และเกสรตวั

เมียจะมีขนาด 3-6 เซนติเมตร 

ผล : ออกผลกลุ่มตามตน้ แต่ละตน้จะมีกา้นผลร่วมกนั ผลดกมากกวา่ขนุน ผลสุกจะส่งกล่ินหอมฉุน

เน่ืองจากมีสารประกอบพวก อลัดีไฮด์ เน้ือในสีแดงเขม้และสีเหลือง มีรสหวาน เน้ือหุม้เมลด็ค่อนขา้ง

แฉะ 

เมลด็ : มีลกัษณะกลม คลา้ยเมล็ดขนุน 
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(34) มงัคุด 

ช่ือพื้นเมือง (Native variety) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Garcinia mangostana Linn. 

วงศ ์: Clusiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

มงัคุดเป็นไมย้นืตน้ สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปไข่หรือรูปวงรีแกม

ขอบขนาน กวา้ง 6-11 ซม. ยาว 15-25 ซม.  

เน้ือใบ : หนาและค่อนขา้งเหนียวคลา้ยหนงั หลงัใบสีเขียวเขม้เป็นมนั ทอ้งใบสีอ่อนกวา่  

ดอก : เด่ียวหรือเป็นคู่ ออกท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง สมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเล้ียงสีเขียวอมเหลืองติด

อยูจ่นเป็นผล กลีบดอกสีแดง ฉํ่านํ้า  

ผล : เป็นผลสด ค่อนขา้งกลม เปลือกนอกค่อนขา้งแขง็ แก่เตม็ท่ีมีสีม่วงแดง ยางสีเหลือง มีเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 4-6 เซนติเมตร เน้ือในมีสีขาวฉํ่านํ้า อาจมีเมลด็อยูใ่นเน้ือผลได้ ข้ึนอยูก่บัขนาดและอายขุองผล 

จาํนวนกลีบของเน้ือจะเท่ากบัจาํนวนกลีบดอกท่ีอยูด่า้นล่างของเปลือก เส้นผา่นศูนยก์ลาง 3-5 เซนติเมตร  
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(35) ตะแบก 

ช่ืออ่ืนๆ ตะแบกไข่, เป๋ือยนา, เป๋ือยหางค่าง 

 
 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Lagerstroemia floribundaJack 

ช่ือวงศ:์Lythraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : เป็นไมข้นาดกลางสูง 20 เมตร ตน้เรียบสีขาวมีการแตกเป็นสะเก็ด เพือ่การเจริญของตน้   

ใบ : มีสีเขียว ความกวา้ง 4 เซนติเมตร ยาว 8 - 9 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ใบหนาท่ีโคนใบ

และมน 

ดอก : สีชมพมู่วง มีลกัษณะเป็นช่อ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเล้ียงสีเขียวอมเทา  

ผล : มีลกัษณะเป็นช่อ ออกรวมกนัเป็นผลขนาดเลก็ เม่ือผลแก่เตม็ท่ี ผลจะแตกตามรอยแยกเป็น 6 แฉก 

เมลด็ : มีขนาดเล็กสีดาํ ออกมาตามรอยแตกของผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Jack_(botanist)&action=edit&redlink=1�
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(36) ชะเมา 

ช่ืออ่ืนๆ : ชะเมา (ยอดขาว) (ยอดแดง) ไมเ้มา (สงขลา-พทัลุง) แคมวง (นราธิวาส) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Eugenia grandus Wight 

วงศ ์: Myrtaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : เป็นไมย้นืตน้ทรงพุม่ ก่ิงอ่อน สีนํ้าตาลแดง 

ใบ : ใบรีเรียวปลายแหลมสีเขียวอ่อน ขนาดประมาณ 4 น้ิว แตกออกจากก่ิง ใบเป็นคู่ หนา้ใบและหลงัใบ

เรียบมนั 

ดอก : เป็นพุม่เล็ก ๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร ออกติดกบัลาํตน้ สีขาว เป็นฝอยคลา้ยดอกชมพู่ 

ผล : มีลกัษณะคลา้ยยอบา้น แต่ขนาดเล็ก กวา่โตประมาณ 1 น้ิว ออกติดกบัลาํตน้ โดยเฉพาะดอกมาเป็น

ผล ผลอ่อนสีเขียว เม่ือสุกจะมีสีดาํ 

ส่วนท่ีใชข้ยายพนัธ์ุ ชะเมาขยายพนัธ์ุไดห้ลายวธีิ การติดตา การตอนก่ิง การทาบก่ิง แต่การตอนเป็นวธีิท่ี

นิยมและไดผ้ลดีท่ีสุด 
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(37) มะฮอกกานี 

ช่ืออ่ืนๆ : มะฮอกกานี 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King 

วงศ ์: Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ผลดัใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 15-25 ม. เปลือกตน้สีนํ้าตาลเขม้ปนดาํ 

 ใบ : ใบเรียงตรงขา้ม ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคู่ ใบยอ่ยรูปวงรีเบ้ียว 3-6 คู่ กวา้ง 2.5-6 ซม. 

ยาว 6-15 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบแหลม ใบค่อนขา้งหนา สีเขียวเขม้ ใตใ้บสีอ่อน 

ดอก: ดอกช่อยาว 10-15 ซม. ออกท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง กลีบดอกสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองแกมเขียว กลีบ

ดอก 5 กลีบ ปลายมน เม่ือบานเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.7-1.2 ซม. เกสรเพศผู ้10 อนั ปลายเกสรเพศเมียกวา้ง

แบน  

ผล : ผลแหง้แตกจากโคนเป็น 5 พู รูปไข่ กวา้ง 7.5-12.0 ซม. ยาว 11-17 ซม. เปลือกหนาแขง็ เมลด็มีสี

นํ้าตาล มีปีก 
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(38) มะเม่า 

ช่ืออ่ืนๆ : ตน้เม่า (ภาคกลาง), หมากเม่า (ภาคอีสาน), หมากเมา้, บ่าเหมา้ (ภาคเหนือ), เม่า, หมากเม่าหลวง

, มดัเซ และ เม่าเส้ียน 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum 

วงศ ์: Phyllanthaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

มะเม่าเป็นเป็นไมย้นืตน้ท่ีมีอายยุนืยาวท่ีมีความสูงถึง 20 เมตร เปลือกตน้สีนํ้าตาลเทา แตกเป็นสะเก็ด

เล็กๆ ก่ิงกา้นมากและก่ิงแขนงแตกเป็นพุม่ทรงกลม เม่ือโตเตม็ท่ีจะมีขนาดถึง 4 คนโอบ และมีเน้ือไมแ้ขง็ 

ใบ : เป็นใบเด่ียวเรียงสลบัในระนาบเดียวกนัมีสีเขียวสด ผวิใบเรียบเป็นมนัทั้งสองดา้น แผน่ใบกวา้งรูป

ไข่ถึงรูปรีและบางคลา้ยกระดาษถึงก่ึงหนาคลา้ยแผน่หนงั ใบออกหนาแน่นเป็นร่มเงาเส้นใบยอ่ยแบบ

ร่างแหชดัเจน กา้นใบยาว  

ดอก : มีขนาดเล็กออกเป็นช่อตามซอกใบใกลย้อดและปลายก่ิงมีสีขาวอมเหลือง ช่อดอกคลา้ยพริกไทย 

ลกัษณะของดอกเป็นดอกแยกเพศกนัอยูค่นละตน้กนั 

ผล : เป็นทรงกลมหรือรีและมีขนาดเลก็และเป็นพวง ผวิมีขน ผนงัชั้นในแขง็ ผลดิบมีสีเขียวอ่อนหรือสี

เขียวเขม้ มีรสเปร้ียว แต่เม่ือสุกแลว้จะเปล่ียนเป็นสีแดงและม่วงดาํในท่ีสุด โดยผลสุกจะมีรสหวานอม

เปร้ียวและฝาด เมล็ดกรุบกรับ ในหน่ึงผลจะมีหน่ึงเมล็ด เปลือกหุม้เมลด็แขง็ 
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(39) ลองกอง 

 

ช่ืออ่ืนๆ : ลองกอง (สุราษฎร์ธานี) ลงัสาดเขา (นครศรีธรรมราช) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lansium domesticum 

วงศ ์: Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : ไมย้นืตน้ขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 20 - 30 เมตร เปลือกสีนํ้าตาล ผวิลาํตน้ขรุขระ  

ใบ : ใบเด่ียว มีลกัษณะเป็นมนั ขนาดใหญ่ นูนเป็นคล่ืนเส้นใบยอ่ยเห็นไดช้ดั 

ดอก : ดอกช่อ ตาดอกมีลกัษณะเป็นตุ่มแขง็ มีสีนํ้าตาลอมเขียว ซ่ึงจะเจริญเป็นช่อดอกท่ีแตกออกมาจาก

ลาํตน้ การออกดอกส่วนใหญ่จะเร่ิมบริเวณ 2 ใน 3 ของช่อดอกจากปลายช่อ  

ผล : ผลของลองกองมีขนาดใหญ่กวา่ลางสาด ผลค่อนขา้งกลมและมีผลรีบา้งเล็กนอ้ย เม่ือสุกมีสีจางกวา่สี

ของผลลางสาด เมลด็ในแต่ละผลมีนอ้ยหรือไม่มีเลยขนาดค่อนขา้งเลก็ มีรอยแตกร้าวเป็นส่วนใหญ่  
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(40)  กลว้ย 

ช่ืออ่ืนๆ:   กะตกัควาย,กะตกัใหญ่ ,มะลิ ,ไส้ตนั 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Musa acuminate 

ช่ือวงศ:์ Musaceae  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กลว้ยเป็นไมด้อกลม้ลุกขนาดใหญ่ ทุกส่วนเหนือพื้นดินของกลว้ยเจริญจากส่วนท่ีเรียกวา่ "หวั" 

หรือ "เหงา้" ปกติแลว้ ตน้กลว้ยจะสูงและแขง็แรงพอสมควร ทาํใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นตน้ไม ้ซ่ึงแทจ้ริงแลว้

ส่วนท่ีคลา้ยกบัลาํตน้คือ "ลาํตน้เทียม" (pseudostem) ใบของกลว้ยประกอบดว้ย "กา้นใบ" (petiole) และ

แผน่ใบ (lamina) ฐานกา้นใบแผอ่อกเป็นกาบ กาบท่ีรวมตวักนัอยา่งหนาแน่นทาํใหเ้กิดลาํตน้เทียม มี

หนา้ท่ีชูกา้นใบ พยงุใหพ้ืชตั้งตรงดูคลา้ยตน้ไม ้เม่ือแรกเจริญขอบของกาบจะจรดกนัคลา้ยท่อ เม่ือมีใบ

เจริญข้ึนใหม่ท่ีใจกลางลาํตน้เทียม ขอบกาบท่ีจรดกนันั้นก็จะแยกออกจากกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dictionary.sanook.com/search/dict-fish/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2�
http://dictionary.sanook.com/search/dict-fish/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88�
http://dictionary.sanook.com/search/dict-fish/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4�
http://dictionary.sanook.com/search/dict-fish/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
https://th.wikipedia.org/wiki/Musaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89�
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(41) มะนาว 

ช่ืออ่ืนๆ : แผละนาว(ลั้วะ), ยว่นสะกุย้(ปะหล่อง), หน่อแกล่ะสะ(กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน), มะนาว(คน

เมือง), สะซุยโพ(่กะเหร่ียงเชียงใหม่) - ส้มมะนาว มะลิง (ภาคเหนือ), ส้มนา้ว (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle 

วงศ ์: Rutaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมย้นืตน้ขนาดเล็กสูงประมาณ 2-4 เมตร มีลกัษณะเป็นพุม่ลาํตน้สีเทาแกมนํ้าตาล มีหนามแหลมบริเวณ

ก่ิงอ่อนและซอกใบ  

ใบ : เป็นใบประกอบชนิดใบยอ่ยหน่ึงใบ สีเขียวอ่อนรูปไข่ ยาวรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยกัเล็กนอ้ย 

ขนาดใบกวา้ง 3-5 ซม. ยาว 4-8 ซม. เน้ือใบมีต่อมนํ้ามนักระจาย (oil grand) กา้นใบสั้น  

ดอก : ช่อหรือดอกเด่ียวสีขาวท่ีซอกใบ กล่ินหอมอ่อนๆ ร่วงง่าย  

ผล :  มีลกัษณะคลา้ยรูปไข่ หรือค่อนขา้งกลม มีตุม้เล็กๆ ท่ีปลายผล ผวิผลขรุขระมีต่อมนํ้ามนั เม่ือสุกจะมี

สีเหลือง เน้ือขา้งในมีลกัษณะเป็นกลีบหลายกลีบบรรจุถุงเยือ่บางๆ ขนาดเล็กจาํนวนมากฉํ่านํ้า มีสีเหลือง

อ่อน รสเปร้ียว มีเมลด็ขนาดเลก็คลา้ยรูปไข่หวัและทา้ยแหลม เน้ือในเมลด็สีขาว จะมีสีเหลือง เน้ือขา้งใน

มีลกัษณะเป็นกลีบหลายกลีบบรรจุถุงเยือ่บางๆ ขนาดเล็กจาํนวนมากฉํ่านํ้า มีสีเหลืองอ่อน รสเปร้ียว มี

เมล็ดขนาดเล็กคลา้ยรูปไข่หวัและทา้ยแหลม เน้ือในเมล็ดสีขาว 
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(42) ชะมวง 

ช่ืออ่ืนๆ : หมากโมง (อุดรธานี), กะมวง (ใต)้, ส้มมวง (นครศรีธรรมราช) ส้มโมง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. 

วงศ ์: Clusiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมย้นืตน้ : ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 15-30 เมตร ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่เป็นรูปกรวยคว ํ่าทรงสูง เปลือกสีนํ้าตาล

ปนเทา แตกเป็นสะเก็ด มีนํ้ายางสีเหลือง  

ใบ : เด่ียวเรียงตรงขา้มสลบัตั้งฉาก รูปวงรีแกมใบหอกหรือรูปขอบขนาน  กวา้ง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 7-

15 เซนติเมตร ปลายใบป้านหรือแหลมเล็กนอ้ย ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบ เน้ือใบหนาและแขง็

เปราะ กา้นใบสีแดงยาว 0.5-1 เซนติเมตร  ผวิใบเป็นมนั ใบอ่อนสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมม่วงแดง ใบแก่สี

เขียวเขม้ บริเวณปลายก่ิงมกัแตกเป็น 1-3 ยอด เส้นใบไม่ชดั แต่ดา้นหลงัของใบเห็นเส้นกลาง  

ดอก : แยกเพศ อยูค่นละตน้ ดอกตวัผูอ้อกตามก่ิงเป็นกระจุก ดอกยอ่ย 3-8 ดอก เกสรตวัผูมี้จาํนวนมาก

เรียงกนัเป็นรูปส่ีเหล่ียม กลีบดอกสีเหลือง 4 กลีบ รูปรี แขง็หนา มีกล่ินหอม กลีบเล้ียง 4 กลีบ รูปรีแกม

รูปขอบขนาน ปลายกลีบกลม เส้นผา่นศูนยก์ลางดอก 2-2.5 เซนติเมตร ดอกตวัเมียเป็นดอกเด่ียว ดอกมี

ขนาดใหญ่กวา่เล็กนอ้ย มีปลายเกสรเป็น 4-8 เหล่ียม เกสรเพศเมียออกปลายก่ิง เกสรเพศผูเ้ทียมเรียงอยู่

รอบๆรังไข่ กา้นเกสรติดกนัเป็นกลุ่มๆ ปลายกา้นมีต่อม 1 ต่อม  

ผล : สด รูปกลมแป้น ผวิเรียบ ขนาด 2.5-6 เซนติเมตร เม่ือสุกสีเหลืองแกมส้มหม่น มีร่องต้ืนๆ 5-8 ร่อง 

ดา้นบนปลายบุ๋ม และมีชั้นกลีบเล้ียง 4-8 แฉกติดอยู ่เน้ือหนา สีเหลือง มีรสฝาด มีผลเม่ือสุกรับประทาน

ได ้มีรสเปร้ียว แต่มียางมากทาํใหติ้ดฟัน 

เมลด็ : ขนาดใหญ่ 4-6 เมลด็ รูปรี หนา เรียงตวักนัเป็นวงรอบผล  
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(43) กะทงัใบใหญ่ 

ช่ืออ่ืนๆ : กะตา มือแด มือแด็ง มือแต กายกูะตา กายมืูอแด (มลาย-ูภาคใต)้, กะทงั ทงั ทงัใบใหญ่ (ภาคใต)้, 

ทงัทอง (สุราษฎร์ธานี), มะดงั (นราธิวาส), สังตง้ (ยะลา) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Litsea grandis Hook.f. 

วงศ ์: Lauraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : เป็นไมต้น้สูง 20-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่ทรงสูงถึงค่อนขา้งกลม เปลือกเรียบถึงแตกสะเก็ดสี

นํ้าตาลแกมเหลืองถึงนํ้าตาลเทา เปลือกชั้นในสีเหลืองแกมนํ้าตาล ก่ิงอ่อน ยอดอ่อน กา้นช่อดอก และกา้น   

ใบ : แผน่ใบกวา้ง รูปรี ถึงรูปแกมรูปขอบขนาน กวา้ง 6-15 ซม. ยาว 10-25 ซม. ผวิใบ ดา้นบนเกล้ียง 

ยกเวน้เส้นใบ ดา้นล่างมีขนคลุม ปลายใบมนถึงหยกัเวา้ โคนใบ มนถึงสอบกวา้ง 

ดอก : ดอกเล็กสีเหลือง ออกเป็นกลุ่มตามง่ามใบและก่ิง 

ผล : รูปไข่ กวา้งประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. 

การขยายพนัธ์ุ :  พบข้ึนในป่าท่ีลุ่มและชายป่าพรุ บริเวณนํ้าท่วมขงัเป็นคร้ังคราว ทางภาคใตข้องประเทศ

ไทย ในต่างประเทศพบท่ี พม่า อินโดนีเซีย  และมาเลเซีย ออกดอกระหวา่งเดือน ธนัวาคม-มีนาคม 
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(44) คลา้ 

ช่ืออ่ืนๆ : คลา้นํ้า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd 

วงศ ์: Zingiberaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํตน้ : เป็นเหงา้ใตดิ้น สูงประมาณ ๒ เมตร  

ใบ : คลา้ยใบพุทธรักษา เส้นใบแตกเป็นเส้นขนานเห็นชดั กา้นใบตอนล่างแผเ่ป็นกาบประกบลาํตน้ ดอก : 

ออกเป็นช่อ ช่อดอกมีกา้นช่อยาวแขง็ ชูดอกข้ึนมาเหนือกลุ่มใบ ดอกยอ่ยสีขาว ไม่มีกา้นดอก 
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(45) ชิงชนั 

ช่ืออ่ืนๆ : ประดู่ชิงชนั ดู่สะแดน 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Dalbergia oliveri 

วงศ ์: Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ขนาดใหญ่ ผลดัใบ สูง 15 - 25 เมตร  

เปลือก :  หนาสีนํ้าตาลอมเทา ล่อนเป็นแวน่ ๆ ใบประกอบรูปขนนก   เรียง สลบั ใบยอ่ย  11 - 17 ใบ     

ใบ : รูปรีแกมรูปไข่ หรือเรียงเป็นรูปขอบขนานแกมรูปหอก   กวา้ง 1 - 4 เซนติเมตร  ยาว 4 - 8 เซนติเมตร 

โคนใบมนกลมหรือสอบเป็นรูปล่ิมกวา้ง ๆ และปลายมนทู่ และหยกัเวา้เล็กนอ้ย ทอ้งใบสีจางกวา่หลงัใบ  

ดอก :  เลก็สีขาวแกมม่วง เกิดบนช่อดอกเชิงประกอบตามปลายก่ิง ดอกจะเกิดพร้อมกบัการผลิใบใหม่   

ผล : เป็นฝักแบน ๆ ยาวรี รูปขอบขนาน หวัทา้ยแหลม กวา้ง 3 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 8 - 17 เซนติเมตร แต่

ละฝักมี  3 เมลด็ 

นิเวศวทิยา : ข้ึนอยูต่ามป่าเบญจพรรณทัว่ไป ในพื้นท่ีท่ีมีความสูงใกลก้บัระดบันํ้าทะเล จนถึง 500 เมตร  

ออกดอก : มีนาคม - พฤษภาคม ฝักแก่ พฤษภาคม - กนัยายน  

ขยายพนัธ์ุ : โดยเมลด็ 
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(46) กระถิน 

ช่ืออ่ืนๆ : กะเส็ดโคก กะเส็ดบก ตอเขา สะตอเขา สะตอเทศ ผกักา้นถิน ผกัหนองบก กระถินไทย กระถิน

บา้น 

ช่ือสามญั : White popinac, Wild tamarind, Leadtree 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Leucaena glauca Benth 

ช่ือวงศ ์: Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กระถินเป็นไมพุ้ม่ขนาดใหญ่ถึงไมต้น้ขนาดเลก็ สูงไดถึ้ง 10 เมตร ไม่ค่อยแตกก่ิงกา้นสาขา 

ใบ : ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลบั ยาว 12.5-25 ซม. แกนกลางใบ ประกอบยาว 10-20 ซม. มีขน 

แยกแขนง 2-10 คู่ ยาว 5-10 ซม.กา้นแขนงสั้น มีขน ใบยอ่ย 5-20 คู่ เรียงตรงขา้ม รูปแถบ หรือรูปขอบ

ขนานแกมรูปแถบ กวา้ง 2-5 มม. ยาว 0.6-2.1 ซม. ปลายแหลม โคนเบ้ียวขอบมีขน ทอ้งใบมีนวล 

ดอก : ออกเป็นช่อ ช่อดอกออกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ 1-3 ช่อ เป็นฝอยนุ่มมีกล่ินหอม

เลก็นอ้ย 

ผล : เป็นฝัก ฝักออกเป็นช่อแบนยาวประมาณ 4-5 น้ิวฟุต เห็นเมลด็เป็นจุดๆ ในฝัก ตลอดฝัก 
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(47) สละ 

ช่ืออ่ืนๆ : ซาเลา สละชะวา สลกั สะละ  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Salacca zalacca 

วงศ ์: Palmae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สละเป็นไมข้ึ้นเป็นกอคลา้ยระกาํ ตน้อยูใ่ตดิ้น ถา้ตน้แก่จะมีตน้สูงข้ึนมาเหนือพื้นดิน ตามตน้และก่ิงกา้น

เตม็ไปดว้ยหนามยาวและแขง็ 

ใบ : ประกอบแบบขนนก สีเขียวแก่ กา้นใบมีหนาม 

ดอก : แตกออกท่ีซอกใบ 

ผล : เม่ือดอกร่วงโรยจะกลายเป็นผลรวมกนัเป็นกระจุกแบบทะลาย ผล กลม ปลายผลแหลม เปลือกผล

เป็นเกลด็ ผลแก่สีแดง เน้ือหุม้เมลด็ กินได้ 
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(48) กะพอ้ 

ช่ืออ่ืนๆ : กะพอ้ (ภาคกลาง), พอ้ (ภาคใต)้  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Licuala spinosa Thumn 

วงศ ์: Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : เป็นไมล้ม้ลุก ประเภทเดียวกบัไพล หรือ ขิง ลาํตน้อยูใ่ตดิ้น สีขาวอมเหลือง 

ใบ : ออกซอ้นกนัเป็นแผง ลกัษณะของใบเรียวยาว ใบมีสีเขียวแก่ 

ดอก : ออกเป๋็นช่อ โผล่พน้ข้ึนจากหวัใตดิ้น ช่อกา้นดอกยาว และเป็นปุ้ม กลีบดอกสี ขาวนวล ส่วนปลาย

กลีบอา้ออกกลีบเล้ียง จะอุม้นํ้าไวไ้ด ้

ผล : ลกัษณะเป็นฝักกลมยาว 30-50 เซนติเมตร ส่วนหวัและทา้ยเรียวเลก็ สีเขียวอ่อนและสีเขียวเขม้ ใช้

รับประทานเป็นอาหารได้ 

เมลด็ : ลกัษณะค่อนขา้งกลม มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.8-1 เซนติเมตร เม่ือสุกจะมีสีส้มถึงแดงคลํ้า 
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(49) สิเหรง 

ช่ืออ่ืนๆ : ภาคเหนือ ก๊อ ก๊อแล่ (เชียงใหม่) ทอ (แม่ฮ่องสอน) ภาคกลาง คอ้  (ปัตตานี) เหรง  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Livistona speciosa Kurz. 

วงศ ์: Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์ตน้เด่ียวขนาดใหญ่ ลาํตน้ เส้นผา่ศูนยก์ลาง 20-30 เซนติเมตร ช่วงท่ีมีอายนุอ้ยลาํตน้จะปกคลุม

ดว้ยกาบใบเเละกา้นใบ  

ใบ : ประกอบรูปใบพดัจกัเวา้ลึกใบยาว 140-160 เซนติเมตร เส้นใบดา้นหลงัมีขนปกคลุมโคนกา้นใบยอ่ย

ติดกนัเป็นแผน่ค่อนขา้งกลมปลายแยกจากกนัเป็นอิสระ ปลายใบยอ่ยผา่จกัต้ืนเป็นสองแฉกไม่ลู่ลง มีใบ

ยอ่ย 90-100 ใบ หลงัใบสีเขียว ทอ้งใบสีเทาเงิน กา้นใบยาวประมาณ 2 เมตร ขอบกาบใบ มีหนามสีเหลือง

ยาวตลอดกา้นใบ โคนมีรกเป็นเส้นใยสีนํ้าตาลปกคลุมลาํตน้  

ดอก : เป็นช่อแบบแยกแขนง ช่อดอกจะออกบริเวณซอกกาบใบ ช่อดอกยาว 1-2 เมตร มีกา้นช่อยอ่ย

จาํนวนมาก กาบหุม้ช่อดอกสีนํ้าตาลแดง ลกัษณะผลรูปกลมขนาด 3 x 2.5 เซนติเมตร ช่อผลยาว 2.30 

เมตร มีช่อยอ่ยออกตามขอ้ ออกเป็นระยะ แต่ละกระจุกของช่อยอ่ยจะมีกาบสีนํ้าตาลหุ้ม  

ผล : ผลอ่อนสีเขียว เม่ือสุกจะมีสีส้มแกมนํ้าเงินเขม้ ช่วงการออกดอกและติดผลระหวา่งเดือนพฤษภาคม

ถึงสิงหาคม  
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(50) ไผป่่า 

ช่ืออ่ืนๆ : ไผต่ง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Bambusa Bambos (L.X Voss) . 

วงศ ์: Poaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํตน้ : สูงถึงประมาณ ๒๐ เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง ๘-๑๘ เซนติเมตร ลาํเม่ือยงัอ่อนจะมีขนสีนํ้าตาล

ละเอียดคลุมแนบเรียบ เม่ือแก่สีเขียว ลาํปลอ้งยาว ๔๐-๕๐ เซนติเมตร ขอ้นูน เห็นไดช้ดั ขอ้ตามปลอ้งตํ่า 

ๆ จะมีรากเป็นฝอยแตกออกมา เน้ือหนาและมีก่ิงเล็ก ๆ ตามขอ้ หลายก่ิงกาบหุม้ลาํ ตอนสูง ๆ จะยาว ๓๐-

๔๐ เซนติเมตร กาบหุม้ลาํมีลกัษณะคลา้ย หนงับาง เม่ือยงัอ่อนมีสีเขียวจาง ๆ จะมีขนสีนํ้าตาลคลุมอยู่

อยา่งหนาแน่น และโดยปกติเม่ือแหง้ จะมีสีนํ้าตาลเขม้หรือจาง  ครีบกาบหุม้ลาํเล็กหรือไม่มี ถา้มีจะมีขน

หรือหนามเรียวกระจงักาบหุม้ลาํ เห็นไดช้ดั สูงประมาณ ๗-๑๐ มิลลิเมตร ปลายจะแยก เป็นแฉก ๆ มีขน

ใบยอดกาบ รูปหอก oblong-acuminate และ oblong-lanceolate ปลายใบ : เรียวแหลม มกัจะงอกลบั ขอบ

หยกัเป็นฟันเล่ือย ขอบมว้นเขา้ขา้งในใบ มีรูประหวา่ง oblong-acuminate และ oblong-lanceolate ปลาย

ใบเรียวแหลม โคนใบป้านและไม่เท่ากนั ขอบใบสาก คม ขนาดของใบ ยาว ๒๐-๓๐ เซนติเมตร กวา้ง 

๑.๕-๓.๕ เซนติเมตร หลงัใบไม่มีขน ทอ้งใบบางท่ีมีขนอ่อน เส้นลายใบ ๑๑-๑๓ คู่ กา้นใบสั้น ยาว

ประมาณ ๐.๒ เซนติเมตร ครีบกาบใบ ไม่มี กระจงักาบใบ มีหยกันอ้ย ๆ กาบใบ ขา้งนอกไม่มีขน 
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(51) ข่า 

ช่ืออ่ืนๆ : กฎุกกโรหินี (กลาง) ข่าหยวก (เหนือ) ข่าหลวง (ตะวนัออกเฉียงเหนือ,เหนือ) สะเอเชย 

(กะเหร่ียง แม่ฮ่องสอน) และ เสะเออเคย (กะเหร่ียง แม่ฮ่องสอน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd 

วงศ ์: Zingiberaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ข่าเป็นไมล้ม้ลุก สูง 1.5-2 เมตรอยูเ่หนือพื้นดิน เหงา้มีขอ้และปลอ้งชดัเจน เน้ือในสีเหลืองและมีกล่ินหอม

เฉพาะ  

ใบ : เด่ียวเรียงสลบั รูปใบหอก รูปวงรีหรือเกือบขอบขนาน กวา้ง 7-9 ซม. ยาว 20-40 ซม.  

ดอก : ช่อ ออกท่ียอด ดอกยอ่ยขนาดเลก็ กลีบดอกสีขาว โคนติดกนัเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 3 กลีบ 

กลีบใหญ่ท่ีสุดมีร้ิวสีแดง ใบประดบัรูปไข่  

ผล : เป็นผลแหง้แตกได ้รูปกลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99�
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(52) จิกนมยาน 

ช่ืออ่ืนๆ : จิกเศรษฐี 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Barringtonia macrocarpa Hassk. 

ช่ือวงศ ์: LECYTHIDACEAE 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้ : ตน้สูงประมาณ 3 – 8 เมตร ตามลาํตน้มีปุ่มปม แตกก่ิงจาํนวนมาก เป็นพุม่โปร่ง มีใบเฉพาะท่ีปลาย

ยอด 

ใบ : ใบรูปหอก ชนาดกวา้ง 15 – 20 เซนติเมตร ยาว 40 – 90 เซนติเมตร แผน่ใบหนา เส้นใบยอ่ยดา้นบน

เป็นร่องลึก 

ดอก : ดอกออกเป็นช่อยาว 120 – 170 เซนติเมตร มีดอกยอ่ยจาํนวนมาก เกสรเพศผูย้าวสีชมพู ดอกบาน

เรียงจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์การขยายพนัธ์ุ: ดว้ยการเพราะเมล็ด 

ตอนก่ิง ชอบอากาศเยน็ ดินมีความช้ืนสูงระบายนํ้าดี 
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(53) เต่าร้าง 

ช่ืออ่ืนๆ: เข่ืองหมู่ (ภาคเหนือ) มะเดง้ (ยะลา) งือเด็ง (มลาย-ูนราธิวาส) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Caryota mitis Lour. 

วงศ:์ ARECACEAE 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้: ตน้ปาลม์ ตน้แตกกอ สูง 5-10 เมตร มกัข้ึนเด่ียวหรือแตกกอ 2-4 ตน้ ลาํตน้เกล้ียง สีเขียวถึง 

เทาอมเขียว เป็นปาลม์อายสุั้น หลงัออกดอกเป็นผลแลว้จะค่อยๆตายไปใบ: ใบประกอบแบบขนนกสอง

ชั้น เรียงเวยีนสลบัรอบลาํตน้ ช่อใบรูปสามเหล่ียมกวา้ง แผแ่บน แตกแขนงเป็นช่อใบยอ่ยขา้งละ 7-23 ช่อ 

ยาว 50-100 เซนติเมตร ใบยอ่ยพบัจีบคลา้ยตวัว ีแผ่นใบรูปสามเหล่ียมคลา้ยหางปลา ใบยอ่ยคู่สุดทา้ยรูป

ส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั มกัติดกนัและขนาดใหญ่ โคนใบรูปล่ิมเยื้อง ขอบใบเรียบ ปลายใบหยกัไม่

สมํ่าเสมอ ผวิใบเกล้ียงทั้งสองดา้น มีรกเป็นเส้นสีดาํพนัรอบลาํตน้ดอก: ดอกแยกเพศอยูร่่วมตน้ ออกเป็น

ช่อเชิงลดไม่มีกา้น กา้นช่อดอกอวบ ห่อหุม้ดว้ยกาบสีเขียวขนาดใหญ่ ออกช่อท่ีปลายยอด ต่อมาออกตาม

ง่ามใบแลว้ไล่ลงมาทางโคนตน้ ช่อดอกยอ่ยหอ้ยลงมา ออกดอกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ดอก เรียงเวยีนสลบั

กบัแกนช่อดอกยอ่ย ดอกเพศผูสี้เขียวอ่อนไม่มีกา้น ดอกตูมรูปทรงขอบขนาน ดอกบานสีเหลืองนวล กลีบ

ดอก 3 กลีบ แขง็ รูปขอบขนาน ปลายแหลมโคง้ ดอกเพศเมีย สีเขียวอ่อน กลีบดอก 3 กลีบ โคนเช่ือม

ติดกนั 

ผล: ผลแบบผลเมล็ดเดียวแขง็ ทรงกลมแป้น เน้ือผลชุ่มไปดว้ย นา้ 
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(54) หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce 

ช่ือวงศ์ MEPEMTHACEAE 

ช่ืออ่ืน หมอ้ลิง (ใต)้, หมอ้ขา้วลิง (จนัทบุรี), เขนงนายพราน, ก่องขา้วลิง 

ลกัษณะทัว่ไป พชืเถากินแมลง ข้ึนรวมกนัเป็นกอ ลาํตน้เล้ือยไป ตามพื้นดินหรือเก่ียวพนัเกาะตน้ไมอ่ื้น

ยาวถึง 5 ม. 

ใบ ใบยาว 12-18 ซม. ปลายใบเป็นกระเปาะคลา้ยเหยอืก ยาว 10-15 ซม. กระเปาะเม่ือยงัอ่อนฝาจะปิด 

เม่ือกระเปาะแก่ฝาจะเปิด กระเปาะมีหลายสี เช่น สีเขียวสีนํ้าตาลอมแดง และสีเขียวปนแดงเร่ือๆ ภายใน

กระเปาะมีขนป้องกนัแมลงท่ีตกเขา้ไปไม่ใหอ้อกไดอี้กทั้งผวิ กระเปาะยงัมีรูเล็กๆ จาํนวนมากปล่อย

นํ้ายอ่ยออกมาขงัไวใ้นกระเปาะ เพื่อยอ่ยสลายแมลงเป็นอาหาร 

ดอก ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอดของลาํตน้ กา้นช่อดอกยาว 50-100 ซม. ดอกเพศผูแ้ละเพศเมียแยกอยู่

กนัคนละตน้ออกดอกเดือน พ.ค.-ส.ค. 

ผล ดอกเพศเมียจะกลายเป็นฝักท่ีมีเมล็ดเป็นจาํนวนมากอยูภ่ายใน 

นิเวศวทิยา พบตามภูเขาหรือท่ีราบลุ่มท่ีมีความช้ืนพอประมาณ พบทัว่ทุกภาค 
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(55) หญา้คา 

ช่ืออ่ืนๆ: บร่อง(ปะหล่อง) กะห่ี(กะเหร่ียง-เชียงใหม่) ทรูล (ลั้ว) หญา้คา  

ช่ือสามญั: cogon grass , speargrass, satintail, japgrass,alang-alang, blady grass (English), gi (Fijian), 

impérata cylindrique (French), kunai, lalang, ngi (Fijian), paille de dys, paillotte (French), Blutgras 

(German) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ตน้: หญา้ อายหุลายปี มีไหลแขง็ทอดยาว สูง 30-150 เซนติเมตร 

ใบ: ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปแถบ กวา้ง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 30-75 เซนติเมตร ฐานใบเรียวสอบ  

กา้นใบแขง็ เน้ือใบหยาบคลา้ยแผน่กระดาษ 

ดอก:ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบรูปรีเม่ือดอกบานจะแตกปุยเป็นสีขาวรูปไข่กาบช่อยอ่ยล่างรูปคลา้ย

เรือเน้ือบางคลา้ยเยือ่สีชมพูหรือสีขาวกาบช่อยอ่ยบนรูปคลา้ยเรือมีขนอ่อนนุ่มคลา้ยไหมดา้นหลงัมีขน

อ่อนนุ่มคลา้ยไหมเน้ือโปร่งบาง ผิวเกล้ียง ปลายแยกออกเป็น 2 แฉก เกสรเพศเมีย มีรังไข่ รูปรี ยอดเกสร

สีม่วงหรือสีนํ้าตาลเขม้ 

ผล: ผลแหง้เมล็ดร่อนนิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์สามารถพบไดท้ั้งในพืชไร่ พืชสวนและพื้นท่ีรกร้าง 

วา่งเปล่า สามารถข้ึนไดดี้ในดินทุกชนิดสามารถทนต่อแสงแดดและความร้อนไดดี้ 
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(56) หญา้รีแพร์ 

ช่ืออ่ืนๆ: หญา้อีเหนียว หญา้เหนียวหมา เหลก็ไผ ่เป้าอียุม่  

ช่ือวทิยาศาสตร์: Centotheca lappacea (L.) Desv. 

ช่ือวงศ:์ POACEAEลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ตน้: เป็นพืชลม้ลุก อายหุลายปีมีเหงา ลาํตน้เหนือดินสูง 30-

60 ซม. ขอ้บวมพอง สีม่วง เกล้ียง 

ใบ: ใบรูปหอก กวา้ง 1-2 ซม. ยาว 10-16 ซม. โคนใบสอบ ขอบมีขนสาก ปลายใบแหลม ผวิใบเกล้ียง ล้ิน

เป็นเยือ่บาง 

ดอก: ช่อดอกช่อแยกขยาย ออกท่ีปลายก่ิง ช่อดอกยอ่ยรูปใบหอกแกมรูปไข่ ออกเด่ียวๆ เรียงสลบั มีดอก

ยอ่ย 3 ดอก ดอกล่างสมบูรณ์เพศ ดอกบน 2 ดอกเป็นหมนั 
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4.1.19 สถานภาพของพรรณพืช 

จากการศึกษาพบพรรณพืชทั้งหมด 56 ชนิด 25 วงศ ์  แบ่งพืชตาม IUCN จาํนวน 56 ชนิด 

จดัเป็นกลุ่มท่ีมีความกงัวลนอ้ยท่ีสุด [ Least Concern:LC ] จาํนวน 56 ชนิด 

 

ตารางที่1:แสดงสถานภาพของพรรณพืช ในพืน้ทีข่องสวนยางพารา กลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟ

เบอร์บอร์ด 

 

ลาํดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ONEP 

2006 

IUCN 

1998 NO. Common  name Scientific name Family 

1 ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.     Euphorbiaceae - - 

2 กะทงัใบใหญ่ Litsea grandis Hook.f. Lauraceae - - 

3 พะยอม Shorea roxburghii G.Don Dipterocarpaceae - - 

4 ตาลโตนด Borassus flabellifer Linn. Arecaceae - - 

5 สกั Tectona grandis Lamiaceae - - 

6 ตะเคียนทอง Hopea odorata Dipterocarpaceae - - 

7 ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack Lythraceae - - 

8 นุน่ Ceiba pentandra(L.) Gaertn. Malvaceae - - 

9 จําปาดะ Artocarpus integer Merr. Moraceae - - 

10 ตนีเป็ด Alstonia scholaris Apocynaceae - - 

11 ขา่ Alpinia galanga (L.) Willd Zingiberaceae - - 

12 หว้า Syzygium cumini Myrtaceae - - 

13 กระท้อน Sandoricum koetjape Meliaceae - - 

14 สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs. Meliaceae - - 

15 สะตอ Parkia speciosa Fabaceae - - 

16 มะขาม Archidendron jiringa Nielsen. Fabaceae - - 

17 นนท์ Vitex pinnata Lamiaceae - - 

18 สละ Salacca zalacca Palmae - - 

19 เนียง Archidendron pauciflorum Fabaceae - - 

20 หวาย Calamus spp. Myrtaceae - - 

            

https://th.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph_Gaertner&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/wiki/Malvaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
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ลาํดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ONEP 

2006 

IUCN 

1998 NO. Common  name Scientific name Family 

21 เหรียง Parkia timoriana (DC.) Merr. Fabaceae - - 

22 ฝาด Syzygium lineatum Myrtaceae - - 

23 มะพร้าว   Cocos nucifera Linn.     Arecaceae - - 

24 หมาก Caryota mitis Lour.  Arecaceae - - 

25 เตา่ร้าง Caryota mitis Lour.  Arecaceae - - 

26 ปาล์ม Palmae Arecaceae - - 

27 กระถินเทพา Acacia mangium Fabaceae - - 

28 ชะมวง Garcinia cowa Roxb. Clusiaceae - - 

29 ตนีนก Vitex pinnata  Lamiaceae - - 

30 ขนนุ Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae - - 

31 ขะเมา Eugenia grandus Wight Myrtaceae - - 

32 มงัตาน Schima wallichii  Theaceae - - 

33 มะปราง Lansium domesticum     Anacardiaceae - - 

34 จิกนม Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz Lecythidaceae - - 

35 มะเมา่ Antidesma thwaitesianum Phyllanthaceae - - 

36 เงาะ Nephelium lappaceum  Sapindaceae  - - 

37 มงัคดุ Garcinia mangostana Linn. Clusiaceae - - 

38 แซะ Millettia atropurpurea Benth. Leguminosae - - 

39 ชิงชนั Dalbergia oliveri Fabaceae - - 

40 มะมว่ง Mangifera indica L. Anacardiaceae - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae�
https://th.wikipedia.org/wiki/Theaceae�
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ลาํดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ONEP 

2006 

IUCN 

1998 NO. Common  name Scientific name Family 

41 ลองกอง Lansium domesticum Meliaceae - - 

42 มะฮอกกานี   Swietenia macrophylla King     Meliaceae - - 

43 มะหาด Artocarpus lacucha Moraceae - - 

44 สะเดา Azadirachta indica Meliaceae - - 

45 ไผ่ Bambusa sp. Poaceae - - 

46 ไผป่่า Bambusa Bambos (L.X Voss) Poaceae - - 

47 สเิหรง   Livistona speciosa Kurz.     Arecaceae - - 

48 กระถิน Leucaena leucocepphala Fabaceae - - 

49 กะพ้อ Licuala spinosa Thumn Arecaceae - - 

50 กล้วย Musa acuminate Musaceae - - 

51 มะนาว Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle Rutaceae - - 

52 ผกัหวาน Sauropus androgynus Phyllanthaceae - - 

53 คล้า Calathea picturata Marantaceae - - 

54 หม้อข้าวหม้อแกงลงิ Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce Mepemthaceae - - 

    55 หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Raeusch.  Poaceae - - 

56 หญ้ารีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv. Poaceae - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Phyllanthaceae�


 
 

231 
 

 

4.2 ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณสัตว์ 

 
ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายละเอียด ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตว ์ในพื้นท่ีสวนยางพารา 

แปลง WS 01- WS 17 รวม 17 แปลง ของกลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ดโดยทาํการศึกษา 

1) สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (Mammals)  

2) นก (Birds) 

3) สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibians) 

4) สตัวเ์ล้ือยคลาน (Reptiles) 

 

4.2.1  สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม (Mammals ) 

 สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเป็นกลุ่มสัตวท่ี์มีจาํนวนชนิดไม่มากนกัหากเปรียบเทียบกบัสัตวก์ลุ่มอ่ืนๆ 

ปัจจุบนัมีรายงานการพบอยา่งนอ้ย 333 ชนิดและมีการรายงานเพิ่มเติมอยูเ่สมอ โดยสัตวร์ายงานใหม่หรือ

ชนิดใหม่ มกัจะเป็นสตัวข์นาดเลก็ท่ีสาํรวจหรือพบเห็นตวัไดย้าก เช่น กลุ่มของค้ าวคาวและหนู การ

สาํรวจสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเพื่อใหไ้ดจ้าํนวนชนิดครบถว้นนั้นกระทาํไดค้่อนขา้งยากเน่ืองจากสัตวใ์นกลุ่ม

น้ีมีความระแวดระวงัภยัสูง หลบซ่อนตวัเก่ง อาศยัอยูใ่นแหล่งท่ีค่อนขา้งเฉพาะ รวมถึงร่องรอยต่างๆ มี

ความคลา้ยคลึงกนัทาํใหจ้าํแนกชนิดท่ีแน่นอนยาก 

 

วธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจความหลากหลายของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารากลุ่ม

จดัการป่าไมเ้วยีงสระ 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตแปลงสวน

ยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอาศยัอยู ่โดยพยายามสาํรวจใหค้รอบคลุมทุกแหล่งอาศยัและ

กระจายทัว่พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอยอ่ืนๆ ท่ีสัตวทิ์้งไว ้

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตรวจสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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    ตารางที2่:รายช่ือและสถานภาพของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

Order RODENTIA 
Family Sciuridae 

1 กระรอกปลายหางดาํ Callosciurus caniceps - - LC สอบถาม 

2 กระจอ้น Menetes berdmorei - - LC สอบถาม 

FamilyMuridae 
3 หนูหร่ิงบา้น Mus musculus - - LC สอบถาม 

4 หนูจ๊ิด Rattus exulans - - LC สอบถาม 

Family Spalacidae 
5 อนัใหญ่ Rhizomys sumatrensis - - LC สอบถาม 

Order SCANDENTLA 
Family Tupaiidae  

6 กระแตเหนือ Tupaia belangeri . - - LC สอบถาม 

  
 หมายเหตุ : สถานภาพ ; พรบ. 2535: ส = สัตวป่์าสงวน ค = สัตวป่์าคุม้ครอง ; สผ. 2548 ; IUCN 2013 : CE = ใกลสู้ญพนัธ์ุอยา่งยิง่  

 EN = ใกลสู้ญพนัธ์ุ VU = มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ NT = กลุ่มท่ีใกลถู้กคุกคาม LC = กลุ่มท่ีกงัวลนอ้ยDD = ขอ้มูลไม่เพียงพอ   
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ภาพที่17: สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา  กลุ่มจดัการป่าไม้ สยามไฟเบอร์

บอร์ด 

 
กระรอกปลายหางดาํ : Callosciurus caniceps กระจอ้น : Menetes berdmorei 

 

 
       หนูหร่ิงบา้น : Mus musculusหนูจ๊ิด : Rattus exulans 

 

 
อนัใหญ่ : Rhizomys sumatrensisกระแตเหนือ : Tupaia belangeri 
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4.2.2  นก(Birds) 

 
 นกเป็นสัตวท่ี์สามารถพบไดท้ัว่ไป มีความหลากหลายของชนิดสูง ทัว่โลกพบนกอยูป่ระมาณ 

8,800 ถึง 9,800 ชนิด ในประเทศไทยพบนกประมาณ 1,017 ชนิดนบัวา่เป็นทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพท่ีน่าสนใจและมีประโยชน์มากกลุ่มหน่ึง นกเป็นสัตวท่ี์มีความสาํคญัต่อระบบนิเวศเป็นอยา่ง

มาก ทั้งควบคุมประชากรของสัตวต์่าง ๆ  ในห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ แมก้ระทัง่ช่วยผสมเ กสรดอกไม ้

และกระจายพรรณพืชต่าง ๆ  นกบางชนิดก็เป็นแหล่งอาหาร บางชนิดยงัสามารถพฒันาเป็นทรัพยากรการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดอี้กดว้ย นอกจากน้ีบางชนิดยงัทาํลายพืชผลทางการเกษตร 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตแปลงสวน

ยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบนกท่ีอาศยัอยู ่โดยพยายามสาํรวจใหค้รอบคลุมทุกแหล่งอาศยัและกระจายทัว่

พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอยอ่ืนๆ ท่ีสัตวทิ์้งไว ้

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตรวจสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางที3่: รายช่ือและสถานภาพของนกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือสามญั ช่ือวทิยาศาสตร์ 

สถานภาพ 

หมายเหตุ พรบ. 

2535 

สผ. 

2548 

IUCN 

2013 

Order COLUMBIFORMES 

Family Columbidae 

1 นกเขาเขียว Common Emerald Dove Chalcophaps indica - - LC สอบถาม 

2 นกเขาใหญ่ Spotted Dove Spilopelia chinensis - - LC สอบถาม 

3 นกเขาชวา Zebra Dove Geopelia striata - - LC เห็นตวั 

Order COLUMBIFORMES 

Family Columbidae 

4 นกกระปูดใหญ่ Greater Coucal Centropus sinensis - - LC เห็นตวั 

5 นกกระปูดเล็ก Lesser Coucal Centropus bengalensis - - LC เห็นตวั 

        

                   56 
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ตารางที3่(ต่อ): รายช่ือและสถานภาพของนกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือสามญั ช่ือวทิยาศาสตร์ 

สถานภาพ 

หมายเหตุ พรบ. 

2535 

สผ. 

2548 

IUCN 

2013 

Order CORACIIFORMES 

Family Coraciidae 

6 นกตะขาบทุ่ง Indian Roller Coracias benghalensis - - LC เห็นตวั 

Family Alcedinidae 

7 นกกระเตน็อกขาว White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis - - LC สอบถาม 

8 นกกระเตน็นอ้ยธรรมดา Common Kingfisher Alcedo atthis - - LC สอบถาม 

ORDER BUCEROTIFORMES 

Family Upupidae 

9 นกกะรางหวัขวาน Eurasian Hoopoe Upupa epops - - LC สอบถาม 
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ตารางที3่ (ต่อ):รายช่ือและสถานภาพของนกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือสามญั ช่ือวทิยาศาสตร์ 

สถานภาพ 

หมายเหตุ พรบ. 

2535 

สผ. 

2548 

IUCN 

2013 

Order PASSERIFORMES 

Family Aegithinidae 

10 นกขมิ้นนอ้ยธรรมดา Common Iora Aegithina tiphia - - LC เห็นตวั 

11 นกขมิ้นนอ้ยปีกสีเรียบ Great Iora Aegithina lafresnayei - - LC เห็นตวั 

Family Oriolidae 

12 นกขมิ้นทา้ยทอยดาํ Black-naped Oriole Oriolus chinensis - - LC เห็นตวั 

Family Dicruridae 

13 นกแซงแซวหางปลา Black Drongo Dicrurus macrocercus - - LC เห็นตวั 

14 นกแซงแซวเลก็เหลือบ Bronzed Drongo Dicrurus aeneus - - LC เห็นตวั 

15 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus - - LC เห็นตวั 
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ตารางที3่(ต่อ): รายช่ือและสถานภาพของนกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือสามญั ช่ือวทิยาศาสตร์ 

สถานภาพ 

หมายเหตุ พรบ. 

2535 

สผ. 

2548 

IUCN 

2013 

Family Phylloscopidae 

Family Cisticolidae  

16 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius - - LC เห็นตวั 

Family Sturnidae 

17 นกเอ้ียงหงอน White-vented Myna Acridotheres grandis - - LC เห็นตวั 

18 นกเอ้ียงสาลิกา Common Myna Acridotheres tristis - - LC เห็นตวั 

19 นกก้ิงโครงแกลบหวัเทา Chestnut-tailed Starling Sturnia malabarica - - LC สอบถาม 

 

หมายเหตุ : ฤดูกาล: R = ประจาถ่ิน N = ยา้ยถ่ินช่วงนอกฤดูผสมพนัธ์ุ P = ยา้ยถ่ินผา่น B = ยา้ยถ่ินช่วงฤดูผสมพนัธ์ุ A = ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 

                 พรบ 2535.: ส = สัตวป่์าสงวนค = สัตวป่์าคุม้ครองสผ ; IUCN: CE = ใกลสู้ญพนัธ์ุอยา่งยิง่ EN = ใกลสู้ญพนัธ์ุ VU = มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ 

 NT = กลุ่มท่ีใกลถู้กคุกคาม LC = กลุ่มท่ีเป็นกงัวลนอ้ยท่ีสุด DD = ขอ้มูลไม่เพยีงพอ 

                   59
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ภาพที1่8 : นกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

 

 
นกเขาใหญ่ : Spilopelia chinensisนกกระปูดใหญ่ : Centropus sinensis 

 

 
นกตะขาบทุ่ง : Coracias benghalensisนกกะรางหวัขวาน : Upupa epops 

 

 
นกกระเตน็อกขาว : Halcyon smyrnensisนกขมิ้นนอ้ยธรรมดา : Aegithina tiphia 

 

 
 นกแซงแซวหางปลา : Dicrurus macrocercusนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ : Dicrurus paradiseus 
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4.2.3 สัตว์สะเทนินํา้สะเทนิบก(Amphibians) 

 

 สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกเป็นสัตวก์ลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอีกกลุ่มหน่ึง ขณะน้ีมี

การรายงานการพบในประเทศไทยแลว้อยา่งนอ้ย 144 ชนิด และยงัคงมีการพบชนิดใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ 

ซ่ึงสัตวใ์นกลุ่มน้ีมีความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะส่ิงแวดลอ้มสูง บางชนิดอาจจะสูญพนัธ์ุ

ไปหากมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของพื้นท่ีอยา่งทนัทีทนัใด ดงันั้นเราสามารถใชส้ัตวส์ะเทินนํ้าสะเทิน

บกเป็นดชันีช้ีวดัความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นท่ีได ้จึงเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสาํรวจความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกภายในแปลงสมาชิกสวนยางพาราฯ 

วธีิการสํารวจ 

 วธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกภายในแปลงสมาชิกสวน

ยางพาราฯ 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตแปลงสวน

ยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกอาศยัอยู ่บริเวณท่ีคาดวา่จะมีสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก

ซ่อนตวัอยู ่เช่น ใตข้อนไมผ้ ุพื้นท่ีท่ีมีใบไมจ้าํนวนมากๆ ถบัทม โคนตน้ไมใ้หญ่ และพื้ นท่ีใกลบ้ริเวณ

แหล่งนํ้า โดยพยายามสาํรวจใหค้รอบคลุมทุกแหล่งอาศยัและกระจายทัว่พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บ

ขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอยอ่ืนๆ  

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตรวจสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตาราง 4: รายช่ือและสถานภาพของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

Family Bufonidae 
1 คางคกบา้น Duttaphrynus melanostictus - LC LC เห็นตวั 

2 คางคกหวัราบ Ingerophrynus macrotis - LC LC สอบถาม 

Family Dicroglossidae 
3 กบหนอง Fejervarya limnocharis - LC LC สอบถาม 

4 กบนา Hoplobatrachus rugulosus - LC LC สอบถาม 

5 เขียดทราย Occidozyga martensii - LC LC สอบถาม 

Family Rhacophoridae 
6 ปาดบา้น Polypedates leucomystax - LC LC สอบถาม 

7 ปาดจ๋ิวหลงัขีด Chiromantis doriae - LC LC สอบถาม 

8 ปาดจ๋ิวลายแตม้ Chiromantis nongkhorensis - LC LC สอบถาม 

Family Microhylidae  
9 อ่ึงลาย Calluella guttulata  - LC LC สอบถาม 

10 อ่ึงขา้งดาํ Microhyla heymonsi - LC LC สอบถาม 

11 อ่ึงนํ้าเตา้ Microhyla fissipes - LC LC สอบถาม 

12 อ่ึงอ่างบา้น Kaloula pulchra - LC LC เห็นตวั 
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ตาราง4: (ต่อ) รายช่ือและสถานภาพของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

Family Ranidae  
13 กบบวั Hylarana erythraea - LC LC สอบถาม 

14 กบหลงัขีด Hylarana macrodactyla - LC LC เห็นตวั 

หมายเหตุ : สถานภาพ ; พรบ. 2535: ส = สัตวป่์าสงวน ค = สัตวป่์าคุม้ครอง ; สผ. 2548 ; IUCN 2013 : CE = ใกลสู้ญพนัธ์ุอยา่งยิง่  

     EN = ใกลสู้ญพนัธ์ุ VU = มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ NT = กลุ่มท่ีใกลถู้กคุกคาม LC = กลุ่มท่ีกงัวลนอ้ง DD = ขอ้มูลไม่เพียงพอ 
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ภาพที1่9:สตัวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

 
คางคกบา้น : Duttaphrynus melanostictus        คางคกหวัราบ : Ingerophrynus macrotis 

 
กบหนอง : Fejervarya limnocharis                  กบนา : Hoplobatrachus rugulosus 

 
เขียดทราย : Occidozyga martensii                ปาดบา้น : Polypedates leucomystax 

 
ปาดจ๋ิวหลงัขีด : Chiromantis doriae        ปาดจ๋ิวลายแตม้ : Chiromantis nongkhorensis 

 
   อ่ึงอ่างบา้น : Kaloula pulchra                    กบหลงัขีด : Hylarana macrodactyla 
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4.2.4 สัตว์เลือ้ยคลาน(Reptiles) 

 

 ปัจจุบนัมีการอนุกรมวธิานสตัวใ์นชั้นน้ีแลว้กวา่ 6,500 ชนิด ในประเทศไทยพบอยูท่ ั้งหมด 172 

ชนิด  สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก หรือท่ีนิยมเรียกอยา่งทัว่ไปวา่ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า (Amphibian)เป็นสัตวท่ี์

มีกระดูกสนัหลงัท่ีอยูใ่นชั้น Amphibia อาศยัอยูไ่ดท้ ั้งในนํ้าและบนบก มีลกัษณะเฉพาะคือ ผวิหนงัมีต่อม

เหมือกทาํใหผ้วิหนงัชุ่มช้ืนตลอดเวลา ผวิหนงัเปียกล่ืนอยูเ่สมอ ไม่ มีเกลด็หรือขน หายใจดว้ยเหงือก ,ปอด

,ผวิหนงั หรือผวิในช่องปากในลาํคอ โดยชั้นผวิหนงันั้นมีลกัษณะพเิศษสามารถแลกเปล่ียนออกซิเจนได้

เน่ืองจากมีโครงข่ายหลอดเลือดฝอยจาํนวนมาก เพื่อใชใ้นการหายใจ สืบพนัธ์ุโดยการผสมพนัธ์ุภายนอก

ลาํตวั สืบพนัธ์ุเม่ืออาย ุ 2-3 ปี ออกลูกเป็นไ ข่อยูใ่นนํ้า ไม่มีเปลือก วางไข่เป็นกลุ่มในนํ้า มีสารเป็นวุน้หุม้

ลอ้มรอบ   

 

วธีิการสํารวจ     

 

 วธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเ์ล้ียงเล้ือยคลานภายในแปลงสมาชิกสวน

ยางพาราฯ 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตแปลงสวน

ยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวเ์ล้ียงเล้ือยคลานอาศยัอยู ่เพื่อคน้หาสัตวเ์ล้ือยคลานชนิดต่างๆ จากการเห็นตวั

โดยตรงบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง เน่ืองจากสัตวก์ลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และมีนิสัยชอบซ่อนตวั จึงตอ้งทาํ

การคน้หาบริเวณท่ีคาดวา่จะมีสัตวเ์หล่าน้ีซ่อน ตวัอยู ่เช่น ใตข้อนไมผ้ ุกองใบไมแ้หง้ท่ีท่ีทบัถมกนั โพรง

ไม ้ซอกหิน โดยพยายามสาํรวจใหค้รอบคลุมทุกแหล่งอาศยัและกระจายทัว่พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บ

ขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอยอ่ืนๆ ท่ีสัตวทิ์้งไว ้

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตรวจสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
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ตารางที ่5 :รายช่ือและสถานภาพ สัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

Family Gekkonidae 
1 จ้ิงจกหางแบนเล็ก Hemidactylus platyurus - LC LC เห็นตวั 

2 จ้ิงจกหางเรียบ Hemidactylus garnotii - LC LC เห็นตวั 

3 ตุก๊แกบา้น Gekko gecko - LC LC สอบถาม 

Family Lacertidae 
4 ก้ิงก่านอ้ยหางยาว Takydromus sexlineatus -  LC LC เห็นตวั 

Family Scincidae 
5 จ้ิงเหลนหางยาว Eutropis longicaudata -  LC LC สอบถาม 

6 จ้ิงเหลนหลากลาย Eutropis macularia -  LC LC เห็นตวั 

7 จ้ิงเหลนบา้น Eutropis multifasciata -  LC LC เห็นตวั 

8 จ้ิงเหลนเรียวทอ้งเหลือง Lygosoma bowringii -  LC LC เห็นตวั 
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ตารางที ่5 (ต่อ):รายช่ือและสถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

Family Colubridae 
9 งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata - LC LC สอบถาม 

10 งูสิงบา้น Ptyas korros - LC LC สอบถาม 

       

Family Viperidae 
11 งูเขียวหางไหมท้อ้งเขียว Popeia popeiorum - LC LC สอบถาม 

       

หมายเหตุ : สถานภาพ ; พรบ. 2535: ส = สัตวป่์าสงวน ค = สัตวป่์าคุม้ครอง ; สผ. 2548 ; IUCN 2013 : CE = ใกลสู้ญพนัธ์ุอยา่งยิง่  

     EN = ใกลสู้ญพนัธ์ุ VU = มีแนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ NT = กลุ่มท่ีใกลถู้กคุกคาม LC = กลุ่มท่ีกงัวลนอ้ยDD = ขอ้มูลไม่เพียงพอ 
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  ภาพที่20 : สัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยามไฟ

เบอร์บอร์ด 

 

 
จ้ิงจกหางเรียบ : Hemidactylus garnotii                       ตุก๊แกบา้น : Gekko gecko 

 
จ้ิงเหลนหางยาว : Eutropis longicaudata               จิ้งเหลนหลากลาย : Eutropis macularia 

 
จ้ิงเหลนบา้น:Eutropis multifasciata                 งูเขียวพระอินทร์ : Chrysopelea ornata 

 
        งูสิงบา้น : Ptyas korros                      งูเขียวหางไหมท้อ้งเขียว : opeia popeiorum 
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5.สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยะภูมิ ของสวนยางพารากลุ่มจดัการป่าไมเ้วยีงสระ ปรากฎผลดงัน้ี 

1. พบพนัธ์ุพืชรวมทั้งส้ิน 7ชนิด 5 วงศ ์ประกอบดว้ยตน้ไมห้ลกัคือ ไมย้างพารา และไมพ้ื้นล่าง 

โดยแบ่งพืชตาม IUCNจาํนวน 7 ชนิดซ่ีงจดัเป็นชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ย ( Least Concern : LC ) จาํนวน 7 

ชนิด และไม่พบเป็นพืชตามบญัชี ONEP 2006 แต่อยา่งใด  

 

2. พบพนัธ์ุสตัวร์วมทั้งส้ิน 54 ชนิด ประกอบดว้ย 

(1)สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม จาํนวน 6 ชนิด4 วงศ ์แบ่งตาม IUCN 2013 จาํนวน 6 ชนิด ซ่ึง

เป็นชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง6 ชนิดโดยไม่พบวา่เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 และหรือ 

พ.ร.บ.สัตวป่์าสงวนและสัตวป่์าคุม้ครอง 2535 แต่อยา่งใด 

(2) นก จาํนวน 19 ชนิด 11 วงศ ์แบ่งตาม IUCN 2013 จาํนวน 19 ชนิด ซ่ึงเป็นชนิดท่ีมี

ความกงัวลนอ้ยทั้ง19 ชนิด โดยไม่พบวา่เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 และหรือ พ.ร.บ.สตั วป่์า

สงวนและสัตวป่์าคุม้ครอง 2535 แต่อยา่งใด 

(3) สตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก จาํนวน 14 ชนิด 5 วงศ ์แบ่งตาม IUCN 2013 จาํนวน 14 

ชนิด ซ่ึงเป็นชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง14 ชนิด เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 จาํนวน 14 ชนิด

ซ่ึงเป็นชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง 14 ชนิด เช่นกนั โดยไม่เป็นสตัวใ์นบญัชี พ.ร.บ.สัตวป่์าสงวน

และสัตวป่์าคุม้ครอง 2535 แต่อยา่งใด 

(4) สตัวเ์ล้ือยคลาน จาํนวน11ชนิด 4วงศ ์แบ่งตาม IUCN 2013 จาํนวน 11ชนิด ซ่ึงเป็น

ชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง14ชนิด  เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 จาํนวน 11ชนิดซ่ึงเป็นชนิดท่ี

มีความกงัวลนอ้ยทั้ง 11ชนิด เช่นกนัโดยไม่พบวา่เป็นสตัวใ์นบญัชี พ.ร.บ.สตัวป่์าสงวนและศตัว์

ป่าคุม้ครอง พ.ศ. 2535 แต่อยา่งใด 

       

พื้นท่ีสวนยางพารา เป็นพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิของบริษทัเวยีงสระและเกษตรกร ประชาชน

ท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบสวนยางพาราฯ ไม่ไดเ้ขา้มาเก็บหาของป่า หรือ พืชสมุนไพร เพราะผลผลิตท่ี

มิใช่เน้ือไมฯ้ ขา้งตน้ ในบริเวณพื้นท่ีสวนยางพาราฯ มีปริมาณนอ้ยมาก และ ไม่มีการเขา้มาล่า

สัตวใ์นพื้นท่ีสวนยางพาราฯ แต่อยา่งใด  ดงันั้นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศเดิมของ

สวนยางพารา ฯ จึงแทบจะไม่เกิดข้ึนเลย 
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6 .เอกสารอา้งอิง 

 

1. เตม็ สมิตินนัทน์,2544. ช่ือพรรณไมแ้ห่งประเทศไทย. ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม ้สาํนกัวชิาการป่า

ไม ้กรมป่าไม,้ กรุงเทพฯ. 

2.  ก่องกานดา ชยามฤตและลีนา ผูพ้ฒันพงศ,์ 2545. สมุนไพรไทยตอนท่ี 7 . ส่วนพฤกษศาสตร์ป่า

ไม ้สาํนกัวชิาการ ป่าไม ้หอพรรณไม ้กรมป่าไม,้ กรุงเทพฯ. 

3.  สมจิตร พงศพ์งนั และสุภาพ ภู่ประสริฐ. 2534. พืชกินไดแ้ละพืชมีพิษในประเทศไทย. สมาคม 

วทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์กรุงเทพฯ. 

4. ดอกรัก มารอด และอุทิศ กุฎอินทร์. 2552. นิเวศวทิยาป่าไม.้ อกัษรสยามการพิมพ,์ กรุงเทพฯ. 

5. IUCN. 2013. IUCN Red List of Threatened Species. <http://www.iucnredlist.org>. 

6. พ.ร.บ.สงวนและคุม้ครองสตั วป่์าพ.ศ. 2535 
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7. ประวตัขิองผู้ดาํเนินงาน 

 

ประวติันกัวชิาการป่าไม:้ 

 

ช่ือ นายประเสริฐ เนตรประจิตร  

อาย ุ 62 ปี   

สัญชาติ :ไทย  

 

การศึกษา : ปริญญาวทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต  (วนศาสตร์ )  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

 

ประสพการทาํงาน :  ผูอ้าํนวยการสาํนกันวตักรรมไมเ้ศรษฐกิจ  

องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม(้ อายงุาน 37 ปี ) 

 

ความเช่ียวชาญ: 1.การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืตามมาตรฐาน FSC 

   [ Sustainable Forest Management comply    

with FSC Standard ] 

2.ระบบควบคุมการเคล่ือนยา้ยของสินคา้ไม ้     

   ตามมาตรฐาน FSC 

[ Chain of Custody in accordance with  

FSC ] 

3.การตรวจประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าดา้นการ 

อนุรักษสู์ง [ High Conservation Value  

Areas Identification ] 
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