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1.บทนํา 
 

 

1.1 หลกัการและเหตผุล 
 

 กลุ่มจดัการป่า ไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด เป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกสวนยางพารา  ในภาค 

ภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึง มีพื้นท่ีปลูกยางพาราอยู่ ทอ้งท่ี อาํเภอ เมืองสงขลา , หาดใหญ่ , บางกลํ่า , 

ควนเนียง , รัตนภูมิ , นาหม่อม , เทพา, นาทว ีจงัหวดัสงขลา  มีการรวมกลุ่มเพื่อใหมี้การจดัการสวน

ยางพารา  เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลในการทาํไมย้างพาราจดัส่ง

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดมี้ความมัน่ใจในการปลูกสร้างสวนยางพาราท่ีมีมาตรฐาน และการ

ดาํเนินการท่ีนบัวา่มีความสาํคญัประการหน่ึง คือ การจั ดทาํระบบการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ Forest Stewardship Council (FSC) ซ่ึงครอบคลุมการบริหาร

จดัการทั้งองคก์ร รวมถึงกาํหนดใหมี้การจดัทาํแผนการจดัการสวนป่า (Management Plan) ในการ

ดาํเนินงานของสวน ยางพารา  อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน ของสวนยางพารา เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ซ่ึงแผนการจดัการ ฯน้ี มีเป้าหมายและวตัถุประสงค์   เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานของ

แผนการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ การอนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม ระบบการดาํเนินงานหลกัการ

ใชป้ระโยชน์ผลผลิตจากไม ้การทาํไมอ้อก แผนการบริหารงานบุคคล และก ารพฒันาอบรม

บุคลากร การจดัการทางการเงินกระบวนการติดตามตรวจสอบการทาํงานแผนท่ี และเอกสารอา้งอิง

ท่ีเก่ียวขอ้งการจดัทาํแผนการดาํเนินงานของสวน ฯ เพือ่เป็นกระบวนการใชท้รัพยากรของสวนฯ   

การดาํเนินงานดา้นสวนป่ายางพารา เร่ิมตั้งแต่การทาํสวนยางพารา การปลูกบาํรุงดูแลสวน ยางและ

การกรีดยางพารา จนถึงกระบวนการตดัไมย้างพาราออกมาใชป้ระโยชน์โดยมี บริษทั สยาม ไฟ

เบอร์บอร์ด จาํกดั เป็นแกนกลางและดาํเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิต และจาํหน่ายไมย้างพาราเพื่อนาํ

ไมท่ี้ไดจ้ากสวนยางพารามาใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จดัการ สวน

ยางพาราอยางย ัง่ยนืบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั จะไดด้าํเนินการข้ึนทะเบียนลาํดบัผูป้ลูกสวน

ยางและเขา้ร่วมกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ดา้นการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื การปฏิบติัต่อสวนยาง

ตามหลกัวชิาการแนวทางการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามมาตรฐาน FSC  
 การดาํเนินงานดา้นสังคมและ ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด ไดมี้

กิจกรรมร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัราษฏรท่ี

อาศยัอยูโ่ดยรอบ มีกิจกรรมร่วมกนั ดา้นสังคมเพื่อเกิดความตระหนกัร่วมกนั ในการอนุรักษ ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มข องชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีทัว่โลกต่างให ้ความ

สนใจในการจดัการป่าไมใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี FSC กาํหนด รวมทั้งประเทศไทยดว้ยเช่นกนั 

การ ไดรั้บการรับรองจาก FSC เป็นการสร้างโอกาสทางการคา้และการส่งออกผลผลิตไมแ้ละสินคา้ 

ท่ีทาํจากไม ้ไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีมีขอ้จาํกดัและกรอบท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการรับรองพื้นท่ีปลูกป่า 

(Forest Certification) ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นเคร่ืองมือและหลกัประกนัดา้นการจดัการป่าไมอ้ยา่ง

ย ัง่ยนื สร้างรายไดใ้หชุ้มชนชาวชนบท รักษาสภาพแวดลอ้มใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี 

การจดัการป่าไมต้ ามแนวทาง FSC ยงัช่วยส่งเสริมในดา้นการเพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ 

ก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้และช่วยลดผลกระทบต่อบริเวณป่าธรรมชาติท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดใ้น

ระดบัหน่ึง การดาํเนินงานขอ งกลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จึงไดมี้การดาํเนินกิจกรรม

และโครงการจั ดทาํระบบการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ Forest 

Stewardship Council (FSC) ซ่ึงมีหลกัการและเกณฑ ์ท่ีกลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด  ตอ้ง

ดาํเนินการเพื่อให ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ FSC อยูห่ลายประการ ดงันั้น การสาํรวจและรวบรวม

ขอ้มูลคว ามหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นท่ีอนุรักษไ์วข้องแต่ละสวนป่ายางพาราจึงมี

ความสาํคญั และมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ี ตอ้งดาํเนินการเพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการจดัการ

สวนป่าอยา่งย ัง่ยนืตามหลกัเกณฑข์อง FSC  

 

 
1.2 วตัถปุระสงค ์ 

 
 เพือ่สาํรวจ และตรวจสอบ ขอ้มูลดา้นความหลากหลายทาง ชนิดพนัธ์ุพชืและ สัตวป่์า ใน

พื้นท่ีสวนยางพาราของ กลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด  สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ

วางแผนเพือ่การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และการคุม้ครองป้องกนั ระดบั ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นท่ี

สวนยางพารา ของสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

 

1.3 เป้าหมาย  
 

 เพื่อรวบรวมและสาํรวจขอ้มูลความหลากหลายทางของชนิดพนัธ์ุพืชและสตัวป่์าในพื้นท่ี 

สวนยางพาราของกลุ่มจดัการป่าไมฯ้  โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสวนป่า และชุมชนทอ้งถ่ิน

ในการวางแผนการบริหารจดัการดา้นการอนุรักษค์วามหลากหลาย  
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1.4 พืน้ทีด่าํเนนิการ 
 
 ดาํเนินการศึกษาในพื้นท่ีสวนยางพารา ภาคใต้จงัหวดัสงขลา ของบริษทั สยาม ไฟเบอร์

บอร์ด จาํกดัและสมาชิกกลุ่ม  จาํนวน 94 แปลง  เน้ือท่ีรวม 680 ไร่ 108.8 แฮกแตร์ ประกอบดว้ย 

 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1 SFC 0002 นายวสุิทธ์ิ  โลหกาญจน ์

2 SFC 0003 นายเจ้ือน เฉลิมบุญ 

3 SFC 0004 นายเจ้ือน เฉลิมบุญ 

4 SFC 0005 นายวจิิต เทพริน 

5 SFC 0006 นายวจิิต เทพริน 

6 SFC 0007 นายวจิิต เทพริน 

7 SFC 0008 นายวจิิต เทพริน 

8 SFC 0055 นางปรียนนัท ์ ทนงาน 

9 SFC 0059 นายขยุสิน สายสลาํ 

10 SFC 0060 นายขยุสิน สายสลาํ 

11 SFC 0063 นางสาววรรณิภา สายสลํ่า 

12 SFC 0064 นางสาววรรณิภา สายสลํ่า 

13 SFC 0065 นายธญัญา หีมเจริญ 

14 SFC 0066 นายธญัญา หีมเจริญ 

15 SFC 0067 นายธญัญา หีมเจริญ 

 SFC 0067 นายธญัญา หีมเจริญ 

16 SFC 0068 นายธญัญา หีมเจริญ 

17 SFC 0069 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ 

18 SFC 0070 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ 

19 SFC 0071 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ 

20 SFC 0072 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ 

21 SFC 0087 นายสญัญา ตรีรัตน ์

22 SFC 0088 นายจู่ ศรีวรรณ 

23 SFC 0089 นายจู่ ศรีวรรณ 
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ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

24 SFC 0090 นายจู่ ศรีวรรณ 

25 SFC 0091 นางสาวปริฉตัร โพธิโสดา 

26 SFC 0092 นางสมมารท/นางสาวปริฉตัร โพธิโสดา 

24 SFC 0093 นางสมมารท/นางสาวปริฉตัร โพธิโสดา 

28 SFC 0094 นายสนธญาน์ ตรีรัตน ์

29 SFC 0095 นายเคล้ิม พรหมเมศร์ 

30 SFC 0096 นางพิษ พรหมเมศร์ 

 SFC 0096 นางพิษ พรหมเมศร์ 

31 SFC 0102 พลฯสมพร/นายอาคม เพชรสวสัด์ิ/แกว้สมบูรณ์ 

32 SFC 0138 นายพ ู สงัขปาโณ 

33 SFC 0141 นางสาวสุดาพร แซ่เล้ียว 

34 SFC 0152 นางสาวสุนิสา สมวงศ ์

35 SFC 0153 นายวลิาศ ทนงาน 

36 SFC 0154 นางปรียนนัท ์ ทนงาน 

37 SFC 0155 นางสาวบณัฑิตา บุญญณีย ์

38 SFC 0156 นายเจ๊ะระว ิ หมวดร่อหีม 

39 SFC 0244 นายนอม จนัทรา 

40 SFC 0245 นายนอม จนัทรา 

41 SFC 0246 นายนอม จนัทรา 

42 SFC 0247 นายนอม จนัทรา 

43 SFC 0248 นายวรีะ ศรีวรรณ 

44 SFC 0249 นางสาวพทัธนนัท ์ บุญธรรม 

45 SFC 0250 นางชิต แกว้มณี 

46 SFC 0251 นายสง ศรีวรรณ 

47 SFC 0252 นางสาวเสาวนีย ์ ตรีรัตน ์

48 SFC 0253 นางปรียนนัท ์ ทนงาน 

49 SFC 0254 นายราชศกัด์ิ พรหมสุทธ์ิ 

50 SFC 0271 นายมานิตย/์นายหรอซิด้ิน บินสนั 

51 SFC 0272 นายหรอซิด้ิน บินสนั 
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ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

52 SFC 0273 นายหรอซิด้ิน บินสนั 

53 SFC 0274 นางสาวอนุสรา ไชยภกัดี 

 SFC 0274 นางสาวอนุสรา ไชยภกัดี 

54 SFC 0275 นางสาวอนุสรา ไชยภกัดี 

55 SFC 0276 นายหมุดเตลบ็ สุริวงศ ์

56 SFC 0277 นายหมุดเตลบ็ สุริวงศ ์

57 SFC 0278 นางสุฝียะ๊ สุริวงศ ์

58 SFC 0279 นายหมุดเตลบ็ สุริวงศ ์

59 SFC 0280 นางสุฝียะ๊ สุริวงศ ์

60 SFC 0281 นางสุฝียะ๊ สุริวงศ ์

61 SFC 0282 นายสุรินทร์ บิลสนั 

62 SFC 0283 นายสุรินทร์ บิลสนั 

63 SFC 0284 นายสุรินทร์ บิลสนั 

64 SFC 0285 นางส่อฝีเยา๊ะ/นายสุรเชษ หลบัจนัทร์/บิลสนั 

65 SFC 0286 นายสุรเชษ บิลสนั 

66 SFC 0287 นางยอ่งเร๊าะ/นางพิทยา บินสนั/จนัสุกแกว้ 

67 SFC 0288 นางพิทยา จนัสุกแกว้ 

68 SFC 0289 นางพิทยา จนัสุกแกว้ 

69 SFC 0290 นางนิภา ไพบูลยส์มบติั 

70 SFC 0291 นายมนสัว ี และเจริญ 

71 SFC 0292 นายมนสัว ี และเจริญ 

72 SFC 0293 นายอิบร่อหีม บินหมาน 

73 SFC 0294 นายอิบร่อหีม บินหมาน 

74 SFC 0295 นายอิบร่อหีม บินหมาน 

75 SFC 0296 นางโฉม หมดัชะบูรณ์ 

 SFC 0296 นางโฉม หมดัชะบูรณ์ 

76 SFC 0297 นายกานต ์ ฉายทิพากร 

 SFC 0297 นายกานต ์ ฉายทิพากร 

77 SFC 0298 นายบุญฮง แซ่เอียะ 
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ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

78 SFC 0299 นายเจิม บุญรัตน 

79 SFC 0300 นายเจิม บุญรัตน 

80 SFC 0301 นายเจิม บุญรัตน 

 SFC 0301 นายเจิม บุญรัตน 

81 SFC 0302 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ 

82 SFC 0303 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ 

83 SFC 0304 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ 

84 SFC 0305 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ 

85 SFC 0306 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ 

86 SFC 0307 นางสุภาพ เพช็ร์วงศ ์

87 SFC 0308 นายนิวฒัน ์ จนัทรัตน ์

88 SFC 0309 นายประยรู เวชสิทธ์ิ 

89 SFC 0310 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย 

90 SFC 0311 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย 

91 SFC 0312 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย 

92 SFC 0313 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย 

93 SFC 0314 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย 

94 SFC 0315 นายนเรชย ์ สงัขปาโณ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

7 
 

1.5 ขอบเขตการศกึษา 
 

 1.5.1 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อ

จาํแนกทางอนุกรมวธิานและนิเวศวทิยา รวมถึงวเิคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวติ โดยเนน้ชนิดพนัธ์ุ

หายาก ใกลสู้ญพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน และชนิดพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงสาํรวจขอ้มูลภาคสนาม

เพิ่มเติมในพื้นท่ี  

 1.5.2 ระบุพื้นท่ีท่ีสาํคญัของชนิดพนัธ์ุพชื และสตัวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน 

ชนิดพนัธ์ุ ต่างถ่ิน (หากมีการรายงานหรือสาํรวจพบ)  

 1.5.3 ขั้นตอนการศึกษาภาคสนาม จะแบ่งวธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ความหลากหลายของพรรณพชื 2) ความหลากหลายของสัตวป่์า       

 

 

 

2. ขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ที ่
 

 

2.1 บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 
 
 เร่ิมก่อตั้งเม่ือวนัที ่26    เดือน    กุมภาพนัธ์ พ.ศ.     2547 

เพ่ือดาํเนินธุรกจิเกีย่วกบั แผ่นใยไม้อดัความหนาแน่นปานกลาง 

 โดยอาศัยเคร่ืองจักรทีท่นัสมัยมีเทคโนโลยแีละประสิทธิภาพในการผลติทีสู่งจาก

ต่างประเทศเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพและเป็นทีย่อมรับในระดับมาตรฐานสากล 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน367,000,000 บาท เม่ือวนัที1่6  เดือน มกราคม พ .ศ. 2547 โดยมี

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที ่ 417/112-113ตําบลพะตงอาํเภอหาดใหญ่จังหวดัสงขลา 

 กรรมการผู้จัดการบริษัท คือ นายคัว เจน ชาง 
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2.2 ขอ้มลูสมาชกิกลุม่จดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ 

 

ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

1 SFC 0002 นายวสุิทธ์ิ  โลหกาญจน ์ น.ส. 4 จ 90113 53 1 ทุ่งตาํเสา  หาดใหญ่ สงขลา 

2 SFC 0003 นายเจ้ือน เฉลิมบุญ น.ส. 4 จ 83235 78 5 ทุ่งตาํเสา หาดใหญ่ สงขลา 

3 SFC 0004 นายเจ้ือน เฉลิมบุญ น.ส. 4 จ 264591 81 2 ทุ่งตาํเสา  หาดใหญ่ สงขลา 

4 SFC 0005 นายวจิิต เทพริน น.ส. 4 จ 81700 1 3 ควนลงั หาดใหญ่   สงขลา 

5 SFC 0006 นายวจิิต เทพริน น.ส. 4 จ 209591 94 3 ทุ่งตาํเสา  หาดใหญ่  สงขลา 

6 SFC 0007 นายวจิิต เทพริน น.ส. 4 จ 209590 93 2 ทุ่งตาํเสา  หาดใหญ่ สงขลา 

7 SFC 0008 นายวจิิต เทพริน น.ส. 4 จ 79979 20 2 ควนลงั หาดใหญ่ สงขลา 

8 SFC 0055 นางปรียนนัท ์ ทนงาน น.ส. 4 จ 1354 7 4 รัตภูมิ ควนเนียง  สงขลา 

9 SFC 0059 นายขยุสิน สายสลาํ น.ส. 4 จ 55122 45 5 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

10 SFC 0060 นายขยุสิน สายสลาํ น.ส. 4 จ 55123 45 5 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

11 SFC 0063 นางสาววรรณิภา สายสลํ่า น.ส. 4 จ 55320 39 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

12 SFC 0064 นางสาววรรณิภา สายสลํ่า น.ส. 4 จ 55121 80 5 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

13 SFC 0065 นายธญัญา หีมเจริญ น.ส. 4 จ 63301 89 1 เกาะแตว้ เมืองสงขลา สงขลา 

14 SFC 0066 นายธญัญา หีมเจริญ น.ส. 4 จ 63303 92 1 เกาะแตว้ เมืองสงขลา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

15 SFC 0067 นายธญัญา หีมเจริญ น.ส. 4 จ 75499 13 2 เกาะแตว้ เมืองสงขลา สงขลา 

 SFC 0067 นายธญัญา หีมเจริญ น.ส. 4 จ 75499 13 2 เกาะแตว้ เมืองสงขลา สงขลา 

16 SFC 0068 นายธญัญา หีมเจริญ น.ส. 4 จ 61597 50 1 เกาะแตว้ เมืองสงขลา สงขลา 

17 SFC 0069 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ น.ส. 4 จ 227875 11 42 ทุ่งตาํเสา หาดใหญ่ สงขลา 

18 SFC 0070 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ น.ส. 4 จ 227878 14 48 ทุ่งตาํเสา หาดใหญ่ สงขลา 

19 SFC 0071 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ น.ส. 4 จ 227877 13 48 ทุ่งตาํเสา หาดใหญ่ สงขลา 

20 SFC 0072 นางรัชนี ตั้งกิจวรกลุ น.ส. 4 จ 227876 12 48 ทุ่งตาํเสา หาดใหญ่ สงขลา 

21 SFC 0087 นายสญัญา ตรีรัตน ์ น.ส. 4 จ. 1569 158 4 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

22 SFC 0088 นายจู่ ศรีวรรณ น.ส. 4 จ. 2288 41 1 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

23 SFC 0089 นายจู่ ศรีวรรณ น.ส. 4 จ. 2264 25 6 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

24 SFC 0090 นายจู่ ศรีวรรณ น.ส. 4 จ. 2254 56 1 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

25 SFC 0091 นางสาวปริฉตัร โพธิโสดา น.ส. 4 จ. 106670 27 6 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 

26 SFC 0092 นางสมมารท / นางสาวปริฉตัร โพธิโสดา น.ส. 4 จ. 105045 46 6 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 

27 SFC 0093 นางสมมารท / นางสาวปริฉตัร โพธิโสดา น.ส. 4 จ. 104745 26 5 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 

28 SFC 0094 นายสนธญาน์ ตรีรัตน ์ น.ส. 4 จ. 2738 9 9 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

29 SFC 0095 นายเคล้ิม พรหมเมศร์ น.ส. 4 จ. 30719 149 8 ควนรู รัตภูมิ สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

30 SFC 0096 นางพิษ พรหมเมศร์ น.ส. 4 จ. 2251 50 3 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

 SFC 0096 นางพิษ พรหมเมศร์ น.ส. 4 จ. 2251 50 3 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

31 SFC 0102 พลฯสมพร / นายอาคม เพชรสวสัด์ิ / แกว้สมบูรณ์ น.ส. 4 จ. 215284 24 8 ทุ่งตาํเสา หาดใหญ่ สงขลา 

32 SFC 0138 นายพ ู สงัขปาโณ น.ส. 4 จ. 2327 68 5 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

33 SFC 0141 นางสาวสุดาพร แซ่เล้ียว น.ส. 3 ก. 2635 8 10 ฉาง นาทว ี สงขลา 

34 SFC 0152 นางสาวสุนิสา สมวงศ ์ น.ส. 4 จ. 238836 33 6 ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 

35 SFC 0153 นายวลิาศ ทนงาน น.ส. 4 จ. 1297 62 7 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

36 SFC 0154 นางปรียนนัท ์ ทนงาน น.ส. 4 จ. 1287 60 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

37 SFC 0155 นางสาวบณัฑิตา บุญญณีย ์ น.ส. 4 จ. 78619 8 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

38 SFC 0156 นายเจ๊ะระว ิ หมวดร่อหีม น.ส. 4 จ. 64612 4 2 เกาะแกว้ เมืองสงขลา สงขลา 

39 SFC 0244 นายนอม จนัทรา น.ส. 4 จ. 15823 2 8 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 

40 SFC 0245 นายนอม จนัทรา น.ส. 4 จ. 34276 106 1 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 

41 SFC 0246 นายนอม จนัทรา น.ส. 4 จ. 30099 100 7 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 

42 SFC 0247 นายนอม จนัทรา น.ส. 4 จ. 15825 4 7 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 

43 SFC 0248 นายวรีะ ศรีวรรณ น.ส. 4 จ. 2330 52 6 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

44 SFC 0249 นางสาวพทัธนนัท ์ บุญธรรม น.ส. 4 จ. 2331 66 3 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

45 SFC 0250 นางชิต แกว้มณี น.ส. 4 จ. 2342 58 3 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

46 SFC 0251 นายสง ศรีวรรณ น.ส. 4 จ. 2240 83 10 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

47 SFC 0252 นางสาวเสาวนีย ์ ตรีรัตน ์ น.ส. 4 จ. 2334 54 5 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

48 SFC 0253 นางปรียนนัท ์ ทนงาน น.ส. 4 จ. 1286 66 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 

49 SFC 0254 นายราชศกัด์ิ พรหมสุทธ์ิ น.ส. 3 ก. 1593 27 6 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

50 SFC 0271 นายมานิตย ์/ นายหรอซิด้ิน บินสนั น.ส. 4 จ. 220741 58 1 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

51 SFC 0272 นายหรอซิด้ิน บินสนั น.ส. 4 จ. 220766 59 2 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

52 SFC 0273 นายหรอซิด้ิน บินสนั น.ส. 4 จ. 67421 55 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

53 SFC 0274 นางสาวอนุสรา ไชยภกัดี น.ส. 4 จ. 142257 44 12 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

 SFC 0274 นางสาวอนุสรา ไชยภกัดี น.ส. 4 จ. 142257   6 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

54 SFC 0275 นางสาวอนุสรา ไชยภกัดี น.ส. 4 จ. 138366 33 2 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

55 SFC 0276 นายหมุดเตลบ็ สุริวงศ ์ น.ส. 4 จ. 142181 82 8 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

56 SFC 0277 นายหมุดเตลบ็ สุริวงศ ์ น.ส. 4 จ. 135130 36 5 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

57 SFC 0278 นางสุฝียะ๊ สุริวงศ ์ น.ส. 4 จ. 138099 22 1 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

58 SFC 0279 นายหมุดเตลบ็ สุริวงศ ์ น.ส. 4 จ. 141604 93 1 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

59 SFC 0280 นางสุฝียะ๊ สุริวงศ ์ น.ส. 4 จ. 136090 1 5 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 



 

12 
 

ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

60 SFC 0281 นางสุฝียะ๊ สุริวงศ ์ น.ส. 4 จ. 136087 8 2 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

61 SFC 0282 นายสุรินทร์ บิลสนั น.ส. 4 จ. 67415 31 6 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

62 SFC 0283 นายสุรินทร์ บิลสนั น.ส. 4 จ. 142256 43 4 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

63 SFC 0284 นายสุรินทร์ บิลสนั น.ส. 4 จ. 220737 57 5 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

64 SFC 0285 นางส่อฝีเยา๊ะ / นายสุรเชษ หลบัจนัทร์ / บิลสนั น.ส. 4 จ. 135105 30 2 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

65 SFC 0286 นายสุรเชษ บิลสนั น.ส. 4 จ. 229104 77 1 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

66 SFC 0287 นางยอ่งเร๊าะ / นางพิทยา บินสนั / จนัสุกแกว้ น.ส. 4 จ. 220604 74 2 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

67 SFC 0288 นางพิทยา จนัสุกแกว้ น.ส. 4 จ. 142226 46 8 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

68 SFC 0289 นางพิทยา จนัสุกแกว้ น.ส. 4 จ. 220765 58 3 ท่าขา้ม หาดใหญ่ สงขลา 

69 SFC 0290 นางนิภา ไพบลูยส์มบติั น.ส. 4 จ. 78618 7 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

70 SFC 0291 นายมนสัว ี และเจริญ น.ส. 4 จ. 24753 49 1 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

71 SFC 0292 นายมนสัว ี และเจริญ น.ส. 4 จ. 24752 39 2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

72 SFC 0293 นายอิบร่อหีม บินหมาน น.ส. 4 จ. 81831 172 1 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

73 SFC 0294 นายอิบร่อหีม บินหมาน น.ส. 4 จ. 97829 106 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

74 SFC 0295 นายอิบร่อหีม บินหมาน น.ส. 4 จ. 97961 172 2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

75 SFC 0296 นางโฉม หมดัชะบูรณ์ น.ส. 4 จ. 25411 19 4 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

 SFC 0296 นางโฉม หมดัชะบูรณ์ น.ส. 4 จ. 25411 19 5 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 

76 SFC 0297 นายกานต ์ ฉายทิพากร น.ส. 4 จ. 117233 3 11 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

 SFC 0297 นายกานต ์ ฉายทิพากร น.ส. 4 จ. 117233 3 7 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

77 SFC 0298 นายบุญฮง แซ่เอียะ น.ส. 4 จ. 276386 33 5 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

78 SFC 0299 นายเจิม บุญรัตน น.ส. 4 จ. 7151 93 5 ท่าม่วง เทพา สงขลา 

79 SFC 0300 นายเจิม บุญรัตน น.ส. 4 จ. 7142 94 5 ท่าม่วง เทพา สงขลา 

80 SFC 0301 นายเจิม บุญรัตน น.ส. 4 จ. 26986 20 7 ปากบาง เทพา สงขลา 

 SFC 0301 นายเจิม บุญรัตน น.ส. 4 จ. 26986 20 6 ปากบาง เทพา สงขลา 

81 SFC 0302 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ น.ส. 4 จ. 39014 65 35 ปากบาง เทพา สงขลา 

82 SFC 0303 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ น.ส. 4 จ. 26529 13 2 ปากบาง เทพา สงขลา 

83 SFC 0304 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ น.ส. 4 จ. 26531 12 3 ปากบาง เทพา สงขลา 

84 SFC 0305 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ น.ส. 4 จ. 37771 68 12 ปากบาง เทพา สงขลา 

85 SFC 0306 นางศุภรี เวชสิทธ์ิ น.ส. 4 จ. 37770 67 10 ปากบาง เทพา สงขลา 

86 SFC 0307 นางสุภาพ เพช็ร์วงศ ์ น.ส. 4 จ. 24651 3 5 ปากบาง เทพา สงขลา 

87 SFC 0308 นายนิวฒัน ์ จนัทรัตน ์ น.ส. 4 จ. 44583 8 3 ปากบาง เทพา สงขลา 

88 SFC 0309 นายประยรู เวชสิทธ์ิ น.ส. 4 จ. 26992 14 36 ปากบาง เทพา สงขลา 



 

14 
 

 

 

 

 

ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

89 SFC 0310 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย น.ส. 4 จ. 114520 4 4 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

90 SFC 0311 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย น.ส. 4 จ. 122445 11 3 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

91 SFC 0312 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย น.ส. 3 ก. 1286 55 12 ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 

92 SFC 0313 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย น.ส. 3 ก. 1287 46 5 ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 

93 SFC 0314 นายฉา้ยก้ิม แซ่ฉา้ย น.ส. 3 ก. 1288 57 10 ทุ่งขม้ิน นาหม่อม สงขลา 

94 SFC 0315 นายนเรชย ์ สงัขปาโณ น.ส. 4 จ. 6395 48 8 นาเขลียง ควนเนียง สงขลา 
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2.3 สภาพภมูปิระเทศ และสภาพภมูอิากาศ 

 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาด

เลก็จาํนวน 94 แปลง เน้ือท่ีระหวา่ง 1 – 38 ไร่ เน้ือท่ีรวม 680 ไร่ 108.8 แฮกแตร์ กระจายอยูใ่น

ทอ้งท่ีอาํเภอต่างๆ ของจงัหวดัสงขลา ดงัน้ี 
(1) ตาํบลเกาะแตว้ อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  9 ไร่ 

(2) ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 15 แปลงเน้ือท่ี  51 ไร่ 

(3) ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  5 ไร่ 

(4) ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 18 แปลงเน้ือท่ี  70 ไร่ 

(5) ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 10 แปลงเน้ือท่ี  207 ไร่ 

(6) ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  6 ไร่ 

(7) ตาํบลบา้นพรุ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  36 ไร่ 

(8) ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  17 ไร่ 

(9) ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แปลงเน้ือท่ี  23 ไร่ 

(10) ตาํบลรัตภูมิ อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 17 แปลงเน้ือท่ี  74 ไร่ 

(11) ตาํบลนาเขลียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  8 ไร่ 

(12) ตาํบลควนรู อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  8 ไร่ 

(13) ตาํบลทุ่งขมิ้น อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลงเน้ือท่ี  27 ไร่ 

(14) ตาํบลท่าม่วง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  10 ไร่ 

(15) ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 10 แปลงเน้ือท่ี  119 ไร่ 

(16) ตาํบลนาทว ีอาํเภอฉาง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  10 ไร่ 
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2.3.2 สภาพภมูปิระเทศ 

(1) ตาํบลเกาะแตว้ อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  9 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

 

(2) ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 15 แปลงเน้ือท่ี  51 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

 

(3) ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  5 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

 

(4) ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 18 แปลงเน้ือท่ี  70 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(5) ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 10 แปลงเน้ือท่ี  207 ไร่

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

 

(6) ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  6 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

 

(7) ตาํบลบา้นพรุ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  36 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
 

(8) ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  17 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

 

(9) ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แปลงเน้ือท่ี  23 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
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(10) ตาํบลรัตภูมิ อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 17 แปลงเน้ือท่ี  74 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
 

(11) ตาํบลบาเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  8 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

 

(12) ตาํบลควนรู อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  8 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(13) ตาํบลทุ่งขมิ้น อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลงเน้ือท่ี  27 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(14) ตาํบลท่าม่วง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  10 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
 

(15) ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 10 แปลงเน้ือท่ี  119 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

 

(16) ตาํบลนาทว ีอาํเภอฉาง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  10 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
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2.3.3 ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
 

(1) ตาํบลเกาะแตว้ อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  9 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซวนกกวกั จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

  

(2) ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 15 แปลงเน้ือท่ี  51 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด  

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
 

(3) ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  5 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(4) ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 18 แปลงเน้ือท่ี  70 ไร่ 

  - ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

  -  มีสัตวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(5) ตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 10 แปลงเน้ือท่ี  207 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู่ 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่  
 

(6) ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  6 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว ไก่ป่าจาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(7) ตาํบลบา้นพรุ อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  36 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
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(8) ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 6 แปลงเน้ือท่ี  17 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(9) ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แปลงเน้ือท่ี  23 ไร่  

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 
(10) ตาํบลรัตภูมิ อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 17 แปลงเน้ือท่ี  74 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสัตวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
 

(11) ตาํบลนาเขลียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  8 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(12) ตาํบลควนรู อาํเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  8 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(13) ตาํบลทุ่งขมิ้น อาํเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลงเน้ือท่ี  27 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
 

(14) ตาํบลท่าม่วง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  10 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู่ 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
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(15) ตาํบลปากบาง อาํเภอเทพา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 10 แปลงเน้ือท่ี  119 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(16) ตาํบลนาทว ีอาํเภอฉาง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  10 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสัตวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

 

2.3.4   ลกัษณะภมูอิากาศ 

จงัหวดัสงขลาอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมรสุมท่ีพดัประจาเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ ฤดู

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ ท่ีพดัเอามวลอากาศช้ืนจาก

มหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หรือ

ในช่วงฤดูฝน ทาใหจ้งัหวดัสงขลามีฝนชุกทัว่ไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลมจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพดัเอามวลอากาศเยน็และ

แหง้จากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยระหวา่งกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ทาํ

ใหจ้งัหวดัสงขลามีอากาศเยน็ลงและมีฝนชุกต่อเน่ืองอีกระยะหน่ึง เน่ืองจากมรสุมน้ีพดัพา

มวลอากาศช้ืนจากอ่าวไทยมาปะทะชายฝ่ังบริเวณพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ซ่ึง

เป็นดา้นรับลมจึงมีปริมาณฝ นมากกวา่พื้นท่ีดา้นตะวนัตก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน

และธนัวาคม 

(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการส่ือสาร ) 
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3. วธิกีารศกึษา 
 

3.1. ขอบเขตการศกึษา 
 
 3.1 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อ

จาํแนกทาง อนุกรมวธิาน และนิเวศวทิยารวมถึงวเิคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวติ  

 3.2 ระบุพื้นท่ีท่ีสาํคญัของชนิดพนัธ์ุพืชและ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน (หากมีการรายงานหรือ

สาํรวจพบ) ขั้นตอนการศึกษาภ าคสนามจะแบ่งวธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 

2  กลุ่ม คือ  

  3.1.1 การศึกษาโครงสร้างป่าและองคป์ระกอบพรรณพืช  
   1) การเดินเทา้เขา้ตรวจสอบพิสูจน์ในแปลง ทั้ง 94 แปลง 

   2) การสัมภาษณ์คนงานของสวนยางพารา  
   3) ประชุมสอบถามจากตวัแทนชุมชนรอบสวนยางพารา  

   4) สอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีของสวนยางพารา  

   5) ตรวจสอบขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 

  3.1.2 การศึกษาความหลากหลายของสัตว ์
  จาํแนกสตัวท่ี์มีกระดูกสนัหลงัออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (mammals) 

นก (birds) สตัวเ์ล้ือยคลาน (reptiles) และสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก (amphibians) จากนั้นทาํการวาง

แผนการสุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกวาง Base line และวางแปลงแบบเป็นระบบ (systematic line plot 

system) โดยมี  

 รายละเอียดการศึกษาแตกต่างกนัตามกลุ่มของสัตวป่์า ดงัต่อไปน้ี  

 1) การสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์าและการศึกษาสภาพนิเ วศวทิยาของพื้นท่ี

โครงการมีแนวทางการศึกษา คือ  
  -  การรวบรวมขอ้มูลการรวบรวมขอ้มูลความหลากชนิดของสัตวป่์าในพื้นท่ี  

  -  สาํรวจภาคสนาม จากนั้นทาํการวางแผนการสุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกวาง Base Line 

และวางแปลงแบบ Systematic Line Plot System โดยมีรายละเอียดการศึกษาแต กต่างกนัตามกลุ่ม

ของสัตวป่์า ดงัต่อไปน้ี  

 ก. สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ใชก้ารสาํรวจแบบ Tracks & Signs โดยใชแ้ปลงวงกลมรัศมี 20 

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

ห่างกนัจุดละ 100 เมตร โดยแต่ละแปลงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที จาํแนกชนิดและนบัจาํนวนตวั

ของนกท่ี พบทั้งหมด  

 ค. สัตวเ์ล้ือยคลานและสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก  

  -  General Survey เป็นการสาํรวจโดยใชว้ธีิการเดินสาํรวจตามพื้นท่ีต่างๆ คาดวา่

น่าจะมีสัตว ์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเ์ล้ือยคลานอาศยัอยู ่อาทิ ใตข้อนไมแ้ละแอ่งนํ้าขงัต่างๆ   

  -  Stream Station เป็นการสาํรวจในลาํหว้ยในเวลากลางคืน โดยการทาํสถานีสาํรวจ 

จดบนัทึก ขอ้มูลทางนิเวศวทิยา เช่น ความกวา้งของลาํธาร ความลึกของลาํธาร ความเร็วของ

กระแสนํ้า ลกัษ ณะลาํธาร การปกคลุมของเรือนยอด พืชพรรณ ความชนัของฝ่ัง จากนั้นทาํการ

สาํรวจในเวลากลางคืนเพื่อสาํรวจ สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกตลอดจนสัตวเ์ล้ือยคลานบางกลุ่ม  

  -  Quadrant Survey เป็นการสาํรวจโดยใชแ้ปลงสาํรวจขนาดความกวา้ง 5x5 เมตร 

เพือ่สาํรวจ สตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกกลุ่มท่ีอาศยัอยูบ่นบก และสตัวส์ะเทินนํ้าสะเทิน จดั คนสาํรวจ 

ทาํการคุย้เศษใบไม ้ก่ิงไมใ้นบริเวณแปลงใหเ้ห็นขอบเขตแปลงสาํรวจท่ีโล่งเตียน จากนั้นหนัหนา้ 

เขา้หาใจกลางแปลงสาํรวจและทาํการคุย้หาสัตวท่ี์ซ่อนอยูใ่ตใ้บไมแ้หง้ขอนไมผ้กุอ้นหิน หรืออยู่

บนตน้ไม ้การสาํรวจในเวลากลางวนั  

  -  การสงัเกตโดยตรง (Direct Observation) สาํหรับสัตวป่์าบางกลุ่มท่ีมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

เฉพาะตวั(Specific) ตอ้งอาศยัการเขา้ไปในพื้นท่ีเป็นการเฉพาะ เพื่อเก็บขอ้มูลจากการเห็นตวัสัตว์

ป่าใน พื้นท่ีถ่ินอาศยัโดยตรง รวมทั้งสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีอาศยัตามแหล่งนํ้า และบางคร้ังตอ้ง

ศึกษาโดยอาศยัจาก หลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบ เช่น เสียงร้อง รอยตีน มูล ร่องรอย และรัง เป็นตน้  

 

 

3.2 สถานภาพ (Status) 
 

 สถานภาพของสัตวป่์า พิจารณาสถานภาพของสัตวป่์าของพื้นท่ีศึกษา ไดจ้ากการตรวจ

เอกสาร จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดท้าํการศึกษาและไดท้าํการจดัสถานภาพไวแ้ลว้ ในท่ีน้ีได้

นาํมาพิจา รณาประกอบอยู ่ 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. 

2535 สหภาพนานาชาติ เพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ และอนุสัญญาวา่ดว้ย

การคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตว ์ป่าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ดงัน้ี  
 1) การจดัสถานภาพตามพระราชบั ญญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. 2535 สาํหรับ

การจดัสถานภาพตามพระราชบญัญติัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษส์ัตวป่์าตามรายช่ือท่ีประกาศ
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ออกมาภายใต ้กฎหมายฉบบัน้ีแลว้จะมีผลในแง่ของกฎหมาย ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

สถานภาพ คือ สัตวป่์าสงวน และสัตวป่์าคุม้ครอง  

 2) สถานภาพตามการจดัของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ (The World Conservation Union - IUCN) เป็นการจดัสถานภาพแบบเดียวกนั

กบั สาํนกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม พ .ศ. 2548 แต่ในการพิจารณา จากภาพรวมของประชากร

ของสัตวป่์า ทั้งโลก  

 3) สถานภาพตามการจดัของอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและ

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

Fauna and Flora- CITES) เนน้สาระสาํคญัของอนุสัญญาเพื่อควบคุมการส่งออกนาํเขา้ หรือการ

นาํส่ง ต่อไปเพื่อการคา้ซ่ึงชนิดพนัธ์ุของพืช และสัตวท่ี์ระบุไวใ้นบญัชีหมายเลข 1, 2 และ 3 ของ

อนุสญัญา 
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4. ผลการศกึษา 
 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสํารวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวน
ยางพารา แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดังนี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0002 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 10 ชนดิ 9 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

6  ส้มโอ  Citrus maxima Merr.    Rutaceae 

7  เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

8  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

9  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

10  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0002 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา  (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0002 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.2 สวนยางพารา SFC 0003 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 11 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

6  ข้ีเหลก็  Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby  Fabaceae 

7  มะขาม  Archidendron jiringa Nielsen.    Fabaceae 

8  ตาลโตนด Borassus flabellifer Linn.        Arecaceae 

9  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

11  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0003 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ัว่แปลง (ภาพท่ี 2)  

 

ภาพที่ 2 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0003 จังหวดัสงขลา 
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4.1.3 สวนยางพารา SFC 0004 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

4  มะม่วงหินมะพานต ์ Anacardium occidentale  L.   Anacardiaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0004 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ัว่แปลง  (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพที่ 3 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0004 จงัหวดัสงขลา 



 

28 
 

4.1.4 สวนยางพารา SFC 0005 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0005 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 4) 

 

ภาพที ่4 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0005 จังหวัดสงขลา 
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4.1.5 สวนยางพารา SFC 0006 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0006 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยูท่ ัว่แปลง   (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพที ่5 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0006 จังหวัดสงขลา 
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4.1.6 สวนยางพารา SFC 0007 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0007 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยูท่ ัว่แปลง   (ภาพท่ี 6) 

 

ภาพที ่6 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0007 จังหวัดสงขลา 
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4.1.7 สวนยางพารา SFC 0008 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0008 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง   (ภาพท่ี 7) 

 

ภาพที ่7 : ลักษณะ สวนยางพารา SFC 0008 จังหวัดสงขลา 
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4.1.8 สวนยางพารา SFC 0055 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ข่อย  Streblus asper Lour.    Moraceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0055 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง ( ภาพท่ี 8) 

 

ภาพที่ 8 : ลกัษณะ สวนยางพารา SFC 0055 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.9 สวนยางพารา SFC 0059 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0059 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ัว่แปลง (ภาพท่ี 9) 

 

ภาพที่ 9 : ลกัษณะ สวนยางพาราSFC 0059 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.10 สวนยางพารา SFC 0060 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0060 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 10) 

 

ภาพที่ 10 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0060 จงัหวดัสงขลา 



 

35 
 

4.1.11 สวนยางพารา SFC 0063 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0063 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง  (ภาพท่ี 11) 

 

ภาพที ่11 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0063 จังหวัดสงขลา 
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4.1.12 สวนยางพารา SFC 0064 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1    ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0064 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง และพบไม้

พ้ืนล่าง เป็น หญา้คาและสาปเสือ (ภาพท่ี 12) 

 

ภาพที่ 12 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0064 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.13 สวนยางพารา SFC 0065 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0065 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง และพบไมพ้ื้นล่าง เป็นหญา้คาและสาบเสือ (ภาพท่ี 13 ) 

 

ภาพที ่13 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0065 จังหวัดสงขลา 
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4.1.14 สวนยางพารา SFC 0066 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0066 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง และพบไมพ้ื้นล่าง เป็น หญา้คาและสาปเสือ (ภาพท่ี14) 

 

ภาพที ่14 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0066 จังหวัดสงขลา 
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4.1.15 สวนยางพารา SFC 0067 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0067 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง และพบไมล่้าง เป็นหญา้คาและสาบเสือ  (ภาพท่ี 15) 

 

ภาพที ่15 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0067 จังหวัดสงขลา 
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4.1.16 สวนยางพารา SFC 0068 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  หมาก  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

5         สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0068 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง และพบไม้

พ้ืนล่างเป็นหญา้คาและสาบเสือ (ภาพท่ี 16) 

 

ภาพที่ 16 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0068 จังหวดัสงขลา 
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4.1.17 สวนยางพารา SFC 0069 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0069 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 17) 

 

ภาพที ่17 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0069 จังหวัดสงขลา 
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4.1.18 สวนยางพารา SFC 0070 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0070 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 18) 

 

ภาพที ่18 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0070 จังหวัดสงขลา 
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4.1.19 สวนยางพารา SFC 0071 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์  วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สัก  Tectona grandis    Lamiaceae 

3  ตะเคียนทอง Hopea odorata    Dipterocarpaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.   Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0071 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 19 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0071 จังหวดัสงขลา 
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4.1.20 สวนยางพารา SFC 0072 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์  วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  สัก  Tectona grandis    Lamiaceae 

3  ตะเคียนทอง Hopea odorata    Dipterocarpaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.   Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.  Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0072 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 20 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0072 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.21 สวนยางพารา SFC 0087 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0087 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่21 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0087 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.22 สวนยางพารา SFC 0088 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0088 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามัญ 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 22) 

 

ภาพที ่22 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0088 จังหวัดสงขลา 
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4.1.23 สวนยางพารา SFC 0089 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3         กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

4  มะขาม  Archidendron jiringa Nielsen.    Fabaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0089 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่23 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0089 จงัหวดัสงขลา 



 

48 
 

4.1.24 สวนยางพารา SFC 0090 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0090 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 24) 

 

ภาพที ่24 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0090 จังหวัดสงขลา 
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4.1.25 สวนยางพารา SFC 0091 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0091 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่25 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0091 จังหวัดสงขลา 
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4.1.26 สวนยางพารา SFC 0092 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0092 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 26) 

 

ภาพที ่26 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0092 จังหวัดสงขลา 
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4.1.27 สวนยางพารา SFC 0093 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0093 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 27) 

 

ภาพที ่27 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0093 จังหวัดสงขลา 
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4.1.28 สวนยางพารา SFC 0094 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กระถิน  Leucaena leucocepphala    Fabaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0094 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่28 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0094 จังหวัดสงขลา 
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4.1.29 สวนยางพารา SFC 0095 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0095 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 29) 

 

ภาพที ่29 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0095 จังหวัดสงขลา 
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4.1.30 สวนยางพารา SFC 0096 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 10 ชนดิ 8 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

6  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

7  กระถิน  Leucaena leucocepphala    Fabaceae 

8  กาํชาํ  Lepisanthes rubiginosa Leenh.   Sapindaceae 

9  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

10  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยาง พารา SFC 0096 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 30) 
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ภาพที ่30 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0096 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.31 สวนยางพารา SFC 0102 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0102 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่31 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0102 จังหวัดสงขลา 

 

4.1.32 สวนยางพารา SFC 0138 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0138 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่32 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0138 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.33 สวนยางพารา SFC 0141 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0141 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่33 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0141 จังหวัดสงขลา 

 

4.1.34 สวนยางพารา SFC 0152 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 14 ชนดิ 10 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

3  กระถินเทพา Acacia mangium     Fabaceae 

4         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

6  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

7  มะเม่า  Antidesma thwaitesianum    Phyllanthaceae 

8  กาํชาํ  Lepisanthes rubiginosa Leenh.   Sapindaceae 

9  เพกา  Oroxylum indicum         Bignoniaceae 

10  มะม่วงหินมะพานต ์Anacardium occidentale  L.    Anacardiaceae 

11  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

12  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

13  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

14  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0152 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 34 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0152 จังหวดัสงขลา 
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4.1.35 สวนยางพารา SFC 0153 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2         กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

3  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0153 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่35 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0153 จังหวัดสงขลา 
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4.1.36 สวนยางพารา SFC 0154 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0154 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 36 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0154 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.37 สวนยางพารา SFC 0155 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0155 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 37) 

 

ภาพที ่37 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0155 จังหวัดสงขลา 
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4.1.38 สวนยางพารา SFC 0156 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0156 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่38 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0156 จังหวัดสงขลา 
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4.1.39 สวนยางพารา SFC 0244 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0244 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 39 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0244 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.40 สวนยางพารา SFC 0245 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0245 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 40) 

 

ภาพที ่40 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0245 จังหวัดสงขลา 
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4.1.41 สวนยางพารา SFC 0246 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0246 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 41) 

 

ภาพที ่41 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0246 จังหวัดสงขลา 
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4.1.42 สวนยางพารา SFC 0247 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0247 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 42) 

 

ภาพที ่42 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0247 จังหวัดสงขลา 
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4.1.43 สวนยางพารา SFC 0248 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0248 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 43) 

 

ภาพที ่43 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0248 จังหวัดสงขลา 
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4.1.44 สวนยางพารา SFC 0249 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

3  มะละกอ  Carica papaya L.      Caricaceae 

4         มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle   Rutaceae 

5  ยาสูบ       Nicotiana tabacum L.        Solanaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0249 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่44 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0249 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.45 สวนยางพารา SFC 0250 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

3  ขนุน   Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

4  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0250 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 45) 

 

ภาพที ่45 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0250 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.46 สวนยางพารา SFC 0251 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0251 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่46 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0251 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.47 สวนยางพารา SFC 0252 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0252 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่47 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0252 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.48 สวนยางพารา SFC 0253 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0253 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 48 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0253 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.49 สวนยางพารา SFC 0254 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0254 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 49) 

 

ภาพที ่49 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0254 จังหวัดสงขลา 
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4.1.50 สวนยางพารา SFC 0271 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

3  มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle   Rutaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0271 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 50) 

 

ภาพที ่50 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0271 จังหวัดสงขลา 
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4.1.51 สวนยางพารา SFC 0272 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0272 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่51 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0272 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.52 สวนยางพารา SFC 0273 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0273 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 52 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0273 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.53 สวนยางพารา SFC 0274 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4  ขะเมา  Eugenia grandus Wight    Myrtaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0274 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่53 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0274 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.54 สวนยางพารา SFC 0275 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0275 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 54 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0275 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.55 สวนยางพารา SFC 0276 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0276 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 55) 

 

ภาพที ่55 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0276 จังหวัดสงขลา 
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4.1.56 สวนยางพารา SFC 0277 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae  

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพา รา SFC 0277 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 56 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0277 จังหวดัสงขลา 
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4.1.57 สวนยางพารา SFC 0278 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae  

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0278 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 57 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0278 จังหวดัสงขลา 
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4.1.58 สวนยางพารา SFC 0279 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0279 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่58 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0279 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.59 สวนยางพารา SFC 0280 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0280 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 59 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0280 จังหวดัสงขลา 
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4.1.60 สวนยางพารา SFC 0281 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0281 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 60) 

 

ภาพที ่60 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0281 จังหวัดสงขลา 



 

86 
 

4.1.61 สวนยางพารา SFC 0282 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3         กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

4  ขะเมา  Eugenia grandus Wight    Myrtaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae  

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0282 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 61 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0282 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.62 สวนยางพารา SFC 0283 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae  

3         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

4  ขะเมา  Eugenia grandus Wight    Myrtaceae 

5  มะปริง   Bouea oppsitifolia       Anacardiaceae 

6         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

7  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0283 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 62 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0283 จังหวดัสงขลา 
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4.1.63 สวนยางพารา SFC 0284 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4  จิกนม  Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz   Lecythidaceae 

5         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0284 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 63 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0284 จังหวดัสงขลา 
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4.1.64 สวนยางพารา SFC 0285 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 10 ชนดิ 8 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5         กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

6  ตาํเสา  Fagraca f eagrans Roxb        Gentianaceae 

7  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

8         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

9  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

10  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0285 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 64) 
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ภาพที ่64 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0285 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.65 สวนยางพารา SFC 0286 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae  

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0286 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่65 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0286 จังหวัดสงขลา 
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4.1.66 สวนยางพารา SFC 0287 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0287 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 66) 

 

ภาพที ่66 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0287 จังหวัดสงขลา 
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4.1.67 สวนยางพารา SFC 0288 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0288 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 67 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0288 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.68 สวนยางพารา SFC 0289 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 9 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae  

3  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

4  มะปริง   Bouea oppsitifolia       Anacardiaceae 

5  มะขาม  Archidendron jiringa Nielsen.    Fabaceae 

6         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

7         สิเหรง    Livistona speciosa Kurz.        Arecaceae 

8  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

9  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0289 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 68) 
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ภาพที ่68 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0289 จังหวัดสงขลา 

 

4.1.69 สวนยางพารา SFC 0290 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

5  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

6  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

7  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0290 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่69 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0290 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.70 สวนยางพารา SFC 0291 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

3          มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  โพธ์ิ  Ficus religiosa L.         Moraceae 

5         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0291 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 70) 

 

ภาพที ่70 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0291 จังหวัดสงขลา 
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4.1.71 สวนยางพารา SFC 0292 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0292 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 71) 

 

ภาพที ่71 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0292 จังหวัดสงขลา 
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4.1.72 สวนยางพารา SFC 0293 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ทาํมงั  Litsea Petiolata Hook.f.    Lauraceae 

3  ตาํเสา  Fagraca f eagrans Roxb        Gentianaceae 

4         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0293 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่72 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0293 จังหวัดสงขลา 
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4.1.73 สวนยางพารา SFC 0294 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ทาํมงั  Litsea Petiolata Hook.f.    Lauraceae 

3  ตาํเสา  Fagraca f eagrans Roxb        Gentianaceae 

4  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

5  มะปริง   Bouea oppsitifolia       Anacardiaceae 

6         จิกนม  Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz   Lecythidaceae 

7  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0294 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่73 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0294 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.74 สวนยางพารา SFC 0295 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0295 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่74 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0295 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.75 สวนยางพารา SFC 0296 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ทาํมงั  Litsea Petiolata Hook.f.    Lauraceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0296 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 75) 

 

ภาพที ่75 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0296 จังหวัดสงขลา 
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4.1.76 สวนยางพารา SFC 0297 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2         กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

3  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

4  ขนุน   Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

5  สละ  Salacca zalacca     Palmae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0297 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่76 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0297 จังหวัดสงขลา 
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4.1.77 สวนยางพารา SFC 0298 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์  วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle  Rutaceae 

3  คอแหง้  Carallia brachiata Merr.   Rhizophoraceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.   Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0298 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 77) 

 

ภาพที ่77 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0298 จังหวัดสงขลา 
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4.1.78 สวนยางพารา SFC 0299 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0299 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่78 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0299 จังหวัดสงขลา 
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4.1.79 สวนยางพารา SFC 0300 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์  วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.      Euphorbiaceae 

2  กฤษณา  Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte   Thymelaeaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.   Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0300 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่79 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0300 จังหวัดสงขลา 
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4.1.80 สวนยางพารา SFC 0301 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ตาํเสา  Fagraca f eagrans Roxb        Gentianaceae 

3         มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0301 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่80 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0301 จังหวัดสงขลา 
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4.1.81 สวนยางพารา SFC 0302 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0302 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 81) 

 

ภาพที ่81 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0302 จังหวัดสงขลา 
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4.1.82 สวนยางพารา SFC 0303 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0303 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่82 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0303 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.83 สวนยางพารา SFC 0304 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0304 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 83) 

 

ภาพที ่83 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0304 จังหวัดสงขลา 
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4.1.84 สวนยางพารา SFC 0305 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0305 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 84) 

 

ภาพที ่84 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0305 จังหวัดสงขลา 
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4.1.85 สวนยางพารา SFC 0306 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กระถิน  Leucaena leucocepphala    Fabaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0306 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 85) 

 

ภาพที ่85 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0306 จังหวัดสงขลา 
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4.1.86 สวนยางพารา SFC 0307 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0307 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 86) 

 

ภาพที ่86 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0307 จังหวัดสงขลา 
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4.1.87 สวนยางพารา SFC 0308 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 0308 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั 

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

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 87) 

 

ภาพที ่87 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0308 จังหวัดสงขลา 
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4.1.88 สวนยางพารา SFC 0309 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0309 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่88 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0309 จังหวัดสงขลา 
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4.1.89 สวนยางพารา SFC 0310 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0310 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่89 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0310 จังหวัดสงขลา 
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4.1.90 สวนยางพารา SFC 0311 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 12 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

3  มะขาม  Archidendron jiringa Nielsen.    Fabaceae 

4  ขนุน   Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

5  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

6  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

7         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

8   หมาก  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

9  สละ  Salacca zalacca     Palmae 

10  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0311 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสวนยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามัญ 
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(Common name) : para rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.

กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 90) 

 

ภาพที ่90 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0311 จังหวัดสงขลา 

 

4.1.91 สวนยางพารา SFC 0312 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับทีช่ือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0312 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่91 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0312 จังหวัดสงขลา 
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4.1.92 สวนยางพารา SFC 0313 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับทีช่ือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2 หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3 หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0313 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่92: ลักษณะสวนยางพารา SFC 0313 จังหวัดสงขลา 
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4.1.93 สวนยางพารา SFC 0314 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับทีช่ือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     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 บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0314 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่93 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0314 จังหวัดสงขลา 
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4.1.94 สวนยางพารา SFC 0315 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับทีช่ือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1  ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2 มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

3 มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae  

4 หมาก  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

5 หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6 หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0315 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่94 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0315 จังหวัดสงขลา 
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4.1.95 รายละเอยีดขอ้มลูพรรณพชื 

 

(1) ยางพารา ชือ่พนัธุ ์: RRIM 600 
ช่ือสามัญ (Common name) : para rubber 

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

วงศ์ (Family) : Euphorbiaceae 

จีนัส (Genus) : Hevea 

สปีชีส์ (Species) : brasiliensis 
ประวตัิ : เป็นพนัธ์ุท่ีไดจ้ากการผสมระหวา่งพนัธ์ุ GJIR 1 กบัพนัธ์ุ PB 86 โดยนาํเขา้จากประเทศ

มาเลเซีย 

ลกัษณะทัว่ไป : ลาํตน้เจริญเติบโตในช่วงก่อนเปิดกรีดและระหวา่งเปิดกรีดไดดี้เปลือกค่อนขา้งบาง 

กรีดคร่ึงลาํตน้วนัเวน้วนัไม่เหมาะกบัระยะปลูกระหวา่งตน้นอ้ยกวา่ 3 เมตร 

ลกัษณะเด่น : ตา้นทานลมไดดี้มีตน้เปลือกแหง้นอ้ยตา้นทานต่อโรคใบจุดปานกลางตอบสนองต่อ

สารเคมีเร่งนํ้ายาง 

พืน้ทีแ่นะนํา : แนะนาํเป็นพนัธ์ุยางชั้น 1 สามารถปลูกไดก้บัพื้นท่ีลาดชนัมากกวา่ 16 องศา ไม่ควร

ปลูกในพื้นท่ีท่ีมีระดบันํ้าใตดิ้นสูง และพื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน เพราะจะเอนและลม้ถอนราก 

ข้อควรระวงั : การเปิดกรีดเป็นแผลถึงเน้ือไม ้เปลือกงอกใหม่จะเสียหายค่อนขา้งรุนแรง ไม่

ตา้นทานโรคราสีชมพูโรคเส้นดาํ และโรคใบร่วง 
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(2) กะทังใบใหญ่ 

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

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Litsea grandis Hook.f. 

วงศ์ : Lauraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมต้น้สูง 20-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่ทรงสูงถึงค่อนขา้งกลม เปลือกเรียบถึงแตกสะเก็ด

สีนํ้าตาลแกมเหลืองถึงนํ้าตาลเทา เปลือกชั้นในสีเหลืองแกมนํ้าตาล ก่ิงอ่อน ยอดอ่อน กา้นช่อดอก 

และกา้น   

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

เกล้ียง ยกเวน้เส้นใบ ดา้นล่างมีขนคลุม ปลายใบมนถึงหยกัเวา้ โคนใบ มนถึงสอบกวา้ง 

ดอก : ดอกเล็กสีเหลือง ออกเป็นกลุ่มตามง่ามใบและก่ิง 

ผล : รูปไข่ กวา้งประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. 

การขยายพนัธ์ุ :  พบข้ึนในป่าท่ีลุ่มและชายป่าพรุ บริเวณนํ้าท่วมขงัเป็นคร้ังคราว ทางภาคใตข้อง

ประเทศไทย ในต่างประเทศพบท่ี พม่า อินโดนีเซีย  และมาเลเซีย ออกดอกระหวา่งเดือน ธนัวาคม-

มีนาคม 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?url=https://medthai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjYp9elhdvWAhXBo48KHRrgAXYQndQBCGowDg&usg=AOvVaw0qaR8PnEulPy-6gOyKzvhQ�
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(3) สัก 

ช่ืออ่ืนๆ : เซบ่ายี้  ปีฮือ ปายี้  เป้อยี  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Tectona grandis 

วงศ์ : Lamiaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น :  ขนาดใหญ่ผลดัใบในฤดูร้อน   ลาํตน้เปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเลก็ ๆ สีเทา 

โคนเป็นพพูอนตํ่า ๆ เรือนยอดเป็นพุม่ทรงกลมค่อนขา้งทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องต้ืน

ตามความยาวลาํตน้ 

ใบ :  เด่ียวใหญ่มาก ออกตรงขา้มกนัเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน   ยาว 25 - 30 เซนติเมตร กวา้ง

เกือบเท่ายาว ใบของตน้อ่อนจะใหญ่กวา่ น้ีมาก ผวิใบขนสากคายสีเขียวเขม้   ขยี้ใบสดจะมีสีแดง

เหมือนเลือด 

ดอก :   ขนาดเลก็ สีขาวนวลออกเป็นช่อตาม ปลายก่ิง  

ผล :   แหง้ค่อนขา้งกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแขง็ ภายในมี 1 - 3 เมลด็ 

นิเวศวทิยา :   ข้ึนเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและภาคตะวนัตก มี

อยูบ่า้งทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ออกดอก :   ออกดอกและเป็นผลเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ขยายพนัธ์ุ : โดยเมลด็ ปักชาํ 

 



 

126 
 

 (4) 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 

วงศ์ : Dipterocarpaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตะเคียนเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุม่ทึบกลมหรือรูปเจดีย์

ต ํ่า เปลือกหนาสีนํ้าตาลดาํ แตกเป็นสะเก็ด กระพี้สีนํ้าตาลอ่อน แก่นสีนํ้าตาลแดง  

ใบ : รูปไข่แกมรูปหอก หรือรูปดาบ กวา้ง 3-10 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร เน้ือใบค่อนขอ้ง

หนา ปลายใบเรียว โคนใบบนป้านและเบ้ียว หลงัใบท่ีตุ่มเกล้ียง ๆ อยูต่ามง่ามแขนงใบ เส้นแขนงใบ

มี 9-13 คู่ ปลายโคง้ แต่ไม่จรดกนั  

ดอก : เล็ก ออกเป็นช่อยาว สีขาว ตามง่ามใบและปลายก่ิง กลีบเล้ียงและกลีบดอกอยา่งละ 5 กลีบ 

โดยเช่ือมติดกนั มีกล่ินหอม  

ผล : กลม หรือรูปไข่เกล้ียง ปลายมน เป็นต่ิงคลา้ยหนามแหลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.6 

เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย 

การกระจายพนัธ์ุ : ตะเคียนมีการกระจายพนัธ์ุตามธรรมชาติทางตอนใต ้และตะวนัออกเฉียงใตข้อง

ทวปีเอเชีย ในแถบประเทศไทย พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพูชา มาเลเซีย บงักลาเทศ และอินเดีย พบใน

ป่าดิบช้ืน 
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 (5) ตาํเสา 

ช่ืออ่ืนๆ : กนัเกรา (ภาคกลาง)  ตะมะซู, ตาํมูว ู(มาเลเซีย ภาคใต)้  ตาเตรา (เขมร ภาค

ตะวนัออก)  ตาํเสา ทาํเสา (ภาคใต)้  มนัปลา (ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Fagraca f eagrans Roxb 

วงศ์ : Gentianaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กนัเกรา  เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลดัใบในช่วงระยะเวลาอนัสั้น สูง 10-25 เมตร ลาํ

ตน้เปลา ตรง แตกก่ิงตํ่า เปลือกนอกหยาบ สีนํ้าตาลเขม้ แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ เปลือกในสี

เหลืองอ่อน โคนตน้ไม่เป็นพพูอน เรือนยอดเป็นรูปกรวยแหลมหรือรูปเจดีย์ 

ใบ :  เป็นชนิดใบเด่ียว ทรงใบรูปรี ๆ แกมรูปหอก กวา้ง 2.5-3.5 ซม. ยาว 8-11 ซม. โคนใบสอบ

แคบ ปลายใบเรียวแหลมหรือเป็นต่ิงยาว เน้ือใบค่อนขา้งหนาเป็นแผน่หนงั เกล้ียง เส้นแขนงใบเห็น

ไม่ค่อยชดั พอสงัเกตเห็นไดมี้ 8-10 คู่ 

ดอก :  เม่ือบานใหม่ ๆ มีสีขาวแลว้จะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองแก่ เม่ือดอกใกล้

จะโรย กล่ินหอม ออกรวมกนัเป็นช่อบานกระจายตามง่ามใบและปลายก่ิง ดอกเป็นรูปแจกนัทรงสูง 

เม่ือบานเตม็ท่ีกวา้งประมาณ 2 ซม. กลีบฐานดอก 5 กลีบ มีขนาดเล็กมาก ยาวไม่เกิน 3 มม. โคน

กลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอดยาวถึง 2 ซม. ภายในมีเกสรผู ้5 อนั อบัเรณูจะยาวยืน่พน้ปากหลอด

กลีบดอกเลก็นอ้ย รังไข่ รูปไข่อยูเ่หนือโคนกลีบฐานดอกและกลีบดอก ภายในแบ่งเป็นสองช่อง แต่

ละช่องมีไข่อ่อนซ่ึงติดอยูต่รงส่วนกลางของผนงักั้นระหวา่งช่องจาํนวนมาก หลอดท่อรังไข่จะยาว

ยืน่พน้ปากหลอดกลีบดอกออกมามาก ปลายหลอดจะเป็นปุ่มบวมพองคลา้ย ๆ รูปดอกเห็ด  

ผล : กลม เล็ก โตวดัผา่ศูนยก์ลางประมาณ 6 มม. มีต่ิงแหลมสั้น ๆ ติดอยูต่รงส่วนบนสุดของผล ผล

แก่จดัจะออกสีเหลืองจนถึงสีแดงเลือดนก รสขม ภายในมีเมลด็เลก็ ๆ จาํนวนมาก ระยะการออก

ดอกเป็นผล  ออกดอกระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน และเป็นผลระหวา่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ลกัษณะเน้ือไม ้ แก่นสีเหลืองอ่อน เส้ียนตรง เน้ือละเอียด เหนียว แขง็ ทนทานมาก และทนทานต่อ

ปลวก เล่ือย ผา่ ไส้กบ ตบแต่งง่าย มีนํ้ามนัในตวั ขดัชกัเงาไดดี้มาก มีความถ่วงจาํเพาะประมาณ 

0.92 เน้ือไมมี้ความแขง็ประมาณ 703 กก. ความแขง็แรงประมาณ 1,445 กก./ตร.ซม. ความทนทาน

ตามธรรมชาติตั้งแต่ 7-11 ปี เฉล่ียประมาณ 7 ปี 
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(6) ทุเรียน 

ช่ืออ่ืนๆ : ทุเรียน , ดูเรียน 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Durio zibethinus L. 

วงศ์ : Bombacaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ทุเรียนเป็นไมผ้ลยนืตน้ไม่ผลดัใบ ลาํตน้ตรง สูง 25-50 เมตรข้ึนกบัชนิดแตกก่ิงเป็นมุมแหลม ปลาย

ก่ิงตั้งกระจายก่ิงกลางลาํตน้ข้ึนไป เปลือกชั้นนอกของลาํตน้สีเทาแก่ ผวิขรุขระหลุดลอกออกเป็น

สะเก็ด ไม่มียาง 
ใบ : เป็นใบเด่ียว เกิดกระจายทัว่ก่ิง เกิดเป็นคู่อยูต่รงกนัขา้มระนาบเดียวกนั กา้นใบกลมยาว 2–4 

ซม. แผน่ใบรูปไข่แกมขอบขนานปลายใบใบเรียวแหลม ยาว 10-18 ซม. ผวิใบเรียบล่ืน มีไขนวล ใบ

ดา้นบนมีสีเขียว ทอ้งใบมีสีนํ้าตาลเส้นใบดา้นล่างนูนเด่น ขอบใบเรียบ  
ดอก : เป็นดอกช่อ มี 3-30 ช่อบนก่ิงเดียวกนั เกิดตามลาํตน้ และก่ิงกา้นยาว 1–2 ซม. ลกัษณะดอก

สมบูรณ์เพศ มีกลีบเล้ียงและมีกลีบดอก 5 กลีบ (บางคร้ังอาจมี 4 หรือ 6 กลีบ) มีสีขาวหอม ลกัษณะ

ดอกคลา้ยระฆงั มีช่วงเวลาออกดอก 1-2 คร้ังต่อปี ช่วงเวลาออกดอกข้ึนกบัชนิด สายพนัธ์ุ และ

สถานท่ีปลูกเล้ียง โดยทัว่ไปทุเรียนจะใหผ้ลเม่ือมีอาย ุ4-5 ปี โดยจะออกตามก่ิงและสุกหลงัจากผสม

เกสรไปแลว้ 3 เดือน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
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ผล : เป็นผลสดชนิดผลเด่ียว อาจยาวมากกวา่ 30 ซม. เส้นผา่ศูนยก์ลางอาจยาวกวา่ 15 ซม. มี

นํ้าหนกั 1-3 กก.เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเม่ือแก่ผลมีสีเขียว เม่ือสุกมีสีนํ้าตาล

อ่อน แตกตามแต่ละส่วนของผลเรียกเป็นพ ูเน้ือในมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดง ข้ึนกบัชนิด  เน้ือใน

จะน่ิม ก่ึงอ่อนก่ึงแขง็ มีรสหวาน เมลด็มีเยือ่หุม้ กลมรี เปลือกหุม้สีนํ้าตาลผวิเรียบ เน้ือในเมล็ดสีขาว 

รสชาติฝาด 

 
 

 

(7) หว้า 

ช่ืออ่ืนๆ : มะหา้  หา้ข้ีแพะ  หา้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Syzygium cumini 

วงศ์ : Myrtaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมต้น้ขนาดใหญ่  สูง 15 - 25 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่ หรือรูปทรงกลม  ลาํตน้เปลาตรง 

จะแตกก่ิงกา้นท่ีความสูง 2 - 4 เมตร โคนตน้เป็นพพูอนเลก็นอ้ย ก่ิงกา้นสาขาจะแผอ่อกมาทางดา้น

ขา้ง ทรงพุม่หนาทึบ เน้ือไมแ้ขง็  

เปลือก :  สีนํ้าตาลอมเทาถึงเทาคลํ้า ค่อนขา้งเรียบมีรอยแตกเป็นสะเก็ดเลก็ ๆ ทัว่ไป  

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�
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ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงตรงกนัขา้ม รูปรีหรือรูปไข่กลบัขอบใบเรียบปลายใบมนแหลม โคนใบมน ผวิ

ใบเป็นมนัเรียบ เส้นใบแตกแขนงออกจากเส้นกลางใบค่อนขา้งเป็นระเบียบและระยะห่างใกลเ้คียง

กนั มีต่อมนํ้ามนักระจายอยูท่ ั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 ช่อ

ดอกเม่ือบานมีลกัษณะคลา้ยร่ม มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ออกดอกในเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 

ผล : ผลสดมีเน้ือ รูปทรงกระบอก หรือรูปขอบขนาน กวา้ง 1.0 - 1.5 เซนติเมตร ยาว  

1.5 – 2.0 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวผวิเรียบเป็นมนั ผลแก่สีแดงและเปล่ียน เป็นสีม่วงเกือบดาํเม่ือ

สุก เน้ือในมีสีม่วงเขม้ รสหวานอมเปร้ียวและฝาดเลก็นอ้ย ภายในผลมีเมล็ด 1 เมลด็ 

เมลด็ : ขนาดเลก็กวา่ผลเลก็นอ้ย รูปทรงกระบอกหรือขอบขนานสีเหลืองอมนํ้าตาลเปลือกแขง็ 
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(8) กระท้อน 

ช่ืออ่ืนๆ : เตียน ล่อน สะทอ้น (ภาคใต)้ มะตอ้ง (ภาคเหนือ,อุดรธานี) มะต๋ิน (ภาคเหนือ)สตียา สะตู 

(มาเลย-์นราธิวาส) สะโต (มาเลย-์ปัตตานี) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Sandoricum koetjape 

วงศ์ : Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : ไมต้น้ สูง 6 – 8 ม. เปลือกลาํตน้ชั้นนอกมีสีเทา มีจุดสีขาวเป็นวงบริเวณลาํตน้ผวิเรียบ เปลือก

ไม่หลุดออก มียางสีแดงหรือสีนํ้าตาล 

ใบ : ใบเรียงสลบั ใบประกอบแบบน้ิวมือ มี 3 ใบยอ่ย ใบยอ่ยรูปไข่หรือรูปรีโคนใบกลมหรือมน 

ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบเป็นคล่ืน ผวิใบเป็นคล่ืน มีไขนวลปกคลุมดา้นล่างเส้นใบนูนเด่น 

ใบมีสีเขียว เม่ือแก่จะมีสีเหลือง แลว้ค่อยๆ แดงแลว้จะร่วงหล่น กา้นใบมน 

ดอก : เป็นช่อตั้งเกิดตามปลายก่ิง 

ผล : ผลเด่ียวแบบผลสดเม่ือแก่มีสีเขียวเขม้ เม่ือสุกมีสีเหลืองผวิขรุขระ มีขนกาํมะหยีเ่น้ือน่ิม ฉํ่านํ้า

รสหวานอมเปร้ียว เมล็ดกลมรี มีเยือ่หุม้สีขาวเกิดมาจากเปลือก 

การขยายพันธ์ุ  พบในป่าดิบแลง้และป่าดิบช้ืน กระจายอยูท่ ัว่ไป ท่ีสูง 100-700 เมตร เหนือ

ระดบันํ้าทะเล ชอบดินอุดมสมบูรณ์ ใกลแ้หล่งนํ้า 
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(9) สะเดาเทียม 

ช่ืออ่ืนๆ : สะเดาชา้ง ไมเ้ทียม ตน้เทียม สะเดาใบใหญ่ 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs. 

วงศ์ : Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น :  ขนาดใหญ่ไม่ผลดัใบ สูง 30 - 40 เมตร  ลาํตน้เปลาตรง   

เปลือก:  เรียบเม่ืออายยุงันอ้ย เม่ือมีอายมุากข้ึนเปลือก จะแตกล่อนเป็นแผน่   

ใบ :  ประกอบรูปขนนก กา้นใบยาว 20 -60 เซนติเมตร เรียงสลบักนัเป็นกระจุกท่ีปลายก่ิง ใบยอ่ย 

เยื้องสลบักนัเลก็นอ้ย   จาํนวน  7 - 11  คู่   แผน่ใบยอ่ยรูปไข่ กวา้ง  3 - 4   เซนติเมตร  ยาว  5 - 

8   เซนติเมตร  ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ในสีเขียวอ่อน   

ดอก :  ออกรวมเป็นช่อตามง่ามใบสีขาวหรือสีเขียวอ่อน    

ผล :  รูปไข่เม่ือแก่สีเหลือง ผลแก่ไม่แตก เปลือกหนา เน้ือในเมลด็มีกล่ินแรงมีเมลด็เดียว ออกดอก 

เดือนมีนาคม ผลแก่ พฤษภาคม – มิถุนายน 

ขยายพนัธ์ุ: โดยเมลด็ 
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(10) สะตอ 

ช่ืออ่ืนๆ : ภาคกลางและภาคใตเ้รียกวา่ กะตอ สะตอ ยะลา-ปัตตานี เรียกวา่ ปะตา สตูลเรียกวา่ ปาไต  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Parkia speciosa 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สะตอเป็นไมย้นืตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงเฉล่ียไดถึ้ง ๓๐ เมตร ตน้สูงข้ึนไปแลว้แตก

ก่ิงกา้นเป็นพุม่แผก่วา้ง ลาํตน้เรียบ ลอกเป็นสะเก็ดเลก็นอ้ย สีนํ้าตาลอ่อน ก่ิงกา้นมีขนละเอียด  

ใบ : ประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบแขนงมีประมาณ ๑๔-๑๘ คู่ ช่อใบยอ่ยมีประมาณ ๓๑-๓๘ คู่ 

ปลายใบบนฐานใบดา้นนอกเบ้ียวเป็นต่ิง  

ดอก : ออกเป็นช่อรวมกนัเป็นกระจุก อดักนัแน่นเป็นกอ้นคลา้ยดอกกระถิน  ช่อดอกจะหอ้ยระยา้อยู่

ทัว่ทรงพุม่ แต่ละดอกมีกา้นดอกและใบประดบัรอง ประกอบดว้ยช่อดอกตวัผู ้และช่อดอกสมบูรณ์

เพศ กลีบดอกสีขาวนวล ดอกจะออกช่วงเดือนเมษายน หลงัจากนั้น ๗๐ วนั จะสามารถเก็บฝักได ้

ผล : ของสะตอเป็นฝักแบนกวา้ง ๓-๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓๕-๔๕ เวนติเมตร ฝักบิดเป็น

เกลียวห่าง ฝักอ่อนมีสีเขียว พอแก่จะเปล่ียนเป็นสีดาํ เมลด็สะตอมีลกัษณะเป็นรูปรีเกือบกลมเรียง

ตามขวางกบัฝัก มีสีเขียวอ่อน 
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 (11) เนียง 

ช่ืออ่ืนๆ : (ขางแดง ชะเนียง เนียงใหญ่ เนียงนก ผกัหละตน้ พะเนียง มะเนียง มะเนียงหยอ่ง ยริิง

หรือยอืริง ยนิิกิง หยอ่ง เจง็โกล ตานิงิน 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Archidendron pauciflorum 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 ม. ขนาดทรงพุม่ 6-10 ม. ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่กลม แน่นทึบ 

แตกก่ิงกา้น สาขามาก เปลือกตน้สีนํ้าตาลอมเทา เรียบ ตน้แก่แตกหลุดล่อนเป็นแผน่ 

ใบ :  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่ เรียงสลบั แกนกลางใบ ประกอบยาว 25-40 ซม. แยก

แขนงคู่ตรงขา้มยาว 10-15 ซม.ใบยอ่ย 4-6 ใบ เรียงตรงขา้ม รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน กวา้ง 3-9 ซม. 

ยาว 5-10ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบ้ียวเล็กนอ้ย ขอบใบห่อข้ึน เป็นคล่ืนเลก็นอ้ย แผน่ใบ

บางแต่ค่อนขา้งเหนียว สีเขียวสด ใบอ่อน สีแดงอมนํ้าตาล 

ดอก : สีขาวหรือครีม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงท่ีดา้นขา้ง ของก่ิงหรือซอกใบใกลป้ลาย

ก่ิง แต่ละช่อมี 3-6 ดอก ดอกตูมรูปร่างกลม กลีบเล้ียงเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย ขอบหยกัซ่ีฟันต้ืนๆ 5 

จกั กลีบดอก มี 5 กลีบ โคนกลีบดอกเช่ือมติดกนัตลอด ปลายกลีบจะแยกออก เกสรตวัผูจ้าํนวนมาก  

เส้นผา่นศูนยก์ลางช่อดอก 2-2.5 ซม. ออกดอกเดือน ม.ค.-ก.พ. 

ผล :  ผลแหง้แตกตามรอยตะเขบ็ เป็นฝักทรงแบนโป่งพอง คอดเล็กนอ้ย ระหวา่งเมล็ด  บิดเป็น

เกลียว สีนํ้าตาลคลํ้าหรือม่วงอมดาํ เม่ือสุกสีนํ้าตาลอมดาํ เมล็ดหนาทรงกลมแป้น สีนํ้าตาลเขม้ เส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 2.5-4 ซม. 2-12 เมลด็ต่อฝัก ติดผลเดือน มี.ค.-พ.ค. ขยายพนัธ์ุโดยการเพาะเมล็ด 

นิเวศวทิยา : พบตามป่าดิบช้ืน ทางภาคตะวนัออกและภาคใต  ้
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(12) กฤษณา 

ช่ืออ่ืนๆ :  กฤษณา (ภาคตะวนัออก) กายกูารู กายกูาฮู (มาเลเซีย ปัตตานี)  

ไมห้อม (ภาคตะวนัออก  ภาคใต)้ อครุ, ตคร(บาลี) ต่ิมเฮียง(ไมห้อมท่ีจมนํ้า) (จีน)  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte 
วงศ์ : Thymelaeaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กฤษณาเป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลดัใบ มีความสูงตั้งแต่  18-21 เมตรข้ึนไป วดั

โดยรอบลาํตน้ยาวประมาณ 1.5-1.8 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่ทรงเจดียต์ ํ่า ๆ หรือรูปกรวย ลาํตน้ เปลา

ตรง มกัมีพูพอนท่ีโคนตน้เม่ือมีอายมุาก เปลือกนอกเรียบ สีเทาอมขาว เปลือกหนาประมาณ  5-10 

มม. มีรูระบายอากาศสีนํ้าตาลอ่อนทัว่ไป เปลือกนอกจะปริเป็นร่องเล็ก ๆ เม่ือมีอายมุาก ๆ ส่วน

เปลือกชั้นในมีสีขาวอมเหลือง 

ใบ : เด่ียวรูปรีหรือรูปไข่กลบั โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม ใบเป็นมนั 

ดอก : มีขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายก่ิง สีขาว ยามออกดอกตกเตม็ตน้ ใหก้ล่ินหอม

ฉุนมาก 

ผล : รี ปลายมน เปลือกแขง็ 

เน้ือไม้ : สีขาวนวล ไม่มีกล่ินหอม ต่อเม่ืออายขุองตน้กฤษณามากกวา่ 20 ปีข้ึนไปจึงเกิดเช้ือราข้ึนใน

เน้ือไม ้ทาํใ หไ้มมี้สีเขม้ และเม่ืออายขุองตน้กฤษณาถึง 50 ปีเม่ือไร เม่ือนั้นจะไดก้ล่ินหอมของ

กฤษณาทั้งตน้ 
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(13) มะขาม 

ช่ืออ่ืนๆ : ขาม (ภาคใต)้ ตะลูบ(ชาวบน-นครราชสีมา) ม่องโคลง้ (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี) อาํเปียล 

(เขมร-สุรินทร์) หมากแกง (เง้ียว-แม่ฮ่องสอน) ส่ามอเกล (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Archidendron jiringa Nielsen. 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกก่ิงกา้นสาขามาก เปลือกตน้ขรุขระและหนา สีนํ้าตาลอ่อน 

ใบ : เป็นใบประกอบ ใบเล็กออกตามก่ิงกา้นใบเป็นคู่ ใบยอ่ยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบ

มน  

ดอก : ออกเป็นช่อเลก็ๆ ตามปลายก่ิง หน่ึงช่อมี 10-15 ดอก ดอกยอ่ยขนาดเลก็ กลีบดอกสีเหลือง

และมีจุดประสีแดงอยูก่ลางดอก  

ผล : เป็นฝักยาว รูปร่างยาวหรือโคง้ ยาว 3-20 ซม. ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีนํ้าตาลเกรียม 

เน้ือในติดกบัเปลือก เม่ือแก่ฝักเปล่ียนเป็นเปลือกแขง็กรอบหกัง่าย สีนํ้าตาล เน้ือในกลายเป็นสี

นํ้าตาลหุม้เมล็ด เน้ือมีรสเปร้ียว และหวาน    
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(14) ตาลโตนด 

ช่ืออ่ืนๆ : ตะนอด (เขมร) โหนด (ใต)้ ตาลโตนด ตาล ตาลใหญ่ (กลาง) ถาล (เง้ียว-แม่ฮ่องสอน)   

ทอถู (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) ตาลนา ปลีตาล(เชียงใหม่) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Borassus flabellifer Linn. 

วงศ์ : Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลกัษณะทัว่ไป ตาล (ตะโหนด) เป็นไมย้นืตน้ท่ีมีอายยุนื  

ลาํต้น : เด่ียวไม่แตกก่ิงกา้นสาขา ลกัษณะเป็นสีนํ้าตาลเขม้ – ดาํ ซ่ึงจะมีกาบขอบใบติดอยูป่ระมาณ 

5 เมตร ลกัษณะของเน้ือไมเ้ป็นไมเ้น้ือแขง็ มีเส้ียนสีดาํอดักนัแน่นดา้นในสูงประมาณ 15 เมตร และ

จะมีใบออกท่ียอด ลกัษณะ  

ใบ : คลา้ยพดัปลายใบแหลมสีเขียว ระหวา่งใบจะมีกา้นใบแขง็และเช่ือมติดกนัคลา้ยรูปตวัวี 

ลกัษณะกา้นใบสีเขียว เม่ือแก่จะเป็นสีนํ้าตาลเขม้ เช่นเดียวกบัใบขอบกา้นใบคลา้ยฟันเล่ือย แต่จะ

ป้านกวา่ ความยาวประมาณ 1.5 – 2 เมตร การเรียงตวัของใบอดักนัแน่นเป็นเกลียว เม่ือใบแก่เตม็ท่ี

จะร่วงหล่นทั้งกา้นและใบ รสชาติ รสหอมสุขมุ   

ดอก : สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงระหวา่งกาบใบ ดอกแยกเพศอยูต่่างตน้ ช่อละ 

8-16 ดอก ดอกบานเตม็ท่ีกวา้งประมาณ 5 เซนติเมตร 

ผล : ผลสดแบบมีเน้ือเมลด็เดียว  ผลติดเป็นกลุ่มแน่น ทรงกลม สีนํ้าตาลถึงม่วงเขม้ ปลายผลสี

เหลือง ผวิมนั ขนาด 15-20 เซนติเมตร ผลสุกสีดาํ ติดผลง่าย 
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 (15) มะพร้าว 

ช่ืออ่ืนๆ : ดุง (จนัทบุรี) เฮด็ดุง (เพชรบูรณ์) โพล (กาญจนบุรี) คอส่า (แม่ฮ่องสอน) พร้าว 

(นครศรีธรรมราช) หมากอุ๋น 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cocos nucifera Linn. 

วงศ์ : Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ สูง 20-30 เมตร ลาํตน้กลม ตั้งตรง ไม่แตกก่ิงกา้น เปลือกตน้แขง็ สีเทา ขรุข ระ มีรอยแผลใบ 

ใบ : เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวยีน รูปพดัจีบ กวา้ง 3.5- ซม. ยาว 80-120 ซม. โคนใบ

และปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผน่ใบเรียบสีเขียวแก่เป็นมนั โคนกา้นใบใหญ่แผเ่ป็นกาบหุม้ลาํ

ตน้ 

ดอก : ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบ ดอกเลก็ กลีบดอกท่ีลดรูปมี 4-6 อนั ในช่อหน่ึงมีทั้งดอกเพศผู ้

และเพศเมีย ดอกเพศผูอ้ยูป่ลายช่อ ดอกเพศเมียอยูบ่ริเวณโคนช่อดอก ไม่มีกา้นดอก  

ผล : รูปทรงกลมหรือรี ผวิเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอแก่เป็นสีนํ้าตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม 

ชั้นในแขง็เป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเน้ือผลสีขาวนุ่ม ขา้งในมีนํ้าใส 
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(16) หมาก 

ช่ืออ่ืนๆ : หมากเมีย(ทัว่ไป) หมากเมีย มะ(ซอง-ตราด) เคด็ สะลา พลา(เขมร) ปีแน(มลาย)ู 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Caryota mitis Lour. 

วงศ์ : Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นพชืยนืตน้ มีลาํตน้ตรง ไม่แตกก่ิงกา้น สูง 5-15 เมตร ลาํตน้เด่ียวแขง็แรง ลาํตน้มีสีเขียวบริเวณ

ใกลส่้วนยอด และเม่ืออายมุากข้ึนลาํตน้จะเปล่ียนเป็นสีเทา  

ใบ : ยาวถึง 4 เมตร และมีใบฝอยหลายใบ แต่ละใบยาวประมาณ 60-90 ซม.  

ดอก:หมากจะข้ึนท่ีซอกโคนกา้นใบ ดอกรวมเป็นช่อใหญ่ ดอกมี สีเหลืองอ่อน มีกล่ินหอมหวานเยน็  

ผล : มีลกัษณะกลมหรือรี ผลอยูร่วมกนั 50-100 ผลใน 1 ทะลาย ผลอ่อนสีเขียวเรียกวา่หมากดิบ เม่ือ

ผลสุกจะเปล่ียนเป็นสีเขียวอมเหลืองเรียกวา่หมากสง 
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(17) เต่าร้าง 

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Caryota mitis Lour. 

วงศ์ : ARECACEAE 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

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

เทาอมเขียว เป็นปาลม์อายสุั้น หลงัออกดอกเป็นผลแลว้จะค่อยๆตายไป 

ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงเวยีนสลบัรอบลาํตน้ ช่อใบรูปสามเหล่ียมกวา้ง แผแ่บน 

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

สามเหล่ียมคลา้ยหางปลา ใบยอ่ยคู่สุดทา้ยรูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั มกัติดกนัและขนาดใหญ่ โคน

ใบรูปล่ิมเยื้อง ขอบใบเรียบ ปลายใบหยกัไม่สมํ่าเสมอ ผวิใบเกล้ียงทั้งสองดา้น มีรกเป็นเส้นสีดาํพนั

รอบลาํตน้ 

ดอก : ดอกแยกเพศอยูร่่วมตน้ ออกเป็นช่อเชิงลดไม่มีกา้น กา้นช่อดอกอวบ ห่อหุม้ดว้ยกาบสีเขียว

ขนาดใหญ่ ออกช่อท่ีปลายยอด ต่อมาออกตามง่ามใบแลว้ไล่ลงมาทางโคนตน้ ช่อดอกยอ่ยหอ้ยลง

มา ออกดอกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ดอก เรียงเวยีนสลบักบัแกนช่อดอกยอ่ย ดอกเพศผูสี้เขียวอ่อนไม่มี

กา้น ดอกตูมรูปทรงขอบขนาน ดอกบานสีเหลืองนวล กลีบดอก 3 กลีบ แขง็ รูปขอบขนาน ปลาย

แหลมโคง้ ดอกเพศเมีย สีเขียวอ่อน กลีบดอก 3 กลีบ โคนเช่ือมติดกนั 

ผล : ผลแบบผลเมล็ดเดียวแขง็ ทรงกลมแป้น เน้ือผลชุ่มไปดว้ย นา้ 
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 (18) กระถนิเทพา 

ช่ืออ่ืนๆ : กระถินซาบาห์(ภาคกลาง) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Acacia mangium Willd. 
ช่ือวงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : ไมต้น้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10-20 ม. ขนาดทรงพุม่ 6-8 ม. ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่กลมแผ่

กวา้ง ค่อนขา้งแน่น ลาํตน้เปลาตรง เปลือกตน้สีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลเขม้ แตกเป็นร่องลึก ตามแนวยาว

และเปลือกท่ีกั้นสลบัร่องลึกแตกเป็นกาบหนา มีรูปร่างไม่แน่นอน 

ใบ : ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคู่ พบเฉพาะเม่ือเป็นตน้อ่อน เม่ือโตข้ึนจะเหลือเพียงกา้น

ใบเปล่ียนรูปแผข่ยายคลา้ยใบ มีลกัษณะและทาํหนา้ท่ีคลา้ยใบ เรียงเวยีนสลบั รูปใบหอก กวา้ง 3-6 

ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายเรียวมนโคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย แผน่ใบเกล้ียง หนาและ

เหนียว สีเขียวหม่น ลายเส้นเป็นแนวยาว มองเห็นชดัเจนทั้งสองดา้น  

ดอก : สีขาว มีกล่ินหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอก ท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง ช่อดอกตั้ง

ยาว 10-15 ซม. ดอกยอ่ยขนาดเล็ก จาํนวนมาก กลีบเล้ียง 5 กลีบ กลีบดอกโคนกลีบเช่ือมติดกนั

ปลายแยก 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 เมล็ดต่อฝักขยายพนัธ์ุ

โดย การเพาะเมลด็ ออกดอกและติดผลตลอดปี แต่ออกดอกมากเดือน มิ .ย.-ก.ค. 

นิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์ 

พบปลูกเล้ียงอยูท่ ัว่ไปในท่ีความสูงไม่เกิน 100 ม. จากระดบันํ้าทะเล  
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 (19) จาํปาดะ 

ช่ืออ่ืนๆ : จาํปาดะ (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus integer Merr. 

วงศ์ : Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้ทรงพุม่ เป็นพชืท่ีอยูใ่นตระกลูเดียวกนักบัขนุน 

ใบ : เป็นใบเดียวคลา้ยใบขนุน ปลายใบแหลมมน โคนใบมน ใบสากมือ 

ดอก : ลกัษณะของดอก ดอกตวัผูค้ลา้ยทรงกระบอกมีขนาดประมาณ 3-3.5 เซนติเมตร กา้นยาว

ประมาณ 3-6 เซนติเมตร ดอกมีสีขาวหรือสีเหลือง ส่วนดอกตวัเมียมีจะขนาดประมาณ 1.5 

เซนติเมตร และเกสรตวัเมียจะมีขนาด 3-6 เซนติเมตร 

ผล : ออกผลกลุ่มตามตน้ แต่ละตน้จะมีกา้นผลร่วมกนั ผลดกมากกวา่ขนุน ผลสุกจะส่งกล่ินหอม

ฉุนเน่ืองจากมีสารประกอบพวก อลัดีไฮด์ เน้ือในสีแดงเขม้และสีเหลือง มีรสหวาน เน้ือหุม้เมลด็

ค่อนขา้งแฉะ 

เมลด็ : มีลกัษณะกลม คลา้ยเมลด็ขนุน 
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(20) ขนุน 

ช่ืออ่ืนๆ : มะหนุน หมกัหม๊ี หมากลาง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus heterophyllus Lam. 

วงศ์ : Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : ขนาดใหญ่ สูง 15 - 30 เมตร ลาํตน้และก่ิงเม่ือมีบาดแผลจะมีนํ้ายางสีขาวขน้คลา้ยนํ้านมไหล 

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

ทู่ ถึงแหลม โคนใบมน   ผวิในดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั เน้ือใบหนาผวิใบดา้นล่างจะสากมือ 

ดอก : เป็นช่อแบบช่อเชิงสดแยกเพศอยูร่วมกนั ดอกเพศผูเ้รียกวา่ "ส่า" มกัออกตามปลายก่ิง ดอก

เพศเมียจะออกตามก่ิงใหญ่และตามลาํตน้ยอดเกสรเพศเมีย เป็นหนามแหลม ส่วนของเน้ือท่ี

รับประทานเจริญมาจากกลีบดอก ส่วนซงัคือกลีบเล้ียง 

ผล : เป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ 

มีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นประเทศอินเดียเป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนท่ีใหผ้ลมีขนาดใหญ่ท่ีสุดสามารถ 

บริโภคทั้งผลดิบและผลสุก นอกจากน้ียงันาํไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ มีปลูกทัว่ทุกภาคของ 

ประเทศไทย  

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiW6bSB1tbWAhWIKo8KHeM0C_4QjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/metawee37/jackfruittree&psig=AOvVaw2SMVboWwqiXw69ZTy2PAHk&ust=1507196294295135�
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(21) ขะเมา 

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Eugenia grandus Wight 

วงศ์ : Myrtaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมย้นืตน้ทรงพุม่ ก่ิงอ่อน สีนํ้าตาลแดง 

ใบ : ใบรีเรียวปลายแหลมสีเขียวอ่อน ขนาดประมาณ 4 น้ิว แตกออกจากก่ิง ใบเป็นคู่ หนา้ใบและ

หลงัใบเรียบมนั 

ดอก : เป็นพุม่เล็ก ๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร ออกติดกบัลาํตน้ สีขาว เป็นฝอยคลา้ยดอกชมพู่ 

ผล : มีลกัษณะคลา้ยยอบา้น แต่ขนาดเล็ก กวา่โตประมาณ 1 น้ิว ออกติดกบัลาํตน้ โดยเฉพาะดอกมา

เป็นผล ผลอ่อนสีเขียว เม่ือสุกจะมีสีดาํ 

ส่วนท่ีใชข้ยายพนัธ์ุ ชะเมาขยายพนัธ์ุไดห้ลายวธีิ การติดตา การตอนก่ิง การทาบก่ิง แต่การตอนเป็น

วธีิท่ีนิยมและไดผ้ลดีท่ีสุด 
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(22) โพธ์ิ 

ช่ืออ่ืนๆ : โพ โพศรีมหาโพ (ภาคกลาง), สสี (ภาคเหนือ), ยอ่ง (ฉาน-แม่ฮ่องสอน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ficus religiosa L. 

วงศ์ : Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ผลดัใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 ม. แตกก่ิงกา้นสาขาออกเป็นพุม่ตรง ลาํตน้มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 

1.5-3 ม. มียางสีขาว  

ใบ : ใบเรียงเวยีนสลบัถ่ี ใบเด่ียว รูปหวัใจ กวา้ง 8-15 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบยาวคลา้ยหาง 

โคนใบรูปหวัใจ ใบสีเขียวนวลอมเทา กา้นใบเล็กยาว 8-12 ซม. ส่วนยอดอ่อน เป็นสีครีมหรือสี

งาชา้งอมชมพ ู

ดอก : ดอกสีเหลืองนวล ออกเป็นช่อท่ีซอกใบ ดอกแยกเพศขนาดเลก็ จาํนวนมาก  อยูภ่ายใน

ฐานรองดอก รูปคลา้ยผล  

ผล : ผลรวมรูปกลม ขนาดเล็ก เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.8 ซม. เม่ือสุกสีม่วงดาํ 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-BwWZwsbjcwU/UaMA5gr6fpI/AAAAAAAAAAw/eNeA4lDX-Pw/s1600/%E0%B9%83%E0%B8%9A.JPG�
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(23) มะปริง 

ช่ืออ่ืนๆ : มะปริง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Bouea oppsitifolia 

วงศ์ : Anacardiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง ไม่ผลดัใบ ลาํตน้สูง 8-20 เมตร เรือนยอดเป็นทรงพุม่

กลมกวา้ง หรือพุม่รูปกรวย เปลือกเรียบสีนํ้าตาลปนเทา 

ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงแบบตรงขา้ม แผน่ใบหนาเกล้ียง ใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ผวิใบเรียบ

เป็นมนัทั้งสองดา้น ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวและเป็นต่ิงทู่ๆ โคนใบมนหรือสอบเขา้เลก็นอ้ย ใบ

กวา้ง 2-6 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร เส้นใบแตกแบบขนนก เส้นกลางใบเห็นชดัเจน ใบอ่อน

สีม่วงหอ้ยยอ้ยลง ใบแก่สีเขียว กา้นใบยาว 1-2 เซนติเมตร 

ดอก : เป็นช่อแยกแขนง ช่อดอกยาว 3-4 เซนติเมตร ออกตามซอกใบและปลายก่ิง มีทั้งดอกแยกเพศ

และสมบูรณ์เพศ โคนกลีบเรียงเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย กลีบดอกและกลีบเล้ียงมีอยา่งละ 5 กลีบ 

ผล : ผลสด รูปไข่ กวา้ง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-4.5 เซนติเมตร ผวิเปลือกเรียบ ผลสุกสีเหลือง เน้ือ

ในฉํ่า 

เมลด็ : 1 ผลมี 1 เมลด็ เมลด็สีม่วง เยือ่หุม้เมล็ดแขง็มีเส้ียนมาก 
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 (24) มะเม่า 

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

หลวง, มดัเซ และ เม่าเส้ียน 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum 

วงศ์ : Phyllanthaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

มะเม่าเป็นเป็นไมย้นืตน้ท่ีมีอายยุนืยาวท่ีมีความสูงถึง 20 เมตร เปลือกตน้สีนํ้าตาลเทา แตกเป็น

สะเก็ดเล็กๆ ก่ิงกา้นมากและก่ิงแขนงแตกเป็นพุม่ทรงกลม เม่ือโตเตม็ท่ีจะมีขนาดถึง 4 คนโอบ และ

มีเน้ือไมแ้ขง็ 

ใบ : เป็นใบเด่ียวเรียงสลบัในระนาบเดียวกนัมีสีเขียวสด ผวิใบเรียบเป็นมนัทั้งสองดา้น แผน่ใบ

กวา้งรูปไข่ถึงรูปรีและบางคลา้ยกระดาษถึงก่ึงหนาคลา้ยแผน่หนงั ใบออกหนาแน่นเป็นร่มเงาเส้น

ใบยอ่ยแบบร่างแหชดัเจน กา้นใบยาว  

ดอก : มีขนาดเล็กออกเป็นช่อตามซอกใบใกลย้อดและปลายก่ิงมีสีขาวอมเหลือง ช่อดอกคลา้ย

พริกไทย ลกัษณะของดอกเป็นดอกแยกเพศกนัอยูค่นละตน้กนั 

ผล : เป็นทรงกลมหรือรีและมีขนาดเลก็และเป็นพวง ผวิมีขน ผนงัชั้นในแขง็ ผลดิบมีสีเขียวอ่อน

หรือสีเขียวเขม้ มีรสเปร้ียว แต่เม่ือสุกแลว้จะเปล่ียนเป็นสีแดงและม่วงดาํในท่ีสุด โดยผลสุกจะมีรส

หวานอมเปร้ียวและฝาด เมล็ดกรุบกรับ ในหน่ึงผลจะมีหน่ึงเมล็ด เปลือกหุม้เมล็ดแขง็  

 

 

http://puechkaset.com/wp-content/uploads/2016/05/หมากเม่า-1.jpg�
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(25) เงาะ 

ช่ืออ่ืนๆ : เงาะ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum 

วงศ์ : Sapindaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เงาะเป็นไมผ้ลยนืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ชอบอากาศร้อนช้ืน อุณหภูมิทีเ่หมาะสม อยูใ่นช่วง 

25 – 30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์สูงประมาณ 75 – 85 % ดินปลูกท่ีเหมาะสมควรมีค่าความ

เป็นกรดเป็นด่าง (ค่า pH) ของดินประมาณ 5.5 – 6.5 และท่ีสาํคญัควรเลือกแหล่งปลูกท่ีมีนํ้าเพียงพอ

ตลอดปี เงาะเป็นไมผ้ลท่ีมีระบบรากหาอาหารลึกประมาณ 60 – 90 เซนติเมตรจากผวิดิน จึงตอ้งการ

สภาพแลง้ก่อนออกดอกติดต่อกนั ประมาณ 21 – 30 วนั เม่ือตน้เงาะผา่นสภาพแลง้และมีการจดัการ

นํ้าอยา่งเหมาะสมเงาะจะ ออกดอก ช่วงพฒันาการของดอก (ผลิตดอก – ดอกแรกเร่ิมบาน) ประมาณ 

10 – 12 วนั ดอกเงาะจะทยอยบานจากโคนช่อไปหา ปลายช่อ ใช้เวลาประมาณ 25 – 30 วนั จึงจะ

บานหมดช่อ อกเงาะมี 2 ชนิด คือ ดอกตวัผูแ้ละดอกสมบูรณ์เพศ ตน้ท่ีมีดอกตวัผูจ้ะ ไม่ติดผล  ส่วน

ตน้ท่ีมีดอกสมบูรณ์เพศนั้นเกสรตวัผูไ้ม่ค่อยแขง็แรง ตอ้งปลูกตน้ตวัผูแ้ซมในสวนเพือ่เพิ่มละออง

เกสร หรือฉีดพน่ ฮอร์โมนพชืเพือ่ช่วยใหเ้กสรตวัผูแ้ขง็แรงข้ึน  
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(26) มงัคุด 

ช่ืออ่ืนๆ : มงัคุด ชื่อพนัธ์ุ พื้นเมือง (Native variety) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Garcinia mangostana Linn. 

วงศ์ : Clusiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

มงัคุดเป็นไมย้นืตน้ สูง 10-12 เมตร ทุกส่วนมียางสีเหลือง ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปไข่หรือรูปวงรี

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

เน้ือใบ : หนาและค่อนขา้งเหนียวคลา้ยหนงั หลงัใบสีเขียวเขม้เป็นมนั ทอ้งใบสีอ่อนกวา่  

ดอก : เด่ียวหรือเป็นคู่ ออกท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง สมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเล้ียงสีเขียวอม

เหลืองติดอยูจ่นเป็นผล กลีบดอกสีแดง ฉํ่านํ้า  

ผล : เป็นผลสด ค่อนขา้งกลม เปลือกนอกค่อนขา้งแขง็ แก่เตม็ท่ีมีสีม่วงแดง ยางสีเหลือง มีเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 4-6 เซนติเมตร เน้ือในมีสีขาวฉํ่านํ้า อาจมีเมลด็อยูใ่นเน้ือผลได ้ข้ึนอยูก่บัขนาดและอายุ

ของผล จาํนวนกลีบของเน้ือจะเท่ากบัจาํนวนกลีบดอกท่ีอยูด่า้นล่างของเปลือก เส้นผา่นศูนยก์ลาง 

3-5 เซนติเมตร  
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(27) จกินมยาน 

ช่ืออ่ืนๆ : จิกเศรษฐี 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Barringtonia macrocarpa Hassk. 

ช่ือวงศ์ : LECYTHIDACEAE 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : ตน้สูงประมาณ 3 – 8 เมตร ตามลาํตน้มีปุ่มปม แตกก่ิงจาํนวนมาก เป็นพุม่โปร่ง มีใบเฉพาะท่ี

ปลายยอด 

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

ดา้นบนเป็นร่องลึก 

ดอก : ดอกออกเป็นช่อยาว 120 – 170 เซนติเมตร มีดอกยอ่ยจาํนวนมาก เกสรเพศผูย้าวสีชมพู ดอก

บานเรียงจากโคนไปหาปลายช่อ ออกดอกเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์การขยายพนัธ์ุ: ดว้ยการเพราะ

เมล็ด ตอนก่ิง ชอบอากาศเยน็ ดินมีความช้ืนสูงระบายนํ้าดี 
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(28) ทํามัง 

ช่ืออ่ืนๆ : ไทแ้มงดา แมงดาตน้ ชะมงั กาดสลอง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Litsea Petiolata Hook.f. 

วงศ์ : Lauraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่  

ต้น : เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ แผก่ิ่งกา้นออกเป็นทรงพุม่ เปลือกตน้มีกล่ินคลา้ยกล่ินแมงดา 

ใบ : เป็นใบเด่ียวรูปไข่กวา้ง ปลายแหลม ผวิใบดา้นหนา้สีเขียวเป็นมนั ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียว 

กวา้งประมาณ 2-3 น้ิว หลงัใบขรุขระ ดอกหนาทึบ 

ดอก : ดอกปุยสีขาวออกตามรายก่ิง 

ผล : ผลกลมเวลาสุกมีสีดาํ 

แหล่งทีพ่บ : พบข้ึนตามป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่งในภาคใต ้
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(29) ส้มโอ 

ช่ืออ่ืนๆ : โกร้ยตะลอง (เขมร); มะขนุ, มะโอ (ภาคเหนือ); ลีมาบาลี (มลาย-ูยะลา); สงัอู (กะเหร่ียง-

แม่ฮ่องสอน); ส้มโอ (ทัว่ไป) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus maxima Merr. 

วงศ์ : Rutaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น: ไมย้นืตน้ขนาดกลางค่อนขา้งใหญ่ แตกก่ิงกา้นมากเป็นพุม่  ก่ิงอ่อนปกคลุมดว้ยขนสั้นๆ  มี

หนามรูปร่างยาวขนาด 1-5 ซม.  

ใบ : รูปไข่ยาว ส่วนของแผน่ใบมองเห็นเป็นรอยเวา้ แยกเป็น 2 ส่วนอยา่งชดัเจน ขนาดแผน่ใบ

ส่วนบนกวา้งประมาณ 2-7 ซม. ยาวประมาณ 10-12 ซม. แผน่ใบส่วนล่างมีลกัษณะปีก มีขนาดเลก็

กวา่ส่วนบน ดูโดยรวมเป็นรูปคลา้ยหวัใจ เรียวสอบมาทางกา้นใบ ใตใ้บมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมอยู ่

ดอก : เป็นดอกเด่ียว แต่อาจพบออกเป็นช่อตามมุมใบ หรือปลายยอด เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบ

เล้ียงสีเขียว 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวขุ่น 5 กลีบ เกสรตวัผูเ้ช่ือมติดกนัเป็นกลุ่มประมาณ 4-5 กลุ่ม อบั

ละอองเกสรสีเหลือง เกสรตวัเมียมีรังไข่ทีแ่บ่งเป็น 11-16 ช่อง  

ผล : ชนิด berry ขนาดปานกกลางถึงใหญ่ มีรูปร่างหลายแบบ เช่น ทรงกลม ทรงแป้น หรือผลยาวมี

จุกคลา้ยผลสาล่ี ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเขียวอ่อน หรืออมเหลือง เปลือกชั้นนอกมีลกัษณะเหนียว มี

ต่อมนํ้ามนั (oil gland) กระจายทัว่ไปตามผวิของผล เปลือกชั้นกลาง สีขาวหรือสีชมพู มีลกัษณะ

อ่อนนุ่ม หนาประมาร 1-2.3 ซม. เปลือกผลชั้นในบางส่วนเจริญเป็นถุงนํ้าหวาน (juice sac) เป็น

ส่วนท่ีรับประทานได ้มีสีขาว ครีม ชมพู หรือแดง  รสชาติเปร้ียว หรือเปร้ียวอมหวาน จนถึงหวาน

สนิท บางพนัธ์ุอาจมีรสขมปนบา้ง    ส้มโอมีถ่ินกาํเนิดในหมู่เกาะมลาย ูอินเดีย จีน และไทย 

ขยายพนัธ์ุโดยวธีิเพาะเมล็ด ตอนก่ิง ติดตา ทาบก่ิง 

 

https://sites.google.com/site/bio59601/home/14205233211420523354l.jpg?attredirects=0�
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(30) มะม่วง 

ช่ืออ่ืนๆ : มะม่วงบา้น (ทัว่ไป), แป (ละวา้-เชียงใหม่), หมกัโม่ง (เง้ียว-ภาคเหนือ), ส่าเคาะส่า, สะ

เคาะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน), มะม่วงสวน (ภาคกลาง), โตรัก (ชาวบน-นครราชสีมา), เจาะชอ้ก, ช้

อก (ชอง-จนัทบุรี), ข ุ(กะเหร่ียง-กาญจนบุรี), โคกและ (ละวา้-กาญจนบุรี),เปา (มลาย-ูภาคใต)้, สะ

วาย (เขมร), มัว่กว้ย (จีน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Mangifera indica L. 

วงศ์ : Anacardiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นพรรณไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ แตกก่ิงกา้นสาขาออกไปรอบตน้มากมายจนดูหนาทึบ เปลือก

ของลาํตน้จะมีสีนํ้าตาลอมดาํ พื้นผวิเปลือกขรุขระ เป็นร่องไปตามแนวยาวของลาํตน้  

    ใบ : ลกัษณะของใบเป็นรูปหอก มีสีเขียวเขม้ เป็นไมใ้บเด่ียวจะออกเรียงกนัเป็นคู่ ๆ ไปตาม 

กา้นใบ ขอบใบเรียบไม่มีหยกั ปลายใบแหลม ส่วนโคนใบมน เน้ือใบค่อนขา้งจะหนา 

ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ช่อหน่ึงมีประมาณ 15-20 ดอก ลกัษณะของดอกเป็นสีเหลืองอ่อน หรือสี

นวล ๆ เป็นดอกท่ีมีขนาดเลก็ 

ผล : เม่ือดอกโรยก็จะติดผล มีลกัษณะต่างกนัแลว้แต่ละพรรณเช่น บางทีมีเป็นรูปมนรี ยาวรี หรือ

เป็นรูปกลมป้อม ผลอ่อนมีเป็นสีเขียว เม่ือแก่หรือสุกเตม็ท่ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสด ภายในผลมี

เมล็ด ผลหน่ึงมีเมล็ดเดียว 

การขยายพนัธ์ุ : เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ ท่ีชอบแสงแดดจดั เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนผสมพเิศษ 

ขยายพนัธ์ุดว้ยการเพาะเมล็ด ตอนก่ิง หรือการทาบก่ิง  
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 (31) มะม่วงหินมะพานต์ 

ช่ืออ่ืนๆ : ยอดครก ยา่หลวง ม่วงชูหน่วย มะม่วงกาสอ มะม่วงกุลา มะม่วงลงักา มะม่วงสิงหล

(เหนือ) ยาหย ียาโงย ยาร่วง(ใต)้ มะม่วงหยอด มะม่วงลงักา มะม่วงไม่รู้หาว นายอ ทา้ยล่อ ตาํหยาว 

กาย ีกะแตแก กาหย ูม่วงเมด็ล่อ มะฆหย้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Anacardium occidentale  L. 

วงศ์ : Anacardiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํต้น : เป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 5-10 เมตร เรือนยอดแตกก่ิงแขนงเป็นพุม่ 

เปลือกหนาผวิเรียบสีนํ้าตาลเทา 

ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงแบบสลบัหนาแน่นท่ีปลายยอด แผน่ใบหนา ใบรูปรีแกมรูปไข่กลบั 

ผวิใบเรียบเป็นมนั 

ดอก : เป็นช่อขนาดใหญ่ ออกตามปลายยอด แต่ละช่อมีดอกยอ่ยจาํนวนมาก หลงัดอกร่วง 

จะติดผล 

ผล : คลา้ยเมล็ดถัว่ มีเปลือกหุม้บางๆ ผลอ่อนสีเขียวคลํ้า ผลแก่สีนํ้าตาลเขม้ ผลติดอยูด่า้นล่าง 

ของฐานรองดอกท่ีขยายใหญ่ คลา้ยผลชมพู ่มีสีเหลือง สีแดง มีเมล็ดขนาดใหญ่ 1 เมลด็ 
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(32) ลองกอง 

ช่ืออ่ืนๆ : ลองกอง (สุราษฎร์ธานี) ลงัสาดเขา (นครศรีธรรมราช) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lansium domesticum 

วงศ์ : Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : ไมย้นืตน้ขนาดเล็ก ความสูงประมาณ 20 - 30 เมตร เปลือกสีนํ้าตาล ผวิลาํตน้ขรุขระ  

ใบ : ใบเด่ียว มีลกัษณะเป็นมนั ขนาดใหญ่ นูนเป็นคล่ืนเส้นใบยอ่ยเห็นไดช้ดั 

ดอก: ดอกช่อ ตาดอกมีลกัษณะเป็นตุ่มแขง็ มีสีนํ้าตาลอมเขียว ซ่ึงจะเจริญเป็นช่อดอกท่ีแตกออกมา

จากลาํตน้ การออกดอกส่วนใหญ่จะเร่ิมบริเวณ 2 ใน 3 ของช่อดอกจากปลายช่อ  

ผล : ผลของลองกองมีขนาดใหญ่กวา่ลางสาด ผลค่อนขา้งกลมและมีผลรีบา้งเล็กนอ้ย เม่ือสุกมีสีจาง

กวา่สีของผลลางสาด เมลด็ในแต่ละผลมีนอ้ยหรือไม่มีเลยขนาดค่อนขา้งเลก็ มีรอยแตกร้าวเป็นส่วน

ใหญ่ 
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 (33) เพกา 

ช่ืออ่ืนๆ : มะลิดไม ้มะล้ินไม ้ลิดไม ้(เหนือ) ดุแก (แม่ฮ่องสอน) ล้ินฟ้า (เลย) หมากล้ินกา้ง หมากล้ิน

ซา้ง (ฉาน-เหนือ) กาโดโ้ดง้ (กะเหร่ียง-กาญจนบุรี) ดอก๊ะ ด๊อกก๊ะ ดุแก (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน)  

เบโก (มาเล-นราธิวาส) ล้ินไม ้

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Oroxylum indicum 

วงศ์ : Bignoniaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ สูง 3-12 เมตรแตกก่ิงกา้นนอ้ย  

ใบ : ประกอบแบบขนนกสามชั้น ขนาดใหญ่ เรียงตรงขา้มรวมกนัอยูบ่ริเวณปลายก่ิง ใบยอ่ยรูปไข่

หรือรูปไข่แกมวงรี กวา้ง 4-8 ซม. ยาว 6-12 ซม.  

ดอก : ช่อออกท่ีปลายยอดกา้นช่อดอกยาว ดอกยอ่ยขนาดใหญ่กลีบดอกสีนวลแกมเขียว โคนกลีบ

เป็นหลอดสีม่วงแดง หนายน่ บานกลางคืน  

ผล : เป็นฝัก รูปดาบ เม่ือแก่จะแตก ภายในเมล็ดแบน สีขาว มีปีกบางโปร่งแสง 

ส่วนทีใ่ช้ : ราก เปลือกตน้ ฝักอ่อน เมลด็ 
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 (34) ข่อย 

ช่ืออ่ืนๆ : กกัไมฝ้อย (ภาคเหนือ), ข่อย (ทัว่ไป), ซะโยเส่ (กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน), ตองขะแหน่ 

(กะเหร่ียงกาญจนบุรี), ข่อย(ร้อยเอด็), สะนาย (เขมร) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Streblus asper Lour. 

วงศ์ : Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ข่อย เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ - กลาง สูง 5-15 ม. ไม่ผลดัใบ ลาํตน้ ค่อนขา้งคดงอ มีปุ่มปมอยูร่อบๆ

ตน้ หรือเป็นพเูป็นร่องทัว่ไป อาจจะข้ึนเป็นตน้เดียว หรือเป็นกลุ่ม แตกก่ิงตํ่า ก่ิงกา้นสาขามาก 

เปลือกสีเทาอ่อน เปลือกแตกเป็นแผน่บางๆ มียางสีขาวเหนียวซึมออกมา  

ใบ : เป็นใบเด่ียวเรียงสลบัมีขนาดเล็ก รูปใบรีแกมรูปไข่กลบั กวา้ง 2 - 3.5 ซ.ม. ยาว 4 - 7 ซ.ม. เน้ือ

ใบค่อนขา้งหนา ผวิสากเหมือนกระดาษทรายทั้งสองดา้น  

ดอก : เป็นช่อสีขาวเหลืองอ่อน ออกตามปลายก่ิง ดอกเด่ียวแต่รวมกนัเป็นกระจุก ดอกเพศผูแ้ละเพศ

เมียอยูต่่างดอกกนั ผลสดกลม เมลด็มีขนาดโตเท่าเมลด็พริกไทย มีเน้ือเยือ่หุม้  

ผล : แก่จดัจะมีสีเหลือง ซ่ึงมีรสหวาน นกจะชอบกินผลข่อย 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3�
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Streblus_asper_leaves.jpg�
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(35) มะหวด(กาํชาํ) 

ช่ืออ่ืนๆ : กาํซาํ กาํจาํ ชนัรู มะหวดบาท มะหวดลิง ซาํ นาํซาํ มะจาํ มะหวดป่า หวดคา สีฮอกนอ้ย 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lepisanthes rubiginosa Leenh. 

วงศ์ : Sapindaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็น : ไมย้นืตน้ ผลออกเป็นช่อ สุกสีเหมือนลูกหวา้ กินได ้รสหวานปะแล่มๆ   

ต้น : สูงประมาณ 5-10 เมตร    

ใบ : เป็นรูปแผน่พบัเป็นรูปไข่   

ดอก : ไมเ้ล็ก ๆ สีขาว ช่อใน เบอร์ร่ี 

ผลไม้ : รูปทรงอยา่งไข่ไก่ใหเ้ปิดเม่ือสุกสีม่วงเขม้ 
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(36) สะเดา 

ช่ืออ่ืนๆ : สะเลียม (ภาคเหนือ)  กะเดา (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Azadirachta indica 

วงศ์ : Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ สูง 5-10 เมตร เปลือกตน้แตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีนํ้าตาลแดง  

ใบ : เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลบัรูปใบหอก กวา้ง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่

เท่ากนั ขอบใบจกัเป็นฟันเล่ือย แผน่ใบเรียบ สีเขียวเป็นมนั  

ดอก : ออกเป็นช่อท่ีปลายก่ิงขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาวนวล กลีบเล้ียงมี 5 แฉก โคนติดกนั กลีบ

ดอกโคนติดกนั ปลายแยกเป็น 5 แฉก  

ผล : รูปทรงรี ขนาด 0.8 - 1 ซม. ผวิเรียบ ผลอ่อนสีเขียว สุกเป็นสีเหลืองส้ม เมลด็เด่ียว รูปรี  
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(37) ขีเ้หลก็ 

ช่ืออ่ืนๆ : ข้ีเหลก็แก่น, ข้ีเหลก็บา้น, ข้ีเหลก็หลวง, ข้ีเหลก็ใหญ่, ผกัจ้ีล้ี, แมะข้ีเหละพะโดะ, ยะหา 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมย้นืตน้ สูง 10-15 เมตร  

ใบ : ประกอบแบบขนนก เรียงสลบั ใบยอ่ยรูปขอบขนาน กวา้งประมาณ  1.5 ซม. ยาว 4 ซม.ใบอ่อน

มีขนสีนํ้าตาลแกมเขียว  

ดอกช่อ : ออกท่ีปลายก่ิง  กลีบดอกสีเหลือง ผลเป็นฝัก แบบยาวและหนา  ตน้ข้ีเหลก็เป็นไมย้นืตน้

ขนาดเล็กถึงปานกลาง ผลดัใบ สูงประมาณ 8-15 เมตรลาํตน้มกัคดงอเป็นปุ่มเปลือกสีเทาถึงสี

นํ้าตาลดาํยอดอ่อนสีแดงเร่ือๆ ใบประกอบเป็นแบบขนนก เรียงสลบักนั มีใบยอ่ย 5-12 คู่ ปลายสุดมี

ใบเดียว ใบยอ่ยรูปขอบขนานดา้นบนเกล้ียงดอกช่อสีเหลืองอยูต่ามปลายก่ิง ดอกจะบานจากโคนช่อ

ไปยงัปลายช่อ กลีบเล้ียงมี 3-4 กลีบ กลีบดอกมี 5 กลีบ เกสรตวัผู1้0 อนั 

ผล : เป็นฝักแบนยาวมีสีคลํ้า เมล็ดรูปไข่ยาวแบนสีนํ้าตาลอ่อนเรียงตามขวางมี 20-30 เมลด็ เน้ือไมมี้

สีนํ้าตาลแก่เกือบดาํ  
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(38) คอแห้ง 

ช่ืออ่ืนๆ : สีฟันนางแอ (เหนือ), นกข่อ, ส้มป้อง (เชียงใหม่), บงคด (พร), โองนัง่ (อุตรดิตถ์), แก็ก, 

วงคด, องคต (ลาํปาง), แคแหง้, ต่อไส้, สนัพร้านางแอ (กลาง), ร่มคมขวาน (กรุงเทพมหานคร), ขิง

พร้า (ตราด, ประจวบคีรีขนัธ์), บงมงั (ปราจีนบุรี, อุตรดิตถ์), ม่วงมงั, หมกัมงั (ปราจีนบุรี), สีฟัน 

(ใต)้, เขียงพร้านางแอ (ชุมพร) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Carallia brachiata Merr. 

วงศ์ : Rhizophoraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 25-30 เมตร ไม่ผลดัใบ ลาํตน้ตั้งตรง เรือนยอดทรง

พุม่รูปกรวยกวา้งทึบ เปลือกสีนํ้าตาลอมแดงถึงนํ้าตาลอมเทา ผวิเรียบ มีรูอากาศมาก หรืออาจพบ

เปลือกตน้หนาแตกเป็นร่องลึกตามยาว อาจพบลกัษณะคลา้ยรากคํ้าจุนแบบ prop root เป็นเส้นยาว 

หรือออกเป็นกระจุกตามลาํตน้ หรือส่วนโคนตน้  

ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงตรงขา้มสลบัตั้งฉาก รูปวงรีแกมรูปขอบขนาน กวา้ง 4-7 เซนติเมตร ยาว 7-10 

เซนติเมตร หลงัใบสีเขียวเขม้ เป็นมนัหนา ทอ้งใบสีอ่อนกวา่ และมีจุดสีดาํกระจาย ปลายใบมนมีต่ิง

เล็ก ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบเป็นคล่ืน มีหูใบหุม้ยอดอ่อน เม่ือร่วงจะเห็นรอยแผล บริเวณขอ้

พองเลก็นอ้ย แผน่ใบเกล้ียง หนาและเหนียว กา้นใบยาว 0.4-1 เซนติเมตร 

ดอก : ดอกช่อแยกแขนง ออกท่ีซอกใบหรือปลายก่ิง แตกแขนงเป็น 4 ก่ิง ดอกยอ่ยจาํนวนมากขนาด

เลก็ มกัเรียงตวัแน่นเป็นช่อกลม ไม่มีกา้นดอกยอ่ย กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกขนาดเล็ก รูปร่างเป็น

แผน่กลม สีเขียวอมเหลือง เกสรเพศผูมี้ 10-16 อนั กลีบเล้ียง 5 กลีบ เช่ือมติดกนัเป็นรูประฆงั รูปร่าง

เกือบเป็นแผน่ตรง 

ผล : ผลสดแบบมีเน้ือ รูปทรงกลม ขนาดเล็ก ออกเป็นกระจุก เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5-1 เซนติเมตร มี

กลีบเล้ียงดา้นบน คลา้ยมงกุฎ ผวิผลเป็นมนั มีเน้ือบางสีเขียวห่อหุม้ ผลแก่สีส้มปนแดง 

เมลด็ : เมล็ดรูปไตสีนํ้าตาลเขม้หรือดาํ มีเยือ่หนาสีส้ม รับประทานได ้
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(39) ไผ่ 

ช่ืออ่ืนๆ : ตน้ไผ ่

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Bambusa sp. 

วงศ์ : Poaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไผเ่ป็นพรรณไมย้นืตน้ ลาํตน้แตกเป็นกอเป็นไมพุ้ม่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ กอหน่ึงมีประมาณ 20-

50ตน้ลาํตน้มีความสูงประมาณ 5 - 15 เมตรลกัษณะลาํตน้เป็นขอ้ปลอ้งผวิเกล้ียงแขง็มีสีเขียวหรือ

เหลืองแถบเขียวลกัษณะของขอ้ปลอ้งขนาดและสีข้ึนกบัชนิดพนัธ์ุ 

ใบ : เป็นใบเด่ียวยาวแคบลกัษณะคลา้ยรูปหอกขอบใบเรียบผวิใบสีเขียวมีขนอ่อนๆคลุมบนผวิในบ

ขนาดใบกวา้งประมาณ 1 - 2 น้ิวยาวประมาณ512น้ิวหรือข้ึนกบัชนิดพนัธ์ุ 

ดอก: เป็นช่อตามปลายยอดบริเวณขอ้ปลอ้งเม่ือดอกแหง้ก็จะตายไป ผลหรือลูกคลา้ยเมล็ดขา้วสาร  

 

http://3.bp.blogspot.com/-hgILbXl-kjI/TmrnTX2VqNI/AAAAAAAAAzA/wWYVTa8PKaE/s1600/biodiversity-129333-1.jpg�
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(40) สิเหรง 

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Livistona speciosa Kurz. 

วงศ์ : Arecaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นปาลม์ตน้เด่ียวขนาดใหญ่ ลาํตน้ เส้นผา่ศูนยก์ลาง 20-30 เซนติเมตร ช่วงท่ีมีอายนุอ้ยลาํตน้จะปก

คลุมดว้ยกาบใบเเละกา้นใบ  

ใบ : ประกอบรูปใบพดัจกัเวา้ลึกใบยาว 140-160 เซนติเมตร เส้นใบดา้นหลงัมีขนปกคลุมโคนกา้น

ใบยอ่ยติดกนัเป็นแผน่ค่อนขา้งกลมปลายแยกจากกนัเป็นอิสระ ปลายใบยอ่ยผา่จกัต้ืนเป็นสองแฉก

ไม่ลู่ลง มีใบยอ่ย 90-100 ใบ หลงัใบสีเขียว ทอ้งใบสีเทาเงิน กา้นใบยาวประมาณ 2 เมตร ขอบกาบ

ใบ มีหนามสีเหลืองยาวตลอดกา้นใบ โคนมีรกเป็นเส้นใยสีนํ้าตาลปกคลุมลาํตน้  

ดอก : เป็นช่อแบบแยกแขนง ช่อดอกจะออกบริเวณซอกกาบใบ ช่อดอกยาว 1-2 เมตร มีกา้นช่อยอ่ย

จาํนวนมาก กาบหุม้ช่อดอกสีนํ้าตาลแดง ลกัษณะผลรูปกลมขนาด 3 x 2.5 เซนติเมตร ช่อผลยาว 

2.30 เมตร มีช่อยอ่ยออกตามขอ้ ออกเป็นระยะ แต่ละกระจุกของช่อยอ่ยจะมีกาบสีนํ้าตาลหุม้  

ผล : ผลอ่อนสีเขียว เม่ือสุกจะมีสีส้มแกมนํ้าเงินเขม้ ช่วงการออกดอกและติดผลระหวา่งเดือน

พฤษภาคมถึงสิงหาคม  
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(41) สละ 

ช่ืออ่ืนๆ : ซาเลา สละชะวา สลกั สะละ  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Salacca zalacca 

วงศ์ : Palmae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สละเป็นไมข้ึ้นเป็นกอคลา้ยระกาํ ตน้อยูใ่ตดิ้น ถา้ตน้แก่จะมีตน้สูงข้ึนมาเหนือพื้นดิน ตามตน้และก่ิง

กา้นเตม็ไปดว้ยหนามยาวและแขง็ 

ใบ : ประกอบแบบขนนก สีเขียวแก่ กา้นใบมีหนาม 

ดอก : แตกออกท่ีซอกใบ 

ผล : เม่ือดอกร่วงโรยจะกลายเป็นผลรวมกนัเป็นกระจุกแบบทะลาย ผล กลม ปลายผลแหลม เปลือก

ผลเป็นเกลด็ ผลแก่สีแดง เน้ือหุม้เมลด็ กินได้ 

  

 

 

 

 

http://puechkaset.com/wp-content/uploads/2015/03/สละ.jpg�
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(42) กระถนิ 

ช่ืออ่ืนๆ : กะเส็ดโคก กะเส็ดบก ตอเขา สะตอเขา สะตอเทศ ผกักา้นถิน ผกัหนองบก กระถินไทย 

กระถินบา้น 

ช่ือสามัญ : White popinac, Wild tamarind, Leadtree 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Leucaena glauca Benth 

ช่ือวงศ์ : 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 หรือ

รูปขอบขนานแกมรูปแถบ กวา้ง 2-5 มม. ยาว 0.6-2.1 ซม. ปลายแหลม โคนเบ้ียวขอบมีขน ทอ้งใบมี

นวล 
ดอก : ออกเป็นช่อ ช่อดอกออกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ 1-3 ช่อ เป็นฝอยนุ่มมีกล่ินหอม

เลก็นอ้ย 

ผล : เป็นฝัก ฝักออกเป็นช่อแบนยาวประมาณ 4-5 น้ิวฟุต เห็นเมลด็เป็นจุดๆ ในฝัก ตลอดฝัก 

 

 

 

http://www.vegetweb.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87/�
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(43) กะพ้อ 

ช่ืออ่ืนๆ : กะพอ้ (ภาคกลาง), พอ้ (ภาคใต)้  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Licuala spinosa Thumn 

วงศ์ : Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมล้ม้ลุก ประเภทเดียวกบัไพล หรือ ขิง ลาํตน้อยูใ่ตดิ้น สีขาวอมเหลือง 

ใบ : ออกซอ้นกนัเป็นแผง ลกัษณะของใบเรียวยาว ใบมีสีเขียวแก่ 

ดอก : ออกเป๋็นช่อ โผล่พน้ข้ึนจากหวัใตดิ้น ช่อกา้นดอกยาว และเป็นปุ้ม กลีบดอกสี ขาวนวล ส่วน

ปลายกลีบอา้ออกกลีบเล้ียง จะอุม้นํ้าไวไ้ด ้

ผล : ลกัษณะเป็นฝักกลมยาว 30-50 เซนติเมตร ส่วนหวัและทา้ยเรียวเลก็ สีเขียวอ่อนและสีเขียวเขม้ 

ใชรั้บประทานเป็นอาหารได้ 

เมลด็ : ลกัษณะค่อนขา้งกลม มีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.8-1 เซนติเมตร เม่ือสุกจะมีสีส้มถึงแดงคลํ้า 

 

 

 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilwvLx0NbWAhUJtY8KHYQdDogQjRwIBw&url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%AD&psig=AOvVaw1dUpewlXQRcdZtzbG_cIEq&ust=1507194879624134�
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(44) มะละกอ 

ช่ืออ่ืนๆ : กว้ยลา (ยะลา), แตงตน้ (สตูล), มะกว้ยเทศ (ภาคเหนือ), มะเตะ๊ (มาเลย-์ปัตตานี), ลอกอ 

(ภาคใต)้, บกัหุ่ง (นครพนม-เลย)  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Carica papaya L. 

วงศ์ : Caricaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมล้ม้ลุกอายหุลายปีขนาดใหญ่ อายหุลายปี สูง 2-8 ม. ลาํตน้ตั้งตรงมกัไม่แตกก่ิง ไม่มีแก่น ตน้อวบ

นํ้า มีรอยแผลเป็นของกา้นใบท่ีหลุดร่วงไป มีนํ้ายางสีขาวทัว่ลาํตน้ 

ใบ : ใบเรียงสลบัรอบตน้บริเวณยอด ใบเด่ียว รูปฝ่ามือกวา้ง ยาว 25-60 ซม. โคนใบเวา้ ปลายใบ

แหลม ขอบใบหยกัเวา้เป็นแฉกลึก 7-11 แฉก และจกัฟันเล่ือย กา้นใบยาว 25-90 ซม. เป็นท่อกลวง

ยาว 

ดอก : ดอกช่อสีขาวนวล มีกล่ินหอม ออกท่ีซอกใบ มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศและดอกแยกเพศ ดอกเพศ

ผูอ้อกเป็นช่อ กา้นช่อดอกยาว กลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอดยาว 1.5-2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 

กลีบ เม่ือบานเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5-2.5 ซม. เกสรเพศผูมี้ 10 อนั ดอกเพศเมียและดอกสมบูรณ์เพศ

ออกเด่ียวหรือ 2-3 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีขนาดใหญ่กวา่ดอกเพศผู ้ 

ผล : ผลเป็นผลสดรูปยาวรี ปลายแหลม ผลดิบมีเน้ือสีขาวอมเขียว ผลสุกมีเน้ือสีแดงส้ม เน้ือหนา

อ่อนนุ่ม รสหวาน มีเมล็ดมาก รูปไข่สีนํ้าตาลดาํ ผวิขรุขระ  มีถุงเมือกหุม้ 
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(45) กล้วย 

ช่ืออ่ืนๆ : กลว้ยกะลิอ่อง  กลว้ยมะนิอ่อง  กลว้ยไข่  กลว้ยใต ้ กลว้ยนาก  กลว้ยนํ้าวา้  กลว้ยเล็บมือ  

กลว้ยส้ม  กลว้ยหอม  กลว้ยหอมจนัทน์  กลว้ยหกัมุก  เจก  มะลิอ่อง  ยาไข่  สะกุย 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Musa acuminate 

วงศ์ : Musaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมล้ม้ลุกอายหุลายปี มีลาํตน้ใตดิ้น ส่วนเหนือดินเป็นลาํตน้เทียมเกิดจากกาบใบห่อหุม้ซอ้นกนั

ลกัษณะคลา้ยลาํตน้  

ใบ : เด่ียวขนาดใหญ่ออกเรียงเวยีนสลบักนั รูปขอบขนาน ปลายตดั ขอบเรียบ เส้นกลางใบแขง็ มี

เส้นใบจาํนวนมากออกจากเส้นกลางใบทั้ง 2 ขา้ง ขนานกนัไปจรดขอบใบ กา้นใบยาว เป็นร่อง  

ดอก : ออกเป็นช่อ (เรียกวา่ ปลี) หอ้ยลง กา้นช่อดอกแขง็ ดอกยอ่ยแยกเพศอยูบ่นตน้เดียวกนั ดอก

เพศเมียจะอยูต่อนล่างของช่อดอกและบานก่อน แต่ละช่อยอ่ยจะรองรับดว้ยใบประดบัขนาดใหญ่สี

ม่วงแดง (กาบปลี) ดอกยอ่ยรูปทรงกระบอก มีกลีบดอก 6 กลีบ มี 1 กลีบเด่ียวขนาดเลก็ ท่ีเหลืออีก 5 

กลีบเช่ือมติดกนัเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 แฉก  

ผล : ทรงกระบอกหรือมีเหล่ียมเลก็นอ้ย เปลือกหนาสีเขียว เม่ือสุกเปลือกสีเหลือง มีรสหวาน

รับประทานได ้

 

 

 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://puechkaset.com/wp-content/uploads/2014/09/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg&imgrefurl=http://puechkaset.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2/&docid=Ij2RJpwj-cnX8M&tbnid=PkUgW3HkPONSGM:&vet=10ahUKEwinkOrW0tbWAhVKYo8KHVIrDm84yAEQMwgLKAkwCQ..i&w=400&h=300&bih=732&biw=1455&q=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2 %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&ved=0ahUKEwinkOrW0tbWAhVKYo8KHVIrDm84yAEQMwgLKAkwCQ&iact=mrc&uact=8�
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(46) มะนาว 

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

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle 

วงศ์ : Rutaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมย้นืตน้ขนาดเล็กสูงประมาณ 2-4 เมตร มีลกัษณะเป็นพุม่ลาํตน้สีเทาแกมนํ้าตาล มีหนามแหลม

บริเวณก่ิงอ่อนและซอกใบ  

ใบ : เป็นใบประกอบชนิดใบยอ่ยหน่ึงใบ สีเขียวอ่อนรูปไข่ ยาวรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยกั

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

ดอก : ช่อหรือดอกเด่ียวสีขาวท่ีซอกใบ กล่ินหอมอ่อนๆ ร่วงง่าย  

ผล :  มีลกัษณะคลา้ยรูปไข่ หรือค่อนขา้งกลม มีตุม้เล็กๆ ท่ีปลายผล ผวิผลขรุขระมีต่อมนํ้ามนั เม่ือ

สุกจะมีสีเหลือง เน้ือขา้งในมีลกัษณะเป็นกลีบหลายกลีบบรรจุถุงเยือ่บางๆ ขนาดเล็กจาํนวนมากฉํ่า

นํ้า มีสีเหลืองอ่อน รสเปร้ียว มีเมลด็ขนาดเลก็คลา้ยรูปไข่หวัและทา้ยแหลม เน้ือในเมลด็สีขาว จะมี

สีเหลือง เน้ือขา้งในมีลกัษณะเป็นกลีบหลายกลีบบรรจุถุงเยือ่บางๆ ขนาดเล็กจาํนวนมากฉํ่านํ้า มีสี

เหลืองอ่อน รสเปร้ียว มีเมล็ดขนาดเล็กคลา้ยรูปไข่หวัและทา้ยแหลม เน้ือในเมล็ดสีขาว 

 

 

 

http://decembertown.com/wp-content/uploads/2014/05/มะนาว2.jpg�
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(47) ยาสูบ 

ช่ืออ่ืนๆ : ยาออก(ลั้วะ), ยาซุ(กะเหร่ียงแม่ฮ่องสอน), ยาสูบ(คนเมือง), เกร๊อะหร่าเหมาะ(กะเหร่ียง

แดง), สะตู(้ปะหล่อง), ยาซูล่ะ(กะเหร่ียงเชียงใหม่) 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Nicotiana tabacum L. 

วงศ์ : Solanaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตน้เป็นพรรณไมล้ม้ลุก ท่ีมีอายอุยูไ่ดเ้พียงปีเดียว ไม่แตกก่ิงกา้นสาขา ทุกส่วนของลาํตน้จะปกคลุม

ไปดว้ยขนท่ีอ่อนน่ิม ลาํตน้สูงประมาณ 1-1.5 เมตร  

ใบ : เป็นไมใ้บเด่ียว ออกเรียงตรงขา้มกนัเป็นคู่ๆ ไปตามขอ้ตน้ ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่กลบั  โคน

ใบจะแคบแทบจะไม่มีกา้นใบเลย ใบมีขนาดโตหนา มีขนอ่อนๆ ปกคลุมอยูด่ว้ยสีเขียว  

ดอก : ออกเป็นช่อยาวข้ึนไป ตรงส่วนปลายยอด ซ่ึงบานตั้งแต่ส่วนล่างไปหาส่วนบนตามลาํดบั 

ดอกมีสีชมพอู่อนๆ เกือบขาว หรือแดงเร่ือๆ ดอกสวยงามน่าดูมาก  

ผล : เป็น capsule  

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.slowlife.company/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjijoiP2vnWAhVBRo8KHcRGBHs4FBDBbgghMAY&usg=AOvVaw1Ba-5gCBhYxLj0xxxQg55Y�
http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjc3Ofb2vnWAhXDK48KHWGoBI4QwW4IGTAC&usg=AOvVaw2o35tFaADd6uTyIFgfOYBk�
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(48) หญ้าคา 

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

ช่ือสามัญ : 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: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบรูปรีเม่ือดอกบานจะแตกปุยเป็นสีขาวรูปไข่กาบช่อยอ่ยล่างรูป

คลา้ยเรือเน้ือบางคลา้ยเยือ่สีชมพูหรือสีขาวกาบช่อยอ่ยบนรูปคลา้ยเรือมีขนอ่อนนุ่มคลา้ยไหม

ดา้นหลงัมีขนอ่อนนุ่มคลา้ยไหมเน้ือโปร่งบาง ผวิเกล้ียง ปลายแยกออกเป็น 2 แฉก เกสรเพศเมีย มี

รังไข่ รูปรี ยอดเกสรสีม่วงหรือสีนํ้าตาลเขม้ 

ผล : ผลแหง้เมล็ดร่อนนิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์สามารถพบไดท้ั้งในพืชไร่ พืชสวนและพื้นท่ี

รกร้าง วา่งเปล่า สามารถข้ึนไดดี้ในดินทุกชนิดสามารถทนต่อแสงแดดและความร้อนไดดี้ 
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(49) หญ้ารีแพร์ 

ช่ืออ่ืนๆ : หญา้อีเหนียว หญา้เหนียวหมา เหลก็ไผ ่เป้าอียุม่  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Centotheca lappacea (L.) Desv. 

ช่ือวงศ์ : POACEAEลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ตน้: เป็นพืชลม้ลุก อายหุลายปีมีเหงา ลาํตน้เหนือดิน

สูง 30-60 ซม. ขอ้บวมพอง สีม่วง เกล้ียง 

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

เกล้ียง ล้ินเป็นเยือ่บาง 

ดอก : ช่อดอกช่อแยกขยาย ออกท่ีปลายก่ิง ช่อดอกยอ่ยรูปใบหอกแกมรูปไข่ ออกเด่ียวๆ เรียงสลบั 

มีดอกยอ่ย 3 ดอก ดอกล่างสมบูรณ์เพศ ดอกบน 2 ดอกเป็นหมนั 
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4.1.96 สถานภาพของพรรณพชื 

จากการศึกษาพบพรรณพืชทั้งหมด 49 ชนิด 24 วงศ ์  แบ่งพืชตาม IUCN จาํนวน 49 ชนิด 

จดัเป็นกลุ่มท่ีมีความกงัวลนอ้ยท่ีสุด [ Least Concern:LC ] จาํนวน 49 ชนิด 

ตารางที่1: แสดงสถานภาพของพรรณพืช ในพืน้ทีข่องสวนยางพารา กลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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 สกั Tectona grandis Lamiaceae - - 

4 ตะเคียนทอง Hopea odorata Dipterocarpaceae - - 

5 ตาํเสา Fagraca f eagrans Roxb Gentianaceae - - 

6 ทเุรียน Durio zibethinus L. Bombacaceae - - 

7 หว้า Syzygium cumini Myrtaceae - - 

8 กระท้อน Sandoricum koetjape Meliaceae - - 

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

10 สะตอ Parkia speciosa Fabaceae - - 

11 เนียง Archidendron pauciflorum Fabaceae - - 

12 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte  Thymelaeaceae - - 

13 มะขาม Archidendron jiringa Nielsen. Fabaceae - - 

14 ตาลโตนด Borassus flabellifer Linn. Arecaceae - - 

15 มะพร้าว   Cocos nucifera Linn.     Arecaceae - - 

16 หมาก Caryota mitis Lour.  Arecaceae - - 

17 เตา่ร้าง Caryota mitis Lour.  Arecaceae - - 

18 กระถินเทพา Acacia mangium Fabaceae - - 

19 จําปาดะ Artocarpus integer Merr. Moraceae - - 

20 ขนนุ Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae - - 

21 ขะเมา Eugenia grandus Wight Myrtaceae - - 

22 โพธ์ิ Ficus religiosa L. Moraceae  - - 

23 มะปริง Bouea oppsitifolia    Anacardiaceae - - 
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ลาํดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ONEP

2006 

IUCN

1998 NO. Common  name Scientific name Family 

24 มะเมา่ Antidesma thwaitesianum Phyllanthaceae - - 

25 เงาะ Nephelium lappaceum  Sapindaceae  - - 

26 มงัคดุ Garcinia mangostana Linn. Clusiaceae - - 

27 จิกนม Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz Lecythidaceae - - 

28 ทํามงั Litsea Petiolata Hook.f. Lauraceae - - 

29 ส้มโอ Citrus maxima Merr. Rutaceae - - 

30 มะมว่ง Mangifera indica L. Anacardiaceae - - 

31 มะมว่งหินมะพานต์ Anacardium occidentale  L. Anacardiaceae - - 

32 ลองกอง Lansium domesticum Meliaceae - - 

33 เพกา Oroxylum indicum Bignoniaceae  - - 

34 ขอ่ย Streblus asper Lour. Moraceae - - 

35 กําชํา Lepisanthes rubiginosa Leenh. Sapindaceae - - 

36 สะเดา Azadirachta indica Meliaceae - - 

37 ขีเ้หลก็ Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby Fabaceae - - 

38 คอแห้ง Carallia brachiata Merr. Rhizophoraceae - - 

39 ไผ่ Bambusa sp. Poaceae - - 

40 สเิหรง   Livistona speciosa Kurz.     Arecaceae - - 

41 สละ Salacca zalacca Palmae - - 

42 กระถิน Leucaena leucocepphala Fabaceae - - 

43 กะพ้อ Licuala spinosa Thumn Arecaceae - - 

44 มะละกอ Carica papaya L. Caricaceae - - 

45 กล้วย Musa acuminate Musaceae - - 

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

47 ยาสบู Nicotiana tabacum L. Solanaceae - - 

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

49 หญ้ารีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv. Poaceae - - 
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4.2 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณสตัว ์

 
ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายละเอียด ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตว ์ในพื้นท่ีสวน

ยางพารา แปลง SFC0002- SFC0313 รวม 94 แปลง ของกลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ดโดย

ทาํการศึกษา 

1) สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (Mammals)  
2) นก (Birds) 

3) สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibians) 

4) สตัวเ์ล้ือยคลาน (Reptiles) 

 

4.2.1  สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม (Mammals ) 
 
 สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเป็นกลุ่มสัตวท่ี์มีจาํนวนชนิดไม่มากนกัหากเปรียบเทียบกบัสัตวก์ลุ่ม

อ่ืนๆ ปัจจุบนัมีรายงานการพบอยา่งนอ้ย 333 ชนิดและมีการรายงานเพิ่มเติมอยูเ่สมอ โดยสัตว์

รายงานใหม่หรือช นิดใหม่ มกัจะเป็นสตัวข์นาดเลก็ท่ีสาํรวจหรือพบเห็นตวัไดย้าก เช่น กลุ่มของ

คา้วคาวและหนู การสาํรวจสตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเพือ่ใหไ้ดจ้าํนวนชนิดครบถว้นนั้นกระทาํได้

ค่อนขา้งยากเน่ืองจากสัตวใ์นกลุ่มน้ีมีความระแวดระวงัภยัสูง หลบซ่อนตวัเก่ง อาศยัอยูใ่นแหล่งท่ี

ค่อนขา้งเฉพาะ รวมถึงร่องรอยต่างๆ มีความคลา้ยคลึงกนัทาํใหจ้าํแนกชนิดท่ีแน่นอนยาก 

 

วธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจความหลากหลายของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา

กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ใ นเขตแปลง

สวนยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอาศยัอยู ่โดยพยายามสาํรวจใหค้รอบคลุมทุก

แหล่งอาศยัและกระจายทัว่พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอย

อ่ืนๆ ท่ีสัตวทิ์้งไว ้

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตร วจสอบจากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้ง 
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    ตารางที2่:รายช่ือและสถานภาพของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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 
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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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ภาพที1่7: สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมเ้วยีงสระ 

 
กระรอกปลายหางดาํ : Callosciurus caniceps กระจอ้น : Menetes berdmorei 

 

 
 หนูหร่ิงบา้น : Mus musculus                      หนูจ๊ิด : Rattus exulans 

 

 
อนัใหญ่ : Rhizomys sumatrensis                 กระแตเหนือ : 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 แมก้ระทัง่ช่วยผสมเกสรดอกไม ้

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 กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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 
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ตารางที3่(ต่อ): รายช่ือและสถานภาพของนกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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 กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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): รายช่ือและสถานภาพของนกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารากลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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 = ประจาํถ่ิน N = ยา้ยถ่ินช่วงนอกฤดูผสมพนัธ์ุ P = ยา้ยถ่ินผา่น B = ยา้ยถ่ินช่วงฤดูผสมพนัธ์ุ A = ชนิดพนัธ์ุต่างถ่ิน 

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

 NT = กลุ่มท่ีใกลถู้กคุกคาม LC = กลุ่มท่ีเป็นกงัวลนอ้ยท่ีสุด DD = ขอ้มูลไม่เพียงพอ          
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ภาพที1่8 : นกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารากลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

 

 
นกเขาใหญ่ : Spilopelia chinensis       นกกระปูดใหญ่ : Centropus sinensis 

 

 
       นกตะขาบทุ่ง : Coracias benghalensis  นกกะรางหวัขวาน : Upupa epops 

 

 
      นกกระเตน็อกขาว : Halcyon smyrnensis  นกขมิ้นนอ้ยธรรมดา : Aegithina tiphia 

 

 
        นกแซงแซวหางปลา : Dicrurus macrocercus  นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ : Dicrurus paradiseus 
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4.2.3 สตัวส์ะเทนินํา้สะเทนิบก(Amphibians) 
 
 สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกเป็นสัตวก์ลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอีกกลุ่มหน่ึง ขณะน้ีมี

การรายงานการพบในประเทศไทยแลว้อยา่งนอ้ย 144 ชนิด และยงัคงมีการพบชนิดใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ 

ซ่ึงสัตวใ์นกลุ่มน้ีมีความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะส่ิงแวดลอ้มสูง บางชนิดอา จจะสูญพนัธ์ุ

ไปหากมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของพื้นท่ีอยา่งทนัทีทนัใด ดงันั้นเราสามารถใชส้ัตวส์ะเทินนํ้าสะเทิน

บกเป็นดชันีช้ีวดัความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีได ้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 กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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 
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ตาราง4: (ต่อ) รายช่ือและสถานภาพของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

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 

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:สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

 
     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 สตัวเ์ลือ้ยคลาน(Reptiles) 
 
 ปัจจุบนัมีการอนุกรมวธิานสตัวใ์นชั้นน้ีแลว้กวา่ 6,500 ชนิด ในประเทศไทยพบอยูท่ ั้งหมด 172 

ชนิด  สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก หรือท่ีนิยมเรียกอยา่งทัว่ไปวา่ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงนํ้า (Amphibian)เป็นสัตวท่ี์

มีกระดูกสนัหลงัท่ีอยูใ่นชั้น Amphibia อาศยัอยูไ่ดท้ ั้งในนํ้าและบนบก มีลกัษณะเฉพาะคือ ผวิหนงัมีต่อม

เหมือกทาํใหผ้วิหนงัชุ่มช้ืนตลอดเวลา ผวิหนงัเปียกล่ืนอยูเ่สมอ ไม่มีเกลด็หรือขน หายใจดว้ยเหงือก ,ปอด

,ผวิหนงั หรือผวิในช่ องปากในลาํคอ โดยชั้นผวิหนงันั้นมีลกัษณะพิเศษสามารถแลกเปล่ียนออกซิเจนได้

เน่ืองจากมีโครงข่ายหลอดเลือดฝอยจาํนวนมาก เพื่อใชใ้นการหายใจ สืบพนัธ์ุโดยการผสมพนัธ์ุภายนอก

ลาํตวั สืบพนัธ์ุเม่ืออาย ุ 2-3 ปี ออกลูกเป็นไข่อยูใ่นนํ้า ไม่มีเปลือก วางไข่เป็นกลุ่มในนํ้า มีสารเป็น วุน้หุม้

ลอ้มรอบ   

 

วธีิการสํารวจ     

 

 วธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเ์ล้ียงเล้ือยคลานภายในแปลงสมาชิกสวน

ยางพาราฯ 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตแปลงสวน

ยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวเ์ล้ียงเล้ือยคลานอาศยัอยู ่ เพื่อคน้หาสัตวเ์ล้ือยคลานชนิดต่างๆ จากการเห็นตวั

โดยตรงบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง เน่ืองจากสัตวก์ลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และมีนิสัยชอบซ่อนตวั จึงตอ้งทาํ

การคน้หาบริเวณท่ีคาดวา่จะมีสัตวเ์หล่าน้ีซ่อนตวัอยู ่เช่น ใตข้อนไมผ้ ุกองใบไมแ้หง้ท่ีท่ีทบัถมกนั โพรง

ไม ้ซอกหิน โดยพยายามสาํรวจใหค้รอบคลุมทุกแหล่งอาศยัและกระจายทัว่พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บ

ขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอยอ่ืนๆ ท่ีสัตวทิ์้งไว ้

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตรวจสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่5: รายช่ือและสถานภาพ สัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารากลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

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 
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ตารางที ่5 (ต่อ): รายช่ือและสถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

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 

Family Colubridae 

9 งูเขียวพระอินทร์ Chrysopelea ornata - LC LC สอบถาม 

10 งูสิงบา้น Ptyas korros - LC LC สอบถาม 

11 งูสิงหางลาย Ptyas mucosa ค LC LC สอบถาม 
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ตารางที ่5 (ต่อ): รายช่ือและสถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา กลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

ลาํดบั ช่ือไทย ช่ือวทิยาศาสตร์ 
สถานภาพ 

วธีิการสํารวจ 
พรบ. 2535 สผ. 2548 IUCN 2013 

Family Viperidae 

12 งูเขียวหางไหมท้อ้งเขียว Popeia popeiorum - LC LC สอบถาม 

Family Elapidae 

13 งูเห่า Naja kaouthia ค 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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ภาพที2่0 : สัตวเ์ล้ือยคลานท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา จงัหวดัสงขลา 

 

 
     จิ้งจกหางเรียบ : Hemidactylus garnotii      ตุก๊แกบา้น : Gekko gecko 

 
      จิ้งเหลนหางยาว : Eutropis longicaudata    จิ้งเหลนหลากลาย : Eutropis macularia 

 
    จิ้งเหลนบา้น:Eutropis multifasciata        งูเขียวพระอินทร์ : Chrysopelea ornata 

 
 งูสิงบา้น : Ptyas korros                           งูเขียวหางไหมท้อ้งเขียว : opeia popeiorum 
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5.สรปุและขอ้เสนอแนะ 
 

จากการสาํรวจสวนยางพารากลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด ปรากฎผลดงัน้ี 

1. พบพนัธ์ุพืช รวมทั้งส้ิน 49 ชนิด 24 วงศ ์ประกอบดว้ยตน้ไมห้ลกัคือ ไมย้างพารา และไมพ้ื้นล่าง 

โดยแบ่งพืชตาม IUCNจาํนวน 49 ชนิด ซ่ีงจดัเป็นชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ย ( Least Concern : LC ) จาํนวน 49 

ชนิด และไม่พบเป็นพืชตามบญัชี ONEP 2006 แต่อยา่งใด  

 

2. พบพนัธ์ุสตัวร์วมทั้งส้ิน 52  ชนิด ประกอบดว้ย 

(1)สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม จาํนวน 6 ชนิด 4 วงศ ์แบ่งตาม IUCN 2013 จาํนวน 6 ชนิด ซ่ึงเป็น

ชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง 6 ชนิดโดยไม่พบวา่เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 และหรือ พ.ร.บ.สตัว์

ป่าสงวนและสัตวป่์าคุม้ครอง 2535 แต่อยา่งใด 

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

กงัวลนอ้ยทั้ง 19 ชนิด โดยไม่พบวา่เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 และหรือ พ.ร.บ.สตัวป่์าสงวนและ

สัตวป่์าคุม้ครอง 2535 แต่อยา่งใด 

(3) สตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก จาํนวน 14 ชนิด 5 วงศ ์แบ่งตาม IUCN 2013 จาํนวน 14 ชนิด 

ซ่ึงเป็นชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง 14 ชนิด เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 จาํนวน 14 ชนิดซ่ึงเป็น

ชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง 14 ชนิด เช่นกนั โดยไม่เป็นสตัวใ์นบญัชี พ.ร.บ.สัตวป่์าสงวนและสัตวป่์า

คุม้ครอง 2535 แต่อยา่งใด 

(4) สตัวเ์ล้ือยคลาน จาํนวน 13 ชนิด 6 วงศ ์แบ่งตาม IUCN 2013 จาํนวน 13 ชนิด ซ่ึงเป็น

ชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ยทั้ง 13 ชนิด  เป็นสัตวใ์นบญัชีของ สผ 2548 จาํนวน 13 ชนิดซ่ึงเป็นชนิดท่ีมี

ความกงัวลนอ้ยทั้ง 13 ชนิด เช่นกนั  

            

พื้นท่ีสวนยางพารา เป็นพื้นท่ีเอกสารสิทธ์ิของบริษทัสยาม ไฟเบอร์บอร์ดและเกษตรกร ประชาชนท่ี

อาศยัอยูโ่ดยรอบสวนยางพาราฯ ไม่ไดเ้ขา้มาเก็บหาของป่า หรือ พืชสมุนไพร เพราะผลผลิตท่ีมิใช่เน้ือไมฯ้ 

ขา้งตน้ ในบริเวณพื้นท่ีสวนยางพาราฯ มีปริมาณนอ้ยมาก และ ไม่มีการเขา้มาล่าสัตวใ์นพื้นท่ีสวนยางพาราฯ 

แต่อยา่งใด  ดงันั้นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศเดิมของสวนยางพารา ฯ จึงแทบจะไม่เกิดข้ึนเลย 
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7. ประวตัขิองผู้ดาํเนินงาน 

 

ประวตันัิกวชิาการป่าไม:้ 
 

ชือ่ นายประเสรฐิ เนตรประจติร  
อาย ุ 62 ปี   
สญัชาต ิ:ไทย  
 
การศกึษา : ปรญิญาวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  (วนศาสตร ์)  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ จังหวดั กรงุเทพมหานคร 
 
ประสพการทํางาน :  ผูอํ้านวยการสํานักนวตักรรมไมเ้ศรษฐกจิ  
องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม(้ อายงุาน 37 ปี ) 
 
ความเชีย่วชาญ: 1.การจัดการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนืตามมาตรฐาน FSC 
   [ Sustainable Forest Management comply    
                           with FSC Standard ] 

2.ระบบควบคมุการเคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้     
   ตามมาตรฐาน FSC 
   [ Chain of Custody in accordance with  
     FSC ] 
3.การตรวจประเมนิพืน้ทีท่ีม่คีณุคา่ดา้นการ 
อนุรักษ์สงู [ High Conservation Value  
Areas Identification ] 
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