
รายงาน 

 

การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพพืชและสัตว์ 

 

ในพืน้ที่สวนยางพารา 
      

กลุ่มจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

 
อาํเภอ สะเดา 

 

จังหวดัสงขลา 

 
 

โดย 

คณะผู้แทนการจดัการ กลุ่มจดัการป่าไม้สยามไฟเบอร์บอร์ด 

และ 

นายประเสริฐ เนตรประจิตร 

 

23 พฤศจกิายน 2560 

 

 



สารบัญ 
 

เร่ือง             หนา้  
 
1. บทนาํ ........................................................................................................................................1 

 1.1 หลกัการและเหตุผล ................................................................................................1 

 1.2 วตัถุประสงค ์..........................................................................................................2 

 1.3 เป้าหมาย .................................................................................................................2 
 1.4 พื้นท่ีดาํเนินการ ......................................................................................................3 

 1.5 ขอบเขตการศึกษา ..................................................................................................8 
 

 2 ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ี ............................................................................................................8 

 2.1 บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ดจาํกดั  .........................................................................8 

 2.2 ขอ้มูลสมาชิกท่ีเขา้รวมกลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด................................9 

 2.3 สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ ...................................................................17 

 

3 วธีิการศึกษา...............................................................................................................................19 
 3.1 ขอบเขตการศึกษา         ..........................................................................................19 

 3.2 สถานภาพ ..............................................................................................................21 
 

 4 ผลการศึกษา ............................................................................................................................22 

 4.1 ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช .................................................................22 

 4.2 ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณสัตว.์...............................................................215 

 
5 สรุปและขอ้เสนอแนะ...............................................................................................................234 
 

6. เอกสารอา้งอิง ..........................................................................................................................235 
7. ประวติัผูด้าํเนินงาน..................................................................................................................236 

 

         
 



 

1 
 

1.บทนํา 
 

 
1.1 หลกัการและเหตผุล 

 

 กลุ่มจดัการป่า ไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด เป็นกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกสวนยางพารา  ในภาค 

ภาคใตข้องประเทศไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกยางพาราอยู่ ทอ้งท่ี อาํเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  มีการรวมกลุ่ม

เพือ่ใหมี้การจดัการสวนยางพารา เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลในการทาํ

ไมย้างพาราจดัส่งใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพื่อใหผู้ซ้ื้อไดมี้ความมัน่ใจในการปลูกสร้างสวนยางพาราท่ีมีมาตรฐาน 

และการดาํเนินการท่ีนบัวา่มีความสาํคญัประการหน่ึง คือ การจดัทาํระบบการจดัการสวนป่าอยา่ง

ย ัง่ยนื เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ Forest Stewardship Council (FSC) ซ่ึงครอบคลุมการบริหาร

จดัการทั้งองคก์ร รวมถึงกาํหนดใหมี้การจดัทาํแผนการจดัการสวนป่า (Management Plan) ในการ

ดาํเนินงานของสวน ยางพารา  อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงาน ของสวนยางพารา เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล ซ่ึงแผนการจดั การฯน้ี มีเป้าหมายและวตัถุประสงค์   เพือ่ใชเ้ป็น ขอ้มูลพื้นฐานของ

แผนการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ การอนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้ม ระบบการดาํเนินงานหลกัการใช้

ประโยชน์ผลผลิตจากไม ้การทาํไมอ้อก แผนการบริหารงานบุคคล และการพฒันาอบรมบุคลากร การ

จดัการทางการเงินกระบวนการติดตามตรวจสอบการทาํงานแผนท่ี และเอกสารอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งการ

จดัทาํแผนการดาํเนินงานของสวน ฯ เพื่อเป็นกระบวนการใชท้รัพยากรของสวนฯ   การดาํเนินงาน

ดา้นสวนป่ายางพารา เร่ิมตั้งแต่การทาํสวนยางพารา การปลูกบาํรุงดูแลสวน ยางและการกรีดยางพารา 

จนถึงกระบวนการตดัไมย้างพาราออก มาใชป้ระโยชน์โดยมี บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั  เป็น

แกนกลางและดาํเนินธุ รกิจอุตสาหกรรมผลิต และจาํหน่ายไมย้างพาราเพื่อนาํไมท่ี้ไดจ้ากสวน

ยางพารามาใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า  เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จดัการ สวนยางพารา อยางย ัง่ยนื

บริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั จะได้ ดาํเนิน การข้ึนทะเบียนลาํดบัผูป้ลูกสวนยางและเขา้ร่วม

กิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ดา้นการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื การปฏิบติัต่อสวนยางตามหลกัวชิาการ

แนวทางการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามมาตรฐาน FSC  

 การดาํเนินงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด ไดมี้

กิจกรรมร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ินในดา้นต่าง ๆ ตลอดทั้งปี และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัราษฏรท่ีอาศยั

อยูโ่ดยรอบ มีกิจกรรมร่วมกนั ดา้นสังคมเพื่อเกิดความตระหนกัร่วมกนั ในการอนุรักษ ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการท่ีทัว่โลก ต่างให ้ความ

สนใจในการจดัการป่าไมใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี FSC กาํหนด รวมทั้งประเทศไทยดว้ยเช่นกนั การ 

ไดรั้บการรับรองจาก FSC เป็นการสร้างโอกาสทางการคา้และการส่งออกผลผลิตไมแ้ละสินคา้ 

ท่ีทาํจากไม ้ไปยงัประเทศต่างๆ ท่ีมีขอ้จาํกดัและกรอบท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการรับรองพื้ นท่ีปลูกป่า 

(Forest Certification) ยิง่ไปกวา่นั้นยงัเป็นเคร่ืองมือและหลกัประกนัดา้นการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื 

สร้างรายไดใ้หชุ้มชนชาวชนบท รักษาสภาพแวดลอ้มใหก้บัองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ี การ

จดัการป่าไมต้ามแนวทาง FSC ยงัช่วยส่งเสริมในดา้นการเพิ่มพูนคว ามหลากหลายทางชีวภาพ 

ก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าไม ้และช่วยลดผลกระทบต่อบริเวณป่าธรรมชาติท่ีอยูใ่กลเ้คียงไดใ้น

ระดบัหน่ึง การดาํเนินงานของกลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จึงไดมี้การดาํเนินกิจกรรมและ

โครงการจดัทาํระบบการจดัการสวนป่าอยา่งย ัง่ยนื เพื่อใหเ้ป็ นไปตามมาตรฐานของ Forest 

Stewardship Council (FSC) ซ่ึงมีหลกัการและเกณฑ ์ท่ีกลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด  ตอ้ง

ดาํเนินการเพื่อให ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ FSC อยูห่ลายประการ ดงันั้น การสาํรวจและรวบรวม

ขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นท่ีอนุรักษไ์วข้องแต่ ละสวนป่ายางพาราจึงมีความสาํคญั 

และมีความจาํเป็นเร่งด่วนท่ี ตอ้งดาํเนินการเพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานสาํหรับการจดัการสวนป่าอยา่ง

ย ัง่ยนืตามหลกัเกณฑข์อง FSC  

 
1.2 วตัถปุระสงค ์ 

 
 เพือ่สาํรวจ  และตรวจสอบ ขอ้มูลดา้นความหลากหลายทาง ชนิดพนัธ์ุพชืและ สัตวป่์า ใน

พื้นท่ีสวนยางพาราของ กลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด  สาํหรับใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ

วางแผนเพือ่การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และการคุม้ครองป้องกนั ระดบั ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นท่ี

สวนยางพารา ของสมาชิกกลุ่มจดัการป่าไม ้สยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

 

1.3 เป้าหมาย  
 

 เพือ่รวบรวมและสาํรวจ ขอ้มูลความหลากหลายทาง ของชนิดพนัธ์ุ พืชและสตัวป่์าในพื้นท่ี 

สวนยางพาราของกลุ่มจดัการป่าไมฯ้  โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรสวนป่า และชุมชนทอ้งถ่ินใน

การวางแผนการบริหารจดัการดา้นการอนุรักษค์วามหลากหลาย  
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1.4 พืน้ทีด่าํเนนิการ 
 
 ดาํเนินการศึกษาในพื้นท่ีสวน ยางพารา ภาคใต้ จงัหวดั สงขลา ของบริษทั สยาม ไฟเบอร์

บอร์ด จาํกดัและสมาชิกกลุ่ม  จาํนวน 97 แปลง  เน้ือท่ีรวม 1,030 ไร่ 164.8 แฮกแตร์ ประกอบดว้ย 
 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

1 SFC 0001 นางแฉลม้ พรหมร่วมแกว้ 

2 SFC 0012 นางจินต ์ อารมณ์รัตน์ 

3 SFC 0016 นางยนิดี ศิริพนัธ์ 

4 SFC 0021 นายเฉลิมชยั แกว้กลบั 

5 SFC 0022 นางสาวสิรินยา แกว้กลบั 

6 SFC 0045 นางอมร ชูทอง 

 SFC 0045 นางอมร ชูทอง 

7 SFC 0046 นางอมร ชูทอง 

 SFC 0047 นางอมร ชูทอง 

8 SFC 0061 นายกิตติภพ ศรพรหม 

 SFC 0061 นายกิตติภพ ศรพรหม 

9 SFC 0062 นายกิตติภพ ศรพรหม 

10 SFC 0073 นายนราธิป กลา้ใจ 

11 SFC 0074 นางสาวกรองกาญจน์ เอกพพิฒัน์วงศ์ 

12 SFC 0075 นางสาวกรองกาญจน์ เอกพพิฒัน์วงศ์ 

13 SFC 0076 นางเกยรู กลา้ใจ 

14 SFC 0077 นางเกยรู กลา้ใจ 

 SFC 0077 นางเกยรู กลา้ใจ 

15 SFC 0078 นางเกยรู กลา้ใจ 

16 SFC 0079 นางเกยรู กลา้ใจ 

17 SFC 0080 นางเกยรู กลา้ใจ 

18 SFC 0081 นางเกยรู กลา้ใจ 

19 SFC 0082 นางเกยรู กลา้ใจ 

20 SFC 0083 นางเกยรู กลา้ใจ 
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ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

21 SFC 0084 นายสมพิษ กลา้ใจ 

22 SFC 0097 นางแฉลม้ พรหมร่วมแกว้ 

23 SFC 0106 นายปรีชา / นายอาคม แกว้สมบูรณ์ 

24 SFC 0108 นายแส นิลสุวรรณ 

 SFC 0108 นายแส นิลสุวรรณ 

 SFC 0108 นายแส นิลสุวรรณ 

25 SFC 0109 นางพะเยาว ์ พุทธศุภะ 

26 SFC 0110 นายแกว้ บุญทวี 

27 SFC 0111 นางล้ิม แกว้ประดบัเพชร 

28 SFC 0112 นายเอ้ือน ภกัษร 

29 SFC 0113 นายอวยชยั สุวรรณรัตน์ 

 SFC 0113 นายอวยชยั สุวรรณรัตน์ 

30 SFC 0114 นายประสาท บุญศรี 

31 SFC 0115 นายประสาท บุญศรี 

32 SFC 0116 นางมะลิ สิงหรัตน์ 

33 SFC 0118 นางกรรณิกา รัตนมุณี 

34 SFC 0119 นางกรรณิกา รัตนมุณี 

 SFC 0119 นางกรรณิกา รัตนมุณี 

35 SFC 0120 นางอนญัญา คงรัตน์ 

 SFC 0120 นางอนญัญา คงรัตน์ 

36 SFC 0121 นายประสิทธ์ิ หนูแกว้ 

37 SFC 0122 นางซ่ิน หนูแกว้ 

38 SFC 0123 นางซ่ิน หนูแกว้ 

39 SFC 0124 นางซ่ิน หนูแกว้ 

40 SFC 0125 นายบุญส่ง หนูแกว้ 

41 SFC 0126 นางสาวสุดา อารมณ์ฤทธ์ิ 

42 SFC 0127 นางประจง แสงทอง 

43 SFC 0128 นางอนญัญา คงรัตน์ 
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ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

44 SFC 0129 นางสาววาจี ดาํแกว้ 

45 SFC 0133 นางสุณา แกว้ประกอบ 

46 SFC 0134 นางสาวอาภรณ์ ทองจนัทร์ 

 SFC 0134 นางสาวอาภรณ์ ทองจนัทร์ 

47 SFC 0135 นางจาํเนียร - รมณีย ์ เพช็รศรี 

48 SFC 0147 นางพิมลพรรณ รัตนชล 

49 SFC 0148 นางสาววรรณา จนัทรคง 

 SFC 0148 นางสาววรรณา จนัทรคง 

50 SFC 0149 นายนิยม รัตนชล 

51 SFC 0150 นายนิยม รัตนชล 

52 SFC 0151 นายนิยม รัตนชล 

53 SFC 0159 นางนิตย ์ สีการะ 

54 SFC 0161 นายสุทธิรักษ ์ ขนุพทิกัษ ์

55 SFC 0164 นางอลิสา บวับาล 

56 SFC 0165 นางอลิสา บวับาล 

57 SFC 0166 นายทนงศกัด์ิ บวับาล 

58 SFC 0167 นายธีรพล สัมพชันี 

59 SFC 0168 นางชวนพศิ กมุแกว้ 

60 SFC 0169 นางสุภทัรา จนัทร์แดง 

61 SFC 0170 นางปราณี สมบูรณ์มาก 

62 SFC 0171 นางศิริพร ทองจนัทร์ 

63 SFC 0172 นายประพา แกว้กลบั 

64 SFC 0173 นายประพา แกว้กลบั 

65 SFC 0174 นายประพา แกว้กลบั 

66 SFC 0175 นายประพา แกว้กลบั 

67 SFC 0176 นายประพา แกว้กลบั 

68 SFC 0177 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ 

69 SFC 0178 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ 
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ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

70 SFC 0179 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ 

 SFC 0179 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ 

71 SFC 0180 นายอรรถพล โงว้เจริญไพศาลสิน 

72 SFC 0181 นางนฐัทินี สุวรรณรักษา 

73 SFC 0182 นายปรีชา แกว้แจ่มจนัทร์ 

74 SFC 0183 นายปรีชา แกว้แจ่มจนัทร์ 

75 SFC 0184 นายประเสริฐ ศรีเพช็ร์ 

76 SFC 0185 นายสุเทพ ทองจนัทร์ 

 SFC 0185 นายสุเทพ ทองจนัทร์ 

77 SFC 0186 นายวฑูิรย ์ บริสุทธ์ิ 

 SFC 0186 นายวฑูิรย ์ บริสุทธ์ิ 

78 SFC 0187 นายวฑูิรย ์ บริสุทธ์ิ 

79 SFC 0188 นายชาติชาย กมุแกว้ 

80 SFC 0189 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ 

81 SFC 0190 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ 

82 SFC 0191 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ 

83 SFC 0192 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ 

84 SFC 0193 นางววิ ทองจนัทร์ 

85 SFC 0194 นางววิ ทองจนัทร์ 

86 SFC 0195 นางววิ ทองจนัทร์ 

87 SFC 0196 นางววิ ทองจนัทร์ 

88 SFC 0197 นายวลิาภ แกว้กลบั 

89 SFC 0198 นายเควจ็ ช่วยนุกูล 

90 SFC 0199 นายไสว อมแกว้ 

 SFC 0199 นายไสว อมแกว้ 

91 SFC 0200 นางอารีรัตน์ ธรรมวาโร 

92 SFC 0202 นางสมนึก อ่อนแกว้ 

93 SFC 0205 นายอินทอง อ่อนแกว้ 
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ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 

94 SFC 0261 นางสาวกีรติ เกียรตยานุรักษ ์

95 SFC 0261 นางสาวกีรติ เกียรตยานุรักษ ์

96 SFC 0266 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ 

 SFC 0266 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ 

97 SFC 0267 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ 

 SFC 0267 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ 
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1.5 ขอบเขตการศกึษา 
 

 1.5.1 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อ

จาํแนกทางอนุกรมวธิานและนิเวศวทิยา รวมถึงวเิคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวติ โดยเนน้ชนิดพนัธ์ุ

หายาก ใกลสู้ญพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน และชนิดพนัธ์ุต่างๆ รวมถึงสาํรวจขอ้มูลภาคสนามเพิ่มเติ ม

ในพื้นท่ี  

 1.5.2 ระบุพื้นท่ีท่ีสาํคญัของชนิดพนัธ์ุพืช และสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน ชนิด

พนัธ์ุ 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 มีทุนจดทะเบียน 367,000,000 บาท เม่ือวนัที่ 16  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 0001 นางแฉลม้ พรหมร่วมแกว้ น.ส. 3 ก 3494 95 11 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

2 SFC 0012 นางจินต ์ อารมณ์รัตน์ น.ส. 4 จ 20185 6 21 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

3 SFC 0016 นางยนิดี ศิริพนัธ์ น.ส. 3 ก 685 1/ 38 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

4 SFC 0021 นายเฉลิมชยั แกว้กลบั น.ส. 4 จ 11837 1 7 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

5 SFC 0022 นางสาวสิรินยา แกว้กลบั น.ส. 3 ก 2120 370 5 พงัลา สะเดา สงขลา 

6 SFC 0045 นางอมร ชูทอง น.ส. 4 จ 52066 39 20 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0045 นางอมร ชูทอง น.ส. 4 จ 52066 39 17 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

7 SFC 0046 นางอมร ชูทอง น.ส. 4 จ 52067 5 5 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

8 SFC 0047 นางอมร ชูทอง น.ส. 4 จ 12789 54 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

9 SFC 0061 นายกิตติภพ ศรพรหม น.ส. 4 จ 25989 7 14 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

 SFC 0061 นายกิตติภพ ศรพรหม น.ส. 4 จ 25989 7 9 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

10 SFC 0062 นายกิตติภพ ศรพรหม น.ส. 4 จ 25990 46 10 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

11 SFC 0073 นายนราธิป กลา้ใจ น.ส. 4 จ 11624 2 5 พงัลา สะเดา สงขลา 

12 SFC 0074 นางสาวกรองกาญจน ์ เอกพิพฒัน์วงศ ์ น.ส. 4 จ 816 86 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

13 SFC 0075 นางสาวกรองกาญจน์ เอกพิพฒัน์วงศ ์ น.ส. 4 จ 9416 116 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

14 SFC 0076 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 4 จ 66682 115 13 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

15 SFC 0077 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 3 ก 13 1 12 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0077 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 3 ก 13 1 30 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

16 SFC 0078 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 3 ก 1281 11 9 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

17 SFC 0079 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 4 จ 10255 17 8 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

18 SFC 0080 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 4 จ 10128 3 8 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

19 SFC 0081 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 4 จ 9833 86 3 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

20 SFC 0082 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 4 จ 9287 85 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

21 SFC 0083 นางเกยรู กลา้ใจ น.ส. 4 จ 66683 116 3 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

22 SFC 0084 นายสมพิษ กลา้ใจ น.ส. 3 ก 1283 13 25 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

23 SFC 0097 นางแฉลม้ พรหมร่วมแกว้ น.ส. 4 จ. 32339 17 20 ปาดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 

24 SFC 0106 นายปรีชา / นายอาคม แกว้สมบูรณ์ น.ส. 4 จ. 60233 18 29 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

25 SFC 0108 นายแส นิลสุวรรณ น.ส. 4 จ. 19340 19 7 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

 SFC 0108 นายแส นิลสุวรรณ น.ส. 4 จ. 19340 19 5 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

 SFC 0108 นายแส นิลสุวรรณ น.ส. 4 จ. 19340 19 12 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

26 SFC 0109 นางพะเยาว ์ พทุธศุภะ น.ส. 3 ก. 3275 40 5 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

27 SFC 0110 นายแกว้ บุญทว ี น.ส. 4 จ. 28611 79 27 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

28 SFC 0111 นางล้ิม แกว้ประดบัเพชร น.ส. 4 จ. 27621 86 26 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

29 SFC 0112 นายเอ้ือน ภกัษร น.ส. 4 จ. 27238 84 5 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

30 SFC 0113 นายอวยชยั สุวรรณรัตน์ น.ส. 4 จ. 27513 19 6 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

 SFC 0113 นายอวยชยั สุวรรณรัตน์ น.ส. 4 จ. 27513 19 7 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

31 SFC 0114 นายประสาท บุญศรี ส.ป.ก.4-01 3437 8 27 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

32 SFC 0115 นายประสาท บุญศรี น.ส. 4 จ. 18428 42 10 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

33 SFC 0116 นางมะลิ สิงหรัตน ์ น.ส. 3 ก. 730 175 8 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

34 SFC 0118 นางกรรณิกา รัตนมุณี น.ส. 4 จ. 10187 26 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

35 SFC 0119 นางกรรณิกา รัตนมุณี น.ส. 4 จ. 11469 56 6 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0119 นางกรรณิกา รัตนมุณี น.ส. 4 จ. 11469 56 6 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

36 SFC 0120 นางอนญัญา คงรัตน์ น.ส. 4 จ. 11904 51 7 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0120 นางอนญัญา คงรัตน์ น.ส. 4 จ. 11904 51 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

37 SFC 0121 นายประสิทธ์ิ หนูแกว้ น.ส. 4 จ. 41452 101 1 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

38 SFC 0122 นางซ่ิน หนูแกว้ ส.ป.ก.4-01 2288 14 10 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

39 SFC 0123 นางซ่ิน หนูแกว้ น.ส. 4 จ. 41705 107 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

40 SFC 0124 นางซ่ิน หนูแกว้ น.ส. 3 ก. 638 20 6 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

41 SFC 0125 นายบุญส่ง หนูแกว้ ส.ป.ก.4-01 2289 15 12 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

42 SFC 0126 นางสาวสุดา อารมณ์ฤทธ์ิ ส.ป.ก.4-01 1996 5 31 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

43 SFC 0127 นางประจง แสงทอง ส.ป.ก.4-01 1084 6 6 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

44 SFC 0128 นางอนญัญา คงรัตน์ น.ส. 4 จ. 11480 12 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

45 SFC 0129 นางสาววาจี ดาํแกว้ น.ส. 4 จ. 12158 16 18 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

46 SFC 0133 นางสุณา แกว้ประกอบ ส.ป.ก.4-01 1087 11 10 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

47 SFC 0134 นางสาวอาภรณ์ ทองจนัทร์ ส.ป.ก.4-01 1148 4 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0134 นางสาวอาภรณ์ ทองจนัทร์ ส.ป.ก.4-01 1148 4 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

48 SFC 0135 นางจาํเนียร - รมณีย ์ เพช็รศรี น.ส. 4 จ. 18739 25 24 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

49 SFC 0147 นางพิมลพรรณ รัตนชล น.ส. 3 ก. 1282 12 8 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

50 SFC 0148 นางสาววรรณา จนัทรคง น.ส. 4 จ. 11468 50 11 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0148 นางสาววรรณา จนัทรคง น.ส. 4 จ. 11468 50 8 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

51 SFC 0149 นายนิยม รัตนชล น.ส. 4 จ. 63463 10 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

52 SFC 0150 นายนิยม รัตนชล น.ส. 3 ก. 388 350 5 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 



 

13 
 

ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

53 SFC 0151 นายนิยม รัตนชล น.ส. 4 จ. 10268 25 11 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

54 SFC 0159 นางนิตย ์ สีการะ น.ส. 4 จ. 61580 172 3 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

55 SFC 0161 นายสุทธิรักษ ์ ขนุพิทกัษ ์ น.ส. 4 จ. 55681 265 1 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

56 SFC 0164 นางอลิสา บวับาล น.ส. 3 ก. 3859 124 9 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

57 SFC 0165 นางอลิสา บวับาล น.ส. 4 จ. 43013 54 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

58 SFC 0166 นายทนงศกัด์ิ บวับาล น.ส. 4 จ. 10962 32 5 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

59 SFC 0167 นายธีรพล สมัพชันี น.ส. 4 จ. 10203 21 10 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

60 SFC 0168 นางชวนพิศ กมุแกว้ น.ส. 3 ก. 3216 96 9 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

61 SFC 0169 นางสุภทัรา จนัทร์แดง น.ส. 4 จ. 11478 10 12 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

62 SFC 0170 นางปราณี สมบูรณ์มาก น.ส. 4 จ. 30007 83 10 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

63 SFC 0171 นางศิริพร ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 14944 11 5 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

64 SFC 0172 นายประพา แกว้กลบั น.ส. 4 จ. 11436 24 8 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

65 SFC 0173 นายประพา แกว้กลบั น.ส. 4 จ. 10224 118 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

66 SFC 0174 นายประพา แกว้กลบั น.ส. 4 จ. 10683 44 1 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

67 SFC 0175 นายประพา แกว้กลบั น.ส. 4 จ. 10947 46 5 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

68 SFC 0176 นายประพา แกว้กลบั น.ส. 4 จ. 10673 47 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

69 SFC 0177 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ น.ส. 4 จ. 54144 37 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

70 SFC 0178 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ น.ส. 4 จ. 61610 44 3 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

71 SFC 0179 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ น.ส. 4 จ. 17150 149 11 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

 SFC 0179 นางสมจิต สุคนทะรัตน์ น.ส. 4 จ. 17150 149 13 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

72 SFC 0180 นายอรรถพล โงว้เจริญไพศาลสิน น.ส. 4 จ. 56159 64 12 พงัลา สะเดา สงขลา 

73 SFC 0181 นางนฐัทินี สุวรรณรักษา น.ส. 3 ก. 48 6 35 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

74 SFC 0182 นายปรีชา แกว้แจ่มจนัทร์ น.ส. 4 จ. 17145 42 6 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

75 SFC 0183 นายปรีชา แกว้แจ่มจนัทร์ น.ส. 4 จ. 17192 52 7 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

76 SFC 0184 นายประเสริฐ ศรีเพช็ร์ น.ส. 4 จ. 9418 11 7 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

77 SFC 0185 นายสุเทพ ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 9312 11 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0185 นายสุเทพ ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 9312 11 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

78 SFC 0186 นายวฑูิรย ์ บริสุทธ์ิ น.ส. 4 จ. 9360 181 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0186 นายวฑูิรย ์ บริสุทธ์ิ น.ส. 4 จ. 9360 181 6 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

79 SFC 0187 นายวฑูิรย ์ บริสุทธ์ิ น.ส. 4 จ. 10269 29 1 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

80 SFC 0188 นายชาติชาย กมุแกว้ น.ส. 3 ก. 3217 97 27 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

81 SFC 0189 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ น.ส. 3 ก. 435 471 10 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

82 SFC 0190 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 9664 47 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

83 SFC 0191 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 60691 25 3 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

84 SFC 0192 นายบุญธรรม ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 9518 102 3 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

85 SFC 0193 นางววิ ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 9700 1 3 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

86 SFC 0194 นางววิ ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 10234 120 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

87 SFC 0195 นางววิ ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 10117 196 9 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

88 SFC 0196 นางววิ ทองจนัทร์ น.ส. 4 จ. 9467 94 2 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

89 SFC 0197 นายวลิาภ แกว้กลบั น.ส. 4 จ. 11905 49 7 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

90 SFC 0198 นายเควจ็ ช่วยนุกลู น.ส. 4 จ. 36151 2 27 ปาดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 

91 SFC 0199 นายไสว อมแกว้ ส.ป.ก.4-01 1192 2 12 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

 SFC 0199 นายไสว อมแกว้ ส.ป.ก.4-01 1192 2 13 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

92 SFC 0200 นางอารีรัตน์ ธรรมวาโร น.ส. 4 จ. 9412 9 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

93 SFC 0202 นางสมนึก อ่อนแกว้ น.ส. 4 จ. 42374 34 4 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

94 SFC 0205 นายอินทอง อ่อนแกว้ น.ส. 4 จ. 60907 54 10 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

95 SFC 0261 นางสาวกีรติ เกียรตยานุรักษ ์ น.ส. 4 จ. 59416 49 2 ปริก สะเดา สงขลา 

 SFC 0261 นางสาวกีรติ เกียรตยานุรักษ ์ น.ส. 4 จ. 59416 49 2 ปริก สะเดา สงขลา 
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ลาํดบั รหสัสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธ์ิ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 

96 SFC 0266 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ น.ส. 4 จ. 59417 50 2 ปริก สะเดา สงขลา 

 SFC 0266 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ น.ส. 4 จ. 59417 50 2 ปริก สะเดา สงขลา 

97 SFC 0267 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ น.ส. 4 จ. 59415 48 2 ปริก สะเดา สงขลา 

 SFC 0267 นางสาวสาลิหมะ๊ หละ๊เตะ๊ น.ส. 4 จ. 59415 48 2 ปริก สะเดา สงขลา 
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2.3 สภาพภมูปิระเทศ และสภาพภมูอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาด

เลก็จาํนวน 97 แปลง เน้ือท่ีระหวา่ง 1 – 38 ไร่ เน้ือท่ีรวม 1,030 ไร่ 164.8 แฮกแตร์ กระจายอยูใ่น

ทอ้งท่ีตาํบลต่างๆ ของอาํเภอสะเดา ดงัน้ี 
(1) ตาํบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 67 แปลง เน้ือท่ี  625.0 ไร่ 

(2) ตาํบลทุ่งหมอ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 22 แปลง เน้ือท่ี  324.0 ไร่ 

(3) ตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลง เน้ือท่ี  12.0 ไร่ 

(4) ตาํบลปาดงัเบซาร์ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลง เน้ือท่ี  47.0 ไร่ 

(5) ตาํบลพงัลา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลง เน้ือท่ี  22.0 ไร่ 

 

2.3.2 สภาพภมูปิระเทศ 

(1) ตาํบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 77 แปลงเน้ือท่ี  643.0 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบ 

 

(6) ตาํบลทุ่งหมอ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 27 แปลง เน้ือท่ี  324.0 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 

 

(2) ตาํบลปริกอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 12 แปลงเน้ือท่ี  12.0 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

 

(3) ตาํบลปาดงัเบซาร์อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  47.0 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(4) ตาํบลพงัลาอาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลงเน้ือท่ี  22.0 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
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2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
 

(1) ตาํบลท่าโพธ์ิ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 77 แปลงเน้ือท่ี  643.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู่ 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซวนกกวกั จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

  

(2) ตาํบลทุ่งหมอ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 27 แปลง เน้ือท่ี  324.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่ 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
 

(3) ตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 12 แปลงเน้ือท่ี  12.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู่ 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(4) ตาํบลปาดงัเบซาร์ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลงเน้ือท่ี  47.0 ไร่ 

  - ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

  -  มีสัตวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

(5) ตาํบลพงัลา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลงเน้ือท่ี  22.0 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 

-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู่ 

 

2.3.4   ลกัษณะภมูอิากาศ 

จงัหวดัสงขลาอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของมรสุมท่ีพดัประจาเป็นฤดูกาล 2 ชนิดคือ ฤดู

มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นลมจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ท่ีพดัเอามวลอากาศช้ืนจาก

มหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยระหวา่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม หรือ

ในช่วงฤดูฝน ทาใหจ้งัหวดั สงขลามีฝนชุกทัว่ไป ส่วนมรสุมอีกชนิดหน่ึงคือมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นลมจากทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพดัเอามวลอากาศเยน็และแหง้

จากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยระหวา่งกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ทาํให้
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จงัหวดัสงขลามีอากาศเยน็ลงและมีฝนชุกต่อเน่ืองอีกระย ะหน่ึง เน่ืองจากมรสุมน้ีพดัพามวล

อากาศช้ืนจากอ่าวไทยมาปะทะชายฝ่ังบริเวณพื้นท่ีราบชายฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก ซ่ึงเป็น

ดา้นรับลมจึงมีปริมาณฝนมากกวา่พื้นท่ีดา้นตะวนัตก โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนและ

ธนัวาคม 

(ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวทิยา กระทรวงเทคโนโลยีส่ารสนเทศและการส่ือสาร ) 

 

 
3.วธิกีารศกึษา 

 
3.1. ขอบเขตการศกึษา 
 
 3.1 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อจาํแนก

ทาง อนุกรมวธิาน และนิเวศวทิยารวมถึงวเิคราะห์สถานภาพของส่ิงมีชีวติ  

 3.2 ระบุพื้นท่ีท่ีสาํคญัของชนิดพนัธ์ุพืชและ ชนิดพนัธ์ุเฉพาะถ่ิน (หากมีการรายงานหรือ

สาํรวจพบ) ขั้นตอนการศึกษาภาคสนามจะแบ่งวธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 2  

กลุ่ม คือ  

  3.1.1 การศึกษาโครงสร้างป่าและองคป์ระกอบพรรณพืช  

   1) การเดินเทา้เขา้ตรวจสอบพิสูจน์ในแปลง ทั้ง 97 แปลง 

   2) การสัมภาษณ์คนงานของสวนยางพารา  

   3) ประชุมสอบถามจากตวัแทนชุมชนรอบสวนยางพารา  

   4) สอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีของสวนยางพารา  

   5) ตรวจสอบขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 

  3.1.2 การศึกษาความหลากหลายของสัตว ์
  จาํแนกสัตวท่ี์มีกระดูกสันหลงัออกเป็น 4 กลุ่ม คือ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม (mammals) นก 

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

แผนการสุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกวาง Base line และวางแปลงแบบเป็นระบบ (systematic line plot 

system) โดยมี  
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 รายละเอียดการศึกษาแตกต่างกนัตามกลุ่มของสัตวป่์า ดงัต่อไปน้ี  

 1) การสาํรวจและรวบรวมขอ้มูลสัตวป่์าและการศึกษาสภาพนิเวศวทิยาของพื้นท่ีโครงการ

มีแนวทางการศึกษา คือ  
  -  การรวบรวมขอ้มูลการรวบรวมขอ้มูลความหลากชนิดของสัตวป่์าในพื้นท่ี  

  -  สาํรวจภาคสนาม จากนั้นทาํการวางแผนการสุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกวาง Base Line และ

วางแปลงแบบ Systematic Line Plot System โดยมีรายละเอียดการศึกษาแตกต่างกนัตามกลุ่มของสัตว์

ป่า ดงัต่อไปน้ี  

 ก. สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ใชก้ารสาํรวจแบบ Tracks & Signs โดยใชแ้ปลงวงกลมรัศมี  20 

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

ห่างกนัจุดละ 100 เมตร โดยแต่ละแปลงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที จาํแนกชนิดและนบัจาํนวนตวัของ

นกท่ี พบทั้งหมด  

 ค. สัตวเ์ล้ือยคลานและสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก  

  -  General Survey เป็นการสาํรวจโดยใชว้ธีิการเดินสาํรวจตามพื้นท่ีต่างๆ คาดวา่น่าจะมี

สัตว ์สะเทินนํ้าสะเทินบกและสัตวเ์ล้ือยคลานอาศยัอยู ่อาทิ ใตข้อนไมแ้ละแอ่งนํ้าขงัต่างๆ   

  -  Stream Station เป็นการสาํรวจในลาํหว้ยในเวลากลางคืน โดยการทาํสถานีสาํรวจ จด

บนัทึก ขอ้มูลทางนิเวศวทิยา เช่น ความกวา้งของลาํธาร ความลึกของลาํธาร ความเร็วของกระแสนํ้า 

ลกัษณะลาํธาร การปกคลุมของเรือนยอด พืชพรรณ ความชนัของฝ่ัง จากนั้นทาํการสาํรวจในเวลา

กลางคืนเพือ่สาํรวจ สตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกตลอดจนสัตวเ์ล้ือยคลานบางกลุ่ม  

  -  Quadrant Survey เป็นการสาํรวจโดยใชแ้ปลงสาํรวจขนาดความกวา้ง 5x5 เมตร เพื่อ

สาํรวจ สตัวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกกลุ่มท่ีอาศยัอยูบ่นบก และสตัวส์ะเทินนํ้าสะเทิน จดั คนสาํรวจ 

ทาํการคุย้เศษใบไม ้ก่ิงไมใ้นบริเวณแปลงใหเ้ห็นขอบเขตแปลงสาํรวจท่ีโล่งเตียน จากนั้นหนัหนา้ เขา้

หาใจกลางแปลงสาํรวจและทาํการคุย้หาสัตวท่ี์ซ่อนอยูใ่ตใ้บไมแ้หง้ขอนไมผ้กุอ้นหิน หรืออยูบ่น

ตน้ไม ้การสาํรวจในเวลากลางวนั  

  -  การสงัเกตโดยตรง (Direct Observation) สาํหรับสัตวป่์าบางกลุ่มท่ีมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยั

เฉพาะตวั(Specific) ตอ้งอาศยัการเขา้ไปในพื้นท่ีเป็นการเฉพาะ เพื่อเก็บขอ้มูลจากการเห็นตวัสัตวป่์า

ใน พื้นท่ีถ่ินอาศยัโดยตรง รวมทั้งสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกท่ีอาศยัตามแหล่งนํ้า และบางคร้ังตอ้ง

ศึกษาโดยอาศยัจาก หลกัฐานอ่ืนๆ ประกอบ เช่น เสียงร้อง รอยตีน มูล ร่องรอย และรัง เป็นตน้  
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3.2 สถานภาพ (Status) 
 

 สถานภาพของสัตวป่์า พิจารณาสถานภาพของสัตวป่์าของพื้นท่ีศึกษา ไดจ้ากการตรวจ

เอกสาร จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดท้าํการศึกษาและไดท้าํการจดัสถานภาพไวแ้ลว้ ในท่ีน้ีได้

นาํมาพิจารณาประกอบอยู ่ 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. 2535 

สหภาพ นานาชาติ เพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ และอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้

ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตว ์ป่าและพืชป่าท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ ดงัน้ี  
 1) การจดัสถานภาพตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ .ศ. 2535 สาํหรับการ

จดัสถานภาพตามพระราชบญัญติัน้ี มีวตั ถุประสงคเ์พื่อการอนุรักษส์ัตวป่์าตามรายช่ือท่ีประกาศ

ออกมาภายใต ้กฎหมายฉบบัน้ีแลว้จะมีผลในแง่ของกฎหมาย ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 สถานภาพ 

คือ สัตวป่์าสงวน และสัตวป่์าคุม้ครอง  

 2 ) สถานภาพตามการจดัของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติและ 

ทรัพยากรธรรมชาติ (The World Conservation Union - IUCN) เป็นการจดัสถานภาพแบบเดียวกนักบั 

สาํนกันโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม พ .ศ. 2548 แต่ในการพิจารณา จากภาพรวมของประชากรของ

สัตวป่์า ทั้งโลก  

 3) สถานภาพตามการจดัของอนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืช

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

Fauna and Flora- CITES) เนน้สาระสาํคญัของอนุสัญญาเพื่อควบคุมการส่งออกนาํเขา้ หรือการนาํส่ง 

ต่อไปเพื่อการคา้ซ่ึงชนิดพนัธ์ุของพืช และสัตวท่ี์ระบุไวใ้นบญัชีหมายเลข 1, 2 และ 3 ของอนุสญัญา 
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4. ผลการศกึษา 

 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสํารวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวน
ยางพารา แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดังนี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0001 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดังนี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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 0001 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 1) 
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ภาพที ่1 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0001 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.2 สวนยางพารา SFC 0012 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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  

_____________________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0012 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพที ่2 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0012 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.3 สวนยางพารา SFC 0016 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 
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ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

3  มะขาม  Archidendron jiringa Nielsen.    Fabaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0016 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 3) 

 

ภาพที ่3 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0016 จังหวัดสงขลา 
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4.1.4 สวนยางพารา SFC 0021 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0021 จงัหวดั

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

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

แปลง  (ภาพท่ี 4) 

 

ภาพที ่4 : ลักษณะสวนยางพารา SFC0021 จังหวัดสงขลา 
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4.1.5 สวนยางพารา SFC 0022 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

3  ข่อย  Streblus asper Lour.    Moraceae 

4  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพา รา SFC 0022 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ัว่แปลง (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพที่ 5 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0022 จังหวดัสงขลา 
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4.1.6 สวนยางพารา SFC 0045 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 8 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

4  ข่อย  Streblus asper Lour.    Moraceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

6  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

7  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0045 จงัหวดั

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

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

แปลง   (ภาพท่ี 6)  
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ภาพที ่6 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0045 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.7 สวนยางพารา SFC 0046 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 4 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.     Euphorbiaceae 

2  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0046 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่7 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0046 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.8 สวนยางพารา SFC 0047 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0047 จงัหวดั

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

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

แปลง ( ภาพท่ี 8) 

 

ภาพที ่8 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0047 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.9 สวนยางพารา SFC 0061 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 9 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

3  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

4  ตะเคียนทอง Hopea odorata     Dipterocarpaceae 

5  พะยงู  Dalbergia cochinchinensis    Fabaceae 

6  สัก  Tectona grandis     Lamiaceae 

7  ขะเมา  Eugenia grandus Wight    Myrtaceae 

8  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

9  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0061 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 9 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0061 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.10 สวนยางพารา SFC 0062 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0062 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 10) 

 

ภาพที่ 10 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0062 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.11 สวนยางพารา SFC 0073 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1    ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

3  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4         ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

5  มะปราง   Lansium domesticum        Anacardiaceae 

6  เงาะ  Nephelium lappaceum    Sapindaceae 

7  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0073 จงัหวดั

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

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

แปลง  (ภาพท่ี 11) 
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ภาพที ่11 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0073 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.12 สวนยางพารา SFC 0074 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 12 ชนดิ 11 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1    ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2   ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

3   สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4         มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

5    มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

6    เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

7  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

8  หมาก  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

9  มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle   Rutaceae 

10  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0074 จงัหวดั

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

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

แปลง และพบไมพ้ื้นล่าง เป็น หญา้คาและสาปเสือ (ภาพท่ี 12) 

 

ภาพที่ 12 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0074 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.13 สวนยางพารา SFC 0075 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 12 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

3  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

4         กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

5  กระถิน  Leucaena leucocepphala    Fabaceae 

6  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

7  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

8  นนทรี  Peltophorum pterocarpum    Fabaceae 

9  มะเม่า  Antidesma thwaitesianum    Phyllanthaceae 

10  ส้มโอ  Citrus maxima Merr.    Rutaceae 

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0075 จงัหวดั

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

แปลง และพบไมพ้ื้นล่าง เป็นหญา้คาและสาบเสือ (ภาพท่ี 13 ) 

 

ภาพที ่13 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0075 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.14 สวนยางพารา SFC 0076 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

  จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Maraceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4         มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle   Rutaceae 

5  กระถิน  Leucaena leucocepphala    Fabaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0076 จงัหวดั

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

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

แปลง และพบไมพ้ื้นล่าง เป็น หญา้คาและสาปเสือ (ภาพท่ี14) 

 

ภาพที ่14 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0076 จังหวัดสงขลา 
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4.1.15 สวนยางพารา SFC 0077 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0077 จงัหวดั

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

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

แปลง และพบไมล่้าง เป็นหญา้คาและสาบเสือ  (ภาพท่ี 15) 

 

ภาพที ่15 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0077 จังหวัดสงขลา 
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4.1.16 สวนยางพารา SFC 0078 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สัก  Tectona grandis     Lamiaceae 

3  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

4         มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King    Meliaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0078 จงัหวดั

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

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

แปลง และพบไมพ้ื้นล่างเป็นหญา้คาและสาบเสือ (ภาพท่ี 16) 

 

ภาพที ่16 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0078 จังหวัดสงขลา 
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4.1.17 สวนยางพารา SFC 0079 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สัก  Tectona grandis     Lamiaceae 

3  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

4         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0078 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 17) 

 

ภาพที ่17 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0079 จังหวัดสงขลา 
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4.1.18 สวนยางพารา SFC 0080 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.    Arecaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณ พื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0080 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 18) 

 

ภาพที ่18 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0080 จังหวัดสงขลา 
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4.1.19 สวนยางพารา SFC 0081 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0081 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 19) 
 

 

ภาพที ่19 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0081 จังหวัดสงขลา 
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4.1.20 สวนยางพารา SFC 0082 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหล ายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0082 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 20) 

 

ภาพที ่20 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0082 จังหวัดสงขลา 
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4.1.21 สวนยางพารา SFC 0083 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

4  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

5  มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

6  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Maraceae 

7  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0083 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 21) 
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ภาพที ่21 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0083 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.22 สวนยางพารา SFC 0084 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0084 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 22) 

 

ภาพที ่22 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0084 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.23 สวนยางพารา SFC 0097 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 13 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ตีนเป็ด  Alstonia scholaris     Apocynaceae 

3  มะหาด  Artocarpus lacucha     Moraceae 



 

49 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

5  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

6  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

7  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

8  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

9  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

10  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

11  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

12  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

13  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0097 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 23) 
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ภาพที ่23 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0097 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.24 สวนยางพารา SFC 0106 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

3  มะเม่า  Antidesma thwaitesianum    Phyllanthaceae 

4  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 



 

51 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0106 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 24) 

 

ภาพที ่24 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0106 จังหวัดสงขลา 
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4.1.25 สวนยางพารา SFC 0108 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 22 ชนดิ 16 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  พะยอม  Shorea roxburghii G.Don    Dipterocarpaceae 

3  มะหาด  Artocarpus lacucha     Moraceae 

4  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

5  มะเม่า  Antidesma thwaitesianum    Phyllanthaceae 

6  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

7  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

8  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

9  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

10  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

11  สักทอง  Tectona grandis     Lamiaceae 

12  พะยงู  Dalbergia cochinchinensis    Fabaceae 

13  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

14  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

15  พลบัพลา  Microcos tomentosa Sm.    Tiliaceae  
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

16  มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle   Rutaceae 

17  ปาลม์  Palmae      Arecaceae 

18  ยอป่า  Morinda coreia Buch.-Ham.    Rubiaceae 

19  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

20  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

21  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

22  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพ ารา SFC 0108 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 25) 

 

ภาพที ่25 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0108 จังหวัดสงขลา 
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4.1.26 สวนยางพารา SFC 0109 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพา รา SFC 0109 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 26) 

 

ภาพที ่26 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0109 จังหวัดสงขลา 
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4.1.27 สวนยางพารา SFC 0110 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 12 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

4  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

5  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

6  มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

7  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

8  เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

9  กระถิน  Leucaena leucocepphala    Fabaceae 

10  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0110 จงัหวดั

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

แปลง (ภาพท่ี 27)    

 

ภาพที ่27 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0110 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.28 สวนยางพารา SFC 0111 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 11 ชนดิ 8 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

5  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

6  โพธ์ิ  Ficus religiosa L.     Moraceae 

7  กระท่อมข้ีหมู Mitragyna rotundifolia (Roxb. ) Kuntze   Rubiaceae 

8  เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

9  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.    Arecaceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

11  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรว จความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0111 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 28 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0111 จังหวดัสงขลา 
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4.1.29 สวนยางพารา SFC 0112 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

3  หมาก  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0112 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 29) 

 

ภาพที ่29 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0112 จังหวัดสงขลา 
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4.1.30 สวนยางพารา SFC 0113 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0113 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 30) 

 

ภาพที ่30 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0113 จังหวัดสงขลา 
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4.1.31 สวนยางพารา SFC 0114 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0114 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 31) 

 

ภาพที ่31 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0114 จังหวัดสงขลา 
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4.1.32 สวนยางพารา SFC 0115 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0115 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 32) 

 

ภาพที ่32 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0115 จังหวัดสงขลา 
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4.1.33 สวนยางพารา SFC 0116 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 11 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

5  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

6  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

7  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

8  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

9  มะเด่ือ  Ficus racemosa  L.     Moraceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

11  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยาง พารา SFC 0116 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 33) 
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ภาพที ่33 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0116 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.34 สวนยางพารา SFC 0118 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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  

_____________________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพ ารา SFC 0118 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 34) 

 

ภาพที ่34 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0118 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.35 สวนยางพารา SFC 0119 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

3  มะหาด  Artocarpus lacucha     Moraceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0119 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 35) 

 

ภาพที ่35 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0119 จังหวัดสงขลา 
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4.1.36 สวนยางพารา SFC 0120 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 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  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0120 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 36) 

 

ภาพที ่36 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0120 จังหวัดสงขลา 
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4.1.37 สวนยางพารา SFC 0121 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 11 ชนดิ 8 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  มงัคุด  Garcinia mangostana Linn.    Clusiaceae 

6  เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

7  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

8  กระถิน  Leucaena leucocepphala    Fabaceae 

9  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

11  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจค วามหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0121 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 37) 
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ภาพที ่37 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0121 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.38 สวนยางพารา SFC 0122 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 11 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  พะยอม  Shorea roxburghii G.Don    Dipterocarpaceae 

5  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

6  มะม่วงป่า  Mangifera pentandra    Anacardiaceae 

7  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

8  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

9  ขะเมา  Eugenia grandus Wight    Myrtaceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

11  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0122 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 38) 

 

ภาพที ่38 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0122 จังหวัดสงขลา 
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4.1.39 สวนยางพารา SFC 0123 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 12 ชนดิ 9 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  หมาก  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

6  เงาะ   Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

7  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

8  ลาํไย  Dimocarpus longan, Lour.    Sapindaceae 

9  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

10  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0123 จงัหวดั

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

แปลง (ภาพท่ี 39) 

 

ภาพที ่39 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0123 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.40 สวนยางพารา SFC 0124 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 7 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 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0124 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 40) 

 

ภาพที ่40 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0124 จังหวัดสงขลา 
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4.1.41 สวนยางพารา SFC 0125 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0125 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 41) 

 

ภาพที ่41 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0125 จังหวัดสงขลา 
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4.1.42 สวนยางพารา SFC 0126 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0126 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 42) 

 

ภาพที ่42 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0126 จังหวัดสงขลา 
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4.1.43 สวนยางพารา SFC 0127 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0127 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 43) 

 

ภาพที ่43 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0127 จังหวัดสงขลา 
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4.1.44 สวนยางพารา SFC 0128 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0128 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 44) 

 

ภาพที ่44 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0128 จังหวัดสงขลา 
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4.1.45 สวนยางพารา SFC 0129 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 8 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ขะเมา  Eugenia grandus Wight    Myrtaceae 

3  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

4  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

5  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

6  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

7  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0129 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 45) 
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ภาพที ่45 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0129 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.46 สวนยางพารา SFC 0133 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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  

_____________________________________________________________________________________________ 



 

79 
 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0133 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 46) 

 

ภาพที ่46 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0133 จังหวัดสงขลา 
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4.1.47 สวนยางพารา SFC 0134 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0134 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 47) 

 

ภาพที ่47 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0134 จังหวัดสงขลา 
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4.1.48 สวนยางพารา SFC 0135 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 12 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

4  กระท่อมข้ีหมู Mitragyna rotundifolia (Roxb. ) Kuntze   Rubiaceae 

5  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

6  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

7  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

8  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

9  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

10  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายท างชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0135 จงัหวดั

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

แปลง (ภาพท่ี 48) 

 

ภาพที ่48 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0135 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.49 สวนยางพารา SFC 0147 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  สักทอง  Tectona grandis     Lamiaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชื่อวทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  ตาํเสา  Fagraca f eagrans Roxb    Gentianaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0147 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 49) 

 

ภาพที ่49 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0147 จังหวัดสงขลา 
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4.1.50 สวนยางพารา SFC 0148 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

3  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

4  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

5  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0148 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 50 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0148 จังหวดัสงขลา 
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4.1.51 สวนยางพารา SFC 0149 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 11 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

5  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

6  คาง  Albizia lebbekoides (DC.) Benth   Leguminosae 

7  จิกนม  Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz   Lecythidaceae 

8  พลากวาง  Pterospermum lanceaefolium Roxb.   Malvaceae 

9  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

11  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0149 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 51) 
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ภาพที ่51 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0149 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.52 สวนยางพารา SFC 0150 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 14 ชนดิ 13 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  ตะแบก  Lagerstroemia floribunda Jack   Lythraceae 

5  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

6  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

7  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

8  นนท ์  Vitex pinnata     Lamiaceae 

9  ส้มโอ  Citrus maxima Merr.    Rutaceae 

10  มะไฟ  Baccaurea ramiflora Lour.    Phyllanthaceae 

11  มะม่วงหินมะพานต ์Anacardium occidentale  L.    Anacardiaceae 

12  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

13  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

14  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0151 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 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0150 จังหวดัสงขลา 
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4.1.53 สวนยางพารา SFC 0151 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  ไผลื่มแลง้  Dendrocalamus asper Backer    Poaceae 

3  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพ ารา SFC 0151 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 53 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0151 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.54 สวนยางพารา SFC 0159 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 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  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0159 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 0159 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.55 สวนยางพารา SFC 0161 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0161 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 55) 

 

ภาพที ่55 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0161 จังหวัดสงขลา 
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4.1.56 สวนยางพารา SFC 0164 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 9 ชนดิ 8 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  

2  พะยอม  Shorea roxburghii G.Don    Dipterocarpaceae 

3  ตะแบก  Lagerstroemia floribunda Jack   Lythraceae 

4  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

5  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

6  มะเม่า  Antidesma thwaitesianum    Phyllanthaceae 

7  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

8  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

9  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0164 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 56) 
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ภาพที ่56 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0164 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.57 สวนยางพารา SFC 0165 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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  

_____________________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0165 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 57) 

 

ภาพที ่57 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0165 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.58 สวนยางพารา SFC 0166 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 12 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ปาลม์  Palmae      Arecaceae 

3  มะหาด  Artocarpus lacucha     Moraceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

5  ตะเคียนทอง Hopea odorata     Dipterocarpaceae 

6  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

7  คาง  Albizia lebbekoides (DC.) Benth   Leguminosae 

8  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

9  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

10  กาํชาํ  Lepisanthes rubiginosa Leenh.   Sapindaceae 

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0166 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 0166 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.59 สวนยางพารา SFC 0167 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 4 ชนดิ 2 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae  

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0167 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่59 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0167 จังหวัดสงขลา 
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4.1.60 สวนยางพารา SFC 0168 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0168 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 60) 

 

ภาพที ่60 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0168 จังหวัดสงขลา 
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4.1.61 สวนยางพารา SFC 0169 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

3   ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

4         มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจ ความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0169 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 0169 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.62 สวนยางพารา SFC 0170 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0170 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่62 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0170 จังหวัดสงขลา 
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4.1.63 สวนยางพารา SFC 0171 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0171 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 63) 

 

ภาพที ่63 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0171 จังหวัดสงขลา 
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4.1.64 สวนยางพารา SFC 0172 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0172 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่64 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0172 จังหวัดสงขลา 
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4.1.65 สวนยางพารา SFC 0173 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0173 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 65) 

 

ภาพที ่65 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0173 จังหวัดสงขลา 



 

102 
 

4.1.66 สวนยางพารา SFC 0174 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0174 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 66) 

 

ภาพที ่66 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0174 จังหวัดสงขลา 
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4.1.67 สวนยางพารา SFC 0175 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 9 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  พะยอม  Shorea roxburghii G.Don    Dipterocarpaceae 

3  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

5  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

6  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

7  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

8  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

9  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0175 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 67) 
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ภาพที ่67 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0175 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.68 สวนยางพารา SFC 0176 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 9 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

3  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

4  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

5  มะนาว  Citrus aurantifolia (Christm.)  Swingle   Rutaceae 

6  กลว้ยหิน  Musa sapientum.     Musaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

7  ข่า  Alpinia galanga (L.) Willd    Zingiberaceae 

8  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

9  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0176 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 68) 

 

ภาพที ่68 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0176 จังหวัดสงขลา 
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4.1.69 สวนยางพารา SFC 0177 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 12 ชนดิ 8 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

3  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

6  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

7  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

8  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

9  เหรียง  Parkia timoriana (DC.) Merr.    Fabaceae  

10  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae  

11  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

12  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0177 จงัหวดั

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

แปลง (ภาพท่ี 69) 

 

ภาพที ่69 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0177 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.70 สวนยางพารา SFC 0178 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

3  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae  
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  จาํปา  Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre   Magnoliaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0178 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 70) 

 

ภาพที ่70 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0178 จังหวัดสงขลา 
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4.1.71 สวนยางพารา SFC 0179 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

3  หย ี  Dialium cochinchinense, Dialium indum linn.  Fabaceae 

4  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0179 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 71 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0179 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.72 สวนยางพารา SFC 0180 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0180 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 72) 

 

ภาพที ่72: ลักษณะสวนยางพารา SFC 0180 จังหวัดสงขลา 
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4.1.73 สวนยางพารา SFC 0181 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

3  ไผ ่ Bambusa sp.     Poaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0181 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที ่73 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0181 จังหวัดสงขลา 
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4.1.74 สวนยางพารา SFC 0182 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0182 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 74) 

 

ภาพที ่74 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0182 จังหวัดสงขลา 
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4.1.75 สวนยางพารา SFC 0183 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0183 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 75) 

 

ภาพที ่75 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0183 จังหวัดสงขลา 
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4.1.76 สวนยางพารา SFC 0184 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ขะเมา  Eugenia grandus Wight    Myrtaceae 

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพา รา SFC 0184 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 76) 

 

ภาพที ่76 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0184 จังหวัดสงขลา 
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4.1.77 สวนยางพารา SFC 0185 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0185 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 77) 

 

ภาพที ่77 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0185 จังหวัดสงขลา 



 

116 
 

4.1.78 สวนยางพารา SFC 0186 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สัก  Tectona grandis     Lamiaceae 

3  ปาลม์  Palmae      Arecaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0186 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 78) 

 

ภาพที่ 78 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0186 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.79 สวนยางพารา SFC 0187 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สัก  Tectona grandis     Lamiaceae 

3  ตะเคียนทอง Hopea odorata     Dipterocarpaceae 

4  ปาลม์  Palmae      Arecaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0187 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 79) 

 

ภาพที่ 79 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0187 จงัหวดัสงขลา 
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4.1.80 สวนยางพารา SFC 0188 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0188 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 80) 

 

ภาพที่ 80 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0188 จงัหวดัสงขลา 



 

119 
 

4.1.81 สวนยางพารา SFC 0189 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0189 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 81) 

 

ภาพที ่81 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0189 จังหวัดสงขลา 
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4.1.82 สวนยางพารา SFC 0190 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0190 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 82) 

 

ภาพที ่82 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0190 จังหวัดสงขลา 
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4.1.83 สวนยางพารา SFC 0191 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0191 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 83) 

 

ภาพที ่83 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0191 จังหวัดสงขลา 



 

122 
 

4.1.84 สวนยางพารา SFC 0192 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0192 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 84) 

 

ภาพที ่84 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0192 จังหวัดสงขลา 
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4.1.85 สวนยางพารา SFC 0193 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 11 ชนดิ 9 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กระถินเทพา Acacia mangium     Fabaceae 

3  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

4  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

5  ชิงชนั  Dalbergia oliveri     Fabaceae 

6  ส้มโอ  Citrus maxima Merr.    Rutaceae 

7  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

8  สาค ู  Metroxylon sagu     Palmae 

9  คลา้  Calathea picturata     Marantaceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

11  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0193 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 85) 
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ภาพที ่85 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0193 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.86 สวนยางพารา SFC 0194 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0194 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 86) 

 

ภาพที ่86 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0194 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.87 สวนยางพารา SFC 0195 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

3  บุก  Amorphophallus konjac    Araceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  ข่าป่า  Alpinia malaccensis    Zingiberaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0195 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 87) 

 

ภาพที ่87 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0195 จังหวัดสงขลา 
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4.1.88 สวนยางพารา SFC 0196 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 0196 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 88) 

 

ภาพที ่88 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0196 จังหวัดสงขลา 
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4.1.89 สวนยางพารา SFC 0197 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

3  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

4  ชิงชนั  Dalbergia oliveri     Fabaceae 

5  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพา รา SFC 0197 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 89) 
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ภาพที ่89 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0197 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.90 สวนยางพารา SFC 0198 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

3  สะเดาเทียม Azardirachta excelsa (Jack) Jacobs.   Meliaceae 

4  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 
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ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0198 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 90) 

 

ภาพที ่90 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0198 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.91 สวนยางพารา SFC 0199 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 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 บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0199 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 91) 

 

ภาพที ่91 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0199 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.92 สวนยางพารา SFC 0200 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

4  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0200 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 92) 

 

ภาพที ่92 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0200 จังหวัดสงขลา 
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4.1.93 สวนยางพารา SFC 0202 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  ตาํเสา  Fagraca f eagrans Roxb    Gentianaceae 

3  สะเดา  Azadirachta indica     Meliaceae 

4  ละมุด  Manilkara achras Fosberg.    Sapotaceae 

5  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0202 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 

ภาพที่ 93 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0202 จังหวดัสงขลา 
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4.1.94 สวนยางพารา SFC 0205 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 10 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  พะยอม  Shorea roxburghii G.Don    Dipterocarpaceae 

3  ตะเคียนทอง Hopea odorata     Dipterocarpaceae 

4  หวา้  Syzygium cumini     Myrtaceae 

5  ตาํเสา  Fagraca f eagrans Roxb    Gentianaceae 

6  มะพร้าว    Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

7  จาํปา  Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre   Magnoliaceae 

8  ไผป่่า  Bambusa Bambos (L.X Voss)    Poaceae 

9  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

10  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0205 จงัหวดั

สงขลา พบวา่เป็นสว นยางพารา (Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common 

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

แปลง (ภาพท่ี 94) 
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ภาพที ่94 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0205 จังหวัดสงขลา 

 

 

4.1.95 สวนยางพารา SFC 0261 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 13 ชนดิ 12 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 
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_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

6  มะม่วง  Mangifera indica L.     Anacardiaceae 

7  จาํปาดะ  Artocarpus integer Merr.    Moraceae 

8  พลากวาง  Pterospermum lanceaefolium Roxb.   Malvaceae 

9  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

10  มะไฟ  Baccaurea ramiflora Lour.    Phyllanthaceae 

11  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

12  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

13  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0261 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg.กระจายอยู ่ทัว่แปลง (ภาพท่ี 95) 

 

ภาพที่ 95 : ลักษณะสวนยางพารา SFC 0261 จังหวดัสงขลา 
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4.1.96 สวนยางพารา SFC 0266 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 10 ชนดิ 7 วงศ ์ ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กะทงัใบใหญ ่ Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 

3  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  พลากวาง  Pterospermum lanceaefolium Roxb.   Malvaceae 

6  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

7  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

8  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

9  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

10  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0266 จงัหวดั

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

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

แปลง (ภาพท่ี 96) 
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ภาพที่ 96 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0266 จงัหวดัสงขลา 

 

 

4.1.97 สวนยางพารา SFC 0267 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จํากดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้สิน้ 14 ชนดิ 9 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  มะไฟ  Baccaurea ramiflora Lour.    Phyllanthaceae 

5  เต่าร้าง  Caryota mitis Lour.     Arecaceae 

6  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 
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____________________________________________________________________________________________ 

ลําดับที ่ ชื่อไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์     วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

7  ชะมวง  Garcinia cowa Roxb.    Clusiaceae 

8  ปาลม์  Palmae      Arecaceae 

9  ขนุน  Artocarpus heterophyllus Lam.   Moraceae 

10  ละมุด  Manilkara achras Fosberg.    Sapotaceae 

11  มะเด่ือปลอ้ง Ficus hispida L.f.     Moraceae 

12  กะพอ้  Licuala spinosa Thumn    Arecaceae 

13  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

14  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพ้ืนท่ีสวนยางพารา SFC 0267 จงัหวดัสงขลา 

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

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

 
ภาพที ่97 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0267 จังหวัดสงขลา 
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4.1.98 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 ไม่ตา้นทาน

โรคราสีชมพโูรคเส้นดาํ 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 เปลือกเรียบถึงแตกสะเก็ดสี

นํ้าตาลแกมเหลืองถึงนํ้าตาลเทา เปลือกชั้นในสีเหลืองแกมนํ้าตาล ก่ิงอ่อน ยอดอ่อน กา้นช่อดอก และ

กา้น   

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

ยกเวน้เส้นใบ ดา้นล่างมีขนคลุม ปลายใบมนถึงหยกัเวา้ โคนใบ มนถึงสอบกวา้ง 

ดอก : ดอกเล็กสีเหลือง ออกเป็นกลุ่มตามง่ามใบและก่ิง 

ผล : รูปไข่ กวา้งประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 1.5 ซม. 

การขยายพนัธ์ุ :  พบข้ึนในป่าท่ีลุ่มและชายป่าพรุ บริเวณนํ้าท่วมขงัเป็นคร้ังคราว 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) พะยอม 

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

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

ปราจีนบุรี) ยางหยวก 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G.Don 

วงศ์ : Dipterocarpaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

พะยอมเป็นไมต้น้สูง 15 - 30 เมตร เปลือกสีเทาเขม้แตกเป็นร่อง  

ใบ : เด่ียวออกสลบั รูปขอบขนานกวา้ง 3.5 - 6.5 เซนติเมตร ยาว 8 - 15เซนติเมตร ปลายมนหรือเป็น

ต่ิงสั้นๆ โคนมน ขอบเป็นคล่ืนผวิเกล้ียงเป็นมนั  

ดอก : สีขาว กล่ินหอมจดัออกเป็นช่อใหญ่ตามก่ิงและปลายก่ิง กลีบเล้ียง 5 กลีบ โคนเช่ือมติดกนั กลีบ

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

ผล : รูปรีกวา้งประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 

ปลีกสั้น 2 ปลีกคลา้ยผลยาง 

 

 

 

https://sites.google.com/site/teerapatjiansiri6640/tn-ph-yxm-swn-phvks-sastr-rr/%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B0.jpg?attredirects=0�
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(4) พะยูง 

ช่ืออ่ืนๆ : กระยงู  กะยง (เขมร สุรินทร์)  ขะยงุ (อุบลราชธานี)  แดงจีน (กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี)  ประดู่

ลาย (ชลบุรี)  ประดู่แสน (ตราด)  พะยงูไหม (สระบุรี)  หวัลีเมาะ (จีน)  ประดู่ตม (จนัทบุรี)  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Dalbergia cochinchinensis 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

พะยงูเป็นไมย้นืตน้ผลดัใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงถึง 25 เมตร เม่ือโตเตม็ท่ีลาํตน้เปลา ตรง 

เปลือกสีเทา เรียบ และล่อนเป็นแผน่บาง ๆ เปลือกในสีนํ้าตาลแกมเหลือง มีเรือนยอดรูปทรงกลมหรื

อรูปไข่ ทึบ ลกัษณะเน้ือไม ้ เน้ือละเอียด เส้ียนสนเป็นร้ิวแคบ ๆ เหนียว แขง็ทนทาน หนกัมาก สี

นํ้าตาลอ่อนแกนสีแดงอมม่วง หรือสีม่วงก่ึงสีเลือดหมูแก่ เป็นมนัเล่ือม และมีร้ิวสีดาํหรือสีนํ้าตาล

อ่อนผา่น เล่ือยผา ไสกบ ตบแต่งยาก ขดัและชกัเงาไดดี้มีนํ้ามนัในตวั 

ใบ :  เป็นใบประกอบ ออกเป็นช่อแบบขนนก ช่อติดเรียงสลบั ยาว 10-15 ซม. แต่ละช่อมีใบยอ่ยรูปรี 

ๆ แกมรูปไข่ ติดเรียงสลบั 7-9 ใบ ปลายสุดของช่อเป็นใบเด่ียว ๆ ใบมีลกัษณะเหนียวคลา้ยแผน่หนงั

บาง ๆ มีลกัษณะรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ใบกวา้ง 3-4 ซม. ยาว 4-7 ซม. โคนใบมน แลว้ค่อย ๆ เรียว

สอบแหลมไปทางปลายใบ ปลายใบแหลมยืน่เล็กนอ้ย หลงัใบมนัสีเขียวเขม้กวา่ดา้นทอ้งใบ ใบเกล้ียง

ไม่มีขนทั้งสองดา้น เส้นแขนงใบ มี 6-8 คู่ พอสังเกตเห็นไดท้ั้งสองดา้นขอบใบเรียบ 

ดอก :  มีขนาดเล็ก สีขาว กล่ินหอมอ่อน ๆ ทรงรูปดอกถัว่ ออกรวมกนัเป็นช่อตามปลายก่ิงหรือง่ามใบ

ใกลย้อด กลีบฐานดอกเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ยต้ืน ๆ ขอบหยกัเป็น 5 แฉก กลีบคลุมมีลกัษณะคลา้ยโล่ 

กลีบปีกสองกลีบรูปขอบขนาน ส่วนกลีบกระโดงจะเช่ือมติดกนั มีลกัษณะคลา้ยรูปเรือหรือพระจนัทร์

คร่ึงเส้ียว เกสรผูมี้ 10 อนั อนับนจะเป็นอิสระ นอกนั้นจะติดกนัเป็นกลุ่ม รังไข่รูปรี ๆ ภายในมีช่อง

เดียว แต่มีไข่อ่อนหลายหน่วย หลอดท่อรังไข่มีหลอดเดียว จะยาวยืน่พน้กลุ่มเกสรผูข้ึ้นมา ระยะเวลา

ออกดอก ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

ผล :  เป็นฝัก ผวิเกล้ียง แบน และบอบบาง รูปขอบขนาน กวา้ง 1.2 ซม. ยาว 4-6 ซม. ตรงบริเวณท่ีหุม้

เมลด็มองเห็นเส้นแขนงไม่ชดัเจน ฝักจะแก่ประมาณ 2 เดือน หลงัจากออกดอกซ่ึงอยูร่ะหวา่งเดือน

กรกฎาคม-กนัยายน ฝักเม่ือแก่จะไม่แตกออกเหมือนฝักไมแ้ดงหรือฝักมะค่าโม่ง ฝักจะร่วงหล่นโดยท่ี

เมลด็อยูใ่นฝัก 
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เมลด็ :  รูปไต สีนํ้าตาลถึงสีนํ้าตาลเขม้ ผวิค่อนขา้งมนั กวา้ง 4 ซม. ยาว 7 มม. เมล็ดจะเรียงตามยาว

ของฝัก ใน 1 ฝักจะมีเมล็ดจาํนวน 1-4 เมลด็ 

 

 
 

 

(5) สัก 

ช่ืออ่ืนๆ : เซบ่ายี้  ปีฮือ ปายี้  เป้อยี  

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Tectona grandis 

วงศ์ : Lamiaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น :  ขนาดใหญ่ผลดัใบในฤดูร้อน   ลาํตน้เปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคน

เป็นพพูอนตํ่า ๆ เรือนยอดเป็นพุม่ทรงกลมค่อนขา้งทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องต้ืนตาม

ความยาวลาํตน้ 

ใบ :  เด่ียวใหญ่มาก ออกตรงขา้มกนัเป็นคู่ ปลายใบแหลมโคนมน   ยาว 25 - 30 เซนติเมตร กวา้งเกือบ

เท่ายาว ใบของตน้อ่อนจะใหญ่กวา่ น้ีมาก ผวิใบขนสากคายสีเขียวเขม้   ขยี้ใบสดจะมีสีแดงเหมือน

เลือด 

ดอก :   ขนาดเลก็ สีขาวนวลออกเป็นช่อตาม ปลายก่ิง  
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ผล :   แหง้ค่อนขา้งกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแขง็ ภายในมี 1 - 3 เมลด็ 

นิเวศวทิยา :   ข้ึนเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ บางส่วนในภาคกลางและภาคตะวนัตก มี

อยูบ่า้งทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ออกดอก :   ออกดอกและเป็นผลเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ขยายพนัธ์ุ : โดยเมลด็ ปักชาํ 

 

 

 

 

 (6) 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 

 

 



 

146 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ตะเคียนเป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ สูง 20-40 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุม่ทึบกลมหรือรูปเจดียต์ ํ่า 

เปลือกหนาสีนํ้าตาลดาํ แตกเป็นสะเก็ด กระพี้สีนํ้าตาลอ่อน แก่นสีนํ้าตาลแดง  

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

ปลายใบเรียว โคนใบบนป้านและเบ้ียว หลงัใบท่ีตุ่มเกล้ียง ๆ อยูต่ามง่ามแขนงใบ เส้นแขนงใบมี 9-13 

คู่ ปลายโคง้ แต่ไม่จรดกนั  

ดอก : เล็ก ออกเป็นช่อยาว สีขาว ตามง่ามใบและปลายก่ิง กลีบเล้ียงและกลีบดอกอยา่งละ 5 กลีบ โดย

เช่ือมติดกนั 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 พบในป่า

ดิบช้ืน 
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(7) ตะแบก 

ช่ืออ่ืนๆ : กระแบก (สงขลา), ตราแบกปร้ี (เขมร), ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด), ตะแบกนา ตะแบก (ภาค

กลาง, นครราชสีมา), บางอตะมะกอ (มลาย-ูยะลา, ปัตตานี), บางอยะมู (มลาย-ูนราธิวาส), เป๋ือยนา 

(ลาํปาง), เป๋ือยหางค่าง (แพร่) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack 

วงศ์ : Lythraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ ผลดัใบ เรือนยอดเป็นพุม่กลม โคนตน้เป็นพพูอนสูง เปลือกตน้เรียบเป็นมนัสีเทาหรือสีเทา

อ่อนอมขาว มีแผลเป็นหลุมต้ืน ๆ ตลอดลาํตน้ 

ใบ : (Foliage) : ใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม ใบรูปใบหอก กวา้ง 5-8 เซนติเมตร ยาว 12-20 เซนติเมตร ปลาย

ใบแหลม โคนใบรูปล่ิม ชอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย แผน่ใบหนา ใบเเก่เกล้ียง ใบอ่อนสีชมพู

หรือแดง มีขนสั้น 

ดอก : (Flower) : สีชมพอู่อนหรือม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อเเยกแขนงตามซอกใบปลายก่ิง ช่อดอก

ยาว 30-40 เซนติเมตร กา้นช่อดอก และดอกตูมมีขนสีนํ้าตาลอ่อนปกคลุม กลีบเล้ียงมี 10-12 สนั 

ปลายแยก 5-6 กลีบ มีขนสีนํ้าตาลดา้นนอกและปลายกลีบดา้นใน กลีบดอก 6 กลีบ ดอกบานเตม็ท่ี

กวา้ง 2.5-3.5 เซนติเมตร 

ผล : (Fruit) : ผลแหง้แตก รูปไข่สีนํ้าตาล เเตกเป็น 5-6 พู เมล็ดแบน สีนํ้าตาล มีปีก 
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(8) 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 ลาํตน้

เปลา ตรง แตกก่ิงตํ่า เปลือกนอกหยาบ สีนํ้าตาลเขม้ แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ เปลือกในสี

เหลืองอ่อน โคนตน้ไม่เป็นพพูอน เรือนยอดเป็นรูปกรวยแหลมหรือรูปเจดีย์ 

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

ปลายใบเรียวแหลมหรือเป็นต่ิงยาว เน้ือใบค่อนขา้งหนาเป็นแผน่หนงั เกล้ียง เส้นแขนงใบเห็นไม่ค่อย

ชดั พอสงัเกตเห็นไดมี้ 8-10 คู่ 

ดอก :  เม่ือบานใหม่ ๆ มีสีขาวแลว้จะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีเหลืองอ่อนจนถึงเหลืองแก่ เม่ือดอกใกลจ้ะ

โรย กล่ินหอม ออกรวมกนัเป็นช่อบานกระจายตามง่ามใบและปลายก่ิง ดอกเป็นรูปแจกนัทรงสูง เม่ือ

บานเตม็ท่ีกวา้งประมาณ 2 ซม. กลีบฐานดอก 5 กลีบ มีขนาดเล็กมาก ยาวไม่เกิน 3 มม. โคนกลีบดอก

เช่ือมติดกนัเป็นหลอดยาวถึง 2 ซม. ภายในมีเกสรผู ้5 อนั อบัเรณูจะยาวยืน่พน้ปากหลอดกลีบดอก

เลก็นอ้ย รังไข่ รูปไข่อยูเ่หนือโคนกลีบฐานดอกและกลีบดอก ภายในแบ่งเป็นสองช่อง แต่ละช่องมีไข่

อ่อนซ่ึงติดอยูต่รงส่วนกลางของผนงักั้นระหวา่งช่องจาํนวนมาก หลอดท่อรังไข่จะยาวยืน่พน้ปาก

หลอดกลีบดอกออกมามาก ปลายหลอดจะเป็นปุ่มบวมพองคลา้ย ๆ รูปดอกเห็ด 

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

จดัจะออกสีเหลืองจนถึงสีแดงเลือดนก รสขม ภายในมีเมลด็เลก็ ๆ จาํนวนมาก  ระยะการออกดอกเป็น

ผล  ออกดอกระหวา่งเดือนเมษายน-มิถุนายน และเป็นผลระหวา่งเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมลกัษณะ

เน้ือไม ้ แก่นสีเหลืองอ่อน เส้ียนตรง เน้ือละเอียด เหนียว แขง็ ทนทานมาก และทนทานต่อปลวก เล่ือย 

ผา่ ไส้กบ ตบแต่งง่าย มีนํ้ามนัในตวั ขดัชกัเงาไดดี้มาก มีความถ่วงจาํเพาะประมาณ 0.92 เน้ือไมมี้

ความแขง็ประมาณ 703 กก. ความแขง็แรงประมาณ 1,445 กก./ตร.ซม. ความทนทานตามธรรมชาติ

ตั้งแต่ 7-11 ปี เฉล่ียประมาณ 7 ปี 
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(9) ทุเรียน 

ช่ืออ่ืนๆ : ทุเรียน , ดูเรียน 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Durio zibethinus L. 

วงศ์ : Bombacaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ทุเรียนเป็นไมผ้ลยนืตน้ไม่ผลดัใบ ลาํตน้ตรง สูง 25-50 เมตรข้ึนกบัชนิดแตกก่ิงเป็นมุมแหลม ปลายก่ิง

ตั้งกระจายก่ิงกลางลาํตน้ข้ึนไป เปลือกชั้นนอกของลาํตน้สีเทาแก่ ผิวขรุขระหลุดลอกออกเป็นสะเก็ด 

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 และสถานท่ี

ปลูกเล้ียง โดยทัว่ไปทุเรียนจะใหผ้ลเม่ือมีอาย ุ4-5 ปี โดยจะออกตามก่ิงและสุกหลงัจากผสมเกสรไป

แลว้ 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. มีนํ้าหนกั 

1-3 กก.เป็นรูปรีถึงกลม เปลือกทุเรียนมีหนามแหลมเม่ือแก่ผลมีสีเขียว เม่ือสุกมีสีนํ้าตาลอ่อน แตก

ตามแต่ละส่วนของผลเรียกเป็นพ ูเน้ือในมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงแดง ข้ึนกบัชนิด  เน้ือในจะน่ิม ก่ึงอ่อน

ก่ึงแขง็ มีรสหวาน เมลด็มีเยือ่หุม้ กลมรี เปลือกหุม้สีนํ้าตาลผวิเรียบ เน้ือในเมล็ดสีขาว รสชาติฝาด 

 
 

 

(10) ตนีเป็ด 

ช่ืออ่ืนๆ : หสับรรณ (กาญจนบุรี ) ; กะโนะ้ (กะเหร่ียง- แม่ฮ่องสอน ) ; สตับรรณ (ภาคกลาง , เขมร-

จนัทบุรี ) ; พญาสตับรรณ , ชบา, ตีนเป็ด  (ภาคกลาง ) ; บะซา , ปูลา, ปูแล (มลาย-ูยะลา-ปัตตานี ) ; 

ยางขาว (ลาํปาง) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Alstonia scholaris 

วงศ์: Apocynaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น  : ลกัษณะโคนตน้เป็นพูพอน ลาํตน้มีเปลือกสีเทาเกือบดาํ สูงประมาณ 5-30 เมตร แตกก่ิง

ออกรอบขอ้ เม่ือกรีดจะมีนํ้ายางสีขาวเหมือนนํ้านม  

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 แตกใบเป็นวงรอบก่ิงหรือขอ้ ประมาณ 4-7 ใบ ลกัษณะใบรูปขอบขนานแกมรูป

ไข่กลบั ปลายใบมนหรือเวา้บุ๋ม ขอบใบเรียบ โคนใบสอบเรียว หรือรูปล่ิม แผน่ใบสีเขียวสด เส้น

แขนงใบถ่ี ประมาณ 30-40 คู่ ทอ้งใบหรื อใตใ้บ สีขาวนวล เกล้ียง  

ดอก : ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลัน่ ออกช่อท่ีปลายก่ิงหรือยอด มีดอกยอ่ยจาํนวนมากติดกนั

เป็นกระจุกกลม ท่ีปลายก่ิง มีกลีบรองกลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวอมเหลือง เรียงตวั

แบบบิดเวยีน มีเกสรเพศผู ้ 5 อนั เกสรเพศเมีย 2 อนั ออกดอกช่วงเดื อนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน  

ผล : เป็นฝักรูปกลมยาว ออกเป็นคู่ เม่ือแก่จดัจะแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมลด็จาํนวนมาก  

เมลด็  : ลกัษณะรูปขอบขนาน มีขนท่ีปลายทั้งสองสีขาวนวลเป็นกระจุก ปลิวตามลม  

 

 
 

 

(11) หย ี

ช่ืออ่ืนๆ : หย ี เขลง  หมากแดง  เขลง็  เคง  นางดาํ  อีด่าง  หมากเคง  กาหย ี(นราธิวาส) ,

นางดาํ  (นครราชสีมา ) ,ย ี(ภูเก็ต) ,หย ี(ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Dialium cochinchinense, Dialium indum linn. 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํต้น : ลกัษณะลาํตน้ของหยมีีขนาดสูงใหญ่คลา้ยตน้พิกุล เปลือกลาํตน้เป็นสีเทาอมนํ้าตาล 
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ใบ : ออกเป็นใบเด่ียว มีลกัษณะเป็นรูปทรงไข่ เรียงสลบักนัเป็นกลุ่มท่ีปลายก่ิงประมาณ 5-7 ใบ ปลาย

ใบและโคนใบแหลม แผน่ใบและขอบใบเรียบ ขนาดความกวา้งของใบมีประมาณ 5 ซม. ยาวประมาณ 

15 ซม. 

ดอก: ออกเป็นช่อขนาดเล็กบริเวณปลายก่ิง เป็นพวงสีขาว 

ผล : ลกัษณะผลเป็นรูปทรงกลมรี ผลอ่อนจะมีเปลือกสีเขียว เม่ือสุกจะกลายเป็นสีดาํ ผลท่ีโตเตม็ท่ีจะ

มีขนาดความกวา้งประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. ภายในผลมีเน้ือสีนํ้าตาล รสเปร้ียวอมหวาน

เลก็นอ้ย มกัใหผ้ลผลิตเม่ือมีอายไุดป้ระมาณ 15 ปี และใหผ้ลผลิตไดม้ากท่ีสุดเม่ือมีอายปุระมาณ 30 ปี

ข้ึนไป 

เมลด็ : ภายในเน้ือผลสีนํ้าตาล จะมีเมล็ดสีเทาอมดาํรูปทรงกลมแบนอยูเ่พียง 1 เมล็ด ซ่ึงมีขนาดเล็ก

มาก 

 

 
 

 

(12) หว้า 

ช่ืออ่ืนๆ : มะหา้  หา้ข้ีแพะ  หา้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Syzygium cumini 

วงศ์ : Myrtaceae 
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมต้น้ขนาดใหญ่  สูง 15 - 25 เมตร ไม่ผลดัใบ เรือนยอดรูปไข่ หรือรูปทรงกลม ลาํตน้เปลาตรง 

จะแตกก่ิงกา้นท่ีความสูง 2 - 4 เมตร โคนตน้เป็นพพูอนเลก็นอ้ย ก่ิงกา้นสาขาจะแผอ่อกมาทางดา้นขา้ง 

ทรงพุม่หนาทึบ เน้ือไมแ้ขง็  

เปลือก :  สีนํ้าตาลอมเทาถึงเทาคลํ้า ค่อนขา้งเรียบมีรอยแตกเป็นสะเก็ดเลก็ ๆ ทัว่ไป  

ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงตรงกนัขา้ม รูปรีหรือรูปไข่กลบัขอบใบเรียบปลายใบมนแหลม โคนใบมน ผวิ

ใบเป็นมนัเรียบ เส้นใบแตกแขนงออกจากเส้นกลางใบค่อนขา้งเป็นระเบียบและระยะห่างใกลเ้คียงกนั 

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 ช่อดอก

เม่ือบานมีลกัษณะคลา้ยร่ม มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ออกดอกในเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ 

ผล : ผลสดมีเน้ือ รูปทรงกระบอก หรือรูปขอบขนาน กวา้ง 1.0 - 1.5 เซนติเมตร ยาว  

1.5 – 2.0 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวผวิเรียบเป็นมนั ผลแก่สีแดงและเปล่ียน เป็นสีม่วงเกือบดาํเม่ือสุก 

เน้ือในมีสีม่วงเขม้ รสหวานอมเปร้ียวและฝาดเลก็นอ้ย ภายในผลมีเมล็ด 1 เมลด็ 

เมลด็ : ขนาดเลก็กวา่ผลเลก็นอ้ย รูปทรงกระบอกหรือขอบขนานสีเหลืองอมนํ้าตาลเปลือกแขง็ 
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(13) 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 เปลือกไม่

หลุดออก มียางสีแดงหรือสีนํ้าตาล 

ใบ : ใบเรียงสลบั ใบประกอบแบบน้ิวมือ มี 3 ใบยอ่ย ใบยอ่ยรูปไข่หรือรูปรีโคนใบกลมหรือมน ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบเป็นคล่ืน ผวิใบเป็นคล่ืน มีไขนวลปกคลุมดา้นล่างเส้นใบนูนเด่น ใบมีสี

เขียว เม่ือแก่จะมีสีเหลือง แลว้ค่อยๆ แดงแลว้จะร่วงหล่น กา้นใบมน 

ดอก : เป็นช่อตั้งเกิดตามปลายก่ิง 

ผล : ผลเด่ียวแบบผลสดเม่ือแก่มีสีเขียวเขม้ เม่ือสุกมีสีเหลืองผวิขรุขระ มีขนกาํมะหยีเ่น้ือน่ิม ฉํ่านํ้ารส

หวานอมเปร้ียว เมล็ดกลมรี มีเยือ่หุม้สีขาวเกิดมาจากเปลือก 

การขยายพนัธ์ุ  พบในป่าดิบแลง้และป่าดิบช้ืน กระจายอยูท่ ัว่ไป ท่ีสูง 100-700 เมตร เหนือ

ระดบันํ้าทะเล ชอบดินอุดมสมบูรณ์ ใกลแ้หล่งนํ้า 
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(14) 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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(15) สะตอ 

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Parkia speciosa 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สะตอเป็นไมย้นืตน้ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงเฉล่ียไดถึ้ง ๓๐ เมตร ตน้สูงข้ึนไปแลว้แตกก่ิง

กา้นเป็นพุม่แผก่วา้ง 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 ฝักบิดเป็นเกลียวห่าง 

ฝักอ่อนมีสีเขียว พอแก่จะเปล่ียนเป็นสีดาํ เมล็ดสะตอมีลกัษณะเป็นรูปรีเกือบกลมเรียงตามขวางกบัฝัก 

มีสีเขียวอ่อน 
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(16) กระท่อมขีห้มู 

ช่ืออ่ืนๆ : กระท่อมข้ีหมู กระทุ่มข้ีหมู กระท่อมหมู 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Mitragyna rotundifolia (Roxb. ) Kuntze 

วงศ์ : Rubiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : กระท่อมหมูเป็นไมต้น้ขนาดกลาง   

ใบ : เด่ียว ออกตรงกนัขา้ม ใบกลม โคนใบเวา้  ยอดใบอ่อน และกา้นใบ สีแดงเร่ือ ๆ   

ดอก : ช่อ แบ่งช่อกระจุกแน่นจาํนวนมากออกตามปลายก่ิง เม่ือดอกบานเตม็ท่ี เส้นผา่นศูนยก์ลางช่อ 

1.8 - 3 ซม. ดอกเลก็ สีนวล ปากหลอดดอกมีขนยาว  

ผล : แหง้ แตก ยาว  3 - 6 มม.กาํเนิด ภาคเหนือของอินเดีย บงัคลาเทศ พม่า ลาว ในประเทศไทยพบ

ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ข้ึนตามป่าเบญจพรรณ 

ป่าเตง็รังและป่าทุ่ง 
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(17) ตนีนก 

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

พนุทอง นน สมอตีนเป็ด สมอตีนนก นนเด็น เน่า สมอตีนนก สมอบ่วง สมอป่า สมอหิน สวองหิน 

ลือแม 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Vitex pinnata 

วงศ์ : Lamiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น : สูง 5-10 เมตร เปลือกตน้สีนํ้าตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ดยาว ก่ิงอ่อนเป็นเหล่ียมส่ีมุม มีขนสั้น

ปกคลุม  

ใบ : ประกอบแบบฝ่ามือ ใบยอ่ย 3-5 ใบ ออกจากจุดเดียวกนั เรียงแบบตรงขา้มและตั้งฉาก ใบยอ่ยรูป

ใบหอกถึงรูปไข่แกมใบหอก กวา้ง 4-6 เซนติเมตร ยาว 10-13 เซนติเมตร ใบยอ่ยตรงกลางมกัมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุด ปลายใบแหลม ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบ ยอดอ่อนมีขนคลา้ยกาํมะหยี ่ผวิใบดา้นบน

เรียบ ดา้นล่างมีขนสั้นๆ หนาแน่น ขนนุ่ม กา้นใบแผเ่ป็นปีก กา้นใบยอ่ยสั้นมาก  

ดอก : ช่อแบบช่อแยกแขนงออกท่ีซอกใบและปลายก่ิง ยาว 7-20 เซนติเมตร ดอกยอ่ยจาํนวนมาก 

กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนมี 4 กลีบ กลีบล่างมี 1 กลีบ สีนํ้าเงินหรือสีม่วงอ่อน โคนกลีบเช่ือมติดกนั

เป็นหลอดรูปถว้ย ปลายแยกเป็นสองปาก เกสรเพศผูมี้ 4 อนั ติดกบัหลอดกลีบดอก สั้น 2 อนั ยาว 2 

อนั เกสรเพศเมียมีรังไข่อยูเ่หนือวงกลีบ กลีบเล้ียง 5 กลีบ เช่ือมติดกนัเป็นหลอดรูปถว้ย ปลายแยกเป็น

ต่ิงรูปสามเหล่ียม มีขนสั้น ไม่มีกา้นดอก  

ผล : เด่ียว สด รูปทรงกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 เซนติเมตร มีเมลด็เดียวแขง็ มีกลีบเล้ียง

ติดคงทน ผลแก่สีม่วงเขม้ถึงสีดาํ ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพนัธ์ พบตามป่าเบญจพรรณ 

ป่าดิบแลง้ และป่าเตง็รัง 
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(18) นนทรี 

ช่ืออ่ืนๆ : อะราง  กระถินป่า  กระถินแดง  หลบัมืนหลวง สารเงิน 

ช่ือวทิยาศาสตร์: Tectona grandis 

วงศ์ : Lamiaceae 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมต้น้ขนาดกลาง  สูง 10 - 20 เมตร ผลดัใบ แต่ไม่ผลดัพร้อมกนัทั้งตน้ เรือนยอดรูปทรงกลมหรื

อรูปไข่ ทรงพุม่แน่นทึบ ลาํตน้ค่อนขา้งตรง แตกก่ิงกา้นตํ่าท่ีความสูง 2 - 3 เมตร ก่ิงอ่อนมีขนสีนํ้าตาล

แดง 

เปลือก : สีเทาอ่อน แตกเป็นร่องเลก็ ๆ ตามยาวและตามขวาง และแตกเป็นสะเก็ดแผน่เลก็ ๆ ทัว่ไป 

เน้ือในเปลือกมีสีนํ้าตาลอมเหลือง 

ใบ : ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลบัถ่ีตามปลายก่ิง ช่อยอ่ย  10 - 18 คู่ ออกตรงกนั

ขา้ม ใบยอ่ยกา้นใบสั้นและเรียงตรงกนัขา้ม   12 - 22 คู่ ใบรูปขอบขนาน โคนใบเบ้ียวมน ปลายใบมน

เวา้เขา้เล็กนอ้ย ขอบใบเรียบ ใบกวา้ง 0.3 - 0.6 เซนติเมตร ยาว 1.0 - 2.5 เซนติเมตร 

ดอก : สีเหลือง มีกล่ินหอมอ่อน ๆ ออกเป็นช่อใหญ่แบบช่อกระจะบริเวณซอกกา้นใบ และปลายก่ิง ชู

ช่อดอกเด่นออกมาเหนือทรงพุม่ ช่อดอกตั้งยาว 10 - 20 เซนติเมตร มีกลีบเล้ียง 5 กลีบ ดา้นนอกมีขน

อ่อนสีนํ้าตาล กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลบั ยน่เป็นคล่ืน เม่ือบานเตม็ท่ี กวา้ง 1.5 – 2.0 เซนติเมตร มี

เกสรเพศผู ้10 อนั ออกดอกเดือน เมษายน - พฤษภาคม 

ผล : เป็นฝักแบบฝักแหง้ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก โคนและปลายสอบแหลม ฝักอ่อนมีสีนํ้าตาล

อมม่วง ฝักแก่มีสีนํ้าตาลอมดาํ ฝักไม่แตก กวา้ง 2.0 - 2.5 เซนติเมตร ยาว 7 - 10 เซนติเมตร  มีเมลด็ 1 - 

4 เมล็ด เรียงตามความยาวของฝัก  

เมลด็ : รูปร่างแบนบาง แขง็มาก สีนํ้าตาลอมเหลือง รูปขอบขนานกวา้ง 0.3-0.4 เซนติเมตร  

ยาว 0.8 - 1.0 เซนติเมตร 
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(19) เนียง 

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

อริง 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 แผน่ใบบาง

แต่ค่อนขา้งเหนียว สีเขียวสด ใบอ่อน สีแดงอมนํ้าตาล 

ดอก : สีขาวหรือครีม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแยกแขนงท่ีดา้นขา้ง ของก่ิงหรือซอกใบใกลป้ลายก่ิง 

แต่ละช่อมี 3-6 ดอก ดอกตูมรูปร่างกลม กลีบเล้ียงเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย ขอบหยกัซ่ีฟันต้ืนๆ 5 จกั 

กลีบดอก มี 5 กลีบ โคนกลีบดอกเช่ือมติดกนัตลอด ปลายกลีบจะแยกออก เกสรตวัผูจ้าํนวนมาก  เส้น

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

ผล :  ผลแหง้แตกตามรอยตะเขบ็ เป็นฝักทรงแบนโป่งพอง คอดเล็กนอ้ย ระหวา่งเมล็ด  บิดเป็นเกลียว 

สีนํ้าตาลคลํ้าหรือม่วงอมดาํ เม่ือสุกสีนํ้าตาลอมดาํ เมล็ดหนาทรงกลมแป้น สีนํ้าตาลเขม้ เส้นผา่น

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

นิเวศวทิยา : พบตามป่าดิบช้ืน ทางภาคตะวนัออกและภาคใต  ้

 

 

https://sites.google.com/a/kkn.ac.th/phuch-mi-meuxng-thiy/phak-khrad-haw-haewn/Archidendron_jiringa_Nielsen_03.jpg?attredirects=0�


 

161 
 

(20) 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 ปลายใบและโคนใบมน  

ดอก : ออกเป็นช่อเลก็ๆ ตามปลายก่ิง หน่ึงช่อมี 10-15 ดอก ดอกยอ่ยขนาดเลก็ กลีบดอกสีเหลืองและ

มีจุดประสีแดงอยูก่ลางดอก  

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

ในติดกบัเปลือก เม่ือแก่ฝักเปล่ียนเป็นเปลือกแขง็กรอบหกัง่าย สีนํ้าตาล เน้ือในกลายเป็นสีนํ้าตาลหุม้

เมลด็ เน้ือมีรสเปร้ียว และหวาน    
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(21) เหรียง 

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Parkia timoriana (DC.) Merr. 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เหรียงเป็นพืชวงศเ์ดียวกบัสะตอและลูกด่ิง เป็นไมย้นืตน้ผลดัใบขนาดใหญ่ ลาํตน้เปลาตรง สูงถึง 50 

เมตร มีพูพอนสูงถึง 7 เมตร ลกัษณะทัว่ไปคลา้ยคลึงกบัสะตอ แต่แตกต่างกนัตรงท่ีพุม่ใบของเหรียง

มกัจะเป็นพุม่กลม ไม่แผก่วา้งมากนกัพุม่ใบแน่นและเป็นสีเขียวทึบกวา่พุม่ใบของสะตอ  เปลือก เรียบ 

ก่ิงกา้นมีขนปกคลุมประปราย 

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

ซม. มีช่อใบแขนงดา้นขา้ง 18 – 33 คู่ ใตร้อยต่อของกา้นช่อใบแขนงดา้นขา้งมกัจะมีต่อมเล็ก ๆ ขนาด

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

รูปขอบขนานแคบ ๆ กวา้ง 5 – 7 มม. ยาว 1.5 – 1.8 มม. ปลายใบแหลมโคง้ไปทางดา้นหนา้ ฐานใบ

มกัจะยืน่เป็นต่ิงเล็กนอ้ย เส้นแขนงใบดา้นขา้งไม่ปรากฏชดัเจน 

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

กา้นดอกสั้น ๆ และใบประดบัยาว 4 – 10 มม. รองรับกลีบรองกลีบดอกของดอกสมบูรณ์เพศเช่ือม

ติดกนัเป็นหลอดยาว 8 – 11 มม. 

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

นูนอยา่งชดัเจน แต่ละฝักมีเมล็ดรูปไข่ ขนาดประมาณ 11 x 20 มม. ประมาณ 20 เมลด็ เปลือกหุม้เมลด็

หนาสีคลํ้าระยะการออกดอก-ผล  ออกดอกระหวา่งเดือนพฤศจิกายน – ธนัวาคม ฝักแก่ประมาณเดือน

มกราคม – กุมภาพนัธ์ุ มีเกสรเพศผูจ้าํนวนมาก ช่อดอกเม่ือบานมีลกัษณะคลา้ยร่ม มีกล่ินหอมอ่อน ๆ 

ออกดอกในเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ ผล ผลสดมีเน้ือ รูปทรงกระบอก หรือรูปขอบขนาน กวา้ง 1.0 

- 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2.0 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวผิวเรียบเป็นมนั ผลแก่สีแดงและเปล่ียน เป็น

สีม่วงเกือบดาํเม่ือสุก เน้ือในมีสีม่วงเขม้ รสหวานอมเปร้ียวและฝาดเลก็นอ้ย  

ภายในผลมีเมล็ด 1 เมลด็ 

เมลด็ : ขนาดเลก็กวา่ผลเลก็นอ้ย รูปทรงกระบอกหรือขอบขนานสีเหลืองอมนํ้าตาลเปลือกแขง็ 
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(22) มะหาด 

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus lacucha 

วงศ์ : Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ : ยนืตน้ขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่กลม ลาํตน้เปลาตรง เปลือกตน้สีนํ้าตาลอม

แดงถึงนํ้าตาลเขม้ ตน้แก่ผวิจะหยาบและแตกเป็นสะเก็ดเลก็ๆ ยอดอ่อนมีขนสีนํ้าตาลออกแดง

หนาแน่น มีนํ้ายางสีขาว  

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

ฐานใบมนหรือแหลมกวา้ง อาจเบ้ียวไม่สมมาตร ขอบใบเรียบหรือมีซ่ีจกัเล็กนอ้ย ใบแก่สีเขียวเขม้ 

เหนียวคลา้ยหนงั ดา้นบนมีขนหยาบเล็กนอ้ย ดา้นล่างสีเขียวอมเทา มีขนหยาบสีเหลืองเลก็นอ้ย เส้น

ใบขา้ง 8-20 คู่ จรดกนัท่ีขอบใบ เส้นใบยอ่ยเห็นชดัเจนท่ีดา้นทอ้งใบ กา้นใบยาว 1.4-3.3 ซม. มีขน

แขง็สีเหลืองหนาแน่น มีหูใบเล็กบาง ขนาด 4-5 ซม. รูปหอกซ่ึงหลุดร่วงเร็วและมีขนปกคลุม

หนาแน่น ก่ิงกา้นค่อนขา้งอ่อน อว้น หนา 3-6 มิลลิเมตร ไม่มีรอยแผลวงแหวน  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Parkia_timoriana_1.jpg�
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ดอก : เป็นช่อกลมแน่นสีเหลืองหม่นถึงชมพอู่อนแบบช่อกระจุก ดอกแยกเพศร่วมตน้ ช่อดอกตวัผู ้

กลม ช่อยาว 0.8-2 ซม. ออกเป็นช่อเด่ียวท่ีซอกหรือช่วงล่างของก่ิงกา้น โคนเช่ือมติดกนัเป็นหลอด 

กลีบเล้ียงมี 2 พู ลึก เกสรเพศผูจ้าํนวนมาก ช่อดอกตวัเมียรูปไข่ หรือรูปขอบขนาน  มีสีเหลืองอ่อน 

ออกตามกลีบช่วงบน กวา้ง 0.8-1.2 เซนติเมตร ยาว 1.2-2.3 เซนติเมตร ปลายกลีบดอกหยกั กา้นช่อ

ยาว 2.5-3.5 ซม. กลีบเล้ียง 4 กลีบ   

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

สีเหลืองอ่อน หรือส้ม ผลแก่สีเหลืองปนนํ้าตาล รูปร่างบิดเบ้ียวเป็นตะปุ่มตะป่ํา ผวินอกมีขนนุ่มคลา้ย

กาํมะหยี ่เน้ือในสีเหลืองเขม้ถึงสีชมพ ู 

เมลด็ : รูปขอบขนาน หรือเกือบกลม สีนํ้าตาลเทา จาํนวนมาก ขนาด 1.2 ซม. พบทัว่ไปในท่ีก่ึงโล่ง

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

เมตร ออกดอกราวเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน ติดผลราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม  

 

 

 

 

 

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

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผน่ใบเรียบสีเขียวแก่เป็นมนั โคนกา้นใบใหญ่แผเ่ป็นกาบหุม้ลาํตน้  

ดอก : ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบ ดอกเลก็ กลีบดอกท่ีลดรูปมี 4-6 อนั ในช่อหน่ึงมีทั้งดอกเพศผู ้

และเพศเมีย ดอกเพศผูอ้ยูป่ลายช่อ ดอกเพศเมียอยูบ่ริเวณโคนช่อดอก ไม่มีกา้นดอก  

ผล : รูปทรงกลมหรือรี ผวิเรียบ ผลอ่อนสีเขียวพอแก่เป็นสีนํ้าตาล เปลือกชั้นกลางเป็นเส้นใยนุ่ม 

ชั้นในแขง็เป็นกะลา ชั้นต่อไปเป็นเน้ือผลสีขาวนุ่ม ขา้งในมีนํ้าใส 

 

 

 
 

 

 

 



 

166 
 

(24) 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 ลาํตน้มีสีเขียวบริเวณใกล้

ส่วนยอด 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 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/swnphvssastrsanpatxngwithyakhm/khi-xmul-phanth-mi/hmak-nwl/m_6.jpg?attredirects=0�
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(25) 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 แตก

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

สามเหล่ียมคลา้ยหางปลา ใบยอ่ยคู่สุดทา้ยรูปส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดั มกัติดกนัและขนาดใหญ่ โคนใบ

รูปล่ิมเยื้อง ขอบใบเรียบ ปลายใบหยกัไม่สมํ่าเสมอ ผวิใบเกล้ียงทั้งสองดา้น มีรกเป็นเส้นสีดาํพนัรอบ

ลาํตน้ 

ดอก : ดอกแยกเพศอยูร่่วมตน้ ออกเป็นช่อเชิงลดไม่มีกา้น กา้นช่อดอกอวบ ห่อหุม้ดว้ยกาบสีเขียว

ขนาดใหญ่ ออกช่อท่ีปลายยอด ต่อมาออกตามง่ามใบแลว้ไล่ลงมาทางโคนตน้ ช่อดอกยอ่ยหอ้ยลงมา 

ออกดอกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ดอก เรียงเวยีนสลบักบัแกนช่อดอกยอ่ย ดอกเพศผูสี้เขียวอ่อนไม่มีกา้น 

ดอกตูมรูปทรงขอบขนาน ดอกบานสีเหลืองนวล กลีบดอก 3 กลีบ แขง็ รูปขอบขนาน ปลายแหลม

โคง้ ดอกเพศเมีย สีเขียวอ่อน กลีบดอก 3 กลีบ โคนเช่ือมติดกนั 

ผล : ผลแบบผลเมล็ดเดียวแขง็ ทรงกลมแป้น เน้ือผลชุ่มไปดว้ย นา้ 
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(26) ปาล์ม 

ช่ืออ่ืนๆ : ปาลม์นํ้ามนั 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Palmae 

วงศ์ : Arecaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

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

อายปุระมาณ 1-3 ปี ลาํตน้จะถูกหุม้ดว้ยโคนกาบใบ แต่เม่ืออายมุากข้ึนโคนกาบใบจะหลุดร่วงเห็นลาํ

ตน้ชดัเจน ผวิของลาํตน้คลา้ยๆ ตน้ตาล  

ลกัษณะใบ : เป็นรูปกา้งปลา โคนกาบใบตะมีลกัษณะเป็นซ่ี คลา้ยหนามแต่ไม่คมมาก เม่ือไปถึงกลาง

ใบหนามดงักล่าวจะพฒันาเป็นใบ  

การออกดอก: เป็นพชืท่ีแยกเพศ คือตน้ท่ีเป็นเพศผูก้็จะใหเ้กษรตวัผูอ้ยา่งเดียว ตน้ท่ีใหเ้กษรตวัเมียจึง

จะติดผล 

ลกัษณะผล : เป็นทะลายผลจะเกาะติดกนัแน่นจนไม่สามารถสอดน้ิวมือเขา้ไปท่ีกา้นผลได้ เวลาเก็บ

ผลปาลม์จึงตอ้งใชมี้ดงอเก่ียวท่ีโคนทะลายแลว้ดึงใหข้าด ก่อนท่ีจะตดัทะลายปาลม์ตอ้งตดัทางปาลม์

ก่อนเพราะผลปาลม์จะตั้งอยูบ่นทางปาลม์ กระบวนการตดัทาง(ใบ)ปาลม์และตดัเอาทะลายปาลม์ลง 

เรียกรวมๆ วา่ แทงปาลม์ 

 

 

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

เปล่ียนรูปแผข่ยายคลา้ยใบ มีลกัษณะและทาํหนา้ท่ีคลา้ยใบ เรียงเวยีนสลบั รูปใบหอก กวา้ง 3-6 ซม. 

ยาว 8-20 ซม. ปลายเรียวมนโคนใบสอบ ขอบใบเรียบเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย แผน่ใบเกล้ียง หนาและ

เหนียว สีเขียวหม่น ลายเส้นเป็นแนวยาว มองเห็นชดัเจนทั้งสองดา้น 

ดอก : สีขาว มีกล่ินหอมอ่อนๆ ออกเป็นช่อแบบช่อหางกระรอก ท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง ช่อดอกตั้งยาว 

10-15 ซม. ดอกยอ่ยขนาดเล็ก จาํนวนมาก กลีบเล้ียง 5 กลีบ กลีบดอกโคนกลีบเช่ือมติดกนัปลายแยก 

เป็น 5 แฉก ปลายกลีบโคง้กลบัลง เม่ือบานเต็มท่ีเกสรเพศผูสี้ขาว จาํนวนมาก 

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

3 ซม. สีเขียวอ่อน เม่ือสุกสีนํ้าตาล เมล็ดกลมแบนสีนํ้าตาลดาํเป็นมนั 5-12 เมล็ดต่อฝักขยายพนัธ์ุโดย 

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

นิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์ 

พบปลูกเล้ียงอยูท่ ัว่ไปในท่ีความสูงไม่เกิน 100 ม. จากระดบันํ้าทะเล 
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(28) ชะมวง 

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

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. 

วงศ์ : Clusiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ยืนต้น : ขนาดเล็กถึงกลาง สูง 15-30 เมตร ไม่ผลดัใบ ทรงพุม่เป็นรูปกรวยคว ํ่าทรงสูง เปลือกสี

นํ้าตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ด มีนํ้ายางสีเหลือง  

ใบ : เด่ียวเรียงตรงขา้มสลบัตั้งฉาก รูปวงรีแกมใบหอกหรือรูปขอบขนาน  กวา้ง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 

7-15 เซนติเมตร ปลายใบป้านหรือแหลมเล็กนอ้ย ฐานใบสอบแหลม ขอบใบเรียบ เน้ือใบหนาและ

แขง็เปราะ กา้นใบสีแดงยาว 0.5-1 เซนติเมตร  ผวิใบเป็นมนั ใบอ่อนสีเขียวอ่อนหรือเขียวอมม่วงแดง 

ใบแก่สีเขียวเขม้ บริเวณปลายก่ิงมกัแตกเป็น 1-3 ยอด เส้นใบไม่ชดั แต่ดา้นหลงัของใบเห็นเส้นกลาง  

ดอก : แยกเพศ อยูค่นละตน้ ดอกตวัผูอ้อกตามก่ิงเป็นกระจุก ดอกยอ่ย 3-8 ดอก เกสรตวัผูมี้จาํนวน

มากเรียงกนัเป็นรูปส่ีเหล่ียม กลีบดอกสีเหลือง 4 กลีบ รูปรี แขง็หนา มีกล่ินหอม กลีบเล้ียง 4 กลีบ รูป

รีแกมรูปขอบขนาน ปลายกลีบกลม เส้นผา่นศูนยก์ลางดอก 2-2.5 เซนติเมตร ดอกตวัเมียเป็นดอกเด่ียว  

ดอกมีขนาดใหญ่กวา่เล็กนอ้ย มีปลายเกสรเป็น 4-8 เหล่ียม เกสรเพศเมียออกปลายก่ิง เกสรเพศผูเ้ทียม

เรียงอยูร่อบๆรังไข่ กา้นเกสรติดกนัเป็นกลุ่มๆ ปลายกา้นมีต่อม 1 ต่อม  

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

ร่อง ดา้นบนปลายบุ๋ม และมีชั้นกลีบเล้ียง 4-8 แฉกติดอยู ่เน้ือหนา สีเหลือง มีรสฝาด มีผลเม่ือสุก

รับประทานได ้มีรสเปร้ียว แต่มียางมากทาํใหติ้ดฟัน 

เมลด็ : ขนาดใหญ่ 4-6 เมลด็ รูปรี หนา เรียงตวักนัเป็นวงรอบผล  
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(29) จาํปาดะ 

ช่ืออ่ืนๆ : จาํปาดะ (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Artocarpus integer Merr. 

วงศ์ : Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้ทรงพุม่ เป็นพืชท่ีอยูใ่นตระกูลเดียวกนักบัขนุน 

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 ผลสุกจะส่งกล่ินหอมฉุน

เน่ืองจากมีสารประกอบพวก อลัดีไฮด์ เน้ือในสีแดงเขม้และสีเหลือง มีรสหวาน เน้ือหุม้เมลด็ค่อนขา้ง

แฉะ 

เมลด็ : มีลกัษณะกลม คลา้ยเมล็ดขนุน 
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(30) 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 ปลายใบทู่ 

ถึงแหลม โคนใบมน   ผวิในดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั เน้ือใบหนาผวิใบดา้นล่างจะสากมือ 

ดอก : เป็นช่อแบบช่อเชิงสดแยกเพศอยูร่วมกนั ดอกเพศผูเ้รียกวา่ "ส่า" มกัออกตามปลายก่ิง ดอกเพศ

เมียจะออกตามก่ิงใหญ่และตามลาํตน้ยอดเกสรเพศเมีย เป็นหนามแหลม ส่วนของเน้ือท่ีรับประทาน

เจริญมาจากกลีบดอก ส่วนซงัคือกลีบเล้ียง 

ผล : เป็นผลรวมมีขนาดใหญ่ 

มีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นประเทศอินเดียเป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนท่ีใหผ้ลมีขนาดใหญ่ท่ีสุดสามารถ บริโภค

ทั้งผลดิบและผลสุก นอกจากน้ียงันาํไปแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่างๆ มีปลูกทัว่ทุกภาคของ 

ประเทศไทย  
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(31) 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 หนา้ใบและหลงั

ใบเรียบมนั 

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 แต่การตอนเป็นวธีิ

ท่ีนิยมและไดผ้ลดีท่ีสุด 
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174 
 

(32) 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 โคน

ใบรูปหวัใจ ใบสีเขียวนวลอมเทา กา้นใบเล็กยาว 8-12 ซม. ส่วนยอดอ่อน เป็นสีครีมหรือสีงาชา้งอม

ชมพ ู

ดอก : ดอกสีเหลืองนวล ออกเป็นช่อท่ีซอกใบ ดอกแยกเพศขนาดเลก็ จาํนวนมาก  อยูภ่ายในฐานรอง

ดอก รูปคลา้ยผล  

ผล : ผลรวมรูปกลม ขนาดเล็ก เส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.8 ซม. เม่ือสุกสีม่วงดาํ 
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(33) มะปราง 

ช่ืออ่ืนๆ : ปราง (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Lansium domesticum 

วงศ์ : Anacardiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง ตน้และเรือนยอดเป็นพุม่ ลาํตน้ 20-30 เมตร เปลือกไมค้่อนขา้งขรุขระ 

แตกต้ืนยาวเป็นสะเก็ด สีนํ้าตาลอ่อน มีนํ้ายางสีขาว 

ใบ : เป็นใบเด่ียวเรียงแบบสลบัตรงกนัขา้ม แผน่ใบแขง็กรอบ ใบรูปหอก ผวิใบเรียบทั้งสองดา้น ขอบ

เป็นคล่ืน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ใบกวา้ง 7-9 เซนติเมตร ยาว 20-28 เซนติเมตร เส้นใบแตก

แบบขนนก เส้นกลางใบแตกนูนเด่นเห็นชดัเจน กา้นใบยาว 1-2 เซนติเมตร 

ดอก : เป็นช่อแยกแขนง ขนาดเลก็ ออกบริเวณซอกใบ สีเหลืองอ่อนปนเขียว กลีบดอกและกลีบเล้ียงมี 

3-5 กลีบ แยกกนั ดอกมกัจะอยูข่า้งหลงัใบ 

ผล : ผลเด่ียวรูปรีถึงกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2-2.5 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลสุกสีเหลืองส้ม 

เปลือกผลเรียบเป็นมนั เน้ือผลฉํ่านํ้าสีเหลืองส้ม  

เมลด็ : 1 ผลสดมี 1 เมลด็ เมลด็แขง็สีม่วง 
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(34) มะไฟ 

ช่ืออ่ืนๆ : มะไฟ ส้มไฟ แซเครือแซ ผะยิว้ หมักงั, มะไฟป่า มะไฟ ผะยิว้ (เขมร) ไฟ (ภาคใต)้ มะไฟ

เกล้ียง;มะไฟบา้น;มะไฟป่า (ทัว่ไป) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Garcinia mangostana Linn. 

วงศ์ : Clusiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมผ้ลยนืตน้อายนุบัร้อยปี ปลูกไดทุ้กพื้นท่ี ทุกภาค และทุกฤดูกาล  ชอบดินปนทรายหรือดิน

เหนียว มีอินทรียว์ตัถุมากๆ เจริญเติบโตดีในพื้นท่ีๆมีความช้ืนสูง ชอบอยูร่่วมกบัไมย้นืตน้อ่ืนๆเพือ่

อาศยัร่มเงา  ออกดอกติดผลจากเปลือกลาํตน้และใตท้อ้งก่ิงแก่เหมือนทุเรียน ลองกอง ลางสาด ให้

ผลผลิตปีละรุ่น  ช่วงพกัตน้ตอ้งการนํ้านอ้ย  แต่ช่วงออกดอกติดผลจะตอ้งการนํ้าสมํ่าเสมอ  ระหวา่งมี

ผลถา้ขาดนํ้าเน้ือในจะหลวมหรือไม่มีเน้ือเลย    

มะไฟออกดอก : ติดผลตามลาํตน้กบัก่ิงใหญ่อายมุากๆเหมือนลองกอง ใตเ้ปลือกมีตุ่มตาดอก ถา้ผวิ

เปลือกลาํตน้สดใสสะอาดไม่มีเช้ือราจบัจะทาํใหต้าดอกแทงออกมาดี ในทางกลบักนัถา้ผวิเปลือกมี

สะเก็ดเปลือกแหง้และมีเช้ือราจบัจะใหท้าํตุ่มตาบอดไม่สามารถแทงออกมาได้ 

ออกดอกในเดือน ก.พ. ผลแก่เก็บเก่ียวในเดือน เม.ย.-พ.ค. หรือประมาณ 4 เดือน 

ตน้จากเพราะเมล็ด เปล่ียนยอด แลว้เสริมราก 1-2 รากใหผ้ลผลิตไดใ้น 3 ปีหลงัปลูก 

ตน้จากการตอนไม่มีรากแกว้  เม่ือตน้อายมุากข้ึนมกัโค่นลม้ง่าย                 

เม่ือตน้จะแตกลาํแขนงจากโคนตน้แลว้เจริญเติบโตสูงแข่งกบัลาํตน้แม่   ใหพ้จิารณาตดัออกหรือเหลือ

ไว ้3-5 ก่ิง  เพราะท่ีลาํแขนงจะออกดอกติดผลจาํนวนมาก   

 

 

http://puechkaset.com/wp-content/uploads/2016/02/มะไฟ.jpg�
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(35) 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 แตกเป็นสะเก็ด

เล็กๆ ก่ิงกา้นมากและก่ิงแขนงแตกเป็นพุม่ทรงกลม เม่ือโตเตม็ท่ีจะมีขนาดถึง 4 คนโอบ และมีเน้ือไม้

แขง็ 

ใบ : เป็นใบเด่ียวเรียงสลบัในระนาบเดียวกนัมีสีเขียวสด ผวิใบเรียบเป็นมนัทั้งสองดา้น แผน่ใบกวา้ง

รูปไข่ถึงรูปรีและบางคลา้ยกระดาษถึงก่ึงหนาคลา้ยแผน่หนงั ใบออกหนาแน่นเป็นร่มเงาเส้นใบยอ่ย

แบบร่างแหชดัเจน กา้นใบยาว  

ดอก : มีขนาดเล็กออกเป็นช่อตามซอกใบใกลย้อดและปลายก่ิงมีสีขาวอมเหลือง ช่อดอกคลา้ย

พริกไทย ลกัษณะของดอกเป็นดอกแยกเพศกนัอยูค่นละตน้กนั 

ผล : เป็นทรงกลมหรือรีและมีขนาดเลก็และเป็นพวง ผวิมีขน ผนงัชั้นในแขง็ ผลดิบมีสีเขียวอ่อนหรือ

สีเขียวเขม้ มีรสเปร้ียว แต่เม่ือสุกแลว้จะเปล่ียนเป็นสีแดงและม่วงดาํในท่ีสุด โดยผลสุกจะมีรสหวาน

อมเปร้ียวและฝาด เมล็ดกรุบกรับ ในหน่ึงผลจะมีหน่ึงเมล็ด เปลือกหุม้เมล็ดแขง็  

 

 

 

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

ช่ืออ่ืนๆ : เงาะ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Nephelium lappaceum 

วงศ์ : Sapindaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เงาะเป็นไมผ้ลยนืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ชอบอากาศร้อนช้ืน อุณหภูมิทีเ่หมาะสม อยูใ่นช่วง 25 

– 30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์สูงประมาณ 75 – 85 % ดินปลูกท่ีเหมาะสมควรมีค่าความเป็น

กรดเป็นด่าง (ค่า pH) ของดินประมาณ 5.5 – 6.5 และท่ีสาํคญัควรเลือกแหล่งปลูกท่ีมีนํ้าเพยีงพอตลอด

ปี เงาะเป็นไมผ้ลท่ีมีระบบรากหาอาหารลึกประมาณ 60 – 90 เซนติเมตรจากผวิดิน จึงตอ้งการสภาพ

แลง้ก่อนออกดอกติดต่อกนั ประมาณ 21 – 30 วนั เม่ือตน้เงาะผา่นสภาพแลง้และมีการจดัการนํ้าอยา่ง

เหมาะสมเงาะจะ ออกดอก ช่วงพฒันาการของดอก (ผลิตดอก – ดอกแรกเร่ิมบาน) ประมาณ 10 – 12 

วนั ดอกเงาะจะทยอยบานจากโคนช่อไปหา ปลายช่อ ใช้เวลาประมาณ 25 – 30 วนั จึงจะบานหมดช่อ 

อกเงาะมี 2 ชนิด คือ ดอกตวัผูแ้ละดอกสมบูรณ์เพศ ตน้ท่ีมีดอกตวัผูจ้ะ ไม่ติดผล  ส่วนตน้ท่ีมีดอก

สมบูรณ์เพศนั้นเกสรตวัผูไ้ม่ค่อยแขง็แรง ตอ้งปลูกตน้ตวัผูแ้ซมในสวนเพือ่เพิ่มละอองเกสร หรือฉีด

พน่ ฮอร์โมนพชืเพือ่ช่วยใหเ้กสรตวัผูแ้ขง็แรงข้ึน  

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-6Wq8C4qjQ2g/U4HeLUxZL6I/AAAAAAAAAJ0/_PruD-ivbow/s1600/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg�
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(37) 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 กลีบเล้ียงสีเขียวอมเหลือง

ติดอยูจ่นเป็นผล กลีบดอกสีแดง ฉํ่านํ้า  

ผล : เป็นผลสด ค่อนขา้งกลม เปลือกนอกค่อนขา้งแขง็ แก่เตม็ท่ีมีสีม่วงแดง ยางสีเหลือง มีเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 4-6 เซนติเมตร เน้ือในมีสีขาวฉํ่านํ้า อาจมีเมลด็อยูใ่นเน้ือผลได้ ข้ึนอยูก่บัขนาดและอายขุอง

ผล จาํนวนกลีบของเน้ือจะเท่ากบัจาํนวนกลีบดอกท่ีอยูด่า้นล่างของเปลือก เส้นผา่นศูนยก์ลาง 3-5 

เซนติเมตร  
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(38) ลาํไย 

ช่ืออ่ืนๆ : ไทยเรียก เจะ๊เลอ ลาํไย ลาํไยป่า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Dimocarpus longan, Lour. 

วงศ์ : Sapindaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํต้น : มีขนาดลาํตน้สูงปานกลางจนถึงขนาดใหญ่ ตน้ท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยเมล็ดจะมีลาํตน้ตรงเม่ือ

เจริญเติบโตเตม็ท่ีมีความสูงประมาณ 12.15 เมตร และถา้หากเป็นตน้ท่ีขยายพนัธ์ุดว้ยการตอนก่ิงจะ

แตกก่ิงกา้นสาขาใกล้ๆ กบัพื้น และถา้ไดรั้บการตดัแต่งก่ิงในขณะท่ีตน้ยงัเล็กมกัแตกลาํตน้เทียมหลาย

ตน้ ลาํตน้ท่ีเกิดข้ึนไม่ค่อยเหยยีดตรงมกัเอนหรือโคง้งอเปลือกลาํตน้ ขรุขระมีสีเทาหรือสีเทาปน

นํ้าตาลแดงเป็นสะเก็ด  

ใบ : เป็นใบรวมท่ีประกอบดว้ยใบยอ่ยอยูบ่นกา้นใบร่วมกนั(pinnately compound leaves) มีปลายใบ

เป็นคู่มีใบยอ่ย 3.-5 คู่ ความยาวใบ 20-30 เซนติเมตร ใบยอ่ยเรียงตวัสลบัหรือเกือบตรงขา้ม ความกวา้ง

ของใบยอ่ย 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร รูปร่างใบเป็นรูปรีหรือรูปหอก ส่วนปลายใบและฐาน

ใบค่อนขา้งป้าน ใบดา้นใบมีสีเขียวเขม้กวา่ ดา้นล่างสากเล็กนอ้ย ขอบใบเรียบไม่มีหยกั ใบเป็นคล่ืน

เลก็นอ้ย และเห็นเส้นแขนง(vein) แตกออกมาจากเส้นกลางใบชดัเจนและมีจาํนวนมาก 

ช่อดอก : ส่วนมากเกิดจากตาท่ีปลายยอด(terminal bud) บางคร้ังอาจเกิดจากตาขา้งของก่ิง ช่อดอกยาว

ประมาณ 15-60 เซนติเมตร ช่อดอกขนาดกลางจะมีดอกยอ่ยประมาณ 3,000 ดอก 

ดอก : มีสีขาวหรือขาวอมเหลืองมีขนาดเล็กเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร มีกล่ินหอม ช่อ

ดอกหน่ึง ๆอาจมีดอก 3ชนิด(polygamo-monoecious) ดอกตวัผู ้(staminate) ดอกตวัเมีย (pistillate 

flower) และดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของดอกทั้ง 3 ชนิด คือกลีบดอก

บาง 5 กลีบ สีขาว กลีบเล้ียงหนาแขง็ 5 กลีบมีสีเขียวปนนํ้าตาล 

ผล : มีผลทรงกลมเบ้ียว เปลือกสีนํ้าตาลปนเหลืองหรือปนเขียว ผลสุกมีเปลือกสีเหลืองหรือสีนํ้าตาล

อมแดงผวิเปลือกเรียบหรือเกือบเรียบ มีตุ่มแบนๆปกคลุมท่ีผวิเปลือกดา้นนอกเน้ือลาํไยเป็นเน้ือเยือ่

พาเรนไคมาท่ีเจริญลอ้มรอบเมล็ด(outer integument) และอยูร่ะหวา่งเปลือกกบัเมล็ด ซ่ึงมีสีขาวคลา้ย

วุน้ มีสีขาวขุ่น ใสหรือสีชมพเูร่ือๆ มีกล่ินหอม รสหวาน แตกต่างกนัไปตามพนัธ์ุ 

เมลด็ : มีลกัษณะกลมจนถึงแบน เม่ือยงัไม่แก่มีสีขาวแลว้ค่อยๆเปล่ียนเป็นสีดาํมนัส่วนของเมลด็ที

dragon’ eye) น้ีจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างกนัไปตามพนัธ์ุ เม่ือผลแก่จดัถา้ยงัไม่เก็บเก่ียว placenta จะ

ใหญ่ข้ึนเน่ืองจาก placenta ดูดอาหารข้ึนไปเล้ียงเมล็ด ทาํใหเ้น้ือเยือ่มีรสชาติจืดลง 
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(39) 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 

 

http://2.bp.blogspot.com/_V3IXsNQulCI/SnP5MNCCxrI/AAAAAAAAAaI/YTTvrVFsK6Q/s1600/DSC02552.JPG�
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(40) ชิงชัน 

ช่ืออ่ืนๆ : ประดู่ชิงชนั ดู่สะแดน 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Dalbergia oliveri 

วงศ์ : Fabaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ขนาดใหญ่ ผลดัใบ สูง 15 - 25 เมตร  

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

ใบ     

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

เซนติเมตร โคนใบมนกลมหรือสอบเป็นรูปล่ิมกวา้ง ๆ และปลายมนทู่ และหยกัเวา้เล็กนอ้ย ทอ้งใบสี

จางกวา่หลงัใบ  

ดอก :  เลก็สีขาวแกมม่วง เกิดบนช่อดอกเชิงประกอบตามปลายก่ิง ดอกจะเกิดพร้อมกบัการผลิใบ

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

แต่ละฝักมี  3 เมลด็ 

นิเวศวทิยา : ข้ึนอยูต่ามป่าเบญจพรรณทัว่ไป ในพื้นท่ีท่ีมีความสูงใกลก้บัระดบันํ้าทะเล จนถึง 500 

เมตร  

ออกดอก : มีนาคม - พฤษภาคม ฝักแก่ พฤษภาคม - กนัยายน  

ขยายพนัธ์ุ : โดยเมลด็ 

 

 

 

 

(41) 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.  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Doveri.jpg�
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ใบ : รูปไข่ยาว ส่วนของแผน่ใบมองเห็นเป็นรอยเวา้ แยกเป็น 2 ส่วนอยา่งชดัเจน ขนาดแผน่ใบ

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

ส่วนบน ดูโดยรวมเป็นรูปคลา้ยหวัใจ เรียวสอบมาทางกา้นใบ ใตใ้บมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมอยู ่ดอก : 

เป็นดอกเด่ียว แต่อาจพบออกเป็นช่อตามมุมใบ หรือปลายยอด เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเล้ียงสีเขียว 

5 กลีบ กลีบดอกสีขาวขุ่น 5 กลีบ เกสรตวัผูเ้ช่ือมติดกนัเป็นกลุ่มประมาณ 4-5 กลุ่ม อบัละอองเกสรสี

เหลือง เกสรตวัเมียมีรังไข่ท่ีแบ่งเป็น 11-16 ช่อง  

ผล : ชนิด berry ขนาดปานกกลางถึงใหญ่ มีรูปร่างหลายแบบ เช่น ทรงกลม ทรงแป้น หรือผลยาวมีจุก

คลา้ยผลสาล่ี ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเขียวอ่อน หรืออมเหลือง เปลือกชั้นนอกมีลกัษณะเหนียว มีต่อม

นํ้ามนั (oil gland) กระจายทัว่ไปตามผวิของผล เปลือกชั้นกลาง สีขาวหรือสีชมพู มีลกัษณะอ่อนนุ่ม 

หนาประมาร 1-2.3 ซม. เปลือกผลชั้นในบางส่วนเจริญเป็นถุงนํ้าหวาน (juice sac) เป็นส่วนท่ี

รับประทานได ้มีสีขาว ครีม ชมพู หรือแดง  รสชาติเปร้ียว หรือเปร้ียวอมหวาน จนถึงหวานสนิท บาง

พนัธ์ุอาจมีรสขมปนบา้ง    ส้มโอมีถ่ินกาํเนิดในหมู่เกาะมลาย ูอินเดีย จีน และไทย ขยายพนัธ์ุโดยวธีิ

เพาะเมล็ด ตอนก่ิง ติดตา ทาบก่ิง 
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(42) มะม่วง 

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

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

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

(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 หรือสีนวล 

ๆ เป็นดอกท่ีมีขนาดเลก็ 

ผล : เม่ือดอกโรยก็จะติดผล มีลกัษณะต่างกนัแลว้แต่ละพรรณเช่น บางทีมีเป็นรูปมนรี ยาวรี  หรือเป็น

รูปกลมป้อม ผลอ่อนมีเป็นสีเขียว เม่ือแก่หรือสุกเตม็ท่ีจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองสด ภายในผลมีเมลด็ ผล

หน่ึงมีเมลด็เดียว 

การขยายพนัธ์ุ : เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ ท่ีชอบแสงแดดจดั เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วนผสมพเิศษ 

ขยายพนัธ์ุดว้ยการเพาะเมล็ด ตอนก่ิง หรือการทาบก่ิง 
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(43) มะม่วงหินมะพานต์ 

ช่ืออ่ืนๆ : ยอดครก ยา่หลวง ม่วงชูหน่วย มะม่วงกาสอ มะม่วงกุลา มะม่วงลงักา มะม่วงสิงหล

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

ย ี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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(44) 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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(45) ละมุด 

ช่ืออ่ืนๆ : สวา 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Manilkara achras Fosberg. 

วงศ์ : Sapotaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง เป็นพุม่ทึบ ก่ิงกา้น แตกออกรอบลาํตน้เป็นชั้น ๆ  

ใบ : เป็นใบเด่ียว ทอ้งใบมีสีนํ้าตาลอมเขียว มกัออกเป็นกระจุก ตามปลายก่ิง   

ดอก : ออกดอกเด่ียว ตามง่ามก่ิง กลีบรองดอกเรียงกนั เป็น 2 ชั้น กลีบดอกเช่ือมกนัและยกตั้งข้ึน มี 6 

กลีบ มีสีเหลืองนวล  

ผล : เป็นรูปไข่ หรือรูปปลายขา้งหน่ึงแหลมเล็กนอ้ย ผวิผลมีสีนํ้าตาล ผลยงัไม่สุกมียางสีขาว รสฝาด 

แขง็ เม่ือสุกจะน่ิม หวาน ไม่มียาง มีเมล็ดรูปยาว รี ผวิสีดาํฝังอยูใ่นเน้ือ ผลละ 2-6 เมลด็  
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(46) มะฮอกกานี 

ช่ืออ่ืนๆ : มะฮอกกานี 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Swietenia macrophylla King 

วงศ์ : Meliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ผลดัใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูง 15-25 ม. เปลือกตน้สีนํ้าตาลเขม้ปนดาํ 

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

ซม. ยาว 6-15 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบแหลม ใบค่อนขา้งหนา สีเขียวเขม้ ใตใ้บสีอ่อน 

ดอก: ดอกช่อยาว 10-15 ซม. ออกท่ีซอกใบใกลป้ลายก่ิง กลีบดอกสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองแกมเขียว 

กลีบดอก 5 กลีบ ปลายมน เม่ือบานเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.7-1.2 ซม. เกสรเพศผู ้10 อนั ปลายเกสรเพศ

เมียกวา้งแบน  

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

นํ้าตาล มีปีก 
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(47) คาง 

ช่ืออ่ืนๆ : กาง, ก๋าง, ข่าง, คาง, คางแดง, จามจุรีดง และ จามจุรีป่า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Albizia lebbekoides (DC.) Benth 

วงศ์: Leguminosae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

คางเป็นพรรณไมย้นืตน้ท่ีมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซ่ึงตามก่ิงกา้นจะมีขนข้ึนปกคลุม ตน้สูงใหญ่   

ใบ : ดกหนาทึบ  ใบเล็กเป็นฝอยคลา้ยใบมะขามไทย  คลา้ยใบทิ้งถ่อนหรือ ใบเป็นใบประกอบแบบ

ขนนก มีจาํนวน 3-4 ใบ ใบยอ่ยของแต่ละเป็นใบประกอบจะมีจาํนวน 15-25 คู่ เรียงอยูต่รงขา้มกนั ไม่

มีกา้นใบ ใบยอ่ยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรือใบแหลม มีขนข้ึนซ่ึงจะปกคลุมทั้ง 2 ดา้น ใบ

จามจุรีมียอดแดง   

ดอก : ออกเป็นฝอยฟูเหมือนดอกจามจุรี  แต่สีเขียวๆ  ขาวๆ  มีกล่ินหอม  ใบสดๆ  นาํมาเค้ียวแลว้

บว้นนํ้าลายดูจะเป็นสีแดง ดอกจะออกดอกเป็นช่อบริเวณดา้นขา้ง เป็นดอกช่อชนิดกลุ่มยอ่ย กลีบเล้ียง

จะเป็นรูปกระด่ิง กลีบดอกเป็นหลอด  

ผล : มีลกัษณะฝักแบนโตยาว ท่ีมีสีนํ้าตาลเขม้ มีขนข้ึนซ่ึงจะปกคลุมไปทัว่ 
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(48) จาํปา 

ช่ืออ่ืนๆ : จาํปากอ (มลาย-ูใต)้ จาํปาเขา จาํปาทอง (นครศรีธรรมราช) จาํปาป่า (สุราษฎร์ธานี) 

Champak, Orange Chempaka, Sonchampaมีถ่ินกาํเนิดทางตอนใตข้องจีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย และ 

อินโดนีเซีย 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 

วงศ์ : Magnoliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น : สูง 15-30 เมตร ลาํตน้เปลาตรง ทรงพุม่โปร่งเป็นรูปกรวยคว ํ่า  สาํหรับตน้ท่ีปลูกเล้ียงเป็นไม้

ดอกไมป้ระดบักนัอยูท่ ัว่ไปนั้น เป็นการคดัเลือกตามธรรมชาติจากตน้ท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีดอกดก  ดอก: 

มีขนาดใหญ่และออกดอกไดต้ลอดปี ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน กวา้ง 4-9 ซม. ยาว 10-22 ซม. ใบ : 

บาง เส้นแขนงใบ 12-20 คู่ กา้นใบยาว 2-4 ซม. โคนกา้นใบป่อง ขอบใบเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย ดอกสี

เหลืองส้ม ออกตามซอกใบ กาบหุม้ดอกสีเขียวอ่อน มี 1 แผน่ ดอกบานตั้งข้ึนและส่งกล่ินหอมแรง 

กลีบดอกมี 12-15 กลีบ กลีบนอกรูปใบหอก ค่อนขา้งกวา้ง 1-1.5 ซม. ยาว 4-4.5 ซม. กลีบในแคบและ

สั้นกวา่ ผล กลุ่ม เป็นช่อยาว ประกอบดว้ยผลยอ่ย 8-40 ผล อยูร่อบแกน ผลยอ่ยค่อนขา้งกลมหรือกลม

รี เปลือกหนาแขง็ มีช่องอากาศเป็นจุดเล็กสีขาวอยูท่ ัว่ไป  

ผล : แก่แหง้แตกแนวเดียว ขนาดผลยอ่ยกวา้ง 1-1.5 ซม. ยาว 1.5-2 ซม. ผลอ่อนสีเขียวอ่อนหรือสี

นํ้าตาลอ่อนประจุดสีขาว เมล็ด มีเน้ือหุม้ รูปเส้ียววงกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5-1 ซม. เมลด็อ่อนมีเน้ือ

หุม้สีขาว เมลด็แก่เน้ือหุม้สีแดง ผลยอ่ยมี 1-6 เมลด็ 
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(49) ยอป่า 

ช่ืออ่ืนๆ : ยอป่า (นครราชสีมา ทัว่ไป) คุย (พษิณุโลก) อุม้ลูกดูหนงั (สระบุรี) สลกัป่า สลกัหลวง 

(ภาคเหนือ) ยอเถ่ือน 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Morinda coreia Buch.-Ham. 

วงศ์ : Rubiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ยืนต้น : สูงไดถึ้ง 15 เมตร ลาํตน้ตั้งตรง ก่ิงกา้นมกัคดงอ หกัง่าย ผวิก่ิงมีปุ่มปมมาก ช่อดอกและใบ

ออกหนาแน่นรวมกนัท่ีปลายก่ิง เรือนยอดเป็นพุม่รี เปลือกลาํตน้สีนํ้าตาลอมเทา หนาแตกเป็นร่อง

ตามยาว และแนวขวาง หรือเป็นสะเก็ดส่ีเหล่ียมเลก็ๆ  

ใบ : เด่ียว รูปรีหรือไข่กลบั เรียงตวัแบบตรงขา้มสลบัตั้งฉาก ปลายใบมนหรือแหลม ฐานใบแหลม

หรือเบ้ียว ขอบใบเรียบ และเป็นคล่ืน หลงัใบสีเขียวเป็นมนั ทอ้งใบสีอ่อนกวา่ ใบแก่บาง เหนียว ผวิ

ใบดา้นบนมีขนสากประปราย ดา้นล่างมีขนนุ่ม ขนาดของใบ 4-7 x 8-17 ซม. มีหูใบอยูร่ะหวา่งกา้นใบ 

หลุดร่วงง่าย มกัพบใบออกรวมกนัอยูท่ี่ปลายก่ิง   

ดอก : เป็นช่อ ออกรวมกนัเป็นกลุ่มท่ีซอกใบ หรือปลายก่ิง กลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นหลอด กลีบดอก

สีขาว มีกล่ินหอมอ่อนๆ ขนาดดอก 1.5 เซนติเมตร ปลายกลีบแหลม แยกเป็น 5 กลีบ รูปสามเหล่ียม 

กลีบดอกหนาเม่ือดอกบานปลายกลีบแผก่วา้งออก  หลอดกลีบเล้ียงดา้นบนแบน สีเขียวอมเหลือง 

เช่ือมติดกบักลีบดอกขา้งเคียงท่ีฐาน เกสรตวัผูส้ั้น 5 อนั ชูพน้หลอดกลีบดอก   

ผล : เป็นผลรวมรูปร่างค่อนขา้งกลม ผลอ่อนสีเขียว เน้ือในอ่อนนุ่ม ฉํ่านํ้า สีขาว ผลแก่สีดาํ มีเมลด็

มาก สีนํ้าตาล เมลด็แบน 1 เมลด็ต่อหน่ึงผลยอ่ย ออกดอกเดือนเมษายน-กรกฎาคม ผลออกช่วง

พฤษภาคม-สิงหาคม พบในป่าเตง็รัง ป่าเบญจพรรณ  
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(50) 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 หรือเป็นพูเป็นร่องทัว่ไป อาจจะข้ึนเป็นตน้เดียว หรือเป็นกลุ่ม แตกก่ิงตํ่า ก่ิงกา้นสาขามาก เปลือก

สีเทาอ่อน เปลือกแตกเป็นแผน่บางๆ มียางสีขาวเหนียวซึมออกมา  

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

ค่อนขา้งหนา 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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(51) 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 กลีบดอก

โคนติดกนั ปลายแยกเป็น 5 แฉก  

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

ช่ืออ่ืนๆ : เด่ือป่อง (นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร) เด่ือปลอ้ง (นครศรีธรรมราช สระบุรี ภาคเหนือ) 

เด่ือสาย (เชียงใหม่) ตะเออน่า เอาแหน่ (แม่ฮ่องสอน) มะเด่ือปลอ้ง (ภาคกลาง) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Ficus hispida L.f. 

วงศ์ : Moraceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ยืนต้น : ขนาดกลางถึงใหญ่ สูงไดถึ้ง 12 เมตร ไม่ผลดัใบ หรือก่ึงผลดัใบ ลาํตน้ตั้งตรงเปลือกหนา 

เปลือกตน้สีเทาปนดาํ ตน้และก่ิงมีลกัษณะเป็นขอ้ปลอ้งชดัเจน คลา้ยรอยขวั้นเป็นขอ้ๆตลอดถึงก่ิง ก่ิง

อ่อนกลวง ทุกส่วนมีนํ้ายางสีขาวขุ่น 

ใบ : เป็นใบเด่ียว เรียงตรงขา้มสลบัตั้งฉาก รูปไข่แกมขอบขนานหรือรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลบั 

กวา้ง 5-13 ซม. ยาว 11-28 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบมีซ่ีหยกัละเอียดโดยเฉพาะคร่ึง

ปลายบน เน้ือใบคลา้กระดาษ ผวิใบดา้นบนมีขนสากปกคลุม ผวิใบดา้นล่างมีขนนุ่ม ใบแก่มีขน

หยาบๆและบนเส้นใบดา้นล่าง เส้นใบขา้งโคง้ 5-9 คู่ เส้นใบท่ีฐานยาว 1/5 ของใบ กา้นใบยาว 1.5-4 

ซม. มีต่อมเป็นปม มีหูใบยาว 1-2.5 ซม.หลุดร่วงง่าย ก่ิงกา้นอว้นสั้น ลาํตน้อ่อนกลวง   

ดอก : ออกเป็นช่อแบบชนิดช่อมะเด่ือ (syconium) ตามก่ิงและลาํตน้ อาจพบออกตามโคนตน้ หรือ

ตามก่ิงท่ีหอ้ยลงไม่มีใบ ก่ิงใหญ่ๆอาจยาวไดถึ้ง 1.5 เมตร บางคร้ังเล้ือยไปตามพื้นดิน หรือพบบา้งท่ี

เกิดตามง่ามใบ  ดอกยอ่ยมีขนาดเลก็อดักนัแน่น เจริญอยูบ่นฐานของดอกท่ีห่อหุม้ไวมี้ลกัษณะคลา้ย

ผล ภายในกลวง ท่ีปลายมีช่องเปิดท่ีมีใบประดบัปิดอยู ่และมีกา้นช่อดอกยาว ดอกอ่อนสีเขียว ดอกแก่

สีเหลือง ท่ีโคนมีใบประดบั 3 ใบ ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร รูปสามเหล่ียม ภายในมีดอก 3 ประเภทคือ ดอก

เพศผู ้ดอกเพศเมีย และดอกปุ่มหูด  ดอกเพศผูมี้ 1-2 แถว กลีบรวมจกัเป็น 3-4 พู ปลายมีขน เกสรเพศผู ้

มี 1 อนั ดอกปุ่มหูดไม่มีกา้น กลีบรวมปกคลุมรังไข่ ดอกเพศเมียมีหรือไม่มีกา้น กลีบรวมเช่ือมติดกนั

คลา้ยปลอกหรือท่อสั้นๆ  

ผล : ชนิดผลแบบมะเด่ือ กลมแป้น รูปลูกข่าง ติดเป็นกลุ่มแน่น 10-15 ผล ผลอ่อนสีเขียว แบบมะเด่ือ 

เม่ือแก่สีเหลือง ผลมีขนาด 2.5-4 ซม. รูปลูกข่าง แคบท่ีฐาน ยอดผลแบนหรือบุ๋ม มีเส้นสนั 7-9 เส้น แผ่

รอบๆจากยอด มีขนอ่อนนุ่ม และเกล็ดปกคลุมห่างๆ กา้นผลยาว 0.6-2.5 ซม. มีกาบรูปสามเหล่ียม 3 

กาบ เป็นช่อยาวตามแนวของก่ิง หอ้ยลงจากลาํตน้และก่ิงใหญ่ๆ พบตามป่าดิบแลง้ ป่าโปร่ง ป่า

ละเมาะ ริมลาํธาร ออกดอกราวเดือนมกราคมถึงมีนาคม ติดผลเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม  
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(53) ไผ่ 

ช่ืออ่ืนๆ : ตน้ไผ ่

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Bambusa sp. 

วงศ์ : Poaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไผเ่ป็นพรรณไมย้นืตน้ ลาํตน้แตกเป็นกอเป็นไมพุ้ม่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ กอหน่ึงมีประมาณ 20-50

ตน้ลาํตน้มีความสูงประมาณ 5 - 15 เมตรลกัษณะลาํตน้เป็นขอ้ปลอ้งผวิเกล้ียงแขง็มีสีเขียวหรือเหลือง

แถบเขียวลกัษณะของขอ้ปลอ้งขนาดและสีข้ึนกบัชนิดพนัธ์ุ 

ใบ : เป็นใบเด่ียวยาวแคบลกัษณะคลา้ยรูปหอกขอบใบเรียบผวิใบสีเขียวมีขนอ่อนๆคลุมบนผวิในบ

ขนาดใบกวา้งประมาณ 1 - 2 น้ิวยาวประมาณ512น้ิวหรือข้ึนกบัชนิดพนัธ์ุ 

ดอก : เป็นช่อตามปลายยอดบริเวณขอ้ปลอ้งเม่ือดอกแหง้ก็จะตายไป ผลหรือลูกคลา้ยเมล็ดขา้วสาร  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Ficus_hispida_Linn._f.jpg�
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(54) ไผ่ป่า 

ช่ืออ่ืนๆ : ไผต่ง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Bambusa Bambos (L.X Voss) . 

วงศ์ : Poaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํต้น : สูงถึงประมาณ ๒๐ เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง ๘-๑๘ เซนติเมตร ลาํเม่ือยงัอ่อนจะมีขนสีนํ้าตาล

ละเอียดคลุมแนบเรียบ เม่ือแก่สีเขียว ลาํปลอ้งยาว ๔๐-๕๐ เซนติเมตร ขอ้นูน เห็นไดช้ดั ขอ้ตามปลอ้ง

ตํ่า ๆ จะมีรากเป็นฝอยแตกออกมา เน้ือหนาและมีก่ิงเล็ก ๆ ตามขอ้ หลายก่ิงกาบหุม้ลาํ ตอนสูง ๆ จะ

ยาว ๓๐-๔๐ เซนติเมตร กาบหุม้ลาํมีลกัษณะคลา้ย หนงับาง เม่ือยงัอ่อนมีสีเขียวจาง ๆ จะมีขนสี

นํ้าตาลคลุมอยูอ่ยา่งหนาแน่น และโดยปกติเม่ือแหง้ จะมีสีนํ้าตาลเขม้หรือจาง  ครีบกาบหุม้ลาํเล็ก

หรือไม่มี ถา้มีจะมีขนหรือหนามเรียวกระจงักาบหุม้ลาํ เห็นไดช้ดั สูงประมาณ ๗-๑๐ มิลลิเมตร ปลาย

จะแยก เป็นแฉก ๆ มีขนใบยอดกาบ รูปหอก oblong-acuminate และ oblong-lanceolate ปลายใบ : 

เรียวแหลม มกัจะงอกลบั ขอบหยกัเป็นฟันเล่ือย ขอบมว้นเขา้ขา้งในใบ มีรูประหวา่ง oblong-

acuminate และ oblong-lanceolate ปลายใบเรียวแหลม โคนใบป้านและไม่เท่ากนั ขอบใบสาก คม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:BambooKyoto.jpg�
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ขนาดของใบ ยาว ๒๐-๓๐ เซนติเมตร กวา้ง ๑.๕-๓.๕ เซนติเมตร หลงัใบไม่มีขน ทอ้งใบบางท่ีมีขน

อ่อน เส้นลายใบ ๑๑-๑๓ คู่ กา้นใบสั้น ยาวประมาณ ๐.๒ เซนติเมตร ครีบกาบใบ ไม่มี กระจงักาบใบ 

มีหยกันอ้ย ๆ กาบใบ ขา้งนอกไม่มีขน 

 

 

 

 

(55) ไผ่ลืมแล้ง 

ช่ืออ่ืนๆ : ไผป่่า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Bambusa Bambos (L.X Voss) . 

วงศ์ : Poaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไผ่ : เป็นไมพุ้ม่หลายชนิดและหลายสกลุ เป็นไมไ้ม่ผลดัใบใน ข้ึนเป็นกอ ลาํตน้เป็นปลอ้งๆ  

ไผป่่า เป็นไผข่นาดใหญ่ กอแน่น มีหนาม และมีแขนงรกแน่น โดยเฉพาะตรงบริเวณโคนลาํ สูง

ประมาณ 10-24 ซม. มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 15-18 ซม. ปลอ้งยาวประมาณ 20-40 ซม. เน้ือหนา 

1-5 ซม. ลาํอ่อนมีสีเขียว ลาํแก่จะมีสีเขียวเหลือง ขอ้มีลกัษณะบวมเล็กนอ้ย รูกระบอกเล็ก กาบหุม้ลาํ

ลกัษณะแขง็เหมือนหนงั ร่วงหลุดไดง่้าย ยาว 30-40 ซม. กวา้ง 20-30 ซม. ตอนปลายกลม ขอบเรียบ

และมีขนสีทอง ลาํใหญ่กวา้ง กระจบักาบหุม้ลาํแคบ ใบยอดกาบเป็นรูปสามเหล่ียม 
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ใบ : ปลายใบเรียวแหลม โคนใบป้านหรือเกือบกลม ทอ้งใบมีขน เส้นกลางใบขา้งบนแบน กา้นใบสั้น 

0.5 ซม. ครีบใบเล็ก ขอบใบมีหนามเล็ก ๆ กาบใบแคบไม่มีขนนอกจากตามขอบอาจจะมีขนอ่อน    

ดอก : จะออกดอกเป็นกลุ่ม(Gregariour flowering)ไมไ้ผท่ี่ออกดอกประเภทน้ี จะออกดอกพร้อมๆ

กนั   ครอบคลุมพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง  

หน่อ : หน่อใตดิ้นรับประทานไดเ้หมือนหน่อไผซ่าง หน่อข้ึนมาพน้ดินนิยมนาํไปทาํหน่อไมด้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://puechkaset.com/wp-content/uploads/2015/08/paitong.jpg�
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(56) สาคู 

ช่ืออ่ืนๆ : สากู (มลาย-ูภาคใต)้ สาคู (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Metroxylon sagu 

วงศ์ : Palmae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : ลาํตน้จะทอดขนานกบัพื้นดิน  ต่อมาลาํตน้จะตั้งตรง เม่ือโตเตม็ท่ีสูงประมาณ 15 เมตร  มี

เส้นผา่ศูนยก์ลาง 45 – 60 เซนติเมตร 

ใบ : เป็นใบประกอบรูปขนนก มีใบยอ่ยมาก คลา้ยใบมะพร้าว แต่มี ขนาดใหญ่กวา่และหนากวา่ ทาง

ใบมีความยาวประมาณ 4 – 5 เมตร กวา้งประมาณ 2 – 3 เมตร ตรงกา้นใบมีปมเป็นเส้ียนตลอดกา้น  

ดอก : ช่อดอกแตกตรงส่วนยอดคลา้ยเขากวาง ชาวบา้นเรียกวา่ แตกเขากวาง  มีสีนํ้าตาลแดง ออกดอก

เม่ือตน้สูงประมาณ 8 – 10 เมตร 

ผล : มีลกัษณะเป็นทะลาย รูปผลกลม มีเปลือกเป็นเกลด็เลก็ๆ หุม้ไว ้ ผลสุกมีสีนํ้าตาล 

เมลด็ : เมลด็สีแดง 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Sago_Palm_Trees_ESP_PNG.jpg�
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(57) 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 เส้นใบดา้นหลงัมีขนปกคลุมโคนกา้นใบ

ยอ่ยติดกนัเป็นแผน่ค่อนขา้งกลมปลายแยกจากกนัเป็นอิสระ ปลายใบยอ่ยผา่จกัต้ืนเป็นสองแฉกไม่ลู่

ลง มีใบยอ่ย 90-100 ใบ หลงัใบสีเขียว ทอ้งใบสีเทาเงิน กา้นใบยาวประมาณ 2 เมตร ขอบกาบใบ มี

หนามสีเหลืองยาวตลอดกา้นใบ 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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(58) 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. มี

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

ขอบขนานแกมรูปแถบ กวา้ง 2-5 มม. ยาว 0.6-2.1 ซม. ปลายแหลม โคนเบ้ียวขอบมีขน ทอ้งใบมีนวล 
ดอก : ออกเป็นช่อ ช่อดอกออกแบบช่อกระจุกแน่น ออกตามง่ามใบ 1-3 ช่อ เป็นฝอยนุ่มมีกล่ินหอม

เลก็นอ้ย 

ผล : เป็นฝัก ฝักออกเป็นช่อแบนยาวประมาณ 4-5 น้ิวฟุต เห็นเมลด็เป็นจุดๆ ในฝัก ตลอดฝัก 

 

 
 

 

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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(59) 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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(60) 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 มีเส้น

ใบจาํนวนมากออกจากเส้นกลางใบทั้ง 2 ขา้ง ขนานกนัไปจรดขอบใบ กา้นใบยาว เป็นร่อง  

ดอก : ออกเป็นช่อ (เรียกวา่ ปลี) หอ้ยลง กา้นช่อดอกแขง็ ดอกยอ่ยแยกเพศอยูบ่นตน้เดียวกนั ดอกเพศ

เมียจะอยูต่อนล่างของช่อดอกและบานก่อน แต่ละช่อยอ่ยจะรองรับดว้ยใบประดบัขนาดใหญ่สีม่วง

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

เช่ือมติดกนัเป็นหลอดปลายแยกเป็น 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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(61) 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 ขอบใบหยกัเล็กนอ้ย 

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

ดอก : ช่อหรือดอกเด่ียวสีขาวท่ีซอกใบ กล่ินหอมอ่อนๆ ร่วงง่าย  

ผล :  มีลกัษณะคลา้ยรูปไข่ หรือค่อนขา้งกลม มีตุม้เล็กๆ ท่ีปลายผล ผวิผลขรุขระมีต่อมนํ้ามนั เม่ือสุก

จะมีสีเหลือง เน้ือขา้งในมีลกัษณะเป็นกลีบหลายกลีบบรรจุถุงเยือ่บางๆ ขนาดเล็กจาํนวนมากฉํ่านํ้า มี

สีเหลืองอ่อน รสเปร้ียว มีเมลด็ขนาดเลก็คลา้ยรูปไข่หวัและทา้ยแหลม เน้ือในเมลด็สีขาว จะมีสีเหลือง 

เน้ือขา้งในมีลกัษณะเป็นกลีบหลายกลีบบรรจุถุงเยือ่บางๆ ขนาดเล็กจาํนวนมากฉํ่านํ้า มีสีเหลืองอ่อน 

รสเปร้ียว มีเมล็ดขนาดเล็กคลา้ยรูปไข่หวัและทา้ยแหลม เน้ือในเมลด็สีขาว 

 

 

 

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

ช่ืออ่ืนๆ : กะปกกะปู สากกะเบือดง สากกะเบือละวา้ หมากหอม ลาย พลา คอม กอม (ภาคเหนือ), 

คอมส้ม กอ้มส้ม (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ), พลองส้ม คอมเกล้ียง (ภาคตะวนัออก), มลาย (ภาค

ตะวนัออกเฉียงใต)้ พลบัพลา ข้ีเถา้ (ภาคกลาง), จือมือแก (มลาย-ูภาคใต)้, นํ้าลายควาย พลาขาว 

พลาลาย (ภาคใต)้ 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Microcos tomentosa Sm. 

วงศ์ : Tiliaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไม้ต้น : ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  

ใบ : เด่ียวเรียงสลบั รูปไข่กลบั มีขนสากทัว่ไป ปลายใบหยกัคอดเป็นต่ิงสั้นหรือเวา้แหวง่เป็นร้ิว  

ช่อดอก : ออกตามง่ามใบและปลายก่ิง กลีบเล้ียงและกลีบดอกมีอยา่งละ 5 กลีบ เกสรเพศผูมี้จาํนวน

มากและลอ้มรอบรังไข่  

ผล : กลมหรือรูปไข่กลบั ผวิของผลมีขนทัว่ไป เม่ือแก่สีเหลือง ออกดอกและติดผลตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม-กนัยายน 

 

 

 

 

 

http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/image/tilia_2.jpg�
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(63) บุก 

ช่ืออ่ืนๆ : บุกคุงคก (ชลบุรี) เบีย เบือ (แม่ฮ่องสอน) มนัซูรัน (ภาคดลาง)  หวับุก (ปัตตานี) บุก

คางคก  (ภาคกลาง, เหนือ) บุกหนาม บุกหลวง (แม่ฮ่องสอน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Amorphophallus konjac 

วงศ์ : Araceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมล้ม้ลุกเน้ืออ่อน ลาํตน้อวบ สีเขียวเขม้ ตามตน้มีรอยด่างเป็นดวงๆ เขียวสลบัขาว  

ใบ : เป็นชนิดใบเด่ียว แตกใบท่ียอด กลุ่มใบแผเ่ป็นแผงคลา้ยร่มกาง กา้นใบต่อเน่ืองกนัเป็นกลุ่ม กลุ่ม

ละ 5 – 7 ใบ รูปใบยาวปลายใบแหลม ขนาดใบยาว 12 – 15 ซม. สาํตน้สูง 1 – 2 เมตร  

ดอก : บุกเป็นสีเหลือง บานในตอนเยน็มีกล่ินเหมน็ คลา้ยหนา้ววั ประกอบดว้ยปลี และจานรองดอก  

จานรองดอกมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 12 – 15 ซม. เกสรตวัผูแ้ละตวัเมียรวมอยูใ่นดอกเดียวกนั แต่แยกกนั

อยูค่นละชั้น เม่ือบานจานรองดอกจะโรย เหลืออยูแ่ต่ปลีดอก ซ่ึงจะกลายเป็นผล  ก่อนออกดอกตน้จะ

ตายเหลือแต่หวั ซ่ึงเป็นกอ้นกลมสีขาว ขนาด 6 – 10 ซม. เจริญเติบโตอยูใ่ตดิ้น 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/kkn.ac.th/phuch-xnuraks/tea-rang/buk-khangkhk/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%81 2.jpg?attredirects=0�
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(64) คล้า 

ช่ืออ่ืนๆ : คลา้นํ้า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd 

วงศ์ : Zingiberaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลาํต้น : เป็นเหงา้ใตดิ้น สูงประมาณ ๒ เมตร  
ใบ : คลา้ยใบพุทธรักษา เส้นใบแตกเป็นเส้นขนานเห็นชดั กา้นใบตอนล่างแผเ่ป็นกาบประกบลาํตน้ 

ดอก: ออกเป็นช่อ ช่อดอกมีกา้นช่อยาวแขง็ ชูดอกข้ึนมาเหนือกลุ่มใบ ดอกยอ่ยสีขาว ไม่มีกา้นดอก 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-HVCwqgslQNI/TuzYCsb7NyI/AAAAAAAALYo/WKIT57xdjYM/s1600/IMG_8992.jpg�
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(65) ข่า 

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

(กะเหร่ียง แม่ฮ่องสอน) และ เสะเออเคย (กะเหร่ียง แม่ฮ่องสอน) 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Alpinia galanga (L.) Willd 

วงศ์ : Zingiberaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ข่าเป็นไมล้ม้ลุก สูง 1.5-2 เมตรอยูเ่หนือพื้นดิน เหงา้มีขอ้และปลอ้งชดัเจน เน้ือในสีเหลืองและมีกล่ิน

หอมเฉพาะ  

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

ดอก : ช่อ ออกท่ียอด ดอกยอ่ยขนาดเลก็ กลีบดอกสีขาว โคนติดกนัเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 3 

กลีบ กลีบใหญ่ท่ีสุดมีร้ิวสีแดง ใบประดบัรูปไข่  

ผล : เป็นผลแหง้แตกได ้รูปกลม 

 

 

 

 

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

ไข่ รูปรี ยอดเกสรสีม่วงหรือสีนํ้าตาลเขม้ 

ผล : ผลแหง้เมล็ดร่อนนิเวศวทิยาและการกระจายพนัธ์สามารถพบไดท้ั้งในพืชไร่ พืชสวนและพื้นท่ี

รกร้าง วา่งเปล่า สามารถข้ึนไดดี้ในดินทุกชนิดสามารถทนต่อแสงแดดและความร้อนไดดี้ 
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(67) 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 ผวิใบเกล้ียง 

ล้ินเป็นเยือ่บาง 

ดอก : ช่อดอกช่อแยกขยาย ออกท่ีปลายก่ิง ช่อดอกยอ่ยรูปใบหอกแกมรูปไข่ ออกเด่ียวๆ เรียงสลบั  

มีดอกยอ่ย 3 ดอก ดอกล่างสมบูรณ์เพศ ดอกบน 2 ดอกเป็นหมนั 
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4.1.99 สถานภาพของพรรณพชื 

จากการศึกษาพบพรรณพืชทั้งหมด 67 ชนิด 31วงศ ์  แบ่งพืชตาม IUCN จาํนวน 67 ชนิด 

จดัเป็นกลุ่มท่ีมีความกงัวลนอ้ยท่ีสุด [ Least Concern:LC ] จาํนวน 67 ชนิด 

 

ตารางที่1:แสดงสถานภาพของพรรณพืช ในพืน้ทีข่องสวนยางพารา กลุ่มจัดการป่าไม้สยาม ไฟเบอร์

บอร์ด 

ลาํดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ONEP 

2006 

IUCN 

1998 NO. Common  name Scientific name Family 

1 ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.     Euphorbiaceae - - 

2 กะทงัใบใหญ่ Litsea grandis Hook.f. Lauraceae - - 

3 พะยอม Shorea roxburghii G.Don Dipterocarpaceae - - 

4 พะยงู Dalbergia cochinchinensis Fabaceae - - 

5 สกั Tectona grandis Lamiaceae - - 

6 ตะเคียนทอง Hopea odorata Dipterocarpaceae - - 

7 ตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack Lythraceae - - 

8 ตาํเสา Fagraca f eagrans Roxb Gentianaceae - - 

9 ทเุรียน Durio zibethinus L. Bombacaceae - - 

10 ตนีเป็ด Alstonia scholaris Apocynaceae - - 

11 หยี Dialium cochinchinense, Dialium indum linn. Fabaceae - - 

12 หว้า Syzygium cumini Myrtaceae - - 

13 กระท้อน Sandoricum koetjape Meliaceae - - 

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

15 สะตอ Parkia speciosa Fabaceae - - 

16 กระทอ่มขีห้ม ู Mitragyna rotundifolia (Roxb. ) Kuntze Rubiaceae - - 

17 นนท์ Vitex pinnata Lamiaceae - - 

18 นนทรี Peltophorum pterocarpum Fabaceae - - 

19 เนียง Archidendron pauciflorum Fabaceae - - 

20 มะขาม Archidendron jiringa Nielsen. Fabaceae - - 

21 เหรียง Parkia timoriana (DC.) Merr. Fabaceae - - 
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ลาํดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ONEP 

2006 

IUCN 

1998 NO. Common  name Scientific name Family 

22 มะหาด Artocarpus lacucha Moraceae - - 

23 มะพร้าว   Cocos nucifera Linn.     Arecaceae - - 

24 หมาก Caryota mitis Lour.  Arecaceae - - 

25 เตา่ร้าง Caryota mitis Lour.  Arecaceae - - 

26 ปาล์ม Palmae Arecaceae - - 

27 กระถินเทพา Acacia mangium Fabaceae - - 

28 ชะมวง Garcinia cowa Roxb. Clusiaceae - - 

29 จําปาดะ Artocarpus integer Merr. Moraceae - - 

30 ขนนุ Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae - - 

31 ขะเมา Eugenia grandus Wight Myrtaceae - - 

32 โพธ์ิ Ficus religiosa L. Moraceae  - - 

33 มะปราง Lansium domesticum     Anacardiaceae - - 

34 มะไฟ Baccaurea ramiflora Lour. Phyllanthaceae - - 

35 มะเมา่ Antidesma thwaitesianum Phyllanthaceae - - 

36 เงาะ Nephelium lappaceum  Sapindaceae  - - 

37 มงัคดุ Garcinia mangostana Linn. Clusiaceae - - 

38 ลาํไย Dimocarpus longan, Lour. Sapindaceae - - 

39 จิกนม Barringtonia macrostachya (Jack) Kurz Lecythidaceae - - 

40 ชิงชนั Dalbergia oliveri Fabaceae - - 

41 ส้มโอ Citrus maxima Merr. Rutaceae - - 

42 มะมว่ง Mangifera indica L. Anacardiaceae - - 

43 มะมว่งหินมะพานต์ Anacardium occidentale  L. Anacardiaceae - - 

44 ลองกอง Lansium domesticum Meliaceae - - 

45 ละมดุ Manilkara achras Fosberg. Sapotaceae - - 

46 มะฮอกกานี   Swietenia macrophylla King     Meliaceae - - 

47 คาง Albizia lebbekoides (DC.) Benth Leguminosae - - 

48 จําปา Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre Magnoliaceae - - 

49 ยอป่า Morinda coreia Buch.-Ham. Rubiaceae - - 

50 ขอ่ย Streblus asper Lour. Moraceae - - 

51 สะเดา Azadirachta indica Meliaceae - - 
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ลาํดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ONEP 

2006 

IUCN 

1998 NO. Common  name Scientific name Family 

52 มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. Moraceae - - 

53 ไผ่ Bambusa sp. Poaceae - - 

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

55 ไผล่มืแล้ง Dendrocalamus asper Backer Poaceae - - 

56 สาค ู Metroxylon sagu Palmae - - 

57 สเิหรง   Livistona speciosa Kurz.     Arecaceae - - 

58 กระถิน Leucaena leucocepphala Fabaceae - - 

59 กะพ้อ Licuala spinosa Thumn Arecaceae - - 

60 กล้วย Musa acuminate Musaceae - - 

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

62 พลบัพลา Microcos tomentosa Sm. Tiliaceae - - 

63 บกุ Amorphophallus konjac  Araceae - - 

64 คล้า Calathea picturata Marantaceae - - 

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

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

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

 
ไดมี้การศึกษาและจดัทาํรายละเอียด ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุสัตว ์ในพื้นท่ีสวน

ยางพารา แปลง SFC0001- SFC0267 รวม 97 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 โดยสัตวร์ายงาน

ใหม่หรือชนิดใหม่ มกัจะเป็นสตัวข์นาดเลก็ท่ีสาํรวจหรือพบเห็นตวัไดย้าก เช่น กลุ่มของค้ าวคาวและ

หนู การสาํรวจสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมเพื่อใหไ้ดจ้าํนวนชนิดครบถว้นนั้นกระทาํไดค้่อนขา้งยากเน่ืองจาก

สัตวใ์นกลุ่มน้ีมีความระแวดระวงัภยัสูง หลบซ่อนตวัเก่ง อาศยัอยูใ่นแหล่งท่ีค่อนขา้งเฉพาะ รวมถึง

ร่องรอยต่างๆ มีความคลา้ยคลึงกนัทาํใหจ้าํแนกชนิดท่ีแน่นอนยาก 

 

วธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจความหลากหลายของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารากลุ่ม

จดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตแปลง

สวนยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอาศยัอยู ่โดยพยายามสาํ รวจใหค้รอบคลุมทุกแหล่ง

อาศยัและกระจายทัว่พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอยอ่ืนๆ ท่ี

สตัวทิ์้งไว ้

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตรวจสอบจากเอกสารท่ี

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 

 

 

 

 

 

 

              



 

219 
 

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 ท่ีคาดวา่จะพบนกท่ี อาศยัอยู ่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 = ขอ้มูลไม่เพยีงพอ 
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ภาพที1่8 : นกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารากลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด 

 

 
นกเขาใหญ่ : Spilopelia chinensis   นกกระปูดใหญ่ : Centropus sinensis 

 

 
นกตะขาบทุ่ง : Coracias benghalensisนกกะรางหวัขวาน : Upupa epops 

 

 
นกกระเตน็อกขาว : Halcyon smyrnensisนกขมิ้นนอ้ยธรรมดา : Aegithina tiphia 

 

 
 นกแซงแซวหางปลา : Dicrurus macrocercusนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ : Dicrurus paradiseus 
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4.2.3 สตัวส์ะเทนินํา้สะเทนิบก(Amphibians) 
 
 สัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกเป็นสัตวก์ลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอีกกลุ่มหน่ึง ขณะน้ีมี

การรายงานการพบในประเทศไทยแลว้อยา่งนอ้ย 144 ชนิด และยงัคงมีการพบชนิดใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ 

ซ่ึงสัตวใ์นกลุ่มน้ีมีความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะส่ิงแวดลอ้มสูง บางชนิดอาจจะสูญพนัธ์ุ

ไปหากมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของพื้นท่ีอยา่งทนัทีทนัใด ดงันั้นเราสามารถใชส้ัตวส์ะเทินนํ้าสะเทิน

บกเป็นดชันีช้ีวดัความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีได ้จึงเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิ่ งท่ีจะตอ้งสาํรวจความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกภายในแปลงสมาชิกสวนยางพาราฯ 

วธีิการสํารวจ 

 วธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกภายในแปลงสมาชิกสวน

ยางพาราฯ 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในเขตแปลงสวน

ยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบกอาศยัอยู ่บริเวณท่ีคาดวา่จะมีสัตวส์ะเทินนํ้าสะเทินบก

ซ่อนตวัอยู ่เช่น ใตข้อนไมผ้ ุพื้นท่ีท่ีมีใบไมจ้าํนวนมากๆ ถบัทม โคนตน้ไมใ้หญ่ และพื้นท่ีใกลบ้ริเวณ

แหล่งนํ้า โดยพยายามสาํรวจใหค้รอบคลุมทุกแหล่งอาศยัและกร ะจายทัว่พื้นท่ีสวนยางพารา ทาํการเก็บ

ขอ้มูลจากการเห็นตวั ซาก หรือร่องรอยอ่ืนๆ  

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิใชว้ธีิการสอบถามจากชุมชนในทอ้งถ่ิน และตรวจสอบจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

226 
 

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:สตัวส์ะเทินนํ้ าสะเทินบกท่ีพบในแปลงสมาชิกสวนยางพารา 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 หรือผวิในช่องปากในลาํคอ โดยชั้นผิ วหนงันั้นมีลกัษณะพิเศษสามารถแลกเปล่ียนออกซิเจนได้

เน่ืองจากมีโครงข่ายหลอดเลือดฝอยจาํนวนมาก เพื่อใชใ้นการหายใจ สืบพนัธ์ุโดยการผสมพนัธ์ุภายนอก

ลาํตวั สืบพนัธ์ุเม่ืออาย ุ 2-3 ปี ออกลูกเป็นไข่อยูใ่นนํ้า ไม่มีเปลือก วางไข่เป็นกลุ่มในนํ้า มีสารเป็นวุน้หุม้

ลอ้มรอบ   

 

วธีิการสํารวจ     

 

 วธีิการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวเ์ล้ียงเล้ือยคลานภายในแปลงสมาชิกสวน

ยางพาราฯ 

 1. ใชว้ธีิการสาํรวจโดยตรงตามเส้นทางแปลงสวนยางพารา รวมถึงพื้นท่ีอ่ืนๆ ในเขตแปลงสวน

ยางพารา ท่ีคาดวา่จะพบสัตวเ์ล้ียงเล้ือยคลานอาศยัอยู ่เพื่อคน้หาสัตวเ์ล้ือยค ลานชนิดต่างๆ 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 

Family Scincidae 

5 จ้ิงเหลนหางยาว Eutropis longicaudata -  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 Scincidae 

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 

 

 
 จ้ิงจกหางเรียบ : Hemidactylus garnotii                       ตุก๊แกบา้น : Gekko gecko 

 
 จ้ิงเหลนหางยาว : Eutropis longicaudata               จิ้งเหลนหลากลาย : Eutropis macularia 

 
 จ้ิงเหลนบา้น:Eutropis multifasciata                 งูเขียวพระอินทร์ : Chrysopelea ornata 

 
        งูสิงบา้น : Ptyas korros                      งูเขียวหางไหมท้อ้งเขียว : opeia popeiorum 
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5.สรปุและขอ้เสนอแนะ 
 

จากการสาํรวจ สวนยางพารากลุ่มจดัการป่าไมส้ยาม ไฟเบอร์บอร์ด ปรากฎผลดงัน้ี 

1. พบพนัธ์ุพืช รวมทั้งส้ิน 67 ชนิด 31 วงศ ์ประกอบดว้ยตน้ไมห้ลกัคือ ไมย้างพารา และไมพ้ื้นล่าง 

โดยแบ่งพืชตาม IUCN จาํนวน 67 ชนิด ซ่ีงจดัเป็นชนิดท่ีมีความกงัวลนอ้ย ( Least Concern : LC ) จาํนวน 67 

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) สัตวเ์ล้ือยคลาน 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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