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แผนปฏิบัติการ 
การบริหารจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ยืน 

ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council(FSC) 
ปี 2565 

 
1. วตัถุประสงค์การบริหารจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ยืนตามมาตรฐาน FSC 
 1.1 ดา้นการอนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  1) เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติในพื้นท่ีการจดัการ 
  2) เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่ีอยูอ่าศยั แหล่งก าเนิด พื้นท่ีวางไข่และผสมพนัธ์ุของพืชหรือสัตว ์ ท่ีใกล้
สูญพนัธ์ุหายาก และถูกคุกคาม 
  3) เพื่ออนุรักษร์ะบบนิเวศในพื้นท่ีการจดัการ โดยการส่งเสริมความสมดุลดา้นการกระจายของ
ชั้นอายไุม ้และจะไม่บุกท าลายพื้นท่ีท่ีเป็นป่าธรรมชาติ 
  4) เพื่อการคุม้ครองและฟ้ืนฟูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของพืชและสัตว ์
  5) เพื่อการจดัการทรัพยากรดินและน ้ าท่ีเหมาะสม โดยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของดินและ
น ้า มีการปรับปรุงคุณภาพดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ และมีการป้องกนัการพงัทลายของดิน 
  6) เพื่อสนบัสนุนใหมี้การใชร้ะบบวนวฒัน์ท่ีเหมาะสมในการรักษาและฟ้ืนฟูระบบนิเวศดั้งเดิม 
  7) เพื่อสนบัสนุนใหมี้การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตวใ์นพื้นท่ีการจดัการ 
  8) หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษกบัส่ิงแวดลอ้ม หากจ าเป็นตอ้งใช ้ผูใ้ชต้อ้งมีความรู้และใช้
อยา่งถูกวิธี และมีการจดัเก็บท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มีการท าลายขยะสารเคมีอย่างถูกวิธีและสามารถปฐมพยาบาลผู ้
ไดรั้บสารเคมีได ้
 1.2 ดา้นสังคม 
  1) เพื่อส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
  2) เพื่อส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และคุณภาพชีวติของพนกังาน ลูกจา้ง และคนงาน 
  3) เพื่อคุม้ครองผูป้ฏิบติังาน ลูกจา้ง และคนงาน โดยการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นอาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั 
  4) เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือท่ีดีต่อกนัระหวา่งบริษทัฯ กบัชุมชนทอ้งถ่ิน โดย
การรับฟังขอ้คิดเห็นจากชุมชนทอ้งถ่ิน และมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  5) เพื่อสนบัสนุนการน าประสบการณ์และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้นพื้นท่ีการจดัการ 
  6) เพื่อยอมรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามขนบธรรมเนียมประเพณีในการเป็นเจา้ของ การใช้

ประโยชน์การจดัการพื้นท่ี และทรัพยากรต่างๆ ของชนพื้นเมือง 
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 1.3 ดา้นเศรษฐกิจ 

  1) เพื่อสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากพื้นท่ีการจดัการ 

  2) เพื่อใหก้ารประกอบกิจการในพื้นท่ีจดัการมีความย ัง่ยนืดา้นเศรษฐกิจ 

  3) เพื่อใชร้ะบบวนวฒัน์ท่ีเหมาะสมกบัความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีการจดัการ 

  4) เพื่อใช้ระบบและเทคนิคการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 

  5) เพื่อพฒันาบุคลากรใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 

2. ทรัพยากรป่าไม้ทีอ่ยู่ภายในขอบเขตการจัดการ 

 2.1 สวนยางพาราเชียงค า 

  แปลงสวนยางพาราเชียงค า แบ่งพ้ืนท่ีสวนยางออกเป็น 2 โซน คือ โซน A มีบล็อกกรีดยางรวม 53 

บลอ็ก (A1-A52,103) และโซน B มีบลอ็กกรีดยางรวม 50 บลอ็ก (B53-B102) 

 
 

 

Zone A Zone A Zone B Zone B 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

บล็อก 
จ ำนวนตน้ยำง 

ทัง้หมด เปิดกรดี ทัง้หมด เปิดกรดี ทัง้หมด เปิดกรดี ทัง้หมด เปิดกรดี 

A1 686 470 A27 647 421 B53 698 590 B78 691 601 

A2 665 468 A28 728 475 B54 702 576 B79 710 613 

A3 631 481 A29 719 512 B55 660 514 B80 653 517 

A4 733 575 A30 726 488 B56 724 655 B81 642 536 

A5 711 526 A31 735 521 B57 707 528 B82 672 569 

A6 669 456 A32 739 586 B58 679 545 B83 854 699 

A7 734 614 A33 709 603 B59 665 573 B84 705 566 

A8 678 596 A34 724 557 B60 670 496 B85 740 527 

A9 750 577 A35 706 531 B61 743 558 B86 748 607 

A10 736 586 A36 668 481 B62 675 589 B87 657 449 

A11 751 612 A37 686 508 B63 634 475 B88 722 539 

A12 745 660 A38 708 491 B64 685 551 B89 678 514 

A13 756 651 A39 724 421 B65 693 572 B90 782 624 

A14 753 686 A40 703 575 B66 663 481 B91 679 513 

A15 802 727 A41 723 593 B67 677 52 B92 691 488 

A16 675 593 A42 701 439 B68 732 593 B93 747 607 

A17 689 552 A43 704 515 B69 702 585 B94 774 604 

A18 727 616 A44 687 399 B70 712 529 B95 749 569 

A19 749 573 A45 721 553 B71 738 544 B96 824 539 

A20 694 587 A46 690 511 B72 680 519 B97 741 555 

A21 716 494 A47 686 515 B73 702 546 B98 760 579 

A22 698 451 A48 678 556 B74 654 544 B99 649 476 

A23 718 572 A49 730 606 B75 661 568 B100 692 571 

A24 673 538 A50 720 624 B76 673 536 B101 668 568 

A25 698 564 A51 716 611 B77 716 426 B102 570 469 

A26 706 512 A52 745 544       

  รวม Zone A 36,966 28,373   รวม Zone B 35,043 27,044 

ปีทีป่ลกูยำง เนือ้ที(่ไร)่ จ ำนวนตน้ยำง ชนดิพันธุย์ำง 

2551 742 54,325 PB 311 , สถำบันวจัิยยำง 251 

2552 237 16,709 PB 311 ,  สถำบันวจัิยยำง 251 

2553 62 4,399 PB 311 ,  สถำบันวจัิยยำง 251 

รวม 1,041 75,433  



3 
 

 2.2 ป่าชมุชนบา้นเนิสายกลาง 

  ป่าชุมชนบา้นเนินสายกลางตั้งอยู่เขตทอ้งท่ีบา้นเนินสายกลาง หมู่ท่ี 11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอ

เชียงค า จงัหวดัพะเยา ได้รับอนุมติัโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไม ้เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2543 มีพื้นท่ีด าเนิน

โครงการรวม 1 แปลง เน้ือท่ี 282 ไร่ ปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัต่ออายุโครงการจากกรมป่าไม ้ มีก าหนดระยะเวลา

ด าเนินการ 10 ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีกรมป่าไมอ้นุมติั เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ

จากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ กรมป่าไม ้(ตามท่ีระบุไวใ้นแผนงานและงบประมาณประจ าปี)  องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา และองคก์ร/บริษทัเอกชน 
 

 

  

  สภาพพื้นท่ีโดยรวมของป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็ง-รัง 

ประกอบดว้ยพรรณไมท่ี้มีขนาดและอายแุตกต่างกนั ทั้งไมใ้หญ่ ไมห้นุ่ม และไมพ้ื้นล่าง  ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่พื้นท่ีป่า 

มีความหนาแน่นของเรือนยอดตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป   ความส าคญัของป่าชุมชนท่ีมีต่อชุมชนนั้น มีความ

เช่ือมโยงและเป็นฐานทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นตน้ก าเนิดของความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรมและความเป็นชุมชน   

ส าหรับแนวทางในการจดัการป่าชุมชนของชุมชนแต่ละแห่ง แมว้่าจะแตกต่างกนัไปตามเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ 

สังคม ประเพณี และวฒันธรรม แต่ในส่วนของเป้าหมายของการดูแลจัดการป่าชุมชน แล้ว ทุกชุมชนจะมี

เป้าหมายเหมือนกนั นัน่คือ เพื่อความมัน่คงและย ัง่ยนืของชุมชนและระบบนิเวศ 
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3. โครงสร้างการบริหารงานและอตัราก าลงั 

 3.1 โครงสร้างการบริหารงานแปลงสวนยางเชียงค า 

 
 
 3.2 อตัราก าลงัพนกังานและลูกจา้ง ส านกังานสาขาเชียงค า 

ประเภท จ านวนคน เพศ ช่วงอาย ุ(ปี) 
ชาย หญิง 21-30 31-40 41-50 51-60 61 ปีข้ึนไป 

พนกังานรายเดือน 4 2 2 - 1 3 - - 
พนกังานรายวนั 2 1 1 - - - 2 - 
รวม 6 3 3 0 1 3 2 - 
ผูรั้บเหมากรีดยาง 31 16 15 5 10 8 6 2 

 
 
4. ระบบควบคุมการเคล่ือนย้ายของสินค้าน า้ยาง 
 4.1 การเก็บเก่ียวผลผลิตน ้ายาง 
  1) บริษทัฯ ท าสัญญาจา้งเหมากรีดยางกบัผูรั้บเหมากรีดยาง 
  2) ผูจ้ดัการแปลงสวนยางเชียงค ามอบหมายบล็อกกรีดยางใหก้บัผูรั้บเหมากรีดยาง 
  3) จดัท าทะเบียนรายช่ือผูรั้บเหมาประจ าปี 
  4) ผูรั้บเหมากรีดยาง เขา้กรีดยางในบล็อกกรีดยางตามบล็อกท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยใชร้ะบบกรีด  
กรีดหน่ึงในสามของล าตน้ กรีดวนัเวน้วนั ตามก าหนดช่วงเวลา ปฏิบติัตามวธีิการปฏิบติังานเร่ือง การกรีดยาง 
  5) ผูรั้บเหมากรีดยางเก็บรวบรวมน ้ายางจากถว้ยรองรับน ้ายางท่ีตน้ยางเทลงในถงัห้ิว แลว้จึง
น ามาเทผา่นตะแกรงกรองน ้ายางลงถงัขนาด 50 ลิตร 
 
 
 



5 
 

 4.2 การขนยา้ยน ้ายางจากบล็อกกรีดยางมาท่ีลานเทน ้ายาง ส านกังานเชียงค า 
  1) ผูรั้บเหมากรีดยาง น าถงับรรจุน ้ ายางสดขนาด 50 ลิตร มาท่ีลานชัง่น ้ ายาง ตรวจสอบวตัถุดิบ
ใหต้รงตามเอกสาร รายช่ือผูรั้บเหมากรีดยาง บล็อกยาง ใบชัง่น ้ าหนกั ปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังานเร่ือง การ
ควบคุมกระบวนการการผลิตและการแสดงสถานะ 
  2) หัวหนา้แปลง ควบคุมการชัง่น ้ าหนกั รวบรวมใบชัง่น ้ าหนกัน ้ ายางของผูรั้บเหมากรีดยางแต่
ละราย (ขอ้มูลในใบชัง่ประกอบดว้ย วนั-เดือน-ปี เวลาท่ีชัง่น ้ าหนกัน ้ ายาง) จากนั้นท าการสุ่มตวัอยา่งน ้ ายางเพื่อ
น าไปตรวจวดัหาน ้ าหนกัยางแห้ง และบนัทึกน ้ าหนกัน ้ ายางตามใบชัง่ลงในแบบฟอร์ม รายงานน ้ าหนกัยางสด
ประจ าวนั ตามวธีิการปฏิบติังานเร่ือง การตรวจรับน ้ายางสด และบนัทึกขอ้มูลลงในเอกสารบนัทึกการตรวจรับน ้ า
ยางสด 
  3) เจา้หนา้ท่ีควบคุมคุณภาพ ตรวจวดัหาน ้ าหนกัยางแห้ง ตามวิธีปฏิบติังานเร่ือง การตรวจสอบ
หาค่า % TSC และบนัทึกในเอกสารบนัทึกการตรวจวดั % TSC 
  4) หวัหนา้แปลง รวบรวมรายงานน ้ าหนกัยางสดประจ าวนั ใบชัง่น ้ าหนกัน ้ ายางและรายงานผล
การตรวจหาค่าเปอร์เซนตน์ ้าหนกัยางแหง้ ส่งส านกังานใหญ่ 
  5) เจา้หน้าท่ีบญัชี ส านักงานใหญ่ ประมวลผลขอ้มูลและจดัท า รายงานผลผลิตยางประจ าวนั 
รายงานผลผลิตน ้ายาง รายเดือน รายปี 
 4.3 การบรรจุน ้ายางลงถงัขนาด 200 ลิตร 
  1) น าน ้ายางท่ีผา่นการชัง่น ้าหนกัแลว้ บรรจุลงถงั ขนาด 200 ลิตร ซ่ึงมีแอมโมเนียบรรจุอยูใ่นถงั
ตามปริมาณท่ีโรงงานแปรรูปน ้ายางขน้ก าหนดเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้ายางจบัตวัแขง็ แลว้ท าการปิดฝาใหแ้น่น 
  2) บนัทึกจ านวนถงัน ้ายางขนาด 200 ลิตร ท่ีบรรจุไดใ้นแต่ละวนัลงในสมุดบนัทึกสต๊อกการ์ดน ้ า
ยางสดและภาชนะบรรจุ และจดัเก็บสินคา้ไวใ้นพื้นท่ีท่ีจดัเตรียมไวต้ามเอกสารสนับสนุนเร่ือง ผงัการจดัเก็บ
ภาชนะบรรจุและผลิตภณัฑ ์เพื่อรอการขนส่งไปยงัโรงงานแปรรูปน ้ายางขน้ 
 4.4 การขนส่งน ้ายางไปยงัโรงงานแปรรูปน ้ายางขน้ 
  1) เจา้หน้าท่ีการเงินสาขาเชียงค า แจง้ความจ านงมายงัเจา้หน้าท่ีบญัชี ส านกังานใหญ่ หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายผา่นทาง E-mail/โทรศพัท ์โดยบนัทึกรายละเอียด ชนิดของสินคา้ จ  านวน สถานท่ีส่งสินคา้ และ
ระยะเวลาในการส่งสินคา้ ลงในเอกสารใบเบิกสินคา้ และตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั เพื่อเตรียมสินคา้ 
  2) กรณีท่ีตอ้งเบิกสินคา้ท่ีมีอยูใ่นคลงัสินคา้ ให้เจา้หนา้ท่ีการเงิน ส านกังานสาขาเชียงค า ปฏิบติั
ตามขั้นตอนการปฏิบติัการเร่ือง การจดัการคลงัสินคา้ และบนัทึกในเอกสารใบเบิกสินคา้ 

 3) เจา้หนา้ท่ีการเงินสาขาเชียงค า ออกเอกสารใบส่งสินคา้(ชัว่คราว)  แนบกบัเอกสารอ่ืนๆ ส่งไป
กบัผลิตภณัฑใ์หลู้กคา้ 
  4) การส่งออกสินคา้แต่ละ Lot. เจา้หนา้ท่ีการเงิน ส านกังานสาขาเชียงค า ตอ้งระบุรายละเอียด
สินคา้ท่ีจะท าการส่งออกลงในรายการส่งสินคา้ประจ าวนั จากนั้นจดัการเคล่ือนยา้ยสินคา้ข้ึนรถขนส่งตามรายการ
ท่ีเบิกไว ้ตามวธีิปฏิบติังานเร่ือง การเคล่ือนยา้ย จดัเก็บและดูแลรักษาสินคา้ 
  5) เจา้หนา้ท่ีควบคุมคุณภาพ ตรวจวดัหาน ้ าหนกัยางแห้ง ตามวิธีปฏิบติังานเร่ือง การตรวจสอบ
หาค่า % DRC และบนัทึกผลการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออก 
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  6) เม่ือท าการเคล่ือนยา้ยสินคา้ครบตามท่ีเบิกแลว้ รถขนส่งตอ้งจดัการคลุมผา้ใบให้ปิดสนิทและ
ล็อคซีลให้เรียบร้อย บนัทึกลงในรายงานการล็อคซีลรถขนส่ง เพื่อป้องกนัการสูญหายหรือเกิดความเสียหายกบั
สินคา้ระหวา่งการขนส่ง 
  7) ลูกคา้ตรวจรับสินคา้ทั้งหมด พร้อมทั้งส่งเอกสารใบรับสินคา้ รายงานค่า %DRC และน ้ าหนกั
ยางแหง้ (ของโรงงานฯ) ส่งกลบัคืนใหก้บับริษทัฯ 
  8) เจ้าหน้า ท่ีบัญชี  ส านักงานใหญ่ ออกเอกสารใบส่งสินค้า  และเอกสารใบแจ้งหน้ี /
ใบเสร็จรับเงิน ส่งใหก้บัลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้ช าระเงินตามใบแจง้หน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   - ช่ือ รายละเอียดการติดต่อ และหมายเลขการรับรองหรือหมายเลขของผูท่ี้ไดรั้บการ
รับรองของผูจ้ดัการป่าไมห้รือนิติบุคคลอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   - ช่ือและรายละเอียดการติดต่อของผูซ้ื้อ 
   - วนัท่ี 
   - ปริมาณ (เป็นปริมาตรหรือหน่วยอ่ืนๆ) ของสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองท่ีจ าหน่ายไป 
   - ลกัษณะทางธรรมชาติ สายพนัธ์ุ และหนงัสืออา้งอิงของสินคา้ท่ีไดรั้บการรับรองท่ี
จ าหน่ายออกไป (ขนาดและปริมาณ) 
   - ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะสามารถใช้เช่ือมโยงใบก ากบัสินคา้หรือรายการสินคา้ท่ี
ไดรั้บการรับรอง และแสดงถึงแหล่งท่ีมาของสินคา้ 
 
5. การป้องกนัส่ิงแวดล้อมทีม่าจากการประเมินส่ิงแวดล้อม 
 การป้องกนัส่ิงแวดล้อม เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของสวน
ยางพาราแปลงเชียงค า และท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง  ด าเนินการ
โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีมีผลต่อสภาพดิน น ้ า ทรัพยากรชีวภาพทั้งพืชและสัตว ์
รวมทั้งสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนต่อธรรมชาติในพื้นท่ีสวนยางพารา
แปลงเชียงค า และป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง ซ่ึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนมีทั้งทางดา้นบวกและ
ทางลบ โดยเฉพาะผลกระทบทางดา้นลบท่ีตอ้งน ามาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อหามาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหาไม่ให้
เกิดผลกระทบ หรือถา้จะเกิดผลกระทบ หรือถา้เกิดผลกระทบก็ท าใหเ้กิดข้ึนนอ้ยลง มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1) ประชุมคณะท างาน เพื่อระบุรายช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  2) ก าหนดประเด็นการปรึกษาหารือ เพื่อขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย โดยการเลือกวธีิการส ารวจแบบเฉพาะเจาะจง และใชค้  าถามท่ีเป็นประเด็นหลกัเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมส าคญัใน
การด าเนินงานสวนยางพาราแปลงเชียงค า และการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง ท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  3) วิธีการปรึกษาหารือเพื่อขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ได้ยึดถือแนว
ปฏิบติัพื้นฐาน ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียใหก้ารปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มท่ีและเท่าเทียมกนั เคารพสิทธิใน
การไม่ขอแสดงความคิดเห็น หรือไม่พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลในบางประเด็น รวมทั้งใช้แนวทางท่ีมุ่งการหา
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ทางออกร่วมกนั โดยปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเห็นว่าเป็นประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ร่วมกนั 
  4) น าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาศึกษา วิเคราะห์ และจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของสวนยางพาราแปลงเชียงค า และท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนิน
กิจกรรมของป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง  ท่ีมีการช้ีบ่งกิจกรรมตวัช้ีวดั ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน การจดัการและตวัช้ีวดั 
  5) มีการทบทวนและด าเนินการเพิ่มเติมการช้ีบ่งและประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เม่ือมี
การปล่ียนแปลงภายในพื้นท่ีการจดัการ คือ ภายในพื้นท่ีสวนยางพาราแปลงเชียงค าและป่าชุมชนบา้นเนินสาย
กลาง  
 5.1 การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของสวนยางพารา 
แปลงเชียงค า 

กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

1 .  ก ารก า จัด
วชัพืช 
 - ใชจ้อบเสียม 
- ใช้เคร่ืองตัด
หญา้ 
 - ใช้รถแทรค
เตอร์ 

1.1พ้ืนท่ีแปลงสวน
ยางพารา 
 
 
 
1.2 สระน ้า 
 
1.3 ดิน 
 

- ช่ ว ย ป้ อ ง กั น ก า ร
เบียดเบียนของวชัพืชต่อ
ตน้ยางพารา 
- เพ่ิมอินทรียว์ตัถุกลบัลง
สู่ดินในสวนยาง  
- ป้องกนัการชะลา้งหน้า
ดิน 
- น ้ ามันจากเค ร่ืองจักร
ร่ัวไหลลงน ้า 
 
- น ้ ามันจากเค ร่ืองจักร
ร่ัวไหลลงดิน 

- รถ/อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ตอ้งอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ไม่มีการร่ัวของ
น ้ามนั 
 
 
- รถ/อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ตอ้งอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ไม่มีการร่ัวของ
น ้ามนั 
- รถ/อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ตอ้งอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ไม่มีการร่ัวของ
น ้ามนั 

- พ้ืนท่ียงัมีสภาพสมบูรณ์คงอยู ่
- เอกสารการปฏิบติังานสวน
ยางพารา 
- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 

2. การใส่ปุ๋ย 2 . 1  ก า ร ใ ส่ ปุ๋ ย
อินทรีย ์
 2.1.1 พ้ืนท่ีแปลง
สวนยาง พารา 
 
 
 
 2.1.2 ดิน 
 
2.2 การใส่ปุ๋ยเคมี 
 2.2.1 พ้ืนท่ีแปลง
สวนยางพารา 

 
 
- ขยะและบรรจุภัณฑ์ถูก
ทิ้งในพ้ืนท่ี 
 
 
 
- เพ่ิมอินทรีย์ว ัตถุลงใน
ดิน 
 
- ขยะและบรรจุภณัฑ์ ถูก
ทิ้งในพ้ืนท่ี 

 
 
- ห้ า ม ไ ม่ ใ ห้ ทิ้ ง ข ย ะ ใ นส วน
ยางพารา 
- น าขยะและบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้ง
ขยะ 
 
 
 
หา้มไม่ใหทิ้้งขยะในสวนยางพารา 
 

- เอกสารการปฏิบติังานสวน
ยางพารา 
- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- บนัทึกการตรวจสวนยาง 
- บนัทึกการตรวจคุณภาพดิน 
- บนัทึกการตรวจคุณภาพน ้า 
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กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

  
  
 
 2.2.2 ดิน 
 
 
 
 2.2.3 สระน ้า 

 
 
 
- ความเป็นกรด/ด่างของ
ดิน 
- หน้าดินแข็ง จุลินทรีย์
ในดินตาย 
- การปนเป้ือนลงสู่แหล่ง
น ้ า  ส่งผลต่อความเป็น
กรด/ด่างของน ้า 

- น าขยะและบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้ง
ขยะ 
-หลีกเล่ียงการใชปุ๋้ยเคมีติดต่อกัน
เป็นเวลานาน 
 
 
-หลีกเล่ียงการใชปุ๋้ยเคมีติดต่อกัน
เป็นเวลา นาน 

 

3. การกรีดยาง 3.1 พ้ืนท่ีแปลงสวน
ยางพารา 
 
3.2 ดิน 
3.3 สระน ้า 

- ขยะและบรร จุภัณฑ์
อ่ืนๆ ถูกทิ้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 
 
- สารเคมีสะสมอยูใ่นดิน 
- ความเป็นกรด/ด่างของ
น ้า 

- ห้ามไม่ให้ทิ้งขยะในสวน
ยางพารา 
- น าขยะและบรรจุภณัฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้ง
ขยะ 
- ค วบ คุมก า ร ใช้น ้ า ก รดและ
แอมโมเนีย 
- ควบคุมการใช้น ้ ากรดและ
แอมโมเนีย 

- เอกสารการปฏิบัติงานสวน
ยาง 
- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- บนัทึกการตรวจสวนยาง 
- บนัทึกการตรวจคุณภาพดิน 
- บนัทึกการตรวจคุณภาพน ้า 

4.  การขนส่ง
น ้ายางสด 

4 . 1  พ้ื น ท่ี ส ว น
ยางพารา 
4.2 ดิน 

- พ้ืนท่ีสกปรกจากการหก
ร่ัวไหลของน ้ายาง 
- สารเคมีสะสมในดิน 

- ปิดฝาภาชนะบรรจุน ้ ายางสด
ขนาด 50 ลิตร ใหส้นิท 
- ควบคุมการใช้น ้ ากรดและ
แอมโมเนีย 

- เอกสารการปฏิบติังานสวน
ยาง 
- บนัทึกการตรวจสวนยาง 
- บนัทึกการตรวจคุณภาพดิน 

5. การบรรจุน ้ า
ยางสด 

พ้ื น ท่ี แ ปล งส วน
ยางพารา 

- พ้ืนท่ีสกปรกจากการหก
ร่ัวไหลของน ้ายาง 

- จดัเรียงถงัน ้ ายางบนรถขนส่งให้
เรียบร้อยและใชส้ายรัดมดัให้แน่น 
เ พ่ื อ ป้ อ งกันการ เ ค ล่ื อน /ก ลิ้ ง
กระแทกกันขณะรถวิ่ง อาจท าให้
ถงับรรจุน ้ายางหกร่ัวไหลได ้
- ค ลุมผ้า ใบรถขนส่งให้ส นิท
และลอ็กซีลรอบคนัรถ 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- บนัทึกการส่งออกผลิตภณัฑ ์

6. การส่งออก
น ้ายางสด 

พ้ืนท่ีเขตชุมชน - พ้ืนท่ีสกปรก จากการ
หกร่ัวไหลของน ้ายางสด 

- จัด เ รี ย งถั งน ้ า ย า งบนรถ ให้
เรียบร้อยใชส้ายรัดมดัใหแ้น่น เพื่อ
ป้องกันการเคล่ือน/กลิ้งกระแทก
กนัขณะรถวิง่ 
- คลุมผา้ใบรถขนส่งและลอ็กซีล 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- บนัทึกการส่งออกผลิตภณัฑ ์

7. การโค่นล้ม
และตัดทอน
ไม ้

7.1 พ้ืนท่ีแปลงสวน
ยางพารา 

- ข ยะ จ า กก า ร ด า เ นิ น
กิจกรรม 

- น าขยะและบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ี
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีแปลงไปทิ้งจุดทิ้ง
ขยะ 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- บนัทึกการโค่นลม้และตดั 
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กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

 7.2 ดิน - หนา้ดินพงัทลายจากการ
โค่นไม ้
 
- คราบน ้ ามนัจากเล่ือยโซ่
ยนต ์

 - ส ารวจพ้ืนท่ีก่อนท าการโค่นลม้
ไม ้เพ่ือประเมินเส้นทางขนส่งไม้
และยานพาหนะ 
- ชกัลากไมข้ึ้นมาตดัในพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนด 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- บนัทึกการโค่นลม้และตดั 

8.  การขนส่ง
ไม ้

8.1 พ้ืนท่ีแปลงสวน
ยางพารา 
8.2 ดิน 

- การขนส่งไมผ้่านพ้ืนท่ี
แปลงสวนยางพารา 
- การเกิดร่องลึก 

- ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีก่อนและ
หลงัการขนส่งไม ้
- หลีกเล่ียงการขนส่งไมใ้นพ้ืนท่ีท่ี
ไม่ไดก้ าหนด 
- ขออนุญาตเจา้ของพ้ืนท่ีทางผ่าน
ในการใช้ยานพาหนะขนส่งไม้
ผา่นพ้ืนท่ี 
- ปรับสภาพหน้าดินก่อน ระหว่าง 
และหลังจากเสร็จกิจกรรมให้
เหมาะสมกบัยานพาหนะ 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- บนัทึกการโค่นลม้และตดั 

 
 5.2 การปะเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชนบา้นเนิน
สายกลาง 

กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

1. การใช้
ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีป่าชุมชน 

1.1 ระบบนิเวศป่า
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 ร่องน ้ าขุดหรือ
ทางน ้ าไหลในฤดู
ฝน 

- การเก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์
จากป่ามากเกินกว่าความ
เพ่ิมพูนของป่า ท าให้ไม่มี
ผลิตภณัฑจ์ากป่าใหเ้ก็บ 
- ระบบความหลากหลาย
ทางชีวภาพไม่สมดุลท า
ให้ ส่ิ ง มี ชี วิ ตบ า ง ส่ วน
ลดลงและความหลาก 
หลายของพันธ์ุพืชและ
พนัธุ์สัตวล์ดลง 
- การพงัทลายของหน้า
ดิน 
- ตะกอนดินทบัถม 
- การเปล่ียนเส้นทางการ
ไหลของน ้า 

- ให้ความรู้ความเขา้ใจกับชุมชน
ในการเข้าใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน 
- ก าหนดวิธีและแนวทางในการ
เก็ บ เ ก่ี ยวผ ลิตภัณฑ์จ าก ป่ า ให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพ
ระบบนิเวศป่าชุมชน 
 
 
 
- ปลูกตน้ไมใ้นโล่ง เพ่ือป้องกนั
การกดัเซาะ พงัทลายของดิน 
- พนัธ์ุไมท่ี้ใช้ปลูกเป็นพนัธ์ุพืช
ประจ าถ่ินท่ีเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี และ
ส่งผลกระทบต่อสภาพดินน้อย
ท่ีสุด 

- พ้ืนท่ียงัมีสภาพสมบูรณ์คงอยู ่
- การควบคุมการท างานของ
คณะกรรมการป่าชุมชน 
- การส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
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กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

2. ก า ร ป ลู ก
ต้น ไ ม้ ใ น ป่ า
ชุมชน 

2.1 การจดัการขยะ 
 
 
 
2.2 แนวทิศทางการ
ปลูก 

- ขยะมูลฝอยจากการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 
 
- การปลูกในพ้ืนท่ีทางน ้ า
ไหลในฤดูฝน ท าให้เกิด
การเปล่ียนทิศทางการ
ไหลของน ้า 

- เก็บเศษถุงพลาสติกท่ีใช้เพาะ
กล้าต้นไม้  และ เศษขยะ อ่ืนๆ 
ออกมาจากป่าชุมชนทุกคร้ังหลัง
เลิกกิจกรรม 
- ปลูกวางแถวขวาง เพื่อชะลอการ
ไหลของน ้าและหนา้ดิน 

- ก า ร ค วบ คุ ม ก า ร ท า ง า น
คณะกรรมการป่าชุมชน 

3. ระบบนิเวศ
ป่าชุมชน 

3.1 ไฟป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2ชนิดพัน ธ์ุ ต่ า ง
ถ่ินรุกราน 

- การสูญเสียพนัธ์ุพืชและ
พันธ์ุสัตว์ชนิดท่ีใกล้สูญ
พนัธุ์และหายาก 
- อัตราการเจริญเติบโต
ของพืชลดลง  และลด
คุณภาพของเน้ือไม ้
- ท าลายแหล่งอาหารของ
สัตวป่์าและเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ท าให้
สัตวป่์ายากท่ีจะด ารงชีวิต
อยูไ่ด ้
- หากสัตว์ป่าหนีไม่ทัน
หรือสัตวท่ี์เคล่ือนไหวช้า
จะถูกควนัไฟรม หรือไฟ
คลอกตายได ้
- การเบียดเบียนชนิดพนัธ์ุ
ท้องถ่ินดั้ งเดิม เช่น การ
ไล่กัดกิน การแย่งอาหาร 
การแยง่ชิงพ้ืนท่ีสืบพนัธ์ุ 
- กระทบต่อกระบวนการ
ระบบนิเวศ เช่น วฏัจักร
ส า ร อ า ห า ร  ก า ร ถ่ า ย
ละอองเกสร การทับถม
หรือเกิดชั้นดินข้ึนมาใหม่ 

- ท  าแนวกนัไฟ 
- มี ก ารจัด เ วรยามตรวจตรา /
ตรวจสอบเฝ้าระวงัไฟป่า 
- จัดท าถังบรรจุน ้ าและจัดท าอ่าง
เก็บน ้าส ารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เขา้ส ารวจ จดัการแผว้ถาง ก าจดั
พนัธ์ุต่างถ่ินรกราน 
 
 
- ส่งเสริมให้มีพนัธ์ุไมท้อ้งถ่ินฟ้ืน
ตวัและงอกข้ึนเองตามธรรมชาติ 
- ป ลู กพื ช ร อบแนว เ ขต  เ พื่ อ
ป้องกนัพืชต่างถ่ินเขา้มารุกรานใน
พ้ืนท่ี 

- ก า ร ค วบ คุ ม ก า ร ท า ง า น
คณะกรรมการป่าชุมชน 
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6. การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกจิ 
 การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของสวนยางพารา

แปลงเชียงค า และการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้รับทราบถึง

ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งทางดา้นบวกและทางดา้นลบ  โดยเฉพาะผลกระทบทางดา้น

ลบท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาวเิคราะห์เพื่อหามาตรการป้องกนัแกไ้ขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือถา้จะเกิดผลกระทบ

ก็ท าให้เกิดข้ึนนอ้ยลง และมีการน ามาบรรจุไวใ้นแผนการบริหารจดัการสวนยางพาราอยา่งย ัง่ยืนเพื่อน าไปสู่การ

ปฏิบติัต่อไป มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 

  1) ประชุมคณะท างาน เพื่อระบุรายช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
  2) ก าหนดประเด็นการปรึกษาหารือ เพื่อขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย โดยการเลือกวธีิการส ารวจแบบเฉพาะเจาะจง และใชค้  าถามท่ีเป็นประเด็นหลกัเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมส าคญัใน
การด าเนินงานสวนยางพาราแปลงเชียงค า และการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง ท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ 
  3) วิธีการปรึกษาหารือ เพื่อขอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ไดย้ึดถือ
แนวปฏิบติัพื้นฐานให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียให้การปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกนั เคารพ
สิทธิในการไม่ขอแสดงความคิดเห็น หรือไม่พร้อมท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลในบางประเด็น รวมทั้งใชแ้นวทางท่ีมุ่งการ
หาทางออกร่วมกนั โดยปรึกษาหารือในเร่ืองท่ีเห็นว่าเป็นประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการพฒันาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกนั 
  4) น าขอ้มูลได้รับมาศึกษา วิเคราะห์ และจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของสวนยางพาราแปลงเชียงค า และท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง  ท่ีมีการช้ีบ่งกิจกรรมตวัช้ีวดั ประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน การจดัการและตวัช้ีวดั 
 6.1 การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของสวน
ยางพารา แปลงเชียงค า 

กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
สังคมและเศรษฐกจิ 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

1 .  ก ารก า จัด
วชัพืช 
- ใชจ้อบเสียม 
- ใช้เคร่ืองตัด
หญา้ 
- ใช้รถแทรค
เตอร์ 

1.1 การใชแ้รงงาน 
 
 
 
 
1.2 การเกิดอุบติัเหตุ 
 

- การจา้งงาน 
- แรงงาน 
 
 
 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน 

- จา้งงานคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงานคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงานเดก็ 
 
 
- ให้พนักงานท่ีปฏิบติังานสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- เอกสารการปฏิบัติงานสวน
ยางพารา 
- สัญญาจา้ง 
- บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุ 
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กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
สังคมและเศรษฐกจิ 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

2. การใส่ปุ๋ย 2.1 การใชแ้รงงาน 
 
 
2.2 การเกิดอุบติัเหตุ 
 
2.3 ตน้ทุนค่าใชจ่้าย 

- การจา้งงาน 
- แรงงาน 
 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน 
- เสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมใน
การผลิต แต่รายได้
ลดลง 

- จา้งงานคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงานคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงานเดก็ 
- ให้พนักงานท่ีปฏิบติังานสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 
- ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ในดิน 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- เอกสารการปฏิบัติงานสวน
ยางพารา 
- สัญญาจา้ง 
- บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุ 

3.การกรีดยาง 3.1 การใชแ้รงงาน 
 
 
3.2 การเกิดอุบติัเหตุ 
 
3.3 พ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 
3.4 สุขภาพ 
 
 
 
3.5 รายได ้

- การจา้งงาน 
- แรงงาน 
 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน 
- เส้นทางเขา้-ออก ใน
การกรีดยาง 
- ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
แรงงานลดลง 
- สียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาสุขภาพ 
- มีรายไดไ้ม่แน่นอน
ข้ึนอยู่กับราคากลาง
ของน ้ายางสด 

- จา้งงานคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงานคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงานเดก็ 
- ให้พนักงานท่ีปฏิบติังานสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 
- การเก้ือกูลกันระหว่างพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 
- ก าหนดช่วงเวลาในการท างาน
ใหก้บัผูรั้บเหมากรีดยาง 
 
 
- รายละเอียดราคาตามสัญญาจา้ง 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- เอกสารการปฏิบัติงานสวน
ยางพารา 
- สัญญาจา้ง 
- บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุ 
- บันทึกการเบิก-จ่ายยาสามัญ
ประจ าบา้น 

4.  การขนส่ง
น ้ายางสด 

4.1 การใชแ้รงงาน 
 
 
4.2 การเกิดอุบติัเหตุ 
 
4.3 พ้ืนท่ีขา้งเคียง 
 

- การจา้งงาน 
- แรงงาน 
 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน 
- เส้นทางเขา้-ออก ใน
การขนส่งน ้ายางสด 
- ข้อ ร้ อ ง เ รี ยนจาก
ชุมชน 

- จา้งงานคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงานคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงานเดก็ 
- ให้พนักงานท่ีปฏิบติังานสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 
- การเก้ือกูลกันระหว่างพ้ืนท่ี
ขา้งเคียง 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- เอกสารการปฏิบัติงานสวน
ยางพารา 
- สัญญาจา้ง 
- บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุ 
- รายช่ือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
- เอกสารใบรับค าร้องเรียน 

5. การโค่นล้ม
และตัดทอน
ไม ้

5.1 การใชแ้รงงาน 
 
 
5.2 การเกิดอุบติัเหตุ 
 

- การจา้งงาน 
- แรงงาน 
 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน 

- จา้งงานคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงานคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงานเดก็ 
- ให้พนักงานท่ีปฏิบติังานสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- เอกสารการปฏิบัติงานสวน
ยางพารา 
- สัญญาจา้ง 
- บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุ 
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กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
สังคมและเศรษฐกจิ 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

6.  การขนส่ง
ไม ้

6.1 การใชแ้รงงาน 
 
 
6.2 การเกิดอุบติัเหตุ 
 

- การจา้งงาน 
- แรงงาน 
 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท างาน 

- จา้งงานคนท่ีอยูใ่นชุมชน 
- ใชแ้รงงานคนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป / 
ไม่ใชแ้รงงานเดก็ 
- ให้พนักงานท่ีปฏิบติังานสวมใส่
อุปกรณ์ PPE 

- การควบคุมการท างานของ
หวัหนา้แปลง/ผูจ้ดัการ 
- เอกสารการปฏิบัติงานสวน
ยางพารา 
- สัญญาจา้ง 
- บนัทึกการเกิดอุบติัเหตุ 

 
 6.2 การประเมินผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินกิจกรรมของป่าชุมชน
บา้นเนินสายกลาง 

กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
สังคมและเศรษฐกจิ 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

1 .  ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ใน
พ้ืนท่ีป่าชุมชน 

1.1 การใช้ผลิตภณัฑ์
จากป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 รายไดจ้ากการหา
ผลิตภัณฑ์จากป่าไป
ขาย 

- ก า ร เ ก็ บ เ ก่ี ย ว
ผ ลิ ต ภัณฑ์ จ า ก ป่ า
ในช่วงฤดูกาลท่ีไม่
เ ห ม า ะ ส ม  เ ช่ น 
หน่อไม ้เห็ด เป็นตน้ 
- โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ระบบนิ เวศของป่ า
เ ส่ื อ ม โ ท ร ม แ ล ะ
ผลิตภณัฑ์จากป่าอาจ
สูญพัน ธ์ุ  เ น่ื องจาก
วธีิการหาไม่ถูกตอ้ง 
- อาจรบกวนแหล่งท่ี
อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
บางชนิด 
- อาจท าลายพนัธ์ุพืช
ประจ า ถ่ินบางชนิด 
เช่น เห็ดป่า บุก เป็น
ตน้ 
- รายได้จากการขาย
ผ ลิ ต ภัณฑ์ จ า ก ป่ า
ลดลง เน่ืองจากระบบ
นิ เ ว ศ มี ก า ร
เปล่ียนแปลง ท าให้
หาผลิตภัณฑ์จากป่า
ไดย้ากข้ึน 

- ให้ความรู้กับชุมชนในการเข้าใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชน 
- ก าหนดแนวทางและช่วงเวลาให้
เขา้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ตาม
ฤดูกาลและความเหมาะสม 
- ต้องเก็บเก่ียวผลิตภัณฑ์จากป่าไม่
เกินความเพ่ิมพูนของป่า 
- จดักิจกรรมปลูกป่าทุกปี เพ่ือไม่ให้
มีพ้ืนท่ีว่างในบริเวณเขตป่าชุมชน 
โดยคัดเลือกพันธ์ุไม้ประจ า ถ่ินท่ี
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีและส่งผลกระทบ
ต่อสภาพดินนอ้ยท่ีสุด 

- การควบคุมการท างานของ
คณะกรรมการป่าชุมชน 
- ความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ชุมชน 
- การส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าชุมชน 
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กจิกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ประเดน็ทาง 
สังคมและเศรษฐกจิ 

ผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

การจัดการ ตัวช้ีวัด 

2 .  ก า ร จั ด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

2.1 การจดัการขยะ 
 
 
2.2 การเกิดอุบติัเหตุ 

- ขยะมูลฝอยจากการ
จดักิจกรรมต่างๆ เช่น 
การปลูกป่า เป็นตน้ 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท ากิจกรรม
ต่างๆ 

- เก็บเศษถุงพลาสติกท่ีใช้เพาะกล้า
ตน้ไม ้และเศษขยะอ่ืนๆ ออกมาจาก
ป่าชุมชนทุกคร้ังหลงัเลิกกิจกรรม 
- สวมใส่อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจกรรม เช่น เส้ือผา้รัดกุม 
รองเท้าบู๊ทหรือรองเท้าผา้ใบ เป็น
ตน้ 

- การควบคุมการท างานของ
คณะกรรมการป่าชุมชน 

3. ก า ร
ศึกษาวจิยั 

3.1 การเข้าศึกษาหา
ความรู้ของนักเรียน/
นกัศึกษา ในชุมชน 
 
 
 
 
 
3.2 การเกิดอุบติัเหตุ 

- ขยะมูลฝอยจากการ
จัด กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ 
ในขณะท่ีเข้าส ารวจ
พ้ืนท่ี 
- ระบบนิเวศ พนัธุ์พืช
และพนัธ์ุสัตวข์องป่า
ชุมชน 
 
- การได้รับบาดเจ็บ
จากการท ากิจกรรม 

- เก็บเศษขยะและอุปกรณ์ ส่ิงของ
ต่างๆ ออกจากพ้ืนท่ีป่าชุมชนหลัง
เลิกกิจกรรม 
- เข้าท าการศึกษาวิจยัในป่าชุมชน 
ภ า ย ใ ต้ ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ข อ ง
คณะกรรมการป่าชุมชน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุ
สัตวใ์นป่าชุมชน 
- สวมใส่อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการ
ประกอบกิจกรรม เช่น เส้ือผา้รัดกุม 
รองเทา้บู๊ทหรือรองเทา้ผา้ใบ เป็นตน้ 

- การควบคุมการท างานของ
คณะกรรม การป่าชุมชน 

 

7. ข้ันตอนการช้ีบ่ง ประเมิน และยืนยนัการมีอยู่ของพืน้ทีท่ีม่ีการอนุรักษ์สูง 

 การตรวจประเมินพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์ง (High Conservation Value : HCV) ภายในเขตพื้นท่ีป่า

ชุมชนบา้นเนินสายกลาง เน้ือท่ีรวมทั้งหมด 282 ไร่ เร่ิมจากการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนฯ 

และด าเนินการตามขั้นตอนการช้ีบ่ง ประเมิน และยนืยนัการมีอยูข่องพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์ง ดงัต่อไปน้ี 

 7.1 การตรวจสอบสถานภาพการอนุรักษข์องชนิดพนัธ์ุสัตวแ์ละพืช 

  การตรวจสอบดูสถานภาพการอนุรักษ์ ของชนิดพนัธ์ุสัตวท์ั้ง 3 ชนิด ท่ีส ารวจพบในป่าชุมชน

บา้นเนินสายกลาง โดยการน าไปตรวจคน้ใน Resource Network Guidelines for the application of IUCN Red 

List of Ecosystems Categories and Criteria Version 3.1 และเอกสารชนิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย 

(สัตว)์ จดัท าโดยส านกันโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.2564) เพื่อตรวจดูวา่มี

สัตวช์นิดใดท่ีหายาก ถูกคุกคามหรือใกลสู้ญพนัธ์ุ ท่ีมีความส าคญัในระดบัโลก ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ 

ผลการตรวจสอบพบวา่ มีสัตวท่ี์ใกลสู้ญพนัธ์ุท่ีมีความส าคญัในระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ คือ นกยงู 

  ในส่วนของการตรวจสอบดูสถานการณ์ดูสถานการณ์การอนุรักษข์องชนิดพนัธ์พืชทั้ง 30 ชนิด 

ท่ีส ารวจพบในป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง เม่ือน าไปตรวจคน้ดูในเอกสาร ชนิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย 

(พืช) ซ่ึงจดัท าโดยส านกันโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ. 2564) พบวา่ ไม่มี
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ชนิดพันธ์ุพืชใดท่ีหายาก ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธ์ุ ท่ีมีความส าคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือ

ระดบัประเทศ 

 7.2 การใหค้  าปรึกษาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

  การใหค้  าปรึกษาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงประกอบดว้ยชุมชนทอ้งถ่ิน ผูเ้ช่ียวชาญและองคก์รท่ี

เป็นตวัแทนของชุมชน เป็นเร่ืองท่ีส าคญัและจ าเป็นเพราะจะมีส่วนช่วยให้ประเมินได้ว่ามีพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการ

อนุรักษ์สูงท่ีแน่นอนหรือไม่ และสามารถขอค าปรึกษาในเร่ืองของระบบการจดัการท่ีเหมาะสมส าหรับการ

บ ารุงรักษาพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์ง รวมทั้งการแจง้ให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถ่ินรับทราบวา่ มีมาตรการ

บางอยา่งท่ีจ  าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อรักษาพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์งนั้นไว ้

 7.3 การตรวจพิสูจน์พื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์ง (High Conservation Value : HCV) 

  จากการขอค าปรึกษาจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการเดินเทา้เขา้ตรวจสอบพิสูจน์ในเขตพื้นท่ีป่า

ชุมชนบา้นเนินสายกลาง รวมทั้งการศึกษาหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ประเมินไดว้า่ ไม่มีพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษ์

สูงปรากฏอยูใ่นป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง โดยมีส่ิงท่ีตรวจพบหลกัฐานและเหตุผล ดงัน้ี 
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษ์สูง ส่ิงที่ตรวจพบ หลกัฐานและเหตุผล 

HCV 1 : พ้ืนท่ีท่ีมีความส าคญัทางดา้นความหลาก 
หลายทางชีวภาพ พ้ืนท่ีสงวนคุม้ครอง พ้ืนท่ีมรดก
โลก พ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชนิดพนัธ์ุประจ าถ่ิน  
พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของชนิดพนัธ์ุสัตวแ์ละ
พืชท่ีหายาก ถูกคุกคามหรือใกลสู้ญพนัธุ์  HCV 2 : 
พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็น
ท่ีอยูอ่าศยัและการด ารง ชีวติของชนิดพนัธ์ุท่ีมี
จ  านวนมากและกระจดักระจายอยูท่ ัว่ทั้งพ้ืนท่ี 

ไม่ปรากฏพ้ืนท่ี
ท่ีเป็น HCV 1 

- ส ารวจพบร่องรอยของนกยูง(ขนนกยูง 2 จุด และมีรูปถ่ายขน
นกยงู) 
- ขนนกยูงท่ีพบเป็นขนของนกยูงเขียว ท่ีอพยพผ่านมาชั่วคราว
เป็นเส้นทางล าลองเพื่อเขา้มาหาอาหารในพ้ืนท่ีการเกษตรของ
ชาวบา้นท่ีอยูติ่ดกบัป่าชุมชนฯ 
- ไม่พบหลกัฐานท่ีบ่งช้ีว่าเป็นท่ีอยู่อาศยัของนกยูงในบริเวณป่า
ชุมชนฯ คือ ไม่มีแนวสันเขา ไม่มีแหล่งน ้ า ไม่มีแหล่งอาหารของ
นกยูง เช่น ธัญพืช เมล็ดหญา้ ยอดหญา้ ผลไม ้และไม่มีบริเวณ
ลานกวา้งเท่ีนกยงูใชเ้ป็นที่ผสมพนัธุ์      
- ป่าชุมชนฯ เป็นเพียงเส้นทางผา่นของนกยงูท่ีออกมาหาอาหาร
จากการเดินส ารวจและปรึกษากบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์งท่ีเป็น HCV 1 ปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนบา้นเนินสายกลาง 

HCV 2 : พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ท่ีมีความสมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ เป็นท่ีอยูอ่าศยัและการด ารง ชีวิตของชนิด
พันธ์ุท่ีมีจ  านวนมากและกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้ ง
พ้ืนท่ี 

ไม่ปรากฏพ้ืนท่ี
ท่ีเป็น HCV 2 

จากการเดินส ารวจและปรึกษากับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์งท่ีเป็น HCV 2 ปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนบา้นเนินสายกลาง 

HCV 3 : พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งระบบนิเวศท่ีหายาก ถูก
คุกคามและใกลสู้ญพนัธุ์ 

ไม่ปรากฏพ้ืนท่ี
ท่ีเป็น HCV 3 

จากการเดินส ารวจและปรึกษากับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์งท่ีเป็น HCV 3 ปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนบา้นเนินสายกลาง 
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พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษ์สูง ส่ิงที่ตรวจพบ หลกัฐานและเหตุผล 
HCV 4 : พ้ืนท่ีคุม้ครองป้องกนัระบบนิเวศพ้ืนฐาน
ในสภาวะวิกฤต ประกอบดว้ยพ้ืนท่ีตน้น ้ า  พ้ืนท่ี
ควบคุมการพงัทลายของดิน และพ้ืนท่ีท่ีเป็นแนว
ป้องกนัไฟ 

ไม่ปรากฏพ้ืนท่ี
ท่ีเป็น HCV 4 

จากการเดินส ารวจและปรึกษากับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์งท่ีเป็น HCV 4 ปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนบา้นเนินสายกลาง 

HCV 5 : พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งรองรับในกิจกรรมแหล่ง
เก็บหาและใชป้ระโยชน์ในปัจจยัพ้ืนฐานของชุมชน
ท้อ ง ถ่ิ นแล ะขอ ง สั ตว์  ป ระกอบด้ว ยอ าหา ร 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค 

ไม่ปรากฏพ้ืนท่ี
ท่ีเป็น HCV 5 

จากการเดินส ารวจและปรึกษากับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์งท่ีเป็น HCV 5 ปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนบา้นเนินสายกลาง 

HCV 6 : พ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน
ท้องถ่ิน เช่น เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา, ศาลหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชุมชนทอ้งถ่ินเคารพ
บูชา เป็นตน้ 

ไม่ปรากฏพ้ืนท่ี
ท่ีเป็น HCV 6 

จากการเดินส ารวจและปรึกษากับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่พบ
พ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าการอนุรักษสู์งท่ีเป็น HCV 6 ปรากฏอยูใ่นพ้ืนท่ีป่า
ชุมชนบา้นเนินสายกลาง 

    

8. แผนในการด าเนินกจิกรรมการบริหารจัดการ 

 8.1 การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 

  บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินการปลูกยางพาราพนัธ์ุท่ีดีท่ีใหผ้ลผลิตสูง และมีการดูแลบ ารุงรักษา

สวนยางตามระบบวนวฒัน์และหลกัวชิาการ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและไดป้ริมาณตามเป้าหมาย 

 
 

 

 

รายการ ปี 2565

พ้ืนท่ีปลูก (ไร่) 1,041.00

จ ำนวนตน้ยำงท่ีกรีด (ตน้) 54,484.00

ผลผลิตน ้ำยำงสด (น ้ำหนกัแหง้) 283,265.58

ผลผลิตยำงกอ้น (น ้ำหนกัแหง้) 10,667.88

ผลผลิตยำงรวม (กิโลกรัม) 293,933.46

รำคำน ้ำยำงสด (น ้ำหนกัแหง้) บำท/กก. 47.00

รำคำยำงกอ้น (น ้ำหนกัแหง้) บำท/กก. 19.50

รำยไดจ้ำกกำรขำยน ้ำยำงสด (บำท) 13,319,394.00

รำยไดจ้ำกกำรขำยยำงกอ้น (บำท) 511,197.28

รวมรำยได ้(บำท) 13,830,591.28

ประมำณกำรรำยจ่ำย (บำท) 9,760,002.00

ก ำไรสุทธิ (บำท) 4,070,589.28

เป้าหมายการจัดการผลผลิตน า้ยาง ปี 2565
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 8.2 การดูแลบ ารุงรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิต ในช่วงระหวา่งปี 2565 

 
 

 8.3 การฝึกอบรม ปี 2565 

 
 

 

 

 

 

 

กจิกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ปี 2565 ด าเนนิการ

1. กำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง (ไร่) 1,041 ผูค้วบคุมแปลง

  1.1 ปรำบวชัพืช 2 คร้ัง มิ.ย. , ก.ย. หวัหนำ้แปลง

  1.2 ใส่ปุ๋ย 1 คร้ัง ก.ย. - ต.ค. พนกังำน/ลูกจ้ำง

  1.3 ทำหนำ้ยำง (เดือน ม.ค.,พ.ค.-ธ.ค.) 9 คร้ัง เดือนละคร้ัง ในแปลงสวนยำง

  1.4 ป้องกนัไฟ 1 คร้ัง ก.พ. - เม.ย.

  1.5 นบัจ ำนวนตน้ยำง (เดือน ม.ค.,พ.ค.-ธ.ค.) 1 คร้ัง ก.พ. - เม.ย.

  1.6 ตรวจหนำ้ยำง (เดือน ม.ค.,พ.ค.-ธ.ค.) 9 คร้ัง เดือนละคร้ัง

  1.7 ปรับปรุงถนน 1 คร้ัง ก.พ. - พ.ค.

2. กำรเกบ็เก่ียวผลผลิต (ตน้) ผูค้วบคุมแปลง

  2.1 เกบ็เก่ียวผลผลิต 9 เดือน ม.ค.,พ.ค.-ธ.ค. หวัหนำ้แปลง

  2.2 พฒันำฝีมือแรงงำนกรีดยำง 1 คร้ัง ก.พ. - เม.ย. พนกังำน/ลูกจ้ำง

  2.3 ติดตำมและประเมินผล 9 คร้ัง เดือนละคร้ัง ในแปลงสวนยำง

การดูแลบ ารุงรักษาและเกบ็เกีย่วผลผลิต ปี 2565

รำยกำร ผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรม

1. กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรกำรควบคุมไฟป่ำ หวัหนำ้แปลง, พนกังำน

2. กำรเพ่ิมสมรรถนะและประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน พนกังำน,ลูกจ้ำง

3. กำรใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ PPE พนกังำน,ลูกจ้ำง

4. กำรปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ พนกังำน,ลูกจ้ำง, ผูรั้บเหมำกรีดยำง

5. กำรดูแลบ ำรุงรักษำสวนยำง กำรปรำบวชัพืช กำรผสมปุ๋ ย ผูรั้บเหมำกรีดยำง

   และกำรใส่ปุ๋ ย โรค/ศรัตรูยำงพำรำ

6. พฒันำฝีมือ/เพ่ิมทกัษะกำรกรีดยำงแก่ผูรั้บเหมำกรีดยำง ผูรั้บเหมำกรีดยำง

7. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน พนกังำน,ลูกจ้ำง

การฝึกอบรม ปี 2565
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9. แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการสวนยางพาราอย่างยัง่ยืนตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) 

ปี 2565 

 
 

กจิกรม ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. กำรติดต่อประสำนงำนกบั Bureau Veritas Certification ชยัวฒัน/์สุพรรษำ

Thailand Ltd. (BV)

2. กำรตรวจสอบในปี 2565 ของ Auditor FSC BV-FSC

3. กำรจดัเตรียมขอ้มูล/รำยงำน และช้ีแจงต่อ Auditor,FSC ชยัวฒัน/์สุพรรษำ

จดัส่งขอ้มูลตำมแบบฟอร์ม FSC-FM Audit Requirements นิเวศ/พยุงศกัด์ิ

4. รำยงำนผลประกอบกำรประจ ำปี 2565 (สวนยำงเชียงค ำ) ภิญญำพชัญ์

5. ช ำระภำษี/คำ่ธรรมเนียม รำตรี

6. ระบบควบคุมกำรเคล่ือนยำ้ยของสินคำ้น ้ำยำง นิเวศ/สุพรรษำ

  1) กำรเกบ็เก่ียวผลผลิตน ้ำยำง พยุงศกัด์ิ/รำตรี

  2) กำรขนยำ้ยน ้ำยำงจำกบลอ็กมำลำนเทน ้ำยำง

  3) กำรบรรจุน ้ำยำงลงถงัขนำด 200 ลิตร

  4) กำรขนส่งน ้ำยำงไปยงัโรงงำนแปรรูปน ้ำยำงขน้

7. กำรป้องกนัส่ิงแวดลอ้มท่ีมำจำกกำรประเมินส่ิงแวดลอ้ม นิเวศ/สุพรรษำ

  1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจจะ

เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำ

  2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอำจจะ

เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง

8. กำรป้องกนัดำ้นสงัคมและเศรษฐกิจท่ีมำจำกกำรประเมิน นิเวศ/สุพรรษำ

สงัคมและเศรษฐกิจ

  1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจ

เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของสวนยำงพำรำแปลงเชียงค ำ

  2) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อสงัคมและเศรษฐกิจ

เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของป่ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง

9. กำรอนุรักษป่์ำชุมชนบำ้นเนินสำยกลำง นิเวศ/สุพรรษำ

  1) กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรจดักำร พยุงศกัด์ิ

ป่ำชุมชนฯ

  2) กำรจดัท ำป้ำยหำ้มล่ำสตัว์ภำยในป่ำชุมชนฯ

10. กำรดูแลบ ำรุงรักษำแปลงสวนยำงพำรำปี 2565 นิเวศ/สุพรรษำ

  1) ปรำบวชัพืช พยุงศกัด์ิ

  2) ใส่ปุ๋ย

  3) ทำหนำ้ยำง

  4) ป้องกนัไฟ

  5) ตรวจนบัจ ำนวนตน้ยำงท่ีเปิดกรีด

  6) ตรวจสวนยำง/ตรวจหนำ้ยำง

  7) ปรับปรุงถนน

ปี 2565

แผนปฏิบัติการ การจดัการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ FSC ปี 2565
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กจิกรม ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

11. กำรฝึกอบรม นิเวศ/สุพรรษำ

  1) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบติักำรกำรควบคุมไฟป่ำ พยุงศกัด์ิ

(เขำ้รับกำรอบรมกบัเจ้ำหนำ้ท่ีป่ำไม)้
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 สถานภาพป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง 
ป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี หมู่ 11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ไดรั้บการ

อนุมติัโครงการป่าชุมชนจากกรมป่าไมเ้ม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2543  มีพ้ืนท่ีด าเนินโครงการรวมทั้งส้ิน 1 แปลง รวมเน้ือท่ี  
282 ไร่ ปัจจุบนั ไดรั้บการอนุมติัต่ออายโุครงการป่าชุมชนบา้นเนินสายกลางจากกรมป่าไม ้เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2562 
มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีกรมป่าไมอ้นุมติั โดยขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก กรมป่าไม้
(ซ่ึงระบุไวต้ามแผนงานและงบประมาณประจ าปี) จากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง  จากจงัหวดัพะเยา และจาก
องคก์ร/บริษทัเอกชน 
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ป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง มีอาณาเขตดา้นทิศเหนือ จรดบา้นจ าบอน หมู่ 7  ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า 
จงัหวดัพะเยา   อาณาเขตดา้นทิศใต ้จรดบา้นผาลาด หมู่ 5 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา     อาณาเขตดา้นทิศ
ตะวนัออก จรดบา้นใหม่สันกลาง หมู่ 4 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา    และอาณาเขตดา้นทิศตะวนัตก 
จรด บา้นจ าบอน หมู่ 7 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 
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1.2 สภาพป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง 

สภาพพ้ืนท่ีโดยรวมของป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง เป็นป่าเบญจพรรณสลบักบัป่าเต็ง-รัง ประกอบดว้ย
พรรณไมท่ี้มีขนาดและอายุแตกต่างกนั ทั้งไมใ้หญ่ ไมห้นุ่ม และไมพ้ื้นล่าง  ซ่ึงกระจายอยู่ทัว่พ้ืนท่ีป่า มีความหนาแน่น
ของเรือนยอดตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป   ความส าคญัของป่าชุมชนท่ีมีต่อชุมชนนั้น มีความเช่ือมโยงและเป็นฐาน
ทรัพยากรท่ีส าคญั เป็นตน้ก าเนิดของความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรมและความเป็นชุมชน   ส าหรับแนวทางในการจดัการ
ป่าชุมชนของชุมชนแต่ละแห่ง แมว้่าจะแตกต่างกนัไปตามเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวฒันธรรม แต่ใน
ส่วนของเป้าหมายของการดูแลจดัการป่าชุมชน แลว้ ทุกชุมชนจะมีเป้าหมายเหมือนกนั นัน่คือ เพ่ือความมัน่คงและยัง่ยืน
ของชุมชนและระบบนิเวศนัน่เอง 
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บริเวณไกลเ้คียงป่าชุมชน เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของชาวบา้นชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ท่ี 11 ต าบลอ่างทอง 
อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  บา้นเนินสายกลางมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพ้ืนถ่ิน
ภาคเหนือ ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีผลผลิตท่ีส าคญัคือ ขา้ว ขา้วโพด และยางพารา ปัจจุบนัมี นายถนอม กอ้นแกว้  
ด ารงต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11  และประธานกรรมการป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง มีคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน 
จ านวน 14 คน  
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1.3 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน 

ตามพระราชบญัญติั ป่าชุมชน พ.ศ. 2562   มาตรา 44  ก าหนดใหค้ณะกรรมการจดัการป่าชุมชน มีหนา้ท่ี
และอ านาจ ดงัต่อไปน้ี 

1) ร่วมมือกบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการจดัใหมี้หลกัเขต ป้าย หรือเคร่ืองหมายอ่ืนตามมาตรา 49 
2) ออกขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการป่าชุมชน หลกัเกณฑก์ารรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชนและการจดัการ

ทรัพยสิ์นส่วนกลางของป่าชุมชน ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบของคณะกรรมการนโยบาย หนา้ 86 เล่ม 136 ตอน
ท่ี 71 ก ราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2562 

3) ดูแลรักษาป่าชุมชน บ ารุงและฟ้ืนฟูป่าชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตส านึกเก่ียวกบัการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชน และเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ป่าชุมชน 

4) ดูแลรักษาทรัพยสิ์นส่วนกลางของป่าชุมชน รวมทั้งจดัท าบญัชีทรัพยสิ์นส่วนกลางของป่าชุมชนตาม
หลกัเกณฑท่ี์อธิบดีก าหนด และรายงานใหค้ณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดัทราบทุกปี 

5) ดูแลใหส้มาชิกป่าชุมชนปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีก าหนดตามพระราชบญัญติัน้ี 
6) สั่งให้ผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัตาม (2) ออกจากป่าชุมชน หรือใหก้ระท าการหรือ

งดเวน้กระท าการใด ๆ ในเขตป่าชุมชน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตาม (2) หรือพระราชบญัญติัน้ี 
7) ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมเม่ือเกิดความขดัแยง้ในการจดัการป่าชุมชน 
8) ช่วยเหลือพนกังานเจา้หนา้ท่ีในกรณีท่ีมีการจบักมุปราบปรามผูก้ระท าความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี 
9) มีมติรับบุคคลเป็นสมาชิกป่าชุมชน หรือมีมติดว้ยคะแนนเสียงจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ใหส้มาชิกป่า

ชุมชนพน้จากการเป็นสมาชิกป่าชุมชน 
10) ด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน 
11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย หรือ

คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดัก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน 

ตาราง 1-1 รายช่ือคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า  
                   จงัหวดัพะเยา 

1. นายถนอม  กอ้นแกว้ ประธานกรรมการ 8. นายบูญช่วย  กาต๊ิบ กรรมการ 

2. นายอ านวย  เมืองแกว้ รองประธาน 9. นายสนิท  จว้งกลาง กรรมการ 
3. นายสนัต ์ ตาทิพย ์ กรรมการและเลขานุการ 10. นายทรงวฒิุ  กาต๊ิบ กรรมการ 
4. นายวจิารณ์  กาต๊ิบ กรรมการและเหรัญญิก 11. นายสวา่ง  กาต๊ิบ กรรมการ 
5. นายนอ้ง  กาต๊ิบ กรรมการ 12. นายวิง่  อินแดง กรรมการ 
6. นายผิน  วงศว์ฒิุ กรรมการ 13. นายอุดม  กาต๊ิบ กรรมการ 
7. นายชนม ์ กาต๊ิบ กรรมการ 14. นายไพ  กาต๊ิบ กรรมการ 
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1.4 ลักษณะท่ีส าคัญของป่าชุมชน 
1) เป็นการจดัการทรัพยากรแบบองคร์วม ท่ีมองทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนลว้นเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัแมจ้ะ

ใหค้วามส าคญักบัป่าแต่ไม่แยกส่วนกบัการจดัการทรัพยากรทั้งหมด หรือกล่าวไดว้า่เป็นการจดัการเชิงระบบนิเวศป่าไม ้ 
2) ป่าท่ีชุมชนใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ไม่ใช่ป่าชุมชน เพราะชุมชนไดเ้ลือกท่ีจะดูแลรักษาป่าแทนการท าลาย

ป่า  ดงันั้นชุมชนจึงตอ้งไดรั้บประโยชนจ์ากการรักษาป่าเป็นการทดแทน 
3) ตอ้งมีขอบเขตท่ีชาวบา้นสามารถจ าแนกขนาดของพ้ืนท่ีไดช้ดัเจน ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าขนาดเล็กหรือ

ขนาดใหญ่ท่ีมีการจดัการร่วมกนัหลายชุมชนก็ได ้ ซ่ึงการก าหนดขอบเขตอาจจะกระท าร่วมกนัระหว่างชุมชน และผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ กไ็ด ้

4) ชุมชนมีอ านาจในการบริหารจดัการป่าชุมชนอย่างอิสระและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการ 
การร่วมรับผิดชอบและตดัสินใจ จุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการจดัการป่าชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
คนส่วนใหญ่ในชุมชน  
ท่ีมา : ป่าชุมชนกบัสงัคมไทย, 02 July 2011  สมหญิง สุนทรวงษ,์ ศูนยว์นศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกบัป่า (RECOFTC) 
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1.5 ข้อห้ามมิให้บุคคลใดกระท าการในป่าชุมชน 

ตามพระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 63 ก าหนดใหภ้ายในป่าชุมชน หา้มมิใหบุ้คคลใดกระท าการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) ยึดถือ ครอบครอง หรือใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีท ากิน 
2) ก่อสร้าง แผว้ถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่าสัตวป่์าสงวนหรือสัตวป่์าคุม้ครองตามกฎหมาย ว่าดว้ยการ

สงวนและคุม้ครองสัตวป่์า หรือกระท าการดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่าชุมชน เวน้แต่เป็นการ
กระท าของพนกังานเจา้หนา้ท่ี เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและป้องกนั หรือบรรเทาความเสียหายแก่ป่าชุมชน หรือ
เป็นการกระท าของกรรมการจดัการป่าชุมชน เจา้หนา้ท่ีป่าชุมชน หรือสมาชิกป่าชุมชน ตามแผนจดัการป่าชุมชนท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดั 

3) ใชป้ระโยชนจ์ากไม ้เวน้แต่เป็นการกระท าตามมาตรา 50 (2) หรือมาตรา 52  
4) ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง เวน้แต่เป็นการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างท่ีจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของคณะกรรมการจดัการป่าชุมชน ตามมาตรา 44 (3)   เช่น การสร้างหอดูไฟป่า หนา้ 92 เล่ม 136 ตอนท่ี 71 ก   
ราชกิจจานุเบกษา 29 พฤษภาคม 2562 ฝายชะลอน ้า ท่ีพกัลาดตระเวน หรือศาลาเรียนรู้ โดยส่ิงปลูกสร้างดงักล่าวตอ้งมี
ลกัษณะกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม ไม่เป็นการท าลายสภาพธรรมชาติเดิม และตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก
คณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจงัหวดัก่อน 
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บทที่ 2 วธีิการส ารวจ 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพในเขตป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอ
เชียงค า จงัหวดัพะเยา ท าการส ารวจ 2 ลกัษณะ คือ การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสัตว ์
ดงัน้ี 

2.1 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธ์ุพืช 
ใชว้ิธีการส ารวจ ดงัน้ี 

1) การเดนิส ารวจ แบบ Line Transect Sampling 
การส ารวจแบบการแบบ Line Transect Sampling (LTS) ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างขอ้มูลในแนวส ารวจ (cruise 

line) ท่ีก าหนดเส้นทางเดินส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 10 เส้นทางระหว่างการเดินส ารวจ จดบนัทึก
ต าแหน่งเสน้ทางและต าแหน่งพนัธ์ุพืชดว้ยเคร่ือง GPS 

2) วิธีวางแปลงส ารวจ (Line Plot System) 
การส ารวจแบบวางแปลง (Line Plot System : LPS) ใชว้ิธีการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพขนาด 

50x20 ตารางเมตร จ านวน 2 แปลง และท าการตีแปลงย่อยภายในอีกจ านวน 10 แปลง มีขนาด 10x10 ตารางเมตร 4x4 
ตารางเมตร และ 1x1 ตารางเมตร ตามล าดบัแบ่งพืชออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

-  ไม้ใหญ่ หมายถึง ตน้ไมท่ี้มีความสูงมากกว่า 130 เซนติเมตรข้ึนไป เส้นรอบวงระดบัอกมากกว่า 14 
เซนติเมตร ภายในพ้ืนท่ีแปลงขนาด 10x10 เมตรโดยท าการวดัเส้นรอบวง (DBH) ความสูงทั้งหมดของล าตน้ (H) และ
ความสูงของก่ิงแรก (mH) 

- ไม้หนุ่ม หมายถึง ตน้ไมท่ี้มีความสูงตั้ งแต่ 130 เซนติเมตรข้ึนไปเส้นรอบวงน้อยกว่า 14 เซนติเมตร 
ภายในพ้ืนท่ีแปลงขนาด 4x4 เมตร โดยการบนัทึกชนิดและนบัจ านวนตน้ท่ีพบในแต่ละแปลง 

- ไม้พืน้ล่าง หมายถึง ลูกไม ้ไมล้ม้ลุก ตน้ไมท่ี้มีความสูงนอ้ยกว่า 130 เซนติเมตร ภายในพ้ืนท่ีแปลงขนาด 
1x1 เมตร โดยการบนัทึกชนิดและนบัจ านวนตน้ท่ีพบในแต่ละแปลง 
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การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุพืชและสัตว์  ในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง และคณะพนกังานจากบริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์
แพลนเตชัน่ จ ากดั ซ่ึงไดร่้วมกนัวางแผนการส ารวจและออกปฏิบติัการส ารวจดว้ยกนั  
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3) วิธีการศึกษาวิจัยภาคสนาม 
ท าการส ารวจนับจ านวนพร้อมกบัเก็บตวัอย่างพืชพร้อมกบับนัทึกรายละเอียด หรือลกัษณะของพืชให้

ชดัเจนโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
- ช่ือสามญั และช่ือทอ้งถ่ิน 
- ช่ือวิทยาศาสตร์ 
- ช่ือวงศ ์
- สถานท่ีเกบ็ตวัอยา่ง 
- วนัท่ีเกบ็ตวัอยา่ง 
- ลกัษณะทางพฤกศาสตร์ของพืชโดยยอ่ 
- ช่ือผูเ้กบ็ตวัอยา่ง 

4) วิธีการตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ 
- ใชต้วัอยา่งพืชท่ีสดอยูม่าท าการศึกษา เพราะส่วนประกอบต่างๆ ยงัคงอยู่ครบถว้นอีกทั้งลกัษณะทางกล่ิน

สีของดอกใบหรือส่วนอ่ืนๆ จ าเป็นมากต่อการบ่งชนิดของพืช 
- การตรวจดูโครงสร้างของดอกควรใชก้ลอ้งจุลทรรศน์หรือแว่นขยายส่องดูแลว้บนัทึกรายละเอียดของ

ดอกและส่วนส าคญัอ่ืนๆ ท่ีตรวจพบไวอ้ยา่งละเอียด เช่น กลีบเล้ียง กลีบดอก ใบประดบัเกสรตวัผูเ้กสรตวัเมีย สังเกตดูว่า
มีลกัษณะอย่างไรมีเท่าไร มีขนหรือไม่ นอกจากน้ียงัตอ้งผ่าดูโครงสร้างภายใน เช่น รังไข่เพ่ือดูจ านวนห้อง จ านวน
placenta ชนิดของ placenta และจ านวนของไข่อ่อนรวมไปถึงการติดของไข่อ่อนแลว้บนัทึกรายละเอียดทั้งหมดใหไ้ดม้าก
ท่ีสุดเพ่ือการตรวจสอบหรือหาช่ือโดยการใชรู้ปวิธาน (key) 
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2.2 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธ์ุสัตว์ 
ใชว้ิธีการเดินส ารวจแบบ Line Transect Sampling (LTS) ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างขอ้มูลในแนวส ารวจ (cruise 

line) ท่ีก าหนดเส้นทางเดินส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 10 เส้นทางระหว่างการเดินส ารวจ จดบนัทึก
ต าแหน่งเสน้ทางและต าแหน่งพนัธ์ุสตัวด์ว้ยเคร่ือง GPS 
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บทที่ 3 ผลการส ารวจ 

3.1 ผลการส ารวจพันธ์ุพืชโดยวิธีการเดนิส ารวจและวิธีวางแปลงส ารวจ 

การส ารวจพนัธ์ุพืชในป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11 ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา โดย
วิธีการเดินส ารวจแบบ  Line Transect Sampling (LTS) และวิธีวางแปลงส ารวจ (Line plot system)  โดยการวางแปลง
ศึกษาขนาด 20x50 เมตร จ านวน 10 แปลงใหญ่ และภายในแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10x10 เมตร จ านวน 10  แปลง  
พร้อมกบัการบนัทึกภาพ และรายละเอียดขอ้มูลผลการส ารวจ  ปรากฏว่าพบพนัธ์ุพืชภายในแปลงศึกษาทั้งหมด 33 ชนิด 
ดงัน้ี 

ตาราง 3-1 : รายช่ือพนัธ์ุพืชท่ีส ารวจพบในเขตป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา 

ล าดบั ช่ือสามญัไทย ช่ือท้องถิน่ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ 

1 ประดู่ ดู่ป่า Pterocarpus indicus Willd FABACEAE 
2 พลองเหมือด เหมียด Memecylon edule R0xb. MELASTOMATACEAE 
3 เตง็ แงะ Shorea obtusa Wall. ex Blume  DIPTEROCARPACEAE 
4 ก่อ ก่อ Castanopsis spp.  FAGACEAE 
5 โกงกางเขา เทียนฤาษี Fagraea ceilanica Thunb.  LOGANIACEAE 
6 ค ามอกหลวง ค ามอกชา้ง,มอก Gardenia sootepensis Hutch RUBIACEAE 
7 มะขามป้อม มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. EUPHORBIACEAE 

8 มะมุ่น  กะจ า(ขม)ุ Elaeocarpus stipularis Blume ELAEOCARPACEAE 
9 มะเคด็ เคด็ Catunaregam tomentosa Tirveng RUBIACEAE 
10 อินทนิลบก กากะเลา Lagerstroemia macrocarpa Wall. LYTHRACEAE 
11 ตูมกา   ตูมกาขาว ข้ีกา มะต่ิง Strychnos nux-blanda A.W. Hill STRYCHNACEAE 
12 มะหาด ปวกหาด,หาดขนุน Artocarpus lacucha MORACEAE 
13 ตะคร้อ เคาะ Schleichera oleosa (Lour.) Merr.   SAPINDACEAE 
14 กระพ้ีจัน่ ป้ี Millettia brandisiana Kurz. FABACEAE 

15 รัง เปา Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE 

16 ยางพลวง ตึง Dipterocarpus tuberculatus DIPTEROCARPACEAE 

17 มะค่าโมง มะค่าหลวง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. CAESALPINIACEAE  
18 สมอไทย มะนะ Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE 
19 มะม่ืน ม่ืน Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn. IRVINGIACEAE 
20 หวา้ มะหา้,หา้ข้ีแพะ Syzygium aliflorum (Duthie&Kurz) 

Bahadur & R.C.Guar 
MYRTACEAE 

 

 

https://medthai.com/tag/MELASTOMATACEAE/
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae
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ตาราง 3-1 : รายช่ือพนัธ์ุพืชท่ีส ารวจพบในเขตป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือสามญัไทย ช่ือท้องถิน่ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ 

21 กวาวเครือ กวาว,ทองเครือ Pueraria candollei Graham ex Benth. var mirifica LEGUMINOSAE 
22 มะระข้ีนก มะไห่,มะนอย Momordica charantia L. CUCURBITACEAE 
23 บุก บุกหนาม,บุกหลวง Amorphophallus konjac K.Koch ARACEAE 
24 มะขามเครือ มะขามเครือ Roureopsis stenopetala (Griff.) Schellenb CONNARACEAE 
25 คราม คาม Indigofera tinctoria Linn. PAPILIONEAE 
26 หญา้สามคม หญา้คมบาง Scleria levis Retz. CYPERACEAE 
27 เครือหมานอ้ย หมานอ้ย Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) 

Forman. 
Menispermaceae 

28 ผกักระโฉม อม้กบ Limnophila rugosa (Roth) Merr. PLANTAGINACEAE 
29 สม้กบ สม้ดิน,สม้สงัก า Oxalis corniculata Linn. OXALIDACEAE 
30 กระเจียว อาวแดง Curcuma sessilis Gage. ZINGIBERACEAE 
31 ขยุม้ตีนหมา ขยุม้ตีนหมา Ipomoea pes-tigridis  Linn. CONVOLVULACEAE 
32 ไผบ่ง ไมบ้ง Bambusa nutans Wall. Ex Munro POACEAE 
33 เห็ด เห็ดชนิดต่างๆ เห็ดโคน,เห็ดเผาะ,เห็ดหล่ม,เห็ดระโงก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Leguminosae
https://th.wikipedia.org/wiki/Oxalidaceae
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1. ประดู่ (ดู่ป่า)  
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus indicus Willd 
ช่ือวงศ ์: FABACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  โดยเฉล่ียแลว้มีความสูงระหวา่ง 12 เมตร  

ใบ : ใบเรียงสลบั ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี ใบยอ่ยเรียงตวัแบบสลบัจ านวน 7-13 ใบ ใบยอ่ยรูปไข่ รูป
รีหรือรูปขอบขนาน กวา้ง 3-6 ซม. ยาว 4-13 ซม. โคนใบมนหรือค่อนขา้งแหลมหรือ oblique ปลายใบแหลม ขอบใบ
เรียบ โคนกา้นใบมีหูใบ 2 อนัเป็นเสน้ยาว ผิวใบมีขนสั้นๆ ปกคลุมดา้นทอ้งใบมากกวา่ดา้นหลงัใบ กา้นใบอ่อนมีขนปก
คลุมเลก็นอ้ย  

ดอก : ดอกช่อแบบช่อกระจะ ออกท่ีซอกใบหรือปลายก่ิง โคนกา้นมีใบประดบั 1-2 อนั รูปรี กลีบเล้ียง 5 
กลีบ ติดกนัเป็นถว้ยสีเขียว ปลายแยกเป็น 2 แฉกอนับนจาก 2 กลีบติดกนั อนัล่างจาก 3 กลีบติดกนั กลีบดอก 5 กลีบ สี
เหลือง แกมแสด ลกัษณะกลีบเป็นรูปผีเส้ือ เกสรเพศผู ้10 อนั กา้นชูอบัเรณูติดกนัเป็น 2-3 กลุ่ม เกสรเพศเมีย 1 อนั  

ผล : ผลแหง้แบบ samaroid รูปกลมหรือรีแบน ขอบมีปีกบางคลา้ยใบโดยรอบ แผน่ปีกบิด เป็นคล่ืน ผิว     
มีขนละเอียด เสน้ผา่นศูนยก์ลางผล 4-8 ซม. มี 1 เมลด็ 

ประโยชน์  เปลือกตน้มีรสฝาดจดั มีสรรพคุณเป็นยาบ ารุงร่างกาย  แก่นเน้ือไมป้ระดู่ มีรสขมฝาดร้อน มี
สรรพคุณเป็นยาบ ารุงโลหิต บ ารุงก าลงั บ ารุงธาตุในร่างกาย  แก่นเน้ือไมใ้ชต้ม้กบัน ้ากินเป็นยาแกไ้ข ้แกพิ้ษไข ้ ส่วนราก
ใชเ้ป็นยาแกไ้ข ้แกพิ้ษไข ้ แก่นเน้ือไมใ้ชต้ม้กบัน ้ากินเป็นยาแกเ้สมหะ  ใบน ามาตากแหง้ใชช้งกบัน ้าร้อนเป็นชาใบประดู่ 
น ามาด่ืมจะช่วยบรรเทาอาการระคายคอได ้
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2. พลองเหมือด (เหมียด) 
ช่ือวิทยาศาสตร์   Memecylon edule Roxb.  
ช่ือวงศ ์  MELASTOMATACEAE 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมพุ้่มก่ึงยืนตน้ขนาดเลก็ มีความสูงประมาณ 1-3 เมตร เปลือกของล าตน้ขรุขระเป็นร่อง มีสีน ้ าตาล
ด า สามารถพบไดม้ากตามป่าโคกข่าว ป่าโคกหินลาดหนองคู-นาดูน ป่าโคกดงเคง็ ป่าชุมชนดงใหญ่ 

ใบ  เป็นใบเด่ียวออกตรงขา้มกนั ลกัษณะของใบรูปวงรีคลา้ยโล่ แผ่นใบเรียบเป็นมนัมีสีเขียวเขม้ มว้นข้ึน
เขาหาเส้นกลางใบเลก็นอ้ย ปลายใบแหลม ขอบใบขนาน ความกวา้งของใบประมาณ  2-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ   
3 -5 เซนติเมตร 

ดอก  เป็นช่อดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ กลีบดอกมีสีม่วง มีฐานรองดอกคลา้ยรูประฆงั 

ผล  ผลเป็นผลเด่ียวคลา้ยลูกหวา้ ผลดิบมีสีเขียว เม่ือสุกแลว้จะมีสีม่วงเกือบด า ขา้งในผลมีเมล็ด 1 เมล็ด 
ลกัษณะกลม 

ประโยชน์  ผลสุก กินเป็นผลไม ้มีรสหวาน  ใบอ่อน ยอดอ่อน น าไปกินเป็นผกั รสฝาดหวาน ใบแก่ น าไป
คลุกรวมกบัพริก แลว้น าไปตากแหง้ ท าใหพ้ริกสีสดและไม่มีแมลงมากดักิน  ใบ ใชเ้ป็นสียอ้มใหสี้เหลือง  รากหรือล าตน้ 
ตม้น ้าด่ืม รักษาโรคกระเพาะอาหาร  ต้นและใบ ตม้น ้ าด่ืมคร้ังละ 1 แกว้ วนัละ 2 คร้ัง หลงัอาหารเชา้เยน็ ขบัปัสสาวะ แก้
ปัสสาวะขดั   เปลอืก รักษารอยฟกช ้า  เปลอืกต้นและแก่น เผาไฟจะใหน้ ้ายาง บรรเทาอาการปวดฟัน ท าใหฟั้นแขง็แรง  

 
 

https://medthai.com/tag/MELASTOMATACEAE/
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3. เตง็ (แงะ) 
ช่ือวิทยาศาสตร์   Shorea obtusa Wall. ex Blume  
ช่ือวงศ ์   DIPTEROCARPACEAE  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ลกัษณะ เป็นไมต้น้ ผลดัใบ สูง 15–30 ม. เรือนยอดเป็นพุ่ม กวา้ง ลา้ตน้มกัไม่ค่อยตรง เปลือกสีน้้ าตาลเทา 
แตกร่องและเป็น สะเกด็หนา มกัตกชนัสีเหลืองขุ่น เปลือกในสีน้้าตาลแกมเหลือง  

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปขอบขนาน แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ถึงรูปไข่ กวา้ง 5–7 ซม. ยาว 10–16 
ซม. ปลายใบแหลมหรือมน ฐานใบมน ขอบใบบิดเป็นคล่ืนเลก็นอ้ย แผน่ในหนา ผิวใบค่อนขา้งเกล้ียง  

ดอก สีขาว ออกเป็นช่อตามปลายก่ิง ช่อดอกมีขนนุ่ม กลีบดอกและกลีบรองดอกมี 5 กลีบ กา้นดอกสั้น 
มาก เกสรเพศผูมี้ 20-25 อนั ปลายอบัเรณูมีขนสั้นๆ  

ผล กลมรี ถึงรูปไข่ กวา้งประมาณ 0.8 ซม. ยาวประมาณ 1 ซม. มีปีกยาว 3 ปีก และปีกสั้น 2 ปีก ประโยชน ์
เป็นไมเ้น้ือแขง็นิยมนา้มาใชใ้นการก่อสร้าง และทา้อุปกรณ์ต่าง ๆ ข้ีซี(น้้ ายาง) ใชท้า้ชนัยา เคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น ยา เป็นตน้ 

ประโยชน์ : เนือ้ไม้ สีน ้าตาลแก่ แขง็แรงและทนทาน ใชท้ าหมอนรองรางรถไฟ เสาคานท่ีตอ้งรับน ้าหนกัมาก 
ชันยางจากต้น ใชผ้สมน ้ามนัทาไม ้ใชย้าแนวเรือ เคร่ืองใชต่้าง ๆ  เปลอืกต้นใชเ้ป็นยาสมานแผล หา้มเลือด รักษาแผล
เร้ือรัง และแผลพุพองใหส้มานตวัเร็ว (เอาเน้ือไมห้รือเปลือกตน้มาฝนกบัน ้าปูนใส แลว้ใชส้ าลีชุบทาบริเวณท่ีเป็น
แผล)   ใชต้้นหรือเปลอืกต้นน ามาฝนกบัน ้าปูนใส ใชเ้ป็นยาฝาดสมาน หา้มเลือด และแกน้ ้าเหลืองเสีย   
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4. ก่อ 

ช่ือวิทยาศาสตร์    Castanopsis spp.  
ช่ือวงศ ์  Fagaceae 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์   

ไมย้ืนตน้ไม่ผลดัใบ มีมากกวา 80 ชนิด ล าตน้สูง ตั้งแต่ 15 – 35 เมตร เปลือกล าตน้สีน ้าตาลอมเหลือง แตก
ล่อนเป็นสะเกด็บางๆ  

ใบ  รูปหอก กวา้ง 3-4 ซม. ยาว 10-15 ซม.   โคนใบสอบเขา้ ปลายใบเรียวแหลม มีส่วนย่นออกไปเป็นหาง 
ขอบใบเรียบ ใบเป็นมนั  

ผล  กลม เส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 2 ซม. กาบหุ้มเมล็ดเป็นหนามแหลม ชนิดท่ีผลมีหนามหุ้มเม่ือน า
เมลด็ไปคัว่แกะกินเน้ือใน จะไดร้สหวานมนัคลา้ยลกูเกาลดั พบบริเวณป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลดัใบ ส่วนท่ีใช้
เป็นอาหาร เน้ือในเมลด็สีขาว จะไดร้สหวานมนัเหมือนลกูเกาลดัของจีน 

ประโยชน์   

  เน้ือไม ้ใชท้ าโครง สร้างส่วนต่างๆของบา้น เช่น เสาบา้ 

  บ ารุงร่างกาย บ ารุงไต กลา้มเน้ือ มา้ม และกระเพาะอาหาร  แกร่้างกายอ่อนแอ   
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5. โกงกางเขา (เทียนฤาษี) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Fagraea ceilanica Thunb.,   
ช่ือวงศ ์LOGANIACEAE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น อิงอาศยัอยู่บนตน้ไมห้รือข้ึนตามพ้ืนดิน หรือบางคร้ังเป็นไม้
พุ่มรอเล้ือย สูง 3-15 ม. ก่ิงกา้นเกล้ียง ขอ้ถ่ี  

ใบ  เด่ียวเรียงตรงขา้ม มีรูปร่างหลายแบบตั้งแต่รูปไข่ รูปไข่กลบั ไปจนถึงรูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก
แคบ กวา้ง 2-9 ซม. ยาว 4-35 ซม. โคนสอบ มน หรือค่อนขา้งเป็นรูปหวัใจ ปลายมนแลว้ค่อยแหลมเป็นต่ิงสั้น ขอบเรียบ 
ใบค่อนขา้งหนาเป็นมนั เม่ือแห้งสีน ้ าตาลแกมเขียวมะกอก ดา้นล่างสีเขม้กว่าดา้นบน เส้นกลางใบเห็นชดัทางดา้นล่าง 
เสน้แขนงใบขา้งละ 4-8 เสน้ เห็นไม่ชดัทั้ง 2 ดา้น กา้นใบยาว 0.5-3.5 ซม.  

ดอก  ออกใกล้ๆ  ปลายยอด กา้นดอกยาว 0.2-3.5 ซม. มีใบประดบั 2 ใบ ขนาดเลก็หรือยาวถึง 2 ซม. อยู่ใต้
กลีบเล้ียงบริเวณก่ึงกลางของกา้นช่อดอก กลีบเล้ียงยาว 1-2.5 ซม. โคนติดกนักว่าคร่ึงหน่ึงเป็นรูประฆงั ปลายจกัลึก กลีบ
ดอกสีขาวนวล ติดกนัเป็นรูปกรวย ยาว 2-5 ซม. ปลายแยกเป็นกลีบกลม สั้นกวา่หลอดดอก  

ผล  รูปไข่ รูปรี หรือค่อนขา้งกลม ยาว 3-5 ซม. มีจะงอยยาว สีเขียวขุ่นๆ กลีบเล้ียงโอบหุม้ผล 
ประโยชน์  ตามต ารายาพ้ืนบา้นอีสาน จะใชร้ากโกงกางเขาน ามาตม้กบัน ้าด่ืมเป็นยาบ ารุงโลหิต ก่ิง เปลือก

ตน้ หรือราก สามารถน ามาตม้กบัน ้าอาบแกอ้าการผดผื่นคนัจากยางของตน้รักได ้  ช่วยแกล้มพิษ โดยใช ้ก่ิง เปลือกตน้ 
หรือราก น ามาตม้กบัน ้าอาบ 
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6. ค ามอกหลวง (ค ามอกช้าง) 
ช่ือวทิยาศาสตร์   Gardenia sootepensis Hutch 
ช่ือวงศ์   RUBIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์   ไมย้ืนตน้ขนาดเลก็ถึงขนาดกลาง สูง 7-15 ม. ทรงพุ่มโปร่ง บริเวณโคนตน้ไม่
ค่อยแตกก่ิงกา้นสาขา ในสภาพธรรมชาติจะผลดัใบ ในสภาพสวนปลกูจะไม่ผลดัใบ เรือนยอดทรงกลมแผ่กวา้ง ล าตน้บิด
งอ เปลือกสีครีมอ่อนหรือเทา ค่อนขา้งเรียบหรือหลุดลอกเป็นแผ่นบางๆ  มีน ้ ายางเหลือง ก่ิงอ่อนมีขนปกคลุม ผลดัใบ
ช่วงสั้นๆ เวลาออกดอก 

ใบ  เป็นใบเด่ียว เรียงตรงขา้ม รูปวงรีขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลบั กวา้ง 12-18 ซม. ยาว 22-30 ซม. ปลาย
ใบแหลมหรือมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ มีหูใบเป็นปลอกท่ีบริเวณรอบก่ิง หลุดร่วงง่ายเห็นรอยแผลชดัเจน 

ดอก  ดอกเด่ียวสีเหลืองสด เปล่ียนเป็นสีซีดหรือขาวนวลเม่ือร่วง ออกท่ีซอกใบ มีกล่ินหอม ขนาดผ่าน
ศูนยก์ลาง 5.5-7 ซม. 

ผล  เป็นผลสด รูปรีหรือรูปขอบขนาน ขนาดกวา้ง 1.8-2.5 ซม. ยาว 2.2-4 ซม. 
ประโยชน์  แก่นน าไปใชป้รุงเป็นยารักษาโรคเบาหวาน  เน้ือไมใ้ชเ้ขา้ยากบัโมกเต้ียและสามพนัเต้ีย ใชต้ม้

กบัน ้าเป็นยาด่ืมแกบิ้ดและถ่ายเป็นมูกเลือด  แก่นค ามอกหลวงใชผ้สมกบัแก่นมะพอก น ามาตม้รวมกนัใหห้ญิงอยู่ไฟใช้
อาบและสระผม  เมลด็ค ามอกหลวงน ามาตม้เค่ียวกบัน ้าใชผ้สมเป็นยาฆ่าเหา 
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7. มะขามป้อม 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :  Phyllanthus emblica L. 
ช่ือวงศ ์  Euphorbiaceae  
 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์   ไมพุ้่มหรือไมย้ืนตน้ขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร ผลดัใบ เรือนยอดโปร่ง ล าตน้
คดงอ เปลือกนอกสีน ้าตาลอมเทา ผิวเรียบหรือค่อนขา้งเรียบ หลุดลอกเป็นแผ่นกวา้งๆ  เปลือกชั้นในสีน ้าตาลแดง ปลาย
ก่ิงมกัลู่ลง  

ใบ  ใบเด่ียว เรียงสลบัระนาบเดียว ลกัษณะคลา้ยใบแบบขนนก มกัเรียงตวัหนาแน่นตามก่ิงกา้น ส่วนตาม
ล าตน้ และก่ิงกา้นใหญ่ๆ มกัไม่มี ใบอ่อนมีขนละเอียดมกัจะมีแตม้สีแดง ใบแก่ไม่มีขน ใบมีขนาดเล็ก รูปแถบแกมรูป
ขอบขนาน กวา้ง 2-3 มม. ยาว 0.8-1.2 ซม. ปลายมน โคนรูปหวัใจเบ้ียว ขอบเรียบ แผน่ใบบางคลา้ยกระดาษ เส้นแขนงใบ 
ขา้งละ 4-6 ดอก  ดอกขนาดเลก็แยกเพศติดตามก่ิงกา้น บริเวณโคนก่ิงจะเป็นกระจุกของดอกเพศผู ้ส่วนบนมีดอกเพศเมีย
ออกเด่ียวๆ บางคร้ังอาจมีดอกเพศผูร่้วมอยู่ดว้ยเล็กนอ้ย ดอกเล็กๆ สีเขียวอ่อนหรือเหลืองออกครีม อาจพบแตม้สีชมพ ู
ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ แต่ละกระจุกมีดอกเพศผูห้ลายดอก ดอกเพศเมีย 1 หรือ 2 ดอก ดอกเพศผูมี้กลีบเล้ียง 6 กลีบ 
เรียงซอ้นกนั 2 วง รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลบั หรือรูปชอ้น  

ผล ไม่มีกา้น ผลแก่สีเขียวอมเหลือง ผิวใส ชุ่มน ้ า มีรสเปร้ียวและฝาด ชั้นหุ้มเมล็ดแข็ง 3 หน่วย แต่ละ
หน่วยหุม้ 2 เมลด็  พบตามป่าเตง็รัง ป่าเบญจพรรณ ป่าสนผสมก่อ ความสูงตั้งแต่ใกลร้ะดบัน ้าทะเลจนถึงประมาณ 1,500 
เมตร ออกดอกและเป็นผลระหวา่ง เดือน มกราคม-สิงหาคม 

ประโยชน์  ผล แกค้อตีบ  แกไ้อ ขบัเสมหะ แกพิ้ษ แกห้วดั เป็นไขต้วัร้อน แกเ้ลือดออกตามไรฟัน แกเ้จ็บ
คอ คอแหง้  และใชส้ าหรับผูข้าดวิตามินซี    เมล็ด แกโ้รคหอบหืด หลอดลมอกัเสบ  ราก ใชเ้ป็นยาลดความดนัโลหิตสูง 
แกป้วดกระเพาะหรือล าไสอ้กัเสบ  เปลอืกราก หา้มเลือด สมานแผล   ใบ ใชเ้ป็นยาแกบ้วมน ้า ขบัปัสสาวะ แกโ้รคผิวหนงั
กลากเกล้ือน โรคผิวหนงัผื่นคนั  ดอก  ใชล้ดไข ้และช่วยเก่ียวกบัระบบขบัถ่ายและระบายทอ้ง  เปลือกต้น  สมานแผล แก้
บาดแผลเลือดออก แกบิ้ด แกบ้าดแผลฟกช ้า แกท้อ้งร่วง 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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8. มะมุ่น (กะจ า,ขมุ) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :.Elaeocarpus stipularis Blume 
ช่ือวงศ ์: ELAEOCARPACEAE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกศาสตร์ 

เป็นไมย้ืนตน้ประเภทพืชดอก กระจายพนัธ์ุข้ึนไดท้ัว่ไปในป่าดิบ ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือ และภาคใต ้ 

ล าต้น  สูงไดถึ้ง 30 เมตร 

ใบ       ใบเด่ียว เรียงเวียนรูปไข่แคบหรือรูปรี กวา้ง 3-9 เซนติเมตร  ยาว 7-25 เซนติเมตร  ปลายแหลมหรือ
เรียวแหลม โคนมน ขอบจกัเป็นต้ืน มีหนามเลก็ สีน ้าตาลเขม้ แผน่ใบมีขนข้ึนตามเส้นใบ หูใบรูปสามเหล่ียมปลายแยก
เป็น 2-3 แฉก 

ดอก    ดอกออกเป็นช่อกระจะ ออกตามซอกใบและปลายก่ิง ยาว 7-13 เซนติเมตร  ดอกบานขนาด  1.2-1.5 
เซนติเมตร  กลีบเล้ียง 5 กลีบ สีขาวครีม รูปใบหอก กลีบดอก 5 กลีบ สีขาวครีม ปลายกลีบเป็นร้ิว มีขนดา้นใน เกสรดพศ
ผู ้30-40 อนั  รังไข่ป้อม มีขนสั้นคลุมแน่น กา้นเกสรเพศเมียสั้น มีขนยาว 

ผล      ผลเมลด็เดียวแขง็ รูปกลมหรือรี ขนาด 1.5-4 เซนติเมตร สีเขียวออกน ้าเงิน มี 3 เมลด็ กา้นผลยาว 2-6 
เซนติเมตร  
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9. มะเค็ด (เค็ด) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.) Tirveng 
ช่ือวงศ ์: RUBIACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไมต้น้ผลดัใบ สูง 5-10 ม. ล าตน้มีหนาม เรือนยอดโปร่ง ล าตน้และก่ิงกา้นคดงอ เปลือกนอกแตกเป็น

สะเกด็ สีน ้าตาลด า เปลือกในสีเหลือง กระพ้ีสีขาว 
ใบ  เด่ียว เรียงตรงขา้ม เป็นกลุ่มท่ีปลายก่ิง ท่ีง่ามใบมีตุ่มตา 2 ตุ่ม ตุ่มบนพฒันาเป็น หนามยาว ตรง แผ่นใบ

รูปไข่กลบั ขนาด 1.5-2.5 x 3-4 ซม. ปลายมน โคนสอบ ขอบ เรียบ ผิวมีขนสีน ้าตาลหนาแน่นทั้งสองดา้น 
ดอก  ออกเป็นช่อกระจุกท่ีปลายก่ิงแขนง ไม่มีกา้นช่อดอก กลีบเล้ียงโคนกลีบรูประฆงั ปลายแยก 5 แฉก สี

เขียว กลีบดอกโคนเช่ือม ติดกนัเป็นหลอด ปลายแยก 5 กลีบ ปลาย กลีบมนโคง้ลง สีขาวแลว้เปล่ียนเป็นเหลือง เกสรเพศ
ผูติ้ดอยูเ่หนือกลางหลอดและ โผล่ข้ึนมา อบัเรณูสีน ้าตาล 

ผล  สด มีเน้ือหลายเมลด็ รูปค่อนขา้งกลมรี ขนาด 4.5-5 ซม. ปลายผลบุ๋มเลก็นอ้ย มีกลีบ เล้ียงติดทน ผิวมี
ขนสีน ้าตาลหนาแน่น ผลแก่ สีน ้าตาล 

พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณ แล้ง ป่าเต็งรัง และป่าชายหาดทั่วทุกภาค ของประเทศ ท่ีความสูงจาก
ระดบัน ้าทะเล ปานกลาง 600 ม. 
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10. อินทนิลบก (กากะเลา) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
ช่ือวงศ ์LYTHRACEAE 
ช่ืออ่ืน กากะเลา กาเสลา จอ้ล่อ จะล่อ  ถ่ินก าเนิด เอเชียเขตร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ขนาดกลาง สูง 9-12 ม. ขนาดทรงพุ่ม 5-6 ม. ผลดัใบ ทรงพุ่มรูปไข่ โคนตน้เป็นพูพอน เปลือกตน้สีน ้ าตาล
เทา อวบน ้า แตกเป็นร่องต้ืน หลุดล่อนเป็นสะเกด็เลก็ๆ 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่กลบัหรือรูปขอบขนานแกมรูปรี กวา้ง 8-12 ซม. ยาว 12-28 ซม. ปลายใบทู่หรือมน
โคนใบสอบแหลมหรือมน ขอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืนเลก็นอ้ยและห่อข้ึน แผ่นใบหนาและเหนียว สีเขียวสดเป็นมนั กา้น
ใบยาว 0.5-1 ซม. 

ดอก สีชมพูอมม่วงจนถึงม่วงเขม้ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะท่ีปลายก่ิง ช่อดอกตั้ง ยาว 15-30 ซม. กลีบเล้ียง
โคนเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย มีสนันูนตามยาว และมีขนสั้นประปราย ปลายแยกเป็น 6 แฉก กลีบดอก 6 กลีบทรงกลมโคน
คอดเรียวเป็นกา้นสั้นๆ กลีบดอกบางเป็นรอยยบัย่น เกสรเพศผูสี้เหลืองจ านวนมาก เส้นผ่านศูนยก์ลางดอก 10-12 ซม. 
ออกดอกเดือน ก.พ.-พ.ค. ออกดอกเม่ืออาย ุ4-6 ปี 

ผล ผลแห้งแตกกลางพู รูปรีค่อนขา้งกลม ขนาดใหญ่ เส้นผ่าน ศูนยก์ลาง 3-4 ซม. เปลือกเกล้ียงแข็ง มีกลีบ
เล้ียงคงอยู ่เม่ือสุกสีน ้าตาล เมลด็แบนมีปีก สีน ้ าตาลอมเหลืองจ านวนมาก ติดผลเดือน เม.ย.-ก.ค. ขยายพนัธ์ุโดยการเพาะ
เมลด็ 

นิเวศวทิยา พบตามป่าผลดัใบและป่าเบญจพรรณทัว่ประเทศ ยกเวน้ภาคใต ้

การใช้ประโยชน์ เน้ือไมใ้ชก่้อสร้าง ท าเคร่ืองเรือน เน้ือแข็งปานกลาง จนถึงแข็งใชเ้ป็นไมป้ระดบัให้ร่มเงา 
ดอกสีสวยสดงดงาม ตลอดทั้งเปลือก ตน้ ใบ ใชเ้ป็นยาสมุนไพร 
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11. ตูมกา (ตูมกาขาว,ขีก้า,มะติ่ง)  
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Strychnos nux-blanda A.W. Hill 
ช่ือวงศ ์: STRYCHNACEAE 
 
 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ตูมกา สมุนไพรล ้าค่าของป่าเต็งรัง  ตูมกาเป็นสมุนไพรประจ าถ่ินของป่าเต็งรังหรือป่าแดง ป่าประเภทน้ีมี

มากในภาคอีสานและภาคเหนือของไทย และพบในพม่า ลาว เขมร เวียดนาม ส่วนในอินเดียและจีนมีอยู่ไม่มากนกั น่ีเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีขอ้มลูสรรพคุณทางยาของตูมกาในต่างประเทศมีอยู่นอ้ยมาก ภูมิปัญญาในการใชป้ระโยชน์จากตูมกาน่าจะ
มีแต่คนไทยใหญ่ ไทยนอ้ย คนลาว คนเขมร เท่านั้นท่ีรู้ 

ผลของตูมกา มีผลขนาดเท่าลกูมะตูมสุก นกกา(อีกา) ชอบกินมาก จึงไดช่ื้อวา่ ตูมกา ส่วนคนไทยใหญ่เรียก
มะต่ึง หรือหมากต่ึง คนไทยภาคกลางเรียกตูมกา ผลของตูมกากินได ้แต่หา้มกินเม็ดเพราะมีพิษ กินแลว้เมาถึงตาย ยอด
อ่อนของตูมกากินเป็นผกัได ้จะกินสดๆ เผาลวก หรือตม้กินก็ได ้ถา้ลวกหรือตม้กิน พ่อหมอบอกใหใ้ส่ตะปูลงไปดว้ย จะ
ช่วยลดรสขมไดม้าก ตูมกายงัเป็นฟืนและถ่านท่ีใหไ้ฟแรงมาก 

ผลของตูมกา นิยมน ามาควา้นเอาเน้ือในออก แลว้เอาเปลือกผลมาใส่น ้ ามนัเพ่ือจดัไฟ หรือน ามาแกะสลกั
ใส่เทียนเป็นโคมไฟ เรียกวา่ ไฟตูมกา ถวายเป็นพุทธบูชาในวนัออกพรรษา  

ใบตูมกา ใชร้องท่ีนัง่อาบน ้าของแม่และลกู(เม่ือมีการคลอดลกูท่ีบา้น) เพ่ือป้องกนัผีพราย ส่วนเปลือกน ามา
ผสมกบัร าใหม้า้กินจะช่วยขบัพยาธิตวัตืดของมา้ และต าผสมเกลือใชบ้ ารุงววั ควาย ท าใหอ้ว้นและเจริญอาหาร พูดไดว้่า
ตูมกานั้นมีประโยชนห์มดทุกส่วน 

ตูมกา ใชเ้ป็นยาแกพิ้ษ แกป้วดเม่ือย  ตูมกาเป็นยารักษาพิษงูท่ีหมอยารู้กนัทัว่ไป ต ารายาไทยภาคกลางกล่าว
วา่ เปลือกตน้ตูมกามีฤทธ์ิเบ่ือเมาใชแ้กพิ้ษงู หมอยาทุกภาคของไทยรวมทั้งเขมรต่างใชตู้มการักษางูกดัเหมือนกนั ตูมกายงั
ใชถ้อนพิษแมลงสัตวก์ดัต่อยต่างๆ เช่น แมลงป่อง ตะขาบ แมงมุม ผึ้ง ต่อ แตน ได ้สรรพคุณน้ีใชไ้ดท้ั้งคนและสัตว ์เช่น 
ววั ควาย เป็นตน้ 

นอกจากเป็นยารักษาพิษงูแลว้ ตูมกายงัเป็นยาแกป้วดแกเ้ม่ือยท่ีดีมากตวัหน่ึง หมอยานิยมใชใ้ส่ในต ารับยา
ประคบ ยาอบ ยาอาบ เพ่ือรักษาอาการฟกช ้ า ด าเขียว ประดงเจ็บตามเส้น ตามเอ็น เหน็บชา ท าใหเ้ลือดลมดี โดยใชท้ั้ง
เปลือกผล เปลือกตน้ ราก และใบ ถา้หาสมุนไพรตวัอ่ืนไม่ไดจ้ะใชแ้ต่เปลือกตูมกาอยา่งเดียวกไ็ด ้
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12. มะหาด (ปวกหาด) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lacucha 
วงศ ์:  MORACEAE  
 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
มะหาดเป็นยืนตน้ขนาดกลางถึงใหญ่ ล าตน้ตั้งตรง ความสูง 15-20 เมตร เปลือกสีน ้าตาลไหมเ้ป็นลายแตก

ละเอียด มีส่วนยอดเป็นพุ่มหนาและทึบ ใบเป็นใบเด่ียว ขนาดวงรีจนถึงรูปไข่ กวา้ง 5-20 เซนติเมตร ยาว 10-30 
เซนติเมตร ท่ีขอบใบมีริวข้ึนโดยรอบ มีขนข้ึนทั้ง 2 ดา้นของใบ ดอกจะออกในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน และ
กลายเป็นผลในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ลกัษณะดอกจะมีสีขาวอมเหลืองมีขนาดเลก็ ผลเป็นผลรวมมีสีเขียว เม่ือ
สุกจะมีสีเหลือง รัศมีจากจุดศูนยก์ลางยาว 2.5-5 เซนติเมตร รูปร่างกลมแป้นใหญ่ มีทรงบ้ิวเบ้ียวเป็นบางลูก เปลือกนอก
ผิวขรุขระ เน้ือผลค่อนขา้งนุ่ม แต่ละผลยอ่ยมีเมลด็ 1 เมลด็ รูปทรงรี 

ประโยชน์ทางสมุนไพร  ตน้มะหาดท่ีสามารถน ามาใชผ้ลประโยชนไ์ดน้ั้นจะตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
แก่น  ใชแ้ก่นมะหาดสับเป็นช้ินเล็ก ๆ ตม้เค่ียวกบัน ้ าจนเกิดฟอง ชอ้นฟองออก กรองกบัผา้ขาวบาง พกั

สะเดด็น ้า แลว้น ามาตากใหแ้หง้หรือยา่งกบัไฟ น ามาบดจะไดผ้งสีเหลืองเรียกว่า "ปวกหาด" ใชผ้งประมาณ 3-4 กรัมหรือ 
1-2 ชอ้นชา ผสมกบัน ้าสุกท่ีเยน็แลว้ สามารถผสมน ้ามะนาวลงไปดว้ย รับประทานก่อนอาหารเชา้ หลงัปวดหาดไปแลว้ 2 
ชัว่โมง ให้รับประทานดีเกลือตาม เพ่ือถ่ายตวัพยาธิออกมา สามารถทานแกอ้าการทอ้งผกู, ทอ้งอืด, ทอ้งเฟ้อไดห้รือน า
ผงปวกหาดมาละลายกบัน ้า ทาแกผ้ื่นคนั 

ราก   ใชล้ดอาการไข ้แกก้ระษยัเสน้เอน็ ขบัถ่ายถ่ายพยาธิ แกพิ้ษร้อน ใชย้อ้มสีผา้(ใหสี้เหลือง) 
เปลอืก   ใชล้ดอาการไข ้น าไปท าเชือก 
เนื้อไม้  ใช้ท าเสา หมอนรองรางรถไฟ สะพาน ดา้มเคร่ืองมือทางการเกษตร ผืนระนาดเอก ผืนระนาด

ทุม้ และลกูโปงลาง เป็นไมเ้น้ือหยาบ แขง็ เหนียวและทนทาน ปลวกและมอดไม่ข้ึน สามารถเล่ือย, ไส, ตบแต่งไดง่้าย 
ดา้นโภชนาการ 

ผล   เม่ือสุกสามารถรับประทานได ้เน้ือเยื่อหุม้เมลด็มีรสเปร้ียวอมหวาน 
สารสกัด   ลดอาการผมร่วง กระตุน้การงอกของเส้นผม แกโ้รคเริม ช่วยท าให้โรคผิวหนงัค่อย ๆ หายไป 

ลดความคล ้าของเมด็สีผิว 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
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13. ตะคร้อ (เคาะ) 
                  ช่ือวิทยาศาสตร์ : Schleichera oleosa (Lour.) Merr.   

วงศ ์: SAPINDACEAE 
 
 
 
  

 
 
 
 

ตะคร้อ มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ วา่ กาซอ้ง คอสม้ (เลย), เคาะ (นครพนม, พิษณุพิษณุโลก), คอ้ (กาญจนบุรี), เคาะจก้ 

มะเคาะ มะจก้ มะโจก้ (ภาคเหนือ), ตะคร้อไข่ (ภาคกลาง) 

ลกัษณะทางพฤกศาสตร์ 
ต้นตะคร้อ มีเขตการกระจายพนัธ์ุอยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัตกเฉียงใต ้ภาค

กลาง และภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศไทย  โดยจดัเป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ มีความสูงของตน้ประมาณ 15-25 
เมตร แตกก่ิงกา้นต ่า เรือนยอดมีลกัษณะเป็นทรงพุ่มแผก่วา้ง ก่ิงกา้นมกัคดงอ 

 ใบตะคร้อ ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ปลายใบออกเป็นคู่ออกเรียงเวียนสลบัเป็นกลุ่มตามปลายก่ิง ใบ
ย่อยติดเรียงตรงขา้มหรืออาจเยื้องกนัเลก็นอ้ยประมาณ 1-4 คู่ ลกัษณะของใบย่อยเป็นรูปรี หรือรูปรีขอบขนาน ปลายใบ
มนหรือหยกั มี ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 4.5-12 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8-25 เซนติเมตร  

ดอกตะคร้อ ออกดอกเป็นช่อปลายยอดหรือตามซอกใบ ช่อดอกมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร และ
ช่อดอกมีลกัษณะเป็นพวงแบบหางกระรอกหอ้ยลง ดอกยอ่ยมีขนาดเลก็เป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ๆ  

ผลตะคร้อ ลกัษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปลายผลเป็นจะงอยแหลมและ
แข็ง เปลือกผลหนาคลา้ยแผ่นหนงั ผิวผลเกล้ียงเป็นสีเขียวอมน ้าตาลหรือเป็นสีน ้าตาล ภายในผลมีเมลด็ 1-2 เมลด็ มีเน้ือ
หุม้เมลด็ใสสีเหลือง ลกัษณะฉ ่าน ้า และมีรสเปร้ียว ใชรั้บประทานได ้ 

สรรพคุณของตะคร้อ 
1. ราก เปลือกราก  เป็นยาแกก้ษยั  เป็นยาถอนพิษ แกเ้ส้นเอน็  
2. ใบ  ใชเ้ป็นยาแกไ้ข ้ ใชต้ าพอกรักษาฝี  น ามาเค้ียวใหล้ะเอียด ใชใ้ส่แผลสด จะช่วยหา้มเลือดได ้  
3. ผล  เป็นยาระบาย  
4. เปลือกตน้  เป็นยาสมานทอ้ง  ช่วยแกอ้าการทอ้งร่วง ใชแ้กบิ้ด โดยน าเปลือกตน้มาต ากิน  น ้าตม้จาก
เปลือกตน้ตะคร้อช่วยรักษาอาการปวดประจ าเดือน เป็นยาแกฝี้หนอง 
5. น ้ามนัจากเมลด็  สามารถน ามาใชน้วดแกอ้าการปวดไขขอ้ได ้ช่วยแกผ้มร่วง รักษาอาการคนั  สิว  แผล
ไหมไ้ด ้
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14. กระพีจ่ั้น (ป้ี) 
  ช่ือวทิยาศาสตร์ Millettia brandisiana Kurz.    
  ช่ือวงศ ์  FABACEAE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไมต้น้ขนาดกลาง ผลดัใบ สูง 8-20 เมตร เรือนยอดทรงกลม โคนตน้เป็นพพูอน เปลือกสีน ้าตาลหรือ 

น ้าตาลเทาแตกเป็นสะเกด็เลก็ ๆ ตามก่ิงมีรอยแผลทัว่ไป  
ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายค่ี เรียงสลบั ใบย่อย 6-8 คู่ เรียงตรงขา้ม ใบย่อยรูปขอบขนานหรือรูปขอบ

ขนานแกมรูปใบหอก ปลายแหลมหรือมน โคนมนหรือแหลม เบ้ียวเล็กนอ้ย ขอบเรียบ แผ่นใบย่อยรูปรีแกมขอบขนาน 
กวา้ง 1 - 3 เซนติเมตร ยาว 3 - 7 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนมนหรือแหลม แผน่ใบบาง    

ดอก  รูปออกถัว่ สีขาวปนม่วง ออกตามก่ิงและง่ามใบ  ออกท่ีปลายก่ิงและดา้นขา้งของก่ิง แตกแขนง แต่ละ
ช่อมีดอกจ านวนมาก กลีบเล้ียงสีม่วงด า กลีบดอกสีม่วงหรือม่วงอมชมพู มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกนั เกสรเพศผู ้10 
อนั กา้นชูอบัเรณู 9 อนัติดกนัเป็นหลอดยาว ส่วนอีก 1 อนัแยกเป็นอิสระ รังไข่แบนยาว  

ผล  เป็นฝักแบน โคนแคบกวา่ปลาย ตอนกลางและปลายกวา้งกวา่ส่วนฐาน ฝักอ่อนสีเขียว เม่ือแก่สีน ้ าตาล
อมเหลือง กวา้ง 2 - 2.5 เซนติเมตร ยาว 9 - 12 เซนติเมตร เปลือกเกล้ียงหนาคลา้ยแผ่นหนงั ขอบเป็นสัน เมลด็สีน ้าตาลด า 
1 - 4 เมลด็ 

ประโยชน์ : เน้ือไมสี้น ้ าตาลอมเหลือง เส้ียนหยาบแต่สม ่าเสมอ ไม่ทนทาน ใชท้ าฟืน  เน้ือไม ้ช่วยบ ารุง
เลือด  ล าตน้ ยาพ้ืนบา้นอีสานใชต้ม้ด่ืมบ ารุงเลือด  เปลือกตน้ ตม้น ้าใชช้ าระลา้งบาดแผลเร้ือรัง  แก่น เป็นยาบ ารุงก าลงั 
บ ารุงร่างกาย บ ารุงโลหิต บ ารุงธาตุและช่วยเจริญอาหาร 
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15. รัง (เปา) 
ช่ือวทิยาศาสตร์  : Shorea siamensis Miq. 
ช่ือวงศ ์: DIPTEROCARPACEAE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  

 ไมข้นาดกลางถึงใหญ่ สูงระหวา่ง 10-20  เมตร รูปทรงตน้เป็นทรงกลมหรือพุ่มทรงเจดีย ์ล  าตน้ไม่เปลา
ตรงนกั (เม่ือเทียบกบัตน้ไมบ้างชนิด เช่น ยางนา หรือยมหอม) เปลือกหุม้ล าตน้สีเทา เปลือกหนา มกัแตกเป็นร่องและเป็น
สะเกด็ล่อน 

ใบ เป็นชนิดเด่ียว เรียงสลบับนก่ิงกา้น ใบรูปไข่ โคนใบหยกัเวา้เป็นรูปหวัใจ ปลายใบค่อน ขา้งมน ใบอ่อน
เม่ือแตกออกใหม่ๆ มีสีแดงและเม่ือเขา้หนา้แลง้จะเปล่ียน เป็นสีเหลืองก่อนร่วงหล่นจนหมดตน้ 

ผล รูปกระสวยขนาดเล็ก มีปีกสั้นผลละ 2 ปีก ปีกยาวรูปใบพายอีก 3 ปีก ยาวราว 10 เซนติเมตร โคนปีก
หุม้ตน้ผลไวโ้ดยรอบ ตวัปีกมีเส้นบนตามความยาวของตวัปีกหลายเส้น ท าใหปี้กแข็งแรงข้ึน เม่ือผลแก่ร่วงหล่นจากขั้ว 
ผลจะอาศยัปีกท าใหห้มุน และลอยไปไดไ้กลจากตน้แม่  เป็นการขยายอาณาเขตของตน้รังรุ่นใหม่ใหก้วา้งขวางออกไป
เร่ือยๆ 

ดอก จะออกหลงัจากท้ิงใบหมดแลว้ โดยออกตามปลายก่ิงเป็นช่อขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยดอกย่อย มีกลีบ
สีเหลืองอ่อน 5 กลีบ เรียงซ้อน กนัเป็นรูปกงัหัน ปลายกลีบมว้นซ้อนเขา้ ดอกร่วงหลุดออกจากช่อไดง่้าย มีกล่ินหอม
อ่อนๆ  
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ผล : ต้นยางพลวง (ตึง) 

16. ยางพลวง (ตงึ) 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Dipterocarpus tuberculatus 
ช่ือวงศ ์: DIPTEROCARPACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมต้น้ผลดัใบขนาดใหญ่ โดยเฉล่ียแลว้มีความสูงระหว่าง 20-30 เมตร เส้นรอบวง 1.20-3.40 เมตร เรือน
ยอด เป็นพุ่มกลม ล าตน้เตรง เปลือกตน้สีน ้าตาลอ่อนหรือเทาปนขาวเรียบหรือแตกสะเก็ดเป็นหลุมต้ืนๆ เปลือกชั้นในสี
น ้าตาลอ่อนอมชมพ ู 

ใบ มีลกัษระเป็นใบเด่ียว เรียงสลบั รูปไข่ถึงรูปรีแกมรูปไข่ ขนาด 5-15 x 15-35 เซนติเมตร ปลายใบมนถึง
แหลม โคนใบมนหรือสอบเลก็นอ้ย ขอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กนอ้ย ผิวใบดา้นบนเกล้ียง ยกเวน้เส้นกลางใบ ผิวใบ
ดา้นล่างมีขนนุ่ม 

ดอก ออกรวมกนัเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบใกลป้ลายก่ิง มีสีชมพ ูโคน
กลีบกลีบเล้ียงมีครีบตามยาว 5 กลีบ ส่วนกลีบดอกจะเกยซอ้นเวียนเป็นรูปกงัหนั 

 

ผล มีลักษณะเป็นผลเด่ียว ปีกรูป
กรวยท่ีเปลือกผลติดแน่นกบัเมล็ด ผลรูปไข่กลบักวา้งถึงค่อนขา้งกลม ส่วนท่ีติด
กบัปีกเป็นพ ูมี 5 พชูดัเจน ปีกยาว มี 2 ปีก ยาวประมาณ 10-15 ซม. ปีกสั้น มี 3 ปีก 
ยาวไม่เกินคร่ึงหน่ึงของตวัผล มีเสน้ปีกตามยาว 3 เสน้ 
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17. มะค่าโมง (มะค่าหลวง) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
ช่ือวงศ ์: FABACEAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะค่า  เป็นช่ือของไมเ้น้ือแขง็ยืนตน้ท่ีมีขนาดใหญ่ชนิดหน่ึงท่ีสามารถปลูกเป็นไมท้างเศรษฐกิจได ้ผลดัใบ
ช่วงสั้น ๆ สูงไดถึ้ง 30 เมตร แตกก่ิงกา้นเป็นพุ่มกวา้ง เปลือกตน้สีเทาอ่อน หรือสีชมพูอมน ้าตาล ผิวตน้ขรุขระ ก่ิงอ่อนมี
ขนประปราย ตน้แก่มกัมีปุ่มปม เน้ือไมมี้ลวดลายสวยงามสีน ้าตาลอมเหลือ 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  

ใบ: ใบประกอบขนนกชั้นเดียว เรียงสลบั ใบยอ่ยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กวา้ง 2 – 5 เซนติเมตร ยาว 4 – 9 
เซนติเมตร เรียงตรงขา้ม โคนใบมน หรือหยกัเวา้เลก็นอ้ย ขอบใบเรียบ ปลายใบทู่เป็นต่ิง มน หรือเวา้ต้ืน ใบคู่ล่างจะมี
ขนาดเลก็กวา่คู่ท่ีถดัข้ึนไป  

ดอก: ช่อแยกแขนง ออกท่ีปลายก่ิงหรือซอกใบ ใบประดบัรูปไข่ ใบประดบัย่อยคลา้ยใบประดบั ติดเหนือ
จุดก่ึงกลางกา้นดอกเลก็นอ้ย ดอกย่อยสีเขียว รูปดอกถัว่ กลีบเล้ียงรูปขอบขนาน สีเขียวสด มี 4 กลีบ แต่ละกลีบเรียง
ซอ้นทบักนัแบบตรงขา้ม ยาว 1 – 1.2 เซนติเมตร กลีบดอกรูปชอ้นสีชมพู 1 กลีบ แผ่เกือบกลม ยาว 7 – 9 มิลลิเมตร ส่วน
ฐานคอดเป็น ปลายกลีบยน่เวา้ต้ืนๆ เกสรเพศผูมี้ 10 อนั สมบูรณ์มี 7 อนั เป็นหมนั 3 อนั เกสรเพศเมีย 1 อนั  

ผล: ผลแหง้แก่แลว้แตกสองแนว ฝักแบนรูปขอบขนาน กวา้ง 7 – 9 เซนติเมตร ยาว 12 – 20 เซนติเมตร 
หนา 0.6 – 1 เซนติเมตร ผิวเปลือกเรียบไม่มีหนาม เปลือกแข็งหนาเป็นเน้ือไม ้ปลายเป็นจงอยสั้นๆ ฝักแก่สีน ้ าตาลเขม้
เกือบด า เมลด็สีด า รูปรี ผิวมนั มีเน้ือสีเหลืองสดหุม้ท่ีโคนเมลด็เป็นรูปถว้ย มี 2 – 4 เมลด็ 
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18. สมอไทย (มะนะ)  

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Terminalia chebula Retz. 
ช่ือวงศ ์: COMBRETACEAE 

      ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
    ล าต้น   เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ ผลดัใบ สูง 15-25 เมตร ล าตน้ค่อนขา้ง
เปลา ตรง ไม่มีพูพอนหรืออาจมีบา้งเลก็นอ้ย
ในช่วงท่ีใกล ้ๆ ผิวดิน เปลือกหนา สีน ้ าตาล
แก่ค่อนขา้งด าแตกปริเป็นร่องลึกไปตามยาว 
ล าต้นขรุขระ เปลือกในสีน ้ าตาลแดง เรือน
ยอดเป็นพุ่มรูปไข่ค่อนขา้งโปร่ง ตามก่ิงอ่อน
และยอดอ่อนมีขนสีน ้าตาลแดง 

ใบ  เป็นชนิดใบเด่ียว ทรงใบมี
ทั้ งรูปรี ๆ รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบ
ขนาน กวา้ง 10-13 ซม. ยาว 18-28 ซม. โคน

ใบมน เน้ือใบค่อนขา้งหนา หลงัใบสีเขียวเขม้ มีขนสีขาวคลุม ทอ้งใบสีจางคลุมดว้ยขนสีน ้าตาลอ่อน 

ดอก  มีขนาดเลก็ สีขาวหรือเหลืองอ่อน กล่ินหอม เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกรวมกนัเป็นช่อยาว ๆ ท่ีไม่
แยกแขนงเป็นกระจุก ๆ ละ 4-7 ช่อ กลีบฐานดอกมี 5 กลีบ โคนกลีบเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย มีขนแน่นทางดา้นใน เม่ือ
บานเตม็ท่ีกวา้ง 3-4 มม. ไม่มีกลีบดอก เกสรผูมี้ 10 อนั เรียงตวัเป็นสองแถวลอ้มรอบรังไข่ รังไข่รูปไข่เกล้ียง ๆ ภายในมี
ช่องเดียว และมีไข่อ่อน 2 หน่วย หลอดท่อรังไข่มีหลอดเดียว 

ผล รูปป้อม ๆ หรือรูปกระสวย มีเน้ือเยื่อหนาหุ้มเมล็ดซ่ึงมีเมล็ดเดียวแข็ง ๆ ผลโต 2-3 ซม. และยาว 3-
4 ซม. มีพหูรือเหล่ียมตามยาวตวัผล 5 พ ูผลแก่สีเขียวอมเหลือง แต่พอแหง้จะเปล่ียนเป็นสีด า เมลด็รูปกระสวย เมลด็เดียว 
เกิดตามป่าดงดิบเขา ป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณทัว่ไป  

ผลกินไดเ้ป็นยาระบาย แกไ้อ แกป้วดเม่ือย เปลือกขบัปัสาวะ เปลือกและผลใหสี้ด าใชย้อ้มผา้ ดอก รสฝาด 
ตม้ด่ืมแกบิ้ด แกไ้ข ้ขบัเสมหะ แกโ้ลหิตในอุทร แกน้ ้ าดี ถ่ายอุจจาระ แกล้มป่วง แกพิ้ษร้อน ภายใน แกล้มจุกเสียด แกไ้อ
เจบ็คอ ขบัน ้าเหลืองเสีย แกอ้าเจียน บ ารุงร่างกาย แกป้วดเม่ือยตามร่างกาย ตามขอ้ แกอ่้อนเพลีย บดเป็นผงโรยแผลเร้ือรัง 
เน้ือลกูสมอ รสฝาดเปร้ียว แกท้อ้งผกู แกท้อ้งข้ึนอืดเฟ้อ แกต้บั มา้มโต แกอ้าเจียน แกส้ะอึก แกหื้ดไอ แกท้อ้งร่วงเร้ือรัง  

สมอไทยไดรั้บการยอมรับวา่เป็น "ราชาสมุนไพร" เน่ืองจากช่วยก าจดัสารพิษออกจากร่างกายและช่วย
บ าบดัรักษาโรคต่าง ๆ ใชรั้กษาอาการทอ้งผกูเร้ือรัง ซ่ึงดีกวา่ยาทัว่ไปท่ีช่วยถ่ายทอ้งได ้แต่แกอ้าการทอ้งผกูไม่ได ้และยงั
ช่วยช าระลา้งล าไสไ้ดอี้กดว้ย และยงัอุดมไปดว้ยวิตามินและแร่ธาตุท่ีประโยชนต่์อร่างกายหลายชนิด ไม่วา่จะเป็น วิตามิน
เอ วิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส 
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19. กระบก (ม่ืน)  

ช่ือวทิยาศาสตร์  : Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn. 
ช่ือวงศ ์: Irvingiaceae 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงไดถึ้ง 
35 เมตร ผลดัใบช่วงสั้นๆ ล าตน้เปลาตรง เรือนยอดแน่น
ทึบและแผก่วา้ง ล าตน้หนาโคนตน้ท่ีอายุมากมกัเป็นพูพอน 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางถึง 200 ซม. เปลือกสีเทาอมน ้าตาล เรียบ
หรือแตกเป็นสะเกด็เลก็ ๆ เปลือกชั้นในสีส้มอ่อน ก่ิงอ่อนมี
รอยหูใบท่ีหลุดร่วงไปชดัเจน  

 

ใบ เด่ียว เรียงเวียน รูปรี รูปรีแกมรูปขอบขนาน รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กวา้ง 2.5-9 ซม. ยาว 8-
20 ซม. ปลายเป็นต่ิงแหลม โคนสอบมน หรือเบ้ียวเล็กน้อย ขอบเรียบ แผ่นใบหนาคลา้ยแผ่นหนัง ผิวดา้นบนเกล้ียง 
ดา้นล่างเกล้ียง หรือมีขนประปราย ใบแก่ผิวเรียบ ดา้นบนเขียวเขม้เป็นมนั ดา้นล่างมกัจะมีนวลสีเขียวเทา เส้นแขนงใบ 
ขา้งละ 8-10 เส้น เส้นใบย่อยแบบร่างแหเห็นชดัเจน ทั้งสองดา้น กา้นใบ ยาว 0.5-1.5 ซม. เป็นร่องทางดา้นบน เกล้ียง หู
ใบลกัษณะเป็นกรวยยาวหุม้ยอดอ่อน ปลายแหลมโคง้เลก็นอ้ย เป็นรูปดาบ ยาว 1.5-3 ซม. หลุดร่วงง่าย ท้ิงร่องรอยเป็นวง
แหวนบนก่ิง  

ช่อดอก แบบช่อแยกแขนง ยาว 5-15 ซม. ออกตาม
ซอกใบ หรือปลายก่ิง ดอกมกัจะออกก่อนท่ีจะเกิดใบชุดใหม่ ดอก
ร่วงอย่างรวดเร็ว ใบประดบั รูปไข่ปลายแหลม ขนาดเล็กร่วงง่าย 
ดอกขนาดเล็ก สีขาวอมเขียว หรือสีเหลืองอ่อน กลีบเล้ียงและกลีบ
ดอก มีอย่างละ 5 กลีบ กลีบเล้ียง กว้างประมาณ 0.5 มม. ยาว
ประมาณ 1 มม. เช่ือมกนั กลีบดอก กวา้งประมาณ 1.5 มม. ยาว 2-3 
มม. ปลายกลีบดอกจะมว้นออก เกสรเพศผู ้10 อนั ติดกบัขอบนอก
ของหมอนรองดอก รังไข่อยู่ เหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง แต่ละช่อง มี
ออวลุ 1 เมด็   

ผล เป็นผลสด แบบผลผนงัชั้นในแขง็ รูปไข่หรือรูปรี  
กวา้ง 3-4 ซม. ยาว 4-5 ซม. มีนวลเลก็นอ้ย ผลมีสีเขียว  

เม่ือผลสุกสีเหลือง มีเน้ือสีสม้ 
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20. หว้า (มะห้า) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Syzygium cumini (L.) Skeels  
ช่ือวงศ ์: MYRTACEAE 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ลกัษณะ ล าตน้ ไมย้ืนตน้สูง 10-35 เมตร เปลือกตน้ค่อนขา้งเรียบ สีน ้าตาล  
ใบ ใบเด่ียว เรียงตวัแบบตรงขา้ม ใบรูปวงรีหรือรูปไข่ ปลายใบ แหลมเรียวยาว โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ

ค่อนขา้งหนา เสน้กลางใบนูนเห็นชดั เสน้แขนงใบไม่ชดัเจน ใบสีเขียวเขม้ผิวมนัเรียบ ใบกวา้ง 4-7 ซม. ยาว 11-15 ซม. มี
จุดน ้ามนับริเวณขอบใบ กา้นใบยาว 1-2 ซม. 

ดอก สีขาวหรือสีเหลืองอ่อนเป็นช่อ ประกอบดว้ยกลุ่มย่อย 5-12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มย่อย มี 3-8 ดอก ดอกออก
บริเวณก่ิงใหญ่ ดอกมีฐานรองดอกเป็นรูปถว้ยไม่มีกลีบเล้ียงและกลีบดอก โดยจะมีเน้ือเยื่อบางๆ หุม้ดอกตูมอยู่ เม่ือดอก
เจริญเต็มท่ีเยื่อบางๆ น้ีจะหลุดไปตรงกลางของฐานรองดอกเวา้ลึกลงไปซ่ึงต่อไปจะเจริญไปเป็นผล เกสรเพศผูจ้  านวน
มากติดอยูร่อบๆ ขอบของฐานรองดอก เกสรเพศเมีย มี 1 อนั ฝังอยูต่รงกลางของฐานรองดอก กา้นดอกสั้น ออกดอกเดือน 
มี.ค.-เม.ย. 

ผล ผลสดรูปไข่เป็นพวง เป็นผลท่ีอ่อนนุ่ม เม่ือสุกมีสีม่วงแดงถึงด า เน้ือมีรสเปร้ียว ยาว 1.5-2 ซม. กวา้ง 1-
1.5 ซม. 1 เมลด็ ต่อมาใบเล้ียงมีสีเขียวหนา เรียงตวัตามขวางของเมลด็และมีตน้กลา้หลายตน้ ต่อหน่ึงเมลด็  

ประโยชน์ 
 เน้ือไม ้ใชท้ าส่ิงปลกูสร้างท่ีอยู่ในร่ม 
 เปลือกตน้ ตม้น ้าด่ืมแกบิ้ด อมแกป้ากเป่ือย 
 ผลดิบ แกท้อ้งเสีย ผลสุก รับประทานได ้ใชท้ าเคร่ืองด่ืม มีรสเปร้ียวอมฝาด สามารถน าไปท าน ้าผลไม ้
ไวนเ์ป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใหสี้ม่วงกินแกท้อ้งร่วงและบิด 

 เมลด็ มีสารช่วยลดน ้าตาลในเลือด แกท้อ้งเสีย ถอนพิษจากเมลด็แสลงใจ 
 ยอดอ่อน รับประทานเป็นผกัสด ผลสด ใชรั้บประทาน มีรสเปร้ียว หรือน าไปดองใชท้ าไวน์ผลไม้
คุณภาพดีมีรสหอมหวาน 
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21. กวาวเครือ (กวาว,ทองเครือ) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :. Pueraria candollei Graham ex Benth. var mirifica  
ช่ือวงศ ์: LEGUMINOSAE 

กวาวเครือขาว  มีช่ืออ่ืนๆ ไดแ้ก่ กวาวเครือ ทองเครือ ทองกวาว ตานจอมทอง จอมทอง กวาวหวั เป็นพืชลง
หวั หวัใตดิ้น กลม มีหลายขนาด หวัท่ีมีอายุมากมีขนาดใหญ่ ท่ีเปลือก เม่ือเอามีดปาดจะมียางสีขาวคลา้ยน ้านม เน้ือในสี
ขาวคลา้ยมนัแกว เน้ือจะเปราะ มีเสน้มาก หวัท่ียงัเลก็ เน้ือในจะละเอียด มีน ้ามาก 

ลกัษณะทางพฤกศาสตร์ 
เป็นไมเ้ถา ข้ึนยึดเกาะกบัตน้ไมใ้หญ่ มีหวัใตดิ้นเป็นกอ้นใหญ่สีขาว ยอดอ่อนมีขนนุ่มปกคลุม ใบ เป็นใบ

ประกอบ กา้นหน่ึงมี 3 ใบย่อย ดอก เป็นดอกเด่ียวขนาดใหญ่ สีแสด รูปดอกถัว่ ขนาดยาว 4-7 ซม. กลีบรองดอกเช่ือม
ติดกนัเป็นรูประฆงั กลีบดอก 5 กลีบ กลีบตั้งแผ่กวา้ง กลีบขา้งแคบ กลีบกระทงโคง้แหลม ยาวเป็น 4-5 เท่าของกลีบรอง
ดอก ผล เป็นฝักแบนเห็นกา้นชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดอก ช่อแยกแขนง ออกท่ีซอกใบ และปลายก่ิง กวาวเครือขาว ยาวไดถึ้ง 29 ซม. ดอกรูปดอกถัว่ สีม่วง ผล
เป็นฝัก รูปขอบขนาน กวา้งไดถึ้ง 6 มม. ยาวไดถึ้ง 2.5 ซม. ผิวมีขนเมลด็รูปคลา้ยโล่ แบน สีม่วงแกมน ้าตาล 

สมุนไพรกวาวเครือขาว จดัเป็นไมเ้ล้ือยหรือพืชในตระกลูถัว่ โดยเป็น 1 ใน 4 ชนิดของกวาวเครือทั้งหมด 
มีหวัอยูใ่ตดิ้น ลกัษณะกลม มีหลายขนาด ถา้หวัท่ีมีอายมุากอาจหนกัถึง 20 กิโลกรัม เม่ือเอามีดผ่าออกจะมียางสีขาวคลา้ย
น ้านม เน้ือในจะมีสีขาวคลา้ยมนัแกว เน้ือเปราะ มีเส้นมาก ส่วนหัวเล็ก เน้ือในจะละเอียด มีน ้ ามาก และนิยมเพาะปลูก
หรือพบมากทางภาคเหนือและอีสานของประเทศ 

สรรพคุณ 

กวาวเครือขาวมีฤทธ์ิเป็นยาสมุนไพร หวั บ ารุงเน้ือหนงัให้เต่งตึง แกป้วดเม่ือยตามร่างกาย แกอ่้อนเพลีย ผอม

แหง้ นอนไม่หลบั มีฮอร์โมนเพศหญิงสูง ทาหรือรับประทานท าใหเ้ตา้นมขยายตวั เสน้ผมดกด า เพ่ิมเสน้ผม เป็นยาปรับรอบเดือน 

บ ารุงความก าหนดั บ ารุงอวยัวะสืบพนัธ์ุให้เจริญ แกโ้รคตาฟาง ตอ้กระจก ท าให้ความจ าดี บ ารุงโลหิต กินไดน้อนหลบั ผิวหนงั

เต่งตึงมีน ้ ามีนวล ถา้รับประทานเกินขนาดจะเป็นอนัตรายได ้ท าให้มีอาการมึนเมา คล่ืนไส้อาเจียน อาจท าให้แทง้บุตรได ้เปลือก

เถา แกพิ้ษงู ในพม่าใช ้หวั เป็นยาอายวุฒันะของทั้งหญิงและชาย 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/Leguminosae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A7
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22. มะระขีน้ก (มะไห่,มะนอย) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Momordica charantia L. 
ช่ือวงศ ์ : CUCURBITACEAE 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไมเ้ถาลม้ลุก เป็นเถาเล้ือยหรือทอดเล้ือย

ไปตามพ้ืนดิน เถาหรือล าตน้เป็นเส้นเล็กๆ ยาวไดถึ้ง 5 
เมตร มีขนนุ่มๆ ข้ึนประปราย เป็นไมเ้น้ืออ่อน มีสัน 5 
เหล่ียมเรียบหรือมีขน และมีร่องต้ืนๆ ตามแนวยาว มีมือ
เกาะส าหรับยึด แบบเด่ียว เถาหรือล าตน้อ่อนสีเขียว 

 
ใบ  เด่ียวเรียงสลบัแผ่นใบกวา้งรูปไข่ถึง

รูปไตหรือคลา้ยทรงกลม เรียบมีขนนุ่มเลก็นอ้ย โดยเฉพาะท่ีเส้นใบทั้ง 2 ดา้น โคนใบเวา้รูปหวัใจ ใบหยกัลึกรูปมือ 5-9 
หยกั แต่ละหยกัรูปไข่กลบัรูปไข่เรียวยาวหรือรูปเหล่ียมขา้วแหลมตดัแคบไปหาโคนปลายแหลมมีต่ิงขอบใบเวา้เป็นคล่ืน
ซ่ีฟัน 5-7 หยกั หรือเป็นคล่ืนเลก็ๆ กา้นใบยาว 1-7 ซม. 

ดอก ออกดอกเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นช่อ ตามบริเวณซอกใบและปลายยอด ช่อหน่ึงมี 5 – 8 ดอก ดอกเพศผู ้
และดอกเพศเมียอยู่คนละดอก กลีบบางกลีบช ้ าง่าย กลีบเล้ียงมี 5 กลีบ รูปไข่ปลาแหลมสีเขียวอ่อนแยกใกลฐ้าน ปลาย
กลีบสั้น กลีบดอกสีเหลืองรูประฆงัมี 5 แฉก ผิวขรุขระมาก หอ้ยลงรูปไข่กวา้งสอบเรียวลงเป็นจงอย  

ผล เป็นผลเด่ียว ลกัษณะผลป้อมเลก็รูปกระสวยหรือรูปรี ผิวภายนอกผลขรุขระเป็นคล่ืนทัว่ทั้งผล โคนและ
ปลายแหลม ผลอ่อนสีเขียวสด เม่ือสุกจะสีสม้หรือสีเหลืองอมแดงและผลนั้นกจ็ะแตกท่ีปลายแยกออกเป็น 3 ส่วน 

เมล็ด ลกัษณะรูปกลม แบน สีขาวหรือน ้าตาลรูปคู่ขนาน มีเน้ือสีแดงหุม้ ผิวมีลวดลายขอบเป็นร่อง เมล็ด
สุกจะมีสีแดงสด 

ประโยชน์   
ใบ  รสขม คั้นเอาน ้าด่ืมแกท่้อน ้าดีอกัเสบ ช่วยใหเ้จริญอาหาร แกไ้ข ้แกต้วัร้อน ดบัพิษร้อน แกป้ากเป่ือย 

ใชเ้ป็นยาระบาย ยาถ่าย ใบแหง้น ามาบดใหล้ะเอียดผสมน ้ากินเป็นยาขบัพยาธิ ขบัลม และบ ารุงธาตุ 
ใบและผลสด รสขม ต าใหล้ะเอียด คั้นเอาน ้ากินเป็นยาแกจุ้กเสียดแน่นทอ้ง ขบัลม เจริญอาหาร บ ารุงธาตุ 

เป็นยาช่วยถ่ายพยาธิ แกท่้อน ้าดีอกัเสบ 
ดอก  รสขมร้อน ชงน ้าด่ืมแกห้อบหืด แกพิ้ษ แกบิ้ด 
ผล  ผลดิบ รสขมจดั รับประทานบ ารุงน ้ าดี ท าให้เจริญอาหาร แกต้บัมา้มอกัเสบ ขบัพยาธิ แกเ้จ็บปวด

อกัเสบจากพิษต่างๆ เป็นยาระบายอ่อนๆ คั้นเอาน ้าอมแกป้ากเป่ือย, หัน่ตากแหง้ชงกบัน ้าด่ืม แกเ้บาหวาน 
เมลด็  รสขม แกพิ้ษ เป็นยากระตุน้ความรู้สึกทางเพศ เพ่ิมพนูลมปราณ บ ารุงธาตุ บ ารุงก าลงั ขบัพยาธิ 
ราก  รสขม ใชป้รุงเป็นยาบ ารุง ฝาดสมาน แกริ้ดสีดวงทวาร เป็นยาธาตุ แกไ้ข ้แกพิ้ษร้อน แกบิ้ด ถ่ายอุดจา

ระเป็นเลือด แกริ้ดสีดวงทวาร แผลฝีบวมอกัเสบ ปวดฟันท่ีเกิดจากลมร้อน สมานแผล คุมธาตุ บ ารุงธาตุ 
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23. บุก (บุกหนาม,บุกหลวง)  
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Amorphophallus konjac K.Koch  
ช่ือวงศ ์: ARACEAE       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
บุก  เป็นไมล้ม้ลุกเน้ืออ่อน ล าตน้อวบน ้า มีหวัใตดิ้นเป็นกอ้นใหญ่ สีน ้ าตาล ขนาด 15-30 ซม. ใบ เป็นใบ

เด่ียว แผ่คลา้ยร่ม ขอบใบหยกัเวา้เป็นแฉก กา้นใบกลม สีเขียวด่าง ยาว 150-180 ซม. ดอก เป็นช่อแกน มีใบประดบัใหญ่
ขอบหยกัเป็นลอนคล่ืนแผหุ่ม้ช่อดอก กวา้ง 30-45 ซม. ยาว 30 ซม. ปลายช่อเป็นรูปกรวยคว ่า ผิวยบัเป็นร่อง ดอกเพศผูอ้ยู่
ตอนบน ดอกเพศเมียอยู่ตอนล่าง ดอกมีกล่ินเหม็นเอียน ผล เป็นผลสด เน้ือนุ่มสีแดง ค่อนขา้งกลม ขนาดประมาณ 1.2 
ซม. มีจ านวนมาก 

ต้นบุก จดัเป็นพรรณไมล้ม้ลุกท่ีมีอายุหลาย ล าตน้แทงข้ึนมาจากหวัใตดิ้น มีความสูงของตน้ประมาณ 50-
150 เซนติเมตร หวัท่ีอยู่ใตดิ้นนั้นมีขนาดใหญ่ ลกัษณะของหวัเป็นรูปค่อนขา้งกลมแบนเลก็นอ้ย หรือกลมแป้น มีขนาด
เส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 25 เซนติเมตร ผิวเป็นสีน ้าตาลเขม้หรือสีด า ล  าตน้และก่ิงกา้นมีลกัษณะกลมใหญ่ เปลือกล า
ตน้เป็นสีเขียวมีลายแตม้สีขาวปะปนอยู ่

ใบบุก ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อยเรียงสลบั ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่กลมรี ปลายใบแหลม 
ส่วนขอบใบเรียบ ใบมีขนาดยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร 

ดอกบุก ออกดอกเป็นดอกเด่ียว ลกัษณะของดอกเป็นรูปทรงทรงกระบอกกลมแบน มีกล่ินเหมน็ สีม่วงแดง
อมเขียว มีกาบใบยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สีม่วงอมเหลือง โผล่ข้ึนพน้จากกลีบเล้ียงท่ีมีสีม่วง 

ผลบุก ลกัษณะของผลเป็นรูปกลมแบน เม่ือสุกจะเป็นสีสม้  
สรรพคุณของบุก 

1. หัวบุก มีรสเผด็ เป็นยาร้อน มีฤทธ์ิต่อมา้ม ตบั และระบบทางเดินอาหาร มีสรรพคุณช่วยลดระดบัน ้าตาล
ในเส้นเลือด  ใชเ้ป็นยาแกไ้ขจ้บัสั่น ช่วยแกอ้าการไอ ใชเ้ป็นยากดัเสมหะ ละลายเสมหะ   ใชเ้ป็นอาหารส าหรับผูป่้วย
โรคเบาหวานและผูป่้วยโรคไขมนัในเลือดสูง ดว้ยการแยกแป้งจากส่วนท่ีเป็นเน้ือทราย แลว้ชงกบัน ้าด่ืม โดยใหใ้ชแ้ป้ง 1 
ชอ้นชา ต่อน ้า 1 แกว้ น ามาชงกบัน ้าด่ืมก่อนอาหารคร่ึงชัว่โมงวนัละ 2-3 ม้ือ   

หวับุก ใชแ้กพิ้ษงู ใชเ้ป็นยาแกแ้ผลไฟไหมน้ ้ าร้อนลวก หัวใชหุ้งเป็นน ้ามนั ใชใ้ส่บาดแผล กดัฝ้าและกดั
หนองไดดี้ ใชเ้ป็นยาแกป้วดบวม แกฟ้กช ้าด าเขียว 

2. ราก ช่วยแกริ้ดสีดวงทวาร ช่วยแกป้ระจ าเดือนไม่มาของสตรี ช่วยขบัระดขูองสตรี 
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24. มะขามเครือ 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Roureopsis stenopetala (Griff.) Schellenb 
ช่ือวงศ ์: CONNARACEAE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ต้น : เป็นพรรณไมเ้ถา ลกัษณะของล าต้นเป็นเถายาว ขนาดใหญ่ ก่ิงกา้นอ่อนจะมีขนเป็นสีน ้ าตาลปน
เหลืองข้ึนประปราย แต่เม่ือแก่ข้ึนขนนั้นกจ็ะหลุดออก เป็นผิวเกล้ียง 

ใบ : ใบออกเป็นใบรวม มีใบยอ่ยออกเรียงขา้มกนัแบบขนนก ใบยอ่ยมีประมาณ 11-12 ใบ ใบย่อยมีลกัษณะ
เป็นรูปไข่หรือรูปรี มีขนาดยาวประมาณ 1.7 ซม. กวา้งประมาณ 1.2 ซม.ผิวเน้ือใบหนา ใตท้อ้งใบมีเส้นกลางใบนูนออกมี
ขนข้ึน และเสน้ใบเห็นไดช้ดัมี 4-5 คู่ 

ดอก : ดอกออกเป็นช่อ ช่อหน่ึงมีประมาณ 6 ดอก ช่อยาวราว 1.5-2 ซม. ดอกออกบริเวณง่ามใบ ลกัษณะ
ของดอกยอ่ยมีกลีบรองดอก และกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบรองกลีบดอกเป็นรูปไข่ ปลายแหลม ยาวประมาณ 3-5 
มม. กลีบดอกเป็นรูปขอบขนาน มีขนเลก็นอ้ย ยาวประมาณ 8 มม. 

ผล : ผลมีลกัษณะเป็นรูปยาวรี พ้ืนผิวเรียบเกล้ียง มีขนาดยาวประมาณ 1.5 ซม. มีขนาดเลก็ออกตามก่ิงกา้น 
ผลอ่อนเปลือกสีเขียว 

การขยายพนัธ์ุของมะขามเครือ  ใชเ้มลด็/การขยายพนัธ์ุ : เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ ทนต่อแสงแดดไดดี้ ข้ึนไดดี้
ในดินทุกประเภท ขยายพนัธ์ุดว้ยการใชเ้มลด็ 

ประโยชน์ของมะขามเครือ 
ส่วนท่ีใช ้: ล  าตน้ และใบ  
สรรพคุณ : ล าตน้และใบ ใชล้  าตน้และใบแหง้ น ามาต าใหเ้ป็นผงละเอียด ท าเป็นยาชงกินแกไ้ขเ้ป็นยาบ ารุง

ร่างกาย หรือใชเ้ป็นยาพอกแผล เป็นตน้ 
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25. คราม (คาม) 
ช่ือวทิยาศาสตร์ : Indigofera tinctoria Linn. 
ช่ือวงศ์ : PAPILIONEAE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์   จดัเป็นพรรณไมพุ้่มขนาดเลก็ แตกก่ิงกา้นสาขามาก บา้งว่าแตกก่ิงกา้นนอ้ย มี

ความสูงของตน้ประมาณ 4-6 ฟุต หรือสูงประมาณ 1-2 เมตร ล าตน้มีลกัษณะกลมสีเขียว มกัพาดเกาะตามส่ิงท่ีอยู่ใกลก้บั
ล าตน้ ขยายพนัธ์ุดว้ยวิธีการเพาะเมลด็ โดยเป็นพรรณไมท่ี้ชอบแสงแดด ทนทานต่ออากาศร้อน ฝน และดินเค็มไดดี้ พบ
ข้ึนไดต้ามป่าโปร่งทางภาคอีสานและทางภาคเหนือจะนิยมปลูกตน้ครามกนัไวเ้พ่ือใชส้ าหรับท าสียอ้มผา้ และมกัข้ึนเป็น
วชัพืชทัว่ไปตามสวน 

ใบ :-ใบมีลกัษณะคลา้ยกบัใบกา้งปลาแต่จะมีขนาดเล็กกว่า[1] โดยใบเป็นใบประกอบแบบขนนก เรียง
สลบักนั ลกัษณะของใบย่อยเป็นรูปวงรีแกมรูปขอบขนาน หรือเป็นรูปไข่กลบั ปลายใบมน โคนใบสอบ ส่วนขอบใบ
เรียบ ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 0.8-1 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1.5-3.5 เซนติเมตร แผน่ใบสีเขียวมีลกัษณะบาง 

ผล :-เป็นฝักขนาดเล็กออกเป็นกระจุก มีเมล็ดภายในคลา้ยฝักถัว่เขียวยาว 1 - 3.5 เซนติเมตร ภายในมี
ประมาณ 6 - 12 เมลด็ เมลด็สีครีมอมสีเหลืองขนาดเลก็ 

ประโยชน์  ส่วนท่ีใหสี้  คือ ใบ สีท่ีได ้ คือ สีน ้าเงิน  ตน้ใชเ้ป็นยาแกก้ษยั  ใชเ้ป็นยาเยน็เพ่ือใชใ้นการลด

ไข ้ ล าตน้และใบใชเ้ป็นยาแกไ้ขต้วัร้อน ช่วยแกอ้าการปวดศีรษะ ใชเ้ป็นยาแกไ้ขต้วัร้อน ช่วยแกอ้าการปวดศีรษะทัง้ตน้

ใชเ้ป็นยาฟอกและขบัปัสสาวะใหบ้ริสุทธ์ิ แกปั้สสาวะขุ่นขน้ และใชรั้กษาน่ิวไดดี้ 
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26. หญ้าสามคม (หญ้าคมบาง)   

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Scleria levis Retz. 
ช่ือวงศ ์ : CYPERACEAE   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  

พืชพวกกก มีเหงา้ใตดิ้น มกัแตกหน่อเป็นกอใหญ่คลุมพ้ืนท่ีพรุบริเวณกวา้ง ตน้เป็นเหล่ียมมุมแหลมสาม

มุมไม่ตั้งตรง ยาว 1-4 ม. เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5-10 มม. 

ใบ  เรียงเวียนสลบัเป็นวงเวน้ระยะตามขอ้ของล าตน้ วงละ 3-5 ใบ แผ่น ใบเรียวแหลม ยาว 20-40 ซม.เป็น

ใบเด่ียว ออกเรียงสลบัซอ้นกนัเป็นสามเส้า ลกัษณะของใบเป็นรูปดาบแคบยาว มีขนาดกวา้งไดถึ้ง 1 เซนติเมตร และยาว

ไดถึ้ง 1 เมตร ผิวใบเรียบถึงมีขน  

ดอก  ช่อดอก แยกแขนงออกตามง่ามใบและท่ีปลายล า ยาว 10-20 ซม. กวา้ง 1-1.5 ซม. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 

5-10 ซม. กาบใบเป็นปลอก ยาว 5-7 ซม. ดอกเลก็มาก เรียงสลบักนั 2-3 ดอก รูปขอบขนาน ปลายมน ยาว 3-5 ซม. กวา้ง 

0.1 -0.1 5 ซม. มีกาบขนาดเลก็เรียงเวียน สลบัเกยกนั 5-7 กาบคลุม 

ผล  สีแดงแตม้ด าท่ีปลาย เสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 0.3 ซม. 

ประโยชน์  ยอดอ่อนใชเ้ป็นอาหารสตัวข์องโค กระบือ  รากหญา้สามคม น ามาตม้กบัน ้าด่ืมหรือเค้ียวกิน
เป็นยาแกอ้าการปวดทอ้ง อาหารไม่ยอ่ย อาหารเป็นพิษ  
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27. เครือหมาน้อย (หมาน้อย) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman. 
ช่ือวงศ ์: Menispermaceae 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
เป็นไมเ้ถาเล้ือย เน้ือไมแ้ข็ง มีขนนุ่มสั้นปกคลุมหนาแน่นตามเถา ก่ิง ช่อดอก และใบ ไม่มีมือเกาะ มีราก

สะสมอาหารใตดิ้น  
ใบ   เป็นใบเด่ียว มีหลายรูป เช่น รูปหัวใจ รูปกลม รูปไต หรือรูปไข่กวา้ง กน้ใบปิด ออกแบบสลบั กวา้ง 

4.5-12 เซนติเมตร ยาว 4.5-11 เซนติเมตร ปลายใบส่วนมากมนหรือเรียวแหลม โคนใบกลมตดั หรือเป็นรูปหวัใจ ขอบใบ
เรียบ เน้ือบางคลา้ยกระดาษ มีขนนุ่มสั้นกระจาย ทั้งหลงัใบ และทอ้งใบ  

ดอก   ออกเป็นช่อกระจุกสีขาว ขนาดเลก็ประมาณ 0.2-0.5 มิลลิเมตร ดอกแยกเพศ และอยู่ต่างตน้กนั เรียง
แบบช่อเชิงหลัน่ มีขนาดเล็ก แต่ละช่อกระจุกมีกา้นช่อดอกยาว 2-4 เซนติเมตร มีขนนุ่มสั้น ออกกระจุกเด่ียวๆหรือ 2-3 
กระจุกในหน่ึงช่อ ช่อดอกเพศผู ้ออกตามง่ามใบ กา้นช่อกระจุกแตกแขนง ยืดยาว ประกอบดว้ยกระจุกดอกอยู่ตามง่ามใบ
ประดบั ใบประดบัรูปกลม และขยายใหญ่ข้ึน  

ดอกเพศผู ้สีเขียวหรือสีเหลือง มีกา้นดอกย่อยยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเล้ียงมี 4 กลีบ รูปไข่กลบั ยาว 1.25-
1.5 มิลลิเมตร ดา้นนอกมีขนยาวห่าง กลีบดอกเช่ือมติดกนัเป็นรูปถว้ย ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ดา้นนอกมีขน
ประปราย เกสรเพศผูเ้ช่ือมติดกนั อบัเรณูยาว 0.75 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมีย เป็นช่อคลา้ยช่อกระจุกแยกแขนง ทรงแคบ 
ยาวถึง 18 เซนติเมตร ประกอบดว้ยช่อดอกท่ีเป็นกระจุกติดแบบคลา้ยเป็นช่อกระจะ แต่ละกระจุกอยู่ในง่ามของใบ
ประดบั ใบประดบัรูปกลม เม่ือขยายใหญ่ข้ึนยาวถึง 1.5 เซนติเมตร มีขนประปรายหรือขนยาวนุ่ม ดอกเพศเมีย มีกา้นดอก
ยอ่ยยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กลีบเล้ียงมี 1 กลีบ รูปไข่กลบักวา้ง ยาว 1.5 มิลลิเมตร  

ผลสด   มีกา้นอวบใหญ่ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีส้ม ผลทรงกลมรีอยู่ตรงปลาย เม่ือสุกสีน ้าตาลแดง 
เมลด็โคง้งอรูปพระจนัทร์คร่ึงซีก ผิวขรุขระ มีรอยแผลเป็นของกา้นเกสรเพศเมียติดอยูด่า้นขา้ง มีขนสั้นนุ่ม ผนงัผลชั้นใน
รูปไข่กลบั ยาว 5 มิลลิเมตร ดา้นบนมีสันขวาง 9-11 สัน เรียงเป็น 2 แถว ชดัเจน ขยายพนัธ์ุโดยการใชเ้มลด็หรือเหงา้ พบ
ในป่าดิบ ป่าผลดัใบ และป่าไผ่ ตามริมแม่น ้ าล  าธาร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงธนัวาคม เถาและใบคั้นเอาน ้าเม่ือผสม
กบัเคร่ืองปรุงอาหาร จะมีลกัษณะเป็นวุน้ รับประทานเป็นอาหาร 
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28. ผักกะโฉม (อ้มกบ) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ :.Limnophila rugosa (Roth) Merr. 
ช่ือวงศ ์: PLANTAGINACEAE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลกัษณะทางพฤกศาสตร์ 

ตน้ผกักะโฉม จดัเป็นพรรณไมล้ม้ลุก มีอายุเพียงปีเดียว ล าตน้ตน้แตกแขนงออกไป ตน้ท่ียงัเลก็อยู่จะมีขน
ข้ึนปกคลุม แต่เม่ือโตแลว้หรือแก่ขนจะหลุดร่วงไปเอง ล าตน้มีความสูงไดป้ระมาณ 1-2 ฟุต มีกล่ินหอม ขยายพนัธ์ุโดยใช้
เมลด็ เป็นพรรณไมก้ลางแจง้ท่ีชอบข้ึนอยูต่ามริมคูและชอบดินช้ืนแฉะ 

ใบ  เป็นใบเด่ียว ออกเป็นคู่ ๆ ตรงขา้มกนั ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่ถึงรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบมน
หรือแหลม ขอบใบหนา ใบมีขนาดกวา้งประมาณ 1-1.5 น้ิว และยาวประมาณ 2-3 น้ิว แผ่นใบเป็นสีเขียวสด หลงัใบมีขน
ปกคลุมและมีรอยยน่ กา้นใบสั้น 

ดอก  ออกดอกเป็นช่อกระจุกบริเวณส่วนยอดของล าตน้และตามซอกใบ กลีบเล้ียงเช่ือมติดกนั ปลายแยก
เป็น 5 แฉก ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร มีขน ดอกเป็นสีน ้าเงินอมม่วง กลางดอกแตม้ไปดว้ยสีเหลือง ลกัษณะของดอก
เป็นรูปคลา้ยปาก กลีบดอกเช่ือมติดกนัปลายแยกเป็น 2 ปาก ปากล่างมี 3 กลีบ ส่วนปากบนมี 2 กลีบ ดอกมีขนาดเล็ก
ประมาณ 8 มิลลิเมตร มีเกสรเพศผู ้เกสรเพศเมีย 1 อนั ไม่มีกา้นดอก 

ผล  เป็นผลแหง้รูปไข่ แบน แตกได ้มีขนาดกวา้งประมาณ 3 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร 
เมลด็มีลกัษณะกลมขนาดเลก็ สีน ้าตาล มีขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 

สรรพคุณของผกักะโฉม   

1. ใบ ใชป้รุงเป็นยาธาตุช่วยเจริญอาหาร รักษาโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร เป็นยาขบัปัสสาวะ 
2. ต้นและใบ  ช่วยระงบัความร้อน  ใชต้ าพอกรักษาบาดแผล ใชป้รุงเป็นยาเขียวกระทุง้พิษเหือด หดั สุกใส 

ด าแดง ฝีดาษ 
3. ต้น  เป็นยาแกไ้อ ขบัเสมหะ ช่วยแกอ้าการแน่นทอ้ง แน่นหนา้อก ใชเ้ป็นยาแกป้วดทอ้งโรคกระเพาะ

อาหาร ช่วยลดอาการบวมน ้า ใชรั้กษาแผลพุพอง  
ประโยชน์ของผักกะโฉม  ยอดอ่อนและใบอ่อนใชรั้บประทานเป็นผกัสดร่วมกบัลาบกอ้ย น ้ าพริก (ตน้ยิ่งอ่อน

ยิ่งมีกล่ินแรง) ใบผกักะโฉมมีกล่ินคลา้ยกบัใบโหระพา ซ่ึงสามารถน ามาใชแ้ต่งกล่ินอาหารหรือท าเป็นน ้าหอมได ้
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29. ส้มกบ (ส้มดนิ,ส้มสังก า) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Oxalis corniculata Linn. 
ช่ือวงศ ์ : OXALIDACEAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ส้มกบ  เป็นวชัพืชชนิดหน่ึงท่ีสามารถพบไดท้ัว่ไป เจริญเติบโตไดดี้ในดินท่ีร่วนซุยและชุ่มช้ืน มีความสูง 
2-3 น้ิว เป็นพืชขนาดเลก็ ชอบข้ึนในท่ีช้ืนแฉะ ข้ึนปกคลุมผิวดินเป็นกลุ่ม มีอายหุลายปี  

ล าต้น  ไหลทอดยาวไปตามพ้ืนดิน ล าตน้มีขนปกคลุม  
ใบ  เป็นใบประกอบ มีใบยอ่ย 3 ใบ เกิดจากจุดเดียวกนัท่ีปลายกา้นใบ ใบย่อยมีลกัษณะเป็นรูปหวัใจ ปลาย

ใบเวา้ โคนใบแหลม  
ดอก  ออกดอกตามซอกใบ เป็นดอกเด่ียว กลบัดอกสีเหลือง ส่วนโคนดอกเช่ือมติดกนัเป็นรูปกรวย ปลาย

แยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกตลอดทั้งปี ติดผลเป็นฝัก มีลกัษณะ 5 เหล่ียม มีขนข้ึนปกคลุม ยาว 4-6 มิลลิเมตร เม่ือผลแก่แหง้ 
จะดีดเมลด็ออกมา 

ผลส้มกบ ผลเป็นฝักตั้งตรง ฝักมีลกัษณะเป็นเหล่ียม 5 เหล่ียม และมีขนข้ึนปกคลุม มีความยาวของฝัก
ประมาณ 4-6 เซนติเมตร ผลแก่จะแหง้แตกและดีดเมลด็ออกมา 

สรรพคณุทางยา 

 ตน้สดตม้น ้าด่ืม แกดี้ซ่านตวัเหลือง ใชล้า้งแผลฟกช ้า ไฟไหม ้น ้าร้อนลวก หรือต าแลว้พอกแผล พอก
รากฟันท่ีเป็นหนอง หากเลือดก าเดาไหลใชอุ้ดรูจมกู คั้นเอาน ้าจากตน้สดผสมน ้าผึ้ง แกห้นองใน ปัสสาวะเป็นเลือด 

 ตน้สดต าผสมเกลือ น ามาห่อผา้ขาวแลว้ใชอ้ม แกเ้จบ็คอ หรือจิบน ้าคั้นบ่อยๆ กินตน้สดผสมขา้ว แก้
อาการไอ หอบ แต่ไม่ควรใชติ้ดต่อกนันาน 3 วนั เพราะสม้กบมีออกซาเลท อาจท าใหเ้กิดน่ิวในไตได ้

 ตน้แหง้บดแลว้ตม้น ้าด่ืม แกโ้รคบิด ฝีท่ีเตา้นม ผสมกบัเกลือแลว้ตม้น ้าด่ืม แกอ้าเจียนเป็นเลือด หรือ
กระอกัเลือด 

https://th.wikipedia.org/wiki/Oxalidaceae
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30. กระเจียว (อาวแดง) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Curcuma sessilis Gage.  
ช่ือวงศ ์ : ZINGIBERACEAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ลกัษณะทางพฤกศาสตร์ 

ตน้กระเจียว เป็นไมด้อกพ้ืนบา้น พืชลม้ลุก ขยายพนัธ์ุโดยการแตกกอ เหงา้ กระจายพนัธ์ุมากในประเทศ
พม่า และ ประเทศไทย มกัข้ึนตามป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเตง็รัง และท่ีโล่งๆทัว่ไป ตน้กระเจียวแดง มีล าตน้อยู่ใตดิ้น  มี
เหงา้อยูใ่ตดิ้น อายยุาว ลกัษณะของตน้กระเจียว ล าตน้กระเจียว ใบกระเจีว ดอกกระเจียว และ ผลกระเจียว มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ล าต้นกระเจียว สูงไดป้ระมาณ 60 เซนติเมตร ล าตน้เป็นกออยู่รวมกนัมากๆ ล าตน้ออ ามาจากหัว ซ่ึง
กระเจียวมีหวัอยูใ่ตดิ้น เรียก เหงา้ มีขนาดใหญ่ ทรงรี สีน ้าตาล ภายในเหงา้เป็นสีขาว 

ใบกระเจียว ลกัษะของใบออกเป็นกาบ รวมตวักนัแน่น ใบเป็นใบเด่ียว เรียงสลบั ใบรูปหอก ปลายใบ
แหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกล้ียง 

ดอกกระเจียว ตน้กระเจียวออกดอกเป็นช่อ รูปทรงกระบอก ดอกจะชูออกจากปลายล าต้น ดอกเป็นสี
เหลือง สีขาว สีชมพ ูออกดอกในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี 

ผลกระเจียว ตน้กระเจียวออกผลเป็นรูปไข่ มีขนหนาแน่น เมลด็รูปทรงคลา้ยหยดน ้า 
ส าหรับการใชป้ระโยชนข์องกระเจียว นั้นนิยมน ามารับประทานเหมือนผกัพ้ืนบา้นทัว่ไป โดยรับประทาน

หน่ออ่อน และ ดอกกระเจียว น ามาลวก กินเป็นผกัสด  
สรรพคุณของกระเจยีว 

ล าต้นกระเจียว มีกากใยอาหารสูง ช่วยกระตุน้ให้ล  าไส้บีบตวัขบัถ่ายไดดี้ ช่วยป้องกนัอาการทอ้งผูก ลด
คอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยขบัสารพิษตกคา้ในร่างกาย หน่ออ่อนใชเ้ป็นยาสมานแผล 

ดอกกระเจียว มีรสเผด็ร้อน มีกล่ินหอม สรรพคุณช่วยขบัลมในกระเพาะอาหาร แกอ้าการทอ้งอืด รักษา
ทอ้งเฟ้อ ลดกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยแกม้ดลกูอกัเสบส าหรับสตรีหลงัคลอด 

เหง้าของกระเจียว สรรพคุณเป็นยาแกป้วดเม่ือย 
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31. ขยุ้มตีนหมา (ตีนหมา) 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Ipomoea pes-tigridis  Linn.  
ช่ือวงศ ์ : CONVOLVULACEAE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ต้น  เป็นพรรณไมล้ม้ลุก มีอายุนาน 1 ปี ล  าตน้จะเลก็เรียว ชอบเล้ือยไปตามพ้ืนดิน หรือเล้ือยพาดพนั จะมี

คามยาวประมาณ 0.5-3 ม. จะปกคลุมไปดว้ยขนแขง็ 
ใบ  เป็นใบเด่ียว ใบกวา้งแต่ขอบใบเป็นจกัเวา้ลึก แบ่งแผน่ใบออกเป็น 7-9 แฉก แต่ละแฉกเวา้ลึกถึงโคนใบ 

ปลายใบแต่ละแฉกแหลม ผิวใบมีขนนุ่มปกลุมอยู่ทั้งสองดา้น  ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อละ 2-3 ดอก กลีบดอก
ส่วนโคนหลอมรวมกนัปลายกลีบแผบ่านออกเป็นรูปแตรสีขาว ผลรูปไข่ แหง้แลว้มีสีน ้าตาล 

ช่อดอก เป็นกระจุกแน่นออกตามซอกใบ มีวงใบประดบั กา้นช่อยาว 4-11 ซม. ใบประดบัวงนอกรูปขอบ
ขนานหรือรูปใบหอก ยาว 2-2.5 ซม. วงใบขนาดเล็กและเรียวแคบกว่า กา้นดอกสั้นมาก ดอกสีขาว บานตอนกลางคืน
จนถึงเชา้ กลีบเล้ียง 5 กลีบ รูปใบหอก ยาวเกือบเท่ากนั ยาว1-1.4 ซม. กลีบดอกรูปล าโพง ยาว 3-4 ซม. ปลายแฉกต้ืน 5 
กลีบ แถบเส้นกลางกลีบมีขนประปราย เกสรเพศผู ้5 อนั ติดภายในหลอดกลีบ ไม่ยื่นพน้ปากหลอดกลีบดอก กา้นชูอบั
เรณู เกล้ียง อบัเรณูไม่บิดเป็นเกลียว เรณูเป็นหนามละเอียด จานฐานดอกคลา้ยวงแหวน รังไข่ 2 ช่อง เกล้ียง กา้นเกสรเพศ
เมียเรียวยาว ไม่ยื่นพน้ปากหลอดกลีบดอก ผลแบบแคปซูล รูปไข่ ยาวประมาณ 7 มม. แตกเป็น 4 ซีก มี 1 เมลด็ในแต่ละ
ซีก เมลด็รูปรี ยาวประมาณ 4 มม. มีขนสั้นนุ่มสีเทา 

มลด็ขยุ้มตนีหมา (ผล) ถา้ผลแหง้จะมีสีน ้าตาล เป็นรูปไข่ยาวประมาณ 8-9 มม. มีผิวเกล้ียง ส่วนเมลด็จะมี
ความยาว 4 มม. และมีขนสีเทากระจาย 

 สรรพคุณทางยาของขยุ้มตีนหมา 
 ตน้ ใชท้ าเป็นยาระงบัพิษสุนขับา้ หรือต าใหล้ะเอียดผสมกบัเนย ใชปิ้ดหวัฝีไม่ใหแ้พร่กระจาย 
 ราก ใชเ้ป็นยารักษาโรคไอเป็นโลหิต 
 เมลด็ ใชรั้กษาโรคทอ้งมาน 
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32. ไผ่บง (ไม้บง) 
ช่ือวิทยาศาสตร์ : Bambusa nutans Wall. Ex Munro 
ช่ือวงศ ์ : POACEAE 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 เป็นไผ่ขนาดกลาง ล าตน้มีเส้นผ่าศูนยก์ลาง    5 - 8 เซนติเมตรสูง 5-6 เมตร กวา้ง 4-5 เมตร  ข้ึนเป็นกอ

แน่นและมีการแตกก่ิงปลายยอดของล า ก่ิงใหญ่แตกตั้งไดฉ้ากกบัล า บริเวณขอ้ของล าในส่วนท่ีใกลโ้คน มีรากฝอยแตก
ออกมาโดยรอบ เน่ืองจากมีการ แตกก่ิงจ านวนมาก ล าของไผ่บงจึงแลดูคดงอเป็นส่วนใหญ่ ผิวของล าไม่เรียบมีลกัษณะ
คลา้ยขนสีนวลหรือเทา บางคร้ังมีลกัษณะคลา้ยแป้งติดอยู่ท่ีล  าไผ่บง  เป็นพืชใบเดียว มีสีเขียว กวา้ง 3-5 เซนติเมตร 
ยาว 26 เซนติเมตร การเรียงตวัของใบแบบสลบัรูปร่างใบแบบขอบขนาน ปลายใบแหลมเขม็ โคนใบมน ขอใบเรียบ 

  
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ของไผ่บง 

1. การใชป้ระโยชนท์างดา้นเน้ือไม ้  2. การใชป้ระโยชนท์างดา้นนิเวศน์ 
3. การใชป้ระโยชนท์างดา้นภูมิสถาปัตย ์ 4. การใชป้ระโยชนท์างดา้นโภชนาการ 
5. การใชป้ระโยชนท์างดา้นสมุนไพร 

สรรพคุณทางยาของไผ่บง 
หน่อไมมี้คุณค่าทางอาหารสูง ทั้งโปรตีน วิตามิน และท่ีส าคญัมีกรดอะมิโนท่ีร่างกายผลิตเองไม่ได ้ตอ้ง

น าเขา้จากอาหารประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นหน่อไมย้งัมีกากใยอาหารท่ีช่วยใหร่้างกายน ากากและสารพิษออกสู่ภายนอก
ไดเ้ร็ว โดยการดูดน ้าและเพ่ิมปริมาตรใหต้วักากใหม้ากข้ึน จนร่างกายตอ้งส่งออกฉบัพลนั  

ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการรับประทานหน่อไม ้คือ ร่างกายก็จะถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือด ส่วนกากอาหาร
ท่ีเหลือ หรือสารพิษต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง โลหะหนกัต่างๆหรือพวกไนไตรท ์ก็จะไปรวมกนัท่ีล าไส้ใหญ่ แต่ถา้มีกากใย
อาหารมาก ๆ กากใยอาหารเหล่าน้ีจะช่วยดูดน ้าและเพ่ิมปริมาณ ท าใหก้ากอาหารเหล่าน้ี มีน ้ าหนกัมากจะเคล่ือนขบวน
ออกสู่โลกภายนอกไดเ้ร็ว กากใยอาหารจึงช่วยลดการเกิด มะเร็งล าไสใ้หญ่    หน่อไมส้ามารถน าไปแปรรูปใหเ้ป็นอาหาร
ไดห้ลายชนิด เช่น หน่อไมส้ด ๆ ตม้กบักระดูกหมู แกงคัว่หน่อไม ้หรือจะตม้เอาไวจ้ิ้มน ้าพริก ท าซุปหน่อไม ้ส่วนความ
ขมของหน่อไมต้อ้งดบัดว้ยน ้าคั้นใบยา่นาง  
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33. เหด็ 
1) เหด็โคน 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Termitomyces fuliginosus Heim. 
ช่ือสามญั : Termite Mushroom  

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
เห็ดโคน หรือท่ีเรียก เห็ดปลวก เป็นเห็ดป่าท่ีมีราคาสูง เน่ืองจาก
ปัจจุบนัยงัไม่มีวิธีเพาะได ้ซ่ึงตอ้งออกเก็บในป่าตามธรรมชาติ
เ ท่ านั้ น  ประกอบกับ เ ป็นเ ห็ด ท่ี ข้ึนได้ในบางจังหวัด ท่ี มี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม รวมถึงจะออกไดเ้พียงในช่วงฤดูฝน
ราวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  

สาเหตุที่เห็ดโคนหายาก และมีราคาแพง  
                     1. เห็ดโคนเป็นเห็ดท่ีมีวงจรชีวิตสั้น ใชเ้วลาเพียง 3-5 วนั ตั้งแต่ออกดอกจนเห่ียวเฉา และตายไป 
                     2. เห็ดโคนมีการเส่ือมสภาพหลงัจากเก็บมาท่ีค่อนขา้งรวดเร็ว ในสภาพท่ีเห็ดสดเพียง 5 ชัว่โมง  เห็ดกจ็ะเร่ิม
เน่าเสีย และในสภาพเห็ดสดท่ีเปียก เพียง 2-3 ชม. เห็ดกจ็ะเน่าเสียไป 
                     3. พ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีเห็ดโคนจะข้ึนไดมี้อยา่งจ ากดั เน่ืองจาก ตอ้งเป็นดินท่ีมีปลวก หรือ จอมปลวก อุณหภูมิ
ตอ้งเหมาะสม ความช้ืนตอ้งเพียงพอ จึงท าใหใ้นประเทศไทยมีไม่ก่ีจงัหวดัท่ีมีเห็ดโคนข้ึน ได ้
                     4. พ้ืนท่ีเห็ดโคนออกดอก มกัถกูเกบ็เป็นความลบั เน่ืองจากคนท่ีรู้แหล่งกลวัคนอ่ืนเขา้ไปคอยเกบ็ก่อน 
                     5. เห็ดโคนในปัจจุบนัน้ียงัเพาะเล้ียงไม่ได ้จึงท าใหมี้ราคาสูง และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมาก 

การกนิ : เน้ือเห็ดโคนนุ่มเหนียว คลา้ยเน้ือไก่ น ามาปรุงอาหารประเภท ตม้เปร้ียวเห็ดโคน ย  าเห็ดโคน แกงเลียง
เห็ดโคน แกงเขียวหวานเห็ดโคน หรือน ามาตม้กบัเกลือ กินกบัน ้าพริก 

สรรพคุณทางยา : เห็ดโคนช่วยให้เจริญอาหาร บ ารุงก าลงั แกบิ้ด คล่ืนไส้อาเจียน แกไ้อ ละลายเสมหะ น ้าท่ี
สกดัจากเห็ดโคนสามารถยบัย ั้งเช้ือโรคบางชนิดไดเ้ช่นเช้ือไทฟอยด ์เป็นตน้ 

2) เหด็เผาะ 
ช่ือวทิยาศาตร์ : Astraeus hygrometricus(Pers.) Morgan 
ช่ือวงศ์ : DIPLOCYSTACEAE               

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์        เห็ดเผาะมีลกัษณะเป็นลกูกลมๆ ขนาด 1.5-3.5 
ซม. ไม่มีล าตน้ ไม่มีราก ชอบข้ึนตามดินร่วนท่ีถูกไฟไหม ้เห็ดอ่อนมีสีนวล 
เปลือกนอกกรอบ ห่อหุม้สปอร์สีขาวนวล      เห็ดแก่เปลือกสีน ้าตาล ถึงด า 
สปอร์ขา้งในเป็นสีด า เม่ือแก่มากพ้ืนผิวจะขรุขรุ และแยกออกเป็นรูปดาวเห็น
สปอร์ขา้งใน 

ฤดูกาล ตน้ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม : แหล่งปลูก พบไดต้ามป่าโปร่ง บริเวณพ้ืนดินใตโ้คนตน้ไมท่ี้ถกูไฟเผา 
ในแถบบภาคเหนือและภาคอีสาน : การกนิ นิยมกินเห็ดระยะท่ีอ่อนอยู ่โดยน าไปแกงคัว่ และผดั หรือกินสดเป็นผกัจ้ิม
น ้าพริก : สรรพคุณทางยา บ ารุงร่างกาย ชูก าลงั แกช้ ้าใน 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Diplocystaceae&action=edit&redlink=1
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3) เหด็หล่ม 
ช่ือวิทยาศาตร์ : Russula virescens Fr. 
ช่ือสามญั : Green Agaric หรือ Greenish Mushroom 

   ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์       

           ลกัษณะหมวกเห็ดสีเขียวหม่นอมน ้ าตาลอ่อน เม่ือบานขอบโคง้ลง 
ตรงกลางเวา้ต้ืน ผิวปริแตกเป็นเกล็ดส่ีเหล่ียมเผยใหเ้ห็นเน้ือสีขาว ครีบสี
ขาวหรือขาวนวล ยึดติดกบักา้น กา้นสีขาวหรือสีขาวนวล ยาว 3-5 ซม. 
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 2-3 ซม. ผิวเรียบ โคง้เรียวเลก็กว่าตอนบนเลก็นอ้ย สปอร์
รูปกลมรี สีขาว ขนาด 5-6 x 6-8 ไมครอน ผิวขรุขระ มีสันนูนเช่ือมเป็นตา
ข่ายรอบสปอร์และมีต่ิง 1 อนั  

เห็ดหล่มชนิดน้ีมีเขตกระจายพนัธ์ุในประเทศไทยภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ข้ึนเป็นดอกเด่ียว

ในป่าไม่ก่อและป่าสน มีกล่ินหอมกินได ้รสดี พบทัว่ไป  

4) เหด็ละโงก (เหด็ไข่ห่าน,เหด็เหลือง) 
ช่ือวิทยาศาตร์ : Amanita hemibapha 
ช่ือวงศ ์: AMANITACEAE 

     ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์       

รูปร่าง-ลกัษณะดอกเห็ดเม่ืออ่อนมีลกัษณะเป็นกอ้นกลมหรือ
รูปไข่สีขาวนวล พบในบริเวณท่ีคอนขา้งช้ืน อุณหภูมิ 30ºC ความช้ืนสมัพทัธ์ 
94% pH 7 ความเขม้แสง 142 Lux หลงัฝนตก 2-3 วนั มีแดดออกอากาศร้อน
อบอา้ว ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
การใชป้ระโยชน ์: ใชรั้บประทานได ้ประกอบอาหาร เช่น แกง ผดั 

สรรพคุณทางยา 
ดอกเห็ดอ่อนมีเยื่อหุม้หนา รูปกลมหรือรูปไข่ ขนาด 3-4×3-5 

เซนติเมตร เม่ือเจริญข้ึนผิวดา้นบนปริแตกออกเป็นรูปถว้ย หมวกเห็ดรูปไข่ สี
น ้าตาลอมสม้หรือน ้าตาลอมเหลือง เม่ือกางออกจะเป็นรูปกระทะคว ่าแลว้
แบนราบ เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 6-12 เซนติเมตร ผิวเรียบเป็นมนัและหนืดมือเม่ือ
อากาศช้ืน ขอบเป็นร้ิวยาว 0.5-1 เซนติเมตร โดยรวมเห็นชดัเจนตั้งแต่โผล่
ออกจากเยื่อหุม้ ครีบสีขาวนวล ไม่ยึดติดกบักา้น กา้นสีขาวนวล ยาว 5-10 
เซนติเมตร เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1-3 เซนติเมตร ภายในสีขาวมีรูกลวง แอนนูลสั 
เป็นแผน่บางสีขาวหอ้ยติดอยูบ่นกา้น 
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3.2 ผลการส ารวจพันธ์ุสัตว์ โดยวิธีการเดนิส ารวจ 

การส ารวจพนัธ์ุสัตวใ์นพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11  ต าบลอ่างทอง  อ  าเภอเชียงค า   จงัหวดั
พะเยา  ใชว้ิธีการเดินส ารวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) โดยการสุ่มตวัอย่างขอ้มูลในแนวส ารวจ (Cruise Line) 
ท่ีก าหนดเสน้ทางเดินส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 10 เส้นทาง ระหว่างการเดินส ารวจ จดบนัทึกต าแหน่ง
เส้นทางและต าแหน่งพนัธ์ุสัตวด์ว้ยเคร่ือง GPS  เม่ือพบสัตวไ์ดท้ าการบนัทึกภาพ จดรายละเอียดและบนัทึกขอ้มูลพิกดั
ดาวเทียม ผลส ารวจพบ พนัธ์ุสัตวจ์ านวน 6 วงศ ์  6 ชนิด ประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีส ารวจพบไดแ้ก่ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
สตัวเ์ล้ือยคลานและสตัวปี์ก โดยมีรายละเอียดของผลการส ารวจ ดงัต่อไปน้ี  

ตาราง 3-5 : รายช่ือพนัธ์ุสตัวท่ี์ส ารวจพบในเขตป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11 ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา 

ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวทิยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 

1 กระรอกขา้งลาย
ทอ้งแดง 

ฮอก Callosciurus notatus SCIURIDAE 

2 ตุ่น ตุ่น Talpidae EULIPOTYPHLA 
3  งูดิน  งูดิน  Ramphotyphlops braminus TYPHLOPIDAE   
4 งูสิง งูสิง Ptyas korros (Schlegel, 1837) COLUBRIDAE     
5 ไก่ป่า ไก่เถ่ือน Gallus gallus   PHASIANIDAE 
6 นกยงู นกยงู Pavo muticus  PHASIANIDAE 
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1. กระรอกข้างลายท้องแดง (ฮอก) 

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Callosciurus notatus 

ช่ือวงศ ์ : SCIURIDAE             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระรอกขา้งลายหางแดง เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม มีความยาวประมาณ 17-30 เซนติเมตร (7.9-12 น้ิว) 

ส่วนหางยาว 16-23 เซนติเมตร (6-8 น้ิว) มีล าตวัสีเทาหรือน ้าตาล มีจุดเด่น คือ ดา้นขา้งล าตวัมีแถบสีคล ้าและสีขาวตดักนั

เห็นชดัเจน ท่ีมีขนสีเหลืองสม้หรือสีน ้าตาลสม้ หางมีจุดด่างสีด าและเขียวไพร ปลายหางมีสีแดง ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนเม่ือมอง

จากดา้นล่าง 

กระรอกขา้งลายทอ้งแดง แมจ้ะไม่ถูกยกระดบัใหเ้ป็นสัตวป่์าสงวนหรือคุม้ครองท่ีตอ้งเฝ้าระวงัต่อการถูก

คุกคาม  แต่มนัก็มีคุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ไม่นอ้ยเช่น คอยจบักินปลวกหรือแมลงท่ีกดักินตน้ไม ้และท่ีส าคญัคือ

เป็นหน่ึงในห่วงโซ่อาหารท่ีสร้างความสมบูรณ์ให้ผืนป่า โดยเฉพาะการช่วยกระจายเมล็ดพนัธ์ุไม ้ เป็นกระรอกชนิดท่ี

พบไดบ่้อยกว่ากระรอกชนิดอ่ืน ถูกประเมินว่ามีความเส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุนอ้ย  มีการกระจายกวา้ง แต่ประชากรใน

ธรรมชาติก็อยู่กนัอย่างเป็นกระจุก มีความชุกชุมแค่บางพ้ืนท่ี การปรับตวัของกระรอกขา้งลายทอ้งแดงใหอ้ยู่ในพ้ืนท่ีท่ี

หลากหลายไดก้เ็ป็นส่ิงดี แต่พ้ืนท่ีท่ีอยูใ่กลค้น กมี็ความเส่ียงจากการถกูล่าไดง่้ายเช่นกนั 

           

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A1
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2. ตุ่น 

ช่ือวิทยาศาสตร์ : Talpidae 

ช่ือวงศ ์: EULIPOTYPHLA 

ตุ่น มีลกัษณะคลา้ยหนูตะเภาตวัอว้น ๆ ซ่ึงเป็นสัตวใ์นอนัดบัสัตวฟั์นแทะ (Rodentia) แต่ทว่าตุ่นมีอนัดบั
แยกออกมาเองต่างหาก ซ่ึงใกลเ้คียงกบัหนูผี (Soricidae) มากกว่า มีขนอ่อนนุ่ม สีคล ้าอย่างสีเทาหรือสีด า ตลอดทั้งล าตวั 
ซ่ึงขนน้ีมีคุณลกัษณะพิเศษท่ีสามารถบิดไปในทิศทางใดกไ็ด ้แตกต่างจากสตัวป์ระเภทอ่ืน ๆ ส่วนหางสั้น 

  ตุ่นอาศยัในโพรงใตดิ้นตลอดเวลา จะไม่ข้ึนมาบนพ้ืนดิน 
หากไม่จ าเป็น ดงันั้นจึงมีหูและตาเลก็มาก เพราะแทบไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์
และถูกเก็บซ่อนอยู่ใตข้น เพ่ือป้องกนัมิให้ดินเขา้เวลาขุดดิน ในบางชนิด
จะมีหนังพิเศษปิดเหนือตาดว้ย ขาคู่หนา้ของตุ่นซ่อนอยู่ใตข้น ซ่ึงจะยื่น
ออกมา แต่ส่วนปลายเป็นขอ้มือท่ีมีเล็บท่ีแข็งแรง 5 เล็บ จะใชใ้นการขุด
โพรงดิน แต่จะใช้เดินบนพ้ืนดินไม่ไดเ้ลย หากตุ่นข้ึนมาบนดินจะท าได้
เพียงแค่คืบคลาน 

ในโพรงใตดิ้นของตุ่น มีทางยาวมาก โดยมกัจะขุดใหลึ้กไปจากผิวดินราว 3 น้ิวคร่ึงถึงคร่ึงฟุต เป็นทางยาว
ขนานไปกบัผิวดิน และลึกจากหนา้ดินราวหน่ึงฟุตก็มีอีกโพรงหน่ึงเป็นคู่ขนานดว้ยเช่นกนั ซ่ึงทั้งสองสายน้ีเช่ือมไวด้ว้ย
ทางเช่ือมเล็ก ๆ ในแนวตามจุดต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ แต่ในบางจุดอาจมีแนวด่ิงลึกลงไปถึง 4 ฟุต ผนังโพรงราบเรียบ
สม ่าเสมอกนั ท่ีปลายสุดของโพรงจะใชเ้ป็นท่ีกลบัตวั ซ่ึงมีความกวา้งเพียงขนาดเท่าตวัของตุ่น ดินท่ีขุดข้ึนท าโพรงนั้นจะ
ถูกอดัไปตามผนงัโพรงเพ่ือให้แน่นและแข็งแรง แต่บางส่วนก็จะถูกดนัข้ึนไปเหนือพ้ืนดิน เห็นเป็นเนิน ๆ ซ่ึงเรียกใน
ภาษาไทยวา่ "โขย" 

ตุ่น กินอาหารหลกั คือ ไส้เดือนดิน และก็สามารถกินอาหารอ่ืนได ้เช่น หนอน, หอยทาก และพืชประเภท
หวั เช่น มนั หรือ แห้ว หลายชนิด ในวนัหน่ึง ๆ ตุ่นสามารถท่ีจะกินอาหารไดเ้ท่ากบัน ้ าหนกัตวั จึงเป็นสัตวท่ี์ไม่อาจอด
อาหารไดน้าน ในฤดูแลง้ท่ีอาหารขาดแคลน ตุ่นสามารถจะสะสมอาหารเป็นเสบียงได ้ในโพรงดินส่วนท่ีเป็นห้องเก็บ
อาหาร โดยมีรายงานวา่ ตุ่นบางตวัเกบ็หนอนไวใ้นหอ้งเกบ็อาหารนบัร้อยตวั โดยท่ีหวัของหนอนเหล่าน้ีถูกกดัจนหวัขาด
แลว้ แต่ยงัไม่ตาย ไม่อาจจะหนีไปไหนได ้

ตุ่นมกัจะมีลูกครอกละ 2-7 ตวั ลูกอ่อนท่ีเกิดใหม่จะยงัไม่ลืมตา และขนจะเร่ิมงอกเม่ือมีอายุไดส้ัก 10 วนั 
และลืมตาในเวลาต่อมา และจะออกจากรังเม่ือมีอายไุดร้าว 5 สปัดาห์ มีอายขุยัโดยเฉล่ียประมาณ 3 ปี 

ตุ่นกระจายพนัธ์ุไปในทุกพ้ืนท่ีทั่วโลก ยกเวน้ในเขตขั้วโลกและโอเชียเนีย สามารถแบ่งออกได้เป็น 
17 สกุล และ 3 วงศย์่อย (ดูในตาราง)[3] พบประมาณ 44 ชนิด ซ่ึงบางชนิดมีขนสีทอง บางชนิดมีส่วนหางยาว บางชนิดท่ี
จมกูมีเสน้ขนเป็นอวยัวะรับสมัผสัเป็นเสน้ ๆ 22 เส้น ลกัษณะคลา้ยดาว และมีพฤติกรรมมกัอาศยัอยู่บนดินและว่ายน ้าได้
เก่งอีกดว้ย ขณะท่ีบางชนิดก็สามารถปีนตน้ไมไ้ด ้และอาศยัอยู่เป็นฝงู ส าหรับในประเทศไทยพบเพียงชนิดเดียว คือ ตุ่น
โคลส (Euroscaptor klossi)  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/Genus
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99#cite_note-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Euroscaptor_klossi&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Euroscaptor_klossi&action=edit&redlink=1
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3. งูดนิ 

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Ramphotyphlops braminus 

ช่ือวงศ ์ :  TYPHLOPIDAE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งูดิน เป็นสัตวเ์ล้ือยคลานจ าพวกงูกลุ่มหน่ึง จดัอยู่ในอนัดบัฐาน Scolecophidi  จดัเป็นงูขนาดเลก็ท่ีสุด เป็นงูไม่มี
พิษ มีลกัษณะล าตวัยาวเรียว ปกคลุมดว้ยเกลด็มนัวาว ขนาดเท่ากนัตลอดล าตวัรวมทั้งเกลด็ทอ้ง มกัมีสีน ้ าตาลหรือด า ล้ิน
มี 2 แฉก มีขนาดล าตวัตั้งแต่ความยาวไม่ก่ีเซนติเมตรลกัษณะคลา้ยไส้เดือนหรือไส้ดินสอ ไปจนถึงความยาวกว่า 30 
เซนติเมตร ตาขนาดเลก็มากอยู่ใตเ้กลด็ บางชนิดมองไม่เห็นเลยจนเสมือนว่าตาบอด มกัพบเจองูดินไดบ่้อย ๆ บนพ้ืนดิน
ช่วงหลงัฝนตกใหม่ ๆ ด ารงชีวิตโดยการกินไข่และตวัอ่อนของมดและปลวกรวมถึงสตัวข์าปลอ้งขนาดเลก็เป็นอาหาร 

ล าตวัเรียวยาวและกลมสม ่าเสมอตลอดความยาวล าตวั ส่วนของหวักวา้งเท่ากบัล าตวั ส่วนปลายของหวัมน 
หางสั้นมากและส่วนปลายของหางมีหนามแข็ง ตาเลก็มากแต่มองเห็นไดช้ดัเจน ผิวหนงัล าตวัมีเกล็ดขนาดเลก็ปกคลุม
และพ้ืนผิวเกลด็เรียบเป็นมนั เกลด็รอบล าตวัในแนวก่ึงกลางตวั จ านวน 20 เกลด็ 

อาศยัอยู่ในชั้นหนา้ดินท่ีดินมีลกัษณะร่วนซุยตามพ้ืนล่างของป่าบริเวณท่ีมีความชุ่มช้ืนสูง หรือหลบซ่อน
ตวัอยูใ่ตก้องไมท่ี้เป่ือยผพุงั และส่วนมากเป็นบริเวณท่ีมีปลวกอาศยัอยู่ ปรกติมกัพบล าพงัตวัเดียว แต่ถา้เป็นขอนไมใ้หญ่
ท่ีเป่ือยผพุงัอาจอยู่รวมกนัหลายตวั พ้ืนผิวของเกลด็ล าตวัท่ี เรียบเป็นมนัช่วยใหก้ารเล้ือยไปในดินร่วนซุยรวดเร็วมากข้ึน 
แต่เม่ือมาอยู่บนพ้ืนผิวดินจะเล้ือยชา้ และใชส่้วนปลายของหางท่ีมีหนามแข็งยึดพ้ืนผิวดินไวแ้ลว้ส่ายหวัและล าตวัไปใน
ทิศทางท่ีตอ้งการ มกัข้ึนมาอยู่บนพ้ืนดินภายหลงัท่ีฝนตกหนกั มีรายงานพบว่ามีการเกิดโดยไร้การปฏิสนธิ และสมาชิก
ทุกตวัเป็นตวัเมียทั้งหมด 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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4. งูสิง 

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Ptyas korros (Schlegel, 1837) 

ช่ือวงศ ์ : COLUBRIDAE     

งูสิง เป็นสกุลของงูไม่มีพิษหรือพิษอ่อนสกุลหน่ึง ใชช่ื้อสกุลว่า Ptyas ในวงศงู์พิษเข้ียวหลงั (Colubridae)  
งูสิงโดยทัว่ไปเป็นงูท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบังูเห่า โดยเม่ือถกูคุกคามมกัจะขู่ฟ่อเหมือนงูเห่า แต่ไม่มีแม่เบ้ีย และเม่ือถูกรบกวน
หนกัเขา้กจ็ะเล้ือยหนี เพราะไม่มีพิษ มีความวอ่งไวและคล่องแคล่วกวา่งูเห่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งูสิง ไดช่ื้อวา่มีเน้ือท่ีอร่อยและนิยมปรุงเป็นอาหาร โดยเฉพาะชาวชนบทโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคอีสานของ

ไทย  มีความยาวเม่ือโตเตม็ท่ีประมาณ 1,400 มิลลิเมตร และหางยาว 445 มิลลิเมตร หวัยาวและส่วนของหวักวา้งกว่าล าคอ
เล็กนอ้ย ส่วนปลายของหัวมน ตาใหญ่มาก ล าตวักลมและยาว หางยาวและส่วนปลายหางเรียว ผิวหนงัล าตวัมีเกลด็ปก
คลุม เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกวา้ง เกล็ดบนหลงัทางส่วนตน้ของล าตวัมีขนาดใหญ่และพ้ืนผิวเรียบ เกล็ดทอ้งขยายกวา้ง 
เกล็ดใตห้างเป็นแถวคู่ เกล็ดรอบล าตวัในต าแหน่งก่ึงกลางตวัจ านวน 15 เกลด็ เกลด็ทอ้งจ านวน 170 เกลด็ และเกล็ดใต้
หางจ านวน 125 เกลด็ ล าตวัมีดา้นบนของหวัและบนหลงัคร่ึงทางดา้นหนา้ของล าตวัสีน ้ าตาลหรือสีน ้าตาลอมเขียว ส่วน
คร่ึงทางดา้นทา้ยของล าตวัสีน ้ าตาล เกลด็ปกคลุมล าตวัและหางมีขอบแผ่นเกล็ดสีจางหรือสีขาว ซ่ึงสีขาวของขอบแผ่น
เกล็ดไดข้ยายกวา้งข้ึนตามล าดบัไปทางดา้นทา้ยล าตวัและหาง ท าให้ดา้นทา้ยของล าตวั โดยเฉพาะหาง เป็นสีขาวท่ีมี
โครงข่ายร่างแหสีด า คาง ใตค้อ และดา้นทอ้งสีขาวอมน ้ าตาล ดา้นใตห้างสีขาว งูวยัอ่อนมีจุดเลก็สีขาวเรียงตวัเป็นแถว
พาดขวาง (ไม่เป็นระเบียบ) เป็นระยะอยูท่างส่วนตน้ของล าตวั 

พบกระจายพนัธ์ุในทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และอนุทวีปอินเดีย เป็นงูท่ีกินหนูเป็นอาหารหลกั 

ออกหากินในเวลากลางวนับนพ้ืนดิน แต่ข้ึนตน้ไมไ้ดดี้และรวดเร็ว ว่ายน ้ าได ้ประกอบกบัมีพฤติกรรมการขู่และชูหัว

พร้อมส่งเสียงขู่ฟ่อคลา้ยงูเห่า ซ่ึงเป็นงูท่ีมีพิษร้ายแรงกวา่ จึงไดอี้กช่ือหน่ึงวา่ งูเห่าตะลาน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2
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5. ไก่ป่า 

ช่ือวิทยาศาสตร์  : Gallus gallus   

ช่ือวงศ ์ : PHASIANIDAE            

 ช่ือวิทยาศาสตร์: Gallus gallus  อยูใ่นวงศไ์ก่ฟ้าและนกกระทา (Phasianidae) จดัเป็นนกมีขนาดเลก็ถึง
ขนาดกลาง ขนาดล าตวั 46-73 เซนติเมตร พบการกระจายอยูใ่นเขตศูนยสู์ตรโดยมีการกระจายตั้งแต่ประเทศอินเดียจนถึง
เวียดนาม และประเทศจีนตอนใต ้จนไปถึงเกาะต่าง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย จดัเป็นไก่สายพนัธ์ุดั้งเดิมและเป็นตน้
ตระกลูของไก่บา้นท่ีเล้ียงกนัเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจในปัจจุบนั 

ไก่ป่า อาศยัตามป่าไผ่ ป่าดิบแลง้ และป่ารอยต่อระหว่างป่าดิบแลง้และป่าเต็งรัง หากินเป็นกลุ่มเลก็ ๆ อยู่
ตามพ้ืนป่า ตวัผูไ้ม่ชอบร้องเหมือนตวัเมีย ในฝงูหน่ึงจะมีตวัผูคุ้มตวัเมียหลายตวั ตวัผูม้กัขนัเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะในช่วง
ตอนเชา้และพลบค ่า หากินเวลากลางวนั ตามพ้ืนดิน บินไดไ้ม่ไกลและไม่สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไก่ป่าผสมพนัธ์ุในฤดูร้อน สร้างรังอยู่ตามพ้ืนดินตามกอหญา้ กอไผ่ วางไข่ 6 - 12 ฟอง ระยะฟักไข่ 21 วนั 
ลกูไก่แรกเกิดมีขนอุยสีเหลืองสลบัลายด าทัว่ล  าตวั เม่ือขนแหง้กเ็ดินตามแม่ไปหากินไดท้นัที โดยทัว่ไปไก่ป่าเพศผูจ้ะเร่ิม
สืบพนัธ์ุไดเ้ม่ืออายุ 2 ปี แต่ในเพศเมียจะสืบพนัธ์ุไดต้ั้งแต่อายุ 1 ปี โดยมีช่วงการผสมพนัธ์ุตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนพฤษภาคม ในช่วงน้ีไก่ป่าเพศผูจ้ะมีสีสนัสวยงามมาก 

    

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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6. นกยูง 
ช่ือวิทยาศาสตร์  : Pavo muticus  
ช่ือวงศ ์ : PHASIANIDAE      

 

นกยงูไทยเป็นนกจ าพวกไก่ฟ้าขนาดใหญ่ นกตวัผูอ้าจยาวไดถึ้ง 3 เมตรเม่ือรวมหาง อาจหนกัถึง 5 กก. ตวัเมีย
ยาว 1.1 เมตร หนกัประมาณ 1.1 กก. ช่วงปีกกวา้ง 1.2 เมตร นกยงูตวัผูมี้หงอนเป็นพู่สูงและมีแผ่นหนงัท่ีหนา้สีฟ้าสลบัสี
เหลืองเห็นได ้ชดัเจน ขนล าตวัมีสีเขียวเป็นประกายแววเหลือบสีน ้าเงินบนปีกและสีทองแดงทางดา้นขา้ง ล าตวัดูเป็นลาย
เกลด็แพรวพราวไปทั้งตวั ขนปีกบินสีน ้าตาลแดง ขนคลุมโคนหางยื่นยาวออกมาก มีสีเขียวและมีจุดดวงตากลมท่ีขลิบ
ดว้ยสีฟ้าและสีน ้าเงิน นกยงูตวัเมียลกัษณะโดยทัว่ไปคลา้ยนกตวัผู ้แต่ขนสีเหลือบเขียวนอ้ยกว่าและมีประสีน ้าตาลเหลือง
อยูท่ัว่ไป ขนคลุมโคนหางไม่ยื่นยาวดงัเช่นในนกตวัผู ้นกยงูไทยบินไดเ้ก่งกวา่นกยงูอินเดีย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การกระจายพนัธ์ุและถิ่นอาศัย 

นกยงูมีการกระจายพนัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นรัฐอสัสัม ประเทศอินเดีย ดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้อง
ประเทศจีนจนถึงลาว ไทย เวียดนาม กมัพชูา มาเลเซียตะวนัตก และ อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบในภาคเหนือและ
ภาคตะวนัตก 

นกยงูไทยพบไดใ้นถ่ินอาศยัหลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าเก่าหรือป่าปลูกในระดบัความสูงไม่เกิน 1,000 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล ทั้งในเขตร้อนและก่ึงเขตร้อน ทั้งพบไดใ้นป่าไผ่ ทุ่งหญา้ เช่นกนั ในเวียดนามพบนกอาศยัอยู่ป่า
แลง้ผลดัใบใกลแ้หล่งน ้าและห่างจากการรบกวนของมนุษย ์แหล่งน ้านบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัของถ่ินอาศยั 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
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 การสืบพันธ์ุ 

ฤดูผสมพนัธ์ุอยูใ่นระหวา่งเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ขนคลุมโคนหางของนกตวัผูจ้ะเจริญเต็มท่ี
ในเดือนตุลาคม และจะผลดัขนน้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ การเก้ียวพาราสีกนัของนกยูงเร่ิมเม่ือนกยูงตวัเมียหากินเขา้ไป
ดินแดนของนกตวัผู ้ตวัผูจ้ะร่วมเขา้ไปหากินในฝงูดว้ย และแสดงการร าแพนหาง กางปีกสองขา้งออกพยุงล าตวั ชูคอข้ึน
แลว้ยา่งกา้วเดินหมุนตวัไปรอบ ๆ ตวัเมีย การร าแพนหางจะใชเ้วลาประมาณ 5 - 10 นาที หากตวัเมียพร้อมท่ีจะผสมพนัธ์ุ
จะย่อตวัลงให้ตวัผูข้ึ้นผสมพนัธ์ุ นกยูงท ารังบนพ้ืนดินตามท่ีโล่งหรือตามซุม้กอพืช อาจมีหญา้หรือใบไมแ้ห้งมารองรัง 
วางไข่คร้ังละ 3 - 6 ฟอง เร่ิมฟักไข่หลงัจากออกไข่ฟองสุดทา้ยแลว้ โดยใชเ้วลาฟักทั้งส้ิน 26 วนั ลูกนกแรกเกิดมีขนอุย
คลุมทัว่ตวั สามารถยืนและเดินตามแม่ไปหาอาหารไดท้นัทีท่ีขนแห้ง โดยลูกนกจะตามแม่ไปหากินไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
จากนั้นจึงหากินตามล าพงั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
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           ผูใ้หญ่ถนอม กอ้นแกว้             นายนเิวศ เยีย่มยงศลิป์ 
ประธานกรรมการป่าชมุชนบา้นเนนิสายกลาง   ผูจ้ัดการสวนยางเชยีงค า 

 

สรุปผลการส ารวจ 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง หมู่ 11  ต าบลอ่างทอง 
อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  แบ่งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น  การส ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพพนัธ์ุพืช  และการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุสตัว ์สามารถสรุปผลการส ารวจได ้ดงัน้ี  

 
 

 

 

 

 

 

 

    ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง  อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก สภาพป่า
ทัว่ไปเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซ่ึงมีอาหารและของป่า ระบบนิเวศมี
กระบวนการทดแทนและฟ้ืนตวัไดง่้าย  ชาวบา้นจะใช้พ้ืนท่ีป่าชุมชนเป็น
แหล่งอาหาร แหล่งไมใ้ช้สอยในชุมชนและพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว์ การใช้
ประโยชน์จากป่าชุมชนข้ึนอยู่กับกฏเกณฑ์และข้อตกลงของคนใน
ชุมชน  

แนวทางการจดัการทรัพยากรในป่าชุมชนโดยชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ประกอบไปดว้ยความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
นิเวศ ซ่ึงน ามาสู่การวางแผนในการดูแลรักษาและการใชป้ระโยชน์ รวมทั้งมีองค์กรในการควบคุมและตรวจสอบการ
จดัการทรัพยากร จึงนบัไดว้า่เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืน 

4.1 ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ุพืช  
การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุพืชในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง ไดใ้ชว้ิธีการ

ส ารวจแบบวิธีเดินส ารวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) และวิธีการส ารวจแบบวางแปลง (Line plot system)   
โดยมีคณะกรรมการจดัการป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง และคณะพนกังานจากบริษทั ไทยรับเบอร์ แลนด ์แอนด ์แพลน
เตชัน่ จ ากดั ร่วมกนัวางแผนการส ารวจและออกปฏิบติัการส ารวจดว้ยกนั  
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ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุพืชในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง ส ารวจพบ
พนัธ์ุพืชภายในแปลงศึกษาทั้งหมด  33 ชนิด  ไดแ้ก่    

1. ประดู่ (ดู่ป่า) ช่ือวิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd , ช่ือวงศ ์FABACEAE   
2. พลองเหมือด (เหมียด) ช่ือวิทยาศาสตร์ Memecylon edule R0xb. , ช่ือวงศ ์MELASTOMATACEAE 
3. เตง็ (แงะ) ช่ือวิทยาศาสตร์ Shorea obtusa Wall. ex Blume , ช่ือวงศ ์DIPTEROCARPACEAE  
4. ก่อ ช่ือวิทยาศาสตร์ Castanopsis spp. , ช่ือวงศ ์AGACEAE 
5. โกงกางเขา (เทียนฤาษี) ช่ือวิทยาศาสตร์ Fagraea ceilanica Thunb. , ช่ือวงศ ์LOGANIACEAE  
6. ค ามอกหลวง (ค ามอกชา้ง,มอก) ช่ือวิทยาศาสตร์ Gardenia sootepensis Hutch , ช่ือวงศ ์RUBIACEAE 
7. มะขามป้อม ช่ือวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L. , ช่ือวงศ ์EUPHORBIACEAE     
8. มะมุ่น (กะจ า,ขมุ) ช่ือวิทยาศาสตร์ Elaeocarpus stipularis Blume , ช่ือวงศ ์ELAEOCARPACEAE 
9. มะเคด็ (เคด็) ช่ือวิทยาศาสตร์ Catunaregam tomentosa Tirveng , ช่ือวงศ ์RUBIACEAE 
10. อินทนิลบก (กากะเลา) ช่ือวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa Wall. , ช่ือวงศ ์LYTHRACEAE 
11. ตูมกา (ข้ีกา,มะต่ิง) ช่ือวิทยาศาสตร์ Strychnos nux-blanda A.W. Hill , ช่ือวงศ ์STRYCHNACEAE 
12. มะหาด (ปวกหาด,หาดขนุน) ช่ือวิทยาศาสตร์ Artocarpus lacucha , ช่ือวงศ ์MORACEAE 
13. ตะคร้อ (เคาะ) ช่ือวิทยาศาสตร์ Schleichera oleosa (Lour.) Merr.  , ช่ือวงศ ์SAPINDACEAE 
14. กระพ้ีจัน่ (ป้ี) ช่ือวิทยาศาสตร์ Millettia brandisiana Kurz. , ช่ือวงศ ์FABACEAE    
15. รัง (เปา)  ช่ือวิทยาศาสตร์ Shorea siamensis Miq. , ช่ือวงศ ์DIPTEROCARPACEAE     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/Moraceae
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ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุพืช ในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนบา้นเนินสายกลาง (ต่อ) 
16. ยางพลวง (ตึง)  ช่ือวิทยาศาสตร์ Dipterocarpus tuberculatus , ช่ือวงศ ์DIPTEROCARPACEAE 
17. มะค่าโมง (มะค่าหลวง)  Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. , ช่ือวงศ ์CAESALPINIACEAE 
18. สมอไทย (มะนะ) ช่ือวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz  , ช่ือวงศ ์COMBRETACEAE 
19. มะม่ืน (ม่ืน)  ช่ือวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv. ex. A. W. Benn. , ช่ือวงศ ์IRVINGIACEAE 
20. หวา้ (มะหา้) Syzygium aliflorum (Duthie&Kurz) Bahadur & R.C.Guar , ช่ือวงศ ์MYRTACEAE 
21. กวาวเครือ (กวาว) Pueraria candollei Graham ex Benth. var mirifica , ช่ือวงศ ์LEGUMINOSAE 
22. มะระข้ีนก (มะไห่,มะนอย) ช่ือวิทยาศาสตร์ Momordica charantia L. , ช่ือวงศ ์CUCURBITACEAE 
23. บุก (บุกหนาม,บุกหลวง) ช่ือวิทยาศาสตร์ Amorphophallus konjac K.Koch ARACEAE 
24.มะขามเครือ ช่ือวิทยาศาสตร์ Roureopsis stenopetala (Griff.) Schellenb , ช่ือวงศ ์CONNARACEAE 
25. คราม (คาม) ช่ือวิทยาศาสตร์ Indigofera tinctoria Linn. , ช่ือวงศ ์PAPILIONEAE 
26. หญา้สามคม (หญา้คมบาง) ช่ือวิทยาศาสตร์ Scleria levis Retz. , ช่ือวงศ ์CYPERACEAE 
27. เครือหมานอ้ย Cissampelos pareira L.var hirsuta (Buch. ex DC.)Forman วงศ ์MENISPERMACEAE 
28. ผกักระโฉม (อม้กบ)  Limnophila rugosa (Roth) Merr. , ช่ือวงศ ์ PLANTAGINACEAE 
29. สม้กบ (สม้ดิน,สม้สงัก า) ช่ือวิทยาศาสตร์ Oxalis corniculata Linn. , ช่ือวงศ ์ OXALIDACEAE 
30. กระเจียว (อาวแดง) ช่ือวิทยาศาสตร์ Curcuma sessilis Gage. , ช่ือวงศ ์ ZINGIBERACEAE 
31. ขยุม้ตีนหมา ช่ือวิทยาศาสตร์ Ipomoea pes-tigridis  Linn. , ช่ือวงศ ์ CONVOLVULACEAE 
32. ไผบ่ง (ไมบ้ง) ช่ือวิทยาศาสตร์ : Bambusa nutans Wall. Ex Munro , ช่ือวงศ ์ : POACEAE 
33. เห็ดชนิดต่าง ๆ ไดแ้ก่ เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม และเห็ดระโงก(เห็ดไข่ห่าน)  

 
 
 
 
. 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/Leguminosae
https://th.wikipedia.org/wiki/Oxalidaceae
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4.2 ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพันธ์ุสัตว์  

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพนัธ์ุสัตว์ ดว้ยวิธีการเดินส ารวจ แบบ Line Transect Sampling 
(LTS) ส ารวจพบ พนัธ์ุสตัวจ์ านวน  6 ชนิด ไดแ้ก่   

1. กระรอกขา้งลายทอ้งแดง (ฮอก) ช่ือวิทยาศาสตร์  Callosciurus notatus, ช่ือวงศ ์ SCIURIDAE  
2. ตุ่น  ช่ือวิทยาศาสตร์  Talpidae , ช่ือวงศ ์EULIPOTYPHLA  
3. งูดิน ช่ือวิทยาศาสตร์  Ramphotyphlops braminus , ช่ือวงศ ์TYPHLOPIDAE   
4. งูสิง ช่ือวิทยาศาสตร์  Ptyas korros (Schlegel, 1837) , ช่ือวงศ ์COLUBRIDAE 
5. ไก่ป่า (ไก่เถ่ือน)  ช่ือวิทยาศาสตร์  Gallus gallus , ช่ือวงศ ์PHASIANIDAE  
6. นกยงู ช่ือวิทยาศาสตร์  Pavo muticus , ช่ือวงศ ์PHASIANIDAE 
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การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ 
ป่าชุมชนบ้านเนินสายกลาง 
หมู่ 11  ต าบลอ่างทอง อ าเภอเชียงค า จังหวดัพะเยา 

 

 



 



 

 

 











 



บทท่ี 1 

ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 สถานภาพสวนยางพารา 
สวนยางพาราท่ี อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  ของบริษัทไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตช่ัน จำกัด  

เริ่มดำเนินการปลูกสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2553  มีพื้นท่ีเพาะปลูกยางพารารวมท้ังส้ิน 1,219 
ไร่  ชนิดพันธุ์ยางท่ีปลูกมี 2 ชนิด คือ พันธุ์ สวย251 และ PB311  คนงานและแรงงานท่ีใช้ในการปลูกสร้างสวนยาง
ท้ังหมดมาจากชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ไกล้เคียง 

ตาราง 1-1 พื้นท่ีเพาะปลูก 
ปีที่ปลูก ชนิดพันธุ์ยาง เนื้อที(่ไร่) จำนวนต้นยาง 
2551 PB 311, สวย 251 772 54,325 
2552 PB 311, สวย 251 237 16,709 
2553 PB 311, สวย 251 62 4,399 

รวม 1,071 75,433 

สวนยางพาราที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  เริ่มเปิดกรีดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557  โดยใช้แรงงาน
กรีดยางท้ังหมดมาจากชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่ไกล้เคียงมาเป็นผู้รับเหมากรีดยาง  ซึ่งก่อนท่ีจะเริ่มกรีดยางทุกคนต้องเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตร การดูแลบำรุงรักษาสวนยางพารา และการกรีดยางท่ีถูกวิธี  สำหรับต้นยางท่ีจะเปิดกรีดได้
นั้นต้องมีขนาดเส้นรอบต้นต้ังแต่ 50 เซนติเมตรขึ้นไปเมื่อวัดท่ีความสูงจากระดับพื้นดินขึ้นมา 1.50 เมตร 

ผลผลิตท่ีได้จากการกรีดยางจัดเก็บไว้ในรูปของน้ำยางสด และเมื่อรวบรวมได้ปริมาณท่ีมากพอก็ขนส่ง
ด้วยรถบันทุกไปขายยังโรงงานแปรรูปเป็นน้ำยางข้นที่จังหวัดชลบุรี และในเวลาต่อมาก็ได้รวบรวมส่งไปขายท่ีโรงงาน
แปรรูปเป็นน้ำยางข้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

การปลูกและการดูแลบำรุงรักษาสวนยางพาราเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยมีพนักงานท่ีจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ทางด้านการเกษตรมาทำหน้าท่ีเป็นผู้ควบคุมแปลง(หัวหน้าแปลง)  และมีผู้เช่ียวชาญด้านยางพารา
มาเป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำ นับต้ังแต่การปลูก การดูแลบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยวผลผลิต(การกรีดยาง) 

เนื่องจากสภาพดินของแปลงสวนยางที่ อำเภอเชียงคำ เป็นดินร่วนปนทราย  ซึ่งดูแล้วยังขาดความ
อุดมสมบูรณ์  จึงได้ส่งตัวอย่างดินไปทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐก่อน เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพและชีวภาพ และเมื่อทราบผลการวิเคราะห์ดินแล้วจึงมากำหนดสูตรปุ๋ยซึ่งประกอบด้วย
ธาตุอาหารหลักท่ีจำเป็นสำหรับต้นยางพารา โดยกำหนดเลือกวิธีการส่ังซื้อแม่ปุ๋ยมาแล้วทำการผสมปุ๋ยใช้เอง สำหรับ
บางพื้นที่ที่สภาพดินมีปัญหามากก็มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพราะปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นและเป็นตัวกลางปรับเปล่ียนสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน และเพื่อให้ต้นยาง
มีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงได้ทำการติดต้ังระบบน้ำหยดเพื่อให้น้ำกับต้นยางในปี พ.ศ. 2555 

 
ท่ีต้ัง พิกัดสำนักงานเชียงคำ 19.523370503064,100.3005310152 
ทิศเหนือ       จรดหมู่ท่ี 1     ตำบล เชียงบาน  อำเภอ เชียงคำ 
ทิศใต้       จรดหมู่ท่ี 12   ตำบล อ่างทอง  อำเภอ เชียงคำ 
ทิศตะวันออก    จรดหมู่ท่ี 1     ตำบล อ่างทอง  อำเภอ เชียงคำ 
ทิศตะวันตก      จรดหมู่ท่ี 12   ตำบล อ่างทอง  อำเภอ เชียงคำ 
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ภาพ 1-1 ภาพถ่ายจากดาวเทียม แสดงท่ีต้ังของสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
บริษัทไทยรับเบอร์แลนด์ แอนด์ แพลนเตช่ัน จำกัด 

การปลูกสร้างสวนยางพาราที่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในระยะยาวที่มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในส่วน
ของการบริหารจัดการ ได้แบ่งพื้นท่ีสวนยางออกเป็น 2 โซน คือ โซน A และโซน B  ซึ่งในแต่ละโซนมีผู้ควบคุมแปลง
ทำหน้าที่วางแผน ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานในแปลงสวนยาง ดูแลบำรุงรักษาสวนยาง ฝึกอบรมให้
ความรู้แก่คนงานในแปลงและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในแปลง 

 
1.2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ (แปลงสวนยางเชียงคำ) 

1. พื้นท่ีสวนยาง          1,071-1-19   ไร่ 
2. พื้นท่ีสวนปาล์มน้ำมัน    93-3-61       ไร่ 
3. พื้นท่ีสำนักงาน           13-3-86       ไร่ 
4. สระน้ำ                     18-3-39       ไร่ 
5. ถนนในแปลง              20-0-00       ไร่ 

รวม 1,218-0-5     ไร่ 
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ภาพ 1-2 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีสวนยางพาราแปลง เชียงคำ จังหวัดพะเยา 
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ภาพ 1-3 แผนท่ีแสดงพื้นท่ีสวนยางพาราแปลง เชียงคำ จังหวัดพะเยา 



บทท่ี 2  

วิธีการสำรวจ 

 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัด
พะเยา บริษัทไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด แบ่งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ออกเป็น 1. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืช  2. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์
สัตว์  และ 3. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพส่ิงมีชีวิตในน้ำ โดยมีรายละเอียดของการสำรวจดังนี้  

2.1 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืช 

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืช ใช้วิธีการสำรวจ 2 วิธี คือ 1) การเดินสำรวจ แบบ 
Line Transect Sampling (LTS) และ 2) วิธีวางแปลงสำรวจ (Line plot system) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การเดินสำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) 
การสํารวจแบบวิธี Line Transect Sampling  ใช้วิธีสุมตัวอย่างข้อมูลในแนวสํารวจ (cruise line) ท่ี

กำหนดเส้นทางเดินสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 10 เส้นทาง ระหว่างการเดินสำรวจ จดบันทึก
ตำแหน่งเส้นทาง และตำแหน่งชนิดพันธุ์พืชด้วยเครื่อง GPS  

 
2) วิธีวางแปลงสำรวจ (Line plot system) 
การสำรวจแบบ โดยวิธีการวางแปลง โดยกำหนดแปลงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพขนาด 

50x20 ตารางเมตร จำนวน 2 แปลง และทำการตีแปลงย่อยภายในอีกจำนวน 10 แปลง มีขนาด 10x10 
ตารางเมตร 4x4 ตารางเมตร และ 1x1 ตารางเมตร ตามลำดับแบ่งพืชออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 

- ไม้ใหญ่ หมายถึง ต้นไม้ท่ีมีความสูงมากกว่า 130 เซนติเมตรขึ้นไป เส้นรอบวงระดับอกมากกว่า
14 เซนติเมตร ภายในพื้นท่ีแปลงขนาด 10x10 เมตรโดยทำการวัดเส้นรอบวง (DBH) ความสูงทั้งหมดของลำ
ต้น (H   (และความสูงถึงกิ่งแรก ( mH) 

- ไม้หนุ่ม หมายถึง ต้นไม้ที ่มีความสูงตั ้งแต่ 130 เซนติเมตรขึ้นไป เส้นรอบวงน้อยกว่า 14 
เซนติเมตร ภายในพื้นท่ีแปลงขนาด 4x4 เมตรโดยการบันทึกชนิดและนับจำนวนต้นท่ีพบในแต่ละแปลง 

 -ไม้พื้นล่าง หมายถึง ลูกไม้ ไม้ล้มลุก ต้นไม้ที่มีความสูงน้อยกว่า 130 เซนติเมตร ภายในพื้นท่ี
แปลงขนาด 1x1 เมตรโดยการบันทึกชนิดและนับจำนวนต้นท่ีพบ 
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ภาพ 2-1 แบบแปลงในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

3) วิธีการศึกษาวิจัยภาคสนาม 
 ทำการสำรวจนับจำนวนพร้อมกับเก็บตัวอย่างพืชพร้อมกับบันทึกรายละเอียดหรือลักษณะ

ของพืชให้ชัดเจนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ช่ือท้องถิ่น (Local name) 
 - สถานท่ีเก็บตัวอย่าง (Locality) 
 - ความสูงจากระดับน้ำทะเล (Altitude) 
 - วันท่ีเก็บตัวอย่าง (Date) 
 - ลักษณะของพืชโดยย่อเน้นลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงหลังอบแห้งเสร็จแล้ว 
 - ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง (Collector name) และหมายเลขผู้เก็บ (Collector number) 

  นอกจากนี้อาจมีการวาดรูปประกอบหรือถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการจำแนกพรรณไม้ถ้า
ตัวอย่างพืชที่เก็บมามีลักษณะที่บอบบางเช่นดอกเพื่อป้องกันตัวอย่างเสียหายหรือเสียรูปควรนำดอกใส่กลอ่ง
ฟิล์มท่ีมีแอลกอฮอล์70%เพื่อเก็บไว้ใช้ในการศึกษาครั้งต่อไป 

 
  วิธีเก็บตัวอย่างพืชเพื่อทำตัวอย่างอัดแห้ง 

  1. เลือกเก็บตัวอย่างพืชท่ีมีความสมบูรณ์มีองค์ประกอบครบท้ังกิ่งก้านใบดอกและผล 
  2. ตัวอย่างพืชต้องเห็นรายละเอียดการเรียงตัวของใบและดอกท่ีชัดเจน 
  3. ตัดแต่งกิ่งให้พอดีกับกระดาษและแผงอัดพืช 
  4. เก็บตัวอย่างพืชเพื่อทำตัวอย่างอัดแห้ง3ซ้ำ 

 
   วิธีการเก็บรักษาพรรณไม้ 
   - วิธีการอัดแห้งตัวอย่าง 
 1. ต้องตัดแต่งกิ่งให้ดีเสียก่อนตัดกิ่งที่ใหญ่เกินขนาดหรือตัดใบที่อยู่ในสภาพไม่ครบถ้วน
หรือเว้าแหว่งท้ิงแล้ววางลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วคล่ีจัดส่วนประกอบของตัวอย่างพืชไม่ให้ซ้อนทับกัน 

2. ตัวอย่างพืชที่จะอัดแห้งถ้ามีการแผ่กิ่งก้านออกควรจัดให้อยู่ห่างจากกระดาษทุกต้น
อย่างน้อย3-5เซนติเมตรถ้ามีส่วนใดเกินออกไปควรตัดออกหรือพับเก็บให้เรียบร้อย 
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3. ในการอัดตัวอย่างพืชใบควรอัดให้คว่ำบ้างหงายบ้างเพื่อแสดงส่วนประกอบบนผิวใบท้ัง
สองด้านให้เห็นอย่างชัดเจนถ้ามีใบหนาแน่นมากเกินความจำเป็นก็ควรตัดออกแต่ต้องเหลือกิ่งก้านเพื่อให้เห็น
ร่องรอยเดิม 

    4. ใบท่ีมีขนาดใหญ่ควรพับหลายๆครั้งให้มีขนาดเล็กพอเหมาะกับกระดาษหรือตัดส่วนของ
ใบออกซีกหนึ่งแต่ควรบันทึกรายละเอียดลักษณะของใบท่ีแท้จริงไว้ด้วย 

5. เมื่อจัดวางตัวอย่างพืชให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วนำทั้งชุดไปวางบนกระดาษลูกฟูกแล้วใช้
กระดาษลูกฟูกแทรกตัวอย่างตัวอย่างพืชแต่ละชนิด 

6. นำตัวอย่างท้ังหมดท่ีซ้อนทับกันอย่างดีแล้วมาวางบนแผงไม้สำหรับอัดพืชแล้วใช้เชือก
รัดแผงอัดให้แน่น 

    7. นำแผงอัดดังกล่าวเข้าตู้อบพรรณไม้ปรับอุณหภูมิให้อยู่ท่ี55-70องศาเซลเซียสทิ้งไว้2-3
วันเมื่อนำตัวอย่างออกจากตู้อบพรรณไม้ควรท้ิงไว้1วันเพื่อป้องกันตัวอย่างกรอบ 

 
  - วิธีการติดตัวอย่างพืชบนกระดาษ 
                      1. นำตัวอย่างพืชที่ผ่านการอัดแห้งแล้วมาตรวจสอบดูให้ครบทุกส่วนทั้งใบดอกและผลแล้ว
นำไปวางบนกระดาษสำหรับติดพืชขนาด27x42เซนติเมตรโดยกะระยะให้พอเหมาะทุกส่วนดูแล้วสวยงามและ
เหลือมุมขวาด้านล่างของกระดาษไว้สำหรับติดกระดาษเขียนบอกรายละเอียด 

  2. ทากาวท่ีตัวอย่างพืชและติดลงบนกระดาษรอจนกว่ากาวจะแห้ง 
                      3. เมื่อตัวอย่างพืชติดกับกระดาษเรียบร้อยแล้วใช้ด้ายสีขาวหรือสีอื่นเย็บตัวอย่างพืชให้ตรึง
ติดกับกระดาษโดยเริ่มเย็บจากโคนกิ่งซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่นๆแล้วเย็บโยงไปยังส่วนต่างๆเพื่อช่วยให้
ตัวอย่างพืชติดแน่นบนกระดาษมากยิ่งขึ้นและจะไม่หลุดง่ายเมื่อมีการเคล่ือนย้ายตัวอย่างพืชจะช่วยให้การเก็บ
รักษาตัวอย่างพืชได้นานและคงทนยิ่งขึ้น 

   4. ถ้ามีส่วนอื่นๆที่เก็บเพิ่มเติมภายหลังหรือมีส่วนที่หลุดร่วงเช่นส่วนของดอกและผลควร
เก็บไว้ในซองหรือถุงพลาสติกเล็กๆเย็บติดไว้ที่มุมๆหนึ่งของกระดาษ 

  5. นำกระดาษสำหรับเขียนบอกรายละเอียดขนาด10x16เซนติเมตรเขียนลักษณะที่สำคัญ
ของตัวอย่างแต่ละชนิดอย่างย่อรวมไปถึงวันเดือนปีสถานท่ีเก็บตัวอย่างนำไปติดไว้ที่มุมขวาของกระดาษท่ีใช้ติด
ตัวอย่างพืช 
 - การดองตัวอย่างพืช 
  ตัวอย่างที่ไม่สามารถอัดทับได้เช่นดอกผลมาดองในแอลกอฮอล์7%เพื่อเก็บรักษาไว้เป็น
ข้อมูลประกอบหรือเสริมกับตัวอย่างอัดแห้งอีกที 

 
      วิธีการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ 

     1. ใช้ตัวอย่างพืชที่สดอยู่มาทำการศึกษาเพราะส่วนประกอบต่างๆยังคงอยู่อย่างครบถ้วนอีก
ท้ังลักษณะทางกล่ินสีของดอกใบหรือส่วนอื่นๆจำเป็นมากต่อการบ่งชนิดของพืช 
  2. การตรวจดูโครงสร้างของดอกควรใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ กล้องจุลทรรศน์หรือแว่น
ขยายส่องดูแล้วบันทึกรายละเอียดของดอกและส่วนสำคัญอื่นๆท่ีตรวจพบไว้อย่างละเอียดเช่นกลีบเล้ียงกลีบดอก
ใบประดับเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียดูว่ามีลักษณะอย่างไรมีเท่าไรมีขนหรือไม่นอกจากนี้ยังต้องผ่าดูโครงสร้างภายใน
เช่นรังไข่เพื่อดูจำนวนห้องจำนวนplacenta ชนิดของplacenta และจำนวนของไข่อ่อนรวมไปถึงการติดของไข่
อ่อนแล้วบันทึกรายละเอียดท้ังหมดให้ได้มากท่ีสุดเพื่อการตรวจสอบหรือหาช่ือโดยการใช้รูปวิธาน (key) 
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  3. เก็บรักษาตัวอย่างพืชโดยการนำไปอัดแห้งหรือดองในแอลกอฮอล์70%สำหรับตัวอย่างที่มี
ความสดอวบน้ำและไม่สามารถอัดทับได้ทั ้งตัวอย่างอัดแห้งและตัวอย่างดองจะต้องมีlabel ติดไว้เพื่อบอก
รายละเอียดต่างๆของพืชโดยทำตัวอย่างอัดแห้ง3ซ้ำตัวอย่างดอง1ซ้ำ 

 

       การคำนวณค่าดัชนีที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้จะประกอบด้วย ความหลากหลายเชิงปริมาณ 
(Quantitative data) และข้อมูลความหลากหลายเชิงคุณภาพ (Qualitative data) แบ่งออกเป็น 
  1. ลักษณะเชิงปริมาณของพันธุ์ไม้ (Quantitative Characteristics)   
  2. ดัชนีความสำคัญทางนิเวศวิทยา (Ecological Importance Value Index, IVI) 
 เป็นค่าท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างเกี่ยวกับชนิดพรรณไม้ในสังคมพืชป่าไม้ 3 ค่า คือ ความถ่ี 
ความหนาแน่นและความเด่นนั้นให้ความหมายไปคนละด้าน ค่าความถ่ีของพันธุ์ไม้ชนิดใดใดช้ีให้เห็นถึงลักษณะ
การกระจายตามพื้นท่ีว่ากระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ีหรือไม่ ค่าความหนาแน่นจะบอกให้เราทราบถึงเฉพาะจำนวนของ
ประชากรว่ามีมากน้อยเพียงใด ส่วนค่าความเด่นนั้นบอกให้ทราบถึงการปกคลุมพื้นที่ของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ 
ดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเห็นภาพโดยรวมเกี่ยวกับอิทธิพลทางนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ในสังคมพืช
แห่งนั้นก็สามารถแสดงให้เห็นได้จากค่า ดัชนีความสำคัญ (Importance Value Index, IVI) ซึ่งเป็นค่าผลรวม
ของค่าความถ่ีสัมพัทธ์ ความหนาแน่นสัมพัทธ์และค่าความเด่น สัมพัทธ์  ค่าดัชนีความสำคัญของพันธุ์ไม้ต่างๆ 
มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0-300 อย่างไรก็ตามเราอาจแสดงค่าเป็นดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ (Relative IVI) 

 

ดัชนีความสำคัญของพันธุ์ไม้ ก.  = ความถ่ีสัมพัทธ์ + ความหนาแน่นสัมพัทธ์ + ความเด่นสัมพัทธ์ 

 

      ดัชนีความสำคัญสัมพัทธ์ =     ดัชนีความสำคัญของพันธุไ์ม้ชนิด ก.       x  100 
          ของพันธุ์ไม้ชนิด ก.   ผลรวมของดัชนีความสำคัญของพันธุ์ไม้ทุกชนิด 
 

 3. ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ (Diversity Index) 

ในการวิเคราะห์ความหลากหลายของชนิดพรรณไม้นั ้นจะต้องพิจารณาจากทั ้งความ
หลากหลายของพืช (Species Diversity) และจำนวนประชากรของพืชแต่ละชนิด ความหลากหลายของชนิด
พันธุ์ไม้ในป่าไม่ได้หมายถึง จำนวนชนิดพันธุ์ไม้ (Species richness : number of species) เพียงอย่างเดียว 
แต่ต้องคำนึงถึงจำนวนประชากร (ความหนาแน่น) ของพันธุ์ไม้ต่างๆ ในป่าแห่งนั้นด้วย 

 ความหลากหลายของพืช (Species diversity) อาจแบ่งเป็น Alpha diversity และ Bata 
diversity คำแรกหมายถึง จำนวนชนิดพืชที่ปรากฏอยู่ในแปลงสุมตัวอย่างหนึ่งในสังคมพืชแห่งหนึ่ง คำหลัง
หมายถึงความผันแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบของชนิดพืชระหว่างสังคมพืชป่าท่ีอยู่ใกล้กันท่ีมีสภาพแวดล้อมผัน
แปรแตกต่างกัน 
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ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ในสังคมพืชป่าแห่งหนึ่งสามารถท่ีจะคำนวณได้จากดัชนี
ต่างๆ ในท่ีนี้ใช้ Shannon-Wiener Function (Krebs, 1985) ดังนี้ 

s 

 

i = 1 
 

เมื่อ     H  =  ดัชนีความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต (Index of Species Diversity) 

 S  = จำนวนชนิดของพันธุไ์ม้ท้ังหมดในพื้นท่ีสุ่มตัวอย่าง 

pi =  สัดส่วนจำนวนต้นของพืชชนิด iต่อจำนวนต้นของพันธุ์ไม้ทุกชนิดรวมกัน  

 

2.2 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์สัตว์ 

การสํารวจแบบวิธี Line Transect Sampling  ใช้วิธีสุมตัวอย่างข้อมูลในแนวสํารวจ (Cruise line) ท่ี
กำหนดเส้นทางเดินสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น 10 เส้นทาง ระหว่างการเดินสำรวจ จดบันทึก
ตำแหน่งเส้นทาง และตำแหน่งชนิดพันธุ์พืชด้วยเครื่อง GPS  
 

2.3 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตในน้ำ 

1) การเก็บรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ปลา 
      - ในจุดเก็บตัวอย่างน้ำท่ีเป็นแหล่งน้ำนิ่งขนาดใหญ่ หรือแหล่งน้ำท่ีน้ำไหลเอื่อย ทำการสุ่มตัวอย่าง
ปลาด้วยชุดเครื่องมือข่ายความลึก 1.2 เมตร ที่มีขนาดช่องตาต่างกัน  6  ขนาด ได้แก่ 20 , 30, 40, 55, 70 
และ 90 มิลลิเมตร และมีความยาว 20, 30, 30, 50, 50, 50 เมตร ตามลำดับ นำข่ายท้ัง 6 ผืนมาลงต่อกันเป็น
แนวเส้นตรงด้วยการจัดลำดับแบบสุ่มโดยตลอด  

การจำแนกชนิดปลาและเก็บข้อมูลเบื้องต้น 
- จำแนกชนิดปลาท่ีพบจากการเก็บตัวอย่าง ถ่ายภาพตัวอย่างปลาท่ีไม่รู้จักช่ือหรือปลาท่ีไม่เคยพบ

มาก่อน  
     - นำปลาที่แยกไว้แต่ละชนิดใส่ถุงพลาสติกชนิดละ 1 ถุงและใส่ป้ายกระดาษที่มีข้อมูลเบื้องต้น

ได้แก่ ช่ือปลา วันท่ีเก็บตัวอย่าง สถานท่ีเก็บตัวอย่าง ผู้เก็บตัวอย่าง และวิธีเก็บตัวอย่างเป็นต้น 
    - เติมน้ำยาฟอร์มาลินความเข้มข้น 10 % ให้ท่วมตัวอย่างปลา รัดปากถุงให้สนิทเพื่อเป็นการ

รักษาสภาพตัวอย่างปลา 
   - วิเคราะห์ชนิดพันธุ์ปลาอย่างละเอียดโดยใช้คู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลา 

2)  การเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์หน้าดิน 
สัตว์หน้าดินคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ท่ีมีขนาด

เล็ก เช่นหอยฝาเดียว หอยสองฝา ตัวอ่อนของแมลงน้ำ เป็นต้น ในกรณีที่พื้นท้องน้ำที่ทำการเก็บตัวอย่างไม่

H = - (    (pi)(log2pi) ) 
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แข็งมากนัก เช่น พื ้นโคลน เลน ทราย หรือดินอ่อน ทำการเก็บตัวอย่างโดยใช้ Ekman dredge ขนาด
พื้นท่ีหน้าตัด 15.2x15.2 ตารางเซนติเมตร นำตะกอนดินท่ีได้มาร่อนในตะแกรงร่อนมาตรฐานเพื่อแยกตัวอย่าง
สัตว์ออกจากดิน ส่วนตัวอย่างสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามชายน้ำหรือบริเวณที่มีพรรณไม้น้ำขึ้นอยู่และบริเวณพื้นหิน
กรวด และไม่สามารถใช้ Ekman dredge ในการเก็บตัวอย่างได้ จะใช้การเก็บด้วยอวนตาถี่ หรือสวิง ดักไว้ท่ี
ท้ายน้ำแล้วยกก้อนหินหรือทำให้ดินฟุ้งขึ้นมา (อุทัยวรรณและสาธิต, 2547( โดยวิธีท่ีนิยมใช้มี 2 วิธี คือ 1) ตา
ข่าย Kick screen (ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างในแหล่งน้ำท่ีมีน้ำไหลและบริเวณใต้ท้องน้ำเป็นหินหรือกรวด(  2) D–
net (ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างสัตว์ในแหล่งน้ำที่มีน้ำนิ่งและบริเวณใต้ท้องน้ำเป็นโคลน( จากนั้นนำตัวอย่างสัตว์
หน้าดินรักษาสภาพในฟอร์มาลิน 10% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นเก็บรักษาในเอธิลแอลกอฮอล์ 70% 
จำแนกชนิดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ 

3)  การเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้น้ำ 
     1(  เก็บตัวอย่างจากต้นพืชที ่นำไปประกอบการวิจัย อย่างน้อยต้นละ 1 ชิ ้น โดย               

ช้ินตัวอย่างควรประกอบด้วย กิ่งท่ีมีใบท่ีสมบูรณ์ ดอก และ/หรือ ผล นำมาอัดให้แห้ง โดยจัด (set) และตัดแต่ง
ตัวอย่างลงในกระดาษหนังสือพิมพ์ ตัวอย่างต้องมีขนาดกว้าง-ยาว ไม่เกิน 25 x 42  ซม. และแสดงส่วนต่างๆ 
ชัดเจน ได้แก่ ใบท้ังด้านหน้าและหลัง ดอกและ/หรือผลท่ีไม่ถูกส่วนอื่นปิดบัง 

     2(  เลือกตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุด จัดอัดแห้งเรียบร้อย และติดป้ายหมายเลขผู้เก็บ (Tag)  
ชนิดละ 1-2 ชิ้น อัดใส่กระดาษหนังสือพิมพ์ พร้อมแนบแผ่นบันทึกข้อมูลภาคสนาม (label) โดยไม่ต้องอาบ
น้ำยาหรือเย็บตัวอย่างพรรณไม้ 

     3(  จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูลภาคสนามขนาดประมาณ 11 x 15 ซม. โดยระบุรายละเอียด
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

     - ช่ือวงศ์พืช (Family)  
     - ช่ือวิทยาศาสตร์พืช (Botanical name)  
     - ช่ือพื้นเมือง (Local name ช่ือเรียกในท้องถิ่นที่เก็บพืชนั้น(  
     - วัน เดือน ปี ท่ีเก็บ (Date Month Year)  
     - สถานท่ีเก็บ (Locality) และ/หรือระดับความสูงจากน้ำทะเล (Altitude(  
     - ถิ่นที่อยู่ (Habitat) เช่น สภาพพื้นท่ี จำนวนท่ีพบ 
     - บันทึกข้อมูล (Note) ลักษณะต่างๆ ของพืชท่ีไม่สามารถเห็นได้เมื่อตัวอย่างแห้ง เช่น 

ความสูงท้ังต้น เปลือก น้ำยาง กล่ิน สีของดอกและผล เป็นต้น 
     - ช่ือ และ หมายเลขผู้เก็บ (Collector name, Collector number) 
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บทท่ี 3  

ผลการสำรวจ 

3.1 การสำรวจพันธุ์ไม้ในแปลงสวนยางพารา พืน้ที่สำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
โดยวิธีวิธีการเดินสำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) 

 

การสำรวจพันธุ์ไม้ในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา บริษัทไทยรับเบอร์ 
แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด ใช้วิธีการเดินสำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) ใน 2 โซน คือ 
Zone A และ Zone B แต่ละโซนมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละบล๊อค เมื่อสำรวจพบต้นไม้ทำการบันทึกภาพ  จด
รายละเอียดและบันทึกข้อมูลพิกัดดาวเทียม สำรวจพบ พันธุ์ ไม้จำนวน 36 ชนิด โดยมีรายละเอียดของผล              
การสำรวจดังต่อไปนี้ 
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ภาพ 3-1 เส้นทางการสำรวจพันธุ์พืช แบบ Line Transect Sampling (LTS)  
ใน 2 โซน คือ Zone A และ Zone B จำนวน 10 เส้นทาง 
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ตาราง 3-1 แสดงรายช่ือพันธุ์ไม้ท่ีสำรวจพบในแปลงสวนยางพารา 

ลำดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
1 โพธิ์ โพธิ์ Ficus religiosa  L. MORACEAE 
2 ไทร ไทร Ficus benjamina Linn. MORACEAE 
3 งิ้ว งิ้วป่า  Bombax anceps Pierre 

var.anceps 
BOMBACACEAE 

4 มะฮอกกาน ี มะฮอกกานีใบใหญ่ Broad Leaf Mahogany, False 
Mahogany, Honduras 
Mahogany 

MELIACEAE 

5 ตะเคียนทอง ตะเคียน Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE 
6 มะค่าโมง มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib. 

T 
CAESALPINIACEAE 

7 ตึง ยางพลวง Dipterocarpus tuberculatus DIPTEROCARPACEAE 
8 แดง แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. 

var. kerrii (Craib ex Hutch.) 
Nielsen 

MIMOSACEAE 

9 เหียง เหียง Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm.ex Miq. 

DIPTEROCARPACEAE 

10 ประดู่ ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus 
Kurz 

PAPILIONACEAE 

11 หวาย หวาย Calamus siamensis Becc. PALMAE 
12 เดือย เดือย Coix lacryma-jobi L. POACEAE 
13 ตองกง ก๋ง Thysanolaena latifolia (Roxb. 

ex Hornem.) Honda 
POACEAE 

14 เอื้องหมายนา เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm. ZINGIBERACEAE 
15 เฟรินก้านดำ หญ้าขวาก Adiantum philippense L. PARKERIACEAE 
16 ผักกูด ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) 

Sw. 
ATHYRIACEAE 

17 ผักกูดก้อง ย่านลิเภา Lygodium flexuosum Sw. CHIZAEACEAE 
19 ปืนนกไส้ ปืนนกไส้ Bidens pilosa L. ASTERACEAE 
20 เมืองวาย สาบเสือ Chromolaena odoratum (L.) ASTERACEAE 
21 สัก สัก Tectona grandis L.f. VERBENACEAE 
22 ผักปลาบ  ผักปลาบ  Commelina benghalensis L. COMMELINACEAE 
24 มะแวง้ มะแว้ง Solanum indicum L. SOLANACEAE) 
25 มะระขี้นก มะระขี้นก Momordica charantia Linn. CUCURBITACEAE 
26 สับปะรด สับปะรด Ananas comosus BROMELIACEAE 
27 ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. ARECACEAE 
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ลำดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
28 มะละกอ มะละกอ Carica papyya L. CARICACEAE 
29 หญ้าตดหมา หญ้าตดหมา Paederia pilifera Hook.f.  RUBIACEAE 
30 มะลิดไม้ เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz. BIGNONIACEAE 
31 ยาบ ปอยาบ Colona winitii Craib. TILIACEAE 
32 มะห้า ลูกหว้า Syzygium albiflorum (Duthie 

& Kurz) Bahadur & R. C. 
MYRTACEAE. 

33 ผักเผ็ดแม้ว ผักคราดหัวแหวน Crassocephalum crepidiodes 
(Benth.) S.Moore 

ASTERACEAE 

34 เงาะเครือ เงาะป่า Passiflora foetida (L.) PASSIFLORACEAE 
35 หญ้าคมบาง หญ้าคมบาง Carex baccans Nees.  CYPERACEAE 
36 ลับมีนหลวง ชุมเห็ดเทศ Cassia alata ( L.) Roxb. LEGUMINOSAE 
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ต้นไม้ใหญ่ที่สำรวจพบ 
จากการเดินสำรวจต้นไม้ใหญ่ในแปลงแบบ Line Transect Sampling (LTS) พื้นที่ โซน A และโซน 

B โดยพื้นท่ี โซน  A สำรวจพบต้นไม้ใหญ่ท่ีมีเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร จำนวน  7 ชนิด ได้แก่  โพธิ์ 
สัก ตะเคียน ประดู่ กระถิน งิ้วใหญ่ มะถ่อน มะเดื่อ และขี้เหล็กป่า เป็นต้น ส่วนพื้นที่ โซน   B สำรวจพบ 
มะฮอกกานี มะค่า ตะเคียนทอง งิ้วใหญ่ และไทร เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
3.1.1 ต้นไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร พื้นที่ โซน  A 

 
 

 
ภาพ 3-2 โพธิ์ (Ficus religiosa  L.) 

 
โพธิ์ (Ficus religiosa  L.) จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE  สำรวจจำนวน 1 ต้น  โดยเฉล่ียแล้วมีความสูง

ระหว่าง 9 เมตร เส้นรอบวง 400 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 5 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 3 เมตร Y- = 4 เมตร X+ = 
5 เมตร X- = 7 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นผลัดใบขนาดใหญ่ สูง 20-30 ม. แตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มตรง ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 

1.5-3 ม. มียางสีขาว     
ใบ: ใบเรียงเวียนสลับถี่ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ กว้าง 8-15 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบยาวคล้ายหาง     

โคนใบรูปหัวใจ ใบสีเขียวนวลอมเทา ก้านใบเล็กยาว 8-12 ซม. ส่วนยอดอ่อน เป็นสีครีมหรือสีงาช้างอมชมพู     
ดอก: ดอกสีเหลืองนวล ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ดอกแยกเพศขนาดเล็ก จำนวนมาก อยู่ภายในฐานรอง

ดอก รูปคล้ายผล      
ผล: ผลรวมรูปกลม ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. เมื่อสุกสีม่วงดำ 
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ภาพ 3-3 สัก (Tectona grandis L.f.) 

 
สัก (Tectona grandis L.f. จัดอยู่ในวงศ์ LAMIACEAE สำรวจจำนวน 2 ต้น  โดยเฉล่ียแล้วมีความสูง

ระหว่าง 10 เมตร เส้นรอบวง 150 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 5 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 3 เมตร Y- = 3 เมตร X+ 

= 3เมตร X- = 2.5 เมตร  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปกลมหรือไข่ ลำต้นเปลาตรง โคนต้นมักเป็น

พูพอนต่ำ เปลือกสีน้ำตาลอ่อนเรียบหรือล่อนออกเป็นแถบช้ืนตามยาว กิ่งอ่อนเป็นรูปส่ีเหล่ียม กิ่งอ่อนและยอด
อ่อนมีขนสีเหลืองรูปดาว 

ใบ : เดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่กลับกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 12-35 ซม. ยาว 15-75 ซม. ปลายใบ
แหลม โคนใบรูปล่ิม ผิวใบด้านบนสากด้านล่างมีขนอ่อนนุ่ม เส้นแขนงใบข้างละ 9-14 เส้น ก้านใบยาว 1-5 ซม. 

ดอก : ดอกสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 3 มม. 
กลีบเลี้ยง 6 กลีบ กลีบดอกรูปกรวยปลายแยกเป็น 6 กลีบ แผ่บานโค้งไปด้านหลังมีขน เกสรเพศผู้มี 5-6 อัน 
เกสรเพศเมียยาวเท่าเกสรเพศผู้มี 1 อัน รังไข่มีขนหนาแน่น 

ผล : แห้งค่อนข้างกลม สีเขียวอ่อนแกมเหลือง ขนาด 1.5-2 ซม. ประกอบด้วยชั้นของกลีบเล้ียงท่ีพอง
กลมบางคล้ายกระดาษห่อหุ้มเมล็ด  เมล็ด แข็งขนาด 1 ซม. มีขนคล้ายไหมภายในมี 4 ช่อง มี 1 เมล็ด ในแต่
ละช่อง 
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ภาพ 3-4 ตะเคียน (Hopea odorata Roxb.) 

 
ตะเคียน (Hopea odorata Roxb.) จัดอยู่ในวงศ์ DIPTEROCARPACEAE   สำรวจจำนวน 64 ต้น  

โดยเฉลี่ยแล้วมีความสูงระหว่าง 15 เมตร เส้นรอบวง 100 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 7 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 
4.5เมตร Y- = 3 เมตร X+ = 4 เมตร X- = 3เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ใบเป็นใบเดี่ยว ใบเป็นรูปไข่แกมหอกหรือดาบ ปลายใบเรียว โคนใบมน ป้านและเบี้ยว ใบกว้าง

ประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบบางแต่ค่อนข้างเหนียว หลับใบเกลี้ยงเป็น
มัน ท้องใบมีตุ่มหูดเหล้ียงๆอยู่ตามว่ามแขนงของใบ ปลายโค้งแต่ไม่จรดกัน 

ดอกออกเป็นช่อยาวแบบช่อแยกแขนงตามปลายกิ่ง และตามง่ามใบ มีดอกย่อยอยู่ช่อละประมาณ 40-
50 ดอก ช่อดอกมีความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร ดอกเป็นสีเหลืองแกมสีน้ำตาลขนาดเล็ก มีกล่ินหอมและ
มีขนนุ่ม ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกจะบิดเป็นกงจักร ปลายกลีบดอกหยัก ส่วนล่าง
กลีบบิดและเชื่อมติดกัน ดอกออกช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม แต่จะไม่ออกดอกทุกปี ช่วงที่ดอกออก
มากจะมีประมาณ 3-5 ครั้งต่อปี 

ผลเป็นผลแห้งไม่แตก ผลเป็นสีเขียวอ่อน เมื่อสุกจะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ผลมีลักษณะกลมหรือเป็นรูปไข่
เกลี้ยง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.6 เซนติเมตร ปลายในเป็นติ่งคล้ายหนามแหลม มีปีกยาว 1 คู่ ลักษณะ
เป็นรูปใบพาย ยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ปลายปีกกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร 1 ผลมี 1 เมล็ด ค่อนข้าง
กลมสีน้ำตาล ออกผลในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึงเดือนเมษายน 
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ภาพ 3-5 ประดู่ (Pterocarpus indicus Willd) 

 
ประดู่ (Pterocarpus indicus Willd) จัดอยู่ในวงศ์ FABACEAE   สำรวจจำนวน148 ต้น  โดยเฉล่ีย

แล้วมีความสูงระหว่าง 12 เมตร เส้นรอบวง 130 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 4 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ =3 เมตร Y- 
= 3 เมตร X+ = 3 เมตร X- = 3 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ใบ: ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อยเรียงตัวแบบสลับจำนวน 7-13 ใบ ใบย่อยรูป

ไข่ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 3-6 ซม. ยาว 4-13 ซม. โคนใบมนหรือค่อนข้างแหลมหรือ oblique ปลายใบ
แหลม ขอบใบเรียบ โคนก้านใบมีหูใบ 2 อันเป็นเส้นยาว ผิวใบมีขนส้ันๆ ปกคลุมด้านท้องใบมากกว่าด้านหลัง
ใบ ก้านใบอ่อนมีขนปกคลุมเล็กน้อย 

ดอก: ดอกช่อแบบช่อกระจะ ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง โคนก้านมีใบประดับ 1-2 อัน รูปรี กลีบเล้ียง 
5 กลีบ ติดกันเป็นถ้วยสีเขียว ปลายแยกเป็น 2 แฉกอันบนจาก 2 กลีบติดกัน อันล่างจาก 3 กลีบติดกัน กลีบ
ดอก 5 กลีบ สีเหลือง แกมแสด ลักษณะกลีบเป็นรูปผีเส้ือ (papilionaceous) เกสรเพศผู้ 10 อัน ก้านชูอับเรณู
ติดกันเป็น 2-3 กลุ่ม เกสรเพศเมีย 1 อัน 

 ผล: ผลแห้งแบบ samaroid รูปกลมหรือรีแบน ขอบมีปีกบางคล้ายใบโดยรอบ แผ่นปีกบิด เป็นคล่ืน 
ผิวมีขนละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางผล 4-8 ซม. มี 1 เมล็ด 
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ภาพ 3-6 มะเด่ือ (Ficus racemosa  L.) 

 
มะเดื่อ (Ficus racemosa  L.) จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE  สำรวจจำนวน 15 ต้น  โดยเฉลี่ยแล้วมี

ความสูงระหว่าง 9 เมตร เส้นรอบวง 135 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 3 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 7 เมตร Y- = 2 
เมตร X+ = 4 เมตร X- = 1.5 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10–20 เมตร ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา กิ่งอ่อนสีเขียว 

หรือสีเขียวในน้ำตาล กิ่งแก่มีสีน้ำตาลเกลี้ยง หรือมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ ใบบาง รูปไข่
หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบมนหรือกลม ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขน ไม่หลุดร่วงง่าย ดอก 
ออกเป็นช่อ ช่อดอก มีก้านเกิดเป็นกลุ่มบนกิ่งสั้นๆ ที่แตกออกจากลำต้น และกิ่งขนาดใหญ่ ผล รูปกลมแป้น
หรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น เมื่อฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมีสีแดง 
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ภาพ 3-7 ถ่อน (Albizia procera (Roxb.) Benth.) 

 
ถ่อน (Albizia procera (Roxb.) Benth.) จัดอยู่ในวงศ์  Fabaceae-Mimosoideae  ส ำ ร ว จ

จำนวน 15 ต้น  โดยเฉลี่ยแล้วมีความสูงระหว่าง 11 เมตร เส้นรอบวง 125 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 5 เมตร 
ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 3 เมตร Y- = 1 เมตร X+ = 4 เมตร X- = 3 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ใบ: ประกอบแบบขนนกสองช้ัน เรียงเวียน เรียงตรงข้าม จำนวน 4-11 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปไข่ 

กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร ปลายมน โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ผิวใบด้านล่างมีขนและมีสีนวล 
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง ออกตามซอกใบและปลายกิ่ ง ดอกขนาดเล็ก สีขาว เป็น

กระจุก ขนาด 1.3-2 เซนติเมตร กลีบเล้ียง 5 กลีบโคนเช่ือมติดกันเป็นหลอด กลีบดอก 5 กลีบ ปลายแยกแฉก 
เกสรเพศผู้จำนวนมาก โคนก้านชูอับเรณูติดกันเป็นหลอดรังไข่เหนือวงกลีบ รูปรี มี 1 ช่อง มีออวูลจำนวนมาก 

ผล: ฝักแห้งแล้วแตก รูปขอบขนาน หัวท้ายแหลม แบน กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 10-15 
เซนติเมตร ฝักแก่สีนํ้าตาล มี 6-12 เมล็ด เมล็ดนูนรูปไข่ เรียงตามขวาง เปลือกด้านในสีแดง 
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ภาพ 3-8 กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) 

 
กระถิน (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) จัดอยู่ในวงศ์ FABACEAE-MIMOSOIDEAE  

สำรวจจำนวน 5 ต้น  โดยเฉล่ียแล้วมีความสูงระหว่าง 6 เมตร เส้นรอบวง 100 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 3.5 เมตร 
ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 2 เมตร Y- = 2 เมตร X+ =2 เมตร X- =1.5 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ใบ: ประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร หูใบหลุดร่วงง่าย รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก

มาก ใบประกอบย่อย 4-8 คู่ ก้านใบมีต่อมสีดำบริเวณด้านล่างของใบย่อย เส้นใบหลักอยู่ใกล้กับขอบใบด้านบน 
ฐานใบรูปล่ิม ปลายใบแหลม 

ดอก: ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น รูปทรงกลม มีก้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 3 เซนติเมตร 
ก้านช่อดอกยาว 5-6 เซนติเมตร ใบประดับเด่น ดอกย่อยสีขาว วงกลีบเล้ียง 3 มิลลิเมตร ด้านนอกเรียบท่ีฐาน 
มีขนปกคลุมท่ีปลาย ปลายเป็นซี่ฟัน 5 ซี่ กลีบดอกแคบ รูปหอกกลับ เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่ส้ัน มีก้าน ยอด
เกสรเพศเมียรูปถ้วย 

ผล: เป็นฝักตรง ออกเป็นช่อ รูปแถบ แบน กว้าง 1.8-2 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร สีน้ำตาล
เข้ม เป็นจงอยู่แหลมท่ีปลาย มีเมล็ด 6-25 เมล็ด สีน้ำตาล เป็นมันวาว รูปไข่แกมขอบขนาน แบน ยาวประมาณ 
6 มิลลิเมตร 
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ภาพ 3-9 งิ้ว (Bombax ceiba Linn.) 

 
งิ้ว (Bombax ceiba Linn.) จัดอยู่ในวงศ์ BOMBACACEAE สำรวจจำนวน 4 ต้น  โดยเฉลี่ยแล้วมี

ความสูงระหว่าง 18-20 เมตร เส้นรอบวง 250-300 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 9 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 3.5 
เมตร Y- = 2.5 เมตร X+ = 5 เมตร X- = 6 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ยืนต้นขนาดกลางหรือใหญ่ ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร ลำต้นเปลาตรง มีหนามท่ัวไป ใบ เป็นใบเดียว

ลักษณะเรียงเวียนกันเป็นกลุ่มตามปลายกิ่งช่อหนึ่งมีปลายใบย่อยแผ่ออกเป็นวงกลม 5-7 ใบ เนื้อใบค่อนข้าง
หนา เกล้ียง ขอบใบเรียบ ก้านช่อใบยาวโคนก้านบวมเล็กน้อย ดอก โตสีชมพูแกมเลือดหมูท่ีเป็นสีทองหายาก 
มีกล่ินหอมเอียน ออกเป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3-5 ดอก ฐานรองดอกเป็นรูปถ้วยแข็ง ๆ สีคล้ำขอบหยัก 
3-4 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปขอบขนาน เมื่อบานเต็มที่ ขนาด 8-10 ซม. ปลายกลีบจะแผ่ออกและม้วน
กลับมาทางขั้วดอก หลุดล่วงง่าย เกสรผู้มีจำนวนมาก ติดกันเป็นกลุ่ม และอยู่ติดกับฐานดอกด้านใน ผล รูป
ทรงกระบอก ผิวแข็ง เมื ่อแก่จัดจะแตกอ้าออกตามรอย ประสาน เมล็ดเล็ก รูปทรงกลมสีดำมีจำนวนมาก 
ห่อหุ้มด้วยปุยฝ้ายสีขาว 
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ภาพ 3-10 ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin&Barneby.) 
 
ขี้เหล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin&Barneby.) จัดอยู่ในวงศ์ FABACEAE สำรวจจำนวน 14 ต้น  

โดยเฉล่ียแล้วมีความสูงระหว่าง 12 เมตร เส้นรอบวง 120 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 4 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 3 
เมตร Y- = 2 เมตร X+ = 2 เมตร X- = 2 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ใบ: ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนกช้ันเดียวปลายคู่ ใบย่อย 7-10 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 1.0-1.5 

ซม. ยาว 3-7 ซม. โคนใบมน ปลายใบมนหรือเว้าบุ๋ม ด้านล่างมีขนส้ันปกคลุม 
 ดอก: ดอกช่อออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 20-30 ซม. ดอกสีเหลือง กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปไข่กลับ 

กลีบแยกกัน เมือ่บานเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่มีขน 
 ผล ผลเป็นฝักแบนกว้าง 1.0-1.5 ซม. ยาว 20-30 ซม. สีน้ำตาล ฝักโค้งเล็กน้อย แต่ละฝักมีเมล็ด 20-

30 เมล็ด เรียงตามขวาง 
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3.1.2 ต้นไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร พื้นที่ โซน  B 
 

 
ภาพ 3-11 มะฮอกกานี (Swietenia macrophylla King.) 

 
มะฮอกกานี (Swietenia macrophylla King.) จัดอยู่ในวงศ์ MELIACEAE สำรวจจำนวน 37 ต้น  

โดยเฉล่ียแล้วมีความสูงระหว่าง 12 เมตร เส้นรอบวง 170 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 7 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 4
เมตร Y- = 2 เมตร X+ = 3 เมตร X- = 2 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
  ใบ: ใบเรียงตรงข้าม ใบประกอบแบบขนนกช้ันเดียวปลายคู่ ใบย่อยรูปวงรีเบ้ียว 3-6 คู่ กว้าง 2.5-6 

ซม. ยาว 6-15 ซม. โคนใบแหลม ปลายใบแหลม ใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีอ่อน 
  ดอก: ดอกช่อยาว 10-15 ซม. ออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกสีเหลืองอ่อนหรือเหลืองแกมเขียว 

กลีบดอก 5 กลีบ ปลายมน เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1.2 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน ปลายเกสรเพศเมีย
กว้างแบน 

   ผล: ผลแห้งแตกจากโคนเป็น 5 พู รูปไข่ กว้าง 7.5-12.0 ซม. ยาว 11-17 ซม. เปลือกหนาแข็ง 
เมล็ดมีสีน้ำตาล มีปีก 
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ภาพ 3-12 มะค่า (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) 

 
มะค่า (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) จัดอยู่ในวงศ์ FABACEAE สำรวจจำนวน 48 ต้น  โดย

เฉล่ียแล้วมีความสูงระหว่าง 8 เมตร เส้นรอบวง 120 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 4 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 2 เมตร 
Y- = 1.5 เมตร X+ = 2 เมตร X- = 2 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ใบ: ใบประกอบขนนกช้ันเดียว เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 2 – 5 เซนติเมตร ยาว 

4 – 9 เซนติเมตร เรียงตรงข้าม โคนใบมน หรือหยักเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ปลายใบทู่เป็นติ่ง มน หรือเว้า
ต้ืน ใบคู่ล่างจะมีขนาดเล็กกว่าคู่ท่ีถัดขึ้นไป 

ดอก: ช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ใบประดับรูปไข่ ใบประดับย่อยคล้ายใบประดับ ติด
เหนือจุดกึ่งกลางก้านดอกเล็กน้อย ดอกย่อยสีเขียว รูปดอกถั่ว กลีบเล้ียงรูปขอบขนาน สีเขียวสด มี 4 กลีบ แต่
ละกลีบเรียงซ้อนทับกันแบบตรงข้าม ยาว 1 – 1.2 เซนติเมตร กลีบดอกรูปช้อนสีชมพู 1 กลีบ แผ่เกือบกลม 
ยาว 7 – 9 มิลลิเมตร ส่วนฐานคอดเป็น ปลายกลีบย่นเว้าต้ืนๆ เกสรเพศผู้มี 10 อัน สมบูรณ์มี 7 อัน เป็นหมัน 
3 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน 

ผล: ผลแห้งแก่แล้วแตกสองแนว ฝักแบนรูปขอบขนาน กว้าง 7 – 9 เซนติเมตร ยาว 12 – 20 
เซนติเมตร หนา 0.6 – 1 เซนติเมตร ผิวเปลือกเรียบไม่มีหนาม เปลือกแข็งหนาเป็นเนื้อไม้ ปลายเป็นจงอยส้ันๆ 
ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ เมล็ดสีดำ รูปรี ผิวมัน มีเนื้อสีเหลืองสดหุ้มท่ีโคนเมล็ดเป็นรูปถ้วย มี  2 – 4 เมล็ด 
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ภาพ 3-13 ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) 

 
ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) จัดอยู่ในวงศ์ DIPTEROCAPACEAE สำรวจจำนวน 5 ต้น  

โดยเฉลี่ยแล้วมีความสูงระหว่าง 8-15 เมตร เส้นรอบวง 105-120 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 7-8 เมตร ขนาดทรง
พุ่ม Y+ = 3.5 เมตร Y- = 3.5 เมตร X+ = 2.5 เมตร X- = 2 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกลม เปลือกสีน้ำตาลดำ ใบ

เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 10-14 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียว 
โคนใบมนและเบี้ยว หลังใบมีต่อมอยู่ตามง่ามแขนงเส้นใบ ดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อยาวๆ ตามง่ามใบและ
ปลายกิ่ง กล่ินหอม มีขนนุ่ม กลีบรองดอกเป็นถ้วยเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบเช่ือมติดกัน ผลกลมหรือรูป
ไข่เกล้ียง ปลายมนเป็นต่ิง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 0.6 ซม. ยาว 1 ซม.ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย ปลายปีกกว้างค่อยๆ 
สอบเรียวมาทางโคนปีก เส้นปีกตามยาวมี 7 เส้น ปีกส้ัน มีความยาวไม่เกินความยาวของตัวผล 
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ภาพ 3-14 ไทร (Ficus Benjamina  L.) 

 
ไทร (Ficus Benjamina  L.) จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE  สำรวจจำนวน 1 ต้น  โดยเฉล่ียแล้วมีความ

สูงระหว่าง 15 เมตร เส้นรอบวง 250 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 9 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 7 เมตร Y- = 5 เมตร 
X+ = 5 เมตร X- = 2 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้สูง 5-10 เมตร มีรากอากาศ ใบเด่ียว เรียงสลับ  แผ่นใบรูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 

5-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมโคนสอบ  ดอก เล็ก เกิดภายในฐานรองดอก  ผล รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง 
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ภาพ 3-15 มะเด่ือ (Ficus racemosa  L.) 
 
มะเดื่อ (Ficus racemosa  L.) จัดอยู่ในวงศ์ MORACEAE  สำรวจจำนวน 10 ต้น  โดยเฉลี่ยแล้วมี

ความสูงระหว่าง 15 เมตร เส้นรอบวง 145 เซนติเมตร กิ่งแรกสูง 6 เมตร ขนาดทรงพุ่ม Y+ = 3 เมตร Y- = 1 
เมตร X+ = 2 เมตร X- = 2.5 เมตร  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ไม้ต้นขนาดกลางสูงประมาณ 10–20 เมตร ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา กิ่งอ่อนสีเขียว 

หรือสีเขียวในน้ำตาล กิ่งแก่มีสีน้ำตาลเกลี้ยง หรือมีขนปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกแบบสลับ ใบบาง รูปไข่
หรือรูปหอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบมนหรือกลม ผิวใบเกลี้ยง หรือมีขน ไม่หลุดร่วงง่าย ดอก 
ออกเป็นช่อ ช่อดอก มีก้านเกิดเป็นกลุ่มบนกิ่งสั้นๆ ที่แตกออกจากลำต้น และกิ่งขนาดใหญ่ ผล รูปกลมแป้น
หรือรูปไข่ มีขน ออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้น เมื่อฉีกออกจะพบเกสรเล็กๆ อยู่ภายในผล ผลสุกมีสีแดง 
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3.2 ผลการสำรวจพันธุ์ไม้ในแปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
โดยวิธีวางแปลงสำรวจ 

 
จากการศึกษาความหลากหลายของพันธุ ์พ ืชโดยวิธ ีวางแปลงศึกษาขนาด 20 x 50 เมตร 

จำนวน 10 แปลงใหญ่ และภายในแบ่งเป็นแปลงย่อย ขนาด 10x10 เมตร ได้แปลงย่อยจำนวน 10 แปลง 
ครอบคลุมพื ้นที ่  ใน  Zone A และ Zone B โดยการซุ ่มเก ็บตัวอย่างในบล็อก ดังน ี ้ Zone A = Block 
5,15,25,35 และ 45 ส่วน Zone B  =  Block 53,63,73,83 และ 93  

พบพันธุ์พืชภายในแปลงศึกษาทั้งหมด 22 ชนิด โดยไม้พื้นล่างทั้งหมดรายละเอียดปรากฏตาม
ภาพท่ี 3-16 ถึงภาพท่ี 3-42      
 

    
 

ภาพ 3-16 สภาพพื้นท่ีวางแปลงศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์พืชบริเวณแปลงสวนยางพารา  
พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา Zone A 

 

     
         
 

ภาพ 3-17 สภาพพื้นท่ีวางแปลงศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์พืชบริเวณแปลงสวนยางพารา  
พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา Zone B
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ภาพ 3-18 แผนท่ีตำแหน่งแปลงสำรวจพันธุ์ไม้ในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  
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         3.2.1 ผลการสำรวจความหลากชนิด  
จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางด้านพันธุ์พืชในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ี

สำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยทำการเก็บตัวอย่าง และทำการจัดจำแนกตามหลักอนุกรมวิธานพร้อม
ท้ังตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดจำแนกได้ 22 ชนิด และชนิดพันธุ์ไม้พื้นล่างท่ีมีดัชนีความสำคัญ (IVI) สูงสุด 
10 ลำดับแรก ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) วงศ์ ARECACEAE ดัชนีความสำคัญ ( IVI) 
เท ่ าก ับ  102 .09  สาบเส ื อ  (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.)  วงศ ์  ASTERACEAE                
ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 101.55 เฟิร์นก้านดำ (Adiantum philippense L.) วงศ์ PARKERIACEAE     
ดัชน ีความสำคัญ ( IVI) เท่าก ับ 101.36 ถ ั ่วผี (Macroptilium lathyroides (L.) Urb. I.) วงศ์ FABACEAE                   
ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 100.91 ชันกาด (Panicum repens L.) วงศ์ POACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่ากับ 100.64 ขี้ไก่ย่าน (Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.) วงศ์ ASTERACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่ากับ 100.45 ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.) วงศ์ COMMELINACEAE  ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่ากับ 91.73 สัปปะรด (Ananas comosus) วงศ์ BROMELIACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 51.45 
หญ้าขน  (Brachiaria mutica (Forsk) S tapf.) วงศ์ POACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 41.82 กระถิน
ไทย (Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit) วงศ์ FABACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI)เท่ากับ 40.27       
และมีดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Index) เท่ากับ 2.01 และได้แบ่งพื้นที่การสำรวจออกเป็น            
2 พื้นท่ี คือ Zone A และ Zone พบว่ามีดัชนีความหลากหลายดังนี้ 
 ความหลากหลายของพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียง จังหวัดพะเยา 
จำแนกตามพื้นที่สำรวจ Zone A ทำการเก็บตัวอย่าง และทำการจัดจำแนกตามหลักอนุกรมวิธานพร้อมท้ัง
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดจำแนกได้ 17 ชนิด และชนิดพันธุ์ไม้พื้นล่างที่มีดัชนีความสำคัญ (IVI) สูงสุด 
10 ลำดับแรก ได้แก่ เฟิร์นก้านดำ (Adiantum philippense L.) วงศ์ PARKERIACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่าก ับ 101.36 ถ ั ่วผี (Macroptilium lathyroides (L.) Urb. I.) วงศ์ FABACEAE ดัชน ีความสำคัญ ( IVI) 
เท่ากับ 101.09 ขี้ไก่ย่าน (Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.) วงศ์ ASTERACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่ากับ 100.64 ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.) วงศ์ COMMELINACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท ่าก ับ 91.64 สาบเส ือ  (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) วงศ์  ASTERACEAE ดัชนี
ความสำคัญ ( IVI) เท่ากับ 91.45 ชันกาด (Panicum repens L.) วงศ์ POACEAE ดัชนีความสำคัญ ( IVI) 
เท่ากับ 80.82 หมามุ่ย (Mucuna pruriens (L.) DC) วงศ์ FABACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 41.91 
หญ ้าขน  (Brachiaria mutica (Forsk) Stapf.)  วง ศ์  POACEAE ด ัชน ีความสำค ัญ ( IVI) เท ่ าก ับ  41.73                   
หญ้าน้ำหมึก (Euphorbia heterophylla L.) วงศ์ EUPHORBIACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 31.18 
กางขี้มอด (Albizia odoratissima (L.f.) Benth.) วงศ์ FABACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 31.00 และ
มีดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Index) เท่ากับ 1.48 

ความหลากหลายของพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียง จังหวัดพะเยา 
จำแนกตามพื้นที่สำรวจ Zone B ทำการเก็บตัวอย่าง และทำการจัดจำแนกตามหลักอนุกรมวิธานพร้อมท้ัง
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดจำแนกได้ 11 ชนิด และชนิดพันธุ์ไม้พื้นล่างที่มีดัชนีความสำคัญ (IVI) สูงสุด 
10 ลำดับแรก ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) วงศ์ ARECACEAE ดัชนีความสำคัญ ( IVI) 
เ ท ่ า ก ั บ  102.00 ส าบ เ ส ื อ  (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) ว ง ศ์  ASTERACEAE                     
ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 101.18 ขี้ไก่ย่าน (Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.) วงศ์ ASTERACEAE 
ดัชนีความสำคัญ ( IVI) เท่ากับ 100.73 ชันกาด (Panicum repens L.) วงศ์ POACEAE 80.82 ผักปลาบ 
(Commelina benghalensis L.)  วงศ์ COMMELINACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 61.27 สับปะรด 

https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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(Ananas comosus) ว ง ศ์  BROMELIACEAE ด ั ชน ี ค ว ามสำค ัญ  ( IVI) เ ท ่ า ก ั บ  51.09 มะกล ่ ำต าหนู                        
(Abrus precatorius L.) วง ศ์  PAPILIONACEAE ด ั ชน ี ความสำค ัญ  ( IVI) เท ่ าก ับ  46.00 กระถ ิน ไทย 

(Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit) วง ศ์  FABACEAE ด ัชน ีความสำค ัญ ( IVI) เท ่ าก ับ  30.55                
หญ ้าขน  (Brachiaria mutica (Forsk) Stapf.) วง ศ์  POACEAE ด ัชน ีความสำค ัญ ( IVI) เท ่ าก ับ  11.36                     
แข้งกวาง (Wendlandia tinctoria A.DC.) วงศ์ RUBIACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 11.00 และมี
ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Index) เท่ากับ 0.88 

ตาราง 3-2 แสดงรายช่ือพันธุ์ไม้ท่ีสำรวจพบในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

ลำดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
1 กระถิน กระถินไทย Leucaena leucocephala (Lamk.) 

de Wit 
FABACEAE 

2 กล้ิงกลางดง 
 

กระท่อมเลือด Stephania venosa (Blume.) 
Spreng. 

MENISPERMACEAE 

3 กางขี้มอด กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. FABACEAE 
4 ขจรจบ ขจรจบ Pennisetum polystachyon (L.) 

Schult. 
POACEAE 

5 ขี้ไก่ย่าน ขี้ไก่ย่าน Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob. 

ASTERACEAE 

7 ชันกาด ชันกาด Panicum repens L. POACEAE 
8 ตำลึง ตำลึง Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE 
9 ถั่วผี ถั่วผี Macroptilium lathyroides (L.) 

Urb. I. 
FABACEAE 

10 ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. ARECACEAE 
11 ปืนนกไส้ ปืนนกไส้ Bidens pilosa L. ASTERACEAE 
12 ผักยาง หญ้าน้ำหมึก Euphorbia heterophylla L. EUPHORBIACEAE 
13 มะลิดไม้ เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNONIACEAE 
14 เฟิร์นก้านดำ หญ้าขวาก Adiantum philippense L. PARKERIACEAE 
15 มะกล่ำตาหนู มะกล่ำตาหนู Abrus precatorius L. PAPILIONACEAE 
16 ล้ินกวาง  แข้งกวาง Wendlandia tinctoria A.DC. RUBIACEAE. 
17 สับปะรด สับปะรด Ananas comosus BROMELIACEAE 
18 หญ้าเมืองวาย สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) 

R.M.King & H.Rob. 
ASTERACEAE 

19 หญ้าคา หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Raeusch. POACEAE 
20 ผักปลาบ  ผักปลาบ  Commelina benghalensis L. COMMELINACEAE 
21 หญ้าบงกาย หญ้าขน Brachiaria mutica (Forsk) Stapf. POACEAE 
22 หมามุ่ย หมามุ่ย Mucuna pruriens (L.) DC FABACEAE 
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ตาราง 3-3 แสดงความสำคัญ (IVI)  10 อันดับของไม้พืน้ล่างท่ีสำรวจพบในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจ
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
ลำดับ ชื่อสามัญ

ไทย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ดัชนี

ความสำคัญ
(IVI) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. ARECACEAE 102.09 2.01 

2 สาบเสือ Chromolaena odorata 
(L.) R.M.King & H.Rob. 

ASTERACEAE 101.55 

3 เฟิร์นก้านดำ Adiantum philippense 
L. 

PARKERIACEAE 101.36 

4 ถั่วผี Macroptilium 
lathyroides (L.) Urb. I. 

FABACEAE 100.91 

5 ชันกาด Panicum repens L. POACEAE 100.64 

6 ขี้ไก่ย่าน Mikania cordata 
(Burm.f.) B.L.Rob. 

ASTERACEAE 100.45 

7 ผักปลาบ  Commelina 
benghalensis L. 

COMMELINACEAE 91.73 

8 สัปปะรด Ananas comosus BROMELIACEAE 51.45 

9 หญ้าขน Brachiaria mutica 
(Forsk) Stapf. 

POACEAE 41.82 

10 กระถินไทย Leucaena 
leucocephala (Lamk.) 
de Wit 

FABACEAE 40.27 
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ตาราง 3-4 แสดงรายช่ือพันธุ์ไม้ท่ีสำรวจพบใน  Zone A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
1 กางขี้มอด กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) 

Benth. 
FABACEAE 

2 ล้ินกวาง แข้งกวาง Wendlandia tinctoria A.DC. RUBIACEAE. 
3 กล้ิงกลางดง กระท่อมเลือด 

 

Stephania venosa (Blume.) 
Spreng 

MENISPERMACEAE 

4 กางขี้มอด กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) 
Benth. 

FABACEAE 

5 ขจรจบ ขจรจบ Pennisetum polystachyon (L.) 
Schult. 

POACEAE- 

6 ขี้ไก่ย่าน ขี้ไก่ย่าน Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob. 

ASTERACEAE 

7 ชันกาด  Panicum repens L. POACEAE 
8 ปืนนกไส้ ปืนนกไส้ Bidens pilosa L. ASTERACEAE 
9 ตำลึง ตำลึง Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE 
10 ถั่วผี ถั่วผี Macroptilium lathyroides (L.) 

Urb. I. 
FABACEAE 

11 ผักยาง หญ้าน้ำหมึก Euphorbia heterophylla L. EUPHORBIACEAE. 
12 มะลิดไม้ เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNONIACEAE 
13 เฟิร์นก้านดำ หญ้าขวาก Adiantum philippense L. PARKERIACEAE 
14 หญ้าเมืองวาย สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) 

R.M.King & H.Rob. 
ASTERACEAE 

15 หญ้าคา หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) 
Raeusch. 

POACEAE 

16 ผักปลาบ ผักปลาบ Commelina benghalensis L. COMMELINACEAE 
17 หญ้าบงกาย หญ้าขน Brachiaria mutica (Forsk) Stapf. POACEAE 
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ตาราง 3-5 แสดงความสำคัญ (IVI)  10 อันดับของไม้พืน้ล่างท่ีสำรวจพบใน  Zone A 
 

ลำดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ดัชนี
ความสำคัญ

(IVI) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 เฟิร์นก้านดำ Adiantum philippense L. PARKERIACEAE 101.36 

1.48 

2 
ถั่วผี 

Macroptilium lathyroides 
(L.) Urb. I. 

FABACEAE 
101.09 

3 ขี้ไก่ย่าน Mikania cordata 
(Burm.f.) B.L.Rob. 

ASTERACEAE 
100.64 

4 ผักปลาบ Commelina 
benghalensis L. 

COMMELINACEAE 
91.64 

5 
สาบเสือ 

Chromolaena odorata 
(L.) R.M.King & H.Rob. 

ASTERACEAE 
91.45 

6 ชันกาด Panicum repens L. POACEAE 80.82 
7 หมามุ่ย Mucuna pruriens (L.) DC FABACEAE 41.91 
8 หญ้าขน Brachiaria mutica (Forsk) 

Stapf. 
POACEAE 

41.73 
9 หญ้าน้ำหมึก Euphorbia heterophylla 

L. 
EUPHORBIACEAE. 

31.18 
10 กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) 

Benth. 
FABACEAE 

31.00 
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  ตาราง 3-6 แสดงรายช่ือพันธุ์ไม้ท่ีสำรวจพบใน  Zone B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดั
บ 

ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 

1 ล้ินกวาง   แข้งกวาง Wendlandia tinctoria A.DC. RUBIACEAE. 
2 มะกล่ำตาหนู  มะกล่ำตาหนู Abrus precatorius L. PAPILIONACEAE 
3 กระถิน กระถินไทย Leucaena leucocephala (Lamk.) 

de Wit 
FABACEAE 

4 ขจรจบ ขจรจบ Pennisetum polystachyon (L.) 
Schult. 

POACEAE 

5 ขี้ไก่ย่าน ขี้ไก่ย่าน Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob. 

ASTERACEAE 

6 ชันกาด ชันกาด Panicum repens L. POACEAE 
7 ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. ARECACEAE 
8 สับปะรด สับปะรด Ananas comosus BROMELIACEAE 
9 หญ้าเมืองวาย สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) 

R.M.King & H.Rob. 
ASTERACEAE 

10 ผักปลาบ  ผักปลาบ  Commelina benghalensis L. COMMELINACEAE 
11 หญ้าบงกาย หญ้าขน Brachiaria mutica (Forsk) Stapf. POACEAE 
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ตาราง 3-7 แสดงความสำคัญ (IVI)  10 อันดับของไม้พืน้ล่างท่ีสำรวจพบใน  Zone B 
 

ลำดับ ชื่อสามัญ
ไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ดัชนี
ความสำคัญ

(IVI) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 ปาล์ม
น้ำมัน 

Elaeis guineensis Jacq. ARECACEAE 102.00 0.88 

2 สาบเสือ Chromolaena odorata 
(L.) R.M.King & H.Rob. 

ASTERACEAE 101.18 

3 ขี้ไก่ย่าน Mikania cordata (Burm.f.) 
B.L.Rob. 

ASTERACEAE 100.73 

4 ชันกาด Panicum repens L. POACEAE 80.82 

5 ผักปลาบ Commelina benghalensis 
L. 

COMMELINACEAE 61.27 

6 สับปะรด Ananas comosus BROMELIACEAE 51.09 

7 มะกล่ำ
ตาหนู 

Abrus precatorius L. PAPILIONACEAE 46.00 

8 กระถินไทย Leucaena leucocephala 
(Lamk.) de Wit 

FABACEAE 30.55 

9 หญ้าขน Brachiaria mutica (Forsk) 
Stapf. 

POACEAE 11.36 

10 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria 
A.DC. 

RUBIACEAE 11.00 
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ภาพ 3-19 เพกา Oroxylum indicum(L.) Kurz 

 
ชื่อสามัญไทย : เพกา 
ชื่อท้องถ่ิน : ล้ินฟ้า มะลิดไม้ ลิดไม้ หมากล้ินไม้ หมากล้ินซ้าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oroxylum indicum(L.) Kurz 
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE  
ลักษณะ : ไม้ต้นสูง 4 - 12 เมตร เปลือกเรียบใบประกอบมีใบย่อยจำนวนมาก แผ่นรูปไข่ ปลายแหลมดอก
ออกเป็นช่อใหญ่ ยาว 50 - 120 เซนติเมตร กลีบดอกด้านนอกมีสีม่วงอมแดง หรือน้ำตาลอมแดงกลีบดอกด้าน
ในสีเหลืองหรือสีครีม ผลเป็นฝักแบนยาวคล้ายดาบห้อยลง ภายในมีเมล็ดเรียงตามความยาวของฝัก เมล็ดแบน
และมีเยื่อบางๆอยู่ล้อมรอบ 
ประโยชน์ : เปลือกฝนกับน้ำปูนแก้ท้องร่วง แก้ไอ ขับเสมหะแก้แผลน้ำร้อนลวก แก้ฝี ผดผ่ืนคัน 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-20 เอื้องหมายนา Costus speciosus (Koen.) Sm. 

 
ชื่อสามัญไทย : เอื้องหมายนา 
ชื่อท้องถ่ิน : เอื้องหมายนา เอื้องใหญ่ บันไดสวรรค์ ชู้ไลบ้อง ซูเลโบ เอื้องช้าง เอื้องต้น 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Costus speciosus (Koen.) Sm. 
ชื่อวงศ์ : COSTACEAE  
ลักษณะ : ไม้พุ่ม สูง 1.5 - 2.0 เมตร มีลำต้นใต้ดินลำต้นสีแดงอวบน้ำ ใบเด่ียวเรียงสลับรอบต้น รูปร่างใบกึ่งรูป
ขอบขนานกึ่งใบรูปปลายใบเรียวแหลม ออกดอกท่ีปลายยอด ช่อดอกสีแดงยาว มีดอกย่อย 18 - 40 ดอกกลีบ
ดอกสีขาวแกมสีชมพูหรือเหลือง อับเรณูสีเหลือง  
ประโยชน์ : สมุนไพร ลำต้นใต้ดินหรือเหง้ามีรสขมเมา ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้ตกขาว 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-21 ย่านลิเภา Lygodium flexuosum (L.) Sw. 

 
ชื่อสามัญไทย : ย่านลิเภา 
ชื่อท้องถ่ิน : กูดก้อง กูดงอ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lygodium flexuosum (L.) Sw. 
ชื่อวงศ์ :  SCHIZAEACEAE  
ลักษณะ : เป็นเถาขนาดเล็กใบมีลักษณะเป็นหยักยาว โคนใบใหญ่ ปลายใบเล็กเรียวแหลม เส้นในเป็นเส้นนูน 
ริมใยเป็นหยักๆ ฟันปลาถี่ละเอียดท้ังสองข้าง เถาหนึ่งๆ มักมี 4 - 6 ใบ แต่ละเถายาวประมาณ 1 - 2 เมตร  
ประโยชน์ : นำเถามาเป็นวัสดุสำคัญสำหรับงานสาน เช่น กระเป๋าย่านลิเภา 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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                  ก. ลักษณะลำต้น                                   ข. ช่อดอก 

ภาพ 3-22 ผักเผ็ดแม้ว Crassocephalum crepidiodes (Benth.) S.Moore 
 

ชื่อสามัญไทย : ผักเผ็ดแม้ว 
ชื่อท้องถ่ิน: ผักเผ็ดแม้ว, ผักกาดช้าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Crassocephalum crepidiodes (Benth.) S.Moore 
ชื่อวงศ:์ASTERACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: พืชล้มลุกอายุปีเดียว สูง 60-100 เซนติเมตร ใบค่อนข้างรี ขอบขนาน ปลายใบ
แหลม ขอบใบหยักเว้าเป็นแฉก ดอกออกเป็นช่อที ่ปลายก้าน ลักษณะคล้ายทรงกระบอก ยาว  1.5-2.0 
เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมากอัดกันแน่น กลีบดอกท่ีปลายมีสีแดงอมเหลือง แต่ละก้านจะมีช่อดอก 3 - 5 
ช่อท่ีปลายและ มักห้อยลง ผลมีขนยาวสีขาวติดท่ีปลาย ขยายแผ่บานออก ช่วยในการกระจายเมล็ดขยายพันธุ์ 
ด้วยเมล็ด 
ประโยชน์ ส่วนท่ีใช้บริโภค ยอดอ่อน ใบอ่อน 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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                  ก. ลักษณะลำต้น                                    ข. ดอก 

ภาพ 3-23 เหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 
 

ชื่อสามัญไทย : เหียง 
ชื่อท้องถ่ิน: เหียง 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq. 
ชื่อวงศ:์ DIPTEROCARPACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ต้นขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-20 ม. ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกหนาสีน้ำตาลอม
เทา แตกเป็นสะเก็ดหนาๆ และเป็นร่องลึกไปตามยาวของลำต้น ใบเห็นชัดใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่
กว้าง 10-20 ซม. ยาว 13-25 ซม. โคนใบมนหรือหยักเว้าต้ืนๆ ปลายใบมน เนื้อใบหนา มีขนสีน้ำตาลคลุมแน่น
ท้ังสองด้าน แผ่นใบจีบเป็นร่องรางน้ำระหว่างเส้นแขนงใบ ขอบใบเป็นคล่ืน ก้านใบยาว 3-5 ซม. มีขนสีน้ำตาล
คลุมใบตอนปลายกิ่ง โคนกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายกลีบ
บิดเวียนตามเข็มนาฬิกาเหมือนกังหัน ดอกออกเป็นช่อ ตามตุ่ม สีชมพู ผลรูปทรงกลม แข็งและเกลี้ยง 
ประมาณ 3 ซีกปีกเป็นต่ิงส้ัน ยาวประมาณ 1 ซม. เมื่อแก่เกล้ียงเป็นมัน มีปีกยาว 2 ปีก ยาวประมาณ 13 ซม. 
เส้นปีกตามยาวมี 3 เส้น ปีกส้ัน 3              
ประโยชน์ น้ำมันใช้ทาแผลภายนอกเช่นเดียวกับพลวง ดอกอ่อนลวกจ้ิมกับน้ำพริก 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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                ก. ลักษณะทั่วไป                                      ข. ดอก 

ภาพ 3-24 กะทกรกป่า Passiflora foetida Linn. 
 

ชื่อสามัญไทย : กะทกรกป่า 
ชื่อท้องถ่ิน: เงาะเครือ, กะทกรกป่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Passiflora foetida Linn. 
ชื่อวงศ:์ PASSIFLORACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้เถาเนื้ออ่อน มีมือเกาะ ใบป้อมเรียงสลับ แผ่นใบเว้าเป็น 3 หยัก มีขน ใบ
ประดับเป็นฝอย มีต่อมอยู่ที่ปลาย ดอกเดี่ยวออกตามง่ามใบ กลีบดอกด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้านในสีขาว มี
กะบังรอบเป็นเส้นฝอย สีขาวโคนสีม่วงเรียงกันเป็นรัศมี ผลค่อนข้างกลม มีใบประดับหุ้ม เมื่ออ่อนสีเขียว สุก
แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมส้ม เมล็ดมีเนื้อหุ้มลักษณะคล้ายเมล็ดแมงลักแช่น้ำ รสหวาน ทุกส่วนของพืชนี้เมื่อ
ขย้ีหรือทำให้ช้ำจะมีกล่ินเหม็นเขียว 
ประโยชน์: ยอดอ่อนและผลสุกสามารถนำมารับประทานได้ 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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                      ก. สภาพทั่วไป                                          ข. ช่อดอก 

ภาพ 3-25 มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. 
 

ชื่อสามัญไทย : มะขามป้อม 
ชื่อท้องถ่ิน: มะขามป้อม 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phyllanthus emblica Linn. 
ชื่อวงศ:์ EUPHORBIACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ผลมีลักษณะกลม มีรอยแยกแบ่งออกเป็น 6 กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 
ซม. ผิวนอกขรุขระมีสีน้ำตาล ส่วนหัวมีรอยขั้วก้านผล เนื้อผลเหนียวแตกยาก เนื้อในมีสีเหลืองอ่อน เมล็ดสี
น้ำตาลอยู่ภายใน  
ประโยชน์: นิยมใช้ผลแก่ซึ ่งมีรสเปรี ้ยว ฝาดขม เป็นยาแก้ไอ แก้เสมหะ ทำให้ชุ ่มคอ ปัจจุบันยังพบว่า
มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมาก ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และแก้พิษสารตะกั่วได้ ตามตำรับยาแผนโบราณใช้
เปลือกลำต้น โดยใช้เปลือกที่แห้งแล้วบดให้เป็นผงละเอียด โรยแก้บาดแผลเลือดออกและแผลฟกช้ำ ใบใช้ใบ
สดมาต้มกินแก้บวมน้ำ นำมาตำพอกหรือทาบริเวณแผล ผ่ืนคันมีน้ำหนองน้ำเหลือง และผิวหนังอักเสบ ผลใช้
ผลสดเป็นยาบำรุงทำให้สดชื่น แก้กระหายน้ำ แก้ไอ แก้หวัด ช่วยระบายขับปัสสาวะ แก้เลือดออกตามไรฟัน
และคอแห้ง  
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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                  ก. ลักษณะทั่วไป                                           ข. ดอก 

 
ภาพ 3-26 ผักเผ็ด Spilanthes paniculata Wall. ex DC. 

 
ชื่อสามัญ: ผักเผ็ด 
ชื่อท้องถ่ิน: ผักเผ็ด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Spilanthes paniculata Wall. ex DC. 
วงศ:์ ASTERACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นพืชล้มลุกอายุฤดูเดียว ขึ้นได้ทั้งในน้ำหรือที่ชื้นแฉะ ลำต้นแตกกิ่งมาก ใบเกิด
ตรงกันข้าม ฐานใบเรียวแคบเป็นก้านใบ ปลายใบอาจจะแหลมหรือป้าน ขอบใบเป็นคล่ืนแกมเป็นจักฟันเล่ือย 
ผิวใบค่อนข้างเรียบไม่มีขน ดอกสีเหลืองเกิดเป็นกระจุกแน่นรูปไข ่มีก้านดอกยาว  
ประโยชน์ ยอดอ่อนใช้ปรุงอาหารประเภทต้มแกง 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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                      ก. ดอก                                                     ข. ผล 
 

ภาพ 3-27 มะระขี้นก Momordica charantia Linn. 
 

ชื่อสามัญ: มะระขี้นก 
ชื่อท้องถ่ิน: มะระขี้นก 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Momordica charantia Linn  
ชื่อวงศ:์ CUCURBITACEAE  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้เถาเล้ือย ใบเด่ียว รูปฝ่ามือ ออกเรียงสลับกัน ขอบใบเว้าหยักลึกเข้าไปในตัวใบ 
5 – 7 หยัก ปลายใบแหลม ใบกว้าง 4.5 – 11.5 เซนติเมตร ยาว 3.5 – 10 เซนติเมตร เส้นใบแยกออกจากจุด
เดียวกัน แล้วแตกออกเป็นร่าง ดอกเดี ่ยว ดอกตัวผู ้และดอกตัวเม ียแยกเพศกัน อยู ่ในต้น ดอกตัวผู้ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 1.5 นิ้ว กลีบนอก 5 กลีบ สีเขียวปนเหลือง กลีบในมี 5 กลีบ สีเหลืองสด เกสรตัวผู้มี 3 
อัน แต่ละอันจะมีเรณูและก้านชูเกสรตัวผู ้อย ่างละ 3 อัน เจริญออกมาก่อนดอกตัวเมียดอกตัวเมีย 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 – 1.5 นิ้ว กลีบดอก 5 กลีบ สีเขียวปนเหลือง เกสรตัวเมียมีรังไข่ 1 อัน ผลรูปร่างคล้าย
กระสวยสั้น ๆ ผิวเปลือกขรุขระและมีปุ่มยื่นออกมา ผลอ่อนมี สีเขียว เมื่อแก่เต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอม
แดง ปลายผลจะแตกอ้าเป็น 3 แฉก  
ประโยชน์: ช่วยเจริญอาหาร การท่ีผลมะระขี้นก ช่วยเจริญอาหารได้ เพราะในเนื้อผลมีสารท่ีมีรสขม กระตุ้นให้
น้ำย่อยออกมามาก จึงทำให้รับประทานอาหารได้เพิ่มขึ้น 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-28 กระถิน Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 
 

ชื่อสามัญ: กระถิน 
ชื่อท้องถ่ิน: กระถิน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 
ชื่อวงศ:์ FABACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : 
ต้น: ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 2-6 เมตร กิ่งมีขนปกคลุมหรือมีนวลปกคลุมเมื่อมีอายุมาก 
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองช้ัน ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร หูใบหลุดร่วงง่าย รูปสามเหล่ียมขนาดเล็กมาก ใบประกอบย่อย 
4-8 คู่ ก้านใบมีต่อมสีดำบริเวณด้านล่างของใบย่อย เส้นใบหลักอยู่ใกล้กับขอบใบด้านบน ฐานใบรูปล่ิม ปลายใบแหลม 
ดอก: ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น รูปทรงกลม มีก้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 3 เซนติเมตร ก้านช่อดอก
ยาว 5-6 เซนติเมตร ใบประดับเด่น ดอกย่อยสีขาว วงกลีบเล้ียง 3 มิลลิเมตร ด้านนอกเรียบท่ีฐาน มีขนปกคลุมท่ีปลาย 
ปลายเป็นซี่ฟัน 5 ซี่ กลีบดอกแคบ รูปหอกกลับ เกสรเพศผู้ 10 อัน รังไข่ส้ัน มีก้าน ยอดเกสรเพศเมียรูปถ้วย 
ผล: ผลเป็นฝักตรง ออกเป็นช่อ รูปแถบ แบน กว้าง 1.8-2 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร สีน้ำตาลเข้ม เป็นจงอย
แหลมท่ีปลาย มีเมล็ด 6-25 เมล็ด สีน้ำตาล เป็นมันวาว รูปไข่แกมขอบขนาน แบน ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร 
ประโยชน์: อาหาร 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-29 กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 

ที่มาของภาพ: http://www.qsbg.org 
 

ชื่อสามัญ: กางขี้มอด 
ชื่อท้องถ่ิน: กางขี้มอด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 
ชื่อวงศ:์ FABACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:  
ต้น: ไม้ต้น สูง 10-15 เมตรปลายยอดและกิ่งอ่อนมีรอยแผล ระบายอากาศ 
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ยาว 20-30 เซนติเมตร ใบย่อย 10-16 คู่ รูปขอบขนานแกมเบี้ยว กว้าง 
0.6-1.2 เซนติเมตร ยาว 1.1-3.5 เซนติเมตร 
ดอก: ดอกสีขาว ออกเป็นช่อตามกิ่ง ยาว 10-20 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อยหลายดอก 
รวมกันเป็นกลุ่ม กลีบรองดอกรูปหลอดปลายเป็นซี่เล็ก กลีบดอกรูปกรวย ยาว 6.5-9 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น
แฉก เกสรผู้จำนวนมาก 
ผล: ผลเป็นฝักแบน รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 17-20 เซนติเมตร เมื่อแก่มีสีน้ำตาลเข้ม และ
แตกด้านข้าง เมล็ด รูปรีกว้าง 
ประโยชน์: ท่ีอยู่อาศัย,เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย,เนื้อไม้ใช้ทำด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-30 กล้ิงกลางดง Stephania venosa (Blume) Spreng. 

 
ชื่อสามัญ: กล้ิงกลางดง 
ชื่อท้องถ่ิน: กล้ิงกลางดง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Stephania venosa (Blume) Spreng. 
ชื่อวงศ:์ MENISPERMACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:  
ต้น: ไม้เถา มีลำต้นสะสมอาหาร เถาเกล้ียง มียางสีแดงบริเวณปลายยอด หรือท่ีก้านใบ 
ใบ: ใบเด่ียว รูปไข่ ขอบใบเว้าเล็กน้อยทำให้เห็นใบค่อนข้างเป็นรูปสามเหล่ียม ใบกว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 
6-11 เซนติเมตร ฐานใบรูปตัดหรือเว้าเล็กน้อย ปลายใบตัดหรือมีติ่งเล็กน้อย ท้องใบ มีขนเล็กน้อย และเป็นมัน
วาวเล็กน้อย มักเห็นเส้นใบเด่นชัด ก้านใบยาว 5-15 เซนติเมตร 
ดอก: ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกเพศผู้ ช่อแบบซี่รม ช่อยาว 4-16 เซนติเมตร มีช่อย่อยเป็นกระจุก ก้าน
ดอกย่อยยาว 1-2 มิลลิเมตร กลีบเล้ียง 6 ยาว 2-2.5 มิลลิเมตร 3 กลีบด้านนอกรูปใบหอกกลับ 3 กลีบด้านใน
รูป ไข่กลับ โคนเรียวเล็กลง กลีบดอก 3 สีส้ม รูปไข่กลับหรือรูปสามเหล่ียมกลับ ยาวประมาณ 1.25 มิลลิเมตร 
เกสรเพศผู้ติดรวมกันที่ก้านมีลักษณะเป็นวงแหวน ก้านชูเกสร ยาว 1-1.75 มิลลิเมตร ช่อดอกเพศเมีย มักจะ
หนาแน่นกว่า บางช่อค่อนข้างติดกัน ก้านดอกสั้นมาก กลีบเลี้ยง 1 รูปรี ยาว 0.75 มิลลิเมตร กลีบดอก 2 
คล้ายรูปไต ยาว 0.75 มิลลิเมตร รังไข่ ค่อนข้างเป็นรูปรี ยาว 1.5 มิลลิเมตร 
ผล: ผลแบบเมล็ดเดียวเปลือกเมล็ดแข็ง รูป ไข่กลับ ยาว 7 มิลลิเมตร 
การใช้ประโยชน์: สมุนไพร,ผลนำไปเผาไฟท้ังลูก ประคบแก้ปวด 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-31 ขจรจบ Penisetum polystachyon (L.) Schult 
 

ชื่อสามัญ: ขจรจบ 
ชื่อท้องถ่ิน: ขจรจบ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Penisetum polystachyon (L.) Schult. 
ชื่อวงศ:์ POACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: วัชพืชที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ อายุหลายปี ลำต้น
ตั้งสูงประมาณ 1-2 เมตร แตกแขนงเป็นจำนวนมากโดยการแตกออกจากข้อบริเวณส่วนโคนขอลำต้น บางกิ่ง
อาจเอนราบไปสัมผัสกับพื้นดินและแตกยอดขึ้นมาใหม่ ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบแคบเรียวยาว 10-35 ซม. บน
แผ่นใบอาจมีขนหรือไม่มี ส่วนโคนของแผ่นใบแผ่ออกเป็นกาบห่อหุ้มลำต้น ดอกออกเป็นช่อชนิดสไปค์ ความ
ยาวช่อดอกประมาณ 10-20 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 1 ซม. ช่อดอกจะแทงออกมาตามซอกใบ
แลปลายยอด ช่อดอกต้ังประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก มีสีม่วง มีลักษณะเป็นขนแต่ไม่ฟูมาก พบขึ้นท่ัวไป
บริเวณริมถนน ในสวน ในไร่ และบริเวณสวนป่า ขยายพันธุ์โดยอาศัยเมล็ด 
การใช้ประโยชน์:  
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-32 ขี้ไก่ย่าน Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob. 
 

ชื่อสามัญ: ขี้ไก่ย่าน 
ชื่อท้องถ่ิน: ขี้ไก่ย่าน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.. 
ชื่อวงศ:์ ASTERACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:  
ต้น: ไม้เล้ือยล้มลุก 
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-6 เซนติเมตร ยาว 3-10 เซนติเมตร ปลายแหลม
หรือเรียวแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบจักฟันเลื่อย ผิวใบเกลี้ยงและเป็นคลื่นเล็กน้อย ก้านใบเล็กเรียว ยาว 1-6 
เซนติเมตร 
ดอก: ดอกสีขาวแกมเขียว เป็นกระจุก ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายยอด ขนาด 1.5 มิลลิเมตร กลีบดอก
ยาว 5-9 มิลลิเมตรโคนเช่ือมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้ 5 อัน อับเรณูสีเทา เกสรเพศเมียสีขาว 
ปลายบิดโค้งแยกเป็น 2 แฉก 
ผล: ผลแห้ง สีน้ำตาลเข้ม รูปขอบขนานแคบ ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร มีรยางค์แข็งจำนวนมาก 
ประโยชน์: สมุนไพร,ใบใช้พอกแผลท่ีบวม และรักษาโรคหิด 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-33 ชันกาด Panicum repens L. 

 
ชื่อสามัญ: ชันกาด  
ชื่อท้องถ่ิน: ชันกาด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Panicum repens L. 
ชื่อวงศ:์ POACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: หญ้าหลายปี ลำต้นเรียวตั้งขึ้นสูง 20-60 เซนติเมตร รากเป็นไหลทอดยาว 1-2 
เมตร แตกแขนงที่ข้อล่างตั้งตรง กาบใบทรงกระบอก สีฟางข้าว ยาว 5-8 เซนติเมตร แผ่นใบ รูปขอบขนาน 
ยาว 13-20 เซนติเมตร กว้าง 0.4-1 เซนติเมตร ฐานใบกว้างปลายเรียวแหลม ลิ้นใบ เป็นเยื่อบาง ยาว 0.5 
มิลลิเมตร ช่อดอก แบบช่อแยกแขนงกว้าง ยาว 14-25 เซนติเมตร กว้าง 8-15 เซนติเมตร ก้านช่อดอกแบน
หรือเป็นเหล่ียม ช่อดอกย่อย รูปหอก ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร ผิวเกล้ียง กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร กาบช่อย่อย
ล่างเป็นแผ่นเย่ือบาง ยาวไม่เกินครึ่งหนึ่งของช่อดอกย่อย ยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ขอบเรียบ เส้นภายใน 3 
เส้น ปลายเส้นยาวไม่ถึงปลายแผ่น ปลายมน กาบช่อย่อยบน รูปหอก เป็นแผ่น เนื้อบาง ขอบแผ่บาง ยาว 2.5-
3 มิลลิเมตร กว้าง ประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นภายใน 9 เส้น ปลายแหลม ดอกล่าง เพศผู้หรือไม่มีเพศ กาบล่าง 
เป็นแผ่นเย่ือบางเหมือนกับกาบช่อย่อยบนยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง 1.5-2 มิลลิเมตร เส้นภายใน 9 เส้น กาบ
บนรูปหอก ยาว 2-2.2 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร เป็นเยื่อโปร่งบาง ขอบพับเป็นสัน 2 สัน มีขน
เรียงกันไปจนถึงปลาย ดอกบน สมบูรณ์เพศ กาบล่าง เป็นแผ่นเนื้อแข็งผิวมัน เรียบ รูปขอบขนาน ยาว
ประมาณ 2 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร เส้นภายใน 8 เส้น ส่วนขนของขอบจะแผ่ออกเป็นปีกม้วน
เข้าจนถึงปลายดูภายนอกคล้ายปลายแหลม กาบบน เป็นแผ่นแข็ง ผิวเกลี้ยงแบนทางด้านล่าง รูปไข่หรือรูป
หอกยาว 1.5-2 มิลลิเมตร ขอบส่วนกลางโอบเข้าเกือบติดกัน ส่วนล่างขอบไม่ยื่นเข้ามาจึงเป็นช่อง ปลายยื่น
เป็นจงอย กลีบเกล็ดรูปกรวย ปลายแผ่กว้างยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตรจำนวน 2 อัน อับเรณ จำนวน 3 อัน สี
น้ำตาลเข้ม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร รังไข่ รูปทรงรีหรือไข่กลับ ยาวประมาณ 0.3-0.4 มิลลิเมตร ยอดเกสร สี
น้ำตาล 
ประโยชน์:  - 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-34 ถั่วผี Macroptilium lathyroides (L.) Urb. I. 

 
ชื่อสามัญ: ถั่วผี 
ชื่อท้องถ่ิน: ถั่วผี 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Macroptilium lathyroides (L.) Urb. I. 
ชื่อวงศ:์ FABACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นพืชฤดูเดียว (annual) เมล็ดแก่ร่วงแล้วงอกเป็นต้นใหม่ในฤดูฝนต่อไป ทรงต้นเป็นกอ
พุ่มตั้งปลายยอดทอดอ่อนเล็กน้อย ความสูงของต้น 109.91- 136.73 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 4.0- 
8.3 มิลลิเมตร ลำต้นเหนียวและกลวงสีเขียวเข้ม ผิวลำต้นเป็นเส้นตามยาวมีขนสีน้ำตาลยาวประมาณ 2 มิลลิเมตรปก
คลุมหนาแน่น ลูบจะสากมือ ใบมี 3 ใบย่อย มีก้านใบ (pinnately trifoliate) ใบย่อยเป็นแบบรูปใบหอกแกมขอบขนาน 
(oblong lanceolate) และมีแบบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดปะปน (rhomboidal) โคนใบสอบเป็นรูปเกือบสามเหลี่ยม 
แผ่นใบเรียว ปลายใบแหลม (acute) ปลายใบมีติ่งหนามสั้น (macronate) ใบบนยาว 6.7- 6.8 เซนติเมตร กว้าง 3.1- 
3.5 เซนติเมตร ใบคู่ข้างยาว 5.6- 6.2 เซนติเมตร กว้าง 2.8- 2.9 เซนติเมตร เส้นกลางใบ (mid rib) ด้านหลังนูนขึ้น
เล็กน้อย เส้นใบ (vein) จัดเรียงตัวแบบร่างแห (reticulate) สีใบเขียวเข้ม หน้าใบมีขนสั้นๆ หลังใบมีขนปกคลุม
หนาแน่นกว่าหน้าใบ ขอบใบหยักแบบขนครุย (ciliate) ผิวใบค่อนข้างนุ่ม ก้านใบยาว 3.25-5.81 เซนติเมตรมีขนคลุม
ปานกลาง หูใบ (stipule) เป็นแบบหนาม (spinous) สีเขียวยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนใบพองออกเล็กน้อย ออก
ดอกช่วงเดือนเมษายน - ธันวาคม ดอกออกที่ซอกใบแบบช่อกระจะ (raceme) ช่อดอกรวม (inflorescence) ยาว 
17.31- 25.25 เซนติเมตร ดอกเด่ียวรูปดอกถั่วยาว 2.8- 3 เซนติเมตร กลีบดอกสีแดงเลือดหม ู(crimson) ดอกออกจาก
จุดเดียวกันเป็นคู่ๆบนแกนช่อดอกรวม โคนดอกมีกลีบรองดอกรูปกรวยส่วนปลายสีแดงเข้มแยกเป็น 5 หยัก ส่วนโคนสี
อ่อนกว่า ฝักรูปกลมมีรอยคอดต้ืน  ๆฝักยาว 4.29- 7.5 เซนติเมตร กว้าง 0.26- 0.3 เซนติเมตร มี 4-6 ฝักต่อช่อ ในหนึ่ง
ฝักมี 3-12 เมล็ด เมล็ดรูปทรงกระบอกปลายตัดสีน้ำตาลดำ ฝักแก่แตกเป็นสองซีก 
ประโยชน์: เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติสำหรับแทะเล็มของโค กระบือ 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-35 ปืนนกไส้ Bidens pilosa L. 

 
ชื่อสามัญ: ปืนนกไส้ 
ชื่อท้องถ่ิน: ปืนนกไส้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bidens pilosa L. 
ชื่อวงศ:์ ASTERACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ล้มลุกฤดูเดียว ลำต้นต้ังตรง สูง 15-100 ซม. แตกกิ่งก้านมาก ลักษณะใบเป็นใบ
ประกอบแบบขนนก, เรียงตรงข้าม, ใบย่อยรูปไข่แกมขอบขนาน ใบย่อยด้านล่างรูปไข่ ด้านบนรูปใบหอก 
ลักษณะดอก ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ และปลายกิ่ง ดอกย่อย 20-40 ดอก มีช้ันใบประดับ กลีบดอกสีเหลืองหรือ
สีครีม ลักษณะผล ผลแห้ง ไม่แตก แบน สีน้ำตาลเข้ม 
ประโยชน์: ราก ต้มน้ำด่ืม แก้หวัด ท้ังต้น ผสม สมุนไพรอืน่ ต้มน้ำด่ืม แก้ไอมีน้ำมูกข้น 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-36 เฟิร์นก้านดำ Adiantum philippense L. 

 
ชื่อสามัญ: เฟิร์นก้านดำ 
ชื่อท้องถ่ิน: เฟิร์นก้านดำ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Adiantum philippense L. 
ชื่อวงศ:์ PARKERIACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: พืชจำพวกเฟิน เหง้าเล็ก สูง 60-80 เซนติเมตร เกล็ดสีน้ำตาล รูปแถบใบ ใบ
ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น รูปสามเหลี่ยมแกมรูปไข่ โคนมีเกล็ด ด้านบนและแกนกลางเป็นร่อง ใบประกอบ
ย่อยมี 1-4 คู่ ช่วงปลายเป็นใบประกอบช้ันเดียว รูปสามเหล่ียมแกมรูปขอบขนาน ใบย่อยรูปขอบขนาน เบี้ยว 
โค้งเล็กน้อย ปลายมน โคนรูปลิ่มกว้างหรือมน แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ขอบจักฟันเลื่อย เส้นใบแยกแขนง
เป็นสองง่าม กลุ่มอับสปอร์ เรียงตลอดขอบใบบน ประมาณกึ่งหนึ่งของขอบใบล่าง รูปขอบขนาน 
ประโยชน์: นิยมใช้เป็นไม้กระถาง หรืองานจัดสวน 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-37 มะกล่ำตาหนู Abrus precatorius L. 

 
ชื่อสามัญ: มะกล่ำตาหนู 
ชื่อท้องถ่ิน: มะกล่ำตาหนู 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Abrus precatorius L. 
ชื่อวงศ:์ PAPILIONACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นพืชตระกูลถั่ว มีใบออกเป็นคู่รูปขนนก มีใบย่อย 8- 15 คู่ ขอบใบเรียบ ออก
ดอกเป็นช่อท่ีซอกใบ กลีบดอกมีหลายสี เช่น ม่วง แดง ชมพู หรือขาว ผลเป็นฝักคล้ายถ่ัวลันเตา ภายในฝักจะ
มี 3-5 เมล็ด เมล็ดกลมรียาวขนาด 6-8 มิลลิเมตร เมล็ดมีเปลือกแข็ง สีแดงสดเป็นมัน มีสีดำตรงขั้วประมาณ 1 
ใน 3 ของเมล็ด มะกล่ำตาหนู เป็นพืชท่ีขึ้นได้ท่ัวไปบริเวณประเทศในแถบเส้นศูนย์สูตร ได้แก่ ทางตอนใต้ของ
จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ตอนใต้ของอาฟริกา และประเทศไทย เป็นต้น 
ประโยชน์  - 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-38 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria A.DC. 

 
ชื่อสามัญ: แข้งกวาง 
ชื่อท้องถ่ิน: แข้งกวาง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wendlandia tinctoria A.DC. 
ชื่อวงศ:์ RUBIACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-8 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ หรือ 3 ใบ รูปรี
แกมรูปใบหอก กว้าง 2-4.5 ซม. ยาว 3.5-9 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกล้ียง ก้านใบ
ยาว 0.8-1.2 ซม. มีหูใบรูปสามเหลี่ยม ดอก สีขาว ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อรวมยาว 3.5 -8 ซม. 
ดอกขนาด 2-2.5 มม. เป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 กลีบ ม้วนออกด้านนอก ขนาดกว้าง 0.8 มม. ยาว 1 มม. 
เกสรผู้ 5 อัน ผล รูปทรงกลม ขนาด 1-1.2 มม. ผิวเกล้ียงเมื่อแห้งแตกเป็นสองซีก 
ประโยชน์:  - 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-39  สาบเสือ Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 

 
ชื่อสามัญ: สาบเสือ 
ชื่อท้องถ่ิน: สาบเสือ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob. 
ชื่อวงศ:์Asteraceae 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:  
ต้น: ไม้ล้มลุก ลำต้นและกิ่งก้านปกคลุม ด้วยขนอ่อนนุ่ม ก้านและใบเมื่อขยี้จะมีกล่ินแรงคล้าย สาบเสือ สูง 1-2 
เมตร 
ใบ: ใบเด่ียวออกจากลำต้นและข้อ แบบตรงกันข้าม ใบรูปรีค่อนข้างเป็นสามเหล่ียมขอบใบหยัก ปลายใบแหลม 
ฐานใบกว้าง เรียวสอบเข้าหากัน สีเขียวอ่อน เส้นใบเห็นชัดเจน 3 เส้น มีขนปกคลุม ผิวใบท้ังสองด้าน 
ดอก: ดอกเป็นช่อ สีขาวหรือฟ้าอมม่วง ดอกย่อย 10-35 ดอก ดอกวงนอกบานก่อน กลีบดอก หลอมรวมกัน
เป็นหลอด 
ผล: ผลขนาดเล็ก รูปร่างเป็นห้าเหลี่ยมสีน้ำตาลหรือดำ มีหนามแข็งบนเส้นของผล ส่วน ปลายผลมีขนสีขาว 
ช่วยพยุงให้ผลและเมล็ดปลิวตามลม 
ประโยชน์: สมุนไพร,ใบ ใช้สมานแผล 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
 



58 
 

 
ภาพ 3-40 หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 

 
ชื่อสามัญ: หญ้าคา 
ชื่อท้องถ่ิน: หญ้าคา 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 
ชื่อวงศ:์ POACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:  
ต้น: หญ้า อายุหลายปี มีไหลแข็งทอดยาว สูง 30-150 เซนติเมตร 
ใบ: ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 30-75 เซนติเมตร ฐานใบเรียวสอบ ก้านใบแข็ง 
เนื้อใบหยาบคล้ายแผ่นกระดาษ 
ดอก: ช่อดอกแบบช่อแยกแขนงแคบ รูปรี เมื่อดอกบานจะแตกปุยเป็นสีขาว รูปไข่ กาบช่อย่อยล่าง รูปคล้าย
เรือ เนื้อบางคล้ายเยื่อ สีชมพูหรือสีขาว กาบช่อย่อยบน รูปคล้ายเรือ มีขนอ่อนนุ่มคล้ายไหม ด้านหลังมีขนอ่อน
นุ่มคล้ายไหม เนื้อโปร่งบาง ผิวเกลี้ยง ปลายแยกออกเป็น 2 แฉก เกสรเพศเมีย มีรังไข่ รูปรี ยอดเกสรสีม่วง
หรือสีน้ำตาลเข้ม 
ผล: ผลแห้งเมล็ดร่อน 
ประโยชน์: ท่ีอยู่อาศัย,เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-41 หมามุ่ย Mucuna pruriens (L.) DC 

 
ชื่อสามัญ: หมามุ่ย 
ชื่อท้องถ่ิน: หมามุ่ย 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Mucuna pruriens (L.) DC 
ชื่อวงศ:์ FABACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ล้มลุกทอดเล้ือย ยาว 3-10 ม. ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่แกม
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน กว้าง 3-10 ซม. ยาว 5-15 ซม. ใบกลางมีขนาดใหญ่ท่ีสุด แผ่นใบมีขนสีเทาคลุมท้ังสอง
ด้าน ดอกสีม่วงคล้ำ กล่ินเหม็นเอียน ออกเป็นช่อท่ีซอกใบ ยาว 15-30 ซม. ช่อดอกจะย้อยลง ดอกย่อยมี
จำนวนมาก ขนาดกว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-4 ซม. กลีบรองดอกเป็นถ้วยสีน้ำตาล มีขนคล้ายเส้นไหมปกคลุม กลีบ
ดอกคล้ายดอกถั่ว เกสรผู้ 10 อัน ผลเป็นฝักโค้ง กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 5-9 ซม. หนาประมาณ 5 มม. มีขนแข็ง
และส้ันสีน้ำตาลอมแดง ซึ่งหลุดร่วงง่ายและเป็นพิษ เมล็ดสีน้ำตาลแดงเข้ม 4-7 เมล็ด 
ประโยชน์:  - 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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ภาพ 3-42 หญ้าขน Brachiaria mutica (Forsk) Stapf.  

ที่มาของภาพ https://puechkaset.com วันทีส่ืบค้น 14 พฤศจิกายน 2563 
 

ชื่อสามัญ: หญ้าขน 
ชื่อท้องถ่ิน: หญ้าขน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Brachiaria mutica (Forsk) Stapf. 
ชื่อวงศ:์POACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ดอกหญ้าขนมีลักษณะออกดอกเป็นช่อ มีดอกย่อยเป็นสีเหลือง มีเกสรตัวผู้ 3 อัน 
ส่วนเกสรตัวเมียมีสีม่วงเข้ม จำนวน 2 อัน และมีอับเรณูสีเขียวอ่อน แต่ท่ัวไปมักไม่ค่อยออกดอกให้เห็น 
ประโยชน์:   
1. หญ้าขนนิยมปลูกสำหรับใช้เป็นอาหารหยาบสำหรับโค กระบือ เนื่องจากปลูกง่าย เติบโตเร็ว และมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง 
2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน 
3. หญ้าขน ถูกจัดให้เป็นพืชชายน้ำที่เติบโตในพื้นที่น้ำขังได้ จึงสามารถใช้ปลูกเพื่อบำบัดน้ำเสียในระบบบึง
ประดิษฐ์ได้ 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
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3.3 การสำรวจพันธุ์สัตว์ในแปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีวิธีการเดิน
สำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) 

การสำรวจพันธุ์สัตว์ในแปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา บริษัทไทยรับเบอร์ 
แลนด์ แอนด์ แพลนเตช่ัน จำกัด ใช้วิธีการเดินสำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) ใน 2 โซน คือ โซน 
A และโซน B แต่ละโซนมีเจ้าหน้าท่ีประจำแต่ละบล๊อค เมื่อสำรวจพบสัตว์ได้ทำการบันทึกภาพ จดรายละเอียดและ
บันทึกข้อมูลพิกัดดาวเทียม สำรวจพบ พันธุ์สัตว์จำนวน 13 วงศ์ 13 ชนิด ประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีสำรวจพบได้แก่ สัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก โดยมีรายละเอียดของผลการสำรวจดังต่อไปนี้ 
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ภาพ 3-43 แผนท่ีการสำรวจพันธุ์สัตว์ในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
โดยวิธีวิธีการเดินสำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) 
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3.3.1 ผลการสำรวจพันธุ์สัตว์ในแปลงสวนยางพารา 

 ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่แปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียง จังหวัดพะเยา พบพันธุ์สัตว์ 13 
วงศ์ 13 ชนิด ประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีสำรวจพบได้แก่ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม และสัตว์
ปีก แบ่งพื้นท่ีสำรวจเป็น 2 พื้นท่ี คือ Zone A และ Zone B  

 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในพื้นท่ีแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอ
เชียง จังหวัดพะเยา จำแนกตามพื้นท่ีสำรวจ Zone A พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 3 วงศ์ รวม 3 ชนิด และทำการศึกษา
สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ อึ่งอ่าง ( Kaloula pulchra ) วงศ์ MICROHYLIDAE และเขียด 

(Fejervarya limnocharis) วงศ์ RANIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 20 ลำดับสถานภาพชุกชุมค่อนข้าง
น้อย และ Zone B พบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 4 วงศ์ รวม 4 ชนิด และทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า ส่ิงมีชีวิต
ชนิดเด่นได้แก่ อึ ่งอ่าง ( Kaloula pulchra )วงศ์ MICROHYLIDAE และเขียด (Fejervarya limnocharis)              
วงศ์ RANIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 40 และ20ตามลำดับ ซึ่งมีลำดับสถานภาพชุกชุมค่อนข้างน้อย 

 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ประเภทสัตว์เลื ้อยคลานในพื้นท่ีแปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอ
เชียง จังหวัดพะเยา จำแนกตามพื ้นที ่สำรวจ Zone A พบสัตว์สัตว์เลื ้อยคลาน 3 วงศ์ รวม 3 ชนิด และ
ทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ งูสามเหล่ียม (Bungarus fasciatus)  วงศ์ ELAPIDAE 
อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 20 ลำดับสถานภาพชุกชุมน้อย Zone B พบสัตว์สัตว์เลื้อยคลาน 5 วงศ์ รวม 6 
ชนิด และทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า สิ ่งมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่  จิ ้งจก (Dixonius siamensis) วงศ์ 
GEKKONIDAE และงูดิน (Ramphotyphlops braminus) วงศ์ TYPHLOPIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 
10 และ 30 ตามลำดับ ซึ่งมีลำดับสถานภาพ ชุกชุมน้อย 

 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ประเภทสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม ในพื้นท่ีแปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจ
อำเภอเชียง จังหวัดพะเยา จำแนกตามพื้นที่สำรวจ Zone A พบสัตว์เลี ้ยงลูกด้วยนม 1 วงศ์ 1 ชนิด และ
ทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่  หนู (Rattus rattus) วงศ์ MURIDAE อัตราการพบ
เห็นเท่ากับร้อยละ 20 ลำดับสถานภาพชุกชุมน้อย 

 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ประเภทสัตว์ปีก ในพื้นท่ีแปลงสวนยางพารา พื้นที่สำรวจอำเภอเชียง 
จังหวัดพะเยา จำแนกตามพื้นที่สำรวจ Zone A พบสัตว์ปีก 1 วงศ์ 1 ชนิด และทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดเด่น
พบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ ไก่ป่า (Gallus gallus) วงศ์ PHASIANIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 20 
ลำดับสถานภาพชุกชุมน้อย Zone B พบสัตว์ปีก 1 วงศ์ 1 ชนิด และทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า ส่ิงมีชีวิต
ชนิดเด่นได้แก่ นกฮูก (Otus sagittatus) วงศ์  STRIGIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 10 ลำดับสถานภาพ
ชุกชุมน้อย 
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ภาพ 3-44 แผนท่ีความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
โดยวิธีวิธีการเดินสำรวจ แบบ Line Transect Sampling (LTS) 
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ตาราง 3-8 แสดงจำนวนชนิดพันธุ์สัตว์ท่ีสำรวจพบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
 

พื้นที่สำรวจ ประเภทสิ่งมีชีวิต 
จำนวนที่พบจากการจำแนก่ 

วงศ์ ชนิด 
Zone A 

 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 3 3 

สัตว์เล้ือยคลาน 3 3 

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 1 1 

สัตว์ปีก 1 1 

Zone B 

 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ 4 4 

สัตว์เล้ือยคลาน 5 6 

สัตว์ปีก 1 1 

รวม (ชนิด) 19 

 
 
ตาราง 3-9 แสดงภาพรวมพันธุ์สัตว์ ชนิดเด่นและสถานภาพการพบเห็นท่ีพบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา 
         

พื้นที่สำรวจ 
ประเภทสิ่งมีชีวิตใน

น้ำ 
ชนิดเด่นและสถานภาพการพบเห็น 

ชนิดเด่น สถานภาพ 
Zone A 

 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อึ่งอ่าง 

เขียด 
ชุกชุมค่อนข้างน้อย 

สัตว์เล้ือยคลาน งูสามเหล่ียม ชุกชุมน้อย 
สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม หนู ชุกชุมน้อย 
สัตว์ปีก ไก่ป่า ชุกชุมน้อย 

Zone B 
 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อึ่งอ่าง 
เขียด 

ชุกชุมค่อนข้างน้อย 

สัตว์เล้ือยคลาน จ้ิงจก 
งูดิน 

ชุกชุมน้อย 

สัตว์ปีก นกฮูก ชุกชุมน้อย 

 



66 
 

ตาราง 3-10 แสดงพันธุ์สัตว์ ชนิดเด่นและสถานภาพการพบเห็นที่พบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา บริเวณ Zone A 

ลำดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
อัตราการพบ

เห็น 
(ร้อยละ) 

ลำดับสถานภาพ 
จำนวน
แปลงที่

พบ 
1 กบ Hoplobatrachus rugulosus 20 ชุกชุมน้อย 1 
2 อึ่งอ่าง Kaloula pulchra 40 ชุกชุมค่อนข้างน้อย 2 
3 เขียด Fejervarya limnocharis 40 ชุกชุมค่อนข้างน้อย 2 
4 จ้ิงจก Dixonius siamensis 20 ชุกชุมน้อย 1 
7 งูกล่อมนางนอน Ahaetulla prasina 20 ชุกชุมน้อย 1 

8 งูสามเหล่ียม  Bungarus fasciatus 20 ชุกชุมน้อย 2 
5 หนู Rattus rattus 20 ชุกชุมน้อย 5 
6 ไก่ป่า Gallus gallus 20 ชุกชุมน้อย 1 

 

*หมายเหตุ การจัดลำดับสถานภาพ 
 นำอัตราการพบเห็นสัตว์แต่ละชนิดมาจัดลำดับสถานภาพ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 

ชุกชุมมาก มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 80-100 % 
ค่อนข้างชุกชุม มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 61-80 % 
ชุกชุมปานกลาง มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 41-60 % 
ชุกชุมค่อนข้างน้อย มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 21-40 % 
ชุกชุมน้อย มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 0-20 % 
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ตาราง 3-11  แสดงพันธุ์สัตว์ ชนิดเด่นและสถานภาพการพบเห็นที่พบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา บริเวณ Zone B 

ลำดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ อัตราการ
พบเหน็ 
(ร้อยละ) 

ลำดับสถานภาพ จำนวน
แปลงที่

พบ 
1 อึ่งอ่าง Kaloula pulchra 40 ชุกชุมค่อนข้างน้อย 155 
2 เขียด Fejervarya limnocharis 20 ชุกชุมน้อย 6 
3 เขียดขายาว Hylarana erythraea 10 ชุกชุมน้อย 1 

4 คางคก 
Duttaphrynus 
melanostictus 

20 ชุกชุมน้อย 2 

5 งูท้องปลิง Enhydris plumbea 20 ชุกชุมน้อย 2 
6 งูเปา Xenopeltis unicolor Boie 10 ชุกชุมน้อย 1 
7 จ้ิงจก Dixonius siamensis 10 ชุกชุมน้อย 5 

8 งูดิน 
Ramphotyphlops 
braminus 

30 ชุกชุมน้อย 5 

9 งูเห่า 
Naja kaouthia 
suphandensis  

10 ชุกชุมน้อย 1 

10 งูสามเหล่ียม Bungarus fasciatus 10 ชุกชุมน้อย 1 
11 นกฮูก Otus sagittatus. 10 ชุกชุมน้อย 1 

 

*หมายเหตุ การจัดลำดับสถานภาพ 
 นำอัตราการพบเห็นสัตว์แต่ละชนิดมาจัดลำดับสถานภาพ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 

ชุกชุมมาก มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 80-100 % 
ค่อนข้างชุกชุม มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 61-80 % 
ชุกชุมปานกลาง มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 41-60 % 
ชุกชุมค่อนข้างน้อย มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 21-40 % 
ชุกชุมน้อย มีอัตราการพบเห็นอยู่ในช่วง 0-20 % 
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ตาราง 3-12 แสดงพันธุ์สัตว์ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ที่พบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา บริเวณโซน A 

ลำดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
1 กบ กบนา Hoplobatrachus rugulosus DICROGLOSSIDAE 
2 อึ่งอ่าง อึ่งอ่างบ้าน Kaloula pulchra MICROHYLIDAE 
3 เขียด เขียดนา Fejervarya limnocharis RANIDAE 
4 จ้ิงจก จ้ิงจกลายจุด Dixonius siamensis GEKKONIDAE 
7 งูกล่อมนางนอน งูเขียวหัวจ้ิงจก Ahaetulla prasina COLUBRIDAE 
8 งูสามเหล่ียม  งูสามเหล่ียม Bungarus fasciatus ELAPIDAE 
5 หนู หนูนาท้องขาว Rattus rattus MURIDAE 
6 ไก่ป่า ไก่ป่า Gallus gallus PHASIANIDAE 

 

ตาราง 3-13 แสดงพันธุ์สัตว์ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ที่พบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา บริเวณโซน B 

ลำดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
1 อึ่งอ่าง อึ่งอ่างบ้าน Kaloula pulchra MICROHYLIDAE 
2 เขียด เขียดนา Fejervarya limnocharis RANIDAE 
3 เขียดขายาว เขียดจิก Hylarana erythraea RANIDAE 
4 คางคก คางคกบ้าน Duttaphrynus 

melanostictus 
BUFONIDAE 

5 งูท้องปลิง งูปลิง Enhydris plumbea COLUBRIDAE 
6 งูเปา งูแสงอาทิตย์ Xenopeltis unicolor Boie XENOPELTIDAE 
7 จ้ิงจก จ้ิงจกลายจุด Dixonius siamensis GEKKONIDAE 
8 งูดิน งูดินบ้าน Ramphotyphlops 

braminus 
TYPHLOPIDAE 

9 งูเห่า  Naja kaouthia 
suphandensis  

ELAPIDAE 

10 งูก้านปล้อง งูสามเหล่ียม Bungarus fasciatus ELAPIDAE 
11 นกฮูก 

 
นกฮูก 
 

Otus sagittatus STRIGIDAE 
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ภาพ 3-45 กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) 

ชื่อสามัญไทย : กบนา 
ชื่อท้องถ่ิน: กบ 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hoplobatrachus rugulosus 
ชื่อวงศ:์ DICROGLOSSIDAE 
ลักษณะ: มีขนาดตัวใหญ่ ลำตัวยาว ตาโต ลำตัวด้านหลังสีน้ำตาลอมเขียวหรือน้ำตาลเหลือง มีตุ่มยาวเรียงตัวเป็น
แถวค่อนข้างขนานกัน 9-10 แถว ผิวด้านท้องเรียบ สีขาว มีรอยพับของผิวหนังจากด้านท้ายตาไปที่ขอบบนของ
แผ่นเยื่อแก้วหูแล้ววกลงไปที่ต้นขาหน้า ขาหน้าและขาหลังค่อนข้างสั้น มีทางสีเข้มพาดขวางแต่ไม่ชัดเจน ทาง
ด้านหน้าของต้นขาหลังมีจุดดำเรียงตัวเป็นแถวตามยาว นิ้วตีนหน้าไม่มีแผ่นหนังระหว่างนิ้ว  
สถานภาพ: ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 
แหล่งอื่นที่พบ: หลบซ่อนตัวอยู่ในพุ่มของพืชน้ำ พบได้ทุกภาคของประเทศไทย  
 
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
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ภาพ 3-46 อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra) 

ชื่อสามัญไทย : อึ่งอ่างบ้าน 
ชื่อท้องถ่ิน: อึ่งอ่าง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaloula pulchra 
ชื่อวงศ:์ MICROHYLIDAE 
ลักษณะ: ลำตัววัดตั้งแต่ปลายปากยาวโดยตลอด 6.5 - 7 เซนติเมตร เป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่บดบังขาไว้เกือบมิด 
ผิวหนังมีตุ่มละเอียดกระจาย มีตุ่มใหญ่แทรกอยู่ประปราย ลวดลายบนหลังมีแถบสีน้ำตาลอ่อนพาดเฉียง ต้นขาและ
แข็งมีแถบจางๆ ผสมแต้มขาว ท้องมีลายร่างแห สีเขม่า เยื่อหูจมอยู่ใต้ผิวหนัง ขาหน้าอ่อนค่อนข้างยาว นิ้วยาว 
ปลายนิ้วแผ่นเป็นแผ่นแบนไม่มีร่อง นิ้วแรกส้ันกว่านิ้วที่สอง ขาหลังส้ันมาก นิ้วขาหลังแคบกว่านิ้วขาหน้าแต่ละนิ้ว
มีพังผืดน้อย 
สถานภาพ: ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 ไม่จัดเป็นสัตว์ปา่ท่ี
ถูกคุกคามตามการจัดโดย IUCN 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคในประเทศไทย 
 

 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
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ที่มาของภา: อนงค์ หัมพานนท์. 2526. การสำรวจชนิดสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกในเขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 

https://pasusat.com  สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 
ภาพ 3-47 : เขียดนา (Fejervarya limnocharis) 

ชื่อสามัญไทย : เขียดนา 
ชื่อท้องถ่ิน: เขียด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Fejervarya limnocharis 
ชื่อวงศ:์ RANIDAE 
ลักษณะ: ขนาดตัวเล็ก-ปานกลาง (จากปลายปากถึงรูกนประมาณ 35 – 60 มิลลิเมตร) ลำตัวเรียวและสวนปลาย
ของหัวเรียว ผิวหนังลำตัวมีตุมรูปรางยาวเรียงตัวเป็นแถวตามความยาวลำตัวหลายแถว มีรอยพับของผิวหนังเหนือ
แผ่นเยื่อแกวหูด้านหลังสีเทาหรือสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลเหลืองหรือสีเขียว และมีปนสีเขมรูปรางไม่แน่นอน
กระจาย เสนบนหลังในแน่วกลางตัวจากปลายปากถึงรูกนมีความแปรผัน เพราะบางตัวไม่มีเสนดังกล่าวนี้ บางตัว
เป็นเสนเล็กสีครีม บางตัวเป็นแถบกว้างสีครีม และบางตัวเป็นแถบกว้างสีน้ำตาลแดง ขอบปากบนและขอบปาก
ล่างมีแถบสีเขมพาดขวาง คางและด้านทองสีขาวและมีรอยพับของผิวหนังพาดขวางท่ีหน้าอก แต่เพศผูมีคางสีดำซึ่ง
เป็นตำแหนงของถุงเสียง(vocal sac) ขาหน้าสั้นแต่ขาหลังค่อนข้างยาว เมื่อพับขาหลังแนบกับลำตัวไปทางด้าน
หน้า ขอตีนอยู่ในตำแหนงด้านหน้าตา นิ้วตีนหน้าไม่มีแผ่นหนังระหว่างนิ้ว นิ้วตีนหลังมีแผ่นหนังประมาณ 
½ ของความยาวนิ้ว 
สถานภาพ: ไม่ไดเป็นสัตวป่าคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตวป่าคุมครอง พ.ศ. 2535 และไม่มี
สถานภาพเพื ่อการอนุรักษตามเกณฑของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (2005) และตามเกณฑของ IUCN (2008) 
แหล่งอื่นที่พบ: ในพื้นท่ีใกล้แหล่งน้ำ แต่ปรับตัวอาศัยอยูไ่ด้ดีในพื้นท่ีมีลักษณะหลากหลายท่ีมีความ 
ชุมช้ืนและอยู่หางจากแหลงน้ำ เชน ใตขอนไม่ในโพรงไม่ใต้ก้อนหิน ในซอกหิน ใตกองใบไม่ท่ีกองทับถมอยู่บนพื้น
ล่างของป่า เป็นตน 
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ภาพ 3-48 จ้ิงจกลายจุด (Dixonius siamensis) 

ชื่อสามัญไทย : จ้ิงจกลายจุด 
ชื่อท้องถ่ิน: จ้ิงจก 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dixonius siamensis 
ชื่อวงศ:์ GEKKONIDAE 
ลักษณะ: ขนาดตัวเล็ก (จากปลายปากถึงรูกน 55 มิลลิเมตร และหางยาว 60 มิลลิเมตร) ลำตัวยาว หัวแบนและ
ค่อนข้างยาวแต่สวนหัวกว้างกวาลำคอ หางยาวและค่อนข้างกลม ผิวหนังลำตัว มีเกล็ดอ่อนนุมปกคลุม เกล็ดบน
หลัง 3 – 4 แถวในแน่วกลางตัวเป็นเกล็ดละเอียด เกล็ดท่ีอยู่ถัดไปทางด้านข้างของด้านหลังมีขนาดใหญ่ขึ้นและมี
ลักษณะเป็นหนาม เกล็ดด้านข้างลำตัวสวนท่ีอยู่ทางด้านบนเป็นหนามลักษณะเดียวกับเกล็ดบนหลังท่ีอยู่
ต่อเนื่องกัน และเปลี่ยนเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ขึ้น หนามสั้นลง และมีรูปรางกลม ไปต่อเนื่องกับเกล็ดทองที่มรีูปราง  
กลมและแบนเกล็ดใตหางใหญ่และเป็นแถวคู ลำตัวสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเหลืองหรือสีน้ำตาลเทาหรือสีน้ำตาลคล้ำ
มีปนสีเขม รูปรางกลมหรือเป็นขีดยาวหรือเป็นขีดขวางหรือเป็นรูปหยักกระจายอยู่บนหัว บนหลัง และขาหน้า กับ
ขาหลังรวมทั้งนิ้วตีน และเป็นลวดลายท่ีไม่มีแบบอย่างแน่นอนขาหน้าและขาหลังค่อนข้างยาว นิ้วตีนยาวและนิ้ว
ทุกนิ้วมีเล็บ ด้านใตของนิ้วตีนมีแผ่นหนังแบนและบาง (lamella) 1 คู่ 
สถานภาพ: ไม่ไดเป็นสัตวป่าคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวป่า พ.ศ. 2535 และไม่มี
สถานภาพเพื ่อการอนุรักษตามเกณฑของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (2005) และตามเกณฑของ IUCN (2008)  
แหล่งอื่นที่พบ: สวนมากอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่า หรือพื้นท่ีค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 
 
 
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
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ที่มาของภาพ: Oriental Vine Snake (Ahaetulla prasina) ; Wikimedia.com  สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 

ภาพ 3-49  งูเขียวหัวจิ้งจก (Ahaetulla prasina.) 
 
ชื่อสามัญไทย : งูเขียวหัวจ้ิงจก 
ชื่อท้องถ่ิน: งูกล่อมนางนอน 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ahaetulla prasina. 
ชื่อวงศ:์ COLUBRIDAE 
ลักษณะ: ลำตัวเรียวยาว หัวหลิม ปลายปากแหลม ขนาดเมื่อโตเต็มที่ได้ถึง 2 เมตร พื้นลำตัวโดยมากเป็นสีเขยีว 
มักจะมีเส้นสีขาวข้างลำตัวบริเวณแน่วต่อระหว่างเกล็ดตัวกับเกล็ดท้อง เส้นขาวยาวตั้งแต่บริเวณคอ จนถึงโคนหาง 
ท้องขาว ส่วนหางต้ังแต่โคนหางถึงปลายหางจะมีสีน้ำตาลหรือสีชมพู ตามีขนาดใหญ่ ม่านตาอยู่ในแน่วนอน 
สถานภาพ: ยังพบมีประชากรพอสมควรในสภาพป่าท่ัวทั้งพื้นท่ี เช่ือว่าระดับประชากรยังชุกชุมอยู่ 
แหล่งอื่นที่พบ: พบท่ัวไปในภูมิภาคเอเชียใต้จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค ในป่าทุก
ประเภท แม้กระท่ังสวนสาธารณะหรือสวนในบริเวณบ้านเรือนของผู้คนท่ีอยู่ในเมือง 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oriental_Vine_Snake_(Ahaetulla_prasina)_(8754420796).jpg#file สืบค้น
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ที่มาของภาพ:  Monaco Nature Encyclopedia Discover the biodiversity 
https://www.monaconatureencyclopedia.com สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 

ภาพ 3-50 งูสามเหล่ียม (Bungarus fasciatus.) 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 

https://www.monaconatureencyclopedia.com/
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ชื่อสามัญไทย : งูสามเหล่ียม 
ชื่อท้องถ่ิน: งูสามเหล่ียม งูก้านปล้อง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bungarus fasciatus 
ชื่อวงศ:์ ELAPIDAE 
ลักษณะ: มหีัวกลม ลำตัวเรียวยาว 1 ถึง 2 เมตร ปลายหางมักทู่ บางตัวหัวแบนเล็กน้อย ลำตัวเป็นสันสามเหล่ียม
ชัดเจน อันเป็นที่มาของชื่อเรียก เลื้อยช้าแต่ว่ายน้ำได้เร็ว เป็นงูที่มีความว่องไวปราดเปรียวในน้ำ สีของลำตัวเป็น
ปล้องดำสลับเหลืองท้ังตัว 
สถานภาพ: ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความเส่ียงต่ำต่อการสูญพันธุ์ 
แหล่งอื่นที่พบ: พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย 
 

 
ที่มาของภาพ: สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ http://biodiversity.forest.go.th สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 

ภาพ 3-51 หนูนาท้องขาว (Rattus rattus) 
 
ชื่อสามัญไทย : หนูนาท้องขาว 
ชื่อท้องถ่ิน: หนู 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Rattus rattus 
ชื่อวงศ:์ MURIDAE 
ลักษณะ: มีขนาดความยาวลำตัวและหัว 18 เซนติเมตร ความยาวหาง 18 เซนติเมตร ขนตามลำตัวสีเทาอมน้ำตาล
ถึงน้ำตาลแดง ท้องสีขาว จมูกแหลม ใบหูขนาดใหญ่ หางยาวพอๆกับลำตัว 
สถานภาพ: มีความเส่ียงต่ำต่อการสูญพันธุ์ 
แหล่งอื่นที่พบ: อาศัยได้ทุกสภาพถิ่นอาศัย ท้ังในบ้านเรือนจนถึงในป่า พื้นท่ีเกษตรกรรม 

http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=236&view=showanimal&Itemid=2
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ที่มาของภาพ : https://th.wikipedia.org/  สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 
 

 
ภาพ 3-52 ไก่ป่า (Gallus gallus) 

 
 

 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 

https://th.wikipedia.org/
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ชื่อสามัญไทย : ไก่ป่า 
ชื่อท้องถ่ิน: ไก่ป่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Gallus gallus 
ชื่อวงศ:์ PHASIANIDAE 
ลักษณะ: รูปร่างเหมือนไก่บ้าน ตัวผู้ มีหงอนขนาดใหญ่สีแดง สร้อยคอและขนคลุมตะโพกสีแดงเหลืองทอง หลัง
ตอนบนสีแดงเลือดหมู หางกะลวยยาวสีเขียวเหลือบเป็นมัน ตัวเมีย ขนาดเล็กกว่า หางส้ัน ขนลำตัวสีน้ำตาล หนัง
หน้าสีชมพูแกมแดง ชนิดย่อย spadiceus ไก่ป่าตุ้มหูแดง มีหนังคลุมหูสีแดง ชนิดย่อย gallus ไก่ป่าตุ้มหูขาว มี
หนังบริเวณหูสีขาว แต่ประชากรชนิดย่อยนี้ในประเทศไทยท่ีอยู่ระหว่างรอยต่อการกระจายของชนิดย่อยหูขาวและ
หูแดง มีหนังบริเวณหูสีขาวแกมชมพู เสียงร้อง ตัวผู้ร้องประกาศเขตดัง “เอ้ก-อี-เอ้ก-เอ้ก” คล้ายไก่บ้าน 

สถานภาพ: เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 ไม่จัดเป็นสัตว์ป่าท่ีถูก
คุกคามตามการจัดโดย IUCN 

แหล่งอื่นที่พบ: ทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง ป่าไผ่ และชายป่า 
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ที่มาของภาพ : https://www.tistr.or.th สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

 
 

ภาพ 3-53 งูดินบ้าน (Ramphotyphlops braminus) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
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ชื่อสามัญไทย : งูดินบ้าน 
ชื่อท้องถ่ิน: - 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ramphotyphlops braminus 
ชื่อวงศ:์ TYPHLOPIDAE 
ชื่ออื่น ๆ: งูดินบ้าน 
ลักษณะ: มีขนาดเล็กคล้ายไส้เดือน มีตาเล็กมากและไม่เจริญ ตาอยู่ใต้เกล็ด ลำตัวเป็นรูปทรงกระบอกยาวตลอดตัว 
สถานภาพ: ไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 จัดเป็นสัตว์ป่าท่ีอยู่
ในสถานภาพกลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least Concern-LC) โดย IUCN 
แหล่งอื่นที่พบ: .พื้นล่างของป่าบริเวณที่ดินมีความร่วนซุยและมีความชุ่มชื ้น ประเทศไทยพบได้ทุกภาคของ
ประเทศ  
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ที่มาของภาพ:  https://th.wikipedia.org สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 

ภาพ 3-54 เขียดจิก (Hylarana erythraea) 
ชื่อสามัญไทย : เขียดจิก 
ชื่อท้องถ่ิน: เขียดขายาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hylarana erythraea 
ชื่อวงศ:์ RANIDAE 
ลักษณะ: ขนาดตัวปานกลาง (จากปลายปากถึงรูกนประมาณ 70 มิลลิเมตร) ลำตัวเรียว ผิวหนังลำตัวเรียบ มีแผ่น
หนังหนา (dorsolateral glandular fold) สีขาวหรือสีครีมขอบสีน้ำตาลเขมค่อนข้างกว้างอยู่ท่ีขอบด้านนอกลำตัว 
แผ่นหนังนี้เริ่มตนจากด้านทายตาไปที่สวนตนขาหลัง ด้านหลังและด้านข้างลำตัวสีเขียวขอบด้านล่างของด้านข้าง
ลำตัวสีน้ำตาลเขม และมีจุดสีเขมกระจายอยู่ท่ีด้านข้างลำตัวกับบนหลังทางสวนทายของลำตัว ขอบปากบนสีขาว 
ด้านทองสีขาว แผ่นเยื ่อแกวหูสีน้ำตาล ขาหน้าและขาหลังสีน้ำตาลและมีแถบสีเขมพาดตามความยาวของขา            
ขาหน้าเรียวและนิ้วตีนยาวขาหลังเรียวยาวและนิ้วตีนยาว เมื่อพับขาหลังแนบกับลำตัวไปทางด้านหน้า ขอตีน                   
อยู่ในตำแหนงชองเปดจมูก นิ้วตีนหน้าไม่มีแผ่นหนังระหว่างนิ้ว นิ้วตีน หลังมีแผ่นหนังเกือบเต็มความยาวนิ้ว                
ลูกออดมีขนาดตัวปานกลาง ลำตัวยาวและหัวแบน ด้านหลังสีเขียว ทองและด้านข้างลำตัวสีน้ำตาลและมีลาย              
รางแหสีน้ำตาลเข็มท่ีข้างตัว หางยาวและมีกลามเนื้อแข็งแรง แผ่นครีบหางใหญ่และมีลวดลายเป็นรางแหสีน้ำตาล
เขม ปากอยู่ด้านล่างแต่ค่อนข้างสูงขึ้นมาทางด้านหน้าของสวนหัว ชองปากเล็ก ตุมฟนในอุงปากมีจำนวนแถวและ
ลักษณะการเรียงตัวเป็นสูตร I:1+1/I ขอบของจะงอยปากบนและของจะงอยปากล่างมีรอยหยัก จะงอยปากล่าง
ใหญ่กวาจะงอยปากบน 
สถานภาพ: ไม่ได้เป็นสัตวป่าคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตวป่าคุมครอง พ.ศ. 2535 และไม่มี
สถานภาพเพื ่อการอนุรักษตามเกณฑของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning (2005) และตามเกณฑของ IUCN (2008) 
แหล่งอื่นที่พบ: พบทุกภาคของประเทศ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81
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ที่มาของภาพ : http://biodiversity.forest.go.th สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 

 

 
ภาพ 3-55 คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus) 

 
 
 
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
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ชื่อสามัญไทย : คางคกบ้าน 
ชื่อท้องถ่ิน: คางคก 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Duttaphrynus melanostictus 
ชื่อวงศ:์ BUFONIDAE 
ลักษณะ: มีขนาด 80 มิลลิเมตร เป็นคางคกขนาดใหญ่ ลำตัวสีน้ำตาลหรือสีเทาอมน้ำตาล สันแข็งบนหัวเรียงต่อ
เป็นเส้นเดียวกันตั้งแต่ปลายหัวจนถึงขมับ ต่อมพิษหลังแผ่นหูมีลักษณะใหญ่และยาว มีผิวด้านบนมีหนามดำ
เช่นเดียวกับบนตุ่มตามลำตัว 
สถานภาพ: - 
แหล่งอื่นที่พบ: พบตามสนามหญ้าในแหล่งอาศัยของชุมชน ทุ่งนา ชายป่า ป่าผลัดใบ พบชุกชุมท่ัวประเทส 
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ภาพ 3-56 งูปลิง (Enhydris plumbea) 

ชื่อสามัญไทย : งูปลิง 
ชื่อท้องถ่ิน: งูปลิง 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Enhydris plumbea 
ชื่อวงศ:์ COLUBRIDAE 
ลักษณะ: ความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหาง 0.4-0.5 เมตร ลำตัวส้ันป้อม ตาขนาดเล็ก ลำตัวสีเทาอมเขียว ข้าง
ตัวสีเหลืองหรือส้ม ท้องสีขาวหม่น ปากสีเหลือง เกล็ดตัวเรียบ เกล็ดกลางตัว 19 แถว เกล็ดริมฝีปากบน 8 คู่ 
ตำแหน่งเกล็ดที่ 4 และ 5 อยู่ติดกับตา เกล็ดริมฝีปากล่าง 10 คู่ เกล็ดทวารและเกล็ดใต้หางคู่ มักออกหากินเวลา
กลางคืน 
สถานภาพ: ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2546 จัดเป็นสัตว์ปา่ท่ี
อยู่ในสถานภาพกลุ่มท่ีเป็นกังวลน้อยท่ีสุด (Least Concern-LC) โดย IUCN 
แหล่งอื่นที่พบ: ในน้ำทุกภาคของประเทศ 
 
 
 
 
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
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ที่มาของภาพ : http://biodiversity.forest.go.th สืบค้นเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2563 

ภาพ 3-57 งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor Boie) 
 

ชื่อสามัญไทย : งูแสงอาทิตย์ 

ชื่อท้องถ่ิน: งูเปา 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Xenopeltis unicolor Boie 
ชื่อวงศ:์ XENOPELTIDAE 
ลักษณะ: มีลักษณะ เป็นงูขนาดตัวปานกลางขนาดลำตัวยาว 114 เซนติเมตร ลำตัวกลม หัวแบนเล็กน้อยและส่วน
หัวกว้างเท่ากับลำคอหรือส่วนต้นของลำตัว ตาเล็ก หางค่อนข้างส้ันและส่วนปลายของหางมน ผิวหนังลำตัวมีเกล็ด
ปกคลุม เกล็ดมีพื้นผิวเรียบเป็นมันและแผ่นเกล็ดซ้อนเหลื่อมกัน พื้นผิวของเกล็ดเมื่อสะท้อนแสงจะเกิดสีเหลือบ
ของสีรุ้ง ซึ่งเป็นท่ีมาของช่ือ “งูแสงอาทิตย์” เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลังแถวด้านนอกมีขนาดใหญ่กว่า
แถวที่อยู่ในแนวกลางตัว เกล็ดท้องขยายกว้าง เกล็ดใต้หางเป็นแผ่นคู่ยกเว้นแถวแรกกับแถวสุดท้ายท่ีเป็นแผ่นเด่ียว 
ลำตัวสีน้ำตาลอมม่วงเข้ม หัวสีคล้ำกว่าลำตัว แผ่นเกล็ดด้านบนของลำตัวมีขอบสีขาว และขอบสีขาวของแผ่นเกล็ด
ได้ขยายกว้างขึ้นตามลำดับเมื่อลงไปทางด้านล่างของลำตัวขอบปากสีขาว คางและด้านท้องสีขาวใต้หางสีขาวขุ่นงู
วัยอ่อนมีแถบกว้างสีขาวเป็นปล้องรอบลำคอ 
สถานภาพ:- 
แหล่งอื่นที่พบ:  อาศัยอยู่ในช้ันหน้าดินตามพื้นล่างของป่า 

 
 
 
 

http://biodiversity.forest.go.th/
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ภาพ 3-58 งูเห่า (Naja kaouthia suphandensis )  

ชื่อสามัญไทย : งูเห่า 
ชื่อท้องถ่ิน: งูเห่า 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Naja kaouthia suphandensis  
ชื่อวงศ:์ ELAPIDAE 
ลักษณะ: งูขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ (จากปลายปากถึงรูกน 1,180 มิลลิเมตร และหางยาว 255 มิลลิเมตร) หัวส้ัน
และแบน สวนของหัวกว้างใกลเคียงกับลำคอ สวนปลายของหัวมน ตาค่อนข้างเล็ก หางค่อนข้างยาวและ                        
สวนปลายของหางเรียว ผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุมและพื้นผิวเป็นมัน เกล็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้าง เกล็ดบนหลัง   
และทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบ เกล็ดทองขยายกว้าง เกล็ดใตหางเป็นแถวเด่ียว เกล็ดรอบลำตัวในตําแหนง 
กึ่งกลางตัวจำนวน 21 เกล็ด เกล็ด ทองจำนวน 175 เกล็ด และเกล็ดใตหางจำนวน 57 เกล็ดงูชนิดนี้มีสีลำตัว                 
แปรผัน (อาจขึ้นอยู่กับพื้นที่การแพรกระจาย) เพราะบางพื้นที่มีลำตัวสีน้ำตาลอมเขียว บางพื้นที่มีลำตัวสีเขียว                 
อมเทา บางพื้นท่ีมีสีลำตัวน้ำตาลดำ และบางพื้นท่ี มีลำตัวสีขาวกับสีดำ (อาจเรียงตัวสลับเป็นปลอง หรือเรียงตัวไม่
เป็นระเบียบ) และด้านหลังของคอมีลวดลายสีครีมหรือสีขาว (เรียก “ดอกจัน”) ที่มีรูปร างแปรผันเชนเดียวกับ                 
สีลำตัว อาจเป็นร ูปวงแหวนเดี ่ยว (monocellate หรือร ูปตัวโอภาษาอังกฤษ) หร ือเป็นร ูปวงแหวนคู  
(binocellate) หรือ รูปตัวยูหรือตัววีภาษาอังกฤษ) หรือไม่มีดอกจัน (acellate)  
 

ภาพถ่ายจากสถานที่จริง 
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ที่มา: https://vetkkuowl.wordpress.com สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ภาพ 3-59 นกเค้าหน้าผากขาว (Otus sagittatus) 
 

ชื่อสามัญไทย : นกเค้าหน้าผากขาว 
ชื่อท้องถ่ิน: นกฮูก 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Otus sagittatus 
ชื่อวงศ:์ STRIGIDAE 
ลักษณะ: เป็นนกฮูกที่ค่อนข้างใหญ่ มีหางค่อนข้างยาวและมีปีกโค้งมน มีหน้าผากสีขาวที่โดดเด่นและมีหูขนาด
ใหญ่กระจุกอยู่บนหัว 
สถานภาพ:- 
แหล่งอื่นที่พบ: พบที่ป่าดิบชื้นและป่าไม้แอ่งน้ำเสื่อมโทรม ในป่าฝนหรือป่าสูงปานกลาง ในที่ราบลุ่มและเนินเขา
ของคาบสมุทรมาเลย์ท่ีสูงประมาณ 600-700m จากระดับน้ำทะเล 
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3.4 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
พิกัดสำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ 

ตาราง 3-14  แสดงตำแหน่งแหล่งน้ำท่ีสำรวจส่ิงมีชีวิตในแหล่งน้ำ ในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ 
จังหวัดพะเยา 

ลำดับ ชื่อแหล่งน้ำ 
พิกัด GPS 

Easting Northing ELV 

1 Zone A 631797.26 2161859.35 393.27 

2 Zone B 632144.86 2161106.3 398.83 

 

 

ภาพ 3-60 แหล่งน้ำในพื้นท่ีสวนยางพารา 
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ภาพ 3-61 แสดงตำแหน่งแหล่งน้ำท่ีสำรวจส่ิงมีชีวิตในแหล่งน้ำ 
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3.4.1 ผลการศึกษาด้านสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
                  ผลการศึกษาพบว่าในพื้นท่ีแหล่งน้ำในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ จังหวัด

พะเยา พบปลาไม่น้อยกว่า 5 วงศ์  รวม 9 ชนิด จำแนกตามแหล่งน้ำ โดยใน Zone A พบปลา 5 วงศ์ 7 ชนิด 
ทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Shanon Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนี
ความหลากหลาย เท่ากับ 1.80 โดยพันธุ ์ปลาท่ีม ีค่าดัชน ีความเด่น(IVI)ส ูงสุด ได้แก่ ปลาสร้อยขาว 
(Henicorhynchus  siamensis) ว งศ ์  CYPRINIDAE ปลาหมอเทศ (Oreo chromis) ว งศ ์  CLARIIDAE                    
ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) วงศ์ BELONTIIDAE ซึ่งมีค่าดัชนีความความเด่นเท่ากับ 2.08 
และZone B พบปลา 6 วงศ์ 8 ชนิด ทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Shanon 
Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.91 โดยพันธุ์ปลาที่มีค่าดัชนีความเด่น (IVI) 
สูงสุด ได้แก่ ปลาหมอเทศ (Oreo chromis  ) วงศ์ CLARIIDAE ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris  marmoratus ) 
วงศ์ ELEOTRIDAE ปลากระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) วงศ์ BELONTIIDAE ซึ ่งมีค่าดัชนีความ
ความเด่นเท่ากับ 2.38 ชนิดของปลาส่วนใหญ่ในพื้นท่ีแหล่งน้ำแปลงสวนยางพาราเป็นชนิดที่พบได้โดยทั่วไป                 
พันธุ์ปลาชนิดอื่นที่พบได้แก่ปลาตะเพียนขาว (Babonymus  gonionotus) วงศ์ CYPRINIDAE ปลาซิวหนวด
ยาว (Esomus metallicus)  วงศ์  Cyprinidae ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) วงศ์ CLARIIDAE ปลาช่อน 
(Channa striata) วง ศ์  Channidae ปลาก ัด  (Betta Spledens Regan) วง ศ์  BELONTIIDAE และพบ
สัตว์เล้ือยคลานได้แก่ ตะพาบน้ำ (Amyda cartilaginea) วงศ์ Trionychidae เป็นต้น 

ความหลากหลายของชนิดสัตว ์หน ้าด ิน ในพื ้นที ่แหล่งน ้ำในแปลงสวนยางพารา                  
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบสัตว์หน้าดิน 5 วงศ์  รวม 5 ชนิด จำแนกตามแหล่งน้ำ โดยใน Zone A              
พบสัตว์หน้าดิน 5 วงศ์ 5 ชนิด ทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Shanon 
Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 0.67 โดยสัตว์หน้าดินท่ีมีค่าดัชนีความความเด่น 
( IVI)  ส ู งส ุด  ได ้แก ่  หอยกาบ (Phylloda foliacea) วง ศ์  Foliated Tellin และ จิง โจ ้น ้ ำ (Gerris sp.)               
วงศ์  GERRIDAE ซึ ่งมีค่าดัชนีความความเด่นเท่ากับ 0.21 และZone B พบสัตว์หน้าดิน 4 วงศ์ 4 ชนิด 
ทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Shanon Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนี
ความหลากหลาย เท่ากับ 0.66 โดยสัตว์หน้าดินท่ีมีค่าดัชนีความความเด่น (IVI) ได้แก ่กุ้ง (Macrobrachium 
lancastrii ) วงศ์  PALAEMONIDAE และจิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำ (Gerris sp.) วงศ์  GERRIDAE ซึ ่งมีค่าดัชนีความ
ความเด่นเท่ากับ 0.19  ส่วนสัตว์หน้าดินชนิดอื่นที่พบได้แก่ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวว่ายน้ำ (Acentrella sp.) 
วงศ์ BAETIDAE ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน (Gomphus sp.) วงศ์ GOMPHIDAE เป็นต้น  

ความหลากหลายของชนิดของพรรณไม้น้ำในพื ้นที ่แหล่งน้ำในแปลงสวนยางพารา               
อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบพรรณไม้น้ำ 9 วงศ์  9 ชนิด จำแนกตามแหล่งน้ำ โดยใน Zone A พบพรรณ
ไม้น้ำ 6 วงศ์ 6 ชนิด และทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Shanon Diversity 
index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.67 โดยพืชน้ำที่มีค่าดัชนีความเด่น (IVI) สูงสุด ได้แก่  
เ อ ื ้ อ ง เ ผ ็ ด ม ้ า  ( ว ง ศ์  POLYGONACEAE) ส า ห ร ่ า ย พ ุ ง ช ะ โ ด  ( Ceratophyllum demersum L.)                                         
ว ง ศ์  CERATOPHYLLACEAE และหญ ้ า ไซ  (Leersia hexandra Sw.) ว ง ศ์  POACEAE ซ ึ ่ ง ม ี ค ่ าด ั ชนี                      
ความเท่ากับ 2.19  และZone B พบพรรณไม้น้ำ 8 วงศ์ 8 ชนิด  และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย 
(Shanon Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.02 โดยพืชน้ำที่มีค่าดัชนีความเด่น 
(IVI) สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่  กกเล็ก (Cyperus pulcherrimus) วงศ์ CYPERACEAE แพงพวยน้ำ (Jussiaea 
repens L.) ว ง ศ์  ONAGRACEAE แ ล ะ ส า ห ร ่ า ย พ ุ ง ช ะ โ ด  ( Ceratophyllum demersum L.)                                      
วงศ์ CERATOPHYLLACEAE  ซึ่งมีค่าดัชนีความความเด่นเท่ากับ 2.28 เป็นต้น 
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ตารางแสดงผลการสำรวจสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ 
ตาราง 3-14  แสดงจำนวนชนิดส่ิงมีชีวิตในน้ำท่ีสำรวจพบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
 

พื้นที่สำรวจ ประเภทสิ่งมีชีวิต 
จำนวนที่พบจากการจำแนก 

รวม (ชนิด) 
วงศ์ ชนิด 

Zone A 
 

พันธุ์ปลา 5 7 7 

สัตว์หน้าดิน 5 5 5 

พรรณไม้น้ำ 6 6 6 

Zone B 

พันธุ์ปลา 6 8 8 

สัตว์หน้าดิน 4 4 4 

พรรณไม้น้ำ 8 8 8 
 

ตาราง 3-15 แสดงพันธุ์ปลา สัตว์หน้าดิน และ พรรณไม้น้ำ ชนิดเด่น ดัชนีชนิดเด่น ดัชนีความหลากหลาย 
และดัชนีความสม่ำเสมอท่ีพบในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

พื้นที่ชุมน้ำ 
ประเภทสิ่งมีชีวิต

ในน้ำ 

ชนิดเด่นและดัชนีทางนิเวศวิทยา 

ชนิดเด่น 
Dominant 

index 
Shanon Diversity 

index (H/) 
Evenness 

(E) 
Zone A 

 
พันธุ์ปลา ปลาสร้อยขาว 

ปลาหมอเทศ 
ปลากระด่ี 

2.08 1.80 0.92 

สัตว์หน้าดิน หอยกาบ 
จิงโจ้น้ำ 

0.21 0.67 0.96 

พรรณไม้น้ำ เอื้องเผ็ดม้า 
สาหร่ายพุงชะโด 
หญ้าไช 

2.19 1.67 1.08 

Zone A 
 

พันธุ์ปลา ปลาหมอเทศ 
ปลาบู่ 
ปลากระด่ี  

2.38 1.91 0.91 

สัตว์หน้าดิน กุ้ง 
จิงโจ้น้ำ 

0.19 0.66 0.95 

พรรณไม้น้ำ กกเล็ก 
แพงพวยน้ำ 
สาหร่ายพุงชะโด 

2.28 2.02 1.96 
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ตาราง 3-16  แสดงรายช่ือส่ิงมีชีวิตในแหล่งน้ำท่ีสำรวจพบในในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
 

ประเภทสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ = พันธุ์ปลาและสัตว์เล้ือยคลาน 
ลำดับที่ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย  วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1 ปีก,ขาว ตะเพียนขาว CYPRINIDAE Babonymus  gonionotus 

2 ซิว ซิวหนวดยาว CYPRINIDAE Esomus metallicus 

3 สร้อย สร้อยขาว CYPRINIDAE Henicorhynchus  siamensis 

4 กระเดิด กระด่ีหม้อ BELONTIIDAE Trichogaster trichopterus 

5 ดุก ดุกด้าน CLARIIDAE Clarias batrachus 

6 หมอเทศ หมอเทศ CLARIIDAE Oreo chromis  
mossambicus 7 บู ่ บู่ทราย ELEOTRIDAE Oxyeleotris  marmoratus  

8 หลิม, ก่อ ช่อน CHANNIDAE Channa striata 

9 ปลากัด ปลากัด BELONTIIDAE Betta Spledens Regan 

10 ตะพาบน้ำ ตะพาบน้ำ TRIONYCHIDAE Amyda cartilaginea  

 

ประเภทสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ = สัตว์หน้าดิน 

ลำดับที่
ที่ฃฃ 

ชื่อ วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1 กุ้งฝอย PALAEMONIDAE Macrobrachium lancastrii   
2 จ้ิงโจ้น้ำ GERRIDAE Gerris sp. 
3 ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวว่ายน้ำ BAETIDAE Acentrella sp. 
4 ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน GOMPHIDAE  Gomphus sp. 
5 หอยกาบ FOLIATED TELLIN Phylloda foliacea 

Contradens contradens 
ascia 
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ประเภทสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ = พรรณไม้น้ำ 

ลำดับ ชื่อท้องถ่ิน ชื่อสามัญไทย ชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1 กก กกเล็ก CYPERACEAE Cyperus pulcherrimus 
Willd.&Kunth 2 ผักไผ่น้ำ เอื้องเผ็ดม้า POLYGONACEAE Polygonum tomentosum 
Willd. 3 แพงพวยน้ำ แพงพวยน้ำ ONAGRACEAE Jussiaea repens L. 

4 จอกหูหนู จอกหูหนู SALVINIACEAE Salvinia cucullata Roxb. 

5 
สาหร่ายพุง
ชะโด สาหร่ายพุงชะโด CERATOPHYLLACEAE 

Ceratophyllum 
demersum L. 

7 ผักบุ้ง ผักบุ้ง CONVOLVULACEAE Pomcea aquatica Forsk. 

8 ผักบุ้งปลิง ผักบุ้งปลิง ASTERACEAE Enydra fluctuans Lour. 

9 หญ้าไช หญ้าไช POACEAE Leersia hexandra Sw. 
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ภาพสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ = พันธุ์ปลา 
 

 
ภาพ 3-61 ปลากัด (Betta Spledens Regan) 

 
ชื่อสามัญไทย : ปลากัด 
ชื่อท้องถ่ิน :  ปลากัด 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Betta Spledens Regan 
ชื่อวงศ ์: BELONTIIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : มีมีลักษณะลำตัวยาว แบนข้าง หัวเล็ก ปากเล็ก และค่อนชี้ขึ ้นด้านบนเล็กน้อย มีกระดูกอยู่ท่ี
ด้านหน้าช่องตา (preorbital) และมีเกล็ดละเอียดขนาดเล็กปกคลุมอยู่ทั่ว ทั้งส่วนหัว และตัว ความยาวจาก
จงอยปากถึงโคนครีบหาง ยาวประมาณ 2.9 – 3.3 เท่า ของความกว้างของลำตัว และ 3.0 – 3.3 เท่าของ
ความยาวหัว หรือมีขนาดได้ไม่เกิน 6 เซนติเมตรครีบหลังอยู่ค่อนทางด้านหาง  ครีบหลังมีก้านครีบเด่ียว 1 – 2 
ก้าน และก้านครีบแขนง 7 – 9 ก้าน ฐานครีบก้นยาวที่เริ่มจากครีบท้องถึงโคนครีบหาง โดยประกอบด้วยก้าน
ครีบเด่ียว 2 – 4 ก้าน และก้านครีบแขนง 21 – 24 ก้าน ส่วนครีบอกมีขนาดเล็กกว่าครีบอื่น ๆ ท้ังนี้ ปลากัด
จะไม่มีเส้นข้างตัว ส่วนสีเกล็ดหรือลำตัวมีหลายสี เช่น แดง คราม เขียว นํ้าเงิน และสีผสมต่างๆ โดยพบว่า     
สีของเพศผู้จะมีสีสวยงามกว่าเพศเมีย 
ประโยชน์ : ประโยชน์ในเรื่องเชิงพาณิชย์ 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-62 กระด่ีหม้อ (Trichogaster trichopterus) 

 
ชื่อสามัญไทย : กระด่ีหม้อ 
ชื่อท้องถ่ิน : ปลากระเดิด 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Trichogaster trichopterus 
ชื่อวงศ ์: BELONTIIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : ปลาหางกระด่ี ปลาสลาก ปลาสลาง 
ลักษณะ : ลักษณะของกระด่ีหม้อ เป็นปลาน้ำจืดซึ่งมีปริมาณชุกชุมกว่าปลาชนิดอื่นในจำพวกเดียวกัน จัดเป็น
ปลาขนาดเล็กท่ีมีสีและรูปร่างสวยงามกว่าปลากระด่ีชนิดอื่น ทางภาคเหนือเรียกช่ือเป็นปลาสลาง แต่แถบแม่
กลาง แม่สะเรียง เรียกเป็น ปลาสลาก ลำตัวเป็นสีขาวเงินเทาอมฟ้า มีริ้วดำพาดขวางเป็นทางประตลอดลำตัว 
ลักษณะพิเศษคือมีจุดดำท่ีกลางลำตัวและตรงบริเวณคอดหางแห่งละจุด 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-63 ปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus  siamensis) 

 
ชื่อสามัญไทย : ปลาสร้อยขาว 
ชื่อท้องถ่ิน :  ปลาสร้อย 
ชือ่วิทยาศาสตร์:  Henicorhynchus  siamensis 
ชื่อวงศ ์: CYPRINIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ลักษณะของสร้อยขาว ลำตัวยาวเพรียว แบนข้าง ปากมีขนาดเล็ก กึ่งกลางของริมฝีปากล่างมีปุ่ม
กระดูกยื่นออกมา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของปลาในสกุลนี้ ไม่มีหนวด ตามปกติปลาชนิดนี้จะหากินรวมเป็นกลุ่ม 
แต่ละกลุ่มมีจำนวนไม่มากนัก เมื่อถึงฤดูฝนปลาจะรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ ๆ เพื่ออพยพออกหนองบึงไปหาท่ี
เหมาะสมในการผสมพันธุ์วางไข่ อันได้แก่บริเวณทุ่งนาและที่ลุ่มน้ำฝนท่วมขังอยู่ ลูกปลาจะหาอาหารเลี้ยงตัว
และเจริญเติบโตอยู่ในแหล่งน้ำเหล่านั้น ครั้นถึงปลายฤดูหนาว น้ำเริ่มแห้งขอดลง ปลาสร้อยก็จะเดินทางออก
จากแหล่งหากินลงสู่แม่น้ำลำคลอง และรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ ๆ ลอยหัวอยู่ตามผิวน้ำ 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-64 ปลาหมอเทศ (Oreochromis  mossambicus) 
 
ชื่อสามัญไทย : ปลาหมอเทศ 
ชื่อท้องถ่ิน :  ปลาหมอเทศ 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Oreochromis  mossambicus 
ชื่อวงศ ์: CLARIIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ลักษณะของหมอเทศ เป็นปลาน้ำจืดท่ีนำเข้ามาเล้ียงในประเทศ มีรูปร่างคล้ายปลาหมอไทย แต่ส่วน
ลำตัวและหัวใหญ่กว่า จะงอยปากค่อนข้างยาว ปากกว้าง ริมปากหนา ขากรรไกรล่างยาวกว่าขากรรไกร               
บน ครีบหลังยาวและสูง ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็งยาวกว่าส่วนก้านครีบอ่อนมาก ครีบก้นยาว ครีบหางมีขนาด
ใหญ่ปลายมน ครีบท้องอยู่ใกล้ครีบหู มีขนาดใกล้เคียงกัน ด้านหลังมีสีเทาปนดำ ข้างลำตัวสีน้ำตาลอ่อน                 
ท้องเหลืองจาง ๆ ตัวผู้มีขนาดใหญ่น้ำเงินปนดำ ตัวเมียเล็กกว่าและสีซีดจาง ในการผสมพันธุ์วางไข่ ตัวเมียฟัก
ไข่ด้วยปาก 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-65 ปลาบู่ทราย  (Oxyeleotris  marmoratus) 

 
ชื่อสามัญไทย : ปลาบู่ทราย 
ชื่อท้องถ่ิน : ปลาบู่ 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Oxyeleotris  marmoratus 
ชื่อวงศ ์: ELEOTRIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : ปลาบู่สิงโต 
ลักษณะ : ลักษณะของบู่ทราย ลำตัวค่อนข้างกลม ส่วนหางค่อนข้างแบน ปากกว้างเฉียงขึ้นเล็กน้อย นัยน์ตาเล็ก
โปนกลมต้ังอยู่ค่อนไปทางบริเวณส่วนหัว ถัดริมปากเล็กน้อยมีรูจมูกคู่หน้าเป็นหลอดยื่นขึ้นมาติดกับร่องเหนือริม
ปาก ครีบหลังมีสองอัน ครีบหางกลมมน เคลื่อนไหวช้าในระดับกลางน้ำ แต่จะปราดเปรียวเมื่ออยู่บนพื้นดินก้น
แหล่งน้ำและสามารถหยุดการเคลื่อนไหวได้อย่างกระทันหัน ตามปกติแล้วในตอนกลางวันปลาบู่จะทรงตัวนิ่งไม่
เคล่ือนไหว ทำให้บางท่านเข้าใจว่าปลาหลับ โดยปกติปลาบู่ทรายจะตัวอยู่ในพื้นโคลนหรือพื้นทราย 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-66 ปลาช่อน (Channa striata) 

 
ชื่อสามัญไทย : ปลาช่อน 
ชื่อท้องถ่ิน : ปลาหลิม, ก่อ 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Channa striata 
ชื่อวงศ ์: CHANNIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ลักษณะของช่อน ลำตัวอวบกลมยาวเรียว ท่อนหางแบนข้าง หัวแบนลง เกล็ดมีขนาดใหญ่ ปากกว้าง
มาก มีฟันซี่เล็ก ๆ อยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็ง ครีบหลังและครีบก้นยาวจน
เกือบถึงโคนหาง ครีบหางกลม ลำตัวส่วนหลังสีดำ ท้องสีขาว ด้านข้างลำตัวมีลายดำพาดเฉียงลำตัว มีอวัยวะ
พิเศษช่วยในการหายใจจึงสามารถเคล่ือนไหวบนบกและฝังตัวในโคลนได้เป็นเวลานาน ๆ 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-67  ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) 

 
ชื่อสามัญไทย : ปลาดุกด้าน 
ชื่อท้องถ่ิน :  ปลาดุก 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Clarias batrachus 
ชื่อวงศ ์: CLARIIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ลักษณะของดุกด้าน เป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ด ลำตัวเรียวยาว ด้านข้างแบน หัวเล็ก กะโหลกท้ายทอย
แหลม ครีบหูมีก้านครีบแข็งปลายแหลมคมขอบหยักเป็นฟันเลื่อย ทั้งด้านในและด้านนอก ครีบหลังครีบก้น
และครีบหางแยกออกจากกัน ครีบหางกลมมน มีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจ 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-68 ตะเพียนขาว (Babonymus  gonionotus) 

 
ชื่อสามัญไทย : ปลาตะเพียนขาว 
ชื่อท้องถ่ิน :  ปลาปีก,ขาว 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Babonymus  gonionotus 
ชื่อวงศ ์: CYPRINIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ลักษณะของตะเพียนขาว เป็นปลาน้ำจืดคู่บ้านเมืองเป็นที่รู้จักกันดีต้ังแต่สมัยสุโขทัย ปลาตะเพียนมี
ลำตัวค่อนข้างป้อมแบนข้าง เกล็ดใหญ่ หัวเล็ก ปากเล็กอยู่หน้าสุด ลักษณะแตกต่างจากปลาที่อยู ่ในสกุล
เดียวกัน คือตะเพียนขาวมีก้านครีบอ่อนของครีบก้นจำนวน 6 ก้าน ชนิดอื่น ๆ มี 5 ก้าน สีของลำตัวเป็นสีเขียว
อมฟ้า ด้านหลังมีสีน้ำตาลปนเทา ท้องสีขาวเงิน ครีบก้นสีเหลืองปนส้ม ครีบอื่นๆ สีซีดจาง เป็นปลาที่ปราด
เปรียวว่ายน้ำเร็ว เมื่อตกใจจะกระโดดสูงมาก 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-69 ตะพาบน้ำ (Amyda cartilaginea) 

 
ชื่อสามัญไทย : ตะพาบน้ำ 
ชื่อท้องถ่ิน :  ปลาผา 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Amyda cartilaginea 
ชื่อวงศ ์: TRIONYCHIDAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ลักษณะของตะพาบ มีกระดองหลังกลมเมื่อยังเล็กอยู่ แต่เมื่อโตเต็มที่แล้วกระดองจะยาวรี มีหนัง
บนหลัง ริ้วนูนเป็นเส้นเล็ก ๆ ขณะเมื่อยังเล็กอยู่สีตามตัวจะเป็นสีไพลแก้มเทาอมเขียว บางตัวมีจุดเหลืองและ
ดำขอบเหลืองขึ้นประปราย หัวมีจุดเหลืองเป็นจุดใหญ่ทางด้านข้าง เมื่อโตเต็มวัย จุดเหลืองจะหายไป 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ = สัตว์หน้าดิน 

 

ภาพ 3-70 หอยกาบ (Phylloda foliacea) 

 
ชื่อสามัญไทย : หอยกาบ 
ชื่อท้องถ่ิน :  หอยกาบกี้ 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Phylloda foliacea 
ชื่อวงศ ์: FOLIATED TELLIN 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : มีสีดำคล้ำ เปลือกด้นนอกแข็งมีขนาดใหญ่ รูปร่างเป็นกึ่งรูปไข่(semi oval) เปลือกหนา ฝาท้ัง                  
2 ข้างมีขนาดเท่ากัน เปลือกทางด้านหน้า(anterior) และด้านหลัง(posterior) มีขนาดไม่เท่ากัน โดยเปลือก
ด้านหน้าจะโค้งแคบกว่า เปลือกทางด้านหลังจะมีลักษณะเป็นปีกหรือแง่(posterior wing) เห็นชัดเจน 
ลักษณะของเปลือกด้านใน เปลือกด้านในเป็นเปลือกชั้นในสุดเรียกว่าเนเครียส (nacreous) ซึ่งมีความแวววาว
มากกว่าเปลือกด้านนอก และทางด้านหน้าของเปลือกจะมีความแวววาวน้อยกว่าทางด้านหลัง เปลือกทาง
ด้านบนตรงบริเวณด้านบนของฟันแลเทอรัล(lateral teeth) และฟันซูโดคาร์ดินัล(pseudocardinal teeth) 
ลักษณะแบนไม่มีรวดลายเป็นหอยที่มีสมาชิกมากรองจากหอยกาบ เดี่ยว เปลือกมีสองชิ้นยึดติดกันด้วย
กล้ามเนื้อ คล้ายบานพับ ส่วนหัวไม่ค่อยเจริญ บางพวกมีกาบ ด้านหนึ่งยึดติดกับพื้นและไม่เคลื่อนที่ และ                   
บางพวกเคล่ือนท่ีได้โดยเท้าชอนไชคืบ คลานได้อย่างช้า 
ประโยชน์ : ประกอบอาหาร 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-71 จิงโจ้น้ำ (Gerris sp.) 

 

ชื่อสามัญไทย : จิงโจ้น้ำ 
ชื่อสามัญ : Water Strider, Pond skaters 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gerris sp. 
ชื่อวงศ์ : GERRIDAE                                                                                           
ชื่อท้องถ่ิน : แมงกะพุ้งน้ำ   
ลักษณะ :  จิงโจ้น้ำเป็นมวลน้ำชนิดหนึ่งที่มีขาคู่หน้าและคู่หลังยาว สามารถเคลื่อนที่ไปบนผิวน้ำได้อย่าง
รวดเร็ว ตัวเต็มวัยมีสีดำมีชีวิตอยู่ราวๆ 1 เดือนเศษ วางไข่อยู่เหนือระดับผิวน้ำ ท้ังตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะกิน
ศัตรูพืชอื่นๆ เป็นอาหาร 
ประโยชน์ : -  
สถานภาพ : ปกติ 
แหล่งอื่นที่พบ : จ้ิงโจ้น้ำเป็นแมลงท่ีมักพบอยู่บนผิวน้ำ อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพบได้ท่ัวไป   
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ภาพ 3-72  กุ้งฝอย (Macrobrachium lancastrii) 

 
ชื่อสามัญไทย : กุ้งฝอย                                                                                                           
ชื่อสามัญ :   Lanchester's Freshwater Prawn                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Macrobrachium lancastrii                                                                     
ชื่อวงศ์ : PALAEMONIDAE                                                                                            
ชื่อท้องถ่ิน : - 
ลักษณะ :  เป็นกุ้งน้ำจืดขนาดเล็ก มีเปลือกแข็งห่อหุ้มตัว มีขา 10 คู่ ลำตัวใสรูปร่างเพรียวยาว กุ้งฝอยมีกรีส้ัน
และตรงฟันด้านบนมี 4- 7 ซี่   ด้านล่างมี 1-4 ซี่ กุ้งฝอยสามารถอยู่ได้ทุกระบบนิเวศของแหล่งน้ำ กุ้งฝอย
อาศัยอยู่ได้ท่ัวไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติ                                                                                                            
ประโยชน์ : เป็นอาหารท่ีมีรสอร่อย นำไปบริโภคภายในครัวเรือน นำไปใช้ประกอบอาหารได้โดยกรรมวิธีต่างๆ                                                                                                                                                                                                   
สถานภาพ : ท่ัวไป                                                                                                         
แหล่งอื่นที่พบ : พบเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย  
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ภาพ 3-73 ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวว่ายน้ำ (Acentrella sp.) 

 

ชื่อสามัญไทย : ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวว่ายน้ำ 
ชื่อท้องถ่ิน :   
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Acentrella sp. 
ชื่อวงศ ์: BAETIDAE 
ชือ่อื่น ๆ : - 
ลักษณะ : แมลงชีปะขาวจะมีลักษณะเฉพาะ คือ ระยะท่ีมีปีกจะมี 2 ระยะ คือ ตัวรองตัวเต็มวัย (subimago) 
ในระยะนี้ปีกจะมีสีขุ่น ปกคลุมด้วยขนขนาดเล็ก กันน้ำได้ อวัยวะเพศยังเจริญไม่เต็มที่ จากนั้นจะลอกคราบ  
อีกครั้งกลายเป็นตัวเต็มวัย ปีกใสเป็นเงา อวัยวะเพศเจริญเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์และวางไข่  จัดเป็นแมลง              
ที่มีวิวัฒนาการต่ำสุดในบรรดาแมลงมีปีกทั้งหมด เนื่องจากเมื่อตัวเต็มวัยอยู่ในท่าพัก ปีกตั้งฉากกับลำตัว                  
และไม่สามารถหลุบปีกไปคลุมแผ่นหลังได้ นอกจากนี้ยังมีเส้นปีกเป็นจำนวนมากอีกด้วย 
ประโยชน์ :  แมลงชีปะขาวเป็นแมลงน้ำในกลุ่มที่มีความไวต่อมลพิษในน้ำ แมลงน้ำมีตัวอ่อนหลายชนิดที่มี
ความทนทานได้น้อยต่อการเปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ             
ตัวอ่อนชีปะขาวที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมพบในน้ำคุณภาพดีจนถึงคุณภาพพอใช้ เช่น 
ชีปะขาวเข็ม, ชีปะขาวกระโปรง ทนได้ในน้ำท่ีมีคุณภาพพอใช้ ชีปะขาวกรามโค้ง ชอบอยู่ในเนื้อไม้และชีปะขาว
กรามงอน ชอบขุดรูอยู่ในพื้นทรายและตะกอนท่ีนุ่ม ซึ่งทำให้แมลงเหล่านี้สามารถเป็นตัวชี้วัดของคุณภาพน้ำท่ี
ดีได้ จึงมีการนิยมใช้แมลงชีปะขาวเพื่อการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพ  
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-74 ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน (Libellula sp.) 

 
ชื่อสามัญไทย : ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน 
ชื่อสามัญ : Common Skimmers 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Libellula sp. 
ชื่อวงศ์ : LIBELLULIDAE                                                                                      
ชื่อท้องถ่ิน : แมงหน้างำ , แมงละงำ, แมงอีนิว่ 
ลักษณะ :  ลักษณะของลำตัวมีส่วนท้องท่ีกว้างกว่าส่วนหัว ตัวส้ันป้อม หางส้ันกุดเป็นเดือยหยักๆ หายใจโดย
ใช้อวัยวะพิเศษท่ีอยู่ในช่องท้อง การพ่นน้ำออกช่วยให้เคล่ือนท่ีได้เร็ว มีขา 6 ขาค่อนข้างยาว กินอาหารโดยใช้
ริมฝีปากล่างซึ่งมีลักษณะคล้ายช้อนยืดออกมาตวัดเหยื่อ 
ประโยชน์ : นำมาประกอบอาหารได้หลายชนิดเช่นเดียวกับตัวอ่อนแมลงปออื่นๆ  เช่น ค่ัว ทอด หมก แกง  
และท่ีนิยมมากคือ แกงใส่รวมกันกับลูกฮวก(ลูกอ๊อด)   
สถานภาพ : ปกติ 
แหล่งอื่นที่พบ : ตัวอ่อนของแมลงปอ ชอบอาศัยอยู่ในน้ำใส และน้ำไหลช้า เช่น  สระ หนอง บึง 
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ภาพสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ = พรรณไม้น้ำ 

 

ภาพ 3-75 กกเล็ก (Cyperus pulcherrimus) 

ชื่อสามัญไทย : กกเล็ก 

ชื่อท้องถ่ิน :  กก 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Cyperus pulcherrimus  
ชื่อวงศ ์: CYPERACEAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : มีเหง้า สูง 50 – 150 เซนติเมตร มักหนาท่ีโคน ใบมีสีเขียว แต่ปลอกหุ้มมีสีฟางข้าว ดอกเป็นดอก
ช่อยาวถึง 20 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยประกอบด้วยดอกย่อย 6-20 ดอก ขยายพันธุ์ด้วยเหง้าและเมล็ด ชอบดิน
ท่ีมีน้ำขัง พบในบริเวณท่ีมีน้ำท่วมขัง และคันนา 
ประโยชน์ : - 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-76 แพงพวยน้ำ (Jussiaea repens L.) 

ชื่อสามัญไทย : แพงพวยน้ำ  
ชื่อท้องถ่ิน : แพงพวย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jussiaea repens L. 
ชื่อวงศ์ : ONAGRACEAE 
ชื่ออื่น ๆ : -   
ลักษณะ :  เป็นพืชลอยน้ำอายุหลายปี ลำต้นเล้ือยทอดไปตามยาว ลำต้นอวบน้ำ รากแตกตามข้อเป็นกระจุก มี
ทุนช่วยพยุงลำต้น ใบลอยอยู่เหนือน้ำ เป็นใบเด่ียว เรียงตัวแบบสลับ แผ่นใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ มีขนาด 1.4x4 
เซนติเมตร ก้านใบยาว 1.5 เซนติเมตร ปลายใบกลมมน ขอบใบเรียบ ดอกเด่ียวออกตามซอกใบ ก้านใบยาว 1 
เซนติเมตร มีกลีบเล้ียง 5 กลีบ ติดกับรังไข่ กลีบดอกสีขาวนวลโคนกลีบสีเหลืองหลุดร่วงง่าย เกสรตัวผู้ 10 อัน
สีเหลือง รังไข่ทรงกระบอก ยอดเกสรตัวเมียเป็นก้อน 
ประโยชน์ : - 
สถานภาพ : - 
แหล่งอื่นที่พบ : พบตามชายน้ำ 
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ภาพ 3-77 สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum L.) 

 
ชื่อสามัญไทย : สาหรา่ยพงุชะโด 

ชื่อท้องถ่ิน :  สาหรา่ยพงุชะโด 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Ceratophyllum demersum L. 
ชื่อวงศ ์: CERATOPHYLLACEAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ลำต้นเป็นสายกลมเรียวยาว ไม่มีราก ตามข้อมีใบออกมาโดยรอบเป็นช้ัน แตกกิ่งก้านมากจนดูเป็น
กลุ่มใหญ่ใต้ผิวน้ำ ใบเป็นเส้น ขอบใบจักหยาบ ปลายใบแตกเป็น ๒ แฉก ดอกเป็นดอกเด่ียวแยกเพศ เกิดท่ีซอก
โคนใบ ดอกตัวผู้เห็นได้ชัด มีเกสรตัวผู้สีขาวอยู่เป็นกระจุก ไม่มีกลีบดอก ไม่มีก้านดอก ส่วนดอกตัวเมียจะเห็น
ชัดเจนเมื่อติดผลแล้ว ผลเป็นรูปไข่ สีดำมีหนามยื่นยาว ๓ อัน 
ประโยชน์ : พันธุ์ไม้น้ำตกแต่งตู้ปลา 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-78 ผักบุ้ง (Pomoea aquatica Forsk.) 

ชื่อสามัญไทย : ผักบุ้ง                                                                                   
ชื่อท้องถ่ิน: ผักบุ้ง                                                                            
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pomoea aquatica Forsk. 
ชื่อวงศ์ :   CONVOLVULACEAE                                                                
ชื่ออื่น ๆ : ผักทอดยาว 
ลักษณะ : ไม้เล้ือยไม่มีมือเกาะ ลำต้นทอดไปตามดิน มีข้อปล้องชัดเจน รากเกิดตามข้อแก่ ใบเด่ียวเรียงตัวแบบ
สลับ ขอบใบเรียบ ดอกเดี่ยวสีขาวโคนดอกสีม่วง ดอกเกิดที่ซอกใบ ดอกมีขนาดใหญ่ เป็นดอกสมบรูณ์เพศ 
กลีบดอกเป็นหลอด กลีบเล้ียง 5 กลีบ เช่ือมติดกันเป็นหลอดสีเขียว กลีบดอกสีขาวเช่ือมติดกันเป็นหลอด  
ประโยชน์ : รับประทานเป็นผัก  
สถานภาพ : -                                                                                                            
แหล่งอื่นที่พบ : พบท่ัวไปตามชายน้ำ 
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ภาพ 3-79 ผักบุ้งร่วม (Enydra fluctuans Lour) 

ชื่อสามัญไทย : ผักบุ้งร่วม 
ชื่อท้องถ่ิน :  ผักบุ้งปลิง  
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Enydra fluctuans Lour 
ชื่อวงศ ์: ASTERACEAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : ไม้ล้มลุก  ลำต้นโค้งแล้วต้ังตรง สูง 0.15-1.00 ม. กลวง มีขนบาง ๆ หรือ เกล้ียง มีรากออกตามข้อ 
มีกล่ินหอม. ใบ ไม่มีก้านใบ ออกตรงข้ามกัน รูปขอบขนานแคบ กว้าง 3-16 มม. ยาว 2-10 ซม. ปลายใบกลม
และมียอดมน โคนตัดใบ ขอบใบเรียบ หรือ จักเป็นฟันเล่ือยแกมซี่ฟัน สีเขียวสด มีต่อมเล็ก ๆ มีขนท้ังสองด้าน. 
ดอก เป็นกระจุกค่อนข้างกลม วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ไม่มีก้านดอก ออกเดี่ยว ๆ ที่ปลายยอด หรือ 
ตามง่ามใบ ริ้วประดับมี 4 อัน รูปไข่ กว้างประมาณ 8 มม. ยาว 10-12 มม. ปลายมน แบ่งเป็น 2 คู่ ต้ังได้ฉาก
กัน รูปร่างคล้ายใบ ขอบโค้งหุ้มดอกเอาไว้ เมื่อดอกบานจะใหญ่ขึ้น กลีบดอกสีขาวออกเขียว ดอกวงนอกเป็น
ดอกเพศเมีย กลีบดอกยาว 2-2.5 มม. โคนเชื่อมติดกันเป็นท่อยาว แล้วแผ่เป็นรูปรางน้ำสั้น ๆ ปลายจักเป็นซี่
ฟัน 2-4 ซี่ ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกยาว 3-4 มม. เป็นรูปท่อ ปลายจักเป็นซี่ฟัน 5 ซี่; เกสรผู้มี 
5 อัน อับเรณูโคนเรียบ ปลายมน ปลายท่อเกสรเมียในดอกเพศเมียแยกเป็นแฉกค่อนข้างสั้น ในดอกสมบูรณ์
เพศเรียบ. ผล แห้ง สีดำ ยาวประมาณ 3 มม. เกล้ียง ล้อมรอบด้วยริ้วประดับ 
ประโยชน์ :  ยาระบาย 
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 
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ภาพ 3-80 หญา้ไช (Leersia hexandra Sw.) 

 
ชื่อสามัญไทย : หญา้ไช 

ชื่อท้องถ่ิน :  หญา้ไช 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Leersia hexandra Sw. 
ชื่อวงศ ์: POACEAE 
ชื่ออื่น ๆ : - 
ลักษณะ : หญ้าหลายฤดู เหง้าสั้น ลำต้นทอดนอน ยาว 0.3–1 ม. ข้อมีขน ใบรูปแถบ ยาว 15–25 ซม. โคน
เรียวสอบ ขอบใบและเส้นกลางใบมีขนสาก แผ่นใบเกล้ียงหรือมีขนสาก ล้ินใบเป็นเยื่อบาง ยาว 2–2.4 มม. ช่อ
ดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 9–15 ซม. ช่อดอกย่อยออกเดี่ยว ๆ รูปขอบขนาน ยาว 3.4–5 มม. ก้านช่อยาว
ประมาณ 5 มม. กาบช่อลดรูปติดกับปลายช่อเป็นแคลลัส ดอกย่อยมีดอกเดียว สมบูรณ์เพศ กาบล่างแข็ง รูป
เรือ ยาว 3.3–3.9 มม. ปลายแหลม เส้นกาบ 5 เส้น มีขนแข็งบนเส้นภายใน กาบบนหยาบ หนา รูปรี ยาว 
3.2–3.7 มม. เส้นกาบ 3 เส้น มีสันเป็นเส้น จักซี่หวี เกล็ดประดับรูปล่ิม เกสรเพศผู้ 6 อัน 
ประโยชน์ :  
สถานภาพ : สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป 
แหล่งอื่นที่พบ : พบได้ทุกภาคของประเทศไทย 



บทท่ี 4 

สรุปผลการสำรวจ 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
บริษัทไทยรับเบอร์ แลนด์ แอนด์ แพลนเตชั่น จำกัด แบ่งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็น              
1. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืช  2. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์สัตว์    
และ 3. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพส่ิงมีชีวิตในน้ำ สามารถสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 

4.1 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืช   
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์พืช ด้วยวิธีเดินสำรวจ แบบ Line Transect Sampling 

(LTS) สำรวจพบ พันธุ์ไม้จำนวน 36 ชนิด เป็นไม้ต้น และไม้ล้มลุก ได้แก่ โพธิ์ (Ficus religiosa  L.) ยางพลวง 
(Dipterocarpus tuberculatus) แดง  (Xylia xylocarpa (Roxb.) ผักปลาบ (Commelina benghalensis 
L.) มะระขี้นก (Momordica charantia Linn.) เป็นต้น พบไม้ใหญ่ที ่มีเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร 
พื้นที่ โซน  A สำรวจพบต้นไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบวงมากกว่า 100 เซนติเมตร จำนวน  9 ชนิด ได้แก่  โพธิ์ สัก 
ตะเคียน ประดู่ กระถิน งิ้วใหญ่ มะถ่อน มะเดื่อ และขี้เหล็กป่า เป็นต้น ส่วนพื้นที่ โซน  B สำรวจพบจำนวน   
5 ชนิด มะฮอกกานี มะค่า ตะเคียนทอง งิ้วใหญ่ และไทร เป็นต้น 

ส่วนผลการสำรวจพันธุ์ไม้ในแปลงสวนยางพารา พื้นท่ีสำรวจอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีวาง
แปลงสำรวจพบพันธุ์พืชภายในแปลงศึกษาท้ังหมด 22 ชนิด โดยพันธุ์ไม้พื้นล่างท่ีมีดัชนีความสำคัญ (IVI) สูงสุด 
10 ลำดับแรก ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) วงศ์ ARECACEAE ดัชนีความสำคัญ ( IVI) 
เท ่ าก ับ  102 .09  สาบเส ื อ  (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.)  วงศ ์  ASTERACEAE                
ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 101.55 เฟิร์นก้านดำ (Adiantum philippense L.) วงศ์ PARKERIACEAE     
ดัชน ีความสำคัญ ( IVI) เท่าก ับ 101.36 ถ ั ่วผี (Macroptilium lathyroides (L.) Urb. I.) วงศ์ FABACEAE                   
ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 100.91 ชันกาด (Panicum repens L.) วงศ์ POACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่ากับ 100.64 ขี้ไก่ย่าน (Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Rob.) วงศ์ ASTERACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่ากับ 100.45 ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.) วงศ์ COMMELINACEAE  ดัชนีความสำคัญ (IVI) 
เท่ากับ 91.73 สัปปะรด (Ananas comosus) วงศ์ BROMELIACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 51.45 
หญ้าขน  (Brachiaria mutica (Forsk) S tapf.) วงศ์ POACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI) เท่ากับ 41.82 กระถิน
ไทย (Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit) วงศ์ FABACEAE ดัชนีความสำคัญ (IVI)เท่ากับ 40.27       
และมีดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Index) เท่ากับ 2.01 

 
4.2 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์สัตว์  
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพพันธุ์สัตว์  ด้วยวิธ ีการเดินสำรวจ แบบ Line Transect 

Sampling (LTS) สำรวจพบ พันธุ์สัตว์จำนวน 13 วงศ์ 13 ชนิด ประเภทสิ่งมีชีวิตที่สำรวจพบ ได้แก่ สัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ำ สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก โดยพบว่า พื้นท่ีสำรวจ Zone A พบสัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ำ 3 วงศ์ รวม 3 ชนิด และทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ อึ่งอ่าง ( Kaloula 
pulchra ) วงศ์ MICROHYLIDAE และเขียด (Fejervarya limnocharis) วงศ์ RANIDAE อัตราการพบเห็น
เท่ากับร้อยละ 20 ลำดับสถานภาพชุกชุมค่อนข้างน้อย และ  Zone B พบสัตว์ครึ ่งบกครึ ่งน้ำ 4 วงศ์                
รวม 4 ชนิด และทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่  อึ่งอ่าง (Kaloula pulchra )           

https://th.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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วงศ์ MICROHYLIDAE และเขียด (Fejervarya limnocharis) วงศ์ RANIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 
40 และ 20 ตามลำดับ ซึ่งมีลำดับสถานภาพชุกชุมค่อนข้างน้อย 
 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ประเภทสัตว์เล้ือยคลานพื้นท่ีสำรวจ Zone A พบสัตว์สัตว์เล้ือยคลาน 
3 วงศ์ รวม 3 ชนิดและทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ งูสามเหล่ียม (Bungarus 
fasciatus) วงศ์ ELAPIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 20 ลำดับสถานภาพชุกชุมน้อย Zone B พบสัตว์
สัตว์เลื้อยคลาน 5 วงศ์ รวม 6 ชนิด และทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ จิ้งจก 
(Dixonius siamensis) วงศ์ GEKKONIDAE และงูดิน (Ramphotyphlops braminus) วงศ์ TYPHLOPIDAE 
อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 10 และ 30 ตามลำดับ ซึ่งมีลำดับสถานภาพ ชุกชุมน้อย 
 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พื้นที่สำรวจ Zone A พบสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม 1 วงศ์ 1 ชนิด และทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ หนู (Rattus rattus) 
วงศ์ MURIDAE อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 20 ลำดับสถานภาพชุกชุมน้อย 
 ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์ประเภทสัตว์ปีก พื้นท่ีสำรวจ Zone A พบสัตว์ปีก 1 วงศ์ 1 ชนิด และ
ทำการศึกษาส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นพบว่า ส่ิงมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ ไก่ป่า (Gallus gallus) วงศ์ PHASIANIDAE อัตรา
การพบเห็นเท่ากับร้อยละ 20 ลำดับสถานภาพชุกชุมน้อย Zone B พบสัตว์ปีก 1 วงศ์ 1 ชนิด และ
ทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตชนิดเด่น พบว่า สิ่งมีชีวิตชนิดเด่นได้แก่ นกฮูก (Otus sagittatus) วงศ์  STRIGIDAE 
อัตราการพบเห็นเท่ากับร้อยละ 10 ลำดับสถานภาพชุกชุมน้อย 

 

4.3 การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตในน้ำ 
ผลการศึกษาพบว่าในพื้นที่แหล่งน้ำในแปลงสวนยางพารา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พบปลา              

ไม่น้อยกว่า 5 วงศ์  รวม 9 ชนิด จำแนกตามแหล่งน้ำ โดยใน Zone A พบปลา 5 วงศ์ 7 ชนิด ทำการศึกษา
ชน ิดพ ันธุ์  และทำการศ ึกษาด ัชน ีความหลากหลาย (Shanon Diversity index (H/)) พบว ่าม ีด ัชนี                         
ความหลากหลาย เท่ากับ 1.80 โดยพันธุ ์ปลาที ่มีค่าดัชนีความเด่น(IVI)สูงสุด ได้แก่ ปลาสร้อยขาว 
(Henicorhynchus  siamensis) วงศ์ CYPRINIDAE ปลาหมอเทศ (Oreo chromis) วงศ์ CLARIIDAE ปลา
กระดี่หม้อ (Trichogaster trichopterus) วงศ์ BELONTIIDAE ซึ่งมีค่าดัชนีความความเด่นเท่ากับ 2.08 และ
Zone B      พบปลา 6 วงศ์ 8 ชนิด ทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Shanon 
Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.91 โดยพันธุ์ปลาที่มีค่าดัชนีความเด่น (IVI) 
สูงสุด ได้แก่ ปลาหมอเทศ (Oreo chromis  ) วงศ์ CLARIIDAE ปลาบู่ทราย (Oxyeleotris  marmoratus )                           
วง ศ์  ELEOTRIDAE ปลากระด ี ่หม ้อ  (Trichogaster trichopterus) วงศ ์  BELONTIIDAE ซ ึ ่ งม ีค ่ าด ัชนี                    
ความความเด่นเท่ากับ 2.38 ชนิดของปลาส่วนใหญ่ในพื้นท่ีแหล่งน้ำแปลงสวนยางพาราเป็นชนิดที่พบได้
โดยทั่วไปพันธุ์ปลาชนิดอื่นที่พบได้แก่ปลาตะเพียนขาว (Babonymus  gonionotus) วงศ์ CYPRINIDAE                
ปลาซ ิ วหนวดยาว  ( Esomus metallicus)  ว ง ศ์   Cyprinidae ปลาด ุ กด ้ าน  (Clarias batrachus)                          
ว ง ศ์  CLARIIDAE ปลาช ่ อน  (Channa striata) ว ง ศ์  Channidae ปลาก ั ด  (Betta Spledens Regan)                     
วงศ์ BELONTIIDAE และพบสัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ ตะพาบน้ำ (Amyda cartilaginea) วงศ์ Trionychidae 
เป็นต้น 

ความหลากหลายของชนิดสัตว์หน้าดิน พบสัตว์หน้าดิน 5 วงศ์  รวม 5 ชนิด จำแนกตามแหล่งน้ำ  
โดยใน  Zone A  พบสัตว ์หน ้าด ิน 5 วงศ ์  5 ชน ิด ทำการศ ึกษาชน ิดพ ันธุ์  และทำการศ ึกษาด ัชนี                               
ความหลากหลาย (Shanon Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 0.67 โดยสัตว์              
หน้าดินที่มีค่าดัชนีความความเด่น (IVI) สูงสุด ได้แก่ หอยกาบ (Phylloda foliacea) วงศ์ Foliated Tellin 
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และจิงโจ้น้ำ(Gerris sp.) วงศ์  GERRIDAE ซึ ่งมีค่าดัชนีความความเด่นเท่ากับ 0.21 และZone B พบสัตว์                  
หน้าดิน 4 วงศ์ 4 ชนิด ทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความหลากหลาย (Shanon Diversity 
index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 0.66 โดยสัตว์หน้าดินท่ีมีค่าดัชนีความความเด่น (IVI) ได้แก่ 
กุ้ง (Macrobrachium lancastrii ) วงศ์  PALAEMONIDAE และจิงโจ้น้ำจิงโจ้น้ำ (Gerris sp.) วงศ์  GERRIDAE 
ซึ่งมีค่าดัชนีความความเด่นเท่ากับ 0.19  ส่วนสัตว์หน้าดินชนิดอื่นที่พบได้แก่ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวว่ายน้ ำ 
(Acentrella sp.) วงศ์ BAETIDAE ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน (Gomphus sp.) วงศ์ GOMPHIDAE เป็นต้น  

ความหลากหลายของชนิดของพรรณไม้น้ำ พบพรรณไม้น้ำ 9 วงศ์  9 ชนิด จำแนกตามแหล่งน้ำ                    
โดยใน Zone A พบพรรณไม้น้ำ 6 วงศ์ 6 ชนิด และทำการศึกษาชนิดพันธุ์ และทำการศึกษาดัชนีความ
หลากหลาย (Shanon Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 1.67 โดยพืชน้ำที่มีค่า
ดัชนีความเด่น (IVI) สูงสุด ได้แก่  เอื้องเผ็ดม้า (วงศ์ POLYGONACEAE) สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum 
demersum L.) วงศ์ CERATOPHYLLACEAE และหญ้าไซ (Leersia hexandra Sw.) วงศ์ POACEAE ซึ ่งมี
ค่าดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.19  และZone B พบพรรณไม้น้ำ 8 วงศ์ 8 ชนิด  และทำการศึกษาดัชนี
ความหลากหลาย (Shanon Diversity index (H/)) พบว่ามีดัชนีความหลากหลาย เท่ากับ 2.02 โดยพืชน้ำท่ีมี
ค่าดัชนีความเด่น (IVI) สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่  กกเล็ก (Cyperus pulcherrimus) วงศ์ CYPERACEAE แพงพวย
น้ำ (Jussiaea repens L.) วงศ์ ONAGRACEAE และสาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum L.)                                      
วงศ์ CERATOPHYLLACEAE  ซึ่งมีค่าดัชนีความความเด่นเท่ากับ 2.28 เป็นต้น 

 


