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ภาพท่ี 72  พ้ืนท่ีปลูกขาวไร อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 29 สิงหาคม 

พ.ศ. 2563 52 

ภาพท่ี 73  พ้ืนท่ีปลูกขาวไร 52 

ภาพท่ี 74  มันฝรั่ง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 53 

ภาพท่ี 75  มันฝรั่ง 54 

ภาพท่ี 76  มันแกว จังหวัดหนองบัวลําภ ูบันทึกภาพเม่ือ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 54 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 77  มันแกว 55 

ภาพท่ี 78  แปลงปลูกมันเทศ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 22 เมษายน 

พ.ศ. 2550 56 

ภาพท่ี 79  มันเทศ 56 

ภาพท่ี 80  แตงโม 57 

ภาพท่ี 81  แปลงปลูกเดือย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 58 

ภาพท่ี 82  ตนเดือย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 59 

ภาพท่ี 83  ขิง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 60 

ภาพท่ี 84  ขิง 60 

ภาพท่ี 85  กะหล่ําปลี จังหวัดเชียงใหม บันทึกภาพเม่ือ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 61 

ภาพท่ี 86  มะเขือเทศ จังหวัดนครพนม บันทึกภาพเม่ือ พ.ศ. 2542 62 

ภาพท่ี 87  แปลงปลูกมะเขือเทศ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2561 62 

ภาพท่ี 88  วานหางจระเข จังหวัดประจวบคีรีขันธ บันทึกภาพเม่ือ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 63 

ภาพท่ี 89  ปานศรนารายณ 64 

ภาพท่ี 90  ใบและดอกปอสา 65 

ภาพท่ี 91  แปลงปลูกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี บันทึกภาพเม่ือ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 66 

ภาพท่ี 92  แปลงพริก จังหวัดศรีสะเกษ บันทึกภาพเม่ือ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 51 

ภาพท่ี 93  ตนขาวสาลี 68 

ภาพท่ี 94  ตนขาวบารเลย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม บันทึกภาพเม่ือ มีนาคม พ.ศ. 2560 70 

ภาพท่ี 95  ตนขาวไรน 71 

ภาพท่ี 96  ดอกและผลฝน จังหวัดเชียงใหม บันทึกภาพเม่ือ กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 72 

ภาพท่ี 97  ใบกัญชา 74 

ภาพท่ี 98  ใบกัญชง   74 

ภาพท่ี 99  กระเจี๊ยบแดง 75 

ภาพท่ี 100  เผือก จังหวัดสระบุรี บันทึกภาพเม่ือ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 76 

ภาพท่ี 101  หัวเผือก 76 

ภาพท่ี 102  ยางนา จังหวัดศรีสะเกษ บันทึกภาพเม่ือ กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 77 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 103  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 

25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา อําเภอโขงเจียม  
จังหวัดอุบลราชธานี 78 

ภาพท่ี 104  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 78 

ภาพท่ี 105  ยางพารา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 7 เมษายน พ.ศ. 2556 79 

ภาพท่ี 106  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 

26 เมษายน พ.ศ. 2563 แสดงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  80 
ภาพท่ี 107  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 80 

ภาพท่ี 108  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 

อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 81 

ภาพท่ี 109  สวนปาลมน้ํามัน  อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บันทึกภาพเม่ือ พฤษภาคม 2559 81 

ภาพท่ี 110  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ  

12 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แสดงพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส อําเภอเมืองสระแกว 
จังหวัดสระแกว 82 

ภาพท่ี 111  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูก 

อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 82 

ภาพท่ี 112  สวนยูคาลิปตัส  จังหวัดนครพนม บันทึกภาพเม่ือ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 83 

ภาพท่ี 113  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกสัก 

อําเภอสอง จังหวัดแพร 84 

ภาพท่ี 114  สวนสัก อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม 2558 84 

ภาพท่ี 115  สะเดา 85 

ภาพท่ี 116  สวนสะเดา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 เมษายน 

พ.ศ. 2562 85 

ภาพท่ี 117  สนประดิพัทธ 86 

ภาพท่ี 118  กระถิน   87 

ภาพท่ี 119  ดอกประดู 88 

ภาพท่ี 120  ผลประดู   89 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 121  ซอ 89 

ภาพท่ี 122  โกงกางใบเล็ก 91 

ภาพท่ี 123  แสมขาว 91 

ภาพท่ี 124  ประสักดอกแดง 92 

ภาพท่ี 125  ลําพู 92 

ภาพท่ี 126  จาก 93 

ภาพท่ี 127  ตะบูนขาว 93 

ภาพท่ี 128  โปรง 94 

ภาพท่ี 129  ตาตุมทะเล 94 

ภาพท่ี 130  ฝาดดอกแดง 95 

ภาพท่ี 131  เสม็ด 95 

ภาพท่ี 132  กาแฟ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 21 เมษายน พ.ศ. 2550 96 

ภาพท่ี 133  แปลงปลูกกาแฟ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 11 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2550 97 

ภาพท่ี 134  ชา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 98 

ภาพท่ี 135  แปลงปลูกชาจีน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2550 98 

ภาพท่ี 136  ชาอัสสัม อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 1 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2550 99 

ภาพท่ี 137  ชาน้ํามัน 99 

ภาพท่ี 138  หมอน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 100 

ภาพท่ี 139  หมอน จังหวัดอุทัยธานี บันทึกภาพเม่ือ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 100 

ภาพท่ี 140  แปลงไผรวก อําเภอจุน จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 101 

ภาพท่ี 141  แปลงปลูกไผ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 102 

ภาพท่ี 142  นุน 103 

ภาพท่ี 143  หมาก จังหวัดตรัง บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 104 

ภาพท่ี 144  จามจุรี 105 

ภาพท่ี 145  ตีนเปด 106 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 146  เปลา 107 

ภาพท่ี 147  ยมหอม 108 

ภาพท่ี 148  ผลยมหอม 108 

ภาพท่ี 149  กฤษณา จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 109 

ภาพท่ี 150  ตะกู อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  110 

ภาพท่ี 151  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened แสดงพ้ืนท่ีปลูกไมผล จังหวัดเชียงราย 111 

ภาพท่ี 152  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth บริเวณพ้ืนท่ีปลูกไมผล 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 112 

ภาพท่ี 153  อินทผลัม จังหวัดสุโขทัย บันทึกภาพเม่ือ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 112 

ภาพท่ี 154  มะเฟอง จังหวัดอุดรธานี บันทึกภาพเม่ือ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 113 

ภาพท่ี 155  ตน ผล และ เมล็ดโกโก 113 

ภาพท่ี 156  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 

แสดงพ้ืนท่ีปลูกสม จังหวัดเชียงใหม 114 

ภาพท่ี 157  สม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกภาพเม่ือ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 115 

ภาพท่ี 158  ทุเรียน จังหวัดบุรีรัมย บันทึกภาพเม่ือ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 116 

ภาพท่ี 159  เงาะ 117 

ภาพท่ี 160  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกมะพราว 

จังหวัดสมุทรสาคร 118 

ภาพท่ี 161  มะพราว  อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 2 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2562 119 

ภาพท่ี 162  ตนลิ้นจี่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ บันทึกภาพเม่ือ 17 มีนาคม 

พ.ศ. 2555 120 

ภาพท่ี 163  ผลลิ้นจี่ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 120 

ภาพท่ี 164  แปลงปลูกมะมวง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 24 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2561 122 

ภาพท่ี 165  ตนมะมวงหิมตพาน จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกภาพเม่ือ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 123 

ภาพท่ี 166  ผลมะมวงหิมตพาน 123 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 167  ตนพุทราไตหวัน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 23 เมษายน 

พ.ศ. 2550 124 

ภาพท่ี 168  ตนนอยหนา 125 

ภาพท่ี 169  แปลงปลูกกลวยไขบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค บันทึกภาพเม่ือ 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 126 
ภาพท่ี 170  ผลกลวยไขบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค บันทึกภาพเม่ือ 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 127 

ภาพท่ี 171  ผลกลวยน้ําวาบริเวณ อําเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค บันทึกภาพเม่ือ 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 128 

ภาพท่ี 172  ผลกลวยหอมบริเวณ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย บันทึกภาพเม่ือ 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 129 

ภาพท่ี 173  มะขาม อําเภอปง จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 130 

ภาพท่ี 174  มะขาม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 131 

ภาพท่ี 175  ตนลําไย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 132 

ภาพท่ี 176  ตนฝรั่ง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 30 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2559 133 

ภาพท่ี 177  สวนฝรั่ง จังหวัดสมุทรสาคร บันทึกภาพเม่ือ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 133 

ภาพท่ี 178  ตนมะละกอ จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 134 

ภาพท่ี 179  ขนนุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 2 กรกฎาคม 2562 135 

ภาพท่ี 180  ผลขนุน 136 

ภาพท่ี 181  กระทอน 137 

ภาพท่ี 182  ชมพู อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 23 มกราคม 2562 138 

ภาพท่ี 183  ผลชมพู 138 

ภาพท่ี 184  มังคุด 139 

ภาพท่ี 185  ลางสาด 141 

ภาพท่ี 186  ลองกอง 141 

ภาพท่ี 187  ระกํา (ซาย) และสละ (ขวา) 142 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 188  แปลงมะนาว บริเวณอําเภอจุน จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 143 

ภาพท่ี 189  ผลมะนาว 143 
ภาพท่ี 190  ผลเกาลัด อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 144 
ภาพท่ี 191  ผลสาลี่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 144 
ภาพท่ี 192  ตนบวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 145 
ภาพท่ี 193  อะโวคาโด 145 
ภาพท่ี 194  ตนมะคาเดเมีย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 2 มกราคม 

พ.ศ. 2555 146 
ภาพท่ี 195  ทอ 147 
ภาพท่ี 196  พลับ 147 
ภาพท่ี 197  ตนมะขามเทศ จังหวัดนครพนม บันทึกภาพเม่ือ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 148 
ภาพท่ี 198  ผลมะขามเทศ 148 
ภาพท่ี 199  ดอก (บน) และผลมะกอกน้ํา (ลาง) 149 
ภาพท่ี 200  ดอก (บน) และผลมะกอกฝรั่ง (ลาง) 150 
ภาพท่ี 201  แปลงปลูกแกวมังกร อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 12 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 151 
ภาพท่ี 202  แปลงปลูกสมโอ จังหวัดนครปฐม บันทึกภาพเม่ือ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 152 
ภาพท่ี 203  ละมุด จังหวัดศรีสะเกษ บันทึกภาพเม่ือ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 153 
ภาพท่ี 204  ตน (บน) และผลมะปราง (ลาง) 155 
ภาพท่ี 205  มะยงชิด อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 20 มิถุนายน  

พ.ศ. 2559 156 
ภาพท่ี 206  มะยงชิด อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 30 เมษายน 

พ.ศ. 2558 156 
ภาพท่ี 207  ผลมะไฟ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 2 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2550 157 
ภาพท่ี 208  ตน และผลละไม  158 
ภาพท่ี 209  ทับทิม 159 
ภาพท่ี 210  แปลงปลูกผักกาดเขียวปล ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 

16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 160 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 211  แปลงปลูกหอม จังหวัดกาฬสินธุ บันทึกภาพเม่ือ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 161 
ภาพท่ี 212  แปลงปลูกมะเขือเปราะ จังหวัดสมุทรสาคร บันทึกภาพเม่ือ 4 กันยายน  

พ.ศ. 2554 161 
ภาพท่ี 213  แปลงปลูกหอมใหญ จังหวัดกาญจนบุรี บันทึกภาพเม่ือ 14 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2561 162 
ภาพท่ี 214  กระเทียม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ บันทึกภาพเม่ือ 29 มกราคม 

พ.ศ. 2561 162 
ภาพท่ี 215  ชะอม อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2562 163 
ภาพท่ี 216  โรงเรือนปลูกผัก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 

25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 163 
ภาพท่ี 217  โรงเรือนปลูกเฟรนตัดใบ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 

21 เมษายน พ.ศ. 2550 164 
ภาพท่ี 218  โรงเรือนปลูกไมดอก อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนคราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 

23 มกราคม พ.ศ. 2562 165 
ภาพท่ี 219  แปลงปลูกองุน จังหวัดสมุทรสาคร บันทึกภาพเม่ือ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 165 
ภาพท่ี 220  พริกไทย 166 
ภาพท่ี 221  แปลงปลูกพริกไทย 167 
ภาพท่ี 222  แปลงปลูกสตรอเบอรี่ 168 
ภาพท่ี 223  ผล และดอกสตรอเบอรี่ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 2 เมษายน 

พ.ศ. 2556 168 
ภาพท่ี 224  แปลงปลูกเสาวรส อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 21 เมษายน 

พ.ศ. 2550 169 
ภาพท่ี 225  แปลงปลูกเสาวรส  169 
ภาพท่ี 226  แรสเบอรี่ 170 
ภาพท่ี 227  แปลงปลูกขา 171 
ภาพท่ี 228  แปลงปลูกตะไคร 171 
ภาพท่ี 229  ถ่ัวดาวอินคา จังหวัดสุโขทัย บันทึกภาพเม่ือ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 172 
ภาพท่ี 230  กระทอม 172 
ภาพท่ี 231  ฟาทะลายโจร 173 



สารบัญภาพ (ตอ) 

 

 หนา 

ภาพท่ี 232  บอระเพ็ด 173 
ภาพท่ี 233  มะขามแขก 174 
ภาพท่ี 234  บัวบก 174 
ภาพท่ี 235  ขม้ินชัน 175 
ภาพท่ี 236  กระชายดํา 175 
ภาพท่ี 237  ไพล 176 
ภาพท่ี 238  มะแวงเครือ 176 
ภาพท่ี 239  นาหญา 177 
ภาพท่ี 240  แปลงปลูกหวาย บริเวณอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร บันทึกภาพเม่ือ  
 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 178 
ภาพท่ี 241  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth โรงเรือนปลูกเมลอน 
 อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 178 
ภาพท่ี 242  แปลงปลูกแคนตาลูป 179 
ภาพท่ี 243  แปลงปลูกเมลอน 179 
ภาพท่ี 244  กระเจี๊ยบเขียว 180 
ภาพท่ี 245  แปลงปลูกหนอไมฝรั่ง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 23 มกราคม  
 พ.ศ. 2558 181 
ภาพท่ี 246  ตน (ซาย) และหนอหนอไมฝรั่ง (ขวา) จังหวัดเพชรบูรณ บันทึกภาพเม่ือ  
 มีนาคม พ.ศ. 2559 181 
ภาพท่ี 247  โรงเรือนเลี้ยงเห็ด อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ  
 22 เมษายน พ.ศ. 2550 182 
ภาพท่ี 248  ไรหมุนเวียน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ  
 21 มกราคม พ.ศ. 2555 183 
ภาพท่ี 249  ไรหมุนเวียน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ  
 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 183 
ภาพท่ี 250  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 184 
ภาพท่ี 251  หญาเนเปยร 185 
ภาพท่ี 252  โรงเรือนเลี้ยงโค อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 
 20 มกราคม พ.ศ. 2562 185 
ภาพท่ี 253  โรงเรือนเลี้ยงเปด 186 
ภาพท่ี 254  โรงเรือนเลี้ยงไก 186 
  



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 255  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth โรงเรือนเลี้ยงสุกร 
จังหวัดนครราชสีมา 187 

ภาพท่ี 256  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 187 
ภาพท่ี 257  แปลงปลูกกก 189 
ภาพท่ี 258  แปลงปลูกบัว 190 
ภาพท่ี 259  แปลงปลูกกระจับ 191 
ภาพท่ี 260  ผลกระจับ จังหวัดอุทัยธานี บันทึกภาพเม่ือ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 191 
ภาพท่ี 261  แปลงปลูกแหว 192 
ภาพท่ี 262  แหว 192 
ภาพท่ี 263  แปลงปลูกผักบุง 193 
ภาพท่ี 264  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี  

27 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 แสดงพ้ืนท่ีปลูกผักกระเฉด จังหวัดพิษณุโลก 194 
ภาพท่ี 265  พ้ืนท่ีปลูกผักกระเฉด จังหวัดพิษณุโลก ณ ตําแหนงตัวอยาง บันทึกขอมูลเม่ือ 

วันท่ี 25 มกราคม  พ.ศ. 2565 194 

ภาพท่ี 266  สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 195 
ภาพท่ี 267  สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุงน้ํากรอยและน้ําเค็ม 196 
ภาพท่ี 268  บอเลี้ยงกุงน้ําจืด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 

9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 196 
ภาพท่ี 269  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต ระบบ panchromatic บันทึกขอมูลเม่ือ 13 ธนัวาคม 

พ.ศ.  2554 แสดงสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง บริเวณอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 197 
ภาพท่ี 270  ภาพถายทางอากาศ กองทัพอากาศ บอเลี้ยงกุง บริเวณจังหวัดสงขลา 

บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2557 197 
ภาพท่ี 271  สถานท่ีเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  บันทึกภาพเม่ือ 

4 กรกฎาคม พ.ศ.  2558 198 
ภาพท่ี 272  ฟารมจระเข 199 
ภาพท่ี 273  ปาไมผลัดใบสมบูรณ  บริเวณอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ บันทึกภาพเม่ือ 

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 200 
ภาพท่ี 274  ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 201 
ภาพท่ี 275  ปาผลัดใบสมบูรณ  อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 202 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 276  ปาผลัดใบสมบูรณ  อําเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี บันทึกภาพเม่ือ 15 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 202 

ภาพท่ี 277  ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู  บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
บันทึกภาพเม่ือ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 203 

ภาพท่ี 278  ปาชายเลนสมบูรณ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
บันทึกภาพเม่ือ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 204 

ภาพท่ี 279  ปาพรุ 205 
ภาพท่ี 280  ปาปลูก 206 
ภาพท่ี 281  วนเกษตร 207 
ภาพท่ี 282  การแบงประเภทปาบริเวณริมทะเล 208 
ภาพท่ี 283  ปาชายหาด 209 
ภาพท่ี 284  ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 

บริเวณแมน้ําแควนอย  อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 210 
ภาพท่ี 285  ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 

บริเวณบึงสําโรง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 210 
ภาพท่ี 286  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth แสดงทะเลบริเวณอาวไทย 211 
ภาพท่ี 287  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 

แสดงอางเก็บน้ําดอยงู อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 212 

ภาพท่ี 288  อางเก็บน้ําดอยงู อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 
18  มกราคม พ.ศ. 2555 212 

ภาพท่ี 289  ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 213 

ภาพท่ี 290  บอน้ําในไรนา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเม่ือ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2556 213 

ภาพท่ี 291  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth การขีดขอบเขต 
คลองชลประทาน 214 

ภาพท่ี 292  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth การขีดขอบเขต 
คลองชลประทาน และถนนเลียบคลองชลประทาน 214 

ภาพท่ี 293  ทุงหญาธรรมชาติ   215 
ภาพท่ี 294  ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ 216 
ภาพท่ี 295  ไผปา ไผหนาม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 216 



สารบัญภาพ (ตอ) 

หนา 

ภาพท่ี 296  พันธุไมบริเวณท่ีลุมริมน้ํา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ บันทึกภาพเม่ือ 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 217 

ภาพท่ี 297  ปาทาม 218 
ภาพท่ี 298  การใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมในการทํานา ในอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ 

บันทึกภาพเม่ือ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีการทํานาในฤดูแลง และในฤดูฝน 
จะมีน้ําทวมขัง 218 

ภาพท่ี 299  บอลูกรังราง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร บันทึกภาพเม่ือ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 219 
ภาพท่ี 300  เหมืองแรบะซอล ในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร บันทึกเม่ือ 13 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2554  (ลาง) ขอมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเม่ือ 
2 เมษายน พ.ศ. 2553  (บน) 220 

ภาพท่ี 301  บอลูกรัง จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเม่ือ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 221 
ภาพท่ี 302  บอทราย 222 
ภาพท่ี 303  บอดิน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  บันทึกภาพเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 222 
ภาพท่ี 304  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีหลุมขุด 

เจาะน้ํามัน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 223 
ภาพท่ี 305  หลุมขุดเจาะน้ํามัน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเม่ือ 26 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 223 
ภาพท่ี 306  สํานักงานสรางทางหลวงชั่วคราวและกองวัสดุ ของกรมทางหลวง 

จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 224 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามคําสั่งกรมพัฒนาท่ีดินท่ี 166/2556 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2556 ไดกําหนดพันธกิจไวหนึ่งขอ ไดแก 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในทิศทางท่ีถูกตอง ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจัดทําแผนท่ีการใช
ท่ีดินใหมีความถูกตอง นาเชื่อถือ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรมีการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน และ
คําอธิบายคําจํากัดความในแตละหนวยแผนท่ี (LU_CODE) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจท่ีตรงกันในการ
กําหนดหนวยแผนท่ีลงในแผนท่ีการใชท่ีดิน และท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูใชขอมูลเขาใจถึงความหมาย
ของการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง ตรงตามคํานิยามท่ี
กําหนด จึงไดดําเนินการทบทวน และจัดทําโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของกองนโยบาย
และแผนการใชท่ีดิน เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของนักวิชาการ และประกาศใชเปนคูมือสําหรับใหผูท่ีเก่ียวของ
นําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 
1.2.1  เพ่ือใชเปนแหลงอางอิงเก่ียวกับคํานิยาม และความหมายท่ีใชในการสํารวจ จัดทําแผนท่ีการใชท่ีดิน 

และเผยแพรขอมูลแผนท่ีการใชท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน  
1.2.2  เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท้ังผูปฏิบัติงานในภาคสนาม 

วิเคราะหขอมูล จัดทําแผนท่ี รวมท้ังสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันของผูใชขอมูล และผูเก่ียวของ 

1.3 ขอบเขต 
เปนการกําหนดมาตรฐานคํานิยาม หรือความหมายของคํา หรือขอความของแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน 

ท่ีใชสําหรับการสํารวจ จัดทําแผนท่ี รายงาน และเผยแพรขอมูลแผนท่ีสภาพการใชท่ีดิน 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1  ผูผลิต และผูใชขอมูล มีคํานิยามท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนท่ียอมรับ และสามารถใชอางอิง 

ไดอยางเปนเอกภาพ 
1.4.2  สรางความเขาใจใหกับผูใชขอมูลเก่ียวกับ ความหมาย ขอจํากัดและวิธีการไดมาของขอมูลแผนท่ี

การใชท่ีดิน และสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
1.4.3  ผูปฏิบัติงานจัดเก็บขอมูลภาคสนามมีความเขาใจตรงกัน และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว ลดความสับสนเก่ียวกับการใชคํานิยาม และความหมายในการจัดทําแผนท่ีการใชท่ีดิน 
1.4.4  ผูผลิต และผูใชขอมูลมีความเขาใจตรงกันไปในทิศทางเดียวกันท่ีถูกตอง และเปนประโยชนตอ

สวนรวม และประเทศชาติ 
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บทท่ี 2 

คํานิยาม 

นิยามทั่วไป 
2.1 แผนทีก่ารใชท่ดีิน (Landuse Map) หมายถึง แผนท่ีพื้นท่ีท่ีมีการนําที่ดนิมาใชสนองความตองการของ 
มนุษยในดานตาง ๆ เชน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและท่อียูอาศัย โดยเปนสภาพส่งิปกคลุมดิน 
ซ่งึไมมีการจําแนกถึงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซ่ึงเปนการใชที่ดินทั้งในและนอกเขตปาตามกฎหมาย และรวมถึงสิ่งปก 
คลุมดินอื่น ๆ เชน พื้นที่ปา พื้นที่นํา เปนตน 
2.2 การตั้งชื่อและกําหนดคุณลักษณะของขอบเขตขอมูล มีหลักเกณฑดังนี้  

 2.2.1 การตั้งชื่อไฟลขอมูล LU_ชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษ (ตารางภาคผนวกท่ี 1)_ปท่ีสํารวจขอมูล 

ยกตัวอยางเชน  LU_ BRM_2554 (การใชท่ีดินจังหวัดบุรีรัมย 2554) 

2.2.2 ตั้งชื่อ field ของตารางคุณลักษณะของขอมูล (Attribute table) และความกวางตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การกําหนด field ของตารางคุณลักษณะของขอมูล (Attribute table) 

Field 

Name 

Type Width คําอธิบาย 

Shape Geometry ประเภทขอมูล 

Area Number/Double Precision  15 Scale  3 ขนาดเนื้อท่ี  หนวยเปน  ตาราง

เมตร 

Perimeter Number/Double Precision  15 Scale  3 ขนาดเสนรอบวง  หนวยเปน  เมตร 

LU_CODE Text/String 15 สัญลักษณการใชท่ีดิน 

LU_DES_TH Text/String 100 คําอธิบายภาษาไทย 

LU_DES_EN Text/String 100 คําอธิบายภาษาอังกฤษ 

Rai Number/Double Precision  12 Scale  0 ขนาดเนื้อท่ี  หนวยเปน  ไร 

LU_DES Text/String 150 คําอธิบายเพ่ิมเติม 

2.3 การเขียนสัญลักษณ (LU_CODE) ของกรมพัฒนาท่ีดิน มีหลักเกณฑดังนี้ 
 ในขอบเขตการใชท่ีดิน (Polygon) มีสัญลักษณ 1 ชนิดข้ึนไป ในกรณีท่ีเปนการใชประโยชนท่ีดินผสม

ใชสัญลักษณผสมมีหลักเกณฑดังนี้ 
2.3.1 X/Y พ้ืนท่ีท่ีมีการใชท่ีดิน 2 ชนิด ในพ้ืนท่ีเดียวกันอัตราสวนประมาณรอยละ 50 ตอรอยละ 50 
2.3.2 X+Y พ้ืนท่ีการใชท่ีดิน 2 ชนิดตอเนื่องกัน โดยมีพืช X เปนพ้ืนท่ีหลักซ่ึงเปนไมยืนตนหรือพืช

ไรท่ีเกษตรกรเพาะปลูกอยูในระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ของป โดยไมคํานึงถึงวาจะทําการเก็บ
เก่ียวเม่ือใดก็ตามหรือเปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากกวาพืช Y คํานวณเนื้อท่ีเฉพาะ X เชน พ้ืนท่ีนาท่ี
มีการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองเปนพืชตาม ใชสัญลักษณเปน A101+A209 
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2.3.3 M201+Y พ้ืนท่ีการใชท่ีดิน 2 ชนิดตอเนื่องกัน โดยมีพ้ืนท่ีลุม (M201) เปนพ้ืนท่ีหลักใน
ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคมของป ใหคํานวณเนื้อท่ีเปนพ้ืนท่ีลุม ยกเวนกรณี M201+A101 ให
คิดเนื้อท่ีเปนประเภทของพ้ืนท่ีนาอีกประเภทหนึ่ง 

2.4 ขนาดของพ้ืนท่ีท่ีแสดงบนแผนท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน มีหลักเกณฑดังนี้ ขนาดของหนวยแผนท่ีการใช
ท่ีดินท่ีเล็กท่ีสุดสําหรับลงบนแผนท่ีคือ 0.25 ตารางเซนติเมตร ทุกมาตราสวน (0.5x0.5 เซนติเมตร หรือพ้ืนท่ี 
40 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 หรือพ้ืนท่ี 10 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 25,000) 

2.5 คํานิยามของสัญลักษณแผนท่ี (LU_CODE) ของกรมพัฒนาท่ีดิน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
2.5.1  U พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสราง (Urban and Built-up land) เปนประเภทการใช

ประโยชนท่ีดินท่ีเกิดจากการสรางของมนุษยบนพ้ืนท่ีบก มีสิ่งปลูกสรางเปนสิ่งปกคลุมดิน (Land cover) หลัก 
มีพืชพรรณปกคลุมหรือไมมีก็ได 

1) U1 ตัวเมืองและยานการคา (City, Town, Commercial)
- U101 ตัวเมืองและยานการคา (City, Town, Commercial) ประกอบดวยชุมชน

หนาแนน อาคารพาณิชย ท่ีอยูอาศัย สถานท่ีราชการ และสถาบันตาง ๆ รวมตัวกันเปนกลุมกอน ลักษณะอาคาร
หรือสิ่งกอสรางเปนรูปสี่เหลี่ยมเรียงตอกัน ความสูงต่ําของอาคารท่ีอยูอาศัยลดหลั่นกัน มีถนนสายหลักผาน 
ยานตัวเมืองเพ่ือเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีอ่ืน ปริมาณพืชพรรณปกคลุมนอยกวาสิ่งปลูกสราง ไดแก ตัวอําเภอ 
และตัวจังหวัด โดยระบุชื่ออําเภอในชอง LU_DES (ภาพท่ี 1-3) 

ภาพท่ี 1   ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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ภาพท่ี 2   ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED บันทึกเม่ือ 17 มกราคม 2557 
บริเวณกรุงเทพมหานคร 

ภาพท่ี 3   ตัวเมืองเชียงใหม 
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2) U2 หมูบาน (Village) ประกอบดวยบานท่ีอยูอาศัย วัด โรงเรียนและสถาบันตาง ๆ
บานพักท่ีอยูอาศัยกระจายตัวเปนจุด ๆ หางกันตามแนวถนนท่ีเชื่อมตอกันท่ัวไปท้ังหมูบาน มีไมยืนตน ไมผล
ปลูกแทรกอยูบริเวณของบานแตละหลัง ใจกลางหมูบานหรือดานริมหมูบาน มีสถาบันตาง ๆ วัด หรือโรงเรียน
ตั้งอยู สังเกตเห็นจากอาคารหรือสิ่งปลูกสรางขนาดใหญเรียงตัวตอกัน และมีพ้ืนท่ีวางท่ีเปนลานหรือสนาม
เอนกประสงคแสดงใหเห็นวาเปนวัด หรือโรงเรียน หรือสถาบันนั้น ๆ บริเวณรอบหมูบานลอมรอบดวยพ้ืนท่ี
การเกษตรกรรม โดยระบุชื่อหมูบานในชอง LU_DES 

  - U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง (Abandoned village) พ้ืนท่ีหมูบานหรือพ้ืนท่ีท่ีไดมี
การจัดสรร แตขณะท่ีทําการสํารวจไดยกเลิกการกอสรางไปแลว ประกอบไดดวยสิ่งปลูกสราง และ/หรือ 
มีหญา ไมพุมปกคลุม (ภาพท่ี 4) 

ภาพท่ี 4  หมูบานราง 
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  - U201 หมูบานบนพ้ืนราบ (Village) พ้ืนท่ีหมูบานท่ีอยูบนพ้ืนท่ีท่ีราบ เนนท่ี
ประชากรในหมูบานไมใชหมูบานชาวไทยภูเขา และชาวเล การขีดวงรอบใหรวมถึงไมผล ถนนขนาดเล็กดวย 
(ภาพท่ี 5-6) 

ภาพท่ี 5  ขอมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเม่ือ 2 เมษายน พ.ศ. 2553 
หมูบานในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

ภาพท่ี 6   หมูบานในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร บันทึกภาพเม่ือ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
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  - U202 หมูบานชาวไทยภูเขา (Hill tribe village) หมูบานของชาวไทยภูเขาท้ัง 
10 ชาติพันธุหลัก จากขอมูลของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (องคกรมหาชน) (2553) ไดแก ปกาเกอะญอ 
(กะเหรี่ยง) มง (แมว) เม่ียน (เยา) อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ) ลีซู (ลีซอ) ลัวะ ถ่ิน ขมุ มลาบลี (ผีตองเหลือง) 
รวมท้ังชาวจีนฮอ มีลักษณะวัฒนธรรมของตนเองท่ีแตกตางกันไป อาศัยอยูในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ 
บางจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลาง ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดในพ้ืนท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดเลย (ภาพท่ี 7) 

ภาพท่ี 7   หมูบานชาวไทยภูเขา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 
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  - U203 หมูบานชาวเล (Moken village) เปนหมูบานของกลุมชาติพันธท่ีตั้งถ่ินฐาน
อยูตามเกาะในบริเวณภาคใตของไทย มีรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
รวมท้ังคานิยมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ เปนของตนเอง ใชชีวิตเดินทางเคลื่อนยายถ่ิน ทํามาหากินอยูในบริเวณเขต
ทะเลอันดามัน ชาวเลท้ังสามกลุมคือ มอแกน มอแกลน และอูรักลาโวย ดํารงชีพโดยการประมง มีวิถีชีวิตท่ี
สอดคลองกับฤดูกาลจากอิทธิพลของลมมรสุม (นฤมล และคณะ, 2549) (ภาพท่ี 8) 

ภาพท่ี 8   หมูบานชาวมอแกน 

3) U3 สถานที่ราชการและสถาบนัตางๆ (Institutional  land)    ประกอบดวยพื้นที่
สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ ประกอบดวยอาคารหรือสิ่งกอสรางขนาดใหญจัดเรียงตัวกันเปนระเบียบ เปน
แถวหรือเปนแนว มีถนนตัวเชื่อมตอท่ัวบริเวณอาคารท่ีทําการ เปนตึกขนาดใหญรูปสี่เหลี่ยมผืนผาเกาะกลุมกัน
เปนหมวดหมู รวมท้ัง พ้ืนท่ีทางการทหาร สถานศึกษา อนุสาวรีย วัด ฯลฯ โดยไมตองทําการจําแนกการใช
ประโยชนท่ีดินในขอบเขตสถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ เชน วัดปาใหรวมถึงปาในขอบเขตของวัดดวยโดย
ระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 9-10) 
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ภาพท่ี 9   ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 วัดปาธรรมประทีป 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ภาพท่ี 10   ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth ศูนยฝกอบรมยุทธวธิตีํารวจกลาง 

อําเภอปากชอง นครราชสีมา 
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4) U4 สถานคีมนาคม (Transportation, Communication and Utility) ประกอบดวยพ้ืนท่ี
สถานีคมนาคมเพ่ือการเดินทางตาง ๆ ไดแก สถานีขนสง สถานีรถไฟ สนามบิน ทาเรือ ถนน และทางรถไฟ 

- U400 สถานีคมนาคมราง (Abandoned communication and utility) พ้ืนท่ี

สถานีคมนาคมเพ่ือการเดินทาง แตไมมีการใชงานมากกวา 3 ป 

ภาพท่ี 11  สถานีรถไฟราง 

- U401 สนามบิน (Airport) พ้ืนท่ีสนามบิน ประกอบดวยอาคารท่ีพักผูโดยสาร 

หอบังคับการบิน ลานจอดรถ และรันเวย ซ่ึงมีลักษณะเปนถนนซีเมนตขนาดใหญ สําหรับเครื่องบินข้ึนลง 

นอกจากนั้นยังมีอาคารท่ีทําการทาอากาศยาน และท่ีพักรวมอยูในสนามบิน อาณาเขตสนามบินลอมรั้ว

โดยรอบเปนแนวขนานกับถนน รวมท้ังสนามหญาหรือพ้ืนท่ีลุมท่ีมีตนไมขนาดเล็กข้ึนปกคลุม โดยระบุชื่อใน

ชอง LU_DES (ภาพท่ี 12-13) 

ภาพท่ี 12   ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED บันทึกเม่ือ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ภาพท่ี 13   ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

- U402 สถานีรถไฟ (Railway station) พ้ืนท่ีสถานีรถไฟ สิ่งท่ีปรากฏเห็นไดชัด 

ไดแก รางรถไฟ โดยเฉพาะสถานีรถไฟท่ีเปนชุมทางขนาดใหญ จะมีรางรถไฟ หลายรางเรียงตอกัน รวมท้ัง

อาคารท่ีพักผูโดยสาร หรือชานชาลาเรียงตัวเปนแนวยาวตามทางรถไฟ โดยระบุชื่อในชอง LU_DES 

(ภาพท่ี 14-15) 

ภาพท่ี 14  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth สถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพท่ี 15  สถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร 

- U403 สถานีขนสง (Bus station) พ้ืนท่ีสถานีขนสง มีอาคารท่ีพักผูโดยสาร รวมท้ัง

ลานจอดรถรับสงผูโดยสาร โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 16-17) 

ภาพท่ี 16 ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth สถานขีนสงจังหวัดนครราชสีมา
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ภาพท่ี 17  สถานีขนสงจังหวัดขอนแกน 

- U404 ทาเรือ (Harbour) พ้ืนท่ีทาเรือ เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูริมฝงทะเลหรือแมน้ําขนาด

ใหญสําหรับใหเรือขนาดใหญเขาจอดเพ่ือขนถายสินคาได ประกอบดวย อาคารหรือโกดังเก็บสินคาขนาด

ใหญติดตอกัน เห็นหลังคา มีลานขนถายสินคาหรือวางตูสินคา  รอการขนสงและลานจอดรถบรรทุก บริเวณ

ทาเทียบเรือจะมีเรือขนาดเล็กจอดเทียบเพ่ือขนถายสินคาจากเรือขนาดใหญ  ท่ีจอดกลางแมน้ําอีกทอดหนึ่ง 

ทาเรือบางแหงสามารถใหเรือขนาดเล็ก ไดแก เรือทองเท่ียวจนถึงเรือสินคาขนาดใหญเขาจอดได โดยระบุชื่อ

ในชอง LU_DES (ภาพท่ี 18-19) 

ภาพท่ี 18   ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED บันทึกเม่ือ 17 มกราคม 2557
ทาเรือแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
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ภาพท่ี 19 ทาเรือแหลมฉบัง 

- U405 ถนน (Road) ใหกันเปน polygon ใหกันเปน polygon เม่ือถนนมีความ

กวางถึงไหลทาง 2 ฝงเทากับ 30 เมตรในพ้ืนท่ีจริง โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 20) 

ภาพท่ี 20  ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 กุมภาพันธ 2562 
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- U406 ทางรถไฟ (Railway) ใหกันเปน polygon ในการจัดทําแผนท่ีการใชท่ีดิน

มาตราสวนใหญ ตั้งแต 1:4,000 ข้ึนไป เทานั้น (ภาพท่ี 21)  

ภาพท่ี 21   ทางรถไฟ 

5) U5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (Industrial land) คือพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางสิ่งปลูกสรางเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมในการผลิตทางดานอุตสาหกรรม ท้ังเปนแหลงรับซ้ือวัสดุเบื้องตน รวมถึงดําเนินการผลิตจนครบ
วงจร ประกอบไปดวยพ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังถนนในเขต ลานตาก บอน้ําท้ิง ฯลฯ 

- U500 โรงงานอุตสาหกรรมราง (Abandoned factory) พ้ืนท่ีโรงงานอุตสาหกรรม

ท่ีท้ิงรางมากกวา 1 ป (ภาพท่ี 22) 

ภาพท่ี 22 โรงงานราง 



17

- U501 นิคมอุตสาหกรรม (Industrial estate) พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม เปนอาณาบริเวณ 

พ้ืนท่ีมีการแบงบริเวณเปนสวนของพ้ืนท่ี (Zone) ใหหลาย ๆ โรงงาน ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันเพ่ือสะดวกในการ

จัดระบบบริการ สาธารณูปการ ขอบเขตของนิคมถูกลอมดวยรั้วบางครั้งมีคูน้ําขนานกับแนวรั้ว ภายในนิคม

อุตสาหกรรมมีอาคารโรงงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญเรียงตามแนวถนนขนาดใหญ หลายชองทางจราจร เพ่ือสะดวก

ในการขนสินคา ภายในมีพ้ืนท่ีวางมีทุงหญาหรือวัชพืชข้ึนอยู สามารถรองรับการเพ่ิมของโรงงานประเภทตาง ๆ ท่ีจะ

ขยายกิจการ หรือยายฐานการผลิตจากตัวเมืองมาอยูในนิคมฯ โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 23-24) 

ภาพท่ี 23  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพท่ี 24   นิคมอุตสาหกรรม 
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- U502 โรงงานอุตสาหกรรม (Factory) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือผลิต

สิ่งของหรือบริการ เชน การสีขาว การทําแปงมัน การสับชิ้นไม การผสมปูนซีเมนต การแชเย็นผลผลิต

ทางการเกษตร การอบแหงผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ประกอบไปดวยกลุมอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ

เรียงตอ กันเปนแถวหรือแนวรูปสี่ เหลี่ ยมผืนผ า รวมถึงบอน้ํ าขนาดใหญ เ พ่ือใชประโยชน เปน 

บอบําบัดน้ําเสีย ถนน ลานจอดรถยนต ลานตาก และพืชพรรณในโรงงานอุตสาหกรรมดวย ในการนี้ใหรวม

ศูนยบริการรถยนต  แหลงรับซ้ือของเกาท่ีมีขนาดใหญ และเห็นเดนชัด แยกจากตัวเมืองและยานการคา 

U1 โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 25-26) 

ภาพท่ี 25  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth บริษัทสงวนวงษ 

อุตสาหกรรม จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพท่ี 26  โรงงานน้ําตาลสุรินทร อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร บันทึกภาพเม่ือ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
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- U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือทางการเกษตร (Agricultural product trading 

centers) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมในการรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรเทานั้น ไมไดดําเนินการผลิตสิ่งของหรือ

บริการ โดยนอกจากจะมีอาคารในการดําเนินการแลว ใหรวมพ้ืนท่ีลานตากดวย รวมถึงตลาดนัดวัวควาย 

ลานตาก โกดัง และจุดรับซ้ือพืชผลทางการเกษตร โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 27-28) 

ภาพท่ี 27  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth ลานตากมันสําปะหลัง อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพท่ี 28  ลานตากและแหลงรับซ้ือ  จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 1 มิถุนายน 2561 
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6) U6 ส่ิงปลูกสรางอ่ืน ๆ (Other built-up land) คือพ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางสิ่งปลูกสราง
อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก U1-U5 และ U7 ท่ีมีขนาดใหญ และเห็นเดนชัดแยกจากตัวเมืองและยานการคา (U1) 
หรือหมูบาน (U2)  

 - U600 สถานท่ีราง (Abandoned area) พ้ืนท่ีท่ีมีการกอสรางสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก U1-U5 และ U7 ท่ีมีการท้ิงรางมากกวา 1 ป (ภาพท่ี 29) 

ภาพท่ี 29  โรงแรมราง 

- U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ (Recreation area) สวนสาธารณะ  สถานท่ีออก

กําลังกาย  สนามกีฬา  หางสรรพสินคา  สวนอาหาร/รานอาหาร  สวนสนุก  สนามแขงมา  สนามแขงรถ 

สวนสัตว เปนตน โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 30) 

ภาพท่ี 30  สนามกีฬา 
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- U602 รีสอรท, โรงแรม, เกสตเฮาส (Resort, Hotel, Guesthouse) สถานท่ีพักแรม 

ใหรวมถึงสถานท่ีท่ีใชดําเนินกิจกรรมในรีสอรท โรงแรม และเกสตเฮาส นั้น ๆ เชน ลานกิจกรรม สระวายน้ํา 

อางเก็บน้ํา สวนผลไม ลานกางเตนท ฯลฯ โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 31) 

ภาพท่ี 31 โรงแรม 

- U603 สุสาน,ปาชา (Cemetery) หมายถึง สุสาน ฌาปนสถาน ปาชา ฯลฯ โดยใหรวม

พ้ืนท่ีปา สระน้ํา ในขอบเขตของสุสาน หรือปาชานั้น ๆ ดวย โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 32-33) 

ภาพท่ี 32  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth บริเวณสุสานเมงยิ่น 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพท่ี 33 สุสานจีน 

- U604 ศูนยอพยพ (Refugee camp) หมายถึง สิ่งปลูกสรางเพ่ือใชเปนท่ีพักอาศัย

ชั่วคราวของผูลี้ภัยตามชายแดน โดยระบุชื่อในชอง LU_DES (ภาพท่ี 34) 

ภาพท่ี 34  ศูนยอพยพ จังหวัดแมฮองสอน 
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- U605 สถานีบริการน้ํามัน (Gasoline Station) หมายถึง สิ่งปลูกสรางท่ีเปนสถานี

เติมน้ํามันเชื้อเพลิง และแกส สําหรับการขนสง โดยใหรวมพ้ืนท่ีรานคาลานจอดยานพาหนะในบริเวณสถานี

บริการ (ภาพท่ี 35-36) 

ภาพท่ี 35  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth บริเวณสถานีบริการน้ํามัน 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพท่ี 36  สถานีบริการน้ํามัน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
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7) U7 สนามกอลฟ (Golf course) คือ สิ่งปลูกสรางท่ีเปนพ้ืนท่ีในการเลนกีฬากอลฟ
ใหรวมถึงบังเกอรบอทราย แนวตนไม สระน้ํา รานอาหาร และท่ีพัก ในสนามกอลฟ ในกรณีนี้ใหรวมสนามไดรฟ
กอลฟ ท่ีมีขนาดใหญ และเห็นเดนชัดแยกจากตัวเมืองและยานการคา (U1) หรือหมูบาน (U2) 

- U700 สนามกอลฟราง (Abandoned golf course) หมายถึง สนามกอลฟท่ีไมมี

การใชงานมากกวา 3 ป (ภาพท่ี 37) 

ภาพท่ี 37  สนามกอลฟราง 
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- U701 สนามกอลฟ (Golf course) หมายถึง สนามกอลฟท่ีมีการใชงานมีกิจกรรมอยู 

(ภาพท่ี 38-40) 

ภาพท่ี 38  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth สนามกอลฟ อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพท่ี 39 ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED บันทึกเม่ือ 17 มกราคม 2557 
สนามกอลฟ กรุงเทพมหานคร 
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ภาพท่ี 40  ภาพสนามกอลฟบางพระ 

2.5.2  A พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Agricultural land) เปนประเภทการใชประโยชนท่ีดินท่ีเกิดจาก
การสรางของมนุษยบนพ้ืนท่ีบก เพ่ือเพาะปลูกพืชตาง ๆ รวมท้ังการเลี้ยงสัตว การประมง และการปาไม 
มีพืชเปนสิ่งปกคลุมดิน (Land cover) หลกั เปนการกระทําเพ่ือนําผลผลิตท่ีไดสําหรับอุปโภค และบริโภค โดย
ใหรวมคลอง ถนนท่ีมีความกวางตํ่ากวา 30 เมตร บอน้ําและอาคารสิ่งปลูกสรางท่ีมีความกวางหรือยาวต่ํากวา 
100 เมตร 

1) A1 พ้ืนท่ีนา (Paddy field) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีเปนท่ีราบ มีการทําเปนคันก้ันน้ําเปน
แปลง ๆ สําหรับปลูกขาว (Oryza sativa L.) เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจําพวกธัญพืชท่ีสามารถรับประทานเมล็ดได 

- A100 นาราง (Abandoned paddy field) หมายถึง พ้ืนท่ีนาท่ีไมมีการเพาะปลูก

มากกวา 3 ป เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ทําใหมีวัชพืชข้ึนปกคลุมพ้ืนท่ี ในท่ีราบลุม  วัชพืชสวนใหญจะเปนพืชน้ํา 

เชน กก ตาง ๆ ในท่ีดอนจะมีวัชพืชหลากหลายชนิดกวา มีท้ังหญาและวัชพืชใบกวาง ข้ึนเปนพุม มีคันนาปรากฏ

ใหเห็น แตไมเดนชัด (ภาพท่ี 41) 
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ภาพท่ี 41  นาราง อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

- A101 นาขาว (Active paddy field) หมายถึง พ้ืนท่ีนาท่ีมีการเพาะปลูกในฤดู

เพาะปลูก หรือมีตอซังใหเห็นในฤดูแลง (ภาพท่ี 42-44) 

ภาพท่ี 42  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีนาขาว อําเภอเมือง 

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพท่ี 43  นาขาว จังหวัดสมุทรสาคร บันทึกภาพเม่ือ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ภาพท่ี 44  นาขาวข้ันบันได อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย บันทึกภาพเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 
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2) A2 พืชไร (Field crop) พื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชบนไหลเขาหรือในที่ดอน หรือพื้นที่
ราบท่ีใชปลูกพืชอ่ืน ๆ นอกจากขาว ปลูกบริเวณพ้ืนท่ีกวางมาก ไมพิถีพิถันในการปลูก ไมตองการการเอาใจใส
ดูแลอยางใกลชิด และข้ันตอนในการปลูกนอย ซ่ึงปลูกไดงายกวาพืชสวน เชน ไรขาวโพด ไรมันสําปะหลัง พืชท่ี
ปลูกเปนพืชลมลุก อายุตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวไมเกิน 4 ป สวนใหญจะเปนพืชลมลุก เม่ือใหผลผลิตแลว
มักจะตายไป (ภาพท่ี 45) 

ภาพท่ี 45  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกพืชไร 

อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

- A200 ไรราง (Abandoned field crop) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพืชไรท่ีไมมีการเพาะปลูก

มากกวา 3 ป เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ทําใหมีวัชพืชข้ึนปกคลุม มีท้ังหญาและวัชพืชใบกวาง ข้ึนเปนพุม 

- A201 พืชไรผสม (Mixed field crop) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพืชไรท่ีขนาดแปลงเล็ก

มากกวา 2 ชนิดปลูกรวมกัน ระบุชนิดพืชในชอง LU_DES เปนภาษาไทยเรียงตามรหัส LU_CODES และใส , 

ค่ันแตละชนิดพืช เชน ขาวโพด,ขาวไร,กะหล่ําปลี รวมถึงพืชไรท่ีไมมีระบุใน LU_CODE และใหใสรายละเอียด

ชนิดพืชในชอง LU_DES  

- A202 ขาวโพด (Corn) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกขาวโพด (Zea mays L.) เปนพืชลมลุก

ใบเลี้ยงเดี่ยว มีลําตนตั้งตรงแข็งแรง เนื้อภายในฟามคลายฟองน้ําสูงประมาณ 1.4 เมตร ลําตนสดมีสีเขียว 

ใบ ยาวรี เปนเสนตรงปลายแหลม ยาวประมาณ 30-100 เซนติเมตร เสนกลางของใบจะเห็นไดชัด ตรงขอบ

ใบมีขนออน มีเข้ียวใบ ลักษณะของใบรวมท้ังสีของใบแตกตางกันไป แลวแตชนิดของพันธุ ดอกตัวผูและดอก

ตัวเมียอยูในตนเดียวกัน ชอดอกตัวผูอยูสวนยอดของลําตน ชอดอกตัวเมียอยูต่ําลงมาอยูระหวางกาบของใบ 

และลําตน สวนดอกตัวเมียอยูรวมกันเปนชอ เกิดข้ึนตอนขอกลาง ๆ ลําตน ฝกเกิดจากดอกตัวเมียท่ี

เจริญเติบโตแลว ฝกออนจะมีสีเขียว พอแกเปนสีนวล ในกรณีนี้ใหรวมถึงขาวโพดทุกประเภท ยกเวนขาวโพด

ฝกออน (ภาพท่ี 46-48) 



30

ภาพท่ี 46  ขาวโพด จังหวัดแพร บันทึกภาพเม่ือ 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2555 

ภาพท่ี 47  ขาวโพด จังหวัดแพร บันทึกภาพเม่ือ 15 กันยายน  พ.ศ. 2552 
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ภาพท่ี 48  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 28 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2558 แสดงพ้ืนท่ีปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูแลง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

- A203 ออย (Sugarcane) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกออย (Saccharum officinarum L.) 

เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงเดี่ยว ลําตนแข็งแรง มีขอปลองเห็นไดชัดเจน สูง 2-4 เมตร เสนผานศูนยกลาง 2-5 

เซนติเมตร ไมแตกก่ิงกาน ผิวนอกสีเขียวออกเหลือง หรือสีแดงเขมออกมวง ใบมีลักษณะคลายใบขาวแตใหญ

กวามาก ปลายใบแหลม ขอบใบเปนจักคลายฟนเลื่อยคม ในกรณีนี้ใหรวมถึงออยโรงงาน ออยค้ันน้ํา และออย

เค้ียว (ภาพท่ี 49-50) 

ภาพท่ี 49  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 แสดงพ้ืนท่ีปลูกออย อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 



32

ภาพท่ี 50  ออย อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 8 เมษายน  พ.ศ. 2560 

- A204 มันสําปะหลัง (Cassava) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลัง (Manihot 

esculenta Crantz) เปนพืชหัวชนิดหนึ่งเปนไมพุมเตี้ย อายุหลายป มีรากนอยและอยูไมลึกจากผิวดิน มีราก 

2 ชนิด คือ รากจริงและรากสะสมอาหาร ท่ีเรียกกันท่ัวไป หัว ลําตน มีลักษณะเปนขอ ซ่ึงเปนรอยท่ีกานใบ

รวงหลุดไป สีของลําตนสวนยอดจะเปนสีเขียว สวนทางดานลางอาจมีสีน้ําตาล หรือสีมวงแดงข้ึนอยูกับ

พันธุ  ใบเปนใบเดี่ยว ใบแยกเปนแฉกคลายใบปาลมมีสีเขียว กานใบอาจมีสีเขียว หรือสีแดง บางพันธุใบจะมีสี

เหลือง หรือขาว หรือใบดาง ท่ีใชเปนไมประดับ  ดอก มันสําปะหลังมีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในชอดอก

เดี ย ว กัน  ดอกตั วผู จ ะอยู ท า งส วนปลายของช อดอก มีขนาด เล็ กกว าดอกตั ว เ มีย  มีกลี บดอก 

5 กลีบ มีสีเหลืองหรือมีลายแดง ผลและเมล็ด ในแตละผลจะมี 3 เมล็ด เมล็ดจะมีสีเทาหรือลายจุดดํา 

(ภาพท่ี 51-52) 
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ภาพท่ี 51  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 แสดงพ้ืนท่ีปลูกออย บริเวณอําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดนครสวรรค 

ภาพท่ี 52  มันสําปะหลัง อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี บันทึกภาพเม่ือ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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- A205 สับปะรด (Pineapple) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกสับปะรด (Ananas comosus) 

เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงเดี่ยว สูง 90-100 เซนติเมตร ลําตนใตดิน ปลองสั้น ไมแตกก่ิงกานมีแตกาบใบหอหุมลําตน 

ใบ เปนใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนถ่ี ไมมีกานใบ ใบเรียวยาว โคนใบเปนกาบหุมลําตน ปลายแหลม ขอบใบมีหนาม 

แผนใบสีเขียวเขมและเปนทางสีแดง ดานลางมีนวลแปงสีขาว ดอก ออกเปนชอท่ีปลายยอด ดอกเรียงอัดกัน

แนนรอบแกนชอดอก กานชอใหญแข็งแรง กลีบดอก 3 กลีบ ดานบนสีชมพูอมมวง ดานลางสีขาว 

ผลเปนผลรวมรูปรี โคนกวาง ปลายสอบ มีใบสั้นเปนกระจุกท่ีปลายผล เรียกวาตะเกียง ผลสุกสีเหลืองสดและ

ฉํ่าน้ํา โดยใหรวมถึงสับปะรดโรงงาน และสับปะรดรับประทานผลสด (ภาพท่ี 53-55) 

ภาพท่ี 53  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 แสดงพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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ภาพท่ี 54  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพท่ี 55  สับปะรด บริเวณอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 16 มกราคม  พ.ศ. 2556 
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- A206 ยาสูบ (Tobacco) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) 

เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงคู ไมลมลุก สูง 0.6-2 เมตร ตามลําตนและยอดมีขนออนปกคลุม ทุกสวนของตนมี

ตอมน้ํายางเหนียว ใบ เปนใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปไขแกมขอบขนาน กวาง 10-20 เซนติเมตร ยาว 30-60 

เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบเรียวสอบ ทองใบและหลังใบมีขนปกคลุม ขอบใบเรียบและเปนคลื่นเล็กนอย 

ดอก เปนดอกชอออกท่ีปลายยอด มีกลีบดอก สีชมพูปนขาว 5 กลีบ สวนโคนเชื่อมติดกันเปนรูประฆัง 

ปลายกลีบแหลม มีขนขาวปกคลุม กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเปนแฉกแหลม ผล เปนผล

แหง รูปขอบขนาน ผลออนสีเขียว เม่ือแกสีน้ําตาล แตกออกได ดานในมีเมล็ดสีน้ําตาลจํานวนมาก (ภาพท่ี 

56-57) 

ภาพท่ี 56  ยาสูบ จังหวัดนครพนม บันทึกภาพเม่ือ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ภาพท่ี 57  ยาสูบ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 25 มกราคม พ.ศ. 2550 



37

- A207 ฝาย (Cotton) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกฝาย (Gossypium hirsutum L.) เปนพืช

ลมลุกใบเลี้ยงคู  ไมพุม หรือไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 3 เมตร มีขนรูปดาวปกคลุมประปรายหรือเกลี้ยง 

ใบเด่ียว หยักเปน 3-5-7- พู พูรูปไขถึงรูปใบหอก กานใบสั้นกวาแผนใบ หูใบยาว 1-5 เซนติเมตร รูปก่ึง

สามเหลี่ยม ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง มีแตมสีแดงเขมท่ีโคนกลีบ ผลแหงแตก 

รูปไขแคบ ปลายแคบแหลม เกลี้ยง มี 3 ชอง 5-8 เมล็ด มักบุมตามเมล็ด มีขนสีขาวปกคลุมเมล็ดออกใน

ลักษณะสลับบนก่ิง ดอกกวางประมาณ 3 นิ้ว มีกลีบเลี้ยงคอนขางใหญท่ีฐานดอก 3 กลีบ ซ่ึงหอหุมดอกออน

เอาไว กลีบดอกฝายมี 5 กลีบ อาจมีสีขาวหรือสีเหลือง และจะเปลี่ยนเปนสีมวงหลังจากดอกบานไดประมาณ 

2–3 วัน ผลฝาย หรือท่ีเรียกวาสมอฝาย มีลักษณะกลมรี ภายในแบงออกเปน 3–5 สวน ยาวประมาณ 4–5 

เซนติเมตร สมอฝายจะปริออกเม่ือแก และดันเมล็ดซ่ึงหอหุมดวยปุยเสนใยยาว (lint) และเสนใยสั้น (fuzz 

fibers) ออกมา (ภาพท่ี 58) 

ภาพท่ี 58 ตนและสมอฝาย 
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 - A208 ถ่ัวเขียว (Mungbean) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเขียว (Vigna radiata (L.) 
R. Wilcz.) Phaseolus aureus Roxb. เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงคู ไมลมลุกเนื้อออนอายุประมาณ 1 ป ลําตนมี
ขนเปนสีน้ําตาลและแตกก่ิงกานสาขา ใบรวมประกอบดวยใบยอยประมาณ 3 ใบ ฐานใบนั้นจะกวาง ตรงปลาย
ใบจะแหลม ดอกสีเหลืองผลเปนฝกมีขนเปนสีน้ําตาลอยูท่ัวฝก ฝกยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร เมล็ดสีเขียว
หรือสีเหลือง (ภาพท่ี 59-60) 

ภาพท่ี 59  ถ่ัวเขียว อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 
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 - A209 ถ่ัวเหลือง (Soybean) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกถ่ัวเหลือง (Glycine max (L.) 
Merrill) เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงคู ถ่ัวเหลืองเปนพืชลมลุก ลําตนสูงประมาณ 1-2 เมตร ลําตนสี่เหลี่ยมปกคลุม
ดวยขนสเีทาขาว ใบเปนใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบประกอบดวยใบยอย 3 ใบ รูปรางคลายรูปไขปลายแหลมใบ
คอนขางหนา ผิวมันท้ังดานบนและดานลาง ดอกเปนชอสีขาวหรือมวงแดง ออกดอกเม่ืออายุประมาณ 25-30 
วัน เก็บเก่ียวอายุประมาณ 90-100 วัน ฝกแบนขาวติดเปนกระจุกท่ีขอของตน และก่ิงในฝกมีเมล็ด 3-5 เมล็ด
รูปไข เมล็ดกลม ผิวสีเหลืองมัน ตาคอนขางลึกสีน้ําตาลออน (ภาพท่ี 60) 

ภาพท่ี 60  ถ่ัวเหลือง 
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- A210 ถ่ัวลิสง (Peanut) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกถ่ัวลิสง (Arachis hypogaea) เปนพืช

ลมลุกใบเลี้ยงคู ไมลมลุกอายุหนึ่งป ตั้งตรงหรือทอดราบกับพ้ืนบางสวน สูงไดถึง 30 เซนติเมตร ใบเรียงสลับ 

เปนใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 2 คู กวาง 1-3 เซนติเมตร ยาว 1-7 เซนติเมตร รูปไขกลับหรือรูปรี 

เกลี้ยง หรือมีขนดานทองใบประปราย หูใบยาวไดถึง 4 เซนติเมตร รูปใบหอกแกมรูปแถบ ดอกออกตามซอก

ใบ กลีบคลุมยาวไดถึง 1.5 เซนติเมตร สีเหลือง เสนใบแดงเม่ือติดผล ผลกวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 

6 เซนติเมตร กานชูเกสรเพศเมียยื่นยาวไดถึง 20 เซนติเมตร แทงลงในพ้ืนดิน ผลเปนฝกแบบถ่ัว ผนังผลหนา

แข็ง เมล็ดรูปไข เมล็ด 1-3 ตอฝก (ภาพท่ี 61) 

ภาพท่ี 61  ถ่ัวลิสง จังหวัดลําพูน บันทึกภาพเม่ือ 17 กันยายน พ.ศ. 2554 

- A211 ปอแกว ปอกระเจา (Kenaf, Jute) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกปอแกว ปอกระเจา 

ปอแกว (Hibiscus sabdariffa L. cv. group Altissima) เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงคู ปอแกวมีลําตนตรงไมแตก

กอ สูงประมาณ 4 เมตร เสนผาศูนยกลางท่ีโคนตนประมาณ 8-25 มิลลิเมตร มักไมมีก่ิงแขนงเม่ือปลูกใน

ระยะชิดกันเพ่ือผลิตเสนใย พันธุตาง ๆ อาจมีสีของลําตนตางกัน เชน เขียว แดง หรือมวง ปอแกวท้ังสองชนิด

มีดอกสีเหลืองออน และมีสีมวงแดงตรงกลางดอก แตอาจมีบางพันธุซ่ึงมีสีแตกตางจากท่ีกลาว (ภาพท่ี 62) 

ปอกระเจา มี 2 ชนิด ไดแก ปอกระเจาฝกกลม (Corchorus capsularis L.) และปอกระเจาฝกยาว 

(C. olitorius L.) มีรากแกวหยั่งลงไปในดิน ลึกประมาณ 50-60 เซนติเมตรมีความสูงยาวเรียวประมาณ 3-5 

เมตร มีสีเขียวออน แดงออน หรือแดงเขมปอกระเจาฝกกลม อาจจะมีท้ังชนิดแตกก่ิง และไมแตกก่ิง 
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แตปอกระเจาฝกยาวมีการแตกก่ิง แตก่ิงไมคอยมีการเจริญเติบโตเทาใดนักเปนใบเดี่ยว ขอบเปนหยัก รูปราง 

กลมรี ปลายแหลม แตปอกระเจาฝกกลม มีขนาดใบเล็กกวาปอกระเจาฝกยาวเล็กนอย นอกจากนี้ปอกระเจา

ฝกกลม ใบยังมีรสขมกวาใบของปอกระเจาฝกยาว ปอกระเจาฝกกลม ฝกจะมีลักษณะ กลมขนาดยาว 1.3-2 

เซนติเมตร กวาง 0.8-1 เซนติเมตร เปลือกฝกมีลักษณะยน (ภาพท่ี 63) สําหรับปอกระเจาฝกยาวจะมีรูปราง

เรียวยาว 6-10 เซนติเมตร กวาง 0.3-0.8 เซนติเมตร (ภาพท่ี 64) ปอกระเจาฝกกลมมีเมล็ดสีน้ําตาล ขนาด

เล็กกวาปอกระเจาฝกยาว ซ่ึงมีเมล็ดสีน้ําเงินเขียวหรือเทาน้ําเงินปอกระเจาฝกกลมมีเสนใยสีขาว สวนปอ

กระเจาฝกยาวมีสีขาวเหลือง ออนนุม และเหนียวกวาปอกระเจาฝกกลม ปอท้ังสองชนิดนี้มีคุณภาพดีกวาปอ

แกว  

ภาพท่ี 62  ปอแกว อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร บันทึกภาพเม่ือ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
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ภาพท่ี 63  ปอกระเจาฝกกลม 

ภาพท่ี 64  ปอกระเจาฝกยาว 
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- A212 ถ่ัวดํา ถ่ัวแดง (Black bean, Red kidney bean) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกถ่ัวดํา 

(Vigna senensis) และถ่ัวแดง (Phasecolus sp.) ถ่ัวดําหรือถ่ัวพุมเมล็ด มีทรงพุมรูปสามเหลี่ยม มีระบบราก

แกว และรากแขนง และมีปมรากขนาดใหญ แตกหยั่งลงดินไมลึกนัก ประมาณ 25-35 เซนติเมตร สวนลําตน

เปนลําตนเดี่ยว ไมแตกหนอ แตแตกก่ิงกานตั้งแตโคนตน ทําใหแลดูเปนทรงพุมเตี้ย ท้ังลําตน และก่ิงมีลักษณะ

เปนเหลี่ยม ก่ิงมีขนปกคลุม ผิวเปลือกลําตนหยาบ คลายมีเกล็ด  ใบถ่ัวดําจัดเปนใบรวมท่ีรวมอยูกานใบ

เดียวกัน มีกานใบหลัก ยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตร มีลักษณะเรียว แข็ง และเหนียว ปลายกานใบ

ประกอบดวยใบยอย จํานวน 3 ใบ มี 2 ใบยอย อยูตรงขามกัน ถัดมาเปนใบเดี่ยวท่ีอยูตรงกลางระหวาง 2 ใบคู

แรก ใบยอยมีกานใบสั้น แตใบสุดทายมีกานใบยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร บริเวณฐานใบมีหูใบ 2 อัน ใบมีรูป

ไข โคนใบกวาง ปลายใบแหลม แผนใบ และขอบใบเรียบ ไมมีขนปกคลุม มีเสนใบสีขาวอมเขียว 3 เสน เสน

กานใบตรงกลางใหญสุด ใบออนมีสีเขียว และแกเปลี่ยนเปนสีเหลือง ถ่ัวดําออกดอกเปนชอ มีกานชอดอกยาว 

15-20 เซนติเมตร ตั้งตรงสูงกวากานใบ แตละชอมีดอกประมาณ 2-4 ดอก กลีบดอกมีสีขาวหรือสีขาวอมมวง 

ดอกถ่ัวดําเปนดอกสมบูรณเพศ สามารถผสมแกสรดวยตัวเองได ฝกถ่ัวดํามีลักษณะคลายถ่ัวฝกยาว แตฝกจะ

สั้นกวามาก และฝกมีขนปกคลุม สวนเมล็ดจะมีลักษณะคลายกับเมล็ดถ่ัวฝกยาว เชนกัน ฝกถ่ัวดํา ติดฝกเปน

ชอตามชอดอก แตละชอมีฝก 2-4 ฝก ฝกมีลักษณะเปนทรงกระบอกยาว เรียวยาว และตรงหรือปลายงอน

เล็กนอย ฝกออนมีสีเขียวสด ฝกแกมีสีเหลืองน้ําตาล แตบางพันธุเม่ือแกอาจมีสีมวงภายในฝกมีเมล็ดคลายรูปไต

เรียงชิดตลอดความยาวฝก เปลือกเมล็ดออนมีสีขาว แลวเปลี่ยนเปนสีเขียว และเม่ือแกเต็มท่ีจะมีสีดํา เปลือก

คอนขางบาง แตติดแนนกับเนื้อเมล็ด เปลือกดานหนึ่งจะมีตาสีขาว แตละฝกมีเมล็ดประมาณ 8-20 เมล็ด 

สวนเนื้อเมล็ดมีสีเหลืองครีม (ภาพท่ี 65) 
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ภาพท่ี 65  ตนและเมล็ดถ่ัวดํา 
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ถ่ัวแดง เปนถ่ัวพุมท่ีมีเมล็ดคลายไต เมล็ดมีหลายสี อาทิ สีแดง สีแดงเขมหรือแดงมวง และสีชมพู 

นิยมใชประกอบอาหารท้ังคาว และหวาน ในไทยพบปลูก 2 ชนิด คือ ถ่ัวแดงหลวง (Phasecolus vulgaris L.)

และถ่ัวนิ้วนางแดง (Phaseolus calcaratus Roxb.) ซ่ึงเปนพืชลมลุกอายุฤดูเดียว ถ่ัวแดงหลวงมีลักษณะเดน

ลําตนตั้งตรง แตกก่ิงแขนงออกเปนทรงพุมเตี้ย คลายกับลําตนถ่ัวเหลือง สูงประมาณ 40-65 เซนติเมตร ใบเปน

ใบประกอบ ออกเรียงกันเปนใบเดี่ยวตามขอก่ิง แตละใบมีกานใบทรงกลม กานใบมีขอบโคงงุม และเปนรอง

ตรงกลาง ถัดมาเปนใบยอย จํานวน 3 ใบ ใบยอยคูแรกอยูตรงขามกัน สวนอีกใบอยูตรงกลาง ใบยอยแตละใบมี

รูปหอก มีขนาดไมเทากัน กวางประมาณ 5-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร โคนใบเปนฐาน

กวาง ปลายใบแหลม แผนใบ และขอบใบเรียบ สีเขียวสด และมีขนปกคลุม แผนใบมีเสนใบหลัก 3 เสน ออก

ดอกเปนชอ เปนดอกสมบูรณเพศท่ีมีเกสรตัวผูและตัวเมียในดอกเดียวกัน กลีบดอกมีสีขาว หรือสีชมพู ข้ึนกับ

สายพันธุ แผนกลีบ และขอบกลีบยน ปลายกลีบโคงมน ฝกคลายฝกถ่ัวเหลือง เปนรูปทรงกระบอก เรียวยาว 

ฝกกวางประมาณ 1.2-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตร ฝกออนมีสีเขียว ฝกแกมีสีน้ําตาลออน

หรือสีดํา (ภาพท่ี 66) ภายในมีเมล็ด 3-6 เมล็ด เมล็ดออนมีสีขาว แลวคอยเปลี่ยนเปนสีเขียว และแกเต็มท่ีเปน

สีแดง สีแดงเขม สีแดงชมพู ข้ึนอยูกับสายพันธุ ขนาดเมล็ดกวางประมาณ 0.4-0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 

0.8-1.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 67) สําหรับถ่ัวนิ้วนางแดง จะมีลักษณะเดน คือ ลําตนก่ึงเลื้อย ทุกสวนมีขนปก

คลุม ดอกมีสีเหลือง ฝกมีขนาดเทากับถ่ัวเขียว แตยาวกวาเล็กนอย ฝกหอยลงดินแลดูคลายนิ้วคน จึงเปนชื่อ

เรียก ถ่ัวนิ้วนางแดง ฝกออนมีสีเขียว ฝกแกมีสีน้ําตาลออน หรือมีสีดํา เมล็ดมีสีแดง เมล็ดมีขนาดเล็กกกวาถ่ัว

แดงหลวง ฝกท่ีมีสีน้ําตาลออนจะมีเมล็ดเล็กกวาฝกสีดํา (ภาพท่ี 68) 
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ภาพท่ี 66  ถ่ัวแดงหลวง อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
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ภาพท่ี 67  เมล็ดถ่ัวแดงหลวง  

 

ภาพท่ี 68  เมล็ดถ่ัวนิ้วนางแดง  
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  - A213 ขาวฟาง (Sorghum) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกขาวฟาง (Sorghum bicolor (L.) 

Moench.) เปนพืชปเดียว ลําตนแข็งตั้งตรง มีความสูงตั้งแต 0.5-5.0 เมตร อาจมีการแตกกอหรือไมมีการ

แตกกอจากขอท่ีโคนลําตน ไสกลางของลําตนเปนเนื้อเยื่อไสไมท่ีมีชองวางระหวางเซลลมาก มีลักษณะนุม

คลายฟองน้ํา ใบเปนใบเด่ียว การเรียงใบแบบสลับ โคนใบตั้งตรง ปลายใบโคงลง กาบใบยาว 15-35 

เซนติเมตร หอหุมสวนของลําตนและมีการซอนกันระหวางกาบใบท่ีเจริญออกมาจากขอท่ีอยูติดกัน แผนใบมี

ไขสีขาวหุม มีแถบขนเล็ก ๆ สีขาวบริเวณโคนใบ แผนใบรูปหอกจนถึงรูปแถบผสมรูปใบหอก ยาว 30-135 

เซนติเมตร กวาง 1.5-13 เซนติเมตร ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่น เสนกลางใบสีขาว เหลืองหรือเขียว มีลิ้นใบ 

ซ่ึงมีขนท่ีขอบดานบนมีความยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เข้ียวใบเปนรูปสามเหลี่ยมหรือรูปใบหอก  

ชอดอกเปนแบบชอแยกแขนง กานชอดอกตั้งตรงหรือโคงลงมีการแตกแขนงของชอดอกออกเปนสองชั้น  

สามชั้น หรือสี่ชั้นข้ึนกับสายพันธุ ชอดอกยอยเปนแบบชอกระจะ ชอดอกแยกกระจายออกจากกัน ความยาว

ของชอดอกข้ึนกับสายพันธุ ชอดอกยอยประกอบดวยดอกสมบูรณเพศท่ีไมมีกานดอกยอยจํานวน 1 ดอก 

สวนดอกอ่ืนเปนดอกเพศผูหรือดอกท่ีเปนหมันซ่ึงมีกานดอกยอย ชอดอกยอยพบวามีกานชอดอกยอยและไมมี

กานชอดอกยอย มีกาบชอยอย 2 กาบยาวเทากันลักษณะเปนแผนแหง รูปไข รูปรี หรือรูปไขกลับ หอหุมดอก

ยอย 2 ดอกท่ีประกอบดวยดอกสมบูรณเพศท่ีไมมีกานดอกยอยและดอกท่ีเปนหมัน ดอกสมบูรณเพศยาว

ประมาณ 3-10 มิลลิเมตร มีกาบลาง และกาบบนหอหุม อาจพบวามีหางเจริญออกมาจากกาบลาง มีกลีบ

เกล็ด 2 อัน มีเกสรเพศผู 3 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน มีกานเกสรเพศเมียยาวและแยกเปนสองแฉก โดยสวน

ปลายยอดเกสรเพศเมียมีลักษณะเปนพูคลายขนนก ดอกท่ีเปนหมันมีเฉพาะกาบบนเปนสวนประกอบของ

ดอก ผลเปนแบบผลธัญพืช ถูกหอหุมดวยกาบชอยอยท่ีมีลักษณะกลม หรือมีปลายทู เปนบางสวน  

มีเสนผาศูนยกลาง 4-8 มิลลิเมตร โดยมีขนาด รูปราง และสีสันของผลท่ีนิยมเรียกวาเมล็ดแตกตางกันไปตาม

พันธุ (ภาพท่ี 69) 
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ภาพท่ี 69  ขาวฟาง บริเวณอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ีบันทึกภาพเม่ือ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 

  - A214 ละหุง (Castor bean) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกละหุง (Ricinus communis L.) 

เปนพืชลมลุกใบเลี้ยงคู เปนพรรณไมลมลุก ท่ีมีอายุอยูไดหลายป มีท้ังละหุงขาว และละหุงแดง ซ่ึงละหุงขาวนี้

ลําตนเปนสีเขียว ละหุงแดงลําตนและกานใบเปนสีแดง ใบเดี่ยว ลักษณะของใบจะจักแหลม คลายกับฝามือ

เปนแผนกวาง ถาเปนละหุงขาวกานใบสีเขียว แตถาเปนละหุงแดงกานใบสีแดง ดอกออกเปนชอตรงสวนยอด

ของตน หรือตรงงามใบ ดอกเปนสีแดง ดอกเพศผูและเพศเมียอยูตางดอกกัน แตจะอยูบนตนเดียวกัน ผล มี 3 พู 

และมีหนาม ภายในผลจะมีเมล็ดอยูซ่ึงเปลือกเมล็ดนี้ จะเปนจุดสีน้ําตาลอมเทาคลายกับตัวเห็บ เนื้อในสีขาว 

(ภาพท่ี 70) 
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ภาพท่ี 70  ละหุง 

- A215 งา (Sesame) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกงา (Sesamum indicum L.) ไมลมลุก

อายุหนึ่งป สูง 30-100 เซนติเมตร ลําตนมีหนาตัดเปนสี่เหลี่ยม มีรองตามยาว มีขนปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตรง

ขาม หรือเรียงสลับ รูปไขหรือรูปใบหอก ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ ดอกสีขาว ชมพู หรือสีมวงแดง ผลแหง

แตก มีเมล็ดรูปไขแบนจํานวนมาก สีขาว น้ําตาล หรือดํา (ภาพท่ี 71) 
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ภาพท่ี 71  งา จังหวัดนครสวรรค บันทึกภาพเม่ือ มิถุนายน พ.ศ. 2559 

- A216 ขาวไร (Upland rice) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกขาว Oryza sativa L.) เปนพืช 

ใบเลี้ยงเด่ียวจําพวกธัญพืชท่ีสามารถรับประทานเมล็ดได ตนขาวมีลักษณะภายนอกบางอยาง เชน 

ใบ กาบใบ ลําตน และรากคลายตนหญา ปลูกแบบสภาพไร หรือตามไหลเขา ไมมีคันนาสําหรับเก็บกักน้ําใน

แปลงปลูก สวนมากมักเตรียมดินโดยการถางวัชพืชหรือพืชอ่ืนออกกอนแลวเตรียมดิน หลังจากนั้นจึงทําการ

ปลูกขาว พ้ืนท่ีปลูกขาวไรสวนใหญมักมีความลาดชันตั้งแต 5-60 องศา อาศัยความชื้นในการเจริญเติบโตจาก

น้ําฝนเพียงอยางเดียว (ภาพท่ี 72-73) 
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ภาพท่ี 72  พ้ืนท่ีปลูกขาวไร อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 
ภาพท่ี 73  พ้ืนท่ีปลูกขาวไร  
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- A217 มันฝรั่ง (Potato) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมันฝรั่ง (Solanum tuberosum L.) 
มันฝรั่งเปนพืชลมลุกตระกูลเดียวกับพริก มะเขือ มะเขือเทศ ยาสูบ ฯลฯ หัวมันฝรั่งเกิดจากสวนของลําตน ทํา
หนาท่ีสะสมอาหารและขยายพันธุ ซ่ึงจะเริ่มสรางหัวหลังปลูกไปแลว 1-3 สัปดาห โดยเฉลี่ยจะใหผลผลิต
ระหวาง 6-1 หัวตอตน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและความอุดมสมบูรณของดิน ลําตนท่ีเจริญมาจาก
เมล็ดจริงจะมีลําตนหลักเพียงตนเดียว สวนตัวท่ีเจริญจากหัวจะมีหลายลําตนหลัก สวนลําตนแขนงจะแตกก่ิง
ออกมาจากลําตน ลําตนมันฝรั่ง จะมีลักษณะตั้งตรง สูงระหวาง 50-100 เซนติเมตร เม่ือตัดตามขวางจะมี
ลักษณะกลมจนถึงเหลี่ยม สีของลําตนโดยท่ัวไปมีสีเขียวแตอาจมีสีน้ําตาลแดงหรือมวง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสายพันธุ 
ไหลเกิดจากสวนตาของลําตนท่ีอยูใตดิน เจริญออกไปดานขาง สวนปลายของไหลจะเจริญเปนหัว แตถาไหล
โผลพนดินข้ึนมาก็จะเจริญเปนลําตนมีใบปกติ หัวเปนสวนของไหลหรือลําตนใตดินท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําหนา 
ท่ีสะสมอาหาร หัวมันฝรั่งจะมีตา ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนขอของลําตน ซ่ึงตานี้จะเจริญเปนหนอ และงอกเปน 
ลําตนตอไป ลักษณะหัวของมันฝรั่งจะมีต้ังแตรูปรางกลมถึงกลมรี และรูปรางยาว มีผิวสีขาว เหลือง สมแดง 
หรือสีมวง หากกลบดินไมดีปลอยใหผิวท่ีหัว มันฝรั่งถูกแสงแดดระยะหนึ่ง หัวจะเปลี่ยนเปนสีเขียว เนื้อในของ
หัวมันฝรั่งจะมีสีขาว เหลือง แดง และสีมวง แลวแตสายพันธุ นอกจากนี้ท่ีหัวมันฝรั่งยังมีในสภาพดินท่ีชื้น ใบ 
มีลักษณะเปนใบประกอบ ประกอบดวยเสนกลางใบ กับ ใบยอยหลายคู กับหนึ่งใบยอด ดอก เปนดอกชอ แต
ละกานดอกจะแบงยอยออกเปน 2 กอน ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ มีเกสรตัวผู 5 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ สีของดอกมีท้ังสีขาว น้ําเงิน แดง และมวง (ภาพท่ี 74-75) 

ภาพท่ี 74  มันฝรั่ง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 75  มันฝรั่ง 

- A218 มันแกว (Jam potato) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมันแกว (Pachyrhizus erosus 

(L.) Urbom.) มีลักษณะเปนไมเถาเลื้อยพัน มีหัวใตดินเปนรากสะสมอาหาร ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 

3 ใบ เรียงสลับ ดอกเปนชอกระ จะออกเดี่ยว ๆ ท่ีซอกใบ มีขนสีน้ําตาล กลีบดอกสีมวงแกมน้ําเงิน 

รูปดอกถ่ัว ผลเปนฝก รปูขอบขนาน แบน มีขน เมล็ดมี 4-9 เมล็ด (ภาพท่ี 76-77) 

ภาพท่ี 76  มันแกว จังหวัดหนองบัวลําภู บันทึกภาพเม่ือ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 77   มันแกว  
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- A219 มันเทศ (Sweet potato) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมันเทศ (Ipomoea batatas 
(L.) Poir.) เปนไมลมลุกมีหัวใตดินอาจมีสีมวงแดง สม นวลและขาว รูปกระสวยหรือหัวยาว ลําตนเลื้อยบนดิน
หรือต้ังตรง หรือเลื้อยพันยาว 1-5 เมตร คอนขางเปนเหลี่ยมหรือทรงกระบอก แตกก่ิงกานมากท่ีขอมีราก 
ใบรูปไขกวางหรือรูปกลม กวาง 4-11 เซนติเมตร ยาว 4-14 เซนติเมตร ขอบเรียบหรือจักเปนแฉกมี 3-5 แฉก 
โคนใบรูปหัวใจ ผิวใบท้ังสองดานเกลี้ยงหรือมีขนกระจาย กานใบยาว 4-20 เซนติเมตร (ภาพท่ี 78-79) 

ภาพท่ี 78  แปลงปลูกมันเทศ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 79   มันเทศ 
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  - A220 แตงโม (Watermelon) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกแตงโม (Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum. & Nak.) ไมลมลุกประเภทเถาเลื้อย มีอายุสั้น ลักษณะตนเปนเถาเลื้อยไปตามดิน ลําตน

เปนสีเขียว ใบ เปนใบเดี่ยว ออกตามขอ โคนใบกวาง ปลาบใบแหลมเล็ก ขอบใบเวาลึก แผนใบมีสีเขียว  

มีปลายสีขาวกระจายไปท่ัว ดอก สีเหลือง ออกตามสวนยอด ผล มีท้ังชนิดกลมและชนิดยา สีออนหรือเขียว

เขม เนื้อผลแดง เมล็ดแบน มีสีน้ําตาล ขยายพันธุโดยใชเมล็ดปลูก แตงโมเปนพืชลมลุกประเภทเถาเลื้อย  

โตเร็ว ลักษณะท่ัวไปคลายแตงชนิดอ่ืน ๆ แตใบมีลักษณะพิเศษกวาแตงอ่ืนๆ ท่ีมักเปนแผนเดียวกันตลอด  

ใบแตงโมเปนแฉก ไมคอยเปนระเบียบ ดอกมี 2 เพศ แยกจากกันบนตนเดียวกัน กลีบดอกสีเหลืองออน ผล

ออนสีเขียว ผลแกอาจมีสีผิวเขียวออน เขียวแก น้ําเงินแก เขียวลายขาว ฯลฯ ลักษณะผลมีท้ังกลม รูปไข หรือ

ทรงกระบอกยาวหัวทายมน ฯลฯ มีขนาดตั้งแตคอนขางเล็กไปจนโตหลายกิโลกรัม สีของเนื้อเม่ือออนสีขาว 

เม่ือแกจัดมีท้ังสีขาว เหลือง ชมพูและแดง เมล็ดแบน เปลือกหนากวาแตงกวา สีเปลือกเมล็ดมีท้ังสีน้ําตาล

ออน และสีดํา เนื้อในเมล็ดสีขาว เนื้อในผลแตงโมมีลักษณะฉํ่าน้ํา (ภาพท่ี 80) 

 
ภาพท่ี 80   แตงโม  
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  - A221 ลูกเดือย (Millet) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกลูกเดือย (Coix lachryma-jobi Linn.) 
เปนธัญพืชตระกูลหญา (Gramineae) ตนเดือยมีความสูงตั้งแต 1-3.5 เมตร ใบ ขนาด 20-45 x 2.5-5 
เซนติเมตร  ติดอยูกับกาบใบท่ีหุมลําตน ปลายใบเรียวแหลม แผนใบมีลักษณะ คลายใบหอก (lanceolate) 
เสนกลางใบเปนรองยาวไปตามความยาวของใบ ชอดอกแตกข้ึนไปจากซอกใบท่ีอยูบริเวณของก่ิง ชอดอกยาว 
3-8 เซนติเมตร เดือยจะมีท้ังดอกตัวผูและดอกตัวเมียบนชอเดียวกัน กานดอกจะรองรับกระเปราะท่ีจะพัฒนา
ตอไปเปนท่ีบรรจุผล หรือเมล็ด  ภายในกระเปาะบรรจุดอกตัวเมีย 1 ดอก และกานชูเกสรตัวเมียสีแดงคล้ํา 2 
อัน ซ่ึงจะยื่นโผลออกมาจากกระเปาะ เพ่ือรอรับการผสม  ชอดอกตัวผูจะมีดอกตัวผูอยูประมาณ 10 ดอก แต
ละดอกมีความยาว 7-8 เซนติเมตร รูปรางคลายสีเหลี่ยมขนมเปยกปูนเรียว ดอกจะรวงเม่ือแก มักจะเกิดเปนคู 
มีกาบดอกชั้นนอก 2 อัน ภายในมีกลีบดอกชนิด lemma 1 อัน และ palea ท่ีเล็กกวา 1 อัน มีอับเกสร ตัวผู 3 
อัน เมล็ดเกิดจากการผสมเกสร รังไขจะเจริญไปเปนผลปลอม (false fruit) หรือเมล็ด เม่ือมองดานหนาจะ
คลายรูปหัวใจ มองดานบนจะคลายเมล็ดถ่ัว ท่ีมีรองเวาเขาไปตรงกลาง แตรองจะลึกกวา  มีความยาว 8-12 
มิลลิเมตร เนื้อของผลและเมล็ดจะหลอมเปนเนื้อเดียวกันจนแยกไมออก เยื่อหุมเมล็ดมีสีน้ําตาลแดง น้ําตาล
เขม หรือน้ําตาลออน เดือยสวนใหญเปนพืชท่ีไวตอชวงแสง โดยจะออกดอกในชวงท่ีมีแสงนอยกวา 12 ชั่วโมง 
ประมาณเดือนกันยายน สวนใหญจะผสมขาม เนื่องจากดอกตัวผูและดอกตัวเมียบานไมพรอมกัน (ภาพท่ี 81-
82) 

 
ภาพท่ี 81  แปลงปลูกเดือย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 82  ตนเดือย อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

  - A222 ขิง (Ginger) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกขิง (Zingiber officinale Roscoe.) เปน

พืชลมลุก มีเหงาใตดิน เปลือกนอกสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในสีนวลมีกลิ่นหอมเฉพาะ แทงหนอหรือลําตน

เทียมข้ึนเปนกอประกอบดวยกาบหรือโคนใบหุมซอนกัน ใบ เปนชนิดใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันเปนสองแถว 

ใบรูปหอกเกลี้ยง กวาง 1.5–2.0  เซนติเมตร ยาว 12 - 20 เซนติเมตร หลังใบหอจีบเปนรูปรางนําปลายใบ

สอบเรียวแหลม โคนใบสองแคบและจะเปนกาบหุมลําตนเทียม ตรงชวงระหวางกาบกับตัวใบจะหักโคงเปน

ขอศอก ดอก สีขาว ออกรวมกันเปนชอรูปเห็ดหรือกระบองโบราณ แทงข้ึนมาจากเหงา ชูกานสูงข้ึนมา  

15-25 เซนติเมตร ทุก ๆ ดอกท่ีกาบสีเขียวปนแดงรูปโคง หอรองรับ กาบจะปดแนนเม่ือดอกยังออน และจะ

ขยายอาใหเห็นดอกในภายหลัง กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอก มีอยางละ 3 กลีบ อุมน้ํา และหลุดรวงไว 

โคนกลีบดอกมวนหอ สวนปลายกลีบผายกวางออกเกสรผูมี 6 อัน ผล กลม แข็ง (ภาพท่ี 83-84) 
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ภาพท่ี 83  ขิง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 84   ขิง 
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- A223 กะหล่ําปลี (Cabbage) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกกะหล่ําปลี (Brassica oleracea 
L. cv. Group Cabbage) ไมลมลุกสองป ลําตนสั้นมาก ใบเดี่ยว รูปกลมหรือรูปไขกวาง เรียงสลับซอนกันแนน
หลายชั้นเปนกอนกลมแปนหรือกลมรี แผนใบหนา ใบชั้นนอกสุดมีนวล (ภาพท่ี 85) 

 
ภาพท่ี 85  กะหล่ําปลี จังหวัดเชียงใหม บันทึกภาพเม่ือ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

- A224 มะเขือเทศ (Tomato) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมะเขือเทศ (Lycopersicon 
esculuentum Mill.) เปนพืชลมลุกอายุเพียง 1 ป ลําตนตั้งตรง มีลักษณะเปนพุม มีขนออน ๆ ปกคลุม  
ใบเปนใบประกอบ ออกสลับกัน ใบยอยมีขนาดไมเทากัน บางใบเล็กรียาว บางใบกลมใหญ ปลายใบแหลม 
ขอบใบเปนหยักลึกคลายฟนเลื่อยมีขนออน ๆ ออกดอกเปนชอหรือดอกเดี่ยว บริเวณซอกใบ ดอกมีสีเหลือง 
มีกลีบเลี้ยงสีเขียวประมาณ 5 -6 กลีบ ผลเปนผลเดี่ยว มีขนาดรูปรางและสีตางกัน ซ่ึงมีขนาดเล็กประมาณ 
3 เซนติเมตร จนถึงใหญประมาณ 10 เซนติเมตร รูปรางมีท้ังกลม กลมแบน หรือกลมรี ผิวนอกลีบเปนมัน 
ผลดิบมีสีเขียว หรือเขียวอมเทา เม่ือสุกจะมีสีเหลือง สีสม หรือสีแดง เนื้อภายในฉํ่าดวยน้ํามีรสเปรี้ยว เมล็ด
มีเปนจํานวนมาก (ภาพท่ี 86-87) 



62 
 

 
ภาพท่ี 86  มะเขือเทศ จังหวัดนครพนม บันทึกภาพเม่ือ พ.ศ. 2542 

 
ภาพท่ี 87  แปลงปลูกมะเขือเทศ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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- A225 วานหางจรเข (Aloevera) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกวานหางจรเข (Aloe vera 

(L.) Burm.) ไมลมลุกอวบน้ําอายุหลายป แตกหนอมาก ใบเดี่ยว เรียงเวียน เปนกระจุกแบบกุหลาบซอน  
ใบรูปดาบ สีเขียวปนเทา ปนสีแดง ตนท่ียังออนบางครั้งสีออน ใบดานลางโคง ดานบนเปนรอง ขอบใบสี
ชมพู มีหนามออน ชอดอกแบบชอกระจะแคบ หรือแตกก่ิงตอนโคน 1-2 ก่ิง ดอกเรียงอัดกันแนน ใบประดับ
รูปไขปลายเรียวแหลม บิดลง เกสรเพศผูและเมียยื่นพนหลอดดอก ไมลมลุกอายุหลายป สูง 0.5-1 เมตร  
ลําตนเปนขอปลองสั้น ใบ เปนใบเด่ียว ออกเรียงเวียนรอบตน ใบหนาและยาว โคนใบใหญ สวนปลายใบ
แหลม ขอบใบเปนหนามแหลมหางกัน แผนใบหนาสีเขียว มีจุดยาวสีเขียวออน อวบน้ํา ขางในเปนวุนใสสี
เขียวออน ดอก ออกเปนชอกระจะท่ีปลายยอด กานชอดอกยาว ดอกสีแดงอมเหลือง โคมเชื่อมติดกันเปน
หลอด ปลายแยกเปน 6 แฉก เรียงเปน 2 ชั้น รูปแตร ผล เปนผลแหงรูปกระสวย (ภาพท่ี 88) 

 

 
ภาพท่ี 88   วานหางจระเข จังหวัดประจวบคีรีขันธ บันทึกภาพเม่ือ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  
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- A226 ปานศรนารายณ (Agave) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกปานศรนารายณ (Agave 
sisalana Perr.) เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลักษณะตน เปนกอ มีใบแตกออกไปโดยรอบเวียนเปนวง ตั้งแตโคน
ตนถึงยอด สูงประมาณ 1-3 เมตร ใบหนาฉํ่า ใยเรียบ ไมมีกานใบ สีเขียวสดจนถึงเขียวเขม ยาวประมาณ 
100 - 200 เซนติเมตร ปลายใบหยาบ ลักษณะสีดํา ขอบใบเรียบระบบราก รากฝอยแผกวางออกไปในแนว
ลาดนอน ไมมีรากแกวอายุและการออกดอก กานดอก จะเกิดบริเวณตอนกลางของตา ตอนสวนยอดของตน 
และเกิดเม่ือปานมีอายุ 7–20 ป หลังจากตนปานออกดอกแลวจะตาย กานดอกจะเจริญเติบโตเปนแนวยาว
ข้ึนตรงไปในอากาศ ประมาณ 4.5–7.5 เมตร ใบปานศรนารายณมีสีเขียว แตกจากลําตนแผ กวางออกไป
รอบโคนตน ใบยาวประมาณ 1.2 เมตร ปลายใบเรียวเล็กจนถึงปลายสุดมีหนาม แข็งแหลมอยู 1 อัน 
ผิวนอกของใบมีข้ีผึ้งหรือไข คลุมอยูท่ัวทําใหไมเปยกน้ํา การออกดอกของตนปาน ข้ึนอยูกับสภาพดินฟา
อากาศ และการตัดใบ โดยปกติเม่ือปานศรนารายณอายุ 8 ป จะออกดอก แตแทบไมพบเห็นเมล็ดพันธุ แต
เกิดเปนตนออน (bulbil) จากกานดอกยอย ไมไดเกิดจากเมล็ด เม่ือโตเต็มท่ีตนออนจะหลุดออกจาก กาน 
(ประมาณ 4-6 เดือน) ตกลงมาท่ีพ้ืนดิน แลวเจริญเติบโตตอไป (ภาพท่ี 89) 

ภาพท่ี 89   ปานศรนารายณ 
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- A227 ปอสา (Paper mulberry) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกปอสา (Broussonetia papyrifera 
(L.) L’Herit) ไมตน สูง 12-15 เมตร ยอดออนมีขนสีเทาปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม สวนใหญรูปไขถึงรูปไขแกม
รูปขอบขนาน ใบมักเวาเปนพู ใบยาว 7.5-12 เซนติเมตร ดานหลังใบหยาบ ดานทองใบมีขนนุมสีเทาปกคลุม 
กานใบยาว 2.5-10 เซนติเมตร ดอกเพศผูเปนชอแบบหางกระรอก ดอกเพศเมียเปนชอทรงกลม ผลรวม สุกสีสม
แดง เปลือกไมใชทํากระดาษสา เนื้อไมใชในอุตสาหกรรมกระดาษ (ภาพท่ี 90) 

ภาพท่ี 90   ใบและดอกปอสา 
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- A228 ทานตะวัน (Sunflower) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกทานตะวัน (Helianthus 
annuus) เปนพรรณไมลมลุก ท่ีอายุเพียง 1 ป ลักษณะของลําตนเปนแกนแข็ง ตั้งตรง มีขนข้ึน ลําตนมีความ
สูงประมาณ 3.0-3.5 เมตร ใบมีลักษณะเปนรูปกลมรี โคนใบโคงเวาเปนรูปหัวใจ สวนปลายใบแหลม  
ริมขอบใบหยักยอยเปนแบบฟนปลา บริเวณหลงัและใต ทองใบ มีขนสากข้ึนประปราย ใบมีขนาดยาวประมาณ 
4-12 นิ้ว กวางประมาณ 3.5-10 นิ้ว กานใบยาว ดอกออกเปนชอ หรือเปนกระจุก ขนาดใหญจะออกบริเวณ
ยอด หรือรอบ ๆ ลําตน ลักษณะของดอกเปนดอกสมบูรณเพศ ตรงกลางดอกเปนเกสรตัวเมีย 1 อัน และเกสร
ตัวผู 5 อัน กลีบดอกวงในมีสีเหลือง สวนกลีบดอกวงนอกมีสีเหลืองออน หรือเหลืองทอง มีขนาดยาวประมาณ 
1-4 นิ้ว ฐานดอกมีสีเขียวเชื่อมติดกัน ผลมีลักษณะเปนรูปกลมรี มีสีขาว สีเทา หรือสีดํา ขนาดยาวประมาณ  
6-17 มิลลิเมตร ภายในผลมีเมล็ดเพียง 1 เมล็ดเปนสีเหลืองออน (ภาพท่ี 91) 

 

ภาพท่ี 91  แปลงปลูกทานตะวัน จังหวัดลพบุรี บันทึกภาพเม่ือ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 
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- A229 พริก (Chili) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพริกทุกชนิด (Capsicum sp.) พริกเปนพืช 

ใบเลี้ยงคูท่ีจัดอยูในตระกูลโซลานาซีอ้ี (Solanaceae) ในตระกูลเดียวกับพวกมะเขือเทศ และมะเขือตาง ๆ 

พริกเปนพืชท่ีมีอายุหลายป แตนิยมปลูกเปนพืชปเดียว เม่ือมีอายุมากข้ึนผลผลิตก็ลดต่ําลง มีอายุตั้งแตยายกลา

ปลูก จนถึงใหผลผลิตเก็บเก่ียวไดประมาณ 60-95 วัน แตท้ังนี้อาจข้ึนอยูกับชนิดของพริกท่ีใชปลูกลักษณะของ

พริกโดยท่ัวไปมีลําตนตั้งตรง สวนความสูงของตนหรือพุมก็ข้ึนอยูกับชนิดของพริก มีใบแบนและเรียบเปนมัน 

สวนดอกเปนดอกเดี่ยว มีขนาดเล็ก กานดอกตรงหรือโคง กลีบดอกมีสีขาวหรือมวง ดอกเปนแบบสมบูรณเพศ 

จึงสามารถผสมในดอกเดียวกันได สําหรับผลพริกมีหลายขนาด บางพันธุมีผลขนาดใหญ บางพันธุขนาดกลาง

หรือเล็ก ดังนั้น ขนาดของผลข้ึนอยูกับพันธุพริกนั้น ๆ ผลท่ียังไมเจริญเติบโตท่ีผลออนมักจะมีสีเขียวเขม 

หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเปนสีแดงหรือสีเหลืองเม่ือผลสุก และในผลพริกแตละผลจะมีเมล็ด จํานวนมาก เรียงตัวกัน

แนนบนสวนของรกท่ีมีสขีาว (ภาพท่ี 92) 

 
ภาพท่ี 92 แปลงพริก จังหวัดศรีสะเกษ บันทึกภาพเม่ือ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
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- A230 ขาวสาลี (Wheat) พ้ืนท่ีปลูกขาวสาลี (Triticum aestivum L. and 
Triticum turgidum L.) พืชพวกหญา ไมลมลุกอายุหนึ่งป สูง 40-150 เซนติเมตร แตกกอแนน ลําตนเรียบ  
มีขอและปลอง 4-7 ปลองมีขนาดใหญข้ึนจากโคนไปปลาย ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปแถบ กวาง 1-3 
เซนติเมตร ยาว 15-40 เซนติเมตร เข้ียวใบเปนแผน หูใบบาง ใบเกลี้ยงหรือมีขน ชอดอกแบบชอเชิงลด เรียง
สองแถว แกนกลางชอหยักไปมา ยาว 5-15 เซนติเมตร ชอดอกยอยแบน ซอนทับกันเปนแถวดานขางของ
แกนชอดอก ดอกมีรูปราง ขนาด และความหนาแนนแตกตางกันตามพันธุ ตรงปลาย กาบชอยอยเปนสัน  
1 สัน เกิดจากเสนใบยื่นเปนปกแหลม กาบลางมีรยางคแข็งยาวไดถึง 16 เซนติเมตร ดอกสมบูรณเพศ ผล
แบบผลธัญพืช มีรองตามยาว สีน้ําตาลแดง เหลือง ขาว หรือสีปนกัน Triticum aestivum L. คือขาวสาลี
ขนมปง และ Triticum turgidum L. คือขาวสาลีมักโรนี (ภาพท่ี 93) 

 

ภาพท่ี 93  ตนขาวสาลี  
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- A231 ขาวบารเลย (Barley) พ้ืนท่ีปลูกขาวบารเลย (Hordeum vulgare L.) เปน

ธัญญาหารท่ีมีเมล็ดขนาดเล็กเชนเดียวกับขาวสาลี ขาวโอตและขาวไรย ตางจากขาวโพดและขาวฟางท่ีมีเมล็ด

ขนาดใหญ เจริญเติบโตไดดี ในสภาพอากาศหนาว เปนพืชปเดียว ลําตนตั้งตรงสูงประมาณ 80-120 เซนติเมตร 

ระบบรากเปนแบบระบบรากฝอยท่ีมีรากพิเศษเจริญออกมาจากลําตนเพ่ือชวยในการดูดน้ําและเกลือแร ลําตน

มีขนจํานวนมาก ขอของลําตนมีลักษณะแข็ง ปลองของลําตนมีลักษณะกลวง มีประมาณ 5-7 ปลอง มีใบ 5-10 

ใบ การเรียงใบแบบสลับเจริญออกไปทางดานขางของลําตนท้ังสองดาน กาบใบเรียบ เข้ียวใบเกยซอนกัน ลิ้นใบ

เปนแผนเยื่อบางยาว 1-3 มิลลิเมตร แผนใบรูปแถบผสมรูปใบหอก กวาง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 5-40 

เซนติเมตร ชอดอกเปนรูปทรงกรวยเจริญออกมาจากปลายยอดของลําตน ชอดอกยอยเปนชอเชิงลด ความยาว

ชอดอก 5-12 เซนติเมตร ดอกยอยแตละดอกมีหาง ดอกยอยไมมีกานดอกติดอยูท่ีแกนกลางของชอดอกเรียง

กัน 2 แถว หรือ 6 แถว กาบชอยอยมีลักษณะแคบปลายผอมเรียวจํานวน 2 กาบ ดอกยอยแตละดอกมีกาบลาง

รูปไขกวาง 3 มิลลิเมตร ยาว 9-11 มิลลิเมตร มีหางยื่นออกมาจากสวนปลายอาจยาวไดถึง 15 เซนติเมตร แต

บางสายพันธุไมมีหาง กาบบนเปนรูปเรือมีความยาวเทากาบลางแตไมมีหาง มีกลีบเกล็ด 2 กลีบ เกสรเพศผู 3 

อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน ซ่ึงสวนยอดของเกสรเพศเมียมีลักษณะเปนพูแยกออกจากกันเปนสองแฉก ผลแบบ

ธัญพืช มีจํานวน 20-60 ผลตอชอดอก ผล มีรูปรี สวนบริเวณเอ็มบริโอมีลักษณะเวาเขาไป ขนาดของผล

แตกตางกันไปตามสายพันธุ มีสวนของแกลบคือกาบบน และกาบลางหอหุมไว มีลักษณะคลายลูกเดือยแต

ขนาดเล็กและเรียวกวา (ภาพท่ี 94) 
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ภาพท่ี 94  ตนขาวบารเลย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม บันทึกภาพเม่ือ มีนาคม พ.ศ. 2560 
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- A232 ขาวไรย (Rye) พ้ืนท่ีปลูกขาวไรย (Secale cereale L.) สปริงไรน(spring 
rye) เปนพืชปเดียว สวนวินเทอรไรน (winter rye) เปนพืชสองป ลําตนออนนุมไมมีเนื้อไม แตกกอเปน
กระจุก ลําตนสูง 1-3 เมตร สีเขียวปนฟา ระบบรากแผกระจายไดดีมีความลึก 1-2 เมตร กอของลําตนตั้ง
ตรงลําตนผอมเรียว มี 6-12 ปลองข้ึนกับสายพันธุ บริเวณขอของลําตนมีลักษณะตัน สวนบริเวณปลองมี
ลักษณะกลวง ขอบริเวณโคนลําตนมีการแตกหนอใหม กาบใบยาวและหอหุมลําตนแบบหลวมๆ เข้ียวใบมี
ขนาดเล็กและสั้น ลิ้นใบเปนจักแหลม แผนใบรูปแถบผสมรูปใบหอก กวาง 1-2 เซนติเมตร ยาว 10-20 
เซนติเมตร แผนใบเรียบหรือมีขนเล็กนอย ชอดอกเปนแบบชอเชิงลด ยาว 7-15 เซนติเมตร มีลักษณะโคง 
มีหาง ชอดอกยอยติดอยูบนแกนกลางชอดอกแบบสลับ ดอกยอยไมมีกานดอกยอย กาบชอยอยยาว 
1 เซนติเมตร กาบลางมีลักษณะแคบ ความยาว 1.8 เซนติเมตร มีหางยื่นยาวออกมา 2-8 เซนติเมตร 
มีฟนเลื่อยเล็ก ๆ ท่ีสันตรงกลางกาบลาง กาบบนอยูทางดานบนของกาบลาง ดอกยอยมีเกสรเพศผู 3 อัน 
เกสรเพศเมีย 1 อัน ยอดเกสรเพศเมียมีลักษณะเปนพูแยกออกเปนสองแฉก ผลแบบธัญพืชรูปขอบขนาน 
ยาว 5-9 มิลลิเมตร สีน้ําตาลออน ผิวเรียบ มีรองแคบ ปลายแหลม (ภาพท่ี 95) 

ภาพท่ี 95  ตนขาวไรน 
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- A233 ฝน (Opium) พ้ืนท่ีปลูกฝน ฝนมีชื่อทางพฤกษศาสตรวา (Papaver 
somniferum L.) ฝนเปนไมลมลุกปเดียว ลําตนตั้งตรง แตกก่ิงกานไดบาง สูง 50-150 เซนติเมตร ทุกสวน
ของพืชใหยางสีน้ํานม เม่ือยางนี้ถูกอากาศจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ใบเปนใบเดี่ยว เรียงสลับกัน รูปขอบขนาน 
โคนใบเวา ขอบใบเปนคลื่นหรือยักเวาลึก กวาง 5-10 เซนติเมตร ยาว 8-20 เซนติเมตร ใบท่ีอยูใกลโคนตนมี
กานใบสั้น ดอกเปนดอกเดี่ยว มีกานดอกยาว20-30 เซนติเมตร ออกท่ียอด มีสีสด มีท้ังสีขาว สีชมพู สีแดง 
หรือสีมวง กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ รวงงายกลีบดอกมี 4 กลีบ ปลายมนแผออกหรือยักเปนฝอย รวงงาย เกสร
เพศผูมีจํานวนมาก เกสรเพศเมียมีปลายยอดเปนจานแผออกเปนรัศมี 4-20 แฉก เทาจํานวนพูของของผล 
ผลรูปคอนขางกลม ขนาดวัดผานศูนยกลาง 3-5 เซนติเมตร มีฝาปดดานบนเมล็ดมีขนาดวัดผานศูนยกลาง 
0.5-1 มิลลิเมตร รูปไต สีขาว สีนวล หรือสีเทามีจํานวนมาก (ภาพท่ี 96) 

ภาพท่ี 96 ดอกและผลฝน จังหวัดเชียงใหม บันทึกภาพเม่ือ กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
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- A234 กัญชา กัญชง (Marihuana, Hemp) พ้ืนท่ีปลูกกัญชาหรือกัญชง โดยกัญชามี
ชื่อทางพฤกษศาสตรวา (Cannabis sativa L subsp. indica (Lam.) E. Small&Cronq) และกัญชงมีชื่อ
ทางพฤกษศาสตรวา (Cannabis sativa L var. sativa) เปนพืชลมลุกจําพวกหญาข้ึนไดงายในเขตรอน  
ลําตนสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเปนแฉกประมาณ 5-8 แฉก คลายใบมันสําปะหลังท่ีขอบใบ
ทุกใบจะมีรอยหยักอยูเปนระยะๆ ออกดอกเปนชอเล็กๆ ตามงามของก่ิงและกาน เปนไมลมลุกปเดียว  
ลําตนตั้งตรง ไมคอยแตกสาขา ใบเดี่ยว รูปฝามือ เรียงสลับ ขอบใบเวาลึกจนถึงจุดโคนใบเปน 5-7 แฉก โคน
และปลายสอบ ขอบจักฟนเลื่อย ดอกแยกเพศ อยูตางตน ออกเปนชอตามงามใบและปลายยอด ชอดอกและ
ใบของตนเพศผูจัดเรียงตัวกันหางๆ ตางจากตนเพศเมียท่ีเรียงชิดกัน ดอกเล็ก ผลแหงเมล็ดลอน เล็ก เรียบ  
สีน้ําตาล (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ, ม.ป.ป.) (ภาพท่ี 97-98)  

กัญชาและกัญชง มีลักษณะท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
 1. สวนของยอดชอดอก ชอใบ กัญชา มีลักษณะเปนพุม และ กัญชง มีลักษณะเรียว เล็ก  
 2. ลักษณะใบ พบวา กัญชา ใบใหญ กวาง สวนกัญชง ใบจะเรียว และเล็กกวา 

 3. สวนของก่ิง และ ลําตน กัญชา มีลําตนเตี้ย เปนพุม ระยะหางของขอ-ปลอง สั้น สําหรับกัญชง  
ลําตนจะสูง ชะลูด ระยะหางของขอ-ปลอง จะยาว และทอน้ําเลี้ยงก็มีลักษณะท่ี แตกตางกัน  คือ กัญชา ขนาด
เสนผาศูนยกลางของทอน้ําเลี้ยง ใหญกวา ของกัญชง 

 4. ในสวนของราก ไมมีลักษณะท่ีแตกตางกันเดนชัด  
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ภาพท่ี 97  ใบกัญชา  

 
ภาพท่ี 98  ใบกัญชง   
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- A235 กระเจี๊ยบแดง (Roselle) พ้ืนท่ีปลูกกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)  
พืชลมลุก ลําตนมีสีแดงอมมวง ริ้วประดับและกลีบเลี้ยงอวบน้ํา สีแดง รับประทานได ใบมีหลายรูปแบบ มักแยก
เปนแฉก รูปหอกปลายแหลม มีขน หูใบรูปยาวแคบ รวงงาย ดอกมีสีเหลืองออนหรือชมพูออน โคนกลีบสีแดง  
ผลรูปไขปอม มีจงอยสั้น มีขนหยาบสีเหลืองคลุม (ภาพท่ี 99) 

 
ภาพท่ี 99  กระเจี๊ยบแดง  

- A236 เผือก (Taro) พ้ืนท่ีปลูกเผือก (Colocasia esculenta (L.) Schott.) 
ไมลมลุกอายุหลายป มีลําตนใตดินเปนหัวรูปลูกขางกลม สีน้ําตาล มีขนาดใหญ เผือกเปนพืชหัวท่ีมีลําตนใต
ดินสะสมอาหารเรียกวา หัวซ่ึงเกิดจากการขยายของลําตนใตดิน พรอมกับความยาวของปลองลดลง เม่ือหัวมี
ขนาดใหญจะมีรากชวยดึงหัวใหลึกลงในดิน ท่ีปลายรากเหลานี้จะพองโตข้ึนเปนหัวยอยท่ีมีขนาดเล็ก หรือ
เรียกวา ลูกเผือก ซ่ึงจะทําหนาท่ีชวยยึดลําตน ชวยดูดน้ําและแรธาตุ และสามารถใชเปนสวนท่ีขยายพันธุได
ตอไปใบเผือกมีรูปรางคลายหูชาง หรือคลายหัวใจ ขนาดใบกวางประมาณ 25-30 เซนติเมตร ยาว 35-45 
เซนติเมตร กานใบยาว 45-150 เซนติเมตร เผือกตนหนึ่งจะมีกานใบประมาณ 12-18 กาน สีของกานใบ 
ลักษณะใบและขอบใบจะแตกตางกันไปตามพันธุ เชน กานใบจะมีสีเขียวออน เขียวเขม มวง หรือมีจุดสีมวง 
ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่น ปลายใบอาจแหลมหรือมน ตัวใบอาจจะหนาและเปนมัน หรือบางและดาน  
เปนตน ดอกจะมีลักษณะเปนดอกชอ มีดอนยอยเกาะติดกับกานดอกเดียวกัน ดอกยอยจะเริ่มบานจากดอกท่ี
อยูลางสุดข้ึนไปทางปลายชอ ไมมีกานดอกยอย ดอกจะเกาะติดกับกานดอกเดี่ยว ซ่ึงลักษณะยาว 
และมีจานหุมชอดอกไว ชอดอกมีขนาดยาว 10-15 เซนติเมตร จํานวนชอดอกประมาณ 5-15 ชอตอตน  
ชอดอกมีกานยาว 15-30 เซนติเมตร ดอกเผือกมีสีขาวครีม และสีเหลืองออน แตกตางกันไปตามพันธุ  
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บางพันธุออกดอกงาย แตบางพันธุออกดอกยาก เผือกท่ีปลูกในประเทศไทยสวนใหญจะไมออกดอก ผลของ
เผือกมีขนาดเล็ก เปนผลเล็ก ๆ เกาะกลุมอยูในกานดอกเดียวกัน ผลมีสีเขียวเปลือกบาง เนื้อผลอวบน้ํา เม่ือ
แกมีสีน้ําตาลดําภายในผลจะมีเมล็ดเล็ก ๆ อยูเปนจํานวนมาก (ภาพท่ี 100-101) 
 

 
ภาพท่ี 100  เผือก จังหวัดสระบุรี บันทึกภาพเม่ือ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

 
ภาพท่ี 101  หัวเผือก  
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3) A3 ไมยืนตน (Perennial) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชท่ีเปนไมยืนตนเศรษฐกิจ อายุ
ตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวมากกวา 4 ป ท้ังนี้ในรวมถึงพ้ืนท่ีสวนปาเศรษฐกิจขององคการอุตสาหกรรมปาไมดวย 

- A300 ไมยืนตนราง/เสื่อมโทรม (Abandoned perennial) พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนท่ีไมมี

การจัดการหรือการเพาะปลูกมากกวา 5 ป เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ทําใหมีวัชพืชข้ึนปกคลุม มีท้ังหญาและวัชพืช

ใบกวาง ข้ึนเปนพุม รวมท้ังยังคงมีไมยืนตนอยูบางสวน หรือแปลงปลูกไมยืนตนเดิมท่ีมีการโคน แตยังไมมีการ

เพาะปลูกใด ๆ ดวย 

- A301 ไมยืนตนผสม (Mixed perennial) หมายถึง พืนที่ปลูกไมยืนตนทีขนาดแปลง 
เล็กมากกวา 2  ชนิดปลูกรวมกัน ระบุชนิดพืชในชอง LU_DES เรียงตามรหัส LU_CODE  เชน ยางพารา,
ยูคาลิปตัส,สัก รวมถึงไมยืนตนชนิดอ่ืน ๆ ท่ีไมมีอยูใน LU_CODE และใหใสชนิดในชอง LU_DES เชน ยางนา 
(ภาพที่ 102) 

ภาพท่ี 102 ยางนา จังหวัดศรีสะเกษ บันทึกภาพเม่ือ กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 
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- A302 ยางพารา (Para rubber) พ้ืนท่ีปลูกยางพารา (Hevea brasiliensis 
(A. Juss) Muell. Arg) ไมยืนตนผลัดใบ มีนํายางสขีาว ใบออนสีออกมวงแดงเปนมัน เปลี่ยนเปนสนีําตาลปนสม 
หรือแดง ใบเรยีงเวียน ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบยอย 5-7 ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก หนาเหมือนแผนหนัง ดอก 
สีขาวปนเหลือง มีกล่นิหอม ผลแหงแตกขนาดใหญ รูปทรงกลม มี 3 เมล็ด เมื่อแกเตม็ที่ ผนังผลแตกดดีเมล็ด 
แรง กระเด็นไปไกล โดยใสรายละเอียดในชอง LU_DES แปลงท่ยีังไมกรีด = R1 แปลงที่กรีดน้ํายางแลว = R2 
(ภาพท่ี 103-105) 

ภาพท่ี 103  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 แสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

ภาพท่ี 104  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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ภาพท่ี 105  ยางพารา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 7 เมษายน พ.ศ. 2556 

- A303 ปาลมน้ํามัน (Oil palm) พื้นท่ปีลูกปาลมนํา้มัน (Eleais guineensis Jacq.) 
ปาลมน้ํามันเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและเปนพืชยืนตนมีลําตนตั้งตรง มียอดเดี่ยวรูปกรวย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
10 - 12 เซนตเิมตร สูง 2.5 - 4 เซนตเิมตร ประกอบดวยใบออนและเน้อืเย่อืเจริญ ตนปาลมนํา้มันในระยะ 
3 ปแรกจะเจริญเติบโตทางดานกวาง หลังจากนั้นลําตนจะยืดข้นึปลองฐานโคนใบ และขอจะปรากฏใหเห็นก็ 
ตอเม่อืปาลมนํา้มันอายุมากแลว ทางใบจะตดิอยกัูบลําตนอยางนอย 12 ป หรือมากกวาน้นัแลวเร่มิหลุดจาก 
ใบลางขึ้นไปทางใบบนลําตนมีการจัดเรียงตวัเวียนตามแกนลําตน รอบละ 8 ทางใบ 2 ทิศทาง คือเวียนซาย 
และเวียนขวา เสนผาศูนยกลางลําตน ประมาณ 20 - 75 เซนติเมตร โดยทั่วไปลําตนมีความสูงเพิ่มข้ึน 
ประมาณ 35 - 60 เซนติเมตรตอป ข้ึนกับสภาพแวดลอมและพันธุกรรม ปาลมน้ํามันมีความสูงไดมากกวา 30 
เมตร และมีอายุยืนนานมากกวา 100 ป แตการปลูกปาลมน้ํามันเปนการคา ไมควรมีความสูงเกิน 15 - 18 
เมตร หรืออายุประมาณ 25 ป ใบของปาลมน้ํามันเปนใบประกอบรูปขนนก ทะลายปาลมนํ้ามัน 
ประกอบดวย กานทะลาย ชอทะลายยอย และผล ในแตละทะลายมีปริมาณผลรอยละ 45 -70 ผลรูปรางม ี
หลายแบบ ตั้งแตรูปเรียวแหลมจนถึงรูปไขหรือรูปยาวรี ความยาวผลอยูระหวาง 2 - 5 เซนตเิมตร นํา้หนักผล 
มีตั้งแต 3 กรัม จนถึงประมาณ 30 กรัม ประกอบดวยผิวเปลือกนอก ช้นัเปลือกนอก เปนเน้อืเย่อืเสนใย สีสม 
แดงเมื่อสุกและมีนํา้มันอยูในชั้นนี้ ปาลมน้ํามันท่ปีลูกเปนการคาโดยทั่วไปพบวามีสีผลที่ผิวเปลือกนอก 3 
ลักษณะ คือ เมื่อผลดบิเปนสีเขียว จะเปลี่ยนเปนสีสมเมื่อสุก โดยทั่วไปพบนอยกวาแบบที่ 2 ผลดิบมีสีดํา 
ปลายผลมีสีงาชางจะเปลี่ยนเปนสีแดงเม่ือสุกแลว แบบท่ี 3 มีสีผิวเปลือกเม่อืสุกเปนสีเหลืองซีด โดยท่วัไปพบ 
นอยมาก โดยใสรายละเอียดในชอง LU_DES แปลงท่ยีังไมใหผลผลิต = P1 แปลงท่ใีหผลผลิตแลว = P2 
(ภาพท่ี 106-109) 
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ภาพท่ี 106  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 26 เมษายน 
พ.ศ. 2563 แสดงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

ภาพท่ี 107  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
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ภาพท่ี 108  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 

อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพท่ี 109 สวนปาลมน้ํามัน  อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส บันทึกภาพเม่ือ พฤษภาคม 2559 

- A304 ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) พ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส (Eucalyptus spp.) ไมตน
สูง  16  เมตร  จัดเปนพืชบก อาศัยอยูกลางแจง  ทรงพุมรูปไข  กวาง  3  เมตร  ผิวลําตนเรียบ  เห็นขอปลอง
ไมชัดเจน  ลําตนสีขาวอมเทา ไมมีน้ํายาง ใบเรียงตัวแบบเรียงสลับระนาบเดียว  ใบเดี่ยว  แผนใบรูปลิ่มแคบ 
ใบออนสีเขียวออน  ใบแกสีเขียวแก  ขนาดกวาง  4.5–5.0  เซนติเมตร  ยาว 16–17  เซนติเมตร ลักษณะ
พิเศษของใบเรียวยาว  ปลายใบแหลม  โคนใบมน  ขอบใบเรียบ  ใบมีกลิ่นฉุนเฉพาะ (ภาพท่ี 110-112) 
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ภาพท่ี 110  ขอมูลดาวเทียม LANDSAT8 OLI R:NIR G:SWIR B:RED ผสมสีเท็จ บันทึกเม่ือ 12 ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 แสดงพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 

ภาพท่ี 111  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกยูคาลิปตัส 

อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว 
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ภาพท่ี 112 สวนยูคาลิปตัส  จังหวัดนครพนม บันทึกภาพเม่ือ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

- A305 สัก (Teak) พ้ืนท่ีปลูกสัก (Tectona grandis  L.f.) ไมผลัดใบสูงตั้งแต 
20 เมตรข้ึนไป ลําตนเปลาตรง โคนเปนพูพอนต่ํา ๆ เรือนยอดเปนพุมทรงกลมคอนขางทึบ เปลือกสีเทา เรียบ
หรือแตกเปนรองตื้นตามความยาวลําตน เปลือกในสีเขียวออน ใบ เดี่ยว เรียบตรงขาม ปลายแหลม 
โคนมน ยาว 25-40 เซนติเมตร กวาง 20-30 เซนติเมตร ใบตนออนจะใหญกวานี้มาก ดานลางสีเขียวเขม 
ดานบนสีออนกวา ผิวใบมีขนสากมือ มีตอมเล็ก ๆ สีแดง ขยี้ใบจะมีสีแดงเหมือนเลือด ดอก ขนาดเล็ก สีขาว
นวล ออกเปนชอตามปลายก่ิง ผล แหงคอนขางกลม เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร เปลือกแข็ง 
เมล็ด มี 1-3 เมล็ด (ภาพท่ี 113-114) 
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ภาพท่ี 113  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกสัก อําเภอสอง 

จังหวัดแพร 

ภาพท่ี 114 สวนสัก อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม 2558 
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- A306 สะเดา (Magosa) พ้ืนท่ีปลูกสะเดา (Azadirachta indica A. Juss. var. 
siamensis  Valeton) ไมตน สูง 5-10 เมตร เปลือกตนแตกเปนรองลึกตามยาว ยอดออนสีน้ําตาลแดง ใบ 
เปนใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับรูปใบหอก กวาง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร โคนใบมนไม
เทากัน ขอบใบจักเปนฟนเลื่อย แผนใบเรียบ สีเขียวเปนมัน ดอก ออกเปนชอท่ีปลายก่ิงขณะแตกใบออน 
ดอกสีขาวนวล กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนติดกัน กลีบดอกโคนติดกัน ปลายแยกเปน 5 แฉก ผล รูปทรงรี ขนาด 
0.8 - 1 เซนติเมตร ผิวเรียบ ผลออนสีเขียว สุกเปนสีเหลืองสม เมล็ดเดี่ยว รูปร ี(ภาพท่ี 115-116) 

ภาพท่ี 115  สะเดา 

ภาพท่ี 116  สวนสะเดา อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
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- A307  สนประดิ พัทธ  (Casuarina)  พ้ืน ท่ีปลูกสนประดิ พัทธ  (Casuarina 
junghuhniana    Miq) ไมยืนตนประเภทสน สูง 10-20 เมตร ลําตนเปลาตรง เรือนยอดรูปกรวยแหลม 
ก่ิงขนาดเล็กทํามุมแหลม กับลําตนและแตกก่ิงเปนระเบียบ เปลือกสีน้ําตาลปนดํา ใบเปนใบเดี่ยว มี 9-10 ใบ 
มีการจัดเรียงตัวเปนชอ รูปรางคลายเกล็ด ใบสีเขียว ปลายสีเหลือง ใบสามารถถอดเปนปลองได และจะแยก
เพศเปนตนดอกตัวผูและตนดอกตัวเมีย ชอดอกมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ยาวประมาณ 3- 8 เซนติเมตร 
ผลอยูในกลีบประดับยอย เมล็ดขนาดเล็ก (ภาพท่ี 117) 

ภาพท่ี 117  สนประดิพัทธ 
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- A308 กระถิน (Acacia) พ้ืนท่ีปลูกกระถิน (Leucaena leucocephala (Lamk.) 
de Wit) กระถินเปนไมพุมขนาดใหญถึงไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 10 เมตร ไมคอยแตกก่ิงกานสาขา 
ใบประกอบแบบ ขนนกสองชั้น เรียงสลับ กานแขนงสั้น มีขน ใบยอย เรียงตรงขาม รูปแถบหรือรูปขอบขนาน
แกมรูปแถบ ปลายแหลม โคนเบี้ยว ขอบมีขน ทองใบสีนวล ดอก ออกเปนชอ ชอดอกออกแบบชอกระจุก
แนน ออกตามงามใบ ชอเปนฝอยนุมมีกลิ่นหอมเล็กนอย ผล เปนฝก ฝกออกเปนชอแบนยาว เห็นเมล็ดเปน
จุด ๆ ในฝกตลอดฝก (ภาพท่ี 118) 

ภาพท่ี 118  กระถิน 
- A309 ประดู (Padauk) พ้ืนที่ปลูกประดู (Pterocarpus  indicus Willd) เปน

ไมยืนตน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ สูงถึง 25 เมตร ผลัดใบกอนออกดอก เรือนยอดรูปคลายทรงกระบอก 
ยอด ออนมีขนปกคลุมเล็กนอย เปลือกนอกสีนําตาลเทา หนา แตกหยาบ ๆ เปนรองลึกใบเรียงสลับ ใบ
ประกอบ แบบขนนกปลายคลี่ ใบยอยเรียงตัวแบบสลับจํานวน 7-13 ใบ ใบยอยรูปไข รูปรีหรือรูปขอบขนาน 
กวาง 3-6 เซนติเมตร ยาว 4-13 เซนตเิมตร โคนใบมนหรือคอนขางแหลมหรือ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 
โคนกานใบ มีหูใบ 2 อันเปนเสนยาว ผิวใบมีขนส้ัน ๆ ปกคลุมดานทองใบมากกวาดานหลังใบ กานใบออนมี
ขนปกคลุม เล็กนอยดอกชอแบบชอกระจะ ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง โคนกานมีใบประดับ 1-2 อัน รูปรี 
กลีบเล้ียง 5 กลีบ ติดกันเปนถวยสีเขียว ปลายแยกเปน 2 แฉกอันบนจาก 2 กลีบติดกัน อันลางจาก 3 กลีบ
ติดกัน กลบีดอก 5 กลีบ สีเหลือง แกมแสด ลักษณะกลีบเปนรูปผีเสื้อ (papilionaceous) ผลแหงรูปกลม
หรือรีแบน ขอบมีปกบางคลายใบโดยรอบ แผนปกบิด เปนคลืน ผิวมีขนละเอียด เสนผานศูนยกลางผล 4-8 
เซนติเมตร ม ี1 เมล็ด (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน), 2553) (ภาพที่ 119-120) 
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ภาพท่ี 119  ดอกประดู 

ภาพท่ี 120  ผลประดู  
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- A310 ซอ (Gmelina sp.) พ้ืนท่ีปลูกซอ (Gmelina arborea Roxb.) ไมตนขนาด
กลาง สูงไดประมาณ 20 เมตร ชอดอกแบบชอกระจุกแยกแขนงสั้นๆ ออกตามปลายก่ิง มี 1 หรือหลายชอ 
ยาว 7-15 เซนติเมตร ใบประดับหลุดรวงงาย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจํานวนอยางละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงรูป
ระฆัง ยาว 0.3-0.4 เซนติเมตร ปลายกลีบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ดานนอกมีขน ติดทน กลีบดอกสมมาตร
ดานขาง รูปปากแตรโปงดานเดียว ยาว 2-4 เซนติเมตร ปลายแยกเปน 5 กลีบ กลีบบน 2 กลีบ กลีบลาง 
3 กลีบ ไมเทากัน ดานนอกมีสีน้ําตาลแดง ดานในหลอดกลีบสีครีมออน กลีบปากลางกลีบกลางดานในมีสี
เหลืองแซม มีขนสั้นนุมดานนอก ดานในเกลี้ยง เกสรเพศผู สั้น 2 อัน ยาว 2 อัน ยื่นไมพนปากหลอดกลีบดอก 
กานเกสรเพศผูติดบนหลอดกลีบดอกตรงประมาณก่ึงกลาง รังไขเกลี้ยง มีตอม ยอดเกสรเพศเมียมี 2 แฉกไม
เทากันผลแบบเมล็ดเดียวแข็ง สุกสีเหลือง รูปไขหรือรูปไข ยาว 1.5-2 เซนติเมตร (ภาพท่ี 121) 

ภาพท่ี 121 ซอ  
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- A311 ไมชายเลน (Mangrove) ซ่ึงเปนไมพุมท่ีทนตอความเค็มของน้ําทะเล มีราก
อากาศและระบบรากท่ีทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูในดินท่ีมีสภาพขาดออกซิเจนได นอกจากนั้น ยังพบพันธุไม
ชนิดอ่ืน ๆ อาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ปาชายเลนเปนบริเวณเชื่อมตอจากปาบก จึงพบพันธุไมหลาย
ชนิดจากบนบกท่ีอยูรวมกับปาชายเลน และพันธุไมจะข้ึนอยูในลักษณะเปนเขตแนวของแตละชนิด โดยมีแบบ
แผนแนนอน พันธุไมปาชายเลนท่ีพบไดท่ัวไป ไดแก โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ (Rhizophora sp.) 
(ภาพท่ี 122) ซ่ึงเปนพันธุไมสําคัญท่ีพบมากในปาชายเลน ตรงโคนตนแตกรากคํ้าจุนมาก ฝกมีขนาดเล็กยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร เม่ือรวงหลนลงสูพ้ืนจะปกดินและงอกข้ึนมาเปนตนโกงกาง ท้ังสองชนิดมักข้ึนอยูริม
ชายฝงของเขตแนวปาดานนอก แสมขาว (Avicennia alba) (ภาพท่ี 123) พันธุไมปาชายเลนท่ีพบมากอีก
ชนิดหนึ่ง ลักษณะตนสูงใหญ ตรงโคนตนมีรากอากาศโผลพนพ้ืนดันข้ึนมาเปนเสนขนาดยาวประมาณ 10-20 
เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็กสีเหลือง กลิ่นหอม ผลมีรูปรางกลมรีคลายผลมะมวงขนาดเล็ก เม่ือหลนลงสูพ้ืนจึง
งอกข้ึนเปนตนใหม หรือถูกพัดพาไปกับน้ําทะเล ประสัก หรือ พังกาหัวสุม (Bruguiera gymnorrhiza) 
(ภาพท่ี 124) ใบมีผิวเรียบมัน ดอกประสักมีกลีบเลี้ยงสีแดง ผลมีการงอกของเมล็ดตั้งแตยังอยูบนตน ลักษณะ
เปนทอนยาวประมาณ 12 เซนติเมตร เม่ือรวงหลนปกลงบนพ้ืนดินโคลน จะงอกรากและเจริญเปนตน ลําพู 
(Sonneratia caseolaris) (ภาพท่ี 125) ลําตนคอนขางกลมมีก่ิงเกิดในแนวตั้ง เจริญทางดานขางมากกวา
ทางยอด เม่ือลําตนแตกหักจะสรางก่ิงใหมข้ึนไดเนื่องจากมีตาสํารองอยูเปนจํานวนมาก ลักษณะใบเปนใบ
เดี่ยวขนาดเล็ก สีเขียว ขอบใบเรียบ แตกใบตรงกันขามกันเปนคู มีกานใบสีชมพูมองเห็นแตไกล ดอกเปนดอก
เดี่ยวออกบริเวณปลายยอด ลักษณะผลแกมีเปลือกหนาสีเขียวอมเหลือง เนื้อออนนุม ภายในมีเมล็ดจํานวน
มาก ประมาณ 1,000 ถึง 2,500 เมล็ด ผลลําพูแกมีกลิ่นแรง จะรวงหลนระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 
เปนพืชท่ีรับประทานได จาก (Nypa frutican) (ภาพท่ี 126) พืชจําพวกปาลมท่ีพบข้ึนอยูหนาแนนบริเวณริม
ฝงคลองของปาชายเลนหรือบริเวณน้ํากรอย ชาวประมงนิยมนําใบจากไปมุงหลังคาบาน ผลลักษณะเปน
ทะลาย แทงข้ึนมาจากกอ ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) (ภาพท่ี 127) ลักษณะโคนตนมีรากแผ
ออกเปนพูพอนขนาดใหญ ผลมีขนาดและรูปรางคลายมะตูม เม่ือผลแหงจะแตกออกมีเมล็ดขนาดใหญอยู
ภายใน โปรง (Ceriops tagal) (ภาพท่ี 128) ลําตนต้ังตรงขนาดสูงประมาณ 5 เมตร เม่ือติดผลมีลักษณะ
คลายคลึงกับฝกโกงกางใบเล็ก ตนโปรงจะข้ึนอยูบนพ้ืนดินท่ีคอนขางแข็งในเขตเดียวกับตะบูน ตาตุมทะเล 
(Excoecaria agallocha) (ภาพท่ี 129) พบข้ึนปะปนอยูกับตนฝาด สังเกตตนตาตุมไดเม่ือใบแกจะ
เปลี่ยนเปนสีสมแดงกอนท่ีจะรวงหลน ฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea) (ภาพท่ี 130) ขนาดตนใหญ ลํา
ตนสี ดํ า  ใบ เล็ก  อวบน้ํ า  ดอกออกเปนชอสีแดง  ออกดอกชุกในชวงฤดูฝน เสม็ด  (Melaleuca 
leucadendron) (ภาพท่ี 131) ดอกเปนชอสีขาว สวนใหญของพ้ืนท่ีปาเสม็ดจะมีน้ําทวมถึงเฉพาะชวงน้ําเกิด
ในฤดูหนาวเทานั้น  
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ภาพท่ี 122  โกงกางใบเล็ก 

ภาพท่ี 123  แสมขาว 
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ภาพท่ี 124 ประสักดอกแดง 

ภาพท่ี 125  ลําพู 
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ภาพท่ี 126  จาก 

ภาพท่ี 127  ตะบูนขาว 
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ภาพท่ี 128  โปรง 

ภาพท่ี 129 ตาตุมทะเล 
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ภาพท่ี 130  ฝาดดอกแดง 

ภาพท่ี 131  เสม็ด 
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- A312 กาแฟ (Coffee) พ้ืนท่ีปลูกกาแฟ (Coffea arabica L. และ Coffea 

robusta Pierre ex Froehner L.) ลําตน เปนลําตนเจริญเติบโตมาจากรากแกว มีลักษณะเปนขอและปลอง 

ในขณะท่ีกาแฟตนยังมีขนาดเล็กจะเห็นไดชัด โดยใบจะอยูตามขอของลําตน เม่ือตนโตข้ึนใบจะรวงหลน แตละ

ขอของก่ิงแขนงนี้จะมีกลุมตาดอกท่ีจะติดดอกเปนผลกาแฟตอไป ใบเด่ียว  กานใบสั้น  โคนใบและปลายใบ

เรียวแหลม ตรงกลางใบกวาง ผิวใบเรียบ นุมเปนมัน ขอบใบหยักเปนคลื่น ขนาดของใบข้ึนกับพันธุกาแฟ ใบจะ

เกิดท่ีขอเปนคูตรงขามกัน สวนปากใบอยูดานทองใบ ปากใบของกาแฟโรบัสตามีขนาดเล็กกวาปากใบของ

กาแฟอาราบิกา  แตมีจํานวนมากกวา อายุใบประมาณ 250 วัน ดอก ปกติดอกกาแฟจะมีลักษณะเปนดอก

เดี่ยวสมบูรณเพศ มีกลีบดอก จํานวน 4 ถึง 9 กลีบ กลีบเลี้ยง จํานวน 4 ถึง 5 ใบ มีเกสร 5 อัน รังไข 2 หอง 

แตละหองของรังไขจะมีไข 1 ใบ ผลกาแฟจึงมี 2 เมล็ด ดอกกาแฟจะออกเปนกลุม บริเวณโคนใบบน  ขอของ

ก่ิงแขนงท่ี 1 แขนงท่ี 2 หรือ 3 กลุมดอกแตละขอมีดอก จํานวน  2 ถึง 20 ดอก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความอุดม

สมบูรณของตนตา  ดอกจะออกจากก่ิงแขนงจากขอท่ีอยูใกลลําตนออกไปหาปลายก่ิงแขนง  ปกติกาแฟจะออก

ดอกตามขอของก่ิง ขอท่ีออกดอกผลแลวในปตอไปจะไมออกดอกและใหผลอีกผล ผลของกาแฟมีลักษณะคลาย

ลูกหวา รูปรี กานผลสั้น ผลดิบสีเขียว  เม่ือเวลาผลสุกจะมีสีเหลือง สีสม สีแดง  ผลกาแฟแตละผลจะมี 2 เมล็ด

ประกบกัน  ดานท่ีประกบกันจะอยูดานในมีลักษณะแบน มีรองบริเวณกลางเมล็ด 1 รอง  สวนดานนอกมี

ลักษณะโคง ลักษณะเมล็ดจะเปนเดี่ยวหรือเมล็ดโทน (Pea Bean, Pea Berry) ในบางครั้งหากการผสมเกสรไม

สมบูรณ จะทําใหผลติดเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว ผลกาแฟมีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียวรูปรางกลมรีท้ังเมล็ด โดยมีรอง

บริเวณกลางเม็ด 1 รอง เมล็ดกาแฟอาราบิกาเปนรูปวงรี รองกลางเมล็ดเปนรูปตัว S สวนเมล็ดกาแฟโรบัสตา 

เปนรูปวงกลม รองกลางเมล็ดเปนเสนตรง (ภาพท่ี 132-133) 

ภาพท่ี 132  กาแฟ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 21 เมษายน พ.ศ. 2550 
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ภาพท่ี 133  แปลงปลูกกาแฟ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

- A313 ชา (Tea) พ้ืนท่ีปลูกชา (Camellia spp.) เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ทรงตน

รูปกรวย สูงประมาณ 30 ฟุตใบเดี่ยวเรียงตัวแบบสลับ มี 1 ใบใน 1 ขอ ขอบใบหยักแบบฟนเลื่อย ปลายใบ 

แหลม แผนใบหนา ดานบนใบมัน ใตใบมีขนออนปกคลุม ใบยาว 7-30 เซนติเมตร ชาจีนมีใบแคบ สีเขียวแก 

ชาอัสสัม มีใบขนาดใหญ ปากใบมีมากบริเวณใตใบ ดอก มีท้ังดอกเดี่ยวและดอกชอ เปนดอกสมบูรณเพศ เกสร

ตัวผูมีจํานวนมาก ยอด เกสร ตัวเมียมี 3-5 ชอง กลีบดอกประดับสีขาว 5-8 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียว 5-6 กลีบ 

ดอกมีกลิ่นหอมเล็กนอยผลเปนแคปซูล มี 3 ชอง เปลือกหุมผลหนา สีน้ําตาลปนเขียว ผลแก 9-12 เดือน หลัง

ติดผล ผลแกแตกงาย ภายในมีเมล็ดในชองแคปซูล 1-3 เมล็ด ข้ึนอยูกับความสมบูรณของผล เมล็ดรูปรางกลม 

มีใบเลี้ยง 2 ใบ รากตนเพาะเมล็ดเปนระบบรากแกว หยั่งลึก 1.5-3 เมตร มีรากฝอยหาอาหาร ก่ิงปกชําเปน

ระบบรากฝอย สวนตนท่ีปลูกจากก่ิงปกชํา เปนระบบรากฝอย ในท่ีนี้ใหรวมพ้ืนท่ีปลูกชาน้ํามัน (Camellia 

oleifera Abel) โดยใหระบุรายละเอียดในชอง LU_DES ชาน้ํามัน (ภาพท่ี 134-137) 
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ภาพท่ี 134  ชา อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 135  แปลงปลูกชาจีน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
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ภาพท่ี 136  ชาอัสสัม อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 137  ชาน้ํามัน 
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- A314 หมอน (Mulberry) พ้ืนท่ีปลูกหมอน (Morus alba L.) ตน ไมพุม สูง 
2-5 เมตร แตกก่ิงกานมาก ตนแก สีน้ําตาล ก่ิงออนสีเขียวอมเหลือง ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ ขอบใบหยัก และ
เปนริ้วเล็กนอย ปลายใบแหลม ใบกวาง 8-14 เซนติเมตร ยาว 12-16 เซนติเมตร ผิวใบเกลี้ยงแตสาก ดอก 
เปนดอกชอ สีครีมอมเขียว ชอดอกรูปทรงกระบอก ออกบริเวณซอกใบ ดอกยอยมีขนาดเล็กมีกลีบดอก 
4 กลีบ ดอกแยกเพศแตอยูบนตนเดียวกัน ผล เปนผลรวม รูปทรงกระบอกปอม ขนาดกวาง 0.5-1 เซนติเมตร 
ยาว 2-3 เซนติเมตร ผลนิ่มอวบน้ําเม่ือสุกสีแดงอมมวง (ภาพท่ี 138-139) 

ภาพท่ี 138 หมอน อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ภาพท่ี 139  หมอน จังหวัดอุทัยธานี บันทึกภาพเม่ือ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
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- A315 ไผ  ( ไผตง  ไผหวาน ปลูก เ พ่ือการค า )  (Bamboo)  พ้ืน ท่ีปลูก ไผ 
(Dendrocalamus sp.) เพ่ืออุปโภคบริโภคหนอ หรือลําตน รวมท้ังไผประดับตาง ๆ ไผมีลําตนใตดินเรียกวา
เหงา (rhizome) สวนโคนของลําตนเหนือดินจะใหญและคอย ๆ เรียวไปยังสวนปลายลําตน หนอใหมจะเจริญ
ออกมาจากตาขางหรือตายอดของเหงาท่ีอยูใตดิน ไผแตละลําประกอบดวยสวนของปลองลําตนท่ีมีลักษณะ
เปนทอกลวง และสวนขอท่ีมีลักษณะเปนแผนแบนแข็ง เสนผานศูนยกลางของลําตนข้ึนอยูกับชนิดของไผ ซ่ึง
มีเสนผานศูนยกลางตั้งแต 0.5-20 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบวาขนาดเสนผานศูนยกลางของลําตน ข้ึนกับ
ขนาดของหนอออนท่ีเจริญออกมาจากเหงาใตดินอีกดวย ปลองท่ีอยูบริเวณสวนกลางของลําตนมักมีความยาว
มากกวา ปลองท่ีอยูตรงสวนโคนหรือสวนปลายของลําตน และมีริ้วรอยของกาบใบท่ีหลุดรวงไปจากบริเวณขอ
ของลําตนดวย ขอของลําตนไผบางชนิดอาจมีลักษณะโปงพอง และอาจพบรากพิเศษเจริญออกมาจากขอของ
ลําตนท่ีอยูใกลกับสวนโคนของลําตน ใบของไผประกอบดวยสวนของแผนใบ (blade) กาบใบ (sheath 
proper) ลิ้นใบ (ligule) และเข้ียวใบ (auricles) ซ่ึงมีขนาดและรูปรางแตกตางกันตามชนิดของไผ รวมท้ัง
สีสันของกาบใบท่ีหุมหนอออน รวมท้ังการมีหนาม ขนหรือความเปนมันเงาของกาบใบก็แตกตางกันไปตาม
ชนิดของไผดวย การแตกก่ิงกานสาขาของไผจะพบตั้งแตสวนโคนของลําตนไปจนกระท่ังถึงสวนปลายยอดใน
ไผบางชนิด แตไผบางชนิดมีการแตกก่ิงกานสาขาเฉพาะสวนยอดของลําตนเทานั้น ไผออกดอกเปนชอซ่ึงมีชอ
ดอกยอยแบบ Spikelet (ภาพท่ี 140-141) 

ภาพท่ี 140  แปลงไผรวก อําเภอจุน จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 141  แปลงปลูกไผ อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 

- A316 นุน (Kapok) พ้ืนท่ีปลูกนุน (Ceiba pentandra Gaerth.) ไมยืนตน 

สูง 10-20 เมตร ลําตนกลม ผิวเรียบ แตกก่ิงรอบตน ขนานกับพ้ืนดิน ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบยอย 5-7 ใบ 

แผนใบรูปรีแกมรูปหอก ขนาด 2.5 - 4 x 8 - 14 เซนติเมตร ผิวใบเรียบ ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม 

โคนใบรูปลิ่ม ดอกออกเปนกระจุกอัดกันแนนท่ีปลายก่ิง กลีบดอกสีขาวนวล ผลรูปกระสวย หัวทายเรียวแหลม 

ผิวเรียบ ขนาด 5 x 10-15 เซนติเมตร เม่ือแกแตกออกเปน 5 แนว เมล็ดรูปรางกลม สีน้ําตาลดํา มีเสนใย 

สีขาวหุมเมล็ด (ภาพท่ี 142) 
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ภาพท่ี 142  นุน 

- A317 หมาก (Betel palm) พ้ืนท่ีปลูกหมาก (Areca catechu Linn.) เปนพืช

ยืนตนใบเลี้ยงเดี่ยว มีลําตนตรง ไมแตกก่ิงกาน สูง 5-15 เมตร ลําตนเดี่ยวแข็งแรง ลําตนมีสีเขียวบริเวณใกล

สวนยอด และเม่ืออายุมากข้ึนลําตนจะเปลี่ยนเปนสีเทา ใบยาวถึง 4 เมตร และมีใบฝอยหลายใบ แตละใบยาว

ประมาณ 60-90 เซนติเมตร ดอกหมากจะข้ึนท่ีซอกโคนกานใบ ดอกรวมเปนชอใหญ ดอกมีสีเหลืองออน มี

กลิ่นหอมหวานเย็น ผลมีลักษณะกลมหรือรี ผลอยูรวมกัน 50-100 ผลใน 1 ทะลาย ผลออนสีเขียวเรียกวา

หมากดิบ เม่ือผลสุกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลืองเรียกวาหมากสง ภายในมีเนื้อลักษณะแข็ง (ภาพท่ี 143) 
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ภาพท่ี 143  หมาก จังหวัดตรัง บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 

- A318 จามจุรี (Rain tree) พ้ืนท่ีปลูกจามจุรี (Samanea saman (Jacq.) 

Merr.) เปนไมยืนตนขนาดใหญ มีก่ิงกานสาขามาก มีใบขนาดเล็ก ดอกสีชมพู มีผลเปนฝก เมล็ดแข็ง ผลมีเนื้อสี

ชมพู รสหวาน จามจุรีเปนไมผลัดใบโตเร็ว เรือนยอดแผกวางคลายรูปรม เปลือกสีดํา แตกและรอนลักษณะเนื้อ

ไมมีลวดลายสวยงาม ใบ เปนใบผสมแบบขนนกสองชั้นท้ังใบยาวประมาณ 25–50 เซนติเมตร 

ใบประกอบดวยชอใบ 4 คู  ใบยอยเกิดบนกานใบซ่ึงแยกจากกานใหญ ใบยอยรูปขนานเปยกปูนแตเบี้ยว 

ใบยอยดานปลายใบใหญท่ีสุดใบยอยหนาปานกลาง ดานหนาใบสีเขียวเขมเปนมัน ดานหลังใบสีเขียวนวล และ

มีขนเล็กนอย ดอกเปนชอดอกทรงกลม แตละชอรวมกันเปนชอใหญ ชอดอกเกิดท่ีปลายก่ิง กลีบดอกเล็กมาก 

แตละชอดอกมีดอกตัวเมียดอกเดียว และลอมรอบดวยดอกตัวผูเปนจํานวนมาก ดอกบานมีสีชมพูซ่ึงเปนสีของ

เกสรตัวผู จามจุรีออกดอกระหวางเดือนกุมภาพันธ–พฤษภาคม ผลเปนฝกแบนเม่ือแกก็จะไมแตก ฝกแกจะมีสี

น้ําตาลดํา ภายในฝกมีเนื้อนิ่มรสหวาน ฝกหนึ่งมีเมล็ด 15–25 เมล็ด ฝกแกระหวางเดือนตุลาคม–มกราคม 
(ภาพท่ี 144) 
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ภาพท่ี 144  จามจุรี 

- A319 ตีนเปด (White cheesewood) พ้ืนท่ีปลูกตีนเปด หรือพญาสัตบรรณ 

(Alstonia scholaris (L.) R. Br.) ไมตน สูงไดประมาณ 40 เมตร ก่ิงมีชองอากาศ ใบเรียงเปนวงรอบ 4-8 ใบ 

แผนใบรูปรี รูปไขกลับ หรือรูปใบพาย ยาว 4-32 เซนติเมตร ปลายใบแหลมสั้นๆ หรือกลม โคนใบรูปลิ่มหรือ

เปนครีบ เสนใบตรงจํานวนมาก กานใบยาว 0.7-1.5 เซนติเมตร ดอกออกเปนชอแนนเปนกระจุก ออกท่ีปลาย

ก่ิงหรือซอกใบ ยาว 3-8.5 เซนติเมตร กานดอกยาวประมาณ 0.1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปไข ยาว 0.1-0.2 

เซนติเมตร มีขนสั้นนุมและขนครุย กลีบดอกรูปดอกเข็ม กลีบเรียงซอนกันทางดานซายในตาดอก หลอดกลีบ

ยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร กลีบรูปรี ยาวประมาณ 0.2-0.5 เซนติเมตร เกสรเพศผูติดเหนือก่ึงกลางของ

หลอดกลีบดอก อับเรณูยาว 0.1-0.2 เซนติเมตร จานฐานดอกเล็กมากเปนวง รังไขมี 2 ชอง มีขน เกสรเพศเมีย

ยาวประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ผลออกเปนฝกคูยาว เกลี้ยง ยาว 20-55 เซนติเมตร เมล็ดจํานวนมาก 

รูปขอบขนาน ปลายกลม ยาว 0.4-0.8 เซนติเมตร มีขนครุยยาวประมาณ 0.1-0.2 เซนติเมตร (ภาพท่ี 145) 
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ภาพท่ี 145   ตีนเปด 

- A320 เปลา (Croton sp.) พ้ืนท่ีปลูกเปลา (Croton argyratus Blume.) ไมตน 

สูงไดประมาณ 10 เมตร แยกเพศรวมตน ก่ิงออนมีขนสั้นนุม หูใบยาว 2.5-5 มิลลิเมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี

หรือรูปขอบขนาน ยาว 14–20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบแหลมหรือมนแตปลายเวารูป

หัวใจ แผนใบดานลางมีขนสั้นสีเงินหนาแนน มีตอมสองตอมท่ีโคนใบ ไมมีตอมตามขอบใบ เสนแขนงใบขางละ 

8-10 เสน ชอดอกออกตามปลายก่ิง มักออกชอเดียว ยาว 12-25 เซนติเมตร สีเขียวน้ําตาลแกมเหลือง 

ดอกเพศเมียออกท่ีโคนชอ มี 7–12 ดอก ดอกเพศผูจํานวนมากออกท่ีปลายชอ ใบประดับยาว 1-2 มิลลิเมตร 

รวงงาย ดอกเพศผูมีขนหนาแนนดานนอก กานดอกยาว 5-6 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกคลายกัน 

มีจํานวนอยางละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันท่ีโคน กลีบยาวประมาณ 3 มิลลเิมตร กลีบดอกแยกกัน รูปขอบ

ขนาน ยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผู 10–12 อัน เกลี้ยง ดอกเพศเมียมีขนสั้นนุม กานดอกยาว 4-6 

มิลลิเมตร ขยายในผล กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ยาว 4-5 มิลลิเมตร ไมมีกลีบดอกหรือลดรูปเปนเกล็ด ยอดเกสร

เพศเมียแยกเปน 3 แฉก ยาว 3-4 มิลลิเมตร ปลายแยก 2 แฉก ติดทน ผลแบบแคปซูล คอนขางกลม เสนผาน

ศูนยกลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร เมล็ดแบน รี ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เปนไมยืนตนขนาดกลางถึงใหญ 

เปลือกเปลาใหญสีเทาคอนขางเรียบ ยอดออน ใบออน ชอดอกอาจรวมท้ังก่ิงออน มีเกล็ดสีเทาเปนแผนเล็ก 

ปกคลุมใบ โคนใบมน สวนท่ีติดกับปลายกานใบมีตุมปรากฏอยูสองขาง ปลายใบเปลาใหญมน หรือสอบเรียว

แหลม ขอบใบหยักเปนฟนเลื่อยถ่ี ดอก ออกเปนชอตามปลายก่ิง (ภาพท่ี 146) 
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ภาพท่ี 146  เปลา 

- A321 ยมหอม (Indian mahogany) พ้ืนท่ีปลูกยมหอม (Toona ciliata   M. 

Roem.) ไมตน สูงไดถึง 35 เมตร ใบเปนใบประกอบแบบขนนก ชอใบยาว 25-70 เซนติเมตร ใบรูปขอบขนาน

แกมรูปหอก กวาง 3-5 เซนติเมตร ยาว 9-13 เซนติเมตร โคนใบเบี้ยว ปลายใบแหลม ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม 

ออกเปนชอหอยลง ยาว 40-50 เซนติเมตร ดอกบานขนาด 3.5-5 มิลลิเมตร มีท้ังดอกสมบูรณเพศและดอก

แยกเพศอยูบนชอเดียวกัน กลีบดอก 5 กลีบ ขนาด 3.5-5 มิลลิเมตร ในดอกแยกเพศจะยาวเพียง 1-3 

มิลลิเมตร ผลสีน้ําตาลแดง รูปกระสวย กวาง 1 เซนติเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ผลแหงแตกตามยาว ผิวมี

แผลระบายอากาศกระจายท่ัวไป เมล็ดรูปยาวรี มีปกสองขาง ขนาดไมเทากัน เนื้อไมแข็ง ทนทาน มีลายสวย 

นิยมใชสรางบานเรือนและเฟอรนิเจอร ดอกเปนสียอมใหสีเหลืองหรือแดงใชยอมผาฝาย ผาไหม (องคการสวน

พฤกษศาสตร, 2555) (ภาพท่ี 147-148) 
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ภาพท่ี 147 ยมหอม 

ภาพท่ี 148 ผลยมหอม 
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- A322 กฤษณา (Eagle Wood) พ้ืนท่ีปลูกกฤษณา (Aaquilaria sp.) ไมพุมหรือ

ไมตน ใบเดี่ยว เรียงเวียน ขอบใบเรียบ ชอดอกสวนมากแบบชอซ่ีรม ออกสั้น ๆ ตามซอกใบหรือปลายก่ิง ดอก

สมบูรณเพศ สวนตาง ๆ ของดอกมีจํานวน 5 กานดอกเปนขอ กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูปถวยหรือเปนหลอด มี 5 

กลีบ ติดทน กลีบดอก 10 กลีบ เปนแผนคลายรยางคเปนเกล็ด แยกกันหรือเชื่อมติดกันท่ีโคนเปนวง ติดท่ีปาก

หลอดกลีบเลี้ยง สวนมากมีขนปกคลุม เกสรเพศผู 10 อัน ติดระหวางกลีบดอก กานชูอับเรณูสั้นหรือไรกาน อับ

เรณูรูปแถบ ติดดานหลัง ไมมีจานฐานดอก รังไขอยูเหนือวงกลีบ มี 2 ชอง กานเกสรเพศเมียสั้น ยอดเกสรเปน

ตุม ผลแหงแตกเปน 2 ซีก เปลือกผลหนา มี 2 เมล็ดหรือฝอเหลือเมล็ดเดียว ติดบนกระจุกข้ัว เนื้อไมมีกลิ่น

หอมเม่ือมีเชื้อราชนิด Cystosphaera mangiferae Died. นํามาเผาไฟเพ่ืออบหองใหมีกลิ่นหอม กลั่นเปน

น้ํามันหอมระเหย ผงไมหอมใชผสมยาพ้ืนบานของหลายประเทศ ใชผสมของเครื่องสําอางและรักษาโรคผิวหนัง 

(สํานักงานหอพรรณไม, 2555ข) (ภาพท่ี 149) 

ภาพท่ี 149  กฤษณา จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 
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- A323 ตะกู (Bur-flower Tree) พ้ืนท่ีปลูกตะกู (Anthocephalus chinensis 

Rich. ex Walp.) ไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบหรือไมผลัดใบ สูง 15-30 เมตร บางครั้งมีพูพอน ก่ิง

ออกเกือบตั้งฉากกับลําตน มักลูลง หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ ยาว 1-2.5 เซนติเมตร เกลี้ยง ใบรูปไข รูปรี หรือรูป

ขอบขนาน ยาว 12-25 เซนติเมตร (ใบออนมีขนาดใหญและยาวกวานี้) ปลายใบแหลม โคนใบมน กลม หรือรูป

หัวใจ เสนแขนงใบ 11-20 คู แผนใบเกลี้ยงหรือมีขนสั้นนุมดานลาง ดอกสีเหลืองออน มีกลิ่นหอม ออกเปนชอ

กระจุกแนน กลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 4-5 เซนติเมตร กานชอยาว 1.5-4 เซนติเมตร ดอกเล็กอัดกันแนน 

ติดบนใบประดับขนาดเล็ก 1-3 คู กลีบเลี้ยงเปนหลอดสั้น ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร ปลายแยกเปนกลีบ 

ยาวเทาๆ หลอดกลบ กลีบดอกสีเหลือง หลอดกลีบยาว 0.5-0.7 เซนติเมตร กลีบดอกขนาดเล็ก ยาว 0.2-0.3 

เซนติเมตร อับเรณูรูปแถบ ยาวประมาณ 0.2 เซนติเมตร รังไขสูงประมาณ 0.4 เซนติเมตร กานเกสรรวมยอด

เกสยาว 1.5-2 เซนติเมตร ผลเปนกระจุกกลม เสนผานศูนยกลาง 2-4 เซนติเมตร ผลยอยแยกกัน ขนาด

ประมาณ 0.3 เซนติเมตร เมล็ดขนาดเล็กเปนไมโตเร็ว มีเนื้อไมละเอียด สีเหลืองหรือขาว ใชทําพ้ืนและฝาท่ีใช

งานในรม ทํากลอง อุปกรณหรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีมีน้ําหนักเบา และทําเยื่อกระดาษได นิยมปลูกเปนสวนปา

เพ่ือการใชสอยในประเทศจีนและประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (สํานักงานหอพรรณไม, 

2555ข) (ภาพท่ี 150) 

ภาพท่ี 150  ตะกู อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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4) A4 ไมผล (Orchard) พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชท่ีใหผลสําหรับการอุปโภค บริโภค
อายุตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวมากกวา 1 ป และสามารถเก็บผลผลิตไดมากกวา 1 รุน (ภาพท่ี 151) 

ภาพท่ี 151  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened แสดงพ้ืนท่ีปลูกไมผล จังหวัดเชียงราย 

-  A400 ไมผลราง/เสื่อมโทรม (Abandoned orchard) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ี

ไมมีการดูแลจัดการมากกวา 3 ป เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ทําใหมีวัชพืชข้ึนปกคลุม มีท้ังหญาและวัชพืชใบกวาง 

ข้ึนเปนพุม หรือแปลงปลูกไมยืนตนเดิมท่ีมีการโคน แตยังไมมีการเพาะปลูกใด ๆ ดวย 

- A401 ไมผลผสม (Mixed orchard) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกไมผลท่ีมีมากกวา 2 ชนิด

ปลูกรวมกัน ระบุชนิดพืชในชอง LU_DES เรียงตามรหัส LU_CODE เชน สม,ลําไย,ขนุน รวมถึงไมผลชนิดอ่ืน 

ท่ีไมมีระบุอยูใน LU_CODE โดยใหระบุชนิดในชอง LU_DES ถาทราบ เชน อินทผลัม มะเฟอง โกโก และ

รวมถึงรานจําหนายพันธุไมผล ใหรายละเอียดในชอง LU_DES จําหนายพันธุไม (ภาพท่ี 152-155) 
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ภาพท่ี 152  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth บริเวณพ้ืนท่ีปลูกไมผล 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพท่ี 153  อินทผลัม จังหวัดสุโขทัย บันทึกภาพเม่ือ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 154  มะเฟอง จังหวัดอุดรธานี บันทึกภาพเม่ือ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ภาพท่ี 155  ตน ผล และ เมล็ดโกโก 
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- A402 สม (Orange) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกสม (Citrus sp.) ใหรวมสมทุกชนิดยกเวน

มะนาว และสมโอ เปนไมยืนตน หรือไมพุมขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 4 - 8 เมตร สมมีทรงตนโปรง 

มีการแตกก่ิงกานแผเปนพุม รัศมีของทรงพุมประมาณ 2 - 5 เมตร มีใบ ตาขาง ดอกและผลเกิดอยูบนก่ิง 

หนามจะอยูดานขางของตา ใบสมเปนใบเดี่ยว แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกเรียกวา แผนใบ หรือตัวใบ แผน

ใบมีรูปรางกลมมน เรียวยาว รูปไขยาว หรือรูปโล ปลายใบแหลมหรือปาน ขอบใบอาจเรียบหรือหยัก สีของ

ใบมีต้ังแตสีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวอมดํา สวนท่ีสองคือ กานใบ ซ่ึงมีสวนของกานใบท่ีเรียกวา หูใบ (wing) 

มีลักษณะเปนปก รูปทรงคลายรูปหัวใจ อาจเล็กแคบ หรือมีขนาดใหญเกือบเทาตัวใบ ลักษณะของแผนใบ 

สี ขนาด และหูใบ สามารถนํามาใชจําแนกชนิดและพันธุสมได บนแผนใบมีตอมน้ํามัน (oil gland) ขนาดเล็ก

หรือใหญ กระจายอยูท่ัวไป น้ํามันสมมีกลิ่นเฉพาะแตกตางกัน ตามชนิดและสายพันธุ ดอกสมเกิดท่ีปลายยอด

ออน หรือท่ีมุมใบ อาจเกิดเปนดอกเดี่ยว หรือชอดอก เปนดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็ก และมีสี

เขียว หรือสีเขียวออน กลีบดอกมีจํานวน 5 กลีบ มีสีขาว แตอาจมีสีอมเขียว หรือมีสีมวงแตมในสมบางชนิด 

ท่ีกลีบดอกมักมีตอมน้ํามันกระจายอยู เกสรตัวผูมีจํานวน 20 - 40 อัน ผลสมโดยท่ัวไปมีกลีบผลอยูจํานวน 

10 กลีบ อาจมีจํานวนกลีบมากหรือนอยกวาในแตละสายพันธุ กลีบเชื่อมติดกันเปนวงกลมลอมรอบแกนกลาง

ของผล เม่ือสมเริ่มติดผลและพัฒนา จนเปนผลท่ีสมบูรณสวนของผนังรงัไข (ovary wall) จะพัฒนาเปลี่ยนไป

เปนสวนหนึ่งของผล คือ สวนเปลือกชั้นนอกสุด ท่ีมีสีเขียว หรืออาจเปลี่ยนเปนสีอ่ืน เม่ือสุก เปลือกสวนกลาง 

ท่ีมีลักษณะนุม มีสีขาว อาจเปนชั้นท่ีบางมาก เชนท่ีพบในสมเขียวหวาน และสวนในสุด ท่ีเปนเยื่อหุมกลีบ 

ผนังดานในของสวนในสุดนี้ จะแบงเซลลและขยายตัวออกกลายเปนถุง (juice sac) ทําหนาท่ีเก็บสะสมน้ํา 

น้ําตาล และสารอาหารตาง ๆ (ภาพท่ี 156-157) 

ภาพท่ี 156 ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 
 แสดงพ้ืนท่ีปลูกสม จังหวัดเชียงใหม 
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ภาพท่ี 157  สม อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกภาพเม่ือ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

- A403 ทุเรียน (Durian) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกทุเรียน (Durio zibethinus Murray.) 

ทุเรียนเปนไมยืนตน ไมมีการผลัดใบ ทรงพุมแผกวาง อาจสูงถึง 20 ถึง 40 เมตรสําหรับตนท่ีปลูกมาจากเมล็ด 

สวนตนท่ีปลูกจากการเสียบยอดอาจสูงถึง 8 ถึง 12 เมตร ใบเปนใบเดี่ยว ยาวประมาณ 8 ถึง 20 เซนติเมตร 

และกวางประมาณ 4 ถึง 6 เซนติเมตร ลักษณะของใบมีลักษณะเปนพืชใบเลี้ยงคูชนิดใบกวางแบบใบเลี้ยง

เดียว ขนาดของใบกวาง 2-3 นิ้ว ยาว 6-8 นิ้วปลายใบแหลม มีกานใบสีน้ําตาลยาวประมาณ 1 นิ้ว บนใบสี

เขียวแกถึงเขียวเขม ใตใบเปนสีน้ําตาล เสนใบทุเรียนสานกัน เปนรางแห ดอกทุเรียนมีลักษณะคลายระฆัง 

มีสวนของ ดอกครบถวนและเปนดอกสมบูรณเพศ มีรังไขอยูเหนือสวนอ่ืนของดอกแตละ ดอกประกอบดวย 

กลีบเลี้ยงอยูชั้นนอกสุดมีสีเขียวอมน้ําตาล หุมดอกไวมิดชิดโดยไมมีการแบงกลีบแตเม่ือดอกใกลแยม จึงแยก

ออกเปนสองหรือสามกลีบ กลีบรองลักษณะคลายหมอตาลโตนดอยูถัดเขาไปจากกลีบเลี้ยง กลีบดอกสีขาว

นวลมี 5 กลีบ เกสรตัวผูมี 5 ชุด ประกอบดวยกานเกสร 5-8 อัน ทุเรียนมักออกดอกเปนชอๆหนึ่งมีตั้งแต 

1-30 ดอก ดอกมักอยูรวม กันเปนพวงๆมี 1-8 ดอก ผลของทุเรียนมีเปลือกหนา มีหนามแหลมแข็งเปนรูป 

ปรามิดตลอดผล ทรงของผลทุเรียนมีหลายรูปแบบแลวแตชนิดพันธุของทุเรียน เชนพันธุกลม (กานยาว 

กระดุม) พันธุกนปาน (หมอนทอง ทองยอย) ฯลฯ ผลมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 10-20 เซนติเมตรความ

ยาวอยูท่ีลักษณะของทุเรียน เนื้อของทุเรียนมีสีจําปาหรือเนื้อสีเหลืองออน ข้ึนอยูกับสภาพของดินและพันธุ

ของทุเรียน   ผลของทุเรียนมีเปลือกหนา มีหนามแหลมแข็งเปนรูปปรามิดตลอดผล ทรงของผลทุเรียนมี
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หลายรูปแบบแลวแตชนิดพันธุของทุเรียน เชนพันธุกลม (กานยาว กระดุม) พันธุกนปาน (หมอนทอง 

ทองยอย) ผลมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 10-20 เซนติเมตร ความยาวอยูท่ีลักษณะของทุเรียน เนื้อของ

ทุเรียนมีสีจําปาหรือเนื้อสีเหลืองออน ข้ึนอยูกับสภาพของดินและพันธุของทุเรียน (ภาพท่ี 158) 

ภาพท่ี 158  ทุเรียน จังหวัดบุรีรัมย บันทึกภาพเม่ือ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

- A404 เงาะ (Rambutan) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกเงาะ (Nephelium lappaceum 
Linn.) เปนไมยืนตนขนาดกลาง แตกก่ิงกาน ใบ เปนใบประกอบรูปขนนก ใบยอยรูปโคง หรือรูปไขกลับ ดอก 
ออกชอท่ีปลายยอด เปนกลุมยอย ชอดอกมีก่ิง แขนง ดอกยอยออกเปนกลุม ดอกมีสีนวล ออน ๆ ผล รูปราง
กลมรี มีขนยาว เม่ือยังไมสุกขนและผิวมีสีเขียว เม่ือสุกบางพันธุผิวผลและขนมีสีแดง บางพันธุผิวผลแดง ขนมีสี
เขียว อมเหลือง เนื้อสีขาวมีรสหวาน หรือหวาน อมเปรี้ยว เมล็ดเปนรูปขอบชนวน คลุมดวย เนื้อเยื่อใสสีขาว 
(ภาพท่ี 159) 
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ภาพท่ี 159  เงาะ 



118

- A405 มะพราว (Coconut) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมะพราว (Cocos nucifera Linn.) 
เปนไมยืนตนใบเลี้ยงเดี่ยว สูง 20-30 เมตร ลําตนกลม ตั้งตรง ไมแตกก่ิงกาน เปลือกตนแข็ง สีเทา ขรุขระ มี
รอยแผลใบ ใบ เปนใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน รูปพัดจีบ กวาง 3.5- เซนติเมตร ยาว 80-120 
เซนติเมตร โคนใบและปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบสีเขียวแกเปนมัน โคนกานใบใหญแผเปนกาบ
หุมลําตน ดอก ออกเปนชอแขนงตามซอกใบ ดอกเล็ก กลีบดอกท่ีลดรูปมี 4-6 อัน ในชอหนึ่งมีท้ังดอกเพศผู
และเพศเมีย ดอกเพศผูอยูปลายชอ ดอกเพศเมียอยูบริเวณโคนชอดอก ไมมีกานดอก ผล รูปทรงกลมหรือรี ผิว
เรียบ ผลออนสีเขียวพอแกเปนสีน้ําตาล เปลือกชั้นกลางเปนเสนใยนุม ชั้นในแข็งเปนกะลา ชั้นตอไปเปนเนื้อผล
สีขาวนุม ขางในมีน้ําใส (ภาพท่ี 160-161) 

ภาพท่ี 160 ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีปลูกมะพราว 

จังหวัดสมุทรสาคร 
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ภาพท่ี 161  มะพราว  อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 2 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

- A406 ลิ้นจี่ (Litchi, Lychee) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกลิ้นจี่ (Litchi chinensis Sonn.) 

เปนไมผลยืนตนขนาดกลางถึงใหญ ไมผลัดใบ ลําตนแข็งแรงมีเปลือกลําตนสีน้ําตาลเขม เนื้อละเอียดเปนมัน ใบ 

มีสีเขียวเขม ใบออนมีสีแดงอมสมคลายสีอิฐ เปนใบประกอบ มีใบยอย 4 10 ใบ ใบจะออกตรงขาม ใบเรียวยาว

หรือเหมือนใบหอก ขอบใบเรียบ ดานบนเปนมัน ดานลางมีขนออนปกคลุมดอก ดอกเปนชอแบบพานิเคิล ออก

ตามปลายยอด มีดอกหลายเพศอยูบนชอเดียวกัน มีรังไขชนิด superior ผล มีรูปรางคอนขางกลมหรือรูปไข 

เปลือกผลเม่ือสุกมีสีแดง เมล็ด มีรูปรางกลมหรือรูปไข มีสีน้ําตาลเขมเกือบดํา ผิวมัน (ภาพท่ี 162-163) 
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ภาพท่ี 162  ตนลิ้นจี่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ บันทึกภาพเม่ือ 17 มีนาคม  พ.ศ. 2555 

ภาพท่ี 163  ผลลิ้นจี่ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 
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- A407 มะมวง (Mango) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมะมวง (Mangifera indica L.) มะมวง

เปนไมยืนตน  ลําตนตั้งตรง ใบเลี้ยงคู  มีก่ิงกานแผออกเปนพุมท่ีแนนทึบ ลักษณะทรงพุมเปนรูปครึ่งวงกลม

หรือรูปไข หรือรูปไขคอนขางยาว ไมผลัดใบ  มีอายุยืน พืชในวงศนี้มีลักษณะเดน คือมีทอน้ํายางทุกสวนของพืช 

ระบบรากเปนรากแกว รากสามารถไชชอนลงสูดินไดลึกพอสมควร ซ่ึงอาจลึกไดถึง 6 เมตร สําหรับรากดูด

อาหารนั้นจะอยูหนาแนนท่ีบริเวณผิวดินลึกประมาณ 30-60 เซนติเมตร และจะแผกวางออกเปนรัศมีประมาณ 

7.5 เมตร โดยรอบตนในบางครั้งอาจเห็นรากมะมวงเจริญโผลข้ึนมาบนดินใหเห็นหากขาดการพรวนดินพูนโคน

เปนเวลานาน ลําตนตรง สูงประมาณ 10–14 เมตร มีสีน้ําตาลเทา หรือเกือบดํา ขนาดของลําตนข้ึนอยูกับพันธุ

และอายุของตนมะมวง เปลือกของลําตนแข็ง มีลักษณะขรุขระและมีเกล็ดมาก เปลือกออนสีเขียว แตเม่ือแกจะ

เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล มีก่ิงกานสาขาใหญและแข็งแรง ลักษณะทรงพุมเปนรูปครึ่งวงกลมหรือรูปไข หรือรูปไข

คอนขางยาว ใบมะมวงเปนใบเดี่ยวเรียงตัวสลับกัน ทําใหมีลักษณะใบเรียงตัวเปนเกลียวท่ีบริเวณปลายก่ิงมักจะ

มีใบเกิดถ่ี ใบไมมีขน ไมมีหูใบ ผลิใบออกมาเปนระยะ ใบออนมักมีสีออกแดง เม่ือใบแกจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม 

ผิวใบเปนมัน กานใบยาว 1–10 เซนติเมตร แผนใบยาว 8–40 เซนติเมตร กวาง 2–10 เซนติเมตร ใบมีรูปราง

แบบรูปโล รูปหอก รูปไข และเรียวยาว ฐานใบแคบและคอย ๆ  กวางออกคลายรูปลิ่มแหลม  ปลายใบแหลม 

ขอบใบมักจะเปนคลื่น เสนกลางใบเดนชัดและมีเสนใบยอยไมเกิน 30 คู มะมวงจะออกดอกท่ีปลายก่ิงหรือตา

ตามก่ิงชอดอกยาวประมาณ 10–16 เซนติเมตร ในแตละชอจะมีดอกประมาณ 1,000–6,000 ดอก กานชอ

ดอกมักเจือสีแดงและมักมีขน ในแตละชอดอกประกอบดวยดอก 2 ประเภท คือ ดอกสมบูรณเพศและดอกเพศ

ผู ดอกสมบูรณเพศจะมีเพศผูและเพศเมียอยูภายในดอกเดียวกัน และสามารถเจริญเติบโตกลายเปนผลไดเม่ือ

ไดรับการผสมเกสร ปกติจะมีดอกสมบูรณเพศประมาณรอยละ 30 ของจํานวนดอกท้ังหมด จะมีมากนอยแค

ไหนข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม ปริมาณแสงสวาง และฤดูกาล ดอกมะมวงมีการเรียงตัวเปนชอดอกยอย  มีเสน

ผานศูนยกลางประมาณ 5–8 มิลลิเมตร กานดอกสั้นมาก ดอกมีกลิ่นหอม ดอกมีหลายสีแตกตางกัน เชน สีแดง 

ชมพู หรือขาว กลีบเลี้ยงมักมี 5 กลีบแยกกัน กลีบเลี้ยงมีลักษณะโคงนูนสีเขียวอมเหลือง มีขนแข็งยาวปกคลุม

อยู กลีบดอกมักมี 5 กลีบ กลีบดอกยาวเปน 2 เทาของกลีบเลี้ยง มีสีเหลืองและมีรองสีเหลืองเขมมีผิวดานใน 

เม่ือแกกลีบดอกจะเปลี่ยนเปนสีชมพู ระหวางชั้นกลีบดอกและอับเกสรตัวผูมีแผนจานวงกลม 5 พูค่ันอยู มีเกสร

ตัวผูแทรกอยูท่ีขอบดานนอกของจานวงกลม 5 อัน เกสรตัวผูท่ีทํางานไดมีจํานวนเพียง 1 อัน หรือไมเกิน 2 อัน 

เกสรตัวผูท่ีเหลือจะไมทํางาน เกสรตัวผูยาว 2 มิลลิเมตร มีสีชมพู เม่ือแกจะเปลี่ยนเปนสีมวง ในดอกตัวผูเกสร

ตัวเมียจะฝอไป สวนในดอกสมบูรณเพศจะมีรังไข 1 ชอง เริ่มออกดอกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน

มกราคม ชวงการบานของดอกประมาณ 25–30 วัน ผลมะมวงมีความแตกตางกันมากในเรื่องของขนาด รูปราง 

สี ปริมาณเสี้ยน รสชาติ และกลิ่น แตผลมะมวงจะมีผิวเรียบ ความยาวของผลมีตั้งแต 2.5–3.0 เซนติเมตร 

กวาง 1.5–1.0 เซนติเมตร รูปรางของผลมีตั้งแตกลมไปจนถึงรูปไขคอนขางยาว ผลมักจะแบนดานขาง รูปราง

ของผลอาจแตกตางกันในสวนของแกม ไหล หลัง ปลาย คาง และจะงอย สีของผลประกอบดวยสวนผสมของสี

ตาง ๆ เชน สีเขียว เหลือง และแดง รสชาติมีตั้งแตหวานและฉํ่าน้ํามากไปจนถึงเปรี้ยว และคอนขางแข็ง  กลิ่น

มีตั้งแตกลิ่นออนไปจนถึงกลิ่นรุนแรง ผลจะแกภายใน 3–4 เดือนหลังจากดอกบาน ผลมะมวงมีเปลือก 3 ชั้น 

คือ เปลือกชั้นนอก (exocarp) หรือเปลือกผิวเรียบ จะหนาและมีตอมเกิดเปนจุด คือตอมน้ํามัน (oil gland) 
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กระจายอยูท่ัวไป เปลือกชั้นกลาง (mesocarp) คือสวนท่ีเปนเนื้อรับประทานได ความหนาของเนื้อมากนอย

ข้ึนอยูกับพันธุ เนื้อละเอียด สีขาวอมเขียวเม่ือดิบ สีเหลืองอมสมเม่ือแกจัด สีเหลืองอมสมเขม ข้ึนเม่ือสุก และ

เปลือกชั้นใน (endocarp) คือสวนท่ีเปนเปลือกหอหุมเม็ด มีลักษณะเปนเสี้ยนและแข็งคลายไม เปลือกชั้นใน

อาจลอนหรือมีเสี้ยนยึดติดกับเปลือกชั้นกลางก็ได เมล็ดท่ีอยูถัดจากเปลือกชั้นในเขาไปมีขนาดแตกตางกันไป

ตั้งแตขนาดใหญไปจนถึงเกือบไมมีเม็ดหรือเมล็ดลีบ (ภาพท่ี 164) 

ภาพท่ี 164  แปลงปลูกมะมวง อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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- A408 มะม ว งหิ มพานต  (Cashew)  หมาย ถึ ง  พ้ืน ท่ีปลู กมะม ว งหิ มพานต 

(Anacardium occidentale L.) ไมยืนตน สูงไดถึง 12 เมตร เปลือกเรียบ สีน้ําตาล ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปไข

กลับถึงรูปรีกวาง โคนใบแหลม ปลายใบกลม ใบหนาเหมือนแผนหนัง เกลี้ยง ชอดอกแบบชอแยกแขนงหรือ 

ชอเชิงหลั่น ใบประดับรูปขอบขนานแกมรูปไข สีเขียวออน มีแถบสีแดง แลวเปลี่ยนเปนสีแดง ดอกแยกเพศรวม

ตน สีขาวนวล ดอกมีกลิ่นหอม ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว รูปไต สีน้ําตาลปนเทา เมล็ดรูปไต สวนของฐานรอง

ดอกขยายใหญ อวบน้ํา รูประฆังคว่ํา มีกลิ่นหอม กินได (ภาพท่ี 165-166) 

ภาพท่ี 165  ตนมะมวงหิมตพาน จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกภาพเม่ือ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ภาพท่ี 166  ผลมะมวงหิมตพาน 
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- A409 พุทรา (Jujube) หมายถึง พื้นที่ปลูกพุทรา (Ziziphus mauritiana Lam.) 

ไม ยืนตนขนาดกลาง ใบรูปทรงไขแกมกลมขนาดประมาณ 1 น้ิว บริเวณลําตนและก่ิงจะมีหนามแหลม ดอก

จะ ออกเปนชอเล็ก ๆ สีเหลือง มีกลิ่นเหม็น ผลมีเปลือกสีเขียว รูปทรงมีทั้งที่เปนแบบทรงกลมถึงรูปรี 

ปลายผล รูปรางกลมถึงแหลม มีหลายขนาด ผลแกจะมีสีเหลือง แกจัดจะเปลียนเปนสีน้ําตาล รสชาติมีทังแบ

บทีหวาน สนิท เปรี้ยวอมหวานหรือฝาด มีเมล็ดเดียวอยูกลางลูก (ภาพที่ 167) 

ภาพท่ี 167  ตนพุทราไตหวัน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 23 เมษายน พ.ศ. 2550 
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- A410 นอยหนา (Custard apple) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกนอยหนา (Annona 

squamosa L.) ไมพุมหรือไมยืนตน สูง 3-6 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปรีแคบ ดานทองใบมี

ขนเล็กนอยหรือเกลี้ยง ดอกออกตามก่ิงออน มักเปนกระจุก  กระจุกละ 2-4 ดอก บางครั้งเปนดอกเดี่ยว 

กลีบเลี้ยง 3 กลีบดอกชั้นนอก 3 สีเขียว โคนดานในสีมวงแดง กลีบดอกชั้นในลดรูป เกสรเพศผูจํานวนมาก 

เกสรเพศเมียมีคารเปลแยก จํานวนมาก ผลรวม รูปทรงกลมหรือรูปกรวย เนื้อผลยอยเชื่อมติดกัน สีขาว ผนัง

ผลดานนอกสีเขียว เขียวปนเหลืองหรือแดง เมล็ดรูปไขแกมรูปรี สีดําเปนมัน (ภาพท่ี 168) 

ภาพท่ี 168  ตนนอยหนา 



126

- A411 กลวย (Banana) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกกลวยทุกชนิด (Musa cultivars and 

hybrids) พืชไมมีเนื้อไมอายุหลายป มีเหงา ยอดใหมเจริญข้ึนเหนือดิน เรียกวา ลําตนเทียม ใบเดี่ยว เรียงเวียน 

แผนใบขนาดใหญรูปขอบขนาน ชอดอกออกเพียงชอเดียวตอหนึ่งลําตนเทียม เปนชอเชิงลดประกอบ ดอกมี

ประมาณ 5-15 กลุม แตละกลุมมี 12-20 ดอก เรียงเปนสองแถวอยูภายใตใบประดับรูปไขปลายแหลมสีแดง 

ดอกเพศผูอยูท่ีปลายชอ เรียกวา “ปลี” กลางชอบางครั้งเปนดอกสมบูรณเพศ ดอกเพศเมียท่ีโคนชอเจริญเปน

ผลไดโดยไมมีการผสม รังไขใตวงกลีบ ผลแบบกลวย ไมมีเมล็ด ผลแตละกลุมเรียกวา “หวี” ผลท้ังชอเรียกวา 

“เครือ” (ภาพท่ี 169-172) 

ภาพท่ี 169  แปลงปลูกกลวยไขบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค บันทึกภาพเม่ือ 16 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 170  ผลกลวยไขบริเวณ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค บันทึกภาพเม่ือ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 171  ผลกลวยน้ําวาบริเวณ อําเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค บันทึกภาพเม่ือ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 172  ผลกลวยหอมบริเวณ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย บันทึกภาพเม่ือ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 
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- A412 มะขาม (Tamarind) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมะขามทุกชนิด (Tamarindus 

indica L.) เปนไมยืนตนขนาดกลางจนถึงขนาดใหญแตกก่ิงกานสาขามากไมมีหนาม เปลือกตนขรุขระและหนา 

สีน้ําตาลออน ใบเปนใบประกอบ ใบเล็กออกตามก่ิงกานใบเปนคู ใบยอยเปนรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบ

มน ประกอบ ดวยใบยอย 10–15 คูแตละใบยอยมีขนาดเล็ก กวาง 2–5 มิลลิเมตร ยาว 1–2 เซนติเมตร ออก

รวมกันเปนชอยาว 2–16 เซนติเมตร ดอก ออกตามปลายก่ิง ดอกมีขนาดเล็กกลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสี

แดง/มวงแดงอยูกลางดอก ผล เปนฝกยาว รูปรางยาวหรือโคง ยาว 3-20 เซนติเมตร ฝกออนมีเปลือกสีเขียวอม

เทา สีน้ําตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เม่ือแกฝกเปลี่ยนเปนเปลือกแข็งกรอบหักงาย สีน้ําตาลเนื้อใน

กลายเปนสีน้ําตาลหุมเมล็ด เนื้อมีรสเปรี้ยว และ/หรือหวาน ซ่ึงฝกหนึ่ง ๆ จะมีเมล็ด 3–12 เมล็ด เมล็ดแกจะ

แบนเปนมันและมีสีน้ําตาล (ภาพท่ี 173-174) 

ภาพท่ี 173  มะขาม อําเภอปง จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 174  มะขาม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 8 เมษายน พ.ศ. 2560 

- A413 ลําไย (Longan) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกลําไย (Dimocarpus longen Lour.) 

เปนไมยืนตนขนาดลําตนสูงปานกลางจนถึงขนาดใหญ ตนท่ีขยายพันธุดวยเมล็ดจะมีลําตนตรงเม่ือเจริญเติบโต

เต็มท่ี มีความสูงประมาณ 12.15 เมตร และถาหากเปนตนท่ีขยายพันธุดวยการตอนก่ิงจะแตกก่ิงกานสาขาใกล

กับพ้ืน และถาไดรับการตัดแตงก่ิงในขณะท่ีตนยังเล็กมักแตกลําตนเทียมหลายตน ลําตนท่ีเกิดข้ึนไมคอยเหยียด

ตรงมักเอนหรือโคงงอเปลือกลําตน ขรุขระมีสีเทาหรือสีเทาปนน้ําตาลแดงเปนสะเก็ด ใบ เปนใบรวมท่ี

ประกอบดวยใบยอยอยูบนกานใบรวมกัน มีปลายใบเปนคูมีใบยอย 3-5 คู ความยาวใบ 20-30 เซนติเมตร ใบ

ยอยเรียงตัวสลับหรือเกือบตรงขาม ความกวางของใบยอย 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร รูปรางใบเปน

รูปรีหรือรูปหอก สวนปลายใบและฐานใบคอนขางปาน ดานบนใบมีสีเขียวเขมกวา ดานลางสากเล็กนอย ขอบ

ใบเรียบไมมีหยัก ใบเปนคลื่นเล็กนอย และเห็นเสนแขนง แตกออกมาจากเสนกลางใบชัดเจนและมีจํานวนมาก 

ชอดอก สวนมากเกิดจากตาท่ีปลายยอด บางครั้งอาจเกิดจากตาขางของก่ิง ชอดอกยาวประมาณ 15-60 

เซนติเมตร ชอดอกขนาดกลางจะมีดอกยอยประมาณ 3,000 ดอกดอก มีสีขาวหรือขาวอมเหลืองมีขนาดเล็ก

เสนผาศูนยกลางประมาณ 6-8 มิลลิเมตร มีกลิ่นหอม ชอดอกหนึ่งอาจมีดอก 3 ชนิด ดอกตัวผู ดอกตัวเมีย 

และดอกสมบูรณเพศ ลักษณะท่ีคลายคลึงกันของดอกท้ัง 3 ชนิด คือกลีบดอกบาง 5 กลีบ สีขาว กลีบเลี้ยงหนา

แข็ง 5 กลีบ มีสีเขียวปนน้ําตาล ผลทรงกลมเบี้ยว เปลือกสีน้ําตาลปนเหลืองหรือปนเขียว ผลสุกมีเปลือกสี

เหลืองหรือสีน้ําตาลอมแดงผิวเปลือกเรียบหรือเกือบเรียบ มีตุมแบน ปกคลุมท่ีผิวเปลือกดานนอกเนื้อลําไยเปน
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เนื้อเยื่อพาเรนไคมาท่ีเจริญลอมรอบเมล็ด (outer integument) และอยูระหวางเปลือกกับเมล็ด ซ่ึงมีสีขาว

คลายวุน มีสีขาวขุน ใสหรือสีชมพูเรื่อ มีกลิ่นหอม รสหวาน แตกตางกันไปตามพันธุ เมล็ด มีลักษณะกลมจนถึง

แบน เม่ือยังไมแกมีสีขาวแลวคอย ๆ เปลี่ยนเปนสีดํามัน สวนของเมล็ดจะมีขนาดเล็กหรือใหญตางกันไปตาม

พันธุ เม่ือผลแกจัดถายังไมเก็บเก่ียว placenta จะใหญข้ึนเนื่องจาก placenta ดูดอาหารข้ึนไปเลี้ยงเมล็ด ทํา

ใหเนื้อเยื่อมีรสชาติจืดลง (ภาพท่ี 175) 

ภาพท่ี 175  ตนลําไย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 

- A414 ฝรั่ง (Guava) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกฝรั่ง (Psidium guajava Linn.) ฝรั่งเปนไม 

ยืนตน สูง 3-10 เมตร ตนเกลี้ยงมัน เปลือกตนเรียบ ใบเดี่ยว ก่ิงออนเปนสี่เหลี่ยม ยอดออนมีขนสั้น ๆ ใบเดี่ยว 

เรียงตรงขาม รูปวงรีแกมขอบขนาน กวาง 3-8 เซนติเมตร ยาว 6-14 เซนติเมตร ดอก เดี่ยวหรือชอ 2-3 ดอก 

ออกท่ีซอกใบ กลีบดอกสีขาว รวงงาย มีเกสรตัวผูจํานวนมาก ผลเปนผลสด ผลดิบสีเขียว กินได เม่ือสุกเปน 

สีเหลือง (ภาพท่ี 176-177) 
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ภาพท่ี 176  ตนฝรั่ง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

ภาพท่ี 177 สวนฝรั่ง จังหวัดสมุทรสาคร บันทึกภาพเม่ือ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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- A415 มะละกอ (Papaya) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมะละกอ (Carica papaya L.) 

ไมลมลุกอายุหลายปขนาดใหญ อายุหลายป สูง 2-8 เมตร ลําตนตั้งตรงมักไมแตกก่ิง ไมมีแกน ตนอวบน้ํา 

มีรอยแผลเปนของกานใบท่ีหลุดรวงไป มีน้ํายางสีขาวท่ัวลําตน ใบเรียงสลับรอบตนบริเวณยอด ใบเด่ียว 

รูปฝามือกวาง ยาว 25-60 เซนติเมตร โคนใบเวา ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเวาเปนแฉกลึก 7-11 แฉก และ

จักฟนเลื่อย กานใบยาว 25-90 เซนติเมตร เปนทอกลวงยาว ดอกชอสีขาวนวล มีกลิ่นหอม ออกท่ีซอกใบ มีท้ัง

ดอกสมบูรณเพศและดอกแยกเพศ ดอกเพศผูออกเปนชอ กานชอดอกยาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเปนหลอดยาว 

1.5-2.5 เซนติเมตร ปลายแยกเปน 5 กลีบ เม่ือบานเสนผานศูนยกลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร เกสรเพศผูมี 

10 อัน ดอกเพศเมียและดอกสมบูรณเพศออกเดี่ยวหรือ 2-3 ดอก กลีบดอก 5 กลีบ ดอกมีขนาดใหญกวาดอก

เพศผู ผลเปนผลสดรูปยาวรี ปลายแหลม ผลดิบมีเนื้อสีขาวอมเขียว ผลสุกมีเนื้อสีแดงสม เนื้อหนาออนนุม 

รสหวาน มีเมล็ดมาก รูปไขสีน้ําตาลดํา ผิวขรุขระ  มีถุงเมือกหุม (ภาพท่ี 178) 

ภาพท่ี 178  ตนมะละกอ จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 
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- A416 ขนุน (Jack fruit) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกขนุน (Artocarpus heterophyllus)

ขนุนเปนไมยืนตนขนาดใหญ อยูในวงศเดียวกับสาเก สูง 15-30 เมตร ลําตนและก่ิงเม่ือมีบาดแผลจะมีน้ํายางสี

ขาวขนคลายน้ํานมไหล ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผนใบรูปรี ขนาดกวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร 

ปลายใบทูถึงแหลม โคนใบมน ผิวในดานบนสีเขียวเขมเปนมัน เนื้อใบหนา ดอกเปนชอแบบชอเชิงลดแยกเพศ

อยูรวมกัน เปนชอสีเขียว อัดกันแนน แยกเพศ แตอยูบนตนเดียวกัน ชอดอกตัวผูออกตามปลายก่ิงหรือซอกใบ 

เปนแทงยาว ชอดอกตัวเมียเปนแทงกลมยาว ออกตามลําตนหรือก่ิงใหญ เม่ือติดผล ดอกท้ังชอจะเจริญรวมกัน

เปนผลรวมมีขนาดใหญ โดย 1 ดอกกลายเปน 1 ยวง ในผล ผลดิบเปลือกสีเขียว หนามทู ถากรีดเปลือกจะมี

ยางเหนียว เม่ือแก เปลือกสีน้ําตาลออนอมเหลือง หนามจะปานข้ึน ภายในผลมีซังขนุนหุมยวงสีเหลืองไว เมล็ด

อยูในยวง (ภาพท่ี 179-180) 

ภาพท่ี 179   ขนนุ อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 2 กรกฎาคม 2562 
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ภาพท่ี 180  ผลขนุน 
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- A417 กระทอน (Santol) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกกระทอน (Sandoricum koetjape 
(Burm. f.) Merr.) ไมยืนตน สูง 6 – 8 เมตร เปลือกลําตนชั้นนอกมีสีเทา มีจุดสีขาวเปนวงบริเวณลําตน ผิว
เรียบ เปลือกไมหลุดออก มียางสีแดงหรือสีน้ําตาล ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3 ใบยอย ใบยอยรูป
ไขหรือรูปรี โคนใบกลมหรือมน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบเปนคลื่น ผิวใบเปนคลื่น มีไขนวลปกคลุม 
ดานลางเสนใบนูนเดน ใบมีสีเขียว เม่ือแกจะมีสีเหลือง แลวคอยๆ แดง แลวจะรวงหลน กานใบมน   ดอก เปน
ชอต้ัง เกิดตามปลายก่ิง ผลเดี่ยวแบบผลสด เม่ือแกมีสีเขียวเขม เม่ือสุกมีสีเหลือง ผิวขรุขระ เนื้อนิ่ม ฉํ่าน้ํา 
รสหวานอมเปรี้ยว เมล็ดกลมรี มีเยื่อหุมสีขาวเกิดมาจากเปลือก (ภาพท่ี 181) 

ภาพท่ี 181  กระทอน 
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- A418 ชมพู (Rose apple) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกชมพู (Eugenia Javanica) เปน 

ไมยืนตนขนาดกลาง ทรงพุม ใบหนาเปนมันใบโตพอสมควร ดอกจะบานออกมาเปนฝอยฟูคลายกับดอกกระถิน 

มีสีขาวสีเขียวใบไม สีชมพูออนๆผสมผสานกันอยู ผลชมพูลักษณะกลม แปน สีเขียวทางข้ัวเล็ก เมล็ดในเปน 

สีน้ําตาลออน มีเยื่อใยฟูนิ่มอยูภายนอก (ภาพท่ี 182-183) 

ภาพท่ี 182  ชมพู อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 23 มกราคม 2562 

ภาพท่ี 183  ผลชมพู 



139

- A419 มังคุด (Mangosteen) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมังคุด (Garcinia mangostana 
L.) ไมยืนตนผลัดใบ ลําตนตั้งตรง ทุกสวนมีน้ํายางสีเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม ดอกเด่ียวหรือเปนคูท่ีปลาย
ก่ิงยอย สีเขียวปนเหลือง ขอบสีแดง ผลรูปทรงกลม เกลี้ยง สุกสีมวงเขม กลีบเลี้ยงติดทน ลําตนตรง เปลือก
ภายนอกมีสีน้ําตาลเขมจนถึงดํา ภาคในเปลือกประกอบไปดวยทอน้ํายางมีลักษณะสีเหลือง ใบมีรูปยาวรี มี
ความยาวประมาณ 9-25 เซนติเมตร กวางประมาณ 4.5-10 เซนติเมตร ดานบนมีลักษณะเปนมันสีเขียวเขม 
สวนดานลางสีเขียวปนเหลือง แผนใบโคงเล็กนอย มีตาขางอยูบริเวณซอกใบ และมีตายอดอยูบริเวณซอกใบคู
สุดทาย ดอกเปนแบบเดี่ยวและบางสภาพอาจเปนดอกกลุม ซ่ึงดอกจะปรากฏท่ีบริเวณปลายยอดของก่ิงแขนง 
ท่ีมีชอดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูในดอกเดียวกันดอกจัดเปนดอกสมบูรณเพศแตเกสรตัวผูจะเปนหมัน ดอก
มังคุดประกอบดวยกลีบเลี้ยง 4 กลีบ มีกลีบดอกคอนขางหนา 4 กลีบดอก เกสรอยูท่ีฐานรอบๆ ของรังไข ผล 
เปนแบบเบอรี่ มีเสนผาศูนยกลาง 3.4-7.5 เซนติเมตร มีเปลือกหนา 6-10 เซนติเมตร เนื้อสีขาวขุนลักษณะของ
ผลออนเปลือกนอกจะมีสีเขียวปนเหลือง มียางสีเหลืองอยูภายใน ผลหนึ่งๆ จะมีเมล็ดอยูประมาณ 1-6 เมล็ด 
เมล็ดมีความยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร และกวางประมาณ 1.6 เซนติเมตร (ภาพท่ี 184) 

ภาพท่ี 184  มังคุด 

- A420 ลางสาด  ลองกอง (Langsat, Longkong) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกลางสาด 

(Lansium domesticum, Corr.) และ/หรือ ลองกอง (Aglaia dookkoo Griff.) ลางสาด เปนไมผลเมืองรอน 

(รอนชื้น) ท่ีควรปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีความชุมชื้นและมีแหลงน้ําเพียงพอตลอดป ลักษณะของใบลางสาดจะบางกวา

ลองกอง และใบหยักเปนคลื่นนอยกวา (รองใบตื้นกวา) ลักษณะอ่ืน ๆ ใกลเคียงกับลองกอง ลางสาดเปนไมยืน

ตนขนาดเล็ก ใบเปนใบรวม มีใบยอยเปนแบบขนนกออกสลับกัน ดอกออกเปนพวงสีเหลือง มียางสีขาว ผล

ออกตามลําตนหรือก่ิงท่ีแก เนื้อหุมเมล็ด ลักษณะใส ผลหนึ่งมีประมาณ 5 เมล็ด ออกผลเปนชอ ๆ ผลสดมีสี

เขียว เม่ือสุกจะเปนสีเหลือง ผลมีลักษณะกลมรี เปลือกคอนขางบาง ผิวละเอียด ผลออนนุม มียางมากเปนสี
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ขาวขุน สวนเนื้อในนิ่ม ฉํ่าน้ํา มีรสหวานหอมอมเปรี้ยวเล็กนอย และเมล็ดมีสีน้ําตาล ลักษณะกลมแบนรี มี

เปลือกหุมบาง ๆ ผิวเมล็ดเรียบ มีเนื้อในสีขาว มีรสฝาดและขมจัด (อภิชัย, 2541)  (ภาพท่ี 185) 

ลองกอง ตนคอนขางกลมและตั้งตรง  ความสูงข้ึนอยูกับการขยายพันธุและพ้ืนท่ีปลูก  ตนท่ีปลูก

ดวยเมล็ดจะสูงชะลูด  สวนตนท่ีมีการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศลําตนจะเตี้ยทรงพุมกวาง  แตถาปลูกในพ้ืนท่ี

รมเงาลําตนจะสูงชะลูดเชนเดียวกันเพราะแยงกันรับแสง  แตโดยท่ัวไปลําตนจะสูงประมาณ  15-30 เมตร 

เสนผาศูนยกลางประมาณ  30-40  เซนติเมตร  เนื้อไมแข็งปานกลาง  เปลือกลําตนคอนขางเรียบบางมีสีขาว

ปนน้ําตาล ลําตนท่ีมีอายุมากจะตกสะเก็ด  และยังสามารถออกดอกบริเวณลําตนได  ตนท่ีปลูกดวยเมล็ดจะเริ่ม

ใหผลผลิตไดเม่ืออายุประมาณ  7-8  ป  สวนลองกองท่ีขยายพันธุดวยวิธีอ่ืนจะใหผลผลิตเม่ืออายุ  4-5  ป 

ตนท่ีปลูกดวยเมล็ดจะมีลักษณะสูงชะลูดก่ิงแขนงมีขนาดใหญ  ก่ิงภายในทรงพุมจะเปนก่ิงมุมแคบ  สวนตน

ลองกองท่ีขยายพันธุดวยวิธีการเสียบยอดหรือทาบก่ิง  ลักษณะจะเตี้ยกวาทรงพุมกวางคลายทรงกลม  ก่ิง

แขนงขนาดใหญภายในทรงพุมมีมุมกวาง  และก่ิงแขนงภายในทรงพุมคอนขางแนน  ใบเปนใบประกอบ  ใบ

ยอยเรียงสลับมีประมาณ  6-8 ใบ หรือมากกวานั้น กวางประมาณ 5-7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-15 

เซนติเมตร ใบหนาสีเขียวเขมเปนมัน เสนใบยอยลึกทําใหเห็นรอยหยักเปนคลื่น เสนใบเปนแบบรางแห รูปราง

ของใบมีท้ังยาวรี หรือปอมรูปไข ปลายใบแหลม สั้นเรียบ หรือเปนครีบเล็กนอย ไมมีขนออนใตใบ กานใบ

แข็งแรง ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ใบจะใหญกวาใบลางสาด และไมมีรสขมเหมือนลางสาด  ดอกของ

ลองกองเปนดอกชอ มีการจัดเรียงตัวของดอกภายในชอแบบ Spike คือ มีดอกแตละดอกเรียงติดกับกาน ซ่ึง

เปนแกนกลางสลับกันไปมา กานดอกอวบเหนียว แตละดอกเปนดอกสมบูรณเพศ สีเหลืองอมเขียวหรือสีเหลือง

ออน เม่ือแกจะเปลี่ยนเปนสีขาวนวล ปกคลุมดวยขนออน เม่ือแหงจะเปนสีน้ําตาลติดอยูกับผลไมรวงหลนไป 

(หนึ่งฤทัย, 2541) ดอกลองกองจะเริ่มบานจากโคนกานชอดอก เรื่อยไปจนถึงปลายดอก การสุกของผลจะเริ่ม

สุกจากโคนกานชอดอก ดอกจะบานอยูประมาณ 3-5 วัน ดอกสุดทายจะบานหลังจากดอกแรกบานแลว 4-5 

สัปดาห ผลคอนขางกลม หรือรีมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร ข้ัวผลสั้นอาจมีข้ัวผลเปนจุกได 

ผลออนมีเปลือกสีเขียวบนผิวเปลือกจะมีตุมนูนเล็กๆ เปนตอมน้ําหวาน ตอนเชาจะมีน้ําหวานเกาะติดอยูเปน

เม็ดๆ เม่ือผลสุกผิวเปลือกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง โดยจะเริ่มสุกจากโคนชอไปหาปลายชอ เปลือกลองกองแทจะ

ไมมียาง แกะเปลือกลองออกจากเนื้อไดงาย ผลแบงออกเปนกลีบ ได 4-5 กลีบ ลองกองสุกเต็มท่ีเนื้อจะใสเปน

แกว ท้ังฉํ่าน้ําและแหง โดยท่ัวไปเฉลี่ยประมาณ 10-40 ผลตอชอ ในลองกองผลหนึ่งจะมีเมล็ดนอยมากมีเพียง 

1-2 เมล็ด หรือบางผลมีเฉพาะเมล็ดลีบเทานั้น เมล็ดท่ีสมบูรณมีขนาดคอนขางใหญ มีรูปรางกลมรี ดานหนึ่ง

โคงนูน อีกดานหนึ่งแบนราบ มีสีเขียวอมเหลือง รสชาติไมขม เมล็ดของลองกองสามารถเจริญไดโดยไมตอง

ไดรับการผสมพันธุ เพราะเกสรตัวผูเปนหมัน ซ่ึงทําใหเปอรเซ็นตการกลายพันธุนอยมาก และสามารถพัฒนา

เปนเมล็ดท่ีมีหลายคัพภะ ท่ีเรียกวา Polyembryonic seed ดังนั้นในการเพาะเมล็ดหนึ่งเมล็ด สามารถใหตน

กลาได 1-3 ตน (อภิชัย, 2541) (ภาพท่ี 186) 
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ภาพท่ี 185  ลางสาด 

ภาพท่ี 186  ลองกอง 
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- A421 ระกํา สละ (Rakum, Sala) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกระกํา (Salacca rumphii 

Wall.) และ/หรือสละ (Salacca edulis Reinw) เปนพืชตระกูลปาลม ใบเล้ียงเดียวมีระบบเปนราก ฝอย

ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร แทงออกจากบริเวณเหงาจํานวนมาก และมีความยาว 

หลายเมตร ลําตนต้งัตรง อยูในแกนกลางท่หีมุดวยกานใบ ความสูงลําตนประมาณ 5-7 เมตร ใบกวาง ทางใบ 

ยาว ใบมีสีเขียวเขม ปลายใบ และฐานใบเรียว กานใบมีหนามแหลมคม และแข็งมาก กานใบเรียงเวียนจากโคน 

ตนจนถึงยอด ใบ และกานใบมีความยาวประมาณ 3-4 เมตร ปลายใบลโูคงลง ดอกออกเปนชอ แยกเพศ แยก 

ตน ชอดอกแทงออกจากซอกใบ เรียวยาว มีกานชอดอกยอยแยกออกจากแกนชอดอก มีขนนุมสั้นสีชมพูปก 

คลุม และมีใบประดับหุมท่ีชอดอก เม่อืชอดอกโตเต็มท่กีานหมุจะแตกออกมองเห็นชอดอก ดอกบานจากโคน 

ไปสูปลายชอดอก ดอกระกํามี 2 ชนิด คือ ดอกตัวผู และดอกสมบูรณ รังไขท่เีจริญเปนผลแลว ขนที่ปกคลุมผล 

จะกลายเปนหนามแหลม เปราะ อยบูริเวณปลายเกล็ดของเปลือก โดยระกําและสละจะมีขอแตกตางท่เีดนชัด 

คือ ผลระกําจะออกเปนทะลาย ลูกจะปอมกลม เปลือกหุมผลเปนเกล็ดสีนํา้ตาลหรือดํา ถาแกผลจะเปนสีสม 

ออกแดง หน่งึผลจะมีกลีบ 2-3 กลีบ เน้อืนอย มีสีเหลืองอมสมมีรสเปรี้ยวมาก เมล็ดใหญ มีหนามเยอะ ยาว 

และหนากวาสละ สวนสละจะผลสีคล้ําออกน้ําตาลแดง หนามท่เีปลือกไมแข็งเทาระกํา มีผลยาวกวา เน้อืเยอะ 

กวา เนื้อเปนสีเหลืองออน ผลมี 1-2 กลีบ เมล็ดเล็กกวาระกํา มีรสชาตหิวานกวา การแกะรับประทานงายกวา 

ระกํา (สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2562) (ภาพท่ี 187) 

ภาพท่ี 187  ระกํา (ซาย) และสละ (ขวา) 
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- A422 มะนาว (Lime) หมายถึง พื้นท่ีปลูกมะนาว (Citrus aurantifolia (Christm.)  

Swingle) ไมพมุ สูง 2-4 เมตร กิงออนมีหนามแหลม เปลือกตนเรียบ สีนํ้าตาลปนเทา ใบ เปนใบประกอบ ออกเรียง

สลับ มีใบยอยใบเดียว รูปไขหรือรูปรียาว กวาง 3-5 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร ปลาย ใบแหลม โคนใบมนมีปก

แคบ ขอบใบหยัก แผนใบมีตอมนํ้ามันกระจายอยตูามผิวใบ ดอก ออกเปนชอสัน 5-7 ดอก หรือออกดอกเดียวตาม

ซอกใบ ทีปลายกิ่ง ดอกสีขาว กลีบดอกมี 4-5 กลีบ หลุดรวงงาย ผล รูปทรงกลม ผิวเรียบเกลียง ผลออนสีเขียวเขม 

พอแกเปนสีเหลือง ขางในแบงเปนหองแบบรศัมี มรีสเปรีย้ว เมลด็กลมร ีสีขาว มี 10-15 เมล็ด (ภาพที่ 188-189) 

ภาพท่ี 188  แปลงมะนาว บริเวณอําเภอจุน จังหวัดพะเยา บันทึกภาพเม่ือ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ภาพท่ี 189  ผลมะนาว 
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- A423 ไมผลเมืองหนาว (Sub-tropical fruit) หมายถึง พ้ืนทีปลูกไมผลที่ตองอาศัย 

อุณหภูมิทีต่ํากวาอุณหภูมิปกติภายในประเทศ ไดแก เกาลัด สาล่ี บวย อะโวคาโด มัคคาเดเมีย ทอ พลับ 

เปนตน (ภาพที่ 190-196) 

ภาพท่ี 190  ผลเกาลัด อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

ภาพท่ี 191  ผลสาลี่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 
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ภาพท่ี 192  ตนบวย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 

ภาพท่ี 193  อะโวคาโด 
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ภาพท่ี 194  ตนมะคาเดเมีย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 2 มกราคม พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 195  ทอ 

ภาพท่ี 196  พลับ 
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- A424 มะขามเทศ (Manila tamarind) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมะขามเทศ 

(Pithecellobium dulce) เปนไมยืนตนขนาดใหญ ลําตนมีหนาม ใบบางและเปนใบประกอบแบบนิ้วมือ ดอก

ชอ ขนาดเล็ก สีขาว เห็นเกสรตัวผูเปนพูชัดเจน ผลเปนฝกโคงเปนปลองๆ ฝกออนสีเขียว เม่ือแกเปลี่ยนเปนสี

ชมพูหรือแดง เนื้อในเปนสีชมพูหรือสีขาว รสหวานหรือหวานอมฝาด ถาท้ิงไวนาน เนื้อจะนุม รสหวานจัดข้ึน 

แตถานานเกินไปจะมีกลิ่นเหลาออกมา เมล็ดสีดํา มีปลองละ 1 เมล็ด (ภาพท่ี 197-198) 

ภาพท่ี 197  ตนมะขามเทศ จังหวัดนครพนม บันทึกภาพเม่ือ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

ภาพท่ี 198  ผลมะขามเทศ 
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- A425 มะกอกน้ํา  มะกอกฝรั่ง (Elaeocarpaceae, Jew's plum) หมายถึง พ้ืนท่ี

ปลูกมะกอกน้ํา (Elaeocarpus hygrophilus  Kurz.) และ/หรือ มะกอกฝรั่ง (Spondias dulcis Parkinson.) 

มะกอกน้ํา เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูง 8-15 เมตร ทรงพุมกลมคอนขางทึบ เปลือกลํา

ตน สีน้ําตาลแดง ใบ เปนใบเดี่ยว ออกจากลําตนแบบสลับ แตชวงปลายยอดจะออกแบบเวียน ใบ รูปไขหรือรูป

รี ปลายใบแหลม ฐานใบมน มีหูใบ ขอบใบเปนหยักเล็กนอย กานใบมีสีแดง ดอก ออกเปนชอแบบราซีม ออก

ตรงซอกใบ เปนดอกสมบูรณเพศ มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีขาว มีลักษณะเปนริ้ว มีเกสรตัวผูจํานวนมาก มีเกสรตัว

เมีย 1 อัน ผล เปนรูปทรงกลมรีหรือรูปไข มีเปลือกหุมเมล็ดท่ีแข็งมาก ภายในมี 1 เมล็ด สีน้ําตาลออน เมล็ด 

รูปกระสวย ผิวขรุขระ (ภาพท่ี 199) 

ภาพท่ี 199  ดอก (บน) และผลมะกอกน้ํา (ลาง) 
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มะกอกฝรั่ง เปนไมยืนตนขนาดกลาง มีความสูงของตนประมาณ 7-12 เมตร เปลือกตน

เปนสีเทาหรือสีน้ําตาลแดง ใบประกอบแบบขนนก กานใบยาว ลักษณะของใบยอยเปนรูปไขคอนขางเรียว

แหลม ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบหยักเล็กนอย ดอกชอ ดอกยอยสีเหลืองออน มีขนาดเล็ก ผลกลมรี 

สีเขียวเขม พอแกสีจะออนลง เนื้อในเปนสีขาวอมเขียว รสเปรี้ยวอมหวานมันและกรอบอรอย ภายในมีเมล็ด 

1 เมล็ด ลักษณะของเมล็ดเปนรูปทรงกลมรี เปลือกหุมเมล็ดแข็งและมีขนแข็ง ๆ อยูท่ีเปลือกหุมเมล็ด (ภาพท่ี 

200) 

ภาพท่ี 200  ดอก (บน) และผลมะกอกฝรั่ง (ลาง) 
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- A426 แกวมังกร (Dragon fruit) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกแกวมังกร (Hylocercus 

undatus (Haw) Brit. & Rose.) แกวมังกรเปนไมเลื้อย มีลําตนยาวประมาณ 5 เมตร มีรากท้ังในดินและราก

อากาศ ชอบดินรวนระบายน้ําดี ชอบแสงแดดพอเหมาะ โลงแจง แตไมแรงกลาเกินไป ดอกสีขาว ขนาดใหญ

กลีบยาวเรียงซอนกัน บานตอนกลางคืน ผลแกวมังกรมีรูปทรงเปนทรงกลมรี สีของเปลือกผลเม่ือดิบเปนสีเขียว 

เม่ือสุกเปนมีสีแดงมวงหรือสีบานเย็น มีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยูรอบผล ผลแกวมังกรสวนใหญมีน้ําหนักประมาณ 

300 - 600 กรัม เม่ือผาผลแกวมังกรจะเห็นเนื้อของผลแกวมังกรสีขาวหากผลนั้นเปนแกวมังกรพันธุเวียดนาม

หรือพันธุไทย และเนื้อผลจะมีสีแดงหรือชมพูเม่ือผลนั้นเปนพันธุเนื้อสีแดง โดยมีเมล็ดสีดําเล็กคลายเม็ดงา หรือ

เม็ดแมงลัก กระจายฝงอยูท่ัวเนื้อ (ภาพท่ี 201) 

ภาพท่ี 201  แปลงปลูกแกวมังกร อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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- A427 สมโอ (Pomelo)  หมายถึง  พ้ืน ท่ีปลูกสมโอ (Citrus maxima 

Merr.) สมโอเปนไมยืนตนขนาดเล็ก แตกก่ิงกานสาขาท่ีเรือนยอด ลําตนมีสีน้ําตาล มีหนามเล็ก ๆ สูงประมาณ 

8 เมตร ใบเปนแผนหนาสีเขียวเขม โคนกานใบมีหูใบแผออกเปนรูปหัวใจ แผนใบเหมือน มะกรูด คือแบงใบเปน 

2 ตอน แตขนาดใบใหญกวา ใบหนาแข็ง มีสีเขียวแก มีกลิ่นหอม ดอกออกเปนชอสั้นหรือดอกเดี่ยว ตามบริเวณ

งามใบ มีสีขาว ปลายกลีบมนมี 4 กลีบ กลางดอกมี เกสร 20-25 อัน ผลกลมโต บางพันธุตรงข้ัวมีจุกสูงข้ึนมา 

ผิวผลเม่ือยังออนมีสีเขียว เม่ือแกจัดเปลี่ยนเปนสีเขียวอมเหลือง ผิวของผลไมเรียบ ผิวของเปลือกผลมีตอม

น้ํามันกระจายท่ัวไป ภายในผลเปนชอง ๆ มีแผนบาง ๆ สีขาวก้ันเนื้อใหแยกออกจากกัน เนื้อแตละสวนเรียกวา 

"กลีบ" มีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดฝงอยูระหวางเนื้อมากกวา 1 เมล็ด (ภาพท่ี 202) 

ภาพท่ี 202  แปลงปลูกสมโอ จังหวัดนครปฐม บันทึกภาพเม่ือ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
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- A428 ล ะ มุ ด  ( Sapodilla)  ห ม า ย ถึ ง  พ้ื น ท่ี ป ลู ก ล ะ มุ ด  ( Manilkara 

achras  Fosberg.) ละมุดเปนไมยืนตนขนาดกลาง เปนพุมทึบ ก่ิงกาน แตกออกรอบลําตนเปนชั้น ๆ ใบเด่ียว 

ทองใบมีสีน้ําตาลอมเขียว มักออกเปนกระจุก ตามปลายก่ิง ดอกเดี่ยว ออกตามงามก่ิง กลีบรองดอกเรียงกัน 

เปน 2 ชั้น กลีบดอกเชื่อมกันและยกตั้งข้ึน มี 6 กลีบ มีสีเหลืองนวล ผลรูปไข หรือรูปปลายขางหนึ่งแหลม

เล็กนอย มีสีน้ําตาล ผลยังไมสุกมียางสีขาว รสฝาด แข็ง เม่ือสุกจะนิ่ม หวาน ไมมียาง มีเมล็ดรูปยาว รี ผิวสีดํา

ฝงอยูในเนื้อ ผลละ 2-6 เมล็ด (ภาพท่ี 203) 

ภาพท่ี 203  ละมุด จังหวัดศรีสะเกษ บันทึกภาพเม่ือ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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- A429 มะปราง มะยงชิด (Marian plum, Plum mango) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูก

มะปราง (Bouea macrophylla  Griffith.) และมะยงชิด (Bouae bumanica Griff.) 

มะปราง เปนไมยืนตน มีทรงตนคอนขางแหลม มีก่ิงกานสาขาคอนขางทึบตนโต มีขนาด

สูง 15-30 เซนติเมตร มีรากแกวแข็งแรง ใบ มะปรางเปนไมผลท่ีมีใบมาก ใบเรียว ขนาดใบโดยเฉลี่ยกวาง 3.5 

เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ปหนึ่งมะปรางจะแตกใบออน 1-3 ครั้ง ดอก มะปรางจะมีดอกเปนชอ เกิด

บริเวณปลายก่ิงแขนง ชอดอกยาว 8-15 เซนติเมตร เปนดอกสมบูรณเพศ (เกสรตัวผูและเกสรตัวเมียอยูในดอก

เดียวกัน) ดอกบานจะมีสีเหลือง ในไทยออกดอกชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ผล มีลักษณะทรงกลมรูปไข

และกลม ปลายเรียวแหลม มะปรางชอหนึ่งมีผล 1-15 ผล ผลดิบมีสีเขียวออน-เขียวเขมตามอายุของผล ผลสุก

มีสีเหลืองหรือเหลืองอมสม เปลือกผลนิ่ม เนื้อสีเหลืองแดงสมออกแดงแลวแตชนิดพันธุ รสชาติหวาน-อมหวาน

อมเปรี้ยว หรือเปรี้ยว-เปรี้ยวจัด เมล็ด มะปรางผลหนึ่งจะมี 1 เมล็ด สวนผิวของกะลาเมล็ดมีลักษณะเปนเสน

ใย เนื้อของเมล็ดท้ังสีขาวและสีชมพูอมมวง รสขมฝาดและขม ลักษณะเมล็ดคลายเมล็ดมะมวง หนึ่งเมล็ดเพาะ

กลาได 1 ตน (ภาพท่ี 204) 

มะยงชิด ไมผลยืนตนท่ีมีทรงตนคอนขางแหลมถึงทรงกระบอก มีก่ิงกานสาขา

คอนขางทึบ ทรงตนมีขนาดสูงปานกลาง-ใหญ ประมาณ 15-30 เมตร มีระบบรากแกวเข็งแรง จึงทนอยูใน

สภาพท่ีแหงแลงไดดี มีใบมากแนน ทึบ ใบคลายใบมะมวงแตมีขนาดเล็กกวา และใบเรียวยาว ขนาดใบโดย

เฉลี่ยกวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ใบจะเกิดเปนคูอยูตรงกันขาม ขอบใบเรียบแผนใบเหนียว ใบ

ออนท่ีแตกออกมาใหมๆ จะมีสีมวงแดง มีเสนใบเดนชัด จากนั้นคอยๆ เปลี่ยนเปนสีเขียวเปนมัน ปหนึ่งจะแตก

ใบออน 1-3 ครั้ง ดอกจะมีลักษณะเปนชอเกิดบริเวณปลายก่ิงแขนงภายในทรงพุมและนอกทรงพุม ชอดอกยาว 

8-15 เซนติเมตร ดอกยอมมีขนาดเล็กประกอบดวยดอกสมบูรณเพศ หรือดอกกระเทย และดอกตัวผู ดอกเม่ือ

บานจะมีสีเหลือง ในประเทศไทยดอกจะบานชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ผลมีลักษณะทรงกลมรูปไข 

ปลายคอนขางเรียวแหลม ชอหนึ่งจะมีผล 1-15 ผล รูปรางและขนาดของผลจะแตกตางกันในแตละพันธุ ผล

ออนมีสีเขียวออนเม่ือแกหรือสุกผลจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองหรือเหลืองอมสม เปลือกผลนิ่ม (ภาพท่ี 205-206) 
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ภาพท่ี 204  ตน (บน) และผลมะปราง (ลาง) 



156

ภาพท่ี 205  มะยงชิด อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บันทึกภาพเม่ือ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ภาพท่ี 206  มะยงชิด อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 
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- A430 มะไฟ ละไม (Burmese grape) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกมะไฟ (Baccaurea 

ramiflora) หรือละไม (Baccaurea motleyana)  

มะไฟ เปนไมยืนตนขนาดกลาง สูงประมาณ 10-15 เมตร เปลือกลําตนมีสีน้ําตาลอมเทา

หมน ลักษณะของเปลือกลําตนคอนขางเรียบเกลี้ยง ใบเปนรูปหอก ปลายแหลมและมีติ่งแหลมอยูริมขอบ 

ใบเรียบไมมีหยัก หลังใบมีสีเขียวแก สวนใตทองใบเปนสีออนกวาเล็กนอย ดอกของมะไฟออกเปนชอสั้นๆ 

หรือออกเปนกระจุกอยูตามบริเวณปลายก่ิง มีสีเหลืองอมชมพูเรื่อ ๆ ชอหนึ่งมีประมาณ 15-25 ดอก มีกลิ่น

หอมออน ๆ ผลเปนรูปกลมเปลือกนอกหนา หอยลงมาเปนระยา ผิวเปลือกเรียบเกลี้ยง ขางในมีเนื้อผลฟู 

หุมเมล็ดอยู 1-2 เมล็ด ผลสุกมีสีเหลือง (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน, 2553) 

(ภาพท่ี 207) 

ละไม เปนผลไมคลายกันกับมะไฟ เปนไมยืนตนขนาดกลาง ตนมีทรงพุม ลําตนเนื้อไม

แข็ง มีเปลือกแข็ง ใบมีลักษณะทรงร ีดอกมีสีชมพูอมเหลือง มีกลิ่นหอม มีลักษณะทรงกลมรี มีข้ัวจุกชัดเจน ผิว

เปลือกหนา ผลออนมีขนคลายกํามะหยี่มีสีเขียว ผลใหญกวามะไฟ มีลักษณะทรงกลมรี มีข้ัวจุกชัดเจน ผิว

เปลือกหนา ผลออนมีขนคลายกํามะหยี่มีสีเขียว เม่ือผลสุกจะผิวเกลี้ยงไมมีขน มีสีน้ําตาลออน ภายในผลจะมี

เนื้อเปนกลีบเล็ก เนื้อฟูนุมฉํ่าน้ํา มีสีขาว มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอม มีเมล็ดสีน้ําตาลแบนรูปไข อยู

ขางในเนื้อกลีบ เม่ือผลสุกจะผิวเกลี้ยงไมมีขน มีสีน้ําตาลออน ภายในผลจะมีเนื้อเปนกลีบเล็ก เนื้อฟูนุมฉํ่าน้ํามี

สีขาว มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอม (ภาพท่ี 208-209) 

ภาพท่ี 207  ผลมะไฟ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
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ภาพท่ี 208  ตน และผลละไม 
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- A431 ทับทิม (Pomegranate) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกทับทิม (Punica granatum L. 

var nana) เปนไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร แตอาจสูงไดถึง 10 เมตร ก่ิงมักแปรสภาพไปเปน

หนาม ใบรูปรีแกมรูปใบหอกกลับ ยาวไดถึง 10 เซนติเมตร ขอบเรียบ ดอกออกเปนกระจุกตามซอกใบใกล

ปลายก่ิง มี 1-5 ดอก สีแดงสม เกือบไรกาน กลีบเลี้ยงรูปกรวย ปลายเปนแฉกรูปสามเหลี่ยม มี 5-8 แฉก กลีบ

ดอกรูปไขกลับเกือบกลม ยาว 1.5-3 เซนติเมตร เกสรเพศผูสีเหลือง กานเกสรเพศเมียบิด ปลายเกสรเปนตุม 

ผลกลม มีหลายสี และหลายขนาด มีกลีบเลี้ยงติดทน เมล็ดมีเยื่อหุมใสสีขาวถึงชมพูแดง (ภาพท่ี 209) 

ภาพท่ี 209  ทับทิม 

5) A5 พืชสวน (Horticulture) หมายถึง พชืทีตองดูแลอยางพิถีพถินั เอาใจใสอยางใกลชิด
มีขอบเขตในการปลูกท่ีแนนนอน ท้ังยังมีข้ันตอนและความประณีตในการปลูกมาก นับตั้งแตการเพาะเมล็ด 
การเตรียมดิน การจัดระยะปลูก การใหปุย ใหน้ํา พรวนดิน การปองกันกําจัดศัตรูพืช และการเก็บเก่ียว 

(ชนะ, 2553) ในสวนของกรมพัฒนาท่ีดินจะสามารถแบงไดดังนี้  

- A500 พืชสวนราง/เสื่อมโทรม (Abandoned horticulture) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพืช

สวนท่ีไมมีการดูแลจัดการมากกวา 3 ป เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ทําใหมีวัชพืชข้ึนปกคลุม มีท้ังหญาและวัชพืชใบ

กวาง 

- A501 พืชสวนผสม (Mixed horticulture) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพืชสวนท่ีมีมากกวา 

2 ชนิดปลูกรวมกัน ระบุชนิดพืชในชอง LU_DES เรียงตามรหัส LU_CODE เชน ผักกาดเขียวปลี,มะลิ,สตอร

เบอรี่ รวมถึงพืชสวนท่ีไมมีระบุใน LU_CODE และใหใสรายละเอียดชนิดพืชในชอง LU_DES  

- A502 พืชผัก (Truck crop) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีมนุษยใชบริโภคเปนอาหาร
ประจําวัน ท่ีคุณคาทางอาหารไดครบถวน ทําใหรางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานตอโรคภัยไขเจ็บ สามารถ
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ดํารงชีวิตไดตามปกติตาง ๆ ไมวาจะเปนลําตน ใบ ดอกผล เมล็ด หัว รากเปนอาหาร (ธรรมศักดิ์, 2544) พืชผัก
สวนใหญเปนไมลมลุก มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว อายุสั้น เชน คะนา แตงกวา หอมแดง หอมหัวใหญ กระเทียม 
ผักกาดทุกประเภท ยกเวน กะหล่ําปลี เปนตน สวนผักท่ีเปนพืชยืนตน มีอายุยืนนาน เชน ชะอม ข้ีเหล็ก เปน
ตน รวมถึงขาวโพดฝกออน ถาสามารถระบุชนิดพืชได ใหใสในชอง LU_DES (ภาพท่ี 210-216) 

ภาพท่ี 210  แปลงปลูกผักกาดเขียวปล ีอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 
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ภาพท่ี 211  แปลงปลูกหอม จังหวัดกาฬสินธุ บันทึกภาพเม่ือ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

ภาพท่ี 212  แปลงปลูกมะเขือเปราะ จังหวัดสมุทรสาคร บันทึกภาพเม่ือ 4 กันยายน พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี 213  แปลงปลูกหอมใหญ จังหวัดกาญจนบุรี บันทึกภาพเม่ือ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

ภาพท่ี 214  กระเทียม อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ บันทึกภาพเม่ือ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 
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ภาพท่ี 215  ชะอม อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

ภาพท่ี 216  โรงเรือนปลูกผัก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
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- A503 ไมดอก  ไมประดับ (Floricultural/Ornamental plant) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูก

ไมดอก เปนพืชท่ีปลูกข้ึนเพ่ือใชประโยชนจากดอก ซ่ึงมีดอกสวยงาม มีท้ังไมยืนตนขนาดใหญ ไมพุม และ

ไมลมลุก บางชนิดมีดอกสวยงามติดอยูกับตน ท่ีนิยมปลูกประดับตกแตงอาคารสถานท่ี เชน ลีลาวดี ชวนชม 

ดาวกระจาย พุทธรักษา พังพวย บานชื่น โปยเซียน เข็ม เปนตน บางชนิดปลูกเพ่ือตัดดอกนําไปใชประโยชนซ่ึง

เรียกวา ไมตัดดอก เชน กุหลาบ ดาวเรือง เบญจมาศ ซอนกลิ่น กลวยไม หนาวัว ลิลลี่ เปนตน และพ้ืนท่ีปลูก

ไมประดับ เปนพืชท่ีปลูกเพ่ือใชประโยชนจากรูปราง รูปทรง หรือสีสันของลําตนและใบ ซ่ึงมีลักษณะแตกตาง

กันไป นิยมปลูกประดับตกแตงอาคารสถานท่ีท้ังในพ้ืนดินและในกระถาง มีท้ังไมยืนตน เชน ปาลม สน เปนตน 

และไมลมลุก เชน ฤาษีผสม สาวนอยปะแปง พลูดาง วาสนา กวนอิม ตะโก เปนตน (ชนะ, 2553) ถาสามารถ

ระบุชนิดพืชได ใหใสในชอง LU_DES (ภาพท่ี 217-218)  

ภาพท่ี 217  โรงเรือนปลูกเฟรนตัดใบ อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2550 
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ภาพท่ี 218  โรงเรือนปลูกไมดอก อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนคราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 

  - A504 องุน (Grapevine) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกองุน (Vitis vinifera) เปนพืชเถาเลื้อย
ชนิดมีเนื้อไม พยุงตัวเองโดยใชมือเกาะ ระบบรากสวนใหญเปนรากแขนง นิยมขยายพันธุโดยวิธีการตอนก่ิงหรือ
ปกชํา ใบขององุนเปนลักษณะใบเดี่ยว เรียงสลับ แตละใบจะมี 3-5 แฉก ชอดอกจะเกิดจากก่ิงใหมท่ีพ่ึงแตก
ออกมา ประกอบไปดวยดอกยอยจํานวนมาก เม่ือไดรับการผสมจะติดเปนผลออน ผลองุนจัดอยูในกลุมของ 
berry fruit แตละผลมีเมล็ดตั้งแต 0-6 เมล็ด ท้ังนี้ข้ึนกับชนิด พันธุ การผสมเกสร และสภาพแวดลอม (รัฐพล, 
2551) (ภาพท่ี 219) 

ภาพท่ี 219  แปลงปลูกองุน จังหวัดสมุทรสาคร บันทึกภาพเม่ือ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
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  - A505 พริกไทย (Pepper) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพริกไทย (Piper nigrum L.) ไมเลื้อย 
เลื้อยไดไกลถึง 4 เมตร ออกรากตามขอ เกาะกับหลัก ดอกแยกเพศรวมตนหรือตางตน ลําตนกลม อวนพอง
บริเวณขอ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไขกวางหรือรูปหัวใจ โคนใบกลมหรือก่ึงรูปหัวใจปลายเรียวแหลมถึง
กลม ใบสีเขียว เกลี้ยง กานใบเปนรองลึก ชอดอกรูปทรงกระบอก ผลเรียงตัวหลวมๆ สุกสีแดงเขม ตน ไมเถา
เนื้อแข็. รากฝอยออกบริวณขอเพ่ือเกาะยึด ขอโปงนูน ใบ เด่ียว เรียงสลับรูปไข กวาง 5-8 เซนติเมตร ยาว 
8-11 เซนติเมตร ดอก ชอ ออกท่ีซอกใบ ดอกยอยสมบูรณเพศ สีขาวแกมเขียว ผล สด กลม จัดเรียงตัวแนนอยู
บนแกน ผลออนสีเขียว เม่ือสุกสีแดง (องคการสวนพฤกษศาสตร, 2555) (ภาพท่ี 220-221) 

ภาพท่ี 220  พริกไทย 
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ภาพท่ี 221 แปลงปลูกพริกไทย 

  - A506 สตรอเบอรี่  (Strawberry) หมายถึง พ้ืน ท่ีปลูกสตรอเบอรี่  (Fragaria 
ananassa Duche.) ไมลมลุกอายุหลายป มีลําตนสั้น ใบเรียงเวียน ใบกระจุกแบบกุหลาบซอน และมีไหล
เลื้อย ใบประกอบมีใบยอย 3 ใบ มีขนนุม ขอบใบหยักเปนจักฟนเลื่อย มีนวลท่ีดานทองใบ กานใบสั้นหรือเกือบ
ไมมี ชอดอกตั้งตรง มีดอกไดถึง 16 ดอก ดอกแยกเพศหรือสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบดอก 5 สีขาว เกสร
เพศผูจํานวนมาก เนื้อผลท่ีอวบน้ําเปนสวนของฐานรองดอกท่ีขยายขนาดข้ึน รูปทรงกลม ไขกลับ หรือรูปไข ผล
แหงเมล็ดลอนจํานวนมากฝงอยูในสวนนี้ เปนพืชลมลุก แตกก่ิงกานแผปกคลุมดิน ใบจะรวมกันอยู 3 ใบใน 1 
กาน ขอบใบมีรอยหยัก มีดอกสีขาว ผลมีกานยาวเชื่อมกับตน มีเสี้ยนเล็ก ๆ บาง ๆ กระจายอยูท่ัวผล มีกลีบ
เลี้ยงบนข้ัวของผล เม่ือออนมีสีขาว เหลือง เม่ือสุกจะเปนสีสม หรือแดง รสชาติอมเปรี้ยวถึงหวาน ข้ึนอยูกับผล
ท่ีสุก (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2553)  (ภาพท่ี 222-223) 
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ภาพท่ี 222  แปลงปลูกสตรอเบอรี่ 

ภาพท่ี 223  ผล และดอกสตรอเบอรี่ อําเภอนาแหว จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 
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- A507 เสาวรส (Passion fruit) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกเสาวรส (Passiflora laurifolia 

Linn.) เสาวรสมีลําตนเปนเถา ผลกลมเปลือกแข็ง มีท้ังพันธุสีมวงและสีเหลือง    เปนผลไมท่ีมีน้ําคอนขางเยอะ 

รสชาติออกเปรี้ยวและหอม  เถามีมือเกาะออกตามซอกใบ เม่ือผลสุกจะมีสีตาง ๆ ข้ึนอยูกับชนิดของพันธุ 

(ภาพท่ี 224-225) 

ภาพท่ี 224  แปลงปลูกเสาวรส อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 21 เมษายน พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 225 แปลงปลูกเสาวรส 
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- A508 แรสเบอรี่ (Raspberry) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกแรสเบอรี่ เปนพืชท่ีมีอายุหลายป 
ลักษณะของผลรูปกรวยมีสีแดง ผลมีขนาดเล็ก และมีขนนุม ๆ อยูท่ีเปลือกเล็กนอยหรือไมมีเลย ลําตนและตัว
ตนมีความแข็งแรงมาก สามารถขยายพันธุไปไดเรื่อยๆ อยางไมมีจํากัด เพราะมันสามารถงอกลําตนข้ึนมาใหม
จากลําตนเดิมไดและรากจะเจาะลึกลงไปในดิน ขยายพันธุดวยวิธีการใชหนอท่ีแทงข้ึนมาในแตละป และวิธีการ
ติดผล สามารถเจริญเติบโตไดดีในทุกสภาพภูมิอากาศท่ัวโลก แตจะนิยมปลูกกันในพ้ืนท่ีท่ีมีอากาศหนาวเย็น
มากกวา เชนทางอเมริกา และทางยุโรป นิยมเก็บเก่ียวในชวงท่ีผลสุกงอก โดยดูจากความเขมสดของสีผลเปน
หลัก เพราะผลจะมีรสหวานมาก จึงเหมาะแกการนํามารับประทานเปนผลไมพืชอายุหลายป (Perennial) โดย
มีการขยายพันธุจากการใชหนอ (Sucker) ท่ีแทงข้ึนมาในแตละปและติดผล (Primocane Fruiting) ตอจากนั้น
จะแหงตายไปในหนึ่งฤดู การเขตกรรมโดยการตัดลําตนถึงระดับพ้ืนดินในชวงท่ีมีการฟกตัวเปนการชวยลด
แรงงานในการตัดแตงก่ิง และอันตรายจากความหนาวเย็นในฤดูหนาวได (ภาพท่ี 226) 

ภาพท่ี 226  แรสเบอรี่ 

  - A509 พืชสมุนไพร (Herbs) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพร หมายถึง พืชท่ีปลูกเพ่ือ
ใชสวนตาง ๆ หรือสกัดเอาสารเคมีมาใชเปนสวนประกอบในการรักษา และบรรเทาอาหารเจ็บปวยหรือโรคภัย 
เชน ขา (ภาพท่ี 227) ตะไคร (ภาพท่ี 228) ถ่ัวดาวอินคา (ภาพท่ี 229) กระทอม (ภาพท่ี 230) ฟาทะลายโจร 
(ภาพท่ี 231) บอระเพ็ด (ภาพท่ี 232) มะขามแขก (ภาพท่ี 233) ใบบัวบก (ภาพท่ี 234)  ขม้ินชัน (ภาพท่ี 235) 
กระชายดํา (ภาพท่ี 236)  ไพล (ภาพท่ี 237)  มะแวงเครือ (ภาพท่ี 238) เปนตน (ชนะ, 2553) และใหใส
รายละเอียดชนิดพืชในชอง LU_DES  
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ภาพท่ี 227  แปลงปลูกขา 

ภาพท่ี 228  แปลงปลูกตะไคร 
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ภาพท่ี 229  ถ่ัวดาวอินคา จังหวัดสุโขทัย บันทึกภาพเม่ือ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ภาพท่ี 230  กระทอม 
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ภาพท่ี 231  ฟาทะลายโจร 

ภาพท่ี 232  บอระเพ็ด 



174

ภาพท่ี 233  มะขามแขก 

ภาพท่ี 234  บัวบก 
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ภาพท่ี 235  ขม้ินชัน 

ภาพท่ี 236  กระชายดํา 
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ภาพท่ี 237 ไพล 

ภาพท่ี 238 มะแวงเครือ 
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- A510 นาหญา (Grass plantation) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีปลูกหญาเพ่ือทําการคาสําหรับ

นําไปปูสนามหญา สวนใหญนิยมเปน หญานวลนอย (Zoysia matrella (L.) Merrill) โตเร็ว ลําตนและใบ

เขียวออน ตัดงาย นิยมปลูกในสนามหญา หญาญี่ปุน (Zoysia japonica) เติบโตชา ลําตนหยาบแข็ง ใบเปน

เสนฝอยเล็กแตแข็ง สีเขียวเขม ตัดยากกวาหญาธรรมดา ตนแข็ง ใบแหลม ทนรอนและแลงไดดี หญาเบอร

มิวดา (Cynodon sp.) ปลูกงาย แข็งแรงทนทาน ลําตนประสานกันแนน ใบเขียวเขม โตเร็ว ทนตอการเหยียบ

ย่ํา ทนรอนและทนแลง ชอบท่ีแจง การใชสอย นิยมปลูกในสวนสาธารณะ สนามกอลฟ หญามาเลเซีย 

(Axonopus compresus Beauv.) ลําตนและใบมีลักษณะแบนใหญ ใบกวาง ปลายแหลม เจริญเติบโตไดดีใน

ท่ีรมรําไร หากความชื้นไมพอหรือแดดจัดใบจะไหม การใชสอย นิยมปลูกในท่ีรม (ภาพท่ี 239) 

ภาพท่ี 239  นาหญา 

  - A511 หวาย (Rattan) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีปลูกหวาย (Calamus caesius Blume) เปนพืช
วงศปาลม หวายเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียวพบในปาเขตรอน เปนชื่อรวมเรียกพวกปาลมเลื้อย (climbing palm) ซ่ึง
ลําตนเปนเถาเนื้อแข็งเลื้อยทอดไปตามดิน และปนปายเกาะไปตามตนไม อ่ืนๆ ยอดใหมท่ีแทงข้ึนมา 
มีลักษณะคลายยอดมะพราว ถาไมตัดออกขาย จะเลื้อยเปนเครือยาว ลําตนและกาบใบมีหนาม รากเปนระบบ
รากแขนง ดอกชอประกอบดวยกลุมแขนงชอดอก ดอกไมสมบูรณเพศ จะสรางชอดอกออกจากลําตนสวนท่ีมี
กาบหุม เปลือกผลมีลักษณะเปนเกล็ดซอนทับกันเปนชั้นๆ ผลคอนขางกลม ผลออนสีเขียวเม่ือแกจะเปลี่ยนเปน
สีขาว  ใชเมล็ดทําพันธุ เจริญเติบโตไดตลอดท้ังป มีรากจํานวนมากจึงสามารถหาอาหารและน้ําไดเอง 
(สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2553)  (ภาพท่ี 240) 
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ภาพท่ี 240  แปลงปลูกหวาย บริเวณอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร บันทึกภาพเม่ือ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

- A512 แคนตาลูป (Cantaloupe) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีปลูกแคนตาลูป (Cucumis 

melo) เปนพืชตระกูลแตงตนมีลักษณะเปนไมเถา ตามเถาและกานใบมีขนนิ่ม ใบเหลี่ยมมน ดอกสีเหลืองเกสร

ตัวผูและตัวเมียอยูคนละดอก ผลกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลางผล 10-16 เซนติเมตร เปลือกนอกแข็ง เนื้อชุม

น้ํา ผลดิบเนื้อกรอบ เม่ือสุกเนื้อนิ่ม หอมหวาน สีของเนื้อแคนตาลูปแตกตางกันตามสายพันธุ โดยใหรวมถึง 

โรงเรือนปลูกเมลอน โดยระบุวา เมลอน ในชอง LU_DES (ภาพท่ี 241-243) 

ภาพท่ี 241  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth โรงเรือนปลูกเมลอน 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพท่ี 242 แปลงปลูกแคนตาลูป  

ภาพท่ี 243  แปลงปลูกเมลอน 
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- A513 กระเจี๊ยบเขียว (Okra) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกกระเจี๊ยบเขียว (Abelmoschus 

esculentus (L.) Moench) เปนพืชผักยืนตน อายุประมาณ 1 ป มีความสูง 40 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร ลําตน 

มีขนสั้น ๆ มีหลายสี แตกตางตามพันธุ ใบมีลักษณะกวางเปนแฉกคลายใบละหุง แตกานใบจะสั้นกวา ดอกมีสี

เหลือ ง  โคนดอกด านในสี ม ว ง  เ ม่ื อบานคล ายดอกฝ าย  มี เกสรตั วผู ตั ว เ มียอยู ในดอกเดี ย ว กัน 

ฝกมีรูปเรียวยาว ปลายฝกแหลม มีท้ังชนิด ฝกกลมและฝกเหลี่ยม ซ่ึงมีเหลี่ยม 5-10 เหลี่ยม ข้ึนกับพันธุในแต

ละฝกมีเมล็ด 80-200 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมรี ขนาดเดียว กับถ่ัวเขียว เมล็ดออนมีสีขาว เม่ือแกมีสีเทา 

ฝกแกสีฝกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และจะแตกออกตามแนวรอยสัน เหลี่ยมทําใหเห็น เมล็ดท่ีอยูขางใน 

(กรมสงเสริมการเกษตร, ม.ป.ป.ก) (ภาพท่ี 244) 

ภาพท่ี 244  กระเจี๊ยบเขียว 

- A514 หนอไมฝรั่ง (Asparagus) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกหนอไมฝรั่ง (Asparagus 
officinalis L.) หนอไมฝรั่งเปนพืชผักท่ีมีลําตนแบงเปน 2 สวน คือ ลําตนใตดิน และลําตนเหนือดิน 
ลําตนใตดิน อาจถือเปนสวนหนึ่งของระบบรากรวมเรียกวา rhizome หรือเหงา อาหารของหนอไมฝรั่งจะถูก
สงมาเก็บ ท่ีสวนนี้ ลําตนใตดินมีลักษณะเปนแทงคลายแทงดินสอ งอกกระจายออกเปนรัศมี โดยรอบ เรียกอีก
อยางวา crown ระบบราก แผขยายออกไป ประมาณ 3-5 ฟุต หรือมากกวานั้นยอดออนหรือหนอออน 
(spear) เจริญมาจากเหงาเปนสวนท่ีใช รับประทาน ถาปลอยใหหนอออนเจริญเติบโตจะกลายเปนลําตนเหนือ
ดิน ซ่ึงมีความสูง 1.5 - 2 เมตร ลําตนเหนือดิน มีใบเปนเกล็ดบาง ๆ ติดอยูตามขอ สวนท่ีเห็นเปนลักษณะ
คลายเสนขน (ท่ีเรียกกันวาใบ) แทจริง เปนสวนของก่ิงกานท่ีเปลี่ยนไปทําหนาท่ีใบ เรียกวา claode หรือ 
cladophyll  ตนเพศผูและเพศเมียแยกกันอยูคนละตน (dioecious) ดอกมีขนาดเล็ก มีจํานวนมากและเกิด
ตามก่ิงกาน ผลมีลักษณะกลม ขนาดเล็ก มีสีเขียวเม่ือออนและสีแดงสม เม่ือสุก มีเมล็ดอยูภายในผลละ 2-3 
เมล็ด เปลือกหุมเมล็ดสีดํา (กรมวิชาการเกษตร, 2550) (ภาพท่ี 245-246) 
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ภาพท่ี 245  แปลงปลูกหนอไมฝรั่ง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 

ภาพท่ี 246 ตน (ซาย) และหนอหนอไมฝรั่ง (ขวา) จังหวัดเพชรบูรณ บันทึกภาพเม่ือ มีนาคม พ.ศ. 2559 
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- A515 เห็ด (Mushroom) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกเห็ดทุกสายพันธุเพ่ือการคา โดยมี

ลักษณะโรงเรือนท่ีเดนชัดสามารถกันขอบเขตได (ภาพท่ี 247) 

ภาพท่ี 247  โรงเรือนเลี้ยงเห็ด อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 

6) A6 ไรหมุนเวียน (Swidden cultivation) หมายถงึ เปน ระบบเกษตรกรรมแบบ
พ้ืนบานท่ีกระจายอยูในหลายวัฒนธรรม ปจจุบันนั้นหลงเหลืออยูในหมูชาวเขา บนท่ีสูงของภาคเหนือและ
ตะวันตกของประเทศ โดยเปนระบบการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีหนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่ง จากนั้นจะยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ไปยังพ้ืนท่ีใหม เพ่ือใหพ้ืนท่ีเดิมเริ่มฟนความอุดมสมบูรณ แลวหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนในพ้ืนท่ีเดิมอีกครั้ง
หนึ่ง (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย), 2554) อาจจะทุก ๆ 3-9 ป แลวแตสภาพพ้ืนท่ี และวัฒนธรรม
ของชนเผา การกรอกขอมูลในระดับ 3 จะใหระบุชนิดพืชตัวเลขท่ี 2 และ 3 เชนเดียวกับ พืชไร (A2) และ
เปลี่ยนรหัสตัวเลขตัวแรกจาก 2 เปน 6 เชน พ้ืนท่ีปลูกขาวโพดท่ีเปนระบบเกษตรกรรมแบบไรหมุนเวียน ใหใส
รหัสเปน A602 เปนตน (ภาพท่ี 248-249) 
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ภาพท่ี 248  ไรหมุนเวียน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 

ภาพท่ี 249  ไรหมุนเวียน อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
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- A600 ไรราง (Bush fallow) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกไรหมุนเวียนท่ีไมมีการดูแลจัดการ

มากกวา 3 ป เนื่องจากสาเหตุตาง ๆ ทําใหมีวัชพืชข้ึนปกคลุม มีท้ังหญาและวัชพืชใบกวาง ตองอาศัยการ

สอบถามขอมูลจากเกษตรกรในภาคสนามเพ่ือชวยในการตัดสินใจ 

7) A7 ทุงหญาเลีย้งสัตวและโรงเรือนเลีย้งสตัว (Pasture and farm house) หมายถงึ
พ้ืนท่ีท่ีมีการเพาะปลูกหญา หรือพืชชนิดอ่ืนเพ่ือการปศุสัตว รวมท้ังการใชพ้ืนท่ีสรางโรงเรือนเพ่ือการปศุสัตว 
และบอบําบัด 

- A700 โรงเรือนราง (Abandoned farm house) หมายถึง โรงเรือนเลี้ยงสัตวท่ีไมมี
การดูแลและใชงานติดตอกันมากกวา 1 ป  

  - A701 ทุงหญาเลี้ยงสัตว   (Pasture) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกหญา หรือพืชชนิดอ่ืนๆ ท่ี
นอกเหนือจากหมวดพืชไร (A2) เพ่ือใชในการเลี้ยงสัตว ท้ังท่ีใหสัตวกัดแทะกินในแปลง และสําหรับเก็บเก่ียว
เพ่ือใชเปนอาหารสัตว (ภาพท่ี 250-251) 

ภาพท่ี 250  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 
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ภาพท่ี 251  หญาเนเปยร  

- A702 โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และมา (Cattle farm house) หมายถึง พ้ืนท่ี

โรงเรือนเลี้ยงโค  กระบือ และมา รวมถึงสัตวเลี้ยงลูกดวยนมประเภทอ่ืนๆ เชน แพะ แกะ ลา ฬอ ยกเวนสุกร 

และสัตวปก โดยระบุประเภทสัตวท่ีนอกเหนือจากโค  กระบือ และมา ในชอง LU_DES ในกรณีเปนเปนฟารม

เพาะเลี้ยงขนาดใหญ ใหกันพ้ืนท่ีรวมท้ังบริเวณแปลงหญาเลี้ยงสัตวดวย (ภาพท่ี 252) 

ภาพท่ี 252  โรงเรือนเลี้ยงโค อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพเม่ือ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 
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- A703 โรงเรือนเลี้ยงสัตวปก (Poultry farm house) หมายถึง พ้ืนท่ีโรงเรือนเลี้ยง

สัตวปก เชน ไก เปด นกกระจอกเทศ นกกระทา เปนตน ใหรวมถึงท่ีเก็บอาหาร บอบําบัดน้ําเสีย (ภาพท่ี 253-

254) 

ภาพท่ี 253  โรงเรือนเลี้ยงเปด 

ภาพท่ี 254  โรงเรือนเลี้ยงไก 
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- A704 โรงเรือนเลี้ยงสุกร (Swine farm house) หมายถึง พ้ืนท่ีโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

ใหรวมถึงท่ีเก็บอาหาร บอบําบัดน้ําเสีย (ภาพท่ี 255-256) 

ภาพท่ี 255  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงโรงเรือนเลี้ยงสุกร 

จังหวัดนครราชสมีา 

ภาพท่ี 256  โรงเรือนเลี้ยงสุกร 
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8) A8 พืชนํา (Aquatic plant) หมายถึง พืน้ทีท่ีม่ีการเพาะปลกูพชืนําเพือการคา ซึ่ง
หมายถึงพืชท่ีเจริญเติบโตอยูในน้ําหรือมีชวงชีวิตหนึ่งท่ีเจริญอยูในน้ํา ซ่ึงอาจจมอยูใตน้ําท้ังหมดหรือโผล
บางสวนข้ึนสูบริเวณผิวน้ํา ลอยอยูท่ีผิวน้ําหรือเจริญเติบโตบริเวณริมฝง รวมถึงพืชท่ีเจริญเติบโตในบริเวณท่ีมี
น้ําขัง พ้ืนท่ีชื้นแฉะท้ังในน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม (อุทยานวิทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ, 
2555) 

- A801 พืชน้ําผสม (Mixed aquatic plant) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกพืชน้ํามากกวา 2 

ชนิดปลูกรวมกัน ระบุรหัสชนิดพืชในชอง LU_DES เรียงตามรหัส LU_CODE เชน กก, บัว, กระจับ 

- A802 กก (Reed) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกกกจันทบุรี (Cyperus corymbosus) กก
ราชินี (Cyperus involucratus Roxb.) และกกกลมหรือกกยูนาน (Scirpus  mucronatus Linn.) หรือกก
ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมุงเนนเพ่ือเปนการคาโดยนําไปทําเปนเครื่องจักรสานประเภทตางๆ กกเปนไมลมลุก มีลําตนใตดิน
หรือไหล ลําตนเหนือดินมีลักษณะเปนกานแข็งกลม สูงประมาณ 1.2 - 2.4 เมตร ใบมีขนาดสั้นแผเปนกาบหุม
สวนโคนของลําตน ดอกออกเปนชอกลมสีน้ําตาลสีน้ําตาลแดงท่ีปลายยอด มีใบประดับท่ีปลายลําตนเปนเสน
กลมเล็กยาว 12-24 เซนติเมตร หอยโนมลง 50-100 เสน กกมักมีลําตนตัน และเปนสามเหลี่ยมหรือสามมุม 
บางชนิดมีผนังก้ันแบงเปนหอง ๆ มีกาบใบอยูชิดกันมาก  และท่ีสําคัญคือเกือบไมมีลิ้นใบ บางชนิดไมมี
เลย   ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของกก  คือ  ดอกแตละดอกจะมี glume  หอหุมหรือรองรับเพียงอัน
เดียว   กกมีไหล เลื้อยไปใตดินและจากไหลก็จะแตกเปนลําตนเรียกวา culm  ท่ีตันโผลพนข้ึนมาเหนือ
ดิน  และเม่ือผาลําตนดูตามขวางจะมีลักษณะเปนสามเหลี่ยมหรือสามมุมดังไดกลาวมาแลว  ลําตนกกจะไม
แตกก่ิงเหมือนพืชชนิดอ่ืน  ใบของกกเหมือนกับใบของหญา   แตจะเรียงตัวอัดกันแนนเปนสามมุมหรือสาม
ตําแหนงรอบโคนตนและมีกาบหอหุมลําตนและไมมีลิ้นใบชอดอกกกจะเกิดท่ีปลายลําตนเปนหลายแบบ  เชน 
panicle, umbel หรือ spike และมีดอกขนาดเล็กเปนท้ังดอกท่ีสมบูรณและไมสมบูรณเพศ   โดยมีดอกรวม
เรียกวา spikelet ซ่ึงประกอบดวยดอกยอย (floret) หนึ่งหรือหลายดอก   แตละดอกมี glume หรือริ้วประดับ 
(bract)  รองรับสวนกลีบดอกหรือ perianth นั้นไมมีหรืออาจมีแตเปลี่ยนรูปรางไปเปนเกล็ด  (scale) หรือขน
แข็งเล็ก  ๆ (bristle)  ในดอกกกจะมีเกสรเพศผู (filament) แยกกันอยู  สวนเกสรเพศเมียจะมีกานแยกเปน
สอง – สามแฉกหรือบางครั้งแยกเปนสอง – สามเสน และมีรังไขอยูเหนือกลีบดอก ภายในมีหองเดียวและมี
หนึ่งเมล็ด (ภาพท่ี 257) 
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ภาพท่ี 257  แปลงปลูกกก 

  - A803 บัว (Lotus) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกบัวประเภทตางๆ เชน บัวสาย (Nymphaea 
lotus L.) บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) ซ่ึงไมน้ําลมลุก เหงาสวนมีกานใบแหงหุมหนาแนน ใบลอย
บนผิวน้ํา รูปรีหรือเกือบกลม ขนาดกวาง 8-28 เซนติเมตร ยาว 14-28 เซนติเมตร โคนใบรูปหัวใจหรือลูกศร 
ขอบใบจักแหลม แผนใบดานลางมักมีสีมวงอมแดง มีขนหนาแนน ดานบนมีขนประปราย กานใบยาว 20-100 
เซนติเมตร ดอกบานเสนผานศูนยกลาง 5-20 เซนติเมตร ชูพนน้ํา บานในเวลากลางคืน กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ติด
บนฐานรองดอก รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 3.5-8 เซนติเมตร เสนกลีบ 5-7 เสน กลีบดอกโดยท่ัวไปมี
ประมาณ 12-14 กลีบ แตอาจมีไดถึง 30 กลีบ กลีบรูปขอบขนานหรือแกมรูปไข ยาว 4-9 เซนติเมตร สีขาว 
ชมพู หรือแดง บางครั้งเปนสีมวงมีลายสีแดง เกสรเพศผูจํานวนมาก เรียง 3 วง ยาว 1.5-35 เซนติเมตร โคน
กานชูอับเรณูแผกวาง คารเพล (stigmatic rays) มี 12-30 คารเพล เชื่อมติดกัน รูปถวย งุมเขา มีรยางครูป
เสนดาย ผลทรงรีหรือเกือบกลม ยาว 3.5-5 เซนติเมตร ผลแกจมอยูใตน้ํา เมล็ดจํานวนมาก ทรงรี ขนาด
ประมาณ 2 มิลลิเมตร สีดํา ผิวเปนสันตามยาว มีเยื่อหุม พืชลมลุกอายุหลายป มีเหงาใตดิน ใบ เปนใบเดี่ยว
แตกออกจากเหงา กานใบยาว แผนใบยาวรูปทรงกลม ไมยกสูงข้ึนเหนือน้ํา ขนาดผานศูนยกลางประมา 30 
เซนติเมตร ฐานใบเวาลึก ขอบใบจักเปนฟนเลื่อย ผิวดานบนเปนมัน ดานลางมีขนนุม ดอก เปนดอกเดี่ยว บาน
เต็มท่ีกวางไดถึง 15 เซนติเมตร กานดอกคลายกานใบ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวคล้ําปนน้ําตาง รูปปลายหอก
แคบ กวางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาว 6-7.5 เซนติเมตร กลีบดอกขนาดและลักษณะคลายกลีบเลี้ยง สีชมพู
เขม สีขาว หรือสีมวงแดง เกสรเพศผูจํานวนมาก เปนเสนแบน สั้นกวากลีบดอก อับเรณูเปนรอง ตาม
แนวขนาน เกสรเพศเมียติดบนรังไข ผล เปนผลสด ภายในมีเมล็ดกลม ขนาดเล็กจํานวนมาก พืชลมลุกมีไหล
และเหงาใตดิน ใบ เปนใบเดี่ยว ใบออนลอยปริ่มน้ํา ใบแกจะชูพนน้ําได รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 
50 เซนติเมตร ผิวดานบนมีนวลเคลือบ กานใบมีตุมเล็กๆ ท่ัวไป ดอก เปนดอกเดี่ยวสีขาวหรือสีชมพู กลีบเลี้ยง 
4-6 กลีบ คลายกับกลีบดอก กลีบดอกหลายกลีบเรียงตัวชั้นเดียว หรือซอนกันหลายชั้น รูปไขกวาง 5-6 
เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร บานเต็มท่ีขนาด 20-25 เซนติเมตร เกสรเพศผูจํานวนมาก สีเหลืองยาว 4-5 
เซนติเมตร ลอมรอบ ฐานรองดอกรูปกรวยหงาย ปลายตัดเกสรเพศเมียมีรังไขฝงอยูท่ีฐานรองดอก เม่ือออนมีสี
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เหลือง แกแลวจะเปลี่ยนเปนสีเขียว ชองรังไขเรียงเปนวงบนผิวหนาตัด จํานวน 5-15 อัน ผล เปนผลกลุม
เรียกวาฝก ผลยอยรูปรี เมล็ดกวาง 1 เซนติเมตร (องคการสวนพฤกษศาสตร,  2555) (ภาพท่ี 258) 

ภาพท่ี 258  แปลงปลูกบัว 

- A804 กระจับ (Water caltrop) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกกระจับ (Trapa bispinosa 

var. incisa Franch.) เพ่ือการคา กระจับเปนพืชน้ําอายุสั้นฤดูกาลเดียว ลําตนเปนเถายาวมีขอและปลอง
ชัดเจนภายในมีชองอากาศ สวนยอดของลําตันมีกลุมใบเปนกระจุก กานใบพองคลายฟองน้ําสําหรับชวยพยุงตัว
ใหลอยน้ําได เหงาท่ีอยูในดินสามารถแตกหนอไดจํานวนมาก แตละหนอเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีถึงผิวน้ําก็จะเกิด
กระจุกใบจํานวนมาก ดอกสีขาวออกตามซอกใบ เปนดอกเดี่ยว เม่ือดอกพัฒนาเปนผลแลวกลีบดอกจะ
กลายเปนเขา อายุตั้งแตเริ่มปลูกถึงออกดอกนาน 3 เดือน ระยะออกดอกถึงฝกแก 2 เดือน หรือตั้งเริ่มปลูกถึง
เก็บเก่ียวนาน 5 เดือน เปนพืชน้ําท่ีลอยได ชอบน้ํานิ่ง มีอายุหลายฤดูข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม รากจะหยั่งลึกลง
ดินใบเดี่ยว มี 2 แบบ คือใบลอยน้ําและใบใตน้ํา ใบลอยน้ํามีกานยาวอวบน้ําและสวนตรงกลางจะพองออกเปน
กระเปาะทําใหลอยน้ําไดดี แผนใบของใบลอยน้ํามีรูปรางคลายสี่ เหลี่ยมคางหมู หรือรูปพัด กวาง 4-6 
เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร ใบจะเรียงรอบลําตนราวกับใบกระจายอยูโดยรอบ ใบใตน้ําจะเปนใบฝอยและ
เปนเสนใยคลายรากดอกออกท่ีโคนใบในชวงฤดูฝน เปนดอกเดี่ยวสีขาว  ขนาดของดอกประมาณ 0.5 
มิลลิเมตร ดอกบานเหนือน้ํา กลีบเลี้ยงมีโคนเชื่อมกันแตปลายแยกมีกลีบดอก 4 กลีบ มีเกสรตัวผู 4 อันรังไขอยู
เหนือวงกลีบ มี 2 ชอง เม่ือติดผลแลวกานดอกจะยืดยาวโคงกลับลงน้ําเพ่ือใหรังไขไดเจริญเปนผล ผลเจริญอยู
ใตน้ํา เขาโคงสองขางของผลพัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 2 กลีบ (ภาพท่ี 259-260) 



191

ภาพท่ี 259  แปลงปลูกกระจับ 

ภาพท่ี 260  ผลกระจับ จังหวัดอุทัยธานี บันทึกภาพเม่ือ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
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- A805 แหว (Water chestnut) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกแหว (Eleocharisdulcis Trin.) 
หรือ (E. tuberosa Schult.) หรือ (Scirpus tuberosus Roxb.) อยูในตระกูล Cyperaceae เปนกกชนิดหนึ่ง
คลายกับหญาทรงกระเทียม แตเปนคนละชนิดกัน แหวเปนพืชปเดียว ลําตนแข็ง อวบ ลําตนกลวง ต้ังตรง 
มี ความสูง 1-1.5 เมตร ดอกเกิดท่ียอดของลําตน ดอกตัวเมียเกิดเม่ือตนสูง 15 เซนติเมตร เหนือน้ํา แลวจึงเกิด
ดอกตัวผูตามมา เมล็ดมีขนาดเล็ก ราก หรือหัวเปนพวกไรโซม หรือคอรม (rhizomes or corms) มี 2 
ประเภท หัวประเภทแรกเกิดเม่ือตนแหวอายุ 6-8 สัปดาห ทําใหเกิดตนแหวขยายเพ่ิมข้ึน หัวประเภทท่ีสอง 
เกิดหลังจากแหวออกดอกเล็กนอย โดยทํามุม 45 องศากับระดับดิน และลึกประมาณ 12 เซนติเมตรจากระดับ
ดิน หัวแหวระยะเริ่มแรกเปนสีขาว ตอมาเกิดเปนเกล็ดหุมสีน้ําตาลไหม จนกระท่ังแก หัวมีขนาดแตกตางกัน 
ขนาดท่ีสง ตลาด 2-3.5 เซนติเมตร ตนหนึ่งๆ แตกหนอออกไปมาก และไดหัวประมาณ 7-10 หัว (โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2539) (ภาพท่ี 261-
262) 

ภาพท่ี 261  แปลงปลูกแหว 

ภาพท่ี 262  แหว 
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-  A806 ผักบุง (Water spinach) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกผักบุง (Ipomoea aquatica 

Forsk. Var. reptan) ซ่ึงเปนไมลมลุก ลําตนเลื้อยทอดไปตามน้ําหรือในท่ีลุมท่ีมี ความชื้นหรือดินแฉะๆ ลําตน

กลวงสีเขียวมีขอปลอง และมีรากออกตามขอได เปนใบเดี่ยวออกแบบสลับเชนรูปไข แถบขอบขนานรูปหอก 

รูปหัวลูกศร ขอบ ใบเรียบ หรือมีควั่นเล็กนอย ปลายใบแหลมหรือมนฐานใบเวาเปนรูปหัวใจ ใบ ยาว 3-15 

เซนติเมตร กวาง 1-9 เซนติเมตร ดอกเปนรูประฆัง ออกท่ีซอกใบ แตละชอมีดอก ยอย 1-5 ดอก กลีบเรียงสี

เขียว กลีบดอกมีท้ังสีขาว สีมวง แดง สีชมพูมวง กลีบดอกจะติดกันเปนรูปกรวย มีสีขาวอยูดานบน และมีสีมวง 

หรือสีชมพูอยูท่ี ฐาน เกสรตัวผูมี 5 อันยาวไมเทากัน ผลเปนแบบแคปซูลรูปไข หรือกลมสีน้ําตาลมีเมล็ดกลมสี

ดํา (กรมสงเสริมการเกษตร, ม.ป.ป.ข) (ภาพท่ี 263) 

ภาพท่ี 263  แปลงปลูกผักบุง 

-  A807 ผักกะเฉด (Water mimosa) หมายถึง พ้ืนท่ีปลูกผักกะเฉด (Neptunia 

oleracea Lour.) ไมลมลุกอาศัยไดท้ังในน้ําและบนบก ถาอาศัยอยูในน้ํามีลําตนเปนฟองน้ํา เพ่ือพยุงตัวลอย

ในน้ํา หูใบรูปหัวใจเบี้ยว ยาว 0.4-0.8 เซนติเมตร ใบประกอบมี 2-4 ใบประกอบยอย แกนกลางใบยาว 3.5-8 

เซนติเมตร กานใบประกอบยาว 2-4 เซนติเมตร ไมมีตอม ใบยอยมี 8-18 คู รูปขอบขนาน เบี้ยว ยาว 0.4-1 

เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลม มักมีติ่งท่ีปลาย โคนใบตัด เสนใบไมชัดเจน กานชอดอกยาว 12-30 

เซนติเมตร มี 30-50 ดอก ในแตละชอ สวนไมสามารถสืบพันธุได กลีบเลี้ยงยาว 0.1-1.5 มิลลิเมตร กลีบดอก

ยาว 2-3.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผูท่ีเปนหมันรูปเสนดาย ยาว 0.7-1.5 เซนติเมตร ดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยง

ยาว 2-3 มิลลิเมตร กลีบดอกรูปรี ปลายแหลม ยาว 3-4.5 มิลลิเมตร เกสรเพศผูยาว 0.6-0.9 เซนติเมตร รังไข

ยาวไดประมาณ 2 มิลลิเมตร เกลี้ยง มีกาน ผลเปนฝกรูปรี ยาว 2-4 เซนติเมตร เมล็ด 4-20 เมล็ด รูปไข ยาว 

0.4-0.5 เซนติเมตร (สํานักงานหอพรรณไม, 2555ข) (ภาพท่ี 264-265) 
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ภาพท่ี 264 ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

 พ.ศ. 2562 แสดงพ้ืนท่ีปลูกผักกระเฉด จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพท่ี 265 พ้ืนท่ีปลูกผักกระเฉด จังหวัดพิษณุโลก ณ ตําแหนงตัวอยาง บันทึกขอมูลเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 

พ.ศ. 2565 
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9) A9 สถานทีเ่พาะเลียงสัตวนํ้า (Aquacultural land) หมายถงึ พนืท่ีทมีีการเพาะเลียง

สัตวท่ีอาศัยในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ําหรืออาศัยอยูในบริเวณท่ีน้ําทวมถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดา

ทะเล หอย เตา ตะพาบน้ํา จระเข รวมท้ังไขของสัตวน้ํานั้น และสัตวน้ําจําพวกเลี้ยงลูกดวยนม (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2528) เพ่ือการคา โดยใหกันพ้ืนท่ีรวมบอบําบัดน้ําเสีย คันขอบบอและบริเวณรอบๆ บอดวย 

 - A900 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําราง (Abandoned aquacultural land) หมายถึง 

พ้ืนท่ีเดิมมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําแตไดมีการท้ิงรางมากกวา 3 ป บอเลี้ยงตื้นเขิน มีวัชพืชข้ึนปกคลุมคันบอ และ

ในบอเลี้ยง 

 - A901 สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําผสม (Mixed aquacultural land) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ี

มีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามากกวา 2 ชนิดข้ึนไป หรือ พ้ืนท่ีท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํานอกเหนือจาก ปลา กุง ปู หอย และ

จระเข ใหใสรายละเอียดในชอง LU_DES 

- A902 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา (Fish farm) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีเพาะเลี้ยงปลา (ภาพท่ี 

266) 

ภาพท่ี 266  สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 
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 - A903 สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง (Shrimp farm) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีเพาะเลี้ยงกุง รวมท้ัง

กุงน้ําจืด กุงน้ําเค็มและน้ํากรอย (ภาพท่ี 267-270) 

ภาพท่ี 267  สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุงน้ํากรอยและน้ําเค็ม 

ภาพท่ี 268  บอเลี้ยงกุงน้ําจืด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี 269  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต ระบบ panchromatic บันทึกขอมูลเม่ือ 13 ธนัวาคม พ.ศ.  2554 
                    แสดงสถานท่ีเพาะเลี้ยงกุง บริเวณอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ภาพท่ี 270  ภาพถายทางอากาศ กองทัพอากาศ บอเลี้ยงกุง บริเวณจังหวัดสงขลา บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2557 
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 - A904 สถานท่ีเพาะเลี้ยงปู หอย (Crab/Shellfish farm) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมี

เพาะเลี้ยงปู หอย (ภาพท่ี 271) 

ภาพท่ี 271  สถานท่ีเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  บันทึกภาพเม่ือ 4 กรกฎาคม พ.ศ.  2558 



199

- A905 ฟารมจระเข (Crocodile farm) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีเพาะเลี้ยงจระเข (ภาพท่ี 

272) 

ภาพท่ี 272  ฟารมจระเข 

10) A0 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม     (Integrated farm/ Diversified farm) 

หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีระบบการเกษตรทีม่กีารเพาะปลูกพชืหรอืการเลีย้งสัตวตาง ๆ หลายชนิดอยูในพื้นทีเ่ดยีวกนั

ภายใตการเกื ้กลู ประโยชนตอกนัและกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสดุ โดยอาศัยหลักการอยูรวมกันระหวางพชื 

สัตว และสิ่งแวดลอม 

2.5.3  F พ้ืนท่ีปาไม (Forest land) บริเวณท่ีมีตนไม (Tree) หลายชนิด ขนาดตางๆ ข้ึนอยูอยาง
หนาแนนและกวางใหญพอท่ีจะมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น เชน ความเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ 
ความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา มีสัตวปาและสิ่งมีชีวิตอ่ืนซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน มีตนไมสูงตั้งแต 3 
เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 30 ข้ึนไป (องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน), 
2554) หรือพ้ืนท่ีปาท่ีชุมชนปลูกและ/หรืออนุรักษไวก็นับรวมเปนพ้ืนท่ีปาไมดวย ประกอบดวย ปาไมผลัดใบ 
(ปาดิบชิ้น ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปาสนเขา) ปาผลัดใบ (ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง) ปาชายเลน ปาพรุ ปา
ปลูก วนเกษตร และปาชายหาด โดยมีพ้ืนท่ีอยางนอย 10 ไร แตท้ังนี้ไมไดนับเอาปาละเมาะ หรือตนไมสองขาง
ทางคมนาคม หรือท่ียืนตนอยูตามหัวไรปลายนา หรือท่ีข้ึนอยูในสวนสาธารณะ ปาบุงปาทาม (M2) ปาใน
สถานท่ีราชการ และสถาบันตางๆ (U3) เชน วัดปา และในท่ีนี้ไมรวมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีปลูกพืชท่ีเปนไมยืนตน
เศรษฐกิจ อายุตั้งแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวมากกวา 4 ป ท่ีมีผลผลิตหลักของการปลูกคือเนื้อไม เชน สวนยูคา
ลิปตัส สวนสัก สวนสนประดิพัทธ เปนตน 
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1) F1 ปาไมผลัดใบ (Evergreen forest) หมายถึง พื้นที่ปาที่มีเรือนยอดเขียวชอุมตลอดป 
เนื่องจากตนไมแทบท้ังหมดท่ีข้ึนอยูเปนประเภทไมผลัดใบ เปนปาท่ีอยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มี
ปริมาณน้ําฝนมาก (กรมปาไม, 2552ก) ในกรณีนี้ไมรวมพ้ืนท่ีปาชายเลน ปาพรุ และปาชายหาด 

  - F100 ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู (Disturbed evergreen forest) หมายถึง 

พ้ืนท่ีปาไมผลัดใบมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม ต่ํากวารอยละ 50  

  - F101 ปาไมผลัดใบสมบูรณ  (Disturbed evergreen forest) หมายถึง พ้ืนท่ีปา

ไมผลัดใบมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 50 ข้ึนไป (ภาพท่ี 273) 

ภาพท่ี 273  ปาไมผลัดใบสมบูรณ  บริเวณอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ บันทึกภาพเม่ือ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

2) F2 ปาผลดัใบ (Deciduous forest) หมายถึง เปนปาไมท ีผ่ล ัดใบตามฤดกูาล
(seasonal) พบท่ัวไปทุกภาคท่ีมีชวงฤดูแลงยาวนานชัดเจน ระหวาง 4–7 เดือน ยกเวนภาคใตและภาค
ตะวันออกเฉียงใต (จันทบุรี-ตราด) เม่ือถึงฤดูแลงท่ีมีปริมาณความชุมชื้นในดินและบรรยากาศลดลงอยางมาก 
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ตนไมในปาประเภทนี้จะผลัดใบรวงลงสูพ้ืนดินและเตรียมผลิใบออนข้ึนมาใหมเม่ือถึงฤดูฝนหรือเม่ือปามีความ
ชุมชื้นมากข้ึน พืชพรรณในปาผลัดใบสวนใหญเปนพรรณไมผลัดใบ (deciduous species) แทบท้ังสิ้น (ธวัชชัย
, 2555) จะพบปาชนิดนี้ตั้งแตระดับความสูง 50-800 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล (กรมปาไม, 2552ข) โดยให
รวมถึงปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest) ปาเต็งรัง (deciduous dipterocarp 
forest หรือ dry dipterocarp forest) ปาเต็งรัง-ไมสน (pine-deciduous dipterocarp forest) 

- F200 ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู (Disturbed deciduous forest) หมายถึง พ้ืนท่ี

ปาผลัดใบมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม ต่ํากวารอยละ 50  (ภาพท่ี 274) 

ภาพท่ี 274 ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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  - F201 ปาผลัดใบสมบูรณ  (Dense deciduous forest) หมายถึง พ้ืนท่ีปาผลัดใบ

มีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 50 ขึ้นไป (ภาพท่ี 275-276) 

ภาพท่ี 275  ปาผลัดใบสมบูรณ  อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ภาพท่ี 276  ปาผลัดใบสมบูรณ  อําเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี บันทึกภาพเม่ือ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 



203

3) F3 ปาชายเลน (Mangrove forest) หมายถึง พื้นที่ปาระบบนิเวศที่ประกอบไปดวยพันธุ
พืช พันธุสัตว หลายชนิด ดํารงชีวิตรวมกันในสภาพแวดลอมท่ีเปนดินเลน น้ํากรอย และมีน้ําทะเลทวมถึงอยาง
สมํ่าเสมอ ดังนั้นจึงพบปาชายเลนปรากฏอยูท่ัวไปตามบริเวณท่ีเปนชายฝงทะเล ปากแมน้ํา ทะเลสาบ และ 
รอบเกาะแกงตางๆ ในพ้ืนท่ีชายฝงทะเล (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2553) โดยปาชายเลนมีลักษณะ
โครงสรางของปาและองคประกอบของพรรณไมโดยเฉพาะ ตนไมบางชนิด เชน โกงกาง Rhizophora spp. มี
รากคํ้ายัน (buttress root หรือ stilt root) ออกมาจากโคนตน บางชนิด เชน แสม Avicennia spp., ลําพู 
Sonneratia spp., ประสัก Bruguiera spp. มีรากอากาศโผลพนดินเลน เรียกวา รากหายใจ 
(pneumatophore) (ธวัชชัย, 2555) 

  - F300 ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู (Disturbed mangrove  forest) หมายถึง 

พ้ืนท่ีปาชายเลนมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม ต่ํากวารอยละ 50 (ภาพท่ี 277) 

ภาพท่ี 277  ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู  บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร บันทึกภาพเม่ือ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
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  - F301 ปาชายเลนสมบูรณ  (Dense mangrove  forest) หมายถึง พ้ืนท่ีปาชาย

เลนมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 50 ข้ึนไป (ภาพท่ี 278) 

ภาพท่ี 278  ปาชายเลนสมบูรณ  อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บันทึกภาพเม่ือ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 

4) F4 ปาพรุ (Swamp forest) หมายถึง พ้ืนท่ีสังคมพืชปาไมไมผลัดใบ (evergreen) อีก
แบบหนึ่ง มีสภาพเปนแองน้ําจืดขังติดตอกันเปนระยะเวลานาน มีการสะสมของชั้นอินทรียวัตถุหรือดินอินทรีย
ท่ีหนามากหรือนอยอยูเหนือชั้นดินแทมีการสะสมของซากพืชและอินทรียวัตถุเกิดข้ึนตอเนื่องกันในสภาวะน้ํา
ทวมขังท่ีไดจากฝนในแตละป พืชพรรณสวนใหญจึงมีโครงสรางพิเศษเพ่ือดํารงชีพในสภาพสิ่งแวดลอมเชนนี้ได 
เชน โคนตนมีพูพอน ระบบรากแกวสั้น แตมีรากแขนงแผกวางแข็งแรง มีระบบรากพิเศษหรือระบบรากเสริม 
ไดแก รากคํ้ายัน (buttress root หรือ stilt root) ออกตามโคนตน รากสวนบนจะโผลเหนือข้ึนดินอินทรียท่ีมี
น้ําหลออยูตลอดเวลา ชวยระบายอากาศ ปลายรากหยั่งลงไปในดิน ชวยในการพยุงลําตน พบในไมขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ (ธวัชชัย, 2555) (ภาพท่ี 279) 
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ภาพท่ี 279  ปาพรุ 

  - F400 ปาพรุรอสภาพฟนฟู (Disturbed swamp forest) หมายถึง พ้ืนท่ีปาพรุมี

ตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม ต่ํากวารอยละ 50  

  - F401 ปาพรุสมบูรณ  (Dense swamp forest) หมายถึง พ้ืนท่ีปาพรุมีตนไมสูง

ตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 50 ข้ึนไป 

5) F5 ปาปลูก (Forest plantation) หมายถึง พื้นที่ทีการปลูกใหกลับกลายเปนพื้นที่ปา
โดยการปลูก หวานเมล็ด หรือการสงเสริมใหเกิดการขยายพันธุตามธรรมชาติ โดยการกระทําของมนุษย ซ่ึงมี
จุดมุงหมายใหคงสภาพปาตอไป ไมใชการปลูกปาเพ่ือตัดไมเพ่ือการคา (ภาพท่ี 280) 
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ภาพท่ี 280  ปาปลูก 
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  - F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู (Disturbed forest plantation) หมายถึง พ้ืนท่ีปา

ปลูกมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม ต่ํากวารอยละ 50  

  - F501 ปาปลูกสมบูรณ (Dense forest plantation) หมายถึง พ้ืนท่ีปาปลูกมี

ตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 50 ข้ึนไป 

6) F6 วนเกษตร (Agro - forestry) หมายถงึ พื้นที่มีการทําการเกษตรในพืนทีป่า เชน การ
ปลูกพืชเกษตรแซมในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ หรือปาท่ีปลูกข้ึน การนําสัตวไปเลี้ยงในปา การเก็บผลผลิตจากปามา
ใชประโยชนอยางยั่งยนื (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2551) ซ่ึงจะตองมีความสอดคลองซ่ึงกันและ
กัน และเก้ือกูลกับระบบนิเวศปาไมในทองถ่ิน เชน การปลูกชา กาแฟ รวมกับการเลี้ยงผึ้งในพ้ืนท่ีปา เปนตน 
(ภาพท่ี 281) 

  - F600 วนเกษตรรอสภาพฟนฟู (Disturbed agro - forestry) หมายถึง พ้ืนท่ีปา

วนเกษตรมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม ต่ํากวารอยละ 50  

  - F601 วนเกษตรสมบูรณ (Dense agro - forestry) หมายถึง พ้ืนท่ีปา 

วนเกษตร ท่ีมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 50 ข้ึนไป 

ภาพท่ี 281  วนเกษตร 

7) F7 ปาชายหาด (Beach forest) หมายถงึ เปนปาโปรงไมผลัดใบขึนอยูตามบรเิวณหาด
ชายทะเล  น้ําไมทวมตามฝงดินและชายเขาริมทะเล  ปาชายหาด จะเกิดข้ึนทางดานหลังของสันทรายตามแนว
ชายฝง  สันทรายท่ีอยูถัดจากแนวชายฝงเขาไปในแผนดิน (ภาพท่ี 282) ตนไมสําคัญท่ีข้ึนอยูตามหาด
ชายทะเล  ตองเปนพืชทนเค็ม และมักมีลักษณะไมเปนพุมลักษณะตนคดงอ  เนื่องจากอิทธิพลของกระแสลม
และกระแสคลื่น ปริมาณน้ําฝน ความเค็มและอุณหภูมิ โดยลมท่ีพัดจากทะเลจะหอบเอาไอน้ําทะเลท่ีมีความ
เค็มและละอองเกลือเขามาและจะมีอิทธิพลตอรูปทรงของตนไม  จะพบวาตนไมท่ีงอกอยูทางดานนอกติดกับ
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ชายฝงจะมีลําตนหงิกงอ และเอนไปทางดานใตลมและความสูงจะคอยๆ เพ่ิมข้ึนเม่ืออยูหางออกไปจากชายฝง 
หากมองดานตัดจะคลายรูปสามเหลี่ยมชายธง (จํานง, 2542) โดยจะมีสภาพเปนปาโปรง สวนใหญเปนตนไม
ขนาดเล็ก ไมตนขนาดใหญ มักจะแตกก่ิงต่ําระเกะระกะ เรือนยอดแผกวาง ตนคอนขางเตี้ย ไมตนขนาดใหญใน
ปาชายหาดท่ีมีขนาดสูงตรง ไดแก สนทะเล Casuarina equisetifolia (Casuarinaceae) พบข้ึนเปนกลุมตาม
ชายหาดท่ีไมถูกรบกวนมากนัก ไมตนชนิดอ่ืน เชน กระทิงหรือสารภีทะเล Calophyllum inophyllum 
(Guttiferae), ปอทะเล Hibiscus tiliaceus, โพทะเล Thespesia populnea (Malvaceae), หูกวาง 
Terminalia catappa (Combretaceae), เทียนทะเล Pemphis acidula (Lythraceae), โกงกางหูชาง 
Guettarda speciosa (Rubiaceae), ตีนเปดทราย Cerbera manghas (Apocynaceae), เมา Syzygium 
grande (Myrtaceae), จิกทะเล Barringtonia asiatica (Lecythidaceae), งาไซ Pouteria obovata 
(Sapotaceae), หมันทะเล Cordia subcordata (Boraginaceae), ตะบัน Xylocarpus rumphii 
(Meliaceae), โพกริ่ง Hernandia nymphaeifolia (Hernandiaceae), หยีทะเล Derris indica 
(Leguminosae-Papilionoideae) (ธวัชชัย, 2555) (ภาพท่ี 283) 

ภาพท่ี 282  การแบงประเภทปาบริเวณริมทะเล 
(ท่ีมา : https://www.facebook.com/DNP1362/photos/a.1608134926168076/19461 

84559029776/?type=3&theater) 
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  - F700 ปาชายหาดรอสภาพฟนฟู (Disturbed beach forest) หมายถึง พ้ืนท่ีปา

ปลูกมีตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม ต่ํากวารอยละ 50  

  - F701 ปาชายหาดสมบูรณ (Dense beach forest) หมายถึง พ้ืนท่ีปาปลูกมี

ตนไมสูงตั้งแต 3 เมตรข้ึนไป มีเรือนยอดปกคลุม รอยละ 50 ข้ึนไป 

ภาพท่ี 283  ปาชายหาด 

2.5.4  W พ้ืนท่ีน้ํา (Water Body) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําปกคลุมมากกวารอยละ 80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
และปกคลุมเปนระยะตอเนื่องเวลานานกวา 9 เดือนตอป (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 2005) โดยระบุชื่อในชอง Des 

1) W1 แหลงนําธรรมชาติ (Natural water body) หมายถึง พื้นที่นําที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
  - W101 แมน้ํา ลําหวย ลําคลอง (River, Canal) หมายถึง พ้ืนท่ีน้ําท่ีเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติ โดยมีลักษณะเปนเสนยาวคดเค้ียว โดยการกันขอบเขตใหรวมถึงพ้ืนท่ีริมตลิ่งดวย รวมท้ังเม่ือมีการ

ปรับปรุงเสนทางเดินน้ําโดยมนุษยใหกันรวมเปนกับเสนน้ําเดิมดวย (ภาพท่ี 284) 
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ภาพท่ี 284  ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 บริเวณแมน้ําแควนอย 
 อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 

  - W102 หนอง บึง  ทะเลสาบ (Natural water resource) หมายถึง พ้ืนท่ีน้ําท่ี

เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ โดยมีลักษณะเปนไมเสน โดยการกันขอบเขตใหรวมถึงพ้ืนท่ีริมตลิ่งดวย รวมท้ังเม่ือมีการ

ปรับปรุงเสนทางเดินน้ําโดยมนุษยใหกันรวมเปนกับแหลงน้ําเดิมดวย (ภาพท่ี 285) 

ภาพท่ี 285  ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 บริเวณบึงสําโรง 
 อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก 
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  - W103 ทะเล (Ocean) หมายถึง แหลงน้ําเค็มขนาดใหญเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ อยู

ลอมรอบพ้ืนดิน และเปนบริเวณท่ีเชื่อมตอระหวางน้ําเค็มในมหาสมุทรตางๆ เชน ทะเลบริเวณอาวไทย และ

ทะเลอันดามัน  เปนตน  (ภาพท่ี 286) 

ภาพท่ี 286 ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google earth แสดงทะเลบริเวณอาวไทย 

2) W2 แหลงนําที่สรางขึ้น (Reservoir (Built-up)) หมายถึง พื้นที่นําที่เกิดขึ้นโดยการ
กอสรางของมนุษย 

  - W201 อางเก็บน้ํา (Reservoir) หมายถึง พ้ืนท่ีน้ําท่ีเกิดข้ึนโดยการกอสรางของ

มนุษย โดยมีลักษณะการกอสรางก้ันลําน้ําธรรมชาติอยางชัดเจน จนมีการกักน้ําไวเกิดเปนอางเก็บน้ํา โดยให

รวมถึง เข่ือน ฝาย การกันพ้ืนท่ีใหรวมถึงบริเวณคันเข่ือนดวย (ภาพท่ี 287-288) 
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ภาพท่ี 287  ขอมูลดาวเทียมไทยโชต pansharpened บันทึกขอมูลเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2555  
  แสดงอางเก็บน้ําดอยงู อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

ภาพท่ี 288  อางเก็บน้ําดอยงู อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพเม่ือ 18  มกราคม พ.ศ. 2555 
  - W202 บอน้ําในไรนา (Farm pond) หมายถึง พ้ืนท่ีน้ําท่ีเกิดข้ึนโดยการกอสราง

ของมนุษย โดยมีลักษณะการกอสรางก้ันน้ําท้ังสี่ดานอยางชัดเจน อาจจะมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปราง

อ่ืนๆ เกิดข้ึนจากการขุดดินเพ่ือกักเก็บน้ํา (ภาพท่ี 289-290) 
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ภาพท่ี 289 ภาพถายออรโธสีเชิงเลข กระทรวงเกษตรและสหกรณ บันทึกเม่ือ พ.ศ. 2545 แสดงบอน้ําในไรนา 
 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพท่ี 290  บอน้ําในไรนา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเม่ือ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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  - W203 คลองชลประทาน (Irrigation canal) หมายถึง พ้ืนท่ีน้ําท่ีเกิดข้ึนโดยการ

กอสรางของมนุษย โดยมีลักษณะเปนเสนทางน้ําเปนเสนยาว เพ่ือควบคุม สง ระบายหรือแบงน้ํา โดยใหรวมถึง

คันคลองประตูระบายน้ํา และถนนเลียบคลองดวย โดยใหขีดขอบเขตคลองชลประทานเม่ือมีความกวางของ

คลองจนถึงถนน 2 ฝงตั้งแต 15 เมตรข้ึนไป (ภาพท่ี 291-292) 

ภาพท่ี 291  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth การขีดขอบเขตคลองชลประทาน 

ภาพท่ี 292  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth การขีดขอบเขตคลองชลประทาน 

และถนนเลียบคลองชลประทาน 
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2.5.5  M พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land) เปนพ้ืนท่ีนอกเหนือจาก ประเภทการใชท่ีดิน 
4 ขอแรก 

1) M1 ทุงหญาและไมละเมาะ (Rangeland) หมายถึง พื้นที่บกที่มีหญาและไมละเมาะ ที่มี
ความสูงต่ํากวา 3 เมตรปกคลุมตามธรรมชาติ 

  - M101 ทุงหญาธรรมชาติ (Grass) หมายถึง พ้ืนท่ีหญาธรรมชาติปกคลุมมากกวา

รอยละ 60 ของพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 293) 

ภาพท่ี 293  ทุงหญาธรรมชาติ  

  - M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ (Scrub) หมายถึง พ้ืนท่ีหญาธรรมชาติและ

ไมละเมาะ ไมพุม ปกคลุมท่ีมีความสูงตํ่ากวา 3 เมตร โดยมีอัตราสวนของไมละเมาะปกคลุมพ้ืนท่ีมากกวารอย

ละ 40 ของพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 294) 
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ภาพท่ี 294  ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ  
  - M103 ไผปา ไผหนาม (Giant thorny bamboo) หมายถึง พ้ืนท่ีไผปา ไผหนาม 

หรือไผตามธรรมชาติปกคลุมพ้ืนท่ีมากกวารอยละ 40 ของพ้ืนท่ี (ภาพท่ี 295) 

ภาพท่ี 295  ไผปา ไผหนาม อําเภอดานซาย จังหวัดเลย บันทึกภาพเม่ือ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
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2) M2 พื้นที่ลุม (Marsh and Swamp) หมายถงึ พื้นที่ทีมีนํา้ปกคลมุตังแต 3-6 เดือนตอป  
เปนพ้ืนท่ีท่ีพืชเฉพาะกลุมปกคลุม โดยมีความสูงต่ํากวา 3 เมตร โดยใหรวมถึงปาบุง-ปาทาม ซ่ึงเปนภูมิสัณฐาน
พ้ืนท่ีราบลุมน้ําทวมถึงในฤดูฝนท่ีเกิดชวงน้ําหลากไหลลนทวมทนฝงแมน้ํา น้ําจะไหลมาทวมพ้ืนท่ีลุมริมฝงน้ําแผ
ออกเปนบริเวณกวาง พบท่ัวไปในบริเวณชายฝงลําน้ําซ่ึงเปนท่ีราบลุมน้ําทวมในฤดูฝน โดยเฉพาะในเขตลําน้ํา
สงคราม ซ่ึงอยูในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม หนองคาย จะพบพ้ืนท่ีปาบุงหลายแหง บางแหงจะเปนพ้ืนท่ี
กวางใหญนับเปนพันไร ในบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีปาบุงท่ีสําคัญคือ ปาบุงปาทามบานดงสาร ตําบลโพนงาม อําเภอ
อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร โดยชวงฤดูแลงปาชนิดนี้จะมีนิเวศเปนปาบกทนแลง แตเม่ือถึงฤดูน้ําหลากปา
บุง ปาทามจึงถูกน้ําทวมขัง ลักษณะเดนของพืชพรรณในปาชนิดนี้คือ มีไมพุมหนามขนาดเล็กท่ีทนการแชขัง
ของน้ําอยูมาก และไมขนาดใหญข้ึนกระจายอยูหาง ๆ กัน โครงสรางของปาบุง ปาทาม สามารถแบงเปน 3 
ประเภทใหญ ๆ เพราะพ้ืนท่ีไมเสมอกัน ประเภทแรกเปนปาท่ีถูกน้ําทวมในชวงเวลาน้ําข้ึนสูง ไดแก ปาริมขอบ
ลําน้ํา มีไมเดนหลายชนิด เชน หวา ควงฮุง กระโดนน้ํา ประเภทสุดทายเปนปาบุง ปาทามท่ีมีน้ําทวมขังตลอดป 
ชนิดของพรรณไมเปนพวกท่ีปรับตัวใหเหมาะสมตออิทธิพลของกระแสน้ํา เชน กก ผือ จอก แหน กระจับ 
สาหราย และบัวสาย ซ่ึงเปนแหลงขยายพันธุและอนุบาลตัวออนของสัตวตาง ๆ เนื่องจากมีไมพุมหนามอยู 
(ภาพท่ี 296-298) 

ภาพท่ี 296  พันธุไมบริเวณท่ีลุมริมน้ํา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ บันทึกภาพเม่ือ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 297  ปาทาม 

ภาพท่ี 298  การใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมในการทํานา ในอําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ บันทึกภาพเม่ือ 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีการทํานาในฤดูแลง และในฤดูฝนจะมีน้ําทวมขัง 

3) M3 เหมืองแร  บอขุด (Mine, pit) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการขุดเจาะลงไปในพ้ืนดินโดยการ
กระทําของมนุษย เพ่ือนําดินมาใชประโยชน ท้ังนี้ใหรวมถึงเหมืองหิน ทาทรายบริเวณริมแมน้ําตางๆ ดวย 

  - M300 เหมืองเกา บอขุดเกา (Abandoned mine, pit) หมายถึง เหมืองหรือบอ

ขุดเกาท่ีท้ิงรางมากกวา 3 ป (ภาพท่ี 299) 
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ภาพท่ี 299  บอลูกรังราง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร บันทึกภาพเม่ือ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
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  - M301 เหมืองแร (Mine) หมายถึง พ้ืนท่ีเหมืองท่ีมีการขุดแรหรือดินเพ่ือนํามาใช

ประโยชน ใหรวมถึงเหมืองหิน (ภาพท่ี 300) 

ภาพท่ี 300  เหมืองแรบะซอล ในอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร บันทึกเม่ือ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554  (ลาง) 
ขอมูลดาวเทียม THEOS ระบบ Panchromatic บันทึกเม่ือ 2 เมษายน พ.ศ. 2553  (บน) 
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- M302 บอลูกรัง (Laterite pit) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการขุดลูกรังเพ่ือนําไปใช

ประโยชน (ภาพท่ี 301) 

ภาพท่ี 301  บอลูกรัง จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเม่ือ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
  - M303 บอทราย (Sand pit) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการขุดทรายเพ่ือนําไปใช

ประโยชน รวมถึงทาทรายท่ีดูดทรายบริเวณริมลําน้ําดวย (ภาพท่ี 302) 
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ภาพท่ี 302  บอทราย 
- M304 บอดิน (Soil pit) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการขุดดินเพ่ือนําไปใชประโยชน (ภาพ

ท่ี 303) 

ภาพท่ี 303  บอดิน อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  บันทึกภาพเม่ือ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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  - M305 พ้ืนท่ีขุดเจาะน้ํามัน (Oil field) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการขุดเจาะน้ํามันเพ่ือ

นําไปใชประโยชน ใหรวมถึงพ้ืนท่ีขุดเจาะเพ่ือคนหาดวย (ภาพท่ี 304-305) 

ภาพท่ี 304  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีหลุมขุดเจาะน้ํามัน 
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพท่ี 305 หลุมขุดเจาะน้ํามัน อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก บันทึกเม่ือ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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4) M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (Other miscellaneous land) หมายถึง พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ท่ีนอกเหนือจากการจําแนกไวขางตน 

  - M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ (Material dump) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการกองวัสดุตางๆ ไว

เพ่ือการกอสราง หรือการอ่ืนๆ โดยมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 10 ไร เชน กองวัสดุของกรมทางหลวงเปนตน (ภาพท่ี 

306) 

ภาพท่ี 306  สํานักงานสรางทางหลวงชั่วคราวและกองวัสดุ ของกรมทางหลวง จังหวัดนครราชสีมา บันทึกภาพ
เม่ือ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
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- M402 พ้ืนท่ีดินถลม (Landslide) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีดินถลมโดยมีพ้ืนท่ีไมนอย

กวา 10 ไร (ภาพท่ี 307) 

ภาพท่ี 307  พ้ืนท่ีดินถลม ในอําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย บันทึกเม่ือ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 

  - M403 ท่ีหินโผล (Rock out crop) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเปนลานหินแข็ง

ตามธรรมชาติ เปนแผนยาวติดตอกันอาจมีพืชขนาดเล็กเกิดข้ึนเล็กนอย (ภาพท่ี 308-309) 

ภาพท่ี 308   ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีหินโผล ในอําเภอ 
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
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ภาพท่ี 309  ท่ีหินโผล ในอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี บันทึกเม่ือ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 

  - M405 พ้ืนท่ีถม (Landfill) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการนําดินมาถมพ้ืนท่ี แตยังไมมีการ

กอสรางสิ่งปลูกสราง และไมมีพืชปกคลุม (ภาพท่ี 310) 

ภาพท่ี 310  พ้ืนท่ีถม ในอําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา บันทึกเม่ือ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 
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5) M5 นาเกลอื (Salt flat) หมายถงึ พืนทีทีการทํานาเกลอื เกลือสมุทรทีมีการทําเปนคนั
ดินเพ่ือกักขังน้ํา ตากใหแหงเพ่ือใหไดเกลือ ในท่ีนี้ใหรวมถึงโรงเก็บเกลือ เกลือสินเธาวเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการสูบน้ํา
เพ่ือละลายเกลือจากใตดินข้ึนมาเพ่ือตมหรือทําการตากแดด เพ่ือใหไดเกลือ ในท่ีนี้ใหรวมถึงโรงเก็บ โรงตม
เกลือดวย และโรงงานผลิตเกลือดวย 

  - M500 นาเกลือราง (Abandoned salt flat) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีการทํานาเกลือแต

ปจจุบันไมมีการประกอบกิจกรรม ตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

  - M501 นาเกลือ (Salt flat) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีการทํานาเกลือท่ีมีการประกอบ

กิจกรรมอยู โดยแบงเปน 2 ประเภท 

1. เกลือสมุทร มีมากในบริเวณพ้ืนท่ีติดทะเลทําในลักษณะนาขาวแตไมมีการปลูก

พืช เชน ตําบลบางหญาแพรก นาโคก บางโทรัด บานบอ บางกระเจา ชายทะเลของสมุทรสาคร ดินมีลักษณะ

เปนดินเลนมีคุณสมบัติสามารถขังน้ําไมใหซึมลงดินได ชาวนาเกลือจะเริ่มทําเกลือประมาณเดือนตุลาคม 

หรือพฤศจิกายน ซ่ึงเปนปลายฤดูฝนเพราะตองอาศัยน้ําฝนชวยในการละเลงนา ปรับระดับใหเสมอกัน

โดยใชลูกกลิ้ง ปจจุบันนําเครื่องจักรเขามาชวย นาปลงแตละกระทงจะตองกลิ้งประมาณ 4-5 วัน การ

ไขน้ําเขาสูนาปลงจะไขตอนบาย พ้ืนนาจะไมแตกระแหง น้ําท่ีไขเขาตองสูงกวาพื้นนาประมาณ 4-5 นิ้ว 

เพ่ือใหเกลือตกผลึกชา เม็ดเกลือจะแนนไมโพลงทําใหเกลือมีความเค็มสูง ในการตกผลึกของเกลือ เมื่อ

น้ําเขมขน 20-22 ดีกรีโบเม จะไดเกลือจืด (Calcium) มีลักษณะเหมือนทรายเม็ดใหญ ๆ ตกจมปนกับ

ดิน ชาวนาจะเก็บเกลือจืด เมื่อเลิกทํานาเกลือแลว เมื่อความเขมขนสูง 25-27 ดีกรีโบเม เปนระยะท่ี

เ กล ือ เ ค ็ม ตกมา ก ที ่ส ุด  ถ า ค ว าม เ ข ม ข น เ ก ิน  27 ด ีก ร ีโ บ เ ม  จ ะ เ ก ิด ก า รตกผล ึก ขอ ง 

ดีเกลือ (Magnesium) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น ดีเกลือจะตกผลึกในชวงกลางคืนเมื่อน้ําในนา

ปลงเย็นนอกจากการทํานาเกลือนี้แลวยังมีการทํานาเกลือพลาสติกอีกดวย พื้นที่ในนาเกลือปูดวย

พลาสติกสีดํา โดยปูทับข้ึนไปบนคันนาดวยเปนการปองกันดินพังทลายลงไปในนาเกลือการปู พลาสติก

จะตองปูใหเรียบและแนนตึงเพ่ือไมใหอากาศเขาไปใตพลาสติกบนคันนา จะปูดวยผา แลวทับพลาสติก

อีกชั้นหนึ่งเพื่อกันลื่น การปูพลาสติกชวยทําใหความรอนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการตกผลึกจึงเร็วขึ้น ลักษณะ

ของเม็ดเกลือมีความเล็ก (ภาพท่ี 311-312) 
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ภาพท่ี 311  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว 

จังหวัดสมุทรสาคร 

ภาพท่ี 312  นาเกลือ บริเวณจังหวัดสมุทรสาคร บันทึกเม่ือ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
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2. เกลือสินเธาว ในประเทศไทยมีการผลิตเกลือสินเธาว 3 วิธี ดังนี้

วิธีท่ี 1 ใชเทคโนโลยีแบบชาวบาน โดยการอัดอากาศลงไปตามทอ เพ่ือดัน

น้ําเกลือท่ีละลายอยูชั้นเกลือหรือชั้นโดมเกลือข้ึนมา แลวนําเกลือท่ีไดไปตากในนาเกลือหรือตมให

ตกตะกอน (ภาพท่ี 313-314) 

ภาพท่ี 313  ขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว 

จังหวัดสกลนคร 

ภาพท่ี 314  ภาพจาก Google street view แสดงพ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาว จังหวัดสกลนคร 

  วิธีท่ี 2 เปนการทําแบบเหมืองละลายแร โดยอัดน้ําลงไปละลายเกลือแลวสูบ

ข้ึนมา แลวนําไปตากในนาเกลือหรือนําไปตมดวยวิธีลดความดัน การสูบสารละลายเกลือทําใหเกิดปญหา
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แผนดินทรุด ดังนั้นตองทําเหมืองละลายเกลือลึกจากผิวดินประมาณ 200 เมตร และนําเกลือออกมาจากพ้ืนท่ี

ไดประมาณรอยละ 10-15 เทานั้น เม่ือสูบน้ําเกลือออกมาแลวตองมีการอัดน้ําขมกลับลงไปในชั้นน้ําเกลือใตดิน 

เพ่ือปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการตรวจวัดรูปรางของบอเกลือเปนระยะ 

  วิธีท่ี 3 เปนการทําเหมืองใตดิน โดยขุดอุโมงคในแนวนอนลงไปในชั้นเกลือแลวทํา

การเจาะหรือระเบิดน้ําเกลือข้ึนมา จากนั้นนําน้ําขมใสกลับไปไวในอุโมงคเชนเดิม (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) (ภาพท่ี 315-317) 

ภาพท่ี 315  พ้ืนท่ีนาเกลือสินเธาวและโรงเรือน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บันทึกเม่ือ 4 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 

ภาพท่ี 316  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth  แสดงโรงงานบริษัทเกลือพิมายจํากัด 
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 
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ภาพท่ี 317  ปมน้ําเกลือ โรงงานบริษัทเกลือพิมายจํากัด ในอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บันทึกเม่ือ 
4 มีนาคม พ.ศ. 2550 

6) M6 หาดทราย (Beach) หมายถึง พื้นที่ที่มีการทับถมของทราย หินหรอืกรวด หรอื
เปลือกหอย เศษปะการัง ตามธรรมชาติ แตไมมีการจับรวมตัวเปนแผนแข็ง ไมมีพืชข้ึนปกคลุม หรือมีไมลมลุก
ปกคลุมไมเกินรอยละ 30 ของพ้ืนท่ี มีพ้ืนท่ีไมต่ํากวา 10 ไร โดยใหรวมถึงพ้ืนท่ีขอบฝงทะเลถึงแนวน้ําลงต่ําสุด
เปนแถบยาวไปตามชายฝง และบริเวณริมลําน้ําท่ีน้ําไมสามารถทวมถึง (ภาพท่ี 318-319) 
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ภาพท่ี 318  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth   แสดงพ้ืนท่ีชายหาด จังหวัดภูเก็ต 

ภาพท่ี 319  หาดทราย 
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7) M7 ทีท้ิ่งขยะ (Garbage dump) หมายถงึ พื้นที่ที่มกีารเผาในเตาเผาขยะ การฝงกลบ
และการเก็บของเศษสิ่งเหลือใชและสิ่งปฏิกูลตางๆ ซ่ึงเกิดจากกิจกรรมของมนุษยและสัตว รวมถึงสิ่งอ่ืนใดท่ี
เก็บกวาดจากถนน ตลาด หรือท่ีอ่ืนๆ ท้ังจากการผลิต การบริโภค การขับถาย การดํารงชีวิต และอ่ืนๆ ในกรณี
นี้ใหรวมถึงตัวอาคารสํานักงานในกรณีท่ีเปนท่ีกําจัดขยะของราชการ (ภาพท่ี 320-321) 

ภาพท่ี 320  ขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงจากระบบ Google earth แสดงบอขยะ จังหวัดภูเก็ต 

ภาพท่ี 321  บอขยะ 
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2.6 การคิดเนื้อท่ีรายจังหวัด ทําการคิดเนื้อท่ีโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แตละประเภทการใชท่ีดิน 
แลวจากนั้นจึงทําการถวงน้ําหนากับเนื้อท่ี (ไร) รายจังหวัดจากตารางภาคผนวกท่ี 1 และนํามาใสในตาราง
(ตารางท่ี 2) ตัวอักษร Cordia New ใสเนื้อท่ีเปนตารางกิโลเมตรและไรรายจังหวัด (ตารางภาคผนวกท่ี 2) ไว
ในหมายเหตุ 
ตารางท่ี 2 ตัวอยางตารางเนื้อท่ีการใชท่ีดินรายจังหวัด 

สรุปประเภทการใชท่ีดิน  จังหวัดเชียงใหม  ป พ.ศ. 2561 

 ดแูผนทีป่ระกอบ… 

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

 ไร  รอยละ 

U  พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง  510,952   4.06 

U101 ตัวเมืองและยานการคา    45,502     0.36 

U200 หมูบาน/ท่ีดินจดัสรรราง  8,563     0.07 

U201 หมูบานบนพ้ืนราบ  291,137     2.32 

U202 หมูบานชาวไทยภูเขา    40,135     0.32 

U301 สถานท่ีราชการและสถาบันตาง ๆ    78,864     0.63 

U401 สนามบิน  1,526     0.01 

U402 สถานีรถไฟ    71     -   

U403 สถานีขนสง     34     -   

U405 ถนน  1,531     0.01 

U406 ทางรถไฟ     368     -   

U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง      211     -   

U502 โรงงานอุตสาหกรรม      14,093     0.11 

U503 ลานตากและแหลงรับซื้อทางการเกษตร  1,396     0.01 

U600 สถานท่ีราง   1,039     0.01 

U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ     10,176     0.08 

U602 รีสอรท โรงแรม เกสตเฮาส  6,305     0.05 

U603 สุสาน ปาชา    3,761     0.03 

U605 สถานีบริการนํ้ามัน      341     -   

U701 สนามกอลฟ  5,899     0.05 

A  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   2,980,973   23.74 

A1 พื้นที่นา     589,331     5 

A100 นาราง      29,700     0.24 
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สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

 ไร  รอยละ 

A101 นาขาว  485,456     3.86 

A101+A201 นาขาว+พืชไรผสม     113     -   

A101+A202 นาขาว+ขาวโพด    24,249     0.19 

A101+A202+A206 นาขาว+ขาวโพด+ยาสูบ     564     0.01 

A101+A202+A210 นาขาว+ขาวโพด+ถัว่ลิสง   42     -   

A101+A202+A217 นาขาว+ขาวโพด+มันฝร่ัง   63     -   

A101+A202+A229 นาขาว+ขาวโพด+พริก   62     - 

A101+A202+A502 นาขาว+ขาวโพด+พืชผัก  3,579     0.03 

A101+A206 นาขาว+ยาสูบ  7,401     0.06 

A101+A206+A502 นาขาว+ยาสูบ+พืชผัก   29     -   

A101+A209 นาขาว+ถั่วเหลือง  1,151     0.01 

A101+A209+A502 นาขาว+ถั่วเหลือง+พืชผัก   79     -   

A101+A210 นาขาว+ถั่วลิสง   86     -   

A101+A217 นาขาว+มันฝร่ัง  2,378     0.02 

A101+A219 นาขาว+มันเทศ     247     -   

A101+A220 นาขาว+แตงโม   23     -   

A101+A229 นาขาว+พริก   73     -   

A101+A502 นาขาว+พืชผัก    32,942     0.26 

A101+A503 นาขาว+ไมดอก ไมประดับ   76     -   

A101+A510 นาขาว+นาหญา     159     -   

M201+A101 พ้ืนท่ีลุม+นาขาว     859     0.01 

A2  พืชไร     661,781           5.28 

A200 ไรราง     43,715     0.35 

A201 พืชไรผสม   142,861     1.14 

A202 ขาวโพด  318,498     2.54 

A203 ออย     129     -   

A204 มันสําปะหลัง      735     0.01 

A205 สับปะรด   4,681     0.04 

A206 ยาสูบ     240     -   

A206+A502 ยาสูบ +พืชผัก     413     -   
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สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

 ไร  รอยละ 

A209 ถั่วเหลือง     90     -   

A210 ถั่วลิสง      474     -   

A212 ถั่วดาํ ถั่วแดง  2,571     0.02 

A213 ขาวฟาง     167     -   

A214 ละหุง   25     -   

A216 ขาวไร     97,323     0.78 

A217 มันฝร่ัง      955     0.01 

A219 มันเทศ      506     -   

A220 แตงโม    87     -   

A223 กะหลํ่าปลี    27,096     0.22 

A224 มะเขือเทศ    14,162     0.11 

A229 พริก   6,923     0.06 

A236 เผือก     130     -   

A3  ไมยืนตน        56,416           0.45 

A300 ไมยืนตนราง/เส่ือมโทรม   37     -   

A301 ไมยืนตนผสม    1,697     0.01 

A302 ยางพารา      29,070     0.23 

A303 ปาลมนํ้ามัน    1,046     0.01 

A304 ยูคาลิปตัส    1,522     0.01 

A305 สัก      17,541     0.14 

A306 สะเดา     78     -   

A307 สนประดิพัทธ    35     -   

A308 กระถิน     155     -   

A312 กาแฟ       998     0.01 

A313 ชา       741     0.01 

A314 หมอน     59     -   

A315 ไผปลูกเพ่ือการคา     919     0.01 

A318 จามจุรี    2,318     0.02 

A320 เปลา   13     -   

A321 ยมหอม มะฮอกกานี   70     -   
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สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

 ไร  รอยละ 

A322 กฤษณา   74     -   

A323 ตะก ู   43     -   

A4  ไมผล      877,150           6.98 

A400 ไมผลราง/เส่ือมโทรม     621     0.01 

A401 ไมผลผสม      71,533     0.57 

A402 สม      82,542     0.66 

A403 ทุเรียน     102     -   

A404 เงาะ       319     -   

A405 มะพราว     84     -   

A406 ล้ินจี ่   129,087     1.03 

A407 มะมวง      95,972     0.76 

A409 พุทรา       110     -   

A410 นอยหนา     36     -   

A411 กลวย    5,010     0.04 

A412 มะขาม       570     0.01 

A413 ลําไย     479,513     3.82 

A414 ฝร่ัง     91     -   

A415 มะละกอ      147     -   

A416 ขนุน     66     -   

A417 กระทอน       224     -   

A418 ชมพู     32     -   

A420 ลางสาด ลองกอง    32     -   

A422 มะนาว       492     -   

A423 ไมผลเมืองหนาว     10,034     0.08 

A426 แกวมงักร       264     -   

A427 สมโอ     164     -   

A429 มะปราง มะยงชิด     105     -   

A5  พืชสวน        95,039           0.76 

A500 พืชสวนราง/เส่ือมโทรม  5,946     0.05 

A501 พืชสวนผสม    6,489     0.05 



238

สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

 ไร  รอยละ 

A502 พืชผัก      68,557     0.55 

A502+A506 พืชผัก+สตรอเบอร่ี    30     -   

A503 ไมดอก ไมประดับ  8,328     0.07 

A504 องุน       112     -   

A505 พริกไทย   23     -   

A506 สตรอเบอร่ี    5,077     0.04 

A507 เสาวรส      410     -   

A509 พืชสมุนไพร   23     -   

A515 เห็ด   44     -   

A6  ไรหมุนเวียน       684,879           5.45 

A600 ไรหมุนเวียนราง    436,039     3.47 

A601 พืชไรผสม(ไรหมุนเวียน)   103,179     0.82 

A602 ขาวโพด(ไรหมุนเวยีน)    22,937     0.18 

A610 ถั่วลิสง(ไรหมุนเวียน)     1,800     0.01 

A616 ขาวไร(ไรหมุนเวียน)       97,788     0.78 

A623 กะหลํ่าปลี(ไรหมุนเวียน)     13,346     0.11 

A624 มะเขือเทศ(ไรหมุนเวียน)    8,787     0.07 

A629 พริก(ไรหมุนเวียน)     1,003     0.01 

A7  ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสตัว       13,043           0.10 

A700 โรงเรือนราง     194     -   

A701 ทุงหญาเล้ียงสัตว    5,111     0.04 

A702 โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ และมา  2,634     0.02 

A703 โรงเรือนเล้ียงสัตวปก   2,859     0.02 

A704 โรงเรือนเล้ียงสุกร   2,245     0.02 

A8  พืชน้ํา      22    -   

A803 บัว     22     -   

A9  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา    2,612           0.02 

A900 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้าราง      173     -   

A901 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้าผสม     105     -   

A902 สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  2,334     0.02 
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สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

 ไร  รอยละ 

A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม    700           0.01 

A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวนผสม     700     0.01 

F  พ้ืนท่ีปาไม   8,755,504   69.67 

F100 ปาไมผลัดใบรอสภาพฟนฟู      60,908     0.48 

F101 ปาไมผลัดใบสมบูรณ     2,382,897   18.96 

F200 ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู    241,909     1.93 

F201 ปาผลัดใบสมบูรณ     5,973,312   47.53 

F500 ปาปลูกรอสภาพฟนฟู    1,188     0.01 

F501 ปาปลูกสมบูรณ      80,741     0.64 

F601 วนเกษตรสมบูรณ(กาแฟ)    14,549     0.12 

W  พ้ืนท่ีนํ้า  120,384   0.96 

W101 แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง    30,423     0.24 

W102 หนอง บึง ทะเลสาบ  3,425     0.03 

W201 อางเก็บนํ้า     65,549     0.52 

W202 บอนํ้าในไรนา      17,193     0.14 

W203 คลองชลประทาน   3,794     0.03 

M  พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด  199,098   1.57 

M101 ทุงหญาธรรมชาต ิ    27,973     0.22 

M102 ทุงหญาสลับไมพุม/ไมละเมาะ  128,771     1.02 

M103 ไผปา ไผหนาม   76     -   

M201 พ้ืนท่ีลุม    18,096     0.14 

M201+A201 พ้ืนท่ีลุม+พืชไรผสม  2,210     0.02 

M201+A202 พ้ืนท่ีลุม+ขาวโพด  3,414     0.03 

M201+A502 พ้ืนท่ีลุม+พืชผัก     148     -   

M300 เหมืองเกา บอขุดเกา  4,933     0.04 

M301 เหมืองแร   1,174     0.01 

M302 บอลูกรัง       862     0.01 

M303 บอทราย       569     0.01 

M304 บอดิน   4,177     0.03 
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สัญลักษณ  ประเภทการใชท่ีดิน 
เน้ือท่ี 

 ไร  รอยละ 

M401 พ้ืนท่ีกองวัสด ุ     189     -   

M402 พ้ืนท่ีดินถลม   49     -   

M403 ท่ีหินโผล      473     -   

M405 พ้ืนท่ีถม    5,503     0.04 

M701 ท่ีท้ิงขยะ         481     -   

รวมท้ังหมด   12,566,911   100.00 

หมายเหต ุ 1. การใชท่ีดินเปนการใชท่ีดินท้ังในและนอกพ้ืนท่ีเขตปาตามกฎหมาย

2. เน้ือท่ีไดจากการคํานวนโดยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และทําการถวงนํ้าหนักกับเน้ือท่ีจาก

กรมการปกครองและกรมแผนท่ีทหาร 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,566,911 ไร 

3. x + y หมายถึงพ้ืนท่ีท่ีมกีารใชท่ีดิน 2 คร้ังตอป การใชท่ีดินในฤดูฝน+การใชท่ีดินในฤดูแลง
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2.7 การคิดคาความถกูตองรวม  Overall accuracy of Landuse Map โดยทําการตรวจสอบทีขอมลู 
การใชท่ีดินรายจังหวัดระดับ 2  

2.7.1 สราง Grid index จากขอบเขตการปกครองของจังหวัด โดยใหกริดมีขนาด 130x130 เมตร 
หรือประมาณ หรือประมาณ 10.56 ไร เนื่องจาก ในแผนท่ีการใชท่ีดินมาตราสวน 1:25000 ขนาดหนวยของ
แผนท่ีท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแสดงเปน polygon ไดคือ 10 ไร (มาตราสวนอ่ืนๆ ใหปรับเปลี่ยนไป เชน 1:4000 
คือ 1 ไร หรือ กริดขนาด 40x40 เมตร) 

2.7.2 ทําการสุมกริดท่ีตองทําการตรวจสอบ โดยจํานวนกริดจะเปนรอยละ 1 ของจํานวน polygon 
ของแผนท่ีการใชท่ีดินจังหวัดนั้นๆ ระดับ 2 นํามาซอนทับกับขอมูลการใชท่ีดินระดับ 2 แลวทําการตรวจสอบ
ความถูกตอง (จากการเปรียบเทียบขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง หรือสํารวจภาคสนาม) 

2.7.3 คิดคาความถูกตองโดย ผลรวมจํานวน polygon ท่ีถูกตอง/จํานวน polygon ของ Shapefile 
ท่ีสุมตัวอยาง * 100 โดย จะตองมีคาความถูกตองรวมไมต่ํากวารอยละ 80 

2.7.4 นําคาท่ีคํานวณไดในตารางคําอธิบายขอมูลดานการใชประโยชนท่ีดินรายจังหวัดของแตจังหวัด 
ในลําดับท่ี 16 (ตารางท่ี 3) 
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บทท่ี 3 

มาตรฐานขอมูลการใชท่ีดิน 

ขอมูลการใชท่ีดินรายจังหวัดรายปท่ีใหบริการประกอบไปดวย 

1. แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน (Landuse) ในรูปแบบ Shapefile (.shp) ระดับ 2 และ 3

2. ตารางสรุปการใชท่ีดินรายจังหวัดรายป (ตารางท่ี 2)

3. คําอธิบายขอมูลดานการใชประโยชนท่ีดินรายจังหวัด

ตารางท่ี 3 คําอธิบายขอมูลดานการใชประโยชนท่ีดินรายจังหวัด 

ลําดับท่ี รายการคําอธิบายขอมูล รายละเอียด หมายเหตุ 
1 ช่ือขอมูล การใชประโยชนท่ีดินจังหวัด.......ป

............... 
2 ช่ือแฟม LU_ช่ือยอจังหวัด_ป ท่ีผลิตขอมูล ตัวอยาง  LU_NPT_2553 

การใชประโยชนท่ีดิน
จังหวัดนครปฐม ป พ.ศ.
2553 

3 วัน เดือน ป ท่ีผลิตและปรับปรุงขอมูล วันท่ีผลิตขอมลู dd/mm/yyyy ตัวอยาง  03/01/2553 
4 พ้ืนหลักฐาน (Datum)  Indian 1975WGS 1984 
5 ระบบพิกัดอางอิง  UTM Zone 47 UTM Zone 48 เฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือใช 
UTM Zone 48 

6 มาตราสวนท่ีใชอางอิง 1:4,0001:25,0001:50,000 
อ่ืนๆ ระบุ........................................ 

7 รูปแบบขอมูล Shapefile 
8 คุณลักษณะของขอมูล(Data feature)  Point    Line    Polygon 

 DEMอ่ืนๆ ระบุ......................... 
9 จํานวน Record xxxxxxxxxxxxxxxxx 
10 ขนาดแฟมขอมูล xxxxxxxxxxxxxxxxx หนวยเปน MB 
11 คําอธิบาย การใชประโยชนท่ีดินของจังหวัด......ป........

โดยการแปลขอมลูภาพถายทางอากาศ 
ขอมูลดาวเทียม .........บันทึกขอมูลในป 
พ.ศ......รวมกับการสาํรวจภาคสนาม 

รายละเอียดของงาน 

12 พจนานุกรมขอมลู(Data dictionary) LU_.........dbf เชน LU_NPT_2553.dbf 
Field name Type Width Description Domain 

LU_ID_L3 Numeric 14 รหัสประเภทการใชประโยชนท่ีดินระดับ 3 
(Level3) 

คาตัวเลขตั้งแต 1101-
5701 
ตามตารางท่ี 2 

LU_ID_L2 Numeric 8 รหัสประเภทการใชประโยชนท่ีดินระดับ 2 
(Level2) 

คาตัวเลขตั้งแต 11-57 
ตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการคําอธิบายขอมูล รายละเอียด หมายเหตุ 
LU_ID_L1 Numeric 5 รหัสประเภทการใชประโยชนท่ีดินระดับ 1 

(Level1) 
คาตัวเลขตั้งแต 1-5 
ตามตารางท่ี 2 

LU_CODE Text 14 รหัสการใชประโยชนท่ีดินระดับ 3 
(Level3) 

ตามตารางท่ี 2 

LU_DES_TH Text 100 รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินระดับ 3 
(ภาษาไทย) 

ตามตารางท่ี 2 

LU_DES_EN Text 100 รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดินระดับ 3 
(ภาษาอังกฤษ) 

ตามตารางท่ี 2 

LU_DES Text 150 รายละเอียดการใชประโยชนท่ีดิน
นอกเหนือจาก LU_DES_TH 

ช่ือหมูบาน สถานท่ี ชนิด
พืช ภาษาไทย 

Area Numeric 50 เน้ือท่ีการใชประโยชนท่ีดินหนวยเปน
ตารางเมตร คํานวณจากการใชสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

13 การบริการขอมูล  ไมมีคาใชจาย 
 มีคาใชจาย 

14 ผูจัดทําขอมลู 
ผูรับผิดชอบขอมูล 

xxxxxxxxxxxxxxxxx ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง  กลุม 

15 เจาของขอมลู 
แหลงท่ีมาของขอมูล 

กลุมวิเคราะหสภาพการใชท่ีดิน 
กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน 
กรมพัฒนาท่ีดิน 

16 คาความถูกตองท่ีระดับ 2 
Overall accuracy of level 2 Landuse 
Map 

คารอยละความถูกตองของขอมูลท่ีระดับ 2 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 ชื่อยอจังหวัดและเนื้อท่ีรายจังหวัดสําหรับถวงน้ําหนัก 

ลําดับ จังหวัด ช่ือไฟล 
เนื้อท่ี 

ตารางกิโลเมตร ไร 

1 กระบี่ KBI        4,708.512  2,942,820 

2 กรุงเทพมหานคร BKK        1,565.221  978,263 

3 กาญจนบรุี KRI      19,483.148 12,176,968 

4 กาฬสินธุ KSN        6,946.746 4,341,716 

5 กําแพงเพชร KPT        8,607.490  5,379,681 

6 ขอนแกน KKN      10,885.991  6,803,744 

7 จันทบุรี CTI        6,338.000  3,961,250 

8 ฉะเชิงเทรา CCO        5,351.000  3,344,375 

9 ชลบุร ี CBI        4,363.000  2,726,875 

10 ชัยนาท CNT        2,469.746 1,543,591 

11 ชัยภูมิ CPM      12,778.287  7,986,429 

12 ชุมพร CPN        6,009.008   3,755,630 

13 เชียงราย CRI      11,678.369   7,298,981 

14 เชียงใหม CMI      20,107.057 12,566,911 

15 ตรัง TRG        4,917.519 3,073,449 

16 ตราด TRT        2,819.000  1,761,875 

17 ตาก TAK      16,406.650  10,254,156 

18 นครนายก NYK        2,122.000 1,326,250 

19 นครปฐม NPT        2,168.336  1,355,210 

20 นครพนม NPM 5,512.668   3,445,418 

21 นครราชสีมา NMA      20,493.964  12,808,727 

22 นครศรีธรรมราช NRT        9,942.502   6,214,064 

23 นครสวรรค NSN        9,597.677  5,998,548 

24 นนทบุรี NBI   622.303 388,939 

25 นราธิวาส NWT        4,475.430   2,797,144 

26 นาน NAN      11,472.072 7,170,045 

27 บึงกาฬ BKN        4,305.746  2,691,091 

28 บุรีรัมย BRM      10,321.885  6,451,178 

29 ปทุมธานี PTE        1,525.856  953,660 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ลําดับ จังหวัด ช่ือไฟล 
เนื้อท่ี 

ตารางกิโลเมตร ไร 

30 ประจวบคีรีขันธ PKN        6,367.620    3,979,763  

31 ปราจีนบรุี PRI        4,762.362   2,976,476  

32 ปตตาน ี PTN        1,940.356   1,212,723  

33 พะเยา PYO        6,335.060   3,959,412  

34 พระนครศรีอยุธยา AYA        2,556.640  1,597,900  

35 พังงา PNA        4,170.895    2,606,809  

36 พัทลุง PLG        3,424.473  2,140,296  

37 พิจิตร PCK        4,531.013   2,831,883  

38 พิษณุโลก PLK      10,815.854  6,759,909  

39 เพชรบุรี PBI        6,225.138  3,890,711  

40 เพชรบูรณ PNB      12,668.416   7,917,760  

41 แพร PRE        6,538.598  4,086,624  

42 ภูเก็ต PKT          543.034  339,396  

43 มหาสารคาม MKM        5,291.683  3,307,302  

44 มุกดาหาร MDH 4,339.830 2,712,394 

45 แมฮองสอน MSN      12,681.259   7,925,787  

46 ยโสธร YST        4,161.664    2,601,040  

47 ยะลา YLA        4,521.078   2,825,674  

48 รอยเอ็ด RET        8,299.449  5,187,156  

49 ระนอง RNG        3,298.045   2,061,278  

50 ระยอง RYG        3,552.000    2,220,000  

51 ราชบุรี RBR        5,196.462  3,247,789  

52 ลพบุรี LRI        6,199.753  3,874,846  

53 ลําปาง LPG      12,533.961   7,833,726  

54 ลําพูน LPN        4,505.882   2,816,176  

55 เลย LEI      11,424.612   7,140,382  

56 ศรีสะเกษ SSK        8,839.976  5,524,984  

57 สกลนคร SNK        9,605.764  6,003,602  

58 สงขลา SKA        7,393.889  4,621,181  
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 (ตอ) 

ลําดับ จังหวัด ช่ือไฟล 
เนื้อท่ี 

ตารางกิโลเมตร ไร 

51 ราชบุรี RBR        5,196.462  3,247,789  

52 ลพบุรี LRI        6,199.753  3,874,846  

53 ลําปาง LPG      12,533.961   7,833,726  

54 ลําพูน LPN        4,505.882   2,816,176  

55 เลย LEI      11,424.612   7,140,382  

56 ศรีสะเกษ SSK        8,839.976  5,524,984  

57 สกลนคร SNK        9,605.764  6,003,602  

58 สงขลา SKA        7,393.889  4,621,181  

59 สตูล STN        2,478.977  1,549,361  

60 สมุทรปราการ SPK        1,004.092  627,557  

61 สมุทรสงคราม SKM          416.707  260,442  

62 สมุทรสาคร SKN          872.347   545,217  

63 สระแกว SKW 7195.138    4,496,961  

64 สระบุรี SRI        3,576.486   2,235,304  

65 สิงหบุรี SBR          822.478  514,049  

66 สุโขทัย STI        6,596.092  4,122,557  

67 สุพรรณบุรี SPB        5,358.008   3,348,755  

68 สุราษฎรธาน ี SNI      12,891.469  8,057,168  

69 สุรินทร SRN        8,124.056   5,077,535  

70 หนองคาย NKI        3,026.534   1,891,584  

71 หนองบัวลําภ ู NBP        3,859.086    2,411,929  

72 อางทอง ATG          968.372  605,233  

73 อํานาจเจริญ ACR        3,161.248  1,975,780  

74 อุดรธาน ี UDN      11,730.302   7,331,439  

75 อุตรดิตถ UTT        7,838.592   4,899,120  

76 อุทัยธานี UTI        6,730.246   4,206,404  

77 อุบลราชธานี UBN      15,744.850  9,840,531  

รวม  513,115.029  320,696,893  

ท่ีมา : ดัดแปลงจากกรมแผนท่ีทหาร (2521) และกรมการปกครอง (2555) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 การจําแนกใชการประโยชนท่ีดิน (Land Use Classification) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

U U1 ตัวเมืองและยานการคา U101 ตัวเมืองและยานการคา City, Town, Commercial 

พ้ืนท่ีชุมชนและ  City, Town, Commercial    

ส่ิงปลูกสราง U2 หมูบาน U200 หมูบาน/ท่ีดินจัดสรรราง Abandoned village 

Urban and  Village U201       หมูบานบนพ้ืนราบ Village 

built-up land   U202 หมูบานชาวไทยภูเขา   Hill tribe village 

   U203 หมูบานชาวเล Moken village 

 U3 สถานท่ีราชการ U300 สถานท่ีราชการและ  Abandoned institutional  

  และสถาบันตาง ๆ          สถาบันตาง ๆ ราง land 

  Institutional land U301 สถานท่ีราชการ  Institutional land 

    และสถาบันตาง ๆ  

 U4 สถานีคมนาคม  U400 สถานีคมนาคมราง Abandoned  

  Communication and utility   communication and  

     utility 

   U401 สนามบิน Airport 

   U402  สถานีรถไฟ   Railway station 

   U403 สถานีขนสง   Bus station 

   U404  ทาเรือ Harbor 

   U405 ถนน Road 

   *U406 ทางรถไฟ Railway  

 U5 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม U500 พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมราง  Abandoned industrial  

   Industrial land   land 

   U501 นิคมอุตสาหกรรม  Industrial estate 

   U502 โรงงานอุตสาหกรรม   Factory 

   U503 ลานตากและแหลงรับซ้ือ Agricultural product  

     ทางการเกษตร  trading center 

 U6 ส่ิงปลูกสรางอื่น ๆ  U600 สถานท่ีราง  Abandoned area 

   Other built-up land U601 สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  Recreation area 

   U602 รีสอรท โรงแรม  Resort, Hotel,  

    เกสตเฮาส Guesthouse 

   U603 สุสาน ปาชา   Cemetery 

   U604 ศูนยอพยพ   Refugee camp 

   U605 สถานีบริการนํ้ามัน  Gasoline Station 

 U7 สนามกอลฟ U700 สนามกอลฟราง Abandoned golf course 

   Golf course U701 สนามกอลฟ Golf course 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

A      A1 พ้ืนท่ีนา A100 นาราง    Abandoned paddy field 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   Paddy field A101  นาขาว Active paddy field 

Agricultural land A2 พืชไร    A200  ไรราง   Abandoned field crop 

   Field crop A201    พืชไรผสม   Mixed field crop 

   A202     ขาวโพด  Corn 

   A203     ออย  Sugarcane 

   A204     มันสําปะหลัง   Cassava 

   A205     สับปะรด   Pineapple 

   A206     ยาสูบ  Tobacco 

   A207    ฝาย   Cotton 

   A208     ถั่วเขียว   Mungbean 

   A209    ถั่วเหลือง    Soybean 

   A210     ถั่วลิสง   Peanut 

   A211     ปอแกว ปอกระเจา  Kenaf, Jute 

   A212     ถั่วดํา ถั่วแดง  Black bean, Red kidney 

bean 

   A213     ขาวฟาง   Sorghum 

   A214     ละหุง   Castor bean 

   A215     งา    Sesame 

   A216     ขาวไร   Upland rice 

   A217     มันฝรั่ง   Potato 

   A218     มันแกว    Jam potato 

   A219     มันเทศ   Sweet potato 

   A220     แตงโม   Watermelon 

   A221     ลูกเดือย   Millet 

   A222     ขิง            Ginger   

   A223     กะหลํ่าปลี  Cabbage 

   A224     มะเขือเทศ  Tomato 

   A225    วานหางจระเข   Aloe vera 

   A226    ปานศรนารายณ   Agave 

   A227    ปอสา   Paper mulberry 

   A228    ทานตะวัน  Sunflower 

   A229     พริก   Chili 

   A230     ขาวสาลี   Wheat 

   A231   ขาวบารเลย   Barley 

   A232     ขาวไรย   Rye 

   A233    ฝน   Opium 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A227    ปอสา   Paper mulberry 

   A228    ทานตะวัน  Sunflower 

   A229     พริก   Chili 

   A230     ขาวสาลี   Wheat 

   A231   ขาวบารเลย   Barley 

   A232     ขาวไรย   Rye 

   A233    ฝน   Opium 

   A234    กัญชา กัญชง  Marihuana, Hemp 

   A235     กระเจี๊ยบแดง   Roselle 

   A236     เผือก  Taro 

 A3 ไมยืนตน  A300 ไมยืนตนราง/เส่ือมโทรม Abandoned perennial 

   Perennial crop A301 ไมยืนตนผสม   Mixed perennial 

   A302      ยางพารา   Para rubber 

   A303      ปาลมนํ้ามัน   Oil palm 

   A304      ยูคาลิปตัส   Eucalyptus 

   A305      สัก   Teak 

   A306      สะเดา   Magosa 

   A307      สนประดิพัทธ  Casuarina 

   A308      กระถิน Acacia 

   A309      ประดู   Padauk 

   A310      ซอ   Gmelina sp. 

   A311      ไมชายเลน   Mangrove 

   A312     กาแฟ   Coffee 

   A313      ชา   Tea 

   A314     หมอน   Mulberry 

   A315     ไผปลูกเพ่ือการคา Bamboo 

   A316     นุน   Kapok 

   A317      หมาก   Betel palm 

   A318      จามจุรี   Rain tree 

   A319      ตีนเปด  White cheesewood 

   A320       เปลา  Croton sp. 

   A321       ยมหอม มะฮอกกานี Indian mahogany, Broad  

     leaf  mahogany 

   A322        กฤษณา  Eagle wood 

   A323 ตะก ู Bur-flower tree 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

 A4  ไมผล   A400 ไมผลราง/เส่ือมโทรม Abandoned orchard 

   Orchard A401      ไมผลผสม   Mixed orchard 

     A402      สม   Orange 

     A403      ทุเรียน   Durian 

     A404     เงาะ   Rambutan 

     A405      มะพราว    Coconut 

   A406      ล้ินจี่   Litchi 

   A407      มะมวง   Mango 

   A408    มะมวงหิมพานต   Cashew 

   A409    พุทรา   Jujube 

   A410     นอยหนา   Custard apple 

   A411     กลวย   Banana 

   A412     มะขาม   Tamarind 

   A413    ลําไย    Longan 

   A414    ฝรั่ง   Guava 

   A415     มะละกอ  Papaya 

   A416     ขนุน   Jack fruit 

   A417      กระทอน   Santol 

   A418      ชมพู   Rose apple 

   A419     มังคุด   Mangosteen 

   A420     ลางสาด ลองกอง  Langsat, Longkong 

   A421      ระกํา สละ   Rakum, Sala  

   A422      มะนาว   Lime 

   A423     ไมผลเมืองหนาว  Sub-tropical fruit 

   A424      มะขามเทศ  Manila tamarind 

   A425     มะกอกนํ้า มะกอกฝรั่ง Elaeocarpaceae, Jew's 

plum 

   A426     แกวมังกร   Dragon fruit 

   A427 สมโอ Pomelo 

   A428 ละมุด Sapodilla 

   A429 มะปราง มะยงชิด Marian plum 

   A430 มะไฟ ละไม Burmese grape 

   A431 ทับทิม Pomegranate 

 A5 พืชสวน    A500 พืชสวนราง/เส่ือมโทรม Abandoned horticulture 

   Horticulture A501     พืชสวนผสม   Mixed horticulture 

     A502     พืชผัก   Truck crop 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

     A503      ไมดอก ไมประดับ Floricultural/Ornamental  

     plant 

     A504      องุน   Grapevine 

     A505      พริกไทย   Pepper 

     A506     สตรอเบอรี่   Strawberry 

     A507     เสาวรส  Passion fruit 

     A508     แรสเบอรี่   Raspberry 

     A509      พืชสมุนไพร   Herbs 

   A511      หวาย   Rattan  

   A512 แคนตาลูป Cantaloupe 

   A513 กระเจี๊ยบเขียว Okra 

   A514 หนอไมฝรั่ง Asparagus 

   A515 เห็ด Mushroom 

 A6 ไรหมุนเวียน A600     ไรหมุนเวียนราง   Bush fallow 

   Shifting cultivation A601    พืชไรผสม(ไรหมุนเวียน)  Mixed field crop(Shifting  

     cultivation) 

     A602     ขาวโพด(ไรหมุนเวียน) Corn(Shifting cultivation) 

     A603     ออย(ไรหมุนเวียน) Sugarcane(Shifting  

     cultivation) 

     A604     มันสําปะหลัง  Cassava(Shifting  

    (ไรหมุนเวียน)    cultivation) 

     A605     สับปะรด(ไรหมุนเวียน)   Pineapple(Shifting  

     cultivation) 

   A606     ยาสูบ(ไรหมุนเวียน)   Tobacco(Shifting  

     cultivation) 

   A607    ฝาย(ไรหมุนเวียน)   Cotton(Shifting  

     cultivation) 

   A608     ถั่วเขียว(ไรหมุนเวียน)     Mungbean(Shifting  

     cultivation) 

   A609    ถั่วเหลือง(ไรหมุนเวียน)      Soybean(Shifting  

     cultivation) 

   A610     ถั่วลิสง(ไรหมุนเวียน)    Peanut(Shifting  

     cultivation) 

   A611     ปอแกว ปอกระเจา Kenaf, Jute(Shifting  

    (ไรหมุนเวียน) cultivation) 

   A612     ถั่วดํา ถั่วแดง  Black bean, Red bean 

    (ไรหมุนเวียน) (Shifting cultivation) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A613     ขาวฟาง(ไรหมุนเวียน)     Sorghum(Shifting  

     cultivation) 

   A614     ละหุง(ไรหมุนเวียน)     Castor bean(Shifting  

     cultivation) 

   A615     งา(ไรหมุนเวียน)      Sesame(Shifting  

     cultivation) 

   A616     ขาวไร(ไรหมุนเวียน)     Upland rice(Shifting  

     cultivation) 

   A617     มันฝรั่ง(ไรหมุนเวียน)     Potato(Shifting  

     cultivation) 

   A618     มันแกว(ไรหมุนเวียน)      Jam potato(Shifting  

     cultivation) 

   A619     มันเทศ(ไรหมุนเวียน)     Sweet potato(Shifting  

     cultivation) 

   A620     แตงโม(ไรหมุนเวียน)     Watermelon(Shifting  

     cultivation) 

   A621     ลูกเดือย(ไรหมุนเวียน)     Millet(Shifting cultivation) 

   A622     ขิง(ไรหมุนเวียน)              Ginger(Shifting cultivation) 

   A623     กะหลํ่าปลี(ไรหมุนเวียน)   Cabbage(Shifting  

     cultivation) 

   A624     มะเขือเทศ(ไรหมุนเวียน)    Tomato(Shifting  

     cultivation) 

   A625    วานหางจระเข  Aloe vera(Shifting  

    (ไรหมุนเวียน)     cultivation) 

     A626    ปานศรนารายณ  Agave(Shifting cultivation) 

    (ไรหมุนเวียน)      

   A627    ปอสา(ไรหมุนเวียน)    Paper mulberry(Shifting  

     cultivation) 

     A628    ทานตะวัน(ไรหมุนเวียน)    Sunflower(Shifting  

     cultivation) 

   A629     พริก(ไรหมุนเวียน)      Chili(Shifting cultivation) 

   A630     ขาวสาลี(ไรหมุนเวียน)        Wheat(Shifting  

     cultivation) 

   A631   ขาวบารเลย  Barley(Shifting cultivation) 

    (ไรหมุนเวียน)      

   A632     ขาวไรย(ไรหมุนเวียน)        Rye(Shifting cultivation) 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

   A623     กะหลํ่าปลี(ไรหมุนเวียน)   Cabbage(Shifting  

     cultivation) 

   A624     มะเขือเทศ(ไรหมุนเวียน)    Tomato(Shifting  

     cultivation) 

   A625    วานหางจระเข  Aloe vera(Shifting  

    (ไรหมุนเวียน)     cultivation) 

     A626    ปานศรนารายณ  Agave(Shifting cultivation) 

    (ไรหมุนเวียน)      

   A627    ปอสา(ไรหมุนเวียน)    Paper mulberry(Shifting  

     cultivation) 

     A628    ทานตะวัน(ไรหมุนเวียน)    Sunflower(Shifting  

     cultivation) 

   A629     พริก(ไรหมุนเวียน)      Chili(Shifting cultivation) 

   A630     ขาวสาลี(ไรหมุนเวียน)        Wheat(Shifting  

     cultivation) 

   A631   ขาวบารเลย  Barley(Shifting cultivation) 

    (ไรหมุนเวียน)      

   A632     ขาวไรย(ไรหมุนเวียน)        Rye(Shifting cultivation) 

   A633    ฝน(ไรหมุนเวียน)        Opium(Shifting  

        cultivation) 

   A634    กัญชา กัญชง  Marihuana, Hemp(Shifting  

    cultivation) cultivation) 

   A635     กระเจี๊ยบแดง  Roselle(Shifting  

        (ไรหมุนเวียน)       cultivation) 

   A636     เผือก(ไรหมุนเวียน)       Taro(Shifting cultivation) 

     cultivation) 

 A7  ทุงหญาเล้ียงสัตวและ A700 โรงเรือนราง Abandoned farm house 

   โรงเรือนเล้ียงสัตว A701    ทุงหญาเล้ียงสัตว   Pasture 

   Pasture and farm house A702     โรงเรือนเล้ียงโค กระบือ  Cattle farm house 

    และมา  

   A703     โรงเรือนเล้ียงสัตวปก  Poultry  farm house 

   A704     โรงเรือนเล้ียงสุกร  Swine farm house 

 A8 พืชน้ํา    A801      พืชนํ้าผสม   Mixed aquatic plant 

   Aquatic plant A802       กก   Reed 

   A803      บัว   Lotus 

   A804      กระจับ   Water caltrop 

     A805     แหว  Water chestnut  
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

     A806     ผักบุง   Water spinach 

     A807      ผักกะเฉด   Water mimosa 

 A9 สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา A900      สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  Abandoned aquaculture  

  Aquaculture land  ราง land 

    A901      สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  Mixed aquaculture land 

      ผสม  

     A902      สถานท่ีเพาะเล้ียงปลา  Fish farm 

     A903      สถานท่ีเพาะเล้ียงกุง  Shrimp farm 

     A904     สถานท่ีเพาะเล้ียงปู หอย  Crab/Shellfish farm 

   A905      ฟารมจระเข   Crocodile farm 

 A0  เกษตรผสมผสาน/ไรนาสวน A001 เกษตรผสมผสาน/ไรนา Integrated  

   ผสม    สวนผสม  farm/Diversified farm 

  Integrated farm/Diversified     

  farm    

F      F1 ปาไมผลัดใบ F100    ปาไมผลัดใบรอสภาพ  Disturbed evergreen  

พ้ืนท่ีปาไม   Evergreen forest  ฟนฟู   forest 

Forest land   F101    ปาไมผลัดใบสมบูรณ   Dense evergreen forest 

 F2 ปาผลัดใบ    F200     ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู   Disturbed deciduous  

  Deciduous forest   forest 

    F201 ปาผลัดใบสมบูรณ   Dense deciduous forest 

 F3 ปาชายเลน   F300    ปาชายเลนรอสภาพฟนฟู   Disturbed mangrove   

  Mangrove forest   forest 

    F301     ปาชายเลนสมบูรณ   Dense mangrove forest 

 F4 ปาพร ุ  F400     ปาพรุรอสภาพฟนฟู   Disturbed swamp forest 

   Swamp forest F401    ปาพรุสมบูรณ   Dense swamp forest 

 F5 ปาปลูก F500     ปาปลูกรอสภาพฟนฟู   Disturbed forest  

  Forest plantation   plantation 

   F501    ปาปลูกสมบูรณ   Dense forest plantation 

 F6 วนเกษตร  F600     วนเกษตรรอสภาพฟนฟู   Disturbed agro-forestry 

  Agro-forestry F601    วนเกษตรสมบูรณ   Dense agro-forestry 

  (พ้ืนท่ีปลูกปารวมกับการเกษตร)    

 F7 ปาชายหาด F700     ปาชายหาดรอสภาพ   Disturbed beach forest 

  Beach forest  ฟนฟู  

    F701    ปาชายหาดสมบูรณ   Dense beach forest 
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ตารางภาคผนวกท่ี 2 (ตอ) 
ระดับ/Level 1 ระดับ/Level 2 ระดับ/Level 3 

W W1 แหลงน้ําธรรมชาติ  W101      แมนํ้า ลําหวย ลําคลอง River, Canal 

พ้ืนท่ีน้ํา   Natural water body W102     หนอง บึง ทะเลสาบ Lake, Lagoon 

Water body     W103 ทะเล Ocean 

 W2 แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น         W201     อางเก็บนํ้า  Reservoir 

   Artificial water body W202      บอนํ้าในไรนา   Farm pond 

     W203      คลองชลประทาน  Irrigation canal 

M     M1 ทุงหญาและไมละเมาะ  M101      ทุงหญาธรรมชาติ   Grass 

พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด   Rangeland M102      ทุงหญาสลับไมพุม Shrubland 

Miscellaneous       /ไมละเมาะ  

land     M103      ไผปา ไผหนาม Giant thorny bamboo 

 M2 พ้ืนท่ีลุม   M201 พ้ืนท่ีลุม Marsh and Swamp 

   Marsh and Swamp       

 M3 เหมืองแร  บอขุด  M300      เหมืองเกา บอขุดเกา Abandoned mine, Pit 

  Mine, Pit M301     เหมืองแร   Mine 

  Swamp forest M302     บอลูกรัง    Laterite pit 

   M303           บอทราย    Sand pit 

   M304      บอดิน  Soil pit 

   M305      พ้ืนท่ีขุดเจาะนํ้ามัน Oil field 

 M4 พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ M401 พ้ืนท่ีกองวัสดุ Material dump 

   Other miscellaneous land M402 พ้ืนท่ีดินถลม Landslide 

     M403      ท่ีหินโผล   Rock out crop 

     M404  -  - 

     M405     พ้ืนท่ีถม    Landfill 

 M5 นาเกลือ   M500 นาเกลือราง Abandoned salt flat 

   Salt flat M501 นาเกลือ Salt flat 

 M6 หาดทราย   M601 หาดทราย   Beach 

   Beach          

 M7 ท่ีท้ิงขยะ       M701 ท่ีท้ิงขยะ       Garbage dump   

   Garbage dump         

ท่ีมา : กองนโยบายและแผนการใชท่ีดิน, กรมพัฒนาท่ีดิน (2562) 
หมายเหตุ 
 1) X/Y พ้ืนท่ีท่ีมีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิด ในพ้ืนท่ีเดียวกันอัตราสวนประมาณรอยละ 50 ตอรอยละ 50 
 2) X+Y พ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน 2 ชนิดตอเนื่องกัน โดยมีพืช X เปนพ้ืนท่ีหลักซ่ึงเปนไมยืนตนหรือ
พืชไรท่ีเกษตรกรเพาะปลูกอยูในระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม ของป โดยไมคํานึงถึงวาจะทําการ
เก็บเก่ียวเม่ือใดก็ตามหรือเปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากกวาพืช Y คํานวณเนื้อท่ีเฉพาะ X เชน พ้ืนท่ี
นาท่ีมีการเพาะปลูกถ่ัวเหลืองเปนพืชตาม ใชสัญลักษณเปน A101+A209 
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 3) ขนาดของหนวยแผนท่ีการใชท่ีดินท่ีเล็กท่ีสุดสําหรับลงบนแผนท่ีคือ 0.25 ตารางเซนติเมตรทุก
มาตราสวน (0.5x0.5 เซนติเมตร หรือพ้ืนท่ี 40 ไร บนแผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 หรือพ้ืนท่ี 10 ไร บนแผน
ท่ีมาตราสวน 1 : 25,000) 

 4) แผนท่ีโครงการชลประทานไดมาจาก กรมชลประทาน และหนวยงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบ  สําหรับพ้ืนท่ี
ท่ีมีการชลประทานใส I ไวตรงหนาสัญลักษณ เฉพาะงานระดับโครงการพิเศษ เทานั้น 
 5) * ใชในการจําแนกแผนท่ีการใชท่ีดินมาตราสวนใหญ ตั้งแต 1:4,000 ข้ึนไป เทานั้น  
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ตารางภาคผนวกท่ี 3 เปรียบเทียบลักษณะกัญชาและกัญชง 
ลักษณะ รูปภาพ กัญชง กัญชา 

ยอดชอดอก เปนพุม ยาว เรียว เล็ก 

ใบ ใบใหญกวาง ใบเล็กเรียว 

ก่ิง ลําตน ลําตนเตี้ยกวา

เปนพุม

ระยะหางของ

ขอ-ปลอง สั้น

ลําตนสูง  ชะลูด

ระยะหางของ

ขอ-ปลองยาว

ทอน้ําเลี้ยง ทอน้ําเลี้ยง

มีขนาด

เสนผาศูนยกลาง

ใหญกวา 

ทอน้ําเลี้ยง มีขนาด

เสนผาศูนยกลาง

เล็กกวา และมีเยื่อ

บางสีขาว 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ม.ป.ป.) 
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คณะผู้จัดท ำครั้งที่ ๑ 
ที่ปรึกษำ 

นายสมศักดิ์ สขุจันทร ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนการใช้ทีด่ิน 

ผู้เรียบเรียงและจัดท ำ 
นางสาวอมรรัตน์  สระเพ็ชร ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน 
นางสาวสมจิตต์  เลิศดิษยวรรณ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
นางสาวสลิลา  เอ่ียมอิทธิพล นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
นางสาวจิรัชยา  คงทน  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
นางสาวพันธุ์ทิพย์  ปานกลาง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
นางสาวนุชนภางค์  สุวรรณเทน นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
นางสาวเนตรนภา  กาศวิเศษ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นางสาวสิรีวัลย ์ ราษฎรอาศัย นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นางสาวศศิรินทร์  ศรีสมเขียว นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นางสาวภาวด ี สิทธิ์ประเสรฐิ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นางสาวกาญจนา  ส าราญใจ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นางวลีทิพย ์ ธนัชชายศอนันต์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นางอัจฉรารัตน์  นกเดช  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
นางสาวปัทมา  เผื่อแผ ่  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
นายพิเชษฐ์  สุขเจริญ  นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวนิชนันทน์  นนทก  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวนุชจรี  หุ่นประเสริฐ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาววรรณา  บรรจงทรัพย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายสิโรตม์  ดวงเพชร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวพัชรียา  พรมสงฆ ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวภาณี  ถิ่นจันทร ์  นักวิชาการเกษตร 
นางสาวพัสศรัณพร  เหลืองระลึก นักวิชาการเกษตร 
นางสาวพัชยา  ชัยฑวังกูล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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