
แผนสําหรับระบุและป้องกนั สายพนัธ์ุท่ีหายาก ใกล้สูญพนัธ์ุและอยู่ในอนัตราย 

ความหลากหลายทางชีวภาพสวนป่า บริษัท อ.ีคิว.รับเบอร์ จํากดั 

จากการศึกษาพรรณพืชในพื้นท่ีแปลงสวนป่าจ านวน 101  แปลง พบพรรณพืช ทั้งหมด 16 วงศ ์23 สกุล 24 ชนิด 
ไม่พบชนิดพนัธุ์พืชตามบญัชี IUCN Pre 1994, IUCN 1994-2001  

สถานภาพตามพระราชบญัญติัป่าไมพ้.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกาก าหนดไมห้วงห้าม พ.ศ. 2530 และ อนุสัญญา
ไซเตส (CITES) พบวา่ไม่มีรายการพืชตามบญัชี 
 
ความหลากหลายของสัตว์ป่า สวนป่า บริษัท อ.ีคิว.รับเบอร์ จํากดั 
ความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั ทั้ง 4 กลุ่ม 

• สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม  
• สัตวเ์ล้ือยคลาน  
• สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า 
• นก 

พบสัตวป่์าทั้งหมดจ านวน 19  ชนิด  
สัตวป่์าใน กลุ่มนก พบจ านวนชนิดมากท่ีสุด 8 ชนิด รองลงมา คือ สัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้ า จ านวน 6 ชนิด สัตวเ์ล้ียง

ลูก ดว้ยนม จ านวน 3 ชนิด สัตวเ์ล้ือยคลาน จ านวน 2 ชนิด  
สามารถพิจารณาสถานภาพท่ีส าคญัและรายละเอียดต่างๆ พอสังเขปตามกลุ่มสัตว์ป่าในบริเวณสวนป่า กลุ่ม

เกษตรกรสวนป่า บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั สามารถจ าแนกสถานภาพจาก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ 
ในแต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 

1. นก 
จากการรวบรวมข้อมูลและท าการส ารวจนกในบริเวณพื้นท่ีสวนป่า บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากัด พบนกทั้งหมด

จ านวน 8  ชนิด ไดแ้ก่  นกกระจอกบา้น, นกกวกั, นกเอ้ียงสาริกา, นกกระจิบบา้น, นกกระปูด, นกปรอดสวน, นกเอ้ียง
หงอน และไก่ป่า 
o จากการพิจารณาสถานภาพของนกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และพระราช

กฤษฎีกาก าหนดให้สัตวป่์าบางชนิดเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2546 พบว่าสัตวป่์า 10 ชนิด  ยกเวน้ นกเขาชวา 

นกกระจอกบา้น และนกพิราบป่า อยูใ่นบญัชีสัตวป่์าคุม้ครอง 

o สถานภาพของนกตามการจดัของ IUCN พบว่าสัตวป่์าทั้งหมดอยู่ในสถานภาพกงัวลนอ้ย (LC -Least Concern)

อยูใ่นระดบัความเส่ียงนอ้ย 

o สถานภาพของนกตามการจดัของ CITES พบวา่ไม่มีรายการสัตวป่์าตามบญัชีดงักล่าว 

2. สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบก (Amphibians) 

จากการรวบรวมขอ้มูลและการส ารวจสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกในบริเวณพื้นท่ีสวนป่าบริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั 

พบสัตวส์ะเทินน ้าสะเทินบก 2 ชนิด ไดแ้ก่ เขียดตะปาด และอ่ึงอ่างบา้น 



o จากการพิจารณาสถานภาพของสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบกตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 

2562 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สัตวป่์าบางชนิดเป็นสัตวป่์าคุม้ครองพ.ศ. 2546 พบวา่ไม่มีรายการสัตวป่์า

ตามบญัชีดงักล่าว 

o สถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานตามการจดัของ IUCN พบวา่สัตวป่์าทั้งหมดอยู่ในสถานภาพกงัวลนอ้ย(LC -Least 

Concern) อยูใ่นระดบัความเส่ียงนอ้ย 

o สถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานตามการจดัของ CITES พบวา่ไม่มีรายการสัตวป่์าตามบญัชีดงักล่าว 

3. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 

จากการรวบรวมขอ้มูลและท าการส ารวจสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม ในบริเวณพื้นท่ีสวนป่า บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั  
พบสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมในพื้นท่ีสวนป่า 3 ชนิด ไดแ้ก่ หนูทอ้งขาว, กระรอกหางด า, กระแต  

o จากการพิจารณาสถานภาพของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2562 
และพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สัตวป่์าบางชนิดเป็นสัตวป่์าคุม้ครองพ.ศ. 2546 พบว่าไม่มีรายการสัตวป่์าตาม
บญัชีดงักล่าว 

o สถานภาพของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมตามการจดัของ IUCN พบว่าสัตวป่์าอยู่ในสถานภาพกังวลน้อย(LC -Least 
Concern)อยูใ่นระดบัความเส่ียงนอ้ย จ านวน 2 ชนิด ไดแ้ก่ กระรอกทอ้งแดง และหนูหร่ิงบา้น 

o สถานภาพของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมตามการจดัของ CITES พบวา่ ไม่มีรายการสัตวป่์าตามบญัชีดงักล่าว 
4. สัตว์เล้ือยคลาน (Reptiles) 

จากการรวบรวมขอ้มูล และท าการส ารวจสัตวเ์ล้ือยคลานในบริเวณพื้นท่ีสวนป่า บริษทั อี.คิว.รับเบอร์ จ ากดั พบ
สัตวเ์ล้ือยคลาน 2 ชนิด ไดแ้ก่  ก้ิงก่าสวน, จ้ิงเหลนบา้น 
o จากการพิจารณาสถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานตามพระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าพ.ศ. 2562 และ

พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้สัตวป่์าบางชนิดเป็นสัตวป่์าคุม้ครอง พ.ศ. 2546 พบว่าสัตวป่์า 2 ชนิด ไดแ้ก่  ก้ิงก่า
สวน และจ้ิงเหลนบา้น ไม่ไดอ้ยูใ่นบญัชีสัตวป่์าคุม้ครอง 

o สถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานตามการจดัของ IUCN พบว่าสัตวป่์า 3 ชนิด ไดแ้ก่ ก้ิงก่าสวน และจ้ิงเหลนบา้น 
ไม่อยูใ่นสถานภาพกงัวลนอ้ย (LC -Least Concern)อยูใ่นระดบัความเส่ียงนอ้ย 

o สถานภาพของสัตวเ์ล้ือยคลานตามการจดัของ CITES พบวา่ไม่มีรายการสัตวป่์าตามบญัชีดงักล่าว 
 
แผน และแนวทางป้องกันพนัธ์ุพืช และสัตว์ท่ีใกล้สูญพนัธ์ุ 

1. หา้มล่าสัตวป่์าสงวนและสัตวป่์าคุม้ครอง  ตามพระราชบญัญติัสงวน  และคุม้ครองสัตวป่์า พ.ศ. 2535 
2. ไม่ส่งเสริมให้มีการล่าสัตวแ์ละดกัจบัสัตวใ์นพื้นท่ีสวนป่า แต่จะส่งเสริมให้มีการเล้ียง และหรือขยายพนัธุ์ โดย

ไม่กกักนั ท าร้าย หรือ ท าใหทุ้กขท์รมาน ยกเวน้ เพื่อการยงัชีพ 
3. หา้มล่าสัตวป่์าทุกชนิดในสวนยางพารา 
4. หา้มใชร้ะเบิด ไฟฟ้า สารเคมี และอาวุธปืนในการจบัปลาและสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ 

 
 


