
ราย แปลง HA RAI

อาํเภอคลองหอยโข่ง 110 200 362.62 2266.48

ตาํบลคลองหอยโข่ง 42 74 168.47 1052.99

ตาํบลคลองหลา 25 42 75.83 473.99

ตาํบลโคกม่วง 21 37 53.69 335.57

ตาํบลทุ่งลาน 22 47 64.63 403.93

พืน้ที่ในเขตอาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม 17/9/62 – 30/12/62) 

1.1 พืน้ทีด่ําเนินการ 
 
 ดาํเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีสวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั

และสมาชิกกลุ่ม  จาํนวน 83 แปลง  เน้ือท่ีรวม 712.77 ไร่ 114.0432  แฮกแตร์  ประกอบดว้ย 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
1 SFC0319 เฉลิมชยั สุวรรณมณี 
2 SFC0320 มนู แกว้ปฐมวยั 
3 SFC0321 มนู แกว้ปฐมวยั 
4 SFC0322 ปรีดา นภากลู 
5 SFC0323 ปรีดา นภากลู 
6 SFC0324 บุญปลูก ณรงคก์ลู 
7 SFC0325 บุญปลูก ณรงคก์ลู 
8 SFC0326 บุญปลูก ณรงคก์ลู 
9 SFC0327 ผวินวล เจียรบุตร 
10 SFC0328 ผวินวล เจียรบุตร 
11 SFC0349 นิสาชล อรุณโชค 
12 SFC0350 นิสาชล อรุณโชค 
13 SFC0351 นิสาชล อรุณโชค 
14 SFC0352 นิสาชล อรุณโชค 
15 SFC0354 นิสาชล อรุณโชค 
16 SFC0355 นิสาชล อรุณโชค 
17 SFC0356 นิสาชล อรุณโชค 
 SFC0356 นิสาชล อรุณโชค 

18 SFC0357 สารภี หล่อกาญจนาภา 
 SFC0357 สารภี หล่อกาญจนาภา 

19 SFC0358 สารภี หล่อกาญจนาภา 
20 SFC0364 วลี มีเอียด 
21 SFC0365 วลี มีเอียด 
22 SFC0366 วลี มีเอียด 
23 SFC0370 วลยัวรรณ อุไรรัตน์ 
24 SFC0371 วลยัวรรณ อุไรรัตน์ 



ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
25 SFC0372 วลยัวรรณ อุไรรัตน์ 
26 SFC0373 วลยัวรรณ อุไรรัตน์ 
27 SFC0374 วลยัวรรณ อุไรรัตน์ 
28 SFC0375 วลยัวรรณ อุไรรัตน์ 
29 SFC0376 บญัชา จนัวดี 
 SFC0376 บญัชา จนัวดี 

30 SFC0377 บญัชา จนัวดี 
31 SFC0382 นํ้าฝน ศรีไสย 
 SFC0382 นํ้าฝน ศรีไสย 

32 SFC0383 นํ้าฝน ศรีไสย 
33 SFC0384 นํ้าฝน ศรีไสย 
 SFC0384 นํ้าฝน ศรีไสย 

34 SFC0385 นํ้าฝน ศรีไสย 
35 SFC0386 นํ้าฝน ศรีไสย 
36 SFC0387 นํ้าฝน ศรีไสย 
37 SFC0388 นํ้าฝน ศรีไสย 
 SFC0388 นํ้าฝน ศรีไสย 

38 SFC0389 นํ้าฝน ศรีไสย 
39 SFC0390 นํ้าฝน ศรีไสย 
40 SFC0392 นํ้าฝน ศรีไสย 
41 SFC0393 พรรณนี โประเทพ 
42 SFC0396 สุดา ทองจีน 
43 SFC0397 กระแส รัตนวิไล 
44 SFC0398 กระแส รัตนวิไล 
45 SFC0399 กระแส รัตนวิไล 
 SFC0399 กระแส รัตนวิไล 

46 SFC0405 แข ละอองจิตต ์
47 SFC0406 แข ละอองจิตต ์
48 SFC0407 แข ละอองจิตต ์
49 SFC0408 แข ละอองจิตต ์
 SFC0408 แข ละอองจิตต ์



ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
50 SFC0409 วไลพร แซ่โงว้ 
 SFC0409 วไลพร แซ่โงว้ 

51 SFC0412 บุหา ปานแกว้ 
52 SFC0413 บุหา ปานแกว้ 
53 SFC0414 บุหา ปานแกว้ 
54 SFC0415 บุหา ปานแกว้ 
55 SFC0416 มนตรี จุลจินดา 
56 SFC0417 วิมลทิพย ์ อนุชาญ 
57 SFC0426 วดี กาญจนม่ิง 
58 SFC0427 พิเชษฐ ์ กาญจนม่ิง 
59 SFC0428 จาํเนียร รักชุม 
60 SFC0429 กิตติ แกว้ประสมวงค ์
61 SFC0430 กิตติ แกว้ประสมวงค ์
62 SFC0431 กิตติ แกว้ประสมวงค ์
63 SFC0443 วิชยั ศรีจนัทร์งาม 
64 SFC0444 วิชยั ศรีจนัทร์งาม 
65 SFC0445 วิชยั ศรีจนัทร์งาม 
66 SFC0446 วิชยั ศรีจนัทร์งาม 
67 SFC0447 วิชยั ศรีจนัทร์งาม 

 SFC0447 วิชยั ศรีจนัทร์งาม 
68 SFC0448 รังศิวฒิุ รัตน์จาํนงค ์
69 SFC0452 เด่นเดือน กรอบเพช็ร์ 
70 SFC0453 สุภาวดี แกว้สมบูรณ์ 
71 SFC0454 สุภาวดี แกว้สมบูรณ์ 
72 SFC0455 จารารักษ ์ ชยัเทพ 
73 SFC0456 จารารักษ ์ ชยัเทพ 
74 SFC0469 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์
75 SFC0470 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์
76 SFC0471 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์
 SFC0471 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์

77 SFC0474 หนูวิล รอดตระกลู 
 



 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
78 SFC0475 โชคมี อั้งคมัภีรดา 
79 SFC0476 โชคมี อั้งคมัภีรดา 
 SFC0476 โชคมี อั้งคมัภีรดา 

80 SFC0477 โชคมี อั้งคมัภีรดา 
81 SFC0478 เรณุมาศ โชติรุ่งโรจน์ 
82 SFC0479 เรณุมาศ โชติรุ่งโรจน์ 
83 SFC0517 เสรี ขนุทิพย ์



2.2 ข้อมูลสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด 
 
ลาํดบั รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

1 SFC0319 นายเฉลิมชยั สุวรรณมณี นส.4จ 8804 78 12 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
2 SFC0320 นายมนู แกว้ปฐมวยั นส.4จ 23996 121 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
3 SFC0321 นายมนู แกว้ปฐมวยั นส.4จ 1124 69 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
4 SFC0322 นางปรีดา นภากลู นส.4จ 42 26 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
5 SFC0323 นางปรีดา นภากลู นส.4จ  22249 146 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
6 SFC0324 นางบุญปลูก ณรงคก์ลู นส.4จ  21342 22 14 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
7 SFC0325 นางบุญปลูก ณรงคก์ลู นส.4จ  21345 30 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
8 SFC0326 นางบุญปลูก ณรงคก์ลู นส.3ก 316 26 12 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
9 SFC0327 นางผวินวล เจียรบุตร นส.4จ  45 51 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

10 SFC0328 นางผวินวล เจียรบุตร นส.4จ  2065 78 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
11 SFC0349 นางนิสาชล อรุณโชค นส.3ก  78 78 8 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
12 SFC0350 นางนิสาชล อรุณโชค นส.4จ  25190 57 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
13 SFC0351 นางนิสาชล อรุณโชค นส.3ก  2569 310 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
14 SFC0352 นางนิสาชล อรุณโชค นส.4จ  2851 104 9 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
15 SFC0354 นางนิสาชล อรุณโชค นส.4จ  10137 32 9 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
16 SFC0355 นางนิสาชล อรุณโชค นส.4จ  11556 57 2 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
17 SFC0356 นางนิสาชล อรุณโชค นส.4จ  10016 3 18 คลองหลา  คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0356 นางนิสาชล อรุณโชค นส.4จ  10016 3 5 คลองหลา  คลองหอยโข่ง สงขลา 
18 SFC0357 นางสารภี หล่อกาญจนาภา นส.4จ  4520 71 11 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

 



ลาํดบั รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 
 SFC0357 นางสารภี หล่อกาญจนาภา นส.4จ  4519 70 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

19 SFC0358 นางสารภี หล่อกาญจนาภา นส.4จ 8729 66 11 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
20 SFC0364 นางสาววลี มีเอียด นส.4จ 8830 2 9 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
21 SFC0365 นางสาววลี มีเอียด นส.4จ 10854 99 2 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
22 SFC0366 นางสาววลี มีเอียด นส.4จ  10411 95 11 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
23 SFC0370 นางวิลยัวรรณ อุไรรัตน์ นส.4จ  19911 5 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
24 SFC0371 นางวิลยัวรรณ อุไรรัตน์ นส.4จ  21339 43 12 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
25 SFC0372 นางวิลยัวรรณ อุไรรัตน์ นส.4จ  19912 3 1 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
26 SFC0373 นางวิลยัวรรณ อุไรรัตน์ นส.4จ  1057 71 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
27 SFC0374 นางวิลยัวรรณ อุไรรัตน์ นส.4จ  10855 98 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
28 SFC0375 นางวิลยัวรรณ อุไรรัตน์ นส.4จ  10412 96 12 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
29 SFC0376 นายบญัชา จนัทวดี นส.4จ  22759 57 12 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0376 นายบญัชา จนัทวดี นส.4จ  22759 57 22 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
30 SFC0377 นายบญัชา จนัทวดี นส.4จ  21729 244 12 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
31 SFC0382 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 5250 14 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0382 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 5250 14 18 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
32 SFC0383 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 5240 6 22 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
33 SFC0384 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 5237 1 20 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0384 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 5237 1 30 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
34 SFC0385 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย น.ส.3 210 1 3 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
35 SFC0386 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย น.ส.3 251 1 2 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
36 SFC0387 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 9246 10 10 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
37 SFC0388 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 126 1 8 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 



ลาํดบั รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 
 SFC0388 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย สปก.4-01 126 1 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

38 SFC0389 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย นส.4จ 19770 45 1 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
39 SFC0390 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย นส.4จ 19769 43 14 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
40 SFC0392 นางสาวนํ้าฝน ศรีไสย นส.4จ  3348 48 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
41 SFC0393 นางสาวพรรณนี โประเทพ นส.4จ  15864 15864 10 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
42 SFC0396 นางสุดา ทองจีน นส.4จ  6349 39 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
43 SFC0397 นางกระแส รัตนวิไล นส.3ก  3347 249 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
44 SFC0398 นางกระแส รัตนวิไล นส.4จ  15684 1 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
45 SFC0399 นางกระแส รัตนวิไล นส.4จ  15684 24 2 ทุ่งลาน  คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0399 นางกระแส รัตนวิไล นส.4จ  15684 24 3 ทุ่งลาน  คลองหอยโข่ง สงขลา 
46 SFC0405 นางแข ละอองจิตต ์ สปก.4-01 5166 2 24 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
47 SFC0406 นางแข ละอองจิตต ์ สปก.4-01 5241 5 27 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
48 SFC0407 นางแข ละอองจิตต ์ นส.4จ  10871 198 4 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
49 SFC0408 นางแข ละอองจิตต ์ นส.4จ  14840 122 

21 
คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0408 นางแข ละอองจิตต ์ นส.4จ  14840 122 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
50 SFC0409 นางสาววไลพร แซ่โงว้ นส.4จ  12910 36 

58 
ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0409 นางสาววไลพร แซ่โงว้ นส.4จ  12910 36 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
51 SFC0412 นางบุหา ปานแกว้ นส.3ก  3962 16 7 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
52 SFC0413 นางบุหา ปานแกว้ นส.4จ  7086 130 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
53 SFC0414 นางบุหา ปานแกว้ นส.4จ  8365 129 17 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
54 SFC0415 นางบุหา ปานแกว้ นส.4จ  7225 122 9 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
55 SFC0416 นายมนตรี จุลจินดา นส.4จ  20911 40 15 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 



ลาํดบั รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 
56 SFC0417 นางวิมลทิพย ์ อนุชาญ นส.4จ  9443 48 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
57 SFC0426 นางวดี กาญจนมิ่ง นส.4จ 12977 10 11 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
58 SFC0427 นายพิเชษฐ ์ กาญจนมิ่ง นส.3ก 5131 198 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
59 SFC0428 นางสาวจาํเนียร รักชุม นส.4จ 12845 13 12 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
60 SFC0429 กิตติ แกว้ประสมวงค ์ นส.4จ  8524 44 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
61 SFC0430 กิตติ แกว้ประสมวงค ์ นส.4จ  8523 43 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
62 SFC0431 กิตติ แกว้ประสมวงค ์ นส.4จ  8755 59 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
63 SFC0443 วชิยั ศรีจนัทร์งาม นส.3ก 3773 477 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
64 SFC0444 วชิยั ศรีจนัทร์งาม นส.4จ  2307 90 2 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
65 SFC0445 วชิยั ศรีจนัทร์งาม นส.4จ  9657 116 3 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
66 SFC0446 วชิยั ศรีจนัทร์งาม สปก.4 187 11 19 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
67 SFC0447 วชิยั ศรีจนัทร์งาม สปก.4 132 62 8 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0447 วชิยั ศรีจนัทร์งาม สปก.4 132 62 22 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
68 SFC0448 รังศิวฒุิ รัตน์จาํนงค ์ นส.4จ  13001 42 7 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
69 SFC0452 เด่นเดือน กรอบเพช็ร์ นส.4จ  10564 7 8 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
70 SFC0453 สุภาวดี แกว้สมบูรณ์ นส.4จ  9669 12 3 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
71 SFC0454 สุภาวดี แกว้สมบูรณ์ นส.4จ  9670 7 1 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
72 SFC0455 จารารักษ ์ ชยัเทพ นส.4จ  9481 33 6 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
73 SFC0456 จารารักษ ์ ชยัเทพ นส.3ก 1067 119 5 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
74 SFC0469 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์ นส.4จ 23111 154 19 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
75 SFC0470 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์ นส.4จ  23409 263 14 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
76 SFC0471 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์ นส.4จ  26710 144 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0471 นิจรินทร์  แกว้พะวงค ์ นส.4จ  26710 144 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 
77 SFC0474 หนูวลิ รอดตระกลู นส.4จ  9577 17 11 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 



 

ลาํดบั รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 

78 SFC0475 โชคมี อั้งคมัภีรดา นส.4จ  11036 24 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

79 SFC0476 โชคมี อั้งคมัภีรดา นส.4จ  11069 17 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

 SFC0476 โชคมี อั้งคมัภีรดา นส.4จ  11069 17 6 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

80 SFC0477 โชคมี อั้งคมัภีรดา นส.4จ  2310 153 10 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

81 SFC0478 เรณุมาศ โชติรุ่งโรจน์ นส.4จ  26668 279 4 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

82 SFC0479 เรณุมาศ โชติรุ่งโรจน์ นส.4จ  26669 280 5 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

83 SFC0517 เสรี ขนุทิพย ์ นส.3ก 1281 77 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 



 

2.3 สภาพภมูปิระเทศ และสภาพภมูอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเลก็จาํนวน 83
แปลง เน้ือท่ีระหวา่ง 1 – 58 ไร่ เน้ือท่ีรวม 949.07  ไร่ 151.85 แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบลต่างๆ ของอาํเภอ
คลองหอยโข่ง ดงัน้ี 

(1) ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 13 แปลง เน้ือท่ี  199.79 ไร่ 
(2) ตาํบลคลองหอยโข่ง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 26 แปลง เน้ือท่ี  385.12 ไร่ 

(3) ตาํบลโคกม่วง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 13 แปลง เน้ือท่ี  123.51ไร่ 

(4) ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 31 แปลง เน้ือท่ี  306.64 ไร่ 

 

2.3.2 สภาพภมูปิระเทศ 

(1) ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน  13  แปลงเน้ือท่ี  199.79 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบ 
 

(2) ตาํบลคลองหอยโข่ง  อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 26  แปลง เน้ือท่ี  385.12 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
 

(3) ตาํบลโคกม่วง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 13 แปลงเน้ือท่ี  123.51 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 

(4) ตาํบลทุ่งลาน  อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 31 แปลงเน้ือท่ี  306.64 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 

 
 
 
 
 
 
 



2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
 
 

(1) ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 13  แปลงเน้ือท่ี  199.79 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติและไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยูแ่ต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก จ้ิงเหลนหางยาว และนกเขา จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
  

(2) ตาํบลคลองหอยโข่ง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 26  แปลง เน้ือท่ี  385.12 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และมีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่ 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกกวงั นกเขา และงูเขียว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(3) ตาํบลโคกม่วง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 13 แปลงเน้ือท่ี  123.51 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยูแ่ต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(4) ตาํบลทุ่งลาน อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 31  แปลงเน้ือท่ี  306.64 ไร่ 
  - ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
  -  มีสตัวป่์า จาํพวก นกกวกั นกเขา และงูเขียว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ผลการศกึษา 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสํารวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0319 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

2  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

  3    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae
  _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0319 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0319 จังหวดัสงขลา 



4.1.2  สวนยางพารา SFC 0320 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

 2  กะทงั  Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae  

3    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0320 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0320 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0321 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae
 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0321 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0321 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0322 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

2  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae 

3  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

4    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0322 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0322 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.5  สวนยางพารา SFC 0323 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0323 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0323 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0324 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0324 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

   

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0324 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.7  สวนยางพารา SFC 0325 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0325 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0325 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.8  สวนยางพารา SFC 0326 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  กระถิน  Leucaena leucocephala    Fabaceae 
 
3  สะเดา  Azadirachta indica      Meliaceae 

   
4  กะทงั  Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 
 
5    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0326 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0326 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.9  สวนยางพารา SFC 0327 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0327 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0327 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.10  สวนยางพารา SFC 0328 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้  3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
   

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0328 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0328 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.11  สวนยางพารา SFC 0349 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
   

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0349 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0349 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.12  สวนยางพารา SFC 0350 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
   

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0350 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0350 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.13  สวนยางพารา SFC 0351 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
   

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

4  กระถิน  Leucaena leucocephala    Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0351 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0351 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.14  สวนยางพารา SFC 0352 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  ไผ ่  Bambuseae       Poaceae 

   
3    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0352 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0352 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.15  สวนยางพารา SFC 0354 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
   

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0354 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0354 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.16  สวนยางพารา SFC 0355 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ  3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
   

2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

4  สะตอ  Parkia speciosa      Mimosoideae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0355 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0355 จังหวดัสงขลา 

 



4.1.17  สวนยางพารา SFC 0356 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  ตะเคียน   Hopea odorata     Dipterocarpaceae 
 
3  สะตอ  Parkia speciosa      Mimosoideae 
  
4  สะเดา   Azadirachta indica      Meliaceae 
 
5  มะขาม   Tamarindus indica     Meliaceae 

   
6    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0356 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0356 จังหวดัสงขลา 



4.1.18  สวนยางพารา SFC 0357 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  ไผ ่  Bambuseae       Poaceae 
 
3  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 
 
4  มะพร้าว  Cocos nucifera      Arecaceae 
 
5  แกว้มงักร  Hylocereus spp       Cactaceae  
 

 6    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0357 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0357 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.19  สวนยางพารา SFC 0358 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

4  สะตอ  Parkia speciosa      Mimosoideae 

5  กระถิน  Leucaena leucocephala    Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0358 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0358 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.20  สวนยางพารา SFC 0364 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0364 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

  

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0364 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.21  สวนยางพารา SFC 0365 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0365 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0365 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.22  สวนยางพารา SFC 0366 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0366 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0366 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.23  สวนยางพารา SFC 0370 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

4   กลอ้ยหอมทอง Musa acuminata       Musaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0370 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0370 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.24  สวนยางพารา SFC 0371 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

5  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moracear 

_________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0371 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0371 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.25  สวนยางพารา SFC 0372 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 
 

 3    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0372 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0372 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.26  สวนยางพารา SFC 0373 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0373 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0373 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.27  สวนยางพารา SFC 0374 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0374 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0374 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.28  สวนยางพารา SFC 0375 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0375 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

 ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0375 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.29  สวนยางพารา SFC 0376 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

4  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0376 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0376 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.30  สวนยางพารา SFC 0377 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0377 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0377 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.31  สวนยางพารา SFC 0382 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae   

3  ไผ ่  Bambuseae       Poaceae 

4  มะพร้าว  Cocos nucifera     Arecaceae 

5  หมาก  Chrysalidocarpus   lutescens  H. Wendl.     Palmae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0382 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0382 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.32  สวนยางพารา SFC 0383 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae   

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0383 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0383 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.33  สวนยางพารา SFC 0384 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0384 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0384 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.34  สวนยางพารา SFC 0385 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0385 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

        ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0385 จังหวดัสงขลา 

 

 



4.1.35  สวนยางพารา SFC 0386 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 

4  มะพร้าว  Cocos nucifera     Arecaceae 

5  หมาก  Chrysalidocarpus   lutescens  H. Wendl.     Palmae 

6  กะพอ้  Licuala paludosa Griff.    Arecaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0386 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0386 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.36  สวนยางพารา SFC 0387 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0387 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0387 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.37  สวนยางพารา SFC 0388 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  พยอม   Shorea roxburghii G.Don    Dipterocapaceae 

5  เนียง   Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0388 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0388 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.38  สวนยางพารา SFC 0389 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae  
 

  3    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0389 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0389 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.39  สวนยางพารา SFC 0390 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0390 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0390 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.40  สวนยางพารา SFC 0392 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0392 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0392 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.41  สวนยางพารา SFC 0393 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0393 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0393 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.42  สวนยางพารา SFC 0396 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0396 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0396 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.43  สวนยางพารา SFC 0397 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0397 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0397 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.44  สวนยางพารา SFC 0398 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae     

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0398 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0398 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.45  สวนยางพารา SFC 0399 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae  

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0399 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0399 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.46  สวนยางพารา SFC 0405 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae  

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0405 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0405 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.47  สวนยางพารา SFC 0406 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
  2    เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae  
  

 3  สะเดา   Azadirachta indica     Meliaceae  
  
 4  มะพร้าว  Cocos nucifera     Arecaceae 

  
 5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0406 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0406 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.48  สวนยางพารา SFC 0407 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
  
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.     Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0407 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0407 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.49  สวนยางพารา SFC 0408 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0408 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0408 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.50  สวนยางพารา SFC 0409 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0409 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0409 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.51  สวนยางพารา SFC 0412 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0412 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0412 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.52  สวนยางพารา SFC 0413 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0413 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0413 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

 4.1.53 สวนยางพารา SFC 0414 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0414 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0414 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.54 สวนยางพารา SFC 0415 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
 4  กลว้ย  Musa ASS group (triploid)     Musaceae  

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0415 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0415 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.55 สวนยางพารา SFC 0416 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ  3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 

 4  กะพอ้     Licuala paludosa Griff.    Arecaceae  

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0416 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0416 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.56 สวนยางพารา SFC 0417 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0417 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0417 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.57 สวนยางพารา SFC 0426 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0426 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0426 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.58 สวนยางพารา SFC 0427 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

  
3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

   
 4  มะพร้อม  Cocos nucifera     Arecaceae 
 

5  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0427 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0427 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.59 สวนยางพารา SFC 0428 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  ไผ ่  Bambuseae       Poaceae 

  
3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

    
4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0428 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 
 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0428 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.60 สวนยางพารา SFC 0429 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

  
3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

    
4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0429 จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0428 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.61 สวนยางพารา SFC 0430 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

  
3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

    
4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0430  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0430 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.62 สวนยางพารา SFC 0431 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  พยอม   Shorea roxburghii G.Don    Dipterocapaceae 

  
3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

    
4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0430  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0431 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.63 สวนยางพารา SFC 0443 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  
 2  พยอม   Shorea roxburghii G.Don    Dipterocapaceae 

  
3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

    
4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0443  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0443 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.64 สวนยางพารา SFC 0444 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0444  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0444 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.65 สวนยางพารา SFC 0445 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0445  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0445 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.66 สวนยางพารา SFC 0446 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0446  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0446 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.67 สวนยางพารา SFC 0447 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0447  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0447 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.68 สวนยางพารา SFC 0448 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0448  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0448 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.69 สวนยางพารา SFC 0452 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  มะพร้อม  Cocos nucifera     Arecaceae  
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0452  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0452 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.70 สวนยางพารา SFC 0453 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0453  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0453 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



 

4.1.71 สวนยางพารา SFC 0454 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0454  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0453   จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.72 สวนยางพารา SFC 0455 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 

4  ขนุน   Artocarpus heterophyllus    Moraceae  
 
5  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb      Arecaceae 

 

6  สละ  Salacca zalacca     Arecaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0454  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0455   จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.73 สวนยางพารา SFC 0456 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb      Arecaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0456  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0456   จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.74 สวนยางพารา SFC 0469 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb      Arecaceae 
 
5  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0469  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0469   จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.75  สวนยางพารา SFC 0470 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb      Arecaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0470  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0470   จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.76  สวนยางพารา SFC 0471 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb      Arecaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0471  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0471   จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.77  สวนยางพารา SFC 0474 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb      Arecaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0474  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0474   จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.78  สวนยางพารา SFC 0475 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 
 
5  มะเขือ  Solanum      Solanaceae 

______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0475  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0475   จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.79  สวนยางพารา SFC 0476 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  สะตอ  Musa sapientum Linn    Mimosoideae  
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0476  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0476   จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.80  สวนยางพารา SFC 0477 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  สะตอ  Musa sapientum Linn    Mimosoideae  
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0477  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0477   จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.81  สวนยางพารา SFC 0478 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  เหรียง   Parkia timoriana      Fabaceae   
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0478  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0478   จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.82  สวนยางพารา SFC 0479 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
 
4  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae. 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0479  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0479   จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.83  สวนยางพารา SFC 0517 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
    

3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 
______________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0517  จงัหวดัสงขลา 

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

rubber ช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพท่ี1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0517   จังหวดัสงขลา 
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