
ราย แปลง HA RAI

อาํเภอสะเดา 81 144 266.89 1655.77

ตาํบลปาดงัเบซาร์ 4 5 12.59 78.7

ตาํบลปริก 5 6 19.11 119.46

ตาํบลพงัลา 15 28 33.02 206.43

ตาํบลท่าโพธ์ิ 31 58 93.31 570.7

ตาํบลทุ่งหมอ 23 41 89.38 558.66

ตาํบลเขามีเกียรติ 1 4 12.83 80.24

ตาํบลสาํนกัขาม 1 1 5.72 35.75

ตาํบลสาํนกัแตว้ 1 1 0.93 5.83

พืน้ทีใ่นเขตอาํเภอสะเดา จังหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม 3/1/63 – 2/10/63 ) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกกลุ่ม  จ านวน 26  แปลง    เน้ือที่รวม  352  ไร่   57.76   แฮกแตร์   ประกอบดว้ย 

ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1 SFC0523 เกยรู กลา้ใจ 
2 SFC0539 วษิณุ ชยัชนะ 
3 SFC0540 วษิณุ ชยัชนะ 
4 SFC0541 วษิณุ ชยัชนะ 
5 SFC0542 วษิณุ ชยัชนะ 
6 SFC0543 ธนโชค สนิทมจัโร 
7 SFC0544 ธนโชค สนิทมจัโร 
8 SFC0545 ธนโชค สนิทมจัโร 
9 SFC0546 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ 
10 SFC0547 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ 
11 SFC0548 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ 
12 SFC0549 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ 
13 SFC0550 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ 
14 SFC0551 ดวงนภา ศรีสุวรรณ 
15 SFC0552 ดวงนภา ศรีสุวรรณ 
16 SFC0553 สมหมาย สิงห์โรทยั 
17 SFC0561 อวยชยั สุวรรณรัตน์ 
18 SFC0562 อวยชยั สุวรรณรัตน์ 
19 SFC0563 อวยชยั สุวรรณรัตน์ 
20 SFC0564 อวยชยั สุวรรณรัตน์ 
21 SFC0565 สุทิน นวลละออง 
22 SFC0566 สงบ จินดามณี 
23 SFC0567 สงบ จินดามณี 
24 SFC0568 สงบ จินดามณี 
25 SFC0569 สงบ จินดามณี 
26 SFC0570 สงบ จินดามณี 
    

 



2.2 ข้อมูลสมำชิกกลุ่มจัดกำรป่ำไม้ สยำม ไฟเบอร์บอร์ด 
 
ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม เอกสำรสิทธิ์ เลขทีเ่อกสำร เลขที ่ ไร่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั 

1 SFC0523 เกยรู กลา้ใจ นส.4จ. 73694 9 17 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 
2 SFC0539 วษิณุ ชยัชนะ นส.4จ. 16157 36 2 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
3 SFC0540 วษิณุ ชยัชนะ นส.4จ. 16152 38 42 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
4 SFC0541 วษิณุ ชยัชนะ นส.4จ. 16194 37 10 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
5 SFC0542 วษิณุ ชยัชนะ นส.4จ. 16614 28 4 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
6 SFC0543 ธนโชค สนิทมจัโร นส.4จ 25001 91 29 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
7 SFC0544 ธนโชค สนิทมจัโร นส.4จ 25000 90 13 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
8 SFC0545 ธนโชค สนิทมจัโร นส.4จ 25002 93 8 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
9 SFC0546 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ นส.3ก 3363 14 22 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
10 SFC0547 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ สปก.4-01 3470 16 8 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
11 SFC0548 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ สปก.4-01 3472 18 7 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
12 SFC0549 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ สปก.4-01 3481 29 13 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
13 SFC0550 นภารัตน์ สุวรรณรัตน์ นส.4จ 41506 92 5 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
14 SFC0551 ดวงนภา ศรีสุวรรณ สปก.4-01 3475 21 15 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
15 SFC0552 ดวงนภา ศรีสุวรรณ สปก.4-01 3474 20 7 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
16 SFC0553 สมหมาย สิงห์โรทยั นส.4จ 61502 17 13 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
17 SFC0561 อวยชยั สุวรรณรัตน์ นส.4จ 55494 178 5 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
18 SFC0562 อวยชยั สุวรรณรัตน์ นส.4จ 20833 9 2 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 



ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม เอกสำรสิทธิ์ เลขทีเ่อกสำร เลขที ่ ไร่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั 

19 SFC0563 อวยชยั สุวรรณรัตน์ สปก.4-01 3469 15 8 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
20 SFC0564 อวยชยั สุวรรณรัตน์ นส.4จ 21653 10 5 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
21 SFC0565 สุทิน นวลละออง นส.4จ 12491 62 47 ปริก สะเดา สงขลา 
22 SFC0566 สงบ จินดามณี นส.4จ 18481 40 9 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
23 SFC0567 สงบ จินดามณี นส.4จ 41505 91 10 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
24 SFC0568 สงบ จินดามณี นส.4จ 19805 24 10 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
25 SFC0569 สงบ จินดามณี นส.4จ 20869 45 17 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
26 SFC0570 สงบ จินดามณี นส.4จ 27490 128 24 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็ก  จ านวน 26
แปลง  เน้ือที่รวม  352  ไร่  57.76 แฮกแตร์   กระจายอยูใ่นทอ้งที่ต  าบลต่างๆ ของอ าเภอสะเดา ดงัน้ี 

 
(1) ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 1  แปลง เน้ือที่ 17 ไร่ 
(2) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 21 แปลง เน้ือที่  240 ไร่ 

(3) ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลง เน้ือที่  50 ไร่ 

(4) ต าบลปริก  อ าเภอสะเดา  จงัสงขลา  จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  47 ไร่ 
 

2.3.2 สภาพภูมปิระเทศ 

(1) ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  จ านวน 1  แปลง เน้ือที่  17 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 

(2 ) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 21 แปลง เน้ือที่ 238  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบสลบักบัเป็นเนินเต้ีย 
 

(3 ) ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลง เน้ือที่ 50  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบสลบักบัเป็นเนินเต้ีย 
 

(4 ) ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลง เน้ือที่ 47  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบสลบักบัเป็นเนินเต้ีย 
 
 
 
 
 

 
 



2.3.3 ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 1  แปลง  เน้ือที่  17 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่ไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซวนกกวกั จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(2) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 21  แปลง  เน้ือที่  238 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(3) ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3  แปลง  เน้ือที่  50 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(4) ต าบลปริก อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 1  แปลง  เน้ือที่  47 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ผลการศกึษา 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสาํรวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0523 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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
 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0523 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0523 จังหวดัสงขลา 

 



4.1.2  สวนยางพารา SFC 0539 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae 

5  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0539 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0539 จังหวดัสงขลา 

 

 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


4.1.3  สวนยางพารา SFC 0540 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  ต าเสา  Ternstroemia wallichiana     Gentianaceae 

5  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

6  พยอม  Shorea talura Roxb      Dipterocarpaceae 

7  มะฮอกกานี Swietenia macrophylla    Meliaceae 

8  สะเดาเทียม Azadirachta      Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0540 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0540 จังหวดัสงขลา 

https://th.wikipedia.org/wiki/Gentianaceae
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwil7rmFs8TqAhVBQH0KHUeZCY0QmxMoATAYegQIBxAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae


4.1.4  สวนยางพารา SFC 0541 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 11 ชนดิ 9 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

3  มะพร้าว  Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

4  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

6  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae  

7  ทุเรียน  Durio      Bombacaceae 

8  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

9  พยอม  Shorea talura Roxb      Dipterocarpaceae 

10  ไผ่ตง  Dendrocalamus     Bambusoideae 

11  สละ  Salacca zalacca     Arecaceae 

___________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0541 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0541 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.5  สวนยางพารา SFC 0542 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  หลุมพอ  Intsia bijuga     Fabaceae 

5  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae  

6  พยอม  Shorea talura Roxb      Dipterocarpaceae 

7  สะเดาเทียม Azadirachta      Meliaceae 

8  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Dipterocarpaceae
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0542 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0542 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0543 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

5  มะพร้าวนกคุ่ม Curculigo latifolia      Hypoxdaceae 

6  สักทอง  Tectona grandis L.f     Verbenaceae 

____________________________________________________________________________________________ 



ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0543 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0543 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.7  สวนยางพารา SFC 0544 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae  
 
2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
3  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 
 
4  ทุเรียนป่า  Durio mansoni     Bombacaceae 

__________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0544 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0544 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.8   สวนยางพารา SFC 05545 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

  จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  ทุเรียนป่า  Durio mansoni     Bombacaceae  

5  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

6  กลว้ยป่า  Musa acuminate      Musaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0545 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc
https://www.google.com/search?q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAmK-AoPnrAhU463MBHR_bBywQmxMoATAVegQICBAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0545 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.9  สวนยางพารา SFC 0546 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  มะม่วง  Mangifera indica      Anacardiaceae 

5  มะพร้าว  Cocos nucifera L     Palmae 

6  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0546 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUmb7nofnrAhWiguYKHQ4EAuMQmxMoATATegQIDBAD


  

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0546 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.10  สวนยางพารา SFC 0547 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  มะปริง  Bouea microphylla Merr    Anacardiaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

6  มะพร้าว  Cocos nucifera L      Palmae 

7  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0547 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0547 จงัหวดัสงขลา 

4.1.11  สวนยางพารา SFC 0548 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  หลุมพอ  Intsia bijuga      Fabaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

7  หมาก  Areca catechu      Arecaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0548 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0548 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.12  สวนยางพารา SFC 0549 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

5  กลว้ยป่า  Musa acuminate      Musaceae 

6  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://www.google.com/search?q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAmK-AoPnrAhU463MBHR_bBywQmxMoATAVegQICBAD


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0549 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0549 จังหวดัสงขลา 

4.1.13  สวนยางพารา SFC 0550 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 
 
2  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceaeะ 

   
3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

5  กลว้ยป่า  Musa acuminate      Musaceae 

6  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 
  
7  มะม่วง  Mangifera indica      Anacardiaceae 
 
8  ตน้สะเดา  Azadirachta indica      Meliaceae 

https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://www.google.com/search?q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAmK-AoPnrAhU463MBHR_bBywQmxMoATAVegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiUmb7nofnrAhWiguYKHQ4EAuMQmxMoATATegQIDBAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD


_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0550 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0550 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.14  สวนยางพารา SFC 0551 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  สะเดาเทียม Azadirachta indica      Meliaceae 

5  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moraceae 

6  กลว้ยป่า  Musa acuminate      Musaceae 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAmK-AoPnrAhU463MBHR_bBywQmxMoATAVegQICBAD


7  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

8  ไฝ่  Bambuseae      Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0551 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0551 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.15  สวนยางพารา SFC 0552 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5  วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

5  สะเดาเทียม Azadirachta indica      Meliaceae 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjks8XvqfnrAhUd4XMBHWArCPkQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD


6  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

7  ไผ่  Bambuseae      Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0552 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0552 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.16  สวนยางพารา SFC 0553 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  

5  ไผ่  Bambuseae      Poaceae 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjdidCS6sLkAhVEs48KHZ69DHwQmxMoATAVegQIDxAc


6  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae  

7  สะเดาเทียม Azadirachta indica      Meliaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0553 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0553 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.17  สวนยางพารา SFC 0561 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  สะเดาเทียม Azadirachta indica      Meliaceae 

5  มะฮอกกานี Swietenia macrophylla     Meliaceae 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjks8XvqfnrAhUd4XMBHWArCPkQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6pICVrfnrAhVq8HMBHcu5AWcQmxMoATAYegQIDRAD


6  กะถิน   Leucaena leucocephala     Fabaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0561 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0561 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.18  สวนยางพารา SFC 0562 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 11 ชนดิ 9 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  เงาะ  Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

5  สะเดา  Azadirachta indica      Meliaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-x626rfnrAhUjjuYKHQyxC6YQmxMoATAUegQIBxAD
https://www.google.com/search?q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy5fxModnFiQmZeSmJyamAoAbT7GPhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDjKjSrvnrAhWfH7cAHVMkAXEQmxMoATAVegQIGRAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


7  มะพร้าว  Cocos nucifera L      Palmae 

8  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

9  หมาก  Areca catechu      Arecaceae 

10  สัก  Tectona grandis L.f     Verbenaceae 

11  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0562 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0562 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc


4.1.19  สวนยางพารา SFC 0563 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 
 

 2  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

4  กลว้ยป่า  Musa acuminate      Musaceae 

5  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

6  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

7  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0563 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0563 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAmK-AoPnrAhU463MBHR_bBywQmxMoATAVegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUotibsPnrAhWDj-YKHQrjDr8QmxMoATAXegQIDhAD


4.1.20  สวนยางพารา SFC 0564 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 10 ชนดิ 8 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 
 

 2  ไผ่  Bambuseae      Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae  

4  มะพร้าว  Cocos nucifera L     Palmae 

5  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

7  สะเดา  Azadirachta indica      Meliaceae 

8  ลูกหวา้หิน Eugenia claviflora Roxb    Family Myrtaceae 

9  หวาย  Calameae      Arecaceae 

10  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0564 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjks8XvqfnrAhUd4XMBHWArCPkQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0564 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.21  สวนยางพารา SFC 0565 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

5  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

6  สะเดา  Azadirachta indica      Meliaceae 

7  ทุเรียน  Durio      Bombacaceae  

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0565 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjks8XvqfnrAhUd4XMBHWArCPkQmxMoATATegQIExAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0565 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.22  สวนยางพารา SFC 0566 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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      Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0566 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0566 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.23  สวนยางพารา SFC 0567 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

5  มะพร้าว  Cocos nucifera L     Palmae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0567 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjks8XvqfnrAhUd4XMBHWArCPkQmxMoATATegQIExAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0567 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.24  สวนยางพารา SFC 0568 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

5  ไผ่  Bambuseae      Poaceae 

6  จ าปาดะ  Artocarpus integer      Moraceae 

7  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

8  สะเดา  Azadirachta indica      Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc
https://www.google.com/search?q=Moraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SCsvq1jEyuGbX5SYnJqYCgCaqkrlFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiy9JSX-ZTsAhV57XMBHbP3AYQQmxMoATAVegQICRAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiY94ODqPnrAhWOQN4KHfQ9BLQQmxMoATATegQIExAD


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0568 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0568 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.25  สวนยางพารา SFC 0569 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 
 
 5  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 
 
 6  ไผ่  Bambuseae      Poaceae 
 

7  กะทงั  Litsea grandis     Lauraceae 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae


_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0569 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0569 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.26  สวนยางพารา SFC 0570 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

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     Fabaceae 
 
 5  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Arecaceae


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0570 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0570 จังหวดัสงขลา 

 


	สะเดา.pdf
	รายงานความหลากหลาย พื้นที่ดำเนินการสะเดา2020

