
ราย แปลง HA RAI

อาํเภอสะเดา 75 121 202.92 1268.47

ตาํบลปาดงัเบซาร์ 4 5 12.59 78.7

ตาํบลปริก 4 5 11.09 69.33

ตาํบลพงัลา 15 28 33.02 206.43

ตาํบลท่าโพธ์ิ 31 58 88.18 551.18

ตาํบลทุ่งหมอ 18 22 47.14 294.64

ตาํบลเขามีเกียรติ 1 1 4.25 26.61

ตาํบลสาํนกัขาม 1 1 5.72 35.75

ตาํบลสาํนกัแตว้ 1 1 0.93 5.83

พืน้ทีใ่นเขตอาํเภอสะเดา จังหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม 17/9/62 – 30/12/62) 

1.1 พืน้ทีด่ําเนินการ 
 
 ดาํเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีสวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั

และสมาชิกกลุ่ม  จาํนวน 36 แปลง    เน้ือท่ีรวม 438.15 ไร่    70.10 แฮกแตร์   ประกอบดว้ย 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
1 SFC0344 เลก็ แซ่ท่อง 
2 SFC0345 จาํนงจิต ชูรุ่งโรจน์ 
3 SFC0346 จาํนงจิต ชูรุ่งโรจน์ 
4 SFC0347 นิยม เจียรบุตร 
5 SFC0361 ขวญัหทยั มากเมือง 
6 SFC0362 ขวญัหทยั มากเมือง 
7 SFC0363 จารุวรรณ ชนะสงคราม 
8 SFC0367 ธารดา รอดคงท่ี 
9 SFC0368 ธารดา รอดคงท่ี 
10 SFC0369 ธารดา รอดคงท่ี 
11 SFC0329 สาํราญ เจียรบุตร 
12 SFC0330 สาํราญ เจียรบุตร 
13 SFC0378 สาํราญ เจียรบุตร 
14 SFC0379 สาํราญ เจียรบุตร 
15 SFC0380 สาํราญ เจียรบุตร 
16 SFC0381 เดช โศภิษฐิกลุ 
 SFC0381 เดช โศภิษฐิกลุ 

17 SFC0394 ธนโชค สนิทมจัโร 
18 SFC0395 สุรเชษฐ เบญ็หมดั 
29 SFC0400 สมพร เจนเจริญเกียรติ 
 SFC0400 สมพร เจนเจริญเกียรติ 

20 SFC0401 สมพร เจนเจริญเกียรติ 
21 SFC0418 จรูญ มานะการ 
 SFC0418 จรูญ มานะการ 

22 SFC0419 ศรีออง ไชยภูมิ 
23 SFC0420 ศรีออง ไชยภูมิ 
24 SFC0421 เจียร เข้ียวแกว้ 

 



 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
25 SFC0432 ประสิทธ์ิ สมพงศ ์
26 SFC0433 ประสิทธ์ิ สมพงศ ์
27 SFC0434 ธิดา พรหมร่วมแกว้ 
28 SFC0435 ธิดา พรหมร่วมแกว้ 
29 SFC0436 ธิดา พรหมร่วมแกว้ 
30 SFC0449 อนิรุตต ์ ชีวโชติโสภณ 
31 SFC0450 อนิรุตต ์ ชีวโชติโสภณ 
32 SFC0451 อนิรุตต ์ ชีวโชติโสภณ 
33 SFC0457 อนุวตัร จุลจินดา 
34 SFC0458 ณรงคว์ิทย ์ สองศรี 
35 SFC0459 ณรงคว์ิทย ์ สองศรี 
36 SFC0473 ปรีชา ไชยวงศ ์



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

1 SFC0344 นายเลก็ แซ่ท่อน นส.4จ 70736 186 44 สาํนกัขาม สะเดา สงขลา 
2 SFC0345 นางสาวจาํนงจิต ชูรุ่งโรจน์ นส.4จ 38183 44 2 พงัลา สะเดา สงขลา 
3 SFC0346 นางสาวจาํนงจิต ชูรุ่งโรจน์ นส.4จ 8474 1 7 พงัลา สะเดา  สงขลา 
4 SFC0347 นายนิยม เจียรบุตร นส.4จ 3408 120 7 พงัลา สะเดา  สงขลา 
5 SFC0361 นางขวญัหทยั มากเมือง นส.4จ  10909 23 5 พงัลา สะเดา  สงขลา 
6 SFC0362 นางขวญัหทยั มากเมือง นส.4จ  8960 23 1 พงัลา สะเดา  สงขลา 
7 SFC0363 นางสาวจารุวรรณ ชนะสงคราม นส.4จ  8541 35 7 พงัลา สะเดา  สงขลา 
8 SFC0367 นางธารดา รอดคงที่ นส.4จ  8491 15 2 พงัลา สะเดา  สงขลา 

19 SFC0368 นางธารดา รอดคงที่ นส.4จ  9194 2 15 พงัลา สะเดา  สงขลา 
10 SFC0369 นางธารดา รอดคงที่ นส.4จ  9252 31 6 พงัลา สะเดา  สงขลา 
11 SFC0329 นายสาํราญ เจียรบุตร นส.4จ  8471 70 4 พงัลา สะเดา  สงขลา 
12 SFC0330 นายสาํราญ เจียรบุตร นส.4จ  70226 67 3 พงัลา สะเดา  สงขลา 
13 SFC0378 นายสาํราญ เจียรบุตร นส.4จ  5958 174 5 พงัลา สะเดา  สงขลา 
14 SFC0379 นายสาํราญ เจียรบุตร นส.4จ  8525 109 2 พงัลา สะเดา  สงขลา 
15 SFC0380 นายสาํราญ เจียรบุตร นส.4จ  8653 53 2 พงัลา สะเดา  สงขลา 
16 SFC0381 นายเดช โศภิษฐิกลุ นส.4จ  22979 4 11 ทุ่งหมอ สะเดา  สงขลา 

 SFC0381 นายเดช โศภิษฐิกลุ นส.4จ  22979 4 16 ทุ่งหมอ สะเดา  สงขลา 
17 SFC0394 นายธนโชค สนิทมจัโร นส.4จ  15003 92 28 เขามีเกียรติ สะเดา  สงขลา 

 

 



ลาํดบั รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตาํบล อาํเภอ จังหวดั 
18 SFC0395 นายสุรเชษฐ เบญ็หมดั นส.4จ 61429 2 30 ปริก สะเดา สงขลา 
19 SFC0400 นางสาวสมพร เจนเจริญเกียรติ นส.4จ 15099 29 31 พงัลา สะเดา สงขลา 

 SFC0400 นางสาวสมพร เจนเจริญเกียรติ นส.4จ 15099 29 5 พงัลา สะเดา  สงขลา 
20 SFC0401 นางสาวสมพร เจนเจริญเกียรติ นส.4จ 45360 148 10 พงัลา สะเดา  สงขลา 
21 SFC0418 นายจรูญ มานะการ นส.4จ  38352 43 14 พงัลา สะเดา  สงขลา 

 SFC0418 นายจรูญ มานะการ นส.4จ  38352 43 6 พงัลา สะเดา  สงขลา 
22 SFC0419 นางศรีออง ไชยภมูิ นส.4จ  27633 113 4 ทุ่งหมอ สะเดา  สงขลา 
23 SFC0420 นางศรีออง ไชยภมูิ นส.4จ  27634 110 9 ทุ่งหมอ สะเดา  สงขลา 
24 SFC0421 นางเจียร เขี้ยวแกว้ นส.4จ  8524 6 5 พงัลา สะเดา  สงขลา 
25 SFC0432 ประสิทธิ์ สมพงศ ์ นส.4จ  29676 150 5 สาํนกัแตว้ สะเดา สงขลา 
26 SFC0433 ประสิทธิ์ สมพงศ ์ นส.4จ  63091 133 26 ปริก สะเดา สงขลา 
27 SFC0434 ธิดา พรหมร่วมแกว้ นส.4จ  34805 2 20 ปาดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 
28 SFC0435 ธิดา พรหมร่วมแกว้ นส.4จ  8540 33 4 พงัลา สะเดา สงขลา 
29 SFC0436 ธิดา พรหมร่วมแกว้ นส.4จ  8665 34 4 พงัลา สะเดา สงขลา 
30 SFC0449 อนิรุตต ์ ชีวโชติโสภณ นส.4จ  9174 70 11 พงัลา สะเดา สงขลา 
31 SFC0450 อนิรุตต ์ ชีวโชติโสภณ นส.4จ  9100 100 3 พงัลา สะเดา สงขลา 
32 SFC0451 อนิรุตต ์ ชีวโชติโสภณ นส.4จ  8978 66 10 พงัลา สะเดา สงขลา 
33 SFC0457 อนุวตัร จุลจินดา สปก4-01 2078 86 12 พงัลา สะเดา สงขลา 
34 SFC0458 ณรงคว์ทิย ์ สองศรี นส.4จ  6209 33 3 ปาดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 
35 SFC0459 ณรงคว์ทิย ์ สองศรี นส.4จ  32108 14 8 ปาดงัเบซาร์ สะเดา สงขลา 
36 SFC0473 ปรีชา ไชยวงศ ์ นส.4จ  26412 182 21 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 



 

2.3 สภาพภมูปิระเทศ และสภาพภมูอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเลก็จาํนวน 36 
แปลง เน้ือท่ีระหวา่ง 1 – 44 ไร่  เน้ือท่ีรวม  438.13 ไร่   70.10   แฮกแตร์  กระจายอยูใ่นทอ้งท่ีตาํบลต่างๆ ของอาํเภอ
สะเดา ดงัน้ี 

(1) ตาํบลทุ่งหมอ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4  แปลง เน้ือท่ี  78.15 ไร่ 

(2) ตาํบลเขามีเกียรติ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลง เน้ือท่ี  28.61 ไร่ 

(3) ตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2 แปลง เน้ือท่ี  57.64 ไร่ 

(4) ตาํบลพงัลา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  24  แปลง เน้ือท่ี  191.32 ไร่ 

(5) ตาํบลสาํนกัขาม อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  1 แปลง เน้ือท่ี  44.75 ไร่ 

(6) ตาํบลสาํนกัแตว้  อาํเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  1  แปลง  เน้ือท่ี  5.83 ไร่ 

(7) ตาํบลปาดงัเบซาร์  อาํเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 3   แปลง  เน้ือท่ี  31.82 ไร่  

 

2.3.2 สภาพภมูปิระเทศ 

(1) ตาํบลทุ่งหมอ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แปลง เน้ือท่ี  78.15 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
 

(2) ตาํบลเขามีเกียรติ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  28.61 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(3) ตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2  แปลงเน้ือท่ี  57.64  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 

(4) ตาํบลพงัลา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  24  แปลงเน้ือท่ี  198.84  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(5) ตาํบลสาํนกัขาม อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  1  แปลงเน้ือท่ี  44.75 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 
 



(6) ตาํบลสาํนกัแตว้ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  1  แปลงเน้ือท่ี  5.83 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
  

(7) ตาํบลปาดงัเบซาร์  อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  3  แปลงเน้ือท่ี  31.82 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 
 

2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
 

(1) ตาํบลทุ่งหมอ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แปลง  เน้ือท่ี  78.15 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซวนกกวกั จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
  

(2) ตาํบลเขามีเกียรติ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  1 แปลง เน้ือท่ี  28.61 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่ 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(3) ตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2  แปลง เน้ือท่ี  57.64  ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(4) ตาํบลพงัลา อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน  24  แปลง เน้ือท่ี  198.84  ไร่ 
  - ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
  -  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(5) ตาํบลสาํนกัขาม อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลง เน้ือท่ี  44.75 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 

(6) ตาํบลสาํนกัแตว้ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลง เน้ือท่ี  5.83  ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 

 



 

(7) ตาํบลปาดงัเบซาร์ อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3 แปลง เน้ือท่ี  31.82  ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ผลการศกึษา 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสํารวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0344 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

2  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

3  ลองกอง    Lansium domesticum    Meliceae 

  4    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae
  _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0344 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 0344 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.2  สวนยางพารา SFC 0345 : 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 0345 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 0345 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0346 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

2  สกั  Tectona grandis Linn    Lamlaceae 

3    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae
 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0346 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 0346 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0347 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

2  สละ  Salacca zalacca      Palmae 

3  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 

4  มะพร้าว  Cocos nucifera Linn.        Arecaceae 

5    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

6  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0347 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 0347 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.5  สวนยางพารา SFC 0361 : 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 0361 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 0361 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0362 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 10 ชนดิ 8 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 
   
3  กลว้ย  Musa acuminate     Musaceae 
 
4  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 
 
5  เงาะ  Nephelium lappaceum    Sapindaceae 
 
6  ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 
 
7  พยงู  Dalbergia cochinchinensis    Fabaceae 
 
8  ไผก่ิ่มซุง  Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch   Gramineae 

 
9    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

10  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0362 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 0362 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.7  สวนยางพารา SFC 0363 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
  

2  กระถิน  Leucaena leucocephala    Fabaceae 
 
3  พยอม  Shorea talura Roxb     Dipterocarpaceae 
 
4  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 
 
5  หวา้  Syzygium cumini      Myrtaceae 
 
6  กาํชาํ  Lepisanthes rubiginosa    Sapindaceae 
  
7  กะทงั  Litsea grandis Hook.f.    Lauraceae 
_____________________________________________________________________________________________ 



ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0363 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 0363 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.8   สวนยางพารา SFC 0367 : 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 0367 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 0367 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.9  สวนยางพารา SFC 0368 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 
 
3  อบเชย  Cinnamon, Cassia     Lauraceae 
   
4    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

6  กระพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0368 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 0368 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.10  สวนยางพารา SFC 0369 : 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 0369 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 0369 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.11  สวนยางพารา SFC 0329 : 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 0329 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 0329 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.12  สวนยางพารา SFC 0330 : 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 0330 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 0330 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.13  สวนยางพารา SFC 0378 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

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

   
3    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0378 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 0378 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.14  สวนยางพารา SFC 0379 : 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 0379 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 0379 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.15  สวนยางพารา SFC 0380 : 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 0380 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 0380 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.16  สวนยางพารา SFC 0381 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 
2  ตะเคียน   Hopea odorata     Dipterocarpaceae 
 
3  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

   
4    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

5  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 



ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0381 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 0381 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.17  สวนยางพารา SFC 0394 : 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 0394 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 0394 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.18  สวนยางพารา SFC 0395 : 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 0395 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 0395 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.19  สวนยางพารา SFC 0400 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 
 

 2    ทุเรียน  Durio zibethinus L.     Bombacaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0400 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 0400 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.20  สวนยางพารา SFC 0401 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 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 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0401 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 0401 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.21  สวนยางพารา SFC 0418 : 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  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 



ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0418 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 0418 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.22  สวนยางพารา SFC 0419 : 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 0419 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 0419 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.23  สวนยางพารา SFC 0420 : 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  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0420 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 0420 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.24  สวนยางพารา SFC 0421 : 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 0421 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 0421 จังหวดัสงขลา 
 

 

4.1.25  สวนยางพารา SFC 0432 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 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  ตะขบไทย Flacourtia rukam     Flacourtiaceae 

5  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

 

 



 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0432 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 0432 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.26  สวนยางพารา SFC 0433 : 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 0433 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 0433 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.27  สวนยางพารา SFC 0434 : 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 0434 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 0434 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.28  สวนยางพารา SFC 0435 : 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 0435 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 0435 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.29  สวนยางพารา SFC 0436 : 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 0436 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 0436 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.30  สวนยางพารา SFC 0449 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 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  ไผ ่  Dendrocalamus     Poaceae 

5  ตะเคียน  Hopea odorata     Dipterocarpaceae 
 



 
 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0449 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 0449 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.31  สวนยางพารา SFC 0450 : 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 0450 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 0450 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.32  สวนยางพารา SFC 0451 : 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 0451 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 0451 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.33  สวนยางพารา SFC 0457 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 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  เนียง  Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

5  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0457 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 0457 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.34  สวนยางพารา SFC 0458 : 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  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0458 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 0458 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.35  สวนยางพารา SFC 0459 : 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  กะพอ้  Licuala paludosa Griff    Arecaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0459 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 0459 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.36  สวนยางพารา SFC 0473 : 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  

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0473 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 0473 จังหวดัสงขลา 
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