
ราย แปลง HA RAI

อาํเภออืน่ๆ 83 165 283.56 1801.19

อาํเภอบางกลํา่

ตาํบลท่าชา้ง 6 15 15.25 95.34

ตาํบลบางกลํ่า 1 1 1.85 11.56

7 16 17.10 106.90

อาํเภอหาดใหญ่

ตาํบลบา้นพรุ 5 5 11.71 73.21

ตาํบลควนลงั 1 2 1.04 6.54

ตาํบลพะตง 2 4 3.38 21.16

ตาํบลท่าขา้ม 7 17 12.67 79.23

ตาํบลทุ่งตาํเสา 6 10 39.76 248.51

ตาํบลทุ่งใหญ่ 1 1 1.00 6.25

ตาํบลฉลุง 1 5 65.88 411.79

23 44 135.44 846.69

อาํเภอควนเนียง

ตาํบลบางเหรียง 2 4 5.42 33.89

ตาํบลรัตภูมิ 16 25 17.47 109.23

18 29 22.89 143.12

อาํเภอเมอืงสงขลา

ตาํบลพะวง 9 14 7.39 46.24

ตาํบลเกาะแตว้ 2 5 1.74 10.91

11 19 9.13 57.15

อาํเภอนาหม่อม

ตาํบลทุ่งขม้ิน 1 3 4.53 28.35

1 3 4.53 28.35

อาํเภอนาทวี

ตาํบลคลองทราย 3 16 27.41 171.37

ตาํบลฉาง 1 1 1.67 10.45

ตาํบลคลองกวาง 5 9 17.49 109.33

ตาํบลปลกัหนู 4 7 17.57 109.83

13 33 64.14 400.98

อาํเภอรัตภูมิ

ตาํบลควนรู 1 1 1.28 8.04

ตาํบลเขาพระ 3 9 12.2 76.29

4 10 13.48 84.33

อาํเภอเทพา

ตาํบลปากบาง 5 9 19.62 122.64

ตาํบลท่าม่วง 1 2 1.76 11.03

6 11 21.38 133.67

พืน้ทีใ่นเขตอาํเภออืน่ๆ จังหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม 17/9/62 – 30/12/62) 

1.1 พืน้ทีด่ําเนินการ 
 
 ดาํเนินการศึกษาในพ้ืนท่ีสวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดั

และสมาชิกกลุ่ม  จาํนวน 72 แปลง    เน้ือท่ีรวม  1122.08 ไร่   179.53  แฮกแตร์   ประกอบดว้ย  

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
1 SFC0331 สุภร แซ่หลี 
2 SFC0332 สุภร แซ่หลี 
3 SFC0333 ยอง เภาทอง 
4 SFC0339 เสริญ ตรีรัตน์ 
5 SFC0340 เสริญ ตรีรัตน์ 
6 SFC0341 เสริญ ตรีรัตน์ 
7 SFC0342 เสริญ ตรีรัตน์ 
8 SFC0343 เสริญ ตรีรัตน์ 
9 SFC0359 นงเยาว ์ บุญเพช็ร 
10 SFC0360 นงเยาว ์ บุญเพช็ร 
11 SFC0391 นํ้าฝน ศรีไสย 
12 SFC0402 วิมูล สองหนูแกว้ 
13 SFC0403 วิมูล สองหนูแกว้ 
14 SFC0404 วิมูล สองหนูแกว้ 
15 SFC0410 วิโรจน ์ พงษาวดาร 
16 SFC0411 สุชาติ สุวรรณชาตรี 
17 SFC0422 อริยวดี ศุภจาํรูญ 
18 SFC0423 อารี สงัขไ์ล่ 
19 SFC0424 อารี สงัขไ์ล่ 
20 SFC0425 อารี สงัขไ์ล่ 
21 SFC0437 ประสาน ภสัระ 
22 SFC0438 ประสาน ภสัระ 
23 SFC0439 ประเทือง พงษาวดาร 
24 SFC0440 ประเทือง พงษาวดาร 
25 SFC0441 ประเทือง พงษาวดาร 
26 SFC0442 ประเทือง พงษาวดาร 
27 SFC0461 ลดัดา ไพบูลย ์

 



 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
28 SFC0462 ลดัดา ไพบูรย ์
29 SFC0463 ลดัดา ไพบูรย ์
30 SFC0464 ลดัดา ไพบูรย ์
31 SFC0465 ลดัดา ไพบูรย ์
32 SFC0466 ลดัดา ไพบูรย ์
33 SFC0467 นิจรินทร์ แกว้พะวงค ์
34 SFC0468 นิจรินทร์ แกว้พะวงค ์
35 SFC0472 จนัทร์ แกว้พะวงค ์
 SFC0472 จนัทร์ แกว้พะวงค ์

36 SFC0480 จารึก ชูกลู 
37 SFC0481 จารึก ชูกลู 
38 SFC0482  จารึก ชูกลู 
39 SFC0483  จารึก ชูกลู 
40 SFC0484  จารึก ชูกลู 
41 SFC0485  จารึก ชูกลู 
42 SFC0486  จารึก ชูกลู 
43 SFC0487  จารึก ชูกลู 
44 SFC0488  จารึก ชูกลู 
45 SFC0489  จารึก ชูกลู 
46 SFC0490  จารึก ชูกลู 
47 SFC0491  จารึก ชูกลู 
48 SFC0492  จารึก ชูกลู 
49 SFC0493  จารึก ชูกลู 
50 SFC0494  จารึก ชูกลู 
51 SFC0495  จารึก ชูกลู 
52 SFC0496  จารึก ชูกลู 
53 SFC0497  จารึก ชูกลู 
54 SFC0498  จารึก ชูกลู 
55 SFC0499  พรศกัด์ิ สุวรรณทอง 
56 SFC0500  เวณิกา แกว้โสภา 

 
 



 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ช่ือสมาชิกกลุ่ม 
57 SFC0501 ถ่ิน แสนทว ี
58 SFC0502 สุขมุาภรณ์ ปลอดภยั 
59 SFC0503 ศุภกานต ์ สุขแกว้ 
60 SFC0504 ผอบ จนัทร์อกัษร 
61 SFC0505 ผอบ จนัทร์อกัษร 
62 SFC0506 สมพร สุขแกว้ 
63 SFC0507 สมพร สุขแกว้ 
64 SFC0508 ฉลอง แกว้โสภา 
65 SFC0509 ฉลอง แกว้โสภา 
66 SFC0510 ฉลอง แกว้โสภา 
67 SFC0512  ประเสริฐ แกว้โสภา 
68 SFC0513  ประเสริฐ แกว้โสภา 
69 SFC0514  ประเสริฐ แกว้โสภา 
70 SFC0515  ประเสริฐ แกว้โสภา 
71 SFC0516  ประเสริฐ แกว้โสภา 
72 SFC0511 ปองฉตัร แกว้โสภา 



2.2 ข้อมูลสมาชิกกลุ่มจัดการป่าไม้ สยาม ไฟเบอร์บอร์ด 
 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตําบล อาํเภอ จังหวดั 
1 SFC0331 สุภร แซ่หลี น.ส.4จ 2221 182 4 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
2 SFC0332 สุภร แซ่หลี น.ส.4จ 1566 160 1 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
3 SFC0333 ยอง เภาทอง น.ส.4จ 1528 133 5 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
4 SFC0339 เสริญ ตรีรัตน์ น.ส.4จ 1565 156 5 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
5 SFC0340 เสริญ ตรีรัตน์ น.ส.4จ 1563 154 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
6 SFC0341 เสริญ ตรีรัตน์ น.ส.4จ 1539 127 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
7 SFC0342 เสริญ ตรีรัตน์ น.ส.4จ 1537 129 3 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
8 SFC0343 เสริญ ตรีรัตน์ น.ส.4จ 1538 128 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 
9 SFC0359 นงเยาว ์ บุญเพช็ร น.ส.4จ 6666 67 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 
10 SFC0360 นงเยาว ์ บุญเพช็ร น.ส.4จ 69509 3 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 
11 SFC0391 นํ้าฝน ศรีไสย น.ส.4จ 118880 15 3 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 
12 SFC0402 วิมูล สองหนูแกว้ สปก.4-01 21 15 5 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 
13 SFC0403 วิมูล สองหนูแกว้ สปก.4-01 64 11 10 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 
14 SFC0404 วิมูล สองหนูแกว้ สปก.4-01 23 20 10 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 
15 SFC0410 วิโรจน ์ พงษาวดาร น.ส.4จ 1618 22 9 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 
16 SFC0411 สุชาติ สุวรรณชาตรี น.ส.4จ 33415 22 7 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 
17 SFC0422 อริยวดี ศุภจาํรูญ นส.3ก 7284 29 32 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
18 SFC0423 อารี สงัขไ์ล่ น.ส.4จ 33406 73 13 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 



 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตําบล อาํเภอ จังหวดั 
19 SFC0424 อารี สงัขไ์ล่ น.ส.4จ 10927 10 14 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 

20 SFC0425 อารี สงัขไ์ล่ น.ส.4จ 33407 5 1 ท่าชา้ง บางกลํ่า สงขลา 

21 SFC0437 ประสาน ภสัระ น.ส.4จ 10175 16 11 บางกลํ่า บางกลํ่า  สงขลา 

22 SFC0438 ประสาน ภสัระ น.ส.4จ 28115 30 11 ท่าชา้ง บางกลํ่า  สงขลา 

23 SFC0439 ประเทือง พงษาวดาร น.ส.4จ 35013 23 6 ท่าชา้ง บางกลํ่า  สงขลา 

24 SFC0440 ประเทือง พงษาวดาร น.ส.4จ 7642 112 1 ท่าชา้ง บางกลํ่า  สงขลา 

25 SFC0441 ประเทือง พงษาวดาร น.ส.4จ 7624 69 2 ท่าชา้ง บางกลํ่า  สงขลา 

26 SFC0442 ประเทือง พงษาวดาร น.ส.4จ 18376 45 2 ท่าชา้ง บางกลํ่า  สงขลา 

27 SFC0461 ลดัดา ไพบูลย ์ สปก.4-01 8015 2 8 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

28 SFC0462 ลดัดา ไพบูรย ์ สปก.4-01 708 3 8 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

29 SFC0463 ลดัดา ไพบูรย ์ น.ส.4จ 25409 6 4 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

30 SFC0464 ลดัดา ไพบูรย ์ น.ส.4จ 23257 18 6 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

31 SFC0465 ลดัดา ไพบูรย ์ น.ส.4จ 30613 39 5 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

32 SFC0466 ลดัดา ไพบูรย ์ น.ส.4จ 21437 15 8 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

33 SFC0467 นิจรินทร์ แกว้พะวงค ์ น.ส.4จ 11301 17 13 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

34 SFC0468 นิจรินทร์ แกว้พะวงค ์ น.ส.4จ 11302 8 5 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

35 SFC0472 จนัทร์ แกว้พะวงค ์ สปก.4-01 997 2 8 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

 SFC0472 จนัทร์ แกว้พะวงค ์ สปก.4-01 997 2 7 เขาพระ รัตภมูิ  สงขลา 

36 SFC0480 จารึก ชูกลู น.ส.3ก 1585 105 99 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 



 

ลาํดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตําบล อาํเภอ จังหวดั 
37 SFC0481 จารึก ชูกลู น.ส.3ก  1586 106 25 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 

38 SFC0482 จารึก ชูกลู น.ส.3ก  1587 107 192 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 

39 SFC0483 จารึก ชูกลู น.ส.3ก  1588 108 80 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 

40 SFC0484 จารึก ชูกลู น.ส.3ก 1532 103 14 ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 

41 SFC0485 จารึก ชูกลู น.ส.3จ 31260 13 11 คลองทราย นาทวี สงขลา 

42 SFC0486 จารึก ชูกลู น.ส.3ก 1725 23 27 คลองทราย นาทวี สงขลา 

43 SFC0487 จารึก ชูกลู น.ส.3ก  1033 15 1 คลองทราย นาทวี สงขลา 

44 SFC0488 จารึก ชูกลู น.ส.3ก  1726 25 3 คลองทราย นาทวี สงขลา 

45 SFC0489 จารึก ชูกลู น.ส.3ก 1727 26 16 คลองทราย นาทวี สงขลา 

46 SFC0490 จารึก ชูกลู น.ส.4จ 31259 12 - คลองทราย นาทวี สงขลา 

47 SFC0491 จารึก ชูกลู น.ส.4จ 31273 11 1 คลองทราย นาทวี สงขลา 

48 SFC0492 จารึก ชูกลู น.ส.4จ 31503 18 1 คลองทราย นาทวี สงขลา 

49 SFC0493 จารึก ชูกลู น.ส.4จ 31505 16 4 คลองทราย นาทวี สงขลา 

50 SFC0494 จารึก ชูกลู น.ส.4จ  31504 17 1 คลองทราย นาทวี สงขลา 

51 SFC0495 จารึก ชูกลู น.ส.4จ  31711 32 3 คลองทราย นาทวี สงขลา 

52 SFC0496 จารึก ชูกลู น.ส.4จ  31268 4 31 คลองทราย นาทวี สงขลา 

53 SFC0497 จารึก ชูกลู น.ส.4จ  34406 2 22 คลองทราย นาทวี สงขลา 

54 SFC0498 จารึก ชูกลู น.ส.4จ  31258 3 11 คลองทราย นาทวี สงขลา 

55 SFC0499 พรศกัดิ์ สุวรรณทอง น.ส.4จ 34670 18 13 คลองทราย นาทวี สงขลา 



ลาํดับ รหัสสมาชิก ชื่อสมาชิกกลุ่ม เอกสารสิทธิ์ เลขทีเ่อกสาร เลขที ่ ไร่ ตําบล อาํเภอ จังหวดั 
56 SFC0500 เวณิกา แกว้โสภา น.ส.4จ  31285 22 20 คลองทราย นาทวี สงขลา 

57 SFC0501 ถิ่น แสนทว ี น.ส.4จ  31183 4 4 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

58 SFC0502 สุขมุาภรณ์ ปลอดภยั น.ส.4จ  31271 7 11 คลองทราย นาทวี สงขลา 

59 SFC0503 ศุภกานต ์ สุขแกว้ น.ส.4จ  5492 13 9 ปลกัหนู นาทวี สงขลา 

60 SFC0504 ผอบ จนัทร์อกัษร น.ส.4จ  10459 3 27 ปลกัหนู นาทวี สงขลา 

61 SFC0505 ผอบ จนัทร์อกัษร น.ส.4จ  4560 3 10 ปลกัหนู นาทวี สงขลา 

62 SFC0506 สมพร สุขแกว้ น.ส.4จ  4561 4 8 ปลกัหนู นาทวี สงขลา 

63 SFC0507 สมพร สุขแกว้ น.ส.4จ  4620 3 38 ปลกัหนู นาทวี สงขลา 

64 SFC0508 ฉลอง แกว้โสภา น.ส.4จ  31594 29 4 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

65 SFC0509 ฉลอง แกว้โสภา น.ส.4จ  31351 20 5 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

66 SFC0510 ฉลอง แกว้โสภา น.ส.4จ  31326 1 45 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

67 SFC0512 ประเสริฐ แกว้โสภา น.ส.3ก 1164 87 11 ปลกัหนู นาทวี สงขลา 

68 SFC0513 ประเสริฐ แกว้โสภา น.ส.3ก  1176 109 3 ปลกัหนู นาทวี สงขลา 

69 SFC0514 ประเสริฐ แกว้โสภา น.ส.4จ  31342 14 2 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

70 SFC0515 ประเสริฐ แกว้โสภา น.ส.4จ  31343 13 7 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

71 SFC0516 ประเสริฐ แกว้โสภา น.ส.4จ  31180 10 2 คลองกวาง นาทวี สงขลา 

72 SFC0511 ปองฉตัร แกว้โสภา น.ส.4จ  31341 4 22 คลองกวาง นาทวี สงขลา 
 



 

2.3 สภาพภมูปิระเทศ และสภาพภมูอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จาํกดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเลก็ถึงปานกลาง
จาํนวน 72 แปลง เน้ือท่ีระหวา่ง 1 – 192 ไร่  เน้ือท่ีรวม 1122.08  ไร่ 179.53  แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งท่ีอาํเภอต่างๆ 
ดงัน้ี 

(1) ตาํบลรัตภูมิ อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 8  แปลง เน้ือท่ี  31.77 ไร่ 

(2) ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2  แปลง เน้ือท่ี  7.70 ไร่ 

(3) ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จาํนวน  1 แปลง เน้ือท่ี  3.11 ไร่ 

(4) ตาํบลบางเหรียง  อาํเภอควนเนียง  จงัหวดัสงขลา จาํนวน 3  แปลง เน้ือท่ี  25.84 ไร่ 

(5) ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า  จงัหวดัสงขลา จาํนวน  10  แปลง เน้ือท่ี  70.86 ไร่ 

(6) ตาํบลบา้นพรุ  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จาํนวน 2  แปลง  เน้ือท่ี   43.10  ไร่ 

(7) ตาํบลบางกลํ่า  อาํเภบางกลํ่า  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 1  แปลง   เน้ือท่ี   11.56  ไร่ 

(8) ตาํบลเขาพระ  อาํเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  9  แปลง   เน้ือท่ี   76.29   ไร่ 

(9) ตาํบลฉลุง  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน   5   แปลง    เน้ือท่ี  416.79 ไร่ 

(10) ตาํบลคลองทราย  อาํเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  16  แปลง  เน้ือท่ี 171.37 ไร่ 

(11) ตาํบลคลองกวาง   อาํเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  9  แปลง   เน้ือท่ี 109.33ไร่ 

(12) ตาํบลปลกัหนู   อาํเภอนาทว ี  จงัหวดัสงขลา   จาํนวน 7  แปลง    เน้ือท่ี 109.83 ไร่ 

 

2.3.2 สภาพภมูปิระเทศ 

(1) ตาํบลรัตภูมิ อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แปลง เน้ือท่ี  31.77 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
 

(2) ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา  จงัหวดัสงขลา จาํนวน  1 แปลงเน้ือท่ี  7.70 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 

(3) ตาํบลพะตง  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  3.11 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 
 



(4) ตาํบลบางเหรียง  อาํเภอควนเนียง  จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลง  เน้ือท่ี  25.84 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 

(5) ตาํบลท่าชา้ง  อาํเภอบางกลํ่า  จงัหวดัสงขลา จาํนวน  5  แปลง  เน้ือท่ี  70.86 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(6) ตาํบลบา้นพรุ  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จาํนวน  2  แปลง  เน้ือท่ี  43.10 ไร่   
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  
 

(7) ตาํบลบางกลํ่า  อาํเภบางกลํ่า  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  1  แปลง   เน้ือท่ี 11.56 ไร่   
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  

 
(8) ตาํบลเขาพระ  อาํเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  3  แปลง   เน้ือท่ี   76.29 ไร่  

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ  สลบักบัเนินเต้ีย 
 

 (9) ตาํบลฉลุง  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา   จาํนวน 1  แปลง   เน้ือท่ี  416.79 ไร่ 

  ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นท่ีราบ 
  

(10) ตาํบลคลองทราย  อาํเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา   จาํนวน 3  แปลง   เน้ือท่ี  171.37 ไร่ 

  ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
  

 (11) ตาํบลคลองกวาง  อาํเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  5   แปลง  เน้ือท่ี 109.33 ไร่ 

  ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(12) ตาํบลปลกัหนู  อาํเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 4  แปลง  เน้ือท่ี  109.33 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นราบ สลบักบัเนินเต้ีย 

 

 

 

 



2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 
 

(1) ตาํบลรัตภูมิ อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 4 แปลงเน้ือท่ี  31.77 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว นกกวกั จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
  

(2) ตาํบลพะวง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1  แปลง เน้ือท่ี  7.70 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(3) ตาํบลพะตง อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  3.11 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(4) ตาํบลบางเหรียง อาํเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา จาํนวน 1 แปลงเน้ือท่ี  25.84 ไร่ 
  - ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
  -  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(5) ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอบางกลํ่า จงัหวดัสงขลา จาํนวน  5  แปลงเน้ือท่ี  70.86 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่

  
 (6) ตาํบลบา้นพรุ  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จาํนวน  2  แปลง  เน้ือท่ี  43.10  ไร่   

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

7) ตาํบลบางกลํ่า  อาํเภบางกลํ่า  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 1  แปลง   เน้ือท่ี  11.56 ไร่   
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

8) ตาํบลเขาพระ  อาํเภอรัตภูมิ  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 3    แปลง  เน้ือท่ี  76.29 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 



 

9) ตาํบลฉลุง  อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน 1  แปลง  เน้ือท่ี  416.79 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

10) ตาํบลคลองทราย  อาํเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  3  แปลง  เน้ือท่ี  171.37 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

11) ตาํบลคลองกวาง  อาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา  จาํนวน   5  แปลง  เน้ือท่ี  109.33 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

12) ตาํบลปลกัหนู  อาํเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  จาํนวน  4   แปลง   เน้ือท่ี  109.33 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าข้ึนอยู ่
-  มีสตัวป่์า จาํพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จาํนวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ผลการศกึษา 
 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสํารวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0331 : 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 0331 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 0331 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.2  สวนยางพารา SFC 0332 : 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 0332 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 0332 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0333 : 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 spinosa Thunb    Palmae 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0333 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 0333 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0339 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี้ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.        Euphorbiaceae 

2  ละมุด  Manilkara zapota      Sapotaceae 

3  สะเดาเทียม Azadirachta excels     Meliaceae 

4  ลองกอง                 Lansium domesticum    Meliaceae 

5  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 

6  สะตอ  Parkia speciosa     Mimosoideae 

7    หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

8  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0339 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 0339 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.5  สวนยางพารา SFC 0340 : 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 0340 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 0340 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0341 : 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 0341 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 0341 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.7  สวนยางพารา SFC 0342 : 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 0342 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 0342 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.8   สวนยางพารา SFC 0343 : 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 0343 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 0343 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.9  สวนยางพารา SFC 0359 : 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 0359 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 0359 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.10  สวนยางพารา SFC 0360 : 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 0360 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 0360 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.11  สวนยางพารา SFC 0391 : 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 0391 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 0391 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.12  สวนยางพารา SFC 0402 : 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  สะเดาเทียม Azadirachta excels      Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0402 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 0402 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.13  สวนยางพารา SFC 0403 : 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 0403 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 0403 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.14  สวนยางพารา SFC 0404 : 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 0404 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 0404 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.15  สวนยางพารา SFC 0410 : 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 0410 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 0410 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.16  สวนยางพารา SFC 0411 : 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 0411 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 0411 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.17  สวนยางพารา SFC 0422 : 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 0422 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 0422 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.18  สวนยางพารา SFC 0423 : 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 0423 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 0423 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.19  สวนยางพารา SFC 0424 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 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 0424 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 0424 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.20  สวนยางพารา SFC 0425 : 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 0425 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 0425 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.21  สวนยางพารา SFC 0437 : 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 0437 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 0437 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.22  สวนยางพารา SFC 0438 : 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 0438 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 0438 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.23  สวนยางพารา SFC 0439 : 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 0439 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 0439 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.24  สวนยางพารา SFC 0440 : 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  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae. 

5  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae  

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0440 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 0440 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.25  สวนยางพารา SFC 0441 : 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 0441 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 0441 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.26  สวนยางพารา SFC 0442 : 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 0442 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 0442 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.27  สวนยางพารา SFC 0461 : 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 0461 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 0461 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.28  สวนยางพารา SFC 0462 : 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 0462 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 0462 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.29  สวนยางพารา SFC 0463 : 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 0463 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 0463 จังหวดัสงขลา 

 

 



4.1.30  สวนยางพารา SFC 0464 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 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  ไผ ่  Dendrocalamus     Poaceae 

5  ตะเคียน  Hopea odorata     Dipterocarpaceae 

6  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

7  มะพร้าว  Cocos nucifera      Arecaceae  

8  สะตอ  Parkia speciosa     Mimosoideae 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0464 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 0464 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.31  สวนยางพารา SFC 0465 : 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  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae 

5  สะตอ  Parkia speciosa     Mimosoideae  

6  ทุเรียน  Durio      Helicteroideae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0465 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 0465 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.32  สวนยางพารา SFC 0466 : 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  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 

5  สะเดาเทียม Azadirachta excels     Meliaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa     Mimosoideae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0466 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 0466 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.33  สวนยางพารา SFC 0467 : 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  กระถิน  Leucaena leucocephala    Leguminosae 

5  สะเดาเทียม Azadirachta excels     Meliaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0467 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 0467 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.34  สวนยางพารา SFC 0468 : 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  กระถิน  Leucaena leucocephala    Leguminosae 

5  สะเดาเทียม Azadirachta excels     Meliaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0468 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 0468 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.35  สวนยางพารา SFC 0472 : 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 0472 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 0472 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.36  สวนยางพารา SFC 0480 : 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 0480 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 0480 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.37  สวนยางพารา SFC 0481 : 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 0481 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 0481 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.38  สวนยางพารา SFC 0482 : 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 0482 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 0482 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.39  สวนยางพารา SFC 0483 : 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 0483 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 0483 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.40  สวนยางพารา SFC 0484 : 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 0484 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 0484 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.41  สวนยางพารา SFC 0485 : 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  จาํปาป่า  Michelia champaca L    Magnoliaceae. 

5  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

6  สละ  Salacca zalacca     Arecaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0485 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 0485 จังหวดัสงขลา 



4.1.42  สวนยางพารา SFC 0486 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 22 ชนดิ 17 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      Mimosoideae 

5  มะพร้าว   Cocos nucifera       Arecoideae 

6  กระทอ้น  Sandoricum koetjape       Meliaceae 

7  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae. 

8  ทุเรียน   Durio       Helicteroideae 

9  ยางนา   Dipterocarpus alatus    Dipterocarpaceae 

10  พยงุ  Dalbergia cochinchinensis      Fabaceae 

11  สะเดา  Azadirachta indica      Meliaceae 

12  สกั  Tectona grandis      Lamiaceae 

13  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

14  พะยอม  Shorea roxburghii      Dipterocarpaceae 

15  สละ  Salacca zalacca     Arecaceae 

16  กลว้ย  Musa sapientum Linn      Musaceae 

17  ไผต่ง  Dendrocalamus     Bambusoideae 

 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์    วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

18  มะนาว  Citrus × aurantiifolia    Rutaceae 
 
19  จาํปาป่า  Michelia champaca L    Magnoliaceae. 
 
20  เหรียง  Parkia timoriana      Fabaceae 
 
21  มะเฟือง  Averrhoa carambola     Oxalidaceae 
 
22   สาละ  Shorea robusta      Dipterocarpaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0486 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 0486 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.43  สวนยางพารา SFC 0487 : 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  จาํปาป่า  Michelia champaca L    Magnoliaceae. 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0487 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 0487 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.44  สวนยางพารา SFC 0488 : 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  จาํปาป่า  Michelia champaca L    Magnoliaceae. 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0488 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 0488 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.45  สวนยางพารา SFC 0489 : 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  จาํปาป่า  Michelia champaca L    Magnoliaceae. 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0489 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 0489 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.46  สวนยางพารา SFC 0490 : 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  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

5  สบัปะรด  Ananas comosus       Bromeliaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0490 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 0490 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.47  สวนยางพารา SFC 0491 : 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 0491 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 0491 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.48  สวนยางพารา SFC 0492 : 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 0492 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 0492 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.49  สวนยางพารา SFC 0493 : 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  กระทอ้น  Sandoricum koetjape     Meliaceae 

5  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0493 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 0493 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.50  สวนยางพารา SFC 0494: 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  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0494 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 0494 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.51  สวนยางพารา SFC 0495: 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         Fabaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0495 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 0495 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.52  สวนยางพารา SFC 0496: 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 0496 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 0496 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.53  สวนยางพารา SFC 0497: 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         Fabaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0497 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 0497 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.54  สวนยางพารา SFC 0498: 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         Fabaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0498 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 0498 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.55  สวนยางพารา SFC 0499: 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  สะตอ  Parkia speciosa         Fabaceae 

5  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb    Palmae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0499 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 0499 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.56  สวนยางพารา SFC 0500: 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         Fabaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0500 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 0500 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.57  สวนยางพารา SFC 0501: 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  สละ  Salacca zalacca     Arecaceae 

5  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moraceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0501 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 0501 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.58  สวนยางพารา SFC 0502: 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 0502 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 0502 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



 

4.1.59  สวนยางพารา SFC 0503: 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  สละ  Salacca zalacca     Arecaceae 

5  มะพร้าว  Cocos nucifera     Arecaceae 

 

 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0503 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 0503 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.60  สวนยางพารา SFC 0504: 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 0504 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 0504  จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.61  สวนยางพารา SFC 0505: 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 0505 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 0505 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.62  สวนยางพารา SFC 0506: 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 0506 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 0506 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.63  สวนยางพารา SFC 0507: 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 0507 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 0507 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.64  สวนยางพารา SFC 0508: 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 0508 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 0508 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.65  สวนยางพารา SFC 0509: 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 0509 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 0509 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.66  สวนยางพารา SFC 0510: 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 0510 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 0510 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.67  สวนยางพารา SFC 0511: บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จาํกดั 

จากการสํารวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้  7 ชนดิ 6 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  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

6  สบัปะรด   Ananas comosus     Bromeliaceae 

7  ขนุน       Artocarpus heterophyllus       Moraceae 

 

  

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0511 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 0511 จังหวดัสงขลา 



 

4.1.68  สวนยางพารา SFC 0512: 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  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb    Palmae. 

5  กลว้ย  Musa sapientum Linn    Musaceae 

 

  

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0512 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 0512 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.69  สวนยางพารา SFC 0513: 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  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb    Palmae. 

5  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae. 

 

  

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0513 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 0513 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.70  สวนยางพารา SFC 0514: 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 0514 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 0514 จังหวดัสงขลา 

 

 



 

4.1.71  สวนยางพารา SFC 0515: 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  สบัปะรด   Ananas comosus      Bromeliaceae 

 

  

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพืช บริเวณพื้นท่ีสวนยางพารา SFC 0515 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 0515 จังหวดัสงขลา 

 



 

4.1.72  สวนยางพารา SFC 0516: 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 0516 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 0516 จังหวดัสงขลา 
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