
(ฉบบัพ่ิมเติม มกราคม –เมษายน 65) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกกลุ่ม  จ านวน 39  แปลง    เน้ือที่รวม 387 ไร่   64.15   แฮกแตร์   ประกอบดว้ย 

ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1 SFC0600 นฤสรณ์   ศิริพนัธ์ 
2 SFC0601 นฤสรณ์   ศิริพนัธ์ 
3 SFC0602 พรพรรณ นวลมี 
4 SFC0614 เจริญ    อรุณล่ิมสวสัด์ิ 
5 SFC0615 เจริญ    อรุณล่ิมสวสัด์ิ 
6 SFC0618 ภศัน์ศรันย ์  ร าจวนจร   

7 SFC0619 ทิพรัต   ร าจวนจร 

8 SFC0620 วรนุช  สองประสม 

9 SFC0621 วรนุช  สองประสม 

10 SFC0622 อุทยัวรรณ   ชูช่วย 

11 SFC0623 สนธยา   กาญจนแกว้ 

12 SFC0624 สนธยา   กาญจนแกว้ 

13 SFC0625 สุวรรณา   หนูปลอด 

14 SFC0626 สุวรรณา   หนูปลอด 

15 SFC0627 ด ารงศกัด์ิ   รามแกว้ 

16 SFC0628 ด ารงศกัด์ิ   รามแกว้ 

17 SFC0629 ด ารงศกัด์ิ   รามแกว้ 

18 SFC0630 นิรันดร์   ยอดแกว้ 

19 SFC0631 นิรันดร์   ยอดแกว้ 

20 SFC0632 โชติ   ยอดแกว้ 

21 SFC0633 โชติ   ยอดแกว้ 

22 SFC0634 โชติ   ยอดแกว้ 

23 SFC0635 โชติ  ยอดแกว้ 

24 SFC0636 สุนนัทา   เพชรจูด 

25 SFC0637 สุนนัทา   เพชรจูด 

26 SFC0638 สุนนัทา   เพชรจูด 

27 SFC0639 สุนนัทา  เพชรจูด 

28 SFC0640 บ ารุง สีอ่อน 



ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 

29 SFC0641 ไพโรจน ์ เตชะวรรโต 

30 SFC0645 ธนภร    เตชะวรรโต 

31 SFC0646 ธนภร   เตชะวรรโต 

32 SFC0647 วิเชษฐ ลกัษณะอมัพร 

33 SFC0648 วิเชษฐ ลกัษณะอมัพร 

34 SFC0649 วิเชษฐ ลกัษณะอมัพร 

35 SFC0650 เอ้ินจิต  ทองสองยอด 

36 SFC0651 เอ้ินจิต  ทองสองยอด 

37 SFC0652 เอ้ินจิต  ทองสองยอด 

38 SFC0653 เอ้ินจิต  ทองสองยอด 

39 SFC0654 เอ้ินจิต  ทองสองยอด 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    



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

1 SFC0600 นฤสรณ์   ศิริพนัธ์ นส.4จ 25606 84 7 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
2 SFC0601 นฤสรณ์   ศิริพนัธ์ นส.4จ 25607 90 9 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 

3 SFC0602 พรพรรณ นวลมี นส.4จ 25658 50 10 ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 
4 SFC0614 เจริญ อรุณล่ิมสวสัด์ิ นส.3ก 3284 11 31 พงัลา สะเดา สงขลา 
5 SFC0615 เจริญ อรุณล่ิมสวสัด์ิ นส.3ก 3285 12 24 พงัลา สะเดา สงขลา 

6 SFC0618 ภศัน์ศรันย ์  ร าจวนจร   นส.4จ 37108 2 8 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
7 SFC0619 ทิพรัต   ร าจวนจร นส.4จ 75426 51 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
8 SFC0620 วรนุช  สองประสม นส.4จ 55749 148 2 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
9 SFC0621 วรนุช  สองประสม นส.4จ 48066 147 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 

10 SFC0622 อุทยัวรรณ   ชูช่วย สปก.4-01 4511 8 7 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
11 SFC0623 สนธยา   กาญจนแกว้ นส.4จ 19637 20 11 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 

12 SFC0624 สนธยา   กาญจนแกว้ นส.4จ 26278 109 2 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 

13 SFC0625 สุวรรณา   หนูปลอด นส.4จ 73124 177 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
14 SFC0626 สุวรรณา   หนูปลอด สปก.4-01 4492 19 19 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
15 SFC0627 ด ารงศกัด์ิ   รามแกว้ นส.4จ 12211 63 10 ท่าโพธ์ิ สะเดา สงขลา 

16 SFC0628 ด ารงศกัด์ิ   รามแกว้ นส.4จ 31908 224 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
17 SFC0629 ด ารงศกัด์ิ   รามแกว้ นส.4จ 68561 270 1 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
18 SFC0630 นิรันดร์   ยอดแกว้ นส.4จ 18887 37 7 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 



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

19 SFC0631 นิรันดร์   ยอดแกว้ นส.4จ 19623 36 13 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
20 SFC0632 โชติ   ยอดแกว้ นส.4จ 67781 167 4 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
21 SFC0633 โชติ   ยอดแกว้ นส.4จ 67782 168 7 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
22 SFC0634 โชติ   ยอดแกว้ นส.4จ 16372 35 10 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
23 SFC0635 โชติ  ยอดแกว้ นส.4จ 19423 52 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
24 SFC0636 สุนนัทา   เพชรจูด นส.4จ 16912 13 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
25 SFC0637 สุนนัทา   เพชรจูด นส.4จ 20406 63 17 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
26 SFC0638 สุนนัทา   เพชรจูด นส.4จ 20405 64 12 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
27 SFC0639 สุนนัทา  เพชรจูด นส.4จ 20407 62 7 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
28 SFC0640 บ ารุง สีอ่อน นส.4จ 20408 61 21 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
29 SFC0641 ไพโรจน ์ เตชะวรรโต สปก.4-01 4485 11 8 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
30 SFC0645 ธนภร    เตชะวรรโต นส.4จ 196632 7 26 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
31 SFC0646 ธนภร   เตชะวรรโต นส.4จ 16348 135 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
32 SFC0647 วิเชษฐ ลกัษณะอมัพร นส.4จ 25766 48 18 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
33 SFC0648 วิเชษฐ ลกัษณะอมัพร นส.4จ 25757 68 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
34 SFC0649 วิเชษฐ ลกัษณะอมัพร นส.4จ 25174 69 6 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
35 SFC0650 เอ้ินจิต  ทองสองยอด นส.3ก 228 165 20 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
36 SFC0651 เอ้ินจิต  ทองสองยอด นส.4จ 18842 121 4 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
37 SFC0652 เอ้ินจิต  ทองสองยอด สปก.4-01 914 10 5 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 
38 SFC0653 เอ้ินจิต  ทองสองยอด นส.3ก 656 72 12 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 



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

39 SFC0654 เอ้ินจิต  ทองสองยอด นส.3ก 657 73 9 เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็ก  จ านวน 39
แปลง  เน้ือที่รวม 387   ไร่   64.15   แฮกแตร์   กระจายอยูใ่นทอ้งที่ต  าบลต่างๆ ของอ าเภอสะเดา ดงัน้ี 

(1) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลง เน้ือที่  26 ไร่ 

(2) ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลง เน้ือที่  55 ไร่ 
(3) ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 32  แปลง เน้ือที่  296 ไร่ 

(4) ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลง เน้ือที่  10 ไร่ 

2.3.2 สภาพภูมปิระเทศ 

(1 ) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลง เน้ือที่ 26  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบสลบักบัเป็นเนินเต้ีย 

(2) ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลง เน้ือที่ 55  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(3) ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 32  แปลง เน้ือที่ 296  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบสลบักบัเป็นเนินเต้ีย 

(4) ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลง เน้ือที่ 10  ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

 
2.3.3 ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลทุ่งหมอ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 3  แปลง  เน้ือที่  26 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(2) ต าบลพงัลา อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง  เน้ือที่  55 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(3) ต าบลเขามีเกียรติ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 32  แปลง  เน้ือที่  296 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่



(4) ต าบลท่าโพธ์ิ อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จ านวน 1  แปลง  เน้ือที่  10 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ แต่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 

 
4. ผลการศกึษา 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสาํรวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0600 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

5  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

6  มะขาม  Tamarindus indica      Fabaceae 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0600 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMuK-r64zpAhX8ILcAHR_ZD-8QmxMoATAUegQIEBAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0600 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.2  สวนยางพารา SFC 0601 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae  

5  เนียง  Archidendron pauciflorum    Leguminosae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 601 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oo7L64zpAhWZ_XMBHaL5CgoQmxMoATAUegQIERAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0601 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0602 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สละ  Salacca zalacca     Arecaceae 

5  โกโก ้  Theobroma cacao     Malvaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0602 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://th.wikipedia.org/wiki/Malvaceae


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0602 จังหวดัสงขลา 

 

 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0614 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 13 ชนดิ 9 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

7  มงัคุด  Garcinia mangostana     Guttiferae 

8  มะขาม  Tamarindus indica      Fabaceae 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMuK-r64zpAhX8ILcAHR_ZD-8QmxMoATAUegQIEBAD


9  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

10  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

11  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

12  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

13  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0614 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0614 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0mqv02vTrAhU0H7cAHWfIAegQmxMoATATegQIFBAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj8t-uznunnAhWDzTgGHYQ5Cp0QmxMoATAVegQIExAD


4.1.5  สวนยางพารา SFC 0615 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

7  เงาะ  Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

8  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0615 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0615 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy5fxModnFiQmZeSmJyamAoAbT7GPhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDjKjSrvnrAhWfH7cAHVMkAXEQmxMoATAVegQIGRAD


4.1.6  สวนยางพารา SFC 0618 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

5  มะนาว  Citrus ×  aurantiifolia     Rutaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0618 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0618 จังหวดัสงขลา 

 

 

https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwimm6bA5ozpAhXj0qYKHUg4CCIQmxMoATATegQIERAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


4.1.7  สวนยางพารา SFC 0619 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

6  สักทอง  Tectona grandis L.f     Verbenaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0619 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0619 จังหวดัสงขลา 

 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD


4.1.8  สวนยางพารา SFC 0620 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0620 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0620 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD


4.1.9  สวนยางพารา SFC 0621 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

5  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0621 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0621 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

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


4.1.10  สวนยางพารา SFC 0622 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

5  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

6  มะหาด  Artocarpus lacucha      Moraceae 

7  มะนาว  Citrus ×  aurantiifolia     Rutaceae 

8  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0622 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0622 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0mqv02vTrAhU0H7cAHWfIAegQmxMoATATegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Moraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SCsvq1jEyuGbX5SYnJqYCgCaqkrlFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidlJuO2_TrAhXc73MBHSHxCWEQmxMoATAYegQIDRAD
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwimm6bA5ozpAhXj0qYKHUg4CCIQmxMoATATegQIERAD
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD


4.1.11  สวนยางพารา SFC 0623 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb    Palmae 

5  ไฝ่  Bambuseae      Poaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0623 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0623 จังหวดัสงขลา 

 

 

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


4.1.12  สวนยางพารา SFC 0624 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0624 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0624 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD


4.1.13  สวนยางพารา SFC 0625 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ข่อย  Streblus asper      Moraceae 

5  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

6  มะนาว  Citrus ×  aurantiifolia     Rutaceae 

7  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0625 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0625 จังหวดัสงขลา 

 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&biw=1920&bih=937&q=Moraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SCsvq1jEyuGbX5SYnJqYCgCaqkrlFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjK4o6W2dzvAhVYT30KHZ31BUYQmxMoATAeegQILBAD
https://www.google.com/search?q=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwimm6bA5ozpAhXj0qYKHUg4CCIQmxMoATATegQIERAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


4.1.14  สวนยางพารา SFC 0626 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 13 ชนดิ 10 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  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

5  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

6  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

7  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

8  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

9  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

10  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

11  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moraceae 

12  มงัคุด  Garcinia mangostana     Guttiferae 

13  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0627 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0mqv02vTrAhU0H7cAHWfIAegQmxMoATATegQIFBAD
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0626 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.15  สวนยางพารา SFC 0627 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 7 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

6  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

7  เงาะ  Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

8  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy5fxModnFiQmZeSmJyamAoAbT7GPhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDjKjSrvnrAhWfH7cAHVMkAXEQmxMoATAVegQIGRAD


ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0627 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0627 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.16  สวนยางพารา SFC 0628 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

6  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

7  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.     Palmae 

____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc


ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0628 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0628 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.17  สวนยางพารา SFC 0629 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา       Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา   Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

5  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

6  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

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


ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0629 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0629 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.18  สวนยางพารา SFC 0630 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc


ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0630 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0630 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.19  สวนยางพารา SFC 0631 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

5  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0631 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

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


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0631 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.20  สวนยางพารา SFC 0632 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

5  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0632 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

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


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0632 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.21  สวนยางพารา SFC 0633 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 14 ชนดิ 9 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

6  เงาะ  Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

7  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

8  มงัคุด  Garcinia mangostana     Guttiferae 

9  สักทอง  Tectona grandis L.f     Verbenaceae 

10  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moraceae 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD
https://www.google.com/search?q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy5fxModnFiQmZeSmJyamAoAbT7GPhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDjKjSrvnrAhWfH7cAHVMkAXEQmxMoATAVegQIGRAD


11  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

12  มะฮอกกานี Swietenia macrophylla    Meliaceae 

13  ต าเสา  Ternstroemia wallichiana     Gentianaceae 

14  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0633 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0633 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii58XK3bnyAhXqzTgGHY4BD8EQmxMoATAbegQILxAD
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwil7rmFs8TqAhVBQH0KHUeZCY0QmxMoATAYegQIBxAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Gentianaceae
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc


4.1.22  สวนยางพารา SFC 0634 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

5  เงาะ  Nephelium lappaceum     Sapindaceae 

6  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

7  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

8  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moraceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0634 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0634 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Sapindaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDLIKy5fxModnFiQmZeSmJyamAoAbT7GPhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDjKjSrvnrAhWfH7cAHVMkAXEQmxMoATAVegQIGRAD


4.1.23  สวนยางพารา SFC 0635 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb    Palmae 

5  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

6  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0635 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0635 จังหวดัสงขลา 

 

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


4.1.24  สวนยางพารา SFC 0636 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

5  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

6  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

7  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0636 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0636 จังหวดัสงขลา 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


4.1.25  สวนยางพารา SFC 0637 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

5  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

6  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb    Palmae 

7  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0637 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0637 จังหวดัสงขลา 

 



4.1.26  สวนยางพารา SFC 0638 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

5  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0638 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0638 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii58XK3bnyAhXqzTgGHY4BD8EQmxMoATAbegQILxAD
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=arecales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE7JMVTi1k_XNzQyMjEtzyjSssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFV3EypFYlJqcmJNavIOVEQAsWEFsYgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwifibaO09zvAhU3HLkGHab5ABIQmxMoATAcegQILxAD


4.1.27  สวนยางพารา SFC 0639 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  สะเดาเทียม  Azadirachta indica      Meliaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0639 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0639 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWrOvP1bnyAhWbILcAHVfZBQYQmxMoATAlegQIOhAD


4.1.28  สวนยางพารา SFC 0640 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

 4  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 

5  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

6  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0640 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0640 จังหวดัสงขลา 

 

 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=arecales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE7JMVTi1k_XNzQyMjEtzyjSssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFV3EypFYlJqcmJNavIOVEQAsWEFsYgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwifibaO09zvAhU3HLkGHab5ABIQmxMoATAcegQILxAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj_0sulsMTqAhUFWCsKHX8OCyEQmxMoATAUegQICBAD


4.1.29  สวนยางพารา SFC 0641 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.     Palmae 

5  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 

6  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0641 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0641 จังหวดัสงขลา 

 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=arecales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE7JMVTi1k_XNzQyMjEtzyjSssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFV3EypFYlJqcmJNavIOVEQAsWEFsYgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwifibaO09zvAhU3HLkGHab5ABIQmxMoATAcegQILxAD
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD


4.1.30  สวนยางพารา SFC 0645 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.     Palmae 

5  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 

6  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0645 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0645 จังหวดัสงขลา 

 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=arecales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE7JMVTi1k_XNzQyMjEtzyjSssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFV3EypFYlJqcmJNavIOVEQAsWEFsYgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwifibaO09zvAhU3HLkGHab5ABIQmxMoATAcegQILxAD
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD


4.1.31  สวนยางพารา SFC 0646 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.     Palmae 

5  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 

6  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0646 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0646 จังหวดัสงขลา 

 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=arecales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE7JMVTi1k_XNzQyMjEtzyjSssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFV3EypFYlJqcmJNavIOVEQAsWEFsYgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwifibaO09zvAhU3HLkGHab5ABIQmxMoATAcegQILxAD
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD


4.1.32  สวนยางพารา SFC 0647 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 6 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ไฝ่  Bambuseae      Poaceae 

5  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

6  พยงู  Dalbergia cochinchinensis    Fabaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0647 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0647 จังหวดัสงขลา 

 



4.1.33  สวนยางพารา SFC 0648 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 8 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

5  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae    

6  มงัคุด  Garcinia mangostana     Guttiferae 

7  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

8  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

___________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0648 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0648 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii58XK3bnyAhXqzTgGHY4BD8EQmxMoATAbegQILxAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oo7L64zpAhWZ_XMBHaL5CgoQmxMoATAUegQIERAD
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc


4.1.34  สวนยางพารา SFC 0649 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moraceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0649 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0649 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



4.1.35  สวนยางพารา SFC 0650 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0650 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0650 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.36  สวนยางพารา SFC 0651 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

5  สะเดาเทียม Azadirachta      Meliaceae 

6  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

7  ไฝ่  Bambuseae      Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0651 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0651 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0mqv02vTrAhU0H7cAHWfIAegQmxMoATATegQIFBAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD


4.1.37  สวนยางพารา SFC 0652 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 6 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ทุเรียน  Durio      Bombacaceae 

5  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 

6  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae  

7  กลว้ยป่า  Musa acuminate      Musaceae  

_______________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0652 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0652 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=arecales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE7JMVTi1k_XNzQyMjEtzyjSssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFV3EypFYlJqcmJNavIOVEQAsWEFsYgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwifibaO09zvAhU3HLkGHab5ABIQmxMoATAcegQILxAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oo7L64zpAhWZ_XMBHaL5CgoQmxMoATAUegQIERAD
https://www.google.com/search?q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAmK-AoPnrAhU463MBHR_bBywQmxMoATAVegQICBAD


4.1.38  สวนยางพารา SFC 0653 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 10 ชนดิ 8 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

5  ทุเรียน  Durio      Bombacaceae 

6  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

7  ขนุน  Artocarpus heterophyllus    Moraceae 

8  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

9  กลว้ย  Musa acuminata Cavendish Subgroup    Musaceae  

10  มะม่วงหิมพานต ์   Anacardium  occidentale    Anacardiaceae  

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0653 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0mqv02vTrAhU0H7cAHWfIAegQmxMoATATegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjA_-OPooLoAhVKWysKHSh8DDwQmxMoATAWegQIFRAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0653 จังหวดัสงขลา 

 

 

4.1.39  สวนยางพารา SFC 0654 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 12 ชนดิ 9 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

4  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

5  สะเดาเทียม Azadirachta      Meliaceae 

6  ทุเรียน  Durio      Bombacaceae 

7  จ าปาดะ  Artocarpus integer     Moraceae 

8  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwii58XK3bnyAhXqzTgGHY4BD8EQmxMoATAbegQILxAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae


9  เงาะ  Nephelium lappaceum    Sapindaceae 

10  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae  

11  ก าช า  Lepisanthes rubiginosa    Sapindaceae 
 
12  ไฝ่  Bambuseae      Poaceae 

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0654 จงัหวดัสงขลา 
พบวา่เป็นสวนยางพารา(Genus) : Hevea สปีชีส์ (Species): brasiliensis ช่ือสามญั (Common name) : para 
rubber ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) : Hevea brasiliensis Mull-Arg. กระจายอยูท่ ัว่แปลง (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0654 จังหวดัสงขลา 

 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oo7L64zpAhWZ_XMBHaL5CgoQmxMoATAUegQIERAD

