
(ฉบบัพ่ิมเติม มกราคม –สิงหาคม 65) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกจ านวน 15  แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 – 49  ไร่ เน้ือที่รวม 366  ไร่ 53.46  แฮกแตร์ ประกอบดว้ย  

ล ำดับ รหัสสมำชิก 
1 SFC0595 
2 SFC0612 
3 SFC0613 
4 SFC0616 
5 SFC0617 
6 SFC0659 
7 SFC0660 
8 SFC0671 

9 SFC0672 

10 SFC0673 

11 SFC0674 

12 SFC0675 

13 SFC0676 

14 SFC0677 

15 SFC0678 

 



2.2 ข้อมูลสมำชิกกลุ่มจัดกำรป่ำไม้ สยำม ไฟเบอร์บอร์ด 
 

ล ำดับ รหัสสมำชิก เอกสำรสิทธ์ิ เลขที่เอกสำร เลขที่ ไร่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด 

1 SFC0595 นส.4จ 235894 50 19 ทุ่งต  าเสา หาดใหญ่ สงขลา 
2 SFC0612 นส.3ก 2588 44 6 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
3 SFC0613 นส.3ก 2589 45 4 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
4 SFC0616 นส.4จ 119536 68 3 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 
5 SFC0617 นส.4จ 278118 880 5 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 
6 SFC0659 นส.4 จ. 85259 30 59 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 
7 SFC0660 น.ส.3ก. 1083 83 32 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
8 SFC0671 น.ส.3ก 1876 27 44 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
9 SFC0672 น.ส.3 123 1 56 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
10 SFC0673 น.ส.3ก 2251 105 61 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
11 SFC0674 น.ส.3ก 2252 106 5 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
12 SFC0675 น.ส.3ก 2208 88 5 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
13 SFC0676 น.ส.3ก 2206 87 39 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
14 SFC0677 น.ส.3ก 5546 174 21 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
15 SFC0677 นส.4 จ. 15454 4 7 คลองทราย นาทว ี สงขลา 



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็กถึงปานกลาง
จ านวน 15  แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 – 49  ไร่ เน้ือที่รวม 366  ไร่ 53.46  แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ต าบลทุ่งต  าเสา อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  1  แปลง  เน้ือที่  19 ไร่ 

(2) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  2  แปลง  เน้ือที่  10 ไร่ 
(3) ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  3  แปลง  เน้ือที่  67 ไร่ 

(4) ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา  จ านวน  9  แปลง  เน้ือที่  270  ไร่ 

 

2.3.2 สภาพภูมปิระเทศ 

(1) ต าบลทุ่งต  าเสา  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน  1 แปลงเน้ือที่  19 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ  

(2) ต าบลบา้นพรุ  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน  2 แปลงเน้ือที่  10 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ    

(3) ต าบลพะตง  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน  3 แปลงเน้ือที่  67 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 

(4) ต าบลคลองทราย  อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา จ านวน 9 แปลง เน้ือที่  270 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย   
 

2.3.3 ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลทุ่งต  าเสา อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน 1 แปลงเน้ือที่  19 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว  จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(2) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลงเน้ือที่  10 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว  จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

(3) ต าบลพะตง อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แปลงเน้ือที่  67 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 



-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว  จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
(4) ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา จ านวน 9 แปลงเน้ือที่  270 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว นกกวกั จ  านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 
 

4. ผลการศกึษา 
 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสาํรวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0595  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 4  ลองกอง  Lansium domesticum         Meliaceae 
 
 5  สะตอ  Parkia speciosa       Fabaceae   
 
 6  เหรียง  Parkia timoriana      Fabaceae  
 
 7  สะเดาเทียม  Azardirachta excels    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0595   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=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw


 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0595 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.2  สวนยางพารา SFC 0612  : 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 
 
 5  สะตอ  Parkia speciosa       Fabaceae   
 
 6  เหรียง  Parkia timoriana      Fabaceae  
 
 7  สะเดาเทียม  Azardirachta excels    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0612   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=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0612 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0613  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 4  ลองกอง  Lansium domesticum         Meliaceae 
 
 5  สะตอ  Parkia speciosa       Fabaceae   
 
 6  เหรียง  Parkia timoriana      Fabaceae  
 
 7  สะเดาเทียม  Azardirachta excels    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0613   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=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0613 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0616  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 4  ลองกอง  Lansium domesticum         Meliaceae 
 
 5  สะตอ  Parkia speciosa       Fabaceae   
 
 6  เหรียง  Parkia timoriana      Fabaceae  
 
 7  สะเดาเทียม  Azardirachta excels    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0616   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=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0616 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.5  สวนยางพารา SFC 0617  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 ชนดิ 5 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
 
 4  ลองกอง  Lansium domesticum         Meliaceae 
 
 5  สะตอ  Parkia speciosa       Fabaceae   
 
 6  เหรียง  Parkia timoriana      Fabaceae  
 
 7  สะเดาเทียม  Azardirachta excels    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjFsveP0-z1AhWD83MBHXjyA6QQmxMoAXoECCoQAw


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0617   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 0617 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0659  : 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      Bombacaceae 

5  ไผ่ตง  Dendrocalamus     Bambusoideae 

6  มะพร้าว  Coconut      Palmae 



7  กระถิน  Leucaena leucocephala    Fabaceae  

8  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0659   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 0659 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.7  สวนยางพารา SFC 0660  : 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 

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


 5  สะตอ  Parkia speciosa       Fabaceae   
 
 6  เหรียง  Parkia timoriana      Fabaceae  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0660   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 0660 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw


4.1.8  สวนยางพารา SFC 0671  : 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  สะตอ  Parkia speciosa       Fabaceae   

5  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

6  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

7  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.     Palmae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0671   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 0671 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8OO1Oz1AhXpIbcAHb2GCzcQmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjE4JOi8L3kAhXy8HMBHThGBpwQmxMoATAVegQIEBAc


4.1.9  สวนยางพารา SFC 0672  : 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  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

5  สิเหรง  Livistona speciosa Kurz.     Palmae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0672   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 0672 จังหวดัสงขลา 

 

 

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


4.1.10  สวนยางพารา SFC 0673  : 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  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0673   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 0673 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



4.1.11  สวนยางพารา SFC 0674  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0674   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 0674 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.12  สวนยางพารา SFC 0675  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0675   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 0675 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.13  สวนยางพารา SFC 0676  : 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      Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0676   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 0676 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

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


4.1.14  สวนยางพารา SFC 0677  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0677   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 0677 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.15  สวนยางพารา SFC 0678  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 3 ชนดิ 2 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

 2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

 3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 
_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0678   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 0678 จังหวดัสงขลา 

 

 


