
ราย แปลง HA RAI

อาํเภอคลองหอยโข่ง 115 214 381.87 2386.85

ตาํบลคลองหอยโข่ง 42 77 175.98 1099.9

ตาํบลคลองหลา 25 42 75.83 473.99

ตาํบลโคกม่วง 24 46 61.61 385.12

ตาํบลทุ่งลาน 24 49 68.45 427.84

พืน้ที่ในเขตอาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม 3/1/63 – 2/10/63) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกกลุ่ม  จ านวน 13 แปลง  เน้ือที่รวม  72 ไร่  12.32  แฮกแตร์ ประกอบดว้ย 

ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1 SFC0524 อิทธิกร   ชิตวงค ์
2 SFC0532 ชฎาพร รัตนโกสม 
3 SFC0533 สารภ ี หล่อกาญจนาภา 
4 SFC0534 สารภ ี หล่อกาญจนาภา 
5 SFC0535 สารภ ี หล่อกาญจนาภา 
6 SFC0536 ยทุธชยั คชวรรณ์ 
7 SFC0554 ภสัชา นิธิอาภาภทัร 
8 SFC0555 ภสัชา นิธิอาภาภทัร 
9 SFC0556 ภสัชา นิธิอาภาภทัร 
10 SFC0557 ภสัชา นิธิอาภาภทัร 
11 SFC0558 ภสัชา นิธิอาภาภทัร 
12 SFC0559 ภสัชา นิธิอาภาภทัร 
13 SFC0560 ภสัชา นิธิอาภาภทัร 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



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

1 SFC0524 อิทธิกร   ชิตวงค ์ นส.4จ. 14960 6 4 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

2 SFC0532 ชฎาพร รัตนโกสม นส.4จ. 19902 3 10 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

3 SFC0533 สารภี หล่อกาญจนาภา นส.4จ. 25191 58 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

4 SFC0534 สารภี หล่อกาญจนาภา นส.4จ. 7152 84 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

5 SFC0535 สารภี หล่อกาญจนาภา นส.4จ. 7153 83 6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

6 SFC0536 ยทุธชยั คชวรรณ์ นส.4จ. 12866 21 10 ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 

7 SFC0554 ภสัชา นิธิอาภาภทัร นส.4จ. 15236 5 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

8 SFC0555 ภสัชา นิธิอาภาภทัร นส.4จ. 4784 105 3 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

9 SFC0556 ภสัชา นิธิอาภาภทัร นส.4จ. 20569 156 2 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

10 SFC0557 ภสัชา นิธิอาภาภทัร นส.4จ. 3462 44 6 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

11 SFC0558 ภสัชา นิธิอาภาภทัร นส.4จ. 21006 9 7 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

12 SFC0559 ภสัชา นิธิอาภาภทัร นส.4จ. 21361 26 - โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

13 SFC0560 ภสัชา นิธิอาภาภทัร นส.4จ. 3736 46 6 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 

           
           

           

           

           

           

 



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็ก จ านวน 13
แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 –  50  ไร่  เน้ือที่รวม  72   ไร่    12.32  แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งที่ต  าบลต่างๆ ของอ าเภอ
คลองหอยโข่ง ดงัน้ี  

(1) ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2 แปลง เน้ือที่  16 ไร่ 

(2) ต าบลทุ่งลาน  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่  14 ไร่ 
(3) ต าบลโคกม่วง  อ าเภอคลองหอยโข่ง  จงัหวดัสงขลา  จ  านวน 9 แปลง เน้ือที่  42 ไร่  

 

2.3.2 สภาพภูมปิระเทศ 

(1) ต าบลคลองหอยโข่ง  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่  16 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 

(2) ต าบลทุ่งลาน  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่  14 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 

(3) ต าบลโคกม่วง  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 9  แปลง เน้ือที่   42 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 
 

 
2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่   16 ไร่ 

- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และมีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่ 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกกวงั นกเขา และงูเขียว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 
 
 
 



(2) ต าบลทุ่งลาน อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่   14 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และมีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่ 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกกวงั นกเขา และงูเขียว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 

(3) ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน  9 แปลง เน้ือที่   42 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และมีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่ 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกกวงั นกเขา และงูเขียว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ผลการศกึษา 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสาํรวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0524 : 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  กลว้ย  Musa acuminata Cavendish Subgroup    Musaceae  

5  กระถิน  Leucaena leucocephala    Fabaceae   

6  ตะเคียนทอง Hopea odorata     Dipterocarpaceae  
 
7  จ าปาป่า  Michelia champaca L.     Magnoliaceae  
____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0524 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=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjA_-OPooLoAhVKWysKHSh8DDwQmxMoATAWegQIFRAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJkdvKpILoAhWuyzgGHRYwBBIQmxMoATAUegQIERAD
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiV2rzopILoAhWGwTgGHSKUBk4QmxMoATAZegQIFxAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Magnoliaceae


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0524 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.2  สวนยางพารา SFC 0532 : 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  มะนาว  Citrus ×  aurantiifolia     Rutaceae 

5  มะระกอ  Carica papaya     Caricaceae 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0321 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=Rutaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yC4oMFrEyhFUWpKYnJqYCgAA8VS2FwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwimm6bA5ozpAhXj0qYKHUg4CCIQmxMoATATegQIERAD


 
 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0532 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0533 : 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 0322 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 0533 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0534 : 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  กลว้ย  Musa      Musaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0323 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 0534  จังหวดัสงขลา 

 

4.1.5  สวนยางพารา SFC 0535 : 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  กลว้ย  Musa      Musaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0324 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 0535 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0536 : 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  กลว้ย  Musa      Musaceae 

5  มะขาม  Tamarindus indica      Fabaceae 

6  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae    

7  มงัคุด  Garcinia mangostana     Guttiferae 

____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMuK-r64zpAhX8ILcAHR_ZD-8QmxMoATAUegQIEBAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oo7L64zpAhWZ_XMBHaL5CgoQmxMoATAUegQIERAD


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0325 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 0536 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.7  สวนยางพารา SFC 0554 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 
  

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae  

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

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


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0554 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 0554 จังหวดัสงขลา 
 

 

4.1.8  สวนยางพารา SFC 0555 : 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  กะพอ้   Licuala spinosa Thunb    Palmae 

_____________________________________________________________________________________________ 



ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0555 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 0555 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.9  สวนยางพารา SFC 0556 : 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  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 



ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0556 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 0556 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.10  สวนยางพารา SFC 0557 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 3 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 
   

2  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

3  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae  

4  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

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


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0557 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 0557 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.11  สวนยางพารา SFC 0558 : 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  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

6  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

7  มะหาด  Artocarpus lacucha      Moraceae 

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


 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0558 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 0558 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.12  สวนยางพารา SFC 0559 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 7 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  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 

5  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

6  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oo7L64zpAhWZ_XMBHaL5CgoQmxMoATAUegQIERAD
https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0mqv02vTrAhU0H7cAHWfIAegQmxMoATATegQIFBAD


7  มะหาด  Artocarpus lacucha      Moraceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0559 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 0559 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.13  สวนยางพารา SFC 0560 : 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 
_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Moraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SCsvq1jEyuGbX5SYnJqYCgCaqkrlFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwidlJuO2_TrAhXc73MBHSHxCWEQmxMoATAYegQIDRAD


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0560 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 0560 จังหวดัสงขลา 
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