
ราย แปลง HA RAI

อาํเภออืน่ๆ 90 180 312.61 1983.30

อาํเภอบางกลํา่

ตาํบลท่าชา้ง 6 15 15.25 95.34

ตาํบลบางกลํ่า 1 1 1.85 11.56

7 16 17.10 106.90

อาํเภอหาดใหญ่

ตาํบลบา้นพรุ 10 15 32.59 203.69

ตาํบลควนลงั 2 3 3.18 19.89

ตาํบลพะตง 2 4 3.38 21.16

ตาํบลท่าขา้ม 7 17 12.67 79.23

ตาํบลทุ่งตาํเสา 6 10 39.76 248.51

ตาํบลทุ่งใหญ่ 1 1 1.00 6.25

ตาํบลฉลุง 1 5 65.88 411.79

29 55 158.46 990.52

อาํเภอควนเนียง

ตาํบลบางเหรียง 2 4 5.42 33.89

ตาํบลรัตภูมิ 16 25 17.47 109.23

18 29 22.89 143.12

อาํเภอเมอืงสงขลา

ตาํบลพะวง 9 14 7.39 46.24

ตาํบลเกาะแตว้ 2 5 1.74 10.91

11 19 9.13 57.15

อาํเภอนาหม่อม

ตาํบลทุ่งขม้ิน 1 3 4.53 28.35

1 3 4.53 28.35

อาํเภอนาทวี

ตาํบลคลองทราย 4 20 33.44 209.65

ตาํบลฉาง 1 1 1.67 10.45

ตาํบลคลองกวาง 5 9 17.49 109.33

ตาํบลปลกัหนู 4 7 17.57 109.83

14 37 70.17 439.26

อาํเภอรัตภูมิ

ตาํบลควนรู 1 1 1.28 8.04

ตาํบลเขาพระ 3 9 12.2 76.29

4 10 13.48 84.33

อาํเภอเทพา

ตาํบลปากบาง 5 9 19.62 122.64

ตาํบลท่าม่วง 1 2 1.76 11.03

6 11 21.38 133.67

พืน้ทีใ่นเขตอาํเภออืน่ๆ จังหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม 3/1/63 – 2/10/63 ) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกจ านวน 15  แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 – 49  ไร่ เน้ือที่รวม 165  ไร่ 27.38 แฮกแตร์ ประกอบดว้ย  

ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1 SFC0518 ดวงนภา เพช็รมุณี 
2 SFC0519 ดวงนภา เพช็รมุณี 
3 SFC0520 ดวงนภา เพช็รมุณี 
4 SFC0521 ดวงนภา เพช็รมุณี 
5 SFC0522 ผนิ แซ่เอียะ 
6 SFC0525 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
7 SFC0526 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
8 SFC0527 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
9 SFC0528 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
10 SFC0529 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
11 SFC0530 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
12 SFC0531 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
13 SFC0537 ณิชนนัทน์ เดชทองค า 
14 SFC0538 ปัญญาสุธี คงแกว้เคล่ือน 
15 SFC0571 วราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



2.2 ข้อมูลสมำชิกกลุ่มจัดกำรป่ำไม้ สยำม ไฟเบอร์บอร์ด 
 

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

1 SFC0518 ดวงนภา เพช็รมุณี นส.4จ 31277 6 24 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
2 SFC0519 ดวงนภา เพช็รมุณี นส.4จ 31256 4 7 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
3 SFC0520 ดวงนภา เพช็รมุณี นส.4จ 31220 1 2 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
4 SFC0521 ดวงนภา เพช็รมุณี นส.4จ 31227 6 4 คลองทราย นาทว ี สงขลา 
5 SFC0522 ผนิ แซ่เอียะ นส.4จ. 276385 32 5 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
6 SFC0525 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.3ก. 4425 2 8 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
7 SFC0526 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.4จ. 238033 22 9 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
8 SFC0527 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.4จ. 238034 23 21 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
9 SFC0528 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.4จ. 238035 24 21 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
10 SFC0529 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.4จ. 138230 59 13 ควนลงั หาดใหญ่ สงขลา 
11 SFC0530 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.4จ. 197517 64 14 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
12 SFC0531 จิราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.4จ. 197516 17 6 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
13 SFC0537 ณิชนนัทน์ เดชทองค า นส.4จ 86054 30 5 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

14 SFC0538 ปัญญาสุธี คงแกว้เคล่ือน นส.4จ 89338 10 2 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

15 SFC0571 วราภรณ์ คงแกว้เคล่ือน นส.4จ 121860 16 24 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 

           

           

           



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็กถึงปานกลาง
จ านวน 15  แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 – 49  ไร่ เน้ือที่รวม 165  ไร่ 27.38 แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งทีอ่  าเภอต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา  จ านวน  4  แปลง  เน้ือที่  37  ไร่ 

(2) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  10  แปลง  เน้ือที่  115 ไร่ 
(3) ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  1  แปลง  เน้ือที่   13   ไร่ 

2.3.2  สภาพภูมปิระเทศ 

(1) ต าบลคลองทราย  อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 แปลง เน้ือที่  37 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ สลบักบัเนินเต้ีย 
 

(2) ต าบลบา้นพรุ  อ าเภอหาดใหญ ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน  10 แปลงเน้ือที่  115 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ  สลบักบัเนินเต้ียบางพื้นที่ 
 

(3) ต าบลควนลงั  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน  1 แปลงเน้ือที่  13 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ   

2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลคลองทราย อ าเภอนาทว ี จงัหวดัสงขลา จ านวน 4 แปลงเน้ือที่  37 ไร่ 

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

(2) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน 10  แปลง เน้ือที่  115 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
 

(3) ต าบลควนลงั  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน 1  แปลง เน้ือที่  13 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง นกแซงแซว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู่ 
 



4. ผลการศกึษา 
 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสาํรวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0518  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 9 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  หมาก  Areca catechu      Arecaceae 
 
 5  กลว้ย  Musa acuminata Cavendish Subgroup    Musaceae  
 
 6  ไผ่ตง  Bambuseae      Bambusoideae 
 
 7  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 
  
 8  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 
 
 9  มงัคุด  Garcinia mangostana    Guttiferae  
 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0518   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?sa=X&biw=1366&bih=625&q=Musaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDSuyDZbxMrhW1qcmJyamAoArjoODRgAAAA&ved=2ahUKEwi6mL2YnOnnAhVMyzgGHSNaBboQmxMoATASegQIEBAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Bambusoideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3sCwst1jEyuOUmJtUWpyfmZKamAoABPTkshsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHnvzInOnnAhXoxzgGHQP0CbkQmxMoATASegQIDxAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj8t-uznunnAhWDzTgGHYQ5Cp0QmxMoATAVegQIExAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0518 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.2  สวนยางพารา SFC 0519 : 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  สับปะรด  Ananas comosus      Bromelioideae 

5  ทุเรียน  Durio       Helicteroideae 

6  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0519 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?biw=1366&bih=625&q=Helicteroideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM0tTIuPX8TK55Gak5lcklqUn5mSmpgKAO7KM7EfAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZ7pDJn-nnAhUszjgGHXEgATMQmxMoATAXegQIFBAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj8t-uznunnAhWDzTgGHYQ5Cp0QmxMoATAVegQIExAD


 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0519 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0520 : 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  สับปะรด   Ananas comosus      Bromelioideae 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0520 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 0520 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0521 : 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  ต้นพนัตนั Schima wallichii     Theaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0521 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 0521 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.5  สวนยางพารา SFC 0522 : 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 0522 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 0522 จังหวดัสงขลา 

 

 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0525 : 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  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae 
   
3  หญา้คา  Imperata cylindrica (L.) Raeusch.    Poaceae 

4  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.   Poaceae  

5  สับปะรด  Ananas comosus     Bromelioideae 

6  ผกัเหมียง  Gnetum gnemon      Gnetaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Gnetaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MC6Kr8hexMrpnpdakpicmpgKAHrlxP0ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjTtJD_54ToAhVZSX0KHbZaDT4QmxMoATAXegQIERAD


ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0525 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 0525 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.7  สวนยางพารา SFC 0526 : 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 0526 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 0526 จังหวดัสงขลา 

 

 

4.1.8   สวนยางพารา SFC 0527 : 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 0527 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 0527 จังหวดัสงขลา 

 

 

4.1.9  สวนยางพารา SFC 0528 : 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 0528 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 0528 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.10  สวนยางพารา SFC 0529 : 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  ตีนเป็ด  Cerbera odollam     Apocynaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0529 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 0529 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.11  สวนยางพารา SFC 0530 : 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 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0530 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 0530 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.12  สวนยางพารา SFC 0531 : 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  เนียง  Archidendron pauciflorum    Leguminosae 

5  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae.   

6  ตีนเป็ด  Cerbera odollam     Apocynaceae 

7  สะตอ   Parkia speciosa     Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 



ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0531 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 0531 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.13  สวนยางพารา SFC 0537 : 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 0537 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 0537 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.14  สวนยางพารา SFC 0538 : 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 0404 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 0538 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.15  สวนยางพารา SFC 0571 : 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    Leguminosae 

5  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0571 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 0571 จังหวดัสงขลา 
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