
ราย แปลง HA RAI

อ าเภออืน่ๆ 3 6 9.22 54

อ าเภอหาดใหญ่

ต ำบลบำ้นพรุ 1 2 1.48 8

ต ำบลทุ่งต  ำเสำ 2 4 7.74 46

3 6 9.22 54

พืน้ที่ในเขตอ าเภออืน่ๆ จังหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม มกราคม – สิงหาคม 2564 ) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกจ านวน 6  แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 – 49  ไร่ เน้ือที่รวม 54  ไร่ 9.21 แฮกแตร์ ประกอบดว้ย  

ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1 SFC0572 สมพร พทุธะวโิร 
2 SFC0573 ภทัรนดา พงษก์าบ 
3 SFC0574 ภทัรนดา พงษก์าบ 
4 SFC0576 ประภา ไชยภูมิ 
5 SFC0577 ประภา ไชยภูมิ 
6 SFC0578 ประภา ไชยภูมิ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



2.2 ข้อมูลสมำชิกกลุ่มจัดกำรป่ำไม้ สยำม ไฟเบอร์บอร์ด 
 

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

1 SFC0572 สมพร พทุธะวโิร นส.4จ 90186 52 31 ทุ่งต  าเสา หาดใหญ่ สงขลา 
2 SFC0573 ภทัรนดา พงษก์าบ นส.4จ 278568 69 4 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
3 SFC0574 ภทัรนดา พงษก์าบ นส.4จ 185676 110 4 บา้นพรุ หาดใหญ่ สงขลา 
4 SFC0576 ประภา ไชยภูมิ นส.4จ 159886 128 3 ทุ่งต  าเสา หาดใหญ่ สงขลา 
5 SFC0577 ประภา ไชยภูมิ นส.4จ 179935 57 4 ทุ่งต  าเสา หาดใหญ่ สงขลา 
6 SFC0578 ประภา ไชยภูมิ ส.ป.ก.4-01 355 3 8 ทุ่งต  าเสา หาดใหญ่ สงขลา 
           
           
           
           
           
           
           

           

           

           

           

           



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็กถึงปานกลาง
จ านวน 6  แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 – 49  ไร่ เน้ือที่รวม 54  ไร่ 9.21 แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งที่อ  าเภอต่างๆ ดงัน้ี 

(1) ต าบลทุ่งต  าเสา อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  4  แปลง  เน้ือที่  46 ไร่ 

(2) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  จ านวน  2  แปลง  เน้ือที่   8   ไร่ 

2.3.2  สภาพภูมปิระเทศ 

(1) ต าบลทุ่งต  าเสา  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน  4 แปลงเน้ือที่  46 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ   
 

(2) ต าบลบา้นพรุ  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน  2 แปลงเน้ือที่  8 ไร่ 
ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ   

2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลทุ่งต  าเสา อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน 6 แปลงเน้ือที่  46 ไร่ 

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

(2) ต าบลบา้นพรุ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่  8 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และไม่มีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่แต่อยา่งใด 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกเขา นกเอ้ียง  จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ผลการศกึษา 
 

4.1 ความหลากหลายทางชวีภาพพรรณพชื 

จากการสาํรวจภาคสนามดา้นความหลากหลายของพรรณพชื ในสวนยางพารา 
แตล่ะแหง่ ของพืน้ทีโ่ครงการฯ   มรีายละเอยีดดงันี ้

 

4.1.1  สวนยางพารา SFC 0572  : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 9 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  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 
 
 5  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 
 
 6  ไผ่ตง  Bambuseae      Bambusoideae 
 
 7  พยอม  Shorea roxburghii G.Don    Dipterocarpaceae  
 
 8  มะปราง  Bouea macrophylla      Anacardiaceae 
 
 9  มะมุด  Mangifera foetida      Anacardiaceae  
 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0572   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=arecales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SE7JMVTi1k_XNzQyMjEtzyjSssxOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8rITM9ILVJAFV3EypFYlJqcmJNavIOVEQAsWEFsYgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwifibaO09zvAhU3HLkGHab5ABIQmxMoATAcegQILxAD
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Bambusoideae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3sCwst1jEyuOUmJtUWpyfmZKamAoABPTkshsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHnvzInOnnAhXoxzgGHQP0CbkQmxMoATASegQIDxAD
https://www.google.com/search?hl=th&authuser=0&q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwik9JuL19zvAhWaWX0KHfyiCwQQmxMoATAfegQIKxAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0572 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.2  สวนยางพารา SFC 0573 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae  

3  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 

4  ข่อย  Streblus asper      Moraceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0573 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&biw=1920&bih=937&q=Moraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SCsvq1jEyuGbX5SYnJqYCgCaqkrlFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjK4o6W2dzvAhVYT30KHZ31BUYQmxMoATAeegQILBAD


 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0573 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.3  สวนยางพารา SFC 0574 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 4 ชนดิ 4 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

3  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 

4  ข่อย  Streblus asper      Moraceae 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0574 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&biw=1920&bih=937&q=Moraceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SCsvq1jEyuGbX5SYnJqYCgCaqkrlFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjK4o6W2dzvAhVYT30KHZ31BUYQmxMoATAeegQILBAD


 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0574 จังหวดัสงขลา 

4.1.4  สวนยางพารา SFC 0576 : 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  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

3  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 

4  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

5  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

6  กฤษณา  Aquilaria crassna     Thymelaeaceae 

7  สะเดาเทียม Azardirachta excels      Meliaceae 

8  พยอม  Shorea roxburghii     Dipterocarpaceae 

9  ไผ่กิมซุง  Dendrocalamus asper Backer.    Gramineae  

_____________________________________________________________________________________________ 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwj3trDb_bbyAhWTgf0HHZ4RA5AQmxMoATAdegQIMxAD
https://www.google.com/search?q=Thymelaeaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDNJzylaxMobklGZm5qTmJqYnJqYCgA0bC4NHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjp0O-7_rbyAhVizTgGHbvHACAQmxMoATAdegQINRAD


 

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

10  หลุมพอ     Intsia bijuga      Fabaceae 

11  มะม่วง  Mangifera indica      Anacardiaceae 

12  มะพร้าว  Cocos nucifera     Arecaceae 

13  ยมหอม  Toona ciliate     Meliaceae.  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0576 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 0576 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-xvLegLfyAhXcyzgGHbf8C1EQmxMoATAfegQIMRAD
https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiN7POIgbfyAhX-zzgGHVjBANoQmxMoATAcegQIMxAD
https://www.google.com/search?q=Arecaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SE7JMVzEyulYlJqcmJyamAoAwcEJYxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDn-2fgbfyAhUVyzgGHa1hBJ4QmxMoATAdegQINhAD


4.1.5  สวนยางพารา SFC 0577 : 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  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

3  กะพอ้  Licuala spinosa Thunb    Palmae 

4  สะตอ  Parkia speciosa      Fabaceae 

5  หมาก  Areca catechu     Arecaceae 

6  กลว้ย  Musa      Musaceae 

7  สะเดาเทียม Azardirachta excels      Meliaceae 

8  ตะเคียน  Hopea odorata     Dipterocarpaceae 

9  ไผ่กิมซุง  Dendrocalamus asper Backer.    Gramineae  

10  หลุมพอ     Intsia bijuga      Fabaceae 

11  มะม่วง  Mangifera indica      Anacardiaceae 

12  มะพร้าว  Cocos nucifera     Arecaceae 

13  มะยงชิต   Bouea macrophylla      Anacardiaceae 

_____________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0577 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&sqi=2&ved=2ahUKEwj3trDb_bbyAhWTgf0HHZ4RA5AQmxMoATAdegQIMxAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-xvLegLfyAhXcyzgGHbf8C1EQmxMoATAfegQIMRAD
https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiN7POIgbfyAhX-zzgGHVjBANoQmxMoATAcegQIMxAD
https://www.google.com/search?q=Arecaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SE7JMVzEyulYlJqcmJyamAoAwcEJYxgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjDn-2fgbfyAhUVyzgGHa1hBJ4QmxMoATAdegQINhAD


 

 

ภาพที ่1 : ลกัษณะสวนยางพารา SFC 0577 จังหวดัสงขลา 

 

4.1.6  สวนยางพารา SFC 0578 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 11 ชนดิ 10 วงศ ์ดงันี ้

_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

1   ยางพารา      Hevea brasiliensis Mull-Arg.       Euphorbiaceae 

2  หญา้รีแพร์  Centotheca lappacea (L) Desv.    Poaceae 

3  กลว้ย  Musa      Musaceae 

4  หลุมพอ     Intsia bijuga      Fabaceae 

5  มะมุด  Manilkara zapota      Amacardiaceae 

6  ทุเรียน  Durio      Bombacaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-xvLegLfyAhXcyzgGHbf8C1EQmxMoATAfegQIMRAD


_____________________________________________________________________________________________ 

ลําดบัที ่ ชือ่ไทย     ชือ่วทิยาศาสตร ์   วงศ ์

_____________________________________________________________________________________________ 

7   มงัคุด  Garcinia mangostana    Clusiaceae 

8  ขนุน  Artocarpus heterophyllus     Moraceae 

9  จ าปาดะ  Artocarpus integer     Moraceae 

10  ล าใย  Dimocarpus longan      Sapindaceae 

11  ตน้ปาลม์  Arecaceae     Schultz-Schultzenstein 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0578 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 0578 จังหวดัสงขลา 
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