
ราย แปลง HA RAI

อาํเภอคลองหอยโข่ง 9 15 32.44 196

ตาํบลคลองหอยโข่ง 6 10 21.58 130

ตาํบลคลองหลา 2 2 4.08 25

ตาํบลโคกม่วง 1 3 6.78 41

พืน้ที่ในเขตอาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา



(ฉบบัพ่ิมเติม มกราคม – ธนัวาคม 64) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกกลุ่ม  จ านวน 15 แปลง  เน้ือที่รวม  196 ไร่  32.44  แฮกแตร์ ประกอบดว้ย 

ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 
1 SFC0575 สุคนธ ์ แก่นจนัทร์ 
2 SFC0579 วรชาติ มโนมยัสนัติภาพ 
3 SFC0582 วรรณา แซ่ล่ิม 
4 SFC0583 พบิูรณ์ แกว้ด ารงค ์
5 SFC0584 พบิูรณ์ แกว้ด ารงค ์
6 SFC0585 พบิูรณ์ แกว้ด ารงค ์
7 SFC0586 พบิูรณ์ แกว้ด ารงค ์
8 SFC0587 โสภา อยัสุวรรณ 
9 SFC0588 โสภา อยัสุวรรณ 
10 SFC0589 เพญ็ศรี คงบุญ 
11 SFC0590 พกั บุญก าเหนิด 
12 SFC0591 นนัทชยั นวลวลิยั 
13 SFC0592 นนัทชยั นวลวลิยั 
14 SFC0593 นนัทชยั นวลวลิยั 
15 SFC0594 จารึก จนัทวดี 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



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

1 SFC0575 สุคนธ์ แก่นจนัทร์ นส.4จ. 10424 43 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
2 SFC0579 วรชาติ มโนมยัสันติภาพ นส.4จ. 11478 60 16 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
3 SFC0582 วรรณา แซ่ล่ิม นส.4จ. 15772 29 3 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
4 SFC0583 พิบรูณ์ แกว้ด ารงค ์ นส.4จ. 2375 6 37 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
5 SFC0584 พิบรูณ์ แกว้ด ารงค ์ นส.4จ. 7078 7 9 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
6 SFC0585 พิบรูณ์ แกว้ด ารงค ์ นส.4จ. 21258 4 9 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
7 SFC0586 พิบรูณ์ แกว้ด ารงค ์ นส.4จ. 21259 9 14 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
8 SFC0587 โสภา อยัสุวรรณ นส.4จ. 21421 16 11 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
9 SFC0588 โสภา อยัสุวรรณ นส.4จ. 21428 20 15 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

10 SFC0589 เพญ็ศรี คงบุญ นส.4จ. 9537 38 9 คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 
11 SFC0590 พกั บุญก าเหนิด นส.4จ. 6376 2 20 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
12 SFC0591 นนัทชยั นวลวิลยั นส.4จ. 23295 8 5 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
13 SFC0592 นนัทชยั นวลวิลยั นส.4จ. 21285 3 32 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
14 SFC0593 นนัทชยั นวลวิลยั นส.4จ. 21284 45 4 โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 
15 SFC0594 จารึก จนัทวดี นส.4จ. 1569 42 7 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
           
           
           
           

 



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็ก จ านวน 15
แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 –  50  ไร่  เน้ือที่รวม  196  ไร่ 32.44 แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งที่ต  าบลต่างๆ ของอ าเภอคลอง
หอยโข่ง ดงัน้ี  

(1) ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แปลง เน้ือที่  130 ไร่ 

(2) ต าบลคลองหลา  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่  25 ไร่ 
(3) ต าบลโคกม่วง  อ าเภอคลองหอยโข่ง  จงัหวดัสงขลา  จ  านวน 3 แปลง เน้ือที่ 41  ไร่  

 

2.3.2 สภาพภูมปิระเทศ 

(1) ต าบลคลองหอยโข่ง  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 10  แปลง เน้ือที่  130 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 

(2) ต าบลคลองหลา  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่  25 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 

(3) ต าบลโคกม่วง  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 3  แปลง เน้ือที่   41 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 

 
2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 10  แปลง เน้ือที่   130 ไร่ 

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

(2) ต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 2  แปลง เน้ือที่   25 ไร่ 
- ไม่มีลกัษณะความเป็นป่าธรรมชาติ และมีไมป่้าชนิดดีมีค่าขึ้นอยู ่ 
-  มีสตัวป่์า จ  าพวก นกกวงั นกเขา และงูเขียว จ านวนนอ้ยอาศยัอยู ่



 
(3) ต าบลโคกม่วง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน  3 แปลง เน้ือที่   41 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 0575 : 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  

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0575 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 0575 จังหวดัสงขลา 

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


4.1.2  สวนยางพารา SFC 0579 : 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 0579 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 0579 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



4.1.3  สวนยางพารา SFC 0582 : 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  

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0582 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 0582 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

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


4.1.4  สวนยางพารา SFC 0583 : 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 0583 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 0583  จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.5  สวนยางพารา SFC 0584 : 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 0584 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 0584 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.6  สวนยางพารา SFC 0585 : 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  ตน้ต  าเสา  Fagraea fragrans       Loganiaceae 

5  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae    

____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0585 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 0585 จังหวดัสงขลา 

 

 

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


4.1.7  สวนยางพารา SFC 0586 : 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  ตน้ต  าเสา  Fagraea fragrans       Loganiaceae 

5  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae   

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0586 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 0586 จังหวดัสงขลา 
 
 

 

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


4.1.8  สวนยางพารา SFC 0587 : 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  มะละกอ  Carica papaya     Caricaceae 

5  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

6  ตน้เนียง   Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0587 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 0587 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=2ahUKEwidvsil3bnyAhVfumMGHcYpCl4QmxMoATAdegQIMBAD


4.1.9  สวนยางพารา SFC 0588 : 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  มะละกอ  Carica papaya     Caricaceae 

5  ลองกอง  Lansium domesticum     Meliaceae 

6  ตน้เนียง   Archidendron pauciflorum    Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0588 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 0588 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=2ahUKEwidvsil3bnyAhVfumMGHcYpCl4QmxMoATAdegQIMBAD


4.1.10  สวนยางพารา SFC 0589 : 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 0589 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 0589 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.11  สวนยางพารา SFC 0590 : 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 0590 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 0590 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.12  สวนยางพารา SFC 0591 : 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  ยคูาลิปตสั Eucalyptus      Myrtaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0591 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 0591 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskxfxMrpW1lUkpicmpgKAKb0cV8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT7ob_4rnyAhXkwjgGHTpECzEQmxMoATAbegQIMhAD


4.1.13  สวนยางพารา SFC 0592 : 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  ยคูาลิปตสั Eucalyptus      Myrtaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0592 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 0592 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskxfxMrpW1lUkpicmpgKAKb0cV8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT7ob_4rnyAhXkwjgGHTpECzEQmxMoATAbegQIMhAD


4.1.14  สวนยางพารา SFC 0593 : 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  ยคูาลิปตสั Eucalyptus      Myrtaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0593 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 0593 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskxfxMrpW1lUkpicmpgKAKb0cV8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT7ob_4rnyAhXkwjgGHTpECzEQmxMoATAbegQIMhAD


4.1.15  สวนยางพารา SFC 0594 : 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 0594 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 0594 จังหวดัสงขลา 
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