
 
(ฉบบัพ่ิมเติม มกราคม – เมาษายน 65) 

1.1 พืน้ที่ด ำเนินกำร 
 

 ด าเนินการศึกษาในพื้นที่สวนยางพาราภาคใตจ้งัหวดัสงขลาของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดั

และสมาชิกกลุ่ม  จ านวน 16 แปลง  เน้ือที่รวม  168 ไร่  41.22  แฮกแตร์ ประกอบดว้ย 

ล ำดับ รหัสสมำชิก ช่ือสมำชิกกลุ่ม 

1 SFC0603 ประทีป   เพช็รแกมแกว้ 
2 SFC0604 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
3 SFC0605 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
4 SFC0606 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
5 SFC0607 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
6 SFC0608 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
7 SFC0609 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
8 SFC0610 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
9 SFC0611 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 
10 SFC0642 สุคนธ ์   แก่นจนัทร์ 

11 SFC0643 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 

12 SFC0644 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ 

13 SFC0655 วิชาญ ไชยวงค ์

14 SFC0656 วิชาญ ไชยวงค ์

15 SFC0657 วิชาญ ไชยวงค ์

16 SFC0658 วิชาญ ไชยวงศ ์

    
    
    
    
    
    
    
    
    



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

1 SFC0603 ประทีป   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8828 4 14 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
2 SFC0604 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 7975 22 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
3 SFC0605 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8443 77 21 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
4 SFC0606 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8445 33 6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
5 SFC0607 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8834 42 6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
6 SFC0608 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8833 33 19 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
7 SFC0609 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8093 44 16 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
8 SFC0610 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8820 38 9 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 
9 SFC0611 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8819 36 14 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

10 SFC0642 สุคนธ ์   แก่นจนัทร์ นส.4จ 10426 45 9 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

11 SFC0643 บุญเจือ   เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 8457 15 6 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

12 SFC0644 บุญเจือ  เพช็รแกมแกว้ นส.4จ 23972 71 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

13 SFC0655 วิชาญ ไชยวงค ์ นส.4 จ 21397 5 10 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

14 SFC0656 วิชาญ ไชยวงค ์ นส.4 จ 21396 4 11 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

15 SFC0657 วิชาญ ไชยวงค ์ นส.4 จ 21398 6 7 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

16 SFC0658 วิชาญ ไชยวงศ ์ นส.4 จ 22118 190 5 คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 

           
           
           

 



 

2.3 สภาพภูมปิระเทศ และสภาพภูมอิากาศ 
 

2.3.1 ขนาดและทีต่ ัง้  

 สวนยางพาราของบริษทั สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จ ากดัประกอบดว้ยแปลงสวนยางพาราขนาดเล็ก จ านวน 16
แปลง เน้ือที่ระหวา่ง 1 –  50  ไร่  เน้ือที่รวม  168  ไร่ 41.22 แฮกแตร์ กระจายอยูใ่นทอ้งที่ต  าบลต่างๆ ของอ าเภอคลอง
หอยโข่ง ดงัน้ี  

(1) ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 16 แปลง เน้ือที่  168 ไร่ 

 

2.3.2 สภาพภูมปิระเทศ 

(1) ต าบลคลองหอยโข่ง  อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 16  แปลง เน้ือที่  168 ไร่ 

ลกัษณะทัว่ไป เป็นพื้นที่ราบ 
 
 

 
2.3.3  ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

 
(1) ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา จ านวน 16  แปลง เน้ือที่   168 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 0603 : 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  ลองกอง  Lansium domesticum    Meliaceae  
__________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0603 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 0603 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=625&q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj8t-uznunnAhWDzTgGHYQ5Cp0QmxMoATAVegQIExAD


4.1.2  สวนยางพารา SFC 0604 : 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  ไผป่่า  Bambusa Bambos     Gramineae 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0604 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 0604 จังหวดัสงขลา 

 

 



4.1.3  สวนยางพารา SFC 0605 : บรษิทั สยาม ไฟเบอรบ์อรด์ จ ากดั 

จากการสาํรวจ พบจํานวนชนดิไมท้ัง้ส ิน้ 5 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  ไผ ่ Bambuseae      Poaceae 

5  เนียง  Archidendron pauciflorum     Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0605 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 0605 จังหวดัสงขลา 

 

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


4.1.4  สวนยางพารา SFC 0606 : 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  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

5  ปาลม์  Arecaceae      Arecales 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0606 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 0606  จังหวดัสงขลา 

 

 

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


4.1.5  สวนยางพารา SFC 0607 : 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  มะม่วง  Mangifera indica      Anacardiaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0607 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 0607 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiN7POIgbfyAhX-zzgGHVjBANoQmxMoATAcegQIMxAD


4.1.6  สวนยางพารา SFC 0608 : 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 0608 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 0608 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.7  สวนยางพารา SFC 0609 : 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  ตน้ตาํเสา  Fagraea fragrans       Loganiaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0609 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 0609 จังหวดัสงขลา 
 
 
 
 

 



4.1.8  สวนยางพารา SFC 0610 : 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 0610 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 0610 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 



4.1.9  สวนยางพารา SFC 0611 : 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  มะม่วง  Mangifera indica      Anacardiaceae 

5  กระทอ้น  Sandoricum koetjape    Meliaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0611 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 0611 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiN7POIgbfyAhX-zzgGHVjBANoQmxMoATAcegQIMxAD


4.1.10  สวนยางพารา SFC 0642 : 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 0642 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 0642 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 



4.1.11  สวนยางพารา SFC 0643 : 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  ผกัเหรียง  Gnetum gnemon     Gnetaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0643 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 0643 จังหวดัสงขลา 

 

 

 



4.1.12  สวนยางพารา SFC 0644 : 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 0644 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 0644 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

 

 



4.1.13  สวนยางพารา SFC 0655 : 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  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0655 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 0655 จังหวดัสงขลา 

 

 

 

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


4.1.14  สวนยางพารา SFC 0656 : 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  มะพร้าว  Coconut      Palmae 

5  มะม่วง  Mangifera indica     Anacardiaceae 

6  มะขาม  Tamarindus indica      Fabaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0656 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 0656 จังหวดัสงขลา 

 

https://www.google.com/search?q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi0mqv02vTrAhU0H7cAHWfIAegQmxMoATATegQIFBAD
https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMuK-r64zpAhX8ILcAHR_ZD-8QmxMoATAUegQIEBAD


4.1.15  สวนยางพารา SFC 0657 : 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  สะตอ  Parkia speciosa     Fabaceae   

5  สะเดาเทียม Azadirachta      Meliaceae 

6  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0657 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 0657 จังหวดัสงขลา 

 

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


4.1.16  สวนยางพารา SFC 0658 : 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  สะเดาเทียม Azadirachta      Meliaceae 

6  กะทงั  Litsea grandis Hook.f      Lauraceae 

7  ตะเคียน  Hopea odorata      Dipterocarpaceae 

_____________________________________________________________________________________________ 

ผลการสาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพพรรณพชื บริเวณพื้นที่สวนยางพารา SFC 0658 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 0658 จังหวดัสงขลา 

https://www.google.com/search?q=Fabaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SK8sN1nEyuGWmJSYnJqYCgCWYlZxFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi6oo7L64zpAhWZ_XMBHaL5CgoQmxMoATAUegQIERAD
https://th.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://www.google.com/search?q=Dipterocarpaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM4wMq5cxCrgkllQklqUn5xYVJCYnJqYCgBgWc4iIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7-6qssTqAhWMfn0KHaIDAmAQmxMoATAWegQIDhAD

