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ความหลากหลายของพืชสกุลไทร (Ficus L.)  
ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน ้าแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน 

อ้าเภอปางมะผ้า จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
Diversity of Ficus L. in Huay Nam Pam Forest Conservation Unit, 
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บทคัดย่อ 
ส ำรวจและศึกษำควำมหลำกชนิดของพืชสกุลไทรในหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยน  ำแพม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสัน

ปันแดน อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่ำงเดือนเมษำยน พ.ศ.2555 ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ.2556 โดย
สร้ำงเส้นทำงส ำรวจ 3 เส้นทำง เป็นระยะทำงรวมทั งสิ น 10.35 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทรทั งหมด 27 ชนิด จ ำนวน 
197 ต้น จัดอยู่ใน 6 สกุลย่อย โดยสกุลย่อยที่พบมำกที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Urostigma 13 ชนิด สกุลย่อย 
Sycomorus 7 ชนิด สกุลย่อย Ficus 2 ชนิด สกุลย่อย Sycidium 2 ชนิด สกุลย่อย Synnoecia 2 ชนิด และสกุล
ย่อย Pharmacosycea 1 ชนิด ค ำนวณค่ำ Shannon–Weaver index รวมเท่ำกับ 2.93 โดยพบว่ำเส้นทำง
ส ำรวจเส้นที่ 1 มีจ ำนวนชนิดและดัชนีควำมหลำกหลำยสูงท่ีสุด รองลงมำคือเส้นทำงส ำรวจเส้นท่ี 3 และเส้นที่ 2 
ตำมล ำดับ 
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ABSRACT 
Survey and study species diversity of Ficus spp. at Huay Nam Pam Forest Conservation 

Unit, San Pan Dan Wildlife Sanctuary, Pang Ma Pha District, Mae Hong Son Province were carried 
out between May 2012 and March 2013. Three survey lines were set up for data collecting with 
the total distance 10.35 kilometers. Twenty-seven species, 197 trees of Ficus species belonging 
to 6 subgenera were found. The largest subgenera is Urostigma, with 13 species, followed by 
Sycomorus with 7 species. Subgenera Ficus, Sycidium and Synoecia each with 2 species and 
Pharmacosycea with 1 species. Total number of Shannon and Weaver Index is 2.93. The first 
line had the most species composition and species diversity, followed by the third and second 
line respectively. 
 
ค้าส้าคัญ: พืชสกุลไทร  อ ำเภอปำงมะผ้ำ  จังหวัดแมฮ่่องสอน 
Keywords: Genus Ficus, Pang Mapha district, Mae Hong Son province 
 
บทน้า 

อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน โดยมีพื นที่
รำบเพียงร้อยละ 5 ของพื นที่ทั งหมด พื นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขำและป่ำไม้ ซึ่งมีอุณหภูมิและควำมชื นสัมพัทธ์
แตกต่ำงกันไปตำมระดับควำมสูงของพื นที่ ภูมิอำกำศ
เป็นแบบฝนตกชุกสลับแล้งในเขตร้อน หรือภูมิอำกำศ
แบบสะวันนำเมืองร้อน (Savanna climate) จำก
สภำพภูมิประเทศที่มีควำมแตกต่ำงของระดับควำมสูง
ของพื นที่ อุณหภูมิ และควำมชื นหลำยรูปแบบ ท ำให้
อ ำเภอปำงมะผ้ำมีสภำพป่ำหลำยประเภท โดยมีทั งป่ำ
เบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบชื น ป่ำสนเขำ 
และป่ำเขำหินปูน โดยพื นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่ำเบญจ-
พรรณ (อำรยะ และคณะ, 2546) เนื่องด้วยชนิดของ
พื นที่ป่ำในอ ำเภอปำงมะผ้ำมีควำมหลำกหลำยจึงส่งผล
ให้มีควำมหลำกหลำยของพืชพรรณมำก แตกต่ำงกันไป
ตำมป่ำแต่ละชนิด 

โดยทั่วไป พืชสกุลไทร (Ficus L.) สำมำรถ
พบได้ทั่วทุกภำคของประเทศไทย ทั งในสภำพที่เป็นป่ำ
ผลัดใบ ป่ำดิบแล้ง และป่ำดิบชื น รวมถึงพื นท่ีสำธำรณะ
ทั่วไป (Corner, 1963) ส ำหรับบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำ
ห้วยน  ำแพม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสันปันแดน อ ำเภอ
ปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั น มีสภำพแวดล้อมที่
เอื ออ ำนวยต่อกำรเจริญเติบโตของพืชสกุลไทรเป็น
พิเศษ โดยมีไม้ต้นขนำดใหญ่ และโขดหินส ำหรับต้นไทร
และมะเด่ือเถำสำมำรถรัดพันได้ และยังมีล ำห้วยน้อย
ใหญ่จ ำนวนมำกท ำให้พื นที่มีควำมชื นสูงเหมำะแก่กำร
เจริญเติบโตของมะเดื่อ (ภำนุมำศ, 2552)  

พืชสกุลไทรมีควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศป่ำไม้
ในหลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์
ขนำดเล็ก เป็นพืชเบิกน ำ และท ำหน้ำที่คัดเลือกต้นไม้ที่
มีลักษณะไม่ดีออกจำกระบบนิเวศ (ภำนุมำศ, 2552)  
รวมถึงเป็นแหล่งอำหำรของสัตว์ป่ำนำนำชนิด เช่น นก
ชนิดต่ำง ๆ กระรอก ลิง เป็นต้น (ภำนุมำศ และคณะ, 
2549) นอกจำกนี พืชสกุลไทรยังสำมำรถน ำมำใช้
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ประโยชน์ได้หลำกหลำยด้ำน ทั งเป็นแหล่งอำหำร
ส ำหรับมนุษย์  ใช้ประโยชน์ทำงยำ ให้ร่มเงำ ท ำ
เครื่องนุ่งห่ม รวมทั งเกี่ยวข้องกับควำมเช่ือทำงศำสนำ
อีกด้วย (Lansky and Paavilainen, 2011) กำรศึกษำ
ครั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำยระดับ
ชนิด (species diversity) และองค์ประกอบของชนิด 
(species composition) ของพืชสกุลไทรที่พบบริเวณ
หน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยน  ำแพม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสัน
ปันแดน อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึง
จัดท ำรูปวิธำนส ำหรับจ ำแนกชนิดพืชสกุลไทรที่พบใน
พื นที ่
 

วิธีการด้าเนินการวิจัย 
ศึกษำควำมหลำกหลำยระดับชนิด ควำม

ห น ำ แ น่ น  ค ว ำ ม ถี่  แ ล ะ ค ว ำ ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ 
(abundance) ของพืชสกุลไทร ในบริเวณหน่วยพิทักษ์
ป่ำห้วยน  ำแพม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสันปันแดน 
อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวำงเส้นส ำรวจ
จ ำนวน 3 เส้นทำง เป็นระยะทำงรวม 10.35 กิโลเมตร 
(ตำรำงที่ 1) โดยก ำหนดให้ครอบคลุมถิ่นอำศัย ทั ง
บริเวณสันเขำ ไหล่เขำ และริมน  ำ (ภำพที่ 1) ระบุชนิด
โดยใช้เอกสำรรูปวิธำน (Berg et al., 2011) และนับ
จ ำนวนต้นของพืชสกุลไทร แต่ละชนิดที่พบบนเส้นทำง
ส ำรวจ บันทึกข้อมูลพืช และเก็บตัวอย่ำงพืช เพื่อใช้ใน
กำรท ำรูปวิธำน 

น ำข้อมูลที่ได้มำค ำนวณค่ำ Shannon-
Weaver Index (Ludwig and Reynolds, 1988) 
ของพืชสกุลไทร ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยน  ำแพม 
และเปรียบเทียบควำมหลำกหลำยระดับชนิด (species 
diversity) จ ำนวนชนิด (species richness) ในแต่ละ
เส้นทำง ค ำนวณควำมคล้ำยคลึงกัน (similarity) ของ

ชนิดพืชสกุลไทรที่พบในแต่ละเส้นส ำรวจ โดยใช้ค่ำ 
Jaccard’s similarity index (Southwood, 1978) 
ค ำนวณควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ (relative density, 
RD) ควำมถี่สัมพัทธ์ (relative frequency, RF) 
(Sukarwo, 1991) และค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืช 
(importance value index, IVI) (Lamotte et al., 
1998) ของพืชสกุลไทรแต่ละชนิดที่พบในบริเวณหน่วย
พิทักษ์ป่ำห้วยน  ำแพม 

 

ผลการวิจัย 
จำกกำรส ำรวจ พบพืชสกุลไทรทั งหมด 27 

ชนิด จ ำนวน 197 ต้น จัดอยู่ใน 6 สกุลย่อย โดยสกุล
ย่อยที่พบมำกที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Urostigma 13 
ชนิด สกุลย่อย Sycomorus 7 ชนิด สกุลย่อย Ficus 2 
ชนิด สกุลย่อย Sycidium 2 ชนิด สกุลย่อย 
Synnoecia 2 ชนิด และสกุลย่อย Pharmacosycea 
1 ชนิด ค่ำ Shannon-Weaver Index รวมเท่ำกับ 
2.93 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีควำมหลำกหลำย และ
จ ำนวนชนิดระหว่ำงเส้นทำงส ำรวจ พบว่ำเส้นทำง
ส ำรวจท่ี 1 มีจ ำนวนชนิด และดัชนีควำมหลำกหลำยสูง
ที่สุด รองลงมำคือเส้นทำงส ำรวจที่ 3 และเส้นทำง
ส ำรวจท่ี 2 ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 1) 

เมื่อเปรียบควำมคล้ำยคลึงกันของชนิดของ
พืชสกุลไทรในแต่ละเส้นทำงส ำรวจ โดยใช้ Jaccard’s 
similarity index พบว่ำแต่ละเส้นทำงส ำรวจมีควำม
คล้ำยคลึงกันค่อนข้ำงน้อย โดยเส้นทำงส ำรวจท่ี 1 ซึ่งมี
ควำมหลำกหลำยมำกที่สุด มีควำมคล้ำยคลึ งกับ
เส้นทำงส ำรวจที่ 2 มำกที่สุดเพียง 0.6 และเส้นทำง
ส ำรวจที่ 3 มีควำมคล้ำยคลึงกับเส้นทำงส ำรวจที่ 2 
น้อยที่สุด 0.48 (ตำรำงที่ 2) 
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นส ำรวจทั ง 3 เส้นทำง 

 

จำกกำรศึกษำองค์ประกอบของชนิดพืชสกุล
ไทร ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยน  ำแพม พบว่ำชนิดที่
พบส่วนใหญ่เป็นไทรพัน และไม้ต้น จ ำนวน 15 ชนิด 
และ 8 ชนิด ตำมล ำดับ ส่วนไม้พุ่ม และไม้เลื อย พบ
เพียงอย่ำงละ 2 ชนิด เมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนี
ควำมส ำคัญของพันธุ์พืชพบว่ำ พืชเด่น 5 ชนิดแรก 
ได้แก่ F. hispida L.f., F. heterostyla Merr., F. 
auriculata Lour., F. semicordata Buch.-Ham. 
ex Sm. และ F. curtipes Corner ซึ่งมีค่ำดัชนี
ควำมส ำคัญของพันธุ์พืชเท่ำกับ 18.37 16.14 15.83 

13.80 และ 11.26 ตำมล ำดับ และชนิดที่พบเพียงหนึ่ง
ต้ น  แ ล ะ พ บ เ พี ย ง ห นึ่ ง เ ส้ น ส ำ ร ว จ  ไ ด้ แ ก่  F. 
caulocarpa (Miq.) Miq. และ F. hirta Vahl ซึ่งมีค่ำ
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืช เท่ำกันคือ 2.23 
(ตำรำงที่ 3) 

จำก กำ ร ศึ กษ ำลั ก ษณะ สัณฐ ำนวิ ทย ำ
เปรียบเทียบของพืชสกุลไทรที่ส ำรวจพบ สำมำรถสร้ำง
รูปวิธำนเพื่อจ ำแนกชนิด โดยอำศัยลักษณะวิสัย ใบ 
และช่อดอกได้ ดังนี  

 
 
 
 
 
 

บ้านเมืองแพม 
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7ข. เส้นแขนงใบย่อยแบบร่ำงแห หรือมีลักษณะคล้ำยขั นบันได..............................................................................11 
8ก. ปลำยใบมน.........................................................................................................................................................9 
8ข. ปลำยใบแหลม..................................................................................................................................................10 
9ก. ช่องเปิดมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ 2 มิลลิเมตร.............................................................. F. curtipes Corner 
9ข. ช่องเปิดมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร.............................................................. F. microcarpa L.f. 
10ก. เส้นแขนงใบด้ำนล่ำงนูนขึ น........................................................................................... F. maclellandii King 
10ข. เส้นแขนงใบด้ำนล่ำงเรียบ..................................................................................................... F. benjamina L. 
11ก. ช่อดอกรูปกลมหรือแป้น.................................................................................................................................12 
11ข. ช่อดอกรูปขอบขนำน.................................................................................................... F. drupacea Thunb. 
12ก. ก้ำนใบยำวมำกกว่ำ 2 เซนติเมตร...................................................................................................................13 
12ข. ก้ำนใบยำวน้อยกว่ำ 2 เซนติเมตร........................................................................................... F. talbotii King 
13ก. ก้ำนใบยำวมำกกว่ำ 4.5 เซนติเมตร................................................................................. F. geniculata Kurz 
13ข. ก้ำนใบยำวน้อยกว่ำ 4.5 เซนติเมตร...............................................................................................................14 
14ก. ช่องเปิดมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ 2 มิลลิเมตร.......................................................... F. altissima Blume 
14ข. ช่องเปิดมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร.................................................................. F. virens Aiton 
15ก. ไม้ต้น............................................................................................................................. .................................16 
15ข. ไม้พุ่ม หรือไม้เลื อย.........................................................................................................................................24 
16ก. แผ่นใบสมมำตร..............................................................................................................................................17 
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16ข. แผ่นใบไม่สมมำตร ฐำนใบด้ำนหนึ่งเป็นรูปหัวใจอย่ำงชัดเจน............ F. semicordata Buch.-Ham. ex Sm. 
17ก. ผิวใบเรียบ หรือมีขนนุ่ม..................................................................................................................................18 
17ข. ผิวใบมีขนสำก.................................................................................................................................................22 
18ก. แผ่นใบรูปหัวใจ หรือรูปไข่กว้ำง......................................................................................................................19 
18ข. แผ่นใบรูปขอบขนำน รูปหอก หรือรูปรี..........................................................................................................20 
19ก. ขอบใบเรียบ................................................................................................................... F. variegata Blume 
19ข. ขอบใบหยักซี่ฟัน หรือหยักซี่ฟันห่ำง ๆ............................................................................ F. auriculata Lour. 
20ก. ช่องเปิดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ 3 มิลลิเมตร............................................................................................21 
20ข. ช่องเปิดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร.......................................... F. fistulosa Reinw. ex Blume 
21ก. ช่อดอกรูปกลมหรือรี................................................................................................... F. capillipes Gagnep. 
21ข. ช่อดอกคล้ำยผลแพร์ มีคอช่อดอกเรียวคล้ำยก้ำน.................................................................. F. racemosa L. 
22ก. ใบเรียงเวียนสลับ.................................................................................................... F. triloba Ham. ex Voigt 
22ข. ใบเรียงสลับ หรือเรียงตรงข้ำม........................................................................................................................23 
23ก. ช่อดอกออกตำมไหลที่ทอดเลื อยตำมพื นดิน.................................................................. F. heterostyla Merr. 
23ข. ช่อดอกออกตำมซอกใบ หรือออกเป็นกระจุกตำมล ำต้น........................................................... F. hispida L.f. 
24ก. ไม้พุ่ม..............................................................................................................................................................25 
24ข. ไม้เลื อย...........................................................................................................................................................26 
25ก. ใบเรียงเวียนสลับ......................................................................................................................... F. hirta Vahl 
25ข. ใบเรียงสลับ.............................................................................................. F. subincisa Buch.-Ham. ex Sm. 
26ก. เส้นใบมำกกว่ำ 7 คู่............................................................................. F. pubigera (Miq.) Wall. ex Brandis 
26ข. เส้นใบน้อยกว่ำ 7 คู่....................................................................................................... F. hederacea Roxb. 
 

ตารางที่ 1 แสดงระยะทำง ช่วงควำมสูงจำกระดับน  ำทะเล จ ำนวนชนิดพืชสกุลไทรที่พบ จ ำนวนต้น และค่ำดัชนี
ควำมหลำกหลำยของแต่ละเส้นทำงส ำรวจ 

เส้นทางส้ารวจ ระยะทาง(km) ช่วงระดับความสูง (m) จ้านวนชนิด จ้านวนต้น Shannon-Weaver Index 
Line1 4.014 726-843 21 84 2.65 
Line2 3.515 740-821 19 70 2.51 
Line3 2.821 740-819 18 43 2.63 
รวม 10.350 726-843 27 197 2.93 

 

ตารางที่ 2 แสดงดัชนีควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงเส้นส ำรวจ (Jaccard’s similarity index) 

 
Jaccard’s Similarity Index 

1:Line1 2:Line2 3:Line3 
1:Line1 1.000 .600 .500 
2:Line2 .600 1.000 .480 
3:Line3 .500 .480 1.000 
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ตารางที่ 3 ชนิด ลักษณะวิสัย จ ำนวนต้น เส้นส ำรวจที่พบ ควำมสมบูรณ์ ควำมหนำแน่นสัมพัทธ์  (RD) ควำมถี่
สัมพัทธ ์(RF) และค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืช (IVI) ของพืชสกุลไทรในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วย
น  ำแพม (เรียงตำมล ำดับค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืช (IVI) จำกมำกไปหำน้อย) 

ชนิด ชื่อไทย ลักษณะวิสยั จ้านวน (ต้น) เส้นส้ารวจที่พบ RD RF IVI 
F. hispida  มะเดือ่ปล้อง ไม้ต้น 26 1,2,3 13.2 5.17 18.37 
F. heterostyla  มะเดือ่ปล้องดนิ ไม้ต้น 25 1,2 12.69 3.45 16.14 
F. auriculata  เดื่อหว้ำ ไม้ต้น 21 1,2,3 10.66 5.17 15.83 
F. semicordata  เดื่อปล้องหิน ไม้ต้น 17 1,2,3 8.63 5.17 13.80 
F. curtipes  ไทรหิน ไทรพัน 12 1,2,3 6.09 5.17 11.26 
F. benjamina  ไทรย้อย ไทรพัน 11 1,2,3 5.58 5.17 10.75 
F. virens  ผักเลอืด ไทรพัน 10 1,2,3 5.08 5.17 10.25 
F. capillipes  กะเหรี่ยง ไม้ต้น 10 2,3 5.08 3.45 8.53 
F. annulata  ไทร ไทรพัน 5 1,2,3 2.54 5.17 7.71 
F. altissima  กร่ำง ไทรพัน 3 1,2,3 1.52 5.17 6.69 
F. geniculata  ไฮ ไทรพัน 3 1,2,3 1.52 5.17 6.69 
F. microcarpa  ไทรกร่ำง ไทรพัน 5 1,3 2.54 3.45 5.99 
F. racemosa  มะเดือ่อทุุมพร ไม้ต้น 5 1,2 2.54 3.45 5.99 
F. fistulosa  ชิ งขำว ไม้ต้น 4 1,2 2.03 3.45 5.48 
F. pubigera  - ไม้เลื อย 4 1,2 2.03 3.45 5.48 
F. talbotii  คันแหลน ไทรพัน 4 2,3 2.03 3.45 5.48 
F. tinctoria  กร่ำง ไทรพัน 4 1,3 2.03 3.45 5.48 
F. concinna  ไกร ไทรพัน 3 1,3 1.52 3.45 4.97 
F. rumphii  โพขี นก ไทรพัน 3 1,3 1.52 3.45 4.97 
F. variegata  ผูก ไม้ต้น 3 1,2 1.52 3.45 4.97 
F. maclellandii  ไทรย้อย ไทรพัน 2 2,3 1.02 3.45 4.47 
F. subincisa มะเดือ่นอ้ย ไม้พุ่ม 2 1,2 1.02 3.45 4.47 
F. triloba  - ไม้ต้น 5 1 2.54 1.72 4.26 
F. drupacea  ไทร ไทรพัน 4 3 2.03 1.72 3.75 
F. hederacea  - ไม้เลื อย 4 1 2.03 1.72 3.75 
F. caulocarpa  ไทรไข่มด ไทรพัน 1 3 0.51 1.72 2.23 
F. hirta  มะเดือ่หอม ไม้พุ่ม 1 2 0.51 1.72 2.23 

รวม   197  100 100 100 
 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
พบพืชสกุลไทร (Ficus L.) ในบริเวณหน่วย

พิทักษ์ป่ำห้วยน  ำแพมจ ำนวน 27 ชนิด จำกพืชสกุลไทร
ในภำคเหนือทั งหมด 68 ชนิด (Berg et al., 2011) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรส ำรวจพืชสกุลไทรในเขตภำคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ (วิรัตน์, 2527; Tarachai, 2008) 

พบว่ำมีรำยงำนเพิ่มเติมจ ำนวน 9 ชนิด ได้แก่ F. 
triloba, F. capillipes, F. heterostyla, F. 
hederacea, F. annulata, F. caulocarpa, F. 
geniculata, F. tallbotii และ F. virens เมื่อน ำผล
กำรส ำรวจเปรียบเทียบกับกำรส ำรวจพืชสกุลไทรใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (วัฒนำ และประนอม, 2552) 
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พบว่ำมีพืชสกุลไทรที่ไม่มีกำรส ำรวจพบบริเวณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือจ ำนวน 6 ชนิดดังนี  F. triloba, F. 
heterostyla, F. hederacea, F. pubigera และ F. 
caulocarpa 

กำรศึกษำครั งนี ท ำให้ทรำบข้อมูลกำรกระจำย
พันธุ์ของพืชสกุลไทรเพิ่มเติมจำกข้อมูลที่บันทึกโดย 
Berg et al. (2011) พบว่ำ พืชสกุลไทรจ ำนวน 16 
ชนิดที่ส ำรวจพบ ไม่มีกำรบันทึกว่ำพบที่จั งหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้แก่ F. hirta, F. capillipes, F. 
tinctoria, F. fistulosa, F. heterostyla, F. 
racemosa, F. semicordata, F. variegate, F 
pubigera, F. altissima , F. benjamina, F. 
caulocarpa, F. drupasea, F. maclellandii, F. 
tallbotii และ F. virens 

เมื่อเปรียบเทียบค่ำ Shannon-Weaver 
index รวมของพืชสกุลไทร ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำ
ห้วยน  ำแพม กับบริเวณสถำนีวิจัยลุ่มน  ำแม่กลอง 
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำนุมำศ, 2550) 
พบว่ำในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยน  ำแพมสำมำรถ
ค ำนวณค่ำ Shannon-Weaver index รวมเท่ำกับ 
2.93 จำกกำรเดินส ำรวจเป็นระยะทำง 10.35 กิโลเมตร 
พบพืชสกุลไทร 27 ชนิด ส่วนบริเวณสถำนีวิจัยลุ่มน  ำ
แม่กลอง อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรีมีค่ำ 
Shannon-Weaver index รวมเท่ำกับ 2.43 จำกกำร
เดินส ำรวจเป็นระยะทำง 25 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทร 
22 ชนิด ซึ่งถือว่ำมีดัชนีควำมหลำกหลำยของพืชสกุล
ไทรใกล้เคียงกัน โดยที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยน  ำ
แพมมีค่ำควำมหลำกหลำยสูงกว่ำเนื่องจำกระยะทำงที่
ใช้ในกำรส ำรวจสั นกว่ำระยะทำงที่ใช้ส ำรวจของบริเวณ
สถำนีวิจัยลุ่มน  ำแม่กลอง คำดว่ำสำเหตุที่พืชสกุลไทรใน
พื นที่มีค่ำควำมหลำกหลำยใกล้เคียงกัน เนื่องจำกสภำพ
ป่ำของทั ง 2 พื นที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน เหมำะสมต่อ

กำรเจริญเติบโตของพืชสกุลไทร โดยทั ง 2 บริเวณมีล ำ
ห้วยน้อยใหญ่เป็นจ ำนวนมำกรวมถึงมีไม้ต้นขนำดใหญ่
ที่เหมำะสมต่อกำรยึดเกำะของไทรพัน (ภำนุมำศ , 
2552) โดยพืชสกุลไทรที่เป็นไม้ต้น พบมำกในบริเวณ
ริมน  ำส่วนไทรพันพบในบริเวณสันเขำ ไหล่เขำ และ
ริมน  ำที่มีไม้ต้นขนำดใหญ่ พื นที่ป่ำส่วนใหญ่ที่ส ำรวจ
เป็นป่ำเบญจพรรณ รองลงมำคือ ป่ำดิบแล้ง และป่ำเต็ง
รัง โดยพบพืชสกุลไทรในบริเวณป่ำเบญจพรรณ และป่ำ
ดิบแล้งหนำแน่นกว่ำบริเวณป่ำเต็งรัง ทั งนี เนื่องจำก
สภำพป่ำเบญจพรรณ และป่ำดิบแล้งมีสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืชสกุลไทรมำกกว่ำ
ลักษณะของป่ำเต็งรังในพื นที่ศึกษำ นอกจำกนี ไม้ต้นใน
ป่ำเต็งรังก็มีขนำดเล็กท ำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรยึดเกำะ
ของพืชสกุลไทรรวมถึงป่ำเต็งรังมีสภำพที่แห้งแล้ง ซึ่ง
พืชสกุลไทรบำงชนิด ต้องกำรสภำพแวดล้อมที่มี
ควำมชื นสูง จึงเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณป่ำเบญจ
พรรณ และป่ำดิบแล้งมำกกว่ำบริเวณป่ำเต็งรัง (ภำนุ
มำศ, 2550) 

เมื่อเปรียบควำมคล้ำยคลึงกันของชนิดของ
พืชสกุลไทรในแต่ละเส้นทำงส ำรวจ โดยใช้ Jaccard’s 
Similarity index พบว่ำแต่ละเส้นทำงส ำรวจมีควำม
คล้ำยคลึงกันค่อนข้ำงน้อย โดยเส้นทำงส ำรวจท่ี 1 ซึ่งมี
ควำมหลำกหลำยมำกที่สุด มีควำมคล้ำยคลึ งกับ
เส้นทำงส ำรวจที่ 2 มำกที่สุดเพียง 0.6 และเส้นทำง
ส ำรวจที่ 3 มีควำมคล้ำยคลึงกับเส้นทำงส ำรวจที่ 2 
น้อยที่สุดเท่ำกับ 0.48 (ตำรำงที่ 2) เนื่องจำกสภำพ
พื นที่ป่ำของเส้นทำงส ำรวจที่ 1 มีควำมคล้ำยคลึงกับ
เส้นทำงส ำรวจท่ี 2 โดยพื นที่ป่ำประกอบไปด้วย ป่ำเต็ง
รัง ป่ำเบญจพรรณ และป่ำดิบแล้งสลับกันไป ในขณะที่
เส้นทำงส ำรวจท่ี 3 มีพื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณ 
และพื นที่เขำหินปูน ทั งนี เนื่องจำกควำมคล้ำยคล้ำยคลึง
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กันของแต่ละเส้นทำงส ำรวจมีค่ำค่อนข้ำงต่ ำ ท ำให้ค่ำ
ควำมหลำกหลำยโดยรวมของพื นที่มีค่ำมำกขึ น 

เมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์
พืชพบว่ำ พืชสกุลไทรที่มีค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์
พืชสูงสุด ได้แก่ F. hispida, F. heterostyla, F. 
auriculata, F. semicordata และ F. curtipes ซึ่งมี
ค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืชเท่ำกับ 18.37 16.14 
15.83 13.80 และ 11.26 ตำมล ำดับ ส่วนพืชสกุลไทรที่
มีค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืชน้อยที่สุด ได้แก่ F. 
caulocarpa และ F. hirta ซึ่งมีค่ำดัชนีควำมส ำคัญ
ของพันธุ์พืช เท่ำกันคือ 2.23 (ตำรำงที ่3) โดยพืชที่มีค่ำ
ดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืชสูง จะมีควำมส ำคัญต่อ
ระบบนิเวศบริเวณนั นมำก (Curtis, 1959) ดังนั นใน
บริเวณพื นที่ส ำรวจ F. hispida เป็นพืชสกุลไทรที่มี
ควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วย
น  ำแพมมำกที่สุด โดยที่ F. caulocarpa และ F. hirta 
มีควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วย
น  ำแพมน้อยที่สุด 

ทั งนี ในอ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
สภำพป่ำท่ีหลำกหลำย นอกจำกป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบ
เขำ และป่ำเต็งรังแล้ว ยังมีพื นที่เป็นป่ำสน ป่ำดิบเขำ 
ป่ำเขำหินปูน และป่ำดิบชื น ที่น่ำสนใจต่อกำรศึกษำ 
(อำรยะ และคณะ, 2546; ดนัย, 2548) กำรศึกษำพืช
สกุลไทรในครั งนี ยังไม่ครอบคลุมบริเวณพื นที่อ ำเภอปำง
มะผ้ำ จำกกำรศึกษำพืชสกุลไทรในบริเวณหน่วยพิทักษ์
ป่ำ ห้วยน  ำแพม พบว่ำพื นที่ศึกษำมีควำมหลำกหลำย
ของ พืชสกุลไทรค่อนข้ำงสูงมำก หำกมีกำรศึกษำ
เพิ่มเติมคำดว่ำจะได้ข้อมูลที่น่ำสนใจและครอบคลุม
มำกยิ่งขึ น 
 
 
 
 

สรุปผลการวิจัย 
เส้นทำงส ำรวจ 3 เส้นทำงมีระยะทำงรวม

ทั งสิ น 10.35 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทรทั งหมด 27 
ชนิด จ ำนวน 197 ต้น จัดอยู่ใน 6 สกุลย่อย โดยสกุล
ย่อยที่พบมำกที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Urostigma 13 
ชนิด สกุลย่อย Sycomorus 7 ชนิด สกุลย่อย Ficus 2 
ชนิด สกุลย่อย Sycidium 2 ชนิด สกุลย่อย 
Synnoecia 2 ชนิด และสกุลย่อย Pharmacosycea 
1 ชนิด ค ำนวณค่ำ Shannon–Weaver index รวม
เท่ำกับ 2.93 โดยพบว่ำเส้นทำงส ำรวจเส้นที่ 1 มี
จ ำนวนชนิดและดัชนีควำมหลำกหลำยสู งที่ สุ ด 
รองลงมำคือเส้นทำงส ำรวจเส้นที่ 3 และเส้นที่ 2 
ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมส ำคัญของ
พันธุ์พืชพบว่ำ พืชเด่น 5 ชนิดแรก ได้แก่ F. hispida, 
F. heterostyl, F. auriculata, F. semicordata 
และ F. curtipes ซึ่งมีค่ำดัชนีควำมส ำคัญของพันธุ์พืช
เท่ำกับ 18.37, 16.14, 15.83, 13.80 และ 11.26 
ตำมล ำดับ 
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