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ความหลากหลายของพืชสกุลไทร (Ficus L.)
ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยน้าแพม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน
อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Diversity of Ficus L. in Huay Nam Pam Forest Conservation Unit,
San Pan Dan Wildlife Sanctuary, Pang Mapha District,
Mae Hong Son Province

ณัชชา สุจริตใจ1 วัฒนา ตันมิ่ง1 และ อังคณา อินตา1*
บทคัดย่อ

สำรวจและศึกษำควำมหลำกชนิดของพืชสกุลไทรในหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยนำแพม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสัน
ปันแดน อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่ำงเดือนเมษำยน พ.ศ.2555 ถึง เดือนมีนำคม พ.ศ.2556 โดย
สร้ำงเส้นทำงสำรวจ 3 เส้นทำง เป็นระยะทำงรวมทังสิน 10.35 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทรทังหมด 27 ชนิด จำนวน
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 คำนวณค่ำ Shannon–Weaver index รวมเท่ำกับ 2.93 โดยพบว่ำเส้นทำง
สำรวจเส้นที่ 1 มีจำนวนชนิดและดัชนีควำมหลำกหลำยสูงที่สุด รองลงมำคือเส้นทำงสำรวจเส้นที่ 3 และเส้นที่ 2
ตำมลำดับ
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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 อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Keywords: Genus Ficus, Pang Mapha district, Mae Hong Son province

บทน้า
อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำสูงสลับซับซ้อน โดยมีพืนที่
รำบเพียงร้อยละ 5 ของพืนที่ทังหมด พืนที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขำและป่ำไม้ ซึ่งมีอุณหภูมิและควำมชืนสัมพัทธ์
แตกต่ำงกันไปตำมระดับควำมสูงของพืนที่ ภูมิอำกำศ
เป็นแบบฝนตกชุกสลับแล้งในเขตร้อน หรือภูมิอำกำศ
แบบสะวันนำเมืองร้อน (Savanna climate) จำก
สภำพภูมิประเทศที่มีควำมแตกต่ำงของระดับ ควำมสูง
ของพืนที่ อุณหภูมิ และควำมชืนหลำยรูปแบบ ทำให้
อำเภอปำงมะผ้ำมีสภำพป่ำหลำยประเภท โดยมีทังป่ำ
เบญจพรรณ ป่ำเต็งรัง ป่ำดิบแล้ง ป่ำดิบชืน ป่ำสนเขำ
และป่ำเขำหินปูน โดยพืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่ำเบญจพรรณ (อำรยะ และคณะ, 2546) เนื่องด้วยชนิดของ
พืนที่ป่ำในอำเภอปำงมะผ้ำมีควำมหลำกหลำยจึงส่งผล
ให้มีควำมหลำกหลำยของพืชพรรณมำก แตกต่ำงกันไป
ตำมป่ำแต่ละชนิด

โดยทั่วไป พืชสกุลไทร (Ficus L.) สำมำรถ
พบได้ทั่วทุกภำคของประเทศไทย ทังในสภำพที่เป็นป่ำ
ผลัดใบ ป่ำดิบแล้ง และป่ำดิบชืน รวมถึงพืนที่สำธำรณะ
ทั่วไป (Corner, 1963) สำหรับบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำ
ห้วยนำแพม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสันปันแดน อำเภอ
ปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนนัน มีสภำพแวดล้อมที่
เอื ออ ำนวยต่ อ กำรเจริ ญ เติ บ โตของพื ชสกุ ล ไทรเป็ น
พิเศษ โดยมีไม้ต้นขนำดใหญ่ และโขดหินสำหรับต้นไทร
และมะเดื่อเถำสำมำรถรัดพันได้ และยังมีลำห้วยน้อย
ใหญ่จำนวนมำกทำให้พืนที่มีควำมชืนสูงเหมำะแก่กำร
เจริญเติบโตของมะเดื่อ (ภำนุมำศ, 2552)
พืชสกุลไทรมีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศป่ำไม้
ในหลำยด้ ำ น ไม่ ว่ ำ จะเป็ น แหล่ งที่ อ ยู่ อ ำศั ย ของสั ต ว์
ขนำดเล็ก เป็นพืชเบิกนำ และทำหน้ำที่คัดเลือกต้นไม้ที่
มีลักษณะไม่ดีออกจำกระบบนิเ วศ (ภำนุมำศ, 2552)
รวมถึงเป็นแหล่งอำหำรของสัตว์ป่ำนำนำชนิด เช่น นก
ชนิดต่ำง ๆ กระรอก ลิง เป็นต้น (ภำนุมำศ และคณะ,
2549) นอกจำกนี พื ช สกุ ล ไทรยั ง สำมำรถน ำมำใช้
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ประโยชน์ ไ ด้ ห ลำกหลำยด้ ำ น ทั งเป็ น แหล่ ง อำหำร
ส ำหรั บ มนุ ษ ย์ ใช้ ป ระโยชน์ ท ำงยำ ให้ ร่ ม เงำ ท ำ
เครื่องนุ่งห่ม รวมทังเกี่ยวข้องกับควำมเชื่อทำงศำสนำ
อีกด้วย (Lansky and Paavilainen, 2011) กำรศึกษำ
ครังนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำยระดับ
ชนิด (species diversity) และองค์ประกอบของชนิด
(species composition) ของพืชสกุลไทรที่พบบริเวณ
หน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยนำแพม เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสัน
ปันแดน อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึง
จัดทำรูปวิธำนสำหรับจำแนกชนิดพืชสกุลไทรที่พบใน
พืนที่

วิธีการด้าเนินการวิจัย
ศึ ก ษำควำมหลำกหลำยระดั บ ชนิ ด 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
ป่ ำ ห้ ว ยน ำแพม เขตรั ก ษำพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ ำ สั น ปั น แดน
อำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวำงเส้นสำรวจ
จำนวน 3 เส้นทำง เป็นระยะทำงรวม 10.35 กิโลเมตร
(ตำรำงที่ 1) โดยก ำหนดให้ ค รอบคลุ ม ถิ่ น อำศั ย ทั ง
บริเวณสันเขำ ไหล่เขำ และริมนำ (ภำพที่ 1) ระบุชนิด
โดยใช้เอกสำรรูปวิธำน (Berg et al., 2011) และนับ
จำนวนต้นของพืชสกุลไทร แต่ละชนิดที่พบบนเส้นทำง
สำรวจ บันทึกข้อมูลพืช และเก็บตัวอย่ำงพืช เพื่อใช้ใน
กำรทำรูปวิธำน
น ำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม ำค ำนวณค่ ำ ShannonWeaver Index (Ludwig and Reynolds, 1988)
ของพืชสกุลไทร ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยนำแพม
และเปรียบเทียบควำมหลำกหลำยระดับชนิด (species
diversity) จำนวนชนิด (species richness) ในแต่ละ
เส้นทำง คำนวณควำมคล้ำยคลึงกัน (similarity) ของ
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ชนิ ด พื ช สกุ ล ไทรที่ พ บในแต่ ล ะเส้ น ส ำรวจ โดยใช้ ค่ ำ
Jaccard’s similarity index (Southwood, 1978)
คำนวณควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ (relative density,
RD) ควำมถี่ สัม พัท ธ์ (relative frequency, RF)
(Sukarwo, 1991) และค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์พืช
(importance value index, IVI) (Lamotte et al.,
1998) ของพืชสกุลไทรแต่ละชนิดที่พบในบริเวณหน่วย
พิทักษ์ป่ำห้วยนำแพม

ผลการวิจัย
จำกกำรส ำรวจ พบพืชสกุ ลไทรทังหมด 27
ชนิด จำนวน 197 ต้น จัดอยู่ใน 6 สกุลย่อย โดยสกุล
ย่อยที่พบมำกที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Urostigma 13
ชนิด สกุลย่อย Sycomorus 7 ชนิด สกุลย่อย Ficus 2
ชนิ ด สกุ ล ย่ อ ย Sycidium 2 ชนิ ด สกุ ล ย่ อ ย
Synnoecia 2 ชนิด และสกุลย่อย Pharmacosycea
1 ชนิด ค่ำ Shannon-Weaver Index รวมเท่ำกับ
2.93 เมื่อเปรียบเทียบดัชนีควำมหลำกหลำย และ
จ ำนวนชนิ ด ระหว่ ำ งเส้ น ทำงส ำรวจ พบว่ ำ เส้ น ทำง
สำรวจที่ 1 มีจำนวนชนิด และดัชนีควำมหลำกหลำยสูง
ที่สุด รองลงมำคือเส้น ทำงสำรวจที่ 3 และเส้นทำง
สำรวจที่ 2 ตำมลำดับ (ตำรำงที่ 1)
เมื่อเปรียบควำมคล้ำยคลึงกันของชนิดของ
พืชสกุลไทรในแต่ละเส้น ทำงสำรวจ โดยใช้ Jaccard’s
similarity index พบว่ำแต่ละเส้นทำงสำรวจมีควำม
คล้ำยคลึงกันค่อนข้ำงน้อย โดยเส้นทำงสำรวจที่ 1 ซึ่งมี
ควำมหลำกหลำยมำกที่ สุ ด มี ค วำมคล้ ำ ยคลึ ง กั บ
เส้นทำงสำรวจที่ 2 มำกที่สุดเพียง 0.6 และเส้นทำง
สำรวจที่ 3 มีควำมคล้ำยคลึงกับเส้น ทำงสำรวจที่ 2
น้อยที่สุด 0.48 (ตำรำงที่ 2)
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นสำรวจทัง 3 เส้นทำง
จำกกำรศึกษำองค์ประกอบของชนิดพืชสกุล
ไทร ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยนำแพม พบว่ำชนิดที่
พบส่วนใหญ่เป็นไทรพัน และไม้ต้น จำนวน 15 ชนิด
และ 8 ชนิด ตำมลำดับ ส่ วนไม้พุ่ม และไม้เลือย พบ
เพี ย งอย่ ำ งละ 2 ชนิ ด เมื่ อ พิ จ ำรณำจำกค่ ำ ดั ช นี
ควำมสำคัญของพันธุ์พืช พบว่ำ 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
ควำมสำคัญของพันธุ์พืชเท่ำกับ 18.37 16.14 15.83

13.80 และ 11.26 ตำมลำดับ 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
ค่ ำ ดั ช นี ค วำมส ำคั ญ ของพั น ธุ์ พื ช เท่ ำ กั น คื อ 2.23
(ตำรำงที่ 3)
จ ำ ก กำ ร ศึ กษ ำ ลั ก ษณ ะ สั ณ ฐ ำ น วิ ทย ำ
เปรียบเทียบของพืชสกุลไทรที่สำรวจพบ สำมำรถสร้ำง
รูป วิ ธ ำนเพื่ อจ ำแนกชนิ ด โดยอำศั ย ลั กษณะวิสั ย ใบ
และช่อดอกได้ ดังนี
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8ก. ปลำยใบมน.........................................................................................................................................................9
8ข. ปลำยใบแหลม..................................................................................................................................................10
9ก. ช่องเปิดมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงมำกกว่ำ 2 มิลลิเมตร.............................................................. F. curtipes Corner
9ข. ช่องเปิดมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร.............................................................. F. microcarpa L.f.
10ก. เส้นแขนงใบด้ำนล่ำงนูนขึน........................................................................................... 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 หรือไม้เลือย.........................................................................................................................................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. ช่อดอกออกตำมไหลที่ทอดเลือยตำมพืนดิน.................................................................. F. heterostyla Merr.
23ข. ช่อดอกออกตำมซอกใบ หรือออกเป็นกระจุกตำมลำต้น........................................................... F. hispida L.f.
24ก. ไม้พุ่ม..............................................................................................................................................................25
24ข. ไม้เลือย...........................................................................................................................................................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 ช่วงควำมสูงจำกระดับนำทะเล จำนวนชนิดพืช สกุลไทรที่พบ จำนวนต้น และค่ำดัชนี
ควำมหลำกหลำยของแต่ละเส้นทำงสำรวจ
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 แสดงดัชนีควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงเส้นสำรวจ (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 จำนวนต้น เส้นสำรวจที่พบ ควำมสมบูรณ์ ควำมหนำแน่นสัมพัทธ์ (RD) ควำมถี่
สัมพัทธ์ (RF) และค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์พืช (IVI) ของพืชสกุลไทรในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วย
นำแพม (เรียงตำมลำดับค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์พืช (IVI) จำกมำกไปหำน้อย)
ชนิด
ชื่อไทย
ลักษณะวิสยั จ้านวน (ต้น) เส้นส้ารวจที่พบ RD
RF
IVI
F. hispida
มะเดือ่ ปล้อง
ไม้ต้น
26
1,2,3
13.2 5.17 18.37
F. heterostyla มะเดือ่ ปล้องดิน
ไม้ต้น
25
1,2
12.69 3.45 16.14
F. auriculata
เดือ่ หว้ำ
ไม้ตน้
21
1,2,3
10.66 5.17 15.83
F. semicordata เดื่อปล้องหิน
ไม้ตน้
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
ผักเลือด
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
มะเดือ่ อุทุมพร
ไม้ต้น
5
1,2
2.54 3.45 5.99
F. fistulosa
ชิงขำว
ไม้ต้น
4
1,2
2.03 3.45 5.48
F. pubigera
ไม้เลือย
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
โพขีนก
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
มะเดือ่ น้อย
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
ไม้เลือย
4
1
2.03 1.72 3.75
F. caulocarpa
ไทรไข่มด
ไทรพัน
1
3
0.51 1.72 2.23
F. hirta
มะเดือ่ หอม
ไม้พุ่ม
1
2
0.51 1.72 2.23
รวม
197
100 100 100

วิจารณ์ผลการวิจัย
พบพืชสกุลไทร (Ficus L.) ในบริเวณหน่วย
พิทักษ์ป่ำห้วยนำแพมจำนวน 27 ชนิด จำกพืชสกุลไทร
ในภำคเหนือทังหมด 68 ชนิด (Berg et al., 2011) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกำรสำรวจพืชสกุลไทรในเขตภำคเหนือ
จังหวั ดเชี ยงใหม่ (วิรัต น์, 2527; Tarachai, 2008)

พบว่ ำ มี ร ำยงำนเพิ่ ม เติ ม จ ำนวน 9 ชนิ ด ได้ แ ก่ F.
triloba, F. capillipes, F. heterostyla, F.
hederacea, F. annulata, F. caulocarpa, F.
geniculata, F. tallbotii และ F. virens เมื่อนำผล
กำรส ำรวจเปรีย บเทีย บกับกำรสำรวจพื ชสกุล ไทรใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (วัฒนำ และประนอม, 2552)
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พบว่ ำ มี พื ชสกุ ล ไทรที่ ไ ม่ มี ก ำรส ำรวจพบบริ เ วณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ชนิดดังนี F. triloba, F.
heterostyla, F. hederacea, F. pubigera และ F.
caulocarpa
กำรศึกษำครังนีทำให้ทรำบข้อมูลกำรกระจำย
พั น ธุ์ ข องพื ชสกุ ล ไทรเพิ่ ม เติ ม จำกข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก โดย
Berg et al. (2011) พบว่ำ พืชสกุลไทรจำนวน 16
ชนิ ด ที่ ส ำรวจพบ ไม่ มี ก ำรบั น ทึ ก ว่ ำ พบที่ จั ง หวั ด
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
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ ำ Shannon-Weaver
index รวมของพืชสกุลไทร ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำ
ห้ ว ยน ำแพม กั บ บริ เ วณสถำนี วิ จั ย ลุ่ ม น ำแม่ ก ลอง
อำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำนุมำศ, 2550)
พบว่ำในบริเวณหน่วยพิทั กษ์ป่ำห้ว ยนำแพมสำมำรถ
คำนวณค่ำ Shannon-Weaver index รวมเท่ ำกั บ
2.93 จำกกำรเดินสำรวจเป็นระยะทำง 10.35 กิโลเมตร
พบพืชสกุลไทร 27 ชนิด ส่วนบริเวณสถำนีวิจัยลุ่มนำ
แม่ ก ลอง อ ำเภอทองผำภู มิ จั ง หวั ด กำญจนบุ รี มี ค่ ำ
Shannon-Weaver index รวมเท่ำกับ 2.43 จำกกำร
เดินสำรวจเป็นระยะทำง 25 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทร
22 ชนิด ซึ่งถือว่ำมีดัชนีควำมหลำกหลำยของพืชสกุล
ไทรใกล้เคียงกัน โดยที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วยนำ
แพมมีค่ำควำมหลำกหลำยสูงกว่ำเนื่องจำกระยะทำงที่
ใช้ในกำรสำรวจสันกว่ำระยะทำงที่ใช้สำรวจของบริเวณ
สถำนีวิจัยลุ่มนำแม่กลอง คำดว่ำสำเหตุที่พืชสกุลไทรใน
พืนที่มีค่ำควำมหลำกหลำยใกล้เคียงกัน เนื่องจำกสภำพ
ป่ำของทัง 2 พืนที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน เหมำะสมต่อ
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กำรเจริญเติบโตของพืชสกุลไทร โดยทัง 2 บริเวณมีลำ
ห้วยน้อยใหญ่เป็นจำนวนมำกรวมถึงมีไม้ต้นขนำดใหญ่
ที่ เ หมำะสมต่ อ กำรยึ ด เกำะของไทรพั น (ภำนุ ม ำศ,
2552) โดยพืชสกุลไทรที่เป็นไม้ต้น พบมำกในบริเวณ
ริม นำส่ วนไทรพัน พบในบริ เวณสั น เขำ ไหล่ เขำ และ
ริมน ำที่มี ไม้ต้ นขนำดใหญ่ พืนที่ป่ำ ส่วนใหญ่ ที่สำรวจ
เป็นป่ำเบญจพรรณ รองลงมำคือ ป่ำดิบแล้ง และป่ำเต็ง
รัง โดยพบพืชสกุลไทรในบริเวณป่ำเบญจพรรณ และป่ำ
ดิบแล้งหนำแน่นกว่ำ บริ เวณป่ำ เต็ งรั ง ทังนี เนื่ องจำก
สภำพป่ำเบญจพรรณ และป่ำดิบแล้งมีสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืชสกุลไทรมำกกว่ำ
ลักษณะของป่ำเต็งรังในพืนที่ศึกษำ นอกจำกนีไม้ต้นใน
ป่ำเต็งรังก็มีขนำดเล็กทำให้ไม่เหมำะสมต่อกำรยึดเกำะ
ของพืชสกุลไทรรวมถึงป่ำเต็งรังมีสภำพที่แห้งแล้ง ซึ่ง
พื ช สกุ ล ไทรบำงชนิ ด ต้ อ งกำรสภำพแวดล้ อ มที่ มี
ควำมชื นสู ง จึ ง เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นบริ เ วณป่ ำ เบญจ
พรรณ และป่ำดิบแล้งมำกกว่ำบริเวณป่ำเต็งรัง (ภำนุ
มำศ, 2550)
เมื่อเปรียบควำมคล้ำ ยคลึงกั นของชนิดของ
พืชสกุลไทรในแต่ละเส้น ทำงสำรวจ โดยใช้ Jaccard’s
Similarity index พบว่ำแต่ละเส้นทำงสำรวจมีควำม
คล้ำยคลึงกันค่อนข้ำงน้อย โดยเส้นทำงสำรวจที่ 1 ซึ่งมี
ควำมหลำกหลำยมำกที่ สุ ด มี ค วำมคล้ ำ ยคลึ ง กั บ
เส้นทำงสำรวจที่ 2 มำกที่สุดเพียง 0.6 และเส้นทำง
สำรวจที่ 3 มีควำมคล้ำยคลึงกับเส้น ทำงสำรวจที่ 2
น้อยที่สุดเท่ำกับ 0.48 (ตำรำงที่ 2) เนื่องจำกสภำพ
พืนที่ป่ำของเส้นทำงสำรวจที่ 1 มีควำมคล้ำยคลึงกับ
เส้นทำงสำรวจที่ 2 โดยพืนที่ป่ำประกอบไปด้วย ป่ำเต็ง
รัง ป่ำเบญจพรรณ และป่ำดิบแล้งสลับกันไป ในขณะที่
เส้นทำงสำรวจที่ 3 มีพืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำเบญจพรรณ
และพืนที่เขำหินปูน ทังนีเนื่องจำกควำมคล้ำยคล้ำยคลึง

งานวิ
งานวิจจัยัย

วารสารวิททยำศำสตร์
ยาศาสตร์ มข.
มข. ปีปีทที่ ี่ 41
41 ฉบั
ฉบับบทีที่ ่ 33
วำรสำรวิ

กันของแต่ละเส้นทำงสำรวจมีค่ำค่อนข้ำงต่ำ ทำให้ค่ำ
ควำมหลำกหลำยโดยรวมของพืนที่มีค่ำมำกขึน
เมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์
พืชพบว่ำ พืชสกุลไทรที่มีค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์
พืชสูงสุด ได้แก่ F. hispida, F. heterostyla, F.
auriculata, F. semicordata และ F. curtipes ซึ่งมี
ค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์พืชเท่ำกับ 18.37 16.14
15.83 13.80 และ 11.26 ตำมลำดับ ส่วนพืชสกุลไทรที่
มีค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์พืชน้อยที่สุด ได้แก่ F.
caulocarpa และ F. hirta ซึ่งมีค่ำดัชนีควำมสำคัญ
ของพันธุ์พืช เท่ำกันคือ 2.23 (ตำรำงที่ 3) โดยพืชที่มีค่ำ
ดัชนี ควำมสำคัญของพั นธุ์ พืชสู ง จะมีค วำมสำคั ญต่ อ
ระบบนิเวศบริเวณนันมำก (Curtis, 1959) ดังนันใน
บริเวณพืนที่สำรวจ F. hispida เป็นพืชสกุลไทรที่มี
ควำมสำคัญต่อระบบนิเวศบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วย
นำแพมมำกที่สุด โดยที่ F. caulocarpa และ F. hirta
มีควำมสำคัญต่อระบบนิเวศบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำห้วย
นำแพมน้อยที่สุด
ทังนีในอำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี
สภำพป่ำที่หลำกหลำย นอกจำกป่ำเบญจพรรณ ป่ำดิบ
เขำ และป่ำเต็งรังแล้ว ยังมีพืนที่เป็ นป่ำสน ป่ำดิบเขำ
ป่ำเขำหิ นปูน และป่ำ ดิบชื น ที่ น่ำสนใจต่อกำรศึ กษำ
(อำรยะ และคณะ, 2546; ดนัย, 2548) กำรศึกษำพืช
สกุลไทรในครังนียังไม่ครอบคลุมบริเวณพืนที่อำเภอปำง
มะผ้ำ จำกกำรศึกษำพืชสกุลไทรในบริเวณหน่วยพิทักษ์
ป่ำ ห้วยนำแพม พบว่ำพืนที่ศึกษำมีควำมหลำกหลำย
ของ พื ช สกุ ล ไทรค่ อ นข้ ำ งสู ง มำก หำกมี ก ำรศึ ก ษำ
เพิ่ม เติ มคำดว่ ำจะได้ข้อ มูล ที่น่ ำสนใจและครอบคลุ ม
มำกยิ่งขึน
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เส้นทำงสำรวจ 3 เส้นทำงมีระยะทำงรวม
ทังสิน 10.35 กิโลเมตร พบพืชสกุลไทรทังหมด 27
ชนิด จำนวน 197 ต้น จัดอยู่ใน 6 สกุลย่อย โดยสกุล
ย่อยที่พบมำกที่สุดได้แก่ สกุลย่อย Urostigma 13
ชนิด สกุลย่อย Sycomorus 7 ชนิด สกุลย่อย Ficus 2
ชนิ ด สกุ ล ย่ อ ย Sycidium 2 ชนิ ด สกุ ล ย่ อ ย
Synnoecia 2 ชนิด และสกุลย่อย Pharmacosycea
1 ชนิด คำนวณค่ำ Shannon–Weaver index รวม
เท่ำกับ 2.93 โดยพบว่ำเส้นทำงสำรวจเส้นที่ 1 มี
จ ำนวนชนิ ด และดั ช นี ค วำมหลำกหลำยสู ง ที่ สุ ด
รองลงมำคือ เส้ นทำงสำรวจเส้ น ที่ 3 และเส้น ที่ 2
ตำมลำดับ เมื่อพิจำรณำจำกค่ำดัชนีควำมสำคัญของ
พันธุ์พืชพบว่ำ พืชเด่น 5 ชนิดแรก ได้แก่ F. hispida,
F. heterostyl, F. auriculata, F. semicordata
และ F. curtipes ซึ่งมีค่ำดัชนีควำมสำคัญของพันธุ์พืช
เท่ำกับ 18.37, 16.14, 15.83, 13.80 และ 11.26
ตำมลำดับ

เอกสารอ้างอิง
ดนัย แสนจันทอง. (2548). ควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์ไม้กับ
ลักษณะดินในสังคมพืชป่ำไม้ พืนที่อำเภอปำงมะผ้ำ
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน. วิ ท ยำนิ พ นธ์ วิ ท ยำศำสตร
มหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่: 390
หน้ำ
ภำนุมำศ จันทร์สุวรรณ วัชระ สงวนสมบัติ และพรนรินทร์ คุ้ม
ทอง. (2549). มะเดื่อ-ไทร ในป่ำ ตะวันออก. พิมพ์
ครังที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ดอกเบีย. หน้ำ 11–15.
ภำนุมำศ จั นทร์สุว รรณ. (2550). ควำมหลำกชนิดและกำร
ประเมิน ถิ่ นที่อ ยู่ที่ เหมำะสมของไม้สกุลมะเดื่อ ใน
สถำนีวิจัยลุ่มนำแม่กลอง อำเภอทองผำภูมิ จังหวัด
กำญจนบุ รี . ปริ ญ ญำวิ ท ยำศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต ,
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. กรุงเทพฯ: 152 หน้ำ

688
688

KKU Science
Science Journal
Journal Volume
Volume 41
41 Number
Number 33
KKU

ภำนุ มำศ จั น ทร์ สุ ว รรณ. (2552). มะเดื่ อ และไทรในอุ ท ยำน
แห่งชำติเขำนัน. พิมพ์ครังที่ 1. กรุงเทพฯ: เอ็น เอส
เอ็น กำรพิมพ์ จำกัด. หน้ำ 14–22.
วั ฒ นำ ตั น มิ่ ง และประนอม จั น ทรโณทั ย . (2552). ควำม
หลำกหลำยของพืชสกุลไทร (Ficus L.) ในภำค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ . วำรสำรวิ ท ยำศำสตร์ มข
37(1): 112-120.
วิรัตน์ ภูวิวัฒน์. (2527). กำรศึกษำชนิดและกำรประเมินค่ำไทร
และมะเดื่ อ พื นเมื อ งบนดอยสุ เ ทพ-ปุ ย จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ . วิ ท ยำนิ พ นธ์ วิ ท ยำศำสตรมหำบั ณ ฑิ ต ,
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. กรุงเทพฯ: 161 หน้ำ
อำรยะ ภูสำหัส สุทัศน์ เดชทรงชัย สุพรรณ พิทักษ์พนำสิทธิ
ชำนำญ ไพรเกตุศิริ ณรงค์ สุขเรือนทอง อุทิศ นันท
ฟู พิ มุ ข ชำญธนะวั ฒ น์ และวิ ท ยำ เอี่ ย มทุ เ รี ย น.
(2546). รำ ย งำ นก ำ ร วิ จั ย ฉ บั บ สมบู รณ์ เรื่ อ ง
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นกำรจัดกำรทรัพยำกรรวมของ
ชุม ชนบริ เวณลุ่ม น ำลำง-น ำของ อ ำเภอปำงมะผ้ ำ
จั ง ห วั ด แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น , ใ น : ชุ ด โ ค ร ง ก ำ ร วิ จั ย
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคเหนือ : ประวัติศำสตร์เพื่อ
ชุมชน, เชียงใหม่. 27–30.
Berg, C. C., Pattharahirantricin, N. and Chantarasuwan,
P. (2011). Flora of Thailand volume 10(4).
Bangkok: The forest herbarium: Department
of national parks, Wildlife and plant
conservation. pp. 499–650.

Research
Research

Curtis, J.T. (1959). The Vegetation of Wisconsin. An
ordination of plant communities. Wisconsin:
University Wisconsin Press. 49-62.
Lamotte, S., Gajaseni, J. and Malaisse F. (1998).
Structure Diversity in Three Forest Types
of North-Eastern Thailand (Sakaerat Reserve,
Pak Tong Chai). Biotechnology Agronomy
Society and Environment 3: 192-202.
Lansky, E.P. and Paavilainen, H.M. (2011). Figs The
Genus Ficus. Florida: CRC Press. 333–344.
Luwig, J.A. and Reynolds, J.F. 1988. Statistical Ecology.
New York: John Wiley & Sons. 85–101.
Southwood, T.R.E. (1978). Ecological Methods.
London: Chapman and Hall. 524 p.
Sukarwo, P. (1991). Vegetation analysis of aquatic
weeds in Sentani Lake, Irian Jaya. Proc. 3rd
Tropical Weed Sci. Conf., Kuala Lumpur:
MAPPS. 539-545.
Tarachai, Y. (2008). Taxonomy of Some Figs and Their
Interactions with Pollinators. Doctor of
Philosophy Thesis in Biodiversity and
Ethnobiology. Graduate School, Chiang Mai
University. Chiang Mai: 183 p.



