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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิ ดของเฟิ นในอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดาเนิ นการสารวจ และเก็บตัวอย่าง ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2562 สามารถจาแนกได้ 40 ชนิ ด 28 สกุล และ 19 วงศ์ โดยวงศ์ Polypodiaceae
พบมากที่สุด 7 ชนิ ด แบ่งตามลักษณะวิสัยได้ 4 แบบ ประกอบด้วย เฟิ นบนดิน (terrestrial fern) จานวน 22 ชนิ ด เฟิ นอิง
อาศัย (epiphytic fern) จานวน 12 ชนิ ด เฟิ นเลื้อย (climbing fern) จานวน 5 ชนิ ด และเฟิ นน้ า (aquatic fern) จานวน 1
ชนิ ด เฟิ นที่ พ บน้ อ ยในพื้ น ที่ มี 3 ชนิ ด ได้แ ก่ กี บ แรด (Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.) ว่ า นไก่ น้ อ ย (Cibotium
barometz (L.) J.Sm.) และชายผ้าสี ดา (Platycerium coronarium (Mull.) Desv.) พื้นที่ ที่พบเฟิ นหลากชนิ ดสู งที่ สุด คือ
ตาบลบ่อเวฬุ ในขณะที่ตาบลเกวียนหักพบเฟิ นหลากชนิ ดต่าที่สุด ผลการศึกษาที่ได้สามารถใช้วางแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรเฟิ นไว้ในพื้นที่ต่อไป
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ABSTRACT
Species diversity of ferns in Khlung district, Chanthaburi province was explored and collected
specimen from December, 2015 to January, 2019. Forty species, 28 genera and 19 families can be identified.
The 7 species of Polypodiaceae were found the most in the study sites. The habits can be divided into 4 types
consisting of 22 terrestrial ferns, 12 species of epiphytic fern, 5 species of climbing fern and 1 species of aquatic
fern. Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm, Cibotium barometz (L.) J.Sm. and Platycerium coronarium (Mull.)
Desv. were uncommon found in this local habitat. The highest number of species was found at Bo Walu subdistrict while the lowest was found at Kwian Hak sub-district. Thus, the result can be used to planning for
conservation of ferns resource in –situ conservation.
Keyword: pteridophyte, diversity, Chanthaburi
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อ นุ รั ก ษ์ พ บ น้ อ ย แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น พื้ นที่
เกษตรกรรมทางภาคใต้ พบรายงานการศึกษาความ
หลากชนิ ดของเฟิ นในสวนปาล์ม น้ ามัน ของพื้นที่
จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง สงขลา สตูล และสุราษฎร์
ธานี (Chiarawipa et al., 2012) และสวนยางพาราใน
พื้นที่จงั หวัดชุมพร สุ ราษฏร์ ธานี นครศรี ธรรมราช
พั ท ลุ ง ส งขล า พั ง งา กระ บี่ ตรั ง แล ะ ส ตู ล
(Musigapong et al., 2018)
อ าเภอขลุ ง จัง หวัด จัน ทบุ รี ตั้ง อยู่ ใ นเขต
ภู มิ ศ าสตร์ พื ช พรรณภาคตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Southeastern) มี ภู มิ ป ระเทศเป็ นที่ ร าบสลับ ภู เ ขา
และบางส่ วนเป็ นที่ราบชายฝั่งทะเล มีแม่น้ าเวฬุ และ
ลาธารตามธรรมชาติ ไหลผ่าน อยู่ในเขตมรสุ ม ฝน
ตกชุ ก เกื อบตลอดปี ปริ ม าณน้ า ฝนเฉลี่ ย ประมาณ
2,500 – 3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิต่าสุ ด และสู งสุ ด
เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 23.8 – 32.2 องศาเซลเซี ยส
(Chanthaburi province, 2020; Climatological
Center, The Thai Meteorological department, 2019)
ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ส่ งผลให้
มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรพื ช พรรณสู ง
พื้นที่ที่เคยเป็ นธรรมชาติด้ งั เดิม ถูกปรับเปลี่ยนเป็ น
พื้ น ที่ เ กษตรกรรม เพื่ อ ท าสวนผลไม้ (ทุ เ รี ยน
ลองกอง เงาะ มังคุด กล้วยหอม) ปาล์มน้ ามัน และ
สวนยางพารา มี ก ารใช้ส ารเคมี ก าจัด วัชพื ชอย่าง
แพร่ หลาย ส่ งผลกระทบกั บ พื ช จ าพวกเฟิ น
ค่อนข้างมาก เฟิ นขนาดใหญ่มกั ถูกชาวสวนขุดทิ้ง
สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสาเหตุให้เฟิ นที่เคยเจริ ญเติบโต
ในธรรมชาติอย่างหนาแน่นมีปริ มาณลดลง ซึ่งหาก
คนในท้องถิ่ นที่ เป็ นเจ้า ของทรั พ ยากรขาดความรู ้

คานา
เฟิ นเป็ นสมาชิ ก พื ช กลุ่ ม เทอริ โดไฟต์
(pteridophyte) ซึ่ งหลายชนิ ดเป็ นพรรณไม้พ้ื นล่ าง
ของป่ า และเนื่ องจากเป็ นกลุ่มพืชที่ ไร้ ดอก จึงเป็ น
พืชที่ชาวบ้านทัว่ ไปในท้องถิ่ นให้ความสนใจน้อย
และหากเจริ ญในพื้นที่เกษตรกรรมมักถูกมองว่าเป็ น
วัชพืชที่ ตอ้ งกาจัดออกจากพื้นที่ การนาเฟิ นไปใช้
ประโยชน์ของประชากรในพื้นที่อยูใ่ นวงจากัด ทั้งที่
เฟิ นมีบทบาทสาคัญต่อสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การเป็ น
พืชคลุมดินรักษาความชุ่ มชื้ นให้กบั พื้นที่ และช่วย
กัก เก็ บ คาร์ บ อนในบรรยากาศได้เ ป็ นอย่า งดี ใน
ประเทศไทยพบเฟิ นประมาณ 670 ชนิด (Lindsay et
al., 2009) เฟิ นเป็ นพื ช ที่ ต้อ งการแหล่ ง เจริ ญที่ มี
ความจาเพาะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้ น และ
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสู ง ดังนั้นจึงมีรายงาน
การใช้เ ฟิ นเป็ นดัช นี ท างชี ว ภาพบ่ ง ชี้ สภาพของ
ระบบนิเวศ (Silva et al., 2018)
ในประเทศไทยมีรายงานการศึ กษาความ
หลากชนิ ด ของเฟิ นในหลายพื้ น ที่ ได้แ ก่ อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ ทุ่ ง แสลงหลวง จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก และ
จัง หวัดเพชรบู รณ์ (Jujia, 2003) พื้ นที่ เขาเขี ย ว ใน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาใหญ่ จัง หวัด นครราชสี ม า
(Khwaiphan, 2005) อุ ท ย านแห่ งช า ติ ภู ก ร ะ ดึ ง
จังหวัดเลย (Jadprajond et al., 2017) พื้นที่เขาแหลม
อุ ท ย านแห่ งชาติ หมู่ เ กาะช้ า ง จั ง หวั ด ตราด
(Paitoonyakul et al., 2018) และเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่ าภู สี ฐ าน จัง หวัด มุ ก ดาหาร (Khonkayan et al.,
2019) การศึ ก ษาเฟิ นส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการศึ ก ษาใน
พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ส าหรั บ การศึ ก ษาเฟิ นนอกพื้ น ที่
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ความเข้าใจถึงคุณค่าของพืชพันธุ์ที่มีบทบาทสาคัญ
ต่ อ ระบบนิ เ วศ เฟิ นบางชนิ ด อาจสู ญ หายไปจาก
พื้นที่ในที่สุด
งานวิ จัย นี้ จึ ง มี จุ ด ประสงค์ ใ นการศึ ก ษา
ความหลากชนิดของเฟิ นที่พบในพื้นที่เกษตรกรรม
และชุมชนของอาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สาหรับ
การวางแผนอนุ รั ก ษ์ไ ว้ใ นสภาพธรรมชาติ หรื อ
อนุ รั ก ษ์ ไ ว้ น อกถิ่ น ก าเนิ ด ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะช่ ว ย
เสริ มสร้างความตระหนักรู ้ แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อ
ร่ ว มกัน รั ก ษาทรั พ ยากรเฟิ นให้ ค งอยู่ รวมทั้ง ได้
แนวทางในการใช้ประโยชน์จากเฟิ นต่อไป

ทางเดิ น ทั้ง 2 ข้า ง ๆ ละ 5 เมตร รวมทั้ง สิ้ น 15
แนวทางเดิน เก็บตัวอย่าง ประกอบด้วยส่ วนต่าง ๆ
ที่จาเป็ นในการใช้เพื่อระบุชนิ ด ได้แก่ ใบสังเคราะห์
แสง ใบสร้างสปอร์ ไรโซม จานวน 3 ชิ้ นตัวอย่าง
ต่ อ เฟิ น 1 ชนิ ด บัน ทึ ก ภาพ วัด ขนาด และบัน ทึ ก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา บันทึกข้อมูลทางนิ เวศที่
เฟิ นเจริ ญอยู่ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ ความชื้ นสัมพัทธ์ในอากาศ อุณหภูมิ และค่า
ความเป็ นกรดด่างของดินที่เฟิ นเจริ ญอยู่ บันทึกภาพ
ในธรรมชาติ และในห้องปฏิบตั ิการ ตัวอย่างที่ได้
นามาจัดทาเป็ นตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อการอ้างอิง
(voucher specimen) เก็บไว้ที่หอ้ งปฏิบตั ิการสัณฐาน
วิ ท ยาและกายวิ ภ าคพื ช ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นที่ดาเนินการและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ก า ห น ด พื้ น ที่ ศึ ก ษ า ใ น อ า เ ภ อ ข ลุ ง
ครอบคลุม 5 ตาบล ได้แก่ ป่ าชุ ม ชนบ้า นอ่ า งเอ็ ด
(มู ล นิ ธิ ชัย พัฒนา) และสวนยางพาราในตาบลตก
พรม สวนยางพาราและสวนเงาะในตาบลบ่ อเวฬุ
สวนยางพาราและวัดปากตลาดในตาบลวังสรรพรส
สวนลองกองในตาบลตรอกนอง และพื้นที่ชุมชน
ในตาบลเกวียนหัก แต่ละพื้นที่เก็บตัวอย่าง บันทึก
ข้ อ มู ล ท า ง ก า ย ภ า พ ไ ด้ แ ก่ ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์
ในอากาศ ความเป็ นกรดด่างของดิน ทาการศึกษา
ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2562
การศึกษาภาคสนามดัดแปลงจากวิธีของ Duangjai
and Trisurat, (2015) โดยส ารวจแบบแนวทางเดิ น
(line transect) ไปตามทางเดินระยะทาง 1,000 เมตร
ของแต่ละพื้นที่ศึกษา แล้วขยายแนวสารวจออกจาก

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ระบุ ช นิ ด พื ช ตาม Flora of Thailand Vol.3
part 1-4 (Tagawa and Iwatsuki, 1979; Tagawa and
Iwatsuki, 1985; Tagawa and Iwatsuki, 1988;
Tagawa and Iwatsuki, 1989) แ ล ะ Flora of
Peninsular Malaysia Vol 1-2 (Parris et al. 2010;
Parris et al. 2013) ตรวจสอบชื่ อ วิ ท ยาศาส ตร์
อ อ น ไ ล น์ จ า ก The Plant List
(http;//www.theplantlist.org/tp11/record) พร้ อมทั้ง
เทียบเคียงตัวอย่างเฟิ นในหอพรรณไม้ กรมอุทยาน
แห่ งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และพิพิ ธภัณฑ์พืชสิ
ริ นธร กรมวิชาการเกษตร กรุ งเทพฯ
ความถี่ (Frequency: F) ของการกระจาย
เฟิ นแต่ ล ะชนิ ดโดยดั ด แปลงจาก วิ ธี ก ารของ
Duangjai and Trisurat (2015) ดังนี้
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ความถี่ (F, %) = แนวทางเดิ นที่ พ บเฟิ น x
100/จานวนแนวทางเดิ นส ารวจทั้ง หมด โดยแบ่ ง
ความถี่การกระจายที่พบเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ พบน้อย
( uncommon: F  13.33 %) พ บ ป า น ก ล า ง
(moderately common: F = 20 %) และพบทั่ ว ไป
(common: F  20 %)

(Willd.) Sw. ปรงทะเล (Acrostichum aureum L.)
Pteris asperula J. Smith ex Hieron, Pteris biaurita
L. เ ฟิ น ปี ก น ก ( Pteris ensiformis Burm.f.) ,
Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching, Cyclosorus
megaphylla (Mett.) K. Iwats., Cyclosorus
polycarpus (Blume) Holttum แ ล ะ Cyclosorus
terminans (J. Sm. ex Hook.) K.H. Shing เฟิ นอิ ง
อาศัย (epiphytic fern) จานวน 12 ชนิ ด ได้แก่ เฟิ น
ข้ า ห ล ว ง ( Asplenium nidus L.) เ ฟิ น น า ค ร า ช
( Davallia denticulate (Burm. f.) Mett. ex Kuhn)
เฟิ นใบมะขาม (Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott)
กูดหิน (Nephrolepis falcate (Cav.) C. Chr.), Colysis
pedunculata (Hook. & Grve.) Ching กระแตไต่ ไ ม้
(Drynaria quercifolia (L.) J.Sm.) กระปรอดหาง
สิ ง ห์ ( Microsorium punctatum (L.) Copel)
ช า ย ผ้ า สี ด า ( Platycerium coronarium (Mull.)
Desv.) อีแปะ (Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching) ผัก
ปี กไก่ (Pyrrosia longifolia (Burm.f.) C.V. Morton)
ลิ้ น ผี ไ ม้ (Pyrrosia piloselloides (L.) M.G. Price)
เชือกผูกรองเท้า (Vittaria ensiformis Sw.) เฟิ นเลื้อย
(climbing fern) จ า น ว น 5 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ โ ช น
(Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw.) ลาเทง
(Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd) ลิ เ ภาหาง
ไก่ (Lygodium circinatum (Burm.f.) Sw.) ลิ เ ภายุ่ ง
(Lygodium microphyllum (Cav.) R.Br.) ย่ า นลิ เ ภา
( Lygodium salicifolium C. Presl) แ ล ะ เ ฟิ น น้ า
(aquatic fern) จานวน 1 ชนิ ด ได้แก่ ผักกูดเขากวาง
(Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.)

ผลและวิจารณ์
ผลการศึ ก ษาความหลากชนิ ด เฟิ น ใน
พื้นที่ตาบลตกพรม ตาบลบ่อเวฬุ ตาบลวังสรรพรส
ตาบลตรอกนอง ตาบลเกวียนหัก อาเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี พบความหลากหลายของเฟิ น 19 วงศ์ 28
สกุ ล 40 ชนิ ด (Table 1, Appendix Figure 1) วงศ์
Polypodiaceae มีสมาชิกมากที่สุด 7 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ วงศ์ Parkeriaceae และ Pteridaceae จาแนกได้
วงศ์ละ 5 ชนิด จัดกลุ่มตามลักษณะวิสัย (habit) ได้ 4
กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย เฟิ นบนดิ น (terrestrial fern)
จ า น ว น 22 ช นิ ด ไ ด้ แ ก่ ผั ก กู ด ( Diplazium
esculentum (Retz.) Sw.) กู ด ด อ ย ( Blechnum
orientale L.) กู ด ผี ( Microlepia speluncae (L.)
Moore) ว่านไก่นอ้ ย (Cibotium barometz (L.) J.Sm.)
Tectaria decurrens (C. Presl) Copel., Tectaria
impressa (Fée) Holttum, Lindsaea ensifolia Sw.
หางนกกระลิ ง (Bolbitis heteroclita (Presl) Ching
ex C. Chr.) กี บ แรด (Angiopteris evecta (Forst.)
Hoffm.) ตีนนกยูง (Helminthostachys zeylanica (L.)
Hook.) เฟิ นก้ า นด า (Adiantum flabellulatum L.),
Adiantum philippense L. เฟิ นเงิ น (Pityrogramma
calomelanos (L.) Link) , Taenitis blechnoides
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เปรี ยบเทียบความหลากหลายของเฟิ นใน
พื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่ที่มีภูมิอากาศคล้ายกัน พบ
รายงานของ Paitoonyakul et al. (2018) ศึกษาความ
หลากชนิดของเฟิ นที่พบในพื้นที่เขาแหลม เกาะช้าง
อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด พบเฟิ น
18 วงศ์ 36 สกุ ล 54 ชนิ ด ในขณะที่ Simma et al.
(2008) ศึกษาเฟิ นในพื้นที่ อุทยานแห่ งชาติ เขาปู่ เขา
ย่า จัง หวัดพัท ลุ ง ที่ มี ภูมิ ป ระเทศเป็ นป่ าดิ บ ชื้ น มี
ความสู ง จากระดับ น้ า ทะเล 90-400 เมตร พบเฟิ น
ทั้งหมด 17 วงศ์ 29 สกุล 52 ชนิ ด กล่าวได้ว่าความ
หลากชนิ ดของเฟิ นที่พบในพื้นที่ เกษตรกรรมและ
ชุ ม ชน อาเภอขลุง มี ค วามหลากหลายค่ อนข้างสู ง
(19 วงศ์ 28 สกุล 40 ชนิ ด) เมื่อเทียบกับทั้ง 2 พื้นที่
ข้างต้น จึงใช้ความหลากชนิดเป็ นดัชนี บ่งชี้ถึงความ
ชุ่มชื้น และความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมได้ใน
ระดับหนึ่ ง (Silva et al., 2018) อย่างไรก็ตามหาก
พิ จ ารณาเขตการแพร่ ก ระจายของเฟิ น จัง หวัด
จันทบุรี ที่เป็ นแหล่งรวมของเทอริ โดไฟต์ที่กระจาย
มาจากเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณมาลีเซีย น (Malesian
region) และเขตภู มิ ศ าสตร์ พื ช พรรณอิ น โดจี น
(Indochinese region) ( Jadprajong et al., 2017)
ตัวอย่างเฟิ นที่พบ คือ กีบแรด (Angiopteris evecta
(Forst.) Hoffm.) เฟิ นข้าหลวง (Asplenium nidus L.)
กู ด ดอย (B. orientale L.) ตี น นกยู ง (H. zeylanica
(L.) Hook.) ล าเทง (S. palustris (Burm.f.) Bedd)
และ ย่านลิเภา (L. salicifolium C. Presl) เป็ นต้น
จากการประเมินปริ มาณประชากรเฟิ นโดย
วิเคราะห์จากความถี่การกระจายที่พบในธรรมชาติ
พบเฟิ นที่ พ บน้ อ ย (uncommon) จ านวน 3 ชนิ ด

ได้แก่ กี บแรด (A. evecta (Forst.) Hoffm.) ว่า นไก่
น้อย (C. Barometz (L.) J.Sm.) และชายผ้าสี ดา (P.
Coronarium (Mull.) Desv.) กี บ แรด และว่ า นไก่
น้อย จัดเป็ นเฟิ นขนาดใหญ่ (Figure 1-C, 1-G) เมื่อ
เจริ ญในพื้ น ที่ ส วนผลไม้ จึ ง มั ก ถู ก ขุ ด ทิ้ ง ด้ ว ย
ชาวสวนไม่เห็ นประโยชน์ ถูก จัดให้ เป็ นวัช พื ช ที่
แก่งแย่งอาหาร และพื้นที่ปลูกไม้ผล ในขณะที่เฟิ น
ชายผ้าสี ดาต้องการเจริ ญเกาะกับกิ่งขนาดใหญ่ของ
ไม้ตน้ ในธรรมชาติ (Figure 2-F) ทั้งนี้ หากเจริ ญใน
กิ่งต่าลงมาจะถูกชาวสวนดึงทิ้งหรื อนาไปปลูกเป็ น
ไม้ประดับในบริ เวณบ้านเรื อน อย่างไรก็ตามเหตุผล
สาคัญที่พบเฟิ นทั้ง 3 ชนิด ในปริ มาณน้อย เนื่องจาก
เฟิ นดังกล่าวต้องการสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่ อ การ
เจริ ญที่มีความจาเพาะสู ง สอดคล้องกับรายงานของ
Srivastava (2008) กล่าวถึงเฟิ นกีบแรด แพร่ กระจาย
ได้ดี ใ นพื้ นที่ ร่ม ชื้ นใกล้แหล่ ง น้ า ที่ มี ความสู งจาก
ระดับน้ าทะเล 700 - 1,500 เมตร เฟิ นกีบแรดอาจสู ญ
พันธุ์ไปจากพื้นที่ได้ดว้ ยสาเหตุหลายประการ เช่ น
การเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศ สภาพป่ าที่ ถู ก
ทาลาย ทาให้ป่าเปิ ดโล่ง ทั้งนี้ในประเทศอินเดียเฟิ น
กีบแรดถูกจัดให้อยูใ่ นบัญชี Red List Data มีสถานะ
เป็ นพืชที่เสี่ ยงต่อการสู ญพันธุ์ สาหรับว่านไก่ น้อย
จากรายงานของ Praptosuwiryo et al. (2017) ระบุวา่
เฟิ นดังกล่าวเจริ ญได้ดีในป่ าโปร่ งของอินโดนีเซีย ที่
พื้นที่มีความสู งจากระดับน้ าทะเลระหว่าง 80 – 600
เมตร ความชื้ นสัมพัทธ์ใ นอากาศค่อนข้างสู ง ดิ น
เป็ นกรดอ่ อ น ช่ ว ง 6.5 – 6.7 มี อิ น ทรี ย วัต ถุ ใ นดิ น
มาก ดัง นั้นการจะอนุ รัก ษ์เฟิ นเหล่ า นี้ ใ ห้คงอยู่ใ น
พื้นที่ สิ่ งแวดล้อมจึ งเป็ นปั จจัยที่ ต้องค านึ งถึ ง เป็ น
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อย่างยิ่ง และยังเป็ นข้อมูลจาเป็ นที่จะทาให้ประสบ
ผลสาเร็ จในการนาไปเฟิ นเหล่านี้ ไปอนุ รักษ์ หรื อ
ปลูกนอกพื้นที่
เนื่ องจากอาเภอขลุงมีภูมิประเทศเป็ นที่
ราบสลับกับเทือกเขา จึงปรากฏพื้นที่ลาดชัน 2 ฝั่งที่
ถนนตั ด ผ่ า นตามแนวเทื อ กเขา พื้ น ที่ ล ั ก ษณะ
ดั ง ก ล่ า ว มั ก พ บ โ ช น ( D. linearis (Burm. f.)
Underw.) เจริ ญคลุมหน้าดินอย่างหนาแน่น ช่วยยึด
หน้า ดิ นไม่ ใ ห้พ งั ทะลาย และกัก เก็ บ ความชื้ น ดัง
รายงานของ Chau and Chu (2017) ทดลองปลูกเฟิ น
สกุล Dicranopteris เพื่อลดการพังทะลายของหน้า
ดินที่อยูใ่ นแนวลาดชัน ผลการทดลองพบว่าปริ มาณ
รากต่อพื้นที่ และความหนาแน่ นของรากเฟิ น มี ผล
ช่ ว ยลดการพัง ทะลายของหน้ า ดิ น และสะสม
อนุ ภ าคดิ น ที่ ไ หลลงมากั บ การชะล้ า งของน้ า
สอดคล้ อ งกั บ Negishi et al. (2006) รายงานว่ า
Dicranopteris curranii Copel. ที่ พ บริ ม ถนนแหล่ ง
ตัดไม้ในมาเลเซีย นอกจากจะลดการสูญเสี ยหน้าดิน
แล้ว ยัง มี ส่ ว นช่ ว ยลดอุ ณ หภู มิ พ้ื น ดิ น ในป่ าให้ มี
อุณหภูมิประมาณ 28 องศาเซลเซี ยส ต่างจากพื้นดิน
ที่เปิ ดโล่ง ซึ่ งมีอุณหภูมิสูงได้ถึง 40 องศาเซลเซี ยส
จึงควรอนุรักษ์เฟิ นสกุลนี้ ไว้เพื่อป้องกันการสู ญเสี ย
หน้าดิน และช่วยกักเก็บน้ าในดิน
จากรายงานของ Andama et al. (2003)
กล่ า วว่า เฟิ นที่ อ าศัย อยู่บ นต้น ไม้ (epiphytic fern)
เช่น เฟิ นข้าหลวง (A. nidus L.) เป็ นดัชนี บ่งชี้ ความ
สมบูรณ์ของหมู่ไม้ในป่ า และความชื้นได้เป็ นอย่าง
ดี เพราะประชากรเฟิ นที่อาศัยอยูบ่ นต้นไม้ จะพบได้
จานวนมากก็ต่อเมื่อต้นไม้ในป่ ามีลาต้นที่ระดับสู ง

เพี ย งอกไม่ ต่ า กว่ า 80 เซนติ เ มตร และมี ท รงพุ่ ม
ด้านบนที่หนาแน่น หากป่ าเปิ ดโล่งมากเท่าไร ส่งผล
ให้สูญเสี ยความชุ่มชื้ น และมีความเข้มแสงสู ง เฟิ น
ที่ อ าศัย อยู่ บ นต้น ไม้ จ ะมี ป ริ มาณลดลง หรื อไม่
สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ เมื่อพิจารณาผลการศึกษา
ครั้งนี้พบเฟิ นที่อาศัยอยูบ่ นต้นไม้มากถึง 12 ชนิด จึง
เป็ นสิ่ งช่วยยืนยันถึงความชื้ นสัมพัทธ์ในพื้นที่วิจยั
(ความชื้นสัมพัทธ์อากาศในรอบปี 62-88 %) ว่ามีค่า
ค่อนข้างมาก เหมาะแก่การทาสวนไม้ผลที่ตอ้ งการ
ความชุ่มชื้ นตลอดปี ขณะที่รายงานการสารวจพืช
กลุ่มเฟิ นเพื่อใช้เป็ นไม้น้ าประดับของ Johnburom et
al. (2016) ในตลาดต้น ไม้ส วนจตุ จัก ร กรุ ง เทพฯ
และฟาร์มไม้น้ า พบว่ามีการจาหน่าย ผักกูดเขากวาง
(C. thalictroides (L.) Brongn.) และปรงทะเล (A.
aureum L.) เพื่อใช้เป็ นไม้ประดับในตูป้ ลา และริ ม
สระน้ า อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเพาะขยายเฟิ นทั้ง 2
ชนิ ด เพื่อเป็ นการค้า แต่เป็ นการเก็บจากธรรมชาติ
มาจาหน่ าย จากงานวิจยั พบผักกูดเขากวางจานวน
มากในอ่างเก็บน้ าในสวนยางพาราของตาบลบ่อเวฬุ
โดยที่ท้ งั ต้นเจริ ญอยูใ่ ต้ผิวน้ า มีความทนทานต่อการ
ท่ วมขัง ของน้ า ได้ดี (Figure 1-F) จึ ง เหมาะแก่ ก าร
นาไปเป็ นไม้น้ าประดับตูป้ ลา สาหรับปรงทะเล พบ
ได้ท ั่ว ไปในต าบลตกพรม และต าบลเกวี ย นหั ก
ในขณะที่ เ ฟิ นขนาดใหญ่ เช่ น ว่ า นไก่ น้ อ ย (C.
barometz (L.) J.Sm.) มีชื่อเรี ยกในตลาดไม้ประดับ
สวนคื อ “ว่ า นลู ก ไก่ ท อง” เป็ นเฟิ นที่ ไ ด้รั บ ความ
นิ ย มสู ง ในการน าไปตกแต่ ง สวนป่ าเมื อ งร้ อ น
ปั จจุ บ ันเริ่ ม หายาก และมี ราคาแพง (Bannlaesuan
Publisher, 2016) ทั้งนี้ บางส่ วนที่นาไปปลูกเป็ นไม้
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ประดับอาจเจริ ญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากผู ้
ปลูกไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เฟิ นต้องการ จึงควรมี
การเพาะขยายเป็ นการค้า เพื่อช่วยลดปริ มาณการขุด
ต้น จากธรรมชาติ ไ ปขาย ที่ อ าจเสี่ ย งต่ อ การสู ญ
หายไปจากพื้นที่เดิมได้ ในขณะที่ Taha et al (2011)
ราย งานว่ า ในมาเล เซี ย เฟิ นชาย ผ้ า สี ดา (P.
coronarium (Mull.) Desv.) มีสถานะเป็ นพืชหายาก
เป็ นไม้ ป ระดั บ ยอดนิ ย มชนิ ด หนึ่ ง จึ ง มี ค วาม
พยายามที่จะนาเทคนิ ค เพาะเลี้ ย งเนื้ อเยื่อพื ช มาใช้
เพื่ อ ขยายพัน ธุ์ ใ ห้ท ัน ต่ อ ความต้อ งการของตลาด
ชายผ้าสี ดาที่พบในงานวิจยั นี้ พบปริ มาณน้อยมาก
การอนุรักษ์ไว้นอกจากการรักษาสภาพแวดล้อมให้
เหมาะแก่ ก ารแพร่ ก ระจายพัน ธุ์ แ ล้ว เทคนิ ค การ
เพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ เป็ นวิธีการที่จะช่วยเพิม่ ปริ มาณได้
เป็ นอย่างดี งานวิจยั นี้ ทาให้ทราบว่าเฟิ นหลายชนิด
ในท้องถิ่ นที่ อาจดู ไร้ ค่า หรื อเป็ นวัชพืชที่ ชาวสวน
ไม่ตอ้ งการ แท้จริ งแล้วกลับเป็ นทรั พยากรล้ าค่าที่
ชุ ม ชนควรอนุ รั ก ษ์ และสามารถเลื อ กชนิ ด ที่ มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจมาเพาะขยายเป็ นการค้า เพื่อ
เพิ่มรายได้นอกฤดูการเก็บเกี่ยวไม้ผล

สรรพรส สวนลองกองในต าบลตรอกนอง และ
หมู่ บ้ า นริ มทะ เล ต าบล เกวี ย นหั ก พบความ
หลากหลายของเฟิ น 19 วงศ์ 28 สกุล 40 ชนิ ด วงศ์
Polypodiaceae มีสมาชิกมากที่สุด 7 ชนิด รองลงมา
ได้แก่ วงศ์ Parkeriaceae และ Pteridaceae มีสมาชิก
วงศ์ละ 5 ชนิด จัดกลุ่มตามลักษณะวิสัย (habit) ได้ 4
กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย เฟิ นบนดิ น (terrestrial fern)
จ านวน 22 ชนิ ด เฟิ นอิ ง อาศั ย (epiphytic fern)
จานวน 12 ชนิด เฟิ นเลื้อย (climbing fern) จานวน 5
ชนิ ด และเฟิ นน้ า (aquatic fern) จานวน 1 ชนิ ด พบ
เฟิ นที่ พบน้อย (uncommon) 3 ชนิ ด ได้แก่ กี บแรด
( A. evecta (Forst.) Hoffm.) ว่ า น ไ ก่ น้ อ ย ( C.
barometz (L.) J.Sm.) แ ล ะ ช า ย ผ้ า สี ด า ( P.
coronarium (Mull.) Desv.) พื้ น ที่ ที่ พ บเฟิ นหลาก
ชนิ ด สู ง ที่ สุ ด คื อ ต าบลบ่ อ เวฬุ ในขณะที่ ต าบล
เกวียนหักพบความหลากชนิดต่าที่สุด
องค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ครั้ งนี้ มีประโยชน์ ต่อการ
วางแผนการอนุ รั ก ษ์ เ ฟิ นโดยเฉพาะถิ่ น อาศั ย ที่
เหมาะสม รวมถึงสามารถพัฒนาเฟิ นบางชนิ ด เป็ น

สรุป

ไม้ประดับสร้างรายได้แก่ชุมชน

ความหลากหลายชนิ ด ของเฟิ นในพื้ น ที่
เกษตรกรรมและชุ ม ชนของอ าเภอขลุ ง จัง หวัด

คานิยม

จันทบุรี ครอบคลุม 5 ตาบล ได้แก่ ป่ าชุ มชนบ้า น

งานวิจยั นี้ ได้รับทุนสนับสนุ นการวิจยั จาก

อ่ า งเอ็ด (มู ล นิ ธิ ชัย พัฒ นา) และสวนยางพาราใน

เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ตาบลตกพรม สวนยางพารา และสวนเงาะในตาบล

มหาวิทยาลัย บูรพา ผ่านส านัก งานคณะกรรมการ

บ่อเวฬุ สวนยางพารา และวัดปากตลาดในตาบลวัง

การวิจัย แห่ งชาติ เลขที่ สัญญา 109/2559 หัวหน้า
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Appendix Table 1 Species list of ferns with habitat, status and location found at Khlung district.
Family

Botanical name

Site

Abundance

Habitat

Aspleniaceae

Asplenium nidus L.

BW/Cf



epiphyte

Athyriaceae

Diplazium esculentum (Retz.) Sw.

TN/ BW/ Cf



terrestrial

Blechnaceae

Blechnum orientale L.

BW / Cf



terrestrial

Davalliaceae

Davallia denticulata (Burm. f.) Mett. ex

TN/ BW



epiphyte



terrestrial

(Woodsiaceae)*

Kuhn
Dennstaedtiaceae

Microlepia speluncae (L.) Moore

Cf / WS

Dicksoniaceae

Cibotium barometz (L.) J.Sm.

BW



terrestrial

Dryopteridaceae

Tectaria decurrens (C. Presl) Copel.

Cf



terrestrial

Tectaria impressa (Fée) Holttum

Cf / BW / TN



terrestrial

Gleicheniaceae

Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. BW / Cf



climbing

Lindsaeaceae

Lindsaea ensifolia Sw.

BW / WS



terrestrial

Lomariopsidaceae

Bolbitis heteroclita (Presl) Ching ex C.

Cf / TN



terrestrial

(Dryopteridaceae)* Chr.
Marattiaceae

Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.

BW / TN



terrestrial

Oleandraceae

Nephrolepis falcate (Cav.) C. Chr.

BW / Cf



epiphyte

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott

BW / Cf



epiphyte

Ophioglossaceae

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.

Cf



terrestrial

Parkeriaceae

Adiantum flabellulatum L.

Tp/ BW



terrestrial

Adiantum philippense L.

BW / WS / TN



terrestrial

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.

BW /Cf / KH



aquatic

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

BW / TN



terrestrial

Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.

BW / Cf / WS



terrestrial

(Pteridaceae)*
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Appendix Table 1 (continued)
Family
Polypodiaceae

Pteridaceae

Schizaceae

Thelypteridaceae

Botanical name

Site

Abundance

Habitat

Colysis pedunculata (Hook. & Grve.) Ching Cf



epiphyte

Drynaria quercifolia (L.) J.Sm.

BW / Cf / WS



epiphyte

Microsorium punctatum (L.) Copel

Tp / Cf



epiphyte

Platycerium coronarium (Mull.) Desv.

BW



epiphyte

Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching

BW/ Tp



epiphyte

Pyrrosia longifolia (Burm.f.) C.V. Morton

BW / KH



epiphyte

Pyrrosia piloselloides (L.) M.G. Price

BW/ KH/ Tp



epiphyte

Acrostichum aureum L.

BW/ KH/ Tp



terrestrial

Pteris asperula J. Smith ex Hieron

BW/WS



terrestrial

Pteris biaurita L.

BW/ Tp



terrestrial

Pteris ensiformis Burm.f.

WS / Tp



terrestrial

Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd

BW/ WS



climbing

Lygodium circinatum (Burm.f.) Sw.

Cf / BW / Tp



climbing

Lygodium microphyllum (Cav.) R.Br.

Cf / BW / WS



climbing

Lygodium salicifolium C. Presl

Cf / BW



climbing

Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching

Cf / WS / BW



terrestrial

Cyclosorus megaphylla (Mett.) K. Iwats.

BW



terrestrial

Cyclosorus polycarpus (Blume) Holttum

Cf / WS / BW



terrestrial

Cyclosorus terminans (J. Sm. ex Hook.)

Cf / WS / BW



terrestrial

TN/ Tp



epiphyte

K.H. Shing
Vittariaceae

Vittaria ensiformis Sw.

* Stuart Lindsay classification
Remarks: Cf = Community forest
WS = Wang Sapparot

Tp = Tokprom

BW = Bo Walu

TN = Trok Nong

KH = Kwian Hak

 uncommon (frequency  13.33 %),
 moderately common (frequency = 20 %),  common (frequency  20 %)
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Appendix Figure 1 A) Acrostichum aureum L. B) Adiantum flabellulatum L. C) Angiopteris evecta
(Forst.) Hoffm. D) Blechnum orientale L. E) Bolbitis heteroclita (Presl) Ching ex C. Chr. F)
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. G) Cibotium barometz (L.) J.Sm. H) Colysis pedunculata (Hook.
& Grve.) Ching I) Cyclosorus megaphylla (Mett.) K. Iwats.
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Appendix Figure 1 (continued); A) Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. B) Diplazium
esculentum (Retz.) Sw. C) Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. D) Lindsaea ensifolia Sw. E)
Lygodium circinatum (Burm.f.) Sw. F) Platycerium coronarium (Mull.) Desv. G) Stenochlaena palustris
(Burm.f.) Bedd H) Taenitis blechnoides (Willd. I) Tectaria decurrens (C. Presl) Copel.
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