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บทคัดยอ 
 

การศึกษาความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในเสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา ตําบล
ลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2556 เก็บขอมูลเดือนละ 1 
ครั้ง เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ วิสัย ลักษณะสัณฐาน แหลงที่พบ และการใชประโยชน โดยการเดิน
สํารวจบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขา ลําพญา ระยะทาง 3,250 เมตร ที่ระดับความสูงไมเกิน 300 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล เก็บเดือนละ 1 ครั้ง พบเฟรน 19 วงศ 29 สกุล 33 ชนิด วงศเดน 2 วงศที่พบ คือ วงศ 
Polypodiaceae 6 สกุล  6 ชนิด และวงศ Vittarioideae 4 สกุล 4 ชนิด และพืชใกลเคียงเฟรน 2 วงศ  2 สกุล  9 
ชนิด  คือวงศ Lycopodiaceae 1 สกุล  5 ชนิด และวงศ Selaginellaceae 1 สกุล  4 ชนิด  เฟรนและพืชใกลเคียง
เฟรนสวนใหญมีลําตนใตดินชนิดไรโซม เจริญไดดีบนพื้นดิน บริเวณที่มีรมเงา อุณหภูมิประมาณ 26 องศาเซลเซียส 
สวนใหญเปนเฟรนบกและพบเฟรนนํ้า 1 ชนิด คือเขากวางนํ้า Ceratopteris  thalictroides (L.) Bröngn. สําหรับ
เฟรนหางนกยูง Anthrophyum callifolium Blume ซึ่งข้ึนเฉพาะพื้นที่ที่มีความชุมช้ืนสูง จึงเปนตัวบงช้ีเบื้องตนถึง
ความอุดมสมบูรณของปาแหงน้ี การใชประโยชนสวนใหญนํามาปลูกเปนไมประดับตามบานเรือน พืชสมุนไพร พืช
อาหารและเพื่องานจักสาน ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ :  เฟรน  พืชใกลเคียงเฟรน  หุบเขาลําพญา ประเทศไทย 
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Abstract 
 

 The diversity of ferns and fern allies in natural trail Lamphaya Valley, Muang Yala District, 
Yala Province was studied from November 2012–October 2013 The walk around the Valley Trail 
Lamphaya Distance 3,250 meters and Colleced species one a month at 300 meters above sea 
level This study included the species diversity, habit, morphology, habitat and usage. It was found 
that ferns comprised of 19 families, 29 genera and 33 species, Dominant families 2  is families 
Polypodiaceae 6 genera 6 species, families Vittarioideae 4 genera 4 species, 2 species and fern 
allies were 2 families, 2 genera and 9 species. Most ferns and fern allies had underground stem 
called rhizome. The only aquatic fern found was Ceratopteris thalictroides (L.) Bröngn. Usage of  
ferns and fern allies  was  mostly as ornamental plants, herbal, food and basketwork. 

Keywords : Ferns, Fern allies, Lamphaya valley, Thailand. 
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บทนํา 

เฟรน (fern) และพืชใกลเคียงเฟรน (fern allies) อยูในวงศ Lycopodiaceae และวงศ Selaginellaceae 
จัดเปนพืชกลุมเทอริโดไฟต (Pteridophyte) คือ มีทอลําเลียง ไรดอก ไรเมล็ด (seedless vascular plant) ที่มีความ
เกาแกมาก  โดยถือกําเนิดมากวา 400 ลานป มีหลักฐานยืนยันจากฟอสซิล ที่มีอายุในยุคดีโวเนียน (Devonian 
period) นอกจากน้ียังเปนพืชที่มีความหลากหลายทั้งจํานวนชนิด และปริมาณมากที่สุดกลุมหน่ึง ผลการสํารวจพบ
มากกวา 75 สกุล 12,000 ชนิด และมีการกระจายอยูทั่วโลกโดยเฉพาะในปาเขตรอนช้ืน ที่มีฝนตกชุกและมีความช้ืน
ในอากาศคอนขางสูง สําหรับเฟรนในประเทศไทยพบ 35 วงศ 139 สกุล 671 ชนิด คิดเปนรอยละ 5 ของเฟรนและพืช
ใกลเคียงเฟรนที่พบทั่วโลก ซึ่งพบกระจายกันโดยทั่วไปในเกือบทุกภาค และเปนพืชที่รูจักกันอยางแพรหลายมาเปน
เวลานาน เน่ืองจากมีความหลากหลายทั้งชนิดพันธุและลักษณะรูปทรง จึงนิยมนํามาปลูกเปนไมประดับตกแตงอาคาร
และสถานที่   รวมถึงการใชประโยชนอื่นๆ อีกมากมาย เชน ยอดออนใชเปนอาหาร ไดแก กูดเขากวางนํ้า 
(Ceratopteris  thailictroides L.)  ลําตนใชในงานจักสานเครื่องใชตางๆ ไดแก ลิเภาใหญ (Lygodium flexuosum 
Sw.) นํามาเปนยาสมุนไพร เชน โชน (Pteridium  aquilinum Kuhn.) รวมถึงใบแหงกระแตไตไม (Drynaria  
quercifolia Sm.) นํามาเปนของเลนแทนวาว นอกจากน้ีเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนยังเปนพรรณพืชที่เปนสัญลักษณ 
บงบอกความเยือกเย็นและความชุมช้ืนของปาเพราะเปนพืชช้ันลางที่ชวยปกปองผิวดิน รักษาสภาพหนาดินตามไหล
เขาที่ลาดชันไดเปนอยางดี  เน่ืองจากเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนเติบโตไดดีที่อุณหภูมิในชวง 19-27 องศาเซลเซียส  
แสงรําไรและตองการความช้ืนในอากาศสูง จึงพบเจริญใกลแหลงนํ้าริมลําหวย ลําธาร นํ้าตก ใตตนไมใหญหรือบน
ตนไมใหญ เพื่ออาศัยรมเงาสงผลใหดินและบรรยากาศโดยรอบแหลงที่อยูของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนคอนขางเย็น 
มีความช้ืนสูง 

เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนพบไดในภูมิภาคตางๆ ของโลกและประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศในเขตรอนอยูใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  มีสภาพนิเวศวิทยาเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและการแพรกระจายของพืชกลุมนี้
เปนอยางมาก เน่ืองจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดพาความชุมช้ืนจากทะเลอันดามันสูแผนดิน 
โดยเฉพาะบริเวณที่เปนปาดิบช้ืนทั่วทุกภาคของประเทศไทย จะมีความอุดมสมบูรณของดินและมีความช้ืนสูง สําหรับ
เสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา ต้ังอยูที่ตําบลลําพะยา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปนสวนหน่ึงของหุบเขา
ลําพญาในเทือกเขาสันกาลาคีรี มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา และตําบลทรายขาว อําเภอโคก
โพธ์ิ จังหวัดปตตานี ซึ่งมีสภาพเปนปาดงดิบช้ืนหรือปาฝนเขตรอน (Tropical Rain Forest) ระดับความสูงประมาณ 
70-300 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง บริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญาเปนพื้นที่ปาชุมชนที่มีความ
อุดมสมบูรณ บางสวนเปนที่ราบเหมาะแกการทําเกษตรกรรม มีลําธารและนํ้าตกขนาดเล็กเปนแหลงนํ้ากระจายอยู
โดยทั่วไป นํ้าตกที่พบในบริเวณน้ี ไดแก นํ้าตกบูตง นํ้าตกตอลอง นํ้าตกเข่ือนฝรั่งหรือเข่ือนลําพะยา เปนตน ประกอบ
กับมีตนไมใหญจํานวนมาก ทั้งที่ข้ึนเองตามธรรมชาติและพืชเศรษฐกิจ ทําใหบริเวณน้ีมีความชุมช้ืนสูง เหมาะสมแก
การเจริญของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนเปนอยางมาก จากการสํารวจเบื้องตนในพื้นที่เสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขา
ลําพญา โดยศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา ระหวางป พ.ศ. 2547-2556 พบวาเปนพื้นที่ที่มีสภาพทางนิเวศวิทยาเหมาะสมแกการเจริญเติบโตของเฟรนและ
พืชใกลเคียงเฟรน รวมถึงความหลากหลายของพรรณไมที่เปนแหลงอาศัยของเฟรนหรือพืชใกลเคียงเฟรน แตเน่ืองจาก
ความกวางขวางของพื้นที่บริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญา ประกอบกับปญหาความไมสงบในพื้นที่ ทําให
การศึกษาสํารวจเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนยังไมสมบูรณเพียงพอ การศึกษาในครั้งน้ีจึงเปนการนําเสนอขอมูลความ
หลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนที่เปนตัวแทนของเสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลําพญาซึ่งเปนสวนหน่ึง
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ของเทือกเขาสันกาลาคีรีตอนลางไดเปนอยางดี ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาศักยภาพของพืชกลุมน้ีตอไป 
รวมถึงนําไปสูความตระหนักถึงคุณคาของผืนปาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

คณะทํางานประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนด
พื้นที่วิจัย ผูนําทางและรักษาความปลอดภัย และการเก็บขอมูลภาคสนามบริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลํา
พญา ที่ระดับความสูงไมเกิน 300 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ระยะทางประมาณ 3,250 เมตร เก็บเดือนละ 1 
ครั้ง เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพื้นที่สํารวจ แหลงที่อยู ลักษณะสัณฐานของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนแตละชนิด 
สัมภาษณคนในชุมชนในเรื่องช่ือทองถ่ินและการใชประโยชน เก็บตัวอยาง นํามาอัดแหงเพื่อวิ เคราะหชนิดใน
หองปฏิบัติการของศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิเคราะหช่ือวงศ ช่ือ
วิทยาศาสตร โดยใชหนังสือ Flora of Thailand และ Pteridophytes in Thailand และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เชน ความหลากหลายของไบรโอไฟตในอุทยานแหงชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ศ.ดร.ทวีศักด์ิ  บุญเกิด และ
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คณะ.(2550) ผูเช่ียวชาญดานพฤกษศาสตรจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยะลาตรวจสอบ
ความถูกตองของชนิดพันธุ  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในหุบเขาลําพญา ตําบลลําพะยา อําเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา ที่ระดับความสูงไมเกิน 300 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง
เดือนตุลาคม 2556 ดานความหลากหลายของชนิดพันธุ สัณฐานวิทยา  อนุกรมวิธาน แหลงที่อยูและการใชประโยชน
จากคนในชุมชนโดยรอบพื้นทีม่ีผลการศึกษาดังตารางที่ 1 ดังน้ี 
ตารางท่ี 1 ความหลากหลายของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนในหุบเขาลําพญา 

 

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร ลักษณะวิสัย สภาพแหลงท่ี
อยู 

การใชประโยชน 

Aspleniaceae Asplenium polyodon G.Forst. RP DD1,DD3 ปลูกเปนไมประดับ 
Asplenium nidus L. TSP DD1, DD2, 

DD3, DD4 
สมุนไพร พิธีกรรม 

ปลูกเปนไมประดับ 
Athyriaceae Diplazium esculentum ( Retz. ) Sw. TSP DD1,DD2 สมุนไพร อาหาร ปลูก

เปนไมประดับ 

Cyatheaceae Cyathea  gigantea (Wall. ex Hook.) 
Holttum 

TSHP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Davalliaceae Davallia  denticulata (Burm.f.) Mett.ex 
Kuhn 

EP DD1 ปลูกเปนไมประดับ 

Davallia  solida (G.Forst.) Sw. CP DD1 ปลูกเปนไมประดับ 

Dennstaedtiaceae Microlepia  speluncae (L.) T.Moore TSHP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Cibotiaceae Cibotium  barometz (L.) J.Sm. TSHP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Tectariaceae Pleocnemia  irregularis (C.Presl) 
Holttum 

TSHP DD1,DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) 
Copel. 

TSHP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Gleicheniaceae Dicranopteris  linearis (Burm.f.) 
Underw. 

CP DD4 สมุนไพร พิธีกรรม 
ปลูกเปนไมประดับ 

Cheilanthoideae Parahemionitis cordata (Roxb.ex 
Hook.& Grev.) Fraser. Jenk 

RP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Dryopteridaceae Bolbitis  heteroclita (C.Presl) Ching ex 
C.Chr. 

TSHP DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Marattiaceae Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. TSHP DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Lomariopsidace
ae 

Nephrolepis  biserrata (Sw.) Schott TSP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Nephrolepis  falciformis J. Sm. RP DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Ophioglossaceae Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. TSHP DD1, DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Vittarioideae Adiantum sp. TSHP DD1,DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Ceratopteris thalictroides (L.) Bröngn. AP DD4 ปลูกเปนไมประดับ 
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อาหาร 

Haploptris angustifolia (Blume) 
E.H.Crane 

EP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Anthrophyum callifolium Blume EP DD2 ,DD4 ปลูกเปนไมประดับ 

Polypodiaceae Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price EP DD1, DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. EP DD1, DD2, 
DD3, DD4 

ปลูกเปนไมประดับ 

Lecanopteris sinuosa (Wall. ex Hook.) 
Copel. 

TSHP DD1 ปลูกเปนไมประดับ 

Phymatosorus membranifolius (R.Br.) S.G.Lu TSHP DD1 ปลูกเปนไมประดับ 

Platycerium holttumii de Jonch. & 
Hennipman 

EP DD2, DD4 ปลูกเปนไมประดับ 

Selliguea sp. RP DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Pteridoideae Pityrogramma calomelanos (L.) Link TSHP DD1 ปลูกเปนไมประดับ 

Blechnaceae Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. TSP DD1, DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Lygodiaceae Lygodium flexuosum (L.) Sw. CP DD1, DD2, 
DD3, DD4 

สมุนไพร ทําเครื่อง
เรือน ปลูกเปนไม

ประดับ 

Lygodium polystachyum Wall. ex. T. 
Moore 

TSHP DD1, DD2 ทําเครื่องเรือน ปลูก
เปนไมประดับ 

Thelypteridaceae Cyclosorus polycarpus (Blume) 
Holttum 

CP DD1 ปลูกเปนไมประดับ 

Thelypteris sp.  TSP DD2, DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Fern allies 
Lycopodiaceae 

 
Huperzia carinatum (Desv. ex 
Poiret)Trevisan 

 
EP TSHP 

 
DD3 

ปลูกเปนไมประดับ 

Huperzia clavatum L. TSHP DD1 ปลูกเปนไมประดับ 

Huperzia nummularifolium (Blume) 
Chambers 

TSHP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Huperzia phlegmaria (L.) Rothm TSHP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Huperzia squarrosa (C.Forster) EP TSHP DD1, DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Selaginellaceae Selaginella helferi   Warb. TSHP DD1, DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Selaginella ostenfeldii Hieron. TSHP DD3 ปลูกเปนไมประดับ 

Selaginella siamensis Hieron. TSHP DD2 ปลูกเปนไมประดับ 

Selaginella willdennowii (Desv.ex Poir) 
Baker 

TSP DD1, DD2 ปลูกเปนไมประดับ 
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คําอธิบายสัญลักษณที่ใชในตารางที่ 1 

       ลักษณะวิสัย (habit) อักษรยอลักษณะวิสัยของพรรณไม ดัดแปลงมาจากลักษณะวิสัยในหนังสือช่ือพรรณไมแหง
ประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน  
         TSP    =  พืชที่เจริญเติบโตบนพื้นดินและตองการแสงแดดจัด (terrestrial sun-plants) 
         TSHP  = พืชที่เจริญเติบโตบนพื้นดินและตองการรมเงา (terrestrial shaded- plants) 
         CP      = พืชเถาเลื้อย (climbing plants) 
         EP      =  พืชอิงอาศัย (epiphytic plants) 
         RP      = พืชที่เจริญเติบโตตามซอกหิน หรือเฟนผา (lithophytic plants หรือ rock plants) 
         AP      = พืชนํ้า (Aquatic plants) 

สภาพแหลงที่อยู 
    DD1 = ปาโปรง แสงรําไร ไมมีแหลงนํ้า อุณหภูมิเฉลี่ย 26.1 องศาเซลเซียส 

         DD2 = ปาดิบช้ืน แสงนอย มีธารนํ้าไหลผาน อุณหภูมิเฉลี่ย 26.0 องศาเซลเซียส 
         DD3 = พื้นที่โลงแสงแดดสองถึงตลอดวัน อุณหภูมิเฉลี่ย 28.5 องศาเซลเซียส 
         DD4 = ปาโปรง แสงรําไร มีธารนํ้าไหลผาน อุณหภูมิเฉลี่ย 26.9 องศาเซลเซียส 

จากตารางที่ 1 พบเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนทัง้หมด  21 วงศ 31  สกุล 42 ชนิด แบงเปนกลุมเฟรน 19 
วงศ 29 สกลุ 33 ชนิด และพืชใกลเคียงเฟรน 2 วงศ 2 สกุล 9 ชนิด กลุมเฟรนวงศที่พบมากทีสุ่ด คือวงศ 
Polypodiaceae จํานวน 6 สกลุ 6 ชนิด รองลงมาคือวงศ Vittarioideae จํานวน 4 สกุล 4 ชนิด และวงศ 
Aspleniaceae, Davalliaceae, Tectariaceae, Lomariopsidaceae, Lygodiaceae และ Thelypteridaceae พบ
วงศละ 2 ชนิด และวงศอื่นๆ พบเพียง 1 ชนิด  สําหรบักลุมพืชใกลเคียงเฟรนวงศ Lycopodiaceae พบมากทีสุ่ด 
จํานวน 1 สกลุ 5 ชนิด รองลงมาคือวงศ Selaginellaceae พบ 1 สกุล 4 ชนิด และพบเฟรนที่อาศัยอยูบรเิวณ DD1
และ DD2 มากทีสุ่ด คือ 17 ชนิด รองลงมาคือบริเวณ DD3 พบ 11 ชนิด และ DD4 7 ชนิด นอกจากน้ีพบเฟรนที่
อาศัยอยูในสภาพพื้นที่ 2 ลักษณะ 10 ชนิด คือ พบทั้งพื้นที ่DD1 และ DD2 5 ชนิด   พื้นที ่DD1 และ DD3 2 ชนิด  
พื้นที ่DD2 และ DD4 2 ชนิด  พื้นที่ DD2 และ DD4 1 ชนิดและพบสามารถอยูไดทุกสภาพพื้นที่ 3 ชนิด  สําหรับพืช
ใกลเคียงเฟรนพบอาศัยบรเิวณ DD2 มากทีสุ่ด 6 ชนิด รองลงมาเปน DD1 4 ชนิด และDD3 2 ชนิด พบพืชที่อาศัยอยู
ในสภาพพื้นที่ 2 ลักษณะ 3 ชนิด  สําหรับพืชกลุมน้ีไมพบบริเวณ DD4 

ลักษณะวิสัยของเฟรนที่พบเปนเฟรนที่เจริญเติบโตบนพื้นดินและตองการรมเงา (TSHP) มากที่สุด 13 ชนิด 
รองลงมาเปนเฟรนอิงอาศัย(EP) 6 ชนิด เฟรนที่เจริญเติบโตบนพื้นดินและบริเวณที่มีแสงแดดจัด (TSP) 5 ชนิด เฟรน
เถาเลื้อย (CP) และเฟรนผา (RP)  4 ชนิด  และเฟรนนํ้า (AP) 1 ชนิด สําหรับพืชใกลเคียงเฟรนพบพวกที่สามารถ
เจริญเติบโตบนพื้นดินบริเวณที่มีรมเงา (TSHP) และพวกอิงอาศัย(EP) มากที่สุด กลุมละ 4 ชนิด และพวกที่
เจริญเติบโตบนพื้นดินบริเวณที่มีแสงแดดจัด (TSP)  1 ชนิด  สําหรับพืชใกลเคียงเฟรนไมพบที่เปนพืชนํ้า 

การศึกษาการใชประโยชนจากเฟรนมีหลายดาน ไดแก เฟรนที่ใชเปนสมุนไพร 4  ชนิด  ไดแก Asplenium 
nidus, Diplazium esculentum, Dicranopteris  linearis, Lygodium flexuosum  เฟรนที่ใชเปนอาหาร 2  
ชนิด ไดแก  Diplazium esculentum, Ceratopteris  thalictroides ใชในพิธีกรรม 2 ชนิด ไดแก Asplenium 
nidus,  Dicranopteris  linearis ปลูกเปนไมประดับ 31 ชนิด เชน Asplenium polyodon,  Cyathea  
gigantean, Davallia  denticulata ทําเครื่องเรือน 2 ชนิด ทําเครื่องใช  2  ชนิด เชน Lygodium flexuosum, 
Lygodium polystachyum และใชประโยชนดานอื่นๆ เชน เปนของเลนแทนวาว 1 ชนิด  สําหรับ สกุล 
Lycopodium และสกุล Selaginella  พบการใชประโยชนในการปลูกเปนไมประดับเทาน้ัน 
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อภิปรายผล 

ผลการสํารวจพบเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรนทั้งหมด  21 วงศ 31  สกุล 42 ชนิด  แบงเปนกลุมเฟรน 19 
วงศ 29 สกุล 33 ชนิด และพืชใกลเคียงเฟรน 2 วงศ 2 สกุล 9 ชนิด กลุมเฟรนวงศที่พบมากที่สุด คือวงศ 
Polypodiaceae รองลงมาคือวงศ  Vittariaceae, Aspleniaceae, Davalliaceae, Tectariaceae, 
Lomariopsidaceae, Lygodiaceae และ Thelypteridaceae สําหรับกลุมพืชใกลเคียงเฟรนวงศ Lycopodiaceae 
พบ 1 สกุล 5 ชนิด รองลงมาคือวงศ Selaginellaceae พบ 1 สกุล 4 ชนิด สวนใหญเปนเฟรนดินที่อยูบริเวณที่มีรม
เงาและกลางแจง พบเฟรนนํ้า 1 ชนิด คือเขากวางนํ้า Ceratopteris  thalictroides (L.) Bröngn.  สําหรับพืช
ใกลเคียงเฟรนสกุล  Lycopodium พบทั้งเปนพืชอิงอาศัยและพืชเจริญเติบโตบนพื้นดิน เชนเดียวกับสกุล 
Selaginella แตสกุล  Lycopodium พบในบริเวณที่มีความเขมของแสงนอยกวาสกุล Selaginella 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           เฟรนใบเคียว                                              เฟรนขาหลวงหลังลาย 
              Asplenium polyodon G.Forst.                                      Asplenium nidus L. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                             ผักกูด                                                            เฟรนตน  
          Diplazium esculentum ( Retz. ) Sw.               Cyathea  gigantea (Wall. ex Hook.) Holttum 
 

 
 

 
 
 

 
                                 

กูดผี                                                        เฟรนลูกไกดํา 
          Microlepia speluncae (L.) T.Moore                    Pleocnemia irregularis (C.Presl) Holttum 
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                               โชน                                                           เฟรนหัวใจ 
       Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.     Parahemionitis cordata (Roxb.ex Hook.& Grev.) Fraser. Jenk 
 

 
 
 
 
 
 
 
                          วานกีบแรด                                                       กูดหางปลา 
           Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.                      Nephrolepsis biserrata (Sw.) Schott 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          กูดตีนกวาง                                                     เฟรนกานดําใบรม 
        Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.                                    Adiantum sp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                   

                          เขากวางน้ํา                                                        เกล็ดนาคราช 
          Ceratopteris thalictroides (L) Brongn.                   Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Price 
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                           ตาลมังกร                                                          เฟรนเงิน 
    Lecanopteris sinuosa (Wall. ex Hook.) Copel.              Pityrogramma calomelanos (L.) Link 

 
 
 
 
 
 

 

                           หางนกยูง                                                     เชือกผูกรองเทา 
               Anthrophyum callifolium Blume                  Haploptris angustifolia (Blume) E.H.Crane 

 
 
 
 
 

 
 
 

                          สรอยนารี                                                       สามรอยยอด                 
         Huperzia carinatum (Desv. ex Poiret)                         Trevisan Huperzia clavatum L. 
 
 

 
 
 
 

 
 

                           ชองนางคล่ี                                                          หางสิงห 
            Huperzia phlegmaria (L.) Rothm                              Huperzia squarrosa (C.Forster) 
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                                ผักควา                                                         ผักกูดหนิ 
                Selaginella ostenfeldii Hieron.                  Selaginella willdenowii (Desv.ex Poir) Baker 

 
 การใชประโยชนจากเฟรนของคนในชุมชนมีหลายดาน สวนใหญนํามาเปนไมประดับ เปนพืชสมุนไพร พืช
อาหาร ใชลําตนแทนเชือกหรือนํามาจักสานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องใช และเปนของเลนพื้นบาน เชน ใบแหงของ
กระแตไตไมมาเลนแทนวาว สําหรับพืชใกลเคียงเฟรน พบการใชประโยชนในการปลูกเปนไมประดับเทาน้ัน นอกจาก
การนํามาใชประโยชนโดยตรงแลวจากการสํารวจพบเฟรนหางนกยูง (Anthrophyum callifolium Blume) สามารถ
ใชเปนหลักฐานเบื้องตนที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของผืนปา เน่ืองจากเฟรนสกุลน้ีข้ึนไดเฉพาะพื้นที่ที่มีความช้ืนสูง
เทาน้ัน 
 
สรุปและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน พบเฟรนที่มีลําตนเหนือดิน15 ชนิดและที่
มีลําตนใตดินชนิดไรโซม 20 ชนิด  สําหรับพวกที่มีลําตนเหนือดินพบทั้งพวกที่ทอดนอน (creeping) เลื้อยพันไปตาม
ตนไมอื่น19 ชนิด กึ่งต้ังตรง (ascending) 4 ชนิด ลําตนต้ังตรง (erect) 8 ชนิด  ลําตนต้ังตรงแบบไมใหญ(trunk) 1 
ชนิด และเฟรนที่มีลําตนเมื่อสัมผัสดินสามารถงอกเปนตนใหมได (stolon) พบ 3 ชนิด เฟรนสวนใหญลําตนมีขนปก
คลุมพบ 16 ชนิด ซึ่งพบขนมีหลายสี คือ สีเหลืองทอง  สีนํ้าตาลออน และสีนํ้าตาลเขมเกือบดํา รองลงมามีเกล็ดปก
คลุม 15 ชนิด และเฟรนที่มีทั้งเกล็ดและขนปกคลุม 4 ชนิด  สําหรับเฟนที่ไมมีขนหรือเกล็ดปกคลุมพบ 6  ชนิด สําหรับ

กลุมใกลเคียงเฟรนที่มีลําตนเหนือดิน 4 ชนิดพบเฉพาะสกุล Lycopodium เทาน้ัน และที่มีลําตนใตดินชนิดไรโซม 5 
ชนิด สกุล Lycopodium 1 ชนิด และสกุล Selaginella 4 ชนิด พวกที่มีลําตนเหนือดินพบทั้งพวกที่ทอดเลื้อยไปตาม
ตนไมอื่น 2 ชนิด สกุล Lycopodium และสกุล Selaginella สกุลละ 1 ชนิด เลื้อยพัน 4 ชนิด พบเฉพาะสกุล 
Lycopodium  ลําตนต้ังตรง 3 ชนิด สกุล Lycopodium 1 ชนิด และสกุล Selaginella 2 ชนิด และเฟรนที่มีลําตน
เมื่อสัมผัสดินสามารถงอกเปนตนใหมได พบ 1 ชนิด พืชกลุมน้ีที่พบลําตนเกลี้ยงไมมีสิ่งปกคลุมเปนสวนใหญ พบเพียง
สกุล Selaginella  1 ชนิดเทาน้ัน  ลักษณะใบเฟรนพบใบเด่ียว 12 ชนิด และใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี ซึ่งใบ
ยอยเรียงสลับ 23 ชนิด แยกกลุมยอยตามจํานวนช้ันของใบยอย พบดังน้ี ใบประกอบแบบขนนกช้ันเดียว 9 ชนิด ใบ
ประกอบสองช้ัน 11 ชนิด ใบประกอบสามช้ัน 5 ชนิด และใบประกอบสี่ช้ัน  1 ชนิด และใบที่เรียงเปนกระจุกคลาย
ดอกกุหลาบมี 1 ชนิด  มีกานใบสั้น 3 ชนิด กานใบยาว 26 ชนิด และไมมีกานใบ 3 ชนิด สวนรูปรางของใบพบรูปขอบ
ขนาน 19 ชนิด รูปสามเหลี่ยมหรือกึ่งสามเหลี่ยม 7 ชนิด รูปหอก 6 ชนิด รูปรีหรือรูปไข 4 ชนิด รูปน้ิวมือ 2 ชนิด รูป
หัวใจ รูปเคียวและแตกเปนเสนๆ พบอยางละ 1 ชนิด ลักษณะของเสนใบพบมีการจัดเรียงแบบขนนก 22 ชนิดและ
แบบรางแห 10 ชนิด เน้ือใบเฟรนสวนใหญหนา  พบบางคลายกระดาษเพียง 2 ชนิดเทาน้ัน  สวนใหญผิวใบเรียบ
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เกลี้ยง พบที่มีขนปกคลุมเพียง 7 ชนิด สําหรับกลุมใกลเคียงเฟรนพบใบเด่ียว 6 ชนิด สกุล Lycopodium 5 ชนิด และ
สกุล Selaginella 1 ชนิด และใบประกอบแบบขนนกหลายช้ันปลายค่ี พบเพียงสกุล Selaginella เทาน้ัน 3 ชนิด มี
กานใบสั้น 5 ชนิด กานใบยาว 2 ชนิด และไมมีกานใบ 1 ชนิด  สวนรูปรางของใบพบรูปหอก 4 ชนิด รูปรีหรือรูปไข 5 
ชนิด รูปขอบขนาน 2 ชนิดและรูปสามเหลี่ยม 1 ชนิด ลักษณะของเสนใบพบมีการจัดเรียงแบบขนนก 4 ชนิด และ
แบบรางแห 4 ชนิด พบ 1 ชนิดที่เสนใบมองเห็นไมชัดเจน เน้ือใบทั้งหมดหนาไมมีขนปกคลุม ลักษณะใบสรางสปอร  
ตําแหนงการเรียงตัวและรูปรางของกลุมอับสปอร พบเฟรน  23 ชนิดที่มีใบเพียงแบบเดียว อีก 10 ชนิด สรางใบ 2 
ประเภท คือ ใบที่สรางสปอรและใบไมสรางสปอร ซึ่งรูปรางของใบทั้ง 2 ประเภท อาจมีความแตกตางกันในดานรูปราง
หรือขนาด ใบที่สรางสปอรพบรูปขอบขนานหรือรูปแถบ 18 ชนิด รูปหอกแกมรูปขอบขนาน 2 ชนิด  รูปหอก 4 ชนิด  
รูปกึ่งสามเหลี่ยม 5 ชนิด รูปรี รูปหัวใจและใบมีลักษณะเปนเสนๆ พบอยางละ 1 ชนิด ตําแหนงที่พบกลุมอับสปอร
สวนใหญพบใตใบ  29 ชนิด สําหรับกลุมที่อยูบริเวณขอบใบและมีโครงสรางพิเศษพบกลุมละ 2 ชนิด อับสปอรมีการ
เรียงตัวบนแผนใบหลายรูปแบบ ดังน้ี เรียงตัวเปนเสนหรือแถบ 20 ชนิด รวมเปนกลุมอยางไมเปนระเบียบ 3 ชนิด 
กระจายเต็มแผนใบ 5 ชนิด อัดตัวแนนเปนแทง 2  ชนิด และรวมเปนกลุมๆ อยางเปนระเบียบ  3  ชนิด ซึ่งรูปรางของ
แตละอับสปอรของเฟรนที่ตางชนิดกันก็มีรูปรางแตกตางกัน ไดแก รูปแถบ  6 ชนิด รูปกลมรี 22 ชนิด  รูปกรวยหรือ
รูปถวย 4 ชนิด และรูปไต 1  ชนิด สําหรับพืชใกลเคียงเฟรนสกุล Lycopodium อับสปอรอยูบริเวณปลายสายคลายพู
เล็กๆ โดยมีใบขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม รูปขอบขนาน รูปรีหรือรูปไขหอหุมไว  สําหรับสกุล Selaginella อับสปอรอยู
บริเวณขอบใบยอยรูปขอบขนาน การศึกษาการใชประโยชนจากเฟรนมีหลายดาน ไดแก เฟรนที่ใชเปนสมุนไพร 4  
ชนิด  อาหาร 1  ชนิด  ใชในพิธีกรรม 2 ชนิด  ปลูกเปนไมประดับ 31 ชนิด ทําเครื่องเรือน 2 ชนิด  ทําเครื่องใช  2  
ชนิด และใชประโยชนดานอื่นๆ เชน เปนของเลนแทนวาว 1 ชนิด  สําหรับ สกุล Lycopodium และสกุล 
Selaginella พบการใชประโยชนในการปลูกเปนไมประดับเทาน้ัน 
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