เฟิร์น
เฟิร์น (fern) จัดอยู่ในกลุ่มเทอริโดไฟต์ (Pteridophyte) คือ มีท่อลำเลียง ไร้ดอก ไร้เมล็ด (seedless
vascular plant) ที่มีควำมเก่ำแก่มำก โดยถือกำเนิดมำกว่ำ 400 ล้ำนปี มีหลักฐำนยืนยันจำกฟอสซิล ที่มีอำยุใน
ยุคดีโวเนียน (Devonian period) นอกจำกนี้ยังเป็นพืชที่มีควำมหลำกหลำยทั้งจำนวนชนิดและปริมำณมำก
ที่สุดกลุ่มหนึ่ง พบมำกกว่ำ 75 สกุล 12,000 ชนิด กระจำยอยู่ทั่วโลกโดยเฉพำะในป่ำเขตร้อนชื้น ที่มีฝนตก
ชุกและมีควำมชื้นในอำกำศค่อนข้ำงสูง สำหรับเฟิรน์ ในประเทศไทยพบ 35 วงศ์ 139 สกุล 671 ชนิด คิดเป็น
ร้อยละ 5 ของเฟิร์นที่พบทั่วโลก พบกระจำยทั่วไปในทุกภำค โดยเฉพำะภำคใต้ซึ่งมีฝนตกชุกและควำมชื้น
ในอำกำศค่อนข้ำงสูง อันเนื่องจำกอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

ส่วนประกอบของเฟิร์น
โครงสร้ำงของเฟิร์นประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 4 ส่วน คือ ไรซอยด์ ลำต้น ใบ และสปอร์ ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้

ตัวใบ (fronds)

แกนกลางใบ
(rachis)

ใบย่อย (pinna)

ใบย่อยชั้นที่ 2
(pinnule)
ก้านใบ (stipe)
เกล็ด (scale)

ใบอ่อน (circinate leaf)
ไรซอยด์ (rhizoid)

ภาพที่ 1 โครงสร้ำงและส่วนต่ำงๆ ของเฟิรน์

1. ไรซอยด์ (Rhizoid) เป็ น โครงสร้ ำ งที่ ท ำหน้ ำ ที่ ค ล้ ำ ยรำก เจริ ญ และพั ฒ นำมำจำกไซโกต
(zygote) ไรซอยด์ส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก แตกแขนงได้ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่ำงหนำแน่น มีหน้ำที่ช่วยยึด
ลำต้น ดูดน้ำและธำตุอำหำรจำกดิน บำงชนิดมีไรซอยด์ขนำดใหญ่และหนำ ทำหน้ำที่สะสมน้ำและอำหำร
บำงชนิดสำมำรถสร้ำงเฟิร์นต้นใหม่จำกไรซอยด์ซึ่งเป็นกำรสืบพันธุ์แบบไม่อำศัยเพศ สำหรับเฟิร์นวงศ์
Hymenophyllaceae ลำต้นปกคลุมด้วยขนรำก (root hair) ซึ่งทำหน้ำที่แทนไรซอยด์ เฟิร์นที่มีอำยุมำกพบ
ไรซอยด์เจริญออกมำจำกส่วนของลำต้นหรือฐำนใบด้ำนล่ำง ไรซอยด์นี้มีขนำดเล็กละเอียด เป็นฝอยแตก
สำขำมำกมำยมองเห็นเป็นกลุ่มขนำดใหญ่สีเข้ม แต่ไรซอยด์ที่มีอำยุน้อยส่วนปลำยมักมีสีเหลือง ไรซอยด์
ส่วนใหญ่ เจริญอยู่ บ ริ เวณผิวดิน ส ำหรับ ขนำด จำนวนและจุด ก ำเนิดของไรซอยด์ ของเฟิ ร์นแต่ล ะชนิ ด
แตกต่ำงกันไป เช่น เฟิร์นปรงทะเลมีไรซอยด์ขนำดใหญ่จำนวนมำกปกคลุม ลำต้น เฟิร์นใบมะขำมไรซอยด์
อยู่เป็นกลุ่ม กูดต้นไรซอยด์แตกออกจำกโคนลำต้นบริเวณรอยแผลของก้ำนใบมีรำกอำกำศ (aerial root) ทำ
หน้ำที่ดูดควำมชื้นและทำให้ลำต้นแข็งแรง เฟิรน์ น้ำ (Water fern) เป็นเฟิรน์ ที่มีไรซอยด์น้อยหรือไม่มี ฟิล์มมี
เฟิรน์ (Trichomanes sp.) มีไรซอยด์ขนำดเล็ก เป็นฝอยละเอียดลักษณะบอบบำง
2. ลาต้น (Stem) จัดเป็นลำต้นที่แท้จริง มีท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอำหำร (xylem and phloem)
แต่ไม่มีแคมเบียมและเนื้อไม้ จึงไม่มีกำรเพิ่มขนำดทำงด้ำนกว้ำง ส่วนใหญ่มีขน (hair) หรือเกล็ด (scale)
ปกคลุม ลำต้นเฟิรน์ พบหลำยลักษณะขึ้นอยู่กับชนิด ได้แก่
2.1. ลำต้นขนำดเล็กเลื้อยไปตำมพื้นดินหรือใต้ดิน เรียกว่ำไหล (stolon) บริเวณปลำยลำต้น
สำมำรถงอกเป็นเฟินต้นใหม่ได้ เช่น เฟิรน์ ใบมะขำม (Nephrolepis sp.)
2.2. ลำต้นทอดขนำนกับพื้นดิน หิน ต้นไม้ หรือฝังตัวอยู่ใต้ดิน และมีรำกปรำกฏให้เห็น
เรียกว่ำเหง้ำ (rhizome) เช่น เฟิรน์ นำครำช (Devallia sp.) เฟิรน์ กระแตไต่ไม้ (Drynaria querifolia)
2.3. ลำต้นตั้งตรง พอง อวบอยู่ใต้ดิน เรียกว่ำ Rootstock เช่น เฟิร์นสำมง่ำมหรือเฟิร์นไก่
(Pteris sp.)
2.4. ลำต้นตั้งชูอยู่เหนือพื้นดิน เรียกว่ำ Trunks คล้ำยพืชพวกปำล์ม บำงชนิดมีควำมสูงถึง
15 เมตร เช่น กูดต้น (Tree fern: Cyathea sp.)

ลำต้นแบบไหล (stolon)

ลำต้นตั้งตรง (Rootstock)

ลำต้นทอดนอน (rhizome)

ลำต้นแบบไม้ต้น (trunk)
ภาพที่ 2 ลักษณะลาต้นเฟิรน์

3. ใบ (Fronds) เกิดบริเวณส่วนปลำยของลำต้น ใบอ่อนม้วนงอ เรียกว่ำ เซอร์ซิเนตลีฟ (circinate
leaf) ส่วนใหญ่มี ขนหรือเกล็ดปกคลุม ใบเฟิ ร์นที่เจริญเต็มที่ ประกอบด้วย ก้ ำนใบ (stipe) และแผ่นใบ
(blade) ก้ำนใบมักมีขนหรือเกล็ดปกคลุม เป็นส่วนที่ใช้ในกำรจำแนกกลุ่มเฟิร์น เช่นกูดต้นและเฟิร์นก้ำนดำ
(Maidenhair ferns) มีก้ำนใบสีดำเช่นเดียวกับชื่อ บำงชนิดอำจไม่มีก้ำนใบ สำหรับแผ่นใบอำจเป็นใบเดี่ยว
(simple fronds) หรือใบประกอบ (compound frond) ใบเฟิ ร์นส่วนใหญ่เป็ นใบประกอบแบบขนนก
(pinnately compound leaves) มี 1-4 ชั้น ใบย่อยชุดแรก เรียกว่ำ Pinna ใบย่อยชุดที่สองและชุดต่อๆ ไป
เรียกว่ำ Pinnule (ภำพที่ 1) ใบเฟิร์นมี 2 แบบ คือ ใบที่ไม่สร้ำงสปอร์ (sterile frond) และใบสร้ำงสปอร์
(fertile frond) ทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงสปอร์ ใบทั้งสองแบบนี้อำจมีลักษณะคล้ำยกันหรือต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเฟิรน์

ใบเดี่ยว

ใบหยักสำมแฉก

ใบหยักแบบนิ้วมือ

ใบหยักแบบขนนก
ภาพที่ 3 รูปร่ำงใบเดี่ยว

ใบประกอบแบบนิ้วมือ

ใบประกอบแบบขนนก

ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น

ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น

ใบประกอบแบบขนนก 4 ชั้น

ภาพที่ 4 รูปร่ำงใบประกอบ
4. สปอร์ (Spore) สปอร์อยู่ภำยในอับสปอร์ (sporangia) มักมีสีน้ำตำลและอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เรียกว่ำซอไร (sori) มีลักษณะรูปร่ำงหลำยแบบตำมชนิด ทั้งรูปแถบแคบ (elongate) กลม (round) หรือกลมรี
(ovate) ซอไรอำจอยู่ที่ผิวใบด้ำนท้องใบ บริเวณขอบใบ หรือบนเส้นใบ ปลำยเส้นใบ หรือกระจำยทั่วไป
บนแผ่นใบ กลุ่มของซอไรอำจมีขอบใบม้วนมำปกคลุมหรือมีเนื้อเยื่อปกคลุมเฉพำะเรียกว่ำอินดูเซีย ม
(indusium) อินดูเซียมมีหลำยแบบ ได้แก่ รูปไต (reniform หรือ kidney-shaped) รูปกลมก้นปิด (circular and
peltate) รูปกระเป๋ำ (pocket shaped) รูปแตร (trumpet shaped) รูปโค้งจรดกัน (valvate) รูปแถบแคบหรือ
ขอบขนำน เฟิ ร์ น บำงชนิ ด ขอบใบม้ ว นปิ ด คลุ ม กลุ่ ม อั บ สปอร์ ค ล้ ำ ยอิ น ดู เ ซี ย ม เรี ย กว่ ำ เยื่ อ คลุ ม กลุ่ ม
อับสปอร์เทียม (false indusium) พบในเฟิร์นก้ำนดำ (Adiantum sp.) กำรจำแนกชนิดเฟิร์นอำจใช้ตำแหน่ง
ของซอไร กำรมีหรือไม่มีอินดูเซียม รวมถึงรูปร่ำงของอินดูเซียม

อั บ สปอร์ ป ระกอบด้ ว ยก้ ำ น (stalk) และตั ว อั บ สปอร์ (capsules) ภำยในมี ส ปอร์ จ ำนวนมำก
เมื่อสปอร์แก่เต็มที่ อับสปอร์จะแตกออก โดยเนื้อเยื่อแอนนูลัส (annulus) ทำหน้ำที่ดีดให้อับสปอร์แตก
สปอร์จึงหลุดออกมำ (ภำพที่ 5) อับสปอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
- eusporangium เกิดจำกกลุ่มเซลล์ต้นกำเนิดหลำยเซลล์ เจริญเป็นอับสปอร์ที่มีผนังหุ้มอับสปอร์
หลำยชั้น อำจมีหรือไม่มีก้ำนสปอร์ ไม่มีแอนนูลัส สปอร์ขนำดเล็กจำนวนมำก
- leptosporangium เกิดจำกเซลล์ต้นกำเนิดเพียงเซลล์เดียวในใบ เจริญเป็นอับสปอร์ที่มีควำมหนำ
ของผนังหุ้มอับสปอร์เพียงหนึ่งชั้น ก้ำนอับสปอร์เรียวยำว มีแอนนูลัส สปอร์ขนำดใหญ่และมีจำนวนน้อย

ภาพที่ 5 โครงสร้ำงและส่วนต่ำงๆ ของอับสปอร์
(A: sporangia B: annulus C: spore D: capsules E: stalk)
วงจรชีวิตของเฟิรน์
กำรเจริญเติบโตของเฟิรน์ มี 2 ระยะ คือ ระยะสร้ำงสปอร์ (sporophyte) และระยะสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์
(gametophyte) เฟิร์นที่พบมักเป็นต้นสปอโรไฟต์ ต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่จะสร้ ำงสปอร์บริเวณใบ เมื่ออับ
สปอร์แก่และแตก สปอร์ที่มีจำนวนโครโมโซมชุดเดียว (n) ถูกลมพัดพำไป ถ้ำตกลงบนพื้นที่ที่เหมำะสม ก็
เจริญเป็นต้นแกมีโตไฟต์ มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ำยรูปหัวใจ (heart-shaped) สีเขียว กว้ำง 1-2 เซนติเมตร
เรียกว่ำ โปรธัลลัส (prothallus) ด้ำนล่ำงที่สัมผัสดินมีไรซอยด์ด้วย ระยะนี้ใช้เวลำ 1-3 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิด
เมื่ อ แก่ เ ต็ ม ที่ จ ะสร้ ำ งเซลล์ สื บ พั น ธุ์ ด้ ำ นบนของโปรธั ล ลั ส มี อ วั ย วะสร้ ำ งไข่ เ รี ย ก ว่ ำ อำร์ คี โ กเนี ย ม
(archegonium) และด้ำนล่ำงมีอวัยวะสร้ำงสเปิร์ม เรียกว่ำ แอนเทอริเดียม (antheridium) เมื่อมีน้ำไหลผ่ำน
แอนเทอริเดียมที่แก่จะแตก สเปิร์มสำมำรถว่ำยน้ำเข้ำผสมกับไข่ในอำร์คีโกเนียมเจริญเป็นไซโกตและ
พัฒนำเป็ นต้นสปอโรไฟต์อยู่บ นต้นแกมี โตไฟต์ เมื่ อมีใบ ล ำต้นและไรซอยด์ที่หำกิ นโดยอิสระได้แล้ว
ต้นแกมีโตไฟต์จะตำยไป ส่วนสปอโรไฟต์ก็งอกเป็นต้นเฟิรน์ ต่อไป (ภำพที่ 6)

อับสปอร์เปิ
เปิดออกให้
สปอร์กระจาย
ออกมาออกมา

ใบเฟิร์รน์ ต้นแก่มี
อับสปอร์อยู่ใต้ใบ

ใบแท้รุ่นแรกของเฟิร์รน์

ด้านบนของ
โปรธัลเลียม

สปอร์เดียว

ต้นเฟิร์รน์ อ่อนที่เกิดจาก
ไข่ที่ผสมแล้ว พัฒนาขึ้น
ใต้โปรธัลเลียม
Egg

โปรธัลเลียม หรือใบ
เทียม รูปร่างแบน
พัฒนามาจากสปอร์

รากของเฟิร์รน์
ต้นอ่อน

เพศเมีย
เพศผู้
รากอ่อน

สเปิร์ม(ขยาย)
อวัยวะสืบพันธุเ์ พศผู้ ปล่อยสเปิร์มออกมา

ด้านใต้ของโปรธัลเลียม

ภาพที่ 6 วงจรชีวิตของเฟิร์น

การจาแนกเฟิร์น
นักพฤกษศำสตร์จัดหมวดหมู่เฟิรน์ ออกเป็นกลุ่มๆ ตำมเกณฑ์ดังนี้
1. ลักษณะวิวัฒนาการ เฟิร์นที่มีวิวัฒนำกำรน้อยหรือช้ำ จัดเป็นพวกเฟิร์นดึกดำบรรพ์ (primitive
fern) ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนไม่มำกนัก เช่น เฟิร์นกีบแรด (Angiopteris sp.) และเฟิร์นต้น ซึ่งเฟิร์นต้นเป็นเฟิร์น
โบรำณที่มีบรรพบุรุษเกิดมำตั้งแต่ยุค ยูแรสสิก (Jurassic : ประมำณ 190 ล้ำนปี) กับพวกที่มีวิวัฒนำกำรมำก
หรือเร็ว จัดเป็นพวกเฟิรน์ ปัจจุบัน (modern fern) เช่น ข้ำหลวงหลังลำย (Asplenium nidus L.)
2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยอำศัยลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของพืชแต่ละชนิด ซึ่งเหมือนกับ
กำรจัดหมวดหมู่ของพืชทั่วไป เฟิรน์ ที่ได้จัดจำแนกไว้แล้วทั่วโลกในปัจจุบันมีประมำณ 12,000 ชนิด ซึ่งกำร
จัดหมวดหมูเ่ ฟิรน์ ในประเทศไทยเป็นดังนี้ (ตำรำงที่ 1)

ตารางที่ 1 การจาแนกหมวดหมู่ของพืชกลุ่มเทอริโดไฟต์ในประเทศไทย
Division
Class
Family
Polypodiophyta
Polypodiopsida
Aspleniaceae
Athyriaceae
Azollaceae
Blechnaceae
Cheiropleuriaceae
Cyatheaceae
Davalliaceae
Denstaedtiaceae
Dicksoniaceae
Dipteridiaceae
Dryopteridaceae
Gleicheniaceae
Grammitidiaceae
Hymenophyllacea
Lindsaeaceae
Lomariopsidaceae
Marattiaceae
Marsiliaceae
Oleandraceae
Opioglossaceae
Osmundaceae
Parkeriaceae
Plagiogyriaceae
Polypodiaceae
Pteridaceae
Salviniaceae
Schizaeaceae
Thelypteridaceae
Vittariaceae

3. แหล่งที่อยู่ กำรจำแนกยึดโดยถือลักษณะพื้นที่ที่เฟิร์นอำศัยอยู่ เช่น บนดิน ในน้ำ บนต้นไม้อื่น
รวมถึงปริมำณหรือควำมเข้มของแสงที่ส่องลงมำ ซึ่งสัมพันธ์กับลักษณะวิสัยของเฟิร์นแต่ละชนิด กำรแบ่ง
ประเภทของเฟิรน์ ตำมลักษณะแหล่งที่อยู่มีดังนี้
3.1 เฟิร์นที่เจริญบนดินและต้องกำรร่มเงำ (terrestrial shade-ferns) พบขึ้นตำมพื้นดินของ
ป่ำดิบชื้น เป็นเฟิรน์ ที่ต้องกำรควำมชื้นสูง
3.2 เฟิร์นที่เจริญเติบโตบนดินและต้องกำรแสงแดดจัด (terrestrial sun-ferns) เป็นกลุ่ม
เฟิรน์ ที่ต้องกำรควำมชุ่มชื้นสูงแต่ขณะเดียวกันก็ต้องกำรแสงแดดจัดด้วย
3.3 เฟิร์นที่เจริญเติบโตตำมซอกหิน (rock fern) เป็นกลุ่มเฟิร์นที่เจริญเติบโตได้ดีตำมซอก
หินและหน้ำผำหิน มีรำกฝอยหนำแน่นเพื่อกำรยึดเกำะ
3.4 เฟิรน์ ภูเขำ (mountain ferns) เป็นเฟิรน์ ที่ขึ้นบนภูเขำสูง
3.5 เฟิร์นที่เจริญเติบโตบนต้นไม้ (epiphytic ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้ไม่ได้ทำอันตรำยต่อต้นไม้
ที่มันอยู่ แต่อำศัยเกำะบริเวณเปลือกนอกของต้นไม้และต้องกำรร่มเงำ
3.6 เฟิร์นที่เจริญเติบโตแบบเลื้อยพัน (climbing ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้มักมีเหง้ำขนำดเล็กและ
ยำวเพื่อเลื้อยพัน เหง้ำที่งอกใหม่และใบสำมำรถเลื้อยเกำะต้นไม้ที่อยู่ใกล้เคียง
3.7 เฟิร์นที่เจริญเติบโตในน้ำ (aquatic ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้พบไม่มำกนัก ขึ้นอยู่ทั้งในน้ำจืด
และน้ำเค็ม อำจลอยอยู่บริเวณผิวน้ำทั้งหมด หรือบำงส่วน เช่น เหง้ำ ใบ จมอยู่ใต้น้ำ
4. สภาพภูมิอากาศ เฟิร์นแต่ละชนิดต้องกำรอุณหภูมิในกำรเจริญเติบโตแตกต่ำงกัน เมื่อจำแนก
ตำมอุณหภูมิที่เหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิต สำมำรถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
4.1 เฟิ ร์นเขตหนำว (hardy ferns) เฟิ ร์นกลุ่มนี้ไม่พ บในประเทศไทย แต่พ บในยุ โรป
ตอนเหนือและตอนกลำง อเมริกำและเอเชียเหนือ จัดเป็น เฟิร์นที่เจริญเติบโตได้ในที่กลำงแจ้ง และทนต่อ
อุณหภูมิในฤดูหนำวซึ่งต่ำกว่ำจุดเยือกแข็ง เมื่อนำมำปลู กในเขตอบอุ่นหรือเขตร้อนจะเจริญ เติบโตได้ไม่ดี
เนื่องจำกต้องกำรอำกำศเย็นในกำรเจริญเติบโตและผลิใบใหม่หลังระยะพักตัว
4.2 เฟิร์นเขตอบอุ่น (semi-hardy ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ดีในฤดูหนำวเมื่อ
อุณหภูมิกลำงคืนสูงกว่ำ 5 องศำเซลเซียส แต่ก็ทนอุณหภูมิที่อำจต่ำจนถึงเยือกแข็งได้เป็นระยะเวลำสั้นๆ
เฟิรน์ เหล่ำนี้ขึ้นอยู่ในหลำยบริเวณของโลก โดยมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เกำหลี และจีน
4.3 เฟิ ร์นเขตกึ่ งร้อน (semi-tender ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้เติบโตได้ดีใ นช่วงฤดูหนำว แต่
อุณหภูมิไม่ต่ำถึงจุดเยือกแข็ง เฟิร์นเหล่ำนี้มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตกึ่งร้อนและเขตอบอุ่น ซึ่งอุณหภูมิกลำงวัน
ประมำณ 19 องศำเซลเซียส
4.4 เฟิร์นเขตร้อน (tender ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้เจริญได้ดีที่อุณหภูมิตั้งแต่ 16 องศำเซลเซียส
ขึ้นไป ส่วนใหญ่พบในเขตร้อนของโลก โดยเฉพำะในเขตที่รำบลุ่มซึ่งมีอำกำศร้อนชื้นเกือบทั้งปี บริเวณเส้น
ศูนย์สูตร ได้แก่ ประเทศไทย มำเลเซียและอินโดนีเซีย

ปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการเจริญเติบโตของเฟิร์น
กำรเจริญเติบโตของเฟิร์นในประเทศไทย ซึ่งเป็น เฟิร์นเขตร้อนขึ้นอยู่กับปัจจัยสภำพแวดล้อมที่
สำคัญ คือ อุณหภูมิ น้ำ แสงสว่ำง ควำมชื้นในอำกำศ และดิน
1. อุณหภูมิ เฟิร์นต้องกำรอุณหภูมิที่เหมำะแก่ก ำรเจริญเติบโตแตกต่ำงกันไป ส่วนใหญ่ เฟิร์น
เจริญเติบโตได้ดีที่สุดช่วงกลำงวันที่อุณหภูมิ 19-27 องศำเซลเซียสและอุณหภูมิกลำงคืนต่ำกว่ำกลำงวัน
ประมำณ 6 องศำเซลเซียส
2. นา เฟิร์นต้องใช้น้ำในกระบวนกำรสังเครำะห์อำหำร หล่อเลี้ยงเซลล์ และเป็นตัวทำละลำยแร่
ธำตุต่ำงๆ ก่อนลำเลียงเข้ำสู่ต้น รวมถึงเป็นตัวกลำงในกำรเคลื่อนที่ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้จำกแอนเทอริ
เดียมไปยังเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในอำร์คีโกเนียมอีกด้วย เฟิรน์ แต่ละชนิดต้องกำรน้ำในปริมำณที่แตกต่ำงกัน
ควำมต้องกำรน้ำขึ้นอยู่กับขนำด อำยุและชนิดของเฟิร์น นอกจำกนี้ถิ่นกำเนิดก็สำมำรถบอกถึงควำมต้องกำร
น้ำของเฟิร์นชนิดนั้นๆ ได้ เช่น เฟิ ร์นในพื้นที่แห้งแล้งย่อมต้องกำรน้ำน้อยกว่ำเฟิ ร์นในที่ที่ชุ่มชื้น ในฤดู
หนำวเฟิร์นจะมีกำรพักตัวโดยหยุดกำรเจริญเติบโต ช่วงนี้มีควำมต้องกำรน้ำในปริมำณน้อย เมื่อเข้ำสู่ฤดูฝน
เฟิรน์ ต้องใช้น้ำปริมำณมำกขึ้นเพื่อใช้ในกำรเจริญเติบโต และผลิใบใหม่
3. แสงสว่าง เฟิร์นต้องกำรแสงแดดหรือแสงสว่ำงในกำรดำรงชีวิตเหมือนพืชทั่วไป โดยใช้เป็น
พลังงำนในกำรสังเครำะห์อำหำรมำเลี้ยงและสร้ำงส่วนต่ำงๆ โดยทั่วไปเฟิร์นเจริญเติบโตได้ดีในที่มีแสง
รำไร คือ ปริมำณควำมเข้มของแสงระหว่ำง 200-600 ฟุต-เทียน (หน่วยที่ใช้วัดควำมเข้มของแสง : 1 ฟุตเทียน
เท่ำกับปริมำณของแสงที่ส่องจำกเทียนมำตรฐำนมำยังพื้นผิววัตถุที่ตั้งอยู่ห่ำงไปจำกเปลวเทียนเท่ำกับหนึ่ง
ฟุต) เฟิร์นที่โตเต็มที่แล้วมี ควำมต้องกำรแสงมำกกว่ำเฟิ ร์นที่มีอำยุน้อย ในช่วงฤดูร้อนเฟิ ร์นทุกชนิดไม่
สำมำรถทนอยู่กลำงแสงแดดโดยตรงได้ เพรำะแสงแดดที่ส่องลงมำมีผลเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ ควำมชื้นและ
กำรคำยน้ำจำกใบ เฟิ ร์นที่ได้รับแสงสว่ำงมำกเกินไปจะมีลำต้นขนำดเล็กและสั้น ใบเหลืองและเหี่ยวแห้ง
เฟิรน์ ที่ได้รับแสงน้อยเกินไปมีสีซีด ใบและลำต้นยืดยำวและเปรำะบำง
4. ความชืนในอากาศ เฟิร์นมีลักษณะพิเศษอย่ำงหนึ่งคือ มีควำมต้องกำรควำมชื้นในอำกำศสูง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงกลำงวัน เฟิ ร์นส่วนใหญ่ต้องกำรควำมชื้นในช่วง 60-80 เปอร์เซ็นต์ แต่ในเวลำ
กลำงคืนที่มีควำมชื้นต่ำกว่ำนี้ไม่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเฟิ ร์น เฟิร์นที่ต้องกำรควำมชื้นในอำกำศสูง มัก
มีถิ่นกำเนิดในป่ำดงดิบชื้น บริเวณน้ำตกหรือบริเวณลำธำรในป่ำ ส่วนเฟิ ร์นที่ต้องกำรควำมชื้นปำนกลำง
มักเป็นเฟิรน์ ที่เกำะบนต้นไม้บริเวณคำคบไม้หรือกิ่งไม้ เฟิร์นตำมธรรมชำติสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีในช่วง
ฤดูแล้ง และฤดูฝนที่ มี ค วำมชื้ นในอำกำศสูงกว่ำในฤดูหนำวซึ่งมีควำมชื้นในอำกำศต่ำและมีอำกำศเย็ น
สภำพแวดล้ อมเช่ นนี้ ไ ม่ เหมำะต่ อ กำรเจริญ เติ บโต ดั งนั้ น ใบจึ ง เหี่ย วแห้ง ได้ ง่ำ ยหรือ ชะลอกำรเติ บ โต
บำงชนิดอำจพักตัวโดยมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงช้ำๆ หรือทิ้งใบจนหมดเหลือแต่เหง้ำหรือลำต้น เมื่อเข้ำสู่ฤดู
ฝนจึ ง มี ก ำรผลิ ใ บใหม่ และขยำยขนำดอย่ ำ งรวดเร็ ว เฟิ ร์ น ที่ มี ก ำรพั ก ตั ว ได้ แ ก่ กู ด เกี๊ ย ะ (Pteridium
aquilinum) กูดตั้ง (Brainea insignis) กระแตไต่ ไม้ (Drynaria quercifolia Sm) และเฟิร์นชำยผ้ำสีดำ
วอลลิชชิอำย (Platycerium wallichii) เป็นต้น

5. ดิน เฟิร์นต้องกำรดินในกำรยึดเกำะหรือกำรทรงตัว และใช้รำกชอนไชหำอำหำร ดินถือเป็น
แหล่งกำเนิดอำหำรของเฟิรน์ เพรำะดินประกอบด้วยธำตุอำหำรต่ำงๆ ดินที่เหมำะสมในกำรเจริญเติบโตของ
เฟิรน์ ต้องเป็นดินที่มีธำตุอำหำรสมบูรณ์ เก็บควำมชื้น ระบำยน้ำและอำกำศได้ดี

ความสาคัญของเฟิรน์
มนุษย์รู้จักพืชกลุ่มนี้มำนำนแล้ว ถึงแม้เฟิ ร์นมีประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับ
พืชกลุ่มอื่นๆ แต่กำรนำมำใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันก็พบได้หลำยด้ำน ดังนี้
1. พืชอาหาร ยอดอ่อนหรือใบอ่อนของเฟิ ร์นหลำยชนิดนำมำรับประทำนเป็นผักสด หรือนำไป
ประกอบอำหำร เช่น ผักกูด (Angiopteris evecta) ผักแว่น (Marsilea crenata)กูดกิน (Diplazium esculentum)
ย่ำนลิเภำ (Lygodium flexuosum) กูดเกี๊ยะ (Pteridium aquilinum) นอกจำกรับประทำนเป็นอำหำรแล้ว
ในยุ โ รป อเมริ ก ำและอี ก หลำยประเทศนิ ย มใช้ ใ บเฟิ ร์ น บำงชนิ ด เช่ น เฟิ ร์ น ก้ ำ นด ำ (Adiantum
capillusveneris) Dryopteris fragrans และ Pellaea ornithopus ที่ตำกแห้งแล้วผสมในชำเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม
และใส่เฟิรน์ กลุ่มกูดเกี๊ยะบำงชนิดในกำรปรุงแต่งกลิ่นเบียร์อีกด้วย
2. ยาสมุนไพร เช่น ว่ำนกีบแรด (Angiopteris evecta) เป็นสมุนไพรบำรุงกำลัง ลำเท็ง (Stenochlaena
palustris) เป็นยำรักษำโรคผิวหนังและยำบำรุงเลือด กระแตไต่ไม้ (Drynaria quercifolia) เป็นยำแก้อำกำร
บวม ขับปัสสำวะ เกล็ดนำครำชหรือเกล็ดอีแปะ (Drymoglossum piloselloides) เป็นยำแก้อำกำรคันและแก้
พิษงู ตะขำบ แมงป่อง ผักตีนนกยูง (Helminthostachys zeylanica) เป็นยำรักษำโรคพยำธิ ว่ำนลูกไก่ทอง
หรือว่ำนไก่น้อย (Cibotium barometz) ใช้ขนที่ลำต้นและก้ำนใบนำมำดูดซับเลือดเมื่อเกิดบำดแผล
3. เป็นส่วนประกอบของที่อยู่อาศัย เช่น ใบแห้งของกระแตไต่ไม้ (Drynaria quercifolia) ใช้มุง
หลังคำแทนจำก ลำต้นลิเภำ (Lygodium flexuosum) ใช้ผูกหรือมัดแทนเชือก
4. การเกษตร
4.1 ใช้เป็นวัสดุปลูก ในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียผลิตกระถำงปลูกต้นไม้จำกลำต้นของ
มหำสดำ (Cyathea sp.) และหัสดำ (Osmunda sp.) โดยเฉพำะรำกของเฟิร์นทั้งสองชนิดนี้นิยมใช้เป็นวัสดุ
ปลูกกล้วยไม้กันทั่วโลก
4.2 ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เช่น กำรปลูกแหนแดง (Azolla sp.) ร่วมกับข้ำวในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มธำตุอำหำรไนโตรเจน เนื่องจำกแหนแดงสำมำรถตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศ
ได้โดยตรง
5. งานจักสานหรืองานหัตถกรรม ลำต้นเฟิรน์ บำงชนิดนำมำใช้ในงำนจักสำน เช่น เถำของย่ำนลิเภำ
สำมำรถนำมำสำนเป็นเครื่องใช้ต่ำงๆ ได้แก่ กระเป๋ำ ตะกร้ำ กำไลข้อมือและกระเป๋ำสตำงค์ เป็นต้น
6. ไม้ประดับตกแต่ง
6.1 ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนและอำคำร ทั้งภำยนอกและภำยใน เนื่องจำกพืชกลุ่มนี้
มีควำมหลำกหลำยทั้งชนิด สีสัน รูปทรง วิสัยและกำรเจริญเติบโตในแหล่งที่อยู่หลำยๆ ลักษณะตำมแต่ล ะ

ชนิด นอกจำกนี้ยั ง เป็ นไม้ ที่ ใ ห้ค วำมรู้สึก ถึงควำมเยื อกเย็ นและชุ่มชื้น เฟิ ร์ นที่นิย มปลูก เป็นไม้ประดั บ
เช่น สกุลเฟิร์นก้ำงปลำ (Nephrolepis sp.) เฟิร์นก้ำนดำ (Adiantum sp.) เฟิร์นเงิน (Pteris sp.) ชำยผ้ำสีดำ
(Platycerium sp.) เฟิรน์ ข้ำหลวงหลังลำย (Asplenium nidus L.) เป็นต้น
6.2 กำรใช้ ป ระโยชน์ใ นแง่ของไม้ตัดใบ เพื่ อใช้ประดับตกแต่งในกำรเข้ำช่อดอกไม้
หรือปักแจกัน เนื่องจำกควำมสวยงำมอ่อนช้อยและรูปร่ำงลักษณะต่ำงๆของใบเฟิ ร์นนั่นเอง เช่น เฟิร์น
นำครำช เฟิรน์ ข้ำหลวงหลังลำย ซึ่งใช้ได้ทั้งใบสดและแห้ง
7. การศึกษา นักชีววิทยำสำมำรถศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยำ กำรเจริญพัฒนำของพืช รวมถึงกำร
เป็นปัจจัยที่ส ำคัญในวัฏจัก รของสำร เช่น ควำมสำมำรถในกำรตรึงไนโตรเจนจำกอำกำศของแหนแดง
(Azolla sp.)
8. ระบบนิเวศวิทยา เนื่องจำกเฟิร์นมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ กำรงอกของสปอร์ กำรเคลื่อนที่ของ
เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้ำผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย หรือกำรเจริญเติบโตล้วนต้องอำศัยน้ำและควำมชื้น
ทั้งสิ้น เฟิร์นจึงเป็นพืชที่มีควำมเปรำะบำงต่อสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงสำมำรถใช้เฟิร์นบำง
ชนิดเป็นดัชนีเบื้องต้นบ่งชี้ควำมอุดมสมบูรณ์หรือควำมเสื่อมโทรมของป่ำได้ จำกกำรศึกษำควำมเป็นอยู่
ชนิดและปริมำณของเฟิร์นในบริเวณนั้น เช่น พื้นที่ที่มีกูดเกี๊ยะ (Pteridium aquilinum) เจริญอยู่เป็นจำนวน
มำกไม่มีพืชชนิดอื่นขึ้น แสดงว่ำพื้นที่นั้นถูกแผ้วถำงทำลำยหรือถูกรบกวนอยู่เสมอ เนื่องจำกกูดเกี๊ยะเป็น
พืชเบิกนำที่ขึ้นในบริเวณพื้นดินที่ว่ำงเปล่ำ และเปิดโล่งจึงสำมำรถลดกำรชะล้ำงพังทลำยของหน้ำดิน และ
ช่วยรักษำควำมชื้นในดินได้เป็นอย่ำงดี หรือกำรใช้เฟิร์นบำงกลุ่มเป็นดัชนีชี้ถึงสภำพแวดล้อมในบริเวณนั้น
เช่น เฟิร์นสกุล Antrophyum, Trichomanes มักพบในบริเวณที่มีควำมชื้นสูง ขณะที่ Nephrolepis biserrata,
Dicranopteris curranii และ Cyathea borneensis มักพบขึ้นในที่ที่มีควำมเข้มแสงมำก
9. การใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นของเล่น ได้แก่ ใบแห้งของกระแตไต่ไม้ (Drynaria quercifolia) ใช้
เล่นเป็นว่ำว

