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“...การที่ จ ะมี ต้ น น้ำ � ลำ � ธารไปชั่ ว กาลนานนั้ น
สำ�คัญอยู่ที่การรักษาป่า และปลูกป่าบริเวณ
ต้นน้ำ� ซึ่งบนยอดเขาและเนินสูงขึ้น ต้องมีการ
ปลูกป่าโดยไม้ยนื ต้น และปลูกไม้ฟนื ซึง่ ไม้ฟนื นัน้
ราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูก
อากาศมีความชุม่ ชืน้ เป็นขัน้ ตอนหนึง่ ของระบบ
การให้ฝนตกแบบธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดิน
บนเขาไม่ ใ ห้ พั ง ทลายเมื่ อ เกิ ด ฝนตกอี ก ด้ ว ย
ซึง่ ถ้ารักษาสภาพป่าไม้ไว้ดแี ล้วท้องถิน่ ก็จะมีน�้ำ
ไว้ใช้ชั่วกาลนาน...”
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ทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นนั้นจะช่วยให้

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

“…คนไทยทุกคนตระหนักในความสำ�คัญของ
ป่าไม้วา่ มีประโยชน์นานาประการ นอกเหนือจาก
จะช่วยขจัดอากาศที่เป็นพิษ เป็นที่อยู่อาศัย
หลายหมื่นชนิดที่เราได้ใช้กันอยู่ ตลอดจนที่
กำ�ลังรอการค้นคว้าวิจยั อีกเป็นจำ�นวนมากแล้ว
เรายังทราบดีวา่ ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการ
ผลิตน้ำ�ให้แก่เรา…
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สรรพสัตว์และเป็นคลังแห่งยารักษาโรค หลายพัน

คำ�นำ�
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มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการดำ�เนินงานของ
ศู น ย์ วิ จั ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
72 พรรษา บรมราชินีนาถ ร่วมกับประชาชนชาวลำ�พะยาและ
นั ก วิ ช าการในท้ อ งถิ่ น ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เฟิ ร์ น และ
ประโยชน์ของเฟิร์น ที่พบในพื้นที่หุบเขาลำ�พญา จัดพิมพ์เป็น
หนังสือ “เฟิร์นในหุบเขาลำ�พญา” เพื่อเผยแพร่ให้ทราบกัน
โดยทัว่ ไปว่าในหุบเขาลำ�พญามีทรัพยากรอันทรงคุณค่า เนื่องจาก
เฟิรน์ ทีส่ �ำ รวจในพืน้ ทีน่ อกจากนำ�มาใช้ประโยชน์ดา้ นการบริโภค
เป็ น อาหารและยาสมุ น ไพรแล้ ว ยั ง สามารถนำ � มาใช้ เ ป็ น
ไม้ ป ระดั บ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสวยงามและร่ ม เย็ น ทั้ ง ยั ง ให้
ความรู้สึกสดชื่นสบายใจ สามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่ ได้
พบเห็น การรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ ในครั้งนี้ คาดหวังให้
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เห็นคุณค่า เกิดความรู้สึก
หวงแหนทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นถิ่ น กำ � เนิ ด อั น จะนำ � ไปสู่
การอนุรักษ์ การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ต่อไป
คณะกรรมการศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอน้อมจิตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลาย ขอถวายพระพรชั ย มงคลแด่ อ งค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จงทรงพระเจริญด้วย พระพลานามัย ทรงพระเกษมสำ�ราญ
พระชนมายุยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ศรีไตรรัตน์)
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หนังสือ “เฟิร์นในหุบเขาลำ�พญา”  เล่มนี้ ได้จัดทำ�ขึ้น
เพื่อรวบรวมเฟิร์นในหุบเขาลำ�พญาซึ่งสำ�รวจพบในพื้นที่หุบเขา
ลำ�พญา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความ
หลากหลายทางชี ว ภาพสู ง มากแห่ ง หนึ่ ง ในภาคใต้ ต อนล่ า ง
ของประเทศไทย โดยเฉพาะเฟิรน์ ต่างๆ จากการศึกษาภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น พบมีการใช้ประโยชน์จากเฟิร์นในด้านต่างๆ เช่น สมุนไพร
และไม้ป่ากินได้ ซึ่งรวบรวมและนำ�เสนอในหนังสือพืชสมุนไพร
ในลำ�พะยา และหนังสือไม้ปา่ กินได้ ในหุบเขาลำ�พญา ซึง่ รวบรวม
ความรู้ ในการนำ�พรรณไม้ปา่ มาใช้เป็นอาหาร และเป็นไม้ประดับ
ซึ่ ง รวบรวมและนำ � เสนอในหนั ง สื อ ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ ป่ า ใน
หุบเขาลำ�พญา ดังนั้นศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ได้รวบรวมความรูเ้ กีย่ วกับเฟิรน์ เพื่อให้ผอู้ า่ นสามารถ
นำ�ความรู้มาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเลือกกิน
การประดับตกแต่งได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น สำ�หรับรายละเอียด
ของเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวงศ์
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการนำ�ไปใช้ประโยชน์
คณะผู้จัดทำ�หวังอย่างยิ่งว่าหนังสือ “เฟิร์นในหุบเขา
ลำ � พญา” เล่ ม นี้ ค งเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ส นใจในการศึ ก ษา
หาความรูเ้ กีย่ วกับเฟิรน์ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการวิจยั และพัฒนา
เพื่อการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์จากเฟิรน์ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต รวมทัง้ เป็นหนังสือสำ�หรับผูส้ นใจทัว่ ไป ซึง่ เป็นสิง่ หนึง่
ทีช่ ว่ ยสร้างแรงจูงใจให้มกี ารศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเกิดจิตสำ�นึก
และตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของทรั พ ยากรธรรมชาติ อั น นำ � ไปสู่
การอนุรักษ์ ให้คงอยู่กับผืนป่าแห่งนี้ตลอดไป
  คณะผู้จัดทำ�
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เฟิร์น
เฟิร์น (fern) จัดอยู่ในกลุ่มเทอริโดไฟต์ (Pteridophyte) คือ มีท่อลำ�เลียง ไร้ดอก
ไร้เมล็ด (seedless vascular plant) ที่มีความเก่าแก่มาก โดยถือกำ�เนิดมากว่า 
400 ล้านปี มีหลักฐานยืนยันจากฟอสซิล ที่มีอายุในยุคดีโวเนียน (Devonian period)
นอกจากนี้ยงั เป็นพืชที่มคี วามหลากหลายทัง้ จำ�นวนชนิดและปริมาณมากที่สดุ กลุม่ หนึง่
พบมากกว่า  75 สกุล 12,000 ชนิด กระจายอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในป่าเขตร้อนชื้น ที่มี
ฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง สำ�หรับเฟิร์นในประเทศไทยพบ 35 วงศ์
139 สกุล 671 ชนิด  คิดเป็นร้อยละ 5 ของเฟิร์นที่พบทั่วโลก พบกระจายทั่วไปในทุกภาค
โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมีฝนตกชุกและความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง อันเนื่องจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

ส่วนประกอบของเฟิร์น

1
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โครงสร้างของเฟิร์นประกอบด้วยส่วนที่สำ�คัญ 4 ส่วน คือ ไรซอยด์ ลำ�ต้น ใบ
และสปอร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 1 โครงสร้างและส่วนต่างๆ ของเฟิร์น

ลำ�ต้นแบบไหล (Stolon)

ลำ�ต้นทอดนอน (Rhizome)

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

ลำ�ต้นตั้งตรง (Rootstock)

1. ไรซอยด์ (Rhizoid) เป็ น โครงสร้ า งที่ ทำ � หน้ า ที่
คล้ายราก เจริญและพัฒนามาจากไซโกต (zygote) ไรซอยด์
ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก แตกแขนงได้ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่าง
หนาแน่น มีหน้าที่ช่วยยึดลำ�ต้น ดูดน้ำ�และธาตุอาหารจากดิน
บางชนิดมีไรซอยด์ขนาดใหญ่และหนา  ทำ�หน้าที่สะสมนํ้า
และอาหาร บางชนิดสามารถสร้างเฟิร์นต้นใหม่จากไรซอยด์
ซึ่ ง เป็ น การสื บ พั น ธุ์ แ บบไม่ อ าศั ย เพศ สำ � หรั บ เฟิ ร์ น วงศ์
Hymenophyllaceae ลำ�ต้นปกคลุมด้วยขนราก (root hair)
ซึง่ ทำ�หน้าทีแ่ ทนไรซอยด์  เฟิรน์ ทีม่ อี ายุมากพบไรซอยด์เจริญ
ออกมาจากส่วนของลำ�ต้นหรือฐานใบด้านล่าง ไรซอยด์นี้มี
ขนาดเล็กละเอียด เป็นฝอยแตกสาขามากมายมองเห็นเป็น
กลุ่มขนาดใหญ่สีเข้ม แต่ไรซอยด์ที่มีอายุน้อยส่วนปลายมักมี
สีเหลือง  ไรซอยด์สว่ นใหญ่เจริญอยูบ่ ริเวณผิวดิน สำ�หรับขนาด
จำ�นวนและจุดกำ�เนิดของไรซอยด์ของเฟิรน์ แต่ละชนิดแตกต่าง
กันไป เช่น เฟิร์นปรงทะเลมีไรซอยด์ขนาดใหญ่จำ�นวนมาก
ปกคลุมลำ�ต้น เฟิร์นใบมะขามไรซอยด์อยู่เป็นกลุ่ม กูดต้นไรซอยด์
แตกออกจากโคนลำ�ต้น บริเวณรอยแผลของก้านใบมีราก
อากาศ (aerial root) ทำ�หน้าที่ดูดความชื้นและทำ�ให้ลำ�ต้น
แข็งแรง เฟิร์นน้ำ� (Water fern) เป็นเฟิร์นที่มีไรซอยด์น้อย
หรือไม่มี ฟิล์มมีเฟิร์น (Trichomanes sp.) มีไรซอยด์ขนาดเล็ก
เป็นฝอยละเอียดลักษณะบอบบาง  
2. ลำ�ต้น (Stem) จัดเป็นลำ�ต้นที่แท้จริง มีท่อลำ�เลียงน้ำ�
และท่อลำ�เลียงอาหาร (xylem and phloem) แต่ไม่มแี คมเบียม
และเนือ้ ไม้  จึงไม่มกี ารเพิม่ ขนาดทางด้านกว้าง ส่วนใหญ่มขี น
(hair) หรือเกล็ด (scale) ปกคลุม ลำ�ต้นเฟิร์นพบหลาย
ลักษณะขึ้นอยู่กับชนิด ได้แก่
2.1 ลำ�ต้นขนาดเล็กเลื้อยไปตามพื้นดินหรือใต้ดิน
เรียกว่าไหล (stolon) บริเวณปลายลำ�ต้นสามารถงอกเป็น
เฟิร์นต้นใหม่ได้ เช่น เฟิร์นใบมะขาม (Nephrolepis sp.)

ลำ�ต้นแบบไม้ต้น (Trunk)
ภาพที่ 2 ลักษณะลำ�ต้นเฟิร์น

3. ใบ (Fronds) เกิดบริเวณส่วนปลายของลำ�ต้น ใบอ่อน
ม้วนงอ เรียกว่า เซอร์ซิเนตลีฟ (circinate leaf)  ส่วนใหญ่มีขน
หรือเกล็ดปกคลุม ใบเฟิร์นที่เจริญเต็มที่ ประกอบด้วย ก้านใบ
(stipe) และแผ่นใบ (blade) ก้านใบมักมีขนหรือเกล็ดปกคลุม
เป็นส่วนทีใ่ ช้ในการจำ�แนกกลุม่ เฟิรน์ เช่น กูดต้นและเฟิรน์ ก้านดำ�
(Maidenhair ferns) มีกา้ นใบสีด�ำ เช่นเดียวกับชือ่ บางชนิดอาจ
ไม่มีกา้ นใบ สำ�หรับแผ่นใบอาจเป็นใบเดี่ยว (simple fronds)
หรือใบประกอบ (compound frond) ใบเฟิร์นส่วนใหญ่เป็น
ใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves)
มี 1-4 ชั้น ใบย่อยชุดแรก เรียกว่า Pinna ใบย่อยชุดที่สองและ
ชุดต่อๆ ไปเรียกว่า Pinnule (ภาพที่ 1) ใบเฟิร์นมี 2 แบบ คือ
ใบที่ไม่สร้างสปอร์ (sterile frond) และใบสร้างสปอร์ (fertile
frond) ทำ�หน้าที่ในการสร้างสปอร์ ใบทั้งสองแบบนี้อ าจมี
ลักษณะคล้ายกันหรือต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเฟิร์น

ใบเดี่ยว

ใบหยักสามแฉก

ใบหยักแบบนิ้วมือ
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2.2 ลำ�ต้นทอดขนานกับพื้นดิน หิน ต้นไม้ หรือฝังตัว
อยูใ่ ต้ดนิ และมีรากปรากฏให้เห็น เรียกว่าเหง้า (rhizome) เช่น
เฟิร์นนาคราช (Devallia sp.) เฟิร์นกระแตไต่ไม้ (Drynaria
querifolia)
2.3 ลำ�ต้นตัง้ ตรง พอง อวบอยูใ่ ต้ดนิ เรียกว่า Rootstock
เช่น เฟิร์นสามง่ามหรือเฟิร์นไก่ (Pteris sp.)
2.4 ลำ�ต้นตั้งชูอยู่เหนือพื้นดิน เรียกว่า Trunks คล้าย
พืชพวกปาล์ม บางชนิดมีความสูงถึง 15 เมตร เช่น กูดต้น
(Tree fern : Cyathea sp.)

ใบหยักแบบขนนก
ภาพที่ 3 รูปร่างใบเดี่ยว

ใบประกอบแบบขนนก ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น

ใบประกอบแบบนิ้วมือ
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ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น ใบประกอบแบบขนนก 4 ชั้น
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ภาพที่ 4 รูปร่างใบประกอบ

4. สปอร์ (Spore)  สปอร์อยู่ภายในอับสปอร์ (sporangia) มักมีสีน้ำ�ตาลและอยู่
รวมกันเป็นกลุม่ เรียกว่าซอไร (sori) มีลกั ษณะรูปร่างหลายแบบตามชนิด ทัง้ รูปแถบแคบ
(elongate) กลม (round) หรือกลมรี (ovate) ซอไรอาจอยู่ที่ผิวใบด้านท้องใบ บริเวณ
ขอบใบ หรือบนเส้นใบ ปลายเส้นใบ หรือกระจายทั่วไปบนแผ่นใบ กลุ่มของซอไรอาจ
มีขอบใบม้วนมาปกคลุมหรือมีเนื้อเยื่อปกคลุมเฉพาะ เรียกว่าอินดูเซียม (indusium)
อินดูเซียมมีหลายแบบ ได้แก่ รูปไต (reniform หรือ kidney-shaped) รูปกลมก้นปิด
(circular and peltate) รูปกระเป๋า  (pocket shaped) รูปแตร (trumpet shaped)
รูปโค้งจรดกัน (valvate) รูปแถบแคบหรือขอบขนาน เฟิรน์ บางชนิดขอบใบม้วนปิดคลุม
กลุ่มอับสปอร์คล้ายอินดูเซียม เรียกว่าเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์เทียม (false indusium)
พบในเฟิร์นก้านดำ� (Adiantum sp.) การจำ�แนกชนิดเฟิร์นอาจใช้ตำ�แหน่งของซอไร
การมีหรือไม่มีอินดูเซียม รวมถึงรูปร่างของอินดูเซียม

อับสปอร์ประกอบด้วยก้าน (stalk) และตัวอับสปอร์ (capsules) ภายในมีสปอร์
จำ�นวนมาก เมื่อสปอร์แก่เต็มที่ อับสปอร์จะแตกออก โดยเนื้อเยื่อแอนนูลัส (annulus)
ทำ�หน้าที่ดีดให้อับสปอร์แตก สปอร์จึงหลุดออกมา (ภาพที่ 5) อับสปอร์แบ่งออกเป็น
2 ชนิด คือ
- eusporangium เกิดจากกลุ่มเซลล์ต้นกำ�เนิดหลายเซลล์ เจริญเป็นอับสปอร์ที่มี
ผนังหุม้ อับสปอร์หลายชัน้ อาจมีหรือไม่มกี ้านสปอร์ ไม่มแี อนนูลสั สปอร์ขนาดเล็กจำ�นวนมาก
- leptosporangium เกิดจากเซลล์ต้นกำ�เนิดเพียงเซลล์เดียวในใบ เจริญเป็น
อับสปอร์ทมี่ คี วามหนาของผนังหุม้ อับสปอร์เพียงหนึง่ ชัน้ ก้านอับสปอร์เรียวยาว มีแอนนูลสั
สปอร์ขนาดใหญ่และมีจำ�นวนน้อย

     

                   

ภาพที่ 5 โครงสร้างและส่วนต่างๆ ของอับสปอร์
(A: sporangia  B: annulus   C: spore   D: capsules   E: stalk)

วงจรชีวิตของเฟิร์น

การเจริญเติบโตของเฟิร์นมี 2 ระยะ คือ ระยะสร้างสปอร์ (sporophyte) และระยะ
สร้างเซลล์สืบพันธุ์ (gametophyte) เฟิร์นที่พบมักเป็นต้นสปอโรไฟต์ ต้นที่เจริญเติบโต
เต็มที่จะสร้างสปอร์บริเวณใบ เมื่ออับสปอร์แก่และแตก สปอร์ที่มีจำ�นวนโครโมโซม
ชุดเดียว (n) ถูกลมพัดพาไป ถ้าตกลงบนพื้นที่ที่เหมาะสม ก็เจริญเป็นต้นแกมีโตไฟต์
มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายรูปหัวใจ (heart-shaped) สีเขียว กว้าง 1-2 เซนติเมตร เรียกว่า
โปรธัลลัส (prothallus) ด้านล่างที่สัมผัสดินมีไรซอยด์ด้วย ระยะนี้ใช้เวลา  1-3 เดือน
ขึ้นอยู่กับชนิด เมื่อแก่เต็มที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ด้านบนของโปรธัลลัสมีอวัยวะสร้าง
ไข่ เรียกว่า  อาร์คีโกเนียม (archegonium) และด้านล่างมีอวัยวะสร้างสเปิร์ม เรียกว่า 
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แอนเทอริเดียม (antheridium) เมื่อมีน้ำ�ไหลผ่านแอนเทอริเดียมที่แก่จะแตก สเปิร์ม
สามารถว่ายน้�ำ เข้าผสมกับไข่ในอาร์คโี กเนียมเจริญเป็นไซโกตและพัฒนาเป็นต้นสปอโรไฟต์
อยูบ่ นต้นแกมีโตไฟต์ เมือ่ มีใบ ลำ�ต้นและไรซอยด์ทหี่ ากินโดยอิสระได้แล้ว ต้นแกมีโตไฟต์
จะตายไป ส่วนสปอโรไฟต์ก็งอกเป็นต้นเฟิร์นต่อไป (ภาพที่ 6)
          

6
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ภาพที่ 6 วงจรชีวิตของเฟิร์น

การจำ�แนกเฟิร์น

นักพฤกษศาสตร์จัดหมวดหมู่เฟิร์น ออกเป็นกลุ่มๆ ตามเกณฑ์ดังนี้
1. ลักษณะวิวัฒนาการ เฟิร์นที่มีวิวัฒนาการน้อยหรือช้า  จัดเป็นพวกเฟิร์น
ดึกดำ�บรรพ์ (primitive fern) ซึ่งปัจจุบันมีจำ�นวนไม่มากนัก เช่น เฟิร์นกีบแรด
(Angiopteris sp.) และเฟิรน์ ต้น ซึง่ เฟิรน์ ต้นเป็นเฟิรน์ โบราณทีม่ บี รรพบุรษุ เกิดมาตัง้ แต่
ยุคยูแรสสิก (Jurassic : ประมาณ 190 ล้านปี) กับพวกที่มีวิวัฒนาการมากหรือเร็ว
จัดเป็นพวกเฟิร์นปัจจุบัน (modern fern) เช่น ข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus L.)
2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โดยอาศัยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละ
ชนิด ซึ่งเหมือนกับการจัดหมวดหมู่ของพืชทั่วไป เฟิร์นที่ได้จัดจำ�แนกไว้แล้วทั่วโลก
ในปัจจุบันมีประมาณ 12,000 ชนิด ซึ่งการจัดหมวดหมู่เฟิร์นในประเทศไทยเป็นดังนี้
(ตารางที่ 1)

7
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ตารางที่ 1 การจำ�แนกหมวดหมู่ของพืชกลุ่มเทอริโดไฟต์ในประเทศไทย
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
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3. แหล่งที่อยู่ การจำ�แนกยึดโดยถือลักษณะพื้นที่ที่เฟิร์นอาศัยอยู่ เช่น บนดิน
ในน้ำ� บนต้นไม้อื่น รวมถึงปริมาณหรือความเข้มของแสงที่ส่องลงมา  ซึ่งสัมพันธ์กับ
ลักษณะวิสยั ของเฟิรน์ แต่ละชนิด การแบ่งประเภทของเฟิรน์ ตามลักษณะแหล่งทีอ่ ยูม่ ดี งั นี้
3.1 เฟิร์นที่เจริญบนดินและต้องการร่มเงา (terrestrial shade-ferns) พบขึ้น
ตามพื้นดินของป่าดิบชื้น เป็นเฟิร์นที่ต้องการความชื้นสูง
3.2 เฟิรน์ ทีเ่ จริญเติบโตบนดินและต้องการแสงแดดจัด (terrestrial sun-ferns)
เป็นกลุ่มเฟิร์นที่ต้องการความชุ่มชื้นสูง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการแสงแดดจัดด้วย
3.3 เฟิรน์ ทีเ่ จริญเติบโตตามซอกหิน (rock ferns) เป็นกลุม่ เฟิรน์ ทีเ่ จริญเติบโต
ได้ดีตามซอกหินและหน้าผาหิน มีรากฝอยหนาแน่นเพื่อการยึดเกาะ
3.4 เฟิร์นภูเขา (mountain ferns) เป็นเฟิร์นที่ขึ้นบนภูเขาสูง
3.5 เฟิร์นที่เจริญเติบโตบนต้นไม้ (epiphytic ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้ไม่ได้ทำ�
อันตรายต่อต้นไม้ทมี่ นั อยู่ แต่อาศัยเกาะบริเวณเปลือกนอกของต้นไม้และต้องการร่มเงา
3.6 เฟิรน์ ทีเ่ จริญเติบโตแบบเลือ้ ยพัน (climbing ferns) เฟิรน์ กลุม่ นีม้ กั มีเหง้า
ขนาดเล็กและยาวเพื่อเลื้อยพัน เหง้าที่งอกใหม่และใบสามารถเลื้อยเกาะต้นไม้ที่อยู่
ใกล้เคียง
3.7 เฟิร์นที่เจริญเติบโตในน้ำ� (aquatic ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้พบไม่มากนัก
ขึ้นอยู่ทั้งในน้ำ�จืดและน้ำ�เค็ม อาจลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ�ทั้งหมด หรือบางส่วน เช่น เหง้า 
ใบ จมอยู่ใต้น้ำ�
4. สภาพภูมอิ ากาศ เฟิรน์ แต่ละชนิดต้องการอุณหภูมใิ นการเจริญเติบโตแตกต่าง
กัน เมื่อจำ�แนกตามอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำ�รงชีวิต  สามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้
4.1 เฟิร์นเขตหนาว (hardy ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้ไม่พบในประเทศไทย แต่พบ
ในยุโรปตอนเหนือและตอนกลาง อเมริกาและเอเชียเหนือ จัดเป็นเฟิร์นที่เจริญเติบโตได้
ในที่กลางแจ้ง และทนต่ออุณหภูมิในฤดูหนาวซึ่งต่ำ�กว่าจุดเยือกแข็ง เมื่อนำ�มาปลูก
ในเขตอบอุ่นหรือเขตร้อนจะเจริญเติบโตได้ไม่ดี เนื่องจากต้องการอากาศเย็นในการ
เจริญเติบโตและผลิใบใหม่หลังระยะพักตัว
4.2 เฟิรน์ เขตอบอุน่ (semi-hardy ferns) เฟิรน์ กลุม่ นีเ้ จริญเติบโตได้ดใี นฤดูหนาว
เมื่ออุณหภูมิกลางคืนสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส แต่ก็ทนอุณหภูมิที่อาจต่ำ�จนถึงเยือกแข็ง
ได้เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ เฟิรน์ เหล่านีข้ นึ้ อยูใ่ นหลายบริเวณของโลก โดยมีถนิ่ กำ�เนิดดัง้ เดิม
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน
           4.3 เฟิรน์ เขตกึง่ ร้อน (semi-tender ferns) เฟิรน์ กลุม่ นีเ้ ติบโตได้ดใี นช่วงฤดูหนาว  
แต่อณ
ุ หภูมไิ ม่ต�่ำ ถึงจุดเยือกแข็ง เฟิรน์ เหล่านีม้ ถี นิ่ กำ�เนิดอยูใ่ นเขตกึง่ ร้อนและเขตอบอุน่
ซึ่งอุณหภูมิกลางวันประมาณ 19 องศาเซลเซียส

4.4 เฟิร์นเขตร้อน (tender ferns) เฟิร์นกลุ่มนี้เจริญได้ดีที่อุณหภูมิตั้งแต่
16 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ส่วนใหญ่พบในเขตร้อนของโลก โดยเฉพาะในเขตที่ราบลุ่ม
ซึ่งมีอากาศร้อนชื้นเกือบทั้งปี บริเวณเส้นศูนย์สูตร ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย

ปัจจัยสำ�คัญที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการเจริญเติบโตของเฟิร์น
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การเจริญเติบโตของเฟิร์นในประเทศไทย ซึ่งเป็นเฟิร์นเขตร้อนขึ้นอยู่กับปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่สำ�คัญ คือ อุณหภูมิ น้ำ� แสงสว่าง ความชื้นในอากาศ  และดิน
1. อุณหภูมิ เฟิร์นต้องการอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตแตกต่างกันไป
ส่วนใหญ่เฟิร์นเจริญเติบโตได้ดีที่สุดช่วงกลางวันที่อุณหภูมิ 19-27 องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิกลางคืนต่ำ�กว่ากลางวันประมาณ 6 องศาเซลเซียส
2. น้ำ�  เฟิร์นต้องใช้น้ำ�ในกระบวนการสังเคราะห์อาหาร หล่อเลี้ยงเซลล์ และเป็น
ตัวทำ�ละลายแร่ธาตุตา่ งๆ ก่อนลำ�เลียงเข้าสู่ต้น รวมถึงเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของ
เซลล์สบื พันธุเ์ พศผูจ้ ากแอนเทอริเดียมไปยังเซลล์สบื พันธุเ์ พศเมียในอาร์คโี กเนียมอีกด้วย
เฟิร์นแต่ละชนิดต้องการน้ำ�ในปริมาณที่แตกต่างกัน ความต้องการน้ำ�ขึ้นอยู่กับขนาด
อายุและชนิดของเฟิรน์ นอกจากนีถ้ นิ่ กำ�เนิดก็สามารถบอกถึงความต้องการน้�ำ ของเฟิรน์
ชนิดนั้นๆ ได้ เช่น เฟิร์นในพื้นที่แห้งแล้งย่อมต้องการน้ำ�น้อยกว่าเฟิร์นในที่ที่ชุ่มชื้น
ในฤดูหนาวเฟิร์นจะมีการพักตัวโดยหยุดการเจริญเติบโต ช่วงนี้มีความต้องการน้ำ�
ในปริมาณน้อย  เมือ่ เข้าสูฤ่ ดูฝนเฟิรน์ ต้องใช้น�้ำ ปริมาณมากขึน้ เพือ่ ใช้ในการเจริญเติบโต
และผลิใบใหม่
3. แสงสว่าง   เฟิร์นต้องการแสงแดดหรือแสงสว่างในการดำ�รงชีวิตเหมือนพืช
ทัว่ ไป  โดยใช้เป็นพลังงานในการสังเคราะห์อาหารมาเลีย้ งและสร้างส่วนต่างๆ โดยทัว่ ไป
เฟิร์นเจริญเติบโตได้ดีในที่มีแสงรำ�ไร คือ ปริมาณความเข้มของแสงระหว่าง 200-600
ฟุต-เทียน (หน่วยที่ใช้วัดความเข้มของแสง : 1 ฟุตเทียน เท่ากับปริมาณของแสงที่ส่อง
จากเทียนมาตรฐานมายังพื้นผิววัตถุที่ตั้งอยู่ห่างไปจากเปลวเทียนเท่ากับหนึ่งฟุต)
เฟิร์นที่โตเต็มที่แล้วมีความต้องการแสงมากกว่าเฟิร์นที่มีอายุน้อย ในช่วงฤดูร้อนเฟิร์น
ทุกชนิดไม่สามารถทนอยู่กลางแสงแดดโดยตรงได้ เพราะแสงแดดที่ส่องลงมามีผล
เกีย่ วข้องกับอุณหภูมิ ความชืน้ และการคายน้�ำ จากใบ เฟิรน์ ทีไ่ ด้รบั แสงสว่างมากเกินไป
จะมีลำ�ต้นขนาดเล็กและสั้น ใบเหลืองและเหี่ยวแห้ง เฟิร์นที่ได้รับแสงน้อยเกินไปมีสีซีด
ใบและลำ�ต้นยืดยาวและเปราะบาง
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4. ความชื้นในอากาศ เฟิร์นมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ มีความต้องการ
ความชืน้ ในอากาศสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงกลางวัน  เฟิรน์ ส่วนใหญ่ตอ้ งการความชืน้
ในช่วง 60-80 เปอร์เซ็นต์ แต่ในเวลากลางคืนที่มีความชื้นต่ำ�กว่านี้ไม่มีผลต่อการเจริญ
เติบโตของเฟิร์น เฟิร์นที่ต้องการความชื้นในอากาศสูง มักมีถิ่นกำ�เนิดในป่าดงดิบชื้น
บริเวณน้ำ�ตกหรือบริเวณลำ�ธารในป่า  ส่วนเฟิร์นที่ต้องการความชื้นปานกลาง มักเป็น
เฟิรน์ ทีเ่ กาะบนต้นไม้บริเวณคาคบไม้หรือกิง่ ไม้  เฟิรน์ ตามธรรมชาติสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนที่มีความชื้นในอากาศสูงกว่าในฤดูหนาวซึ่งมีความชื้นใน
อากาศต่ำ�และมีอากาศเย็น   สภาพแวดล้อมเช่นนี้ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโต ดังนั้น
ใบจึงเหี่ยวแห้งได้ง่ายหรือชะลอการเติบโต บางชนิดอาจพักตัวโดยมีการเจริญเติบโต
อย่างช้าๆ หรือทิ้งใบจนหมดเหลือแต่เหง้าหรือลำ�ต้น เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจึงมีการผลิใบใหม่
และขยายขนาดอย่างรวดเร็ว เฟิรน์ ทีม่ กี ารพักตัว ได้แก่ กูดเกีย๊ ะ (Pteridium aquilinum)
กูดตั้ง (Brainea insignis) กระแตไต่ไม้ (Drynaria quercifolia Sm) และเฟิร์น
ชายผ้าสีดาวอลลิชชิอาย (Platycerium wallichii) เป็นต้น
5. ดิน เฟิรน์ ต้องการดินในการยึดเกาะหรือการทรงตัว และใช้รากชอนไชหาอาหาร
ดินถือเป็นแหล่งกำ�เนิดอาหารของเฟิร์น เพราะดินประกอบด้วยธาตุอาหารต่างๆ ดินที่
เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเฟิร์นต้องเป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ เก็บความชื้น
ระบายน้ำ�และอากาศได้ดี

ความสำ�คัญของเฟิร์น

   มนุษย์รจู้ กั พืชกลุม่ นีม้ านานแล้ว ถึงแม้เฟิรน์ มีประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับพืชกลุ่มอื่นๆ แต่การนำ�มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วันก็พบได้หลายด้าน
ดังนี้
1. พืชอาหาร ยอดอ่อนหรือใบอ่อนของเฟิร์นหลายชนิดนำ�มารับประทานเป็น
ผักสด หรือนำ�ไปประกอบอาหาร เช่น ผักกูด (Angiopteris evecta) ผักแว่น (Marsilea
crenata) กูดกิน (Diplazium esculentum) ย่านลิเภา  (Lygodium flexuosum)
กูดเกีย๊ ะ (Pteridium aquilinum) นอกจากรับประทานเป็นอาหารแล้ว ในยุโรป  อเมริกา
และอี ก หลายประเทศนิ ย มใช้ ใ บเฟิ ร์ น บางชนิ ด เช่ น เฟิ ร์ น ก้ า นดำ � (Adiantum
capillusveneris)  Dryopteris fragrans และ Pellaea ornithopus ที่ตากแห้งแล้ว
ผสมในชาเพือ่ เพิม่ กลิน่ หอม และใส่เฟิรน์ กลุม่ กูดเกีย๊ ะบางชนิดในการปรุงแต่งกลิน่ เบียร์
อีกด้วย  
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2. ยาสมุนไพร เช่น ว่านกีบแรด (Angiopteris evecta) เป็นสมุนไพรบำ�รุงกำ�ลัง
ลำ�เท็ง (Stenochlaena palustris) เป็นยารักษาโรคผิวหนังและยาบำ�รุงเลือด  กระแตไต่ไม้
(Drynaria quercifolia) เป็นยาแก้อาการบวม ขับปัสสาวะ เกล็ดนาคราชหรือเกล็ดอีแปะ
(Drymoglossum piloselloides) เป็นยาแก้อาการคันและแก้พิษงู ตะขาบ แมงป่อง
ผักตีนนกยูง (Helminthostachys zeylanica) เป็นยารักษาโรคพยาธิ ว่านลูกไก่ทอง
หรือว่านไก่น้อย (Cibotium barometz) ใช้ขนที่ลำ�ต้นและก้านใบนำ�มาดูดซับเลือด
เมื่อเกิดบาดแผล
3. เป็นส่วนประกอบของที่อยู่อาศัย เช่น ใบแห้งของกระแตไต่ไม้ (Drynaria
quercifolia) ใช้มุงหลังคาแทนจาก   ลำ�ต้นลิเภา (Lygodium flexuosum) ใช้ผูกหรือ
มัดแทนเชือก
4. การเกษตร
4.1 ใช้เป็นวัสดุปลูก ในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียผลิตกระถางปลูกต้นไม้จาก
ลำ�ต้นของมหาสดำ� (Cyathea sp.) และหัสดำ� (Osmunda sp.) โดยเฉพาะรากของเฟิรน์
ทั้งสองชนิดนี้นิยมใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้กันทั่วโลก
4.2 ใช้เป็นปุย๋ พืชสด เช่น การปลูกแหนแดง (Azolla sp.) ร่วมกับข้าวในภูมภิ าค            
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจน เนื่องจากแหนแดงสามารถ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้โดยตรง
5. งานจักสานหรืองานหัตถกรรม ลำ�ต้นเฟิร์นบางชนิดนำ�มาใช้ในงานจักสาน
เช่น เถาของย่านลิเภาสามารถนำ�มาสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ ได้แก่ กระเป๋า  ตะกร้า 
กำ�ไลข้อมือและกระเป๋าสตางค์ เป็นต้น
6. ไม้ประดับตกแต่ง
6.1 ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนและอาคาร ทัง้ ภายนอกและภายใน เนือ่ งจาก
พืชกลุ่มนี้มีความหลากหลายทั้งชนิด สีสัน รูปทรง วิสัยและการเจริญเติบโตในแหล่ง
ทีอ่ ยูห่ ลายๆ ลักษณะตามแต่ละชนิด นอกจากนีย้ งั เป็นไม้ทใี่ ห้ความรูส้ กึ ถึงความเยือกเย็น
และชุ่มชื้น เฟิร์นที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ  เช่น สกุลเฟิร์นก้างปลา (Nephrolepis sp.)
เฟิร์นก้านดำ� (Adiantum sp.) เฟิร์นเงิน (Pteris sp.) ชายผ้าสีดา (Platycerium sp.)
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย (Asplenium nidus L.) เป็นต้น
6.2 การใช้ ป ระโยชน์ ใ นแง่ ข องไม้ ตั ด ใบ เพื่ อ ใช้ ป ระดั บ ตกแต่ ง ในการเข้ า
ช่อดอกไม้ หรือปักแจกัน เนื่องจากความสวยงาม อ่อนช้อย และรูปร่างลักษณะต่างๆ
ของใบเฟิรน์ นัน่ เอง เช่น เฟิรน์ นาคราช เฟิรน์ ข้าหลวงหลังลาย ซึง่ ใช้ได้ทงั้ ใบสดและแห้ง
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7. การศึกษา นักชีววิทยาสามารถศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสรีรวิทยา การเจริญพัฒนา
ของพืช รวมถึงการเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในวัฏจักรของสาร เช่น ความสามารถในการ
ตรึงไนโตรเจนจากอากาศของแหนแดง (Azolla sp.)
8. ระบบนิเวศวิทยา เนื่องจากเฟิร์นมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ การงอกของสปอร์
การเคลือ่ นทีข่ องเซลล์สบื พันธุเ์ พศผูเ้ ข้าผสมกับเซลล์สบื พันธุเ์ พศเมีย  หรือการเจริญเติบโต
ล้วนต้องอาศัยนํา้ และความชืน้ ทัง้ สิน้   เฟิรน์ จึงเป็นพืชทีม่ คี วามเปราะบางต่อสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ดังนัน้ จึงสามารถใช้เฟิรน์ บางชนิดเป็นดัชนีเบือ้ งต้น  บ่งชีค้ วามอุดมสมบูรณ์
หรือความเสื่อมโทรมของป่าได้ จากการศึกษาความเป็นอยู่ ชนิดและปริมาณของเฟิร์น
ในบริเวณนั้น เช่น พื้นที่ที่มีกูดเกี๊ยะ (Pteridium aquilinum) เจริญอยู่เป็นจำ�นวนมาก
ไม่มพี ชื ชนิดอืน่ ขึน้ แสดงว่าพืน้ ทีน่ นั้ ถูกแผ้วถางทำ�ลายหรือถูกรบกวนอยูเ่ สมอ เนือ่ งจาก
กูดเกี๊ยะเป็นพืชเบิกนำ�ที่ขึ้นในบริเวณพื้นดินที่ว่ างเปล่า  และเปิดโล่งจึงสามารถลด
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน และช่วยรักษาความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี หรือการ
ใช้เฟิรน์ บางกลุม่ เป็นดัชนีชถี้ งึ สภาพแวดล้อมในบริเวณนัน้ เช่น เฟิรน์ สกุล Antrophyum,
Trichomanes มักพบในบริเวณที่มีความชื้นสูง ขณะที่ Nephrolepis biserrata,
Dicranopteris curranii และ Cyathea borneensis มักพบขึ้นในที่ที่มีความเข้ม
แสงมาก   
9. การใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น เป็นของเล่น ได้แก่ ใบแห้งของกระแตไต่ไม้
(Drynaria quercifolia) ใช้เล่นเป็นว่าว

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น

ในหุบเขาลำ�พญา

กระแตไต่ ไม้
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Drynaria quercifolia (L.) Sm.
: กระปอกว่าว (ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี)
ชื่ออื่น 		
ดาว์กาโล๊ะ (มลายู-ยะลา)
ชื่อวงศ์		
: Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ทอดเลือ้ ย มีขนสัน้ สีน�้ำ ตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 -7 เซนติเมตร
ใบ
มี 2 แบบคือ ใบไม่สร้างสปอร์ ใบเดีย่ ว รูปไข่ กว้าง 25-30 เซนติเมตร
ยาว 25-40 เซนติเมตร แผ่นใบหนากรอบ ผิวใบเรียบเห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบหยัก
แฉกตื้น โคนใบมน ก้านใบสั้นติดกับลำ�ต้น ใบสร้างสปอร์ มีขนาดใหญ่กว่าใบไม่สร้าง
สปอร์  กว้าง 25-30 เซนติเมตร ยาว 50 -80 เซนติเมตร แผ่นใบหนากรอบ ขอบใบหยัก
เว้าลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ ปลายใบและโคนใบแหลม ก้านใบแข็ง สีน้ำ�ตาล
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบรูปกลมจำ�นวนมาก เรียงเป็นแถวขนานกับเส้นใบย่อย
ประโยชน์
-  ไม้ประดับ
     
- หั ว ต้ ม น้ำ � รั บ ประทาน เป็ น ยาขั บ ปั ส สาวะ ขั บ ระดู ข าว
แก้เบาหวาน แก้ไตพิการ เป็นยาคุมธาตุ เป็นยาเบื่อพยาธิ
- ใบใช้ตำ�พอก แก้แผลพุพอง และเรื้อรัง

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กระแตไต่ไม้
Drynaria quercifolia (L.) Sm.

กีบแรดเวียดนาม
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angiopteris fokiensis (G.Forst.) Hoffm
ชื่ออื่น					 : ชื่อวงศ์ 					 : Marattiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ลำ�ต้นตั้งตรงหรือเป็นไม้ชนิดหัว มีรอยบุ๋มรอบหัวเกิดจากขั้วของ
ก้านใบที่หลุดออกคล้ายกีบเท้าแรด
ใบ   ใบประกอบแบบขนนกสองชั้ น ปลายคี่ ใบกว้ า ง 2-3 เซนติ เ มตร
ยาว 5-7 เซนติเมตร ใบรูปหอก ขอบใบจักฟันเลื่อย เรียงแบบสลับข้างละประมาณ 8-10 ใบ
โคนใบแหลม ปลายแหลม ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบหนา เส้นใบร่างแหแบบขนนก ก้านใบ
สีเขียวมีขนและร่องด้านบน ก้านใบย่อยสั้น แต่มีลักษณะพิเศษคือ ด้านบนของก้านใบ
จะขรุขระเป็นตุ่มนูนคล้ายหูดดูแปลกตา 
กลุ่มอับสปอร์ สปอร์เกิดใต้ใบ รูปไต สีน้ำ�ตาล-แดง เรียงตัวริมขอบใบ
ทั้งสองข้าง ยกเว้นโคนใบและปลายใบ
ประโยชน์   ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กีบแรดเวียดนาม
Angiopteris fokiensis (G.Forst.) Hoffm

กีบแรดอินโด
ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Angiopteris smithii
ชื่ออื่น		 		 : ชื่อวงศ์ 				 : Marattiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ลำ � ต้ น กึ่ ง ตั้ ง ตรง โคนก้ า นใบมี ข นปกคลุ ม สี ดำ � ก้ า นใบมี ร อยบุ๋ ม
ตรงกลาง
     ใบ ใบประกอบชัน้ เดียวปลายคี  ่ กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร
ใบรูปหอก ขอบใบจักฟันเลื่อย เรียงตรงข้ามกันประมาณ 5-6 คู่ โคนใบแหลมหรือเบี้ยว
ข้างด้านใดด้านหนึ่ง ปลายแหลม ใบสีเขียวเข้ม ผิวใบเรียบเป็นมัน เส้นใบร่างแหแบบ
ขนนก ก้านใบสีเขียว แข็ง มีร่องตามความยาวของก้านและมีขนเล็กน้อย  
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ รูปไต สีน้ำ�ตาล-ดำ� เรียงตัวริมขอบใบทั้งสองข้าง
จากโคนใบถึงปลายใบ
ประโยชน์   ไม้ประดับ
18
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กีบแรดอินโด
Angiopteris smithii

กูดก้านดำ�
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adiantum flabellulatum Linn.
: เฟิร์นก้านดำ� (กรุงเทพฯ)
ชื่ออื่น
ชื่อวงศ์			
: Parkeriaceae  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ลำ�ต้นทอดนอนยาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร ปกคลุม
ด้วยเกล็ดสีน้ำ�ตาล เกล็ดรูปเรียวยาว  ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร
ใบ     ใบประกอบแบบพีเดท   ก้านใบสีน้ำ�ตาลดำ� ยาว 10-30 เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร โคนก้านใบมีเกล็ดสีน้ำ�ตาลปกคลุม ด้านบนของ
ก้ า นใบและแกนกลางเป็ น ร่ อ ง แผ่ น ใบรู ป สามเหลี่ ย ม กว้ า ง 20-25 เซนติ เ มตร
ยาว 20-30 เซนติเมตร  ใบย่อยเรียงตัวแบบสลับ ใบย่อยรูปค่อนข้างสี่เหลี่ยมด้านขนาน
กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายใบมน ฐานใบเป็นรูปลิม่ กว้าง
ใบไม่สร้างสปอร์ ขอบใบย่อยหยักเป็นซี่เลี่อย ใบสร้างสปอร์ ขอบใบย่อยหยักเว้าเป็น
พูเล็กน้อย ผิวใบเกลี้ยง เส้นใบแตกเป็นง่าม
กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ขอบใบ อินดูเซียม รูปเรียวยาว สีน้ำ�ตาล เกิดจาก
ขอบใบพับลงมา
ประโยชน์   ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดก้านดำ�
Adiantum flabellulatum Linn.

กูดตาข่าย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antrophyum callifolium Blume
ชื่ออื่น		
:   ชื่อวงศ์		
: Vittariaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไรโซม มีเหง้าทอดเลือ้ ยสัน้ ๆ สีด�ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 เซนติเมตร มีเกล็ด
สีน้ำ�ตาลเข้มปกคลุม
ใบ ใบเดี่ยวขนาดใหญ่เกิดเป็นกระจุก ก้านใบสั้น แผ่นใบรูปใบหอกกลับหัว
ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียว แผ่นใบหนาคล้ายหนัง อวบน้ำ� เส้นใบสานกันเป็นร่างแห
เห็นได้ชดั เจน ใบสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ใบกว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 24-28 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์    เรียงตัวตามแนวของเส้นใบ เกิดทั่วแผ่นใบ ยกเว้นบริเวณ
โคนใบ
ประโยชน์   ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดตาข่าย
Antrophyum callifolium Blume

กูดตีนกวาง
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Helminthostachys zeylanica (L.) Hook
: กูดจ๊อง กูดซัง กูดตีนฮุ้ง ผักตีนกวาง (เหนือ)  
ชื่ออื่น 			
ตูโย๊ะลางิ (มลายู-ยะลา)   
ชื่อวงศ์			
: Ophioglossaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม เป็นไหลเลื้อยใต้ดิน อวบน้ำ� สีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
1 เซนติเมตร มีรากจำ�นวนมาก
ใบ ออกปีละ 1 ใบ สีเขียวสด กว้าง 20-30 เซนติเมตร ใบแผ่กางออก ใบแบ่งเป็น
3 แฉก แต่ละแฉก แบ่งออกเป็น 1-2 แฉกย่อย แต่ละแฉกรูปหอก กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร
ยาว 10-13 เซนติเมตร เส้นใบละเอียด   ก้านใบตรงขึ้นตั้งฉากกับพื้นดิน มีขนาดเล็ก
ก้านใบแผ่แบนออก สีเขียวอ่อน ยาว 15-20 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์    เกิดบนก้านยาวตั้งตรงเหนือใบ ยาว 10-15 เซนติเมตร
อั บ สปอร์ เ ป็ น กระจุ ก ที่ ป ลายก้ า นคล้ า ยธู ป เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 0.5-1 เซนติ เ มตร
ยาว 10-15 เซนติเมตร
ประโยชน์   ใบอ่อนเป็นอาหาร

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดตีนกวาง
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook

กูดต้นออสเตรเลีย
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyathea cooperi (F.Müell.) Domin.
ชื่ออื่น 		 : lacy tree fern
ชื่อวงศ์ 			 : Cyatheaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม กึ่ ง ตั้ ง ตรง อวบ สั้ น ที่ โ คนก้ า นใบปกคลุ ม ด้ ว ยขนหรื อ เกล็ ด
ขนาดค่อนข้างใหญ่และหนาแน่น เกล็ดสีน้ำ�ตาลอ่อน   
ใบ   ใบประกอบขนนกแบบสองชัน้ ใบกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 7-9 เซนติเมตร
ใบรูปหอก ขอบหยักลึกแบบขนนก เรียงสลับกันข้างละประมาณ 15-20 ใบ ปลายยาวแหลม
โคนใบรูปตัด ใบย่อย กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร ใบรูปขนาน ขอบเรียบ
ใบสีเขียวเข้ม ผิวใบหยาบ เส้นใบเรียงขนานกันแบบขนนก ก้านใบสีเขียว มีร่องตาม
ความยาวบนก้านใบและมีขน
กลุ่มอับสปอร์ เกิ ด ใต้ ใ บ รู ป รี ป ลายมน สี น้ำ � ตาล-ดำ � รวมกลุ่ ม อย่ า ง
ไม่สม่ำ�เสมอ บริเวณใบย่อยตอนกลาง  บนเส้นใบมีจำ�นวนไม่มาก
ประโยชน์   ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดต้นออสเตรเลีย
Cyathea cooperi (F.Müell.) Domin.

กูดปรง
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.
ชื่ออื่น			 : ปากูตีกุห์ (มลายู-ยะลา) ปรงหนู (ชุมพร)
ชื่อวงศ์			 : Parkeriaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ทอดนอน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-6 มิลลิเมตร ปกคลุมด้วยขนลักษณะแข็ง
สีนํ้าตาลอมดำ� ยาว 3-5 มิลลิเมตร
ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น ใบไม่สร้างสปอร์ มีก้านใบยาว 40-58
เซนติเมตร กว้าง 0.3-0.6 เซนติเมตร บริเวณโคนมีสีนํ้าตาลอมแดง บริเวณก้านที่ติด
โคนใบมีสีเขียวและมีร่องด้านบน ยาว 8-12 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 0.5-1.5
เซนติเมตร ใบย่อยเรียงสลับหรือกึ่งตรงข้าม 3-4 คู่ รูปขอบขนานแกมรี ยาว 14-25
เซนติเมตร กว้าง 2-4 เซนติเมตร โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ ปลายเรียวแหลม ผิวใบเกลี้ยง
เป็นมัน เนื้อใบคล้ายกระดาษถึงหนาคล้ายหนัง เส้นใบเชื่อมเป็นช่องร่างแห ปลายเส้น
ใบปิดเชือ่ มกันทีบ่ ริเวณริมขอบใบ ไม่มเี ส้นใบย่อยยืน่ เข้าไปในช่องร่างแห ใบสร้างสปอร์
มีใบย่อยที่แคบกว่าและมีก้านใบที่ค่อนข้างยาวกว่าของใบไม่สร้างสปอร์ ก้านใบยาว
62-90 เซนติเมตร ใบย่อยกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์ เกิดต่อเนื่องเป็นแถวยาวตามความยาวของใบย่อย บริเวณ
กึ่งกลางระหว่างขอบใบย่อยและเส้นกลางใบย่อย ข้างละ 1 แถว ไม่มีเยื่อคลุมกลุ่ม
อับสปอร์
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดปรง
Taenitis blechnoides (Willd.) Sw.

กูดผี
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microlepia speluncae (L.) Moore
ชื่ออื่น 			 : กูดหยี โหราผักกูด (กลาง) โชน (ประจวบคีรขี นั ธ์) เนระพูสี (ยะลา)
ชื่อวงศ์ 			 : Dennstaedtiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ขนาด 5-6 มิลลิเมตร มีขนยาว 1-1.5 มิลลิเมตร ปกคลุม
ใบ ใบประกอบแบบขนนกสามชั้ น หรื อ สี่ ชั้ น แผ่ น ใบรู ป กึ่ ง สามเหลี่ ย ม
กว้าง 50-60 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร ก้านใบยาว 40-50 เซนติเมตร
กว้าง 4-5 มิลลิเมตร สีน้ำ�ตาลแดง มีขนและร่องตื้นๆ ด้านบน ใบย่อยเรียงสลับ จำ�นวน
13-15 คู่ รูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม ยาว 25-30 เซนติเมตร กว้าง 8-10 เซนติเมตร
ด้านบนเป็นร่องมีขน ใบย่อยรูปหอกแกมขอบขนาน ยาว 5-6 เซนติเมตร กว้าง 1.5-2
เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม เป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นใบ แต่ละแฉกเฉียงรูปขอบขนาน
ปลายมน ยาว 1-1.5 เซนติเมตร กว้าง 5-7 มิลลิเมตร เนื้อใบคล้ายกระดาษ สีเขียว
มีรอยนูนของกลุ่มอับสปอร์เรียงรอบเส้นใบเห็นได้ชัดเจน ด้านล่างมีขนสั้นปกคลุม
หนาแน่น ด้านบนมีขนประปราย  เส้นใบแบบขนนก เส้นใบย่อยแยกสองแฉก 1-2  ครั้ง
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ บริเวณปลายเส้นใบย่อยริมขอบแฉกมี 1-3 กลุ่ม
ต่อ 1 รอยหยัก กลุ่มอับสปอร์ รูปถ้วย เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์มีขน
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดผี
Microlepia speluncae (L.) Moore

กูดเมอ
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thelypteris immerse (Blume) Ching
ชื่ออื่น
: ชื่อวงศ์
: Thelypteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ลำ�ต้นสั้น เกล็ดรูปแถบ ยาว 7-9 มิลลิเมตร กว้าง 0.5-0.7 มิลลิเมตร
โคนตัด ขอบมีขน ปลายเรียวยาวแหลม สีน้ำ�ตาล
ใบ เป็ น ใบหยั ก แบบขนนกสองชั้ น รู ป สามเหลี่ ย ม ยาว 1-1.4 เมตร
กว้าง 65-75 เซนติเมตร แกนกลางใบด้านล่างเกลีย้ ง ด้านบนมีขนยาวสีเหลืองอ่อนหนาแน่น
ใบย่อยเรียงสลับหรือกึ่งตรงข้าม 25-30 คู่ ใบย่อยรูปแถบ ยาว 25-35 เซนติเมตร
กว้าง 2.5-3.5 เซนติเมตร ไม่มีก้านใบย่อย โคนตัด ปลายเรียวแหลม ขอบหยักเป็นแฉก
ลึกเกือบถึงเส้นกลางใบย่อย แฉกเฉียงรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร
กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ขอบเรียบ มีขน ปลายมนกึ่งแหลม เนื้อใบอ่อนนุ่ม สีเขียวอ่อน
เส้นใบแบบขนนก ปลายอิสระ ต่อมสีเหลืองปกคลุมตามแนวเส้นใบด้านล่าง เส้นกลาง
ใบย่อยมีขนยาวหนาแน่น เส้นกลางใบย่อยและเส้นใบมีขนสีเหลืองอ่อนประปราย
กลุ่มอับสปอร์ กลม เกิดบริเวณกึ่งกลางบนเส้นใบย่อย เรียงเป็นระเบียบ
ขนานกับเส้นกลางใบย่อยชั้นที่ 2 ข้างละ 1 แถว เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์กลม เกลี้ยง
ประโยชน์    ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดเมอ
Thelypteris immerse (Blume) Ching

กูดย่อย
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diplazium polypodioides Blume
ชื่ออื่น
: : Athyriaceae
ชื่อวงศ์
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม    ลำ�ต้นอวบสั้นเกล็ดรูปแถบ สีน้ำ�ตาลเข้ม ยาว 19-21 มิลลิเมตร
กว้าง 0.7-0.8 มิลลิเมตร  โคนมน ขอบสีดำ� จักซี่ฟัน ปลายเรียวยาวแหลม
ใบ    เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นหรือหยักแบบขนนกสามชั้น แผ่นใบ
ยาว 1-1.6 เมตร กว้าง 1-1.3 เมตร แกนกลางใบมีร่องด้านบน เกลี้ยง ก้านใบ ยาว 1.6-1.7 เมตร
กว้าง 1.4-2 เซนติเมตร สีเขียวอมเทา โคนสีน้ำ�ตาลแดง เกล็ดปกคลุมหนาแน่นบริเวณ
โคน มีหนามกระจายทั่วก้านใบ ก้านใบย่อยยาว 2-4 เซนติเมตร ใบย่อยรูปหอก
หรือขอบขนาน เรียงสลับ 8-12 คู่ ยาว 52-65 เซนติเมตร กว้าง 18-20 เซนติเมตร
ปลายเรียวแหลม ก้านใบย่อยชั้นที่ 2 ยาว 2-3 มิลลิเมตร ใบย่อยชั้นที่ 2 รูปขอบขนาน
เรียงสลับหรือกึ่งตรงข้าม 20-25 คู่ ยาว 8-11 เซนติเมตร กว้าง 1.5-2.2 เซนติเมตร
โคนตัด ปลายเรียวแหลมยาว ขอบเส้นใบย่อยชัน้ ที่ 2 หยักเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลาง
ใบย่อย แฉกรูปขอบขนาน เฉียงเล็กน้อย ยาว 8-11 มิลลิเมตร กว้าง 3-5 มิลลิเมตร
ขอบแฉกหยักฟันเลือ่ ยคม ปลายแฉกแหลมและโค้งขึน้ เล็กน้อย เนือ้ ในบางคล้ายกระดาษ
ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ผิวใบด้านล่างสีเขียวอ่อน เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบย่อย
ด้านล่างนูนเป็นสัน ด้านล่างเป็นร่อง เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบแบบขนนก เส้นใบย่อย
ปลายอิสระ 8-10 คู่
กลุ่มอับสปอร์ มักอยูต่ ามเส้นใบใกล้เส้นกลางหยัก ยาวไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
กลุ่มอับสปอร์บางติดอยู่กับกลุ่มอับสปอร์ตลอดไป
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดย่อย
Diplazium polypodioides Blume

กูดหางค่าง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bolbitis heterroclita (Presl) Ching ex C. Chr.
ชื่ออื่น
: : Lomariopsidaceae
ชื่อวงศ์
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ลำ�ต้นทอดเลื้อยใต้ดิน มีเกล็ดแบบแคลทเรท สีน้ำ�ตาลดำ�
ใบ     ใบมีภาวะทวิสัณฐาน ส่วนใหญ่พบใบเป็นหมันมากกว่าใบสร้างสปอร์
ใบเป็นหมัน เป็นใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น ที่มีคู่ใบด้านล่างเพียง 1-2 คู่ ก้านใบ
ยาว 20-40 เซนติเมตร ใบย่อย 2-4 คู่ รูปขอบขนาน ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบย่อย
ที่อยู่ปลายแกนกลางใบ เป็นใบที่ยาวมาก ปลายแผ่นใบเป็นแถบแคบยาว และมีเนื้อเยื่อ
เจริญที่บริเวณปลายใบ เมื่อปลายใบแตะพื้นก็จะสามารถเจริญเป็นต้นใหม่ได้ เนื้อใบ
บางคล้ายกระดาษ อ่อนนุ่ม เส้นใบแบบร่างแห ชัดเจนทั้งสองด้าน
กลุ่มอับสปอร์ เกิดตลอดบนเส้นใบทั่วทั้งแผ่นใบ
ประโยชน์ ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดหางค่าง
Bolbitis heterroclita (Presl) Ching ex C. Chr.

กูดหางนกกะลิง
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microsorum pteropus (Bl.) Copel.
ชื่ออื่น 		 : ชื่อวงศ์			 : Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ลำ�ต้นสั้น  ทอดเลื้อย  มีเกล็ดสีน้ำ�ตาลอ่อนอย่างหนาแน่น
ใบ ใบเดี่ยว เป็นใบธรรมดาหรือหยักเว้าเป็น 3 แฉก ใบอ่อนอยู่ค่อนข้างชิดกัน
ใบธรรมดารูปใบหอก กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมยาว
โคนสอบแคบแผ่เป็นปีกติดกับก้านใบ ขอบเรียบ ส่วนใบทีห่ ยักเว้าเป็น 3 แฉก แฉกปลาย
รูปใบหอก แฉกด้านข้างรูปขอบขนานแคบ เส้นกลางใบนูนเห็นเป็นสันชัดเจนทั้ง 2 ด้าน
มีเกล็ดเล็กๆ เส้นแขนงใบเห็นได้ชัดเจน เส้นใบย่อยสานกันเป็นร่างแหมองเห็นได้ไม่ชัด
ช่องร่างแหขนาดใหญ่ เรียงตัวเป็นระเบียบ 2 ข้างเส้นกลางใบ แผ่นใบบาง สีเขียวเข้มถึง
เกือบดำ� ก้านใบสีน้ำ�ตาลอ่อน ยาว 12-18 เซนติเมตร อยู่ห่างกันประมาณ 1 มิลลิเมตร
มีเกล็ด
กลุ่มอับสปอร์ เป็นกลุม่ กลม สีเหลืองสด เรียงเป็นแถว ปรากฏอยูร่ ะหว่างเส้น
ใบย่อย ไม่มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดหางนกกะลิง
Microsorum pteropus (Bl.) Copel.

กูดหางปลา
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephrolepsis biserrata (Sw.) Schott
ชื่ออื่น 			 : กูดลาน กูดหางปลา (นราธิวาส)
ชื่อวงศ์ 			 : Nephrolepidaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม เกื อ บตรง มี เ กล็ ด ห่ อ หุ้ ม มี ร ากแข็ ง แรงคล้ า ยลวดจำ � นวนมาก
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8 มิลลิเมตร สีน้ำ�ตาลเข้ม มีขนปกคลุมประปราย
ใบ    ขนาดใหญ่ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 50-80 คู่
ก้านใบยาว 90-150 เซนติเมตร มีขนสีน้ำ�ตาลเข้มปกคลุมหนาแน่น ใบย่อยรูปหอกแกม
ขอบขนาน กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 13-15 เซนติเมตร แผ่นใบบางแต่แข็ง ผิวใบเป็น
มันวาว เส้นใบแตกรูปขนนก ก้านใบย่อยไม่มีหรือมีแต่สั้นมาก
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ สีน้ำ�ตาล ลักษณะกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5
เซนติเมตร เรียงเป็นแถว   แต่ละข้างของแผ่นใบ  ห่างจากขอบใบกับเส้นกลางใบประมาณ
1/3 ของความกว้าง ข้างละ 30-50 จุด
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
กูดหางปลา
Nephrolepsis biserrata (Sw.) Schott

เกล็ดนาคราช
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Presl
ชื่ออื่น 				 : กีบม้าลม (เหนือ) มันเหี้ย (ชลบุรี) Dragon scale
ชื่อวงศ์ 				 : Polypodiaceae   
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ทอดเลือ้ ยยาวคล้ายเชือก เกาะตามกิง่ หรือต้นไม้อนื่ เส้นผ่าศูนย์กลาง
2-5 มิลลิเมตร มีเกล็ดปกคลุมหนาแน่น  
ใบ ใบเดี่ยว ก้านใบยาว 1-2 มิลลิเมตร กว้าง 0.8-1 มิลลิเมตร สีนํ้าตาล
โคนก้านใบมีเกล็ดปกคลุมหนาแน่น มีรอยต่อระหว่างก้านใบกับลำ�ต้น เนื้อใบหนาคล้าย
หนัง อวบนํา 
้ สีเขียวเข้ม มีขนปกคลุมประปรายทีผ่ วิ ใบทัง้ สองด้าน เส้นกลางใบไม่ชดั เจน
เส้นใบย่อยปลายอิสระ หรือแตกแขนง 1-2 ครั้ง  ใบไม่สร้างสปอร์ รูปรีหรือค่อนข้าง
กลม กว้าง 1.5-3  เซนติเมตร ยาว 3.5-4 เซนติเมตร แผ่นใบหนา อวบน้ำ� ผิวใบเรียบ
เป็นมันทั้ง 2 ด้าน ขอบใบเรียบ ปลายใบมน โคนใบแหลมหรือเบี้ยวเล็กน้อย ปลายโค้ง
มนก้านใบสั้น ใบสร้างสปอร์ รูปขอบขนาน กว้าง 0.5-0.8 เซนติเมตร ยาว 10-12
เซนติเมตร ขอบใบเรียบ   ปลายใบมน โคนใบเรียว
กลุ่มอับสปอร์ อยู่ใต้ใบ เรียงตัวอัดกันแน่นเป็นแถบยาวสีน้ำ�ตาลตลอดขอบ
ใบทัง้ สองข้าง ตัง้ แต่บริเวณห่างจากโคนใบประมาณ 1/3 ของความยาวใบจนถึงปลายใบ
ไม่มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์
ประโยชน์   - ใบบดกับยิปซั่มทาผิวหนัง แก้อาการคัน
                       - หัวแก้พิษงู  ทาบาดแผล แก้พิษตะขาบ แมงป่อง

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เกล็ดนาคราช
Pyrrosia piloselloides (L.) M.G.Presl

แก็บปืน
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microsorum nigrescens (Blume) Copel.
ชื่ออื่น 				 : กาโลระวา (มลายู นราธิวาส)
ชื่อวงศ์				 : Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม กลม เกลี้ยง ยาว สีเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร
มีเกล็ดสีน้ำ�ตาลถึงดำ� กระจายบริเวณปลายเหง้า มีปุ่มหรือตาตามเหง้า
ใบ ต้ น ที่ อ ายุ น้ อ ยใบมี ลั ก ษณะเป็ น ใบเดี่ ย วขอบขนาน ปลายเรี ย วแหลม
เมื่ออายุมากขึ้นใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่กึ่งสามเหลี่ยม กว้าง 25-35 เซนติเมตร
ยาว 35-45 เซนติเมตร แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวใบเรียบเป็นมัน ขอบใบหยักลึกเกือบ
ถึงเส้นกลางใบ ปลายพูแหลม ก้านใบเรียว ยาว 50 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ สีเหลืองส้ม รูปถ้วย บุ๋มจมลงในผิวใบและนูนขึ้น
ด้านหน้าใบ เกิดเป็น   2 แถว เรียงตัวขนานกับเส้นกลางใบของแต่ละพู ไม่มีเยื่อคลุม
อับสปอร์
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
แก๊บปืน
Microsorum nigrescens (Blume) Copel.

เขากวางน้�ำ
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ceratopteris thalictroides (L) Brongn.
ชื่ออื่น 				 : ขาเขียดน้ำ�เค็ม (ตรัง) ผักกูดน้ำ� (กรุงเทพฯ)
ผักหนวดปลาดุก (จันทบุรี) มันปู (นครราชสีมา)
ชื่อวงศ์				 : Parkeriaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   สั้น ตั้งขึ้น มีสีเขียวอ่อน  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร
ใบ ใบประกอบ ก้านใบสีเขียวอ่อนยาว 20-30 เซนติเมตร ใบไม่สร้างสปอร์
เป็นใบประกอบ 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น ลักษณะเป็นแฉกคล้ายนิ้วมือ กว้าง 2-5 เซนติเมตร
ยาว 10-25 เซนติเมตร ใบสามารถแตกตางอกเป็นต้นใหม่จากเส้นกลางใบได้  ใบสร้างสปอร์
ยาวกว่าใบไม่สร้างสปอร์ ยาว 30-50 เซนติเมตร แผ่นใบแตกเป็นเส้นๆ แต่ละเส้น
ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์ เรียงตัวเป็นแถวยาวอยู่บนเส้นใบ ริมใบพับลงมาปิด ไม่มี
เยื่อคลุมอับสปอร์
ประโยชน์ - ใบอ่อนนำ�มากินเป็นผัก
- ไม้ประดับทั้งสวนน้ำ� และประดับตู้ปลา
- ปลูกในบ่อกรองขนาดเล็กช่วยดูดซับสารอนินทรีย์ที่เจือปน
ในน้ำ�

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เขากวางน้ำ�
Ceratopteris thalictroides (L) Brongn.

ชายผ้าสีดา
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platycerium holttumii de Jonch. & Hennipman.
ชื่ออื่น 			 : กระเช้าสีดา หรือสไบสีดา (ภาคอีสาน)
ห่อข้าวสีดาหรือหัวเฒ่าย่าบา (ภาคเหนือ)
ชื่อวงศ์ 			 : Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม เป็นแท่งสั้น เลื้อย ยึดเกาะกับสิ่งที่เกาะอาศัย
ใบ   มี 2 แบบ คือ ใบไม่สร้างสปอร์ ใบเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 45-60 เซนติเมตร
ยาว 80-120 เซนติเมตร แผ่นใบหนากรอบ ผิวใบเรียบเห็นเส้นใบชัดเจน ขอบใบหยัก
แฉก โคนใบมนหรือเบี้ยว ก้านใบสั้นติดกับลำ�ต้น ใบสร้างสปอร์ มีขนาดยาวกว่า
ใบไม่สร้างสปอร์ห้อยลง กว้าง 25-30 เซนติเมตร ยาว 100-150 เซนติเมตร แผ่นใบหนา 
ขอบใบหยักเว้าลึก ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ก้านใบแข็ง
กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่โคนก้านใบสร้างสปอร์ เป็นแผ่นหนาสีน้ำ�ตาล รูปเกือบ
กลม ขอบงุ้ม กว้าง 10-30 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ชายผ้าสีดา
Platycerium holttumii de Jonch. & Hennipman.

โชน
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.
ชื่ออื่น
: กูดหมึก (เชียงใหม่) กูดแต้ม (นราธิวาส)
กือแก รือแซ (มลายู-นราธิวาส) โจ้นเหล็ก (ชุมพร)
ชื่อวงศ์					 : Gleicheniaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ยาว ทอดนอนหรือเลือ้ ยอยูใ่ ต้ดนิ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1.0 เซนติเมตร
ปกคลุมด้วยขนหรือเกล็ดสีน้ำ�ตาลแดงประปราย
ใบ ใบประกอบแบบขนนกหรือแกนใบแยกสองแฉกเทียมหลายครั้ง แต่ละ
แขนงมีขนาดใกล้เคียงกัน ใบย่อยรูปแถบยาว กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 10-30
เซนติเมตร ปลายใบมน ขอบใบย่อยเป็นแฉกหยักลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ คล้ายใบ
ประกอบแบบขนนก ใบย่อยแฉกรูปแถบปลายมน กว้าง 0.1-0.2 เซนติเมตร ยาว 2-2.5
เซนติเมตร แผ่นใบแข็ง ผิวใบด้านบนสีเขียวอ่อน เรียบเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวขุ่น มีขน
ประปราย  ก้านใบสีเขียวอ่อนถึงเข้ม ยาว 4-6 เซนติเมตร แตกกิ่งสาขาเป็นคู่หลายชั้น
ที่ตาใบ มีหูใบ 1 คู่
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบบนเส้นใบย่อย ทรงกลม สีเหลืองอ่อน เรียงเป็น
2 แถวขนานกับเส้นกลางใบอย่างเป็นระเบียบ ไม่มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์
ประโยชน์   รากหนาแน่นและแผ่กระจายช่วยปกป้องผิวดินไม่ให้พังทลาย

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
โชน
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.

เชือกผูกรองเท้า
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vittaria angustifolia (L.) Blume.
ชื่ออื่น 				 : -  
ชื่อวงศ์ 				 : Vittariaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   สั้น ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 มิลลิเมตร สีน้ำ�ตาลแก่ มีเกล็ด
ปกคลุม พบตามคบไม้หรือโขดหิน สูงจากพื้นดิน 4-5 เมตร
ใบ   ใบเดี่ยวโค้งห้อยลง ก้านใบสั้น สีเขียว โคนก้านใบส่วนที่ติดกับเหง้า
สีเขียวเข้ม ใบรูปขอบขนานแคบยาว กว้าง 1.5-3 มิลลิเมตร ยาว 6-25 เซนติเมตร
แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวใบด้านบนเป็นมัน มีขน สีน้ำ�ตาลปกคลุม ขอบใบเรียบ
ปลายใบและโคนใบเรียวแหลม เส้นกลางใบเห็นไม่ชัด เส้นใบย่อยเรียงตัวจากโคนใบ
ไปยังปลายใบ
กลุ่มอับสปอร์ สีน้ำ�ตาลอยู่ในแอ่งใกล้ขอบใบ เรียงเป็นแถวตั้งแต่กลางใบถึง
ปลายใบ
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เชือกผูกรองเท้า
Vittaria angustifolia (L.) Blume.

ตานกล่อม
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schizaea dichotoma (L.) Sm.
ชื่ออื่น				 : ตานซ่าน (ชุมพร) ตานพร้าว ว่านดอกดิน (สุราษฎร์ธานี)
มีซารีมา ปูราแซ (มาเลย์-ใต้)
ชื่อวงศ์				 : Schizaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   มีเหง้าสั้นๆ ทอดเลื้อยใต้ดิน มีขนสีน้ำ�ตาลปกคลุม ก้านใบเรียวยาว
ชูขึ้นเหนือผิวดิน ยาว 14-34 เซนติเมตร เหนียวแน่นแข็งแรง ตั้งตรง ผิวเรียบเป็นมัน
มีร่องบนผิวก้าน
ใบ 		 ใบเดี่ยวแตกเป็นกิ่งเล็กๆ คล้ายหญ้า  สีเขียวเป็นมัน ใบแผ่กว้างออก
สองข้างเป็นรูปพัดยาว 10-20 เซนติเมตร แตกกิ่งเป็นคู่ 2-3 ครั้ง ปลายกิ่งมีอวัยวะ
สร้างสปอร์
กลุ่มอับสปอร์ เกิดตามปลายใบ มีรูปร่างคล้ายพัดขนาดจิ๋ว แยกเป็นแฉก
แบบขนนกเรียงเป็นสองแถว
ประโยชน์		 ไม้ประดับป่า

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ตานกล่อม
Schizaea dichotoma (L.) Sm.

ตาลบิด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schizaea digitat (L.) Sw.
ชื่ออื่น
		 : ตาลทราย
ชื่อวงศ์				 : Schizaeales
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ลำ�ต้นเลื้อยใต้ดิน ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขา  ก้านเดียว และแตก
เป็นใบที่ปลายก้านคล้ายพู่
ใบ   ใบเดีย่ ว เกิดเป็นกลุม่ ทีป่ ลายเหง้า ใบเล็ก แคบคล้ายใบหญ้า แบน ตัง้ ตรง
หรือบิดเกลียว กว้าง ประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ ปลาย
ใบยาวคล้ายหาง โคนใบแหลม ใบสีเขียว ผิวใบเรียบ เส้นใบขนานตามความยาวของใบ
ก้านใบสีน้ำ�ตาล มีขนที่โคนก้าน
กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ปลายใบ รวมกันเป็นกระจุก 2 แถว อยู่ที่ใบตั้งชูขึ้น
เมื่อแก่จะแผ่ออกเป็นฝอย  สีน้ำ�ตาล รูปร่างสปอร์เป็นแถบแน่นตามขอบใบ
ประโยชน์ ไม้ประดับ
56
เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ตาลบิด
Schizaea digitat (L.) Sw.

ตาลมังกร
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Myrmecophila sinuosa (Wall. ex Hook.) Nakai ex H.Ito.
ชื่ออื่น 					 : กูดบุ้ง (ปราจีนบุรี)
ชื่อวงศ์					 : Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม แข็งแรง ทอดเลื้อย บนต้นไม้อื่นๆ มีเกล็ดหุ้มสีดำ� และสีขาวที่
ปลายเหง้า ภายในไรโซมกลวงเป็นที่อยู่ของมด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-0.4 เซนติเมตร
ใบ		 มี 2 แบบ คือ ใบไม่สร้างสปอร์ ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 3-4
เซนติเมตร ยาว 20-26 เซนติเมตร แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนเรียบ ด้านล่างมีขนสีขาว
ปกคลุม ขอบใบเรียบ ปลายใบพบทัง้ แหลมและเป็นแฉก ก้านใบแข็งยาว 4-6 เซนติเมตร
สีน้ำ�ตาลเกือบดำ� ใบสร้างสปอร์ มีขนาดเล็กแต่ยาวกว่าใบไม่สร้างสปอร์ เห็นรอยบุ๋ม
ด้านหลังใบอย่างชัดเจน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร แผ่นใบหนา 
ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเรียวแหลม ก้านใบแข็ง ยาว 4-6 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์   เกิดใต้ใบ รูปรี เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.5 มิลลิเมตร เรียงเป็น
แถวขนานไปกับเส้นกลางใบ
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ตาลมังกร
Myrmecophila sinuosa (Wall. ex Hook.) Nakai ex H.Ito.

ผักกูด
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
ชื่ออื่น 					 : กูดกิน (กลาง) กูกคึ (เหนือ) ผักกูดขาว (ชลบุรี) หัสดำ� (ใต้)
ชื่อวงศ์					 : Athyriaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม อวบ สูง 6 -18 เซนติเมตร มีเกล็ดสีนาํ้ ตาล ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร กว้าง
0.7-0.8 มิลลิเมตร โคนต้นพองออก มีขนสีน้ำ�ตาลแดงปกคลุม
ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แผ่นใบมีขนาดต่างกัน มักยาวกว่า 1 เมตร
ก้านใบยาว 70 เซนติเมตร กลุ่มใบย่อยคู่ล่าง มักลดขนาด ปลายเรียวแหลมโคนรูป
กึ่งหัวใจ หรือรูปติ่งหู ขอบหยักเว้าลึกเป็นแฉกเกือบกึ่งเส้นกลาง ใบย่อยมี 10-15 คู่
แฉกปลายมน ขอบหยักซี่ฟันแผ่นใบบาง กลุ่มอับสปอร์เรียงตามความยาวของเส้น
ใบย่อย มักเชื่อมกับกลุ่มอับสปอร์ที่อยู่ในแฉกติดกันซึ่งมีเส้นใบมาสานกัน
กลุ่มอับสปอร์   เกิดใต้ใบ มีลักษณะเป็นจุดสีดำ� ยาว 3-4 มิลลิเมตร เยื่อคลุม
กลุ่มอับสปอร์เป็นแผ่นยาว
ประโยชน์			 - ใบอ่อนนำ�มาประกอบอาหาร
     
- ใบใช้แก้ไข้ตัวร้อน แก้พิษอักเสบ บำ�รุงสายตา  บำ�รุงโลหิต
แก้โลหิตจาง ป้องกันเลือดออกตามไรฟัน ขับปัสสาวะ
     
- ใบ สามารถนำ�มาฟอกย้อมสี ทำ�เป็นใบไม้แห้งประดับแจกัน

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ผักกูด
Diplazium esculentum ( Retz. ) Sw.

ผักปีกไก่
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrrosia adnascens (G.Forst) Ching
: เฟิร์นงูเขียว (กรุงเทพฯ)
ชื่ออื่น			
ชื่อวงศ์			
: Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไรโซม    เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางประมาณ 1.5 มิ ล ลิ เ มตร ปกคลุ ม ด้ ว ยเกล็ ด
หนาแน่น ตรงกลางสีนาํ้ ตาลเข้ม ริมขอบสีนาํ้ ตาลอ่อน โคนมน ขอบมีขนยาว ปลายแหลม
ใบ ใบมี 2 แบบ คือ ใบไม่สร้างสปอร์ ใบรูปขอบขนาน หรือรูปหอก
กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 3.5-6.5 เซนติเมตร ขอบเรียบ ปลายมน เนื้อใบอวบหนา
คล้ายหนัง สีเขียวอ่อน เส้นกลางใบด้านล่างนูนชัดเจน ด้านบนเป็นร่อง เส้นใบร่างแห
ไม่ชัดเจน มีก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร สีนํ้าตาลเข้ม
มีร่องด้านบนเกล็ดปกคลุมหนาแน่นบริเวณโคนก้าน โคนรูปลิ่ม ใบสร้างสปอร์ ใบรูป
ขอบขนาน หรือรูปแถบ ยาว 8-10 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร โคนสอบ
แคบ ขอบเรียบ ปลายแหลมหรือมน เนือ้ ใบอวบหนาคล้ายหนัง สีเขียวอ่อน ขนมีประปราย
บริเวณเส้นกลางใบและหลังใบ เส้นกลางใบด้านล่างนูนชัดเจน ด้านบนเป็นร่อง เส้นใบ
ร่างแหไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 1.5-2 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 มิลลิเมตร สีนํ้าตาลเข้ม
มีร่องด้านบน เกล็ดปกคลุมหนาแน่น บริเวณโคนก้าน มีขนปกคลุมทั่วก้านใบ
กลุ่มอับสปอร์ กระจายหนาแน่นเฉพาะบริเวณครึ่งบนของแผ่นใบ ยกเว้น
เส้นกลางใบ ไม่มีเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์ ขอบใบพับม้วนขึ้นเข้าสู่เส้นกลางใบด้านบนใบ
เมื่ออยู่ในสภาพที่แห้ง
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ผักปีกไก่
Pyrrosia adnascens (G.Forst) Ching

เฟิร์นก้านดำ�ใบร่ม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adiantum polyphyllum Willd.
ชื่ออื่น 				 : -  
ชื่อวงศ์ 				 : Parkeriaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม อยู่ใต้ดิน สีน้ำ�ตาล เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร มีขนปกคลุม
ใบ   ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่สองชั้น เรียงสลับระนาบเดียว แผ่กิ่งออก
รอบด้ า นคล้ า ยร่ ม ก้ า นใบยาว 20-45 เซนติ เ มตร ใบย่ อ ยคล้ า ยรู ป สามเหลี่ ย ม
กว้าง 0.5-1.5 เซนติเมตร ยาว 1-4 เซนติเมตร จำ�นวน 19-27 ใบ แผ่นใบหนา ผิวใบ
เรียบเป็นมัน ขอบใบเรียบ ปลายใบมนหยัก โคนใบไม่สมมาตร ใบอ่อนมีสีชมพูออกแดง
กลุ่มอับสปอร์ เกิดตามขอบใบ เป็นกระจุกสีน้ำ�ตาลหนา  ยาวประมาณ
3 มิลลิเมตร เรียงต่อเนื่องกัน ตามขอบใบ  เว้นขอบใบที่โค้งเว้า
ประโยชน์ ไม้ประดับ
64
เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นก้านดำ�ใบร่ม
Adiantum polyphyllum Willd.

เฟิร์นกูดแก้ว
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel.
ชื่ออื่น 			 :   กูดไก่ กูดหัวเหล็ก (เหนือ) กูดหก (เงี้ยว-เหนือ)
ชื่อวงศ์ 			 : Dryopteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม  สั้น อวบ ทอดนอน อยู่ใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร มีขน
สีนํ้าตาลเข้มเกือบดำ� ปกคลุมทั่วลำ�ต้น ขนยาว 0.5 เซนติเมตร
ใบ    ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยจำ�นวน 2-5 คู่
ก้านใบยาว 40-50 เซนติเมตร กว้าง 3-5 มิลลิเมตร สีเทาเกือบดำ� โคนอวบเป็นเหลี่ยม
มีเกล็ดหนาที่โคนก้าน ใบย่อยรูปหอก กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร
ใบย่อยคู่ล่างสุดแตกเป็นสองแฉกปลายใบแหลมยาว โคนใบเบี้ยว ขอบใบเป็นคลื่น
เนื้อใบคล้ายแผ่นหนัง
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ เป็นจุดสีน้ำ�ตาล เรียงตัวกระจัดกระจายอยู่ระหว่าง
เส้นใบ
ประโยชน์   ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นกูดแก้ว
Tectaria polymorpha (Wall. ex Hook.) Copel.

เฟิร์นขาไก่ ใบยาว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrrosia floccigera (Blume.) Ching
ชื่ออื่น			 : ชื่อวงศ์			 : Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไรโซม   เป็นเหง้าเลื้อยสั้นๆ รวมกันเป็นกระจุกแน่นเกาะอาศัยบนโขดหิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร มีรากปกคลุมหนาแน่น ขนสีน้ำ�ตาลเข้ม
ใบ     ใบเดี่ยว รูปแถบคล้ายใบข้าหลวงหลังลาย  กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร
ยาว 15-20 เซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ขอบใบเรียบ เส้นใบเรียงตามความยาว
ของแผ่นใบ ลักษณะใบอวบน้ำ�  
อับสปอร์ เกิดใต้ใบ เรียงเป็นแถวหรือเส้น 2 แถว จัดเรียงตัวตามแนว
เส้นใบอาจแตกเป็นหลายสาขาคล้ายเส้นด้ายสีน้ำ�ตาล
ประโยชน์   ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นขาไก่ใบยาว
Pyrrosia floccigera (Blume.) Ching

เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asplenium nidus L.
: หางนกยูง (สุราษฎร์ธานี) ช้องนางคลี่ หางนกหว้า (ยะลา)
ชื่ออื่น 			
หางสิงห์ (ตราด)
ชื่อวงศ์ 			
: Aspleniaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม  ตั้งตรง มีเกล็ดสีน้ำ�ตาลอมดำ�ปกคลุม รากเป็นกระจุก โดยเฉพาะพวก
ที่อยู่บนต้นไม้อื่น เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร
ใบ   ใบเดี่ ย ว เรี ย งตั ว แบบกระจุ ก คล้ า ยดอกกุ ห ลาบซ้ อ น รู ป ขอบขนาน
กว้าง 10-30 เซนติเมตร ยาว 60-100 เซนติเมตร แผ่นใบหนา  ผิวใบแววเป็นมัน
ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลม โคนใบปกคลุมด้วยราก มองเห็นไม่ชัดเจน เส้นกลางใบ
เป็นสันแข็ง สีน้ำ�ตาลเข้ม ก้านใบสั้น
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ เป็นเส้นขีดสีน้ำ�ตาล แต่ละขีดเรียงขนานกับเส้นใบ
จากเส้นกลางใบไปทางขอบใบ ประมาณ 3/5 ของแผ่นใบแต่ละข้าง
ประโยชน์ - ไม้ประดับสถานที่ภายนอกอาคาร
- ไม้ประดับภายในอาคาร เป็นไม้กระถาง หรือไม้แขวน

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
Asplenium nidus L.

เฟิร์นเงิน
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ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Pityrogramma calomelanos (L.) Link
ชื่ออื่น 				 : โชนนกเขา โชนยุ่ง
ชื่อวงศ์ 				 : Parkeriaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม สั้น ทอดนอนตามพื้นดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 มิลลิเมตร มีเกล็ด
สีนํ้าตาลเข้มปกคลุมหนาแน่น
ใบ มี 2 แบบ ใบไม่ ส ร้ า งสปอร์ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ส องชั้ น
รูปขอบขนาน ปลายแหลม กว้าง 6-12 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร ใบย่อยเรียง
ตรงข้าม 3-5 คู่ ก้านใบย่อยยาว 3-5 มิลลิเมตร โคนใบย่อยมน ใบย่อยชั้นที่ 2 รูปขอบ
ขนาน ยาว 2-2.5 เซนติเมตร กว้าง 7-10 มิลลิเมตร โคนมน ขอบจักฟันเลื่อย ปลายแหลม  
เนื้อใบบางคล้ายกระดาษ เส้นใบด้านล่างนูนเป็นสัน ด้านบนเป็นร่อง เกลี้ยงทั้งสองด้าน
เส้นใบอิสระหรือแยกสองแฉก 1-3 ครั้ง ก้านใบยาว 12-20 เซนติเมตร กว้างประมาณ
1 มิลลิเมตร สีน้ำ�ตาล มีร่องด้านบน เกล็ดหนาแน่นบริเวณโคนก้าน ใบสร้างสปอร์  
ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยกเว้นบริเวณโคนเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น
ยาว 37-40 เซนติเมตร กว้าง 17-23 เซนติเมตร ใบย่อยเรียงตรงข้าม 3-4 คู่ ก้านใบย่อย
ยาว 5-10 มิลลิเมตร ใบย่อยรูปแถบ ยาว 15-20 เซนติเมตร กว้าง 8-10 มิลลิเมตร
โคนใบย่อยมน ปลายแหลม ขอบเรียบ ยกเว้นบริเวณทีไ่ ม่มกี ลุม่ อับสปอร์ขอบจักฟันเลือ่ ย
ก้านใบยาว 25-40 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร สีเขียวเข้ม เกลี้ยง มีร่อง
ด้านบน เกล็ดหนาแน่นบริเวณโคนก้าน
กลุ่มอับสปอร์    กระจายเกือบเต็มใบตั้งแต่ใกล้โคนจนเกือบถึงปลายใบย่อย
ประโยชน์ ไม้ประดับภายในอาคาร หรือที่ร่มรำ�ไร

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นเงิน
Pityrogramma calomelanos (L.) Link

เฟิร์นต้น
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyathea gigantean (Wall. ex Hook.) Holtt.
ชื่ออื่น 			 : มหาสะดำ� (ภาคใต้) ปากูฆาซี (มลายู-ยะลา)
กลาคีรี (มลายู-นราธิวาส)
ชื่อวงศ์ 			 : Cyatheaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำ�ต้น  คล้ายพืชวงศ์ปาล์ม สูง 2-10 เมตร โคนต้นพองออก มีขนสีน้ำ�ตาลแดง
ปกคลุมบริเวณโคนต้นโดยรอบหนาแน่น ด้านในลำ�ต้นสีนํ้าตาลเข้มเกือบดำ�
ใบ  ใบประกอบแบบขนนกสองถึงสามชั้น เรียงแบบสลับ กว้าง 1.2-1.5 เมตร
ยาว 2-3 เมตร แผ่ น ใบย่ อ ยรู ป หอกแกมขอบขนาน ใบกว้ า ง 4-6 เซนติ เ มตร
ยาว 12-17 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 10-30 เซนติเมตร ใบย่อยเรียงแบบสลับ
กว้า ง 1.2-1.5 เซนติ เ มตร ยาว 3-3.5 เมตร ก้ า นใบยาว 100-150 เชนติ เ มตร
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร สีน้ำ�ตาล มีหนามเล็กๆสีดำ�อยู่รอบๆ ก้านใบ แผ่นใบย่อย
รูปหอกแกมขอบขนาน กว้าง 4-6  เซนติเมตร ยาว 12-17 เซนติเมตร ใบย่อยเรียงสลับ
20-25 คู่
กลุ่มอับสปอร์ เรียงยาวอยู่ใต้ใบ สปอร์ขนาดเล็กคล้ายเกล็ดติดอยู่ที่ฐานรอง
กลุ่มอับสปอร์ และถูกกลุ่มอับสปอร์ปกคลุมจนมิด
ประโยชน์ - ไม้ประดับ
- ใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้
    
- ทำ�กระถางต้นไม้

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นต้น
Cyathea gigantean (Wall. ex Hook.) Holtt.

เฟิร์นนาคราชใบละเอียด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Davallia denticulata Mett.ex Kuhn
ชื่ออื่น 			 : ชื่อวงศ์ 			 : Davalliaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   มีขนสีเทาถึงสีน้ำ�ตาลปกคลุม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร
ใบ ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น สีเขียวเข้ม ใบประกอบรูปสามเหลี่ยม
กว้าง 20-25 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ใบย่อยรูปใบหอก ปลายใบมนหรือ
ยาวเรียว ขอบใบเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ คล้ายใบประกอบ กว้าง 1-7 เซนติเมตร
ยาว 2-10 เซนติเมตร จำ�นวน 20-25 คู่ ก้านใบสีเขียว ยาว 60-75 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ ขนาดเล็ก รูปกรวย เรียงตัวที่ขอบใบบริเวณ
ปลายใบ
ประโยชน์   -  ไม้ประดับ
-  ไม้ตัดใบเพื่อตกแต่งสถานที่
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นนาคราชใบละเอียด
Davallia denticulata Mett. ex Kuhn

เฟิร์นนาคราชใบหยาบ
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Davallia solida (G. Forst.) Sw.
: พญานาคราช (เลย,ภาคใต้) เนระพูสี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ชื่ออื่น
ว่านนาคราช (ภาคกลาง)
ชื่อวงศ์			 : Davalliaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   เลื้อยทอดนอน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร มีเกล็ดสีน้ำ�ตาลดำ�
ปกคลุมหนาแน่น ลำ�ต้นเป็นมัน ปลายเหง้ามีขนสีเทาถึงสีน้ำ�ตาลปกคลุม
ใบ   ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น สีเขียวเข้ม แผ่นใบรูปกึ่งสามเหลี่ยม
กว้าง 25-30 เซนติเมตร ยาว 30-40 เซนติเมตร  ก้านใบสีน้ำ�ตาลอ่อน ยาว 20-30
เซนติเมตร กว้าง 3-4 มิลลิเมตร เกล็ดหนาแน่นบริเวณโคนก้าน มีร่องด้านบนเกลี้ยง
ทั้งสองด้าน ใบย่อยรูปกลมปลายตัด กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-12 เซนติเมตร
ปลายใบแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบหยักฟันเลื่อยถึงหยักเป็นแฉกลึกผิวลึก เกลี้ยงเป็นมัน
เส้นใบแบบขนนก เส้นใบย่อยแยกสองแฉก 3-4 ครั้ง ใบสร้างสปอร์มีขนาดเล็กกว่าปกติ
ใบย่อยออกเป็นคู่เยือ้ งกัน  ใบย่อยคู่ล่างใหญ่สดุ รูปขอบขนานแกมรูปสามเหลีย่ ม มีกา้ น
เห็นได้ชัด ใบย่อยเล็ก มีก้าน รูปขอบขนาน โคนรูปลิ่ม ค่อยสอบเรียวสู่ปลาย ใบย่อยเล็ก
ช่วงบนหรือปลายใบ รูปขอบขนานอย่างแคบ ไม่มีก้านใบ โคนรูปลิ่มอย่างแคบ ปลายใบ
แหลมปานกลาง แกนใบเป็นร่องเห็นได้ชัดเจน ใบถัดขึ้นไป เส้นใบมองเห็นได้   แต่ไม่
นูนขึ้น
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ ลักษณะเป็นจุดอยู่ที่ปลายเส้นใบย่อย เรียงตัวรอบ
ขอบใบ
ประโยชน์ - ไม้ประดับ
- ใช้ใบสดและใบไม้แห้งสำ�หรับจัดแจกัน
- นำ�เหง้ามาตากแห้ง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น แมงป่อง
ตะขาบ งู ก ะปะ โดยฝนกั บ เหล้ า โรง หรื อ น้ำ � ซาวข้ า ว
แล้วใส่บาดแผล

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นนาคราชใบหยาบ
Davallia solida (G. Forst.) Sw.

เฟิร์นใบเคียว
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Asplenium adiantoides (L.) C. Chr.
ชื่ออื่น 			 : ชื่อวงศ์ 			 : Aspleniaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม สั้น เลื้อย มีขนปกคลุมหนาแน่น ทรงต้นล้มเอน เส้นผ่าศูนย์กลาง
1-2 เซนติเมตร  
ใบ ใบประกอบขนนกปลายคี่ รูปไข่แกมสามเหลีย่ มแคบ โคนใบกลม ปลายใบแหลม
ใบย่อยมี 3-6 คู่ รูปใบหอกกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ปลายสอบแหลม
โคนสอบแหลม ขอบหยักเป็นซีฟ่ นั ห่าง ขอบใบส่วนโคนด้านหนึง่ ยืน่ เป็นติง่ กลม ด้านบน
โค้งเว้าเป็นรูปเคียว และด้านหนึ่งตัดตรง ใบย่อยคู่ล่างใกล้โคนมีขนาดใหญ่สุด เส้นใบ
เริ่มจากแกนกลางไปถึงขอบใบ ทำ�มุมแคบๆ กับแกนใบ ก้านใบสีออกม่วง ยาว 25-28
เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ เป็นเส้นยาว 0.6-1 เซนติเมตร สีน้ำ�ตาล มีเยื่ออินดูเซียปิด
เรียงตัวตามความยาวของเส้นใบ
ประโยชน์		 - ไม้ประดับภายนอก
- ไม้ประดับภายในอาคาร

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นใบเคียว
Asplenium adiantoides (L.) C. Chr.

เฟิร์นใบหัวใจ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemionitis arifolia (Burm.f) Moore
ชื่ออื่น 			 : กูดใบบอน กูดใบบัว ลิ้นวัว ปักเป้า
ชื่อวงศ์ 			 : Hemionitidaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม สั้น ตรง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 มิลลิเมตร  
ใบ ใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกที่ยอดเหง้า  ก้านใบสีน้ำ�ตาลดำ� ยาว 5-15
เซนติเมตร ใบไม่สร้างสปอร์ ก้านใบสั้น แผ่นใบรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบสอบ
โคนใบมนรูปหัวใจ หรือยืน่ เป็นติง่ มน ขอบเรียบ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร
ใบสร้างสปอร์ มีกา้ นใบยาวชูใบสูงเหนือทรงพุ่ม ยาว 15-17 เซนติเมตร แผ่นใบรูปหอก
ถึงคล้ายรูปสามเหลี่ยมแคบ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 3-6 เซนติเมตร โคนใบรูปหัวใจ
ถึงแฉกคล้ายสามเหลี่ยมแคบ
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ สีดำ� เรียงตัวกระจายทั่วแผ่นใบ
การใช้ประโยชน์   ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นใบหัวใจ
Hemionitis arifolia (Burm.f) Moore

เฟิร์นศรียะลา
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sphaerostephanos polycarpus (Bl.) Copel
ชื่ออื่น 				 : -  
ชื่อวงศ์				 : Thelypteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำ�ต้น   ตั้งตรงคล้ายเฟิร์นต้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 10-20 เซนติเมตร มีขน
สีน้ำ�ตาลปกคลุม
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ รูปขอบขนาน กว้าง 1.8-2 เซนติเมตร
ยาว 18-22 เซนติเมตร ก้านใบยาว 1-1.5 เมตร มีขนสีน้ำ�ตาลปกคลุม แผ่นใบหนา 
ผิวใบมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ขอบใบหยักลึก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบตัด ก้านใบ
มีขนปกคลุมทั่วก้านใบ ใบย่อยช่วงล่างใกล้โคน ลดขนาดเล็กลงมาก แทบจะเหมือนครีบ
หรือติ่ง ใบย่อยช่วงกลางถัดขึ้นมา ขนาด 30.2 เซนติเมตร แผ่กางออกและอ่อนโค้งลง
รูปขอบขนาน ปลายเรียวสอบเล็กลง ปลายสุดแหลม ขอบของใบย่อยหยักลึกแบบขนนก
1 ใน 2 ของระยะขอบใบถึงแกนใบย่อย ส่วนหยักเป็นรูปขอบขนาน ปลายเฉียงหรือเบี้ยว
ไปทางปลายของใบย่อย ที่ปลายขอบหยักมนถึงแหลม ขอบหยักเรียบ แกนกลางหยัก
เห็นได้ชดั แผ่นใบ เนือ้ บางเหมือนกระดาษ อ่อนนุม่ มือ แกนกลางใบหลักและแกนใบย่อย
มีขนประปราย เส้นใยใบแตกสาขาแบบขนนก
กลุ่มอับสปอร์ อยูใ่ ต้ใบ รูปกลมหรือรูปรียาว มีขนสีน�้ำ ตาลยาวปกคลุมหนาแน่น
เรียงตัวขนานกับขอบใบเกือบรอบรอยหยัก ตั้งแต่โคนใบจนถึง 2 ใน 3 ของความยาว
ใบย่อย
ประโยชน์   ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นศรียะลา
Sphaerostephanos polycarpus (Bl.) Copel

เฟิร์นหิรัญปีกสกุณา
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pteris semipinnata L.                                            
ชื่ออื่น			 : ชื่อวงศ์ 		 : Pteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ลำ�ต้นตั้งตรง อวบ สั้น โคนก้านใบมีขนเล็กน้อย
ใบ    ใบไม่สร้างสปอร์ ใบประกอบแบบนิ้วมือ กว้าง 1-2 เซนติเมตร
ยาว 14-17 เซนติเมตร ใบรูปหอก ขอบใบจักฟันเลื่อย เรียงตัวด้านเดียว จำ�นวน 5-6
ใบ ปลายยาวคล้ายหาง โคนสอบเรียว ก้านใบตรงและแข็ง สีน้ำ�ตาลดำ� มีร่องด้านบน
ตามความยาวของก้านใบ ใบสีเขียว กลางใบเป็นแถบสีขาวยาวถึงปลายใบ ใบสร้างสปอร์
ใบประกอบแบบนิ้วมือ กว้าง 0.5-0.8 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร รูปเรียวยาว
ขอบใบเรียบ เรียงเป็นวงประมาณ 7-8 ใบ ปลายใบยาวแหลม โคนสอบเรียว ก้านใบตรง
และแข็ง สีน้ำ�ตาล-ดำ� มีร่องด้านบนตามความยาวของก้านใบ ใบสีเขียว ผิวเรียบ
เส้นใบขนานแบบขนนก ใบสร้างสปอร์ จะชูก้านใบเหนือใบที่ไม่สร้างสปอร์
กลุ่มสปอร์ เกิดใต้ใบ รูปแถบยาวเป็นเส้นตามขอบใบ สีน้ำ�ตาล-แดง
ถึงปลายใบ
ประโยชน์    ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นหิรัญปีกสกุณา
Pteris semipinnata L.

เฟิร์นหลังสวน
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microsorium scolopendria (Brum. f .) Copel.
: เฟิร์นยายแพก
ชื่ออื่น
ชื่อวงศ์			
: Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ลำ�ต้นทอดนอนยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 มิลลิเมตร ปกคลุมด้วย
เกล็ด สีน้ำ�ตาลดำ� เกล็ดรูปเรียวยาว ยาว 2-4 มิลลิเมตร กว้าง 5-10 มิลลิเมตร
ใบ    ใบเดี่ยวปลายคี่ กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร แผ่นใบรูป
ขอบขนานหรือค่อนข้างสามเหลี่ยม ขอบใบหยักเว้าเป็นพูเรียงแบบขนนก 3-4 คู่ พูลึก
เกือบถึงเส้นกลางใบ พูรูปขอบขนาน ปลายใบสอบเรียวใบสีเขียวอ่อน เนื้อในหนา
อวบน้ำ� เส้นกลางใบและเส้นใบนูนขึ้นทั้งสองด้าน เส้นใบเรียงแบบขนนก   ก้านใบแข็ง
สีน้ำ�ตาล
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ รูปรีหรือกลม เรียงเป็นสองแถวแต่ละข้างของ
เส้นใบ กลุ่มอับสปอร์จมลงในแผ่นใบทำ�ให้ด้านหลังใบนูนขึ้น  
ประโยชน์ ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์นหลังสวน
Microsorium scolopendria (Brum. f.) Copel.

เฟิร์น Daparia acrostichoides
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Daparia acrostichoides
ชื่ออื่น 			 : ชื่อวงศ์			 : Dryopteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ตั้งตรง สั้น คล้ายเฟิร์นต้น มีขนปกคลุมหนาแน่นบริเวณโคนก้าน
ใบ   ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-7
เซนติเมตร ใบรูปหอก ขอบหยักลึกเกือบถึงเส้นใบ ใบเรียงแบบสลับข้างละประมาณ
25-30 ใบ ปลายแหลม โคนตัด ใบย่อย กว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร  
ใบรูปขนาน ขอบใบหยักฟันเลื่อย ใบสีเขียว ผิวหยาบ เส้นใบเรียงขนานแบบขนนก
ก้านใบสีเขียว มีขนสีน้ำ�ตาลและมีร่องตามความยาวบนก้านใบ
กลุ่ ม สปอร์ เกิ ด ใต้ ใ บ รู ป ร่ า งท่ อ น สี น้ำ � ตาลดำ � อั บ สปอร์ ร วมเป็ น กลุ่ ม
เรียงตัวทั่วทั้งใบแก่และอ่อน
ประโยชน์ ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์น
Daparia acrostichoides

เฟิร์น Polystichum formosum
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polystichum formosum Tindale
: Tufted fern
ชื่ออื่น			
ชื่อวงศ์ 		
: ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ทอดบนดิน สั้น มีเกล็ดสีน้ำ�ตาลแดงปกคลุมเล็กน้อย
ใบ    ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายคี่ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 60
เซนติเมตร ใบย่อยใกล้โคนใบรูปหอกกลับ ขอบหยักคล้ายขนนกหรือเว้าเป็นพู โดยหยัก
ลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ เรียงตรงข้ามกันประมาณ 10-15 คู่ ปลายใบยาวคล้ายหาง โคนตัด
ใบย่อยกว้าง 0.5  เซนติเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร ใบรูปไข่แกมขอบขนาน ขอบใบเรียบ  
สีเขียวเข้ม เป็นมันและหยาบ เส้นใบเป็นร่างแห ก้านใบสีน�้ำ ตาลเข้ม มีรอ่ งตามความยาว
บนก้านใบและมีขนสีน้ำ�ตาลยาวปกคลุม
กลุ่มอับสปอร์ เกิดใต้ใบ รูปกลม สีน้ำ�ตาลเข้ม เรียงตัวบริเวณปลายใบย่อย
เป็นจุดๆ
ประโยชน์   ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์น  
Polystichum formosum Tindale

เฟิร์น Selliguea
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Selliguea heterocarpa Blume.
ชื่ออื่น 			 : -  
ชื่อวงศ์
: Polypodiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม    สัน้ ตัง้ ตรง สีด�ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 -5 เซนติเมตร ปกคลุมด้วยเกล็ด
ยาวเหมือนเส้นขน แต่แข็ง
ใบ     ใบเดีย่ ว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 6-8 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร
แผ่นใบหนาเหมือนแผ่นหนัง ผิวเรียบ ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายสอบแหลม
โคนใบสอบเรียว เมือ่ แห้งใบจะเปลีย่ นเป็นสีน�้ำ ตาลหรือสีแดง มองเห็นเส้นกลางใบชัดเจน
ส่วนเส้นใบย่อยไม่ชัดเจน เส้นใบโค้งเข้าหากันที่ปลายเส้นใบ ก้านใบสีน้ำ�ตาลเข้ม
เกือบดำ� ยาว 8-12 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์    เกิดใต้ใบ รูปร่างกลมสีน้ำ�ตาล  กระจายทั่วไปทั้งแผ่นใบ
ประโยชน์     ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์น
Selliguea heterocarpa Blume.

เฟิร์น Tectaria dissecta
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectaria dissecta
ชื่ออื่น 				 : ชื่อวงศ์				 : Dryopteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม ลำ�ต้นทอดนอน สั้น มีขนปกคลุมบริเวณโคนก้านใบ
ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น  กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 9-11 เซนติเมตร
ใบรูปหอก ขอบหยักลึกประมาณครึง่ หนึง่ ของระยะจากขอบใบถึงเส้นกลางใบ  เรียงตรงข้ามกัน
ประมาณ 15-20 คู่ ปลายยาวคล้ า ยหาง โคนตั ด ใบย่ อ ย กว้ า ง 0.5 เซนติ เ มตร
ยาว 1 เซนติเมตร ใบรูปขนาน ขอบหยักฟันเลื่อยถี่ ใบสีเขียวเข้ม เป็นมัน ผิวเรียบ
เส้นใบร่างแหแบบขนนก ก้านใบสีน้ำ�ตาล มีขนสีน้ำ�ตาลปกคลุมและมีร่องตามความยาว
บนก้านใบ
กลุ่ม สปอร์ เกิดใต้ใบ รูปกลม สีน้ำ� ตาลเข้ ม อับสปอร์รวมกั นเป็น กลุ่ม
มี 1-3 กลุ่ม ต่อ 1 รอยหยักของใบย่อย
ประโยชน์   ไม้ประดับ

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์น
Tectaria dissecta

เฟิร์น Thelypteris gigantean
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thelypteris gigantean L.
ชื่ออื่น
: -  
ชื่อวงศ์
: Thelypteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ไรโซม เลื้อย สีน้ำ�ตาลเข้ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
ใบ ใบเดี่ยว รูปใบหอก กว้าง 5-6.5 มิลลิเมตร แผนใบหนา ผิวใบด้านบน
เรียบเป็นมัน ด้านล่างมีขนปกคลุมเล็กน้อย ขอบใบเป็นคลืน่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบ
สอบเรียว เส้นใบเห็นชัดเจน ก้านใบ สีน้ำ�ตาล ยาว 2-6 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์     รูปกลมหรือเป็นแถบยาวสีเหลืองออกสีน้ำ�ตาล เกิดใต้ใบ
ขนาด 0.2-0.4 เซนติเมตร เรียงจากเส้นกลางใบไปทางขอบใบ แต่ละแถบอยู่ระหว่าง
เส้นใบย่อย  เว้นบริเวณปลายใบและโคนใบ
ประโยชน์ ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์น
Thelypteris gigantean L.

เฟิร์น Thelypteris terminans
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thelypteris terminans (Hook.) Tagawa & K.lwats.
ชื่ออื่น 			
: -  
ชื่อวงศ์			
: Thelypteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   ลำ�ต้นทอดเลื้อยไปตามใต้ดิน มีรากปกคลุมหนาแน่น มีเกล็ดเล็กน้อย
ใบ    ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยาว 110-140 เซนติเมตร ก้านใบยาว
60-80 เซนติเมตร มีร่องที่ก้านใบ ใบย่อยประมาณ 20 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนาน
ยาว 30-50 เซนติเมตร กว้าง 1.4-2.2 เซนติเมตร ฐานใบค่อนข้างมนไม่เท่ากัน ขอบใบ
จักเป็นฟันเลื่อยเว้าแหลม ปลายใบแหลม เนื้อใบคล้ายกระดาษ เส้นใบแยกสาขาเป็นคู่
สองครั้งมีขนปกคลุมแผ่นใบเล็กน้อย
กลุ่มอับสปอร์    เป็นกลุ่ม เรียงต่อกันเป็นแถวแน่น เกิดเฉพาะที่บริเวณ
ขอบใบด้านปลายใบสุดเท่านั้น ปกคลุมด้วยเยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์
ประโยชน์   ไม้ประดับ
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เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
เฟิร์น
Thelypteris terminans (Hook.) Tagawa & K.lwats.

ลิเภาย่อง
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lygodium polystachyum Wall. ex. T. Moore
: กูดก๊อง (น่าน) กูดเครือ (เหนือ) ลิเภาป่า (ยะลา)
ชื่ออื่น 			
ลิเภาย่อง (สุราษฎร์ธานี)
: Schizaeaceae
ชื่อวงศ์ 			
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   สั้น ทอดเลื้อยอยู่ใต้ดิน มีขนสีดำ�ปกคลุมหนาแน่น เส้นผ่าศูนย์กลาง
2-3 มิลลิเมตร
ใบ ใบประกอบปลายคี่ 2 ชั้น ก้านใบกลม ยาว 25-30 เซนติเมตร สีนํ้าตาล
แดง มี ข นปกคลุ ม หนาแน่ น เส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง 3-4 มิ ล ลิ เ มตร ก้ า นใบย่ อ ย
ยาว 1-2.5 เซนติเมตร ขนปกคลุมหนาแน่น ใบย่อยเรียงสลับ 10-15 คู  ่ ใบย่อยรูปขอบขนาน
มีขนาดใกล้เคียงกัน กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร โคนใบรูปหัวใจ
ปลายใบแหลมกึ่งมน ขอบใบหยักเป็นแฉกลึกประมาณครึ่งหนึ่งของระยะจากขอบใบถึง
เส้นกลางใบ แฉกรูปขอบขนาน ปลายแฉกมน ผิวใบมีขนประปรายทัง้ สองด้าน เส้นกลาง
ใบนูนชัดเจนทั้งสองด้าน มีขนปกคลุมหนาแน่น เส้นใบแบบขนนก เส้นใบย่อยส่วนใหญ่
แยกสองแฉก 1 ครั้ง
กลุ่มอับสปอร์   เป็นแถบยาว 4-5 มิลลิเมตร กว้าง 2-2.5 มิลลิเมตร เยื่อคลุม
กลุ่มอับสปอร์ปกคลุมด้วยขนยาวหนาแน่น สีเหลืองอ่อน
ประโยชน์ ลำ�ต้นเหนือดินนำ�มาใช้ในงานจักสาน

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ลิเภาย่อง
Lygodium polystachyum Wall. ex. T. Moore

ลิเภาใหญ่
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lygodium salicifolium C.Presl
: กูดก๊อง (น่าน) กูดเครือ (เหนือ) ลิเภาป่า (ยะลา)
ชื่ออื่น 			
ลิเภาย่อง (สุราษฎร์ธานี)
: Schizaeaceae
ชื่อวงศ์ 			
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   สั้น อยู่ใต้ดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 มิลลิเมตร มีขนสีน้ำ�ตาลปกคลุม
หนาแน่น กิ่งเป็นเถากลม เส้นเล็กสีดำ� เหนียวแข็งแรง สามารถเลื้อยพันต้นไม้บริเวณ
ใกล้เคียงได้ยาวหลายเมตร
ใบ    ก้านใบยาว 25-50 เซนติเมตร สีฟางข้าวมีขนสีน�้ำ ตาลเข้มปกคลุมบริเวณ
โคนก้าน ด้านบนแผ่เป็นปีกแคบๆ ตลอดทั้งก้าน ก้านใบย่อยยาว 5-10 มิลลิเมตร
ใบไม่สร้างสปอร์ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี  ่ ใบย่อยแยกออกจากกิ่งเป็นคู่ ใบย่อย
รูปขอบขนานถึงรูปสามเหลี่ยม กว้าง 7-10 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร แผ่นใบ
หนาเหนียว ผิวใบเรียบ ขอบใบหยักเป็นซี่ฟัน ใบสร้างสปอร์ มีลักษณะแคบเรียวกว่า
ใบที่ไม่สร้างสปอร์ ขอบใบหยักฟันเลื่อย ใบย่อยเรียงสลับ 3-5 คู่ ใบย่อยบริเวณโคนชั้น
ที่สองเป็นใบประกอบแบบขนนก บริเวณครึ่งบนเป็นใบหยักแบบนิ้วมือ โคนใบย่อยรูป
หัวใจ แฉกที่โคนยาว 1.5-3 เซนติเมตร กว้าง 7-8 มิลลิเมตร ปลายแหลมกึ่งมน แฉกที่
ปลายรูปแถบยาว 5-8 เซนติเมตร กว้าง 7-10 มิลลิเมตร ปลายแหลม ผิวใบมีขนประปราย
ทั้งสองด้าน เส้นใบแยกสองแฉก 4-5 ครั้ง หรือมากกว่า 5 ครั้งบริเวณโคนใบย่อย
กลุ่ ม อั บ สปอร์ เกิ ด ตรงขอบใบเรี ย งตั ว ตามรอยหยั ก รอบใบสี น้ำ � ตาล
ทรงกระบอกยื่นออกมาจากแผ่นใบ
ประโยชน์   ลำ�ต้นเหนือดินนำ�มาใช้ในงานจักสาน

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ลิเภาใหญ่
Lygodium salicifolium C.Presl

ลำ�เท็ง
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.
ชื่ออื่น 			
: นีดิง (มลายู-ยะลา) ผักกูดแดง ปรงสวน ลำ�มะเท็ง ผักยอดแดง
ผักกูดมอญ
ชื่อวงศ์			
: Pteridaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   สีเขียว กลม ยาว เลือ้ ยเกาะไม้อนื่ หรือเลือ้ ยไปตามพืน้ ดินทีค่ อ่ นข้าง
ชื้นแฉะ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เซนติเมตร
ใบ   ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ กว้าง 15-30 เซนติเมตร ยาว
30-70 เซนติเมตร ก้านใบยาว 10-12 เซนติเมตร  สีน้ำ�ตาลแดง ใบย่อยจำ�นวน 10-15
คู  ่ เรียงตรงข้าม ใบไม่สร้างสปอร์ รูปเรียวแคบ ก้านสัน้ ใบย่อยกว้าง 2.5-3.5 เซนติเมตร
ยาว 13-17 เซนติเมตร แผ่นใบและผิวใบเรียบ ขอบใบจักละเอียดคล้ายหนามแหลม ปลาย
ใบเรี ย วแหลม โคนใบสอบเรี ย วไม่ ส มมาตร เส้ น กลางใบกลมเมื่ อ แก่ มี สี น้ำ � ตาล
ใบอ่อนสีน้ำ�ตาลแดง ใบแก่สีเขียว ก้านใบยาว 40-50 เซนติเมตร ใบสร้างสปอร์
รูปเรียวยาวแคบกว่าใบไม่สร้างสปอร์  กว้าง 0.5-2 เซนติเมตร
กลุ่มอับสปอร์ เกิดบริเวณขอบใบซึ่งม้วนขึ้นด้านบน ด้านล่างมีอับสปอร์
สีน้ำ�ตาลเป็นเม็ดเล็กๆ จำ�นวนมากอัดกันแน่น เกาะติดอยู  ่ ยกเว้นบริเวณเส้นกลางใบ
ประโยชน์ ใบและยอดอ่อน เป็นอาหาร ใช้แกงเลียง ทำ�ให้น�้ำ แกงมีสแี ดง-ม่วง

เฟิร์น ในหุบเขาลำ�พญา
ลำ�เท็ง
Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.

หางนกยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Anthrophyum sp.
ชื่ออื่น 			 : -  
ชื่อวงศ์ 			 : Aspleniaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม    สีดำ� เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-4 เซนติเมตร มีเกล็ดสีน้ำ�ตาลเข้มปกคลุม
ใบ ใบเดีย่ วขนาดใหญ่ ก้านใบสัน้ รูปแถบยาวแกมรูปหอก กว้าง 4-6 เซนติเมตร
ยาว 25-30 เซนติเมตร ปลายกว้างออกแล้วสอบเข้าคล้ายเฟิร์นข้าหลวงหลังลาย
แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ผิวใบด้านบนนูนตามเส้นใบเห็นชัดเจน ผิวใบด้านล่างเห็นร่องของ
เส้นใบชัดเจน ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลมบิด โคนใบสอบ ใบสีเขียวเข้มเป็นมันวาว
เหลือบสีน้ำ�เงิน
กลุ่มอับสปอร์ เรียงตัวเป็นแถบตามแนวของเส้นใบตามยาว ยกเว้นบริเวณ
โคนใบและปลายใบ
ประโยชน์ ไม้ประดับ
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หางนกยูง
Anthrophyum sp.

ว่านกีบแรด
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.
: กีบแรด เฟิร์นกีบแรด   
ชื่ออื่น 			
ชื่อวงศ์			
: Marattiaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไรโซม   สั้นฝังอยู่ระดับผิวดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 25-30 เซนติเมตร มีรอยบุ๋ม
รอบหัวเกิดจากขั้วของก้านใบที่หลุดออกคล้ายกีบเท้าแรด
ใบ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ก้านใบสีเขียวมีร่องบริเวณโคน งอกออกจาก
เหง้าโดยตรง สีเขียวเข้ม ยาว 80-100 เซนติเมตร มีขนสีน้ำ�ตาลปกคลุม ใบย่อย
รูปขอบขนาน กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน
ก้านใบย่อยสั้น แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมันเงา 
กลุ่มอับสปอร์ รูปรี เรียงตัวเป็นแถวบริเวณขอบใบย่อย ยกเว้นโคนใบและ
ปลายใบ
ประโยชน์ - ว่านกีบแรดขนาดเล็ก  นิยมนำ�มาปลูกเป็นไม้ประดับ
- หัวใต้ดินใช้เป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องร่วง ขับปัสสาวะ  
- รากใช้ห้ามเลือด
- ใบรสเฝื่อนแก้ไอ
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ว่านกีบแรด
Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm.
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ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cibotium barometz (L.) J.Sm.
ชื่ออื่น 				 : ละอองไฟฟ้า (กลาง) กูดผีป่า กูดพาน (เหนือ)
กูดเสือ โพสี (ปัตตานี) นิลโพสี (สงขลา, ยะลา)
ชื่อวงศ์ 				 : Dicksoniaceae
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์     
ไรโซม    อวบหนา สัน้ ตัง้ ตรง ขนยาว 1.5-2 เซนติเมตร สีเหลืองทอง ปกคลุม
หนาแน่น
ใบ    ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น กว้าง 1.5-1.8 เมตร ยาว 2-2.5 เมตร
ก้านใบยาว 1-1.5 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1.5 เซนติเมตร สีเขียวเข้ม มีร่องด้านบน
บริเวณโคนก้าน มีขนปกคลุมหนาแน่น ใบย่อยรูปขอบขนาน เรียงสลับจำ�นวน 10-15 คู่
ยาว 70-100 เซนติเมตร กว้าง 20-30 เซนติเมตร มีครีบสั้นๆ  ร่องด้านบนมีขนปกคลุม
ประปราย โคนตัด ปลายเรียวแหลม ยาว 10-20 เซนติเมตร กว้าง 2-3 เซนติเมตร
ขอบหยักเป็นแฉกลึกเกือบถึงเส้นก้านใบย่อย แต่ละแฉกเฉียงรูปขอบขนาน ปลายแหลม
ขอบหยักฟันเลื่อย ยาว 1-1.5 เซนติเมตร กว้างประมาณ 3 มิลลิเมตร เนื้อใบบางคล้าย
กระดาษ ด้านล่างสีเขียวอมฟ้า  ด้านบนสีเขียวเข้ม มีขนปกคลุมหนาแน่น เส้นใบแบบ
ขนนก เส้นใบย่อยอิสระหรือแยกสองแฉก 1 ครั้ง
กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ปลายเส้นใบย่อยที่ไม่แตกแขนงใกล้โคนแฉก หรือเกิด
บนปลายเส้นใบย่อยที่แตกแขนง เยื่อคลุมกลุ่มอับสปอร์ มีสองชั้น ชั้นนอกค่อนข้างกลม
ชั้นในรูปขอบขนาน ติดกับใบเฉพาะที่โคน เมื่อแตกคล้ายหีบเปิดฝา
ประโยชน์    - ไม้ประดับ
    
- เหง้า  รสขมชุ่มสุขุม บำ�รุงกำ�ลัง บำ�รุงตับ ไต   แก้ปวดหลัง
ปวดเอว ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้อ่อนเปลี้ยตามแขนขา 
แก้เบาหยดย้อย เหลืองขุ่น แก้ตกขาว
    
- ขม รสฝาด บดเป็นผงโรยสมานแผลสด แผลจากถูกปลิง
ดูดเลือด
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Cibotium barometz (L.) J.Sm.
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ความแตกต่างของเฟิร์น ว่านกีบแรด กีบแรดเวียดนาม กีบแรดอินโด
-   ว่านกีบแรด  ไรโซมสัน้ ใบมีลกั ษณะพิเศษคือ ด้านบนใบจะขรุขระเป็นตุม่ คล้าย
หูด สปอร์เต็มใบ
-   กีบแรดเวียดนาม  ไรโซมตั้งตรง ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบเรียงเป็น
ระเบียบ ขนาดเท่ากัน  สปอร์น้อยและไม่ต่อเนื่อง
-   กีบแรดอินโด  ไรโซมตั้งตรง  ใบประกอบชั้นเดี่ยวปลายคี  ่ ใบขนาดไม่เท่ากัน  
สปอร์เต็มใบจากโคนถึงปลายใบ

ความแตกต่างของเฟิร์นวงศ์กูด

ความแตกต่างของลิเภาย่องและลิเภาใหญ่
-   ลิเภาย่อง   ไรโซมทอดเลื้อย ใบมีขนปกคลุมหนาแน่น ก้านใบสีน้ำ�ตาลแดง
ใบ 10-15 คู่
-   ลิเภาใหญ่ ไรโซมอยู่ใต้ดิน มีใบไม่สร้างสปอร์และใบที่สร้างสปอร์ ใบมีขนาด
เท่ากัน ก้านใบสีฟางข้าว ใบ 3-5 คู่
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-   กูดตาข่าย  ใบเป็นกระจุก แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ใบมันวาว
-   กูดตีนกวาง  ไรโซมเป็นไหล  ใบออกปีละ 1 ใบ  สปอร์เกิดบนก้านยาวตั้งตรง
เหนือใบ อับสปอร์เป็นกระจุกที่ปลายก้านคล้ายธูป
-   กูดต้นออสเตรีย  ไรโซมกึ่งตั้งตรง  อวบสั้น  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น
สปอร์น้อย
-   กูดปรง  ไรโซมทอดนอน ปกคลุมด้วยขนลักษณะแข็ง มีใบที่สร้างสปอร์และ
ใบไม่สร้างสปอร์  ไม่มีเยื่อคลุมอับสปอร์
-   กู ด หางนกกะลิ ง ไรโซมลำ � ต้ น สั้ น ทอดเลื้ อ ย ใบอ่ อ นอยู่ ค่ อ นข้ า งชิ ด กั น
สปอร์สีเหลืองสด
-   กูดหางปลา มีรากคล้ายลวด ใบย่อยมี 50-80 คู่
-   กูดหิน  ไรโซมตั้งตรง รากสามารถไต่ไปตามต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ ปลายไหล
เจริญเป็นต้นใหม่ได้  เนื้อใบบางคล้ายกระดาษ สปอร์เกิดตามปลายเส้นใบย่อย

ความแตกต่างของเฟิร์นนาคราชใบละเอียดและนาคราชใบหยาบ
-   เฟิรน์ นาคราชใบละเอียด ใบประกอบแบบขนนกสองชัน้ สปอร์รปู ร่างอาจแปรผัน
-   เฟิร์นนาคราชใบหยาบ ไรโซมลำ�ต้นเป็นมัน มีเกล็ดสีน้ำ�ตาลดำ� ใบประกอบ
แบบขนนกสามชั้น

ความแตกต่างของ เฟิร์นต้น หัสดำ� มหาสแดง
-   เฟิร์นต้น   ไรโซมโคนต้นพองออก ใบแบบขนนกสองถึงสามชั้น ใบอ่อน
ม้วนงอ
-   หัสดำ�  ใบผิวหยาบ สปอร์เต็มทั่วใบแก่และใบอ่อน
-   มหาสแดง  ไรโซมมีรอยก้านที่หลุดร่วง ไม่มีใบย่อย
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ดัชนี INDEX
กระแตไต่ไม้
กีบแรดเวียดนาม
กีบแรดอินโด
กูดก้านดำ�
กูดตาข่าย
กูดตีนกวาง
กูดต้นออสเตรีย
กูดปรง
กูดผี
กูดเมอ
กูดย่อย
กูดหางค่าง
กูดหางนกกะลิง
กูดหางปลา
เกล็ดนาคราช
แก๊ปปืน
เขากวางน้�ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

หน้า

Drynaria quercifolia (L.) Sm.
Angiopteris fokiensis
Angiopteris smithii
Adiantum Flabellulatum linn.
Antrophyum callifolium Blume
Helminthostachys zeylanica (L.)
Hook
Cyathea cooperi (F.Müell.)
Domin.
Taenitis blechnoides (Willd.)
Sw.
Pteris mertenisioides Willd.
Thelypteris immerse (Blume)
Ching
Diplazium polypodioides
Blume
Bolbitis heterroclita (Presl)
Ching ex C. Chr
Microsorum pteropus (Bl.)
Copel.
Nephrolepsis biserrata (Sw.)
Schott
Pyrrosia pilose lloides (L.)
M.G. Price
Microsorum nigrescens (Blume)
Copel.
Ceratopteris thalictroides (L)
Brongn.

Polypodiaceae
Marattiaceae
Marattiaceae
Parkeriaceae
Vittariaceae
Ophioglossaceae

14
16
18
20
22
24

Cyatheaceae

26

Parkeriaceae

28

Pteridaceae
Thelypteridacceae

30
32

Athyriaceae

34

Lomariopsidaceae

36

Polypodiaceae

38

Nephrolepidaceae

40

Polypodiaceae

42

Polypodiaceae

44

Parkeriaceae

46
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ชื่อไทย

ชื่อไทย
ชายผ้าสีดา
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Platycerium holttumii de Jonch.
& Hennipman.
โชน
Dicranopteris linearis (Burm.f.)
Underw.
เชือกผูกรองเท้า
Vittaria angustifolia (L.) Blume.
ตานกล่อม
Schizaea dichotoma (L.) Sm.
ตาลบิด
Schizaea digitat (L.) Sm.
ตาลมังกร
Myrmecophila sinuosa
(Wall. ex Hook.) Nakai ex H.Ito.
ผักกูด
Diplazium esculentum (Retz.)
Sw.
ผักปีกไก่
Pyrrosia adnascens (G.Forst)
Ching
เฟิร์นก้านดำ�ใบร่ม
Adiantum polyphyllum Willd.
เฟิร์นกูดแก้ว
Tectaria polymorpha
(Wall. ex Hook.) Copel.
เฟิร์นขาไก่ใบยาว
Pyrrosia floccigera (Blume.)
Ching
เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus L.
เฟิร์นเงิน
Pityrogramma calomelanos (L.)
Link
เฟิร์นต้น
Cyathea gigantean
(Wall. ex Hook.) Holtt.
เฟิร์นนาคราชใบละเอียด Davallia divaricata Blume
เฟิร์นนาคราชใบหยาบ Davallia solida (G. Forst.) Sw.
เฟิร์นใบเคียว
Asplenium falcatum Lam.
เฟิร์นใบหัวใจ
Hemionitis arifolia (Burm.f.)
Moore
เฟิร์นศรียะลา
Sphaerostephanos polycarpus
(Bl.) Copel

ชื่อวงศ์

หน้า

Polypodiaceae

48

Gleicheniaceae

50

Vittariaceae
Schizaceae
Schizaeales
Polypodiaceae

52
54
56
58

Athyriaceae

60

Polypodiaceae

62

Parkeriaceae
Dryopteridaceae

64
66

Polypodiaceae

68

Aspleniaceae
Parkeriaceae

70
72

Cyatheaceae

74

Davalliaceae
Davalliaceae
Aspleniaceae
Hemionitidaceae

76
78
80
82

Thelypteridaceae

84

เฟิร์นหิรัญปีกสกุณา
เฟิร์นหลังสวน
เฟิร์น Daparia
acrostichoides
เฟิร์น Polystichum
formosum
เฟิร์น Selliguea.sp
เฟิร์น Tectaria
dissecta
เฟิร์น Thelypteris
gigantean
เฟิร์น Thelypteris
terminans
ลิเภาย่อง
ลิเภาใหญ่
ลำ�เท็ง
หางนกยูง
ว่านกีบแรด
ว่านไก่น้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

หน้า

Pteris semipinnata L.
Pteridaceae
Microsorium scolopendria Polypodiaceae
(Brum. f .) Copel.
Daparia acrostichoides
Dryopteridaceae

86
88

Polystichum formosum Tindale Polystichum

92

Selliguea heterocarpa Blume. Polypodiaceae
Tectaria dissecta
Dryopteridaceae

94
96

Thelypteris gigantean L.

Thelypteridaceae

98

Thelypteris terminans (Hook.)
Tagawa & K. lwats.
Lygodium polystachyum Wall.
ex. T. Moore
Lygodium salicifolium (C.)
Presl
Stenochlaena palustris
(Burm.f.) Bedd.
Asplenium nidus L.
Angiopteris evecta (G.Forst.)
Hoffm.
Cibotium barometz (L.) J.Sm.

Thelypteridaceae

100

Schizaeaceae

102

Schizaeaceae

104

Pteridaceae

106

Aspleniaceae
Marattiaceae

108
110

Dicksoniaceae

112

90
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ชื่อไทย

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
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ผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา
นายกสภาประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นายอำ�เภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลลำ�พะยา
สำ�นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยะลา
ผู้บังคับการตำ�รวจภูธร จังหวัดยะลา
นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
นายชาตรี วชิระเผด็จศึก
นางสาวอรสุมา  อินทสาตร์

คณะผู้จัดทำ�หนังสือ
“เฟิร์นในหุบเขาลำ�พญา”
คณะผู้จัดทำ�
รศ.เฉลิมยศ  อุทยารัตน์
นางฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย
นายดอเลาะ  สาและ
นายอาหะมะ บูละ
นายซูไบดี  โต๊ะโมะ

ผู้ถ่ายภาพ
นายมูฮำ�หมัดตายุดิน  บาฮะคีรี

พิมพ์ที่
บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จำ�กัด
โทรศัพท์ 0-7325-5555
สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบ ไม่ว่าส่วนหนึ่ง
ของหนังสือเล่มนี้
หากเป็นการนำ�ไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้า
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ผศ.ไกรสร  ศรีไตรรัตน์
    ผศ.ประยูร  ดำ�รงรักษ์
    นายมูฮำ�หมัดตายุดิน  บาฮะคีรี
    นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ
    นางสาวซูลฝาร์  สารี
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