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บทคดัย่อ 

การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบ และส่ิงปกคลุมล าตน้ของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืช
กลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น ท่ีพบตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เย็น อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 43 ชนิด เป็นพืชใกล้เคียงเฟิร์น 1 วงศ์ 1 สกุล 6 ชนิด และพืชกลุ่มเฟิร์น 12 วงศ์ 21 สกุล 37 
ชนิด การศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ดัท าค าบรรยายลกัษณะของพืช ร่วมกบัลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้ กายวิภาคกา้น
ใบ และเน้ือเยือ่ผวิใบ น าผลจากการศึกษามาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ เพื่อหาลกัษณะประจ าวงศห์รือ
สกุล แลว้จดัท ารูปวธิานระดบัวงศ ์หรือชนิด 

 

 ผลการศึกษาพบวา่ ส่ิงปกคลุมตน้แยกพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นไดเ้ป็นออกเป็น 
4 กลุ่ม และ พบลกัษณะของชั้นสตีล 4 แบบ ไดแ้ก่ protostele, solennostele, dictyostele และ eustele  
ส าหรับเน้ือเยื่อชั้นใบ พบเซลล์ผิวเป็นรูปจิกซอว ์และปากใบของพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นเป็นแบบ 
anomocytic เพียงแบบเดียว ส่วนพืชกลุ่มเฟิร์น พบปากใบแตกต่างกัน4 รูปแบบ คือ anomocytic, 
polocytic, paracytic และ pericytic ลักษณะปากใบท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ ากลุ่มคือ ปากใบแบบ
paracytic พบในสกุล Equisetum และแบบ pericytic พบในสกุล  Pyrrosia 
 

 ความรู้จากการศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวภิาคของใบ และส่ิงปกคลุมล าตน้ของเฟิร์นและพืช
ใกลเ้คียงเฟิร์นคร้ังน้ี ไดน้ าไปพฒันาคู่มือปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองการท าสไลด์ก่ึงถาวรของ
เน้ือเยือ่ผวิใบในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวชิาเทคนิคปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  
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Abstract 

 Leaf morpho-anatomy and indumentums of ferns and fern allies along Mae Yen waterfall 
nature trail were studied. Forthy three species belonging to 12 families of fern (21 genera and 37 
species) and 1 fern ally’s family (1 genus and 6 species). This research provides plant descriptions, 
indumentum characteristics, stipe and leaf epidermal anatomy. All data was analysed to find unique 
characteristics of family or genus and to develop keys to family and species of ferns and fern allies 
at Mae Yen waterfall nature trail.   

 The results showed that the indumentums can be used to classify ferns and fern allies into 3 
groups. Four types of stele were found including protostele, solennostele, dictyostele and eustele. 
The epidermal cells were jigsaw shape. For types of stomata, anomocytic type was found in fern 
allies whereas 4 types were found in ferns including anomocytic, polocytic, paracytic and pericytic.  
The study showed paracytic stomata was unique characteristics of Equisetum and pericytic stomata 
was unique characteristics of Pyrrosia. 

 The knowledge from this independent study was used to develop the teaching materials for 

laboratory manual in the topic of preparation of semi-permanent slide of leaf epidermal tissue which 

was used for teaching in science subject and basic science laboratory for Grade 11th.  
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บทที ่1 

บทน ำ 

"เฟิร์น" เป็นพืชท่ีมีความส าคัญทั้ งในการเป็นอาหาร เป็นพืชสมุนไพร และมีความส าคัญ
ทางดา้นระบบนิเวศ มีประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษห์นา้ดิน ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดิน 
(ปิยเกษตร, 2541) ความส าคญัอีกอย่างหน่ึงของเฟิร์นท่ีท าให้เฟิร์นเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายก็คือ 
การน ามาเป็นไม้ประดับท่ีเป็นท่ีนิยม ทั้ งน้ีเน่ืองจาก ใบอ่อนของเฟิร์นมีการม้วนงอ (circinate 
vernation) มีลกัษณะอ่อนช้อย งดงาม รวมไปถึงรูปร่างและขนาดของใบท่ีหลากหลาย ท าให้เฟิร์น
กลายเป็นพืชท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ จนในปัจจุบนัมีผูส้นใจปรับปรุงพฒันาพนัธ์ุ ผสมขา้มพนัธ์ุ
หรือท าใหเ้กิดความแตกต่างและเกิดลกัษณะแปลกใหม่ท่ีหลากหลายข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัพอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุ  
จากป่าหรือน าเขา้จากต่างประเทศ (จารุพนัธ์, 2539) 

ในอดีตประเทศไทยมีการส ารวจพืชกลุ่มน้ี พบทั้ งส้ิน 139 สกุล 671 ชนิด (Boonkerd and 
Pollawatn, 2000) และมีรายงานการพบเฟิร์นชนิดใหม่ท่ีไม่เคยมีการคน้พบมาก่อนในประเทศไทย 
(new record) และชนิดใหม่ท่ีไม่เคยมีการรายงานมาก่อนของโลก (new species) เพิ่มอย่างต่อเน่ือง 
ปัจจุบนัมีจ านวนมากกวา่ 700 ชนิด (โครงการส ารวจรวบรวมเฟิร์นและพืชใกลเ้คียง เพื่อการอนุรักษ์
และเผยแพร่ความรู้ดา้นการจดัจ าแนกและขยายพนัธ์ุ, 2012) ท าให้ขอ้มูลของชนิด และการจดัจ าแนก
พืชกลุ่มเฟิร์นยงัมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่า้ง โดยปัจจุบนัการจดัจ าแนกชนิดพืชกลุ่มน้ีอาศยัทั้งขอ้มูลจาก
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของล าตน้หรือเหงา้ ส่ิงปกคลุมตน้อ่อน (indumentum) 
รูปร่างของใบ การเรียงตวัของเส้นใบ รูปร่างของกลุ่มอบัสปอร์ (sorus) การเรียงตวัของเซลลแ์อนนูลสั 
(annulus) ท่ีอับสปอร์ จ านวนมัดของท่อล าเลียง รูปร่างของมัดท่อล าเลียง และข้อมูลจากสาร
พนัธุกรรม หรือ DNA ท่ีอยูใ่นเซลลข์องเฟิร์นแต่ละชนิดมาใชใ้นการจดัจ าแนกกลุ่มให้มีความถูกตอ้ง
และความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน (Smith et.al., 2006) อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลพื้นฐานดา้นกายวิภาค ยงัจดัวา่
มีการศึกษากนัไม่มากนัก ซ่ึงข้อมูลดงักล่าวสามารถน ามาใช้ในการจ าแนกพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่ม
ใกล้ เคียงเฟิ ร์น  (สมพงษ์ , 2520; พนารัตน์ , 2541; สมฤทัย , 2546; ชุ ติมา และทวีศัก ด์ิ , 2556)
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ดงันั้น จึงเป็นท่ีมาของการค้นควา้อิสระในคร้ังน้ี ในการศึกษากายวิภาคของก้านใบ (stipe) 
เน้ือเยื่อผิวใบ (epidermis) ตลอดจนส่ิงปกคลุมล าต้น (indumentum) ของพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่ม
ใกลเ้คียงเฟิร์นบางชนิดตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เยน็ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพื่อ
เปรียบเทียบลกัษณะทางสัณฐาน และกายวิภาคของกา้นใบ เน้ือเยื่อผิวใบ และส่ิงปกคลุมตน้ ของพืช
กลุ่มเฟิร์นและใกลเ้คียงเฟิร์นท่ีพบในพื้นท่ีศึกษา และน าผลจากการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของ
กา้นใบ เน้ือเยือ่ผวิใบ และส่ิงปกคลุมไปใชใ้นการสร้างรูปวธิานหรือน าเสนอการจดักลุ่มพืชกลุ่มเฟิร์น
และใกลเ้คียงเฟิร์น ทั้งน้ีผลการศึกษาน้ียงัน าไปใช้พฒันาส่ือประกอบการสอน หรือการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ือง เซลล์พืช เน้ือเยื่อพืช โครงสร้างและหน้าท่ีของพืช ท่ีอยู่ในรายวิชา
ชีววทิยา 3 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2554) 

 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาสัณฐานวิทยา และกายวิภาคของกา้นใบ เน้ือเยื่อผิวใบ และส่ิงปกคลุมตน้ ใน
พืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นบางชนิดท่ีพบตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตก 
แม่เยน็ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

2. เพื่อจดัท าคู่มือปฏิบติัการในการเรียนการสอนในสาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการ
ด ารงชีวติ และสาระท่ี 2 ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ขอ้มูลเปรียบเทียบของลกัษณะทางสัณฐาน และกายวิภาคของกา้นใบ เน้ือเยือ่ผวิใบ และ
ส่ิงปกคลุมตน้ ของพืชเฟิร์นและกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นบางชนิดท่ีศึกษา 

 

2. รูปวิธานหรือน าเสนอการจัดกลุ่มโดยอาศัยได้ข้อมูลจากลักษณะทางสัณฐาน และ 
กายวภิาคของกา้นใบ เน้ือเยือ่ผวิใบ และส่ิงปกคลุมล าตน้ 

 

3. การพฒันาคู่มือปฏิบติัการหรือวิธีการจดักิจกรรมโดยใชผ้ลการคน้ควา้แบบอิสระน้ี เพื่อ
ใชป้ระกอบการสอนหรือกิจกรรมในรายวชิาชีววทิยา 
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บทที่ 2 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

1. พชืกลุ่มเฟิร์นและพชืใกล้เคียงเฟิร์น (ferns and fern allies) 

พืชกลุ่มท่ีมีววิฒันาการต่อมาหลงัจากเกิดกลุ่มของไบรโอไฟต ์คือ เทรคีโอไฟต ์(tracheophytes) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มพืชท่ีมีวิวฒันาการของระบบเน้ือเยื่อล าเลียง (vascular tissue) ท่ีจะช่วยล าเลียงน ้ าและ
อาหารไปยงัส่วนต่างๆ ของพืช โดยส่วนใหญ่พืชจะมีระบบราก (root system) ท่ีท  าหนา้ท่ีในการดูดน ้ า
และแร่ธาตุ มีใบท่ีท าหนา้ท่ีในการสังเคราะห์ดว้ยแสง พืชในกลุ่มน้ีท่ีเกิดข้ึนในยคุแรก ๆ เป็นพวกท่ียงั
ไม่มีการสร้างเมล็ด (seedless plant) ได้แก่ พืชใกล้เคียงเฟิร์น (Lycopodium, Selaginella, Psilotum, 
Equisetum) และเฟิร์น (ferns) 

 

ในปัจจุบนัการจดัจ าแนกหมวดหมู่ทางอนุกรมวิธาน ไดใ้ช้หลกัฐานทางอณูพนัธุศาสตร์ของ
สารพันธุกรรมของพืช  (DNA) มาใช้ ร่วมในการจัดกลุ่มพืชโดยการจัดกลุ่มแบบใหม่ น้ี เน้น
ความสัมพนัธ์ทางวิวฒันาการ จึงท าให้มีการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลการจ าแนกต่างไปจากเดิม โดยมี
จัดเอาพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นบางชนิด ได้แก่ พืชสกุล Equisetum และ Psilotum ให้อยู่ในดิวิชั่น
เดียวกบัเฟิร์น (Smith et.al., 2006; Klaus, Walker and Sharpe, 2010; Simpson, 2006) ดงัภาพท่ี 2.1 

 

พืชกลุ่มเฟิร์นและใกลเ้คียงเฟิร์นท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น เป็นกลุ่มพืชท่ีมีระยะสปอโรไฟตเ์ด่นใน
ธรรมชาติ ใบของพืชในกลุ่มน้ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือใบแบบไมโครฟิลล์ (microphyll) 
ซ่ึงเป็นใบท่ีไม่มีลีฟแก็บ (leaf gap) ใบมกัมีขนาดเล็ก อาจมีหรือไม่มีแขนงท่อล าเลียง (leaf trace) ท่ี
แยกจากล าตน้เขา้สู่ใบกลางใบชดัเจน ถา้มีจะพบเกิดเป็นลกัษณะของเส้นกลางใบซ่ึงจะมีเพียง 1 เส้น 
และไม่มีการแยกของเน้ือเยื่อล าเลียง (vascular tissue) ออกเป็นเส้นใบยอ่ย ซ่ึงเป็นใบท่ีพบในพืชกลุ่ม 
Equisetum, Lycopodium และ Selagniella ส่วนใบอีกแบบหน่ึงเรียกใบแบบเมกะฟิลล์ (megaphyll) ซ่ึง
เป็นใบท่ีมีลีฟแก็บ และมีแขนงท่อล าเลียงท่ีแยกเขา้สู่ใบหลายเส้น และเส้นกลางใบท่ีเกิดข้ึนมีการแยก
แขนงของเน้ือเยื่อล าเลียงออกเป็นเส้นใบย่อย ใบแบบเมกะฟิลล์พบไดต้ั้งแต่พืชในกลุ่มของเฟิร์นข้ึน
ไปจนถึงพืชดอก ภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.1 วงศว์านววิฒันาการของพืชบก 

(ท่ีมา: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FilogeniaPteridofitos.gif, 2556) 
 

รูปแบบของการเจริญเติบโตของระยะแกมีโทไฟต์ของพืชกลุ่มน้ีอาจพบได ้2 ลกัษณะ คือ แบบ
ท่ีแกมีโทไฟต์เจริญอยู่ภายนอกผนังของสปอร์ เรียก  exosporic gametophyte พบได้ในพืชสกุล 
Psilotum, Lycopodium, Equisetum และเฟิร์น แต่ถา้แกมีโทไฟตเ์จริญเติบโตและพฒันาข้ึนภายในผนงั
ของสปอร์จะเรียก endosporic gametophyte ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบในสกุล Selaginella 

 
 

ภาพท่ี 2.2  ลกัษณะใบแบบไมโครฟิลล์ และใบแบบเมกะฟิลด ์
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ชุมพล คุณวาสี, 2554) 
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชกลุ่มเฟิร์นและใกลเ้คียงเฟิร์น (ชุมพล, 2554) 

1.1 พืชสกุล Psilotum 

พืชในสกุลน้ีท่ีพบในประเทศไทย ยกตวัอยา่งเช่น หวายทะนอย (Psilotum nudum) 

ลกัษณะสปอโรไฟต์ของ Psilotum มีล าตน้ใตดิ้น (underground stem) แบบไรโซม (rhizome) 
ซ่ึงแยกแขนง (branching) ได ้ไม่มีราก แต่มีไรซอยด์ (rhizoid) และมีส่วนล าตน้เหนือดิน (aerial stem) 
ซ่ึงตั้งตรง มีสีเขียว และแยกแขนงแบบแยกสองแฉก  (dichotomous branching) ไม่มีใบ แต่มีรยางค ์
(appendage) ขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะแยกออกเป็นสองพู หรือสองแฉก เกิดข้ึนตามล าตน้ ซ่ึงบริเวณซอก
ของรยางคน้ี์จะเป็นท่ีเกิดของอบัสปอร์ (sporangium) 

โดยปกติอบัสปอร์ของ Psilotum ท่ีเจริญเตม็ท่ีมีลกัษณะเป็น 3 พ ูซ่ึงเกิดจากการเช่ือมติดกนัของ
อบัสปอร์ (synangium) 3 อนั ดงันั้นภายในจึงเห็นมี 3 ช่อง (ภาพท่ี 2.3) Psilotum นั้นสร้างสปอร์เพียง
แบบเดียว (homosporous) เม่ืออบัสปอร์เปิดออก สปอร์จะกระจายออกจากอบัสปอร์ เม่ือตกลงไปใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม สปอร์จะแบ่งเซลล ์และเจริญเติบโตต่อไปเป็นช่วงชีวติระยะแกมีโทไฟต ์ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นท่อนเล็กๆ สั้นๆ คลา้ยล าตน้ใตดิ้นของสปอโรไฟต์ แต่มีขนาดเล็กมาก เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ประมาณ  0.5 – 2 มิลลิเมตร มีความยาวไม่ก่ีมิลลิเมตรเช่นกัน ไม่มีคลอโรฟิลล์ และแยกแขนงได้
เช่นกนั 

แกมีโทไฟต์ของ Psilotum สร้างอับเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู ้ (male gametangium) และอับเซลล์
สืบพนัธ์ุเพศเมีย (female gametangium) ปะปนกนั เม่ือสเปิร์ม (sperm) หรือเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู ้(male 
gamete) เข้าไปปฎิสนธิ  (fertilization) กับเซลล์ไข่  (egg cell) หรือเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย  (female 
gamete) ไซโกต (zygote) ท่ีได้จะพฒันาข้ึนมาเป็นเอมบริโอ (embryo) ซ่ึงจะเจริญเติบโตข้ึนเป็นตน้ 
สปอโรไฟตท่ี์สมบูรณ์รุ่นถดัไป 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 อปัสปอร์ของพืชสกุล  Psilotum 
                                 (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ชุมพล คุณวาสี, 2554 ) 
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1.2 พืชสกุล Lycopodium  

Lycopodium เป็นพืชท่ีสร้างสปอร์แบบเดียว ตน้สปอโรไฟต์มีล าตน้ใตดิ้น และล าตน้เหนือดิน 
มีใบแบบไมโครฟิลล์ เรียงเวียนรอบล าตน้หรือก่ิงท่ีแตกแขนงออกมาจากล าตน้ ในการสืบพนัธ์ุแบบ
อาศยัเพศ  พืชจะสร้างสตรอบิลสัท่ีปลายก่ิง แต่สตรอบิลสัของ Lycopodium ประกอบด้วยกลุ่มของ 
สปอโรฟิลล์  (sporophyll) ซ่ึ ง เป็นใบ ท่ี เป ล่ียนแปลงไปเพื่ อท าหน้าท่ี ในการส ร้างอับสปอร์ 
(sporangium)อบัสปอร์รูปกลม รี หรือคลา้ยรูปไต 1 อนั ภายในอบัสปอร์อาจจะมีสปอร์ (spore) อยู่ 4 
สปอร์หรือมีเป็นจ านวนมาก ข้ึนอยูก่บัชนิดของ Lycopodium (ภาพท่ี 2.4) 
 

เม่ือสปอร์หลุดออกจากอับสปอร์จะแบ่งเซลล์และเจริญเติบโตต่อไปเป็นช่วงชีวิตระยะ 
แกมีโทไฟต์  ซ่ึ งมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละชนิด  และมักมีคลอโรฟิลล์ เสมอ 
 แกมีโทไฟต์จะสร้างอับเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู ้ (male gametangium) และอับเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย 
(female gametangium) หลงัจากการปฏิสนธิซ่ึงยงัคงตอ้งอาศยัน ้า ไซโกตจะพฒันาเป็นเอมบริโอ และ
ตน้สปอโรไฟตใ์นรุ่นถดัไปตามล าดบั 
 

 

ภาพท่ี 2.4 สตรอบิลสัและอบัสปอร์ของพืชสกุล  Lycopodium 
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ชุมพล คุณวาสี, 2554) 

1.3 พชืสกุล Selaginella 

 Selaginella เป็นพืชท่ีสร้างสปอร์ต่างแบบ (heterosporous plant) คลา้ยกบัพืชท่ีสร้างเมล็ด (seed 
plant) ตน้สปอโรไฟตมี์ล าตน้ใตดิ้น และล าตน้เหนือดินเช่นเดียวกนั มีใบแบบไมโครฟิลล์เช่นเดียวกนั
กับ Lycopodium แต่ใบมีการเรียงตัวในลักษณะท่ีดูคล้ายเป็น 4 แถว และบิดกลับมาอยู่ในระนาบ
เดียวกนัหมด มีใบท่ีมีขนาดเล็กกวา่เรียงเป็นสองแถวสลบักนัอยูท่างดา้นบนของก่ิง และใบท่ีมีขนาด
ใหญ่กวา่เรียงอยูท่างดา้นขา้งของก่ิงอีก 2 แถว  
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 Selaginella สร้างสตรอบิลสัท่ีปลายก่ิงซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มของสปอโรฟิลล์เช่นเดียวกนักบั 
Lycopodium แต่ เน่ื องจาก  Selaginella ส ร้างสปอร์ต่ างแบบ  ดังนั้ นภายในสตรอบิลัส จึงพบ 
สปอโรฟิลล์ได้  2 แบบ  คือ  ไมโครสปอโรฟิลล์  (microsporophyll) ซ่ึ งท าหน้าท่ี ในการสร้าง 
ไมโครสปอแรนเจียม (microsporangium) และเมกะสปอโรฟิลล์ (megasporophyll) ซ่ึงท าหน้าท่ีสร้าง
เมกะสปอแรนเจียม (megasporangium)  
 

 ไมโครสปอแรนเจียมจะสร้างไมโครสปอร์  (microspore) ขนาดเล็ก  จ านวนมาก  แต่ 
เมกะสปอแรนเจียมจะสร้างเมกะสปอร์ (megaspore) ซ่ึงมีขนาดใหญ่กว่า และมีจ านวนเพียง 4 สปอร์
ไมโครสปอร์จะเจริญเป็นแกมีโทไฟตเ์พศผู ้(male gametophyte) ซ่ึงท าหนา้ท่ีสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู ้
(male gamete) ส่วนเมกะสปอร์จะเจริญต่อไปเป็นแกมีโทไฟต์เพศเมีย (female gametophyte) ซ่ึงจะ
สร้างเซลล์สืบพนัธ์ุเพศเมีย (female gamete) หลังการปฏิสนธิไซโกตจะเจริญเติบโตต่อไปเป็นต้น 
สปอโรไฟตใ์นรุ่นถดัไป (ภาพท่ี 2.5) 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5 สตรอบิลสัของ Selaginella 
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ชุมพล คุณวาสี, 2554) 

1.4 พชืสกุล Equisetum  

พืชสกุลน้ีท่ีพบในประเทศไทย ยกตวัอย่างเช่น Equisetum ramosissimum subsp. debile และ 
Equisetum diffusum 

 

Equisetum เป็นพืชท่ีสร้างสปอร์แบบเดียว (homosporous plant) สปอโรไฟตข์อง Equisetum มี
ล าตน้ใตดิ้นแบบไรโซมเช่นเดียวกนักบั Psilotum และมีส่วนของล าตน้เหนือดินท่ีมีลกัษณะของขอ้
ปลอ้งชดัเจน มีใบหลายใบออกเป็นวงรอบขอ้ และอาจมีการเช่ือมติดกนัท่ีส่วนโคน ท าให้มีลกัษณะ



 

8 

คลา้ยเป็นปลอกหุม้รอบล าตน้ ใบจดัเป็นใบแบบไมโครฟิลล์ (microphyll) ล าตน้เหนือดินของพืชสกุล
น้ีสามารถแยกแขนงหรือแตกก่ิงได ้โดยก่ิงท่ีแยกออกมาจะเกิดท่ีบริเวณขอ้ของล าตน้ 

เม่ือสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ  พืชจะสร้างโครงสร้างพิ เศษข้ึนท่ีปลายก่ิงเรียก  สตรอบิลัส 
(strobilus) ซ่ึงสตรอบิลสัของ Equisetum น้ีประกอบข้ึนจากหน่วยยอ่ยเล็กๆ เรียก สปอแรนจิโอฟอร์ 
(sporangiophore) เรียงเป็นวงอยูร่อบแกนของสตรอบิลสั สปอแรนจิโอฟอร์เป็นก่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป
เพื่อท าหนา้ท่ีในการสร้างสปอแรนเจียม (sporangium) สปอแรนจิโอฟอร์มีลกัษณะคลา้ยร่ม คือมีส่วน
ท่ีเป็นกา้น (stalk) และส่วนท่ีคลา้ยร่มซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปหลายเหล่ียมเรียก ชีลด ์(shield) ดา้นล่างของ
ชีลดจ์ะมีอบัสปอร์หรือสปอแรนเจียมหลายอนั มีลกัษณะคลา้ยเป็นถุง ติดหอ้ยลง เรียงเป็นวงรอบชีลด์ 
ผนงัสปอร์ของ Equisetum มีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั คือ ผนงัสปอร์ดา้นนอกสุด จะมีลกัษณะเป็นแถบ 
4 แถบ บิดพนัเป็นเกลียวรอบสปอร์ เรียกแถบหรือผนงัสปอร์น้ีว่า สายกระจายสปอร์ (elator) เม่ือจะ
เกิดการกระจายสปอร์ ปลายของสายกระจายสปอร์ท่ีติดอยูก่บัสปอร์จะแยกออกจากกนั และเกิดการ
คลายตวัของสายกระจายสปอร์ สปอร์ภายในอบัสปอร์ก็จะถูกดีดออกไป (ภาพท่ี 2.6) 

 
 

ภาพท่ี 2.6  องคป์ระกอบสตรอบิลสัของพืชสกุล  Equisetum 
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ชุมพล คุณวาสี, 2554 ) 

สปอร์จะแบ่งเซลล์และเจริญเติบโตต่อไปเป็นช่วงชีวิตระยะแกมีโทไฟต์ ซ่ึงจะมีลกัษณะเห็น
เป็นก้อนหรือกลุ่มเน้ือเยื่อท่ีมีสีเขียวอมน ้ าตาล หรือเขียวหม่น มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ  1 มิลลิเมตร ถึง 1 เซนติเมตร แกมีโทไฟต์ของ Equisetum จะสร้างอับเซลล์
สืบพันธ์ุเพศผู ้ (male gametangium) และอับเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย  (female gametangium) บนต้น 
แกมีโทไฟต์เดียวกนั หรือต่างตน้กนัก็ได ้การปฏิสนธิของ Equisetum ยงัตอ้งอาศยัน ้ าหรือความช้ืน
เช่นเดียวกันกับ Psilotum หลังการปฏิสนธิไซโกตจะเจริญเป็นเอมบริโอ  และพัฒนาต่อไปเป็น 
สปอโรไฟต ์ซ่ึงในระยะแรกยงัคงเจริญและอาศยัอยูบ่นตน้แกมีโทไฟต ์ 
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1.5 เฟิร์น (ferns) 

 เฟิร์นเป็นพืชกลุ่มท่ีสร้างสปอร์แบบเดียว (homosporous plant) สปอโรไฟตป์ระกอบดว้ยส่วน
ของล าต้นใต้ดินแบบไรโซม  เฟิร์นบางชนิดอาจพบหรือมีล าต้นเหนือดินชัดเจน  ใบเฟิร์นเป็นใบ
ประเภทเมกะฟิลล์ (megaphyll) และมีทั้ งท่ีเป็นใบเด่ียว (simple leaf) และใบประกอบ (compound 
leaf) ลกัษณะเด่นของใบเฟิร์นอยูท่ี่การจดัระเบียบของใบอ่อนก่อนคล่ี ซ่ึงปลายแผน่ใบจะมว้นเป็นวง
คลา้ยลานนาฬิกาเขา้ไปหาโคนแผ่นใบ เรียกการจดัเรียงตวัของใบอ่อนแบบน้ีว่า แบบปลายใบมว้น 
(circinate) ใบเฟิร์นอาจมีศพัทท่ี์ใชเ้รียกเฉพาะวา่ฟรอนด ์(frond)  
 

ใบเฟิร์นท่ีสามารถสร้างอบัสปอร์หรือสปอร์ได้เรียกใบสร้างสปอร์  (fertile frond) โดยทัว่ไป
เฟิร์นจะสร้างอบัสปอร์เป็นกลุ่มเรียก กลุ่มอบัสปอร์ (sorus) อยู่ท่ีผิวใบด้านล่าง ซ่ึงรูปร่างของกลุ่ม 
อบัสปอร์อาจแตกต่างกนัไปตามชนิดของเฟิร์น กลุ่มอบัสปอร์ของเฟิร์นบางชนิดอาจพบเน้ือเยื่อพิเศษ
ปกคลุมกลุ่มอบัสปอร์เอาไว ้เรียก เยื่อคลุมกลุ่มอบัสปอร์ (indusium) อบัสปอร์ของเฟิร์นมกัจะมีกลุ่ม
เซลล์พิเศษท่ีมีผนงัหนากว่าเซลล์ขา้งเคียงเรียงเป็นแถวเรียก แอนนูลสั (annulus) ซ่ึงมีบทบาทช่วยใน
การกระจายสปอร์ นอกจากนั้นยงัพบเซลล์ผนังบางท่ีเรียก lip cell ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอบัสปอร์จะแตก
หรือเปิดออก (ภาพท่ี 2.7) 
 

 สปอร์ของเฟิ ร์นจะเจริญเติบโตต่อไปเป็นแกมีโทไฟต์ซ่ึงมี ช่ือเรียกเฉพาะในเฟิ ร์นว่า  
โพรแทลลัส (prothallus) หรือ โพรแทลเลียม (prothallium) ซ่ึงมีลักษณะเป็นแผ่นสีเขียว มีรูปร่าง
หลายแบบ ทางด้านล่างมีไรซอยด์ท าหน้าท่ียึดเกาะ ดูดน ้ าและธาตุอาหารต่างๆ โพรทลัลสัจะสร้าง 
อบัเซลล์สืบพนัธ์ุเพศผู ้(male gametangium) หรือ แอนเทอริเดียม (antheridium) และอบัเซลล์สืบพนัธ์ุ
เพศเมีย  (female gametangium) หรืออาร์คีโกเนียม  (archegonium) ทางด้านล่างเช่นกัน  หลังการ
ปฏิสนธิ ไซโกตจะเจริญเข้าสู่ระยะเอมบริโอ และพฒันาข้ึนเป็นต้นสปอโรไฟต์รุ่นถัดไป ซ่ึงใน
ระยะแรกจะอาศัยอยู่บนโพรทัลลัส  จนกระทั่งสามารถสร้างอาหารได้เอง แล้วโพรทัลลัสหรือ 
แกมีโทไฟตจ์ะค่อยๆ ตายไปในท่ีสุด 
 

 
ภาพท่ี 2.7 ใบท่ีสร้างสปอร์ กลุ่มอบัสปอร์และอบัสปอร์ของเฟิร์น 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ชุมพล คุณวาสี, 2554) 
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2. เนือ้เยือ่พชืและการศึกษาทางกายวภิาคศาสตร์ของพชืกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น  

เน้ือเยื่อพืช (plant tissue) เกิดจากกลุ่มเซลล์ท่ีมีลกัษณะรูปร่างเหมือนกนัมารวมกนั ท าหน้าท่ี
อยา่งเดียวกนั เน้ือเยื่อหลายๆชนิดมาอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่ม และท าหน้าท่ีอยา่งเดียวกนั กลายเป็นอวยัวะ 
(organ) ไดแ้ก่ ล าตน้ ใบ กา้นใบ และราก เป็นตน้ 

 

เน้ือเยื่อมีหลายชนิดซ่ึงอาจประกอบด้วยเซลล์เพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิด แบ่งไดเ้ป็นสอง
ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ เน้ือเยื่อเจริญ (meristematic tissue หรือ meristem) และเน้ือเยื่อถาวร (permanent 
tissue) (ชุมพล, 2554) นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยตามหน้าท่ี แหล่งก าเนิด ต าแหน่งท่ีอยู ่
องคป์ระกอบของเซลล์ท่ีมารวมกนัเป็นเน้ือเยื่อ ความสามารถในการแบ่งตวัและการเจริญเติบโตของ
เน้ือเยื่อ เช่น การแบ่งระบบเน้ือเยื่อของพืชของ Julius Von Sachs นกัพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมนั แบ่ง
เน้ือเยือ่พืชออกเป็น 3 ระบบ (Sachs’s classification) (เทียมใจ, 2541) คือ  

1. ระบบเน้ือเยื่อผิว (dermal system)  ประกอบด้วย epidermis ซ่ึงท าหน้าท่ีป้องกันส่วน
นอกสุดของพืชในการเจริญเติบโตขั้นแรก และ periderm ซ่ึงเกิดข้ึนแทนท่ี epidermis ใน
การเจริญเติบโตขั้นท่ีสอง 

2. ระบบเน้ือเยื่อล าเลียง  (vascular system) ประกอบด้วย  phloem และ  xylem ซ่ึ งเป็น
เน้ือเยื่อถาวรเชิงซ้อน (complex permanent tissue) ประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆ หลาย
ชนิดดว้ยกนั 

3. ระบบเน้ือเยื่อพื้นฐาน (fundamental หรือ ground system) ประกอบด้วยเน้ือเยื่ออ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจาก epidermis periderm และเน้ือเยือ่ล าเลียง (vascular tissue) 

2.1 เน้ือเยือ่เจริญ (meristematic cell) 

 ลักษณะการเจริญเติบโตของพืชแตกต่างไปจากการเจริญเติบโตของสัตว์ คือพืชสามารถ
เจริญเติบโตเพิ่มขนาดหรือความสูงไปไดเ้ร่ือยๆ ตราบเท่าท่ีพืชยงัคงมีชีวติ ซ่ึงความสามารถในการเพิ่ม
ขนาดของพืชท่ีมีอยู่อย่างไม่จ  ากัดน้ีเป็นผลจากการท างานของเน้ือเยื่อพิเศษกลุ่มหน่ึงของพืช คือ 
เน้ือเยือ่เจริญ ซ่ึงเป็นเซลลท่ี์คงคุณสมบติัการแบ่งเซลล ์(cell division) เอาไวไ้ดต้ลอดชีวติ 
 

เน้ือเยื่อเจริญของพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์น เกิดข้ึนมาตั้งแต่พืชยงัเป็นเอมบริโอ และ
คงอยูไ่ปตลอดชีวิตของพืช ท าใหพ้ืชมีการเจริญเติบโตในดา้นความสูง หรือมีส่วนต่างๆ ยาวข้ึน ไม่วา่
จะเป็นล าตน้ ก่ิงก้าน หรือ ราก ซ่ึงเป็นลกัษณะของการเจริญเติบโตปฐมภูมิ  (primary growth) ซ่ึงมี
ต าแหน่งอยูใ่ตเ้น้ือเยื่อเจริญปลายยอด และอยู่เหนือเน้ือเยื่อเจริญปลายรากเล็กน้อย และเน้ือเยื่อเจริญ
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ปฐมภูมิยงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มตามต าแหน่งท่ีอยูแ่ละหนา้ท่ีไดแ้ก่ โพรโตเดิร์ม (protoderm) 
โพรแคมเบียม (procambium) และกราวด ์เมอริสเตม็ (ground meristem)  
 

2.2 เน้ือเยือ่ถาวร (permanent tissue) 

 เน้ือเยื่อถาวรของพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์น คือเน้ือเยื่อท่ีตามปกติจะไม่มีการแบ่ง
เซลล์อีกต่อไป ซ่ึงเซลล์ในเน้ือเยื่อถาวร ชนิดต่างๆ ท่ีพบในพืชลว้นแลว้แต่มีการเปล่ียนสภาพท่ีเซลล ์
(cell differentiation) มาจากเซลลเ์จริญของเน้ือเยือ่เจริญทั้งส้ิน แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ  
 

2.2.1 เน้ือเยื่อผิว (epidermis) ดงัภาพท่ี 2.8 โดยทัว่ไปประกอบด้วยเซลล์ผิว (epidermal cell) 
เซลล์ คุม  (guard cell) เซลล์ข้างเซลล์ คุม  (subsidiary cell) ไตรโคม  (trichome) เป็น
เน้ือเยื่อท่ีอยู่รอบนอกสุดของอวยัวะหรือโครงสร้างต่างๆ ของพืช ท าหน้าท่ีป้องกัน
เน้ือเยื่ออ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายใน ด้านนอกของเซลล์ผิว มักจะมีสารประกอบคิวติน  (cutin) 
เคลือบอยูเ่ห็นเป็นชั้นเรียก คิวติเคิล (cuticle) ซ่ึงช่วยป้องกนัการสูญเสียน ้ าของพืชออกสู่
ส่ิงแวดลอ้มภาย นอก ส่วนเซลล์คุมเป็นเซลล์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยรูปเมล็ดถัว่ อยู่กนัเป็นคู ่
ภายในเซลล์จะพบคลอโรพลาสต์ (chloroplast) ระหว่างเซลล์คุมจะมีช่องเล็กๆ เกิดข้ึน
เรียก รูปากใบซ่ึงเป็นช่องทางท่ีท าให้เกิดการคายน ้ า (transpiration) และเป็นต าแหน่งท่ี
ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนก๊าซระหวา่งพืชกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกดว้ย  

 

 
 

ภาพท่ี 2.8 เน้ือเยือ่ผวิ (epidermis) 
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ชุมพล คุณวาสี, 2550 ) 

 

2.2.2 เน้ือเยื่อพาเรงคิมา (parenchyma) ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมา (parenchyma cell) เป็น
เน้ือเยื่อพื้ นฐานท่ีพบได้ในเกือบทุกส่วนของพืช  มักจะมีช่องว่างระหว่างเซลล ์
(intercellular space) เกิดข้ึน เซลล์พาเรงคิมา เป็นเซลล์ท่ีมีชีวิต โดยทัว่ไปมีผนังเซลล์
ปฐมภูมิ (primary wall) ท่ีมีความหนาบางของผนังเซลล์สม ่าเสมอทัว่ทั้ งเซลล์ รูปร่าง
ของเซลล์มีได้หลายแบบ โดยปกติมกัมีรูปร่างค่อนขา้งกลม หรือเป็นรูปหลายเหล่ียม 
เซลลพ์าเรงคิมาจดัเป็นเซลลท่ี์มีความซบัซอ้นของโครงสร้างและผนงัเซลลน์อ้ยเม่ือเทียบ
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กบัเซลล์อ่ืนๆ และในการเจริญเติบโตของพืช เซลล์ชนิดอ่ืนๆ ท่ีมกัพบตามส่วนต่างๆ 
นั้น ก็มกัจะพฒันาหรือเปล่ียนสภาพท่ีมาจากเซลลพ์าเรงคิมานัน่เอง  

2.2.3 เน้ือ เยื่อส เคลอเรงคิมา  (sclerenchyma) ประกอบด้วย  เซลล์ไฟ เบอร์  (fiber) และ  
สเคลอรีด (sclereid) เป็นเน้ือเยื่อท่ีให้ความแข็งแรงกับส่วนต่างๆ  ของพืช  ทั้ งเซลล ์
ไฟเบอร์ และสเคลอรีด เม่ือเจริญเต็มท่ีจะเป็นเซลล์ท่ีไม่มีชีวิต มีการสะสมผนังเซลล์ 
ทุติยภูมิ  (secondary wall) ซ้อนทับผนังเซลล์ปฐมภูมิอีกชั้ นหน่ึง ท าให้เซลล์มีความ
แขง็แรงเพิ่มมากข้ึน สารประกอบส าคญัท่ีพบในผนงัเซลลทุ์ติยภูมิคือ ลิกนิน (lignin)  

2.2.4 เน้ือเยื่อล าเลียงน ้ า (xylem) ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเซลล์ล าเลียงน ้ า (tracheary 
element) ได้แก่ เทรคีด (tracheid) นอกจากนั้ นยงัอาจพบเซลล์พาเรงคิมา หรือเซลล ์
ไฟเบอร์แทรกปนอยู่ดว้ย เน้ือเยื่อล าเลียงน ้ ามีจุดก าเนิดมาจากโพรแคมเบียม เทรคีดนั้น
เป็นเซลล์ท่ีเม่ือเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้จะไม่มีชีวติ เหมือนเซลลไ์ฟเบอร์ นอกจากนั้นยงัมี
การสะสมผนงัเซลลทุ์ติยภูมิเช่นเดียวกนั  

2.2.5 เน้ือเยื่อล าเลียงอาหาร (phloem) ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเซลล์ท่อล าเลียงอาหาร (sieve 
cell) และ อาจพบเซลลพ์าเรงคิมา และเซลลไ์ฟเบอร์ได ้เช่นเดียวกนักบัเน้ือเยือ่ล าเลียงน ้ า 
เน้ือเยือ่ล าเลียงอาหารมีจุดก าเนิดมาจากโพรแคมเบียม เป็นเซลลท่ี์มีลกัษณะพิเศษ คือ ใน
ระหวา่งการเปล่ียนสภาพท่ีของเซลล ์นิวเคลียส ไรโบโซม และแวคิวโอลจะสลายไปใน
ท่ีสุด แต่ส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเซลล์ยงัคงอยู่ ดงันั้นยงัคงเป็นเซลล์ท่ีมีชีวิต แต่ไม่มี
นิวเคลียส  

 

3. สัณฐานวิทยาของส่ิงปกคุลมต้น (morphology of indumentum) 

 ส่ิงปกคลุมตน้ (indumentum) เป็นลกัษณะของระยางคส่์วนท่ียื่นออกมาจากเน้ือเยื่อผิว อาจเป็น
เซลลเ์ดียวหรือหลายเซลล์ก็ได ้พบไดท้ั้งส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ (vegetative part) และส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ (reproductive part)  อาจเป็นส่วนท่ียงัมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วก็ได ้มีความ 
ผนัแปรทั้งทางลกัษณะและหนา้ท่ี ท่ีสามารถน ามาใชป้ระกอบการจ าแนกชนิดพืชได ้ในพืชส่วนใหญ่
มกัเรียกส่ิงปกคลุมตน้วา่ ขน (trichome หรือ hair) (พวงผกา, 2548) 

3.1 ขนสามารถจดัจ าแนกตามหนา้ท่ีได ้4 ชนิด คือ 

3.1.1 ขนคล้ายใบ  (foliar trichome) เป็นขนท่ีมีความส าคัญในการปรับความช้ืนท่ีมีการ
แลกเปล่ียนกบัชั้นบรรยากาศและส่วนของพืช 
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3.1.2 คอเวอร่ิงแฮร์ (covering hair) เป็นขนท่ีมีความส าคญัในการช่วยป้องกนัการกดักินของ
แมลง 

3.1.3 ซีครีทอรีไทรโคม (secretory trichome) เป็นขนท่ีมีความส าคญัในการปล่อยสารเคมีเพื่อ
ป้องกนัการเขา้ท าลายของแมลง 

3.1.4 สติงกิงแฮร์ (stinging hair) เป็นขนท่ีเป็นขนแขง็ป้องกนัการกดักินของสัตว ์
 

3.2 ขนแบ่งตามลกัษณะภายนอก โดย Uphog (1952) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด 

3.2.1  ขนท่ีไม่เป็นต่อม (non glandular trichome) ซ่ึงมี 2 ชนิด 

1)     ขนเซลล์เดียว (unicellular trichome) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยื่อผิวซ่ึง
เจริญยืดยาวออกไปเป็นเส้นตรง หรือโคง้ก็ได ้ปลายเป็น 2 แฉก (bifurcate) เป็น
รูปตวั Y (Y-shape) พบในพืชสกุลราชาวดี (Buddleja) หรือเป็นรูปตวัที (T-shape) 
ในสกุล Labularia และ Dicrasus ส าหรับขนเซลล์เดียวท่ีพบในพืชสกุลกัญชา 
(Canabis) มีลกัษณะเป็นปมท่ีมีการสะสมซิลิกายืน่ออกมา 
 

2)      ขนหลายเซลล์ (multicellular trichome) อาจมีการแตกแขนงหรือไม่มีแขนงก็ได ้
ประกอบด้วยเซล์เรียงแถวเดียว (uniseriate) หรือหลายแถว (multiseriate) ปลาย
เป็นเซลล์โป่งออกเป็นกระเปาะ (verticulate type) พบในพวก Chenopodium หรือ
มีลกัษณะเหมือนมีหมวกหุม้ท่ีปลาย (capitate หรือ supcapitate type) 

 

 ขนทั้งสองชนิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มกัจะแตกแขนง เช่นแตกแแขนงเป็นสามพบใน ไมยราพ 
(Mimosa) และ  Platanus หรือเป็น รูปดาว  (stellate หรือ  star-shape: stellate hair) พบในสกุลพื ช 
Anthaea บางคร้ังพบเซลล์รูปจานอยู่บนสตอร์คสั้ นๆ (peltate hair) ท่ีพบใน Olea นอกจากนั้นยงัมี
ลกัษณะขนยาว (shaggy hair) หลายเซลลใ์นพืชสกุลผกัเบ้ีย และคุณนายต่ืนสาย (Portulaca) 
 

 3.2.2  ขนท่ีมีลกัษณะเป็นต่อม (glandular trichome) ประกอบดว้ยเซลลเ์ดียวหรือหลายเซลลท่ี์ 
  ปล่อยสารท่ีมีลกัษณะเหนียวออกมา มีรูปร่างหลายแบบ ไดแ้ก่ 
 

1)     สทิกมาติกแพฟิลลี (stigmatic papillae) มีลกัษณะเป็นเน้ือเยื่อผิวท่ียื่นออกไป ถ้า
เป็นเซลล์จะประกอบดว้ยเซลล์สตอร์คหน่ึงเซลล์หรือหลายเซลล์ท่ีมีเซลล์หลาย
หวัเซลล ์พบในหางหงษ ์และ Tabernaemontana  
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2)      แชกก้ีแกลนด์ (shaggy gland) ประกอบดว้ยเซลล์หลายเซลล์อยูก่ึ่งกลางลอ้มรอบ
ดว้ยเซลล์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเซลล์แพลิเซด มีลกัษณะยาวและเป็นเซลลท่ี์ปล่อยสาร
ออกมา 
 

3)     สติงกิงแฮร์ (stinging hair) เป็นเซลล์เดียวท่ีด้านล่างกวา้งหุ้มด้วยเซลล์ผิวอ่ืนๆ 
และสะสมแคลเซียม ส่วนบนของเซลล์มีลักษณะเหมือนท่อแคพิลลารีสะสม 
ซิลิกา เม่ือสัมผสักบัเซลล์สัตวส่์วนปลายของขน (stinging tip) จะหัก แทงเขา้ไป
ในเน้ือเยือ่สัตวแ์ละปล่อยสารฮิสตามิน (histamine) และ (acetylcholine) ออกมา 

 

4)      ไอซ์-เบด (ice-beads) เป็นเซลลผ์ิวท่ีโป่งออกท าหนา้ท่ีเก็บสะสมน ้ า พบในใบและ
ล าตน้ ไอซ์ แพลนด ์(ice plant: Mesembryanthemum crystallinum) 
 

5)      ต่อมเกลือ (salt gland) ประกอบด้วยเซลล์ 2 เซลล์ท่ีมีขนาดใหญ่ เซลล์หน่ึงเป็น
ฐานอีกเซลล์หน่ึงเป็นหมวกอยู่ด้านบนมีหน้าท่ีปล่อยเกลือท่ีมีปริมาณมากเกิน
ออกมา พบในพืชท่ีเกิดในดินเค็ม (halophyte) เช่น Distichiss spicata ในพืชพวก 
Atriplex ต่อมเกลือจะมีสตอร์คยาว ในพวกแสม (Avicennia) ซ่ึงเป็นพืชชายเลนจะ
ประกอบด้วยเซลล์ฐาน  2 เซลล์ และเซลล์สตอร์คหน่ึงเซลล์  และเซลล์หัว 
สามเซลลท่ี์ท าหนา้ท่ีปล่อยเกลือออกมา (พวงผกา, 2548) 

 

ส าหรับเฟิร์นบริเวณโครงสร้างท่ีเป็นเน้ือเยื่อเจริญท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ มกัมีส่ิงปกคลุมท่ีเป็นขน 
หรือเกล็ด (scales) ปกคลุมบริเวณดงักล่าวเพื่อป้องกนัอนัตรายให้กบัเน้ือเยื่อเจริญในบริเวณดงักล่าว 
โดยเฉพาะบริเวณส่วนของล าตน้ของเฟิร์น ซ่ึงเรียกวา่ ไรโซม (rhizome) ใชเ้รียกส่วนล าตน้ท่ีอยูใ่ตดิ้น
หรือเหนือดินก็ได ้ไรโซมอาจมีลกัษณะตั้งตรงหรือวางทอดขนานกบัดิน หรืออาจไหลไปตามผิวดิน 
การเกิดใบและรากบนไรโซมจะมี 2 ลกัษณะคือ แบบแรกท่ีใบและรากเกิดอยูค่นละดา้นของไรโซม 
โดยจะฝังอยู่ฝ่ังตรงขา้มกนัเรียกว่า dorsiventral construction และแบบท่ีสองเป็นแบบท่ีไรโซมจะตั้ง
ตรง ส่วนใบและรากจะติดอยูร่อบไรโซมนั้น เรียก radial construction  ซ่ึงมกัมีส่ิงปกคลุมผวิท่ีอาจเป็น 
เกล็ด ขน หรือหนาม (spine) โดยทั้งสองแตกต่างกนัท่ี ขน จะเกิดจากเซลล์แถวเดียว อาจเป็นเพียง 1 
เซลล์ (unicellular hair) หรือต่อกนัหลายเซลล ์(multicellular hair) ก็ได ้ส่วนเกล็ดจะเกิดจากการเช่ือม
กนัของขนตั้งแต่ 2 เส้นข้ึนไปในแนวขา้ง ท าให้เกิดความหนาของเซลล์ในแนวขวางท่ีมากกวา่ 1 เซลล ์
เฟิร์นส่วนใหญ่จะมีเกล็ดปกคลุมเหงา้ บางชนิดมีทั้งเกล็ดและขน มีไม่มากท่ีเหงา้ปกคลุมดว้ยขนเพียง
อย่างเดียว เช่น เฟิร์นลูกไก่ (Cibotium barometz) บวัแฉก (Dipteris  conjugata) กูดเก๊ียะ (Pteridium  
aquilinum) เป็นตน้ (ปิยเกษตร, 2555) 
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 ส่ิงปกคลุมตน้เหล่าน้ียงัสามารถใชใ้นการจดัจ าแนกชนิดของเฟิร์นบางชนิดได ้โดยใชล้กัษณะท่ี
แตกต่างกนัของรูปร่างขน (ภาพท่ี 2.9) หรือเกล็ด(ภาพท่ี 2.10) ความหนาบางของผนังเซลล์ สี ความ
แขง็ หรือลกัษณะการติดกบัตน้ เช่น 
 

Adiantum pubescens สามารถแยกความแตกต่างจาก Adiantum hispidulum คือมีขนท่ีใตท้อ้งใบ
ท่ียาวบาง ก่ึงแข็ง ขณะท่ี Adiantum hispidulum มีขนท่ีสั้ นและหนาแข็ง (Parris, 1980) หรือ Adiantum 
diaphanum ปกคลุมดว้ยขนแข็งสีด า ท่ีผิวใบเล็กนอ้ย ขณะท่ี Adiantum hispidulum มีขนสีขาวปกคลุม
เป็นจ านวนมาก (Jones, 1987) 

 

 ลกัษณะการมีขนปกคลุมท่ีผิวใบและกา้นใบเป็นลกัษณะของเฟิร์นบางชนิดในสกุล Hypolepis 
เป็นขนท่ีมีลกัษณะเป็นต่อมท่ีมีหยดซ่ึงสร้างของเหลวหยดเล็กๆ ท่ีปลายขน (Jones, 1987) 

หนาม (bristle) มีลกัษณะคลา้ยกบัขน แต่แตกต่างกนัท่ีหนามจะมีความแข็งกว่าและมีลกัษณะ
โคนฐานท่ีแบนติดกบัตน้ โดยส่ิงปกคลุมท่ีเป็นหนามพบไดใ้นบางชนิดเฟิร์น เช่นในสกุล Dipteris 
เป็นตน้ (Jones, 1987) 

ภาพท่ี 2.9 ลกัษณะรูปร่างของส่ิงปกคลุมท่ีเป็นขนแบบต่างๆ 
(ท่ีมา: David L. Jones, 1987) 
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ภาพท่ี 2.10 ลกัษณะรูปร่างของส่ิงปกคลุมท่ีเป็นเกล็ดในเฟิร์นบางสกุล 
(ท่ีมา: David L. Jones, 1987) 
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4. กายวภิาคศาสตร์ของปากใบ (anatomy of stomata) 

ปากใบ (stomata) เป็นส่วนของเซลล์ผิว (epidermis) ท่ีเปล่ียนไป ท าหนา้ท่ีแลกเปล่ียนก๊าซและ
คายน ้ า ประกอบดว้ยเซลล์คุม (guard cell) 2 เซลล์ มีลกัษณะพิเศษกวา่เซลล์ผิวทัว่ไปตรงท่ีเซลล์คุมมี
คลอโรพลาสต ์(chloroplast) จึงสามารถสังเคราะห์ดว้ยแสงได ้เซลล์คุมทั้งสองน้ีจะอยูติ่ดกนั โดยดา้น
ท่ีติดกนัจะมี ผนงัหนา บริเวณระหวา่งเซลล์คุมทั้งสองจะมีปากใบ เม่ือเซลล์คุมอยูใ่นสภาพท่ีท่ีขาดน ้ า 
ขนาดของปากใบจะแคบหรือปิดท าให้น ้ าไม่สามารถระเหยออกทางปากใบได้ แต่สภาพท่ีท่ีมีน ้ า
เพียงพอจะท าให้เซลล์คุมเกิดการขยายตวัผนงัเซลล์ดา้นท่ีบางจะขยายตวัและยืดตวัออกไดม้ากกวา่ จึง
เกิดแรงดึงให้ผนงัดา้นในท่ีหนาโคง้เขา้ เป็นเหตุให้ปากใบเปิด ในสภาพท่ีเช่นน้ี น ้ าจะสามารถระเหย
ออกทางปากใบได ้(สมบุญ, 2544)  

 

ใน epidermis จะมีช่องเปิดเล็กๆ เกิดจากเซลล์ epidermis พิเศษท่ีเปล่ียนไป 2 เซลล์มาประกบ
กนั คือ เซลล์คุม  ทั้งเซลล์คุมและช่องเปิดน้ีรวมกนัเป็นปากใบ และในพืชหลายชนิดจะเห็นเซลล์เสริม 
(subsidiary cell หรือ accessory cell) เป็นเซลล์ท่ีมีรูปร่างหรือบางคร้ังส่วนประกอบภายในดว้ยผิดไป
จาก epidermis อ่ืนๆ โดยรอบอยูส่องขา้งของเซลล์คุม โดยมาเกิดมาจาก protoderm ซ่ึงอยูติ่ดกบัเซลล์
แม่ของเซลลป์ากใบ (เทียมใจ, 2539) 

จากการพิจารณาถึงเซลล์ท่ีลอ้มรอบอยูไ่ดมี้การแบ่งปากใบออกเป็นหลายชนิด ในระยะเร่ิมแรก
ของการศึกษามีผู ้แบ่งชนิดของปากใบของพืชใบเล้ียงคู่ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ ranunculaceous, 
cruciferous, rubiaceous และ caryophyllaceous ต่อมา Metcalf และ Chalk (Metcalf and Chalk, 1950) 
ได้ตั้ ง ช่ือใหม่  ท่ี ใช้ทั่วไปคือ  ใช้ anomocytic แทน  ranunculaceous, anisocytic แทน  cruciferous, 
diacytic แทน caryophyllaceous และ paracytic แทน rubiaceous จากนั้นจึงมีการแบ่งชนิดของปากใบ
โดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหว่างเซลล์คุม (epidermal cell) และเซลล์เสริม (subsidiary cell) ในพืชใบ
เล้ียงคู่ออกเป็น อโนโมไซติก  (anomocytic) แอนไอโซไซติก  (anisocytic) พาราไซติก (paracytic) 
ไดอะไซติก(diacytic) แอกติโนไซติก (actinocytic) และไซโคลไซติก (cyclocytic) ภาพท่ี 2.11 
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ภาพท่ี 2.11 รูปแบบของปากใบประเภทต่างๆ  ( Metcalf and Chalk, 1950) 
1. anomocytic     2. anisocytic   3. paracytic 
4. diacytic    5. actinocytic   6.cyclocytic 

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http://www.plantscience4u.com) 
 

นอกจากน้ี เทียมใจ (2539) ยงัมีการแบ่งยอ่ยการจ าแนกรูปแบบปากใบ อีกหลายแบบในพืชใบ
เล้ียงคู่และเฟิร์น ซ่ึงใช้ความสัมพนัธ์ระหวา่งเซลล์คุม กบัเซลล์เสริมท่ีอยู่ขา้งเซลล์คุม จ าแนกเป็น 12 
รูป แบบ  คื อ  อโนโมไซ ติก  แอนไอโซไซ ติก  พ าราไซ ติก  ไดอะไซ ติก  แอก ติโนไซ ติก  
ไซโคลไซติก  เตตระไซติก  (tetracytic) แบรงซีพาราไซติก  (brachyparacytic) แลเทอโรไซติก 
(laterocytic) เฮกซ าไซ ติก  (hexacytic) พ าราแลโลไซ ติก  (parallelocytic) และ  ส เตาโรไซ ติก 
(staurocytic) ภาพท่ี 2.12  
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ภาพท่ี 2.12 รูปแบบของปากใบประเภทต่างๆ  (เทียมใจ, 2539) 
1. anomocytic 2. anisocytic 3. paracytic
4. diacytic 5. actinocytic 6. cyclocytic
7. tetracytic 8. brachyparacytic 9. laterocytic
10. hexacytic 11. parallelocytic 12. staurocytic

(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก เทียมใจ คมกฤส, 2539 ) 
 

Van Cotthem (1970) ศึกษ าและจ าแนกรูปแบบปากใบ ท่ีพบใน เฟิ ร์น  12 รูปแบบ คือ 
 อโนโมไซติก แอนไอโซไซติก ไดอะไซติก พาราไซติก แอกติโนไซติก ไซโคลไซติก เตตระไซติก 
ไฮโปไซติก (hypocytic) เพอริไซติก (pericytic) เดสโมไซติก (desmocytic) โพโลไซติก (polocytic) 
และสเตาโรไซติก (Van Cotthem, 1970) ดงัภาพท่ี 2.13 
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ภาพท่ี 2.13 รูปแบบของปากใบประเภทต่างๆ  (Van, 1970) 
1. anomocytic 2. anisocytic 3. diacytic
4. paracytic 5. actinocytic 6. cyclocytic
7. tetracytic 8. hypocytic 9. desmocytic
10. pericytic 11. porocytic 12. staurocytic

                                   (ท่ีมา: ดดัแปลงจาก พนารัตน์ เจริญไชย, 2541 )
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5. กายวภิาคศาสตร์ของเนือ้เยือ่ล าเลยีง (anatomy of vascular tissue) 

 เป็นระบบท่ีประกอบดว้ยเน้ือเยื่อเชิงซ้อน คือ ไซเล็ม และโฟลเอม็ อาจอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือ
แยกกันอยู่ก็ได้ ระบบเน้ือเยื่อล าเลียงอยู่ในชั้ นสตีลของราก  และล าต้นซ่ึงเน้ือเยื่อชั้ นสตีลน้ี
ประกอบดว้ยชั้นเพอริไซเคิล (ถา้มี) ไส้ไม ้รัศมีไส้ไม ้และกลุ่มท่อล าเลียง 

 ในพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์น ส่วนใหญ่เป็นไมล้ม้ลุกซ่ึงเน้ือเยื่อล าเลียงจดัอยูใ่นการ
เจริญขั้นปฐมภูมิ มีจุดก าเนิดมาจากโพรแคมเบียม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โฟลอิกโพรแคมเบียม (phoic 
procambium) ซ่ึงจะเจริญไปเป็น โฟลเอ็ม และไซโลอิกโพรแคมเบียม (xylic procambium) ซ่ึงจะเจริญ
ไปเป็นไซเล็ม และการเจริญเติบโตของไซเล็มปฐมภูมิสามารถน าไปประกอบการศึกษาความแตกต่าง 
และสายสัมพนัธ์ระหว่างพืช หรือความแตกต่างระหว่างรากและล าตน้ของพืชชนิดเดียวกนั ไซเล็ม
ปฐมภูมิแบ่งตามต าแหน่งของโพรโทไซเล็ม มี 4 ลกัษณะ(ภาพท่ี 2.14) (พวงผกา, 2548) คือ  

เอกซ์อาร์ค (exarch) โพรโทไซเล็ม (protoxylem) เร่ิมตน้อยูด่า้นนอกแลว้เจริญเขา้สู่ศูนยก์ลาง
ดงันั้นจะพบโพรโทไซเล็มท่ีเจริญเต็มท่ีอยู่ดา้นใน เป็นลกัษณะโบราณ พบในรากพืชท่ีมีท่อล าเลียง 
(vascular plant) ทัว่ไป ล าตน้หวายทะนอย และชอ้งนางคล่ี 

เอนด์อาร์ค (endarch) โพรโทไซเล็มอยูใ่กลศู้นยก์ลางเจริญออกไปดา้นนอก พบในล าตน้พืชมี
เมล็ดทัว่ไป เป็นลกัษณะท่ีมีการพฒันามากท่ีสุด 

เมสอาร์ค (mesarch) เป็นลกัษณะโพรโทไซเล็มเจริญออกไปรอบๆ ทุกทิศทาง เม่ือเจริญเต็มท่ี
เมาทาไซเล็มจะเกิดรอบๆ โพรโทไซเล็ม พบในไรโซมและกา้นของเฟิร์น 

เซนทราอาร์ค (centrarch) เป็นลักษณะท่ีมีโพรโทไซเล็มเร่ิมต้นอยู่ท่ีศูนย์กลางแล้วเจริญ
ออกไปรอบๆ เม่ือเจริญเต็มท่ีเมทาไซเล็มจะเกิดล้อมรอบโพรโทไซเล็มเป็นวงกลม พบในพืชสกุล 
Rhynia ท่ีสูญพนัธ์ุไปแลว้  

ภาพท่ี 2.14 การเจริญเติบโตของไซเล็มปฐมภูมิ 
(ท่ีมา: ดดัแปลงจาก http:/en.wikipedia.org/Xylem ) 
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5.1 รูปแบบของมดัท่อล าเลียง (type of vascular bundle) 

 เน้ือเยื่อล าเลียงประกอบดว้ยไซเล็มและโฟลเอ็ม ท่ีกระจายอยูใ่นลกัษณะต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 
ลกัษณะ (พวงผกา, 2548) ไดแ้ก่ 

1. เรเดียลบลัเดิล (radial bundle)  เป็นลกัษณะท่ีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงสลบักนัตามเส้น 
รอบวง เป็นลกัษณะโบราณ และพบเฉพาะในรากพืชทัว่ไป 

2. คอนจอยน์บนัเดิล (conjoint bundle) เป็นลกัษณะท่ีโฟลเอ็มและไซเล็มเรียงอยู่ในแนว
รัศมีเดียวกนั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามต าแหน่งของโฟลเอม็ 

2.1 คอลแลเทอรัลบนัเดิล (collateral bundle) เป็นลกัษณะท่ีไซเล็มกบัโฟลเอ็มเรียงตวั
กันอยู่ตามแนวรัศมีโดยมีโฟลเอ็มอยู่ด้านนอกและไซเล็มอยู่ด้านใน  ถ้ามี 
แคมเบียมแทรกอยู่ระหว่างเน้ือเยื่อทั้ งสองจะเป็นแบบเปิด (open type) พบใน 
ล าตน้พืชใบเล้ียงคู่และพืชเมล็ดเปลือย ถา้ไม่มีแคมเบียมแทรกอยู่ระหวา่งไซเล็ม
และโฟลเอม็จะเป็นชนิดปิด (closed up) พบในล าตน้พืชใบเล้ียงเด่ียวทัว่ไป 

2.2 ไบคอลแลเทอรัลบนัเดิล (bicollateral bundle) เป็นลกัษณะท่ีไซเล็มกบัโฟลเอ็ม
เรียงกนัอยูต่ามแนวรัศมี โดยมีโฟลเอ็มประกบไซเล็มอยูท่ ั้งดา้นนอกและดา้นใน 
ดงันั้นวาสคิวลาบนัเดิลหน่ึงๆ จึงประกอบดว้ย โฟลเอ็มดา้นนอก แคมเบียมดา้น
นอก ไซเล็มแคมเบียม ดา้นใน และโฟลเอ็มดา้นใน มกัเป็นชนิดเปิดเสมอ พบใน
พืชพวกฟัก แฟง แตงกวา 

3. คอนเซนตริกบันเดิล  (concentric bundle) เป็นลักษณะท่ีเน้ือเยื่อล าเลียงชนิดหน่ึงอยู่
ลอ้มรอบอีกชนิดหน่ึงเป็นแบบปิดเสมอ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

3.1 แอมฟิวาซัลหรือเลปโทเซนทริกบันเดิล (amphivasal หรือ leptocentric bundle) 
เป็นลกัษณะท่ีไซเล็มอยูล่อ้มรอบโฟลเอ็มพบในเน้ือเยื่อล าเลียงทุติยภูมิของสกุล 
Convallaria (Liliaceae) สกุลหมากผูป่้า (Dracaena) สกุลเข็มอาดมั (Yucca) และ
พืชใบเล้ียงคู่อ่ืนๆ หลายชนิด 

3.2 แอมฟิครีดัลหรือฮาโรเซนทริกบันเดิล  (amphicridal หรือ harocentric bundle) 
เป็นลกัษณะท่ีโฟลเอ็มอยู่ลอ้มรอบไซเล็มพบในไรโซมของพืชพวกเฟิร์น ล าตน้
ของพวกชอ้งนางคล่ี (Lycopodium) และเฟิร์นแผง (Selaginella) และบนัเดิลขนาด
เล็กท่ีพบในดอก ผล และใบของพืชใบเล้ียงคู่ 
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5.2 รูปแบบของสตีล (type of stele) 

 สตีล (stele) อยู่ส่วนกลางของล าตน้หรือราก เป็นส่วนท่ีมีความเเข็งแรงกวา่ส่วนอ่ืนๆ จึงถือว่า
เป็นโครงกระดูกของพืชก็ว่าได้ ในปี  ค .ศ . 1886 Van Tiegham และ  Douliout ได้เสนอทฤษฏี 
สตีลาร์ (stelar theory) ซ่ึงมีใจความส าคญัคือ โครงสร้างปฐมภูมิของรากและล าต้นประกอบด้วย
เน้ือเยื่อพื้นฐานคือ คอร์เทกซ์และสตีลซ่ึงอยูใ่จกลาง เน้ือเยือ่ทั้งสองชั้นถูกแบ่งแยกโดยเอนโดเดอร์มิส 
ในลักษณะน้ีเอนโดเดอร์มิสเป็นชั้ นในสุดของคอร์เทกซ์  และเพอริไซเคิลเป็นชั้ นนอกสุดของ 
สตีล ดงันั้นสตีลจึงประกอบดว้ยเน้ือเยื่อล าเลียง ไส้ไม ้(ถา้มี) และเพอริไซเคิล ซ่ึงทฤษฏีสตีลาร์ไดรั้บ
การยอมรับในการอธิบายการเปรียบเทียบทางกายวิภาค  และการศึกษาสายสัมพนัธ์และวิวฒันาการ
ของพืชอยา่งกวา้งขวาง (พวงผกา, 2548) 

 สตีลมีความแปรผนัของลักษณะได้หลายแบบ ข้ึนอยู่กับการจดัการเรียงตัวกันของเน้ือเยื่อ
ล าเลียง (ภาพท่ี 2.15) 
 

1. โพรโทสตีล (protostele) เป็นลกัษณะท่ีมีไซเล็มอยูก่ึ่งกลางลอ้มรอบดว้ยโฟลเอ็มและไม่มีไส้ไม ้
ซ่ึงเป็นลกัษณะอยา่งง่ายและโบราณท่ีสุด พบในพืชท่ีมีท่อล าเลียงชั้นต ่า และพืชดอกท่ีอาศยัอยู่
ในน ้ า โพรโทสตีลมีความแปรผนัของลักษณะเป็นหลายแบบข้ึนอยุ่กับการจดัเรียงตวัของ 
ไซเล็มดงัน้ี 

1.1 แฮโพลสตีล (haplostele) เป็นโพรโทสตีลท่ีมีไซเล็มท่ีจดัเรียงตวักันเป็นวงกลมเรียบ
ลอ้มรอบดว้ยโฟลเอ็ม จดัว่าเป็นลกัษณะท่ีโบราณท่ีสุดพบในพืชโบราณท่ีมีท่อล าเลียง 
เช่น Rhinia, Horneophyton, และ Selaginella kraussiana และยงัพบในซากโบราณของ
สามร้อยยอด (Lycopodium cernuum) 

1.2 แอคทิโนสตีล  (actinostele) เป็นโพรโทสตีลท่ีมีไซเล็มอยู่ก่ึงกลางแต่มีลักษณะยื่น
ออกไปเป็นพูหรือแฉก (rib หรือ arch) และโฟลเอ็มลอ้มรอบมีลกัษณะเช่นเดียวกนั พบ
ในหวายทะนอย (Psilotum triquetrum) และ Lycopodium serratum 

1.3 เพลคโทสตีล (plectostele) เป็นโพรโทสตีลท่ีมีไซเล็มเรียงขนานกนัไปหรือมีท่ีเช่ือมต่อ
กนัและมีโฟลเอ็มแทรกอยูร่ะหวา่งไซเล็ม เป็นโพรโทสตีลท่ีมีลกัษณะพฒันามากท่ีสุด 
พบในเฟิร์น (Lycopodium clavatum และ L. volubile) 

1.4 โพรโทสตีลแบบผสม  (mixed protostele) เป็นโพรโทสตีลท่ีมีไซเล็มแทรกอยู่กับ 
โฟลเอม็ อยา่งไม่เป็นระเบียบ เช่นพบใน สามร้อยยอด (Lycopodium cernuum) 
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2. ไซโฟโนสตีล  (siphonostele) เป็นสตีล ท่ี มีไส้ไม้อยู่ ก่ึ งกลางล้อมรอบด้วยไซ เล็มและ 
โฟลเอ็มตามล าดบั พบในพืชพวกเฟิร์น พืชเมล็ดเปลือย พืชดอก เช่ือว่ามีวิวฒันาการมาจาก 
โพรโทสตีล ทั้งน้ีอธิบายไดโ้ดยมีผูเ้สนอทฤษฏี 2 ทฤษฏี คือทฤษฏีอินทราสตีลาร์ (intrastelar) 
เสนอโดย Boodle (1901) Gwynne-Vaughan (1908) และ Bower (1991) อธิิบายว่าไส้ไม้เจริญ
เปล่ียนแปลงมาจากเน้ือเยื่อล าเลียงท่ีอยู่ดา้นใน เช่น ไซเล็ม ไปเป็นเน้ือเยื่อพาเรงคิมา พบใน 
Botrychium virginianum, B. lunaria และ ออสมนัดา (Osmunda regalis) ในพืชเหล่าน้ีก่ึงกลาง
ของโพรโทสตีล ประกอบด้วยเทรคีดและพาเรงคิมา จากลักษณะการกระจายของเน้ือเยื่อ
ล าเลียงท าใหแ้บ่งไซโฟโนสตีลเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

2.1 เอกโทโฟอิกไซโฟโนสตีล (ectophloic siphonostele) เป็นลกัษณะท่ีไซเล็มลอ้มรอบไส้
ไม้ท่ีอยู่ก่ึงกลางมีลักษณะเป็นวงและมีโฟลเอ็มล้อมรอบอีกชั้ นหน่ึงเป็นลักษณะท่ี
ธรรมดาท่ีสุด พบในพืชเมล็ดเปลือยบางชนิด พืชมีดอกใบเล้ียงคู่บางชนิด เช่น หมอนอ้ย 
(Vernonia cinerea) ยาสูบ (Nicotiana tabacum L.) และยงัพบในพืชชั้นต ่าบางชนิด เช่น 
หญ้าถอดปล้อง (Equisetum) เฟิร์นออสมนัดา (Osmunda) และ ตาลบิด (Schizaea) เป็น
ตน้  

2.2 แอมฟิโฟลอิกไซโฟโนสตีล (amphiphloic siphonostele: amphiphloic) เป็นลกัษณะท่ีไซ
เล็มลอ้มรอบไส้ไมแ้ละมีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็มทั้งดา้นนอกและดา้นใน พบในเฟิร์น
ก้านด า หรือ เฟิร์นผมนาง (Adiantum) และ ผกัแว่น (Marsilea) บางคร้ังมีการจ าแนก
ไซโฟโนสตีลเป็น คลาโดไซโฟโนสตีล (cladosiphonic siphonostele) ซ่ึงพบในพืชท่ีไม่
มีลีฟแกป (leaf gap) เช่น ช้องนางคล่ี (Lycopodium) และเฟิร์นแผง (Selaginella)  บาง
ชนิด และฟิลโลไซโฟนิกไซโฟโนสตีล  (phyllosiphonic siphonostele) เป็นไซโฟโน
สตีลท่ีพบในพืชท่ีมีลีฟแกป เช่นเฟิร์นและชั้นสูง บางชนิด นอกจากนั้นฟิลโลไซโฟโน
สตีลยงัจ าแนกออกเป็น โซลีโนสตีล (solenostele) พบในพืชท่ีมีลีฟแกปไม่เหล่ือมล ้ากนั 
จึงมีกลุ่มเน้ือเยือ่อยูต่่อกนัเกือบเป็นวง และ ดิกทิโอสตีล (dictyostele) ท่ีพบในพืชท่ีมีลีฟ
แกปท่ีมีความเหล่ือมล ้ากนัเห็นกลุ่มเน้ือเยือ่ล าเลียงแยกจากกนัเป็นระยะ 

2.3 ดิกทิโอสตีล (dictyostele) เป็นสตีลท่ีพฒันามาจากไซโฟโนสตีล  จึงลกัษณะคล้ายคลึง
กบัไซโฟโนสตีลมาก แต่เม่ือดูจากลักษณะตดัตามยาวและตดัตามขวางจะเห็นมดัท่อ
ล า เลี ยงขาดกัน เป็ น ระยะ  ห รืออยู่ เป็ น ก ลุ่ม  ทั้ ง น้ี เน่ื องจาก มี ลีฟแกป เกิ ด ข้ึน  
นักพฤกษศาสตร์บางท่านรวมดิกทิโอสตีลไวใ้นกลุ่มเดียวกบัไซโฟโนสตีล เพียงแต่
เน้ือเยื่อล าเลียงอยูก่นัแบบไม่ต่อเน่ืองเป็นวงกลมแต่ขาดตอนเป็นระยะเท่านั้น แต่ในท่ีน้ี
แยกดิกทิโอสตีลออกเป็น 2 แบบ 
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2.3.1 ยสูตีล (eustele) เป็นดิกทิโอสตีลท่ีพฒันามาจากเอกโตโฟลอิกไซโฟโนสตีล มีไส้
อยูก่ึ่งกลางและโฟลเอ็มอยูด่า้นนอกของไซเล็ม พบในพืชเมล็ดเปลือย และพืชใบ
เล้ียงคู่และพืชดอกบางชนิด บางคร้ังเรียกว่า โพลิฟาสคิวลาร์ไซโฟโนสตีล 
(polyfascular siphonostele) 

2.3.2 เมอริสตีล (meristele) เป็นดิกทิโอสตีลท่ีพฒันามาจากแอมฟิโฟลอิกไซโฟโนสตีล 
มีไส้ไมอ้ยูก่ึ่งกลาง ลอ้มรอบดว้ยเน้ือเยือ่ท่ีมีไซเล็มอยูก่ลางและมีโฟลเอ็มประกบ
ทั้งด้านนอกและด้านใน พบในล าต้นของเฟิร์น (pteris และ pteridium) และพืช 
ใบเล้ียงคู่บางชนิด 

2.4 อะแทคโทสตีล (atactostele) เป็นสตีลท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัดิกติโอสตีล แต่เป็นสตีลท่ี
ประกอบด้วยเน้ือเยื่อล าเลียงท่ีเรียงตวักระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ เป็นลักษณะท่ี
พฒันามามากท่ีสุด พบในล าตน้พืชใบเล้ียงเด่ียวทัว่ไป 

2.5 โพลีไซคลิกสตีล  (polycyclic stele) ในพืชเทอริโดไฟต์บางชนิด  พบว่าสตีลมีกลุ่ม
เน้ือเยื่อล าเลียงอยูห่ลายวง เช่นในเฟิร์น (Pteridium aquilinum) มีเน้ือเยื่อล าเลียงอยู ่2 วง 
วงท่ีมีด้านในเป็นแบบไซโฟโนสตีลและวงท่ีอยู่ด้านนอกเป็นแบบดิกทิโอสตีล ท่ี
ประกอบด้วยเมอริส ตีลเป็นจ านวนมาก  และใน  Matonia pectinnata  จะมีสตีลท่ี
ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ล าเลียง 3 วง 
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ภาพท่ี 2.15  ลกัษณะของสตีลแบบต่างๆ 
(ท่ีมา:http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/StructureOfPlantsAndFungi) 

6. การศึกษาสัณฐานวทิยาและกายวภิาคในพชืกลุ่มเฟิร์น 

 ส าหรับการศึกษาในแง่ของสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืชกลุ่มเฟิร์นนั้น ยงัคงมี
ความส าคญัท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อจดัจ าแนกพืชกลุ่มน้ี เห็นไดจ้ากการศึกษาของ สมพงษ์ ธรรมถาวร 
ในปี พ.ศ. 2520 ไดท้  าการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของเฟิร์นสกุล  
Acrostichum ในพื้นท่ีป่าชายเลนฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกตั้งแต่จงัหวดัระนองไปถึงจงัหวดัสตูล และ
ชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัภาคกลาง  และบริเวณป่าชายเลนตอนบนในเขตจงัหวดัจนัทบุรี โดยพบเฟิร์น 
2 ชนิดคือ A. aureum L. และ  A. speciosum Willd. ซ่ึงเฟิร์นทั้งสองชนิดน้ีข้ึนในพื้นท่ีป่าชายเลน โดย
ลักษณะของใบย่อยของ A. aureum L.โค้งมนแต่ลักษณะใบย่อยของ A. speciosum Willd. จะเรียว
แหลม (สมพงษ,์ 2520) 
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ในปี พ.ศ. 2532 ภทัรียา สุทธิเช้ือนาค ไดศึ้กษาสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยา บางประการของ
เฟิร์นสกุลนาคราชในเขตต าบลพล้ิว อ าเภอแหลมสิงห์ ซ่ึงส ารวจพบเฟิร์นสกุลนาคราช 2 ชนิด คือ 
Davallia denticulatea Burm. และ D. solida Forst. จากการศึกษาพบว่า เฟิร์นทั้งสองชนิดมีลกัษณะ
ทางสัณฐานวิทยาแตกต่างกัน  แต่มีลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของล าต้น  และ
ความสัมพนัธ์กบัสภาพท่ีแวดล้อมท่ีเหมือนกนั โดยปริมาณของใบ ขนาดของใบจะข้ึนกบัปริมาณ
ความช้ืนของดิน ความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ และความเขม้ของแสงแดด  

พ.ศ. 2541 พนารัตน์ เจริญไชย ไดท้  าการศึกษาปากใบของเฟิร์นบางชนิดในประเทศไทย โดย
ไดศึ้กษารูปแบบปากใบของเฟิร์นท่ีเจริญเตม็ท่ีจากแหล่งธรรมชาติ จ านวนทั้งส้ิน 23 วงศ ์61 สกุล 120 
ชนิด 122 ตวัอย่าง โดยอาศยัการจดัเรียงตวัของเซลล์ท่ีลอ้มรอบปากใบเป็นหลกั  ซ่ึงผลของการศึกษา
พบว่า รูปแบบของปากใบของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ศึกษามีทั้ งส้ิน 15 รูปแบบ  ได้แก่ โพโลไซติก  
อโนโมไซติก ไดอะไซติก โคโพโลไซติก แอนไอโซไซติก เพอริไซติก โคไดอะไซติก ไซโคลไซติก 
เตตระไซติก  แอกติโนไซติก  พาราไซติก  สเตาโรไซติก  ไฮโปไซติก  โคเพอริไซติก  และ 
แอมฟิเพอริไซติก และอีก 1 ชนิดท่ีไม่มีปากใบ ทั้งน้ียงัพบวา่ รูปแบบของปากใบสามารถพบได้หลาย
รูปแบบบนผิวใบแผ่นเดียวกนั ซ่ึงจะพบปากใบจ านวนหน่ึงรูปแบบ สองรูปแบบ สามรูปแบบ และ 
ส่ีรูปแบบ ในเฟิร์นส่วนใหญ่ท่ีท าการศึกษา จะพบปากใบเฉพาะผิวใบดา้นล่างเพียงดา้นเดียว ยกเวน้
เฟิ ร์น ริบ บิ้ น  (Ophioglossum pendulum Linn.) และผักกู ดน ้ า  (Ceratopteris thalictroides (Linn.) 
Brongn.) ท่ีพบปากใบทั้ งสองด้านของผิวใบ และเฟิร์นฟิล์มม่ี  (Crepidomanes bipunctatum (Poir.) 
Copel.) ท่ีไม่มีปากใบ นอกจากน้ียงัพบวา่ เฟิร์นบางชนิดมีลกัษณะและรูปแบบปากใบเป็นเอกลกัษณ์
จ าเพาะสามารถใช้เป็นขอ้มูลเสริมในการจ าแนกได้ เช่น ปากใบแบบเพอริไซติกพบเฉพาะในเฟิร์น
สกุลขาไก่และเฟิร์นบวัแฉก (Dipteris conjugata Reinw.) และไฮโปไซติกพบเฉพาะในเฟิร์นตานซ่าน 
(Schizaea dichotoma (Linn.) J.E.Smith.) (พนารัตน์, 2542) 

การศึกษาของ ส่องศรี สุขสร้อย พ.ศ.2545 ท่ีศึกษาเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยู ่จ านวน 
70 ชนิด โดยกรรมวธีิอะซีโตไลซีส (acetolysis) ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สงและกลอ้งจุลทรรศน์
แบบส่องกราดพบว่าลกัษณะท่ีสามารถน ามาใช้ในการจ าแนกชนิดของเฟิร์นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ช่องเปิด 
เยื่อหุ้มสปอร์ ลวดลายบนผนงัเยื่อหุ้มสปอร์ หรือลวดลายบนผนงัสปอร์ ขนาดของสปอร์ และรูปร่าง
ของสปอร์ (ส่องศรี, 2545) 

พ.ศ. 2546 สมฤทยั ชยัโพธ์ิ ไดท้  าการศึกษาลกัษณะจุลทรรศน์ทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาค
ของขน สเกล ปากใบ แผ่นใบ กา้นใบ และเหงา้ ของเฟิร์นสกุล Thelypteris บางชนิดในประเทศไทย 
พบว่าเฟิร์นกลุ่มน้ีมีลักษณะทางกายวิภาคร่วมกัน คือ เซลล์ชั้นผิวมีผนังเซลล์เป็นคล่ืน มีปากใบ
เฉพาะท่ีผิวใบดา้นล่าง เหงา้มีสตีลแบบดิกทิโอสตีล และมีลกัษณะสัณฐานวทิยาของโครงสร้างท่ีใชใ้น
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การสืบพันธ์ุร่วมกันคืออับสปอร์มีรูปร่างกลมแอนนูลัส  มีการเรียงตวัตามยาว  สปอร์มีสมมาตร
ด้านข้าง มีช่องเปิดแบบรอยเช่ือมเดียว รูปร่างแบบทรงรีเหมือนกัน  ลักษณะทางกายวิภาคท่ีมี
ความส าคญัในการจดัจ าแนก ไดแ้ก่ รูปแบบของปากใบ การมีหรือไม่มีขนต่อมท่ีผิวใบดา้นล่าง การมี
หรือไม่มีกลุ่มเซลล์ท่ีมีผนังหนาบริเวณไส้ไม ้และลกัษณะสัณฐานวิทยาของโครงสร้าง ท่ีใช้ในการ
สืบพนัธ์ุท่ีมีความส าคญัในการจดัจ าแนก ไดแ้ก่ การมีหรือไม่มีเยื่อคลุมกลุ่มอบัสปอร์ การมีหรือไม่มี
ขนต่อมบนเยื่อคลุมกลุ่มอบัสปอร์ ต าแหน่งของขนบนอบัสปอร์ และลวดลายบนผิวสปอร์ เป็นตน้ 
ทั้งน้ีพบว่าการจดัจ าแนกโดยใช้ลกัษณะทางกายวิภาคและสัณฐานวิทยาของโครงสร้างท่ีใช้ในการ
สืบพนัธ์ุมีความสอดคลอ้งกนั และมีความสอดคลอ้งกบัการจดัจ าแนกโดยใชล้กัษณะทางสัณฐานวทิยา
ภายนอกท่ีมีผูเ้สนอไวว้า่ควรแยกเฟิร์นสกุลน้ีออกเป็นหลายสกุลดว้ยกนั (สมฤทยั, 2546) 

ในปี ค.ศ. 2003  Yang และ  Zhang ศึกษาลักษณะเซลล์ผิวใบของพืชในสกุล   Selaginella 
Beauv. จ านวน 12 ชนิด ท่ีพบบริเวณเกาะ Hainan ประเทศจีน เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบและใชใ้นการ 
จดัหมวดหมู่ของพืชสกุล  Selaginella จากการศึกษาพบลกัษณะของเซลล์ผิวใบมีความแตกต่างกนัคือ 
ลกัษณะเน้ือเยื่อผิวใบรูปร่างหลายเหล่ียมและเซลล์ยาว ลกัษณะปากใบ และพบเซลล์ท่ีเป็นไฟเบอร์ท่ี
ผิวขรุขระ (sclerotic warty fiber) ในบางชนิด ซ่ึงการมีหรือไม่มีเซลล์ไฟเบอร์ท่ีผิวขรุขระน้ีสามารถ
น ามาใชใ้นการจดักลุ่มพืชสกุลน้ีได ้(Yang and Zhang, 2003) 

พ.ศ. 2556 ชุติมา นิยมดี ไดท้  าการศึกษาลกัษณะกายวภิาคของแผน่ใบของเฟิร์นบางชนิดจากเขา
หินปูนท่ีมีการปรับตวัตอบสนองต่อสภาพท่ีแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง โดยเปรียบเทียบกบัเฟิร์นชนิด
เดียวกนัท่ีเจริญในถ่ินอาศยัอ่ืนท่ีมีความช้ืนตลอดปี เฟิร์นท่ีน ามาศึกษามีจ านวน 5 ชนิด คือ Adiantum 
malesianum, Antrophyum callifolium, Microsorum punctatum, Pyrrosia lanceolata และ P. stigmosa 
ผลการศึกษาพบวา่ ความหนาของแผน่ใบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในเฟิร์นจ านวน 4 ชนิด 
คือ A. malesianum, M. punctatum, P. lanceolata และ P. stigmosa ความหนาของผวิเคลือบคิวทินรวม
กบัผนงัเซลล์ของเน้ือเยื่อชั้นผิวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในเฟิร์น 2 ชนิด คือ M.punctatum 
และ P. lanceolata และพบว่า P. lanceolata และ P. stigmosa เท่านั้ นท่ีชั้ นมีโซฟิลล์ประกอบด้วย 
แพลิเซดพาเรงคิมาและสปองจีพาเรงคิมา ซ่ึงพบวา่ความยาวของชั้นแพลิเซดของใบท่ีเก็บมาจากเขา
หินปูนมีความยาวมากกว่าใบท่ีเก็บมาจากท่ีชุ่มช้ืนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ค่าดชันีความหนาแน่น
ของปากใบ (stomatal index) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติใน A. callifolium, M. punctatum 
และ P. stigmosa โดยพบวา่ใบท่ีเก็บมาจากเขาหินปูนมีค่ามากกวา่ใบท่ีเก็บมาจากท่ีชุ่มช้ืนรูปแบบและ
ต าแหน่งของปากใบแปรผนัข้ึนกบัชนิดของเฟิร์น (ชุติมา, 2556) 

ในปี ค.ศ. 2013 H. Maideen และคณะ ได้ท าการศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชกลุ่ม 
Selaginellaceae จ านวน 14 ชนิด จาก 29 ท่ีพบและมีการรายงานไวบ้ริเวณคาบสมุทรมาเลเซีย  คือ  
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Selaginella alutacia, S. argentea, S. frondosa, S. intermedia var. intermedia, S. intermedia var. 
dolichocentrus, S. mayeri, S. morganii, S. ornata, S. plana, S. polita, S. roxburghii var. roxburghii, 
S. stipulata, S. wallichii และ  S. willdenowii โดยใชว้ิธีการตดัเน้ือเยือ่โดยใช ้microtome  เพื่อท าสไลด์
เน้ือเยื่อถาวร พบวา่ระบบมดัท่อล าเลียงของพืชกลุ่มน้ีอาจแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มท่ีมีท่อล าเลียง 1 
มดั (monostelic group) และกลุ่มท่ีมีท่อล าเลียง 3 มดั (tristelic group) พิสูจน์ให้เห็นวา่มีความแตกต่าง
กนัลกัษณะทางกายวภิาคท่ีสามารถน ามาใชเ้พื่อแยกความแตกต่างในชนิดของ Selaginellaceae ดงันั้น
จึงใชล้กัษณะดงักล่าวในการจดัท ารูปวธิานระบุชนิด ร่วมกบัลกัษณะอ่ืนๆ ได ้(Maideen et.al, 2013) 
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บทที ่3 

อุปกรณ์และวธีิการศึกษา 

3.1 พชืทีใ่ช้ในการศึกษา 

การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคคร้ังน้ี ใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่ม
ใกลเ้คียงเฟิร์นท่ีพบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เยน็ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมี
จ านวน 13 วงศ ์22 สกุล 43 ชนิด ดงัตารางท่ี 3.1 โดยตวัอยา่งท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบช่ือวทิยาศาสตร์ท่ี
ถูกตอ้งแลว้ ซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์จากนายอุดร ปงกาวงค์ ท่ีท าการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง 
ความหลากหลายของ พืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นท่ีพบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
น ้ าตกแม่ เย็น  อ าเภอปาย  จังหวัดแม่ ฮ่องสอน (อุดร , 2557) จากนั้ นน าไปศึกษาลักษณะทาง 
สัณฐานวทิยา กายวภิาคของกา้นใบ เน้ือเยือ่ผวิใบ และส่ิงปกคลุมล าตน้ 

 

3.2 วสัดุอุปกรณ์และสารเคมีทีใ่ช้ท าสไลด์พชืสด 

- กระจกสไลด ์
- แผน่ปิดสไลด์ 
- ใบมีดโกน 
- จานแกว้ (Petri dish) 
- สียอ้ม safranin O 
- sodium hypochloride 6 % 
- แอลกอฮอล์ 90 % 
- น ้ากลัน่ 
- น ้ายาทาเล็บชนิดใส 

 

3.3 อุปกรณ์ส าหรับการศึกษาทางกายวภิาคศาสตร์และบันทกึข้อมูล 

 - กลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 
 - กลอ้งดิจิตอลส ำหรับถ่ำยภำพใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
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ตารางท่ี 3.1 ชนิดของพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นท่ีพบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้าตก
แม่เยน็ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

วงศ์ (Family) ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) 

1. Aspleniaceae Asplenium crinicaule Hance 

Hymenasplenium apogamum (N.Murak. & Hatan.) Nakaike 

2. Dennstaedtiaceae Microlepia speluncae (L.) T.Moore 

3. Dryopteridaceae Bolbitis sinensis (Baker) K.Iwats. 
Bolbitis virens (Wall. ex Hook. & Grev.) Schott var. virens 

Dryopteris cochleata (D.Don) C.Chr. 
4. Equisetaceae Equisetum diffusum D.Don 

Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) 
Hauke 

5. Lomariopsidaceae Nephrolepis undulata (Afzel.) J.Sm. 
6. Lygodiaceae Lygodium flexuosum (L.) Sw. 

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 
7. Ophioglossaceae Ophioglossum petiolatum Hook. 
8. Polypodiaceae Drynaria bonii Christ  

Drynaria parishii (Bedd.) Bedd. 
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 
Goniophlebium subauriculatum (Blume) C.Presl 
Microsorum membranaceum (D.Don) Ching 
Platycerium wallichii Hook. 
Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats. 
Pyrrosia lanceolata (L.) Farw 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

วงศ์ (Family) ช่ือวทิยาศาสตร์ (Scientific name) 

9. Pteridaceae 9.1 Subfamily Cheilanthoideae 
Calciphilopteris ludens (Wall. ex Hook.) Yesilyurt & H.Schneid. 
9.2 Subfamily  Pteridoideae  
Pteris biaurita L. 
Pteris longipes D.Don  
Pteris venusta Kunze 
Pteris vittata L. 
9.3 Subfamily Vittarioideae  
Adiantum caudatum L. 
Adiantum philippense L. 
Adiantum soboliferum Wall. ex Hook. 

10. Tectariaceae Tectaria coadunata (J.Sm.) C.Chr. 
Tectaria herpetocaulos Holttum 
Tectaria impressa (Fé e) Holttum 
Tectaria manilensis (C.Presl) Holttum 

11. Thelypteridaceae Cyclosorus crinipes (Hook.) Ching 
Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching 
Cyclosorus repandus (Fé e) B.K.Nayar & S.Kaur 

12. Woodsiaceae Athyrium cumingianum (C.Presl) Milde 
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 

13. Selaginellaceae Selaginella ostenfeldii  Hieron 
Selaginella helferi  Warb. 
Selaginella repanda  (Desv. ex Poir.) Spring 
Selaginella  involvens (Sw.) Spring  
Selaginella delicatula (Desv.) Alston  
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3.4 วธีิการศึกษา 

1. การศึกษาดา้นสัณฐานวทิยา 

 น าตวัอยา่งท่ีเก็บมาศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวทิยา บรรยายลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ ในส่วน
ของเหงา้ ใบ กลุ่มอบัสปอร์ ร่วมกบัการศึกษาลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้ โดยน าส่วนของส่ิงปกคลุมท่ีพบ 
มาศึกษารูปร่าง ลกัษณะการติดสี ขนาด ใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ รวมทั้งท าเป็นสไลด์ถาวร
เพื่อศึกษาลกัษณะของเซลล์ รูปร่างเซลลข์องขน หรือเกล็ดท่ีพบในเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นแต่
ละชนิด โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์เชิงประกอบแบบใชแ้สง และบนัทึกภาพของส่ิงปกคลุมล าตน้ใตก้ลอ้ง
จุลทรรศน์ 
 

2. การศึกษาดา้นกายวภิาคศาสตร์ 

2.1     กายวภิาคกา้นใบ น ากา้นใบท่ีท าความสะอาดแลว้มาท าการตดัตามขวางดว้ยวธีิ free-hand  
section technique โดยใชใ้บมีดโกนท่ีคมตดัเน้ือเยื่อกา้นใบให้เป็นวงสมบูรณ์ และแผ่น
เน้ือเยื่อท่ีค่อนขา้งบาง ถึงบางมาก ใช้พู่กนัปลายแหลมยา้ยช้ินเน้ือเยื่อท่ีตดัไดบ้างๆ วาง
ลงในหยดน ้ าบนสไลด์เพื่อกนัไม่ให้ช้ินเน้ือเยื่อแห้ง ยอ้มสีดว้ย safranin O จากนั้นลา้งสี
ยอ้มออกดว้ยน ้ ากลัน่ 2 - 3 คร้ัง แลว้ปิดดว้ยกระจกปิดสไลด์ ซับน ้ าส่วนท่ีเกินออก แลว้
น าไปศึกษาชนิดและการจดัเรียงตวัของเน้ือเยื่อชนิดต่างๆ ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์เชิง
ประกอบแบบใชแ้สง ท าการบนัทึกภาพใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบใชแ้สง 

 

2.2     การศึกษาเน้ือเยือ่ผิวใบ โดยคดัเลือกใบท่ีมีความสมบูรณ์และเจริญเต็มท่ีแลว้ น ามาแช่ใน
สารละลาย  6 % sodium hypochloride ผสมกับแอลกอฮอล์ 90 % ในอัตราส่วน  1:1 
จนกระทัง่ใบเปล่ียนเป็นสีขาว จากนั้น ลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้าเปล่า แลว้เปล่ียนมาแช่
ในแอลกอฮอล ์70 % เพื่อเก็บรักษาตวัอยา่ง ส าหรับการท าสไลดเ์พื่อศึกษาเน้ือเยือ่ผวิ ท า
โดยใช้ใบมีดโกนตดัใบท่ีฟอกขาวแล้วเป็นช้ินขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร  จากนั้นใช้
พูก่นัชอ้นช้ินส่วนใบพืชมาวางบนกระจกสไลดท่ี์มีน ้ ากลัน่แลว้ปิดดว้ยแผน่ปิดสไลด์ ใช้
น ้ายาทาเล็บชนิดใสทาขอบทั้งส่ีดา้นของแผน่ปิดสไลดเ์พื่อรักษาสภาพสไลดพ์ืช สไลด์ท่ี
เตรียมเสร็จแลว้ น ามาศึกษาเน้ือเยื่อผิวใบภายใต ้กลอ้งจุลทรรศน์เชิงประกอบแบบใช้
แสง บนัทึกลกัษณะเซลลผ์วิ  และรูปร่างปากใบ  

 

3. การวเิคราะห์ผล 

น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาคศาสตร์ของกา้นใบ เน้ือเยื่อผิว
ใบ และส่ิงปกคลุมล าตน้ ของเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกนั เพื่อหา
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ลกัษณะประจ าวงศห์รือสกุล จากนั้น น าขอ้มูลมาสร้างเป็นรูปวิธานเพื่อใชใ้นการจดัจ าแนกเฟิร์นและ
พืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์น 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคเปรียบเทียบของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียง
เฟิร์นบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เยน็ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จ านวน 13 วงศ ์22 
สกุล 43 ชนิด ในจ านวนน้ีแยกเป็นพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นจ านวน 1 วงศ ์1 สกุล 6 ชนิดและพืชกลุ่ม
เฟิร์นจ านวน 12 วงศ ์21 สกุล 37 ชนิด 

การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้และกายวภิาคของล าตน้ตดัตามขวางของพชืกลุ่ม
ใกล้เคียงเฟิร์น จ านวน 6 ชนิด พบว่า ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขน หรือเกล็ดในพืชกลุ่มน้ี และ
การศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบของล าตน้ของพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นทั้ง 6 ชนิด พบว่าสตีลของพืช
กลุ่มน้ีมีเป็นสตีลแบบ protostele ลกัษณะที่มีจ  านวนมดัท่อล าเลียง 1 - 3 มดั แสดงลกัษณะเปรียบเทียบ
ในตารางที่ 4.1 

การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้และกายวภิาคของกา้นใบหรือล าตน้ตดัตามขวาง 
ของพชืกลุ่มเฟิร์นจ านวน 37 ชนิด พบวา่ มีส่ิงปกคลุมตน้ 4 รูปแบบ คือ กลุ่มพชืที่ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้
ที่เป็นทั้ งขนและเกล็ด  กลุ่มพืชที่มีส่ิงปกคลุมต้นแบบขนเพียงอย่างเดียว กลุ่มพืชที่มีส่ิงปกคลุม
ตน้แบบเกล็ดเพียงอยา่งเดียว และกลุ่มพืชที่มีส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นแบบทั้งขนและเกล็ด และการศึกษา
กายวิภาคเปรียบเทียบของกา้นใบหรือล าตน้ พบวา่สตีลของพชืกลุ่มน้ีมีรูปแบบของสตีลที่แตกต่างกนั 
โดยจ าแนกออกเป็น 4 แบบ คือ แบบ protostele solenostele dictyostele และ eustele จ านวนของมัด
ท่อล าเลียงของพชืกลุ่มเฟิร์นที่ศึกษามีจ านวนมดัท่อล าเลียงแตกต่างกนัไปในแต่ละชนิด โดยมีจ านวน
มดัท่อล าเลียงไดต้ั้ง 1 - 18 มดั นอกจากน้ียงัพบวา่การเรียงตวัของไซเล็ม (xylem) ในมดัท่อล าเลียงของ
เฟิร์นก็มีความหลากหลายของรูปแบบ และเป็นลักษณะเฉพาะในวงศ์ของเฟิร์นบางวงศ์ที่ได้มี
การศึกษา แสดงในตารางที่ 4.2  
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ตารางที่  4.1  เปรียบเทียบลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้ และกายวภิาคของล าตน้ในพชืกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์น (fern  allies) บางชนิดที่พบบริเวณเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ 
น ้ าตกแม่เยน็  อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 
 

 
 
 

ล ำดบั ช่ือชนิด 
Scientific name 

ส่ิงปกคลุมตน้ กำยวภิำคของล ำตน้ 
ไม่พบ ขน 

(Hair) 
เกล็ด 

(Scale) 
ประเภท 
ของสตีล 

จ ำนวน 
มดัท่อล ำเลียง 

กำรเรียงตวัของไซเล็ม 
ในมดัท่อล ำเลียง 

1 Selaginella delicatula   X X Protostele 1 Monostelic วงรี 
2 Selaginella helferi   X X Protostele 3 Tristelic หยกัคลำ้ยรูปน้ิวมือ รี 
3 Selaginella  involvens   X X Protostele 1 Monostelic แถบยำว 
4 Selaginella ostenfeldii  X X Protostele 3 Tristelic หยกัคลำ้ยรูปน้ิวมือ รี 
5 Selaginella repanda    X X Protostele 1 Monostelic รี 
6 Selaginella roxburghii  X X Protostele 1 Monostelic รี 
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ตารางที่  4.2  เปรียบเทียบลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้  และกายวภิาคของล าตน้กา้นใบหรือล าตน้ในพชืกลุ่มเฟิร์น (fern) บางชนิดที่พบบริเวณเสน้ทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตก
แม่เยน็  อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วงศ ์
(Family) 

ช่ือชนิด 
(Scientific name) 

ส่ิงปกคลุมตน้ กายวภิาคของกา้นใบ/ล าตน้ 
ไม่พบ ขน 

(Hair) 
เกล็ด 

(Scale) 
ประเภท 
ของสตีล 

จ านวน 
มดัท่อล าเลียง 

การเรียงตวัของไซเล็ม 
ในมดัท่อล าเลียง 

1. Aspleniaceae Asplenium crinicaule X   Protostele 1 รูปตวั X 
 Hymenasplenium apogamum X   Protostele 1 รูปตวั X 
2. Dennstaedtiaceae Microlepia speluncae X  X Solenostele 1 รูปตวั U หรือ C 
3. Dryopteridaceae Bolbitis sinensis X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
 Bolbitis virens var. virens X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
 Dryopteris cochleata X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
4. Equisetaceae Equisetum diffusum X  X Eustele 11 เป็นกลุ่ม 

 Equisetum ramosissimum subsp. 
Debile 

X  X Eustele 14 เป็นกลุ่ม 

5. Lomariopsidaceae Nephrolepis undulata X   Dictyostele 2 เป็นกลุ่ม 
6. Lygodiaceae Lygodium flexuosum X  X Protostele 1 รูปสามเหล่ียม 
 Lygodium japonicum X  X Protostele 1 รูปสามเหล่ียม 
7. Ophioglossaceae Ophioglossum petiolatum  X X Eustele 6 เป็นกลุ่ม 
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(ตารางที ่ 4.2 ต่อ) 
วงศ ์ 

(Family) 
ช่ือชนิด 

(Scientific name) 
ส่ิงปกคลุมตน้ กายวภิาคของกา้นใบ/ล าตน้ 

ไม่พบ ขน 
(Hair) 

เกล็ด 
(Scale) 

ประเภท 
ของสตีล 

จ านวน 
มดัท่อล าเลียง 

การเรียงตวัของไซเล็ม 
ในมดัท่อล าเลียง 

8. Polypodiaceae Drynaria bonii X   Dictyostele 3 เป็นกลุ่ม 
 Drynaria parishii X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
 Drynaria rigidula X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
 Goniophlebium subauriculatum X   Dictyostele 6 เป็นกลุ่ม 
 Microsorum membranaceum X   Dictyostele 3 เป็นกลุ่ม 
 Platycerium wallichii X   Dictyostele 16 เป็นกลุ่ม 
 Pyrrosia costata X   Dictyostele 8 เป็นกลุ่ม 
 Pyrrosia lanceolata X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
9. Pteridaceae Calciphilopteris ludens X   Protostele 1 รูปตวั W 

 Pteris biaurita X   Solenostele 1 รูปตวั U 
 Pteris longipes X   Solenostele 1 รูปตวั V 
 Pteris venusta X X  Solenostele 1 รูปตวั U 
 Pteris vittata X   Solenostele 1 รูปตวั U 
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(ตารางที ่ 4.2 ต่อ) 
วงศ ์

(Family) 
ช่ือชนิด 

(Scientific name) 
ส่ิงปกคลุมตน้ กายวภิาคของกา้นใบ/ล าตน้ 

ไม่พบ ขน 
(Hair) 

เกล็ด 
(Scale) 

ประเภท 
ของสตีล 

จ านวน 
มดัท่อล าเลียง 

การเรียงตวัของไซเล็ม 
ในมดัท่อล าเลียง 

9. Pteridaceae (ต่อ) Adiantum caudatum X   Protostele 1 รูปตวั V 
 Adiantum philippense X   Protostele 1 รูปตวั V 
 Adiantum soboliferum X   Protostele 1 รูปตวั V 
10. Tectariaceae Tectaria coadunata X   Dictyostele 6 เป็นกลุ่ม 
 Tectaria herpetocaulos X   Dictyostele 4 เป็นกลุ่ม 
 Tectaria impressa X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
 Tectaria manilensis X   Dictyostele 5 เป็นกลุ่ม 
11. Thelypteridaceae Cyclosorus crinipes X   Dictyostele 2 รูปมา้น ้ า 
 Cyclosorus dentatus X   Dictyostele 2 รูปมา้น ้ า 
 Cyclosorus repandus X   Dictyostele 2 รูปมา้น ้ า 
12. Woodsiaceae Athyrium cumingianum X   Dictyostele 2 รูปมา้น ้ า 
 Diplazium esculentum X   Dictyostele 2 รูปมา้น ้ า 
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การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะชนิดของปากใบ จ านวนชนิดปากใบ และต าแหน่งของปากใบ
ของพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น จ านวน 6 ชนิด พบว่าพืชทั้ ง 6 ชนิด มีรูปแบบของปากใบเป็นแบบ 
anomocytic โดยการกระจายตวัของปากใบจะพบดา้นทอ้งใบของใบแถวขา้ง และหลงัใบของใบแถว
กลาง ดงัแสดงในตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่  4.3 เปรียบเทียบชนิดของปากใบ จ านวนชนิดปากใบ ต าแหน่งที่พบปากใบ ในพืชกลุ่ม
ใกลเ้คียงเฟิร์น (fern  allies) บางชนิดที่พบบริเวณเสน้ทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เยน็  อ าเภอปาย  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 

ล ำดบัที ่ ช่ือชนิด 
Scientific name 

ชนิดปำกใบ จ ำนวน 
ชนิดปำกใบ 

ต ำแหน่งที่ 
พบปำกใบ 

an
om

oc
yti

c 

po
loc

yti
c 

pa
rac

yti
c 

po
loc

yti
c 

1 Selaginella delicatula  X X X 1 UE, LE 

2 Selaginella helferi  X X X 1 UE, LE 

3 Selaginella  involvens  X X X 1 UE, LE 

4 Selaginella ostenfeldii  X X X 1 UE, LE 

5 Selaginella repanda  X X X 1 UE, LE 

6 Selaginella roxburghii  X X X 1 UE, LE 
 

UE คือ ดา้นหลงัใบ (upper epidermis) 
LE คือ ดา้นทอ้งใบ (lower epidermis) 

 

การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะชนิดของปากใบ จ านวนชนิดปากใบ และต าแหน่งของปากใบ
ของพชืกลุ่มเฟิร์น จ านวน 37 ชนิด พบวา่พชืกลุ่มเฟิร์นมีลกัษณะปากใบที่แตกต่างกนั โดยพบชนิด
ของปากใบในพชืกลุ่มน้ี จ  านวน 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ anomocytic, polocytic, paracytic และ pericytic 
โดยพบเฉพาะดา้นทอ้งใบ ยกเวน้ในเฟิร์น Ophioglossum petiolatum จะมีปากใบทั้งสองดา้นทั้ง
ทางดา้นทอ้งใบและหลงัใบของใบแถวกลาง ดงัแสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่  4.4  เปรียบเทียบลกัษณะชนิดของปากใบ จ านวนชนิดปากใบ ต าแหน่งที่พบปากใบ ในพชื
กลุ่มเฟิร์น (ferns) บางชนิดที่พบบริเวณเสน้ทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เยน็  อ าเภอปาย  

 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

วงศ ์/ช่ือชนิด 
 

ชนิดปากใบ จ านวน 
ชนิด 
ปากใบ 

ต าแหน่ง 
ที่พบ 
ปากใบ 

an
om

oc
yti

c 

po
loc

yti
c 

pa
rac

yti
c 

pe
ric

yti
c 

1. Aspleniaceae 
 Asplenium crinicaule √ X X X 1 LE 

Hymenasplenium apogamum X  X X 1 LE 
2. Dennstaedtiaceae  

Microlepia speluncae   X X 2 LE 

3. Dryopteridaceae  
Bolbitis sinensis   X X 2 LE 

Bolbitis virens var. virens  X X X 1 LE 
Dryopteris cochleata X  X X 1 LE 

4. Equisetaceae 
 Equisetum diffusum X X  X 1 LE 

Equisetum ramosissimum subsp. debile X X  X 1 LE 
5. Lomariopsidaceae  

Nephrolepis undulata  X X X 1 LE 

6. Lygodiaceae 
 Lygodium flexuosum X  X X 1 LE 

Lygodium japonicum   X X 2 LE 
7. Ophioglossaceae  

Ophioglossum petiolatum  X X X 1 UE, LE 
8. Polypodiaceae 

 Drynaria bonii  X X X 1 LE 

Drynaria parishii   X X 2 LE 
Drynaria rigidula   X X 2 LE 
Goniophlebium subauriculatum   X X 2 LE 
Microsorum membranaceum  X X X 1 LE 
Platycerium wallichii X  X X 1 LE 
Pyrrosia costata  X X  1 LE 
Pyrrosia lanceolata X X X  1 LE 
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ตารางที่  4.4  (ต่อ) 
 

 

UE คือ ดา้นหลงัใบ (upper epidermis) 
LE คือ ดา้นทอ้งใบ (lower epidermis)

วงศ ์/ช่ือชนิด 
 

ชนิดปากใบ จ านวน 
ชนิด 
ปากใบ 

ต าแหน่ง 
ที่พบ 
ปากใบ 

an
om

oc
yti

c 

Po
loc

yti
c 

pa
rac

yti
c 

pe
ric

yti
c 

9. Pteridaceae 
Calciphilopteris ludens X  X X 1 LE 

Pteris biaurita   X X 2 LE 

Pteris longipes   X X 2 LE 

Pteris venusta   X X 2 LE 

Pteris vittata   X X 2 LE 

Adiantum caudatum  X X X 1 LE 

Adiantum philippense  X X X 1 LE 

Adiantum soboliferum  X X X 1 LE 
10. Tectariaceae  

Tectaria coadunata  X X X 1 LE 

Tectaria herpetocaulos X  X X 1 LE 

Tectaria impressa  X X X 1 LE 
11. Thelypteridaceae 

Cyclosorus crinipes  X X X 1 LE 

Cyclosorus dentatus   X X 2 LE 

Cyclosorus repandus   X X 2 LE 
12. Woodsiaceae 

Athyrium cumingianum   X X 2 LE 

Diplazium esculentum  X X X 1 LE 
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พชืกลุ่มใกล้เคยีงเฟิร์น 
1. วงศ์ Selaginellaceae 

 

 พชืใกลเ้คียงเฟิร์นที่ขึ้นบนพื้นดินหรืออิงอาศยั ล าตน้ผอมบาง แตกสาขาทอดเล้ือยหรือตั้งตรง 
หลายชนิดเกิดรากตามล าตน้ ใบเด่ียวมี 1 - 2 แบบ ขนาดเล็กและมีเสน้ใบเพียงเส้นเดียว เรียงเวยีนสลบั
หรือเรียงเป็น 2 แถว ใบแถวกลางมีขนาดเล็กกวา่และมกัแนบไปกบัล าตน้ (dorsal leaves) ใบแถวขา้งมี
ขนาดใหญ่กว่าและกางออกด้านขา้ง (ventral leaves) พบสตรอบิลัสที่ปลายก่ิง ใบที่สร้างอับสปอร์ 
(sporophyll) เรียงเป็น 4 แถว อาจมีรูปร่างคลา้ยใบปกติหรือลดรูปลง แต่ละอนัรองรับอบัสปอร์ซ่ึงมี 2 
แบบ คือ megasporangium และ microsporangium 
 

 จากการศึกษา พบพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นในวงศน้ี์ 1 สกุล 6 ชนิด ไดแ้ก่ Selaginella ostenfeldii, 
Selaginella helferi, Selaginella repanda, Selaginella delicatula, Selaginella involven แ ล ะ 
Selaginella roxburghii 

 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  ใบแถวขา้ง (ventral leaves) พบ sclerotic warty fibers    2 
 2  sclerotic warty fibers เรียงกระจดักระจายไม่เป็นระเบียบ Selaginella roxburghii (6) 
 2’ sclerotic warty fibers เรียงเป็นแถวอยูร่ะหวา่งเสน้กลาง Selaginella involvens (3) 
1’ ใบแถวขา้ง (ventral leaves) ไม่พบ sclerotic warty fibers    3 
 3  ล าตน้ทอดเล้ือยไปไดไ้กล    Selaginella helferi (2) 

3’ ไม่ใช่ล าตน้ทอดเล้ือย       4 
  4  ล าตน้ตั้งและแตกก่ิงแยกเป็นสองแฉก   Selaginella ostenfeldii  (4) 
  4’ ล าตน้ตั้งและแตกก่ิงไม่แยกเป็นสองแฉก   5 
   5  ใบแถวขา้ง (ventral leaves) ที่โคนล าตน้หลกั 

     อยูห่่าง ตั้ง แนบกบัล าตน้  Selaginella delicatula (1) 
   5’ ใบแถวขา้ง (ventral leave) ที่โคนตน้หลกั 

     อยูใ่กลก้นัหรือแผค่ลุมทบักนั  Selaginella repanda (5) 
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สกลุ Selaginella  Beauv. 

Beauv., Mag. Enc. 4: 478. 1804; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 14. 1979; Mickel and 
Beitel, Pterid. Fl. Oaxaca, Mexico: 331. 1988; Valdespino, Fl. N. Amer.: 39. 1993; J.L.Tsai and 
W.C. Shieh, Fl. Taiwan, ed. 2. 1: 45. 1994. 
 

1. ช่ือวิทยาศาสตร์ Selaginella delicatula (Desv.) Alston 
(อา้งอิง: Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 22. 1979, ภาพที่ 4.1 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง กูดผา (เหนือ) ผกัพอ่คา้ (แม่ทา-ล าพนู) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ตั้งตรงหรือโคง้เล็กน้อย สีฟาง  ใบ ขนาดเล็ก ปกคลุมล าตน้อยูห่่างๆ (ภำพที่ 4.1 ข) 
แตกก่ิงแบบขนนก กางตั้ งขึ้น ก่ิงด้านข้างแตกแขนงแบบขนนกอีกชั้นหน่ึง ใบแถวกลาง (dorsal 
leaves) รูปขอบขนาน เอนคลา้ยเคียว ปลายแหลม ฐานใบดา้นที่ยืน่ไปทางปลายยอดรูปล่ิม ดา้นที่ยืน่
ออกปลายยอดคลา้ยรูปต่ิงหู ใบแถวขา้ง (ventral leave) รูปขอบขนาน แคบ อาจจะโคง้มากหรือน้อย 
ปลายเป็นต่ิงหนามสั้น ขอบเกือบเรียบหรือเป็นจกัซ่ีฟันจ านวนมาก สตรอบิลัส เกิดที่ปลายก่ิง ใบสร้าง
อบัสปอร์รูปสามเหล่ียมดา้นเท่า ปลายเรียวยาว โคนใบโคง้มน ขอบเรียบหรือเป็นจกัซ่ีฟันจ านวนมาก 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)  ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขนหรือเกล็ด 
ลักษณะกายวิภาคของล าต้น ภำคตดัขวำงของล ำตน้ มีลกัษณะเกือบกลม (ภำพที่ 4.1 ค)  

เนื้อเยื่อช้ันผิว (epidermis) ประกอบดว้ยเซลล์ผิวที่มีผนังด้ำนนอกหนำ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิว
บำงเซลล์ในชั้ น น้ี เป ล่ียนไป เป็น  rhizophore ช่วยในกำรค ้ ำจุนล ำต้น   ช้ันคอร์เทกซ์  (cortex) 
ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (outer cortex) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน 
(lignified parenchyma) เรียงกัน 2 - 3 ชั้ นเซลล์ (hypodermis) คอร์เทกซ์ชั้ นใน (inner cortex) เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำขนำดใหญ่ ผนังบำง ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์ มีเซลล์ที่ยืน่ยำวเขำ้ไปในช่องว่ำงของ
ล ำต้น  เรียกว่ำ  elongated endodermis หรือ  trabeculae โดยเช่ือมกันกับชั้ นส ตีล  (stele) ซ่ึ งเป็น 
protostele มีจ  ำนวนมดัท่อล ำเลียง 1 มดั โดยมีโฟลเอ็ม (phloem) ลอ้มรอบไซเล็ม (xylem) (ภาพที่ 4.1 
ง)  

ลักษณะผิวใบ ประกอบด้วยเน้ื อ เยื่อผิวและปำกใบ  เซลล์ผิว  รูป จิกซอว์ (jigsaw)  
พบปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบของใบแถวขำ้ง และดา้นหลงัใบของใบแถวกลาง อยูก่ระจายเป็นแถว
ใกลก้บัเสน้กลางใบ (ภำพที่ 4.1 จ) ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที ่4.1 ฉ)  
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ภำพที ่4.1  Selaginella delicatula  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) ใบแถวขา้ง (ventral leave) ที่
โคนตน้หลกั  ค) ภำคตดัขวำงล ำตน้  ง) มดัท่อล ำเลียง  จ) กำรเรียงตวัของปำกใบ  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิและ
ปำกใบดำ้นทอ้งใบแบบ anomocytic  
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2. ช่ือวิทยาศาสตร์ Selaginella helferi Warb. 
(อา้งอิง: Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 18. 1979, ภาพที่ 4.2 ก) 
 ช่ือไทย  กนกนารีเล้ือย 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ล าตน้หลกัทอดเล้ือยไปไดไ้กล ขนาดล าตน้หลกัประมาณ 1 - 3 มิลลิเมตร ผิวเกล้ียง มี
ใบขนาดเล็กอยูป่ระปรายที่ส่วนของล าตน้หลัก แตกก่ิงแบบขนนก 3 ชั้น ก่ิงสาขามีใบขนาดเล็กอยู่
หนาแน่นกว่าส่วนของล าตน้หลกั ใบ ใบแถวขา้ง (ventral leave)  กางออก รูปขอบขนาน หรือโคง้เป็น
รูปเคียว ปลายแหลม โคนมนหรือก่ึงตัด ฐานด้านที่ยื่นไปทางปลายยอดบางคร้ังเป็นต่ิงเล็ก ๆ ยื่น
ออกมา ผิวเก ล้ียง ใบแถวกลาง (dorsal leaves) แนบชิดไปกับ ก่ิง รูปเคียว ปลายเป็นต่ิงแหลม  
สตรอบิลัส เกิดที่ปลายก่ิงยอ่ยของก่ิงสาขา ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 2 มิลลิเมตร ใบสร้าง 
อบัสปอร์ รูปไข่แกมรูปหอก ปลายแหลม ขนาดยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4.2 ข) 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)  ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขนหรือเกล็ด 
ลักษณะกายวิภาคของล าต้น ภำคตัดขวำงของล ำต้น  มีขนำดกว้ำงกว่ำชนิด อ่ืนๆ 

มีลกัษณะเกือบกลม (ภำพที่ 4.2 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิที่มีผนงัดำ้นนอกหนำ เรียงกนั 
1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวบำงเซลล์ในชั้นน้ีเปล่ียนไปเป็น rhizophore มีขนำดยำวชดัเจน ช่วยในกำรค ้ ำจุน 
ล ำตน้  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของ
ลิกนิน เรียงกัน 6 - 7 ชั้นเซลล์ (hypodermis) (ภาพที่ 4.2 ง) คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำ
ขนำดใหญ่ ผนังบำง ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์ มีเซลล์ที่ยื่นยำวเขำ้ไปในช่องว่ำงของล ำตน้ เรียกว่ำ 
elongated endodermis หรือ trabeculae โดยเช่ือมกันกับชั้นสตีล ซ่ึงเป็น protostele มีจ  ำนวนมัดท่อ
ล ำเลียง 1 มดั โดยมีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.2 จ)  

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์พบปำกใบเฉพำะ
ดำ้นทอ้งใบของใบแถวขำ้ง และดา้นหลงัใบของใบแถวกลาง อยูก่ระจายเป็นแถวใกลก้บัเส้นกลางใบ 
(ภำพที่ 4.2 ฉ) ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที ่4.2 ช)  
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ภำพที ่4.2  Selaginella  helferi  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) สตรอบิลสั  ค) ภำคตดัขวำงล ำตน้  

ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) กำรเรียงตวัของปำกใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิและ
ปำกใบดำ้นทอ้งใบแบบ anomocytic   
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3. ช่ือวิทยาศาสตร์ Selaginella  involvens (Sw.) Spring 
(อา้งอิง: Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 24. 1979, ภาพที่ 4.3 ก) 
 ช่ือไทย  เฟิร์นแผง กนกนารีสีทอง  
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ล าตน้หลกัมีทั้งส่วนที่เป็นล าตน้ใตดิ้นหรือผวิดินลกัษณะทอดขนานไปกบัพื้นดิน และ
ล าต้นเหนือดินที่ตั้ งขึ้ น  แตกก่ิงสาขาแบบขนนก 3 ชั้ น แขนงปลายสุดกว้าง 1.5 - 2 มิลลิเมตร 
ใบ ใบแถวขา้ง (ventral leaves) แผก่างออก รูปรีหรือไข่แกมขอบขนาน โคง้ขึ้นคลา้ยเคียว ปลายแหลม 
ฐานรูปกลมมนถึงรูปหวัใจ มองเห็นเสน้ใบเทียม (false vein) ที่เกิดจาก sclerotic warty fibers เรียงเป็น
แถวยาวขนานกบัเสน้กลางใบ (ภาพที่ 4.3 จ) ใบแถวกลาง (dorsal leave) มี 2 แถวแนบกบัก่ิง รูปร่างรี 
มีรอยขีดที่ปลาย ขอบหยกัซ่ีฟันละเอียด ขอบเรียบหรือหยกัซ่ีฟัน เน้ือใบบาง สีเหลืองอ่อนหรือสีเขียว 
สตรอบิลัส เส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 1 มิลลิเมตร ใบที่สร้างอบัสปอร์ รูปไข่แกมก่ึงสามเหล่ียม ยาว
ประมาณ 1 มิลลิเมตร ปลายเรียวยาว ขอบหยกัซ่ีฟัน 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)  ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขนหรือเกล็ด 
ลักษณะกายวิภาคของล าต้น ภำคตดัขวำงของล ำตน้ มีลกัษณะเกือบกลม (ภำพที่ 4.3 ข)  

เนื้อเยื่อช้ันผิว  ประกอบดว้ยเซลล์ผิวที่มีผนังดำ้นนอกหนำ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวบำงเซลล์ใน
ชั้นน้ีเปล่ียนไปเป็น rhizophore เฉพำะบริเวณโคนล ำตน้หลกัที่อยูใ่ตดิ้น  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย 
คอร์เทกซ์ชั้ นนอก เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่ มีกำรพอกหนำของลิกนิน  เรียงกัน 4 - 5 ชั้ นเซลล ์
(hypodermis) (ภาพที ่4.3 ค) คอร์เทกซช์ั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำขนำดใหญ่ ผนงับำง ชั้นในสุดของ
คอร์เทกซ์ มีเซลล์ที่ยืน่ยำวเขำ้ไปในช่องว่ำงของล ำตน้ เรียกว่ำ elongated endodermis หรือ trabeculae 
โดยเช่ือมกนักบัชั้นสตีล ซ่ึงเป็น protostele มีจ  ำนวนมดัท่อล ำเลียง 1 มัด โดยมีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซ
เล็ม (ภาพที ่4.3 ง)  

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์พบปำกใบทั้งดำ้น
ทอ้งใบและหลงัใบของใบแถวขำ้ง และดา้นหลงัใบของใบแถวกลาง อยูก่ระจายเป็นแถวใกลก้บัเส้น
กลางใบ (ภำพที ่4.3 จ) ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที ่4.3 ฉ)  
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ภำพที่ 4.3  Selaginella  involvens  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) ภำคตดัขวำงล ำตน้  ค) เน้ือเยือ่
ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  ง) มัดท่อล ำเลียง  จ) กำรเรียงตวัของ sclerotic warty fibers และ  
ปำกใบ  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิและปำกใบแบบ anomocytic  
 
 
 
 
 
 



 

50 

 
4. ช่ือวิทยาศาสตร์ Selaginella ostenfeldii Hieron 
(อา้งอิง: Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 16. 1979, ภาพที่ 4.4 ก) 
 ช่ือไทย  ผกัควา 
 ช่ือพืน้เมือง ผกัป้อก๊า พอ่คา้ตีเมีย ผกัควา (ภาคเหนือ) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ล าตน้ใตดิ้นทอดเล้ือย ขนาดใหญ่ ปกคลุมดว้ยใบคลา้ยเกล็ด และมีล าตน้หลกัเหนือดิน
ตั้งตรงและแตกก่ิงแยกเป็นสอง (ภาพที่ 4.4 ข) ล าตน้เหนือดิน สีฟาง ผิวเรียบ และมีใบขนาดเล็กอยู่
ประปราย ก่ิงสาขาที่แตกจากล าตน้หลกัลกัษณะแบบขนนก 3 ชั้น ใบ ใบแถวขา้ง (ventral leaves) กาง
ตั้งขึ้น รูปขอบขนานถึงเหล่ียม โคง้เป็นรูปเคียว ปลายแหลม ฐานมนก่ึงรูปหวัใจ ขอบมีขนยาวกวา่ 0.3  
มิลลิเมตร มว้นงอ แผน่ใบบาง สีเขียว ถึงเขียวเขม้ ใบแถวกลาง (dorsal leaves) รูปไข่ ปลายเรียวแหลม 
โคนสอบถึงมน มีขนยาว ไดถึ้ง 2 มิลลิเมตร อยูต่ามขอบโคนใบ สตรอบิลัส ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ประมาณ 1.2 มิลลิเมตร ใบที่สร้างอบัสปอร์ รูปไข่ ปลายเรียวแหลมยาว ขอบมีขนหนาแน่น 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)  ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขนหรือเกล็ด 
ลักษณะกายวิภาคของล าต้น ภำคตัดขวำงของล ำต้น มีขนำดกวำ้ง เน่ืองจำกมีขนำด 

เส้นผ่ำนศูนยก์ลำงล ำต้นหลักค่อนข้ำงใหญ่  มีลักษณะเกือบกลม (ภำพที่  4.4 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว 
ประกอบด้วยเซลล์ผิวที่ มีผนังด้ำนนอกหนำ เรียงกัน 1 ชั้ นเซลล์  ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบด้วย  
คอร์เทกซ์ชั้ นนอก เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่ มีกำรพอกหนำของลิกนิน  เรียงกัน 6 - 7 ชั้ นเซลล ์
(hypodermis) (ภาพที่ 4.4 ง) คอร์เทกซช์ั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำขนำดใหญ ่ผนงับำง ชั้นในสุดของ
คอร์เทกซ์ มีเซลล์ที่ยืน่ยำวเขำ้ไปในช่องว่ำงของล ำตน้ เรียกว่ำ elongated endodermis หรือ trabeculae 
โดยเช่ือมกนักบัชั้นสตีล ซ่ึงเป็น protostele มีจ  ำนวนมดัท่อล ำเลียง 3 มัด โดยมีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซ
เล็ม (ภาพที ่4.4 จ)  

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์พบปำกใบเฉพำะ
ดำ้นทอ้งใบของใบแถวขำ้ง และดา้นหลงัใบของใบแถวกลาง อยูก่ระจายเป็นแถวใกลก้บัเส้นกลางใบ 
(ภำพที่ 4.4 ฉ) ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที ่4.4 ช)  
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ภำพที่ 4.4  Selaginella  ostenfeldii  ก) ลักษณะล ำต้นทั่วไป  ข) กำรแตกก่ิงสำขำเป็นสอง  
ค) ภำคตดัขวำงล ำตน้  ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) กำรเรียงตวั
ของปำกใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิและปำกใบดำ้นทอ้งใบแบบ anomocytic  
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5. ช่ือวิทยาศาสตร์ Selaginella repanda (Desv. ex Poir.) Spring 
(อา้งอิง: Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 22 - 23. 1979, ภาพที ่4.5 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ล าตน้ใตดิ้นทอดเล้ือย หรือชูตน้เหนือดิน ส่วนโคนมีรากค ้า มีใบขนาดเล็กสีน ้ าตาลติด
อยู ่(ภาพที ่4.5 ข) ล าตน้แตกก่ิงสาขาอยูใ่กลก้นัตลอดความยาว ลกัษณะแบบขนนกชั้นเดียวถึงขนนก 2 
ชั้น ใบ ใบแถวขา้ง (ventral leaves) ส่วนบนของก่ิงสาขา รูปขอบขนาน ปลายสอบแหลม ฐานมนก่ึง
รูปหวัใจ ขอบใบมีเยือ่สีขาว ขอบใกลโ้คนหยกัเป็นซ่ีฟัน แผน่ใบบางเหมือนกระดาษ สีเขียว ถึงเขียว
เขม้ ใบแถวกลาง (dorsal leaves) รูปขอบขนาน ปลายสอบแหลม ขอบหยกัเป็นซ่ีฟันแหลมละเอียด 
สตรอบิลัส ขนาดเสน้ผา่นศูนยป์ระมาณ 1 มิลลิเมตร ใบที่สร้างอบัสปอร์ รูปไข่แกมรูปสามเหล่ียม 
ปลายแหลมเป็นหางยาว ขอบขาว ขอบหยกัเล็กนอ้ย 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)  ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขนหรือเกล็ด 
ลักษณะกายวิภาคของล าต้น ภำคตดัขวำงของล ำต้นมีขนำดเล็ก มีลักษณะเกือบกลม 

(ภำพที่ 4.5 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว  ประกอบดว้ยเซลลผ์วิที่มีผนงัดำ้นนอกหนำ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์ิว
บำงเซลล์ในชั้นน้ีเปล่ียนไปเป็น rhizophore บริเวณโคนล ำต้นหลัก  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย  
คอร์เทกซ์ชั้ นนอก เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่ มีกำรพอกหนำของลิกนิน  เรียงกัน 1 - 2 ชั้ นเซลล ์
(hypodermis) (ภาพที่ 4.5 ง) คอร์เทกซช์ั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำขนำดใหญ ่ผนงับำง ชั้นในสุดของ
คอร์เทกซ์ มีเซลล์ที่ยืน่ยำวเขำ้ไปในช่องว่ำงของล ำตน้ เรียกว่ำ elongated endodermis หรือ trabeculae 
โดยเช่ือมกนักบัชั้นสตีล ซ่ึงเป็น protostele มีจ  ำนวนมดัท่อล ำเลียง 1 มัด โดยมีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซ
เล็ม (ภาพที ่4.5 จ)  

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์พบปำกใบเฉพำะ
ดำ้นทอ้งใบของใบแถวขำ้ง และดา้นหลงัใบของใบแถวกลาง อยูก่ระจายเป็นแถวใกลก้บัเส้นกลางใบ 
(ภำพที่ 4.5 ฉ) ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที ่4.5 ช)  
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ภำพที่ 4.5  Selaginella  repanda  ก) ลักษณะล ำตน้ทั่วไป  ข) ใบแถวขา้ง (ventral leave) ที่
โคนตน้หลัก  ค) ภำคตดัขวำงล ำตน้  ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มัดท่อล ำเลียง   
ฉ) กำรเรียงตวัของปำกใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิและปำกใบดำ้นทอ้งใบแบบ anomocytic  
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6. ช่ือวิทยาศาสตร์ Selaginella roxburghii (Hook. & Grev.) Spring 
(อา้งอิง: Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 25. 1979, ภาพที่ 4.6 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ล าตน้หลักทอดเล้ือย บริเวณโคนล าตน้หลักพบ rhizophores ใบ ใบแถวขา้ง (ventral 
leaves) กางออก เอนคลา้ยรูปเคียว รูปขอบขนาน ปลายเป็นต่ิงแหลม โคนกวา้ง ใบบางมองแสงทะลุ
ผา่นได ้มองเห็นเส้นใบเทียม (false vein) ที่เกิดจาก sclerotic warty fibers เรียงกระจดักระจายไม่เป็น
ระเบียบอยู่ที่ผิวใบ (ภาพที่ 4.6 ง) ได้ชัดเจนทั้งสองด้าน ขอบหยกัเล็กน้อยที่ปลายใบ ที่โคนเป็นต่ิง
แหลมยาว ใบแถวกลาง (dorsal leaves) แนบล าต้นก่ิงซ้อนเหล่ือมกัน รูปไข่แกมรูปขอบขนาน 
ปลายต่ิงแหลมยาวเหมือนเข็ม สตรอบิลัส  มีเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ใบที่สร้าง 
อบัสปอร์ รูปไข่ ปลายเรียวแหลม ขอบหยกัซ่ีฟัน  

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)  ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขนหรือเกล็ด 
ลักษณะกายวิภาคของล าต้น ภำคตดัขวำงของล ำต้นมีขนำดเล็ก มีลักษณะเกือบกลม 

(ภำพที่ 4.6 ข)  เนื้อเยื่อช้ันผิว  ประกอบดว้ยเซลลผ์วิที่มีผนงัดำ้นนอกหนำ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์ิว
บำงเซลลใ์นชั้นน้ีเปล่ียนไปเป็น rhizophore เฉพำะบริเวณโคนล ำตน้หลกั  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย 
คอร์เทกซ์ชั้ นนอก เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่ มีกำรพอกหนำของลิกนิน  เรียงกัน 1 - 2 ชั้ นเซลล ์
(hypodermis) คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำขนำดใหญ่ ผนังบำง ชั้นในสุดของคอร์เทกซ์ มี
เซลลท์ี่ยืน่ยำวเขำ้ไปในช่องว่ำงของล ำตน้ เรียกวำ่ elongated endodermis หรือ trabeculae โดยเช่ือมกนั
กบัชั้นสตีล ซ่ึงเป็น protostele มีจ  ำนวนมดัท่อล ำเลียง 1 มดั โดยมีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.6 
ค)  

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์พบปำกใบเฉพำะ
ดำ้นทอ้งใบของใบแถวขำ้ง และดา้นหลงัใบของใบแถวกลาง อยูก่ระจายเป็นแถวใกลก้บัเส้นกลางใบ 
(ภำพที่ 4.6 ง) ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที ่4.6 จ)  
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ภำพที่  4.6  Selaginella  roxburghii  ก ) ลักษณะล ำต้นทั่วไป   ข)  ภำคตัดขวำงล ำต้น   
ค) มดัท่อล ำเลียง  ง) กำรเรียงตวัของ sclerotic warty fibers และ ปำกใบ  จ) เน้ือเยือ่ผวิและปำกใบดำ้น
ทอ้งใบแบบ anomocytic  
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พชืกลุ่มเฟิร์น 
2. วงค์ Aspleniaceae 

 

 เฟิร์นดินหรืออิงอาศยั บางคร้ังขึ้นบนหิน เหงา้สั้นตั้งตรง หรือ ทอดเล้ือย เกล็ดปกคลุมเหงา้
ประกอบดว้ยเซลลผ์นงัหนา เกล้ียง ใบเด่ียวหรือใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้นถึงหลายชั้น โดยทัว่ไปมี
เส้นใบปลายเปิด แต่ในชนิดที่มีใบเด่ียวบางชนิดอาจมีเส้นใบที่มีปลายเช่ือมต่อกันใกล้ขอบใบ  
กลุ่มอบัสปอร์ (sorus) เกิดบนผิวใบเป็นแนวยาวตามแนวเส้นใบ และมีเยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์ สปอร์
แบบ bilateral และมีชั้นของ perispore 
 

จากการศึกษาพบเฟิร์นในวงศน้ี์ 2 สกุล คือ สกุล Asplenium และสกุล Hymenasplenium สกุล
ละ 1 ชนิด โดยสกุล Hymenasplenium เป็นสกุลที่แยกออกมาจากสกุล Asplenium เน่ืองจากมีเฟิร์นบาง
ชนิดที่มีจ  านวนโครโมโซมพื้นฐานที่แตกต่างออกไปจากกลุ่มสมาชิก และมีลกัษณะของระบบรากที่
เด่นชัด เน่ืองจากมีเหง้าทอดเล้ือย เช่น เฟิร์น Asplenium unilaterale auct. non Lam. (Tagawa & K. 
Iwats., 1985) ถู ก จัด ให้ อ ยู่ ใน ส กุ ล  Hymenasplenium apogamum (N.Murak. & Hatan.) Nakaike 
(Smith et.al., 2006) 

 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  ไม่พบผลึกรูปเขม็ (acicular) ในเซลลผ์วิในใบ   Asplenium crinicaule 
           (1) 
1’  พบผลึกรูปเขม็ (acicular) ในเซลลผ์วิในใบ   Hymenasplenium apogamum
           (2) 
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สกลุ Asplenium L. 

Linn., Species Plantarum 2: 1078 – 1082. 1753; Gen. Pl.: 560. 1754; Copel., Gen. Fil.: 163.1947; 
Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(2): 261. 1985. 
 

1. ช่ือวิทยาศาสตร์ Asplenium crinicaule Hance 
(อ้างอิง Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(2): 284 - 285 และ Towards a stable nomenclature for 
Thai ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที่ 4.7 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ล าตน้ใตดิ้นเป็นเหงา้สั้น ตั้งตรง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ก้านใบ สี
น ้ าตาลเขม้ถึงเกือบด า มีเกล็ดปกคลุมทัว่ทั้งก้านใบ ใบย่อยไม่มีก้าน ออกเรียงสลบั รูปสามเหล่ียม 
ปลายโคง้ ปลายแหลม ฐานใบดา้นที่ยืน่ไปทางปลายยอดรูปต่ิงหู และฐานใบดา้นที่ยืน่ออกจากปลาย
ยอดรูปล่ิม ใบยอ่ยช่วงกลางใหญ่สุด ที่ใบยอ่ยช่วงปลายสุด โคนฐานใบติดกนั เหมือนเป็นหยกัขอบใบ 
ขอบใบเป็นหยกั เส้นใบปลายยาวมาถึงส่วนหยกัที่ขอบใบ เน้ือใบอ่อนนุ่มคลา้ยกระดาษ ผิวใบสีเขียว
เขม้ ดา้นบน เสน้ใบนูนขึ้น มองเห็นไดช้ดัเจน กลุ่มอับสปอร์ รูปแถบ ขนานกบัเส้นใบยอ่ย มีเยือ่คลุม
กลุ่มอบัสปอร์ รูปแถบยาว หรือรูปจนัทร์เส้ียว เปิดออกสู่ทางดา้นปลายใบ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)  พบส่ิงปกคลุมตน้ แบบเกล็ดรูปล่ิมแคบ (ภาพที่ 4.7 ข) สีน ้ าตาลถึง
ด า ขนาดประมาณ 7.0 x 1.0 มิลลิเมตร ปลายเรียวแหลม ขอบมีรยางคส์ั้นยาวไม่สม ่าเสมอ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของก้ำนใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภำพที่ 4.7 ค) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซช์ั้นนอก เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียง
กัน 3 - 4 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนข้ำงกลม  
ผนงับำง เซลลช์ั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนงัหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยู่
ตรงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดยไซเล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร X มีโฟลเอ็มลอ้มรอบ
ไซเล็ม (ภาพที ่4.7 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.7 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที่ 4.7 ช)  



 

58 

 

 
 

ภำพที ่4.7  Asplenium crinicaule ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic  
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สกลุ Hymenasplenium Hayata 
Murakami, Systematics and evolutionary biology of the fern genus Hymenasplenium 
(Aspleniaceae), 1995. J. Pl. Res. 108: 257 – 268., Hymenasplenium apogamum (N.Murak. & 
Hatan.) Nakaike, New Fl. Jap. Pterid. 841. 1992., Asplenium apogamum N.Murak. & Hatan., J. Fac. 
Sci. Univ. Tokyo, Sect. 3, Bot. 14: 193. 1988; Boonkerd & Pollawatn, Pterid. Thailand: 138. 2000. 
 

2. ช่ือวิทยาศาสตร์ Hymenasplenium  apogamum (N.Murak. & Hatan.) Nakaike  
(อ้าง อิ ง  Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(4): 620 และ  Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.8 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้เล้ือย กา้นใบยาว สีม่วงด า เกล้ียงเป็นมนัวาว มีเกล็ดที่โคนกา้นใบ มีร่องดา้นบน 
แกนกลางใบเม่ือตดัขวางเป็นส่ีเหล่ียม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว รูปขอบขนานแกมหอก 
ปลายเรียวแหลม ใบยอ่ยเรียงสลบั รูปขอบขนาน โคนไม่เท่ากนั มีต่ิงเล็กๆ ยืน่ไปทางปลายใบ เน้ือใบ
บางอ่อนนุ่ม สีเขียวเขม้ เกล้ียงเป็นมนั เสน้ใบแยกสองแฉก 1 - 3 คร้ัง กลุ่มอับสปอร์ รูปแถบ เกิดบน
เสน้ใบยอ่ย ท ามุมเฉียงกบัเสน้กลางใบ เรียงเป็นแถวขา้งละ 1 แถว เยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์รูปแถบเปิด
ออกสู่ปลายใบ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมต้นแบบเกล็ด สีน ้ าตาลเข้มถึงด า (ภาพที่  4.8 ข)  
รูปหอก ยาว 3 - 4 มิลลิเมตร กวา้ง 0.9 - 1.0 มิลลิเมตร โคนตดั ขอบไม่เรียบ ปลายเรียวแหลม   

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของก้ำนใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภำพที่ 4.8 ค) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภำพที่ 4.8 ง)  เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำ
ของลิกนิน เรียงกัน 3 - 4 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
คอ่นขำ้งกลม ผนังบำง ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนงัหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่
ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดยไซเล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร C 2 ตวัที่หัน
หลงัประกอบกนั มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.8 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.8 ฉ) และ 
เซลล์ผิวมีการสะสมผลึกรูปเข็ม (acicular) อยูภ่ายใน  พบปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ 
polocytic (ภำพที ่4.8 ช) 
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ภำพที ่4.8  Hymenasplenium  apogamum  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำง
กำ้นใบ  ง) ชั้นคอร์เทกซ์ดำ้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิและปำก
ใบดำ้นทอ้งแบบ polocytic และผลึกรูปเขม็ (ลูกศรช้ี) 
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3. วงศ์ Dennstaedtiaceae 
 

 เฟิร์นที่ เจริญเติบโตบนพื้นดินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  ล าต้นใต้ดินเป็นเหง้าแบบเส้น  
ทอดเล้ือย  มีขนสั้นปกคลุม  มีเฉพาะขนเพียงอยา่งเดียว (ไม่มีเกล็ด) ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว
ถึงหลายชั้น  ใบออกชิด  กา้นใบมีขน  ใบยอ่ยชั้นเล็กสุดมกัเป็นรูปเฉียง ขอบจกัลึกในกรณีที่มีเสน้ขน
ที่แกนมีร่อง  ร่องเป็นครีบสัน  เส้นใบอิสระ  กลุ่มอบัสปอร์กลมเกิดที่ปลายสุดของเส้นใบยอ่ย เกิด
ใกลริ้มขอบส่วนหยกัของใบ เยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์ ค่อนขา้งบาง  แนบติดทางด้านขา้งและที่ฐาน  
รูปคร่ึงถว้ยบางคร้ังมีขน 
 

 จากการศึกษาเฟิร์นในวงศน้ี์ 1 ชนิดคือ Microlepia speluncae (L.) T.Moore (3) 
 

สกลุ Microlepia Presl. 
Presl, Tent. Pterid.: 124. 1836; Copel., Gen Fil.: 51. 1947; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 
112. 1985. 
 

3. ช่ือวิทยาศาสตร์ Microlepia speluncae (L.) T.Moore  
(อ้ำงอิง Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3 (1): 118 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที ่4.9 ก) 
 ช่ือไทย  โหรำผกักูด 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น เหงำ้ ทอดขนำนไปกับพื้นดิน แยกสำขำได้กวำ้ง สีน ้ ำตำลเขม้ ใบ ใบประกอบแบบ 

ขนนกสองถึงสำมชั้น กำ้นใบยำว มีขนปกคลุมตำมก้ำน แผ่นใบกวำ้ง 0.5 - 1 เมตร ยำว 0.7 - 1 เมตร 
ใบยอ่ยชั้นที่หน่ึงมี 10 - 15 คู่ รูปขอบขนำนแกมรูปใบหอก ใบยอ่ยชั้นที่สองมี 20 - 30 คู ่รูปขอบขนำน
แกมรูปใบหอก ใบยอ่ยชั้นที่สำม รูปขอบขนำน ปลำยมน โคนรูปล่ิมและแผ่เป็นครีบ ดำ้นบนเป็นต่ิง 
ขอบแยกเป็นแฉกลึกรูปขอบขนำนถึงเป็นรูปช้อน ปลำยมนถึงตดัและหยกัซ่ีฟัน แผ่นใบบำง มีขน 
ปกคลุม เส้นใบแยกสำขำเป็นคู่ กลุ่มอับสปอร์ เกิดต่อเน่ืองที่ปลำยเส้นแขนงใบใกลข้อบใบ เยือ่คลุม
กลุ่มอบัสปอร์รูปถว้ยขนำดเล็ก มีขนปกคลุม 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)  มีขนปกคลุมเพียงอยำ่งเดียว ไม่พบเกล็ด (chaetopteroid) 
ขนสั้น เซลลเ์ดียว ปกคลุมหนำแน่นที่เหงำ้และยอดอ่อน (ภำพที่ 4.9 ข) รวมทั้งกำ้นใบ และผวิใบ  
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ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะค่อนขำ้งกลม (ภำพที่ 4.9 ค) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภำพที่ 4.9 ง)  เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำ
ของลิกนิน เรียงกัน 4 - 5 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
ค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบ
เน้ือเยื่อล ำเลียงอยูต่รงกลำงก้ำนใบ 1 มัด เป็นแบบ solenostele โดยไซเล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร C 
หรือ U มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.9 จ)  

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.9 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภำพที ่4.9 ช)  



 

63 

 

 
 

 ภำพที ่4.9  Microlepia speluncae  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) ขน  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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4. วงศ์ Dryopteridaceae 

 

 เฟิร์นดินหรือเฟิร์นอิงอำศยั เหงำ้ตั้งตรงหรือทอดเล้ือย กำ้นใบตดัขวำงมีมดัท่อล ำเลียงขนำด
ใหญ่ 2 มัด และขนำดเล็กอีกตั้งแต่ 2 มัดขึ้นไป ใบเด่ียวถึงใบประกอบแบบขนนกหลำยชั้น เส้นใบ
ปลำยเปิดหรือเป็นร่ำงแห กลุ่มอบัสปอร์กลม ยำวรี หรือกระจำยทัว่ใตผ้ิวใบด้ำนล่ำง เยือ่คลุมรูปไต  
รูปร่ม หรือไม่มีเยือ่คลุม เป็นกลุ่มที่มีสมำชิกจ ำนวนมำก และมีควำมหลำกหลำยทำงลกัษณะสัณฐำน
สูง เฟิร์นหลำยสกุลในที่น้ีเคยถูกจดัอยู่ในวงศ์ Lomariopsidaceae มำก่อน เช่นสกุล Bolbitis ปัจจุบนั
สกุลน้ีถูกยำ้ยมำอยูใ่นวงศ ์Dryopteridaceae สืบเน่ืองจำกหลกัฐำนใหม่ทำงชีวโมเลกุล 
 

 จำกกำรศึกษำพบเฟิร์นในวงศ์น้ี 2 สกุล 3 ชนิด คือ  Bolbitis sinensis, Bolbitis virens 
var. virens, Dryopteris cochleata โดยมีรูปวธิำนกำรจ ำแนกชนิดดงัน้ี 
 

รูปวธิำนระบุชนิด 
 

1  ส่ิงปกคลุมตน้เป็นเกล็ด มีลกัษณะเป็นเยือ่บำง (hyaline) Dryopteris  cochleata (6) 
1’ ส่ิงปกคลุมตน้เป็นเกล็ด มีลกัษณะเป็นเซลลผ์นงัหนำ   2 

2  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบเน้ือเยือ่พื้นไม่พบเซลลส์ะสมคลอโรพลำสต ์  
       Bolbitis  sinensis  (4) 

2’ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบเน้ือเยือ่พื้นพบเซลลส์ะสมคลอโรพลำสต ์  
       Bolbitis  virens  (5) 
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สกลุ Bolbitis Schott. 

Schott; Gen. Fil.: ad. T. 14. 1834; Copel., Gen. Fil.115. 1947; Hennipm., Leid. Bot. Ser. 2: 123. 
1977. Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand. 3(3):310. 1985. 

 

4. ช่ือวิทยาศาสตร์ Bolbitis sinensis (Baker) K. Iwats. 
(อ้างอิง Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand. 3(3): 318 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106,  ภาพที ่4.10 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง กูดบง้ 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือย บริเวณโคนกา้นมีเกล็ดและขนปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบขนนก 
ชั้นเดียว ปลายคี่ รูปก่ึงสามเหล่ียมแหลม ปลายใบสอบเรียวเป็นหางยาว ใบยอ่ย รูปหอก คู่ล่างยาวสุด 5 
คู ่ใบยอ่ยช่วงกลาง รูปไข่ ปลายเรียวแหลม ใบยอ่ยบริเวณปลายสุด ขอบหยกั รูปขอบขนาน ปลายมน 
เสน้ใบดา้นล่างนูน มีขนประปราย ใบที่สร้างสปอร์ มีลกัษณะผอมเรียวกวา่ใบปกติ กลุ่มอับสปอร์ 
กระจายอยูใ่ตแ้ผน่ใบยอ่ย สีของอบัสปอร์ขณะที่ยงัไม่แก่สีเหลืองอมเขียว เม่ือแก่สีด า 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้เป็นเกล็ดและขน โดยเกล็ดจะมีสีน ้ าตาลแกมเทา 
รูปก่ึงสามเหล่ียมแคบปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ ขนาด 0.4 x 0.8 เซนติเมตร (ภาพที่ 4.10 ข) และขน
จะมีลกัษณะเป็นขนยาวที่เกิดจากเซลลต่์อกนัหลายเซลล ์ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.10 ค) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.10 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำ
ของลิกนิน เรียงกัน 7 - 8 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
ค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบ
เน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 5 มัด เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็ม
ลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.10 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.10 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภำพที ่4.10 ช)  



 

66 

 

 
 

ภำพที่ 4.10  Bolbitis sinensis  ก) ลักษณะล ำต้นทั่วไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตัดขวำงก้ำนใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบ และปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic 
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5. ช่ือวิทยาศาสตร์ Bolbitis virens (Wall. ex Hook. & Grev) Schott var. virens 
(อ้างอิง Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand. 3(3): 314 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.11 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง กูดงอ้ง 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือยขนานยาว ปกคลุมด้วยเกล็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว 
ปลายคี่ ใบสร้างอบัสปอร์และใบไม่สร้างอบัสปอร์มีรูปร่างแตกต่างกนัชดัเจน ใบไม่สร้างอบัสปอร์มี
กา้นใบยาว รูปขอบขนานแกมรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ใบยอ่ย 5 - 7 คู่  รูปขอบขนานถึงรูปขอบขนาน
แกมรูปใบหอก ปลายเป็นต่ิงแหลม โคนสอบแคบหรือมนไม่เท่ากัน ขอบหยกัซ่ีฟัน มักเป็นคล่ืน  
เส้นกลางใบกลมและมีเกล็ดเล็ก ๆ ทางดา้นล่าง เส้นใบเป็นร่างแห นูนเห็นชดัเจนทางดา้นล่าง มีเส้น
สั้นอยูต่ามช่องร่างแห ปลายใบมีตาที่สามารถเจริญเป็นตน้ใหม่ได ้กลุ่มอับสปอร์ ติดอยูท่ ัว่ไปบนแผ่น
ใบยอ่ย 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมแบบขนยาวที่มีเซลล์หลายเซลล์ สีน ้ าตาล และมี
เกล็ด สีน ้ าตาลถึงด า รูปหอกแคบ ปลายเรียวแหลม ปกที่ เหง้าและโคนก้านใบ กว้างประมาณ  
2 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร (ภาพที่ 4.11 ข) 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.11 ค) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.11 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำ
ของลิกนิน เรียงกัน 6 - 7 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
ค่อนข้ำงกลม ผนังบำง บำงเซลล์พบคลอโรพลำสต์อยู่ภำยใน  เซลล์ชั้ น ใน สุดเรียงตัวกัน  
1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยื่อล ำเลียง เรียงกันเป็นวง 5 มัด เป็นแบบ 
dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.11 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.11 ฉ)พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที่ 4.11 ช)  
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ภำพที ่ 4.11  Bolbitis virens  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic 
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สกลุ Dryopteris Adans. 

Adans. Familles des plantes. 2 :20, 551. 1763; Ching, Bll. Fan Mem. Inst. Biol. 8: 363. 1938.  
 

6. ช่ือวิทยาศาสตร์ Dryopteris cochleata (D.Don) C.Chr. 
(อ้างอิง Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand. 3(3): 347 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64–106, ภาพที ่4.12 ก) 
 ช่ือไทย  กูดตน้พายพั กูดดอย 
 ช่ือพืน้เมือง กูดตน้พายพั กูดดอย ดีเพาะแม่เมอะ วา่มีหล่าเด๊าะ (กะเหร่ียง - แม่ฮ่องสอน) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้เล้ือยสั้นอว้น อวบน ้ า กา้นใบที่โคนมีเกล็ดยาวปกคลุมแน่น ใบ เป็นใบประกอบ
แบบขนนก 2 ชั้น ใบที่ไม่สร้างสปอร์และใบที่สร้างสปอร์มีรูปร่างต่างกนั ใบที่ไม่สร้างสปอร์ มีกา้นใบ
ยาว ใบรูปขอบขนาน ปลายสอบแหลม แกนใบหลกั มีขนเล็กนอ้ย ใบยอ่ย มีไดม้ากถึง 10 คู ่ใบยอ่ยคู่
ล่างใหญ่สุด เป็นรูปขอบขนาน ปลายสอบแหลม ขอบกา้นเป็นครีบ ใบที่สร้างสปอร์ กา้นใบที่ยาวกว่า
และมีรูปร่างใบเป็นรูปสามเหล่ียมที่แคบกว่าใบที่ไม่สร้างสปอร์ ใบยอ่ยเล็กสุด รูปขอบขนาน ปลาย
มน โคนตดัหรือโคง้มน กลุ่มอับสปอร์ กลม หรือรูปไต จดัเรียงตวัเป็นแถวเดียว พบอยูร่ะหวา่งริมขอบ
ใบกบัแกนกลางใบยอ่ย มีเยือ่คลุมอบัสปอร์รูปไต ขนาดใหญ่ปิดอบัสปอร์  

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็นรูปแถบยาวสี
น ้ าตาลอ่อน ขนาดประมาณ 1 x 10 มิลลิเมตร ขอบเรียบ ก้านใบส่วนโคนมีเกล็ดยาวปกคลุมแน่น 
(ภาพที่ 4.12 ข) และขน เป็นขนแบบต่อม  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.12 ค) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.12 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำ
ของลิกนิน เรียงกัน 6 - 7 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
ค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบ
เน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 5 มัด เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็ม
ลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.12 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.12 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ polocytic (ภำพที ่4.12 ช) 
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ภำพที ่4.12  Dryopteris cochleata  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ polocytic  
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5. วงศ์ Equisetaceae 
 

 เฟิร์นขึ้นบนดิน โดยเฉพาะที่ช้ืนแฉะริมแหล่งน ้ า ล าตน้ใตดิ้นลกัษณะเป็นเหงา้ มีการแตกแขนง
จ านวนมาก เป็นขอ้ปลอ้งเด่นชดัและมีรากฝอยจ านวนมาก ล าตน้เหนือดินเป็นขอ้ปลอ้งและมีร่องสนัถ่ี
ตามยาว ภายในปลอ้งกลวง บริเวณขอ้มีใบที่ลดรูปลงเป็นเกล็ดหุม้โดยรอบ อาจมีการแตกก่ิงออกตาม
ขอ้ สตรอบิลสัเกิดตามปลายก่ิง ลกัษณะเป็นตุม้หรือรูปกระบอง สปอร์มีรยางค ์4 อนัซ่ึงจะยดืออกเม่ือ
ถูกน ้ า 
 

 จากการศึกษาพบเฟิร์นในวงศน้ี์ 1 สกุล จ านวน 2 ชนิดคือ Equisetum diffusum และ Equisetum 
ramosissimum subsp. debile  
 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  ปากใบไม่เรียงเป็นแถว 
    เซลลคุ์มอยูร่ะดบัเดียวกบัชั้นของเซลลผ์วิล าตน้   Equisetum diffusum   (7) 
1’ ปากใบเรียงเป็นแถว 
    เซลลคุ์มอยูต่  ่ากวา่ชั้นของเซลลผ์วิล าตน้    Equisetum ramosissimum  

subsp. debile  (8) 
 

สกลุ Equisetum L. 

Linn., Species Plantarum 2: 1060. 1753; Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 34. 1985. 
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7. ช่ือวิทยาศาสตร์ Equisetum diffusum D. Don 
 (อา้งอิง Pteridophytes in Thailand, page:61 และ Towards a stable nomenclature for Thai ferns. Thai 

Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106; Key to species: Website: Flora of China, ภาพที ่4.13 ก) 
 ช่ือไทย   หญา้ถอดปลอ้งเล็ก 
 ช่ือพืน้เมือง หญา้ถอดบอ้ง หญา้สองปลอ้ง เครือเซาะปอยวา แยปอ (กะเหร่ียง - 
แม่ฮ่องสอน) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น มีเหงา้ที่อยูใ่ตดิ้นเล้ือยทอดนอนหรือตั้งตรง สีน ้ าตาลด า ลกัษณะเป็นขอ้และมีรากออก
หนาแน่น ผวิมีขนขนาดเล็ก สีน ้ าตาลเหลืองหรือไม่มีขน ส่วนล าตน้เหนือดินขึ้นเป็นพุม่ ลกัษณะเป็น
ขอ้ปลอ้งชดัเจน ปลอ้งยาว 1.5 – 6 เซนติเมตร ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 2 – 5 มิลลิเมตร สีเขียวเขม้ 
ทรงกระบอก ภายในล าตน้กลวง ผวิดา้นนอกของแต่ละปลอ้งเป็นร่องขนานต้ืน ๆ ตามยาว 6 – 10 ร่อง 
ใบ ใบลดรูปคลา้ยเป็นเกล็ด มี 5 – 10 ใบ ออกบริเวณขอ้ ใบรูปหอก สีน ้ าตาลด า ส่วนโคนของใบเกล็ด
เช่ือมติดกนัเป็นวงลอ้มรอบขอ้ สตรอบิลัส พบทีป่ลายก่ิง ทรงกระบอกแกมรี ปลายมนถึงแหลม ยาว
ประมาณ 3 เซนติเมตร  

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้ล าตน้ใตดิ้นเป็นขนขนาดเล็ก สีน ้ าตาลเหลืองปก
คลุม  

ลักษณะกายวิภาคของล าต้น  ภำคตดัขวำงของล ำต้น มีลักษณะกลมเป็นวง และมีสันนูน
โดยรอบ (ภาพ 4.13 ข)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์วิมีขนำดเล็ก มี
ผนังเซลล์ด้ำนนอกหนำ ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพ 4.13 ค) เป็นเน้ือเยื่อ 
สเคอเรงคิมำ เรียงกนั 8 - 9 ชั้นเซลล ์(บริเวณสนันูน) ถดัเขำ้มำเป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรสะสมคลอ
โรพลำสตอ์ยูร่อบล ำตน้ ถดัเขำ้ไปเป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำ ผนังบำง ในบำงบริเวณของเน้ือเยือ่ชั้นคอร์
เทกซ์น้ี จะพบช่องอำกำศขนำดใหญ่ เรียกว่ำ vallecular canal ท  าหน้าที่สะสมอากาศภายในล าต้น 
(ภาพ 4.13 ค) เซลล์แถวชั้นในสุดของชั้นคอร์เทกซ์ มีการพอกของผนังหนา เกิดเป็นชั้น endodermis 
ถดัเขา้ไปเป็นชั้นสตีล ที่ประกอบดว้ย pericycle ที่มีเน้ือเยือ่พาเรงคิมา 1 - 2 แถว พบชนิด stele เป็น
แบบ eustele โดยแกนกลางของชั้นสตีลน้ีเป็นรูกลวง เรียกว่า central canal (ภาพ 4.13 ง) ซ่ึงจะพบ
เน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง อยูร่อบช่องวำ่งน้ี จ  ำนวน 11 มดั และภำยในเน้ือเยือ่ล  ำเลียงแต่ละมดั จะ
พบช่องว่ำงที่เรียกวำ่ carinal canal ซ่ึงอยูถ่ดัจากโฟลเอ็มเขา้มา โดยจะท าหน้าที่ล  าเลียงน ้ าแทนไซเล็ม
ที่ไดส้ลายไป (ภาพ 4.13 ง) 

ลักษณะล าต้น ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปส่ีเหล่ียม (rectangular) ปำก
ใบเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ โดยปากใบอยูร่ะดบัเดียวกบัเซลลผ์วิของล าตน้ (raised stomata) ปำกใบเป็น
แบบ paracytic (ภำพ 4.13 จ) 
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ภำพที่  4.13  Equisetum diffusum  ก ) ลัก ษณ ะล ำต้น ทั่ วไป   ข )  ภ ำคตัดข วำงล ำต้น   
 ค) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์  ง) มดัท่อล ำเลียง  จ) เน้ือเยือ่ผวิและปำกใบที่ล  ำตน้แบบ paracytic 

 
 
 
 
 
 
 



 

74 

 
8. ช่ือวิทยาศาสตร์ Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile (Roxb. ex Vaucher) Hauke 
(อา้งอิง Tagawa & K. Iwats., Fl. Thailand 3(1): 34, Pteridophytes in Thailand, page: 21, 61 และ 
Towards a stable nomenclature for Thai ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106; Key to 
species: Website: Flora of China, ภาพที ่4.14 ก) 
 ช่ือไทย   หญา้ถอดปลอ้ง 
 ช่ือพืน้เมือง หญา้เงือก หญา้หูหนวก (ภาคเหนือ) เครือเซาะปอยวา แยปอ  
อ่ือซอปวยวอ่ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) หญา้ถอดปลอ้ง (ไทล้ือ) หรึยซอพอดวั (กะเหร่ียง-เชียงใหม่) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น มีเหงา้ที่อยูใ่ตดิ้นตั้งตรงหรือทอดเล้ือย มีขอ้และมีรากที่ปกคลุมดว้ยเส้นขนขนาดเล็ก 
หรือไม่มีขน ส่วนล าต้นเหนือดิน เป็นข้อปล้องชัดเจน ทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 - 7 
มิลลิเมตร ภายในล าตน้กลวง ผิวดา้นนอกเป็นร่องต้ืนๆ ตามยาว 10 - 20 ร่อง ล าตน้หลกัแตกก่ิงสาขา  
1 - 3 ก่ิง ใบ ลดรูปคล้ายเป็นเกล็ด มีขนาดเล็ก 10 - 22 ใบ ออกบริเวณขอ้ ใบรูปสามเหล่ียม ปลายใบ
แหลม สีน ้ าตาลอ่อน ส่วนโคนของใบเกล็ดเช่ือมติดกนัเป็นวงลอ้มรอบขอ้ สตรอบิลัส เกิดที่ปลายก่ิง 
รูปกระบองแกมรี ปลายมน ประกอบไปดว้ยแผ่นรูปโล่หกเหล่ียม ดา้นใตมี้อบัสปอร์ ติดอยูโ่ดยรอบ 
ในอบัสปอร์มีสปอร์แบบเดียวและรยางคช่์วยกระจายสปอร์ อยูภ่ายใน 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมต้นแบบขน โดยขนมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ สี
น ้ าตาล  

ลักษณะกายวิภาคของล าต้น  ภำคตดัขวำงของล ำต้น มีลักษณะกลมเป็นวง และมีสันนูน
โดยรอบ (ภาพ 4.14 ข)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์วิมีขนำดเล็ก มี
ผนังเซลล์ด้ำนนอกหนำ ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพ 4.14 ค) เป็นเน้ือเยื่อ 
สเคอเรงคิมำ เรียงกนั 9 - 10 ชั้นเซลล ์(บริเวณสันนูน) ถดัเขำ้มำเป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรสะสม
คลอโรพลำสตอ์ยูร่อบล ำตน้ ถดัเขำ้ไปเป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำ ผนังบำง ในบำงบริเวณของเน้ือเยือ่ชั้น
คอร์เทกซ์น้ี จะพบช่องอำกำศขนำดใหญ่ เรียกว่ำ vallecular canal ท  าหนา้ที่สะสมอากาศภายในล าตน้ 
(ภาพ 4.14 ค) เซลล์แถวชั้นในสุดของชั้นคอร์เทกซ์ มีการพอกของผนังหนา เกิดเป็นชั้น endodermis 
ถดัเขา้ไปเป็นชั้นสตีล ที่ประกอบดว้ย pericycle ที่มีเน้ือเยือ่พาเรงคิมา 1 - 2 แถว พบชนิด stele เป็น
แบบ eustele โดยแกนกลางของชั้นสตีลน้ีเป็นรูกลวง เรียกว่า central canal (ภาพ 4.14 ง) ซ่ึงจะพบ
เน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง อยูร่อบช่องวำ่งน้ี จ  ำนวน 14 มดั และภำยในเน้ือเยือ่ล  ำเลียงแต่ละมดั จะ
พบช่องว่ำงที่เรียกวำ่ carinal canal ซ่ึงอยูถ่ดัจากโฟลเอ็มเขา้มา โดยจะท าหน้าที่ล  าเลียงน ้ าแทนไซเล็ม
ที่ไดส้ลายไป (ภาพ 4.14 ง) 
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ลักษณะล าต้น ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปส่ีเหล่ียม ปำกใบเรียงตวัเป็น
ระเบียบ โดยปากใบอยูร่ะดบัต ่ากว่าเซลล์ผิวของล าตน้ (sucken stomata) ปำกใบเป็นแบบ paracytic 
(ภำพ 4.14 จ)  
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ภ ำพ ที่  4.14  Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile  ก ) ลั ก ษ ณ ะล ำต้น ทั่ ว ไ ป  
ข) ภำคตดัขวำงล ำตน้  ค) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์  ง) มดัท่อล ำเลียง  จ) เน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ
ที่ล  ำตน้แบบ paracytic 
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6. วงศ์ Lomariopsidaceae 
 

 เฟิร์นดินหรือเฟิร์นอิงอาศยั  มีล าตน้ใตดิ้นแบบเหงา้ตั้งตรงหรือทอดเล้ือย ใบประกอบแบบ
ขนนกชั้นเดียว เสน้ใบปลายเปิด กลุ่มอบัสปอร์กลม หรือกระจายทัว่ผวิใบดา้นล่าง มีเยือ่คลุมรูปไต รูป
ร่ม หรือไม่มีเยือ่คลุม เฟิร์นวงศน้ี์มีการปรับเปล่ียนสมาชิกภายในค่อนขา้งมาก หลายสกุลถูกยา้ยไปอยู่
ในวงศ ์Dryopteridaceae และยา้ยสกุล Nephrolepis (เฟิร์นใบมะขาม) เขา้มาแทน 
 

 จากการศึกษาพบเฟิร์นในวงศน้ี์ 1 ชนิดคือ Nephrolepis  undulata (9) 
 

สกลุ Nephrolepis Schott 
Schott, Gen. Fil. ad t 3. 1834; Copel., Gen. Fil.: 90. 1947, Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 
174. 1985; Boonkerd & Pollawatn, Pterid. Thailand: 174, 238. 2000. 
 

9. ช่ือวิทยาศาสตร์ Nephrolepis undulata (Afzel.) J.Sm. 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 174 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.15 ก) 
 ช่ือไทย  เฟิร์นใบมะขาม กูดสร้อยขนนก 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เป็นเหงา้สั้น ตั้งตรง รากยาวไปไดไ้กล บางคร้ังเกิดไหลซ่ึงสามารถเจริญเป็นตน้ใหม่
ได ้มีปกคลุมดว้ยเกล็ด บางคร้ังพบปมเหงา้ที่ท  าหนา้ที่สะสมอาหาร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้น
เดียว รูปแถบยาวถึงหอก ใบยอ่ย 30 – 40  คู่ หรือมากกวา่ ใบยอ่ยกวา้งสุดอยูบ่ริเวณฐานและค่อย ๆ ลด
ขนาดลง ปลายใบยอ่ยแหลม ตรงหรือโคง้เอนคลา้ยเคียว โคนใบแบ่งเป็นสองซีกชดัเจน มีขนาดไม่
เท่ากนั ขอบใบหยกัมน เสน้ใบมองเห็นไม่ชดั ปลายอิสระแตกสองแฉก กลุ่มอับสปอร์ กลม เกิดใกล้
ขอบใบ เรียงเป็นหน่ึงแถว เยือ่คลุมอบัสปอร์รูปไต 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   มีปกคลุมด้วยเกล็ดรูปหอก สีน ้ าตาล ฐานตัด ขอบมีขน ปลาย
แหลม กวา้ง 0.4 - 0.5 มิลลิเมตร ยาว 1 - 2 มิลลิเมตร (ภาพ 4.15 ข) หนาแน่นตามเหงา้ กา้นใบ และใบ
ยอดอ่อน  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพ 4.15 ค) เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว  ประกอบดว้ยเซลลผ์ิว เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ เซลล์
บำงเซลล์ในชั้นน้ีเปล่ียนไปเป็น ขนแบบต่อม ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพ 
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4.15 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 4 - 5 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์
เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์บำงเซลล์มีกำรสะสมคลอ
โรพลำสต์อยู่ภำยใน  พบเน้ือเยือ่ล  าเลียง ลอ้มรอบด้วย endodermis จ ำนวน 2 มัด ขนำดต่ำงกัน เป็น
แบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงขนานกันเป็นรูปโคง้คล้ำยตวัอักษร C 2 ตวัที่หันหลงัประกบ หรือ
อาจชิดติดกนัจนเช่ือมเป็นรูปกากบาทคลา้ยตวัอกัษร X มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพ 4.15 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยื่อผิวและปำกใบ เซลล์ผิว รูปจิกซอว ์(ภำพ 4.15 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพ 4.15 ช) 
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ภำพที ่4.15  Nephrolepis undulata  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic 
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7. วงศ์ Lygodiaceae 
 

 เฟิร์นดิน เหงา้ทอดเล้ือยมีขนปกคลุม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น แกนกลางใบ
หลกัสามารถเจริญเติบโตเป็นไปไดเ้ร่ือย ๆ ยาวหลายเมตรและมกัเล้ือยพนักนัเองหรือพนักบัตน้ไมอ่ื้น 
เสน้ใบปลายอิสระหรือเป็นร่างแห สตรอบิลสัตั้งฉากกบัขอบใบและมีอบัสปอร์เรียงเป็นสองแถว เยือ่
คลุมกลุ่มอบัสปอร์มีขนาดเล็ก 
 

จากการศึกษาพบเฟิร์นในวงศ์น้ี 2 ชนิดคือ Lygodium flexuosum และ Lygodium japonicum 
โดยมีรูปวธิานการจ าแนกชนิดดงัน้ี 

 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  มีขนปกคลุมไม่หนาแน่นที่ใบ ไม่พบขนแบบ unicellular hair Lygodium  flexuosum (10) 
1’ มีขนปกคลุมหนาแน่นที่ใบ พบขนแบบ unicellular hair  Lygodium  japonicum (11) 
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สกลุ Lygodium Sw. 
Sw., Schrad. J. Bot. 1800(2): 106. 1801; Copel., Gen. Fil.:24. 1947; Alston & Holtt., Reinwardtia 5: 
11. 1959. 
 

10. ช่ือวิทยาศาสตร์ Lygodium flexuosum (L.) Sw. 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(1): 62 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64–106, ภาพที ่4.16 ก) 
 ช่ือไทย  ลิเภาใหญ่ เฟิร์นเชือก 
 ช่ือพืน้เมือง กูดกอ้ง กูดเครือ กูดจอ้ง กูดยอ่ง กูดดอย กูดงอดแงด กูดแพะ ผกัตีนตก๊โต  
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เป็นเหงา้สั้นอยูใ่ตดิ้น มีขนปกคลุม โคนกา้นใบส่วนที่ออกจากเหงา้ ผวิเกือบเกล้ียง มี
ขนปกคลุมเล็กนอ้ย ผวิดา้นบนเป็นครีบสนัแคบ แกนกลางใบหรือส่วนที่เป็นเถาเล้ือย มีครีบสนัตลอด
ความยาว ปกคลุมดว้ยขนอยูร่ะหวา่งครีบสนั ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น แกนยอ่ยหรือกา้น
ของใบยอ่ย มีขนปกคลุมและขนช้ีลง ใบยอ่ยใกลโ้คน เป็นแฉกแบบมือ โคนของแฉกเวา้แบบหวัใจ 
โคนใบมีกา้นเห็นไดช้ดั เป็นครีบสนั มีขนประปราย ใบที่สร้างสปอร์ ที่โคนใบและกา้นไม่มีขอ้ต่อที่
จุดเช่ือม ผวิใบดา้นบนเกือบเกล้ียง ใตใ้บมีขนบริเวณเสน้ใบ กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ขอบใบยอ่ย ลกัษณะ
เป็นต่ิงยืน่ออกจากขอบของใบยอ่ย 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบขนโดยมีขนสีน ้ าตาลอ่อนปกคลุมหนาแน่น
ที่เหงา้ ตน้อ่อน (ภาพที ่4.16 ข) และปกคลุมเลก็นอ้ยตามกา้นใบ ครีบสนั และตามผวิใบ ซ่ึงขนเป็นขน
แบบเซลลห์ลายเซลลม์าต่อกนั (ภาพที ่4.16 ค) 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.16 ง) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.16 จ) 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 6 -7 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์
ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงคอ่นขำ้งกลม ผนงับำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำร
พอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดย
ไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่มคลา้ยรูปสามเหล่ียม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.16 ฉ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์ิว รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.16 ช) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ polocytic (ภำพที ่4.16 ซ) 
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ภำพที ่4.16  Lygodium flexuosum  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) ขนที่ยอดอ่อน  ค) ขนแบบ
หลำยเซลลท์ี่เสน้ใบ  ง) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ  จ) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์  ฉ) มดัท่อล ำเลียง  ช) 
เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ซ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ polocytic 
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11. ช่ือวิทยาศาสตร์ Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 

(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(1): 61 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106. ภาพที ่4.17 ก) 
 ช่ือไทย  ลิเภาญี่ปุ่ น 
 ช่ือพืน้เมือง ลิเภางอแง กูดงอแง ผกังอแง (แม่ฮ่องสอน) ยา่นงอแง (ปิยเกษตร, 2544)  
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น เป็นเหงา้สั้นอยูใ่ตดิ้น มีขนปกคลุมหนาแน่น โคนกา้นใบส่วนที่ออกจากเหงา้ ผวิมีขน

ปกคลุม  ผวิดา้นบนเป็นครีบสนัแคบ แกนกลางใบหรือส่วนที่เป็นเถาเล้ือย มีครีบสนัตลอดความยาว 
ปกคลุมดว้ยขนอยูร่ะหวา่งครีบสนั ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น แกนยอ่ยหรือกา้นของใบยอ่ย 
มีขนปกคลุมและขนช้ีลง ใบยอ่ยใกลโ้คน เป็นแฉกแบบมือ โคนของแฉกเวา้แบบหวัใจ โคนใบมีกา้น
เห็นไดช้ดั เป็นครีบสนั มีขนหนาแน่น ใบที่สร้างสปอร์ ที่โคนใบและกา้นไม่มีขอ้ต่อที่จุดเช่ือม ผวิใบ
ดา้นบนเกือบเกล้ียง ใตใ้บมีขนหนาแน่นบริเวณเสน้ใบ กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ขอบใบยอ่ย ลกัษณะเป็น
ต่ิงยืน่ออกจากขอบของใบยอ่ย 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบขน โดยมีขนปกคลุมที่เหงา้ และตามกา้น
ใบ หนาแน่น ลกัษณะของขนมี 2 แบบ คือ ขนเซลลเ์ดียว (unicellar hair) (ภาพที ่4.17 ข) และ ขนแบบ
เซลลห์ลายเซลลม์าต่อกนั (multicellar hair) (ภาพที ่4.17 ค) 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.17 ง) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.17 จ) 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 8 -9 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์
ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงคอ่นขำ้งกลม ผนงับำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำร
พอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดย
ไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่มคลา้ยรูปสามเหล่ียม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.17 ฉ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภำพที ่4.17 ช) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภำพที ่4.17 ซ) 

 
 



 

84 

 

 
 

ภำพที่  4.17  Lygodium japonicum  ก ) ลักษณ ะล ำต้น ทั่วไป   ข )  ขนแบบ เซลล์ เดี ยว   
ค) ขนแบบหลำยเซลล์  ง) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ  จ) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์  ฉ) มดัท่อล ำเลียง  
ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ซ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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8. วงศ์ Ophioglossaceae 
 

 เฟิร์นดินหรือเฟิร์นอิงอาศยั เหงา้ตั้งตรงหรือทอดเล้ือย ใบเด่ียวหรือใบประกอบ แบ่งเป็นส่วน
แผน่ใบที่ไม่สร้างสปอร์และส่วนที่สร้างสปอร์แยกเป็นก่ิงแตกแขนงออกมา โดยอบัสปอร์จะผงัตวัใน
เน้ือเยือ่ของส่วนดงักล่าว เม่ือแก่จะแตกตามช่องเปิดแนวนอน 
 

จากการศึกษาพบเฟิร์นในวงศน้ี์ 1 ชนิดคือ Ophioglossum petiolatum (12) 
 

สกลุ Ophioglossum L. 
Linn. Sp. Pl.: 1062. 1753; Clausen, Mem. Torrey Bot. Club 19(2): 111. 1938; Copel., Gen. Fil. 11. 
1947. 
 

12. ช่ือวิทยาศาสตร์ Ophioglossum petiolatum Hook. 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(1): 37 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.18 ก) 
 ช่ือไทย  ผกัตีนนกเขา 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เป็นเหงา้อวบน ้ า  ใบโผล่พน้ดินขึ้นมา ใบ เป็นใบเด่ียว แผน่ใบหนา อวบน ้ า ผวิใบเกล้ียง
เป็นเงามนัวาว สีเขียวอ่อน ใบมีกา้นใบ ยาวไดถึ้ง 30 เซนติเมตร แผ่นใบ มีรูปร่างเป็นรูปไข่ ปลายใบ
มนกลมถึงแหลม โคนใบรูปหัวใจ เสน้กลางใบ มองเห็นไดช้ดัเจนทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัใบ เสน้ใบ
เป็นร่างแห ใบที่สร้างสปอร์มีกา้นยาวไดถึ้ง 10 เซนติเมตร ใบลดรูปเป็นช่อที่ส่วนปลาย ยาวประมาณ 
4 - 5 เซนติเมตร แตกออกมาจากโคนใบ กลุ่มอับสปอร์อยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม  

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)   ไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ที่เป็นขนหรือเกล็ด 
ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของก้ำนใบ มีลักษณะเกือบกลม (ภาพ 4.18 ข) 

เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์วิมีขนำดเล็ก มีผนงัเซลล์ดำ้นนอกหนำ  
ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วยเน้ือเยื่อพำเรงคิมำ รูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์บำงเซลล์มีกำร
สะสมคลอโรพลำสตอ์ยูภ่ำยใน พบเน้ือเยือ่ล  าเลียงลอ้มรอบดว้ย endodermis เรียงกนัเป็นวง จ ำนวน 6 
มดั เป็นแบบ eustele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่มใกลก้บักลุ่มของโฟลเอ็ม (ภาพ 4.18 ค) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เน้ือเยือ่ผวิ รูปจิกซอว ์พบปำกใบทั้งดำ้น
ทอ้งใบและหลงัใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพ 4.18 ง) 
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 ภำพที่ 4.18  Ophioglossum petiolatum  ก) ลักษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) ภำคตดัขวำงของก้ำนใบ   
ค) มดัท่อล ำเลียง  ง) เน้ือเยือ่ผวิและปำกใบแบบ anomocytic 
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9. วงศ์ Polypodiaceae 
 

 เฟิร์นกลุ่มน้ีมีสมาชิกจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเฟิร์นอิงอาศัย ล าต้นเป็นเหง้าทอดเล้ือย 
โดยทัว่ไปกา้นใบจะมีขอ้ต่อกบัเหงา้ยกเวน้ในบางสกุล ท่อล าเลียงเม่ือตดัขวางที่โคนกา้นใบมีหลายมดั 
โดยมากมีขนาดเล็กและเรียงตวัเป็นวงแหวน ใบเด่ียวหรือใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น ปกติเส้นใบ
เป็นร่างแห และมกัมีเส้นใบยอ่ยปลายเปิดในช่องร่างแห กลุ่มอบัสปอร์กลม รี หรือ ปกคลุมทัว่ผิวใบ
ดา้นล่าง ไม่มีเยือ่คลุม 
 

จากการศึกษาพบเฟิร์นในวงศ์น้ี  5 สกุล จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ Drynaria bonii, Drynaria 
parishii, Drynaria rigidula, Goniophlebium subauriculatum, Microsorum membranaceum, 
Platycerium wallichii, Pyrrosia costata, Pyrrosia lanceolata ซ่ึงมีรูปวธิานระบุชนิดดงัน้ี 
 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  มดัท่อล าเลียงมีจ านวนมากกวา่ 10 มดั     Platycerium wallichi
          (18) 
1’ มดัท่อล าเลียงมีจ านวนนอ้ยกวา่ 10 มดั      2 

2  มีใบกาบปรากฏ        3  
3  กา้นใบมีขนฟูนุ่มปกคลุม     D.  rigidula (15) 
3’ กา้นใบไม่มีขนฟูนุ่มปกคลุม     D.  bonii  (13) 

2’ ไม่มีใบกาบปรากฏ        4 
4  ใบมีขนรูปดาวปกคลุม      5 
 5  พบปากใบแบบ pericytic ที่เน้ือเยือ่ผวิใบดา้นทอ้งใบ  Pyrrosia lanceolata 
         (20) 
 5’ ไม่พบปากใบแบบ pericytic ที่เน้ือเยือ่ผวิใบดา้นทอ้งใบ Pyrrosia costata  (19) 
4’ ใบไม่มีขนรูปดาวปกคลุม      6 
 6  ใบประกอบ      G. subauriculatum (16) 
 6’ ใบเด่ียว       7 
  7  ท่อล าเลียงน ้ าเป็นรูปโคง้คลา้ยตวั C 2 ตวั 
  หนัหลงัประกบ     M. membranaceum 
         (17) 
  7’ ท่อล าเลียงน ้ าไม่เป็นรูปโคง้คลา้ยตวั C 2 ตวั 
  หนัหลงัประกบ     D. parishii  (14) 
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สกลุ Drynaria J. Sm. 

(Bory) J. Sm., J. Bot. 4:60. 1841; Copel., Gen. Fil.: 203. 1947. 

13.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Drynaria bonii Christ 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 545 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64–106, ภาพที ่4.19 ก) 
 ช่ือไทย  กระแตไต่หิน กระแตไต่ไมใ้บเล็ก 
 ช่ือพืน้เมือง กระแตไต่หิน กระจอ้น กระแตไต่ไมเ้ล็ก กระแตนอ้ย (ภทัรา และวรีะ, 
2549) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือยยาว ปกคลุมหนาแน่นดว้ย เกล็ดมีปกคลุม ใบ มีทั้งใบไม่สร้างอบัสปอร์
และใบสร้างอบัสปอร์ซ่ึงมีรูปร่างแตกต่างกนัชดัเจน ใบไม่สร้างสปอร์ เป็นใบเด่ียวเรียงตวักนัคลา้ยรัง
นก กา้นใบสั้นมากหรือไม่มีกา้น แผน่ใบค่อนขา้งหนา ปลายใบทู่ โคนใบรูปหวัใจ ขอบหยกัมน ผวิ
เกล้ียง เสน้ใบแบบร่างแห ใบสร้างสปอร์ โคนฐานใบแผเ่ป็นปีกแคบ ขอบใบหยกัเขา้มาถึงเสน้กลางใบ 
4 - 8 แฉก แต่ละแฉก รูปรีขอบขนาน ปลายแหลม ขอบเป็นคล่ืนและหยกัมน เสน้ใบแบบร่างแห กลุ่ม
อับสปอร์ กลม เกิดบนเสน้ใบ เรียงไม่เป็นระเบียบ ไม่มีเยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์  

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมต้นแบบเกล็ด (ภาพที่ 4.19 ข) เกล็ดแบบก้นปิด  
รูปไข่ กวา้ง 0.4 - 0.5 มิลลิเมตร ยาว 0.8 - 0.9 มิลลิเมตร ปลายเกล็ดเรียวแหลม โคนเกล็ดมน และพบ
ส่ิงปกคลุมที่เป็นขนแบบต่อมอยูต่ามผวิใบ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม มีครีบสนัปรำกฏ 
2 ดำ้น อยูต่รงขำ้มกนั (ภาพที ่4.19 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์ เซลล์
ผวิมีขนำดเล็ก มีผนงัเซลลด์ำ้นนอกหนำ  ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซช์ั้นนอก  
(ภาพที่ 4.19 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคมิำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 7 - 8 ชั้นเซลล ์
(hypodermis)  คอร์เทกซช์ั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนงับำง เซลลช์ั้นในสุด
เรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนงัหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  าเลียงลอ้มรอบดว้ย endodermis 
เรียงกนัเป็นกลุ่ม จ ำนวน 3 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็ม
ลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.19 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เน้ือเยือ่ผวิ รูปจิกซอว ์ (ภำพที ่ 4.19 ฉ) 
พบปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที่ 4.19 ช) 
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ภำพที ่ 4.19  Drynaria bonii ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic 
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14.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Drynaria parishii (Bedd.) Bedd. 

(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 548 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.20 ก) 
 ช่ือไทย  กระแตไร้กาบ 
 ช่ือพืน้เมือง กระแตไต่ไมด้อยปุย (ภาคเหนือ) กระแตไร้กาบ (ภาคกลาง) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือย มีเกล็ดปกคลุมหนาแน่น โคนของกา้นใบโป่งออกชดั (phyllopod) กา้น

ใบสีฟางขา้ว เห็นรอยแผลตามโคนกา้นใบ ใบ ใบเด่ียวรูปร่างรีแกมหอกกลบั ปลายใบแหลมถึงต่ิง

แหลม โคนฐานของใบสอบ ขอบหยกัเวา้ลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ แฉกขา้งรูปร่างหอกกลบัถึงขอบ

ขนาน เส้นใบยอ่ยแบบร่างแห (drynaroid) กลุ่มอับสปอร์ กลม สีเหลืองสม้ เกิดอยูบ่นเส้นร่างแห ใกล ้

ๆ เสน้กลางใบของใบยอ่ย เรียงเป็นแถวเดียว ไม่มีเยือ่คลุมอบัสปอร์ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ด (ภำพที่ 4.20 ข) โดยมีเกล็ดปกคลุม
หนาแน่น เกล็ดติดแน่น เกล็ดแบบกน้ปิด สีน ้ าตาลแดงเขม้บริเวณตรงกลางของฐานเกล็ด สีจางบริเวณ
ขอบ รูปร่างเกล็ดแบบสามเหล่ียมแกมหอก ยาว 5 - 10 มิลลิเมตร กวา้ง 1 - 2 มิลลิเมตร ขอบเกล็ดมี
ขนงอหยกิสีขาว ปลายเกล็ดยืน่ยาวออกมาคลา้ยหาง โคนฐานของเกล็ดโคง้กลมถึงสอบ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของก้ำนใบ มีลักษณะค่อนขำ้งกลม มีครีบสัน
ปรำกฏ 2 ดำ้น อยูต่รงขำ้มกนั (ภาพที่ 4.20 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์
เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ด้ำนนอกหนำ  ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก  
(ภาพที่  4.20 ง) เป็น เน้ื อ เยื่อพำเรงคิมำที่ มีกำรพอกหนำของลิกนิน  เรียงกัน  6 - 7 ชั้ น เซลล ์
(hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลลช์ั้นในสุด
เรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  าเลียงลอ้มรอบดว้ย endodermis 
เรียงกนัเป็นคร่ึงวงกลม จ ำนวน 5 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็ม
ลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.20 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.20 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภำพที ่4.20 ช) 
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ภำพที ่4.20  Drynaria parishii  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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15.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 

(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 550 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64–106, ภาพที ่4.21 ก) 
 ช่ือไทย  กระแตไต่ไม ้
 ช่ือพืน้เมือง กระปรอกเล็ก กูดเฟือย กูดไม ้กูดออ้ม กูดหางมา้ (ภาคเหนือ) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือยอวบ ปกคลุมดว้ยเกล็ด ใบ มีทั้งใบที่ไม่สร้างอบัสปอร์กบัใบที่สร้างอบั

สปอร์ซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งชดัเจน ใบที่ไม่สร้างสปอร์ เรียงตวักนัคลา้ยรังนก ปลายหยกัเรียวแหลม 
ร่างแหของเส้นใบสันนูนมองเห็นไดช้ดัเจน ใบสร้างสปอร์ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว กา้น
ใบและแกนกลางใบสีม่วงจาง ปกคลุมดว้ยขนยาวฟูนุ่ม ใบยอ่ยมีประมาณ 40 คู่ ใบยอ่ยรูปรี ปลายเรียว
แหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยกัคล้ายฟันเล่ือย เส้นใบย่อยนูนทั้งสองดา้น เส้นใบย่อยแบบร่างแห 
กลุ่มอับสปอร์ กลม เรียงตวัเป็น 1 แถวขนานไปกบัเสน้กลางใบยอ่ยทั้งสองขา้ง อบัสปอร์จมอยูใ่นผิว
ใบ ปูดนูนขึ้นมาถึงดา้นหนา้ใบ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดจะมีสีน ้ าตาลอ่อนถึง
น ้ าตาลเขม้ เกล็ดติดแบบโล่ โคนเกล็ดมนและค่อย ๆ สอบแคบจากฐานถึงปลายเป็นหางยาว ขนาด 1.2 
x 10 มิลลิเมตร (ภำพที ่4.21 ข) และขนจะมีลกัษณะ เป็นขนยาวฟูนุ่ม ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตัดขวำงของก้ำนใบ มีลักษณะกลม (ภาพที่  4.21 ค)  
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์วิมีขนำดเล็ก มีผนงัเซลล์ดำ้นนอกหนำ 
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.21 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำ
ของลิกนิน เรียงกนั 10 - 12 ชั้นเซลล ์(hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
ค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบ
เน้ือเยือ่ล  าเลียง ลอ้มรอบดว้ย endodermis เรียงกนัเป็นคร่ึงวงกลม จ ำนวน 5 มดั เป็นแบบ dictyostele 
โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.21 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภำพที ่4.21 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภำพที ่4.21 ช) 
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ภำพที ่4.21  Drynaria rigidula  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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สกลุ Goniophlebium C. Presl 

C. Presl, Tent. Pterid.: 185. 1836; Copel., Gen. Fil. : 181. 1947; Rödl-Linder, Blumea 34: 400. 
1990; Hovenkamp & Rödl-Linder, Fl. Males., Ser. II, Ferns and Fern Allies 3: 51. 1998; Boonkerd 
& Pollawatn, Pterid. Thailand: 252, 271. 2000. 
 

16.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Goniophlebium subauriculatum (Blume) C.Presl 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 574 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.22 ก) 
 ช่ือไทย  เฟิร์นหางนกยงู 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือย มีเกล็ดปกคลุมหนาแน่น ก้านใบ สีฟางอ่อน โคนกา้นมีเกล็ดปกคลุม
หนาแน่น กา้นส่วนบนมีขนเล็กน้อยหรือผวิเกล้ียง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคี่ รูป
หอก แกนกลางใบสีน ้ าตาล มีเกล็ดเล็กประปราย ส่วนใบยอ่ยดา้นขา้ง แต่ละขา้งออกเยือ้งกนัเล็กน้อย 
ใบยอ่ยสอบเล็กลงจากโคนสู่ปลาย ปลายยอดเป็นต่ิงแหลม ขอบใบหยกัเป็นซ่ีฟัน แผก่างออก โคง้เป็น
รูปเคียว ใบยอ่ยคู่กลางมีขนาดใหญ่ ส่วนฐานใบยอ่ยปลายสุดมีขอบเป็นหยกัไม่เป็นระเบียบ กลุ่มอับ
สปอร์ กลม จดัเรียงตวัเป็นแถวเด่ียว ขา้งเสน้แกนกลางใบยอ่ย อบัสปอร์จมลงในผวิใบดา้นล่างและปูด
นูนทางดา้นบนของใบ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็นเส้นยาวปลาย
เรียวแหลม ขนาด 0.7 x 5 มิลลิเมตร สีน ้ าตาล ขอบหยกัเป็นซ่ีฟัน (ภาพที่ 4.22 ข) และขน เป็นขนแบบ
หลายเซลล ์ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.22 ค) เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผวิเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์วิมีขนำดเล็ก มีผนงัเซลลด์ำ้นนอกหนำ ช้ันคอร์
เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.22 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของ
ลิกนิน เรียงกัน 10 - 12 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
ค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบ
เน้ือเยือ่ล  าเลียง ลอ้มรอบด้วย endodermis เรียงกันเป็นวงจ ำนวน 6 มัด เป็นแบบ dictyostele โดยไซ
เล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.22 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผิวรูปจิกซอว ์(ภำพที่ 4.22 ฉ) พบ
ป ำก ใบ เฉพ ำะด้ ำน ท้อ งใบ  ป ำก ใบ เป็ น แบบ  anomocytic แล ะ  polocytic (ภ ำพ ที่  4.22 ช )
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ภ ำพ ที่  4.22  Goniophlebium subauriculatum  ก ) ลั ก ษ ณ ะ ล ำ ต้ น ทั่ ว ไ ป   ข )  เก ล็ ด   
ค) ภำคตดัขวำงก้ำนใบ  ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic  



 

96 

 
สกลุ Microsorum L 

Link, Hort. Berol. 2: 110. 1833; Ching, Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 4: 293. 1933; Copel., Gen. Fil.: 
195. 1947. 
 

17.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Microsorum membranaceum (D.Don) Ching 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 526 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.23 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือย  มีใบออกใกลก้นั อยูป่ลายยอดเหงา้ ปกคลุมไปดว้ยเกล็ด ขนาดใหญ่ 
กา้นใบ เป็นครีบปีกเกือบตลอดถึงโคนกา้น สีฟางหรือสีเขียวจาง ใบ รูปขอบขนานปลายสอบแคบ 
ส่วนของใบที่กวา้งสุดบริเวณใกลโ้คน แกนกลางใบดา้นล่างนูนเด่นชดั กลุ่มอับสปอร์ สปอร์เกิดที่
จุดเช่ือมของเสน้ใบ ขนาดเล็ก กลมกระจายตวัไม่เป็นระเบียบอยูด่า้นล่างใบ หรือเป็น 2 - 5 แถว
ระหวา่งเสน้ใบหลกัแนวนอน  

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ด โดยเกล็ดมีขนาดใหญ่ รูปขอบขนาน
แกมก่ึงสามเหล่ียม ค่อย ๆ สอบเล็กลงจากโคนสู่ปลาย ขนาดประมาณ 1.0 x 2.5 มิลลิเมตร มีสองสี 
ช่วงกลางเกล็ดสีเทาเขม้ ริมขอบสีน ้ าตาล ขอบเป็นขน (ภาพที ่4.23 ข)  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม มีครีบสนัอยูส่อง
ขำ้ง (ภาพที่ 4.23 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิว เรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มี
ผนงัเซลลด์ำ้นนอกหนำ ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำร
พอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 6 - 7 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มี
รูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลลช์ั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนงัหนำ (endodermis) 
พบเน้ือเยือ่ล  าเลียง ลอ้มรอบดว้ย endodermis จ ำนวน 3 มดั มีขนำดแตกต่ำงกนั เป็นแบบ dictyostele 
โดยไซเล็มเรียงขนานกันเป็นรูปโคง้คลำ้ยตวัอักษร C 2 ตวัที่หันหลงัประกบ หรืออาจชิดติดกนัจน
เช่ือมเป็นรูปกากบาทคลา้ยตวัอกัษร X มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.23 ง) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภำพที ่4.23 จ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภำพที่ 4.23 ฉ) 
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ภ ำ พ ที่  4.23  Microsorum membranaceum  ก ) ลั ก ษ ณ ะ ล ำ ต้ น ทั่ ว ไ ป   ข )  เก ล็ ด 
ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ  ง) มดัท่อล ำเลียง  จ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำก
ใบแบบ anomocytic  
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สกลุ Platycerium Desv. 

Desv. Mem. Linn. Soc. 6:213. 1827; Copel., Gen. Fil.: 1947; Hennipm. & Roos, Verh. Kon. Ned. 
Akad. Wet. Nat. 80; 74. 1982. 
 

18.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Platycerium  wallichii Hook. 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 488 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.24 ก) 
 ช่ือไทย  ห่อขา้วสีดา ชายผา้สีดาปีกผเีส้ือ ปีกผเีส้ือ (ภทัรา, 2554) 
 ช่ือพืน้เมือง กะฌอโพน่า (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) ตองห่อขา้วยา่บา (ภาคเหนือ)  
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เป็นเหงา้สั้นเกาะเล้ือย แนบติดไปกบัล าตน้ไมใ้หญ่ เหงา้ปกคลุมดว้ยเกล็ดหนาแน่น ใบ 
มีรูปร่างสองแบบ ใบไม่สร้างสปอร์ เป็นใบเด่ียวโอบหุม้ล าตน้ไมใ้หญ่คลา้ยรังนก ไม่มีกา้น รูปร่าง
ค่อนขา้งกลม แผน่ใบบางคลา้ยกระดาษ ผวิใบมีขนหนาแน่น ปลายใบแตกแขนงเป็นสองแฉกแตก
แขนงหลายคร้ัง ใบสร้างสปอร์ แผก่วา้งและหอ้ยลง มีเกล็ดประปรายที่โคน แผน่ใบหนาคลา้ยหนงั ผวิ
ใบมีขนทั้งสองดา้น ปลายใบแยกเป็นสองแฉกแตกแขนงหลายคร้ัง กลุ่มอับสปอร์ กระจายเป็นแผน่
กวา้งอยูท่ี่รอยเวา้ของขอบใบ ไม่มีเยือ่คลุม อบัสปอร์ มีขนรูปดาวหนาแน่นแทรกคลุมอบัสปอร์  

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยขน พบได ้2 แบบ คือ ขน
รูปดาว และขนแบบเซลล์เดียว ซ่ึงขนรูปดาวนั้นจะปกคลุมหนาแน่นทั้งดา้นบนและดา้นล่างของใบ 
และแทรกคลุมอบัสปอร์อยา่งหนาแน่น (ภาพที่ 4.24 ค) และยงัพบขนแบบเซลลเ์ดียวบนผิวใบ  เกล็ด
เป็นรูปหอกขอบขนาน กวา้ง 0.3 - 0.4 มิลลิเมตร ยาว 9 - 10 มิลลิเมตร ปลายเกล็ดเรียวแหลม โคน
เกล็ดฐานตดั ขอบเรียบ ส่วนขอบเกล็ดมกัมีสีอ่อน (ภาพที ่4.24 ข)  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะค่อนขำ้งรี (ภาพที่ 4.24 ง) 
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิ เรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์วิมีขนำดเล็ก มีผนงัเซลล์ดำ้นนอกหนำ  
ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบด้วย เน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ขนำดใหญ่ ผนังบำง พบ
เน้ือเยือ่สเคอเรงคิมำที่มีผนังหนำ เรียงกนั 8 - 10 ชั้นเซลล ์คลา้ยกบัวงแหวน แทรกอยูร่ะหวา่งชั้นคอร์
เทกซ์ และพบเน้ือเยื่อล าเลียง ล้อมรอบด้วย endodermis เรียงกันเป็นวงจ ำนวน 16 มัด เป็นแบบ 
dictyostele (ภาพที ่4.24 จ)โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.24 ฉ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เน้ือเยือ่ผวิ รูปจิกซอว ์(ภำพที ่4.24 ช) 
พบปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ polocytic (ภำพที่ 4.24 ซ)
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ภำพที่ 4.24  Platycerium  wallichii  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ขน ง) ภำคตดัขวำง
ก้ำนใบ  จ) เน้ือเยื่อชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  ฉ) มัดท่อล ำเลียง  ช) เน้ือเยื่อผิวด้ำนหลังใบ  
ซ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ polocytic 
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สกลุ Pyrrosia Mirbel 

Mirbe;, Hist. Nat. Veg. 5:91. 1803; Ching, Bull. Chin. Bot. Soc. 1:36. 1935; Copel., Gen. Fil.: 192. 
1947; Hovenk., Leid. Bot. Ser. 9: 139. 1986.- Niphobolus Kaulf., Enum. Fil.: 124. 1824; Gies., 
Farng. Niphobolus: 87. 1901. 

 

19.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Pyrrosia costata (C.Presl ex Bedd.) Tagawa & K.Iwats. 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 505 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที ่4.25 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
 ล าต้น เหงำ้สั้นเกำะเล้ือย สีน ้ ำตำลเขม้ มีเกล็ดปกคลุมหนำแน่น ใบ เป็นใบเด่ียวเรียงชิดกนัเป็น
กระจุก กำ้นใบสีน ้ ำตำลเขม้ แผ่เป็นครีบเกือบถึงโคนและมีขนปกคลุมหนำแน่น โคนกำ้นใบปกคลุม
ดว้ยเกล็ด แผน่ใบรูปชอ้นหรือรูปหอกกลบั ขนำดยำว ปลำยใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียวและมีครีบ
ต่อเน่ืองไปที่ก้ำนใบ แผ่นใบด้ำนบนผิวเก ล้ียงหรือปกคลุมด้วยขนรูปดำวและมีรูหยำดน ้ ำ 
(hydrathode) กระจำยทัว่ไป แผ่นใบด้ำนใตมี้ขนรูปดำวหนำแน่น เส้นใบนูนขึ้นเห็นชดัเจน เน้ือใบ
หนำคลำ้ยหนงั กลุ่มอับสปอร์ กลม พบกระจำยทัว่ใตแ้ผน่ใบตอนบน ยกเวน้เสน้ใบ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยขน เป็นแบบขนรูปดาว 
(ภาพที่ 4.25 ข) และเกล็ดเป็นรูปแถบแกมล่ิมแคบ (ภาพที ่4.25 ค) ปลำยเรียวยำวประมำณ 1 มิลลิเมตร
โคนกวำ้งประมำณ 1 มิลลิเมตร ตรงกลำงเกล็ดมีสีด ำขอบเป็นสีน ้ ำตำลเขม้ แถบยาวสีน ้ าตาลอ่อน  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.25 ง)  
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ  
ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซช์ั้นนอก (ภาพที่ 4.25 จ) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำ
ของลิกนิน เรียงกัน 5 - 7 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำง
คอ่นขำ้งกลม ผนงับำง พบเน้ือเยือ่ล  าเลียง ลอ้มรอบดว้ย endodermis เรียงกนัเป็นวงจ ำนวน 16 มดั พบ
เน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 8 มัด เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็ม
ลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.25 ฉ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภำพที ่4.25 ช) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ pericytic (ภำพที ่4.25 ซ)
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ภ ำพ ที่  4.25  Pyrrosia costata  ก ) ลัก ษณ ะล ำต้น ทั่ ว ไป   ข )  ขน รูป ด ำว   ค )  เก ล็ ด 
ง) ภำคตัดขวำงก้ำนใบ  จ) เน้ือเยื่อชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  ฉ) มัดท่อล ำเลียง  ช) เน้ือเยื่อ 
ผวิดำ้นหลงัใบ  ซ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ pericytic  
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20.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Pyrrosia lanceolata (L.) Farw 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 496; 500 และ Towards a stable nomenclature for 
Thai ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที่ 4.26 ก) 
 ช่ือไทย  ผกัปีกไก่ 
 ช่ือพืน้เมือง ผกัปีกไก่  เจำ้งูเขียว 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น ทอดเล้ือยยำว มีเกล็ดปกคลุม ใบ มีรูปร่ำงสองแบบ ใบไม่สร้างสปอร์ เป็นใบเด่ียว มี
รอยต่อกบัเหงำ้ มีขนรูปดำว เกล็ดประปรำย ที่โคน แผน่ใบค่อนขำ้งหนำ รูปขอบขนำน ผวิใบดำ้นล่ำง
มีขนรูปดำวหนำแน่น ปลำยใบและโคนใบแหลม ขอบเรียบ เส้นใบไม่ชดัเจน ใบสร้างสปอร์ เป็นใบ
เด่ียว มีรอยต่อกบัเหงำ้ สีฟำง มีขนรูปดำว เกล็ดประปรำยที่โคน แผ่นใบค่อนขำ้งหนำ รูปขอบขนำน 
ผวิใบดำ้นล่ำงมีขนรูปดำวหนำแน่น ยกเวน้เส้นกลำงใบ ปลำยใบและโคนใบแหลม ขอบเรียบ เส้นใบ
ไม่ชดัเจน กลุ่มอับสปอร์ กลม เกิดหนำแน่นบริเวณปลำยใบ ยกเวน้เส้นกลำงใบ ไม่มีเยือ่คลุมกลุ่มอบั
สปอร์ อบัสปอร์ค่อนขำ้งกลม ขอบใบพบัมว้นขึ้นเขำ้สู่เสน้กลำงใบดำ้นบนใบ เม่ืออยูใ่นสภำพทีท่ี่แหง้ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็นรูปหอก กวำ้ง
ประมำณ 0.2 มิลลิเมตร ยำว 4 - 5 มิลลิเมตร ปลำยเกล็ดแหลม โคนเกล็ดมน ขอบมีขน (ภาพที่ 4.26 ข) 
และขนรูปดำว (ภาพที ่4.26 ค) ปกคลุมหนาแน่นที่ผวิใบดา้นทอ้งใบ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม ผิวดำ้นหน่ึงเวำ้
เป็นร่อง (ภาพที่ 4.26 ง)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก 
มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ  ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซช์ั้นนอก (ภาพที่ 4.26 จ) เป็นเน้ือเยือ่
พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 5 - 6 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของ
ผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 5 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียง
ตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.26 ฉ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภำพที ่4.26 ช) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ pericytic (ภำพที ่4.26 ซ) 
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ภำพที่  4.26  Pyrrosia lanceolata  ก ) ลักษณ ะล ำต้นทั่วไป   ข )  เกล็ ด   ค )  ขน รูปดำว 
ง) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ  จ) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  ฉ) มดัท่อล ำเลียง  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ด้ ำ น ห ลั ง ใ บ   ซ )  เ น้ื อ เ ยื่ อ ผิ ว ด้ ำ น ท้ อ ง ใ บ แ ล ะ ป ำ ก ใ บ แ บ บ  pericytic 
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10. วงศ์ Pteridaceae 
 

 เฟิร์นดินและเฟิร์นอิงอำศยั เหงำ้ตั้งตรงหรือทอดเล้ือย ใบเด่ียวถึงใบประกอบแบบขนนกหลำย
ชั้น ส่วนใหญ่สร้ำงกลุ่มอบัสปอร์ใกลข้อบใบ มกัเรียงเป็นแนวยำวหรือขำดตอนเป็นช่วง ๆ มีเยือ่คลุม
กลุ่มอบัสปอร์เทียมที่เกิดจำกกำรพบัตวัเขำ้มำของขอบใบ บำงชนิดไม่มีเยือ่คลุมเทียมแต่บริเวณที่สร้ำง
กลุ่มอับสปอร์มีกำรยบุตวัลงเป็นร่อง เฟิร์นกลุ่มน้ีมีควำมหลำกหลำยสูงและมีสมำชิกจ ำนวนมำก 
สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 5 วงคย์อ่ย 
 

 จำกกำรศึกษำพบเฟิร์นในวงศร์วมทั้งส้ิน  8 ชนิด จำก 3 วงศย์อ่ย คือ วงศย์อ่ย Cheilanthoideae  
(Calciphilopteris ludens)  ว งศ์ ย่ อ ย  Pteridoideae (Pteris biaurita, Pteris longipes, Pteris venusta, 
Pteris vittata) แล ะวงศ์ ย่อ ย  Vittarioideae (Adiantum caudatum, Adiantum philippense, Adiantum 
soboliferum) โดยมีรูปวธิำนระบุชนิดดงัน้ี 

 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  ใบเด่ียว       Calciphilopteris ludens  (21) 
1’ ใบประกอบ        2 

2  มดัท่อล ำเลียงเป็น แบบ dictyostele     3  
3  ใบยอ่ยมีกำ้นยำวนอ้ยหรือไม่มีกำ้นใบ   Adiantum caudatum  (26) 
3’ ใบยอ่ยมีกำ้นใบ       4 

4  กำ้นใบและแกนกลำงใบไม่มีปีก   Adiantum philippense  (27) 
4’ กำ้นใบและแกนกลำงใบมีปีก    Adiantum soboliferum  (28) 

2’ มดัท่อล ำเลียงเป็น แบบ solenostele     5 
 5  ชั้นคอร์เทกซ์ในภำคตดัขวำงของกำ้นใบพบเซลลมี์กำรสะสมคลอโรพลำสต ์   6 
  6  ท่อล ำเลียงน ้ ำเรียงตวัเป็นรูปตวั V   Pteris longipes  (23) 
  6’ ท่อล ำเลียงน ้ ำเรียงตวัเป็นรูปตวั U   Pteris venusta  (24) 
 5’ ชั้นคอร์เทกซ์ในภำคตดัขวำงของกำ้นใบไม่พบเซลลมี์กำรสะสมคลอโรพลำสต ์ 7 
  7  มีเกล็ดปกคลุมหนำแน่นที่บริเวณโคนกำ้นใบ  Pteris vittata  (25) 
  7’ มีเกล็ดปกคลุมประปรำยที่บริเวณโคนกำ้นใบ  Pteris biaurita  (22) 
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10.1 วงศ์ย่อย Cheilanthoideae 

สกลุ Calciphilopteris Yesilyurt & H.Schneider 
Yesilyurt, J.C. & Schneider, H. (2010). The new fern genus Calciphilopteris (Pteridaceae). 
Phytotaxa 7: 52–59; Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3: 197. 1985; Boonkerd & Pollawatn, Pterid. 
Thailand: 101, 123. 2000.  
 

21. ช่ือวิทยาศาสตร์  Calciphilopteris ludens (Wall. ex Hook.) Yesilyurt & H.Schneid. 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 197 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที ่4.27 ก) 
 ช่ือไทย  เฟิร์นใบองุ่น 
 ช่ือพืน้เมือง กระปรอกวำ่ว เฟิร์นใบต ำลึง (ภำคเหนือ)  
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้เล้ือยยำว มีเกล็ดปกคลุม ก้ำนใบ ผอมยำว สีเกือบด ำ เป็นเงำมัน ใบ มีรูปร่ำงสอง
แบบ ใบที่ไม่สร้างสปอร์ มีขนำดเล็กกวำ่ใบที่สร้ำงสปอร์ มีแฉกต้ืนกว่ำ รูปร่ำงก่ึงสำมเหล่ียม ขอบเป็น
แฉกคล้ำยแบบใบประกอบ มีแฉก 5 แฉก แฉกช่วงบนขนำดใหญ่สุด ส่วนแฉกเป็นรูปขอบขนำน 
ปลำยใบแหลม โคนรูปลูกศร ขอบเรียบ  มีเส้นใบหลักชดัเจน เส้นใบเป็นร่ำงแห เน้ือใบบำงเหมือน
แผ่นกระดำษ ผิวเกล้ียง ใบที่สร้างสปอร์ ก้ำนใบยำว ชูใบสูงเหนือทรงพุ่ม ผอมเรียว ใบรูปร่ำงก่ึง
สำมเหล่ียม ขอบเป็นแฉกลึก ปลำยสอบแหลมยำวเป็นหำงโคนรูปลูกศร ขอบเรียบ เสน้ใบหลกัชดัเจน 
สีด ำ กลุ่มอับสปอร์ จดัเรียงตวัต่อเน่ืองที่ริมขอบใบ มีช่วงเวน้ที่ปลำยสุดของแฉก ริมขอบใบบำงพบัลง
มำปิด 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)  พบส่ิงปกคลุมตน้ดว้ยขนและเกล็ด บริเวณโคนกา้นมีขนหลายเซลล ์
และเกล็ดปกคลุมประปราย เกล็ดรูปแถบยำว ขนำด 3 มิลลิเมตร ขอบเรียบ ผวิเกล้ียง (ภาพที ่4.27 ข) 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.27 ค) เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.27 ง) เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 4 - 5 ชั้นเซลล์ (hypodermis) คอร์เทกซ์ชั้นใน 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอก
ของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดยไซ
เล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร W มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.27 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.27 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ polocytic (ภาพที ่4.27 ช)
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ภำพที่  4.27  Calciphilopteris ludens  ก) ลักษณะล ำต้นทั่วไป  ข) เกล็ด   ค) ภำคตัดขวำง 
ก้ำนใบ  ง) เน้ือเยื่อชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มัดท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยื่อผิวด้ำนหลังใบ   
ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ polocytic 
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10.2 วงศ์ย่อย Pteridoideae 

สกลุ Pteris L. 
Linn., Sp. Pl.: 1073. 1753; Gen. Pl: 560. 1754; Copel. Gen. Fil.: 60. 1947 
 

22. ช่ือวิทยาศาสตร์  Pteris biaurita L. 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 237 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที ่4.28 ก) 
 ช่ือไทย  กูดหำงค่ำง 
 ช่ือพืน้เมือง กูดหำงค่ำง (ภำคเหนือ) 5 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น  เหง้ำสั้ น ตั้ งตรง เกล็ดปกคลุมหนำแน่นบริเวณปลำยยอด ก้ำนใบยำว 80 - 100 
เซนติเมตร กวำ้ง 3 - 5 มิลลิเมตร สีเขียวหรือสีฟำงขำ้ว มีร่องดำ้นบน เกล็ดหนำแน่นบริเวณโคนกำ้น 
ใบ ใบหยกัลึกสุดแบบขนนกแบบขนนกสองชั้น รูปหอก ยำว 35 - 60 เซนติเมตร กวำ้ง 25 - 40
เซนติเมตร ใบย่อยเรียงตรงขำ้ม 5 - 10 คู่ รูปหอกแกมขอบขนำน ยำว 15 - 30 เซนติเมตร กวำ้ง 3 – 6 
เซนติเมตร ปลำยใบยอ่ยเรียวแหลม ขอบใบยอ่ยหยกัลึกเป็นแฉก แฉกรูปขอบขนำนถึงรูปเคียว ขอบ
เรียบ ปลำยมน ยำว 2 - 4 เซนติเมตร กวำ้ง 5 - 8 มิลลิเมตร เน้ือใบคลำ้ยกระดำษ สีเขียว เกล้ียง เส้นใบ
เช่ือมเป็นช่องร่ำงแหเฉพำะตำมแนวเส้นกลำงใบยอ่ย แยกสองแฉก 1 คร้ัง ปลำยอิสระจรดขอบ กลุ่ม
อับสปอร์ เกิดต่อเน่ืองตำมแนวขอบแฉก ยกเวน้ที่ปลำยแฉกและฐำนรอยเวำ้ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ด เป็นเกล็ดรูปหอก 
ขนำด 0.7 X 3 มิลลิเมตร มีสองสี บริเวณขอบสีน ้ ำตำลอ่อน ลกัษณะคลำ้ยเยือ่บำง ๆ ดำ้นในสีน ้ ำตำล
เขม้เกือบด ำ โคนมน ขอบค่อนขำ้งเรียบ ปลำยเรียวแหลม (ภาพที่ 4.28 ข) และขน เป็นแบบหลายเซลล ์

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม มีส่วนเวำ้เป็นร่อง 
(ภาพที่ 4.28 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบด้วยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนัง
เซลล์ด้ำนนอกหนำ บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์
ชั้นนอก (ภาพที่ 4.28 ง) เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 4 - 5 ชั้นเซลล ์
(hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลลช์ั้นในสุด
เรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั 
เป็นแบบ solenostele โดยไซเล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร U มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.28 จ) 
 ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.28 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภาพที ่4.28 ช)
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ภำพที ่ 4.28  Pteris biaurita  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic  
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23.  ช่ือวิทยาศาสตร์  Pteris longipes D.Don 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 235 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที ่4.29 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้สั้น ตั้งตรง สูงได้ถึง 15 เซนติเมตร ใบ มีใบน้อย กา้นใบยาวไดถึ้ง 1 เมตร สีฟาง
อ่อน ผิวเกล้ียง ตัวใบแตกเป็น 3 ก่ิง (triparticle) ก่ิงกลางจะยาวสุด ขนาด 35 - 55 เซนติเมตร กวา้ง
ประมาณ 20 เซนติเมตร แต่ละก่ิงแฉกลึกแบบขนนก 2 ชั้น รูปหอกยาว โคนรูปล่ิมกวา้งและขอบหยกั 
ปลายใบสอบแหลม สุดปลาย ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ขอบหยกัลึกเกือบถึงแกนกลางใบยอ่ย เน้ือ
ใบบางแบบกระดาษ สีเขียว มีขนบนผวิใบ เสน้ใยใบแตกแขนงเป็นก่ิงอิสระ มองเห็นเส้นใบไดช้ดัเจน
ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง กลุ่มอับสปอร์ เรียงตวัอยูท่ี่ขอบของหยกั จากโคนหยกัไปเกือบสุดปลาย มีเยือ่
คลุมกลุ่มอบัสปอร์สีน ้ าตาล ค่อนขา้งแขง็ กวา้งประมาณ 1 มิลลิเมตร 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมต้นแบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดรูปหอกแกมยำว 
(ภาพที่  4.29 ข) ยำว 4 - 5 มิลลิเมตร กวำ้ง 0.5 - 0.7 มิลลิเมตร มีสองสี บริเวณขอบสีน ้ ำตำลอ่อน 
ลกัษณะคลำ้ยเยือ่บำง ๆ ดำ้นในสีน ้ ำตำลเขม้ โคนหยกั ขอบหยกั ปลำยแหลม และขน เป็นแบบหลาย
เซลล ์ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะคลำ้ยรูปส่ีเหล่ียมคำงหมู มี
บริเวณเวา้เป็นร่องกวา้ง (ภาพที ่4.29 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์
ผิวมีขนำดเล็ก  มีผนังเซลล์ด้ำนนอกหนำ บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน ช้ันคอร์เทกซ์  
ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 6 - 8 ชั้น
เซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์
บำงเซลล์ มีคลอโรพลำสตอ์ยูภ่ำยในเซลล์ เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ 
(endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ solenostele โดยไซเล็มมีรูปร่ำง
คลำ้ยตวัอกัษร V มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.29 ค) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.29 ง) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภาพที ่4.29 จ) 
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ภำพที ่ 4.29  Pteris longipes  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  จ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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24.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Pteris venusta Kunze 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 256 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที ่4.30 ก) 
 ช่ือไทย  เฟิร์นเทพี 
 ช่ือพืน้เมือง เฟิร์นใบยำว 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้สั้นทอดนอน ปกคลุมดว้ยเกล็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลำยคี่ ใบ
ย่อย เรียงก่ึงตรงขำ้ม 4 - 5 คู่ บริเวณส่วนปลำยแกนกลำงใบ มีใบยอ่ยรูปหอกแกมขอบขนำน ปลำย
เรียวแหลม โคนรูปล่ิม ขอบใบเรียบ ใบยอ่ยปลำยสุดมีขนำดยำวสุด โคนใบเช่ือมกบัใบยอ่ยที่อยูข่ำ้ง
ติดเป็นแผ่นเดียวแผ่เป็นปีก แกนกลำงใบเกล้ียงมีร่องดำ้นบน ผิวเกล้ียง เส้นกลำงใบยอ่ยทอ้งใบนูน
เป็นสัน ผวิเกล้ียง ดำ้นหลงัเป็นร่อง กลุ่มอับสปอร์ เรียงต่อเน่ืองเป็นแนวยำวตำมขอบใบยอ่ย เยือ่คลุม
อบัสปอร์บำง สีน ้ ำตำลอ่อน 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็น เกล็ดรูปแถบ 
(ภาพที่ 4.30 ข) ยำว 2.5 - 3 มิลลิเมตร กวำ้ง 0.3 - 0.4 มิลลิเมตร สีน ้ ำตำล ปลำยเกล็ดเรียวแหลม โคน
เกล็ดฐำนตดั ขอบเรียบ และขน เป็นแบบหลายเซลล ์ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม มีบริเวณเวำ้เป็น
ร่อง (ภาพที่ 4.30 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบด้วยเซลล์ผิวเรียงกัน 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก  
มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำงเซลลจ์ะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์
ชั้นนอก (ภาพที่ 4.30 ง) เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 6 - 7 ชั้นเซลล ์
(hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลลช์ั้นในสุด
เรียงตัวกัน 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยื่อล ำเลียงอยู่ตรงกลำงก้ำนใบ  
1 มัด เป็นแบบ solenostele โดยไซเล็มมีรูปร่ำงคล้ำยตวัอักษร U มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 
4.30 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.30 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภาพที ่4.30 ช) 
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ภำพที ่ 4.30  Pteris venusta  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผวิและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผวิ
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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25.  ช่ือวิทยาศาสตร์  Pteris vittata L. 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 233 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที ่4.31 ก) 
 ช่ือไทย  กูดตำล กูดหมำก 
 ช่ือพืน้เมือง กะจิงดูแพะ (กะเหร่ียง-ภำคเหนือ) กูดตำล กูดหมำก (ภำคเหนือ) 
  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้สั้น ตั้งตรง ปกคลุมดว้ยเกล็ดหนำแน่น ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบ
รูปแถบ มีร่องดำ้นบน มีขนเล็กน้อย ใบย่อย เรียงแบบสลบัหรือก่ึงตรงขำ้ม 18 - 20 คู ่ไม่มีกำ้น ใบยอ่ย
รูปขอบขนำน ปลำยเรียวแหลม โคนรูปหัวใจ ขอบจกัฟันเล่ือย ใบยอ่ยบริเวณโคนใบลดรูปมีลกัษณะ
เป็นเส้นใบแยกสองแฉก 1 - 2 คร้ัง ปลำยอิสระจรดขอบใบ กลุ่มอับสปอร์ เกิดเป็นแถบยำวต่อเน่ือง
บริเวณริมขอบใบยอ่ยทั้งสองดำ้น เยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์รูปแถบบำง 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้ด้วยขนและเกล็ด โดยเกล็ดเป็นเกล็ดรูปหอก 
(ภาพที่ 4.31 ข) ยำว 6 - 8 มิลลิเมตร กวำ้ง 2 - 4 มิลลิเมตร ปกคลุมหนาแน่นที่เหงา้และโคนก้านใบ 
และบริเวณกา้นใบ และบริเวณร่องกา้นใบมีขนเล็กนอ้ย 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของก้ำนใบ มีลกัษณะคล้ำยรูปหัวใจ มีร่องที่ผิว
ดำ้นหน่ึง (ภาพที่ 4.31 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์วิเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลลผ์วิมีขนำดเล็ก 
มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำงเซลลจ์ะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์
ชั้นนอก (ภาพที่ 4.31 ง) เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 9 - 10 ชั้นเซลล ์
(hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลลช์ั้นในสุด
เรียงตัวกัน 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยื่อล ำเลียงอยู่ตรงกลำงก้ำนใบ  
1 มัด เป็นแบบ solenostele โดยไซเล็มมีรูปร่ำงคล้ำยตวัอักษร U มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 
4.31 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.31 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ polocytic และ anomocytic (ภาพที ่4.31 ช) 
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 ภำพที่  4.31  Pteris vittata  ก) ลักษณะล ำต้นทั่วไป  ข) เกล็ด   ค) ภำคตัดขวำงก้ำนใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ polocytic และ anomocytic 
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10.3 วงศ์ย่อย Vittarioideae 

สกลุ Adiantum L. 
Linn. Sp. Pl.: 1094. 1753; Gen.Pl.: 560. 1754; Copel., Gen. Fil,: 78. 1947. 
 

26.  ช่ือวิทยาศาสตร์  Adiantum caudatum L. 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 207 - 208 และ Towards a stable nomenclature for 
Thai ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที่ 4.32 ก) 
 ช่ือไทย  หำงนำคบก 
 ช่ือพืน้เมือง กูดน ้ ำขำ้ว (ภำคเหนือ) ตีนตุก๊แก หำงนำคบก 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้สั้น ตั้งตรง มีเกล็ดปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบ รูปขอบ
ขนำน ปลำยใบมีตำเจริญเม่ือแตะถึงพื้นดินสำมำรถงอกเจริญเป็นล ำตน้ใหม่ได ้ใบย่อย ไม่มีกำ้น เรียง
สลบั 30 - 60 คู่ รูปส่ีเหล่ียมดำ้นไม่เท่ำ ฐำนใบไม่เท่ำกนั ขอบดำ้นบนเป็นแฉกลึกมำกกวำ่คร่ึงหน่ึงของ
ใบยอ่ย มี 2 – 10 แฉก ขอบดำ้นขำ้งพบัเป็นตะเขบ็ เน้ือใบบำงคลำ้ยกระดำษ ผิวใบดำ้นบนและดำ้นล่ำง
มีขนปกคลุมหนำแน่น เสน้ใบสองแฉกแตกแขนง 4 คร้ัง กลุ่มอับสปอร์ รูปไต เกิดที่ปลำยแฉกของใบ
ยอ่ย ไม่มีเยือ่คลุมอบัสปอร์ แต่มีขอบใบพบัปิดกลุ่มอบัสปอร์  

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้ดว้ยขนและเกล็ด บริเวณโคนกา้นใบมีขนแบบ
หลำยเซลล์ สีน ้ ำตำล ปกคลุมหนำแน่น  และยงัพบขนผิวใบด้ำนบนและด้ำนล่ำงมีขนปกคลุม
หนำแน่น เกล็ดสีน ้ ำตำล กวำ้ง 0.2 - 0.5 มิลลิเมตร ยำว 2 - 4 มิลลิเมตร รูปหอก ปลำยแหลม โคนเกล็ด
ฐำนตดั ขอบเรียบ (ภาพที่ 4.32 ข)  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.32 ค) เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.32 ง) เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 7 - 8 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอก
ของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดยไซ
เล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร V มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.32 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.32 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภาพที่ 4.32 ช)
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ภำพที่ 4.32  Adiantum caudatum  ก) ลักษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic 
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27. ช่ือวิทยาศาสตร์  Adiantum philippense L. 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 211 - 212 และ Towards a stable nomenclature for 
Thai ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภำพที่ 4.33 ก) 
 ช่ือไทย  เฟิร์นกา้นด า 
 ช่ือพืน้เมือง กูดผา หญา้ขวาก หวัขวาก หญา้หูควาก 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้สั้น ตั้งตรง มีเกล็ดสีน ้ าตาลอ่อนปกคลุมหนาแน่นเกล็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบ
ขนนกชั้นเดียว กา้นใบยาว สีม่วงเขม้เกือบด า ผิวเรียบเป็นมนั ที่ปลายยดืยาวไหลแตะพื้นดินสามารถ
งอกเป็นต้นใหม่ได้ ใบย่อย  ก้านใบยาว 0.4 - 1 เซนติเมตร เรียงสลับ 15 - 25 คู่ ใบย่อย รูปคล้าย
พระจนัทร์คร่ึงซีก ปลายใบมน ฐานใบรูปล่ิมหรือค่อนขา้งตดั ขอบดา้นบนเป็นแฉกลึกประมาณหน่ึง
ในสามของใบยอ่ย มี 3 - 6 แฉก ขอบดา้นขา้งเรียบ ผวิใบบางคลา้ยกระดาษ ผวิใบดา้นบนเกล้ียง ผวิใบ
ดา้นล่างมีขนเล็กนอ้ย เสน้ใบสองแฉก แตกแขนง 4 คร้ัง กลุ่มอับสปอร์ รูปขอบขนาน เกิดที่ปลายแฉก
ของใบยอ่ย ไม่มีเยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์ แต่มีใบพบัปิดกลุ่มอบัสปอร์ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้ดว้ยขนและเกล็ด โดยเกล็ดเป็นเกล็ดรูปหอก สี
น ้ าตาลอ่อนปกคลุมหนาแน่น กวา้ง 0.4 - 0.6 มิลลิเมตร ยาว 2 - 3 มิลลิเมตร ปลายแหลม โคนเกล็ด
ฐานตัด ขอบมีขน (ภาพที่  4.33 ข) และบริเวณก้านใบและผิวใบด้านล่างมีขนหลายเซลล์ปกคลุม
เล็กนอ้ย 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.33 ค) เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน ช้ันคอร์เทกซ์  ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.33 ง) เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 3 - 4 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอก
ของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดยไซ
เล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร V มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.33 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.33 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภาพที่ 4.33 ช)
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ภำพที่ 4.33  Adiantum philippense  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic 
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28. ช่ือวิทยาศาสตร์  Adiantum soboliferum Wall. ex Hook. 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(2): 211 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่62, ภาพที่ 4.34 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น เหงำ้สั้น ตั้งตรงหรือโคง้เอน ปกคลุมดว้ยเกล็ดที่ส่วนปลำยของเหงำ้ ใบ เป็นใบ

ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว กำ้นใบ ยำวประมำณ 10 เซนติเมตร สีน ้ ำตำลแดงถึงด ำ มีปีกชดัเจน ผวิ
เกล้ียง หรือมีขนเล็กนอ้ยบริเวณโคนกำ้นใบ ใบรูปแถบแถมหอกถึงรูปขอบขนำน แกนกลำงใบ 
ดำ้นบนมีขนปกคลุม บำงคร้ังปลำยใบยดืยำวออกเกิดเป็นตน้ยอ่ยที่ปลำยแกนใบ ใบยอ่ยคู่ล่ำงใกลโ้คน
มีขนำดใหญ่ที่สุด และค่อย ๆ ลดขนำดลงจำกโคนสู่ปลำยใบ ใบย่อย กำ้นใบสั้น มีขนปกคลุม ใบยอ่ย
รูปจนัทร์เส้ียว ที่ขอบดำ้นล่ำงไม่ตรง ท ำมุมรูปล่ิมแคบที่โคนแผน่ใบ ขอบดำ้นบนเป็นหยกั 
 3 - 5 หยกั กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ปลำยใบยอ่ย รูปรียำว ขอบใบมว้นพบัลงมำคลุมกลุ่มอบัสปอร์ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้ด้วยขนและเกล็ด ลกัษณะเกล็ดที่เหงำ้รูปแถบ 
ปลำยแหลม โคนฐำนตดั ขอบเรียบ มีสีน ้ ำตำลถึงด ำ ผิวเกล้ียง (ภาพที่ 4.34 ข) บริเวณโคนกำ้นมีเกล็ด
ลกัษณะเดียวกนัแต่ขนำดเล็กกวำ่ มีขนเล็กนอ้ยบริเวณ แกนกลำงใบ และผวิใบดำ้นบนมีขนปกคลุม  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ  ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.34 ค)  
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.34 ง) 
เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 6 - 7 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์
ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงคอ่นขำ้งกลม ผนงับำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำร
พอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 1 มดั เป็นแบบ protostele โดย
ไซเล็มมีรูปร่ำงคลำ้ยตวัอกัษร V มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.34 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.34 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภาพที่ 4.34 ช) 
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ภำพที่  4.34  Adiantum soboliferum  ก) ลักษณะล ำต้นทั่วไป  ข) เกล็ด   ค) ภำคตัดขวำง 
ก้ำนใบ  ง) เน้ือเยื่อชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มัดท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยื่อผิวด้ำนหลังใบ 
ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic 
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11. วงศ์ Tectariaceae 
 

 เฟิร์นดิน ล าตน้ตั้งตรงหรือทอดเล้ือย กา้นใบไม่มีขอ้ต่อกบัเหงา้ ใบเด่ียวถึงใบประกอบแบบขน
นกหลายชั้น ใบยอ่ยอนัล่างสุดของกลุ่มใบยอ่ยคู่แรกมกัมีขนาดใหญ่กวา่ใบยอ่ยในต าแหน่งอ่ืน ๆ เส้น
ใบปลายเปิดหรือเป็นร่างแห กลุ่มอบัสปอร์กลม เยือ่คลุมรูปไต หรือไม่มีเยือ่คลุม 
 

จาก ก า รศึ ก ษ าพ บ เฟิ ร์ น ใน วงศ์ น้ี  1 สกุ ล  4 ช นิ ด  คื อ  Tectaria coadunata, Tectaria 
herpetocaulos, Tectaria impressa, Tectaria manilensis โดยมีรูปวธิำนระบุชนิดดงัน้ี 
 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  เสน้ใบอิสระ       Tectaria manilensis (32) 
1’ เสน้ใบแบบร่างแห       2 

2  ผวิใบดา้นบนไม่มีขนปกคลุม    Tectaria impressa (31) 
2’ ผวิใบดา้นบนมีขนปกคลุม      3 

3  พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 4 มดั   Tectaria herpetocaulos (30) 
3’  พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 6 มดั   Tectaria coadunata (29) 

 
สกลุ Tectaria Cav. 

Cav., Ann. Hist. Nat. 1: 115. 1799; Copel., Gen. Fil.: 128. 1947. – Ctenitopsis Ching, Bull. Fan 
Mem. Ins. Biol. 8 : 304. 1938. 
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29. ช่ือวิทยาศาสตร์ Tectaria coadunata (J.Sm.) C.Chr. 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 621 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.35 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้สั้นทอดเล้ือย หนา ปกคลุมดว้ยเกล็ด ใบ เป็นใบประกอบก่ึงขนนกสองชั้นถึงสาม
ชั้น ใบรูปสามเหล่ียม ใบย่อย ใบยอ่ยที่อยูส่่วนโคน รูปขอบขนานถึงสามเหล่ียม สองขา้งไม่เท่ากนั ใบ
ยอ่ยที่อยูต่อนกลาง หยกัลึกขนาดเล็กกว่า จ  านวน 5 - 7 คู่ ใบยอ่ยที่อยูส่่วนปลาย รูปขอบขนานถึงรูป
ขอบขนานแกมหอก ปลายแหลม ใบประกอบตอนกลางแบบขนนก ใบยอ่ยชั้นแรกมีกา้นสั้น รูปขอบ
ขนานก่ึงสามเหล่ียม ปลายเรียวแหลม หยกัประมาณ 4/5 จากปลายขอบถึงแกนกลางใบ ใบยอ่ยชั้นที่
สองรูปขอบขนานถึงขอบขนานแกมไข่ ปลายมน ขอบหยกัมน เส้นใบแบบร่างแหและมีเส้นอิสระ
ปลายเปิดในช่องร่างแห ผวิใบดา้นบน และขอบใบมีเส้นขนที่เป็นขอ้ต่อกา้น หยาบ กลุ่มอับสปอร์เกิด
ที่ปลายเส้นอิสระปลายเปิดในช่องร่างแห จ านวนหน่ึงแถวในแต่ละขา้งของหยกั  มีเยือ่คลุมกลุ่มอับ
สปอร์ ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร ที่ผวิเยือ่คลุมเรียบ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเรียว ปลายแหลม
เป็นหางยาวที่ปลายเกล็ด ขนาดประมาณ 1 x 15 มิลลิเมตร ขอบเรียบ สีน ้ าตาลด า (ภาพที่ 4.35 ข) 
บริเวณกา้นใบ และเส้นกลางใบ ผิวใบดา้นบน (ภาพที่ 4.35 ค) มีขนหนาแน่น และขอบใบมีเส้นขนที่
เป็นขอ้ต่อ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.35 ง)  เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลลจ์ะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซช์ั้นนอก เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำ
ที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 3 - 4 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยื่อ
พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนงับำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ 
(endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 6 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็น
กลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.35 ง) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.35 จ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภาพที่ 4.35 ฉ) 
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ภำพที่ 4.35  Tectaria coadunata  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ขนแบบหลำยเซลล ์
ง) ภำคตัดขวำงก้ำนใบ  จ) เน้ือเยื่อผิวด้ำนหลังใบ  ฉ) เน้ือเยื่อผิวด้ำนท้องใบและปำกใบแบบ 
anomocytic 
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30.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Tectaria  herpetocaulos Holttum 
(อ้ าง อิ ง  Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(3): 379 แล ะ  Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที่ 4.36 ก) 
 ช่ือไทย  กูดแตม้, 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้ทอดเล้ือย ปกคลุมดว้ยเกล็ด ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ใบรูปไข่แกม
รูปขอบขนำน ใบย่อย มี 1 - 4 คู่ รูปขอบขนำนแกมใบหอก ปลำยใบเรียวแหลม มีต่ิง โคนใบมน ใบ
ยอ่ยส่วนปลำยสุดขนำดใหญ่กวำ่ใบอ่ืน กลุ่มอับสปอร์ กลม อยูต่รงช่องร่ำงแห เรียงเป็นระเบียบอยูส่อง
ขำ้งของเสน้ใบยอ่ย เยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์บำง ติดทน ผวิเรียบหรือมีขนสั้น 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดบำงสีน ้ ำตำลเขม้ 
เกล็ดรูปก่ึงสำมเหล่ียม ปลำยแหลม โคนเกล็ดรูปหวัใจ (ภาพที่ 4.36 ข) พบมากที่โคนกา้นใบ กา้นใบ
ยงัพบขนหลายเซลลป์กคลุมประปราย ผวิใบดา้นบนพบขนแขง็สั้น  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.36 ค)  เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.36 ง) เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 4 - 5 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอก
ของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 4 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็ม
เรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.36 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภาพที่ 4.36 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ polocytic (ภาพที ่4.36 ช) 
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ภำพที่  4.36  Tectaria  herpetocaulos  ก) ลักษณะล ำต้นทั่วไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตัดขวำง 
ก้ำนใบ  ง) เน้ือเยื่อชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มัดท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยื่อผิวด้ำนหลังใบ   
ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ polocytic 



 

126 

 
31.  ช่ือวิทยาศาสตร์  Tectaria impressa (Fée) Holttum 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(4): 621 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.37 ก) 
 ช่ือไทย  กูดกวาง 
 ช่ือพืน้เมือง กูดฮ่มค่า (ล าปาง) กูดกวาง กูดเกียว กูดซาง กูดหก (ภาคเหนือ) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงา้ยาว ทอดนอน มีเกล็ดปกคลุมหนาแน่น ใบ มีรูปร่างสองแบบ ใบไม่สร้างสปอร์ มี
กา้นใบ เกล็ดหนาแน่นที่โคนกา้น สีฟาง มีร่อง ใบหยกัแบบขนนกสามชั้นที่โคนใบ ใบรูปห้าเหล่ียม 
ใบย่อย ใบยอ่ยเรียงก่ึงตรงขา้ม 1 - 3 คู่ ใบยอ่ยคู่แรกรูปสามเหล่ียม ขอบใบยอ่ยหยกัเป็นแฉกปลายมน 
ใบยอ่ยชั้นที่สองดา้นล่างยาวกว่าดา้นปลาย รูปหอก ปลายใบยอ่ยชั้นที่สองเรียวแหลม ขอบหยกั ใบ
ยอ่ยบริเวณก่ึงกลางใบกา้นสั้น รูปหอก โคนมนถึงรูปหวัใจ ปลายใบยอ่ยเรียวแหลม ขอบหยกัเป็นแฉก 
ใบยอ่ยที่ปลายแกนกลางรูปไข่แกมสามเหล่ียม โคนรูปล่ิม ขอบหยกัลึก แฉกรูปขอบขนานถึงรูปเคียว 
ปลายแหลม ผวิใบเกล้ียงทั้งสองดา้น ใบสร้างสปอร์ มีกา้นใบที่ยาวกวา่และแผ่นใบขนาดเล็กและแคบ
กว่าใบไม่สร้างสปอร์ชัดเจน กลุ่มอับสปอร์ รูปไต เกิดบริเวณปลายเส้นใบในช่องร่างแห มีเยือ่คลุม
กลุ่มอบัสปอร์รูปไต เป็นแผน่บาง  

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็นเกล็ดรูปหอก
แกมขอบขนาน กวา้งประมาณ 0.2 มิลลิเมตร ยาว 2.5 - 3.2 มิลลิเมตร ปลายเรียวแหลม โคนฐานตดั 
ขอบค่อนขา้งขรุขระ (ภาพที่ 4.37 ข) และขน เป็นแบบหลายเซลล ์ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.37 ค)  เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.37 ง) เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกนั 4 - 5 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอก
ของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 5 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็ม
เรียงตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.37 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภาพที่ 4.37 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภาพที่ 4.37 ช) 
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ภำพที่  4.37  Tectaria impressa  ก) ลักษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตัดขวำงก้ำนใบ   
ง)  เน้ื อ เยื่อชั้ นผิวและชั้ นคอ ร์เทกซ์ชั้ นนอก   จ) มัดท่ อล ำเลียง  ฉ)  เน้ื อ เยื่อผิวด้ำนหลังใบ 
ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic 
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32.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Tectaria manilensis (C.Presl) Holttum 

(อา้งอิง Tectaria manilensis (C.Presl) Holttum, Ind. Fern J. 1: 36. 1984; Holttum, Kew Bull. 43: 
478. 1988; Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(3): 621. 1988; Boonkerd & Pollawatn, Pterid. 
Thailand: 214. 2000. – Ctenitis manilensis (C.Presl) Holttum, Novit. Bot. Inst. Horto Bot. Univ. 
Carol. 1968: 36. 1969; Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3: 358. 1988; Towards a stable 
nomenclature for Thai ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.38 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง กูดขี้หลบั 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือยสั้น อวบน ้ า มีเกล็ดปกคุลม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกสามชั้น กา้น

ใบ อวบน ้ า สีน ้ าตาลซีด ผิวเกล้ียง ไม่มีขน มีเกล็ดปกคลุม ใบรูปสามเหล่ียม ปลายใบแหลมถึงเรียว
แหลม มีขนปกคลุม ใบย่อย เรียงตรงขา้ม กา้นใบยอ่ยสั้น ใบยอ่ยไม่มีสมมาตร รูปก่ึงสามเหล่ียม ใบ
ยอ่ยชั้นที่สอง รูปขอบขนานก่ึงรูปหอก โคนใบยอ่ยคู่ล่างดา้นล่างยาวกว่าดา้นบน มีกา้นสั้น ๆ ขอบใบ
หยกัเวา้เป็นแบบขนนกสองชั้น ใบยอ่ยดา้นบนรูปขอบขนาน ปลายมน ขอบใบหยกัเวา้ ปลายค่อนขา้ง
แหลม ขอบเรียบ ใบบาง แต่ละพมีูหน่ึงเสน้ใบ แต่เสน้ใบไม่ถึงปลายขอบใบ แกนกลางใบแต่แผน่ใบมี
ขนปกคลุมหนาแน่น กลุ่มอับสปอร์ อยูบ่นปลายของเส้นใบยอ่ยขนาดเล็ก เกิดที่ปลายเส้นใบ มีเยื่อ
คลุม อบัสปอร์รูปไต สีเขียวจางๆ ผวิเกล้ียง 

ส่ิงปกคลมุ (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็นเกล็ดรูปหอก
ปลายแหลม กวา้งประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาว 3 - 3.5 มิลลิเมตร สีน ้ าตาล ปลายเรียวแหลม โคนฐานตดั 
ขอบค่อนขา้งขรุขระ (ภาพที่ 4.38 ข) และขน เป็นแบบหยาบหลายเซลล ์ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.38 ค)  
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก เป็นเน้ือเยื่อ
พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 3 - 4 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็น
เน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของ
ผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียง เรียงกนัเป็นวง 5 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียง
ตวักนัเป็นกลุ่ม มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.38 ง) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เซลลผ์วิ รูปจิกซอว ์(ภาพที ่4.38 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ polocytic และ anomocytic (ภาพที ่4.38 ช) 
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ภำพที่ 4.38  Tectaria manilensis  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงก้ำนใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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12. วงศ์ Thelypteridaceae 
 

 เฟิร์นดิน เหงา้ตั้งตรงหรือทอดเล้ือย เกล็ดบนเหงา้มกัมีขนเซลล์เดียวบนพื้นผวิหรือตามขอบ ท่อ
ล าเลียงที่โคนกา้นใบมี 2 มดั รูปคลา้ยตวั U เม่ือตดัขวาง ใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น หายากที่มีใบ
ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ขอบใบมีเยือ่บางเช่ือมตรงส่วนเวา้ระหวา่งพู เส้นใบปลายส่วนใหญ่เปิดแต่
เป็นร่างแหในบางชนิดสกุล กลุ่มอบัสปอร์กลมหรือรี เยือ่คลุมรูปไต มีนอ้ยที่ไม่มีเยือ่คลุม 
 

จากการศึกษาพบเฟิร์นในวงศน้ี์ 1 สกุล 3 ชนิดคือ Cyclosorus crinipes, Cyclosorus repandus, 
Cyclosorus nudatus  โดยมีรูปวธิำนระบุชนิดดงัน้ี 

 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  ขอบใบยอ่ยเรียบ       Cyclosorus repandus
          (35) 
1’ ขอบใบยอ่ยหยกั         2 

2  ไม่พบปากใบแบบ polocytic     Cyclosorus crinipes
          (33) 

2’  พบปากใบแบบ polocytic      Cyclosorus dentatus
          (34) 
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สกลุ Cyclosorus Link. 
 

Link, Johann Heinrich Friedrich, Hort. Berol.  2: 128. 1833; Holttum, R. E. 1971. Studies in the 
family Thelypteridaceae III. A new system of genera in the Old World. Blumea 19:17 – 52.; Smith, 
A. R. & Cranfill, R. B. 2002. Intrafamilial relationships of the thelypteroid ferns (Thelypteridaceae). 
Amer.Fern J. 92: 131 – 149. 
 

33.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Cyclosorus crinipes (Hook.) Ching 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(3): 430 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.39 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้สั้นตั้งตรงหรือโคง้เอน ปกคลุมดว้ยเกล็ดสีน ้ ำตำล ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก
ชั้นเดียว โคนกำ้นมีเกล็ดปกคลุมหนำแน่น ใบรูปขอบขนำนแกมหอก ปลำยแหลม ใบยอ่ยส่วนโคนลด
ขนำดแตกต่ำงจำกใบยอ่ยส่วนปลำยอยำ่งชดัเจน ขอบหยกัเป็นแฉกลึก ผิวใบดำ้นทอ้งใบมีขนอ่อนนุ่ม 
เส้นแขนงใบยอ่ยคู่ล่ำงสุด เช่ือมติดกนัใตส่้วนเวำ้ของขอบใบยอ่ยเป็นร่ำงแห กลุ่มอับสปอร์ กลม ปก
คลุมดว้ยเยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์ รูปไต ผวิเยือ่มีขนจ ำนวนมำก 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็นรูปหอกถึงแถบ
ยำว ปลำยเป็นหำงยำว ขนำด 1.2 x 20 มิลลิเมตร สีน ้ ำตำลขอบมีขน (ภาพที่ 4.39 ข) และขนที่ปกคลุม
จะมี 2 แบบ คือ ขนแบบอ่อนนุ่ม (pubescent) และขนสั้นแขง็ (hirsute)  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะเกือบกลม (ภาพที่ 4.39 ค)  
เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลลผ์ิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล ์เซลล์ผวิมีขนำดเล็ก มีผนังเซลลด์ำ้นนอกหนำ 
บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.39 ง) 
เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 5 - 6 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์
ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงคอ่นขำ้งกลม ผนงับำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำร
พอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยื่อล ำเลียงอยู่ตรงกลำงก้ำนใบ 2 มัด เป็นแบบ dictyostele 
โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นรูปคลำ้ยมำ้น ้ ำ (hippocampus) มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.39 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภาพที่ 4.39 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภาพที่ 4.39 ช) 
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ภำพที่ 4.39  Cyclosorus crinipes  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic  
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34.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Cyclosorus dentatus (Forssk.) Ching 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(3): 427 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.40 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้สั้น ตั้งตรงหรือทอดเล้ือย ใบออกติด ๆ กนั ปกคลุมดว้ยเกล็ดสีน ้ ำตำล ใบ เป็นใบ
ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ส่วนโคนใกลส่้วนเหงำ้มีเกล็ดประปรำยและรวมทั้งมีขนกระจำยอยูท่ ัว่ 
ใบรูปขอบขนำน ส่วนปลำยแหลม ใบย่อย มีประมำณ 12 – 25 คู่ ใบยอ่ยส่วนโคนลดขนำดลงอยำ่ง
ชดัเจน ใบยอ่ยไม่มีกำ้น รูปหอกถึงแถบ ปลำยเรียวแหลม โคนใบยอ่ยเป็นต่ิงคลำ้ยหู ขอบหยกัเวำ้ ลึก 
ส่วนหยกัรูปขอบขนำนถึงก่ึงสำมเหล่ียม เฉียง ปลำยหยกัมน ขอบเรียบ มีขนทั้งสองด้ำนของเน้ือใบ 
กลุ่มอับสปอร์ กลม มีเยือ่คลุมอบัสปอร์ใหญ่ เยือ่คลุมมีขนยำว จ ำนวนมำก 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมต้นแบบเกล็ดและขน โดยเกล็ดเป็นรูปเรียวยำว 
(ภาพที่ 4.40 ข) ยำว 8 – 1.5 มิลลิเมตร สีน ้ ำตำลอ่อน ทีข่อบมีขน และขนที่ปกคลุมจะมี 2 แบบ คือ ขน
แบบอ่อนนุ่ม (pubescent) และขนสั้นแขง็ (hirsute) 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.40 ค)  เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.40 ง) เป็น
เซลล์พำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 4 - 5 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน 
เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์ชั้นในสุดเรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอก
ของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 2 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซ
เล็มเรียงตวักนัเป็นรูปคลำ้ยมำ้น ้ ำ มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.40 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เน้ือเยื่อผิว รูปจิกซอว ์(ภาพที่ 4.40 ฉ) 
พบปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภาพที่ 4.40 ช) 
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ภำพที่ 4.40  Cyclosorus dentatus  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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35.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Cyclosorus repandus (Fée) B.K.Nayar & S.Kaur  
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(3): 413 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.41 ก) 
 ช่ือไทย  - 
 ช่ือพืน้เมือง - 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น เหงำ้ทอดขนำน ปกคลุมดว้ยขน และเกล็ด ใบ เป็นใบแบบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว 
สีเขียวเขม้หรือ สีน ้ ำตำลแดงที่บริเวณโคนกำ้น ใบรูปขอบขนำน ใบย่อย เรียงก่ึงตรงขำ้มหรือเรียงสลบั 
14 - 15 คู่ ไม่มีก้ำน ใบย่อยรูปหอกแกมขอบขนำน ปลำยเรียวแหลมยำว โคนมน ขอบมีสันหนำ 
(cartilaginous margin) หยกัฟันเล่ือย เน้ือใบบำงคลำ้ยกระดำษ ผิวใบด้ำนล่ำงเป็นตุ่ม เส้นใบร่ำงแห
แบบ meniscioid แกนใบยอ่ยและเส้นใบยอ่ยดำ้นล่ำงมีขนสั้นกระจำยทัว่ แกนใบยอ่ยดำ้นบนเป็นร่อง 
มีขนยำวปกคลุมหนำแน่น เสน้ใบยอ่ยดำ้นบนผวิเกล้ียง กลุ่มอับสปอร์ กลม เกิดใกลร้อยเช่ือมของเส้น
ใบยอ่ย หรืออยูบ่นเส้นใบยอ่ยภำยในร่ำงแหของเส้นใบหรืออยูต่รงกลำง เรียง 2 ขำ้งของเส้นกลำงใบ
ยอ่ยในแต่ละหยกั อบัสปอร์มีขนแขง็คลุม ไม่มีเยือ่คลุมกลุ่มอบัสปอร์ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบปกคลุมด้วยขน และเกล็ด โดยเกล็ดเป็น
เกล็ดรูปหอก สีน ้ ำตำล (ภาพที่ 4.41 ข) ยำว 5 - 6 มิลลิเมตร กวำ้ง 1.5 - 2 มิลลิเมตร ปลำยแหลม โคน
รูปตดั ขอบหยกั เกล็ดร่วงง่ำย ตามกา้นใบและเสน้ใบพบขนสั้นแขง็ (hirsute)  

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะกลม (ภาพที่ 4.41 ค)  เนื้อเยื่อ
ช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำง
เซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์ชั้นนอก (ภาพที่ 4.41 ง) เป็น
เน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 10 - 12 ชั้นเซลล์ (hypodermis)  คอร์เทกซ์
ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลล์บำงเซลล์มีคลอโรพลำสต์อยู่
ภำยในเซลล์ เซลล์ชั้นในสุดเรียงตัวกัน 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยื่อ
ล ำเลียงอยู่ตรงกลำงก้ำนใบ 2 มัด เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตัวกันเป็นรูปคล้ำยม้ำน ้ ำ  
มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.41 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผวิและปำกใบ เน้ือเยือ่ผวิ รูปจิกซอว ์ (ภาพที ่ 4.41 ฉ) 
พบปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic และ polocytic (ภาพที่ 4.41 ช) 
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ภำพที่ 4.41  Cyclosorus repandus  ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้นใบ   
ง) เน้ือเยือ่ชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มดัท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นหลงัใบ  ช) เน้ือเยือ่ผิว
ดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic  
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13. วงศ์ Woodsiaceae 
 

 เฟิร์นส่วนใหญ่ในวงศน้ี์เป็นเฟิร์นดินที่มีลกัษณะแปรผนัทำงสณัฐำนสูง หำกตดัตำมขวำงที่โคน
กำ้นใบจะพบมดัท่อล ำเลียง 2 มดั มกัมีลกัษณะโคง้รูปจนัทร์เส้ียว เหงำ้ทอดเล้ือยหรือตั้งตรง ใบเด่ียว
ถึงใบประกอบแบบขนนกหลำยชั้น เส้นใบปลำยเปิดหรือเป็นร่ำงแห กลุ่มอบัสปอร์กลม รี หรือรูป
ขอบขนำน มีเยือ่คลุมหรือไม่มี เฟิร์นกลุ่มน้ีมีสมำชิกจ ำนวนมำก ส่วนใหญ่จะกระจำยตวัในเขตอบอุ่น 
 

จากการศึกษาพบเฟิ ร์นในวงศ์น้ี จ  านวน  2 สกุล  จ านวนสกุลละ 1 ชนิด คือ  Athyrium 
cumingianum, Diplazium esculentum โดยมีรูปวธิำนระบุชนิดดงัน้ี 

 

รูปวธิานระบุชนิด 
 

1  พบปากใบแบบ polocytic  กลุ่มอบัสปอร์กลม   Athyrium cumingianum.  
         (36) 
1’ ไม่พบปากใบแบบ polocytic  กลุ่มอบัสปอร์เป็นแถบคลา้ยตวั J Diplazium esculentum  
         (37) 
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สกลุ Athyrium Roth 
Roth, Rom. Mag. 2(1): 105. 1799; Tent. Fl. Germ. 3: 58. 1800; Copel., Gen. Fil. 147. 1947, p.p. 
Type species: A. filix-femina (Linn.) Roth  
 

36.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Athyrium cumingianum (C.Presl) Milde 
(อา้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(3): 444 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.42 ก) 
 ช่ือไทย  กูดเป๋ือย 
 ช่ือพืน้เมือง กูดฮ่มค่า (ล าปาง) ก๊ิกุเด๊าะ (กะเหร่ียง - แม่ฮ่องสอน) กูดเป๋ือย (ภาคเหนือ) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น เหงา้ทอดเล้ือย เป็นแท่งอวบน ้ า มีเกล็ดปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว 

กา้นใบ ส่วนโคนสีฟางแกมสีน ้ าตาล ยาว มีขนและเกล็ดปกคลุมประปราย ใบย่อย มี 2 - 6 คู่ กา้นใบ
ยอ่ยสั้นหรือไม่มี ใบยอ่ยรูปขอบขนาน ปลายเป็นต่ิงแหลม โคนกลมมนถึงรูปล่ิมอยา่งแคบ ใบยอ่ยที่
สร้างอบัสปอร์ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร แคบกวา่ใบยอ่ยที่ไม่สร้างอบัสปอร์ ขอบใบยอ่ยหยกัเวา้ลึก
ประมาณ 1/5 ของระยะจากขอบถึงเส้นกลางใบ พูกางเฉียง ปลายพูมน หรือป้าน ปลายสุดเป็นหยกัซ่ี
ฟัน ใบบาง สีเขียวอ่อน ผิวเกล้ียงหรือมีขนเล็กน้อย ใบย่อยที่ปลายรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม 
โคนรูปล่ิม มน หรือรูปหัวใจ ขอบใบหยกัเวา้ เส้นใบแตกแขนงแบบขนนก กลุ่มอับสปอร์ รูปกลม 
กระจายบนแผน่ใบยอ่ย เยือ่คลุมอบัสปอร์รูปไต ขนาดเล็ก บาง สีซีด ขอบแหวง่ 

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบเกล็ดรูปแถบก่ึงสามเหล่ียม สีน ้ าตาล (ภาพ
ที ่4.42 ข) เป็นเยือ่บางปกคลุมที่เหงา้ บริเวณโคนกา้นมีขนหลายเซลล์ (coarse multiseptate hair) และ
เกล็ดปกคลุมประปราย  ร่องผวิใบมีขนสั้นๆ อยู ่ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะคลำ้ยรูปหัวใจ มีบริเวณเวำ้
เป็นร่อง (ภาพที่ 4.42 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบดว้ยเซลล์ผิวเรียงกนั 1 ชั้นเซลล์ เซลลผ์ิวมีขนำดเล็ก 
มีผนังเซลล์ดำ้นนอกหนำ บำงเซลลจ์ะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบดว้ย คอร์เทกซ์
ชั้นนอก (ภาพที่ 4.42 ง) เป็นเน้ือเยื่อพำเรงคิมำที่มีกำรพอกหนำของลิกนิน เรียงกัน 5 - 6 ชั้นเซลล ์
(hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนังบำง เซลลช์ั้นในสุด
เรียงตวักนั 1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ (endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 2 มดั 
เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนัเป็นรูปคลำ้ยมำ้น ้ ำ มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที่ 4.42 
จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภาพที่ 4.42 ฉ) พบ
ป ำก ใบ เฉพ ำะด้ ำน ท้อ งใบ  ป ำก ใบ เป็ น แบบ  anomocytic แล ะ  polocytic (ภ าพ ที่  4.42 ช )
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ภำพที่ 4.42  Athyrium cumingianum ก) ลกัษณะล ำตน้ทัว่ไป  ข) เกล็ด  ค) ภำคตดัขวำงกำ้น
ใบ ง) เน้ือเยื่อชั้ นผิวและชั้ นคอร์เทกซ์ชั้ นนอก  จ) มัดท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือ เยื่อผิวด้ำนหลังใบ   
ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic และ polocytic 
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สกลุ Diplazium Sw. 

Swartz, Olof (Peter). Journal für die Botanik 1800(2): 4, 61. 1801. - Callipteris Bory in Belanger, 
Voy. I : 282. 1804; Copel., Gen. Fil.: 152. 1947. – Athyrium Roth, Rom. Mag. 2(1): 105. 1799, p.p.; 
Copel., Gen. Fil.: 147. 1947, p.p. 
 

37.  ช่ือวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 
(อำ้งอิง Tagawa & K.Iwats., Fl. Thailand 3(3): 466 และ Towards a stable nomenclature for Thai 
ferns. Thai Forest Bulletin (Botany) 37: 64 – 106, ภาพที ่4.43 ก) 
 ช่ือไทย  กูดกิน ผกักูด 
 ช่ือพืน้เมือง กูดน ้ ำ (ไทใหญ่ - แม่ฮ่องสอน) ไกก้วลุิ ปู่ แปลเด๊ำะ (กะเหร่ียง - แม่ฮ่องสอน) 
ผกักูด กูดคึ กูดหว้ย (ภำคเหนือ) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ล าต้น มีเหงา้ตั้งตรงสูง อวบน ้ า ปกคลุมดว้ยเกล็ด ใบ เป็นใบแบบประกอบแบบขนนกสองชั้น 

กา้นใบยาว มีเกล็ดปกคลุมหนาแน่น บริเวณโคน มีร่องดา้นบน ใบยอ่ย 1 - 2 คู่ล่าง เล็กกว่าใบยอ่ยช่วง
กลาง ช่วงบนขนาดสอบเล็กลงเป็นปลายแหลม ใบยอ่ยชั้นเล็ก ใบที่มีขนาดใหญ่กวา่ มีกา้นสั้นๆ โคน
ใบเวา้เป็นต่ิง ปลายสอบแหลม ขอบหยกั ปลายรูปมน ขอบเป็นฟันเล่ือย เสน้ใบ แตกแขนงแบบขนนก 
ใบยอ่ยรูปหอก เรียงสลบั 10 - 15 คู่ ใบยอ่ยบริเวณโคนใบหลกั มกัลดรูป ใบบริเวณกลางลกัษณะแบบ
ประกอบแบบขนนกหน่ึงชั้น รูปหอก ปลายเรียวแหลม ใบยอ่ยบริเวณปลายใบเป็นใบเด่ียว รูปขอบ
ขนาน ปลายเรียวแหลม ใบยอ่ยรูปหอก โคนตดัหรือรูปหัวใจ ปลายแหลม ขอบยกัฟันเล่ือยเป็นแฉก
มน ผิวใบเกล้ียงทั้งสองดา้น กา้นใบยอ่ยนูนดา้นทอ้งใบนูนเป็นสนั ดา้นหลงัใบเป็นร่อง เกล้ียงทั้งสอง
ดา้น เสน้ใบร่างแห กลุ่มอับสปอร์ เป็นเสน้โคง้ คลา้ยรูปตวั J เกิดทั้งสองขา้งของเสน้ใบยอ่ย  

ส่ิงปกคลุม (indumentum)   พบส่ิงปกคลุมตน้แบบทั้งขนและเกล็ด เกล็ดรูปหอก สีน ้ าตาลเขม้
ขอบสีด า ขนาด 3 x 0.8 มิลลิเมตร ขอบหยกัซ่ีฟัน (ภาพที่ 4.43 ข) บริเวณโคนกา้นมีขนหลายเซลล ์
(coarse multiseptate hair) ประปรายและบริเวณแกนกลางใบมีร่องดา้นบน ขนสั้นๆ 

ลักษณะกายวิภาคของก้านใบ ภำคตดัขวำงของกำ้นใบ มีลกัษณะคลำ้ยกบัรูปคร่ึงวงกลม (ภาพ
ที่ 4.43 ค)  เนื้อเยื่อช้ันผิว ประกอบด้วยเซลล์ผิวเรียงกัน 1 ชั้นเซลล์ เซลล์ผิวมีขนำดเล็ก มีผนังเซลล์
ดำ้นนอกหนำ บำงเซลล์จะเปล่ียนแปลงไปเป็นขน  ช้ันคอร์เทกซ์ ประกอบด้วย คอร์เทกซ์ชั้นนอก 
(ภาพที่  4.43 ง) เป็น เน้ื อ เยื่อพำเรงคิมำที่ มีกำรพอกหนำของลิกนิน  เรียงกัน  6 - 7 ชั้ น เซลล ์
(hypodermis)  คอร์เทกซ์ชั้นใน เป็นเน้ือเยือ่พำเรงคิมำที่มีรูปร่ำงค่อนขำ้งกลม ผนงับำง เซลลบ์ำงเซลล์
มีคลอโรพลำสต์อยู่ภำยในเซลล์ เซลล์ชั้ นในสุดเรียงตัวกัน  1 แถว มีกำรพอกของผนังหนำ 
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(endodermis) พบเน้ือเยือ่ล  ำเลียงอยูต่รงกลำงกำ้นใบ 2 มดั เป็นแบบ dictyostele โดยไซเล็มเรียงตวักนั
เป็นรูปคลำ้ยมำ้น ้ ำ มีโฟลเอ็มลอ้มรอบไซเล็ม (ภาพที ่4.43 จ) 

ลักษณะผิวใบ ประกอบดว้ยเน้ือเยือ่ผิวและปำกใบ เซลล์ผวิ รูปจิกซอว ์(ภาพที่ 4.43 ฉ) พบ
ปำกใบเฉพำะดำ้นทอ้งใบ ปำกใบเป็นแบบ anomocytic (ภาพที่ 4.43 ช) 
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ภำพที่  4.43  Diplazium esculentum  ก) ลักษณะล ำต้นทั่วไป  ข) เกล็ด   ค) ภำคตัดขวำง 
ก้ำนใบ  ง) เน้ือเยื่อชั้นผิวและชั้นคอร์เทกซ์ชั้นนอก  จ) มัดท่อล ำเลียง  ฉ) เน้ือเยื่อผิวด้ำนหลังใบ   
ช) เน้ือเยือ่ผวิดำ้นทอ้งใบและปำกใบแบบ anomocytic  

 



 

143 

บทที ่ 5 

อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคเปรียบเทียบของพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นท่ี
พบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เยน็  อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  จ านวน  13 วงศ ์ 22 
สกุล  43  ชนิด  ในจ ำนวนน้ีแยกเป็นพืชกลุ่มเฟิร์นจ ำนวน 12 วงศ์ 21 สกุล 37 ชนิด และพืชกลุ่ม
ใกลเ้คียงเฟิร์นจ ำนวน 1 วงศ ์1 สกุล 6 ชนิด พบลกัษณะเปรียบเทียบ ดงัน้ี  
 

5.1 ส่ิงปกคลุมตน้ (indumentum) 
 จำกผลกำรศึกษำพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิ ร์น  จ ำนวน 6 ชนิด ได้แก่  Selaginella  ostenfeldii,   
S.  helferi, S.  repanda, S.  involvens, S.  delicatula  และ  S.  roxburghii พบวำ่ไม่มีส่ิงปกคลุมตน้ ซ่ึง
สอดคล้องกับค ำบรรยำยลักษณะท่ีเคยมีกำรศึกษำควำมหลำกหลำยของพืชกลุ่มเฟิร์นและกลุ่ม
ใกลเ้คียงเฟิร์นไวใ้นหนงัสือพรรณพฤกษชำติแห่งประเทศไทย Vol. 3 เล่มท่ี 1 (Flora of Thailand vol. 
3 Part 1) กล่ำวถึงลกัษณะของพืชในสกุล Selaginella วำ่ลกัษณะของก่ิงสำขำ หรือล ำตน้มกัมีผวิเกล้ียง 
ไม่มีส่ิงปกคลุม ยกเวน้ใน 2 ชนิดท่ีเจอในประเทศไทยคือ S. pubescens และ S. biformis ท่ีจะพบขน
สั้นๆ ปกคลุมล ำตน้ (Tagawa and Iwatsuki, 1979) 
 

 พืชกลุ่มเฟิร์นจ านวน 37 ชนิด พบทั้งชนิดท่ีไม่มีส่ิงปกคลุมตน้และชนิดมีส่ิงปกคลุมตน้ คือ 

1. กลุ่มเฟิร์นท่ีไม่พบส่ิงปกคลุมตน้ จ านวน 1 ชนิด ไดแ้ก่ Ophioglossum petiolatum 

2. กลุ่มเฟิร์นท่ีพบส่ิงปกคลุมต้นแบบขนเพียงเดียว จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ Microlepia 
speluncae,  Equisetum diffusum,  E. ramosissimum subsp. debile,  Lygodium flexuosum 
และ  L.  japonicum 

 ส่ิงปกคลุมตน้ของพืชกลุ่มเฟิร์นท่ีศึกษา สามารถใช้จ  าแนกพืชน้ีได้ คือการไม่พบส่ิงปกคลุม
ตน้แบบขนและแบบเกล็ด สามารถพบไดใ้นเฟิร์นท่ีอยู่ในวงศ์ Ophioglossaceae  ส่วนการพบส่ิงปก 
คลุมตน้ท่ีเป็นแบบขนเพียงอย่ำงเดียวนั้น เป็นลกัษณะร่วมกนั พบไดใ้นกลุ่มเฟิร์นท่ีศึกษำจ ำนวน 3 
ว ง ศ์  คื อ  Dennstaedtiaceae (M. speluncae), Equisetaceae (E. diffusum, E. ramosissimum subsp.
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 debile) และ Lygodiaceae (L. flexuosum, L. japonicum) หากใช้พิจารณาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ร่วมกบั ลกัษณะวสิัยของพืช ก็จะสามารถแยกเฟิร์นทั้ง 3 วงศน้ี์ออกจากกนัได ้
 

3. กลุ่มเฟิร์นท่ีพบส่ิงปกคลุมตน้แบบขนและแบบเกล็ด จ านวน 31 ชนิด ไดแ้ก่ Asplenium 
crinicaule,  Hymenasplenium apogamum,  Bolbitis sinensis,  B. virens var. virens,  
Dryopteris cochleata,  Nephrolepis undulate,  Drynaria bonii,  D. parishii,   
D. rigidula,  G. subauriculatum,  Microsorum membranaceum,  Platycerium wallichii,  
Pyrrosia costata,  P. lanceolata,  Calciphilopteris ludens,  Pteris biaurita,   
P. longipes,  P. venusta,  P. vittata,  Adiantum caudatum,  A. philippense,   
A. soboliferum,  Tectaria coadunate,  T. herpetocaulos,  T. impressa,  T. manilensis,  
Cyclosorus crinipes,  C. dentatus,  C. repandus,  Athyrium cumingianum  แ ล ะ  
Diplazium esculentum 

 ส าหรับส่ิงปกคลุมตน้ท่ีเป็นแบบขนและแบบเกล็ดนั้น เป็นลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้ท่ีพบไดท้ัว่ไป
ในเฟิร์นส่วนใหญ่ ซ่ึงจากการศึกษาสามารถพบไดใ้นวงศ์ต่างๆ ดงัน้ี  Aspleniceae, Dryopteridaceae, 
Polypodiaceae, Pteridaceae, Thelypteridaceae, Tectariaceae, และ Woodsiaceae ดงันั้นจึงไม่สามารถ
ใช้ลักษณะน้ีแยกวงศ์เฟิร์นหรือชนิดเฟิร์นได้อย่างแน่นอน  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาลักษณะ 
รูปร่างส่ิงปกคลุมแบบขน และแบบเกล็ดของเฟิร์นในกลุ่มน้ี ยงัมีลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างจาก
เฟิร์นชนิดอ่ืนๆ ในกลุ่ม เป็นลกัษณะเฉพาะสามารถใชร้ะบุกลุ่มได ้ดงัน้ี 

 

         ลกัษณะส่ิงปกคลุมแบบขนรูปดาว (stellate hair) พบในเฟิร์นสกุล Pyrrosia (P. costata, 
P. lanceolata) และสกุล Platycerium (P. wallichii) (ภาพท่ี 5.1 ก) 
 

        ลักษณะส่ิ งปกคลุมแบบขนแข็งสั้ น  (setose hair) พบใน เฟิ ร์นสกุ ล  Cyclosorus  
(C. crinipes, C. dentatus,  C. repandus) (ภาพท่ี 5.1 ข) 

 

        ลักษณะส่ิงปกคลุมแบบขนหลายเซลล์ท่ี เป็นข้อต่อ  (ctenitis hairs) พบได้ในสกุล 
Tectaria (T. coadunate,  T. herpetocaulos,  T. impressa,  T. manilensis) (ภาพท่ี 5.1 ค) 

 

       ลกัษณะส่ิงปกคลุมแบบเกล็ดเยื่อบาง (hyaline) พบไดใ้นสกุล Dryopteris (D. cochleata) 
(ภาพท่ี 5.1 ง) 
 

       ลกัษณะส่ิงปกคลุมแบบเกล็ดฐานกลมปลายเรียวยาว รูปคลา้ยปลากระเบน พบไดใ้นเฟิร์น 
Drynaria bonii (ภาพท่ี 5.1 จ) 
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ภาพท่ี 5.1 ลกัษณะของส่ิงปกคลุมตน้แบบขนและแบบเกล็ด ในเฟิร์นแต่ละกลุ่ม ก: ขนรูปดาว 
(stellate hair) ข: ขนแขง็สั้น (setose hair) ค: ขนหลายเซลลท่ี์เป็นขอ้ต่อ (ctenitis hairs)   

ง: เกล็ดเยือ่บาง (hyaline) จ: เกล็ดฐานกลมปลายเรียวยาว รูปคลา้ยปลากระเบน 
 

นอกจากน้ีส่ิงปลกคุมยงัสามารถใชบ้อกความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางนิเวศหรือท่ีอยูอ่าศยัของ
พืชกลุ่มเฟิร์นบางกลุ่มได้เช่น เฟิร์นในกลุ่มท่ีเป็นเฟิร์นอิงอาศยั (epiphytic fern) ได้แก่ เฟิร์นสกุล 
Pyrrosia และสกุล Platycerium โดยส่วนใหญ่จะพบขนรูปดาวปกคลุมอยา่งหนาแน่น ซ่ึงมีประโยชน์
ในแง่ของการปรับตวัให้อยูร่อดในช่วงฤดูแลง้ และในภาวะท่ีขาดน ้า การป้องกนัการสูญเสียน ้ า มกัจะ
ไม่ทิ้งใบ และใช้ขนรูปดาวท่ีปกคลุมอย่างหนาแน่นน้ี เป็นส่วนท่ีสัมผสักบัความแห้งแลง้ และความ
หนาวเยน็ของอากาศ ท าใหพ้ืชด ารงชีวติอยูไ่ด ้(ทวศีกัด์ิ ,2541) 
 

5.2 กายวภิาคของกา้นใบ/ล าตน้ 
 การศึกษากายวิภาคของล าตน้ของพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น จ านวน 6 ชนิด พบว่าลกัษณะกาย
วิภาคของล าตน้ในสกุล Selaginella ประกอบดว้ยเน้ือเยื่อผิวหน่ึงชั้น และชั้นคอร์เทกซ์ด้านนอกซ่ึง
เป็นเซลล์พาเรงคิมาท่ีมีการพอกหนาของลิกนิน มีขนาดใหญ่กว่าเซลล์ในชั้นคอร์เทกซ์ท่ีอยู่ดา้นใน 
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และชั้นสุดทา้ยของคอร์เทกซ์จะเป็นชั้นเอนโดเดอมิสท่ีมีการยืน่เขา้ไปดา้นในติดกบัชั้นสตีล ชั้นในสุด
เป็นชั้นของสตีล แบบ protostele โดยมีจ านวนมดัท่อล าเลียง 2 แบบ คือ 
 

1. กลุ่มท่ีมีมดัท่อล าเลียง 1 มดั ไดแ้ก่ S.  repanda, S.  involvens, S.  delicatula  และ 
  S.  roxburghii 
 

2. กลุ่มท่ีมีมดัท่อล าเลียง 2 - 3 มดั ไดแ้ก่ S.  ostenfeldii และ  S.  helferi 
 

 ซ่ึงลกัษณะของจ านวนมดัท่อล าเลียงท่ีแตกต่างกนัน้ีสามารถใช้ร่วมกบัลกัษณะอ่ืนๆ ในการ
จ าแนกชนิดของพืชกลุ่มน้ีได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Maideen et.al (2013) ท่ีศึกษากายวภิาคของ
ล าต้นของพืชสกุล Sellaginella  ท่ีพบในประเทศมาเลเซีย จ านวน 14 ชนิด โดยพบว่าระบบมดัท่อ
ล าเลียงของพืชกลุ่มน้ีอาจมี 2 ลกัษณะ คือ กลุ่มท่ีมีท่อล าเลียง 1 มดั (monostelic group) และกลุ่มท่ีมี
ท่อล าเลียง 3 มดั (tristelic group)  ดงันั้น จึงสามารถใชล้กัษณะดงักล่าวในการจดัท ารูปวิธานระบุชนิด
ร่วมกบัลกัษณะอ่ืนๆ 
 

 การศึกษากายวภิาคของกา้นใบ/ ล าตน้ของพืชกลุ่มเฟิร์น จ านวน 37 ชนิด พบลกัษณะของ stele 
และจ านวนมดัท่อล าเลียงท่ีแตกต่างกนัไป โดยจ าแนกตามลกัษณะของ stele ได ้4 รูปแบบ คือ 
 

1. protostele จ านวน  8 ชนิด  ได้แก่  Asplenium crinicaule,  Hymenasplenium apogamum,  
Lygodium flexuosum,  L. japonicum,  Calciphilopteris ludens,  Adiantum caudatum,   
A. philippense และ  A. soboliferum 
 

 โดยลักษณะ protostele ของพืชกลุ่มเฟิร์นท่ีพบน้ี มีจ  านวนมัดท่อล าเลียงในชั้ นของ stele 
จ านวน 1 มดั โดยภายในมดัท่อล าเลียงของเฟิร์นในแต่ละวงศน์ั้นจะมีความแตกต่างกนัในลกัษณะของ
การเรียงตวัของ xylem ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะประจ าวงศ ์ดงัน้ี 
 

 วงศ์ Aspleniaceae เป็น protostele ท่ีมีการเรียงตวัของ xylem ในมัดท่อล าเลียงเป็นรูป
คลา้ยตวั X หรือ ตวั C  2 ตวัหนัหลงัชนกนั (ภาพท่ี 5.2 ข) 
 

 วงศ์ Lygodiaceae เป็น protostele ท่ีมีการเรียงตวัของ xylem ในมดัท่อล าเลียงเป็นกลุ่ม
คลา้ยรูปสามเหล่ียม (ภาพท่ี 5.2 ค) 

 

 วงศ ์Pteridaceae เป็น protostele ท่ีมีการเรียงตวัของ xylem ในมดัท่อล าเลียงเป็นรูปคลา้ย
ตัว  U ห รือ  V ใน ส กุ ล  Adiantum (ภ าพ ท่ี  5.2 ก ) แ ล ะคล้ าย รูป ตัว  W ใน ส กุ ล 
Calciphilopteris (ภาพท่ี 5.2 ง)  
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ภาพท่ี 5.2 ลกัษณะของ protostele และการเรียงตวัของ xylem รูปแบบต่างๆ ก: xylem ในมดั
ท่อล าเลียงเป็นรูปคลา้ยตวั X  ข: xylem ในมดัท่อล าเลียงเป็นรูปสามเหล่ียม  ค: xylem ในมดั

ท่อล าเลียงเป็นรูปคลา้ยตวั U หรือ V  ง: xylem ในมดัท่อล าเลียงเป็นรูปคลา้ยตวั W  
 

2. solenostele จ านวน 5 ชนิด  ได้แก่  Microlepia speluncae, Pteris biaurita, P. longipes,  
P. venusta  และ  P. vittata จัดอยู่ ใน  2 วงศ์  คื อ  วงศ์  Dennstaedtiaceae (Microlepia 
speluncae) และวงศ์ Pteridaceae  (Pteris biaurita, P. longipes, P. venusta , P. vittata ) 
เฟิ ร์นทั้ ง 5 ชนิดน้ี มีจ  านวนมัดท่อล าเลียง 1 มัด และมี stele แบบ solenostele จาก
การศึกษาพบวา่จ านวนมดัท่อล าเลียงและการเรียงตวัของ xylem ในมดัท่อล าเลียงคลา้ย
รูปตวั U หรือ C เหมือนกนั ไม่มีลกัษณะท่ีเฉพาะของแต่ละวงศ ์จึงไม่สามารถใชล้กัษณะ
ของ stele แยกเฟิร์นทั้ง 2 วงศน้ี์ออกจากกนัได ้
 

3. dictyostele จ านวน 21 ชนิด  ได้แก่  Bolbitis sinensis, B. virens var. virens, Dryopteris 
cochleata, Nephrolepis undulata, Drynaria bonii, D. parishii, D. rigidula,  
G. subauriculatum, Microsorum membranaceum, Platycerium wallichii, Pyrrosia 
costata, P. lanceolata, Tectaria coadunate, T. herpetocaulos, T. impressa,  
T. manilensis, Cyclosorus crinipes, C. dentatus, C. repandus, Athyrium cumingianum 
และ Diplazium esculentum ลกัษณะของ stele แบบ dictyostele พบไดม้ากท่ีสุดของเฟิร์น
ท่ี ศึ ก ษ า  โด ยพ บ ได้ ใน เฟิ ร์ น ท่ี อ ยู่ ใ น ว งศ์  Dryopteridaceae, Lomariopsidaceae, 

ก ข 

ค ง 



 

148 

Polypodiaceae, Tectariaceae, Thelypteridaceae และ Woodsiaceae ซ่ึงลกัษณะท่ีพบเป็น
ลกัษณะเฉพาะของวงศ ์สามารถแยกได ้2 กลุ่มดงัน้ี 

 

3.1 กลุ่มเฟิร์นท่ีมีท่อล าเลียง 2 มดั และมีการเรียงตวัของ xylem ในมดัท่อล าเลียง

เป็นรูปม้าน ้ า (Hippocampus type) จะพบได้ในเฟิร์นวงศ์ Thelyteridaceae 

และ Woodsiaceae (ภาพท่ี 5.3 ก) 
 

3.2 กลุ่มเฟิร์นท่ีมีท่อล าเลียง 2 มดัหรือมากกว่า โดยมีการเรียงตวัของ xylem อยู่

เป็นกลุ่มใน  meristele แต่ละมัด จะพบได้ในเฟิร์นวงศ์ Dryopteridaceae, 

Lomariopsidaceae, Polypodiaceae และ Tectariaceae (ภาพท่ี 5.3 ข) 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.3 ลกัษณะของ dictyostele และการเรียงตวัของ xylem รูปแบบต่างๆ ก: xylem ในมดั
ท่อล าเลียงเป็นรูปคลา้ยเป็นรูปมา้น ้า  (hippocampus type)  ข: xylem ในมดัท่อล าเลียงเป็น

กลุ่มใน meristele แต่ละมดั 
 

 ดงันั้นลกัษณะของมดัท่อล าเลียงแบบ dictyostele เป็นลกัษณะท่ีสามารถใชแ้ยกกลุ่มเฟิร์นได้
เพียงคร่าว ๆ คือ ใช้แยกเฟิร์นวงศ์ วงศ์ Thelyteridaceae และ Woodsiaceae ออกจากเฟิร์นวงศ์อ่ืน ๆ 
หรือใชป้ระกอบในการพิจารณาร่วมลกัษณะอ่ืนๆ ได ้
 

4. eustele จ าน วน  3 ช นิ ด  ได้แ ก่   Ophioglossum petiolatum, Equisetum diffusum แล ะ  
E.  ramosissimum subsp. debile ลักษณะ eustele ท่ีพบในพืชท่ี ศึกษาน้ีจัดอยู่ในวงศ ์
Equisetaceae และ Ophioglossaceaec โดย eustele ในพืชกลุ่มเฟิร์นทั้ง 2 วงศ์น้ี มีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองของลกัษณะการเรียงตวัของ xylem และช่องอากาศในมดัท่อล าเลียง 

 

      วงศ์ Ophioglossaceae จะมีจ านวนมดัท่อล าเลียง 6 มดั การเรียงตวัของ xylem อยู่
เป็นกลุ่ม และมีการประกอบขา้งทั้งสองดา้นดว้ย phloem ไม่มีช่องอากาศแทรกอยู่
ในมดัท่อล าเลียง  

ก ข 



 

149 

     วงศ ์Equisetaceae จะมีจ านวนมดัท่อล าเลียงมากกวา่ 6 มดั การเรียงตวัของ xylem 
แทรกอยูใ่นกลุ่มของ phloem และมีช่องอากาศ (carinal canal) แทรกอยูใ่นมดัท่อ
ล าเลียง  

 

 นอกจากน้ีลักษณะของสตีลสามารถจัดล าดับวิวฒันาการของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่ม
ใกลเ้คียงเฟิร์นได ้กล่าวคือ ลกัษณะของสตีลท่ีพบในสกุล Selaginella จะเป็นสตีลแบบโพรโตสตีล ซ่ึง
เป็นสตีลท่ีมีไซเล็มท่ีจดัเรียงตวักนัเป็นวงกลมเรียบล้อมรอบด้วยโฟลเอ็ม  และจดัว่าเป็นลกัษณะท่ี
โบราณท่ีสุด อีกทั้งยงัพบโพรโตสตีลในพืชโบราณท่ีมีท่อล าเลียง เช่น Rhinia, Horneophyton, และ 
Selaginella kraussiana และยงัพบในซากโบราณของสามร้อยยอด (Lycopodium cernuum) (พวงผกา, 
2548) 
 

5.3 ลกัษณะของเซลลผ์วิใบและปากใบ 
 กำรศึกษำลกัษณะของเซลล์ผิวใบและปากใบของพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์น  จ  ำนวน 6 ชนิด ไดแ้ก่ 
Selaginella  ostenfeldii,  S.  helferi, S.  repanda, S.  involvens, S.  delicatula  แ ล ะ   S.  roxburghii 
พบว่าลกัษณะเซลล์ผิวใบของพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นทั้ง 6 ชนิด มีลกัษณะเซลล์ผิวใบเป็นรูปจ๊ิกซอว ์
คลา้ยกนัทั้ง 6 ชนิด และพบปากแบบ anomocytic เพียงอยา่งเดียว อยู่ใกล้ๆ  กบัเส้นกลางใบของดา้น
ทอ้งใบของใบแถวขา้ง และดา้นหลงัใบของใบแถวกลาง ซ่ึงลกัษณะชนิดของปากใบน้ีไม่สามารถใช้
ในการแยกชนิดพืชกลุ่มน้ีได ้แต่จากการศึกษาลกัษณะเซลล์ผิวใบในพืชสกุล Selaginella น้ี พบบาง
ชนิดมีลักษณะของเซลล์ผิวใบท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ คือมีเซลล์ผิวใบท่ีมีลักษณะเป็นไฟเบอร์ท่ีผิว
ขรุขระ (sclerotic warty fiber) แทรกอยู่ท่ีผิวใบดา้นหลงัใบของใบแถวขา้ง พบใน S.  involvens และ 
และ S.  roxburghii โดยใน S. involvens จะมี sclerotic warty fiber เรียงเป็นแถว 2 แถว ขนานอยู่ใกล้
กับ เส้นกลางใบ และใน S. roxburghii จะมี  sclerotic warty fiber เรียงกระจาย ไม่ เป็นระเบียบ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Yang and Zhang (2003) ท่ี ศึกษาลักษณะเซลล์ผิวใบของพืชสกุล 
Selaginella จ านวน 12 ชนิด ท่ีพบบนเกาะ Hainan ประเทศจีน พบวา่พืชสกุล Selaginella ท่ีศึกษานั้นมี
ทั้งชนิดท่ีมี sclerotic warty fiber และกลุ่มท่ีไม่มี sclerotic warty fiber ดงันั้นจึงใช้ลกัษณะดงักล่าวใน
การแยกชนิดของพืชสกุลน้ีร่วมกบัลกัษณะอ่ืน ๆ  
 

 กำรศึกษำลกัษณะของเซลลผ์ิวใบและปากใบของพืชกลุ่มเฟิร์น  จ  ำนวน 37 ชนิด พบวา่ลกัษณะ
เซลลผ์วิใบของพืชกลุ่มเฟิร์นทั้ง 37 ชนิด มีลกัษณะเซลลผ์วิใบเป็นรูปจ๊ิกซอว ์และพบปากแบบต่างๆ 4 
รูปแบบ ดงัน้ี ปากใบแบบ anomocytic, polocytic, paracytic และ pericytic โดยจดัเป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 
 

1. เฟิร์นท่ีพบปากใบแบบ anomocytic เพียงอยา่งเดียว มีจ านวน 13 ชนิด ไดแ้ก่ Asplenium 
crinicaule, Bolbitis virens var. virens, Nephrolepis undulate, Ophioglossum 
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petiolatum, Drynaria bonii, Microsorum membranaceum, Adiantum caudatum , 
A. philippense, A. soboliferum, Tectaria coadunate, T. impressa, Cyclosorus crinipes 
และ Diplazium esculentum 
 

2. เฟิ ร์น ท่ี พ บ ป าก ใบ แบบ  polocytic เพี ย งอ ย่ า ง เดี ย ว  มี จ าน วน  6 ช นิ ด  ได้ แ ก่  
Hymenasplenium apogamum, Dryopteris cochleata, Lygodium flexuosum, Platycerium 
wallichii, Calciphilopteris ludens,และ Tectaria herpetocaulos 

 

3. เฟิร์นท่ีพบปากใบแบบ anomocytic และ polocytic  มีจ านวน 14 ชนิด ไดแ้ก่ Microlepia 
speluncae, Bolbitis sinensis, Lygodium japonicum, Drynaria parishii, D. rigidula, 
Goniophlebium subauriculatum, Pteris biaurita, P. longipes, P. venusta, P. vittata, 
Tectaria manilensis, Cyclosorus dentatus, C. repandus และAthyrium cumingianum 

 

4. เฟิร์นท่ีพบปากใบแบบ paracytic เพียงอย่างเดียว  มีจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ Equisetum 
diffusum และ E. ramosissimum subsp. debile 

 

5. เฟิร์นท่ีพบปากใบแบบ pericytic เพียงอย่างเดียว  มีจ านวน 2 ชนิด ได้แก่ Pyrrosia 
costata และ P. lanceolata 

 

จะเห็นได้ว่าลกัษณะรูปแบบของปากใบท่ีพบในพืชกลุ่มเฟิร์นนั้น ไม่มีความเป็นเอกลกัษณ์ 
หรือลกัษณะเฉพาะของแต่ละวงศ ์ยกเวน้รูปแบบปากใบแบบ pericytic ท่ีพบไดใ้นเฉพาะในพืชสกุล 
Pyrrosia นั้นจะสามารถแยกเฟิร์นสกุลน้ีออกจากเฟิร์นสกุลอ่ืนได ้และปากใบแบบ paracytic ท่ีพบได้
เฉพาะในพืชวงศ ์Equisetaceae  และใชล้กัษณะต าแหน่งของปากใบแบบ paracytic ในพืชสกุลน้ีแยก
ความแตกต่างของ Equisetum ทั้ งสองชนิดได้ นั่นคือ Equisetum diffusum จะมีปำกใบอยู่ระดับ
เดียวกบัเซลล์ผิวของล ำตน้ (raised stomata)  และการเรียงตวัของปากใบไม่เป็นแถวเดียวเหมือนท่ีพบ
ใน Equisetum ramosissimum Desf. subsp. debile ท่ีจะมีปำกใบอยู่ระดับต ่ำกว่ำเซลล์ผิวของล ำต้น 
(sucken stomata)  และเรียงเป็นแถวเดียว ทั้งน้ีความแตกต่างของปากใบของ Equisetum ทั้งสองชนิด 
ยงัช่วยยืนยนัว่ามีการคน้พบ Equisetum diffusum ท่ีพบบริเวณเส้นทำงศึกษำธรรมชำติน ้ ำตกแม่เย็น 
อ ำเภอปำย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ในการศึกษาของนายอุดร ปงกาวงคไ์ด ้(อุดร, 2556) 

 

หากน ารูปแบบปากใบของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นท่ีพบบริเวณเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน ้ าตกแม่เยน็ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนโดยใชเ้กณฑ์ของผูท่ี้เคยมีการศึกษาและจ าแนก
ประเภทปากใบพืชแบบต่างๆ เปรียบเทียบกัน โดยใช้เกณฑ์ของ Metcalf (1950),  Van (1970) และ
เทียมใจ (1996) พบวา่มีความแตกต่างกนับา้งในเฟิร์นบางชนิด ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบปากใบแบบต่างๆ โดยใชเ้กณฑก์ารจ าแนกของ  
Metcalf (1950),  Van (1970) และเทียมใจ (1996) 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ Metcalf 1950 Van 1970 เทยีมใจ 1996 

1. Selaginella delicatula anomocytic anomocytic anomocytic 

2. Selaginella helferi anomocytic anomocytic anomocytic 

3. Selaginella involven anomocytic anomocytic anomocytic 

4. Selaginella ostenfeldii anomocytic anomocytic anomocytic 

5. Selaginella repanda anomocytic anomocytic anomocytic 

6. Selaginella roxburghii anomocytic anomocytic anomocytic 

7. Aspinium crinicunalae anomocytic anomocytic anomocytic 

8. Hymenaspinium apogamum anomocytic polocytic anomocytic 

9. Microlepia speluncae  anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

10. Bolbitis sirensis  anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

11. Bolbitis virens anomocytic anomocytic anomocytic 

12. Dryopteris cochleata anomocytic polocytic anomocytic 

13. Equisetum diffusum paracytic paracytic paracytic 

14. Equisetum ramosissimum paracytic paracytic paracytic 

15. Nepholepis undulata anomocytic anomocytic anomocytic 

16. Lygodium flexuosum  anomocytic polocytic anomocytic 

17. Lygodium japonicum  anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

18. Ophioglossum petiolatum anomocytic anomocytic anomocytic 
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ช่ือวทิยาศาสตร์ Metcalf 1950 Van 1970 เทยีมใจ 1996 

19. Drynaria bonii  anomocytic anomocytic anomocytic 

20. Drynaria parishii anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

21. Drynaria rigidula. anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

22. Goniophlebium 
subauriculatum 

anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

23. Microsorum membranaceum anomocytic anomocytic anomocytic 

24. Platycerium wallichii  anomocytic polocytic anomocytic 

25. Pyrrosia costata - pericytic - 

26. Pyrrosia lanceolata - pericytic - 

27. Calciphilopteris ludens  anomocytic polocytic anomocytic 

28. Pteris biaurita  anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

29. Pteris longipes  anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

30. Pteris venusta  anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

31. Pteris vittata  anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

32.  Adiatum caudatum anomocytic anomocytic anomocytic 

33.  Adiatum philipes anomocytic anomocytic anomocytic 

34. . Adiatum soboliferum anomocytic anomocytic anomocytic 

35. Tectaria coadnudata anomocytic anomocytic anomocytic 

36. Tectaria herpetocaulos anomocytic polocytic anomocytic 

37. Tectaria impressa anomocytic anomocytic anomocytic 
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ช่ือวทิยาศาสตร์ Metcalf 1950 Van 1970 เทยีมใจ 1996 

38. Tectaria manilensis anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

39. Cyclosorus crinipes anomocytic anomocytic anomocytic 

40. Cyclosorus dentatus anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

41. Cyclosorus repandus anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

42. Athylium cumingianum anomocytic anomocytic และ polocytic anomocytic 

43. Diplazium esculentum  anomocytic anomocytic anomocytic 

 

 จะเห็นไดว้า่เกณฑ์การจ าแนกปากใบท่ีแตกต่างกนั รูปแบบของปากใบท่ีจ าแนกไดจ้ะแตกต่าง
กนัไปดว้ย โดยเกณฑก์ารจ าแนกของ Metcalf (1950) และเทียมใจ (1996) นั้น ไม่มีรูปแบบของปากใบ
แบบ polocytic ดงันั้นปากใบพืชในลกัษณะของ polocytic ตามเกณฑ์ของ Van (1970) จึงถูกจดัเป็น
แบบ anomocytic ทั้งหมด นอกจากน้ี รูปแบบปากใบแบบ pericytic นั้นไม่มีในระบบของ Metcalf 
(1950) และเทียมใจ (1996) ซ่ึงท าให้ปากใบแบบ pericytic ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้  แต่หากใช้
เกณฑข์อง Van (1970) จะสามารถจ าแนกได ้ 
 

 นอกจากน้ี รูปแบบของปากใบยงัสามารถล าดับวิวฒันาการของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่ม
ใกลเ้คียงเฟินได ้กล่าวคือ ปากใบแบบ anomocytic เป็นปากใบท่ีมีวิวฒันาการต ่าท่ีสุด และเป็นปากใบ
ท่ีจะสามารถพฒันาไปเป็นปากใบรูปแบบอ่ืนๆได ้ปากใบแบบ polocytic เป็นปากใบท่ีมีวิวฒันาการ
สูงกว่าและพบมากท่ีสุดในพืชกลุ่มเฟิร์น และรูปแบบปากใบท่ีมีวิวฒันาการสูงสุด ได้แก่ pericytic 
และ paracytic (พนารัตน์,2541)  
 

ดังนั้ นการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของส่ิงปกคลุมต้น กายวิภาคของก้านใบ/ล าต้น และ
ลักษณะของเซลล์ผิวใบและปากใบในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปลักษณะบางประการท่ีเป็น
ลกัษณะเฉพาะประจ าวงศ์ หรือสกุล และใช้ลกัษณะเปรียบเทียบทั้ง 3 ลกัษณะ ร่วมกบัลกัษณะทาง
พฤกษศาสตร์ในการจดัท าจดัท ารูปวธิานระบุวงศ ์ไดด้งัน้ี  
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รูปวธิานระบุวงศ์ของพชืกลุ่มเฟิร์นและกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นทีพ่บบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
น า้ตกแม่เยน็ อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

(key to families of Pteridophyte at Mae Yen waterfall nature trail) 
 

1  ใบมีขนำดเล็ก (microphyllous), มีเส้นใบเส้นเดียว (univein)   2. 
 2  เม่ือตดัล ำตน้ตำมขวำงพบชั้นของ Stele แบบ  plectostele  Selaginellacaeae 
          (หนำ้  43) 
 2’ เม่ือตดัล ำตน้ตำมขวำงพบชั้นของ Stele แบบ  eustele   Equisetaceae 
          (หนำ้  71) 
1’ ใบมีขนำดใหญ่ (macrophyllous), มีกำรแตกแขนงของเส้นใบ    3. 
 3  พบปำกใบทั้งดำ้น lower epidermis และดำ้น upper epidermis ของใบ Ophioglossaceae 
          (หนำ้  85) 
 3’ พบปำกใบเฉพำะท่ีดำ้น lower epidermis ของใบ    4. 
 4  มีส่ิงปกคลุมท่ีเป็นแบบขนเพียงอยำ่งเดียว     5. 
    5  เม่ือตดักำ้นใบตำมขวำงพบชั้นของ Stele แบบ protostele  Lygodiaceae 
          (หนำ้  80) 
    5’ เม่ือตดักำ้นใบตำมขวำงพบชั้นของ Stele แบบ siphonostele Dennstaedtiaceae
          (หนำ้  61) 
 4’ มีส่ิงปกคลุมท่ีเป็นแบบขนและเกล็ด     6. 
 6  กำ้นใบมีท่อล ำเลียงมำกกวำ่ 2 กลุ่ม     7. 
 7   เฟิร์นอิงอำศยัตำมคำคบไมห้รือเกำะหิน  Polypodiaceae 
        (หนำ้  87) 
 7’  เฟิร์นดิน       8. 
  8  ส่วนกำ้นใบเป็นร่องยำวท่ีดำ้นหลงัใบ   Dryopteridaceae 
        (หนำ้  64)  
 8’ ส่วนกำ้นใบเป็นสันนูนท่ีดำ้นหลงัใบ   Tectariaceae 
        (หนำ้  121) 
                 6’ กำ้นใบมีท่อล ำเลียง 1 - 2 กลุ่ม     9. 
  9  ท่อล ำเลียงมี 1 มดั       10. 
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   10  ท่อล ำเลียงมี xylem เรียงเป็นรูปคลำ้ยตวั X Aspleniaceae 
        (หนำ้  56) 
   10’ ท่อล ำเลียงมี xylem เรียงเป็นรูปโคง้คลำ้ยตวั U หรือ W  
         Pteridaceae 
         (หนำ้  104) 
  9’ ท่อล ำเลียงมี 2 มดั       11. 
   11  พบส่ิงปกคลุมแบบขนตำมกำ้นใบ   12. 
    12  มีขนแบบ setose ปกคลุมใบ  Thelypteridaceae 
         (หนำ้  149) 
    12’ มีขนแบบ setose ปกคลุมใบ  Woosiaceae 
         (หนำ้  157) 
   11’ ไม่พบส่ิงปกคลุมแบบขนตำมกำ้นใบ             Lomariopsidaceae 
         (หนำ้  77) 
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