ณัชชา ศรีวิชัย

ช่วงปลายฤดูฝน ฝนที่ตกพราๆ ให้ความรู้สึกเย็นสบาย อารมณ์ผ่อนคลาย เริ่มมีสัญญาณเตือนว่าอีก ไม่
นานก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว สังเกตได้จากมีลมหนาวพัดมาเอื่อยๆ บางช่วงเวลาของวันเริ่มมีอากาศเย็น และ
ช่วงเวลายามค่าคืนเริ่มยาวนานขึ้น หากจะกล่าวถึงฤดูฝน เกษตรกรหลายคนต่างก็ชื่นชอบช่วงฤดูกาลนี้ กัน
ทั้งนั้น เพราะพืชพรรณส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในฤดูกาลนี้ รวมไปถึงพืชจาพวกเฟิน (Fern) ก็เจริญเติบโตได้
ดีเช่นเดียวกัน เนื่องจากฤดูฝนเป็นฤดูที่มคี วามชื้นในอากาศสูง ซึ่งพวกเฟินต่างก็ชื่นชอบ ผู้เขียนขอนาเสนอเฟิน
ที่น่าสนใจชนิดหนึ่ง ได้แก่ “กูดต้น” (Cyathea sp.) เป็นเฟินต้น (Tree fern) ชนิดหนึ่ง ที่ถือกาเนิดขึ้นในโลก
ประมาณร้อยล้านปีก่อน จัดอยู่ในวงศ์ (Family) CYATHEACEAE เป็นเฟินที่มีลาต้นตั้งตรง ขนาดใหญ่ แข็งแรง
ลาต้นสูงได้มากกว่า 10 เมตร มองดูคล้ายไม้ยืนต้น ก้านใบและยอดของส่วนลาต้นมีเกล็ดปกคลุม ใบส่วนใหญ่
เป็นใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะอยู่หนาแน่นบริเวณส่วนยอดของต้น อับ สปอร์เป็นรูป
ถ้วยกลม เกิดระหว่างขอบใบกับเส้นกลางใบ
เรามักจะพบกูดต้นในป่าเขาสูงที่มีสภาพแวดล้อมยังไม่ถูกทาลาย เพราะเฟินพวกนี้ต้องการความชื้นใน
อากาศสูง มีน้าและไอน้าปริมาณมาก จึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ ในเขตร้อนมักพบกูดต้นตามภูเขาระดับสูง
ตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป ซึ่งจะพบมากบริเวณภูเขาในเกาะสุมาตราและบอร์เนียว จานวนชนิดของกูดต้นใน
โลกที่สารวจพบมีประมาณ 470 ชนิด ซึ่งในประเทศไทยพบอยู่ 8 ชนิด ได้แก่ Cyathea spinulosa (กูดต้น
ดอยสุเทพ), C. chinensis (กูดต้นเมืองจีน), C. contaminans (หัวอ้ายเป็ด), C. gigantea (มหาสแดง),
C. latebrosa (กูดพร้าว, มหาสดา), C. moluccana (กูดต้นฮาลาบาลา), C. podophylla (มหาสะดา) และ
C. borneensis (มหาสิงคา)

กูดต้นดอยสุเทพ (Cyathea spinulosa)

กูดต้นเมืองจีน (Cyathea chinensis)

หัวอ้ายเป็ด (Cyathea contaminans)

มหาสแดง (Cyathea gigantea)

มหาสะดา (Cyathea podophylla)
ภาพแสดงกูดต้นชนิดต่างๆ
(ที่มา: http://rbg-web2.rbge.org.uk/thaiferns/Pages/ferns-of-thailand.htm)

คนส่วนมากมักนิยมนากูดต้นไปปลูกเป็นไม้ประดับสวน นิยมนาใบแก่มาฟอกและย้อมสี ส่วนลาต้นมัก
นามาใช้เป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้และปลูกเฟินชนิดอื่นๆ เพราะสามารถเก็บความชื้นได้ดี ปัจจุบันกูดต้นที่เจริญใน
ป่าธรรมชาติกาลังลดจานวนลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากการลักลอบทาลายป่าไม้
การเปลี่ย นแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งการลั กลอบเก็บกูดต้นตามป่าธรรมชาติมา
จาหน่ายกันอย่างเสรี ซึ่งกูดต้นจัดเป็นพันธุ์พืชที่ถูกขึ้นบัญชีอนุสัญญา CITES หมวดที่ 2 ดังนั้นเราจึงควรทาการ
อนุรักษ์และคิดหาวิธีการเพาะขยายพันธุ์กูดต้นเพื่อเป็นการเพิ่มจานวนกูดต้นในธรรมชาติให้มีมากยิ่งขึ้น

การขยายพันธุ์
กูดต้นเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ (Sexual reproduction) ในสภาพธรรมชาติจะมีการ
ขยายพันธุ์จากสปอร์ (Spore) วงจรชีวิตของเฟินรวมทั้งกูดต้นเป็นแบบสลับ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่เรา
เห็นเป็นต้นเฟินโดยทั่วไป เป็นช่วงผลิตสปอร์ เรียกว่า “สปอโรไฟต์” (Sporophyte) จะมีโครโมโซมสองชุด
(2n) และช่วงที่ผลิตอวัยวะสืบพันธุ์ มีโครโมโซมชุดเดียว (n) เรียกว่า “แกมีโทไฟต์” (Gametophyte) ซึ่งเห็น
ต้นได้ไม่ชัดเจน ลักษณะต้นจะมีขนาดเล็กรูปร่างคล้ายหัวใจ เรียกว่า โปรทัลลัส (Prothallus)

ภาพแสดงวงจรชีวิตของกูดต้น (ที่มา: Large and Braggins, 2004)

เมื่อเฟินในระยะสปอโรไฟต์เจริญเติบโตเต็มที่ ก็จะสร้างสปอร์ บริเวณใต้ใบซึ่ง มีลักษณะเหมื อนฝุ่น
จ านวนมากมายนั บ ล้ า นภายในอั บ สปอร์ (Sporangium) ซึ่ ง มองเห็ น เป็ น จุด สี น้ าตาล กลุ่ ม ของอั บ สปอร์
เรียกว่า ซอไร (Sori) ส่วนใหญ่จะถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อบางๆ เรียกว่า อินดูเซียม (Indusium) เมื่อสปอร์แก่ อับ
สปอร์ จ ะแตกออก ท าให้ ส ปอร์ กระจายไปในอากาศ เมื่ อสปอร์ ต กลงบนพื้ นที่ ที่ มีค วามชื้ นและแสงสว่ า ง
พอเหมาะก็จะงอกเป็นกลุ่มเซลล์สีเขียวมีลักษณะเป็นแผ่นแบนบางๆ รูปร่างคล้ายหัวใจ เรียกว่า โปรทัลลัส
(Prothallus) และมีไรซอยด์ (Rhizoids) ทาหน้าที่เหมือนรากยึดพื้นดินเอาไว้ เมื่อเวลาผ่านไป 12 สัปดาห์
โปรทัลลัสก็จะสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย เรียกว่า อาร์คีโกเนี ย (Archegonia) ซึ่งแต่ละอันมีไข่ 1 ใบ และ
สร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ เรียกว่า แอนเทอริเดีย (Antheridia) ซึ่งแต่ละอันจะสร้างสเปิร์ม (Sperm) จานวน
มาก เมื่อได้รับน้าจากธรรมชาติ สเปิร์มก็จะว่ ายไปยังไข่ เกิดการปฏิสนธิจนพัฒนาและเจริญเป็นต้นอ่อน และ
เจริญเติบโตเรื่อยๆ จนกลายเป็นต้นเฟินในระยะสปอโรไฟต์ซึ่งสร้างสปอร์ต่อไป
สาหรับการปลูกเลี้ยงกูดต้น ผู้เขียนขอเสนอวิธีการขยายพันธุ์ 2 วิธี อันได้แก่ การขยายพันธุ์ในสภาพ
ปลอดเชื้อ และการขยายพันธุ์ในโรงเรือน

การขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นการนาชิ้นส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ปลายยอด ปลายราก เมล็ด ใบ ที่ยังมี
ชีวิตอยู่ มาทาการเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ ภายใต้สภาพที่ปลอดจากเชื้อโรค โดยมีการควบคุมปัจจัยที่มี
ผลต่อการเจริ ญเติบ โตของพืช อัน ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่ าง ระหว่างการเพาะเลี้ ยง จนพืช
สามารถเจริญเติบโตถึงระยะที่สามารถนาไปเพาะปลูกในสภาพธรรมชาติได้
สาหรับการเพาะเลี้ยงกูดต้นด้วยวิธีการนี้ เราจะใช้สปอร์ ที่แก่แล้ว โดยสังเกตจากสีของอับ สปอร์ อับ
สปอร์ที่แก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้าตาลอ่อนและสีน้าตาลเข้มในที่สุด จากนั้นตัดใบกูดต้นนั้นออก นามาใส่
ไว้ในซองหรือถุงที่ทาด้วยกระดาษ ปิดซองหรือถุงให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สปอร์ปลิวออกมา นาซองหรือ
ถุงมาวางไว้ในที่แห้งให้อับสปอร์แตกเพื่อให้ได้สปอร์ที่มีจานวนมากพอที่จะนาไปเพาะเลี้ยง หากเรายังไม่ได้ทา
การเพาะเลี้ยงสปอร์หลัง จากเก็บมาแล้ว ให้นาสปอร์ที่ห่อไว้ด้วยกระดาษเก็บไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดา ซึ่ง
สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานประมาณ 1 ปี
การเพาะเลี้ยงกูดต้น ทาได้โดย นาสปอร์มาฟอกฆ่าเชื้อ ในคลอร็อกซ์ (Clorox®) ที่ความเข้มข้น 15%
(v/v) เขย่าเป็นระยะๆ นาน 15 นาที กรองเอาคลอร็อกซ์ออก จากนั้นล้างสปอร์ด้วยน้ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว
2-3 ครั้ง กรองเอาน้ากลั่นออก จากนั้นนามาเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร ½MS (MS: Murashige and
Skoog, 1962) โดยขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อและการเพาะเลี้ยงดังกล่าวต้องทาในตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air
flow cabinet) หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 3-4 สัปดาห์ สปอร์จะเริ่มงอก และเจริญพัฒนาเป็นโปรทัลลัสใน
ระยะแกมีโทไฟต์ในสัปดาห์ที่ 5 จนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นต้นเฟินในระยะสปอโรไฟต์เมื่อเพาะเลี้ยงได้ประมาณ
9 สัปดาห์
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ภาพแสดงกูดต้นดอยสุเทพ (Cyathea spinulosa) ในระยะแกมีโตไฟต์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(P = โปรทัลลัส, Rh = ไรซอยด์, S = ระยะสปอโรไฟต์)

S

ภาพแสดงกูดต้นดอยสุเทพในระยะสปอโรไฟต์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
(S = ระยะสปอโรไฟต์)

เมื่อเราเพาะเลี้ยงกูดต้นในระยะสปอโรไฟต์ จนพร้อมที่จะออกปลูกในสภาพธรรมชาติแล้ว เราควร
ปรับสภาพกูดต้นให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (Acclimation) โดยนาไปไว้ในบริเวณที่เราจะทาการปลูกเสียก่อน
ก่อนปลูกกูดต้นลงวัสดุปลูก ให้ล้างอาหารวุ้นที่ติดอยู่บริเวณรากในน้าสะอาดออกให้ห มด เพื่อป้องกันการเกิด
เชื้อรา เมื่อล้างรากเสร็จแล้ว อาจจุ่มรากในน้ายากันราอีกครั้ง จากนั้นจึงปลูกกูดต้นในวัสดุปลูกที่ระบายอากาศ
และเก็บความชื้นได้ดี โดยที่ภาชนะและวัสดุปลูกกูดต้นควรมีการฆ่าเชื้อ โรคก่อนการใช้ การให้น้าควรรดน้าให้
วัสดุปลูกพอชุ่มอย่าให้แฉะมากเกินไป เลี้ยงในบริเวณที่มีแสงแดดอ่อน อุณหภูมิไม่สูงมากนัก

การขยายพันธุ์ในโรงเรือน
การขยายพันธุ์โดยการเพาะสปอร์
การเลือกภาชนะสาหรับเพาะสปอร์ ควรเลือกชนิด ที่สามารถเก็บความชื้นได้ดีและปิดได้สนิท ทาการ
ฆ่าเชื้อภาชนะก่อนนามาเพาะ จากนั้นนาพีทมอส (Peatmoss) หรือวัสดุอื่นที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีค่า
pH เป็นกลาง ไม่เปื่อยย่อยสลายเร็วเกินไป เช่น ซากกระเช้าสีดา ขุยมะพร้าว กาบมะพร้าวชื้น เป็นต้น ที่ฆ่า
เชื้อและทิ้งไว้ให้เย็นแล้วใส่ในภาชนะปลูกให้หนาประมาณ 1.5-2.0 ซม. เกลี่ยให้ผิวหน้าพีทมอสเรียบ รดน้าให้
ชุ่ม นาสปอร์กูดต้นโปรยให้ทั่วพีทมอส จากนั้นปิดภาชนะเพาะปลูกให้สนิท เขียนชื่อและวันที่เพาะบนภาชนะ
ปลูกเพื่อช่วยเตือนความจา จากนั้นให้นาไปวางไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดอ่อนและอุณหภูมิไม่สูงมากนัก หาก
สังเกตเห็ น ว่าวัส ดุป ลู กแห้ ง ให้ เปิ ดภาชนะและฉีดพ่นน้าบนวัส ดุปลู กแล้ ว ปิดฝาตามเดิม เมื่อเวลาผ่ านไป
ประมาณ 4 สัปดาห์ สปอร์กูดต้นจะเริ่มงอกโดยเห็นเป็นจุดสีเขียวๆ ซึ่งจะค่อยๆ แผ่ปกคลุมบนผิวพีทมอส เมื่อ
เพาะเลี้ยงจนเห็นโปรทัลลัสชัดเจนแล้ว ควรทาการย้ายปลูกโดยเตรีย มภาชนะและพีทมอสใหม่อีกครั้ง จากนั้น
ใช้ปากคีบที่ทาความสะอาดแล้ว คีบย้ายโปรทัลลัสโดยคีบเป็นกระจุกเล็กๆ ลงไปวางในภาชนะใหม่ กดให้
กระจุกโปรทัลลัสจมพีทมอสเล็กน้อย หรืออาจใช้ปากคีบจิ้มพีทมอสให้เป็นหลุมตื้นๆ วางกระจุกโปรทัลลัสให้มี
ช่องว่างห่างกันเล็กน้อย จากนั้นรดน้าให้ชุ่ม ปิดฝาภาชนะปลูกและนาไปวางไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดอ่อน
และอุณหภูมิไม่สูงเช่นเดิม

ภาพแสดงการเพาะสปอร์กูดต้นดอยสุเทพโดยใช้พีทมอสเป็นวัสดุปลูก

หลังจากเพาะเลี้ยงโปรทัลลัสจนได้เป็นต้นแล้ว ให้ย้ายลงภาชนะปลูกที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของ
กูดต้น ใช้พีทมอสหรือวัสดุปลูกอื่นที่ ระบายอากาศและเก็บความชื้นได้ดี ได้แก่ มะพร้าวสับ : ดินใบไม้ผุ
: แกลบดิบ : ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน 2 : 1 : 1 : 1 ควรรดน้าให้วัสดุปลูกพอชุ่มอย่าให้แฉะมากเกินไป การให้ปุ๋ย

ควรให้ปุ๋ยละลายช้าสูตร 14-14-14 ทุก 3 เดือน และปุ๋ยน้าสูตร 11-8-6 ฉีดพ่นทุก 15 วัน เพาะเลี้ยงในบริเวณ
ที่มีแสงแดดราไร หรือพลางแสงร้อยละ 60-70 และมีความชื้นปานกลางถึงชื้นมาก

การแยกหน่อ (Offsets) และการตัดต้นชา (Cutting)
เราอาจสังเกตหน่อของกูดต้นได้ยาก เนื่องจากหน่อจะเชื่อมติดกับท่อลาเลียงของต้นแม่ จึงมัก ไม่มีราก
และมีใบขนาดเล็กจานวน 2-3 ใบเท่านั้น การเจริญเติบโตของหน่ออ่อนค่อนข้างช้า แต่จะเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วเมื่อยอดของต้นแม่ตาย เนื่องจากไม่มีฮอร์โมนมายับยั้งการเจริญซึ่งยอดของต้นแม่ผลิตออกมา (Apical
dominant)
การแยกหน่อทาได้โดยใช้กรรไกรมือหรือมีดที่มีความคมมาก ตัดหรือเฉือนเอาหน่อออกมา ขณะตัด
หรือเฉือนควรระวังอย่าให้ยอดอ่อนช้าหรือเดาะ บริเวณแผลที่เกิดจากการตัดหรือเฉือนต้องเรียบ หน่อที่แยกได้
ให้นาไปชาในกระถางดินเผาโดยใช้วัสดุชาที่ร่วนหยาบ เช่น มอส พีทมอส ใบไม้ผุ เป็นต้น
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