การขยายพันธุ์และจัดจําแนกเฟิ นป่ าในประเทศไทย

โดย โครงการสํารวจรวบรวมเฟิ นและพืชใกล้เคียง (Pteridophytes) เพือ่ การอนุรักษ์และเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการจัดจําแนก-ขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์เฟิ น
1. การขยายพันธุ์แบบไม่ อาศัยเพศ
เป็ นวิธีที่สะดวก ได้ตน้ รวดเร็ วแต่จะมีจาํ นวนน้อย แบ่งออกได้เป็ นหลายวิธีดงั นี้
การแบ่ งกอ แยกหน่ อ ตัดแบ่ งเหง้ า
เฟิ นที่ขยายพันธุ์ดว้ ยวิธีน้ ีได้ง่ายคือ เฟิ นที่มีเหง้าทอดนอน หรื อแตกหน่ออ่อนได้ เช่น Microsorum นาคราช
หรื อ ชายผ้าสี ดา ช่วงเวลาเหมาะสมในการแบ่งกอคือต้นฤดูฝน ส่ วนเหง้าเฟิ นอิงอาศัยควรชําในเครื่ องปลูกที่ประกอบด้วย
อินทรี ยวัตถุสูง นอกจากนี้การผ่ากอยังทําได้งา่ ยกับ เฟิ นก้ามปู เฟิ นใบมะขาม และ เฟิ นสกุล Pteris เป็ นต้น

เฟิ นที่มีเหง้าทอดยาว
การชําต้ นอ่ อนที่เกิดบนใบ
เฟิ นบางชนิดสามารถสร้างต้นอ่อนบนใบได้ เช่น เฟิ นข้าหลวงบางชนิด เฟิ นแม่ลูกอ่อน และเฟิ นก้านดําบางชนิด
ซึ่ งเราสามารถชําต้นอ่อนเหล่านั้นโดยรอให้ตน้ อ่อนเจริ ญเติบโตบนใบจนมีขนาดพอสมควรเสี ยก่อน เพราะถ้านําไปปลูก
ขณะที่อ่อนอยูม่ ากอาจตายได้ง่าย บางครั้งอาจใช้การชําขณะที่ตน้ อ่อนยังติดอยูบ่ นใบต้นแม่โดยการนํากระถางใส่ วสั ดุปลูก
มาวางล่ออาจทําให้ตน้ อ่อนรอดชีวิตได้มากกว่า

2. การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ
เป็ นวิธีที่เหมาะสําหรับการผลิตเป็ นการค้า เพราะได้ตน้ ปริ มาณมาก แต่อาจใช้เวลาค่อนข้างนาน ได้แก่
การขยายพันธุ์โดยการเพาะสปอร์
การขยายพันธุ์เฟิ นด้วยวิธีน้ ีมีสิ่งที่ตอ้ งคํานึงคือ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อบอ้าว มี
ความชื้นและแสงสว่างที่เหมาะสม ปกติอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 22-25 องศาเซลเซี ยส

อุปกรณ์ ทจ่ี าํ เป็ นสํ าหรับการเพาะสปอร์ เฟิ น
1. กระบอกฉี ดนํ้า

2.
3.
4.
5.
6.
7.

กล่องพลาสติกใสสําหรับเพาะสปอร์ ตะแกรงลวดตาถี่ใช้แยกสปอร์ จากสิ่ งปนเปื้ อน
ซองกระดาษสี น้ าํ ตาลสําหรับใส่ ใบเฟิ นที่มีสปอร์
ดินสอสําหรับเขียนแท็กพลาสติก
แท็กพลาสติก
ปากคีบแยกชิ้นส่ วนปนเปื้ อนจากสปอร์
วัสดุเพาะที่สะอาดเช่นพีทมอส

เทคนิคการเพาะสปอร์
ให้เก็บใบเฟิ นที่มีสปอร์ แก่ดา้ นหลังใบใส่ ถุงกระดาษ และผึ่งหรื อแขวนไว้ในที่ร่มและแห้ง ต่อมาอับสปอร์ จะแตก
ปล่อยสปอร์ ลงที่กน้ ถุง เตรี ยมวัสดุเพาะใส่ ในกล่องพลาสติกโดยพรมนํ้าให้ชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะ จากนั้นหว่านสปอร์ บางๆลงไป
อาจใช้เทคนิคจุ่มพู่กนั ในผงสปอร์ แล้วนํามาดีดใส่ ในกล่อง พยายามให้สปอร์ กระจายทัว่ กันอย่างสมํ่าเสมอ จากนั้นพ่นนํ้าซํ้า
อีกครั้ง เขียนแท็กชื่อเฟิ นและวันที่เพาะ จากนั้นปิ ดฝากล่องและนําไปวางในที่ร่มรําไร คอยสังเกตหากละอองนํ้าที่เกาะใน
กล่องเริ่ มมีนอ้ ยให้พ่นนํ้าเพิม่ อย่าทิง้ ให้วสั ดุแห้งเกินไปเพราะเฟิ นอาจตายได้ เมื่อเฟิ นงอกรอจนมีใบจริ ง 1-2 ใบจึงเริ่ มย้าย
ลงวัสดุใหม่และคอยรักษาความชื้นให้พอเหมาะก่อนที่จะย้ายออกมาสู่อากาศภายนอก

การจัดจําแนกเฟิ นป่ าในประเทศไทย

โดย โครงการสํารวจรวบรวมเฟิ นและพืชใกล้เคียง (Pteridophytes) เพือ่ การอนุรักษ์และเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการจัดจําแนก-ขยายพันธุ์

ระหว่างปี ค.ศ. 1979-1989 ผูเ้ ชี่ยวชาญชาวญี่ปนุ่ 2 ท่านได้แก่ Tagawa และ Iwatsuki ได้ตีพิมพ์รายละเอียดของเฟิ น
ป่ าทีพ่ บในประเทศไทยลงในหนังสื อพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย (Flora of Thailand) จํานวน 4 เล่ม ประกอบไปด้วย
เฟิ นทั้งสิ้ น 34 วงศ์ 127 สกุล 536 ชนิด หลังจากยุคดังกล่าวการ สํารวจในพื้นที่ป่าอันห่างไกลโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทํา
ให้เฟิ นชนิดใหม่และเฟิ นที่ยงั ไม่มีรายงานใน ประเทศไทยถูกค้นพบเพิ่มเติมอีกเป็ นจํานวนมาก ศ. ดร. ทวีศกั ดิ์ บุญเกิด และ
ผศ. ดร. รสริ น พลวัฒน์ แห่งภาควิชาพฤกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและตีพิมพ์รายชื่อ
เฟิ นป่ าของประเทศไทยล่าสุ ดในขณะนั้น (ปี ค.ศ. 2000) ลงในหนังสื อบัญชีรายชือ่
(checklist) ชุดความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่ งแวดล้อม (สผ.) เรื่ อง “Pteridophytes in Thailand” รายงานดังกล่าวประกอบไป
ด้วยเฟิ นและพืชใกล้เคียงที่เป็ นรายงานพบใหม่จาํ นวนมาก หลังจากนั้นเฟิ นทัว่ โลกยังคงได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งจาก
การสํารวจภาคสนามและการใช้เทคนิคใหม่ๆด้านชีวโมเลกุลเพื่อหาความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ทําให้เกิดการจัดกลุ่มของ
เฟิ นพื้นเมืองไทยเสี ยใหม่ให้มีความสอดคล้องกับสายวิวฒั นาการมากยิง่ ขึ้น กระทัง่ ในปี ค.ศ. 2009 Dr. Stuart Lindsay
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฟิ นจากสวนพฤกษศาสตร์ เอเดนเบอระและคณะ ได้ตีพิมพ์ปรับปรุ งระบบการจัดจําแนกเฟิ นไทยล่าสุ ดภายใต้ชื่อ
Towards a stable nomenclature for Thai ferns ลงในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) 37 ประกอบไปด้วยเฟิ นทั้งสิ้ น
670 ชนิด (ไม่ได้รวมวงศ์ Lycopodiaceae, Selaginellaceae และ Isoetaceae ประมาณ 43 ชนิด) การแก้ไขปรับปรุ งในครั้งนี้มี
การยุบ-แยก-โยกย้ายชนิดเฟิ นในสกุลและวงศ์ต่างๆเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ทุกๆท่านได้ทราบถึงข้อมูลล่าสุ ดในการจัด
จําแนกเฟิ นป่ าและพืช เครื อญาติของเฟิ นของไทยซึ่ งมีมากกว่า 700 ชนิดในปัจจุบนั ทางโครงการฯจึงทําการรวบรวมและ
ปรับปรุ งข้อมูล ต่างๆด้านการจัดจําแนกเฟิ นของไทยเพื่อเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้การจัดจําแนกหลักของ Smith et
al. (2006, 2008) ซึ่ งรวบรวมโดย Lindsay และคณะ (2009) เรี ยงลําดับวงศ์-สกุล ตามตัวอักษร พร้อมปรับปรุ งข้อมูล
รายละเอียดของเฟิ นบางกลุ่มที่มีการตีพิมพ์เพิ่มเติมภายหลังให้มีความทันสมัย ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมพืชเครื อญาติเฟิ นอีก 3 วงศ์
คือ Lycopodiaceae, Selaginellaceae และ Isoetaceae เพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
การเผยแพร่ ขอ้ มูลขณะนี้ยงั ไม่แล้วเสร็ จ 100% ทั้งนี้ทางโครงการฯจะมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเป็ นระยะเพื่อให้
ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่ อยๆ สําหรับภาพประกอบจะมีการเพิ่มเติมเป็ นระยะเช่นเดียวกัน ซึ่ งในเบื้องต้นได้ทาํ การ
บรรยายลักษณะของเฟิ นและเครื อญาติต่างๆโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม Lycophyte และ 2. กลุ่มเฟิ น แต่ละกลุ่ม
เรี ยงลําดับอักษรตามชือ่ วงศ์ดงั นี้
1. กลุ่ม Lycophytes (Lycopodiopsida)
วงศ์ กระเทียมนา ISOETACEAE (1 ชนิด)
พืชดินหรื อพืชนํ้า ลําต้นใต้ดินสั้นป้ อมส่ วนปลายล้อมรอบด้วยฐานใบที่เรี ยงเวียนอัดตัวเป็ นกระจุกแน่น
ใบเรี ยวยาวและกลวง เมื่อตัดขวางจะมีช่องอากาศ 4 ช่อง โคนใบแผ่แบนและมีเป็ นส่ วนทีส่ ร้างอับสปอร์ ขนาดใหญ่
ซึ่ งมีเยือ่ บาง (velum) ปกคลุม สปอร์ มี 2 แบบ คือ megaspores และ microspores
1. สกุลกระเทียมนา Isoetes (1 ชนิด)

ภาพวงศ์ ISOETACEAE
วงศ์ สร้ อยนางกรองช้ องนางคลี่ LYCOPODIACEAE (11 ชนิด)
1. สกุล Diphasiastrum (1 ชนิด)
2. สกุล Huperzia (7 ชนิด)
3. สกุล Lycopodiella (1 ชนิด)
4. สกุล Lycopodium (2 ชนิด)

ภาพวงศ์ LYCOPODIACEAE
วงศ์ พ่อค้าตีเมีย SELAGINELLACEAE (30 ชนิด)

พืชดินหรื อพืชอิงอาศัย ลําต้นผอมบาง แตกสาขาทอดเลื้อยหรื อตั้งตรง หลายชนิดเกิดรากตามลําต้น ใบ
เดี่ยวมี 1-2 แบบ ขนาดเล็กและมีเส้นใบเพียงเส้นเดียว เรี ยงเวียนสลับ หรื อเรี ยงเป็ น 4 แถว แถวในขนาดเล็กกว่า
และมักแนบไปกับลําต้น แถวนอกขนาดใหญ่กว่าและกางออกด้านข้าง ส่ วนสร้างสปอร์ เกิดตามปลายกิ่งเรี ยก
strobili สปอโรฟิ ลล์เรี ยงเป็ น 4 แถว อาจมีรูปร่ างคล้ายใบปกติหรื อลดรู ปลง แต่ละอันรองรับอับสปอร์ ซ่ ึ งมี 2
แบบคือ megasporangia และ microsporangia
1. สกุลพ่อค้าตีเมีย Selaginella (30 ชนิด)

ภาพวงศ์ SELAGINELLACEAE
2. กลุ่มเฟิ น (Ferns)
วงศ์ ข้าหลวง ASPLENIACEAE (46 ชนิด)
เฟิ นดินหรื ออิงอาศัย บางครั้งขึ้นบนหิน เหง้าสั้นตั้งตรง หรื อ ทอดเลื้อย เกล็ดปกคลุมเหง้าประกอบด้วย
เซลล์ผนังหนา เกลี้ยง ใบเดีย่ วหรื อใบประกอบแบบขนนก 1 – หลายชั้น ปกติมีเส้นใบปลายเปิ ด แต่ในชนิดที่มีใบ
เดี่ยวบางชนิดอาจมีเส้นใบที่มีปลายเชื่อมต่อกันใกล้ขอบใบ กลุ่มอับสปอร์ เกิดบนผิวใบเป็ นแนวยาวตามแนวเส้น
ใบ และมีเยือ่ คลุมกลุม่ อับสปอร์ ทม่ี รี ู ปร่ างและความยาวแบบเดียวกับกลุม่ อับสปอร์ ปกคลุมอยู่ สปอร์ แบบ
bilateral และปรากฏมีช้ นั ของ perispore ตัวอย่างเฟิ นในวงศ์น้ ีที่รู้จกั กันดี เช่น เฟิ นข้าหลวงหลังลาย (Asplenium
nidus) เป็ นต้น
1.สกุลข้าหลวง Asplenium (41 ชนิด)
2. สกุล Hymenasplenium (5 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ ASPLENIACEAE
วงศ์ กดู ดอย BLECHNACEAE (7 ชนิด)
เฟิ นดินเหง้าตั้งตรง หรื ออาจทอดเลื้อยจากดินขึ้นสู่ ลาํ ต้นไม้ (สกุลลําเท็ง - Stenochlaena) บางครั้งเป็ น
พืชอิงอาศัย สําหรับพวกที่มีเหง้าตั้งตรงมักมีเหง้าขนาดใหญ่และมีกลุ่มใบกระจุกตัวกันที่ปลายยอด เหง้าปกคลุม
ด้วยเกล็ดจํานวนมาก เกล็ดเกลี้ยงและขอบเกล็ดหนา พวกที่มีลาํ ต้นทอดเลื้อยจะมีเกล็ดติดแบบร่ มที่ฐานซึ่ งปกคลุม
เฉพาะทีป่ ลายยอด ใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น ไม่มีรอยต่อของก้านใบกับเหง้าและรอยต่อของแกนกลางใบกับ
ใบย่อย ยกเว้นในสกุลลําเท็งที่มีรอยต่อของแกนกลางใบกับใบย่อย ใบสร้างสปอร์ และไม่สร้างสปอร์ อาจมีลกั ษณะ
เหมือนกันหรื อต่างกันคือใบสร้างสปอร์ ลดรู ปเป็ นแถบแคบ (สกุลลําเท็งและสกุลกูดตัง – Brainea) เส้นใบมีท้ งั ที่
ปลายเปิ ด และเชื่อมกันเป็ นช่องร่ างแหติดกับเส้นกลางใบย่อย กลุ่มอัปสปอร์ เกิดชิดกับเส้นกลางใบย่อยหรื อเส้น
กลางพูภายในช่องร่ างแหหรื อเกิดกระจายทัว่ ใต้ผิวใบ เยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ อาจมีหรื อไม่มีกไ็ ด้ ถ้ามีจะเป็ นแถบ
ยาวชิดและขนานไปกับเส้นกลางใบย่อย (สกุลกูดดอย - Blechnum) หรื อเป็ นรู ปแถบที่ขาดตอนเป็ นช่วงๆ (สกุล
เฟิ นโซ่ – Woodwardia) สกุลที่ไม่มีเยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ ได้แก่สกุลกูดตังและลําเท็ง ตัวอย่างเฟิ นวงศ์น้ ีที่พบมาก
ได้แก่กูดตัง หรื อเฟิ นอุง้ ตีนหมี Brainea insignis
1. สกุลกูดดอย Blechnum (3 ชนิด)
2. สกุลกูดตัง Brainea (1 ชนิด)
3. สกุลลําเท็ง Stenochlaena (1 ชนิด)
4. สกุล เฟิ นโซ่ Woodwardia (2 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ BLECHNACEAE
วงศ์ เฟิ นลูกไก่ ทอง CIBOTIACEAE (1 ชนิด)
เฟิ นดินมีเหง้าตั้งตรงขนาดใหญ่ เหง้าปกคลุมด้วยขนสี เหลืองทองและไม่มีเกล็ดปกคลุม ใบประกอบ
ขนาดใหญ่แบบขนนกมากกว่า 1 ชั้น ไม่มีรอยต่อของก้านใบกับเหง้า พูของใบย่อยปลายแหลม เส้นใบแตกง่าม
ปลายเปิ ด กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ปลายเส้นใบถัดจากปลายใบมาเล็กน้อย เยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ มี 2 อันลักษณะคล้าย
ฝาหอยประกบกัน ในประเทศไทยพบชนิดเดียวได้แก่ เฟิ นลูกไก่ทอง Cibotium barometz
1. สกุลเฟิ นลูกไก่ทอง Cibotium (1 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ CIBOTIACEAE
วงศ์ มหาสดํา CYATHEACEAE (10 ชนิด)
เฟิ นดินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีเหง้าตั้งตรงและมีใบกระจุกตัวที่ปลายยอด บางครั้งดูคล้ายต้นปาล์ม
และสู งได้กว่า 10 เมตร เหง้าปกคลุมด้วยเกล็ดจํานวนมาก ใบมีขนาดใหญ่ มีท้ งั ทีเ่ ป็ นใบประกอบแบบขนนกชั้น
เดียวและหลายชั้น มักปกคลุมด้วยทั้งขนและเกล็ด เส้นใบปลายเปิ ด กลุ่มอับสปอร์ กลมและเกิดในส่ วนล่างของ
เส้นใบย่อย เยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ อาจมีหรื อไม่มีกไ็ ด้ อับสปอร์ มี annulus แบบเฉี ยง สปอร์ แบบ tetrahedral
1. สกุลกูดต้น หรื อ มหาสดํา Cyathea (10 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ CYATHEACEAE

วงศ์ DAVALLIACEAE (21 ชนิด)
เฟิ นอิงอาศัยมีเหง้าทอดเลื้อยยาว ปกคลุมด้วยเกล็ด เกล็ดติดแบบร่ มที่ฐาน ใบเกิดเป็ น 2 แถวบนเหง้า
เป็ นใบเดี่ยวถึงใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น ก้านใบเกลี้ยงและหลุดร่ วงออกจากเหง้าเมื่อแก่ แกนกลางใบไม่
เป็ นร่ องและมักมีครี บโดยเฉพาะทางตอนบน รู ปร่ างใบโดยรวมเป็ นมักเป็ นรู ปสามเหลีย่ ม มีบางชนิดทีเ่ ป็ นรู ปรี
หรื อขอบขนาน เส้นใบปลายเปิ ด พูใบย่อยที่เล็กที่สุดมีฐานเบี้ยว กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ปลายเส้นใบย่อย เยือ่ คลุม
กลุม่ อับสปอร์ อาจติดกับผิวใบเฉพาะทีฐ่ านหรื อติดทางด้านข้างและมีลกั ษณะเป็ นถุงปากเปิ ดไปทางขอบใบ
1. สกุล Araiostegiella (1 ชนิด)
2. สกุลเฟิ นนาคราช Davallia (4 ชนิด)
3. สกุล Davallodes (7 ชนิด)
4. สกุล Humata (6 ชนิด)
5. สกุล Wibelia (3 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ DAVALLIACEAE

วงศ์ กดู เกี๊ยะ DENNSTAEDTIACEAE (19 ชนิด)
เฟิ นดินขนาดกลางถึงขนาดค่อนข้างใหญ่ เหง้าทอดเลื้อยสั้นหรื อยาว ปกคลุมด้วยขนเพียงอย่างเดียว (ไม่
มีเกล็ด) ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวถึงหลายชั้น ส่ วนใหญ่ปกคลุมด้วยขน เส้นใบมีท้ งั แบบปลายเปิ ดและสาน
กันเป็ นร่ างแห กลุม่ อับสปอร์ มที ้ งั ทีเ่ ป็ นแบบกลมเกิดบนเส้นใบย่อย และแบบแถบยาวเกิดขนานไปตามขอบใบ
เยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ อาจมีหรื อไม่มีกไ็ ด้
1. สกุล Dennstaedtia (1 ชนิด)
2. สกุล Histiopteris (1 ชนิด)
3. สกุล Hypolepis (1 ชนิด)
4. สกุล Microlepia (12 ชนิด)
5. สกุล Monachosorum (1 ชนิด)
6. สกุลกูดเกี๊ยะ Pteridium (3 ชนิด)

ภาพวงศ์ DENNSTAEDTIACEAE
วงศ์ บัวแฉก DIPTERIDACEAE (2 ชนิด)
เฟิ นดิน เหง้าทอดเลื้อยสั้นหรื อยาว ปกคลุมด้วยขนเพียงอย่างเดียว ขนแบบขนหลายเซลล์ ใบเดี่ยว ก้าน
ใบยาวเกลี้ยง ใบสร้างสปอร์ และไม่สร้างสปอร์ อาจมีลกั ษณะเหมือนกันหรื อเป็ นแบบทวิสัณฐานอย่างชัดเจนก็ได้
เส้นใบหลักแตกง่ามแบบทวิ เส้นใบย่อยสานกันเป็ นร่ างแห มีเส้นใบปลายเปิ ดในช่องร่ างแห กลุ่มอับสปอร์ รูป
กลมเกิดกระจายห่างๆบนผิวใต้ใบ (ใน Dipteris) หรื อปกคลุมหนาแน่นจนไม่เห็นผิวใบ (ใน Cheiropleuria) ไม่มี
เยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์
1. สกุลบัวแฉกเล็ก Cheiropleuria (1 ชนิด)
2. สกุลบัวแฉก Dipteris (1 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ บัวแฉก DIPTERIDACEAE
วงศ์ DRYOPTERIDACEAE (68 ชนิด)
เฟิ นดินหรื อเฟิ นอิงอาศัย เหง้าตั้งตรงหรื อทอดเลื้อย ก้านใบตัดขวางมีมดั ท่อลําเลียงขนาดใหญ่ 2 มัด
และขนาดเล็กอีกตั้งแต่ 2 มัดขึ้นไป ใบเดีย่ วถึงใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น เส้นใบปลายเปิ ดหรื อเป็ นร่ างแห
กลุ่มอับสปอร์ กลม ยาวรี หรื อกระจายทัว่ ใต้ผิวใบด้านล่าง เยือ่ คลุมรู ปไต รู ปร่ ม หรื อไม่มีเยือ่ คลุม เป็ นกลุ่มที่มี
สมาชิกจํานวนมาก และมีความหลากหลายทางลักษณะสัณฐานสู ง เฟิ นหลายสกุลในที่น้ ีเคยถูกจัดอยูใ่ นวงศ์
Lomariopsidaceae มาก่อน แต่ปัจจุบนั ถูกย้ายมาสื บเนื่องจากหลักฐานใหม่ทางชีวโมเลกุล
1. สกุล Acrophorus (1 ชนิด)
2. สกุล Arachniodes (8 ชนิด)
3. สกุล Bolbitis (14 ชนิด)
4. สกุล Ctenitis (3 ชนิด)
5. สกุล Cyrtomium (1 ชนิด)
6. สกุล Didymochlaena (1 ชนิด)
7. สกุล Dryopteris (16 ชนิด)
8. สกุล Elaphoglossum (8 ชนิด)
9. สกุล Hypodematium (2 ชนิด)
10. สกุล Leucostegia (1 ชนิด)
11. สกุล Lomagramma (1 ชนิด)
12. สกุล Peranema (1 ชนิด)
13. สกุล Polystichum (9 ชนิด)
14. สกุล Teratophyllum (2 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ DRYOPTERIDACEAE
วงศ์ หญ้ าถอดปล้ อง EQUISETACEAE (2 ชนิด)
พืชใกล้ชิดกับเฟิ น ขึ้นบนดิน โดยเฉพาะที่ช้ืนแฉะริ มแหล่งนํ้า เหง้าแตกแขนงจํานวนมาก เป็ นข้อปล้อง
เด่นชัดและมีรากฝอยจํานวนมาก ลําต้นเหนือดินเป็ นข้อปล้องและมีร่องสันถี่ตามยาว ภายในปล้องกลวง บริ เวณ
ข้อมีใบที่ลดรู ปลงเป็ นเกล็ดหุม้ โดยรอบ อาจมีการแตกกิ่งออกตามข้อ ส่ วนสร้างสปอร์ เกิดเป็ นกลุ่มตามปลายกิ่ง
ลักษณะเป็ นตุม้ หรื อรู ปกระบอง sporangiophore รู ปร่ ม มีสปอร์ ติดอยูต่ ามขอบ สปอร์ มีรยางค์ 4 อันซึ่ งจะยืดออก
เมื่อถูกนํ้า
1. สกุล หญ้าถอดปล้อง Equisetum (2 ชนิด)

ภาพวงศ์ EQUISETACEAE
วงศ์ โชน GLEICHENIACEAE (13 ชนิด)
เฟิ นดิน และมักเป็ นพืชเบิกนําในพื้นที่เปิ ด เหง้าทอดเลื้อยยาวไปตามผิวดินหรื ออยูใ่ ต้ผิวดินเล็กน้อย ปก
คลุมด้วยเกล็ดกับขนหรื อขนอย่างเดียว ใบประกอบและมีการแตกง่ามแบบทวิเทียม เนื่องจากส่ วนของแกนกลาง
ใบจะสามารถเจริ ญเป็ นระยะต่อไปได้หลายครั้งและยาวหลายเมตรจนดูคล้ายกับว่าเป็ นส่ วนของลําต้นที่กาํ ลังทอด

เลื้อย เส้นใบแตกง่ามปลายเปิ ด กลุ่มอับสปอร์ กลม อับสปอร์ มกั มีจาํ นวนไม่มากนัก และมีแอนนูลสั แบบเฉี ยง ไม่
มีเยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์
1. สกุลโชน Dicranopteris (7 ชนิด)
2. สกุล Diplopterygium (3 ชนิด)
3. สกุลโชนผี Gleichenia (1 ชนิด)
4. สกุล Sticherus (2 ชนิด)

ภาพวงศ์ GLEICHENIACEAE
วงศ์ เฟิ นใบบาง HYMENOPHYLLACEAE (38 ชนิด)
ปกติเป็ นเฟิ นอิงอาศัยหรื อเฟิ นเกาะหินขนาดเล็ก เหง้าผอมบางตั้งตรงหรื อทอดเลื้อย ก้านใบตัดขวาง
ประกอบด้วยท่อลําเลียงมัดเดียว ใบเดีย่ วหรื อใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น แผ่นใบประกอบด้วยเซลล์เพียงชั้น
เดียวและไม่มีปากใบ กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ขอบใบโดยติดอยูบ่ น receptacle เยื่อคลุม รู ปถ้วยหรื อรู ปปากเปิ ด อับ
สปอร์ มี annulus แบบเฉี ยง
1. สกุล Abrodictyum (4 ชนิด)
2. สกุล Callistopteris (1 ชนิด)
3. สกุล Cephalomanes (1 ชนิด)
4. สกุล Crepidomanes (10 ชนิด)
5. สกุล Didymoglossum (4 ชนิด)
6. สกุล Hymenopphyllum (15 ชนิด)
7. สกุล Vandenboschia (3 ชนิด)

ภาพวงศ์ HYMENOPHYLLACEAE
วงศ์ LINDSAEACEAE (25 ชนิด)
เฟิ นดิน เหง้าทอดเลื้อยสั้นหรื อยาว ปกคลุมด้วยเกล็ดหรื อขน ในบางชนิดที่มีเหง้าทอดเลื้อยยาวอาจเลื้อย
เกาะขึ้นไปตามต้นไม้บางครั้งกลายเป็ นเฟิ นอิงอาศัย ใบเดี่ยวหรื อใบประกอบบบขนนกหลายชั้น ส่ วนใหญ่ผิว
เกลี้ยง เส้นใบปลายอิสสระหรื อเป็ นร่ างแห กลุ่มอับสปอร์ เกิดที่ปลายเส้นใบย่อยใกล้ขอบใบ บางครั้งเกิด
ต่อเนื่องกันเป็ นแถบยาวขนานไปกับขอบใบ เยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ อาจเป็ นแถบหรื อมีลกั ษณะคล้ายถุงซึ่ งทั้งสอง
แบบจะมีดา้ นเปิ ดหันออกไปทางขอบใบทั้งสิ้ น
1. สกุล Lindsaea (21 ชนิด)
2. สกุลเฟิ นผักชี Sphenomeris (2 ชนิด)
3. สกุล Tapeinidium (2 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ LINDSAEACEAE

วงศ์ เฟิ นใบมะขาม LOMARIOPSIDACEAE (10 ชนิด)
เฟิ นดินหรื อเฟิ นอิงอาศัย เหง้าตั้งตรงหรื อทอดเลื้อย ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว เส้นใบปลายเปิ ด
กลุ่มอับสปอร์ กลม หรื อกระจายทัว่ ผิวใบด้านล่าง เยือ่ คลุมรู ปไต รู ปร่ ม หรื อไม่มีเยือ่ คลุม เฟิ นวงศ์น้ ีมีการ
ปรับเปลี่ยนสมาชิกภายในค่อนข้างมาก หลายสกุลถูกย้ายไปอยูใ่ นวงศ์ Dryopteridaceae และย้ายสกุลเฟิ นใบ
มะขาม (Nephrolepis) เข้ามาแทน
1. สกุล Cyclopeltis (1 ชนิด)
2. สกุล Lomariopsis (1 ชนิด)
3. สกุลเฟิ นใบมะขาม Nephrolepis (8 ชนิด)

ภาพวงศ์ LOMARIOPSIDACEAE
วงศ์ ลเิ ภา LYGODIACEAE (7 ชนิด)
เฟิ นดิน เหง้าทอดเลื้อย ปกคลุมด้วยขนเพียงอย่างเดียว ใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น แกนกลางใบ
หลักสามารถเจริ ญเติบโตเป็ นระยะออกไปเรื่ อยๆจนยาวหลายเมตรและมักเลื้อยพันกันเองหรื อกับต้นไม้อื่น เส้น
ใบปลายอิสระหรื อเป็ นร่ างแห อับสปอร์ เกิดเป็ นสองแถวตั้งฉากกับขอบใบโดยมีลกั ษณะเป็ นรยางค์ยนื่ ออกมา
รอบๆคล้ายนิ้วมือ เยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ มีขนาดเล็ก
1. สกุลลิเภา Lygodium (7 ชนิด)

ภาพวงศ์ LYGODIACEAE
วงศ์ กบี แรด MARATTIACEAE (4 ชนิด)
เฟิ นดินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เหง้ามักมีขนาดใหญ่ต้ งั ตรงหรื อทอดนอน ใบประกอบแบบขนนก
หรื อรู ปนิ้วมือ โคนก้านใบมีหูใบเด่นชัด ก้านและแกนใบอวบนํ้า เส้นใบปลายเปิ ดหรื อเป็ นร่ างแห กลุม่ อับสปอร์
รวมกันเป็ นกลุม่ แบบ synangium รู ปร่ างกลมหรื อรี
1. สกุลกีบแรด Angiopteris (2 ชนิด)
2. สกุล Christensenia (1 ชนิด)
3. สกุล Ptisana (1 ชนิด)

ภาพวงศ์ MARATTIACEAE
วงศ์ ผักแว่ น MARSILEACEAE (2 ชนิด)
เฟิ นดินหรื อเฟิ นนํ้า เหง้ายาวทอดเลื้อย ออกใบเป็ นกระจุก เป็ นเส้นเรี ยวยาวหรื อมีใบย่อยตอนปลายของ
ก้านใบจํานวน 2-4 ใบ เส้นใบเป็ นร่ างแห อับสปอร์ เกิดในกระเปาะรู ปไข่ที่มีกา้ นสั้นๆ(sporocarps) บริ เวณโคนใบ
มีสองแบบ คือ megasporangium ซึ่ งจะสร้าง prothallus ที่มีอวัยวะสื บพันธุ์เพศเมีย และ microsporangium จะสร้าง
prothalli ที่มีอวัยวะสื บพันธุ์ผู ้
1. สกุลผักแว่น Marsilea (2 ชนิด)

ภาพวงศ์ MARSILEACEAE
วงศ์ บัวรัศมี MATONIACEAE (1 ชนิด)
เฟิ นดิน เหง้าทอดเลื้อยปกคลุมด้วยขน ใบรู ปนิ้วมือหรื อแตกแขนงเป็ นพูแคบยาว เส้นใบเป็ นร่ างแห
กลุ่มอับสปอร์ กลม มีขนาดใหญ่แต่มีจาํ นวนน้อย เยือ่ คลุมหนารู ปร่ ม สปอร์ มี annulus แบบเฉี ยง
1. สกุลบัวรัศมี Matonia (1 ชนิด)

ภาพวงศ์ MATONIACEAE
วงศ์ พญานาคราช OLEANDRACEAE (4 ชนิด)
เฟิ นดินหรื อเฟิ นอิงอาศัย เหง้าทอดเลื้อยหรื อตั้งตรง ก้านใบมีขอ้ ต่อกับ phyllopodium บนส่ วนเหง้า ใบ
เดี่ยว เส้นใบปลายเปิ ดและมีรูหยาดนํ้าตรงส่ วนปลาย กลุ่มอับสปอร์ แถวเดียวเกิดใกล้เส้นกลางใบ เยือ่ คลุมรู ปไต
1. สกุลพญานาคราช Oleandra (4 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ OLEANDRACEAE
วงศ์ ตนี นกยูง OPHIOGLOSSACEAE (6 ชนิด)
เฟิ นดินหรื อเฟิ นอิงอาศัย เหง้าตั้งตรงหรื อทอดเลื้อย ใบเดี่ยวหรื อใบประกอบ แบ่งเป็ นส่ วนแผ่นใบที่ไม่
สร้างสปอร์ และส่ วนที่สร้างสปอร์ แยกเป็ นกิ่งแตกแขนงออกมา โดยอับสปอร์ จะผังตัวในเนื้อเยือ่ ของส่ วนดังกล่าว
เมื่อแก่จะแตกตามช่องเปิ ดแนวนอน
1. สกุล Botrychium (1 ชนิด)
2. สกุลตีนนกยูง Helminthostachys (1 ชนิด)
3. สกุล Ophioglossum (4 ชนิด)

ภาพวงศ์ OPHIOGLOSSACEAE
วงศ์ หัสแดง OSMUNDACEAE (4 ชนิด)
เฟิ นดิน เหง้าตั้งตรงเด่นชัดและมีใบกระจุกตัวที่ปลายยอด ยอดอ่อนและโคนก้านใบปกคลุมด้วยขน ใบ
ประกอบแบบขนนกชั้นเดียวหรื อ 2 ชั้น ใบสร้างสปอร์ และไม่สร้างสปอร์ อาจมีรูปร่ างคล้ายกันหรื อต่างกันมาก

เส้นใบปลายเปิ ด อับสปอร์ เกิดเป็ นกลุ่มบนก้านชูแต่ไม่ได้เกิดบนแผ่นจึงไม่ถือว่าเป็ นกลุ่มอับสปอร์ และไม่มีเยือ่
คลุม มีอบั สปอร์ ขนาดใหญ่ที่มีสปอร์ มีสีเขียว
1. สกุลหัสแดง Osmunda (4 ชนิด)

วงศ์ OSMUNDACEAE
วงศ์ PLAGIOGYRIACEAE (2 ชนิด)
เฟิ นดิน มักพบตามพรุ ที่สูง เหง้าสั้นตั้งตรง ใบออกเวียนรอบที่ปลายยอด โคนก้านใบไม่มีรอยต่อกับ
เหง้า แต่มีส่วนที่แผ่ออกเป็ นแผ่นด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และมี aerophore ปรากฏอยูต่ ามขอบของก้านใบ ใบประกอบ
แบบขนนกชั้นเดียว ใบสร้างสปอร์ มีลกั ษณะต่างจากใบไม่สร้างสปอร์ เด่นชัด โดยมักชูต้ งั ขึ้นและมีใบย่อยที่ลดรู ป
แคบลงอย่างชัดเจน เส้นใบแบบขนานปลายเปิ ด อับสปอร์ เกิดหนาแน่นทัว่ ทั้งใต้ผิวใบสร้างสปอร์ เมื่อยังอ่อนอยู่
จะถูกปกป้ องโดยขอบใบทีม่ ว้ นลงมาปิ ด annulus แบบเฉี ยง สปอร์ รูปสามเหลีย่ มพีระมิด
1.สกุล Plagiogyria (2 ชนิด)

ภาพวงศ์ PLAGIOGYRIACEAE

วงศ์ POLYPODIACEAE (139 ชนิด)
เฟิ นกลุ่มนี้มีสมาชิกจํานวนมาก ส่ วนใหญ่เป็ นเฟิ นอิงอาศัย ลําต้นเป็ นเหง้าทอดเลื้อย ปกติกา้ นใบจะมีขอ้
ต่อกับเหง้ายกเว้นในบางสกุล ท่อลําเลียงเมื่อตัดขวางที่โคนก้านใบมีหลายมัด โดยมากมีขนาดเล็กและเรี ยงตัวเป็ น
วงแหวน ใบเดีย่ วหรื อใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น ปกติเส้นใบเป็ นร่ างแหและมักมีเส้นใบย่อยปลายเปิ ดในช่อง
ร่ างแห กลุม่ อับสปอร์ กลม รี เป็ นปื้ นขนาดใหญ่ หรื อ ปกคลุมทัว่ ผิวใบด้านล่าง ไม่มีเยือ่ คลุม
1. สกุล Acrosorus (2 ชนิด)
2. สกุลกูดอ้อม Aglaomorpha (4 ชนิด)
3. สกุล Arthromeris (5 ชนิด)
4. สกุลเฟิ นหางหนู Belvisia (4 ชนิด)
5. สกุล Calymmodon (2 ชนิด)
6. สกุล Christiopteris (1 ชนิด)
7. สกุล Chrysogrammitis (1 ชนิด)
8. สกุล Ctenopterella (2 ชนิด)
9 สกุล Dasygrammitis (2 ชนิด)
10. สกุลกระแตไต่ไม้ Drynaria (7 ชนิด)
11. สกุล Goniophlebium (8 ชนิด)
12. สกุล Gymmogrammitis (1 ชนิด)
13. สกุลตานมังกร Lecanopteris (1 ชนิด)
14. สกุล Lemmaphyllum (2 ชนิด)
15. สกุล Lepisorus (11 ชนิด)
16. สกุล Leptochilus (7 ชนิด)
17. สกุล Loxogramme (12 ชนิด)
18. สกุล Microsorum (10 ชนิด)
19. สกุล Neocheiropteris (1 ชนิด)
20. สกุล Oreogrammitis (4 ชนิด)
21. สกุลยายแพก Phymatosorus (6 ชนิด)
22. สกุลชายผ้าสี ดา Platycerium (4 ชนิด)
23. สกุล Prosaptia (6 ชนิด)
24. สกุล Pyrrosia (17 ชนิด)
25. สกุล Radiogrammitis (2 ชนิด)
26. สกุล Scleroglossum (2 ชนิด)
27. สกุล Selliguea (12 ชนิด)
28. สกุล Themelium (1 ชนิด)
29. สกุล Tomophyllum (1 ชนิด)
30. สกุล Xiphopterella (1 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ POLYPODIACEAE
วงศ์ หวายทะนอย PSILOTACEAE (2 ชนิด)
เป็ นพืชที่ใกล้ชิดกับเฟิ นที่มีวิวฒั นาการค่อนข้างน้อย มักพบขึ้นตามรอยแตกของหินตามซอกไม้หรื อบน
พื้นดินที่มีหินกรวดและได้รับแสงมาก ส่ วนรากยังไม่พฒั นาแต่เป็ นเพียง rhizoid ลําต้นประกอบด้วยส่ วนเหง้าใต้
ดินและลําต้นเหนือดินซึ่ งอาจแตกกิ่งแบบทวิหลายครั้งจนดูเป็ นพุ่ม ส่ วนใบยังไม่มีการพัฒนาเด่นชัด จะมีกเ็ พียง
เกล็ดเล็กๆประปรายตามสันของกิ่ง Synangia เกิดตามง่ามของเกล็ดเป็ น 3 พู สปอร์ แบบ isosporous รู ปร่ างคล้าย
เมล็ดถัว่
1. สกุลหวายทะนอย Psilotum (2 ชนิด)

ภาพวงศ์ PSILOTACEAE
วงศ์ เฟิ นหิรัญ PTERIDACEAE
เฟิ นดินและเฟิ นอิงอาศัย เหง้าตั้งตรงหรื อทอดเลื้อย ใบเดี่ยวถึงใบประกอบแบบขนนกหลายชั้น ส่ วน
ใหญ่สร้างกลุ่มอับสปอร์ ใกล้ขอบใบ มักเรี ยงเป็ นแนวยาวหรื อขาดตอนเป็ นช่วงๆ มีเยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ เทียมที่
เกิดจากการพับตัวเข้ามาของขอบใบ บางชนิดไม่มีเยือ่ คลุมเทียมแต่บริ เวณที่สร้างกลุ่มอับสปอร์ มีการยุบตัวลง
เป็ นร่ อง เฟิ นกลุ่มนี้มีความหลากหลายสู งและมีสมาชิกจํานวนมาก
วงศ์ ย่อย Cheilanthoideae (17 ชนิด)

1. สกุลเฟิ นท้องเงิน Cheilanthes (11 ชนิด)
2. สกุล Doryopteris (2 ชนิด)
3. สกุล Hemionitis (1 ชนิด)
4. สกุล Notholaena (1 ชนิด)
5. สกุล Parahemionitis (1 ชนิด)
6. สกุล Pellaea (1 ชนิด)
วงศ์ ย่อย Cryptogrammoideae (3 ชนิด)
1.สกุล Coniogramme (3 ชนิด)
วงศ์ ย่อย Parkerioideae (3 ชนิด)
1.สกุลปรงทอง Acrostichum (2 ชนิด)
2.สกุลกูดเขากวาง Ceratopteris (1 ชนิด)
วงศ์ ย่อย Pteridoideae (34 ชนิด)
1.สกุล เฟิ นทอง Onychium (2 ชนิด)
2.สกุลเฟิ นเงิน Pityrogramma (1 ชนิด)
3. สกุลกูดหางค่าง Pteris (28 ชนิด)
4. สกุล Syngramma (1 ชนิด)
5. สกุล Taenitis (2 ชนิด)
วงศ์ ย่อย Vittarioideae (29 ชนิด)
1. สกุลก้านดํา Adiantum (14 ชนิด)
2. สกุล Antrophyum (4 ชนิด)
3. สกุลเฟิ นเชือกผูกรองเท้า Haplopteris (9 ชนิด)
4. สกุลหนวดไม้ Vaginularia (2 ชนิด)

วงศ์ จอกหูหนู SALVINIACEAE (4 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ PTERIDACEAE

เฟิ นนํ้าขนาดเล็กขึ้นลอยอยูต่ ามผิวนํ้า เหง้าทอดเลื้อยสั้น ปกคลุมด้วยขน ใบสั้นออกเป็ นกระจุก บางครั้ง
มีใบ 2 แบบคือใบที่เจริ ญขึ้นเหนือนํ้าและใบที่เจริ ญลงใต้น้ าํ ส่ วนของใบที่จมอยูใ่ ต้น้ าํ จะเป็ นส่ วนที่มีการสร้างกลุ่ม
อับสปอร์ สปอร์ ซ่ ึ งมีรูปร่ างค่อนข้างเป็ นทรงกลมและมีเยือ่ คลุมกลุ่มอับสปอร์ เป็ นถุงหุม้ อยูโ่ ดยรอบ อับสปอร์ มี
สองแบบ คือ megasporangium และ microsporangium
1. สกุลแหนแดง Azolla (2 ชนิด)
2. สกุลจอกหูหนู Salvinia (2 ชนิด)

ภาพวงศ์ SALVINIACEAE
วงศ์ ตานกล่ อม SCHIZAEACEAE (2 ชนิด)
เฟิ นดิน เหง้าทอดเลื้อยสั้น ใบเดี่ยวรู ปแถบแคบหรื อแตกง่ามหลายครั้ง กลุ่มอับสปอร์ เกิดบริ เวณปลาย
เส้นใบโดยมีลกั ษณะเป็ นซี่พูคล้ายฟันหวีเรี ยงเป็ น 2 แถว ส่ วนของขอบฟันหวีมีส่วนโค้งทําหน้าที่คล้ายเยือ่ คลุม
กลุม่ อับสปอร์ โดยปกปิ ดกลุม่ อับสปอร์ เพียงบางส่ วน
1.สกุลตานกล่อม Schizaea (2 ชนิด)

วงศ์ กดู กวาง TECTARIACEAE (46 ชนิด)

ภาพวงศ์ SCHIZAEACEAE

เฟิ นดิน ลําต้นตั้งตรงหรื อทอดเลื้อย ก้านใบไม่มขี อ้ ต่อกับเหง้า ใบเดีย่ วถึงใบประกอบแบบขนนกหลาย
ชั้น ใบย่อยอันล่างสุ ดของกลุ่มใบย่อยคู่แรกมักมีขนาดใหญ่กว่าใบย่อยในตําแหน่งอื่นๆ เส้นใบปลายเปิ ดหรื อเป็ น
ร่ างแห กลุ่มอับสปอร์ กลม เยือ่ คลุมรู ปไต หรื อไม่มีเยือ่ คลุม
1. สกุล Arthropteris (1 ชนิด)
2. สกุล Heterogonium (5 ชนิด)
3. สกุลลูกไก่ดาํ Pleocnemia (3 ชนิด)
4. สกุล Pteridrys (3 ชนิด)
5. สกุลกูดกวาง Tectaria (34 ชนิด)

ภาพเฟิ นวงศ์ TECTARIACEAE
วงศ์ THELYPTERIDACEAE (54 ชนิด)
เฟิ นดิน เหง้าตั้งตรงหรื อทอดเลื้อย เกล็ดบนเหง้ามักมีขนเซลล์เดียวบนพื้นผิวหรื อตามขอบ ท่อลําเลียงที่
โคนก้านใบมี 2 มัด รู ปตัว U เมือ่ ตัดขวาง ใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น หายากทีม่ ใี บประกอบแบบขนนก 2 ชั้น
ขอบใบมีเยือ่ บางเชื่อมตรงส่ วนเว้าระหว่างพู เส้นใบปลายส่ วนใหญ่เปิ ดแต่เป็ นร่ างแหในบางชนิด-สกุล กลุ่มอับ
สปอร์ กลมหรื อรี เยือ่ คลุมรู ปไต มีนอ้ ยที่ไม่มีเยือ่ คลุม
1. สกุล Cyclosorus (45 ชนิด)
2. สกุล Macrothelypteris (2 ชนิด)
3. สกุล Pseudophegopteris (1 ชนิด)
4. สกุล Thelypteris (16 ชนิด)

ภาพวงศ์ THELYPTERIDACEAE
วงศ์ กดู กิน WOODSIACEAE (41 ชนิด)
ส่ วนใหญ่เป็ นเฟิ นดินที่มีลกั ษณะแปรผันทางสัณฐานสู ง หากตัดตามขวางที่โคนก้านใบจะพบมัดท่อ
ลําเลียง 2 มัด มักมีลกั ษณะโค้งรู ปจันทร์ เสี้ ยว เหง้าทอดเลื้อยหรื อตั้งตรง ใบเดีย่ วถึงใบประกอบแบบขนนกหลาย
ชั้น เส้นใบปลายเปิ ดหรื อเป็ นร่ างแห กลุ่มอับสปอร์ กลม รี หรื อรู ปขอบขนาน มีเยือ่ คลุมหรื อไม่มี เฟิ นกลุ่มนี้มี
สมาชิกจํานวนมาก ส่ วนใหญ่จะกระจายตัวในเขตอบอุ่น
1. สกุล Athyrium (6 ชนิด)
2. สกุล Cornopteris (1 ชนิด)
3. สกุล Deparia (2 ชนิด)
4. สกุลกูดกิน Diplazium (32 ชนิด)

ภาพวงศ์ WOODSIACEAE

