เฟิ ร์ น
เฟิ ร์ น เป็ นพืชเก่าแก่ดึกดําบรรพ์กลุ่มใหญ่ มักพบในป่ าหรื อสถานที่ที่มีความชุ่มชื ้นสูงใน
เขตร้ อน แม้ แต่ในบริ เวณเขตกึ่งร้ อน และเขตหนาวก็ยงั มีเฟิ ร์ นขึ ้นอยู่เป็ นจํานวนมาก ปั จจุบนั ป่ าไม้ ได้ ถกู
ทําลายไปจนทําให้ เฟิ ร์ นหลายชนิดหลายพันธุ์ลดจํานวนลง จึงได้ มีการนํามาปลูกเลี ้ยงขยายพันธุ์เพื่อไม่ให้
เกิดการสูญพันธุ์ขึ ้น
การปลกเลี
ู ย้ งเฟิ ร์ น
การเลือกสถานที่ (โรงเรื อน)
การปลูก เลี ย้ งเฟิ ร์ น เป็ นพื ช ที่ ไ ม่ ช อบแสงแดดจ้ า รุ น แรง หรื อ อุณ หภูมิ ที่ สูง เกิ น ไป ใน
ขณะเดียวกันก็ชอบสถานที่เย็นชื ้นมีความชื ้นสัมพัทธ์สงู โรงเรื อนควรทําการพรางแสง 70-80% แสงผ่านได้
เพี ย ง 20-30%) แล้ ว แต่ช นิ ด ของเฟิ ร์ น ทัง้ นี ก้ ็ แล้ ว แต่ปัจ จัย อื่ น ด้ ว ย เช่ น ระดับ ความสูง ของพื น้ ที่ ห รื อ
อุณหภูมิและความชื ้นในบรรยากาศด้ วย เหตุนี ้สิ่งแรกที่เราจะต้ องทําเมื่อจะปลูกเลี ้ยงเฟิ ร์ น คือต้ องสร้ าง
โรงเรื อนก่อน

วัสดุปลกู
วัสดุปลูกที่เหมาะสมสําหรับเฟิ ร์ นที่ปลูกเลี ้ยงเป็ นกระถาง ได้ แก่
1. ดินร่วน
1
ส่วน
2. ทรายหยาบ
1
ส่วน
3. อินทรี ย์วตั ถุ (ใบกร้ ามปูหมัก)
4
ส่วน
4. กาบมะพร้ าวสับ
1
ส่วน
เมื่อผสมวัสดุปลูกแล้ ว ควรเช็ดค่า PH ที่เหมาะสมควรอยูร่ ะหว่าง 5.5 – 6.3 และค่า EC
ประมาณ 1.30
การเปลี่ยนกระถาง
เนื่องจากเฟิ ร์ นเป็ นพืชที่เจริ ญเติบโตได้ รวดเร็ ว และรากฝอยแผ่เต็มกระถางในระยะเวลา
รวดเร็ ว เมื่อรากเต็มกระถางอาหารก็ เริ่ มหมด ต้ นก็จะหยุดชะงักการเจริ ญเติบโต ดังนัน้ จึงต้ องทําการ
เปลี่ยนกระถาง โดยถอดกระถางออกไม่ให้ รากขาด ตัดแต่งรากแก่ที่ขดงอออกจากกัน จึงเขี่ยดินเก่าทัง้
ปลูกลงวัสดุปลูกใหม่ สําหรับวิธีการปลูกจะใช้ กาบมะพร้ าวสับรองรู ก้นกระถางสูงขึ ้นมาประมาณ 1 นิว้
เสร็ จแล้ วจึงใช้ วสั ดุปลูกที่เตรี ยมเสร็ จแล้ วมาทําการปลูกกดดินให้ กระชับราก รดนํ ้าให้ ช่มุ นําไปอนุบาลใน
เรื อนที่ร่ม รํ าไรเย็นชื ้นจะตังตั
้ วเจริ ญเติบโตต่อไป
การให้ น้ํา
การให้ นํ ้าเฟิ ร์ นนั ้น ควรจะใช้ ฉีดแบบพ่นหมอกให้ นํ ้าเป็ นฝอยละเอียด และไม่ควรให้ นํ ้า
ใช้ สายยางที่มีแรงดันนํ ้า ที่สงู เกินไป เนื่องจากอาจทําให้ ใบชํ ้า หรื อก้ านหักได้ โดยเฉลี่ยจะให้ วนั ละ 2 ครัง้
ตอนเช้ าเวลา 10.00 น. และตอนบ่ายเวลา 15.00 น. ในช่วงฤดูหนาวหรื อฤดูฝนจะเว้ นระยะการให้ นํ ้าเป็ น
วัน ละ 1 ครัง้ หรื อ 2 ครัง้ ต่อครัง้ ดูจากความเหมาะสม
การให้ ป๋ ุย
วิธีการใช้ ป๋ ยที
ุ ่ถกู ต้ องคือ ต้ องศึกษาวิธีการใช้ และอัตราการใช้ ที่ตดิ มากับฉลากข้ างภาชนะ
ที่ใช้ บรรจุป๋ ยแต่
ุ ละชนิด เฟิ ร์ นเป็ นพืชที่อาจเสียหายได้ ง่ายเนื่องจากระบบรากเป็ นรากฝอยละเอียด ใบบอบ
บางดังนัน้ จึงควรใช้ ป๋ ยในอั
ุ
ตราความเข้ มข้ นตํ่ากว่าอัตราที่แนะนําให้ ใช้ โดยทัว่ ไป ระยะเวลาในการให้ ปยุ๋
แต่ละครัง้ ควรนานไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ เช่น ใช้ ป๋ ยเคมี
ุ สตู ร 15-15-15 จํานวน 1 กก/นํ ้า 200 ลิตร แช่หมัก
ไว้ นาน 12 ชม. แล้ วนํามารดเฟิ ร์ น แล้ วล้ างใบด้ วยระบบนํ ้าพ่นหมอกอีกครัง้ หรื อใช้ ป๋ ยละลายช้
ุ
าสูตรเสมอ
ใส่ 3 เดือน/ครัง้

โรคแมลง และการป้องกันกําจัด
¾ โรคที่พบจะเกิดจากเชื ้อรา ป้องกันโดยฉีดพ่นยากันเชื ้อรา เช่น ออโธไซด์
¾ แมลงศัตรูเฟิ ร์ นที่พบคือหนอนกินใบ ป้องกันกําจัดโดยฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เช่น เซฟวิน 85
สลับกับการใช้ สารสกัดจากสะเดา
¾ หอยทาก ใช้ เหยื่อล่อ เช่น แองโกสลัก โรยรอบบริเวณโรงเรื อนในช่วงเย็นและอากาศชื ้น
เช่น หลังให้ นํ ้าหรื อฝนตก
การขยายพันธุ์
เฟิ ร์ นเป็ นพืชที่ไม่มีทงดอกและเมล็
ั้
ด สืบพันธุ์โดยใช้ สปอร์ ที่ขึ ้นอยู่หลังใบเฟิ ร์ นสปอร์ แต่ละ
หน่วยประกอบด้ วยเซลเดียว ซึ่งตามองไม่เห็น พองอกขึน้ มาแล้ วจะมีลักษณะเป็ นแผ่นบางๆ ใสเขี ยว
เหมือนตะใคร่ นํ ้าใต้ แผ่นสีเขียวนี ้จะมีอวัยวะเพศผู้-เมียอยู่หากได้ รับความชื ้นหรื อนํ ้าเชื ้อตัวผู้ ก็จะว่ายนํ ้า
ผสมกับไข่ภายในอวัยวะเพศเมียเกิดการผสมพันธุ์กลายเป็ นต้ นเฟิ ร์ นเล็กๆ มีใบจริ งงอกขึ ้นมา เฟิ ร์ นต่าง
จากพืชชันตํ
้ ่าอื่นๆ ที่มีใบแท้ มีระบบลําเลียงอาหาร-นํ ้าสมบูรณ์
การใช้ ประโยชน์
1. ใช้ เป็ นสมุนไพร รักษาพิษงู แมงป่ อง เช่น เฟิ ร์ นนาคราชชนิดต่างๆ
2. ใช้ เป็ นผัก กินได้ เช่น ผักกูดนํ ้า หรื อกูดห้ วย กูดห้ วย กูดเกี๊ยะ กูดลาน ปราไข่
3. เป็ นวัตถุดบิ งานหัตถกรรม ใช้ ก้านใบในงานถักทออุตสาหกรรมพื ้นบ้ านทางภาคใต้ เช่น
ย่านลิเภาทํากระเป๋ าถือ เข็ดขัด อื่นๆ
4. ใช้ เป็ นไม้ ประดับ ไม้ กระถางสําหรับตังและแขวน
้
4.1. ไม้ ตดั ใบสด จัดดอกไม้
4.2. ไม้ ตดั ใบแห้ ง จัดดอกไม้
4.3. ไม้ จดั สวน ปลูกประดับสวน

