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คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  อนุ  สุวรรณโฉม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

 

1. บทคัดย่อ   :  การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบางชนิดที่มีผลต่อการขยายพันธุ์

ของเฟินสกุลชายผ้าสีดา ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อย ได้แก่ 1. อิทธิพลของสูตรอาหาร

สังเคราะห์ที่มีผลต่อการงอกของสปอร์เฟินสกุลชายผ้าสีดา มีการวางแผนการทดลองแบบ 4x4 

Factorial  in CRD มี 2 ปัจจัย 3 ซ ้า ปัจจัยที่ 1 เฟินชายผ้าสีดาจ้านวน 4 ชนิดคือ P.holltumii, 

P.coronarium, P.bifurcatum และ P.wandae ปัจจัยที่ 2 สูตรอาหารสังเคราะห์จ้านวน 4 สูตร 

คืออาหารสูตรครึ่ง MS, อาหารสูตร MS อาหารสูตร Knop และอาหารสูตร Miller and Miller  

ด้าเนินการในห้องปฏิบัติการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พบว่า สปอร์ของ

เฟินชายผ้าสีดาหูช้างไทย สามารถงอกได้ดีในอาหารสูตร Miller and Miller (1961) และอาหาร

สูตร Knop (1865) ชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน 2.อิทธิพลของสูตรอาหารสังเคราะห์และชนิดชิ นส่วน

เจริญของชายผ้าสีดาต่อการพัฒนาของเนื อเยื่อ มีการวางแผนการทดลองแบบ Factorial 2x4 in 

CRD มี 2 ปัจจัย 3 ซ ้า ปัจจัยที่ 1 ชิ นส่วนเจริญของชายผ้าสีดา 2 ชนิดคือ ใบกาบ และใบชาย ปัจจัย

ที่ 2 สูตรอาหารสังเคราะห์จ้านวน 4 สูตร ได้แก่อาหารสูตรครึ่ง MS, อาหารสูตร MS,  อาหารสูตร 

Knop และอาหารสูตร Miller and miller พบว่า ชิ นส่วนกาบใบและชายใบของเฟินสายพันธุ์  

Platycerium holtumii  และ Platycerium ridleyi มีอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 71% และ 75% 



ตามล้าดับ และพบว่าการชักน้าชิ นส่วนใบกาบและใบชายของเฟินสกุลชายผ้าสีดาทั งสองสายพันธุ์ไม่

มีการเกิด Callus อาจเป็นเพราะว่าสูตรอาหารสังเคราะห์ที่น้ามาเพาะเลี ยงใบกาบและใบชายยังไม่มี

ความเหมาะสมเพียงพอต่อการชักน้าให้กาบใบและชายใบเกิด Callus ดังนั นจึงต้องมีการหาสูตร

อาหารส้าหรับเพาะเลี ยงเนื อเยื่อชิ นส่วนกาบใบและชายใบ เพ่ือให้สามารถพัฒนาเป็น Callus และ

เจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนต่อไป 

 

ค าน า                                 :    เฟิน  เป็นพืชชั นต่้าที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน นักพฤกษศาสตร์ได้มีการ

ประมาณจ้านวนของเฟินทั่วโลก โดยแยกเป็นเฟินที่แท้จริง (true ferns) ประมาณ 12,000 ชนิด  230-250 

สกุล และเครือญาติของเฟิน (ferns allies) ประมาณ 1,000 ชนิด 7-8 สกุล ซึ่งพืชในกลุ่มนี มีความส้าคัญต่อ

มนุษย์เรามาก การอยู่รอดของเฟินโบราณที่ผ่านการสืบทอดเผ่าพันธุ์ที่เป็นเสมือนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่ผ่าน

ช่วงเวลาของวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกหลายยุคสมัย 

เฟินเป็นพืชไม่มีดอกไม่มีผล แต่สามารถขยายพันธุ์ได้โดยใช้สปอร์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งท้าให้เฟินหลายสกุล

ด้ารงเผ่าพันธุ์มาได้ แต่ก็มีบางชนิดบางสกุลที่สูญพันธุ์ไปในยุคดึกด้าบรรพ์ 

การจ้าแนกเฟินตามลักษณะการอยู่อาศัยแบ่งออกเป็น 3 แบบคือ 1.เฟินอิงอาศัย  (Epiphytic fern) 

เจริญเติบโตตามคาคบไม้ มักทนแล้งได้ดีมีระบบรากช่วยเก็บความชื นได้ดี เช่น เฟินข้าหลวง ชายผ้าสีดาและ

เฟินนาคราช 2.เฟินดินและเฟินหิน (Terrestrial and lithophytic fern) เจริญอยู่ตามพื นป่า หน้าผาหิน 

ได้แก่เฟินก้านด้า โชนและไมโครซอรัมบางชนิด และ 3.เฟินน ้า (Aquatic fern) เจริญเติบโตอยู่ในน ้าหรือริมน ้า 

เช่นปรงไข่ ผักแว่นและจอกหนู   

              เฟินสกุลชายผ้าสีดา (Platycerium)  เป็นกลุ่มเฟินที่จัดอยู่ในจ้าพวกไม้อากาศ  มีใบเป็นแบบ

ทวิสัญฐาน (dimorphism)  แบบแรกเรียกไปกาบ หรือใบโล่ (base fronds)  คือใบที่พัฒนาไปเป็น ใบเสมือน

โล่ หรือรังเพ่ือป้องกันล้าต้นและราก  อีกทั งท้าหน้าที่เก็บสะสมใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาให้ตกค้างผุพังเป็นอาหาร  

บางชนิดจะพัฒนาใบเหล่านี ให้ห่อแน่นป้องกันน ้า และเพ่ือให้มดอาศัยท้ารัง  แบบที่ 2  เรียกใบชายผ้า 

(foliage fronds)  อาจจะตั งหรือห้อยลง  มีขอบเรียบหรือแตกริ วสาขาคล้ายเขากวาง  อับสปอร์เกิดเป็น

บริเวณกว้าง ซอไรรูปร่างไม่แน่นอน แต่ปกคลุมด้วยขนรูปดาวไม่มีอินดูเซีย 

 เฟินสกุลชายผ้าสีดามีการค้นพบแล้ว 18 ชนิด ส่วนใหญ่พบบนต้นไม้ในเขตร้อนของเอเชีย เช่น ไทย  

อินโดนีเซีย  ลาว  เขมร  เวียดนาม  ออสเตรเลีย  อเมริกาใต้  แอฟริกา  และมาดากัสการ์  ในประเทศไทยมี

การค้นพบแล้ว จ้านวน 4 ชนิด คือ หูช้างไทย P. holttumii  ปีกผีเสื อ (P. wallichii) สายผ้าม่าน (P. 

coronarium) และเขากวาง (P. ridleyi)  

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จ้าเป็นส้าหรับการปลูกเฟิน  ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง น ้า ความชื นในอากาศ ดิน-

เครื่องปลูก ปุ๋ย   เฟินที่เราเลี ยงกันอยู่ทั่วไป มักเป็นเฟินในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน ซึ่งแต่ละชนิดต้องการระดับ



อุณหภูมิแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มักเจริญเติบโตได้ดี ในช่วง 19-27 C ส้าหรับกลางวัน และระดับอุณหภูมิ

ในช่วงกลางคืน ลดลงจากกลางวันประมาณ 4-6 ๐C และหากสภาพที่ปลูกเลี ยงมีอุณหภูมิสูง อาจช่วยได้โดย

การพ่นฝอยละอองน ้าช่วย เพ่ือลดอุณหภูมิ   เฟินจะเจริญเติบโตได้ดีความชื นในอากาศสูงที่สุด คือ ประมาณ 

60%-80% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางวัน ส่วนกลางคืนนั น ความชื นในอากาศอาจต่้ากว่านี ได้ 

เฟินแต่ละชนิดต้องการแสงแดดมากน้อยต่างกัน บางชนิดต้องการแสงแดดจัดทั งวัน บางชนิดต้องการ

เพียงแสงสว่างเท่านั น ไม่จ้าเป็นต้องได้รับแสงแดดโดยตรง และขึ นกับอายุและขนาดของเฟินด้วย  เฟินที่อายุ

น้อยและต้นเล็ก ต้องการแสงน้อยกว่าเฟินต้นใหญ่เฟินที่เราปลูก  ได้รับแสงพอเหมาะหรือไม่ สังเกตได้ เช่น 

หากได้รับแสงสว่างมากเกินไป จะมีอาการใบเหลือง ไม่สดใส ใบเหี่ยวแห้ง หากได้รับแสงสว่างน้อยไป จะมี

อาการสีซีด ใบยืด ใบบางและลดขนาดลง  กรณีที่เป็นเฟินชอบร่ม การพรางแสงให้กับเฟิน สามารถท้าได้ด้วย

การปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ข้างบนออกบ้าง พอให้มีแสงส่องลงมาได้ หรือใช้สะแลนขึงกางพราง

แสง หรือจะใช้ไม้หรือไม้ไผ่ท้าระแนงพรางแสงก็ได้   

 ส้าหรับการให้น ้า มีสิ่งที่ต้องพิจารณา 3 ประเด็น คือ ประเภทของน ้า ปริมาณน ้า และวิธีการให้

น ้า  น ้าฝน น ้าค้างหรือน ้าจากธรรมชาติบริสุทธิ์ น่าจะเป็นน ้าที่ดีท่ีสุดส้าหรับเฟิน น ้าจากบ่อดิน หรือบ่อบาดาล 

จ้าเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างน ้าไปวิเคราะห์แยกหาสารเคมีที่เจือปน และเปรียบเทียบผลกับต้นไม้ที่ปลูกด้วย

น ้าธรรมดาทั่วไป  เฟินที่อยู่ในกระถางเล็กและเฟินที่มีอายุน้อย ต้องการน ้ามากกว่าเฟินที่มีอายุมากหรือใน

กระถางใหญ่ ก่อนการรดน ้า ควรตรวจสอบดูความชื นในเครื่องปลูกก่อนว่า เครื่องปลูกแห้งพอที่จะเพ่ิมเติมน ้า

ให้อีกหรือไม่ และปกติแล้ว ไม่จ้าเป็นรดน ้าให้เฟิน เมื่อเครื่องปลูกยังมีความชื น  ระยะเวลาการให้น ้าส้าหรับ

การปลูกเลี ยงเฟินในแต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน ขึ นกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยของแต่ละแห่ง กล่าวคือ แต่

ละแห่งมีความชุ่มชื นแตกต่างกัน การให้น ้าแต่ละครั ง กว่าเครื่องปลูกจะแห้งอาจใช้เวลาทิ งช่วงต่างกัน อาจเป็น 

1/2 วัน 1 หรือ 2 วัน  

การปลูกเลี้ยง การปลูกเลี ยงชายผ้าสีดาส้าคัญที่วัสดุในการปลูก  วัสดุปลูกที่ใช้ควรมีสารอาหารที่ดี สะอาด 

และการซึมซับน ้าที่ดี รวมทั งแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีอีกด้วยวัสดุปลูกที่ดีนั น ต้องสะอาดแนะน้าให้เลือกวัสดุ

ปลูก ที่ปลอดจากเชื อโรครา แบคทีเรีย เพ่ือที่เฟินชายผ้าสีดาจะเจริญเติบโตวัสดุที่ใช้ได้แก่ สแฟกนั่ม มอส , 

กาบมะพร้าวสับ หรือ แบบทั งกาบ  , ซากชายผ้าสีดาที่ตายแล้วหิน ซากใบไม้ผุ หรือเปลือกไม้ วัสดุจะควรเก็บ

ความชื นได้  เฟินชายผ้าสีดาทุกชนิด เป็นเฟินเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ หรือตามหน้าผาหิน ที่มีความชุ่มชื น

สูงในบรรยากาศ มีความต้องการแสงแดดปานกลางถึงมาก และอากาศถ่ายเทสะดวก หรืออาจกล่าวว่า เฟิน

ชายผ้าสีดา ชื่นชอบสายลม แสงแดดและไอน ้าในอากาศ หลักการปลูกชายผ้าสีดาแต่ละพันธุ์น่าจะมีลักษณะ

การปลูกที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจถึง ธรรมชาติถิ่นที่อยู่อาศัย ลักษณะโครงสร้างของต้น

ประกอบด้วย 

http://www.iloveferns.com/index.php/sphagnum_moss.html


เครื่องปลูก :  

เราจะใช้เครื่องปลูกเพ่ือให้ระบบรากเจริญยึดเกาะ และเพ่ือเก็บความชื นและสะสมอาหารไว้ใช้ ซึ่งเราสามารถ

เลือกชนิดเครื่องปลูกได้หลายชนิด ที่เหมาะสกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื นที่ และสะดวกในการจัดหามาใช้

ตัวอย่างชนิดของวัสดุปลูกท่ีสามารถน้ามาใช้ได้ ตัวอย่างเช่น สแฟกนัมมอส ซากชายผ้าสีดา แผ่นล้าต้น

มหาสด้า(กูดต้น) กาบมะพร้าว พีทมอส เปลือกไม้หนา เป็นต้น ทั งนี การเลือกชนิดของวัสดุปลูก ควรค้านึงถึง

อายุความคงทนต่อการย่อยสลายด้วย ส่วนปริมาณของเครื่องปลูกที่จะใช้ ต้องพิจารณาถึงขนาดของต้น 

สภาพแวดล้อม ชุ่มชื นมากหรือน้อย ปริมาณแสงแดดที่ต้นได้รับ โดยหลักแล้ว เราพิจารณาปริมาณของเครื่อง

ปลูกให้เพียงพอส้าหรับเก็บรักษาน ้าและความชื น แต่ปริมาณไม่ควรมากเกินไปกระทั่งระบบรากไม่มีโอกาสได้

แห้งบ้างเลยในช่วง 1 สัปดาห์ ส้าหรับเฟินชายผ้าสีดาต้นที่โตพอสมควร มันจะมีระบบรากและซากใบกาบเก่า

ซ้อนทับสะสมมากพอ บางทีอาจจะแทบไม่ต้องใช้เครื่องปลูกเลย เว้นแต่จะเติมเครื่องปลูกเพียงเพ่ือให้ระบบ

รากเจริญไปยึดเกาะยึดต้นได้ หรือหากระบบรากเดิมมีน้อย ไม่เพียงพอก็อาจจ้าเป็นต้องเพ่ิมเสริมช่วยเข้าไป 

ส่วนต้นที่ยังเล็ก อายุยังน้อย หรือต้นยังเล็กกว่า 6 นิ ว ระบบรากของมันยังมีไม่มากพอส้าหรับเก็บน ้าและ

ความชื น เราจ้าเป็นต้องใช้เครื่องปลูกในปริมาณที่เหมาะสม เพียงพอส้าหรับเก็บความชื นได้ดี  

การให้น้ า : 

หลักส้าคัญท่ีสุดเลย คือ เฟินชายผ้าสีดาทุกชนิด ไม่ชอบให้น ้าเปียกชุ่มแฉะที่ระบบรากอยู่ตลอดเวลาติดต่อกัน

หลายๆ วัน เกิน 5-7 วัน จ้าเป็นต้องมีช่วงที่ระบบรากแห้งสนิทบ้าง มิฉนั นแล้ว จะท้าให้ชายผ้าสีดามีโอกาสเน่า

และตายได้ ดังนั น การให้น ้าชุ่มสักครั งแล้ว ควรรอให้ระบบรากแห้งก่อน จึงจะให้น ้าชุ่มอีกครั ง  ส้าหรับ

ระยะห่างของเวลาการให้น ้าแต่ละครั ง ขึ นกับการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ปลูกเลี ยงแต่ละแห่ง แต่ละ

ฤดูกาล โดยมั่นสังเกตว่า การให้น ้าชุ่มแต่ละครั ง กว่าระบบรากจะแห้งใช้เวลานานเพียงใด บางแห่งให้น ้าตอน

เช้า บ่ายๆ ก็แห้งสนิทแล้ว แต่บางแห่งอาจใช้เวลา 1-2 วันกว่าจะแห้ง ส้าหรับการให้น ้าเป็นฝอยละอองบ่อยๆ 

ในแต่ละวัน พอให้ใบเปียกชุ่มน ้าและเพ่ิมความชื นในอากาศ จะช่วยให้ชายผ้าสีดาดูสดใสตลอด แต่ไม่ต้องให้น ้า

ลงไปเปียกชุ่มที่ระบบรากทุกวัน หลายคนที่เลี ยงเฟินชายผ้าสีดามานาน จะสังเกตเห็นว่า ส่วนมากมักจะ

เสียหาย หรือตายในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกชุกติดต่อกันทุกวัน นานเกิน 7 วัน จนท้าให้ระบบราก

ไม่ได้มีโอกาสแห้งบ้างเลย ประกอบกับต้นอยู่ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ จะยิ่งท้าให้เน่าไวด้วย 

แสงแดด : 

เฟินชายผ้าสีดา ไม่ใช่เฟินชอบร่มสนิท ในแต่ละวันมันต้องการได้รับแสงแดดบ้าง มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชนิด 

และขึ นกับขนาดและอายุของต้นอีกด้วย ส้าหรับในต้นที่ยังเล็ก อายุยังน้อย มันอาจต้องการแสงแดดเพียงร้าไร 

หรือแสงแดดที่ได้ผ่านการกรองบ้างแล้ว หรือหากได้รับแสงแดดตรงๆ ควรเป็นแสงแดดอ่อนๆ เช่นช่วงเช้า-สาย 

หรือช่วงหลังบ่ายใกล้ค่้า และเมื่อต้นมีขนาดใหญ่ขึ น เช่น ต้นมีขนาด 6 นิ วขึ นไป ควรได้รับแสงแดดมากขึ น 

อาจถึงครึ่งวัน จะเป็นครึ่งวันเช้า หรือบ่ายก็ได้  



การให้ปุ๋ย :  

ให้ปุ๋ยสูตรเสมอ N-P-K อัตราส่วนเท่ากัน เป็นสูตรหลัก สามารถเลือกใช้เป็น้ปุ๋ยละลายน ้าฉีดพ่น หรือจะเป็นปุ๋ย

เม็ด ปุ๋ยคอก ปุ๋ยปลดปล่อยช้า ใส่ลงไปที่ระบบรากหลังใบกาบหรือใต้ใบกาบ ได้ด้วยเช่นกัน การใช้ฮอร์โมนเร่ง

รากจางๆ ฉีดพ่นให้บ้างเป็นครั งคราว 1-4 สัปดาห์/ครั ง จะช่วยให้ระบบรากแข็งแรงและต้นเติบโตได้เร็ว ปกติ

เฟินชายผ้าสีดามีการตอบสนองไวต่อปุ๋ย หากให้ปุ๋ยมาก ต้นเจริญเติบโตไว แต่เนื อใบมักบางและมีโอกาสเน่า

ง่าย เหมือนคนเป็นโรคอ้วนขี โรคป่วยง่าย อ่อนแอ ไม่ทนทาน ทั งยังต้องสิ นเปลืองไปกับการใช้สารเคมีก้าจัด

เชื อโรค-เชื อราเพิ่มอีกด้วย ดังนั น หากไม่ต้องการเร่งให้โตไวมากนัก เราอาจให้ปุ๋ยเมื่อเห็นว่า สีของใบออก

เหลืองซีดขาดอาหาร  

วิธีปลูกเกาะ : ควรเลือกปลูกเกาะกับตอไม้ แผ่นไม้ ที่เป็นไม้เนื อแข็ง ไม่ผุเปื่อยเร็ว หรือปลูกติดภาชนะที่

ทนทาน เช่น โอ่งดินเผา แผ่นกระเบื อง ก้าแพง เป็นต้น และหากสามารถปลูกติดกับต้นไม้ได้ยิ่งสวยงาม 

เหมือนสภาพในธรรมชาติ หากเป็นต้นที่ย้ายมาปลูก ถ้ามีระบบรากเดิมมาน้อย อาจเสริมเครื่องปลูกเพ่ิมเข้าไป

บ้าง โดยรองเครื่องปลูกในปริมาณเพียงพอส้าหรับให้ระบบรากเจริญไปยึดเกาะพยุงต้นได้ ส้าหรับการจัดวาง

ต้าแหน่ง ควรปลูกให้ตาเหง้าชี ขึ นด้านบน หรือสังเกตใบอ่อนใหม่ให้อยู่ด้านบน หากติดผิดให้ตาเหง้าชี ลง ใบ

ใหม่ที่ออกมาจะบิดงอชูขึ นท้าให้ไม่สวย หรืออาจไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควร การยึดเกาะในช่วงแรกของการ

ปลูก สามารถใช้ลวด สายไฟ เชือก แถบพลาสติกเหนียว เอ็น เป็นต้น มัดทาบให้แน่นไม่เคลื่อน ส้าคัญต้องไม่

คาดทับจุกตาของเหง้า ส้าหรับการคาดยึดเกาะ ให้ไขว้เป็นตัว X ส่วนล่างของจุกตา เพ่ือพยุงรับน ้าหนักต้นและ

คาดทับส่วนบนเหนือจุกอีกครั ง เพ่ือกันไม่ให้หน้าคว่้าตกลงมา ต้นที่จะน้าไปปลูกเกาะ ควรเป็นต้นที่มีขนาดโต 

กว่า 6 นิ วไป และมีใบกาบแล้ว หากขนาดต้นเล็กกว่านี  ควรเป็นสถานที่ท่ีมีความสภาพแวดล้อมที่ดีพอสมควร 

เช่นมีความชุ่มชื นสูงสม่้าเสมอ มิฉะนั น ต้นอาจแคระแกรน หรือเจริญเติบโตช้า 

ปลูกในกระเช้าแขวน : หากไม่สะดวกท่ีจะปลูกเกาะ ก็สามารถเลือกปลูกในกระเช้าแขวนก็ได้ กระเช้าไม้แบบ

ที่นิยมปลูกกล้วยไม้ กระเช้าเหล็กดัด กระถางมีรูด้านข้าง เป็นต้น แต่ควรเลือกกระเช้าที่มีรูหรือช่องข้างกระเช้า

มากสักหน่อย เพ่ือให้ระบายน ้าและอากาศได้ดี โดยเฉพาะชนิดที่แตกหน่อต้นใหม่ได้ ต้นอ่อนจะเกิดตามช่อง

หรือรูดังกล่าวได้ และหากเลือกกระเช้าแขวนชนิดที่ช่องโหว่ใหญ่สักหน่อย จะสามารถปาดเอาต้นอ่อนใหม่

ออกมาได้ง่ายกว่าด้วย 

การขยายพันธุ์เฟินโดยการเพาะสปอร์ในสภาพปลอดเชื อ 

มีปัจจัยที่ส้าคัญหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการงอกและการพัฒนาของสปอร์ ได้แก่ องค์ประกอบ 

สภาพความเป็นกรด ด่าง และสภาพของอาหาร อายุการเก็บรักษาสปอร์ ความชื น อุณหภูมิ แสง ฯ 

องค์ประกอบของอาหารสังเคราะห์เป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการเพาะสปอร์เฟินซึ่งนันทนาและสันติ 

(2529) ได้ศึกษาการเพาะเฟินจีบ (Asplenium nidus L. varplicatum V.A.V.R.) ในอาหารบางสูตร ได้แก่ 

น ้ากลั่นและอาหารสูตร Knop มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่าสปอร์ที่ เพาะในน ้ากลั่นอย่างเห็นได้ชัด จาก



การศึกษาผลของอาหารสังเคราะห์บางชนิดที่มีผลต่อการเจริญและพัฒนาของเฟินจีบ พบว่าต้นอ่อนที่ย้ายลง

ในอาหารสูตร Murashige and Skoog (1996) (MS) ที่ลดความเข้มข้นลงครึ่งหนึ่งและไม่มสารเร่งการ

เจริญเติบโตนั น สามารถเจริญได้ดีและเร็วกว่าต้นอ่อนที่เลี ยงบนอาหารสูตร Knop 

จากการศึกษาของสมพร (2539) ได้ทดลองเพาะสปอร์เฟินชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ ในอาหารสังเคราะห์

สูตร Miller and Miller เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าสปอร์เฟินชายผ้าสีดาสามารถงอกและพัฒนาเป็นแกมิโตไฟต์

ที่มีลักษณะคล้ายช้อน เมื่อเพาะเลี ยงได้ 1 ปี จึงย้ายแกมิโตไฟต์ของเฟินชนิดนี ลงในอาหารที่แตกต่างกันคือสูตร 

Miller and Miller, สูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต และเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตความ

เข้มข้นต่างๆ กันคือ 6-benzyladenine (BA)เพียงอย่างเดียว ที่มีความเข้มข้น 4 ระดับ 2.5, 5.0, 7.5 และ 

10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เติม 2,4-dichlorophenoxy acetic (2,4-D) เพียงอย่างเดียวที่มีความเข้มข้น 4 ระดับ

คือ 0.5, 1.0, 1.5 และ2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และเติม BA ร่วมกับ 2,4-D ที่มีความเข้มข้นต่างๆ ดังกล่าว และ

หลังจากย้ายแกมิโตไฟต์ได้นาน 3 เดือน พบว่าแกมิโตไฟต์ของเฟินชายผ้าสีดาเจริญได้ดีที่สุดในอาหารสูตร 

Miller and Miller อาหารที่เจริญได้รองลงมาคือ อาหารสูตร MS ที่เติม BA ทุกระดับความเข้มข้นร่วมกับ 

2,4-D ทุกระดับความเข้มข้น 
 

2. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์    

1.1 บีกเกอร์ขนาด 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 
1.2 กระบอกตวงขนาด 100 ml, 1000 ml 
1.3 กรวยแก้วและกรวยพลาสติก 
1.4 ขวดแก้ว (ส้าหรับใส่อาหารเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ) ขนาด 4 oz. 
1.5 ฝาปิดขวดแก้ว (ซึ่งเป็นของขวดแก้วส้าหรับใส่อาหารเพาะเลี ยง) 
1.6 ปิเปตต์ขนาด 0.05 ml, 0.1 ml, 10 ml 
1.7 ช้อนตักสาร 
1.8 แท่งคนสาร 
1.9 เ ค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม เ ป็ น ก ร ด -ด่ า ง  (pH meter) ยี่ ห้ อ  Hanna รุ่ น  8417  

ผลิตที่ประเทศโปรตุเกส 
1.10 หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave) ยี่ห้อ Hirayama 
1.11 เครื่องคนสารยี่ห้อ Vision รุ่น 130SH 
1.12 เครื่องชั่งสารยี่ห้อ Zepper รุ่น ES-1000HA 
1.13 ขวดฉีดน ้ากลั่นและน ้ากลั่น 
1.14 มีดผ่าตัด 
1.15 คีม  
1.16 Alcohol 95% 



1.17 Alcohol 70% 
1.18 เฟินสกุลชายผ้าสีดา (Platycerium) จ้านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่   

สปอร์ของสายพันธุ์   

- Platycerium coronarium  

- Platycerium wandae  

- Platycerium holttumii  

- Platycerium bifurcatum 

1.19 Plate 
1.20 ขวดรูปชมพู่ขนาด 500 ml 
1.21 กระดาษช้าระ 
1.22 Rack 
1.23 ถุงมือยาง 
1.24 Microflow Advanced Bio Safety Cabinet รุ่ น  ABS 1800  

Astec Microflow 
1.25 Clorox 10%  
1.26 น ้ายาจับใบ Tween 20 
1.27 เตาแก๊ส 
1.28 หม้อต้ม 
1.29 อ า ห า ร เพ า ะ เลี ย ง เนื อ เยื่ อ สู ต ร  Murashige and Skoog (1962)  ห รื อ  MS  

แบบ Solid media 
1.30 อาห าร เพ าะ เลี ย ง เนื อ เยื่ อ สู ต ร  ½Murashige and Skoog (1962) ห รื อ  ½MS  

แบบ Solid media 
1.31 อาหารเพาะเลี ยงเนื อเยื่อสูตร Knop (1865) แบบ Solid media 
1.32 อาหารเพาะเลี ยงเนื อเยื่อสูตร Miller and Miller (1961) แบบ Solid media 

 

การทดลองย่อยที่ 1 อิทธิพลของสูตรอาหารสังเคราะห์ที่มีผลต่อการงอกของสปอร์เฟินสกุลชายผ้าสีดา  

วางแผนการทดลองแบบ 4x4 Factorial  in CRD มี 2 ปัจจัย 3 ซ า้ 

 ปัจจัยที่ 1 เฟินชายผ้าสีดาจ้านวน 4 ชนิดคือ P.holltumii, P.coronarium, P.bifurcatum และ 

P.wandae 

 ปัจจัยที่ 2 สูตรอาหารสังเคราะห์จ้านวน 4 สูตร คืออาหารสูตรครึ่ง MS, อาหารสูตร MS  

อาหารสูตร Knop และอาหารสูตร Miller and Miller   

 1. เก็บรวบรวมสปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาจ้านวน 4 ชนิด 

 2. เตรียมอาหารสังเคราะห์ส้าหรับการเพาะสปอร์จ้านวน 4 สูตร ได้แก่อาหารสูตรครึ่ง MS,  



อาหารสูตร MS, อาหารสูตร Knop และอาหารสูตร Miller and miller 

 3. เพาะสปอร์เฟินชายผ้าสีดาทั ง 4 สายพันธุ์ ในอาหารทั ง 4 สูตร ในสภาพห้องทดลอง 

 5. สังเกตการงอกของสปอร์และบันทึกการงอกของสปอร์ทุกๆ 2 สัปดาห์ 

 6. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง รายงานข้อมูลผลการทดลอง 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการทดลองเพาะสปอร์ชายผ้าสีดาทั้ง 4 ชนิด ได้แก่เฟินชายผ้าสีดาหูช้างไทย (Platycerium 
holttumii) เฟินชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) เฟินชายผ้าสีดาเขากวางออสเตรเรีย 
(Platycerium bifurcatum) และเฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ (Platycerium wandae)ลงในอาหารสังเคราะห์ที่
แตกต่างกัน 4 สูตร ได้แก่ MS, ½ MS, Miller&Miller (1961), และ Knop (1865)เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า 
สปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาหูช้างไทย สามารถงอกได้ดีในอาหารทุกสูตร แต่สูตร Miller and Miller (1961) 
และอาหารสูตร Knop (1865) งอกได้ดีที่สุดตามล าดับ ส่วนอาหารสูตร ½ MS และMS งอกได้บ้างเล็กน้อยแต่
ยังสังเกตด้วยตาเปล่าได้ไม่ชัดเจนชายผ้าสีดาสายผ้าม่านสามารถงอกได้ดีในอาหารทุกสูตรเช่นเดียวกันแต่สูตร
Miller and Miller (1961) งอกได้ดีที่สุดรองลงมาคือสูตร Knop (1865) สูตร ½ MS และ MS ตามล าดับ ซึ่ง
สปอร์จะมีลักษณะพองขึ้นและมีสีเขียว (ภาพที่ 1 – 2 ) สปอร์เฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่
จะสังเกตเห็นได ้(ภาพท่ี 3) ส่วนสปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาออสเตเลียนั้นเกดิเชื้อราขึ้นทั้งหมด (ภาพท่ี 4) 
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ภาพที่ 1 A แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาอีสานในอาหารสูตร Miller and Miller 
                    (1961) 
  B แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาอีสานในอาหารสูตร Knop (1865) 
  C แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาอีสานในอาหารสูตร MS  

 D แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาอีสานในอาหารสูตร ½ MS 
  
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2    A  แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาสายม่านในอาหารสูตร Miller and Miller 
                   (1961) 
     B  แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาสายม่านในอาหารสูตร Knop (1865) 
    C  แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาสายม่านในอาหารสูตร MS  

    D  แสดงการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาสายม่านในอาหารสูตร ½ MS 
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ภาพที่ 3 A แสดงสปอร์เฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ในอาหารสูตร Miller and Miller(1961) 
  B แสดงสปอร์เฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ในอาหารสูตร Knop (1865) 

 Cแสดงสปอร์เฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ในอาหารสูตร MS 
 Dแสดงสปอร์เฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ในอาหารสูตร ½ MS 
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ภาพที่ 4 แสดงสปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาเขากวางออสเตรเลียที่เกิดเชื้อราขึ้นในขวดเพาะเลี้ยง 
ทั้งหมด 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สปอร์เฟินชายผ้าสีดาทั้ ง 4 ชนิด คือเฟินชายผ้าสีดาหูช้างไทย (Platycerium holttumii) เฟิน
ชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) เฟินชายผ้าสีดาเขากวางออสเตรเลีย (Platycerium 
bifurcatum) และเฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ (Platycerium wandae) ที่น ามาเพาะเลี้ยงในอาหาร 4 สูตรได้แก่ 
MS, ½ MS, Miller&Miller (1961), และ Knop (1865) ผ่านไป 2-3 สัปดาห์ สปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาหูช้าง
ไทยสามารถงอกได้ดีที่สุดในอาหารสูตร Miller and Miller (1961) สูตรKnop (1865) สูตร ½ MS และสูตร 
MS ตามล าดับ สปอร์เฟินชายผ้าสีดาสายม่าน สามารถงอกได้พอสมควรในอาหารสูตร Miller&Miller (1961) 
รองลงมาคืออาหารสูตร Knop (1865) สูตร ½ MS และสูตร MS ตามล าดับ สอดคล้องกับการทดลองของ 



ดารา (2543) ได้ท าการทดลองเพาะสปอร์ของเฟินชายผ้าสีดา 4 ชนิดคือ เฟินชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ เฟิน
ชายผ้าสีดาอีสาน เฟินชายผ้าสีดาปีกผีเสื้อ และเฟินชายผ้าสีดาเขากวางใบตั้ง บนอาหาร 4 สูตรได้แก่ สูตร 
MS, Knop, Miller and Miller และวุ้นไม่มีสารอาหาร สปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาสามารถงอกได้ในอาหารทุก
สูตร และในอาหารวุ้นไม่มีสี ก็สามารถงอกได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจัยส าคัญที่ท าให้สปอร์งอกคือความชื้น
ในวุ้นที่ไม่มีสารอาหารประกอบด้วยน้ ากลั่นและวุ้น เมื่อสปอร์ได้รับความชื้นอย่างเพียงพอก็สามารถงอกได้และ
ในสปอร์มีอาหารสะสมเพียงพอที่จะสลายเป็นพลังงานใช้ในการงอก เมื่อสปอร์ดูดน้ าเข้าไปจะท าให้สปอร์บวม
พองและท าให้มีกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์เกิดขึ้น เช่นการแบ่งเซลล์ (บุญมี , 2537) แสดงว่าสปอร์เฟิน
ชายผ้าสีดาที่เหลือที่ยังไม่งอกก็ยังมีโอกาสที่จะงอกแต่ต้องใช้เวลาสักระยะ เป็นที่สังเกตว่า อาหารสูตร MS 
และ ½ MS เป็นอาหารสูตรมาตรฐานที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืช แต่กลับมีการงอกของสปอร์ช้าว่าอาหารสูตร Miller and Miller และ Knop นั่นแสดงว่า
เฟินชายผ้าสีดาตามธรรมชาติแล้วต้องการธาตุอาหารเพียงเล็กน้อยก็สามารถเจริญเติบโตได้  

นอกจากนี้อาหารสูตร Miller and Miller ยังประกอบด้วย MgSO4·7H2Oและ FeC6H5O7.H2O ( ใน
การทดลองนี้ใช้ C10H12N2O8NaFe.3H2O แทน ) แสดงว่า MgSO4·7H2Oและเหล็กที่ได้จากสารประกอบ 
FeC6H5O7.H2O มีความส าคัญต่อการพัฒนาของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาที่จะงอกเป็นต้นใหม่ โดย MgSO4·7H2O 
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของคลอโรฟิวล์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการสังเคราะห์ด้วยแสงของเฟินจึงท าให้
สปอร์เฟินชายผ้าสีดาที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร Miller and Miller มีการเจริญพัฒนามากที่สุด (กิตติมา , 
2525 ; จารุพันธ์, 2536 ; สัมฤทธิ์, 2538 และบุญยืน, 2540) ดังนั้นอาหาสูตร Miller and Miller น่าจะมี
ความเหมาะสมที่สุดในการเพาะเลี้ยงสปอร์เฟินชายผ้าสีดา  
 

การทดลองย่อยที่ 2  อิทธิพลของสูตรอาหารสังเคราะห์และชนิดชิ นส่วนเจริญของชายผ้าสีดาต่อการพัฒนา

ของเนื อเยื่อ 

วางแผนการทดลองแบบ Factorial 2x4 in CRD มี 2 ปัจจัย 3 ซ ้า 

ปัจจัยที่ 1 ชิ นส่วนเจริญของชายผ้าสีดา 2 ชนิดคือ ใบกาบ และใบชาย 

ปัจจัยที่ 2 สูตรอาหารสังเคราะห์จ้านวน 4 สูตร ได้แก่อาหารสูตรครึ่ง MS, อาหารสูตร MS,  

อาหารสูตร Knop และอาหารสูตร Miller and miller   

1. เตรียมอาหารสังเคราะห์สูตรต่างๆ จ้านวน 4 สูตร ส้าหรับเพาะเลี ยงใบกาบและใบชาย  
โ ด ย ท้ า อ า ห า ร สู ต ร ล ะ  600 มิ ล ลิ ลิ ต ร  ไ ด้ สู ต ร ล ะ  60 ข ว ด  อ า ห า ร  4 สู ต ร  
ได้อาหารทั งหมดจ้านวน 240 ขวด โดยท้าการทดลองเป็นจ้านวน 3 ซ ้า ซ ้าละ 5 ขวด โดยปรับ
ร ะ ดั บ  pH 5.6-5.8 โ ด ย ป รั บ ร ะ ดั บ  pH ด้ ว ย  KOH ห รื อ  NaCl แ ล้ ว น้ า ไ ป 
นึ่งฆ่าเชื อที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ ว อุณหภูมิ 121°c เป็นระยะเวลา 15 นาที (ดังแสดง
ในตารางที่ 3.2) 



2. เต รี ยมชิ น ส่ วน ของกาบ ใบ  และชาย ใบของเฟิ นชายผ้ าสี ด าทั งสองชนิ ด  ที่ อ ยู่ ใน 
ระยะการแตกใบใหม่มาเตรียมล้างท้าความสะอาด  

3. น้าส่วนของกาบใบและชายใบของเฟินทั งสองชนิดมาล้างด้วยน ้ายาล้างจาน แล้วจึงล้างผ่านน ้า
อีกครั งให้สะอาดและล้างด้วยน ้ากลั่น 

4. ตัดส่วนของกาบใบและชายใบให้มีขนาดพอที่จะน้าเข้าปากขวดรูปชมพู่ได้เพ่ือน้าไปฟอกใน
ขั นตอนต่อไป 

5. น้ากาบใบและชายใบที่ได้แช่ลงใน Clorox 10% เป็นระยะเวลา 15 นาที 
6. ล้ างด้ วยน ้ ากลั่ น  3 ครั ง  ค รั งละ 5 นาที  วางกาบ ใบและชายใบบนกระดาษช้ าระ 

เพ่ือซับน ้าออก  
7. ใช้มีดตัดกาบใบและชายใบให้มีขนาด 1x1 เซนติเมตร 
8. ย้ า ย ก าบ ใบ แ ล ะช าย ใบ ที่ ได้ ล งบ น อ าห า ร จ้ าน วน  4 สู ต ร  สู ต ร ล ะ  5 ชิ น  โด ย 

แยกส่วนของกาบใบและชายใบลงบนอาหารสังเคราะห์ที่เตรียมไว้ 
9. วางขวดเนื อเยื่อไว้ที่ห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อที่อุณหภูมิ 22-25°c โดยชั นวางขวดอาหารเพาะเลี ยง 

มี ห ล อ ด ไฟ ฟ ลู อ อ เร ส เซ น ต์ ที่ ใ ห้ แ ส ง ส ว่ า ง  ค ว า ม เข้ ม แ ส ง  3,000 ลั ก ซ์  โ ด ย 
ให้แสงสว่างเป็นระยะเวลา 16 ชั่วโมงต่อวันและในที่มืดเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน 

10. ท้าการบันทึกผลการทดลองของการพฒันาของกาบใบและชายใบ 
  

- ระยะเวลาท้าการทดลอง ปีงบประมาณ 2557 - 2558  ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

จากการเพาะเลี ยงใบกาบและใบชายของเฟินสกุลชายผ้าสีดาในสภาพปลอดเชื อบนอาหาร 

ทั ง 4 สูตร ได้แก่ MS, ½MS, Knop (1865) และ Miller and Miller (1961) พบว่าส่วนของใบกาบและใบ

ชายของ P.hillii  มีอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 76%  และ 81% ตามล้าดับ  พบว่าส่วนของกาบใบและชายใบ

ของเขากวางตั ง Platycerium ridleyi  มีอัตราการรอดชีวิตเท่ากับ 83%  และ 86% ตามล้าดับ  

 จ าก ก าร เพ าะ เลี ย ง ใบ ก าบ แล ะ ใบ ช าย ข อ ง เฟิ น ส กุ ล ช าย ผ้ า สี ด า ใน ส ภ าพ ป ล อด เชื อ  

บ น อ า ห า ร ทั ง  4 สู ต ร  ได้ แ ก่  MS, ½MS, Knop (1865) แ ล ะ  Miller and Miller (1961) พ บ ว่ า 

เฟินสกุลชายผ้าสีดาทั งสองสายพันธุ์ไม่มีการเกิด Callus ขึ น  

 

     



      (A)            (B)           (C)           (D) 

 

(E)            (F)           (G)           (H) 

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของกาบใบและชายใบของเฟินชายผ้าสีดา Platycerium hillii 
ในอาหารสังเคราะห์จ้านวน 4 สูตร  

ภาพ (A) ใบกาบในอาหารสูตร MS 

ภาพ (B) ใบกาบในอาหารสูตร Miller and Miller 

ภาพ (C) ใบกาบในอาหารสูตร Knop 

ภาพ (D) ใบกาบในอาหารสูตร ½ MS 

ภาพ (E) ใบชายในอาหารสูตร Knop 

ภาพ (F) ใบชายในอาหารสูตร ½ MS 

ภาพ (G) ใบชายในอาหารสูตร Miller and Miller 

ภาพ (H) ใบชายในอาหารสูตร MS 

 

 

 

 (A)            (B)           (C)           (D) 



      

(E)            (F)           (G)           (H) 

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของกาบใบและชายใบของเฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั ง 

Platycerium ridleyi ในอาหารสังเคราะห์จ้านวน 4 สูตร   

ภาพ (A) ใบกาบในอาหารสูตร ½ MS 

ภาพ (B) ใบกาบในอาหารสูตร Miller and Miller 

ภาพ (C) ใบกาบในอาหารสูตร Knop 

ภาพ (D) ใบกาบในอาหารสูตร MS 

ภาพ (E) ใบชายในอาหารสูตร Miller and Miller  

ภาพ (F) ใบชายในอาหารสูตร MS  

ภาพ (G) ใบชายในอาหารสูตร Knop 

ภาพ (H) ใบชายในอาหารสูตร ½ MS 

 

 

 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์  จากการทดลองเพาะสปอร์ชายผ้าสีดาทั้ง 4 ชนิด ได้แก่เฟินชายผ้าสีดาหู

ช้างไทย (Platycerium holttumii) เฟินชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) เฟิน

ชายผ้าสีดาเขากวางออสเตรเรีย (Platycerium bifurcatum) และเฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ (Platycerium 

wandae) ลงในอาหารสังเคราะห์ที่แตกต่างกัน 4 สูตร ได้แก่ MS, ½ MS, Miller&Miller (1961), และ 

Knop (1865) เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่า สปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาหูช้างไทย สามารถงอกได้ดีในอาหาร

ทุกสูตร แต่สูตร Miller and Miller (1961) และอาหารสูตร Knop (1865) งอกได้ดีที่สุดตามล าดับ ส่วน

อาหารสูตร ½ MS และ MS งอกได้บ้างเล็กน้อยแต่ยังสังเกตด้วยตาเปล่าได้ไม่ชัดเจน ชายผ้าสีดาสายม่าน



สามารถงอกได้ดีในอาหารทุกสูตรเช่นเดียวกันแต่สูตร Miller and Miller (1961) งอกได้ดีที่สุดรองลงมา

คือสูตร Knop (1865) สูตร ½ MS และ MS ตามล าดับ ซึ่งสปอร์จะมีลักษณะพองขึ้นและมีสีเขียว สปอร์

เฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ยังไม่มีการตอบสนองต่อทุกสูตรอาหาร ส่วนสปอร์ของเฟินชายผ้าสีดาออสเตรเลีย

นั้นเกิดเชื้อราขึ้นทั้งหมด 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : จากการศึกษาชนิดของสารฟอกสปอร์เฟินชายผ้าสีดา และอิทธิพล
ของสูตรอาหารสังเคราะห์ ที่มีผลต่อการงอกและการเจริญพัฒนาของสปอร์เฟินสกุลชายผ้าสีดาพบว่า สาร
ที่เหมาะสมส าหรับฟอกสปอร์เฟินชายผ้าสีดาหูช้างไทย (Platycerium holttumii), เฟินชายผ้าสีดา
สายม่าน (Platycerium coronarium), และเฟินชายผ้าสีดาแวนเด้  (Platycerium wandae) คือ 
sodium hypochlorite  ความเข้มข้น  8.25 % แช่สปอร์เป็นเวลา 5 นาท ี
ในการเพาะสปอร์เฟินชายผ้าสีดาในอาหารทั้ง 4 สูตร พบว่า สปอร์เฟินชายผ้าสีดาสามารถงอกได้ดีที่สุด
บนอาหารสูตร Miller&Miller (1961) และชนิดของเฟินชายผ้าสีดาที่งอกได้ดีที่สุดคือ เฟินชายผ้าสีดาหู
ช้างไทย (Platycerium holttumii) ส่วนเฟินชายผ้าสีดาเขากวางออสเตรเลีย (Platycerium 
bifurcatum) ไม่สามารถฟอกให้ปลอดเชื้อได้ด้วยสาร sodium hypochlorite  ความเข้มข้น  8.25 %  
จากการทดลองควรทดสอบสารฟอกที่ความเข้มข้นหลายระดับ และระยะเวลาในการแช่สารที่เหมาะสม 
เพ่ือหาความเหมาะสมในการใช้สารฟอก ควรศึกษาโรคที่พบในสปอร์เฟินแต่ละชนิดเพ่ือให้ใช้สารฟอกที่
เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณในการฟอกสปอร์ ควรใช้กล้องจุลทรรศน์ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
สปอร์ขณะที่เพาะบนอาหารจะได้บันทึกระยะการเจริญเติบโตได้อย่างละเอียด 
 จากการศึกษาผลการทดลองการเพาะเลี ยงใบกาบและใบชายของเฟินสกุลชายผ้าสีดา 

ในสภาพปลอดเชื อบนอาหารสังเคราะห์จ้านวน 4 สูตร พบว่าเฟินสกุลชายผ้าสีดาสองสายพันธุ์มีอัตราการ

รอดของชิ นส่วนชายใบมากกว่าชิ นส่วนของกาบใบ เพราะว่าส่วนของกาบใบเป็นส่วนที่อยู่ติดกับดิน หรือ

วัสดุปลูกท้าให้มีการปนเปื้อนมากกว่าและง่ายกว่า แต่ชายใบเป็นส่วนที่ไม่ค่อยสัมผัสกับดิน หรือวัสดุปลูก

จึงท้าให้มีการปนเปื้อนที่น้อยกว่า พบว่า Platycerium hillii  มีการปนเปื้อนมากกว่า ซึ่งเท่ากับ 29%  

ส่วน ชายผ้าสีดาเขากวางตั ง Platycerium ridleyi  มีการปนเปื้อนน้อยกว่าซึ่งเท่ากับ 25 จากการทดลอง 

การเกิด Callus จากการชักน้ากาบใบและชายใบของเฟินสกุลชายผ้าสีดา 

สองสายพันธุ์พบว่า ทั งสองสายพันธุ์ไม่มีการเกิด Callus ขึ น ชิ นส่วนทดลองไม่ตอบสนองกับอาหารไม่

พัฒนาเป็นต้นอ่อนตามวัตถุประสงค์ โดยอาจจะต้องมีการศึกษา ตรวจเอกสารเพิ่มเติม หาวิธีการในการท้า

การทดลองต่อไป 

  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  ถ้าผลการทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะท้าให้การ 



ขยายพันธุ์เฟินชายผ้าสีดา ทั งการเพาะสปอร์ในอาหารสังเคราะห์ และการขยายพันธุ์จากชิ นส่วนเจริญของ

เฟินในอาหารสังเคราะห์ สามารถท้าได้ในปริมาณมาก ทั งยังตรงตามสายพันธุ์ 
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