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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมพนัธ์ุเฟินสกุลกา้นด าพนัธ์ุปลูกเล้ียงทางการคา้ โดยเฉพาะพนัธ์ุท่ี
สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ี ท่ีมีอากาศเยน็ซ่ึงเป็นสภาพอากาศของพื้นท่ีสูง เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต โดย
รวบรวมพนัธ์ุเฟินกา้นด า ปลูกในกระถางใหเ้จริญเติบโตในโรงเรือนท่ีมีการพรางแสง ด าเนินการทดลองท่ีศูนยว์จิยั
และพฒันาการเกษตรท่ีสูงเลย จ. เลย ระยะเวลาการด าเนินงาน ตุลาคม 2554 – กนัยายน 2556 ผลการทดลองพบวา่ 
เฟินกา้นด าท่ีมีการเจริญเติบโตไดดี้ และไดค้ดัเลือกไวจ้  านวน 4 พนัธ์ุ คือ A. raddianum cv. Snowwhite Beauty, 

A.hispidulum, Adiantum sp. “Chon Thong” และ A. raddianum cv. Doi Kham Jade โดยเฟินกา้นด าทั้งส่ีพนัธ์ุมีการ
เจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศเยน็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 เฟิร์นสกุลกา้นด า (Adiantium) เรียกทัว่ไปวา่ “เฟิร์นกา้นด า” หรือ “เฟิร์นผมแหม่ม” (maidenhair fern) ซ่ึง
เรียกตามลกัษณะเด่นของเฟิร์นชนิดน้ี คือ มีกา้นใบสีด าเป็นมนัและมีใบอ่อนชอ้ยงดงานแผก่ระจายคลา้ยผมของ
สตรี เฟิร์นชนิดน้ีพบข้ึนทัว่ไปบริเวณเขตร้อนและใตเ้ขตร้อน มีทั้งหมดประมาณ 200 ชนิด เฟิร์นสกุลน้ีมกัมีการ
หยดุการเจริญเติบโตหรือพกัตวัในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ซ่ึงเป็นระยะท่ีสภาพแวดลอ้มทัว่ไปไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตคือมีความช้ืนต ่า เฟิร์นชนิดน้ีชอบข้ึนในท่ีดินเป็นด่าง ดงันั้น ดินปลูกควรมีการผสมเปลือกหอยบด 
หินปูน หรือปูนขาวเล็กนอ้ย เพื่อใหดิ้นปลูกมีความเป็นด่าง นอกจากน้ียงัมีรายงานวา่เฟิร์นชนิดน้ีสามารถน าไปสกดั
ตวัยา เพื่อช่วยใหเ้ส้นผมมีความดกด าและยดืตรงไดด้ว้ย ส าหรับชนิดของเฟิร์นดา้นด าท่ีนิยมปลูกในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
เฟิร์นหางนาคบก (Adiantium caudatum) พบตามภูเขาหินปูนทุกภาคของประเทศและริมตล่ิงแม่น ้าบางสาย 
ลกัษณะทัว่ไปคือ กา้นใบยาว สีม่วงด าจนเกือบด า กา้นใบมีขนสีแดงคล ้า ตวัใบยาวประมาณ 12-30 เซนติเมตร ใบมี
สีเขียวเหลือบเทา ใบอ่อนเรียงตวักนัแน่นตามความยาวของใบ ใบยอ่ยบริเวณปลายใบมีขนาดเล็กลง, เฟิร์นโรซ่ี 

(Adiantium hispidulum) เรียกทัว่ไปวา่ “rosy maidenhair” หรือ “rough maidenhair” มีถ่ินก าเนิดในประเทศ
แอฟริกา มาเลเซีย อินเดีย นิวซีแลนดแ์ละประเทศไทย ซ่ึงพบมากบริเวณจงัหวดัเลย เป็นเฟิร์นท่ีแตกกอเป็นพุม่แน่น 
ใบยาวประมาณ 8-16 น้ิว ใบอ่อนมีสีชมพูคลา้ยกุหลาบ ใบแก่มีสีเขียว กา้นใบแตกเป็นง่ามคลา้ยดาว กา้นใบเล็กมีสี
เขม้เกือบด า มีขนสีน ้าตาลสั้น ๆ ทัว่ไปและพบขนท่ีใบอ่อนดว้ย, เฟิร์นขนนก (Adiantium tenerum) เป็นเฟิร์นท่ีพบ
ข้ึนในต่างประเทศ โดยทัว่ไปเฟิร์นชนิดน้ีมีขนาดเล็กถึงปานกลางเจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนทัว่ไป สายพนัธ์ุท่ี
ไดรั้บความนิยม คือ พนัธ์ุ Farleyense และ พนัธ์ุ Wrightu, เฟิร์นจอนหนู (Adiantium trapeziforme) มีขนาดใหญ่ 
ตน้สูง 1.5-3 ฟุต มีถ่ินก าเนิดในอเมริกาใตแ้ถบประเทศบราซิล น าเขา้มาปลูกในประเทศไทยนานแลว้ เรียกเฟิร์น
จอนหนูตามลกัษณะของใบยอ่ย     
 ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาในดา้นการขยายพนัธ์ุและการเขตกรรมเฟิร์นในสกุลต่าง ๆ เพื่อน ามาพฒันาและ
ส่งเสริมใหเ้ป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในดา้นเศรษฐกิจการคา้ต่อไป 

 
วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 

รวบรวมพนัธ์ุเฟินกา้นด าพนัธ์ุการคา้จากแหล่งปลูกทั้งภายในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
ปลูกในกระถางพลาสติกขนาด 8 น้ิว วสัดุปลูกท่ีมีส่วนผสมของเปลือกถัว่ลิสง : แกลบดิบ : ดิน : ปุ๋ยหมกั  
อตัราส่วน    3 : 1 : 1 : 0.5 ปลูกเล้ียงภายในโรงเรือนท่ีมีการพรางแสงดา้นบน 70% และดา้นขา้ง 50% ดูแลรักษาโดย
การใชปุ๋้ยละลายชา้ สูตร 16-16-16 ปีละ 3 คร้ัง 

 
ระยะเวลาด าเนินการและสถานทีด่ าเนินการ 

 ด าเนินการทดลองระหวา่งเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2556 ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนเลย อ. ภูเรือ จ. เลย 
ระดบัความสูง 900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เลย  
 



ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ตารางท่ี 1  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และจ านวนกา้นใบเฉล่ียต่อปีของเฟินกา้นด าพนัธ์ุการคา้ เจริญเติบโตไดดี้ในสภาพ 
                   ภูมิอากาศเยน็ 

พนัธ์ุ ลกัษณะใบ จ านวนกา้นใบเฉล่ียต่อปี 
(ใบ) 

ลกัษณะล าตน้ 

‘Snowwhite Beauty’ 
 

A.hispidulum 
 

‘Chon Thong’ 
 

‘Doi Kham Jade’ 

-ใบประกอบแบบขนนก 4 ชั้น 
 

-ใบประกอบแผต่วัคลา้ยรูป
ตีนเป็ดหรือรูปดาว 

-ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น 
ใบยอ่ยรูปล่ิมถึงรูปพดั 

-ใบเป็นรูปสามเหล่ียม ใบ
ประกอบแบบขนนก 3 ชั้น 

33 
 

29 
 

31 
 

37 
 

เหงา้ใตดิ้น 
 

เหงา้ใตดิ้น 
 

เหงา้ใตดิ้น 
 

เหงา้ทอดนอน  ปก
คลุมดว้ยขนสีน ้าตาล 

 
เฟินกา้นด าพนัธ์ุท่ีไดค้ดัเลือกไวมี้จ านวน  4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ A. raddianum cv. Snowwhite Beauty, A.hispidulum, 
Adiantum sp. “Chon Thong” และ A. raddianum cv. Doi Kham Jade โดยทั้งส่ีพนัธ์ุมีการเจริญเติบโตไดใ้นสภาพ
ภูมิอากาศเยน็ มีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศซ่ึงในช่วงฤดูแลง้ความช้ืนในอากาศต ่า และอุณหภูมิลอ
ต ่าลง แต่ทั้งส่ีพนัธ์ุสามารถเจริญเติบโตไดใ้นขณะท่ีพนัธ์ุอ่ืน เช่น A. raddianum cv. Bicolor มีการพกัตวั 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลองสามารถคดัเลือกไดเ้พียงส่ีพนัธ์ุ เน่ืองจากทั้งส่ีพนัธ์ุเป็นพนัธ์ุท่ีไดม้าจากการเพราะสปอร์ ท าให้
สามารถติดตามและบนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตจากตน้ท่ีมีอายเุท่ากนัได ้ นอกจากน้ียงัมีพนัธ์ุการคา้อีกหลายพนัธ์ุท่ี
รวบรวมมาไดใ้นขณะท่ีตน้โตเตม็ท่ี แต่เน่ืองจากรวบรวมไดใ้นช่วงทา้ยของการทดลองและรวมถึงตน้มีปริมาณจ ากดั จึงท า
ใหไ้ม่สามารถบนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตตลอดทั้งปีได ้ซ่ึงบางพนัธ์ุมีความสวยงาม เช่น  A. tenerum cv. Farleyense  

 
การน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 เฟินกา้นด าพนัธ์ุคดัเลือกสามารถน ้าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงพนัธ์ุ รวมถึงการใชป้ระโยชน์ทางดา้นเภสัช
วทิยา  
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