
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 

 

2. โครงการวิจัย  : โครงการวิจัยและพัฒนาเฟิน 
กิจกรรม  :การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเฟินที่มีศักยภาพในเชิงการค้า 

 

3. ชื่อการทดลอง  :การผลิตเฟินชายผ้าสีดาและเฟินข้าหลวง แบบการค้าใน 

    ห้องปฏิบัติการ 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้ากิจกรรม นายอน ุ สุวรรณโฉม สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
หัวหน้าการทดลอง นายอน ุ สุวรรณโฉม สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมงาน นายไว     อินต๊ะแก้ว สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
 นางวิมล    แก้วสีดา สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
 นายสุรศักดิ์    เหลืองสุวรรณ สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 
    

5. บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยและพัฒนาเฟินมีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาเทคโนโลยีการผลิตเฟินสกุลชายผ้าสีดาที่มีศักยภาพใน

เชิงการค้าผลการทดลองพบว่า การผลิตเฟินชายผ้าสีดา แบบการค้าในห้องปฏิบัติการ จากการทดลองได้ท าการ

ทดลองหาวัสดุฟอกสปอร์ ได้วัสดุฟอก 3 ชนิด เวลาการฟอกสปอร์ ทั้งหมดใช้ที่ 10 นาที การล้างสปอร์ด้วยน้ า

สะอาด จ านวน 3 ครั้ง ฟอกสปอร์ชายผ้าสีดา P.holltumii พบว่าคลอรอกซ์ ความเข้มข้น 10% และ5% สปอร์ไม่

งอกในอาหารวุ้นทั้ง 2 ชนิด ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(hydrogenperoxide) ความเข้มข้น 6% สปอร์งอกเล็กน้อย 

เมอร์คิวริก(II) คลอไรด์(Mercuric (II) chloride) ความเข้มข้น 10% สปอร์งอกเล็กน้อย และเมอร์คิวริก(II) คลอ

ไรด์(Mercuric (II) chloride) ความเข้มข้น 5% นาน 10 นาที สปอร์งอกเล็กน้อยและมีราเกิดขึ้น 

การเพาะสปอร์เฟินชายผ้าสีดาในอาหารทั้ง 2 ชนิดคือ PDA (Potato Dextrose Agar) และ วุ้นไม่มีสารอาหาร 

(Water Agar) โดยใช้สปอร์เฟินชายผ้าสีดาจ านวน 4 ชนิดคือP.holltumii,P. coronarium, P. bifurcatumและ

P.wandae  พบอัตราการงอกของสปอร์ที่ไม่มีความแตกต่างกัน 

 

6. ค าน า 



ปัจจุบันเฟินสายพันธุ์ใหม่ ๆ เป็นที่ต้องการของตลาดโลก ในประเทศไทยการพัฒนาในเชิงรุกทั้งด้านการ

ปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการผลิตเฟินในเชิงการค้ายังมีน้อยมาก ทั้งๆที่ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายด้านทั้ง

เป็นแหล่งพันธุกรรมเฟินที่หลากหลาย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัตถุดิบ แรงงาน ทักษะมีเพียงพอ  แต่ที่ผ่านมาการ

กระตุ้นด้านการวิจัย การผลิต และการตลาดจากภาครัฐยังมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆในเอเชีย เช่น 

ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ท าให้ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆของไทยล้าหลังกว่า  

จึงจ าเป็นต้องเร่งเพ่ิมขีดความสามารถให้ไทยเป็นผู้น าการผลิตเฟินในภูมิภาค 

การขยายพันธุ์เฟินมีทั้งแบบใช้สปอร์และไม่ใช้สปอร์ การเพาะสปอร์ต้องทราบว่าเฟินแต่ละชนิดมีอยู่หลายแบบ 

ส่วนมากอยู่ใต้ใบ บางชิดอยู่ที่ปลายใบ หรือเป็นกระจุกรวมกันเป็นช่อ การขยายพันธุ์จากสปอร์ เป็นวิธีที่นิยม  

เนื่องจากใช้ได้ผลดีกับเฟินหลายชนิด อีกท้ังขยายได้เป็นจ านวนมาก แต่อาจใช้เวลานาน การเก็บสปอร์เฟินสามารถ

ท าได้ง่ายและสะดวกโดยคอยสังเกตอับสปอร์ซึ่งเกิดท่ีด้านท้องใบเมื่อแก่จะมีสีน้ าตาล เข้มหรือค่อนข้างด า (กุลชิล,ี 

2548) การขยายพันธุ์เฟิน สามารถท าได้ 2 รูปแบบคือ การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่นการแยกหน่อ และการ

ขยายพันธุ์เฟินแบบใช้เพศ ได้แก่การเพาะสปอร์ทั้งในสภาพปลอดเชื้อและภายนอกสภาพปลอดเชื้อ การเพาะ

สปอร์ในสภาพปลอดเชื้อมีปัจจัยที่ส าคัญหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการงอกของสปอร์ เช่น ชนิดของอาหาร อายุ

การเก็บรักษาสปอร์ ความชื้น อุณหภูมิ และแสง วิเรขา (2537) และวิไลลักษณ์และคณะ (2543) ได้ศึกษาการ

พัฒนาของสปอร์เฟินจีบ โดยการเพาะสปอร์ของเฟินจีบบนอาหารแข็งไม่มีสารอาหาร และอาหารแข็งสูตร Knop 

พบว่าสปอร์สามารถงอกได้ดีบนอาหารสูตร Knop โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 11.0 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเพาะเลี้ยงได ้

35 วัน ส่วนสปอร์บนอาหารแข็งไม่มีสารอาหารมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ต่ า คือ 2.25 เปอร์เซ็นต์ และโปรทัลลัสมี

ขนาดที่เล็กกว่า 

 

7. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเฟินที่มีศักยภาพในเชิงการค้า 

การทดลองที่ 3.2 การผลิตเฟินชายผ้าสีดาและเฟินข้าหลวง แบบการค้าในห้องปฏิบัติการ 

- วิธีการ 

1. เก็บสปอร์เฟินชายผ้าสีดา จ านวน 4 ชนิดคือ P.holltumii,P. coronarium, P. bifurcatumและ

P.wandae   

 2. เตรียมอาหารทั้งสองชนิด คือ PDA (Potato Dextrose Agar) และ อาหารวุ้นไม่มีสารอาหาร WA 
(Water Agar) สารเคมีส าหรับฟอกสปอร์ จ านวน 3 ชนิดคือ คลอรอกซ์,ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(hydrogenperoxide)และ เมอร์คิวริก(II) คลอไรด์(Mercuric (II) chloride)  สารจับใบTween 20 และ 



แอลกอฮอล์ 
3. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์การเตรียมอาหารและเพาะเลี้ยงสปอร์ ได้แก่หม้อนึ่งความดันไอน้ า(Auto 

 crave), เครื่องวัด pH, คีม, ขวดขนาด 4 ออน, บีคเกอร์(Beaker), เพลต(Plate), Erlenmayer flask, ผ้าขาวบาง, 

ตู้ปลอดเชื้อ ฯ 

แผนการทดลองแบบ RCB 8 กรรมวิธี 4 ซ้ าโดยเปรียบเทียบสูตรอาหารพ้ืนฐาน 2 สูตร ใช้กับสปอร์

เฟินชายผ้าสีดา  P.holltumii,P. coronarium, P. bifurcatumและP.wandae  ศึกษาการเจริญเติบโตของ 

prothallus 

- อาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) 

- อาหาร WA (Water Agar) 
 

สถานที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ระยะเวลา 2555-2556 

 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเฟินที่มีศักยภาพในเชิงการค้า 

การทดลองที่ 3.2 การผลิตเฟินชายผ้าสีดาและเฟินข้าหลวง แบบการค้าในห้องปฏิบัติการ 

ผลการทดลอง 

เนื่องด้วยการเพาะสปอร์ด้วยอาหารวุ้นขั้นตอนที่ส าคัญมากอีกขั้นหนึ่งคือการฟอกสปอร์ จากการทดลองได้

ท าการทดลองหาวัสดุฟอกสปอร์ ได้วัสดุฟอก 3 ชนิด เวลาการฟอกสปอร์ ทั้งหมดใช้ที่ 10 นาที การล้างสปอร์ด้วย

น้ าสะอาด จ านวน 3 ครั้ง 

การทดลอง การฟอกสปอร์ชายผ้าสีดา P.holltumii โดยการฟอกด้วยสาร 3 ชนิดพบว่า 

1.คลอรอกซ ์ความเข้มข้น 10% นาน 10 นาทีพบว่าสปอร์ไม่งอกในอาหารวุ้นทั้ง 2 ชนิด 

 2.คลอรอกซ ์ความเข้มข้น 5%   นาน 10 นาที พบว่าสปอร์ไม่งอกในอาหารทั้ง 2 ชนิด 

 3.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogenperoxide) ความเข้มข้น 6% นาน 10 นาที พบว่าสปอร์งอก

เล็กน้อย 

 4.เมอร์คิวริก(II) คลอไรด์(Mercuric (II) chloride) ความเข้มข้น 10% นาน 10 นาที พบว่าสปอร์งอก

เล็กน้อย 



 5.เมอร์คิวริก(II) คลอไรด์(Mercuric (II) chloride) ความเข้มข้น 5% นาน 10 นาที พบว่าสปอร์งอก

เล็กน้อยและมีราเกิดข้ึน 

 จากการทดลองคาดว่าจะท าการทดลองเพ่ิมในส่วนของการฟอกด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

(hydrogenperoxide) ที่ความเข้มข้น 3% เพราะที่ฟอกด้วยความเข้มข้น 6% อัตราการงอกน้อย อาจเป็น

เพราะว่าความเข้นข้นสูงไป 

จากผลการทดลองการฟอกสปอร์ได้ท าการเลือก ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(hydrogenperoxide) ความ 
เข้มข้น 6% นาน 10 นาที เป็นวิธีการทดลอง โดยท าในเฟินชายผ้าสีดาจ านวน 4 ชนิดคือ เฟินชายผ้าสีดาหูช้าง
ไทย(P.holttumii),  เฟินชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (P. coronarium),  เฟินชายผ้าสีดาเขากวางออสเตเลีย  
(P. bifurcatum)และเฟินชายผ้าสีดาแวนเด้ (P. wandae) การทดลองพบว่าสปอร์ของเฟินทั้ง 4 ชนิดสามารถงอก
ได้ในอาหารทั้ง 2 ชนิด ในระยะแรกไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเลี้ยงสปอร์ของเฟินในอาหารทั้ง 2 ชนิดนานมากข้ึน เกิน 
30 วัน สปอร์ของเฟินที่เลี้ยงในอาหาร PDA มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าเฟินที่เลี้ยงในอาหารวุ้นเพียงอย่างเดียว 
 
 

  

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การผลิตเฟินชายผ้าสีดาและเฟินข้าหลวง แบบการค้าในห้องปฏิบัติการ 

การทดลองได้เลือกท าเฉพาะเฟินสกุลชายผ้าสีดา เนื่องจากพบปัญหาในการรวบรวมสปอร์เฟินสกุล 

ข้าหลวง จึงได้ท าการทดลองเฉพาะกลุ่มเฟินสกุลชายผ้าสีดา และได้ทดลองวิธีการฟอกสปอร์เฟินซึ่งได้เลือกเฟิน

ชายผ้าสีดาหูช้างไทย P.holltumiiเป็นตัวทดลอง 

 การทดลองเรื่องของการผลิตเฟินในห้องปฏิบัติการนั้นยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากในวงการเฟินที่จะผลิตในเชิง

การค้า การทดลองนี้ใช้เวลา 2 ปี จากการทดลองพบว่า ปัญหาในการท าการทดลองนั้นยังมีอยู่อีกมากที่จะต้อง

ด าเนินการแก้ไข เช่น ปัญหาสปอร์ไม่งอก โดยไม่ทราบสาเหตุ ได้ท าการวิ เคราะห์หาสาเหตุซึ่งอาจจะเกิดจาก

ขบวนการฟอกที่ยังไม่ถูกต้องเช่น สารที่ใช้ฟอก เวลาที่ใช้ฟอก หรืออาจเป็นจากสปอร์ เช่น สปอร์สุกแก่เพียงพอ

หรือไม่ เพราะว่าสปอร์ที่เราใช้ สั่งซื้อจากที่อ่ืนอีกทีท าให้เราไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน อายุ ความสมบูรณ์ของ

สปอร์ ได้ท าการแก้ไขปัญหานี้แล้วโดยที่งานรวบรวมพันธุ์เริ่มให้สปอร์บ้างแล้วท าให้เรารู้ อายุสปอร์ ความสมบูรณ์

ของสปอร์  ในเรื่องของสูตรอาหารที่ท าการทดลอง ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากอิทธิพลของสูตรอาหารหรือ

ความสมบูรณ์ของสปอร์หรือการฟอกสปอร์ การทดลองนี้ได้ขอท าการทดลองต่ออีก 2 ปี คาดว่าจะได้ผลการ

ทดลองที่ดีขึ้น ปัญหาที่พบคือวิธีการเก็บข้อมูล เรายังไม่มีเครื่องมือในการนับ และวัดการเจริญเติบโตของสปอร์

อย่างละเอียด เพียงแต่ใช้การถ่ายรูปและสังเกตด้วยตาเปล่า ท าให้การทดลองยังไม่ละเอียดเพียงพอ  



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1) ได้เทคนิคการฟอกสปอร์เฟิน เพ่ือการเพาะสปอร์เฟินในสภาพปลอดเชื้อ 

2) ได้ชนิดของอาหารวุ้นที่ใช้ในการเพาะสปอร์เฟิน ในรูปแบบการค้า 

3) ได้รูปแบบการเพาะสปอร์เฟินในการการค้า สามารถท่ีจะถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจท าเป็นการค้าได้ 

4) สามารถที่จะพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อท างานวิจัยในการชักน าให้เฟินเกิดใบและรากจริง หาเทคนิคและ

วิธีการปลูกเลี้ยงเฟินในรูปแบบของอาหารวุ้น ต่อยอดในการปลูกเลี้ยงเฟินในระยะ vegetative growth 
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ภาคผนวก 

ขั้นตอนการฟอกและเพาะสปอร์ 



 
 

ภาพที่ 1แช่สปอร์ในน ้ำกลั่น 2 ชั่วโมง เพ่ือแยกให้สปอร์จมลงในน ้ำและเยื อจะลอยอยู่บน 
ผิวน ้ำก่อนน้ำไปฟอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2กรองสปอร์ด้วยผ้ำขำวบำง 2 ชั น 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3ฟอกสปอร์โดยกำรเขย่ำเบำๆจนครบเวลำที่ก้ำหนด (ท้ำในตู้ปลอดเชื อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4กำรกรองสปอร์ออกจำกสำรฟอก ด้วยผ้ำขำวบำง 2 ชั น 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5กำรล้ำงสปอร์ด้วยน ้ำกลั่น 3 ครั ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กำรโรยสปอร์ลงในขวดอำหำรแล้วเก็บไว้ในห้องปลอดเชื อ 

 
 


