
แผนงานวจัิยที่ ไมด้อกไมป้ระดบั  
              โครงการวจัิยที่ โครงการวจิยัและพฒันาเฟิน   

กจิกรรม การศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตเฟินท่ีมีศกัยภาพในเชิงการคา้   
กจิกรรมย่อย  
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตเฟินกา้นด าท่ีมีศกัยภาพในเชิงการคา้ ซ่ึงไดศึ้กษาใน
สองปัจจยัโดยแบ่งเป็นสองการทดลองยอ่ย ไดแ้ก่ อิทธิพลของการพรางแสง โดยปลูกตน้กลา้เฟินกา้นด า Adiantum 
raddianum cv. Doi Kham Jade, A. peruvianum และ A. raddianum cv. Snowwhite Beauty  ในโรงเรือนท่ีมีการ
พรางแสง 50 %, 70% และ 80% และอิทธิพลของวสัดุปลูก โดยปลูกตน้กลา้เฟินกา้นด า A. raddianum cv. Doi 
Kham Jade ในวสัดุปลูกหลกั ไดแ้ก่ ซงัขา้วโพด กาบมะพร้าวสับ และเปลือกถัว่ลิสง ด าเนินการทดลองระหวา่ง
เดือนตุลาคม 2554 – กนัยายน 2556 ผลการทดลองพบวา่ ในระดบัการพรางแสงท่ี  50 เปอร์เซ็นต ์ และ 70 
เปอร์เซ็นต ์ เฟินกา้นด ามีการเจริญเติบโตไดดี้ตลอดทั้งปี โดยใหจ้  านวนกา้น ในขณะท่ีเฟินกา้นด าท่ีปลูกในสภาพ
การพรางแสง 80 เปอร์เซ็นตมี์การเจริญเติบโตต ่าสุดรวมถึงแสดงอาการขอบใบใหม ้ และเฟินกา้นด า Doi Kham 
Jade มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดในวสัดุปลูกท่ีมีกาบมะพร้าวสับเป็นวสัดุปลูกหลกั    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

การทดลองย่อย ศึกษาอทิธิพลของการพรางแสงทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลติของเฟินสกุลก้านด า 
 โดยศึกษาอิทธิพลของการพรางแสง 50 %, 70 % และ 80 % ต่อการเจริญเติบโตของเฟินกา้นด าจ านวน 3 
พนัธ์ุ ซ่ึงมีขนาดใบแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

1. เฟินกา้นด าใบเล็ก A. raddianum C.Presl. cv Snow white Beauty (สโนวไ์วทบิ์วต้ี) 
2. เฟินกา้นด าใบกลาง A. raddianum C.Presl. cv Doi Kham Jade (หยกดอยค า) 
3. เฟินกา้นด าใบใหญ่ Adiantum peruvianum Klotzsch. (เปรู) 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)  จ  านวน 3 กรรมวธีิ กรรมวธีิละ  5 ซ ้ า ปลูก
เฟินกา้นด าทั้ง 3 พนัธ์ุ อายปุระมาณ 6 เดือนหลงัจากการเพาะสปอร์ 1 ตน้ ในกระถางพลาสติกขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 น้ิว ใส่ปุ๋ยเมด็ละลายชา้สูตร 16-16-16 ใหเ้จริญเติบโตในโรงเรือนพรางแสง 50%  



บนัทึกขอ้มูลและสถิติวเิคราะห์ 
บนัทึกจ านวนกา้นต่อกระถาง (โดยท าเคร่ืองหมายกา้นท่ีงอกสูง 1 เซนติเมตร) โดยแบ่งช่วงระยะเวลาตามสภาพ
ความช้ืนในอากาศคือ ความช้ืนสูง มีฝนตก (พฤษภาคม-ตุลาคม) และความช้ืนต ่า ฝนทิ้งช่วง (พฤศจิกายน-เมษายน) 
วเิคราะห์ขอ้มูลจ านวนกา้นต่อกระถางโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และความ
แตกต่างค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s multiple range test (DM 

 
การทดลองย่อย ศึกษาอทิธิพลของวสัดุปลูกทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเฟินสกุลก้านด า 
 ศึกษาการเจริญเติบโตของเฟินกา้นด าพนัธ์ุหยกดอยค า (Adiantum raddianum cv. Doi Kham Jade) ในวสัดุ
ปลูกหลกั 3 ชนิด ไดแ้ก่ กาบมะพร้าวสับ เปลือกถัว่ลิสง และซงัขา้งโพดสับ วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) 3 กรรมวธีิ กรรมวธีิละ 7 ซ ้ า (เฟินกา้นด า 2 กระถางเท่ากบั 1 หน่วยการทดลอง) 
โดยผสมวสัดุปลูกหลกัแต่ละชนิดร่วมกบัแกลบดิบ ดิน และปุ๋ยหมกั ในอตัราส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
กรรมวธีิท่ี 1  กาบมะพร้าวสับ : แกลบดิบ : ดิน : ปุ๋ยหมกั  อตัราส่วน    3 : 1 : 1 : 0.5  
กรรมวธีิท่ี 2  ซงัขา้วโพดสับ : แกลบดิบ : ดิน : ปุ๋ยหมกั  อตัราส่วน    3 : 1 : 1 : 0.5 
กรรมวธีิท่ี 3  เปลือกถัว่ลิสง : แกลบดิบ : ดิน : ปุ๋ยหมกั  อตัราส่วน    3 : 1 : 1 : 0.5  
ปลูกเฟินกา้นด าพนัธ์ุหยกดอยค าอายปุระมาณ 6 เดือนหลงัจากการเพาะสปอร์ 1 ตน้ ในกระถางพลาสติกขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 8 น้ิว ใส่ปุ๋ยเมด็ละลายชา้สูตร 16-16-16 ใหเ้จริญเติบโตในโรงเรือนพรางแสงดา้นบน 70%  
ดา้นขา้ง 50%  
บนัทึกขอ้มูลและสถิติวเิคราะห์ 
บนัทึกจ านวนกา้นต่อกระถาง (โดยท าเคร่ืองหมายกา้นท่ีงอกข้ึนสูง 1 เซนติเมตร) 
วเิคราะห์ขอ้มูลจ านวนกา้นต่อกระถางโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) และความ
แตกต่างค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s multiple range test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

ระยะเวลาด าเนินการและสถานทีด่ าเนินการ 
ด าเนินการทดลองระหวา่งเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2556 ณ ศูนยว์จิยัพืชสวนเลย อ. ภูเรือ จ. เลย ระดบั
ความสูง 900 เมตรจากระดบัน ้าทะเล เลย  

 
 
 
 
 
 
 



ผลการทดลองและวจิารณ์ 
การทดลองย่อย ศึกษาอทิธิพลของการพรางแสงทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลติของเฟินสกุลก้านด า 
 จากการบนัทึกขอ้มูลการเจริญเติบโตของเฟินกา้นด าในช่วงสภาพอากาศท่ีมีความช้ืนแตกต่างกนั คือ ช่วง
ความช้ืนสูง ของปี 2554, ช่วงความช้ืนต ่า ปี 2554-2555 และ ช่วงความช้ืนสูง ปี 2555 พบวา่ การพรางแสง 50 
เปอร์เซ็นต ์ เฟินกา้นด าพนัธ์ุสโนวไ์วทบิ์วต้ี ซ่ึงมีใบขนาดเล็กมีการเจริญเติบไดดี้กวา่ ในทุกช่วงเวลา คือมีจ านวน
กา้นสูงสุดในทุกช่วงระยะเวลา คือ 45, 35 และ 28 กา้นตามล าดบั พนัธ์ุหยกดอยค า ใบขนาดกลาง มีการเจริญเติบโต
รองลงมา คือ 44, 33 และ 29 กา้น ตามล าดบั และพนัธ์ุเปรู ขนาดใบใหญ่ท่ีสุด มีการเจริญเติบโตต ่าท่ีสุดในทุก
ช่วงเวลา คือ 11, 9 และ 11 กา้น ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) การพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต ์ เฟินกา้นด ามีแนวโนม้การ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงเวลา ไปในทางเดียวกบั 50 เปอร์เซ็นต ์ คือ กา้นด าใบเล็กมีจ านวนกา้นสูงสุด คือ 27, 35 
และ 26 กา้น, ใบขนาดกลาง 25, 20 และ 28 กา้น และใบขนาดใหญ่ 10, 18 และ 11 กา้น ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) และ
การพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต ์ เฟินกา้นด าใบขนาดกลาง มีการเจริญเติบโตสูงสุด คือ  11, 26 และ 22 กา้น รองลงมา
คือ เฟินกา้นด าใบเล็ก  9, 16 และ 14 กา้น และเฟินกา้นด าใบใหญ่ มีการเจริญเติบโตต ่าสุด  2, 6 และ 7 กา้น 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั        
 
ตารางที ่1  จ  านวนกา้นเฟินกา้นด า Snow white Beauty, Doi Kham Jade และ peruvianum ปลูกในโรงเรือนท่ีมีการ
พรางแสง 50 เปอร์เซ็นต ์ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554, พฤศจิกายน 2554-เมษายน 2555 และ พฤษภาคม-
ตุลาคม 2555 

พนัธ์ุ/ช่วงเวลา สิงหาคม-ตุลาคม พฤศจิกายน-เมษายน พฤษภาคม- ตุลาคม 
Snow white Beauty (ใบเล็ก) 
Doi Kham Jade (ใบกลาง) 

peruvianum (ใบใหญ่) 

45a 
44a 
11b 

35a 
33a 
9b 

28a 
29a 
11b 

# Means within the same column with different common letters differ significantly by DMRT;  * =  p < 0.05 ;  ns= non-significant 

 
ตารางที ่2  จ  านวนกา้นเฟินกา้นด า Snow white Beauty, Doi Kham Jade และ peruvianum ปลูกในโรงเรือนท่ีมีการ
พรางแสง 70 เปอร์เซ็นต ์ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554, พฤศจิกายน 2554-เมษายน 2555 และ พฤษภาคม-
ตุลาคม 2555 

พนัธ์ุ/ช่วงเวลา สิงหาคม-ตุลาคม พฤศจิกายน-เมษายน พฤษภาคม- ตุลาคม 
Snow white Beauty (ใบเล็ก) 
Doi Kham Jade (ใบกลาง) 

peruvianum (ใบใหญ่) 

27a 
25a 
10b 

35a 
20a 
18b 

26a 
28a 
11b 

# Means within the same column with different common letters differ significantly by DMRT;  * =  p < 0.05 ;  ns= non-significant 

 



ตารางที ่3  จ  านวนกา้นเฟินกา้นด า Snow white Beauty, Doi Kham Jade และ peruvianum ปลูกในโรงเรือนท่ีมีการ
พรางแสง 80 เปอร์เซ็นต ์ ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554, พฤศจิกายน 2554-เมษายน 2555 และ พฤษภาคม-
ตุลาคม 2555 

พนัธ์ุ/ช่วงเวลา สิงหาคม-ตุลาคม พฤศจิกายน-เมษายน พฤษภาคม- ตุลาคม 
Snow white Beauty (ใบเล็ก) 
Doi Kham Jade (ใบกลาง) 

peruvianum (ใบใหญ่) 

9a 
11a 
2b 

16a 
26a 
6b 

14a 
22a 
7b 

# Means within the same column with different common letters differ significantly by DMRT;  * =  p < 0.05 ;  ns= non-significant 

 
การทดลองย่อย ศึกษาอทิธิพลของวสัดุปลูกทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเฟินสกุลก้านด า 

เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 2554 เฟินกา้นด าพนัธ์ุหยกดอยค าเจริญเติบโตไดดี้โดยมีจ านวนกา้นสูงสุดเม่ือ
ปลูกในวสัดุปลูกท่ีมีเปลือกถัว่ลิสงเป็นส่วนประกอบหลกั มากกวา่วสัดุปลูกท่ีมีซงัขา้วโพด กาบมะพร้าวสับ คือ 37, 
29 และ 24 กา้น ตามล าดบั และมีความแตกต่างกนัทางสถิติ เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2555 เฟินกา้นด าพนัธ์ุหยก
ดอยค าเจริญเติบโตไดดี้โดยมีจ านวนกา้นสูงสุดเม่ือปลูกในวสัดุปลูกท่ีมีเปลือกถัว่ลิสงเป็นส่วนประกอบหลกั 
มากกวา่วสัดุปลูกท่ีมีซงัขา้วโพด กาบมะพร้าวสับ คือ 75, 55 และ 48 กา้น ตามล าดบั และมีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ (ตารางท่ี 4)    
ตารางที ่4  จ  านวนกา้นเฟินกา้นด าพนัธ์ุหยกดอยค า ปลูกในวสัดุปลูก กาบมะพร้าวสับ, ซงัขา้วโพด และ เปลือกถัว่
ลิสง ในช่วงเดือนสิงหาคม – ธนัวาคม 2554 และ มกราคม – ธนัวาคม 2555  

ชนิดวสัดุปลูกหลกั/ระยะเวลาปลูก สิงหาคม – ธันวาคม 2554 มกราคม – ธันวาคม 2555 
กาบมะพร้าวสับ 
ซงัขา้วโพด 
เปลือกถัว่ลิสง 

37a 
29b 
24b 

75a 
55b 
48b 

# Means within the same column with different common letters differ significantly by DMRT;  * =  p < 0.05 ;  ns= non-significant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การทดลองย่อย ศึกษาอทิธิพลของการพรางแสงทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลติของเฟินสกุลก้านด า 
 จากผลการทดลอง พบวา่การพรางท่ี 50 เปอร์เซ็นต ์ เฟินกา้นด ามีการเจริญเติบโต โดยใหจ้  านวนกา้นสูงสุดในทั้ง
สามช่วงเวลา รองลงมาคือการพรางแสงท่ี  70 เปอร์เซ็นต ์ และเฟินกา้นด ามีการเจริญเติบโตต ่าสุด คือ ท่ีการพรางแสง 80 
เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นในการปลูกเล้ียงเฟินกา้นด าการพรางแสงการท่ี 50 เปอร์เซ็นต ์และ 70 เปอร์เซ็นต ์สามารถกระตุน้ใหเ้ฟิน
กา้นด ามีการเจริญเติบโตท่ีดี แต่หากมีการพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต ์อาจส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตลดลง ซ่ึงอาจเน่ืองจากเฟิน
กา้นด าตอ้งการความเขม้แสงต ่าในการกระตุน้การเปิดปากใบ (stomata dark) แต่ในความเขม้แสงท่ีต ่ากวา่พืชตอ้งการพืชจะมี
อตัราการสังเคราะห์แสงต ่าลง แต่อตัราการหายใจเท่าเดิม เม่ือถึงจุดท่ีการสร้างอาหารเท่ากบัการใชอ้าหารพืชจะมีชีวติอยูไ่ด้
แต่จะไม่มีการเจริญเติบโต หากอตัราการสังเคราะห์แสงต ่าลงอีกพืชจะตายในท่ีสุด 
(http://web.agri.cmu.ac.th/hort/course/359311/PPHY4_photosyn.htm) 
 
การทดลองย่อย ศึกษาอทิธิพลของวสัดุปลูกทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเฟินสกุลก้านด า 

จากผลการทดลองในปีแรกและปีท่ีสองของการปลูกเฟินกา้นด าในวสัดุปลูกทั้งสามชนิด พบวา่ เฟินกา้นด า
เจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดในวสัดุปลูกท่ีมีเปลือกถัว่ลิสงเป็นส่วนประกอบหลกั รองลงมาคือซงัขา้วโพด และกาบมะพร้าวสับ
ตามล าดบั ในระยะเวลาการปลูก 15 เดือน เฟินกา้นด าพนัธ์ุหยกดอยค าเจริญเติบโตไดดี้ในวสัดุปลูกท่ีมีเปลือกถัว่
ลิสงเป็นส่วนประกอบหลกั ดงันั้นในพื้นท่ีท่ีมีเปลือกถัว่สิสงเป็นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรกร และหาไดง่้ายก็
สามารถน ามาใชไ้ด ้ แต่หากบางพื้นท่ีมีซงัขา้วโพดเป็นวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ในพื้นท่ีของจงัหวดัเลย 
เกษตรกรสามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุปลูกทดแทน ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตได ้ 
 

การน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 ทราบอิทธพลของการพรางแสงและวสัดุปลูกเฟินกา้นด า เพือ่ประการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการผลิตเฟิน
กา้นด าใหไ้ดคุ้ณภาพในเชิงการคา้และเป็นการน าวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรในทอ้งถ่ินมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ซ่ึงเป็นการลด
ตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 
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