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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับ 
  

2. โครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาเฟิน  
 กิจกรรม  : การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเฟินที่มีศักยภาพในเชิงการค้า            
 กิจกรรมย่อย         

 

3. ชื่อการทดลอง    : ศึกษาวัสดุพรางแสงและวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ 
: Effect of Shading and Medias Suitable for Cutting Foliage  
  Fern Production 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง    : วิภาดา  แสงสร้อย          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

       ผู้ร่วมงาน                  : ประนอม ใจอ้าย 
                                        มณทิรา ภูติวรนาถ 
                                        สุทธินี  เจริญคิด 
                                        พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย 
                                        รณรงค์  คนชม 
                                        สากล  มีสุข                              

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

5. บทคัดย่อ    
 ศึกษาวัสดุพรางแสงและวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ ณ โรงเรือนศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแพร่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 ใช้เฟินตัดใบ 3 ชนิด ได้แก่ 
เฟินหนัง เฟินใบมะขาม และเฟินข้าหลวง ปลูกโดยใช้วัสดุ 3 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ ขี้กบ และ
ใบไม้ผุ และปลูกด้วยการพรางแสง 2 ระดับ ได้แก่ การพรางแสง 70 % และ 80 %   การศึกษาวัสดุ
ปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ  พบว่า การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ  
การเจริญเติบโตด้านความสูง ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกันทางสถิติ เฟินใบมะขามมีความสูงมาก
ที่สุด ชนิดของวัสดุปลูกไม่มีความแตกต่างกัน เฟินทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกกาบ
มะพร้าวสับ ขี้กบ และใบไม้ผุ  ด้านความกว้างและความยาวของใบ ชนิดของเฟินและวัสดุปลูกมีความ
แตกต่างกัน เฟินหนังที่ปลูกด้วยวัสดุกาบมะพร้าวสับมีความกว้างของใบมากที่สุด เฟินที่ปลูกด้วยวัสดุ
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กาบมะพร้าวสับและใบไม้ผุ มีความยาวของใบมากที่สุด ด้านผลผลิตจ านวนใบ เฟินใบมะขามมีผลผลิต
สูงที่สุดและชนิดของวัสดุปลูกไม่มีความแตกต่างกัน  ส าหรับการพรางแสง พบว่าในระยะแรกหลังปลูก 
3 เดือน การเจริญเติบโตด้านความสูง เฟินใบมะขามมีความสูงมากท่ีสุดเมื่อปลูกในระดับการพรางแสง 
70 % ส่วนเฟินหนังและเฟินข้าหลวงไม่แตกต่างกัน  หลังปลูก 6 เดือน และ 9 เดือน ชนิดของเฟิน
ระดับการพรางแสงไม่มีความแตกต่างกัน  ด้านความกว้างของใบหลังปลูก 6 เดือน เฟินหนังมีความ
กว้างของใบมากที่สุดเมื่อปลูกในระดับการพรางแสง 70 %  และหลังปลูก 9 เดือน ความยาวของใบ
และผลผลิตจ านวนใบ ชนิดของเฟินและระดับการพรางแสงไม่มีความแตกต่างกัน  ส าหรับการผลิต
เฟินตัดใบในเชิงการค้า ความกว้างของใบมีผลต่อราคาและความต้องการของตลาด หากใช้ระดับพราง
แสง 70 % จะช่วยลดต้นทุนในการสร้างโรงเรือน เนื่องจากตาข่ายพลาสติกพรางแสงระดับ 70 % มี
ราคาถูกกว่า 80 % ส าหรับวัสดุปลูก แม้ว่ากาบมะพร้าวสับท าให้เฟินเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่ราคา
ค่อนข้างสูง การใช้กาบมะพร้าวสับผสมใบไม้ผุจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดลดต้นทุนลงได้มาก 

 
6. ค าน า          

เฟินในประเทศไทยมีอยู่ราว 130 สกุล 671 ชนิด มีการกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย ทั้งเฟินเขตร้อน และเฟินเขตหนาว  เฟินมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ละชนิดมีความ
แตกต่างกันด้านลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เฟินจึงใช้เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าได้
เป็นอย่างดี มีรายงานพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของป่าเมืองไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
เฟิน ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกท าลายป่า  ชนิดและปริมาณของเฟินลดลง (ภัทราและวีระ, 
2549) เฟินป่าของไทยที่น่าสนใจมีหลายสกุลด้วยกัน ได้แก่ สกุลชายผ้าสีดา เช่น ชายผ้าสีดาเขากวาง
ตั้ง ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ และชายผ้าสีดาหูช้างไทย ซึ่งเป็นเฟินประดับที่อยู่ในความนิยมของนักจัดสวน 
นักสะสม ใช้เป็นไม้ประดับ  เฟินบางชนิดมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยคล้ายเถาวัลย์เหนียว ทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ เช่น ส าเท็งหรือผักกูดแดง (Stenochlaena) และสกุลย่านลิเภา (Lygodium)  เป็น
เฟินที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  เฟินบางชนิดมีความแข็งแรงล าต้นสูงขนาด
ใหญ่ คล้ายต้นปาล์ม เช่น สกุลมหัสด า (Cyatheal) ซึ่งเป็นเฟินกลุ่มพืชดึกด าบรรพ์  เฟินเหล่านี้มีเนื้อ
ไม้เป็นเส้นใยแข็ง  ล าต้นจึงถูกน ามาใช้ส าหรับแกะสลัก กระถางต้นไม้ ไม้หลัก ภาชนะใส่ของเครื่องใช้ 
และเป็นเครื่องปลูก  เฟินอีกหลายชนิดให้ใบและยอดอ่อนเป็นอาหารประเภทผักจิ้ม เช่น กูดห้วย กูด
น้ าหรือผักกูด หลายชนิดมีการผลิตเพ่ือประโยชน์ในเชิงการค้าใช้ท าไม้ตัดใบ เช่น เฟินใบมะขาม เฟิน
หนัง  ปี 2550 ใบเฟินมีมูลค่าการส่งออกจัดอยู่ 10 อันดับแรกของการส่งออกใบไม้ประดับที่ไทยมี
การส่งออก 85 ชนิด มีมูลค่าการส่งออก ประมาณ 4 ล้านบาท  เฟินตัดใบ อีกชนิดหนึ่งที่เป็นพืช
เศรษฐกิจที่มีความส าคัญ  ได้แก่  เฟินนาคราช ทั้ งชนิดใบละเอียดและใบหยาบ (Davallia 
denticulata และ D. solida) ปัจจุบันในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ใช้กันอย่าง
กว้างขวาง  เฟินนาคราช เป็นเฟินที่มีใบลักษณะอ่อนพลิ้ว แต่มีอายุการใช้งานต่ ากว่าเฟินใบหนัง 
(อทิพัฒน์, 2549) ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเฟินมีประโยชน์หลากหลายและเป็นพืชที่ก าลังอยู่ในกระแส
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ความนิยมของตลาดโลก ต่างประเทศมีการผลิตในเชิงการค้ามากขึ้น เช่น เนเธอร์แลนด์ ในขณะที่
ประเทศไทยกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงมักน าเข้าเฟินชนิดใหม่จากต่างประเทศ และส่วนใหญ่เก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากป่าเพ่ือการค้า ขณะนี้ยังขาดการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะจากภาครัฐเพ่ือกระตุ้น
การผลิต และการตลาด ทั้งๆที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขัน มีทุนทางทรัพยากรมากมาย มี
สภาพแวดล้อมจ าเพาะเหมาะสมกับการผลิต ดังนั้นจึงควรเร่งรัดศึกษาทั้งการปรับปรุงพันธุ์ การ
ขยายพันธุ์ การพรางแสงและการเลือกใช้วัสดุปลูกที่เหมาะสมส าหรับเฟินตัดใบ ที่มีศักยภาพในเชิง
การค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ไทยเป็นผู้น าด้านการผลิตเฟินให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริม
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ 
 

7. วิธีด าเนินการ                           
- อุปกรณ์ กล้าพันธุ์เฟินหนัง เฟินใบมะขาม เฟินข้าหลวง กาบมะพร้าวสับ ขีก้บ และใบไม้ผุ ดินร่วน 
ทรายหยาบ ใบจามจุรี เปลือกถ่ัวลิสง ตาข่ายพลาสติกพรางแสงระดับ 70 % และ 80 %   ปุ๋ยทางใบ  
สูตร 30-20-10 และปุ๋ยละลายช้า สูตร 14-14-14 

  - วิธีการ   
การทดลองย่อยท่ี 3.5.1 ศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ 

วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 Factorial in RCB 3 ซ้ า 9 กรรมวิธีๆ ละ 32 ต้น 

ปัจจัยที่ 1 คือ เฟินตัดใบ 3 ชนิด ได้แก่ เฟินหนัง เฟินใบมะขาม และเฟินข้าหลวง 

ปัจจัยที่ 2 คือ วัสดุปลูก 3 ชนิด ได้แก่ กาบมะพร้าวสับ ขีก้บ และใบไม้ผุ  

เตรียมวัสดุปลูก โดยหมักวัสดุแต่ละชนิด แล้วน ามาผสม  ดินร่วน และทรายหยาบ อัตราส่วน 
3 : 1 : 1  ปลูกเฟินตามกรรมวิธี ปฏิบัติดูแลรักษาโดยให้ปุ๋ยเกร็ดทางใบ สูตร 30-20-10 ทุก 1 เดือน 
และปุ๋ยละลายช้า สูตร 14-14-14 ทุก 3 เดือน 

บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ทุก 1 เดือน ได้แก่ ความสูงของต้น ความกว้างและความยาว
ของใบ  และผลผลิตจ านวนใบ 

การทดลองย่อยที่ 3.5.2 ศึกษาวัสดุพรางแสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot design 4 ซ้ า 6 กรรมวิธีๆ ละ 48 ต้น  

   Main plot คือ เฟินตัดใบ 3 ชนิด ได้แก่ เฟินหนัง เฟินใบมะขาม และเฟินข้าหลวง  

   Sub plot คือ การพรางแสง 2 ระดับ ได้แก่ พรางแสง 70 % และพรางแสง 80 %    
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เตรียมต้นกล้าพันธุ์เฟินตัดใบ 3 ชนิด ได้แก่ เฟินหนัง เฟินใบมะขาม และเฟินข้าหลวง สร้าง
โรงเรือนโดยพรางแสง 2 ระดับ คือ ใช้ตาข่ายพลาสติกสีด าพรางแสง 70 % และ 80 %  เตรียมวัสดุ
ปลูกโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ได้แก่ ใบจามจุรี เปลือกถั่วลิสง กาบมะพร้าวสับ หมักด้วย
เชื้อจุลินทรีย์ อี.เอ็ม. น ามาผสมดินร่วนและทรายหยาบ อัตราส่วน 3 : 1 : 1 ปลูกเฟินตามกรรมวิธี
และปฏิบัติดูแลรักษา ให้ปุ๋ยทางใบสูตร 30-20-10 ทุกเดือน ปุ๋ยละลายช้าสูตร 14-14-14 ทุก 3 เดือน 
และพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราตามความจ าเป็น  

บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของเฟิน ทุก 1 เดือน ได้แก่ ความสูงของต้น ความกว้างและ
ความยาวของใบ  และผลผลิตจ านวนใบ  

- เวลาและสถานที่  เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 
                                          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ต าบลวังหงส์  อ าเภอเมือง       
                                          จังหวัดแพร่ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การทดลองย่อยท่ี 3.5.1 ศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ 

การเจริญเติบโต 
ความสูง พบว่า หลังปลูก 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกันทาง

สถิติ โดยเฟินใบมะขามมีความสูงมากที่สุด รองลงมาคือเฟินข้าหลวงและเฟินหนัง ส าหรับชนิดของ
วัสดุปลูก พบว่า เฟินทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกกาบมะพร้าวสับ ขี้กบ และใบไม้ผุ  
โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 1 ตารางที ่2 และ ตารางที่ 3) 

ความกว้างของใบ พบว่า หลังปลูก 6 เดือน และ 9 เดือน ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ เฟินหนังมีความกว้างของใบมากที่สุด ส าหรับชนิดของวัสดุปลูกก็มีความแตกต่างกัน เฟินที่
ปลูกด้วยวัสดุกาบมะพร้าวสับและใบไม้ผุ มีความกว้างของใบมากที่สุด โดยเฟินหนังที่ปลูกด้วยวัสดุ
กาบมะพร้าวสับมีความกว้างของใบมากท่ีสุด (ตารางท่ี 4 และตารางท่ี 5) 

ความยาวของใบ พบว่า  หลังปลูก 6 เดือน และ 9 เดือน ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ เฟินใบมะขามมีความยาวของใบมากที่สุด ส าหรับชนิดของวัสดุปลูกก็มีความแตกต่างกัน 
เฟินที่ปลูกด้วยวัสดุกาบมะพร้าวสับและใบไม้ผุ มีความยาวของใบมากท่ีสุด เฟินใบมะขามที่ปลูกด้วย
วัสดุปลูกท้ังสามชนิดมีความยาวของใบไม่แตกต่างกัน (ตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7) 

ผลผลิตจ านวนใบ พบว่า หลังปลูก 6 เดือน และ 9 เดือน ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยเฟินใบมะขามมีผลผลิตสูงที่สุด ส าหรับชนิดของวัสดุปลูก พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางท่ี 8 และ ตารางที่ 9) 
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ตารางท่ี 1 ความสูงของต้น (ซม.) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 3 เดือน 

     ชนิดเฟิน                                         วัสดุปลูก                                ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          23.77bc  19.86c   21.87c   21.83b 

    2. เฟินใบมะขาม  38.60a  38.30a   40.30a   39.17a 

    3. เฟินข้าหลวง      22.20c    23.70bc  24.40c  24.74b 

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  28.18a  27.31a  30.26a 

  C.V. = 12.18 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ตารางท่ี 2 ความสูงของต้น (ซม.) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 6 เดือน 

            ชนิดเฟิน                                         วัสดุปลูก                          ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          25.50c   23.20c   25.60c   24.79b 

    2. เฟินใบมะขาม  47.00a   45.20a   48.40a   47.63a    

    3. เฟินข้าหลวง      26.40bc    28.20bc  29.80b  29.32b  

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  32.97a  32.22a  36.55a  

  C.V. = 14.11 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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 ตารางท่ี 3 ความสูงของต้น (ซม.) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 9 เดือน 

      ชนิดเฟิน                                         วัสดุปลูก                                 ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          29.62c  27.37c  29.68c  28.89c 

    2. เฟินใบมะขาม  61.73a  59.72a  57.82a   60.04a 

    3. เฟินข้าหลวง      30.19c   32.34bc 33.93b  34.01b 

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  40.51a  39.81a  42.61a   

C.V. = 12.93 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ตารางท่ี 4 ความกว้างของใบ (ซม.) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 6 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                       วัสดุปลูก                              ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ       ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          25.60a  19.90b  24.00a  23.16a 

    2. เฟินใบมะขาม  5.94de  5.83e  5.64de  5.78b   

    3. เฟินข้าหลวง      9.47c  8.92c   8.92cd  8.80c 

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  13.67a  11.54b  12.62ab  

  C.V. = 10.42 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %           
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ตารางท่ี 5 ความกว้างของใบ (ซม.) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 9 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                       วัสดุปลูก                              ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          27.89a  22.34b  23.43b  24.56a 

    2. เฟินใบมะขาม   6.38d   6.41d   6.22d    6.34c 

    3. เฟินข้าหลวง      11.00c  10.74c           10.81c  10.47b 

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  15.09a  13.17b  13.11a   

  C.V. = 11.73 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %           

 

ตารางท่ี 6 ความยาวของใบ (ซม.) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 6 เดือน 

      ชนิดเฟิน                                         วัสดุปลูก                               ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          26.69bc  22.67c   28.83bc 26.08b    

    2. เฟินใบมะขาม  52.39a   47.83a   51.40a   50.55a   

    3. เฟินข้าหลวง      26.24bc 24.75bc  33.69b   28.24b   

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  35.13ab 31.76b  37.97a   

 C.V. = 16.56 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %           
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ตารางท่ี 7 ความยาวของใบ (ซม.) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 9 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                         วัสดุปลูก                            ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          28.49bc 25.87c  30.04bc 28.13 b 

    2. เฟินใบมะขาม  57.37a  52.62a  55.53a  55.17a 

    3. เฟินข้าหลวง      26.37c  27.04bc 36.50b  29.97b 

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  37.41 ab 35.18 b  40.69 a   

     C.V. = 15.72 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %    

        

ตารางท่ี 8 ผลผลิต (จ านวนใบ/ตารางเมตร) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 6 เดือน 

       ชนิดเฟิน                                         วัสดุปลูก                            ค่าเฉลีย่ (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          19.00b   14.67b   18.33b   17.33b   

    2. เฟินใบมะขาม  52.67a   48.67a   44.00a  48.44a   

    3. เฟินข้าหลวง        9.67b    9.00b  21.00b  13.22b              

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  27.11a  24.11a  27.78a   

     C.V. = 32.93 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   
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ตารางท่ี 9 ผลผลิต (จ านวนใบ/ตารางเมตร) ของเฟินตัดใบที่ใช้วัสดุปลูกแตกต่างกัน เมื่ออายุ 9 เดือน 

            ชนิดเฟิน                                         วัสดุปลูก                            ค่าเฉลี่ย (ชนิดเฟิน) 

                                     กาบมะพร้าวสับ        ขี้กบ              ใบไม้ผุ 

    1. เฟินหนัง          22.33b  17.00b   17.67b  19.00b 

    2. เฟินใบมะขาม  62.33a  58.33a  59.50a  60.06a 

    3. เฟินข้าหลวง        9.00b   9.00b  21.50b         13.17b 

  ค่าเฉลี่ย (วัสดุปลูก)  31.22a  28.11a  32.89a    

   C.V. = 36.34 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

 

การทดลองย่อยที่ 3.5.2 ศึกษาวัสดุพรางแสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ 

การเจริญเติบโต 
ความสูง พบว่า หลังปลูก 3 เดือน ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกันทางสถิติ เฟินใบมะขามมี

ความสูงมากที่สุดเมื่อปลูกในระดับการพรางแสง 70 %  ส่วนเฟินหนังและเฟินข้าหลวงไม่มีความ
แตกต่างกัน (ตารางที่ 10) ส าหรับเฟินหลังปลูก 6 เดือน และ 9 เดือน ชนิดของเฟินระดับการพราง
แสงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 11 และตารางที ่12) 

ความกว้างของใบ พบว่า หลังปลูก 6 เดือน ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกันทางสถิติ เฟิน
หนังมีความกว้างของใบมากที่สุดเมื่อปลูกในระดับการพรางแสง 70 % (ตารางที่ 13) และหลังปลูก 9 
เดือน ชนิดของเฟินและระดับการพรางแสงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  (ตารางที่ 14)ส าหรับการ
ผลิตเฟินตัดใบในเชิงการค้า ความกว้างของใบมีผลต่อราคาและความต้องการของตลาด  

ความยาวของใบและผลผลิตจ านวนใบต่อตารางเมตร พบว่า  หลังปลูก 6 เดือน และ 9 เดือน 
ชนิดของเฟินและระดับการพรางแสงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  (ตารางที่ 15 ตารางที่ 16 ตาราง
ที่ 17 และตารางท่ี 18) 
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ตารางท่ี 10 ความสูง (ซม.)ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน เมื่ออายุ 3 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                      ระดับการพรางแสง                        ค่าแตกต่าง 

                                                  70 %             80 % 

     1. เฟินหนัง     20.83c  22.10c    1.27ns        

     2. เฟินใบมะขาม   36.93a  30.59b   6.34*   

     3. เฟินข้าหลวง          15.76d  17.61cd  1.85ns  
 C.V. (a) = 12.46 %      C.V. (b) = 12.16 % 

1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

* แตกต่างกันโดยเทียบ LSD                       

 ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 11 ความสูง (ซม.)ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน เมื่ออายุ 6 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                    ระดับการพรางแสง                        ค่าแตกต่าง 

                                                  70 %             80 % 

     1. เฟินหนัง     24.58  23.03    1.55ns       

     2. เฟินใบมะขาม   45.33  44.38   0.95ns   

     3. เฟินข้าหลวง          20.63  22.65   2.02ns  
 C.V. (a) = 5.97 %      C.V. (b) = 4.34 % 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางท่ี 12 ความสูง (ซม.)ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน เมื่ออายุ 9 เดือน 

      ชนิดเฟิน                                         ระดับการพรางแสง                     ค่าแตกต่าง 

                                                  70 %             80 % 

     1. เฟินหนัง     28.34  27.38    0.96ns        

     2. เฟินใบมะขาม   55.81  51.18   4.63ns 

     3. เฟินข้าหลวง          24.07  26.18   2.11ns 

     C.V. (a) = 5.05 %      C.V. (b) = 10.12 % 

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ตารางท่ี 13 ความกว้างของใบ (ซม.)ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน เมื่ออายุ 6 เดือน 

     ชนิดเฟิน                                         ระดับการพรางแสง                         ค่าแตกต่าง 

                                              70 %              80 % 

     1. เฟินหนัง                              20.61a  17.10b   3.51* 

     2. เฟินใบมะขาม    6.17d  6.69d   0.52ns   

     3. เฟินข้าหลวง              9.40c  7.54d   1.86*  
 C.V. (a) = 8.86 %      C.V. (b) =9.47 %        

 1/ ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %   

* แตกต่างกันโดยเทียบ LSD                       

 ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
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ตารางท่ี 14 ความกว้างของใบ (ซม.)ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน เมื่ออายุ 9 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                         การพรางแสง                         ค่าแตกต่าง 

                                              70 %              80 % 

     1. เฟินหนัง                              22.06  20.44   1.61ns 

     2. เฟินใบมะขาม    6.27  8.79   2.52ns 

     3. เฟินข้าหลวง             10.03  10.05   0.02ns 

       C.V. (a) =  15.66 %      C.V. (b) = 14.08 %          

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ตารางท่ี 15 ความยาวของใบ (ซม.)ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน เมื่ออายุ 6 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                     ระดับการพรางแสง                       ค่าแตกต่าง  

                                                     70 %              80 % 

     1. เฟินหนัง          25.38  22.86   2.52ns 

     2. เฟินใบมะขาม   49.88  48.17   1.71ns   

     3. เฟินข้าหลวง          21.42  23.73   2.31ns   

     C.V. (a) = 7.55 %      C.V. (b) =  6.98 %     

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางท่ี 16 ความยาวของใบ (ซม.)ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน เมื่ออายุ 9 เดือน 

        ชนิดเฟิน                                   ระดับการพรางแสง                          ค่าแตกต่าง  

                                                     70 %              80 % 

     1. เฟินหนัง          25.72  25.44   0.28ns 

     2. เฟินใบมะขาม   54.14  52.99   1.15ns 

     3. เฟินข้าหลวง          25.48  25.69   0.21ns 

    C.V. (a) =  3.38 %      C.V. (b) = 5.57 %     

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

ตารางท่ี 17 ผลผลิต (จ านวนใบ/ตารางเมตร) ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน  

               เมื่ออายุ 6 เดือน 

      ชนิดเฟิน                                            การพรางแสง                          ค่าแตกต่าง 

                                                      70 %             80 % 

     1. เฟินหนัง          19.25  15.25   4.00ns 

     2. เฟินใบมะขาม   47.25  48.75   1.50ns   

     3. เฟินข้าหลวง          8.25  10.25   2.00ns  

    C.V. (a) = 14.55 %      C.V. (b) = 10.44 %          

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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ตารางท่ี 18 ผลผลิต (จ านวนใบ/ตารางเมตร) ของเฟินตัดใบที่ปลูกในโรงเรือนที่พรางแสงแตกต่างกัน  

               เมื่ออายุ 9 เดือน 

       ชนิดเฟิน                                            การพรางแสง                          ค่าแตกต่าง 

                                                      70 %             80 % 

     1. เฟินหนัง          21.25  13.00   8.25ns 

     2. เฟินใบมะขาม   63.50  58.50   5.00ns 

     3. เฟินข้าหลวง          7.00  7.25   0.25ns 

       C.V. (a) = 10.71 %      C.V. (b) =  18.54 %   

ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
การศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ  การเจริญเติบโตด้านความสูง ชนิดของ

เฟินมีความแตกต่างกันทางสถิติ เฟินใบมะขามมีความสูงมากที่สุด ชนิดของวัสดุปลูกไม่มีความ
แตกต่างกัน เฟินทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในวัสดุปลูกกาบมะพร้าวสับ ขี้กบ และใบไม้ผุ  ด้าน
ความกว้างของใบ ชนิดของเฟินและวัสดุปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติ เฟินหนังที่ปลูกด้วยวัสดุกาบ
มะพร้าวสับมีความกว้างของใบมากที่สุด ด้านความยาวของใบ ชนิดของเฟินและวัสดุปลูกมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ เฟินที่ปลูกด้วยวัสดุกาบมะพร้าวสับและใบไม้ผุ มีความยาวของใบมากที่สุด ด้าน
ผลผลิตจ านวนใบ ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเฟินใบมะขามมีผลผลิตสูงที่สุด 
ส าหรับชนิดของวัสดุปลูกไม่มีความแตกต่างกัน  

ส าหรับการพรางแสงที่เหมาะสมต่อการผลิตเฟินตัดใบ พบว่าในระยะแรกหลังปลูก 3 เดือน 
การเจริญเติบโตด้านความสูง ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกันทางสถิติ เฟินใบมะขามมีความสูงมาก
ที่สุดเมื่อปลูกในระดับการพรางแสง 70 % ส่วนเฟินหนังและเฟินข้าหลวงไม่แตกต่างกัน  หลังปลูก 6 
เดือน และ 9 เดือน ชนิดของเฟินระดับการพรางแสงไม่มีความแตกต่างกัน  ด้านความกว้างของใบ 
หลังปลูก 6 เดือน ชนิดของเฟินมีความแตกต่างกันทางสถิติ เฟินหนังมีความกว้างของใบมากที่สุดเมื่อ
ปลูกในระดับการพรางแสง 70 %  และหลังปลูก 9 เดือน ชนิดของเฟินและระดับการพรางแสงไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ  ส าหรับการผลิตเฟินตัดใบในเชิงการค้า ความกว้างของใบมีผลต่อราคา
และความต้องการของตลาด  ส าหรับความยาวของใบและผลผลิตจ านวนใบ ชนิดของเฟินและระดับ
การพรางแสงไม่มีความแตกต่างกัน  
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ในการผลิตเฟินตัดใบเชิงการค้า หากใช้ระดับพรางแสง 70 % จะช่วยลดต้นทุนในการสร้าง
โรงเรือน เนื่องจากตาข่ายพลาสติกพรางแสงระดับ 70 % มีราคาถูกกว่า 80 % ส าหรับวัสดุปลูก 
แม้ว่ากาบมะพร้าวสับท าให้เฟินเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แต่ราคาค่อนข้างสูง การใช้กาบมะพร้าวสับผสม
ใบไม้ผุจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดลดต้นทุนลงได้มาก 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
เกษตรกรผู้ปลูกเฟินตัดใบสามารถน าความรู้ด้านวิธีการพรางแสงและการใช้วัสดุปลูกที่

เหมาะสม ไปใช้ในการผลิตเฟินตัดใบเชิงการค้า ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของใบเฟิน 
 

11. ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณ คุณวินัย สมประสงค์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืช ส านัก

คุ้มครองพันธุ์พืช ที่ให้ค าปรึกษาด้านการบันทึกข้อมูล การใช้ประโยชน์จากพืชจ าพวกเฟินรวมทั้งการ
จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
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