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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสดุ ปี 2562 

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

1. แผนงานวิจัย  :  แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาแผนบรูณาการวิจัยและพฒันาเพื่อความยั่งยืน 

   ของกล้วยไม้และไม้ดอกไมป้ระดบั  

2. โครงการวิจัย  :  โครงการวิจัยและพฒันาเฟิน 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  เปรียบเทียบสูตรอาหารทีเ่หมาะสมต่อช้ินส่วนเจริญของเฟินเขากวางตั้ง 

     
คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง              :  นายอน ุ  สุวรรณโฉม ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ่
ผู้ร่วมงาน                         :  สุมาลี  ศรีแก้ว ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

                                :  ธัญพร  งามงอน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทีส่งู 
 เพชรบรูณ์ 
                                :  กมลทิพย์  สงัข์แก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 
                                :  นางสาวดุจดาว  บุตรตาพา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ่

 :  นางสาคร ยังผ่อง              ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
 :  นางประภา  พริบไหว   ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
  

4. บทคัดย่อ    
การทดลองเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อช้ินส่วนเจริญของเฟินเขากวางตั้ง โดยใช้ช้ินส่วนเจริญ

ของเฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง 3 ต าแหน่งคือ ใบชาย ใบกาบและ ส่วนตา เลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือบนอาหาร
สังเคราะห์จ านวน 4 สูตร คือ 1/2MS, MS, Miller and Miller (1961) และ Knop โดยทุกสูตรเพิ่มน้ าตาล 20 
กรัม/ลิตร และน าช้ินส่วนของเฟินชายผ้าสีดาดังกล่าว มาล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างจาน ขัดเอาขนบนใบ
ออกให้หมด จากนั้นท าความสะอาดช้ินส่วนด้วยการพ่นเอธานอล 70%นาน 1 นาที จากนั้นจึงท าการฟอกด้วย 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์(hydrogenperoxide) ความเข้มข้น 3% เป็นเวลา 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ าสะอาดที่ต้ม
ฆ่าเช้ือแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ตัดช้ินส่วนเฟินให้เป็นสี่เหลี่ยมกว้างxยาว ให้มีขนาด 0.5x0.5 เซนติเมตร โดยเลือกส่วน
ขอบของช้ินส่วนเฟินจากนั้นน าช้ินส่วนเฟินวางในขวดอาหารสังเคราะห์แต่ละสูตร โดยแต่ละขวดวาง ช้ินส่วน
จ านวน 3 ช้ิน น าขวดอาหารวางในห้องทดลองที่มี อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เลี้ยงในสภาพห้องมืดจ านวน 3 วัน 
จากนั้นจึงให้แสงสว่าง ที่ความเข้มแสง 2,800 ลักซ์  พบว่าหลังจากท าการลองเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ ช้ินส่วนทั้ง 
3 ต าแหน่งคือ ใบชาย ใบกาบ และ ส่วนตา ไม่มีการตอบสนองกับอาหาร ไม่มีการพัฒนาเป็นแคลลัส สีของช้ินส่วน
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาล จนในที่สุด แห้ง และตายลง ทั้งนี้จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา และตรวจเอกสาร
เพิ่มเติม หาวิธีการในการทดลองเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่า เพราะเหตุใดช้ินส่วนจึงไม่มีการพัฒนาเป็น
แคลลัส 
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5. ค าน า                                  
  เฟิน  เป็นพืชช้ันต่ าที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน นักพฤกษศาสตร์ได้มีประมาณจ านวนของเฟินทั่วโลก โดย
แยกเป็นเฟินที่แท้จริง (true ferns) ประมาณ 12,000 ชนิด  230-250 สกุล และเครือญาติของเฟิน (ferns allies) 
ประมาณ 1,000 ชนิด 7-8 สกุลซึ่งพืชในกลุ่มนี้มีความส าคัญต่อมนุษย์เรามาก การอยู่รอดของเฟินโบราณที่ผ่าน
การสืบทอดเผ่าพันธ์ุที่เป็นเสมือนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านช่วงเวลาของวิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของ
โลกหลายยุคสมัยเฟนิเปน็พืชไม่มีดอกไม่มผีล แต่สามารถขยายพันธ์ุได้โดยใช้สปอร์ที่มขีนาดเล็ก ซึ่งท าให้เฟินหลาย
สกุลด ารงเผ่าพันธ์ุมาได้ แต่ก็มีบางชนิดบางสกุลที่สูญพันธ์ุไปในยุคดึกด าบรรพ์ (ภัทราและวีระ, 2549)และนิรนาม
1(2552) ดังนั้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถขยาย และอนุรักษ์พันธุเฟินได้เป็นอย่างด ี

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นวิธีการที่ประสบความส าเร็จในเฟินสกุลชายผ้าสีดาหลายชนิด เช่น การ
เพาะเลี้ยงใบ P.bifurcatum(Camloh and Gogala,1991; Camloha et al., 1944) การเพาะเลี้ยงปลายยอด 
P.stemaria, P.veitchii, P.wallichiiและ P.wandae (Hennen and Sheehan,1978) 

  การขยายโคลนด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช Razdan (2003) แบ่งข้ันตอนการขยายโคลนด้วย
เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชออกเป็น 5 ระยะ ได้แก่ 

 1. ระยะ 0: เป็นข้ันตอนในการคัดเลือกและบ ารุงดูแลรักษาต้นแม่พันธ์ุที่จะน ามาใช้ ให้มีความสะอาด 
เพื่อให้ง่ายต่อการฟอกฆ่าเช้ือ 
 2. ระยะ 1: เป็นข้ันตอนเริ่มต้นในการปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการฟอกฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่ติดมา
กับช้ินส่วนพืช และเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ เพื่อให้ช้ินพืชมีชีวิตรอดและเจริญเติบโตต่อ 
 3. ระยะ 2: เป็นข้ันตอนการเพิ่มปริมาณของเนื้อเยื่อ โดยน าเนื้อเยื่อพืชที่มีการเจริญเติบโต และสะอาด
ปราศจากเช้ือจุลินทรีย์ ชักน าให้เกิดเป็นต้นหรือหน่อจ านวนมาก 
 4. ระยะ 3: เป็นข้ันตอนการชักน ายอดที่ได้เกิดราก เพื่อให้มีความแข็งแรงพร้อมที่จะย้ายปลูกลงเครื่อง
ปลูกในสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 5. ระยะ 4: เป็นข้ันตอนการย้ายต้นพืชจากสภาพปลอดเช้ือ โดยท าการปรับสภาพของต้นพืชให้ทนทาน
ต่อการออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอก 
 ช้ินส่วนพืชที่น ามาใช้เพาะเลี้ยงเป็นปัจจัยที่ส าคัญ มีบทบาทต่อความส าเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ชนิดนั้นๆ เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถต่างๆ ที่มีอยู่ของพืชเท่านั้น 
ดังนั้นจึงมีการคัดเลือกและปรับแต่งช้ินส่วนพืช ให้เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ดี
ข้ึน ได้แก่ การปรับสภาพการปลูกเลี้ยงของต้นแม่พันธ์ุ การเลือกอวัยวะของพืช ระยะการพัฒนาของพืช ขนาด 
อายุและต าแหน่งของช้ินส่วน (สุรวิช,2549) 
 ส่วนการเลือกใช้ชนิดของสารฟอกฆ่าเช้ือ และระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกฆ่าเช้ือ ข้ึนอยู่กับความอ่อนแอ
ของช้ินส่วนพืชที่น ามาใช้ ซึ่งสารฟอกฆ่าเช้ือในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันจ านวนมาก โดยประศาสตร์ (2538) แนะ
แนวทางให้เลือกใช้ดังนี้ 
 1. มีประสิทธิภาพดี ให้เปอร์เซ็นต์ความปลอดภัยสูง 
 2. ราคาไม่แพง และหาซื้อได้ง่าย 
 3. เตรียมได้ง่าย ไม่มีข้ันตอนยุ่งยาก 



3 
 

 4. ไม่เป็นอันตราย หรือมีอันตรายน้อยที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคนและตัวอย่างพืช 
 วิธีด าเนินการ                          
 วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in CRD 3 ซ้ าๆ ละ 10 ขวดทดลอง โดยมีปจัจัยดังนี ้

 ปัจจัยที่ 1 ช้ินส่วนเจรญิของเฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง 3 ต าแหน่งคือ ใบชาย ใบกาบและ ส่วนตา 
 ปัจจัยที่ 2 อาหารเพาะเลี้ยงจ านวน 4 สูตร คือ 1/2MS, MS, Miller and Miller (1961) และ Knop 
โดยทุกสูตรเพิ่มน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 

วิธีท าการทดลอง 
 1.น าต้นพันธ์ุชายผ้าสีดาเขากวางตั้งมาเลี้ยงในโรงเรือนที่ มีการพรางแสง 50% ควบคุมสภาพในโรงเรือน
ให้สะอาด พ่นสารเคมีป้องกันโรครา เพือ่ลดการปนเปือ้นจากโรค 
 2.เตรียมอาหารสูตรสงัเคราะห์ตามกรรมวิธีการทดลอง 4 สูตร คือ 1/2MS, MS, Miller and Miller 
(1961) และ Knop โดยทุกสูตรเพิ่มน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 
 3.น าช้ินส่วนของเฟินชายผ้าสีดาทั้งส่วน ใบชาย ใบกาบ และตา มาล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างจาน 
ขัดเอาขนบนใบออกใหห้มด จากนั้นท าความสะอาดช้ินส่วนด้วยการพ่นเอธานอล 70%นาน 1 นาที จากนั้นจงึท า
การฟอกด้วย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์(hydrogenperoxide) ความเข้มข้น 3% เป็นเวลา 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ า
สะอาดที่ตม้ฆ่าเช้ือแล้ว จ านวน 2 ครั้ง ตัดช้ินส่วนเฟินให้เปน็สี่เหลี่ยมกว้างxยาว ให้มีขนาด 0.5x0.5 เซนติเมตร 
โดยเลือกส่วนขอบของช้ินส่วนเฟนิจากนั้นน าช้ินส่วนเฟินวางในขวดอาหารสังเคราะห์แต่ละสูตร โดยแต่ละขวดวาง 
ช้ินส่วนจ านวน 3 ช้ิน น าขวดอาหารวางในห้องทดลองที่มี อณุหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เลี้ยงในสภาพห้องมืด
จ านวน 3 วัน จากนั้นจึงให้แสงสว่าง ที่ความเข้มแสง 2,800 ลักซ ์
 4.บันทึกการปนเปือ้นจากเช้ือรา ภายหลงัการเพาะเลี้ยงทกุๆ สัปดาห์ จ านวน 4 สัปดาห์  
 5.บันทึกการเปลี่ยนแปลงของช้ินส่วนเฟิน ภายหลงัการเพาะเลี้ยง ทกุๆ 4 สัปดาห์ เป็นจ านวน 16 
สัปดาห์ โดยบันทึกทุกลักษณะของช้ินส่วนเฟิน 
 6.สรปุวิเคราะห์ข้อมลู 
- เวลาและสถานท่ี  

ระยะเวลา (เริ่มต้น-สิ้นสุด) ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 
สถานที่ท าการทดลอง : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่
 
 

6. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ท าการเพาะช้ินส่วนเขากวางตั้งเจริญของเฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง 3 ต าแหน่งคือ ใบชาย ใบกาบและ 
ส่วนตา ในอาหารเพาะเลี้ยงจ านวน 4 สูตร คือ 1/2MS, MS, Miller and Miller (1961) และ Knop โดยทุกสูตร
เพิ่มน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร ตามกรรมวิธีการทดลอง ซึ่งหลังจากท าการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ  บันทึกการ
ปนเปื้อนจากเช้ือรา ภายหลังการเพาะเลี้ยงทุกๆ สัปดาห์ จ านวน 4 สัปดาห์ พบว่ามีการปนเปื้อนของเช้ือราเฉลี่ย 
20 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนทั้งหมดที่ท าการทดลอง บันทึกการเปลี่ยนแปลงของช้ินส่วนเฟิน ภายหลังการเพาะเลี้ยง 
ทุกๆ 4 สัปดาห์ เป็นจ านวน 16 สัปดาห์ โดยบันทึกทุกลักษณะของช้ินส่วนเฟนิ ซึ่งผลการบันทึก ปรากฏว่าช้ินส่วน
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ไม่มีการตอบสนองกับอาหาร ไม่มีการพัฒนาเป็นแคลลัส สีของช้ินส่วนเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาล จนในที่สุดก็
แห้งตาย และตายลง ทั้งนีจ้ึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา และตรวจเอกสารเพิ่มเติม หาวิธีการในการทดลองเพิ่มเติม 
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่า เพราะเหตุใดช้ินส่วนจึงไม่มีการพัฒนาเป็นแคลลัส 

 
 
 

 

  
 

         ลักษณะเฟินเขากวางตั้งท่ีจะน ามาใชใ้นการทดลอง  
 

  

 

 

เฟินเขากวางตั้ง 

ท่ีใช้ในการทดลอง 

 

 

สารป้องกันเชื้อรา 

 

จุ่มเฟินเขากวางตั้ง 

ลงในสารป้องกันเชื้อรา 
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ล้างด้วยน้ ายาซันไลท์ 

 

ล้างน้ าไหล 

 

ฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์70% 

 

 

ตัดชิ้นส่วนเตรียมฟอก 

 

ฟอกด้วย ไฮโดรเจน เปอร์อ๊อก
ไซด์ 4% เวลา 13 นาที 

 

ล้างด้วยน้ ากลั่น 3 ครั้งครั้งละ 3 
นาที 

 

 

ชิ้นส่วนหลังจากล้างน้ ากลั่น 

 

ตัดชิ้นส่วนขนาด 0.5-1 ซม. 

 

ชิ้นส่วนหลังจากท าการตัด 
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วางชิ้นส่วนลงในขวดเพาะเลี้ยง 

ตามกรรมวิธีการทดลอง 

 

วางขวดลงในกร้า 

 

คลุมด้วยผ้าด า 3 วัน 

 

 

กาบใบ เลี้ยงในอาหารสูตร 

1/2MS( Murashige & Skoog ) 
+น้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 

 

 

กาบใบ เลี้ยงในอาหารสูตร 
Murashige & Skoog +น้ าตาล 

20 กรัม/ลิต 

 

กาบใบ ในเลี้ยงในอาหารสูตร 
Miller and Miller (1961) +

น้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 

 

 

 

กาบใบ เลี้ยงในอาหารสูตร 
Knop +น้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 

 

 

ชายใบ เลี้ยงในอาหารสูตร
1/2MS( Murashige & Skoog ) 

+น้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 

 

ชายใบ เลี้ยงในอาหารสูตร 

Murashige & Skoog +น้ าตาล 
20 กรัม/ลิต 
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ชายใบ เลี้ยงในอาหารสูตร Miller and Miller 
(1961) +น้ าตาล 20 กรัม/ลิตร 

 

ชายใบ เลี้ยงในอาหารสูตร Knop +น้ าตาล 20 
กรัม/ลิตร 
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7. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
  จากทดลองเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อช้ินส่วนเจริญของเฟินเขากวางตั้ง โดยใช้

ช้ินส่วนเจริญของเฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง 3 ต าแหน่งคือ ใบชาย ใบกาบและ ส่วนตา เลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ
บนอาหารสังเคราะห์จ านวน 4 สูตร คือ 1/2MS, MS, Miller and Miller (1961) และ Knop โดยทุกสูตรเพิ่ม
น้ าตาล 20 กรัม/ลิตร ปรากฏว่าช้ินส่วนไม่มีการตอบสนองกับอาหาร ไม่มีการพัฒนาเป็นแคลลัส สีของช้ินส่วน
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาล จนในที่สุด แห้ง และตายลง ทั้งนี้จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา และตรวจเอกสาร
เพิ่มเติม หาวิธีการในการทดลองเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุว่า เพราะเหตุใดช้ินส่วนจึงไม่มีการพัฒนาเป็น
แคลลัส 

8. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ไดวิ้ธีการเพาะเลี้ยง และสูตรอาหารเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมส าหรับการ ขยายพันธ์ุเฟิน โดยใช้ช้ินส่วนทั้ง 3 
ต าแหน่ง ได้แก่ ใบชาย ใบกาบ และ ส่วนตา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธ์ุเฟิน และขยายพันธ์ุให้กลับคืนธรรมชาติ 
รวมถึงได้เทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส าหรับถ่ายทอดให้เกษตรกร และผู้ประกอบการที่สนใจต่อไป 
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