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บทคัดย่อ  

 การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเฟินเขากวางตั้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเฟินที่มีศักยภาพในเชิงการค้า โดยศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเฟินเขา

กวางตั้งในระยะแกมมีตโตไฟท์ โดยการเพาะเลี้ยงสปอร์เฟินเขากวางตั้งในสภาพปลอดเชื้อซึ่งเก็บข้อมูลการ

เจริญเติบโตทางด้านทรงพุ่ม ความกว้างกาบใบซ้าย ความกว้างกาบใบขวา ความสูงกาบใบซ้าย ความสูงกาบใบ

ขวา ความกว้างชายใบซ้าย ความกว้างชายใบขวา ความสูงชายใบซ้าย ความสูงชายใบขวา ความยาวของ

โปรธัลลัส ความกว้างของโปรธัลลัส เพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติของสูตรอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของ

ต้นอ่อนเฟินเขากวางตั้ง พบว่าการเจริญเติบโตทางด้านทรงพุ่ม ความกว้างกาบใบซ้าย ความกว้างกาบใบขวา 

ความสูงกาบใบซ้าย ความสูงกาบใบขวา ความกว้างชายใบซ้าย ความกว้างชายใบขวา ความสูงชายใบซ้าย 

ความสูงชายใบขวา เมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่ากรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller 

(1961) มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2 , 1.30, 1.16, 1.43, 0.96, 1.04, 0.76, 1 และ 0.64 

เซนติเมตรตามล าดับ และการเจริญเติบโตของโปรธัลลัสทางด้านความยาวของโปรธัลลัส ความกว้างของ

โปรธัลลัส พบว่ากรรมวิธีที่ 9  อาหารสูตร Murashige & Skoog ( 1962 ) + 2,4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 

มิลิกรัมต่อลิตรมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 เซนติเมตร และ 2.08 เซนติเมตร 

ตามล าดับ ส่วนการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของโปรธัลลัส และน าหนักของโปรธัลลัส พบว่ากรรมวิธีที่ 4 



อาหารสูตร Murashige & Skoog ( 1962 )+BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร การเจริญเติบโตสูง

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 เซนติเมตร และ 3.38 กรัม ตามล าดับ  

ค าส าคัญ : เฟิน, สปอร์, โปรธัลลัส, สปอโรไฟต์, แกรมมีตโทไฟต์, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, สูตรอาหารสังเคราะห์ 

 

ค าน า 

  เฟินในประเทศไทยมีอยู่ราว 130 สกุล 671 ชนิด มีการกระจายพันธุ์ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง
เฟินเขตร้อน และเฟินเขตหนาวเฟินมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันด้าน
ลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มเฟินดินทนแดด (Terrestial-Sun-Ferns) เฟินดินชอบร่มเงา 
(Terrestial-Shade-Ferns) เฟินเถาเลื้อย (Climbing Ferns) เฟินเกาะอาศัย (Epiphytes) เฟินผา 
(Lithophytic Ferns หรือ Rock Ferns) เฟินน้ า (Aquatic Ferns) และเฟินภูเขา (Mountain Ferns)  เฟิน
จึงใช้เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของป่าได้เป็นอย่างดีมีรายงานพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าเมืองไทยซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเฟิน ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกท าลายป่า  ชนิดและปริมาณของเฟิน
ลดลงซึ่งเฟินป่าของไทยที่น่าสนใจมีหลายสกุลด้วยกัน ได้แก่ สกุลชายผ้าสีดา เช่นชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง 
ชายผ้าสีดาปักษ์ใต้ และชายผ้าสีดาหูช้างไทย ซึ่งเป็นเฟินประดับท่ีอยู่ในความนิยมของนักจัดสวน นักสะสม ใช้
เป็นไม้ประดับ  เฟินบางชนิดมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยคล้ายเถาวัลย์เหนียว ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น ส า
เท็งหรือผักกูดแดง (Stenochlaena) และสกุลย่านลิเภา (Lygodium)  เป็นเฟินที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
เป็นหัตกรรมพ้ืนบ้าน  เฟินบางชนิดมีความแข็งแรงล าต้นสูงขนาดใหญ่ คล้ายต้นปาล์ม เช่น สกุลมหัสด า 
(Cyatheal) ซึ่งเป็นเฟินกลุ่มพืชดึกด าบรรพ์  เฟินเหล่านี้มีเนื้อไม้เป็นเส้นใยแข็ง  ล าต้นของมันจึงถูกน ามาใช้
ส าหรับแกะสลัก กระถางต้นไม้ ไม้หลัก ภาชนะใส่ของเครื่องใช้ และเป็นเครื่องปลูก  เฟินอีกหลายชนิดให้ใบ
และยอดอ่อนเป็นอาหารประเภทผักจิ้ม เช่น กูดห้วย กูดน้ าหรือผักกูด หลายชนิดมีการผลิตเพื่อประโยชน์ใน
เชิงการค้าใช้ท าไม้ตัดใบ เช่น เฟินใบมะขาม เฟินหนัง  ปี 2550 ใบเฟินมีมูลค่าการส่งออกจัดอยู่ 10 อันดับแรก
ของการส่งออกใบไม้ประดับที่ไทยมีการส่งออก 85 ชนิด มีมูลค่าการส่งออก ประมาณ 4 ล้านบาท  ดังนั้นเฟิน
จึงมีประโยชน์หลากหลาย  เฟินเป็นพืชที่ผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์ยากปลูกเลี้ยงยาก เจริญเติบโตช้า และต้องการ
สภาพแวดล้อมจ าเพาะเฟินส่วนใหญ่จึงมีราคาสูง มีปัญหาการลักลอบเฟินจากป่าออกมาเพ่ือการค้า เนื่องจาก
เป็นพืชที่ก าลังอยู่ในกระแสความนิยมของตลาดโลก ต่างประเทศมีการผลิตในเชิงการค้ามากขึ้น เช่น 
เนเธอร์แลนด์ ในขณะที่ประเทศไทยกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงมักน าเข้าเฟินชนิดใหม่จากต่างประเทศ และส่วนใหญ่เก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากป่าเพ่ือการค้า ขาดการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะจากภาครัฐเพ่ือกระตุ้นการผลิต และ
การตลาด ทั้งๆท่ีไทยมีความสามารถในการแข่งขัน มีทุนทางทรัพยากรมากมาย มีสภาพแวดล้อมจ าเพาะ
เหมาะสมกับการผลิตดังนั้นจึงควรเร่งรัดศึกษาท้ังการรวบรวมพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการ
เขตกรรมที่เหมาะสมส าหรับเฟินในสกุลต่างๆ ที่มีศักยภาพในเชิงการค้าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้ไทยเป็น
ผู้น าด้านการผลิตเฟินให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สามารถส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ได้ 
 



 

อุปกรณ์และวิธีการ 

  อุปกรณ์    

  1.1 บีกเกอร์ขนาด 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

1.2 กระบอกตวงขนาด 100 ml, 1000 ml 

1.3 กรวยแก้วและกรวยพลาสติก 

1.4 ขวดแก้ว (ส าหรับใส่อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ขนาด 4 oz. 

1.5 ฝาปิดขวดแก้ว (ซึ่งเป็นของขวดแก้วส าหรับใส่อาหารเพาะเลี้ยง) 

1.6 ปิเปตต์ขนาด 0.05 ml, 0.1 ml, 10 ml 

1.7 ช้อนตักสาร 

1.8 แท่งคนสาร 

1.9 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)   

1.10 หม้อนึ่งความดันไอ (Autoclave)  

1.11 เครื่องคนสาร 

1.12 เครื่องชั่งสาร 

1.13 ขวดฉีดน้ ากลั่นและน้ ากลั่น 

1.14 มีดผ่าตัด 

1.15 คีม  

1.16 Alcohol 95% 

1.17 Alcohol 70% 

1.19 Plate 

1.20 ขวดรูปชมพู่ขนาด 500 ml 

1.21 กระดาษช าระ 

1.22 Rack 

1.23 ถุงมือยาง 

1.24 Microflow Advanced Bio Safety Cabinet  

1.25 Clorox 10%  

1.26 น้ ายาจับใบ Tween 20 

1.27 เตาแก๊ส 



1.28 หม้อต้ม 

 

 วิธีการ 

  แผนการทดลองแบบ CRD แบ่งออกเป็น 9 กรรมวิธีๆ 4 ซ้ าหน่วยการทดลองละ 6 ขวด ดังนี้ 

 กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) (control) 
กรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961)+ 2,4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and Miller (1961)+ 2,4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2,4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลลิกรัม

ต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2,4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลลิกรัม

ต่อลิตร 
  - เตรียมต้นอ่อนเฟินเขากวางตั้งในระยะแกมมีตโตไฟท์โดยการเพาะเลี้ยงสปอร์เฟินเขากวางตั้งใน
สภาพปลอดเชื้อในอาหารสูตร Miller and Miller (1961) เลี้ยงจนมีอายุเฟินได้ 6 เดือน 

- เตรียมอาหารสังเคราะห์ส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชนิดแข็งสูตร  Miller and Miller (1961)เป็น
control และสูตร Miller and Miller (1961)  ผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตตามระดับความเข้มข้นคือ BA 
ที่ระดับความเข้มข้น 2.5,5.0,  มิลลิกรัม/ลิตร และ2, 4-Dระดับความเข้มข้น 1.0,1.5 มิลลิกรัม/ลิตร )  และ
อาหารสูตร Murashige & Skoog ( 1962 ) ผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตตามระดับความเข้มข้นคือ BA ที่
ระดับความเข้มข้น 2.5,5.0,  มิลลิกรัม/ลิตร และ2, 4-Dระดับความเข้มข้น 1.0,1.5 มิลลิกรัม/ลิตร ปรับระดับ 
pH=5.5 นึ่งฆ่าเชื้อที่ความดัน 1.2 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน15นาทีแล้ว
น าอาหารเทใส่ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 4 ออนซ์ 
 - ท าการปลูกต้นอ่อนเฟินเขากวางตั้งตามกรรมวิธีในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขนาด 4 ออนซ์ในสภาพ
ห้องทดลองอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสภาพแสง 2,800 ลักซ์ วัดขนาดการเจริญเติบโตทุกเดือนเป็นเวลา 
6 เดือน 
 



 

 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ขนาดทรงพุ่ม 

  ด าเนินการวัดทรงพุ่มพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 1 

อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีขนาดทรงพุ่มเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 2 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 

มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.18 เซนติเมตร  แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 8 อาหาร

สูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 1.74  

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัม

ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.41  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับ

ความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.31 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and Miller 

(1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.25 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 อาหาร

สูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่  5.0 มิลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ ย 1.03  

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อ

ลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.93 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความ

เข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.82  เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ความกว้างกาบใบซ้าย 

  ด าเนินการวัดความกว้างกาบใบซ้ายพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีความกว้างกาบใบซ้ายเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1.30 

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA 

ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.11 เซนติเมตร  แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร 

มีค่าเฉลี่ย 0.92  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความ

เข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.92  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) 

+ 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.81 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller 

and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.78 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 



5 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.61  

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อ

ลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.59 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความ

เข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.42  เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ความกว้างกาบใบขวา 

  ด าเนินการวัดความกว้างกาบใบขวาพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีความกว้างกาบใบขวาเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1.16 

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA 

ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.18 เซนติเมตร  แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร 

มีค่าเฉลี่ย 0.98  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความ

เข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.74  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) 

+ 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.72 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller 

and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.65 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 

3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.55 

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อ

ลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.53  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความ

เข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.47  เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

ความสูงกาบใบซ้าย 

  ด าเนินการวัดความสูงกาบใบซ้ายพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีความสูงกาบใบซ้ายเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1.43 

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA 

ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.78 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & 

Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.58  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 

อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.49 

เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัม

ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.44  เซนติเมตร ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 9 อาหาร

สูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่  1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.88  

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัม

ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.79 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับ



ความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.75  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and 

Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.66 เซนติเมตรตามล าดับ 

(ตารางท่ี 1) 

ความสูงกาบใบขวา 

  ด าเนินการวัดความสูงกาบใบขวาพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่  1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีความสูงกาบใบซ้ายเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 0.96 

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA 

ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.33 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige 

& Skoog (1962)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.22 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D 

ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.79  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & 

Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.76  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 

อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.65 

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัม

ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.62 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความ

เข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.52  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller 

(1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.42 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ความกว้างชายใบซ้าย 

  ด าเนินการวัดความกว้างชายใบซ้ายพบว่า กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มี

ความกว้างชายใบซ้ายเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1.04 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธี

รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิ

กรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.50  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D 

ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.38  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & 

Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.23 เซนติเมตร  กรรมวิธีที่  7 

อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.23 

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.20 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความ

เข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.18 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) 

+ 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.17 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร 



Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.13  เซนติเมตร 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ความกว้างชายใบขวา 

  ด าเนินการวัดความกว้างชายใบขวาพบว่า กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มี

ความกว้างชายใบขวา เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 0.76 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุก

กรรมวิธีรองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 

1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.45 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 

4-D ระดับความเข้มข้นที่  1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.36  เซนติเมตร กรรมวิธีที่  5 อาหารสูตร 

Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.35 เซนติเมตร 

กรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลี่ย 0.28 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 

1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.28 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D 

ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.26 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and 

Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.13  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 3 

อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0  มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

0.18 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ความสูงชายใบซ้าย 

  ด าเนินการวัดความสูงชายใบซ้ายพบว่า กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีความ

สูงชายใบซ้าย เฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 1 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกกรรมวิธีรองลงมา

คือ กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร 

มีค่าเฉลี่ย 0.60 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความ

เข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.59 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) 

+ 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.34 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller 

and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.30 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 4 

อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.28 

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัม

ต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.28 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความ

เข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.23  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & Skoog 

(1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 0.35 เซนติเมตร ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2) 



ความสูงชายใบขวา 

  ด าเนินการวัดความสูงกาบใบขวาพบว่า ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่  1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีความสูงกาบใบซ้ายเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 0.64 

เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 

1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.61  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 

4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.46  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller 

and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.32 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 

5 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.28  

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962)+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.25 เซนติเมตร กรรมวิธีที่  2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความ

เข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.23 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) 

+ BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 0.20  เซนติเมตร และ กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร 

Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่  1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 0.65 

เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ความกว้างโปรธัลลัส 

  ด าเนินการวัดความกว้างโปรธัลลัสพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่มีความกว้างโปรธัลลัสเฉลี่ยมากที่สุดคือ กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 

2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.08 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

กับกรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลี่ย 1.61  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 

2.5 มิลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 1.46  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 

BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.34  เซนติเมตร ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิ

กรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.07 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D 

ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.98  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & 

Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.94  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 1 

อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีคา่เฉลี่ย 1.79  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and 

Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.78 เซนติเมตร ตามล าดับ 

(ตารางท่ี 3) 

ความยาวโปรธัลลัส 



  ด าเนินการวัดความยาวโปรธัลลัสพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่มีความยาวโปรธัลลัสเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 

4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.48 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 

1.78  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิ

กรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 1.75  เซนติเมตร ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีที่ 4 

อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.45 

เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อ

ลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.40  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับ

ความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.39  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and Miller 

(1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.06 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 1 อาหาร

สูตร Miller and Miller (1961) มีค่าเฉลี่ย 2.04  เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and 

Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.02 เซนติเมตร ตามล าดับ 

(ตารางท่ี 3) 

ความสูงโปรธัลลัส 

  ด าเนินการวัดความสูงโปรธัลลัสพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่มีความสูงโปรธัลลัสเฉลี่ยมากที่สุดคือกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA 

ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.89 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 

1.17  เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & Skoog 

(1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.88  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 9 อาหารสูตร 

Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.74 เซนติเมตร 

กรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีค่าเฉลี่ย 1.72  เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร 

Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.60 เซนติเมตร 

กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลี่ย 1.60 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 

1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.52 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + 

BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 1.46  เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 

น้ าหนักโปรธัลลัส 



  ด าเนินการชั่งน้ าหนักโปรธัลลัสพบว่า ทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย

กรรมวิธีที่มีน้ าหนักโปรธัลลัสเฉลี่ยมากที่สุดคือกรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + BA 

ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 3.38 กรัมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ กรรมวิธีที่ 

1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีค่าเฉลี่ย 2.17 กรัม  กรรมวิธีที่ 7 อาหารสูตร Miller and Miller 

(1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.05 กรัม กรรมวิธีที่ 6 อาหารสูตร 

Miller and Miller (1961) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 1.98 กรัม กรรมวิธี

ที่ 2 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลิกรัมต่อลิตร  มีค่าเฉลี่ย 1.55  

กรัม กรรมวิธีที่ 3 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลี่ย 1.33 กรัม แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับ กรรมวิธีที่ 5 อาหารสูตร Murashige & Skoog 

(1962) + BA ระดับความเข้มข้นที่ 5.0 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.93 กรัม กรรมวิธีที่  9 อาหารสูตร 

Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.5 มิลิกรัมต่อลิตร มีค่าเฉลี่ย 2.91 กรัม และ

กรรมวิธีที่ 8 อาหารสูตร Murashige & Skoog (1962) + 2, 4-D ระดับความเข้มข้นที่ 1.0 มิลิกรัมต่อลิตร มี

ค่าเฉลี่ย 2.25 กรัม ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

 

 
สปอร์เฟินเขากวางตั้ง 

ส าหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
ร่อนสปอร์เฟินเขากวางตั้ง 

ส าหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

 
สปอร์เฟินที่เขากวางตั้งร่อนเสร็จแล้ว 

 
ฟอกสปอร์เฟินเขากวางตั้งด้วยคลอร๊อก 20% 



 
ฟอกสปอร์เฟินเขากวางตั้งด้วยคลอร๊อก 10% 

 
ล้างสปอร์เฟินเขากวางตั้ง 
ด้วยน้ ากลั่นจ านวน 3 ครั้ง 

 

 
กรองสปอร์เฟินเขากวางตั้งด้วยผ้าขาวบาง 

 
แบ่งสปอร์เฟินเขากวางตั้ง 

ส าหรับเพาะลงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

 
สปอร์เฟินเขากวางตั้ง 

หลังจากย้ายลงเพาะในอารหาร อายุ 1 วัน 

 
สปอร์เฟินเขากวางตั้ง 

หลังจากย้ายลงเพาะในอารหาร อายุ 1 เดือน 
 
 



 
สปอร์เฟินเขากวางตั้ง 

หลังจากย้ายลงเพาะในอารหาร อายุ 2 เดือน 

 
สปอร์เฟินเขากวางตั้ง 

หลังจากย้ายลงเพาะในอารหาร อายุ 3 เดือน 
 

     
ต้นอ่อนเฟินอายุ 4 เดือน 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 5 เดือน 

 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 6 เดือน 

 
ต้นอ่อนเฟินส าหรับการ subculture 

 



 
ต้นอ่อนเฟินหลังจากท าการ  subculture   

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 1 วัน 

 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 1 เดือน 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 2 เดือน 

 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 3 เดือน 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 4 เดือน 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นอ่อนเฟินอายุ 5 เดือน ต้นอ่อนเฟินอายุ 6 เดือน 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 7 เดือน 

 
ต้นอ่อนเฟินอายุ 8 เดือน 



 

 

 

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของกาบใบ 

กรรมวิธี 
ทรงพุ่ม 
(ซม.) 

ความกว้างกาบ
ใบซ้าย (ซม.) 

ความกว้างกาบ
ใบขวา 
 (ซม.) 

ความสูงกาบ
ใบซ้าย 
(ซม.) 

ความสูงกาบ
ใบขวา 
(ซม.) 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961) (control) 

2a 1.30a 1.16a 1.43a 0.96a 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+BA ระดับความเข้มข้นที่ 
2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

0.82ab 0.49bc 0.47ab 0.44b 0.33b 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+BA ระดับความเข้มข้นที่ 
5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

0.93ab 0.59abc 0.55ab 0.49b 0.42ab 

อาหารสูตร Murashige & Skoog 
( 1962 )+BA ระดับความเข้มข้นที่ 
2.5มิลลิกรัมต่อลิตร 

0.18b 0.11c 0.18b 0.78b 0.22b 

อาหารสูตร Murashige & Skoog 
( 1962 ) +BA ระดับความเข้มข้น
ที่ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.03ab 0.61abc 0.53ab 0.58b 0.52ab 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+2,4-D ระดับความเข้มข้น
ที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.31ab 0.81ab 0.72ab 0.79ab 0.65ab 

อาหารสูตร Miller and 
Miller(1961)+2,4-D ระดับความ
เข้มข้นที่ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.25ab 0.78ab 0.65ab 0.66b 0.62ab 

อาหารสูตร Murashige & Skoog 
( 1962 ) + 2,4-D ระดับความ
เข้มข้นที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.74a 0.92a 0.74ab 0.75b 0.76ab 

อาหารสูตร Murashige & Skoog 
( 1962 ) + 2,4-D ระดับความ

1.41ab 0.92a 0.98a 0.88ab 0.79ab 



เข้มข้นที่ 1.5มิลิกรัมต่อลิตร 
F-test * * * * * 
%cv 53.09 49.04 56.99 46.77 47.95 

หมายเหตุ: -ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรไม่เหมือนกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ    เช่ือมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตของชายใบ 

กรรมวิธี 
ความกว้างชาย
ใบซ้าย (ซม.) 

ความกว้างชาย
ใบขวา (ซม.) 

ความสูงชายใบ
ซ้าย(ซม.)  

ความสูงชายใบ
ขวา (ซม.) 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961) (control) 

1.04a 0.76a 1.00a 0.64a 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+BA ระดับความเข้มข้นที่ 
2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

0.13b 0.20b 0.23b 0.23a 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+BA ระดับความเข้มข้นที่ 
5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

0.18b 0.20b 0.30ab 0.20a 

อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 )+BA ระดับ
ความเข้มข้นที่ 2.5มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

0.20b 0.28b 0.28ab 0.25a 

อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 ) +BA ระดับ
ความเข้มข้นที่ 5.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

0.23b 0.35b 0.18b 0.28a 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+2,4-D ระดับความ
เข้มข้นที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

0.178b 0.26b 0.28ab 0.18a 

อาหารสูตร Miller and 
Miller(1961)+2,4-D ระดับ

0.23b 0.28b 0.34ab 0.32a 



ความเข้มข้นที่ 1.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 
อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 ) + 2,4-D ระดับ
ความเข้มข้นที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

0.38b 0.36b 0.59ab 0.46a 

อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 ) + 2,4-D ระดับ
ความเข้มข้นที่ 1.5มิลิกรัมต่อลิตร 

0.50b 0.45ab 0.60ab 0.61a 

F-test * * * * 
%cv 75.82 54.65 80.47 70.46 
หมายเหตุ: -ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรไม่เหมือนกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ    เช่ือมั่น 95% โดยวิธี  DMRT 

 

 

ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตของโปรธัลลัส 

กรรมวิธี 
ความกว้าง

โปรธัลลัส (ซม.) 
ความยาว

โปรธัลลัส(ซม.) 
ความสูง

โปรธัลลัส(ซม.)  
น้ าหนักโปรธัลลัส

(กรัม) 
อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961) (control) 

1.79abc 2.04ab 1.72a 2.17bc 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+BA ระดับความเข้มข้นที่ 
2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.46dc 1.75b 1.46ab 1.55c 

อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+BA ระดับความเข้มข้นที่ 
5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.34d 1.78b 1.17b 1.33c 

อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 )+BA ระดับ
ความเข้มข้นที่ 2.5มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

2.07a 2.45a 1.89a 3.38a 

อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 ) +BA ระดับ
ความเข้มข้นที่ 5.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

1.94ab 2.40a 1.88a 2.93ab 



อาหารสูตร Miller and Miller 
(1961)+2,4-D ระดับความ
เข้มข้นที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 

1.61bcd 2.02ab 1.52ab 1.98bc 

อาหารสูตร Miller and 
Miller(1961)+2,4-D ระดับ
ความเข้มข้นที่ 1.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

1.78abc 2.06ab 1.60ab 2.05bc 

อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 ) + 2,4-D ระดับ
ความเข้มข้นที่ 1.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

1.98ab 2.39a 1.60ab 2.25abc 

อาหารสูตร Murashige & 
Skoog ( 1962 ) + 2,4-D ระดับ
ความเข้มข้นที่ 1.5มิลิกรัมต่อลิตร 

2.08a 2.48a 1.74a 2.91ab 

F-test * * * * 
%cv 10.60 9.98 13.09 14.46 
หมายเหตุ: -ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรไม่เหมือนกันมีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความ    เช่ือมั่น 95% โดยวิธี  DMR 

 

 

สรุปผลการทดลอง 

  การเจริญเติบโตทางด้านทรงพุ่ม ความกว้างกาบใบซ้าย ความกว้างกาบใบขวา ความสูงกาบใบซ้าย 

ความสูงกาบใบขวา ความกว้างชายใบซ้าย ความกว้างชายใบขวา ความสูงชายใบซ้าย ความสูงชายใบขวา เมื่อ

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่ากรรมวิธีที่ 1 อาหารสูตร Miller and Miller (1961) มีการเจริญเติบโตสูง

ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2, 1.30, 1.16, 1.43, 0.96, 1.04, 0.76, 1 และ 0.64 เซนติเมตรตามล าดับ ซึ่งมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 การเจริญเติบโตของโปรธัลลัสทางด้านความยาวของโปรธัลลัส ความกว้างของโปรธัลลัส เมื่อน ามา

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่ากรรมวิธีที่ 9  อาหารสูตร Murashige & Skoog ( 1962 ) + 2,4-D ระดับความ

เข้มข้นที่ 1.5มิลิกรัมต่อลิตรมีการเจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.48 เซนติเมตร และ 2.08 

เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของโปรธัลลัส และน าหนักของโปรธัลลัส พบว่า

กรรมวิธีที่ 4 อาหารสูตร Murashige & Skoog ( 1962 )+BA ระดับความเข้มข้นที่ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร การ



เจริญเติบโตสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 เซนติเมตร และ 3.38 กรัม ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิต ิ 

การน าไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี) 

การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 11.1  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ไดเ้ทคโนโลยีการผลิตเฟินที่มีศักยภาพในเชิงการค้า 

 11.2  หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ   

 

ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
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