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ผลของ BA, NAA และความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและพฒันาของเฟิรน์
ชายผ้าสีดาสายผา้ม่าน (Platycerium coronarium) ในสภาพปลอดเช้ือ 

Effects of BA, NAA and Light Intensity on Growth  
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บทคดัย่อ 
 เฟิร์นชายผา้สดีาสายผา้ม่าน (Platycerium coronarium) พบมากในภาคใต้และภาคตะวนัออก สามารถ
น ามาประดบัตกแต่งสวน และบา้นเรอืนใหส้วยงาม จงึท าใหม้รีาคาค่อนขา้งสงูส่งผลใหม้กีารลกัลอบน าออกจากป่า
มาขาย เฟิร์นชายผา้สดีาสายผา้ม่านในธรรมชาตจิงึลดจ านวนลงมาก ในการศกึษาครัง้นี้ต้องการเพิม่จ านวนเฟิร์น
ชายผา้สดีาสายผา้มา่นดว้ยวธิกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่เพือ่ใหไ้ดต้น้เฟิรน์จ านวนมากในระยะเวลารวดเรว็ โดยทดสอบ
ผล BA, NAA และความเขม้แสงต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาของเฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้ม่านในสภาพปลอดเชื้อ  
ศกึษาผลของ BA และ NAA โดยน าแกมโีทไฟต์ และสปอรโ์รไฟต์ทีไ่ดจ้ากการเพาะสปอรม์าเลีย้งบนอาหารสตูร MS 
ทีไ่ม่เติมฮอร์โมนพชื และเติม BA และ NAA ในความเขม้ขน้ต่างๆ (NAA 0.1 และ 0.2 มลิลกิรมัต่อลติร, BA 1.0 
และ 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร NAA:BA 0.1:0.1, 0.2:0.2, 0.1:0.2 และ 0.2:0.1 มลิลกิรมัต่อลติร) เป็นระยะเวลา 4 เดอืน
พบว่า แกมโีทไฟต์มกีารเจรญิเตบิโตโดยมนี ้าหนักสดเฉลีย่เพิม่ขึน้ในแต่ละทรตีเมนต์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ(p<0.05)  โดยแกมโีทไฟต์มนี ้าหนักสดเพิม่ขึน้เฉลีย่มากทีสุ่ดบนอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ BA 2.0 มลิลกิรมั
ต่อลติร โดยมนี ้าหนกัสดเพิม่ขึน้เฉลีย่ 1.44 กรมั และสปอรโ์รไฟต์มกีารเจรญิเตบิโตโดยมนี ้าหนกัสดเฉลีย่เพิม่ขึน้ใน
แต่ละทรีตเมนต์ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p>0.05)  ผลของฮอร์โมนพืชต่อการเจรญิของสปอร ์     
โรไฟต์พบว่ามนี ้าหนักสดเพิม่ขึน้เฉลีย่มากทีสุ่ดบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ทีเ่ตมิ BA : NAA อตัราส่วน 
0.1:0.1 มลิลิกรมัต่อลติร โดยมนี ้าหนักสดเพิ่มขึ้น 1.45 กรมั ศึกษาผลของความเข้มแสง โดยน าต้นอ่อนเฟิร์น
ชายผา้สดีาสายผ้าม่าน มาทดสอบบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS โดยแปรผนัความเขม้แสงที่ระดบั 1000 
2000 3000 และ 4000 ลกัซ์ เป็นระยะเวลา 4 เดอืน พบว่า ต้นอ่อนเฟิร์นมกีารเจรญิเติบโตโดยมนี ้าหนักสดเฉลี่ย
เพิม่ขึ้นในแต่ละทรตีเมนต์แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05) ความเขม้แสงที่เหมาะสมต่อการเจรญิ
ของตน้อ่อนของเฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้ม่านบนอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชืคอื 4,000 ลกัซ์ โดยมนี ้าหนักสดเฉลีย่
เพิม่ขึน้สงูทีสุ่ด 2.93 กรมั  

ค าส าคญั: เฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้มา่น การเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชื ฮอรโ์มนพชื ความเขม้แสง แกมโีทไฟต์ และ
สปอรโ์รไฟต ์

 

Abstract 
The Platycerium coronarium is widely found in the east and the south of Thailand. They can be 

used to decorate gardens and other places. This make them high price. They are stolen from the forests 
for trading so they are decreased in the large number in natures. This study need to increase the 
Platycerium coronarium  by in vitro culture. We investigated the effects of BA, NAA and light intensity on 
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in vitro culture of Platycerium coronarium. The effect of BA and NAA were studied by subculture of 
gametophytes and sporophytes on MS medium added various of BA and NAA with the concentration of 
NAA 0.1 and 0.2 mg/L, BA 1.0 and 2.0 mg/L and NAA:BA 0.1:0.1, 0.2:0.2, 0.1:0.2 and 0.2:0.1 mg/L and 
MS medium without plant hormones for 4 months. We found that the growth of gametophytes increased 
significantly (p<0.05). The highest average increasing fresh weight of gametophyte (1.44 g) was found in 
MS medium with BA 0.2 mg/L. The effects of plant hormones on sporophytes were found that the growth 
of gametophytes increased non significantly (p>0.05). The highest average increasing fresh weight (1.45 
g)  was in MS medium containing NAA:BA 0.1:0.1 mg/L. The effect of light intensity were studied by 
subculture the plantlet of Platycerium coronarium on MS medium. We used various light intensities. There 
are 1,000, 2,000, 3,000 and 4,000 Luxs for 4 months. We found that the growth of plantlet increased 
significantly ( p<0.05) . The optimum of light intensity for the growth and developing of Platycerium 
coronarium plantets on in vitro culture was 4,000 Luxs with highest average increasing fresh weight (2.93 
g).  

 

Keyword: Platycerium coronarium; Plant tissue culture; Plant hormones; Light intensity; Gametophyte and 
Sporophyte  

 

บทน า 
 เฟิร์นชายผ้าสดีาสายผ้าม่าน (Platycerium 
coronarium) เป็น เฟิร์นที่มีขนาดใหญ่และมีความ
สวยงามมากชนิดหนึ่งในโลก โดยมใีบโล่หรอืใบกาบที่
แตกเป็นพูชูขึ้นเป็นวง ซึ่งมคีวามสง่างามคลา้ยมงกุฎ 
ใบที่สร้างสปอร์เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องทอดห้อยยอ้ยลง
คล้ายชายสไบหรอืชายผ้านุ่งสตรโีบราณ จงึได้ชื่อว่า
ชายผา้สดีา  เฟิรน์ชนิดนี้พบไดต้ามคาคบไมใ้หญ่ เช่น 
ต้นยูง ต้นยาง ต้นตะเคียน ในป่าดิบชื้นภาคใต้ และ
ภาคตะวนัออก ของประเทศไทย นอกจากนี้พบทัว่ไป
ใน เขตเทือกเขาตะนาวศรี พม่า เวียดนาม ลาว 
กมัพูชา มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเกาะสุมาตราพบมากในเขตป่าชายเลน และป่าพรุ 
แต่จะเกาะทีค่าคบไมท้ีไ่ดแ้สงเพยีงพอ  

ชายผา้สดีาสายผา้ม่านดูเหมอืนจะจ ากดัตวั
อยู่ในประเทศไทยตอนล่าง โดยไมเ่คยพบในภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเลย [1] จงัหวดัจนัทบุรี
เป็ นพื้ น ที่ ห นึ่ งที่ พ บการก ระจายตัวข อ ง เฟิ ร์น
ชายผา้สดีาสายผา้มา่น ซึง่ปจัจุบนันี้มจี านวนลดลงเป็น
อย่างมากเนื่องจากมกีารลกัลอบน าออกจากป่ามาขาย 
เพราะมคีวามสวยงามเหมาะส าหรบัใช้เป็นไมป้ระดบั 
มรีาคาค่อนข้างสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดทัง้ใน

และต่างประเทศ การลกัลอบเก็บจากป่าจ านวนมาก
เพื่อน ามาจ าหน่ายเป็นสาเหตุให้เฟิร์นมจี านวนลดลง
และอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคต  การขยายพันธุ์เฟิร์น 
ชายผ้าสดีาท าได้ทัง้การเพาะแบบธรรมชาติ และการ
เพาะด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื การศกึษา
ครัง้นี้ได้เลอืกใชก้ารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งท าให้ไดต้้น
พนัธุจ์ านวนมากในระยะเวลารวดเรว็ [2] 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืมี
หลายปจัจยัเช่น ฮอร์โมนพชื ความเขม้แสง ดงัในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์น  Platycerium bifercatum ซึ่ง
เป็นเฟิร์นสกุลเดียวกันนัน้ พบว่าทัง้ ออกซิน  และ              
ไซโทไคนิน มผีลต่อการเจรญิพฒันาของเฟิรน์โดยเมือ่
น าส่วนของสปอร์โรไฟต์มาเพาะเลี้ยงบนอาหารทีม่ที ัง้
ออกซนิและไซโทไคนินในสดัส่วนทีเ่หมาะสมคอื NAA 
5.3 ไมโครโมล และ 2ip 2.22 ไมโครโมล สามารถชกั
น าให้เกิดกรีนโกลบูลาร์บอดี้ (green globular body) 
ซึง่จะพฒันาไปเป็นสปอรโ์รไฟต์ใหม่ได ้[3]  นอกจากนี้ 
ความเขม้แสงก็มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของเฟิร์นโดย
ความ เข้ม แสงที่ เหม าะ ต่ อการเจริญ ของ เฟิ ร์น
ชายผา้สดีาอย่างน้อยทีสุ่ดคอื 100 ft หรอื 1,076 ลกัซ์ 
[4] ดังนั ้นการวิจัยครัง้นี้ จึงเป็นการทดสอบผลของ
ฮอ ร์ โม น  BA, NAA แล ะค ว าม เข้ม แส ง ต่ อ ก าร
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เจริญเติบโตของเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่านโดย
วธิีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้ได้ความเข้มข้น
ของ BA, NAA และความเข้มแสงที่เหมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของเฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้ม่านในสภาพ
ปลอดเชือ้  
 

วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
1. ผลของฮอร์โมนพืชต่อการเจริญของ

แกมีโทไฟตแ์ละสปอรโ์รไฟต ์
เพาะสปอรเ์ฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้มา่นจาก

ต้นพันธุ์ที่มีอายุประมาณ 5 ปีในโรงเรือนพันธุ์ไม ้
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขต
จนัทบุร ีสปอร์ที่แก่แลว้สงัเกตได้โดยสปอร์มสีนี ้าตาล
เขม้ สปอร์บางส่วนเริม่หลุดจากอบัสปอร์ หลงัจากนัน้
น าสปอร์เฟิร์นชายผ้าสดีาสายผา้ม่านชัง่น ้าหนักใหไ้ด ้
0.005 กรมั ฟอกฆ่าเชื้อดว้ยสารละลายโซเดยีมไฮโป-
คลอไรต์ความเขม้ขน้ 0.06 เปอร์เซ็นต์  เป็นเวลา 30 
นาที หลังจากนัน้ล้างด้วยน ้ ากลัน่ปลอดเชื้อ 3 ครัง้ 
แล้วน าสปอร์ที่ฟ อกฆ่ าเชื้อแล้ว เพาะบนอาหาร
เพ าะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อพืช สูต ร  MS (Murashige and 
Skoog ) ที่อุณหภูม ิ25±3 องศาเซลเซียส ความเข้ม
แสง 2500 ลกัซ์ ระยะเวลาการใหแ้สง 16 ชัว่โมงต่อวนั 
หลงัจากเพาะสปอร์เป็นเวลา 4 เดือน จะได้แกมโีท-
ไฟต์ที่สมบูรณ์ที่มีล ักษณะเหมือนช้อนขอบหยักมี
โครโมโซมเป็นแฮพพลอยด ์(haploid) (ภาพที ่1)  

ในการทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ต ล อ ด  (Completely Randomized Design; CRD) 
โดยน าแกมีโทไฟต์ที่สมบูรณ์คัดเลือกออกมาเป็น
กระจุกแต่ละกระจุกหนักประมาณ 0.05 กรมั ท าการ
บันทึกน ้ าหนักเริ่มต้นจริง แล้วมาทดสอบผลของ
ฮอร์โมนพืชต่อการเจรญิ โดยย้ายมาเลี้ยงในอาหาร
เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่พชืสตูร MS ทีเ่ตมิ ฮอรโ์มนพชืความ
เขม้ขน้ต่างๆ ไดแ้ก่ NAA ทีค่วามเขม้ขน้ 0.1 และ 0.2 
มลิลกิรมัต่อลติรและ BA ที่ความเขม้ขน้ 1.0 และ 2.0 
มิลลิกรัมต่อลิตรและใช้ NAA ร่วมกับ BA ที่ความ
เข้มข้น  0.1:0.1, 0.2:0.2, 0.2:0.1และ 0.1:0.2 มก ./ล 
ทัง้หมด 9 ทรตีเมนต์ ทรตีเมนต์ละ 5 ซ ้า ซ ้าละ 5 ขวด 
หลงัจากนัน้บันทึกการเจรญิเติบโตจากน ้ าหนักสดที่
เพิม่ขึน้จากน ้าหนักสดเริม่ต้นที่บนัทกึไวค้รัง้แรก เป็น
ระยะเวลา 4 เดอืน โดยบนัทกึน ้าหนักเดอืนละ 1 ครัง้ 

แลว้หาค่าน ้าหนกัสดทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่ทัง้ 4 เดอืนของแต่
ละทรีตเมนต์  พร้อมวิเคราะห์ความแตกต่างของ
น ้ าหนักสดที่ เพิ่มขึ้น ใน แต่ละทรีต เมนต์ด้วยวิธ ี 
Duncan’s multiple rang test ที่ ระดับความเชื่อมัน่ 
95% 

เมื่อแกมโีทไฟต์เจรญิได้ประมาณ 6 เดอืน 
จะมกีารผสมระหว่างไข่และเสปิร์ม แล้วจงึพฒันาเป็น
ต้น สปอร์ โรไฟ ต์  ที่ มีโค รโม โซม เป็นดิพ ลอยด์ 
(diploid)ทีเ่จรญิอยู่บนแกมโีทไฟต์ (ภาพที ่1)  ในการ
ทดลองวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely 
Randomized Design; CRD) โดยน าตน้สปอรโ์รไฟตท์ี่
มอีายุ 2 เดอืน มใีบจรงิยาวประมาณ 1 เซนตเิมตร แต่
ละต้นมีน ้ าหนักเริ่มต้นประมาณ 0.01 กรัม ท าการ
บนัทกึน ้าหนกัสดเริม่ตน้จรงิ แลว้ยา้ยมาเลีย้งในอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่เติมฮอร์โมนพืชความ
เขม้ขน้ต่างๆ กนั ไดแ้ก่ NAA ทีค่วามเขม้ขน้ 0.1 และ 
0.2 มลิลกิรมัต่อลติรและ BA ที่ความเขม้ขน้ 1.0 และ 
2.0 มลิลกิรมัต่อลติร และใช ้NAA ร่วมกบั BA ทีค่วาม
เข้มข้น 0.1:0.1, 0.2:0.2, 0.2:0.1 และ 0.1:0.2 มก./ล 
ทัง้หมด 9 ทรตีเมนต์ ทรตีเมนต์ละ 5 ซ ้า ซ ้าละ 5 ขวด 
หลงัจากนัน้บันทึกการเจรญิเติบโตจากน ้ าหนักสดที่
เพิ่มขึ้นจากน ้ าหนักเริ่มต้นที่บันทึกไว้ครัง้แรก เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน โดยบนัทึกน ้ าหนักสดเดือนละ 1 
ครัง้ แล้วหาค่าน ้าหนักสดที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยทัง้ 4 เดือน 
ของแต่ละทรตีเมนต์ พรอ้มวเิคราะหค์วามแตกต่างของ
ค่ าเฉลี่ยของน ้ าหนักสดแต่ละทรีต เมนต์ด้วยวิธ ี 
Duncan’s multiple rang test ที่ ระดับความเชื่อมัน่ 
95% 

 

     
 

รูปท่ี 1 แกมโีทไฟต์ (ก) และสปอร์โรไฟต์ที่เจรญิอยู่
บนแกมโีทไฟต์ (ข) ของเฟิร์นชายผ้าสดีาสาย
ผา้มา่น 

ก ข 

สปอรโ์รไฟต ์
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2. ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญ
ของต้นอ่อนเฟิรน์ชายผา้สีดาสายผา้ม่านในสภาพ
ปลอดเช้ือ 

ทดสอบผลของความเขม้แสงต่อการเจรญิ
ของต้นอ่อนเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน โดยวาง
แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ่ ม ต ล อ ด  (Completely 
Randomized Design; CRD) น าต้นอ่อนที่ได้หลงัจาก
เจรญิเป็นสปอร์โรไฟต์แล้วเป็นเวลา 4 เดอืน มขีนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางใบกาบ 1 เซนติเมตร พรอ้มบนัทกึ
น ้าหนกัเริม่ตน้ มาทดสอบบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สูตร MS โดยแปรผันความเข้มแสงที่  1000, 2000 
3000 และ 4000 ลกัซ์ ทัง้หมด 4 ทรตีเมนต์ ทรตีเมนต์
ละ 5 ซ ้า ซ ้าละ 5 ขวด เลี้ยงในอุณหภูม ิ25±3 องศา
เซลเซียส ระยะเวลาในการให้แสง16 ชัว่โมงต่อวัน 
หลงัจากนัน้บันทึกการเจรญิเติบโตจากน ้ าหนักสดที่
เพิ่มขึ้นจากน ้าหนักเริม่ต้นที่บนัทกึไว้ครัง้แรก บนัทกึ
เดือนละ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมหาค่า
น ้าหนักสดเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นทัง้ 4 เดือนของแต่ละทรีต
เมนต์ และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
น ้าหนกัสดแต่ละทรตีเมนต์ดว้ยวธิ ี Duncan’s multiple 
rang test ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% 

 

ผลการวิจยัและวิจารณ์ 
 1. ศึกษาผลของฮอร์โมนพืชต่อการ
เจริญเติบโตแกมีโทไฟต์ และต้นสปอร์โรไฟต์ของ
เฟิรน์ชายผา้สีดาสายผา้ม่าน บนอาหารสงัเคราะห ์

1.1 ผลของฮอรโ์มนพืชต่อการเจริญของ
แกมีโทไฟต ์ 

เมื่อผ่านไป 4 เดือน พบว่า การเจรญิของ
แกมโีทไฟต์ ที่เจรญิบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร 
MS ทัง้กลุ่มควบคุมที่ไม่เติมฮอร์โมนพืช และกลุ่ม
ทดลองที่เติมฮอร์โมนพชืในความเขม้ขน้ต่างๆ ในแต่
ละเดือนแกมโีทไฟต์มนี ้ าหนักสดในแต่ละทรีตเมนต์
เพิม่ขึ้น เมือ่น ามาวเิคราะห์ทางสถติพิบว่า น ้าหนักสด
ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยทัง้ 4 เดอืน ของแกมโีทไฟต์ในอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละทรตีเมนต์แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดยแกมโีทไฟต์ที่เจรญิ
บนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่เติม BA 2.0 
มลิลิกรมัต่อลิตร มนี ้ าหนักสดเฉลี่ยของแกมโีทไฟต์
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงคือแกมีโทไฟต์ที่เจริญบน

อาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่สูตร MS ทีไ่มเ่ตมิฮอรโ์มนพชื  
ซึ่งทัง้สองชุดการทดลองมีน ้ าหนักสดเพิ่มขึ้นไม่
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(ตารางที ่1)   

เมื่อสงัเกตลกัษณะการเจริญของแกมีโท-
ไฟต์หลงัจากเจรญิบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละ 
ทรตีเมนต์มาเป็นเวลา 4 เดือน พบว่า แกมโีทไฟต์ที่
เจรญิในอาหารสตูร MS ทีไ่มเ่ตมิฮอรโ์มนนัน้มกีารเพิม่
จ านวนของแกมโีทไฟต์จ านวนมาก ในขณะที่แกมโีท-
ไฟต์ที่เจริญบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่
เติมฮอร์โมนพืชมีการแบ่งเซลล์เป็นแคลลัสโดยมี
ลกัษณะของแคลลสัแตกต่างกนัออกไปดงันี้  แกมโีท -
ไฟต์ที่เจริญบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่
เติมเฉพาะฮอร์โมน NAA ทุกความเข้มข้นพบมกีาร
แบ่งเซลล์เป็นกอ้นแคลลสัขนาดใหญ่จนสงัเกตไม่เห็น
แกมโีทไฟต์เดิม แคลลสัมสีีเขยีวปนน ้าตาล และพบ
การเจริญพัฒนาจากแคลลัสเป็นสปอร์โรไฟต์ที่มี
โครโมโซมเป็น 2n   

แกมีโทไฟต์ที่เจริญบนอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสูตร MS ที่เติมเฉพาะฮอร์โมน BA พบมกีาร
แบ่งเซลล์เป็นแคลลสัเลก็น้อยบรเิวณแผ่นใบแกมโีท -
ไฟต์ แคลลสัมสีเีขยีวอ่อน แต่ไม่พบการเจรญิพฒันา
จากแคลลสัเป็นสปอร์โรไฟต์ และแกมโีทไฟต์ที่เจรญิ
บนอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่สตูร MS ทีเ่ตมิทัง้ฮอรโ์มน 
NAA และ BA พบมกีารแบ่งเซลลเ์ป็นแคลลสัเป็นกอ้น
ขนาดใหญ่เช่นเดียวกบัที่เติมฮอร์โมน NAA แต่ก้อน
แคลลัสมีสีเขียวเข้ม และพบการเจริญพัฒนาจาก
แคลลสัเป็นสปอรโ์รไฟต์  

จากการทดลองพบความ เข้มข้นของ
ฮอร์โมนพชืทีเ่หมาะสมต่อการเกดิแคลลสัมากทีสุ่ดคอื 
ความเข้มข้น NAA: BA ที่ 0.2 : 0.1 มลิลกิรมัต่อลิตร 
เนื่องจากสามารถแบ่งเซลล์ไดแ้คลลสัจ านวนมากและ
แคลลัสมีสีเขียว (รูปที่  2 และ 3) การเกิดแคลลัส
สามารถชกัน าโดยฮอรโ์มนพชื ฮอรโ์มนพชืทีม่บีทบาท
หลกัต่อการเกดิแคลลสั คอื ออกซิน โดยจะกระตุ้นให้
เซลล์กลบัเข้าสู่การเจรญิและพร้อมแบ่งเซลล์อีกครัง้ 
และออกซินที่ความเข้มข้นสูงๆ ยังกระตุ้นให้เกิด 
embryogenesis คอืการเจรญิเป็นต้นอ่อนของแคลลสั 
แต่เอมบรโิอจะยงัไม่พฒันาจนกว่าความเข้มข้นของ
ออกซนิจะลดลงหรอืหมดไป ส าหรบัไซโทไคนินจะท า
หน้าทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งคลอโรฟิลลใ์นแคลลสัและ
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ท าใหผ้นงัเซลล์ของแคลลสัแขง็แรงทนต่อแรงดนัเต่งที่
เพิม่ขึน้  

ดงันัน้ในการเจรญิของแคลลสัจ าเป็นต้องมี
ทัง้ออกซินและไซโทไคนินท างานร่วมกนัในปรมิาณที่
เหมาะสม  [5] ใน เฟิ ร์น  Dryopteris affinis sp. เมื่อ
เพาะเลี้ยงแกมโีทไฟต์บนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม 
BA และ NAA ความเขม้ขน้ 4.43 ไมโครโมล และ0.53 
ไมโครโมล ตามล าดบั นัน้สามารถชกัน าใหแ้กมโีทไฟต์
เกดิแคลลสัจ านวนมาก  [6] และ ไดม้กีารทดลองเลีย้ง
แกมีโท ไฟต์ ขอ งเฟิ ร์น ช ายผ้ าสีด า Platycerium 
coronarium บนอาหารแข็งสูต ร MS ที่ เติม  2,4-D 
พบว่าเกิดแคลลสัจ านวนมาก แต่ในอาหารที่ไม่เติม 
2,4-D ไม่พบการสร้างแคลลัส [7]  เฟิร์น Dryopteris 

affinis sp. ทีเ่ลี้ยงบนอาหารสูตร MS ทีเ่ตมิ BA ความ
เข้มข้น 4.43 ไมโครกรมั และ NAA 0.53 ไมโครกรมั
พบว่า แกมโีทไฟต์เกดิเป็นแคลลสั และเมื่อน าแคลลสั
ไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่ไม่เตมิฮอรโ์มนเป็น
เวลา 1 เดือน พบมีการเจริญเป็นต้นสปอร์โรไฟต์
จ านวนมาก [6] ถึงแมอ้อกซนิจะท าหน้าที่หลกัในการ
สรา้งแคลลสัและชกัน าให้แคลลสัเกดิ embryogenesis  
ไดก้็ตามแต่กจ็ าเป็นต้องมไีซโทไคนินร่วมดว้ยเพื่อให้
เกดิการสรา้งคลอโรฟิลด์และสรา้งความแขง็แรงใหก้บั
ผนังเซลล์ของแคลลสัซึ่งจ าเป็นในการแบ่งเซลล์เพื่อ
สร้างแคลลสั  ดงันัน้ในการชกัน าให้แกมโีทไฟต์เกิด
การสรา้งแคลลสัไดด้ตี้องใชท้ัง้ออกซนิและไซโทไคนิน
ในสดัส่วนทีเ่หมาะสม  

 
ตารางท่ี 1 น ้าหนักสดที่เพิ่มขึ้นของแกมโีทไฟต์ของเฟิร์นชายผ้าสดีาสายผ้าม่านเมื่อเจรญิบนอาหารเพาะเลี้ยง

เนื้อเยือ่สตูรต่างๆ เป็นเวลา 4 เดอืน 
 

ชนิดและปริมาณฮอรโ์มน
พืช 

(มิลลิกรมัต่อลิตร) 

น ้าหนักสดท่ีเพ่ิมขึน้ของแกมีโทไฟต ์(กรมั) 

 ระยะเวลา (เดือน) 
1 2 3 4 น ้าหนักสดเพ่ิมขึน้

เฉล่ีย 
MS (ไมเ่ตมิฮอรโ์มนพชื) 0.07ab 0.35abc 1.19b 3.25d 1.21 cd 

MS+NAA 0.1  0.07ab 0.48c 1.02b 2.18bc 0.94 abc 
MS+NAA 0.2  0.06a 0.50c 1.19b 1.62ab 0.84 abc 
MS+BA 1.0  0.05a 0.46bc 1.16b  1.64ab 0.83 abc 
MS+BA 2.0  0.10bc 0.85d 2.16c 2.67cd 1.44 d 

MS+NAA:BA 0.1:0.1  0.07ab 0.40abc  1.21b 2.39c 1.02 bc 
MS+NAA:BA 0.2:0.2 0.07ab 0.30ab 0.60a 1.35a 0.58 ab 
MS+NAA:BA 0.2:.0.1 0.11c 0.43bc 0.78ab 1.26a 0.65 ab 
MS+NAA:BA 0.1:0.2 0.08abc 0.29ab 0.59a 1.26a 0.55 a 

 

*ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัของน ้าหนกัสดเฉลีย่ในแนวตัง้ แสดงถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ของ
แกมโีทไฟต์ทีเ่จรญิอยู่บนอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่สตูรต่างๆ 
 
 
 
 
 

 



วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่1 มกราคม – เมษายน 2560 

195 

  

  
 
รปูท่ี 2 การเจรญิของแกมโีทไฟต์บนอาหารเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อสูตร MS (ก) การเจรญิของแกมโีท-
ไฟต์บนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่
เตมิ NAA เพยีงอย่างเดยีว (ข) การเจรญิของ
แกมโีทไฟต์บนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร 
MS ที่เติม BA เพียงอย่างเดยีว (ค) และการ
เจริญของแกมีโทไฟต์บนอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่สตูร MS ทีเ่ตมิทัง้ NAA และ BA (ง) 

 

 
 

รูปท่ี  3  การเจริญของแคลลัสเป็นสปอร์โรไฟต์มี
ลกัษณะเป็นปุม่สเีขยีวบนกอ้นแคลลสั 

 

1.2 ผลของฮอรโ์มนพืชต่อการเจริญของ
สปอรโ์รไฟต ์ 

เมื่อศกึษาการเจรญิของสปอร์โรไฟต์เฟิร์น
ชายผ้าสีดาสายผ้าม่านเป็นระยะเวลา 4 เดือน บน
อาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่สูตร MS ทีไ่มเ่ตมิฮอรโ์มนพชื 
และเตมิฮอร์โมนพชืทีค่วามเขม้ขน้ต่างๆ พบว่า ในแต่
ละเดือน น ้ าหนักสดของสปอร์โรไฟต์ในแต่ละทรีต -
เมนต์ เพิ่มขึ้น  เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า
น ้าหนักสดทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่ทัง้ 4 เดอืน ของสปอรโ์รไฟต์
ในอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่แต่ละทรตีเมนต์ไมแ่ตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05) โดยสปอร์โร-
ไฟต์มนี ้าหนักสดเพิม่ขึ้นมากที่สุดเมือ่เจรญิบนอาหาร

เพาะเลีย้งเนื้อเยือ่สูตร MS ทีเ่ตมิ NAA: BA อตัราส่วน 
0.1:0.1 มลิลกิรมัต่อลติร (ตารางที ่2)    

เมื่อสงัเกตลกัษณะการเจรญิของสปอร์โร-
ไฟต์บนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่ละทรีตเมนต์มี
ความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยต้นสปอร์โรไฟต์ที่
เจริญบนอาหาร MS ไม่เติมฮอร์โมนพืชเกิดการเพิ่ม
จ านวนของสปอรโ์รไฟต์จ านวนมาก โดยใบมขีนาดเลก็
ยาวเจรญิด ีสปอร์โรไฟต์ที่เจรญิบนอาหารสูตร MS ที่
เติมเพยีง BA ที่ทุกความเขม้ขน้พบมกีารเพิม่จ านวน
ของสปอร์โรไฟต์จ านวนมากเช่นกนั โดยใบมลีกัษณะ
แคบสัน้และเปราะ  ต้นสปอร์โรไฟต์ที่เจรญิบนอาหาร
สูตร MS ที่เติมเพียง NAA ที่ทุกความเขม้ขน้พบการ
เพิม่จ านวนของสปอร์โรไฟต์น้อย แต่ต้นเจรญิดมีากมี
แผ่นใบมขีนาดใหญ่ สปอรโ์รไฟต์ทีเ่จรญิบนอาหารสตูร 
MS ที่เติมทัง้ BA และ NAA ทุกความเข้มข้นมีการ
แตกตน้ใหมจ่ านวนมากลกัษณะต้นเลก็ใบเปราะ และมี
การเกดิแคลลสัร่วมดว้ยแคลลสัมสีนี ้าตาล (รปูที ่4)  

สป อ ร์ โ ร ไฟ ต์ เป็ น เนื้ อ เยื่ อ เจ ริญ ที่ มี
โครโมโซมเป็น ดิพลอยด์ (2n) เป็นต้นจริงที่มีการ
เจรญิของรากและต้น [1] การเจรญิของสปอรโ์รไฟต์ใน
กลุ่มควบคุมทีไ่ม่เตมิฮอร์โมนพชืพบมกีารเพิม่จ านวน
ของสปอร์โรไฟต์  การเจริญบนอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสูตร MS ที่มีปริมาณของแร่ธาตุในอาหารมี
มากพอทีจ่ะชกัน าใหส้ปอร์ไฟต์เกดิการแบ่งเซลลส์รา้ง
ต้นใหม่ได้ สปอร์โรไฟต์ทีเ่จรญิบนอาหารที่มฮีอร์โมน
พชืจะมกีารเจรญิทีแ่ตกต่างกนัออกไป เพราะฮอร์โมน
พืชแต่ละชนิดจะมีผลกระตุ้นการเจริญของพืชที่
แตกต่างกนั โดยออกซินมีผลชักน าให้เกิดการเจริญ
ของรากส่วนไซโทไคนินมผีลต่อการชกัน าใหเ้กดิเจรญิ
ของต้น [5] และเช่นเดยีวกบั การทดลองเลีย้งสปอรโ์ร-
ไฟต์ของเฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้มา่นบนอาหารกึง่แขง็
กึ่งเหลวสูตร MS พบว่า เกดิการสร้างแคลลสัจ านวน
มาก และสามารถน าไปชกัน าให้เกดิเป็นต้นสปอร์โร-
ไฟต์ได้ โดยเติมฮอร์โมนออกซินและไซโตไคนินใน
อาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ [7] 

สปอรโ์รไฟต ์

ก ข 

ค ง 



วารสารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ปีที ่19 ฉบบัที ่1 มกราคม – เมษายน 2560 

196 

ตารางท่ี 2 น ้าหนักสดที่เพิม่ขึ้นของสปอร์โรไฟต์ของเฟิร์นชายผ้าสดีาสายผ้าม่านเมือ่เจรญิบนอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่สตูรต่างๆ เป็นเวลา 4 เดอืน 

 

ชนิดและปริมาณ 
ฮอรโ์มนพืช 

(มิลลิกรมัต่อลิตร) 

น ้าหนักสดท่ีเพ่ิมขึน้ของสปอรโ์รไฟต ์(กรมั) 
ระยะเวลา (เดือน) 

1 2 3 4 น ้าหนักสดเพ่ิมขึน้เฉล่ีย 
  MS (ไมเ่ตมิฮอรโ์มนพชื) 0.11a 0.33a 2.13c 2.82b 1.35 ab 

MS+NAA 0.1  0.16bc 0.42ab 1.91c 2.59b 1.27 ab 
MS+NAA 0.2  0.17c 0.62de 1.97c 2.43b 1.30 ab 
MS+BA 1.0  0.23d 0.66def 1.21a 1.63a 0.38 a 
MS+BA 2.0  0.16bc 0.46bc 1.80bc  2.43b 1.21 ab 

MS+BA:NAA 0.1:0.1 0.17c 0.68efg 2.20c  2.74b 1.45 b 
MS+BA:NAA 0.2:0.2 0.27e 0.85h 1.48ab 1.88a 1.12 ab 
MS+BA:NAA 0.1:0.2 0.12ab 0.56cd 2.05c 2.59b 1.33 ab 

MS+BA:NAA 0.2:0.1 0.24de 0.74fg 1.44ab 1.81a 1.06 ab 
* ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัของน ้าหนกัสดเฉลีย่ในแนวตัง้แสดงถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ

(p<0.05) ของสปอรโ์รไฟต์ทีเ่จรญิอยูบ่นอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่สตูรต่างๆ 
 
 

 

 
 

รปูท่ี 4 การเจรญิของสปอร์โรไฟต์บนอาหารเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อสูตร MS ที่ไม่เตมิฮอร์โมน (ก) สปอร์
โรไฟต์ที่เจรญิบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
เติม BA (ข) สปอร์โรไฟต์ที่เจริญบนอาหาร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เติม NAA (ค) สปอร์โร-
ไฟต์ทีเ่จรญิบนอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อทีเ่ตมิ 
BA และ NAA (ง) 

 
 

2. ศึกษาอิทธิพลของความเข้มแสงต่อ
การเจริญของต้นอ่อนเฟิรน์ชายผา้สีดาสายผา้ม่าน 

จากผลการทดลองพบว่าต้นอ่อน เฟิร์น
ชายผ้าสีดาสายผ้าม่านที่ เจริญในความเข้มแสงที่
ก าหนด เป็นระยะเวลา 4 เดอืน พบว่าต้นอ่อนมกีาร
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นโดยมีน ้ าหนักสดของต้นเฟิร์น
สูงขึ้นทีทุ่กความเขม้แสง เมือ่น ามาวเิคราะห์ทางสถิติ
พบว่า น ้าหนักสดที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยทัง้ 4 เดือน ของต้น
อ่อนในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้ อ เยื่อแต่ละทรีตเมนต์
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (P<0.05) โดย
การเจรญิเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้นัน้แปรผนัตามความเขม้แสง
ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ความเขม้แสง 4,000 ลกัซ์ ตน้อ่อนเฟิรน์มี
น ้ าหนักต้นและขนาดต้นใหญ่มากที่สุด (ตารางที่ 3 
และ รูปที่ 5) คุณภาพของแสงมผีลต่อประสิทธิภาพ
ของการสงัเคราะห์แสงและการเจรญิของเฟิร์น ความ
เขม้แสงที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นให้โปรพลาสติดเจรญิ
เป็นคลอโรพลาสต์  และประสิทธิภ าพ ของการ
สงัเคราะห์ยงัขึ้นอยู่กบัคุณภาพของแสง [8] ดงันัน้ต้น
อ่อนเฟิร์นที่ เจริญที่ความเข้มแสง 4,000 ลักซ์ จึง
เจรญิเตบิโตไดด้กีว่าความเขม้แสงอื่นๆ  ทัง้นี้ ในแกม-ี
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โทไฟต์ก็ยงัพบว่ามกีารเจรญิอย่างรวดเร็วเมื่อใช้แสง
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ความเขม้แสง 400 ft.-c [9]  
และความเข้มแสงที่เหมาะต่อการเจริญของเฟิร์น
ชายผา้สดีาอย่างน้อยทีสุ่ดคอื 100 ft หรอื 1,076 ลกัซ์ 
โดยเฟิร์นชายผ้าสดีาไม่ต้องการความมดืในทุกระยะ
การเจริญเติบโต [4] การเจริญของเฟิร์น Marsilea 
vestita H. และ G. ในสภาวะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่เมือ่
อยู่ในที่มดืหรอืความเขม้แสงที่มากเกินไปจะมผีลไป
ยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของต้นอ่อนเฟิรน์ [10] ในสภาพ
ธรรมชาติเฟิร์นชายผ้าสดีาสายผ้าม่านมกัจะพบที่คา
คบไม้สูง ความสูงที่ระดับ 4-5 เมตรขึ้นไป [1] หรือ
เจริญบนคาคบไม้ใหญ่ที่ระดับความสูงต่างๆกนั ซึ่ง
เป็นบริเวณที่มีความเข้มแสงสูงถ้าเปรียบเทียบกับ
บริเวณอื่นในป่า [11] แสดงว่าเฟิร์นชายผ้าสีดาสาย
ผ้าม่านสามารถเจรญิได้ดใีนบรเิวณที่มคีวามเขม้แสง
สงู  

 

รูปท่ี  5 การเจริญของต้นอ่อนเฟิร์นชายผ้าสีดาสาย
ผา้ม่านที่ความเขม้แสง 1,000 ลกัซ์ (ก) 2,000 
ลกัซ์ (ข) 3,000 ลกัซ์ (ค) และ 4,000 ลกัซ์ (ง) 

 

ตารางท่ี 3  การเจรญิเตบิโตของต้นอ่อนเฟิร์นชายผา้สดีาสายผา้ม่านบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ทีไ่ดร้บัความเขม้
แสงระดบัต่างๆ เป็นระยะเวลา 4 เดอืน   

* ตวัอกัษรทีแ่ตกต่างกนัของน ้าหนกัสดเฉลีย่ในแนวตัง้แสดงถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p<0.05) ของตน้อ่อนเฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้มา่นทีเ่จรญิอยู่บนอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ทีค่วามเขม้แสงต่างกนั 

 

สรปุและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการ

เจรญิของแกมโีทไฟต์ของเฟิรน์ชายผา้สดีาสายผา้มา่น
บนอาหารสังเคราะห์  พบว่า เฟิร์นชายผ้าสีดาสาย
ผ้าม่านที่เจรญิเจรญิบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร 
MS ที่เติม BA 2.0 มลิลกิรมัต่อลติร ซึ่งให้น ้าหนักสด
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด และแกมีโทไฟต์เกิดแคลลัส
จ านวนมาก ซึ่งสามารถน าไปชักน าให้เกิดเป็นต้น
สปอร์โรไฟต์ได้  โดยน าไปศึกษาต่อถึงปรมิาณและ
ชนิดของฮอร์โมนพชืที่เหมาะสม การเจรญิของสปอร์  

โรไฟต์พบมนี ้าหนกัสดเฉลีย่เพิม่มากทีสุ่ดเมือ่เจรญิบน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อสูตร MS ที่เติม NAA:BA 
อัตราส่วน 0.1:0.1 มิลลิกรมัต่อลิตร แต่ลกัษณะการ
เจรญิของสปอร์โรไฟต์ทีไ่ดไ้ม่สมบูรณ์ใบมลีกัษณะต้น
เลก็ใบเปราะและมแีคลลสัเกดิร่วมดว้ย โดยแคลลสัมสีี
น ้าตาล การเจรญิของสปอร์โรไฟต์นัน้พบการเจรญิที่
สมบูรณ์เมื่อเจริญบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เติม
เพยีง NAA โดยมแีผ่นใบขนาดใหญ่ นอกจากฮอร์โมน
พืชจะมีผลต่อการเจริญของเฟิร์นชายผ้าสีดาสาย
ผา้ม่านแลว้ความเขม้แสงกม็ผีลต่อการเจรญิของเฟิร์น

 
ความเข้มแสง (ลกัซ์) 

น ้าหนักสดท่ีเพ่ิมขึน้  (กรมั) 
ระยะเวลา (เดือน) 

 1 2 3 4 น ้าหนักสดเพ่ิมขึน้เฉล่ีย 
1,000 0.15ab 0.87a 3.28a 4.61a 1.88 a 
2,000 0.11a 1.00a 3.81a 5.45a 2.02 a 
3,000 0.12a 0.95a 3.80ab 5.15a 2.20 a 
4,000 0.21b 1.42a 5.05b 7.94b 2.93 b 
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ชายผา้สดีาสายผา้มา่นในสภาพปลอดเชื้อเช่นกนั โดย
ความเข้มแสง 4,000 ลกัซ์ มีความเหมาะสมต่อการ
เจรญิของเฟิร์นมากที่สุด เนื่องจากน ้ าหนักสดเฉลี่ย
เพิม่สูงที่สุด และจากการสงัเกตพบว่าใบมขีนาดใหญ่
สมบรูณ์มาก  
 ดงันัน้หากต้องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเฟิร์น
ชายผ้าสดีาสายผ้าม่านในระยะแกมโีทไฟต์ ควรเลี้ยง
ในเจริญบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตร MS ที่เติม 
BA 2.0 มิลลิกรัม ต่อลิตร  เพื่ อให้ เกิดแคลลัสและ
สามารถน าไปชกัน าใหเ้กดิสปอรโ์รไฟต์ได ้และในระยะ
สปอรโ์รไฟต์ควรเพาะเลีย้งบนอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่
สูตร MS ที่ไม่เติมฮอร์โมนก่อนเนื่องจากท าให้ได้ต้น
ใหม่จ านวนมากต้นเจริญดี แล้วจึงน ามาเลี้ยงต่อบน
อาห ารเพ าะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อสู ต ร  MS ที่ เติ ม  NAA 
เนื่องจากสปอร์โรไฟต์ที่ได้จะมใีบขนาดใหญ่สมบูรณ์ 
และควรเลี้ยงทีค่วามเขม้แสง 4,000 ลกัซ์เพื่อใหไ้ดต้้น
อ่อนเฟิร์นชายผ้าสดีาสายผ้าม่านสมบูรณ์มากขึ้นอีก
ก่อนทีจ่ะน าออกไปอนุบาลต่อในโรงเรอืน 
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