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สูก ารเปน smart ofﬁcer : การขยายพันธพุ ชื ” เลม นีป้ ระกอบดวยเนอื้ หาเกยี่ วกับการขยายพันธุพ
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บทนํา
ความกาวหนาทางการเกษตรสวนหนึง่ เกิดจากการคัดเลือก
พันธุ และพัฒนาพืชพันธุดใี หมลี กั ษณะตามตองการ เพือ่ ใหมกี าร
ดํารงพันธุที่ดีไวจึงตองทําการขยายพันธุ เพื่อเพิ่มจํานวนตนพืช
ใหมีปริมาณมากเพียงพอกับความตองการ การขยายพันธุพืช
จึงเปนหัวใจสําคัญทางการเกษตรที่ผูเกี่ยวของในวงการเกษตร
ตองทราบ และเรียนรูวิธีการขยายพันธุพืชจนเกิดความชํานาญ
ซึง่ เปนทัง้ ศาสตรและศิลปจงึ สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชน
ตอการเกษตรในดานตางๆ เพื่อทําใหพืชดํารงสายพันธุนั้นไว
เก็บรักษาพันธุพชื ไมใหสญ
ู พันธุและรักษาพืชสายพันธุดเี พือ่ ใชใน
การเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ในอดีตการขยายพันธุพืชสวนใหญมักใชวิธีการเพาะเมล็ด
ทําใหตน พืชมีลกั ษณะผันแปรทางพันธุกรรมไมเหมือนตนแมพนั ธุเ ดิม
ใหผลผลิตชา ดังนั้นในปจุบันจึงไดนําเทคโนโลยีและวิทยาการ
ใหมๆ ในการปลูกพืชมาใชแทนวิธกี ารเดิม คือการขยายพันธุแบบ
ไมอาศัยเพศไดแก การตอนกิง่ การทาบกิง่ การตอกิง่ การแบงสวน
การแยกสวน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สงผลใหการขยาย
พันธุพืชขยายขอบเขตกวางขวาง และสามารถกระจายพันธุพืช
ไดอยางเพียงพอกับความตองการ สามารถตอบสนองตอธุรกิจ
ภาคการเกษตรที่มีการแขงขันสูงไดเปนอยางดี สวนการขยาย
พันธุพ ชื แบบเพาะเมล็ดก็ยงั คงใชอยูแ ตใชเฉพาะบางวัตถุประสงค
เทานั้น

9

การขยายพันธุพืช
การขยายพันธุพืช หมายถึง การเพิ่มปริมาณตนพืชจากตนที่มีอยูดวยวิธีการตางๆ
เพื่อใหพืชดํารงสายพันธุนั้นไวไมใหสูญพันธุ และรักษาลักษณะประจําพันธุที่มีอยูในพืชนั้นๆ
ใหคงอยู หากลักษณะประจําพันธุของพืชนั้นๆ หายไปแสดงวาการขยายพันธุพืชไมประสบ
ผลสําเร็จ ดังนั้น การขยายพันธุพืชจึงเปนสิ่งจําเปน และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน
ดานการเกษตร โดยแบงเปน 2 ประเภท ซึ่งแตละประเภทจะมีวิธีการและเทคนิคที่แตกตาง
กันตามแตละชนิดของพืชและวัตถุประสงค ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสียที่แตกตางกันออกไป
1. การขยายพันธุแบบอาศัยเพศหรือการขยายพันธุดวยเมล็ด คือ วิธีการผสมพันธุ
ระหวางอับละอองเกสรตัวผู (Pollen grain) กับยอดเกสรตัวเมีย (Pistil) เพื่อใหไดเมล็ดพืช
(Seed) เมื่อนําเมล็ดพืชไปเพาะหรือปลูกจะไดตนพืชที่ไดจากการผสมพันธุเรียกวาตนกลา
(Seedling) หรือพันธุลูกผสม วัตถุประสงคหลักจะเปนวิธีการที่นํามาใชในการปรับปรุงพันธุ
เพื่อพัฒนาสายพันธุพืชใหไดพันธุพืชสายพันธุใหมๆ เกิดขึ้น ปจจุบันการขยายพันธุดวยวิธี
ดังกลาวยังคงนิยมใชกันอยู เนื่องจากตนกลาที่ไดจากการเพาะเมล็ดจะนําไปใชเปนตนตอ
ในการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศเพื่อใหไดตนที่มีระบบรากแข็งแรง
การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ ทําไดงาย สะดวก ไมตองใชอุปกรณมาก ขยายรวดเร็ว
และไดปริมาณมาก การขยายพันธุด ว ยวิธนี จี้ ะไดตน พันธุท แี่ ข็งแรง เนือ่ งจากมีรากแกว อยางไร
ก็ตามการขยายพันธุดวยเมล็ดมีโอกาสกลายพันธุสูง ใหผลผลิตชา ลําตนสูงใหญ ทําให
ไมสะดวกตอการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว
2. การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ คือวิธีการขยายพันธุจากเนื้อเยื่อชิ้นสวนตางๆ
ของตนพืช เชน ลําตน ตา ใบ ราก เพื่อใหไดตนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม
ทุกประการดวยวิธีการตอนกิ่ง การปกชํา การติดตา การตอกิ่ง และการทาบกิ่ง นิยมใช
ในการขยายพันธุพ ชื ทีผ่ า นการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุแ ลว สวนการแบงสวนและการแยกสวน
จะนิยมใชขยายพันธุก บั พืชทีม่ สี ว นของรากหรือลําตนเจริญอยูใ ตดนิ ซึง่ จะใชวธิ กี ารขยายพันธุ
ดวยวิธกี ารตอนกิง่ การติดตา การตอกิง่ และการทาบกิง่ ไมได ปจจุบนั การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
ไดเขามามีบทบาทอยางมากในการพัฒนาเทคนิคดานการขยายพันธุพืช เพื่อใหไดตนพืช
จํานวนมากอยางรวดเร็วในเวลาที่กําจัดโดยมีคุณภาพของตนพืชเหมือนเดิมทุกประการ
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การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ทําใหไดลักษณะของตนตรงตามสายพันธุ มีโอกาส
เกิดการกลายพันธุนอยมาก ตนที่ไดจะใหผลผลิตเร็วกวาการขยายพันธุดวยเมล็ด ขนาดตน
มีความสมํ่าเสมอ ทรงตนกะทัดรัด ทําใหงายในการปฏิบัติดูแลรักษา และสะดวกในการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต อยางไรก็ตามการขยายพันธุดวยวิธีนี้จะตองอาศัยทักษะความชํานาญ
ในการขยายพันธุ และตองใชวัสดุอุปกรณที่ยุงยากกวาการขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด
นอกจากนี้ตนที่ไดจากการขยายพันธุดวยวิธีการตอนกิ่ง และปกชํากิ่ง จะไมมีระบบรากแกว
ทําใหมีโอกาสโคนลมไดงายในกรณีที่มีลมแรง

แผนภาพการขยายพันธุพืช

แบบไมใชเพศ

แบบใชเพศ
ผสมเกสร

สวนตน

เมล็ด
การเพาะเมล็ด
อาศัยรากจากตนอื่น

อาศัยรากจากตนเอง

การตอนกิ่ง

การทาบกิ่ง

การปกชํา

การติดตา

การแบง และแยกสวน

การตอกิ่ง
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การขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศหรือดวยเมล็ด
เปนการขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณตนพืช ที่ไดจากการผสมเกสรระหวางอับละออง
เกสรตัวผูกับยอดเกสรตัวเมีย เปนวิธีที่ทําไดงาย ตนพืชที่เติบโตจากเมล็ดเรียกวาตนกลา
ถาใชเมล็ดพืชที่ไมมีการควบคุมคุณภาพตนพืชที่ไดอาจมีการกลายพันธุ นิยมใชกับ
พืชประเภทพืชไร เชน ขาว ถัว่ เขียว ขาวโพด และขาวฟาง ผัก เชน คะนา กวางตุง ผักกาดเขียว
กะหลํ่าปลี และกะหลํ่าดอก ไมดอกไมประดับ เชน ดาวเรือง กลอกซีเนีย พิทูเนีย
และเบญจมาศ และไมผลบางชนิด เชน มังคุด ลางสาด และลองกอง

สวนตาง ๆ ของเมล็ด
ประกอบดวยสวนสําคัญคือตนออน (คัพภะหรือเอ็มบริโอ) เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่
ทําหนาที่สะสมอาหาร (เอนโดสเปรม) และเปลือกหุมเมล็ด
เปลือกของผล
เอนโดสเปรม
ใบเลี้ยง
เปลือกหุมยอด
ยอดออน
จุดกําเนิดรากชั่วคราว
รากออน
เปลือกหุมรากออน
ภาพที่ 1 สวนประกอบภายในเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ที่มา : จวงจันทร ดวงพัตรา, 2521 : 19)
เยื่อหุมเมล็ด
hypocotyl
รากออน
ใบจริง

ภาพที่ 2 สวนประกอบภายในเมล็ดพืชใบเลี้ยงคู
ที่มา : จวงจันทร ดวงพัตรา, 2521 : 45
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ประโยชนของเมล็ดคุณภาพดี
เมล็ดพืชเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพผลผลิต จึงตองเลือกเมล็ดพืชที่มีคุณภาพจาก
แหลงผลิตที่เชื่อถือได คือมีความบริสุทธิ์ ตรงตามพันธุ มีเปอรเซ็นตความงอกสูง พนจาก
สภาพจากการพักตัว ไมถกู ทําลายจากโรคและแมลงศัตรู เมือ่ เมล็ดงอกแลวไดตน กลาทีแ่ ข็งแรง
สมํ่าเสมอ ใหผลผลิตสูง

กระบวนการงอกของเมล็ด
คือ กระบวนการตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในเมล็ดทําใหตนออน (คัพภะ) เจริญเติบโตพัฒนา
เปนตนกลา ที่สมบูรณแข็งแรงในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

นํ้า แสง ออกซิเจน อุณหภูมิ
หารยอยสลายอาหาร
การดูดนํ้า

การหายใจ

เมตาโบลิซึม
รากออนแทง
ทะลุเม็ดออกมา
ตนกลาสมบูรณ

การเจริญเติบโต
ภาพที่ 3 กระบวนการงอกของเมล็ด
(ที่มา : จวงจันทร ดวงพัตรา, 2521 : 19)
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ปจจัยที่มีผลตอการงอกของเมล็ด

1. นํ้า ทําใหเปลือกหุมเมล็ดออนตัว ออกซิเจนเขาไปในเมล็ดไดมากขึ้น กระตุนการ
ทํางานของเอนไซมไปยอยสลายอาหารสะสมทีม่ ขี นาดโมเลกุลใหญใหมขี นาดเล็กลง จึงนิยม
เรงการงอกของเมล็ดโดยการแชเมล็ดในนํ้าเย็น หรือนํ้าอุนเพื่อใหเปลือกหุมเมล็ดออนนิ่ม
ทําใหนํ้าและออกซิเจนชึมผานไดมากขึ้น เมล็ดจึงงอกไดเร็วขึ้น
2. อุณหภูมิ มีผลตอกระบวนการงอกของเมล็ดตามแตละชนิดพืช ดังนั้นจึงควรเพาะ
เมล็ดในชวงอุณหภูมทิ เี่ หมาะสมตอการงอกจะทําใหเมล็ดพืชงอกเร็วขึน้ เมล็ดพืชทัว่ ไปสามารถ
งอกไดดีในชวงอุณหภูมิ 10 - 35 องศาเซสเชียส
3. ออกซิเจน เมล็ดตองการออกซิเจนเพือ่ ใชในการหายใจ เพือ่ เผาผลาญอาหารทําให
เกิดพลังงานสําหรับการงอก
4. แสง มีบทบาทสําคัญตอการงอกของเมล็ดทุกระยะการเจริญเติบโตของตนกลา
เนื่องจากตนกลาตองใชอาหารที่สะสมภายในเมล็ด โดยมีแสงเปนตัวกระตุนหลังจากเมล็ด
งอกเปนตนกลาแลวหากไดรับแสงเพียงพอลําตนจะอวบ ตั้งตรง เจริญเติบโตเร็ว แตถาได
รับแสงไมเพียงพอตนกลาจะขาวซีด เกิดอาการยางปลอง ใบหอลูไมคลี่ใบ ปลายยอดงอ
แตถาไดรับแสงมากเกินไปอาจแสดงอาการใบไหม
ใบจริง
ไฮโปคอททิลโคง

ใบเลี้ยง
ไฮโปคอททิล

รากออน

เยื่อหุมเมล็ด
ราก
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ตารางที่ 1 ตัวอยางเมล็ดพันธุที่ไมตองการแสงในการงอก
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

กะหลํ่าปลี (cabbage)
กระเจี๊ยบ (okra)
กระถิน (ipil – ipil)
ขาว (rice)
ขาวโพด (corn)
ขาวฟาง (sorghum)
งา (sesame)
แตงกวา (cucumber)
แตงเทศ (muskmelon)
แตงโม (watermelon)
ถั่วเขียว (muungbean)
ถั่วแขก (common bean)
ถั่วฝกยาว (yard long bean)
ถั่วลิสง (peanut)
ถั่วลาย (centrosema)
ถั่วเหลือง (soy bean)
ถั่วลันเตา (sugar pea)
ทานตะวัน (sunﬂower)
บวบเหลี่ยม (ridge gourd)
ปอแกว (kenaf)
ผักกาดกวางตุง (Chinese mustard)
ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage)
ผักกาดหัว (Chineseradish)
ผักคะนา (Chinese kale)
ผักบุงจีน (kangkong)
ฝาย (cotton)
ละหุง (castor bean)
ลูกเดือย (Job ,s tear)
หอมหัวใหญ (onion)

Brassica oleracea var. capitata
Abelmoschus esculenta
Leucaena leucocephala
Oryza sativa
Zea mays
Sorghum bicolor
Sesameindicum
Cucumissativa
Cucumismelo
Citrullus lanatus
Vigna radiate
Phaseolus vulgaris
Vigna unquiculata sub.sesquipedalis
Arachis hypogaea
Centrosema pubescens
Glycine max.
Pisum sativa
Hrlianthus annuus
Luffa acutangula
Hibiscus cannabinus
Brassica chinese
Brassicapekinensis
Raphanus sativa var. longipinnatus
Brassica oleracea var. alboglabra
Lpomoea aquatica
Gossypium spp.
Ricinus communis
Coix lacryma – jobi
Allium cepa

ที่มา : จิรา ณ หนองคาย, 2551 : 95
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ตารางที่ 2 ตัวอยางเมล็ดพันธุที่ตองการแสงในการงอก
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

เทียน
Nigella damascene
ปอกระเจา (Jute)
Corchorus spp.
ผักกาดเขียวปลี (leaf mustard)
Brassica juncea
ผักกาดหอม (lettuce)
Lactuca sativa
ผักโขมใบเขียว (green amaranth)
Amaranthus retroﬂexus
ผักโขมใบแดง (love- lies bleeding)
A.caudatirs ;A.ﬁmbriatus
พริก (hot pepper)
Capsicum spp.
มะเขือ (eggplant)
Solanum melongena
มะเขือเทศ (tomato)
Lycopersicon esculentum
ยาสูบ (tobacco)
Nicotiana tobacum
สตรอเบอรี่ (strawberry)
Fragaria virginiana
สนลอบโลลลี่ไพน (loblolly pine)
Pinus taeda
สนไวทไพน (white pine weymouth pine ; eastern white pine Pinus stribus
Downy birch
Betula pubescens
Goosefoot
Chenopodium album
Eastern hemlock
Tsuga conadensis
Smilo
Oryzopsis miliacea
Timothy
Phleum pretense
Juncis maritimus
Lepidium virginicum
Verbaccum thapsus
ที่มา : จิรา ณ หนองคาย, 2551 : 95
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การพักตัวของเมล็ดพืช
คือเมล็ดพืชทีม่ ชี วี ติ แตไมสามารถงอกไดแมจะอยูใ นสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม เกิดจาก
สาเหตุตางๆ ไดแก สวนของเปลือกหุมเมล็ดไมยอมใหนาํ้ ออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด
ซึมผาน สวนประกอบภายในเมล็ดมีสารยับยั้งการงอกของเมล็ด ฯลฯ

วิธีแกการพักตัวของเมล็ดพืชหรือเรงความงอก

1. การแชนํ้า โดยแชเมล็ดในนํ้าเย็นสลับนํ้าอุนจะชวยใหเมล็ดงอกเร็วขึ้น นิยมใชกับ
เมล็ดพันธุผัก โดยแชในนํ้าอุนอุณหภูมิ 50 องศาเซสเชียส นาน 30 นาที และแชในนํ้าเย็น
ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซสเชียส นาน 6 ชั่วโมง จากนั้นหอดวยผาขาวบางชุบนํ้าหมาดๆ
นาน 12 - 24 ชั่วโมง เมื่อนําเมล็ดไปเพาะจะงอกเร็วขึ้น หรือ หอเมล็ดดวยผาขาวบาง แชนํ้า
1 คืน เก็บในที่รมและชื้น 2 - 3 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกเกิดตุมรากสีขาวจึงนําไปเพาะได
2. การใชความรอน โดยการอบแหงใหมีความชื้นตํ่า อุณหภูมิที่ใชในการอบ 35 - 45
องศาเซสเชียส
3. การบมดวยความเย็นและความชืน้ โดยการนําเมล็ดพืชเพาะในทราย หรือกระดาษ
แลวนําไป เก็บไวที่อุณหภูมิ 5 - 10 องศาเซสเชียส เปนเวลา 5 วัน จากนั้นนําเมล็ดพืชออก
มาเพาะที่อุณหภูมิปกติสามารถทําใหเมล็ดงอกไดเร็วขึ้น เชน เมล็ดปาลม
4. การแกะเปลือกหุมเมล็ด หรือทําลายเปลือกหุมเมล็ดบางสวน โดยการทําใหสวน
ของเปลือกหุมเมล็ด เกิดรอยแตกเพื่อใหนํ้า และออกซิเจนซึมผานเขาไปได นิยมใชกับเมล็ด
พืชที่มีเปลือกหุมเมล็ดหนา เชน มะพราว มะปราง กะทอน และมะมวง ฯลฯ
5. การนําเมล็ดมาลางนํา้ เพือ่ ลดปริมาณสารยับยัง้ การงอกของเมล็ดใหละลายไปกับนํา้
เชน เมล็ดมะเขือเทศ เมล็ดมะละกอ และเมล็ดพันธุผักสวนครัว
6. การใชกรด โดยการนําเมล็ดแชดวยกรดกํามะถันเขมขน 5 นาที เพื่อใหเปลือกหุม
เมล็ดออนนุม แลวลางดวยนํ้าอีกครั้งกอนนําไปเพาะเปนวิธีการแกการพักตัวสําหรับเมล็ด
พืชที่มีเปลือกหุมเมล็ดหนา
7. การใชสารเคมีอื่นๆ โดยละลายสาร เชน โปตัสเซียมไนเตรต ไทโอยูเรีย ไฮโดรเจน
เพอรอคไซด หรือสารจิบเบอเรลลิคแอซิด ใหมีความเขมขน 0.02 - 0.04 % แทนนํ้าในการ
เพาะเมล็ด วิธนี สี้ ามารถแกปญ
 หาการพักตัวทีเ่ ปลือกหุม เมล็ดไมยอมใหนาํ้ ออกซิเจนซึมผาน
เชน เมล็ดพืชอาหารสัตว ขาวโอต และขาวสาลี
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ความแข็งแรงของเมล็ดพืช
คือความสามารถของเมล็ดพืชเมือ่ อยูใ นสภาพแวดลอมทีไ่ มเหมาะสม แตสามารถเจริญ
เติบโตเปนตนกลาได เมล็ดพืชที่มีความแข็งแรงสูง จะงอกใหตนกลาสมํ่าเสมอ เจริญเติบโต
เร็ว ออกดอก และใหผลผลิตสูงกวาตนกลาที่งอกจากเมล็ดพืชที่มีความแข็งแรงตํ่า

การทดสอบความงอกของเมล็ดพืช (Germination test)
คือการทดสอบความสามารถในการงอกของเมล็ดพืช วาจะสามารถงอกไดมากนอย
เพียงใด เมื่อนําไปปลูกในสภาพไรนา เมล็ดพืชที่นํามาทดสอบจะตองเปนเมล็ดที่บริสุทธิ์
คือไมมีเมล็ดของพืชชนิดอื่นๆ และสิ่งเจือปนที่ไมใชเมล็ดพืช เชน ชิ้นสวนของตนพืช เปลือก
หุมเมล็ดที่หลุดออกจากเมล็ดพืช เศษดิน และ เศษหิน มีวิธีการทดสอบแบงเปน 2 วิธี คือ

1. วิธีการทดสอบความงอกตามมาตรฐานสากล
โดยใชมาตรฐานของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุระหวางประเทศ (International Seed
Testing Association, ISTA) มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. สุมเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุ โดยมีลําดับขั้นตอนในการเก็บตัวอยาง ดังนี้
1.1 เก็บเมล็ดพันธุขั้นตน (Primary sample) คือ สุมเก็บตัวอยางจากแตละจุด
ในแตละกองของกองเมล็ดพันธุ การสุมเก็บตัวอยางแตละจุดควรมีปริมาณที่ใกลเคียงกัน
1.2 เก็บเมล็ดพันธุร วม (Composite sample) คือ ตัวอยางเมล็ดพันธุข นั้ ตนทัง้ หมด
ที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยางในแตละจุดแตละกองแลวรวมเปนกองเดียวกัน
1.3 เก็บเมล็ดพันธุนําสง (Submitted sample) คือ ตัวอยางเมล็ดพันธุรวมที่ลด
จํานวนลงตามวิธีที่ถูกตองในปริมาณที่กําหนดเพื่อสงไปยังหองปฏิบัติการ
1.4 เมล็ดพันธุที่ใชในการตรวจสอบ (Working sample) คือ ตัวอยางเมล็ดพันธุ
ที่ลดจํานวนลงจากเมล็ดพันธุนําสง ใหไดปริมาณที่กําหนด
2. นําเมล็ดมาทดสอบโดยแบงเปน 4 ซํ้าๆ ละ 100 เมล็ด หากเมล็ดมีขนาดใหญ
แบงเปน 8 ซํ้าๆ ละ 50 เมล็ด
3. เพาะเมล็ดลงบนวัสดุที่ใชทดสอบความงอก ไดแก กระดาษทิชชู ทราย มีวิธี
ปฏิบัติดังนี้
3.1 เพาะลงกระดาษเพาะหรือกระดาษทิชชู ทําได 3 วิธี คือ
3.1.1 เพาะบนกระดาษเพาะ (Top of Paper : TP) คือการวางเมล็ดพืชให
งอกบนกระดาษทีม่ คี วามชืน้ นําไปวางไวในกลองพลาสติกแลวปดฝาใหสนิทเพือ่ รักษาความชืน้
นิยมใชกับเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็ก หรือตองการแสงในการงอก
3.1.2 เพาะระหวางกระดาษเพาะ (Between Paper : BP) คือการวางเมล็ด
พืชบนกระดาษเพาะแลวปดทับดวยกระดาษเพาะที่มีความชื้นอีก 1 แผน พรมนํ้าอีกครั้ง จาก
นั้นใหมวนกระดาษเพาะเปนทอนกลมนําไปวางไวในกลองพลาสติก หรือถุงพลาสติกปดฝา
ใหสนิทเพื่อรักษาความชื้นนิยมใชกับเมล็ดพืชไร เชน ขาว และพืชตระกูลถั่ว
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3.1.3 เพาะในกระดาษพลีต (Plated Paper : PP) คือ การวางเมล็ดใหงอก
อยูระหวางกระดาษเพาะที่พับกลับไปกลับมาเหมือนรอยพับจีบ โดยวางเมล็ดลงในรองของ
รอยพับ นําไปวางไวในกลองพลาสติกปดฝาใหสนิทเพือ่ รักษาความชืน้ นิยมใชกบั เมล็ดที่งอก
มากกวา 1 ตนใน 1 เมล็ด
3.2 เพาะลงบนทราย ทรายทีใ่ ชเพาะตองปราศจากเมล็ดพืชชนิดอืน่ เชือ้ แบคทีเรีย
เชื้อรา และสารที่เปนพิษตอตนออน สามารถอุมนํ้าไดดี คาความเปนกรด - ดาง (pH) 6.0
- 7.5 การทดสอบความงอกโดยใชทรายจะใชกับเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ โดยจะตองผสม
ทรายกับนํ้าใหเปยกชื้นกอนที่จะบรรจุลงในภาชนะที่ใชเพาะ หนาประมาณ 3 เซนติเมตร เชน
กลองพลาสติกหรือถาดอลูมิเนียม สวนภาชนะที่ใชเพาะ มีความสูงประมาณ 7 เซนติเมตร
มีฝาปดเพื่อเก็บรักษาความชื้นของทราย จนกวาเมล็ดพืชจะเจริญเติบโตเปนตนออน ทําได
2 วิธี คือ
3.2.1 เพาะบนทราย (Top of sand : TS) คือ การวางเมล็ดใหงอกบนผิวหนา
ของทรายทีเ่ ปยกชืน้ เรียงเมล็ดพืชใหมรี ะยะหางกันพอประมาณปดฝาภาชนะเพือ่ รักษาความชืน้
3.2.2 เพาะในทราย (In sand : S) คือ การวางเมล็ดลงบนทรายเรียงเมล็ด
พืชใหมีระยะหางกันพอประมาณ และกลบดวยทรายชื้นหนาประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ปาด
หนาทรายใหเรียบ ปดฝาภาชนะเพื่อรักษาความชื้น
4. เมื่อเมล็ดเริ่มงอกนับเฉพาะตนกลาที่สมบูรณ คือ มียอดออน และระบบราก
แข็งแรงนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอก
เปอรเซ็นตการงอก

=

จํานวนเมล็ดที่งอก x 100
จํานวนเมล็ดทั้งหมด

5. ถาเมล็ดงอกเกิน 90 เปอรเซ็นต นําเมล็ดไปปลูกได ถาเมล็ดงอกระหวาง
70 - 80 เปอรเซ็นตเมล็ดอยูในเกณฑพอใชตองนําไปแกการพักตัวหรือเรงการงอก ถาเมล็ด
งอกตํ่ากวา 60 เปอรเซ็นต ไมควรนําไปปลูก
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ภาพที่ 4 การทดสอบความงอกของเมล็ดพืช
ก. วางเมล็ดบนกระดาษเพาะ (Top of Paper TP)
ข. วางเมล็ดระหวางกระดาษเพาะ (Between Paper BP)
ค. เพาะในกระดาษพลีต (Plated Paper PP)
ง. เพาะลงบนทราย

2. การทดสอบความงอกแบบชาวบาน คือ การทดสอบความงอกแบบงายๆ ของ

เกษตรกรทีจ่ ะนําเมล็ดพันธุไวใชปลูกในฤดูกาลถัดไป ซึง่ สามารถปฏิบตั ไิ ดเอง มีวธิ ปี ฏิบตั ดิ งั นี้
1. สุม เก็บตัวอยางจากกองเมล็ดพันธุ คือ การสุม เก็บตัวอยางหลายๆ จุดภายในกอง
เชน สวนลาง สวนกลาง และสวนบนของกองเมล็ดพันธุ
2. นําเมล็ดพืชทีไ่ ดจากการสุมเก็บตัวอยางมากองรวมกัน จากนัน้ แยกเปน 4 กองๆ
ละ 100 เมล็ดเพื่อใชในการทดสอบความงอกตอไป
3. เพาะเมล็ดพืชลงบนวัสดุที่ใชทดสอบ เชน ผาฝาย กระดาษทิชชู หรือทราย
มีวิธีปฏิบัติดังนี้
3.1 เพาะบนผาฝายหรือกระดาษทิชชู
3.1.1 นําผาฝาย หรือกระดาษทิชชู 1 ผืน มาชุบนํ้าใหชุมเรียงเมล็ดพืช 100
เมล็ด ลงบนผาฝาย หรือกระดาษทิชชูจากนั้นนําผาฝาย หรือกระดาษทิชชูอีก 1 ผืนวางทับ
ลงบนเมล็ดพืชทําทั้งหมด 4 ซํ้าๆ ละ 100 เมล็ด
3.1.2 มวนผาฝายหรือกระดาษทิชชูเปนทอนกลมนําไปใสในถุงพลาสติก
เก็บไวในที่มีอากาศถายเทไดสะดวกประมาณ 7 - 10 วัน เมล็ดเริ่มงอก
3.1.3 คลีผ่ า ฝายหรือกระดาษทิชชูออก นับตนกลาทีส่ มบูรณ คือ มียอดออน
และระบบรากแข็งแรง
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3.2 เพาะบนทราย
3.2.1 นําทราย หรือดินมาใสในกระบะหรือทําเปนแปลงเพาะ จํานวน
4 ซํ้าๆ ละ100 เมล็ด หรือ 8 ซํ้าๆ ละ 50 เมล็ด
3.2.2 เรียงเมล็ดเปนแถวเพื่อสะดวกในการนับตนกลารดนํ้าใหชุมอยาให
นํ้าทวมขัง ประมาณ 7 - 10 วัน เมล็ดงอกใหนับตนกลาที่สมบูรณ
4. เมื่อเมล็ดงอกนับเฉพาะตนกลาที่สมบูรณ คือมียอดออนและระบบราก
แข็งแรงนํามาคํานวณเพื่อหาเปอรเซ็นตความงอก
เปอรเซ็นตการงอก =

จํานวนเมล็ดที่งอก
x 100
จํานวนเมล็ดทั้งหมด

ภาพที่ 5 การทดสอบความงอกของเมล็ดถั่วเหลือง ดวยวิธีการเพาะดวยทรายในกระบะ
ก.วางเมล็ดพันธุถั่วเหลืองลงในทราย
ข. กลบทับดวยทรายปดฝาเก็บไวในที่รม 3 - 5 วัน
ค. เปดฝานําไปตากแดด 3 วัน
ง. ตรวจความงอกหลังเพาะ 7 - 10 วัน
ที่มา : ณัฐหทัย เอพาณิช, 2547 : 90
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การเพาะเมล็ดพืชในภาชนะหรือแปลงเพาะ

เปนการเตรียมตนกลาเพื่อใชกอนปลูกลงแปลงหรือกระถาง เหมาะสําหรับเมล็ดพืช
ที่มีราคาแพง เนื่องจากเมล็ดมีโอกาสสูญเสียนอย นิยมใชกับพืชผัก หรือไมดอกอายุสั้น
รวมทั้งไมพุม ไมยืนตนที่เมล็ดมีขนาดเล็ก เชน มะเขือเทศ กะหลํ่าดอก แอสเทอร พิทูเนีย
ฝายคํา ปาลมขวด นิยมทําการเพาะเมล็ดพืชในภาชนะเพาะ และการเพาะเมล็ดพืชในแปลงเพาะ

1. การเพาะเมล็ดพืชในภาชนะเพาะ
เปนการเพาะเมล็ดในกระบะ นิยมใชในการปลูกพืชปริมาณนอย เชน การปลูกผักสวนครัว
หลังบาน การปลูกไมดอกไมประดับ ภาชนะทีใ่ ชเพาะควรมีนาํ้ หนักเบา ไมแตกหักหรือผุพงั งาย
มีรรู ะบายนํา้ สวนวัสดุทใี่ ชเพาะควรมีลกั ษณะโปรง มีอากาศถายเทดี อุมนํา้ ไดนานพอสมควร
ระบายนํ้าไดงาย ไมเปนกรดหรือดางจัดจนทําใหตนกลาไมเจริญเติบโต มีวิธีปฏิบัติดังนี้

ภาพที่ 6 การเพาะเมล็ดในภาชนะเพาะ

ก. ใสวัสดุที่รองกนภาชนะเพาะเพื่อระบายนํ้า เชน เศษอิฐหัก หรือเปลือกถั่วลิสง จาก
นั้นใสดินลงภาชนะใหตํ่ากวาขอบภาชนะเล็กนอย ปรับหนาดินใหเรียบ จากนั้นหวานเมล็ดใน
ภาชนะเพาะโดยเรียงเปนแถว หรือหวานทัว่ ทัง้ ภาชนะก็ได กลบดินทับเมล็ดใหแนนพอประมาณ
รดนํ้าใหชุมเพื่อใหเมล็ดไดรับความชื้น และงอกอยางสมํ่าเสมอ
ข. เมื่อเมล็ดงอก 7 - 10 วัน ทําการยายตนกลาโดยใชแทงดินสอที่ปลายไมแหลมมาก
แทงลงในวัสดุเพาะขางๆ ตนกลา เพื่อทําใหวัสดุเพาะหลวมในขณะที่อีกมือคอยๆ ดึงตนกลา
ขึ้นมา
ค. เมื่อไดตนกลาแลวใหใชดินสอแทงลงกึ่งกลางถุงที่ใสวัสดุปลูก ใหลึกถึงกนกระถาง
หรือถุง จากนั้นนําตนกลาใสลงในหลุมใหใบเลี้ยงอยูระดับผิววัสดุปลูก กลบหลุมแลวใหนํ้า
แบบฝอยละเอียดจนนํ้าไหลออกกนถุง จากนั้นนําตนกลาไปไวในที่รม เมื่อตนกลาตั้งตัวได
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ใหรบี นําออกรับแสงเพือ่ ไมใหตน กลายืด ประมาณ 2 สัปดาห ตนกลาจะมีใบจริงประมาณ 6 ใบ
ซึ่งพรอมที่จะยายปลูกลงกระถางที่ใหญขึ้นหรือ ลงแปลงปลูกตอไป

2. การเพาะเมล็ดพืชในแปลงเพาะ
2.1 เตรียมแปลงเพาะเลือกดินที่มีความสมบูรณ กําจัดวัชพืชออกใหหมด วางแปลง
เพาะใหหัวและทายของแปลงอยูในแนวทิศเหนือและทิศใต ขนาดความยาว 6 เมตร
กวาง 1.20 เมตร ตากดินใหแหงเพือ่ ใหแปลงเพาะไมมโี รคและแมลงศัตรูพชื ยอยดินใหละเอียด
ใสปยุ คอกใหเหมาะสมตามความสมบูรณและชนิดของดิน รดนํา้ ใหชนื้ จากนัน้ ยอยดินใหทวั่ แปลง
ขึ้นรูปแปลงสูงจากพื้นดิน 15 - 20 เซนติเมตร
2.2 หวานเมล็ดในแปลงเพาะ นิยมหวานทัว่ แปลง ถาแปลงมีขนาดกวางใหแบงหวาน
ที่ละครึ่ง กรณีที่เมล็ดมีขนาดเล็ก หรือยอยดินไมละเอียด ใหใชปุยคอกหวานใหทั่วแปลง
จากนัน้ รดนํา้ เพือ่ ใหปยุ คอกลงไปอุดชองดิน ปองกันไมใหเมล็ดตกลงไปตามซอกดิน จึงหวาน
เมล็ดบางๆ กอนแลวหวานทับ อีกครั้ง กลบดินทับเมล็ด
2.3 ทํารมใหตนกลาในแปลงเพาะ ตั้งแตตนกลาเริ่มงอกจนถึงระยะยายปลูก
เพื่อปองกันสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการงอก โดยเฉพาะแสง
2.4 ดูแลรักษาตนกลา หลังจากที่งอกพนผิวดินใหตนกลารับแสงทันทีจะชวยใหตน
กลาเจริญเติบโต แข็งแรง ในระยะทีต่ นกลายังเล็กใหนาํ้ เปนละอองพนหมอก 4 ชัว่ โมงตอครัง้
ครั้งละ 10 นาที
2.5 ในกรณีที่หวานเมล็ดหนาเกินไป เมื่อเมล็ดงอกจะเบียดเสียดกัน ใหยายตนกลา
ไปปลูกชั่วคราวในภาชนะเพาะที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก กอนที่จะยายลงแปลง
2.5.1 ใหรดนํา้ ในแปลงเพาะใหชมุ กอนถอนตนกลา เพือ่ สะดวกในการปฏิบตั งิ าน
และตนกลาไดรับการกระทบกระเทือนนอยที่สุด
2.5.2 เตรียมวัสดุปลูกเชนเดียวกับการเพาะเมล็ด
2.5.3 ใชดนิ สอแทงลงกึง่ กลางถุงทีใ่ สวสั ดุปลูกลึกจนถึงกนถุง จากนัน้ นําตนกลา
ใสลงในหลุม โดยใหอยูระดับที่ใบเลี้ยงอยูผิววัสดุปลูก แลวใหนํ้าแบบฝอยละเอียดจนนํ้าไหล
ออกกนถุง
2.5.4 กอนการยายตนกลาปลูกจําเปนตองทําใหตนกลาแข็งแรง โดยรดนํ้าตน
กลาใหนอยลง หรือใชโพแทสเซียมคลอไรด อัตราสวน 1 : 250 ละลายนํ้ารดตนกลา
7 - 10 วัน กอนยายปลูก
2.5.5 หลังปลูกตองรดนํา้ ใหชมุ และทํารมชัว่ คราวจนกระทัง่ ตนกลาพืชตัง้ ตัวได
2.5.6 ใหนํ้าสมํ่าเสมอ อยาใหตนกลาเหี่ยวเพราะขาดนํ้า การใหปุยจะชวยให
ตนกลาตัง้ ตัวเร็วขึน้ โดยใชปยุ ผสมทีม่ ฟี อสฟอรัส (P2O5) สูง เชนใชสตู ร N : P : K = 10 : 52 : 17
อัตรา 2.3 - 2.7 กก.ตอนํ้า 400 ลิตร
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การเพาะเมล็ดพริกในภาชนะปลูก

ภาพที่ 7 การเพาะเมล็ดพริกในภาชนะเพาะ
ก. เตรียมวัสดุเพาะโดยใชไมขีดวัสดุเพาะใหเปนรอง
ข. โรยเมล็ดในรองโดยใหทั่ว และโรยวัสดุเพาะทับอีกครั้งเพื่อกลบรอง จากนั้นรดนํ้าใหชุม
ค. ประมาณ 7 - 10 วัน เมล็ดเริ่มงอกเปนตนกลา
ง. ยายตนกลาลงในถาดหลุมขนาด 104 หลุม หรือถุงเพาะชําเมื่อตนกลาเริ่มมีใบแท
จ. ใหนํ้าในชวงเชาเวลา 06.00 - 08.00 น.
ฉ. ตนกลามีอายุครบ 30 วันพรอมปลูกในแปลง
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การขยายพันธุพืชโดยการปกชํา
เปนการขยายพันธุพืชโดยการนําสวนตางๆ ของพืชพันธุดี มาตัดปกชําบนวัสดุเพาะชํา
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเกิดรากและแตกยอด จะไดเปนพืชตนใหมที่มีลักษณะ
เหมือนตนแมทุกประการ เปนวิธีการขยายพันธุที่ทําไดงาย ตนทุนตํ่า ไมยุงยาก แบงได 3 วิธี
คือ ปกชํากิ่ง ปกชําใบ และ ปกชําราก

การปกชํากิ่ง
คือการนํากิง่ มาปกชําในวัสดุเพาะชํา เพือ่ ใหเกิดรากเปนพืชตนใหม แบงออกตามความ
ออนแกของกิ่งไดแก กิ่งแก กิ่งกึ่งออนกึ่งแก กิ่งออนและไมพุมเนื้อเยื่อ และลําตนเนื้อออน
อวบนํ้า
1. การปกชํากิ่งแก เปนกิ่งที่มีสีนํ้าตาลเนื้อไมแข็งมักจะไมมีใบ มีอาหารสะสม
มากนิยมใชในพืชทีป่ ก ชําในแปลงโดยตรงเชน ผักหวาน ชะอม หรือตนตอสําหรับติดตากุหลาบ
องุน หรือไมประดับขนาดใหญ เชน เฟองฟา โมก และไทร
2. การปกชํากิ่งกึ่งออนกึ่งแก เปนกิ่งที่มีเนื้อไมแกพอสมควร เปลือกมีสีเขียว
หรือเขียวปนนํ้าตาลเล็กนอย นิยมใชในพืชไร เชน มันสําปะหลัง ฯลฯ
3. การปกชํากิง่ ออนและไมพมุ เนือ้ เยือ่ กิง่ ออนเปนกิง่ ทีเ่ จริญใหมในพืชทีม่ เี นือ้
ไมแข็งและไมพมุ หรือกิง่ ยอดทีก่ งิ่ มีสเี ขียว พืชสวนมากสามารถตัดชําไดโดยวิธนี ี้ เชน กุหลาบ
มะลิ ยีโ่ ถ ผกากรอง ฯลฯเปนวิธที ที่ าํ ใหพชื ออกรากไดงายและเร็วกวาการปกชําแบบอืน่ ๆ แต
ตองดูแลเอาใจใสมากเปนพิเศษ ตองระวังไมใหใบหรือกิ่งเหี่ยว ทําภายใตสภาพที่มีความชื้น
สูงสมํ่าเสมอ มีแสงแดดเต็มที่ โดยทั่วไปใชกิ่งยาว 3 - 5 นิ้ว ขึ้นอยูกับพันธุและความสมบูรณ
ของกิ่ง
4. การปกชําลําตนเนื้อออนอวบนํ้า เปนพืชที่มีลักษณะเนื้อไมออนเชน พืชใน
กลุมสาวนอยประแปง วาสนา หมากผูหมากเมีย และเขียวหมื่นป โดยตัดลําตนเปนทอนยาว
มี 1 - 3 ขอ ทารอยแผลดวยปูนแดงหรือสารปองกันกําจัดเชื้อราทั้ง2 รอย(บนและลาง)
ผึ่งใหรอยแผลแหงนําไปปกชําในวัสดุเพาะชําโดยวางกิ่งชําในแนวนอนหรือในแนวตั้งวางใน
บริเวณที่รมรดนํ้าพอชื้นทอนพันธุจะงอกเปนตนใหม

ภาพที่ 8 การปกชํากิ่ง
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การปกชําใบ
คือการนําใบมาปกชําใหเกิดยอดและรากสามารถทําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดของพืช
แบงเปน การปกชําแผนใบ ปกชําใบที่มีกานใบ และปกชําใบที่มีตาติดมา
1. การปกชําแผนใบ โดยการตัดแผนใบออกเปนสวนๆตนและรากใหมจะเกิดจากแผน
ใบโดยตรง การปกชํามีหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดของพืช เชน
1.1 การปกชําใบลิ้นมังกร เลือกใบที่แกตัดเปนทอนยาว 2 - 3 นิว้ นํามาปกชําใน วัสดุ
ปกชําไดแก ทรายผสมขี้เถาแกลบอัตราสวน 1 : 1 ปกลึก ½ - ¾ ของความยาวของใบที่มา
ปกชํา จะเกิดตนและรากใหมบริเวณฐานของใบทีป่ ก ชํา สวนโคนของใบเกาจะคอยๆ แหงตาย
1.2 การปกชําใบบีโกเนีย นําใบแกมากรีดเสนใบใหญใหขาดจากกัน (อาจกรีดใหขาด
เปนสวน ๆ หรือยังติดเปนใบอยูก็ได) โดยวางแผนใบลงบนวัสดุปกชํา กลบดวยวัสดุปกชํา
บางๆ พอใหใบแหงหรือปกชําบนวัสดุปก ชํา นํากระบะปกชําตัง้ ไวในทีร่ ม มีความชืน้ สูงแตไมแฉะ
จะเกิดตนและรากใหมตรงบริเวณเสนใบทีถ่ กู ตัดขาด ขณะเดียวกันใบเกาจะคอยๆ แหงตายไป
1.3 การปกชําใบโคมญี่ปุนหรือใบควํ่าตายหงายเปน ตัดใบที่แกวางบนวัสดุปกชํา
ทีช่ นื้ การปกชําควรกลบใบบางสวนหรือพยายามทําใหขอบใบชิดอยูก บั วัสดุปก ชํา เพือ่ ปองกัน
ไมใหใบแหง ตนและรากใหมจะเกิดตรงรอยหยักของแผนใบ บริเวณนั้นจะมีคัพภะของ
แผนใบที่พักตัวอยู
2. การปกชําใบทีม่ กี า นใบ จะเกิดตนและรากใหมตรงปลายของกานใบ นิยมใชในการ
ปกชําใบอัฟริกันไวโอเล็ต ใบกล็อกซีเนีย โดยเลือกใบที่อยูชวงกลางของตน ไมควรใชใบแก
หรือใบออน ตัดใบใหมีกานใบยาวประมาณ 1 นิ้ว ปกชํากานใบลงในวัสดุปกชํา หันหนา
ไปทางเดียวกันอยาใหขอบใบชนกัน อาจใชฮอรโมนเรงรากความเขมขนตํา่ 50 ppm จุม กานใบ
กอนปกชําจะชวยใหออกรากเร็วขึ้น การใหนํ้าควรใหทางกนกระถาง
3. การปกชําใบที่มีตาติด คือการปกชําใบที่มีแผนใบ กานใบ และกิ่งที่มีตาติดอยูดวย
เนื่องจากพืชพวกนี้จะออกรากใหมไดดี แตเกิดตนใหมไดชามาก จึงตองใหมีตาเกาติดดวย
เพื่อแตกเปนตนใหม เชน ยางอินเดีย เปปเปอรโรเมีย และมะนาว การปกชําควรชําสวนของ
ลําตนใหตาจมลงไปประมาณ ½ นิ้ว จะเกิดรากและยอดขึ้นมาใหมตรงบริเวณขอ
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ภาพที่ 9 การปกชําใบที่มีกานใบ (ใบกลอกซีเนีย)
ก. ตัดใบที่อยูชวงกลางของตน
ค. รดนํ้าใหชุม
ข. นํามาปกชําในวัสดุปกชําปกลึก ½ ของความยาวกานใบ
ง. นําเขากระโจมอบ

ภาพที่ 10 การปกชําแผนใบ (ใบลิ้นมังกร)
ก. ตัดใบเปนทอนยาว 2 - 3 นิ้ว
ค. รดนํ้าใหชุม
ข. ปกใหลึก ½ ของความยาวกานใบ
ง. นําเขากระโจมอบ
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การปกชําราก
นิยมใชกับไมผล เชน สาเก มะไฟ ปป และแคแสด โดยใชรากที่มีเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ ¼ นิ้ว ตัดเปนทอนยาว 2 - 4 นิ้ว ชําลงในวัสดุปกชํา รดนํ้าใหชุมจะเกิดการแตก
รากทางดานปลายและแตกยอดใหมทางดานโคนของราก

การดูแลรักษา
1. ตองใหนํ้าอยางสมํ่าเสมอ ถาใหนํ้านอยไปจะทําใหกิ่งเหี่ยวแหง ถาใหมากไปจะทําให
วัสดุปกชําแฉะเนาเสียหายได
2. ควรใหนํ้าเปนละอองบางๆ หลายๆครั้ง
3. ตองหมั่นตรวจโรคกิ่งปกชํา เนื่องจากมีความชื้นสูงจึงมีโอกาสที่จะเกิดโรคได ดังนั้น
จึงตองฉีดสารปองกันกําจัดเชื้อราเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม
4. กรณีทไี่ มสามารถยายปลูกได จําเปนตองเก็บกิง่ ชําไวในกระบะตอ ควรใหปยุ จนกวา
จะทําการยายปลูก เนื่องจากวัสดุปกชํามีธาตุอาหารตํ่ามาก
5. กอนใหปยุ ควรทําความสะอาดกระบะชํา ถามีใบรวงหรือมีกงิ่ ทีแ่ หงตายตองเอาออก
ทันที เนื่องจากจะเปนแหลงของเชื้อราซึ่งอาจแพรกระจายไปยังกิ่งปกชําอื่น ๆ

การยายปลูก
1. การยายปลูกกิ่งแกตองระวังไมใหรากขาด หรือถาขาดใหขาดนอยที่สุด ทําโดยการ
ขุดแทนการถอน ตั้งไวในที่รมรําไรจนพืชตั้งตัวไดจึงนําไปปลูกในแปลง
2. การยายปลูกกิง่ กึง่ ออนกึง่ แกตองใหนาํ้ แบบพนหมอก เพือ่ ใหกงิ่ ไดรบั ความชืน้ ตลอด
เวลา การยายตองทําดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ คอยๆ ลดความชื้นลงเพื่อใหพืชปรับตัว
เคยชินกับการไดรับความชื้นนอยลง ไมควรยายปลูกทันที หลังออกรากพืชจะขาดนํ้าอยาง
รุนแรงมีวิธีปฏิบัติดังนี้
2.1 ลดการใหนาํ้ โดยการฉีดพนนํา้ คอย ๆ หางเพิม่ ขึน้ จนกระทัง่ เหลือการใหนาํ้ เชา-เย็น
เมื่อสังเกตเห็นวาพืชยังแข็งแรงและสมบูรณดีจึงยายปลูกได
2.2 ปองกันการขาดนํา้ จากการยายปลูก โดยการปกชําในกระบะเล็กๆ วางในกระบะ
พนหมอก หลังจากทีก่ งิ่ ปกชําออกรากแลวจึงยายกระบะปกชําไปไวในทีร่ ม รําไร มีความชืน้ สูง
จนกระทัง่ พืชตัง้ ตัวไดดจี งึ ยายปลูกลงแปลง เกษตรกรนิยมวิธนี เี้ นือ่ งจากไมกระทบกระเทือน
ตอระบบราก
2.3 ยายปลูกทันทีหลังกิ่งปกชําออกรากแลว วางในที่รมและมีความชื้นสูง เมื่อพืช
ตั้งตัวไดจึงเริ่มใหรับแสงแดด ระวังอยาใหกิ่งที่ยายปลูกแหง ควรรดนํ้าบอยๆ และยายปลูก
ดวยความระมัดระวัง
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การปกชําไมดอกไมประดับเพื่อการคา

ภาพที่ 11 การปกชํากิ่งชบาเพื่อการคา ณ ศูนยไมดอกไมประดับ
ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก
จ. เปดกระโจมออกใหแสง นํ้า
ก. แปลงแมพันธุ
ในชวงเชา พรางแสงในชวงบาย
ข. ตัดกิ่งเพื่อนํามาปกชํา
ฉ. ตนชบาจากกิ่งปกชําอายุ 45 วัน
ค. แปลงปกชํา
ช. เปลี่ยนวัสดุปลูกเพื่อนํามาจําหนาย
ง. นํากิ่งปกชําเขากระโจม 30 วัน
ซ. ตนชบาอายุ 60 วัน
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การขยายพันธุพืชโดยการตอนกิ่ง (Layering)
เปนการขยายพันธุพืชโดยทําใหกิ่งหรือตนพืชเกิดรากขณะติดอยูกับตนแมดวยการทํา
แผลบริเวณกิง่ โดยการตัดทอลําเลียงอาหารของพืช สวนทอนํา้ ยังอยูตามปกติ ทําใหกงิ่ มีการ
สะสมอาหารและไดรับนํ้าอยูตลอดเวลา เมื่อกิ่งออกรากดีแลวจึงตัดนําไปปลูกตอไป ตนที่
ตัดไปปลูกจะมีลักษณะเหมือนตนเดิมทุกประการเหมาะสําหรับพืชที่ไมสามารถออกรากได
ดวยวิธีการปกชํา

หลักการตอนกิ่ง
คือการปฏิบัติเพื่อทําใหกิ่งมีการสะสมอาหารและการปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
ตอการออกรากดังนี้
1. การทําบาดแผลหรือควั่นกิ่งเพื่อขัดขวางการลําเลียงอาหาร
2. การใชสารเรงรากกระตุนการเกิดรากบริเวณที่มีการสะสมอาหาร
3. ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเกิดราก เชน ใชวสั ดุทมี่ คี วามชืน้ ระบายอากาศไดดี

วิธีการตอนกิ่ง
แบงไดเปน 2 ประเภทคือ การตอนกิ่งในอากาศ และการตอนกิ่งแบบโนมกิ่ง
1. การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering) เปนการตอนกิ่งพืชที่อยูเหนือดิน
คือไมสามารถโนมกิ่งลงมาหาพื้นดินได มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
1 เลือกกิ่งกึ่งแกกึ่งออนที่มีอายุไมเกิน 1 ป ซึ่งจะออกรากไดดีกวากิ่งที่มีอายุมาก
2. การทําแผลกิ่งตอน
2.1 ทําแผลแบบควัน่ กิง่ ทําโดยควัน่ เปลือกกิง่ โดยรอบเปนวงแหวน 2 วง ทัง้ ดาน
บนและลางของกิ่งความยาวของรอยแผลประมาณเสนรอบวงของกิ่งกรีดรอยแผลแลวลอก
เอาเปลือกออกใหหมดจากนัน้ ขูดเยือ่ เจริญทีเ่ ปนเมือกลืน่ ๆรอบกิง่ ออกเหมาะสําหรับพืชประเภท
ไมดอกไมประดับเชนกุหลาบ โมก โกสนและแสงจันทร สวนไมผล เชน มะมวง ลําไย มังคุด
มะเฟอง มะนาว สม ชมพู ฝรั่ง และลิ้นจี่ ฯลฯ

ภาพที่ 12 การทําแผลกิ่งตอนแบบควั่นกิ่ง
ก. กรีดเปลือกกิ่งโดยรอบเปนวงแหวน 2 วง
ข. ลอกเปลือกออกพรอมกับขูดเยื่อเจริญออก
ค. ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอนมัดดวยเชือกใหแนน
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2.2 ทําแผลแบบปาดกิ่ง โดยปาดใตทองกิ่งเขาไปในเนื้อไมบริเวณที่จะตอน
เอียงเปนรูปปากฉลาม ลึกถึงเนื้อไมประมาณ 1ใน 3 ของเสนผาศูนยกลางกิ่ง ความยาวแผล
1 - 2 นิ้ว จากนั้นเอาเศษไมสอดไวเพื่อไมใหรอยแผลที่เปดไวติดกัน ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอน
มัดดวยเชือกใหแนน เหมาะสําหรับพืชที่ออกรากงาย เชน มะละกอ ชวนชม และลีลาวดี

ภาพที่ 13 การทําแผลกิ่งตอนแบบปาดกิ่ง
ก. ปาดกิ่งเขาไปเนื้อไมเอียงเปนรูปปากฉลาม
ข. นําเศษไมสอดไวเพื่อไมใหรอยแผลติดกัน

2.3 ทําแผลแบบกรีดกิ่งโดยใชใบมีดกรีดรอยแผลตามความยาวของกิ่ง
ยาว 1 - 1.5 นิ้ว ลึกถึงเนื้อไม 3 - 5 รอยรอบกิ่ง จากนั้นใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอน มัดดวย
เชือกใหแนน เหมาะสําหรับกิ่งออน ที่ออกรากงาย เชน หมากผูหมากเมีย โกศลฯลฯ

ภาพที่ 14 การทําแผลกิ่งตอนแบบกรีดกิ่ง
ก. ใชมีดกรีดแผลตามยาวของกิ่ง
ข. รอยแผลที่กรีดเสร็จเรียบรอย
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3. ใชสารเรงการออกราก (ฮอรโมนพืช) ทารอยแผลรอใหแหงกอนทําการหุมกิ่ง
4. หุมกิง่ ตอนโดยนําตุมตอน (ขุยมะพราวเกาแชนาํ้ จนอิม่ ตัวบีบนํา้ ออกพอหมาดๆ
อัดลงในถุงพลาสติกผูกปากถุงใหแนน) ผาตามความยาวนําไปหุมรอยแผลของกิ่งตอน
มัดดวยเชือกทั้งเหนือและใตรอยแผลใหแนน
5. เมื่อกิ่งตอนออกรากโดยจะเกิดบริเวณรอยควั่นดานบน เมื่อรากเริ่มแกเปนสี
เหลืองหรือสีนํ้าตาล ปลายรากสีขาว มีจํานวนรากมากพอจึงตัดกิ่งตอนไปชําหรือปลูกได
2. การตอนกิ่งแบบโนมกิ่ง ทําโดยเลือกกิ่งที่ตองการ ขุดดินแลวโนมกิ่งลงมาโดยใช
หลักปกยึด เกี่ยวกิ่งไว กลบดินทับ รดนํ้ารอจนเกิดราก ใชเวลา 30 - 45 วันจึงตัดไปปลูก
ทําไดดังนี้
2.1 การตอนกิ่งแบบฝงยอด (Tip Layering) ทําโดยกลบหรือฝงทั้งยอดในดิน
รากจะเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณโคนกิง่ ใหมทเี่ จริญขึน้ มาจากยอดทีก่ ลบไว เหมาะกับพืชบางชนิด เชน
ประทัดจีน ฯลฯ
2.2 การตอนกิ่งแบบทับกิ่ง (Simple Layering) คลายกับวิธีการฝงยอด แตจะ
ไมกลบยอดทั้งหมด จะกลบบริเวณกิ่งใกลยอดและปลอยใหยอดโผลขึ้นมาเหนือผิวดิน
เหมาะกับชนิดพืชที่มีกิ่งออน
2.3 การตอนกิ่งแบบทับยอด (Simple Layering) คลายกับแบบฝงยอด
โดยจะฝงกลบเฉพาะบริเวณกิ่ง ปลอยใหยอดโผลขึ้นมาเหนือดินประมาณ 30 เซนติเมตร
เหมาะกับพืชที่มีกิ่งยาวดัดโคงงาย เชน มะลิ องุน เงินไหลมา สาวนอยประแปง ฯลฯ
2.4 การตอนกิ่งแบบงูเลื้อย (Compound Layering) คลายกับวิธีการฝงยอด
ตางกันโดย จะทําการฝงกิง่ เปนทอดๆ ตามความยาวของกิง่ สวนทีโ่ ผลพนผิวดินใหมตี าอยาง
นอย 1 ตา เพื่อใหแตกยอดใหมเหมาะกับพืชที่มีกิ่งยาว เชน เล็บมือนาง การเวก พลูดาง
ตีนตุกแก องุน มันเทศ พริกไทย ฯลฯ
2.5 การตอนกิ่งแบบขุดรอง (Trench Layering) ทําโดยโนมกิ่งโดยใชตะขอปก
ยึดโคนกิ่ง ใหกิ่งนอนราบกับพื้นรองที่เตรียมไว เมื่อตากิ่งแตกยอดใหมใชดินกลบโคนกิ่ง
ใหกลบเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ กิง่ มีขนาดโตขึน้ รากจะเกิดขึน้ ทีโ่ คนของกิง่ ทีแ่ ตกใหม เหมาะสําหรับ
ไมผลเมืองหนาว เชน ทอ สาลี่ เชอรี่ ฯลฯ
2.6 การตอนกิ่งแบบสุมโคน (Mound or Stool Layering) ใชกับพืชที่มีกิ่งแข็ง
โนมกิ่งลงมาหาดินไดยาก วิธีนี้จะตองตัดแตงตนพืชใหสั้น เพื่อจะไดตนพืชเกิดกิ่งใหมใกลๆ
กับผิวดิน เมื่อตาบนกิ่ง เริ่มแตกยอดออนก็กลบดินทับกิ่งที่แตกใหม ซึ่งการเกิดรากจะเกิด
บริเวณโคนกิ่งใหมที่ฝงอยูในดิน
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ภาพที่ 15 การตอนกิ่งแบบโนมกิ่ง
ก. เลือกกิ่งที่ตองการ
ข. โนมกิ่งลงมาใชหลักปกเกี่ยวกิ่งไวกลบดินรอจนแตกรากใหม

ภาพที่ 16 การตอนกิ่งฝรั่งแบบควั่นกิ่ง
ก. ควั่นกิ่งโดยรอบเปนวงแหวน 2 วงใหอยูบริเวณใตขอ
ข. กรีดรอยแผล
ค. ลอกเปลือกออก จากนั้นขูดเยื่อเจริญ จากบนลงลาง
ง. กรีดถุงพลาสติกทีใ่ สขยุ มะพราว
จ. ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอน
ฉ. มัดดวยเชือกใหแนน

33

การขยายพันธุโดยการติดตา ตอกิ่ง และทาบกิ่ง
เปนการขยายพันธุพชื โดยการนําตนทีใ่ ชสวนยอด มาตอกับตนทีใ่ ชสวนราก เพือ่ ใหสวน
ทั้งสองเชื่อมประสานติดกัน จนเจริญเติบโตเปนพืชตนเดียวกัน ประกอบดวยตนตอ คือสวน
ของตนพืชทําหนาทีเ่ ปนระบบราก กิง่ พันธุด ี คือสวนของตนพืชทีเ่ จริญเปนตนหรือกิง่ กานของตน
ทําหนาที่ออกดอก ติดผล และใหผลผลิต

การขยายพันธุโดยการติดตา (Budding)
คือการนําเอาสวนแผนตาของกิ่งพืชพันธุดี ไปติดกับตนพืชอีกตนหนึ่ง โดยใชแผนตา
เพียงแผนตาเดียวจากกิ่งพันธุดี ไปติดบนตนตอเพื่อใหตาเจริญเติบโตเปนตนใหม เปนวิธีที่
ประหยัดกิง่ พันธุ ทําไดรวดเร็วกวาวิธกี ารขยายพันธุแบบตอกิง่ และทาบกิง่ แบงตามลักษณะ
ของเปลือกไดดังนี้
1. พืชที่มีเปลือกลอนและลอกงาย ที่นิยมใชมี 3 วิธี คือ
1.1 การติดตาแบบตัวที (T - Budding) เหมาะกับพืชที่มีเปลือกไมบาง
หรือหนาเกินไปนิยมใชในการขยายพันธุไมผล เชน พุทรา สม พลับ ทอ แอปเปล ฯลฯ
และไมดอกบางชนิด เชน กุหลาบ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้
1. เลือกตาจากกิ่งพันธุดี
2. เฉือนแผนตาออกจากกิ่งพันธุดีเปนรูปโลใหติดเนื้อไมเล็กนอย และเพื่อ
ใหติดตาไดสนิทใหลอกเนื้อไมออกจากเปลือกแผนตาจากดานลางขึ้นดานบน
3. ทําแผลบนตนตอใกลบริเวณขอโดยกรีดเปลือกไมเปนรูปตัวที ใหหวั ของ
ตัวทียาวประมาณ ½ นิ้ว และตัวทียาว 1.5 นิ้ว หรือขึ้นอยูกับขนาดของตนตอ
4. ใชปลายมีดเปดหัวตัวที เผยอเปลือกไมออกตามแนวที่กรีดทั้ง 2 ดาน
5. สอดแผนตาเขาไปในเปลือกไมรูปตัวทีใหแนบสนิทกับเนื้อไมของตนตอ
ตัดสวนบนของแผนตาทีเ่ กินออกตรงบริเวณรอยแผลหัวตัวที เพือ่ ใหแผนตาแนนสนิทพอดีกบั
ตนตอ
6. พันพลาสติกใสใหแนนโดยพันจากดานลางขึ้นดานบนแบบมุงหลังคา
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ภาพที่ 17 การติดตาแบบตัวที ( T - Budding )
ก. เลือกกิ่งตาจากกิ่งพันธุดี เฉือนแผนตาออกจากกิ่งเปนรูปโล
ข. กรีดรอยบนตนตอเปนรูปตัวที จากนั้นใชปลายมีดเผยอเปลือกออกทั้ง 2 ดาน
ค. สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดีเขาไปในรอยกรีด และตัดสวนบนของแผนตาออกเพื่อใหแนน
พอดีกับตนตอ
ง. พันดวยพลาสติกจากขางลางขึ้นขางบนใหแนน
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1.2 การติดตาแบบเปดเปลือกไม (Plate Budding) มีวธิ ปี ฏิบตั คิ ลายการติดตาแบบ
ตัวที แตแตกตางกันที่วิธีการทําแผลบนตนตอ มี 2 แบบ คือ
1.2.1 การทําแผลบนตนตอแบบตัวเอชหรือสะพานเปด (H - Budding)
โดยการกรีดเปลือกไมเปนแนวขนานกับลําตน 2 แนว จากนั้นกรีดตรงกลางขวางรอยแนว
กรีดขนาน เผยอเปลือกไมดานบนขึ้น และสวนดานลางของแผลเผยอลงคลายสะพานเปด
สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดี พันพลาสติกใสเชนเดียวกับการติดตาแบบตัวที เหมาะกับพืชที่มี
เปลือกหนา เหนียว ติดตายาก และมียางเชน ยางพารา ขนุน เงาะ มะมวง นอยหนา
หรือพืชที่เกิดรอยเชื่อมประสานชา เชน มะขาม

ภาพที่ 18 การทําแผลบนตนตอแบบตัวเอช ( H - Budding )
ก. กรีดรอยบนตนตอเปนรูปตัว H จากนั้นใชปลายมีดเผยอเปลือกออก
ข. สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดีเขาไปในรอยกรีด และตัดสวนบนของแผนตาออก
เพื่อใหแนนพอดีกับตนตอ

ภาพที่ 19 การทําแผลบนตนตอแบบตัวไอ ( I – Budding )
ก. กรีดรอยบนตนตอเปนรูปตัว I จากนั้นใชปลายมีดเผยอเปลือกออกทางดานขาง
ข. สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดีเขาไปในรอยกรีด และตัดสวนบนของแผนตาออก
เพื่อใหแนนพอดีกับตนตอ
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1.3 การติดตาแบบปะหรือแบบแพทช (Plach Budding) เหมาะกับพืชทีม่ เี ปลือกหนา
เนื้อไมยังออนอยู เกิดรอยตอเร็ว เชน ยางพารา ชบา อโวคาโด ฯลฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ
ดังนี้
1. เลือกกิ่งตาพันธุดีตัดใบออก
2. เฉือนแผนตาออกจากกิง่ พันธุด เี ปนรูปโล ใหตดิ เนือ้ ไมเล็กนอยเพือ่ ใหตดิ ตา
ไดสนิท ใหลอกเนื้อไมออกจากเปลือกแผนตาจากดานลางขึ้นดานบน
3. ทําแผลบนตนตอใกลบริเวณขอโดยกรีดเปลือกไมเปนรูปสี่เหลี่ยม
4. ประกบแผนตาลงบนแผลของตนตอ
5. พันดวยพลาสติกใสใหแนน โดยพันจากดานลางขึน้ ดานบนแบบมุงหลังคา

ภาพที่ 20 การติดตายางพาราโดยวิธีการติดตาแบบปะหรือแบบแพทช
ก. ตนตอ
ข. กรีดเปลือกตนตอถึงเนื้อไมเปนรูปสี่เหลียม
ค. เฉือนแผนตาจากกิ่งพันธุดีเปนรูปโล
ง. ตัดแตงแผนตาเปนรูปสีเหลี่ยมใหพอดีกับรอยแผล
จ. ประกบแผนตาลงบนแผล
ฉ. พันพลาสติกใหแนน
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2. การติดตาพืชที่ลอกเปลือกไมไดหรือเปลือกไมลอน ที่นิยมคือการติดตาแบบชิบ
(Chip Budding) เหมาะกับพืชที่มีเปลือกบางและเปราะ เชน องุน เงาะ

ภาพที่ 21 การติดตาขนุนแบบตัวเอช (H - Budding)
ก. กรีดเปลือกไมเปนแนวตั้งขนานกันคลายรูปตัว H กรีดตรงกลางขวางรอยแนว
ข. เผยอเปลือกดานลาง
ค. เผยอเปลือกดานบน
ง. เฉือนแผนตากิ่งพันธุดีเปนรูปโล
จ. แผนตาจากกิ่งพันธุดี
ฉ. สอดแผนตาลงในแผลที่เตรียมไว
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ภาพที่ 21 การติดตาขนุนแบบตัวเอช (H - Budding) (ตอ)
ช. สอดแผนตาลงในแผลที่เตรียมไว
ซ. พันผาพลาสติกใหแนน
ฌ. ประมาณ 10 วัน ใหสังเกตแผนตายังเขียวอยูใชปลายมืดกรีดผาพลาสติกบริเวณตา
ญ. 30 - 35 วัน ตาจะแตกใบออนประมาณ 3 - 4 ใบ
ฎ. ควั่นเปลือกไมเหนือรอยแผลเพื่อตัดทอลําเลียงอาหารไมใหไปเลี้ยงกิ่งเดิม
แตจะใหมาเลี้ยงกิ่งใหมที่เกิดจากการติดตาจากกิ่งพันธุดี
ฏ. 15 - 20 วัน ตัดยอดกิ่งเดิมออกแลวนําไปปลูกขยายพันธุตอไป
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การขยายพันธุโดยการตอกิ่ง (Grafting)
คือ การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชทั้งสองเขาดวยกันเพื่อใหเปนตนพืชตนเดียวกัน
โดยจะใชวิธีนี้เมื่อวิธีการติดตาไมมีความเหมาะสม คือ ตนตอโตเกินไป กิ่งพันธุดีมีขนาดเล็ก
แบงได 3 แบบ ดังนี้
1. การตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม (cleft grafting) นิยมใชสําหรับการเปลี่ยนยอดพืชที่
มีเสนเนื้อไมตรง กิ่งพันธุดีควรเปนกิ่งแก และควรตอกิ่งขณะที่พืชหยุดชะงักหรือหยุดการ
เจริญซึ่งเปนระยะที่เปลือกไมลอนออกจากเนื้อไม เชน ทับทิม นอยหนา มะนาว ฯลฯ มีวิธี
ปฏิบัติดังนี้
1. ตัดตนตอใหมีบริเวณปลองที่ไมมีขอหรือตาเปนมุมฉาก
2. ผาตนตอใหเปนแผลลึก 2 - 3 นิ้ว แลวแตขนาดของกิ่ง
3. เฉือนกิง่ พันธุด ใี หเปนปากฉลามทัง้ สองดานโดยใหมสี นั ดานหนึง่ หนากวาอีกดานหนึง่
4. เผยอรอยแผลโดยใชใบมีดสอดเขาไปในรอยผา แลวบิดใบมีดใหรอยผาเผยอออก
5. สอดกิง่ พันธุด โี ดยเอาดานสันหนาไวรมิ นอกแลวจัดใหแนวเยือ่ เจริญของรอยเฉือน
บน ตนตอ และกิ่งพันธุดีทับกันดานใดดานหนึ่ง
6. พันดวยผาพลาสติกใสแลวอุดรอยตอดวยขีผ้ งึ้ ตอกิง่ จากนัน้ คลุมตนดวยถุงพลาสติก
7. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห รอยแผลจะประสานกันสนิทดี
2. การตอกิ่งแบบเสียบขาง (side grafting) นิยมใชกับตนพืชขนาดเล็กที่ปลูกใน
กระถาง เชน โกศล ชบา สนประดับ เล็บครุฑ รวมทั้งไมผล เชน มะมวง ทับทิม ลองกอง และ
ลําไย ควรทําขณะที่พืชชะงักหรือหยุดการเจริญซึ่งเปนระยะที่เปลือกไมลอนออกจากเนื้อไม
แตกตางจากวิธีการตอกิ่งแบบเสียบเปลือก และวิธีการตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม คือ ไมตัดยอด
ตนตอออกจนกวากิ่งที่ตอจะติดเชื่อมประสานเรียบรอยแลวจึงตัดยอดตนตอออกมีขั้นตอน
การปฏิบัติดังนี้
1. เลือกตนตอที่มีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร หรือขนาดดินสอดํา
2. เฉือนตนตอเฉียงลงเปนมุมราว 30 องศาใหรอยเฉือนยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว
และลึกเขา ในเนื้อไมประมาณ 1ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางตน
3. เลือกกิ่งพันธุดีขนาด ½ เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว
และมีตาอยูบนกิ่ง 2 - 3 ตา
4. เฉือนโคนกิง่ พันธุด เี ปนรูปลิม่ ใหมแี ผลยาวประมาณ 1 - 2 นิว้ แลวแตแผลบนตนตอ
5. สอดกิ่งพันธุดีลงบนแผลของตนตอโดยโนมตนตอไปทางดานตรงขามรอยเฉือน
เล็กนอย แลวจึงสอดกิง่ พันธุด จี ดั รอยเฉือนใหแนวเยือ่ เจริญทับกันดานใดดานหนึง่
แลวจึงปลอยใหตนตอกลับที่เดิม
6. พันดวยพลาสติกใสหรือเชือกแลวอุดรอยตอดวยขี้ผึ้งตอกิ่ง
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ภาพที่ 22 การตอกิ่งมะนาวบนตนตอสมโอแบบเสียบลิ่ม
ฉ. สอดกิ่งพันธุดี
ก. เลือกตนตอสมโอที่มีเสนผาศูนยกลาง
ช. และซ. พันผาพลาสติกใสใหแนน
½ นิ้วตัดตนตอออก
ฌ. อบในถุงพลาสติก 40 วัน
ข. ผาตนตอลึก 2 นิ้ว
รอยแผลจะเชื่อมประสานกันสนิท
ค. และง. เฉือนโคนกิ่งพันธุดีใหเปนปากฉลาม
จ. กิ่งพันธุดีที่เตรียมจะไปเสียบกับตนตอ
ญ. รอยแผลที่ประสานกันสนิท
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ภาพที่ 23 การตอกิ่งมะมวงแบบเสียบขาง
ก. เฉือนตนตอใหเขาไปในเนื้อไมใหรอยแผลยาวประมาณ 2 นิ้ว
ข. แผลที่ทําเสร็จเรียบรอย
ค. และ ง. เตรียมยอดกิ่งพันธุดีโดยเฉือนใหเฉียงเปนปากฉลามใหแผลยาว
เทากับแผลที่เตรียมไวบนตนตอ
จ. สวมยอดกิ่งพันธุดีลงบนแผลที่เตรียมไว โดยใหลิ้นของตนตอ
ทับรอยเฉือนดานหลังของกิ่งพันธุดี
ฉ. พันพลาสติกใสใหแนน

42

ภาพที่ 23 การตอกิ่งมะมวงแบบเสียบขาง (ตอ)
ช. พันพลาสติกใสใหมิดยอดกิ่งพันธุดี
ซ. ประมาณ 10 - 14 วัน สังเกตยอดกิ่งพันธุดียังเขียวใชปลายมืดกรีดพลาสติกใส
ฌ. ประมาณ 30 - 35 วัน ยอดกิ่งพันธุดีจะแตกใบออนประมาณ 4 - 5 ใบ
ญ. ควั่นเปลือกไมเหนือรอยแผลเพื่อตัดทอลําเลียงอาหารไมใหไปเลี้ยงกิ่งเดิม
ฎ. และ ฏ.15 - 20 วัน ตัดยอดกิ่งเดิมออก
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3. การตอกิ่งแบบเสียบเปลือก (Bark grafting) เปนวิธีที่ใชไดดีกับพืชที่มีเปลือก

หนาโดยเฉพาะ การเปลี่ยนยอดของไมผลเกือบทุกชนิด เชน มะมวง มะนาว ขนุน ลองกอง
และองุน ฯลฯ สวนไมดอกไมประดับ เชน เฟองฟา ผกากรอง ไทรชอนทอง และโกสน ฯลฯ
ขอดีของการตอกิ่งวิธีนี้คือ เนื้อไมจะไมถูกผาออกจากกัน โอกาสที่รอยตอจะเนาหรือถูก
ทําลายจากเชือ้ โรคจึงมีนอ ย ขอเสียคือจะตองทําในขณะทีต่ น ตอมีเปลือกลอน ซึง่ จะเปนระยะ
ที่ตนพืชมีการเจริญเติบโตดีเทานั้น มีขั้นตอนการปฎิบัติดังนี้
1. เลือกตนตอทีม่ เี ปลือกลอน บริเวณทีจ่ ะตอกิง่ ตัง้ ตรงไมมขี อ โดยเฉพาะใตรอยตัด
2. ตัดตนตอแลวกรีดเปลือกตนตอ จากหัวรอยตัดลงมาดานโคนกิ่งยาว 1 - 2 นิ้ว
3. เผยอเปลือกไมของตนตอที่หัวรอยตัดเล็กนอย จากนั้นเฉือนกิ่งพันธุดีเปน
ปากฉลามยาว ประมาณ 1 - 2 นิ้ว
4. สอดกิ่งพันธุดีลงบนแผลของตนตอ โดยใหดานรอยเฉือนหันเขาหาตนตอ
5. พันพลาสติกใสใหแนน
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ภาพที่ 24 การเสียบเปลือกไมดอกไมประดับ
ก. กรีดเปลือกตนตอถึงเนื้อไมจากรอยตัดลงลางยาวประมาณ 1 นิ้ว
ข. เผยอเปลือกตรงรอยกรีดที่ติดกับหัวรอยตัด
ค. เฉือนกิ่งพันธุเฉียงลงเปนปากฉลามใหรอยแผลยาวเทารอยกรีดบนตนตอ
ง. เสียบกิ่งพันธุใหรอยแผลเขาหาตนตอ
จ. และฉ. พันพลาสติกใสใหแนน
ช. ตนตอยางอินเดียเสียบเปลือกโดยใชกิ่งพันธุไทรชอนทอง
ซ. ตนตอผกากรองเสียบเปลือกโดยใชกิ่งผกากรองดวยกันทําให 1 ตนมีหลากสี
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ภาพที่ 25 การตอกิ่งแบบเสียบเปลือก (Bark grafting)
ก. ตัดตนตอใหรอยตัดอยูใตขอ
ข. กรีดเปลือกตนตอใหถึงเนื้อไมยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว
ค. เผยอเปลือกของตนตอเล็กนอย
ง. เฉือนกิ่งพันธุดีเฉียงลงใหแผลยาวเทากับรอยกรีดบนตนตอ
จ. บากรอยแผลของกิ่งพันธุดี
ฉ. เสียบกิ่งพันธุดีใหรอยบากเขาหาตนตอ
ช. พันพลาสติกใสใหแนน
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การขยายพันธุโดยการทาบกิ่ง (Apporach grafting)
คือการนําตนพืชสองตนซึ่งตางมีราก และยอด มาเชื่อมประสานติดกันเปนตนเดียวกัน
หลังจากที่รอยตอเชื่อมประสานติดกันสนิทแลว จึงทําการตัดโคนกิ่งพันธุดีใตรอยตอนําไป
ปลูกตอไป จะแตกตางจากการติดตาและการตอกิ่งคือ
1. ตองนําตนตอเขาไปหากิ่งพันธุดีแทนการนํากิ่งพันธุดีเขาไปหาตนตอ
2. ตนตอ และกิ่งพันธุดียังมีรากเลี้ยงตนและเลี้ยงกิ่งอยู จึงมีโอกาสสําเร็จมากกวาการ
ติดตาและการตอกิ่ง นิยมใชมี 2 วิธี คือ
1. การทาบกิง่ แบบประกบ วิธนี ที้ งั้ ตนตอและกิง่ พันธุดมี รี ากและยอดอยู นิยม
ใชในการทาบกิ่งประเภทไมเนื้อแข็ง ซึ่งตองใชระยะเวลาในการเชื่อมประสานรอยแผลนาน
เชน กิ่งมะขาม ฯลฯ มีขอเสีย คือ ตองรดนํ้า ตนตออยูเสมอในขณะที่ทาบกิ่งอยู จึงไมนิยมทํา
กันในปจจุบัน มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. เลือกตนตอและกิง่ พันธุดี ใหบริเวณทีจ่ ะทาบกันมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร
2. เฉือนตนตอบริเวณที่จะทาบกันไดสนิท และกะใหชิดโคนตนตอโดยเฉือน
ใหลึกเขาไปในเนื้อไมเล็กนอย และใหเปนแผลยาว 2 - 4 นิ้ว
3. เฉือนกิง่ พันธุดใี นลักษณะเดียวกัน และใหมคี วามยาวเทากับแผลรอยเฉือน
บนตนตอ
4. มัดหรือพันตนตอและยอดพันธุดเี ขาดวยกัน ใหแผลรอยทีเ่ ฉือนทับกันสนิท
โดยใหแนวเยื่อเจริญสัมผัสกันดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดาน
5. เมื่อรอยแผลเชื่อมประสานติดกันสนิท (ประมาณ 3 - 4 สัปดาห) จึงบาก
เตือนทั้งตนตอ และกิ่งพันธุดี
6. หลังจากบากเตือนได 1 - 2 สัปดาห ตัดโคนกิ่งพันธดีออกจากตนแม
2. การทาบกิง่ แบบเสียบ เปนวิธที นี่ ยิ มใชกนั มาก เนือ่ งจากทําไดสะดวก รวดเร็ว
กวาวิธีแรก เนื่องจากไมตองรดนํ้าใหตนตอจนกวาจะตัดกิ่งไปปลูก ถาใชวัสดุปลูกตนตอ
ที่มีนํ้าหนักเบา เชน ขุยมะพราว ตนตอจะมีนํ้าหนักเบาสามารถผูกติดกับกิ่งพันธุดีไดโดยไม
ตองใชไมพยุง มีขั้นในการปฏิบัติดังนี้
1. เลือกตนตอที่มีขนาดตนประมาณดินสอดําหรือเล็กกวาเล็กนอย
2. ตัดตนตอใหเหลือยาวประมาณ 3 - 6 นิ้ว ริดใบที่เหลือออกใหหมด
3. นําตนตอขึ้นทาบกับกิ่งพันธุดี โดยเลือกกิ่งพันธุดีใหมีขนาดใกลเคียงกัน
4. ทําแผลบริเวณโคนกิ่งพันธุดี โดยเฉือนกิ่งเปนรูปโลใหยาวประมาณ
5 - 8 เซนติเมตร
5. ปาดปลายกิง่ ตนตอเปนปากฉลามใหมคี วามยาวประมาณ 5 - 8 เซนติเมตร
เชนเดียวกัน
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6. นําตนตอขึ้นทาบกับกิ่งพันธุดีใหรอยเฉือนทับกัน และจัดใหแนวเยื่อเจริญ
ของทั้งสองทับกันดานใดดานหนึ่ง แลวมัดดวยพลาสติกใสใหแนน
7. มัดหรือตรึงกิ่งพันธุดีกับตนตอใหแนนและอุดรอยแผลดวยขึ้ผึ้งตอกิ่ง
8. ปลอยไวจนวากิ่งพันธุดีติดกับตนตอหรือจนรากของตนตอเจริญไดดีพอ
จึงตัดโคน

ภาพที่ 26 การทาบกิ่งแบบเสียบ
ก. นําตนตอจากการเพาะเมล็ดตัดยอดออกใหเหลือประมาณ 6 นิ้ว
ข. ปาดปลายกิ่งตนตอเฉียงขึ้นเปนปากฉลาม
ค. ทําแผลกิ่งพันธุดี โดยเฉือนกิ่งเปนรูปโล
ง. นําตนตอประกบกับกิ่งพันธุดีใหแนวแผลกดทับใหสนิท พันพลาสติกใหแนน
จ. เมื่อรอยตอเชื่อมติดกันสนิทดีแลว ตัดโคนกิ่งพันธุดีใตรอยตอเพื่อนําไปปลูกตอไป
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ภาพที่ 27 การทาบกิ่งมะมวงแบบเสียบ
ก. ปาดปลายกิ่งตนตอเฉียงเปนปากฉลาม
ข. ทําแผลตนกิ่งพันธุดี โดยเฉือนใหเขาไปในเนื้อไม
ใหรอยแผลยาวประมาณ 2 นิ้ว
ค. และง. เผยอเปลือกไมออกตรงรอยปาด
จ. รอยแผลเสร็จเรียบรอยแลว
ฉ. ผูกตนตอกับตนกิ่งพันธุดี
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ภาพที่ 27 การทาบกิ่งมะมวงแบบเสียบ (ตอ)
ช. นําตนตอประกบลงบนแผลที่เตรียมไวโดยใหแนวแผลทับใหสนิท
ซ. และฌ. พันพลาสติกใหแนน
ญ. เมื่อรอยแผลของตนตอและกิ่งตนพันธุดีติดสนิทกันดีแลว ใหตัดกิ่งพันธุดี
ใตรอยแผล นําไปปลูก และขยายพันธุตอไป
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การขยายพันธุโดยการแบงสวนและแยกสวน
เปนการขยายพันธุพืชที่มีลําตนเทียม ซึ่งจะไดตนพืชตนใหมที่มีลักษณะตรงตามพันธุ
ของตนแม พืชทีท่ าํ การขยายพันธุดวยวิธนี จี้ ะใชสวนทีเ่ ปนลําตน เหงา หนอ จุก และไหล แบง
ออกไดเปน 2 วิธีคือ

1. การขยายพันธุโดยการแยกสวน(Separation)

1.1 การแยกหัว (bulbs) เปนหัวที่เกิดจากกาบใบเรียงตัวซอนกันเชนหัวหอม
วานสีทิศ ลิลลี่ บัวสวรรค ทิวลิป ฯลฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
1.1.1 วิธธี รรมชาติ (Natural method) โดยเลือกพืชทีม่ หี วั ขนาดโตสมบูรณและ
พนระยะการพักตัว นําไปแชนํ้านาน15 นาที จากนั้นนําไปจุมสารปองกันกําจัดเชื้อรา ผึ่งลม
ใหแหง หอดวยผาหรือเก็บไวในถุงพลาสติกมัดปากถุงใหแนน 1 - 2 วัน จะสังเกตเห็นวา
รากใหมเริม่ งอกทีโ่ คนหัว จึงนําไปปลูกในแปลงตอไปเชน หอมแดง ทิวลิป หอมแบง กระเทียม
บัวสวรรค ฯลฯ
1.1.2 การควาน (Scooping method) โดยปาดหรือควานเอาสวนของตนออก
เหลือเพียงสวนของกาบใบที่อัดตัวกันแนน จากนั้นทารอยแผลดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา
ผึ่งลมใหแหง 1 - 2 วันจึงนําไปชําในวัสดุปกชําประมาณ 60-90 วัน จะเกิดหัวเล็กๆ ที่โคน
กาบใบบริเวณรอยตัด เมือ่ หัวมีขนาดใหญและมีใบ 1 - 2 ใบใหใชปลายมีดตัดแยกไปปลูกตอไป
เชน หัววานสี่ทิศ ฯลฯ
1.1.3 การบากหัว (Scoring method)โดยบากหัวทางดานขางชิดโคนหัว
จนเปดตาขางที่จะเจริญออกมาไดและใหตายอดถูกทําลาย จากนั้นทําการบากเปนรองลึก
รูปตัววีหลายๆ แนวตามขนาดของหัวพืช นําไปชุบสารเคมีปองกันและกําจัดเชื้อรา ผึ่งลมให
แหงประมาณ 1 - 2 วันจึงนําไปชําในวัสดุปกชํา
1.1.4 การเจาะหัว (Coring method) โดยเจาะหัวทางดานลางใหผานตายอด
ดวยเหล็กเจาะจุกไมคอ็ กซ ซึง่ การเจาะหัวเปนการทําลายตายอดของพืช เพือ่ ใหไดตนพืชใหม
ที่เกิดจากตาขาง
1.1.5 การผาหัว (Bulb cutting method) โดยผาหัวออกเปน 2,4,6 และ
8 สวนตามขนาดของหัว โดยใหแตละสวนมีกาบใบติดอยู 3 หรือ 4 ชิ้น นําสวนที่แบงแลวไป
จุม สารปองกันกําจัดเชือ้ รา จากนัน้ นําไปชําในวัสดุปก ชํา เมือ่ สวนทีแ่ บงมีตน ขนาดพอประมาณ
จึงยายไปปลูก
1.2 การแยกเหงา (Corm) เกิดจากสวนโคนของตนพองตัวเพื่อสะสมอาหาร
เปนการขยายพันธุท เี่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติจากการปลูกเหงาเกา มีขนั้ ตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. เลือกเหงาที่มีขนาดใหญนําไปวางไวในที่ชื้นประมาณ 4 - 5 วันเพื่อใหเกิด
ปุมรากจากนั้นนําเหงาที่มีปุมรากลงปลูกในแปลงที่เตรียมดิน แลวฝงเหงาใหลึกประมาณ
3 นิ้ว กลบใหมิด
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2. ดูแลรักษาโรค แมลง และใหปุย จนกระทั่งออกดอก
3. ตัดดอกแลวคอยลดจํานวนการใหนํ้าประมาณ 2 เดือน
4. เมื่อตนพักตัวและยอดแหงจึงขุดเหงามาผึ่งในที่รม
5. เมื่อผิวเปลือกนอกแหงดีแลวจึงแยกเหงาใหมจากเหงาเกา จากนั้นจุม
สารปองกันกําจัดเชื้อราเพื่อใชปลูกและขยายพันธุตอไป
หัวใหม
ตาชาง

หนอหรือหัวใหม
ขอ
ภาพที่ 28 สวนของเหงาที่ใชในการขยายพันธุ

2. การขยายพันธุโดยการแบงสวน (Propagation Division)

2.1 การแบงหัว (Tubers) เปนหัวที่เกิดจากตนอัดตัวแนน เพื่อเปนที่เก็บสะสม
อาหารของตนพืช เชน หัวมันฝรั่ง หัวเผือก หัวบอนสี ฯลฯ และหัวที่เกิดจากรากพองโตของ
ระบบรากเพื่อใชเปนที่เก็บสะสมอาหาร เชน หัวมันเทศ หัวรักเร ฯลฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ
ดังนี้
1. นําหัวแกของตนพืชมาลางทําความสะอาด แลวผึ่งลมใหแหง
2. แบงหัวดวยมีดสะอาดโดยใหแตละสวนมีตาติดไปดวยใหมีพื้นที่รอยตัด
นอยที่สุด
3. นําชิน้ สวนทีต่ ดั แบงจุม สารปองกันกําจัดเชือ้ ราจากนัน้ ผึง่ ลมใหแหงหมาดๆ
4. นําไปปลูกในแปลงใหลึกประมาณ 3 นิ้ว
5. เมื่อตนมีอายุ 30 วัน ใหพรวนดินกลบโคนตนเพื่อใหกิ่งขางที่เจริญจาก
ตาโคนเปนหัว
6. เมื่อตนมีอายุ 120 วันหลังจากปลูกหัวจะเริ่มแกจึงทําการขุดหัวขึ้นมา
ผึ่งในที่รม
7. คัดหัวที่อยูในระยะพักตัวจึงสามารถนํามาขยายพันธุตอไป
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ตา
ภาพที่ 29 สวนของหัวที่เกิดจากตนที่ใชในการขยายพันธุ

2.2 การแบงแงง (Rhizomes) สวนใหญเปนพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีลําตน
เจริญในระดับผิวดิน ทีข่ อจะมีตาขางอยูเหนือกาบใบ สวนรากจะเกิดทีข่ อใตผวิ ดินเชน กลวย
ขิง ขา ขมิ้น หนอไมฝรั่ง ไผ ฯลฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. นําแงงทีพ่ รอมเจริญเติบโตสังเกตไดจากปุมทีต่ าจะเริม่ บวม นํามาลางนํา้
2. จุมนํ้ายาปองกันเชื้อราซึ่งผสมกับนํ้ายาจับใบผึ่งลมใหแหง
3. นํามาตัดแบงเปนทอนโดยใหแตละทอนมีตาติดยู 2 ตา
4. ทาสวนที่เปนแผลดวยยาปองกันเชื้อราแลวผึ่งลมใหแหงหมาดๆ
5. วางในที่รม 2 วัน เพื่อใหสวนที่เปนแผลรอยตัดเริ่มสมานตัว
6. นําไปชําหรือปลูกขยายตอไป

แนวตัดแบง
ภาพที่ 30 สวนของแงงที่ใชในการขยายพันธุ
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2.3 การแบงไหล (Runner) ไหลเปนสวนของตนที่เจริญเติบโตแบบทอดยอด
อยูใตนาํ้ เชน บัวหลวง หรือหนือผิวดินทีล่ กั ษณะคลายรากทีเ่ จริญแบบทอดยอด เชน ฟกทอง
และสตรอเบอรี่ ดังนั้นการขยายพันธุโดยการใชไหลจะเปนการขยายพันธุตามธรรมชาติ
ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการปลูกพืช มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. ปลูกตนพืชที่มีไหลในแปลงปลูกจนกระทั่งเริ่มเกิดไหล
2. เลือกไหลที่มียอดปลายเริ่มมีปุมราก
3. นําสวนของไหลพาดบนถุงเพาะชําทีใ่ สวสั ดุเพาะชํา โดยใหสวนของยอดอยู
กลางถุงและใหสว นโคนของยอดฝงจมอยูใ นวัสดุเพาะชํา โดยทีไ่ หลยังติดอยู
กับตนแม
4. รดนํา้ ใหชมุ จนกระทัง่ โคนยอดเกิดราก จึงตัดไหลทีเ่ กิดรากขยายพันธุต อ ไป
ไหลที่เจริญเติบโตเปนลําตน

ไหล
ภาพที่ 31 สวนของไหลที่ใชในการขยายพันธุ

2.4 การแบงตะเกียง (Off-set) คือหนอที่เจริญขึ้นจากลําตนปลอมเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติเชน กลวยไม ไผ ปรงญี่ปุน และอินทผาลัม ฯลฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1.เลือกตนที่มีขนาดใหญและมีอายุมากพอสมควร
2.ตรวจดูกิ่งตะเกียงตามโคนตน โดยเฉพาะกิ่งตะเกียงที่มีลักษณะอวนกลม
3.ใชปลายมีดหรือสิว่ ขนาดเล็กคอยๆ สะกัดสวนตอระหวางตนแมใหขาดจากกัน
4.ทาสวนที่เปนแผลดวยยาปองกันเชื้อราแลวผึ่งลมใหแหงหมาดๆ
5.นํากิ่งตะเกียงไปชําในวัสดุปกชํา
6.เมื่อกิ่งตะเกียงออกรากดีแลวจึงนําไปปลูกและขยายพันธุตอไป
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2.5 การแบงจุก (Crown) จุกเปนสวนของตนที่แปลกปลอมอีกแบบหนึ่ง
เชน สับปะรด ฯลฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. นําจุกที่มีสภาพสมบูรณลางทําความสะอาด
2. แบงจุกออกเปน 4 สวนหรือตามขนาดโดยใหแตละสวนมีใบจากจุกติดไปดวย
3. ทารอยเฉือนดวยยาปองกันเชื้อราแลวผึ่งลมใหแหงหมาดๆ
4. นําไปปกชําในวัสดุปกชําแลวปฏิบัติเหมือนกับการปกชําทั่วๆไป
2.6 การแบงหนอ (Suckers) คือตนพืชเล็กๆ ที่เกิดขึ้นจากตนหรือเกิดจากราก
ทีโ่ คนตนได เมือ่ เกิดรากดีแลวจึงแยกไปปลูกเชน กลวย สับปะรด มีขนั้ ตอนในการปฏิบตั ดิ งั นี้
1. เลือกหนอที่อวบสมบูรณ และมีความยาว 50 - 60 เซนติเมตร
2. ใชเสียมขุดโคนหนอและเซาะหนอออกจากตนระวังไมใหหนอชํ้า
3. นํามาตัดปลายออกใหเหลือความยาว 20 เซนติเมตร
4. จุมลงในนํ้ายาปองกันกําจัดเชื้อรา ผึ่งลมพอหมาดๆ
5. นําไปชําในถุงเพาะชําทีเ่ ตรียมไว รักษาความชืน้ อยูเ สมอจนหนอเริม่ แทงยอด
6. นําหนอที่เริ่มแทงยอดไปปลูกในหลุมถาวรหรือขยายพันธุตอไป

จุกที่ใชในการขยายพันธุ

หนอทีเ่ กิดจากจากโคนตนสับปะรด

ภาพที่ 32 การขยายพันธุสับปะรดโดยใชจุกและหนอ
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การขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
คือการนําชิ้นสวนตางๆของพืช เชน ตาขาง ตายอด หนอออน ใบ เมล็ด มาเพาะเลี้ยง
ในอาหารสังเคราะห ประกอบดวยเกลือแร นํา้ ตาล วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโต
ภายใตสภาพแวดลอมที่ควบคุมได ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย ใหพัฒนาเปนตนพืชที่สมบูรณ
เปนวิธีการขยายพันธุพืชที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตพืชไดจํานวนมากในเวลาที่กําหนด
ตนพืชสมบูรณแข็งแรง ปลอดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ที่อาจติดมา
กับตนพันธุ ตลอดจนการอนุรักษพันธุกรรมพืชและการปรับปรุงพันธุพืช
พืชที่นิยมขยายพันธุดวยวิธีนี้ ไดแก ไมยืนตน เชน ยูคาลิปตัส ไผ สัก หวาย ฯลฯ พืชผัก
เชน ขิง หนอไมฝรัง่ ปูเล ฯลฯ ไมผล เชน กลวย สับปะรด สตรอเบอรี่ สม ฯลฯ ไมดอกไมประดับ
เชน หนาวัว เบญจมาศ กลวยไม วานสีท่ ศิ เยอบีรา เฮลิโคเนีย ฟโลเดนดรอน ฯลฯ พืชกินแมลง
เชน หยาดนํ้าคาง กาบหอยแครง หมอขาวหมอแกงลิง

ขอดีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1. เพิ่มปริมาณไดจํานวนมากในระยะเวลาสั้น
2. ตนที่ไดมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนพอแม
3. ตนพืชที่ไดจะเจริญเติบโตเร็ว มีขนาดสมํ่าเสมอ เก็บเกี่ยวผลผลิตไดพรอมกัน
และผลผลิตไดมาตรฐาน
4. ตนที่ไดจะปลอดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อจุลินทรีย

ขอจํากัดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1. ลักษณะทางพันธุกรรมทีต่ องการอาจเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม (ในกรณีการชักนําตน
จากแคลลัส)
2. พืชประเภทไมเนื้อแข็งชักนําการเกิดรากคอนขางยาก
3. การยายปลูกในสภาพธรรมชาติคอนขางยุงยาก
4. การลงทุนสูง เนือ่ งจากตองใชเครือ่ งมือและสารเคมี รวมทัง้ ตองสรางหองปฏิบตั กิ าร
ทําใหตนทุนการผลิตคอนขางสูง

ประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1. เพื่อขยายพันธุพืช ไดตนพืชที่สมํ่าเสมอเหมือนตนเดิม และไดตนพืชจํานวนมาก
ในเวลาที่กําหนด
2. เพื่อผลิตพันธุพืชปลอดโรค ไดตนพืชปลอดเชื้อไวรัส และปลอดเชื้อแบคทีเรีย
3. เพือ่ อนุรกั ษพนั ธุพ ชื เปนการเก็บรักษาพันธุพ ชื และการแลกเปลีย่ นพันธุพ ชื กับตางประเทศ
4. เพื่อปรับปรุงพันธุพืช เปนการสรางพันธุพืชใหมๆ เชน การเพาะเลี้ยงเอมบริโอ
การรวมโปรโตพลาส และเปนการสรางพันธุวิศวกรรม
5. เพือ่ การผลิตยาหรือผลิตสารทุตยิ ภูมิ สกัดตัวยาหรือสวนผสมของยารักษาโรคจากพืช
6. เพื่อศึกษาทางชีวเคมี สรีรวิทยา และพันธุศาสตร พืชที่เลี้ยงในอาหารสังเคราะห
สามารถติดตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานเหลานี้ไดงาย ชัดเจน
และถูกตองแมนยํา เนือ่ งจากการควบคุมตัวแปรตางๆ ทําไดดกี วาในสภาพปลูกปกติ
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ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย
ชิ้นสวนที่
นํามาเลี้ยง
ขาว
อับละออง
Oryza sativa L เกสร
ชื่อพืช

รักเร

แคลลัส
ยอด
ตาขางใบ
แคลลัส

สูตร
อาหาร
N6

ฮอรโมนที่ใช

การเจริญ
เอกสารอางอิง
ของเนื้อเยื่อ
แคลลัส ภัทรพร ภักดีฉนวน.
2540

2,4 - D2 มก./ล+
Kinetin 0.5 มก./ล.+
นํ้าตาล 50 กรัม/ล.
IAA 0.5 มก./ล.+BA2 มก./ล.
MS
ยอด
MS
ตนและราก
ยอด
กุหลาบ คงทอง.
MS
BA 0.3 มก./ล.
แคลลัส
2539
MS
BA 0.1 มก./ล.+NAA 0.1
มก./ล. หรือNAA 0.3 มก./ล.
MS
BA 0.1หรือ0.5มก./ล.และ
NAA 0.1 มก./ล.
NAA 0.15 มก./ล.
ราก
MS
NAA 0.5 มก./ล.
ตน
ชลิตา พงศศุภสมิทธิ์
MS ซึ่งมี
NAA 1 มก./ล.Kinetin
แคลลัส
วิตามินของ
1 มก./ล.+NAA 0.5 มก./ล
ราก
Nitsch &
Nitsch
รงรอง วิเศษสุวรรณ,
MS
Kinietin 2 มก./ล. หรือ
ตน
2528
Matozim MT 0.25มก./ล.
ตน

ยอด
อะโลคาเซีย ปลายยอด
Alocasia
ปลายราก
anazonica ตน ใบออน
กานใบออน
กล็อกซีเนีย กานดอกตูม
Sinnigia
specionsa
BA 2 มก./ล.
กุหลาบ
ตาขาง MS+นํา้ ตาล4%
ยอด MS+นํา้ ตาล4%
แกลดิโอลัส ปลายยอด
MS
BA 0.1 - 2 มก./ล.
Gladiolus
ตาขาง
MS
NAA 0.5 มก./ล .
+นํ้ามะพราว 15 % หรือ
hydridus
ยอดที่เกิด
Kinietin 0.1 - 0.5 มก./ล.
จากปลาย
ยอดและ
ตาขางหัว
MS
BA 0.1 - 6 มก./ล.
กานชอดอก
MS
Kinietin 0.5 มก./ล.+
NAA 10 มก./ล.

ยอด
ประนอม พฤฒิพงษ
ราก
และคณะ. 2531
ยอดทวีคูณ วิไลลักษณ ชินะจิตร,
ราก
2524

ยอดทวีคูณ
แคลลัสและ
ราก
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ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย (ตอ)
ชิ้นสวนที่
นํามาเลี้ยง
โกสน
ปลายยอด
Codiscumvar- ลําตน กาน
iegatum
ใบและ
ใบออน
แคลลัส
คารเนชัน ปลายยอด
Diantus
caryophyllus
บอนสี
ใบออน
Caladium
biocolor
บีโกเนีย
เมล็ด
Begonia sp.
ตนออน
ชื่อพืช

เบญจมาศ

ตาขาง
ลําตน ใบ
ตาขาง
ยอด

สูตร
อาหาร
MS
MS

MS
MS
MS
MS
MS

พุดสวน
WPM
Ervatamia
PM
Coronaria
เฟรนกานดํา
สปอร
MS
Adintum
Phothallus
MS
Capillus
Veneris Linn.
เยอบีรา
เมล็ด
MS (1974)
Gerbera
MS (1962)
jamesonii
ดอกออน
MSH

ฮอรโมนที่ใช
BA 5 มก./ล.
+2,4-D 2-4 มก./ล.
BA5 มก./ล.+NAA5 มก./ล.
Kinetin 0.5 มก./ล.
+NAA 1.0 มก./ล.
หรือนํ้ามะพราว15 %
BA 1 มก./ล.
+NAA 1 มก./ล.
BA 1 มก./ล.
NAA 1 มก./ล.
Kinetin 5 มก./ล.
NAA 1 มก./ล.
Kinetin 2 มก./ล.
+NAA 0.02 มก./ล.
BA 16 มก./ล.
2,4-D 1 มก./ล.

การเจริญ
เอกสารอางอิง
ของเนื้อเยื่อ
แคลลัส วิไลลักษณ สุขจิตตานนท. 2528
ยอด
ตน

ชัยชุมพล สุริยะศักดิ์. 2526

แคลลัส

ชุติมา คุณาไทย.
2526

ตน

สุมนา กิจไพฑูรย.
2528

เพิ่มจํานวน
แคลลัส ตน
ยอด
ยอด

สุเมธ อรัญนารถ.
2524
ประนอม พฤฒิพงษ
และคณะ. 2531

นํ้ามะพราว15%
Matozim MT0.25 มก./ล.

Phothallus รงรอง วิเศษสุวรณ.
2528

Kinetin 0 มก./ล.

เพิ่มจํานวนตน รงรอง วิเศษ-สุวรรณ.
ตน
2528
วันดี ใจนิ่ม และคณะ.
2531

IAA 0.5 มก./ล.
BA 10มก./ล.
BA 10 มก./ล.
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ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย (ตอ)
ชิ้นสวนที่
นํามาเลี้ยง
ยิบโซฟลลา ปลายใบ
Gypso
ปลอง
phillaparivular
แคลลัส

สูตร
อาหาร
MS หรือ
Vacin
& Went
MS

ยอดจาก
แคลลัส
วานสี่ทิศ กานชอดอก
Hippeastrum อับเกสร
hybridum และกานชู
เกสรตัวผู
รังไขกานชอ
ดอกยอย
กลีบดอก
ไขออน
กลีบหัว
สวนกลาง
สแตติส
ตน
Staticaperizii เมอริโคลน
จากญี่ปุน
สัปปะรดแคระ ตาขาง
Ananas
แคลลัส
ยี่หุบ
ตาขาง
Magnolia Coco
ผักกาดขาวปลี ปลายยอด
Chinese
ใบ กานใบ
cabbage

ชื่อพืช

ฮอรโมนที่ใช
NAA 2 มก./ล.

การเจริญ
เอกสารอางอิง
ของเนื้อเยื่อ
แคลลัส
บันเทิง บรรพศิริ.
2527

Vacin
& Went
MS

BA 1- 4มก./ล.
+NAA 0.5 - 1 มก./ล.
BA 0.5 มก./ล.

ยอดทวีคูณ

2,4-D 0.5 - 1 มก./ล.

ตน

ศาลักษณ พรรณศิริ.
2526

MS

IAA 0.5 มก./ล.

ราก

สุมนา กิจไพฑูรย.
2528

MS
MS
WPM
MS

ยอด

BA 2 มก./ล.
แคลลัส ยอด สะอาด รมรืน่ สุขารมย
+NAA0.1มก.ล.
ยอดทวีคูณ
BA 1 มก./ล.+NAA0.1มก./ล.
ราก
BA 9มก./ล.
ยอด
มณฑิรา สาลักษณ.
IBA 2 มก./ล.
ราก
2534
BA 2 – 4 มก./ล.
ยอด
สุนี รัตนวงศนรา.
NAA 1 มก./ล.
ราก
2530
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ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย (ตอ)
ชิ้นสวนที่
นํามาเลี้ยง
หนาวัว
ตาขาง ใบ
Anthurium และกานใบ
andracanum ใบออน
ชื่อพืช

สูตร
อาหาร
MS

ฮอรโมนที่ใช
Kinetin 1 มก./ล.

BA 1 มก./ล.+2,4-D 1มก./ล.
หรือ BA 2 มก./ล.+2,4 –D
0.5 มก./ล.
BA 2 มก./ล.
แคลลัส Pierik (1976)
นํา้ ตาล20กรัม
ตอลิตร
MS
Kinetin1 มก./ล.
Embryo
MS
NAA0.5 มก./ล.หรือ
ยอดจาก
IAA 0.5 มก./ล.
Embryo
กานใบ
MS
2 iP 2 มก./ล.
ปลอง ขอ

กีวีฟรุต
Actindia
Chinensis
ไลอาทิส กานชอดอก
Liatrisspicata
หวายตะคาทอง ลําตนออน
Calamus
cacsius
อินทผลัม
ตนยอด
Date Plam (ตายอด)
แคลลัส
กระเทียม
Garlic

ตายอด

MS

การเจริญ
เอกสารอางอิง
ของเนื้อเยื่อ
ตน
จารุวรรณ โตวิวัฒน
แคลลัส
ตน
ยอด
ราก

สรรลาภ สงวนดีกุล.
2526

ตน

สาธิต ริยาภรณ.
2529

MS

BA 3 มก./ล. นํ้าตาล 4%
IAA 0.8 มก./ล.

ยอด

รุงนภา วงศวิจิตร.
2533

MS

NAA, BA5 x 106 M

ยอด

จารุวรรณ โตวิวัฒน

MS

2,4- D 2 มก./ล.
+นํ้าตาล4.5%+ ถาน 3 ก/ล.
NAA 4.0 มก./ล.
Kinetin 0.4 มก./ล.
2 iP 2 มก./ล.
NAA 0.1 มก./ล.

แคลลัส

ทวีพงศ สุวรรณโร.
2529

MS

ที่มา : จิรา ณ หนองคาย. 2551: 343- 347

ตน
หนอ

ประพันธุ ปญญา-บาล

60
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบงพื้นที่เปน 3 สวน
ตามลักษณะการใชงาน ดังนี้
1. หองเตรียมอาหารสังเคราะห (Laboratory or Preparation room) ควรเปนหองทีม่ เี นือ้ ที่
กวางขวางพอควรทีจ่ ะจัดวางเครือ่ งมืออุปกรณตา งๆ เชน โตะเตรียมอาหาร โตะวางเครือ่ งมือ
ตูเก็บเอกสาร ขวดเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เครือ่ งแกวตางๆ อางนํา้ ลางเครือ่ งมือ และตูเย็นสําหรับ
เก็บสารเคมีบางชนิดที่ตองเก็บในที่เย็น และสารละลายเขมขน
2.หองยายเนื้อเยื่อหรือหองถายเนื้อเยื่อพืช (Clean room or Transfer room) เปนหอง
ทีส่ ะอาด ปลอดเชือ้ มีการผานเขาออกนอยทีส่ ดุ ควรจะมีแตเจาหนาทีท่ มี่ หี นาทีย่ า ยเนือ้ เยือ่ พืช
อุปกรณที่สําคัญคือ ตูยายเนื้อเยื่อ กลองจุลทรรศน และอุปกรณเกี่ยวกับการฟอกฆาเชื้อ
3. หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Culture room) ตองเปนหองที่สะอาด ปลอดเชื้อ ปดสนิท
มีการเขาออกนอยทีส่ ดุ เฉพาะเจาหนาทีท่ จี่ ะนําขวดเพาะเลีย้ งไปเพาะเลีย้ ง และตรวจเช็คผล
การทดลอง

หองทํางานเจาหนาที่

หองยายเนื้อเยื่อพืช
ตูยายเนื้อเยื่อพืช

หองเก็บสารเคมี

หองเตรียมอาหาร อางนํ้า
โตะเตรียมอาหาร

หองเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

ชั้นวาง
เนื้อเยื่อพืช
เครื่องปรับอากาศ

ภาพที่ 33 แผนผังหองปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
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ตารางที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
รายการที่

รายการ

จํานวน ราคา/หนวย

รวม

1

ตูตัดเนื้อเยื่อไม 90 x 60 x 90 ซม.

2 ตัว

15,000 30,000

2

ตูตัดเนื้อเยื่อเหล็ก 90 x 60 x 90 ซม.

1 ตัว

22,000 22,000

3

ขาตั้งตูปลอดเชื้อ

3 ตัว

4

ชั้นวางขวดตนเนื้อเยื่อ

6 ชุด

10,000 60,000

5

ตูเก็บสารเคมี

1 ตัว

10,000 10,000

6

เครื่องชั่งไฟฟา 2 ตําแหนง

1 เครื่อง

7

เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง

1 เครื่อง

8

ตูเย็น 6.4 คิว

1 เครื่อง

9

หมอนึ่งความดันไอนํ้า

1 ชุด

10

เตาแกสเตรียมอาหาร

2 ชุด

1,500

3,000

11

ถังแกส ขนาด 48 กิโลกรัม (รวมแกส 900 บาท)

2 ถัง

2,500

5,000

12

เครื่องกรองนํ้า

1 เครื่อง

30,000 30,000

13

เครื่องปรับอากาศ

3 เครื่อง

20,000 60,000

14

เกาอี้

3 ตัว

1,000

3,000

15

รถเข็นสําหรับวางอุปกรณ

3 คัน

500

1,500

รวม

800

6,900

2,400

6,900

32,700 32,700
7,200

7,200

21,300 21,300

295,000
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ตารางที่ 5 สารเคมีที่ใชสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สารเคมี
แอมโมเนียมไนเตรท
โพแทสเซียมไนเตรท
แคลซียมคลอไรด
แมกนีเซียมซัลเฟต
โพแทสเซียมไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต
บอริคแอซิค
แมงกานีสซัลเฟต
ซิงคซัลเฟต
โพแทสเซียมไอโอไดด
โซเดียมโมลิบเดต
คอปเปอรซัลเฟต
โคบอลทคลอไรด
โซเดียม อีดีทีเอ
เฟอรัสซัลเฟต
ไกลซีน
นิโคตินิคแอซิค
ไพรีดอกซินไฮโดรคลอไรด
ไทอามีนไฮโดรคลอไรด
มายโออินโนซิทอล
เบนซิลอะมิโนพิวรีน
นํ้าตาลซูโครส
ผงวุน
ทวีน 20
โซเดียมไฮโปคลอไรด (คลอล็อก)
แอลกอฮอล 95 %
รวม

ขนาดบรรจุ
1,000 กรัม/ขวด
1,000 กรัม/ขวด
500กรัม/ขวด
1,000 กรัม/ขวด
500 กรัม/ขวด
1,000กรัม/ขวด
500 กรัม/ขวด
500กรัม/ขวด
1,000 กรัม/ขวด
500กรัม/ขวด
1,000 กรัม/ขวด
500 กรัม/ขวด
500กรัม/ขวด
500 กรัม/ขวด
500 กรัม/ขวด
100 กรัม/ขวด
25กรัม/ขวด
25 กรัม/ขวด
1,000 กรัม/ขวด
25 กรัม/ขวด
1 กิโลกรัม/ถุง
10 กิโลกรัม/ปบ
500 มิลลิลิตร/ขวด
2.83 ลิตร/แกลลอน
18 ลิตร/ปบ

ราคา
เปนเงิน
จํานวน
หนวยละ
(บาท)
2,200
1 2,200
370
1
370
300
1
300
558
1
558
405
1
405
588
526
342
2,675
4,100
700
2,836
670
440
907
1,227
1,862
2,140
10,752
15,200
28
14,200
782
160
1,050

1
588
1
526
1
342
1 2,675
1 4,100
1
700
1 2,836
1
670
1
440
1
907
1 1,227
1 1,862
1 2,140
1 10,752
1 15,200
20
560
3 42,600
1
782
1
160
2 2,100
95,000
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ตารางที่ 6 วัสดุอุปกรณที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ
ถุงรอน 3.5 x 6 นิ้ว
ถุงหูหิ้ว 9 x 18 นิ้ว
ปากกาเคมี
ไฟแช็ค
ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10
ที่เย็บกระดาษ
ดามมีด เบอร 3
ใบมีด เบอร 11(carbon still)
ปากคีบขนาด 8 นิ้ว
ตะแกรงลวดสแตนเลส
ตะเกียงแอลกอฮอล
ตะกราพลาสติก33x44x15 ซม.
กระบอกฉีด
หมอตมอาหารพรอมที่ตักสแตนเลส
ขวดแกวสําหรับเก็บสต็อกอาหาร
กระดาษรองตัด (ใชกระดาษรีไซเคิล)
บีกเกอร 2000 มล.
บีกเกอร 1,000 มล.
บีกเกอร 500 มล.
กระบอกตวง100 มล.
กระบอกตวง50 มล.
เสื้อกาวน
รวม

ขนาดบรรจุ

ราคา จํานวน เปนเงิน
หนวยละ
(บาท)
1 กก.
83
50 4,150
1 กก.
57
50 2,850
12 ดาม/กลอง
132
1
132
12 อัน
60
1
60
24 กลอง/แพ็ค
142
1
142
1 อัน
180
3
540
1 อัน
55
12
660
100 ใบ/กลอง
200
3
600
1 อัน
200
12 2,400
1 อัน
240
3
720
1 อัน
70
3
210
1 ใบ
128
12 1,536
1 อัน
50
3
150
1 ชุด
1,000
1 1,000
1 ขวด
230
7
1,610
1 ใบ
1 ใบ
1 ใบ
1 อัน
1 อัน
1 ตัว

440
240
120
175
165
320

1
1
1
1
1
3

440
240
120
175
165
960
18,860
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. คัดเลือกตนพันธุดี
2. ผลิตแมพันธุพืชตนกําเนิดปลอดโรค ที่ผานการตรวจสอบความปลอดโรค
3. ขยายและเพิ่มปริมาณตนพืชในหองปฏิบัติการ
4. อนุบาลตนออนพืช
5. อนุบาลขยายและเพิ่มปริมาณตนพืชในโรงเรือน
6. กระจายพันธุพืช

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. คัดเลือกชิ้นสวนพืช สวนของพืชแทบทุกสวนไมวาจะเปนลําตน ตา ดอก ราก แม
กระทั่งเนื้อเยื่อ เซลล หรือโปรโตพลาส สามารถนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาใหเกิด
เปนตนพืชได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดพืช และวัตถุประสงคที่ทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. การทําความสะอาดชิน้ สวนทีน่ าํ มาทําการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ควรเปนชิน้ สวนทีส่ ะอาด
ปราศจากเชื้อจุลินทรียตางๆ ดังนั้นจึงตองนํามาฆาเชื้อดวยวิธีการฟอกฆาเชื้อ แลวลางดวย
นํ้านึ่งที่ผานการฆาเชื้อแลว
3. การตัดเนื้อเยื่อ ชิ้นสวนพืชที่ทําการฆาเชื้อแลว นําเขาตูปลอดเชื้อตัดเปนชิ้นเล็กๆ
วางลงบนอาหารสังเคราะหที่ผานการฆาเชื้อแลว
4. การบมเลี้ยงเนื้อเยื่อ นําขวดอาหารที่มีชิ้นสวนพืชวางบนชั้นที่มีแสงสวาง 2,000 4,000 ลักซ วันละ 12 - 16 ชั่วโมง ในหองที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 - 28 OCจนกระทั่งชิ้นสวน
ของพืชมีการพัฒนาเปนตนที่สมบูรณ
5. การตัดแบงและเลี้ยงอาหาร ตัดแบงชิ้นสวนพืช และเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณ
ของตนพืชทุก 1 - 2 เดือน ขึ้นอยูกับชนิดของพืชและระยะการเจริญเติบโต ทําการเปลี่ยน
อาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเปนตนที่สมบูรณ
6. การยายปลูกในสภาพธรรมชาติ นําตนพืชที่มียอดและรากที่สมบูรณออกจากขวด
ลางวุนทีต่ ดิ กับรากออกใหหมดดวยนํา้ สะอาด และผึง่ ลมใหแหง แชนาํ้ ยาปองกันกําจัดเชือ้ รา
นําไปปลูกในวัสดุทโี่ ปรงสะอาดระบายนํา้ ไดดี นําไปวางไวในทีร่ ม และพรางแสง 60 เปอรเซ็นต
ประมาณ 4 สัปดาหหรือจนกระทั่งตนพืชตั้งตัวได
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ภาพที่ 34 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปูเล
ก. คัดเลือกและตัดแตงชิ้นสวนพืช
ข. ทําความสะอาดฟอกฆาเชื้อ
ค. นําเขาเครื่องเขยาฟอกฆาเชื้อ
ง. ชิ้นสวนพืชที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลว
จ. ตัดชิ้นสวนพืชวางลงบนอาหารสังเคราะห
ฉ. ตัดแบง ขยาย เพิ่มปริมาณ
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ภาพที่ 34 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปูเล (ตอ)
ช. ชิ้นสวนพืชวางลงบนอาหารสังเคราะห
ซ. เพาะเลี้ยงในสภาพแวดลอมที่ควบคุมได
ฌ. ปูเลพรอมที่จะเขาระบบอนุบาล
ญ. อนุบาลปูเล

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย
การนําความรูดงั กลาวมาประยุกตเขากับธุรกิจเชิงพาณิชย จะเปนทางเลือกอาชีพหนึง่
ที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรหรือผูที่สนใจอยางตอเนื่อง

เงื่อนไขการดําเนินธุรกิจ
1. ผูที่ทําธุรกิจตองมีความรูหรือผานการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมากอน
ควรมีนักวิชาการที่มีความรูและประสบการณเปนที่ปรึกษา
2. ตองมีเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจอยางนอย 200,000 บาท
3. มีตลาดรองรับ
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ตนทุนการผลิตและผลตอบแทน
1. ตนทุนเริม่ ตนคอนขางสูง โดยเฉพาะเครือ่ งมือและอุปกรณอยางนอย 500,000 บาท
2. ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทําธุรกิจจะไดประมาณชวงปที่ 4 เปนตนไป
อยางนอย 30,000 บาทตอเดือน
3. ธุรกิจไดรบั ผลตอบแทนอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจากสามารถขยายพันธุพชื ไดตลอดทัง้ ป
4. ผลตอบแทนระยะยาว คือมีการติดตอจากกลุม ลูกคาทีต่ อ งการพันธุไ มอยางตอเนือ่ ง

ขั้นตอนที่ควรดําเนินการ

1. วางแผนและเปาหมายการผลิตในเชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. วิเคราะหความเปนไปไดทางการผลิต ขอมูลการลงทุน ขอมูลการตลาด
และศึกษากลยุทธทางการตลาด
3. ควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตใหไดตามตองการ
4. หากลุมลูกคาเปาหมาย หรือการหาตลาดรองรับเชื่อมโยงกับธุรกิจการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่ออื่นๆ
5. แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่กําลังทําธุรกิจ
6. ศึกษาขอมูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชและการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
7. ประเมินผลความกาวหนาของการดําเนินธุรกิจ

พืชที่ควรดําเนินการในเชิงการคา
1. พืชเศรษฐกิจ เชน หนอไมฝรั่ง กลวย สับปะรด ฯลฯ
2. พืชกินแมลง เชน หมอขาวหมอแกงลิง กาบหอยแครง ฯลฯ
3. ไมดอกไมประดับ เชน กลวยไม หนาวัว เบญจมาศ บอนสี
อะโกลนีมา ฟโลเดนดรอนฯลฯ
4. ไมนํ้า เชน อะนูเบียส ชบานํ้า อะเมซอน ฯลฯ
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บทสรุปการขยายพันธุพืช
การขยายพันธุพืช แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ

หรือแบบเพาะเมล็ด และการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ หรือการขยายพันธุดวยเนื้อเยื่อชิ้น
สวนตางๆ ของพืช โดยมีวตั ถุประสงคและเปาหมายทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ นี้ การนําการขยายพันธุ
พืชมาใชใหประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับผูปฏิบัติตองมีความรูความเขาใจ
รวมทัง้ มีทกั ษะและประสบการณทฝี่ ก ฝนจนเกิดความชํานาญ จึงสามารถนํามาปรับประยุกต
ใชใหเกิดประโยชนตอภาคการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
การขยายพันธุพ
 ชื แบบอาศัยเพศหรือแบบเพาะเมล็ด จะประสบผลสําเร็จมาก
นอยเพียงใด ขึน้ อยูกบั ปจจัยทีส่ าํ คัญ คือ เมล็ดตองมีคณ
ุ ภาพดี มีลกั ษณะทางพันธุกรรมตาม
ตองการ ไดเมล็ดพันธุจากแหลงที่มีคุณภาพ พนจากสภาพการพักตัว และมีเปอรเซ็นต
การงอกสูง ดังนั้น กอนเพาะควรมีการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ โดยวิธีการทดสอบ
ความงอกของเมล็ด และเลือกวิธีที่เหมาะสมกับพืชแตละชนิด
การขยายพันธุโดยการปกชํา การขยายพันธุโดยวิธีนี้จะประสบความสําเร็จ
มากนอยเพียงใด ขึน้ อยูกบั การคัดเลือกชนิดพืช และกิง่ พันธุทนี่ าํ มาขยาย พันธุตองนํามาจาก
ตนแมพนั ธุท สี่ มบูรณ ปราศจากโรค และแมลงศัตรู เมือ่ นําไปปกชําจะมีเปอรเซ็นตการรอดสูง
ตัง้ ตัวไดเร็ว เจริญเติบโตไดดี และถูกตองตามลักษณะสายพันธุข องพืชแตละชนิด ซึง่ ในปจจุบนั
เปนวิธีที่นิยมทํากันเปนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมพืชประเภทไมดอกไมประดับ เนื่องจาก
เปนวิธที ปี่ ฏิบตั ไิ ดงา ย ใชระยะเวลาในการผลิตตนพันธุส นั้ ตนทุนตํา่ และผลิตไดครัง้ ละจํานวนมาก
จึงกอใหเกิดกลุม เกษตรกรทีผ่ ลิตขยายพันธุพ ชื ในเชิงการคาทีป่ ระสบความสําเร็จอยางมากมาย
เชนกลุมเกษตรกร คลอง 15 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก และตลาดไมดอกไม
ประดับภายในตลาดไท เปนตน
การขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง เปนวิธีการขยายพันธุที่งาย ทําไดสะดวก ปจจุบัน
การขยายพันธุดวยวิธกี ารตอนกิง่ จะมีวธิ กี ารปฏิบตั แิ ละดูแลเปนพิเศษ ประกอบกับพืชแตละ
ชนิดมีการเจริญเติบโต และการออกรากที่แตกตางกัน เนื่องจากมีพันธุกรรมที่แตกตางกัน
ดังนั้นผูปฏิบัติควรสังเกตพืชแตละชนิดเหมาะสมกับการขยายพันธุแบบใด การตอนกิ่งควร
เลือกกิ่งที่ยังมีสีเขียวปนนํ้าตาล หรือกิ่งกึ่งออนกึ่งแก เนื่องจากจะกระตุนในการออกรากดี
กวากิ่งที่มีสีนํ้าตาลลวนหรือกิ่งแก
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การขยายพันธุโ ดยการติดตา ตอกิง่ และทาบกิง่ เปนการขยายพันธุท หี่ วังประโยชน

จากตนตอ คือ ชวยหาอาหาร ทนตอโรค ตนตอที่ไดจะไดจากวิธีการเพาะเมล็ด การขยาย
พันธุดวยวิธดี งั กลาวนีจ้ ะประสบผลสําเร็จมากหรือนอย ขึน้ อยูกบั ความสามารถในการเชือ่ ม
ประสานติดของรอยแผล ทั้งจากของตนตอและจากกิ่งพันธุ ดังนั้นเทคนิคและวิธีปฏิบัติตอง
ทําแผลใหสะอาด วางประกบรอยแผลใหบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชทั้งสองแนบสนิทกัน
ใหมากที่สุด และควบคุมสภาพแวดลอมในระยะการเชื่อมประสานติดรอยแผล สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดของการขยายพันธุดวยวิธีนี้คือ ความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชจะตองอยูในสกุล
(Genus) เดียวกัน
การขยายพันธุโดยการแบงสวนและแยกสวน จะนิยมใชวิธีการนี้ขยายพันธุกับ
พืชที่มีสวนของราก หรือลําตนเจริญอยูใตดิน หรือระดับผิวดิน ซึ่งทําหนาที่เก็บสะสมอาหาร
เมื่อเกิดการแตกหนอ แตกกอ ไหล หรือจุก จะใชวิธีการแบงสวนหรือแยกสวน โดยจะใชวิธี
การขยายพันธุดวยวิธีการตอนกิ่ง การติดตา การตอกิ่ง และการทาบกิ่งไมได เปนวิธีการ
ขยายพันธุที่งาย ไมตองการเทคนิคพิเศษมากนัก การที่จะไดจํานวนตนพืชมากหรือนอยขึ้น
อยูก บั การแตกหนอ หัว เหงา ไหล หรือจุก ของพืชแตละชนิด ดังนัน้ การขยายพันธุโ ดยการแบงสวน
และแยกสวน ควรศึกษาวิธีที่เหมาะสมกับพืชแตละชนิดใหมากที่สุด จึงจะประสบผลสําเร็จ
ในการขยายพันธุดวยวิธีดังกลาวนี้
การขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปจจุบันการขยายพันธุโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีการแขงขันที่สูงมาก เนื่องจากในตลาดภาคการเกษตรทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตองการพืชพันธุดี มีคุณภาพ ปลอดจากโรค และแมลงศัตรู ยังมีปริมาณ
ไมเพียงพอตอความตองการ พืชเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ เชน กลวยไม กลวย ออย และหนอไมฝรัง่
นิยมขยายพันธุด ว ยวิธกี ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ดังนัน้ การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชจึงเขามามีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาเทคนิคดานการขยายพันธุพืช เพื่อใหไดตนพืชจํานวนมากอยางรวดเร็ว
ในเวลาที่กําหนด โดยคุณภาพของตนพืชยังเหมือนเดิมทุกประการ
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ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช

เพาะเมล็ด
การตอน
การปกชํา
กิ่งตะเกียง
เหงา
หัว
หนอ
ไหล
หัว
แงง
จุก
การตอกิ่ง
การติดตา
การทาบกิ่ง

ชื่อพืช

วิธีการขยายพันธุ
อาศัยรากจากตนเอง
อาศัยรากจากตนอื่น
การแยกสวน การแบงสวน

พืชผัก - สมุนไพร

x

1. มันฝรั่ง
2. แคนตาลูป

x

3. กะเพรา โหระพา

x

4. มะเขือเทศ มะเขือเปราะ

x

x

x
x

5. ขิง
6. กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก

x

7. ผักชีฝรั่ง

x

8. หอมแดง หอมหัวใหญ

x

x

9. กระเทียม

x

x

10. แตงโม แตงกวา ฟกทอง

x

11. มะระจีน

x

12. พริก

x

13. กระเจี๊ยบเขียว

x

14. หนอไมฝรั่ง

x

15. ผักบุง คะนา กวางตุง

x

16. ถั่วฝกยาว ถั่วพู

x

x

x

17. ขมิ้นชัน
18. วานหางจระเข
19. ตะไครหอม

x

x
x
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ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)

เพาะเมล็ด
การตอน
การปกชํา
กิ่งตะเกียง
เหงา
หัว
หนอ
ไหล
หัว
แงง
จุก
การตอกิ่ง
การติดตา
การทาบกิ่ง

ชื่อพืช

วิธีการขยายพันธุ
อาศัยรากจากตนเอง
อาศัยรากจากตนอื่น
การแยกสวน การแบงสวน

20. ฟาทะลายโจร

x

21. หนุมานประสานกาย

x

x

22. พญายอ

x

23. เพชรสังฆาต

x

24. บอระเพ็ด

x

25. พริกไทย

x

26. มะแวงเครือ

x

x

x

27. ไพล

x

x

28. กวาวเครือ

x

x
x

29. บุกเนื้อทราย
30. สมแขก

ไมดอก ไมประดับ
1. กลวยไม

x
x

x x

x

x

2. มะลิ
3. ดาวเรือง

x

x

4. ดอกรัก

x

x
x x

x

5. กุหลาบ
6. เบญจมาศ

x

x

7. หนาวัว

x

x

8. บอนสี

x

x
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ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)

9. บัวหลวง

เพาะเมล็ด
การตอน
การปกชํา
กิ่งตะเกียง
เหงา
หัว
หนอ
ไหล
หัว
แงง
จุก
การตอกิ่ง
การติดตา
การทาบกิ่ง

ชื่อพืช

วิธีการขยายพันธุ
อาศัยรากจากตนเอง
อาศัยรากจากตนอื่น
การแยกสวน การแบงสวน

x

x

x

10. ชบา

x

11. เข็ม

x
x

12. วานสี่ทิศ

x

13. ชวนชม

x

x

x

14. ลีลาวดี

x

x

x

15. อะโกลนีมา

x

16. บานชื่น ดาวกระจาย ดาวเรือง

x

x

17. ผกากรอง เฟองฟา

x

18. โกสน

x

19. โปยเซียน เทียนทอง นีออน

x

พืชไร
1. ขาว

x
x

2. ออย
3. ขาวโพด

x

4. ขาวฟาง

x

5. ยาสูบ

x

6. ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว

x

7. ถั่วลิสง ทานตะวัน งา

x

8. มันสําปะหลัง

x
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ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)

9. ฝาย ปอ

เพาะเมล็ด
การตอน
การปกชํา
กิ่งตะเกียง
เหงา
หัว
หนอ
ไหล
หัว
แงง
จุก
การตอกิ่ง
การติดตา
การทาบกิ่ง

ชื่อพืช

วิธีการขยายพันธุ
อาศัยรากจากตนเอง
อาศัยรากจากตนอื่น
การแยกสวน การแบงสวน

x
x

10. สับปะรด

ไมผลไมยืนตน

x

x

1. กลวย
x

2. แกวมังกร

x x x

x x x

4. ฝรั่ง

x x

x x x

5. ขนุน

x x x

x

6. ชมพู

x x

x

3. ทุเรียน

x

7. ลําไย

x x

x

x

8. ลองกอง ลางสาด

x x

x x x

9. ลิ้นจี่

x x

x x x

10. มะมวง

x x

x x x

11. มังคุด

x x

x

12. มะละกอ

x x

13. สมโอ

x x

14. เงาะ

x x

15. สละ ระกํา

x

16. นอยหนา

x

x

x x
x x
x

x
x x
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ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)

เพาะเมล็ด
การตอน
การปกชํา
กิ่งตะเกียง
เหงา
หัว
หนอ
ไหล
หัว
แงง
จุก
การตอกิ่ง
การติดตา
การทาบกิ่ง

ชื่อพืช

วิธีการขยายพันธุ
อาศัยรากจากตนเอง
อาศัยรากจากตนอื่น
การแยกสวน การแบงสวน

x x x

17. กระทอน

x

x

18. มะนาว

x x x

x

19. มะขามหวาน มะขามเปรี้ยว

x x x

x x x

20. สมเขียวหวาน

x x x

x x

21. มะปราง มะยงชิด

x x x

x x x
x

22. สตรอเบอรรี
23. องุน

x x x

24. มะพราว

x

25. ชา

x

26. กาแฟ

x

27. ยางพารา

x

พืชนํ้ามัน
1.ปาลมนํ้ามัน
2. สบูดํา

x
x

x

x x x
x x
x
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ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา
ชนิดพืช

แหลงผลิต

ที่อยู/เบอรโทรศัพท

ไมประดับ

นงพร เนอสเซอรี่

33/2 หมู 4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงสนั่นรักษ
อ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท 086-602-6869

ไมประดับ

สวนรวมพันธุ

111 หมู 5 ต.เอกราช อ.ปาโมก จ.อางทอง 14130
โทรศัพท 081-917-2571

ไมประดับ

นายพิชญะ วัชจิตพันธ

7 แยก 9 ซ.หมูบานเสรีวิลลา ถ.ศรีนครินทร
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ไมประดับ

บริษัทไทยซิงทรอพปคอล 99 หมู 5 ต.เจดียหัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
พลานทเนิซเซอรี จํากัด
โทรศัพท 02-561-0995-6

ไมประดับ

สวนกฤษณาเฟองฟาแฟนซี 25/1 หมู 6 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท 089-969-0988

ไมประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟารม

93 หมู 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170

ไมประดับ
สวนสมนึกพันธุไม
ยืนตนขนาดใหญ

31/4 หมู 8 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี 18110

ไมประดับ

นางสาวเพ็ญวดี กันกาญจนะ 99/5163 หมูบ า นประดับดาว 5-6 ซ.ทาอิฐ ถ.รัตนาธิเบศก
ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 089-669-1931

ไมประดับ
สวนไม ส.รุงเรือง
ยืนตนขนาดใหญ

17 หมู 4 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120

ไมประดับ
สวนสมนึกพันธุไม
ยืนตนขนาดใหญ

31/4 หมู 8 ต.ชะอม อ.แกงคอย จ.สระบุรี 18110

ไมประดับ

นายอาทิตย ปญญาเมา

107 หมู 10 ต.บานแม อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120
โทรศัพท 082-220-5483

ไมประดับ

นายจักรพันธ วนิชกุล

18/13 หมู 6 ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท 032-741-3478

ไมประดับ

นายวรพันธ บํารุงไทยชัยชาญ 2 หมู 4 ซ.เพชรหึงษ 22 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท 085-326-3377
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ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
ชนิดพืช

แหลงผลิต

ที่อยู/เบอรโทรศัพท

ลีลาวดี

สวนสามพรานพันธุไม

10 หมู 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 081-942-8068

ลีลาวดี ชวนชม

สวนชวนชมลีลาวดีปรีชา

70 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ชวนชม

นางสาวพวงพยอม
ปานพงษา

81 หมู 5 ต.ขุนพิทักษ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
โทรศัพท 081-945-7394

ชวนชม

สวนอรอนงค ชวนชม

87 หมู 13 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170
โทรศัพท 081-856-7799

เฟองฟา

นายสวรรค แกวบุญนํา

38/ 52 หมู 14 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท 081-914-8033

อโกลนีมา

นายอนุชา จุกมงคล

8/1 หมู 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท 081-482-9279

อโกลนีมา

นายวิระ แนวพญา

13/ 13 หมู 9 ซ.เพชรหึง 22 ต.บางยอ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130

อโกลนีมา งาชาง สวนบรรณนาไศย
ลิ้นมังกร

หมู 1 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง จ.ชลบุรี 20270
โทรศัพท 081-864-9344

อโกลนีมา หนาวัว นางสาวรัชนี พงษแสนยาธรรม 7/4 หมู 3 ต.เกษตรพัฒตา อ.บานแผว
เดป โฮยา
จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท 081-441-3120
งาชาง ลิ้นมังกร สวนณัฐชา

หมู 8 ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ตนพันธุกุหลาบ

หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม
โทรศัพท 085-617-1895

คุณเกษม ชัยเฉพาะ

งาชาง ลิ้นมังกร นายพันทวี ทองสุข

10/12 หมู 4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท 081-763-6139

กระบองเพชร
โปยเซียน ปรง

สวนกระทอมลุงจรณ

81/6 หมู 2 ซ.วัดสิงห ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.สามโคก
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

กลวยไม

สวน Grandiﬂora

102 หมู 3 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50220
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ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
ชนิดพืช

แหลงผลิต

ที่อยู/เบอรโทรศัพท

กลวยไม

สวนพราวออรคิดส
เนิสเซอรรี่

130 หมู 6 ต.ปาตุม อ.พราว จ.เชียงใหม 50190

กลวยไม

บริษัทแอร ออรคิดส แอนด 23/1ม.3 ต.นราภิรมย อ.บางเลน จ.นครปฐม
แลป จํากัด
โทรศัพท 034-298-238, 089-494-9090

กลวยไม

บริษัทมานะออรคิดส

116 ม.1 ถ.บรมราชชนนี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทรศัพท 081-809-9932

กลวยไม

บริษัทบางกอก
ฟลาวเวอรเซ็นต จํากัด

34/19 หมู 7 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ
โทรศัพท 02-421-0020-4

กลวยไม

บริษัทอเนก
ออคิด จํากัด

309 ถ.ดํารงครักษ แขวงคลองมหานาค
เขตปอมปราบศัตรูพา ย กรุงเทพฯ โทรศัพท 02-811-0778

กลวยไม

บริษัทไพฑูรย สะพลี จํากัด 93/57 ชั้น 5 เดอะโมเดอรนกรูปทาวเวอร ถ.แจงวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 02-981-4203

กลวยไม

บริษัทประยูร
ออรคิด จํากัด

กลวยไม

บริษัทออรคิเม็กซ โกลเบิล 16/5 หมูท ี่ 4 ต.ออมนอย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท
เทรด จํากัด
02 - 812–5562-4

กลวยไม

บริษัทสุภาออรคิด จํากัด

51/164 หมู 2 อุสาหะ 2 ถ.รังสิต-นครนายก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทรศัพท 02-990-9357

559/77 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ซ.92 บางแค
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทรศัพท 02-413-0784

กล ว ยไม ส กุ ล บ. แอร ออรคดิ ส แอนด แลป 23/1 ม. 3 ตําบลนราภิรมย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
หวาย
จํากัด
โทรศัพท 034-298-238, 08–9494-9090
กล ว ยไม ส กุ ล บ. ประยูร ออรคิด จํากัด
หวาย

1/164 หมู 2 อุสาหะ 2 รังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี
โทรศัพท 02-990-9357

กลวยไมสกุลหวาย บ.ออรคเิ ม็กซ โกลเบิล เทรด 16/5 หมูที่ 4 ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน
และสกุลม็อคคารา จํากัด
จังหวัดนครปฐม โทรศัพท 02-812-5562-4
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ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
ชนิดพืช

แหลงผลิต

ที่อยู/เบอรโทรศัพท

ม็อคคารา

บ. สุภาออรคิด จํากัด

559/77 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ซ.92 บางแค ภาษีเจริญ กทม
โทรศัพท 02-413-0784, 454-0797

หญานวลนอย

สวนสุพจนไรหญา

หมูที่ 8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

มะลิ

สวนคุณธนพรรณ เลิศปรีชา ตลาดไมดอกไมประดับ คลอง 15 อ.องครักษ จ.นครนายก
โทรศัพท 037-322-188 ,082-711-5720, 081-772-5321

ดาวเรืองและ
ไมดอก
ไมกระถาง

AFM Group

ตนพันธุเ บญจมาศ มูลนิธิโครงการหลวง

1. สํานักงานใหญ จ.เชียงใหม 399 ม.5
ถ.เชียงใหม-แมโจ ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม โทรศัพท 053-353-8105
2. สํานักงานกรุงเทพ ฯ(ปากคลอง) 98 ถ.จักรเพชร
แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท 02-226-21301
สํานักงานโครงการหลวง 65 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
โทรศัพท 053-278332, 278204, 277094

ตนพันธุเ บญจมาศ ศูนยสง เสริมและพัฒนาอาชีพ 85 ถนนเกษตร ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง
การเกษตร จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30160
(พันธุพืชเพาะเลี้ยง)
โทรศัพท 044-379617 โทรสาร 044-379617 ตอ 100
ตนพันธุเ บญจมาศ สวนสตางคทอง

อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย โทรศัพท 089-8515668

พันธุไมผล

79/2 หมู 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 081-825-5066

สวนปาลมพันธุไม

ดาวเรืองและไม Thai seed&AgricultureCo.,ltd 1/1 พหลโยธิน 40 ซ.เสนานิคม เขตจตุจักร
ดอกไมกระถาง
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 02-940-1698-9
ดาวเรืองและไม บริษทั ทองเฉลิมโกลด จํากัด 1.211/4 ม.8 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน
ดอกไมกระถาง
จ.สมุทรสาคร 74100
โทรศัพท 034-460-769, 081-846-6694
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ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
ชนิดพืช

แหลงผลิต

ที่อยู/เบอรโทรศัพท

มะลิ

สวนคุณธนพรรณ เลิศปรีชา ตลาดไมดอกไมประดับ คลอง 15 อ.องครักษ จ.นครนายก
โทรศัพท 037-322-188 082-711-5720 081-772-5321

ตนพันธุหนาวัว

บริษัท เอส พี เอฟ อินเตอร 300/9 ลาดพราวซอย 1 , แขวงลาดยาว
เนชัน่ แนล จํากัด (ตัวแทนนํา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
เขาตนพันธุหนาวัว)
โทรศัพท 02-5125450, 081-3411802

หัวพันธุปทุมมา

สวนอุบลรัตน

132 หมู 1 บานทุง ยาว ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
โทรศัพท 089-6344305

หัวพันธุป ทุมมารับ บริษัทเชียงใหมเซทคอน
ซื้อและสงออก จํากัด

178 หมู 5 ตําบลทาทุงหลวง อําเภอแมทา ลําพูน 51170
โทรศัพท 053-574949

หัวพันธุปทุมมา นางลําพู เมฆคนอง
รับซือ้ และสงออก

9/13 หมู 2 ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม
โทรศัพท 089-6353931

หัวพันธุปทุมมา นางบัวไหล เคหา
รับซือ้ และสงออก

108 หมู 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม
โทรศัพท 083-8695556

หัวพันธุป ทุมมารับ นายวิเชียร จอมวง
ซื้อและสงออก

23/3 หมู 3 ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม
โทรศัพท 086-1165539
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ตารางที่ 9 แหลงผลิตขยายพันธุสมุนไพรเพื่อการคา
ชนิดพืช

แหลงผลิต

ที่อยู/เบอรโทรศัพท

สมุนไพร

นายบุญชวย สุทธิธรรม

305 หมู 6 ต.วังนํ้าเย็น อ.วังนํ้าเย็น
จ.สระแกว 27210
โทรศัพท 037-251-387, 081-313-4892

สมุนไพร

นายเฉลิม สุดตา

46 หมู 11 ต.ทาคลอ อ.แกงคอย
จ.สระแกว 18110
โทรศัพท 036-221-950, 047-205-183

สมุนไพร

คุณณัฐวดี ศรีละพันธ

42/1 หมู 8 ต.คลองขอย อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท 087-559-2274

สมุนไพร

สวนจตุจักรโครงการ 4 ประตู 3 โทรศัพท 089-895-7431
(ตรงขามกรมขนสงทางบก)

สมุนไพร

คุณศรัญญา สุไลมาน

สหกรณตนไม ราบ 11 พัน 2 ร.อ. ถ.พหลโยธิน
บางเขน กทม.
โทรศัพท 089 - 123-8210, 081 - 642-6041

สมุนไพร

แกนจันทรพันธุไม

37/1 หมู 9 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท 081-442-7027

สมุนไพร

สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 21120
(เขาหินซอน)
โทรศัพท 038-899-113

สมุนไพร

คุณวิบูลย เข็มเฉลิม,
คุณครรชิต เข็มเฉลิม

257 หมู 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัย
จ.ฉะเชิงเทรา 24160
โทรศัพท 081-306-0781, 089-936-5020

สมุนไพร

ชมรมลําปางรักษสมุนไพร

177 หมู 12 บานเขลางคทอง ถ.คันเหมือง ต.บอแฮว
อ.เมือง จ.ลําปาง 52100
โทรศัพท 054-350-787, 054-313-918
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ตารางที่ 10 แหลงผลิตขยายพันธุพืชไรเพื่อการคา
ชนิดพืช

แหลงผลิต

ที่อยู/เบอรโทรศัพท

ทอนพันธุ
สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
มันสําปะหลัง มูลนิธสิ ถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
แหงประเทศไทย

1. ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
โทรศัพท 044-313 394

อาจารยมนตรี ศรีสุระ
ทอนพันธุ
มันสําปะหลัง

64 ม.15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โทรศัพท 089-846 - 3295

นายสมศักดิ์ นอยปญจมิตร
ทอนพันธุ
มันสําปะหลัง

40 ม. 6 บานบัตรเจริญ ต.กุดโบสถ อ.เสิงสาง
จ.นครราชสีมา โทรศัพท 081-282 - 7482

สมุนไพร

โทรศัพท 089-895-7431

สวนจตุจักรโครงการ 4 ประตู 3
(ตรงขามกรมขนสงทางบก)
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ตารางที่ 11 ผูประกอบการสดานผลิตพันธูพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย
ลําดับที่

ชื่อ

สถานที่ติดตอ

1

บริษัทริเวอรแลนดจํากัด

31/86 ซ.สุมวิท103 (อุดมสุข) ถ.สุขุมวิท
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

2

บริษัท ยูเซนฟลาวเวอร
(ประเทศไทย) จํากัด

163 ชั้น 11 อาคารไทยสมุทรพาณิชยประกันภัย
ถ.สุรวงค แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม.

3

บรัท เอส.ซี.บี ไบโอเทค จํากัด

130-132 อาคารสิรินธร 2 ชั้น 14 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

4

บริษัท สหกวิริยาออรคิด จํากัด 28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 8 ถ.สรุศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

5

บริษัทเอเชียเทค กรุป จํากัด
มหาชน

223/13-16 อาคารคันทรีทาวเวอร ชั้น 8
ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

6

บริษัท ไบโอฟอเรสท จํากัด

34/19 หมู 7 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กทม.

7

บริษัท บางกอกฟลาวเวอร

34/19 หมู 7 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กทม.
โทร. 02-421-0020-4

8

BOTANICAL GARDENS
BANGKOK

687 ต.คูหาสรรค ภาษีเจริญ กทม. 10160
โทร. 02-421-0500

9

บริษัท เอกเซลออรคิด

63/3 ถ.เพชรเกษม 63 หนองแขม กทม. 10160
โทร. 02-455-6974-80

10

บริษัท มีนบุรี ออรคิด เนิสเซอรี่ 9 หมู 8 ถรามคําแหง มีนบุรี กทม. 10510
โทร. 02-543-8298

11

บริษัท สุภาออรคิด จํากัด

559/77 หมู 3 ถเพชรเกษม ซ. 92 บางแค
ภาษีเจริญ กทม. 10160 โทร. 02-413-0784

12

บริษัท ไทยออรคิดแลป จํากัด

73/4 หมู 3 ถ.พุทธบูชา บางมด ราชบูรณะ กทม.
โทร. 02-870-6267

13

บริษัท TOC lab

73/3 ม.3 ซ.พุทธบูชา 39 ถ.พุทธบูชา บางมด
เขตทุงครุ กทม.
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ตารางที่ 11 ผูประกอบการสดานผลิตพันธูพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อ

สถานที่ติดตอ

14

หางหุนสวนจํากัด เจาพระยา
ออรคิด เนิสเซอรี่

63/2 ม.1 ถ.สามโคก –เสนา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
โทร. 02-593-1389-91

15

บริษัท กรุงเทพอุสาหกรรม
เมล็ดพันธุ จํากัด

187 ม.13 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โทร. 03649-1355-6

16

อาร ออรคิดส (R .Orchid)

99/22 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 02-5611255

17

พนมพร วรรณประเสริฐ

95/84 ซ.13/5 หมูบานบัวทอง ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี 11110 โทร. 080-9098933

18

บริษัทกฤษณะ เอ็สเซ็นทออล
จํากัด

126/2050 ซ.19/1 ถ.ติวานนท ปากเกร็ด นนทบุรี
โทร. 02-9643488,086-9759959

19

หจก.สวนพฤกษศาสตรกรุงเทพ ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ปากทางเขาสนามหลวง 2
(แลบผูการ)
โทร. 02-4210500

20

ฟารม มทส. (โคราช)

ตําบลในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทร. 044-225023

21

BB Laboratory (แลบเรณู)

ซ.ทุงมังกร18 ถ.ทุงมังกร ตลิ่งชัน โทร.02-8804801

22

ปากเกร็ดฟลอริคัลเจอร (แลป
ปากเกร็ด)

46/6 ม.1 ถ.ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด
โทร. 02-9619955

23

บริษัทไพฑูรยสะพลี จํากัด

93/57 ชั้น 5 The Modern Group Tower
ถ.แจงวัฒนะปากเกร็ด นนทบุรี โทร. 02-9814203

24

BANKGOK RUBBERLAND
ENGINEERING. CO.LTD

611/270-271 ซ.วัดจันทรในราชอุทิศ 2 บางโคล
บางคอแหลม กทม. โทร. 02-291-7738

25

Biolab Scientiﬁc Ltd.

Biolab Scientiﬁc Ltd.New Zealand
โทร. 64-9-980-6700

26

Contherm Scientiﬁc Ltd

Contherm Scientiﬁc Ltd New Zealand

27

Selby Biolab Pty Ltd.

Selby Biolab Pty Ltd. Australia
โทร. 61-3-9263-4300
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ชื่อ

สถานที่ติดตอ

28

Biolab Scientiﬁc Ltd.

Biolab Scientiﬁc Ltd.Paciﬁc Island.
โทร. 64-9-980-6700

29

C V Prajasa

C V Prajasa Fmi .62-31-592-0569
โทร. 62-31-592-20569

30

SPD Scientiﬁc Pte Ltd.

SPD Scientiﬁc Pte Ltd. Singapore 65-775-3345

31

Hai – ou Company

Hai – ou Company Malaysia 60-3-5635-4625

32

Quicklab Sdn Bhd.

Quicklab Sdn Bhd. Malaysia 60-4-281-2413

33

Industrial & Laboratory Inst.

Industrial & Laboratory Inst. Vietnam.
โทร. 84-8-91-02117

34

VenKtron Co.Ltd

VenKtron Co.Ltd. Unit Arab Emirates
โทร. 971-6-532-9797

35

Jaguar Instrument Technologirs Jaguar Instrument Technologirs India
โทร. 91-44-491-4053

36

Valley Tissue Culture

37

Harrisons Malayalam Limited. A2 Sidco Industrial Estste , Husur 635123 India

38

Vitro Plus

P.O. Box 54 , 4325 Zh Renesse , Holland
โทร. +31-111-468088

39

Labland Biotechs Private
Limited.

8 th KM,KRS , Main Road Mysore 570016
Karnataka India โทร. 0091821

40

Propagation Technology

Bonnets,Hawkins Hill Little Sampford
Saffron Walden Essex โทร. 0044-1371 810225

41

Heavenly Garden

1069 Amity Rd. Galloway Ohio
โทร. 43119-9304

42

Kitchen Culture Kits , Inc.

Carol M.Stiff,PHd . Kitchen Culture Kits ,Inc.
โทร. 936-699-3551

1 Valley Tissue Culture 56548
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43

Shasta Nursery,Inc.

P.O. Box 897 Anderson, California.96007
โทร. 530-365-2767

44

Oglesby Plant International, Inc. 26664 SR 71 N, Aleha, Florida 32421 USA
โทร. 800-762-0022

45

Succlent Tissue Culture

Ofﬁce Address/ Contact AddressSint
Netherlands โทร. +31-113-556001

46

Kelsey Creek Laboratories.

P.O. Box 53564 Bellevus, WA 98015
โทร. 800-499-1171

47

Growmore BIO – tech P Ltd.

41-B, SiPCOT Phase Hosur -635109 India.
โทร. +9104344 560565

48

Quantum Tubers Corporation.

P.O. Box 569, Delavan ,Wisconsin
53115-0569 โทร. 262-728-8815

49

The Sheveroy Estates Ltd.

Plot No.10 &11,CRPZ Cochin 682030 India
โทร. 0091-484-4222414

50

CIC Agri Businesses

205 DR Wijewardena Mawatha,Colombo 10,
Sri Lanka โทร. 94-01-6882000-2

51

SAPAD

Head Quarters P.O. Box 1806,Dammam 31441
KSA. โทร. +966-03-822 3850/822 3858

52

Winterberry Fams Tissue
Culture

202 Lillie Patrick RC.Gcy GA 30218
โทร. 076-538-1003

53

Prolongaction Central Oriente

S/N Plaza Commercial Kamico,Local 4 30700
โทร. 962-6250-615

54

Benzue Nurseies Ltd.

Tirat Yehuda 8 ,73175 Israel
โทร. 972-3-9712348

55

Lab Focus Co.Ltd.

Lab Focus Co.Ltd. Thailand.
โทร. 02-0376-0406
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56

Valley Tissue Culture

RuRal Route1 Box 263 Halstad. Minnesota56548

57

Vitro Plus

P.O. Box 54, 4325 Zh Renesse , Holland
โทร. +31-111-468088

58

Labland Biotechs Private
Limited.

8 th KM,KRS , Main RoadMysore 570016
Karnataka India โทร. 0091821

59

Propagation Technology

Bonnets,Hawkins Hill Little Sampford
Saffron Walden Essex โทร. 0044-1371 810225

60

Succlent Tissue Culture

Ofﬁce Address/ Contact AddressSint Netherlands
โทร. +31-113-556001

61

Growmore BIO – tech P Ltd.

41-B, SiPCOT Phase Hosur -635109 India.
โทร. +9104344 560565
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ที่ปรึกษา

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
นายนําชัย พรหมมีชัย
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
นายวิทยา อธิปอนันต
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
นายสุรพล จารุพงศ
รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
นายพรชัย พีระบูล
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
นางสุกัญญา อธิปอนันต
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
นางอรสา ดิสถาพร
ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและจัดการการผลิตไมดอกไมประดับและพืชสมุนไพร
นางนิดา สักกทัตติยกุล
ผูอํานวยการสวนสงเสริมและเผยแพร
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ประสานงาน

นางสาวภัทรมาศ พานพุม
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

เรียบเรียง

นางสาวแสนสุข รัตนผล
ผูอํานวยการสวนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุพืช
นายวิชัย ตูแกว
ผูอํานวยการกลุมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
นางสาวเสาวรส ธรรมเพียร
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวณัฐทิยา หาญณรงค
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวเสาวนีย แกวพระเวช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นายสุรเชษฐ ชมเงิน
นักวิชาการเกษตร
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จัดทํา

นางอมรทิพย ภิรมยบูรณ
นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ
นายพงษเพชร วงศโสภา
นางสาวอําไพพงษ เกาะเทียน
นางสาวรัฐฐา ศรีญาณลักษณ
กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร สวนสงเสริมและเผยแพร
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร

เอื้อเฟอขอมูล

นายชัยรัตน ธนยากร
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ฉะเชิงเทรา (พืชสวน)
กลุมเกษตรกรทําสวนบางปลากด อ.องครักษ จ.นครนายก
สวนวรัญญา (ลุงเสาร) 43 หมู 3 (คลอง 15) ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก
สวนสามพี่นอง 18 หมู 3 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก

ภาพ

นายมนตชัย โกฎเพชร
นักวิชาการเผยแพร 6 ว
นายสุรเชษฐ ชมเงิน
นักวิชาการเกษตร
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รายชื่อคณะทํางานจัดทํา
คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
1. นางอรสา ดิสถาพร
ผูเชี่ยวชาญดานสงเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก
ไมดอกไมประดับและพืชสมุนไพร
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
ประธานคณะทํางาน
2. นายมนู โปสมบูรณ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตไมผล ไมยืนตน และยางพารา
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
3. ดร.เศรษฐพงศ เลขะวัฒนะ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการผลิตผัก ไมดอกไมประดับ
และพืชสมุนไพร สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
4. นางวิลาวัลย วงษเกษม
ผูอํานวยการกลุมพืชเสนใยและพืชหัว
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
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5. นางสาวจิราภา จอมไธสง
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตผัก
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
6. นางศรีสุดา เตชะสาน
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตพืชนํ้ามันและพืชตระกูลถั่ว
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
7. นายธงชัย สุทธิพงศเกียรติ์
หัวหนาฝายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไมเพื่อการสงออก
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
คณะทํางาน
8. นางสาวแสนสุข รัตนผล
ผูอํานวยการกลุมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
คณะทํางาน
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9. นายจุมพล ไทยสุชาติ
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
คณะทํางาน
10. นางชัญญา ทิพานุกะ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
11. นางสาวเพ็ญระพี ทองอินทร
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
12. นางภัสรา ชวประดิษฐ
นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
คณะทํางาน
13. นายนเรศน รังสิมันตศิริ
หัวหนาฝายชาง
กองสงเสริมวิศวกรรมเกษตร
คณะทํางาน
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14. นางสาวภัทรมาศ พานพุม
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ
สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร
เลขานุการคณะทํางาน
15. นางสาวสุภัทธิรา โคตรศิลากูล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
16. นายพงษเพชร วงศโสภา
นักวิชาการเผยแพรชํานาญการ
สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

