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 ความกาวหนาทางการเกษตรสวนหนึง่ เกดิจากการคดัเลอืก

พนัธุ และพฒันาพชืพนัธุดใีหมลีกัษณะตามตองการ เพือ่ใหมกีาร

ดํารงพันธุที่ดีไวจึงตองทําการขยายพันธุ เพื่อเพิ่มจํานวนตนพืช

ใหมีปริมาณมากเพียงพอกับความตองการ การขยายพันธุพืช

จึงเปนหัวใจสําคัญทางการเกษตรที่ผูเกี่ยวของในวงการเกษตร

ตองทราบ และเรียนรูวิธีการขยายพันธุพืชจนเกิดความชํานาญ

ซึง่เปนทัง้ศาสตรและศลิปจงึสามารถนาํมาปรบัใชใหเกดิประโยชน

ตอการเกษตรในดานตางๆ เพื่อทําใหพืชดํารงสายพันธุนั้นไว 

เก็บรกัษาพนัธุพชืไมใหสญูพนัธุและรกัษาพชืสายพนัธุดเีพือ่ใชใน

การเพิ่มปรมิาณผลผลติทางการเกษตร

 ในอดีตการขยายพันธุพืชสวนใหญมักใชวิธีการเพาะเมล็ด

ทาํใหตนพชืมลีกัษณะผนัแปรทางพันธุกรรมไมเหมอืนตนแมพันธุเดมิ 

ใหผลผลิตชา ดังนั้นในปจุบันจึงไดนําเทคโนโลยีและวิทยาการ

ใหมๆ  ในการปลกูพชืมาใชแทนวธิกีารเดมิ คอืการขยายพนัธุแบบ

ไมอาศยัเพศไดแก การตอนกิง่ การทาบกิง่ การตอกิง่ การแบงสวน 

การแยกสวน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สงผลใหการขยาย

พันธุพืชขยายขอบเขตกวางขวาง และสามารถกระจายพันธุพืช

ไดอยางเพยีงพอกับความตองการ สามารถตอบสนองตอธุรกจิ

ภาคการเกษตรที่มีการแขงขันสูงไดเปนอยางดี สวนการขยาย

พนัธุพชืแบบเพาะเมลด็กย็งัคงใชอยูแตใชเฉพาะบางวตัถปุระสงค

เทานัน้

บทนํา
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การขยายพันธุพชื

 การขยายพันธุพืช หมายถึง การเพิ่มปริมาณตนพืชจากตนที่มีอยูดวยวิธีการตางๆ 

เพื่อใหพชืดํารงสายพันธุนัน้ไวไมใหสูญพันธุ และรักษาลักษณะประจําพันธุที่มอียูในพชืนัน้ๆ 

ใหคงอยู หากลักษณะประจําพันธุของพืชนั้นๆ หายไปแสดงวาการขยายพันธุพืชไมประสบ

ผลสําเร็จ ดังนัน้ การขยายพันธุพชืจงึเปนสิ่งจําเปน และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางาน

ดานการเกษตร โดยแบงเปน 2 ประเภท ซึ่งแตละประเภทจะมวีธิกีารและเทคนคิที่แตกตาง

กันตามแตละชนดิของพชืและวัตถุประสงค ซึ่งมทีัง้ขอดแีละขอเสยีที่แตกตางกันออกไป

 1. การขยายพันธุแบบอาศัยเพศหรือการขยายพันธุดวยเมล็ด คือ วิธีการผสมพันธุ

ระหวางอับละอองเกสรตัวผู (Pollen grain) กับยอดเกสรตัวเมีย (Pistil) เพื่อใหไดเมล็ดพืช 

(Seed) เมื่อนําเมล็ดพืชไปเพาะหรือปลูกจะไดตนพืชที่ไดจากการผสมพันธุเรียกวาตนกลา

(Seedling) หรอืพันธุลูกผสม วัตถุประสงคหลักจะเปนวธิกีารที่นํามาใชในการปรับปรุงพันธุ

เพื่อพัฒนาสายพันธุพืชใหไดพันธุพืชสายพันธุใหมๆ เกิดขึ้น ปจจุบันการขยายพันธุดวยวิธี

ดังกลาวยังคงนิยมใชกันอยู เนื่องจากตนกลาที่ไดจากการเพาะเมล็ดจะนําไปใชเปนตนตอ

ในการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศเพื่อใหไดตนที่มรีะบบรากแข็งแรง 

   การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ ทําไดงาย สะดวก ไมตองใชอุปกรณมาก ขยายรวดเร็ว

และไดปรมิาณมาก การขยายพนัธุดวยวธินีี้จะไดตนพนัธุทีแ่ขง็แรง เนือ่งจากมรีากแกว อยางไร

ก็ตามการขยายพันธุดวยเมล็ดมีโอกาสกลายพันธุสูง ใหผลผลิตชา ลําตนสูงใหญ ทําให

ไมสะดวกตอการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว 

 2. การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ คือวิธีการขยายพันธุจากเนื้อเยื่อชิ้นสวนตางๆ

ของตนพืช เชน ลําตน ตา ใบ ราก เพื่อใหไดตนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม

ทุกประการดวยวิธีการตอนกิ่ง การปกชํา การติดตา การตอกิ่ง และการทาบกิ่ง นิยมใช

ในการขยายพนัธุพชืทีผ่านการพฒันาปรบัปรงุสายพนัธุแลว สวนการแบงสวนและการแยกสวน

จะนยิมใชขยายพนัธุกับพชืทีม่สีวนของรากหรอืลาํตนเจรญิอยูใตดนิ ซึง่จะใชวธิกีารขยายพนัธุ

ดวยวธิกีารตอนกิง่ การตดิตา การตอกิง่ และการทาบกิง่ไมได ปจจบุนัการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชื

ไดเขามามีบทบาทอยางมากในการพัฒนาเทคนิคดานการขยายพันธุพืช เพื่อใหไดตนพืช

จํานวนมากอยางรวดเร็วในเวลาที่กําจัดโดยมคีุณภาพของตนพชืเหมอืนเดมิทุกประการ
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  การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ทําใหไดลักษณะของตนตรงตามสายพันธุ มโีอกาส

เกดิการกลายพันธุนอยมาก ตนที่ไดจะใหผลผลติเร็วกวาการขยายพันธุดวยเมล็ด ขนาดตน

มีความสมํ่าเสมอ ทรงตนกะทัดรัด ทําใหงายในการปฏิบัติดูแลรักษา และสะดวกในการ

เก็บเกี่ยวผลผลิต อยางไรก็ตามการขยายพันธุดวยวิธีนี้จะตองอาศัยทักษะความชํานาญ

ในการขยายพันธุ และตองใชวัสดุอุปกรณที่ยุงยากกวาการขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด 

นอกจากนี้ตนที่ไดจากการขยายพันธุดวยวธิกีารตอนกิ่ง และปกชํากิ่ง จะไมมรีะบบรากแกว 

ทําใหมโีอกาสโคนลมไดงายในกรณทีี่มลีมแรง

แผนภาพการขยายพันธุพืช

อาศัยรากจากตนอื่น อาศัยรากจากตนเอง

แบบใชเพศ

ผสมเกสร

เมล็ด

การเพาะเมล็ด

แบบไมใชเพศ

สวนตน

การตอนกิ่ง

การปกชํา

การแบง และแยกสวน

การทาบกิ่ง

การติดตา

การตอกิ่ง
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การขยายพันธุพชืแบบอาศัยเพศหรอืดวยเมล็ด

 เปนการขยายพันธุเพื่อเพิ่มปริมาณตนพืช ที่ไดจากการผสมเกสรระหวางอับละออง

เกสรตัวผูกับยอดเกสรตัวเมีย เปนวิธีที่ทําไดงาย ตนพืชที่เติบโตจากเมล็ดเรียกวาตนกลา 

ถาใชเมล็ดพืชที่ไมมีการควบคุมคุณภาพตนพืชที่ไดอาจมีการกลายพันธุ นิยมใชกับ

พชืประเภทพชืไร เชน ขาว ถัว่เขยีว ขาวโพด และขาวฟาง ผกั เชน คะนา กวางตุง ผกักาดเขยีว 

กะหลํ่าปลี และกะหลํ่าดอก ไมดอกไมประดับ เชน ดาวเรือง กลอกซีเนีย พิทูเนีย 

และเบญจมาศ และไมผลบางชนดิ เชน มังคุด ลางสาด และลองกอง 

สวนตาง ๆ ของเมล็ด

 ประกอบดวยสวนสําคัญคือตนออน (คัพภะหรือเอ็มบริโอ) เนื้อเยื่อ หรืออวัยวะที่

ทําหนาที่สะสมอาหาร (เอนโดสเปรม) และเปลอืกหุมเมล็ด

ภาพที่ 1 สวนประกอบภายในเมล็ดพชืใบเลี้ยงเดี่ยว
ที่มา : จวงจันทร ดวงพัตรา, 2521 : 19) 

ภาพที่ 2 สวนประกอบภายในเมล็ดพชืใบเลี้ยงคู
ที่มา : จวงจันทร ดวงพัตรา, 2521 : 45

เปลือกของผล

เอนโดสเปรม

ใบเลี้ยง

เปลือกหุมยอด
ยอดออน
จุดกําเนิดรากชั่วคราว

รากออน
เปลือกหุมรากออน

เยื่อหุมเมล็ด

hypocotyl
รากออน
ใบจริง
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ประโยชนของเมล็ดคุณภาพดี

 เมล็ดพืชเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพผลผลิต จึงตองเลือกเมล็ดพืชที่มีคุณภาพจาก

แหลงผลติที่เชื่อถอืได คอืมคีวามบรสิุทธิ์ ตรงตามพันธุ มเีปอรเซ็นตความงอกสูง พนจาก

สภาพจากการพกัตวั ไมถกูทาํลายจากโรคและแมลงศตัร ูเมือ่เมลด็งอกแลวไดตนกลาทีแ่ขง็แรง 

สมํ่าเสมอ ใหผลผลติสูง 

กระบวนการงอกของเมล็ด

 คอื กระบวนการตางๆ ที่เกดิขึ้นภายในเมล็ดทําใหตนออน (คัพภะ) เจรญิเตบิโตพัฒนา

เปนตนกลา ที่สมบูรณแข็งแรงในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

ภาพที่ 3 กระบวนการงอกของเมล็ด

(ที่มา : จวงจันทร ดวงพัตรา, 2521 : 19)

รากออนแทง
ทะลุเม็ดออกมา

เมตาโบลิซึม

หารยอยสลายอาหาร

การหายใจการดูดนํ้า

ตนกลาสมบูรณ การเจริญเติบโต

นํ้า แสง ออกซิเจน อุณหภูมิ
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ปจจัยที่มผีลตอการงอกของเมล็ด

 1. นํ้า ทําใหเปลือกหุมเมล็ดออนตัว ออกซิเจนเขาไปในเมล็ดไดมากขึ้น กระตุนการ

ทาํงานของเอนไซมไปยอยสลายอาหารสะสมทีม่ขีนาดโมเลกลุใหญใหมขีนาดเลก็ลง จงึนยิม

เรงการงอกของเมล็ดโดยการแชเมล็ดในนํ้าเย็น หรือนํ้าอุนเพื่อใหเปลือกหุมเมล็ดออนนิ่ม 

ทําใหนํา้และออกซเิจนชมึผานไดมากขึ้น เมล็ดจงึงอกไดเร็วขึ้น

 2. อุณหภูมิ มผีลตอกระบวนการงอกของเมล็ดตามแตละชนดิพชื ดังนัน้จงึควรเพาะ

เมลด็ในชวงอณุหภมูทิีเ่หมาะสมตอการงอกจะทําใหเมลด็พชืงอกเร็วขึ้น เมลด็พชืท่ัวไปสามารถ

งอกไดดใีนชวงอุณหภูม ิ10 - 35 องศาเซสเชยีส 

 3. ออกซเิจน เมลด็ตองการออกซเิจนเพือ่ใชในการหายใจ เพือ่เผาผลาญอาหารทาํให

เกดิพลังงานสําหรับการงอก 

 4. แสง มีบทบาทสําคัญตอการงอกของเมล็ดทุกระยะการเจริญเติบโตของตนกลา 

เนื่องจากตนกลาตองใชอาหารที่สะสมภายในเมล็ด โดยมีแสงเปนตัวกระตุนหลังจากเมล็ด

งอกเปนตนกลาแลวหากไดรับแสงเพยีงพอลําตนจะอวบ ตัง้ตรง เจรญิเตบิโตเร็ว แตถาได

รับแสงไมเพียงพอตนกลาจะขาวซีด เกิดอาการยางปลอง ใบหอลูไมคลี่ใบ ปลายยอดงอ 

แตถาไดรับแสงมากเกนิไปอาจแสดงอาการใบไหม 

ใบจริง

รากออน

ราก

เยื่อหุมเมล็ด

ใบเลี้ยง

ไฮโปคอททิล

ไฮโปคอททิลโคง
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ตารางที่ 1 ตัวอยางเมล็ดพันธุที่ไมตองการแสงในการงอก

 ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร

กะหลํ่าปล ี(cabbage) Brassica oleracea var. capitata

กระเจี๊ยบ (okra) Abelmoschus esculenta

กระถนิ (ipil – ipil) Leucaena leucocephala

ขาว (rice) Oryza sativa 

ขาวโพด (corn) Zea mays

ขาวฟาง (sorghum) Sorghum bicolor

งา (sesame) Sesameindicum

แตงกวา (cucumber) Cucumissativa

แตงเทศ (muskmelon) Cucumismelo

แตงโม (watermelon) Citrullus lanatus

ถั่วเขยีว (muungbean) Vigna radiate 

ถั่วแขก (common bean) Phaseolus vulgaris

ถั่วฝกยาว (yard long bean) Vigna unquiculata sub.sesquipedalis

ถั่วลสิง (peanut) Arachis hypogaea

ถั่วลาย (centrosema) Centrosema pubescens

ถั่วเหลอืง (soy bean) Glycine max.

ถั่วลันเตา (sugar pea) Pisum sativa

ทานตะวัน (sunflower) Hrlianthus annuus

บวบเหลี่ยม (ridge gourd) Luffa acutangula

ปอแกว (kenaf) Hibiscus cannabinus

ผักกาดกวางตุง (Chinese mustard) Brassica chinese

ผักกาดขาวปล ี(Chinese cabbage) Brassicapekinensis

ผักกาดหัว (Chineseradish) Raphanus sativa var. longipinnatus

ผักคะนา (Chinese kale) Brassica oleracea var. alboglabra

ผักบุงจนี (kangkong) Lpomoea aquatica 

ฝาย (cotton) Gossypium spp.

ละหุง (castor bean) Ricinus communis

ลูกเดอืย (Job ,s tear) Coix lacryma – jobi

หอมหัวใหญ (onion) Allium cepa

ที่มา : จริา ณ หนองคาย, 2551 : 95
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ตารางที่ 2 ตัวอยางเมล็ดพันธุที่ตองการแสงในการงอก

ชื่อสามัญ ชื่อวทิยาศาสตร

เทยีน  Nigella damascene

ปอกระเจา (Jute) Corchorus spp.

ผักกาดเขยีวปล ี(leaf mustard) Brassica juncea

ผักกาดหอม (lettuce) Lactuca sativa

ผักโขมใบเขยีว (green amaranth) Amaranthus retroflexus

ผักโขมใบแดง (love- lies bleeding) A.caudatirs ;A.fimbriatus

พรกิ (hot pepper) Capsicum spp.

มะเขอื (eggplant) Solanum melongena

มะเขอืเทศ (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 : จริา ณ หนองคาย, 2551 : 95
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การพักตัวของเมล็ดพชื

 คอืเมลด็พชืทีม่ชีวีติแตไมสามารถงอกไดแมจะอยูในสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม เกดิจาก

สาเหตตุางๆ ไดแก สวนของเปลอืกหุมเมลด็ไมยอมใหนํา้ ออกซเิจน และคารบอนไดออกไซด

ซมึผาน สวนประกอบภายในเมล็ดมสีารยับยัง้การงอกของเมล็ด ฯลฯ

วธิแีกการพักตัวของเมล็ดพชืหรอืเรงความงอก 

 1. การแชนํ้า โดยแชเมล็ดในนํ้าเย็นสลับนํ้าอุนจะชวยใหเมล็ดงอกเร็วขึ้น นิยมใชกับ

เมล็ดพันธุผัก โดยแชในนํา้อุนอุณหภูม ิ50 องศาเซสเชยีส นาน 30 นาท ีและแชในนํา้เย็น

ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซสเชียส นาน 6 ช่ัวโมง จากนั้นหอดวยผาขาวบางชุบนํ้าหมาดๆ 

นาน 12 - 24 ชั่วโมง เมื่อนําเมล็ดไปเพาะจะงอกเร็วขึ้น หรอื หอเมล็ดดวยผาขาวบาง แชนํา้ 

1 คนื เก็บในที่รมและชื้น 2 - 3 วัน เมล็ดจะเริ่มงอกเกดิตุมรากสขีาวจงึนําไปเพาะได

 2. การใชความรอน โดยการอบแหงใหมคีวามชื้นตํ่า อุณหภูมทิี่ใชในการอบ 35 - 45 

องศาเซสเชยีส

 3. การบมดวยความเยน็และความชืน้ โดยการนําเมล็ดพชืเพาะในทราย หรอืกระดาษ 

แลวนําไป เก็บไวที่อุณหภูม ิ5 - 10 องศาเซสเชยีส เปนเวลา 5 วัน จากนัน้นําเมล็ดพชืออก

มาเพาะที่อุณหภูมปิกตสิามารถทําใหเมล็ดงอกไดเร็วขึ้น เชน เมล็ดปาลม

 4. การแกะเปลอืกหุมเมล็ด หรอืทําลายเปลอืกหุมเมล็ดบางสวน โดยการทําใหสวน

ของเปลอืกหุมเมล็ด เกดิรอยแตกเพื่อใหนํา้ และออกซเิจนซมึผานเขาไปได นยิมใชกับเมล็ด

พชืที่มเีปลอืกหุมเมล็ดหนา เชน มะพราว มะปราง กะทอน และมะมวง ฯลฯ

 5. การนาํเมลด็มาลางนํา้ เพือ่ลดปรมิาณสารยบัยัง้การงอกของเมล็ดใหละลายไปกบันํา้ 

เชน เมล็ดมะเขอืเทศ เมล็ดมะละกอ และเมล็ดพันธุผักสวนครัว

 6. การใชกรด โดยการนําเมล็ดแชดวยกรดกํามะถันเขมขน 5 นาท ีเพื่อใหเปลอืกหุม

เมล็ดออนนุม แลวลางดวยนํ้าอีกครั้งกอนนําไปเพาะเปนวิธีการแกการพักตัวสําหรับเมล็ด

พชืที่มเีปลอืกหุมเมล็ดหนา

 7. การใชสารเคมอีื่นๆ โดยละลายสาร เชน โปตัสเซยีมไนเตรต ไทโอยูเรยี ไฮโดรเจน

เพอรอคไซด หรอืสารจบิเบอเรลลคิแอซดิ ใหมคีวามเขมขน 0.02 - 0.04 % แทนนํา้ในการ

เพาะเมลด็ วธินีี้สามารถแกปญหาการพกัตวัทีเ่ปลอืกหุมเมลด็ไมยอมใหนํา้ ออกซเิจนซมึผาน 

เชน เมล็ดพชือาหารสัตว ขาวโอต และขาวสาลี
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ความแข็งแรงของเมล็ดพชื

 คอืความสามารถของเมลด็พชืเมือ่อยูในสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม แตสามารถเจรญิ

เตบิโตเปนตนกลาได เมล็ดพชืที่มคีวามแข็งแรงสูง จะงอกใหตนกลาสมํ่าเสมอ เจรญิเตบิโต

เร็ว ออกดอก และใหผลผลติสูงกวาตนกลาที่งอกจากเมล็ดพชืที่มคีวามแข็งแรงตํ่า

การทดสอบความงอกของเมล็ดพชื (Germination test) 

 คือการทดสอบความสามารถในการงอกของเมล็ดพืช วาจะสามารถงอกไดมากนอย

เพียงใด เมื่อนําไปปลูกในสภาพไรนา เมล็ดพืชที่นํามาทดสอบจะตองเปนเมล็ดที่บริสุทธิ์ 

คอืไมมเีมล็ดของพชืชนดิอื่นๆ และสิ่งเจอืปนที่ไมใชเมล็ดพชื เชน ชิ้นสวนของตนพชื เปลอืก

หุมเมล็ดที่หลุดออกจากเมล็ดพชื เศษดนิ และ เศษหนิ มวีธิกีารทดสอบแบงเปน 2 วธิ ีคอื

 1. วธิกีารทดสอบความงอกตามมาตรฐานสากล 

 โดยใชมาตรฐานของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุระหวางประเทศ (International Seed 

Testing Association, ISTA) มวีธิปีฏบิัต ิดังนี้ 

  1. สุมเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุ โดยมลีําดับขัน้ตอนในการเก็บตัวอยาง ดังนี้

   1.1 เก็บเมล็ดพันธุขัน้ตน (Primary sample) คอื สุมเก็บตัวอยางจากแตละจุด

ในแตละกองของกองเมล็ดพันธุ การสุมเก็บตัวอยางแตละจุดควรมปีรมิาณที่ใกลเคยีงกัน 

   1.2 เกบ็เมลด็พนัธุรวม (Composite sample) คอื ตวัอยางเมลด็พนัธุขัน้ตนทัง้หมด 

ที่ไดจากการสุมเก็บตัวอยางในแตละจุดแตละกองแลวรวมเปนกองเดยีวกัน

   1.3 เก็บเมล็ดพันธุนําสง (Submitted sample) คอื ตัวอยางเมล็ดพันธุรวมที่ลด

จํานวนลงตามวธิทีี่ถูกตองในปรมิาณที่กําหนดเพื่อสงไปยังหองปฏบิัตกิาร

   1.4 เมล็ดพันธุที่ใชในการตรวจสอบ (Working sample) คอื ตัวอยางเมล็ดพันธุ

ที่ลดจํานวนลงจากเมล็ดพันธุนําสง ใหไดปรมิาณที่กําหนด

  2. นําเมล็ดมาทดสอบโดยแบงเปน 4 ซํา้ๆ ละ 100 เมล็ด หากเมล็ดมขีนาดใหญ 

แบงเปน 8 ซํา้ๆ ละ 50 เมล็ด

  3. เพาะเมล็ดลงบนวัสดุที่ใชทดสอบความงอก ไดแก กระดาษทชิชู ทราย มวีธิี

ปฏบิัตดิังนี้

   3.1 เพาะลงกระดาษเพาะหรอืกระดาษทชิชู ทําได 3 วธิ ีคอื

    3.1.1 เพาะบนกระดาษเพาะ (Top of Paper : TP) คอืการวางเมล็ดพชืให

งอกบนกระดาษทีม่คีวามชื้น นาํไปวางไวในกลองพลาสตกิแลวปดฝาใหสนทิเพือ่รกัษาความชื้น 

นยิมใชกับเมล็ดพชืที่มขีนาดเล็ก หรอืตองการแสงในการงอก 

    3.1.2 เพาะระหวางกระดาษเพาะ (Between Paper : BP) คอืการวางเมล็ด

พชืบนกระดาษเพาะแลวปดทับดวยกระดาษเพาะที่มคีวามชื้นอกี 1 แผน พรมนํา้อกีครัง้ จาก

นั้นใหมวนกระดาษเพาะเปนทอนกลมนําไปวางไวในกลองพลาสติก หรือถุงพลาสติกปดฝา

ใหสนทิเพื่อรักษาความชื้นนยิมใชกับเมล็ดพชืไร เชน ขาว และพชืตระกูลถั่ว
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    3.1.3 เพาะในกระดาษพลตี (Plated Paper : PP) คอื การวางเมล็ดใหงอก

อยูระหวางกระดาษเพาะที่พับกลับไปกลับมาเหมอืนรอยพับจบี โดยวางเมล็ดลงในรองของ

รอยพบั นาํไปวางไวในกลองพลาสตกิปดฝาใหสนทิเพือ่รกัษาความชื้นนยิมใชกบัเมลด็ที่งอก

มากกวา 1 ตนใน 1 เมล็ด

   3.2 เพาะลงบนทราย ทรายทีใ่ชเพาะตองปราศจากเมลด็พชืชนดิอืน่ เชื้อแบคทเีรยี

เชื้อรา และสารที่เปนพษิตอตนออน สามารถอุมนํา้ไดด ีคาความเปนกรด - ดาง (pH) 6.0 

- 7.5 การทดสอบความงอกโดยใชทรายจะใชกับเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ โดยจะตองผสม

ทรายกับนํา้ใหเปยกชื้นกอนที่จะบรรจุลงในภาชนะที่ใชเพาะ หนาประมาณ 3 เซนตเิมตร เชน 

กลองพลาสตกิหรอืถาดอลูมเินยีม สวนภาชนะที่ใชเพาะ มคีวามสูงประมาณ 7 เซนตเิมตร 

มฝีาปดเพื่อเก็บรักษาความชื้นของทราย จนกวาเมล็ดพชืจะเจรญิเตบิโตเปนตนออน ทําได 

2 วธิ ีคอื

    3.2.1 เพาะบนทราย (Top of sand : TS) คอื การวางเมล็ดใหงอกบนผวิหนา

ของทรายทีเ่ปยกชื้นเรยีงเมลด็พชืใหมรีะยะหางกนัพอประมาณปดฝาภาชนะเพือ่รกัษาความชื้น 

    3.2.2 เพาะในทราย (In sand : S) คอื การวางเมล็ดลงบนทรายเรยีงเมล็ด

พชืใหมรีะยะหางกันพอประมาณ และกลบดวยทรายชื้นหนาประมาณ 1 - 2 เซนตเิมตร ปาด

หนาทรายใหเรยีบ ปดฝาภาชนะเพื่อรักษาความชื้น

  4. เมื่อเมล็ดเริ่มงอกนับเฉพาะตนกลาที่สมบูรณ คอื มยีอดออน และระบบราก

แข็งแรงนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตความงอก 

 เปอรเซ็นตการงอก  =
 จํานวนเมล็ดที่งอก

    จํานวนเมล็ดทั้งหมด 
 x 100

  5. ถาเมล็ดงอกเกิน 90 เปอรเซ็นต นําเมล็ดไปปลูกได ถาเมล็ดงอกระหวาง 

70 - 80 เปอรเซ็นตเมล็ดอยูในเกณฑพอใชตองนําไปแกการพักตัวหรอืเรงการงอก ถาเมล็ด

งอกตํ่ากวา 60 เปอรเซ็นต ไมควรนําไปปลูก
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ภาพที่ 4 การทดสอบความงอกของเมล็ดพชื

 ก. วางเมล็ดบนกระดาษเพาะ (Top of Paper TP) 

 ข. วางเมล็ดระหวางกระดาษเพาะ (Between Paper BP)

 ค. เพาะในกระดาษพลตี (Plated Paper PP)

 ง. เพาะลงบนทราย

 2. การทดสอบความงอกแบบชาวบาน คอื การทดสอบความงอกแบบงายๆ ของ

เกษตรกรทีจ่ะนําเมลด็พันธุไวใชปลกูในฤดกูาลถดัไป ซึง่สามารถปฏบิตัไิดเอง มวีธิปีฏบิตัดัิงนี้ 

  1. สุมเกบ็ตวัอยางจากกองเมลด็พนัธุ คอื การสุมเกบ็ตัวอยางหลายๆ จดุภายในกอง 

เชน สวนลาง สวนกลาง และสวนบนของกองเมล็ดพันธุ

  2. นาํเมลด็พชืทีไ่ดจากการสุมเก็บตวัอยางมากองรวมกนั จากนัน้แยกเปน 4 กองๆ 

ละ 100 เมล็ดเพื่อใชในการทดสอบความงอกตอไป

  3. เพาะเมล็ดพืชลงบนวัสดุที่ใชทดสอบ เชน ผาฝาย กระดาษทิชชู หรือทราย 

มวีธิปีฏบิัตดิังนี้

   3.1 เพาะบนผาฝายหรอืกระดาษทชิชู

    3.1.1 นําผาฝาย หรอืกระดาษทชิชู 1 ผนื มาชุบนํา้ใหชุมเรยีงเมล็ดพชื 100 

เมล็ด ลงบนผาฝาย หรอืกระดาษทชิชูจากนัน้นําผาฝาย หรอืกระดาษทชิชูอกี 1 ผนืวางทับ

ลงบนเมล็ดพชืทําทัง้หมด 4 ซํา้ๆ ละ 100 เมล็ด 

    3.1.2 มวนผาฝายหรือกระดาษทิชชูเปนทอนกลมนําไปใสในถุงพลาสติก 

เก็บไวในที่มอีากาศถายเทไดสะดวกประมาณ 7 - 10 วัน เมล็ดเริ่มงอก 

    3.1.3 คลีผ่าฝายหรอืกระดาษทชิชอูอก นบัตนกลาทีส่มบรูณ คอื มยีอดออน 

และระบบรากแข็งแรง
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   3.2 เพาะบนทราย

    3.2.1 นําทราย หรือดินมาใสในกระบะหรือทําเปนแปลงเพาะ จํานวน 

4 ซํา้ๆ ละ100 เมล็ด หรอื 8 ซํา้ๆ ละ 50 เมล็ด

    3.2.2 เรยีงเมล็ดเปนแถวเพื่อสะดวกในการนับตนกลารดนํา้ใหชุมอยาให 

นํา้ทวมขัง ประมาณ 7 - 10 วัน เมล็ดงอกใหนับตนกลาที่สมบูรณ 

  4. เมื่อเมล็ดงอกนับเฉพาะตนกลาที่สมบูรณ คือมียอดออนและระบบราก

แข็งแรงนํามาคํานวณเพื่อหาเปอรเซ็นตความงอก

 เปอรเซ็นตการงอก = 
จํานวนเมล็ดที่งอก 

   จํานวนเมล็ดทั้งหมด
    x 100

 

ภาพที่ 5 การทดสอบความงอกของเมล็ดถั่วเหลอืง ดวยวธิกีารเพาะดวยทรายในกระบะ

 ก.วางเมล็ดพันธุถั่วเหลอืงลงในทราย 

 ข. กลบทับดวยทรายปดฝาเก็บไวในที่รม 3 - 5 วัน

 ค. เปดฝานําไปตากแดด 3 วัน

 ง. ตรวจความงอกหลังเพาะ 7 - 10 วัน

ที่มา : ณัฐหทัย เอพาณชิ, 2547 : 90
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การเพาะเมล็ดพชืในภาชนะหรอืแปลงเพาะ
 เปนการเตรียมตนกลาเพื่อใชกอนปลูกลงแปลงหรือกระถาง เหมาะสําหรับเมล็ดพืช

ที่มีราคาแพง เนื่องจากเมล็ดมีโอกาสสูญเสียนอย นิยมใชกับพืชผัก หรือไมดอกอายุสั้น 

รวมทัง้ไมพุม ไมยนืตนที่เมล็ดมขีนาดเล็ก เชน มะเขอืเทศ กะหลํ่าดอก แอสเทอร พทิูเนยี 

ฝายคาํ ปาลมขวด นยิมทาํการเพาะเมลด็พชืในภาชนะเพาะ และการเพาะเมลด็พชืในแปลงเพาะ 

 1. การเพาะเมล็ดพชืในภาชนะเพาะ

 เปนการเพาะเมลด็ในกระบะ นยิมใชในการปลกูพชืปรมิาณนอย เชน การปลกูผกัสวนครวั

หลังบาน การปลกูไมดอกไมประดบั ภาชนะทีใ่ชเพาะควรมนีํา้หนกัเบา ไมแตกหกัหรอืผพุงังาย

มรีรูะบายนํา้ สวนวสัดทุีใ่ชเพาะควรมลีกัษณะโปรง มอีากาศถายเทด ีอุมนํา้ไดนานพอสมควร 

ระบายนํา้ไดงาย ไมเปนกรดหรอืดางจัดจนทําใหตนกลาไมเจรญิเตบิโต มวีธิปีฏบิัตดิังนี้

ภาพที่ 6 การเพาะเมล็ดในภาชนะเพาะ

 ก. ใสวัสดุที่รองกนภาชนะเพาะเพื่อระบายนํา้ เชน เศษอฐิหัก หรอืเปลอืกถั่วลสิง จาก

นัน้ใสดนิลงภาชนะใหตํ่ากวาขอบภาชนะเล็กนอย ปรับหนาดนิใหเรยีบ จากนัน้หวานเมล็ดใน

ภาชนะเพาะโดยเรยีงเปนแถว หรอืหวานทัว่ทัง้ภาชนะกไ็ด กลบดนิทับเมลด็ใหแนนพอประมาณ

รดนํา้ใหชุมเพื่อใหเมล็ดไดรับความชื้น และงอกอยางสมํ่าเสมอ

 ข. เมื่อเมล็ดงอก 7 - 10 วัน ทําการยายตนกลาโดยใชแทงดนิสอที่ปลายไมแหลมมาก

แทงลงในวัสดุเพาะขางๆ ตนกลา เพื่อทําใหวัสดุเพาะหลวมในขณะที่อกีมอืคอยๆ ดงึตนกลา

ขึ้นมา

 ค. เมื่อไดตนกลาแลวใหใชดนิสอแทงลงกึ่งกลางถุงที่ใสวัสดุปลูก ใหลกึถงึกนกระถาง

หรือถุง จากนั้นนําตนกลาใสลงในหลุมใหใบเลี้ยงอยูระดับผิววัสดุปลูก กลบหลุมแลวใหนํ้า

แบบฝอยละเอียดจนนํ้าไหลออกกนถุง จากนั้นนําตนกลาไปไวในที่รม เมื่อตนกลาตั้งตัวได
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ใหรบีนําออกรบัแสงเพือ่ไมใหตนกลายดื ประมาณ 2 สัปดาห ตนกลาจะมใีบจรงิประมาณ 6 ใบ 

ซึ่งพรอมที่จะยายปลูกลงกระถางที่ใหญขึ้นหรอื ลงแปลงปลูกตอไป

 2. การเพาะเมล็ดพชืในแปลงเพาะ

  2.1 เตรยีมแปลงเพาะเลอืกดนิที่มคีวามสมบูรณ กําจัดวัชพชืออกใหหมด วางแปลง

เพาะใหหัวและทายของแปลงอยูในแนวทิศเหนือและทิศใต ขนาดความยาว 6 เมตร 

กวาง 1.20 เมตร ตากดนิใหแหงเพือ่ใหแปลงเพาะไมมโีรคและแมลงศตัรพูชื ยอยดนิใหละเอยีด 

ใสปุยคอกใหเหมาะสมตามความสมบรูณและชนดิของดนิ รดนํา้ใหชื้น จากนัน้ยอยดนิใหทัว่แปลง 

ขึ้นรูปแปลงสูงจากพื้นดนิ 15 - 20 เซนตเิมตร

  2.2 หวานเมลด็ในแปลงเพาะ นยิมหวานทัว่แปลง ถาแปลงมขีนาดกวางใหแบงหวาน 

ที่ละครึ่ง กรณีที่เมล็ดมีขนาดเล็ก หรือยอยดินไมละเอียด ใหใชปุยคอกหวานใหท่ัวแปลง 

จากนัน้รดนํา้เพือ่ใหปุยคอกลงไปอดุชองดนิ ปองกนัไมใหเมลด็ตกลงไปตามซอกดนิ จงึหวาน

เมล็ดบางๆ กอนแลวหวานทับ อกีครัง้ กลบดนิทับเมล็ด

  2.3 ทํารมใหตนกลาในแปลงเพาะ ตั้งแตตนกลาเริ่มงอกจนถึงระยะยายปลูก

เพื่อปองกันสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการงอก โดยเฉพาะแสง

  2.4 ดูแลรักษาตนกลา หลังจากที่งอกพนผวิดนิใหตนกลารับแสงทันทจีะชวยใหตน

กลาเจรญิเตบิโต แขง็แรง ในระยะทีต่นกลายงัเลก็ใหนํา้เปนละอองพนหมอก 4 ชัว่โมงตอครัง้ 

ครัง้ละ 10 นาท ี

  2.5 ในกรณทีี่หวานเมล็ดหนาเกนิไป เมื่อเมล็ดงอกจะเบยีดเสยีดกัน ใหยายตนกลา

ไปปลูกชั่วคราวในภาชนะเพาะที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก กอนที่จะยายลงแปลง

   2.5.1 ใหรดนํา้ในแปลงเพาะใหชุมกอนถอนตนกลา เพือ่สะดวกในการปฏบิตังิาน

และตนกลาไดรับการกระทบกระเทอืนนอยที่สุด

   2.5.2 เตรยีมวัสดุปลูกเชนเดยีวกับการเพาะเมล็ด

   2.5.3 ใชดนิสอแทงลงกึง่กลางถงุทีใ่สวสัดปุลกูลกึจนถงึกนถงุ จากนัน้นาํตนกลา 

ใสลงในหลุม โดยใหอยูระดับที่ใบเลี้ยงอยูผวิวัสดุปลูก แลวใหนํา้แบบฝอยละเอยีดจนนํา้ไหล

ออกกนถุง

   2.5.4 กอนการยายตนกลาปลูกจําเปนตองทําใหตนกลาแข็งแรง โดยรดนํา้ตน

กลาใหนอยลง หรือใชโพแทสเซียมคลอไรด อัตราสวน 1 : 250 ละลายนํ้ารดตนกลา 

7 - 10 วัน กอนยายปลูก

   2.5.5 หลงัปลกูตองรดนํา้ใหชุม และทาํรมชัว่คราวจนกระทัง่ตนกลาพชืตัง้ตวัได

   2.5.6 ใหนํา้สมํ่าเสมอ อยาใหตนกลาเหี่ยวเพราะขาดนํา้ การใหปุยจะชวยให

ตนกลาตัง้ตัวเรว็ขึ้น โดยใชปุยผสมทีม่ฟีอสฟอรสั (P2O5) สงู เชนใชสตูร N : P : K = 10 : 52 : 17 

อัตรา 2.3 - 2.7 กก.ตอนํา้ 400 ลติร 
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การเพาะเมล็ดพรกิในภาชนะปลูก

ภาพที่ 7 การเพาะเมล็ดพรกิในภาชนะเพาะ

 ก. เตรยีมวัสดุเพาะโดยใชไมขดีวัสดุเพาะใหเปนรอง

 ข. โรยเมล็ดในรองโดยใหทั่ว และโรยวัสดุเพาะทับอกีครัง้เพื่อกลบรอง จากนัน้รดนํา้ใหชุม 

 ค. ประมาณ 7 - 10 วัน เมล็ดเริ่มงอกเปนตนกลา

 ง. ยายตนกลาลงในถาดหลุมขนาด 104 หลุม หรอืถุงเพาะชําเมื่อตนกลาเริ่มมใีบแท

 จ. ใหนํา้ในชวงเชาเวลา 06.00 - 08.00 น.

 ฉ. ตนกลามอีายุครบ 30 วันพรอมปลูกในแปลง
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การขยายพันธุพชืโดยการปกชํา

 เปนการขยายพันธุพชืโดยการนําสวนตางๆ ของพชืพันธุด ีมาตัดปกชําบนวัสดุเพาะชํา

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเกิดรากและแตกยอด จะไดเปนพืชตนใหมที่มีลักษณะ

เหมอืนตนแมทุกประการ เปนวธิกีารขยายพันธุที่ทําไดงาย ตนทุนตํ่า ไมยุงยาก แบงได 3 วธิ ี

คอื ปกชํากิ่ง ปกชําใบ และ ปกชําราก 

การปกชํากิ่ง

 คอืการนาํกิง่มาปกชาํในวสัดเุพาะชาํ เพือ่ใหเกดิรากเปนพชืตนใหม แบงออกตามความ

ออนแกของกิ่งไดแก กิ่งแก กิ่งกึ่งออนกึ่งแก กิ่งออนและไมพุมเนื้อเยื่อ และลําตนเนื้อออน

อวบนํา้

  1. การปกชํากิ่งแก เปนกิ่งที่มีสีนํ้าตาลเนื้อไมแข็งมักจะไมมีใบ มีอาหารสะสม

มากนยิมใชในพชืทีป่กชาํในแปลงโดยตรงเชน ผกัหวาน ชะอม หรอืตนตอสาํหรบัตดิตากหุลาบ 

องุน หรอืไมประดับขนาดใหญ เชน เฟองฟา โมก และไทร 

  2. การปกชํากิ่งกึ่งออนกึ่งแก เปนกิ่งที่มีเนื้อไมแกพอสมควร เปลือกมีสีเขียว

หรอืเขยีวปนนํา้ตาลเล็กนอย นยิมใชในพชืไร เชน มันสําปะหลัง ฯลฯ

  3. การปกชาํกิง่ออนและไมพุมเนือ้เยือ่ กิง่ออนเปนกิง่ทีเ่จรญิใหมในพชืทีม่เีนื้อ

ไมแขง็และไมพุมหรอืกิง่ยอดทีก่ิง่มสีเีขยีว พชืสวนมากสามารถตัดชาํไดโดยวธินีี้ เชน กหุลาบ 

มะล ิยีโ่ถ ผกากรอง ฯลฯเปนวธิทีีท่าํใหพชืออกรากไดงายและเรว็กวาการปกชาํแบบอืน่ๆ แต

ตองดูแลเอาใจใสมากเปนพเิศษ ตองระวังไมใหใบหรอืกิ่งเหี่ยว ทําภายใตสภาพที่มคีวามชื้น

สูงสมํ่าเสมอ มแีสงแดดเต็มที่ โดยทั่วไปใชกิ่งยาว 3 - 5 นิ้ว ขึ้นอยูกับพันธุและความสมบูรณ

ของกิ่ง 

  4. การปกชําลําตนเนื้อออนอวบนํ้า เปนพชืที่มลีักษณะเนื้อไมออนเชน พชืใน

กลุมสาวนอยประแปง วาสนา หมากผูหมากเมยี และเขยีวหมื่นป โดยตัดลําตนเปนทอนยาว

มี 1 - 3 ขอ ทารอยแผลดวยปูนแดงหรือสารปองกันกําจัดเชื้อราทั้ง2 รอย(บนและลาง) 

ผึ่งใหรอยแผลแหงนําไปปกชําในวัสดุเพาะชําโดยวางกิ่งชําในแนวนอนหรือในแนวตั้งวางใน

บรเิวณที่รมรดนํา้พอชื้นทอนพันธุจะงอกเปนตนใหม

ภาพที่ 8 การปกชํากิ่ง
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การปกชําใบ

 คือการนําใบมาปกชําใหเกิดยอดและรากสามารถทําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดของพืช 

แบงเปน การปกชําแผนใบ ปกชําใบที่มกีานใบ และปกชําใบที่มตีาตดิมา

 1. การปกชําแผนใบ โดยการตัดแผนใบออกเปนสวนๆตนและรากใหมจะเกดิจากแผน

ใบโดยตรง การปกชํามหีลายวธิขีึ้นอยูกับชนดิของพชื เชน

  1.1 การปกชําใบลิ้นมังกร เลอืกใบที่แกตัดเปนทอนยาว 2 - 3 นิ้ว นาํมาปกชาํใน วสัดุ

ปกชําไดแก ทรายผสมขี้เถาแกลบอัตราสวน 1 : 1 ปกลกึ ½ - ¾ ของความยาวของใบที่มา

ปกชาํ จะเกดิตนและรากใหมบรเิวณฐานของใบทีป่กชาํ สวนโคนของใบเกาจะคอยๆ แหงตาย

  1.2 การปกชําใบบโีกเนยี นําใบแกมากรดีเสนใบใหญใหขาดจากกัน (อาจกรดีใหขาด

เปนสวน ๆ หรือยังติดเปนใบอยูก็ได) โดยวางแผนใบลงบนวัสดุปกชํา กลบดวยวัสดุปกชํา

บางๆ พอใหใบแหงหรอืปกชาํบนวสัดปุกชาํ นาํกระบะปกชาํตัง้ไวในทีร่มมคีวามชื้นสงูแตไมแฉะ

จะเกดิตนและรากใหมตรงบรเิวณเสนใบทีถู่กตดัขาด ขณะเดยีวกนัใบเกาจะคอยๆ แหงตายไป

  1.3 การปกชําใบโคมญี่ปุนหรือใบคว่ําตายหงายเปน ตัดใบที่แกวางบนวัสดุปกชํา 

ทีช่ื้น การปกชาํควรกลบใบบางสวนหรอืพยายามทาํใหขอบใบชดิอยูกบัวสัดปุกชาํ เพือ่ปองกนั

ไมใหใบแหง ตนและรากใหมจะเกิดตรงรอยหยักของแผนใบ บริเวณนั้นจะมีคัพภะของ

แผนใบที่พักตัวอยู

 2. การปกชาํใบทีม่กีานใบ จะเกดิตนและรากใหมตรงปลายของกานใบ นยิมใชในการ

ปกชําใบอัฟรกิันไวโอเล็ต ใบกล็อกซเีนยี โดยเลอืกใบที่อยูชวงกลางของตน ไมควรใชใบแก 

หรือใบออน ตัดใบใหมีกานใบยาวประมาณ 1 นิ้ว ปกชํากานใบลงในวัสดุปกชํา หันหนา

ไปทางเดยีวกนัอยาใหขอบใบชนกนั อาจใชฮอรโมนเรงรากความเขมขนตํา่ 50 ppm จุมกานใบ

กอนปกชําจะชวยใหออกรากเร็วขึ้น การใหนํา้ควรใหทางกนกระถาง

 3. การปกชําใบที่มตีาตดิ คอืการปกชําใบที่มแีผนใบ กานใบ และกิ่งที่มตีาตดิอยูดวย

เนื่องจากพืชพวกนี้จะออกรากใหมไดดี แตเกิดตนใหมไดชามาก จึงตองใหมีตาเกาติดดวย 

เพื่อแตกเปนตนใหม เชน ยางอนิเดยี เปปเปอรโรเมยี และมะนาว การปกชําควรชําสวนของ

ลําตนใหตาจมลงไปประมาณ ½ นิ้ว จะเกดิรากและยอดขึ้นมาใหมตรงบรเิวณขอ
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ภาพที่ 9 การปกชําใบที่มกีานใบ (ใบกลอกซเีนยี)

ภาพที่ 10 การปกชําแผนใบ (ใบลิ้นมังกร)

 ก. ตัดใบเปนทอนยาว 2 - 3 นิ้ว

 ข. ปกใหลกึ ½ ของความยาวกานใบ 

 ค. รดนํา้ใหชุม

 ง. นําเขากระโจมอบ

 ค. รดนํา้ใหชุม

 ง. นําเขากระโจมอบ

 ก. ตัดใบที่อยูชวงกลางของตน 

 ข. นํามาปกชําในวัสดุปกชําปกลกึ ½ ของความยาวกานใบ
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การปกชําราก

 นิยมใชกับไมผล เชน สาเก มะไฟ ปป และแคแสด โดยใชรากที่มีเสนผาศูนยกลาง

ประมาณ ¼ นิ้ว ตัดเปนทอนยาว 2 - 4 นิ้ว ชําลงในวัสดุปกชํา รดนํา้ใหชุมจะเกดิการแตก

รากทางดานปลายและแตกยอดใหมทางดานโคนของราก

การดูแลรักษา

 1. ตองใหนํา้อยางสมํ่าเสมอ ถาใหนํา้นอยไปจะทําใหกิ่งเหี่ยวแหง ถาใหมากไปจะทําให

วัสดุปกชําแฉะเนาเสยีหายได

 2. ควรใหนํา้เปนละอองบางๆ หลายๆครัง้

 3. ตองหมั่นตรวจโรคกิ่งปกชํา เนื่องจากมคีวามชื้นสูงจงึมโีอกาสที่จะเกดิโรคได ดังนัน้ 

จงึตองฉดีสารปองกันกําจัดเชื้อราเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม

 4. กรณทีีไ่มสามารถยายปลกูได จาํเปนตองเกบ็กิง่ชาํไวในกระบะตอ ควรใหปุยจนกวา

จะทําการยายปลูก เนื่องจากวัสดุปกชํามธีาตุอาหารตํ่ามาก

 5. กอนใหปุยควรทาํความสะอาดกระบะชาํ ถามใีบรวงหรอืมกีิง่ทีแ่หงตายตองเอาออก

ทันท ีเนื่องจากจะเปนแหลงของเชื้อราซึ่งอาจแพรกระจายไปยังกิ่งปกชําอื่น ๆ

การยายปลูก

 1. การยายปลูกกิ่งแกตองระวังไมใหรากขาด หรอืถาขาดใหขาดนอยที่สุด ทําโดยการ

ขุดแทนการถอน ตัง้ไวในที่รมรําไรจนพชืตัง้ตัวไดจงึนําไปปลูกในแปลง

 2. การยายปลกูกิง่กึง่ออนกึง่แกตองใหนํา้แบบพนหมอก เพือ่ใหกิง่ไดรบัความชื้นตลอด

เวลา การยายตองทําดวยความระมัดระวังเปนพเิศษ คอยๆ ลดความชื้นลงเพื่อใหพชืปรับตัว

เคยชินกับการไดรับความชื้นนอยลง ไมควรยายปลูกทันที หลังออกรากพืชจะขาดนํ้าอยาง

รุนแรงมวีธิปีฏบิัตดิังนี้

  2.1 ลดการใหนํา้โดยการฉดีพนนํา้คอย ๆ  หางเพิม่ ขึ้นจนกระทัง่เหลอืการใหนํา้เชา-เย็น 

เมื่อสังเกตเห็นวาพชืยังแข็งแรงและสมบูรณดจีงึยายปลูกได

  2.2 ปองกนัการขาดนํา้จากการยายปลกู โดยการปกชาํในกระบะเลก็ๆ วางในกระบะ

พนหมอก หลงัจากทีก่ิง่ปกชาํออกรากแลวจงึยายกระบะปกชาํไปไวในทีร่มรําไร มคีวามชื้นสูง 

จนกระทัง่พชืตัง้ตวัไดดจีงึยายปลกูลงแปลง เกษตรกรนยิมวธินีี้เนือ่งจากไมกระทบกระเทอืน

ตอระบบราก

  2.3 ยายปลูกทันทหีลังกิ่งปกชําออกรากแลว วางในที่รมและมคีวามชื้นสูง เมื่อพชื

ตัง้ตัวไดจงึเริ่มใหรับแสงแดด ระวังอยาใหกิ่งที่ยายปลูกแหง ควรรดนํา้บอยๆ และยายปลูก

ดวยความระมัดระวัง
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การปกชําไมดอกไมประดับเพื่อการคา

 ภาพที่ 11  การปกชํากิ่งชบาเพื่อการคา ณ ศูนยไมดอกไมประดับ 

ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก

 ก. แปลงแมพันธุ

 ข. ตัดกิ่งเพื่อนํามาปกชํา

 ค. แปลงปกชํา 

 ง. นํากิ่งปกชําเขากระโจม 30 วัน

 

จ. เปดกระโจมออกใหแสง นํา้ 

 ในชวงเชา พรางแสงในชวงบาย

ฉ. ตนชบาจากกิ่งปกชําอายุ 45 วัน

ช. เปลี่ยนวัสดุปลูกเพื่อนํามาจําหนาย

ซ. ตนชบาอายุ 60 วัน
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การขยายพันธุพชืโดยการตอนกิ่ง (Layering)

 เปนการขยายพันธุพืชโดยทําใหกิ่งหรือตนพืชเกิดรากขณะติดอยูกับตนแมดวยการทํา

แผลบรเิวณกิง่โดยการตัดทอลาํเลยีงอาหารของพชื สวนทอนํา้ยงัอยูตามปกต ิทาํใหกิง่มกีาร

สะสมอาหารและไดรับนํ้าอยูตลอดเวลา เมื่อกิ่งออกรากดีแลวจึงตัดนําไปปลูกตอไป ตนที่

ตัดไปปลูกจะมีลักษณะเหมือนตนเดิมทุกประการเหมาะสําหรับพืชที่ไมสามารถออกรากได

ดวยวธิกีารปกชํา

หลักการตอนกิ่ง

 คอืการปฏบิัตเิพื่อทําใหกิ่งมกีารสะสมอาหารและการปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสม

ตอการออกรากดังนี้ 

 1. การทําบาดแผลหรอืควั่นกิ่งเพื่อขัดขวางการลําเลยีงอาหาร

 2. การใชสารเรงรากกระตุนการเกดิรากบรเิวณที่มกีารสะสมอาหาร

 3. ปรบัสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอการเกดิราก เชน ใชวสัดทุีม่คีวามชื้น ระบายอากาศไดด ี

วธิกีารตอนกิ่ง 

 แบงไดเปน 2 ประเภทคอื การตอนกิ่งในอากาศ และการตอนกิ่งแบบโนมกิ่ง

 1. การตอนกิ่งในอากาศ (Air Layering) เปนการตอนกิ่งพืชที่อยูเหนือดิน 

คอืไมสามารถโนมกิ่งลงมาหาพื้นดนิได มขีัน้ตอนปฏบิัต ิดังนี้

  1 เลอืกกิ่งกึ่งแกกึ่งออนที่มอีายุไมเกนิ 1 ป ซึ่งจะออกรากไดดกีวากิ่งที่มอีายุมาก

  2. การทําแผลกิ่งตอน 

   2.1 ทาํแผลแบบควัน่กิง่ทาํโดยควัน่เปลอืกกิง่โดยรอบเปนวงแหวน 2 วง ทัง้ดาน

บนและลางของกิ่งความยาวของรอยแผลประมาณเสนรอบวงของกิ่งกรดีรอยแผลแลวลอก

เอาเปลอืกออกใหหมดจากนัน้ขดูเยือ่เจรญิทีเ่ปนเมอืกลืน่ๆรอบกิง่ออกเหมาะสาํหรบัพชืประเภท

ไมดอกไมประดับเชนกุหลาบ โมก โกสนและแสงจันทร สวนไมผล เชน มะมวง ลําไย มังคุด 

มะเฟอง มะนาว สม ชมพู ฝรั่ง และลิ้นจี่ ฯลฯ

ภาพที่ 12 การทําแผลกิ่งตอนแบบควั่นกิ่ง

 ก. กรดีเปลอืกกิ่งโดยรอบเปนวงแหวน 2 วง 

 ข. ลอกเปลอืกออกพรอมกับขูดเยื่อเจรญิออก

 ค. ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอนมัดดวยเชอืกใหแนน
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   2.2 ทําแผลแบบปาดกิ่ง โดยปาดใตทองกิ่งเขาไปในเนื้อไมบริเวณที่จะตอน 

เอยีงเปนรูปปากฉลาม ลกึถงึเนื้อไมประมาณ 1ใน 3 ของเสนผาศูนยกลางกิ่ง ความยาวแผล 

1 - 2 นิ้ว จากนัน้เอาเศษไมสอดไวเพื่อไมใหรอยแผลที่เปดไวตดิกัน ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอน

มัดดวยเชอืกใหแนน เหมาะสําหรับพชืที่ออกรากงาย เชน มะละกอ ชวนชม และลลีาวดี

ภาพที่ 13 การทําแผลกิ่งตอนแบบปาดกิ่ง

   ก. ปาดกิ่งเขาไปเนื้อไมเอยีงเปนรูปปากฉลาม 

   ข. นําเศษไมสอดไวเพื่อไมใหรอยแผลตดิกัน

   2.3 ทําแผลแบบกรีดกิ่งโดยใชใบมีดกรีดรอยแผลตามความยาวของกิ่ง

ยาว 1 - 1.5 นิ้ว ลกึถงึเนื้อไม 3 - 5 รอยรอบกิ่ง จากนัน้ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอน มัดดวย

เชอืกใหแนน เหมาะสําหรับกิ่งออน ที่ออกรากงาย เชน หมากผูหมากเมยี โกศลฯลฯ

ภาพที่ 14 การทําแผลกิ่งตอนแบบกรดีกิ่ง

   ก. ใชมดีกรดีแผลตามยาวของกิ่ง 

   ข. รอยแผลที่กรดีเสร็จเรยีบรอย 
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  3. ใชสารเรงการออกราก (ฮอรโมนพชื) ทารอยแผลรอใหแหงกอนทําการหุมกิ่ง

  4. หุมกิง่ตอนโดยนาํตุมตอน (ขยุมะพราวเกาแชนํา้จนอิม่ตวับบีนํา้ออกพอหมาดๆ 

อัดลงในถุงพลาสติกผูกปากถุงใหแนน) ผาตามความยาวนําไปหุมรอยแผลของกิ่งตอน

มัดดวยเชอืกทัง้เหนอืและใตรอยแผลใหแนน

  5. เมื่อกิ่งตอนออกรากโดยจะเกิดบริเวณรอยควั่นดานบน เมื่อรากเริ่มแกเปนสี

เหลอืงหรอืสนีํา้ตาล ปลายรากสขีาว มจีํานวนรากมากพอจงึตัดกิ่งตอนไปชําหรอืปลูกได

 2. การตอนกิ่งแบบโนมกิ่ง ทําโดยเลอืกกิ่งที่ตองการ ขุดดนิแลวโนมกิ่งลงมาโดยใช

หลักปกยดึ เกี่ยวกิ่งไว กลบดนิทับ รดนํา้รอจนเกดิราก ใชเวลา 30 - 45 วันจงึตัดไปปลูก 

ทําไดดังนี้

  2.1 การตอนกิ่งแบบฝงยอด (Tip Layering) ทําโดยกลบหรอืฝงทัง้ยอดในดนิ 

รากจะเกดิขึ้นทีบ่รเิวณโคนกิง่ใหมทีเ่จรญิขึ้นมาจากยอดทีก่ลบไว เหมาะกบัพชืบางชนดิ เชน 

ประทัดจนี ฯลฯ

  2.2 การตอนกิ่งแบบทับกิ่ง (Simple Layering) คลายกับวธิกีารฝงยอด แตจะ

ไมกลบยอดทั้งหมด จะกลบบริเวณกิ่งใกลยอดและปลอยใหยอดโผลขึ้นมาเหนือผิวดิน

เหมาะกับชนดิพชืที่มกีิ่งออน

  2.3 การตอนกิ่งแบบทับยอด (Simple Layering) คลายกับแบบฝงยอด

โดยจะฝงกลบเฉพาะบริเวณกิ่ง ปลอยใหยอดโผลขึ้นมาเหนือดินประมาณ 30 เซนติเมตร 

เหมาะกับพชืที่มกีิ่งยาวดัดโคงงาย เชน มะล ิองุน เงนิไหลมา สาวนอยประแปง ฯลฯ

  2.4 การตอนกิ่งแบบงูเลื้อย (Compound Layering) คลายกับวิธีการฝงยอด 

ตางกนัโดย จะทาํการฝงกิง่เปนทอดๆ ตามความยาวของกิง่ สวนทีโ่ผลพนผวิดนิใหมตีาอยาง

นอย 1 ตา เพื่อใหแตกยอดใหมเหมาะกับพืชที่มีกิ่งยาว เชน เล็บมือนาง การเวก พลูดาง 

ตนีตุกแก องุน มันเทศ พรกิไทย ฯลฯ

  2.5 การตอนกิ่งแบบขุดรอง (Trench Layering) ทําโดยโนมกิ่งโดยใชตะขอปก

ยึดโคนกิ่ง ใหกิ่งนอนราบกับพื้นรองที่เตรียมไว เมื่อตากิ่งแตกยอดใหมใชดินกลบโคนกิ่ง 

ใหกลบเพิม่ขึ้นเรือ่ยๆ เมือ่กิง่มขีนาดโตขึ้นรากจะเกดิขึ้นทีโ่คนของกิง่ทีแ่ตกใหม เหมาะสาํหรบั

ไมผลเมอืงหนาว เชน ทอ สาลี่ เชอรี่ ฯลฯ

  2.6 การตอนกิ่งแบบสุมโคน (Mound or Stool Layering) ใชกับพชืที่มกีิ่งแข็ง

โนมกิ่งลงมาหาดินไดยาก วิธีนี้จะตองตัดแตงตนพืชใหสั้น เพื่อจะไดตนพืชเกิดกิ่งใหมใกลๆ 

กับผิวดิน เมื่อตาบนกิ่ง เริ่มแตกยอดออนก็กลบดินทับกิ่งที่แตกใหม ซึ่งการเกิดรากจะเกิด

บรเิวณโคนกิ่งใหมที่ฝงอยูในดนิ
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ภาพที่ 15 การตอนกิ่งแบบโนมกิ่ง

 ก. เลอืกกิ่งที่ตองการ  

 ข. โนมกิ่งลงมาใชหลักปกเกี่ยวกิ่งไวกลบดนิรอจนแตกรากใหม

ภาพที่ 16 การตอนกิ่งฝรั่งแบบควั่นกิ่ง

 ก. ควั่นกิ่งโดยรอบเปนวงแหวน 2 วงใหอยูบรเิวณใตขอ   ข. กรดีรอยแผล

 ค. ลอกเปลอืกออก จากนัน้ขูดเยื่อเจรญิจากบนลงลาง ง. กรดีถงุพลาสตกิทีใ่สขยุมะพราว

 จ. ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอน ฉ. มัดดวยเชอืกใหแนน
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การขยายพันธุโดยการตดิตา ตอกิ่ง และทาบกิ่ง

 เปนการขยายพนัธุพชืโดยการนาํตนทีใ่ชสวนยอด มาตอกบัตนทีใ่ชสวนราก เพือ่ใหสวน

ทัง้สองเชื่อมประสานตดิกัน จนเจรญิเตบิโตเปนพชืตนเดยีวกัน ประกอบดวยตนตอ คอืสวน

ของตนพชืทาํหนาทีเ่ปนระบบราก กิง่พนัธุด ีคอืสวนของตนพชืทีเ่จรญิเปนตนหรอืกิง่กานของตน 

ทําหนาที่ออกดอก ตดิผล และใหผลผลติ

การขยายพันธุโดยการตดิตา (Budding)

 คือการนําเอาสวนแผนตาของกิ่งพืชพันธุดี ไปติดกับตนพืชอีกตนหนึ่ง โดยใชแผนตา

เพียงแผนตาเดียวจากกิ่งพันธุดี ไปติดบนตนตอเพื่อใหตาเจริญเติบโตเปนตนใหม เปนวิธีที่

ประหยดักิง่พนัธุ ทาํไดรวดเรว็กวาวธิกีารขยายพนัธุแบบตอกิง่และทาบกิง่ แบงตามลกัษณะ

ของเปลอืกไดดังนี้

 1. พชืที่มเีปลอืกลอนและลอกงาย ที่นยิมใชม ี3 วธิ ีคอื

  1.1 การติดตาแบบตัวที (T - Budding) เหมาะกับพืชที่มีเปลือกไมบาง

หรือหนาเกินไปนิยมใชในการขยายพันธุไมผล เชน พุทรา สม พลับ ทอ แอปเปล ฯลฯ 

และไมดอกบางชนดิ เชน กุหลาบ มขีัน้ตอนปฏบิัตดิังนี้

   1. เลอืกตาจากกิ่งพันธุดี

   2. เฉอืนแผนตาออกจากกิ่งพันธุดเีปนรูปโลใหตดิเนื้อไมเล็กนอย และเพื่อ

ใหตดิตาไดสนทิใหลอกเนื้อไมออกจากเปลอืกแผนตาจากดานลางขึ้นดานบน

   3. ทาํแผลบนตนตอใกลบรเิวณขอโดยกรดีเปลอืกไมเปนรปูตวัท ีใหหวัของ

ตัวทยีาวประมาณ ½ นิ้ว และตัวทยีาว 1.5 นิ้ว หรอืขึ้นอยูกับขนาดของตนตอ

   4. ใชปลายมดีเปดหัวตัวท ีเผยอเปลอืกไมออกตามแนวที่กรดีทัง้ 2 ดาน

   5. สอดแผนตาเขาไปในเปลอืกไมรูปตัวทใีหแนบสนทิกับเนื้อไมของตนตอ 

ตดัสวนบนของแผนตาทีเ่กนิออกตรงบรเิวณรอยแผลหวัตวัท ีเพือ่ใหแผนตาแนนสนทิพอดกีบั

ตนตอ

   6. พันพลาสตกิใสใหแนนโดยพันจากดานลางขึ้นดานบนแบบมุงหลังคา

33



ภาพที่ 17 การตดิตาแบบตัวท ี( T - Budding )

 ก. เลอืกกิ่งตาจากกิ่งพันธุด ีเฉอืนแผนตาออกจากกิ่งเปนรูปโล 

 ข. กรดีรอยบนตนตอเปนรูปตัวท ีจากนัน้ใชปลายมดีเผยอเปลอืกออกทัง้ 2 ดาน

 ค. สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดีเขาไปในรอยกรีด และตัดสวนบนของแผนตาออกเพื่อใหแนน

พอดกีับตนตอ

 ง. พันดวยพลาสตกิจากขางลางขึ้นขางบนใหแนน
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   1.2 การตดิตาแบบเปดเปลอืกไม (Plate Budding) มวีธิปีฏบิตัคิลายการตดิตาแบบ

ตัวท ีแตแตกตางกันที่วธิกีารทําแผลบนตนตอ ม ี2 แบบ คอื 

   1.2.1 การทําแผลบนตนตอแบบตัวเอชหรือสะพานเปด (H - Budding) 

โดยการกรีดเปลือกไมเปนแนวขนานกับลําตน 2 แนว จากนั้นกรีดตรงกลางขวางรอยแนว

กรีดขนาน เผยอเปลือกไมดานบนขึ้น และสวนดานลางของแผลเผยอลงคลายสะพานเปด 

สอดแผนตาจากกิ่งพันธุด ี พันพลาสติกใสเชนเดยีวกับการติดตาแบบตัวท ี เหมาะกับพชืที่มี

เปลือกหนา เหนียว ติดตายาก และมียางเชน ยางพารา ขนุน เงาะ มะมวง นอยหนา 

หรอืพชืที่เกดิรอยเชื่อมประสานชา เชน มะขาม

ภาพที่ 18 การทําแผลบนตนตอแบบตัวเอช ( H - Budding )

 ก. กรดีรอยบนตนตอเปนรูปตัว H จากนัน้ใชปลายมดีเผยอเปลอืกออก

 ข. สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดเีขาไปในรอยกรดี และตัดสวนบนของแผนตาออก

    เพื่อใหแนนพอดกีับตนตอ

ภาพที่ 19 การทําแผลบนตนตอแบบตัวไอ ( I – Budding )

 ก. กรดีรอยบนตนตอเปนรูปตัว I จากนัน้ใชปลายมดีเผยอเปลอืกออกทางดานขาง

 ข. สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดเีขาไปในรอยกรดี และตัดสวนบนของแผนตาออก

    เพื่อใหแนนพอดกีับตนตอ
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  1.3 การตดิตาแบบปะหรอืแบบแพทช (Plach Budding) เหมาะกับพชืทีม่เีปลอืกหนา 

เนื้อไมยังออนอยู เกดิรอยตอเร็ว เชน ยางพารา ชบา อโวคาโด ฯลฯ มขีัน้ตอนในการปฏบิัติ

ดังนี้

   1. เลอืกกิ่งตาพันธุดตีัดใบออก

   2. เฉอืนแผนตาออกจากกิง่พนัธุดเีปนรปูโล ใหตดิเนื้อไมเลก็นอยเพือ่ใหตดิตา

    ไดสนทิ ใหลอกเนื้อไมออกจากเปลอืกแผนตาจากดานลางขึ้นดานบน

   3. ทําแผลบนตนตอใกลบรเิวณขอโดยกรดีเปลอืกไมเปนรูปสี่เหลี่ยม

   4. ประกบแผนตาลงบนแผลของตนตอ

   5. พันดวยพลาสตกิใสใหแนน โดยพนัจากดานลางขึ้นดานบนแบบมงุหลงัคา

ภาพที่ 20 การตดิตายางพาราโดยวธิกีารตดิตาแบบปะหรอืแบบแพทช

 ก. ตนตอ

 ข. กรดีเปลอืกตนตอถงึเนื้อไมเปนรูปสี่เหลยีม

 ค. เฉอืนแผนตาจากกิ่งพันธุดเีปนรูปโล

 ง. ตัดแตงแผนตาเปนรูปสเีหลี่ยมใหพอดกีับรอยแผล

 จ. ประกบแผนตาลงบนแผล

 ฉ. พันพลาสตกิใหแนน 
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 2. การตดิตาพชืที่ลอกเปลอืกไมไดหรอืเปลอืกไมลอน ที่นยิมคอืการตดิตาแบบชบิ 

(Chip Budding) เหมาะกับพชืที่มเีปลอืกบางและเปราะ เชน องุน เงาะ

ภาพที่ 21 การตดิตาขนุนแบบตัวเอช (H - Budding)

 ก. กรดีเปลอืกไมเปนแนวตัง้ขนานกันคลายรูปตัว H กรดีตรงกลางขวางรอยแนว

 ข. เผยอเปลอืกดานลาง

 ค. เผยอเปลอืกดานบน 

 ง. เฉอืนแผนตากิ่งพันธุดเีปนรูปโล

 จ. แผนตาจากกิ่งพันธุดี

 ฉ. สอดแผนตาลงในแผลที่เตรยีมไว
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ภาพที่ 21 การตดิตาขนุนแบบตัวเอช (H - Budding) (ตอ)

 ช. สอดแผนตาลงในแผลที่เตรยีมไว

 ซ. พันผาพลาสตกิใหแนน 

 ฌ. ประมาณ 10 วัน ใหสังเกตแผนตายังเขยีวอยูใชปลายมดืกรดีผาพลาสตกิบรเิวณตา 

 ญ. 30 - 35 วัน ตาจะแตกใบออนประมาณ 3 - 4 ใบ

 ฎ. ควั่นเปลอืกไมเหนอืรอยแผลเพื่อตัดทอลําเลยีงอาหารไมใหไปเลี้ยงกิ่งเดมิ 

     แตจะใหมาเลี้ยงกิ่งใหมที่เกดิจากการตดิตาจากกิ่งพันธุด ี

 ฏ. 15 - 20 วัน ตัดยอดกิ่งเดมิออกแลวนําไปปลูกขยายพันธุตอไป

38



การขยายพันธุโดยการตอกิ่ง (Grafting)

 คือ การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อของพืชทั้งสองเขาดวยกันเพื่อใหเปนตนพืชตนเดียวกัน

โดยจะใชวธินีี้เมื่อวธิกีารตดิตาไมมคีวามเหมาะสม คอื ตนตอโตเกนิไป กิ่งพันธุดมีขีนาดเล็ก 

แบงได 3 แบบ ดังนี้

 1. การตอกิ่งแบบเสยีบลิ่ม (cleft grafting) นยิมใชสําหรับการเปลี่ยนยอดพชืที่

มีเสนเนื้อไมตรง กิ่งพันธุดีควรเปนกิ่งแก และควรตอกิ่งขณะที่พืชหยุดชะงักหรือหยุดการ

เจรญิซึ่งเปนระยะที่เปลอืกไมลอนออกจากเนื้อไม เชน ทับทมิ นอยหนา มะนาว ฯลฯ มวีธิี

ปฏบิัตดิังนี้ 

  1. ตัดตนตอใหมบีรเิวณปลองที่ไมมขีอหรอืตาเปนมุมฉาก

  2. ผาตนตอใหเปนแผลลกึ 2 - 3 นิ้ว แลวแตขนาดของกิ่ง

  3. เฉอืนกิง่พนัธุดใีหเปนปากฉลามทัง้สองดานโดยใหมสีนัดานหนึง่หนากวาอกีดานหนึง่

  4. เผยอรอยแผลโดยใชใบมดีสอดเขาไปในรอยผา แลวบดิใบมดีใหรอยผาเผยอออก

  5. สอดกิง่พนัธุดโีดยเอาดานสนัหนาไวรมินอกแลวจดัใหแนวเยือ่เจรญิของรอยเฉอืน

บน ตนตอ และกิ่งพันธุดทีับกันดานใดดานหนึ่ง

  6. พนัดวยผาพลาสตกิใสแลวอดุรอยตอดวยขี้ผึ้งตอกิง่จากนัน้คลมุตนดวยถงุพลาสตกิ

  7. ประมาณ 5 - 7 สัปดาห รอยแผลจะประสานกันสนทิด ี

 2. การตอกิ่งแบบเสยีบขาง (side grafting) นยิมใชกับตนพชืขนาดเล็กที่ปลูกใน

กระถาง เชน โกศล ชบา สนประดับ เล็บครุฑ รวมทัง้ไมผล เชน มะมวง ทับทมิ ลองกอง และ

ลําไย ควรทําขณะที่พชืชะงักหรอืหยุดการเจรญิซึ่งเปนระยะที่เปลอืกไมลอนออกจากเนื้อไม 

แตกตางจากวิธีการตอกิ่งแบบเสียบเปลือก และวิธีการตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม คือ ไมตัดยอด

ตนตอออกจนกวากิ่งที่ตอจะติดเชื่อมประสานเรียบรอยแลวจึงตัดยอดตนตอออกมีขั้นตอน

การปฏบิัตดิังนี้ 

  1. เลอืกตนตอที่มขีนาดประมาณ 1 เซนตเิมตร หรอืขนาดดนิสอดํา

  2. เฉอืนตนตอเฉยีงลงเปนมุมราว 30 องศาใหรอยเฉอืนยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว 

   และลกึเขา ในเนื้อไมประมาณ 1ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางตน

  3. เลอืกกิ่งพันธุดขีนาด ½ เซนตเิมตร ยาวประมาณ 2 - 3 นิ้ว 

     และมตีาอยูบนกิ่ง 2 - 3 ตา

  4. เฉอืนโคนกิง่พนัธุดเีปนรปูลิม่ใหมแีผลยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว แลวแตแผลบนตนตอ

  5. สอดกิ่งพันธุดลีงบนแผลของตนตอโดยโนมตนตอไปทางดานตรงขามรอยเฉอืน

     เลก็นอย แลวจงึสอดกิง่พนัธุดจีดัรอยเฉอืนใหแนวเยือ่เจรญิทบักนัดานใดดานหนึง่

   แลวจงึปลอยใหตนตอกลับที่เดมิ

  6. พันดวยพลาสตกิใสหรอืเชอืกแลวอุดรอยตอดวยขี้ผึ้งตอกิ่ง
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ภาพที่ 22 การตอกิ่งมะนาวบนตนตอสมโอแบบเสยีบลิ่ม

 ก. เลอืกตนตอสมโอที่มเีสนผาศูนยกลาง

 ½ นิ้วตัดตนตอออก

 ข. ผาตนตอลกึ 2 นิ้ว

 ค. และง. เฉอืนโคนกิ่งพันธุดใีหเปนปากฉลาม

 จ. กิ่งพันธุดทีี่เตรยีมจะไปเสยีบกับตนตอ

 ฉ. สอดกิ่งพันธุดี

 ช. และซ. พันผาพลาสตกิใสใหแนน

 ฌ. อบในถุงพลาสตกิ 40 วัน

 รอยแผลจะเชื่อมประสานกันสนทิ

 ญ. รอยแผลที่ประสานกันสนทิ
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ภาพที่ 23 การตอกิ่งมะมวงแบบเสยีบขาง

 ก. เฉอืนตนตอใหเขาไปในเนื้อไมใหรอยแผลยาวประมาณ 2 นิ้ว 

 ข. แผลที่ทําเสร็จเรยีบรอย

 ค. และ ง. เตรยีมยอดกิ่งพันธุดโีดยเฉอืนใหเฉยีงเปนปากฉลามใหแผลยาว

     เทากับแผลที่เตรยีมไวบนตนตอ

 จ. สวมยอดกิ่งพันธุดลีงบนแผลที่เตรยีมไว โดยใหลิ้นของตนตอ

     ทับรอยเฉอืนดานหลังของกิ่งพันธุด ี

 ฉ. พันพลาสตกิใสใหแนน
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ภาพที่ 23 การตอกิ่งมะมวงแบบเสยีบขาง (ตอ)

 ช. พันพลาสตกิใสใหมดิยอดกิ่งพันธุดี

 ซ. ประมาณ 10 - 14 วัน สังเกตยอดกิ่งพันธุดยีังเขยีวใชปลายมดืกรดีพลาสตกิใส

 ฌ. ประมาณ 30 - 35 วัน ยอดกิ่งพันธุดจีะแตกใบออนประมาณ 4 - 5 ใบ

 ญ. ควั่นเปลอืกไมเหนอืรอยแผลเพื่อตัดทอลําเลยีงอาหารไมใหไปเลี้ยงกิ่งเดมิ 

 ฎ. และ ฏ.15 - 20 วัน ตัดยอดกิ่งเดมิออก
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 3. การตอกิ่งแบบเสยีบเปลอืก (Bark grafting) เปนวธิทีี่ใชไดดกีับพชืที่มเีปลอืก

หนาโดยเฉพาะ การเปลี่ยนยอดของไมผลเกอืบทุกชนดิ เชน มะมวง มะนาว ขนุน ลองกอง 

และองุน ฯลฯ สวนไมดอกไมประดับ เชน เฟองฟา ผกากรอง ไทรชอนทอง และโกสน ฯลฯ 

ขอดีของการตอกิ่งวิธีนี้คือ เนื้อไมจะไมถูกผาออกจากกัน โอกาสที่รอยตอจะเนาหรือถูก

ทาํลายจากเชื้อโรคจงึมนีอย ขอเสยีคอืจะตองทาํในขณะทีต่นตอมเีปลอืกลอน ซึง่จะเปนระยะ

ที่ตนพชืมกีารเจรญิเตบิโตดเีทานัน้ มขีัน้ตอนการปฎบิัตดิังนี้

  1. เลอืกตนตอทีม่เีปลอืกลอน บรเิวณทีจ่ะตอกิง่ตัง้ตรงไมมขีอ โดยเฉพาะใตรอยตดั

  2. ตัดตนตอแลวกรดีเปลอืกตนตอ จากหัวรอยตัดลงมาดานโคนกิ่งยาว 1 - 2 นิ้ว 

  3. เผยอเปลือกไมของตนตอที่หัวรอยตัดเล็กนอย จากนั้นเฉือนกิ่งพันธุดีเปน

ปากฉลามยาว ประมาณ 1 - 2 นิ้ว 

  4. สอดกิ่งพันธุดลีงบนแผลของตนตอ โดยใหดานรอยเฉอืนหันเขาหาตนตอ

  5. พันพลาสตกิใสใหแนน
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ภาพที่ 24 การเสยีบเปลอืกไมดอกไมประดับ

 ก. กรดีเปลอืกตนตอถงึเนื้อไมจากรอยตัดลงลางยาวประมาณ 1 นิ้ว 

 ข. เผยอเปลอืกตรงรอยกรดีที่ตดิกับหัวรอยตัด

 ค. เฉอืนกิ่งพันธุเฉยีงลงเปนปากฉลามใหรอยแผลยาวเทารอยกรดีบนตนตอ

 ง. เสยีบกิ่งพันธุใหรอยแผลเขาหาตนตอ 

 จ. และฉ. พันพลาสตกิใสใหแนน

 ช. ตนตอยางอนิเดยีเสยีบเปลอืกโดยใชกิ่งพันธุไทรชอนทอง

 ซ. ตนตอผกากรองเสยีบเปลอืกโดยใชกิ่งผกากรองดวยกันทําให 1 ตนมหีลากสี
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ภาพที่ 25 การตอกิ่งแบบเสยีบเปลอืก (Bark grafting)

 ก. ตัดตนตอใหรอยตัดอยูใตขอ 

 ข. กรดีเปลอืกตนตอใหถงึเนื้อไมยาวประมาณ 1 - 2 นิ้ว

 ค. เผยอเปลอืกของตนตอเล็กนอย

 ง. เฉอืนกิ่งพันธุดเีฉยีงลงใหแผลยาวเทากับรอยกรดีบนตนตอ

 จ. บากรอยแผลของกิ่งพันธุดี

 ฉ. เสยีบกิ่งพันธุดใีหรอยบากเขาหาตนตอ

 ช. พันพลาสตกิใสใหแนน
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การขยายพันธุโดยการทาบกิ่ง (Apporach grafting)

 คอืการนําตนพชืสองตนซึ่งตางมรีาก และยอด มาเชื่อมประสานตดิกันเปนตนเดยีวกัน 

หลังจากที่รอยตอเชื่อมประสานติดกันสนิทแลว จึงทําการตัดโคนกิ่งพันธุดีใตรอยตอนําไป

ปลูกตอไป จะแตกตางจากการตดิตาและการตอกิ่งคอื

 1. ตองนําตนตอเขาไปหากิ่งพันธุดแีทนการนํากิ่งพันธุดเีขาไปหาตนตอ

 2. ตนตอ และกิ่งพันธุดยีังมรีากเลี้ยงตนและเลี้ยงกิ่งอยู จงึมโีอกาสสําเร็จมากกวาการ

ตดิตาและการตอกิ่ง นยิมใชม ี2 วธิ ีคอื

  1. การทาบกิง่แบบประกบ วธินีี้ทัง้ตนตอและกิง่พนัธุดมีรีากและยอดอยู นยิม

ใชในการทาบกิ่งประเภทไมเนื้อแข็ง ซึ่งตองใชระยะเวลาในการเชื่อมประสานรอยแผลนาน 

เชน กิ่งมะขาม ฯลฯ มขีอเสยี คอื ตองรดนํา้ ตนตออยูเสมอในขณะที่ทาบกิ่งอยู จงึไมนยิมทํา

กันในปจจุบัน มขีัน้ตอนในการปฏบิัตดิังนี้

   1. เลอืกตนตอและกิง่พนัธุด ีใหบรเิวณทีจ่ะทาบกนัมขีนาดเสนผานศนูยกลาง

ประมาณ 1 เซนตเิมตร

   2. เฉอืนตนตอบรเิวณที่จะทาบกันไดสนทิ และกะใหชดิโคนตนตอโดยเฉอืน

ใหลกึเขาไปในเนื้อไมเล็กนอย และใหเปนแผลยาว 2 - 4 นิ้ว

   3. เฉอืนกิง่พนัธุดใีนลกัษณะเดยีวกนั และใหมคีวามยาวเทากบัแผลรอยเฉอืน

บนตนตอ

   4. มัดหรอืพนัตนตอและยอดพนัธุดเีขาดวยกนั ใหแผลรอยทีเ่ฉอืนทบักนัสนทิ

โดยใหแนวเยื่อเจรญิสัมผัสกันดานใดดานหนึ่งหรอืทัง้สองดาน

   5. เมื่อรอยแผลเชื่อมประสานตดิกันสนทิ (ประมาณ 3 - 4 สัปดาห) จงึบาก

เตอืนทัง้ตนตอ และกิ่งพันธุดี

   6. หลังจากบากเตอืนได 1 - 2 สัปดาห ตัดโคนกิ่งพันธดอีอกจากตนแม

  2. การทาบกิง่แบบเสยีบ เปนวธิทีีน่ยิมใชกนัมาก เนือ่งจากทาํไดสะดวก รวดเรว็

กวาวิธีแรก เนื่องจากไมตองรดนํ้าใหตนตอจนกวาจะตัดกิ่งไปปลูก ถาใชวัสดุปลูกตนตอ

ที่มนีํา้หนักเบา เชน ขุยมะพราว ตนตอจะมนีํา้หนักเบาสามารถผูกตดิกับกิ่งพันธุดไีดโดยไม

ตองใชไมพยุง มขีัน้ในการปฏบิัตดิังนี้

   1. เลอืกตนตอที่มขีนาดตนประมาณดนิสอดําหรอืเล็กกวาเล็กนอย

   2. ตัดตนตอใหเหลอืยาวประมาณ 3 - 6 นิ้ว รดิใบที่เหลอืออกใหหมด

   3. นําตนตอขึ้นทาบกับกิ่งพันธุด ีโดยเลอืกกิ่งพันธุดใีหมขีนาดใกลเคยีงกัน

   4. ทําแผลบรเิวณโคนกิ่งพันธุด ีโดยเฉอืนกิ่งเปนรูปโลใหยาวประมาณ 

        5 - 8 เซนตเิมตร

   5. ปาดปลายกิง่ตนตอเปนปากฉลามใหมคีวามยาวประมาณ 5 - 8 เซนตเิมตร 

         เชนเดยีวกัน
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   6. นําตนตอขึ้นทาบกับกิ่งพันธุดใีหรอยเฉอืนทับกัน และจัดใหแนวเยื่อเจรญิ

    ของทัง้สองทับกันดานใดดานหนึ่ง แลวมัดดวยพลาสตกิใสใหแนน 

   7. มัดหรอืตรงึกิ่งพันธุดกีับตนตอใหแนนและอุดรอยแผลดวยขึ้ผึ้งตอกิ่ง

   8. ปลอยไวจนวากิ่งพันธุดตีดิกับตนตอหรอืจนรากของตนตอเจรญิไดดพีอ

    จงึตัดโคน

ภาพที่ 26 การทาบกิ่งแบบเสยีบ

 ก. นําตนตอจากการเพาะเมล็ดตัดยอดออกใหเหลอืประมาณ 6 นิ้ว

 ข. ปาดปลายกิ่งตนตอเฉยีงขึ้นเปนปากฉลาม 

 ค. ทําแผลกิ่งพันธุด ีโดยเฉอืนกิ่งเปนรูปโล

 ง. นําตนตอประกบกับกิ่งพันธุดใีหแนวแผลกดทับใหสนทิ พันพลาสตกิใหแนน

 จ. เมื่อรอยตอเชื่อมตดิกันสนทิดแีลว ตัดโคนกิ่งพันธุดใีตรอยตอเพื่อนําไปปลูกตอไป
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ภาพที่ 27 การทาบกิ่งมะมวงแบบเสยีบ

 ก. ปาดปลายกิ่งตนตอเฉยีงเปนปากฉลาม

 ข. ทําแผลตนกิ่งพันธุด ีโดยเฉอืนใหเขาไปในเนื้อไม

     ใหรอยแผลยาวประมาณ 2 นิ้ว 

 ค. และง. เผยอเปลอืกไมออกตรงรอยปาด

 จ. รอยแผลเสร็จเรยีบรอยแลว

 ฉ. ผูกตนตอกับตนกิ่งพันธุดี
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ภาพที่ 27 การทาบกิ่งมะมวงแบบเสยีบ (ตอ)

 ช. นําตนตอประกบลงบนแผลที่เตรยีมไวโดยใหแนวแผลทับใหสนทิ

 ซ. และฌ. พันพลาสตกิใหแนน

 ญ. เมื่อรอยแผลของตนตอและกิ่งตนพันธุดตีดิสนทิกันดแีลว ใหตัดกิ่งพันธุดี

  ใตรอยแผล นําไปปลูก และขยายพันธุตอไป
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การขยายพันธุโดยการแบงสวนและแยกสวน

 เปนการขยายพันธุพืชที่มีลําตนเทียม ซึ่งจะไดตนพืชตนใหมที่มีลักษณะตรงตามพันธุ

ของตนแม พชืทีท่าํการขยายพนัธุดวยวธินีี้จะใชสวนทีเ่ปนลาํตน เหงา หนอ จกุ และไหล แบง

ออกไดเปน 2 วธิคีอื

 1. การขยายพันธุโดยการแยกสวน(Separation) 

  1.1 การแยกหัว (bulbs) เปนหัวที่เกิดจากกาบใบเรียงตัวซอนกันเชนหัวหอม 

วานสทีศิ ลลิลี่ บัวสวรรค ทวิลปิ ฯลฯ มขีัน้ตอนในการปฏบิัต ิดังนี้

   1.1.1 วธิธีรรมชาต ิ(Natural method) โดยเลอืกพชืทีม่หีวัขนาดโตสมบรูณและ

พนระยะการพักตัว นําไปแชนํา้นาน15 นาท ีจากนัน้นําไปจุมสารปองกันกําจัดเชื้อรา ผึ่งลม

ใหแหง หอดวยผาหรือเก็บไวในถุงพลาสติกมัดปากถุงใหแนน 1 - 2 วัน จะสังเกตเห็นวา

รากใหมเริม่งอกทีโ่คนหวั จงึนาํไปปลกูในแปลงตอไปเชน หอมแดง ทวิลปิ หอมแบง กระเทยีม 

บัวสวรรค ฯลฯ

   1.1.2 การควาน (Scooping method) โดยปาดหรอืควานเอาสวนของตนออก

เหลือเพียงสวนของกาบใบที่อัดตัวกันแนน จากนั้นทารอยแผลดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา

ผึ่งลมใหแหง 1 - 2 วันจงึนําไปชําในวัสดุปกชําประมาณ 60-90 วัน จะเกดิหัวเล็กๆ ที่โคน

กาบใบบรเิวณรอยตดั เมือ่หวัมขีนาดใหญและมใีบ 1 - 2 ใบใหใชปลายมดีตดัแยกไปปลกูตอไป 

เชน หัววานสี่ทศิ ฯลฯ

   1.1.3 การบากหัว (Scoring method)โดยบากหัวทางดานขางชิดโคนหัว

จนเปดตาขางที่จะเจริญออกมาไดและใหตายอดถูกทําลาย จากนั้นทําการบากเปนรองลึก

รูปตัววหีลายๆ แนวตามขนาดของหัวพชื นําไปชุบสารเคมปีองกันและกําจัดเชื้อรา ผึ่งลมให

แหงประมาณ 1 - 2 วันจงึนําไปชําในวัสดุปกชํา

   1.1.4 การเจาะหัว (Coring method) โดยเจาะหัวทางดานลางใหผานตายอด

ดวยเหลก็เจาะจกุไมคอ็กซ ซึง่การเจาะหัวเปนการทาํลายตายอดของพชื เพือ่ใหไดตนพชืใหม

ที่เกดิจากตาขาง

   1.1.5 การผาหัว (Bulb cutting method) โดยผาหัวออกเปน 2,4,6 และ 

8 สวนตามขนาดของหัว โดยใหแตละสวนมกีาบใบตดิอยู 3 หรอื 4 ชิ้น นําสวนที่แบงแลวไป

จุมสารปองกนักาํจดัเชื้อรา จากนัน้นาํไปชาํในวสัดปุกชาํ เมือ่สวนทีแ่บงมตีนขนาดพอประมาณ

จงึยายไปปลูก

  1.2 การแยกเหงา (Corm) เกิดจากสวนโคนของตนพองตัวเพื่อสะสมอาหาร

เปนการขยายพนัธุทีเ่กดิขึ้นเองตามธรรมชาตจิากการปลกูเหงาเกา มขีัน้ตอนในการปฏบิตั ิดงันี้

   1. เลอืกเหงาที่มขีนาดใหญนําไปวางไวในที่ชื้นประมาณ 4 - 5 วันเพื่อใหเกดิ

ปุมรากจากนั้นนําเหงาที่มีปุมรากลงปลูกในแปลงที่เตรียมดิน แลวฝงเหงาใหลึกประมาณ 

3 นิ้ว กลบใหมดิ
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   2. ดูแลรักษาโรค แมลง และใหปุย จนกระทั่งออกดอก

   3. ตัดดอกแลวคอยลดจํานวนการใหนํา้ประมาณ 2 เดอืน

   4. เมื่อตนพักตัวและยอดแหงจงึขุดเหงามาผึ่งในที่รม

   5. เมื่อผิวเปลือกนอกแหงดีแลวจึงแยกเหงาใหมจากเหงาเกา จากนั้นจุม

สารปองกันกําจัดเชื้อราเพื่อใชปลูกและขยายพันธุตอไป

ภาพที่ 28  สวนของเหงาที่ใชในการขยายพันธุ

 2. การขยายพันธุโดยการแบงสวน (Propagation Division) 
  2.1 การแบงหัว (Tubers) เปนหัวที่เกดิจากตนอัดตัวแนน เพื่อเปนที่เก็บสะสม

อาหารของตนพชื เชน หัวมันฝรั่ง หัวเผอืก หัวบอนส ีฯลฯ และหัวที่เกดิจากรากพองโตของ

ระบบรากเพื่อใชเปนที่เก็บสะสมอาหาร เชน หัวมันเทศ หัวรักเร ฯลฯ มขีัน้ตอนในการปฏบิัติ

ดังนี้

   1. นําหัวแกของตนพชืมาลางทําความสะอาด แลวผึ่งลมใหแหง

   2. แบงหัวดวยมดีสะอาดโดยใหแตละสวนมตีาตดิไปดวยใหมพีื้นที่รอยตัด

    นอยที่สุด

   3. นาํชิ้นสวนทีต่ดัแบงจุมสารปองกันกําจดัเชื้อราจากนัน้ผึง่ลมใหแหงหมาดๆ

   4. นําไปปลูกในแปลงใหลกึประมาณ 3 นิ้ว

   5. เมื่อตนมอีายุ 30 วัน ใหพรวนดนิกลบโคนตนเพื่อใหกิ่งขางที่เจรญิจาก

    ตาโคนเปนหัว

   6. เมื่อตนมอีายุ 120 วันหลังจากปลูกหัวจะเริ่มแกจงึทําการขุดหัวขึ้นมา

    ผึ่งในที่รม

   7. คัดหัวที่อยูในระยะพักตัวจงึสามารถนํามาขยายพันธุตอไป

ตาชาง 

หนอหรือหัวใหม

ขอ

หัวใหม
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ภาพที่ 29  สวนของหัวที่เกดิจากตนที่ใชในการขยายพันธุ

  2.2 การแบงแงง (Rhizomes) สวนใหญเปนพชืประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวที่มลีําตน

เจรญิในระดบัผวิดนิ ทีข่อจะมตีาขางอยูเหนอืกาบใบ สวนรากจะเกดิทีข่อใตผวิดนิเชน กลวย

ขงิ ขา ขมิ้น หนอไมฝรั่ง ไผ ฯลฯ มขีัน้ตอนในการปฏบิัตดิังนี้ 

   1.  นาํแงงทีพ่รอมเจรญิเตบิโตสงัเกตไดจากปุมทีต่าจะเริม่บวม นาํมาลางนํา้

   2. จุมนํา้ยาปองกันเชื้อราซึ่งผสมกับนํา้ยาจับใบผึ่งลมใหแหง

   3. นํามาตัดแบงเปนทอนโดยใหแตละทอนมตีาตดิยู 2 ตา

   4. ทาสวนที่เปนแผลดวยยาปองกันเชื้อราแลวผึ่งลมใหแหงหมาดๆ

   5. วางในที่รม 2 วัน เพื่อใหสวนที่เปนแผลรอยตัดเริ่มสมานตัว

   6. นําไปชําหรอืปลูกขยายตอไป

ภาพที่ 30  สวนของแงงที่ใชในการขยายพันธุ

ตา

แนวตัดแบง
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  2.3 การแบงไหล (Runner) ไหลเปนสวนของตนที่เจริญเติบโตแบบทอดยอด

อยูใตนํา้ เชน บวัหลวง หรอืหนอืผวิดนิทีล่กัษณะคลายรากทีเ่จรญิแบบทอดยอด เชน ฟกทอง 

และสตรอเบอรี่ ดังนั้นการขยายพันธุโดยการใชไหลจะเปนการขยายพันธุตามธรรมชาติ

ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการปลูกพชื มขีัน้ตอนการปฏบิัตดิังนี้ 

   1. ปลูกตนพชืที่มไีหลในแปลงปลูกจนกระทั่งเริ่มเกดิไหล

   2. เลอืกไหลที่มยีอดปลายเริ่มมปีุมราก

   3. นาํสวนของไหลพาดบนถงุเพาะชาํทีใ่สวสัดุเพาะชาํ โดยใหสวนของยอดอยู

    กลางถงุและใหสวนโคนของยอดฝงจมอยูในวสัดเุพาะชาํ โดยทีไ่หลยงัตดิอยู

    กับตนแม

   4. รดนํา้ใหชุมจนกระทัง่โคนยอดเกดิราก จงึตัดไหลทีเ่กดิรากขยายพันธุตอไป

ภาพที่ 31  สวนของไหลที่ใชในการขยายพันธุ

  2.4 การแบงตะเกยีง (Off-set) คอืหนอที่เจรญิขึ้นจากลําตนปลอมเกดิขึ้นเอง

ตามธรรมชาตเิชน กลวยไม ไผ ปรงญี่ปุน และอนิทผาลัม ฯลฯ มขีัน้ตอนในการปฏบิัตดิังนี้

   1.เลอืกตนที่มขีนาดใหญและมอีายุมากพอสมควร

   2.ตรวจดูกิ่งตะเกยีงตามโคนตน โดยเฉพาะกิ่งตะเกยีงที่มลีักษณะอวนกลม

   3.ใชปลายมดีหรอืสิว่ขนาดเลก็คอยๆ สะกดัสวนตอระหวางตนแมใหขาดจากกนั

   4.ทาสวนที่เปนแผลดวยยาปองกันเชื้อราแลวผึ่งลมใหแหงหมาดๆ

   5.นํากิ่งตะเกยีงไปชําในวัสดุปกชํา

   6.เมื่อกิ่งตะเกยีงออกรากดแีลวจงึนําไปปลูกและขยายพันธุตอไป

ไหล

ไหลที่เจริญเติบโตเปนลําตน
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  2.5 การแบงจุก (Crown) จุกเปนสวนของตนที่แปลกปลอมอีกแบบหนึ่ง 

เชน สับปะรด ฯลฯ มขีัน้ตอนในการปฏบิัตดิังนี้

   1. นําจุกที่มสีภาพสมบูรณลางทําความสะอาด

   2. แบงจกุออกเปน 4 สวนหรอืตามขนาดโดยใหแตละสวนมใีบจากจกุตดิไปดวย

   3. ทารอยเฉอืนดวยยาปองกันเชื้อราแลวผึ่งลมใหแหงหมาดๆ

   4. นําไปปกชําในวัสดุปกชําแลวปฏบิัตเิหมอืนกับการปกชําทั่วๆไป

  2.6 การแบงหนอ (Suckers) คอืตนพชืเล็กๆ ที่เกดิขึ้นจากตนหรอืเกดิจากราก

ทีโ่คนตนได เมือ่เกดิรากดแีลวจงึแยกไปปลกูเชน กลวย สบัปะรด มขีัน้ตอนในการปฏบิตัดิงันี้

   1. เลอืกหนอที่อวบสมบูรณ และมคีวามยาว 50 - 60 เซนตเิมตร

   2. ใชเสยีมขุดโคนหนอและเซาะหนอออกจากตนระวังไมใหหนอชํา้

   3. นํามาตัดปลายออกใหเหลอืความยาว 20 เซนตเิมตร

   4. จุมลงในนํา้ยาปองกันกําจัดเชื้อรา ผึ่งลมพอหมาดๆ 

   5. นาํไปชาํในถงุเพาะชาํทีเ่ตรยีมไว รกัษาความชื้นอยูเสมอจนหนอเริม่แทงยอด

   6. นําหนอที่เริ่มแทงยอดไปปลูกในหลุมถาวรหรอืขยายพันธุตอไป

ภาพที่ 32 การขยายพันธุสับปะรดโดยใชจุกและหนอ

จุกที่ใชในการขยายพันธุ

หนอทีเ่กดิจากจากโคนตนสบัปะรด
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การขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื

 คอืการนําชิ้นสวนตางๆของพชื เชน ตาขาง ตายอด หนอออน ใบ เมล็ด มาเพาะเลี้ยง

ในอาหารสงัเคราะห ประกอบดวยเกลอืแร นํา้ตาล วติามนิ และสารควบคมุการเจรญิเตบิโต 

ภายใตสภาพแวดลอมที่ควบคุมได ปลอดจากเชื้อจุลินทรีย ใหพัฒนาเปนตนพืชที่สมบูรณ 

เปนวิธีการขยายพันธุพืชที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตพืชไดจํานวนมากในเวลาที่กําหนด 

ตนพชืสมบูรณแข็งแรง ปลอดโรคที่มสีาเหตุจากเชื้อไวรัส เชื้อรา เชื้อแบคทเีรยี ที่อาจตดิมา

กับตนพันธุ ตลอดจนการอนุรักษพันธุกรรมพชืและการปรับปรุงพันธุพชื
 พชืที่นยิมขยายพันธุดวยวธินีี้ ไดแก ไมยนืตน เชน ยูคาลปิตัส ไผ สัก หวาย ฯลฯ พชืผัก 
เชน ขงิ หนอไมฝรัง่ ปเูล ฯลฯ ไมผล เชน กลวย สบัปะรด สตรอเบอรี ่สม ฯลฯ ไมดอกไมประดบั 
เชน หนาวัว เบญจมาศ กลวยไม วานสีท่ศิ เยอบรีา เฮลโิคเนยี ฟโลเดนดรอน ฯลฯ พชืกนิแมลง 
เชน หยาดนํา้คาง กาบหอยแครง หมอขาวหมอแกงลงิ

ขอดขีองการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื

 1. เพิ่มปรมิาณไดจํานวนมากในระยะเวลาสัน้ 
 2. ตนที่ไดมลีักษณะทางพันธุกรรมเหมอืนพอแม
 3. ตนพชืที่ไดจะเจรญิเตบิโตเร็ว มขีนาดสมํ่าเสมอ เก็บเกี่ยวผลผลติไดพรอมกัน 
  และผลผลติไดมาตรฐาน
 4. ตนที่ไดจะปลอดโรคที่มสีาเหตุจากเชื้อจุลนิทรยี

ขอจํากัดของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื

 1. ลกัษณะทางพนัธกุรรมทีต่องการอาจเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ (ในกรณกีารชกันาํตน
  จากแคลลัส)
 2. พชืประเภทไมเนื้อแข็งชักนําการเกดิรากคอนขางยาก
 3. การยายปลูกในสภาพธรรมชาตคิอนขางยุงยาก
 4. การลงทุนสงู เนือ่งจากตองใชเครือ่งมอืและสารเคม ีรวมทัง้ตองสรางหองปฏบิตักิาร
  ทําใหตนทุนการผลติคอนขางสูง 

ประโยชนของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื
 1. เพื่อขยายพันธุพชื ไดตนพชืที่สมํ่าเสมอเหมอืนตนเดมิ และไดตนพชืจํานวนมาก
  ในเวลาที่กําหนด
 2. เพื่อผลติพันธุพชืปลอดโรค ไดตนพชืปลอดเชื้อไวรัส และปลอดเชื้อแบคทเีรยี
 3. เพือ่อนรุกัษพนัธุพชื เปนการเกบ็รกัษาพนัธุพชื และการแลกเปลีย่นพนัธุพชืกบัตางประเทศ 
 4. เพื่อปรับปรุงพันธุพชื เปนการสรางพันธุพชืใหมๆ เชน การเพาะเลี้ยงเอมบรโิอ 
  การรวมโปรโตพลาส และเปนการสรางพันธุวศิวกรรม
 5. เพือ่การผลติยาหรอืผลติสารทตุยิภมู ิสกดัตวัยาหรอืสวนผสมของยารกัษาโรคจากพชื 
 6. เพื่อศกึษาทางชวีเคม ีสรรีวทิยา และพันธุศาสตร พชืที่เลี้ยงในอาหารสังเคราะห
  สามารถตดิตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในดานเหลานี้ไดงาย ชัดเจน 
  และถกูตองแมนยาํ เนือ่งจากการควบคมุตัวแปรตางๆ ทาํไดดกีวาในสภาพปลกูปกติ
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ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย

ชื่อพชื
ชิ้นสวนที่

นํามาเลี้ยง

สูตร

อาหาร
ฮอรโมนที่ใช

การเจรญิ

ของเนื้อเยื่อ
เอกสารอางองิ

ขาว 

Oryza sativa L

อับละออง

เกสร

แคลลัส

ยอด

N6

MS

MS

2,4 - D2 มก./ล+

Kinetin 0.5 มก./ล.+

นํา้ตาล 50 กรัม/ล.

IAA 0.5 มก./ล.+BA2 มก./ล.

-

-

แคลลัส

ยอด

ตนและราก

ภัทรพร ภักดฉีนวน. 

2540

รักเร ตาขางใบ

แคลลัส

ยอด

MS

MS

MS

MS

BA 0.3 มก./ล.

BA 0.1 มก./ล.+NAA 0.1 

มก./ล. หรอืNAA 0.3 มก./ล.

BA 0.1หรอื0.5มก./ล.และ 

NAA 0.1 มก./ล.

NAA 0.15 มก./ล.

ยอด

แคลลัส

ราก

กุหลาบ คงทอง. 

2539

อะโลคาเซยี

Alocasia 

anazonica

ปลายยอด 

ปลายราก

ตน ใบออน

กานใบออน

MS ซึ่งมี

วติามนิของ 

Nitsch & 

Nitsch

NAA 0.5 มก./ล.

NAA 1 มก./ล.Kinetin 

1 มก./ล.+NAA 0.5 มก./ล

ตน

แคลลัส

ราก

ชลติา พงศศุภสมทิธิ์

กล็อกซเีนยี

Sinnigia 

specionsa

กานดอกตูม MS Kinietin 2 มก./ล. หรอื 

Matozim MT 0.25มก./ล.

ตน

ตน

รงรอง วเิศษสุวรรณ, 

2528

กุหลาบ ตาขาง

ยอด

MS+นํา้ตาล4%

MS+นํา้ตาล4%

BA 2 มก./ล.

-

ยอด

ราก

ประนอม พฤฒพิงษ

และคณะ. 2531

แกลดโิอลัส

Gladiolus 

hydridus

ปลายยอด 

ตาขาง 

ยอดที่เกดิ

จากปลาย

ยอดและ

ตาขางหัว

กานชอดอก

MS

MS

MS

MS

BA 0.1 - 2 มก./ล.

NAA 0.5 มก./ล .

+นํา้มะพราว 15 % หรอื 

Kinietin 0.1 - 0.5 มก./ล.

BA 0.1 - 6 มก./ล.

Kinietin 0.5 มก./ล.+

NAA 10 มก./ล.

ยอดทวคีูณ

ราก

ยอดทวคีูณ

แคลลัสและ

ราก

วไิลลักษณ ชนิะจติร, 

2524
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ชื่อพชื
ชิ้นสวนที่

นํามาเลี้ยง

สูตร

อาหาร
ฮอรโมนที่ใช

การเจรญิ

ของเนื้อเยื่อ
เอกสารอางองิ

โกสน

Codiscumvar-

iegatum

ปลายยอด 

ลําตน กาน

ใบและ

ใบออน

แคลลัส

MS

MS

BA 5 มก./ล.

+2,4-D 2-4 มก./ล.

BA5 มก./ล.+NAA5 มก./ล.

แคลลัส

ยอด

วไิลลักษณ สุขจติ-

ตานนท. 2528

คารเนชัน

Diantus 

caryophyllus

ปลายยอด MS Kinetin 0.5 มก./ล.

+NAA 1.0 มก./ล.

หรอืนํา้มะพราว15 %

ตน ชัยชุมพล สุรยิะ-

ศักดิ์. 2526

บอนสี

Caladium 

biocolor

ใบออน MS BA 1 มก./ล.

+NAA 1 มก./ล.

แคลลัส ชุตมิา คุณาไทย. 

2526

บโีกเนยี

Begonia sp.

เมล็ด

ตนออน

MS

MS

BA 1 มก./ล.

NAA 1 มก./ล.

Kinetin 5 มก./ล.

NAA 1 มก./ล.

ตน

เพิ่มจํานวน

สุมนา กจิไพฑูรย. 

2528

เบญจมาศ ตาขาง 

ลําตน ใบ

MS Kinetin 2 มก./ล.

+NAA 0.02 มก./ล.

แคลลัส ตน สุเมธ อรัญนารถ. 

2524

พุดสวน

Ervatamia

Coronaria

ตาขาง

ยอด

WPM

PM

BA 16 มก./ล.

2,4-D 1 มก./ล.

ยอด

ยอด

ประนอม พฤฒพิงษ

และคณะ. 2531

เฟรนกานดํา 

Adintum

Capillus

Veneris Linn.

สปอร

Phothallus

MS

MS

นํา้มะพราว15%

 Matozim MT0.25 มก./ล.

Phothallus รงรอง วเิศษสุวรณ. 

2528

เยอบรีา

Gerbera 

jamesonii

เมล็ด

ดอกออน

MS (1974)

MS (1962)

MSH

Kinetin 0 มก./ล.

IAA 0.5 มก./ล.

BA 10มก./ล.

BA 10 มก./ล.

เพิ่มจํานวนตน

ตน

รงรอง วเิศษ-สุวรรณ. 

2528

วันด ีใจนิ่ม และคณะ. 

2531

ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย (ตอ)
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ชื่อพชื
ชิ้นสวนที่

นํามาเลี้ยง

สูตร

อาหาร
ฮอรโมนที่ใช

การเจรญิ

ของเนื้อเยื่อ
เอกสารอางองิ

ยบิโซฟลลา

Gypso 

phillaparivular

ปลายใบ

ปลอง

แคลลัส

ยอดจาก

แคลลัส

MS หรอื

Vacin 

& Went

MS

Vacin 

& Went

NAA 2 มก./ล.

BA 1- 4มก./ล.

+NAA 0.5 - 1 มก./ล.

BA 0.5 มก./ล.

แคลลัส

ยอด

ยอดทวคีูณ

บันเทงิ บรรพศริ.ิ 

2527

วานสี่ทศิ

Hippeastrum 

hybridum

กานชอดอก 

อับเกสร

และกานชู

เกสรตัวผู 

รังไขกานชอ

ดอกยอย 

กลบีดอก 

ไขออน 

กลบีหัว

สวนกลาง

MS 2,4-D 0.5 - 1 มก./ล. ตน ศาลักษณ พรรณศริ.ิ 

2526

สแตตสิ

Staticaperizii

ตน

เมอรโิคลน

จากญี่ปุน

MS IAA 0.5 มก./ล. ราก สุมนา กจิไพฑูรย.

2528

สัปปะรดแคระ

Ananas

ตาขาง

แคลลัส

MS 

MS

BA 2 มก./ล.

+NAA0.1มก.ล.

BA 1 มก./ล.+NAA0.1มก./ล.

แคลลัส ยอด

ยอดทวคีูณ 

ราก

สะอาด รมรืน่สขุารมย

ยี่หุบ

Magnolia Coco

ตาขาง WPM BA 9มก./ล.

IBA 2 มก./ล.

ยอด

ราก

มณฑริา สาลักษณ. 

2534

ผักกาดขาวปลี

Chinese 

cabbage

ปลายยอด 

ใบ กานใบ

MS BA 2 – 4 มก./ล.

NAA 1 มก./ล.

ยอด

ราก

สุน ีรัตนวงศนรา. 

2530

ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย (ตอ)
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ชื่อพชื
ชิ้นสวนที่

นํามาเลี้ยง

สูตร

อาหาร
ฮอรโมนที่ใช

การเจรญิ

ของเนื้อเยื่อ
เอกสารอางองิ

หนาวัว

Anthurium 

andracanum

ตาขาง ใบ

และกานใบ

ใบออน

แคลลัส

Embryo 

ยอดจาก

Embryo

MS

MS

Pierik (1976) 

นํา้ตาล20กรมั

ตอลติร

MS

MS

Kinetin 1 มก./ล.

BA 1 มก./ล.+2,4-D 1มก./ล.

หรอื BA 2 มก./ล.+2,4 –D

0.5 มก./ล.

BA 2 มก./ล.

Kinetin1 มก./ล.

NAA0.5 มก./ล.หรอื

IAA 0.5 มก./ล.

ตน

แคลลัส

ตน

ยอด

ราก

จารุวรรณ โตววิัฒน

สรรลาภ สงวนดกีุล. 

2526

กวีฟีรุต

Actindia 

Chinensis

กานใบ 

ปลอง ขอ

MS 2 iP 2 มก./ล. ตน สาธติ รยิาภรณ. 

2529

ไลอาทสิ

Liatrisspicata

กานชอดอก MS BA 3 มก./ล. นํา้ตาล 4%

IAA 0.8 มก./ล.

ยอด รุงนภา วงศวจิติร. 

2533

หวายตะคาทอง

Calamus 

cacsius

ลําตนออน MS NAA, BA5 x 106 M ยอด จารุวรรณ โตววิัฒน

อนิทผลัม

Date Plam

ตนยอด 

(ตายอด)

แคลลัส

MS 2,4- D 2 มก./ล.

+นํา้ตาล4.5%+ ถาน 3 ก/ล.

NAA 4.0 มก./ล.

Kinetin 0.4 มก./ล.

แคลลัส

ตน

ทวพีงศ สุวรรณโร. 

2529

กระเทยีม

Garlic

ตายอด MS 2 iP 2 มก./ล.

NAA 0.1 มก./ล.

หนอ ประพันธุ ปญญา-บาล

ที่มา : จริา ณ หนองคาย. 2551: 343- 347

ตารางที่ 3 ตัวอยางพืชที่นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไดสําเร็จในประเทศไทย (ตอ)
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หองปฏบิัตกิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืแบงพื้นที่เปน 3 สวน  

 ตามลักษณะการใชงาน ดังนี้ 

 1. หองเตรยีมอาหารสงัเคราะห (Laboratory or Preparation room) ควรเปนหองทีม่เีนื้อที่ 

กวางขวางพอควรทีจ่ะจดัวางเครือ่งมอือปุกรณตางๆ เชน โตะเตรยีมอาหาร โตะวางเครือ่งมอื 

ตูเกบ็เอกสาร ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ เครือ่งแกวตางๆ อางนํา้ลางเครือ่งมอื และตูเยน็สาํหรบั

เก็บสารเคมบีางชนดิที่ตองเก็บในที่เย็น และสารละลายเขมขน

 2.หองยายเนื้อเยื่อหรอืหองถายเนื้อเยื่อพชื (Clean room or Transfer room) เปนหอง

ทีส่ะอาด ปลอดเชื้อ มกีารผานเขาออกนอยทีส่ดุ ควรจะมแีตเจาหนาทีท่ีม่หีนาทีย่ายเนื้อเยือ่พชื 

อุปกรณที่สําคัญคอื ตูยายเนื้อเยื่อ กลองจุลทรรศน และอุปกรณเกี่ยวกับการฟอกฆาเชื้อ

 3. หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื (Culture room) ตองเปนหองที่สะอาด ปลอดเชื้อ ปดสนทิ 

มกีารเขาออกนอยทีสุ่ด เฉพาะเจาหนาทีท่ีจ่ะนาํขวดเพาะเลี้ยงไปเพาะเลี้ยง และตรวจเชค็ผล

การทดลอง

ภาพที่ 33 แผนผังหองปฎบิัตกิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื

หองทํางานเจาหนาที่ หองเก็บสารเคมี

หองเตรียมอาหาร

โตะเตรียมอาหาร

เครื่องปรับอากาศ

อางนํ้า
หองยายเนื้อเยื่อพืช

หองเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

ชั้นวาง

เนื้อเยื่อพืช

ตูยายเนื้อเยื่อพืช
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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 ขาตัง้ตูปลอดเชื้อ 3 ตัว 800 2,400

4 ชัน้วางขวดตนเนื้อเยื่อ 6 ชุด 10,000 60,000

5 ตูเก็บสารเคมี 1 ตัว 10,000 10,000

6 เครื่องชั่งไฟฟา 2 ตําแหนง 1 เครื่อง 6,900 6,900

7 เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง 1 เครื่อง 32,700 32,700

8 ตูเย็น 6.4 ควิ 1 เครื่อง 7,200 7,200

9 หมอนึ่งความดันไอนํา้ 1 ชุด 21,300 21,300

10 เตาแกสเตรยีมอาหาร 2 ชุด 1,500 3,000

11 ถังแกส ขนาด 48 กโิลกรัม (รวมแกส 900 บาท) 2 ถัง 2,500 5,000

12 เครื่องกรองนํา้ 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 295,000
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ตารางที่ 5 สารเคมีที่ใชสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ลาํดบั

ที่
สารเคมี ขนาดบรรจุ

ราคา

หนวยละ
จํานวน

เปนเงนิ 

(บาท)

1 แอมโมเนยีมไนเตรท 1,000 กรัม/ขวด 2,200 1 2,200

2 โพแทสเซยีมไนเตรท 1,000 กรัม/ขวด 370 1 370

3 แคลซยีมคลอไรด 500กรัม/ขวด 300 1 300

4 แมกนเีซยีมซัลเฟต 1,000 กรัม/ขวด 558 1 558

5 โพแทสเซยีมไดไฮโดรเจน

ฟอสเฟต

500 กรัม/ขวด 405 1 405

6 บอรคิแอซคิ 1,000กรัม/ขวด 588 1 588

7 แมงกานสีซัลเฟต 500 กรัม/ขวด 526 1 526

8 ซงิคซัลเฟต 500กรัม/ขวด 342 1 342

9 โพแทสเซยีมไอโอไดด 1,000 กรัม/ขวด 2,675 1 2,675

10 โซเดยีมโมลบิเดต 500กรัม/ขวด 4,100 1 4,100

11 คอปเปอรซัลเฟต 1,000 กรัม/ขวด 700 1 700

12 โคบอลทคลอไรด 500 กรัม/ขวด 2,836 1 2,836

13 โซเดยีม อดีทีเีอ 500กรัม/ขวด 670 1 670

14 เฟอรัสซัลเฟต 500 กรัม/ขวด 440 1 440

15 ไกลซนี 500 กรัม/ขวด 907 1 907

16 นโิคตนิคิแอซคิ 100 กรัม/ขวด 1,227 1 1,227

17 ไพรดีอกซนิไฮโดรคลอไรด 25กรัม/ขวด 1,862 1 1,862

18 ไทอามนีไฮโดรคลอไรด 25 กรัม/ขวด 2,140 1 2,140

19 มายโออนิโนซทิอล 1,000 กรัม/ขวด 10,752 1 10,752

20 เบนซลิอะมโินพวิรนี 25 กรัม/ขวด 15,200 1 15,200

21 นํา้ตาลซูโครส 1 กโิลกรัม/ถุง 28 20 560

22 ผงวุน 10 กโิลกรัม/ปบ 14,200 3 42,600

23 ทวนี 20 500 มลิลลิติร/ขวด 782 1 782

24 โซเดยีมไฮโปคลอไรด (คลอล็อก) 2.83 ลติร/แกลลอน 160 1 160

25 แอลกอฮอล 95 % 18 ลติร/ปบ 1,050 2 2,100

รวม 95,000
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ตารางที่ 6 วัสดุอุปกรณที่ใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ลําดับ

ที่

วัสดุอุปกรณ/เครื่องมอื ขนาดบรรจุ ราคา

หนวยละ

จํานวน เปนเงนิ 

(บาท)

1 ถุงรอน 3.5 x 6 นิ้ว 1 กก. 83 50 4,150

2 ถุงหูหิ้ว 9 x 18 นิ้ว 1 กก. 57 50 2,850

3 ปากกาเคมี 12 ดาม/กลอง 132 1 132

4 ไฟแช็ค 12 อัน 60 1 60

5 ลวดเย็บกระดาษ เบอร 10 24 กลอง/แพ็ค 142 1 142

6 ที่เย็บกระดาษ 1 อัน 180 3 540

7 ดามมดี เบอร 3 1 อัน 55 12 660

8 ใบมดี เบอร 11(carbon still) 100 ใบ/กลอง 200 3 600

9 ปากคบีขนาด 8 นิ้ว 1 อัน 200 12 2,400

10 ตะแกรงลวดสแตนเลส 1 อัน 240 3 720

11 ตะเกยีงแอลกอฮอล 1 อัน 70 3 210

12 ตะกราพลาสตกิ33x44x15 ซม. 1 ใบ 128 12 1,536

13 กระบอกฉดี 1 อัน 50 3 150

14 หมอตมอาหารพรอมที่ตักสแตนเลส 1 ชุด 1,000 1 1,000

15 ขวดแกวสําหรับเก็บสต็อกอาหาร 1 ขวด 230 7 1,610

16 กระดาษรองตัด (ใชกระดาษรไีซเคลิ)

17 บกีเกอร 2000 มล. 1 ใบ 440 1 440

18 บกีเกอร 1,000 มล. 1 ใบ 240 1 240

19 บกีเกอร 500 มล. 1 ใบ 120 1 120

20 กระบอกตวง100 มล. 1 อัน 175 1 175

21 กระบอกตวง50 มล. 1 อัน 165 1 165

22 เสื้อกาวน 1 ตัว 320 3 960

รวม 18,860
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื

 1. คัดเลอืกตนพันธุด ี

 2. ผลติแมพันธุพชืตนกําเนดิปลอดโรค ที่ผานการตรวจสอบความปลอดโรค

 3. ขยายและเพิ่มปรมิาณตนพชืในหองปฏบิัตกิาร

 4. อนุบาลตนออนพชื

 5. อนุบาลขยายและเพิ่มปรมิาณตนพชืในโรงเรอืน

 6. กระจายพันธุพชื

วธิกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื

 1. คัดเลือกชิ้นสวนพืช สวนของพืชแทบทุกสวนไมวาจะเปนลําตน ตา ดอก ราก แม

กระทั่งเนื้อเยื่อ เซลล หรอืโปรโตพลาส สามารถนํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาใหเกดิ

เปนตนพชืได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับชนดิพชื และวัตถุประสงคที่ทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 2. การทาํความสะอาดชิ้นสวนทีน่าํมาทาํการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ควรเปนชิ้นสวนทีส่ะอาด 

ปราศจากเชื้อจุลนิทรยีตางๆ ดังนัน้จงึตองนํามาฆาเชื้อดวยวธิกีารฟอกฆาเชื้อ แลวลางดวย

นํา้นึ่งที่ผานการฆาเชื้อแลว

 3. การตัดเนื้อเยื่อ ชิ้นสวนพืชที่ทําการฆาเชื้อแลว นําเขาตูปลอดเชื้อตัดเปนชิ้นเล็กๆ

วางลงบนอาหารสังเคราะหที่ผานการฆาเชื้อแลว

 4. การบมเลี้ยงเนื้อเยื่อ นําขวดอาหารที่มชีิ้นสวนพชืวางบนชัน้ที่มแีสงสวาง 2,000 - 

4,000 ลักซ วันละ 12 - 16 ชั่วโมง ในหองที่ควบคุมอุณหภูม ิ25 - 28 OCจนกระทั่งชิ้นสวน

ของพชืมกีารพัฒนาเปนตนที่สมบูรณ

 5. การตัดแบงและเลี้ยงอาหาร ตัดแบงชิ้นสวนพชื และเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปรมิาณ

ของตนพชืทุก 1 - 2 เดอืน ขึ้นอยูกับชนดิของพชืและระยะการเจรญิเตบิโต ทําการเปลี่ยน

อาหารจนกระทั่งพชืเจรญิเตบิโตเปนตนที่สมบูรณ

 6. การยายปลูกในสภาพธรรมชาต ิ นําตนพชืที่มยีอดและรากที่สมบูรณออกจากขวด

ลางวุนทีต่ดิกบัรากออกใหหมดดวยนํา้สะอาด และผึง่ลมใหแหง แชนํา้ยาปองกนักาํจดัเชื้อรา 

นาํไปปลกูในวสัดทุีโ่ปรงสะอาดระบายนํา้ไดด ีนาํไปวางไวในทีร่ม และพรางแสง 60 เปอรเซน็ต 

ประมาณ 4 สัปดาหหรอืจนกระทั่งตนพชืตัง้ตัวได
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ภาพที่ 34 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปูเล

 ก. คัดเลอืกและตัดแตงชิ้นสวนพชื

 ข. ทําความสะอาดฟอกฆาเชื้อ

 ค. นําเขาเครื่องเขยาฟอกฆาเชื้อ

 ง. ชิ้นสวนพชืที่ผานการฟอกฆาเชื้อแลว

 จ. ตัดชิ้นสวนพชืวางลงบนอาหารสังเคราะห

 ฉ. ตัดแบง ขยาย เพิ่มปรมิาณ 
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ภาพที่ 34 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปูเล (ตอ)

  ช. ชิ้นสวนพชืวางลงบนอาหารสังเคราะห

 ซ. เพาะเลี้ยงในสภาพแวดลอมที่ควบคุมได

 ฌ. ปูเลพรอมที่จะเขาระบบอนุบาล 

 ญ. อนุบาลปูเล

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืในเชงิพาณชิย

 การนําความรูดงักลาวมาประยกุตเขากบัธรุกจิเชงิพาณชิย จะเปนทางเลอืกอาชพีหนึง่

ที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรหรอืผูที่สนใจอยางตอเนื่อง

เงื่อนไขการดําเนนิธุรกจิ

 1. ผูที่ทําธุรกจิตองมคีวามรูหรอืผานการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชืมากอน

  ควรมนีักวชิาการที่มคีวามรูและประสบการณเปนที่ปรกึษา

 2. ตองมเีงนิทุนหมุนเวยีนในการทําธุรกจิอยางนอย 200,000 บาท

 3. มตีลาดรองรับ
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ตนทุนการผลติและผลตอบแทน

 1. ตนทนุเริม่ตนคอนขางสงู โดยเฉพาะเครือ่งมอืและอปุกรณอยางนอย 500,000 บาท

 2. ผลตอบแทนที่ไดรับจากการทําธุรกจิจะไดประมาณชวงปที่ 4 เปนตนไป

  อยางนอย 30,000 บาทตอเดอืน

 3. ธรุกจิไดรบัผลตอบแทนอยางตอเนือ่ง เนือ่งจากสามารถขยายพนัธุพชืไดตลอดทัง้ป

 4. ผลตอบแทนระยะยาว คอืมกีารตดิตอจากกลุมลกูคาทีต่องการพนัธุไมอยางตอเนือ่ง

ขั้นตอนที่ควรดําเนนิการ
 1. วางแผนและเปาหมายการผลติในเชงิธุรกจิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

 2. วเิคราะหความเปนไปไดทางการผลติ ขอมูลการลงทุน ขอมูลการตลาด 

  และศกึษากลยุทธทางการตลาด

 3. ควบคุมปรมิาณและคุณภาพผลผลติใหไดตามตองการ

 4. หากลุมลูกคาเปาหมาย หรอืการหาตลาดรองรับเชื่อมโยงกับธุรกจิการเพาะเลี้ยง

  เนื้อเยื่ออื่นๆ

 5. แกไขปญหาที่เกดิขึ้นในขณะที่กําลังทําธุรกจิ

 6. ศกึษาขอมลูเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืและการพฒันาอยางตอเนือ่ง

 7. ประเมนิผลความกาวหนาของการดําเนนิธุรกจิ

พชืที่ควรดําเนนิการในเชงิการคา

 1. พชืเศรษฐกจิ เชน หนอไมฝรั่ง กลวย สับปะรด ฯลฯ

 2. พชืกนิแมลง เชน หมอขาวหมอแกงลงิ กาบหอยแครง ฯลฯ

 3. ไมดอกไมประดับ เชน กลวยไม หนาวัว เบญจมาศ บอนส ี

  อะโกลนมีา ฟโลเดนดรอนฯลฯ

 4. ไมนํา้ เชน อะนูเบยีส ชบานํา้ อะเมซอน ฯลฯ
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บทสรุปการขยายพันธุพชื

 การขยายพันธุพชื แบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คอื การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ

หรอืแบบเพาะเมล็ด และการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ หรอืการขยายพันธุดวยเนื้อเยื่อชิ้น

สวนตางๆ ของพชื โดยมวีตัถปุระสงคและเปาหมายทีแ่ตกตางกนั ทัง้นี้ การนาํการขยายพนัธุ

พืชมาใชใหประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับผูปฏิบัติตองมีความรูความเขาใจ 

รวมทัง้มทีกัษะและประสบการณทีฝ่กฝนจนเกดิความชาํนาญ จงึสามารถนาํมาปรบัประยกุต

ใชใหเกดิประโยชนตอภาคการเกษตรไดอยางมปีระสทิธภิาพ

 การขยายพนัธุพชืแบบอาศยัเพศหรอืแบบเพาะเมลด็ จะประสบผลสาํเรจ็มาก

นอยเพยีงใด ขึ้นอยูกบัปจจยัทีส่าํคญั คอื เมลด็ตองมคีณุภาพด ีมลีกัษณะทางพนัธกุรรมตาม

ตองการ ไดเมล็ดพันธุจากแหลงที่มีคุณภาพ พนจากสภาพการพักตัว และมีเปอรเซ็นต

การงอกสูง ดังนั้น กอนเพาะควรมีการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ โดยวิธีการทดสอบ

ความงอกของเมล็ด และเลอืกวธิทีี่เหมาะสมกับพชืแตละชนดิ

 การขยายพันธุโดยการปกชํา การขยายพันธุโดยวิธีนี้จะประสบความสําเร็จ

มากนอยเพยีงใด ขึ้นอยูกบัการคดัเลอืกชนดิพชื และกิง่พนัธุทีน่าํมาขยาย พนัธุตองนาํมาจาก

ตนแมพนัธุทีส่มบรูณ ปราศจากโรค และแมลงศตัร ูเมือ่นาํไปปกชาํจะมเีปอรเซน็ตการรอดสงู 

ตัง้ตวัไดเรว็ เจรญิเตบิโตไดด ีและถกูตองตามลกัษณะสายพันธุของพชืแตละชนดิ ซึง่ในปจจบุนั

เปนวธิทีี่นยิมทํากันเปนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุมพชืประเภทไมดอกไมประดับ เนื่องจาก

เปนวธิทีีป่ฏบิตัไิดงาย ใชระยะเวลาในการผลติตนพนัธุสัน้ ตนทนุตํา่ และผลติไดครัง้ละจาํนวนมาก 

จงึกอใหเกดิกลุมเกษตรกรทีผ่ลติขยายพนัธุพชืในเชงิการคาทีป่ระสบความสาํเรจ็อยางมากมาย 

เชนกลุมเกษตรกร คลอง 15 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก และตลาดไมดอกไม

ประดับภายในตลาดไท เปนตน 

 การขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง เปนวธิกีารขยายพันธุที่งาย ทําไดสะดวก ปจจุบัน

การขยายพันธุดวยวธิกีารตอนกิง่จะมวีธิกีารปฏบิตัแิละดแูลเปนพเิศษ ประกอบกบัพชืแตละ

ชนิดมีการเจริญเติบโต และการออกรากที่แตกตางกัน เนื่องจากมีพันธุกรรมที่แตกตางกัน 

ดังนั้นผูปฏิบัติควรสังเกตพืชแตละชนิดเหมาะสมกับการขยายพันธุแบบใด การตอนกิ่งควร

เลือกกิ่งที่ยังมีสีเขียวปนนํ้าตาล หรือกิ่งกึ่งออนกึ่งแก เนื่องจากจะกระตุนในการออกรากดี

กวากิ่งที่มสีนีํา้ตาลลวนหรอืกิ่งแก 
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 การขยายพนัธุโดยการตดิตา ตอกิง่ และทาบกิง่ เปนการขยายพนัธุทีห่วงัประโยชน

จากตนตอ คอื ชวยหาอาหาร ทนตอโรค ตนตอที่ไดจะไดจากวธิกีารเพาะเมล็ด การขยาย

พนัธุดวยวธิดีงักลาวนี้จะประสบผลสาํเรจ็มากหรอืนอย ขึ้นอยูกบัความสามารถในการเชือ่ม

ประสานตดิของรอยแผล ทัง้จากของตนตอและจากกิ่งพันธุ ดังนัน้เทคนคิและวธิปีฏบิัตติอง

ทําแผลใหสะอาด วางประกบรอยแผลใหบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชทั้งสองแนบสนิทกัน

ใหมากที่สุด และควบคุมสภาพแวดลอมในระยะการเชื่อมประสานติดรอยแผล สิ่งที่สําคัญ

ที่สุดของการขยายพันธุดวยวิธีนี้คือ ความสัมพันธทางพันธุกรรมของพืชจะตองอยูในสกุล 

(Genus) เดยีวกัน

 การขยายพันธุโดยการแบงสวนและแยกสวน จะนิยมใชวิธีการนี้ขยายพันธุกับ

พชืที่มสีวนของราก หรอืลําตนเจรญิอยูใตดนิ หรอืระดับผวิดนิ ซึ่งทําหนาที่เก็บสะสมอาหาร 

เมื่อเกดิการแตกหนอ แตกกอ ไหล หรอืจุก จะใชวธิกีารแบงสวนหรอืแยกสวน โดยจะใชวธิี

การขยายพันธุดวยวิธีการตอนกิ่ง การติดตา การตอกิ่ง และการทาบกิ่งไมได เปนวิธีการ

ขยายพันธุที่งาย ไมตองการเทคนคิพเิศษมากนัก การที่จะไดจํานวนตนพชืมากหรอืนอยขึ้น

อยูกบัการแตกหนอ หวั เหงา ไหล หรอืจกุ ของพชืแตละชนดิ ดงันัน้การขยายพนัธุโดยการแบงสวน

และแยกสวน ควรศกึษาวธิทีี่เหมาะสมกับพชืแตละชนดิใหมากที่สุด จงึจะประสบผลสําเร็จ

ในการขยายพันธุดวยวธิดีังกลาวนี้

 การขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปจจุบันการขยายพันธุโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีการแขงขันที่สูงมาก เนื่องจากในตลาดภาคการเกษตรทั้งในประเทศ 

และตางประเทศ ตองการพชืพันธุด ีมคีุณภาพ ปลอดจากโรค และแมลงศัตรู ยังมปีรมิาณ

ไมเพยีงพอตอความตองการ พชืเศรษฐกจิทีส่าํคญั เชน กลวยไม กลวย ออย และหนอไมฝรัง่ 

นยิมขยายพันธุดวยวธิกีารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ดงันัน้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืจงึเขามามบีทบาท

สําคัญในการพัฒนาเทคนคิดานการขยายพันธุพชื เพื่อใหไดตนพชืจํานวนมากอยางรวดเร็ว

ในเวลาที่กําหนด โดยคุณภาพของตนพชืยังเหมอืนเดมิทุกประการ 
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ชื่อพชื

วธิกีารขยายพันธุ

เพ
าะ
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ล็ด

อาศัยรากจากตนเอง อาศัยรากจากตนอื่น

กา
รต

อน
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กช
ํา

การแยกสวน การแบงสวน 
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รต
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ิ่ง
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ไห
ล

ห
ัว
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ง

จุก

พชืผัก - สมุนไพร
1. มันฝรั่ง x x

2. แคนตาลูป x

3. กะเพรา โหระพา x x

4. มะเขือเทศ มะเขือเปราะ x

5. ขิง x

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 x

15. ผักบุง คะนา กวางตุง x

16. ถั่วฝกยาว ถั่วพู x

17. ขมิ้นชัน x

18. วานหางจระเข x x

19. ตะไครหอม x

ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช
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ชื่อพชื

วธิกีารขยายพันธุ
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จุก

20. ฟาทะลายโจร x

21. หนุมานประสานกาย x x x

22. พญายอ x

23. เพชรสังฆาต x

24. บอระเพ็ด x

25.  พริกไทย x

26. มะแวงเครือ x x

27. ไพล x x

28. กวาวเครือ x x

29. บุกเนื้อทราย x

30. สมแขก x

ไมดอก ไมประดับ
1. กลวยไม x x x x x

2. มะลิ x

3. ดาวเรือง x x

4. ดอกรัก x x

5. กุหลาบ x x x

6. เบญจมาศ x x

7. หนาวัว x x

8. บอนสี x

ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)

72



ชื่อพชื

วธิกีารขยายพันธุ
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9. บัวหลวง x x x

10. ชบา x

11. เข็ม x

12. วานสี่ทิศ x x

13. ชวนชม x x x

14. ลีลาวดี x x x

15. อะโกลนีมา x x

16. บานชื่น ดาวกระจาย ดาวเรือง x

17. ผกากรอง เฟองฟา x

18. โกสน x

19. โปยเซียน เทียนทอง นีออน x

พชืไร 
1. ขาว x

2. ออย x

3. ขาวโพด x

4. ขาวฟาง x

5. ยาสูบ x

6. ลูกเดือย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว x

7. ถั่วลิสง ทานตะวัน งา x

8. มันสําปะหลัง x

ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)
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ชื่อพชื

วธิกีารขยายพันธุ
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9. ฝาย ปอ x

10. สับปะรด x x

ไมผลไมยนืตน
1. กลวย x

2. แกวมังกร x

3. ทุเรียน x x x x x x

4. ฝรั่ง x x x x x

5. ขนุน x x x x x

6. ชมพู x x 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 x

12. มะละกอ x x

13. สมโอ x x x x

14. เงาะ x x x x

15. สละ ระกํา x x x

16. นอยหนา x x x

ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)
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วธิกีารขยายพันธุ
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17. กระทอน x x x 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

22. สตรอเบอรรี x

23. องุน x x x x x x

24. มะพราว x

25. ชา x x x x

26. กาแฟ x

27. ยางพารา x x

พชืนํ้ามัน
1.ปาลมนํ้ามัน x

2. สบูดํา x

ตารางที่ 7 ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุพืช (ตอ)
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อ.ธัญบุรจี.ปทุมธาน ี12110 โทรศัพท 086-602-6869

ไมประดับ สวนรวมพันธุ 111 หมู 5 ต.เอกราช อ.ปาโมก จ.อางทอง 14130

 โทรศัพท 081-917-2571

ไมประดับ นายพชิญะ วัชจติพันธ 7 แยก 9 ซ.หมูบานเสรวีลิลา ถ.ศรนีครนิทร 

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ไมประดับ บริษัทไทยซิงทรอพปคอล

พลานทเนซิเซอร ีจํากัด

99 หมู 5 ต.เจดยีหัก อ.เมอืง จ.ราชบุร ี70000 

โทรศัพท 02-561-0995-6

ไมประดับ สวนกฤษณาเฟองฟาแฟนซี 25/1 หมู 6 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุร ี11140 

โทรศัพท 089-969-0988

ไมประดบั ชวนชม สวนไพสฐิฟารม 93 หมู 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุร ี70170

ไมประดับ 

ยนืตนขนาดใหญ

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

ไมประดับ นางสาวเพ็ญวด ีกันกาญจนะ 99/5163 หมูบานประดบัดาว 5-6 ซ.ทาอฐิ ถ.รตันาธเิบศก 

ต.ทาอฐิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี11120 

โทรศัพท 089-669-1931

ไมประดับ

ยนืตนขนาดใหญ

สวนไม ส.รุงเรอืง 17 หมู 4 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก 26120

ไมประดับ

ยนืตนขนาดใหญ

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

ไมประดับ นายอาทติย ปญญาเมา 107 หมู 10 ต.บานแม อ.สันปาตอง จ.เชยีงใหม 50120 

โทรศัพท 082-220-5483

ไมประดับ นายจักรพันธ วนชิกุล 18/13 หมู 6 ต.ทาชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี70120 

โทรศัพท 032-741-3478

ไมประดับ นายวรพนัธ บาํรงุไทยชยัชาญ 2 หมู 4 ซ.เพชรหงึษ 22 ต.บางกระสอบ อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท 085-326-3377

ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา
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ชนดิพชื แหลงผลติ ที่อยู/เบอรโทรศัพท

ลลีาวด ี สวนสามพรานพันธุไม 10 หมู 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

โทรศัพท 081-942-8068

ลลีาวด ีชวนชม สวนชวนชมลลีาวดปีรชีา 70 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี11120

ชวนชม นางสาวพวงพยอม 

ปานพงษา

81 หมู 5 ต.ขุนพทิักษ อ.ดําเนนิสะดวก จ.ราชบุร ี70130 

โทรศัพท 081-945-7394

ชวนชม สวนอรอนงค ชวนชม 87 หมู 13 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุร ี71170 

โทรศัพท 081-856-7799

เฟองฟา นายสวรรค แกวบุญนํา 38/ 52 หมู 14 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบรุ ี11140 

โทรศัพท 081-914-8033

อโกลนมีา นายอนุชา จุกมงคล 8/1 หมู 8 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม 73120 

โทรศัพท 081-482-9279

อโกลนมีา นายวริะ แนวพญา 13/ 13 หมู 9 ซ.เพชรหงึ 22 ต.บางยอ อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ 10130

อโกลนมีา งาชาง 

ลิ้นมังกร

สวนบรรณนาไศย หมู 1 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง จ.ชลบุร ี20270 

โทรศัพท 081-864-9344

อโกลนมีา หนาววั 

เดป โฮยา

นางสาวรชัน ีพงษแสนยาธรรม 7/4 หมู 3 ต.เกษตรพัฒตา อ.บานแผว 

จ.สมุทรสาคร 74120  โทรศัพท 081-441-3120

งาชาง ลิ้นมังกร สวนณัฐชา หมู 8 ต.บางระกํา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ตนพันธุกุหลาบ คุณเกษม ชัยเฉพาะ หมู 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชยีงใหม 

โทรศัพท 085-617-1895

งาชาง ลิ้นมังกร นายพันทว ีทองสุข 10/12 หมู 4 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม 73120 

โทรศัพท 081-763-6139

กระบองเพชร 

โปยเซยีน ปรง

สวนกระทอมลุงจรณ 81/6 หมู 2 ซ.วัดสงิห ถ.ปทุมธาน-ีสามโคก ต.สามโคก 

อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี12160

กลวยไม สวน Grandiflora 102 หมู 3 ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม 50220

ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
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ชนดิพชื แหลงผลติ ที่อยู/เบอรโทรศัพท

กลวยไม สวนพราวออรคดิส

เนสิเซอรรี่ 

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

กลวยไม บรษิัทแอร ออรคดิส แอนด 

แลป จํากัด

23/1ม.3 ต.นราภริมย อ.บางเลน จ.นครปฐม 

โทรศัพท 034-298-238, 089-494-9090 

กลวยไม บรษิัทมานะออรคดิส 116 ม.1 ถ.บรมราชชนน ีต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 

โทรศัพท 081-809-9932

กลวยไม บรษิัทบางกอก 

ฟลาวเวอรเซ็นต จํากัด

34/19 หมู 7 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพฯ 

โทรศัพท 02-421-0020-4

กลวยไม บรษิัทอเนก 

ออคดิ จํากัด

309 ถ.ดํารงครักษ แขวงคลองมหานาค 

เขตปอมปราบศตัรูพาย กรุงเทพฯ โทรศพัท 02-811-0778

กลวยไม บรษิัทไพฑูรย สะพล ีจํากัด 93/57 ชัน้ 5 เดอะโมเดอรนกรูปทาวเวอร ถ.แจงวัฒนะ 

ต.คลองเกลอื อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี11120 

โทรศัพท 02-981-4203

กลวยไม บรษิัทประยูร 

ออรคดิ จํากัด

51/164 หมู 2 อุสาหะ 2 ถ.รังสติ-นครนายก 

อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี  โทรศัพท 02-990-9357

กลวยไม บริษัทออรคิเม็กซ โกลเบิล 

เทรด จํากัด

16/5 หมูที ่4 ต.ออมนอย อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศพัท 

02 - 812–5562-4

กลวยไม บรษิัทสุภาออรคดิ จํากัด 559/77 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ซ.92 บางแค 

ภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ  โทรศัพท 02-413-0784 

กล วยไม สกุล

หวาย

บ. แอร ออรคดิส แอนด แลป 

จํากัด

23/1 ม. 3 ตาํบลนราภริมย อาํเภอบางเลน จังหวดันครปฐม 

โทรศัพท 034-298-238, 08–9494-9090

กล วยไม สกุล

หวาย

บ. ประยูร ออรคดิ จํากัด 1/164 หมู 2 อุสาหะ 2 รังสติ-นครนายก ธัญบุร ีปทุมธาน ี

โทรศัพท 02-990-9357

กลวยไมสกลุหวาย 

และสกลุม็อคคารา

บ.ออรคเิมก็ซ โกลเบลิ เทรด 

จํากัด

16/5 หมูที่ 4 ตําบลออมใหญ อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม โทรศัพท 02-812-5562-4

ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
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ชนดิพชื แหลงผลติ ที่อยู/เบอรโทรศัพท

ม็อคคารา บ. สุภาออรคดิ จํากัด 559/77 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ซ.92 บางแค ภาษเีจรญิ กทม 

โทรศัพท 02-413-0784, 454-0797

หญานวลนอย สวนสุพจนไรหญา หมูที่ 8 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสอื จ.ปทุมธาน ี12170

มะลิ สวนคณุธนพรรณ เลศิปรชีา ตลาดไมดอกไมประดบั คลอง 15 อ.องครกัษ จ.นครนายก 

โทรศพัท 037-322-188 ,082-711-5720, 081-772-5321

ดาวเรอืงและ

ไมดอก 

ไมกระถาง

AFM Group 1. สํานักงานใหญ จ.เชยีงใหม 399 ม.5 

 ถ.เชยีงใหม-แมโจ ต.หนองหาร อ.สันทราย 

 จ.เชยีงใหม โทรศัพท 053-353-8105 

2. สํานักงานกรุงเทพ ฯ(ปากคลอง) 98 ถ.จักรเพชร 

 แขวงวังบูรพาภริมย เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 

 โทรศัพท 02-226-21301

ตนพนัธุเบญจมาศ มูลนธิโิครงการหลวง สํานักงานโครงการหลวง 65 ถนนสุเทพ ต.สุเทพ 

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม 50200 

โทรศัพท 053-278332, 278204, 277094 

ตนพนัธุเบญจมาศ ศนูยสงเสรมิและพฒันาอาชพี

การเกษตร จ.นครราชสีมา 

(พันธุพชืเพาะเลี้ยง)

85 ถนนเกษตร ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสมีา 30160 

โทรศัพท 044-379617 โทรสาร 044-379617 ตอ 100

ตนพนัธุเบญจมาศ สวนสตางคทอง อาํเภอแมลาว จงัหวดัเชยีงราย โทรศพัท 089-8515668

พันธุไมผล สวนปาลมพันธุไม 79/2 หมู 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 

โทรศัพท 081-825-5066

ดาวเรืองและไม

ดอกไมกระถาง

Thai seed&AgricultureCo.,ltd 1/1 พหลโยธนิ 40 ซ.เสนานคิม เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท 02-940-1698-9

ดาวเรืองและไม

ดอกไมกระถาง

บรษัิท ทองเฉลมิโกลด จํากดั 1.211/4 ม.8 ต.สวนหลวง อ.กระทุมแบน 

จ.สมุทรสาคร 74100 

โทรศัพท 034-460-769, 081-846-6694

ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
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ชนดิพชื แหลงผลติ ที่อยู/เบอรโทรศัพท

มะลิ สวนคณุธนพรรณ เลศิปรชีา ตลาดไมดอกไมประดบั คลอง 15 อ.องครกัษ จ.นครนายก 

โทรศพัท 037-322-188 082-711-5720 081-772-5321

ตนพันธุหนาวัว บรษิัท เอส พ ีเอฟ อนิเตอร

เนชัน่แนล จาํกดั (ตวัแทนนาํ

เขาตนพันธุหนาวัว)

300/9 ลาดพราวซอย 1 , แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

โทรศัพท 02-5125450, 081-3411802

หัวพันธุปทุมมา สวนอุบลรัตน 132 หมู 1 บานทุงยาว ต.ปาปอง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม 

โทรศัพท 089-6344305

หวัพนัธุปทมุมารบั

ซื้อและสงออก

บรษิัทเชยีงใหมเซทคอน 

จํากัด

178 หมู 5 ตําบลทาทุงหลวง อําเภอแมทา ลําพูน 51170 

โทรศัพท 053-574949

หัวพันธุ ปทุมมา 

รบัซื้อและสงออก

นางลําพู เมฆคนอง 9/13 หมู 2 ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชยีงใหม

โทรศัพท 089-6353931

หัวพันธุ ปทุมมา 

รบัซื้อและสงออก

นางบัวไหล เคหา 108 หมู 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชยีงใหม 

โทรศัพท 083-8695556

หวัพนัธุปทมุมารบั

ซื้อและสงออก

นายวเิชยีร จอมวง 23/3 หมู 3 ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชยีงใหม

โทรศัพท 086-1165539

ตารางที่ 8 แหลงผลิตขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา (ตอ)
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ตารางที่ 9 แหลงผลิตขยายพันธุสมุนไพรเพื่อการคา

ชนดิพชื แหลงผลติ ที่อยู/เบอรโทรศัพท

สมุนไพร นายบุญชวย สุทธธิรรม 305 หมู 6 ต.วังนํา้เย็น อ.วังนํา้เย็น 

จ.สระแกว 27210 

โทรศัพท 037-251-387, 081-313-4892

สมุนไพร นายเฉลมิ สุดตา 46 หมู 11 ต.ทาคลอ อ.แกงคอย 

จ.สระแกว 18110 

โทรศัพท 036-221-950, 047-205-183

สมุนไพร คุณณัฐวด ีศรลีะพันธ 42/1 หมู 8 ต.คลองขอย อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุร ี11120 

โทรศัพท 087-559-2274

สมุนไพร สวนจตุจักรโครงการ 4 ประตู 3 

(ตรงขามกรมขนสงทางบก) 

โทรศัพท 089-895-7431

สมุนไพร คุณศรัญญา สุไลมาน สหกรณตนไม ราบ 11 พัน 2 ร.อ. ถ.พหลโยธนิ 

บางเขน กทม. 

โทรศัพท 089 - 123-8210, 081 - 642-6041

สมุนไพร แกนจันทรพันธุไม 37/1 หมู 9 ต.ดอนตะโก อ.เมอืงราชบุร ี

จ.ราชบุร ี70000 

โทรศัพท 081-442-7027

สมุนไพร สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก 

(เขาหนิซอน)

อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 21120 

โทรศัพท 038-899-113

สมุนไพร คุณวบิูลย เข็มเฉลมิ, 

คุณครรชติ เข็มเฉลมิ

257 หมู 1 ต.ลาดกระทงิ อ.สนามชัย 

จ.ฉะเชงิเทรา 24160 

โทรศัพท 081-306-0781, 089-936-5020

สมุนไพร ชมรมลําปางรักษสมุนไพร 177 หมู 12 บานเขลางคทอง ถ.คันเหมอืง ต.บอแฮว 

อ.เมอืง จ.ลําปาง 52100 

โทรศัพท 054-350-787, 054-313-918
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ตารางที่ 10 แหลงผลิตขยายพันธุพืชไรเพื่อการคา

ชนดิพชื แหลงผลติ ที่อยู/เบอรโทรศัพท

ทอนพันธุ 

มนัสําปะหลัง

สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง 

มูลนธิสิถาบันพัฒนามันสําปะหลัง

แหงประเทศไทย

1. ต.หวยบง อ.ดานขุนทด จ.นครราชสมีา 

โทรศัพท 044-313 394

ทอนพันธุ

มนัสําปะหลัง

อาจารยมนตร ีศรสีุระ 64 ม.15 ต.ลาดบัวขาว อ.สคีิ้ว จ.นครราชสมีา 

โทรศัพท 089-846 - 3295

ทอนพันธุ 

มนัสําปะหลัง

นายสมศักดิ์ นอยปญจมติร 40 ม. 6 บานบัตรเจริญ ต.กุดโบสถ อ.เสิงสาง 

จ.นครราชสมีา โทรศัพท 081-282 - 7482

สมุนไพร สวนจตุจักรโครงการ 4 ประตู 3 

(ตรงขามกรมขนสงทางบก) 

โทรศัพท 089-895-7431
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ตารางที่ 11 ผูประกอบการสดานผลิตพันธูพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย

ลําดับที่ ชื่อ สถานที่ตดิตอ

1 บรษิัทรเิวอรแลนดจํากัด 31/86 ซ.สุมวทิ103 (อุดมสุข) ถ.สุขุมวทิ

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

2 บรษิัท ยูเซนฟลาวเวอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

163 ชัน้ 11 อาคารไทยสมุทรพาณชิยประกันภัย

ถ.สุรวงค แขวงสุรยิวงศ เขตบางรัก กทม.

3 บรัท เอส.ซ.ีบ ีไบโอเทค จํากัด 130-132 อาคารสรินิธร 2 ชัน้ 14 ถ.วทิยุ

แขวงลุมพนิ ี เขตปทุมวัน  กทม.

4 บรษิัท สหกวริยิาออรคดิ จํากัด 28/1 อาคารประภาวทิย ชัน้ 8 ถ.สรุศักดิ์

แขวงสลีม เขตบางรัก กทม.

5 บรษิัทเอเชยีเทค กรุป จํากัด  

มหาชน

223/13-16 อาคารคันทรทีาวเวอร ชัน้ 8

ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กทม.

6 บรษิัท ไบโอฟอเรสท จํากัด 34/19 หมู 7  ถ.เพชรเกษม หนองแขม กทม.

7 บรษิัท บางกอกฟลาวเวอร 34/19 หมู 7 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กทม.  

โทร. 02-421-0020-4

8 BOTANICAL GARDENS 

BANGKOK

687 ต.คูหาสรรค ภาษเีจรญิ กทม. 10160   

โทร. 02-421-0500

9 บรษิัท เอกเซลออรคดิ 63/3 ถ.เพชรเกษม 63 หนองแขม กทม. 10160  

โทร. 02-455-6974-80

10 บรษิัท มนีบุร ีออรคดิ เนสิเซอรี่ 9 หมู 8 ถรามคําแหง มนีบุร ีกทม. 10510  

โทร. 02-543-8298

11 บรษิัท สุภาออรคดิ จํากัด 559/77 หมู 3 ถเพชรเกษม ซ. 92 บางแค

ภาษเีจรญิ กทม. 10160 โทร. 02-413-0784

12 บรษิัท ไทยออรคดิแลป จํากัด 73/4 หมู 3 ถ.พุทธบูชา บางมด ราชบูรณะ กทม.  

โทร. 02-870-6267

13 บรษิัท TOC lab 73/3 ม.3 ซ.พุทธบูชา 39  ถ.พุทธบูชา บางมด

เขตทุงครุ กทม.
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ลําดับที่ ชื่อ สถานที่ตดิตอ

14 หางหุนสวนจํากัด เจาพระยา

ออรคดิ เนสิเซอรี่

63/2 ม.1 ถ.สามโคก –เสนา อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี

โทร. 02-593-1389-91

15 บรษิัท กรุงเทพอุสาหกรรม

เมล็ดพันธุ จํากัด

187 ม.13 ต.พัฒนานคิม อ.พัฒนานคิม จ.ลพบุร ี  

โทร. 03649-1355-6

16 อาร ออรคดิส (R .Orchid) 99/22 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 

โทร. 02-5611255

17 พนมพร วรรณประเสรฐิ 95/84 ซ.13/5 หมูบานบัวทอง ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุร ี

ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุร ี11110 โทร. 080-9098933

18 บรษิัทกฤษณะ เอ็สเซ็นทออล 

จํากัด

126/2050 ซ.19/1 ถ.ตวิานนท ปากเกร็ด นนทบุรี

โทร. 02-9643488,086-9759959

19 หจก.สวนพฤกษศาสตรกรุงเทพ 

(แลบผูการ)

ถ.เลยีบคลองทววีัฒนา ปากทางเขาสนามหลวง 2 

โทร. 02-4210500

20 ฟารม มทส. (โคราช) ตําบลในเมอืง อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 

โทร. 044-225023

21 BB Laboratory (แลบเรณู) ซ.ทุงมังกร18 ถ.ทุงมังกร ตลิ่งชัน  โทร.02-8804801

22 ปากเกร็ดฟลอรคิัลเจอร (แลป

ปากเกร็ด)

46/6 ม.1 ถ.ตวิานนท บางพูด ปากเกร็ด 

โทร. 02-9619955

23 บรษิัทไพฑูรยสะพล ีจํากัด 93/57 ชัน้ 5 The Modern Group Tower

ถ.แจงวัฒนะปากเกร็ด นนทบุร ีโทร. 02-9814203

24 BANKGOK RUBBERLAND 

ENGINEERING. CO.LTD

611/270-271 ซ.วัดจันทรในราชอุทศิ 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

ตารางที่ 11 ผูประกอบการสดานผลิตพันธูพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย (ตอ)
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ลําดับที่ ชื่อ สถานที่ตดิตอ

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 1 Valley Tissue Culture  56548

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

ตารางที่ 11 ผูประกอบการสดานผลิตพันธูพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย (ตอ)
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ลําดับที่ ชื่อ สถานที่ตดิตอ

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

ตารางที่ 11 ผูประกอบการสดานผลิตพันธูพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย (ตอ)
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ลําดับที่ ชื่อ สถานที่ตดิตอ

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

ตารางที่ 11 ผูประกอบการสดานผลิตพันธูพืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย (ตอ)
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ที่ปรกึษา
 นางพรรณพมิล ชัญญานุวัตร  

 อธบิดกีรมสงเสรมิการเกษตร

 นายนําชัย พรหมมชีัย  

 รองอธบิดกีรมสงเสรมิการเกษตร

 นายวทิยา อธปิอนันต  

 รองอธบิดกีรมสงเสรมิการเกษตร

 นายสุรพล จารุพงศ 

 รองอธบิดกีรมสงเสรมิการเกษตร

 นายพรชัย พรีะบูล  

 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

 นางสุกัญญา  อธปิอนันต 

 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพสนิคาเกษตร

 นางอรสา  ดสิถาพร 

 ผูเชี่ยวชาญดานสงเสรมิและจัดการการผลติไมดอกไมประดับและพชืสมุนไพร

 นางนดิา สักกทัตตยิกุล

 ผูอํานวยการสวนสงเสรมิและเผยแพร
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ประสานงาน
 นางสาวภัทรมาศ  พานพุม 

 นักวชิาการเกษตรชํานาญการ

เรยีบเรยีง

 นางสาวแสนสุข  รัตนผล 

 ผูอํานวยการสวนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุพชื

 นายวชิัย  ตูแกว

 ผูอํานวยการกลุมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 นางสาวเสาวรส  ธรรมเพยีร 

 นักวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร

 นางสาวณัฐทยิา  หาญณรงค

 นักวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร

 นางสาวเสาวนยี  แกวพระเวช

 นักวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร

 นายสุรเชษฐ  ชมเงนิ

 นักวชิาการเกษตร
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จัดทํา

 นางอมรทพิย ภริมยบูรณ

 นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ

 นายพงษเพชร  วงศโสภา

 นางสาวอําไพพงษ เกาะเทยีน

 นางสาวรัฐฐา ศรญีาณลักษณ

 กลุมสื่อสงเสรมิการเกษตร สวนสงเสรมิและเผยแพร

 สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลย ีกรมสงเสรมิการเกษตร

เอื้อเฟอขอมูล

 นายชัยรัตน  ธนยากร

 นักวชิาการสงเสรมิการเกษตรชํานาญการ 

 ศูนยสงเสรมิและพัฒนาอาชพีการเกษตร จ.ฉะเชงิเทรา (พชืสวน)

 กลุมเกษตรกรทําสวนบางปลากด อ.องครักษ จ.นครนายก

 สวนวรญัญา (ลงุเสาร) 43 หมู 3 (คลอง 15) ต.คลองใหญ อ.องครกัษ จ.นครนายก

 สวนสามพี่นอง 18 หมู 3 ต.คลองใหญ อ.องครักษ จ.นครนายก 

ภาพ

 นายมนตชัย  โกฎเพชร

 นักวชิาการเผยแพร 6 ว

 นายสุรเชษฐ  ชมเงนิ

 นักวชิาการเกษตร
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รายชื่อคณะทํางานจัดทํา

คูมอืการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติพชื

1. นางอรสา  ดสิถาพร 

 ผูเชี่ยวชาญดานสงเสรมิและจัดการการผลติพชืผัก

 ไมดอกไมประดับและพชืสมุนไพร

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 ประธานคณะทํางาน 

 2. นายมนู  โปสมบูรณ

 ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการผลติไมผล ไมยนืตน และยางพารา

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

3. ดร.เศรษฐพงศ  เลขะวัฒนะ

 ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการผลติผัก ไมดอกไมประดับ

 และพชืสมุนไพร สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

4. นางวลิาวัลย  วงษเกษม

 ผูอํานวยการกลุมพชืเสนใยและพชืหัว

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน
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5. นางสาวจริาภา  จอมไธสง

 ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิการผลติผัก

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

6. นางศรสีุดา  เตชะสาน

 ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิการผลติพชืนํา้มันและพชืตระกูลถั่ว

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

7. นายธงชัย  สุทธพิงศเกยีรติ์

 หัวหนาฝายพัฒนาการผลติและควบคุมศัตรูผัก ผลไมเพื่อการสงออก 

 สํานักพัฒนาคุณภาพสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

8. นางสาวแสนสุข  รัตนผล

 ผูอํานวยการกลุมงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 สํานักพัฒนาคุณภาพสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน
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9. นายจุมพล  ไทยสุชาต ิ

 ผูอํานวยการกลุมงานสงเสรมิและพัฒนาการบรกิารอารักขาพชื

 สํานักพัฒนาคุณภาพสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน
10. นางชัญญา  ทพิานุกะ 

 นักวชิาการเกษตรชํานาญการพเิศษ

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

11. นางสาวเพ็ญระพ ี ทองอนิทร

 นักวชิาการเกษตรชํานาญการพเิศษ

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

12. นางภัสรา  ชวประดษิฐ

 นักวชิาการเกษตรชํานาญการพเิศษ 

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 คณะทํางาน

13. นายนเรศน  รังสมิันตศริิ

 หัวหนาฝายชาง

 กองสงเสรมิวศิวกรรมเกษตร

   คณะทํางาน
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14. นางสาวภัทรมาศ  พานพุม

 นักวชิาการเกษตรชํานาญการ

 สํานักสงเสรมิและจัดการสนิคาเกษตร

 เลขานุการคณะทํางาน

15. นางสาวสุภัทธริา โคตรศลิากูล

 นักวชิาการเกษตรปฏบิัตกิาร

 สํานักพัฒนาคุณภาพสนิคาเกษตร

 ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

16. นายพงษเพชร  วงศโสภา

 นักวชิาการเผยแพรชํานาญการ

 สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

 ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
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