
ผศ.ดร.ศิริศักด์ิ  สุนทรยาตร
อาจารย�ธนบุตร  ป�ยะพันธุ�



เน่ืองจาก การเรียนการสอนรายวิชาไม�ประดับ ในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร�การเกษตร  เป�นความต้ังใจท่ีจะให�นักศึกษา ได�พบกับ           
นักปรับปรุงพันธุ� ไม�ประดับสักชนิดหน่ึง เพื่อให� เกิดแรงบันดาลใจ                 
ในการเรียน การจะเป�นนักปรับปรุงพันธุ� ไม�ในอนาคต  การพัฒนา            
พันธุ�ไม�ประดับให�เกิดลักษณะใหม�ๆ จึงเป�นเร่ืองท่ีน�าสนใจ ดังน้ัน จะต�อง
เร่ิมจากพืช ชนิดท่ีมีผู�เชี่ยวชาญเป�นแรงบันดาลใจก�อน

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศิริศักดิ์  สุนทรยาตร
ตําแหน�ง : ผู�ช�วยรองอธิการบดีฝ�ายวิทยาเขตกาญจนบรุี ด�านกายภาพและสิ่งแวดล�อม 

: อาจารย�ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเกษตร มหาวิทยาลัยมหดิล  วิทยาเขตกาญจนบรุี   

1. เพื่อสร�างแรงบันดาลใจให�นักศึกษาสนใจเรยีนรู�

นักศึกษาจะได�เรียนรู� เร่ืองการพัฒนาพันธุ�ไม�จากผู�เชี่ยวชาญ
โดยตรง และได�ถือโอกาส ทบทวนหลักวิชาไม�ประดับและวิชาพันธุศาสตร�        
และได�เห็นด�านเทคนิค จากการเรียนรู�ในสถานท่ีจริง ซ่ึงการเรียนรู�จาก
ผู� เชี่ยวชาญและสถานท่ีใหม�ๆจะทําให� เ กิดความกระตือรือร�นและเกิด             
แรงบันดาลใจให�กับนักศึกษาได�ต�อไป  จึงเป�นท่ีมาของจุดเร่ิมต�น ความ
ร�วมมือกับอาจารย�สอนพิเศษ ซ่ึงเป�นผู�เชี่ยวชาญในเร่ืองไม�ประดับดังกล�าว

2. ประโยชน�ท่ีนักศึกษาจะได�รับ

อาจารย�ธนบุตร  ป�ยะพันธุ�
อาจารย�สอนพิเศษ รายวิชาไม�ประดับ สาขาวิทยาศาสตร�การเกษตร
ความชํานาญพิเศษ ด�านการ ปรับปรุงพันธุ�ไม�ประดับกลุ�ม แก�วกาญจนา
การขยายพันธุ�พืชชนิดต�าง ๆ



แก�วกาญจนนา  เป�นไม�ประดับที่มีความสวยงาม ปลูกเลี้ยงง�าย 
ใช�พ้ืนที่เพาะปลูกน�อย  จากเดิม  ช่ืออโกลนีมาหรือ ต�นเขียวหมื่นป� 
ไม�ประดับชนิดใบ ที่มีลวดลายบนลําต�น รวมทั้ง ใบที่มีสี เขียว                  
อยู�ได�นาน  ขึ้นรวมกัน เป�นกอ เป�นที่มาของช่ือ เขียวหมื่นป� หรือ 
อโกลนีมา (Aglaonema) 

เ ป� นกลุ� ม ไ ม� ป ร ะ ดั บที่ อ ยู� ใ น ว งค�  อล า ซี อี่  “อ โกลนี ม า 
(Aglaonema) ซ่ึงมี หลากหลายสายพันธุ�  อีกทั้งสีและ ลวดลาย
สดใส โดย มีศัพท�มาจากคําสองคําในภาษากรีก คือคําว�า Aglaos
หมายถึง สว�างสดใส และคําว�า Nema ที่มีความหมายว�า เส�น สื่อ
ความหมายถึงลวดลาย  ซ่ึงเป�นเอกลักษณ�ที่มองเห็นได�เด�นชัดจาก 
ไม�ในสกุลต�นเขียวหมื่นป� 

และในป� พ.ศ.2549 ชมรมผู�พัฒนาพันธุ�ไม�ประดับ 2000 ขอ
พระราชทานช่ือไทย  โดยในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549 ได�รับ
พระราชทานช่ือไทยว�า “ แก�วกาญจนา” อันมีความหมายว�า “งดงาม
สว�างไสวและสุกสว�างดุจทอง”  

ทําไมต�องมีการพัฒนาสายพันธุ�ไม�ประดับสายพันธุ� “แก�วกาญจนา”

ป�จจุบันประเทศไทย มีการปลูกไม�ประดับ แก�วกาญจนา โดยผสมเกสร สายพันธุ�ต�าง ๆ ออกมา มากมายหลากหลายสายพันธุ� จนเป�นที่รู�จักอย�างทั้งใน                  
และต�างประเทศ  ซ่ึงมีผู�สนใจศึกษาค�นคว�าทดลอง เพ่ือปรับปรุงสายพันธุ� ให�มีความสวย และโอกาสที่จะได�ผสมพันธุ�ใหม� ๆ ก็มีมาก โดยได�มีการพัฒนาสายพันธุ� 
จนมีสีแดง สวยอร�ามจัดเป�นไม�ใบประดับ ที่มีโอกาสจะสร�างรายได�ในอนาคต เนื่องจาก มีความสวยงาม แปลกใหม� ผู�ที่ช่ืนชอบต�นไม� จึงให�ความสนใจ ไม�ประดับ    
สายพันธุ�นี้ ซ่ึงป�จจุบันมีราคาแพง เรียกได�ว�า “ราชาแห�งไม�ประดับ”   ใช�เป�นไม�มงคล ไม�หายาก  อายุอยู�ข�ามป� 

การพัฒนาสายพันธุ� คือ การปรับปรุงพันธุ�ให�ได�พันธุ�ใหม�ที่ดีกว�าพันธุ�เดิม จากเดิมแก�วกาญจนา เป�นไม�ประดับที่มีต�นกําเนิดในป�า การนํามาปลูกเลี้ยง
ตามบ�านเรือน หรือเพ่ือการจัดประดับตกแต�งภายในสวน  จึงต�องผ�านการปรับปรุงพันธุ�ไหม� ให�เหมาะกับสภาพแวดล�อมนั้น ๆ ซ่ึงการปรับปรุงพันธุ�                  
มี 2 แนวทางคือ การปรับปรุงพันธุ�ในรุ�นพ�อแม�และการปรับปรุงพันธุ�ในรุ�นลูก เพ่ือให�ได�ลูกผสมหรือลูกไม�พันธุ�ใหม� ๆ จะเป�นการเพ่ิมช�องทาง และโอกาสการ
สร�างรายได�ให�กับผู�สนใจเพาะเลี้ยงไม�ประดับชนิดนี้ต�อไป แก�วกาญจนาถือเป�นไม�ประดับ ที่สร�างความสดใส ได�ทุกที่ เช�น ในอาคาร ร�านค�า สํานักงาน บ�านเรือน  
นอกจากนี้ สามารถช�วยลดมลพิษภายในสถานทีป่ลกูได�อีกด�วย  

ความเป�นมา ไม�ประดับสายพันธุ� “แก�วกาญจนา ” 



1. คัดเลอืกพ�อแม�พนัธุ� 
ต�องคัดเลือก พ�อแม�พันธุ�ที่แข็งแรง
แ ล ะ เ ป� น ส า ย พั น ธุ� ที่ มี ป ร ะ วั ติ ใ ห�                
ลูกผสมดี เพ่ือเตรียมจับคู�ผสม

2. การผสมเกสร เป�นการขยายพันธุ�แบบอาศัยเพศ คือใช�เมล็ด โดยนําเกสรเพศผู� ที่คัดเลือก

เป�นต�นพ�อพันธุ�มาขยายพันธุ� บนเกสรเพศเมียที่เป�นต�นแม�พันธุ� ปกติเมล็ดของแก�วกาญจนา ที่ได�จาก
การผสมตัวเอง จะมีลักษณะเหมือนต�นแม� แต�ถ�ามีการผสมข�ามระหว�างสกุล สามารถสร�างลูกผสมใหม�ๆ 
เกิดขึ้น 

3. ระยะผสมเกสร หลังจากเกสรเพศผู�และเกสรเพศเมียได�รับการผสม จะเริ่มพัฒนาไปสู�ผล ใช�เวลาประมาณ 6-8 เดือน 

ผลก็จะเริ่มสุก และมีสีแดง จึงเกบ็ผลสุกดังกล�าวมาล�างเปลือกนอกออก นําเมล็ดที่ได�ไปเพาะในวัสดุปลูกที่เตรียมไว� ซ่ึงสามารถเก็บความช้ืนได�ดี

4. การเพาะเมลด็ เมล็ดที่ปลูกในวัสดุเพาะไม�เกิน 1 เดือนก็จะเริ่มงอก จากนั้นต�นกล�า แก�วกาญจนา ก็จะเริ่มมีใบให�เห็น  

เดือนละ 1 ใบ  เมื่อเจริญเติบโต จนมีใบครบ 10 ใบ หรือเรยีกว�า “ไม�รุ�น” ก็สามารถกําหนดคุณสมบัติของลูกผสมดังกล�าวได�แล�ว

5. การขยายพันธุ�ด�วยวิธีอ่ืน  ๆ  การขยายพันธุ�แก�วกาญจนา สามารถทําได�หลายวิธี  ตัวอย�างการขยายพันธุ�แบบไม�                

อาศัยเพศ เช�น การตอน การแยกหน�อ การชํา และ การเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือ



เรียบเรียงข�อมูลโดย : นางสาวสุรณีย� แสนยุติธรรม  งานวิเทศสัมพันธ�และสื่อสารองค�กร วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล  
โทรศัพท�  :   034 585 058  ต�อ  1000    Email.  :  suranee.san@mahidol.edu     

https://twitter.com/mahidolkanhttps://www.youtube.com/user/mukawww

ช�องทางการรับข�าวสาร
วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล

1.ดอกแก�วกาญจนา ท่ี เตรียมผสม จ ะต�องบานและพร�อมผสมในเวลา ท่ี ใกล� เ คียงกัน เ น่ืองจากเกสร                           
ดอกแก�วกาญจนา ไม�สามารถท่ีจะเก็บไว�ใช�ได�นาน เหมือนเกสรไม�ดอกไม�ประดับบางชนิด จึงจําเป�น ต�องมีพ�อและแม�พันธุ�ในจํานวนท่ี
เพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการผสมพันธุ�ท่ีมีมากขึ้น

2.แม�พันธุ�ต�องเป�นต�นท่ีมีความสมบูรณ� เน่ืองจากดอกท่ีได�รับการผสมและพัฒนาไปสู�เมล็ดจะต�องถือฝ�กเมล็ดนาน 6-
8 เดือน หากความสมบูรณ�ของแม�พันธุ�ไม�เพียงพอ จะส�งผลให�ฝ�กท่ีได�รับการผสมร�วงโรยก�อนวัย หรือส�งผลกระทบต�อการ
เจริญเติบโตของลูกไม�ท่ีเกิดจากเมล็ดต�อไปได�

3.ต�องมีความสนใจศึกษาและทราบถึงพื้นฐานประวัติของสายพันธุ�อแก�วกาญจนา เป�นอย�างดี จึงสามารถสังเกตถึง
ความหลากหลาย รู�จักนําลักษณะเด�นของสายพันธุ�ต�าง ๆ มาใช� 

4.แก�วกาญจนา เป�นไม�ประดับท่ีมีความหลากหลายสายพันธุ� ท้ังในด�านสีสัน และขนาดทรงพุ�ม พบว�า แก�วกาญจนาท่ีมี
ขนาดทรงพุ�มใหญ�และใบมีสีสันสวยงาม เช�น สีแดงหรือสีชมพู  ซ่ึงทําได�ยาก ต�องอาศัยการศึกษาค�นคว�าวิจัยเป�นระยะเวลาหลายป�

5.ลูกผสมแก�วกาญจนา ท่ีมีใบสีแดงหรือสีชมพูบางสายพันธุ� อาจจะไม�สามารถผสมพันธุ�
ต�อได�หรือเป�นหมัน นับว�าเป�นอุปสรรคหน่ึงต�อการพัฒนาสายพันธุ�น้ี แต�ก็สามารถขยายพันธุ�
โดยวิธีแยกหน�อ หรือป�กชําได�เป�นต�น

แนวทางในอนาคต
แนวทางการปรับปรุงพันธุ�  ต�องมุ�งสู�การปรับปรุงพันธุ�ในรุ�นของพ�อแม�พันธุ�เป�นหลัก เพื่อให�ได�ลูกผสมสายพันธุ�ใหม�ๆ  

ติดต�อสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ : 
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศิริศักดิ์  สุนทรยาตร   มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

หรือ อาจารย�ธนบุตร ป�ยะพันธุ� โทรศัพท�  :  093-2596566 , 0932545695  

ป�ญหา อุปสรรค ในการผสมพันธุ� หรือพัฒนาสายพันธุ�

https://www.instagram.com/mahidolkan/

http://www.facebook.com/MahidolKan
https://twitter.com/mahidolkan
https://www.youtube.com/user/mukawww
https://www.instagram.com/mahidolkan/
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