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ค�ำน�ำ
    ปัจจุบันมีการน�ำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิต
ขยายพันธุ์พืชในเชิงการค้าและอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มไม้ดอก
ไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ เบญจมาศ หน้าวัว เป็นต้น แต่ก็ยังอยู่ในวงจ�ำกัด
ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ต้นทุนสูง ต้องใช้ความรูแ้ ละทักษะเฉพาะด้าน
การปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและเป็นวิทยาศาสตร์มากเกินไป
เป็นต้น เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร
จึงได้นำ� ร่องขยายผลเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ พัฒนา
การเกษตรกรสู่เกษตรอุตสาหกรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้สนใจทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ได้ง่ายขึ้น
   เอกสารค�ำแนะน�ำเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ”
เล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ทไี่ ด้จากการท�ำงาน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และการศึกษาทดสอบประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยี จนได้
เทคนิควิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพเหมาะสมแก่ผทู้ สี่ นใจน�ำเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร และ
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น การน�ำเสนอจึงสื่อความหมายด้วยภาพ
ส�ำหรับเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้ อ เยื่ อ การปลู ก พื ช แบบเกษตรอุ ต สาหกรรมโดยใช้ พื ช พั น ธุ ์ ดี
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารค�ำแนะน�ำเล่มนี้ คงท�ำให้
ผูอ้ า่ น มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์และความส�ำคัญของงานเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เป็นวิธขี ยายพันธุพ์ ชื แบบไม่ใช้เพศวิธหี นึง่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
สามารถผลิตพืชได้จำ� นวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ต้นพืชมีความสม�ำ่ เสมอ สมบูรณ์แข็งแรง
ตรงตามพันธุ์ และสะอาดปราศจากโรคแมลงศัตรูพืช ปัจจุบันมีการน�ำมาใช้เพื่อขยาย
พันธุ์พืชในเชิงการค้าอย่างกว้างขวางและส่งเสริมเป็นอาชีพ เริ่มจากน�ำมาใช้กับกล้วยไม้
จนกลายเป็นพืชอุตสาหกรรมที่ส�ำคัญของประเทศ ต่อมาจึงได้มีการน�ำมาใช้ขยายพันธุ์พืชอื่นๆ
ในเชิงการค้า  เช่น กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด ไผ่ เยอบีร่า  หน้าวัว เบญจมาศ บอนสี
ปทุมมา  กระเจียว กุหลาบ สตรอว์เบอร์รี่ ขนุน และไม้สัก เป็นต้น รวมถึงได้น�ำมาใช้
เพื่อการผลิตขยายพันธุ์ปลอดโรค ซึ่งมีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ไฟโตพลาสม่า และเชื้อแบคทีเรีย
ที่มักติดมากับหัวพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
ถึงแม้จะมีการน�ำเทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชมาใช้ประโยชน์เพือ่ การผลิตขยาย
พันธุพ์ ชื ในเชิงการค้าและอุตสาหกรรมเพิม่ มากขึน้ ก็ตาม แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดต่างๆ เช่น ต้นทุน
การผลิตสูง บุคลากรมีจ�ำกัด ผู้ใช้ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน การปฏิบัติค่อนข้าง
ยุ่งยากและเป็นวิทยาศาสตร์มากเกินไป รวมถึงช่องทางเข้าถึงเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอ
ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้น�ำร่องขยายผลเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีฯ โดยตรง
ด้วยการน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญยิ่ง
ต่อธุรกิจเกษตร เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ การน�ำ
เทคโนโลยีฯ ไปใช้ให้เกิดผลส�ำเร็จในเชิงอุตสาหกรรมนัน้ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องมีธรุ กิจต่อเนือ่ ง
รองรับครบวงจร และเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการน�ำข้อดีของงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้น�ำตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เป็นผู้ที่ท�ำงานกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงเรือนเพาะช�ำ และเกษตรกรผู้ปลูกพืชเชิงการค้า เป็นต้น
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การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เป็นการขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ
วิธหี นึง่ ท�ำโดยการน�ำชิน้ ส่วนต่างๆ ของพืช เช่น
ตาข้าง ตายอด หน่ออ่อน ใบ เมล็ด มาเพาะเลีย้ ง
ในอาหารสั ง เคราะห์ ป ระกอบด้ ว ยเกลื อ แร่
น�ำ้ ตาล วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโต
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ปลอดจาก
เชื้อจุลินทรีย์ ให้พัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์
เป็ น วิ ธี ก ารขยายพั น ธุ ์ พื ช ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถผลิตพืชได้จำ� นวนมากในเวลาทีก่ ำ� หนด
ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดโรคที่มีสาเหตุ
จากเชื้ อ ไวรั ส เชื้ อ ราและเชื้ อ แบคที เ รี ย
ที่อาจติดมากับต้นพันธุ์ ตลอดจนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การน�ำเนือ้ เยือ่ พืชหรื อส่วนต่างๆ ของพืชที่
มีชีวิตอยู่ เช่น ล�ำต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก
ใบ ก้านใบ อับละอองเกสรเรณู มาเพาะเลี้ยง
ในสภาพที่ควบคุม

พืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ ได้แก่
 ไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส ไผ่ สัก เป็นต้น
 พืชผัก เช่น ขิง หน่อไม้ฝรั่ง และปูเล่ เป็นต้น
 ไม้ผล เช่น กล้วย สับปะรด สตรอว์เบอร์รี่ และส้ม เป็นต้น
 ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น หน้าวัว เบญจมาศ กล้วยไม้ ว่านสี่ทิศ เยอบีร่า เฮลิโคเนีย และ
ฟิโลเดนดรอน เป็นต้น
 พืชกินแมลง เช่น หยาดน�้ำค้าง กาบหอยแครง และหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น

กรมส่งเสริมการเกษตร
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ข้อดีของการเพาะเลีย
้ งเนือ
้ เยือ
่ พืช

โรคและแมลงศัตรูที่ส�ำคัญที่ติดมากับต้นพืช
ชนิดพืช
กล้วย
อ้อย
มันส�ำปะหลัง
คริสต์มาส

โรคและแมลงศัตรูพืช
โรคตายพราย  โรคเหี่ยว  ด้วงงวง  หนอนกอ
โรคใบขาวและกอตะไคร้อ้อย  หนอนกออ้อย
โรคใบด่าง  โรคพุ่มแจ้มันส�ำปะหลัง  รากเน่าหัวเน่า  เพลี้ยแป้ง
รากเน่าโคนเน่า  แมลงหวี่ขาว
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1. เพิม่ ปริมาณได้จำ� นวนมากในระยะเวลาสัน้
ต้ น ที่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรมเหมื อ นต้ น แม่ พั น ธุ ์
ขยายพันธุ์พืชจ�ำนวนมากในเวลาที่ก�ำหนด ได้ต้นพืชที่
สม�่ำเสมอเหมือนต้นเดิม ต้นที่ได้จะสะอาดปราศจาก
ศัตรูพชื โดยเฉพาะโรคทีม่ สี าเหตุจากเชือ้ ไวรัสไฟโตพลาสม่า
และแบคทีเรีย
2. ต้นพืชทีไ่ ด้ความสม�ำ่ เสมอ เก็บเกีย่ วผลผลิต
ได้พร้อมกัน เหมาะกับการผลิตพืชเชิงการค้า
3. เพื่ อ ผลิ ต พั น ธุ ์ พื ช ปลอดโรค ได้ ต ้ น พื ช
ปลอดเชื้อไวรัส และปลอดเชื้อแบคทีเรีย
4. เพือ่ อนุรกั ษ์และเก็บรักษาพันธุพ์ ชื ปรับปรุง
พันธุ์พืช และเป็นการสร้างพันธุ์พืชใหม่ๆ เพื่อการผลิต
ยาหรื อ ผลิ ต สารทุ ติ ย ภู มิ ส กั ด ตั ว ยาหรื อ ส่ ว นผสมของ
ยารักษาโรคจากพืชและเพื่อศึกษาทางชีวเคมี สรีรวิทยา 
และพันธุศาสตร์
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ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้
1. ห้องเตรียมอาหารสังเคราะห์ (Laboratory or Preparation room)
ควรเป็นห้องที่มีเนื้อที่กว้างขวางพอควรที่จะจัดวางเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ
เตรียมอาหาร โต๊ะวางเครื่องมือ ตู้เก็บเอกสาร ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เครื่องแก้วต่างๆ
อ่างน�้ำล้างเครื่องมือ และตู้เย็นส�ำหรับเก็บสารเคมีบางชนิดที่ต้องเก็บในที่เย็น และ
สารละลายเข้มข้น

2. ห้องย้ายเนือ้ เยือ่ หรือห้องถ่ายเนือ้ เยือ่ พืช (Clean room or Transfer room)
เป็นห้องที่สะอาด ปลอดเชื้อ มีการผ่านเข้าออกน้อยที่สุด ควรจะมีแต่เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่
ย้ายเนื้อเยื่อพืช อุปกรณ์ที่ส�ำคัญ คือ ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การฟอกฆ่าเชื้อ

3. ห้ อ งเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช (Culture room) ต้ อ งเป็ น ห้ อ งที่ ส ะอาด
ปลอดเชื้อ ปิดสนิท มีการเข้าออกน้อยที่สุด เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่จะน�ำขวดเพาะเลี้ยงไป
เพาะเลี้ยง และตรวจเช็ดผลการทดลอง

กรมส่งเสริมการเกษตร

5

ภาพตัวอย่างผังห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หมายเลขแสดงการจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
u เครื่องชั่งอย่างละเอียด เครื่องชั่งอย่างหยาบ เครื่องวัด pH เครื่องคนสารละลาย
v หม้อนึ่งความดัน
w ชั้นวางสารเคมี
x ตู้เย็นส�ำหรับสารเคมีบางชนิดที่ต้องเก็บในที่เย็น
y ตู้ตัดเนื้อเยื่อ (จ�ำนวนตู้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)
z ชั้นวางอุปกรณ์ (กระบอกฉีด ผ้าเช็ดมือ อาหาร ใบมีดตัด ฯลฯ)
{ ชั้นวางพืช และหลอดไฟฟ้าที่ให้แสงตรงตามความต้องการของพืช
| เครื่องปรับอากาศ (ขึ้นกับขนาดพื้นที่และความเหมาะสม)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

6
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรมีการจัดการสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ในสภาพที่ควบคุม
สภาพที่ควบคุม

นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรี ย์

ธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง
ฮอร์ โมน

กรมส่งเสริมการเกษตร

ค่า pH 5.6 - 5.7

7

การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน

1
ท�ำความสะอาดมือและแขนด้วยสบู่

3
เช็ดท�ำความสะอาดตู้ปลอดเชื้อก่อนใช้งาน
และควรเปิดสวิตช์ตู้ ให้ระบบต่างๆ ภายใน
ตู้ท�ำงานก่อนปฏิบัติงาน 15 – 30 นาที
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

4
วางอุ ป กรณ์ ท่ี ใช้ ตั ด เนื้ อ เยื่ อ ในต�ำ แหน่ ง
ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

2
สวมชุดปฏิบตั กิ าร ผ้าคลุมผม ผ้าปิดปาก - จมูก
และเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ
ทุกครั้ง

5
การลนไฟเครื่ องมือที่ ใช้ปฏิบัติงาน
เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรี ย์ก่อนเริ่ มตัดเนื้อเยื่อ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

8

ขั้นตอนการเตรียมอาหารสูตร MS (1 ลิตร)

กรมส่งเสริมการเกษตร
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การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1

2

ชั่งสารเคมี : หากใช้ปริ มาณน้อย
ต้องชั่งด้วยเครื่ องชั่งอย่างละเอียด

3

5

วัดความเป็นกรด – ด่าง(pH) 5.6-5.7

หลอมอาหารบนเตาแก๊ส

7
กรอกอาหารในภาชนะที่ทนความร้อน

8
น�ำอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันไอ เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส
ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิว้ 15 - 20 นาที

9
สต็อกอาหารวุ้นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว
เก็บไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนน�ำมาใช้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

4

6

ผสมสารเคมีด้วยเครื่ องคสารละลาย
ร่วมกับแท่งคนไฟฟ้า

สารเคมีที่ ใช้ปริ มาณมาก
ชั่งด้วยเครื่ องชั่งอย่างหยาบ

10

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
1. คัดเลือกพันธุ์ดี
2. ผลิตแม่พันธุ์พืชต้นก�ำเนิดปลอดโรค
ที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดโรค
3. ขยายและเพิ่มปริ มาณต้นพืช
ในห้องปฏิบัติการ
4. ชักน�ำรากเป็นต้นที่สมบูรณ์
5. อนุบาลต้นอ่อนพืชในสภาพโรงเรื อน
6. ขยายเพิ่มปริ มาณต้นพืชในโรงเรื อน/แปลงแม่พันธุ์

กระจายพันธุ์พืช
กรมส่งเสริมการเกษตร
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วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1. คัดเลือกชิน้ ส่วนพืช ส่วนของพืชแทบทุกส่วน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนของล�ำต้น ตา  ดอก ราก แม้กระทั่ง
เนื้อเยื่อ เซลล์ หรือ  โปรโตพลาส สามารถน�ำมาเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และพัฒนาให้เกิดเป็นต้นพืชได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดพืช และวัตถุประสงค์ที่ท�ำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. การท� ำ ความสะอาด ชิ้ น ส่ ว นที่ น� ำ มาท� ำ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอาด ปราศจาก
เชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ดังนั้น จึงต้องน�ำมาฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ
ฟอกฆ่าเชื้อ แล้วล้างด้วยน�้ำนึ่งที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
3. การตัดเนือ้ เยือ่ ชิน้ ส่วนพืชทีท่ ำ� การฆ่าเชือ้ แล้ว
น�ำเข้าตู้ปลอดเชื้อ ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ วางลงบนอาหาร
สังเคราะห์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
4. การบ่ ม เลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ น� ำ ขวดอาหารที่ มี
ชิ้นส่วนพืชวางบนชั้น ที่มีแสงสว่าง 2,000 - 4,000 ลักซ์
วันละ 12 - 16 ชั่วโมง ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ 25 - 28
องศาเซลเซียส จนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชมีการพัฒนา
เป็นต้นที่สมบูรณ์
5. การตัดแบ่งและเลีย้ งอาหาร ตัดแบ่งชิน้ ส่วนพืช
และเปลีย่ นอาหารเพือ่ เพิม่ ปริมาณของต้นพืช ทุก 1 - 2 เดือน
ขึ้ น อยู ่ กั บ ชนิ ด ของพื ช และระยะการเจริ ญ เติ บ โต
ท�ำการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเป็นต้น
ที่สมบูรณ์
6. การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาติ น�ำต้นพืช
ทีม่ ยี อด และราก ทีส่ มบูรณ์ออกจากขวด ล้างวุน้ ทีต่ ดิ กับราก
ออกให้หมด ด้วยน�้ำสะอาด และผึ่งลมให้แห้ง แช่น�้ำยา
ป้องกันก�ำจัดเชื้อรา  น�ำไปปลูกในวัสดุที่โปร่ง สะอาด
ระบายน�้ำได้ดีภายใต้ น�ำไปวางไว้ในที่ร่ม และพรางแสง
60 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 4 สัปดาห์ หรือจนกระทั่งต้นพืช
ตั้งตัวได้
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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การปลูกพืชแบบเกษตร
อุตสาหกรรมโดยใช้พืชพันธุ์ดี
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ที่มาและความส�ำคัญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีประสิทธิภาพ โดยการน�ำชิ้นส่วนของพืช
ที่มีชีวิต เช่น ตายอด ตาข้าง ใบ ก้านใบ อับละอองเกสร ล�ำต้น ฯลฯ มาเพาะเลี้ยงในสูตรอาหารสังเคราะห์
ที่มีสารอาหารและวิตามินต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด ซึ่งข้อดีของการเพาะเลี้ยง
เนือ้ เยือ่ พืชทีโ่ ดดเด่น คือ สามารถผลิตขยายต้นพืชได้ในปริมาณมาก พืชทีไ่ ด้จะมีพนั ธุกรรมเหมือนต้นแม่พนั ธุ์
ทุกประการ เพราะฉะนัน้ หากต้องการได้ตน้ พันธุด์ ี ตรงตามพันธุ์ มีคณ
ุ ภาพ ให้ผลผลิตสูง การคัดเลือกพันธุจ์ งึ
เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืชโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และที่ส�ำคัญยังสามารถผลิต
พืชปลอดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส ไฟโตพลาสม่า เชื้อรา แบคทีเรีย ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อดีในด้าน
การค้า  เนื่องจากสามารถ ได้ต้นที่สม�่ำเสมอ ซึ่งการผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมจะเป็นประโยชน์มาก
ในการวางแผนการผลิตให้สามารถเก็บผลผลิตได้พร้อมกัน ซึ่งพืชเศรษฐกิจส�ำคัญที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ด�ำเนินการผลิตเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง และอ้อย เป็นต้น
กล้วย เป็นผลไม้คู่กับวิถีชีวิตไทยมาช้านาน นอกจากเป็นผลไม้ที่รับประทานกันเป็นประจ�ำแล้ว
ส่วนอืน่ ๆ ของกล้วยทัง้ ใบ ก้านใบ ช่อดอก และล�ำต้น ก็ยงั น�ำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ปัจจุบนั ความต้องการ
ผลผลิตกล้วยยิ่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการส่งออกกล้วยหอมและกล้วยไข่ ไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ
ปีละกว่า 35,000 ตัน ท�ำรายได้ไม่ต�่ำกว่าปีละ 350 ล้านบาท โดยกล้วยหอมมีตลาดส�ำคัญคือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง
และสิงคโปร์ ส่วนกล้วยไข่มีตลาดส�ำคัญคือ จีน ฮ่องกง และเวียดนาม ในปี 2557 มีพื้นที่ให้ผลผลิตเฉพาะ
กล้วยเศรษฐกิจ คือ กล้วยน�้ำว้า กล้วยหอม และกล้วยไข่รวมแล้วประมาณ 1 ล้านไร่
โดยปกติเกษตรกรจะปลูกกล้วยโดยใช้หน่อ แต่เป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลานานในการขยายพันธุ์
ได้หน่อน้อย ต้องใช้ตน้ แม่พนั ธุจ์ ำ� นวนมาก ต้นทีป่ ลูกเติบโตไม่สม�ำ่ เสมอ และไม่สามารถเก็บผลผลิตได้พร้อมกัน
ในปัจจุบันความต้องการผลผลิตกล้วยมีมากขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก โดยเฉพาะ
ตลาดส่งออก ต้องผลิตให้ได้ปริมาณสม�่ำเสมอตามที่ผู้ซื้อต้องการ จึงต้องใช้ต้นพันธุ์ที่เจริญเติบโตสม�่ำเสมอ
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ปริมาณมากๆ ในเวลาเดียวกัน จึงจ�ำเป็นต้องใช้ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ซึ่งมีการเติบโตสม�่ำเสมอ และเก็บผลผลิตได้พร้อมกัน ต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ยังเป็นต้นพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลง เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพภูมิอากาศแปรปรวน
ท�ำให้โรคและแมลงศัตรูพืชระบาดรุนแรงขึ้น นอกจากนั้น ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังเป็นต้นพันธุ์
ที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการอีกด้วย
กรมส่งเสริมการเกษตร
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูกพืชแบบบเกษตรอุตสาหกรรม
โดยใช้พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชผักส่งออกที่ส�ำคัญ ผลผลิตร้อยละ 20 ส่งไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ ท�ำรายได้
ไม่ต�่ำกว่าปีละ 200 ล้านบาท มีผู้รับซื้อส�ำคัญ คือ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และประเทศตะวันออกกลาง มีผู้ส่งออก
รายใหญ่ ได้แก่ บริษทั ธานียาม่าสยาม จ�ำกัด บริษทั สวิฟท์ จ�ำกัด และบริษทั ก�ำแพงแสน คอมเมอร์เชีย่ ล จ�ำกัด
เนื่องจากเป็นพืชส่งออก คุณภาพผลผลิตเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดรายได้ของเกษตรกร เพราะบริษัท
ผูส้ ง่ ออกก�ำหนดราคารับซือ้ ตามเกรดของผลผลิต โดยผลผลิตเกรดเอ จะมีราคาสูงถึง 100-120 บาทต่อกิโลกรัม
ขณะที่ผลิตเกรดบีราคา 70 บาทต่อกิโลกรัม เกรดซี 40 บาทต่อกิโลกรัม และเกรดแซด หรือตกเกรดราคา 
15 บาทต่อกิโลกรัม
หน่อไม้ฝรัง่ สามารถปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุห์ รือใช้ตน้ พันธุจ์ ากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ซึง่ การเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อ เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่พืชทุกต้นที่ผลิตได้จะมีพันธุกรรมเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ดี ที่คัดเลือกมาผลิต
และเมื่อน�ำไปปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นหน่อไม้ฝรั่ง จะท�ำให้ผลผลิต
ทีเ่ ก็บได้ในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลามีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ซึง่ ท�ำให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญคือ
ได้หน่อไม้ฝรั่งคุณภาพดีจ�ำนวนมากอยู่เสมอ เกษตรกรที่ท�ำให้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากต้นเนื้อเยื่อเป็นที่รู้จัก
และยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ นายโสภณ อารยธรรม ชาวอ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยนายโสภณ
ได้รับต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกรมส่งเสริมการเกษตรไปทดลองปลูก เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2542 จ�ำนวนประมาณ 5,000 ต้น นายโสภณยืนยันว่า ต้นพันธุห์ น่อไม้ฝรัง่ จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ให้ผลผลิตสูง และได้คุณภาพดีกว่าต้นพันธุ์จากการเพาะเมล็ด นายอนันทพงษ์ สาลีด�ำ เกษตรกรผู้ปลูก
หน่อไม้ฝรั่ง ที่ต�ำบลห้วยไร่ อ�ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ใช้ต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และยืนยันว่าให้ผลผลิตและคุณภาพดีกว่าการปลูกด้วยต้นจากการเพาะเมล็ด
อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศไทย ในปี 2557/2558 มีพื้นที่ปลูกเกือบ 11 ล้านไร่
ผลผลิตรวมประมาณ 102 ล้านตัน ในปี 2558 มีการส่งออกน�้ำตาลทรายประมาณ 7 ล้านตัน เป็นอันดับสอง
รองจากประเทศบราซิล อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายจึงมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ท�ำให้เกษตรกร
ขยายพื้นที่การปลูกอ้อย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่ ท�ำให้เกษตรกรมีความต้องการ
พันธุ์อ้อยเพิ่มมากขึ้น
การปลูกอ้อยโดยทัว่ ไปนิยมการปลูกแบบวางล�ำ ท�ำให้งา่ ยต่อการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูออ้ ย
ที่ติดไปกับท่อนพันธุ์ ได้แก่ โรคใบขาวอ้อย โรคกอตะไคร้ โรคราน�้ำค้าง โรคใบลวก โรคเน่าแดง โรคแส้ด�ำ
โรคเหี่ยวของอ้อย หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีชมพู หนอนกอสีขาว หนอนกอลายจุดใหญ่ เพลี้ยหอย
เพลีย้ แป้งสีชมพู ปลวกและไรแมงมุม ซึง่ โรคทีส่ ร้างความเสียหายมากทีส่ ดุ ท�ำให้ผลผลิตลดลง 30-40 เปอร์เซ็นต์
คือ โรคใบขาวอ้อย เนื่องจากเป็นเชื้อที่แฝงอยู่ในท่อล�ำเลียงอาหาร ท�ำให้ไม่สามารถก�ำจัดเชื้อด้วย
สารเคมีได้ ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีดา้ นการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ มาผลิตขยายอ้อย จะช่วยให้ได้ตน้ พันธุท์ ปี่ ลอดโรค
เนื่องจากขั้นตอนการผลิต มีการก�ำจัดเชื้อด้วยความร้อน สารเคมี และตัดเอาเฉพาะส่วนของเนื้อเยื่อเจริญ
ปลายยอดขนาด 0.2 มิลลิเมตร ใต้กล้องสเตอริโอ ซึ่งเป็นส่วนที่ปลอดโรคมากที่สุดมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
แล้วน�ำไปตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคพืชด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล (nested PCR) ก่อนน�ำไปขยายเพิ่มปริมาณให้ได้
ตามจ�ำนวนที่ต้องการ จากนั้นน�ำต้นอ้อยจาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปลูกลงแปลง
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ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย
คัดเลือกหน่อใบแคบจากต้นแม่พนั ธุท์ มี่ ลี กั ษณะดี ตรงตามพันธุ์ ต้นสมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง เป็นหน่อใบแคบ อายุ 3-4 เดือน
2, 3 ตั ด แต่ ง หน่ อ กล้ ว ยลอกกาบด้ า นนอกออกตั ด แต่ ง จนเหลื อ ขนาดเล็ ก
และ 4 ปาดส่วนโคนให้เหลือส่วนของจุดเจริญ
เตรียมน�ำ้ ยาฟอกส�ำหรับฟอก โดยฟอกฆ่าเชือ้ ในสารละลายคลอรอกซ์ 2 ครัง้
ครั้งที่ 1 ใช้ สารละลายคลอรอกซ์ 30 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 นาที
5, 6
ครั้งที่ 2 ใช้ สารละลายคลอรอกซ์ 15 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 นาที
และ 7
ล้างด้วยน�้ำกลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 3-5 นาที เพื่อล้างสารเคมี
ออกให้หมด
8
น�ำมาตัดแต่งชิ้นพืชให้มีขนาดเล็กประมาณ 3 -5 มิลลิเมตร ในตู้ปลอดเชื้อ
น�ำไปเลี้ยงในห้องบ่มสภาพห้องที่ควบคุมที่อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส
ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ ให้แสง 16 ชั่วโมงต่อวัน เปลี่ยนอาหารใหม่
9
ทุก 1 เดือน เตรียมแม่พันธุ์เริ่มต้น โดยชักน�ำยอดเลี้ยงในสูตรอาหาร
MS + BA อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อลิตร (อัตราขยาย 1 เท่าต่อชิ้นต่อเดือน)
น�ำยอดอ่อนมาชักน�ำยอดเพิ่มปริมาณ โดยตัดปลายส่วนยอดทิ้งลอกกาบ
10
แล้วผ่าครึ่งเป็น 2 ซีก เปลี่ยนอาหารใหม่(อัตราขยาย 2 เท่าต่อชิ้นต่อเดือน)
น�ำยอดมาตัดขยายเพิ่มปริมาณ โดยตัดแบ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ ทุก 1 เดือน
11
(อัตราขยาย 3 เท่าต่อชิ้นต่อเดือน)
ชักน�ำให้เกิดราก โดยตัดแต่งยอดเลี้ยงในอาหาร MS ที่เติมสารควบคุม
12
การเจริญเติบโต NAA อัตรา 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
น�ำต้นอ่อนที่ชักน�ำให้เกิดรากพัฒนาเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ล้างวุ้นออก
13, 14
และแช่ยาป้องกันเชื้อรา  และน�ำออกปลูกในโรงเรือนที่มีสภาพแวดล้อม
และ 15
เหมาะสม
1

การปลูกพืชแบบบเกษตรอุตสาหกรรม
โดยใช้พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อไม้ฝรั่ง
1

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูกพืชแบบบเกษตรอุตสาหกรรม
โดยใช้พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

คัดเลือกหน่อที่มีลักษณะดีตรงตามพันธุ์ และให้ผลผลิตสูง
น�ำหน่อมาตัดเป็นท่อน ล้างในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ 3 ครัง้ ๆ ละ 1-2 นาที
2
ฟอกฆ่าเชื้อ 2 ครั้ง ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ความเข้มข้น
15 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ นาน 20 นาที
3
ตัดแต่งแยกชิ้นส่วนตายอด และตาข้าง ภายในตู้ปลอดเชื้อ
4
ตัดแต่งตาจากหน่อ 1 ชิ้นต่อ 1 ตา
เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS + KIN 0.1 mg/l NAA 0.05 mg/l
5
และน�้ำตาล 30 mg/l เพื่อชักน�ำยอด
6
ตาเจริญเป็นต้นหน่อไม้ฝรั่ง
เพิ่มปริมาณในอาหารสูตร MS + KIN 0.01 mg/l และ NAA 0.05 mg/l
7
และน�้ำตาล 30 mg/l
น�ำมาต้นที่ได้มาตัดแต่ง และแบ่งกอ เพื่อชักน�ำรากและพัฒนาเป็นต้นอ่อน
8 และ 9
ที่สมบูรณ์ในสูตรอาหาร MS + NAA 0.35 mg/l และน�้ำตาล 60 g/l
10
น�ำมาล้างอาหารวุ้นออก แล้วอนุบาลในโรงเรือนที่มีการควบคุม
และ 11 สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ปลูกและอนุบาลต้นหน่อไม้ฝรั่งที่อนุบาลในโรงเรือนที่มีการควบคุม
12
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

18

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยเพื่อผลิตอ้อยปลอดโรค

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

กรมส่งเสริมการเกษตร

19

ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยเพื่อผลิตอ้อยปลอดโรค
คัดอ้อยจากแปลงแม่พันธุ์ ที่เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงไม่แสดงอาการ
โรคใบขาว น�ำมาตัดส่วนของโคนออกความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
3
ก�ำจัดเชื้อด้วยการแช่น�้ำร้อน 2 ครั้ง
4
เตรียมต้นพันธุ์ด้วยการช�ำข้อตาอ้อย
5
ฟอกฆ่าเชื้อที่พื้นผิว ด้วย แอลกอฮอล์ และโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์
6
ตัดเอาส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด ขนาด 0.2 มิลลิเมตร มาเพาะเลี้ยง
ชักน�ำให้เกิดยอดในอาหารสูตร MS + GA ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
7
เป็นเวลา 3-4 เดือน
8 และ 9 ตรวจสอบหาเชื้อโรคใบขาวอ้อยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล
น�ำมาขยายเพิ่มปริมาณในอาหารสูตร MS + BA + น�้ำตาล
10
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
ชักน�ำให้เกิดรากในอาหารสูตร MS + NAA + น�้ำตาล
11
ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 วัน
12
ย้ายปลูกในสภาพโรงเรือนอนุบาล
13
ปลูกลงแปลงเพื่อจัดท�ำแปลงพันธุ์หลักอายุ 45 วัน
14
แปลงพันธุ์หลัก อายุ 6 เดือน
15
แปลงพันธุ์หลักพร้อมเก็บเกี่ยว
1 และ 2

การปลูกพืชแบบบเกษตรอุตสาหกรรม
โดยใช้พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์
เกิดจากการน�ำความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจเชิงพาณิชย์ และเป็น
อาชีพทางเลือก ที่สามารถสร้างความมั่นคงและรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี
ธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกได้ ดังนี้
1. ผู้ที่ท�ำงานกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3. ผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม เช่น CP DOLE
4. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรือนเพาะช�ำ
5. เกษตรกรผู้ปลูกพืชเชิงการค้า เช่น กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง อ้อย
พืชที่ควรด�ำเนินการในเชิงการค้า
1. พืชเศรษฐกิจ
เช่น หน่อไม้ฝรั่ง
กล้วย สับปะรด
ฯลฯ
2. พืชกินแมลง เช่น
หม้อข้าวหม้อแกงลิง
กาบหอยแครง ฯลฯ
3. ไม้ดอกไม้ประดับ
เช่น กล้วยไม้
หน้าวัว เบญจมาศ
บอนสี อะโกรนีมา 
ฟิโลเดนดรอน ฯลฯ
4. ไม้น�้ำ เช่น
อนูเบียส ชบาน�้ำ
อเมซอน ฯลฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร
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เงื่อนไขการด�ำเนินธุรกิจ
1. ต้องมีความรู้หรือผ่านการอบรมด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาก่อน ควรมีนักวิชาการ
ที่มีความรู้ และประสบการณ์เป็นที่ปรึกษา
2. ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการท�ำธุรกิจอย่างน้อย 200,000 บาท
3. มีตลาดรองรับ และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพันธุ์ไม้อย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน

ขั้นตอนที่ควรด�ำเนินการ
วางแผน และเป้าหมายการผลิตในเชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการผลิต โดยใช้ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการตลาด
และศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด
ศึกษาข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพื่อน�ำมาประยุกต์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ
ควบคุมปริมาณ และคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการหาตลาดรองรับ
ต้องมีการเชื่อมโยงธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
มีการประเมินผลความก้าวหน้าของการด�ำเนินธุรกิจ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การปลูกพืชแบบบเกษตรอุตสาหกรรม
โดยใช้พืชพันธุ์ดีจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

1. ต้นทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างน้อย 200,000 บาท แบ่งเป็น
1.1 ค่าสารเคมี ประมาณ 50,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประมาณ 100,000 บาท
1.3 ค่าเครื่องปรับอากาศ ชั้นวางพืช ชั้นวางสารเคมี หม้อนึ่งความดัน ฯลฯ ประมาณ 50,000 บาท
2. ผลตอบแทนจะได้รบั หลังจากท�ำธุรกิจประมาณปีที่ 4 เป็นต้นไป อย่างน้อย 30,000 บาทต่อเดือน  
ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ
3. เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนในระยะยาวและต่อเนื่องทุกเดือน เนื่องจากเป็นเทคนิคที่สามารถ
ผลิตขยายพันธุ์พืชได้ตลอดปี และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน
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ตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ผู้ที่ท�ำงานกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

✆ ยินดีให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา

นางสาวกรรณิการ์ มีพร้อม

ที่อยู่ : บริษัท ไพฑูรย์สะพลี จ�ำกัด 93/57 ชั้น 5 อาคารโมเดิร์นกรุ๊ป
ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 08 4122 1914
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปัจจุบันท�ำงานที่บริษัท ไพฑูรย์สะพลี จ�ำกัด ต�ำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาระบบไบโอรีแอคเตอร์
มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และพัฒนาสูตรอาหารและปัจจัยอื่นๆ ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์หลัก และพืชอืน่ ๆของบริษทั โดยใช้เทคนิคการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์
โดยผู ้ บ ริ ห ารบริ ษั ท ฯมี ก ารวางนโยบายในการส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี ก ารพั ฒ นาความรู ้ เ ฉพาะด้ า น
มีการพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตพืช ในระดับอุตสาหกรรม
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

นางนันท์นภัส เทพส�ำราญ

ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 ต�ำบลดอนแฝก อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 08 6868 1417
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
		 ปริญญาโท : สาขาชีววิทยา (เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปัจจุบนั ท�ำงานอยูท่ ี่ ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ประยูร ออคิดส์ ต�ำแหน่ง ผูจ้ ดั การห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้ มีหน้าที่พัฒนาและวิจัยสูตรอาหารและขั้นตอนกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดูแล
ความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ มีความรักในการท�ำงานเกี่ยวกับต้นไม้ และมีอาจารย์ที่ให้ค�ำปรึกษา
และการสนั บ สนุ น มาตั้ ง แต่ แ รก ท� ำ ให้ ม องเห็ น โอกาสที่ จ ะเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการที่คนเราจะประสบความส�ำเร็จได้นั้นต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
รักงานที่เราท�ำ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง รับฟังผู้อื่น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

✆ ยินดีให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา

นางพนมพร วรรณประเสริฐ

นายรัฐพล สุขัมศรี

ที่อยู่ : 76/4 หมู่ 5 ต�ำบลทัพหลวง อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 08 8503 3368
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		
ปริญญาโท : สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
		
ปริญญาเอก : ก�ำลังศึกษาสาขาชีววิทยา ทีม่ หาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปั จ จุ บั น ท� ำ งานอยู ่ ที่ อ งค์ ก ารเภสั ช กรรม ต� ำ แหน่ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ช� ำ นาญการ ซึ่ ง ดู แ ล
การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หลังเลิกงานก็มาดูแลธุรกิจการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืช
เช่น กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชกินแมลง เป็นต้น และมีการอนุบาลพืชเองด้วย
เนื่ อ งจากมี ค วามสนใจด้ า นเทคโนโลยี ก ารเกษตรเป็ น พิ เ ศษ หลั ง จากจบการศึ ก ษา  จึ ง ตั ด สิ น ใจ
เปิดห้องปฏิบัติการและท�ำธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช แม้ว่าจะประสบปัญหาอยู่บ้าง แต่ด้วยความอดทน
และมีใจรักในงานด้านนี้ ทั้งยังมีก�ำลังใจจากครอบครัว ค�ำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และค�ำแนะน�ำ
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ท�ำมาเริ่มมั่นคงและประสบ
ความส�ำเร็จ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ที่อยู่ : 95/86 หมู่บ้านบัวทอง ซอย 13/5 ถนนกาญจนาภิเษก
ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ : 08 6909 1809
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท : สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เริม่ ท�ำธุรกิจผลิตพืชโดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 โดยเน้นผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
พืชน�้ำ พืชกินแมลง และกล้วยพันธุ์ต่างๆ โดยมีแนวคิดในการดัดแปลงและประยุกต์วิธีการท�ำงาน
เพื่อลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการท�ำงาน นอกจากนั้น ยังเป็นวิทยากรรับเชิญตามสถาบันต่างๆ
ด้ ว ยความเป็ น คนที่ มี ใ จรั ก มุ ่ ง มั่ น และรู ้ สึ ก ว่ า งานด้ า นการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช มี ค วามท้ า ทาย
และน่าศึกษา อีกทั้งยังรู้จักการดัดแปลงเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ท�ำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
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นายเอกสิทธิ์ นิสยันต์ (แชมป์)

ที่อยู่ : 61/3 หมู่ 1 ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 08 7699 7110
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
		 ปริญญาโท : สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เนื่องจากมีความชอบและสนใจเป็นพิเศษในงานด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มาตั้งแต่ช่วงที่เรียน
ปริญญาตรี จึงเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จากนั้นจึงไปท�ำงานในบริษัทที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ
การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ หาประสบการณ์ เมือ่ มีประสบการณ์แล้วจึงมาสานต่อความฝันในการด�ำเนินธุรกิจ
ของตนเอง ด้วยความที่มีใจรักและความเชี่ยวชาญในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท�ำให้ธุรกิจยังด�ำเนินอยู่
จนถึงปัจจุบัน

นางสาวตวงพร โรจนวงศ์ (ตวง)

ที่อยู่ : 299/19 ถนนมิตรภาพ 15 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 08 1627 3365
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
		 ปริญญาโท : สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
หลั ง จากที่ จ บการศึ ก ษา  ได้ ไ ปท� ำ งานในบริ ษั ท ที่ ท� ำ ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ
เพื่อหาประสบการณ์ หลังจากนั้นจึงได้มาเปิดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของตนเอง โดยเน้น
ผลิตพืชตามความต้องการของลูกค้า เช่น กล้วยน�้ำว้า กล้วยหอมทอง และกล้วยไข่ เป็นต้น และเนื่องจาก
เป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและท�ำงานคนเดียว ท�ำให้ก�ำลังผลิตมีไม่มาก จึงอาศัยความชอบ ความถนัด
และน�ำประสบการณ์การท�ำงานด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ โดยเน้นการผลิตพืชตามความต้องการ
ของลูกค้าเป็นหลัก ท�ำให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นางเสาวนีย์ สาโรจน์ (หญิง)

ที่อยู่ : 2106/14 หมู่ 7 ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 08 1984 5996
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
		 ปริญญาโท : สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปัจจุบันรับราชการทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงได้มีทักษะประสบการณ์ทางด้านนี้
คิดอยากเปิดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของตนเองที่บ้าน โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการท�ำงาน
ด้านผลิตพืชมาปรับใช้ เลือกพืชทีด่ ำ� เนินการผลิตตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงดูแนวโน้มการตลาด
เช่น กล้วย หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น มีความตั้งใจที่อยากจะท�ำในสิ่งที่เราถนัดและชอบ ได้มีอาชีพเสริม
จากงานราชการปกติ โดยไม่ได้เบียดเบียนเวลาราชการ

ผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
เช่น CP, DOLE เป็นต้น
กรมส่งเสริมการเกษตร
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ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรือนเพาะช�ำ

✆ ยินดีให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา

นางจามารี เกริ่นสระน้อย

ที่อยู่ : 143 หมู่ 2 ต�ำบลพลับพลาไชย อ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 08 9980 7999
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาพืชศาสตร์ (ไม้ผล) คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปัจจุบันรับราชการโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตและอนุบาลพันธุ์พืช ทั้งจากการเพาะเมล็ดและ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นอกจากนั้นยังรับอนุบาลพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย
เนือ่ งจากการท�ำงานทัง้ อาชีพหลักและอาชีพเสริมนัน้ มีการท�ำด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดการสัง่ สมประสบการณ์
และความรู้ รวมถึงเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการอนุบาลพันธุ์พืชต่างชนิดกัน โดยประสบการณ์
ที่ได้มานั้น ก็สามารถน�ำกลับไปพัฒนาและต่อยอดกับงานที่ท�ำอยู่ได้ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เกษตรกรผู้ปลูกพืชเชิงการค้า

✆ ยินดีให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา

สวนกล้วยหอมทอง
โดยใช้หน่อ

ประวัติความเป็นมา
นายประทีป แพ่งสุภา อายุ 36 ปี เริ่ม
ปลูกกล้วย ตั้งแต่ปี 2555 โดยเปลี่ยนจากการปลูก
ส้มมาเป็นปลูกสวนกล้วยแทน โดยน�ำหน่อกล้วยจาก
สวนเพื่อบ้านมาปลูก กล้วยที่ปลูก คือ กล้วยหอมทอง
ไต้หวัน มีพื้นที่ปลูก 100 ไร่ ซึ่งมีที่ปรึกษาเป็นผู้ปลูก
กล้วยหอมทองคอยให้คำ� แนะน�ำ นายประทีปพยายาม
เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จนสามารถ
บริหารจัดการปลูกกล้วยหอมทองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทรศัพท์ :
09 4853 7957
ที่ตั้งแปลง : ต�ำบลบ้านพริก อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
การจ�ำหน่าย : มีรถมารับซื้อในสวน
 ราคา 150-200 บาทต่อเครือ (4-8 หวี)
 ราคาช่วงเทศการตรุษจีน 200-250 บาทต่อเครือ
 เก็บผลผลิตได้ 45,000 เครือต่อปี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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สวนกล้วยน�้ำว้า พันธุ์กาบขาว
โดยใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ประวัติความเป็นมา
นางระนอง ยินดีรัมย์ เป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกพืชผัก เช่น ตะไคร้ จ�ำนวน 20 ไร่ พืชผัก
จ�ำนวน 5 ไร่ และจากการสืบค้นหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ท�ำให้เกิดความสนใจและเห็นข้อดี
ของการใช้ต้นกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จึงได้ซอื้ กล้วยจากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ มาปลูก
โดยพั น ธุ ์ ที่ เ ลื อ ก คื อ กล้ ว ยน�้ ำ ว้ า พั น ธุ ์ ก าบขาว จ� ำ นวน 13 ไร่
เนื่องจากมองว่าสามารถไว้ต้นได้ 4 -5 ปี ช่วยลดต้นทุนในการปลูกใหม่
ในแต่ละปี
โทรศัพท์ :
09 0875 0027
ที่ตั้งแปลง : คลอง 11 หมู่บ้านบึงส�ำพัน อ�ำเภอหนองเสือ
จังหวัดปทุมธานี

สวนกล้วยน�้ำว้า พันธุ์ปากช่อง 50
จากหน่อของต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ประวัติความเป็นมา
นางจงกล ผ่องเผือก เป็นเกษตรกร
ผู้ปลูกกล้วยหอม และจากการสืบค้นหาข้อมูล
ประกอบกับเห็นว่าการปลูกกล้วยหอมต้องปลูกใหม่
ทุกปี จึงได้ซื้อหน่อกล้วยน�้ำว้าพันธุ์ปากช่อง 50
ทีไ่ ด้จากการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืน้ ทีป่ ลูก 20 ไร่
มาปลู ก แซมในสวนกล้ ว ยหอมทอง พบว่ า
ต้ น เจริ ญ เติ บ โตดี และสามารถไว้ ห น่ อ ได้ 4-5 ปี จึ ง วางแผน
จะขยายพื้ น ที่ ป ลู ก ให้ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง มี แ นวคิ ด จะปลู ก ต้ น จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย
โทรศัพท์ :
08 0915 1778
ที่ตั้งแปลง : ต�ำบลบึงกาสาม อ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

กรมส่งเสริมการเกษตร
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สวนหน่อไม้ฝรั่ง
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เปรียบเทียบการใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกจากเมล็ด
รายการ






ผลผลิต
ความสม�่ำเสมอ
ลักษณะหน่อ
การสวมหมวก
การติดหน่อ

ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ






สูง
มาก
พบหน่อบานน้อย
ไม่จ�ำเป็น
ติดหน่อสม�่ำเสมอ

จากเมล็ด






ต�่ำ
น้อย
พบหน่อบานมาก
จ�ำเป็น
ติดหน่อไม่สม�่ำเสมอ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ประวัติความเป็นมา
นางสาวสุชาดา ศรีพนมวัน อายุ 28 ปี ได้ปลูกอ้อยและท�ำนามาก่อน
แต่พบว่าได้กำ� ไรต่อพืน้ ทีน่ อ้ ย จึงเริม่ หันมาปลูกหน่อไม้ฝรัง่ โดยศึกษาการปลูก
หน่อไม้ฝรั่งจากอินเตอร์เน็ต เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ และศึกษาจากเพื่อนบ้าน
ทีม่ ปี ระสบการณ์การปลูกหน่อไม้ฝรัง่ (คุณวรรณี จงกลรัตนวัฒนา) ประมาณ 6 เดือน
หลังจากนั้นได้ซื้อเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งจ�ำนวนหนึ่งเพื่อน�ำไปเพาะ ช่วงเวลา
ที่เตรียมเมล็ด นางสาวสุชาดาได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรเฉพาะด้านของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดี
จึงได้รับต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ�ำนวน 7,500 ต้น เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558
และน�ำกล้าของหน่อไม้ฝรั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูกแทนกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ด
บนพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน โดยการปลูกเลือกใช้วิธีการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ พบว่าให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะ
หน่อเกรด A สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีพ่ บหน่อ เกรด Z น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ท�ำให้นางสาวสุชาดา
พึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากหน่อเกรด A สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาสูงถึง 120 บาทต่อกิโลกรัม
โทรศัพท์ : 08 0659 3619
ที่ตั้งแปลง ต�ำบลบ่อสุพรรณ อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
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เทคนิควิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เปรียบเทียบผลผลิตจากการใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกจากเมล็ด ใน 2 แหล่งปลูก
จังหวัด
ราชบุรี

สุพรรณบุรี

เกรด
A
B
C
Z

เกรด
A
B
C
Z
A
B
C
Z

ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(%)
เป็นเงิน (บาท)
84.82
10,178.4
7.55
528.5
1.98
79.2
5.65
84.75
60
7,200
35
2,450
4
160
<1
< 15

เมล็ดจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
(%)
เป็นเงิน (บาท)
69.64
8,356.8
18.03
1,262.1
3.79
151.6
8.54
128.1
-

(%)
47.31
26.19
7.82
18.68
-

เมล็ด
เป็นเงิน (บาท)
5,677.2
1,833.3
312.8
280.2
-

ราคาจ�ำหน่าย (บาท)
120
70
40
15

สรุป

จะเห็นว่าต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะได้ผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง เกรด A สูง คิดเป็น
60-84.82 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การใช้เมล็ดจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะได้ผลผลิต เกรด A ต�่ำลง
คิดเป็น 69.64 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีก่ ารใช้เมล็ดจะได้ผลผลิต เกรด A ต�ำ่ ทีส่ ดุ คิดเป็น 47.31 เปอร์เซ็นต์

กรมส่งเสริมการเกษตร
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เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแปลงพันธุ์ขยาย
ใช้อ้อยจากแปลงพันธุ์หลัก
ต้นพันธุ์ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วิธีการขยายพันธุ์
1.  ต้นพันธุ์จาก
การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
2.  ต้นพันธุ์จาก
การช�ำข้อ

3.  ต้นพันธุ์โดย
การวางล�ำ

ข้อดี
1.  ได้ต้นพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์
2.  ได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์
โดยเฉพาะโรคใบขาว
3.  ได้ผลผลิตสูง ไม่น้อยกว่า 20 ตันต่อไร่
จ�ำนวนล�ำไม่น้อยกว่า 15,000 ล�ำต่อไร่
1.  ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงก่อนปลูกลงแปลงเนื่องจาก
มีการคัดเอาเฉพาะข้อตาที่สมบูรณ์มาเพาะ
2.  ประหยัดท่อนพันธุ์อ้อยเนื่องจาก ใช้พันธุ์อ้อยเพียง
140 ล�ำในการปลูกอ้อยจ�ำนวน 1 ไร่
3.  ต้นอ้อยตั้งตัวในแปลงและเจริญเติบโตเร็ว
ได้ผลผลิตสูง
ไม่จ�ำเป็นต้องมีแหล่งน�้ำสามารถใช้น�้ำฝนจากธรรมชาติ

ข้อเสีย
ใช้ต้นทุนในการผลิตสูงและใช้เวลานาน
จึงเหมาะส�ำหรับใช้ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์

1.  มีต้นทุนในการช�ำข้อตาอ้อย
2.  แหล่งปลูกอ้อยต้องมีแหล่งน�้ำเพียงพอ

1.  ต้นพันธุ์มีโอกาสไม่ตรงตามพันธุ์และไม่สะอาด
2.  ไม่ประหยัดท่อนพันธุ์อ้อยเนื่องจาก
ปลูกอ้อย 1 ไร่ ใช้พันธุ์อ้อยถึง 1,500 ล�ำ
3.  ต้องใช้เวลาในการงอกและตั้งตัวในแปลง
4.  ใช้ต้นทุนในการซื้อท่อนพันธุ์สูง

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ตัวอย่างผู้ประสบความส�ำเร็จ
ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ประวัติความเป็นมา
นางทองใส รัตนอนัน เป็นเกษตรชาวไร่อ้อยรายใหญ่ เครือข่าย
โรงงานน�้ำตาลอ่างเวียน เริ่มท�ำไร่อ้อยตั้งแต่ปี 2529 ปัจจุบันปลูกอ้อย
ประมาณ 40 ไร่ ปลูกอ้อยโดยใช้วิธีวางล�ำ ซึ่งใช้ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง
ได้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 15 ตันต่อไร่ จนกระทัง่ ในปี 2558 ได้เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการจัดท�ำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดนครราชสีมา 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน�้ำตาลอ่างเวียนเข้าไปส่งเสริมการจัดท�ำแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด โดยจัดอบรม
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติการท�ำแปลงอ้อยสะอาดตลอดฤดูการเก็บเกี่ยว เช่น การช�ำข้อตาอ้อย
การส�ำรวจและประเมินแปลงแม่พันธุ์ โรคแมลงศัตรูอ้อยที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะโรคใบขาว จากการเข้าร่วม
โครงการได้รับต้นพันธุ์อ้อยไปปลูก จ�ำนวน 5 ไร่ ใช้ต้นทุน 3,000 บาทต่อไร่ โดยน�ำความรู้ที่ได้จาก
การอบรมฝึกปฏิบตั ิ มาปรับปรับใช้ในแปลงของตนเอง เช่น ทราบถึงวิธกี ารป้องกันก�ำจัดโรคในแปลงอ้อย
โดยเฉพาะโรคใบขาว มีการส�ำรวจแปลงอย่างสม�ำ่ เสมอ และสามารถใส่ปยุ๋ ได้ตามช่วงเวลาการเจริญเติบโต
ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ ประมาณ 25 ตันต่อไร่ จ�ำนวนล�ำ ประมาณ 12,000 ล�ำต่อไร่ ที่ส�ำคัญไม่พบ
โรคใบขาว ดังนั้น จึงมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการและอยากเข้าร่วมโครงการนี้ต่อไป
โทรศัพท์ : 06 1080 1671
ที่ตั้งแปลง บ้านขามเวียน ต�ำบลช่อระกา อ�ำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของการปลูกอ้อยโดยใช้ต้นพันธุ์จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างกัน
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