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	 	 	 ปัจจุบันมีกำรน�ำเทคนิคกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมำใช้ประโยชน์เพื่อผลิต 
ขยำยพันธุ์พืชในเชิงกำรค้ำและอุตสำหกรรมเพ่ิมมำกข้ึน	 โดยเฉพำะในกลุ่มไม้ดอก 

ไม้ประดับ	 เช่น	 กล้วยไม้	 เบญจมำศ	 หน้ำวัว	 เป็นต้น	 แต่ก็ยังอยู่ในวงจ�ำกัด 
ด้วยปัจจยัหลำยประกำร	เช่น	ต้นทุนสงู	ต้องใช้ควำมรูแ้ละทกัษะเฉพำะด้ำน	 

กำรปฏิบัติค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อนและเป็นวิทยำศำสตร์มำกเกินไป	 
เป็นต้น	เพือ่แก้ปัญหำท่ีเป็นข้อจ�ำกดัดงักล่ำว	กรมส่งเสรมิกำรเกษตร	 

จงึได้น�ำร่องขยำยผลเทคโนโลยกีำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่	เพือ่พฒันำ 
กำรเกษตรกรสู่เกษตรอุตสำหกรรม	 และเพื่อเปิดโอกำสให้ 
ผู้สนใจทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
ได้ง่ำยขึ้น
	 	 เอกสำรค�ำแนะน�ำเรื่อง	 “การเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ”  
เล่มน้ีจัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 ทักษะ	 
และประสบกำรณ์ท่ีได้จำกกำรท�ำงำน	กำรแลกเปลีย่นเรียนรู	้ 
และกำรศึกษำทดสอบประยุกต์และพัฒนำเทคโนโลยี	 จนได้ 
เทคนคิวธิท่ีีมีประสทิธภิำพเหมำะสมแก่ผูท่ี้สนใจน�ำเทคโนโลยี 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 ไปใช้เพื่อพัฒนำอำชีพกำรเกษตร	และ 

เพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจง่ำยขึ้น	กำรน�ำเสนอจึงสื่อควำมหมำยด้วยภำพ	 
ส�ำหรับเนื้อหำแบ่งเป็น	 3	 ตอน	 คือ	 เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยง 

เนื้อเยื่อ	 กำรปลูกพืชแบบเกษตรอุตสำหกรรมโดยใช้พืชพันธุ ์ดี 
จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 และตัวอย่ำงผู้ประสบควำมส�ำเร็จในธุรกิจ 

เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรค�ำแนะน�ำเล่มนี้	 คงท�ำให ้
ผูอ่้ำน	มคีวำมรู้	ควำมเข้ำใจ	ถงึประโยชน์และควำมส�ำคญัของงำนเพำะเลีย้งเน้ือเยือ่ 

ต่อกำรพัฒนำภำคกำรเกษตรและด้ำนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้มำกยิ่งขึ้น
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ความส�าคัญ

 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่	เป็นวิธีขยำยพนัธ์ุพชืแบบไม่ใช้เพศวธิหีนึง่ทีม่ปีระสทิธภิำพสงู	 
สำมำรถผลติพชืได้จ�ำนวนมำกในเวลำอนัรวดเรว็	ต้นพชืมคีวำมสม�ำ่เสมอ	สมบรูณ์แขง็แรง	 
ตรงตำมพันธุ์	 และสะอำดปรำศจำกโรคแมลงศัตรูพืช	 ปัจจุบันมีกำรน�ำมำใช้เพื่อขยำย 
พันธุ์พืชในเชิงกำรค้ำอย่ำงกว้ำงขวำงและส่งเสริมเป็นอำชีพ	 เริ่มจำกน�ำมำใช้กับกล้วยไม ้
จนกลำยเป็นพืชอุตสำหกรรมที่ส�ำคัญของประเทศ	 ต่อมำจึงได้มีกำรน�ำมำใช้ขยำยพันธุ์พืชอื่นๆ	 
ในเชิงกำรค้ำ	 เช่น	 กล้วย	 หน่อไม้ฝรั่ง	 สับปะรด	 ไผ่	 เยอบีร่ำ	 หน้ำวัว	 เบญจมำศ	 บอนสี	 
ปทุมมำ	 กระเจียว	 กุหลำบ	 สตรอว์เบอร์รี่	 ขนุน	 และไม้สัก	 เป็นต้น	 รวมถึงได้น�ำมำใช้ 
เพื่อกำรผลิตขยำยพันธุ์ปลอดโรค	ซึ่งมีสำเหตุจำกเชื้อไวรัส	ไฟโตพลำสม่ำ	และเชื้อแบคทีเรีย	 
ที่มักติดมำกับหัวพันธุ์หรือท่อนพันธุ์	ก่อให้เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจอย่ำงมหำศำล
	 ถงึแม้จะมกีำรน�ำเทคนคิกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืมำใช้ประโยชน์เพือ่กำรผลติขยำย 
พนัธุพ์ชืในเชงิกำรค้ำและอตุสำหกรรมเพิม่มำกขึน้กต็ำม	แต่ด้วยข้อจ�ำกดัต่ำงๆ	เช่น	ต้นทนุ 
กำรผลิตสูง	บุคลำกรมีจ�ำกัด	ผู้ใช้ต้องใช้ควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำน	กำรปฏิบัติค่อนข้ำง 
ยุ่งยำกและเป็นวิทยำศำสตร์มำกเกินไป	 รวมถึงช่องทำงเข้ำถึงเทคโนโลยียังมีไม่เพียงพอ	 
ด้วยเหตุนี้	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 จึงได้น�ำร่องขยำยผลเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเย่ือ	 
โดยกำรส่งเสริม	สนับสนุนให้เกษตรกร	และผู้สนใจได้มีโอกำสเข้ำถึงเทคโนโลยีฯ	โดยตรง	 
ด้วยกำรน�ำมำประยุกต์ใช้เพื่อกำรผลิตขยำยพืชพันธุ์ดี	 ซ่ึงเป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญยิ่ง 
ต่อธุรกิจเกษตร	เพื่อให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศ	กำรน�ำ 
เทคโนโลยีฯ	ไปใช้ให้เกิดผลส�ำเรจ็ในเชงิอตุสำหกรรมนัน้	จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ต้องมธีรุกจิต่อเนือ่ง 
รองรับครบวงจร	 และเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรน�ำข้อดีของงำนเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ	 
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม	 จึงได้น�ำตัวอย่ำงผู ้ประสบควำมส�ำเร็จในธุรกิจ 
เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 เช่น	 เป็นผู้ที่ท�ำงำนกับผู้ประกอบกำรธุรกิจ	 
ผู้ประกอบกำรธุรกิจ	ผู้ประกอบกำรตลำดสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม	ผู้ประกอบกำรธุรกิจ 
โรงเรือนเพำะช�ำ	และเกษตรกรผู้ปลูกพืชเชิงกำรค้ำ	เป็นต้น

เทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
	 เป็นกำรขยำยพันธุ ์พืชแบบไม่ใช้เพศ 
วธิหีนึง่	ท�ำโดยกำรน�ำชิน้ส่วนต่ำงๆ	ของพชื	เช่น	 
ตำข้ำง	ตำยอด	หน่ออ่อน	ใบ	เมลด็	มำเพำะเลีย้ง 
ในอำหำรสังเครำะห์ประกอบด้วยเกลือแร	่ 
น�ำ้ตำล	วติำมนิ	และสำรควบคมุกำรเจรญิเตบิโต	 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ควบคุมได้	 ปลอดจำก 
เชื้อจุลินทรีย์	 ให้พัฒนำเป็นต้นพืชท่ีสมบูรณ์	 
เป็นวิธีกำรขยำยพันธุ ์พืชที่มีประสิทธิภำพ	 
สำมำรถผลติพชืได้จ�ำนวนมำกในเวลำท่ีก�ำหนด	 
ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง	 ปลอดโรคท่ีมีสำเหตุ 
จำกเชื้อไวรัส	 เชื้อรำและเชื้อแบคที เรีย 
ที่อำจติดมำกับต้นพันธุ์	 ตลอดจนกำรอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืช	และกำรปรับปรุงพันธุ์พืช

พืชที่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี ้ได้แก ่

�		 ไม้ยืนต้น	เช่น	ยูคำลิปตัส	ไผ่	สัก	เป็นต้น	

�	 พืชผัก	เช่น	ขิง	หน่อไม้ฝรั่ง	และปูเล่	เป็นต้น	

�	 ไม้ผล	เช่น	กล้วย	สับปะรด	สตรอว์เบอร์รี่	และส้ม	เป็นต้น	

�		 ไม้ดอกไม้ประดับ	เช่น	หน้ำวัว	เบญจมำศ	กล้วยไม้	ว่ำนสี่ทิศ	เยอบีร่ำ	เฮลิโคเนีย	และ 
	 ฟิโลเดนดรอน	เป็นต้น	

�	 พืชกินแมลง	เช่น	หยำดน�้ำค้ำง	กำบหอยแครง	และหม้อข้ำวหม้อแกงลิง	เป็นต้น

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 การน�าเนือ้เย่ือพชืหรือส่วนต่างๆ ของพชืที่
มีชีวิตอยู่ เช่น ล�าต้น ยอด ตาข้าง ก้านช่อดอก 
ใบ ก้านใบ อับละอองเกสรเรณู มาเพาะเลี้ยง
ในสภาพที่ควบคุม

2

กรมส่งเสริมการเกษตร



ข้อดขีองการเพาะเล้ียงเนือ้เยือ่พชื
 1.  เพิม่ปริมาณได้จ�านวนมากในระยะเวลาสัน้  
ต้นที่ได ้มีลักษณะทำงพันธุกรรมเหมือนต้นแม่พันธุ	์ 
ขยำยพันธุ์พืชจ�ำนวนมำกในเวลำที่ก�ำหนด	 ได้ต้นพืชที ่
สม�่ำเสมอเหมือนต้นเดิม	 ต้นที่ได้จะสะอำดปรำศจำก 
ศัตรูพืชโดยเฉพำะโรคทีมี่สำเหตุจำกเชือ้ไวรสัไฟโตพลำสม่ำ 
และแบคทีเรีย
 2.  ต้นพชืทีไ่ด้ความสม�า่เสมอ เกบ็เกีย่วผลผลติ 
ได้พร้อมกัน	เหมำะกับกำรผลิตพืชเชิงกำรค้ำ
 3.  เพื่อผลิตพันธุ ์พืชปลอดโรค ได ้ต ้นพืช 
ปลอดเชื้อไวรัส	และปลอดเชื้อแบคทีเรีย
 4.  เพือ่อนุรักษ์และเกบ็รกัษาพนัธุพ์ชื ปรบัปรงุ 
พันธุ์พืช	 และเป็นกำรสร้ำงพันธุ์พืชใหม่ๆ	 เพื่อกำรผลิต 
ยำหรือผลิตสำรทุติยภูมิสกัดตัวยำหรือส่วนผสมของ 
ยำรักษำโรคจำกพืชและเพื่อศึกษำทำงชีวเคมี	สรีรวิทยำ	 
และพันธุศำสตร์

โรคและแมลงศัตรูที่ส�าคัญที่ติดมากับต้นพืช

ชนิดพืช โรคและแมลงศัตรูพืช

กล้วย โรคตำยพรำย		โรคเหี่ยว		ด้วงงวง		หนอนกอ

อ้อย โรคใบขำวและกอตะไคร้อ้อย		หนอนกออ้อย

มันส�าปะหลัง โรคใบด่ำง		โรคพุ่มแจ้มันส�ำปะหลัง		รำกเน่ำหัวเน่ำ		เพลี้ยแป้ง

คริสต์มาส รำกเน่ำโคนเน่ำ		แมลงหวี่ขำว

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
	 แบ่งพื้นที่เป็น	3	ส่วน	ตำมลักษณะกำรใช้งำน	ดังนี้
 1. ห้องเตรียมอาหารสังเคราะห์ (Laboratory or Preparation room)  
ควรเป็นห้องที่มีเนื้อที่กว้ำงขวำงพอควรท่ีจะจัดวำงเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ	 เช่น	 โต๊ะ 
เตรียมอำหำร	 โต๊ะวำงเครื่องมือ	 ตู้เก็บเอกสำร	 ขวดเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 เครื่องแก้วต่ำงๆ	 
อ่ำงน�้ำล้ำงเครื่องมือ	 และตู้เย็นส�ำหรับเก็บสำรเคมีบำงชนิดที่ต้องเก็บในที่เย็น	 และ 
สำรละลำยเข้มข้น

 2. ห้องย้ายเนือ้เยือ่หรือห้องถ่ายเน้ือเยือ่พชื (Clean room or Transfer room)  
เป็นห้องที่สะอำด	ปลอดเชื้อ	มีกำรผ่ำนเข้ำออกน้อยที่สุด	ควรจะมีแต่เจ้ำหน้ำที่	ที่มีหน้ำที ่
ย้ำยเนื้อเยื่อพืช	อุปกรณ์ที่ส�ำคัญ	คือ	ตู้ย้ำยเนื้อเยื่อ	กล้องจุลทรรศน์	และอุปกรณ์เกี่ยวกับ 
กำรฟอกฆ่ำเชื้อ

 3. ห้องเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช (Culture room) ต้องเป็นห้องที่สะอำด	 
ปลอดเชื้อ	 ปิดสนิท	 มีกำรเข้ำออกน้อยที่สุด	 เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ท่ีจะน�ำขวดเพำะเลี้ยงไป 
เพำะเลี้ยง	และตรวจเช็ดผลกำรทดลอง

4
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ภาพตัวอย่างผังห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

หมายเลขแสดงการจัดวางอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
u	 เครื่องชั่งอย่ำงละเอียด	เครื่องชั่งอย่ำงหยำบ	เครื่องวัด	pH	เครื่องคนสำรละลำย
v	หม้อนึ่งควำมดัน
w	ชั้นวำงสำรเคมี
x	ตู้เย็นส�ำหรับสำรเคมีบำงชนิดที่ต้องเก็บในที่เย็น
y	ตู้ตัดเนื้อเยื่อ	(จ�ำนวนตู้ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม)
z	ชั้นวำงอุปกรณ์	(กระบอกฉีด	ผ้ำเช็ดมือ	อำหำร	ใบมีดตัด	ฯลฯ)
{	ชั้นวำงพืช	และหลอดไฟฟ้ำที่ให้แสงตรงตำมควำมต้องกำรของพืช
|	เครื่องปรับอำกำศ	(ขึ้นกับขนำดพื้นที่และควำมเหมำะสม)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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	 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรมีกำรจัดกำรสภำพที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต	 
ในสภำพที่ควบคุม

สภาพที่ควบคุม

นึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์

ค่า pH 5.6 - 5.7
ธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรอง

ฮอร์โมน

6
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การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน

ท�าความสะอาดมือและแขนด้วยสบู่

1

สวมชุดปฏบัิตกิาร ผ้าคลมุผม ผ้าปิดปาก - จมูก  
และเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ 
ทุกครั้ง

2

เช็ดท�าความสะอาดตู้ปลอดเช้ือก่อนใช้งาน 
และควรเปิดสวิตช์ตู้ ให้ระบบต่างๆ ภายใน 
ตู้ท�างานก่อนปฏิบัติงาน 15 – 30 นาที

3

วางอุปกรณ์ที่ ใช้ตัดเนื้อเย่ือในต�าแหน่ง 
ที่เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

4

การลนไฟเครื่องมือที่ ใช้ปฏิบัติงาน
เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อนเริ่มตัดเนื้อเยื่อ

5

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ขั้นตอนการเตรียมอาหารสูตร MS (1 ลิตร)

8
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การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชั่งสารเคมี : หากใช้ปริมาณน้อย
ต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียด

สารเคมีที่ ใช้ปริมาณมาก
ชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบ

ผสมสารเคมีด้วยเครื่องคสารละลาย
ร่วมกับแท่งคนไฟฟ้า

1 2 3

วัดความเป็นกรด – ด่าง(pH) 5.6-5.7 หลอมอาหารบนเตาแก๊ส

กรอกอาหารในภาชนะที่ทนความร้อน

4 5

6

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

สต็อกอาหารวุ้นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 
เก็บไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนน�ามาใช้

7

98

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

1. คัดเลือกพันธุ์ดี

2. ผลิตแม่พันธุ์พืชต้นก�าเนดิปลอดโรค
ที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดโรค

3. ขยายและเพิ่มปริมาณต้นพืช
ในห้องปฏิบัติการ

4. ชักน�ารากเป็นต้นที่สมบูรณ์

5. อนบุาลต้นอ่อนพืชในสภาพโรงเรือน

6. ขยายเพิ่มปริมาณต้นพืชในโรงเรือน/แปลงแม่พันธุ์

กระจายพันธุ์พืช

10
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วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 1.  คดัเลอืกชิน้ส่วนพืช	ส่วนของพชืแทบทกุส่วน	 
ไม่ว่ำจะเป็นส่วนของล�ำต้น	 ตำ	 ดอก	 รำก	 แม้กระทั่ง 
เนื้อเยื่อ	เซลล์	หรือ		โปรโตพลำส	สำมำรถน�ำมำเพำะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อ	 และพัฒนำให้เกิดเป็นต้นพืชได้	 ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ	 
ชนิดพืช	และวัตถุประสงค์ที่ท�ำกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 2.  การท�าความสะอาด ชิ้นส่วนที่น�ำมำท�ำ 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอำด	ปรำศจำก 
เช้ือจุลินทรีย์ต่ำงๆ	 ดังน้ัน	 จึงต้องน�ำมำฆ่ำเช้ือด้วยวิธีกำร 
ฟอกฆ่ำเชื้อ	แล้วล้ำงด้วยน�้ำนึ่งที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
 3.  การตดัเนือ้เยือ่ ชิน้ส่วนพชืทีท่�ำกำรฆ่ำเชือ้แล้ว	 
น�ำเข้ำตู ้ปลอดเชื้อ	 ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ	 วำงลงบนอำหำร 
สังเครำะห์ที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
 4.  การบ่มเล้ียงเนื้อเยื่อ น�ำขวดอำหำรที่ม ี
ชิ้นส่วนพืชวำงบนชั้น	ที่มีแสงสว่ำง	2,000	 -	4,000	ลักซ์	 
วันละ	12	-	16	ชั่วโมง	ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ	25	-	28	 
องศำเซลเซียส	 จนกระท่ังช้ินส่วนของพืชมีกำรพัฒนำ 
เป็นต้นที่สมบูรณ์
 5.  การตดัแบ่งและเลีย้งอาหาร ตดัแบ่งช้ินส่วนพชื	 
และเปลีย่นอำหำรเพือ่เพิม่ปรมิำณของต้นพชื	ทกุ	1	-	2	เดอืน	 
ขึ้นอยู ่กับชนิดของพืช	 และระยะกำรเจริญเติบโต 
ท�ำกำรเปลี่ยนอำหำรจนกระท่ังพืชเจริญเติบโตเป็นต้น 
ที่สมบูรณ์
 6.  การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาติ น�ำต้นพืช 
ทีมี่ยอด	และรำก	ทีส่มบรูณ์ออกจำกขวด	ล้ำงวุน้ท่ีตดิกับรำก 
ออกให้หมด	 ด้วยน�้ำสะอำด	 และผึ่งลมให้แห้ง	 แช่น�้ำยำ 
ป้องกันก�ำจัดเชื้อรำ	 น�ำไปปลูกในวัสดุที่โปร่ง	 สะอำด	 
ระบำยน�้ำได้ดีภำยใต้	 น�ำไปวำงไว้ในท่ีร่ม	 และพรำงแสง	 
60	เปอร์เซ็นต์	ประมำณ	4	สัปดำห์	หรือจนกระทั่งต้นพืช 
ตั้งตัวได้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ที่มาและความส�าคัญ

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช	 เป็นวิธีกำรขยำยพันธุ์พืชท่ีมีประสิทธิภำพ	 โดยกำรน�ำช้ินส่วนของพืช 
ที่มีชีวิต	เช่น	ตำยอด	ตำข้ำง	ใบ	ก้ำนใบ	อับละอองเกสร	ล�ำต้น	ฯลฯ	มำเพำะเลี้ยงในสูตรอำหำรสังเครำะห์ 
ที่มีสำรอำหำรและวิตำมินต่ำงๆ	ที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด	ซึ่งข้อดีของกำรเพำะเลี้ยง 
เนือ้เยือ่พชืทีโ่ดดเด่น	คือ	สำมำรถผลติขยำยต้นพชืได้ในปรมิำณมำก	พชืทีไ่ด้จะมพีนัธกุรรมเหมอืนต้นแม่พนัธุ	์ 
ทกุประกำร	เพรำะฉะนัน้	หำกต้องกำรได้ต้นพนัธ์ุด	ีตรงตำมพันธ์ุ	มีคณุภำพ	ให้ผลผลติสงู	กำรคัดเลอืกพนัธุจ์งึ 
เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรผลิตพืชโดยวิธีกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	และที่ส�ำคัญยังสำมำรถผลิต 
พืชปลอดโรคที่มีสำเหตุจำกเชื้อไวรัส	ไฟโตพลำสม่ำ	เชื้อรำ	แบคทีเรีย	ได้อีกด้วย	นอกจำกนี้ยังมีข้อดีในด้ำน 
กำรค้ำ	 เนื่องจำกสำมำรถ	ได้ต้นที่สม�่ำเสมอ	ซึ่งกำรผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงอุตสำหกรรมจะเป็นประโยชน์มำก 
ในกำรวำงแผนกำรผลิตให้สำมำรถเก็บผลผลิตได้พร้อมกัน	 ซึ่งพืชเศรษฐกิจส�ำคัญที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ด�ำเนินกำรผลิตเพื่อส่งเสริมเกษตรกรและเห็นผลเป็นรูปธรรม	ได้แก่	กล้วย	หน่อไม้ฝรั่ง	และอ้อย	เป็นต้น
 กล้วย	 เป็นผลไม้คู่กับวิถีชีวิตไทยมำช้ำนำน	 นอกจำกเป็นผลไม้ที่รับประทำนกันเป็นประจ�ำแล้ว	 
ส่วนอ่ืน	ๆ 	ของกล้วยทัง้ใบ	ก้ำนใบ	ช่อดอก	และล�ำต้น	กย็งัน�ำมำใช้ประโยชน์ได้มำกมำย	ปัจจบุนัควำมต้องกำร 
ผลผลิตกล้วยยิ่งเพิ่มมำกขึ้น	 เนื่องจำกมีกำรส่งออกกล้วยหอมและกล้วยไข่	 ไปจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ	 
ปีละกว่ำ	35,000	ตัน	ท�ำรำยได้ไม่ต�่ำกว่ำปีละ	350	ล้ำนบำท	โดยกล้วยหอมมีตลำดส�ำคัญคือ	ญี่ปุ่น	ฮ่องกง	 
และสิงคโปร์	ส่วนกล้วยไข่มีตลำดส�ำคัญคือ	จีน	ฮ่องกง	และเวียดนำม	ในปี	2557	มีพื้นที่ให้ผลผลิตเฉพำะ 
กล้วยเศรษฐกิจ	คือ	กล้วยน�้ำว้ำ	กล้วยหอม	และกล้วยไข่รวมแล้วประมำณ	1	ล้ำนไร่	
	 โดยปกติเกษตรกรจะปลูกกล้วยโดยใช้หน่อ	 แต่เป็นวิธีกำรที่ต้องใช้เวลำนำนในกำรขยำยพันธุ	์ 
ได้หน่อน้อย	ต้องใช้ต้นแม่พนัธุจ์�ำนวนมำก	ต้นทีป่ลกูเตบิโตไม่สม�ำ่เสมอ	และไม่สำมำรถเกบ็ผลผลติได้พร้อมกนั	 
ในปัจจุบันควำมต้องกำรผลผลิตกล้วยมีมำกขึ้น	 ทั้งตลำดภำยในประเทศและตลำดส่งออก	 โดยเฉพำะ 
ตลำดส่งออก	 ต้องผลิตให้ได้ปริมำณสม�่ำเสมอตำมที่ผู้ซ้ือต้องกำร	 จึงต้องใช้ต้นพันธุ์ที่เจริญเติบโตสม�่ำเสมอ	 
สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้ปริมำณมำกๆ	 ในเวลำเดียวกัน	 จึงจ�ำเป็นต้องใช้ต้นพันธุ์จำกกำรเพำะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อ	 ซ่ึงมีกำรเติบโตสม�่ำเสมอ	 และเก็บผลผลิตได้พร้อมกัน	 ต้นพันธุ์กล้วยจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ยังเป็นต้นพันธุ์ที่สะอำด	ปรำศจำกโรคและแมลง	เหมำะกับสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่สภำพภูมิอำกำศแปรปรวน	 
ท�ำให้โรคและแมลงศัตรูพืชระบำดรุนแรงขึ้น	นอกจำกนั้น	ต้นพันธุ์จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อยังเป็นต้นพันธุ ์
ที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประกำรอีกด้วย

การปลูกพืชแบบเกษตร
อุตสาหกรรมโดยใช้พืชพันธุ์ดี
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

12

กรมส่งเสริมการเกษตร



 หน่อไม้ฝรั่ง	เป็นพืชผักส่งออกที่ส�ำคัญ	ผลผลิตร้อยละ	20	ส่งไปจ�ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ	ท�ำรำยได ้
ไม่ต�่ำกว่ำปีละ	200	ล้ำนบำท	มีผู้รับซื้อส�ำคัญ	คือ	 ไต้หวัน	ญี่ปุ่น	 และประเทศตะวันออกกลำง	มีผู้ส่งออก 
รำยใหญ่	ได้แก่	บรษิทัธำนียำม่ำสยำม	จ�ำกดั	บรษิทัสวฟิท์	จ�ำกดั	และบรษิทัก�ำแพงแสน	คอมเมอร์เชีย่ล	จ�ำกดั	 
เนื่องจำกเป็นพืชส่งออก	 คุณภำพผลผลิตเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรก�ำหนดรำยได้ของเกษตรกร	 เพรำะบริษัท 
ผูส่้งออกก�ำหนดรำคำรบัซือ้ตำมเกรดของผลผลิต	โดยผลผลติเกรดเอ	จะมรีำคำสงูถึง	100-120	บำทต่อกโิลกรัม	 
ขณะที่ผลิตเกรดบีรำคำ	70	บำทต่อกิโลกรัม	เกรดซี	40	บำทต่อกิโลกรัม	และเกรดแซด	หรือตกเกรดรำคำ	 
15	บำทต่อกิโลกรัม
	 หน่อไม้ฝรัง่สำมำรถปลูกโดยใช้เมล็ดพนัธุห์รอืใช้ต้นพนัธุจ์ำกกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่	ซึง่กำรเพำะเลีย้ง 
เนื้อเยื่อ	 เป็นวิธีกำรขยำยพันธุ์ที่พืชทุกต้นที่ผลิตได้จะมีพันธุกรรมเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ดี	 ที่คัดเลือกมำผลิต	 
และเมื่อน�ำไปปลูกในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของต้นหน่อไม้ฝรั่ง	 จะท�ำให้ผลผลิต	 
ทีเ่ก็บได้ในแต่ละวนัหรอืแต่ละช่วงเวลำมมีำตรฐำนใกล้เคยีงกนั	ซึง่ท�ำให้เกษตรกรบรรลเุป้ำหมำยท่ีส�ำคัญคือ	 
ได้หน่อไม้ฝรั่งคุณภำพดีจ�ำนวนมำกอยู่เสมอ	เกษตรกรที่ท�ำให้กำรปลูกหน่อไม้ฝรั่งจำกต้นเนื้อเยื่อเป็นที่รู้จัก 
และยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง	คือ	นำยโสภณ	อำรยธรรม	ชำวอ�ำเภอด�ำเนินสะดวก	จังหวัดรำชบุรี	โดยนำยโสภณ 
ได้รับต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกรมส่งเสริมกำรเกษตรไปทดลองปลูก	เมื่อประมำณ	 
ปี	พ.ศ.	2542	จ�ำนวนประมำณ	5,000	ต้น	นำยโสภณยนืยนัว่ำ	ต้นพนัธ์ุหน่อไม้ฝร่ังจำกกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่ 
ให้ผลผลิตสูง	 และได้คุณภำพดีกว่ำต้นพันธุ์จำกกำรเพำะเมล็ด	 นำยอนันทพงษ์	 สำลีด�ำ	 เกษตรกรผู้ปลูก 
หน่อไม้ฝรั่ง	ที่ต�ำบลห้วยไร่	อ�ำเภอหล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์	ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ใช้ต้นพันธุ์จำกกำรเพำะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อ	และยืนยันว่ำให้ผลผลิตและคุณภำพดีกว่ำกำรปลูกด้วยต้นจำกกำรเพำะเมล็ด
 อ้อย	 เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศไทย	 ในปี	 2557/2558	 มีพื้นที่ปลูกเกือบ	 11	 ล้ำนไร	่ 
ผลผลิตรวมประมำณ	102	ล้ำนตัน	ในปี	2558	มีกำรส่งออกน�้ำตำลทรำยประมำณ	7	ล้ำนตัน	เป็นอันดับสอง 
รองจำกประเทศบรำซิล	 อุตสำหกรรมอ้อยและน�้ำตำลทรำยจึงมีแนวโน้มขยำยตัวสูงข้ึน	 ท�ำให้เกษตรกร 
ขยำยพื้นที่กำรปลูกอ้อย	 ประกอบกับรัฐบำลมีนโยบำยปรับเปลี่ยนพื้นที่	 ท�ำให้เกษตรกรมีควำมต้องกำร 
พันธุ์อ้อยเพิ่มมำกขึ้น
	 กำรปลกูอ้อยโดยท่ัวไปนยิมกำรปลกูแบบวำงล�ำ	ท�ำให้ง่ำยต่อกำรแพร่ระบำดของโรคและแมลงศตัรอู้อย 
ที่ติดไปกับท่อนพันธุ์	 ได้แก่	 โรคใบขำวอ้อย	โรคกอตะไคร้	 โรครำน�้ำค้ำง	โรคใบลวก	โรคเน่ำแดง	โรคแส้ด�ำ	 
โรคเหี่ยวของอ้อย	หนอนกอลำยจุดเล็ก	หนอนกอสีชมพู	หนอนกอสีขำว	หนอนกอลำยจุดใหญ่	 เพลี้ยหอย	 
เพลีย้แป้งสชีมพ	ูปลวกและไรแมงมมุ	ซึง่โรคท่ีสร้ำงควำมเสียหำยมำกทีสุ่ดท�ำให้ผลผลติลดลง	30-40	เปอร์เซน็ต์	 
คือ	 โรคใบขำวอ้อย	 เนื่องจำกเป็นเชื้อท่ีแฝงอยู่ในท่อล�ำเลียงอำหำร	 ท�ำให้ไม่สำมำรถก�ำจัดเชื้อด้วย 
สำรเคมไีด้	ดงันัน้	กำรน�ำเทคโนโลยด้ีำนกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่มำผลติขยำยอ้อย	จะช่วยให้ได้ต้นพนัธุท์ีป่ลอดโรค	 
เนื่องจำกขั้นตอนกำรผลิต	 มีกำรก�ำจัดเชื้อด้วยควำมร้อน	 สำรเคมี	 และตัดเอำเฉพำะส่วนของเนื้อเยื่อเจริญ 
ปลำยยอดขนำด	0.2	มิลลิเมตร	ใต้กล้องสเตอริโอ	ซึ่งเป็นส่วนที่ปลอดโรคมำกที่สุดมำเพำะเลี้ยงในห้องปฏิบัติกำร	 
แล้วน�ำไปตรวจหำเชื้อสำเหตุโรคพืชด้วยวิธีทำงชีวโมเลกุล	(nested	PCR)	ก่อนน�ำไปขยำยเพิ่มปริมำณให้ได ้
ตำมจ�ำนวนที่ต้องกำร	จำกนั้นน�ำต้นอ้อยจำกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปปลูกลงแปลง

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15
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กรมส่งเสริมการเกษตร



1
คดัเลอืกหน่อใบแคบจำกต้นแม่พนัธุท์ีม่ลีกัษณะด	ีตรงตำมพนัธุ	์ต้นสมบรูณ์ 
แข็งแรง	ปรำศจำกโรคและแมลง	เป็นหน่อใบแคบ	อำยุ	3-4	เดือน

2, 3 
และ 4

ตัดแต่งหน่อกล้วยลอกกำบด้ำนนอกออกตัดแต่งจนเหลือขนำดเล็ก 
ปำดส่วนโคนให้เหลือส่วนของจุดเจริญ

5, 6 
และ 7

เตรยีมน�ำ้ยำฟอกส�ำหรบัฟอก	โดยฟอกฆ่ำเชือ้ในสำรละลำยคลอรอกซ์	2	ครัง้
ครั้งที่	1	ใช้	สำรละลำยคลอรอกซ์	30	เปอร์เซ็นต์	นำน	30	นำที
ครั้งที่	2	ใช้	สำรละลำยคลอรอกซ์	15	เปอร์เซ็นต์	นำน	30	นำที
ล้ำงด้วยน�้ำกลั่นที่นึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว	3	ครั้ง	ครั้งละ	3-5	นำที	 เพื่อล้ำงสำรเคมี
ออกให้หมด

8 น�ำมำตัดแต่งชิ้นพืชให้มีขนำดเล็กประมำณ	3	-5	มิลลิเมตร	ในตู้ปลอดเชื้อ

9

น�ำไปเลี้ยงในห้องบ่มสภำพห้องที่ควบคุมที่อุณหภูมิ	25	±	2	องศำเซลเซียส	
ควำมเข้มแสง	 3,000	 ลักซ์	 ให้แสง	 16	 ชั่วโมงต่อวัน	 เปลี่ยนอำหำรใหม ่
ทุก	 1	 เดือน	 เตรียมแม่พันธุ์เริ่มต้น	 โดยชักน�ำยอดเล้ียงในสูตรอำหำร	 
MS	+	BA	อัตรำ	5	มิลลิกรัมต่อลิตร	(อัตรำขยำย	1	เท่ำต่อชิ้นต่อเดือน)

10
น�ำยอดอ่อนมำชักน�ำยอดเพิ่มปริมำณ	 โดยตัดปลำยส่วนยอดทิ้งลอกกำบ 
แล้วผ่ำครึ่งเป็น	2	ซีก	เปลี่ยนอำหำรใหม่(อัตรำขยำย	2	เท่ำต่อชิ้นต่อเดือน)

11
น�ำยอดมำตัดขยำยเพิ่มปริมำณ	โดยตัดแบ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ	ทุก	1	 เดือน	 
(อัตรำขยำย	3	เท่ำต่อชิ้นต่อเดือน)	

12
ชักน�ำให้เกิดรำก	 โดยตัดแต่งยอดเลี้ยงในอำหำร	MS	 ที่เติมสำรควบคุม 
กำรเจริญเติบโต	NAA	อัตรำ	0.1	มิลลิกรัมต่อลิตร

13, 14 
และ 15

น�ำต้นอ่อนท่ีชักน�ำให้เกิดรำกพัฒนำเป็นต้นอ่อนที่สมบูรณ์ล้ำงวุ ้นออก	 
และแช่ยำป้องกันเชื้อรำ	 และน�ำออกปลูกในโรงเรือนท่ีมีสภำพแวดล้อม 
เหมำะสม

ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อไม้ฝรั่ง

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

11

12

16

กรมส่งเสริมการเกษตร



1 คัดเลือกหน่อที่มีลักษณะดีตรงตำมพันธุ์	และให้ผลผลิตสูง

2
น�ำหน่อมำตดัเป็นท่อน	ล้ำงในแอลกอฮอล์	70	เปอร์เซ็นต์	3	ครัง้ๆ	ละ	1-2	นำที	 
ฟอกฆ่ำเชื้อ	 2	 ครั้ง	 ในสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์	 ควำมเข้มข้น	 
15	เปอร์เซ็นต์	และ	10	เปอร์เซ็นต์	นำน	20	นำที	

3 ตัดแต่งแยกชิ้นส่วนตำยอด	และตำข้ำง	ภำยในตู้ปลอดเชื้อ

4 ตัดแต่งตำจำกหน่อ	1	ชิ้นต่อ	1	ตำ

5
เพำะเลี้ยงบนอำหำรแข็งสูตร	MS	+	KIN	0.1	mg/l	NAA	0.05	mg/l	
และน�้ำตำล	30	mg/l	เพื่อชักน�ำยอด

6 ตำเจริญเป็นต้นหน่อไม้ฝรั่ง

7
เพิ่มปริมำณในอำหำรสูตร	MS	+	KIN	0.01	mg/l	และ	NAA	0.05	mg/l	
และน�้ำตำล	30	mg/l

8 และ 9
น�ำมำต้นที่ได้มำตัดแต่ง	และแบ่งกอ	เพื่อชักน�ำรำกและพัฒนำเป็นต้นอ่อน
ที่สมบูรณ์ในสูตรอำหำร	MS	+	NAA	0.35	mg/l	และน�้ำตำล	60	g/l

10 
และ 11

น�ำมำล้ำงอำหำรวุ้นออก	แล้วอนุบำลในโรงเรือนที่มีกำรควบคุม
สภำพแวดล้อมให้เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต

12
ปลูกและอนุบำลต้นหน่อไม้ฝรั่งที่อนุบำลในโรงเรือนที่มีกำรควบคุม
สภำพแวดล้อมให้เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต

ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อไม้ฝรั่ง

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยเพื่อผลิตอ้อยปลอดโรค

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

18

กรมส่งเสริมการเกษตร



1 และ 2
คัดอ้อยจำกแปลงแม่พันธุ์	ที่เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงไม่แสดงอำกำร
โรคใบขำว	น�ำมำตัดส่วนของโคนออกควำมยำวประมำณ	50	เซนติเมตร

3 ก�ำจัดเชื้อด้วยกำรแช่น�้ำร้อน	2	ครั้ง

4 เตรียมต้นพันธุ์ด้วยกำรช�ำข้อตำอ้อย

5 ฟอกฆ่ำเชื้อที่พื้นผิว	ด้วย	แอลกอฮอล์	และโซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์

6 ตัดเอำส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลำยยอด	ขนำด	0.2	มิลลิเมตร	มำเพำะเลี้ยง

7
ชักน�ำให้เกิดยอดในอำหำรสูตร	MS	+	GA	ที่อุณหภูมิ	 25	องศำเซลเซียส	 
เป็นเวลำ	3-4	เดือน

8 และ 9 ตรวจสอบหำเชื้อโรคใบขำวอ้อยด้วยวิธีทำงชีวโมเลกุล

10
น�ำมำขยำยเพิ่มปริมำณในอำหำรสูตร	MS	+	BA	+	น�้ำตำล	
ที่อุณหภูมิ	25	องศำเซลเซียส

11
ชักน�ำให้เกิดรำกในอำหำรสูตร	MS	+	NAA	+	น�้ำตำล	
ที่อุณหภูมิ	25	องศำเซลเซียส	เป็นเวลำ	45	วัน

12 ย้ำยปลูกในสภำพโรงเรือนอนุบำล

13 ปลูกลงแปลงเพื่อจัดท�ำแปลงพันธุ์หลักอำยุ	45	วัน

14 แปลงพันธุ์หลัก	อำยุ	6	เดือน

15 แปลงพันธุ์หลักพร้อมเก็บเกี่ยว

ภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยเพื่อผลิตอ้อยปลอดโรค

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

19
การป

ลูกพ
ืชแบ

บ
บ
เกษ

ตรอุตสาห
กรรม

โดยใช้พ
ืชพ

ัน
ธุ์ดีจากการเพ

าะเลี้ยงเน
ื้อเยื่อ



4.  ไม้น�้า เช่น	
	 อนูเบียส	ชบำน�้ำ	
	 อเมซอน	ฯลฯ

	 เกิดจำกกำรน�ำควำมรู้ด้ำนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อมำประยุกต์เข้ำกับธุรกิจเชิงพำณิชย์	 และเป็น
อำชีพทำงเลือก	ที่สำมำรถสร้ำงควำมมั่นคงและรำยได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่ำงดี

 ธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	แบ่งออกได้	ดังนี้	
	 1.		 ผู้ที่ท�ำงำนกับผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 2.		 ผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 3.		 ผู้ประกอบกำรตลำดสินค้ำเกษตรอุตสำหกรรม	เช่น	CP	DOLE
	 4.		 ผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงเรือนเพำะช�ำ
	 5.		 เกษตรกรผู้ปลูกพืชเชิงกำรค้ำ	เช่น	กล้วย	หน่อไม้ฝรั่ง	อ้อย

 พืชที่ควรด�าเนินการในเชิงการค้า

2.  พืชกินแมลง เช่น	
	 หม้อข้ำวหม้อแกงลิง	
	 กำบหอยแครง	ฯลฯ

3.  ไม้ดอกไม้ประดับ 
	 เช่น	กล้วยไม้	
	 หน้ำวัว	เบญจมำศ	
	 บอนสี	อะโกรนีมำ	
	 ฟิโลเดนดรอน	ฯลฯ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในเชิงพาณิชย์

1.  พืชเศรษฐกิจ 
 เช่น	หน่อไม้ฝรั่ง	
	 กล้วย	สับปะรด	
	 ฯลฯ
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เงื่อนไขการด�าเนินธุรกิจ
	 1.	 ต้องมีควำมรู้หรือผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมำก่อน	 ควรมีนักวิชำกำร 
ที่มีควำมรู้	และประสบกำรณ์เป็นที่ปรึกษำ
	 2.	 ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในกำรท�ำธุรกิจอย่ำงน้อย	200,000	บำท
	 3.		 มีตลำดรองรับ	และกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรพันธุ์ไม้อย่ำงต่อเนื่อง

ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน 
	 1.		 ต้นทุนเริ่มต้นค่อนข้ำงสูง	โดยเฉพำะเครื่องมือและอุปกรณ์อย่ำงน้อย	200,000	บำท	แบ่งเป็น
	 	 1.1	 ค่ำสำรเคมี	ประมำณ	50,000	บำท
	 	 1.2	 ค่ำวัสดุอุปกรณ์	ประมำณ	100,000	บำท
	 	 1.3	 ค่ำเครื่องปรับอำกำศ	ชั้นวำงพืช	ชั้นวำงสำรเคมี	หม้อนึ่งควำมดัน	ฯลฯ	ประมำณ	50,000	บำท
	 2.		 ผลตอบแทนจะได้รบัหลังจำกท�ำธรุกจิประมำณปีที	่4	เป็นต้นไป	อย่ำงน้อย	30,000	บำทต่อเดอืน		 
ขึ้นอยู่กับขนำดของธุรกิจ
	 3.		 เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนในระยะยำวและต่อเนื่องทุกเดือน	 เนื่องจำกเป็นเทคนิคที่สำมำรถ 
ผลิตขยำยพันธุ์พืชได้ตลอดปี	และมีกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยชัดเจน

ขั้นตอนที่ควรด�าเนินการ
วางแผน และเป้าหมายการผลิตในเชิงธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการผลิต โดยใช้ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลการตลาด
และศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด

ศึกษาข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เพื่อน�ามาประยุกต์และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

ควบคุมปริมาณ และคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด

หากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการหาตลาดรองรับ

ต้องมีการเชื่อมโยงธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

มีการประเมินผลความก้าวหน้าของการด�าเนินธุรกิจ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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นางสาวกรรณิการ์ มีพร้อม 
ที่อยู่ :  บริษัท	ไพฑูรย์สะพลี	จ�ำกัด	93/57	ชั้น	5	อำคำรโมเดิร์นกรุ๊ป	
	 ต�ำบลคลองเกลือ	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	11120
โทรศัพท์ : 08	4122	1914
ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี : สำขำเกษตรศำสตร์	
	 	 	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 ปัจจุบันท�ำงำนที่บริษัท	ไพฑูรย์สะพลี	จ�ำกัด	ต�ำแหน่งนักวิจัยและพัฒนำระบบไบโอรีแอคเตอร์	 
มีหน้ำที่ศึกษำวิจัย	และพัฒนำสูตรอำหำรและปัจจัยอื่นๆ	ให้เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช	ที่เป็น 
ผลติภณัฑ์หลกั	และพชือืน่ๆของบรษิทั	โดยใช้เทคนคิกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์	 
โดยผู ้บริหำรบริษัทฯมีกำรวำงนโยบำยในกำรส่งเสริมพนักงำนให้มีกำรพัฒนำควำมรู ้เฉพำะด้ำน	 
มีกำรพฒันำงำนอย่ำงต่อเนือ่ง	รูจ้กัใช้เทคโนโลยสีร้ำงนวตักรรมใหม่ๆในกำรผลติพชื	ในระดบัอตุสำหกรรม 
ด้วยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

นางนันท์นภัส เทพส�าราญ 
ที่อยู่ :	 54	หมู่	1	ต�ำบลดอนแฝก	อ�ำเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	73120
โทรศัพท์ : 08	6868	1417
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สำขำชีววิทยำ	มหำวิทยำลัยศิลปำกร
  ปริญญาโท : สำขำชีววิทยำ	(เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช)	
	 	 	 มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 ปัจจบุนัท�ำงำนอยู่ที	่ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	ประยรู	ออคดิส์	ต�ำแหน่ง	ผูจั้ดกำรห้องปฏบิตักิำรเพำะเลีย้ง 
เนื้อเยื่อกล้วยไม้	มีหน้ำที่พัฒนำและวิจัยสูตรอำหำรและขั้นตอนกระบวนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	ดูแล 
ควำมเรียบร้อยของห้องปฏิบัติกำร	 มีควำมรักในกำรท�ำงำนเกี่ยวกับต้นไม้	 และมีอำจำรย์ที่ให้ค�ำปรึกษำ 
และกำรสนับสนุนมำตั้งแต่แรก	 ท�ำให้มองเห็นโอกำสที่จะเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่เก่ียวกับงำน 
ด้ำนกำรเพำะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช	 และกำรที่คนเรำจะประสบควำมส�ำเร็จได้นั้นต้องมีควำมมุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 
รักงำนที่เรำท�ำ	พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง	รับฟังผู้อื่น	และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ

ตัวอย่างผู้ประสบความส�าเร็จ
ในธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

✆  ยินดีให้ค�าแนะน�าปรึกษา

ผู้ที่ท�างานกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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นางพนมพร วรรณประเสริฐ 
ที่อยู่ : 	 95/86	หมู่บ้ำนบัวทอง	ซอย	13/5	ถนนกำญจนำภิเษก	
	 ต�ำบลบำงรักพัฒนำ	อ�ำเภอบำงบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	11110	
โทรศัพท์ : 08	6909	1809
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สำขำบัญชี	มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย	
 ปริญญาโท :  สำขำกำรจัดกำรเกษตรอินทรีย์	
	 	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 เริม่ท�ำธรุกจิผลติพชืโดยกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2546	โดยเน้นผลติไม้ดอกไม้ประดบั	 
พืชน�้ำ	 พืชกินแมลง	 และกล้วยพันธุ์ต่ำงๆ	 โดยมีแนวคิดในกำรดัดแปลงและประยุกต์วิธีกำรท�ำงำน 
เพ่ือลดขั้นตอนและประหยัดเวลำในกำรท�ำงำน	 นอกจำกนั้น	 ยังเป็นวิทยำกรรับเชิญตำมสถำบันต่ำงๆ	 
ด้วยควำมเป็นคนที่มีใจรัก	 มุ ่งมั่น	 และรู ้สึกว่ำงำนด้ำนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 มีควำมท้ำทำย	 
และน่ำศึกษำ	อีกทั้งยังรู้จักกำรดัดแปลงเพื่อลดต้นทุนในกำรผลิต	ท�ำให้มีรำยได้เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง

นายรัฐพล สุขัมศรี 
ที่อยู่ : 	 76/4	หมู	่5	ต�ำบลทพัหลวง	อ�ำเภอเมอืงนครปฐม	จงัหวดันครปฐม	73000
โทรศัพท์ : 08	8503	3368
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี :  สำขำปฐพีวิทยำ	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
  ปริญญาโท :  สำขำชีววิทยำ	มหำวิทยำลัยศิลปำกร
  ปริญญาเอก : ก�ำลงัศกึษำสำขำชวีวทิยำ	ทีม่หำวทิยำลยัศลิปำกร

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 ปัจจุบันท�ำงำนอยู่ที่องค์กำรเภสัชกรรม	 ต�ำแหน่งนักวิทยำศำสตร์ช�ำนำญกำร	 ซึ่งดูแล 
กำรผลติวคัซนีไข้หวดัใหญ่	หลังเลกิงำนกม็ำดแูลธุรกจิกำรผลิตพชืเศรษฐกิจด้วยกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่พชื	 
เช่น	 กล้วย	 หน่อไม้ฝร่ัง	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 และพืชกินแมลง	 เป็นต้น	 และมีกำรอนุบำลพืชเองด้วย	 
เนื่องจำกมีควำมสนใจด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตรเป็นพิเศษ	 หลังจำกจบกำรศึกษำ	 จึงตัดสินใจ	 
เปิดห้องปฏิบัติกำรและท�ำธุรกิจเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	แม้ว่ำจะประสบปัญหำอยู่บ้ำง	แต่ด้วยควำมอดทน 
และมีใจรักในงำนด้ำนนี้	 ทั้งยังมีก�ำลังใจจำกครอบครัว	 ค�ำปรึกษำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ	 และค�ำแนะน�ำ 
จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง	 ท�ำให้ธุรกิจเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชที่ท�ำมำเริ่มมั่นคงและประสบ 
ควำมส�ำเร็จ

✆  ยินดีให้ค�าแนะน�าปรึกษา
ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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นายเอกสิทธิ์ นิสยันต์ (แชมป์)
ที่อยู่ : 	 61/3	หมู	่1	ต�ำบลเขำพระ	อ�ำเภอเดมิบำงนำงบวช	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี72120
โทรศัพท์ : 08	7699	7110
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สำขำชีววิทยำ	มหำวิทยำลัยศิลปำกร
  ปริญญาโท : สำขำชีววิทยำ	มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 เนื่องจำกมีควำมชอบและสนใจเป็นพิเศษในงำนด้ำนเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 มำตั้งแต่ช่วงที่เรียน 
ปริญญำตรี	 จึงเลือกศึกษำต่อในระดับปริญญำโท	 จำกนั้นจึงไปท�ำงำนในบริษัทที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับ 
กำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่เพือ่หำประสบกำรณ์	เมือ่มปีระสบกำรณ์แล้วจงึมำสำนต่อควำมฝันในกำรด�ำเนนิธุรกจิ 
ของตนเอง	ด้วยควำมที่มีใจรักและควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ท�ำให้ธุรกิจยังด�ำเนินอยู่ 
จนถึงปัจจุบัน

นางสาวตวงพร โรจนวงศ์ (ตวง)
ที่อยู่ : 	 299/19	ถนนมิตรภำพ	15	ต�ำบลในเมือง	อ�ำเภอเมืองนครรำชสีมำ	
	 จังหวัดนครรำชสีมำ	30000
โทรศัพท์ : 08	1627	3365
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : สำขำชีววิทยำ	มหำวิทยำลัยศิลปำกร
  ปริญญาโท : สำขำชีววิทยำ	มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 หลังจำกท่ีจบกำรศึกษำ	 ได้ไปท�ำงำนในบริษัทที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับกำรเพำะเลี้ยงเน้ือเยื่อ	 
เพ่ือหำประสบกำรณ์	 หลังจำกนั้นจึงได้มำเปิดห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชของตนเอง	 โดยเน้น 
ผลิตพืชตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	เช่น	กล้วยน�้ำว้ำ	กล้วยหอมทอง	และกล้วยไข่	เป็นต้น	และเนื่องจำก 
เป็นห้องปฏิบัติกำรขนำดเล็กและท�ำงำนคนเดียว	ท�ำให้ก�ำลังผลิตมีไม่มำก	จึงอำศัยควำมชอบ	ควำมถนัด	 
และน�ำประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อมำใช้	 โดยเน้นกำรผลิตพืชตำมควำมต้องกำร 
ของลูกค้ำเป็นหลัก	ท�ำให้มีรำยได้เข้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง

นางเสาวนีย์ สาโรจน์ (หญิง)
ที่อยู่ : 2106/14	หมู่	7	ต�ำบลเทพำรักษ์	อ�ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร	
	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	10270
โทรศัพท์ : 08	1984	5996
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี :  สำขำโรคพืช	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
  ปริญญาโท :  สำขำวิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว		มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 ปัจจุบันรับรำชกำรทำงด้ำนกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 จึงได้มีทักษะประสบกำรณ์ทำงด้ำนนี ้
คิดอยำกเปิดห้องปฏิบัติกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อของตนเองท่ีบ้ำน	 โดยใช้ควำมรู้ที่ได้จำกกำรท�ำงำน 
ด้ำนผลติพชืมำปรบัใช้	เลอืกพชืทีด่�ำเนนิกำรผลติตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	รวมถงึดแูนวโน้มกำรตลำด	 
เช่น	 กล้วย	 หน่อไม้ฝรั่ง	 เป็นต้น	 มีควำมตั้งใจท่ีอยำกจะท�ำในสิ่งที่เรำถนัดและชอบ	 ได้มีอำชีพเสริม 
จำกงำนรำชกำรปกติ	โดยไม่ได้เบียดเบียนเวลำรำชกำร

เช่น CP, DOLE เป็นต้น

ผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
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นางจามารี เกริ่นสระน้อย
ที่อยู่ :		 143	หมู่	2	ต�ำบลพลับพลำไชย	อ�ำเภออู่ทอง	จังหวัดสุพรรณบุรี	72160
โทรศัพท์ : 08	9980	7999
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี : สำขำพืชศำสตร์	(ไม้ผล)	คณะเกษตรศำสตร์	
	 	 มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลตะวนัออก	วทิยำเขตบำงพระ

ประสบการณ์และแนวคิดในด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
	 ปัจจุบันรับรำชกำรโดยมีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรผลิตและอนุบำลพันธุ์พืช	ทั้งจำกกำรเพำะเมล็ดและ 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	นอกจำกนั้นยังรับอนุบำลพันธุ์พืชจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอำชีพเสริมอีกด้วย
เนือ่งจำกกำรท�ำงำนทัง้อำชพีหลักและอำชพีเสรมินัน้มกีำรท�ำด้วยตนเอง	ท�ำให้เกดิกำรสัง่สมประสบกำรณ์ 
และควำมรู้	 รวมถึงเทคนิคและวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรอนุบำลพันธุ์พืชต่ำงชนิดกัน	 โดยประสบกำรณ ์
ที่ได้มำนั้น	ก็สำมำรถน�ำกลับไปพัฒนำและต่อยอดกับงำนที่ท�ำอยู่ได้	และมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรือนเพาะช�า

ประวัติความเป็นมา
 นายประทีป แพ่งสุภา อำยุ	 36	 ปี	 เริ่ม 
ปลูกกล้วย	 ตั้งแต่ปี	 2555	 โดยเปล่ียนจำกกำรปลูก 
ส้มมำเป็นปลูกสวนกล้วยแทน	 โดยน�ำหน่อกล้วยจำก 
สวนเพื่อบ้ำนมำปลูก	กล้วยที่ปลูก	คือ	กล้วยหอมทอง 
ไต้หวัน	มีพื้นที่ปลูก	100	ไร่	ซึ่งมีที่ปรึกษำเป็นผู้ปลูก 
กล้วยหอมทองคอยให้ค�ำแนะน�ำ	นำยประทปีพยำยำม 

สวนกล้วยหอมทอง
โดยใช้หน่อ

เรียนรู ้จำกกำรปฏิบัติด้วยตนเอง	 เพื่อให้เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้	 จนสำมำรถ 
บริหำรจัดกำรปลูกกล้วยหอมทองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โทรศัพท์ :  09	4853	7957
ท่ีตั้งแปลง : ต�ำบลบ้ำนพริก	อ�ำเภอบ้ำนนำ	จังหวัดนครนำยก
การจ�าหน่าย : มีรถมำรับซื้อในสวน
 �		 รำคำ	150-200	บำทต่อเครือ	(4-8	หวี)
 �		 รำคำช่วงเทศกำรตรุษจีน	200-250	บำทต่อเครือ
 �		 เก็บผลผลิตได้	45,000	เครือต่อปี

✆  ยินดีให้ค�าแนะน�าปรึกษา

✆  ยินดีให้ค�าแนะน�าปรึกษา
เกษตรกรผู้ปลูกพืชเชิงการค้า

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ประวัติความเป็นมา
 นางระนอง ยินดีรัมย์ เป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชผัก	เช่น	ตะไคร้	จ�ำนวน	20	ไร่	พืชผัก	 
จ�ำนวน	5	ไร่	และจำกกำรสืบค้นหำข้อมูลจำก 
แหล่งต่ำงๆ	 ท�ำให้เกิดควำมสนใจและเห็นข้อด ี
ของกำรใช้ต้นกล้วยจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 
จงึได้ซ้ือกล้วยจำกกำรเพำะเลีย้งเนือ้เยือ่มำปลกู	 

สวนกล้วยน�้าว้า พันธุ์กาบขาว
โดยใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โดยพันธุ ์ที่ เลือก	 คือ	 กล้วยน�้ำว ้ำพันธุ ์กำบขำว	 จ�ำนวน	 13	 ไร ่	 
เนื่องจำกมองว่ำสำมำรถไว้ต้นได้	4	-5	ปี	ช่วยลดต้นทุนในกำรปลูกใหม่ 
ในแต่ละปี	
โทรศัพท์ :  09	0875	0027
ท่ีตั้งแปลง : คลอง	11	หมู่บ้ำนบึงส�ำพัน	อ�ำเภอหนองเสือ	
	 จังหวัดปทุมธำนี

ประวัติความเป็นมา
 นางจงกล ผ่องเผือก เป็นเกษตรกร 
ผู้ปลูกกล้วยหอม	 และจำกกำรสืบค้นหำข้อมูล 
ประกอบกับเห็นว่ำกำรปลูกกล้วยหอมต้องปลูกใหม ่
ทุกปี	จึงได้ซื้อหน่อกล้วยน�้ำว้ำพันธุ์ปำกช่อง	50	 
ทีไ่ด้จำกกำรเพำะเล้ียงเนือ้เยือ่	พืน้ทีป่ลูก	20	ไร่	 
มำปลูกแซมในสวนกล้วยหอมทอง	 พบว่ำ 

สวนกล้วยน�้าว้า พันธุ์ปากช่อง 50
จากหน่อของต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ต้นเจริญเติบโตดี	 และสำมำรถไว ้หน ่อได ้	 4-5	 ป ี	 จึงวำงแผน 
จะขยำยพื้นที่ปลูกให ้มำกขึ้น	 รวมทั้ ง มีแนวคิดจะปลูกต ้นจำก 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย	
โทรศัพท์ :  08	0915	1778
ท่ีตั้งแปลง : ต�ำบลบึงกำสำม	อ�ำเภอหนองเสือ	จังหวัดปทุมธำนี
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เปรียบเทียบการใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกจากเมล็ด

ประวัติความเป็นมา
 นางสาวสชุาดา ศรพีนมวนั อำย	ุ28	ปี	ได้ปลกูอ้อยและท�ำนำมำก่อน	 
แต่พบว่ำได้ก�ำไรต่อพืน้ทีน้่อย	จงึเริม่หนัมำปลกูหน่อไม้ฝรัง่	โดยศกึษำกำรปลกู 
หน่อไม้ฝรั่งจำกอินเตอร์เน็ต	 เอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ	 และศึกษำจำกเพื่อนบ้ำน 
ทีม่ปีระสบกำรณ์กำรปลกูหน่อไม้ฝรัง่	(คุณวรรณ	ีจงกลรตันวฒันำ)	ประมำณ	6	เดือน	 
หลังจำกนั้นได้ซ้ือเมล็ดหน่อไม้ฝรั่งจ�ำนวนหนึ่งเพื่อน�ำไปเพำะ	 ช่วงเวลำ 
ที่เตรียมเมล็ด	 นำงสำวสุชำดำได้เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ 

�	 ผลผลิต
�	 ควำมสม�่ำเสมอ
�	 ลักษณะหน่อ
�	 กำรสวมหมวก
�	 กำรติดหน่อ

รายการ

�	 สูง
�	 มำก
�	 พบหน่อบำนน้อย
�	 ไม่จ�ำเป็น
�	 ติดหน่อสม�่ำเสมอ

ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

�	 ต�่ำ
�	 น้อย
�	 พบหน่อบำนมำก
�	 จ�ำเป็น
�	 ติดหน่อไม่สม�่ำเสมอ

จากเมล็ด

กำรเกษตรเฉพำะด้ำนของกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 ซึ่งเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พืชพันธุ์ดี	 
จึงได้รับต้นพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 จ�ำนวน	 7,500	 ต้น	 เมื่อเดือนสิงหำคม	 ปี	 2558	 
และน�ำกล้ำของหน่อไม้ฝรั่งท่ีได้จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อมำปลูกแทนกล้ำที่ได้จำกกำรเพำะเมล็ด	 
บนพื้นที่	1	ไร่	1	งำน	โดยกำรปลูกเลือกใช้วิธีกำรปลูกแบบเกษตรอินทรีย์	พบว่ำให้ผลผลิตสูง	โดยเฉพำะ 
หน่อเกรด	A	สงูถึง	60	เปอร์เซ็นต์	ในขณะทีพ่บหน่อ	เกรด	Z	น้อยกว่ำ	1	เปอร์เซ็นต์	ซึง่ท�ำให้นำงสำวสชุำดำ 
พึงพอใจเป็นอย่ำงมำก	เนื่องจำกหน่อเกรด	A	สำมำรถจ�ำหน่ำยได้ในรำคำสูงถึง	120	บำทต่อกิโลกรัม
โทรศัพท์ :  08	0659	3619

ที่ตั้งแปลง	 ต�ำบลบ่อสุพรรณ	อ�ำเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี	

สวนหน่อไม้ฝรั่ง
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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เปรียบเทียบผลผลิตจากการใช้ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและหน่อไม้ฝรั่งที่ปลูกจากเมล็ด ใน 2 แหล่งปลูก

จังหวัด เกรด ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมล็ดจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมล็ด

(%) เป็นเงิน (บาท) (%) เป็นเงิน (บาท) (%) เป็นเงิน (บาท)

ราชบุรี A
B
C
Z

84.82
7.55
1.98
5.65

10,178.4
528.5
79.2
84.75

69.64
18.03
3.79
8.54

8,356.8
1,262.1
151.6
128.1

47.31
26.19
7.82
18.68

5,677.2
1,833.3
312.8
280.2

สุพรรณบุรี A
B
C
Z

60
35
4

<	1

7,200
2,450
160
<	15

- - - -

เกรด ราคาจ�าหน่าย (บาท)

A
B
C
Z

120
70
40
15

เทคนิควิธีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 จะเห็นว่ำต้นจำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 จะได้ผลผลิตหน่อไม้ฝร่ัง	 เกรด	 A	 สูง	 คิดเป็น	 
60-84.82	 เปอร์เซ็นต์	 ในขณะที่กำรใช้เมล็ดจำกต้นเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 จะได้ผลผลิต	 เกรด	 A	 ต�่ำลง	 
คดิเป็น	69.64	เปอร์เซน็ต์	ในขณะทีก่ำรใช้เมลด็จะได้ผลผลติ	เกรด	A	ต�ำ่ทีส่ดุ	คดิเป็น	47.31	เปอร์เซน็ต์

สรุป
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ประวัติความเป็นมา
 นางทองใส รัตนอนัน เป็นเกษตรชำวไร่อ้อยรำยใหญ่	 เครือข่ำย 
โรงงำนน�้ำตำลอ่ำงเวียน	 เริ่มท�ำไร่อ้อยตั้งแต่ปี	 2529	 ปัจจุบันปลูกอ้อย	 
ประมำณ	 40	 ไร่	 ปลูกอ้อยโดยใช้วิธีวำงล�ำ	 ซึ่งใช้ต้นทุนกำรผลิตค่อนข้ำงสูง	 
ได้ผลผลิตต่อไร่ประมำณ	15	ตนัต่อไร่	จนกระทัง่ในปี	2558	ได้เข้ำร่วมโครงกำร 
ส่งเสริมกำรจัดท�ำแปลงพันธุ์อ้อยสะอำดของกรมส่งเสริมกำรเกษตร	 โดยมี 
เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร	 จังหวัดนครรำชสีมำ	 

ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่โรงงำนน�้ำตำลอ่ำงเวียนเข้ำไปส่งเสริมกำรจัดท�ำแปลงพันธุ์อ้อยสะอำด	 โดยจัดอบรม 
เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม	ฝึกปฏิบัติกำรท�ำแปลงอ้อยสะอำดตลอดฤดูกำรเก็บเกี่ยว	เช่น	กำรช�ำข้อตำอ้อย	 
กำรส�ำรวจและประเมินแปลงแม่พันธุ์	 โรคแมลงศัตรูอ้อยที่ส�ำคัญ	โดยเฉพำะโรคใบขำว	จำกกำรเข้ำร่วม 
โครงกำรได้รับต้นพันธุ์อ้อยไปปลูก	 จ�ำนวน	 5	 ไร่	 ใช้ต้นทุน	 3,000	 บำทต่อไร่	 โดยน�ำควำมรู้ที่ได้จำก 
กำรอบรมฝึกปฏบิติั	มำปรบัปรบัใช้ในแปลงของตนเอง	เช่น	ทรำบถงึวธิกีำรป้องกนัก�ำจดัโรคในแปลงอ้อย	 
โดยเฉพำะโรคใบขำว	มกีำรส�ำรวจแปลงอย่ำงสม�ำ่เสมอ	และสำมำรถใส่ปุย๋ได้ตำมช่วงเวลำกำรเจรญิเตบิโต	 
ส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่	 ประมำณ	 25	 ตันต่อไร	่ จ�ำนวนล�ำ	 ประมำณ	 12,000	 ล�ำต่อไร่	 ที่ส�ำคัญไม่พบ 
โรคใบขำว	ดังนั้น	จึงมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรและอยำกเข้ำร่วมโครงกำรนี้ต่อไป
โทรศัพท์ :  06	1080	1671
ที่ตั้งแปลง  บ้ำนขำมเวียน	ต�ำบลช่อระกำ	อ�ำเภอบ้ำนเหลื่อม	จังหวัดนครรำชสีมำ

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของการปลูกอ้อยโดยใช้ต้นพันธุ์จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างกัน
วิธีการขยายพันธุ์ ข้อดี ข้อเสีย

1.		ต้นพันธุ์จำก
กำรเพำะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

1.		ได้ต้นพันธุ์ที่ตรงตำมพันธุ์
2.		ได้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคที่ติดมำกับท่อนพันธุ์

โดยเฉพำะโรคใบขำว
3.		ได้ผลผลิตสูง	ไม่น้อยกว่ำ	20	ตันต่อไร่	

จ�ำนวนล�ำไม่น้อยกว่ำ	15,000	ล�ำต่อไร่

ใช้ต้นทุนในกำรผลิตสูงและใช้เวลำนำน
จึงเหมำะส�ำหรับใช้ปลูกเป็นแปลงแม่พันธุ์

2.		ต้นพันธุ์จำก
กำรช�ำข้อ

1.		ได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงก่อนปลูกลงแปลงเนื่องจำก
มีกำรคัดเอำเฉพำะข้อตำที่สมบูรณ์มำเพำะ	

2.		ประหยัดท่อนพันธุ์อ้อยเนื่องจำก	ใช้พันธุ์อ้อยเพียง	
140	ล�ำในกำรปลูกอ้อยจ�ำนวน	1	ไร่	

3.		ต้นอ้อยตั้งตัวในแปลงและเจริญเติบโตเร็ว	
ได้ผลผลิตสูง	

1.		มีต้นทุนในกำรช�ำข้อตำอ้อย
2.		แหล่งปลูกอ้อยต้องมีแหล่งน�้ำเพียงพอ	

3.		ต้นพันธุ์โดย
กำรวำงล�ำ

ไม่จ�ำเป็นต้องมีแหล่งน�้ำสำมำรถใช้น�้ำฝนจำกธรรมชำติ 1.		ต้นพันธุ์มีโอกำสไม่ตรงตำมพันธุ์และไม่สะอำด
2.		ไม่ประหยัดท่อนพันธุ์อ้อยเนื่องจำก	

ปลูกอ้อย	1	ไร่	ใช้พันธุ์อ้อยถึง	1,500	ล�ำ	
3.		ต้องใช้เวลำในกำรงอกและตั้งตัวในแปลง
4.		ใช้ต้นทุนในกำรซื้อท่อนพันธุ์สูง	

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยแปลงพันธุ์ขยาย 
ใช้อ้อยจากแปลงพันธุ์หลัก 
ต้นพันธุ์ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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