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  การขยายพนัธุพชื หมายถงึ การเพิม่จาํนวนตนพชื ดวยเทคนคิวธิกีารตาง ๆ  เพือ่รกัษา

ตนพืชพันธุดีไวไมใหตนพืชเหลานั้นสูญพันธุไป ไมวาจะเปนการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ 

หรือแบบไมอาศัยเพศ 

  วิธีการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ เปนการรวมตัวตัวกันของเซลลสืบพันธุเพศผู

และเซลลสืบพันธุเพศเมีย วิธีการขยายพันธุแบบนี้ ไดแก การเพาะเมล็ด และการเพาะสปอร

  สวนการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ เปนการขยายพันธุจากสวนตาง ๆ  ของพืช

ที่ไมไดเกิดจากการรวมตัวของเซลลสืบพันธุ วิธีการขยายพันธุแบบนี้ ไดแก การติดตา ตอกิ่ง 

ทาบกิ่ง ชํากิ่ง แยกกอ แยกหนอ แยกไหล การตอนกิ่ง การตัดชํา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

การขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ
¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¾×ªâ´Â¡ÒÃà¾ÒÐàÁÅç´  

  เมล็ดพันธุ หมายถึง เมล็ดที่สุกแกแลว และยังมีชีวิตสามารถเจริญเติบโต

เปนตนใหมและสามารถใหผลผลิตได ลักษณะเมล็ดพันธุที่ดี ประกอบดวย 1. มีลักษณะ

ตรงตามสายพันธุท่ีไดรับการระบุไว 2. มีความงอกสูง 3. มีความแข็งแรงสูง 4. มีอายุ

การเก็บรักษาที่ยาวนาน 5. มีความบริสุทธิ์สูงปราศจากสิ่งเจือปน

   การพักตัวของเมล็ดหรือเรงความงอก
   เมลด็พชืบางชนดิอาจมรีะยะพกัตวัซึง่มคีวามแตกตางกนัไป โดยเกดิจากลกัษณะ

ทางกายภาพ เชน เปลือกหุมเมล็ดไมยอมใหนําและอากาศซึมผาน หรือมีสารยับยั้งการงอก

ภายในเมล็ด

   วิธีทําลายการพักตัวของเมล็ดหรือเรงความงอก
   1. การแชนําเย็นสลับนําอุน นิยมใชกับเมล็ดพันธุผัก โดยแชในนําอุน 

     50 องศาเซลเซียส 30 นาที และแชในนําเย็น 10 องศาเซลเซียส 

     6 ช่ัวโมง หอดวยผาขาวบางชุบนาํหมาด ๆ 12-24 ช่ัวโมง แลวจึงนําไปเพาะ 

   2. การใชความรอน อบแหงอุณหภูมิ 35-45 องศาเซลเซียสใหมีความชื้นตํา

   3. การบมดวยความเย็นและความช้ืน โดยนําเมล็ดพืชเพาะในทราย/กระดาษ

     นําไปเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส 5 วัน แลวนํามาเพาะตามปกติ

   4. การแกะเปลือกหุมเมล็ด/ทําลายเปลือกหุมเมล็ดบางสวน  ทําใหเกิดรอยแตก

     เพ่ือใหนาํและอากาศผานเขาไปได  นิยมใชกับเมล็ดพืชท่ีเปลือกหุมเมล็ดหนา

การขยายพันธุพืช
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  5. การลดปริมาณสารยับยั้งการงอกของเมล็ดโดยการลางนํา เชน เมล็ดพันธุผัก

  6. การใชกรด โดยแชเมล็ดดวยกรดกํามะถันเขมขน 5 นาที เพื่อใหเปลือกออนนุม

  แลวลางน้ําอีกครั้งกอนนําไปเพาะ สําหรับเมล็ดที่มีเปลือกหุมเมล็ดหนา

  7. การใชสารเคมีอื่น ๆ เชน สารละลายโปตัสเซียมไนเตรท ไทโอยูเรีย ไฮโดรเจน

  เปอรออกไซด หรือสารจิบเบอเรลลิคแอซิด ที่มีความเขมขน 0.02 – 0.04%

  แทนน้ําในการเพาะเมล็ด เชน เมล็ดพืชอาหารสัตว ขาวโอต

¡ÒÃà¾ÒÐàÁÅç´¾×ªã¹ÀÒª¹ÐËÃ×Íá»Å§à¾ÒÐ  

  เปนการเตรียมตนกลาเพื่อใชกอนปลูกลงแปลงหรือกระถาง เหมาะสําหรับ

เมล็ดพืชที่มีราคาแพง เนื่องจากมีโอกาสสูญเสียนอย แบงออกไดเปน

 1. การเพาะเมล็ดพืชในภาชนะเพาะ

   นิยมใชในการปลูกพืชปริมาณนอย เชน การปลูกผักสวนครัวหลังบาน การปลูก

ไมดอกไมประดับ ภาชนะท่ีใชควรมีนําหนักเบา ไมแตกหักหรือผุพังงาย มีรูระบายนํา 

วัสดุที่ใชควรมีลักษณะโปรง มีอากาศถายเทดี อุมนําไดนานพอสมควร ระบายนําไดงาย 

ไมเปนกรดหรือดางจัดจนทําใหไมเจริญเติบโต การเพาะเมล็ดพืชในภาชนะเพาะ มีวิธีการดังน้ี

   1.1 ใสวสัดทุีร่องกนภาชนะเพาะเพือ่ระบายนํ้า   เชน   เศษอิฐหัก
หรือเปลือกถ่ัวลิสง จากนั้นใสดินลงภาชนะใหต่ํากวาขอบ
ภาชนะเล็กนอย ปรับหนาดินใหเรียบ หวานเมล็ดในภาชนะ
เพาะเปนแถว หรือหวานทั่วทั้งภาชนะ กลบดินทับเมล็ด
ใหแนนพอประมาณ รดนําใหชุม

  1.2  เมื่อเมล็ดงอก 7-10 วัน ยายตนกลาโดยใชแทงไม
ที่ปลายไมแหลมมาก แทงลงในวัสดุเพาะขาง  ตนกลา 
เพ่ือใหวัสดุเพาะหลวม  ในขณะท่ีอีกมือคอย ๆ  ดงึตนกลาขึน้มา

   1.3 เมื่อไดตนกลาแลว ใชแทงไมแทงลงกิ่งกลางถึงที่ใส
วัสดุปลูกใหลึกถึงกนกระถางหรือถุง จากนั้นนําตนกลา
ใสลงในหลุมใหใบเลี้ยงอยูระดับผิววัสดุปลูก กลบหลุมแลว
ใหน้ําแบบฝอยละเอียดจนนํ้าไหลออกจากกนถุง จากน้ัน
นําตนกลาไวในท่ีรม เม่ือตนกลาต้ังตัวได ใหรีบนําออกรับแสง
เพื่อไมใหตนกลายืด ประมาณ 2 สัปดาหตนกลาจะมีใบจริง
ประมาณ 6 ใบ ซึ่งพรอมที่จะยายปลูกลงกระถางที่ใหญขึ้น
หรือลงแปลงปลูกตอไป

ๆ
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 2. การเพาะเมล็ดพืชในแปลงเพาะ
  
  2.1  เตรียมแปลงเพาะ เลือกดินที่มีความสมบูรณ กําจัดวัชพืชออกใหหมด

วางแปลงเพาะใหหัวและทายของแปลงอยูในแนวทิศเหนือและทิศใต ขนาดความยาว 

6 เมตร กวาง 1.20 เมตร ตากดินใหแหงเพื่อใหแปลงเพาะไมมีโรคและแมลงศัตรูพืช 

ยอยดินใหละเอียด ใสปุยคอกใหเหมาะสมตามความสมบูรณและชนิดของดิน รดน้ําใหชื้น 

จากนั้นยอยดินใหทั่วแปลง ขึ้นรูปแปลงสูงจากพื้นดิน 15 – 20 เซนติเมตร

  2.2  หวานเมล็ดในแปลงเพาะ นิยมหวานทั่วแปลง ถาแปลงมีขนาดกวาง

ใหแบงหวานทีละครึ่ง กรณีที่เมล็ดมีขนาดเล็กหรือยอยดินไมละเอียด ใหใชปุยคอกหวาน

ใหทั่วแปลง จากนั้นรดน้ําเพื่อใหปุยคอกลงไปอุดชองดิน ปองกันไมใหเมล็ดตกลงไป

ตามซอกดิน จึงหวานเมล็ดบาง ๆ กอนแลวหวานทับอีกครั้ง กลบดินทับเมล็ด

  2.3  ทํารมใหตนกลาในแปลงเพาะ ตั้งแตตนกลาเริ่มงอกจนถึงระยะยายปลูก

เพื่อปองกันสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมตอการงอก โดยเฉพาะแสง

  2.4  ดูแลรักษาตนกลา หลังจากท่ีงอกพนผิวดินใหตนกลารับแสงทันที ในระยะ

ที่ตนกลายังเล็กใหน้ําเปนละอองพนหมอก 4 ชั่วโมงตอครั้ง ครั้งละ 10 นาที

  2.5  ในกรณีที่หวานเมล็ดหนาเกินไป เมื่อเมล็ดงอกจะเบียดเสียดกัน ใหยาย

ตนกลาไปปลูกชั่วคราวในภาชนะเพาะที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกกอนยายลงแปลง

    1) ใหรดน้ําในแปลงเพาะใหชุมกอนถอนตนกลา เพื่อใหวัสดุปลูกออนนุม

     และระบบรากตนกลาไดรับการกระทบกระเทือนนอยที่สุด

    2) เตรียมวัสดุปลูกเชนเดียวกับการเพาะเมล็ด

    3) ยายตนกลาลงปลูกในถุงเพาะชํา หรือยายลงแปลงปลูกที่เตรียมไว 

     โดยใหใบเลี้ยงอยูระดับผิววัสดุปลูก

    4) กอนการยายตนกลาควรทําใหตนกลาแข็งแรง โดยลดการใหน้ํา 

     หรือใชโพแทสเซียมคลอไรด อัตราสวน 1:250 ละลายน้ํา รดตนกลา

     7 – 10 วัน กอนยายปลูก เพื่อใหทนตอสภาพการขาดนํ้าระหวาง

     ยายปลูก

    5) หลังปลูกรดน้ําใหชุม และทํารมชั่วคราวจนกระทั่งตนกลาพืชตั้งตัวได

    6) การใหปุย โดยใชปุยผสมท่ีมีฟอสฟอรัส (P O ) สูง เชน ใชสูตร 

     N : P : K = 10 : 52 : 17 อัตรา 2.3 – 2.7 กิโลกรัม ตอนํ้า 400 ลิตร
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การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ
¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¾×ªâ´Â¡ÒÃµÔ´µÒ µ‹Í¡Ôè§ áÅÐ·Òº¡Ôè§
  การขยายพันธุพืชโดยการติดตา ตอก่ิง และทาบกิ่ง เปนการเชื่อมประสาน
สวนของพืชพันธุดี (SCION) คือ สวนของตนพืชที่ตออยูสวนบนทําหนาที่เปนยอดของตนพืช 
นิยมใชพันธุพืชที่ดีที่ตองการผลผลิต กับตนตอ (STOCK) คือ สวนของตนพืชที่ตออยูสวนลาง
ทําหนาที่เปนราก นิยมใชพันธุพืชท่ีทนทานตอสภาพแวดลอม โรค และศัตรูพืชตางๆ 
เพ่ือการขยายพันธุหรือเพื่อเปลี่ยนพันธุ เปนวิธีที่ตองใชกิ่งพันธุจํานวนมาก และคอนขาง
ใชเวลานานแตมีโอกาสสําเร็จสูง โดยการนําตาพันธุดีไปติดบนแผลของตนตอพืชเรียกวา
การติดตา ก่ิงจะถูกตัดออกจากตนแมแลวนํามาติดหรือตอเรียกวา การตอกิ่ง แตกิ่งที่ใช
ยังติดอยูที่ตนแมพันธุเรียกวา การทาบกิ่ง 

 1. การติดตา   

  เปนวิธีที่ใชตาพันธุดี ไปติดบนแผลของตนตอพืช เปนวิธีที่สะดวก รวดเร็ว รวมทั้ง
ยังเปนการนํากิ่งพันธุดีของแหลงหนึ่งไปทําการติดตาอีกแหลงหนึ่งไดเหมาะสําหรับ
การขยายพันธุพืชท่ีจําเปนจํานวนมาก  การติดตาตองอาศัยความชํานาญและประสบการณ
เก่ียวกับติดตาจะไดผลดี วิธีการติดตาสามารถทําไดรวดเร็วกวาการตอกิ่งและประสบผล
สําเร็จสูง การติดตาจึงประหยัดกิ่งพันธุดีมากกวาวิธีตอกิ่งเนื่องจากสามารถใหตนใหม
ไดจํานวนมาก และแข็งแรงกวาการตอกิ่งบางวิธีอีกดวย วิธีการติดตาแบงออกเปน 5 วิธีดังนี้
  1.1  การติดตารูปตัวที (T budding)
    เปนวิธีที่ใชกับพืชทั่ว  ไป โดยการติดตาที่เปดปากแผลบนตนตอแบบตัว T
สิ่งที่ตองคํานึงเมื่อทําการติดตาแบบนี้ คือ ตนตอที่ใชตองสมบูรณ เปลือกไมลอกงาย 
ไมเปราะหรือฉีกขาด และตาพันธุดีสามารถลอกแผนตาออกไดงายไมใหญโตเกินไป 
ควรมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณครึ่งนิ้ว นิยมติดตาของ กุหลาบ พุทรา และสม

 1) การเตรียมแผนตา เฉือนแผนตาของกิ่งพันธุดีเปนรูปโล
ความยาว 1 นิ้ว ใหมีเนื้อไมติดออกมาเล็กนอย ใชมือจับขอบของ
แผนตาหรอืกานใบทีเ่หลอือยู อยาแตะหรอืจบับรเิวณเน้ือเยือ่ดานใน 
ลอกเอาเนื้อไมออกจากแผนตา ระวังอยาใหจุดเจริญของตาหลุด
ออกมาดวย
 2) เลือกตําแหนงบนตนตอบริเวณปลอง กรีดเปลือกเปน
แนวยาวลงมา 1 นิ้ว และกรีดขวางแนวบนรอยแรกทางดานบน
คลายรูปตัวที ใชปลายมีดและเปลือกจากหัวตัว T ใหเผยอออกมา
สําหรับสอดแผนตาได

ๆ

ๆ
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    1.2   การติดตาแบบเพลท (plate budding)
    เปนวิธีการติดตาที่คลายการติดตาแบบตัว T แตขนาดตนตอใหญกวา
แบบตัว T ประมาณ 1-1.5 นิ้ว ที่สําคัญคือ ตนตอและตาพันธุ ดีตองลอกเน้ือไม
ออกจากเปลือกไดงาย เหมาะสําหรับพืชท่ีมีน้ํายาง เชน ยางพารา ขนุน หรือพืชที่สราง
รอยประสานชา เชน มะขาม โดยมีการทําแผลบนตนตอ 2 แบบ คือ 
       การทําแผลบนตนตอแบบ
ตัวเอชหรือสะพานเปด (H - Budding) โดย
การกรีดเปลือกไมเปนแนวขนานกับลําตน 2 แนว 
จากน้ันกรีดตรงกลางขวางรอยแนวกรีดขนาน 
เผยอเปลือกไมดานบนขึ้น และสวนดานลางของ
แผลเผยอลงคลายสะพานเปดสอดแผนตาจาก
กิ่งพันธุดี พันพลาสติกใสเชนเดียวกับการติดตา
แบบตัว T เหมาะกับพืชที่มีเปลือกหนา เหนียว 
ติดตายาก และมียาง หรือพืชรอยเช่ือมประสานชา
     การทําแผลบนตนตอแบบ
ตัวไอ (I – Budding) โดยการกรีดรอยบนตนตอ
เปนรูปตัว I จากนั้นใชปลายมีดเผยอเปลือกออก
ทางดานขาง สอดแผนตาจากกิ่งพันธุดีเขาไป
ในรอยกรีด และตัดสวนบนของแผนตาออก 
เพื่อใหแนนพอดีกับตนตอ

 

 3)  สอดแผนตาเขาไปในแผลของตนตอที่เตรียมไว 
ดันแผนตาทั้งแผน ใหเขาไปอยูตรงกลางของตัว T ถามี

สวนบนของแผนตายังเลยหัวตัว T ออกมาทับเปลือกตนตอ

ตองใชมีดตัดสวนเกินนั้นออก

 4) การพันพลาสติก ควรพันจากดานลางขึ้นดานบน

ใหทับตาหรือ เปดครอมตาไวก็ไดเพราะเปลือกตนตอปดทับ

แผนตาไวจึงไมสูญเสียความชื้นไดงายนักถาปดผาพลาสติก

ทับตาไว ตองสังเกตในระยะที่ตาเริ่มมีการเจริญเติบโต 

ใหกรีดผาพลาสติกบริเวณตาใหสามารถเจริญออกมาได 

ใชเวลานานประมาณ 3 สัปดาห เม่ือแผนตาเชื่อมตอกับ

ตนตอใหตัดปลายยอดของตนตอเหนือแผนตาออก
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    1.3 การติดตาแบบแพทซ หรือแผนปะ (Patch Budding)
         เปนการติดตาอีกแบบหนึ่งโดยนําแผนตาพันธุดีปะไปบนรอยแผลของตนตอ

ที่เตรียมไวเปนรูปตาง  นิยมใชกับพืชท่ีมีขนาดก่ิงไมโตมากนัก มีที่เปลือกหนา เนื้อไม

ยังออนอยู เปลือกลอนไดงาย เกิดรอยประสานเร็วและไมมีนํ้ายาง เชน ตนอะโวคาโด 

และชบา เปนตน การติดตาวิธีนี้จะทําไดชากวาและคอนขางยากกวาวิธีแบบตัว T

     

    1.4 การติดตาแบบชิพ (chip budding)
         นิยมใชกับพืชที่ลอกเปลือกไมออกยาก ไมลอนหรือเปลือกไมบางและเปราะ 

พืชที่ไมมีน้ํายาง เลือกขนาดตนตอประมาณครึ่งนิ้ว เหมาะสําหรับการติดตาองุน เงาะ และ

ไมผลอื่นที่ลอกเปลือกไมยาก มีเปลือกบางหรือตนอยูในระยะการพักตัว

   1)  การเตรียมตนตอ เฉือนตนตอเขาไปในเนื้อไมใหลึกเลยแนวเนื้อเยื่อเจริญ

เขาไป ใหแผลยาวลงมา 0.5-1.0 น้ิว ตัดปลายดานลางของรอยแผลใหจรดกับรอยท่ีเฉือนไว

เอียงทํามุม 45 องศา จากนั้นเฉือนขึ้นดานบนลึกตามแนวเดิมและตัดปลายดานบน 

เอียงทํามุม 45 องศาเชนกัน สําหรับเปนสวนยึดแผนตาไว

 1)  นิยมใชกับพืชที่ติดไดงายมีเปลือกหนาสามารถลอก
เปลือกได เชน อะโวคาโด วอลนัท ขนาดของตนตอและกิ่งพันธุดี

ใกลเคียงกัน มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว เอาแผนเปลือก

ตนตอออกทั้งหมด

 2) การเตรียมตนตอ กรีดเปลือกตนตอเปนรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผา  แกะเปลือกออกท้ังหมด  อาจกรีดแผลไวโดยยังไมลอกเปลือก

ออกมา ชวยใหเกิดการสรางเนื้อเยื่อแคลลัสไวกอนระยะหนึ่ง

 3) การเตรียมแผนตา เฉือนแผนตาเปนรูปสี่ เหลี่ยม

ผนืผา กรีดเปลอืกตนตอใหมขีนาดเทากบัแผลของตนตอทีเ่ตรยีมไว 

ควรใหสวมเขาไปขนาดพอดีกัน

 4) การพันดวยพลาสติก ใหปดทับแผนตาทั้ งหมด 

จะไดผลดีกวาครอมแผนตาไว เพื่อชวยไมใหมีการสูญเสียนํ้าจาก

รอยแผลได

ๆ
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   2)  การเฉือนแผนตา ทําเชนเดียวกับขนาดของแผลที่ เตรียมบนตนตอ
ใหสวนของตาอยูตรงกลางแผนตา สอดแผนตาเขาไปทางดานขางของแผลพัน พลาสติก
ปดทับแผนตาทั้งหมด  
 

 
  

    3)  ประมาณ 10 วัน ใหสังเกตแผนตา ยังเขียวอยูใหกรีดพลาสติกบริเวณ
แผนตาออกหลังจากนั้น 30-35 วัน ตาจะแตกใบออน 
 

   4)  ควั่นเปลือกไมเหนือรอยแผล เพื่อตัดทอลําเลียงอาหารไมใหไปเลี้ยงกิ่งเดิม 
แตใหมาเลี้ยงยังกิ่งที่ติดตาจากกิ่งพันธุดี ทิ้งไว 10-15 วัน จึงตัดยอดเดิมแลวนําไปลงปลูก

 

   1.5 การติดตาแบบซอน (double working by budding) 
  การติดตาดวยวิธีน้ีจะใชกับตนตอและตาไมสามารถเขากันได  จําเปนตองใชตากลาง
โดยทําการติดตาซ้ําสองครั้ง กลาวคือตองติดตากลางเสียกอน เม่ือตากลางเชื่อมติดกันกับ
ตนตอแลว จึงทําการติดตาพันธุดีอีกรอบ 
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 2. การตอกิ่ง 

  เปนวิธีการขยายพันธุที่ใหไดตนพันธุดี ซึ่งมีลักษณะสายพันธุเหมือนตนแม 
โดยกิ่งพันธุดีจะทําหนาที่เปนลําตนของตนพืชใหม สวนตนตอท่ีนํามาทาบติดกับกิ่งของ
ตนพันธุดีจะทําหนาที่เปนระบบรากเพื่อหาอาหารใหกับตนพันธุดี สามารถแบงออกเปน 
3 ประเภท 

   การนํากิ่งพันธุดีมาตอกับราก (root grafting) เปนการนํากิ่งพันธุดี
ตอกับรากพืช โดยท่ีรากพืชตองมีความแข็งแรง ปลอดโรคและสามารถหาอาหารไดเกง 
นิยมใชกับไมผลเมืองหนาว เชน แอปเปล สาลี่ และหมอน เปนตน

   การตอนํากิ่งพันธุดีมาตอกับตนคอดิน (crown grafting) เปนการตอกิ่ง
พันธุดีกับตนตอระดับใตดินเล็กนอย มักใชกับทอนพันธุที่มีอายุมาก เชน องุน เปนตน

   การตอยอด (top grafting) เปนการตอกิ่งพันธุดีกับตนตอระดับเหนือดิน 
เปนวิธีที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน 
  การตอกิ่ง สามารถแยกยอยไดเปน 5 วิธี ดังนี้

        2.1  การตอกิ่งแบบฝานบวบ 
    ใชตอกิ่งไมเนื้อออนและยอดออนของไมเนื้อแข็ง ขนาดของกิ่งพันธุดีและ
ตนตอควรมีขนาดใกลเคียงกันและมีลักษณะท่ีตอเรียบและตรงโดยการเฉือนกิ่งตนตอและ
กิ่งพันธุดีใหเฉียงเปนแนวยาว 1.0-1.5 นิ้ว ประกบแผลทั้งสองกิ่งใหเขากันพอดี

    การเฉือนตากลาง  เฉื อนแผ น เนื้ อ เยื่ อ
เชนเดียวกับการเฉือนแผนตา เปนรูปโลแลวทิ้งไว
จากนั้ น เฉือนใหลึกขนานกับรอยแผนตาเดิม
เปนแผนบาง ๆ
    การเฉือนแผนตา เฉือนแผนตาของกิ่งพันธุดี
เปนรปูโลเชนเดยีวกบั การตดิตาแบบตวัท ีวางแผนตา
ที่ไดปะกบกับแผนของตากลาง แลวสอดเขาไป
ในแผลที่เตรียมไวบนตนตอ พันผาพลาสติกใหปด

มิดทับแผนตาทั้งหมด

8
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  2.2  การตอกิ่งแบบเสียบเปลือก 
         เปนวิธีที่นิยมใชตอยอดไมผลเกือบทุกชนิด เชน มะมวง มะนาว ขนุน 
ลองกอง และองุน เปนตน ไมประดับ เชน เฟองฟา ผกากรอง ไทรชอนทอง และโกสน เปนตน 
เนื้อไมจะไมถูกผาออก โอกาสสําเร็จสูง 
      

  2.3  การตอกิ่งแบบเสียบขาง   
         เปนวิธีการตอกิ่งไมประดับที่อยูในกระถาง และเปลือกตนตอไมสามารถ
ลอกหรือลอกยาก เชน โกสน เล็บครุฑ ชบา รวมทั้งไมผลบางชนิด เชน มะมวง ทับทิม 
ลองกอง เปนตน
            
 

ภาพตัวอยางกรณีไมประดับ

1) ใชตนตอลักษณะตรง ตัดยอดออกบริเวณ
 ใตขอ 
2 กรีดเปลือกลงมายาว 1-2 นิ้ว เผยอเปลือก
 ออกทั้งสองขางของรอยกรีด 
3) เฉือนก่ิงพันธุ ดี เฉียงลงเปนปากฉลาม 
 บากโคนแผลของรอยเฉือนใหเปนบาและ
 เฉือนปลายรอยเฉือนทางดานตรงขาม
 เล็กนอย 
4) เสียบยอดพันธุดีใหรอยบากเขาหาตนตอ
 และใหบานั่งบนหัวตนตอพอดี 
5) พันดวยผาพลาสติก

1) เลือกตนตอลักษณะตรง เฉือนตนตอเขาไป
 ในเนื้อไมเปนมุม 20-30 องศา 
2 เปนแนวยาวลงไป 2-3 นิ้ว 
3) เฉือนโคนกิ่งพันธุดีเปนรูปลิ่มยาว 2 นิ้ว 
4) เฉือนดานเปลือกตรงขามออกเล็กนอย
5) เสียบกิ่งในแผลที่เตรียมไวบนตนตอ 
6) พันดวยผาพลาสติก 10-14 วัน สังเกตยอด
 ก่ิงพันธุดียังเขียว  ใชปลายมีดกรีดพลาสติกใส
 ประมาณ 30-35 วัน ยอดกิ่งพันธุจะแตก
 ใบออน ประมาณ 4-5 ใบ ควั่นเปลือกไม
 เหนือรอยแผล ตัดทอลําเลียงอาหารไมให
 เลี้ยงกิ่งเดิม รออีก 15-20 วัน จึงตัดกิ่ง
 เดิมออก
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  2.4  การตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม 
        วิธีการนี้เหมาะสําหรับการเสียบยอดโดยเฉพาะ ขนาดของกิ่งที่เหมาะสมจะ
มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 – 4 นิ้ว กิ่งพันธุดีควรเปนกิ่งอายุประมาณ 1 ป มักใชกับพืช
ที่มีการผลัดใบ เชน ทับทิม เปนตน

  2.5  การตอกิ่งแบบเขาลิ้น 
   

1) ตัดยอดของตนตอออก  
2) ใชมดีผาลงไปตรงกลางเสนผาศนูยกลางกิง่
 ของตนตอยาวประมาณ 2-3 นิ้ว 
3) การเตรียมกิ่งพันธุดี เฉือนโคนกิ่งพันธุดี
4) ใหเฉียงลงทั้งสองขามเปนรูปลิ่ม 
5) ควรเฉือนใหสันลิ่มดานหน่ึงหนากวาอีก
 ดานหนึ่ง เพื่อใหเนื้อเยื่อเจริญไดสัมผัสแนบ
 กับเนื้อเยื่อเจริญของตนตอ 
6) ใชมีดเผยอรอยผาของตนตอออก
7) เสียบก่ิงพันธุดีที่เตรียมไวลงไป ถาขนาด
 ของกิ่งพันธุดีเล็กกวาตนตอใหวางกิ่งชิดไป
 ทางดานใดดานหน่ึงของตนตอ หรือตนตอ
 ที่ มี ขนาดใหญมากสามารถกิ่ งพั นธุ ดี
 ทั้งสองขางของรอยผาก็ได
8) พันดวยผาพลาสติกใหแนน 

 วิธีนี้ใชตอกิ่งขนาดเล็ก ประมาณครึ่งนิ้ว และกิ่งตอง
มีขนาดเทากัน ควรใชกิ่งตรงและเรียบเฉือนตนตอเฉียงขึ้น
ใหเปนปากฉลาม ยาว 1-2 น้ิว ผาตนตอเขาไปในเน้ือไม
จากตําแหนงหนึ่งในสามจากปลายแผลลงมายาวเสมอ
ถึงโคนแผลของรอยเฉือน นิยมใชกับตนตอที่มีรากแลว
เพื่อตองการใชกิ่งพันธุดีสําหรับเปลี่ยนเฉือนปลายกิ่งพันธุดี
ใหเฉียงเชนเดียวกับที่เตรียมไวกับตนตอ  ผากิ่งพันธุไมเขาไป
ในเน้ือไมจากตําแหนงหน่ึงในสามจากปลายแผลเขามายาวเสมอ
ถึงโคนแผลของรอยเฉือน  สวมก่ิงพันธุดีเขาไปในล้ินของตนตอ
ใหขัดกันและปลายของก่ิงเสมอพอดีกัน พันดวยผาพลาสติก
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 3. การทาบกิ่ง 

  เปนวิธีที่ใชติดตาตอกิ่งตนพืช เพื่อการขยายพันธุ หรือเพื่อเปลี่ยนพันธุ โดยอาศัย
การตัดยอดของตนตอ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทดังนี้
   การทาบกิ่งแบบประกบ เปนวิธีที่ทอนพันธุและกิ่งพันธุยังมีรากและยอด 
ใชกับไมเนื้อออน เชน มะขามเทศ มะมวง ขนุน ทุเรียน มะขาม เปนตน
   1) การทาบกิ่งแบบประกบ
     เลือกกิ่งพันธุดีและตนตอ
ที่มีขนาดใกลเคียงกัน ใชมีดเฉือนกิ่งพันธุดี
เปนรูปโลใหแผลยาว   ประมาณ   2-3   น้ิว   สวนเหนือ
รอยเฉือนของกิ่งพันธุดี ยาว 30-50 เซนติเมตร
เฉือนตนตอเปนแผลขนาดเทากันบริเวณใกล
กับสวนโคนกิ่งทาบกันใหสนิท พันดวยผา
พลาสติก
   2) การทาบกิ่งแบบเขาล้ิน
                   บริ เวณรอยเฉือนจะทํา
เปนลิ้นโดยเฉือนเขาในเนื้อไมจากตําแหนง
หนึ่งในสามของก่ิงท้ังสองใหหงายขึ้นและ
คว่ําลง ทาบก่ิงท้ังสองใหลิ้นสอดกันเพื่อทําให
รอยประสานไมฉีกหักงายและเพิ่มพื้นท่ีสัมผัส 
ของแนวเนื้อเย่ือเจริญ นอกจากนั้นยังทําให
การพันผาพลาสติกทําไดสะดวก
   3) การทาบก่ิงแบบแกะเปลือก
     ใชกับพืชท่ีมีขนาดแตกตาง
กันมากระหวางตนตอและกิ่งพันธุดีหรือพืชที่มี
เปลือกของตนตอหนากวา กิ่งพันธุดีตองมี
เปลือกลอนสามารถลอกออกไดเตรียมตนตอ
โดยกรีดเปลือกสองแนวขนานกันลงมากวาง
เทากับขนาดของก่ิงพันธุดีใหยาว 3-4 นิ้ว แลวกรีดขวางดานบนและดานลางเพื่อลอก
เอาเปลือกออก เฉือนดานหัวและทายรอยแผลเขาไปในเนื้อไมเฉียงลง จรดกับแนว
ที่กรีดขวางไวทั้งดานบนและลาง เฉือนกิ่งพันธุดีเปนแผลรูปโลยาวเทากับแผลที่เตรียมไว
บนตนตอนํากิ่งทั้งสองมาทาบกันพันดวยผาพลาสติก 30-45 วัน แลวจึงควั่นกิ่งตนตอเหนือ
รอยตอและควั่นกิ่งพันธุดีใตรอยตอกอนตัดออกมา ใหยอดของกิ่งพันธุดีเจริญเติบโตตอไป
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   การทาบกิ่งแบบเสียบ 
        เปนวิธีทาบกิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาจากการทาบกิ่งแบบประกบ โดยตัดยอด
ของตนตอออกเมื่อประกบกับกิ่งพันธุดีเพื่อลดการคายน้ํา นิยมใชกับพืชทั่ว  ๆไป เชน 
มะมวง ขนุน ทุเรียน มะขาม กระทอน เปนตน
   1) การทาบกิ่งแบบ Modifi ed spliced approach graft
                     เลือกตนตอขนาดเล็กกวาหรือเทากับกิ่งพันธุ ดี โดยเฉือนตนตอ
เปนปากฉลามแผลยาว 2-3 นิ้ว เหลือตนตอไว 4-6 นิ้ว สําหรับทาบเขากับกิ่งพันธุดี 
ที่ เฉือนเปนรูปโลไว นํามาทาบรอยเฉือนเขาดวยกันใหสนิท พันดวยผาพลาสติก 
มัดถุงตนตอใหแนนกับกิ่งพันธุดี 

   

   2) การทาบกิ่งแบบ Modifi ed side graft
                ตัดยอดตนตอให เหลือโคนยาว 4-6 นิ้ ว เฉือนเปนปากฉลาม
แผลยาว 1.5-2.0 นิ้ว และเฉือนดานตรงขามของรอยเฉือนเขาเน้ือไมเปนรูปลิ่ม แผลอาจ
สั้นกวารอยแรกที่เตรียมไว เฉือนก่ิงพันธุดีเฉียงขึ้นใหลึกเขาไปในเนื้อไมหนึ่งในสามของ
ขนาดกิ่งใหแผลยาว 1.5-2.0 นิ้ว นําตนตอท่ีเตรียมไวมาเสียบเขาไปในกิ่งพันธุดี พันดวย
ผาพลาสติกยึดกิ่งไวใหแนน

	

	

12

กิ่งพันธุดี ตนตอ

กิ่งพันธุดี ตนตอ



กรมสงเสริมการเกษตร การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูมันสําปะหลัง

กรมสงเสริมการเกษตร

    3) การทาบกิ่งแบบ Modifi ed side veneer graft
                  ปฏิบัติเชนเดียวกับ modified side graft แตกตางกันท่ีการเตรียม
กิ่งพันธุดี หลังจากเฉือนกิ่งเฉียงเขาไปในเนื้อไมแลว ตัดสวนเปลือกที่เฉือนออกสองสวน
เหลือไวหนึ่งสวนเทานั้น ใหตัดเฉียงเปนมุม 45 องศาแลวทาบกิ่งตนตอที่เตรียมไวกอนพัน
ดวยผาพลาสติก

    4) การทาบกิ่งแบบ Modifi ed bark graft
                  สําหรับการค้ํายันกิ่งพันธุดีที่ตนใหญกวาตนตอ โดยกรีดกิ่งพันธุดีเปน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผากลับหัวลงในตําแหนงที่จะนําตนตอมาค้ําได เผยอเปลือกของกิ่งพันธุดีออก
เตรียมตนตอโดยตัดยอดตนตอเหลือโคนไวในระดับที่จะเสียบกิ่งเฉือนปลายกิ่งเปน
ปากฉลาม ใหดานนอกสั้นกวาดานในเล็กนอย เสียบเขาไปในแผลที่เตรียมไวบนกิ่งพันธุดี
แลวพันดวยผาพลาสติก

   
     5) การทาบกิ่งแบบ L-fl ab method
              เปนวิธีที่ใชสําหรับค้ํายัน โดยกรีดกิ่งพันธุดีเปนรูปตัว T หัวกลับแลว
เผยอเปลือกออกดานขวาหรือซายเพียงดานเดียว เตรียมตนตอโดยเฉือนปลายกิ่งเปน
ปากฉลามท้ังสองดานใหดานนอกส้ันกวาดานในเล็กนอย แลวเสียบเขาไปในแผลบนก่ิงพันธุดี
แลวพันดวยผาพลาสติก
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 1. การขยายพันธุพืชโดยการแบง 

  คือ การตัดแบงชิ้นสวนตาง ๆ ของหัว ซึ่งอาจจะเปนรากหรือลําตนพิเศษของพืช
เพ่ือขยายพันธุ วิธีการแบงขึ้นอยูกับชนิดของสวนที่นํามาขยายพันธุ เชน บัลบ คอรม 
ทิวเบอร ไรโซม ซูโดบัลบ เปนตน มีรายละเอียดดังนี้
  
  1.1  การแบงหัวบัลบ
                 ผาหัวบัลบออก 8-12 ชิ้นในแนว
ต้ังใหมีสวนของฐานติดอยูทุกชิ้น แชยากันเชื้อรา
10-30 นาที วางชิ้นสวนท้ิงไวใหแหง นําไปชํา
ในวัสดุปลูก  เชน  พีทมอส  ทราย  เพอรไลท   2  สัปดาห 
หัวบัลบจะสรางหัวยอยใหมขึ้นบริเวณฐาน นิยมใช
ขยายพันธุ วานสี่ทิศ บัวดิน เปนตน 

  
  1.2   การแบงหัวคอรม 
          หัวคอรม คือ สวนโคนของแกนตน
ทีข่ยายใหญขึน้หอหุมดวยใบท่ีแหงเปนแผน  คอรมท่ีมี
ขนาดใหญจะสงัเกตเหน็ตา เมือ่มอีายมุากจะสามารถ
นํามาตัดแบงเปนชิ้นเล็ก  ๆโดยใหมีตาติดอยู เพื่อ
ขยายพันธุได เชน แกลดิโอลัส เผือก บอนสี เปนตน

  
  1.3  การแบงทิวเบอร
    ทิวเบอร คือ โครงสรางของลําตนที่เปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะบวมโต 
ทําหนาที่เปนอวัยวะสะสมอาหารอยูใตดิน ทิวเบอรมีสวนตาง ๆ เหมือนลําตนแตบวม
โตกวา ตาเรียงกันเปนระเบียบ มีขอชัดเจน แตละขอมีตา 1-2 ตา ขอเรียงเปนวง 
เชน มันฝรั่ง และอารติโชค เปนตน แบงเปน 2 ชนิด คือ ตนที่เปนหัว และรากที่เปนหัว 
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    1) การแบงตนที่เปนหัว 
     ทําไดโดยนําหัวมาแบงเปนชิ้นเล็ก ๆ 
ใหมีตาติดอยู 1-2 ตา ทาปูนแดงบริเวณแผล วางทิ้งไวให
ปูนแดงแหง นําไปปกชําในทราย หรือทรายผสมถานแกลบ 
อัตราสวน 1:1 ใหเกิดรากและสรางตนใหม เชน บอนสี 
และดองดึง เปนตน           
               2) การแบงรากที่เปนหัว 
     ทําไดโดยนําหัวมาแบงเปนชิ้นเล็ก ๆ 
ใหมีตาติดอยู 1-2 ตา ทาปูนแดงบริเวณรอยแผล วางทิ้งไว
ใหปูนแดงแหง ปกชําโดยใหตาโผลเหนือวัสดุปลูก จะได
ตนใหมจากหัวจํานวนมาก เชน มันเทศประดับ มันเทศ 
ดาเลีย รักเร เปนตน     
  1.4  การแบงไรโซม
    ไรโซม คือ ลําตนแบบพิเศษที่แกนของตนเจริญ
ทอดยาวไปบนดิน หรืออยูใตผิวดิน ประกอบดวยขอ ปลอง 
และตา สามารถตัดแบงหัวใหม ทาบาดแผลที่ตัดดวยปูนแดง 
รอใหปูนแดงแหง นําไปชําลงในวัสดุปลูกเพื่อเพิ่มจํานวน เชน 
ขิงแดง ขา พุทธรักษา กลวย เปนตน

 2. การขยายพันธุพืชโดยการแยก

  คือ การแยกสวนที่แกะออกจากกันไดของลําตนพิเศษของพืชเพื่อขยายพันธุ
  2.1. การแยกออฟเซ็ท
    เปนการแยกหัวลูกหรือออฟเซ็ทที่แตกออก
มาจากหัวแม ซึ่งนํามาแยกเปนหัวยอย  ๆ เพื่อขยายพันธุ
เพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็ว เชน ไอริส วานสี่ทิศ ลิลลี่ เปนตน 
แตพชืบางชนดิจะสรางหวัยอยชาจงึไมเหมาะสมในการขยายพนัธุ
ดวยวิธีนี้ 
  2.2  การแยกรันเนอร (runner) หรือไหล
    เปนสวนของตนใหม ท่ีเจริญจากซอกใบที่อยู
บรเิวณรอยตอระหวางตนตอคอดนิและราก ทาํการตดัแยกออก
มากจากตนแม หรือใชวิธีการวางบนวัสดุปลูก เมื่อรากออกแลว
คอยแยกออกจากตนแมพันธุ เชน สตรอวเบอรรี เปนตน 
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  การตอนกิ่ง เปนวิธีการท่ีทําใหก่ิงพืชเกิดรากขณะที่ยังติดอยูกับตนแม กิ่งตอน
ยังมีทอน้ําติดอยูกับตนแมไดรับน้ําและธาตุอาหารอยูตลอดเวลา กิ่งและใบจึงสดอยู
ตลอดจนกระท่ังเกิดราก การตอนกิ่งมักมีการรบกวนระบบการลําเลียงสารอาหารจากใบ
ที่อยูสวนยอดมายังสวนลําตน โดยการทําบาดแผล ทําใหบริเวณดังกลาวสรางจุดกําเนิดราก
และพัฒนาของราก สามารถดําเนินการได 3 วิธี คือ
   ทําแผลแบบควั่นกิ่ง โดยคว่ันเปลือก เหมาะสําหรับพืชประเภทไมดอก

ไมประดับ เชน กุหลาบ โมก และโกสน 
ไมผล เชน มะมวง ลําไย มะนาว สม ชมพู 
ฝรั่ง และลิ้นจี่ เปนตน
 1)  กรีดเปลือกกิ่งเปนวงแหวน 2 วง
 2)  ลอกเปลือกและขูดเยื่อเจริญออก
 3)  ใชขุยมะพราวหุมกิ่งตอนมัดใหแนน

   ทาํแผลแบบปาดกิง่  ใชขุยมะพราวหุมก่ิงตอนมัดดวยเชือกใหแนน  เหมาะสําหรับ
พืชท่ีออกรากงาย เชน มะละกอ ชวนชม และลีลาวดี เปนตน
   1) ปาดก่ิงเขาไปเน้ือไมเอียงเปนรูปปากฉลามประมาณ 
  1 ใน 3 ของเสนผาศูนยกลาง ความยาวแผล 1-2 น้ิว
   2)  นําเศษไมสอดไวเพื่อไมใหรอยแผลติดกัน
 
  

   ทําแผลแบบกรีดกิ่ง โดยใชใบมีดกรีดรอยแผลตามความยาวของกิ่ง 
ยาว 1-1.5 นิ้ว ลึกถึงเนื้อไม 3-5 รอยรอบกิ่ง จากนั้นใช
ขุยมะพราวหุมกิ่งตอนมัดดวยเชือกใหแนน เหมาะสําหรับ
ดิ่งออนที่ออกรากงาย เชน หมากผูหมากเมีย โกสน เปนตน
  1)  ใชมีดกรีดแผลตามยาวของกิ่ง
   2)  รอยแผลที่กรีดเสร็จเรียบรอย 

     การตอนกิ่ง แบงเปน ตอนใตดิน และตอนบนอากาศ มี 5 วิธีการ ดังนี้
  1. การตอนกิ่งแบบ Air Layering (อากาศ)
    ควรเลือกใชก่ิงท่ีมีอายุพอเหมาะในระยะท่ีตนแมอยูในชวงที่มีการเจริญเติบโต 
กิ่งที่มีอายุมากการเกิดรากจะไมดี ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอนกิ่งสังเกตไดจาก
สามารถลอกเปลือกออกจากกิ่งไดงาย ควรเลือกใชกับพืชที่ออกรากไดงาย เชน ไทร โกสน
หนวดปลาหมึก เปนตน ก่ิงท่ีตั้งตรงจะเกิดรากไดรอบก่ิงดีกวากิ่งที่โนมเอียง ความยาวกิ่ง
จากปลายยอด ประมาณ 8-12 นิ้วและมีใบอยูชวยในการสรางอาหาร และสงสารเรง
การเกิดรากจากใบมายังบริเวณที่เกิดรากได เปนกิ่งที่ไดรับแสงแดดเต็มที่ กิ่งที่อยูในที่รม
ไมควรใชเพราะออกรากนอยหรือชาหรือไมออกรากเลย
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 1) คว่ันกิ่งโดยรอบเพื่อตัดการลําเลียงอาหาร ผานทอ
อาหาร จากใบลงมาสูสวนลางของรอยควั่น ระยะหางของรอยควั่น 
เทากับเสนรอบวงของกิ่งนั้น หรืออยูระหวาง 0.5-1.0 นิ้ว 

 2) กรดีเปนแนวยาวเพือ่ลอกเอาเปลอืกไมหรอืทออาหารออก
อาจใชอุปกรณอื่นชวยในการปฏิบัติงาน เชน ใชคีมบีบแลวหมุน
เอาเปลือกไมออก ชวยใหทํางานไดสะดวกขึ้น 

 3) ขูดเบา  ๆดวยสันมีดโดยขูดจากดานบนลงดานลาง
รอบแกนลําตนที่ลอกเปลือกออกใหหมด รักษาความสะอาดบริเวณ
รอยควั่นทางดานบน ใชสารเรงรากกระตุนการเกิดรากบริเวณเหนือ
รอยควั่น ทําการกรีดเปนแผลแนวตรง 2-3 แนว ยาว 1 เซนติเมตร
บริเวณที่จะเกิดรากใหม ชวยใหรากเจริญออกมาสะดวกขึ้น

 4) นําวัสดุที่มีความชื้นมาหุมบริ เวณรอยควั่น โดยใช
สแฟกนั่มมอสหรือขุยมะพราวที่มีความชื้นพอเหมาะบรรจุใสถุง
พลาสติกพอประมาณ มัดปากถุงดวยเชือกฟาง ไมควรใสมาก
จนเกินไป จะทําใหไมสามารถหุมกิ่งไดรอบ

 5) กรีดถุงตามแนวยาวดานที่ใชหุมกิ่ง ดึงถุงที่ใสวัสดุไว
ใหหุมกิ่ง โดยรอบมัดดวยเชือกฟางใหแนน อยาใหเคลื่อนยาย
มิฉะนั้นจะทําใหรากใหมไดรับอันตรายได

 6) สาํหรบัพชืทีใ่ชเวลาในการเกดิรากนานอาจใชดินเหนียวหุม
โดยรอบรอยคว่ันแลวใชกาบมะพราวที่แชน้ําไวชุมแลวมาหอไว
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อปองกันไมใหดินแหงหุมดวยพลาสติกอีกชั้นหน่ึง 
จึงมัดใหแนนดวยเชือกฟาง

 7) เมื่อเกิดรากปริมาณรากพอสมควรแลว จะใชระยะเวลา
แตกตางกันไปตามชนิดของพืช สังเกตจากสีของรากเริ่มมีการ
เปลี่ยนสีและมีจํานวนรากมากจึงตัดกิ่งออกจากตนแม

 8) การเก็บรักษากิ่งตอนตองรดน้ํากิ่งใหชุม หรือแชบริเวณที่
เกดิรากไวในน้าํ เวลาปลกูตดัแตงกิง่ใบออกใหสมดุลกบัราก ควรยดึ
กิ่งใหแนนอยาใหกิ่งโยก การดูแลรักษาในระยะแรกควรรดนํ้า
อยางสม่ําเสมอ และเก็บรักษาไวในที่รมเงาสักระยะหนึงกอน
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  2. การตอนกิ่งแบบ Tip Layering 
   เกดิเมือ่กิง่พชืท่ีกําลังเจริญเตบิโต โนมแตะกับพืน้ดนิแลวสวนยอดหรอืปลายกิง่
ยอนตั้งขึ้นใหม บริเวณที่สัมผัสกับดินหรืดินกลบทับไวเกิดเปนตนใหม เชน ราสเบอรรี เปนตน

  3. การตอนก่ิงแบบ Simple Layering
       ใชกับพืชที่มีลําตนยาวและกิ่งสามารถ
โนมลงไดงาย เชน พืชท่ีเปนเถาเล้ือย โดยปาดก่ิง
ใหลึกประมาณครึ่ งหนึ่ งของขนาดก่ิงแลวใชลวด 
หรือไมยึดก่ิงไวกับพื้นกลบดวยดิน รอจนกิ่งมีการ
สรางราก เกิดเปนตนใหมจึงตัดออกไปปลูก นิยมทํากับ
ฟโลเดนดรอน เงินไหลมา สาวนอยประแปง องุน
  
  4. การตอนก่ิงแบบ  Compound  Layering
       ใชกับพืชที่มีลําตนยาวและกิ่งสามารถ
โนมลงยึดไวกับดินเปนแบบหลาย ๆ ชวง ใหก่ิงท่ีโผล
เหนือดินมีขออยูดวย สําหรับการเจริญเปนยอดและ
สวนที่ถูกกลบทับดวยดินเจริญเปนรากเกิดเปนตนใหม
จํานวนมาก เชน พลูดาง ออมเงินออมทอง มะลิ เปนตน
  
  5. การตอนกิ่งแบบ Stool Layering
       อาจเรียกวาการตอนกิ่งแบบสุม ใชตอน
กิ่งกับพืชที่มีกิ่งตั้งตรงโดยการปลูกตนแมในแปลง
แลวตัดใหเหลือโคนตนใกลระดับดิน จะเกิดกิ่งใหม
จํานวนมากบริเวณกิ่งที่ถูกตัด ใชดินหรือวัสดุชื้น
พูนโคนกิ่งเหลานั้นไว ทําใหเกิดรากขึ้นบริเวณโคนกิ่ง
พัฒนาเปนตนใหมตอไป นิยมทํากับ แอปเปล กุหลาบ 
โพรเทีย
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  การตัดชํา เปนการติดเอาสวนใดสวนหนึ่งของตน ใบ หรือรากไปเพาะเลี้ยง
ในสภาพที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต คือ สภาพท่ีมีความชื้น แตไมแฉะ และไมมีแสง 
เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางรากและยอดขึ้นมาใหม หรือนําสวนของราก ลําตน กิ่ง 
หรือใบพืชจากตนแมพันธุ เหนี่ยวนําใหเกิดรากและหรือยอดโดยใชสารเคมี กลวิธี และ
การดัดแปลงสภาพแวดลอมใหเหมาะสม วิธีการตัดชําพืชแบงออก 3 วิธี ดังนี้

  1. การตัดชํากิ่ง 

       เลือกใชกิ่งไดตามเนื้อไม คือ กิ่งออน กิ่งกึ่งออนกึ่งแก และกิ่งแก 
โดยมีรายละเอียดของแตละลักษณะความแตกตางของเนื้อไมดังนี้

 1.1 การตัดชํากิ่งออน ควรตัดกิ่งในตอนเชา วัสดุชํา
ที่ดี คือ ทรายและขี้เถาแกลบ อัตราสวน 1:1 พืชที่นิยม 
ไดแก เข็ม ยี่โถ กุหลาบ ชมพู สม กระทอน เปนตน 
  ควรเลือกกิ่งจากพืชที่ ไดรับแสงแดดเต็มที่  
ไมมีลักษณะอวบอวนหรือผอมออนแอ ตัดกิ่งใหยาว 3-5 นิ้ว 
มีอยางนอย 2 ขอ ตัดโคนก่ิงใตขอ เอาใบลาง  ๆ  ออก ถาใบใหญ
และยาวใหตัดแผนใบออกเชนเดียวกับการเตรียมกิ่งกึ่งออน
กึ่งแก ตองระวังไมใหใบเหี่ยวกอนออกราก อุณหภูมิใบพืช
อยูประมาณ 21 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของวัสดุชํา
อยูประมาณ 23-27 องศาเซลเซียส

 1.2 การตัดชํากิ่งกึ่งออนกึ่งแก วัสดุชําใชชนิดและ
อัตราสวนเชนเดียวกับการตัดชํากิ่งออน พืชที่ เหมาะสม 
ไดแก สม ชมพู องุน เฟองฟา ยี่โถ ชบา เปนตน
  นิยมใชก่ิงบริเวณใกลปลายยอด หรือสวนโคน
ของกิ่ง ตัดกิ่งชํายาว 3-6 นิ้ว เอาใบลางออก ถาใบมีขนาด
ใหญและยาวใหตัดแผนใบออกหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่ง เพื่อลด
การคายนํ้า อยางไรก็ตามใหมีใบเหลืออยูกับก่ิงน้ัน ใหผลสําเร็จ
ไดดกีวากิง่ทีไ่มมใีบตดิอยูเลย ใบยงัสามารถสงัเคราะหแสงมาใช
ในการเกิดรากได
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การขยายพันธุพืช

        1.3  การตัดชํากิ่งแก นิยมใชกับพืชที่มีเนื้อแข็ง ไดแก 
มะกอก มะเดื่อ องุน หมอน ทับทิม พลับ หลิว กุหลาบ มะลิ 
เฟองฟา โกสน เปนตน 
     เลือกกิ่งระยะตนพักตัวหรือกิ่งที่ ไมมีใบติด
อยูแลว คัดก่ิงท่ีสมบูรณบริเวณโคนของกิ่งที่มีอายุหนึ่งป 
กิ่งขนาดกลางจะใหการออกรากไดดีกวา เตรียมกิ่งโดยตัดกิ่ง
ใหมีความยาวประมาณ 8 น้ิว ดานบนของกิ่งตัดชิดเหนือ
ขอเปนแนวตรง ดานลางของกิ่งตัดเฉียงเปนมุม 45 องศา
บริเวณใตขอ ปกชําในภาชนะที่ใสวัสดุชําใหกิ่งเอียง 45 องศา 
ลึกสองในสามของความยาวก่ิงหรือใหมีตาอยูเหนือวัสดุชํา  2-3  ตา 
การวางกิ่งใหเอียง ทําใหกิ่งมีพื้นที่ผิวสัมผัสอยูในวัสดุไดมาก

  2. การตัดชําใบ 

   การตัดชําใบสามารถแบงออกเปน 2 วิธี คือ การตัดชําตัวใบ และการตัดชําใบ
ที่มีตาติดกานใบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
   2.1 การตัดชําตัวใบ สามารถแบงไดเปน 3 แบบ คือ การตัดชําแผนใบ 
การตัดชําใบที่มีกานใบ และการตัดชําสวนใบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
   แบบที่1 : การตัดชําแผนใบ เปนการนําแผนใบไปวางเลี้ยงในสภาพที่
เหมาะสมเพื่อชักนําการเกิดพืชตนใหม การเกิดพืชตนใหม มี 2 วิธี ดังนี้       
     การตัดชําใบพวกท่ีเกิดราก
และยอดจากเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิของใบ ทําได
โดยการนําใบแกไปวางบนวัสดุชําท่ีมีความชื้นสูง 
รดน้ํา1-2 สัปดาห บริเวณจักรขอบใบจะเกิดตนขึ้น 
เมื่อตนโตสามารถแยกไปปลูกเปนพืชตนใหมได

      การตัดชําใบพวกที่ เกิดราก
และยอดจากเนื้อเยื่อเจริญทุติยภูมิของใบ ใหตัด
ใบแกเปนทอน ๆ ยาว 6-10 เซนติเมตร นําไปชํา
ในทรายผสมขี้เถาแกลบอัตราสวน 1:1 ปกใบลึก 
1 ใน 3 ของแผนใบ หมั่นรดน้ําเพื่อรักษาความชื้น 
เมื่อแทงยอดใหมและรามากพอทําการยายปลูกได
เชน วานลิ้นมังกร เปนตน
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    แบบที่ 2 : การตัดชําใบที่มีกานใบ เปนวิธีการตัดชําที่เหมาะกับพืชที่มี
ขนาดเล็ก อวบน้ํา โดยเลือกใบที่คอนขางแก ขนาดปานกลาง ใบมีความสมบูรณ 
ทําไดโดยการตัดสวนโคนกานใบใหเหลือประมาณ 1-2 เซนติเมตร แลวนําไปชําในวัสดุชํา 
โดยปกใบใหมิดโคนกานใบพอดี เชน อัฟริกันไวเล็ท เปนตน
   แบบที่ 3 : การตัดชําสวนใบ
เหมาะกับพืชท่ีมีขนาดเล็ก อวบน้ํา ทําได
โดยการตัดเสนใบของใบพืชแตไมใหแผนใบ
ขาดจากกัน นําใบไปวางบนวัสดุชําที่อยูในที่รม
และชื้น พืชตนใหมจะเกิดขึ้นบริเวณรอยตัด
สามารถแยกไปปลูกเปนพืชตนใหมได เชน 
กล็อกซิเนีย เปนตน
   
    
    2.2 การตัดชําใบที่มีตาติดกานใบ เปนการตัดชําโดยใหมีสวนของตา
ติดไปกับโคนกานใบดวย ควรเลือกใบที่มีตาสมบูรณ แลวนําไปชําในวัสดุชําที่มีความลึก 
1-2 เซนติเมตร วัสดุชําใชทราย หรือทรายผสมขุยมะพราว รดน้ําใหมีความชื้นสม่ําเสมอ 
พืชที่ขยายพันธุวิธีนี้ ไดแก ยางอินเดีย โกสน มะนาว สม เบญจมาศ เปนตน

  3. การตัดชําราก 

   วธิกีารตดัชาํจะเลอืกรากทีม่ขีนาดใหญ
เสนผานศูนยกลาง 0.5-1 เซนติเมตร โดยตัดให
รากมีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร แลวนําไปชํา
ในวัสดุที่เปนทรายและขี้เถาแกลบ อัตราสวน 1:1 
ควรใชรากท่ีมีอายุนอยและมีอาหารสะสม สามารถ
ทําไดกับพืชหลายชนิด เชน สน แคแสด สายรุง 
สาเก เปนตน
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  เปนการขยายพันธุพืชแบบไมใชเพศวิธีหนึ่ง ทําโดยการนําชิ้นสวนตาง ๆ ของพืช 
เชน ตาขาง ตายอด หนอออน ใบ เมล็ด มาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะหประกอบดวย
เกลือแร น้ําตาล วิตามิน และสารควบคุมการเจริญเติบโต ภายใตสภาพแวดลอม
ที่ควบคุมได ปลอดจากเชื้อจุลินทรียใหพัฒนาเปนตนพืชท่ีสมบูรณ เปนวิธีการขยายพันธุพืช
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตพืชไดจํานวนมากในเวลาที่กําหนด ตนพืชสมบูรณแข็งแรง
ปลอดโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย ที่อาจติดมากับตนพันธุ
ตลอดจนการอนุรักษพันธุกรรมพืช และการปรับปรุงพันธุพืช พืชที่นิยมขยายพันธุดวยวิธีนี้
ไดแก ไมยืนตน เชน ยูคาลิปตัส ไผ สัก เปนตน พืชผัก เชน ขิง หนอไมฝรั่ง และ
ปูเล เปนตน ไมผล เชน กลวย สับปะรด สตรอวเบอรรี และสม เปนตน ไมดอกไมประดับ 
เชน หนาวัว เบญจมาศ กลวยไม วานส่ีทิศ เยอบีรา เฮลิโคเนีย และฟโลเดนดรอน 
เปนตน พืชกินแมลง เชน หยาดน้ําคาง กาบหอยแครง และหมอขาวหมอแกงลิง เปนตน

 ขอดีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

 1) เพิ่มปริมาณไดจํานวนมากในระยะเวลาสั้น มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนตน
  แมพันธุ ขยายพันธุพืชจํานวนมากในเวลาที่กําหนด ไดตนพืชที่สมํ่าเสมอเหมือน
  ตนเดิม
 2) ตนพืชที่ไดมีความสม่ําเสมอ เก็บเก่ียวผลผลิตไดพรอมกัน เหมาะกับการผลิต
  เชิงการคา
 3) เพื่อผลิตพันธุพืชปลอดโรคไดตนพืชปลอดเชื้อไวรัส และปลอดเชื้อแบคทีเรีย
 4) เพื่ออนุรักษและเก็บรักษาพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช และการสรางพันธุพืชใหม ๆ 4) เพื่ออนุรักษและเก็บรักษาพันธุพืช ปรับปรุงพันธุพืช และการสรางพันธุพืชใหม ๆ
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กรมสงเสริมการเกษตร

 วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  1) คัดเลือกชิ้นสวนพืช สวนของพืชแทบทุกสวน 
ไมวาจะเปนสวนของลําตน ตา ดอก ราก เนื้อเยื่อ เซลล 
หรือ โปรโตพลาส สามารถนํามาเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อใหเกิด
เปนตนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคท่ีทําการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ
  2) การทําความสะอาด ชิ้นสวนที่นํามาทํา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเปนชิ้นสวนท่ีสะอาด ปราศจาก
เชื้อจุลินทรียตาง ๆ ดังนั้นจึงตองนํามาฆาเชื้อดวยวิธีการ
ฟอกฆาเชื้อ แลวลางดวยน้ํานึ่งที่ผานการฆาเชื้อแลว 
  3) การตัดเนื้อเยื่อ ชิ้นสวนพืชท่ีทําการฆาเชื้อ
แลวนําเขาตูปลอดเชื้อ ตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ วางลงบนอาหาร
สังเคราะหที่ผานการฆาเชื้อแลว   
  4) การบมเล้ียงเน้ือเยื่อ นําขวดอาหารท่ีมี
ชิ้นสวนพืชวางบนชั้น ที่มีแสงสวาง 2,000 - 4,000 ลักซ 
วั นละ 12 - 16 ชั่ ว โมง  ในหองที่ ค วบคุมอุณหภูมิ  
25 - 28 องศาเซลเซียส จนกระทั่ งชิ้นสวนของพืช
มีการพัฒนาเปนตนที่สมบูรณ 
  5) การตัดแบงและเลี้ยงอาหาร ตัดแบงชิ้น
สวนพืช และเปล่ียนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของตนพืช 
ทุก 1 - 2 เดือน ขึ้นอยูกับชนิดของพืช และระยะการ
เจริญเติบโตทําการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโต
เปนตนที่สมบูรณ 
  6) การยายปลูกในสภาพธรรมชาติ นําตนพืช
ที่มียอดและรากที่สมบูรณออกจากขวด ลางวุนท่ีติดกับ
รากออกใหหมด ผึ่งลมใหแหง แชน้ํายาปองกันกําจัดเชื้อรา 
ปลูกในวัสดุที่โปรง สะอาด ระบายน้ําไดดี วางไวในที่รม
และพรางแสง 60 เปอรเซ็นต 4 สัปดาห หรือจนกระทั่ง
ตนพืชตั้งตัวได 
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การขยายพันธุพืช

 
 ดิน ประกอบดวยแรธาตุ
อาหารท่ีพชืตองการใชอยางครบถวน
อนิทรยีวตัถเุปนสวนประกอบเนือ้ดนิ
ที่สําคัญ 
  
 

 ทราย มีน้ําหนักมาก ไมมี
แรธาตุอาหาร   มคีวามอดุมสมบรูณต่าํ 
เกบ็ความชืน้ไดไมด ีแตมคีวามอยูตวั
สูง ระบายน้ําไดดี ทรายที่ใชทั่วไป
มีแบบทรายหยาบ เหมาะสําหรับ
นํามาใชผสมวัสดุปลูก  

 พที ไดมาจากซากพชืทีข่ึน้อยู
ในน้ําในสภาพที่สลายตัวไมสมบูรณ 
เชน มอสพีท หรือพีทมอส อุมน้ํา
ไดมาก 15 เทาของน้ําหนักแหง 
มีความเปนกรดสูง มีธาตุอาหาร
อยูนอยหรือไมมีเลย   

 พัมมซิ  ประกอบดวยซิลิคอน
ไดออกไซดและอะลูมิเนียมออกไซด
เปนสวนมาก ชวยทําใหวัสดุชํา
โปรงขึ้น ระบายน้ําไดดี  

 สแฟกนั่มมอส น้ําหนักเบา 
อุมน้ําไดสูงถึง 10-20 เทา เปนวัสดุ
ที่คอนขางสะอาด มีแรธาตุอาหาร
นอย นยิมนาํมาใชปลกูกลาไมทีเ่ลก็ ๆ  
หรือเก็บความชื้นใหกับรากและก่ิง
ขณะทําการขนสง  

 เวอรมิคูไลท เปนแรไมกา
ที่ ขยายตั ว เพิ่ มขึ้ นจากการผ าน
ความรอน น้ําหนักเบา ไมละลายน้ํา 
อุมนํ้าได  3-4  แกลลอนตอลูกบาศกฟุต
ประกอบดวยธาตุแมกนีเซียมและ
โพแทสเซียมมาก  

 เพอรไลท เปนซลิกิาสขีาวอม
เทาไดมาจากลาวาของภูเขาไฟ ผาน
การบดและสภาพความรอนสงู ขยาย
ตัวพองเหมือนฟองน้ํา มีน้ําหนักเบา 
อุมน้าํได 3-4 เทา ไมมธีาตอุาหารพชื

 วัสดุปลูกที่ใชในการขยายพันธุพืชและปลูกพืช
 รอ็ควลู   เปนวสัดทุีไ่ดมาจาก
การหลอมหินชนิดตาง ๆ  ที่อุณหภูมิ 
1,200 องศาเซลเซยีส แลวนาํมาปน
จนเปนเสนใย มีความสามารถดูด
น้ําไดปริมาณมาก มีการนํามาใช
หลายรูปแบบ

 เปลือกไมชิ้นเล็ก ๆ และ
ขี้กบ ราคาไมแพง น้ําหนักเบา 
การสลายตัวชา อาจพบสารที่เปน
พิษออกมา ควรหมักไวดวยการ
เติมปุยไนโตรเจน 10-14 สัปดาห 
กอนนํามาใช 

 พลาสติกสังเคราะห หรือ
เม็ดโฟม สามารถนํามาใชชวยเพิ่ม
การระบายน้ําและอากาศ และ
ลดความหนาแนนของเครื่องปลูก 
มีน้ําหนักเบา แตผสมใหเขากับ
วัสดุอื่นอยางสม่ําเสมอไดยาก 

 ปุยหมัก ไดมาจากอินทรีย
วัตถุท่ีหมักสลายตัวแลวสวนใหญ
ไดมาจากใบไม ชวยเพิ่มฮิวมัสทําให
ดินอุมน้ําไดดีขึ้น

 ขุยมะพราว มีน้ําหนักเบา
อุมน้ําไดมาก อยูในสภาพสะอาด
พอสมควร ถายเทอากาศดี ยืดหยุน
ตัวดีไมอัดแนนงาย  มีธาตุโพแทสเซียม
อยูดวย ควรผสมปุยไนโตรเจน
เมื่อใชงาน

 แกลบดบิหรอืเปลอืกขาว
น้ําหนักเบา หาไดงาย ราคาถูก 
มีสภาพสะอาดพอสมควร มีการ
ระบายน้ําและถายเทอากาศไดดี

 ถานแกลบหรือข้ีเถาแกลบ 
ไดจากการเผาแกลบดิบ    มีนํ้าหนักเบา
สามารถอุมนํ้าไดดี   มีความเปนดางสูง
กอนนํามาใชจึงควรลางดางออก 
นิยมผสมกับทรายหยาบเปนวัสดุ
สําหรับตัดชําไดดี
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สูตรการผสมวัสดุปลูกที่นิยมในปจจุบัน

วัสดุปลูก พืชที่เหมาะสม

ดินรวน+ขุยมะพราว+ใบกามปูผุ+ เหมาะสําหรับไมใบที่ชอบดินรวนซุย ระบาย

กาบมะพราวสับ+ปุยคอก น้ําไดดี เชน ฟโลเดนดรอน พลูดาง ซึ่งเปน

อัตราสวน 2:1:1:1:1 พืชอิงอาศัย สวนผสมในวัสดุปลูกจึงตองมี

  ความโปรง

ดินใบกามปู+ปุยคอก+กาบมะพราวสับ เหมาะสําหรับกุหลาบ หรือพืชที่ชอบดินรวน

 อัตราสวน 1:1:2 หรือดินรวนปนทราย เพราะมีความโปรง

  ระบายน้ําไดดี

ดินรวน+ กาบมะพราวสับ+ทราย+ เหมาะสําหรับพวงคราม หรือพืชกระถางที่

 ปุยคอก อัตราสวน 2:1:1:1 ชอบสภาพดินรวน น้ําไมขังแฉะ

ดินรวน+ กาบมะพราวสับ+ปุยคอก เหมาะสําหรับเฟน (ดิน) เชน เฟนบอสตัน

 อัตราสวน 1:1:4 เฟนฮาวาย วัสดุปลูกมีความโปรงเพื่อชวย

  ระบายน้ําไดดี

สแฟกนั่มมอส+เพอรไลต เหมาะสําหรับพืชกินแมลง วัสดุปลูกมีความ

 อัตราสวน 1:1 โปรง   แตเกบ็ความชืน้ดี   สามารถใชขยุมะพราว

  แทนสแฟกนัม่มอสได  ราคาจะถกูกวาแตสาร

  อาหารจะนอยกวา

ดินใบกามปู+ทราย+หินภูเขาไฟ+เพอรไลต+ เหมาะสําหรับแคคตัส ดินระบายน้ําไดดี

 ดินญี่ปุน อัตราสวน 2:1:1:1:1 อุดมไปดวยสารอาหาร เพื่อใชในการเติบโต

  และออกดอก

ดินใบกามปู+ทราย+ถานปน เหมาะสําหรับไมอวบน้ํา ดินโปรง ระบายน้ํา

อัตราสวน 2:3:1 ไดด ีคลายกบัแคคตสัแตตองการสารอาหาร

  นอยกวา

แกลบดิบ+แกลบเผา+ขุยมะพราว+ เหมาะสาํหรบัการปลกูตนออนของพชืตาง ๆ

 ทรายแมน้ํา อัตราสวน 1:1:1:1 

ดินรวน+ใบไมผุ+ปุยหมัก อัตราสวน 1:1:1 เหมาะสําหรับการปลูกตนไมทั่วไป  
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พืชและวิธีขยายพันธุพืชที่นิยมใชโดยทั่วไป

 ตอนกิ่ง กรรณิการ พวงแกว พวงแสด หมวกจีน โมก ชะอม มะนาว หนุมาน

  ประสานกาย ฝรั่ง ชมพู ลําไย สมโอ สนแผง ประยงค อโศกพวง

 เพาะเมล็ด เวอรบีนา ดาวเรือง ลิ้นมังกร พิทูเนีย ซัลเวีย ผีเสื้อ คะนา บวบ แคบาน 

  แครอท ผักกาดหอม ผักชี แตงกวา พริกขี้หนู มะเขือเทศ ฟกทอง 

  ทองพันชั่ง อัญชัน มะระขี้นก มะขามปอม ยอบาน หมอนอย 

  หนุมานนั่งแทน มะพราว มังคุด มะละกอ เงาะถอดรูป

 ตัดชํากิ่ง บานบุรี ชบา เบญจมาศ เฟองฟา มะลิ กะเพรา ผักไผ พญาไรใบ ชะพลู

   เพชรสงัฆาต ดปีล ีพรกิไทย หญาหนวดแมว แกวมงักร โกสน ครสิตมาส

  เข็มสามสี พลูดาง ไผฟลิปปนส เล็บครุฑ หนวดปลาหมึก วาสนา 

  หมากผูหมากเมีย หลิวไตหวัน

 ตัดชําใบ กล็อกซีเนีย เปเปอโรเมีย

 ติดตา กุหลาบ

 แยกหนอ แคทลียา กลวย สับปะรด บอนสี

 แยกกอ วานสี่ทิศ ตะไคร ผักชีฝรั่ง หอมแดง กาบหอย เตยหอม วานหางจระเข 

  เฟรนกานดํา เดหลีใบกลวย คลามาลาย โปรงฟา

 แยกเหงา ขิง

 แบงหัว มันฝรั่ง กระชายดํา ขมิ้น

 แยกลําตนใตดิน บัวบก

 ทาบกิ่ง มะขาม มะมวง ทุเรียน ขนุน

 ติดตา สมเขียวหวาน นอยหนา พุทรา องุน

 แยกไหล สตรอวเบอรรี

 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กลวย สับปะรด
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แหลงซื้อขายพันธุไม
  ในปจจบุนัแหลงซือ้ขายพนัธุไมไมไดมีเพยีงทีต้ั่งในสถานทีต่าง ๆ  ซึง่เปนแหลงขาย

ปลีก/สง พันธุไมที่สําคัญ ผูซื้อ/ผูขาย ยังสามารถจัดหาพันธุไมที่ตองการไดจากเครือขาย

อินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันมีอยูหลากหลาย ทั้งเว็บไซตที่เปนของผูขายโดยตรง และเว็บไซต

ที่ทําหนาที่เปนตัวกลางในการประกาศซื้อขาย ซึ่งไดรวบรวมมาใหไวบางสวน ดังนี้

ตัวอยางแหลงซื้อขายพันธุไม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

    ตลาดตนไม ธัญศิริ – คลอง 6
     เลียบตามถนนรังสิต – นครนายก มีที่จอดรถขางในตลาดแหงนี้
     มีพื้นที่ใหญมาก ตลอดสองขางทาง เต็มไปดวยรานขายตนไม
    ตลาดตนไมศรีนครินทร
     เนนเฉพาะไมประดับขนาดเล็กไปถึงกลาง อีกทั้งยังมีขายหญา
     และอุปกรณจัดสวน
    ตลาดตนไมราบ 11 
     แหลงซื้อตนไมในพื้นที่กองทัพบก ใกลวงเวียนหลักสี่ เปนตลาดที่ใหญ
     ราคายอมเยา
    ตลาดตนไม มีนบุรี
     เปนตลาดขายตนไมที่ใหญที่สุดในมีนบุรี สวนมากจะเนนขาย
     พวกไมประดับ และอุปกรณตกแตงสวน
    ตลาดนัดจตุจักร
     เนนไมดอก ไมประดับ ไมมงคล ไมหายากรวมไปถึงไมขนาดใหญ
     ของแตงสวน
    ตลาดบุญยง – ตลาดตนไมบางใหญ
     ถนนเสนกาญจนาภิเษก บางใหญ บางบัวทองนั้นมีรานคาตนไม
     ยาวเกือบตลอดทั้งสาย รวมไปถึงอุปกรณทําสวนและตกแตงสวน
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  นอกจากตัวอยางแหลงซื้อขายพันธุไมที่ไดนําเสนอในเอกสารคําแนะนํา
ฉบับนี้แลวนั้น ยังมีแหลงพันธุไมอีกหลายแหลงทั้งที่อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และตามจังหวัดตาง ๆ และผูสนใจยังสามารถจัดหาพันธุ ไม ได  โดยติดตอที่
ศูนยขยายพันธุพืชที่ 1 – 10 กองขยายพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งตั้งอยู
กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย สามารถติดตามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
http://www.plantprop.doae.go.th

 
 
 

	

 
 
 

	

https://www.nanagarden.com/
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 เปน Smart offi cer การขยายพันธุพืช.
จวงจันทร ดวงพัตรา. 2529. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ. กรุงเทพมหานคร.
นันทิยา วรรธนธภูติ. 2538. การขยายพันธุพืช. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพืชสวน 
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
นันทิยา วรรธนธภูติ. 2553. การขยายพันธุพืช. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาพืชสวน 
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. สํานักพิมพโอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส.
ประสาน ฉลาดคิด. 2558. หลักการผลิตพืช. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาถึงไดที่ http://web.agri.cmu.ac.th/hort/course/359301/
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2561. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตพืช. สาขาวิชา 
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 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานักพิมพรั้วเขียว.
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 สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด.

เอกสารอางอิง
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เอกสารคําแนะนําที่ 4/2562
การขยายพันธุพืช
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