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คํานํา
เอกสารประกอบการฝกอบรม เรื่อง การขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา เปน
เอกสารที่ใชประกอบการฝกอบรมเกษตรกรมือใหม นิสิต นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ที่เขารวม
ในโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อ
การคา ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนจากโครงการจัดตั้งศูนยวิจัยและการจัดการความรู
ทางพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
ในการผลิตไมดอกไมประดับเพื่อการคานั้น จะตองรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เนื่องจากเปนไมแฟชั่นที่ขึ้นอยูกับกระแสความนิยมของผูบริโภค ผูผลิตจึงตองแสวงหาหาพันธุ
ใหม ๆ หรือพันธุไมที่มีความแปลกอยูเสมอ ซึ่งเมื่อไดพันธุไมมาแลว แตยังมีปริมาณนอยก็
จะตองทําการเพิ่มปริมาณใหมากพอกอนนําออกจําหนาย ซึ่งก็ตองอาศัยการวิธีขยายพันธุพืชที่
มีอยูมากมายหลายกรรมวิธี ทั้งการใชเมล็ด หรือการใชสวนตาง ๆ ของพืช จึงทําใหเกิดอาชีพ
หนึ่งที่มีความสําคัญที่ตองใชทักษะ และความชํานาญอยางสูงจึงจะประสบความสําเร็จ นั่นก็คือ
“นักขยายพันธุพืช” โดยการเปนนักขยายพันธุพืชที่ดีและจะประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมี
ทั้งศาสตรและศิลป คือมีความรูเกี่ยวกับพืชที่จะทําการขยายพันธุ รูจักวิธีการขยายพันธุพืช
รวมทั้ งวิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุพืชแตละชนิด และตองหาความรูใหมๆ อยูเสมอ
เนื่องจากพืชแตละชนิดนั้นมีวิธีการขยายพันธุที่ไมเหมือนกัน บางชนิดอาจมีวิธีขยายพันธุเพียง
วิธีเดียวเทานั้น และบางชนิดอาจขยายพันธุไดหลายวิธี แตวิธีที่ดีที่สุดนั้นอาจมีวิธีการเดียว
เทานั้น
ทางคณะผูจัดการฝกอบรมหวังวา เอกสารประกอบการฝกอบรมเลมนี้ จะเปนประโยชน
แกผูเขารว มโครงการฝกอบรมทุกคน โดยใชเปนคูมือในการศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการ
ขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคา รวมทั้งเทคนิคตางๆจากประสบการณของผูประกอบการ
และนักขยายพันธุไมดอกไมประดับที่เปนมืออาชีพโดยตรง ซึ่งหากเอกสารฉบับนี้มีขอผิดพลาด
ประการใด คณะผูจัดการฝกอบรมตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
คณะผูจัดการฝกอบรม
กรกฎาคม 2550

สารบัญ
หนา
คํานํา

(1)

การขยายพันธุไมดอกไมประดับ โดยวิธกี ารเพาะเมล็ด และสปอร
วสินี ไขวพันธุ

1

การขยายพันธุไมดอกไมประดับ โดยวิธีการปกชํา
ธวัชชัย มูลตลาด

6

การขยายพันธุไมดอกไมประดับ โดยวิธีการตอกิ่งและติดตา
พนม สุทธิศกั ดิ์โสภณ

10

คูมือการปลูกไมดอกลมลุก ฉบับชาวสวน
อ. อดุลย ไชยมี และ อ. ทิพสุดา ไชยมี

การขยายพันธุไมดอกไมประดับ โดยวิธีการเพาะเมล็ด และสปอร
วสินี ไขวพันธุ
นักวิชาการศึกษา
ศูนยวิจัยและการจัดการความรูทางพฤกษศาสตร
การขยายพันธุพืช คือ การเพิ่มจํานวนหรือปริมาณของพืชที่เราตองการใหมากขึ้น
แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ ไดแก การเพาะเมล็ดหรือสปอร
2. การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ไดแก การใชสวนตางๆ ของพืช เชน การตอน การ
ตัดชํา การทาบกิ่ง การตอกิ่ง การแยกหนอ ฯลฯ
ในการขยายพันธุไมดอกไมประดับนี้ก็ไมไดแตกตางไปจากพืชประเภทอื่นแตในการ
ขยายพันธุไมประดับก็จะตองพิจารณาถึงชนิดและประเภทของพันธุไ มดวย
ประโยชนของการขยายพันธุพืช
1. เพื่อเพิ่มจํานวนตนพืชใหมากขึ้น
2. เพื่อคงลักษณะพันธุเดิมไว
3. เพื่อปรับปรุงพันธุใหเกิดพันธุใหม
4. เพื่อใหเกิดพันธุดี ที่ทนทานตอโรคและแมลง เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และดินฟา
อากาศ

การขยายพันธุแบบอาศัยเพศ
การขยายพันธุแบบอาศัยเพศนั้นในไมดอกสวนใหญจะเปนการขยายพันธุดวยการเพาะ
เมล็ด สวนเฟรนจะเปนการเพาะสปอร ซึ่งมีวิธีการดังตอไปนี้
การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ด
การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเมล็ด เปนวิธีพื้นฐานทีน่ ิยมทํากันมาตั้งแตสมัยอดีต และ
ถือวาเปนการขยายพันธุที่งา ยและประหยัดที่สุด เพราะไมตองใชวัสดุอุปกรณมาก สามารถใชได
กับพรรณไมทวั่ ๆไป
สวนประกอบของเมล็ด มี 3 สวน
1. ตนออน
2. ใบเลีย้ ง
3. เปลือกหุมเมล็ด

ประเภทของการเพาะเมล็ด มี 2 วิธี
1. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ มีวัตถุประสงคเพื่อนําตนเพาะไปขยายพันธุโดยการทาบ
กิ่ง เสียบกิ่ง เปนวิธีการขยายพันธุที่นิยมทํากันอยางแพรหลาย
2. การเพาะเมล็ดในถุงเพาะ เพื่อนําไปใชประโยชน การติดตา เสียบกิ่ง นําไปปลูก
ทดแทนปาเสือ่ มโทรม
ปจจัยที่มีผลตอการงอกของเมล็ด
1. ปจจัยภายในของเมล็ด
1.1 ความมีชีวติ เมล็ดจะตองมีความแกมากพอและมีชวี ติ จึงจะงอกได
1.2 ความแข็งแรง เมล็ดเมื่อเพาะพรอมกันแตงอกไมพรอมกัน ตนแข็งแรงจะงอก
กอน ตนออนแอจะงอกทีหลังหรืออาจไมงอก
1.3 ความสมบูรณของเมล็ด เมล็ดที่ไมถูกเชือ้ โรคเขาทําลายก็จะมีความพรอมใน
การงอกมากกวาเมล็ดที่เปนโรค
2. ปจจัยภายนอกเมล็ด
2.1 วัสดุเพาะตองมีการอุมน้ําที่ดี โปรงรวนซุย ระบายอากาศและน้ําไดดี
2.2 ความชื้น ความชื้นตองพอเหมาะกับเมล็ดของพืชชนิดนั้นๆ
2.3 อุณหภูมิ อุณหภูมิระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่เหมาะตอการ
งอกของเมล็ด
2.4 แสง เมล็ดตองการแสงในการงอก กลบดินในหนาพอที่แสงแดดสองถึงเมล็ด
2.5 อากาศ อากาศในสถานที่เพาะตองถายเทดี ดินเพาะมีสภาพโปรง รวยซุย
วิธีการเพาะเมล็ด
1. เตรียมวัสดุเพาะ วัสดุที่ใชในการเพาะชํานั้นจะตองมีความรวนซุยและอุมน้ําไดดี โดย
สวนมากจะใชถานแกลบ ทรายและดินรวน ในกรณีที่ใชถานแกลบควรจะใชน้ําลางหรือแชน้ํา
เพื่อลางความเปนดางออกเสียกอน โดยอาจผสมทรายกับถานแกลบหรือใชทั้ง 3 อยางก็ได โดย
ใชอัตราสวน ทราย 1 สวน ถานแกลบ 1 สวนและดินรวน 1 สวน
2. เตรียมอุปกรณเพาะ เชน พลาสติกสี่เหลี่ยม พลาสติกสี่เหลีย่ มแบบทีข่ อบตะกราทั้งสี่
ดานและที่พื้นเปนตระแกรง หรืออาจใชกระถางปากกวางทรงเตีย้ หรือภาชนะอื่นๆ แทน ถาใช
ตะกราพลาสติกสี่เหลีย่ ม ใชกระดาษหนังสือพิมพรองตะกราพลาสติก
3. นําวัสดุเพาะที่ทําใหชื้นแลวใสลงในตะกรา ใสวัสดุเพาะใหสูงประมาณ 3 สวน 4 ของ
ความสูงสองตะกรา
เกลี่ยผิวหนาวัสดุเพาะในตะกราใหเรียบไดระดับขนาดกับขอบตะกรา
เพื่อใหผิวหนาวัสดุปลูกเก็บความชื้นไดสม่ําเสมอ ทํารองที่วัสดุเพาะ แตละรองหางกันประมาณ
1.5 นิ้ว ทํารองเปนลักษณะตัววี ปากกวาง ความลึกแลวแตขนาดเมล็ด คือรองตองลึกประมาณ
2 เทาของความหนาของเมล็ดที่จะเพาะ
4. โรยเมล็ดลงในรอง ๆ ละ 1 ชนิด ถาเมล็ดมีความงอกดีใหโรยเมล็ดหางกวาเมล็ดที่มี
ความงอกไมดี เพราะถาโรยเมล็ดมากเกินไป ตนกลาจะงอกขึ้นมาเบียดเสียดกัน จะทําใหการ

ระบายอากาศไมดี เกิดโรคโคนเนาไดงาย และตนกลาจะผอมและยืด ซึ่งเปนลักษณะตนกลาที่ไม
ดี
5. เขียนชือ่ พันธุและวันที่ที่เพาะลงทีป่ ายชื่อและปกไวที่หวั รองทุกรองเพื่อปองกันการ
ลืม
6. กลบวัสดุเพาะหนา 2 เทาของความหนาของเมล็ด โดยปาดดินจากขอบรองทั้งสอง
ขางกลบรอง และเกลี่ยผิวหนาวัสดุเพาะใหเรียบและไดระดับเชนเดิม แตระวังไมใหเมล็ดโผล
ขึ้นมา จากนั้น ตัดกระดาษใหมีขนาดเทากับผิวดานบนวัสดุเพาะแลวปดทับดานบนแลวรดน้ํา
...Tips...
เมล็ดบางชนิดตองผานวิธกี ารบางอยางกอนจึงจะทําใหเมล็ดนั้นสามารถงอกได เชน
- กระถินเทพา แชน้ํารอนอุณหภูมิ 80 - 90 ํ C แลวทิ้งไวใหน้ําเย็นเปนเวลา 16 ช.ม.
- ประดูปา แชน้ําเย็นทิ้งไว เปนเวลา 16 ช.ม.
- พะยูง แชน้ํารอนอุณหภูมิ 60 - 70 ํ Cแลวทิ้งไวใหน้ําเย็น เปนเวลา 16 ช.ม.
- ขี้เหล็กบาน แชในน้ํารอนอุณหภูมิ 80 - 90 ํ C เปนเวลา 16 ช.ม.
- มะคาโมง ตัด - ทําแผลทีป่ ลายเมล็ด
- ยางนา เด็ดปก
- คูน ตัด - ทําแผลปลายเมล็ดหรือแชกรดเขมขน 45 นาที
- สัก แชน้ํา 1 คืน สลับผึ่ง 1 วัน
- แดง แชน้ํารอน อุณหภูมิ 60 - 70 ํ C เปนเวลา 16 ช.ม.
- ตะเคียนทอง แชน้ําเย็นทิ้งไวเปนเวลา 16 ช.ม.
- กัลปพฤกษ ตัด - ทําแผลปลายเมล็ดหรือแชกรดเขมขน 45 นาที
- นนทรีบาน แชน้ํารอนอุณหภูมิ 70 - 80 ํ C แลวทิ้งไวใหเย็นเปนเวลา 16 ช.ม.
- หางนกยูงฝรั่ง ตัด - ทําแผลปลายเมล็ดหรือแชกรด
- จามจุรี แชน้ํารอน อุณหภูมิ 70 - 80 ํ C แลวทิ้งไวใหเย็นเปนเวลา 16 ช.ม.
ขอเสนอแนะ
1. ควรเลือกเมล็ดเพาะที่แกเต็มที่และมีความสมบูรณ
2. เมล็ดบางชนิดที่มีเปลือกแข็งตองแกะเปลือกออกชวยใหเมล็ดงอกเร็วขึ้น
3. เมื่อเพาะเมล็ดแลวควรนําไปไวในที่พรางแสง
4. เมื่อเมล็ดงอกเริ่มแตกใบจริง คอยๆ เปดที่พลางแสงหรือนําไปวางในที่มีแสงรําไร
เพื่อใหตนออนทนตอแสง
5. กําจัดวัชพืชสม่ําเสมอ

การขยายพันธุเฟรนโดยเพาะสปอร
การขยายพันธุของเฟรนโดยการเพาะสปอร เปนการขยายพันธุแบบอาศัยเพศ เกิด
ในชวงชีวติ ทีส่ ปอรของเฟรนงอกขึ้นเปนโปรธัลลัส หรือเปน Gametophyte ซึ่งโปรธัลลัสที่
เจริญเติบโตเต็มที่ ทําหนาที่สรางเซลลสืบพันธุเพศผูแ ละ (หรือ) เพศเมีย เมื่อมีการผสมพันธุ
เกิดขึ้น จะไดเฟรนตนออนใหม เปน sporophyte เจริญเติบโตเปนตนเฟรน และเมื่อเจริญเติบโต
เต็มที่ จะทําหนาที่สรางสปอร เพื่อการขยายพันธุ และการดํารงเผาพันธุสืบตอไป
ปจจัยที่มีผลตอการงอกของสปอร
1. ปจจัยภายในของสปอร
สปอรจะตองมีความแกมากพอจึงจะมีเปอรเซ็นตในการงอกไดสูง
2. ปจจัยภายนอกสปอร
2.1 วัสดุเพาะตองมีการอุมน้ําที่ดี โปรงรวนซุย ระบายอากาศและน้ําไดดี
2.2 ความชื้น ความชื้นตองพอเหมาะกับสปอรของเฟรนชนิดนั้นๆ
2.3 อุณหภูมิ อุณหภูมิระหวาง 20-28 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่เหมาะตอการ
งอกของสปอร
2.4 อากาศ อากาศในสถานที่เพาะสปอรตอ งถายเทดี
2.5 แสง ควรนําภาชนะที่เพาะไปวางในที่มีแสงรําไร
วิธีการเพาะสปอรเฟรน
1. เตรียมวัสดุเพาะ วัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเฟรน นั้นจะตองสามารถ
เก็บความชื้นไดดีและระบายน้ําได เชน เฟรนดิน อาจใชดินรวนผสมกับทรายหยาบ เศษใบไมผุ
หรือ รากของชายผาสีดา สแฟกนัมมอส แตถาเปนเฟรนอิงอาศัยนิยมใชกาบมะพราวสับและ
ถานทุบผสมกัน
2. การเก็บสปอรเพื่อนํามาเพาะ สปอรของเฟรนสวนมากจะพบไดที่ใตใบ ที่เห็นเปนจุด
หรืออาจเปนเสน แลวแตชนิดของเฟรน สําหรับสปอรที่เราจะเก็บมาเพื่อนํามาเพาะ ควรเลือก
เก็บสปอรที่แกพอ ซึ่งสปอรที่แกจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล หรือน้ําตาลเขมเกือบดํา นําสปอรที่แก
มาเพาะ มิฉะนั้นแลว อาจจะไมงอกเลยหรืองอกนอยมาก
3. ตัดใบของเฟรนนั้นมา แลวนํามาหอดวยกระดาษสีขาว หรือจะใสซอง เก็บเอาไวใน
รม เพื่อรอใหสปอรหลุดรวงออกมาอยูหอกระดาษนั้น ทิ้งไว 2-3 วัน อับสปอรจะแตกออกและ
ปลอยสปอรหลุดรวงอยูในหอจํานวนมาก
4. นําสปอรมาหวานลงบนผิวหนาวัสดุเพาะ ที่เราเตรียมไว พยายามโรยใหกระจายไป
ใหทั่วๆ และใหบางที่สุด อยาใหสปอรตกลงไปเปนกระจุกกลุมกอน

5. เมื่อหวานสปอรแลวปดฝาเอาไว เพือ่ กันลมพัดสปอรปลิวหาย กันน้ําเขาไปทวมขัง
กันไมใหเชื้อตางๆ ที่เราไมตองการปลิวตกลงไปไดโดยงาย ทั้งยังชวยเก็บรักษาความชื้นเอาไว
ดวย จากนั้น นํากลองเพาะนั้นไปวางรมสวางไดแสงแดดออน แตอยานําไปตากแดดรอนจัด
6. ประมาณ 1 สัปดาห สปอรที่หวานไปเริ่มงอกเปนแผนสีเขียวๆ นั่นคือ โปรธัลลัส ที่
เจริญเติบโตเต็มที่ ทําหนาที่สรางเซลลสืบพันธุเพศผู และ(หรือ) เพศเมีย เมื่อมีการผสมพันธุ
เกิดขึ้น จะไดเฟรนตนออนใหม ซึ่งจะเจริญเติบโตเปนตนเฟรนซึ่งสามารถยายไปปลูกตอไปได
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การขยายพันธุไมดอกไมประดับ โดยวิธีการปกชํา
ธวัชชัย มูลตลาด
นักวิชาการเกษตร
การปกชํา คือ การตัดสวนหนึ่งสวนใดของพืช เชน ลําตน ราก หรือใบ มาปกชําไวใน
สภาพที่เหมาะสมตอการเกิดรากและแตกยอดใหม ตนพืชที่เกิดขึ้นใหมมีลักษณะเหมือนตนแม
ทุกประการ ดังนั้น การปกชําควรจะเลือกตนแมที่เปนพันธุดีตรงตามความตองการ มีการ
เจริญเติบโตดี แข็งแรง ปลอดโรค
การปกชําเปนวิธีที่งายที่สุดของวิธีการขยายพันธุแบบไมใชเพศ เปนวิธีที่ใชตนทุนใน
การผลิตต่ําที่สุด และไมตองใชเครื่องมือมากนัก จึงเปนวิธีที่นิยมทั่วไป พืชแตละชนิดมีวิธี
ปฏิบัติไดปลายแบบแตกตางกันไป ดังนั้นควรจะพิจารณาเลือกใชวิธีที่ทําไดงายและลงทุนนอย
ที่สุด แตไดผลดี
วิธีการปกชําทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. การปกชํากิ่ง
2. การปกชําใบ
3. การปกชําราก
เครื่องมือและวัสดุที่ใชในการปกชํา
- กรรไกรตัดกิ่งพันธุ
- มีดตอน
- ฮอรโมนเรงราก
- ยากันปองกันโรคพืช
- ถุงชําขนาดตางๆ
- ผายางพลาสติก หรือถุงพลาสติก
- สแลนพรางแสง สําหรับทําโรงเรือนพรางแสง
- ขี้เถาแกลบ
1.

การปกชํากิ่ง
การปกชํากิ่งเปนวิธีที่งายและถูกที่สุด กิ่งสําหรับปกชําสามารถเก็บไวระยะหนึ่ง
เพื่อการขนสงหรือเก็บรักษาเพื่อรอเวลาปกชํา

ลักษณะของกิ่ง
ใชกิ่งที่มีสีน้ําตาล เปนกิ่งสมบูรณ (ไมยืดยาวหรือมีขอหางหรือกิ่งเล็ก) มีอาหาร
สะสมมาก เพื่อใชเปนอาหารสําหรับการออกรากและการเจริญของตาเปนกิ่งใหม อาหารในกิ่ง
นี้ตองเลี้ยงตนใหมจนกวาจะเลี้ยงตัวไดเอง
ขนาดของกิ่ง
ตัดกิ่งเปนทอน ๆ ยาวประมาณ 6-8 นิ้ว มีตาอยางนอย 2-3 ตา ตัดใบออกหมด
ดานบนและลางตัดเฉียง 45-60 องศา หางจากตาสุดทายประมาณครึ่งนิ้ว การตัดควรจะให
กรรไกรดานแบนอยูทางดานกิ่งที่จะใชปกชํา (ดานบนของกิ่งปกชํา ตองพลิกมือใหกรรไกรดาน
แบนแนบกับกิ่งปกชํา) เนื่องจากเนื้อไมบริเวณที่ติดกับกรรไกรดานแบนจะช้ํานอยกวาอีกดาน
หนึ่ง
การเรงราก
การเรงรากอาจกรีดที่โคนกิ่งยาวประมาณ 1 นิ้ว 2-3 รอย และจุมฮอรโมนเรงราก
เพื่อชวยใหเกิดรากดีขึ้น
วัสดุปกชํา
โดยทั่วไปนิยมปกชําในทรายผสมขี้เถาแกลบ อัตราสวน 1:1 หรือขี้เถาแกลบ
อยางเดียวก็ได
วิธีการปกชํา
1. ปกชําในวัสดุปกชําเปนมุมเอียง 60 องศากับผิวหนาวัสดุปกชํา ปกลึก 2/3 ของ
ความยาวกิ่ง หรือมีตาบนสุดเหนือวัสดุปกชํา ระยะระหวางแถวประมาณ 20 เซนติเมตร
ระยะระหวางกิ่งประมาณ 7 – 10 เซนติเมตร
2. ตั้งในที่มีแสงแดดรําไร มีความชื้นสูง เนื่องจากกิ่งแกตองการความชื้นสูงแตไม
สามารถทนตอการรดน้ําจนเปยกโชกตลอดเวลา เพราะไมมีใบคายน้ํา ถาใหน้ําบอยเกินไปกิ่ง
จะเนาไดงาย ดังนั้น ควรทําบริเวณรอบ ๆ กิ่งชําใหมีความชื้นสูงดีกวาการรดน้ําใหพืชโดยตรง
บอย ๆ (ถาปกชําไมมากนัก อาจจะชําในถุงพลาสติกขนาดใหญผูกปากใหแนน หรือตั้งในหมู
ตนไมใหญที่รดน้ําวันละครั้ง)
2. การปกชําใบ
2.1 การปกชําแผนใบ
โดยการตัดแผนใบออกเปนสวน ๆ ตนและรากใหมจะเกิดจากแผนใบโดยตรง การปก
ชํามีหลายวิธีขึ้นอยูกับชนิดของพืช คือ
2.1.1 การปกชําใบลิ้นมังกร
เลือกใบที่แกและหนาพอสมควร ตัดเปนทอนยาวประมาณ 2-3 นิ้ว (อาจยาว

กวานี้ได ขึ้นอยูกับปริมาณตนที่ตองการ) นํามาปกชําในวัสดุปกชํา (ทรายผสมขี้เถาแกลบ
อัตรา 1:1) ปกลึก 1/2 -3/4 ของความยาวของชิ้นใบที่ใชปกชํา ตนและรากใหมจะเกิดตรงฐาน
ของใบที่ปกชํา (สวนโคนของใบ) ใบเกาจะคอย ๆ แหงตายไป การปกชําควรระวังหัวทายของ
ใบ
2.1.2 การปกชําใบบีโกเนียประดับหรือกล็อกซีเนีย
นําใบแกมากรีดเสนใบใหญใหขาดจากกัน (อาจกรีดใหขาดเปนสวน ๆ หรือยัง
ติดเปนใบอยูก็ได) การปกชํามี 2 วิธี คือ
(1) การปกชําแบบวางแผนใบลงบนวัสดุปกชํา กลบดวยวัสดุปกชําบาง ๆ พอไมใหใบ
แหง
(2) การปกชําแบบนําแผนใบแตละสวนปกชําบนวัสดุปกชํา
นํากระบะปกตําตั้งไวในที่รมมีความชื้นสูงแตไมแฉะ ตนและรากใหมจะเกิดตรง
บริเวณเสนใบที่ถูกตัดขาด ขณะเดียวกันใบเกาจะคอย ๆ แหงตายไป
2.2 การปกชําใบที่มีกานใบ
ตนและรากใหมจะเกิดตรงปลายของกานใบ นิยมใชในการปกชําใบอัฟริกันไวโอเล็ต ใบ
ที่ปกชําควรจะเปนใบที่อยูชวงกลางของตน ไมควรใชใบแก (ใบลาง) หรือใบออน (ใบยอด)
ตัดใบใหมีกานใบยาวประมาณ 1 นิ้ว ปกชํากานใบลงในวัสดุปกชํา ควรจะปกชําใหหันหนา
ไปทางเดียวกันโดยตลอดอยางมีระเบียบ อยาใหขอบใบชนกัน อาจชําในกระถาง 10 นิ้วตื้น
หรือกระบะเพาะเมล็ดก็ได การใชฮอรโมนเรงรากความเขมขนต่ําประมาณ 50 ppm จุมกานใบ
กอนปกชํา จะชวยใหออกรากเร็วขึ้น การใหน้ําควรใหทางกนกระถาง
2.3 การปกชําราก
การปกชํารากนิยมทํากับไมผล เชน สาเก มะไฟ ปป และแคแสด โดยใชรากที่มี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว ตัดเปนทอน ๆ ยาวประมาณ 2-4 นิ้ว ชําลงในวัสดุปกชํา
รดน้ําใหชุม จะเกิดการแตกรากทางดานปลายและแตกยอดใหมทางดานโคนของราก
จุดสังเกตในการวัดความสําเร็จการปกชํา
1.หลังปกชําได12วัน เปดดูถุงชํา ถอนยอดพันธขึ้นมาดู รอยแผลมีลักษณะเปนปมคลาย
หูด
2.หลังปกชําได30 วัน ตาเริ่มแตกมีราก 1-2 เสน
จุดที่ควรคํานึงถึงในการเพาะชําเพื่อการคา
1.คัดเลือกพันธุพืชที่กําลังนิยมในทองตลาด เปนพืชเศรษฐกิจที่ตลาดตองการ
2.ยอดพันธุ กิ่งพันธุตองสมบูรณ ปราศจากโรค
3.ฤดูที่เพาะชําที่เหมาะสม เชน ฤดูฝน ชวงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน

4.วัสดุปกชําตองตองโปรงเบา เชน ขี้เถาแกลบที่ไมละเอียด แนนเกินไป
5.ถุงปกชําตองใชขนาดเล็ก เชน ถุงขนาด 2 นิ้ว(เพื่อใหไดจํานวนถุงชํามากขึ้นตอหนวย
พื้นที่)
6.หลังจากเปดถุง หรือผาใบปรับสภาพพันธุไมแลว นําพันธุไมไปเลี้ยงไวในที่เหมาะสม
ตามสภาพความตองการของพืช เชน แสง เปนตน
7.เมื่อพันธุไมเจริญเติบโต ก็สามารถนําไปเปลี่ยนถุงขนาดที่ใหญขึ้นตามสภาพ เพื่อการ
ขายที่ไดราคาดี
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การขยายพันธุไมดอกไมประดับเพื่อการคาโดยวิธีการตอกิ่งและติดตา
นายพนม สุทธิศักดิ์โสภณ
อาจารยประจํา
โครงการจัดตัง้ ศูนยวิจัยและการจัดการความรูทางพฤกษศาสตร
การตอกิ่งและการติดตานั้นเปนวิธีการขยายพันธุพืชที่นิยมปฏิบัติกันเปนอยางมากใน
ปจจุบัน ทั้งในไมผล ไมดอกไมประดับ หรือแมแตพืชผักก็ตาม ซึ่งการขยายพันธุพืชทั้งสองวิธีนี้
ตองอาศัยความรูและความชํานาญเปนอยางมาก จึงจะประสบความสําเร็จ โดยมีหลักการที่
สําคัญคือ การนําสวนของตนพืชจากคนละตนมาตอเขาดวยกัน และใหพืชนั้นประสานรอยตอ
กลายเปนพืชตนเดียวกัน โดยทั้งการตอกิ่งและการติดตานั้น มีวิธีการปฏิบัติที่ใกลเคียงกันมาก
คือ ตองใชตนตอ (Rootstock) เปนสวนของพืชที่อยูดานลาง เพื่อทําหนาที่เปนสวนค้ํายันและใช
ในการหาอาหารและน้ําไปเลี้ยงสวนยอดพันธุดี และสวนยอดพันธุดี (scion) คือสวนที่ตออยูทาง
ดานบนซึ่งจะเจริญเติบโตเปนพืชตนใหมตอไป แตสําหรับการติดตานั้นสวนของพันธุดีนั้นเปน
เพียงสวนเล็ก ๆ ของเนื้อไมที่มีตาอยูเพียง 1 ตา เทานั้น โดยไมดอกไมประดับการคาที่นิยมใช
วิธีการตอกิ่งเพื่อขยายพันธุ อาทิเชน เฟองฟา ชวนชม โมก ไทร โปยเซียน ลีลาวดี หยก เปน
ตน สวนไมดอกไมประดับทางการคาที่นิยมใชวิธีการติดตาเพื่อขยายพันธุ เชน กุหลาบ ชบา
ลีลาวดี เปนตน
ประโยชนของการตอกิ่งและการติดตา
1. เปนวิธีการขยายพันธุเพื่อเพิ่มสายตน ใหไดปริมาณมากโดยไมสิ้นเปลืองกิ่งพันธุดี
2. เปนวิธีการขยายพันธุพืชที่ไมสามารถใชวิธีอื่นไดสําเร็จหรือไมสะดวกในการปฏิบัติ
2. ตองการประโยชนบางอยางจากตนตอ เชน ความแข็งแรงของระบบราก ความทนทานตอ
สภาพแวดลอม ความตานทานของโรคและแมลงในดิน เปนตน
3. เพื่อเปลี่ยนพันธุพืช หรือทําใหมีความหลากหลายของพันธุบนตนเดียวกัน
4. เรงวัยเจริญพันธุของตนกลาที่ผสมพันธุไวในโปรแกรมการผสมพันธุพืช
5. เปลี่ยนรูปทรงของตนไม เชน ตองการใหอิทธิพลของความแคระมีผลตอตนตอหรือยอดพันธุดี
ทําใหตนไมมีทรงพุมเตี้ย
6. ซอมแซมสวนของพืชที่ถูกทําลายจากแมลงหรือสัตวมากัดแทะ ใหเจริญเติบโตไดตามปกติ
โดยการตอกิ่งแบบเชื่อมสะพาน (bridge grafting)
7. ใชศึกษาเรื่องโรคไวรัส โดยใชกิ่งพันธุที่สงสัยวามีการติดโรคมาตอกิ่งบนตนที่ออนแอตอโรค
ซึ่งแสดงอาการของโรคไวรัสไดชัดเจน

การตอกิ่งและติดตาไมดอกไมประดับเพื่อการคาบางชนิด
1. การตอกิ่งไมดอกไมประดับที่เปนไมเนื้อออนหรือพืชอวบน้ํา เชน ชวนชม โปยเซียน
ลีลาวดี หยก แคคตัส เปนตน
การที่จะประสบความสําเร็จในการตอกิ่งไดนั้น ตองมีเทคนิคในการเฉือนกิ่งและวางกิ่ง
พันธุดีใหแนนกับตนตออยางถูกตอง รวมทั้งการพันพลาสติกและดูแลหลังการตอกิ่ง นอกจากนี้
ยังตองทําการตอกิ่งในฤดูกาลที่เหมาะสมดวย
สิ่งสําคัญ 5 ประการ ที่จะทําใหการตอกิ่งเปนผลสําเร็จ
1. กิ่งพันธุดีและตนตอตองสามารถเขากันได
2. ตองวางสวนของเนื้อเยื่อเจริญ (vascular cambium) ของกิ่งพันธุดี ใหแนบกับสวน
ของเนื้อเยื่อเจริญตนตอใหมากที่สุด
3. ทั้งตนตอและกิ่งพันธุดีตองมีสรีระที่เหมาะสมขณะตอกิ่ง
4. เมื่อตอกิ่งแลวตองปองกันการระเหยของน้ําจากบริเวณของผิวรอยตัด
5. เมื่อตอกิ่งแลวควรดูแลอยางใกลชิดสักระยะหนึ่ง
การตอกิ่งแบบเขาเดือย (Saddle grafting) โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. เลือกตนตอและกิ่งพันธุดี
2. เฉือนตนตอใหเฉียงขึ้นทั้งสองขางเปนรูปลิ่ม
3. เฉือนกิ่งพันธุดีใหเปนรูปงาม (รูปตัว V หงาย) พอเหมาะกับแผลของตนตอที่
เตรียมไว
4. เสียบกิ่งพันธุดีลงบนตนตอใหรอยแผลประกบกันพอดี
5. พันดวยพลาสติกใหแนน

ตนตอ

พันธุดี

ภาพที่ 1 วิธีการเตรียมตนตอและกิ่งพันธุดีในการตอกิ่งแบบเขาเดือย (Saddle grafting)

การตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม (Cleft grafting)
เปนวิธีที่ตองตัดยอดตนตอ ไมตองลอกเปลือกตนตอใชไดกับกิ่งทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ ปกตินิยมใชกับไมผลหลายชนิด เชน ลําไย ขนุน นอยหนา เปนตน แตปจจุบันได
นํามาดัดแปลงใชกับไมดอกไมประดับ เชน ชวนชม ที่ผลิตการคาในปจจุบัน เปนวิธีที่นิยมใชกัน
เนื่องจากรอยประสานของแผลที่เกิดจากการตอกิ่งจะประสานกันไดดี เรียบ และแข็งแรงกวาวิธี
อื่น ๆ เหมาะสําหรับกิ่งพันธุดีที่มีขนาดเล็กแตตนตอมีขนาดใหญ ขอเสียของวิธีนี้คือ ตองผาเนื้อ
ไมเขาไปซึ่งอาจทําใหเชื้อโรคเขาทําลายไดงาย และหากตอกิ่งไมประสบผลสําเร็จจะทําใหตนตอ
เสียหายได
วิธีการตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม
1. การเตรียมตนตอ: ตัดยอดตนตอออก แลวนํามีดผาลงไปตรงกลางเสนผาศูนยกลาง
กิ่งของตนตอ ยาวประมาณ 2-3 นิ้ว แลวแตขนาดของกิ่ง
2. การเตรียมกิ่งพันธุดี: เฉือนโคนกิ่งพันธุดีใหเฉียงลงทั้งสองขางเปนรูปลิ่ม ควรเฉือน
ใหสันลิ่มดานหนึ่งหนากวาอีกดานหนึ่ง เพื่อใหเนื้อเยื่อเจริญไดสัมผัสแนบกับเนื้อเยื่อเจริญของ
ตนตอ
3. ใชมีดเผยอรอยผาที่ตนตอออกแลวเสียบกิ่งพันธุดีที่เตรียมไวลงไป ถากิ่งพันธุดีมี
ขนาดเล็กกวาตนตอใหจัดใหชิดดานใดดานหนึ่งของตนตอ หรือถาหากตนตอใหญมากอาจใสกิ่ง
พันธุดีทั้งสองขางของรอยผาก็ได
4. พันดวยพลาสติกใหแนน โดยพันธุจากดานลางขึ้นไปยังดานบน จากนั้นอาจคลุมดวย
ถุงพลาสติกเพื่อลดการคายน้ําของกิ่ง และปองกันแผลไมใหมีการติดเชื้อที่จะทําไมใหเนาตายได
เชนกัน

ตนตอ

กิ่งพันธุดี

ภาพที่ 2 วิธีการเตรียมตนตอและกิ่งพันธุดีในการตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม (Cleft grafting)

2. การติดตาไมดอกไมประดับ
2.1 การติดตาแบบตัวที (T-budding)
เปนวิธีการติดตาที่เปดปากแผลบนตนตอแบบตัว T สิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนทําการ
ติดตาแบบนี้ คือ
- ตนตอตองสมบูรณ ลอกเปลือกไมงาย ไมเปราะหรือฉีกขาด และตาพันธุดีสามารถลอก
แผนตาออกไดงาย
- ตนตอตองมีขนาดไมใหญโตเกินไป ควรมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 นิ้ว
วิธีการติดตาแบบตัวที
1. ทําแผลบนตนตอ โดยเลือกตรงสวนทีใ่ กลขอ กรีดเปลือกไมขวางกิง่ หรือลําตนทําเปน
หัวตัว T ยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ลงมาในแนวขนานกับตนหรือกิ่ง จากนั้นใชปลายมีด
เปดหัวตัว T และเผยอเปลือกไมตามแนวยาวที่กรีดไว
2. เฉือนกิ่งตาพันธุดีเปนรูปโลโดยใหติดเนื้อไมเล็กนอย และเพื่อใหการติดตาไดสนิท
ควรลอกเนื้อไมออกจากเปลือก แผนตาโดยลอกจากดานลางของแผนตาขึ้นดานบน
3. สอดแผนตาพันธุดีเขาไปในเปลือกไมรปู ตัว T ใหแนบสนิทกับเนื้อไมของตนตอ กรณี
มีสวนแผนตาพันธุดีโผลเลยหัวตัว T ใหตัดสวนเกินทิง้ ตรงบริเวณรอยแผลหัวตัว T เดิม
4. พันดวยพลาสติกใสใหแนน โดยพันจากดานลางขึ้นดานบน

ตนตอ

พันธุดี

ภาพที่ 3 วิธีการเตรียมตนตอและตาพันธุด ีในการติดตาแบบตัวที (T)
2.2 การติดตาแบบชิพดัดแปลง (Modified ship budding)
เปนวิธีการติดตาที่ดัดแปลงจากการติดตาแบบชิพ เพื่อใหเตรียมตนตอไดเร็วขึ้น
นิยมใชกับกุหลาบ
วิธีการติดตาแบบชิพดัดแปลง
1. การเตรียมตนตอ: เฉือนตนตอเขาไปในเนื้อไมใหลึกเลยแนวเนื้อเยื่อเจริญเขาไป ให
แผลยาวประมาณ 0.5- 1 นิ้ว ใชมีดตัดปลายดานลางของรอยแผลใหจรดกับรอยที่เฉือน ไวเอียง
ทํามุม 45 องศา และดึงสวนที่เฉือนไวออก

2. การเตรียมแผนตาพันธุด:ี เฉือนแผนตาขนาดเดียวกันกับแผลทีท่ ําบนตนตอ ตัด
ดานลางของแผนตาใหเอียงรับกับมุม 45 องศา ที่ทําไวบนตนตอ
3. นําแผนตาที่เตรียมไวมาทาบกับแผลทีเ่ ตรียมไวบนตนตอ ถาแผนตามีขนาดเล็กกวา
ตนตอ ใหจัดแผนตาใหชิดกับขอบของแผลบนตนตอไวดานใดดานหนึ่ง ไมควรวางไวกึ่งกลาง
แผลเนื่องจากจะทําใหเนื้อเยื่อเจริญไมสัมผัสกัน
4. พันดวยพลาสติกใหปดมิดแผนตาทั้งหมด โดยพันจากดานลางขึ้นดานบน

45°

ตนตอ

ตาพันธุดี

ภาพที่ 4 วิธีการเตรียมตนตอและตาพันธุด ีในการติดตาแบบชิพดัดแปลง (Modified ship
budding)
การปฏิบัติหลังจากทําการติดตา
1. ประมาณ 7-10 วัน ใหสังเกตดูแผนตาที่ทําการติดไว ถายังสดหรือมีสีเขียวแสดงวา
แผนตาติด และเริ่มประสานกับเยื่อเจริญของตนตอ จึงทําการกรีดพลาสติกที่พันใหตาโผล
ออกมา
2. เมื่อตาโผลออกมาเปนยอดออนแลวจึงแกพลาสติกทีพ่ ันไวเดิม แลวพันดวย
พลาสติกใหมบริเวณสวนเหนือและใตยอดออนที่โผลออกมาใหมจนกวารอยประสานบริเวณทีท่ ํา
การติดตานั้นประสานกันสนิทเปนเนื้อเดียวกันจึงคอยแกพลาสติกออกใหหมด
3. กรณีที่ตาที่ตดิ ไมแตกยอดออกมาเปนยอดออนจําเปนตองทําการบังคับซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
วิธีการบังคับตา ทําไดหลายวิธีดังนี้
1. ใชวธิ ีโนมยอดของตนตอลงมาในทิศทางตรงกันขามกับสวนที่ติดตา
2. ควั่นหรือบากเปลือกตนตอเหนือบริเวณทีท่ ําการติดตาซึ่งอยูดานเดียวกับตาทีต่ ิด
3. ตัดยอดตนตอใหสั้นลง โดยใหมีใบติดอยูประมาณ 4-5 ใบ เหนือบริเวณที่ทําการ
ติดตา
4. ตัดยอดตนตอใหสั้นชิดตาที่ติด
5. บังคับตาโดยใชฮอรโมนปายที่ตาเพื่อใหตาแตกออกมาใหม การบังคับตาอาจตอง
ทําหลาย ๆ วิธีชวยกันเพื่อใหตาแตกเร็วขึน้
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