
 
 

การขยายพันธพืช หมายถึงการเพิ่มจํานวนตนพืช ในกรณีพืชปลูกที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ จะตองทําการทวีจํานวนใหเพียงพอกับประชากรที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น สําหรับพันธุพืชที่
หายากและเปนแหลงของพันธุกรรมเพื่อใชในการปรับปรุงพันธุพืช ก็ตองขยายเพื่อดํารงพันธุ 
และรักษาไวเพ่ือมิใหสูญพันธ ดังน้ันถาจะพิจารณาแลว งานทางดานการขยายพันธุพืช จะเปน
งานที่ตอเน่ืองจากงานปรับปรุงพันธุพืชโดยตรง 
 
1.1 ประวัติและความเปนมาของวิชาการขยายพันธุพืช 

มนุษยเราเรียนรูจากธรรมชาติของการแพรพันธุของพืช โดยแตแรกศึกษาจากเมล็ดพืช
กอนวามีการงอกอยางไร ตอมาจึงมีการเก็บเมล็ดไปปลูกในที่ตางๆ ตอมาหาวิธีการแพรพันธุ 
โดยการตอน ชํา โดยดูจากธรรมชาติวาเม่ือตัดก่ิงทิ้งไว ก่ิงน้ันจะงอกเปนตนใหมได เม่ือก่ิงน้ัน
สัมผัสกับดิน ตอมาไดมีการดัดแปลงจากธรรมชาติเปนการทาบก่ิง ติดตา เปนตน วิธีการนี้ได
ประยุกตมาใชกับเทคนิคของการใชฮอรโมน และวิชาทางพันธุศาสตร จึงไดแพรหลายและ
เจริญกาวหนาขึ้นจนมีความเกี่ยวของโดยตรงกับอาชีพทางกสิกรรม โดยที่มีพืชที่เกี่ยวของทั้งใน
สาขาพืชไร พืชสวน ทั้งการขยายพันธุโดยเมล็ดของพืชอายุสั้น และเทคนิคจากการขยายพันธุ
โดยไมอาศัยเพศ ยังนํามาใชประโยชนในการคําจุน ซอมแซมพืช และเพิ่มความแข็งแรงใหแก
ตนพืช งานในสาขาไมดอกถือวาเก่ียวของกับดานการขยายพันธุพืชมาก 
 
1.2 หลักวิชาที่เก่ียวของกับงานทางดานการขยายพันธุพืช 

งานการขยายพันธุพืชจะสําเร็จไดนั้น จะตองมีความจําเปนที่จะตองมีความรูทางวิทยา 
ศาสตร ในสาขาทาง พฤกษศาสตร พันธุศาสตร และจะตองเรียนรูถึงนิสัยของพืชชนิดตางๆ มี
ความใกลชิดกับพืช นอกจากนั้นเม่ือรูจักวิธีการขยายพันธุโดยวิธีตางๆ แลว ยังตองนํามาฝกหัด
เพ่ือใหเกิดความชํานาญ และยังตองคนคิดหาเทคนิคและทดลองวิธีการปฏิบัติใหมๆ เพ่ือให
เหมาะสมกับพืชแตละชนิดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การขยายพันธุพืชหลังการผสมพันธุ 

ภาคผนวก 
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1.3 พืชที่เก่ียวของกับการขยายพันธุ  
ในอาณาจักรพืชน้ัน ประกอบไปดวยพืชชั้นต่ําและพืชชั้นสูง หรือพืชที่ขยายพันธุโดย

เมล็ดและขยายพันธุโดยใชสปอร สําหรับการขยายพันธุพืชที่ทํากับพืชในปจจุบันเพ่ือการคาน้ัน 
มีพืชที่เก่ียวของคือ เฟรน ซึ่งขยายพันธุโดยใชสปอรและแบบไมอาศัยเพศ โดยใชไรโซม 
(rhizome) พวก Gymnosperms เชน สน (Pinus) ตางๆ ทั้งในการปลูกปาและไมประดับ ก็มี
การขยายพันธุทั้งโดยเมล็ดและกิ่ง และพืชสุดทายที่เปนพืชหมูใหญและเกี่ยวของมากที่สุด คือ
ไมดอก (Angiosperm) ซึ่งมีทั้งใบเลี้ยงเด่ียวและใบเลี้ยงคู 
 
1.4 ประเภทของการขยายพันธุพืช 
สามารถแบงแยกการขยายพันธุพืชเปน 2 วิธีดวยกัน คือ  

1.4.1การขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ (Sexual propagation) ก็คือ การใชเมล็ด 
ไปเพาะใหเปนตนพืชน่ันเอง ทั้งน้ีไมรวมเมล็ดพืชที่ตนออนเกิดจากเน้ือเยื่อของตนแม 
(Apomictic seed) โดยทั่วไป เมล็ดพืชจะเกิดจากการผสมละอองเกษร ดังน้ันตนออน (embryo) 
ภายในเมล็ดจะไดจาก gamete ของตนพอและตนแมมารวมกัน ดังน้ัน ตนใหมที่ไดจะมีลักษณะ
แตกตางจากตนพอแม 
 1.4.2 การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ เปนการขยายพันธุโดยใชสวนตางๆ ของพืช
ที่เปน vegetative part  เชน ก่ิง ราก ใบ นําไปสรางเปนพืชตนใหม การขยายพันธุแบบนี้เองที่มี
เทคนิคและวิธีการใหมๆ อยูเสมอ สามารถจําแนกออกไดเปน 3 พวก คือ  

1. การนําเอาสวนของ vegetative part ของพืชตนแมไปสรางเปนพืชตนใหม 
เองโดยตรง เชน เม่ือนําเอาก่ิงไปก็ตองไปทําใหออกราก เปนตน ดังน้ันจึงขอสรุปวามีวิธีการ
ตางๆ ดังตอไปน้ี คือ 
  Cutting คือ การตัดสวนของ vegetative part ไปกอน แลวนําไปเพาะใหเกิด
สวนที่ยังไมมี ทําใหไดตนใหมที่สมบูรณตอไป เรียกวา “ตัดชํา” 
  Separate คือ การแยกสวนของพืชที่มีตาไปปลูกใหออกราก 
  Division คือ การตัดสวนของพืชที่มีตาไปปลูกใหออกราก 
  Layerage คือ การชักนําใหสวนของพืชออกรากกอนตัดแยกไปปลูกเปนตน
ใหม 

2. การนําเอาสวนของ vegetative part ของตนแมพันธุไปสรางเปนพืชตนใหม 
โดยอาศัยรากของพืชตนอ่ืน มีวิธีการตางๆ ดังนี้ 
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  Grafting คือ การนําก่ิงจากตนแมพันธุไปเชื่อมกับตนพืชอีกตนหน่ึงที่มีราก ทํา
ใหไดพืชตนใหม ซึ่งประกอบดวยพืช 2 ตน 
  Budding คือ การนําตาจากตนแมพันธุไปเชื่อมติดกับตนพืชอีกตนที่มีราก และ
ใหตานั้นเจริญเปนก่ิง ทําใหไดพืชตนใหม ซึ่งประกอบดวยพืช 2 ตน 
  ดวยเทคนิคการเชื่อมติดกันระหวางพืชสองตนนี้เอง ทําใหมีการดัดแปลงการ
ทําเพ่ือวัตถุประสงคอีกหลายประการ เชน  การค้ําจุนตนพืช และชวยหาอาหาร ซึ่งเรียกวา 
Inarching และการทาบก่ิง ซึ่งก็คือการ Grafting ที่มีการดัดแปลงที่ไมตองตัดก่ิงจากตนแมกอน 
เรียกวา Approach Grafting นอกจากนี้ยังมีการซอมแซมระบบการลําเลียงนํ้าในลําตนพืชที่เกิด
บาดแผลไดดวย 

 
3. Apomictic seed การยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ อาจใชเมล็ดที่มีตนออน 

เจริญมาจาก vegetative part เชน integument หรือ nucellar tessue ก็ไดจะใหตนใหมที่
เหมือนเดิม ซึ่งตนออนแบบน้ีจัดวาเปน Apomictic seed ชนิดหน่ึง 
  การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศทั้งหมดทุกวิธีนั้น  จะไดพืชตนใหมเหมือน
พันธุแมพันธุเดิมทุกประการ 
  ในทางธรรมชาติ พืชที่ยายพันธุแบบนี้ มักเปนพวกที่แตกหนอแตกกอไดงาย 
หนอใหมนั้นจะเหมือนกันหมด เชน ในกลวย ขิง ขา ตะไคร ดังน้ันพวกน้ีจะไมกลายพันธุ และ
เปนการดํารงพันธุ ไวในกรณีที่พืชน้ันไมสามารถสรางดอกและเมล็ด 
1.5 เปรียบเทียบความแปรปรวนทางดานพันธุกรรมของการขยายพันธุพืชแบบอาศัย

เพศและไมอาศัยเพศ 
การขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศ เน่ืองจากในการแบงเซลลเพ่ือใหได gamete ตองมี  
crossing over ดังนั้นจึงมีการเรียงตัวของ gene เปลี่ยนไป และเม่ือเกิดการรวมกันของ gamete 
เปน zygote หรือ embryo ในเมล็ดจะเกิด gene ที่แปรปรวนไดมากจากตนแม ดังน้ันลักษณะ
จะแตกตางกันไปในแตเมล็ด สวนจะแตกตางมากนอยเทาใดขึ้นอยูกับ genotype ของพอแม 
หากตนพอแมเปน Homozygous เมล็ดที่ไดจะมีความแปรปรวนนอย เชน เมล็ดของพืชที่เปน 
self pollinate crops หากตนพอแมเปน Heterozygous เมล็ดที่ไดจะมีความแปรปรวนมาก เชน 
เมล็ดพืชของพวก Cross pollinate Crops 

      การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ เน่ืองจากสวนที่เปน vegetative part นั้นจะมีการ
แบงเซลลแบบ mitosis อยางเดียว ดังน้ันเนื้อเยื่อที่ไดใหมจึงเหมือนเดิมทุกประการ การแบง
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  adventitious root หมายถึง รากที่เกิดบนสวนของลําตนเหนือดิน หรือบนสวนของราก
เองตรงที่ไมไดเปนจุดกําเนิดของรากแขนง 
  adventitious shoot หมายถึง ก่ิงที่เกิดบนราก หรือ ใบ เปนคนละชนิด เปนคนละชนิด
กับ Latent bud ซึ่งมักจะเกิดบนก่ิงแกมากๆ หรือลําตนเม่ือถูกตัดยอดออกมาก 
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การขยายพันธุพืชทุกวิธีจําเปนจะตองมีโรงเรือนและเคร่ืองมือตางๆ ในการปฏิบัติการ 
โรงเรือนและอุปกรณมีตั้งแตงายราคาถูกและยุงยากซับซอนราคาแพง พอจําแนกไดดังนี้ 
 
2.1 ชนิดของโรงเรือน มีดังตอไปน้ี 

1. Greenhouse เปนเรือนกระจกปดทึบ มักพบมากในเมืองหนาว  มีการปรับอุณหภูมิ 
ภายใน และมีการจัดความเขมขนของแสงไดตามความตองการ สําหรับปลูกไมที่ไมเหมาะสมกับ
ภูมิอากาศภายนอก เชน ในเขตอบอุน นําตนไมในเขตรอนไปปลูก จําเปนตองปลูกในเรือน
กระจก 

2. Glasshouse เปนเรือนกระจกที่สามารถเปดขางๆ  ไดเปนโรงเรือนที่สรางขึ้นคลาย  
Greenhouse เหมาะสําหรับใชปลูกตนพืชเพ่ือเอาผลผลิตนอกฤดูกาล หรือใชในการผลิตเมล็ด
พันธุพืช 

3. Plastic glasshouse คลายๆ greenhouse     แตแทนที่จะใชกระจก      กลับใชผา 
พลาสติกกรุหลังคาแทน ใชลวดตาขายเปนโครงสราง วิธีนี้ลดตนทุนการสราง แตไมทนทาน มี
การพลางแสงมาก 

4. Lathhouse  เปนเรือนระแนง สรางดวยไมตีเปนชอง ๆ     ทําไวปลูกตนไมในเขตที่ 
อุณหภูมิสูงและแดดจัด มักนําไมกระถางเขาไปปลูก เปนไมประเภทไมประดับภายใน (Indoor 
plant) การดูแลตนไมในโรงเรือนแบบน้ีสะดวก เหมาะในการนําตนไมที่ตั้งตัวใหมๆ จากการติด
ตา ตอก่ิง หรือปกชําเขาไปไว การวางผังการสรางใหทิศทางแสงแดดจากดวงอาทิตยผานได
ตลอดวัน 
 
2.2 อุปกรณตางๆ มีดังตอไปน้ี 

1.  แปลงพนหมอกที่ใชในการตัดชําพืชที่มีใบ ( Mist beds for leafy cutting) ก่ิงที่ใช
ตัด 

บทที ่2 
โรงเรือนและอุปกรณที่ใชในการขยายพันธุพืช 
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ชําและมีใบติดเปนก่ิงออนอายุนอย ก่ิงพวกนี้จะออกรากเร็ว จําเปนตองมีแปลงหรือกระบะที่ใช
ในการตัดชําก่ิงพวกนี้ไปติดตั้งไวกลางแดดจัดเพ่ือใหใบปรุงอาหาร แสงตองมีระบบพนนํ้าเปน
หมอกอยูรอบๆกระบะ 

2. กระบะปกชํา (Propagation bed) เปนกระบะที่ไมจําเปนตองมีระบบน้ําเปนหมอก 
กระบะนี้จะนําไปไวในโรงเรือนระแนงที่มีการพลางแสง 30 – 50% ใชปกชําก่ิงแก หรือ ราก 
หรือก่ิงที่มีใบของพืชที่ออกรากงายหรืออาจใชในการเพาะเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ เชน เมล็ดของ
ผลไมหลายชนิด 
 

3. กระบะเก็บความชื้น (propagation cases) กระบะน้ีดานบนมีพลาสติกปด ใชการเกบ็
ตนออนที่จะไดจากการขยายพันธุพืช หรือใชในการติดตา ตอก่ิง ไวในที่มีการพลางแสงบางหาก
แดดจัด อุณหภูมิสูงเกินไปตองคอยเผยอผาพลาสติกใหอากาศถายเทไดบาง วิธีนี้มักเกิดโรค
เพราะอับชื้น และแสงไมพอ ทําใหเชื้อราระบาด ตองคอยรดยากันราเสมอ 

4. ถุงพลาสติกเปน container ในการปลูกตนออน หรือเก็บตนออนในการขนยาย 
ไปปลูก มีขอดีคือ น้ําหนักเบา 
 
2.3 วัตถุหรือสวนผสมของดินที่ใชในการเพาะปลูกพืช (Media for propagation and 
growing) เปน media ที่ใชในระยะเพาะกลา หรือเลี้ยงกลาตลอดจนใชปลูกพืช มีหลายชนิดเพ่ือ
ความเหมาะสมตางๆ กัน อยางไรก็ดี ไมวาจะเปน media ที่ใชสําหรับเพาะ หรือ ปกชํา หรือ
ปลูกไมกระถาง จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

1. มีความแนนอยูตัวพอที่จะยึดก่ิง ลําตน ไดดี ไมวาจะอยูในสภาพเปยกหรือแหง 
2. ดูดน้ําหรือความชื้นไดมากพอ เพ่ือไมตองรดน้ําบอยเกินไป 
3. มีความโปรงระบายน้ําไดงายและถายเทอากาศดี 
4. ไมมีเมล็ดวัชพืชขึ้นปะปน 
5. pH พอเหมาะ คือ เปนกลางๆ ประมาณ 6.5 – 7.0 

2.4 ชนิดของเครื่องปลูก ที่ใชกันในงานการขยายพันธุพืชมีดังนี้ 
1. ดิน (Soil) สวนประกอบของดินประกอบไปดวยสวนที่เปนของแข็ง คือ เม็ดดิน

หยาบละเอียดตางๆกัน ซึ่งแบงเปนพวกอินทรียวัตถุ (humus) และพวกอนินทรีย 
คือ หินแร สวนของเหลวในดินประกอบไปดวยความชื้นที่อยูในชองวางระหวางเม็ด
ดิน หากมีความชื้นมาก อากาศจะนอย หากมีความชื้นนอย อากาศจะมาก เม็ดดิน
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 2. ทราย (Sand) ทรายเกิดจากหิน ดังนั้นในการนําทรายมาใชจึงควรพิจารณาดังน้ี 
 ทรายหยาบ ซึ่งใชในการกอสราง พวกนี้ไมมีธาตุอาหาร สามารถนํามาผสมกับดิน
เหนียวใชปลูกพืชได 
 ทรายละเอียด เปนทรายที่ใชถมที่มีทรายขี้เปด มีธาตุอาหารบาง ปลูกพืชไดโดยตอง
ผสมพวกเปลือกถั่ว หรือ ขี้เถาแกลบ ขี้กบลงไป เพ่ือทําสวนผสมใหหยาบขึ้น การระบายน้ําของ
ทรายละเอียดไมดี 
 

2. Peat เปนวัตถุที่ใชปลูกพืชที่ไดจาก moss พวก Sphagnum ซึ่งตายทับถมกันจน
เปนสีน้ําตาล ใชไดแตพวกที่ไมเปนกรดจัดนัก คุณสมบัติของ Peat นี้ดูดความชื้นดี 
มีไนโตรเจนอยูบาง มีฟอสฟอรัสและฟอแตสเซียมต่ํา อาจใชโดยตรงหรือนํามาผสม
กับดินก็ได โดยทุบใหแตกผสมกับดินและรดน้ําใหชุม อาจนํามาผสมกับทราย ใช
ทํา media ในการปกชํา ในอัตรา 1:1 โดยปริมาตร ควรพรมน้ําทิ้งไว 1 คืน Peat มี
ราคาแพง  

 
 4. Vermiculite เปนสารพวก mica สีขาว มีชื่อทางเคมี Magnesium Aluminum Iron 
Silicate เปน Media ที่มีน้ําหนักเบามาก ดูดนํ้าไดดี ไมละลายน้ํา ไมควรกดอัดในขณะเปยก 
เพราะรูพรุนจะหมดไป ทําใหไมมีอากาศ เน่ืองจากนํ้าหนักเบามากในการปกชํา ควรนํามาผสม
กับทราย 
 5. Perlite ไดจากหินภูเขาไฟ เปนสีเทาเงาๆ มีน้ําหนักเบาเชนกัน ใชในการเพาะเมล็ด
พืช เปน Media ที่ปราศจากเชื้อ 
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 6. Leaf Mold เปนดินใบไมผุ หรือใบไมหมัก ใบไมที่ทําเชน ใบทองหลาง ใบกามปูแหง 
นํามาหมักกับดินเปนชั้นๆ ทําในที่รมหมักประมาณ 3 เดือน ใบไมจะผุหมด ควรอบฆาเชื้อกอน
ใชปลูกพืชไดดี มีธาตุไนโตรเจนดี 
 7. เปลือกไมปน ขี้เลื่อย ข้ีกบ (Shredded bark, Sawdust, Woodshaving) นําวัตถุ
เหลาน้ีมาผสมกับดิน นอกน้ียังมีเปลือกถั่ว ซังขาวโพด ชานออย ใบไมแหง 
 8. Coconut Dust and Coconut Fiber เปนขุยมะพราว หรือใยมะพราว วัตถุนี้หาได
งาย ระบายอากาศและอุมความชื้นดี ใชในการตอนอากาศ เพาะเมล็ดทําตนตอ อาจนําวัตถุนี้
ผสมดินปลูก ควรใสปุยผสมลงไปบาง 
 9. ข้ีเถาแกลบ (Paddy Husk Charcoales) ขี้เถาแกลบหรือถานแกลบนี้ใชในการปก
ชําหรือเพาะเมล็ด สามารถนํามาผสมดินปลูกเน่ืองจากวัตถุนี้คอนขางเปนดาง ใชใน Mist Bed 
ไดดี เพราะพนน้ําอยูตลอดเวลา เปนการชะลางดาง อาจนําขี้เถาแกลบมาผสมกับทรายใน
สัดสวน 1:1 โดยปริมาตรใชเปน Media ในการปกชําก็ได 
 10. ดินผสม (Soil Mixture) ดินผสมที่ทําขึ้นโดยสวนใหญเหมาะสําหรับใชปลูกไม
กระถาง คุณสมบัติของดินผสมที่ดีตองมีดังนี้ 

1.โปรง อุมน้ําพอควร ถายเทอากาศดี น้ําไหลผานสะดวก 
2.มีธาตุอาหารเพียงพอ 

  3.ไมเปนกรดจัดและเปนดางจัดเกินไป 
  4.ปราศจากเชื้อโรคและแมลงที่เปนอันตราย 
  5.น้ําหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนยาย 
 
 ดินผสมในตางประเทศมีสูตรพ้ืนฐานคือ U.C.Soil Mixture และ John Innes Soil 
Mixture ซึ่งในสวนประกอบไปดวย ดินรวน ทราย และพีทมอส ในอัตราสวนตางๆ กัน 
นอกจากนั้นยังตองเติมปุยรองพ้ืนลงไปดวย แตเน่ืองจากในประเทศไทยไมสะดวกตอการใชพี
ทมอส จึงมีสูตรผสมของดินที่สรางขึ้นจากการใชวัตถุที่หาไดงายในบานเรา 
 ดิน    1  สวน 
 ทราย    1 สวน 
 ปุยคอก   1 สวน 
 อินทรียวัตถุ  1  สวน 
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ดิน  ควรเปนดินรวนหนาดินลึกไมเกิน 1 ฟุต ตากใหแหงแลวยอยใหเปนกอนเล็กๆ 
พอสมควร ปจจุบันอาจใชหนาดินปาเปดใหม ดินขุยไผ ซึ่งมีอินทรียวัตถุ 

ทราย  เปนทรายกอสราง ชวยทําใหสวนผสมมีการระบายน้ํา ระบายอากาศ 
ปุยคอก เปนปุยขี้ไกขังเลา มีอินทรียวัตถุ ถาใชขี้ไกจากไกขังกรงควรลดปริมาณลง

คร่ึงหนึ่ง 
อินทรียวัตถุ เชน ใบไมผุ หรือเปลือกขาว ที่ยอยสลายแลว จะชวยทําใหสวนประกอบของดนิ

ดูดซึมนํ้า มีแรธาตุอาหาร หากอินทรียวัตถุหมักยังไมสลายตัวดีในดินผสมควร
เติมไนโตรเจนลงไป 

 ในสวนผสมของดิน 1 ลูกบาศกเมตร ควรเติมปุยสูตร 5-10-5 1 กก.เปนปุยรองพื้น และ
ปูนขาว ½ กก. (ถาปูนดิบใช 1 กก.) และกีบเขาสัตวปนละเอียดแหง ¼ - ½ กก. 
 ดินผสมสูตรดังกลาวขางบนสรางโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับใชปลูกไม
กระถางทั่วๆ ไป 
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 เมล็ดที่สมบูรณจะตองมีตนออนอยูในเมล็ดและมีอาหารสะสมเพ่ือเลี้ยงตนออนในระยะ
เร่ิมงอกดวย ขณะที่ตนออนพัฒนาขึ้นจาก zygote จะเปนขณะเดียวกันกับที่เมล็ดและผลเจริญ
ขึ้นจนกระทั่งผลน้ันแกจัดเต็มที่ เมล็ดจะสมบูรณ มีตนออนที่แกพรอมที่จะงอกได หากระยะใด
ระยะหนึ่ง ที่ตนออนกําลังพัฒนา เกิดหยุดชะงักลง ทําใหตนออนตาย ในกรณีนั้นผลอาจรวง
หลนจากตน และหากผลไมรวง ผลน้ันอาจเล็กผิดปกติและเมล็ดภายในผลจะลีบเล็กผิดปกติ 
อยางไรก็ดี การที่ผลไมมีเมล็ด (Seedlessness) นั้น อาจเกิดจากปรากฏการณไดดังนี้ 

1. Parthenocarpy ผลเจริญมาโดยไมมีการ fertilization แตอาจมีการผสมละอองเกสร 
(pollination)  

2. Embryo Abortion zygote พัฒนาเปน embryo ไมเต็มที่ embryo ตายเสียยังออน 
3. Embryo ตาย คือ เจริญมาระยะหนึ่งแตขาดอาหารสะสม จึงทําใหตาย ทําใหเมล็ด

ลีบ ผลรวง ผลเล็ก 
 

3.1 การเจริญของผลและเมล็ด 
 สาเหตุที่พืชหลายชนิดไมสามารถติดผลและผลิตเมล็ดได เน่ืองจากเมล็ดไมมีอาหาร
สะสม (endosperm) พอที่จะสรางตนออนใหเจริญเต็มที่ในเมล็ดได ปรากฏการณนี้มักเกิดกับ
พืชที่ตนพอตนแมมีชุดของโครโมโซมแตกตางกัน เชน 4N+2N = 3N จะทําใหตนที่ไดจากเมล็ด 
3N นั้นไมสามารถผลิตเมล็ดได แมวาในบางพืชผลจะโตไดตามปกติ แตในบางพืช ผลก็รางไป 
ปรากฏการณนี้เรียกวา Somatoplastic Steritity วิธีแกไขโดยการนําเอาตนออนนั้นไปเลี้ยงไวใน
วุนอาหาร 
 
 ดังน้ัน จะเห็นวาการผสมอาหารในเมล็ดมีความสําคัญมาก เมล็ดพันธุที่สมบูรณ จะตอง
มีเน้ือเมล็ดเต็มเตง มักมีอาหาร ธาตุอาหารสะสมเพียงพอ การงอกดี ตนออนเจริญเร็ว 

บทที ่3 
ความสําคัญของเมล็ดและการผลติเมล็ดพันธุลูกผสม 
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ในระยะแรก การสะสมอาหารในเมล็ดจะไมดี ถาสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เชน ธาตุ
อาหารในดินไมเพียงพอ ความชื้นในดินสูงเกินไป ตนพืชเปนโรคมาก แมลงรบกวนพืช หรือพืช
เห่ียวเฉาเพราะขาดน้ํา หากมีความกระทบกระเทือนดังกลาว จะมีผลทําใหเมล็ดพันธุเลว มีอายุ
ในการเก็บรักษานอย เม่ืองอกตนออนจะไมแข็งแรง 
 เมล็ดพันธุที่แกเต็มที่ ทั่วๆไปเมล็ดพันธุจะแกพรอมกับเม่ือผลสุก ธรรมชาติจะมีการทํา
ใหเมล็ดกระจาย เชน ถาผลแกแลวแหงแตกออกจะดีดเมล็ดออกไปไดงาย สีเขียวของผลมักจะ
หายไป เม่ือเมล็ดแก เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพ 
 เมล็ดจะมีสวนที่แตกตางกันออกไปตามชนิดของพืช เชน ตางกันตามขนาด รูปราง สี 
ตําแหนง และโครงสรางของตนออน และในพืชบางชนิดยังแยกลําบากวา สวนใดเปนผลสวนใด
เปนเมล็ด 
 เมล็ดจะตองประกอบดวย 
  1. ตนออน (embryo) 

2. อาหารสะสม (food storage tissue) 
3. เปลือกเมล็ด (seed covering) 

 ตนออนจะประกอบดวยลําตน สวน hypocotyl, ใบเลี้ยง (cotyledon), ตา (bud) และ 
ราก (radicle) 
 อาหารสะสม อาจจะอยูที่ใบเลี้ยง , endosperm tissue หรือ perisperm 
 เปลือกเมล็ด ทําหนาที่ปกปองกันตนออนและยังเปนสาเหตุทําใหเกิดการพักตัวของ
เมล็ด 
 
 Apomixis เปนเมล็ดที่มีตนออนที่ไมไดกําเนิดมาจาก zygote เมล็ดพวกน้ีมีความ
ผิดปกติในพันธุกรรมที่ embryo ไดหลายแบบดังนี้ 

           1.Adventitious embryony คือตนออนที่เจริญในเมล็ดน้ันมีกําเนิด 
จาก nucellar tissue หรือ integument มักเกิด embryo หลายตนใน 1 เมล็ด และบางคร้ังอาจมี 
sexual embryo เกิดขึ้นดวย ในกรณีที่ไมมี sexual embryo เกิดขึ้นเลย เมล็ดน้ีจะงอกและได
ตนใหมเหมือนตนแมทุกประการ จัดวาเปนการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ตนพืชที่ไดจาก
เมล็ดน้ีเรียกวา Apomict 

2.Recurrent apomixis เกิดจากการท่ี female gamete เปน 2n  
เพราะไมมีการ meiosis ดังนั้นตนออนที่ไดจึงเหมือนตนแมทุกประการ 
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3.Non-recurrent apomixis เกิดจากการท่ี female gamete ซึ่ง 
มีสภาพปกติ คือ n เจริญเปนตนออนเลย ดังน้ันในกรณีนี้หากเมล็ดงอกก็จะไดพืชตนใหมเปน 
haploid plant  

4.Vegetative apomixis เกิดจาก ตา ใบ (bulbils) เจริญขึ้นมาจาก 
ชอดอก พบในพืชพวก agave 
 
 Polyembryony คือ สภาพที่ภายใน 1 เมล็ด มีตนออน (embryo) อยูจํานวน 2 หรือ
มากกวาน้ัน 
 
3.2 ความสําคัญของการขยายพันธุโดยใชเมล็ด แมวาการขยายพันธุโดยเมล็ด จะมีสิ่งที่
ตามมาคือ การกลายพันธุ ซึ่งจะมากนอยนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพืช วาจะเปนพวกผสมตัวเอง 
หรือพวกผสมขาม ซึ่งพวกผสมขาม จะมีการกลายพันธุมาก กอใหเกิดความยุงยากในการรักษา
พันธุ แตก็เปนผลดีในการคัดเลือก แตไมวาจะเกิดการกลายพันธุหรือไม การขยายพันธุโดยใช
เมล็ดก็ยังคงมีความจําเปน เชน 
 1 .ในพืชหลายชนิดที่เปนพืชลมลุก (annual หรือ biennial) ซึ่งเปนพวกไมเน้ือออน ไม
เหมาะสมในการขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ เชน พืชผัก ไมดอก ตางๆ จําเปนที่จะตองใชเมล็ด
ในการขยายพันธุ ในไมดอกหลายชนิดพบวา การกลายพันธุในลักษณะของสี ลักษณะดอกกลับ
เปนผลดีในการไดพันธุใหมๆ นอกจากน้ีในไมใหญยืนตน แมวาจะขยายพันธุไดโดยวิธีไมอาศัย
เพศ แตในบางกรณีที่ตองการความแข็งแรงแรงของระบบราก ก็ตองขยายพันธุโดยใชเมล็ด เชน 
การปลูกไมปา การปลูกไมริมทาง หรือไมบังลม เปนตน 
 2. การสราง root stock คือ การสรางตนตอเพื่ออาศัยรากและใชพืชตนน้ีเชื่อมตอกับก่ิง
พันธุดีในการขยายพันธุแบบติดตาหรือตอก่ิง 
 3. การสรางพันธุใหม โดยวิธีการผสมพันธุพืช ตองมีการกําเนิดโดยการใชการผสม
ละอองเกสรและเก็บเมล็ดพันธุ 
 
3.3 พืชที่ผสมขามและพืชที่ผสมตัวเองเก่ียวของกับการขยายพันธุพืชอยางไร 
 พืชที่ผสมตัวเอง หมายถึง พืชที่มีการผสมในดอกเดียวกัน ผสมในตนเดียวกัน หรือผสม
ในหมูพืชที่มี genetotype เหมือนกัน (clone เดียวกัน) 
 พืชที่ผสมขาม คือ พืชที่ผสมระหวางตนที่มี genetotype ตางกัน 
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 พวกที่ผสมตัวเอง มักใหเมล็ดที่ไปเพาะแลวใหตนที่ไมกลายพันธุ เพราะวา gene อยูใน
สภาพ Homozyqous พวกนี้จะมีการผสมขามไมเกิน 4% 
 
 พวกที่ผสมขาม เพราะมีสภาพแวดลอมหรือปจจัยที่ปองกันการผสมตัวเอง เชน มีดอก
ตัวผูและตัวเมียอยูคนละตน หรือมีการแกของ gamete ในตนเดียวกัน ไมพรอมกัน 
(dichogamy) หรือมีความยาวของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย ที่ไมเหมาะสม (distyly) หรือเกิดไม
งอกของ pollentube ลงใน ovule ในดอกเดียวกัน หรือในตนเดียวกัน  (Self incompatablilty)  
 
 การผสมขามตองอาศัยสื่อ เชน ลม แมลง นก คน น้ํา เปนตน 
 การเพาะเมล็ดของพืชพวกน้ี จะไดตนใหมที่กลายพันธุมาก เน่ืองจาก genotype อยูใน
สภาพ heterozygous ในการปลูกหลายๆพันธุใกลๆกัน จะเกิดการปะปนพันธุกันในชั่วลูกมาก 
ดังนั้น แตละพันธุจะตองปลูกหางกันเรียกวา Isolation 
 หลักของ Isolation ของพืชที่มีการผสมขามโดยอาศัยพาหะตางๆ กันมีดังนี้ 

1. แมลง ระยะ Isolation .5 – 1.5 ก.ม. 
2. ลม ระยะ Isolation 40 หลา 

หากเปนพืชผสมตัวเองระยะ Isolation ระหวางแปลงแตละพันธุประมาณ 10 ฟุต  
ในการขยายพันธุพืช ควรจะมีการรักษา genotype ของพืชแตละชนดิใหคงที่ดวย  

ดังน้ันพวกผสมขามจึงตองมีการควบคุมเปนพิเศษ นอกจากน้ีในการปลูกพืชควรตรวจสอบเอา
ตนที่เจริญผิดจากพันธุเดิมออกทิ้งไป ตั้งแตยังไมออกดอก เพราะหากปลอยไวอาจมีการผสมทํา
ใหเมล็ดที่ไดปะปนพันธุ เราเรียกวิธีนี้วา Rouging และอาจมีพืชที่เกิดการกลายพันธุมีลักษณะ
ผิดไป (Offtype)  ก็ตองกําจัดออกแปลง นอกจากน้ีหากมีพืชตนใดใหดอกกอนเร็ว
ผิดปกติ (Volunteer plant) ก็ตองกําจัดทิ้งเชนกัน สวนใหญความผิดปกติเหลาน้ีมักเปนกับพืช
ลมลุก 
 ในการปลูกพืชเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ ความบริสุทธิ์ทาง genotype ถือวาสําคัญมาก ความ
ผิดปกติที่เห็นจากการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะภายนอกสังเกตไดงาย และทําการกําจัดทิ้งไป 
สวนความผิดปกติจากลักษณะภายในเห็นไดยาก เชนความสามารถในการตานทานโรค แมลง 
ความสามารถในการใหผลผลิต ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม สิ่งเหลาน้ี
ตองทําการตรวจสอบอยูเสมอ 
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 Seed Certification เปนการรับรองความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ จะทําที่ศูนยหรือสถานี
ทดลองทางการเกษตร วัตถุประสงค เพ่ือรักษาเมล็ดพันธุใหบริสุทธิ์ มีคุณภาพที่จะใชเพาะเพ่ือ
การขยายพันธุ และตรงตามพันธุ  
 เราจําแนกเมล็ดพันธุไดตามขั้นตอนดังน้ี 

1. Breeder’s seed เปนเมล็ดพันธุดีที่ผานการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุมาแลว  
จากนักผสมพันธุพืช เมล็ดมีความสมํ่าเสมอในดาน Genetic เมล็ดชุดน้ีมีไมมาก 

2. Foundation seed เปนเมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูกทดสอบพันธุของ  
breeder’s seed มักปลูกที่สถานี มีการทดสอบวาตรงตามลักษณะที่บอกไวหรือไม 

3. Registered seed เปนเมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูก Foundation seed  
และมีการทดสอบและรักษาความบริสุทธิ์ของ gene ดวย  

4. Certified seed เปนเมล็ดพันธุที่ไดจากการปลูก Registered seed เมล็ด 
พันธุในชวงน้ีจะมีมาก อาจปลูกในทองที่ตางๆกัน และเปนเมล็ดพันธุที่พรอมจะจายแจกใหไป
ทําการขยายพันธุได (multiplication seed )  
 
3.4 การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมของพืชที่ผสมตัวเอง 
 แมวาในสภาพธรรมชาติ พืชผสมตัวเองจะมี genotype เปนแบบ Homozygous แต
หากเราตองการนํา 2 ลักษณะจากพืช  2 ตน มารวมอยูในตนเดียวกัน ก็จําเปนจะตองบังคับให
พืช 2 ตนน้ีผสมขามกัน เพ่ือใหลูกผสมที่ไดมีโอกาสรวมกัน 2 ลักษณะที่ตองการ การผสมขาม
ในพืชพวกน้ี มนุษยจะตองชวยบังคับทําการผสมดวยมือ (Hand pollination) และตองกีดกันการ
ผสมตัวเอง โดยการทํา emasculation หลังจากไดลูกผสมชั่วแรก (F1) จะตองทําการปลูกแลว
ปลอยใหผสมตัวเองตามธรรมชาติตอไป และตองทําการคัดเลือกลักษณะที่ตองการอยูเสมอ จะ
ปลูกและคัดเลือกเชนนี้ตอไปประมาณ 6-7 ชั่วลักษณะที่ตองการนั้นจึงจะอยูตัว เมล็ดรุนน้ีจึง
เปน Breeder’s seed  และสงใหสถานีปลูกขยายทดสอบตอไป เมล็ดพันธุเชนน้ีไดแก ขาว ถั่ว
ตางๆ เปนตน ละเมื่อพืชเหลาน้ีขยายใหกสิกรไปปลูกไปปลูกเปนการคา กสิกรสามารถเก็บ
ผลผลิตสวนหนึ่งไวใชทําพันธุเอง มักไมกลายพันธุ เน่ืองจากเปนพืชผสมตัวเอง 
 ระยะเวลาในการทําพืชลูกผสมนั้นหลายปกวาจะสําเร็จ บางครั้งในชวงแรกอาจพบพืช
ในลักษณะที่ตองการแตลักษณะนั้น อาจหายไปในชั่วใดชั่วหนึ่ง หลังจากน้ัน เน่ืองจาก gene ยัง
ไมอยูตัว เพราะอยูในสภาพ geterozygous สูงอยู บางครั้งถาโชคไมดีก็สามารถหาลักษณะที่
ตองการไดจาก F1 ไดเลย 
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3.5 การผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมของพืชที่ผสมขาม 
เน่ืองจากพืชหลายชนิดที่มีสภาพเปน Cross-pollination Crops พืชเหลาน้ีจะมีความ

แข็งแรงและใหผลผลิตสูงตอเม่ือ genotype อยูในสภาพ Heterozygous ดังนี้ ในการผสมขาม
ระหวางพืช 2 ตนที่มี genotype ตางกันมากๆ จะใชลูกผสม F1 มีความแข็งแรงและผลผลิตสูง
มาก จึงมีการสรางพอพันธุ แมพันธุ ที่มี genotype เปน homozygous ที่ตางกันขึ้น โดยการ
บังคับใหผสมตัวเอง 6-7 ชั่วโมง และนํามาผสมกันจะไดลูกผสม (F1) ที่ตองการ ในกรณีนี้นัก
ผสมพันธุจําเปนตองเก็บสายพันธุของพอและแมไวตลอดเวลา เพ่ือสรางเมล็ดพันธุผสมไดตาม
เวลาที่ตองการ พืชพวกน้ีไดแกขาวโพด และผักหลายชนิด เมล็ดพันธุลูกผสม (F1) ที่นํามาปลูก 
จะใหผลผลิตดี แตเราไมสามารถจะแบงไวทําพันธุไดเองในครั้งหลังๆ เพราผลผลิตจะลดลงทุกที 
ดังนั้นจําเปนจะตองซื้อเมล็ดพันธุใหมทุกคร้ัง ดังน้ัน Breeder’s seed  จึงสามารถเปน Certified 
seed ไดเลย 

การสรางเมล็ดพันธุลูกผสม จําเปนตองมีการควบคุมมิใหพืชน้ันผสมตัวเอง ในกรณีที่
พืชน้ันมีโอกาสจะผสมตัวเองไดบาง เชน การทําโดย emasculation หรือสรางสายพันธุที่เปน 
male sterile หรือ  self incompatability  
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การผลิตเมล็ดพันธุ ไมวาจะเปนเกษตรกรผลิตเองหรือบริษัทผลิตเปนการคาน้ัน เพ่ือให

ไดเมล็ดพันธุที่มีมาตรฐาน จําเปนตองมีขั้นตอนในการผลิต โดยเร่ิมตนตั้งแตแปลงปลูกพืชที่จะ
เก็บเมล็ดไวทําพันธุจะตองมีระยะหางจากพืชพันธุอ่ืน หรือชนิดอ่ืนไดมาก เพ่ือปองกันการผสม
ขาม และยังตองเปนพ้ืนที่ๆ ความชื้นต่ํา เพ่ือชวยลดการระบาดของโรค โดยเฉพาะพวกเชื้อรา 
เชน anthracnose และพวก bacterial blight การดูแลปฏิบัติรักษาในขณะที่พืชน้ันเจริญเติบโต
อยูจะตองประณีต ไมใหขาดธาตุอาหารและไมใหมีโรคและแมลงรบกวนได 

 
4.1 ข้ันตอนในการเก็บเมล็ดพันธุ การเก็บเมล็ดพันธุพืชตองอาศัยขั้นตอนตางๆ ประกอบไป
ดวยดังนี้ คือ 
 1. ระยะที่เมล็ดแกเต็มที่ เปนระยะที่เหมาะสมในการเก็บเมล็ดพันธุ ระยะนี้เรียกวา 
maturity 
 2. วิธีการเก็บเกี่ยวผลหรือเมล็ด และการรบกวน 
 3. การกะเทาะเอาเมล็ดออกจากผล 
 4. การรักษาความสะอาดเมล็ด และคัดแยกคุณภาพของเมล็ด 
 5. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุใหมีชีวิตอยูไดนาน (Storage) 
 จะกลาวถึงขั้นตอนดังกลาวโดยละเอียดเปนขอๆ ไป 
 
 Maturity ความแกของเมล็ด ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการพิจารณาการเก็บเก่ียว
เมล็ดพันธุ ไมวาจะเปนการเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองหรือซ้ือจากรานคา เพราะเปนพื้นฐานของ
ความสําเร็จขั้นแรกในการขยายพันธุพืช โดยทั่วไปเราจะรอใหผลสุกเต็มที่ หรือผักแกเต็มที่ 
อัตราการงอกจะต่ํามาในพวกที่มีฝกแกแหงแลวแตก หากท้ิงไวกับตนนานเกินไป ฝกจะแตก 
เมล็ดจะกระจายตกลงพ้ืน อาจเกิดการปะปนพันธุ จึงไมควรเก็บเมล็ดที่หลนไปจากตนแลว การ
เก็บเกี่ยวหากทําคร้ังเดียวในพวกที่มีเมล็ดแกไมพรอมกัน ใหทําตอนที่มีเมล็ดในตนแกเปน

บทที ่4 
วิธีการผลิตเมลด็พันธุเพื่อใชในการขยายพันธุ 
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4.2 วิธีการเก็บเก่ียวและการจัดการหลังการเก็บเก่ียวของพืชแตละชนิด เน่ืองจากพืชมี
ชนิดของผลและลักษณะของเมล็ดที่มีอยูในผลไมเหมือนกัน ดังน้ันวิธีการเก็บเก่ียวและการแยก
เมล็ดจากผล ตลอดจนการทําความสะอาดเมล็ดของพืชแตละชนิดจึงไมเหมือนกัน ดังนั้น จะจัด
หมวดหมูของพืชที่มีวิธีการเก็บเมล็ดพันธุแบบตางๆ ดังนี้ 
  
 1. พวกพืชลมลุกที่มีผลแหงและเมล็ดแหง พืชพวกนี้เม่ือผลหรือฝกแกอาจแตก
หรือไมแตกก็ได พวกที่แกแลวมีฝกแตกกระจายไดงาย เชน พวกถั่วตางๆ (pod) กระเจ๊ียบ 
(capsule) ตอยติ่ง (silligues) หอม กะหล่ํา พิทูเนีย และพวกที่ผลไมแตก เชน นนทรี ประดู 
หญา ขาวโพด และขาว และผลหรือเมล็ดของพืชใน compositae (achene) เชน บานชื่น 
ทานตะวัน 
 หากเปนพวกถั่ว ฝกแตกงาย หลังจากเก็บมาตองใสในถาดหรือถุง ตากใหแหงแลวนวด 
คือตีใหเมล็ดแยกออกจากฝกและจากตนพืช เมล็ดพวกนี้ควรเก็บตอนเชา ความชื้นสูง จะทําให
ฝกไมแตกกระจายเมล็ด ในขณะเก็บเกี่ยว อาจเก็บสวนของตนติดมาดวยเลย หากเปนพวก
ธัญญพืช เมล็ดไมแตกกระจายไป หลังจากเก็บมาตากใหแหงแลวนวด คือตีใหเมล็ดแยกออก
จากฝกและจากตนพืช เมล็ดพวกนี้ควรเก็บตอนเชา ความชื้นสูง จะทําใหฝกไมแตกกระจาย
เมล็ด ในขณะเก็บเกี่ยว อาจเก็บสวนของตนติดมาดวยเลย 
 หากเปนพวกธัญญพืช เมล็ดไมแตกกระจายไป หลังจากเก็บมาตากใหแหงแลวอาจใช
เคร่ืองมือทุนแรงเขานวดใหเมล็ดหลุดออก หากตองการเมล็ดจํานวนไมมากนัก จะขย้ีฝกหรือผล
กับลวดตาขายใหเมล็ดหลุด 
 การตากผลหรือฝก หลังจากเก็บเก่ียวมาถือวาสําคัญมาก เน่ืองจากในขณะที่เก็บมา ผล
หรือฝกน้ันยังมีชีวิต และมีความชื้น เม่ือนํามากองรวมกันจะเกิดความรอนภายในเวลา 1-3 ชม. 
จะทําใหเมล็ดน้ันสูญเสียความเปอรเซ็นตงอก ดังน้ันควรตามไวประมาณ 1-3 สัปดาห เพ่ือให
ความชื้นเหลือนอย ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 
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 หลังจากนวดเอาเมล็ดออกมาแลว ตองทําความสะอาดเมล็ด โดยเอาฝุนผง เศษของลํา
ตนออกจากเมล็ดใหหมด หากเมล็ดมีจํานวนนอย อาจใชการฝด โดยใชลมเปาฝุนออก ถาเมล็ด
มีจํานวนมากตองใชเครื่องแยกผงออกจากเมล็ด โดยเคร่ืองมือจะมีอุปกรณเก่ียวกับตะแกรง
ขนาดตางๆ กัน และมีลมเปา ขบวนการเหลาน้ี คือ การทําความสะอาดเมล็ด เมล็ดที่ปราศจาก
ผงนี้สามารถนําไปคัดขนาดของเมล็ดตามความใหญ เล็ก และมีน้ําหนัก เรียกวา grading 
 
 2. พืชลมลุกที่แกมีลักษณะสด (freshy fruits ) การเก็บเมล็ดพันธุของพืชพวกน้ี เชน 
มะเขือเทศ พริก มะเขือตางๆ และแตงกวา หรือแตงอ่ืนๆ พืชพวกน้ีมีผลที่มีเน้ือและเม่ือผลแก
เต็มที่ หากชาวสวนเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองในจํานวนที่ไมมากนัก จะเก็บเก่ียวเมื่อผลสุกแก
เต็มที่จากตนแมพันธุที่สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง แลวนําผลที่เก็บนั้นมาผาแกะ
เอาเมล็ดไปลางใหเน้ือแยกออกใหหมด แลวตากใหแหง ควรใสยากันแมลงและยากําจัดเชื้อรา
คลุกกับเมล็ดพันธุที่เก็บไวดวย 
 หากในการเก็บเมล็ดพันธุเปนจํานวนมากหรือทําเปนการคา หลังจากเก็บผลท่ีสุกแก
เต็มที่มารวมกันไวแลว ในการแยกเมล็ดออกจากผลควรใชเคร่ืองทุนแรงหละหลังที่เมล็ดออก
จากผลแลว ก็จะตองแยกเอาเมล็ดออกจากสวน endocarp (pulp) ที่ติดกับเมล็ดน้ันออกอีกที 
การแยกคร้ังหลังน้ีใชวิธีการหมักใหเมล็ดแยกตัวออกมา แลวลางเมล็ดที่แยกออกมาจากการ
หมักน้ี โดยการกรองผานมุงลวด ซึ่งเมล็ดจะคางอยูบนมุงลวด สวนเนื้อ (pulp) จะไหลผานมุง
ลวดออกไป วิธีการเชนน้ีนิยมใชกับมะเขือเทศ การหมัก (fermentation) นั้นนอกจากจะชวยทํา
ใหไดเมล็ดแยกออกมาแลว ยังเปนการควบคุมโรค Bacterial Canker ดวย วิธีการที่ทําโดยผา
ผลมะเขือเทศแลวใสในถังไม หมักไว 4 วัน ในอุณหภูมิ 40 ฟ แตตองคอยกวนอยูเสมอ เมล็ด
มะเขือเทศจะแยกออกมาแลวจม เน้ือจะลอยอยูขางบน จึงแยกเอาเมล็ดไปลางใหสะอาดแลว
ตากใหแหง 
 
 3. พืชยืนตน วิธีการเก็บเมล็ดพันธุของไมยืนตน (tree) หรือไมพุม (shrub) ที่มีอายุยืน
เหลาน้ี มักมีผลอยูสูงๆ ผลที่แกของไมใหญเหลาน้ีแบงไดหลายประเภท คือ 
 ก. พืชที่ใหผลแหงและไมแตกเม่ือแก วิธีการเก็บจะตองขึ้นไปบนตน ใชไมสอยแลวเก็บ
ผลใสถุง หรือใชกรรไกรตัดขั้วของผล ในพวกสน (Pinus) ขึ้นไปบนตนแลวใชตะขอเกี่ยว (cone 
hook) ชนิดใชมือเก็บลงมา หากเปนพวกผลแกแลวหลน การเก็บผลหลนโคนตนตองระวังการ
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 ข. พืชที่ใหผลแหงแลวผลแตกเม่ือแก ไมยืนตนหลายชนิดจะมีผลที่แกแลวแตกกระจาย
ไป ไดแกผลพวก pod และ Capsule วิธีการเก็บเมล็ดพันธุของผลพวกนี้ ทําโดยเก็บผลนั้นมา
จากตน แลวนํามาตากบนผาหรือมุงลวดราว 1-3 สัปดาห แลวแกะเมล็ดออกโดยการทุบ เชน 
หางนกยูง อาจนวดโดยการใชเทาย่ํา ถาทําในปริมาณมาก ใชเคร่ืองนวดที่มีการหมุนรอบ 
(Cylinder revolving) เมล็ดจะแยกออกมา และเมล็ดจะผานเขาไปในเครื่องแยกผง สวนฝกที่ยัง
ไมแตกก็เขาเครื่องไปเปนเมล็ดใหม เมล็ดที่สะอาดแลว ผานเครื่องคัดขนาดอีกคร้ัง 
 ค. พืชที่ใหผลสด ตนไมที่ใหผลสด เชน ไมผลหลายชนิด ตัวอยางเชน องุน พุทรา 
นอยหนา มะมวง ลิ้นจ่ี ลําไย สม การเก็บเมล็ดของผลพวกนี้ หลังจากเก็บผลมาจากตน ตองรีบ
แยกเมล็ดออกจากผลทันที หากทําจํานวนนอยใชมือขยี้ผลหรือมีดฝานเน้ือของผลเพ่ือแยกเมล็ด
ออกมา หากทําจํานวนมากตองใชเคร่ืองแยก โดยผานผลที่สุกไปยังเคร่ืองยอย ทําใหเน้ือเละ 
และใหน้ําไหลผานไปลางใหสะอาดอยูเสมอ วิธีนี้เหมาะสําหรับพวกที่มีเมล็ดใหญ หากเมล็ด
ขนาดเล็กกระทําลําบาก จึงอาจใชเครื่องบีบผล แลวนําผลที่บีบแลวไปแชน้ําหลายๆ วัน เอา
เมล็ดที่ติดเน้ือเละอยูรอบๆ มาปนใน Blender ซึ่งมียางหุมใบมีด ตีเน้ือรวมๆ เมล็ดใหหลุดออก 
จึงแยกเมล็ดออกมาได วิธีนี้ใชกับ 
สตรอเบอรรี่ หรือกุหลาบ 
 
 
4.3 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช (Seed Storage) 
 การเก็บรักษาพันธุพืช  จัดวาเปนส่ิงสําคัญทางดานการขยายพันธุพืชมาก ปจจุบันไดมี
โครงการจัดตั้งธนาคารพันธุพืชเพ่ืออนุรักษพันธุพืชไวในการปรับปรุงพันธุพืชในอนาคต ทั้งยัง
เปนการปองกันในกรณีที่มีโรคระบาด ทําใหเกิดความเสียหายแกกับพืชโดยเฉพาะเปนผลมา
จากการปลูกพืชพันธุเดียว จึงมีแหลงพันธุกรรมแคบ จึงมีการจัดตั้งองคการนานาชาติวาดวย
แหลงพันธุกรรมทางพืช (International Board for Plant Genetic Resources) ซึ่งมีนโยบาย
เก็บรวบรวมพันธุพืชโดยเฉพาะในรูปของเมล็ดพันธุเก็บรักษาไวในสภาพที่มีชีวิตยาวนานที่สุด 
ทั้งน้ีเปนแหลงพันธุกรรมไวมิใหสูญไป 
 อายุของเมล็ดพืชแตละชนิดจะแตกตางกันไปแลวแตชนิดของพืช บางชนิดก็เก็บไวได
นาน บางชนิดก็เก็บไวไดไมนานในสภาพธรรมชาติ แตบางพวกหากมีการรักษาใหถูกวิธี 
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1. ความสามารถตอนแรกในตัวเมล็ด ตอนกอนเก็บรักษา 
2. อัตราการเสื่อมของเมล็ด ขึ้นอยูกับชนิดหรือพันธุของเมล็ดน้ัน ซึ่งมีอยูเฉพาะตัว 

การที่เราหาสภาพแวดลอมภายนอกมารักษาเมล็ดพันธุนั้น จะมีอิทธิพลโดยตรงกับปจจัยภายใน
เมล็ดขอที่ 2 ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงชนิดหรือพันธุพืชดวย 
 

จําแนกเมล็ดพันธุที่มีอัตราการเสื่อมแตกตางกันออกไปดังน้ี  
1. พวกที่มีเมล็ดพันธุเส่ือมเร็ว พืชพวกน้ีไดแก ยางพารา ออย เปนตน เมล็ดจะ

สูญเสีย 
ความงอกไดรวดเร็วมาก เชน ภายใน 1 สัปดาห หรือ 2-3 วัน หรือ 1 เดือนเปนอยางชา 
หลังจากเก็บไปจากตน พวกนี้จะงอกทันทีที่หลนจากตน หากสภาพผิวดินเหมาะสมกับการงอก 
เมล็ดพวกน้ีจะไมมีการพักตัวเลย ไมเหมาะในการขนยายไปที่ไกลๆ ที่ตองใชระยะเวลาในการ
เดินทางนานโดยทั่วไปจะเก็บพันธุไวในรูปของตนกลา (Seeding) หลังจากเก็บมาตองเพาะ
ทันที เม่ืองอกแลวจึงขนยายไป เก็บไวในรูปของเมล็ดพันธุไมได 

2. พวกที่มีอายุปานกลาง คือ ในสภาพธรรมชาติ เมล็ดพันธุพืชพวกนี้จะมีอายุอยูได  
2-3 ป หากมีสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสมก็จะมีอายุยืนนานไดถึง 15 ป เมล็ดพันธุพืชพวกน้ี 
ไดแก พวก ธัญพืช ผัก ไมดอก ถั่ว และพืชหลายชนิดที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ดังน้ันพืชเหลาน้ี
จําเปนตองมีการเก็บรักษาที่แตกตางกันออกไป มีการวิจัยสําหรับพืชแตละชนิด วาจะตองการ
สภาพเชนไร ในการเก็บรักษา เพ่ือใหเมล็ดพันธุมีอายุยืนนานที่สุด 

3. พวกที่มีอายุยืนนานเอง  โดยไมตองมีสภาพการเก็บรักษาที่พิเศษ พืชพวกนี้แมจะ 
ทิ้งเมล็ดไวในสภาพธรรมชาติ เมล็ดน้ันจะมีอายุยืนนานไดเอง พืชพวกน้ีมักมีเปลือกเมล็ดแข็ง
หนา (endocarp) คือ เปนเมล็ดของผลแบบ Drupe เมล็ดพวกนี้จะมีการฟกตัวนาน เพราะ
เปลือกเมล็ดแข็ง ปองกันอากาศและนํ้าไมใหเขาไปในตนออนภายในเมล็ดไดงายๆ เมล็ดพืช
พวกนี้มักมีอายุอยูไดนาน 15-20 ปเปนอยางนอย และอาจมีอายุยืนนานถึง 75-100 ป และ
พบวาเมล็ดพวกน้ีที่เก็บไวในที่เก็บตัวอยางเปนเวลา 150 – 200 ป และนํามาเพาะ ปรากฏวายัง
งอกได เมล็ดใน fossil อายุเปน 100 ป ปรากฏวาตนออนยังมีชีวิต 
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4.4 ปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 
 เมล็ดพันธุที่มีการเร่ิมตนดวยความแข็งแรงดีในตัวเองแลว สามารถจะคงชีวิตอยูไดนาน 
โดยตองยึดถือหลัก ดังนี้ 

1. ลดอัตราการหายใจของเมล็ดพันธุนั้น 
2. ลดปฏิกิริยาทางเคมีอ่ืนๆ ในเมล็ดใหนอยที่สุด 
3. ปองกันมิใหตนออน (embryo) ไดรับอันตราย 

การที่จะใหเมล็ดมีพฤติกรรม 3 ขอดังกลาวแลวนั้น จะกระทําไดโดย 
1. ใหเมล็ดมีความชื้นภายในเมล็ดในระดับที่เหมาะสม 
2. ลดอุณหภูมิในการเก็บรักษา 
3. ทําการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศรอบๆเมล็ดพันธุ 
ความชื้นในเมล็ด (Moisture content in seed) 
เมล็ดจะสูญเสียความงอกทันทีหากความชื้นในเมล็ดมีมากเกินไป ยกเวนเมล็ดพืชบาง 

ชนิดที่ตองเก็บรักษาในสภาพที่ความชื้นในเมล็ดเทากับตอนที่อยูในผลตลอดเวลา จึงยังจะมี
ความงอกดี เชน สม และผลไมบางชนิดที่มีเน้ือหุมเมล็ดเละ เชน ลําไย ลิ้นจ่ี เปนตน หาก
ความชื้นในเมล็ดสูงขึ้น ตองเก็บรักษาในที่ๆ มีอุณหภูมิเย็นลง ดังตารางตอไปน้ี เปนการแสดง
ใหเห็นเปอรเซ็นตความชื้นสูงสุดของเมล็ดพันธุพืชชนิดตางๆ ที่จะเก็บไวไดนาน 1 ป ใน
อุณหภูมิตางๆกัน 
 

เมล็ดพันธุ   40-50 ฟ  70 ฟ  80 ฟ 
มะเขือเทศ       13%   11%  9% 
พริก        10%   9%  7% 
หอมใหญ       11%   8%  6% 
ผักกาดหอม       10%   7%  5% 
ขาวโพดหวาน       14%   10%  8% 
ผักกะหล่ําปลี       9%   7%  5% 
แตงโม        10%   8%  7% 
 
หากจะเก็บเมล็ดพันธุไวเปนเวลานานหลายๆป (long term) ยังตองใหอุณหภูมิต่ํามาก

และความชื้นในเมล็ดจะตองมีประมาณ 4-6% จะเหมาะที่สุด หากความชื้นในเมล็ดสูงกวาน้ี 
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อุณหภูมิในการเก็บรักษา (Temperature) การลดอุณหภูมิ ในหองเก็บรักษาเมล็ด
พันธจะชวยแกปญหาในเรื่องความชื้นในเมล็ดได หากความชื้นในเมล็ดสูงและถูกเก็บไวในที่
อุณหภูมิต่ําเมล็ดจะมีชีวิตอยูไดนานจริง แตหากนําออกมาไวในที่อุณหภูมิสูง เมล็ดน้ันจะตาย
อยางรวดเร็ว อุณหภูมิที่ใชเก็บรักษาเมล็ดพันธุที่ใหมีอายุนานที่สุด (long term) นั้น จะเปน
อุณหภูมิในระดับ sub freezing เชน -20 ซ สวนอุณหภูมิที่ระดับ 0 ซ 4 ซ และ 10 ซ นั้น เปน
อุณหภูมิที่ใชเก็บเมล็ดพันธุผัก และไมดอกหลายชนิดในสภาพที่เก็บไดนานถึง 4 ป 

 
เพ่ือความสะดวกในทางปฏิบัติ สําหรับพืชที่มีอายุปานกลาง จะเก็บเมล็ดพันธุไวในที่

อุณหภูมิ 0-4 ซ ความชื้นสัมพัทธ 50-65% จะเก็บไวไดนานถึง 3-4 ป แลวแตชนิดของเมล็ด
พันธุ 

 
สวนเมล็ดที่ใชเพ่ือรวบรวมแหลงพันธุกรรมตองเก็บที่อุณหภูมิ -20 ซ ในสภาพนี้ไมตอง

ปรับสภาพความชื้นสัมพัทธในอากาศ 
 
บรรยากาศ (Atmosphere) การเก็บเมล็ดพันธุในบรรยากาศที่ควบคุมได จะชวยยืด

อายุของเมล็ดพันธุ มักใชกับเมล็ดพันธุที่มีอายุสั้น เชน ออย ยางพารา แตก็ยังไมประสบ
ผลสําเร็จมากนัก การควบคุมบรรยากาศ เชน ใหมีคารบอนไดออกไซด 40-45% และตองนําไป
ไวในหองเย็นจัด  
4.5 ประเภทของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ (Type of Seed Storage)  
 การเก็บเมล็ดพันธุสามารถจําแนกไดตามวิธีตางๆ ไดดังนี้ 
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1. การเก็บในสภาพแหง โดยไมมีการควบคุมอุณหภูมิหองที่เก็บ คือ เก็บเมล็ดพันธุไว 
ในอุณหภูมิหอง สภาพเชนน้ีความชื้นในเมล็ดพันธุจะตองต่ํามาก ประมาณ 4-6% เชน การเก็บ
เมล็ดพันธุขาว ขาวโพด บางกรณีความชื้นในเมล็ดอาจมีสูงถึง 8-10 % สภาพของความชื้น
สัมพัทธบรรยากาศควรประมาณ 50% หรือต่ํากวา หากความชื้นสัมพัทธในบรรยากาศสูงจะทํา
ใหความชื้นในเมล็ดไมคงที่ ทําใหเสียความงอกหรือเส่ือมเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับพันธุพืชดวย 
โดยทั่วไปเมล็ดธัญพืชมักเก็บไวในกระสอบวางในโรงเรือนที่รมและรมควันดวยยาฆาแมลง อาจ
เก็บไวในถังปากเปดก็ได หากความชื้นในบรรยากาศสูง ควรตากเมล็ดใหแหงที่สุด วิธีนี้มักใช
กับเมล็ดพันธุที่ตองการเก็บไวขามปเทาน้ัน หากตองการเก็บเมล็ดไวนานจะใชวิธีนี้ไมได 
สําหรับอายุของเมล็ดพันธุที่ไดจากการเก็บโดยวิธีนี้จะตางกันออกไปตามชนิดของพืช เมล็ดพืช
ที่เก็บโดยวิธีนี้มีเชน ขาวโพด ขาว พริก ถั่ว มะเขือเทศ ผักกะหล่ําตางๆ แตกกวา บวบ น้ําเตา 
มะเขือ แตงโม ดาวเรือง ดาวกระจาย บานชื่น 

2. การเก็บในสภาพแหงและควบคุมใหอุณหภูมิต่ํา การเก็บเมล็ดพันธุโดยวิธีนี้ จะทํา 
ความชื้นในเมล็ดใหต่ําสุด โดยยึดถือเชนเดียวกับวิธีแรก แตหลังจากการบรรจุภาชนะแลวนําไป
ไวในหองที่มีอุณหภูมิต่ํา เชน 0-4 ซ หากตองการเก็บเมล็ดไวนานมาก ตองใหอุณหภูมิต่ํากวา 
0 ซ ความชื้นสัมพัทธ ควรประมาณ 50-60% พวกที่มีอายุสั้น ควรเก็บเมล็ดในภาชนะที่ปดฝา
มิดชิด เชน กลองหรือกระปองอลูมิเนียม เมล็ดพืชที่เก็บโดยวิธีแรกหากนํามาเก็บโดยวิธีนี้จะมี
อายุเพ่ิมขึ้นกวาเดิม เมล็ดสน (Pinus) เก็บโดยวิธีนี้จะมีชีวิตไดนาน 5-8 ป 

3. การเก็บในสภาพเย็นและชื้น     การเก็บเมล็ดพันธุวิธีนี้มีหลักการตรงขามกับ 2 วิธี 
แรก คือ ตองรักษาความชื้นภายในเมล็ดใหคงไว เมล็ดที่แกะออกจากผลไมนําไปตากแหงคง
สภาพความชื้นในเมล็ดใหเทากับที่อยูในผล อุณหภูมิที่ใชเก็บเมล็ดพันธุประมาณ 0-10 ซ  

 
การรักษาระดับความชื้นในเมล็ด    ทําไดโดยการเก็บเมล็ดเปนชั้น ๆ กับวัตถุที่ชื้น เชน  

ทราย หรือ peat moss แลวเก็บไวในภาชนะที่ปดมิดชิดเพ่ือปองกันความชื้นระเหยออกไป 
เมล็ดพันธุเหลาน้ีไดแก สม ขนุน ทุเรียน มะปราง มังคุด ลิ้นจ่ี ลางสาด งะ มะมวง เปนตน 
 
4.6 การรวบรวมเมล็ดพันธุพืช (seed collection) 

เน่ืองจากเมล็ดพันธุคือแหลงของพันธุกรรมที่จะใชในงานการขยายพันธุพืช   ดังนั้นการ 
เก็บรวบรวมนอกจากเปนการอนุรักษพันธุแลว ยังมีโอกาสจะไดพันธุพืชที่เกิดจาก mutation ซึ่ง
เม่ือนํามาขยายจะเปนการสรางสายพันธุพืชใหม ดังปรากฏในพืชหลายชนิดของไมผล 
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 การเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุพืชแตละชนิด ควรบอกรายละเอียดไวกับหนาซองของเมล็ด
พันธุดังนี้ 

1. ชื่อเมล็ดพันธุพืช โดยบอกเปนชื่อของวิทยาศาสตรของพืช 
2. สถานที่เก็บ ตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 
3. วัน เดือน ป ที่ทําการเก็บ 
4. เลขที่หอ 
โดยทั่วไปการปลูกเมล็ดพันธุที่เก็บไมควรปลูกไกลจากสถานที่ที่เก็บเกิน 100 ไมล และ
ระดับความสูงตางกันไมเกิน 1,000 ฟุต 
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หลักสําคัญในการขยายพันธุโดยเมล็ด 

บทที ่5 

 
เมล็ดมีปจจัยภายในประกอบไปดวยสวนตางๆ ดังน้ี คือ 

1. ตนออน (embryo) 
2. อาหารสะสม (food storage) 
3. เปลือกเมล็ด (seed coat) 
4. บางสวนของผลที่อาจติดมา (pericarp) 

หลังจากนําเมล็ดมาผานขบวนการทําใหแหงแลว เมล็ดจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ 
พัฒนาข้ึน ตอเม่ือสิ่งแวดลอมภายนอกเหมาะสม ตนออนภายในเมล็ดจะพัฒนาใหมีการขยาย
ขนาดออกมานอกเปลือกเมล็ด ซึ่งเรียกวา “ตนกลา” 
ขบวนการเชนน้ีเรียกวา การงอก (germination) 
 ขบวนการงอกนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีปจจัยเหลาน้ี 

1. เมล็ดมีชีวิต คือ ตนออนในเมล็ดมีชีวิต (viable seed) 
2. สภาพแวดลอมภายนอกเหมาะสมแกการงอกของเมล็ด 
3. เมล็ดไมมีการพักตัว (Dormancy) 

ขบวนการงอกนี้เปนขบวนการทางเคมีชีวะ (biochemical process) ภายในตน 
ออน และเปนขบวนการทางสรีรวิทยา (physiological process) ที่เก่ียวของกับการใชอาหาร ซึ่ง
แบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1. การดูดซึมนํ้า (Imbibition) หมายถึง    การที่เมล็ดดูดนํ้าผานเปลือกเมล็ดเขาไป ใน 
ขั้นนี้เมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 เปลือกเมล็ดจะออนลง, เมล็ดจะบวมพอง, เมล็ดตองการออกซิเจนมากขึ้น, น้ําเขาไป 
protoplasm ของเซลลในเมล็ด, เกิดนํ้ายอยในการยอยอาหารสะสม และอาหารสะสมถูกยอย
แลวเปลี่ยนไป 

2. การดูดซึมอาหารที่ยอยแลวไปเปนสวนประกอบตางๆ   ของเซลล (assimilation of  
digested food)  
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3. เกิดการเจริญเติบโตของตนออน (growth)  
 
ขบวนการดังกลาวขางตนแลวจะทําใหตนออนขยายตัว ปรากฏการณแรกคือ การยืดตัว 

ของ radicle อาหารสะสมเปนตัวการทําใหไดพลังงานที่ใชในการเจริญเติบโต และเปลี่ยนแปลง
เปนสารอ่ืนๆ เพ่ือสรางเซลลใหม การเจริญในระยะแรกเกี่ยวของโดยตรงกับการแบงเซลล การ
ขยายตัวของเซลล และการเปลี่ยนแปลงรูปรางของเซลล ระยะนี้ตนออนที่โตขึ้นใชอาหารสะสม
ในเมล็ดอยางเดียว เรียกวาระยะ establishment เม่ือเปนดังน้ี รูปรางการเปนเมล็ดพืชจะหมด
ไป แตจะกลายเปนตนพืชและปรากฏเปนสวนตางๆ ใหเห็นไดชัดเจนคือ hypocotyle, root, 
growing point of shoot ตอมาจะมี hypocotyl, epicotyl การงอกนั้นมีได 2 แบบ คือ พืชโผลใบ
เลี้ยงอยูเหนือผิวดิน คือ Epigeous germination และ hypogeous germination คือพืชไมโผลใบ
เลี้ยงขึ้นมาเหนือดิน ใบเลี้ยงจะจมอยูในดิน  
 
4.1 ความสามารถในการงอกของเมล็ด (Seed viability) 

เมล็ดที่มีความสามารถในการงอกดีนั้น ถือวาเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการขยายพันธุพืช 
ดวยเมล็ด 
 ความสามารถในการงอกของพืชจะลดลงเพราะ 

1. การพัฒนาของเมล็ดไมดีขณะที่ติดอยูบนตนแม 
2. หลังจากเก็บเก่ียวมาแลว นํามาสูขวนการที่ไมเหมาะสม 
3. มีความกระทบกระเทือนหรือมีบาดแผลขณะเก็บเก่ียว 

 
สามารถจะทดสอบความสามารถในการงอกของเมล็ดไดโดยหาเปอรเซ็นตความงอก  

นอกจากน้ันแลวเมล็ดที่ดีควรมีการงอกสมํ่าเสมอ ควรงอกในยะยะเวลาไลเลี่ยกัน และใน
ระยะเวลาอันส้ัน ซึ่งเรียกวา อัตราการงอก อัตราการงอกนี้จะมีความสัมพันธกับความแข็งแรง
ของเมล็ดโดยตรง การที่ตนออนงอกชา แสดงวาตนออน ออนแอ แมจะงอกออกมาไดก็จะมี
เปอรเซ็นตการอยูรอดนอย ตนจะออนแอและถูกทําลายไปโดยโรคและแมลงไดงาย 
 
 การวัดความงอก จะทําการวัดเปอรเซ็นตการงอกได 2 แบบ คือ  

1. เปอรเซ็นตความงอก 
2. อัตราการงอก 
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เปอรเซ็นตความงอก คือ จํานวนตนที่งอกภายในระยะเวลาที่กําหนด     สวนอัตราการ 
งอก คือ จํานวนวันที่ใชในการงอกใหไดตามเปอรเซ็นตที่กําหนด สังเกตวาพวกที่มีเปอรเซ็นต
ความงอกต่ํามักจะมีอัตราการงอกต่ําดวย ดังน้ันพวกเมล็ดที่เก็บไวนานๆ จะมีเปอรเซ็นตความ
งอกลดลง หมายถึง ตนออนจะไมแข็งแรงหรือเส่ือมไป นอกจากน้ันอัตราการงอกอาจมีอิทธิพล
มาจากการพักตัวของเมล็ด และสภาพแวดลอมที่ใชในการเก็บรักษาเมล็ด 
 
 
                                                       จํานวนตนพืชที่งอกท้ังหมด × 100 

สัมประสิทธิ์ของความเร็วในการงอก  =         A1T1 + A2T2 + … AxTx 
A = จํานวนตนพืชที่งอกแตละวัน 
B = คร้ังที่ทําการนับตนที่งอก 

 
4.2 การพักตัวของเมล็ด (Seed dormancy) 

    ปรากฏการณที่ตนออนไมยอมเจริญออกมา หรือเมล็ดไมงอก   แมวาจะมีสภาพแวด 
ลอมภายนอกที่เหมาะสมกับการงอก และตนออนในเมล็ดน้ันก็มีชีวิตอยู ลักษณะแบบนี้เรียกวา
เมล็ด มีการพักตัว (Dormancy) การพักตัวของเมล็ดน้ันแบงออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การพักตัวเนื่องจากเปลือกเมล็ด (Seed coat dormancy)    พวกนี้เปนเมล็ดพืชที่มี 
เปลือกเมล็ดแข็ง หนา หรือเปลือกเมล็ดมี endocarp หุมอยู เกิดจากเมล็ดในผลพวก Drupe 
การที่มีเปลือกนอกแข็งหนาเชนน้ี จะทําใหปองกันมิใหออกซิเจนและนํ้าเขาไปถึงตนออน 
(embryo) ได หรือในบางกรณีออกซิเจนและน้ําสามารถซึมผานเขาไปถึงตนออนไดแลว และตน
ออนก็มีการเจริญเติบโตแบงเซลลบางแลว แตไมสามารถดันทะลุเปลือกเมล็ดที่แข็งหนาออกมา
ภายนอกได สุดทายตนออนนั้นก็ตายอยูภายในเมล็ด 

2.   การพักตัวเนื่องจากสภาพภายในของเมล็ด (Internal dormancy)   การพักตัวของ 
แบบนี้เน่ืองมาจากเมล็ด อาจมีสารเคมีที่ยับยั้งขบวนการงอกติดอยูในสวนเปลือกเมล็ดดานใน 
หรือสวน endocarp ที่เปนบริเวณ placenta รอบๆเมล็ด หรืออยูภายในตนออนเลย ในบางกรณี
อาจเกิดจากตนออนยังไมพัฒนาเต็มที่ก็ได 

เมล็ดของพืชบางชนิดอาจมีการพักตัวทั้งแบบ Seed coat dormancy และ 
Internal dormancy รวมกัน 
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 Seed coat dormancy การพักตัวแบบนี้มักเกิดกับพืชตระกูลถั่ว หรือเมล็ดของผล
พวก drupe วิธีแกการพักตัวของเมล็ดเหลาน้ี คือ  
 1. Mechanical treatment มีหลายอยางแลวแตความสะดวกและปลอดภัยของเมล็ด 
 Scraching or Scarification คือการถูหรือฝน เชน การถูกับหินหยาบถูเปลือกเมล็ดกับ
กระดาษทราย ใชเคร่ืองกรอเมล็ด จุดประสงคคือ ตองการทําใหเปลือกดานนอกของเมล็ดซ่ึง
แข็งเปนมันหมดไป สวนที่อยูภายในจะออนนุม น้ําและออกซิเจนจะผานเขาไปไดงาย การถูหรือ
ฝนตองระวังมิใหถูเขาถึงเน้ือตนออน จะทําอันตรายใหตนออนตายได หรือเปนชองทางใหเชื้อรา
เขาทําลายตนออน 
 Boring hole or Clipping วิธีนี้เปนการเจาะรูหรือตัดปลายเมล็ด ใชกับพืชเมล็ดขนาดโต
ขอสําคัญคือ ตองตัดหรือเจาะเมล็ดพืชทางดานตรงขามกับตําแหนงของตนออน มักทํากับเมล็ด
หางนกยูง ละมุด นอยหนา มะมวง  
 Cracking วิธีนี้เปนการทุบพอใหเปลือกเมล็ดราว เพ่ือใหน้ําและอากาศผานเขาสะดวก 
อาจใชขวดกลิ้งทับเมล็ดไปมาก็ได มักใชกับเมล็ดพืชที่แหงๆ เชน เมล็ดผักชี พุทรา บัวหลวง  

3. Water soaking การนําเมล็ดแชในน้ํามีจุดประสงค 3 ประการ คือ 
1. ทําใหเปลือกเมล็ดออนตัว 
2. ทําใหเกิดการชะลางสารที่ยับยั้งการงอกที่เปลือกเมล็ด 
3. ยนระยะเวลาในการงอก 

มักกระทํากับ ขาว ถั่วเขียว ผักชี การแชควรแชลงพอปร่ิมๆนํ้า ถาเปลือกเมล็ดแข็งมาก  
ควรเปลี่ยนนํ้าบอยๆ และแชหลายๆวัน พวกเมล็ดงอกงาย แชประมาณ 1-2 วันก็เพียงพอ 
  
 การแชน้ําน้ีอาจใชอุณหภูมิธรรมดาหรือนํ้ารอนก็ได หากแชในน้ํารอนเมล็ดจะมีการดูด
น้ําไดเร็วและดีกวา  ทําใหเปลือกเมล็ดออนตัวไดเร็ว และงอกเร็วดวย การแชในน้ํารอนมักใชกับ
เมล็ดที่มีเปลือกแข็งมากๆ ปริมาณของน้ํารอนตองมากกวาเมล็ด 4-5 เทา และรักษาอุณหภูมิ
ของน้ําใหคงที่เสมอ ราว 80-100 ซ ระยะเวลาในการแช 2-5 นาที หลังจากน้ันควรไปแชในนํ้า
เย็น 12-14 ชั่วโมง 
 4. Chemical treatment คือ การใชสารเคมี เชน กรดและดางแชเมล็ด เทาที่ใชกันมี
ดังนี้ 
  4.1 H2SO4 25%, 50% และ 100% แลวแตขนาดความหนาบางของเปลือก
เมล็ด เวลาที่ใชในการแชประมาณ 15-60 นาที อุณหภูมิ 60-80 ฟ ใชกับเมล็ด สัก มันเทศ 
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  4.2 CH2COOH ใชในอัตรา 1: 5000 โดยปริมาตรที่อุณหภูมิ 77-80 ฟ ในเมล็ด
พืชบางชนิดจะยนระยะเวลาในการงอกจาก 10 วันลดลงเหลือเพียงไมก่ีชั่วโมง 
  4.3 Chlorine ใชในอัตรา 2 หยดตอนํ้า 60 ซีซี. ตั้งแชไวในที่มีแสง 2-3 นาที ใน
เมล็ดพืชที่งอกไมยากจะงอกเร็ว ถาเปนพวกที่มีเปลือก เมล็ดหนา ควรแชน้ํากอน  
  4.4 HCl ใชกับเมล็ดมันเทศ  
  4.5 NaOH, KOH, NH4OH 
 
 ในการแชน้ําในสารละลายกรดหรือดางก็ดี หลังจากนําเมล็ดขึ้นมาแลว ตองนํามาลาง
ดวยนํ้าใหไหลผานเมล็ดนาน 5-10 นาที การแชในสารเคมีนี้มีขอไดเปรียบคือ นอกจากทําให
เมล็ดพืชงอกเร็วแลว ยังเปนการฆาเชื้อโรคที่ติดมาดวย  
 
 Internal dormancy เปนการพักตัวที่เกิดจากสาเหตุภายในของเมล็ดเอง แยกออกได
ดังนี้  

1. Embryo ยังไมเจริญเต็มที่ ในขณะที่เมล็ดแกนั้นตนออนยังไมแกเต็มที่  
ดังน้ันหลังจากเก็บเก่ียวมาตองทิ้งไวสักระยะหน่ึงใหตนออนแกเต็มที่เสียกอน เมล็ดจึงงอก มัก
เปนกับพืชใน Family Umbelliferae เชน แครอท และในขาวบางพันธุ  

2. Embryo ไมมีอาหารสะสมเลี้ยงเพียงพอ เกิดกับพืชในพวกกลวยไม ตอง 
แกโดยนํามาเพาะเลี้ยงในวุนอาหาร 

3. Embryo พักตัวเนื่องจากมีสารเคมีมายับยั้งการงอก มักเกิดกับไมผลในเขต 
อบอุน เชน พีช แพร การแกกระทําโดยการเก็บเมล็ดไวในที่ชื้นและเย็นเรียกวา วิธี 
Stratification กระทําไดโดยเชน เก็บไวในที่ชื้นหรือกระดาษซับที่ชื้น มีจุดประสงคเพ่ือ ตองการ
ใหน้ําคอยๆซึมเขาไปในเมล็ด และทําใหเปลือกเมล็ดยอยสลาย เพ่ือเกิดรอยราวใหน้ําดันเขาไป
ได อุณหภูมิที่เก็บประมาณ 0-4 ซ การเก็บไวในสภาพความชื้นสูง และอุณหภูมิต่ําน้ีจะทําเปน
ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน กอนจะนําไปฝงในทรายที่ชื้น มักจะตองแชน้ําเสียกอน ราว 12-
14 ชั่วโมง ในตางประเทศนิยมใช peat moss เน่ืองจากอุมนํ้าไดดี จุดสําคัญในการทําก็คือ 

1. ตองใหอุณหภูมิต่ําประมาณ 0-4 ซ 
2. ใหมีความชื้นคงที่ตลอดเวลา 
3. ใหมีการถายเทอากาศดี 
4. ใหอยูในชวงระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน 
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วิธีการทํา Stratification ดังกลาวน้ีจะชวยแกการพักตัวของเมล็ดแบบน้ีได  
 
มีเมล็ดพืชหลายชนิดที่มีสารเคมียับยั้งการงอกอยูในสวนที่ติดกับเมล็ด โดยเฉพาะผลไม 

ที่มีเน้ือของผลเละเม่ือแกจัด เชน แตง มะเขือเทศ ตองลางแยกสวนของเนื้อผลที่ติดกับเมล็ด
ออกใหหมด ในเมล็ด cactus นั้น จะตองชะลางดวยนํ้าเปนจํานวนมาก เมล็ดจึงงอกได หากสาร
ยับยั้งการงอกอยูที่ endosperm แกไขโดยวิธีการแยกเอาตนออนมาทํา embryo culture ในทาง
ตรงกันขามมีสารสังเคราะหที่ทําใหเมล็ดพืชเกิด dormancy ได เชน coumarin ในเมล็ดพวก
กะหล่ําปลี ผักกาดหอม หลังจากเก็บเก่ียวมาแลวใช coumarin จะทําใหเมล็ดเหลาน้ันพักตัว
หากจะใหงอกตองผานวิธี Stratification  
 
 เมล็ดพืชหลายชนิดที่อาจตองใชวิธี Scarification และ Stratification รวมกัน นั่นคือ 
เมล็ดมีการพักตัวทั้งแบบ Seed coat dormancy และ Internal dormancy ซึ่งในกรณีนี้เรียกวา 
Double dormancy 
 
5.3 ปจจัยภายนอกที่มีผลตอขบวนการงอกของเมล็ด 
  

1. นํ้า น้ําเปนปจจัยอันดับแรกสุดที่เมล็ดพืชตองการในขบวนการงอก การดูดนํ้าของ 
เมล็ดจะมีประสิทธิภาพหรือไม ขึ้นอยูกับปจจัย 2 อยาง คือ 

1. ลักษณะของเมล็ดเอง โดยเฉพาะเปลือกเมล็ด  
2. จํานวนน้ําที่เมล็ดจะดูดได  

    เมล็ดจะดูดนํ้าเขาไปเร็วแคไหนขึ้นอยูกับความสามารถของเมล็ดเองและยังขึ้นอยูกับ 
สภาพส่ิงแวดลอมดวยเชน อุณหภูมิสูง เมล็ดจะดูดนํ้าไดดีกวาในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ํา หาก
เพาะเมล็ดในดิน ระดับน้ําที่ Field capacity ถึง Wilting point เปนระดับน้ําในชวงที่เมล็ดพืชจะ
ดูดน้ําได แตเมล็ดแตละชนิดก็ชอบในชวงความชื้นตางๆกัน พืชที่งอกงายจะงอกไมเลือกวาเปน
ชวงใด โดยท่ัวไปความชื้นในดินจะมีผลกระทบกระเทือนกับอัตราการงอกมากกวาเปอรเซ็นต
การงอก เมล็ดพืชที่ตองการงอกในที่ๆมีความชื้นไมมากนัก แสดงวา ตองการอากาศในการงอก
มาก เพราะหากดินมีความชื้นมากจะมีอากาศนอย พวกที่ตองการอากาศไมมากนัก สามารถ
งอกไดดีในดินที่มีความชื้นสูง เมล็ดที่งอกไดไมวาสภาพความชื้นเปนอยางไร คือ งอกไดตั้งแต
ดินมีน้ํานอย จนดินแฉะ เชน แตงโม แตงกวา หอม ผักกาดหัว กะหล่ําปลี ขาวโพด พริก  
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เปนตน พวกที่ตองการความชื้นปานกลางและไมแหงแลง เชน ถั่วตางๆ ผักสลัด และพวกที่ตอง
งอกในดินที่มีความชื้นสูง เชน  คื่นฉาย บางชนิดตรงกันขามคือตองงอกในที่มีความชื้นต่ํา หาก
มีความชื้นสูงไปจะงอกนอย เชน ปวยเหล็ง 
 ดินหรือวัตถุที่ใชเพาะ ไมควรมีเกลือแรมาก ในทํานองเดียวกัน หากนํ้ามีเกลือแรมากใช
รดขณะเมล็ดกําลังงอกจะทําใหยับยั้งการงอก หรือถางอกแลวกลาจะโตชา หากหลีกเลี่ยงการใช
ดินเค็มไมไดตองรดนํ้าใหปริมาณมากๆ วิธีที่เหมาะสมในการเพาะเมล็ด คือ อยาหยอดเมล็ดลึก
เกินไป เมล็ดอาจเนาอยูใตดิน ในการหยอดเมล็ดตื้นๆ อาจมีปญหาคือหนาดินมักระเหยน้ําไปไว 
และหนาดินจะแหง เมล็ดขาดนํ้า แกไขไดโดยการหาวัสดุคลุมหนาดินไว เชน เศษฟางแหงๆ 
ปองกันการระเหยน้ํา และควรรดนํ้าในระดับที่เหมาะสม เมล็ดที่แชน้ํากอนทําการเพาะในดินมี
ผลดีคือ งอกเร็ว ลดการทําลายของศัตรูพืช เชน นก หนู แมลง แตการแชน้ําก็มีขอเสียเปรียบ 
คือ อาจเปนการเพ่ิมของการทําลายของโรคเนา และเมล็ดอาจขาดออกซิเจน ซึ่งสามารถแกไข
ไดโดยการใสน้ําพอปร่ิมๆ และเปลี่ยนนํ้าทุก 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง 
 2. อุณหภูมิ เน่ืองจากอุณหภูมิสูง จะชวยใหเมล็ดดูดนํ้าไดเร็ว ดังน้ันอุณหภูมิสูงจึงชวย
ใหเมล็ดงอกเร็ว เน่ืองจากอุณหภูมิจะชวยเรงปฏิกิริยาในชวง biochemical process หลังจาก
การงอกแลว หรือมักเจริญเติบโตไดดีในระดับอุณหภูมิต่ํากวาที่ใชในการงอก อุณหภูมิที่
เหมาะสม ต่ําสุดและสูงสุด ที่เมล็ดพืชแตละชนิดจะงอกน้ัน จะแตกตางกัน โดยทั่วไปอุณหภูมิ
ลดลงถึงจุดเยือกแข็ง เมล็ดพืชมักจะงอกไมไดหรืองอกไดก็ชามาก อัตราการงอกนอย 
โดยท่ัวไปสิ่งที่เปนอันตรายกับการงอกของเมล็ดพืชก็คือ หากเมล็ดพืชดูดนํ้าแลวไดรับแสงแดด
จัด และอุณหภูมิสูงทันทีเมล็ดจะตายหรือการงอกจะลดลง เมล็ดแหงๆ สามารถทนอุณหภูมิได
ถึง 100 องซาเซลเซียส อยางไรก็ดีในเมล็ดพืชที่งอกไดงาย สามารถงอกไดทั้งในอุณหภูมิต่ํา
และสูง พืชในเขตอบอุนมักตองการอุณหภูมิในการงอกต่ํากวาพืชเขตรอน ในทางตรงกันขาม 
พืชในเขตรอนจะงอกไมไดในที่อุณหภูมิต่ํา หรืองอกชามาก 

3. ออกซิเจน ใชในการหายใจในขบวนการงอกและตลอดไป ขณะที่พืชมีชีวิต ในขณะ
เร่ิมงอกเมล็ดตองการออกซิเจนมาก พืชจะใชออกซิเจนมากหรือนอยเพียงใดในการงอกขึ้นอยู
กับอาหารสะสมในเมล็ด ถาอาหารสะสมเปนพวกไขมัน ซึ่งเรียกวา Fatty Seed จะใชออกซิเจน
มากกวาพวกเมล็ดพืชสะสมอาหารพวกแปง ซึ่งเปน Starch Seed ในกรณีที่ฝนตกหนัก 
โดยเฉพาะในพื้นที่ๆ เปนดินเหนียว เมล็ดพวก Fatty Seed นี้ จะจมดินและงอกไดชามาก พืชที่
อยูบนบกเมล็ดจะไมงอกในนํ้าเพราะออกซิเจนไมเพียงพอ นอกจากบางชนิดเทาน้ัน 
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 4. แสง แสงสวางหรือคลื่นแสงตางๆ มีความเก่ียวของกับพืช 2 ระยะคือ ระยะแรกตอน
งอก และ ระยะหลังจากงอกแลวคือ ระยะที่เจริญเติบโตน่ันเอง 
  คลื่นแสงที่เก่ียวของกับการงอกนั้น ขึ้นอยูกับพืชแตละชนิดจะตองการคลื่นแสง
ในแตละชวง แบงไดดังนี้ 
  1. เมล็ดพืชที่ตองการคลื่นแสงที่มองเห็นได (แสงสวาง) ไปกระตุนใหเกิดการ
งอก พวกนี้ไมงอกในที่มืด เชน เมล็ดกลวยไม สปอรของมอส หรือสปอรของไลเคน 
  2. เมล็ดพืชที่ชอบคลื่นแสงที่มองเห็นได (แสงสวาง) เมล็ดพืชพวกน้ีเพาะที่
สวางจะมีความงอกดีกวาเพาะในที่มืด เชน คื่นฉาย ผัดสลัด ยาสูบ 
  3. เมล็ดพืชที่ชอบคลื่นแสงที่มองไมเห็น (ที่มืด) เมล็ดพืชพวกน้ี หากเพาะในที่
สวางจะไมงอก เชน หอม กระเทียม หงอนไก บานไมรูโรย ในการเพาะตองขุดหลุมฝงลงในดิน
กลบใหมิด 

3. เมล็ดพืชที่ไมกระทบกระเทือนตอคลื่นแสงใดๆ เปนเมล็ดพืชสวนใหญทั่วๆ  
ไป 

ถารูหลักวาเมล็ดพืชตองการความสวางหรือมืดในการงอก ก็รูวิธีเพาะวาควรจะ
หยอดเมล็ดลงในดินลึกๆ หรือหวานตื้นๆ บนผิวดิน 
  หลังจากที่เมล็ดงอกแลว ตนพืชนั้นตองการแสงแดดอยางเพียงพอแตจะมีความ
เขมขนเทาใดจึงจะเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับชนิดของพืช หากพืชไดรับแสงไมเพียงพอ สวน 
Hypocotyl จะยืดยาว ใบขยายใหญผิดปกติ เรียกพืชชนิดน้ีวา Etiolate Plant 
   ในระยะที่พืชเริ่มงอก ตนกลาจะใชอาหารสะสมที่มีอยูในเมล็ด หลังจากน้ัน ใบ
จริงจะปรุงอาหาร แสงจึงสําคัญมาก หากความเขมขนของแสงสูงและอุณหภูมิสูง ควรพลางแสง
ใหตนกลา 
  ในระยะเพาะเมล็ดสามารถใหแสงเทียม (Artificial light) ได ความเขมขนของ
แสงเทียมประมาณ 700-1200 ft-candle ในระยะไมต่ํากวา 1 ฟุต จากตนพืช ถาใหใกลมากกวา 
1 ฟุต แสงจะทําใหมีความรอนมากเกินไป ระยะเวลาที่ใหแสงเทียมประมาณ 12-18 ชั่งโมง/วัน 
ถานอยกวา 12 ชั่วโมง หรือมากกวา 18 ชั่งโมง จะมีอัตราการเจริญเติบโตไมดี อุณหภูมิขณะที่
ตนกลากําลังเจริญประมาณ 60-65 ฟ จะเหมาะที่สุด การกระทําเชนน้ีมักใชในกรณีที่เพาะเมล็ด
ในวุนอาหาร เชน การเพาะเมล็ดกลวยไม 
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หมายถึง วิธีการตางๆ ที่เก่ียวของกับการเพาะเมล็ด เชน วิธีการเพาะ การจัดการเพาะ 
ทําอยางไรจึงจะเปนการสะดวก จะตองมีความรูเก่ียวกับเมล็ดพันธุพืชแตละชนิด และจะตองมี
ความชํานาญในการฝกหัด การแกการพักตัว ความสําเร็จนั้นจะขึ้นอยูกับปจจัยโดยสรุปไดดังนี้ 
 

1. เมล็ดพันธุพืชนั้นจะตองเปนที่ยอมรับ หรือเปนเมล็ดพันธุที่มีมาตรฐาน ซื้อจากแหลง
ที่เชื่อถือได หากเก็บเมล็ดพันธุเอง ก็จะตองมีการคัดเลือกหรือกระทํามาโดยวิธีที่ถูกตอง และ
ตรงตามสายพันธุ  
 2. เมล็ดพันธุนั้นจะตองงอกไดดี งอกรวดเร็ว เจริญไดรวดเร็ว 
 3. เมล็ดพันธุนั้น จะตองไมมีการพักตัว ตองผานการทดสอบมาแลว และตองรูจักวิธีการ
ทดสอบเมล็ดพันธุ 
 4. เมล็ดพันธุนั้นจะตองงอกสมํ่าเสมอ การงอกสมํ่าเสมอน้ันขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่
เก่ียวของกับการงอก หรือความสามารถภายในตัวของเมล็ดเอง 
 
6.1 การทดสอบเมล็ดพันธุ 
 เปนการทดสอบเพ่ือจุดประสงคใหไดมีความสําเร็จในการขยายพันธุ ปจจัยสําคัญที่ตอง
ทําการทดสอบ มีดังนี้ 
 1. ตรงตามพันธุหรือไม โดยตรวจลักษณะตางๆ การใหผลผลิต คุณภาพของผลผลิต 
 2. มีความสามารถในการงอกสูงหรือไม โดยทดสอบไดหลายวิธี ดังจะกลาวโดยละเอียด
ภายหลัง 
 3. มีโรค แมลง และเมล็ดวัชพืช เจือปนมากับเมล็ดพันธุหรือไม 
 

เมล็ดพันธุที่มีมาตรฐานจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี  
 1. มีชื่อพันธุ (Species หรือ Variety) 

เทคนิคตางๆ ของการขยายพันธุพืชโดยใชเมล็ด 

บทที ่6 
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 2. แหลงที่มาของเมล็ดพันธุหรือแหลงผลิต 
 3. เปอรเซ็นตความงอก 
 4. ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ 
 ขอดีของการทดสอบเมล็ดพันธุทําใหรูวา จะใชเมล็ดพันธุเทาใดในพื้นที่การเพาะปลูก
  
 การทดสอบกระทําไดโดยการสุมตัวอยางจากจํานวนเมล็ดพันธุ จะตองเอาตัวอยาง
เมล็ดพันธุจากทุกๆ หีบหอมาในจํานวนเทาๆ กัน แลวนํามาปนกัน จากน้ันแบงออกเปน
สวนยอยๆ อีกทีหนึ่ง โดยทั่วไป จะทดสอบความงอก ความชื้น และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ 
 
6.2 การทดสอบความงอก (Testing Vaiability) 
 เปนการทดสอบเมล็ดพวกที่ไมมีการพักตัว ทํากับเมล็ดพันธุผัก ไมดอก และเมล็ดพันธุ
พืชไร สามารถทําไดหลายวิธีดวยกัน 
 1. ใชเมล็ดวางบนกระดาษที่ชุมนํ้า ใหเมล็ดไดรับความชื้นสมํ่าเสมอ แลวนําไปไวในตู 
Incubator แลวตรวจนับเมล็ดที่งอก คัดออกมาเปนเปอรเซ็นต 
 2. ใชผามวน ขนาด 10 x 14 นิ้ว เอาเมล็ดสอดไวขางในมวนผาที่ชื้น มักจะใชกับเมล็ด
ที่โตพอสมควร 
 สําหรับเมล็ดพืชของพวกไมยืนตนและไมผลหลายชนิด มักนําเมล็ดมาเพาะในกระบะ
ทราย หรือขี้เถาแกลบ ทําในโรงเรียน ใชระยะเวลาในการทดสอบประมาณ 10 วัน ถึง 4 สัปดาห 
 สําหรับการทดสอบเมล็ดที่มี Dormancy หากไมประสงคจะทําลายการพักตัวกอน 
กระทําไดโดยวิธี “Tetrazolium Test” คือ การทดสอบความมีชีวิตของตนออนภายในเมล็ด 
วิธีการคือเอาเมล็ดจุมลงในน้ํายา TTC หรือ 2, 3, 5 Triphenyl Tetrazolium Chloride เม่ือเมล็ด
ดูดสารน้ีเขาไป จะเกิดปฏิกิริยาที่ตนออน ทําใหตนออนเปนสีแดง สีแดงนี้จะไมละลายน้ํา 
เรียกวา Formazan ใชสารละลาย Tetrazolium เขมขนประมาณ 1% pH = 6-7 เมล็ดตองแชน้ํา
กอนประมาณ 18-20 ชั่วโมง แลวผาใหผานตนออน จุมลงในสารละลาย แชไว 4-8 ชั่วโมง หรือ
อาจนานกวาน้ีแลวแตชนิดของเมล็ดพืช แลวจึงดูสี 
 
6.3 การเพาะเมล็ดเพื่อใหไดกลาพืช 
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 เมล็ดพันธุพืชน้ัน เม่ือจะนํามาผลิตเปนกลา จะตองมีวิธีการเพาะใหเหมาะสมตามชนิด
ของเมล็ดน้ันๆ จึงจะไดกลาที่สมบูรณ และเปนการผลิตกลาที่มีประสิทธิภาพ ในการเพาะกลา
จะตองมี Media สําหรับใชเพาะ คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการเพาะกลาน้ัน มีดังนี้ 
 1. จะตองโปรง มีอากาศถายเทไดดี อุมนํ้าพอควร ระบายน้ําไดงาย และควรจะมี
น้ําหนักเบา 
 2. มีธาตุอาหารเพียงพอสําหรับกลา อายุ 30-45 วัน 
 3. ตองปราศจากโรค แมลง และไมมีเมล็ดวัชพืช 
 4. ไมเปนกรด ไมเปนดางจัดจนเกินไป และไมมีวัสดุที่เปนพิษ ไมเปนเกลือจัด 

สัดสวนของดินผสมที่ใชเพาะ เพ่ือใหไดคุณสมบัติของวัสดุที่เพาะดังกลาว มีดังนี้  
 1. ดินรวน 1 สวน ใหธาตุอาหารแกพืช 
 2. ดินทราย 1 สวน ระบายน้ํา ระบายอากาศ 
 3. ปุยหมัก 1 สวน ระบายน้ํา ระบายอากาศใหอินทรียวัตถุ 
 4. ปุยคอก 1 สวน ใหธาตุอาหาร 
 เม่ือผสมเสร็จแลวยังใชไมไดทันที ตองทิ้งไวใหยอยสลายประมาณ 1 เดือนเสียกอน 
 ในการเพาะเมล็ดไมผลเพื่อทําตนตอ (Root Stock) นั้น บางครั้งใชเพาะในขุยมะพราว 
หรือขี้เถาแกลบก็ได 
 

การเพาะเมล็ดอาจทําไดหลายวิธีดวยกัน ดังน้ี  
 1. การเพาะเมล็ดในภาชนะ วิธีนี้ตองบรรจุ Media ที่ใชเพาะลงในกระบะเพาะ ควรใช
กอนอิฐหยาบๆ วางลงขางลางของกระบะเพาะกอน แลวใสดินผสมลงใหหนาอยางนอย 3 นิ้ว 
และควรใหอยูลึกกวาขอบกระบะเพาะประมาณ 1 นิ้ว กระบะเพาะควรมีขนาด 12 x 15 x 5 นิ้ว3 

จะสะดวกในการขนยาย หลังจากน้ันก็จะเปนการหวานเมล็ดลงในกระบะเพาะ ทําได 2 วิธีคือ 
หวานกระจายหรือหวานเปนแถว หากกระบะมีขนาดดังกลาว จะหวานไดประมาณ 4-6 แถว 
การหวานควรหวานบางๆ หากเมล็ดมีขนาดเล็กควรผสมกับทรายกอนหวาน เพ่ือเมล็ดจะไดไม
ตกลงเปนหยอมๆ หลังจากหวานแลวควรกลบเมล็ด ถาเปนเมล็ดพวกที่ตองการแสงควรกลบ
บางๆ ถาเปนเมล็ดที่ไมตองการแสงในการงอก ควรกลบหนาๆ แตอยางไรก็ดี ไมควรกลบหนา
เกิน 2-3 เทาของเสนผานศูนยกลางของเมล็ดน้ันๆ แลวจึงใชเศษหญาหรือฟางแหงกลบ แลวจึง
รดนํ้าดวยระบบฝอย 
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 2. การเพาะเมล็ดในแปลงเพาะ ทําในกรณีที่เราผลิตกลาในฤดูกาลตามปกติ สามารถ
เพาะไดเปนจํานวนมาก สวนใหญการปลูกเปนการคามักนิยมทําวิธีนี้ ตองเลือกที่ทําการเพาะ
และการเตรียมแปลงเพาะใหเหมาะสม การดูแลทําไดสะดวก 
 

หลักการเลือกพื้นที่ทําแปลงเพาะ มีดังน้ี   
 1. เลือกพ้ืนที่ ที่มีวัชพืชนอย ดินมีความสมบูรณพอควร ไมมีการสะสมโรคและแมลง 
ถาไดที่ๆ ไมเคยปลูกพืชมากอนจะเหมาะที่สุด 
 2. ทําการถางหญาและเอาเศษพืชออกใหหมด 
 3. วางรูปแปลงใหหัวแปลงและทายแปลง อยูในแนวทิศเหนือ-ใต กะใหขนาดแปลง
ประมาณ  1 x 5 ตารางเมตร 
 4. ขุดดิน พลิกดินตากแดดไวประมาณ 1 สัปดาห 
 5. ยอยดินแลวใสปุยคอกเพ่ิม ปรับระดับ pH โดยการใสปูนขาว 
 6. ยกแปลงใหสูง 15-20 เซนติเมตร 
 7. ฆาเชื้อโรคในแปลง 
 การหวานเมล็ดพันธุลงในแปลง หวานใหทั่วแปลง ผิวแปลงควรใหดินละเอียด เมล็ด
พันธุจะไดไมตกซอกลงลึก หลังจากน้ันใชดินละเอียดหรือปุยคอกโรยทับ แลวใชฟางคลุมหลัง
แปลง รดนํ้าดวยระบบฝอย ในระยะแรกที่กลางอกควรทํารมเงาใหตนกลาบาง โดยใชผาดิบสี
ขาวคลุมบนตามขอบไมโคงหลังแปลง 
 ในระยะสัปดาหแรกหลังจากที่เมล็ดงอก ตองระวังมิใหกลาอับชื้นในแปลง เพราะกลาจะ
เปนโรคเนา ควรเปดผาคลุมใหกลาโดนแสงตอนเชา-เย็น และขณะที่กลาโต จะเปดใหนานขึ้น 
จนกระท่ังเปดผาคลุมตลอดวัน กอนที่กลาจะยายไปแปลงปลูก การรดนํ้า ใหรดตอนเชาและเย็น 
ไมไดเกินบาย 3 โมง เพราะถารดน้ําเย็นเกินไป จะทําใหแปลงชื้นมากตอนกลางคืน ทําใหเชื้อรา
โรคเนาระบาดแกแปลงกลาได การรดยากําจัดเชื้อราควรกระทําในระยะกลาดวย 
 
6.4 การยายกลา (Transplanting) 
 อาจทําการยายกลาได 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกยายกลาจากกระบะเพาะหรือแปลงเพาะ ลง
ในถุงพลาสติกหรือกระถางโดยใหเปน Individual Seedling กอน เม่ือกลาในถุงหรือกระถางโตดี
แลวจึงยายลงปลูกในแปลงปลูกอีกทีหน่ึง วิธีนี้จะทําใหไดพืชแข็งแรง ไมกระทบกระเทือนตอ
ระบบราก หลังจากปลูกในแปลงปลูก และสามารถทิ้งใหกลาอยูใน Individual Pot ไดนาน แต
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 การถอนยายตนกลา วิธีการที่จะทําใหกลาบอบช้ํานอยที่สุดน้ัน โดยการรดน้ําแปลง
เพาะใหชุม การถอนยายทําได 2 วิธีคือ 
 1. Bared Robot Method ถอนใหรากพืชหลุดจากดินเลย วิธีนี้เหมาะสําหรับพืชที่แตก
รากใหมงาย และโตเร็ว เชน พริก มะเขือ 

ใหมีดินหุมรากไปดวย เหมาะสําหรับการยายจาก Individual Pot  2. Balled Method 
 หลังจากยายกลาหรือกอนการยายกลา ควรใหปุยเรง (Starter) ซึ่งเปนปุยที่มี P2O5 สูง 
เชน สูตร 10-52-17 ในอัตรา 5-6 lb/100 แกลลอนของน้ํา รดแกกลา จะทําใหพืชมีระบบรากโต
เร็ว ตั้งตัวไดเร็วขึ้น 
 
6.5 ขอดีของการปลูกโดยเพาะเมล็ดในแปลงกลาหรือกระบะเพาะกอน  
 ไมวาจะเปนการเพาะในกระบะหรือในแปลงกลา มีโอกาสที่จะดูแลกลาไดอยางปรานีตก
วาในเรื่องของการพลางแสง การใหน้ําและควบคุมศัตรูพืช นอกจากนี้แลว ยังมีขอดีอ่ืนๆ อีก คือ  

1. กะระยะเวลาการปลูกไดตามตองการ เน่ืองจากเราทราบอายุพืช และทราบอายุกลา  
ดังนั้นจึงสามารถกะระยะเวลาการเก็บเก่ียวได เปนผลดีในแงการตลาด 

2. ทําใหพืชอยูในแปลงปลูกในระยะเวลาอันสั้น    จึงใชพ้ืนที่ปลูกไดมากคร้ัง    หรือมี 
โอกาสปรับปรุงดินไดมากขึ้น เพราะมีเวลามาก 

3. เปนการประหยัดเมล็ดพันธุ ไมตองตองปลูกซอม     และไมตองถอนทิ้ง เปนการใช 
เมล็ดพันธุอยางมีประสทิธิภาพ 
 
6.6 การปลูกพืชโดยใชเมล็ดหวานลงโดยตรงในแปลงปลูก 
 พืชไรลมลุกหลายชนิดจําเปนตองปลูกแบบใชเมล็ดหวานลงในแปลงปลูกเลย ผักหลาย
ชนิดก็กระทําเชนน้ี วิธีการทําเชนน้ีมีผลดี หลายประการคือ  

1. ประหยัดคาใชจายหรือตนทุนลงมาก 
2. ไมตองใชเคร่ืองมือมาก 
3. ปลูกไดเปนจํานวนมาก 
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4. ทําไดงายไมยุงยาก 
5. ประหยัดเวลาในการปลูก 

พืชจะเจริญจากกลาเปนตนใหญเลย ไมมีเวลาชะงักเหมือนตอนยายกลา มีขอควรระวัง 
วาแปลงปลูก ควรเตรียมอยางประณีต เพ่ือใหเหมาะสมกับการงอกของเมล็ด การจะหวานหรือ
โรยเมล็ดมากนอยเทาใดน้ันขึ้นกับเปอรเซ็นตความงอก หากหวานมากเกินไปตองถอนทิ้ง
หลังจากเมล็ดงอกทําใหสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ ดังน้ันวิธีนี้จึงเหมาะสําหรับกับเมล็ดพันธุที่มีราคา
ถูกและหากราคาของผลผลิตของพืชต่ํา ก็ควรจะพิจารณาปลูกวิธีนี้เพราะเปนการลดตนทุนใน
การผลิตพืชที่ปลูก โดยวิธีนี้คือ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ขาวโพด ขาวฟาง คะนา ผักบุง ผักชี ผกักาด 
แตง บานไมรูเลย หงอนไก เปนตน 
  
6.7 การเตรียมแปลงปลูก (Seed bed preparation)  
 การเตรียมแปลงปลูกถือวาเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการขยายพันธุวิธีนี้สําเร็จหรือไม 
โดยทั่วไปแปลงปลูกตองมีลักษณะดังนี้  

1. อุมน้ําไดเพียงพอในระยะเมล็ดงอกและระยะการเจริญของกลา 
2. ดินมีคุณสมบัติที่จะใหเมล็ดดูดนํ้าไปติดตอกันไมขาดตอน 
3. มีการระบายอากาศดี 

โดยทั่วไปมักพบปญหาคือระดับความชืน้    และการถายเทอากาศไมเหมาะสมกับเมล็ด 
พืชจะงอก ลักษณะของดินจะตองไมเปนดินทรายจัดหรือดินเหนียวจัดควรใชปุยคอก หรือปุย
หมักปรับสภาพของดินใหเหมาะสม ปุยคอกและปุยหมักจะเพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดินดวย ปุย
คอกหรือปุยหมักจะตองเปนปุยเกาที่ยอยสลายตัวเต็มที่แลว 
 
 หลังจากเตรียมดินแลว เม่ือรดนํ้าดูจะตองสังเกตวาดินนั้น ชื้นเสมอแตไมเปยกแฉะ 
หนาดินดีจะตองลึก 6-10 นิ้ว และในชั้น 3-4 นิ้ว จากผิวดินตองเตรียมใหละเอียด แปลงจะตอง
แนนพอสมควร อยาใหมีโพรงอากาศมาก จะทําใหดินแหงเร็ว การเตรียมดิน คือ การไถพรวน
ในขณะที่ดินแหงหรือชื้นเล็กนอย อยากระทําตอนดินเปยก เพราะจะทําใหดินแนนและน้ําซึม
ยากภายหลังพืชที่ราคาของผลผลิตดี หรือเปนโรคไดงาย ควรฆาเชื้อในดินกอนทําการปลูก 
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6.8 การปลูก 
 โดยทั่วไปถาปลูกพืชตามฤดูกาลปหน่ึงจะปลูกได 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ทั้งน้ี
ตองคํานึงถึงระยะเวลาที่จะสงผลผลิตออกสูตลาดดวย หากเปนการปลูกผักมักปลูกตลอดป หาก
มีน้ําเพียงพอ และเลือกผักใหเหมาะสมกับฤดูกาลท่ีปลูก จํานวนเมล็ดที่ใชหวาน ขึ้นอยูกับ
เปอรเซ็นตความงอก และความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ โดยมีสูตรการคํานวณดังน้ี 
               

 
  จํานวนตนที่ตองการ / หนวยพื้นที่ 

 จํานวนเมล็ด (lb / หนวยพื้นที่) =       
จํานวนเมล็ด /lb ×% ความงอก×%purity 

 
 จํานวนที่ไดเปนจํานวนเมล็ดที่นอยที่สุดที่จะใช ดังนั้นตองเผ่ือไวบาง เพ่ือความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น การกลบเมล็ดหลังจากหวานมักกลบลึก 3-4 ของความหนาของเมล็ด 
 
6.9 การผลิตพืชในโรงเรือน (Plant production indoors)  

การปลูกพืชในโรงเรือนนั้น อาจเปนการปลูกเปนตนใหญเลย       หรือเปนการผลิตกลา  
หรือผลิตกลาแลวเก็บเอาไวไปปลูกในแปลงโรงเรือนอาจเปน greenhouse หรือ nursery ก็ได 
ถาเปนการเพาะหรือปลูกใน greenhouse มักทําในกรณีปลูกผักหรือไมดอกนอกฤดูกาล เพ่ือจะ
ไดมีการควบคุมบรรยากาศเหมาะสมจริงๆ ในการงอก และการเจริญเติบโตของพืชน้ันๆ  การ
ปลูกพืชที่นอกฤดูกาลน้ีจะตองมีอุปกรณและการเอาใจใสเปนพิเศษ มีเคร่ืองมือการเตรียมดิน 
เคร่ืองมือใหน้ํา กระบะเพาะและยาฆาแมลง ปุย ถาการผลิตเปนจํานวนนอยไมยุงยาก หากทํา
เปนจํานวนมากตองมีการตระเตรียมแผนงานใหดี ลักษณะของกระบะเพาะที่ใชในโรงเรือนควรมี
น้ําหนักเบา ไมแตกหรือผุพังไดงาย มีขนาดพอหยิบยกไดสะดวก มีรูระบายน้ําออกไดงาย 
กระบะมักมีขนาด 12 x15 x14นิ้ว3  
 การปลูกพืชใน nursery ทําไดในกรณีที่ใชผลิตกลาพืชพวกไมปลูกปา ไมรมเงา ไมริม
ทาง หรือไมที่ใชทํา root stock ของผลไมประดับหลายชนิด พืชพวกน้ีเพาะใหงอกใน nursery 
แลวก็มักยายใสถุง individual pot แลวเลี้ยงอยูใน nursery นั้นเปนเวลา 1-2 ป ในระยะระหวาง
การนําไปใชงานการปลูกในชวง 1-2 ปนั้น ตองมีการตรวจโรคและแมลง ใหปุยและคัดขนาดอยู
เสมอ ในกรณีที่ยังไมไดยายกลาลง individual  pot จะตองทําการทิ้งกลาไวในแปลงเพาะ ควร
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6.10 ขอดีขอเสียของการขยายพันธุพืชโดยใชเมล็ด 

สรุปการขยายพันธุพืชโดยใชเมล็ดมีขอดีดังนี้  
 1. ทําไดงายไมตองใชเครื่องมือและเทคนิคความชํานาญมาก 
 2. ทําไดในปริมาณมากๆ อยางสะดวก  

           3. สิ้นคาใชจายนอย 
 4. สะดวกตอการขนสงและขนยายไปไกลๆ เพราะขนาดตนพืชเล็ก และสามารถทําให

มีความทนทาน 
 5. กลาพืชเก็บไวไดนานไมออนแอ 
 6. ระบบรากแข็งแรง 
 7. ทนแลงไดดี เพรารากมีระบบลึก ไปหาอาหารและน้ําไดไกลๆ  
 8. เม่ือระบบรากดี พืชก็เจริญเติบโตไดดี  
 9. อายุยืน ใหผลผลิตนาน 
 10. หากดูแลอยางดีตั้งแตเร่ิมงอก โรคและแมลงจะนอยและไวรัสจะไมมีโอกาสติดจาก

ตนออนในเมล็ด 
 
สวนขอเสียของการขยายพันธุพืชแบบใชเมล็ด 

1. กลายพันธุไดงาย 
2. ตนเจริญเติบโต สูงมาก ในกรณีไมผลอาจเก็บเก่ียวยาก 
3. ถาตนสูงมากๆ และลมแรงทําใหดอกและผลรวงงาย 
4. ใหผลผลิตชา 
5. เน่ืองจากตนใหญจึงเปลืองพื้นที่ในการปลูก 
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6.11 การควบคุมโรคในระยะการเพาะกลา 

ปญหาสําคัญในการเพาะกลาคือ โรคเนาคอดิน(Damping off) หากโรคน่ีระบาดขึ้นในแปลง 
กลา กลาจะตายหมด จะทําใหไมประสบผลสําเร็จในการขยายพันธุโดยเมล็ด โรคเนาคอดินนี้
เกิดจากเช้ือรา นอกน้ีอาจมีโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย และใสเดือนฝอยเขามารบกวนดวย 
ภายหลัง โรคเนาคอดินมักเกิดและระบาดมากในฤดูฝน เชื้อที่ทําใหเกิดมีหลายชนิด เชน 
Phythium altinum, Rhizoctonia solani, Botrytis cinera และ Phytophthora sp. โรคน้ีอาจอยู
ในดิน หรืออาจติดมากับเมล็ดพันธุ  เคร่ืองมือ หรือนํ้าที่ใชรดกลา การเขาทําลาย จะเขาตั้งแต
เริ่มหยอดเมล็ด จนกระท่ังเมล็ดงอก โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ 

1. Pre-emergence damping off ทําลายตอนเมล็ดงอก แตยังไมโผลพนผิวดิน 
2. Post-emergence damping off ทําลายตอนเมล็ดงอก และโผลพนผิวดินแลว 
หากกรณีที่กลางอกขึ้นมาแลวมีโรคทําลาย แตไมทําใหกลาตาย ลําตนของกลาจะแหวง 

เวาเปนบางสวน ทําใหคอดคือ xylem และ phloem บางสวนถูกทําลายไป การสงนํ้า สงอาหาร
ไมสมดุลกัน ทําใหตนพืชน้ันโตผิดปกติลักษณะลําตนที่คอดไปเนื่องจากโรค damping off 
ทําลายตอนเปนตนกลาน้ีเรียกวา “Wire stem” 
 การควบคุมโรค Damping off นั้น กระทําไดหลายขั้นตอนคือ 

1. ทําลายเชื้อโรคที่ติดกับเมล็ดที่จะใชขยายพันธุ วิธีนี้ตองฆาเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ด 
ไดหลายวิธี คือ 

1.1 Disinfectant คือ การกําจัดเชื้อโรคที่ติดมาภายในเมล็ด เรียกวา Seed 
borne  

มักเปนเชื้อราพวก Fusarium หรือ Anthracnose สารเคมีที่ใชคือ Formaldehyde,HgCL หรือ
น้ํารอนที่ 122 ฟ แชเมล็ดนาน 15-30 นาที แลวนําเมล็ดออกทันที ไมนิยมทํากับเมล็ดที่เก็บมา
นานๆ 

1.2 Disinfestant คือ การกําจัดเชื้อโรคที่ติดมาที่ผิวนอกของเมล็ด สารเคมีที่ใช  
คือ HgCL, Calcium hypochloride หรือ Sodium hypochloride ใชในอัตรา 10 กรัม / น้ํา 100 
ซีซี นําเมล็ดแชในสารละลายแลวเขยาเมล็ดซัก 10 นาทีหลังจากน้ีแชทิ้งไว 1 ชั่วโมง pH ของ
สารละลายที่ใชประมาณ 8-10 

1.3 Protectant เปนการควบคุมโดยยับยั่งเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดพืช ใช  
fungicide เชน Captan, Zinep คลุกกับเมล็ดพันธุกอนนําไปเพาะ หรือเพาะกอนใชยาน้ีรดตาม 
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2. ทําลายเชื้อโรคที่อยูในดินที่จะเพาะกลา (Soil sterilization) การฆาเชื้อโรคในดินน้ัน  

สามารถมีวิธีการตางๆไดดังนี้ 
 

2.1 การใชความรอน โดยการใชไอนํ้ารอน (Steam) ใหไอนํ้ามีความรอน 180 ฟ  
และใหผานดินอยูนานประมาณ 30นาที ขอควรคํานึงก็คือควรใหไอน้ําผานทั่วทุกตารางพื้นที่ดิน
ดินตองชื้นเพื่อไอน้ํารอนจะไดกระจายไดเร็ว 

2.2 ใชไอรอน วิธีนี้ใชลมเปาผานลวดที่รอนแลวใหลมผานไปในดินทําเปนชั้นๆ  
ดินตองชื้น ใชความรอนประมาณ 180 ฟ นาน 30 นาทีเชนกัน วิธีนี้ตองใชระยะเวลานาน ความ
รอนจึงกระจายทั่วแปลง และไมคุมคาใชจาย 

2.3   ใชน้ํารอน ใชน้ํารอนที่อุณหภูมิ 160 ฟ ราดลงดิน ควรทําติดตอกันถึง 7  
วัน  

2.4 Formaldehyde เปนการใชแกส หรือ สารละลาย 40% สารเคมีนี้จะแพรซึม 
ไดดี ความรอนสามารถฆาเมล็ดวัชพืช ใสเดือนฝอย หลังจากเทสารละลายลงในดินแลวใช
พลาสติกคลุมไว อัตราสวนที่ใช 1 : 50 แกลลอนของน้ํา ใช 2-4 ควอต / 1ตารางฟุต เม่ือเอาผา
พลาสติกคลุมแลว แกสจะแพรไปตามผิวหนาดินแตไมระเหยไป คลุมไวประมาณ 24 ชั่วโมง 
แลวจึงเอาพลาสติกออก ใหแกสระเหยไป หลังจากน้ันประมาณ 14 วัน เปนอยางนอยจึงปลูก
พืชได มักใชกับไรปลูกสับปะรด หากใชสารเคมีนี้กับกระบะเพาะกลาขนาด 12x15 นิ้ว ใช
สารละลาย 1 ชอนโตะผสมน้ํา 5-6 เทา คลุกดินทิ้งไว 24 ชั่วโมง รดนํ้าใหโชก 

2.5 Methyl bromide สารน้ีมักใชในแปลงที่ปลูกยาสูบ    และดานกักกันโรคพืช  
เปน สารที่ไมมีกลิ่นระเหยเร็ว เปนพิษมาก มีอันตรายตอคน เวลาใชตองมีหนากาก การฆาเชื้อ
ดีกวา formaldehyde ฆาเชื้อไดทุกชนิดในดินและฆาเมล็ดวัชพืชดวย วิธีการใช หลังจากเตรียม
ดินแลวเอาผาพลาสติกคลุมดินไวใหมิด แลวเอาทอยาเขาไปในพลาสติก ปลอยใหยาออกมาใน
อัตรา 4 lb / 100 ฟุต2 ทิ้งไวอยางนอย 48 ชั่วโมง ทําใหลึก 12 นิ้ว 

2.6 Chloropectin (tear gas)  สารอยูในรูปสารละลายคลาย Methyl bromide 
การฉีดลงแตละจุดปลอยสาร 2-4 ซีซี ระยะระหวางจุดฉีดประมาณ 9-12 นิ้ว ฉีดลงลึก 3-6 นิ้ว 
อาจใชอบดินในอัตรา 1 ซีซี/5 ตารางฟุต หลังจากฉีดยาลงในดินแลว คลุมแปลงดวยพลาสติกทิ้ง
ไว 3 วัน ประสิทธิภาพการซึมของยา 7-10 วัน 

2.7 Vapam (Sodium-N-Methyl dithiocarbamate dehydrate) อาจใชราดลง 
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2.8 บนดินหรือฉีดลงในดิน แลวทิ้งไว 2 สัปดาห จึงปลูกพืชได 
 
ที่กลาวมาทั้งหมดเปนการทําลายเชื้อโรคที่ติดมากับเมล็ดและดินที่จะใชเพาะ 

3. วิธีการควบคุมโรคโดยทําใหพืชมีอายุอยูในแปลงนอยที่สุด วิธีนี้จะกระทําไดดังนี้ คือ 
  3.1 ใชเมล็ดพันธุที่สมบูรณ มีอาหารเพียงพอตอการเจริญเติบโตในระยะแรก 
  3.2 ทําใหเมล็ดพืชงอกเร็วโดยวิธีการตางๆ เชน แชน้ํากอน 
  3.3 ใชปุยเรงเพ่ือใหกลาโตและยายไปแปลงปลูกไดเร็ว 
 

4. วิธีการควบคุมโดยทําสภาพของแปลงเพาะ ไมใหเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
โรค Damping off  ทําไดดังนี้ คือ  
  4.1 หลีกเลี่ยงอุณหภูมิประมาณ 69-85องศาฟ(20-30ซ) ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เชื้อ 
Phythium Rhizoctonia เจริญไดดี 

4.2 จัดการใหมีการระบายนํ้าดีหรือรดนํ้าอยาใหชื้นแฉะ 
4.3 ใหมีการถายเทอากาศดี ใหบริเวณโคนกลาโปรง 
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ความสําคัญของการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ การขยายพันธุพืชแบบน้ีรวมไปถึง

การนําสวนตาง ๆ ของตนพืชที่เปน Vegetative part (ทุกสวนยกเวนเมล็ดที่เกิดจากการผสม
พันธุ) ไปเพาะเพื่อสรางเปนพืชตนใหม ใหไดจํานวนมากขึ้นตามความตองการ ตัวอยางเชน 
การตัดสวนของกิ่งหรือลําตนไปปกชําเพ่ือใหออกราก ( adventitious root ) ก็จะไดพืชตนใหม
หรือการตัดบางสวนของรากไปปกชําเพ่ือใหรากนั้นแตกหนอเปนลําตนขึ้นมา  นอกจากนี้ยัง
สามารถนํารากหรือลําตนของพืชตนหน่ึงมาเชื่อมตอกับลําตนของพืชอีกตนหน่ึงเพ่ือใหไดพืชตน
ใหมซึ่งมีวิธีการอันหลังนี้เราเรียกวา grafting 
 พืชสามารถเจริญเติบโตมาจากเซลลเพียงเซลลเดียวตัวอยางเชน  การเลี้ยงเนื้อเยื่อจาก
รากของตนยาสูบและแครอทเนื้อเยื่อน้ันจะถูกปนใหเซลลแยกออกจากกันในเวลาตอมาแตละ
เซลลนั้นจะเจริญเติบโตเปนพืชตนเล็กๆ เปนที่ทราบกันแลววาโดยปกติแลวเซลลตางๆ ในพืช
ตนเดียวกันจะมี genetic make up  หรือ  genotype  เหมือนกันหมด และสิ่งนี้เองเปนหัวใจ
สําคัญที่จะนําไปสูจุดมุงหมายของการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ 
 
7.1 จุดประสงคของการใชการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ 
 การขยายพันธุโดยวิธีนี้เปนการสรางหมูพืชที่เรียกวา Clones  เน่ืองจากการขยายพันธุ
โดยแบบน้ีเปนการเพ่ิมจํานวนพืชโดยเกี่ยวของกับการแบงเซลลวิธี  mitosis  เทาน้ัน ซึ่งเปนที่
เขาใจกันแลววา การแบงเซลลแบบน้ีจะใหสวนใหมที่เกิดขึ้นมี genotype  เหมือนสวนเกาทุก
ประการ นั่นคือพืชกลุมใหมหรือตนใหมที่ไดจากการขยายพันธุ วิธีนี้จะมี genotype เหมือนตน
เกาที่เปนตนแมทุกประการ กลุมพืชที่มี genetic make up  เหมือนกันทุกตนเรียกวา  clone 
ดังน้ันการขยายพันธุแบบน้ีจําเปนมากสําหรับไมผลที่สําคัญ ๆ หลายชนิด เพราะพืชดังกลาว
เหลาน้ี genotype  อยูในรูป heterozygous ดังน้ันจึงตองอาศัยการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ
เพ่ือรักษาความเปนสภาพ heterozygous  ของพืชตนใหมอยู หากใชการขยายพันธุโดยเมล็ดจะ
ทําใหพืชตนใหมสูญเสีย genotype  เดิมไปโดยงาย 

บทที่ 7 
หลักการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ 
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 นอกจากน้ีการขยายพันธุแบบน้ียังจําเปนสําหรับพืชที่ไมสามารถผลิตเมล็ดหรือผลิต
เมล็ดแตละเมล็ดไมสมบูรณไมงอก หรือเมล็ดที่มีการพักตัวนานและแกไขยาก เชน พวกกลวย 
สม บางชนิด และองุนบางพันธุ 
 พืชบางชนิดหากใชวิธีขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศจะเพิ่มจํานวนไดรวดเร็ว และทํางาน
ไดสะดวกกวาที่จะขยายโดยเมล็ด โดยเฉพาะพวกที่เมล็ดมี dormancy ที่ยุงยากซับซอน และ
พวกที่ตนออนเจริญเติบโตชา  พืชเหลาน้ีควรขยายพันธุโดยวิธีไมอาศัยเพศ  จะไดจํานวนตน
มากในเวลารวดเร็วกวา 
 พืชบางชนิดถาปลูกโดยเมล็ดจะมีระยะ juvinility อันยาวนาน และเม่ือพืชอยูในระยะนี้
จะไมมีการใหผลผลิตหรือออกดอกออกผล นอกจากนี้ระยะ juvinility ของพืชบางชนิดยังมี
ลักษณะที่ไมนาพอใจไมวาในดานรูปรางหรือสรีรของพืช เชน การมีหนาม และลักษณะเหลาน้ี
จะหายไปไดเม่ือพืชน้ันโตขึ้นหรืออายุเขาสู maturity  ดังนั้นหากขยายพันธุโดยวิธีไมอาศัยเพศ
จากสวนของพืชที่เปน  maturity  จะไดพืชตนใหมที่ไมมีลักษณะ  juvinility  แตหากเอาสวน
ของพืชตนเดิมที่มีลักษณะ juvinility มาขยายพันธุก็จะไดพืชตนใหมที่มีลักษณะ juvinility  อยู
ชวงหนึ่งจะยาวนานแคไหนขึ้นอยูกับวาสวนของพืชน้ันออกรากงายยากเพียงไร 
 ไมผลและไมประดับหลายพันธุไดจากการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ  ซึ่งเร่ิมจากตน
แมทีดีเพียงหนึ่งตนเทาน้ัน  และตนแมที่ดีนั้นอาจไดมาจากเมล็ดหรือการกลายพันธุของกิ่งใดกิ่ง
หน่ึงในตนพืชซ่ึงผลจากการกลายนั้นดีเปนที่นาพอใจ เราเรียกวา “bud sport”  คําวา clone  
โดยท่ัวไปจะหมายถึงหมูพืชที่กําเนิดจากตนแมเดิมเพียงหน่ึงตนโดยวิธีการขยายพันธุแบบไม
อาศัยเพศ เชน การปกชํา การแยกหนอ หรือการตอก่ิง เปนตน ดังน้ันหมูพืชที่ไดจะมี 
genotype เหมือนกันหมด วิธีการที่ปฏิบัติรักษากับพืช clone  ใด clone  หนึ่งน้ัน  จะเปนวิธี
เดียวกันหมด เชน การขยายพันธุ การเขตกรรม การปองกันโรค และแมลงและเทคนิคในกา
ผสมพันธุขาม 
 สําหรับการผสมขาม  ( cross-pollination ) หากจะกระทําตอ clone  ใดแลว จะตองนํา
พืช clone อ่ืนมาผสมดวย หามทําการผสมโดยใชพืชสองตนใน clone เดียวกันมาผสมกัน 
เพราะการกระทําเชนน้ีไมใชการผสมขาม แตเปนการผสมตัวเอง ( Self pollination )  เน่ืองจาก
พืชใน clone เดียวกันมี  genotype เหมือนกัน ของพืชหลายชนิดถูกสรางขึ้นโดยการสังเกตจาก
การ bud sport ของตนแม เชน สม navel orange  ซึ่งไมมีเมล็ด เม่ือไดก่ิงใดกิ่งหน่ึงดีกวาก็นํา
ก่ิงน้ันมาขยายโดยวิธีไมอาศัยเพศ เชน การติดตา การตอก่ิง จะไดพืชพันธุใหมจํานวนมากใน
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 การขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศเองตามธรรมชาติ เชน การแตกหนอ การเจริญของ
ลําตนใตดิน และบนดิน เชน bulb, rhizome  หรือ stolon ทําใหเกิด clone ขึ้นเองตามธรรมชาติ
นอกจากน้ีการผลิตเมล็ดแบบ apomictic seed ก็เปนการสราง clone ของพวก Rosaceae 
Gramineae, Compositeae  พืชหลายชนิดขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศตามธรรมชาติสราง
จํานวนพืชไดรวดเร็วกวาการขยายพันธุโดยเมล็ดเสียอีก  แตเหตุการณจะเปนปกติเม่ือ
สภาพแวดลอมเหมาะสม  แตเม่ือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะทําลายหรือเปนผล
เสียหายแกพืชแลวหมู พืชที่ขยายพันธุ เองแบบไมอาศัยเพศน้ันจะตายหรือไดรับผล
กระทบกระเทือนทั้งหมด  แตหมูพืชที่เกิดจากเมล็ดจะไดรับผลกระทบกระเทือนนอยกวา  อาจมี
ตนแข็งแรงอยูรอด ทั้งนี้เปนผลเน่ืองมากจากในหมูพืชที่ขยายพันธุโดยเมล็ดน้ันจะมีความ
แปรปรวนของ genotype ขอนี้เปนผลดี ผลเสียของการขยายพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัย
เพศ 
 ควรจะทําความเขาใจดวยวาในหมูพืชที่เปน clone เดียวกันน้ันยอมมีความแตกตางกัน
ระหวางตน เน่ืองจากลักษณะของแตละตนที่พืชแสดงใหเห็นน้ันเปน  phenotype ลักษณะนี้
ขึ้นอยูกับ genotype ก็จริงอยู แตสภาแวดลอมก็มีอิทธิพลตอลักษณะนี้ ดังน้ันแมพืช clone  
เดียวกันจะมี genortype เหมือนกันก็จริงอยู แตหากพืชน้ันตกอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตาง
กันแลวพืชน้ันยอมแสดงลักษณะออกมาไมเหมือนกัน ลักษณะที่แตกตางออกไประหวางตนพืช
ใน clone เดียวกันนั้น จะพบไดเชน ลักษณะของดอกหรือผล ทั้งน้ีเน่ืองจากปลูกพืชใน
สภาพแวดลอมไมเหมือนกัน  เชน สภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณของดิน โรคและแมลง
เขามาทําลายมากนอยและอ่ืนๆ ยกตัวอยางเชน ผลของลูกแพร พันธุ “Bartpett” จะมีลักษณะ
กลมถาปลูกในคาลิฟอเนีย แตผลจะมีลักษณะยาวเรียว ถานําพืชพันธุเดียวกันนี้ไปปลูกในรัฐ
วอชิงตันหรือโอเรกอน ความแตกตางของรูปรางของผลน้ีเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไม
เหมือนกัน  อยางไรก็ดีแมวาจะปลูกไมผล clone  เดียวกันในสวนเดียวกัน บางครั้งผลไมที่ได
อาจมีลักษณะไมเหมือนกันก็ได ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากจํานวนเมล็ดทีอยูในผลไมนั้นดวย  และ
นอกจากน้ียังพบวามีความแตกตางของรูปรางใบในพืช clone เดียวกัน ปลูกในแปลงเดียวกัน 
เพราะวาพืชบางตนอยูในที่รมจะมีรูปรางลักษณะของใบแตกตางจากพืชที่อยูในที่แจง  ในพืชนํ้า
บางชนิด  สวนของพืชบางสวนที่ไมไดจมอยูในนํ้าจะมีรูปรางของใบแตกตางจากสวนที่จมอยูใน
น้ํา  ความแตกตางระหวางตนพืชใน clone เดียวกันทีอยูในแปลงเดียวกันน้ัน  มีจะเน่ืองมาจาก
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 clone ของพืชจะคงลักษณะอยูอยางเดิม ตราบใดที่ยังใชการขยายพันธุแบบไมอาศัย
เพศอยู ลักษณะของ clone นั้น อาจจะสูญหายไปถาพืชน้ันถูก virus เขาทําลาย และเราหยุดทํา
การขยายพันธุ clone  ที่ถูก virus เขาทําลาย ดังน้ันควรเลือก clone ที่สามารถตานทานตอ 
virus เทาน้ันนอกจากนี้อาจเกิด mutation เกิดขึ้นกับสวนใดสวนหนึ่งของพืช clone นั้น  
 ความแตกตางภายใน clone  พืชเน่ืองมาจากอายุของพืช  ตนออนของพืชหลาย
ชนิด แตกตางจากพืชที่มีอายุมาก หมายถึงพืชมีการเปลี่ยนแปลงจาก  juvinility  ไปเปน  adult  
ในบางพืชระยะ juvinile  จะแตกตางจาก  adult  มากในดานรูปรางและสรีรวิทยา ซึ่งเราเรียก
ความแตกตางในเร่ืองนี้วา ONTOGENETIC  เนื่องจากเม่ืออายุพืชถึงชวงหนึ่งจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เยื่อเจริญของยอดออน แตวา Genotype ของพืชไมไดเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน
ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพืชอายุมากขึ้นจึงไมถาวร เพราะถาพืชน้ันผลิตเมล็ด เม่ือเรานํา
เมล็ดจากพืชนั้นไปปลูกจะไดพืชที่มีลักษณะ juvinile เหมือนเดิม และเม่ืออายุมากเขาจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะเหมือนตอน adult อีก เราสามารถพิสูจนไดวาเย่ือเจริญเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานการสราง tissue แต genotype ไมเปลี่ยน โดยเอาเมล็ดที่เปน apomixis  
ไปเพาะก็จะไดพืชระยะ juvinile มีลักษณะตางจากจาก adult การเปลี่ยนรูปรางจาก juvinile ไป
เปน adult นี้เปนขบวนการที่แตกตางไปจากการเปลี่ยนแปลงของพืชจากระยะ vegetative ไป
เปน reproductive และก็แตกตางไปจากขบวนการ Senescence ของพืช 
 ตัวอยางการเปลี่ยนรูปรางพืชจากระยะ juvinile ไปเปน Adult เชน ใน Acacia 
melannoxylon และ Eucalyptus sp. ใน Acacia melannoxylon ตนออนที่งอกจากเมล็ดจะมีใบ
เปน bipinnate เม่ือตนออนเจริญเติบโตขึ้นใบจะเปนพวก phyllode สวนใน Eucalyptus 
สวนลางของลําตนจะมีใบหนาใหญที่เปน Sessilele leaves และสวนบนของลําตนใบจะมี 
petiole ยาวและใบก็จะแคบและยาวขึ้นดวย ในพืชอีกหลายชนิด เชน พวกสม แพร แอปเปล ยะ
ยะ juvinile จะสังเกตไดโดยที่มันไมมีการสรางดอกและมีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงมาก และลํา
ตนมีหนาม เม่ืออายุมาถึงระยะ adult จะเริ่มใหผลผลิต ความแข็งแรงของลําตนจะลดลงและไมมี 
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หนาม ระยะ juvinile ของ Hedera helix จะดูไดจากลําตนจะเลื้อย และมีขอบใบเปน palmate 
เรียงแบบ Alternate พอถึงระยะ adult หรือ สรางดอกกลับมีลําตนตั้งตรงและเปนไมพุม ขอบใบ
จะเรียบ ใบเปนรูปไข เรียงตัวแบบ opposite ในพวก conifer เชน junipers จะมีใบเปน needle 
ในระยะ juvinile และจะมีใบเปน scale leaf ในระยะ Adult 
 ในการขยายพันธุพบวาหากการทําการตัดชํา (cutting) จากก่ิงที่มีลักษณะที่เปน 
juvinile จะออกรากไดงายกวาก่ิงที่เอามาจากระยะ Adult ขอน้ีเปนความแตกตางทางสรีรวิทยา
ของระยะ juvinile กับ Adult 
 ดังน้ัน หากทําการปลูกพืชที่มี ontogenetic โดยเมล็ดก็จะพบวาในพืชตนเดียวกัน 
บางสวนจะมีลักษณะของ juvinile และบางสวนจะมีลักษณะเปน Adault หากจะใชสองลักษณะนี้
มาเพ่ือการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ เราเรียกวา TOPOPHYSIS ยกตัวอยางเชน 
 หากนําตาจากสวนของลําตน สม แพร หรือแอปเปลที่เปน juvinile มาติดตากับตนตอ
แลว จะไดพืชตนใหมแข็งแรง มีหนาม และใชเวลานานกวาพืชตนใหมนี้จะออกดอกและใหผล 
ในทางตรงกันขามหากนําตาจากก่ิงที่มีลักษณะเปน Adult มาใชติดตา จะไดพืชตนใหมที่ไมคอย
แข็งแรง ไมมีหนาม แตจะออกดอกออกผลเร็ว นอกจากนี้ยังพบวาใน Thuja plicata หากใชสวน 
juvinility มาขยายพันธุจะใหพืชตนใหมที่ตานทานโรคร โดยวิธีการขยายพันธุในหลักการน้ี เรา
สามารถจะหลักษา juvinility ของพืชบางชนิด เชน พวกสน และ Hedera ไดนานมาก 
ปรากฏการณของ topophysis อีกอยางหน่ึงจะพบไดในพืชที่มีก่ิง 2 ชนิด คือ ก่ิงตั้ง (wertical 
branch) กับก่ิงนอน (horizontal branch) ตัวอยางเชน Araucaria  หากใชก่ิงทางนอนมา
ขยายพันธุพืช ตนไมจะมีก่ิงนอนหมด ดังนั้นจึงควรใชก่ิงตั้งมาขยายพันธุจึงจะใหพืชตนใหมมีลํา
ตนตั้งตรง 
 ขอไดเปรียบของ ontogeny ก็คือ  การเลือกใชสวนที่มีอายุมากมาขยายพันธุ เพ่ือใหตน
ใหมมีผลิตผลเร็ว และเม่ือเรากระทําดังน้ีแลว จะไมปรากฏวาพืชที่ไดใหมมีความแตกตางกันใน
สวนตางๆ ของลําตน คือ ไมมีลักษณะของ juvinility ขึ้นในพืชตนใหม 
 อยางไรก็ดี หากตองการเรียกลักษณะ juvinility กลับคืนมาก็กระทําโดยใชวิธีการตัดชํา
ราก (root cutting) เปนที่นาสังเกตุวา juvinility จะไดสวนลางๆของลําตน เชน ตา ที่แตก
หลังจากตัดตนใหเหลือแตตอที่โคน หรือ ก่ิงที่เปน SPHAEROBLAST  
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7.2 ความแปรปรวนที่เกิดข้ึนในพืชที่มีการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
 Mutations เปนการเปลี่ยนแปลง genotype ที่มักเกิดกับสวนที่เปน somatic 
(vegetative) cell และเซลลนี้จะแบงตัวตอไปแบบ mitosis โดยเฉพาะหากทจุดที่เซลลนั้น
เปลี่ยนแปลงเปนจุดที่จะมีการเจริญเติบโตตอไปแลวก็จะไดสวนของพืชสวนใหมที่แตกตางไป
จากสวนอ่ืนภายในตนเดียวกัน 
 Mutation  แบงออกไดเปนหลายประเภท กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทาง 
genetic นั้น อาจเก่ียวของกับการผิดไปของ gene ที่อยูบน chromosome ซึ่งเรียกวา point 
mutat ions หืออีกประการหนึ่ ง  เปนการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นจากการผิดปกติของ 
chromosome โดยตรง เชน การหักขาดของ chromosome ทอนหนึ่งทอนใด การเพ่ิมขึ้นของ 
chromosome หรือ chromosome inversion การที่ chromosome เพ่ิมขึ้นอาจเปน aneuploidy 
หรือ polyploidy ก็ได การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีมีผลทําใหลักษณะหรือคุณสมบัติของ clone นั้น
เสียไป 
 โดยทั่วไปแลว mutation หรือการเปลี่ยนแปลงของ chromosome นี้เปนเหตุการณืที่
เกิดขึ้นไมบอยนัก แตอยางไรก็ดี โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีโดยเฉพาะกับพืชทําการขยายโดยไม
อาศัยเพศมาเปนเวลาอันนานติดตอกัน พืชที่ขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศมักเปนพืชที่มี 
genotype อยูในรูป heterozygous ดังน้ันถา dominant gene เปลี่ยนก็จะกลายเปน recessive 
gene จะปรากฎลักษณะแตกตางจากของเดิมอยางแชงจัด ดังน้ันตนที่ผิดปกติไปน้ีควรตัดทิ้งไป
หรือหากตองการเก็บไวก็ควรจะแยกออกมาเปนอีก clone หนึ่ง 
 ปจจุบันนักวิทยาศาสตรสามารถทําใหพืชมีการเปลี่ยนแปลงทาง genotype ไดโดยใช
สารเคมี เชน chlchicine รังสีเอ็กซเรย การผานเมล็ดเขาไปในสารที่เปน radioactive 
 Chimera ปรากฏการณที่เรียกวา chimera นี้อาจเกิดไดกับพืชทั้งตน หรือบางสวนของ
พืช โดยที่เน้ือเยื่อของพืชน้ันประกอบขึ้นดวย genotype ที่แตกตางกัน จนลักษณะที่ปรากฏ
ออกมาไมเหมือนกัน chimera บางอยางเกิดขึ้นแลวทําใหพืชออนแอและไมเปนที่ตองการและ
บางพืชเม่ือเกิด chimera แลวกลับเปนที่ตองการและทําใหได  clone ใหมขึ้นมา ตัวอยางที่เห็น
ไดชัดเจน คือ การที่พืชมีใบดางจะพบในพวก Ficus, Sansevieria, Hydrangea, Dahlia ในพืช
เหลานนี้สวนที่เปนพืชสีขาวเปนสวนที่ไมสามารถสรางเม็ดสีของ chlorophyll ขึ้นได ขณะที่สวน
ที่เปนสีเขียวนั้นมี chlorophyll ตามปกติ ผลก็คือใบจะดางขาวสลับเขียว 
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 ในบางพืช การที่ใบดางขาวเปนผลมาจากไวรัสเขาทําลายในกรณีนี้ใบจะเปนจุดขาว 
ประๆ เต็มไปหมด (mottled, mosaic) สามารถทําใหดอกไมเกิดการดางไดดวย 
 ตัวอยาง chimera ที่เกิดกับผลไม เชน ผลพวกสมที่มีที่มีผิวของเปลือกไมเหมือนกัน 
กลาวคือ บางแหง ขรุขระ บางแหงเรียบ หรือ สีของผิวแตกตางกัน ปรากฏการณเปน chimera 
ที่เกิดขึ้นกับเน้ือเยื่อสวน (epidermis) เทาน้ัน แตเน้ือเยื่อชั้นในยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง คือมี 
genotype เหมือนกัน ในเนื้อเยื่อชั้นในบางครั้งพบวาเนื้อของผลไมบางสวนมีรสหวาน แต
บางสวนมีรสเปรี้ยว ดังน้ีก็เปน chimera ก็คือการที่ blackberry  ไมมีหนามที่ลําตนน้ันเปน 
chimera ที่  epidermis เทาน้ัน chimera ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวน 
chromosome (cytochimera) ก็จะพบไดในสวนตางๆของตนพืช เชน บางสวนของเนื้อเยื่อเปน 
dipoid แตบางสวนเปน polyploid 

การกําเนิดของ chimera มีไดหลายทางคือ 
1. เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ( spontaneous mutation ) อาจเกิดขึ้นกับเน้ือเยื่อชั้นใด

ชั้น 
หน่ึงที่จุด growing point (bud) และทําใหบางสวนของพืชน้ันผิดไปไดเน่ืองมาจากผลของการ
แบงเซลล อันที่ผิดปกติไปนั่นเอง 

2. การเกิดขึ้นโดยการใชสารเคมี คือ colchicine ไปทําให groring point เปลี่ยนทาง  
genetic 

3. การจากการถายทอดทางพันธุกรรม เชน เม่ือพบวามีพืชดางเกิดขึ้น ตอมาจะพบวา 
พืช 

หมูนั้นจะใหลูกหลานที่มีทั้งปกติ ดางและขาว การดางในพืชชั่วตอมาก็จะมากนอยไมเทากัน 
4. chimera  อาจเกิดไดจากการ graft ซึ่งอธิบายในตอนหลัง 
chimera มีหลายประเภทและสามารถถายทอดไปยังลูกหลานไดหรือไม โดยการ

ขยายพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ นั้นขึ้นอยูกับวา chimera  นี้ เปนไปในลักษณะใด 
บางคร้ัง chimera ที่เกิดขึ้นในตนแมอาจสูญหายไปในชั่วลูกก็ได การคงอยูของลักษณะ 
chimera  ในชั่วลูกจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับชนิดหรือโครงสรางของ chimera ในตนแม ซึ่ง
จะไดบรรยายตอไป ประการแรกที่สุด  ตองทําความเขาใจเสียกอนวา  ยอดออนของพืชดอก
ทั่วไปประกอบดวยเนื้อเยื่อเปนชั้นๆ ซึ่งจําแนกได  3  ชั้น ดังรูป แตละชั้นจะแบงเซลลและเจริญ
ใหไดสวน 
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ตางๆ ของตนพืชเพ่ือความสะดวกจะใหเคร่ืองหมายของชั้นนอกสุดวา L – I ซึ่งเน้ือเยื่อชั้นน้ีจะ
แบงเซลลใหเปน epidemis ของลําตน ชั้นในถัดเขาไปคือ L – II  แบงเซลลใหเปนเนื้อเยื่อของ 
Crotex และบางสวนของ vascular cylinder ควรจําไวดวยวา เซลลสืบพันธุใน anther และ 
ovule ก็มาจากชั้น L – II นี้เอง ชั้นในสุดคือ L – III จะใหกําเนิดปนเนื้อเยื่อชั้นในสุดของ cortex 
และ vascular cylinder กับ pith ใหพิจารณารูปเม่ือจํานวน ploidy ของเนื้อเยื่อทั้งสามชั้นน้ันไม
เทากันเนื่องจากจํานวน chromosome ของ L – II เปลี่ยนแปลไปเปน 4 n ดังน้ันในเนื้อเยื่อตาง 
ๆ ของตนพืชจะมีจํานวน  chromosome ไมเทากัน ปรากฏการณเชนนี้เรียกวา 2-4-2 

ประการที่สอง ที่ตองจําก็คือ chimera จะเปนแบบใดนั้นขึ้นอยูกับทิศทางของการ
เจริญเติบโตหรือการแบงเซลล กลาวคือ ที่จุด growing point  นั้น จะมีการแบงเซลลออกไป
อยางคูขนาน (periclinally) หรือแบงเซลลออกไปทแยงมุม (anticlinally)  กับผิวนอก เซลลใน L 
– I  มักแบงแบบ anticlinal สวนในเซลล L – II ตอนยอดๆ จะแบงแบบ  periclinal  สวนลาง ๆ 
จะไมมีทิศทางแนนอน สวนเซลลใน L – III จะมีทั้งแบบ anticlinal  และ periclinal 

ดังน้ันในบางโอกาสขณะที่ growing point แบงเซลลและเจริญพัฒนาเปนสวนตาง ๆ 
ของลําตน อาจเกิดการสับสนที่หรือแทนที่กันในการกําเนิดโดยเฉพาะมักจะสับกันในชั้น L – II 
กับ L – III  นั่นคือ chimera  เดิมของลําตนที่เปน 2-4-2  เม่ือแตกกิ่งขางออก chimera  ของกิ่ง
ขางอาจเปลี่ยนเปน 2-4-4 ก็ไดเม่ือการเปลี่ยน chimera  มาเปนแบบน้ีลักษณะภายนอกจะไม
เปลี่ยนแปลงแตบางคร้ัง chimera  อาเปลี่ยนไปเปน 4-4-2 ก็ได ถาเปลี่ยนไปในกรณีนี้จะสังเกต
ไดงายเพราะเนื้อเยื่อในชั้น epidermis เกิดการเปลี่ยนแปลงไปแตการเปลี่ยนมาเปนแบบน้ียาก
ไมเกิดบอย  

ประการที่สาม คือตําแหนงของตาขางมีผลตอการเกิด chimera  ถา chimera  เกิดขึ้น
เพียงขางเดียว growing point  เม่ือ growing point  เจริญเปนลําตนหรือก่ิงจะปรากฏวาก่ิงบาง
ก่ิงเทาน้ันผิดแผกไป ก่ิงขางที่เกิดจากสวนของ growing point  ที่ผิดปกติจะเปนสิ่งที่ผิดปกติ 
สวนกิ่งขางที่เกิดจาก growing point  ที่ปกติก็เปนก่ิงที่มีลักษณะเหมือนเดิม ใหดูรูปขางลางที่
แสดงการเกิด chimera ที่ growing point   และการกําเนิดก่ิงที่เปน chimera ชนิดตาง ๆ กัน 
ซึ่งเปนผลมาจาก growing point ที่ chimera เกิดการเจริญในจุดตาง ๆ กัน 

Sectorial chimeras  ปรากฏการณแบบน้ีเกิดจาก chimera ที่ประกอบดวยเนื้อเยื่อ 2 
ประเภท มี genetic make up ที่ตางกัน ทําใหตนพืชมีลักษณะ 2 ขางไมเหมือนกัน ใบและตา 
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ขางที่เกิดจาก growing point ที่เปน chimera  จะมีลักษณะของ chimera ที่แตกตางจาก
ของเดิมออกไปขึ้นอยูกับจุดกําเหนิดที่ออกจาก growing point  นั้น ปรากฏการณเชนน้ีมักเกิด
กับรากมากกวาจะเกิดที่ยอด มักจะเริ่มเปนขณะที่ embryo  เจริญเติบโตใหม ๆ กอนที่จะแยก
ชั้นตาง ๆ ในเนื้อเยื่อขึ้น chimera แบบน้ีไมอยูตัว  ในขณะที่เจริญแตกสาขา อาจใหสวนที่แตก
ออกมาใหมเปนเนื้อเยื่อปกติหรืออาจเปน chimera เดิม และก็อาจเกิดเปน periclinal chimera 
ขึ้นได 

Periclinal chimeras การเกิด  chimera แบบน้ีหมายถึงเน้ือเยื่อเฉพาะผิวดานนอก
เทาน้ันที่เกิดการผิดปกติของ  genotype  สวนแกนกลางดานในจะปกติ chimera ชนิดน้ีมักจะ
ถาวรไมกลับกลายเปนchimera อยางอ่ืน ถาขยายพันธุใหถูกวิธี พืช Rubus  บางชนิดจะไมมี
หนามที่ผิวของลําตนซ่ึงผิดปกติเน่ืองจากเน้ือเยื่อชั้นผิวขาด gene ที่ทําใหเกิดหนาม หากพืชตน
นี้ขยายพันธุตอไปโดยวิธีการตัดก่ิงชําก็จะใหพืชตนใหมที่ไมมีหนาม  หากถาใชวิธีตัดชํารากจะ
ใหพืชตนใหมที่มีหนามเพราะรากนั้นเกิดมาจากเนื้อเยื่อชั้นใน genotype ไมมีการเปลี่ยนแปลง  
แมวาจะใชเมล็ดจากตนไมหนามมาปลูกก็จะไดพืชตนใหมที่มีหนาม เพราะ gamete  เกิดจาก
เซลลในชั้น L – II จะทําใหลูกมีลักษณะผิดปกติไปได 

มีมันฝรั่งบางพันธุที่เปน periclinal chimera ไดมีการทดสอบโดยการเอาตาออกจาก
หัวมันฝรั่งจะทําใหเกิดตาขึ้นมาแทนที่อีกเปนจํานวนมาก ตาชุดหลังน้ีเกิดจากเน้ือเยื่อชั้นในดัน
ทะลุออกมา ไดทําการเอาตาของมันฝรั่งพันธุ “Noroton Beuty” ออก มันฝรั่งพันธุนี้มีหัวเปนจุด
ลายๆ เม่ือเกิดตาใหมเขามาแทนที่ตาที่เด็ดออกไป แลวเอาตาใหมนี้ไปปลูก ใหหัวมันฝรั่งสีแดง
เปนพันธุใหมชื่อ “Triumph” นอกจากน้ีในทํานองเดียวกันนี้ยังพบวามันฝร่ังพันธุ “Golden 
Wonder” มีหัวสีน้ําตาลเปลือกหนาขรุขระ ยังสามารถใหมันฝรั่งพันธุใหมชื่อ “Langworthy” ซึง่มี
หัวสีขาว เปลือกบางเรียบได 

การขยายพันธุพืชที่เปน periclinal chimera นี้ แบบการตัดชําใบยังใหลูกหลานที่ไดไม
เหมือนตนแมเพราะหนอเล็กๆ ที่เกิดจากใบน้ันมีกําเนิดมาจากเนื้อเยื่อชั้นใน 

Mericlinal Chimera  chimera แบบน้ีเกือบจะคลาย periclinal chimera ตางกันก็ตรง
เน้ือเยื่อดานนอกเปลี่ยนแปลงไปหมดรอบ ดังรูปพบ chimera แบบน้ีบอยๆ ในพืชปลูกทั่วไป
เกิดไดเน่ืองจากเซลลเพียงเซลลเดียวใน growing point เกิดการเปลี่ยน genotype ไป chimera 
นี้เปลี่ยนแปลงได กลาวคือ เม่ือใชการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ อาจไดพืชตนใหมปกติหรือ 
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เปน periclinal chimera ได ขึ้นอยูกับวาตาจะแตกออกตรงสวนใด ถาแตกออกตรงสวนที่เปน 
chimera ก็จะได periclinal ถาแตกออกตรงสวนปกติก็จะไดพืชปกติยกเวนตาที่แตกจากยอด
ของ growing point เทาน้ันก็จะรักษาความเปน mericlinal chimera ไวได 

Budsports การเกิดการกลายพันธุขึ้นของกิ่งใดก่ิงหนึ่งในลําตนพืช และลักษณะที่
กลายไปนั้นสามารถรักษาไวไดโดยการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ เราเรียกวา budsport 
budsport อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ gene หรือ chromosome ก็ได การเกิดน้ีเปนผล
เน่ืองมาจาก chimera และมักพบกับตาขางที่มีกําเนิดมาจากสวนของ growing point ที่ผิดปกติ
ทาง genetic ไป นอกจากน้ี budsport อาจเกิดมาจากผลของการที่ตามีความผิดปกติ เชน 
กําเนิดมาจาก เน้ือเยื่อชั้นในที่เปน chimera หรือ L-II แบงเซลลมาแทนที่เน้ือเยื่อในชั้น 
epidermis หรือจากการเกิดตาแบบ advertitious bud 

การผิดปกติไปเชนน้ีทําใหได clone ใหมขึ้นมาดวย ซึ่งมักเรียกวา Caltivars การเกิด 
budsport นี้มีมากและบางตรั้งทําใหไดพืชพันธุใหมที่ดีกวาเดิมดวย ตัวอยางเชน ไมผลและไม
ประดับตางๆ ใน Florida ได grapefruit พันธุใหมสีชมพูจากก่ิงของ grapefruit พันธุเกาที่มีผลสี
ขาวสม Washington Navel ซึ่งมีคุณสมบัติดีในทางการคาคือไมมีเมล็ด ไดมาจาก budsport ที่
เกิดจากสม Brazilian พันธุ Laranja Selectamutation เกิดมากในผลของแอปเปล โดยที่สีของ
ผิว ขนาด รูปรางแตกตางกัน 

นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลง chromosome ในดานจํานวน (polyploidy) จะทําใหเกิด 
budsport ประเภทที่มีขนาดใหญขึ้นกวาเดิมได บางครั้งในแปลงไมผลหรือไมดอกหลายชนิดจะ
พบวามีก่ิงใดกิ่งหน่ึงใหญและแข็งแรงผิดปกติ เม่ือตรวจดู chromosome จะพบวาเปน 
polyploidy ในเน้ือเยื่อชั้นใน อาจเปน periclinal chimera และผลของ chimera แบบน้ีจะมี
อิทธิพลตอเม่ือถาเราตัดแตงกิ่งตนเดิมไปตัดเอาตาทิ้งไป ทําใหเกิดตาใหมมาเปนก่ิงแขนง ซึง่ตา
ใหมนี้จะเกิดจากเน้ือเยื่อชั้นในซึ่งผิดปกติ 

polyploidy จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับไมผลตางๆ เชน สตอเบอรี่ แอปเปล ตนที่
เปน polyploidy นี้จะมีผลใหญและรูปรางผิดไป นอกจากนี้ยังมีก่ิงใหญรูปทรงเปนพุม 
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budsport ที่พบในแอปเปลเปน pericrinal chimera แบบเน้ือเยื่อชั้นในเปน tetraploid 
(68 cromosomes) และลอมรอบดวย diploid (34 cromosome) เปน  budsport ที่มีลักษณะ
ใหญมาก เรียก “Delicious” 

budsport อาจเปนไปในทางที่เลวลงกวาเดิมได และมีเปนจํานวนมากที่เลวลงกวาเดิม 
ชาวสวนท่ีสังเกตเห็นจะทําลายทิ้งไป หากเก็บไวจะเปนผลเสียตอผลผลิตและทําใหไดผลไม
คุมคา 

Graft chimera ไดมีการทําใหเกิด chimera โดยวิธีการ graft ได หากก่ิงเปน scion ถูก
ตัดทิ้งจนติดกับ rootstock จะพบวามีตาเกิดขึ้นมากมายที่บริเวณเปน graft union ในบางโอกาส
จะไดตาที่มีกําเนิดมาจากสวนประกอบของเนื้อเยื่อทั้งของ rootstock และ scion ผลก็คือการ
เกิด chimera ที่ตาน้ันหาก genetic makeup ของพืช 2 อันนั้นแตกตางกัน 

Winkler ไดทําการ graft เพ่ือใหเกิด chimera ขึ้นในเยอรมัน เขาใชพืชใน Family 
Solanaceae โดยใช Lycopericon esculentum เปน scion ไปติดกับ Solanum nigrum และทํา
ในทางกลับกันดวย คือ เอา Solanum nigrum ไปติดบน Lycopericon esculentum เม่ือรอยตอ
เชื่อมติดกันดีแลว ก็ตัดก่ิงทิ้งไปเหลือแตรอยตอ ตอมาตรงรอยตัดจะเกิดการแบงเซลลและมีตา
เกิดขึ้นมาก ตอมานั้นตานั้นเจริญเปนก่ิง สวนใหญจะเปนก่ิง มีลักษณะเปน Lycopericon หรือ 
Solanum มาก แตบางกิ่งเขาก็พบวามีลักษณะครึ่งๆกลางๆ จะเหมือน Solanum ก็ไมเชิงจะ
เหมือน Lycopericon ทีเดียวก็ไมใช เขาเรียกวา chimera อาจเปน periclinal chimera โดยมี
เน้ือเยื่อชั้นนอกเปนของ Lycopericon แตเน้ือเยื่อชั้นในเปนของ Solanum ก่ิงที่เปนแบบน้ีจะมี
ใหผลและเมล็ดเปน Solanum  

มีตัวอยางการ graftที่ทําใหเกิด chimera อีกก็คือ การกําเนิดของสมพันธุ “bizzarria” 
สมพันธุนี้จะมีผลซึ่งขางหน่ึงเปน C.medica และอีกขางหน่ึงเปน C.aurantium สมพันธุนี้กําเนิด
โดยเดิมที่เดียวไดมีคนเอา C.aurantium มา graft บน C.medica แตการ graft นั้นไมเจริญ 
ตอมาตรงรอย graft union มีตาเกิดขึ้นมาก และปรากฏวามีตาขางหน่ึงใหเปนก่ิงซ่ึงตอมา
ผลิตผลสมเปน bizzarria ดังกลาว เขาใจวา chimera ของกิ่งน้ันเปน periclinal เหตุการณนี้
เกิดขึ้นที่อิตาลี และยังมีพืชอีกหลายชนิดที่เกิด chimera ขึ้นเพราะการ graft บางครั้งพืชที่ได
ใหมมีลักษณะไมเหมือนพืชเดิมสองชนิดที่ graft กัน ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากเปนการรวมกันของ  
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nucleus ของพืชทั้งสองจึงมีผูเรียกวา graft hybrid ไดมีผูตั้งสมมติฐานเก่ียวกับ graft hybrid ไว
มาก แตก็ยังไมมีอันใดไดรับการรับรองอยางม่ันคง 

ไวรัสเปนตัวการทําใหลักษณะของพืชผิดไปคลายการ mutation 
สวนใหญแลวการกลายพันธุของพืชเกิดจากการผิดปกติของ gene และลักษณะที่กลาย

จะถายทอดไปยังพืชตนใหม การกลายพันธุบางอยางเปนการกลายหรือการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเพราะมีไวรัสเขาทําลายและลักษณะนี้อาจหายไปในชั่วลูกหลาน หรืออาจยังคงอยูก็ได
แลวแต วิธีการของการขยายพันธุ ตัวอยางการผิดปกติ เพราะไวรัส เชน การแหงหรือเหลือง
ของตาและผิวของลําตน ซึ่งเปนกับไมผลหลายชนิด ดังน้ันในการขยายพันธุ ตองมีการสังเกต
พืชใหดี ควรเลือกเฉพาะก่ิงหรือสวนที่ปกติเทาน้ัน จะเปนการปองกันไวรัสเขาไปในตัวดวย 

การเขาทําลายไวรัส พืชจะแสดงอาการผิดปกติมากนอยขึ้นอยูกับความตานทานตอ
โรคไวรัส ไวรัสชนิดเดียวกันอาจทําใหพืชตางๆแสดงอาการไมเหมือนกัน อยางไรก็ดี พืชที่มี
ความตานทานสูงก็ยอมมีเชื้อไวรัสเขาฝงอยูในเน้ือเยื่อแตจะไมแสดงอาการผิดปกติเทาน้ัน 
ดังน้ันเม่ือพืชน้ีไป graft รวมกับพืชที่ออนแอ พืชที่ออนแอจะแสดงอาการของโรคไดชัดเจน อัน
นี้จึงเปนวิธีหนึ่งของการทดสอบวาพืชมีเชื้อไวรัสหรือไม 

ไวรัสสามารถติดตอกันไดโดยแมลง เชน เพลี้ยหรือตั๊กแตนเปนพาหะในพืชสตรอเบอรี่ 
Fragaria vesca เปนพันธุที่ไมตานทานตอไวรัส ดังน้ันหากสงสัยวาสตรอเบอรี่พันธุใดจะมีไวรัส
แฝงอยูหรือไม ก็นําพันธุนั้นมา graft กับ F.vesca โดยใช graft ของ runner หรือทํา leaf graft 
ก็ได โดยที่หากวาพันธุที่สงสัยมีไวรัสจะปรากฏวาอีก 2-3 อาทิตยตอมา F.vesca จะแสดง
อาการผิดปกติ 
7.3 การรักษาให Clone ของพืชบริสุทธ์ิ ดังที่ไดกลาวมาแลววา clone ของพืชอาจ
เปลี่ยนแปลงไดเน่ืองจากเชื้อโรคไวรัส แบคทีเรีย รา เขาทําลาย และมีการเปลี่ยนแปลง genetic 
makeup เปนที่เขาใจกันดีวา ชาวสวนตองพยายามไมใหเกิดการผิดปกติเน่ืองจากเชื้อโรค
เพราะมีการระวังปองกันได หากเกิดการปกติที่เลวก็จะถูกตัดทิ้งไปอยางไรก็ดี พืชที่ไมแสดง
อาการอาจมีเชื้อโรคแฝงอยูในเนื้อเยื่อ แตที่ไมแสดงอาการเพราะสภาพแวดลอมอาจไม
เหมาะสมสําหรับเชื้อโรคน้ัน แตถานําพืชน้ันไปปลูกที่อ่ืนที่สภาพแวดลอมผิดไป พืชน้ันอาจ
แสดง 
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อาการเปนโรคได เชน มันฝรั่ง ที่มีเชื้อไวรัสจะแสดงอาการผิดปกติอยางเห็นไดชัด ถาปลูกในที่
อากาศเย็น แตจะไมแสดงอาการผิดปกติ ถาปลูกมฃในที่อากาศรอน ดังน้ันในการนําพืชไปปลูก
ที่อ่ืนตองมีการทดสอบกอนวา พืชนั้นตองไมมีเชื้อโรคแฝงอยู เพ่ือจะไมเปนการแพรกระจายโรค
ดวย 

วิธีการรักษพันธุใหบริสุทธิ์ปราศจากโรคและเชื้อโรค (desease free, pathogen free) 
ไดทํากันมานานกับพืชเศรษฐกิจ เพ่ือไมใหผลผลิตลดลง หลักการที่จะทําเพ่ือให clone บริสุทธิ์
ตองคํานึงถึงระบบตางๆ ดังนี้ 
 1.คัดเลือกขยายเฉพาะตนที่ไมผิดปกติไมมีโรคแมลง 

2.รักษาพืชน้ันไมใหโรคเขาทําลาย หรือคอยสังเกกตคัดเอา budsport ออก  
3.ใชวิธีการขยายพันธืที่ไมเปนบอเกิดการติดเชื้อโรค 
การกระทําดังกลาว ตองคํานึงถึงคาใชจายดวย แตก็จําเปนในการสงพืชออก
ตางประเทศ 
หลักการดังกลาวมีรายละเอียดแตละขั้นตอนดังน้ี 
การคัดเลือกตนที่ดีเพื่อการเร่ิมตน เปนจุดแรกที่ตองใชความปราณีต มักจะเลือกใน
หมู 

พืชที่มีการเจริญสมํ่าเสมอกันลําตนแข็งแรง และมีการขยายพันธุอยางถูกวิธีมากอน และตอง
พิจารณาอยางรอบคอบถึงโรคแมลง เขาทําลายเม่ือคัดเอาพืชน้ันมา ควรเขียนปายชื่อใหถูกตอง 
ขั้นตอมาควรเอาพืชที่เลือกมานั้นมาทดสอบไวรัสหรือเชื้อโรคอ่ืนดังรูป ถาทดสอบแลวปรากฏวา
ผลเปน negative ก็แสดงวาพืชน้ันไมมีเชื้อโรคเขาทําลาย หากพบวาไมมีพืชอันใดที่เก็บมา 
ปราศจากเชื้อโรค ฏตองใชเทคนิคการขยายพันธุพิเศษ หรือคัดเลือกเอาจาก ตา หัว หนอเล็กๆ 
ซึ่งโดยปกติแลวสวนเหลาน้ีเชื้อโรคไมเขาไปอยูมาขยายพันธุ 
 
 
 
 การคัดเลือกเอาเฉพาะสวนของพืชที่ไมมีเชื้อโรคพิจารณาดังนี้ 
 1.เชื้อโรคที่เปน Soilborne เชน Verticillium และ Phytophthora จะเขาทําลายเฉพาะ
สวนของตนที่อยูทางดานโคน ดังนั้นควรเลือกเอาสวนยอดของลําตนมาขยายพันธุ 

2. จุด growing point เชน terminal bud มักจะไมมีเชื้อโรคอยู ดังน้ันควรนํามาขยาย
โดยวิธี 
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Meristem-tip culture เชน คารเนชั่น กลวยไม เบ็ญจมาศ 
3. ใชน้ํารอนลวกในสวนที่จะนําไปขขยายพันธุ ตองคํานึงวาสวนของพืชน้ันจะตองทน 

ความรอนได ที่ใชกันก็มี หัวของ gladiolus โดยใชความรอน 110  -135 ฟ  (43.5 -57 ซ) 
เวลานาน 1 / 2-4 ชั่วโมงวิธีการน้ีใชฆาแบคทีเรีย ราและใสเดือนฝอยไดดี 

4. วิธีนี้ตางจากขอสามคือ ใชความรอนต่ํากวาและเวลายาวนานกวา คือ ใช 37  - 38  
ซ (98-100 ฟ) เปนเวลา 2-4 สัปดาหตองปลูกพืชในที่ปลูก และขณะที่ทําตองเอาพืชเขาในตูปรับ
อุณหภูมิดังกลาว วิธีการ 2 อยางหลังน้ีตองทดสอบโดยการ graft มากอนวาพืชน้ันไมมีไวรัส 
เพราะ 2 วิธีนี้ไมทําลายไวรัส 

5. ใชสารเคมีบางอยางฆาเชื้อรา เปนการแช    rhizome ของขิงในสารละลายของฟอร 
มาดีไฮด เพ่ือฆาเชื้อรา Phytophthora 

6. การใชเมล็ดขยายพันธุมักไดตนใหมที่เปนตนที่ไมมีไวรัส (มีขอยกเวนบางพืช) 
เมล็ดน้ันใชไดทั้ง apomitic seed และ nonapomictic seed 
 การรักษาพืชที่คัดเลือกมา ควรนํามาปลูกในพื้นที่ๆไมมีโรคและแมลงพืชแปลงน้ี
เรียกวา foundation block และถาขยายพันธุพืชน้ันออกไปปลูกในแปลงที่ควบคุมโรคแมลงอีก 
เราเรียกวา mother block แปลง mother block ควรคํานึงหลักดังนี้  
 1. ตองหางจากพืชชนิดอ่ืนเพื่อปองกันการผสมขามอยางนอยตองมีรัะยะครึ่งไมลล 

2. ความสะอาดของเครื่องมือเคร่ืองใชและการกําจัดเชื้อโรค 
3. ตองทดสอบโรคแมลงเปนระยะๆ รวมทั้งการตรวจโดยการสังเกตพืชแตละตน หาก 

พบผิดปกติ ตองตัดทิ้งทันที 
 
7.4 ระบบการสงพืชออกสูมือผูปลูก 
 จุดมุงหมายของการมีระบบน้ีขึ้นมา คือเพ่ือใหผูปลูกไดรับพืชที่ถูกตองตามพันธุและ
ปราศจากโรคไปปลูก เพ่ือใหไดผลผลิตสูง ระบบดูไดจากรูป และการกระทําน้ีจะทําในที่เปน
การคารายใหญ หรือโดยมากจะกระทําที่หนวยราชการของการเกษตร 
 
 ขอบังคับตามกฏหมายกักกันพืชของประเทศไทย กําหนดขอบังคับการนําพืช เขา-
ออก นอกประเทศไทย ไวดังนี้ 
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 1.สิ่งตองหาม หามนําเขามาในประเทศ เชน พืชที่เปนโรค พืชที่มีแมลง ดิน สม เมล็ด
ขาว ฯลฯ 

2.สิ่งจํากัด เม่ือจะนําเขามาในประเทศจะตองมีใบรับรองใบปลอดศัตรูพืช     เชน ยาสูบ  
ฝาย กาแฟ มันฝรั่ง ออย กลวย สับปะรด มันเทศ ฯลฯ 

3.สิ่งไมหาม นําเขามาในประเทศได    แมจะไมมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช เชน  แอปเปล  
แพร ลูกพลับ องุน ลิ้นจ่ี กลวยไม ไมดอก ฯลฯ 

ทั้งสิ่งจํากัดและสิ่งไมหามที่นําเขามาจะตองแจงตอเจาหนาที่กักกันพืช เพ่ือทําการตรวจ  
ณ. ดานฯ ที่นําเขา หากประสงคจะขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช สําหรับพืชที่นําออกนอกประเทศ 
ใหติดตอกับกองควบคุมพืช และวัสดุการเกษตร 
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  (Anatomical and Physiological Basis of Propagation by Cuttings )

บทที่ 8 
ลักษณะทางเนือ้เย่ือและลกัษณะะทางสรีระ 
ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการขยายพันธุโดยวิธีตัดชํา 

 
ในการขยายพันธุ โดยวิธีตัดชําก่ิงหรือตัดชํา leaf bud นั้น สิ่งสําคัญคือตองใหก่ิงหรือใบ

นั้นออกตากโดยเร็วที่สุด เพราะวาสวนที่เปนลําตนไดจากสวนที่นํามาแลว สวนการตัดชําราก
นั้นจะตองใหก่ิงแตกออกมาโดยเร็วจาก adventitious bud ในการรตัดชําใบหรือสวนตาง ๆ ของ
ใบทั้งรากและลําตนจะตองแตกออกจากมาจากสวนของใบนั้น  มีเซลลเปนจํานวนมากที่อยูใน
สวนตาง ๆ ของลําตน แมวาสวนน้ันจะแก แตเ.ซลลเหลาน้ันก็มีความสามารถในการที่จะ
กลับมาเปนเซลลเยื่อเจริญ ( meristematic cell ) และแบงเซลลใหเปนรากหรือลําตน หรือไดทั้ง
สองอยาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากในเซลลเดียว ๆ แตละเซลล นั้นมีความสามารถที่จะสรางตอไปให
เปนตนพืชใหม 
 ลักษณะทางเนื้อในการกําเนิดรากของกิ่งตัดชํา ( Stem cutting )  กอนจะทําความ
เขาใจในเรื่องน้ี ตองมีความรูในเรื่องเน้ือเยื่อชนิดตาง ๆ ที่เรียงกันในลําตน 
 ขั้นตอนในการกําเนิด  adventitious root  ในการตัดชําก่ิงมีดังนี้ 

1. การเร่ิมตนสรางกลุมของเน้ือเยื่อเจริญ  root initials 
2. เยื่อเจริญน้ันเจริญน้ันเติบโตไปเปนสวนตาง ๆ ของราก ( root primodia ) 
3. รากเจริญออกมาใหเห็นโดย โผลพนถึงออกมาพรอมทั้งมีการเชื่อมตอระหวาง vas- 

cular bundle ของรากกับกิ่ง 
 
8.1 การกําเนิดเน้ือเย่ือของราก  พืชสวนมากจะสรางเน้ือเยื่อที่จะเปนราก  หลังจากตัดก่ิง 
มาชําโดย ที่จะมีเน้ือเยื่อกลุมหน่ึง เริ่มทําหนาที่เปนเนื้อเยื่อเจริญ ในพืชพวกไมเน้ือออน 
เน้ือเยื่อนี้จะอยูดานนอก หรือระหวาง vascular bundle เปนกลุมเนื้อเยื่อเล็ก ๆ ทําหนาที่เปน
เยื่อเจริญให root initial  ตอมาจะแบงเซลลและทําหนาที่เปนตนกําเนิดราก ( root primodia )  
ในขณะเจริญหรือแบง เซลลสวนหนึ่งจะกลายเปนปลายราก และอีกสวนจะกลายเปน vascular  
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bundle เชื่อมกับของลําตนขณะนี้รากจะมีความยาวแทงออกมาเห็นชัด โดยผานขั้น  cortex 
และดัน epidermis  ดังนั้นการออกรากน้ีจึงเปนแบบ endogenously ในเบญจมาศ ก่ิงที่ตัดมาจะ
ออกรากโดยกําเนิดจากกลุมเซลลในบริเวณ interfascicular  ในพวกมะเขือเทศ แตง จะมี
กําเนิดมาจากกลุมเซลลของ phloem  

ในการทํา leaf bud cutting กลุมเซลลที่ทําใหกําเนิดรากอยูขาง ๆ vascular bundle 
หรือบริเวณ  leaf traces 

ในพวกไมเนื้อแข็งซึ่งมี xylem และ phloem หลายชั้น รากจะกําเนิดจากเน้ือเยื่อที่อยุใน 
secondary phloem และบางครั้งก็มาาจาก rays หรือ cambium หรือ pith ในกุหลาบ(Rosa 
dilecta) เน้ือเยื่อที่ใหกําเนิดรากมาาจากเซลลตรงติดกับ cambium หรือ ray ใน secondary 
phloem. 

หลังจากปกก่ิงลงในกะบะชําแลว ไดมีการศึกษาทางกลองจุลทรรศน พบวาในเบ็ญมาศ
จะมี ioot initail หลังจาก 3 วันไปแลว  ในคารเนชั่นหลังจาก 5 วัน และในกุหลาบหลังจาก 7 วนั 
และสังเกตรากไดดวยตาประมาณ 10 วัน ในเบญมาศ และประมาณ 3 อาทิตยในกุหลาบและ
คารเนชั่น 

การสราง root inital ขึ้นกอน ขณะที่ก่ิงกําลังติดอยูกับตน ก็มีเยื่อเจริญน้ีอยูแลว  แตเยือ่
เจริญน้ีจะไมแบงเซลลและเติบโตเปนราก  ขณะที่ก่ิงยังติดอยูกับตนตอเม่ือก่ิงน้ันถูกตัดไปวาง
ในที่เหมาะสม เน้ือเยื่อนั้นจึงแบงเซลล ตัวอยางพืชที่มีเยื่อเจริญอยูกอนแลว เชน ไทร ยาง
อินเดีย สม บางชนิด ในพืชบางชนิด ตนแก จะมีปุม ๆ ตามลําตนเปนผลจากการสรางรากจาก
เน้ือเยื่อชั้นในเรียกปุม ๆ นี้วา burrknot การที่มีเน้ือเยื่อน้ีขึ้นกอนทําใหก่ิงตัดชําออกรากเร็ว 
อยางไรก็ดี พืชบางชนิดที่ออกรากเร็วก็ไมไดหมายความวา พืชนั้นจะมีเยื่อเจริญเกิดขึ้นกอน 

การตัดชําใชกับพืชในพวกใบเลี้ยงคู  สวนพวกใบเลี้ยงเด่ียวบางชนิดก็ทําได แต
ตองการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมจริง ๆ adventitiaus root  นี้เกิดขึ้นในพืชใบเลี้ยงคูและเกิดที่  
intercalary region ซึ่งอยูที่ฐานของขอ และ  adventitious root นี้ยังเกิดที่หัวขอพืชตาง ๆ ดวย 

Callus ( กลุมของเนื้อเยื่อ )  โดยทั่วไปแลวหลังจากที่ตัดก่ิงแลววางไวในสภาพที่
เหมาะสมจะพบเนื้อเยื่องอกขึ้นที่ฐานของรอยตัด กลุมเนื้อเยื่อน้ีเปน  parenchyma  ที่แบงตัว
ขึ้นมาอยางมากมาย  กลุมเนื้อเยื่อนี้มาจาก เซลลบริเวณ  vascular cambium  ที่ติดตอกับ  
phloem อยางไรก็ดีจะมีบางสวนที่มาจากเซลลของ cortex หรือ pith  บอยคร้ังที่เห็นรากแรก ๆ 
โผลมา 
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จาก  Callus  นี้ทําใหเชื่อวา  callus  นี้มีผลตอการออกราก อยางไรก็ดีการศึกษาทําใหพบวา 
การออกรากกับการสราง  callus นั้นไมเก่ียวของกัน แตที่เกิดขึ้นมาทั้งสองอยาง  เพราะ
สภาพแวดลอมเหมาะสมและลักษณะ ภายในที่กําเนิดคลายกัน 

มีหลักฐานยืนยันวา  pH ของวัตถุที่ใชปกชํามีผลตอการเกิด  callus และ pH นี้ก็มี
ผลกระทบกระเทือนตอการออกของรากดวย ในการตัดชําก่ิงพืชชนิดหนึ่งพบวา หา pH 6.0 ให  
callus ที่ใหญ รูปรางไมดีและเนื้อเยื่อนุม และกิ่งน้ันจะออกรากงาย  หากเพ่ิมความเปนดางขึ้น
ไปให pH ประมาณ 11.0 callus จะเล็ก แข็ง เกาะแนนเปนแนวยาว และกิ่งน้ันไมออกราก เม่ือ
ตัดดูพบวามี root initial แตไมสามารถแทงทะลุ  callus  ที่แข็งออกมาได ดังน้ันการออกราก
ขึ้นอยูกับการที่รากงอกออกมาภายนอกสะดวกหรือไม 
 
8.2 การตัดชําใบ ( Leaf Cutting ) 

มีพืชเปนจํานวนมากไมวาจะเปนใบเลี้ยงคูหรือใบเลี้ยงเดียว  สามารถนําใบชําเปนตน
ไดกําเนิดตนออนของพืชทีเกิดมาจากใบน้ันแตกตางกันแลวแตชนิดของพืช แตสามารถจําแนก
ไดวาพวกหน่ึงมีตนกําเนิดมาจาก  primary meristem และอีกพวกหนึ่งมีตกําเนิดมาจาก 
secondary meristem  

Primary meristem  หมายถึงเน้ือเจริญที่เกิดมาจากเซลลของ embryp และเนื้อเยื่อน้ีไม
เคยกลายไปเปนสวนอ่ืนในการเจริญเติบโต สวน Secondary meristem เปนเน้ือเยื่อที่ทํา
หนาที่เปนสวนตาง ๆ แตบางคร้ังกลับมาเปนเนื้อเยื่อเจริญอีก 

 
Leaf cutting with primary meristems ของใบ Bryophyllum ทั้งใบ เม่ือไปวางในที่

เหมาะสมจะงอกตนเล็ก ๆ ออกมาจากรอยเวาซ่ึงอยูตามขอบใบ  ตนออนที่งอกน้ันกําเนิดมา
จาก  Foliar embryos ซึ่งเกิดขึ้นตามขอบใบขณะที่ใบกําลังเจริญ จนกระทั่งใบเจริญเต็มทีตน
ออนที่แฝงตัวชอนไชอยูในเสนใบ เม่ือใบแก foliar embryos นี้เจริญเต็มที่พอดีจะหยุดพักตวัอยู
จนกระท่ังสวนลางที่ใบนั้นไปตกอยูในสภาพเหมาะสมหรือไดรับความชื้น ตนเล็ก ๆ เหลาน้ันจะ
งอกขึ้นมาอยางรวดเร็ว รากจะขยายออกทางดานลาง จนกระทั่งไมนานตนเล็ก ๆ นี้จะเจริญ
เปนอิสระ และใบเกาก็ตายไปในที่สุด อันน้ีเปนตัวอยางที่เยื่อเจริญมาเปนตนอยูในพวก 
primary meristem 
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Leaf cutting with secondary meristem ในบางพืช เชน Begonia rex, 
Sansevieria, Lilium เม่ือใชใบไปปกตนออนที่เกิดขึ้นจะจาก Secondary meristem ซึ่งมาจาก
ฐานของใบ หรือกานใบในกลีบกระเทียม เม่ือนําไปเพาะสวนที่จะมาเปนตาหรือหัวใหม จะ
กําเนิดจาก parenchyma ที่อยูทางดานบนของกลีบ และเม่ือใหกําเนิดตาแลว parenchyma 
สวนใตตาที่กําเนิดขึ้นจะเปนราก ในระยะแรกตาที่เกิดจไดอาหารจากกลีบเดิม ตอมากลีบเดิม
จะแหงไป 

 
ในตน African violet (Saintpaulia) เม่ือนําใบไปชําจะเกิดลําตนซ่ึงมีกําเนิดมาจากเซลล

ที่แกแลวในใบกลายมาเปนเนื้อเยื่อเจริญอีกก รากกําเนิดมาจากเซลลที่มีผนังบางซ่ึงอยูระหวาง 
vascular bundle ตนใหมเกิดจากเซลลของ epidermis และ cortex ซึ่งอยูใต epidermis เม่ือ
รากออกมาทําหนาที่ดูดนํ้าอาหารหลายสัปดาหกวาลําตนจะโผลออก ตนออนในระยะแรกได
อาหารจากใบที่ตัดชํา แตสวนของใบนั้นจะตายไปในระยะหลัง 

 
ในพืชอีกหลายชนิด เชน มันเทศ รากและลําตนที่ออกมาจากใบที่ตัดชําจะเกิดจาก 

callus ที่เกิดขึ้นบริเวณรอยตัด callus นี้เกิดจาก secondary meristem 
 
adventitious root เกิดขึ้นบนใบนั้นจะเกิดไดเร็วกวา adventitious bud ในบางพืช เชน 

ยางอินเดีย (Ficus elastica) เวลาตัดชําตองเอาสวนของกิ่งที่มีตาไปกับใบดวย เพราะวาราก
เกิดจากกานใบจริง แตตาไมเกิดขึ้น 

 
8.3 การตัดชําราก (Root cutting) 
 รากที่นําไปตัดชําน้ันตองมีความสามารถที่จะสราง adventitious bud ในบางกรณีตอง
เกิด adventitious root ดวย อยางไรก็ดี adventitious bud นั้น เกิดอยูแลวในรากตั้งแตกอนตัด
โดยเฉพาะเม่ือรากน้ันมีแผล ในรากออนตาจะกําเนิดจากชั้นของ pericycle ใกลๆ cambium 
โดยเกิดเปน root primodia กอน สวนในรากแกตาจะเกิดจากชั้นของ phellogen ซึ่งอยูขางนอก
หรืออาจเกิดจาก ray ถาตาเกิดจากรอยแผลจะเกิดจาก cullus ที่รอยแผลที่ผิวรากนั้น 
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 การเกิดตาจากสวนของรากสามารถเรงโดยใช Cytokinin ความเขมขนของ kinetin 
ประมาณ 0.1 ppm สามารถเรงการเกิดตาในการตัดชํารากได ในทางตรงกันขาม auxin เชน 
IAA จะยับยั้งการเกิดตาจากรา 
 
 ในการตัดชํารากน้ีปรากฏวาการเกิดเน้ือเยื่อเจริญของสวนรากจะเปนไปไดยากกวาการ
เกิดตา การกําเนิดรากออนๆ ขึ้นมาอีกน้ัน ตองอาศัยการเจริญของรากแขนงซึ่งกําเนิดอยูแลว
ภายในรากเดิม อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบวาบางคร้ังมีเน้ือเยื่อบริเวณ vascular cambium 
เปนตัวใหกําเนิดรากฝอยขึ้นมาใหม 
 
 การใหกําเนิดตนใหมที่ไดจากการตัดชํารากน้ันเปนไปไดหลายทางแลวแตชนิดของพืช 
โดยท่ัวไปพบวา ตาจะกําเนิดขึ้นมากอน ตอมาจะมีรากฝอยเกิดขึ้นใตหนอที่เจริญจากตานั้น 
แทนที่จะมีรากฝอยเจริญมาจากสวนของรากที่ตัดชํา 
  
 ในบางพืชรากจะแตกออกมามากในขณะหนอที่เจริญในบางชนิดสามารถใหกําเนิดตน
แตไมกําเนิดราก บางชนิดใหกําเนิดรากแตไมกําเนิดตน ในสองกรณีหลังน้ีพืชจะตาย สําหรับ
สวนของรากที่ไมสามารถใหกําเนิด ทั้งตนทั้งรากใหมก็จะอยูไดนานกวาแตในที่สุดก็จะเนาไป 
 
 ในการตัดชํารากปรากฏวารากที่ไดจากตนพืชที่อยูในระยะ juvinility จะประสบ
ความสําเร็จมากกวาการตัดชํารากตนพืชที่แก เหตุที่เปนเชนนี้เพราะรากตนพืชที่แกนั้นให
กําเนิดรากไดมาก ทั้งน้ีอาจจะเปนอิทธิพลของ juvinility ซึ่งก็เกิดขึ้นในการตัดชําก่ิงดวย 
 
 ขอควรระวังในการตัดชํารากก็คือ ตนพืชใหมที่ไดอาจมีลักษณะไมเหมือนตนแม หาก
ตนแมเดิมมี chimera เปนแบบ periclinal 
 
8.4 พื้นฐานทางสรีรวิทยาในการกําเนิดรากของการตัดชํา 

สารควบคุมการเจริญเติบโต (Plant growth subtances) ไมเปนที่นาสงสัยวามีสารเรง
ให 
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เกิดรากในกิ่งที่ตัดชํา แตตองใชในระดับความเขมขนที่เหมาะสมสารตางๆ เหลาน้ีเชน auxin, 
cytokinins และ gibberellins ในหมูสารเหลาน้ีถือวา auxin มีความสําคัญมากที่สุดและทําการ
ทดลองกันมาก นอกจากสารเหลาน้ียังมีสารอ่ืนอีกที่ชวยสนับสนุนการออกราก 
 
 Auxins ไดทําการศึกษากันมากเพราะสารนี้มีความสัมพันธุอยางใกลชิดกับการ
เจริญเติบโตของตน การสรางราก และการยับยั้งการเจริญเติบโตของตาขาง และยังเกีย่วของกับ
การรวงของใบผล การเจริญเติบโตของผล และการทํางานของเซลลใน Cambium ในตนพืชจะ
พบ auxin เปนประจํา และการทํางานของ auxin ก็ไมแนนอนขึ้นอยูกับพืช ดังน้ันกลไกในการ
ทํางานของสารนี้ยังไมเปนที่แนนอน 
 
 มีสารเคมีที่สังเคราะหขึ้นและมีการทํางานเหมือน auxin หลายอยางเชน IAA ซึ่ง
เหมือนกันกับที่สะกัดไดจากตนพืช นอกจากน้ียังสามารถสังเคราะหสารที่ยังไมเคยสะกัดไดจาก
ตนพืชเชน NAA (Naphthaleneacetic acid) IBA (Indole butyric acid) และ 2,4 – 
dichlorphenoxy acetic acid  
 
 ในพืชสามารถสกัด auxin ไดจากตายอดและใบออน และสารนี้จะเคลื่อนที่จากยอดลง
มาขางลาง และถาเราแชก่ิงไมลงในสารละลายของ auxin ที่เราสังเคราะหขึ้น สารละลายของ 
auxin จะขึ้นไปยอดไดทาง xylem  
 
 auxin ที่ไดจากตนพืชอยูในสารประกอบเคมีเปน Idole-3-acetic acid ซึ่งเหมือนกับสาร
ที่เราสังเคราะหได ในการทดลองหลายคร้ังสรุปไดวา auxin เปนตัวทําใหเกิดรากในกิ่งตัดชําได
มาก  แตในการใชตองใหความเขมขนเหมาะสม ในการตัดชํารากนั้นปรากฏวา ดาน distal เปน
ดานที่ใหกําเนิดราก เพราะดานน้ีมีระดับ auxin สูง สวนดาน proximal เปนดานที่ใหกําเนิดลํา
ตนเพราะดานน้ีมี auxin นอยกวา ในการทดลงตนพืชเดียวกันน้ีแตมีการให auxin เพ่ิมเติม
ใหกับรากที่นํามาตัดชําปรากฏวา จะใหรากทั้งดาน distal และ proximal และถาเอา auxin ออ
รากน้ันจะใหกําเนิดแตลําตนทั้งสองดาน 
 
 Cytokinin เปนสารเรงการแบงเซลล ในหองปฏิบัติการสามารถสังเคราะหสารน้ีได เชน 
adenine, kinetin และ 6-benzyl adenine จากการทดลองตัดชําก่ิงยาสูบ พบวาเม่ือให kinetin 
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 Gibberellin สารตัวน้ีไมมีผลใหการสรางยอดและสรางรากในการตัดชํา แตบางครั้งจะ
ยับยั้งการสราง Secondary meristem 
  
 Auxin and Cytokinin สารสองตัวมีบทบาทในการสรางพืชตนใหม และยังพบวา 
Cytokinin นั้น สามารถทําใหพืชเกิดยอดทั้งสองขางในการตัดชําราก สารสองตัวน้ีทํางาน
รวมกันและมีความสัมพันธุกันจากการทดลองพบวา ถาใช IAA ในความเขมขนต่ําประมาณ 
2ppm. จะเรงใหเกิดรากดี และชวยทําให cytokinin ทํางานดีดวย และในการใช kinetin ความ
เขมขนต่ําประมาณ 0.8 ppm. ก็จะเรงให auxin ทํางานที่อุณหภูมิสูง 27 ซ ไดดีกวา 15 ซ 
ในทางตรงกันขาม Cytokinin จะทําไดดี ในที่อุณหภูมิต่ํา 15 ซ ใน Bryophyllum ถาให 
cytokinin จะเรงใหตาเจริญจากใบไดเร็ว ถาให auxin จะยับยั้งการสรางราก 
 
 Rooting Co-factors : The effects of leaves and buds  
 ไดมีการยืนยันวามีสารอยางหน่ึงที่สรางขึ้นที่ใบและเคลื่อนยายลงมายังโคนกิ่งตัดชํา 
สารน้ีชวยในการออกราก สารน้ีมีการเคลื่อนยายใน phloem เพราะไดมีการทดลองเอาตาของกิง่
ตัดชําออกและให auxin ก่ิงน้ันไมออกราก ตอมาใหชื่อสารน้ีวา “rhizocaline”  ในพืชบางชนิด
เม่ือตัดชําไมออกรากก็ให auxin จะทําใหพืชพวกนั้นออกราก แตในขณะเดียวกันพืชอีกชนิด
หน่ึงไมสามารถจะออกรากไดเลยแมวาจะให auxin แสดงวาพืชชนิดหลังน้ีไมสามารถสรางสาร 
rhizocaline ได ดังนั้นauxin ไมไดเปนสารชนิดเดียวที่ทําใหพืชออกราก ยังมีสารที่ยังไมรูแนชัด 
และเชื่อวาสารน้ีตองอยูในพืชระยะ juvinility มากกวาระยะ maturity ไดมีการทดลองเอาตาของ
ก่ิงตัดชําออกปรากฏวาก่ิงตัดชําของพืชไมออกรากเลย แตสําหรับกิ่งของพืชที่มีการสราง 
rhizocaline มากอนตัดชําจะไมมีผลมากนัก แมวาจะเอาตาของก่ิงน้ันออกไป ในการขวั้นเอา 
bark ตรงกลางกิ่งตัดชําออกก็จทําใหไมออกรากเชนกัน ในการทดลอง graft ใบ หรือก่ิงของพืช
ที่ออกรากงายเขากับก่ิงพืชที่ออกรากยากแลวหลังจากน้ันเอาไปตัดชํา ปรากฏวา ก่ิงที่ออกราก

BO 453 (H) 193 



 1. สารที่สรางมาจากตาลักษณะทางเคมีจะเปน ortho-dihydroxy phenol 
 2. auxin 

3.enzyme ที่อยูบริเวณ pericycle, phloem, cambium ซึ่ง enzyme นี้ อาจเปนพวก  
poly-phenol-oxidase type 
 ตอมาไดพบวา auxin นี้ สามารถทําปฏิกิริยากับ ortho-dihydroxy phenol โดยมี 
enzyme ดังกลาวเปนตัวชวย และจึงไดสารที่เปน rhizocaline ดังนั้น จึงสรุปปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่
รอยตัดของก่ิงตัดชํา ไดดังนี้ 
 
 Phenolic + Auxin   Auxin      Cell 
 Co-factor  (endogenous  phenol      division 
 (form bud)  or applied)  complex    
             enzyme 
          adventitious  root initial 
            
  
ดังนี้จึงสรุปไดวา การที่พืชจะออกรากหรือไมออกรากจากก่ิงตัดชําน้ันขึ้นอยูกับ 3 กรณี 

1. ถาพืชมีสิ่งสําคัญ 3 อยาง คือ Phenolic co-factor auxin และ enzyme อยูในกิ่งพืช
แลว ตราบใดที่ก่ิงนั้นไดรับสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกิ่งนั้นจะออกราก 

2.หากพืชนี้มีทุกอยางครบแตขาด auxin พืชกิ่งนั้นจะออกรากทันที ถาให auxin ชวยลง
ไป 

3.หากพืชน้ันขาด Phenolic co-factor หรือ enzyme แมจะมี auxin มากเพียงไร ก็ไม
ออกราก และไมสามารถชวยพืชแบบน้ีได เพราะยังไมสามารถสรางสารชนิดน้ีขึ้นได และก็ยังไม
แนชัดดวยวาสารน้ีคืออะไร 
 
8.5 ลักษณะทางเน้ือเย่ือที่เก่ียวของกับการกําเนิดราก 

พืชที่ตัดชําแลวไมออกรากนั้น พบวาบางคร้ังขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อเยื่อภายในกิ่งตัดชํา
นั้น 
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เปนตัวขวางกันไมใหรากโผลออกมาได แมวาจะไดมีการกําเนิดรากอยูภายในแลวก็ตาม หรือใน
บางกรณีก็ใชเวลานานกวาที่รากจะโผลออกมาได ในพืชดังกลาวพบวามีเน้ือเยื่อที่แข็ง เชน 
lignin หรือ Sclerenchyma เปนแนวกั้นขวางไมใหรากแทงทะลุออกมาได ในกรณีเชนน้ีตองการ
ใหปกชําแลวใหน้ําพนฝอย (mist) ตลอดเวลาจะกระตุนใหก่ิงตัดชําน้ันสราง parenchyma 
ภายในไดมากและดันให sclerenchyma แตกออกทําใหรากแทงออกมาได Sclerenchyma มัก
เรียงเปนวงแหวนรอบๆตน 
 

หากนําเอา bark ของตนที่ออกรากงายมา graft กับตนที่ออกรากยาก แลวทํา cutting 
บริเวณ graft จะออกรากงาย อันน้ีเปนวิธีแกปญหาอีกอยางหน่ึงตรงกันขาม หากเอา bark ของ
ตนที่ออกรากยากไป graft กับตนที่ออกรากงาย จะทําใหก่ิงนั้นออกรากยาก 
  
 Polarity ทิศทางในการกําเนิดรากและลําตนของกิ่งตัดชําน้ัน ตาจะแตกขึ้นที่ดาน distal 
(ดานที่อยูใกลยอด) และรากจะเกิดทาง proximal (ดานใกลโคน) สวนการตัดชํารากตาจะเกิด
ทาง proximal และรากเกิดทาง distal แมวาจะปกสวนที่นํามาปกชํากลับขางก็จะไมทําให
สถานการณการเกิดรากและลําตนผิดไป 
 
 ไดมีการทดลองและเปนที่แนนอนวาเน้ือเยื่อในลําตนจะมีทิศทางเปนของมันเอง และมี
การคนควาวา แมแตใน cutting แตละเซลลจะมีทิศทางขางบนขางลาง ดังน้ันจึงไมเปนที่นา
สงสัยวา สวนตางๆของลําตนไมวาจะเล็กสักเพียงใดก็จะมีทิศทางแนนอน ในการตัดชํารากหาก
เราตัดรากที่ยาวออกเปนทอนเล็กๆ ในขณะที่เน้ือเยื่อกอนตัดเปนแหงเดียวกัน แตเม่ือหลังจาก
ตัดและเอาไปปกชําเน้ือเยื่อตรงนั้นจะกําเนิดรากใน cutting หน่ึง แตใหกําเนิดลําตนอีก cutting 
หนึ่ง การเปรียบเทียบการตัดชําก่ิง รากและใบ ปรากฏวาลําตนมีทิศทาง polarity ที่แนนอนที่สดุ 
รากนั้นนอยกวา polarity ของใบไมคอยแนนอน เพราะใบน้ันใหกําเนิดรากและลําตนที่ฐานของ
สวนตัดชํา 
 เม่ือมีการตัดเน้ือเยื่อ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเน้ือเยื่อสวนที่ตัด 2 สวน
ใหแตกตางกันทันที สารที่เปนตัวการที่ทําใหเน้ือเยื่อที่ถูกตัดแตกตางกัน คือ auxin การ
เคลื่อนที่ของ auxin ลงมาขางลางเปนคุณสมบัติที่อธิบายไดและการเคลื่อนที่นี้จะไมแนนอน จะ
มากนอยขึ้นอยูกับสวนตางๆ ของพืช ซึ่งปรากฏวาจะนอยมากในใบ ซึ่งการเคลื่อนที่ของ auxin 
ลงมาดานลางน้ีจะมีผลในแงกระตุนรากใหเกิดทางดานลาง ดังไดกลาวมาแลวในเรื่องของ auxin 
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8.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดตนใหมในก่ิงตัดชํา 
พืชแตละชนิดมีความยากงายในการออกรากไมเหมือนกัน แมวาจะมีลักษณะทาง

เน้ือเยื่อหรือสรีระคลายกันก็ดี บางพืชตองการสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจริงๆ ในการออกราก 
ในขณะที่บางพืชกองการสภาพของสวนที่นํามาตัดชําบางอยางใหพอดีจึงออกรากได ดังน้ันใน
กรณีที่พืชออกรากยากตองพิจารณาสิ่งตางๆ และเลือกใชใหถูกวิธี ก็อาจจะทําใหพืชนั้นออกราก
งาย ที่จะกลาวตอไปน้ีเปนวิธีการที่จะทําใหพืชออกรากไดงายขึ้น 
 

8.6.1การเลือกสวนที่จะใชในการตัดชํา ตองพิจารณาวาสวนนั้นตองมาจากตนแมที่
ใหก่ิงมีสภาพอุดมสมบูรณ ถาเลือกก่ิงจากตนแมที่ขาดธาตุไนโตรเจน ก่ิงนั้นจะออกรากแตไมให
ตายอดที่เติบโต หรือถาไนโตรเจนมากเกินไปจะไมออกราก แตใหตาเจริญดี หรือถาใชก่ิงจาก
ตนที่มีอายุนอยเกินไปก็จะไมออกตาและไมออกราก ดังน้ันตนแมนั้นจะตองมีอายุพอสมควร 
หมายถึงมีการสะสมคารโบไฮเดรตมาชวงระยะหนึ่ง ระยะนี้ก่ิงในตนจะแข็งพอสมควร เม่ือหักก่ิง
ดูจะเปราะ หรืออาจจะตรวจสอบดูจากไอโอดินในการดูการสะสมแปง โดยใชไอโอดิน 0.2% ใน
โปรแตสเซียมคลอไรดแชโคนกิ่งที่จะตัดชําพบวา ในกิ่งองุนเม่ือทดสอบโดยวิธีนี้ ไดผลดังน้ีคือ 
ในกิ่งที่แชน้ํายา ไอโอดิน แลวใหสีเขม ออกราก 63% ที่ใหสีปานกลางออกราก 35% และที่ใหสี
ออนออกรากเพียง 17% ดังน้ันจึงสรุปไดวาในตนที่เติบโตมาระยะหน่ึงแลวน้ัน ควรจะตองมี
ระดับไนโตรเจนไมสูงดวย เพ่ือการสะสมคารโบไฮเดรด หากมีการสะสมไนโตรเจนมากไป จะ
ออกรากไมดี ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพืชน้ันไมมีโอกาสเก็บคารโบไฮเดรด เน่ืองจากมันจะไปรวมกับ
ไนโตรเจนเปนโปรตีน และเรงใหพืชเติบโตมาก ก่ิงจะอวบบางไมเหมาะสมในการออกราก 
  

วิธีการทําใหพืชมีการสะสมคารโบไฮเดรดมีดังนี้  
1.ลดปุยไนโตรเจนแกตนพืชที่จะเอาก่ิงมาตัดชํา กังนั้นการเจริญของก่ิงจะลดลง แตมี

อาหารสะสมพวกคารโบไฮเดรดมากขึ้น นอกจากน้ียังตองใหแสงกับพืชน้ันเต็มที่ ใหรากอยูในที่
จํากัด 
 2. เลือกก่ิงในตนใหเหมาะสม เชน ควรเลือกก่ิงขางที่หยุดการเจริญแลวมีการสะสมคาร
โบไฮเดรดมากกวาที่เลือกก่ิงที่ออนอวบ 
 3. เลือกสวนของก่ิงใหถูกตอง เชน คารโบไฮเดรด มักสะสมอยูทางโคนกิ่ง แต
ไนโตรเจนมีมากทางปลายกิ่ง ดังนั้นควรเลือกสวนโคนกิ่งมา 
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 อยางไรก็ดี เราไมสามารถพูดไดวาการที่มีเปอรเซนตคารโบไฮเดรดสูงน้ัน จะทําใหพืช
ทุกชนิดออกรากงายเสมอไป ในบางพืช เชน กุหลาบพบวาบางพันธุเชน Rosa canina ใหก่ิงตัด
ชําที่มีคารโบไฮเดรดนอย แตมีเปอรเซนตความงอกก่ิง 92 เปอรเซนต และกิ่ง R. setigera ซึ่งมี
แปงสะสมมากไมมีการงอกเลย สวน R. arvensis กับ R. odorata มีแปงปานกลางจะมีการงอก 
97 และ 82% ตามลําดับ 
 ในพืชที่ออกรากยากมากๆ จะตองมีการกระทําอีกหลายวิธี เชน ควรนําพืชเขาที่มืด 
(etiolation) การมัด หรือควั่นกอนตัดก่ิงไปปกชํา ทั้งน้ีเพ่ือใหพืชออกรากงาย 
 
 Etiolation  การนําตนพืชเขารมกอนตัดก่ิงไปชําชวยใหก่ิงชําออกรากงาย พืชในรมจะมี
การสะสมแปงนอยลง ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อนอยลง ผนังเซลลบาง และจํานวนเนื้อเยื่อในทอ
น้ําทออาหารลดลง แตจะมีปริมาฯ parenchyma มากขึ้น ปริมาณของ auxin มากขึ้น 
 
 ใน avocado (Persea americana) การตัดชําใหผลสําเร็จนอยมาก แตถาเอาตนไปไว
ในที่มืดแลวนํามาควั่น แลวนําไปไวในที่มืดอีก แลวตัดก่ิงนั้นไปชําจะออกรากดี 
 
 พืชพวกที่เปน etiolate มักสราง root primodia เกิดขึ้นในกิ่งกอนตัดชํา เชน Populus 
nigra ตองเอาก่ิงไปปกชําในที่มืดจึงออกราก หากไปชําในที่สวางจะไมออกราก จากการทดสอบ
คลื่นแสง พบวาแสงประมาณ 6800 Angstrom จะเปนตัวยับยั้งการเกิดรากมากกวาแสงสีน้ําเงิน
เขียว หรือ far-red 
 
 Girdling (การขวั้น)  เปนการขวางกั้นทางเดิน น้ําตาล (carbohydrate) ในกิ่ง เพ่ือให
ก่ิงน้ันมีการสะสมคารโบไฮเดรดไดมาก จึงเปนการชวยทําใหเกิดรากไดงาย ตัวอยางการขวั้น
ทํากับตนยาง สม และชะบา นอกจากการขวั้นอาจใชการรัดดวยลวดก็ได การขวั้นยังทําใหระดับ
ของ auxin เหนือและใตรอยขวั้นลดลง แตกลับมาการสะสมสารชวยทําใหออกราก (co-factor) 
เหนือรอยขวั้น 
 
 Juvinility factor (อายุของตนพันธุ) ในพืชที่ออกรากงาย อายุของตนพันธุไมมี
ความหมาย 

BO 453 (H) 197 



มาก แตในพืชที่ออกรากยากควรตัดก่ิงจากตนพันธุที่อายุนอย จะใหรากงายกวา  ตนพันธุมีอายุ 
1 ป จะงอกรากไดงายที่สุด ในพวกสน (Conifer) จะเห็นไดชัดวา การตัดชําก่ิงจากตนแกจะไม
ออกรากเลย ดังน้ัน ในกรณีที่มีตนพันธุที่มีอายุมากสําหรับพืชที่ออกรากยาก ก็ควรหาทางยาย
พันธุทางอ่ืนเพ่ือใหไดตนพันธุที่มีลักษณะ juvinility เสียกอน เชน การตัดชําราก ตนใหมที่ไดจะ 
juvinile ซึ่งจะใชก่ิงมาตัดชําใหออกรากไดงาย 
 
 อีกวิธีหน่ึงก็เอากิ่งจาก Sphaeroblast ซึ่งมักจะแตกออกมาจากโคนตน ถาเราตัดตน
เดิมชิดโคน 
 การ graft ถึงที่ เจริญเต็มที่แลว กับตนออน บางครั้งจะทําใหก่ิงน้ันเปลี่ยนเปน juvinility 
ได 
 การพน gibberellin ลงบนกิ่งที่แกของพืชบางชนิด ก็สามารถทําใหตาขางที่เกิดใหมมี
ลักษณะ juvinility ได 
 
 8.6.2 การเลือกประเภทของเน้ือไมในตนมาทําก่ิงปกชํา (Type of wood selected 
for cutting) 
 เปนการเลือกวาจะเอาก่ิงแบบใดจากพันธุ เพราะในตนพันธุนั้นจะมีตั้งแตก่ิงที่แกจนถึง
ก่ิงที่เพ่ิงเจริญมาใหมๆ การจะเลือกก่ิงแบบใดเพื่อใหออกรากงายน้ัน ขึ้นอยูกับชนิดของพืช  พืช
แตละชนิดตองการไมเหมือนกัน และบางคร้ังพืชชนิดเดียวกันแตคนละตน ก็ตองการกิ่งไม
เหมือนกัน นอกจากนี้บางคร้ังพืชตนเดียวกัน แตก่ิงคนละชนิดก็ออกรากไมเหมือนกัน 
 

1.ความแตกตางระหวางตนพืชในพืชชนิดเดียวกัน พืชที่โดยปกติขยายพันธุโดยเมล็ด 
เชน พวกไมปลูกปา หากตอมาจะขยาย โดยการตัดชํา ปรากฏวาในกิ่งที่ตัดมาประเภทเดียวกัน
แตมาจากคนละตน จะใหรากไมเหมือนกัน บางตนออกรากงาย บางตนออกรากยาก 

2. ความแตกตางระหวางก่ิงยอดกับก่ิงขางในพวกพืชหลายชนิด พบวาหากเอาก่ิงขาง
หยุดการเจริญเติบโตแลวไปปกชําจะใหรากดีกวาก่ิงยอด เชน ในพวกสนที่เปนเชนน้ีเพราะก่ิง
ขางมีการสะสมอาหารมากกวา นอกจากกิ่งขางที่มีการเจริญเติบโตในแนวราบนั้นไมเหมาะสม
ในการใชทําปกชําเพราะจะใหตนพืชที่ทอดนอนไปกับดิน ในกรณีนี้ควรเลือกก่ิงยอดที่มีการ
เจริญเติบโตในแนวตั้ง 
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3. ความแตกตางระหวางสวนโคน กลาง และปลายกิ่งในกิ่งเดียวกัน สรุปไดเปน 2 พวก 
คือ ในการตัดชําพวกก่ิงที่มีอายุ 1 ป ควรใชสวนโคนกิ่ง จะออกรากไดงายกวาสวนยอดของกิ่ง  
สวนในการปกชําก่ิงที่ยังออนๆ หรือกําลังมีการเจริญควรใชสวนปลายกิ่งมากกวาสวนโคน ทั้งน้ี
อธิบายไววา พวกกิ่งแกนั้นมีการสะสมคารโบไฮเดรดที่โคนกิ่งมากกวาและบางที่ที่โคนกิ่งน้ีมี 
root initial อยูภายในแลวเนื่องจากมีสารที่มีผลตอการออกราก ซึ่งสรางจากใบและตามาสะสม
อยู สวนในพวกที่เปนกิ่งออนจําเปนตองใชปลายกิ่งน้ันอธิบายไดวา สารเรงการออกรากอาจ
เกิดขึ้นที่ยอดไดดี และเซลลตางๆ ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงงายจะเปลี่ยนมาเปนเยื่อ
เจริญเพ่ือการออกราก 

อยางไรก็ดี ปรากฏในพืชประดับหลายชนิดสามารถใชไดทั้งโคนกิ่งและปลายกิ่งก็ออก
รากไดเหมือนกัน 

4. ก่ิงที่สรางดอกและไมสรางดอก ไดมีการทดลองวาในพืชที่ออกรากยากนั้น ควรใชก่ิง
ที่ไมมีตาดอก ถึงแมจะเด็ดตาดอกทิ้งไปก่ิงน้ันก็ไมออกราก แสดงวาสารที่ยับยั้งการออกรากน้ี
จะตองอยูภายใน ตางจากการเด็ดตาที่จะเปนใบทิ้งไป ซึ่งจะทําใหรากนอยลง เพราะตานี้มีสาร
ชวยออกราก ดังน้ันควรเลือกก่ิงที่ยังไมมีการสรางตาดอก (flower initiation) หรือก่ิงที่พนระยะ
ออกดอกออกผลไปแลว พบวาสาร auxin ความเขมขนสูง ซึ่งชวยใหเกิดรากในก่ิงตัดชําจะ
ยับยั้งการสรางตาดอก 

5. การตัดแบบ Heel และ non-heel ในการทํา hard wood cutting พบวาการตัดในกิ่ง
ใหเฉียงเล็กนอย (heel) จะทําใหก่ิงนั้นออกรากไดดีกวาการตัดตรงๆ สวนใน soft wood cutting 
นั้น ควรตัดใหฐานของก่ิงตรงๆ จะไดผลดีกวาแบบ heel หรือ mattlet (ใหมีสวนของกิ่งแกติดมา
ดวย) 

6. ระยะเวลาที่ควรเลือกตัดก่ิง ในพวก deciduous ซึ่งใช hard wood cutting ควรเลือก
เวลาที่พืชอยูในระยะพักตัว สวนในพวก leafy cutting หรือ semi-hard wood ควรตัดตอนพืช
อยูในฤดูการเจริญเติบโต 

 
8.6.3 วิธีการใชสารเรงรากของก่ิงตัดชํา  
ความรูเร่ืองการใชสารเรงการเจริญเติบโตเปนตัวเรงรากนี้เปนที่แพรหลายกันมานาน 

ไดทดลองการใช auxin เรงราก แตปรากฏวาสารน้ียับยั้งการแตกตา หรือเม่ือแตกตาออก
มาแลวก็ไมเจริญตามปกติ ตอมาพบวาความเขมขนของสารที่ใชสําคัญมากหากความเชมขนสูง
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1. วิตามิน บี (Thiamine chloride) เน่ืองจากสารตัวน้ี เปนตัวการที่จะทําใหรากเจริญ 
สารน้ีสรางที่ใบพืชและเคลื่อนยายไปยังราก โดยทั่วไปแลวก่ิงที่ใชปกชําจะมีสารน้ีเพียงพอ 

ธาตุอาหาร  ใชธาตุอาหารที่เปนองคประกอบของไนโตรเจน ไมวาจะอยูในรูปอินทรีย  2. 
หรืออนินทรีย จะชวยเรงการเกิดราก เชน การใช asparagine และ adenine กับ leaf cutting 
ในชะบา (Hibiscus) เม่ือทําการตัดชําก่ิงที่ไมมีใบ จะเรงออกรากไดเม่ือใชจุมลงใน ananine 
หรือ ammonium sulfate แตตองใชความเขมขนต่ํา 0.05ppm. อาจเปนไปไดวา พวก
สารประกอบพวกไนโตรเจนนี้จะเปนสวนหนึ่งของฮอรโมนที่ทําใหออกราก 
 3. Boron ธาตุนี้คอนขางจะทําใหรากเจริญเติบโตไดดี มากกวาที่จะกระตุนใหออกราก 
แตถาใช Boron รวมกับ IBA แลวจะไดรากมาก และรากเจริญเร็วดวย ดังน้ันปฏิกิริยาจึงเปน 
Synergistic 
 4. Fungicide การใชสารน้ีเพ่ือปองกันเชื้อราเขาทําลายรอยแผล และทําใหก่ิงนั้นอยูรอด
ไดนาน สารที่ใชได เชน Ferbam (Ferric dimethyl dithiocabamate) และ Phygon XL (2,3 
dichloro-1,4-naphthoquinone) แตเทาที่ผลการทดลองปรากฏวา Captan (N-trichloromethyl 
mercapto 4-cyclohexene-1-2-dicarboximide) ดีที่สุด ใชในรูปผง เอาโคนกิ่งจุมลงใน IBA แลว 
หรือหากใช IBA ในรูปของผงผสมกับ Captan ไดเลย นอกจากน้ี captan ยังชวยเรงการออก
รากและการเจริญเติบโตของรากดวย 
 5. Wounding การทํารอยแผลที่โคนกิ่งตัดชําโดยเฉพาะกิ่งแก ในบางพืชจะชวยการ
ออกราก เม่ือทํารอยแผลแลวปรากฏวา callus จะเกิดขึ้นมากตามรอยแผล และรากก็จะออก
มากดวย เพราะเทากับทําใหรากออกมางาย และปรากฏวาเซลลใกลๆรอยแผลจะใหกําเนิดราก
ทั้งน้ีเพราะเม่ือพืชเกิดมีแผลจะมีฮอรโมนและคารโบไฮเดรดมาสะสม นอกจากนี้อัตราการหายใจ
สูง เน่ือเยื่อที่เกิดแผลจะดูดนํ้าและอาหารไดดีกวาตรงที่ไมมีแผล ดังน้ันกรณีที่ให auxin การทํา
แผลจะทําให auxin เขาไปไดดี ในพืชที่มี Sclerenchyma ก้ันรอบๆก่ิงควรทํารอยแผลใหผาน
เน้ือเยื่อน้ีเพ่ือใหรากแทงออกมาสะดวก 
 8.6.4 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในขณะที่ก่ิงชําออกราก 
  1. สภาพของน้ํา แมวาในกิ่งตัดชําที่เอาใบไวจะชวยในการออกรากก็จริง แตวา
ใบจะทําการคายนํ้าตลอดเวลา จึงอาจทําใหก่ิงนั้นขาดนํ้าขึ้นได และอาจจะตายเสียกอนที่จะเกิด
ราก ทั้งน้ีเพราะการดูดนํ้าของก่ิงตัดชําเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากก่ิงไมมีราก ใน
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 ไดมีการปฏิบัติตอก่ิงตัดชํามานานแลวเก่ียวกับการใหความชื้นในบรรยากาศรอบๆ 
เรือนปกชํา โดยการพนนํ้าเปนฝอยๆ หรือเปนหมอก ทั้งน้ีจุดประสงคก็เพ่ือเพ่ิม water vapor 
pressure ในอากาศน่ันเอง 
 
 Mist propagation ไดมีการทดลองวิธีการน้ีตั้งแตป 1940 โดยใชหลักการพนนํ้าแก ก่ิง
ปกชําที่มีใบ น้ําที่พนมานั้นจะเปนฝอยและปกคลุมใบพืช น้ําน้ีจะทําใหความชื้นในบรรยากาศสูง 
และยังทําใหอุณหภูมิต่ําและลดอัตราการหายใจของกิ่งปกชํา ความรอนของใบจะไมสูง แมจะอยู
กลางแสงแดด จึงเปนขอไดเปรียบเพราะพืชมีโอกาสปรุงอาหารไดเต็มที่ 
 ดังน้ันหากใชการขยายพันธุแบบน้ีพืชมีความสามารถในการสรางรากไดดี เพราะมีการ
สรางอาหารตลอดเวลา และการใชอาหารนอย เปรียบเทียบกับการปกชําในโรงเรือนบังแสง แลว
พวกในโรงเรือนบังแสงจะมีขอเสียเปรียบคือ เม่ือบังแสงจะอบทําใหอุณหภูมิพืชจะมีการหายใจ
สูงใชอาหารมาก และแสงแดดจะเขามาไดนอย ทําใหพืชปรุงอาหารไดไมเต็มที่ และถาเอาสิ่ง
กําบังออกพืชจะไดรับแสงมาก ใบพืชจะใหม 
  
 อยางไรก็ดีการพนนํ้าทําตลอดเวลา จะทําใหอุณภูมิลดต่ํามาก โดยเฉพาะอุณหภูมิของ
เคร่ืองปลูกในการปกชําจะมีอุณหภูมิต่ําไมเหมาะแกการออกราก ดังนั้นการพนควรทําเปน
ระยะๆ  (intermittent mist) จะไดผลดีกวา 
 
 ไดมีการทดสอบวาการโปรยน้ําลงบนใบน้ันจะทําใหพืชสูญเสียธาตุอาหารหรือไม 
ปรากฏวาการสูญเสียธาตุอาหารน้ันเล็กนอยมากไมเปนผลเสียหายแกพืช และพวก spore ของ
เชื้อราก็ไมสามารถงอกไดภายใตสภาพโปรยน้ํา ดังนั้นโรคก็ไมรบกวนกิ่งปกชํา 
  2. อุณหภูมิ กลาวไดวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการออกรากของกิ่งปกชําพืช
สวนมากจะตองเปน 21 –27 ซ (70-80 ซ) ในเวลากลางวัน และ 15 ซ (60 ฟ) ในเวลากลางคืน 
และแมวาอุณหภูมิจะต่ํากวาน้ีเล็กนอยก็ออกรากได อยาใหอุณหภูมิของบรรยากาศสูงมาก 
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  3. แสง ในพวกกิ่งปกชําที่มีใบนั้น แสงเปนปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหก่ิงชําได อา
หารเพือใชในการสรางราก และการเจริญเติบโต ความเขมขนของแสงตองมีมากพอเพ่ือสราง
อาหารใหไดมากกวาอาหารที่ถูกใชไปในขบวนการหายใจ สวนในกิ่งชําที่ไมมีใบนั้น สวนใหญจะ
มีอาหารสะสมอยูในกิ่งมากเพียงพอแลว ไดกลาวมาแลววา etiolate plant จะออกรากไดดีกวา 
ตอมาทําการศึกษารายละเอียดปรากฏวา ในสภาพที่พืชมี auxin จํานวนมาก ถานําไปปกชํา
โดนแสงจะลดจํานวนรากลง แตในสภาพที่พืชมี auxin นอย ตองปกชําใหโดนแสง หากมืดจะไม
ออกราก ในพวก hard wood cutting ซึ่งมี auxin อยูเพียงพอในกิ่งแลว จะออกรากไดดีในที่มืด 
แตพวก leafy cutting นั้น ถึงจะออนและมีการสะสม auxin และแปงนอย เม่ือปกชําในที่สวางจะ
ทําใหการสรางแปงมาก และจะตองเก่ียวของกับการสรางสารที่เปนองคประกอบของ auxin ซึ่ง
จําเปนตองใชแสง จึงทําใหพวกนี้ออกรากไดดีในที่มีแสง และไมออกรากหากนําไปไวในที่มืด 
 แสงนีออนสีขาว ความเขม 150-200 foot-candles จะทําใหก่ิงชําออกรากดีที่สุด 
(แสงแดดจากดวงอาทิตย มีความเขม 10,000 ft-candles) 
 
 คลื่นแสงในชวงทาย (orange-red) เปนคลื่นแสงที่กระตุนใหพืชออกรากไดดีกวาคลื่น
แสงทางน้ําเงิน แตก็มีบางพืช เคยปรากฏใหเห็นวาออกรากไดในคลื่นแสงสีน้ําเงิน 
 
 ชวงวันยาวจะกระตุนใหพืชออกรากไดดีกวาวันสั้น และตองอุณหภูมิดานลางสูงดวย 
หากในสภาพวันส้ันและอุณหภูมิดานลางต่ํา ตาจะเจริญออกมากอนราก เน่ืองจากสภาพวันยาว
พืชจะทําการปรับปรุงอาหารไดนาน 
 
  4. เคร่ืองปลูกที่ใชปกชํา (Rooting medium) คุณสมบัติของสิ่งที่ใชเปน media 
ในการปกชํามี 3 ประการ คือ  

1.ก่ิงจะตองปกลงไปไดแนนพอสมควรจนกวาจะออกราก 
                          2.จะตองอุมนํ้าไดดีและระบายน้ําดี 

3.ระบายอากาศดีเพ่ือโคนกิ่งปกชําจะไดมีอากาศผาน 
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และสําหรับ media ที่จะใชกับ soft wood กับ semi-hardwoood นั้น ยังตองไมมีโรครา

และ แบคทีเรีย media นี้ยังเปนตัวที่ทําใหรูปรางและลักษณะของรากที่ออกมาจากก่ิงที่ปกชํา
แตกตางกัน ยกตัวอยาง เชน ก่ิงที่ชํากับทรายมักจะมีรากยาว ไมแตกแขนง รากหยาบใหญ 
เปราะ สวนกิ่งที่ปกชํากับทรายปน peatmoss จะใหรากที่สั้นกวาและแตกแขนงมาก รากเล็ก
และไมเปราะ ซึ่งรากประเภทหลังน้ีแหละ สะดวกในการขนยายก่ิงชําใสกระถาง การท่ีรากมี
ลักษณะแตกตางกันใน media 2 ชนิดน้ี เพราะความชื้นใน media แตกตางกัน นอกจากน้ี
อากาศก็ตางกันดวย ระบบรากที่ดีตองมาจาก media ที่มีความชื้นสูงและอากาศเพียงพอ  
 
 ในสภาพที่ media มีออกซิเจนไมเพียงพอ ก่ิงชําจะออกรากอยูในระดับใกลๆ ผิวของ 
media 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BO 453 (H) 203 



บทที ่9 
เทคนิคของการขยายพันธุโดยวิธีตัดชํา 

 
 

การตัดชําถือวาเปนการขยายพันธุที่สําคัญ และมีประโยชนมากในดานสาขา งานไม
ดอกไมประดับ และยังใชไมผลบางชนิด เปนการขยายพันธุที่ทําไดงายไมตองการเคร่ืองมือ 
จุดประสงคหรือความสําเร็จคือ ตองทําใหสวนที่นําไปชําน้ันแตกยอดและราก เพ่ือใหกลายเปน
พืชตนใหมขึ้นมาได และพืชตนใหมนี้จะตองมีลักษณะเหมือนตนแมทุกประการ 
 
แบงชนิดของการตัดชําไดดังนี้ 
 1. การตัดชําก่ิง (Stem cutting) สามารถเลือกประเภทของกิ่งจากตนไมแตละประเภท
ไดดังนี้ 
  1. Hardwood cutting เปนการตัดเอาก่ิงสวนที่แกของตนไมที่เปนตนไมพวก
เน้ือแข็งไปปกชํา 
  2. Semi-hardwood cutting เปนการตัดเอาสวนของกิ่งที่มีเน้ือไมเร่ิมแกของ
ตนไมเน้ือแข็งไปปกชํา 
  3. Softwood cutting เปนการตัดเอาสวนกิ่งที่ยังไมแกของตนไมเน้ือแข็งไปปก
ชํา 
  4. Herbaceous cutting เปนการตัดเอาก่ิงของไมเน้ือออนไปปกชํา 
        5. Leaf cutting เปนการนําใบหรือบางสวนของใบไปปกชํา 
        6. Leaf bud cutting เปนการนําสวนของกิ่งที่มีตาและใบเพียง 1 ใบ ไปปกชํา 
        7. Root cutting เปนการนําสวนของรากไปปกชํา 

 
ขอที่สําคัญคือ ควรเลือกสวนที่จะใชในการตัดชํา จากตนแมที่แข็งแรง สมบูรณ ไมมีโรคและ 

แมลงรบกวน และเจริญอยูในพื้นที่ดินที่อุดมสมบูรณดี และอยูในที่แจง จะทําใหออกรากเร็วและ
งายขึ้น 
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9.1 การตัดชําก่ิง (stem cutting) 
ความสําคัญในการตัดก่ิงคือ ตองใหมีตาติดไป ตาอาจเปนตายอด (Apical bud) หรือตา
ขาง  

(Lateral bud) ก็ได การออกรากจะยากหรืองายขึ้นอยูกับสิ่งตางๆดังนี้ 
(1) ลักษณะของเนื้อไม 
(2) ระยะการเจริญเติบโตของตนแมพันธุ 
(3) ฤดูกาลในการปกชํา 
 
9.1.1 Hardwood cutting ทําไดกับพืชที่เปนไมผลัดใบ หรือไมที่ไมผลัดใบ ตัดก่ิงที่แก

มีอายุ ประมาณ 1 ป ก่ิงพวกน้ีมักเปนสีน้ําตาล หักดูเปราะ ใบจะแก หรือถาเปนไมผลัดใบ ทําใน
ฤดูใบไมรวงก็ได ตัดใหก่ิงมีขนาดยาว 4-12 นิ้ว โดยใหฐานรอยตัดชิดขอ และดานปลายก่ิง
เหนือตาบนเล็กนอย ควรเลือกก่ิงจากตนแมที่รับแสงแดดตลอดเวลา และการตัดโคนก่ิงตัดได 3 
แบบคือ straight heel และ mallet ดังรูป (หนาตอไป) 

      หลังจากตัดแลวมัดก่ิงรวมๆกัน ก่ิงแกนี้ควรเอาใบออกทั้งใบ จึงเปนก่ิงปกชําที่ไมมี 
ใบ การมัดเอาทางโคนและปลายไวใหอยูทางเดียวกันทุกส่ิง ก่ิงแกนี้สามารถเก็บไวไดนาน และ
ทนตอสภาพที่ไมเหมะสมไดดีกวาก่ิงตัดชําแบบอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ควรจะทําการปกชํากอนที่
ตาบนกิ่งระเริ่มแตกออกมากอน  
 
       โดยทั่วไปวิธีการปกชําก่ิงแกทําไดหลายอยาง ดังนี้ 
  1. ในกรณีที่เปนพืชในเขตอากาศหนาวเย็น (Temperate)หลังจากตัดแลวมัด
เปนมัดๆ ใหหัวทายอยูทางเดียวกัน แลวเอาไปปกชําทราย เพ่ือใหเกิด callus ในฤดูใบไมรวง 
อาจวางโดยเอาโคนกิ่งขึ้นขางบนเพ่ือใหไดรับอุณหภูมิสูง เพ่ือใหเกิด Callus ไดงาย 
  2. ถาเปนพืชที่ออกรากงาย เอากระดาษช้ืนๆ หุมเก็บไวในอุณหภูมิ 32-40 ฟ 
หากตาเร่ิมเจริญตองรีบปลูกหรือนําไปไวในที่เย็นกวาน้ี 
  3. หลังจากตัดแลวนําไปปลูกในแปลงเลย 
           4.หลังจากตัดแลวจุม auxin  แลวเก็บไวในที่อุณหภูมิ 65-70 ฟ  ประมาณ 4-6 

สัปดาหแลวปลูกใน nursery หรือเก็บไวในที่อุณหภูมิ 35-40 ฟ 
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การตัดชําก่ิงแกในพืช Gymnospersm พวกสน 
เปนไมที่ไมผลัดใบ มีความยากงายในการออกรากขึ้นอยูกับชนิด โดยสามารถ

เรียงลําดับ จากงายไปหายาก ไดด้ังนี้ 
1. Chamaecyparis sp. และ Juniperus พวกนี้สามารถออกรากไดงาย 
2. Yews หรือ Taxus sp. เปนพวกที่ออกรากยากปานกลาง 
3. Picae sp.หรือ Junipers spruce 

Tsuga sp. หรือ Hemlock เปนพวกที่ออกรากยาก 
หรือ Pinus sp. และ Abies sp. หรือ  Firs เปนพวก ออกรากยากที่สุด  4. Pine 

 
ในพวกที่ออกรากยาก ตองเอาก่ิงจากตนแมที่มีอายุนอยจะออกจากไดดีกวา หรือตอง

ให IBA จะทําใหจํานวนรากดีขึ้น  
 

ควรตัดก่ิงตอนตนฤดูหนาว ขนาดก่ิงยาว 4-8 นิ้ว มีใบติดพอประมาณ และควรทํา
บาดแผลโดนกิ่ง แตตองระวังเชื้อราเขาทําลายเนื้อเยื่อ 
 
 

9.1.2 Semi-hardwod cutting การตัดชําก่ิงพวกนี้ใหเลือกก่ิงที่มีอายุ 6-8 เดือน ก่ิง
ควรมีใบติดบาง ปกทําตอนฤดูฝน ตัดก่ิงใหยาว 3-6 นิ้ว ใหเอาใบโคนกิ่งทิ้งเสีย มีใบเฉพาะ
ปลายกิ่งทั้งนี้เพ่ือลดการคายน้ํา ควรตัดก่ิงตอนเชา ตัดเสร็จแลวแชน้ํา  แลวนําไปปกชําในที่ๆ  มี
ความชื้นสูง  
 

9.1.3 Softwood cutting  ( Greenwood cutting ) เปนการตัดชําก่ิงออนของไมพุม ไม
เน้ือแข็งใชในการขายพันธุไมประดับ เชน กุหลาบ มะลิ ผกากรอง ยี่โถ ไมผลไมใชวิธีนี้ ก่ิงที่ตัด
มาตองเปนก่ิงที่เพ่ิงเจริญเติบโตมาได 2-3 เดือน ตองใหก่ิงมีใบติด หลังจากตัดตองแชน้ําไมให
ก่ิงเห่ียว ควรปกชําโดยใช mist propagation ควบคุมความชื้น และอุณหภูมิโคนกิ่งใน media 
ใหประมาณ 75-80 ฟ และอุณหภูมิดานบนของก่ิงประมาณ 70 ฟ จะทําใหก่ิงออกรากใน
ระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห ก่ิงเหลาน้ีถาให auxin จะทําใหออกรากดี ขอสําคัญจะตองเลอืก
ก่ิงที่ไมออนอวบจนเกินไป และเปนก่ิงที่ไมอยูในที่รม ควรตัดก่ิงยาวประมาณ 3-5 นิ้ว มีขอ 2-3 
ขอ พยายามใหใบติดอยูมากที่สุด ถามีดอกติดมา ควรเด็ดดอกท้ิงเสีย ควรตัดก่ิงในตอนเชา 
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9.1.4 Herbaceous cutting เปนการตัดชําก่ิงจากตนพืชที่เปน Herbaceous cutting 
(ไมเน้ือออน) ทํากับไมดอกตางๆ เชน เบ็ญจมาศ ฤษีผสม คารเนชั่น ตัดยาวประมาณ 3-5 นิ้ว 
เอาใบสวนบนไว พวกไมที่มียางมากควรทิ้งไว 2-3 ชั่วโมง กอนชํา เพ่ือใหยางแหงจากแผลรอย
ตัด พวกนี้ ไมทําการปกชําใน mist propagation  
 
9.2 การตัดชําใบ ( Leaf cutting ) 

ในการปกชําใบ อาจทําแผนใบหรือแผนใบที่ตัดกับกานใบมาปกชํา โดยทั่วไปรากและ
ตน มักจะเกิดที่ฐานของใบ (leaf base) ในใบลิ้นมังกร ( Sansevieria sp.)  ตัดเปนทอนๆ ยาว
ประมาณ2-3 นิ้ว ปกลึกลงไปใน media ¾ ของความยาวของใบ หากมี chimera เปนแบบ 
periclinal ตนที่ไดมีการกลาย  

ในการตัดชําใบดาษตะกั่ว (Begonia rex) จะมีการออกรากมาจากเสนกลางใบท่ีถูกตัด
และใบเกิดรากงายกวายอด นอกจากน้ัน African violet สามารถถตัดชําโดยใชแผนใบและกาน
ใบจะสรางตนขึ้นจากกานใบ  
 
9.3 การตัดชําราก ( Root cutting ) 

เปนการนํารากมาชําเพ่ือใหเกิดหนอที่ไดจาก adventitious bud และใหกําเนิดรากของ
หนอนั้น พันธุพืชที่ตัดชํารากไดแก สน แคแสด สายรุง การเกิดตนมักเกิดจากดาน proximal 
การเกิดรากมักเกิดทางดาน Distal และมักจะเกิดตนไดงายกวาการเกิดราก การตัดราก ไมควร
ทําใหขณะที่ตาบนตนกําลังเจริญ การตัดมักตัดยาวประมาณ 3 นิ้ว แลววางแนวนอนลงบน 
media แลวรดน้ําใหชุม ตองคอยใหชื่นอยูเสมอ อาจใชกระจก ปดทับไว 

 
9.4 วัสดุที่ใชในการปกชํา (rooting media) วัสดุที่ใชในการปกชํามีผลตอเปอรเซนตการออก
ราก คุณภาพของรากโดยดินทราย หรือดินรวน นอกจากจะทําใหรากออกงายแลว ยังทําใหตอน
ขุดยายไปปลูกทําไดงาย ไมกระทบกระเทือนรากมาก นิยมใชทราย 2 สวนผสมกับดิน 1 สวน 
เปนวัตถุปกชํา หรืออาจใชขี้เถาแกลบก็ได โดยควรพรวนใหโปรงเสียกอน สําหรับทรายอยาง
เดียว มักใชในการปกชํา Juniper และ Yew จะใหผลดีมาก สําหรับไมอ่ืนๆ ที่ปกชําในทรายราก
ที่ไดจะไมคอยแตกแขนงและจะเปราะ การปกชําควรปกใหก่ิงทํามุม 60 กับวัสดุปกชํา  
 

BO 453 (H) 207 



9.5 การทําแผลโดนกิ่งปกชํา (Wounding) มักทํากับพวกสนและ Juniper ทําเพ่ือใหเยื่อเจริญ
เผยออก และการทําแผล มักทําควบคูไปกับการจุมฮอรโมน และแผลจะเรงใหเกิด auxin และ
เซลลมีการแบงตัวไดรวดเร็ว 
 
9.6 ฮอรโมน ฮอรโมนที่ใชกับการตัดชํา เชน IBA, NAA และ IAA สําหรับ IBA ใชในความ
เขมขนสูง ก็ไมเปนอันตราย 
 

วิธีการใชฮอรโมน มีดังนี้ 
1.Commercial powder เปนชนิดผง มีความเขมขนสูง ใชกับ Hardwood cutting หาก

โคนกิ่งแหงควรจุมนํ้ากอน แลวจึงจุมลงในฮอรโมน แลวจึงนําไปปกชําโดยตองแหวกเคร่ืองปลูก
กอนน้ําก่ิงลงปก วิธีนี้ทําไดงาย แตไดรากไมสมํ่าเสมอ 

2.Dilute solution soaking method เปนสารละลาย มักมีความเขมขน 20 ppm.-200 
ppm.โดยใชโคนกิ่งจุมลงลึก 1 นิ้ว แชไวประมาณ 24 ชั่วโมง การจุมฮอรโมนน้ีไมควรทํากลาง
แสงแดดควรทําในหอง  

3.Concentrate solution dip method วิธีนี้เปนสารละลายที่มีความเขมขนสูงในชวง 
500-10,000 ppm.มักจุมโคนกิ่งลงประมาณ 5 วินาที หากความเขมขนมากเกินไป บางครั้ง
ยับยั้งการเกิดตาของก่ิงปกชํา และอาจทําใหใบรวง ควรผสมฮอรโมนแตละครั้ง ไมควรเก็บไว
นานเพราะอาจเสียได 
 
9.7 Mist propagation การตัดชํา leafy cutting (greenwood cutting) นั้น จะประสบผลสําเร็จ
โดยการปกชําก่ิงน้ันไวกลางแดด ซึ่งสําหรับ Hardwood และ Semi-hardwood cutting นั้น 
สามารถปกชําใน nurseryได และเนื่องจาก leafy cutting มีใบติดมาเปนจํานวนมาก ด้ังน้ันหาก
ปกชํากลางแสง จะทําใหเกิดการคายนํ้ามาก และจะเห่ียว จึงตองมีการพนน้ําฝอยตลอดเวลา 
หรือพนเปนระยะๆ การพนนํ้าน้ีอาจทําให media มีอุณหภูมิต่ํากวาดานบน ด้ังน้ันพืชอาจแตก
ตากอนแตกรากซึ่งจะเปนผลเสียและอาจทําใหพืชตายได ด้ังนั้นจึงมีการติดหลอดไฟ ทําให
อุณหภูมิของ media อุนขึ้น ทําใหก่ิงปกชําออกรากไดดี ซึ่งเรียกวา Bottom heat media ที่ใช
ในการปกชําควรเปนขี้เถาแกลบ  
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บทที ่10 
การตอนกิ่ง ( Layering ) 

 
การตอนกิ่ง หมายถึงการชักนําใหก่ิงพืชที่ติดกับตนแมนั้นออกรากเสียกอน ในขณะที่ก่ิง

นั้นติดอยูกับตนแม หลังจากก่ิงน้ันออกรากแลวจึงตัดมาปลูก จะไดพืชตนใหมเหมือนกับตนแม
ทุกประการ 
 

การชักนําใหก่ิงพืชออกรากขณะที่ยังติดกับตนแมนั้น มีปจจัยที่เก่ียวของหลายประการ
ดังนี้ คือ  

1.การขัดขวางการขนสงอาหารในกิ่ง (Interupt food translocation ) หมายถึง การทํา
ใหทางเดินของ phloem ไมสะดวก เชน การทําใหเกิดรอยแผลที่ phloem โดยการบวกขวั้น 
หรือมัด เปนตน  

2.ใหมีการเดินทางของน้ําและแรธาตุในกิ่งกับตนแมติดตอกันตลอดเวลาที่ชักนําใหเกิด
ราก (Continuous xylem) หมายถึงตองไมทําลาย xylem โดยการตัด หรือทําบาดแผลดังน้ัน ก่ิง
ที่ขัดขวางการขนสงอาหารนี้ จะยังมีการเคลื่อนยายนํ้าและแรธาตุตามปกติ 

3.การชักนําใหก่ิงน้ันเขาที่มืด โดยเฉพาะตรงบาดแผลที่ก่ิงที่ทําไว เพ่ือเปนการทําให
การสงอาหารไมติดตอกันตลอดกิ่ง ควรใหรอยแผลนั้นอยูในที่มืด ทั้งน้ีโดยการกระทําไดหลาย
วิธีการ เชน การโนมก่ิง ใหตรงรอยแผลฝงลงในดิน ทําใหกับพืชที่มีก่ิงออน ไมเปราะหรืออาจใช
วัสดุมาหุมตรงรอยขวั้น เชน การหุมรอยขวั้นดวยเปลือกมะพราว หรือดินเหนียว การชักนํ้าเขา
สูที่มืดน้ีเปนการเรงใหพืชสราง auxin นั้นเอง 

4.การใชสารฮอรโมน หากเปนพวกที่ออกรากยาก อาจใชฮอรโมนประเภท auxin ทา
ตรงรอยแผล เพ่ือใหก่ิงนั้นออกรากงาย  

5.การใหอากาศ น้ํา และอุณหภูมิที่เหมาะสมบริเวณรอยแผลที่ทํากับก่ิง ซึ่งจะเปน
บริเวณที่ตองการชักนําใหออกรากน้ัน จะตองไดรับออกซิเจน น้ํา และอุณหภูมิที่พอเหมาะดวย 
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10.1 ประเภทของการตอน การตอนกิ่งแบงออกไดหลายชนิด แตละชนิดก็เหมาะสมกับพืชแต
ละอยาง ไมผลหลายชนิดตองอาศัยการขยายพันธุแบบการตอน การตอนที่ทํากับไมผลมักเปน
การตอนแบบขวั้นก่ิงหรือเรียกวา Air layering ด้ังน้ันจึงจะขออธิบายถึงวิธีการตอนแบบขวั้นก่ิง 
ดังนี้ 
 

10.1.1 การตอนแบบขวั้นก่ิง ( Air layering ) มีชื่อเรียกหลายอยาง คือ chinese 
layerage,pot layerage,circumposition,marcottage goote.มีขั้นตอนในการกระทําด้ังนี้ 

1. เลือก่ิงพืชที่มีความแกพอสมควร (simi-shardwood ) และควรเลือกก่ิงที่ไดรับ
แสงแดด  

2. ขวั้นก่ิงน้ันใหเปนรอย ใหรอยทั้งสองหางกันราว ½-1 นิ้ว แลวแตขนาดของกิ่ง ไม
ควรใหรอยขวั้นตอนบนชิดขอหรือผานขอ 

แกะเอาเปลือกระหวางทั้งสองออกใหหมด 3. 
4.ใชคมมีดขูดเมือก (Cambium layer)      ซึ่งมีลักษณะลื่นๆ    โดยรอบกิ่งออกใหหมด 

หลังจากขูดแลวลักษณะเมือกควรหมดไป 
5.    ถาประสงคจะใชฮอรโมนในการตอนดวย     ควรใชฮอรโมนทาบริเวณเปลือกที่อยู 

ทางรอยขวั้นดานบน 
6.   ทําการหุมก่ิง             โดยขั้นแรกหุมดวยดินรวนผสมใหเปยกพอปนเปนกอน หุม 

บริเวณรอยขวั้นตอนบน 
7. หุมอีกขั้นดวยกาบมะพราวที่เตรียมไว           กาบมะพราวที่ใชควรผานการแชน้ํา 

จนอ่ิมตัว แลวทุบแผใหเปนแผนบาง แลวมวนเปนกอน ตัดเปนทอนๆ ใหสั้นยาวตามขนาดที่
ตองการ 

8.  มัดหัวทายดวยเชือก รัดใหแนน อยาใหคลอนแคลน  
      9.  หุมดวยพลาสติก ใหปลายทั้งสองขางติดกับกิ่งใหแนน      ทั้งน้ีเพ่ือปองกันการ 
ระเหยน้ําออกมาของกาบมะพราว 

10.    รักษากิ่งตอนใหอยูในสภาพเดิม  หากพบวาภายในกระเปาะแหง      เน่ืองจาก 
ความชื้นระเหยออกมาได ควรรดน้ําเขาไปในกะเปาะ 3 วันคร้ัง  
 

ในการตอนโดยอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติชวย มักตอนในเดือนพฤษภาคม หลังจากน้ัน
ประมาณ 3 เดือนจะมีรากออกเพียงพอที่จะตัดก่ิงไปปลูกไดราวเดือนกันยายน การตอนแบบน้ี
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10.1.2 การตอนโดยวิธีขุดรอง ( Trench layering ) มีขั้นตอนในการกระทํา ดังนี้ 
1.  ขุดรองลึกประมาณ 1 ฟุต เพ่ือนําตนพืชลงปลูกในรองนั้น  
2.    ปลุกพืชตนแมพันธุลงในรองนั้น โดยใหตนพืชที่ปลูกเอียงประมาณ 30-45  

โดยปลูกเปนแถวใหหางกัน 4-5 ฟุต และใหระยะระหวางกันประมาณ 18-30 นิ้ว หลังจากพืชโต 
ตองตัดใหพืชสูงอยูแตประมาณ 18-24 นิ้ว 

3.เพ่ือพืชอายุ 1 ป กอนจะแตกตาใหมใหโนมก่ิงลงรอง     แลวตัดปลายก่ิงออก 
เล็กนอย 

4. กลบดวยดินรวน 2-3 นิ้ว และหลังจากนั้นอีกระยะหนึ่งกลบอีก 6-8 นิ้ว ตอ 
มาโคนกิ่งจะออกราก และแตกตา 

ตัดแลวยายปลูก เวนก่ิงที่จะเอาไวทําแมพันธุตอไป 5. 
การตอนกิ่งวิธีนี้อาจเรียกวา continuous layering การกลบดินแกก่ิงก็คือ Etilotation นั่นเอง 
 

10.1.3 การตอนโดยวิธีสุมโคน ( Mound layering ) มีขั้นตอนการกระทําดังตอไปน้ี  
1. ปลูกตนพันธุในแปลงใหระยะระหวางแถวประมาณ 3.5 ฟุต และระยะ

ระหวางตน 12-15 นิ้ว 
2. ทําการไถพรวนระหวางแถวเสมอๆ  
3.ในตนฤดูการเจริญเติบโต ตัดโคนใหตอสูงขึ้นมา 1นิ้ว โคนจะแตกยอด 2-5 

ยอด 
4. เม่ือยอดที่แตกสูงขึ้นประมาณ 3-5 นิ้ว เอาดินรวนกลบโคนขึ้นมาสูง 2นิ้ว

และเม่ือยอดสูงขึ้นมาอีก 8 นิ้ว เอาดินสุมโคนสูงขึ้นอีก 4 นิ้ว ในการสุมดินน้ีตองไมให
ก่ิงบีบติดกัน 

5.เม่ือก่ิงสูงขึ้นประมาณ 18 นิ้ว คือประมาณ 4 เดือนครึ่ง กลบดินขึ้นสูง 8นิ้ว 
การสุมโคนกิ่งนี้ทําในขณะที่ก่ิงยังออน  และหลังจากการสุมโคนทุกคร้ัง ตองรดนํ้าใหดิน
ชื้นเสมอ 

 
10.1.4 การตอนแบบวิธีใชยอด (Tip layering ) สวนใหญทํากับพืชในเขตหนาวที่

เปนพวก biennial มักทําในฤดูหนาว โดยโนมก่ิงพืชพวกที่ออนๆ ที่มีปลาย มีตายอดที่กําลัง
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10.1.5 การตอนโดยวิธีงายๆ ( Simple layering ) โดยก่ิงพืชที่มีอายุ 1 ป ที่กําลังมี

การพักตัว โนมก่ิงลงใตดิน แตใหปลายกิ่งโผลพนดินขึ้นมาประมาณ 6-12 นิ้ว อาจบากก่ิง หรือ
ขวั้นก่ิงบริเวณที่ฝงลงในดินดวย ตอมาในระยะ 6-12 เดือน สวนที่อยูใตดินจะออกราก จากน้ัน
ควรตัดแตงใหใบหรือยอดสมดุลกับรากและตัดมาปลูก เลื้องดูในกระถางกอนนํามาลงในแปลง
ปลูก ควรใชกับไมพุมที่มีก่ิงออนๆ  

 
10.1.6 การตอนแบบงูเลื้อย ( Compound layering ) ใชกับพืชที่มีก่ิงออนเลื้อย โดย

การโนมก่ิงลงดินแลวใชดินกลบทับเปนชวงๆ  ใหพืชแตกตาขางๆ ขึ้นมา และมีรากใตดินเปน
ชวงๆ จึงตัดออกเปนทอนๆ ไปปลูกเปนพืชตนใหม 

 
10.2 ขอดีขอเสียของการขยายพันธุโดยวิธีตอน  การขยายพันธุโดยวิธีตอนนี้ นิยมทํากัน
มาก คือ ตอนแบบขวั้นก่ิงในประเทศไทย ซึ่งมีขอดีดังนี้ 

1.มีประโยชนมากสําหับพืชที่ออกรากงาย เม่ือขยายพันธุโดยวิธีตัดชํา เชน ไมผลและ
ไมดอกหลายชนิด  

2.ทําไดงาย คือ ทําไดทั้งพืชที่อยูในที่แจง และพืชที่ปลูกในเรือนเพาะชํา  
3.ทําไดผลดีแมวาจะไมมีฝมือและไมมีเทคนิคยุงยากอยางการตัดชํา  
4.เลือกขนาดของพืชตนใหมไดตามความตองการ โดยการเลือกก่ิงที่จะทําการตอน 

 
ขอเสียของการขยายพันธุโดยการตอน แมวาการตอนจะมีขอดีหลายประการ แตในทาง

ปฏิบัติจริงๆ พบปญหาในการดูแลก่ิงตอนใดยการขวั้น คือ หากทํากับพืชตนแมที่มีขนาดใหญ 
ก่ิงที่เลือกตอนอาจอยูสูง ทําใหการปฏิบัติรักษาในการรดนํ้าก่ิงตอนอาจลําบากและก่ิงตอนที่ออก
รากแลว เม่ือเอาไปปลูก อาจตั้งตัวชา ในกรณีที่ก่ิงน้ันมีใบมาก แตมีรากนอยควรเลี้ยงดูไวใน
เรือนเพาะชําสักระยะหนึ่งกอน  
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หมายถึงการเชื่อมตอสวนของตนพืชจากคนละตนเขาดวยกัน และใหพืชน้ันประสาน

รอยตอแลวกลายเปนพืชตนเดียวกัน สวนของพืชที่ตออยูทางดานบนจะกลายเปนยอดของพืช
ตนใหมซึ่งเรียกวา “Seion” สวนของพืชที่อยูทางดานลางและทําหนาที่เปนรากดูดนํ้าและแรธาตุ
ใหลําตนเรียกวา “Rootstock” หรือ “Understock” 
หากสวนของ Scion เปนเพียงสวนเล็กๆ ของเน้ือไมที่มีตาอยูเพียง 1 ตา ( bud ) นํามาเชื่อมตอ
กับ rootstock เรียกกรามวิธีนี้วา “Budding” ด้ังน้ันวิธี Grafting กับ Budding จึงใกลเคียงกัน
มาก 
11.1 จุดประสงคของการขยายพันธุแบบตอก่ิงและติดตา  

1.เพ่ือขยาย Clone ของพืชที่ไมสามารถขายไดโดยวิธีอ่ืน เชน การตัดชํา การตอนการ
แบงแยก พืชเหลาน้ีไดแก มะมวง ยางพารา สัก  

2.เพ่ือใหไดพืชที่มีการเจริญเติบโดยแบบใหม ทั้งน้ีโดยอาศัยอิทธิพลของ Rootstock ที่
มีตอ Scion 

3.แมวาพืชน้ันจะเปนพืชที่ขยายพันธุไดงาย โดยวิธีอ่ืนๆ เชน การตัดชํา หรือ การตอน 
แตก็สามารถนํ้ามาขยายพันธุโดยการติดตาตอก่ิง ทั้งนี้เพ่ืออาศัยประโยชนหลายอยางจาก 
rootstock เชน การมีรากแกวของ rootstock เน่ืองจากปลูกมาจากเมล็ด ด้ังน้ันจึงใหความ
แข็งแรงกับพืชตนใหมไดดี  ตานทานลมดีไมลมงายเหมือนกับพืชที่มีระบบรากฝอยที่ไดจากการ
ขยายพันธุแบบตัดชํา rootstock ตองเปนพันธุที่มีระบบรากดี ทนกับสภาพแวดลอมของดินได
หลายชนิด มีอิทธิพลตอความสูงและเตี้ยของพืชตนใหม และยังมีอิทธิพลตอผลผลิตดวย  

4.เพ่ือไดมีการใช intermediate stock (interstock) Intermediate stock หมายถึง ตน
ตอตัวกลางที่ทํามาเชื่อมตอระหวางก่ิงพันธุ (Scion) กับตนตอที่เปนราก (rootstock) ทั้งน้ี
เน่ืองจากพืชบางชนิดเม่ือทําการตอคร้ังเดียวบนตนตอโดยตรง  อาจไมติดหรือไมทําใหไดพืช
ตนใหมมีการเติบโตไปตามที่ตองการ จึงจําเปนตองใชตัวเชื่อมกลาง การกระทําแบบน้ีเรียกวา 
double working พืชที่ตอแบบนี้จะมี graft union อยู 2 แหงมักทํากับกุหลาบ ยางพารา หรือพืช
แคระ 

บทที ่11 
การตอกิ่ง ( Grafting) และการติดตา 
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5. เพ่ือประโยชนในการเปลี่ยนพันธุพืชที่หยุดเจริญแลว โดยการตัดสวนบนทิ้งใบแลว
นําพันธุใหมที่ตองการมาเชื่อม เรียกวา Top working นอกจากน้ันยังใชไดดีในกรณีที่พืชมีตน
ตัวผูและตัวเมียแยกกัน โดยนําก่ิงของตนตัวผูมาเชื่อมตอกับตนตัวเมีย ทําใหไดเกสรตัวผูโดย
ไมตองปลูกตนตัวผูโดยตรง 

6. ชวยยนระยะเวลาการออกดอกของตนออนที่ไดจากการผสมพันธุพืชลูกผสม ในการ
ผสมพันธุพืชพวกไมผล ระยะเวลาที่ปลูกจากเมล็ดจนใหผลผลิตมักกินเวลานาน ทําใหการ
คัดเลือกเปนไปโดยลาชา หากนําตนออนของเมล็ดลูกผสมการติดเขากับพันธุพืชชนิดเดียวกันที่
ตนโตแลว จะทําใหไดผลผลิตของลูกผสมเร็ว ทําใหเปนแนวทางในการคัดเลือกไดเร็วขึ้น หาก
ควรพิจารณาดวยวา ตนแกอาจมีอิทธิพลตอคุณภาพของลูกผสมน้ันๆ 

7. เพ่ือซอมแซมตนพืชที่ไดรับอันตรายเปนบางสวน เชน การซอมแซม xylem และ 
Phloem เปนตน เปนการทําการเชื่อมตอแบบค้ําจุน หรือ แบบสะพาน 

8. การติดตาตอกิน สามารถเปนวิธีการทดสอบไวรัสโดยการใชตนตอที่ไมตานทานตอ
เชื้อไวรัส และนําก่ิงที่สงสัยวาจะมีเชื้อไวรัสมาเชื่อมตอกับตนตอ หากตนตอแสดงอาการโรค
ไวรัส แสดงวาก่ิงพันธุนั้นมีเชื้อไวรัสสะสมอยู 
 
11.2 ประเภทของตนตอ (Rootstock) ที่ใชในการขยายพันธุแบบติดตา 
 Rootstock ที่ใชมี 2 ชนิดดวยกันคือ  

1. Seeding rootstock เปนตนตอที่ไดจากการเพาะเมล็ดตนตอนี้มีขอดี คือ 
1. กระทําไดงาย สิ้นเปลืองคาใชจายในการผลิตนอย 
2. ตนออนที่ได ถารักษาใหดีตั้งแตเร่ิมงอก จะเปนตนตอที่แข็งแรง ปราศจาก

เชื้อโรคสะสมอยู 
อยางไรก็ดีการใชตนตอที่ไดจากการเพาะเมล็ดน้ี ก็มีขอเสียคือ ตนตอที่ไดจากการเพาะ 

เมล็ดน้ีมักไมคอยมีความสมํ่าเสมอ ในดานการเจริญเติบโตโดยเฉพาะทางดานสวนสูงของลําตน 
เน่ืองจากพันธุกรรมแปรปรวนในหมูเมล็ดมีมาก โดยเฉพาะเมล็ดของพืชที่เปนพวกผสมขาม 
(Cross-pollination crop) ดังน้ันการใชตนตอที่ไดจากการเพาะเมล็ดจึงเหมาะสมสําหรับพืชที่
เปนพวกผสมตัวเอง (Self-pollination crop) และปฏิบัติ เพ่ือที่จะไดตนกลาโตสมํ่าเสมอกันน้ัน 
สามารถทําไดโดยการยายกลามาใสในถุงพลาสติกในขณะที่กลามีอายุเทาๆ กัน และคัดเลือก
เอาพวกที่โตหรือผิดขนาดทิ้งไปเสมอๆ 
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                2.  Clonal rootstock เปนตนตอที่ไดจากการขยายมาจากวิธี ตัดชํา ตอน ตนตอ
ประเภทนี้มีขอดี คือ 

1. ไดการเจริญสมํ่าเสมอดีมาก 
2. หากไดจากพันธุตานทานโรค ทุกตนจะมีความตานทานโรคเหมือนกัน

หมด 
นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตอการออกดอกของกิ่งพันธุที่นํามาตอดวย 
 การสราง Clonal rootstock นั้นสามารถกระทําไดอีกวิธีหนึ่ง คือ การเพาะจากเมล็ดที่
เปน Apomictic embryo  แตหากเมล็ดน้ันเปน  polyembryony ก็ทําใหยาก  ในการพิจารณาวา 
embryo ใดเปน Apomictics  การใชตนตอที่ไดจากการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ จะมีผลเสีย
ในการสะสมโรคและแมลงในตนตอมาก 
 
11.3 การเชื่อมรอยตอ (Formation of the graft union) 
 โดยธรรมชาติของพืช เม่ือผาก่ิงทั้งสองแลวประกอบเขาหากันตรงรอยแผลจะสามารถ
เชื่อมกันได ทําใหทั้งสองกิ่งนั้นกลายเปนก่ิงเดียวกัน ซึ่งรอยตอน้ีเรียกวา graft union 
 

ข้ันตอนการสมานรอยตอน้ัน มีดังน้ี  
 

1. การจัดวางใหบริเวณเยื่อเจริญ (cambium layer) ของ  rootstock และ Scion สัมผัส
กันโดยใกลชิดที่สุด นอกจากน้ันยังตองการส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมดวย คือ ตองมีอุณหภูมิ
ประมาณ 45 –90 องศาฟ และจะตองมีความชื้นรอบๆ เยื่อเจริญ  หากเยื่อเจริญกระทบความ
แหงแลงเยื่อเจริญอาจตายได วิธีปองกันความแหงโดยการหุมรอยแผลไวดวยพลาสติกหรือขี้ผึ้ง 
ทั้งน้ีจะชวยปองกันโรคและแมลงที่จะเขาไปทําอันตรายที่รอยแผลดวย 
       2. ตอจากขั้นที่หนึ่ง ซึ่งจะประสบผลสําเร็จขึ้นอยูกับความชํานาญของผูปฏิบัติ ขั้นตอน 
ขั้นที่สองน้ีคือ บริเวณเนื้อเยื่อเจริญ (cambium region) ทั้งของ rootstock และ Scion จะสราง
เซลลหรือแบงเซลลมาประสานกัน คือ สรางกลุมเซลล (callus) ขึ้นทั้งใน rootstock และ Scion 
แตสวนใหญมักเกิดใน rootstock มากกวา กลุมเซลลนี้คือ paranchvma และจะทําหนาที่คลาย 
vascular bundle กลุมเซลลนี้จะเกิดจะปดเต็มชองวาง ในระยะนี้นําและธาตุอาหารจากตนตอ
สามารถจะเคลื่อนไปยังก่ิงพันธุไดบางแลว หากมีกลุมเซลลที่เจริญลนออกมาขางนอกก็จะ
เปลี่ยนเปนเปลือกของกิ่ง 
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 3. การเกิด cambium ใหม ระหวางตนตอและกิ่งพันธุ และ cambium ใหมนี้จะเชื่อมตอ
กับ cambium เดิมดวย 
 4. การเกิด xylem และ phloem ขึ้นจาก cambium ใหม หมายถึงการเกิด vascular 
bundle ขึ้น  การเกิดขึ้นน้ีจะตองเกิดกอนที่ก่ิง Scion จะแตกตาตนน้ันจึงสมบูรณ เน่ืองจากพืช
จะตองมีระบบการสงนํ้าอยางมีประสิทธิภาพกอนแตกใบ มิฉะน้ันหากแตกใบกอนจะทําใหอัตรา
การคายนํ้ามีมากเกินไป ทําใหตายไป 
  
 ในการติดตา (budding) การเกิด bud union นั้นจะเหมือนกับการ graft union ทุก
ประการในทางธรรมชาติ หากเราทําบาดแผลขึ้นที่ตนพืช แลวผนึกบาดแผลน้ันมัดลงไปจะเกิด
กลุมเซลลที่เปน callus มาเชื่อมสมาน และจะมีเซลลในกลุมน้ันกลายมาเปน cambium ที่สราง 
xylem และ phloem ขึ้นได ลักษณะนี้เองที่ทําใหเกิด graft union และ bud union ขึ้นได 
กลาวคือในการทํา graft คือการทํารอยแผลของตนพืช แลวสอดสวนของพืช (Scion) ไวตรง
กลางระหวางรอยแผลนั้น 
 
11.4 ปจจัยที่มีอิทธพลตอการสมานแผล (healing)  
 การที่จะเกิด graft union สําเร็จสมบูรณเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยหลายประการ 
คือ  
 1. Incompatability หมายถึงขั้นตอนในการเกิด graft union ลมเหลวระยะใดระยะหนึ่ง 
เชน ไมเกิด vascular bundle ขึ้นใน callus bridge หรืออาจจะเกิดชั่วระยะหนึ่งแลวหยุดชะงัก
ไมสําเร็จสมบูรณ 
 2. ชนิดของพืช (kind of plants) พืชบางพวกอาจตอก่ิงติดตาไดยาก ถึงแมวาจะไมมี
ปญหาเก่ียวกับ Incompatability ตองศึกษาวาพืชใดจะติดไดดีกับพืชใด นอกจากน้ันยังตอง
ศึกษาถึงวิธีและเทคนิคที่จะตองใชแตกตางกันออกไปในแตละพืช 
 3.อุณหภูมิและความชื้นของบรรยากาศ ในขณะที่รอยแผลจะเชื่อมตอตองมีอุณหภูมิ
ของบรรยากาศประมาณ 45-90 ฟ จึงกระตุนใหรอยแผลสราง callus ไดเร็ว สําหรับอุณหภูมิที่
จุดใดจะเหมาะสมที่สุดสําหรับพืชใดนั้น ตองทําการทดลองในแตละพืช สําหรับในเรื่องความชื้น
ของบรรยากาศนั้น ในหลายพืชตองการความชื้นในระดับอ่ิมตัวจะกระตุนใหเกิด callus ที่รอย
แผลไดดี และถามีแผนนํ้าเกาะท่ีผิวของ callus ยังจะทําใหเจริญเร็วยิ่งขึ้น วิธีที่จะทําใหบริเวณ
รอยแผลอ่ิมตัวดวยความชื้นโดยการหุมรอยแผลดวยผาพลาสติก 
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 4. ออกซิเจน ที่บริเวณรอยแผลน้ันเซลลจะตองไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ จึงจะทํา
ใหขบวนการแบงเซลลเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
 5. ความสามารถในการเจริญเติบโตของตนตอ ตนตอจะตองอยูในชวงที่กําลัง
เจริญเติบโต สังเกตไดคือ เปลือกนอกจะตองลอกออกงาย นองจากน้ีดินที่ใชปลูกตนตอยังตองมี
ธาตุอาหารและความชื้นเพียงพอ 
 6. เทคนิคในการทําบาดแผลของรอยตอ ทั้งน้ีจะตองทําใหเหมาะสมสําหรับในแตละพืช 
เชน จะวางตําแหนงของตาในกิ่งพันธุไวที่ใด การเฉือนแผลของตนตอและกิ่งพันธุจะตองใหมีผิว
รอยเฉือนที่เรียบ จึงจะทําใหเกิดการสมานแผลไดดีและเร็ว อยางไรก็ดีหากเทคนิคในการทํางาน
ไมดี แมวาจะมีการสมานรอยแผลแลวก็ตาม ตอมาเม่ือตาเจริญแลวจะแคระแกรน หรือตาที่แตก
ออกมานั้น อาจเห่ียวแหงภายหลัง 
 7. การที่มีเชื้อไวรัส แมลง หรือเชื้อโรคอ่ืนสะสมอยูในตนตอหรือก่ิงพันธุ หากมีเชื้อโรค 
แมลง หรือไวรัสสะสมอยูในสวนของพืชที่ทําการตอก่ิงหรือติดตาแลว จะมีผลทําใหการสมาน
แผลและเกิดการเช่ือมตอไมสําเร็จ เชน เพลี้ยแปงจะทําใหรอยแผลสมานไมสนิท หากก่ิงพันธุมี
โรคสะสมมาก จะทําใหรอยแผลเนา ดังน้ันควรปองกันโดยการจุมก่ิงลงในยาฆาเชื้อรา และฉีด
พนยาฆารา จะทําใหเปอรเซ็นตการติดสูง 
 8. ความสัมพันธระหวางสารท่ีเก่ียวของกับการเจริญเติบโตหรือสารเคมีอ่ืนที่มีผลตอ
การเชื่อมรอยตอ สารเคมีบางชนิดกระตุนใหมีการสรางรอยตอไดรวดเร็ว เชน NAA เปนตน 
สามารถผสมในลาโนลินแลวทาที่ก่ิงพันธุจะทําใหเกิด Callus ไดรวดเร็ว 
 
11.5 ทิศทางในการทําการตอก่ิง (Polarity in grafting) 
 กอนที่จะทําความเขาใจในการนําทิศทางของกิ่งมาตอกัน ตองทําความเขาใจที่ใชกับ
ทิศทางของกิ่งพืชเสียกอน 
 Proximal end หมายถึง  สวนของรากหรือลําตนที่อยูใกลกับ stem-root junction มาก
ที่สุด 
 Distal end หมายถึง สวนของรากหรือลําตนที่อยูไกลจาก stem-root junction มาก
ที่สุดหรือสวนที่อยูใกลกับสวนปลายที่สุด 
 ดังน้ันในการทํารอยตอจะตองใหดานที่ตอเปนไปใหเหมือนธรรมชาติเดิมของตนพืชดัง
ภาพแสดงการตอที่ถูกวิธีขางลาง 
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 แมวาก่ิงพันธุจะถูกเสียบไวผิดทิศทาง ก็อาจจะติดเชื่อมรอยตอไดแตตาที่เจริญขึ้นมาจะ
โตชา หรือไมโตขึ้นเลย เน่ืองจากการเดินทางของน้ํา และอาหารกลับขางไมเปนไปทางเดียวกัน
ตลอดลําตน หากทิศทางถูกตองแลว การเจริญเติบโตจากเกิดรอยเชื่อมตอแลว จะเปนไป
ตามปกติ 
 
11.6 ขอบเขตของการตอก่ิง (Limit of grafting) 
 เน่ืองจากการเกิดรอยสมานแผลในการตอก่ิงน้ันขึ้นกับการเกิดแคลลัส ใกลๆ กับแคม 
เบียม ดังน้ันการตอก่ิงจึงควรกระทํากับหมูพืชที่เปนพืชใบเลี้ยงคู หรือ พืชพวก gymnosperm 
หากจะทํากับพืชใบเลี้ยงเด่ียวก็ควรทําใหเน้ือเยื่อเจริญบริเวณ intercalary tissue มาสัมผัสกัน 
ซึ่งเยื่อเจริญน้ีจะอยูบริเวณฐานของปลองของลําตน  
 หากพืช 2 ตนที่จะนํามาติดตากันน้ัน มีความใกลชิดกันมากในทางพฤกษศาสตร ก็มี
โอกาสจะเชื่อมตอไดงาย ดังน้ันพืชที่จะติดตาตอก่ิงกันไดจึงสามารถเรียงลําดับจากงายไปหา
ยากดังนี้  

1. การตอก่ิงในพืช clone เดียวกัน  (Grafting within a clone) จะเชื่อมสมานแผลได 
รวดเร็วไมมีปญหาใดๆ  

2. การตอก่ิงพืชคนละ clone แต species เดียวกัน       เชน การทาบก่ิงมะมวงมันกับ 
มะมวงแกว หรือมะมวงอกรองกับมะมวงแกว เปนตน        จะไมพบปญหาในการสมานรอยตอ  
เพราะมะมวงเปนพืชอยูใน species เดียวกันคือ Magnifera indica แตตาง variety กันเทาน้ัน 

3. การตอก่ิงพืชที่เปนคนละ species กัน แตอยูใน genus เดียวกัน เราเรียกวา inter  
graft ในบางกรณีอาจทําสําเร็จ บางกรณีก็สําเร็จไดยาก  พบวาในตระกูลสมมักทําไดงาย   เชน  
Citrus reticulata, Citrus sinensis, Citrus media, Citrus grandis หากรอยตอเกิดยากใน
ทดลองกลับการใชตนตอเปนก่ิงพันธุ รอยตออาจเกิดขึ้นได  

4. การตอก่ิงพืชที่เปนคนละ genus แตเปน family เดียวกัน เรียกวา intergenric graft  
รอยตอของกรณีนี้เกิดคอนขางยากมาก เทาที่ทําสําเร็จเปนการคาคือ การใช Poncirus trifoliata 
เปนตนตอ ใชกับ Citrus species ตางๆไดผลดีคือ ทําใหสมตนเตี้ยในการทดลองตอตนมะเขือ
เทศกับตนตอของยาสูบ หรือมันฝร่ังก็ทําสําเร็จ หากยังไมไดทําเปนการคา มะเขือเทศคือ 
Lycopericon esculentum ยาสูบ คือ Nicotianna tabacum และมันฝรั่งคือ Solunnum 
tuberosum ทั้งสามพืชนี้อยูใน Family Solanaceae 
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5. การตอก่ิงพืชที่เปนคนละ family กัน ทําไมไดในพวกไมยืนตน มีรายงานความสําเร็จ
นอยมาก สวนใหญความสําเร็จพบในพืชลมลุก และเปนพืชอายุสั้น เชน การตอก่ิงโดย เอา
ทานตะวัน (F. Compositae) เปนตนตอ และนําก่ิงของ white sweet clover (F. Leguminosae) 
มาตอ ปรากฏวาเกิดรอยเชื่อมของแผลและมีชีวิตอยูได 5 เดือนเศษ 
 

ความลมเหลวของการเกิดรอยเชื่อมในการตอก่ิง (Graft incompatability) 11.7 
 พืชที่มีความสัมพันธใกลเคียงกันมาตอก่ิงกันจะเกิดรอยเชื่อมตอไดงายตามปกติ แตถา
เปนพืชที่หางกันจะเกิดรอยเชื่อมตอไดยาก ในบางครั้งพบวาสามารถเกิดรอยเชื่อมตอแตมักอยู
ไมนาน รอยตอนั้นจะหลุดเม่ือกระทบกระเทือน เชน ลมแรง และการหลุดออกน้ันจะหลุดตาม
รอยบาดแผลที่ทําไว ทําใหรอยที่ขาดออกจากกันน้ัน เปนรอยเรียบผิดจากรอยที่เกิดจากก่ิงไม
หัก ในบางกรณีแมวารอยเชื่อมตอนั้นจะติดกันได แตพบวาตนที่ไดจะไมแข็งแรง แคระแกรน 
ยอดมีอาการเหลืองและในไมชารอยเชื่อมนั้นก็หลุดออกจากกัน 
 

ประเภทของ graft incompatability สามารถจําแนกออกไดเปน 2 แบบ คือ  
1. Translocated  incompatability 
2. Localized incompatability 
Translocated  incompatability เกิดขึ้นเพราะทอทางเดินอาหาร (phloem) ไมสามารถ 

จะพัฒนาจนสมบูรณได เน่ืองจากเกิดสารบางอยางที่ผลิตขึ้นในกิ่งพันธุ และสารนี้เคลื่อนยายถึง
กันได แคลลัสที่เกิดมักผิดปกติ อาการมักปรากฏมีรอยสีน้ําตาลและเกิดการเหลืองไหมที่เปลือก
นอก เกิดการสะสมอาหารขางบนมาก เน่ืองจากไมสามารถไหลลงมาขางลางได ดังน้ันสวนลาง
จึงขาดน้ําตาล หากเปลี่ยนเอากิ่งพันธุมาทําเปนตนตอ สามารถทําสําเร็จไดในบางกรณี บาง
โอกาสจะพบวามีรอยแตกเต็มไปหมดรอบๆ รอยแผลที่เชื่อมตอ หากเกิดปรากฏการณเชนนี้ 
แมวาจะหา interstock มาเชื่อมตอก็มักไมมีผลสําเร็จ เพราะสารที่ผลิตในกิ่งพันธุไหลผานลงมา 
ทําใหเกิดการไมติดระหวาง interstock กับตนตอ สําหรับทอนํ้า (xylem) สามารถเจริญไดเปน
ปกติ แตทออาหารสรางไมสําเร็จ แสดงวาสารน้ีกีดขวางทําใหเซลลของพืชทั้งสองสมานกัน
ไมได 

การเขากันไมไดแบบน้ีบางทีมีสาเหตุมาจากการมีไวรัสในกิ่งพันธุ หรือตนตอ 
 
Localized incompatability    การที่รอยตอระหวางก่ิงพันธุกับตนตอไมเชื่อมกันแนน 
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เน่ืองจากการเกิด vascular bundle นั้นไมสมบูรณ โดยเชื่อมกับของเดิมไดไมดีนัก ทั้งน้ี
เน่ืองจากลักษณะทางเนื้อเยื่อของพืชทั้งสองแตกตางกันมากจึงสมานเขากันไดยาก จะทําให
ทางเดินน้ําและธาตุอาหารไมสะดวก ทําใหตนที่ไดออนแอ รากขาดอาหาร หากรอยตอถูก
กระทบกระเทือนมากๆ รอยตอจะหลุด เชน หากลมแรงจะทําใหรอยตอหลุด 
 อาการแสดงลักษณะของ incompatabity แมวาจะเกิดรอยเชื่อมตอระหวางก่ิงพันธุกับ
ตนตอแลว หากสังเกตวาพืชมีอาการดังตอไปน้ี แสดงวารอยตอน้ันไมแข็งแรง อาจหลุดไดงาย 
อาการดังกลาวดังกลาว เรียงตามลําดับความรุนแรงมีดังตอไปน้ี 

1. ก่ิงสองกิ่งนั้นไมติดกันเลย 
2. แมวารอยเชื่อมตอจะติดกันแลว แตในฤดูกาลเจริญเติบโตในปตอมา ใบของตนพืช

ใหมจะเหลือง ใบรวงเร็ว แตกใบออนนอย มีบางกิ่งในลําตนเหลืองตาย 
3. ตนใหมที่ไดอายุสั้น จะตายไปภายใน 1- 2 ป 
4. อัตราการเจริญของตนตอกับกิ่งพันธุที่ติดกันน้ันแตกตางกันมาก 
5. พบความแตกตางของกิ่งพันธุและตนตอในตอนตนและปลายฤดูการเจริญเติบโต 
6. เกิดจากการเจริญเติบโตอยางผิดปกติที่เหนือหรือใตรอยตอ  
หากเกิดอาการดังกลาวขางตนขอใดขอหนึ่ง แสดงวาพืชน้ันจะตองมีการหลุดของ
รอยตอภายหลังไมชาก็เร็ว 
 
Incompatability         บางกรณีในการติดตาตอก่ิงอาจเกิดขึ้นชามาก เรียก “ Delayed  

incompatability” เชน พืชตนที่ตอก่ิงน้ันอาจเจริญเติบโตใหผลผลิตไดนานถึง 15-20 ป จึงมี
ปรากฏการณของบริเวณเยื่อเจริญแคมเบียมและทออาหารตายบริเวณรอยสมานแผล อาจเริ่ม
จากจุดใดจุดหน่ึงแลวขยายกวางออกรอบดานรอยตอ และพบวาเม่ือเกิดอาการเชนนี้ที่บริเวณ
รอยตอ จะมีผลกระทบกระเทือนทําใหตนขางบนเหลืองตาย และตนตอจะแตกตาขึ้น 
ปรากฏการณเชนนี้สันนิษฐานวาไวรัสมีสวนเกี่ยวของทําใหเกิดขึ้น 
 การแกไข incompatability หากพบอาการที่แสดงออกวาตนที่ไดอาจมีการแตกหรือ
หลุดที่รอยสมานแผล อาการดังกลาวหากสังเกตไดเร็ว สามารถแกไขไดโดยการทํา bridge 
grafting หรือในกรณีที่เกิด delayed incompatability หากพบไดกอนแกไขไดทั้นโดยการทํา 
inarching 
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11.8 อิทธิพลของตนตอที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของก่ิงพันธุ 
 เม่ือนําก่ิงพันธุมาตอบนตนตอ  จะทําใหพืชตนใหมมีนิสัยเปลี่ยนไปจากกิ่งพันธุไดใน
ลักษณะตอไปน้ี 

1. จะเปลี่ยนแปลงในดานประสิทธิภาพในการดูดนํ้าและแรธาตุ และยังมีผลกับรูปทรง
ของ 

การเจริญเติบโต 
2. พืชตนใหมจะใหดอกใหผลเร็ว 
3. อาจมีผลตอขนาดของผล คุณภาพของผล สี และระยะเวลาที่ใชในการแกของผล 

เปนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง 
4. พืชตนใหมอาจตานทานโรค ทนทานตอความแหงแลง  

 
11.9 อิทธิพลของก่ิงพันธุที่มีผลตอตนตอ ทํานองเดียวกัน หลังจากตอกิ่งแลว พืชตนใหม
อาจผิดไปจากลักษณะตนตอเดิมในแงตอไปน้ี 

1. ความแข็งแรงของตนตออาจมีเพ่ิมมากขึ้นหากไดตอก่ิงกับก่ิงพันธุที่แข็งแรงกวา
ในทางตรงกันขามหากก่ิงพันธุออนแอ ก็อาจทําใหตนตอออนแอไปดวย 

2. หากก่ิงพันธุเปนพวกที่ทนทานตอสภาพแวดลอมไมดีไดสูง ก็จะทําใหตนตอ
ทนทานไปดวย 

 
11.10 อิทธิพลของ intermediate stock ที่มีผลตอก่ิงพันธุและตนตอ intermediate stock 
จะมีผลตอพืชตนใหมดังตอไปน้ี 

1. อาจทําใหพืชตนใหมเตี้ยหรือสูง 
2. มีสารที่เคลื่อนยายขึ้นลงติดตอกันตลอดทั้ง 3 ชวง สารน้ันไดแกพวกสารประกอบ 

อินทรียเคมี และสารควบคุมการเจริญเติบโต 
3. การสมานรอยแผลท่ีทําการตอก่ิง 
 

โดยสรุป ในการเชื่อมตอพืชสองตนที่มี genetic makeup ตางกันนั้นจะมีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโต คุณภาพ ผลผลิต หรือการออกดอกน้ันจะเก่ียวของกับปจจัยดังตอไปน้ี 

1. การดูดนํ้าและแรธาตุขึ้นไป และการใชธาตุอาหารน้ัน 
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2. การเคลื่อนยายสารละลาย และอาหารทั้งขึ้นและลง วามีประสิทธิภาพเพียงใด 
3. การไหลเวียนของสารควบคุมการเจริญเติบโตภายในลําตน เชน สารฮอรโมนที่ทํา

ใหพืชออกดอก เปนตน  
 
11.11 การแบงแยกประเภทของการตอก่ิงตามวัตถุประสงค 
 เน่ืองจากการตอก่ิงเปนศิลปของการสอดสวนของกิ่งพืชตนหน่ึงลงบนสวนของพืชอีกตน
หน่ึง เพ่ือใหสวนทั้งสองติดกันและเจริญเปนพืชตนใหม ดังน้ันจึงมีเทคนิคมากมาย และทําเพ่ือ
จุดประสงคไดหลายประการดังตอไปน้ี 

1. การตอยอด (Top working) เปนการนําพันธุดีมาตอบนยอดของตนตอพืชและ มีจุด 
ประสงคเพ่ือเปลี่ยนพันธุ หรือรวมพืชหลายๆ พันธุไวตนเดียวกัน สวนเทคนิคและวิธีการพวกนี้
แยกออกไดมากมายตามรูปประกอบคําบรรยาย 

2. การตอตนคอดิน (Crown grafting) คือ การนําเอาก่ิงพันธุดีมาตอบนตนตอระดับให 
ดินเล็กนอยเปนวิธีการที่นิยมเปลี่ยนพันธุองุนที่มีอายุมากๆ และมักทําการตอแบบเสียบลิ่ม 

3. การตอราก (Root grafting) คือการนําเอาก่ิงพันธุดีมาตอกับรากโดยตรง   ซึ่งรากที่ 
ตอนั้นอาจเปนทั้งราก (whole root) หรือ ทอนราก (piece root) ก็ได เปนวิธีที่ใชกันทั่วไปใน
การตอผลไมเมืองหนาว เชน แอปเปล และแพร โดยทั่วไปมักนิยมใชรากของตนพืชที่เพาะจาก
เมล็ด วิธีที่ใชในการตอรากก็คือ วิธีแบบเขาลิ้น (Whip or tongue graft) และเม่ือจะทําการตอก็
มักจะขุดรากมาตอในบานในฤดูหนาว ซึ่งเรียกการตอลักษณะนี้วา bench grafting  

4. การตอเพ่ือซอมแซมหรือค้ํายัน (Repair grafting or supporting)   เปนการตอแบบ  
Inarching และ  Bridge grafting ซึ่งทั้ง 2 แบบน้ีสามารถมีเทคนิคการทําการตอไดหลายแบบ 
ดังภาพประกอบ 

5. การทาบก่ิง (Approach grafting)    หมายถึงการนําตนพืชที่ตางก็มีทั้งรากและยอด 
ดวยกันมาทําใหเชื่อมติดกันและหลังจากรอยตอเชื่อมกันสนิทดีแลว  จึงทําการตัดยอดตนตอ
เหนือรอยตอ และตัดก่ิงพันธุดีใตรอยตอ ก็จะไดพืชเปนตนเดียวกัน ในกรณีการทาบก่ิงอาจมี
การดัดแปลงสภาพตนตอและกิ่งพันธุใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม  และวิธีการปฏิบัติเชน 
การทาบกิ่งพันธุดีที่มีตําแหนงของกิ่งอยูสูงมากๆ การเอาตนตอขึ้นไปทาบมักตัดยอดตนออก
เลย เพ่ือลดการระเหยนํ้า อยางไรก็ดี การทาบก่ิงมีเทคนิคและวิธีการทําหลายแบบหลายอยาง
ดวยกัน 
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บทที ่12 
การขยายพันธุพืชโดยใชระบบปราศจากเชื้อ 

 
การท่ีเนื้อเยื่อเล็กๆ แยกออกจากสวนใดสวนหนึ่งของพืช เจริญเติบโตขึ้นตอไปได

เร่ือยๆ และสามารถจะสรางสวนของรากและลําตนจนกลายเปนพืชตนใหมขึ้นมาไดนั้น ตองใช
วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อนั้นแบบพิเศษ คือ จะตองทําในที่ๆปราศจากเช้ือโรค เรียกวา Aseptic 
method of micropropagation วิธีการนไดทําขึ้นตั้งแต ค.ศ.1902 ในประเทศเยอรมันนี และ
ตอมาไดทดลองทํากันในหลายประเทศ ทําสําเร็จในพืชหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดก็จําเปนจะตอง
ใชวิธีการและเทคนิคที่แตกตางกันออกไป 
 
 การขยายพันธุแบบน้ีสามารถนําไปใชไดทั้งการขยายพันธุแบบอาศัยเพศและไมอาศัย
เพศ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจะเอาเน้ือเยื่อสวนใดมาทําการเพาะเลี้ยง  
 การใชเทคนิคของ micropropagation มาทําการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศนั้น โดย
การนําเอาตนออน (embryo) ในการเติบโตระยะใดระยะหนึ่งมาเลี้ยงในวุนอาหารใหเจริญเติบโต
เปนตนกลาได ในกรณีนี้ทําใหพืชที่เปนลูกผสมระหวาง species หรือ genus (Interspecific 
hybrid or intergenmic hybrid) ซึ่งพืชพวกน้ีมักมีเมล็ดที่สรางตนออนไมไดสมบูรณ (aborted 
embryo)  เน่ืองจากเมล็ดขาดสารอาหารสะสมที่จะนํามาเลี้ยงตนออน ตัวอยางที่ทํากันเชน ใน
เมล็ดกลวยไมหลายชนิด เปนการเพาะฝกออน หรือฝกแก  
 สําหรับเทคนิคที่นํามาใชในการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศนั้น ก็โดยการใชเนื้อเยื่อ
ของพืชสวนตางๆ ที่ไมเก่ียวของกับตนออนไปเพาะเลี้ยง เชน เน้ือเยื่อของราก ยอดออน ใบ ก่ิง 
เปนตน 
 
12.1 ปจจัยที่จําเปนในการขยายพันธุแบบปราศจากเชื้อ 
 เน่ืองจากการขยายพันธุแบบน้ี มีเทคนิคและวิธีที่พิเศษออกไปจากแบบอื่น ดังที่ได
กลาวแลว จึงจําเปนตองทราบถึงสภาพและเครื่องมือที่ใชในการทํางาน 
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1. Asepsis คือสภาพที่ปราศจากเชื้อโรค ทุกอยางที่เก่ียวของกับการขยายพันธุแบบนี้ 
ตองปราศจากเชื้อ (Aseptic condition) เน่ืองจากการทํางานตองใชอาหารวุนนํามาเลี้ยงเน้ือเยื่อ
ที่จะขยายและอาหารก็เปนอาหารที่ดีในการเจริญเติบโตของเชื้อตางๆ ดังน้ันไมวาเครื่องมือที่ใช 
เน้ือเยื่อที่จะทําการขยายพันธุจะตองปราศจากเชื้อ 
 

2. หองที่ใชทํางาน จะตองเปนหองที่สะอาดปราศจากฝุนละออง และตองไมพลุกพลาน  
อันจะเปนทางนําเอาสปอรของเชื้อโรคเขามา ในหองจะติดหลอดอุลตราไวโอเลต เปดไวใน
ระหวางที่ไมไดทํางานทั้งน้ีเพ่ือการฆาเชื้อ นอกจากนี้ในหองยังตองมีตู (chamber) ที่จะใช
ทํางานในตูตองมีอุปกรณในการฆาเชื้อ เชน คลอรอกซ แอลกอฮอล ตะเกียง หลอดแสงอุลตรา
ไวโอเลต และระบบกรองอากาศเขาตูแบบ micro-filter เปนตัวพัดเปาไลอากาศออกจากตู
ตลอดเวลา 

3. เคร่ืองมือและภาชนะ เชน ปากคีบ เข็ม มีด ตองจุมลงในแอลกอฮอล แลวลนไฟ 
แลวทําใหเย็นกอน ใชจุกและจานรอง ควรตองเขาอบในเตาที่ 120 ซ กอนทุกคร้ัง 

4. อาหาร (Media) หรือเคร่ืองปลูกที่จะเปนวัตถุที่ใชเพาะหรือเลี้ยงตองประกอบไป 
ดวยสิ่งตอไปน้ี 

1. Inorganic element เปนแรธาตุสําหรับทุกพืชที่ตองการ คือ N P K Ca Mg S 
และ micro element  โดยใชแหลงที่มา ดังนี้ 
1.1 แหลงที่มาของแรธาตุหลัก คือ  

K NO3 
Ca(NO3)2.4H2O 
NaNO3 
NH4NO3 
(NH4)2SO4 
KH2PO4 
NaH2PO4.H2O 
FePO4.4H2O 
Na2SO4 
MgSO4.7H2O 
KCl 
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CaCl2.2H2O 
1.2 แหลงที่มาของแรธาตุรอง 

MnSO4.4H2O 
H3BO4 
H3BO3.7H2O 
CuSO4.5H2O 
(NH4)2MoO4 

2. น้ําตาล เปนแหลงพลังงานใชไดทั้งกลูโคสและซูโครส 
3. ไวตามินและสารอ่ืนๆ เชน ไฮอะมีน นิโคตินิค แอซิด และ ไพริดอกซีน 
4. สารควบคุมการเจริญเติบโต เชน ออกซน ไซโตไคนิน ตัวอยางคือ NAA,  

2, 4-D หรือ ไคนิติน  
5. สารประกอบอินทรียอ่ืนๆ เชน น้ํามะพราว น้ําตมมันฝรั่ง อมิโนแอซิด  
6. วุน ใสเพ่ือใหอาหารน้ันแข็งตัว 

 
12.2 วิธีการสําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือประเภทตางๆ ของพืช 

1.   การเพาะเลี้ยงตนออน (Embryo culture)    หากพืชที่ไมสามารถผลิตตนออนใน 
เมล็ดจนโตสมบูรณได วิธีการนี้จะชวยใหพืชน้ันขยายพันธุโดยเมล็ดสําเร็จ คือ นําเอาตนออน
ออกจากเมล็ด ในขณะที่เมล็ดน้ันยังออน มักทําในพืชที่เปนลูกผสมระหวาง genus หรือลูกผสม
ระหวาง species นําตนออนเลี้ยงในอาหาร โดยใชเทคนิคของการปราศจากเชื้อโรค นอกจากน้ี
วิธีนี้ยังมีผลสําหรับเมล็ดพืชที่มีการพักตัวของตนออนนาน ทําการเพาะเลี้ยงตนออนในพืช
ตระกูล Orchidaceae และ Rosaceae มาก 
 
 ในการทดลองพบวาหากตนออนอยูในระยะเล็กหรือเริ่มพัฒนาจากใหมๆ ทําสําเร็จได
ยาก ยิ่งพัฒนาขึ้นระยะสูงหรือใกล จะแกเทาใดก็ยิ่งทําไดงายขึ้น หากตนออนออนเกินไป ตอง
ใชอาหารที่มีสวนผสมหลายอยาง หากตนออนมีระยะที่เร่ิมแก วุนอาหารนั้นสูตรธรรมดาก็ใชได
อาจไมตองใสน้ําตาล 
 

วิธีการสะกัดเอาตนออนออกจากเมล็ดโดยปราศจากเชื้อ  
 มีวิธีการสะกัดเอาตนออนออกจากผล 2 วิธี คือ  
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1. ทําความสะอาดผลดวยยาฆาเชื้อ  เชน คารโบลิก แอซิด 5% เปนเวลา 5 นาที หรือ 
อาจใชแอลกอฮอล หรือ โซเดียม ไฮโปคลอไรด หลังจากน้ันตัดผลแคะเอาเมล็ดออกมา อาจใช
มีดที่ฆาเชื้อแลว เอาปากคีบ ๆ ออกมาก แลวจึงผาเมล็ดแลวนําเอาตนออนในเมล็ดออกมาใสลง
ในอาหาร การทําตองทําในตู (chamber) 

2. ผาผลเอาเมล็ดออกมาแลวแชในแคลเซียมไฮโปคลอไรด 5-20 นาที เขยานานๆครั้ง  
แลวเอาขึ้นปลูกในอาหารวิธีนี้ใชสําหรับพวกที่มีเมล็ดเล็กๆ  

3. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) หมายถึง    การเอาเน้ือเน้ือเยื่อสวนใดสวน 
หน่ึงของพืชมาเลี้ยงในอาหารใหเน้ือเยื่อน้ันเจริญกลายมาเปนกลุมของเซลลมากๆ (callus) ซึ่ง
เปนพวก พาเรนไคมาเซลล เซลลเหลาน้ีแบงตัวเร็วมาก ตราบใดที่มีอาหารพอ เซลลเหลาน้ีจะ
แบงตัวไปเรื่อยๆ ตอมากลุมของเซลลนี้จะเจริญเปนตนโดยที่มีการเจริญเหมือนเจริญจาก 
zygote มาเปน embryo ดังน้ัน จึงเรียกกลุมเซลลที่จะเจริญเปนตนออนวา embryoid วิธีนี้เปน
การขยายพันธุพืชแบบ clonal propagation จะตองทําในสภาพที่ปราศจากเชื้อตลอดเวลา และ
ในบางครั้งจะไดตนออนที่เปน Polyploidy และขอดีคือ ตนออนที่ไดจะเปนพืชที่แข็งแรง
ปราศจากเชื้อโรคและไวรัส การที่ได Polyploidy ของตนใหม เชน tetraploid (4N) จะทําใหพืช
ตนดังกลาวแกชาออกดอกออกผลชา ตนหนา ใบใหญหนา ดอกทน ดังน้ันวิธีนี้จึงเปนการสราง
พันธุใหมจากการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม 
 
12.3 เทคนิคในการทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
 เน้ือเยื่อของพืชที่จะนํามาเลี้ยงใหประสบผลสําเร็จน้ัน มักจะตองนํามาจากสวนที่กําลังมี
การเจริญเติบโต มีประสิทธิภาพในการแบงเซลลมาก เชน บริเวณมัดทอนํ้าทออาหารของราก 
หรือลําตน ปลายยอด ปลายราก หรือบริเวณขอ ปลอง นอกจากน้ียังพบวาอาหารสะสม ละออง
เกษรนั้น สามารถนํามาเลี้ยงใหเจริญขึ้นไดไมวาจะเลือกเอาสวนใดของเนื้อเยื่อมา สิ่งที่สําคัญคือ 
จะตองนําเน้ือเยื่อสวนน้ันไปลางใหปราศจากเชื้อโรค แลวจึงนําเน้ือเยื่อน้ันใสในวุนอาหารหรือ
อาหารเหลว 
 ตอไปน้ีเปนตัวอยางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนตางๆ 

1. รากสดของแครอท โดยใชเน้ือเยื่อบริเวณ cork แลวนําไปเลี้ยงในอาหารแข็ง 
2. เน้ือเยื่อลําตนของยาสูบ โดยตัดลําตนยาว 15 ซม. เอาใบออกเช็ดลางดวย 

แอลกอฮอล 95% แลวตัดทอนละ 5 ซม. แลวจึงตักเฉพาะเนื้อเยื่อสวนในของลําตนเลี้ยงใน
อาหาร 
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3. ลําตนออนของพืชยืนตน โดยการตัดเปนทอนๆ ยาว 10-15 ม.ม. แชฆาเชื้อโรคใน 
คลอรอกซ ในอัตราสวนกับน้ํา 1 : 9 นาน 15-20 นาที แลวลางดวยนํ้ากลั่น แลวตัดหัวทายทิ้ง
ไป นําสวนที่เหลือมาตัดเปนชวงสั้นๆ แลวใสลงในวุนอาหาร 

4. Bark หรือบริเวณเยื่อเจริญของแคมเบียมของพืชยืนตน นําก่ิงแกมาลางดวย 
แอลกอฮอลเสียกอนแลวจึงสะกัดเน้ือเยื่อสวนที่ตองการใสในอาหาร 

5. ตนออนที่กําลังเจริญเติบโต เมล็ดที่กําลังงอกหรือยอดออน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
เหลาน้ีตองใชอาหารท่ีมีสูตรดัดแปลงตางๆ เชน เพ่ิมหรือนํ้ามะพราวและออกซิเจน เน้ือเยื่อจะ
เจริญไดแมในที่มืด แตขณะที่เน้ือเยื่อน้ันจะเปลี่ยน (differentiation) เปนตน ตองการแสง
อุณหภูมิที่เหมาะสม สําหรับการเจริญ คือ 25 ซ หากตองการตนจํานวนมาก ทิ้งให callus เพ่ิม
จํานวนมากตองคอยเปลี่ยนอาหาร (transflask) บอยๆ 

การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเจริญ (Shoot tip or meristem Culture) จุดมุงหมายเพ่ือใได 
พืชตนใหมที่ปราศจากเชื้อโรคเปนการเพ่ิมจํานวนอยางมีประสิทธิภาพในพืชหลายชนิด 

เชน คารเนชั่น เบ็ญจมาศ มันฝรั่ง สตรอเบอรี่ รักเร แกลดิโอลส และกลวยไม 
วิธีการโดยการตัดหนอหรือตนออนที่กําลังเจริญเติบโต ลอกใบที่อยูภายนอกทิ้งไปแลว 

แชหนอในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด และนํามาลอกจนกระท่ังยอดออนบริเวณเยื่อเจริญ
พนออกมา จึงตัดเยื่อเจริญบริเวณนั้นเปนชิ้นเล็กขนาด 2-3 มม. ใสลงในอาหาร เพ่ือใหเน้ือเยื่อ
เจริญได แคลลัส เปนจํานวนมากแลว จึงยายใสในอาหารที่มีออกซิเจนมาก เพ่ือเรงใหพัฒนา
ราก ตอมาเม่ือจะใหพัฒนาเปนตนก็ยายมาใสในอาหารที่มีไซโตคินินสูง เม่ือไดรากและตน
สมบูรณแลวก็ยายลงปลูกในดินได 

ในขวดหรือภาชนะอาหารที่เลี้ยงเนื้อเยื่อตองนําไปไวในหองที่อุณหภูมิประมาณ 25 ซ  
และมีแสงสวางเทียมจากหลอด หามนําไปรับแสงแดดโดยตรงและหามนําไปไวในที่อุณหภูมิสูง 
12.4 การพัฒนาใหเกิดรากและลําตนจากแคลลัส 
 การขยายพันธุแบบนี้ จะไดจํานวนตนพืชมากในเวลาจํากัด ก็ตอเม่ือเน้ือเยื่อน้ันสามารถ
เจริญเปนแคลลัสไดรวดเร็ว และแคลลัสน้ันเติบโตเพิ่มขนาดออกไปอยางรวดเร็วดวย ระยะที่
เน้ือเยื่อเจริญ เปนแคลลัสนี้เรียกวา proiferation จากน้ันเม่ือเพียงพอแลวแคลลัสน้ันจะตองมี
ความสามารถพัฒนาเปนตนออน (embryoid) จํานวนมาก คือ พัฒนา (differentiation) เปนราก
และลําตน การขยายพันธุแบบนี้จึงจะมีประสิทธิภาพสมบูรณ ในการที่แคลลัสพัฒนา 
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เปนรากและตนน้ันความสมดุลย ของออกซินและไคนิตินมีผลตอแคลลัสมาก แคลลัสควรพัฒนา
ใหเกิดรากกอนลําตน อาหารควรมี IAA สูง เม่ือเกิดราก รากจะดูดอาหารตอมาควรพัฒนาให
เกิด ตนในระยะนี้ควรอยูในอาหารที่มีไคเนติน หรืออะดินีนสูง สวนระดับเทาใดจะเหมาะสมนั้น
ตองทดลองในแตละพืช 
 
 มีพืชหลายชนิดที่ ไมสามารถทําจํานวนไดมากจากการขยายพันธุวิธีนี้ เพราะ 
proiferation ดีแตไมมี differentiation อยางไรก็ดี แมวาจะผลิตไดจํานวนไมมาก แตหากทํา
สําเร็จก็สามารถสรางสายพันธุพืชที่ปราศจากเชื้อโรคได 
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