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งานดานการปรับปรุงพันธุใ ชในการผลิตกลาจากแมไมทมี่ ีลกั ษณะดีเพือ่ การทดสอบ
สายพันธุ การสรางสวนผลิตเมล็ดไม (Clonal seed orchard) การสรางสายพันธุ
ใหม ในขณะที่การปลูกปานํามาใชเพื่อผลิตกลาไมจากแมไมที่มีลักษณะดีสําหรับ
ปลูกปา ซึ่งจะใหผลผลิตสูงกวาการปลูกโดยใชเมล็ด และตนไมที่ปลูกมีลักษณะ
ตางๆ เหมือนกัน เชน อัตราการเจริญเติบโต รูปทรง จึงทําใหจดั การสวนปาไดงาย
ประหยัดทั้งเงิน และแรงงาน
กรมปาไม โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม ไดรวบรวมองคความรู
ดานการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศของพันธุไมปาขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
เจาหนาที่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ไดนําไปใชปฏิบัติ และ
เปนแนวทางในการขยายพันธุไมชนิดอื่นตอไป
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คํานํา
การปลูกสรางสวนปามีการพัฒนาเรื่อยมาจากการปลูกเพื่อการอนุรักษ
และการใชประโยชนใชสอยภายในครัวเรือน ปจจุบนั ไดเปลีย่ นมาเปนการปลูกปา
เศรษฐกิจ (Commercial Plantation) โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ตอบสนองความตองการ
ใชประโยชนไมในดานการกอสราง เยื่อกระดาษ และใชสอยอื่นๆ ทดแทนไมจาก
ธรรมชาติที่ลดนอยลง นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกสายพันธุและการพัฒนา
สายพันธุใหมๆ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตโดยขบวนการปรับปรุงพันธุในพืชปาไมหลายชนิด
การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศซึ่งเปนเครื่องมือในการผลิตกลาที่คงลักษณะ
สายพันธุเดิมไวจึงทวีความสําคัญและมีการพัฒนาตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ
และการปลูกปา ดวยเหตุนี้ เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติ จึงมีการรวบรวม
องคความรูจากงานวิจัยดานการขยายพันธุไมปามาจัดทําคูมือ เทคนิคการขยาย
พันธุไมปาแบบไมอาศัยเพศ สําหรับผูเกีย่ วของไดนาํ ไปเปนความรูและนําไปปฏิบตั ิ
ตอไป

การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ
(Asexual propagation)
การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ (Asexual propagation หรือ Vegetative
propagation) หมายถึง การขยายพันธุจากสวนตางๆ ของพืช เชน ลําตน ใบ ราก
ตลอดจนเนื้อเยื่อ เพื่อใหเกิดเปนตนใหม ซึ่งพืชมีคุณลักษณะพิเศษตางจากสิ่งมี
ชีวิตอืน่ คือ สามารถแตกหรืองอกเปนตนใหม (regenerate) ได ชิ้นสวนหรืออวัยวะ
ตางๆ ของพืชสามารถเชื่อมติดกันได เชน การเชื่อมตอของทอนํ้า ทออาหารของ
ตนตอ (stock) และทอนพันธุ (scion) วิธีการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศนิยมนํา
มาใชในการผลิตกลาดวยเหตุผลดังนี้
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1. ทําไดงาย สะดวกและประหยัด
2. ใชในการคัดเลือกพันธุและดํารงลักษณะของสายพันธุไว การขยายพันธุ
แบบไมอาศัยเพศสามารถถายทอดทางพันธุกรรมของตนแมไวไดทงั้ หมด จึงเหมาะ
ทีจ่ ะนําไปประยุกตใชในงานปรับปรุงพันธุ เพือ่ ใชในการคัดเลือกและขยายสายพันธุ
ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับตนแมซึ่งเรียกวา “clone” ไดเปนอยางดี
3. ชวยลดระยะเวลาในขบวนการปรับปรุงพันธุ โดยทั่วไปพืชยืนตนซึ่ง
รวมทั้งไมปา มีวงจรในการสืบตอพันธุท ค่ี อ นขางยาวนาน การขยายพันธุโ ดยเลือก
ทอนพันธุท ี่ถึงวัยเจริญพันธุ (mature) สามารถออกดอก-ผลแลวจะชวยลดระยะ
เวลาในการออกดอก-ผล ของแมไมใหสน้ั ลงทําใหการปรับปรุงพันธุด าํ เนินงานได
รวดเร็วขึน้

วัสดุและอุปกรณ
วัสดุและอุปกรณที่จําเปนตองใชในงานการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ
ประกอบดวย
1. แมไม ทําการคัดเลือกแมไมที่มีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค เชน
การใชไมเพื่อการกอสราง ควรเลือกแมไมที่มีลักษณะลําตนตรง เปลา การใชไม
เพื่อเยื่อกระดาษ ควรเลือกแมไมที่ใหปริมาณเยื่อกระดาษมาก เปนตน
2. จัดสรางแปลงรวมพันธุ (Hedge orchard) โดยรวบรวมพันธุแมไม
ทีท่ ําการคัดเลือกไว นํามาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศวิธีใดวิธีหนึ่ง แลวปลูกรวม
กันไว เพื่อใหงายตอการนําทอนพันธุไปใชในการขยายพันธุตอไป

4. ใชในการขยายพันธุพืชลูกผสมซึ่งไมสามารถขยายพันธุโดยใชเมล็ดได
การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศยังใหพืชที่มีความสมํ่าเสมอกันในลักษณะตางๆ
เปนตนวา การเจริญเติบโต การออกดอก-ผล ซึง่ ทําใหสามารถจัดการไดงายและ
สะดวก เหมาะสําหรับการประยุกตใชในการปลูกสรางสวนปาอีกดวย
5. สามารถชักนําใหเกิดสายพันธุใหม ซึง่ เกิดจากความผันแปรของลักษณะ
ทางพันธุกรรม โดยการชักนําจากปจจัยสิง่ แวดลอม อายุ และสภาพทางสรีระของ
พืช ในระหวางขบวนการขยายพันธุ จึงอาจกอใหเกิดสายพันธุใหมๆ ขึ้นได
6. สามารถรวมลักษณะทางพันธุมากกวา 1 ลักษณะไวในตนเดียวกัน
เปนตนวา การติดตา หรือตอกิ่ง สามารถรวมเอาลักษณะทางพันธุที่ตองการได
มากกวา 1 ลักษณะมารวมไวภายในตนเดียวกัน เชน ลักษณะที่มีความแข็งแรง
และสามารถใหผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถทําไดโดยการเลือกตนตอที่มี
ความแข็งแรง ทนทานตอสภาพแวดลอมไดดี ในขณะทีใ่ ชตาหรือยอดทีม่ ีสายพันธุ
ที่ดี

นําทอนพันธุจากแมไมมาปกในทรายเพื่อใหแตกยอดใหม แลวนํายอดที่
แตกใหมไปปกชําหรือตอยอด เพื่อเปนตนแมพันธุปลูกในแปลงรวมพันธุ
3. จัดการตนแมพันธุ ในแปลงรวมพันธุใหผลิตกิ่งชําที่เหมาะสมและ
สมํา่ เสมอ โดยการบํารุง และตัดแตงกิง่ ใหแตกใหมอยูเสมอ เพือ่ ทําใหกิง่ มีลกั ษณะ
เปนไมออน (juvenile) ซึ่งเมื่อนําไปขยายพันธุจะออกรากไดงาย
4. เรือนเพาะชํา ในระยะที่ทําการปกชําและยายชํา ตองควบคุมสภาพ
แวดลอมใหเหมาะสม ไดแก ความชื้น แสงสวาง และอุณหภูมิ เรือนเพาะชําจึง
ตองมีการวางระบบนํ้า การระบายนํ้า และการพรางแสงที่ดี
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การควบคุมสภาพแวดลอมภายในแปลงเพาะชํา ดานบนพรางแสงดวย
ตาขายพรางแสง ควบคุมความชื้นภายในแปลงเพาะดวยการคลุมพลาสติก
การระบายนํ้าโดยปูพื้นเปนชั้นดวยกรวด หิน และทราย

แปลงเพาะชําทําดวยอิฐบล็อก มีการวางระบบนํ้าพนฝอยภายในแปลง
หลังคาดานบนวางระบบนํ้าพนฝอยเพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน และ
คุมความชื้นภายในแปลงดวยการคลุมพลาสติก
4
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รูปแบบการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ
• การติดตา (Budding)
• การตอกิ่ง (Grafting)
• การตอน (Layering)
• การแยกหนอ (Rooting suckering)
• การปกชํา (Cuttings)
• การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)

การติดตา (Budding) และการตอกิ่ง (Grafting)
แปลงเพาะชําบนพื้น ควบคุมความชื้นโดยการรดนํ้าภายในแปลงใหชุมคลุม
ดวยพลาสติก สังเกตฝาละอองนํ้าที่แผนพลาสติก ถาเปนหยดนํ้าเกาะอยู
แสดงวา ความชื้นนอยไป ตองรดนํ้าในแปลง
5. วัสดุเพาะชํา เปนวัสดุที่ราคาถูก และหาไดงายภายในทองถิ่น เชน
ขี้เถาแกลบ ขุยมะพราว แกลบดิบ หรือเปนสวนผสมของวัสดุเพาะหลายชนิด เชน
ดิน+แกลบดิบ+แกลบเผา ทราย+ขี้เถาแกลบ การเลือกวัสดุเพาะชําที่ดี มีหลัก
คือ ระบายอากาศดีเพื่อใหมีปริมาณออกซิเจนพอเพียงตอความตองการของ
กิ่งชํา อุมความชื้นไดพอเหมาะไมแหงหรือแฉะเกินไป จะทําใหกิ่งชําเนา สามารถ
จะยึดกิง่ ชําใหแนนแตไมแนนจนรากไมสามารถแทงผาน และตองสะอาดปราศจาก
เชื้อโรค
ขอพึงระวังในการใชขุยมะพราวเปนวัสดุเพาะชํา กอนใชตองลางนํ้าจนกวา
นํ้าจะใสไมมีสีนํ้าตาลหรือแดง เพื่อเปนการลางสารแทนนินออก ซึ่งสารดังกลาว
เปนพิษตอกิ่งชํา นอกจากนี้ การใชขี้เถาแกลบ ตองลางนํ้ากอนเชนกัน เพื่อลาง
ความเปนดางออกบาง
6
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การติดตาและการตอกิ่ง ทางพืชวิทยาหรือสรีรวิทยาถือวาเปนวิธีการ
เดียวกัน เปนการขยายพันธุโดยการนําเอาตา (bud) กิ่ง หรือยอด (apical buds)
ของตนที่ตองการไปติดบนตนตอ (stock หรือ root sucker) ซึ่งจะทําหนาที่เปน
ระบบรากใหกับตาหรือยอดที่ติดไว
ในงานดานปาไม นําวิธีการขยายพันธุโดยการติดตาและการตอกิ่ง มาใช
ในไมหลากหลายชนิด เชน ไมสกั ไมยคู าลิปตัส ไมสกุล Acacia โดยมีวตั ถุประสงค
ในการผลิตกลาไมที่มีลักษณะพันธุกรรมดีสําหรับใชในการปรับปรุงพันธุ เชน
การจัดสรางสวนผลิตเมล็ด และการสราง hedge orchard เพื่อเปนแหลงผลิต
ทอนพันธุสําหรับการขยายพันธุ เชน การปกชํา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปจจัยที่มีผลตอการติดตาหรือตอกิ่ง
• การยอมรับการเชื่อมตอ (compatibility) ของกิ่งพันธุและตนตอ
• เนื้อเยื่อเจริญของกิ่งพันธุและตนตอตองทาบกันสนิท และยึดติดกันโดย
ตลอดเวลาโดยใชเชือกหรือเทปพันตลอดเวลา
• การตอกิง่ ควรทําในฤดูกาลทีเ่ หมาะสม หรือชวงเวลาทีก่ ิง่ พันธุและตนตอ
พรอมที่จะเชื่อมตอกัน ซึ่งขึ้นอยูกับพันธุไมแตละชนิด
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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• หลังการตอกิ่งแลวตองปองกันการสูญเสียนํ้าเพื่อไมใหรอยแผลที่ตอไว
แหง โดยการหุมรอยแผลดวยพลาสติก และมีการใหรมกับสวนรอยตอของกิง่ พันธุ
และตนพันธุ
• ระมัดระวังไมใหสวนตอของกิ่งพันธุและตนตอหลุดออกจากกัน
ขอดีของการติดตาและตอกิ่ง
• ตนจะมีระบบรากที่สมบูรณ มีรากแกวที่สามารถหยั่งลึกลงในดิน ทําให
ทนทานตอลมพายุไดดี
• สามารถนําตาไมตา งชนิดซึง่ มีสกุลใกลเคียงกัน หรือแมแตไมชนิดเดียวกัน
แตตางสายตนได
ขอดอยของการติดตาและการตอกิ่ง คือ
• จุดออนตรงรอยตอระหวางตนตอและกิง่ ถูกทําลายดวยโรค-แมลงไดงา ย
• การไมเชือ่ มตอของเนื้อเยือ่ ตาและตนตอ (incompatibility) ซึง่ อาจเกิดขึ้น
ทันที หรือในไมบางชนิดมีการเชือ่ มตอกันในระยะแรกแตมาเกิดอาการในภายหลัง
ไมบางชนิดกิ่งและตนตอมีการเจริญที่แตกตางกันทําใหตนตอหรือกิ่งที่ตอตาย
• การปฏิบัติงานตองอาศัยผูมีความชํานาญงาน จึงผลิตกลาในปริมาณ
มากได
การติดตาควรทําในชวงที่พืชกําลังเจริญเติบโต โดยติดตาในแนวที่ไมถูก
แสงแดดโดยตรง สําหรับตนตอควรมีอายุไมนอยกวา 1 ป มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ขนาด ¼ - 1 นิ้ว

8
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การติดตาไมสัก
การติดตาไมสกั มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชในงานดานการปรับปรุงพันธุ และเพือ่
การลดอายุทอนพันธุสําหรับนําไปใชเปนตนแมพันธุในการขยายพันธุดวยวิธี
ปกชํา และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การติดตาไมสักนิยมใชติดตาแมไมกับเหงา มี
ขั้นตอน ดังนี้

การติดตาเหงาไมสัก
1

2

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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การตอกิ่ง (Grafting)

3

การตอกิ่งมีหลายรูปแบบ สําหรับพันธุไมปาใชแบบเสียบลิ่ม การตอกิ่งใน
งานปาไมมีวัตถุประสงคเพื่อการรวบรวมพันธุไวสําหรับงานปรับปรุงพันธุ และ
การจัดสรางแปลงรวมพันธุเ พือ่ ใชในการผลิตกลาดวยวิธกี ารปกชําหรือการเพาะเลีย้ ง
เนื้อเยื่อตอไป

ภาพที่ 1 รูปแบบการตอกิ่งแบบเสียบลิ่ม
ที่มา: ชมรมพัฒนาไมดอกไมประดับ, 2542

การตอกิ่งไมกฤษณา

1. เตรียมตนตอโดยใชเหงาขนาดใกลเคียงกับกิ่งตา จากนั้นเฉือนเหงาเปน
แผนรูปโลยาว ประมาณ 5 เซนติเมตร
2. นําตาจากตนแมทีก่ าํ ลังผลิมาติดกับเหงาทีเ่ ตรียมไว โดยเฉือนใหเปนแผน
เทาแผลบนตนตอ แกะเนื้อไมออก วางแผนตาแนบกับแผลบนตนตอทีเ่ ฉือนไว พัน
ดวยเชือกใหแนน ตัดตนสวนเกินออก กอนครอบถุงพลาสติก
3. นําไปเก็บไวในเรือนเพาะชํา ซึ่งควบคุมอุณหภูมิและแสงดวยตาขาย
พรางแสง ควบคุมความชื้นโดยใชถุงพลาสติกครอบหรือกระโจมพลาสติก
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1. คัดเลือกตนตอ (stock) ที่มีความสมบูรณ มีขนาดลําตนใกลเคียงกับ
ยอดที่นํามาเสียบ
2. ใชกรรไกรตัดกิ่งที่คมตัดตนตอสวนบนออก แลวผากลางลําตนใหยาว
ประมาณ 1-2 เซนติเมตร นํายอดจากแมไมทีจ่ ะนํามาตอเฉือนปลายใหเปนรูปลิม่
ความยาวเทาๆ กับรอยแผลที่ผาตนตอไว เสียบลงบนตนตอ โดยใหเนื้อเยื่อของ
ยอดที่นํามาเสียบและตนตอแนบกันสนิท
3. ใชเทปใสพันใหแนน เก็บไวในกระโจมหรือถุงพลาสติกขนาดใหญเพื่อ
ควบคุมความชื้น รดนํ้าใหชุม แลวราดดวยนํ้ายาฆาเชื้อรา ปดถุงใหสนิท ประมาณ
1 เดือน ยอดใหมจะแตกใบใหม คอยๆ เปดถุงพลาสติกออก เพื่อใหตนปรับตัวให
เขากับสภาพภายนอก แลวเก็บรักษาไวภายในเรือนเพาะชํา

การปกชํา (Cuttings)
การปกชํา คือ การนําเอาสวนตางๆ ของพืช เชน ลําตน ราก หรือใบ จาก
ตนตอหรือตนแมพันธุมาชักนําใหเกิดยอดหรือราก โดยการใชสารเคมี กลสมบัติ
และ/หรือสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ไดเปนพืชตนใหมที่มีลักษณะเชนเดียวกับ
แมพนั ธุ เหมาะสําหรับใชในการขยายสายพันธุ (clone) พืช การปกชําเปนวิธีทีน่ ิยม
ใชกันอยางกวางขวางเพื่อผลิตกลาในเชิงพาณิชย
การปกชํามีขอไดเปรียบกวาวิธีการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศวิธีอื่น
หลายประการ คือ ทําไดงายโดยไมตองอาศัยความชํานาญพิเศษ ทําไดรวดเร็ว
และคาใชจายไมสูงนัก สามารถผลิตกลาไดจํานวนมากภายในเนื้อที่จํากัด และ
ไมมีปญหาของการไมประสานกันระหวางตนตอกับตาหรือยอดที่นํามาติด
(incompatibility)

เริ่มจากการคัดเลือกแมไมใหตรงตามวัตถุประสงค นําทอนพันธุจากแมไมที่
คัดเลือกมาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ แลวปลูกรวมพันธุไวในแปลงรวมพันธุ มี
การจัดการเพื่อใหมีกิ่งที่เหมาะสมตอการปกชํา (ภาพที่ 2) วิธีการปกชํามีดังนี้
แมไม
แปลงรวมพั
แปลงรวมพันธุน ธุ

ทอนพันธุ

แชน้ํายาฆาเชือ้ รา
และแชน้ํายาเรง
ราก

ตัดแตงกิง่ ชํา

ปกชําในวัสดุเพาะชํา

โรค

แมลง
ควบคุมสภาพแวดลอมในเรื
ใ อนเพาะชํา

ทําใหกลาแกรง

วิธีการปกชํา (Cutting method)
การปกชํานํามาใชกบั พันธุไ มปา ดวยวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพือ่ ผลิตกลา
จํานวนมากสําหรับการปลูกปาเศรษฐกิจ และเพือ่ การปรับปรุงพันธุ วิธีการปกชํา
12
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กลาไมสมบูรณ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการขยายพันธุโดยวิธีการปกชํา
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13

การปกชําไมสัก
1

2. คัดยอดที่มีอายุ 4-6 สัปดาห นํามาตัดแตงกิ่ง โดยตัดใบใหเหลือครึ่ง
ใบ ชุบโคนกิ่งดวยฮอรโมนเรงราก เซราดิกซ เบอร 3 เคาะเอาสวนที่เกินของผง
เซราดิกซออก
3

3. เตรียมวัสดุชาํ ซึง่ มีสวนผสมของดิน แกลบดิบ และแกลบเผา อัตราสวน
1:1:1 ใสถุงชํารดนํ้าจนชุม ชํากิ่งลงในวัสดุชํา โดยใชไมแทงนําใหเปนรูกลางถุง
เสียบกิ่งลงไปกดดินรอบกิ่งชําใหแนน เพื่อไมใหกิ่งโยกคลอน และบริเวณโคนกิ่ง
ไมมีโพรงอากาศ ซึ่งจะทําใหนํ้าขังเปนสาเหตุใหโคนกิ่งเนา
1. การปกชําใชสวนของยอดหรือตาของแมไมทีผ่ านการคัดเลือกพันธุแลว
มี 3 รูปแบบ คือ (1) ยอดแตกใหมที่เกิดจากการติดตากับเหงา ทําการตัดแตงกิ่ง
เพื่อใหแตกยอดใหมอยูเสมอ เพื่อทําใหยอดเปนไมออน (juvenile) ซึ่งงายตอ
การเกิดราก (2) ยอดจากกลาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ (3) ยอดจากตนกลาอายุ
1-4 เดือน

4
4. นํากิ่งชําเก็บไวในกระโจม
หรือแปลงเพาะ รดดวยนํา้ ยาฆาเชือ้ รา
ใหทั่วทั้งกระโจม ปดกระโจมใหสนิท
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ โดย
การใหนํ้า หากอากาศรอนจัดเกินไป
ใหรดนํา้ บริเวณดานนอกรอบๆ กระโจม
หมั่นตรวจสอบความผิดปกติ เชน
ใบรวง กิง่ เหีย่ ว เชือ้ รา และแมลง หาก
พบตองรีบกําจัดออกทันที

2
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การปกชําไมสกุล Acacia
5

1
1 คัดเลือกแมไมตามลักษณะ
ที่ตองการ

2

2 จัดสรางแปลงรวมพันธุ

5. กิ่งชําจะออกรากประมาณ 1 เดือน หลังจากชํา เมื่อกิ่งชําออกรากแลว
ใหเปดกระโจมอยางคอยเปนคอยไปจนตนกลาปรับตัวได แลวจึงใหแสงเต็มทีเ่ พือ่
ใหตนกลาแกรง พรอมที่จะนําไปปลูก
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4

3

4 ชํากิ่งในวัสดุเพาะ ซึ่งใชขี้เถาแกลบเปน
วัสดุชํา นําไปวางในแปลงเพาะชํา ควบคุมความชื้น
และอุณหภูมิ อุณหภูมิสงู สุดเฉลีย่ 38.7 C อุณหภูมิ
ตํ่าสุดเฉลี่ย 21.0 C ความชื้นสัมพัทธ 91.0 %
ประมาณ 11-15 วัน กิ่งชําเกิดปมรากสีขาว รอบขอ
ลางสุด 18-21 วัน เกิดรากแขนงขาวอวบยาว 0.72 ซม. 30 วัน รากแขนงยาว 7-10 ซม. มีรากฝอย
และแตกยอดออน 30 - 40 วัน รากเปลี่ยนเปนสี
นํ้าตาล เหมาะที่จะยายออกจากแปลงเพาะชํา
5

3 ตัดกิ่งปกชํา โดยเลือกกิ่งกระโดงที่มีขนาดไมแกหรือออนเกินไป อายุ
ประมาณ 35-45 วัน การตัดกิ่งควรทําในตอนเชา เพื่อไมใหกิ่งคายนํ้ามากเกินไป
และถาแปลงรวมพันธุอยูไกล ใหเอากิ่งแชนํ้า หรือหอดวยกระดาษหนังสือพิมพที่
ชุม นํา้ ใสถงุ พลาสติก เพือ่ ปองกันไมใหกง่ิ เหีย่ วเนือ่ งจากคายนํา้ มากเกินไป นํากิง่
มาตัดแตงใหยาวประมาณ 8-10 ซม. มีใบ 3-4 ใบ ตัดใบออกเหลือครึ่งใบ ตัด
ปลายดานโคนออกเพื่อใหกิ่งสามารถดูดนํ้าได นํากิ่งไปแชในนํ้ายาฆาเชื้อรา 3-5
นาที ผึง่ พอหมาด จากนั้นนํากิง่ ไปจุมสารเรงราก “รูสโกร” 0.3 % นาน 10 วินาที
18
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5 ทําใหกลาแกรงกอนยายออกจากแปลงเพาะชํา โดยการเพิ่มปริมาณ
แสง และความชื้น ใหเปดพลาสติกในเวลากลางวัน ลดการพนนํ้าในเวลากลางคืน
ยกแทงเพาะชําเพื่อกระตุนราก ใชเวลา 5-7 วัน จึงนําออกไปวางในเรือนเพาะชํา
ที่คลุมดวยตาพรางแสง ดูแลรักษาโดยการรดนํ้า เชา-เย็น ตัดแตงกิ่งขางออก
กอนนําไปปลูกใหเพิ่มแสงขึ้นทีละนอยจนใหแสงเต็มที่ และลดการใหนํ้าเพื่อให
กลาปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมภายนอกได
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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การตอนกิ่ง (Layering)
การตอนกิ่ง คือ การทําใหกิ่งพันธุเกิดรากในขณะที่กิ่งยังติดอยูกับตนตอ
กิง่ พันธุท อ่ี อกรากแลวจะตัดไปเปนตนใหมตอ ไป ทฤษฎีของการตอนกิง่ คือ การทํา
ใหลําตนหรือกิ่งเกิดแผลเพื่อตัดทออาหาร (phloem) ทําใหการขนสงอาหาร
และฮอรโมน โดยเฉพาะ Auxin ทีผ่ ลิตจากสวนยอดถูกตัดขาด อาหารและฮอรโมน
จึงมาสะสมอยูบริเวณรอยแผลดานบนที่ถูกตัดขาด และกระตุนใหเซลบริเวณนั้น
แบงตัวและพัฒนาเปนราก ในขณะที่ทอนํ้า (xylem) ไมถูกตัดขาด จึงยังสามารถ
สงนํ้าและแรธาตุไปยังยอดได ทําใหสวนยอดยังมีชีวิตอยู
การขยายพันธุโดยวิธีการตอนเปนวิธีการที่นิยมกันอยางแพรหลาย ขอดี
ของวิธีการตอนคือ ทําไดงาย ไมจําเปนตองใชความชํานาญมากนัก พืชบางชนิด
ไมประสบผลสําเร็จในการขยายพันธุโดยการปกชําแตประสบความสําเร็จใน
การตอน แตการตอนจะมีขอดอยหลายประการ เชน ไมสามารถผลิตกลาจํานวน
มากได เพราะคาใชจายสูงกวาวิธีอื่น นอกจากนี้ยังมีปญหาในการยายชํา จึงเปน
เหตุหลักใหการขยายพันธุแบบนี้ไมประสบความสําเร็จ ตนที่ออกรากมีอัตรา
การตายคอนขางสูงหากมีการดูแลไมดี เพราะกลายังมีระบบรากนอย ไมสามารถ
ขนสงนํ้าและแรธาตุใหสวนยอดไดเพียงพอ

3. ลวดหรือเชือกสําหรับมัดถุงวัสดุเพาะใหติดกับตน
4. ฮอรโมนเรงราก
2. การเลือกกิ่งตอน เพื่อใหกิ่งที่ออกรากไดดี และแข็งแรง ปลอดจาก
โรค-แมลง เลี้ยงดูงาย และใหผลผลิตสูง ควรเลือกกิ่งที่มีลักษณะดังนี้
2.1 ตนที่อยูในวัยหนุม-สาว หรือระยะที่เปนไมออน (juvenile) เพื่อให
ออกรากไดงาย
2.2 ถาเปนตนที่มีอายุมาก ดําเนินการหรือคัดเลือกกิ่งดังนี้
• ตัดแตงกิ่งใหแตกใหมและรอจนกวากิ่งจะโตและสมบูรณพอที่
จะตอนได
• ถาไมตัดแตงกิ่งใหเลือกใชกิ่งนํ้าคางที่เจริญอยูตามโคนตนและ
โคนกิ่ง หรือกิ่งที่ยอดตั้งตรง หรือกิ่งกระโดงครีบที่เปนกิ่งขางที่สมบูรณ
3. การทําแผลที่กิ่งตอน ใชแบบควั่นกิ่ง ซึ่งนิยมใชกับพืชที่ออกรากยาก
เชน ไมปา ไมผล โดยใชมีดหรือคัตเตอรควั่นกิ่งดานบนและดานลางใหหางกัน
ประมาณ 1 นิ้ว ใชมีดกรีดเปลือกทางแนวตั้งเพื่อลอกเปลือกออก จากนั้นใชมีด
ขูดเนื้อเยื่อเจริญออก

รูปแบบของการตอน (Type of layering)
การตอนกิ่งมีหลายรูปแบบ แตการตอนกิ่งบนอากาศ (Air layering หรือ Pot
layering หรือ Chinese layering) เปนวิธีที่นิยมใชกับพันธุไมปา
วิธีการตอนกิ่งบนอากาศ (Air layering method)
1. อุปกรณที่ใชในการตอน
1. มีดตอน หรือคัตเตอร
2. วัสดุเพาะ อาจใชขยุ มะพราว หรือขี้เถาแกลบทีแ่ ชนํ้าจนอิม่ ตัว บรรจุ
ในถุงพลาสติกขนาด 3x5 นิ้ว รัดปากถุงใหแนน
20
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ภาพที่ 3 การตอนกิ่งบนอากาศแบบควั่นกิ่ง
ที่มา : ชมรมพัฒนาไมดอกไมประดับ, 2542
4. การใชสารเรงราก การใชสารเรงรากเชนเดียวกับการปกชํา การเลือก
ใชชนิดและความเขมขนของสารขึ้นอยูกับชนิดพืช
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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5. การหุมกิ่งตอน ใชถุงพลาสติกบรรจุวัสดุชําที่สามารถอุมความชื้น
ไดดี เชน ดิน ขุยมะพราว หรือวัสดุผสม เปนตนวา ดินและขุยมะพราว อัดวัสดุชํา
ที่ชื้นในถุงพลาสติกจนแนน มัดปากถุงพอแนน ผาถุงออกตามยาว ควํ่าปากถุงลง
นําไปหุมกิ่งโดยใหรอยแผลอยูตรงกลางถุง จากนั้นดึงพลาสติกใหซอนทับกัน
มัดถุงและกิ่งตอนใหแนน การหุมกิ่งตอนขึ้นอยูกับระยะเวลาในการเกิดราก ถา
พืชทีอ่ อกรากเร็วควรหุม กิง่ ตอนขนาดเล็ก มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ ½ นิว้
ยาวประมาณ 1 นิ้ว แตหากวาเปนพืชที่ออกรากยากควรหุมกิ่งตอนใหใหญขึ้น มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2½ นิ้ว ยาวประมาณ 4-5 นิ้ว
6. การตัดกิ่งตอน ตัดเมื่อปริมาณรากและยอดสมดุลกัน เพื่อใหราก
สามารถดูดนํ้าและอาหารไปเลี้ยงสวนยอดไดพอเพียง ไมแหงตายไปเสียกอน หรือ
สังเกตไดจากรากเปลีย่ นจากสีขาวเปนสีเหลือง กอนทีจ่ ะตัดใหควัน่ รอบกิง่ บริเวณ
ใตกระเปาะทิ้งไวประมาณ 7 วัน จึงตัดไปชํา ในกรณีทีไ่ มแนใจวาปริมาณรากมาก
พอหรือไม ใหนํากิ่งตอนไปตัดแตงกิ่งเพื่อลดการคายนํ้า และชําในเรือนเพาะชําที่
มีความชื้นสูง หรือแปลงพนหมอก

การตอนไมเทพทาโร
1

2

3
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การแยกหนอ (Rooting suckering)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)

การแยกหนอ เปนการแยกหนอหรือยอดออน ซึง่ เกิดจากตา (adventitious
buds) บริเวณรากแขนงมาชําใหเกิดเปนตนใหม เมื่อตนโตพอควรจะตัดออกไป
นิยมใชกับพืชที่สามารถแตกหนอที่บริเวณรากได เชน สนประดิพัทธ เทพทาโร
กาสะลอง การแยกหนออาจถือวาเปนวิธีหนึ่งของการปกชําราก (root cutting)
ทําโดยนํารากแขนงของตนไม มาตัดเปนทอนๆ ยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร
แลวนําไปชําในสภาพที่เหมาะสม ตาที่อยูตามรากแขนงจะแตกออกเปนตนออน
ตอไป

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศประเภท
หนึ่ง โดยการนําชิ้นสวนพืช (explant) ซึ่งอาจเปนโปรโตพลาสต (protoplast) เซล
(cell) เนื้อเยื่อ (tissue) หรือ อวัยวะ (organ) ของพืช มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห (media) ในสภาพปลอดเชื้อ (aseptic condition) ภายใตการควบคุม
สภาพแวดลอม ไดแก แสง อุณหภูมิ และความชืน้ เพือ่ ใหชนิ้ สวนเหลานัน้ เจริญพัฒนา
เปนตนใหมตอไป (Bonga, 1982)

การปกชํารากไมเทพทาโร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุไมปา
การขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พันธุไมปา นํามาใชเฉพาะพันธุ
ไมเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน ไมสัก ไมยูคาลิปตัส ไมในสกุล Acacia อยางไรก็ดี
การขยายพันธุวิธีนี้เปนงานซึ่งตองอาศัยทุนทรัพยคอนขางสูงในการดําเนินการ
ขั้นแรก และผูปฏิบัติงานตองมีความละเอียดและชํานาญ ดังนั้นในการที่จะเลือก
ใชวิธีการขยายพันธุแบบนี้กบั พันธุไมชนิดใดนั้นมีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
1. พันธุไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ หรือเปนที่มีการสงเสริมใหปลูกในเชิง
พาณิชยกันอยางกวางขวาง
2. พันธุไมทีผ่ านขบวนการปรับปรุงพันธุหรือคัดเลือกพันธุมาในระดับหนึง่
แลว
3. พันธุไมทมี่ ีแนวโนมวาจะสูญพันธุ หรือขยายพันธุโดยเมล็ดคอนขางยาก
เนื่องจากเมล็ดมีอายุสั้น เก็บรักษายาก
4. พันธุไมที่มีความแปรปรวนทางพันธุงายเมื่อขยายพันธุดวยเมล็ด
5. พันธุไมที่ขยายพันธุแบบอาศัยเพศโดยวิธีอื่น เชน การปกชํา การตอน
เพื่อผลิตกลาไมในปริมาณมากสําหรับการปลูกสรางสวนปาเปนไปไดยาก
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วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุไมปา
การเพาะเลี้ยงพันธุไมปา มีขั้นตอน ดังนี้
1. การคัดเลือกชิ้นสวนพืช
ชิ้นสวนพืชที่สามารถนํามาใชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีดวยกันหลาย
ระดับ ไดแก ปลายยอด ปลายราก anther ovule และ โปรโตพลาสต เซลที่แยก
ออกมาเดี่ยวๆ

2. การทําความสะอาดผิว
การทําความสะอาดผิว สวนใหญใชสารเคมีซึง่ มีหลากหลายชนิด แตที่
นิยมใชกันทั่วไป ไดแก สารละลาย Hypochlorite ที่อยูในรูปของเกลือ Calcium
หรือ Sodium hypochlorite ซึ่งหางายในทองตลาด คือ นํ้ายาซักผาขาว “ไฮเตอร”
มีสวนผสมของ Sodium hypochlorite 6% w/w
ประสิทธิผลของการฆาเชื้อบริเวณผิวขึ้นอยูกบั ปจจัยหลายประการ คือ
ชนิดของชิ้นสวนพืช ความสกปรกของชิ้นสวนพืชที่แตกตางกันไปตามสภาพ
ของชิ้นสวนพืชและสภาวะแวดลอม ฤดูกาล ชนิดและความเขมขนของนํ้ายา
ฆาเชื้อ ตลอดจนระยะเวลาในการฆาเชื้อ ดังนั้นจึงตองเลือกวิธีการใหเหมาะสม
กับชิ้นสวน
การคัดเลือกชิ้นสวนพืช มีความสําคัญตอความสําเร็จในการทํา
ความสะอาดผิว การใชตาหรือยอด ควรเลือกยอดที่แตกใหมแตตองไมออน
จนเกินไป การใชยอดทีแ่ ตกมานานแลวจะมีความสกปรกมากกวาทําใหการติดเชือ้
สูง อีกประการ คือ การเก็บชิ้นสวนพืชที่เปยกชื้น เชน การเก็บกิ่งหลังจาก
ฝนตกปรอยๆ หรือกิ่งที่เปยกชื้นจากการคายนํ้าระหวางการขนสง จะทําให
การติดเชื้อคอนขางสูง
การเลือกกิง่ ทีม่ ีกาบหรือใบหุม จะทําความสะอาดผิวไดงาย และประสบ
ผลสําเร็จสูง เชน การทําความสะอาดผิวของยอดสัก และขอจากกิ่งแขนงไมไผ

สําหรับงานปาไมนิยมใชตายอด หรือตาขาง และเมล็ดซึ่งไดจาก
การควบคุมการผสมเกสร และเมล็ดจากแมไมที่ผานการคัดเลือกพันธุ
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การทําความสะอาดผิวยอดสักซึง่ มีกาบใบดานนอกหุม ปดสนิท ไมจาํ เปน
ตองใชสารเคมี สามารถใชมีดโกนคมๆ ที่ฆาเชื้อแลวตัดเพื่อลอกชิ้นสวนที่สัมผัส
อากาศออกใหหมด เหลือตาขางในที่จะนําไปเพาะเลี้ยง
ในกรณีของไผ ซึ่งยังมีสวนที่สัมผัสอากาศอยู วิธีการทําความสะอาด
คือ ใชแอลกอฮอลชุบสําลีเช็ดรอบๆ กิ่ง และเช็ดใหขนที่อยูรอบขอออกใหหมด
จากนั้นจึงนํามาทําความสะอาดผิวดวย ไฮเตอร อีกครั้ง
วิธีการทําความสะอาดผิวดวย ไฮเตอร โดยเตรียมสวนผสมซึง่ ประกอบ
ดวย นํ้าที่ฆาเชื้อแลวผสมดวยไฮเตอรตามความเขมขนที่ตองการ และสารลด
แรงตึงของนํ้า เชน นํ้ายาลางจาน 2-3 หยด และอาจจะผสมยาฆาเชื้อแบคทีเรีย
ซึ่งใชยาแกอักเสบในทองตลาด เชน streptomycin Ampicilin หลังจากที่ฆาเชื้อ
ดวยนํ้ายาแลว ตองลางชิ้นสวนดวยนํ้าที่ฆาเชื้อแลว 2-3 ครั้ง หรือจนกวาฟองจะ
หมด เสร็จแลวซับนํ้าที่เกาะตามชิ้นสวนใหแหงดวยกระดาษซับที่ฆาเชื้อแลว

3. การเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห
ชิ้นสวนพืชในสภาพปลอดเชื้อนํามาเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห เพือ่
ชักนําใหเกิดเปนตนใหม ในอาหารสังเคราะหประกอบดวยธาตุอาหารที่มีความ
จําเปนสําหรับการทํางานและการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้
ธาตุอาหารหลัก (Macro หรือ Major element) เปนแรธาตุที่
พืชตองการในปริมาณที่มากกวา 0.5 m mol l-1 ไดแก C H O N P K S Mg
และ Ca
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ธาตุอาหารรอง (Micro-element) เปนธาตุอาหารทีพ่ ืชตองการเล็ก
นอยในปริมาณนอยกวา 0.5 m mol-1 ไดแก Fe Mn Cu Zn B และ Mo
วิตามิน (Vitamins) เพื่อการเสริมสรางการเจริญเติบโต วิตามินที่
สําคัญ ไดแก วิตามิน B1 (Thiamine) วิตามิน B6 (Pyridoxine) วิตามิน B3 (Nicotinic acid) วิตามิน B5 (Calcium pantothenate) และ Inosital
กรดอะมิโน (Amino acid) ที่นิยมใช คือ L-glycine กรดอะมิโนอื่น
ใชบางในบางกรณี เชน Glutamic acid และ Aspartic acid เปนตน
นํ้าตาล (Sugar) เปนแหลงที่ใหพลังงาน นํ้าตาลที่นิยมใช คือ Sucrose
พืชบางชนิดเจริญไดดีในนํ้าตาล Glucose และ Fructose นอกจากนี้ยังมีนํ้าตาล
ชนิดอื่นเชน Sorbitol, Maltose, Galactose, Mannose และ Lactose นํ้าตาลที่ใชใน
อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อใชประมาณ 2-5%
สารอินทรียอื่นๆ เปนสารซึ่งไดจากผลิตภัณฑของพืชซึ่งไมรู
องคประกอบทีแ่ นนอน ทําหนาทีส่ งเสริมการเจริญเติบโต เชน นํ้ามะพราว Casein
hydrolysate (CH) นํ้ามะเขือเทศ มันฝรัง่ กลวย สวนสกัดจากยีสต (Yeast extract)
ซึ่งสารที่ไดจากผลิตภัณฑของพืชมักมีปริมาณและคุณภาพไมแนนอน ขึ้นอยูกับ
อายุและสายพันธุ ดังนั้นในการทดลองควรหลีกเลี่ยงไปใชกรดอะมิโนอื่นที่รู
องคประกอบที่แนนอนแทน เชน L-Asparagine, L-Glutamine
สารควบคุมการเจริญเติบโต (Growth hormones หรือ Growth
regulators)
เปนสารอินทรียทมี่ ผี ลตอการกระตุน หรือยับยัง้ หรือเปลีย่ นแปลงขบวนการ
ทางสรีระบางอยางของพืช ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช การแบงเซล
การขยายตัวของเซลพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตทีใ่ ชในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
แบงออกเปน 3 กลุม คือ
1. Auxin มีผลตอการแบงเซล และยืดตัวของเซล ยับยั้งการเจริญของตา
ขาง (Apical dominance) กระตุนการเกิดราก สารในกลุมนี้ ไดแก NAA (Napthalene acetic acid) IBA (Indolebutyric acid)
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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2. Cytokinins มีผลตอการแบงเซล การขยายตัวของเซล กระตุนให
เกิดยอดกระจุก ยับยั้งการเกิดตายอด สารในกลุมนี้ไดแก BAP (6-Benzylamino
purine) 2-IP (Isonentenyl adenine) Kinetin (6- Furfurylamino purine)
3. Gibberellins มีผลตอการขยายตัวของเซล ที่นิยมนํามาใชในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือ GA3 โดยปกติทั่วไปมักใช GA รวมกับ auxin และ cytokinin
ชนิดอื่น
วุน ไมไดใหสารอาหารที่สําคัญในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แตเปนเพียง
สวนที่ทําใหอาหารแข็ง หรือกึ่งแข็งพอที่จะพยุงเนื้อเยื่อพืชไมใหจมอยูในอาหาร
เทานั้น วุนเปน Polysaccharide ชนิดหนึ่งที่ผลิตไดจากสาหรายทะเล การใชวุนใน
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อประมาณ 0.8-1 %
เนื้อเยื่อของพืชมีความตองการปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตตามชนิด หรือแมแตเนื้อเยือ่ พืชทีม่ าจากสวนทีต่ างกัน เชน เมล็ด
ใบ ลําตน ก็มีความตองการปริมาณธาตุอาหารที่แตกตางกันไปเชนกัน ดังนั้นจึง
มีการศึกษาสูตรอาหารสําหรับเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ พืชกันมากมาย เพือ่ ใหเหมาะสม
กับพืชแตละชนิด เชน สูตรอาหารของ Murashige และ Skoog (MS) สูตรอาหาร
ของ White
สูตรอาหาร Murashige และ Skoog (MS) 1963
สารเคมี
mg/1
Macronutrients
NH4NO3
1,650
KNO3
1,900
CaCl2.2H2O
440
MgSO4.7H2O
370
Micronutrients
H3BO3
6.2
MnSO4.4H2O
22.3
ZnSO4.7H2O
8.6
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สารเคมี
KI
Na2MoO4.2H2O
CuSO4.5H2O
CoCl2.6 H2O
Vitamin
Glycine
Nicotinic acid
Pyridoxine
Thiamin
Iron
Sodium EDTA
FeSO4.7H2O
Inositol

mg/1
0.83
0.25
0.025
0.025
2.0
0.5
0.5
0.1
37.25
27.85
100.0

4. การควบคุมสภาพแวดลอม ในขณะที่เพาะเลี้ยงชิ้นสวนพืชตองมี
การควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อใหชิ้นสวนพืชมีการพัฒนาและ
เจริญเติบโตเปนตนใหม ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ประกอบดวย
• อุณหภูมิ โดยทั่วไปในหองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะควบคุมอุณหภูมิที่
25 + 1°C
• แสง ปจจัยแสงที่มีผลตอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ คุณภาพ (Light
quality) ความเขมของแสง (Light intensity) และระยะเวลาในการใหแสงสวาง
แสงภายในหองไดจากหลอดไฟฟาชนิดฟลูออเรสเซ็นต (Fluorescent Lamp) โดย
จัดใหมีการเขมของแสง 100-200 กําลังเทียน ซึ่งโดยปกติพืชสามารถเจริญไดที่
มีความเขมแสงนอยกวา 1 K Luxes แตพืชบางชนิดตองการแสงปริมาณมาก
ถึง 5-10 K Luxes ชวงระยะเวลาในการใหแสงอาจแตกตางกันไปตามชนิดพืช
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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การเพาะเลี้ยงบางครั้งอาจตองเก็บไวในที่มืด แตโดยทั่วไปควรใหแสง 16 ชั่วโมง
ตอวัน

แลวแชในนํา้ ยาฆาเชือ้ รา แลวชําลงในถุงเพาะชํา เก็บรักษาในเรือนเพาะชําทีค่ วบคุม
ความชื้นและอุณหภูมิ

5. การยายชํา
การยายชําเปนขั้นตอนทีส่ าํ คัญมาก เพราะหากวาการยายชําไมประสบ
ผลสําเร็จก็เทากับวางานในหองปฏิบตั ิการลมเหลวเชนกัน ปจจัยแวดลอมมีความ
สําคัญอยางยิ่งตอการยายชํา ไดแก ความชื้น อุณหภูมิ และแสงสวาง
ตนพืชทีอ่ ยูในหองปฏิบตั ิการจะอยูในสภาวะทีม่ ีความชื้นสูงแตเมือ่ ยาย
ออกสูเรือนเพาะชําที่มีความชื้นสัมพัทธของอากาศคอนขางตํ่า ประกอบกับ
ระบบรากถูกกระทบกระเทือน และยังทําหนาทีไ่ มสมบูรณ เมือ่ อยูในทีม่ ีแสงสวาง
มากเกินไปจะมีผลตอการสังเคราะหแสงและคายนํ้าของพืช เมื่อระบบการขนสง
นํ้าและแรธาตุไมดีทําใหขาดความสมดุลของการใชนํ้าและแรธาตุเสียไป พืชจึง
แหงตายไปในที่สุด
กอนการนําตนพืชออกจากหองปฏิบตั กิ ารตองมีการปฏิบตั ใิ หพชื ปรับตัว
กอน โดยการเปลีย่ นฝาขวดซึง่ ใชวสั ดุทีใ่ หนํ้าและอากาศผานไดบาง เชน กระดาษ
เพื่อเปนการลดความชื้นภายในขวดเพาะเลี้ยง และนําไปวางที่อุณหภูมิหองเพื่อ
ใหปรับตัวเขากับอุณหภูมิภายนอก

วิธีการยายชํา หลังจากที่ปลอยใหพืชปรับตัวประมาณ 1 สัปดาห จึง
ยายออกสูเรือนเพาะชํา โดยนําตนพืชที่สมบูรณออกจากขวด ลางวุนออกดวย
การแชในนํ้าสะอาดเพือ่ ใหวุนออนตัวกอน แลวลางออก นําตนพืชทีล่ างวุนสะอาด
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การยายชําปฏิบัติเชนเดียวกับการปกชํา ในระยะแรกจึงควรจัดสภาพ
แวดลอมใหเหมาะสมกับพืช กลาวคือ ควรจัดใหมีความชื้นคอนขางสูง ประมาณ
80-90% ในขณะทีค่ วามเขมของแสงคอนขางตํา่ เพียง 10-20 % จากนั้นจึงคอยๆ
ลดความชื้นลงพรอมกับเพิ่มความเขมของแสงขึ้นจนเขาสูภาวะปกติของพืชโดย
ทั่วไป
ปญหาที่สําคัญอีกอยางที่มักประสบในการยายชํา คือ โรค ในสภาพ
ที่รอนและชื้นมักเปนสาเหตุใหเชื้อราแพรกระจายไดดีขึ้น โดยเฉพาะเชื้อที่ทําให
เกิดโรคเนาคอดิน (Damping off) ซึง่ เปนโรคทีพ่ บทัว่ ไปในการยายชํา ดังนั้นจึงควร
ปองกันการแพรกระจายของโรคโดยการใชยาฆาเชื้อราผสมนํ้ารดกลาที่ยายชํา
แลวเปนระยะๆ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมสัก
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไมสกุล Acacia
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ชนิดพืช

ยมหิน

ไผตง
กฤษณา
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การทําความสะอาดผิว

สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
ตา

ไมสกุล Acacia

ผลแก

อาหารเริ่มตน
½ MS + BAP 2.5 mg/1 +
Kn 1.25 mg/1
อาหารชักนํายอด
MS + BAP 0.5 mg/l +
Kn 0.25 mg/l สลับกับ
½ MS + IBA 1 – 2 mg/l

อาหารชักนํายอด

ครั้งที่ 1 นํ้ายาไฮเตอร 15% 15 นาที MS + BAP 10 μM +
ครั้งที่ 2 นํ้ายาไฮเตอร 10% 15 นาที IBA 0.5 μM

ครั้งที่ 1 นํ้ายาไฮเตอร 30% 10 นาที
ครั้งที่ 2 นํ้ายาไฮเตอร 10% 10 นาที

ตัดสด ใชมีดโกนคอยๆ ลอกใบที่หมุ
ตาดานนอกและกานบริเวณรอบตา
ออกใหหมด
ผลออน อายุ 45 วัน เผาดวยดวยแอลกอฮอล 1 ชอนชา
หลังการผสมเกสร ใชกรรไกรที่ปลอดเชื้อตัดเอาเมล็ด
ออก

ตา

สัก

สะเดา
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุไมปา

ไมสกุลยูคาลิปตัส
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MS+ IBA 3 μM

ตนที่แข็งแรง ตัด
ยอด นํามาจุมใน
NAA 10 ppm
5 วินาที แลวชําใน
วัสดุเพาะ

½ MS + IBA 1–2
mg/l

อาหารชักนําราก
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เทคนิคการขยายพันธุไมปาแบบไมอาศัยเพศ
สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม กรมปาไม
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อาหารชักนํายอด

MS + BAP 20 μM

ครั้งที่ 1 นํ้ายาไฮเตอร 15% 15 นาที MS + BAP 10 μM +
ครั้งที่ 2 นํ้ายาไฮเตอร 10% 15 นาที ถาน 0.1 กรัม

เช็ดกิ่งดวยแอลกอฮอล 70%
นํ้ายาไฮเตอร 5% 30 นาที

MS + BAP 1 μM

ครั้งที่ 1 นํ้ายาไฮเตอร 5% 15 นาที MS + BAP 5 μM
ครั้งที่ 2 นํ้ายาไฮเตอร 10% 15 นาที
ครั้งที่ 3 นํ้ายาไฮเตอร 5% 15 นาที

การทําความสะอาดผิว

ขอจากกิ่งแขนงที่
มีตา
กฤษณา
ตา

MS+ IBA 2-3 μM

อาหารชักนําราก

ไมมีการศึกษา

MS+ IBA 40 μM

MS+ IBA 2.5 μM

MS+ IBA 2.5 μM

อาหารชักนําราก

พนดวยแอลกอฮอล 70 % ซับให อาหารชักนํายอด
MS + IBA 1 mg/l
แหงดวยกระดาษทิชชู
½ MS + BAP 2.5 mg/1 +
ครั้งที่ 1 นํ้ายาไฮเตอร 10% 15 นาที Kn 1.25 mg/1
ครั้งที่ 2 นํ้ายาไฮเตอร 10% 10 นาที
อาหารยืดยอด
MS + BA 0.1 mg/l +
Kn 0.02 mg/l D-cal-pan
0.1 mg/l Biotin 0.1 mg/l และ
นํ้ามะพราว 200 ml.

นํ้ายาไฮเตอร 5% 15 นาที

ชนิดพืช

อาหารชักนํายอด

นํ้ายาไฮเตอร 3-5% 30-45 นาที MS + BAP 1 μM +
IBA 0.4 μM

การทําความสะอาดผิว

ตา
ไผตง

ยมหิน

ตา

สะเดา

ตา

ยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา

ตา

ชนิดพืช
ยูคาลิปตัส
คามาลดูเลนซิส
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