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การขยายพนัธ์ุพชื  (Plant Propagation) 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 
1. ความส าคัญ 
 การขยายพนัธ์ุพืชจดัวา่มีความส าคญัในการปลูกพืช เพราะขั้นตอนแรกของการเพาะปลูกตอ้งมีตน้
กลา้พืชเสียก่อน การเลือกวิธีการขยายพนัธ์ุพืชท่ีเหมาะสมจะท าให้สามารถผลิตตน้กลา้ไดต้ามปริมาณและ
คุณภาพท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นผลไปถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตของพืชนั้นๆ นอกจากน้ีการขยายพนัธ์ุพืช
ยงัมีความส าคญัในดา้นการอนุรักษพ์นัธ์ุพืชท่ีหายากหรือใกลจ้ะสูญพนัธ์ุ  
  
2. การขยายพันธ์ุพชืวธีิต่างๆ 

การขยายพนัธ์ุพืชแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การขยายพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ ไดแ้ก่ การขยายพนัธ์ุโดยการ
ใช้เมล็ด กบัการขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ ได้แก่ การขยายพนัธ์ุโดยการใช้ส่วนต่างๆ ของต้นพืช เช่น     
การปักช า การตอนก่ิง การติดตา การต่อก่ิง รวมถึงการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

 

2.1. การขยายพันธ์ุพชืแบบอาศัยเพศ  

การเพาะเมลด็ (seeding) 

การขยายพนัธ์ุพืชแบบอาศยัเพศ เป็นการขยายพนัธ์ุโดยใช้ส่วนของเมล็ดท่ีเกิดจากการผสมเกสร
ระหวา่งเกสรเพศผูแ้ละเกสรเพศเมียโดยน ามาเพาะในวสัดุเพาะ เช่น  ทรายหยาบ แกลบด า ปุ๋ยคอก และดิน 
ในอตัราส่วน  1 : 1 : 1 : 0.5  โดยปริมาตร  วิธีการเพาะให้กดเมล็ดดว้ยน้ิวมือลึกประมาณ 2-3 เท่าของขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางเมล็ด ดูแลรดน ้าใหว้สัดุมีความช้ืนพอเหมาะ ระวงัอยา่งใหแ้ฉะ 

                    การเพาะเมลด็                                    ต้นกล้าเร่ิมงอก                              ต้นกล้าพร้อมลงปลูก 
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 2.2 การขยายพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ 

 การขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ หมายถึง การขยายพนัธ์ุพืชดว้ยการใชส่้วนต่างๆ ของพืช ไดแ้ก่ ราก 
ล าตน้ ใบ โดยส่วนต่างๆ ของพืชเหล่าท่ีสามารถเกิดราก และเจริญเติบโตเป็นตน้พืชได ้การขยายพนัธุแบบ
ไม่อาศยัเพศ เช่น การปักช าก่ิง การตอนก่ิง การติดตา การทาบก่ิง เป็นตน้ 
 

การปักช ากิง่ (Stem Cutting) 

 1. เลือกใช้ก่ิงชนิดก่ึงแก่ก่ึงอ่อนลกัษณะสีเขียวปนน ้ าตาล ความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร ตดั
ส่วนโคนก่ิงใตข้อ้ห่าง 1 เซนติเมตร เป็นรูปปากฉลามเอียงท ามุม 45 องศา  

2. แลว้น ามาจุ่มในสารละลายเร่งการเกิดราก ผึ่งให้แห้งเล็กนอ้ย น าก่ิงไปปักในถุงข้ีเถา้แกลบให้ก่ิง
เอียงท ามุม 30 องศา จากแนวตั้งฉาก 

3. ประมาณ 20-30 วนั ก่ิงปักช ามีการเกิดราก จากนั้นน าไปยา้ยเล้ียงในดินผสมบรรจุในถุงด า
ประมาณ 1-2 เดือน จนก่ิงปักช ามีการแตกใบใหม่ออกมา แลว้จึงน าลงปลูกในแปลง 

 

 

 

 

 
 

20-25 ซม. 
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                               การปักช ากิง่                                                           การเกดิรากของกิง่ปักช า 

การตอนกิง่ (Layering) 

     เป็นการท าใหก่ิ้งพืชเกิดใหม่ในขณะท่ียงัอยูบ่นตน้แม่ ขอ้ดีคือมีอาหารจากตน้แม่มาเล้ียงในช่วงท่ี
รอใหเ้กิดราก นิยมท าในฤดูฝน โดยเลือกตอนก่ิงท่ีแข็งพอสมควร มกันิยมใชก่ิ้งท่ีตั้งตรง เพราะออกรากง่าย
กวา่ก่ิงท่ีอยูใ่นแนวนอน ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ 0.5 ซม. ข้ึนไป มีวธีิการดงัน้ี 

 1. การเลือกก่ิง เลือกก่ิงตอนท่ีมีความสมบูรณ์ ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางก่ิงตั้งแต่ 
0.5 เซนติเมตรข้ึนไป มกัใชก่ิ้งตั้งตรงมากกวา่ก่ิงท่ีอยูใ่นแนวนอน เช่น ก่ิงกระโดง เพราะมีการเกิดรากดีกวา่ 

2. การควั่นก่ิง เพื่อให้เกิดการสะสมอาหารบริเวณตอนบนของรอยควัน่ ความยาวแผลท่ีคว ัน่ก่ิง
ประมาณ 1 น้ิว จากนั้นใชมี้ดขดูเน้ือเยือ่ดา้นนอกออก  

3. การใช้สารเร่งราก  น าเซราดิกซ์ (IBA ความเขม้ขน้ 3,000 ppm) ละลายดว้ยน ้ า ใชพู้่กนัทาบริเวณ
รอยแผลดา้นบน ทิ้งใหแ้หง้พอหมาดๆ 

4. การหุ้มก่ิงตอน ใช้ขุยมะพร้าวเป็นตุ้มตอน โดยน ามาแช่น ้ าแล้วบีบพอหมาดๆ   บรรจุใส่
ถุงพลาสติกขนาดประมาณ 2 x 4 น้ิว แลว้น าไปหุม้ก่ิงตอน 

5. การดูแลรักษาก่ิงตอนขณะออกราก  ตอ้งรักษาความช้ืนให้เหมาะสม ถา้เป็นช่วงหนา้แลง้ตอ้งมี
การใหน้ ้าตุม้ตอนเพิ่มข้ึน หลงัจากตอนประมาณ 1-2 เดือน ตดัก่ิงตอนลงถุง และเล้ียงไวใ้นโรงเรือนเพาะช า
ประมาณ 1-2 เดือน แลว้จึงน าปลูกในแปลงได ้
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                              การหุ้มกิ่งตอน                                       การเกดิรากของกิง่ตอน 

 

       กิง่ทีเ่หมาะสมส าหรับการตอน                       การควั่นกิง่ตอน                                    การใช้สารเร่งราก 

 

 

การต่อกิง่แบบเสียบยอด ( Cleft  Grafting) 

 การต่อก่ิง คือ การน าก่ิงพนัธ์ุดีมาต่อบนต้นตอ มกัใช้ส าหรับการเปล่ียนพนัธ์ุพืชมากกว่าการ

ขยายพนัธ์ุ นิยมใชแ้พร่หลายและไดผ้ลดีกบัทั้งไมผ้ลและไมป้ระดบั เช่น มะม่วง  ขนุน  เฟ่ืองฟ้า  ชบา  โกศล 
เป็นตน้ ปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการต่อก่ิงคือ ตน้ตอและตน้พนัธ์ุดีเม่ือต่อแลว้  เน้ือเยื่อเจริญของตน้ตอและก่ิง
พนัธ์ุดีตอ้งเช่ือมต่อกนัได ้สามารถเจริญเติบโต ออกดอก และติดผลได ้

 

 

 

 

 1. การเตรียมต้นตอ  เลือกตน้ตอขนาดใกลเ้คียงกบัก่ิงพนัธ์ุดี  ตดัตน้ตอบริเวณท่ีไม่มีขอ้หรือตาให้
เป็นมุมฉาก  ผา่ตน้ตอตามยาวใหลึ้กประมาณ 1-2 น้ิว แลว้แต่ขนาดของก่ิง 

 

 

 

 

 

 2. การเตรียมก่ิงพันธ์ุดี  เลือกก่ิงพนัธ์ุดีให้มีขนาดใกลเ้คียงกบัตน้ตอ  เฉือนโคนก่ิงพนัธ์ุดีให้เฉียงลง
ทั้งสองขา้งเป็นรูปล่ิมยาวประมาณ 1-1/2 น้ิว 
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3. การเสียบก่ิงพันธ์ุดีบนต้นตอ  เผยรอยผา่บนตน้ตอโดยใชใ้บมีดสอดเขา้ไป บิดมีดให้รอยผา่เผยออก  สอด
โคนก่ิงพนัธ์ุดีใหแ้นวเน้ือเยือ่เจริญของตน้ตอและก่ิงพนัธ์ุดีทบักนั พนัดว้ยเทปพลาสติกใหแ้น่น 

 

การทาบกิง่ (Approach  Grafting) 

 การทาบก่ิง คือ การน าพืชสองต้นมาท าการต่อเช่ือมให้เป็นต้นเดียวกัน โดยมีเซลล์เน้ือเยื่อเป็น
ตวัเช่ือมติดกนั การทาบก่ิงประกอบส่วนท่ีเป็นตน้ตอ (Stock) ท าหน้าท่ีเป็นระบบรากของตน้พืชใหม่ และ
ส่วนของก่ิงพนัธ์ุดี (Scion) อยูเ่หนือรอยต่อ ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนยอดหรือก่ิงกา้นล าตน้ของพืชตน้ใหม่ 

 

2. เลือกก่ิงพนัธ์ุดีให้ขนาดใกลเ้คียงกบัตน้ตอ 
เฉือนก่ิงพนัธ์ุดีใหเ้ขา้ในเน้ือไมเ้ฉียงข้ึนไปยาว
ประมาณ 2 น้ิว ตดัส่วนปลายของเปลือกไมท่ี้
เฉือนไวเ้หลือประมาณ ½ น้ิว 
 

1. เลือกต้นตอขนาดใกล้เคียงกับก่ิงพันธ์ุดี  
เฉือนก่ิงตน้ตอให้เป็นปากฉลามยาวประมาณ 
2 น้ิว แลว้เฉือนปลายเป็นรูปล่ิม 
 

3. น าต้นตอประกบเข้ากับก่ิงพนัธ์ุดี จัดให้
แนวเน้ือเยื่อเจริญสัมผสักนัมากท่ีสุด แลว้พนั
ดว้ยเทปพลาสติกใหแ้น่น  
 

 

 


