เทคนิคการขยายพันธุ์ผัก
ปริชาติ ดิษฐกิจ

ผักมีหลากหลายชนิด ทั้งผักเศรษฐกิจและผักพื้นบ้าน จึงมีวิธีการขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะ
เมล็ด การตัดชา การตอนกิ่ง การเสียบยอด การทาบกิ่ง การแบ่งและการแยก เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างของพืชที่
สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่
1) การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการขยายพันธุ์ผักที่นิยม ทั้งที่เป็นเมล็ดพันธุ์จากการเก็บเอง และการซื้อจาก
บริษัทที่เชื่อถือได้ ทาให้ได้ต้นผักหลากหลาย เช่น คะน้า ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักกาดหอม มะเขือเทศ แตงกวา
และพริก เป็นต้น
2) การตัดชา เช่น ชะอม มะนาว สาระแหน่ ผักแพรว อ่อมแซ่บ ผักแขยง ผักเป็ด โรสแมรี่ เก๊กฮวย
ออริกาโน่ ผักลืมผัว เป็นต้น
3) การตอนกิ่ง เช่น ชะอม ผักหวานป่า มะนาว มะกรูด ส้มซ่า ผักเหลียง ชะมวง พิลังกาสา มะตูมแขก
เป็นต้น
4) การเสียบยอดหรือทาบกิ่งหรือติดตา เช่น สะตอ มะนาว มะเขือเทศ แตงกวา เป็นต้น
5) การแบ่ง เช่น หอม มันเทศ ข่า ขิง ขมิ้น เป็นต้น
6) การแยก เช่น กุยช่าย จิงจูฉ่าย ขึ้นฉ่าย ผักกูด เป็นต้น
การขยายพันธุ์ผักด้วยวิธีการต่างๆ สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการผลิตผักและสร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณฑ์ได้ เช่น การเสียบยอดผัก ดังนั้นสาหรับเนื้อหาในเรื่องเทคนิคการขยายพันธุ์ผักที่น่าสนใจจะมี
รายละเอียดของวิธีการและการใช้ประโยชน์ของการเสียบยอด (grafting) และการทาผักแฟนซี ดังนี้
1. การเสียบยอดผัก
ต้นกล้าผักเสียบยอดหรือต่อยอด คือ ต้นกล้าผักที่มีการเชื่อมต่อของต้นกล้าผักพันธุ์ดีหรือยอดพันธุ์ดี
(scion) กับต้นตอ (rootstock) ซึ่งมีการทาเป็นธุรกิจกล้าผักเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลี
ใต้ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา ตุรกี และไทย เป็นต้น ตัวอย่างเมืองไถจง ประเทศไต้หวัน มีอุตสาหกรรมการ
เพาะต้ น กล้ า ผั ก เริ่ ม มาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2523 (Taichung District agricultural research and extension
station, council of agriculture, executive Yuan, 2019) โดยต้นกล้าผักส่วนหนึ่งเป็นต้นกล้าผั กที่เสี ยบ

ยอด เช่น แตงโม เมล่อน มะระ แตงกวา มะเขือเทศ และพริก เป็นต้น และต้นกล้าผักเสียบยอดมีราคาสูงกว่า
ต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดโดยตรง
1.1 ประโยชน์ของการเสียบยอดผัก
1.1.1 ต้นพันธุ์แข็งแรง เนื่องจากต้นตอเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงและหาอาหารได้ดี
1.1.2 ต้นพันธุ์ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น ทนต่ออุณหภูมิต่าและอุณหภูมิสูง หรือทนต่อ
ดินเค็มได้
1.1.3 ต้นพันธุ์ทนทานโรค เช่น การนายอดพันธุ์ดีของมะเขือเทศซึ่งเกิดโรคเหี่ยวเขียวที่เกิด
จากเชื้อ Ralstonia solanacearum ได้ง่ายมาเสียบบนต้นตอมะเขือพวงซึ่งไม่เกิดโรคเหี่ยวเขียว จะทาให้ต้น
พันธุ์ดีที่ได้ไม่เกิดโรคเหี่ยวเขียว
1.1.4 เพิ่มปริมาณผลผลิต เมื่อต้นตอเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงและหาอาหารได้ดี และยอดพันธุ์ดีที่
นามาเสียบเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี จะทาให้มีประสิทธิภาพของการให้ผลผลิตมากขึ้นและสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ยาวนาน
1.2 โรงเรือน วัสดุและอุปกรณ์
1.2.1 โรงเรือน
1) ลักษณะโรงเรือนที่ดี โรงเรือนมีโครงสร้างแข็งแรง แสงสามารถผ่านได้ ระบาย
อากาศได้ดี หลังคาป้องกันฝนได้ และป้องกันศัตรูพืชได้
2) โครงสร้างและองค์ประกอบโรงเรือน โรงเรือนมีโครงสร้างหลัก หลังคา พื้น และ
ชั้นวางหรือโต๊ะวางถาดเพาะต้นกล้าผัก
(1) โครงสร้างหลักสามารถใช้ไม้ ปูน หรือเหล็กได้ ซึ่งอายุการใช้งานของไม้
จะน้อยกว่าเหล็กและปูน แต่ต้นทุนต่ากว่า
(2) หลังคาโรงเรือน สามารถใช้พลาสติกใส เพื่อให้แสงผ่านได้ และใช้ซาแร
นพรางแสง
(3) พื้นโรงเรือน ควรเป็นพื้นปูน เพื่อรักษาความสะอาดของโรงเรือนได้ง่าย
และลดการสะสมของโรคที่อาจเกิดกับต้นกล้าผัก แต่พื้นปูนต้องลงทุนสูง จึงอาจทาพื้นปูนเฉพาะทางเดินใน
โรงเรือน
(4) ชั้นหรือโต๊ะวางถาดเพาะต้นกล้าผัก สามารถใช้เสาไม้ ปูน หรือเหล็ก
และพื้นโต๊ะใช้กระเบื้องลอนหรือกระเบื้องแผ่นเรียบหรือแผ่นไม้ เป็นวัสดุในการทาโต๊ะวางดถาดเพาะ โดย
ขนาดโต๊ะ สูง 60 – 70 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร และยาว ตามความยาวโรงเรือน
1.2.2 ภาชนะเพาะต้นกล้าผัก

1) ถาดเพาะกล้า เป็นถาดเพาะกล้าที่ทาจากพลาสติกสีดา มีจานวนหลุมปลูกตั้งแต่
50 – 200 หลุมต่อถาด ลักษณะหลุมเป็นสี่เหลี่ยมหรือกลม และมีจานวนหลุมและขนาดหลุมแตกต่างกัน เช่น
ถาดเพาะ 72 หลุม จะมีขนาดหลุมใหญ่กว่าถาดเพาะ 105 หลุม เป็นต้น (ภาพที่ 15.5) ซึ่งโดยทั่วไปนิยมถาด
ขนาด 105 หลุ ม แต่ส าหรั บ ผั กบางชนิ ดและระยะเวลาในการดูแลระหว่างอยู่ในถาดหลุ มจะใช้ ถาดเพาะ
แตกต่างกัน คือ ผักที่มีต้นขนาดใหญ่และอายุการอยู่ในถาดเพาะนานจะใช้หลุมที่มีขนาดใหญ่กว่าผักที่มีต้นเล็ก
และอายุการอยู่ในถาดสั้น ถาดเพาะต้นกล้าผักสามารถนากลับมาใช้ได้หลายครั้ง แต่หากเป็นการจาหน่ายต้น
กล้าผักจะจาหน่ายไปทั้งถาดเพาะ
2) ตะกร้าหรือกระบะ ผักบางชนิดจะหว่านเมล็ดหรือโรยเมล็ดในตะกร้า เมื่อต้นกล้า
ผักงอกจะทาการย้ายในถาดเพาะต้นกล้าผัก ซึ่งตะกร้าจะเป็นตะกร้าก้นตื้นและรูระบายน้าถี่ อาจใช้กระดาษ
รองด้านล่างตะกร้าเพาะเมล็ด เพื่อป้องกันเมล็ดพันธุ์หลุดร่วง และต้องแข็งแรงทนทาน ส่วนมากเป็นตะกร้า
ขนาดเล็กประมาณ 20 x 30 เซนติเมตร แต่หากต้องการต้นกล้าเพื่อย้ายลงถาดเพาะจานวนมากหรือน้อย
สามารถเลือกขนาดตะกร้าตามความเหมาะสม
1.2.3 วัสดุเพาะต้นกล้าผัก วัสดุเพาะควรมีน้าหนักเบา ไม่เป็นก้อน อุ้มน้าได้ดี และระบาย
น้าได้ดี วัสดุเพาะต้นกล้าผักที่นิยม คือ พีทมอส แต่เนื่องจากพีทมอสมีราคาแพงจึงมีการใช้วัสดุอื่นๆ เช่น โคโค่
พีท เพอร์ไรท์หรือเวอร์มิคูไลท์ผสมพีทมอส และขุยมะพร้าวผสมแกลบดา เป็นต้น
1.2.4 อุปกรณ์การเสียบยอดผัก
1) มีด จะต้องเป็นมีดที่บางและคม และต้องทาความสะอาดทุกครั้งก่อนและหลังการ
ใช้งาน เช่น มีดคัดเตอร์ ใบมีดโกน และมีดผ่าตัด เป็นต้น
2) อุปกรณ์ยึดยอดพันธุ์ดีกับต้นตอ เช่น ยางไส้ไก่รถจักรยาน หลอดพลาสติก คลิป
หนีบ และพาราฟิล์ม เป็นต้น
1.3 ขั้นตอนการผลิตต้นกล้าผักเสียบยอด
การผลิตต้นกล้าผักเสียบยอดแต่ละชนิดจะมีขั้นตอนโดยเริ่มตั้นแต่การคัดเลือกชนิดหรือพันธุ์สาหรับ
หรับต้นพันธุ์ดีและต้นตอ การเตรียมต้นกล้าต้นพันธุ์ดีและต้นตอ การเตรียมต้นกล้าพันธุดีและต้นตอ การเสียบ
ยอด การดูแลรักษาต้นเสียบยอด การทาให้ต้นกล้าผักเสียบยอดปรับตัวกับสภาพแวดล้อม และการย้ายต้นกล้า
ผักเสียบยอด (ภาพที่ 4.1)

การคัดเลือกชนิด/พันธุ์
สาหรับยอดพันธุ์ดีและต้นตอ
การเตรียมต้นกล้า
ยอดพันธุ์ดีและต้นตอ
การเสียบยอด

การดูแลรักษาต้น
เสียบยอด
การทาให้ต้นกล้าผักเสียบยอด
ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
การย้ายต้นกล้าผักเสียบยอด
ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการผลิตต้นกล้าผักเสียบยอด
ที่มา: ดัดแปลงจาก Colla G., F. Pérez-Alfocea, and D. Schwarz. (2017)
1.3.1 การคัดเลือกชนิดหรือพันธุ์ผกั สาหรับยอดพันธุ์ดีและต้นตอ
ยอดพันธุดี (scion) คือ ส่วนยอดของต้นพันธุ์ผักสามารถให้ผลผลิตที่ ดีปริมาณมากและเป็น
ส่วนบนหรือยอดของต้นผักเสียบยอด
ต้นตอ (rootstock) คือ ส่วนของต้นผักที่ทาหน้าที่ เป็นระบบรากของต้นผักเสียบยอด ทาให้
ต้นผักเสียบยอดหาอาหารได้ดี แข็งแรง ต้านทานโรค หรือทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี
ชนิดผักของยอดพันธุ์ดีและต้นตอจะต้องเป็นชนิดที่เข้ากันได้ส่งผลให้ได้ต้นผักเสียบยอดที่มี
เปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง และสามารถส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดี ซึ่งมีตัวอย่างดังตารางที่
4.1

ตารางที่ 4.1 ชนิดผักของยอดพันธุ์ดีและต้นตอที่สามารถเสียบยอดกันได้และส่งเสริมให้ต้นผักมีความแข็งแรง
ต้านทานโรค หรือทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี
ยอดพันธุ์ดี
มะเขือเทศผลเล็ก

ต้นตอ
ประโยชน์
มะเขือเปราะคางกบ มะเขือ ขื่ น ต้านทานโรคที่เกิดทางดิน
กรอบ มะเขือพวง มะเขือยาว
โรคเหี่ยวเขียวที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย
Ralstonia solanacearm (Smith)
พริกหวาน
พริกขี้หนู พริกหวานพื้นเมือง
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เพิ่มผลผลิต
มะเขือยาว
มะเขือยาว มะเขือพวง
ต้านทานโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียและให้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น
แตงโม
ฟักแฟง ซัมเมอร์ สควอช น้าเต้า ต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อ
ฟักทอง บวบ
Fusarium oxysporum และ
Ralstonia solanacearum
แตงกวา
แตงกวาพื้นเมือง ฟักแฟง น้าเต้า ต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อ
ฟักทอง บวบ
Fusarium oxysporum และ
Ralstonia solanacearum
ผิวผลมันเงา
เมล่อน
แตงกวาพื้นเมือง ฟักแฟง น้าเต้า ต้านทานโรคเหี่ยวจากเชื้อ
ฟักทอง บวบ
Fusarium oxysporum และ
Ralstonia solanacearum
ผักกาดขาว
มาสตาร์ด เทอร์นิป บรอคโครี่
เพิ่มคุณภาพผลผลิต
กะหล่าปลี
คะน้า ปูเล่
เพิ่มคุณภาพผลผลิต
มะละกอต้นสมบูรณ์เพศ มะละกอ
ต้นสมบูรณ์เพศและได้ผลผลิตที่ดี
ที่มา: ดัดแปลงจาก จิรภา ออสติน และคณะ (2558), ยศนนท์ ศรีวิจารย์ และคณะ (2554), Colla G., F.
Pérez-Alfocea, and D. Schwarz. (2017), Davis A. R. et. al. (2008), และ Chen et. al. (2019),
1.3.2 การเตรียมต้นกล้ายอดพันธุ์ดีและต้นตอเพื่อใช้ในการเสียบยอดผัก
การเตรี ย มต้ น พั น ธุ์ โดยเลื อ กเมล็ ด พั นธุ์ ผั ก ที่ มี คุ ณ ภาพดี มี ค วามงอกและความ
บริสุทธิ์สูง เพื่อให้ได้ต้นกล้าผักที่ดี จากนั้นนาเมล็ดมาเพาะเป็นต้นกล้า ซึ่งผักต่างชนิดและวิธีการเสียบยอดที่
ต่างกันจะใช้เวลาในการเพาะกล้าที่แตกต่างกัน แต่ทั่วไปจะใช้วิธีการเพาะต้นกล้า 3 วิธี คือ การหยอดเมล็ดใน
ถาดเพาะโดยตรง การเพาะเมล็ดพันธุ์ผักในตะกร้าหรือกระบะ และการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักในตะกร้าหรือกระบะ
แล้วย้ายกล้าในถาดเพาะ ดังนี้

1) การหยอดเมล็ดในถาดเพาะโดยตรง โดยใส่วัสดุเพาะ เช่น พีทมอส โคโคพีท ขุย
มะพร้าวผสมแกลบเผา และขุยมะพร้าวผสมแกลบเผาและปุ๋ยหมัก เป็นต้น ในถาดเพาะ เกลี่ยวัสดุเพาะให้เต็ม
หลุมของถาดเพาะ แต่ไม่ควรกดวัสดุเพาะจนแน่นเกินไป จากนั้นหยอดเมล็ดพันธุ์หลุมละ 1 – 2 เมล็ด หากเป็น
เมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการคลุกสารเคมี ควรคลุกสารป้ องกันกาจัดโรค เช่น ไตรโคเดอร์มา เป็นต้น หากเป็นเมล็ดที่
งอกยากสามารถแช่หรือบ่มเมล็ดพันธุ์ให้เกิดรากก่อนการหยอดเมล็ด เช่น มะละกอ เป็นต้น (ภาพที่ 4.2)

ภาพที่ 4.2 การหยอดเมล็ดในถาดเพาะโดยตรง
2) การเพาะเมล็ดพันธุ์ผักในตะกร้าหรือกระบะแล้วย้ายกล้าในถาดเพาะ เมล็ดพันธุ์
บางชนิด เช่น กะหล่าปลี บร๊อคโคลี่ และมะเขือยาว เป็นต้น สามารถเพาะเมล็ดในตะกร้าที่ใส่วัสดุเพาะ เช่น
ทรายละเอียด พีทมอส โคโคพีท ขุยมะพร้าวผสมแกลบเผา และขุยมะพร้าวผสมแกลบเผาและปุ๋ยหมัก เป็นต้น
โดยหว่านหรือโรยเป็นแถว อายุต้นกล้าประมาณ 3 – 5 วัน สังเกตเห็นใบเลี้ยง 2 ใบ (ภาพที่ 4.3)

ก
ภาพที่ 4.3 การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก (ก) การเพาะเมล็ดผักในตะกร้า และ (ข) การเพาะเมล็ดผักในกระบะ

ข

3) เพาะเมล็ดพันธุ์ผักในตะกร้าหรือกระบะแล้วย้ายกล้าในถาดเพาะ เมล็ดพันธุ์บาง
ชนิด เช่น กะหล่าปลี บร๊อคโคลี่ และมะเขือยาว เป็นต้น สามารถเพาะเมล็ดในตะกร้ าที่ใส่วัส ดุเพาะ เช่น
ทรายละเอียด พีทมอส โคโคพีท ขุยมะพร้าวผสมแกลบเผา และขุยมะพร้าวผสมแกลบเผาและปุ๋ยหมัก เป็นต้น
โดยหว่านหรือโรยเป็นแถว อายุต้นกล้าประมาณ 4 – 5 วัน สังเกตเห็นใบเลี้ยง 2 ใบจากนั้น เลือกต้นกล้าที่
แข็งแรงย้ายใส่ถาดเพาะหลุมละ 1 ต้น และเมื่อย้ายลงถาดเพาะแล้วจะมีต้นกล้าผักครบทุกหลุม เพาะ ดูแล
รักษาจนต้นกล้าอายุ 10 – 14 วัน หลังเพาะเมล็ด
1.3.3 การเสียบยอด นากิ่งหรือยอดพันธุ์ดีของผักที่ต้องการมาเสียบหรือต่อยอดบนต้นตอที่มี
ความแข็งแรงทนทานต่อสถาพแวดล้อม โดยมีวิธีการแบบต่างๆ ซึง่ แต่ละแบบจะเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด คือ
แตงโม แตงกวา ฟักทอง และเมล่อน นิยมใช้วิธีการเสียบลิ้น (Tongue approach grafting) การเสียบแบบ
โฮล อินเซิร์ทชั่น (hole insertion grafting) และการเสียบแบบสไปลซ์ (splice grafting) ส่วนมะเขือเทศ พริก
มะเขือยาว ผักกาดขาว กระหล่าปลี และมะละกอ นิยมใช้วิธี การเสียบลิ่ม (cleft grafting) และการใช้ท่อ
(tube grafting)
1) การเสียบลิ้น (Tongue approach grafting) เตรียมต้นตอและยอดพันธุ์ดีควรมี
ขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน มีใบจริง 1 – 2 ใบ จากนั้นทาแผลต้นตอ โดยใช้มีดคมหรือคัตเตอร์หรือใบมีดโกน
ที่ทาความสะอาดดวยแอลกอฮอล์ตัดส่วนของยอดบริเวณเหนือใบเลี้ยง แลวใชมีดเฉือนตนตอบริเวณลาต้นใต
ใบเลี้ยงลงมาประมาณ 0.5-0.8 เซนติเมตร เฉือนใหเฉียงลงมาดานลางทามุม 30 - 40 องศา ลึกเข้าไปกลางลา
ต้น และทาแผลยอดพันธุ์ดี โดยใชมีดตัดต้นพันธุ์ดีบริเวณโคนต้น แล้ว เฉือนลาตนใตใบเลี้ยงลงมาประมาณ 1
เซนติเมตร เฉือนใหเฉียงขึ้นทามุม 30 - 40 องศา ลึกเข้าไปกลางลาต้น ซึ่งทาให้แผลของต้นตอและยอดพันธุ์ดี
มีขนาดเท่ากัน จากนั้นเสียบให้แผลของยอดพันธุ์ดีทับสนิทกับแผลของต้นตอ เมื่อเสียบเสร็จแล้วจึงใชคลิปหนีบ
พลาสติกหนีบบริเวณต้นทีย่ อดพันธุ์ดีทับสนิทกับแผลของต้นตอ เพื่อใหรอยแผลประสานกันได้ดียิ่งขึ้น และควร
ใช้ไม้ปักค้าต้นไม่ให้หัก
2) การเสี ย บแบบโฮล อิ น เซิ ร์ ท ชั่ น (hole insertion grafting) เตรี ย มต้ น ตอให้ มี
ขนาดใหญ่กว่ายอดพันธุ์ดี เช่น ฟักทอง แตงโม หรือแตงกวาเป็นยอดพันธุดีและใช้น้าเต้าหรือสครอชเป็นต้นตอ
จะต้องเพาะน้าเต้าก่อนเพาะฟักทอง แตงโม หรือแตงกวา 7 – 8 วัน หรือเพาะสครอชก่อนเพาะฟักทอง แตงโม
หรือแตงกวา 3 – 4 วัน และเมื่อเพาะฟักทอง แตงโม หรือแตงกวาแล้วจะสามารถเสียบยอดได้ที่อายุ 5 – 8 วัน
หลังเพาะเมล็ด หรือเพาะในที่ร่ม 3 – 5 วัน (ระยะใบเลี้ยง) ส่วนมะเขือเทศและมะเขือยาวเป็นยอดพันธุ์ดีและ
ใช้มะเขืออื่นๆเป็นต้นตอจะต้องเพาะมะเขือที่เป็นต้นตอก่อนเพาะมะเขือเทศและมะเขือยาวที่เป็นยอดพันธุ์ดี 5
– 10 วัน และเมื่อเพาะมะเขือเทศและมะเขือยาวที่เป็นยอดพันธุ์ดีแล้วจะสามารถเสียบยอดได้เมื่อยอดพันธุ์ดีมี
อายุ 20 – 25 วั น จากนั้ น ท าแผลต้ น ตอ โดยใช้ มี ด คมหรื อ คั ต เตอร์ ห รื อ ใบมี ด โกนที่ ท าความสะอาดดวย
แอลกอฮอล์ตัดส่วนของยอดบริเวณเหนือใบเลี้ยงหรือใช้มือเด็ดยอด แล้วใช้มีดปลายแหลมหรื อไม้ปลายแหลม
เจาะตรงกลางจากด้านบนของลาต้นระหว่างใบเลี้ยงลึก 0.5 – 0.8 เซนติเมตร และทาแผลยอดพันธุ์ดี โดยใช

มีดตัดต้นพันธุ์ดีบริเวณโคนต้น แล้วเฉือนลาตนใตใบเลี้ยงลงมาประมาณ 1 เซนติเมตร เฉือนใหเฉียงลงมาและ
เฉือนให้โคนของยอดพันธุ์ดีมีลักษณะปลายแหลม จากนั้นนายอดพันธุ์ดีเสียบบริเวณรอยแผลของต้นตอให้แน่น
(ภาพที่ 4.4)

ยอดพันธุ์ดี
ต้นตอ

ภาพที่ 4.4 การเสียบของแตงโมเป็นยอดพันธุ์ดีและน้าเต้าเป็นต้นตอแบบโฮล อินเซิร์ทชั่น
3) การเสี ย บแบบสไปลซ์ (splice grafting) วิธีนี้ นิยมใช้กับการเสี ยบยอดแตงโม
ฟักทอง แตงกวา และเมล่อน ซึ่งเตรียมต้นตอให้มีขนาดใหญ่กว่า ยอดพันธุ์ดี โดยเพาะต้นตอก่อนเพาะต้นยอด
พันธุ์ดี 3 – 4 วัน และเมื่อเพาะต้นพันธุ์ดี อายุ 5 – 7 วัน หลังเพาะเมล็ด หรือมีใบจริง 1 – 2 ใบ จากนั้นทา
แผลต้นตอ โดยใช้มีดคมหรือคัตเตอร์หรือใบมีดโกนที่ทาความสะอาดดวยแอลกอฮอล์ตัดยอดของต้นตอบริเวณ
ใบเลี้ยงให้เหลือใบเลี้ยง 1 ใบ เฉียงลงทามุม 35 - 45 องศา และทาแผลยอดพันธุ์ดี โดยใชมีดตัดโคนต้นพันธุ์ดี
บริเวณเหนือใบเลี้ยง เฉียงลงทามุม 35 – 45 องศา จากนั้นนายอดพันธุ์ดีประกบบริเวณรอยแผลกับต้น ตอให้
แนบสนิท แล้วใช้คลิปหนีบพลาสติกหรือใช้ท่อยางหรือหลอดพลาสติกตัดตามยาวหนีบบริเวณที่ยอดพันธุ์ดี
ประกบกับต้นตอให้ติดกันแน่น
4) การเสียบลิ่ม (cleft grafting) เตรียมต้นตอให้มีขนาดใหญ่กว่า ยอดพันธุ์ดี หรือ
ขนาดของต้นตอและยอดพันธุ์ดีเท่ากัน เช่น ฟักทอง แตงโม หรือแตงกวาเป็นยอดพันธุดีและใช้น้าเต้าหรือ ฟัก
แฟงเป็นต้นตอจะต้องเพาะน้าเต้าหรือฟักแฟงก่อนเพาะฟักทอง แตงโม หรือแตงกวา 3 – 5 วัน และเมื่อเพาะ
ฟักทอง แตงโม หรือแตงกวาแล้วจะสามารถเสียบยอดได้ที่อายุ 7 – 8 วัน หลังเพาะเมล็ด หรือมีใบจริง 1 – 2
ใบ ส่วนมะเขือเทศและมะเขือยาวเป็นยอดพันธุ์ดีและใช้มะเขืออื่นๆเป็นต้นตอจะต้องเพาะมะเขือที่เป็นต้นตอ
ก่อนเพาะมะเขือเทศและมะเขือยาวที่เป็นยอดพันธุ์ดี 5 – 10 วัน และเมื่อเพาะมะเขือเทศและมะเขือยาวที่เป็น
ยอดพันธุ์ดีแล้วจะสามารถเสียบยอดได้เมื่อยอดพันธุ์ดีมีอายุ 20 – 25 วัน หรือมีใบจริง 3 – 5 ใบ จากนั้นทา

แผลต้นตอ โดยใช้มีดคมหรือคัตเตอร์หรือใบมีดโกนที่ทาความสะอาดดวยแอลกอฮอล์ตัดต้นตอเหนือใบเลี้ยง
ทามุม 90 องศา และผ่ากลางลาต้นจากบนลงล่างให้มีความยาวของรอยผ่าประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ให้เหลือ
2-3 ใบ และทาแผลยอดพันธุ์ดี โดยใชมีดตัดต้นพันธุ์ดีบริเวณเหนือใบเลี้ยงและตัดเป็นรูปลิ่ม ยาวประมาณ 1.5
เซนติเมตร แล้วนายอดพันธุ์ดีเสียบตรงกลางของรอยแผลของต้นตอ จากนั้นใช้คลิปหนีบพลาสติกหนีบให้ต้น
ตอและยอดพันธุ์ดีประกบกันแน่น
5) การใช้ท่อ (tube grafting) วิธีนี้นิยมใช้กับการเสียบยอดมะเขือเทศ และคล้ายกับ
วิธีการเสียบแบบสไปลซ์ ซึ่งเตรียมต้นตอให้มีขนาดใหญ่กว่า ยอดพันธุ์ดี โดยเพาะต้นตอก่อนยอดพันธุ์ดี 1 – 2
วัน และเพาะต้นกล้ายอดพันธุ์ดีจนอายุ 21 วัน หรือมีใบจริง 3-4 ใบ จากนั้นทาแผลต้นตอ โดยใช้มีดคมหรือคัต
เตอร์หรือใบมีดโกนที่ทาความสะอาดดวยแอลกอฮอล์ตัดยอดของต้นตอเหนือใบเลี้ยง เฉียงลงทามุม 35 - 45
องศา และทาแผลยอดพันธุ์ดี โดยใชมีดตัดโคนต้นพันธุ์ดีบริเวณเหนือใบเลี้ยง เฉียงลงทามุม 35 - 45 องศา
และตัดใบล่างออกให้เหลือใบบริเวณยอด 1 – 3 ใบ จากนั้นนาท่อยางไส้ไก่รถจักรยานหรือหลอดพลาสติก
ครอบบนรอยแผลของต้นตอและนายอดพันธุ์ดีเสียบลงในท่อยางให้รอยแผลของยอดพันธุ์ดีประกบกับรอยแผล
ของต้นตอให้แนบสนิท (ภาพที่ 4.5)

ภาพที่ 4.5 การเสียบยอดมะเขือเทศพันธุ์ดีบนต้นตอมะเขือพวงด้วยวิธีการใช้ท่อ
1.3.4 การดู แ ลรั ก ษาต้ น เสี ย บยอด เมื่ อ ได้ ต้ น กล้ า ที่ เ สี ย บยอดแล้ ว ต้ อ งนาไปอนุ บาลใน
โรงเรือนปิดมีหลังคาพรางแสงให้ความเข้มแสงประมาณ 30 – 45 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 4.6ก) หรือตู้ควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น ทั้งโรงเรือปิดและตู้ควบคุมจะต้องควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25 – 27 องศาเซลเซียส
และความชื้นสัมพัทธ์อากาศประมาณ 90 – 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 – 7 วัน แล้วค่อยๆ เปิดให้แสงส่องผ่าน
มากขึ้นและลดความชื้นภายในจนความชื้นระหว่างภายนอกและภายในเท่ากัน ประมาณ 3 วัน (ภาพที่ 4.6ข)
จากนั้นย้ายต้นเสียบยอดไว้ในโรงเรือนปลูกพืช เพื่อให้ได้รับแสงแดดเป็นเวลา 5 – 7 วัน

ก
ภาพที่ 4.6 (ก) โรงเรือนปิดมีหลังคาพรางแสง (ข) การเปิดโรงเรือนให้แสงส่องผ่านมากขึ้นและลดความชื้น
1.3.5 การทาให้ต้นกล้าผักเสียบยอดปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ในระหว่างการดูแลรักษา
ต้นเสียบยอดจะมีการปรับสภาพต้น เสียบยอด โดยการให้ได้รับแสงและถ่ายเทอากาศและความชื้นแล้ว ก่อน
ย้ายต้นเสียบยอดไว้ในโรงเรือนปลูกพืช อย่างไรก็ตามในระหว่างที่ต้นเสียบยอดอยู่ในโรงเรือนปลูกพืชเป็นเวลา
7 – 10 วัน จะต้องมีการดูแลรักษาในขั้นตอนนี้ ด้วย โดยย้ายต้นเสียบยอดวางบนโต๊ะปลูกในโรงเรือนปลูกพืช
และมีการใหน้าด้วยระบบน้าหยดหรือพ่นฝอย เพื่อปองกันไมให้น้าสัมผัสบริเวณรอยแผล และใหปุยสูตร 1515-15 อัตรา 5 กรัมต่อน้า 10 ลิตร หรือน้าหมักผักผลไม้หรือน้าหมักหน่อกล้วย อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้า 10
ลิตร

ภาพที่ 4.7 โรงเรือนปลูกพืชและโต๊ะปลูก

ข

1.3.6 การย้ายต้นกล้าผักเสียบยอด หลังจากเสียบยอดประมาณ 15 – 20 วัน สามารถย้าย
ปลูกได้ และดูแลในแปลงปลูกแบบทั่วไป หากมีการดูแลที่ดีจะทาให้เก็บเกี่ยวผลผลิต คุณภาพดีได้ปริมาณมาก
และพืชที่ทะยอยให้ผลผลิต เช่น มะเขือเทศราชินี ที่เสียบบนต้นตอมะเขือพวงป่าสามารถเก็บผลผลิตได้ นาน
ประมาณ 8 – 9 เดือน เป็นต้น
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