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การเสียบกิ่ง
การปลูกลํ าไยในปจจุบันชาวสวนลํ าไยมักปลูกลํ าไยดวยกิ่งตอนจึงทํ าใหเกิดปญหาการโคนลม

เน่ืองจากลมพาย ุ ท้ังน้ีเน่ืองจากระบบรากของลํ าไยท่ีไดจากการตอนก่ิงเปนระบบรากพิเศษ คือ ระบบ
รากแบบน้ีจะแผกวางไปในแนวนอน จากการสังเกตรากของลํ าไยจะนอยประกอบกับล ําไยมีทรงพุมทึบ
และกวางในปท่ีลํ าไยติดผลมาก ๆ เม่ือเกิดลมพายุจึงมักจะโคนลม พบวาปหนึ่ง ๆ ลํ าไยถูกพายุโคนลม
เปนจํ านวนมาก วิธีการที่จะสามารถแกไขปญหานี้ไดทางหนึ่ง คือการปลูกกิ่งพันธุล ําไยดวยก่ิงท่ีขยายพันธุ
โดยวิธีการเสียบยอด ซึง่จะมีระบบรากแกวท่ีสามารถหย่ังลึกลงไปในดิน การเสียบกิ่งจ ําเปนท่ีจะตองอาศัย
เทคนิคตาง ๆ ในการทํ าจึงจะประสบผลส ําเร็จ ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี
        การเตรียมตนตอ
        ตนตอที่จะใชในการเสียบกิ่งไดจากการเพาะเมล็ด เม่ือแกะเอาเน้ือออกควรรีบนํ าไปเพาะทันที 
หากเก็บเมล็ดไวนานเมล็ดจะสูญเสียความงอก มีการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดลํ าไย พบวา
เมล็ดทีแ่กะออกจากผลแลวนํ าไปเก็บไวที่อุณหภูมิหอง พบวา เพียง 10 วัน เมล็ดลํ าไยจะไมงอกเลย ใน
กรณีท่ีจะเก็บเมล็ดไวนาน ๆ ควรเก็บไวทั้งผล โดยแชในสารกันราพวกเบนโนมิล ความเขมขน 0.05 
กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร นาน 5 นาที สามารถเก็บไวไดนาน 30 วันโดยมีเปอรเซ็นตการงอกถึง 85 
เปอรเซ็นต การเพาะอาจเพาะลงในถุงพลาสติกหรือเพาะในกระบะ ฝงเมล็ดใหลึกประมาณ 0.5 
เซนติเมตร รดน้ํ าใหชุมประมาณ 2 สัปดาห เมล็ดจะเร่ิมงอก เม่ือตนกลามีอายุประมาณ 1 ป หรือมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร ก็สามารถนํ าไปใชเปนตนตอได
        การเตรียมยอดพันธุดี
        ยอดพันธุดีท่ีใชในการเสียบก่ิงควรมีความยาวประมาณ 6-8 น้ิว เสนผาศูนยกลางใกลเคียงกับ
ขนาดของตนตอ ลิดใบออกใหเหลือใบไว 2-3 ใบรวม มีใบยอย 2-3 คู ชวงเวลาท่ีเหมาะสมใน 
การเสียบยอดคือ ชวงปลายฤดูรอนถึงฤดูฝน
        ข้ันตอนการเสียบก่ิง ใชวิธีการแบบเสียบลิ่มซึ่งไดผลถึง 90 กวาเปอรเซ็นต
        1. ตัดยอดตนตอสูงจากพืน้ 3-4 น้ิว ผาตนตอใหยาวประมาณ 1 น้ิว
        2. เฉือนโคนก่ิงพันธุดีเปนรูปล่ิมยาวประมาณ 1 น้ิว
        3. เผยอรอยผาบนตนตอแลวสอดโคนก่ิงพันธุดี จัดแนวเนื้อเยื่อเจริญใหชิดกัน
        4. พันดวยผาพลาสติก จากน้ันนํ าไปใสในถุงพลาสติกขนาดใหญ มัดปากถุงใหแนนนํ าไปเก็บไว
ในท่ีรมประมาณ 40-50 วัน จึงเปดถุง
        5. นํ าออกจากถุง เล้ียงไวอีก 2 เดือน จึงนํ าลงแปลงปลูก
หนาถัดไปหนากอนน้ี
 สารบัญ



การขยายพันธุลํ าไย 3
หนาถัดไปหนากอนน้ี

การตอนก่ิง
การตอนกิ่งเปนวิธีที่งาย 

รวดเร็วและไดจํ านวนตนในปริมา
ในการปฏิบัติดังน้ี

1. การเลือกตนพันธุควร
ดอกติดผลดี ขอสํ าคัญตนพันธุตอ
ไมกวาด

2. เลือกกิ่งที่ตั้งตรง แตถาเ
ของกิ่งยาวประมาณ 75-100 เซ

3. ใชมีดคว่ันก่ิงเปน 2 รอย
ตองใชมีดกรีดเปลือก สวนของเน

4. หุมดวยดินเหนียว และ
ตอก (หรือหุมรอยคว่ันดวยถุงขุยม
แตที่ขยายพันธุเพื่อใหเกิดความ
ณท่ีมากน้ันมีเทคนิคและข้ันตอน

เลือกตอนกิ่งจากตนพันธุที่ออก
งปราศจากโรคโดยเฉพาะโรคพุม

ปนก่ิงนอนก็ใชได แตการเกิดรากจะเกิด
นติเมตร เสนผาศูนยกลางของก่ิงประมา
 หรืออาจจะควั่นรอยเดียวจากนั้นใหใช
ือ้เย่ือเจริญจะถูกขูดออกมาดวย การใชค
กาบมะพราว และผาพลาสติก มัดกระเ
ะพราว)
สารบัญ

เฉพาะดานลางขนาดความยาว
ณ 1.5-2.0 เซนติเมตร
คีมปากจิ้งจกบิดโดยที่ไมจ ําเปน
ีมบิดจะท ําใหเกิดความรวดเร็ว
ปราะหัวทายดวยเชือกฟางหรือ
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5. ประมาณ 30 วัน รากจะเร่ิมออกเม่ือเห็นรากมีสีขาวและมีปริมาณมากจึงคอยตัดมาชํ า         
ในการตอนกิ่งเพื่อการคา มักจะเร่ิมทํ าในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงก่ิงตอนชุดน้ีจะสามารถนํ าไปปลูกไดใน
กลาง ๆ ฤดูฝนของปเดียวกัน
หนาถัดไปหนากอนน้ี
 สารบัญ
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สารบัญหนาถัดไปหนากอนน้ี

การชํ ากิ่งตอนลํ าไย มีข้ันตอนดังน้ี
1. เลือกกิ่งท่ีมีรากสีขาว ลังเกตวามีปริมาณรากมากพอสมควรจึงท ําการตัดก่ิงตอนลงชํ าควรลิดก่ิง

และใบบางสวนออกเพ่ือลดการคายน้ํ า
2. แกะพลาสติกที่หุมกระเปราะออก ควรท ําดวยความระมัดระวังเพราะจะท ําใหรากขาดได
3. นํ าก่ิงตอนลงชํ าในภาชนะที่บรรจุวัสดุช ํา (ชาวสวนมักใชตะกราไมไผสาน หรือที่เรียกกันทาง

เหนือวา "เปาะ") วัสดุช ําประกอบดวยดินผสมข้ีเถาแกลบ อัตราสวน 2:1 วางก่ิงใหตรง กดดินใหแนน 
นํ ากิ่งที่ช ําเสร็จแลว ไปเก็บไวในที่รม ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถนํ าไปปลูกในแปลงได

อยางไรก็ตามวิธีการใชตะกราไมไผสานเปนภาชนะปลูกมีขอเสียคือ ปลวกมักจะเขาท ําลายกัดกิน
ไมทํ าใหผุงาย และเม่ือเก็บก่ิงตอนลํ าไยทิ้งไวนาน ๆ จะมีรากโผลออกจากภาชนะ เม่ือโดนแสงแดดราก
อาจไดรับอันตราย มีวิธีการหลีกเล่ียงปญหาน้ีในกรณีท่ีเก็บก่ิงตอนไวนาน ๆ ควรใชถุงพลาสติกสีดํ า
ขนาด 8x10 น้ิวเปนภาชนะชํ ากิ่ง

การทาบก่ิง

การเตรียมตนตอ
เลือกตนตออายุประมาณ 1-2 ป เสนผาศูนยกลาง 0.4-1.0 เซนติเมตร นํ าตนตอมาลางราก

และตัดรากบางสวนออก นํ าไปจุมในสารเรงราก IBA ความเขมขน 8,000-10,000 สวนตอลาน นาน 
5 วินาท ี (อาจใชเซราดิกซ เบอร 3) หุมดวยขุยมะพราวท่ีบรรจุอยูในถุงพลาสติกใสขนาด 4x6 น้ิว พบ
วากิ่งทาบออกรากไดถึง 95 เปอรเซ็นต ในขณะท่ีก่ิงไมไดใชสารออกรากเพียง 65 เปอรเซ็นต นอกจาก
น้ีมีการทดลองใช NAA ความเขมขน 2,000 สวนตอลานสามารถชักนํ าใหกิ่งทาบ เกิดรากไดถึง 92 
เปอรเซ็นต

การเตรียมก่ิงพันธุดี
เลือกกิ่งกระโดงท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางใกลเคียงกับตนตอความยาวประมาณ 20 น้ิว ควรเปน

กิ่งที่ไดรับแสงแดด

ข้ันตอนการทาบก่ิง
1. การเตรียมรอยแผลของตนตอ โดยเฉือนแผลของตนตอเปนรูปล่ิมใหมีความยาวท้ังสองดาน

ประมาณ 1 น้ิว
2. การเตรียมรอยแผลของก่ิงพันธุดี เฉือนเฉียงข้ึนใหเขาเน้ือไมเล็กนอยยาวประมาณ 1 น้ิว
3. นํ ารอยแผลของตนตอประกบกับรอยแผลของก่ิงพันธุดี จัดแนวเนื้อเยื่อเจริญใหชิดกัน
4. พันดวยพลาสติกใหแนน ประมาณ 45-60 วัน ตนตอจะเกิดราก
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การทาบกิ่ง

   
หนาถัดไปหนากอนน้ี

     การตัดกิ่งทาบชํ าลงถุง
สารบัญ
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หนาถัดไปหนากอนน้ี

การตัดกิ่งทาบชํ าลงถุง
หลังจากทาบก่ิงได 45-60 วัน ตนตอจะเกิดรากโดยสังเกตวารากท่ีเกิดข้ึนมีจํ านวนมากคอยตัด

กิง่มาช ําลงถุง กอนช ําควรริดใบออกบางเพ่ือลดการคายน้ํ า จากน้ันแกะถุงพลาสติกทีหุ่มตนตอออกควร
ทํ าดวยความระมัดระวังอยาใหรากกระทบกระเทือน นํ ากิ่งทาบช ําลงในถุงพลาสติก โดยใชวัสดุช ํา คือ  
ข้ีเถาแกลบ:ดิน:ปุยคอก อัตราสวน 1:2:1 นํ ากิ่งที่ช ําเก็บไวในท่ีรมรํ าไร ประมาณ 1-2 เดือน เม่ือก่ิง
ทาบต้ังตัวไดดี คอยนํ าไปปลูกในแปลง โดยใหรอยตอของก่ิงทาบอยูเหนือวัสดุปลูก

การเสริมราก
การเสริมรากก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่จะไดระบบรากแกว ซ่ึงอาจ

จะไดระบบรากแกว 2-3 รากทั้งน้ีข้ึนอยูกับจํ านวนของตนตอ 
ทีจ่ะนํ าไปเสริมราก

วิธีการเสริมราก
1. นํ าก่ิงตอนพันธุดีลงปลูกในแปลงนํ าตนที่ไดจากการเพาะ

เมล็ดที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5-1.0 เซนติเมตร ไปปลูกรอบ 
ๆ ตนของก่ิงตอนอาจใช 2-3 ตน เพ่ือเสริม 2-3 ราก

2. การเตรียมรอยแผลของตนรากและก่ิงตอน ใชวิธีแบบฝานบวบ ค
ประมาณ1.5 น้ิว จํ านวนรอยแผลเทากับจํ านวนของตนราก เฉือ
ยาวประมาณ 1.5 น้ิว ที่สํ าคัญอยาเพ่ิงตัดยอดของตนรากจนกวารอยแผลจ

3. นํ ารอยแผลของตนรากและก่ิงตอนมาประกบกัน โดยโนมตนราก
กิ่งตอนจัดเนื้อเยื่อเจริญใหชิดกัน พันดวยเชือกฟางหรือผาพลาสติกพันใหแ

4. ประมาณ 45 วัน เม่ือรอยแผลเช่ือมติดกันสนิทใหตัดยอดต
วิธีการขยายพันธุดังกลาวน้ีในอนาคตนาจะไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน แตอยา
ตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ ในการทํ าจึงจะประสบผลส ําเร็จ
อื เฉือนก่ิงตอนเปนรูปโลยาว
นแผลตนตอเฉือนเปนรูปโล  
ะเช่ือมกัน
เขามาประกบกับรอยแผลของ
นน
นรากท่ีอยูเหนือรอยแผลออก  
งไรก็ตามวิธีการน้ีจํ าเปนที่จะ
สารบัญ
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