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คํานํา
ลําไยเปนพืชที่สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี แตทน่ี ยิ มมาก
ในปจจุบันคือ การตอนกิง่ ซึง่ เปนวิธที ง่ี า ยและไดผลแนนอนเนือ่ ง
จากลําไยเปนพืชที่ออกรากไดงาย แตมขี อ เสียคือตนไมมรี ากแกว
จึงทําใหมโี อกาสโคนลมเนือ่ งจากลมพายุสงู มาก ปจจุบันชาวสวน
บางรายเริ่มใหความสนใจ ในการขยายพันธุล ําไยโดยวิธีการอื่น ๆ
เชน การเสียบกิ่ง, การทาบกิ่ง และการเสริมราก โดยใชตน ตอที่
เพาะจากเมล็ด ซึง่ จะมีระบบรากแกวทีส่ ามารถหยัง่ ลึกลงไปในดิน
ปองกันตนลําไยโคนลม
การขยายพันธุลําไยดวยวิธีการตาง ๆ ดังกลาว มีรายละเอียดดังนี้
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การเสียบกิ่ง
การปลูกลํ าไยในปจจุบันชาวสวนลํ าไยมักปลูกลําไยดวยกิ่งตอนจึงทํ าใหเกิดปญหาการโคนลม
เนื่องจากลมพายุ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากระบบรากของลําไยทีไ่ ดจากการตอนกิง่ เปนระบบรากพิเศษ คือ ระบบ
รากแบบนี้จะแผกวางไปในแนวนอน จากการสังเกตรากของลําไยจะนอยประกอบกับลําไยมีทรงพุมทึบ
และกวางในปทล่ี าไยติ
ํ ดผลมาก ๆ เมือ่ เกิดลมพายุจงึ มักจะโคนลม พบวาปหนึ่ง ๆ ลําไยถูกพายุโคนลม
ํ
วยกิง่ ทีข่ ยายพันธุ
เปนจํานวนมาก วิธีการที่จะสามารถแกไขปญหานี้ไดทางหนึ่ง คือการปลูกกิ่งพันธุลาไยด
โดยวิธกี ารเสียบยอด ซึง่ จะมีระบบรากแกวที่สามารถหยัง่ ลึกลงไปในดิน การเสียบกิ่งจําเปนทีจ่ ะตองอาศัย
เทคนิคตาง ๆ ในการทําจึงจะประสบผลสําเร็จ ซึง่ มีขน้ั ตอนดังนี้

การเตรียมตนตอ
ตนตอที่จะใชในการเสียบกิ่งไดจากการเพาะเมล็ด เมื่อแกะเอาเนื้อออกควรรีบนําไปเพาะทันที
หากเก็บเมล็ดไวนานเมล็ดจะสูญเสียความงอก มีการศึกษาเกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดลําไย พบวา
เมล็ดทีแ่ กะออกจากผลแลวนําไปเก็บไวที่อุณหภูมิหอง พบวา เพียง 10 วัน เมล็ดลําไยจะไมงอกเลย ใน
กรณีท่ีจะเก็บเมล็ดไวนาน ๆ ควรเก็บไวทั้งผล โดยแชในสารกันราพวกเบนโนมิล ความเขมขน 0.05
กรัมตอนํา้ 1 ลิตร นาน 5 นาที สามารถเก็บไวไดนาน 30 วันโดยมีเปอรเซ็นตการงอกถึง 85
เปอรเซ็นต การเพาะอาจเพาะลงในถุงพลาสติกหรือเพาะในกระบะ ฝงเมล็ดใหลึกประมาณ 0.5
เซนติเมตร รดนํ้าใหชมุ ประมาณ 2 สัปดาห เมล็ดจะเริม่ งอก เมือ่ ตนกลามีอายุประมาณ 1 ป หรือมี
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร ก็สามารถนําไปใชเปนตนตอได

การเตรียมยอดพันธุดี
ยอดพันธุด ที ใ่ี ชในการเสียบกิง่ ควรมีความยาวประมาณ 6-8 นิว้ เสนผาศูนยกลางใกลเคียงกับ
ขนาดของตนตอ ลิดใบออกใหเหลือใบไว 2-3 ใบรวม มีใบยอย 2-3 คู ชวงเวลาทีเ่ หมาะสมใน
การเสียบยอดคือ ชวงปลายฤดูรอ นถึงฤดูฝน
ขัน้ ตอนการเสียบกิง่ ใชวิธีการแบบเสียบลิ่มซึ่งไดผลถึง 90 กวาเปอรเซ็นต

1. ตัดยอดตนตอสูงจากพืน้ 3-4 นิว้ ผาตนตอใหยาวประมาณ 1 นิว้
2. เฉือนโคนกิง่ พันธุด เี ปนรูปลิม่ ยาวประมาณ 1 นิว้
3. เผยอรอยผาบนตนตอแลวสอดโคนกิง่ พันธุด ี จัดแนวเนื้อเยื่อเจริญใหชิดกัน
4. พันดวยผาพลาสติก จากนัน้ นําไปใสในถุงพลาสติกขนาดใหญ มัดปากถุงใหแนนนําไปเก็บไว
ในทีร่ ม ประมาณ 40-50 วัน จึงเปดถุง
5. นําออกจากถุง เลีย้ งไวอกี 2 เดือน จึงนําลงแปลงปลูก

หนากอนนี้

หนาถัดไป
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การตอนกิง่
การตอนกิ่งเปนวิธีที่งาย แตที่ขยายพันธุเพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและไดจํานวนตนในปริมาณทีม่ ากนัน้ มีเทคนิคและขัน้ ตอน
ในการปฏิบตั ดิ งั นี้
1. การเลือกตนพันธุควรเลือกตอนกิ่งจากตนพันธุที่ออก
ดอกติดผลดี ขอสําคัญตนพันธุตองปราศจากโรคโดยเฉพาะโรคพุม
ไมกวาด
2. เลือกกิ่งที่ตั้งตรง แตถา เปนกิง่ นอนก็ใชได แตการเกิดรากจะเกิดเฉพาะดานลางขนาดความยาว
ของกิ่งยาวประมาณ 75-100 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางของกิง่ ประมาณ 1.5-2.0 เซนติเมตร
3. ใชมดี ควัน่ กิง่ เปน 2 รอย หรืออาจจะควั่นรอยเดียวจากนั้นใหใชคีมปากจิ้งจกบิดโดยที่ไมจาเป
ํ น
ตองใชมีดกรีดเปลือก สวนของเนือ้ เยือ่ เจริญจะถูกขูดออกมาดวย การใชคีมบิดจะทําใหเกิดความรวดเร็ว
4. หุมดวยดินเหนียว และกาบมะพราว และผาพลาสติก มัดกระเปราะหัวทายดวยเชือกฟางหรือ
ตอก (หรือหุม รอยควัน่ ดวยถุงขุยมะพราว)

หนากอนนี้

หนาถัดไป
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5. ประมาณ 30 วัน รากจะเริ่มออกเมื่อเห็นรากมีสีขาวและมีปริมาณมากจึงคอยตัดมาชํา
ในการตอนกิ่งเพื่อการคา มักจะเริ่มทําในเดือนพฤษภาคม ซึง่ กิง่ ตอนชุดนีจ้ ะสามารถนําไปปลูกไดใน
กลาง ๆ ฤดูฝนของปเดียวกัน
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หนาถัดไป
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การชํากิ่งตอนลําไย มีขน้ั ตอนดังนี้

1. เลือกกิ่งทีม่ รี ากสีขาว ลังเกตวามีปริมาณรากมากพอสมควรจึงทําการตัดกิง่ ตอนลงชําควรลิดกิง่
และใบบางสวนออกเพือ่ ลดการคายนํา้
2. แกะพลาสติกที่หุมกระเปราะออก ควรทําดวยความระมัดระวังเพราะจะทําใหรากขาดได
3. นํากิง่ ตอนลงชําในภาชนะที่บรรจุวัสดุชาํ (ชาวสวนมักใชตะกราไมไผสาน หรือที่เรียกกันทาง
เหนือวา "เปาะ") วัสดุชาประกอบด
ํ
วยดินผสมขีเ้ ถาแกลบ อัตราสวน 2:1 วางกิง่ ใหตรง กดดินใหแนน
นํากิ่งที่ชาเสร็
ํ จแลว ไปเก็บไวในที่รม ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถนําไปปลูกในแปลงได
อยางไรก็ตามวิธกี ารใชตะกราไมไผสานเปนภาชนะปลูกมีขอ เสียคือ ปลวกมักจะเขาทําลายกัดกิน
ไมทําใหผงุ า ย และเมือ่ เก็บกิง่ ตอนลําไยทิ้งไวนาน ๆ จะมีรากโผลออกจากภาชนะ เมือ่ โดนแสงแดดราก
อาจไดรับอันตราย มีวธิ กี ารหลีกเลีย่ งปญหานีใ้ นกรณีทเ่ี ก็บกิง่ ตอนไวนาน ๆ ควรใชถงุ พลาสติกสีดาํ
ขนาด 8x10 นิว้ เปนภาชนะชํากิ่ง

การทาบกิง่
การเตรียมตนตอ

เลือกตนตออายุประมาณ 1-2 ป เสนผาศูนยกลาง 0.4-1.0 เซนติเมตร นําตนตอมาลางราก
และตัดรากบางสวนออก นําไปจุม ในสารเรงราก IBA ความเขมขน 8,000-10,000 สวนตอลาน นาน
5 วินาที (อาจใชเซราดิกซ เบอร 3) หุม ดวยขุยมะพราวทีบ่ รรจุอยูใ นถุงพลาสติกใสขนาด 4x6 นิว้ พบ
วากิ่งทาบออกรากไดถึง 95 เปอรเซ็นต ในขณะทีก่ ง่ิ ไมไดใชสารออกรากเพียง 65 เปอรเซ็นต นอกจาก
นี้มีการทดลองใช NAA ความเขมขน 2,000 สวนตอลานสามารถชักนําใหกิ่งทาบ เกิดรากไดถงึ 92
เปอรเซ็นต
การเตรียมกิง่ พันธุด ี

เลือกกิ่งกระโดงทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลางใกลเคียงกับตนตอความยาวประมาณ 20 นิว้ ควรเปน
กิ่งที่ไดรับแสงแดด
ขัน้ ตอนการทาบกิง่

1. การเตรียมรอยแผลของตนตอ โดยเฉือนแผลของตนตอเปนรูปลิม่ ใหมคี วามยาวทัง้ สองดาน
ประมาณ 1 นิว้
2. การเตรียมรอยแผลของกิง่ พันธุด ี เฉือนเฉียงขึน้ ใหเขาเนือ้ ไมเล็กนอยยาวประมาณ 1 นิว้
3. นํารอยแผลของตนตอประกบกับรอยแผลของกิง่ พันธุด ี จัดแนวเนื้อเยื่อเจริญใหชิดกัน
4. พันดวยพลาสติกใหแนน ประมาณ 45-60 วัน ตนตอจะเกิดราก

หนากอนนี้

หนาถัดไป
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การทาบกิ่ง

การตัดกิ่งทาบชําลงถุง
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การตัดกิ่งทาบชําลงถุง

หลังจากทาบกิง่ ได 45-60 วัน ตนตอจะเกิดรากโดยสังเกตวารากทีเ่ กิดขึน้ มีจานวนมากค
ํ
อยตัด
กิง่ มาชําลงถุง กอนชําควรริดใบออกบางเพือ่ ลดการคายนํ้า จากนัน้ แกะถุงพลาสติกทีห่ มุ ตนตอออกควร
ทําดวยความระมัดระวังอยาใหรากกระทบกระเทือน นํากิ่งทาบชําลงในถุงพลาสติก โดยใชวัสดุชาํ คือ
ขีเ้ ถาแกลบ:ดิน:ปุยคอก อัตราสวน 1:2:1 นํากิ่งที่ชาเก็
ํ บไวในทีร่ ม รําไร ประมาณ 1-2 เดือน เมือ่ กิง่
ทาบตั้งตัวไดดี คอยนําไปปลูกในแปลง โดยใหรอยตอของกิง่ ทาบอยูเ หนือวัสดุปลูก

การเสริมราก
การเสริมรากก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะไดระบบรากแกว ซึง่ อาจ
จะไดระบบรากแกว 2-3 รากทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนของตนตอ
ทีจ่ ะนําไปเสริมราก
วิธีการเสริมราก

1. นํากิง่ ตอนพันธุด ลี งปลูกในแปลงนําตนที่ไดจากการเพาะ
เมล็ดที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5-1.0 เซนติเมตร ไปปลูกรอบ
ๆ ตนของกิง่ ตอนอาจใช 2-3 ตน เพือ่ เสริม 2-3 ราก
2. การเตรียมรอยแผลของตนรากและกิง่ ตอน ใชวิธีแบบฝานบวบ คือ เฉือนกิง่ ตอนเปนรูปโลยาว
ประมาณ1.5 นิ้ว จํ านวนรอยแผลเทากั บจํ านวนของตนราก เฉือนแผลตนตอเฉื อนเปนรูปโล
ยาวประมาณ 1.5 นิว้ ที่สําคัญอยาเพิง่ ตัดยอดของตนรากจนกวารอยแผลจะเชือ่ มกัน
3. นํารอยแผลของตนรากและกิง่ ตอนมาประกบกัน โดยโนมตนรากเขามาประกบกับรอยแผลของ
กิ่งตอนจัดเนื้อเยื่อเจริญใหชิดกัน พันดวยเชือกฟางหรือผาพลาสติกพันใหแนน
4. ประมาณ 45 วัน เมือ่ รอยแผลเชือ่ มติดกันสนิทใหตดั ยอดตนรากทีอ่ ยูเ หนือรอยแผลออก
วิธีการขยายพันธุด งั กลาวนีใ้ นอนาคตนาจะไดรบั ความนิยมเพิม่ ขึน้ แตอยางไรก็ตามวิธกี ารนีจ้ ําเปนที่จะ
ตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ ในการทําจึงจะประสบผลสําเร็จ

หนากอนนี้

หนาถัดไป
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