สถานเพาะชําไมผล
โดย…ดร.กวิศร วานิชกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คํานํา
ความหมาย
ความสําคัญและประโยชนของสถานเพาะชําไมผล
การขยายพันธุไมผล
งานสําคัญในสถานเพาะชําไมผล
รูปแบบตางๆ ของสถานเพาะชําไมผล
ลักษณะของสถานเพาะชําไมผล
การสรางสถานเพาะชําไมผล
ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ปจจัยทีต่ อ งจัดหามาเพือ่ ดําเนินการ
หนวยงานสําคัญของสถานเพาะชําไมผล
การวางแผนผังสถานเพาะชําไมผล
ธุรกิจสถานเพาะชําไมผล
สถานเพาะชําไมผลในประเทศไทย
การพัฒนาของกิจการสถานเพาะชําไมผลในประเทศไทย
แนวทางการพัฒนาสถานเพาะชําไมผลในประเทศไทยในอนาคต

คํานํา
เมือ่ กลาวถึงการปลูกไมผลชนิดตางๆ ในบริเวณพื้นที่วางริมรั้วใกลบานหรือพื้นที่วางอื่นๆ ทั้งหัวไรปลายนาไม
วาจะปลูกไวบริเวณภายในครัวเรือนหรือปลูกขายเปนอาชีพเสริมเล็กๆ นอยๆ แลว หลายคนคงไมเห็นความสําคัญของ
สถานเพาะชําไมผลมากนัก เพราะอาจไมมคี วามจําเปนที่ตองใชประโยชนจากสถานที่ดังกลาวแตหากตองการผลิตไม
ผลเปนการคา หรือทําอาชีพทีเ่ กีย่ วของกับการขยายพันธุไ มผลแลวคงไมปฏิเสธวา สถานเพาะชําไมผลยังมีความจําเปน
ตอธุรกิจนี้เชนกัน และเชือ่ วาหลายคนคงทําเงินไดไมมากก็นอ ย จากการทํามาหากินที่เกี่ยวกับสถานเพาะชําไมผลนี้
เอกสารเผยแพรฉบับนี้ ไดนําเสนอเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถานเพาะชําไมผล เชน ความสําคัญและ
ประโยชนของสถานเพาะชําไมผล ลักษณะของสถานเพาะชําไมผลทีด่ ี การวางแผนผังสถานเพาะชําไมผล ฯลฯ โดย
ผศ.ดร.กวิศร วานิชกุล ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนผูถาย
ทอดเรือ่ งราวตางๆ ใหพน่ี อ งเกษตรกร และผูสนใจไดทราบขอมูลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ซึ่งทางโครงการเอกสารเผยแพรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังวาพีน่ อ งเกษตรกร และผูส นใจคงไดรับ
ประโยชนจากเอกสารเผยแพรฉบับนี้ และสามารถนําไปประยุกตใชตอไป
โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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สถานเพาะชําไมผล
ในการดําเนินอาชีพทําสวนไมผล หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือ การผลิตผลไมเปนการคานัน้ การที่
กิจการนี้ จะดําเนินไปไดดตี อ งมีความสัมพันธเชือ่ มโยงกับกิจการอืน่ ๆ อีกหลายกิจการ เชน ธุรกิจการ
ผลิตและคาขายวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ ธุรกิจผลิตและคาขายวัสดุ
เครื่องมือและอุปกรณในทางการเกษตร เชน มีด กรรไกร จอบ เสียม ลอเลือ่ น รถบรรทุก รถแทรกเตอร
และอุปกรณพวง ฯลฯ ธุรกิจการตลาดของผลไม เปนตน นอกจากนีธ้ รุ กิจนีเ้ ปนอาชีพอยูเ ปนจํานวนมาก
และมีแนวโนมวาจะมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ เนื่องจากเปนธุรกิจที่ทํารายไดดี และใหผลตอบแทนเร็ว ดังจะ
เห็นไดจากขอมูลสถิตทิ ร่ี วบรวมไวโดยกรมสงเสริมการเกษตร พบวาในป พ.ศ. 2538 มีผดู ําเนินกิจการ
สถานเพาะชําไมผลเปนการคาในประเทศไทย รวมถึง 649 ราย กระจายกันอยูใ นจังหวัดของภาคตางๆ
ทุกภาคของประเทศไทย รวม 38 จังหวัด โดยมีปริมาณการผลิตตนพันธุไ มผล รวม 27,380,780 ตน

ความหมาย
คําวา สถานเพาะชํา นัน้ หมายถึง สถานที่ที่มีการเพาะขยาย
และชําตนพันธุไ มตา งๆ กอนทีจ่ ะนําไปปลูกในแปลงปลูก หรือสถานที่
ปลูกถาวรตอไป บางทานไดใชคําวา เรือนเพาะชําในความหมายเดียว
กับคําวา สถานเพาะชํา ซึง่ ในทัศนะของผูเ ขียนนัน้ คําวา เรือนเพาะชํา
นาจะมีความหมายจํากัดเพียงตัวโรงเรือนทีใ่ ชประโยชนในการเพาะชํา
ตนไมเทานั้น ยังมีสว นประกอบสําคัญอืน่ ๆ อีกหลายอยาง เชน แปลง
ขยายพันธุหรือเพาะชําในที่แจง แปลงปลูกตน แมพันธุดี สถานที่
เตรียมวัสดุปลูก เปนตน ดังนัน้ จึงควรใชคําวา สถานเพาะชํา ในกรณี
ที่ตองการใหมีความหมายครอบคลุมองคประกอบและกระบวนการ
ตางๆ ในการเพาะชํา และขยายพันธุไ มไดอยางครบถวนสมบูรณ
ภาพที่ 1-2 แสดงสถานเพาะชําในรูปแบบตางๆ

การเพาะชําและขยายพันธุไ ม ซึง่ เปนงานหลักในสถานเพาะชํานัน้ มีทั้งการเพาะชํา และขยาย
พันธุไมผลไมดอกไมประดับ ไมปาเพื่อปลูกปาทดแทน ฯลฯ ตามความตองการใชประโยชนในกรณี ของ
สถานเพาะชําไมผลนัน้ มีลักษณะที่แตกตางจากสถานเพาะชําตนไมชนิดอืน่ คือ
1. การเพาะขยายและชําตนพันธุไมผล มักจะใช เวลา 1-3 ป โดยมีเปาหมายเพียงใหไดตน
พันธุที่แข็งแรงพรอมลงปลูกในแปลงปลูกโดยเร็ว ไมนยิ มในแปลงปลูกโดยเร็วไมนยิ มเก็บตนพันธุ ไวใน
สถานเพาะชํา จนกระทัง่ ออกดอกผล ทัง้ นีเ้ พราะสภาพแวดลอมในสถานเพาะชํา เหมาะกับการเจริญ
เติบโตทางกิ่งใบมากกวาการใหดอกผล และหากเก็บรักษาตันพันธุไวในสถานเพาะชํานานเกินไป ตน
พันธุไมผล จะไมสามารถหยั่งรากยึดลําตนไดดี เมื่อนําลงปลูกในแปลงปลูกในขณะที่การเพาะชํ าไม
ประดับอาจจะเก็บรักษาตนพันธุไ ม จนกระทัง่ ถึงเวลาใชประโยชน จึงนําไปใชประโยชน เชน ตัง้ ประดับ
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ภาพที่ 3-5 แสดงสถานเพาะชําในรูปแบบตางๆ (ตอ)

หรือปลูกประดับไดทันที ในกรณีเชนนี้ สถานเพาะชํานั้นจะทําหนาที่เปนทั้งแหลงเพาะพันธุและแหลง
ผลิตไปพรอมกัน ซึง่ ไมสามารถกระทําไดในสถานเพาะชําไมผล
2. การเพาะขยายและชําตนพันธุไมผล มักจะทําในลักษณะทีม่ นี อ ยชนิดแตหลากพันธุท เ่ี ปน
ลักษณะเฉพาะสํ าหรับไมผลแตละชนิด ทั้งนี้เพราะจํ านวนชนิดของไมผลที่ปลูกในแตละแหลงปลูก
มีไมมากนักเนื่องมาจากขอจํากัดในทางพันธุกรรมและสภาพแวดลอม และการปลูกใหมมกั จะไมมกี าร
เปลี่ยนแปลงชนิดของไมผล แตเปลีย่ นแปลงใชพนั ธุท ด่ี ี กวาพันธุเ ดิม หรือใชพนั ธุท ม่ี คี ณ
ุ สมบัตติ า งไป
ตามความตองการของตลาด ซึง่ ตางกับไมดอกไมประดับทีผ่ ซู อ้ื นิยมใหมคี วามหลากหลายของชนิดพันธุ
ไม และนิยมใหมคี วามหลากหลายของชนิดพันธุไ ม นอกจากนี้วิธีการขยายพันธุไมผลหลายชนิดจําเปน
ตองมีการเตรียมตนตอเพื่อนํามาตอกับกิง่ พันธุด ี เพือ่ ใหไดตน พันธุท ไ่ี ดมรี ะบบรากทีแ่ ข็งแรงอันเปนวิธี
การขยายพันธุท พ่ี บนอยมากในการขยายพันธุไ มดอกไมประดับหรือพันธุไมที่ใชประโยชนอื่นๆ

ภาพที่ 6-8 แสดงสถานเพาะชําในรูปแบบตางๆ (ตอ)

ความสําคัญและประโยชนของสถานเพาะชําไมผล
เปนความจริงที่วา การปลูกไมผลนั้นไมจํ าเปนตองมีการเพาะชํ าตนพันธุในสถานเพาะชํ า
ก็ได และในสมัยโบราณก็ไมมกี ารเพาะขยายพันธุไ มผลในสถานเพาะชํา แตจะขยายพันธุจากตนแมหรือ
เพาะเมล็ดแลวนําลงปลูกในแปลงปลูกโดยตรง ทั้งนี้จากการทดลองเปรียบเทียบ และผลทีป่ รากฏในการ
ปฏิบัติทางการคานั้น พบวา หากชาวสวนไมผลตองการปลูกไม ผลเปนการคาในลักษณะธุรกิจทีม่ กี าร
แข็งขันกันและสรางผลกําไรใหเพียงพอแลว การเพาะขยายตนพันธุไมผล ในสถานเพาะชํากอนลงปลูก
ในแปลงปลูกจะใหผลดีกวาการปลูกตนไมผลลงในแปลงปลูกโดยตรง โดยไมผานขั้นตอนการเพาะชํา
ในสถานเพาะชํา อยูหลายประการ คือ
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1. ตนพันธุไมผลที่ผานการเพาะชําในสถานเพาะชํา จะใหดอกผลเร็วกวาตนทีไ่ มผา นการ
เพาะชําในสถานเพาะชํา เนือ่ งจากระยะเวลาของความออนวัน (juvenility) ของตนไมผลจะลดลงไดหาก
ตนไมผลเติบโตอยางแข็งแรงและสมบูรณ และเลือกวิธกี ารขยายพันธุโ ดยทางกิง่ ใบ ในขณะเดียวกันก็จะ
ยืดออกไปไดหากตนไมผลแคระแกร็นไมแข็งแรง
2. ตนพันธุไ มผลทีไ่ ดจากสถานเพาะชํา เมื่อนําลงปลูกในแปลงปลูก จะเติบโตเร็วแข็งแรง
เจริญเติบโตอยางสมํ่ าเสมอกัน มากกวาการนํ าตนพันธุที่ขยายพันธุไดลงปลูกในแปลงปลูกโดยตรง
เพราะสภาพแวดลอมในแปลงปลูกสวนใหญไมเหมาะสมกับการเจริญเติบดตในชวงวัยออนของตนพันธุ
ไมผล เมื่อนําตนออนลงปลูกในแปลงปลูกโดยตรง จึงทําใหมอี ตั ราการตายสูง ตนแคระแกร็น เติบโต
และใหดอกผลไมพรอมกันสรางปญหาในการดูแลรักษา
3. ตนพันธุไ มผลทีไ่ ดจากการเพาะขยายและชําในสถานเพาะชําไมผล โดยทั่วไปปราศจาก
โรค และแมลงศัตรูที่ติดไปกับตนพันธุ เพราะผานการดูแลรักษาอยางใกลชดิ ในขณะทีต่ น ออนซึง่ เติบโต
ในแปลงปลูกโดยตรงนั้น ผูปลูกไมสามารถดูแลรักษาอยางใกลชิดและจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
ใหได ดังเชนทีอ่ ยูใ นโรงเรือนหรือแปลงปลูกในสถานเพาะชํา ทําใหโรคและแมลงศัตรูเขาทําลายไดงา ย
4. ตนพันธุไมผลที่ไดจากสถานเพาะชํา จะสามารถผลิตตนพันธุที่มีอายุ และมีขนาดตน
สมํ่าเสมอกันเปนจํานวนมาก ไดในการผลิตแตละครัง้ เหมาะกับระบบการทําสวนไมผลในปจจุบนั ทีน่ ยิ ม
ปลูกตนพันธุไมผลที่มีอายุและขนาดตนสมํ่าเสมอกันเปนจํานวนมากในคราวเดียวกัน เพราะสะดวกตอ
การดูแลรักษา และสามารถออกดอกผลในเวลาเดียวกัน
ผลดีดังกลาวที่เกิดขึ้นกับตนพันธุไมผลที่ผานการเพาะขยายและชํ าในสถานเพาะชํ าไมผลนั้น
เกิดขึ้นเนื่องจากตนกลาเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม ไดรบั การดูแลรักษาและปองกันกําจัด
ศัตรูพืชเปนอยางดี และสามารถคัดเลือกตนพันธุท ม่ี ขี นาดและความสมบูรณแข็งแรงใกลเคี ยงกันไปปลูก
พรอมกัน ทําใหตน พันธุไ มผลทีไ่ ดมคี ณ
ุ สมบัตติ า งจากตนพันธุท น่ี ําไปปลูกลงในแปลงโดยตรง
อยางไรก็ตามการเพาะขยายและชํ าตนพันธุไมผลในสถานเพาะชํานั้น จะตองเสียคาใชจายใน
การผลิต (หรือตนทุนการผลิต) เพิม่ ขึน้ เพราะการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและการดูแลรักษา
อยางใกลชิด ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น จากการสรางโรงเรือนการเตรียมวัสดุ การใหน้ํา คาแรงงาน
คาเชื้อเพลิง สารเคมีปอ งกันและกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ แตทวาตราบใดที่คาใชจายที่เพิ่มขึ้น ยังตํ่ากวาเมือ่
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับจากระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกวาเดิม เมือ่ นัน้ การเพาะขยายและชําตน
พันธุไมผลในสถานเพาะชําก็ยังเปนกระบวนการที่จําเปนในการผลิตตนพันธุไ มผลอยูเ สมอไป
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การขยายพันธุไ มผล
งานขยายพันธุพืช ถือเปนงานสําคัญในสถานเพาะชําไมผล หากปราศจากงานขยายพันธุพืช
การดําเนินกิจการสถานเพาะชําไมผลก็ไมอาจกระทําไดเลย นอกจากนี้วิธีการขยายพันธุก็อาจจะเปน
ขอจํากัดตอการเลือกชนิดไมผลมาเพาะขยายในสถานเพาะชํ าดวย หรือในทางกลับกัน หากใหความ
สําคัญกับชนิดพืชเปนอันดับแรก ชนิดพืชหรือไมผลทีเ่ ลือกนัน้ ก็จะเปนตัวบังคับ ใหสถานเพาะชําที่ใชวิธี
การขยายพันธุที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดพืชที่เลือกมานั้น ตัวอยางเชน สถานเพาะชําที่ใชวิธีการขยายพันธุ
แบบปกชํา หรือตอนกิง่ เปนหลัก จะผลิตตนพันธุท เุ รียนและลองกองไดยาก แตเหมาะที่จะผลิตตนพันธุ
ฝรั่งหรือชมพูมากกวา เปนตนดวยเหตุน้ี สถานเพาะชําไมผลแตละแหง จึงมักเลือกใชวธิ กี ารขยายพันธุ
ไมผลเพียง 1-2 วิธี ตามความถนัดหรือตามชนิดพืชทีผ่ ลิตมากทีส่ ดุ ในปจจุบันวิธีการขยายพันธุไมผล
ที่ปฏิบัตกิ นั อยูใ นสถานเพาะชําไมผลเพือ่ การคาในประเทศไทย อาจแยกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ การ
ขยายพันธุโดยไมใชตน ตอและใชตน ตอ ซึ่งวิธีการขยายพันธุแตละวิธีใชเฉพาะกับไม ผลแตละชนิดไป มี
ไมผลเพียงบางชนิดเทานั้น ที่อาจใชวิธีขยายพันธุเปนการคาไดหลายวิธี ดังไดแสดงรายละเอียดไวใน
แผนผังที่1

การขยายพันธุไ มผล

การขยายพันธุโ ดยไมใชตน
วิธีเพาะเมล็ด
มังคุด มะละกอ มะพราว นอยหนา มะกรูด
วิธีแยกหนอหรือไหล

การขยายพันธุโ ดยใชกง่ิ ตน
วิธีการติดตา
เงาะ กระทอน มะเฟอง องุน พุทรา อโวกาโด

วิธกี ารตอกิง่

กลวย สับปะรด สตรอเบอรี่ สาเก สละ
ลองกอง ทุเรียน มะปราง มะมวง มะขาม
วิธตี อนกิง่
ฝรัง่ ชมพู สม มะนาว มะกอกฝรัง่
มะกอกนํ้า ลําไย ลิ้นจี่ มะไฟ สมโอ
กระทอน ละมุด มะกรูด มะขามเทศ

วิธีทาบกิ่ง
ขนุน มะปราง มะมวง

วิธีเพาะเลีย้ งเนื้อเยื่อ
แผนผังที่ 1 วิธีการขยายพันธุไมผลชนิดตางๆ ที่นิยมใชเปนการคาในปจจุบัน
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งานสําคัญในสถานเพาะชําไมผล
จากรายละเอียดการขยายพันธุไ มผลวิธตี า งๆ ที่แสดงไวในแผนผังที่ 1 นัน้ หากนํามาเขียนเปน
แผนผัง แสดงขัน้ ตอนตางๆ ของการขยายพันธไมผล ในสถานเพาะชําทั้ง 8 วิธี จะปรากฏดังในแผนผัง
ที่ 2 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การขยายพันธไมผลแตละวิธี มีขน้ั ตอนทีแ่ ตกตางกันไป ขัน้ ตอนทีแ่ ตกตางกันนี้
สงผลถึงขั้นตอนในการทํ างานในสถานเพาะชํ าไม ผลแตละแหงดวย และขึ้นกับวาสถานเพาะชําไม
ผลนั้นเลือกใชวิธีการขยายพันธุไมผลเพียง 1 วิธีหรือมากกวา 1 วิธี และแตละวิธนี น้ั มีขน้ั ตอนทีแ่ บง
เปนหลายขั้นตอน หรือมีเพียงขั้นตอนเดียว จากนั้นสามารถนําหนอหรือตนออนนั้นไปชํ าที่โรงเรือน
อนุบาลตนออนไดทันที ในขณะที่วิธีการทาบกิ่งจะตองมีการเตรียมการทั้งในแปลงปลูกตนแมพ ันธุดี
ซึ่งจะตองเตรียมเลือกกิ่งพันธุดีที่เหมาะสมพรอมจะนํ ามาทาบกิ่งในเวลาที่กําหนดไว จากนั้นจึงจะถึง
ขั้นตอนการนํ าตนตอขึ้นทาบกับกิ่งแมพันธุดี จนกระทั้งรอยทาบประสานกันดีแลว จึงยายตนพันธุ
นั้นเขาสูโรงเรือนอนุบาลตนออนได

ภาพที่ 9 แปลงพนหมอกสําหรับขยายพันธุไ ม
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แปลงปลูกแมพนั ธุด ี

1. การแยกหนอหรือไหล
2. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่

เนื้อเยือ่ เจริญปลายยอด

3. กิ่งชํา

ปกชํา

4. การตอนกิง่
5. การติดตา
แปลงปลูกตนตอ

6. การทาบกิง่
7. การตอกิง่

แปลงเพาะเห็ด

8. การเพาะเมล็ด

โรงเรือนอนุบาลตนออน

โรงเรือนงานจําหนาย

นําไปปลูกในแปลงปลูก

แผนผังที่ 2 แผนผังแสดงลําดับขัน้ ตอนการเตรียมตนพันธุไ มผลโดยวิธขี ยายพันธุท ง้ั 8 วิธี
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เนื่องจากวิธีการขยายพันธุไมผล ทําใหมขี น้ั ตอนการดําเนินงานในการผลิตตนพันธุไ มผลแตละ
ชนิดตางกันไป หากจะกลาวรายละเอียดทุกวิธี จะทําใหเอกสารนีม้ รี ายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป ดัง
นั้นจึงขอสรุปงานสําคัญในสถานเพาะชําไมผลโดยรวมไวเปน 5 ขัน้ ตอนดังนี้ คือ
1. การปลูกและดูแลรักษาตนแมพันธุดี สถานเพาะชําไมผลแตละแหงจําเปนตองมีตน แม
พันธุไวเพื่อการขยายพันธุโดยเฉพาะการขยายพันธุแบบไมใชเพศหรื อแบบที่ใชสวนกิ่งใบในการขยาย
พันธุ ตนแมพนั ธุด นี น้ั อาจเปนตนทีอ่ ยูใ นแปลงผลิตบริเวณใกลเคียงก็ไ ด สิง่ สําคัญก็คือ ตองจําแนกพันธุ
ใหถูกตองชัดเจน เพือ่ ใหขยายพันธุไ ดตรงตามพันธุท ต่ี อ งการ อยางไรก็ตามโดยทั่วไปสถานเพาะชําไม
ผลมักจะมีการสรางแปลงปลูกตนแมพันธุดีไวเปนของตนเอง ซึ่งจะทําใหมีการดูแลรักษาใกลชิดเพื่อให
ไดกิ่งที่แข็งแรงและปราศจากโรค รวมทัง้ ปราศจากปญหาเรือ่ งความผิดพลาดในการใชกง่ิ พันธุ ทําใหแน
ใจไดวา จะขยายพันธุไ ดตรงพันธุท ต่ี อ งการ
ตนแมพันธุดีที่รวบรวมไว ใชสําหรับขยายพันธุตามวิธีการขยายพันธุที่สถานเพาะชําไมผลนัน้ ใช
อยู เชน อาจตัดกิ่งไปใชปกชํา ตอนกิง่ นําตาไปใชตดิ ตา ใชทาบกิง่ หรือนําสวนยอดไปตอกิง่ เปนตน ตน
แมพันธุอยูเปนประจําทําใหสามารถควบคุมทรงพุม ไดดี นอกจากนีก้ ารปลูกระยะชิด ยังชวยใหมีการใช
ที่ดินอยางมีประสิทธิภาพการควบคุมใหทรงพุมมีขนาดเล็กจะชวยใหงา ยตอการดูแลรักษาและการขยาย
พันธุ หากมีการนํากิง่ ใบไปใชขยายพันธุอ ยูเ สมอ จะทําใหตน แมพนั ธุด ไี มออกดอกผล ทัง้ นีเ้ พราะตองนํา
อาหารที่สรางขึ้นไปสรางกิ่งใบทดแทนสวนที่ถูกนําไปขยายพันธุอยูเปนประจําทําใหสามารถควบคุมทรง
พุมไดดี นอกจากนี้การนี้การปลูกระยะชิด ยังชวยใหมีการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพการควบคุม
ใหทรงพุมมีขนาดเล็กจะชวยใหงายตอการดูแลรักษาและการขยายพันธุ  หากมีการนํากิง่ ใบไปใชขยาย
พันธุอยูเสมอ จะทําใหตน แมพนั ธุด ไี มออกดอกผล ทัง้ นีเ้ พราะตองนําอาหารทีส่ รางขึน้ ไปสรางกิง่ ใบทด
แทนสวนทีถ่ กู นําไปขยายพันธุ

ภาพที่ 10 ตัวอยางแปลงแมพนั ธุด ขี องฝรัง่

2. การเพาะเมล็ดเพือ่ ขยายพันธุแ ละผลิตตนตอ โดยทั่วไปสถานเพาะชําไมผล จะมีงานเพาะ
เมล็ดเปนสวนหนึ่งของงานประจําในสถานเพาะชําไมผล งานเพาะเมล็ดนีอ้ าจแยกตามวัตถุประสงคของ
การใชประโยชนไดเปน 2 ประการ คือ
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ประการแรก เพาะเมล็ดเพื่อนําตนทีไ่ ดไปใชเปนตนตอในการขยายพันธุแ บบใชตน ตอ เชน การ
ติดตา ตอกิ่ง และทาบกิ่ง ในไมผลบางชนิดไดแก ทุเรียน ลองกอง มะมวง เงาะ เปนตน
ประการทีส่ อง เพาะเมล็ดเพือ่ นําไปปลูกในแปลงปลูก สําหรับไมผลที่นิยมขยายพันธุโดยการ
เพาะเมล็ดเพื่อวัตถุประสงคใดก็มีวิธีการเชนเดียวกันคือ นําเมล็ดลงเพาะในแปลงปลูก เมื่อตนโตได
ขนาดจึงยายลงปลูกในถุงหรือกระถาง เพือ่ นําไปติดตา ตอกิง่ ทาบกิ่ง ในกรณีทใ่ี ชเปนตนตอ หรือเพื่อ
ปลูกเลี้ยงตอไปใหไดขนาดที่พรอมจําหนาย ในกรณีเปนตนพันธุที่ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดดังนั้น
งานเพาะเมล็ดจึงเปน งานประจําทีต่ อ งการทําทุกป และจะตองมีแปลงเพาะเมล็ดโดยเฉพาะแยกเปนสัด
สวนเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

ภาพที่ 11 ตัวอยางการเพาะเมล็ดในแปลง

3. การขยายพันธุ ดังไดกลาวแลววาการขยายพันธุม หี ลายวิธแี ละแตละวิธมี ขี น้ั ตอนของงาน
ที่แตกตางกันไป ในที่นี้จะกลาวถึงวิธีการขยายพันธุที่สําคัญ 2 วิธี ซึง่ ตองมีการเตรียมสถานทีเ่ ฉพาะใน
สถานเพาะชํา
แบบแรก คือ การขยายพันธโดยวิธีการปกชํา ซึง่ เนนทีอ่ งคประกอบสําคัญ 2 ประการคือ วัสดุ
ที่ใชปกชํา และการปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมแกการปกชํา อันไดแก มีความชืน้ สูงทัง้ ในอากาศ
และในวัสดุปลูก และมีแสงแดดเพียงพอแกความตองการ ดังนั้นการขยายพันธุโดยวิธีปกชําจึงนิยมสราง
กระบะชําใชวัสดุชําที่เหมาะสม เชน เถาแกลบ หรือทราย เปนตน และมีการใหน้ําแบบพนหมอกหรือฉีด
ฝอยละเอียด เปนระยะเพื่อใหวัสดุชําชื้น และเพิม่ ความชืน้ ในอากาศ รวมทัง้ การพรางแสงบาง สวนใน
กรณีที่ตนพันธุไมผลชนิดนั้นจํ าเปนตองไดรับ การพรางแสง ซึ่งการขยายพันธุแบบนี้นิยมใชกับไมผล
หลายชนิด เชน ชมพู ฝรั่ง เปนตน

ภาพที่ 12 การเพาะเมล็ดลงในถุงพลาสติก

ภาพที่ 13 ตัวอยางโครงกระโจมพลาสติก
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สวนแบบทีส่ อง คือ วิธีการขยายพันธโดยการตอกิ่ง จนกระทัง่ มีการประสานของรอยตออยาง
สมบูรณ ระยะวิกฤตินี้จําเปนตองมีการปรับสภาพแวดลอมชวยเหลือเพือ่ ใหตน พันธุโ ดยเฉพาะกิง่ พันธดี
สวนบนอยูรอดได จนกระทัง่ รอยตอกับตนตอประสานกันอยางสมบูรณ วิธีการปรับสภาพแวดลอมให
เหมาะสมทีน่ ยิ ม ใชกนั ในสถานเพาะชําในประเทศไทย ก็คอื การสรางกระโจมทีส่ รางมาคลุมนี้ จะชวย
รักษาความชืน้ ภายในใหอยูใ นระดับสูง และสมํ่าเสมอตลอดเวลา และยังชวยปองกันนํ้าฝนทีอ่ าจซึมเขาสู
รอยตอทําใหเกิดการเนาได กระโจมพลาสติกทีใ่ ชกนั อยูใ นปจจุบนั ไมมี ขนาดทีแ่ นนอน แตกําหนดขึน้
โดยใชประสบการณและความชํานาญของเกษตรกรเปนสําคัญ ขอดีของกระโจมพลาสติกก็คอื ชวยสราง
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเชื่อม ประสานของรอยตอระหวางตนตอกับกิง่ พันธุด ี และมีราคาถูก จัด
ทําไดงาย สวนใหญมักจะใชเพียง 1-2 ครัง้ ทําใหไมเกิดการสะสม

ภาพที่ 14-15 ตัวอยางกระบะชําไมผลและเรือนเพาะชํา

4. การชําหรือเลีย้ งอนุบาลตนออน เมื่องานขยายพันธุเ สร็จสิน้ ลง หมายความวาเราไดตน
พันธุใหมเกิดขึ้นแลว เปรียบเสมือนขั้นตอนของเด็กเกิดใหม ตนออนที่ไดมาแมจะมีชีวิตสมบูรณแลว
พรอมที่จะเจริญเติบโตของเด็กเกิดใหม ตนออนที่ไดมาแมจะมีชีวิตสมบูรณและพรอมที่จะเจริญเติบโต
และปองกันอันตรายจากโรคหรือแมลงศัตรูที่จะมาเบียดเบียน ซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมก็คือ เรือนเพาะชํา
เพราะสามารถปรับใหแสงไดอยางพอเหมาะ มีความชืน้ ในอากาศอยางเพียงพอ ไดรับปุยที่เหมาะสมกับ
การเติบโต งานในขั้นตอนนี้นอกจากจะคํานึงถึงการทีต่ น ออนไดรบั สภาพแวดลอมดังทีต่ อ งการแลวหาก
สามารถใชพื้นที่ภายในโรงเรือนเพาะชําไดอยางเหมาะสม มีความชืน้ ในอากาศอยางเพียงพอ ไดรับปุยที่
เหมาะกั บ การเติ บ โต งานในขั้ นตอนนี้นอกจากจะคํ านึงถึงการที่ตนออนไดรับสภาพแวดลอมดังที่
ตองการแลว หากสามารถใชพื้นที่ภายในโรงเรือนเพาะชําไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมปลอยใหมที ว่ี า ง
ก็จะทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลงดวย การชําตนออนอยางเหมาะสมจะชวยใหตนออนเติบโตถึงระยะวาง
จําหนายไดอยางรวดเร็ว แข็งแรง และมีเปอรเซ็นตนตายตํ่า ซึ่งหมายถึงวาจะไดผลกําไรเพิม่ มากขึน้ ดวย
5. การจัดหนวยตนพันธุไมผล งานในขั้นตอนสุดทายนีห้ ากพิจารณาอยางผิวเผินอาจเห็นวา
ไมเปนสวนสํ าคัญ แตหากพิจารณาอยางรอบคอบแลวจะพบวามีความสํ าคัญมากไมนอยกวาขั้นตอน
อื่นๆ งานจัดจําหนายมิไดหมายถึงการที่ ผูซ อ้ื มาเลือกซือ้ ตนพันธุจ า ยเงินแลว มอบตนพันธุไ มผลใหกบั
ผูซ้ือเทานัน้ แตครอบคลุมตัง้ แตการวางแผนการตลาด การโฆษณา การจัดเตรียมตนไมเพือ่ จําหนาย
การจัดเตรียมความสะดวกสบายตางๆ ใหกับผูซื้อพันธุไม การเตรียมตนพันธุท จ่ี ะขายใหพรอมสําหรับ
การขนสงและปลูกลงในแปลงปลูกทีม่ สี ภาพแวดลอมตางจากเรือนเพาะชํ า การบรรจุและขนสงตนพันธุ
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ไมผลไปยังแหลงปลูก และบริการหลังการขายตางๆ เชน การใหขอ มูลสําหรับการดูแลรักษาตนไมใน
ระยะแรกของการปลูกลงแปลงปลูก การใหคําแนะนําเกีย่ วกับการเตรียมหลุมปลูก การปองกันกําจัด
ศัตรูพืช เปนตน งานตางๆ ในขัน้ ตอนนีล้ ว นเปนสิง่ สําคัญที่จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจและพอใจ
ในสินคาและบริการ เปนการสรางความเชื่อถือ และจะทําใหลูกคาใหมอีกมาก จากการบอกกลาว
ตอกันไป

รูปแบบตางๆ ของสถานเพาะชําไมผล
สถานเพาะชํ าไมผลที่มีอยูโดยทั่วไปนั้น หากจะจํ าแนกเปนหมวดหมูอาจใชวิธีการจําแนกได
หลายรูปแบบ เชน อาจใชลกั ษณะของผูเ ปนเจาของมาจําแนกลักษณะ วิธกี ารผลิต หรือวิธกี ารดําเนิน
ธุรกิจในการจําแนก หรือใชชนิดตนพันธุไ มผลทีผ่ ลิตขึน้ เปนตัวจําแนกก็ได ซึง่ ในทีน่ จ้ี ะยกตัวอยางวิธกี าร
จําแนกบางประการใหเห็นถึงความแตกตาง คือ
1. การจําแนกรูปแบบของสถานชําไมผล โดยใชลกั ษณะของผูเ ปนเจาของในการจําแนก
ซึง่ จะจําแนกไดเปน
1.1 เอกชนเปนเจาของ ไดแก สถานเพาะชําไมผลทีม่ เี อกชนดําเนินการ อาจผลิตเพื่อ
ใชสวนตัว ผลิตเพื่อขายในลักษณะธุรกิจในครัวเรือน ผลิตเพือ่ ขายในลักษณะของการดําเนินงานแบบ
หางหุน หรือผลิตเพือ่ ขายโดยมีบริษทั เปนเจาของ
1.2 หนวยงานของรัฐเปนเจาของ ไดแก สถานเพาะชําไมผลของโรงเรียนวิทยาลัย
เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยตางๆ ทัง้ ทีส่ งั กัดในหนายงานของรัฐและองคกรเอกชนทีผ่ ลิต
พันธุไมผลเพื่อการศึกษา และวิจัยเปนหลัก
2. การจําแนกรูปแบบของสถานชําไมผล โดยใชวตั ถุประสงคการผลิตในการจําแนก ซึ่ง
อาจจําแนกไดเปน
2.1 ผลิตเพือ่ ใชในกิจการของตนเอง เชน สถานเพาะชําไมผลของสวนไมผลตางๆที่
ผลิตตนพันธุเพื่อปลูกในพืน้ ทีข่ องตนเอง หรือเปนหนวยหนึง่ ของกิจการสวนไมผลขนาดใหญ
2.2 ผลิตเพือ่ จําหนาย อาจแยกยอยไดเปน จําหนายปลีกแกลูกคาทั่วไป จําหนายใน
ปริมาณมากลักษณะขายสง และจําหนายตามคําสัง่ ซือ้ ลวงหนา เปนตน
2.3 ผลิตเพือ่ การสงออก ในกรณีเชนนีต้ อ งมีการผลิตโดยปฏิบตั ติ ามขอกําหนด กฎ
หมายกักกันพืชของประเทศผูนําเขา และตองผลิตใหตน พันธุไ มผลนัน้ ทนทานตอการขนสงในระยะทาง
ไกลดวย
2.4 ผลิตเพือ่ แจกจาย เชน สถานเพาะชําไมผลของรัฐ หรือองคกรเอกชนทีไ่ มหวัง
กําไร ทัง้ นีช้ นิดพันธุท ผ่ี ลิตมักจะเปนไปตามนโยบายของรัฐ หรือองคกรเอกชนนัน้
2.5 ผลิตเพือ่ การเรียนการสอนและการวิจยั ไดแก สถานเพาะชําไมผลของสถาน
ศึกษา สถาบันวิจยั หรือหนวยงานทีม่ หี นาทีว่ จิ ยั และฝกอบรมอืน่ ๆ
3. การจําแนกรูปแบบของสถานเพาะชําไมผล โดยใชชนิดตนพันธุไมผลที่ผลิตในการ
จําแนก ซึ่งโดยทั่วไปสถานเพาะชําตางๆ จะมีความถนัดหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะในการผลิตพันธุไ ม
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ผลชนิดตางๆทีต่ า งกันไป ขึน้ กับวิธกี ารขยายพันธุ ตลาดทีจ่ ําหนายและความสะดวกในการจัดหาวัสดุ
ตนแมพันธุและตนตอ เชน
3.1 สถานเพาะชําไมผลทีผ่ ลิตตนพันธุท เุ รียน ลองกอง มังคุด มีมากในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และในภาคใต
3.2 สถานเพาะชําไมผลทีผ่ ลิตตนพันธุข นุน และกระทอน มีมากทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
3.3 สถานเพาะชําไมผลทีผ่ ลิตตนพันธุม ะมวง มีมากที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร ลพบุรี
3.4 สถานเพาะชําไมผลทีผ่ ลิตตนพันธุม ะขาม มีมากที่จัดหวัดเพชรบูรณ

ลักษณะของสถานเพาะชําไมผลที่ดี
สถานเพาะชําไมผลทีด่ คี วรมีลกั ษณะดังนี้ คือ
1. มีสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเจริญโตของตนไมที่นํ ามาปลูกดูแลรักษาสภาพแวดลอม
หมายถึง ทิศทางและความเขมของแสง ระยะเวลาที่ไดรับแสง การใหน้ําชลประทานปริมาณความชืน้
สัมพัทธในอากาศ ความเร็วและทิศของลม ระดับอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ความอุดมสมบูรณของดิน รวมไป
ถึงการมีอยูของโรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช และศัตรูอน่ื ๆ ดวย
2. สามารถปรับเปลีย่ นสภาพแวดลอมใหเหมาะกับความตองการสภาพแวดลอมต างกันไป เชน
ตองการแสงมากนอยตางกัน ตองการนํ้าในปริมาณทีไ่ มเทากัน เปนตน หากสามารถปรับเปลีย่ นสภาพ
แวดลอมในสถานเพาะชําใหเหมาะกับความตองการของตนไมในขณะนัน้ ได ก็จะชวยใหตนไมเจริญเติบ
โตไดดี แข็งแรง
3. มีพื้นที่เพียงพอสําหรับตนไม (จํานวน + ทรงพุม) และพืน้ ทีใ่ ชงานอืน่ ๆ และใชพื้นที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
4. ไมมีปญหาทางดานกายภาพ เชน นํ้าทวมขัง ดินเค็ม พืน้ ทีล่ าดเทมากเกินไป มีรม เงาไม
ใหญ ฯลฯ อันเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของตนกลาไมผล
5. ตั้งอยูใกลทางคมนาคม ขนสงตนไมไดสะดวก มีการวางแผนผังภายในทีด่ ี ทีต่ ง้ั ของหนวย
งานยอยสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงาน
6. โรงเรียนมีอายุใชงานตามทีต่ อ งการ
7. มีความตานทานตอสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นไปในลักษณะวิกฤติ เชน มีลมพายุ ลูกเห็บ
อุณหภูมติ ่ํา ฝนตกหนัก ฯลฯ
8. มีตนทุนการจัดตั้งที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพการใชงาน และอายุการใชงาน

การสรางสถานเพาะชําไมผล
ในการวางแผนเพือ่ สรางสถานเพาะชําไมผล โดยเฉพาะการสราง โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการ
ผลิตตนพันธุไมผลจําหนายนั้น มีขอ เสนอแนะวาควรจะตอบคําถามตอไปนีใ้ หเปนทีพ่ อใจเสียกอน จึง
เริ่มวางแผนการสรางสถานเพาะชําไมผล คําถามเหลานี้ คือ
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1. ปริมาณและชนิด รวมทัง้ พันธุใ นแตละชนิด ของตนพันธุไ มผล ทีต่ อ งการผลิต (เพื่อจําหนาย
และใชประโยชนอื่นๆ) ในแตละปมมี ากนอยเพียงใด และจะตองผลิตใหพรอมจําหนายในชวงเวลาใดของ
ป
2. ตองการใชวิธีการใดในการขยายพันธุไมผล และจะไดตน ตอและกิง่ พันธุ หรือตนแมพนั ธุด ี
มาจากที่ใด
3. ตองการใชแรงงานในการดําเนินธุรกิจสถานเพาะชําไม ผลมากนอยเพียงใดแรงงานนัน้ จํา
เปนจะตองมีความรูค วามสามารถอยางไร และมีทักษะมากนอยเพียงใด รวมทัง้ จะหาแรงงานเหลานัน้ ได
จากที่ใด
4. จําเปนจะตองสรางโรงเรียนเพาะชําหรือไม หากจําเปนโรงเรือนควรมีลกั ษณะและคุณสมบัติ
อยางไร มีพื้นที่ใชสอยมากนอยเพียงใด และมีอายุการใชงานนานเทาใด
5. จะเลือกใชภาชนะใดในการบรรจุตน พันธุพ ชื เชน กระถาง ถุง พลาสติก ฯลฯ และใชภาชนะ
ขนาดใด รวมทั้งใชวัสดุปลูกประเภทใดและจะหาวัสดุปลูกนั้นไดจากที่ใด
6. ตนพันธุไมผลที่ผลิตขึ้นแตละรุน ตองใชระยะเวลาการผลิตนานเพียงใด
7. จะจัดระบบใหนํ้าแกพืชในสถานเพาะชําอยางไร และมีแหลงนํ้าอยูที่ใด มีปริมาณนํ้าสํารอง
มากนอยเพียงใด
คําถามดังกลาวเหลานี้ จะเปนแนวทางใหทราบวา ควรจะวางแผนการสรางและดําเนินกิจการ
สถานเพาะชําไมผลอยางไร จึงจะประสบความสําเร็จตามทีต่ อ งการได
ขั้นตอนตอไปก็คอื การเลือกพืน้ ทีท่ จ่ี ะสรางเรือนเพาะชํา ซึ่งมีปจจัยสําคัญทีค่ วรนํามาพิจารณา
คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม (environmental factors) ซึ่งมีผลตอคาใชจา ยในการดําเนินการและความ
ยากง า ยในการจั ด การ และป จ จั ย ที่ ต องจั ดหามาเพื่ อดํ าเนินการ (procurable factors) เชน
นํ้าชลประทาน ไฟฟา แรงงาน สารเคมี ฯลฯ

ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ปจจัยที่สําคัญซึง่ ควรกลาวถึง ไดแก
1. ระยะหางจากแหลงปลูก นับเปนเรือ่ งสําคัญที่สถานเพาะชําไมผล ควรตัง้ อยูใ นแหลงปลูก
หรือใกลกับแหลงปลูกเทาที่จะเปนไปได เพราะจะเกิดประโยชนหลายประการ ดังนี้
1.1 ประหยัดคาขนสงตนพันธจากสถานเพาะชําสูแ ปลงปลูก
1.2 ลดความเสี่ยงตอการเสียหายของตนพันธุ อันเนือ่ งมาจากการขนสงและทําใหตนพันธไมผล
มีความแข็งแรงเมือ่ ลงปลูก
1.3 ลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ โรคหรือแมลงศัตรูจากสถานเพาะชํ า ที่อยูไกลจากแหลงปลูก
และไมจําเปนตองปองกันโรคและแมลงศัตรูทไ่ี มเคยระบาดในแหลงปลูก
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1.4 ในกรณีทส่ี ถานเพาะชําไมผลเปนสวนหนึง่ ของกิจการสวนไมผล ก็จะสะดวกในการจัดแบง
แรงงานจากฝายผลิตมาใชในสถานเพาะชํา และอาจใชเครือ่ งมือ และเครือ่ งจักรรวมกับฝายผลิตได เปน
การประหยัดตนทุน
2. นํ้าที่ใชในการชลประทาน สถานเพาะชําควรตัง้ อยูใ นทีท่ ม่ี แี หลงนํ้าอุดมสมบูรณสะอาด
ราคาไมแพง และสามารถนํามาใชประโยชนไดงา ย โดยปราศจากขอจํากัดตางๆ เนือ่ งจากตนไมใน
สถานเพาะชําตองการสภาพแวดลอมทีม่ นี ้ําอุดมสมบูรณ ความชืน้ ในอากาศสูง และตองการนํ้าเพื่อใช
ประโยชนอน่ื ๆ อีก เชน ชําระลางทําความสะอาดผสมสารเคมีฉดี พนพืช เปนตน
นําที
้ น่ ามาใช
ํ
ในเรือนเพาะชํา อาจไดมาจากบอ การขุดเจาะนํ้าบาดาล สระนํ้า ลําธาร แมน้ํา
หรือคลองชลประทานก็ได ยิง่ นํ้าที่ไดมาจากแหลงนํ้ามีราคาถูกเพียงใด คาใชจา ยในการลงทุนก็จะลดลง
มากเพียงนั้น ทั้งนี้เพราะสถานเพาะชําตองใชนํ้าคอนขางมากเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืชในแปลง
ปลูก ทั้งนี้เพราะสถานเพาะชําตองใชน้ําคอนขางมากเมือ่ เปรียบเทียบกับการปลูกพืชในแปลงปลูก ทัง้ นี้
นํ้าที่นํามาใชควรพิจารณาคุณภาพของนํ้าดวย จะตองไมเปนกรดหรือดางมากเกินไป ไมมตี ะกอนและ
สารพิษไมมีเชื้อโรคพืช
3. ความลาดเทของพืน้ ที่ ควรเลือกพืน้ ทีร่ าบและเรียบรอยเปนทีต่ ง้ั สถานเพาะชํา เพราะจะลด
คาใชจายทัง้ การจัดสรางและการดําเนินการรวมทัง้ ยังเกิดประโยชนอน่ื ๆ อีก เชน ลดความเสีย่ งตอการ
ชะลางพังทลายของดิน ทําใหการทํางานสะดวก เคลื่อนที่ไดสะดวก และงายตอการจัดระบบใหนํ้า
เปนตน หากจําเปนตองสรางสถานเพาะชําในพืน้ ทีล่ าดเท จะตองปรับระดับพืน้ ทีใ่ หเหมาะสมกับความ
ลาดชัน และลักษณะของดินในพืน้ ทีน่ น้ั
4. ดิน หากจําเปนตองปลูกตนแมพนั ธุด ี หรือตนพันธุด ี ลงในดินบริเวณสถานเพาะชํา ดินใน
สถานเพาะชําควรจะตองเปนดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ ทัง้ ทางเคมีและกายภาพลักษณะของดินทีพ่ งึ ประสงคคอื
ระบายนํ้าดี ไมมีสารพิษปะปน ไมจบั ตัวแนนแข็งหรือเปนดินเหนียวจัด หากมิไดมกี ารปลูกตนพันธุไ ม
ผลลงในดินบริเวณสถานเพาะชําโดยตรงแตปลูกลงในภาชนะเชน กระถาง ถุงพลาสติกหรือภาชนะอืน่
ดินบริเวณสถานเพาะชําก็ไมจําเปนตองมีความอุดมสมบูรณเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช เพียงให
ระบายนํ้าดี มีโครงสรางทางกายภาพดี และไมเปนพิษก็เพียงพอแลว แตถา มีดนิ ดีเหมาะกับการปลูกพืช
อยูในบริเวณหรืออยูใกลเคียงก็จะดีมาก เพราะจํานํามาใชเปนวัสดุปลุกไดโดยไมตอ งขนสงมาจากแหลง
ที่อยูหางไกล
5. การระบายสีน้ํา แหลงทีต่ ง้ั ของสถานเพาะชํา ควรมีการระบายนํ้าดี นํ้าไมทวมขังเมือ่ ฝนตก
ชุก และไมมลี กั ษณะทีเ่ ปนแองนํ้าขังเปนอุปสรรคตอการทํางาน
6. ทิศทาง การตั้งสถานเพาะชําตองไมตง้ั ตามทิศทางลม แตควรตัง้ ขวาง หากจําเปนตองตัง้
ตามทิศทางลม ก็ควรจะมีไมกันลมปลูกโดยรอบสถานเพาะชํา ไมกนั ลมทีป่ ลูกโดยรอบอาจเปนไมผล
หรือไมทส่ี ามารถนํามาใชประโยชนอน่ื ได เชน ใชกง่ิ กาน ทําโรงเรือน เปนตน หากสถานเพาะชําตัง้ อยู
ในบริเวณที่แหงแลว ตนไมกนั ลมทีป่ ลูกโดยรอบ ก็ควรเปนไมทนแลงดวย เชน มะมวง มะมวงหิมพานต
เปนตน
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ปจจัยทีต่ อ งจัดหามาเพือ่ ดําเนินการ
มีปจจัยหลายประการที่จํ าเปนตอการดํ าเนินการของสถานเพาะชํา จะตองจัดหามาจากภาย
นอกสถานเพาะชํา หากสถานเพาะชําตั้งอยูในบริเวณที่ใกลและมีปจจัยเหลานั้นมากก็จะทําใหประหยัด
คาขนสง ซื้อหาปจจัยเหลานั้นไดงาย และมีราคาถูก เนือ่ งจากมีมากซึง่ เปนขอไดเปรียบในการดําเนิน
การ ปจจัยเหลานี้ ไดแก
1. แรงงาน กิจการสถานเพาะชําเปนกิจการทีต่ อ งใชแรงงานมาก ดังนัน้ จึงควรมีแหลงแรงงาน
อยูใกลเคียง (เชน มีแรงงานพืน้ บานเหลืออยูม ากพอไมตอ งแกงแยงกับกิจการอืน่ ทีต่ ัง้ อยูใ นบริเวณใกล
เคียง) ถาเปนไปได คาจางโดยเฉลีย่ จะตองไมสงู เกินไปแรงงานควรมีพน้ื ฐานความรู และลักษณะนิสยั
ที่เหมาะกับงานสถานเพาะชํา เชน เปนคนขยันรับผิดชอบงาน ฯลฯ ไมควรมีอปุ สรรคทางศาสนาหรือ
ความเชื่อตางๆ ทีอ่ าจเปนอุปสรรคตอการดําเนินการสถานเพาะชํา เชน ตองหยุดงานในบางวันของ
สัปดาห เปนตน การใหความรู ฝกอบรม และคําแนะนําเปนครัง้ คราว อาจเปนประโยชน ในการปรับ
ปรุงคุณภาพแรงงานใหดขี น้ึ กวาเดิม
2. พลังงาน พลังงานเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จําเปนตอการดําเนินงานของสถานเพาะชํา
เชน ใชสบู นํ้า พนสารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ใชขบั เคลือ่ นเครือ่ งจักรและอุปกรณอน่ื ๆ ใหแสงสวาง
เปนตน การใชพลังงานมีผลตอคาใชจา ยในสถานเพาะชํา ดังนัน้ จึงจําเปนตองพิจารณาวาจะเลือกใช
พลังงานใด โดยพิจารณาจาก ความสะดวกในการไดมา ความประหยัด มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับเครื่องจักรที่ใชในสถานเพาะชําพลังงานอาจจะไดมาจากธรรมชาติเชน พลังลม แสงแดด ไดมาจาก
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณะ เชน ไฟฟาหรือไดจากการซื้อจากแหลงใกลเคียง เชน นํ้ามัน แกส
เปนตน
3. เครือ่ งมือเครือ่ งจักร และวัสดุ ปจจัยสนับสนุนทีจ่ ําเปนตองใชในกิจการสถานเพาะชํา คือ
เครื่องมือเครื่องจักร ทีใ่ ชในการดําเนินการและวัสดุตา งๆ เครือ่ งมือและเครือ่ งจักรทีใ่ ชมที ง้ั เครือ่ งจักร
ขนาดใหญเชน แทรกเตอร เครือ่ งบดดิน เครือ่ งผสมดิน เครือ่ งอบดิน เปนตน และเครือ่ งมือขนาดเล็ก
เชน รถเข็น พลั่ว จอบ มีด กรรไกร เปนตน สวนวัสดุนน้ั ไดแก วัสดุสน้ิ เปลืองตางๆ เชน ดิน ถาน
แกลบ ทราย ขุยมะพราว ปุยคอก ปุย เคมี สารเคมีปอ งกันกําจัดศัตรูพืช ภาชนะบรรจุตน พันธุ และ
วัสดุที่ใชในการขยายพันธุพืช เปนตน ดังนัน้ จึงควรมีแหลงขาย แหลงผลิต และใหบริการ ตัง้ อยูใ กลกบั
สถานเพาะชําไมผล ถาเปนไปไดควรมีการคมนาคมและการสือ่ สารทีส่ ะดวกระหวางแหลงขายกับสถาน
เพาะชําไมผล ถาเปนไปไดควรมีการคมนาคมและการสือ่ สารทีส่ ะดวกระหวางแหลงขายกับสถานเพาะ
ชํา ถาเปนไปได ควรมีการคมนาคมและการสือ่ สารทีส่ ะดวกระหวางแหลงขายกับสถานเพาะชํ า เชน มี
ถนน ทางรถไฟ แมน้ํา โทรศัพท เปนตน
4. บริการทีจ่ ําเปน บริการที่จําเปนสําหรับสถานเพาะชํา ไดแก บริการทางดานความรูแ ละ
วิชาการจากภาครัฐ หรือเอกชน เชน การใหคําแนะนําการปองกันกําจัดศัตรูพชื ในสถานเพาะชํา จาก
นักวิชาการของกรมวิชาการของกรมพัฒนาทีด่ นิ เปนตน หากสถานเพาะชําตัง้ อยูใ กลหรืออยูใ นเขตการ
ใหบริการก็จะไดประโยชนมากขึ้น
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หนวยงานสําคัญของสถานเพาะชําไมผล
ในการดําเนินการผลิตตนพันธุ ในสถานเพาะชําไมผลนั้น หากจะแบงจากออกเปนสวนตาม
ลั ก ษณะงานที่ทํ า เพื่ อความสะดวกในการจั ดองค ก รและการบริหารงาน อาจจะแบงออกไดเปน
3 หนวยงานยอยคือ
1. หนวยงานขยายพันธุไมผล งานในหนวยงานนี้จะรวม งานดูแลรักษาตนแมพนั ธุด กี าร
เตรียมตนตอ และการขยายพันธุโ ดยวิธตี า งๆ เชน ปกชํา ตอนกิง่ ติดตา ทาบกิ่ง ฯลฯ ไว ดวยกัน
ผูควบคุมหนวยงานตองมีความสามารถในการขยายพันธุไมผล และตองใชแรงงาน ที่มีทักษะในการ
ขยายพันธุไมผล
2. หนวยงานอนุบาลตนพันธุไ มผล เปนหนวยงานที่ทําหนาทีใ่ นการดูแลรักษาตนออนทีไ่ ด
จากการขยายพันธุ จนถึงระยะที่พรอมจําหนาย โดยรับตนพันธุไ มผลจากหนวยงานขยายพันธุม าดูแล
รักษาตอไป หนวยงานนีต้ อ งใชสถานทีใ่ นการวางตนพันธุไ มผลจํานวนมาก ตองการโรงเรือนทีเ่ หมาะสม
ตองชํานาญในการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการเจริญเติบโตของตนพันธุไ ม ผล และมีการปองกัน
กําจัดศัตรูพืชอยางไดผล รวมทัง้ การควบคุมขนาดและทรงตนพันธุไ มผลใหไดดงั ทีผ่ ซู อ้ื ตองการ
3. หนวยงานจําหนายและบริการหลังการขาย เปนหนวยงานที่จะตองพบปะติดตอกับผูซื้อ
โดยตรง มีงานหลายชนิดรวมอยูใ นหนวยงานนี้ ตัง้ แตการดูแลรักษาตนพันธุไ มผลระหวางวางจําหนาย
การประชาสัมพันธ การจําหนายภายในและภายนอกสถานที่ การเตรียมตนพันธุไ มผลใหมคี วามพรอม
สําหรับการขนสง และนําลงปลูกในแปลงปลูก การบรรจุและขนสง และการใหบริการหลังการขาย เชน
การใหคําแนะนําสําหรับการปลูกและดูแลรักษาไมผลในแปลงปลูก การใหขอ มูลเกีย่ วกับคุณสมบัตติ า งๆ
ของไมผลแตละชนิดที่มีจําหนาย เปนตน นอกจากนีห้ นวยงานนีอ้ าจจะจําหนายเครือ่ งมือ อุปกรณ วัสดุ
และสารเคมีท่ีใชในการดูแลรักษาไมผล รวมไปกับการขายตนพันธุไ มผล เปนการใหความสะดวกตอลูก
คา และเพิ่มรายไดใหกับสถานเพาะชําไดอกี ทางหนึง่

การวางแผนผังสถานเพาะชําไมผล
เมื่อไดมีการเตรียมสถานทีส่ รางสถานเพาะชําไมผลและจัดแบงหนวยงานแลว จะถึงขัน้ ตอนของ
การวางแผนผังสถานเพาะชําไมผล เพื่อใหการทํางานของหนวยงานตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคทต่ี ง้ั ไว ในการวางแผนผังนัน้ ตองคํานึง ถึงองคประกอบทีส่ ําคัญของสถานเพาะชําไมผล
เพื่อจัดพื้นที่และตําแหนงทีต่ ง้ั ใหเหมาะสมองคประกอบเหลานัน้ คือ
1. ไมกนั ลม
ควรปลูกที่ริมพื้นทีโ่ ดยเฉพาะดานทีม่ ลี มพัดมา อาจปลูกเพียงดานใดดานหนึง่ หรือโดยรอบพืน้ ที่
ก็ได หากเลือกชนิดของไมกนั ลมทีเ่ หมาะสม แนวไมกันลม นอกจากจะทําหนาทีล่ ดความแรงของลมแลว
ยังอาจใหประโยชนอื่นๆ อีก เชน เพิม่ ความชืน้ ในอากาศ ใหรม เงา สามารถตัดกิง่ มาใชประโยชนได
เปนตน
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2. รั้ว
ประโยชนของรั้ว คือ เปนการกําหนดแนวเขตและปองกันการบุกรุกของคน และสัตวจากภาย
นอกพื้นที่ ปองกันขโมย รัว้ อาจอยูช น้ั นอกสุด หรืออยูใ นชัน้ ทีต่ อ จากแนวไมกนั ลมก็ได ปกติสรางรัว้ สูง
1-1.25 เมตร ก็เพียงพอ วัสดุที่ใชทํารัว้ ควรมีอายุใชงานนาน หากเลือกใชวัสดุที่มีราคาถูกและคงทนจะ
ชวยประหยัดเงินลงทุนได
3. โรงเก็บปุย อินทรีย วัสดุปลูกและพืน้ ทีผ่ สมวัสดุปลูก
งานในสถานเพาะชําไมผล จําเปนตองใชวัสดุปลุกหลายชนิด และใชในปริมาณมากดังนัน้ จึง
จํ าเปนตองมีพื้นที่เก็บเปนสัดสวนอยฦูในตํ าแนหงที่นํามาใชประโยชนไดงายและควรจัดพื้นที่ปสมวัสดุ
ปลูกไวในบริเวณเดียวกันดวย นอกจากนีก้ ารบรรจุวสั ดุปลูกทีผ่ สมแลวลงภาชนะปลูก (เชน กระถาง ถุง
พลาสติก ฯลฯ) อาจกระทําไปพรอมกันเลยก็ได เนือ่ งจากวัสดุปลูกบางชนิดอาจมีกลิน่ ไมพงึ ประสงค
ดังนั้นโรงเก็บและผสมวัสดุปลูกควรตั้งอยูหางจากอาคารบริหารพอสมควร แตควรอยูใกลโรงเรือน
อนุบาลพันธุไมและใกลสถานที่ขยายพันธุไม เพือ่ จะไดประหยัดเวลาและแรงงานในการขนยายวัสดุปลูก
มาใชประโยชน ขนาดของโรงเก็บวัสดุปลูกจะตองเหมาะสมกับปริมาณวัสดุปลูกทีใ่ ชในสถานเพาะชํานัน้
โดยทั่วไปจะใหมีขนาดใหญเพียงพอที่จะบรรจุวัสดุปลูกที่ใชผลิตตนพันธุแ ตละรุน ได ในกรณีทว่ี สั ดุปลูก
บางชนิดหายากเนื่องจากแหลงผลิตอยูไกลหรือมีจํ าหนายเพียงบางฤดู ก็อาจจะตองเก็บสํ ารองไวใช
ในปริมาณที่มากกวาปกติใหเพียงพอใช จนกวาจะหาซื้อไดใหมอีกครั้ง
4. หองเก็บสารเคมี
งานในสถานเพาะชําไมผลจําเปนตองใชสารเคมีหลายชนิด เชน ปุย เคมี สารปองกันกําจัดศัตรู
พืช และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เปนตน สารเคมีเหลานีจ้ ําเปนตองเก็บรักษาไวในสถานที่
ที่ปลอดภัย เพราะหลายชนิดเปนสารอันตราย ควรจํ าแนกหมวดหมูและติดปายชื่อไวอยางชัดเจน
ปองกันความเสียหายจากนํ้าฝนและความรอน ควรเก็บสารเคมีไวมากและนานเกินความจําเปน เพราะ
อาจเสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุใชงานได และยังเปนการเพิม่ เงินทุนโดยไมเกิดประโยชนอกี ดวย
5. หองหรือโรงเก็บภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุตน พันธุไ มผล เชน กระถาง ถุงพลาสติก เปนวัสดุทต่ี อ งมีสํารอง ไวใชตลอดเวลา
หากสถานเพาะชํ าไมผลแหงใด เลือกใชถุงพลาสติกเปนภาชนะบรรจุตนพันธุไมผลก็อาจไมตองสราง
หองเก็บโดยเฉพาะ เพราะถุงพลาสติกใชเนื้อที่นอยแตถาใชกระถาง ไมวา จะเปนดินเผาหรือพลาสติก
ก็จํ าเปนตองมีที่เก็บซึ่งควรเก็บภายใตโรงเรือนที่มีหลังคาปองกันแดดและฝน หองเก็บหรือโรงเก็บ
ภาชนะนี้ควรตั้งอยูใกลกับพื้นที่ผสมวัสดุปลูกเพื่อความสะดวกในการทํางาน ขนาดของหองหรือโรงเก็บ
อาจพิจารณาจากปริมาณกระถางทีต่ อ งใชสําหรับการผลิตพันธุไ มแตละรุน ไมควรเก็บกระถางสํารองไว
มากเกินความตองการใชประโยชนเพราะจะทํ าใหเงินทุนไมหมุนเวียนและเสียพื้นที่สถานเพาะชําไปโดย
ไมเกิดประโยชน
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6. แปลงเพาะตนตอ
ไมผลหลายชนิดเชน ทุเรียน มะมวง ขนุน กระทอน ลองกอง ฯลฯ นิยมขยายพันธุโดยใหมีสวน
ตนตอกับกิ่งพันธุประกอบกัน ดังนัน้ สถานเพาะชําไมผลโดยทั่วไปจึงมักจะมีแปลงเพาะตนตอแปลงเพาะ
ตนตอควรอยูใกลกับสถานที่ขยายพันธุเพื่อความสะดวกในการขยายพันธุ ประหยัดเวลาและแรงงานใน
การขนยายตนตอ แปลงเพาะตนตอนิยมสรางเปนโรงหลังคาซาแรน ไมมฝี าขาง เพื่อชวยพรางแสง ทํา
ใหตนตอที่เพาะเติบโตดีแปลงเพาะตนตออาจใชสํ าหรับเพาะเมล็ดพันธุไมผลที่ขยายพันธุโดยวิธีเพาะ
เมล็ดไดดว ยเชน มังคุด มะพราว เปนตน
7. แปลงปลูกตนแมพนั ธุด ี
ตนแมพันธุดีถือเปนรากฐานของการผลิตตนพันธุไมผล โดยทั่วไปสถานเพาะชําไมผลควรจะ
มีแปลงปลูกตนแมพนั ธุด เี ปนของตนเอง เพือ่ ใหแนใจวาตนพันธุไ มผลทีผ่ ลิตตรงตามพันธุอ ยางแทจริง
ตนแมพันธุดีที่มีอยูสามารถใชกิ่งหรือสวนยอดไปขยายพันธุเชน กรณีการปกชํา ติดตาหรือตอกิง่ หรือ
ทําการขยายพันธุที่ตนพันธุดี เชน วิธกี ารตอนกิง่ หรือทาบกิง่ สถานเพาะชําไมผลนิยมปลูกตนแมพนั ธุด ี
แบบระยะชิด และรักษาทรงพุมใหอยูในระดับที่จะทําการใชพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และดูแลรักษาตนแมพนั ธุด ไี ดสะดวกและทัว่ ถึงมากกวา
8. พื้นที่ที่ใชงานขยายพันธุไมผล
การขยายพันธุไมผลบางวิธีจําเปนตองมีพน้ื ทีใ่ นงานขยายพันธุโ ดยเฉพาะ เชน การขยายพันธุไ ม
ผลโดยวิธีปกชํา จําเปนตองมีกระบะชํา หรือกระบะพนหมอก การขยายพันธุ โดยวิธตี ดิ ตาหรือตอกิง่
เหมาะสมกับการเชือ่ มตอของกิง่ พันธุด กี บั ตนตอ ดังนัน้ จึงจําเปนตองจัดพืน้ ทีเ่ ฉพาะสวนเตรียมไว โดย
ทั่วไปควรใหอยูที่บริเวณสวนกลางของสถานเพาะชํามีความเชือ่ มโยงกับสวนอืน่ ๆ หลายสวน ไมวาจะ
เปน แปลงปลูกแมพันธุดี แปลงเพาะตนตอ วัสดุปลูก และโรงเรือนอนุบาลตนออน (เรือนเพาะชํา)
9. เรือนเพาะชําหรือโรงเรือนอนุบาลตนออน
เปนสวนหนึ่งของสถานเพาะชํ าไมผลที่ใชพื้นที่คอนขางมาก และจําเปนจะตองสรางโรงเรือน
เพื่อลดความเขมของแสง (พรางแสง) และเพิม่ ปริมาณความชืน้ ในอากาศใหเหมาะกับการเจริญเติบโต
ของตนออน โรงเรือนควรจะมีพื้นที่เทาใดก็ขึ้นกับปริมาณตนพันธุไมผลที่จะนํามาอนุบาลในโรงเรือน ตัว
อยางเชน สถานเพาะชําไมผลแหงหนึ่ง มีกาลั
ํ งการผลิตตนพันธุไ มผลเพือ่ จําหนายปละ 30,000 ตน
โดยแบงการผลิตเปน 3 รุน แตละรุน ใชเวลาอนุบาลตนออน 4 เดือน ซึง่ หมายความวา พืน้ ทีใ่ นโรงเรือน
อนุบาลตนออนควรจะมีเพียงพอสําหรับวางตนพันธุไ มทจ่ี ะอนุบาลจํานวน 10,000 ตน หากมีพื้นที่นอย
กวานี้ก็จะไมเพียงพอ แตหากสรางโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญเกินไปก็จะเหลือพื้นที่นอยกวา นี้ก็จะ
ไมเพียงพอ แตหากสรางโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญเกินไปก็จะเหลือพืน้ ทีว่ า งอยูมากทําใหตน ทุนสูงเกิน
ไป สําหรับความสูงของโรงเรือนนัน้ ควรอยูใ นระดับทีส่ งู พอจะทําใหอากาศถายเทไดสะดวก คือประมาณ
2.25 –2.5 เมตร หากสูงเกินไปจะสิน้ เปลืองคาใชจา ยในการกอสรางมากขึน้ ทําใหการลงทุนสูงโดยไม
จํ าเปน ในทางกลับกันหากโรงเรือนมีระดับหลังคาหรือมีความสูงที่ตํ่ าเกินไปจะทํ าใหการทํ างานใน
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โรงเรือนไมสะดวก อากาศถายเทไดยาก เกิดความอับชื้นและอุณหภูมิภายในสูงเกินไป นอกจากนี้
ภายในโรงเรือนควรมีทางเดินเพือ่ ดูแลตนออน และขนยายตนออน
10. โรงเรือนสําหรับเก็บพันธุไ มผลทีพ
่ รอมจําหนาย
โรงเรือนนี้ควรอยูใกลชิดอาคารบริหารงานและลานจอดรถเพื่อใหลูกค าเขาชมและเลือกซื้อได
อยางสะดวก และขนสงไดงา ย พันธุไ มในโรงเรือนนีม้ กั จะมีการหมุนเวียนอยูเ สมอ ดังนัน้ พืน้ ทีโ่ รงเรือน
จึงไมจําเปนตองมีมาก ใหเพียงพอที่จะวางขายพันธุไมที่ผลิตในแตละรุนก็ใชได
11. อาคารบริหารงาน
งานบริหารสถานเพาะชําไมผลนัน้ ประกอบดวยงานหลายดาน เชน งานบัญชี การเงินงานการ
จัดซื้อและการขยาย งานพัสดุ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ งานขอมูลตางๆ ฯลฯ ซึง่ อาคารบริหาร
งานจะถือเปนศูนยรวมหรือสมองสั่งการใหหนวยงานตางๆ ในสถานเพาะชํ าไมผลดํ าเนินงานอยาง
ประสานสอดคลองกันตรงตามวัตถุประสงคทว่ี างไว
12. ลานจอดรถและเสนทางติดตอในสถานเพาะชํา
ที่จอดรถในสถานเพาะชําไมผลที่สิ่งจําเปน ควรแยกลานจอดรถเปน 2 ลาน คือ ลานแรก
สําหรับลูกคามีมาติดตอซือ้ พันธุไ มทพ่ี รอมจําหนาย สวนลานทีส่ องคือลาดจอดรถสําหรับบุคลากร หรือ
รถของสถานเพาะชําไมผลนัน้ เอง ลานนีอ้ าจอยูด า นในซึง่ ไมกดี ขวางเสนทางติดตอภายในสถานเพาะชํ า
บริเวณลานจอดรถ ควรมีการอัดดินใหแนนโรยหินกรวดหรือลาดยางถาทํ าได และมีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับจอดรถไดหลายคันและกลับรถไดสะดวก สวนเสนทางติดตอนัน้ ควรเปนเสนทางทีเ่ ชือ่ มโยงหนวย
งานตางๆในสถานเพาะชํ าใหติดตอถึงกันไดสะดวก มีความกวางพอที่จะใหรถบรรทุกผานเขาไปได
สะดวกเพื่อการขนยายตนพันธุไ มและอืน่ ๆ พึงระลึกวาเสนทางที่ทําขึน้ จะตองไดใชงานจริง และใชงาน
มากพอจนกระทัง่ คุม คากับการใชทด่ี นิ เปนถนน หากใชนอยเกินไปจะไมคุมคา
13. ทางเขา
ทางเขาหลักของสถานเพาะชําไมผล ควรอยูใ นดานทีต่ ดิ กับถนนใหญ ใหลูกคาที่ผานไปมาพบ
เห็นไดสะดวก ทางเขาออกอาจมี 1 หรือ 2 ทางเพือ่ ความสะดวกในการขนยายวัสดุและตนพันธุไ มผล
ประตูควรมีความกวางพอทีจ่ ะใหรถบรรทุกและเครือ่ งจักรผานเขาออกไดสะดวก ถาเปนไปได ประตูควร
ตั้งอยูในตําแหนง ทีร่ ถสามารถเลีย้ วเขาหรือออกสูถ นนใหญไดอยางปลอดภัยไมควรตัง้ ในทาง โคงหรือ
มุมอับเพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดอุบตั เิ หตุ ไดงา ย
14. บริเวณทีร่ บั สงและจัดเตรียมพันธุไ มใสรถบรรทุก
ควรอยูใกลกับลานจอดรถและทางเขา มีพน้ื ทีเ่ พียงพอในการจอดรถและกลับรถ รวมทั้งพื้นที่
วางตนพันธุไ มผลเพือ่ รอการขนสงและควรอยูใ กลโรงเรือนทีเ่ ก็บพันธุไ มสําหรับจําหนาย
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15. แหลงนํ้าและศูนยควบคุมระบบการใหน้ํา
แหลงนํ้าควรอยูใกลกับโรงเรือนเพาะชํ า เพื่อความสะดวกและประหยัดคาใชจายในการสงนํ้ า
อาจเปนแหลงนํ้าธรรมชาติหรือทีเ่ ก็บกักนํ้าทีส่ รางขึน้ ก็ได และมีศนู ยควบคุมระบบการใหน้ําประกอบไป
ดวยเครือ่ งสูบนํ้า ระบบกรอง ระบบสงนํ้าและควบคุมการใหน้ํา ณ จุดตางๆ ระบบที่ใชอาจเปนระบบ
อัตโนมัติ หรือควบคุมโดยมนุษยก็ได ขึน้ กับความสะดวก เงินลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่จะไดรับ การ
สรางถังเก็บนํ้าไวในที่สูง อาจจะชวยประหยัดพลังงานไดนํ้ าที่ใชควรจะเปนนํ้าสะอาด ไมมตี ะกอน
ปราศจากเชื้อโรค ไมเค็มหรือเปนกรดดางผิดปกติ และมีปริมาณสํารองเพียงพอกับความตองการ
16. เตาผาซากพืช
สถานเพาะชําไมผล ควรมีเตาเผาเศษซากพืชไวที่มุม หรือริมรัว้ ดานใดดานหนึง่ ของพืน้ ที่ เศษ
พืชหรือตนพืชที่เปนโรคควรจะรีบเผากําจัดเพือ่ มิใหเกิดการระบาดในสถานเพาะชํา
17. กองปุย หมัก
หากมีเศษซากพืชหรือวัชพืช เหลือทิ้งอยูมากอาจจะจัดมุมดานใดดานหนึ่งของสถานเพาะชํ า
ไวเปนทีกองปุยหมัก เพือ่ นํากลับมาใชประโยชน เปนการลดคาใชจา ยวัสดุปลูกลงได
18. ทีพ
่ กั คนงาน
สถานเพาะชําไมผลที่มีการจางแรงงานหลายคน ควรจะมีการจัดสิ่งที่จําเปนหรับคนงาน เชน
ที่จอดรถ หองเก็บของสวนตัว หองเปลีย่ นเสือ้ ผา หองอาหาร หองนัง่ เลน หองนํ้า หองทํางานสําหรับ
หัวหนาคนงาน ครัว ฯลฯ โดยเตรียมจัดวางไวในแผนผัง หากคนงานพักอาศัยอยูภ ายในสถานเพาะชํา
อาจจัดเปนบานพักแทน ความสะดวกสบายและความสะอาดจะชวยคนงานใหมจี ติ ใจผอนใส อารมณดี
และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 16-18 บริเวณที่รับสงและจัดเตรียมพันธุไมรอการขนสง

สถานเพาะชําไมผล 21

2

4

3

6

7

1
8

5

9
10

14

15

17

16
13
23

22

22

22

22

18
11

12

ภาพที่ 19 ตัวอยางการวางแผนผังสถานเพาะชําไมผล
1. แปลงปลูกแมพนั ธุด ี
2. หองเก็บสารเคมี
3. ทีพ่ กั คนงาน
4. หองเก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ
5. ลาดจอดรถ 1
6. ลาดจอดรถ 2
7. อาคารบริหารงาน
8. พื้นที่ผสมวัสดุปลูก

9. โรงเก็บวัสดุปลูก
10.โรงเก็บภาชนะบรรจุพันธุ
11. เตาเผาซากพืช
12. กองปุย หมัก
13. บริเวณที่จัดสงสินคา
14. แปลงเพาะตนตอและเพาะเมล็ด
15. พืน้ ทีข่ ยายพันธุไ ม
16. แหลงนํ้าและศูนยควบคุมระบบ
การใหนํ้า

17. ทางเขา–ออก 1
18. ทางเขา-ออก 2
19. โรงเรือนอนุบาลตนออน 1
20. โรงเรือนอนุบาลตนออน 2
21. โรงเรือนวางพันธุไมจําหนาย 1
22. โรงเรือนวางพันธุไมจําหนาย 2
23. เสนทางติดตอภายในสถานเพาะชํา
24. ถนนสาธารณะ
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ธุรกิจสถานเพาะชําไมผล
การผลิตตนพันธุไ มผลเพือ่ จําหนายถือเปนธุรกิจอยางหนึง่ ดังนัน้ จึงตองดําเนินกิจการใหมกี ําไร
หรือมีรายไดเพียงพอคุม กับเงินทุนและแรงงานทีใ่ ชไป กําไรที่ไดจากธุรกิจขายพันธุไมผลนี้ อาจพิจารณา
ไดเปน 2 แบบ คือ เมื่อจํานวนตนพันธุท ข่ี ายมีนอ ยจะตองไดกําไรตอหนวยสูง ในทางกลับกันหาก
มีจํ านวนขายมาก อาจจะลดกําไรตอหนวยลงมาได โดยยังได กําไรรวมในจํานวนเทาเดิม การที่
จะดําเนินธุรกิจสถานเพาะชําไมผลใหมกี ําไรอยางยัง่ ยืน มีคําแนะนําที่ควรปฏิบัติ 4 ขอ คือ
1. ตองผลิตตนพันธุไ มผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเชือ่ ถือได ตนพันธุไ มผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ หมายถึงตนพันธุ
ที่แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงศัตรู เมือ่ นําไปปลูกในแปลงปลูกจะรอดตาย ตัง้ ตัวไดเร็วและเจริญ
เติบโตดี สวนความเชื่อถือไดนั้น หมายถึงตนพันธุไ มผลทีผ่ ลิตตองตรงตามชนิดพันธุท ร่ี ะบุไว เนือ่ งจาก
ตนพันธุไมผลที่มีรากแกว ในขณะที่วิธีการปกชําและตอนกิง่ ตนพันธุไ มผลไดไมมรี ากแกว นอกจากนี้
หากมีการจัดระดับมาตรฐานตนพันธุไมผล เชน แบงตามความสูงเสนรอบวงลําตนหรือวิธกี ารขยาย
พันธุ เปนตน จะชวยใหผซู อ้ื มีขอ มูลในการตัดสินใจ เลือกซือ้ มากขึน้ และใหความเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ ดวย
2. จะตองลดตนทุนการผลิตตนพันธุไ มผลในสถานเพาะชําใหต่ําทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได ตน
ทุนทีต่ าลงจะทํ
ํ่
าใหศักยภาพในการแขงขันเชิงธุรกิจสูงขึน้ การลดตนการผลิตหรืออีกนัยหนึง่ คือการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตตนพันธุไมผล ในสถานเพาะชําไมผลอาจทําไดหลายวิธี คือ
2.1 เลือกใชวิธีการขยายพันธุที่ทํ าไดงาย ผลิตไดมากและใชเวลาสั้น ไมผลหลายชนิด
สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี ดังนัน้ หากเลือกใชวธิ ที ง่ี า ยและใชเวลาสัน้ ก็จะใชเวลาและแรงงานตํ่าลง
ทําใหตน ทุนลดลงไปดวย ตัวอยาง เชน ทุเรียน หากใชวิธีขยายพันธุโดยการตอกิ่ง จะขยายพันธุไดมาก
และเร็วกวาใชวิธีทาบกิ่ง หรือฝรั่ง หากใชวิธีขยายพันธุโดยการปกชํา จะขยายพันธุไดมากและเร็วกวา
วิธีตอนกิ่ง ซึ่งเจาของสถานเพาะชําไมผลจะตองหมั่นศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการขยายพันธุพืชโดยวิธี
ใหมๆ อาจจะโดยการอานจากวารสารทางการเกษตร การเขารับการอบรม หรือศึกษาจากนักขยายพันธุ
ไมมอื อาชีพอืน่ ๆ
2.2 ใชเวลาในการอนุบาลตนออนสัน้ ทีส่ ดุ และมีเปอรเซ็นตการตายตํ่าทีส่ ดุ หากตนออน
เติบโตเร็วและพรอมจํ าหนายไดเร็ว ก็จะเสียคาใชจายในการดูแลรักษานอยลงรวมทั้งหากตนพันธุมี
เปอรเซ็นตการตายตํ่า ความเสียหายก็จะนอยลง ซึง่ เจาของสถานเพาะชําจะตองเลือกใชวสั ดุปลูก จัด
สภาพแวดลอม ใหน้ําและปุย ใหเหมาะสมกับการตัง้ ตัวและการเติบโตของตนออนมากทีส่ ดุ ซึ่งหากชวง
เวลาการผลิตตนพันธุไ มผลในแตละรุน สัน้ ลง ก็อาจจะเพิ่มจํานวนรุน ไดในเวลาทีเ่ ทาเดิม
2.3 เลือกใชวสั ดุปลูกและภาชนะบรรจุทม่ี รี าคาตํ่าแตประสิทธิภาพสูง การลดตนทุนโดย
เลือกใชวัสดุปลูกและภาชนะบรรจุที่หาไดงายในพื้นที่และมีราคาถูก จะทําใหมีความสามารถในการแขง
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ขันมากขึ้น เจาของสถานเพาะชําไมผลจึงควรจะศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกใชวัสดุปลูกและภาชนะ
ปลูกที่หาไดงา ยมีราคาตํ่า โดยไมสง ผลกระทบตอการเติบโตของตนพันธุไ มผล โดยทั่วไปวัสดุปลูกที่ได
จากวัสดุหรือใชจากการเกษตร หรืออุตสาหกรรมทีม่ อี ยูม ากในทองถิน่ นัน้ มักจะมีราคาตํ่าและหาไดงา ย
จึงควรพิจารณาเลือกใชเปนอันดับแรก
2.4 การลดตนทุนการผลิตในขัน้ ตอนตางๆ การลดตนทุนการผลิตสามารถทําไดทกุ ขัน้ ตอน
ของการผลิต เชน การใชวธิ กี ารจางเหมาแรงงาน แทนการจางแรงงานรายวันหรือรายเดือน การใช
เครื่องจักรแทนแรงงานคน การใชโรงเรือนหลังคาซาแรนแทนโรงเรือนไมระแนง การเลือกใชระบบการ
ใหนํ้าที่มีประสิทธิภาพแตคาใชจายตํ่า เลือกใชวิธีการดูแลรักษาที่ประหยัดพลังงาน เปนตน ทัง้ นีก้ าร
เปรียบเทียบคาใชจายเพื่อลดตนทุนควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงดวย เพื่อ
ใหไดวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
3. เลือกผลิตตนพันธุไมผลใหตรงกับความตองการของตลาด ตนพันธุไมผลที่ตลาด
ตองการยอมขายไดงา ยและเร็ว ดังนัน้ เจาของสถานเพาะชําไมผล จําเปนจะตองทราบวาชนิดและพันธุ
ไมผลไดที่เปนที่ตองการของตลาดทั้งในปจจุบันและในอนาคต ทัง้ นีเ้ พราะตนพันธุไ มผลหากผลิตขึน้ มา
แลว ควรจะขายไดเมือ่ ตนพรอมจะลงปลูกในแปลงปลูก หากขายไมไดและตองเก็บไวขามปก็จะทําใหตน
ทุนสูง ขายยากและหากตนมีขนาดใหญเกินไปก็จะไมเปนทีต่ อ งการของลูกคา ดังนัน้ จึงจําเปนจะตอง
ทราบความนิยมและทิศทางแนวโนมของตลาดพันธุไ มผลเพือ่ ทีจ่ ะไดผลิต ใหตรงกับความตองการ
4. รูจักวางแผนการผลิตและควรมีบริการพิเศษชวยสงเสริมการขาย แผนการผลิตนัน้
หมายถึง การกําหนดกําลังการผลิตในแตละปวา จะผลิตตนพันธุไ มผลชนิดใดบาง ในชวงใด ของปและใช
วิธีการขยายพันธุอยางไร ซึ่งจะชวยทําใหไมมีตนพันธุไมผลชนิดใดบาง ในชวงใดของปและใชวธิ กี าร
ขยายพันธุอ ยางไร ซึ่งจะชวยทําใหไมมตี น พันธุไ มผลคงเหลือคางขามปในเรือนเพาะชํา และทําใหการใช
พื้นที่เรือนเพาะชําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเงินลงทุนจะไมจมอยูกับตนพันธุไมที่ผลิตขึ้นมา
แลวขายไมได สําหรับบริการพิเศษที่ชวยสงเสริมการขายนั้น มีอยูห ลายประการ เชน การใหบริการขน
สงตนพันธุไมผลไปยังแหลงปลูก การใหคําแนะนําในการเลือกฃนิดพันธุไ มผลทีเ่ หมาะกับความตองการ
ของลูกคา การใหคําแนะนําในการดูแลรักษาและปองกันกําจัดศัตรูพืช การรับซือ้ ผลผลิตรวมทัง้ การใช
กระบวนการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การลงโฆษณาในวารสารทางการเกษตร การออกราน
แสดงหรือจําหนายตนพันธุไ มผลในงานตางๆ เชน งานเกษตรแหงชาติ เปนตน การใหสมั ภาษณนกั ขาว
เพื่อเขียนลงในหนังสือพิมพ และการอนุญาตใหสถานศึกษานํานักศึกษามาดูงานและฝกงาน เปนตน
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สถานเพาะชําไมผลในประเทศไทย
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีการผลิตผลไมเปนปริมาณมากและผลิตทุ กภาคของประเทศ
จากสถิตกิ ารผลิตผลไมของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2537 ทีร่ วบรวมไวโดยกรมสงเสริมการเกษตร พบ
วามีพ้ืนทีป่ ลูกไมผลการคา รวมทั่วประเทศไทยอยูถึง 9,479,924 ไร ไมผลทีป่ ลูกเปนการคาเปนการ
คามีอยูถ งึ 35 ชนิด และใหผลผลิตถึง 9,250,706 ตน โดยทุกๆ ป จะมีการขยายพื้นที่ปลูกและปลูก
ทดแทนในพื้นที่เดิมอยูเสมอ ในป พ.ศ. 2540 ของ สาขาไมผล กรมสงเสริมการเกษตร พบวา ในป
พ.ศ. 2538 มีกิจการสถานเพาะชําไมผลทีผ่ ลิตตนพันธุไ มผลเพือ่ จําหนายอยูถึง 645 ราย กระจายกัน
อยูในจังหวัดตางๆ 38 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผลิตตนพันธุไ มผลไดถงึ 27,380,780 ตน
เฉลี่ยแลวจะผลิตไดรายละ 42,189.2 ตน ภาคตะวันออกและภาคใต เปนภาคที่มีกิจการสถานเพาะชํา
ไมผลสูงเปนอันดับที่ 1 และ 2 โดยมีจํานวนกิจการ 196 และ 174 กิจการ ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
หากพิจารณาจากชนิดของพันธุไ มผลทีผ่ ลิตในแตละภาคของประเทศไทย จะพบวา มีความแตกตางกัน
ไปตามชนิดของไมผลทีป่ ลูกเปนการคาในแตละภาคนัน้ เชน ภาคเหนือผลิตตนพันธุล น้ิ จีแ่ ละลําไย มาก
ที่สุด ในขณะทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิต มะมวง มะนาว มะกรูด มะขาม ละมุด นอยหนาและ
มะขามเทศ มากกวาภาคอืน่ ๆ ภาคกลาง ผลิตตนพันธุ มะมวง สมเขียวหวาน ขนุน มะไฟ มะกอกฝรัง่
ชมพู ฝรั่ง มะพราว ภาคตะวันออก ผลิตตนพันธุ ทุเรียน กระทอน ขนุน มะปราง ภาคตะวันตก ผลิต
ตนพันธุ สมโอ กลวย มะละกอ และพุทรา (ตารางที่ 2) โดยพบวาตนพันธุไ มผลทีผ่ ลิตเปนการคา
จํานวนมากมีอยูถ งึ 17 ชนิด โดยมีการผลิตตนพันธุม ะมวงสูงสุดถึง 9,523200 ตน ในป พ.ศ. 2538
(ตารางที่ 3) โดยผลิตมากที่สุดจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และลพบุรี หากจะนํามาเปรียบเทียบเปนราย
จังหวัดพบวา จังหวัดเพชรบูรณ ผลิตตนพันธุไ มผลในป พ.ศ. 2539 มากที่สุดถึง 4,101,500 ตน
ในขณะที่จังหวัดปราจีนบุรี มีกิจการสถานเพาะชําไมผลมากทีส่ ดุ ถึง 130 ราย (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 1 สถิตกิ ารผลิตตนพันธุไ มผลเปนการคาในประเทศไทยแยกตามภาค
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาง
ตะวันออก
ตะวันตก
ใต
รวมทั้งประเทศ

จังหวัด
5
10
7
4
2
10
38

จํานวน
กิจการ
27
115
117
196
20
174
649

จํานวนตนไมท่ี
ผลิต
1,211,870
7,392,750
9,646,900
7,364,500
901,500
3,863,260
27,380,780

จํานวนตนทีผ่ ลิต จํานวนตนทีผ่ ลิต
ตอจังหวัด
ตอกิจการ
242,374
44,884.1
739,275
64,284.8
1,378,128
82,452.1
1,091,125
22,267.9
450,750
45,075.0
386,326
22,202.6
720,546
42,189.2
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ตารางที่ 2 การผลิตตนพันธุไ มผลในประเทศไทยป พ.ศ. 2538 แยกตามรายภาค
ภาค
เหนือ

จํานวนกิจการ
27

ตะวันออกเฉียงเหนือ

115

กลาง

117

ตะวันออก

196

ตะวันตก

196

ใต

174

ชนิดพันธุไมผลสําคัญ
ลําไย
ลิ้นจี่
มะมวง
มะนาว
มะกรูด
มะขาม
ละมุด
นอยหนา
มะขามเทศ
มะมวง
สมเขียวหวาน
ขนุน
มะไฟ
มะกอกฝรัง่
ชมพู
ฝรั่ง
มะพราว
ทุเรียน
กระทอน
ขนุน
มะปราง
สมโอ
กลวย
มะละกอ
พุทรา
ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลองกอง

ปริมาณการผลิต(ตน)
142,300
6,550
1,838,250
948,400
201,100
2,774,900
104,000
50,000
111,000
6,294,300
116,000
880,900
34,000
6,800
220,300
199,000
168,000
769,500
686,850
1,145,050
32,000
117,000
10,000
20,000
20,000
737,030
664,510
874,500
1,070,400
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ตารางที่ 3 ปริมาณและแหลงผลิตสําคัญของพันธุไมผลในประเทศในป พ.ศ. 2538
ชนิดไมผล
ปริมาณการผลิตตอป (ตน)
แหลงผลิตที่สําคัญ
1. มะมวง
9,523,200
สุโขทัย, พิจติ ร, ลพบุรี
2. มะขามหวาน
3,289,550
เพชรบูรณ, สุโขทัย
3. ขนุน
2,286,350
ปราจีนบุรี, ลพบุรี, สุโขทัย
4. ทุเรียน
1,506,530
สุราษฎรธานี, ระยอง, จันทบรี
5. มะนาว
1,380,050
สกลนคร, แพร, พิจติ ร
6. ลองกอง
1,169,280
นครศรีธรรมราช, นราธิวาส
7. กระทอน
1,024,370
พิจติ , ปราจีนบุรี, นครศรีฯ
8. มังคุด
957,200
สุราษฎร, นครศรีฯ, ระยอง
9. เงาะ
685,570
สุราษฎรธานี, นครศรีธรรมราช
10. สมโอ
421,770
ราชบุรี, นครศรีฯ, พิจติ ร
11. ฝรั่ง
384,200
นครปฐม, นนทบุรี, ราชบุรี
12. มะพราว
341,450
นครปฐม, ราชบุรี
13. ชมพู
336,900
นครปฐม, ราชบุรี
14. มะกรูด
218,600
สกลนคร
15. สมเขียวหวาน
194,000
นนทบุรี, เชียงใหม, แพร
16. มะขามเทศ
156,000
นครราชสีมา, พิจติ ร
17. ละมุด
148,500
นครราชสีมา, ราชบุรี
ตารางที่ 4 สถิตกิ ารผลิตตนพันธไมผลเปนการคาในประเทศไทย (เฉพาะ 10 จังหวัดแรกทีม่ กี ารผลิตมากทีส่ ดุ จาก
จังหวัดทีม่ กี ารผลิตเปนการคา 38 จังหวัด)
จังหวัด
เพชรบูรณ
ลพบุรี
สุโขทัย
ปราจีนบุรี
พิจติ ร
สกลนคร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
จันทบุรี
นครปฐม

จํานวนกิจการ
52
2
11
130
42
4
67
34
20
24

จํานวนตนทีผ่ ลิต
4,101,500
1,825,000
247,272
18,126
42,500
385,000
20,955
32,441
43,600
34,416

จํานวนตนทีผ่ ลิต/กิจการ
78,875
1,825,000
247,272
18,126
42,500
385,000
20,955
32,441
43,600
34,416
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การพัฒนาของกิจการสถานเพาะชําไมผลในประเทศไทย
ในอดีตกิจการสถานเพาะชําไมผลในประเทศไทย เปนงานที่รวมอยูในงานสวนไมผลโดยเปน
การผลิตเพื่อใชสวนตัว และจําหนายสวนที่เหลือโดยไมยึดเปนอาชีพหลัก ตอมาเมือ่ มีการขยายพืน้ ที่
ปลูกไมผลมากขึ้น ชาวสวนไมผลรายใหมปลูกไมผลในพืน้ ทีข่ นาดใหญทไ่ี มเปนพืน้ ทีส่ วนมาแตเดิมและ
ไมมีตนพันธุไมผลเดิมในที่นั้น จึงไมอาจผลิตตนพันธุไ ดดว ยตนเอง ทําใหความตองตนพันธุไ มผลมีมาก
ขึ้น จึงมีชาวสวนบางสวนทีม่ คี วามชํานาญในการขยายพันธุไ มผล เปลี่ยนอาชีพหลักแทน เพราะมีราย
ไดดีกวา ปจจุบันมีการพัฒนาไปถึงขึน้ ผลิตตนพันธุไ มผลเปนอาชีพหลักแตเพียงพออยางเดียว โดยไม
ตองมีอาชีพการทําสวนไมผลเปนอาชีพรองอีกตอไป แตกจิ การสวนใหญยงั คงเปนกิจการในระดับครอบ
ครัวยังมิไดมีการดําเนินการในแบบธุรกิจอยางแทจริง ยังขาดการวางแผนงานและการบริหารงานทีด่ ี ทั้ง
นี้อาจเปนเพราะเจาของสถานเพาะชําไมผล สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยทีข่ าดความรูใ นเรือ่ งของ
การบริหารธุรกิจ จึงทําใหกิจการสถานเพาะชําไมผลในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการผลิตใหกับกิจ
การเหลานี้ เพื่อใหพัฒนาจนถึงระดับที่แขงขันกับตางประเทศได เพราะมีความเปนไปไดวา การสงตน
พันธุไมผลเปนสินคาออกสูตางประเทศจะเปนอาชีพที่สําคัญอาชีพหนึง่ ในอนาคตทีท่ ํารายไดเขาประเทศ
ไดเปนอยางมาก

แนวทางการพัฒนาสถานเพาะชําไมผลในประเทศไทยในอนาคต
ดังไดกลาวแลววาสถานเพาะชําไมผลในประเทศไทย ยังมีประสิทธิภาพการผลิตที่ตํ่าเมือ่ เทียบ
กับตางประเทศ หากมีการพัฒนาการผลิตจะชวยใหเกิดประโยชนหลายประการ เชน ผูผ ลิตสามารถลด
ตนทุนการผลิตลง ราคาตนพันธไมผลตํ่าลง ฯลฯ แนวทางการพัฒนาสถานเพาะชําในประเทศไทยที่
อาจเปนไปได มีดงั นีค้ อื
1. จะตองมีการพัฒนากิจการสถานเพาะชําไมผล ใหมรี ะบบการจัดการทีด่ ี คือ การนําหลัก
การจัดการบริหารธุรกิจมาประยุกตใช อันไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การ
สั่งการ และการควบคุมงาน โดยใหมีการดําเนินกิจการสถานเพาะชําไมผลในรูปธุรกิจที่แทจริง จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแกไขขอบกพรองตางๆทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั ได
2. จะตองดําเนินการใหมตี น ทุนตํ่าลง ตนทุนทีต่ ่ําลงจะนํามาซึง่ กําไรทีส่ งู ขึน้ และความได
เปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจกับคูแขง ปจจุบันเจาของกิจการสถานเพาะชําไมผลสวนใหญไมทราบตัว
เลขตนทุนที่แทจริง เพราะขาดระบบเก็บขอมูลและระบบบัญชี ทําใหไมสามารถลดตนทุนลงไดเพราะไม
ทราบวาจุดออนอยูท ใ่ี ด การลดตนทุนอาจทําไดไม สามารถลดตนทุนลงได เพราะไมทราบวาจุดออนอยู
ที่ใด การลดตนทุนอาจทําไดหลายวิธี เชน จัดทําระบบขอมูล บัญชีและระบบตรวจสอบ ใชแรงงานอยาง
มีประสิทธิภาพใช เครือ่ งจักรทดแทนแรงงานคน ใชพลังงานอยางประหยัด ใชโรงเรือนทีล่ งทุนตํ่าแตประ
สิทธิภาพสูง ใชระบบการใหน้ําที่ประหยัดนํ้าและเหมาะสมกับสภาพของตนพันธุไ มผลเปนตน
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3. เจาของสถานเพาะชําไมผลควรมีความรูในเรื่องของงานสถานเพาะชําไมผลและการ
ดําเนินธุรกิจสถานเพาะชํา งานของสถานเพาะชําไมผล เชน วิธกี ารขยายพันธไมผลการอนุบาลตน
ออนในเรือนเพาะชํา การปองกันกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ เหลานีเ้ ปนสิง่ จําเปนทีเ่ จาของสถานเพาะชําไมผลจะ
ตองมีความรูเ ปฯอยางดี ไมเพียงแตความรูพื้นฐาน แตรวมทัง้ ความสามารถในการประยุกตและนําเทค
โนดลยีที่เกิดขึ้นใหมมาใชประโยชนดวย เพือ่ ใหสามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหทนั สมัยอยูเ สมอ นอก
จากนี้เจาของสถานเพาะชําไมผลจะตองเพิม่ พูนความรูใ นเรือ่ งธุรกิจ ไมวา จะเปนเรือ่ งของกฎหมาย พันธุ
พืช การกักกันพืช การติดตอซือ้ ขาย การตรวจเช็คสินคา การสงเสริมการขาย ฯลฯ
4. จะตองมีการจัดสรางมาตรฐานสินคาตนพันธุไม มาตรฐานสินคาจะทําใหลกู คามีความ
เชื่อถือและมั่นใจไดวา จะไดรบั สินคาทีต่ รงกับความตองการไมถกู เอาเปรียบ ในขณะเดียวกันผูข ายหรือผู
ผลิตก็มีเปาหมายการผลิตและการขายทีแ่ นนอน สะดวกในเรือ่ งการกําหนดราคา การจัดมาตรตนพันธุ
ไมผล อาจกําหนดโดยหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานทีเ่ กิดจากการรวมตัวของเอกชนก็ได
5. จะตองเปดโอกาสใหมกี ารสงออกตนพันธุไ มผล หากสถานเพาะชําไมผลมีการพัฒนาไป
จนกระทั่งมีศักยภาพการผลิตที่สูงพอแลว รัฐควรจะเปดโอกาสใหมีการสงพันธุไมผลออกสูตลาดตาง
ประเทศ ทําใหประเทศไทยเสียโอกาสในการสงตนพันธุไ มผลเหลานัน้ ออกสูต า งประเทศ รัฐจึงควรจะได
มีการทบทวนมาตรการตางๆ เพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอประเทศและเกษตรกร
ของไทยมากที่สุด
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