
สถานเพาะชํ าไมผล
โดย…ดร.กวศิร วานิชกุล   มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

คํ านํ า

เม่ือกลาวถงึการปลูกไมผลชนิดตางๆ ในบริเวณพื้นที่วางริมรั้วใกลบา
วาจะปลกูไวบรเิวณภายในครัวเรือนหรอืปลกูขายเปนอาชพีเสริมเล็กๆ นอยๆ 
สถานเพาะชํ าไมผลมากนัก เพราะอาจไมมีความจํ าเปนที่ตองใชประโยชนจา
ผลเปนการคา หรอืทํ าอาชีพท่ีเก่ียวของกับการขยายพันธุไมผลแลวคงไมปฏิเสธ
ตอธุรกิจนี้เชนกัน  และเชือ่วาหลายคนคงทํ าเงินไดไมมากก็นอย จากการทํ ามา

เอกสารเผยแพรฉบบัน้ี  ไดนํ าเสนอเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถ
ประโยชนของสถานเพาะชํ าไมผล  ลกัษณะของสถานเพาะชํ าไมผลท่ีดี  การวา
ผศ.ดร.กวิศร  วานิชกุล   ภาควชิาพืชสวน  คณะเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศ
ทอดเรือ่งราวตางๆ ใหพ่ีนองเกษตรกร และผูสนใจไดทราบขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียว
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ตองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวัง
ประโยชนจากเอกสารเผยแพรฉบับนี้ และสามารถนํ าไปประยุกตใชตอไป

 คํ านํ า
 ความหมาย
 ความสํ าคัญและประโยชนของสถานเพาะชํ าไมผล
 การขยายพันธุไมผล
 งานสํ าคัญในสถานเพาะชํ าไมผล
 รปูแบบตางๆ ของสถานเพาะชํ าไมผล
 ลกัษณะของสถานเพาะชํ าไมผล
 การสรางสถานเพาะชํ าไมผล
 ปจจัยดานสภาพแวดลอม
 ปจจัยท่ีตองจัดหามาเพ่ือดํ าเนินการ
 หนวยงานสํ าคัญของสถานเพาะชํ าไมผล
 การวางแผนผังสถานเพาะชํ าไมผล
 ธรุกิจสถานเพาะชํ าไมผล
 สถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทย
 การพัฒนาของกิจการสถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทย
 แนวทางการพัฒนาสถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทยในอนาคต
นหรือพื้นที่วางอื่นๆ ท้ังหัวไรปลายนาไม
แลว หลายคนคงไมเห็นความสํ าคัญของ
กสถานที่ดังกลาวแตหากตองการผลิตไม
วา สถานเพาะชํ าไมผลยังมีความจํ าเปน
หากินที่เกี่ยวกับสถานเพาะชํ าไมผลนี้
านเพาะชํ าไมผล เชน ความส ําคัญและ
งแผนผังสถานเพาะชํ าไมผล ฯลฯ  โดย 
าสตร  วทิยาเขตกํ าแพงแสน  เปนผูถาย
ของ ซ่ึงทางโครงการเอกสารเผยแพรของ
วาพ่ีนองเกษตรกร และผูสนใจคงไดรับ

โครงการผลิตเอกสารเผยแพร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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สถานเพาะชํ าไมผล

ในการดํ าเนินอาชพีทํ าสวนไมผล หรือกลาวอีกนัยหน่ึง คือ การผลิตผลไมเปนการคาน้ันการท่ี  
กิจการน้ี จะดํ าเนินไปไดดีตองมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับกิจการอ่ืนๆ อีกหลายกิจการ เชน ธุรกิจการ
ผลิตและคาขายวัสดุการเกษตร เชน ปุย สารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ธุรกิจผลิตและคาขายวัสดุ
เคร่ืองมือและอุปกรณในทางการเกษตร เชน มีด กรรไกร จอบ เสียม ลอเล่ือน รถบรรทุก รถแทรกเตอร
และอุปกรณพวง ฯลฯ ธุรกิจการตลาดของผลไม เปนตน นอกจากน้ีธุรกิจน้ีเปนอาชีพอยูเปนจํ านวนมาก 
และมีแนวโนมวาจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากเปนธุรกิจที่ทํ ารายไดดี และใหผลตอบแทนเร็ว ดังจะ
เห็นไดจากขอมูลสถิติท่ีรวบรวมไวโดยกรมสงเสริมการเกษตร พบวาในป พ.ศ. 2538 มีผูดํ าเนินกิจการ
สถานเพาะชํ าไมผลเปนการคาในประเทศไทย รวมถึง 649 ราย กระจายกันอยูในจังหวัดของภาคตางๆ 
ทุกภาคของประเทศไทย  รวม 38 จังหวัด โดยมีปริมาณการผลิตตนพันธุไมผล รวม 27,380,780 ตน

ความหมาย
คํ าวา สถานเพาะชํ า น้ัน หมายถึง สถานที่ที่มีการเพาะขยาย

และชํ าตนพันธุไมตางๆ กอนท่ีจะนํ าไปปลูกในแปลงปลูก หรือสถานท่ี
ปลูกถาวรตอไป บางทานไดใชคํ าวา เรือนเพาะชํ าในความหมายเดียว
กบัคํ าวา สถานเพาะชํ า ซ่ึงในทัศนะของผูเขียนน้ัน คํ าวา เรือนเพาะชํ า
นาจะมีความหมายจํ ากัดเพียงตัวโรงเรือนท่ีใชประโยชนในการเพาะชํ า
ตนไมเทานั้น ยังมีสวนประกอบสํ าคัญอ่ืนๆ อีกหลายอยาง เชน แปลง
ขยายพันธุหรือเพาะชํ าในที่แจง แปลงปลูกตน แมพันธุดี สถานท่ี
เตรียมวัสดุปลูก เปนตน  ดังน้ันจึงควรใชคํ าวา สถานเพาะชํ า ในกรณี
ที่ตองการใหมีความหมายครอบคลุมองคประกอบและกระบวนการ
ตางๆ ในการเพาะชํ า และขยายพันธุไมไดอยางครบถวนสมบูรณ

การเพาะชํ าและขยายพันธุไม ซ่ึงเปนงานหลักในสถานเพาะชํ าน้ัน มีทั้งการเพาะชํ า และขยาย
พันธุไมผลไมดอกไมประดับ ไมปาเพื่อปลูกปาทดแทน ฯลฯ ตามความตองการใชประโยชนในกรณี ของ
สถานเพาะชํ าไมผลน้ัน  มีลักษณะที่แตกตางจากสถานเพาะชํ าตนไมชนิดอ่ืน คือ

1.  การเพาะขยายและชํ าตนพันธุไมผล มักจะใช เวลา 1-3 ป โดยมีเปาหมายเพียงใหไดตน
พันธุที่แข็งแรงพรอมลงปลูกในแปลงปลูกโดยเร็ว  ไมนิยมในแปลงปลูกโดยเร็วไมนิยมเก็บตนพันธุ ไวใน
สถานเพาะชํ า จนกระท่ังออกดอกผล ท้ังน้ีเพราะสภาพแวดลอมในสถานเพาะชํ า เหมาะกับการเจริญ
เติบโตทางกิ่งใบมากกวาการใหดอกผล และหากเก็บรักษาตันพันธุไวในสถานเพาะชํ านานเกินไป ตน
พันธุไมผล จะไมสามารถหยั่งรากยึดลํ าตนไดดี เม่ือนํ าลงปลูกในแปลงปลูกในขณะที่การเพาะชํ าไม
ประดับอาจจะเก็บรักษาตนพันธุไม  จนกระท่ังถึงเวลาใชประโยชน  จึงนํ าไปใชประโยชน เชน ต้ังประดับ

ภาพท่ี 1-2 แสดงสถานเพาะชํ าในรูปแบบตางๆ



สถานเพาะชํ าไมผล 3

หรือปล
ผลิตไป

ลักษณ
มีไมมา
เปลี่ยน
ตามคว
ไม แล
ตองมีก
การขย

ความ

ก็ได แ
เพาะเม
ปฏิบัต
แข็งขัน
ในแปล
ในสถา
ูกประดับไดทันที ในกรณีเชน
พรอมกัน ซ่ึงไมสามารถกระท

2.  การเพาะขยายและชํ าต
ะเฉพาะสํ าหรับไมผลแตละช
กนักเน่ืองมาจากขอจํ ากัดในท
แปลงชนิดของไมผล แตเปล่ีย
ามตองการของตลาด ซ่ึงตาง
ะนิยมใหมีความหลากหลายขอ
ารเตรียมตนตอเพื่อนํ ามาตอก
ายพันธุท่ีพบนอยมากในการข

สํ าคัญและประโยชนของส
เปนความจริงที่วา การปล
ละในสมัยโบราณก็ไมมีการเพ
ล็ดแลวนํ าลงปลูกในแปลงปล
ิทางการคาน้ัน พบวา หากชา
กันและสรางผลกํ าไรใหเพียงพ
งปลูกจะใหผลดีกวาการปลูก
นเพาะชํ า อยูหลายประการ ค

ภาพท่ี 3-5

ภาพท่ี 6
น้ี สถานเพาะชํ านั้นจะทํ าห
ํ าไดในสถานเพาะชํ าไมผล

นพันธุไมผล มักจะทํ าในลัก
นิด ทั้งน้ีเพราะจํ านวนชนิด
างพันธุกรรมและสภาพแวดล
นแปลงใชพันธุท่ีดี กวาพันธ
กับไมดอกไมประดับท่ีผูซ้ือนิย
งชนิดพันธุไม นอกจากนี้วิธ
บัก่ิงพันธุดี เพ่ือใหไดตนพัน
ยายพันธุไมดอกไมประดับหรือ

ถานเพาะชํ าไมผล
ูกไมผลน้ันไมจํ าเปนตองมีก
าะขยายพันธุไมผลในสถานเพ
กูโดยตรง ทั้งนี้จากการทดลอง
วสวนไมผลตองการปลูกไม ผ
อแลว การเพาะขยายตนพัน
ตนไมผลลงในแปลงปลูกโดยต
อื

 แสดงสถานเพาะชํ าในรูปแบบตาง

-8 แสดงสถานเพาะชํ าในรูปแบบ
นาที่เปนทั้งแหลงเพาะพันธุและแหลง

ษณะท่ีมีนอยชนิดแตหลากพันธุท่ีเปน
ของไมผลที่ปลูกในแตละแหลงปลูก
อม และการปลูกใหมมักจะไมมีการ
ุเดิม หรือใชพันธุท่ีมีคุณสมบัติตางไป
มใหมีความหลากหลายของชนิดพันธุ
ีการขยายพันธุไมผลหลายชนิดจํ าเปน
ธุท่ีไดมีระบบรากท่ีแข็งแรงอันเปนวิธี
พันธุไมที่ใชประโยชนอื่นๆ

ๆ (ตอ)
ารเพาะชํ าตนพันธุในสถานเพาะชํ า 
าะชํ า แตจะขยายพันธุจากตนแมหรือ
เปรียบเทียบ และผลท่ีปรากฏในการ
ลเปนการคาในลักษณะธุรกิจท่ีมีการ
ธุไมผล ในสถานเพาะชํ ากอนลงปลูก
รง โดยไมผานข้ันตอนการเพาะชํ า 

ตางๆ (ตอ)
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1. ตนพันธุไมผลที่ผานการเพาะชํ าในสถานเพาะชํ า จะใหดอกผลเร็วกวาตนท่ีไมผานการ
เพาะชํ าในสถานเพาะชํ า เน่ืองจากระยะเวลาของความออนวัน (juvenility) ของตนไมผลจะลดลงไดหาก
ตนไมผลเติบโตอยางแข็งแรงและสมบูรณ และเลือกวิธีการขยายพันธุโดยทางก่ิงใบ ในขณะเดียวกันก็จะ
ยืดออกไปไดหากตนไมผลแคระแกร็นไมแข็งแรง

2. ตนพันธุไมผลท่ีไดจากสถานเพาะชํ า เม่ือนํ าลงปลูกในแปลงปลูก จะเติบโตเร็วแข็งแรง  
เจริญเติบโตอยางสม่ํ าเสมอกัน มากกวาการนํ าตนพันธุที่ขยายพันธุไดลงปลูกในแปลงปลูกโดยตรง 
เพราะสภาพแวดลอมในแปลงปลูกสวนใหญไมเหมาะสมกับการเจริญเติบดตในชวงวัยออนของตนพันธุ
ไมผล เม่ือนํ าตนออนลงปลูกในแปลงปลูกโดยตรง จึงทํ าใหมีอัตราการตายสูง ตนแคระแกร็น เติบโต
และใหดอกผลไมพรอมกันสรางปญหาในการดูแลรักษา

3.  ตนพันธุไมผลท่ีไดจากการเพาะขยายและชํ าในสถานเพาะชํ าไมผล โดยทั่วไปปราศจาก
โรค และแมลงศัตรูที่ติดไปกับตนพันธุ เพราะผานการดูแลรักษาอยางใกลชิดในขณะท่ีตนออนซ่ึงเติบโต
ในแปลงปลูกโดยตรงน้ัน ผูปลูกไมสามารถดูแลรักษาอยางใกลชิดและจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
ใหได ดังเชนท่ีอยูในโรงเรือนหรือแปลงปลูกในสถานเพาะชํ า ทํ าใหโรคและแมลงศัตรูเขาทํ าลายไดงาย

4. ตนพันธุไมผลที่ไดจากสถานเพาะชํ า จะสามารถผลิตตนพันธุที่มีอายุ และมีขนาดตน
สม่ํ าเสมอกันเปนจํ านวนมาก ไดในการผลิตแตละคร้ัง เหมาะกับระบบการทํ าสวนไมผลในปจจุบันท่ีนิยม
ปลูกตนพันธุไมผลที่มีอายุและขนาดตนสม่ํ าเสมอกันเปนจํ านวนมากในคราวเดียวกัน เพราะสะดวกตอ
การดูแลรักษา และสามารถออกดอกผลในเวลาเดียวกัน

ผลดีดังกลาวที่เกิดข้ึนกับตนพันธุไมผลที่ผานการเพาะขยายและชํ าในสถานเพาะชํ าไมผลน้ัน 
เกิดข้ึนเน่ืองจากตนกลาเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ไดรับการดูแลรักษาและปองกันกํ าจัด
ศัตรูพืชเปนอยางดี และสามารถคัดเลือกตนพันธุท่ีมีขนาดและความสมบูรณแข็งแรงใกลเคียงกันไปปลูก
พรอมกัน ทํ าใหตนพันธุไมผลท่ีไดมีคุณสมบัติตางจากตนพันธุท่ีนํ าไปปลูกลงในแปลงโดยตรง

อยางไรก็ตามการเพาะขยายและชํ าตนพันธุไมผลในสถานเพาะชํ าน้ัน จะตองเสียคาใชจายใน
การผลิต (หรือตนทุนการผลิต) เพ่ิมข้ึน เพราะการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและการดูแลรักษา
อยางใกลชิด ทํ าใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น จากการสรางโรงเรือนการเตรียมวัสดุ การใหน้ํ า คาแรงงาน 
คาเชื้อเพลิง  สารเคมีปองกันและกํ าจัดศัตรูพืช ฯลฯ แตทวาตราบใดที่คาใชจายที่เพิ่มขึ้น ยังต่ํ ากวาเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับจากระยะเวลาคืนทุนที่เร็วกวาเดิม เม่ือน้ันการเพาะขยายและชํ าตน
พันธุไมผลในสถานเพาะชํ าก็ยังเปนกระบวนการที่จํ าเปนในการผลิตตนพันธุไมผลอยูเสมอไป
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การขยายพันธุไมผล
งานขยายพันธุพืช ถือเปนงานสํ าคัญในสถานเพาะชํ าไมผล หากปราศจากงานขยายพันธุพืช 

การดํ าเนินกิจการสถานเพาะชํ าไมผลก็ไมอาจกระทํ าไดเลย นอกจากน้ีวิธีการขยายพันธุก็อาจจะเปน 
ขอจํ ากัดตอการเลือกชนิดไมผลมาเพาะขยายในสถานเพาะชํ าดวย หรือในทางกลับกัน หากใหความ
สํ าคัญกับชนิดพืชเปนอันดับแรก ชนิดพืชหรือไมผลท่ีเลือกน้ัน ก็จะเปนตัวบังคับ ใหสถานเพาะชํ าที่ใชวิธี
การขยายพันธุที่เฉพาะเจาะจงกับชนิดพืชที่เลือกมานั้น ตัวอยางเชน สถานเพาะชํ าที่ใชวิธีการขยายพันธุ
แบบปกชํ า หรือตอนก่ิง เปนหลัก จะผลิตตนพันธุทุเรียนและลองกองไดยาก แตเหมาะที่จะผลิตตนพันธุ
ฝร่ังหรือชมพูมากกวา  เปนตนดวยเหตุน้ี สถานเพาะชํ าไมผลแตละแหง จึงมักเลือกใชวิธีการขยายพันธุ
ไมผลเพียง 1-2 วิธี ตามความถนัดหรือตามชนิดพืชท่ีผลิตมากท่ีสุด ในปจจุบันวิธีการขยายพันธุไมผล 
ท่ีปฏิบัติกันอยูในสถานเพาะชํ าไมผลเพ่ือการคาในประเทศไทย อาจแยกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ การ
ขยายพันธุโดยไมใชตนตอและใชตนตอ ซึ่งวิธีการขยายพันธุแตละวิธีใชเฉพาะกับไม ผลแตละชนิดไป มี
ไมผลเพียงบางชนิดเทานั้น  ที่อาจใชวิธีขยายพันธุเปนการคาไดหลายวิธี   ดังไดแสดงรายละเอียดไวใน
แผนผังที่1

การขยายพันธุไมผล
การขยายพันธุโดยไมใชตน
วิธีเพาะเมล็ด

มงัคุด  มะละกอ  มะพราว  นอยหนา มะกรูด

วิธีแยกหนอหรือไหล

กลวย สับปะรด สตรอเบอรี่ สาเก สละ

วิธีตอนก่ิง

ฝรัง่ ชมพู สม มะนาว มะกอกฝรัง่
มะกอกน้ํ า ลํ าไย ลิ้นจี่ มะไฟ สมโอ
กระทอน ละมุด มะกรดู  มะขามเทศ

วิธีเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ

แผนผังที ่ 1  วิธีการขยายพันธุไมผลชนิดตางๆ  ท
การขยายพันธุโดยใชก่ิงตน
วธิีการติดตา

เงาะ กระทอน มะเฟอง องุน พุทรา อโวกาโด

วิธีการตอก่ิง

ลองกอง ทุเรียน มะปราง มะมวง  มะขาม

วิธีทาบกิ่ง

ขนุน มะปราง มะมวง

ี ่นิยมใชเปนการคาในปจจุบัน
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งานสํ าคัญในสถานเพาะชํ าไมผล

จากรายละเอียดการขยายพันธุไมผลวิธีตางๆ ที่แสดงไวในแผนผังที่ 1 น้ัน หากนํ ามาเขียนเปน
แผนผัง แสดงข้ันตอนตางๆ ของการขยายพันธไมผล  ในสถานเพาะชํ าทั้ง 8 วิธี จะปรากฏดังในแผนผัง
ที่ 2  ซึ่งแสดงใหเห็นวา การขยายพันธไมผลแตละวิธี มีข้ันตอนท่ีแตกตางกันไป ข้ันตอนท่ีแตกตางกันน้ี
สงผลถึงข้ันตอนในการทํ างานในสถานเพาะชํ าไม ผลแตละแหงดวย และข้ึนกับวาสถานเพาะชํ าไม  
ผลนั้นเลือกใชวิธีการขยายพันธุไมผลเพียง 1 วิธีหรือมากกวา 1 วิธี และแตละวิธีน้ัน มีข้ันตอนท่ีแบง
เปนหลายข้ันตอน หรือมีเพียงข้ันตอนเดียว จากน้ันสามารถนํ าหนอหรือตนออนน้ันไปชํ าที่โรงเรือน 
อนุบาลตนออนไดทันที ในขณะที่วิธีการทาบกิ่งจะตองมีการเตรียมการทั้งในแปลงปลูกตนแมพันธุดี 
ซึ่งจะตองเตรียมเลือกกิ่งพันธุดีที่เหมาะสมพรอมจะนํ ามาทาบกิ่งในเวลาที่กํ าหนดไว จากน้ันจึงจะถึง 
ข้ันตอนการนํ าตนตอข้ึนทาบกับกิ่งแมพันธุดี จนกระทั้งรอยทาบประสานกันดีแลว จึงยายตนพันธุ 
น้ันเขาสูโรงเรือนอนุบาลตนออนได

ภาพท่ี 9 แปลงพนหมอกสํ าหรับขยายพันธุไม
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แผนผังท่ี 2 แ

แปลงปลูกแมพันธุดี

1. กา

2.  กา

4.  กา

3.  กิ่ง

5.  กา

6.  กา

7.  กา

8.  กา
รแยกหนอหรือไหล
ผนผงัแสดงลํ าดับข้ันตอนการเตรียมตนพันธุไมผลโดยวิธีขยายพันธุท้ัง 8 วิธี

รเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

รตอนก่ิง

ชํ า

รติดตา

รทาบก่ิง

รตอก่ิง

รเพาะเมล็ด

โรงเรือนอนุบาลตนออน

โรงเรือนงานจํ าหนาย

นํ าไปปลูกในแปลงปลูก

เน้ือเย่ือเจริญปลายยอด

ปกชํ า

แปลงปลูกตนตอ

แปลงเพาะเห็ด
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เน่ืองจากวิธีการขยายพันธุไมผล ทํ าใหมีข้ันตอนการดํ าเนินงานในการผลิตตนพันธุไมผลแตละ
ชนิดตางกันไป หากจะกลาวรายละเอียดทุกวิธี จะทํ าใหเอกสารน้ีมีรายละเอียดปลีกยอยมากเกินไป ดัง
น้ันจึงขอสรุปงานสํ าคัญในสถานเพาะชํ าไมผลโดยรวมไวเปน 5 ข้ันตอนดังน้ี คือ

1. การปลูกและดูแลรักษาตนแมพันธุดี สถานเพาะชํ าไมผลแตละแหงจํ าเปนตองมีตนแม
พันธุไวเพื่อการขยายพันธุโดยเฉพาะการขยายพันธุแบบไมใชเพศหรือแบบที่ใชสวนกิ่งใบในการขยาย
พันธุ ตนแมพันธุดีน้ันอาจเปนตนท่ีอยูในแปลงผลิตบริเวณใกลเคียงก็ได ส่ิงสํ าคัญก็คือ ตองจํ าแนกพันธุ
ใหถูกตองชัดเจน เพ่ือใหขยายพันธุไดตรงตามพันธุท่ีตองการ อยางไรก็ตามโดยทั่วไปสถานเพาะชํ าไม
ผลมักจะมีการสรางแปลงปลูกตนแมพันธุดีไวเปนของตนเอง ซึ่งจะทํ าใหมีการดูแลรักษาใกลชิดเพื่อให
ไดกิ่งที่แข็งแรงและปราศจากโรค รวมท้ังปราศจากปญหาเร่ืองความผิดพลาดในการใชก่ิงพันธุ ทํ าใหแน
ใจไดวาจะขยายพันธุไดตรงพันธุท่ีตองการ

ตนแมพันธุดีที่รวบรวมไว ใชสํ าหรับขยายพันธุตามวิธีการขยายพันธุที่สถานเพาะชํ าไมผลน้ันใช
อยู เชน อาจตัดกิ่งไปใชปกชํ า ตอนก่ิง นํ าตาไปใชติดตา ใชทาบก่ิงหรือนํ าสวนยอดไปตอก่ิง เปนตน ตน
แมพันธุอยูเปนประจํ าทํ าใหสามารถควบคุมทรงพุมไดดี นอกจากน้ีการปลูกระยะชิด ยังชวยใหมีการใช
ที่ดินอยางมีประสิทธิภาพการควบคุมใหทรงพุมมีขนาดเล็กจะชวยใหงายตอการดูแลรักษาและการขยาย
พันธุ หากมีการนํ าก่ิงใบไปใชขยายพันธุอยูเสมอ จะทํ าใหตนแมพันธุดีไมออกดอกผล ท้ังน้ีเพราะตองนํ า
อาหารที่สรางข้ึนไปสรางกิ่งใบทดแทนสวนที่ถูกนํ าไปขยายพันธุอยูเปนประจํ าทํ าใหสามารถควบคุมทรง
พุมไดดี นอกจากน้ีการน้ีการปลูกระยะชิด ยังชวยใหมีการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพการควบคุม 
ใหทรงพุมมีขนาดเล็กจะชวยใหงายตอการดูแลรักษาและการขยายพันธุ  หากมีการนํ าก่ิงใบไปใชขยาย
พันธุอยูเสมอ จะทํ าใหตนแมพันธุดีไมออกดอกผล ท้ังน้ีเพราะตองนํ าอาหารท่ีสรางข้ึนไปสรางก่ิงใบทด
แทนสวนท่ีถูกนํ าไปขยายพันธุ

2.  การเพาะเมล็ดเพ่ือขยายพันธุและผลิตตนตอ โดยทั่วไปสถานเพาะชํ าไมผล จะมีงานเพาะ
เมล็ดเปนสวนหน่ึงของงานประจํ าในสถานเพาะชํ าไมผล งานเพาะเมล็ดน้ีอาจแยกตามวัตถุประสงคของ
การใชประโยชนไดเปน 2 ประการ คือ

ภาพท่ี 10 ตัวอยางแปลงแมพันธุดีของฝร่ัง
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ประการแรก เพาะเมล็ดเพื่อนํ าตนท่ีไดไปใชเปนตนตอในการขยายพันธุแบบใชตนตอ เชน การ
ติดตา ตอกิ่ง  และทาบกิ่ง ในไมผลบางชนิดไดแก ทุเรียน ลองกอง มะมวง เงาะ เปนตน

ประการท่ีสอง เพาะเมล็ดเพ่ือนํ าไปปลูกในแปลงปลูก สํ าหรับไมผลที่นิยมขยายพันธุโดยการ
เพาะเมล็ดเพื่อวัตถุประสงคใดก็มีวิธีการเชนเดียวกันคือ นํ าเมล็ดลงเพาะในแปลงปลูก เม่ือตนโตได
ขนาดจึงยายลงปลูกในถุงหรือกระถาง เพ่ือนํ าไปติดตา ตอก่ิง ทาบกิ่ง ในกรณีท่ีใชเปนตนตอ หรือเพื่อ
ปลูกเล้ียงตอไปใหไดขนาดที่พรอมจํ าหนาย ในกรณีเปนตนพันธุที่ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ดดังนั้น
งานเพาะเมล็ดจึงเปน งานประจํ าท่ีตองการทํ าทุกป และจะตองมีแปลงเพาะเมล็ดโดยเฉพาะแยกเปนสัด
สวนเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

3.  การขยายพันธุ  ด
ที่แตกตางกันไป ในที่นี้จะกลาว
สถานเพาะชํ า

แบบแรก คือ การขยาย
ที่ใชปกชํ า และการปรับสภาพแ
และในวัสดุปลูก และมีแสงแดด
กระบะชํ าใชวัสดุชํ าที่เหมาะสม เ
ฝอยละเอียด เปนระยะเพื่อใหว
กรณีที่ตนพันธุไมผลชนิดน้ันจํ า
หลายชนิด เชน ชมพู ฝรั่ง เปนต

ภาพท่ี 12 การเพาะเมล
ังไดกลาวแลววาการขยายพันธุมีหลายวิธีและแตละวิธีมีข้ันตอนของงาน 
ถึงวิธีการขยายพันธุที่สํ าคัญ 2 วิธี ซ่ึงตองมีการเตรียมสถานท่ีเฉพาะใน

พันธโดยวิธีการปกชํ า ซ่ึงเนนท่ีองคประกอบสํ าคัญ 2 ประการคือ วัสดุ
วดลอมใหเหมาะสมแกการปกชํ า อันไดแก มีความช้ืนสูงท้ังในอากาศ
เพียงพอแกความตองการ ดังนั้นการขยายพันธุโดยวิธีปกชํ าจึงนิยมสราง
ชน เถาแกลบ หรือทราย เปนตน และมีการใหน้ํ าแบบพนหมอกหรือฉีด
ัสดุชํ าชื้น และเพ่ิมความช้ืนในอากาศ รวมท้ังการพรางแสงบาง สวนใน
เปนตองไดรับ การพรางแสง ซึ่งการขยายพันธุแบบนี้นิยมใชกับไมผล
น

ภาพท่ี 11 ตัวอยางการเพาะเมล็ดในแปลง
็ดลงในถุงพลาสติก
 ภาพท่ี 13 ตัวอยางโครงกระโจมพลาสติก
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สวนแบบท่ีสอง คือ วิธีการขยายพันธโดยการตอกิ่ง จนกระท่ังมีการประสานของรอยตออยาง
สมบูรณ ระยะวิกฤตินี้จํ าเปนตองมีการปรับสภาพแวดลอมชวยเหลือเพ่ือใหตนพันธุโดยเฉพาะก่ิงพันธดี
สวนบนอยูรอดได จนกระท่ังรอยตอกับตนตอประสานกันอยางสมบูรณ  วิธีการปรับสภาพแวดลอมให
เหมาะสมทีนิ่ยม ใชกันในสถานเพาะชํ าในประเทศไทย ก็คือการสรางกระโจมท่ีสรางมาคลุมน้ี จะชวย
รักษาความชืน้ภายในใหอยูในระดับสูง และสม่ํ าเสมอตลอดเวลา และยังชวยปองกันน้ํ าฝนท่ีอาจซึมเขาสู
รอยตอทํ าใหเกิดการเนาได กระโจมพลาสติกท่ีใชกันอยูในปจจุบันไมมี ขนาดทีแ่นนอน แตกํ าหนดข้ึน
โดยใชประสบการณและความชํ านาญของเกษตรกรเปนสํ าคัญ ขอดีของกระโจมพลาสติกก็คือ ชวยสราง
สภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเชื่อม ประสานของรอยตอระหวางตนตอกับก่ิงพันธุดี และมีราคาถูก จัด
ท ําไดงาย สวนใหญมักจะใชเพียง 1-2 คร้ัง ทํ าใหไมเกิดการสะสม

4. 
พันธุใหมเก
พรอมที่จะเจ
และปองกัน
เพราะสามา
การเติบโต 
สามารถใชพ
เหมาะกับก
ตองการแลว
ก็จะทํ าใหตน
จํ าหนายไดอ

5. 
ไมเปนสวน
อ่ืนๆ งานจ
ผูซื้อเทาน้ัน
การจัดเตรีย
การขนสงแล
 การชํ าหรือเล้ียงอนุบาลตนออน  เม่ืองานขยายพันธุเสร็จส้ินลง หมายความวาเราไดตน
ิดข้ึนแลว เปรียบเสมือนข้ันตอนของเด็กเกิดใหม ตนออนที่ไดมาแมจะมีชีวิตสมบูรณแลว
ริญเติบโตของเด็กเกิดใหม ตนออนที่ไดมาแมจะมีชีวิตสมบูรณและพรอมที่จะเจริญเติบโต 
อันตรายจากโรคหรือแมลงศัตรูที่จะมาเบียดเบียน ซึ่งสถานที่ที่เหมาะสมก็คือ เรือนเพาะชํ า 
รถปรับใหแสงไดอยางพอเหมาะ มีความช้ืนในอากาศอยางเพียงพอ ไดรับปุยที่เหมาะสมกับ
งานในขั้นตอนนี้นอกจากจะคํ านึงถึงการท่ีตนออนไดรับสภาพแวดลอมดังท่ีตองการแลวหาก
ื้นที่ภายในโรงเรือนเพาะชํ าไดอยางเหมาะสม มีความช้ืนในอากาศอยางเพียงพอ ไดรับปุยที่
ารเติบโต งานในข้ันตอนน้ีนอกจากจะคํ านึงถึงการที่ตนออนไดรับสภาพแวดลอมดังที่
 หากสามารถใชพื้นที่ภายในโรงเรือนเพาะชํ าไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมปลอยใหมีท่ีวาง  
ทุนการผลิตต่ํ าลงดวย การชํ าตนออนอยางเหมาะสมจะชวยใหตนออนเติบโตถึงระยะวาง
ยางรวดเร็ว  แข็งแรง และมีเปอรเซ็นตนตายต่ํ า ซึ่งหมายถึงวาจะไดผลกํ าไรเพ่ิมมากข้ึนดวย

 การจัดหนวยตนพันธุไมผล  งานในข้ันตอนสุดทายน้ีหากพิจารณาอยางผิวเผินอาจเห็นวา
สํ าคัญ แตหากพิจารณาอยางรอบคอบแลวจะพบวามีความสํ าคัญมากไมนอยกวาข้ันตอน
ัดจํ าหนายมิไดหมายถึงการที่ ผูซ้ือมาเลือกซ้ือตนพันธุจายเงินแลว มอบตนพันธุไมผลใหกับ 
 แตครอบคลุมต้ังแตการวางแผนการตลาด  การโฆษณา  การจัดเตรียมตนไมเพ่ือจํ าหนาย 
มความสะดวกสบายตางๆ ใหกับผูซื้อพันธุไม การเตรียมตนพันธุท่ีจะขายใหพรอมสํ าหรับ
ะปลูกลงในแปลงปลูกท่ีมีสภาพแวดลอมตางจากเรือนเพาะชํ า การบรรจุและขนสงตนพันธุ

ภาพท่ี 14-15 ตัวอยางกระบะชํ าไมผลและเรือนเพาะชํ า
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ไมผลไปยังแหลงปลูก และบริการหลังการขายตางๆ เชน การใหขอมูลสํ าหรับการดูแลรักษาตนไมใน
ระยะแรกของการปลูกลงแปลงปลูก การใหคํ าแนะนํ าเก่ียวกับการเตรียมหลุมปลูก  การปองกันกํ าจัด
ศัตรูพืช เปนตน งานตางๆ ในข้ันตอนน้ีลวนเปนส่ิงสํ าคัญที่จะทํ าใหลูกคาเกิดความประทับใจและพอใจ
ในสินคาและบริการ เปนการสรางความเชื่อถือ และจะทํ าใหลูกคาใหมอีกมาก จากการบอกกลาว      
ตอกันไป

รูปแบบตางๆ ของสถานเพาะชํ าไมผล
สถานเพาะชํ าไมผลที่มีอยูโดยทั่วไปน้ัน หากจะจํ าแนกเปนหมวดหมูอาจใชวิธีการจํ าแนกได 

หลายรูปแบบ เชน อาจใชลักษณะของผูเปนเจาของมาจํ าแนกลักษณะ วิธีการผลิต หรือวิธีการดํ าเนิน
ธุรกิจในการจํ าแนก หรือใชชนิดตนพันธุไมผลท่ีผลิตข้ึนเปนตัวจํ าแนกก็ได ซ่ึงในท่ีน้ีจะยกตัวอยางวิธีการ
จํ าแนกบางประการใหเห็นถึงความแตกตาง คือ

1. การจํ าแนกรูปแบบของสถานชํ าไมผล โดยใชลักษณะของผูเปนเจาของในการจํ าแนก 
ซึง่จะจํ าแนกไดเปน

1.1  เอกชนเปนเจาของ ไดแก สถานเพาะชํ าไมผลท่ีมีเอกชนดํ าเนินการ อาจผลิตเพื่อ
ใชสวนตัว ผลิตเพื่อขายในลักษณะธุรกจิในครัวเรือน ผลิตเพ่ือขายในลักษณะของการดํ าเนินงานแบบ
หางหุน  หรือผลิตเพ่ือขายโดยมีบริษัทเปนเจาของ

1.2  หนวยงานของรัฐเปนเจาของ ไดแก สถานเพาะชํ าไมผลของโรงเรียนวิทยาลัย
เกษตรกรรม มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยตางๆ ท้ังท่ีสังกัดในหนายงานของรัฐและองคกรเอกชนท่ีผลิต
พันธุไมผลเพื่อการศึกษา และวิจัยเปนหลัก

2.  การจํ าแนกรูปแบบของสถานชํ าไมผล โดยใชวัตถุประสงคการผลิตในการจํ าแนก  ซึ่ง
อาจจํ าแนกไดเปน

2.1  ผลิตเพ่ือใชในกิจการของตนเอง เชน สถานเพาะชํ าไมผลของสวนไมผลตางๆท่ี
ผลิตตนพันธุเพ่ือปลูกในพ้ืนท่ีของตนเอง หรือเปนหนวยหน่ึงของกิจการสวนไมผลขนาดใหญ

2.2  ผลิตเพ่ือจํ าหนาย  อาจแยกยอยไดเปน จํ าหนายปลีกแกลูกคาทั่วไป จํ าหนายใน
ปริมาณมากลักษณะขายสง และจํ าหนายตามคํ าส่ังซ้ือลวงหนา เปนตน

2.3  ผลิตเพ่ือการสงออก  ในกรณีเชนน้ีตองมีการผลิตโดยปฏิบัติตามขอกํ าหนด กฎ 
หมายกักกันพืชของประเทศผูนํ าเขา และตองผลิตใหตนพันธุไมผลน้ันทนทานตอการขนสงในระยะทาง
ไกลดวย

2.4  ผลิตเพ่ือแจกจาย เชน สถานเพาะชํ าไมผลของรัฐ หรือองคกรเอกชนท่ีไมหวัง
กํ าไร ท้ังน้ีชนิดพันธุท่ีผลิตมักจะเปนไปตามนโยบายของรัฐ หรือองคกรเอกชนน้ัน

2.5  ผลิตเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ไดแก สถานเพาะชํ าไมผลของสถาน
ศึกษา สถาบันวิจัย  หรือหนวยงานท่ีมีหนาท่ีวิจัยและฝกอบรมอ่ืนๆ

3. การจํ าแนกรูปแบบของสถานเพาะชํ าไมผล โดยใชชนิดตนพันธุไมผลที่ผลิตในการ
จํ าแนก  ซึ่งโดยทั่วไปสถานเพาะชํ าตางๆ จะมีความถนัดหรือความเช่ียวชาญเฉพาะในการผลิตพันธุไม
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ผลชนิดตางๆท่ีตางกันไป ข้ึนกับวิธีการขยายพันธุ  ตลาดท่ีจํ าหนายและความสะดวกในการจัดหาวัสดุ
ตนแมพันธุและตนตอ เชน

3.1 สถานเพาะชํ าไมผลท่ีผลิตตนพันธุทุเรียน ลองกอง มังคุด มีมากในจังหวดั
ระยอง  จันทบุรี และในภาคใต

3.2  สถานเพาะชํ าไมผลท่ีผลิตตนพันธุขนุน และกระทอน มีมากท่ีจังหวัดปราจีนบุรี
3.3  สถานเพาะชํ าไมผลท่ีผลิตตนพันธุมะมวง มีมากที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร ลพบุรี
3.4  สถานเพาะชํ าไมผลท่ีผลิตตนพันธุมะขาม  มีมากที่จัดหวัดเพชรบูรณ

ลักษณะของสถานเพาะชํ าไมผลที่ดี
สถานเพาะชํ าไมผลท่ีดีควรมีลักษณะดังน้ี คือ

1. มีสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการเจริญโตของตนไมที่นํ ามาปลูกดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
หมายถึง ทิศทางและความเขมของแสง ระยะเวลาที่ไดรับแสง การใหน้ํ าชลประทานปริมาณความช้ืน
สัมพัทธในอากาศ ความเร็วและทิศของลม  ระดับอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ความอุดมสมบูรณของดิน รวมไป
ถึงการมีอยูของโรคและแมลงศัตรูพืช วัชพืช และศัตรูอ่ืนๆ ดวย

2.  สามารถปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมใหเหมาะกับความตองการสภาพแวดลอมตางกันไป เชน
ตองการแสงมากนอยตางกัน ตองการน้ํ าในปริมาณท่ีไมเทากัน เปนตน  หากสามารถปรับเปล่ียนสภาพ
แวดลอมในสถานเพาะชํ าใหเหมาะกับความตองการของตนไมในขณะน้ันได ก็จะชวยใหตนไมเจริญเติบ
โตไดดี แข็งแรง

3.  มีพื้นที่เพียงพอสํ าหรับตนไม (จํ านวน + ทรงพุม) และพ้ืนท่ีใชงานอ่ืนๆ และใชพื้นที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

4.  ไมมีปญหาทางดานกายภาพ เชน น้ํ าทวมขัง ดินเค็ม พ้ืนท่ีลาดเทมากเกินไป มีรมเงาไม
ใหญ ฯลฯ อันเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของตนกลาไมผล

5.  ต้ังอยูใกลทางคมนาคม ขนสงตนไมไดสะดวก มีการวางแผนผังภายในท่ีดี ท่ีต้ังของหนวย
งานยอยสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติงาน

6. โรงเรียนมีอายุใชงานตามท่ีตองการ
7. มีความตานทานตอสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนไปในลักษณะวิกฤติ เชน มีลมพายุ ลูกเห็บ

อุณหภูมิต่ํ า ฝนตกหนัก ฯลฯ
8. มีตนทุนการจัดตั้งที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพการใชงาน และอายุการใชงาน

การสรางสถานเพาะชํ าไมผล
ในการวางแผนเพ่ือสรางสถานเพาะชํ าไมผล โดยเฉพาะการสราง โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ

ผลิตตนพันธุไมผลจํ าหนายนั้น มีขอเสนอแนะวาควรจะตอบคํ าถามตอไปน้ีใหเปนท่ีพอใจเสียกอน จึง
เร่ิมวางแผนการสรางสถานเพาะชํ าไมผล คํ าถามเหลาน้ี คือ
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1. ปริมาณและชนิด รวมท้ังพันธุในแตละชนิด ของตนพันธุไมผล ท่ีตองการผลิต (เพื่อจํ าหนาย
และใชประโยชนอ่ืนๆ) ในแตละปมีมากนอยเพียงใด และจะตองผลิตใหพรอมจํ าหนายในชวงเวลาใดของ
ป

2.  ตองการใชวิธีการใดในการขยายพันธุไมผล  และจะไดตนตอและก่ิงพันธุ  หรือตนแมพันธุดี 
มาจากที่ใด

3.  ตองการใชแรงงานในการดํ าเนินธุรกิจสถานเพาะชํ าไม ผลมากนอยเพียงใดแรงงานน้ัน  จํ า
เปนจะตองมีความรูความสามารถอยางไร และมีทักษะมากนอยเพียงใด รวมท้ังจะหาแรงงานเหลาน้ันได
จากที่ใด

4.  จํ าเปนจะตองสรางโรงเรียนเพาะชํ าหรือไม หากจํ าเปนโรงเรือนควรมีลักษณะและคุณสมบัติ
อยางไร มีพื้นที่ใชสอยมากนอยเพียงใด และมีอายุการใชงานนานเทาใด

5.  จะเลือกใชภาชนะใดในการบรรจุตนพันธุพืช เชน กระถาง ถุง พลาสติก ฯลฯ และใชภาชนะ
ขนาดใด รวมทั้งใชวัสดุปลูกประเภทใดและจะหาวัสดุปลูกนั้นไดจากที่ใด

6. ตนพันธุไมผลที่ผลิตขึ้นแตละรุน ตองใชระยะเวลาการผลิตนานเพียงใด
7. จะจดัระบบใหนํ้ าแกพืชในสถานเพาะชํ าอยางไร และมีแหลงน้ํ าอยูที่ใด มีปริมาณน้ํ าสํ ารอง

มากนอยเพียงใด

คํ าถามดังกลาวเหลาน้ี จะเปนแนวทางใหทราบวา ควรจะวางแผนการสรางและดํ าเนินกิจการ
สถานเพาะชํ าไมผลอยางไร จึงจะประสบความสํ าเร็จตามท่ีตองการได

ข้ันตอนตอไปก็คือ การเลือกพ้ืนท่ีท่ีจะสรางเรือนเพาะชํ า ซึ่งมีปจจัยสํ าคัญท่ีควรนํ ามาพิจารณา
คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม (environmental factors) ซ่ึงมีผลตอคาใชจายในการดํ าเนินการและความ
ยากงายในการจัดการ และปจจัยที่ตองจัดหามาเพื่อดํ าเนินการ (procurable factors) เชน  
น้ํ าชลประทาน ไฟฟา แรงงาน สารเคมี ฯลฯ

ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ปจจัยที่สํ าคัญซ่ึงควรกลาวถึง  ไดแก
1.  ระยะหางจากแหลงปลูก  นับเปนเร่ืองสํ าคัญที่สถานเพาะชํ าไมผล ควรต้ังอยูในแหลงปลูก 

หรือใกลกับแหลงปลูกเทาที่จะเปนไปได เพราะจะเกิดประโยชนหลายประการ  ดังน้ี
1.1  ประหยัดคาขนสงตนพันธจากสถานเพาะชํ าสูแปลงปลูก
1.2 ลดความเสี่ยงตอการเสียหายของตนพันธุ อันเน่ืองมาจากการขนสงและทํ าใหตนพันธไมผล 

มีความแข็งแรงเม่ือลงปลูก
1.3 ลดความเส่ียงในการติดเช้ือโรคหรือแมลงศัตรูจากสถานเพาะชํ า  ที่อยูไกลจากแหลงปลูก  

และไมจํ าเปนตองปองกันโรคและแมลงศัตรูท่ีไมเคยระบาดในแหลงปลูก
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1.4  ในกรณีท่ีสถานเพาะชํ าไมผลเปนสวนหน่ึงของกิจการสวนไมผล ก็จะสะดวกในการจัดแบง
แรงงานจากฝายผลิตมาใชในสถานเพาะชํ า และอาจใชเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรรวมกับฝายผลิตได เปน
การประหยัดตนทุน

2.  นํ้ าที่ใชในการชลประทาน สถานเพาะชํ าควรต้ังอยูในท่ีท่ีมีแหลงน้ํ าอุดมสมบูรณสะอาด  
ราคาไมแพง  และสามารถนํ ามาใชประโยชนไดงาย  โดยปราศจากขอจํ ากัดตางๆ เน่ืองจากตนไมใน
สถานเพาะชํ าตองการสภาพแวดลอมท่ีมีน้ํ าอุดมสมบูรณ ความช้ืนในอากาศสูง และตองการน้ํ าเพื่อใช
ประโยชนอ่ืนๆ อีก  เชน ชํ าระลางทํ าความสะอาดผสมสารเคมีฉีดพนพืช  เปนตน

น้ํ าทีนํ่ ามาใชในเรือนเพาะชํ า  อาจไดมาจากบอ การขุดเจาะน้ํ าบาดาล สระน้ํ า ลํ าธาร  แมน้ํ า
หรือคลองชลประทานก็ได ย่ิงน้ํ าที่ไดมาจากแหลงนํ้ ามีราคาถูกเพียงใด คาใชจายในการลงทุนก็จะลดลง
มากเพียงน้ัน ทั้งน้ีเพราะสถานเพาะชํ าตองใชน้ํ าคอนขางมากเม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกพืชในแปลง
ปลูก ทั้งน้ีเพราะสถานเพาะชํ าตองใชน้ํ าคอนขางมากเม่ือเปรียบเทียบกับการปลูกพืชในแปลงปลูก ท้ังน้ี
น้ํ าที่นํ ามาใชควรพิจารณาคุณภาพของน้ํ าดวย จะตองไมเปนกรดหรือดางมากเกินไป ไมมีตะกอนและ
สารพิษไมมีเชื้อโรคพืช

3.  ความลาดเทของพ้ืนท่ี ควรเลือกพ้ืนท่ีราบและเรียบรอยเปนท่ีต้ังสถานเพาะชํ า เพราะจะลด
คาใชจายท้ังการจัดสรางและการดํ าเนินการรวมท้ังยังเกิดประโยชนอ่ืนๆ อีก เชน ลดความเส่ียงตอการ
ชะลางพังทลายของดิน ทํ าใหการทํ างานสะดวก เคล่ือนที่ไดสะดวก และงายตอการจัดระบบใหน้ํ า 
เปนตน หากจํ าเปนตองสรางสถานเพาะชํ าในพ้ืนท่ีลาดเท จะตองปรับระดับพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับความ
ลาดชัน และลักษณะของดินในพ้ืนท่ีน้ัน

4.  ดิน  หากจํ าเปนตองปลูกตนแมพันธุดี  หรือตนพันธุดี ลงในดินบริเวณสถานเพาะชํ า ดินใน
สถานเพาะชํ าควรจะตองเปนดินท่ีอุดมสมบูรณ ท้ังทางเคมีและกายภาพลักษณะของดินท่ีพึงประสงคคือ 
ระบายน้ํ าดี ไมมีสารพิษปะปน ไมจบัตัวแนนแข็งหรือเปนดินเหนียวจัด หากมิไดมีการปลูกตนพันธุไม
ผลลงในดินบริเวณสถานเพาะชํ าโดยตรงแตปลูกลงในภาชนะเชน กระถาง ถุงพลาสติกหรือภาชนะอ่ืน 
ดินบริเวณสถานเพาะชํ าก็ไมจํ าเปนตองมีความอุดมสมบูรณเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช เพียงให
ระบายน้ํ าดี มีโครงสรางทางกายภาพดี และไมเปนพิษก็เพียงพอแลว แตถามีดินดีเหมาะกับการปลูกพืช
อยูในบริเวณหรืออยูใกลเคียงก็จะดีมาก เพราะจํ านํ ามาใชเปนวัสดุปลุกไดโดยไมตองขนสงมาจากแหลง 
ที่อยูหางไกล

5.  การระบายสีน้ํ า แหลงท่ีต้ังของสถานเพาะชํ า ควรมีการระบายน้ํ าดี น้ํ าไมทวมขังเม่ือฝนตก
ชุก และไมมีลักษณะทีเ่ปนแองน้ํ าขังเปนอุปสรรคตอการทํ างาน

6.  ทิศทาง  การต้ังสถานเพาะชํ าตองไมต้ังตามทิศทางลม  แตควรต้ังขวาง หากจํ าเปนตองต้ัง
ตามทิศทางลม ก็ควรจะมีไมกันลมปลูกโดยรอบสถานเพาะชํ า ไมกันลมท่ีปลูกโดยรอบอาจเปนไมผล
หรือไมท่ีสามารถนํ ามาใชประโยชนอ่ืนได เชน ใชก่ิงกาน ทํ าโรงเรือน เปนตน หากสถานเพาะชํ าต้ังอยู
ในบริเวณที่แหงแลว  ตนไมกันลมทีป่ลูกโดยรอบ ก็ควรเปนไมทนแลงดวย เชน มะมวง มะมวงหิมพานต 
เปนตน
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ปจจัยท่ีตองจัดหามาเพ่ือดํ าเนินการ

มีปจจัยหลายประการที่จํ าเปนตอการดํ าเนินการของสถานเพาะชํ า จะตองจัดหามาจากภาย
นอกสถานเพาะชํ า หากสถานเพาะชํ าตั้งอยูในบริเวณที่ใกลและมีปจจัยเหลานั้นมากก็จะทํ าใหประหยัด
คาขนสง ซื้อหาปจจัยเหลานั้นไดงาย และมีราคาถูก เน่ืองจากมีมากซ่ึงเปนขอไดเปรียบในการดํ าเนิน
การ ปจจัยเหลาน้ี  ไดแก

1.  แรงงาน กิจการสถานเพาะชํ าเปนกิจการท่ีตองใชแรงงานมาก ดังน้ันจึงควรมีแหลงแรงงาน
อยูใกลเคียง (เชน มีแรงงานพ้ืนบานเหลืออยูมากพอไมตองแกงแยงกับกิจการอ่ืนท่ีตัง้อยูในบริเวณใกล
เคียง) ถาเปนไปได คาจางโดยเฉล่ียจะตองไมสูงเกินไปแรงงานควรมีพ้ืนฐานความรู และลักษณะนิสัย 
ที่เหมาะกับงานสถานเพาะชํ า เชน เปนคนขยันรับผิดชอบงาน ฯลฯ ไมควรมีอุปสรรคทางศาสนาหรือ
ความเชื่อตางๆ ท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการดํ าเนินการสถานเพาะชํ า เชน ตองหยดุงานในบางวันของ
สัปดาห เปนตน การใหความรู ฝกอบรม และคํ าแนะนํ าเปนคร้ังคราว อาจเปนประโยชน ในการปรับ
ปรุงคุณภาพแรงงานใหดีข้ึนกวาเดิม

2. พลังงาน พลังงานเปนปจจัยสํ าคัญประการหนึ่งที่จํ าเปนตอการดํ าเนินงานของสถานเพาะชํ า 
เชน ใชสูบน้ํ า พนสารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืช ใชขับเคล่ือนเคร่ืองจักรและอุปกรณอ่ืนๆ ใหแสงสวาง 
เปนตน การใชพลังงานมีผลตอคาใชจายในสถานเพาะชํ า ดังน้ัน จึงจํ าเปนตองพิจารณาวาจะเลือกใช
พลังงานใด โดยพิจารณาจาก ความสะดวกในการไดมา ความประหยัด มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
กับเคร่ืองจักรที่ใชในสถานเพาะชํ าพลังงานอาจจะไดมาจากธรรมชาติเชน พลังลม แสงแดด ไดมาจาก
ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณะ  เชน ไฟฟาหรือไดจากการซื้อจากแหลงใกลเคียง เชน น้ํ ามัน แกส 
เปนตน

3. เคร่ืองมือเคร่ืองจักร และวัสดุ ปจจัยสนับสนุนทีจ่ํ าเปนตองใชในกิจการสถานเพาะชํ า คือ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ท่ีใชในการดํ าเนินการและวัสดุตางๆ เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรท่ีใชมีท้ังเคร่ืองจักร
ขนาดใหญเชน แทรกเตอร เคร่ืองบดดิน เคร่ืองผสมดิน  เคร่ืองอบดิน เปนตน และเคร่ืองมือขนาดเล็ก 
เชน รถเข็น พลั่ว  จอบ  มีด  กรรไกร  เปนตน สวนวัสดุน้ันไดแก วัสดุส้ินเปลืองตางๆ เชน ดิน ถาน
แกลบ  ทราย  ขุยมะพราว  ปุยคอก  ปุยเคมี  สารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืช  ภาชนะบรรจุตนพันธุ และ
วัสดุที่ใชในการขยายพันธุพืช เปนตน ดังน้ันจึงควรมีแหลงขาย แหลงผลิต และใหบริการ ต้ังอยูใกลกับ
สถานเพาะชํ าไมผล ถาเปนไปไดควรมีการคมนาคมและการส่ือสารท่ีสะดวกระหวางแหลงขายกบัสถาน
เพาะชํ าไมผล ถาเปนไปไดควรมีการคมนาคมและการส่ือสารท่ีสะดวกระหวางแหลงขายกบัสถานเพาะ
ชํ า ถาเปนไปได ควรมีการคมนาคมและการส่ือสารท่ีสะดวกระหวางแหลงขายกับสถานเพาะชํ า เชน มี
ถนน ทางรถไฟ แมน้ํ า โทรศัพท  เปนตน

4. บริการท่ีจํ าเปน บริการที่จํ าเปนสํ าหรับสถานเพาะชํ า  ไดแก  บริการทางดานความรูและ
วิชาการจากภาครัฐ หรือเอกชน  เชน การใหคํ าแนะนํ าการปองกันกํ าจัดศัตรูพืชในสถานเพาะชํ า จาก
นักวิชาการของกรมวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดิน เปนตน หากสถานเพาะชํ าต้ังอยูใกลหรืออยูในเขตการ
ใหบริการก็จะไดประโยชนมากขึ้น



สถานเพาะชํ าไมผล 16

หนวยงานสํ าคัญของสถานเพาะชํ าไมผล

ในการดํ าเนินการผลิตตนพันธุ ในสถานเพาะชํ าไมผลน้ัน หากจะแบงจากออกเปนสวนตาม
ลักษณะงานที่ทํ า เพื่อความสะดวกในการจัดองคกรและการบริหารงาน อาจจะแบงออกไดเปน 
3 หนวยงานยอยคือ

1. หนวยงานขยายพันธุไมผล งานในหนวยงานนี้จะรวม งานดูแลรักษาตนแมพันธุดีการ
เตรียมตนตอ และการขยายพันธุโดยวิธีตางๆ เชน ปกชํ า  ตอนก่ิง  ติดตา  ทาบกิ่ง  ฯลฯ ไว ดวยกัน  
ผูควบคุมหนวยงานตองมีความสามารถในการขยายพันธุไมผล และตองใชแรงงาน ที่มีทักษะในการ
ขยายพันธุไมผล

2.  หนวยงานอนุบาลตนพันธุไมผล  เปนหนวยงานที่ทํ าหนาท่ีในการดูแลรักษาตนออนท่ีได
จากการขยายพันธุ จนถึงระยะที่พรอมจํ าหนาย โดยรับตนพันธุไมผลจากหนวยงานขยายพันธุมาดูแล
รักษาตอไป หนวยงานน้ีตองใชสถานท่ีในการวางตนพันธุไมผลจํ านวนมาก ตองการโรงเรือนท่ีเหมาะสม 
ตองชํ านาญในการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะกับการเจริญเติบโตของตนพันธุไมผล และมีการปองกัน
กํ าจัดศัตรูพืชอยางไดผล รวมท้ังการควบคุมขนาดและทรงตนพันธุไมผลใหไดดังท่ีผูซ้ือตองการ

3.  หนวยงานจํ าหนายและบริการหลังการขาย เปนหนวยงานที่จะตองพบปะติดตอกับผูซื้อ
โดยตรง มีงานหลายชนิดรวมอยูในหนวยงานน้ี ต้ังแตการดูแลรักษาตนพันธุไมผลระหวางวางจํ าหนาย 
การประชาสัมพันธ การจํ าหนายภายในและภายนอกสถานที่ การเตรียมตนพันธุไมผลใหมีความพรอม
สํ าหรับการขนสง  และนํ าลงปลูกในแปลงปลูก  การบรรจุและขนสง และการใหบริการหลังการขาย เชน 
การใหคํ าแนะนํ าสํ าหรับการปลูกและดูแลรักษาไมผลในแปลงปลูก การใหขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ 
ของไมผลแตละชนิดที่มีจํ าหนาย เปนตน นอกจากน้ีหนวยงานน้ีอาจจะจํ าหนายเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ 
และสารเคมีที่ใชในการดูแลรักษาไมผล รวมไปกับการขายตนพันธุไมผล เปนการใหความสะดวกตอลูก
คา และเพิ่มรายไดใหกับสถานเพาะชํ าไดอีกทางหน่ึง

การวางแผนผังสถานเพาะชํ าไมผล
เม่ือไดมีการเตรียมสถานท่ีสรางสถานเพาะชํ าไมผลและจัดแบงหนวยงานแลว จะถึงข้ันตอนของ

การวางแผนผังสถานเพาะชํ าไมผล เพื่อใหการทํ างานของหนวยงานตางๆเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ในการวางแผนผังน้ันตองคํ านึง ถึงองคประกอบท่ีสํ าคัญของสถานเพาะชํ าไมผล 
เพื่อจัดพื้นที่และตํ าแหนงท่ีต้ังใหเหมาะสมองคประกอบเหลาน้ัน คือ

1. ไมกันลม
ควรปลูกที่ริมพื้นท่ีโดยเฉพาะดานท่ีมีลมพัดมา อาจปลูกเพียงดานใดดานหน่ึงหรือโดยรอบพ้ืนท่ี

ก็ได หากเลือกชนิดของไมกันลมท่ีเหมาะสม แนวไมกันลม นอกจากจะทํ าหนาท่ีลดความแรงของลมแลว
ยังอาจใหประโยชนอื่นๆ อีก เชน เพ่ิมความช้ืนในอากาศ ใหรมเงา สามารถตัดก่ิงมาใชประโยชนได 
เปนตน



สถานเพาะชํ าไมผล 17

2. รั้ว
ประโยชนของรั้ว คือ เปนการกํ าหนดแนวเขตและปองกันการบุกรุกของคน และสัตวจากภาย

นอกพื้นที่ ปองกันขโมย ร้ัวอาจอยูช้ันนอกสุด หรืออยูในช้ันท่ีตอจากแนวไมกันลมก็ได ปกติสรางร้ัวสูง 
1-1.25 เมตร ก็เพียงพอ วัสดุที่ใชทํ าร้ัวควรมีอายุใชงานนาน หากเลือกใชวัสดุที่มีราคาถูกและคงทนจะ
ชวยประหยัดเงินลงทุนได

3. โรงเก็บปุยอินทรีย วัสดุปลูกและพ้ืนท่ีผสมวัสดุปลูก
งานในสถานเพาะชํ าไมผล จํ าเปนตองใชวัสดุปลุกหลายชนิด และใชในปริมาณมากดังน้ันจึง 

จํ าเปนตองมีพื้นที่เก็บเปนสัดสวนอยฦูในตํ าแนหงที่นํ ามาใชประโยชนไดงายและควรจัดพื้นที่ปสมวัสดุ
ปลูกไวในบริเวณเดียวกันดวย นอกจากน้ีการบรรจุวัสดุปลูกท่ีผสมแลวลงภาชนะปลูก (เชน กระถาง  ถุง  
พลาสติก ฯลฯ) อาจกระทํ าไปพรอมกันเลยก็ได  เน่ืองจากวัสดุปลูกบางชนิดอาจมีกล่ินไมพึงประสงค 
ดังน้ันโรงเก็บและผสมวัสดุปลูกควรต้ังอยูหางจากอาคารบริหารพอสมควร แตควรอยูใกลโรงเรือน
อนุบาลพันธุไมและใกลสถานที่ขยายพันธุไม เพ่ือจะไดประหยัดเวลาและแรงงานในการขนยายวัสดุปลูก
มาใชประโยชน ขนาดของโรงเก็บวัสดุปลูกจะตองเหมาะสมกับปริมาณวัสดุปลูกท่ีใชในสถานเพาะชํ าน้ัน 
โดยทั่วไปจะใหมีขนาดใหญเพียงพอที่จะบรรจุวัสดุปลูกที่ใชผลิตตนพันธุแตละรุนได ในกรณีท่ีวัสดุปลูก
บางชนิดหายากเน่ืองจากแหลงผลิตอยูไกลหรือมีจํ าหนายเพียงบางฤดู ก็อาจจะตองเก็บสํ ารองไวใช 
ในปริมาณที่มากกวาปกติใหเพียงพอใช จนกวาจะหาซื้อไดใหมอีกครั้ง

4. หองเก็บสารเคมี
งานในสถานเพาะชํ าไมผลจํ าเปนตองใชสารเคมีหลายชนิด เชน ปุยเคมี สารปองกันกํ าจัดศัตรู

พืช และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เปนตน สารเคมีเหลาน้ีจํ าเปนตองเก็บรักษาไวในสถานท่ี 
ที่ปลอดภัย เพราะหลายชนิดเปนสารอันตราย ควรจํ าแนกหมวดหมูและติดปายชื่อไวอยางชัดเจน  
ปองกันความเสียหายจากนํ้ าฝนและความรอน  ควรเก็บสารเคมีไวมากและนานเกินความจํ าเปน เพราะ
อาจเส่ือมคุณภาพหรือหมดอายุใชงานได และยังเปนการเพ่ิมเงินทุนโดยไมเกิดประโยชนอีกดวย

5. หองหรือโรงเก็บภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจตุนพันธุไมผล เชน กระถาง ถุงพลาสติก เปนวัสดุท่ีตองมีสํ ารอง ไวใชตลอดเวลา 

หากสถานเพาะชํ าไมผลแหงใด เลือกใชถุงพลาสติกเปนภาชนะบรรจุตนพันธุไมผลก็อาจไมตองสราง
หองเก็บโดยเฉพาะ เพราะถุงพลาสติกใชเนื้อที่นอยแตถาใชกระถาง ไมวาจะเปนดินเผาหรือพลาสติก 
ก็จํ าเปนตองมีที่เก็บซึ่งควรเก็บภายใตโรงเรือนที่มีหลังคาปองกันแดดและฝน หองเก็บหรือโรงเก็บ
ภาชนะน้ีควรต้ังอยูใกลกับพื้นที่ผสมวัสดุปลูกเพื่อความสะดวกในการทํ างาน ขนาดของหองหรือโรงเก็บ
อาจพิจารณาจากปริมาณกระถางท่ีตองใชสํ าหรับการผลิตพันธุไมแตละรุน ไมควรเก็บกระถางสํ ารองไว
มากเกินความตองการใชประโยชนเพราะจะทํ าใหเงินทุนไมหมุนเวียนและเสียพื้นที่สถานเพาะชํ าไปโดย 
ไมเกิดประโยชน
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6. แปลงเพาะตนตอ
ไมผลหลายชนิดเชน ทุเรียน มะมวง ขนุน กระทอน ลองกอง ฯลฯ นิยมขยายพันธุโดยใหมีสวน

ตนตอกับกิ่งพันธุประกอบกัน ดังน้ันสถานเพาะชํ าไมผลโดยทั่วไปจึงมักจะมีแปลงเพาะตนตอแปลงเพาะ
ตนตอควรอยูใกลกับสถานที่ขยายพันธุเพื่อความสะดวกในการขยายพันธุ ประหยัดเวลาและแรงงานใน
การขนยายตนตอ แปลงเพาะตนตอนิยมสรางเปนโรงหลังคาซาแรน ไมมีฝาขาง เพื่อชวยพรางแสง ทํ า
ใหตนตอที่เพาะเติบโตดีแปลงเพาะตนตออาจใชสํ าหรับเพาะเมล็ดพันธุไมผลที่ขยายพันธุโดยวิธีเพาะ
เมล็ดไดดวยเชน มังคุด มะพราว เปนตน

7. แปลงปลูกตนแมพันธุดี
ตนแมพันธุดีถือเปนรากฐานของการผลิตตนพันธุไมผล โดยทั่วไปสถานเพาะชํ าไมผลควรจะ 

มีแปลงปลูกตนแมพันธุดีเปนของตนเอง  เพ่ือใหแนใจวาตนพันธุไมผลท่ีผลิตตรงตามพันธุอยางแทจริง 
ตนแมพันธุดีที่มีอยูสามารถใชกิ่งหรือสวนยอดไปขยายพันธุเชน กรณีการปกชํ า ติดตาหรือตอก่ิง หรือ
ทํ าการขยายพันธุที่ตนพันธุดี เชน วิธีการตอนก่ิงหรือทาบก่ิง สถานเพาะชํ าไมผลนิยมปลูกตนแมพันธุดี
แบบระยะชิด และรักษาทรงพุมใหอยูในระดับที่จะทํ าการใชพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และดูแลรักษาตนแมพันธุดีไดสะดวกและท่ัวถึงมากกวา

8. พื้นที่ที่ใชงานขยายพันธุไมผล
การขยายพันธุไมผลบางวิธีจํ าเปนตองมีพ้ืนท่ีในงานขยายพันธุโดยเฉพาะ เชน การขยายพันธุไม

ผลโดยวิธีปกชํ า จํ าเปนตองมีกระบะชํ า หรือกระบะพนหมอก การขยายพันธุ โดยวิธีติดตาหรือตอก่ิง 
เหมาะสมกับการเช่ือมตอของก่ิงพันธุดีกับตนตอ ดังน้ันจึงจํ าเปนตองจัดพ้ืนท่ีเฉพาะสวนเตรียมไว โดย
ทั่วไปควรใหอยูที่บริเวณสวนกลางของสถานเพาะชํ ามีความเช่ือมโยงกับสวนอ่ืนๆ หลายสวน ไมวาจะ
เปน แปลงปลูกแมพันธุดี แปลงเพาะตนตอ  วัสดุปลูก  และโรงเรือนอนุบาลตนออน (เรือนเพาะชํ า)

9. เรือนเพาะชํ าหรือโรงเรือนอนุบาลตนออน
เปนสวนหน่ึงของสถานเพาะชํ าไมผลที่ใชพื้นที่คอนขางมาก และจํ าเปนจะตองสรางโรงเรือน 

เพื่อลดความเขมของแสง (พรางแสง) และเพ่ิมปริมาณความช้ืนในอากาศใหเหมาะกับการเจริญเติบโต
ของตนออน โรงเรือนควรจะมีพื้นที่เทาใดก็ขึ้นกับปริมาณตนพันธุไมผลที่จะนํ ามาอนุบาลในโรงเรือน ตัว
อยางเชน สถานเพาะชํ าไมผลแหงหนึ่ง มีก ําลังการผลิตตนพันธุไมผลเพ่ือจํ าหนายปละ 30,000 ตน 
โดยแบงการผลิตเปน 3 รุน แตละรุนใชเวลาอนุบาลตนออน 4 เดือน ซ่ึงหมายความวา พ้ืนท่ีในโรงเรือน
อนุบาลตนออนควรจะมีเพียงพอสํ าหรับวางตนพันธุไมท่ีจะอนุบาลจํ านวน 10,000 ตน หากมีพื้นที่นอย
กวาน้ีก็จะไมเพียงพอ แตหากสรางโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญเกินไปก็จะเหลือพื้นที่นอยกวาน้ีก็จะ 
ไมเพียงพอ แตหากสรางโรงเรียนอนุบาลขนาดใหญเกินไปก็จะเหลือพ้ืนท่ีวางอยูมากท ําใหตนทุนสูงเกิน
ไป สํ าหรับความสูงของโรงเรือนน้ันควรอยูในระดับท่ีสูงพอจะทํ าใหอากาศถายเทไดสะดวก คือประมาณ 
2.25 –2.5 เมตร หากสูงเกินไปจะส้ินเปลืองคาใชจายในการกอสรางมากข้ึนทํ าใหการลงทุนสูงโดยไม
จํ าเปน ในทางกลับกันหากโรงเรือนมีระดับหลังคาหรือมีความสูงที่ต่ํ าเกินไปจะทํ าใหการทํ างานใน 
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โรงเรือนไมสะดวก อากาศถายเทไดยาก เกิดความอับชื้นและอุณหภูมิภายในสูงเกินไป นอกจากน้ี 
ภายในโรงเรือนควรมีทางเดินเพือ่ดูแลตนออน และขนยายตนออน

10. โรงเรือนสํ าหรับเก็บพันธุไมผลท่ีพรอมจํ าหนาย
โรงเรือนน้ีควรอยูใกลชิดอาคารบริหารงานและลานจอดรถเพื่อใหลูกคาเขาชมและเลือกซื้อได

อยางสะดวก และขนสงไดงาย พันธุไมในโรงเรือนน้ีมักจะมีการหมุนเวียนอยูเสมอ ดังน้ันพ้ืนท่ีโรงเรือน
จึงไมจํ าเปนตองมีมาก ใหเพียงพอที่จะวางขายพันธุไมที่ผลิตในแตละรุนก็ใชได

11.  อาคารบริหารงาน
งานบริหารสถานเพาะชํ าไมผลน้ันประกอบดวยงานหลายดาน เชน งานบัญชี การเงินงานการ

จัดซื้อและการขยาย งานพัสดุ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ งานขอมูลตางๆ ฯลฯ ซ่ึงอาคารบริหาร
งานจะถือเปนศูนยรวมหรือสมองส่ังการใหหนวยงานตางๆ ในสถานเพาะชํ าไมผลดํ าเนินงานอยาง
ประสานสอดคลองกันตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว

12.   ลานจอดรถและเสนทางติดตอในสถานเพาะชํ า
ท่ีจอดรถในสถานเพาะชํ าไมผลที่สิ่งจํ าเปน ควรแยกลานจอดรถเปน 2 ลาน คือ ลานแรก

สํ าหรับลูกคามีมาติดตอซ้ือพันธุไมท่ีพรอมจํ าหนาย สวนลานท่ีสองคือลาดจอดรถสํ าหรับบุคลากร หรือ
รถของสถานเพาะชํ าไมผลน้ันเอง ลานน้ีอาจอยูดานในซ่ึงไมกีดขวางเสนทางติดตอภายในสถานเพาะชํ า
บริเวณลานจอดรถ ควรมีการอัดดินใหแนนโรยหินกรวดหรือลาดยางถาทํ าได และมีพื้นที่เพียงพอ
สํ าหรับจอดรถไดหลายคันและกลับรถไดสะดวก สวนเสนทางติดตอน้ันควรเปนเสนทางท่ีเช่ือมโยงหนวย
งานตางๆในสถานเพาะชํ าใหติดตอถึงกันไดสะดวก มีความกวางพอที่จะใหรถบรรทุกผานเขาไปได
สะดวกเพ่ือการขนยายตนพันธุไมและอ่ืนๆ พึงระลึกวาเสนทางที่ทํ าข้ึนจะตองไดใชงานจริง และใชงาน
มากพอจนกระท่ังคุมคากับการใชท่ีดินเปนถนน หากใชนอยเกินไปจะไมคุมคา

13.   ทางเขา
ทางเขาหลักของสถานเพาะชํ าไมผล ควรอยูในดานท่ีติดกับถนนใหญ ใหลูกคาที่ผานไปมาพบ

เห็นไดสะดวก ทางเขาออกอาจมี 1 หรือ 2 ทางเพ่ือความสะดวกในการขนยายวัสดุและตนพันธุไมผล 
ประตูควรมีความกวางพอท่ีจะใหรถบรรทุกและเคร่ืองจักรผานเขาออกไดสะดวก ถาเปนไปได ประตูควร
ต้ังอยูในตํ าแหนง ท่ีรถสามารถเล้ียวเขาหรือออกสูถนนใหญไดอยางปลอดภัยไมควรต้ังในทาง  โคงหรือ
มุมอับเพราะอาจเปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ ไดงาย

14.   บรเิวณท่ีรับสงและจัดเตรียมพันธุไมใสรถบรรทุก
ควรอยูใกลกับลานจอดรถและทางเขา มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการจอดรถและกลับรถ รวมทั้งพื้นที่

วางตนพันธุไมผลเพ่ือรอการขนสงและควรอยูใกลโรงเรือนท่ีเก็บพันธุไมสํ าหรับจํ าหนาย
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15.   แหลงนํ้ าและศูนยควบคุมระบบการใหน้ํ า
แหลงน้ํ าควรอยูใกลกับโรงเรือนเพาะชํ า เพื่อความสะดวกและประหยัดคาใชจายในการสงน้ํ า

อาจเปนแหลงน้ํ าธรรมชาติหรือท่ีเก็บกักน้ํ าท่ีสรางข้ึนก็ได และมีศูนยควบคุมระบบการใหน้ํ าประกอบไป
ดวยเคร่ืองสูบน้ํ า ระบบกรอง ระบบสงน้ํ าและควบคุมการใหน้ํ า ณ จุดตางๆ ระบบที่ใชอาจเปนระบบ
อัตโนมัติ หรือควบคุมโดยมนุษยก็ได ข้ึนกับความสะดวก เงินลงทุน รวมทั้งผลตอบแทนที่จะไดรับ การ
สรางถังเก็บน้ํ าไวในที่สูง อาจจะชวยประหยัดพลังงานไดน้ํ าที่ใชควรจะเปนน้ํ าสะอาด  ไมมีตะกอน
ปราศจากเชื้อโรค  ไมเค็มหรือเปนกรดดางผิดปกติ  และมีปริมาณสํ ารองเพียงพอกับความตองการ

16.   เตาผาซากพืช
สถานเพาะชํ าไมผล ควรมีเตาเผาเศษซากพืชไวที่มุม  หรือริมร้ัวดานใดดานหน่ึงของพ้ืนท่ี  เศษ

พืชหรือตนพืชที่เปนโรคควรจะรีบเผากํ าจัดเพ่ือมิใหเกิดการระบาดในสถานเพาะชํ า

17.  กองปุยหมัก
หากมีเศษซากพืชหรือวัชพืช เหลือทิ้งอยูมากอาจจะจัดมุมดานใดดานหน่ึงของสถานเพาะชํ า 

ไวเปนทีกองปุยหมัก เพ่ือนํ ากลับมาใชประโยชน เปนการลดคาใชจายวัสดุปลูกลงได

18.  ท่ีพักคนงาน
สถานเพาะชํ าไมผลที่มีการจางแรงงานหลายคน ควรจะมีการจัดสิ่งที่จํ าเปนหรับคนงาน เชน  

ที่จอดรถ  หองเก็บของสวนตัว หองเปล่ียนเส้ือผา หองอาหาร หองน่ังเลน หองน้ํ า หองทํ างานสํ าหรับ 
หัวหนาคนงาน ครัว ฯลฯ โดยเตรียมจัดวางไวในแผนผัง หากคนงานพักอาศัยอยูภายในสถานเพาะชํ า 
อาจจัดเปนบานพักแทน ความสะดวกสบายและความสะอาดจะชวยคนงานใหมีจิตใจผอนใส  อารมณดี 
และทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาพท่ี 16-18
 บริเวณที่รับสงและจัดเตรียมพันธุไ
มรอการขนสง
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ภาพท่ี 19  ตัวอยางการวางแผนผังสถานเพาะชํ าไมผล

1. แปลงปลูกแมพันธุดี   9. โรงเก็บวัสดุปลูก   17. ทางเขา
2. หองเก็บสารเคมี 10.โรงเก็บภาชนะบรรจุพันธุ   18. ทางเขา
3. ท่ีพักคนงาน 11. เตาเผาซากพืช   19. โรงเรือ
4. หองเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ 12. กองปุยหมัก    20. โรงเรือ
5. ลาดจอดรถ 1 13. บริเวณที่จัดสงสินคา    21. โรงเรือ
6. ลาดจอดรถ 2 14. แปลงเพาะตนตอและเพาะเมล็ด    22. โรงเรือ
7. อาคารบริหารงาน 15. พ้ืนท่ีขยายพันธุไม    23. เสนท
8. พื้นที่ผสมวัสดุปลูก 16. แหลงน้ํ าและศูนยควบคุมระบบ    24. ถนนส
                                             การใหน้ํ า
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ธุรกิจสถานเพาะชํ าไมผล

การผลิตตนพันธุไมผลเพ่ือจํ าหนายถือเปนธุรกิจอยางหน่ึง ดังน้ันจึงตองดํ าเนินกิจการใหมีกํ าไร 
หรือมีรายไดเพียงพอคุมกับเงินทุนและแรงงานท่ีใชไป กํ าไรที่ไดจากธุรกิจขายพันธุไมผลนี้ อาจพิจารณา
ไดเปน 2 แบบ คือ เมื่อจ ํานวนตนพันธุท่ีขายมีนอยจะตองไดกํ าไรตอหนวยสูง ในทางกลับกันหาก 
มีจํ านวนขายมาก อาจจะลดกํ าไรตอหนวยลงมาได โดยยังได กํ าไรรวมในจํ านวนเทาเดิม การที่ 
จะดํ าเนินธุรกิจสถานเพาะชํ าไมผลใหมีกํ าไรอยางย่ังยืน มีคํ าแนะนํ าที่ควรปฏิบัติ 4 ขอ คือ

1. ตองผลิตตนพันธุไมผลท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได ตนพันธุไมผลท่ีมีคุณภาพ หมายถึงตนพันธุ 
ที่แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงศัตรู เม่ือนํ าไปปลูกในแปลงปลูกจะรอดตาย ต้ังตัวไดเร็วและเจริญ 
เติบโตดี สวนความเชื่อถือไดนั้น หมายถึงตนพันธุไมผลท่ีผลิตตองตรงตามชนิดพันธุท่ีระบุไว เน่ืองจาก
ตนพันธุไมผลที่มีรากแกว ในขณะที่วิธีการปกชํ าและตอนก่ิงตนพันธุไมผลไดไมมีรากแกว นอกจากน้ี
หากมีการจัดระดับมาตรฐานตนพันธุไมผล เชน แบงตามความสูงเสนรอบวงลํ าตนหรือวิธีการขยาย
พันธุ เปนตน จะชวยใหผูซ้ือมีขอมูลในการตัดสินใจ เลือกซ้ือมากข้ึน และใหความเช่ือถือมากย่ิงข้ึนดวย

2. จะตองลดตนทุนการผลิตตนพันธุไมผลในสถานเพาะชํ าใหต่ํ าท่ีสุดเทาท่ีจะทํ าได  ตน
ทนุทีต่ํ ่าลงจะทํ าใหศักยภาพในการแขงขันเชิงธุรกิจสูงข้ึน การลดตนการผลิตหรืออีกนัยหน่ึงคือการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตตนพันธุไมผล ในสถานเพาะชํ าไมผลอาจทํ าไดหลายวิธี คือ

2.1 เลือกใชวิธีการขยายพันธุที่ทํ าไดงาย ผลิตไดมากและใชเวลาสั้น ไมผลหลายชนิด
สามารถขยายพันธุไดหลายวิธี ดังน้ันหากเลือกใชวิธีท่ีงายและใชเวลาส้ัน ก็จะใชเวลาและแรงงานต่ํ าลง
ทํ าใหตนทนุลดลงไปดวย ตัวอยาง เชน ทุเรียน หากใชวิธีขยายพันธุโดยการตอกิ่ง จะขยายพันธุไดมาก
และเร็วกวาใชวิธีทาบกิ่ง หรือฝรั่ง หากใชวิธีขยายพันธุโดยการปกชํ า จะขยายพันธุไดมากและเร็วกวา 
วิธีตอนกิ่ง ซึ่งเจาของสถานเพาะชํ าไมผลจะตองหม่ันศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการขยายพันธุพืชโดยวิธี
ใหมๆ อาจจะโดยการอานจากวารสารทางการเกษตร การเขารับการอบรม หรือศึกษาจากนักขยายพันธุ
ไมมืออาชีพอ่ืนๆ

2.2 ใชเวลาในการอนุบาลตนออนส้ันท่ีสุด และมีเปอรเซ็นตการตายต่ํ าท่ีสุด  หากตนออน
เติบโตเร็วและพรอมจํ าหนายไดเร็ว ก็จะเสียคาใชจายในการดูแลรักษานอยลงรวมทั้งหากตนพันธุมี
เปอรเซ็นตการตายต่ํ า ความเสียหายก็จะนอยลง ซ่ึงเจาของสถานเพาะชํ าจะตองเลือกใชวัสดุปลูก จัด
สภาพแวดลอม ใหน้ํ าและปุย ใหเหมาะสมกับการต้ังตัวและการเติบโตของตนออนมากท่ีสุด ซึ่งหากชวง
เวลาการผลิตตนพันธุไมผลในแตละรุนส้ันลง ก็อาจจะเพิ่มจํ านวนรุนไดในเวลาท่ีเทาเดิม

2.3 เลือกใชวัสดุปลูกและภาชนะบรรจุท่ีมีราคาต่ํ าแตประสิทธิภาพสูง การลดตนทุนโดย
เลือกใชวัสดุปลูกและภาชนะบรรจุที่หาไดงายในพื้นที่และมีราคาถูกจะทํ าใหมีความสามารถในการแขง
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ขันมากข้ึน เจาของสถานเพาะชํ าไมผลจึงควรจะศึกษาเปรียบเทียบและคัดเลือกใชวัสดุปลูกและภาชนะ
ปลูกท่ีหาไดงายมีราคาต่ํ า  โดยไมสงผลกระทบตอการเติบโตของตนพันธุไมผล โดยทั่วไปวัสดุปลูกที่ได
จากวัสดุหรือใชจากการเกษตร หรืออุตสาหกรรมท่ีมีอยูมากในทองถ่ินน้ันมักจะมีราคาต่ํ าและหาไดงาย 
จึงควรพิจารณาเลือกใชเปนอันดับแรก

2.4 การลดตนทุนการผลิตในข้ันตอนตางๆ การลดตนทุนการผลิตสามารถทํ าไดทุกข้ันตอน
ของการผลิต เชน การใชวิธีการจางเหมาแรงงาน แทนการจางแรงงานรายวันหรือรายเดือน  การใช
เคร่ืองจักรแทนแรงงานคน การใชโรงเรือนหลังคาซาแรนแทนโรงเรือนไมระแนง การเลือกใชระบบการ
ใหน้ํ าที่มีประสิทธิภาพแตคาใชจายตํ่ า เลือกใชวิธีการดูแลรักษาที่ประหยัดพลังงาน เปนตน ท้ังน้ีการ
เปรียบเทียบคาใชจายเพื่อลดตนทุนควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพการผลติท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงดวย เพื่อ
ใหไดวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

3. เลือกผลิตตนพันธุไมผลใหตรงกับความตองการของตลาด  ตนพันธุไมผลที่ตลาด
ตองการยอมขายไดงายและเร็ว ดังน้ัน เจาของสถานเพาะชํ าไมผล จํ าเปนจะตองทราบวาชนิดและพันธุ
ไมผลไดที่เปนที่ตองการของตลาดทั้งในปจจุบันและในอนาคต ท้ังน้ีเพราะตนพันธุไมผลหากผลิตข้ึนมา
แลว ควรจะขายไดเม่ือตนพรอมจะลงปลูกในแปลงปลูก หากขายไมไดและตองเก็บไวขามปก็จะทํ าใหตน
ทุนสูง ขายยากและหากตนมีขนาดใหญเกินไปก็จะไมเปนท่ีตองการของลูกคา ดังน้ันจึงจํ าเปนจะตอง
ทราบความนิยมและทิศทางแนวโนมของตลาดพันธุไมผลเพ่ือท่ีจะไดผลิตใหตรงกับความตองการ

4. รูจักวางแผนการผลิตและควรมีบริการพิเศษชวยสงเสริมการขาย  แผนการผลิตน้ัน 
หมายถึง การกํ าหนดกํ าลังการผลิตในแตละปวาจะผลิตตนพันธุไมผลชนิดใดบาง ในชวงใด ของปและใช
วิธีการขยายพันธุอยางไร ซึ่งจะชวยทํ าใหไมมีตนพันธุไมผลชนิดใดบาง ในชวงใดของปและใชวิธีการ
ขยายพันธุอยางไร ซึ่งจะชวยทํ าใหไมมีตนพันธุไมผลคงเหลือคางขามปในเรือนเพาะชํ า และทํ าใหการใช
พื้นที่เรือนเพาะชํ าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเงินลงทุนจะไมจมอยูกับตนพันธุไมที่ผลิตข้ึนมา
แลวขายไมได สํ าหรับบริการพิเศษที่ชวยสงเสริมการขายนั้น มีอยูหลายประการ เชน การใหบริการขน
สงตนพันธุไมผลไปยังแหลงปลูก การใหคํ าแนะนํ าในการเลือกฃนิดพันธุไมผลท่ีเหมาะกับความตองการ
ของลูกคา การใหคํ าแนะนํ าในการดูแลรักษาและปองกันกํ าจัดศัตรูพืช การรับซ้ือผลผลิตรวมท้ังการใช
กระบวนการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน การลงโฆษณาในวารสารทางการเกษตร การออกราน
แสดงหรือจํ าหนายตนพันธุไมผลในงานตางๆ เชน งานเกษตรแหงชาติ เปนตน การใหสัมภาษณนักขาว
เพื่อเขียนลงในหนังสือพิมพ และการอนุญาตใหสถานศึกษานํ านักศึกษามาดูงานและฝกงาน เปนตน
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สถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทย

ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่มีการผลิตผลไมเปนปริมาณมากและผลิตทุกภาคของประเทศ 
จากสถิติการผลิตผลไมของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2537 ท่ีรวบรวมไวโดยกรมสงเสริมการเกษตร พบ
วามีพื้นท่ีปลูกไมผลการคา รวมทั่วประเทศไทยอยูถึง 9,479,924 ไร ไมผลท่ีปลูกเปนการคาเปนการ
คามีอยูถึง 35 ชนิด  และใหผลผลิตถึง 9,250,706 ตน โดยทุกๆ ป  จะมีการขยายพื้นที่ปลูกและปลูก
ทดแทนในพื้นที่เดิมอยูเสมอ ในป พ.ศ. 2540 ของ สาขาไมผล กรมสงเสริมการเกษตร พบวา ในป 
พ.ศ. 2538 มีกิจการสถานเพาะชํ าไมผลท่ีผลิตตนพันธุไมผลเพ่ือจํ าหนายอยูถึง 645 ราย กระจายกัน
อยูในจังหวัดตางๆ 38 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ผลิตตนพันธุไมผลไดถึง 27,380,780 ตน 
เฉล่ียแลวจะผลิตไดรายละ 42,189.2 ตน ภาคตะวันออกและภาคใต เปนภาคที่มีกิจการสถานเพาะชํ า
ไมผลสูงเปนอันดับท่ี 1 และ 2 โดยมีจํ านวนกิจการ 196 และ 174 กิจการ ตามลํ าดับ (ตารางท่ี 1) 
หากพิจารณาจากชนิดของพันธุไมผลท่ีผลิตในแตละภาคของประเทศไทย จะพบวา มีความแตกตางกัน
ไปตามชนิดของไมผลท่ีปลูกเปนการคาในแตละภาคน้ัน เชน ภาคเหนือผลิตตนพันธุล้ินจ่ีและลํ าไย มาก
ที่สุด ในขณะท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลิต มะมวง มะนาว มะกรูด มะขาม   ละมุด  นอยหนาและ
มะขามเทศ มากกวาภาคอ่ืนๆ ภาคกลาง ผลิตตนพันธุ มะมวง สมเขียวหวาน ขนุน มะไฟ มะกอกฝร่ัง 
ชมพู ฝร่ัง มะพราว ภาคตะวันออก ผลิตตนพันธุ ทุเรียน กระทอน ขนุน  มะปราง  ภาคตะวันตก ผลิต
ตนพันธุ สมโอ กลวย มะละกอ และพุทรา (ตารางท่ี 2) โดยพบวาตนพันธุไมผลท่ีผลิตเปนการคา
จํ านวนมากมีอยูถึง 17 ชนิด โดยมีการผลิตตนพันธุมะมวงสูงสุดถึง 9,523200 ตน ในป พ.ศ. 2538 
(ตารางท่ี 3) โดยผลิตมากที่สุดจังหวัดสุโขทัย พิจิตร และลพบุรี หากจะนํ ามาเปรียบเทียบเปนราย
จังหวัดพบวา จังหวัดเพชรบูรณ ผลิตตนพันธุไมผลในป พ.ศ. 2539 มากที่สุดถึง  4,101,500 ตน  
ในขณะที่จังหวัดปราจีนบุรี มีกิจการสถานเพาะชํ าไมผลมากท่ีสุดถึง 130 ราย (ตารางท่ี 4)

ตารางที่ 1 สถิติการผลิตตนพันธุไมผลเปนการคาในประเทศไทยแยกตามภาค

ภาค จงัหวัด จํ านวน
กิจการ

จํ านวนตนไมท่ี
ผลิต

จ ํานวนตนท่ีผลิต
ตอจังหวัด

จ ํานวนตนท่ีผลิต
ตอกิจการ

  เหนือ
  ตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลาง
  ตะวันออก
  ตะวันตก
  ใต

5
10
7
4
2
10

27
115
117
196
20
174

1,211,870
7,392,750
9,646,900
7,364,500
901,500

3,863,260

242,374
739,275
1,378,128
1,091,125
450,750
386,326

44,884.1
64,284.8
82,452.1
22,267.9
45,075.0
22,202.6

  รวมทั้งประเทศ 38 649 27,380,780 720,546 42,189.2
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ตารางที่ 2 การผลิตตนพันธุไมผลในประเทศไทยป พ.ศ. 2538 แยกตามรายภาค

ภาค จํ านวนกิจการ ชนิดพันธุไมผลสํ าคัญ ปรมิาณการผลิต(ตน)
เหนือ 27 ล ําไย

ลิ้นจี่
142,300

6,550
ตะวันออกเฉียงเหนือ 115 มะมวง

มะนาว
มะกรดู
มะขาม
ละมุด
นอยหนา
มะขามเทศ

1,838,250
948,400
201,100

2,774,900
104,000
50,000
111,000

กลาง 117 มะมวง
สมเขียวหวาน
ขนุน
มะไฟ
มะกอกฝรัง่
ชมพู
ฝรั่ง
มะพราว

6,294,300
116,000
880,900
34,000
6,800

220,300
199,000
168,000

ตะวันออก 196 ทุเรียน
กระทอน
ขนุน
มะปราง

769,500
686,850
1,145,050

32,000
ตะวันตก 196 สมโอ

กลวย
มะละกอ
พุทรา

117,000
10,000
20,000
20,000

ใต 174 ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลองกอง

737,030
664,510
874,500
1,070,400
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ตารางที่ 3 ปรมิาณและแหลงผลิตสํ าคัญของพันธุไมผลในประเทศในป พ.ศ. 2538
ชนิดไมผล ปรมิาณการผลิตตอป (ตน) แหลงผลิตท่ีสํ าคัญ

1.  มะมวง
2.  มะขามหวาน
3.  ขนุน
4.  ทุเรียน
5.  มะนาว
6.  ลองกอง
7.  กระทอน
8.  มังคุด
9.  เงาะ
10. สมโอ
11. ฝรั่ง
12. มะพราว
13. ชมพู
14. มะกรดู
15. สมเขียวหวาน
16. มะขามเทศ
17. ละมุด

9,523,200
3,289,550
2,286,350
1,506,530
1,380,050
1,169,280
1,024,370
957,200
685,570
421,770
384,200
341,450
336,900
218,600
194,000
156,000
148,500

สโุขทัย, พิจิตร, ลพบุรี
เพชรบูรณ, สุโขทัย
ปราจนีบุรี, ลพบุรี, สุโขทัย
สรุาษฎรธานี, ระยอง, จันทบรี
สกลนคร, แพร, พิจิตร
นครศรธีรรมราช, นราธิวาส
พจิติ, ปราจีนบุรี, นครศรีฯ
สรุาษฎร, นครศรีฯ, ระยอง
สรุาษฎรธานี, นครศรีธรรมราช
ราชบรุี, นครศรีฯ, พิจิตร
นครปฐม, นนทบุรี, ราชบุรี
นครปฐม, ราชบุรี
นครปฐม, ราชบุรี
สกลนคร
นนทบุรี, เชียงใหม, แพร
นครราชสมีา, พิจิตร
นครราชสีมา, ราชบุรี

ตารางที่ 4  สถิติการผลิตตนพันธไมผลเปนการคาในประเทศไทย   (เฉพาะ 10 จังหวัดแรกท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดจาก
                จังหวัดท่ีมีการผลิตเปนการคา 38 จังหวัด)

จังหวัด จํ านวนกิจการ จํ านวนตนท่ีผลิต จ ํานวนตนท่ีผลิต/กิจการ
เพชรบูรณ
ลพบุรี
สุโขทัย
ปราจีนบุรี
พิจิตร
สกลนคร
สรุาษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
จันทบุรี
นครปฐม

52
2
11
130
42
4

67
34
20
24

4,101,500
1,825,000
247,272
18,126
42,500

385,000
20,955
32,441
43,600
34,416

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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การพัฒนาของกิจการสถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทย

ในอดีตกิจการสถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทย เปนงานที่รวมอยูในงานสวนไมผลโดยเปน
การผลิตเพื่อใชสวนตัว และจํ าหนายสวนที่เหลือโดยไมยึดเปนอาชีพหลัก ตอมาเม่ือมีการขยายพืน้ที่
ปลูกไมผลมากข้ึน ชาวสวนไมผลรายใหมปลูกไมผลในพ้ืนท่ีขนาดใหญท่ีไมเปนพ้ืนท่ีสวนมาแตเดิมและ
ไมมีตนพันธุไมผลเดิมในที่น้ัน  จึงไมอาจผลิตตนพันธุไดดวยตนเอง ทํ าใหความตองตนพันธุไมผลมีมาก
ข้ึน  จึงมีชาวสวนบางสวนท่ีมีความชํ านาญในการขยายพันธุไมผล เปลี่ยนอาชีพหลักแทน เพราะมีราย
ไดดีกวา ปจจุบันมีการพัฒนาไปถึงข้ึนผลิตตนพันธุไมผลเปนอาชีพหลักแตเพียงพออยางเดียว โดยไม
ตองมีอาชีพการทํ าสวนไมผลเปนอาชีพรองอีกตอไป แตกิจการสวนใหญยังคงเปนกิจการในระดับครอบ
ครัวยังมิไดมีการดํ าเนินการในแบบธุรกิจอยางแทจริง ยังขาดการวางแผนงานและการบริหารงานท่ีดี ทั้ง
น้ีอาจเปนเพราะเจาของสถานเพาะชํ าไมผล  สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยท่ีขาดความรูในเร่ืองของ
การบริหารธุรกิจ  จึงทํ าใหกิจการสถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทยมีประสิทธิภาพการผลิตใหกับกิจ
การเหลาน้ี เพื่อใหพัฒนาจนถึงระดับที่แขงขันกับตางประเทศได เพราะมีความเปนไปไดวาการสงตน
พันธุไมผลเปนสินคาออกสูตางประเทศจะเปนอาชีพที่สํ าคัญอาชีพหน่ึงในอนาคตท่ีทํ ารายไดเขาประเทศ
ไดเปนอยางมาก

แนวทางการพัฒนาสถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทยในอนาคต

ดังไดกลาวแลววาสถานเพาะชํ าไมผลในประเทศไทย ยังมีประสิทธิภาพการผลิตที่ตํ่ าเม่ือเทียบ
กับตางประเทศ หากมีการพัฒนาการผลิตจะชวยใหเกิดประโยชนหลายประการ เชน ผูผลิตสามารถลด
ตนทุนการผลิตลง ราคาตนพันธไมผลต่ํ าลง ฯลฯ  แนวทางการพัฒนาสถานเพาะชํ าในประเทศไทยที่
อาจเปนไปได  มีดังน้ีคือ

1. จะตองมีการพัฒนากิจการสถานเพาะชํ าไมผล ใหมีระบบการจัดการท่ีดี คือ การนํ าหลัก
การจัดการบริหารธุรกิจมาประยุกตใช อันไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํ างาน การ
สั่งการ และการควบคุมงาน โดยใหมีการดํ าเนินกิจการสถานเพาะชํ าไมผลในรูปธุรกิจที่แทจริง จะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแกไขขอบกพรองตางๆท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันได

2. จะตองดํ าเนินการใหมีตนทุนต่ํ าลง ตนทุนท่ีต่ํ าลงจะนํ ามาซ่ึงกํ าไรท่ีสูงข้ึน และความได
เปรียบในการแขงขันเชิงธุรกิจกับคูแขง ปจจุบันเจาของกิจการสถานเพาะชํ าไมผลสวนใหญไมทราบตัว
เลขตนทุนที่แทจริง เพราะขาดระบบเก็บขอมูลและระบบบัญชี ทํ าใหไมสามารถลดตนทุนลงไดเพราะไม
ทราบวาจุดออนอยูท่ีใด การลดตนทุนอาจทํ าไดไม สามารถลดตนทุนลงได เพราะไมทราบวาจุดออนอยู
ที่ใด การลดตนทุนอาจทํ าไดหลายวิธี เชน จัดทํ าระบบขอมูล บัญชีและระบบตรวจสอบ ใชแรงงานอยาง
มีประสิทธิภาพใช เคร่ืองจักรทดแทนแรงงานคน ใชพลังงานอยางประหยัด ใชโรงเรือนท่ีลงทุนต่ํ าแตประ
สิทธิภาพสูง ใชระบบการใหน้ํ าที่ประหยัดนํ้ าและเหมาะสมกับสภาพของตนพันธุไมผลเปนตน
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3. เจาของสถานเพาะชํ าไมผลควรมีความรูในเรื่องของงานสถานเพาะชํ าไมผลและการ
ดํ าเนินธุรกิจสถานเพาะชํ า งานของสถานเพาะชํ าไมผล เชน วิธีการขยายพันธไมผลการอนุบาลตน
ออนในเรือนเพาะชํ า การปองกันกํ าจัดศัตรูพืช ฯลฯ เหลาน้ีเปนส่ิงจํ าเปนท่ีเจาของสถานเพาะชํ าไมผลจะ
ตองมีความรูเปฯอยางดี ไมเพียงแตความรูพื้นฐาน แตรวมท้ังความสามารถในการประยุกตและนํ าเทค
โนดลยีที่เกิดข้ึนใหมมาใชประโยชนดวย เพ่ือใหสามารถปรับปรุงระบบการผลิตใหทันสมัยอยูเสมอ นอก
จากน้ีเจาของสถานเพาะชํ าไมผลจะตองเพ่ิมพูนความรูในเร่ืองธุรกิจ ไมวาจะเปนเร่ืองของกฎหมาย พันธุ
พืช การกักกันพืช การติดตอซ้ือขาย การตรวจเช็คสินคา การสงเสริมการขาย ฯลฯ

4. จะตองมีการจัดสรางมาตรฐานสินคาตนพันธุไม มาตรฐานสินคาจะทํ าใหลูกคามีความ
เชื่อถือและม่ันใจไดวาจะไดรับสินคาท่ีตรงกับความตองการไมถูกเอาเปรียบ ในขณะเดียวกันผูขายหรือผู
ผลิตก็มีเปาหมายการผลิตและการขายท่ีแนนอน สะดวกในเร่ืองการกํ าหนดราคา การจัดมาตรตนพันธุ
ไมผล อาจกํ าหนดโดยหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานท่ีเกิดจากการรวมตัวของเอกชนก็ได

5. จะตองเปดโอกาสใหมีการสงออกตนพันธุไมผล หากสถานเพาะชํ าไมผลมีการพัฒนาไป
จนกระทั่งมีศักยภาพการผลิตที่สูงพอแลว รัฐควรจะเปดโอกาสใหมีการสงพันธุไมผลออกสูตลาดตาง
ประเทศ ทํ าใหประเทศไทยเสียโอกาสในการสงตนพันธุไมผลเหลาน้ันออกสูตางประเทศ รัฐจึงควรจะได
มีการทบทวนมาตรการตางๆ เพื่อดํ าเนินการแกไขปรับปรุงใหเกิดประโยชนตอประเทศและเกษตรกร
ของไทยมากที่สุด


จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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