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บทคดัย่อ

การศึกษาเทคนิคการขยายพนัธ์ุไมพ้ะยูง มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ขอ้มูลวิธีการ
ขยายพันธ์ุไม้พะยูงทั้ งแบบอาศัยเพศ หรือการใช้เมล็ด (seeding) และไม่อาศัยเพศ 
(vegetative propagation) ท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใชใ้นการส่งเสริมการปลูกรูปแบบต่างๆ 
ทั้งเพ่ือการอนุรักษแ์ละเชิงเศรษฐกิจ เพ่ือใหไ้ดต้น้กลา้ท่ีจะน าไปปลูกต่อไปมีลกัษณะดี

จากการศึกษาวิธีการขยายพนัธ์ุ 4 รูปแบบคือ การเพาะเมลด็ การปักช าก่ิง การปักช า
ราก และการเสียบยอด พบวา่ อตัราการงอกหรือประสบผลส าเร็จมีค่า 74 %, 26.7 % , 33.5 
%, และ 53.2 % ตามล าดบั จากการศึกษาสรุปไดว้า่ การเพาะเมลด็โดยทัว่ไปสามารถให้
อตัราการงอกสูงท่ีสุด แต่ไม่สามารถควบคุมคุณภาพของกลา้ไมไ้ดต้ามตอ้งการ ส่วนการ
ขยายพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศโดยการเสียบยอด จะให้ผลส าเร็จของการขยายพนัธ์ุไดดี้กว่า 
การปักช าราก และการปักช าก่ิง ตามล าดบั ทั้งยงัเหมาะส าหรับการจดัสร้างสวนขยายพนัธ์ุ 
(hedge orchard) เพ่ือเพ่ิมปริมาณกลา้ไมพ้ะยงูคุณภาพดีต่อไป 

2. การปักช าก่ิงจาก 52 แม่ไม ้ไดจ้  านวนท่อนพนัธ์ุจ านวน 1,186 ก่ิง ในเรือนเพาะช า
เป็นระยะเวลาประมาณ 45 วนั เร่ิมน าไปปักช าไดจ้  านวนหน่ึง พร้อมบนัทึกจ านวนก่ิงใหม่ท่ี
แตกออกมาก่อนการตดัและน าไปช าไดจ้  านวนรวม 2,017 ก่ิงพนัธ์ุ โดยก่ิงพนัธ์ุท่ีแตกรากแลว้
มี 658 ตน้ หรือมีอตัราการติดราก 32.6% จากจ านวนก่ิงยอดพนัธ์ุท่ีน าไปปักช าภายหลงัการ
ติดรากแลว้บ ารุงดูแลต่อเน่ืองอีกประมาณ 1 เดือน พบว่าจ านวนกลา้ไมท่ี้เหลืออยู่ 538 ตน้ 
หรือมีอตัราการการรอด 26.7% จากจ านวนก่ิงยอดพนัธ์ุท่ีน าไปปักช า

3. การปักช ารากจาก 52 แม่ไม ้(ไม่ไดค้รบจ านวนทั้งหมด) ไดจ้  านวนรากท่ีขดุและ
น ามาตดัแต่งแลว้ 173 ท่อน และเร่ิมด าเนินการตดัยอดพนัธ์ุท่ีแตกใหม่ไดภ้ายหลงัปักช าแลว้
ประมาณ 2 เดือนคร่ึง แต่ยงัมีปริมาณไม่มากนกั และเร่ิมทยอยแตกยอดเพ่ือใชใ้นการปักช า
ต่อไป รวมจ านวน 713 ก่ิงพนัธ์ุ โดยมีจ านวนก่ิงพนัธ์ุท่ีแตกรากแลว้เพียง 343 ตน้ หรือ 48%
ของจ านวนยอดพนัธ์ุท่ีน าไปปักช า ภายหลงัการยา้ยช าและบ ารุงดูแลต่ออีกระยะหน่ึงพบว่า
กลา้ไมเ้หลือเพียง 239 ตน้ หรือมีอตัราการรอดตาย 33.5% จากจ านวนยอดพนัธ์ุท่ีน าไปปักช า

4. การเสียบยอดจาก 52 แม่ไม ้ไดด้ าเนินการเตรียมตน้ตอ (stock) ไวจ้  านวน 750
ตน้ พร้อมท าการตดัแต่งยอดใหไ้ดข้นาดใกลเ้คียงกบัตน้ตอ จากนั้นจึงน ายอดไมพ้ะยงูพนัธ์ุดี
จากแม่ไมพ้ะยงู มาเสียบยอดกบักลา้ไมพ้ะยงูท่ีเตรียมไว ้พร้อมบ ารุงดูแลในเรือนเพาะช า ซ่ึง
พบว่าจ านวนกลา้ไมท่ี้ไดภ้ายหลงัการเสียบยอดแลว้มีจ านวน 311 ตน้ หรือ 41.5% แต่เม่ือมี
การทดลองเสียบยอดจากก่ิงพนัธ์ุท่ีปลูกในพ้ืนท่ีด าเนินการจ านวน 300 ยอดก่ิงพนัธ์ุแลว้
พบว่ายงัเหลือกลา้ไมท่ี้เสียบยอดติดอยู่จ  านวน 248 ตน้ หรือ 82.6% โดยมีค่าเฉล่ียอตัราการ
รอดตายของกลา้ไมท่ี้ไดท้ั้งจากยอดท่ีน ามาจากต่างพ้ืนท่ีและในพ้ืนท่ีเองแลว้ 53.24%

ค าน า
พะยูงเป็น 1 ใน 9 ชนิดไมม้งคลของไทย ทั้งลวดลายไมส้วยงาม เน้ือแข็งแรง

ทนทาน พะยงูจึงเป็นท่ีตอ้งการจ านวนมากของตลาดนอกประเทศ โดยเฉพาะจีน สิงคโปร์ 
ไตห้วนั ฮ่องกง น าสู่ปัญหาใหญ่ของประเทศคือการลกัลอบตดัไมพ้ะยูงเพ่ือส่งออก และ
เส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุของไมช้นิดน้ีดว้ย

นอกจากการป้องกนัการลกัลอบตดัไมพ้ะยงูแลว้ การส่งเสริมการปลูกไมพ้ะยงูทั้ง
ในพ้ืนท่ีของรัฐและเอกชน ก็มีส่วนในการช่วยลดความเส่ียงในการสูญพนัธ์ุได ้ปัจจยัท่ี
ตอ้งค านึงถึงประการหน่ึงคือการหาวิธีขยายพนัธ์ุท่ีให้ปริมาณมากและคุณภาพของไมท่ี้ดี
ดว้ย โดยทัว่ไปมกัจะใช้วิธีเพาะเมล็ดซ่ึงจะให้ปริมาณกลา้ไมท่ี้มากพอแต่คุณภาพของ
ตน้ไมท่ี้ไดภ้ายหลงัจะไม่ค่อยดี จึงตอ้งมีการศึกษาทดลองหาการขยายพนัธ์ุวิธีไม่อาศยัเพศ
แบบอ่ืนจากแม่ไมเ้พ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพของไมท่ี้จะน ามาใชป้ระโยชนท่ี์ดีต่อไป

วธีิการศึกษา
การศึกษาเทคนิคการขยายพนัธ์ุตั้งแต่การเพาะเมล็ด การปักช าก่ิง ปักช าราก และ

เสียบยอด จากตน้พนัธ์ุไมพ้ะยูงท่ีคดัเลือกลกัษณะท่ีดีแลว้ (plus tree) โดยไดด้ าเนินการ
ทดลองและเก็บบนัทึกขอ้มูล ภายในเรือนเพาะช าของศูนยว์นวฒันวิจยัภาคกลาง จงัหวดั
กาญจนบุรี พร้อมบนัทึกขอ้มูลอตัราการแตกยอดของท่อนพนัธ์ุ และอตัราการแตกรากของ
ยอดก่ิงพนัธ์ุ เปรียบเทียบกบัอตัราการงอกจากการเพาะเมลด็ไมพ้ะยูงทัว่ไปเพื่อหาวิธีการ
ขยายพนัธ์ุไมพ้ะยงูท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการปลูกต่างๆ กนั

ตารางแสดงอตัราการงอก การติดราก และการรอดตายในแต่ละวิธีการขยายพนัธ์ุไมพ้ะยงู

วิธีการ จ านวน
ท่อนพนัธ์ุ

จ านวนยอด
ปักช า

จ านวนท่ี
แตกราก

อตัราการ
ติด (%)

จ านวนตน้
ท่ีได้

อตัราการ
รอด (%) หมายเหตุ

1.เพาะเมลด็ 2,865 - 2,130 74 900 31.4
2.ปักช าก่ิง 1,186 2,017 658 32.6 538 26.7
3.ปักช าราก 173 713 343 48 239 33.5
4.เสียบยอด 1 750 750 311 41.5 311 41.5 แม่ไมไ้กล

เสียบยอด 2 300 300 248 82.6 248 82.6 แม่ไมใ้กล้

ค่าเฉล่ีย 1,050 1,050 559 53.24 559 53.24

ผลการศึกษา
การศึกษาวิธีการขยายพนัธ์ุไมพ้ะยงูท่ีเหมาะสมกบัการปลูกรูปแบบต่างๆ พบวา่

1. การเพาะเมลด็ : การขยายพนัธ์ุ โดยการเพาะเมลด็ เร่ิมจากเตรียมเมลด็ก่อนเพาะ 
น าเมล็ดจ านวน 100 กรัม (2,865 เมล็ด) แช่น ้ าไว ้1 คืน (ชนะ และ ชยัสิทธ์ิ, 2532) หลงัจาก
นั้นจึงน าเมล็ดไปเพาะในกระบะทรายท่ีเตรียมไว ้บันทึกขอ้มูลจ านวนกลา้ไมห้ลงัเพาะ 
ประมาณ 2 สัปดาห์ พบวา่มีกลา้ไมจ้  านวน 2,130 ตน้ หรือ อตัราการงอก 74% แลว้จึงท าการ
ยา้ยช ากลา้ไมใ้ส่ในถุงเพาะช าท่ีเตรียมไว ้บนัทึกจ านวนกลา้ไมท่ี้ไดภ้ายหลงัการยา้ยช าแลว้
ต่อไปอีก 4 สัปดาห์ และพบว่าอตัราการรอดตายของกลา้ไมพ้ะยูงภายหลงัการยา้ยช าแลว้
ลดลงมากเหลือเพียง 900 ตน้ หรือ 31.4% เน่ืองจากพบการระบาดของโรคราสนิมท่ีใบและ
โรคเน่าคอดินในกลา้ไมพ้ะยงู ท าใหก้ลา้ไมบ้างส่วนแหง้ตายไป

สรุปผลการศึกษา
การศึกษารูปแบบการขยายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัการส่งเสริมการปลูกไมพ้ะยูงคือ 

การเพาะเมล็ด ซ่ึงให้อตัราการงอกสูงท่ีสุด (74%)เม่ือเทียบกบัการขยายพนัธ์ุวิธีอ่ืน และ
ภายหลงัการงอกตอ้งมีการบ ารุงดูแลกลา้ไมอ้ยา่งดี เพ่ือท่ีจะใหอ้ตัราการรอดตายสูงเช่นกนั 
การเพาะเมล็ดเหมาะส าหรับการปลูกเพื่อการอนุรักษ ์เน่ืองจากสามารถผลิตกล้าไมไ้ดใ้น
ปริมาณมาก และมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสูงกว่าการขยายพนัธ์ุวิธีอ่ืน ส่วนการ
ปลูกสร้างสวนไมพ้ะยงูเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจควรมีการคดัเลือกเมลด็ท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุงพนัธ์ุแลว้ (ชยัสิทธ์ิ และคณะ, 2536) หรือใชก้ลา้ไมท่ี้ไดจ้ากการขยายพนัธ์ุโดยวิธี
ไม่อาศยัเพศ (vegetative propagation) จากแม่ไมท่ี้คดัเลือกลกัษณะท่ีดีแลว้ จากการศึกษา
ทดลองรูปแบบการขยายพนัธ์ุโดยไม่อาศยัเพศ 3 รูปแบบ พบวา่รูปแบบท่ีใหอ้ตัราการแตก
รากและอตัราการรอดตายสูงคือ การเสียบยอด (53.24%) เม่ือเปรียบเทียบกบัการปักช าราก 
(33.5%) และการปักช าก่ิง (26.7%) แต่การขยายให้ไดป้ริมาณมากจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา
เทคนิคต่างๆ ท่ีอาจเป็นปัจจยัต่อการประสบความส าเร็จในการขยายพนัธ์ุต่อไป

กรมป่าไม้



การขยายพนัธ์ุไม้พะยูงโดยไม่อาศัยเพศ

ตัดรากเป็นท่อนยาว 20 ซม. ช าในวสัดุเพาะช า

ปักช ากิง่

ปักช าราก
กิง่พร้อมตัด
อายุ 30-40 วนั

รากพร้อมตัด 
อายุ 30-40 วนั

แม่ไม้พะยูง

ตัดกิง่เป็นท่อน
ยาว 30 ซม. 

ช าในวสัดุเพาะช า

ตัดกิง่และใบ
ออกบางส่วน

แช่สารกนัเช้ือรา 15 นาที

ปักช าในวสัดุช า

แช่สารเร่งราก 15 นาที 

ต้นกล้าพร้อมปลูก 
อายุ 5-6 เดือน

ตัดแต่งกิง่
ยอดพนัธ์ุ

กิง่ยอด
พนัธ์ุทีไ่ด้

ต้นตอ (stock)

เสียบยอด

2 เดือน

กรมป่าไม้


