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บทคัดยอ 
 

  การศกึษา เทคนคิ การขยายพันธุ ไมพะยูง  มวีัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูล วธิกีารขยายพันธุไม

พะยูงทัง้แบบอาศัยเพศ หรอืการใชเมล็ด ( seeding) และไมอาศัยเพศ (vegetative propagation) ที่

เหมาะสมตอการนําไปใชในการสงเสรมิการปลูกรูปแบบตางๆ ซึ่งในการปลูกเพื่อการอนุรักษอาจจะใช

เมล็ดจากตนพะยูงที่ขึ้นอยูทั่วไปได แตการปลูกในเชิงเศรษฐกจิอาจตองมกีารปรับปรุงพันธุไมพะยูงกอน

การเก็บเมล็ด หรอืการใชทอนพันธุ (กิ่ง, ราก หรอืยอด) ในการขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศจากตนพันธุที่

มลีักษณะด ี(plus tree) เพื่อใหไดตนกลาที่จะนําไปปลูกตอไปมลีักษณะดเีชนกัน 

จากการศกึษาวธิกีารขยายพันธุ 4 รูปแบบคอื การเพาะเมล็ด การปกชํากิ่ง การปกชําราก และ

การเสยีบยอด พบวา อัตราการงอกหรอืประสบผลสําเร็จมคีา 74%, 26%, 33%, และ 53% ตามลําดับ  

โดยได ดําเนนิการทดลอง และเก็บบันทกึ ขอมูล  ภายในเรอืนเพาะชําของศูนย วนวัฒนวจัิย ภาคกลาง  

จังหวัดกาญจนบุร ี จากการศกึษาสรุปไดวา การเพาะเมล็ดโดยทั่วไปสามารถใหอัตราการงอกสูงที่สุด 

แตไมสามารถควบคุมคุณภาพของกลาไมไดตามตองการ สวนการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการ

เสยีบยอด จะใหผลสําเร็จของการขยายพันธุไดดกีวา การปกชําราก และการปกชํากิ่ง ตามลําดับ ทัง้ยัง

เหมาะสําหรับการจัดสรางสวนขยายพันธุ ( hedge orchard) เพื่อเพิ่มปรมิาณกลาไมพะยูงคุณภาพดี

ตอไป  
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ABSTRACT 
 

  Study on propagation of Siamese Rosewood (Dalbergia cochinchinensis) was aimed to 

study the technique of sexual or seeding and vegetative propagation that suitable for various 

planting types. Seeding from natural forest is suitable for conservative planting but for the 

commercial planting must to collect seed from plus tree or use vegetative propagation from plus 

tree. 

  The propagation trials were done in 4 types as seeding, branch cutting, root cutting and 

top grafting. The results showed germination rate or succession rate were 74%, 26%, 33% and 

53% respectively. The experiment was done and recorded within seedling nursery of Central 

Silvicultural Research Centre, Kanchanaburi province. Summary of results found that germination 

rate on seeding was highest but it was not sure on quality of seedling. The suitable method of 

vegetative propagation was top grafting which compare on root cutting and branch cutting 

respectively. According to this method is suitable on planting hedge orchard for producing on good 

quality of Siamese Rosewood seedling. 
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คํานํา 
 

พะยูงเปนไมมงคลตามช่ือที่พองกับพยุง ซึ่งแปลวาประคองใหอยูในสภาพปกติ  ชวยใหทรงตัวไว  

เช่ือวาบานใดปลูก จะทําใหบุคคลในบานมแีตความเจรญิ ฐานะดขีึ้น ชวยไมใหชีวติตกตํ่า ทัง้ยังจัดใหเปน 

1 ใน 9 ชนดิไมมงคลของไทยที่ประกอบดวย ราชพฤกษ , ขนุน, ชัยพฤกษ , ทองหลาง , ไผสสีุก , 

ทรงบาดาล , สัก, กันเกรา  และพะยูง  ดวยความเปนไมมงคล  ทัง้ลวดลายไมสวยงาม  เนื้อแข็งแรง  

ทนทาน  พะยูง จึงเปนที่ตองการจํานวนมากของตลาดนอกประเทศ  โดยเฉพาะจีน  สงิคโปร  ไตหวัน  

ฮองกง นําสูปญหาใหญของประเทศคอืการลักลอบตัดไมพะยูงเพื่อสงออก  และเสี่ยงตอการสูญพันธุ

ของไมชนดินี้ดวย 

 นอกจากการปองกันการลักลอบตัดไมพะยูงแลว การสงเสรมิการปลูกไมพะยูงทัง้ในพื้นที่ของรัฐ

และเอกชน ก็มสีวนในการชวยลดความเสี่ยงในการสูญพันธุได ปจจัยที่ตองคํานงึถงึประการหนึ่งคอืการ

หาวธิขียายพันธุที่ใหปรมิาณมากและคุณภาพของไมที่ดดีวย โดยทั่วไปมักจะใชวธิเีพาะเมล็ดซึ่งจะให

ปรมิาณกลาไมที่มากพอแตคุณภาพของตนไมที่ไดภายหลังจะไมคอยด ีจึงตองมกีารศกึษาทดลองหา

การขยายพันธุวธิไีมอาศัยเพศแบบอื่นจากแมไมเพื่อใหไดคุณภาพของไมที่จะนํามาใชประโยชนที่ดตีอไป 

 การศกึษาการขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศไดแก การปกชํากิ่ง ปกชําราก และเสยีบยอด จากตน

พันธุไมพะยูงที่คัดเลอืกลักษณะที่ดแีลว ( plus tree) พรอมบันทกึขอมูลอัตราการแตกยอดของทอนพันธุ 

และอัตราการแตกรากของยอดกิ่งพันธุ เปรยีบเทยีบกับอัตราการงอกจากการเพาะเมล็ดไมพะยูงทั่วไป

เพื่อหาวธิกีารขยายพันธุไมพะยูงที่เหมาะสมกับรูปแบบการปลูกตางๆ กัน 

  

วิธกีารศึกษา 

 

การศกึษาวธิกีารขยายพันธุไมพะยูงครัง้นี้ไดทํา การทดลองและ เก็บขอมูล ภายในเรอืนเพาะชํา

กลาไมที่มกีารควบคุมระบบการใหน้ํา และควบคุมอุณหภูม ิความช้ืนใหเหมาะสมกับกลาไม ของศูนย

วนวัฒนวจัิยภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุร ีใชระยะเวลาในการศกึษาทดลอง 9 เดอืน (มกราคม – 

กันยายน 2557) โดยกําหนดรูปแบบการขยายพันธุไมพะยูง  4 วธิกีาร ไดแก การเพาะเมล็ด , การปกชํา

กิ่ง, การปกชําราก และการเสยีบยอด โดยวางแผนการทดลองดังนี้ 

      1. การเพาะเมล็ด : โดยทําการสํารวจและจัดเก็บเมล็ดพันธุไมพะยูงจากปาธรรมชาต ิช่ัง

น้ําหนักเมล็ดจํานวน 100 กรัม ไดจํานวนเมล็ด 2,865 เมล็ด นําไปแชน้ํา 1 คนื (ชนะ ผิวเหลอืง และคณะ , 

2532) กอนหวานในกระบะเพาะชําที่มขีี้เถาแกลบเปนวัสดุเพาะ รดน้ําทุกวัน พรอมบันทกึขอมูลจํานวน

กลาไมที่ขึ้น จนถงึชวงระยะเวลายายชําและพรอมปลูก หรอืกลาไมมคีวามสูงประมาณ 30 เซนตเิมตร 

(ภาพที่ 1-2) 

 



       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 การเพาะเมล็ดไมพะยูง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 กลาไมพะยูงที่เพาะจากเมล็ดและพรอมปลูก 

10-14 วัน 

7-10 วัน 

ยายชํา 

ฝกพะยูง 

เมล็ดพะยูง 

(แชนํ้า 1 คนื กอนเพาะ) 



      2. การปกชํากิ่ง : คัดเลอืกแมไมพะยูงพันธุดจีากปาธรรมชาตจํิานวน 52 ตน (ภาพที่ 2) 

ดําเนนิการตัดกิ่งและนํามาปกชําเพื่อใหแตกยอดสําหรับปกชํา โดยกอนการปกชํากิ่งตองดําเนนิการ

เตรยีมการดังนี้ 

- คัดเลอืกกิ่งพันธุ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ของกิ่งประมาณ 2-5 ซม. นํามาตัดแตงให

เปนทอนๆ ยาวประมาณ 25-30 ซม. 

- เตรยีมกระถางหรอืกระบะเพาะชําที่ใสวัสดุชําเปนขี้เถาแกลบ 2/3 สวนของกระถาง

หรอืกระบะชํา 

- นําทอนกิ่งพันธุปกลงในกระถางหรอืกระบะชําใหลกึประมาณ 1-2 นิ้ว พรอมตดิเบอร

แมไมไวที่ทอนกิ่งพันธุ รดน้ําผสมน้ํายากันเช้ือรา (เมทาแลกซลิ) ภายหลังการปกชําแลวเทานัน้ หลังจาก

นัน้จึงใหน้ําตามปกต ิสังเกตอยาใหกิ่งพันธุหรอืดนิแหง (ภาพที่ 3) 

ภายหลังการปกชํากิ่งประมาณ 30-45 วัน กิ่งออนที่แตกออกมาจากตาขางของกิ่งปก

ชําจะทะยอยแตกออกมาจนพรอมที่จะตัดกิ่งออนได (อายุของกิ่งประมาณ 35 วัน) ตัดแตงกิ่งออนที่ได

เพื่อนําไปปกขยายพันธุตอไป (ภาพที่ 4)  โดยกอนนําไปปกชําตองแชกิ่งออนดวยน้ํายากันเช้ือรา (เมทา

แลกซลิ) ประมาณ  5-10 นาท ีแลวจึงนําไปแชในน้ํายาเรงราก (รูทมนิ-ด)ี หรอืจุมในน้ํายาเรงราก (รูส

โกร) (วธิใีชสารเรงรากตามรายละเอยีดขางขวดของแตละชนดิ)  หลังจากแชน้ํายาเรงรากแลวควรผ่ึงใน

รมใหแหงเพื่อใหน้ํายาตดิกิ่งพันธุไดด ีประมาณ 5 นาท ีกอนนํากิ่งออนที่ไดไปปกชําในกระบะชํา (ภาพที่ 

5) โดยมวีัสดุชําเปนขี้เถาแกลบ บํารุงดูแลกิ่งพันธุในเรอืนเพาะชําแบบปด ( mist-spray) ซึ่งมกีารควบคุม

อุณหภูมแิละความช้ืน (อุณหภูมไิมเกนิ 35 องศาเซลเซยีส และความช้ืนประมาณ 80-90%) และมี

ระบบการใหน้ําเปนชวงตลอดในชวงเวลา 08.00-17.00 น. โดยกําหนดระยะเวลาใหน้ํา 20 วนิาททีุก

ครึ่งช่ัวโมง (ในฤดูรอน) หรอืใหน้ํา 20 วนิาททีุกช่ัวโมง (ในหนาฝน) (ภาพที่ 6) เมื่อระบบรากของกิ่งยอด

พันธุเริ่มพัฒนาแลวสามารถยายชําลงถุงเพาะชําขนาด 4x6 หรอื 5x9 นิ้วได พรอมกับนํากลาที่ยายชํา

ออกนอกเรอืนเพาะชําแบบปด แตยังคงตองบํารุงดูแลไวในเรอืนเพาะชําแบบเปดที่มหีลังคาตาขายพราง

แสง 50% อยูอกีประมาณ 1 เดอืน (ภาพที่ 7) จึงยายกลาไมออกนอกเรอืนเพาะชําเพื่อทําใหกลาไม

แกรง (hardening) ตอไป พรอมบันทกึขอมูลชวงระยะเวลาการแตกยอด การตัดกิ่งยอดพันธุ การยายชํา 

การดูแลรักษาจนเปลี่ยนกลาใสถุงปลูก และจํานวนกลาไมที่ไดในแตละชวง 

 

 



   
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะของแมไมพะยูงที่ไดดําเนนิการคัดเลอืกและเก็บกิ่ง ราก และยอด  

       เพื่อศกึษารูปแบบการขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ  
 

   
 

  
 

ภาพท่ี 3 ขัน้ตอนการเตรยีมกิ่งปกชํา และการปกชํากิ่งเพื่อใหแตกกิ่งออนสําหรับปกชํากิ่งพันธุ  



  
 

ภาพท่ี 4 การตัดกิ่งออนและลักษณะของกิ่งออนที่พรอมสําหรับปกชํา (อายุประมาณ 35 วัน) 
 

  
 

ภาพท่ี 5 สารเคมทีี่ใชในการปกชําคอื สารปองกันเช้ือรา (เมทาแลกซลิ) และน้ํายาเรงราก (รูทมนิ-ด)ี  
 

  
 

 



  
 

  
 

ภาพท่ี 6 ขัน้ตอนการแชสารเคม ีการปกชํากิ่งออน และดูแลในเรอืนเพาะชําแบบปด (mist-spray) 
 

  
 

ภาพท่ี 7 การแตกรากของกิ่งออน และการดูแลกลาไมตอเนื่องในเรอืนเพาะชํา 

 

      3. การปกชําราก : คัดเลอืกแมไมพะยูงพันธุดจีากปาธรรมชาตจํิานวน 52 ตน ดําเนนิการ

ขุดและตัดราก พรอมนํามาตัดแตงใหมคีวามยาว ประมาณ 15-20 ซม. นํารากทอนพันธุที่ตัดแตงแลว

ไปชําในกระบะเพาะชําที่มวีัสดุชําเปนขี้เถาแกลบ และรดน้ําผสมน้ํายากันเช้ือราหลังจากชํารากแลว 

ภายหลังการแตกยอดของรากที่ชําและกิ่งยอดมขีนาดที่เหมาะสมในการตัดไปปกชําตอแลว (อายุกิ่ง



ประมาณ 1 เดอืน) กอนนําไปปกชําตองแชน้ํายากันเช้ือรา และน้ํายาเรงรากเชนเดยีวกันกับการปกชํากิ่ง 

รวมถงึการบํารุงดูแลในเรอืนเพาะชําแบบปด ( mist-spray) และบํารุงรักษากลาไมจนพรอมปลูก โดย

บันทกึขอมูลชวงระยะเวลาการแตกยอด การตัดกิ่งยอดพันธุ การยายชํา การดูแลรักษาจนเปลี่ยนกลา

ใสถุงปลูก และจํานวนกลาไมที่ไดในแตละชวง เชนเดยีวกันกับการปกชํากิ่ง (ภาพที่ 8) 
 

  
 

  
 

  
 

ภาพท่ี 8 การดําเนนิงานจัดเก็บรากแมไมพะยูง เพื่อนํามาปกขยายพันธุ  

 



      4. การเสยีบยอด : คัดเลอืกแมไมพะยูงพันธุดจีากปาธรรมชาตจํิานวน 52 ตน ดําเนนิการ

ตัดกิ่งยอด  และนํามาเสยีบยอดกับกลาไมที่เพาะจากเมล็ด ( stock) พรอมบํารุงรักษากลาไม โดยบันทกึ

ขอมูลชวงระยะเวลาการแตกยอดพันธุ และจํานวนกลาไมที่ไดภายหลังการเสยีบยอดแลว (ภาพที่ 9)  
 

  
 

  
 

  
 

ภาพท่ี 9 การเก็บยอดพันธุจากแมไม ตัดแตงยอด เตรยีมตนตอ การเสยีบยอด และกลาที่เสยีบยอดตดิแลว  



ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 

  การศึกษาวธิกีารขยายพันธุไมพะยูงที่เหมาะสมกับการปลูกรูปแบบตางๆ พบวา 

                1. การเพาะเมล็ด : การขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด เริ่มจากเตรยีมเมล็ดกอนเพาะ นํา

เมล็ดจํานวน 100 กรัม (2,865 เมล็ด) แชน้ําไว 1 คนื (ชนะ และ ชัยสทิธิ์, 2532) หลังจากนัน้จึงนําเมล็ด

ไปเพาะในกระบะทรายที่เตรยีมไว กลบเมล็ดดวยทรายบางๆ รดน้ําใหสมํ่าเสมอ เมล็ดจะ เริ่มงอกภายใน 

7 วัน และบันทกึขอมูลจํานวนกลาไม ตัง้แตที่กลาไมเริ่มขึ้นอกีประมาณ 2 สัปดาห จนกลาไมบางสวนมี

ความสูงประมาณ 1 นิ้ว หรอืมใีบเลี้ยง 1 คู พบวามกีลาไมจํานวน 2,130 ตน หรอื อัตราการงอก 74% 

แลวจึงทําการยายชํากลาไมใสในถุงเพาะชําที่เตรยีมไว พรอมบันทกึจํานวนกลาไมที่ไดภายหลังการยาย

ชําแลวตอไปอกี 4 สัปดาห และพบวาอัตราการรอดตายของกลาไมพะยูงภายหลังการยายชําแลวลดลง

มากเหลอืเพยีง 900 ตน หรอื 31.4% เนื่องจากพบการระบาดของโรคราสนมิที่ใบและโรคเนาคอดนิใน

กลาไมพะยูง ทําใหกลาไมบางสวนแหงตายไป  

       2. การปกชํากิ่งจาก 52 แมไม ไดจํานวนทอนพันธุจํานวน 1,186 กิ่ง ภายหลังการปกชํา

และดูแลในเรอืนเพาะชําเปนระยะเวลาประมาณ 10 วัน กิ่งพันธุบางกิ่งเริ่มแตกยอดตาขางออกมาบาง 

และภายหลังปกชําแลวประมาณ 45 วัน กิ่งขางที่แตกออกมาเริ่มนําไปปกชําขยายตอไดจํานวนหนึ่ง ซึ่ง

จะแตกตางกับการปกชํากิ่งออนไมสักที่พบวาอายุของกิ่งออนที่เหมาะสมกับการปกชําคอื กิ่งอายุไมเกนิ 

4 สัปดาห (ประสทิธิ์ และ จํานรรจ, 2543) พรอมบันทกึจํานวนกิ่งใหมที่แตกออกมากอนการตัดและ

นําไปชําไดจํานวนรวม 2,017 กิ่งพันธุ จํานวนกลาไมที่มรีะบบรากแลวในชวงนี้เหลอือยู 658 ตน หรอืมี

อัตราการตดิราก 32.6% จากจํานวนกิ่งยอดพันธุที่นําไปปกชํา ซึ่งนอยกวาการปกชําจากกิ่งแมไมที่อายุ

นอย ( 6 เดอืน) ที่พบการแตกรากของกิ่งออนถงึ 66’67% (ประโชต ิและ สุพัตรา , 2538) แมจะใช

เทคนคิที่ทําใหกิ่งที่แตกใหมมสีภาพออน ( rejuvenation) เหมอืนกันก็ตาม ภายหลังการตดิรากแลวบํารุง

ดูแลตอเนื่องอกีประมาณ 1 เดอืน พบวาจํานวนกลาไมที่เหลอืในชวงสุดทายนี้เหลอือยู 538 ตน หรอืมี

อัตราการประสบผลสําเร็จเพยีง 26.7% จากจํานวนกิ่งยอดพันธุที่นําไปปกชํา 

       3. การปกชํารากจาก 52 แมไม (ไมไดครบจํานวนทัง้หมด) ไดจํานวนรากที่ขุดและนํามา

ตัดแตงใหมคีวามยาว ประมาณ 15-20 ซม. จํานวน 173 ทอน และเริ่มดําเนนิการตัดยอดพันธุที่แตก

ใหมไดภายหลังปกชําแลวประมาณ 2 เดอืนครึ่ง แตยังมปีรมิาณไมมากนัก และเริ่มทยอยแตกยอดเพื่อ

ใชในการปกชําตอไป รวมจํานวนที่ได 713 ยอดพันธุ และกอนนําไปปกชําตองแชน้ํายากันเช้ือรา และ

น้ํายาเรงรากเชนเดยีวกันกับการปกชํากิ่ง รวมถงึการบํารุงดูแลในเรอืนเพาะชําแบบปด ( mist-spray) 

จํานวนยอดพันธุที่ปกชําแลวแตกรากมเีหลอืเพยีง 343 ตน หรอื 48% ของจํานวนยอดพันธุที่นําไปปกชํา 

ภายหลังการยายชําในถุงเพาะชําและบํารุงดูแลตออกีระยะหนึ่งพบวากลาไมเหลอืเพยีง 239 ตน หรอืมี

อัตราการรอดตาย 33.5% จากจํานวนยอดพันธุที่นําไปปกชํา 



       4. การเสยีบยอดจาก 52 แมไม ไดดําเนนิการเตรยีมตนตอ ( stock) ไวจํานวน  750 ตน 

พรอมทําการตัดแตงยอดใหไดขนาดใกลเคยีงกับตนตอ จากนัน้จึงนํายอดไมพะยูงพันธุดจีากแมไมพะยูง 

ดังกลาว มาเสยีบยอดกับกลาไมพะยูงที่เตรยีมไว พันและคลุมดวยพลาสตกิใสปองกันน้ําเขาแผล พรอม

บํารุงดูแลกลาไมที่เสยีบยอดแลวในเรอืนเพาะชําตอไป ซึ่งพบวาจํานวนกลาไมที่ไดภายหลังการเสยีบ

ยอดแลวมจํีานวน 311 ตน หรอื 41.5% โดยสาเหตุที่อัตราความสําเร็จต่ําเนื่องจากกิ่งยอดพันธุที่นํามา

ไกลจากพื้นที่ดําเนนิการทดลอง บางยอดกิ่งเริ่มแหง แตเมื่อมกีารทดลองเสยีบยอดจากกิ่งพันธุที่ปลูกใน

พื้นที่ดําเนนิการจํานวน 300 ยอดกิ่งพันธุ ภายหลังการเสยีบยอดแลวพบวายังเหลอืกลาไมที่เสยีบยอด

ตดิอยูจํานวน 248 ตน หรอื 82.6% โดยมคีาเฉลี่ยอัตราการรอดตายของกลาไมที่ไดทัง้จากยอดที่นํามา

จากตางพื้นที่และในพื้นที่เองแลว 53.24% และเมื่อปลูกในพื้นที่เปรยีบเทยีบกับกลาไมที่ไดจากการ

ขยายพันธุ วธิกีารอื่นแลวพบวา การเจรญิเตบิโตของกลาไมที่ไดจากการเสยีบยอดจะดกีวากลาไมที่ได

จากการขยายพันธุวธิอีื่น ยกเวนการเพาะเมล็ด (ตารางที่ 1) 
 

       ตารางท่ี 1 แสดงอัตราการงอก การตดิราก และการรอดตายในแตละวธิกีารขยายพันธุไมพะยูง 
 

วธีิการ 
จํานวน 

ทอนพันธุ 

จํานวนยอด 

ท่ีนําไปปกชํา 

จํานวน 

ท่ีแตกราก 

อัตราการ 

ติด (%) 

จํานวน 

ตนท่ีได 

อัตราการ

รอด (%) 
หมายเหตุ 

1.เพาะเมล็ด 2,865 - 2,130 74 900 31.4  

2.ปกชํากิ่ง 1,186 2,017 658 32.6 538 26.7  

3.ปกชําราก 173 713 343 48 239 33.5  

4.เสยีบยอด 1 750 750 311 41.5 311 41.5 -แมไมไกลพื้นท่ี 

           ทดลอง 

  เสยีบยอด 2 300 300 248 82.6 248 82.6 -แมไมใกลพื้นท่ี 

- คาเฉลี่ยของ 1,050 1,050 559 53.24 559 53.24   ทดลอง 

การเสยีบยอด        

 

สรุปและวิเคราะหผล 
   

      การศกึษารูปแบบการขยายพันธุที่เหมาะสมกับการสงเสรมิการปลูกไมพะยูงคอื การเพาะ

เมล็ด ซึ่งใหอัตราการงอกสูงที่สุด ( 74%)เมื่อเทยีบกับการขยายพันธุวธิอีื่น และภายหลังการงอกตองมี

การบํารุงดูแลกลาไมอยางด ีเพื่อที่จะใหอัตราการรอดตายสูงเชนกัน แตการเพาะเมล็ดไมสามารถ

ควบคุมคุณภาพของกลาไมพะยูงที่จะใหตนที่มลีักษณะด ีการเพาะเมล็ดเหมาะสําหรับการปลูกเพื่อการ

อนุรักษ เนื่องจากสามารถผลติกลาไมไดในปรมิาณมาก และมคีวามหลากหลายทางพันธุกรรมสูงกวา

การขยายพันธุวธิอีื่น สวนการปลูกสรางสวนไมพะยูงเพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกจิควรมกีารคัดเลอืก



เมล็ดที่ไดรับการปรับปรุงพันธุแลว (ชัยสทิธิ์ และคณะ, 2536) หรอืใชกลาไมที่ไดจากการขยายพันธุโดย

วธิไีมอาศัยเพศ ( vegetative propagation) จากแมไมที่คัดเลอืกลักษณะที่ดแีลว จะชวยใหคุณภาพของ

กลาไมพะยูงดเีชนเดยีวกันกับแมไมได จากการศกึษาทดลองรูปแบบการขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ 3 

รูปแบบ พบวารูปแบบที่ใหอัตราการแตกรากและอัตราการรอดตายสูงคอื การเสยีบยอด ( 53.24%) 

เมื่อเปรยีบเทยีบกับการปกชําราก ( 33.5%) และการปกชํากิ่ง ( 26.7%) แตการขยายใหไดปรมิาณมาก

จําเปนตองมกีารศกึษาเทคนคิตางๆ ที่อาจเปนปจจัยตอการประสบความสําเร็จในการขยายพันธุตอไป 
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