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 ເພືື່ອປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານ 
ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2020, ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດປີ 2030 ໃນການ
ພັດທະນາຂະ ແໜງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້. ເພືື່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍຍຸດທະສາດດັື່ງກ່າວນັັ້ນ, ກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບູລິ
ມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການດັື່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ 3 
ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນການດ າເນີນງານ ທີື່ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ມາດຕາການໃນການພັດທະນາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
 ປະຈບຸັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດກ້ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ສ ກສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ຊ ື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບ
ການສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫລັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້
ຮຽນເປັນສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າ 
ເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນ 
ສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫລັກສູດອະນຸປະລິນຍາກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາເຊັື່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສກິ າ. 
ຫລັກສູດນີັ້ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພືື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາ
ການດ້ານການກະສິກ າແລະປ່າໄມ້ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ. ລາວ ແລະ 
ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດ
ແຫ່ງຊາດລະດັບອະນຸປະລິນຍາທຸກປະການ. 
 ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າປ ັ້ມຄູ່ມືການຮຽນ
ການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ເພືື່ອຕອບສະ  
ໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ 
5). ບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານ ຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານແລະຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກ ປ່ຽນຄ າຄິດເຫັນແລະຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະຄະນະກ າມະການ
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ພັດ ທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, 
ທ່ານ ສີສຸກ ວິ ລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິຣະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມືອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. 
ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter, ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ າ ນວນໜ ື່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ. 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕກ້ານສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າ 
ໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL). 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ ,ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂ ັ້ນ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ .ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ .
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ ,ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະ ການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຊາບເພືື່ອຈະໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄດົ. 



iii 
 

ບົດນ າ 
 

 ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການປ ັ້ມຕ າລາ ປະກອບເຂົັ້າໃນວຽກງານການຮຽນ-ການ
ສອນ ໃນໄລຍະໃໝ່ກ ຄື ປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບການສ ກສາ
ດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ. ດັື່ງນັັ້ນ ຂ້າພະເຈົັ້າຈ ື່ງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້າ
ແລະ ຮຽບຮຽງປືັ້ມຄູມ່ືເຫ ັັ້ມນີັ້ຂ ັ້ນມາ ເພືື່ອນ າໃຊເ້ຂົັ້າໃນການສິດສອນ ແລະ ຮ ື່າຮຽນ ສ າລັບຫ ັກສູດລະບົບ
ຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເນີນສູງ. 
 ເນືັ້ອໃນຂອງປ ັ້ມຄູມ່ືຫົວນີັ້ ໄດ້ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 4 ບົດຄື: ບົດທີ 1 ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກັບ
ການຂະຫຍາຍພັນພືດ, ບົດທີ 2 ເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດ, ວັດສະດຸປູກ, ການຂ້າເຊືັ້ອວັດສະດຸປູກ ແລະ 
ຝຸ່ນ, ບົດທີ 3 ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ, ບົດທີ 4 ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບ ື່ໃຊ້ເພດ. ເຊິື່ງໄດ້
ຈັດວາງເນືັ້ອໃນຕາມລ າດັບ, ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບຫ ັກການຕ່າງໆ ຂອງຄະນະພັດທະນາຫ ັກສູດໄດ້ກ ານົດ
ໄວ້. ການຄົັ້ນຄວ້າຮຽບຮຽງແມ່ນໄດ້ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍດ້ານ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການຂາດເຂີນປືັ້ມຕ າລາ 
ແລະເອກະສານທີື່ຈະນ າເອົາມາເປັນບ່ອນອີງ ເພືື່ອການຄົັ້ນຄວ້າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ດີ ເຊືື່ອແນ່ວ່າ ປືັ້ມຕ າລາ
ຫົວນີັ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດກ າໄດ້ເນືັ້ອໃນທີື່ສ າຄັນ ແລະ ຫ ັກການອັນເປັນພືັ້ນຖານໃນການ
ຮ ື່າຮຽນແລະ ສາມາດນ າໄປໝູນໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີວຽກງານ ໃນການປະກອບອາຊີບ ຕາມອົງການ
ຈັດຕັັ້ງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຫ  ື ຈະປະກອບອາຊີບສ່ວນຕົວ ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ ຊະນິດ
ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຊ້ປູກ ຫ ື ຈ າໜ່າຍເປັນສິນຄ້າ. 
 ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽບຮຽງປືັ້ມຫົວນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍອົງການ HELVETAS Swiss 
Intercooper- ation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນຈາກອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດ
ສະວິດ (SDC). 
 ດັື່ງນັັ້ນ, ຖ້າຄູອາຈານ, ນກັວິຊາການ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫ າຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ນ າ 
ໃຊ້ປ ັ້ມຄູ່ມືຫົວນີັ້ ຫາກພົບພ ັ້ຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງປະການໃດ ບ ື່ວ່າທາງດ້ານເນືັ້ອ ໃນກ ຄືຄ າສັບເຕັກນິກ ແລະ 
ສ ານວນພາສາຂຽນຕ່າງໆ ຈົື່ງໄດ້ສົື່ງຂ ັ້ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ ານິຂອງພວກທ່ານມາຍັງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປາ່ໄມ້ພາກເໜືອພວກເຮົາ (ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫລັກສູດ) ຕາມທີື່ຢູ່ດັື່ງນີັ້: ວິທະຍາໄລ
ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ (ກະເສດປາດເຊືອງ) ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜືອ, ເມືອງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງ 
ຫ ວງພະບາງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219036 , Fax: 071 219 034, 
Website: www.nafclao.org ຫລື ທ່ານຈະມາພົບປະແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງກ ໄດ້, ເພືື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫລັກສູດ ພວກຂ້າພະເຈົັ້າໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປ ັ້ມຫົວນີັ້ ໃຫ້ມີເນືັ້ອ ໃນ
ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂ ັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ. ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈນ າທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫ າຍໄວ້ລ່ວງໜ້ານະທີື່ນີັ້
ດ້ວຍ 
 

ຄະນະກ າມະການພັດທະນາຫ ກັສູດ ວກປໜ 
 
 
 

ສາລະບານ 

http://www.nafclao.org/
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ບົດທີ 1 
ຄວາມຮູ້ທົື່ວໄປກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍຄວາມເປັນມາຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດໄດ້ 
2. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດໄດ້ 
3. ຈ າແນກຂ ັ້ດີ ແລະ ຂ ັ້ເສຍ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ ແລະ ບ ື່ໃຊເ້ພດໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
  

1.1 ຄວາມເປນັມາຂອງການຂະຫຍາຍພນັພດື 
 ໃນສະໄໝກ່ອນ ມະນຸດປູກພືດເພືື່ອໃຊເ້ປັນອາຫານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຕ ື່ມາຈ ື່ງຮູ້ຈັກການປູກພືດ
ເພືື່ອນ າເອົາເສັັ້ນໄຍມາເຮັດເຄືື່ອງນຸ່ງຫົື່ມ, ເປັນຢາປົວສຸຂະພາບ ແລະ ເປັນສະໝູນໄພບ າລຸງຄວາມງາມຕາມ
ລ າດັບ ພືດມີຢູ່ຫ າຍຊະນິດ ແຕ່ລະຊະນິດພັນ ລວມທັງທີື່ເກີດຂ ັ້ນເອງຕາມທ າມະຊາດ ແລະ ມະນຸດສ້າງຂ ັ້ນ
ຈາກ 3 ວິທີໃຫຍ່ໆຄື:  

1) ການຄັດເລືອກ ແລະ ປັບປຸງພັນປ່າທີ່ມຢີູແ່ລ້ວໄດ້ພັນທີື່ຕ່າງຈາກພັນດັື່ງເດີມຫ າຍເຊັື່ນ:   
ໝາກເລັື່ນ, ເຂົັ້າເປັນຕົັ້ນ. 

2) ການປູກລູກປະສົມຈາກພັນພດື 2 ຊະນິດ ແລ້ວນ າມາເພີື່ມຈ ານວນໂຄຣໂມໂຊມ ເຮັດໃຫ້
ບ ື່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືພັນປ່າໃດໆເຊັື່ນ: ສາລີ, ຢາສູບ, ສະຕ ເບີຣີເປັນຕົັ້ນ. 

3) ພັນພືດທີື່ເກີດຕາມທ າມະຊາດມີລັກສະນະທີື່ແປກ ແລະ ຫາຍາກ ມະນຸດນ າມາປູກ ແລະ 
ບົວລະບັດຮັກສາເຊັື່ນ: ກະລ ື່າປີ ແລະ ບລອກໂຄລີເປັນຕົັ້ນ. 

4) ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການກະສິກ າ ສ່ວນໜ ື່ງເກີດຈາກການຄັດເລືອກພັນພືດ ໃຫ້ໄດ້
ລັກສະນະຕາມທີຕ້ອງການ ແຕ່ພັດທະນາການຂອງພັນເຫ ົື່ານີັ້ຄົງບ ື່ມີປະໂຫຍດ ຖ້າບ ື່ມີການດ າລົງພັນໄວ້ ຈ ື່ງ
ນ າມາຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີທີື່ສາມາດຮັກສາລັກສະນະຕາມຄວາມຕ້ອງການນັັ້ນ ແລ້ວເພີື່ມຈ ານວນອອກ
ໄປເປັນປະລິມານຫ າຍ ຖ້າບ ື່ມີການຂະຫຍາຍພັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ສະເພາະເຈາະຈົງພັນພືດທີື່ປູກກັນ
ຢູ່ຈະສູນພັນໄປ.  

 
1.2 ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດ 

1.2.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
ການຂະຫຍາຍພັນພືດໝາຍເຖິງ ການເພີື່ມຈ ານວນຕົັ້ນພືດ ຈາກພືດທີື່ມີຢູແ່ລ້ວໃຫ້

ເພີື່ມຈ ານວນຕົັ້ນຫ າຍຂ ັ້ນ ໂດຍການໃຊ້ເມັດທີື່ເກີດຈາກການປະສົມເກສອນຂອງຕົວຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່ ແລະ 
ການໃຊ້ສິັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລ າຕົັ້ນ. 

1.2.2 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
1. ເພືື່ອເພີື່ມຈ ານວນຕົັ້ນພືດໃຫ້ຫ າຍຍິື່ງຂ ັ້ນ 
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2. ຮັກສາພັນທີື່ມີຢູ່ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ສູນພັນ ແລະ ສາມາດຮັກສາລັກສະນະພັນເດີມເອົາ
ໄວ້ 

3. ເພືື່ອປັບປຸງພັນພືດ ເຊິື່ງຈະໄດ້ພັນໃໝ່ໆ 
4. ເພືື່ອຫາພັນທີື່ດີ, ທົນທານຕ ື່ພະຍາດ, ແມງໄມ້ ແລະ ຕ ື່ສະພາບແວດລ້ອມ 

 

1.3 ຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານຂອງນັກຂະຫຍາຍພັນພືດ 
 ນັກວິຊາການຂະຫຍາຍພັນພືດ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພືັ້ນຖານກ່ຽວກັບກົນຈັກ, ຄວາມຮູທ້າງດ້ານ
ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ການໃຊ້ສານເຄມີ ລວມທັງຄວາມຊ ານານທາງເຕັກນິກທີື່ໄດ້ຈາກການຝ ກຝົນ ແລະ 
ປະສົບການເຊັື່ນ: ຮູ້ວິທີການຕິດຕາ, ການທາບກິື່ງ, ການປັກຊ າ, ການໂທມກິື່ງ, ການລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອ ຄວາມຮູ້
ເຫ ົື່ານີັ້ເອີັ້ນວ່າ: ສິລະປະຂອງນັກຂະຫຍາຍພັນພືດ. 
 ນອກຈາກນັັ້ນນັກຂະຫຍາຍພນັພືດ ຕ້ອງມີຄວາມຮູໃ້ນເລືື່ອງຂອງການເຕີບໂຕ, ການພັດທະນາ
ແລະ ສັນຖານວິທະຍາຂອງພືດ, ວິທະຍາສາດຂອງການຂະຫຍາຍພັນ, ຄວາມຮູທ້າງເຄມີ, ພ ກສາດ, 
ຫ ັກການພືດສວນ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ກ າມະພັນ ແລະ ສາລີລະສາດພືດ ຄວາມຮູພ້ືັ້ນຖານເຫ ົື່ານີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຂົັ້າ
ໃຈເຫດຜົນທີື່ວ່າ: ເປັນຫຍັງຈ ື່ງເຮັດຕາມທິດສະດີ ແລະ ສາມາດເຮັດໄດ້ດີ ພ້ອມທັງສາມາດແກ້ໄຂ້ບັນຫາທີື່
ເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍທີື່ບ ື່ໄດ້ຄາດຄິດມາກ່ອນ ແລະ ນັກຂະຫຍາຍພັນພືດທີື່ປະສົບຜົນສ າເລັດ ຕ້ອງຮູ້ຈັກພືດຊະນິດ
ຕ່າງໆໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ ແລະ ແຕ່ລະຊະນິດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີໃດແດ່. 
 

1.4 ການປຽບທຽບວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
 ການເລືອກໃຊ້ວິທີການຂະຫຍາຍພັນແບບໃດມຂີ ັ້ໄດ້ປຽບໃຫ້ເຫັນດັື່ງນີັ້: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຕາຕະລາງ 1  ຂ ັ້ດ ີແລະ ຂ ັ້ເສຍ ຂອງການຂະຫຍາຍພນັພດືແບບໃຊ້ເພດ ແລະ ບ ື່ໃຊ້ເພດ 
 

ຂ ັ້ດຂີອງການຂະຫຍາຍພນັດວ້ຍເມດັ ຂ ັ້ເສຍຂອງການຂະຫຍາຍພນັໂດຍໃຊ້ສວ່ນຕາ່ງໆ
ຂອງລ າຕົັ້ນ 

1. ເຮັດໄດ້ງ່າຍ, ໄວ ແລະ ໄດ້ຈ ານວນຕົັ້ນ 1. ເຮັດໄດ້ບ ື່ງ່າຍຄືການກ້າເມັດຄື: ຕ້ອງມີການ
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ຫ າຍ ຝ ກຫັດ, ເຮັດຕົວຈິງມາກ່ອນ ຈ ື່ງຈະເຮັດໄດ້ດີເຊັື່ນ: 
ການຕອນກິື່ງ (ການໂທມ), ການຕິດຕາ ແລະ 
ການທາບກິື່ງ 

2. ເມັດມີຂະໜາດນ້ອຍບ ື່ແຫ້ງຕາຍງ່າຍ 
ແລະ ສະດວກໃນການຂົນສົື່ງໄປໄກ 

2. ກິື່ງ ຫ ື ຕົັ້ນມຂີະໜາດໃຫຍ່ ຂົນສົື່ງຍາກ ແລະ 
ສິັ້ນເປືອງເນືັ້ອທີື່ໃນການເກັບຮັກສາ 

3. ບ ື່ຄ່ອຍຕິດເຊືັ້ອໄວຣັສ ຈາກຕົັ້ນແມ ່ 3. ຖ້າຕົັ້ນແມເ່ປັນພະຍາດ ຕົັ້ນໃໝ່ທີື່ໄດ້ມັກ
ຕິດພະຍາດມາດ້ວຍ 

4. ມີຮາກແກ້ວສາມາດຢັື່ງໃນດິນໄດເ້ລິກຫານ ັ້າ 
ແລະ ທາດອາຫານໄດ້ດີ 

4. ກິື່ງໂທມ ຫ ື ກິື່ງຊ າບ ື່ມີຮາກແກ້ວ ສ່ວນການ
ຕິດຕາ ຫ ື ທາບກິື່ເທິງຕົັ້ນຕ ທີື່ກ້າຈາກເມັດ (ແກ່ນ) 
ຈ ື່ງຈະໄດ້ຮາກແກ້ວ 

5. ເຮັດໄດ້ທຸກລະດູການ 5. ການປັກຊ າ ແລະ ໂທມກິື່ງ ເໝາະສົມເຮັດໃນ
ຈ ື່ງໄດ້ຜົນສ າເລັດເປັນເປເີຊັນສູງ 

6. ມີການກາຍພັນ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດໄດ້ຕົັ້ນທີື່
ດີກວ່າພ ື່ແມ່ພັນ 

 

ຂ ັ້ເສຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ເມັດ (ແກ່ນ) ຂ ັ້ດີຂອງການຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊສ້່ວນຕ່າງໆ 
ຂອງລ າຕົັ້ນ 

1. ມີການກາຍພັນ ແລະ ມັກກາຍໄປໃນທາງ
ທີື່ບ ື່ດີກວ່າຕົັ້ນແມ່ 

1. ໄດ້ຕົັ້ນໃໝ່ທີື່ກົງຕາມພັນເດີມ 

2. ໂດຍທົື່ວໄປຈະອອກດອກ ໃຫ້ໝາກຊ້າ 2. ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວກວ່າຕົັ້ນທີື່ປູກດ້ວຍເມັດ 

3. ໄດ້ຕົັ້ນສູງໃຫຍ່ ບ ື່ສະດວກແກ່ການດູແລ
ຮັກສາ ແລະ ເກັບກ່ຽວ 

3. ໄດ້ຕົັ້ນທີື່ບ ື່ສູງເກີນໄປ ສະດວກແກ່ການເກັບ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດ 

4.  ໄດຕ້ົັ້ນທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ບ ື່ສະໝ ື່າສະເໝີ  4. ໄດ້ຕົັ້ນທີື່ມີຂະໜາດສະໝ ື່າສະເໝີເຊັື່ນ:ການ
ປັກຊ າກິື່ງທີື່ມີຂະໜາດເທົື່າໆ ກັນ 

5. ພືດບາງຊະນິດ ກ້າເມັດແລ້ວໃຊ້ເວລານານກວ່າ
ຈະງອກ 
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ບົດທີ 2 
ເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດ, ວັດສະດຸປູກ, ການຂ້າເຊືັ້ອວັດສະດຸປູກ ແລະ ຝຸ່ນ 

 

ຈດຸປະສງົ 
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍແບບຕ່າງໆ ຂອງເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດໄດ້ 
2. ອະທິບາຍລັກສະນະຂອງວັດສະດຸ, ພາຊະນະຕ່າງໆ ທີື່ໃຊ້ປູກພືດໃນເຮືອນກ້າເບ້ຍໄດ້ 
3. ອະທິບາຍວິທີການຂ້າເຊືັ້ອ, ຮັກສາຄວາມສະອາດວັດສະດຸ, ພາຊະນະສ າຫ ັບໃຊ້ປູກພືດໃນ

ເຮືອນກ້າເບ້ຍໄດ້ 
4. ອະທິບາຍວິທີການບົວລະບັດຮັກສາພືດທີື່ປູກໃນພາຊະນະໄດ ້

 
ເນືັ້ອໃນ 
  
 ການກ້າເບຍ້ ແລະ ການດູແລຮັກສາຕົັ້ນກ້າທີື່ຍັງນ້ອຍໃນຊ່ວງການຂະຫຍາຍພັນ ຄວນດູແລໃຫ້ຢູ່
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄດ້ຢ່າງເຕັມທີື່ ປັດໃຈເຫ ົື່ານັັ້ນໄດ້
ແກ່: ແສງ, ນ ັ້າ, ອຸນຫະພູມ, ອາກາດ ແລະ ແຮທ່າດ ລວມທັງການປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດ ພ້ອມ
ທັງການຄວບຄຸມຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງວັດສະດຸປູກ ຖ້າມີການຈັດການທີື່ຖືກຕ້ອງ ພືດກ ຈະມກີານຈະ
ເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄດ້ດີ. 
 
2.1 ເຮອືນຂະຫຍາຍພນັພດື 

ເຮືອນຂະຫຍາຍພັນພືດ (ສວນກ້າເບ້ຍ) ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍສ າລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດດ້ວຍ
ວິທີກ້າແກ່ນ, ຕັດຊ າ, ທາບກິື່ງ ແລະ ອືື່ນໆ ມີ 2 ຊະນິດທີື່ສ າຄັນຄື: 

ກ.  ເຮືອນທີື່ມີການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ ແລະ ໃຫ້ແສງທີື່ພຽງພ ເຊັື່ນ: ເຮືອນແກ້ວທີື່ໃຊສ້ າລັບ
ກ້າເມັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກິື່ງຊ າອອກຮາກໄດ້ດີ ຫ ື ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນພືດຂະໜາດນ້ອຍທີື່ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການລ້ຽງ
ເນືັ້ອເຍືື່ອໃນຫ ອດແກ້ວໄດ້ປັບຕົວ ຫ ັງຈາກເອົາອອກມາຈາກຫ້ອງປະຕິບັດການ (ຫ້ອງລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອ). 

ຂ.  ເຮືອນສ າຫ ັບຍ້າຍຕົັ້ນກ້າອາຍນຸ້ອຍມາປູກໃຫ້ແຂງແຮງຂ ັ້ນ ເພືື່ອຕຽມຍ້າຍໄປປູກໃນພືັ້ນທີື່
ກາງແຈ້ງຕ ື່ໄປເຊັື່ນ: ເຮືອນໄມ້ລະແນງ ຫ ື ເຮືອນທີື່ມີການບັງແສງໂດຍໃຊຜ້້າຢາງຂາວມຸງ ຫ ື ສະແລນບັງແສງ
ແດດເປັນຕົັ້ນ. 

1. ເຮືອນແກ້ວ (Glasshouse)  
 ໃຊ້ບັງຄັບໃຫ້ຕົັ້ນໄມ້ໃຫຍໄ່ວ ໃນຕ່າງປະເທດໃຊ້ຜະລິດໄມ້ດອກ, ຕົັ້ນໄມ້ທີື່ປູກໃນ

ໂຖ,  ຕົັ້ນໄມ້ປູກໃນໜານ (bedding plants), ຕົັ້ນໄມ້ຕດັດອກ ແລະ ໃບ ທີື່ຜະລິດ ແລະຂາຍສົື່ງລວມ
ທັງຜະລິດພືດຜັກ ແລະຕົັ້ນກ້າພືດຜັກ ເພືື່ອຈ າໜ່າຍໃຫ້ສວນກ້າເບ້ຍ. 
ປົກກະຕິເຮືອນແກ້ວໃນການຄາ້ຈະມີຫ ັງຄາໜ້າຈົື່ວ ໃນເຮືອນມີພືັ້ນທີື່ຫ າຍພ ສ າຫ ັບທາງຍ່າງລະຫວ່າງໂຕະ
ຍາວທີື່ຍົກພືັ້ນ ເພືື່ອໃຊ້ປູກ ຫ ື ຂະຫຍາຍພັນ, ມີການລະບາຍອາກາດ ໂດຍໃຊ້ພັດລົມດູດອາກາດທີື່ຄວບຄຸມ
ດ້ວຍ Thermostat ການເພີື່ມອຸນຫະພູມ ໂດຍການໃຊອ້າຍນ ັ້າທີື່ຕົັ້ນແລ້ວວາງທ ື່ໄວ້ໃນເຮືອນແກ້ວ.  
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ວັດສະດຸເຮັດຫ ັງຄາເຮືອນແກ້ວມ ີ
– ແກ້ວ: ມີລາຄາແພງ ແຕ່ມີໂຄງສ້າງທີື່ຕິດຕັັ້ງຢ່າງຖ້າວອນ ເຊິື່ງຈະມີອາຍຸການ

ນ າໃຊ້ໄດຍ້າວນານ ໄດ້ຜົນດີກວ່າເຮືອນສະແຣນກັນແສງ ຊ ື່ງມີລາຄາຖືກກວ່າ ແລະ ຕ້ອງປ່ຽນ ສະແຣນ
ທຸກໆ 2 - 3 ປີ ແກ້ວເປັນທີື່ນິຍົມກັນ ເນືື່ອງຈາກວ່າມີຄຸນສົມບັດເຮັດໃຫ້ແສງຜ່ານໄດ້ດີຫ າຍອີກດ້ວຍ. 

– ແຜ່ນຢາງຂາວ ຫ ື ສະແຣນກັນແສງ: ເປັນເຮືອນທີື່ມີໂຄງສ້າງນ ັ້າໜັກເບົາເປັນ
ທີື່ນິຍົມໃຊ້ຕັັ້ງແຕ່ ລະດັບບ້ານ, ເຮືອນ ໄປເຖິງລະດັບເປັນການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ ່ເຮືອນພລາສະຕິກປິດແຈບ
ໄດ້ດີກວ່າເຮືອນແກ້ວ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມເພີື່ມຂ ັ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູໜາວ ມັກເກີດຍົດນ ັ້າເທິງໃບພືດ 
ບັນຫານີັ້ແກ້ໄດ້ ໂດຍການລະບາຍອາກາດໃຫ້ພຽງພ . 

2. ເຮືອນກ້າໄມ້ລະແນງ (Bathhouses) 
ໂຮງເຮືອນໄມ້ລະແນງໃຫ້ການບັງແສງ ແລະ ປົກປ້ອງພືດທີື່ປູກໃນໂຖບ ື່ໃຫ້ໄດ້ຮັບອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ
ແລະ ຄວາມເຂັັ້ມຂອງແສງຫ າຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ພືດຕ້ອງການນ ັ້າໜ້ອຍລົງໃຊ້ກັນຫ າຍໃນການຂະຫຍາຍພັນ
ພືດໂດຍສະເພາະເມືື່ອຂະຫຍາຍພັນແລ້ວຍ້າຍປູກ. 
  
2.1 ວດັສະດສຸ າຫ ບັການຂະຫຍາຍພນັພດື  

2.1.1 ວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນຄວນມີຄຸນສົມບັດດັື່ງນີັ້: 
1. ມີຄວາມຢູຕ່ົວແລະແໜ້ນພ ທີື່ຈະຍ ດກິື່ງຊ າ ຫ ື ເມັດໃຫ້ຢູກ່ັບທີື່ໄດ້ລະຫວ່າງຊ່ວງ

ການອອກຮາກ  ແລະ ການກາ້ເມັດ ມີປະລິມານຂ້ອນຂ້າງຄົງທີບ ື່ວ່າຈະປຽກ ຫ ື ແຫ້ງຄືຖ້າວ່າແຫ້ງແລ້ວຫົດ
ຕົວຫ າຍກ ຖືວ່າບ ື່ດີ 

2. ເກັບຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໄວ້ພຽງພ  ບ ື່ຕ້ອງຫົດນ ັ້າເລືັ້ອຍໆ 
3. ປອດໂປງ່ ແລະ ພຸຜຸ່ຍ ພ ທີື່ນ າຈະລະບາຍອ໊ອກຊີເຈນເຂົັ້າອອກໄປເຖິງຮາກພືດ

ໄດ້ດີດ້ວຍ 
4. ບ ື່ມີເມັດວັດຊະພືດ, ພະຍາດແລະ ແມງໄມ້ສັດຕພູືດໃດໆ 
5. ມີຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງທີື່ເໝາະສົມ 
6. ສາມາດຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍອາຍນ ັ້າຮ້ອນ ຫ ື ສານເຄມີໄດ້ ໂດຍບ ື່ມີຜົນເສຍ 

2.1.2 ດິນ (Soil) 
ປະກອບດ້ວຍສານໃນ 3 ສະພາວະ ຄື ຂອງແຂງ, ຂອງແຫ ວ ແລະ ທາດອາຍ ຖ້າຈະ

ໃຫ້ພືດຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີ ສານທັງ 3 ສະພາວະດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງມີສັດສ່ວນທີື່ຖືກຕ້ອງ ສ່ວນທີື່ເປັນຂອງແຂງ 
ປະກອບດ້ວຍອະນິນຊີວັດຖຸ ແລະ ອິນຊີວັດຖຸ. ສ່ວນທີື່ເປັນອະນິນຊີວັດຖຸຄື ສິື່ງທີື່ຜຸພັງມາຈາກຫີນ ທີື່ໃຫ້
ກ າເນີດດ້ວຍຂະບວນການທາງເຄມີ ແລະ ຟີຊິກ ມີຂະໜາດຕ່າງໆ ຈາກຫີນຂະໜາດນ້ອຍ ຈົນເຖິງຂະໜາດ
ນ້ອຍທີື່ສຸດຄື ຝຸ່ນຂອງດິນໜຽວ, ສ່ວນເນືັ້ອດິນພິຈາລະນາຈາກສັດສ່ວນຂອງຝຸ່ນເຫ ົື່ານີັ້ ເຊິື່ງມີຂະໜາດແຕກ
ຕ່າງກັນ, ຝຸ່ນທີື່ຫຍາບກວ່າເຮັດໜ້າທີື່ໂຄງສ້າງຄ ັ້າຈຸນສ່ວນທີື່ເຫ ືອ, ສ່ວນຝຸ່ນນ້ອຍໆ ຂອງດິນໜຽວເຮັດໜ້າທີື່
ເກັບອາຫານໃຫ້ພືດດູດໄປໃຊ້. ສ່ວນທີື່ເປັນອິນຊີວັດຖຸນັັ້ນປະກອບດ້ວຍທັງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ແລະ ສິື່ງທີື່ຕາຍ
ແລ້ວ, ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດໄດ້ແກ່: ເຊືັ້ອຣາ, ແບັກທີເຣຍ, ແມງໄມ້ ແລະ ບົັ້ງຕ່າງໆ. ຮາກພືດສ່ວນທີື່ຕາຍແລ້ວຄື
ຊາກຂອງພືດ ແລະ ສັດ ເຊິື່ງຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການເໜົື່າເປືື່ອຍແຕກຕ່າງກັນ, ສິື່ງທີື່ໄດ້ຈາກການເໜົື່າເປືື່ອຍນີັ້ເຮົາ
ເອີັ້ນວ່າ ຮິວມັດ (Humus) ເປັນສ່ວນທີື່ດູດຊັບນ ັ້າ ແລະອາຫານພືດ. 

ສ່ວນທີື່ເປັນຂອງແຫ ວໃນດິນເອີັ້ນວ່າ ສານລະລາຍໃນດິນ ປະກອບດ້ວຍນ ັ້າທີື່ລະລາຍ
ແຮທ່າດອາຫານໃນປະລິມານແຕກຕ່າງກັນ ລວມທັງອ໊ອກຊີເຈນ ແລະ ຄາຣບອນໄດອ໊ອກໄຊທີື່ລະລາຍໃນ
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ນ ັ້າແຮ່ທາດ, ອາຫານ ແລະ ຄາຣບອນໄດອ໊ອກໄຊ ບາງສ່ວນເຂົັ້າໄປໃນຕົັ້ນພືດ ໄດ້ຈາກສານລະລາຍໃນດິນ
ນັັ້ນເອງ. 

ສ່ວນທີື່ເປັນທາດອາຍໃນດິນມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງພືດ ໃນດິນ
ທີື່ລະບາຍນ ັ້າບ ື່ໄດ້ດີ ມີນ ັ້າຂັງໃນດິນ ນ ັ້າຈະແທນທີື່ອາກາດ ເຮັດໃຫ້ຂາດອ໊ອກຊີເຈນ ເຊິື່ງຈ າເປັນສ າຫ ັບການ
ມຊີີວິດຂອງພືດ ລວມທັງຈຸລິນຊີທີື່ຕ້ອງການອ໊ອກຊີເຈນ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕ ື່ພືດດ້ວຍ. 

2.1.3 ຊາຍ (Sand) 
ປະກອບດ້ວຍຫີນໜ້ອຍໆ ຂະໜາດເສັັ້ນຜ່ານສູນກາງ 0.05 - 2 mm ໄດ້ຈາກການຜຸ

ພັງຂອງຫີນຕ່າງໆ,ສ່ວນປະກອບຂອງແຮ່ທາດຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງຫີນ, ຊາຍເປັນວັດສະດຸທີື່ມີນ ັ້າໜັກຫ າຍ
ຊາຍບ ື່ມີແຮ່ທາດອາຫານ, ບ ື່ມີຄວາມຕ້ານທານຕ ື່ການປ່ຽນແປງຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງ (buffering cap 
-acity) ແລະ ບ ື່ມີຄວາມສາມາດໃນການແລກປຽ່ນບັນຈບຸວກ (Cation Exchange capacity 
C.E.C) ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊຊ້າຍປະສົມອິນຊີວັດຖຸ. 

2.1.4 ຝຸ່ນໝັກ (Compost) 
ໄດ້ມາຈາກອິນຊີວັດຖຸປະລິມານຫ າຍທີື່ສະລາຍຕົວທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ພາຍໃຕ້ສະ 

ພາວະທີື່ຄວບຄຸມເຊັື່ນ: ໃນກອງຝຸ່ນບົື່ມ ຫ ື ຝຸ່ນຄອກ ຂະບວນການສະລາຍຕົວແບ່ງເປັນ 3 ຂັັ້ນຕອນຄື:ໄລ 
ຍະທ າອິດໃຊ້ເວລາ 2-3 ວັນ ສ າຫ ບັວັດສະດຸທີື່ສະລາຍຕົວ ແລະ ລະລາຍນ ັ້າໄດ້ງ່າຍ, ໄລຍະ 2 ໃຊ້ເວລາ
ຫ າຍເດືອນ ໄລຍະນີັ້ກອງຝຸ່ນຈະມີອຸນຫະພູມສູງຂ ັ້ນແລະ ສານປະກອບ ເຊລລູໂລດ ຈະສະລາຍຕົວໄລຍະ
ທີ 3 ເມືື່ອການສະລາຍຕົວລຸດລົງກອງຝຸ່ນມີອຸນຫະພູມຕ ື່າລົງ ເປັນໄລຍະທີື່ຢູຕ່ົວ ແລະ ຈຸລິນຊີເຮັດໃຫ້ສິື່ງທີື່
ໄດ້ຈາກການສະລາຍຕົວຈັບກນັເປັນກ້ອນຈຸລິນຊີຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ແບັກທິເຣຍ, ເຊືັ້ອຣາ, ຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ 
ແລະ ສັດ ທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂ ັ້ນເຊັື່ນ: ບົັ້ງກື, ໄຮໃນດິນ, ແມງປີກແຂງ, ຂກີະເດືອນ, ແມງວັນທອງ ເປັນ
ຕົັ້ນ. ຝຸ່ນໝັກສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມາຈາກໃບໄມ້ ເຊິື່ງອາດຈະມປີະລີມານເກືອທີື່ລະລາຍນ ັ້າໄດ້ຢູ່ຫ າຍ ແລະ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການຈະເລນີເຕີບໂຕຂອງພືດບ ື່ໄດ້ດີ ຄວນຊະລ້າງດ້ວຍນ ັ້າ ເພືື່ອໃຫ້ມີປະລິມານຕ ື່າລົງ ກ່ອນຈະນ າ
ໄປໃຊ້. 

ຝຸ່ນໝັກມີປະໂຫຍດເປັນຮີິວມັສ (Humus) ເຊິື່ງຊ່ວຍໃຫ້ດິນດູດຊັບນ ັ້າໄດ້ດີເມືື່ອ
ປະສົມກັບດິນ ຈະຊ່ວຍເພີື່ມອິນຊີວັດຖຸໃຫ້ແກ່ດິນດ້ວຍ ຖ້າຈະກອງຝຸ່ນໝັກໃຫ້ລວບລວມໃບໄມ້ ແລະ
ເສດພືດ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ສະລາຍຕົວ ຖ້າຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດຄີວນໃສໃ່ນຄອກຂະໜາດ 1.2 x 2.4 m ດ້ານ
ຂ້າງແອ້ມດ້ວຍກະແຕະທີື່ສານດ້ວຍໄມ້ປ່ອງ ຫ ື ໃຊ້ໄມ້ດິັ້ວຕອກເປັນຝາເພືື່ອໃຫ້ລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ, ຄວນ
ໃຫ້ນ ັ້າກອງຝຸ່ນເປັນຄັັ້ງຄາວໃນຊ່ວງອາກາດແຫ້ງການສະລາຍຕົວຂອງຝຸ່ນຈະໄວຂ ັ້ນ,ເມືື່ອໃສ່ຝຸ່ນໄນໂຕຣເຈນ 
(Nitrogen) ຄວນປິັ້ນກອງຝຸ່ນໝັກອາທິດລະຄັັ້ງ ເພືື່ອໃຫ້ສະລາຍຕົວໄດ້ສະເໝີ. 

2.1.5 ດິນປະສົມສ າລັບປູກພືດໃນພາຊະນະ (ໃນໂຖ) 
ໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດອາດຈະປູກຕົັ້ນກ້າຂະໜາດນ້ອຍ ຫ ື ກິື່ງຊ າ ທີື່ອອກຮາກແລ້ວ ໃນໜານກາງແຈ້ງ 
ຫ ື ໃນດິນປະສົມໃນພາຊະນະເສຍກ່ອນ ວິທີນີັ້ເປັນທີື່ນິຍົມຫ າຍຂ ັ້ນ ຈ ື່ງຕ້ອງປະສົມດິນປູກໃຫ້ມີສ່ວນ
ປະສົມທີື່ສະໝ ື່າສະເໝີເປັນພິເສດ ເຊິື່ງຄວນມີຊາຍ ແລະ ອິນຊີວັດຖຸປະສົມກັບດິນລ້ວນ ວັດສະດຸທຸກຢ່າງ
ຄວນໄດ້ຜ່ານການເຂງິໃຫ້ມີຂະໜາດສະໝ ື່າສະເໝີກັນ ຖ້າແຫ້ງຫ າຍຄວນເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມເລັກນ້ອຍ ເມືື່ອນ າ
ມາກອງນ າກັນແລ້ວ ຄວນປະສົມ ຫ ື ຄົນໃຫ້ລະອຽດດີ. 
 
2.2 ການປະຕບິດັຕ ື່ດນິ ແລະ ດນິປະສມົກອ່ນປກູພດື 
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ປົກກະຕິດິນຈະມີເມັດວັດຊະພືດ, ຂີັ້ກະເດືອນຝອຍ, ເຊືັ້ອຣາ ແລະ ແບັກທີເຣຍ ຊະນິດຕ່າງໆ ທີື່
ເປັນອັນຕະລາຍຕ ື່ເນືັ້ອເຍືື່ອຂອງພືດ, ພະຍາດເຫງົັ້າເໜົື່າຄ ດິນ ໃນໜານກ້າເມັດເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ ໃນສະກຸນ
ພາຍທຽມ (Phythium), ໄຟທອບໂທຣາ (Phytophthora),ໄຣຊອຄໂທເນຍ (Rhizoctonia) ແລະ 
ຟູຊາຣຽມ (Fusarium) ຖ້າຈະຫ ີກລ້ຽງພະຍາດເຫ ົື່ານີັ້ ຕ້ອງຂ້າເຊືັ້ອໃນດິນກ່ອນ ໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ ຫ ື 
ສານເຄມີ. 

2.2.1 ການຂ້າເຊືັ້ອໃນດິນດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ 
ປົກກະຕິໃຊ້ຄ າວ່າ: Soilsterilization ແທ້ຈິງຄວນໃຊຄ້ າວ່າ Soil Pasteu- 

rization ຈະດີກວ່າ ເພາະຄວາມຮ້ອນບ ື່ສາມາດຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດທຸກຊະນິດໄດ້, ການໃຊອ້າຍນ ັ້າຟົດປະສົມ
ອາກາດ ( Aerated steam) ອົບດິນເປັນທີື່ນິຍົມໃຊຫ້ າຍກວ່າການອົບດິນດ້ວຍສານເຄມີ, ອາຍນ ັ້າຂ້າສັດ 
ຕູພືດໄດ້ທຸກຊະນິດ ແຕ່ສານເຄມີຂ້າໄດ້ບາງຊະນິດເທົື່ານັັ້ນ ແລະ ການອົບດ້ວຍອາຍນ ັ້າຈະປອດໄພຕ ື່ຜູໃ້ຊ້
ແລະ ພືດໜ້ອຍກວ່າສານເຄມີ. 

2.2.2 ການອົບດິນດ້ວຍສານເຄມີ 
ວິທີນີັ້ຂ້າເຊືັ້ອຈຸລິນຊີ ໂດຍບ ື່ທ າລາຍຄຸນສົມບັດທາງຟິຊິກ ແລະ ເຄມີ ຂອງເຄືື່ອງປູກຄື

ດັື່ງການຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ແຕ່ຫ ັງຈາກອົບດ້ວຍສານເຄມີແລ້ວອາດຈະມີແອມໂມນຽມ ເພີື່ມຂ ັ້ນເນືື່ອງ
ຈາກສານເຄມີທ າລາຍຈຸລິນຊີທີື່ກ າຈັດແບັກທີເຣຍ ທີື່ໃຊ້ແອມໂມນຽມ. 
 
2.3 ການຮກັສາຄວາມສະອາດໃນການຂະຫຍາຍພນັ 
 ໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ ແລະ ຊຸ່ມ ຕົັ້ນກ້າ, ກິື່ງຊ າ ທີື່ກ າລັງອອກຮາກລວມເຖິງຕົັ້ນພືດນ້ອຍໆ ທີື່
ໄດ້ຈາກການລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອ ຫ ື ຕົັ້ນໄມ້ທີື່ທາບກິື່ງໄວ້ ອາດຈະຖືກທ າລາຍຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ໄປເປັນ
ຈ ານວນຫ າຍ ການຂະຫຍາຍພັນຕ້ອງເຮັດໃນສະພາບທີື່ປອດໄພຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ຫ າຍກວ່າຈະ
ມາກ າຈັດສັດຕພູືດເທິງຕົັ້ນທີື່ຕິດເຊືັ້ອແລ້ວ ຫ ື ຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ປູກພືດ ໄປໂດຍການໃຊ້ຢາຢ່າງຕ ື່ເນືື່ອງ 
ຄວາມຈິງແລ້ວຄວນພິຈາລະນາເລືື່ອງການຮັກສາຄວາມສະອາດກັນໄວ້ ຕັັ້ງແຕ່ໄລຍະກ ື່ສ້າງໂຮງເຮືອນຂະ 
ຫຍາຍພັນພືດ. 
 ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ທີື່ເຂົັ້າທ າລາຍພືດ ລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍພັນ ສາມາດກ າຈັດໄດ້ໃນສິື່ງ
ຕ່າງໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງດັື່ງຕ ື່ໄປນີັ້: 

1. ອຸປະກອນການຂະຫຍາຍພັນເຊັື່ນ: ຫ້ອງປະຕິບັດການຂະຫຍາຍພັນ, ກະໂຖ, ພາຊະນະ, 
ມດີ ທີື່ໃຊ້ຂະຫຍາຍພັນ, ພືັ້ນໂຕະ ທີື່ເຮັດການຂະຫຍາຍພັນ, ທ ື່ຢາງຫົດນ ັ້າ ຕ້ອງສະອາດ 

2. ວັດສະດຸສ າຫ ັບທີື່ເຮັດໃຫ້ອອກຮາກ ແລະ  ໃຊປູ້ກກິື່ງຊ າ ຫ ື ຕົັ້ນກ້າ ຕ້ອງຜ່ານການຂ້າເຊືັ້ອ
ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫ ື ອາດຈະຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງດີຈ ື່ງນ າມາໃຊ້ 

3. ແມ່ພັນທີື່ໃຫ້ເມັດ, ໃຫ້ກິື່ງຊ າ ໃຫ້ກິື່ງພັນດີ ຫ ື ໃຫ້ຕົັ້ນຕ ສ າລັບຕ ື່ກິື່ງ ຕ້ອງເປັນພັນດີ ເຊິື່ງ
ຕ້ອງຮູ້ປະຫວັດມາກ່ອນ, ແຂງແຮງດີ ບ ື່ມີພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທ າລາຍ. 

2.3.1 ສະຖານທີື່ ແລະ ອຸປະກອນຂະຫຍາຍພັນ 
ສະຖານທີື່ເຮັດການຂະຫຍາຍພັນເຊັື່ນ: ຕັດຊ າ, ກ້າແກ່ນ, ຕ ື່ກິື່ງ ແລະ ອືື່ນໆ ຄວນເປັນ

ບ ລເິວນສະອາດທີື່ສຸດ ໄດ້ຮັບແສງດີ, ມີອຸນຫະພູມເຢັນ ແລະ ຢູຫ່່າງຈາກບ ລເິວນປະສົມເຄືື່ອງປູກ, ມີບ່ອນ
ເກັບກະໂຖ ຫ ື ພາຊະນະອືື່ນໆ ຫ ື ບ ລິເວນສ າຫ ັບປູກ ໂດຍເດັດຂາດ ຄວນຈ າກັດການຢ່າງເຂົັ້າອອກ ຫ ື ຜູ້
ເຂົັ້າຊົມບ ລເິວນຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໜ້ອຍທີື່ສຸດ ໃນເວລາເລີກວຽດທຸກໆ ວັນຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດເກັບ
ເສດສິື່ງຕ່າງໆ ທີື່ໃຊ້ແລ້ວໄປຖິັ້ມໃຫ້ໝົດ ແລະ ທ າຄວາມສະອາດໃນໜ້າໂຕະເຮັດວຽກ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງ
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ໆ ນອກຈາກນັັ້ນອຸປະກອນຕ່າງໆທີື່ນ າມາໃຊໃ້ນຫ້ອງປະຕິບັດງານຕ້ອງທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືັ້ອກ່ອນ
ທຸກໆຄັັ້ງ. 

2.3.2 ວັດສະດຸປູກທີື່ໃຊ້ໃນການຂະຫຍາຍພັນ 
ສ່ວນປະສົມທີື່ໃຊ້ເຊັື່ນ: ດິນ, ຊາຍ, ໃບໄມ້ ຫ ື ຝຸ່ນໝັກ, ຝຸ່ນຄອກ ແລະ ອືື່ນໆ ອາດ

ເປັນແຫ ື່ງທີື່ມາຂອງເຊືັ້ອພະຍາດທີື່ຮ້າຍແຮງ ຈ ື່ງຄວນຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຖ້າໃຊອ້າຍນ ັ້າຟົດກ ຍິື່ງເປັນ
ການດີ, ຖ້າບ ື່ສະດວກອາດຈະໃຊ້ສານເຄມີ ແລ້ວນ າເຂົັ້າມາບ ລເິວນຂະຫຍາຍພັນພືດທີື່ສະອາດແລ້ວ, ພາ 
ຊະນະທີື່ບັນຈຸວັດສະດຸຂະຫຍາຍພັນ ບ ື່ວ່າຈະເປັນກະໂຖ, ກະບະ ກ ຕ້ອງຜ່ານການຂ້າເຊືັ້ອກ່ອນ ຢ່າບັນຈຸ
ວັດສະດຸປູກທີື່ຂ້າເຊືັ້ອແລ້ວລົງໃນພາຊະນະທີື່ບ ື່ສະອາດ. 

2.3.3 ສ່ວນຂອງພືດທີື່ຈະໃຊ້ຂະຫຍາຍພັນ 
ຄວນເປັນຕົັ້ນແມ່ພັນທີື່ປອດຈາກເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້ ເຮືອນກ້າເບ້ຍບາງແຫ່ງ

ບ າລຸງຮັກສາແມ່ພັນ ທີື່ສະອາດໄວ້ຕ່າງຫາກ ຖ້າເປັນພືດທີື່ຕິດເຊືັ້ອໄດ້ງ່າຍ ຈ າເປັນຕ້ອງຊີດພົື່ນດ້ວຍຢາກັນ
ເຊືັ້ອ ຣາເສຍກ່ອນ ເປັນເວລາຫ າຍວັນ ຈ ື່ງຕັດກິື່ງມາຊ າ. 

ການເລືອກກິື່ງສ າຫ ັບປັກຊ າ ຄວນເລືອກຈາກສ່ວນເທິງຂອງຕົັ້ນພືດ ຫ າຍກວ່າສ່ວນທີື່ 
ຢູ່ໃກ້ພືັ້ນດິນ ເຊິື່ງຈະຕິດເຊືັ້ອຈາກພືັ້ນດິນໄດ້ງ່າຍ ເມືື່ອເກັບກິື່ງຊ າມາແລ້ວ ຄວນປູກໃສ່ໃນຖົງຢາງໃໝ່ທີື່ຍັງບ ື່
ໄດ້ໃຊ້ກ່ອນນ າໄປຊ າ ຄວນຈຸ່ມກິື່ງພັນໃນສານລະລາຍຄລ ລີນເຈືອຈາງແລ້ວຈຸ່ມລົງໃນສານລະລາຍຂ້າເຊືັ້ອ 
ຣາໃນວົງກວ້າງເຊັື່ນ: ແຄພແທນ, ກັບເບນເລທ ອີກຄັັ້ງໜ ື່ງກ່ອນໃຊ້ສານເລັື່ງຮາກ. 
 
2.4 ພາຊະນະສ າລບັຂະຫຍາຍພນັ ແລະ ປກູພດືໃນຂະນະຍງັເປນັຕົັ້ນກາ້ນອ້ຍ 

ປັດຈຸບັນມີພາຊະນະທີື່ຜະລິດ ເພືື່ອລຸດຜ່ອນຂັັ້ນຕອນການຈັດການເຊັື່ນ: ການຊ າກິື່ງໃນພະຊະນະ
ດ່ຽວໆ ແທນທີື່ຈະຊ າຈ ານວນຫ າຍໃນກະບະ (ພາຖາດ) ເພືື່ອລຸດຂັັ້ນຕອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບ ື່ກະທົບກະເທືອ
ນ ເຖິງຮາກພືດ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຊະງັກ ເນືື່ອງຈາກການຍ້າຍປູກ. 

1. ກະບະ (ພາຖາດ): ເຮັດດ້ວຍພລາສຕິກ, ໄມ້ ຫ ື ໂລຫະ ທີື່ມີຮູຖີື່ກັນ ໃຊ້ສ າຫ ັບກ້າເມັດ 
ຫ ື ຊ າກິື່ງ ສາມາດຍ້າຍໄປມາສະດວກ ຖ້າສາມາດຊ້ອນກັນໄດກ້ ຈະບ ື່ເປືອງເນືັ້ອທີື່ເກັບຮັກສາ. 

2. ໂຖດິນ: ມີນ ັ້າໜັກຫ າຍ, ມີຮູ ແລະ ສາມາດລະບາຍນ ັ້າໄດ້ໄວ, ແຕກງາ່ຍ ການມຮູີບຮ່າງ
ຊົງກົມເຮັດໃຫ້ບ ື່ປະຢັດເນືັ້ອທີື່ ຫ ັງຈາກໃຊ້ຫ າຍຄັັ້ງມັກມເີກືອທີື່ເປັນຜິດ ຄວນແຊ່ນ ັ້າກ່ອນນ າມາໃຊ້ ປະຈຸ
ບັນບ ື່ຄ່ອຍນິຍົມໃຊ້ກັນ ໂດຍສະເພາະໃນການຂະຫຍາຍພັນເປນັການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່. 

3. ໂຖຢາງ: ບ ື່ວ່າຈະເປັນຮູບສີື່ລ່ຽມ ແລະ ຮູບກົມ ມີຂ ັ້ດີຫ າຍຄື ມີນ ັ້າໜັກເບົາ, ບ ື່ມີຮູພຸ, ສາ 
ມາດນ າມາໃຊ້ຊ ັ້າໄດ້ອີກ, ຊ້ອນກັນເກັບໄວ້ ໂດຍບ ື່ເປືອງເນືັ້ອທີື່ ແຕ່ບ ື່ສາມາດຂ້າເຊືັ້ອດ້ວຍອາຍນ ັ້າຮ້ອນໄດ້ 
ໃຫ້ໃຊ້ວິທີແຊ່ນ ັ້າຮ້ອນ ເພືື່ອຂ້າເຊືັ້ອບາງຕົວຄື: ໃຊນ້ ັ້າຮ້ອນທີື່ມີອຸນຫະພູມ 70 0cໃຊ້ເວລາ 3 ນາທີ ແລ້ວ
ລາງດ້ວຍສານລະລາຍ ໂຊດຽມໄຮໂປຄລ ໄຣ ເຊັນ: ຄລ ຣອກ. 

4. ຖົງຢາງ: ຖົງຢາງນິຍົມໃຊ້ ເພາະລາຄາບ ື່ແພງ ແຕ່ບາງຊະນິດມັກເປືື່ອຍ, ຂາດໄດ້ງ່າຍ ປົກ 
ກະຕິມີສີດ າ, ສີຂາວ ແຕ່ມີລັກສະນະສີອ່ອນດ້ານນອກ ແລະ ສີດ າດ້ານໃນ ສອີ່ອນຈະສະທ້ອນແສງ ແລະ
ຄວາມຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ດິນບ ລິເວນຮາກມອຸີຫະພູມຕ ື່າ ແຕ່ມີຈຸດອ່ອນ ເວລາຂົນຍ້າຍຖົງມັກຈີກຂາດ. ສີຂາວ
ມັກນິຍົມໃຊ້ໃນການກ້າແກ່ນທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ປັກຊ າກິື່ງໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ ເຊິື່ງມີລາຄາຖກື ແລະ ມີ
ຂະໜາດນ້ອຍບ ື່ສິັ້ນເປືອກເນືັ້ອທີື່ຈັດວາງ, ນ ັ້າໜັກເບົາ ສະດວກໃນເວລາຂົນຍ້າຍ. 
 
2.5 ການຈດັການກບັພດືທີື່ປກູໃນພາຊະນະ 
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 ການໃຫ້ນ ັ້າແມ່ນມີຄວາມສ າຄນັຫ າຍ ຖ້າເປັນກິດຈະກ າຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະຫົດດ້ວຍສາຍຢາງ 
ໃນກິດຈະກ າຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ລະບົບແບບຝົນຝອຍ (Over head Sprinklers) ແຕ່ກ ສິັ້ນເປືອງ ວິ 
ທີປະຢັດຄືໃຫ້ລະບົບນ ັ້າຫຍົດ (Trickle). 
 ພືດທີື່ປູກໃນຖົງ ຫ ື ໃນໂຖ ດົນເກີນໄປ ຈະມີລະບົບຮາກຈ າກັດ ແລະ ບ ື່ຟືັ້ນ ເມືື່ອເອົາລົງຄວນ
ປ່ຽນຖົງ ຫ ື ໂຖໃໝ່ (ໃສ່ເຄືື່ອງປູກໃໝ່) ໄປປູກໃນພືັ້ນທີື່ຖາວອນ, ຄວນປ່ຽນໂຖ ຫ ື ຖົງກ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ຕັດແຕ່ງຮາກໃຫ້ພ ເໝາະສົມ ຍ້າຍຖົງເບົັ້າແຕ່ດົນໆ ແລະ ປູກໃສ່ໂຖຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນໄລຍະທ າອິດທີື່
ຍ້າຍຈະເຮັດໃຫ້ມີລະບົບຮາກທີື່ດ ີພ້ອມທີື່ຈະຕັັ້ງຕົວກ່ອນປູກໃນພືັ້ນທີື່ຖາວອນ. 
 ປັດຈຸບັນມີພາຊະນະທີື່ຜະລິດ ເພືື່ອລຸດຜ່ອນຂັັ້ນຕອນການຈັດການເຊັື່ນ: ການຊ າກິື່ງໃນພາຊະນະ
ດ່ຽວໆ ແທນທີື່ຈະຊ າຈ ານວນຫ າຍໃນກະບະ (ພາຖາດ) ເພືື່ອເປັນການລຸດຂັັ້ນຕອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ບ ື່ກະທົບ
ກະເທືອນເຖິງຮາກພືດ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຊະງັກການຈະເລີນເຕີບໂຕເນືື່ອງຈາກການຍ້າຍປູກ. 
 
2.6 ການນ າໃຊຝຸ້ນ່ຊວີະພາບເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພນັພດື 

2.6.1 ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
  ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 2 ລັກສະນະຄື: 

1. ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມ ເພືື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຕົັ້ນພ ື່ແມພ່ັນ ແລະ ຕົັ້ນກ້າ 
   ເພືື່ອໃຫ້ຕົັ້ນກ້າຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ມີຄວາມສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະ
ເລີນມີຄວາມພ້ອມສ າຫ ັບການໂທມກິື່ງ, ການທາບກິື່ງ, ການຕິດຕາ ແລະ ຕ ື່ກິື່ງເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອມີ
ການເຊືື່ອມປະສານກັນໄວຂ ັ້ນ. ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນຄວນກຽມພ້ອມໄວ້ກ່ອນທີື່ຈະເຮັດການຂະຫຍາຍພັນ 15 - 
30 ມືັ້ ແລະ ມີການໃຫ້ນ ັ້າຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 2 ເທືື່ອຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ. 
  ວິທີການສັງເກດເບິື່ງວ່າ ເນືັ້ອເຍືື່ອມີຄວາມພ້ອມໃນການຂະຫຍາຍພັນຕາມວິທີທີື່ໄດ້
ກ່າວມານີັ້ ຫ ື ບ ື່ ແມ່ນທົດສອບດ້ວຍວິທີການລອກເປືອກເບິື່ງ, ຖ້າຫາກວ່າລອກເປືອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເນືັ້ອ
ເຍືື່ອຈະເລີນມຄີວາມຊຸ່ມ ຖືວ່າເນືັ້ອເຍືື່ອມີຄວາມພ້ອມທີື່ຈະຂະຫຍາຍພັນແບບບ ື່ໃຊ້ເພດໄດ້. 
  ຝຸ່ນບົື່ມ ເປັນອິນຊີວັດຖຸທີື່ຖືກບົື່ມຈົນກວ່າມີຄວາມເຢັນແລ້ວ ອັດຕາການໃຊຈ້ ື່ງຂ້ອນ
ຂ້າງສູງ ສະເລ່ຍຄື: 6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ປະຈຸບັນມີເຕັກນິກຊີວະພາບທີື່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຈ ານວນຝຸ່ນບົື່ມ ໂດຍໃຊ້
ຝຸ່ນບົື່ມຊີວະພາບ, ຫາກເປັນຝຸ່ນບົື່ມຊີວະພາບທີື່ບົື່ມກັບຮ າ ແລະ ນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບຈະໃຊເ້ວລາສັັ້ນ ແລະ 
ອັດຕາການໃຊ້ຝຸ່ນບົື່ມດັື່ງກ່າວນີັ້ພຽງແຕ່ 1-1.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ເທົື່ານັັ້ນ ກ ຈະມປີະສິດທິຜົນດີ.  

2. ການໃສ່ຝຸ່ນບົື່ມ ຫ ື ຝຸ່ນຊີວະພາບໃນການກຽມດິນກາ້ເບ້ຍ ແລະ ໜານປູກ. 
– ດິນຊາຍປະສົມແກບອັດຕາ 1 : 1 ເປັນການປ້ອງກັນພະຍາດເໜົື່າ ທີື່

ຈະເກີດຂ ັ້ນກັບເບ້ຍອ່ອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 
– ເມືື່ອເບ້ຍໄມ້ມີໃບ 3 - 4 ໃບ ກ ຄວນຕ້ອງໃສຝຸ່່ນຕືື່ມ ຫ ື  ເຮົາສາມາດ

ໃສຝຸ່ນ່ບົື່ມ ຫ  ືຝຸ່ນຊີວະພາບໃນດິນປູກໂດຍກົງ ໃນອັດຕາສ່ວນດິນຊາຍຕ ື່ຝຸ່ນບົື່ມ 1:1 ຫ ື ດິນຊາຍ 2 ສ່ວນ
ຕ ື່ແກບເຜົາ 1 ສ່ວນ ຝຸ່ນຊີວະພາບ  1 ສ່ວນ ກ ຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໄມ້ເຕີບໂຕດີ. 

2.6.2 ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນຄອກເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
1. ຝຸນ່ຂີັ້ໄກ,່ ຂີັ້, ໝ:ູ ມເີມັດວັດຊະພືດໜ້ອຍ ຫ ື ບ ື່ມີເລີຍ, ແຕ່ມີທາດອາຫານສ າ

ລັບພືດຢູຫ່ າຍ, ຖ້າເປັນຂີັ້ໃໝ່ໆຢູ່ ຖ້າເອົາໃສຫ່ າຍຈະເກີດຄວາມຮ້ອນ ພືດອາດຕາຍໄດ້. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຈ າເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ນ າໄປບົື່ມໄວ້ໃນຮົື່ມໃຫ້ເກົື່າເສຍກ່ອນຈ ື່ງນ າໄປໃຊໄ້ດ້. 
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2. ຝຸນ່ຂີັ້ງວົ - ຄວາຍ:  ມກັຈະມເີມັດວັດຊະພືດຢູຫ່ າຍແຕ່ມຄີຸນສົມບັດດີ ເພາະວ່າ
ມເີສັັ້ນໃຍພືດສູງເຮັດໃຫ້ດິນລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ອາກາດດີຂ ັ້ນ, ຄວນນ າໄປບົື່ມປະໄວ້ໃຫ້ເມັດວັດສະພືດຕາຍ
ເສຍກ່ອນ ຫ ື  ເອົາໄປເຮັດຝຸ່ນບົື່ມຊີວະພາບກ່ອນຈ ື່ງນ າໄປໃຊ້. 

ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນຄອກເຂົັ້າໃນເວລາຕຽມໜານກ້າເບ້ຍໄມ້ ໂດຍສະເພາະຕົັ້ນຕ ໝາກມ່ວງ
ສ າລັບທາບກິື່ງເພາະວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໝາກມ່ວງສົມບູນຕິດໄດງ້່າຍ ແຕ່ໃນຂັັ້ນຕອນການກາ້ເບ້ຍທີື່ຈະຍ້າຍ
ລົງຖົງປູກບ ື່ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຄອກໃນໜານປູກ ເພາະເມືື່ອຍ້າຍລົງຖົງປູກຈະເຮັດໃຫ້ເປີເຊັນການຕາຍສູງເພາະວ່າ
ເບ້ຍໄມ້ມີຄວາມອວບນ ັ້າສູງ. 

3. ການນ າໃຊ້ຝຸ່ນຄອກເກົື່າປະສົມກັບດິນປູກ: ອັດຕາສ່ວນປະສມົ ດິນ 2 ສ່ວນ,
ຝຸ່ນຄອກເກົື່າ 1 ສ່ວນ, ແກບເຜົາ 1 ສ່ວນ ແລະ ຂຸຍໝາກພ້າວ ຫ ື ກາບພ້າວທີື່ຟັກມຸ່ນ 1 ສ່ວນ. ຖ້າບ ື່ມີຂຸຍ
ພ້າວກ ື່ຄວນໃສ່ໃບໄມ້ບົື່ມໂດຍສະເພາະໃບໄຜ່ ແລະ ໃບສ າສາ ເຊິື່ງຈະເຫັນວ່າດິນໃນຖົງປູກຈະມີຄວາມຜຸ
ຜຸ່ຍສາມາດລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີແຕ່ມີຂ ັ້ເສຍຢູບ່່ອນວ່າໃນຖົງຈະມີດິນຢູໜ້່ອຍ. ດັື່ງນັັ້ນ, ຈ ື່ງຕ້ອງ
ໄດ້ປ່ຽນຖົງທຸກໆ 3 - 6 ເດືອນ. 

2.6.3 ການນ າໃຊ້ນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
1. ການໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຕຽມຕົັ້ນຕ  ແລະ ຕົັ້ນພ ື່ແມພ່ັນດີ: ໃຊນ້ ັ້າສະກັດຊີວະພາບປະ

ມານ 30 ຊີຊີຫ ື 2 ບ່ວງແກງປະສົມກັບນ ັ້າ 10 ລິດສີດໃສ່ໃບ ແລະຕົັ້ນເພືື່ອເປັນຝຸ່ນທາງໃບໂດຍໃຫ້ທຸກໆ 
3 ວັນເປັນເວລາ 3 ເທືື່ອກ່ອນຈະຂະຫຍາຍພັນ. ຖ້າຢາກໃຫ້ນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບດັື່ງກ່າວຈັບຕົັ້ນ ແລະ ໃບ
ໄດ້ດີຄວນປະສົມດ້ວຍນ ັ້າສະບູເ່ລັກນ້ອຍ. 

2. ການນ າໃຊ້ນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບເຂົັ້າໃນການໝ່າແກ່ນພືດກ່ອນກ້າ: ນ ັ້າສະກັດຊີ
ວະພາບ 1 ບ່ວງແກງປະສົມນ ັ້າ 1 - 2 ລິດ, ໄລຍະເວລາການໝ່າແກ່ນພືດແມ່ນຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງແກ່ນ. 

– ແກ່ນທີື່ມີລັກສະນະມີເສັັ້ນໃຍສາມາດດູດນ ັ້າໃຫ້ໝ່າປະມານ 10 - 15 ນາ
ທີເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ແກ່ນໝາກຫຸ່ງ, ໝາກຜາງ. ສ່ວນແກ່ນຜັກທີື່ມເີປືອກຫຸ້ມບາງຄວນແຊປ່ະມານ 30 ນາທີ
ຫາ 1 ຊົື່ວໂມງເຊັື່ນ: ແກ່ນໝາກບວບ, ໝາກແຕງ, ຜັກກາດ, ຜັກຊີຫອມປ້ອມຕ່າງໆ. 

– ສ າລັບແກ່ນທີື່ມເີປືອກຫຸ້ມແຂງ ຄວນແຊໃ່ນນ ັ້າຮ້ອນປະມານເຄິື່ງນາທີເຖິງ 
10 ນາທີແລ້ວນ າມາແຊ່ນ ັ້າເຢັນທັນທີ, ຈາກນັັ້ນ ຈ ື່ງນ າມາໝ່າໃນນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບທີື່ຕຽມໄວ້ 1 ຄືນ ຫ  ື 
24  ຊົື່ວໂມງ ຫ ັງຈາກນັັ້ນຈ ື່ງປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຈ ື່ງນ າໄປກ້າ.   
  ການຕຽມນ ັ້າຮ້ອນເພືື່ອລວກແກ່ນ ສາມາດເຮັດໄດ້  2 ວິທີ ຄື : 

ວິທທີ1ີ: ເມືື່ອນ ັ້າຟົດແລ້ວນ າໄປລວກແກ່ນເລີຍ ວິທີການນີັ້ໃຊສ້ າລັບແກ່ນທີື່ມີ
ເປືອກຫຸ້ມໜາ ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ສັັ້ນ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນຕາຍ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແກ່ນກະຖິນເທພາ, 
ແກ່ນກະຖິນນະລົງ, ແກ່ນດູ,່ ລະມຸດ, ແກ່ນໝາກຂຽບເປັນຕົັ້ນ. 

ວິທທີີ 2: ໃຊ້ນ ັ້າເຢັນ 1 ສ່ວນ ປະສົມກັບນ ັ້າຮ້ອນ 1 ສ່ວນ ແລ້ວນ າໄປແຊເ່ມັດ
ດັື່ງກ່າວ ວິທີການນີັ້ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ເຖິງ 1 ຊົື່ວໂມງ ເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເປືອກເມັດອ່ອນ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ກ ນ າໄປແຊ່ນ ັ້າເຢັນທ າມະດາ 12- 24 ຊົື່ວໂມງ ກ່ອນນ າໄປກ້າ ຫ ື ອາດຈະ
ແຊນ່ ັ້າຊີວະພາບທີື່ຕຽມໄວ້ແທນກ ໄດ້ ກ ຈະເຮັດໃຫ້ການງອກດີຂ ັ້ນ. 

3. ການໃຊ້ນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບແຊທ່່ອນພັນກ່ອນປັກຊ າ  
  ວິທກີານໃຊ:້ ໃຊນ້ ັ້າສະກັດຊີວະພາບໃນອັດຕາ 30 ຊີຊີ ຕ ື່ ນ ັ້າ 10 ລິດ ແຊ່
ທ່ອນພັນ 1 - 2 ຊົື່ວໂມງ ເພືື່ອເປັນການຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດຮາກໄດ້ດີ ເພາະນ ັ້າສະກັດ
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ຊີວະພາບມີຮ ໂມນ ທີື່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເກີດຮາກໄດ້ດີ ຫ ື ໃຊນ້ ັ້າສະກັດຊີວະພາບເຂັັ້ມຂຸ້ນທາບາດແຜ
ຂອງງ່າທີື່ຈະໂທມ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຮາກຫ າຍຂ ັ້ນ. 

4. ການໃຊ້ນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບເຂົັ້າໃນໜານກ້າເບ້ຍໄມ້ 
   ວິທກີານໃຊ:້ ໃຊນ້ ັ້າສະກັດຊີວະພາບ 30 ຊີຊີ ຕ ື່ນ ັ້າ 10 ລິດ ຫົດໜານກ້າເບ້ຍ
ປະໄວ້ 24 ຊົື່ວໂມງ ແລ້ວຈ ື່ງຫວ່ານແກ່ນພືດ ຈາກນັັ້ນ, ຈ ື່ງປົກຄຸມດ້ວຍເຟືອງໃຫ້ໜາພ ສົມຄວນຫົດນ ັ້າສະ
ກັດຊີວະພາບອີກເທືື່ອໜ ື່ງ ໃນອັດຕາ 1 ບ່ວງແກງ ຕ ື່ນ ັ້າ 10 ລິດ  ໃຫ້ຫົດອີກອາທິດລະ 1-2 ເທືື່ອ ກ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ເບ້ຍໄມ້ມີຄວາມສົມບູນ, ແຂງແຮງ, ທົນທານຕ ື່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ໄດ້ດີ. 

5. ການເຮັດນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບສດູພິເສດສ າຫ ັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
 ນ ັ້າສະກັດຊີວະພາບນີັ້ຈະມີຮ ໂມນ ຊ່ວຍໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດສູງຂ ັ້ນ. 
ວິທີເຮັດມີຄື: ໃຫ້ໃຊ້ຍອດຜັກ ຫ ື ຕົັ້ນໄມ້ອືື່ນໆ ສ່ວນຍອດທີື່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິື່ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ຍອດ
ຫຍ້າຂິວ (ຫຍ້າຝລັື່ງ) ຍອດອ່ອນຕົັ້ນວິກ ຫ ື ຍອດພືດອືື່ນໆ 3 ກິໂລ ບົື່ມກັບກາກນ ັ້າຕານ 1 ລິດ ເປັນເວລາ 
7 - 10 ມືັ້ ແລ້ວຕອງເອົາສະເພາະນ ັ້າໄປໃຊຕ້າມວິທີທີື່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັັ້ນຈະໄດ້ຜົນສູງສຸດ. 
 
2.7 ການນ າໃຊວ້ດັຖທຸີື່ມໃີນທອ້ງຖິື່ນເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພນັພດື 

2.7.1 ການໃຊ້ພືດຕະກຸນຖົື່ວປະສົມດິນປູກໃນການກ້າເບ້ຍ ແລະ ປູກໄມ້ໃນໂຖ 
  ໃບໄມ້ທີື່ມີໃນທ້ອງຖິື່ນທີື່ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍ ໃນຕະກຸນນີັ້ໄດ້ແກ່: ໃບສ າສາ, ໃບດູ,່ 
ໃບທອງ, ໃບແຄຝຣັື່ງ, ໃບກະຖິນຕ່າງໆ ຄວນນ າມາໃຊປ້ະສົມກັບໃບພືດທີື່ມີໃບແຂງເຊັື່ນ: ໃບໄມ້ໄຜ່. 

2.7.2 ການນ າໃຊ້ໄມ້ປ່ອງເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດ 
1. ໃຊ້ລ າແກ່ ເຮັດເປັນໂຄງຮ່າງ ເຮືອນກ້າເບ້ຍຊົື່ວຄາວໄດ້ດີ, ເປັນການປະຢັດທ ນ 

ຮອນອີກດ້ວຍ. ຊາວກະສິກອນສາມາດບັງຄັບແສງເອງໄດ້ເຊັື່ນ: ສານກະແຕະໄມ້ປ່ອງໃຫ້ຖີື່ໆ ຈະສາມາດບັງ
ແສງໄດ້ເຖິງ  60 %. 

2. ໃຊ້ໄມ້ປ່ອງຊ່ວຍຄ ັ້າງ່າໄມ້, ໃຊ້ມັດຕົັ້ນຕ  ໂດຍສະເພາະໃນການທາບງ່າໝາກຂາມ
ຫວານ, ໝາກກະທັນຕ່າງໆ. 

3. ໃຊ້ໃບໄມ້ປ່ອງແຫ້ງປະສົມກັບດິນປູກຈະດີທີື່ສຸດ ເພາະວ່າໃບໄມ້ປ່ອງຈະສະລາຍ
ຕົວຊ້າ ແລະ ມີເສັັ້ນໄຍ ເຮັດໃຫ້ມີການລະບາຍນ ັ້າ ແລະ ອາກາດໄດ້ດີ. 

4. ດິນໃບໄມ້ປ່ອງ: ເປັນດິນທີື່ຂຸດຈາກ ບ ລິເວນໃຕ້ສູມໄມ້ປ່ອງ ທີື່ປະກອບມີອິນຊີ
ວັດຖຸຫ າຍ ແລະ ມີຮາກໄຜ່ນ້ອຍໆ ຢູເ່ປັນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເຊິື່ງເປັນດິນທີື່ເໝາະສົມຕ ື່ການນ າມາປູກໄມ້ໃນ
ໂຖ ຫ  ືໃນຖົງຢາງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 

5. ລ າໄມ້ປ່ອງ: ຍັງສາມາດນ າມາເຮັດເປັນພາຊະນະທີື່ໃຊໃ້ນການຂະຫຍາຍພັນພືດ
ໄດ້ເປັນຢ່າງດີເຊັື່ນ: ນ າມາສານເປັນກະຊ້າ, ກະຕາ່ຕ່າງໆ ແທນໂຖ ຫ ື ພາຊະນະອືື່ນໆ ທີື່ໃຊໃ້ນການກ້າເບ້ຍ
ໄມ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນອກນີັ້ຍັງນ າມາໃຊ້ເຮັດໄມ້ຕອກ ເພືື່ອມັດເບົັ້າງ່າທາບ ແລະ ເບົັ້າກິື່ງໂທມ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. 
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ບົດທີ 3 
ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດ 

(Sexual reproduction) 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 

1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບໃຊ້ເພດໄດ້ 
2. ປະຕິບັດເຕັກນິກການກ້າເມັດ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາຕົັ້ນກ້າໄດ ້

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
3.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພນັພດືແບບໃຊເ້ພດ 

ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພັນທີື່ໄດ້ຈາກການປະສົມພັນລະຫວ່າງເກສອນຕົວຜູ ້ກັບເກສອນຕົວແມ່
ຈ ື່ງພັດທະນາມາເປັນແກ່ນ ແລ້ວເຮົາຈ ື່ງນ າໄປປູກເພືື່ອຂະຫຍາຍພັນຕ ື່ໄປ 
 
3.2 ເຕກັນກິການກາ້ເມດັພນັພດື 

ການກ້າເມັດພັນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນນິຍົມໃຊ້ກັບພືດທີື່ບ ື່ເໝາະສົມກັບການຂະຫຍາຍພັນແບບບ ື່ໃຊ້
ເພດ ພືດທີນິຍົມໃຊ້ເຊັື່ນ: ພວກຕະກຸນພືດຜັກ, ພືດຕະກຸນຫຍ້າ, ໄມ້ດອກໄມ້ປະດັບ, ຕົັ້ນໄມ້ປູກປ່າ, ໄມ້
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດ ເພືື່ອຈຸດປະສົງໃຊ້ເປັນຕົັ້ນຕ  ທີື່ໄວ້ໃຊ້ໃນການຕິດຕາ, ຕ ື່ກິື່ງ 
ແລະ ທາບງ່າ ເປັນຕົັ້ນ. ແຕ່ກ່ອນຈະນ າເອົາເມັດພັນມາກ້າ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເອົາພັນທີດີ ແລະ 
ຜ່ານການທົດສອບຄວາມແຕກງອກ ແລ້ວຈ ື່ງນ າເມັດພັນໄປກ້າ ເພືື່ອຂະຫຍາຍພັນຕ ື່ໄປ ການກ້າເມັດສາມາດ
ເຮັດໄດ ້2 ວິທີຄື: 

3.2.1 ການກ້າໃນພາຊະນະ 
ການກ້າໃນພາຊະນະ ແມ່ນວິທີໜ ື່ງທີມີຄວາມສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ, ດິນ

ທີໃຊ້ກ້າຕ້ອງເປັນດິນຜຸຜຸ່ຍປະສົມກັບຂີັ້ເຖົື່າແກບ, ຊາຍຫຍາບ, ຂຸຍໝາກພ້າວ ແລະ ຝຸ່ນບົື່ມ ເຊິື່ງອີງຕາມ
ວັດ ຖຸທີື່ມີໃນທ້ອງຖິື່ນ ແຕ່ຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດທີື່ສາມາດເກັບຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ, ມີທາດອາຫານທີື່ສົມບູນ ແລະ 
ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ ການປະສົມດິນແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ໃນອັດຕາສ່ວນທີເໝາະສົມ.  

1. ວິທີການກ້າໃນພາຊະນະຕ່າງໆ: ຮອງພືັ້ນດ້ວຍເສດດິນຈີື່ ຫ ື ດິນບອກ ຫ ື ຂຸຍ   
ໝາກພ້າວ ຫ ື ເຈ້ຍໜັງສືພິມ ເພືື່ອໃຫ້ນ ັ້າລະບາຍໄດ້ດີ ແລ້ວໃສດ່ິນປະສົມສ າລັບກ້າໃຫ້ເຕັມພາຊະນະ, ປັບ
ຜິວໜ້າດິນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜ້າດິນຕ ື່າກວ່າພາຊະນະປະມານ 2.5 cm. 
 

2. ການໂຮຍເມັດ: ຄວນໂຮຍເປັນແຖວຕາມຄວາມຍາວຂອງພາຊະນະຖ້າເມັດພັນທີື່
ມຂີະໜາດນ້ອຍ ຄວນປະສົມວັດຖຸອືື່ນໆລົງໄປເຊັື່ນ: ຂີັ້ເລືື່ອຍ, ຊາຍແກ່, ຜົງຖ່ານໄຟຫ ື ເພືື່ອສະດວກໃນ
ການຫວ່ານ. 
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3. ການຖມົເມດັ: ຕາມທ າມະດາຈະໃຊວ້ັດຖຸໃນການກ້າຖົມເລີຍ, ຖ້າເປັນເມັດທີື່
ຕ້ອງການແສງຫ າຍຄວນຖົມໃຫ້ບາງ ແຕ່ຖ້າເປັນເມັດທີື່ບ ື່ຕ້ອງການແສງຫ າຍຄວນຖົມໃຫ້ໜາເລິກປະມານ 
2 - 3 ເທົື່າໂຕ ຂອງຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າກາງຂອງເມັດແລ້ວຫົດນ ັ້າໃຫ້ຊຸມ່. 

4. ຫ ັງຈາກຕົັ້ນກ້າແຂງແຮງແລ້ວກ ສາມາດປູກໃນແປງໄດ້, ແຕ່ໃນການຍ້າຍຄວນໃຫ້
ມດີິນຕິດໄປນ າ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ຮາກຖືກກະທົບກະເທືອນ. 
 
 
 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ1  ການກຽມກະບະ ແລະ ການໂຮຍເມດັ 
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3.2.2 ການກ້າໃນໜານ 
1. ການຕຽມໜານ 

– ເລືອກເນືັ້ອທີື່ໆມີຄວມອຸດົມສົມບູນພ ສົມຄວນ ແລ້ວກ ເລີື່ມປະຕິບັດກ າ
ຈັດວັດຊະພືດອອກໃຫ້ໝົດ 

– ວາງແຜນຜັງໜານໃຫ້ຫົວໜານ ແລະ ທ້າຍໜານຢູໃ່ນແນວລະດັບທິດເ
ໜືອຫາທິດໃຕ້ຂະໜາດໜານ ກວ້າງປະມານ 1 m, ຍາວປະມານ 4 m 

– ຂຸດຍົກດິນແລະຕາກດິນໃຫ້ແຫ້ງ ເພືື່ອເປັນການຂ້າເຊືັ້ອອີກທາງໜ ື່ງ 
– ເມືື່ອດິນແຫ້ງແລ້ວກ ທັບດິນໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງ ພ້ອມກັບໃສຝຸ່່ນ

ຄອກ, ປູນຂາວປະສົມເລັກນ້ອຍເພືື່ອເປັນການປັບສະພາບຄວາມເປັນກົດເປັນດ່າງຂອງດິນ, ຄົນສ່ວນປະສົມ
ໃຫ້ເຂົັ້າ ກັນທົື່ວໜານແປງດິນໃຫ້ຢູໃ່ນຮູບຂອງໜານໂດຍຍົກໃຫ້ສູງປະມານ 15 - 20 cm ແລະ ເວັັ້ນທາງ
ຍ່າງໄວ້. 

2. ການຫວາ່ນເມດັພນັ:  
ການຫວ່ານຄວນຖືກຕາມຫ ັກການ, ການຫວ່ານໃນພາຊະນະຈະແຕກຕ່າງກັນທີື່

ໜານກ້າທີື່ມີເນືັ້ອທີື່ກວ້າງ. ສະນັັ້ນ, ຄວນແບ່ງເຄິື່ງໃນການຫວ່ານເມັດ, ຄວນຫວ່ານໃຫ້ເບົາບາງເມືື່ອເຫັນວ່າ
ໜ້ອຍເກີນໄປຄວນຫວ່ານອີກໃໝ່. ສ່ວນວິທີການຖົມຄວນປະຕິບັດຄືການຫວ່ານໃນພາຊະນະ ຫ ື ອາດໃຊ້
ເຟືອງປົກແທນກ ໄດ້. 
 
 

ຮບູທ ີ2 ການຍາ້ຍເບ້ຍລງົຖົງຊ າ ຫ ື ປກູ 



16 
 

 
 
 
 
 
3.3 ການບວົລະບດັຮກັສາຕົັ້ນກາ້ 

3.3.1 ການເຮັດຮົື່ມໃຫ້ແກ່ຕົັ້ນກ້າ 
ການໃຫ້ຮົື່ມຄວນເຮັດໃນໄລຍະທີື່ກ້າເລີື່ມພົັ້ນອອກຈາກດິນ ຫ ື ມໃີບຈິງ 2-3 ໃບຄວນ

ເປີດໃນເວລາເຊົັ້າ 6 - 9 ໂມງ ແລະ ຕອນແລງເວລາ 6 ໂມງ ຈົນຕະຫລອດຄືນຈາກນັັ້ນຄ່ອຍອັດ - ເປີດວັດ
ຖຸຄຸມຈົນກ່ວາຈະສາມາດເປີດໄດ້ຕະຫ ອດມືັ້ ກ່ອນຈະເປີດວັດຖຸຄຸມຄວນໃຫ້ນ ັ້າແກ່ຕົັ້ນກ້າເສຍກ່ອນ. 

3.3.2 ການຫົດນ ັ້າ 
ໃນເວລາຕົັ້ນກ້າຍັງນ້ອຍຄວນຫົດນ ັ້າໃຫ້ຊຸ່ມຢູ່ສະເໜີ ໃນໄລຍະ 7 ມືັ້ ທ າອິດ ເພືື່ອເຮັດ

ໃຫ້ຮາກ ແລະ ແໜງແຕກຈະເລີນເຕີບໂຕໄວຂ ັ້ນ ຫ ັງຈາກ 10 ມືັ້ແລ້ວ ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ນ ັ້າ ເມືື່ອຕົັ້ນ
ກ້າຈະເລີນຂ ັ້ນ ການຫົດຄວນຫົດ 2 ຄັັ້ງ/ມືັ້ ຄື: ຕອນເຊົັ້າ ແລະ ຕອນແລງ ເພືື່ອເປັນການປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ເກີດ
ພະ ຍາດຮາກເໜົື່າ. 

3.3.3 ການໃສ່ຝຸ່ນ 
ນອກຈາກທີື່ໃສ່ຝຸ່ນອິນຊີແລ້ວຄວນໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີເພືື່ອເປັນການເລັື່ງໃນການ ຈະເລີນເຕີບ

ໂຕຂອງຕົັ້ນກ້ັ້າເຊັື່ນ: ໃຊ້ຝຸ່ນຢເູຣຍໃນອັດຕາ 2 - 4 ບ່ວງແກງຕ ື່ນ ັ້າ 20 ລິດ ຫົດ. 
3.3.4 ການກ າຈັດວັດຊະພືດໃນໜານ 

ໃນໄລຍະທີື່ຕົັ້ນກ້າຍັງນ້ອຍ ຄວນກ າຈັດວັດຊະພືດດ້ວຍວິທີການໃຊ້ມືດ ງອອກ ແຕ່
ຕ້ອງລະວັງບ ື່ໃຫ້ຕົັ້ນກ້າຕິດອອກມານ າ. 
 

3.3.5 ການຊີດຢາ 
ຄວນເຮັດໃນທຸກໆ 7 ມືັ້ ແຕ່ຖ້າຕົັ້ນກ້າເກີດເປັນພະຍາດ ຄວນໃຫ້ນ ັ້າພຽງແຕ່ຕອນເຊົັ້າ

ເທົື່ານັັ້ນ ພ້ອມກັບສີດຢາໄປຈົນກວ່າພະຍາດຈະໝົດໄປ.  

ຮບູທ ີ3    ການກຽມໜານ ແລະ ການກາ້ແກນ່ພນັໄມກ້າງແຈງ້ 
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ບົດທີ 4 
ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບ ື່ໃຊ້ເພດ 

(Unsexual reproduction) 
 
ຈດຸປະສງົ 
 ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາສາມາດ: 

1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບ ື່ໃຊ້ເພດໄດ້ 
2. ອະທິບາຍເຫດຜົນຂອງການຂະຫຍາຍພັນຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລ າຕົັ້ນໄດ້ 
3. ອະທິບາຍວິທີການຕ່າງໆ ຂອງການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບ ື່ໃຊ້ເພດໄດ້ 
4. ນ າໃຊ້ເຕັກນິກ ຫ ື ວິທີການທີື່ເໝາະສົມໃນການຂະຫຍາຍພັນພືດຕົວຈິງໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
4.1 ຄວາມໝາຍຂອງການຂະຫຍາຍພນັພດືແບບບ ື່ໃຊເ້ພດ 
 ການຂະຫຍາຍພັນພືດແບບບ ື່ໃຊເ້ພດ  ໝາຍເຖິງການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໂດຍໃຊສ້ິັ້ນສ່ວນຕ່າງ ໆ
ຂອງພືດເຊັື່ນ: ຮາກ, ລ າຕົັ້ນ, ກິື່ງ, ງ່າ, ຍອດ, ໃບ, ຫົວ, ເຫງົັ້າ ແລະ ອືື່ນໆ ດ້ວຍວິທີການປັກຊ າ, ການໂທມ
ກິື່ງ, ການຕິດຕາ, ການຕ ື່ກິື່ງ, ການທາບກິື່ງ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການແບ່ງ ຫ ື ການແຍກພາກສ່ວນ
ລ າຕົັ້ນ ແລະ ການເພາະລ້ຽງເນືັ້ອເຍືື່ອເປັນຕົັ້ນ ທັງໝົດນີັ້ເອີັ້ນວ່າ:  ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ 
ລ າຕົັ້ນ. 
 
4.2 ເຫດຜນົຂອງການຂະຫຍາຍພນັຈາກສວ່ນຕາ່ງໆຂອງລ າຕົັ້ນ 

4.2.1 ເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສະດວກ 
ພືດທີື່ເປັນອາຫານສ າຄັນຫ າຍຊະນິດ ສາມາດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສິັ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ໄດ້

ງ່າຍດາຍ, ສະດວກ ແລະ ປະຫຍັດກວ່າການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເມັດເຊັື່ນ: ອາງ່ນ, ໝາກກອກ ເມືື່ອປັກຊ າ
ກິື່ງແກ່ຈະເກີດຮາກ ແລະ ໄດຕ້ົັ້ນໃໝ່. ມັນຝຣັື່ງ, ກ້ວຍ ສາມາດຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍຫົວ, ໝາກມ່ວງ ແລະ 
ໝາກໂປມ ບ ື່ສາມາດອອກຮາກໄດ້ງ່າຍໃນການປັກຊ າ ຈ ື່ງຕອ້ງໄດ້ນ າໃຊວ້ິທີການທາບງ່າ ແລະ ການຕິດຕາ 
ຈ ື່ງໄດ້ຕົັ້ນໃໝ່ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວກວ່າ. 

ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ການຂະຫຍາຍພັນພືດດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ແມ່ນໃຊ້ຕົັ້ນທ ນສູງກວ່າ
ການຂະຫຍາຍພັນພືດດ້ວຍເມັດ ຈ ື່ງໃຊ້ກັບພືດທີື່ມີຄຸນຄ່າເທົື່ານັັ້ນຈ ື່ງຈະຄຸ້ມຄ່າ. 

4.2.2 ເພືື່ອການຄັດເລືອກ ແລະ ການຮັກສາສາຍພັນເດີມ 
ຄວາມກ້າວໜ້າທາງພັນທຸກ າ ເຮັດໄດ້ໃນຂັັ້ນຕອນດຽວ ໂດຍຄັດເລືອກຕົັ້ນທີື່ມີລັກສະ 

ນະດີເດັື່ນຕົັ້ນໜ ື່ງ ອອກມາຈາກກຸ່ມຕົັ້ນທີື່ປູກຈາກເມັດ ແລວ້ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລ າຕົັ້ນ
ອອກໄປເປັນຈ ານວນຫ າຍ, ຕົັ້ນໃໝ່ທີື່ໄດ້ມີລັກສະນະພັນທຸກ າຄືກັບຕົັ້ນແມ່ ເຮົາເອີັ້ນຕົັ້ນໃໝ່ທັງໝົດນີັ້ວ່າ 
ສາຍຕົັ້ນ (clone) ພືດສ່ວນຫ າຍມີຄຸນຄ່າເປັນພັນທີື່ບ ື່ມີເມັດຈ ື່ງຈ າເປັນຕ້ອງຂະຫຍາຍພັນໂດຍໃຊ້ສ່ວນ
ຕ່າງໆ ຂອງລ າຕົັ້ນເຊັື່ນ: ກ້ວຍ, ອະງ່ນ, ພືດຕະກຸນສົັ້ມບາງຊະນິດ ແລະ ພັນພືດທີື່ບ ື່ມີເມັດທັງຫ າຍ. 

4.2.3 ການລວມລັກສະນະພາຍໃນ (Genotype)ມາໄວ້ໃນພືດຕົັ້ນດຽວ 
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ການຕ ື່ກິື່ງສາມາດລວມລັກສະນະພາຍໃນ (Genotype) ແລະ ລັກສະນະທີື່
ຕ້ອງການຂອງຕົັ້ນຕ  ແລະ ພັນດີເຂົັ້າໄວ້ໃນພືດຕົັ້ນດຽວ ສ່ວນໄມ້ໃຫ້ໝາກສ່ວນໃຫຍ່ມີຕົັ້ນຕ ຈາກເມັດ ທີື່ຄັດ
ເລືອກໄວ້ຈາກລັກສະນະຮາກ ນ າມາຕ ື່ກັບກິື່ງພັນດີ ທີື່ຄັດເລືອກຈາກລັກສະນະໝາກ ການຕ ື່ກິື່ງສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຜິດໄປເຊັື່ນ: ຕົັ້ນເຕ້ຍເມືື່ອໃຊຕ້ົັ້ນຕ ເຕ້ຍ ຫ ື ມີລັກສະນະກິື່ງ ຫ ື ງ່າເອນ ເມືື່ອນ າພັນທີື່
ມລີັກ ສະນະກິື່ງງ່າເອນມາຕ ື່ໃສເ່ທິງຕົັ້ນຕ ສູງ ແລະ ຕັັ້ງຊືື່. 

4.2.4 ການລັດຊ່ວງກ່ອນໄວຈະເລີນພັນ 
ການຂະຫຍາຍພັນພືດໃນຊ່ວງທີື່ມີການຈະເລນີເຕີບໂຕເຕັມໄວ ເຮັດໃຫ້ລັດຊ່ວງນ້ອຍ 

ຍັງບ ື່ອອກດອກຂອງຕົັ້ນທີື່ເກີດຈາກເມັດໃຫ້ສັັ້ນລົງ ໄມ້ໃຫ້ໝາກທີື່ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລ າ
ຕົັ້ນຈະໃຫ້ດອກ ແລະ ໃຫ້ໝາກໄວກວ່າຕົັ້ນທີື່ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍແກ່ນ ຫ ື ເມັດ. ພືດຢືນຕົັ້ນທີື່ເປັນໄມ້ເນືັ້ອ
ອ່ອນເຊັື່ນ: ດອກເອືັ້ອງ (ກ້ວຍໄມ້) ແລະ ໄມ້ຫົວ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 5 - 10 ປີ ຈ ື່ງຈະອອກດອກ ແຕ່ຕົັ້ນທີື່
ເຕັມໄວແລ້ວຈະໃຫ້ດອກທຸກປີ ໂດຍມີຊ່ວງເກີດຫົວ ແລະ ຊ່ວງໃຫ້ດອກ ແລວ້ແຕ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ 
ການຈັດການ. 
 
4.3 ວທິຕີາ່ງໆ ຂອງການຂະຫຍາຍພນັພດືແບບບ ື່ໃຊ້ເພດ 

4.3.1 ການໂທມກິື່ງ ( Layering ) 
ການໂທມກິື່ງແມ່ນວິທີການເຮັດໃຫ້ພືດອອກຮາກໃນຂະນະຕດິຢູ່ກັບຕົັ້ນແມ່ ເມືື່ອກິື່ງ

ໂທມນັັ້ນອອກຮາກດີແລ້ວຈ ື່ງຕັດໄປຊ າ ແລະ ປູກຕ ື່ໄປ ການໂທມນັັ້ນເປັນການຕັດທ ື່ລ າລ້ຽງອາຫານຂອງພືດ
, ສ່ວນທ ື່ນ ັ້າຍັງມີຢູ່ຕາມປົກກະຕິ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ກິື່ງທີໂທມນັັ້ນໄດ້ຮັບນ ັ້າຕະຫ ອດເວລາ ດ້ວຍເຫດນີັ້ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້
ກິື່ງທີື່ໂທມນັັ້ນສົດຢູ່ສະເໝີຈົນກວ່າຈະອອກຮາກ, ການອອກຮາກຂອງກິື່ງໂທມ ຈະຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄວາມຊຸ່ມ, 
ການຖ່າຍເທອາກາດ ແລະ ລະດັບອຸນຫະພູມທີື່    ເໝາະສົມ ແຕ່ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ດິນ ຫ ື ວັດສະດຸຫຸ້ມກິື່ງໂທມ
ແຫ້ງ ຈະເປັນອຸປະສັກໃນການອອກຮາກໄດ້ເຊັື່ນກັນ ດັື່ງນັັ້ນລະດູການທີື່ເໝາະສົມທີື່ສຸດໃນການໂທມກິື່ງ 
ຄວນເປັນລະດູຝົນ. 

1. ປດັໄຈທີື່ມອີດິທພິນົຕ ື່ການໂທມກິື່ງ 
ການເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມອາຫານ ແລະ ສານບາງຊະນິດທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ການ

ອອກຮາກ ໃນບ ລິເວນທີື່ເຮັດການຕອນກິື່ງ ໂດຍວິທີເຮັດໃຫ້ກິື່ງເກີດບາດແຜ ເພືື່ອຕັດທ ື່ລ າລຽງອາຫານຂອງ
ພືດໃນສ່ວນອືື່ນໆ ຈ ື່ງເກີດການສະສົມອາຫານ ແລະ ສານບາງຢ່າງຂ ັ້ນເໜືອບາດແຜນທີື່ໂທມ. 
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບການອອກຮາກຂອງພືດເຊັື່ນ: ຄວາມຊຸ່ມ, ອຸນຫະພູມ ແລະ 
ແສງສະຫວ່າງ. ການດູແລຮັກສາ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມ ຫ ື ການປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ເກີດການເສຍຫາຍອັນ
ເກີດຈາກສັດຕູອືື່ນໆ ເຊັື່ນ: ມົດ, ແມງໄມ້ ແລະ ສັດລ້ຽງ ເປັນຕົັ້ນ. 

2. ຂ ັ້ດີ ແລະ ຂ ັ້ເສຍຂອງການໂທມກິື່ງ 
 ຂ ັ້ດີ: 

– ຮັກສາສະພາບພັນເດີມທຸກປະການ 
– ຈະແຕກຮາກຫ າຍກວ່າການປກັຊ າ 
– ເມືື່ອນ າໄປປູກເປີເຊັນການລອດຕາຍ ຈະຫ າຍກວ່າການປັກຊ າ 
– ຊົງພຸ່ມຕ ື່າສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ 
– ຂະໜາດຂອງກິື່ງໂທມໃຫຍ່ກວ່າກິື່ງປັກຊ າ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດໄວກວ່າ 
ຂ ັ້ເສຍ  
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– ບ ື່ມີລະບົບຮາກແກ້ວ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ມີການໂຄ່ນລົັ້ມໄດ້ງ່າຍ 
– ກິື່ງໂທມມຂີະໜາດໃຫຍ,່ ເຄືື່ອນຍ້າຍໄປປູກເຮັດໄດ້ຍາກ 
– ຈ ານວນກິື່ງໂທມທີື່ໄດ້ຕ ື່ຕົັ້ນໜ້ອຍກວ່າກິື່ງປັກຊ າ 
– ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດ ຕົັ້ນແມພັ່ນຕ້ອງໃຊເ້ນືັ້ອທີື່ປູກ ແລະ ຕ້ອງມີອາ

ຍຸຫ າຍປີ 
– ຕ້ອງໃຊແ້ຮງງານຫ າຍ ແລະ ເອົາໃຈໃສຫ່ າຍຂ ັ້ນ 

3. ອປຸະກອບທີື່ໃຊໃ້ນການໂທມກິື່ງ 
– ມີດຂະຫຍາຍພັນ ຫ ື ຄັດເຕີ (Cutter) ຫ ື ມີດຕິດຕາຕ ື່ກິື່ງ 
– ຖົງຢາງດ າຂະໜາດ 4 x 8 ຫ ື 4 x 9 ນິັ້ວ ໃຊ້ອານຸບານງ່າໂທມ 
– ຖົງຢາງຂາວ 4x6 ນິັ້ວ ໃຊ້ເຮັດເບົັ້າໂທມ ແລະ ແຜ່ນຢາງ ໃຊ້ຫ ື່ງ່າໂທມ 
– ວັດສະດຸຫຸ້ມກິື່ງເຊັື່ນ: ກາບໝາກພ້າວ, ໃບຜັກຕົບ, ຂີັ້ເລືື່ອຍ 
– ເຊືອກມັດ (ເຊືອກຟາງ) 
– ສານຮ ໂມນເລັື່ງຮາກ (ຖ້າມີ) 

 
 
 
 ການໂທມກິື່ງ ມ ີ2 ວທິໃີຫຍ ່

ກ. ການໂທມກິື່ງໃນອາກາດ(Air Layering) 
ເປັນວິທີທີື່ຄິດຄົັ້ນຂ ັ້ນໃນປະເທດຈີນເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: Chineselayering, 

Pot layering, marcottage, gootee... ຄວນເລືອກກິື່ງທີື່ມີອາຍຸພ ເໝາະໃນໄລຍະທີື່ຕົັ້ນແມ່ພັນດີ ຢູ່
ໃນຊ່ວງຈະເລີນເຕີບໂຕ, ກິື່ງທີື່ມີອາຍຸຫ າຍການເກີດຮາກຈະບ ື່ດີ, ໄລຍະເວລາທີື່ເໝາະສົມໃນການໂທມກິື່ງ
ແມ່ນສັງເກດໄດ້ຈາກຄວາມສາມາດໃນການລອກເປືອກອອກຈາກກິື່ງໄດ້ງ່າຍ. 
  ການຕຽມວັດສະດຸອຸປະກອນ ກ່ອນການໂທມກິື່ງແບບອາກາດ 

1. ຕຽມວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ໂທມ: ໂດຍສະເພາະແມ່ນກາບພ້າວເຊິື່ງເປັນວັດສະດຸທີື່
ສາມາດຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ ການກຽມເບົັ້າໂທມມັກນິຍົມກນັເຮັດ 2 ວິທີຄື: 

ຮບູທ ີ4     ອປຸະກອນທີື່ໃຊເ້ຂົັ້າໃນການໂທມກິື່ງ 
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– ການຕຽມເບົັ້າໂທມແບບບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ:ປະຕິບັດໂດຍການນ າເອົາກາບ
ພ້າວໄປແຊ່ນ ັ້າໄວ້ປະມານ 1 - 2 ເດືອນຫ ື ຈະຕົັ້ມປະມານ 3 - 4 ຊົື່ວໂມງ ເຊິື່ງຈະອ່ອນນຸ້ມດີທີື່ສຸດ, ຈາກ
ນັັ້ນຈ ື່ງນ າມາຟັກໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດດີ ແລ້ວຖອກນ ັ້າໃສ່ໃຫ້ຊຸ່ມພ ປະມານ ໂດຍບ ື່ປຽກ ແລະ ບ ື່ຊຸ່ມເກີນໄປ,ນ າ
ມາບັນຈຸລົງໃສ່ຖົງຢາງຂະໜາດ 4 x 6 ນິັ້ວ, ມັດປາກຖົງຢາງດ້ວຍເຊືອກຟາງ ບັນຈຸກາບພ້າວໃສ່ໃຫ້ແໜ້ນ
ພ ປະມານ. ວິທີນີັ້ເວລາປະຕິບັດໃນການໂທມແມ່ນເຮັດໄດ້ໄວ ແຕ່ຈະສິັ້ນເປືອງກາບພ້າວຫ າຍ. 

– ການຕຽມເບົັ້າໂທມແບບໃຊ້ແຜ່ນຢາງຫ ື່: ວິທີການແຊ່ກາບພ້າວ ແມ່ນ
ເຮັດຄືກັນກັບແບບຂ້າງເທິງນັັ້ນ ແຕ່ວິທີນີັ້ຫ ັງຈາກແຊ່ກາບພ້າວແລ້ວ ນ າມາທຸບໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມດີ ໂດຍຕັດເປັນ
ທ່ອນ ຍາວປະມານ 10-12 cm ຫ ື ປະມານ 1 ກ າມື. ວິທີນີັ້ຈະປະຢັດກາບພ້າວໄດ້ດີ ແຕ່ເວລາປະຕິບັດ
ໃນການໂທມຈະຊັກຊ້າກວ່າແບບເບົັ້າຖົງຢາງ. 

2. ຄວນເລືອກກິື່ງທີື່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຈະເລີນເຕີບໂຕດີ,ເປັນກິື່ງຕັັ້ງຊືື່ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ການອອກຮາກຮອບກິື່ງດີກວ່າກິື່ງທີື່ອຽງ ຫ ື ເນີັ້ງ, ຂະໜາດຂອງກິື່ງພ ເໝາະ ບ ື່ໃຫຍ່ ແລະ ນ້ອຍເກີນ
ໄປ, ຂະໜາດຂອງລວງຮອບປະມານ 3-6 cm ຫ ື ເທົື່າກັບນີັ້ວກ້ອຍ ແລະ ຫົວໂປມ້ື ແລະ ຕ້ອງເປັນກິື່ງທີື່ບ ື່
ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະອອກດອກ ແລະ ຕິດໝາກ ຄວາມຍາວຂອງກິື່ງ ລະຫວ່າງຮອຍປາດຫາປາຍຍອດ ຖ້າໄມ້ກິື່ງ 
ຫ ື ຂ ັ້ສັັ້ນປະມານ 30-60 cm, ແຕ່ຖ້າໄມ້ກິື່ງ ຫ ື ຂ ັ້ຍາວປະມານ 50-100 cm ຫ ື ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງລູກຄ້າໃນແຕ່ລະທ່ອງຖິື່ນ. ເປັນກິື່ງທີື່ມີໃບຢູ່ ເພືື່ອຊ່ວຍໃນການສ້າງອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍສົື່ງສານເລັື່ງ
ການເກີດຮາກຈາກໃບມາຍັງບ ລິເວນເກີດຮາກ ເປັນກິື່ງທີື່ໄດ້ຮັບແສງແດດເຕັມທີື່ ກິື່ງທີື່ຢູ່ໃນຮົມບ ຄວນເອົາ 
ເພາະອອກຮາກໜ້ອຍ ຫ ື ອອກຮາກຊ້າ, ບາງຄັັ້ງບ ື່ອອກເລີຍ, ອາຍຸຂອງກິື່ງທີື່ເໝາະສົມຄວນມີອາຍຸ 1 ປີ, 
ການປະ ຕິບັດຄວນເຮັດໃນລະດູຝົນ ລະຫວ່າງ ເດືອນພ ດສະພາເຖິງເດືອນ ສິງຫາ ໃນໄລຍະພືດຢູ່ໃນຊ່ວງ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຖ້າເຮັດໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນ ຕ້ອງໄດ້ຫົດນ ັ້າຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ. 

ການໂທມກິື່ງແບບອາກາດສາມາດເຮັດໄດ້ 3 ວິທີຄື: 
1. ວິທກີານຫັື່ນກິື່ງ 

ເປັນວິທີທີື່ເໝາະກັບກິື່ງໄມ້ທີື່ເກີດຮາກງ່າຍເຊັື່ນ: ໝາກລິນຈີື່, ລ າໄຍ ພືດຕະ 
ກຸນສົັ້ມ ແລະ ດອກກຸຫ າບ, ດອກເຈ້ຍ ເປັນຕົັ້ນ. ວິທີການປະຕິບັດຄື: ໃຊ້ມີດຕິດຕາຕ ື່ກິື່ງ ຫັື່ນເປືອກຂອງກິື່ງ
ໂດຍຮອບ 2 ຮອຍຫ່າງກັນ ເພືື່ອຕັດທ ື່ລ າລຽງທາດອາຫານຜ່ານທ ື່ອາຫານຈາກໃບລົງສູ່ສ່ວນລຸ່ມຂອງຮອຍ
ຫັື່ນ ໂດຍຫັື່ນດ້ານເທິງໃຫ້ຢູ່ລຸ່ມຂ ັ້ ຫ ື ຕາປະມານ 0.5 - 1 cm ເຊິື່ງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຮອຍຫັື່ນດ້ານເທິງ 
ແລະ ດ້ານລຸ່ມ ເທົື່າກັບເສັັ້ນລອບວົງຂອງກິື່ງນັັ້ນ ຈາກນັັ້ນກ ໃຊ້ປາຍມີດຂີດເປັນທາງຍາວລົງ ເພືື່ອລອກເອົາ
ເປືອກໄມ້ ຫ ື ທ ື່ອາຫານອອກ  ໃນພືດບາງຊະນິດ ອາດຈະໃຊ້ຄີມບີບແລ້ວໝູນເອົາເປືອກອອກ, ຈາກນັັ້ນກ 
ໃຊ້ສັນມີດຂູດເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນທີື່ຕິດຢູ່ກັບເນືັ້ອໄມ້ອອກໃຫ້ໝົດ ການຂູດຄວນຂູດເບົັ້າໆ ຈາກດ້ານເທິງລົງ
ຫາດ້ານລຸມ່ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ເນືັ້ອເຍືັ້ອຈະເລີນມີການສ້າງທ ື່ອາຫານ ຫ ື ເປືອກຂ ັ້ນມາໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງລະວັງບ ື່ໃຫ້ທ ື່
ນ ັ້າໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ແລະ ຮັກສາຮອຍບາດແຜດ້ານເທິງ ເຊິື່ງຈະເປັນບ ລິເວນສະສົມອາຫານສ າຫ ັບການ
ເກີດຂອງຮາກ. 
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2. ວິທກີານປາດກິື່ງ 
 ຄືການເຮັດບາດແຜໃນກິື່ງໂດຍການປາດໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ປະມານ 1 cm
ຂອງເສັັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງກິື່ງພັນ ຍາວ 3-5 cm, ເປີດປາກບາດແຜໃຫ້ກ້ວາງແລ້ວນ າເອົາໄມ້ນ້ອຍໆຄັດໄວ້
ເພືື່ອໃຫ້ບ ລິເວນດັື່ງກ່າວເກີດຮາກວິທີນີັ້  ເໝາະກັບໄມ້ໃຫ້ໝາກຄື: ໝາກກຽງ, ໝາກສີດາ ແລະ ສົັ້ມຂຽວ
ຫວານ. 
 

ຮບູທ ີ5 ວິທກີານແບບຫັື່ນກິື່ງ 
 
 

ຮບູທ ີ6 ວິທກີານແກະເປອືກ  ແລະ ການຂດູເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນອອກ 
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3. ວິທກີານຂດີກິື່ງ 
 ເປັນວິທີການເຮັດບາດແຜອີກແບບໜ ື່ງຄື: ຂີດບ ລິເວນກິື່ງໂທມໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອ
ໄມ້ ແລະ ຂະໜານໄປກັບກິື່ງຍາວເທົື່າກັບເສັັ້ນຮອບວົງຂອງກິື່ງພັນ, ການຂີດນີັ້ຈະເຮັດກັບກິື່ງທີື່ຍັງອ່ອນຢູ່
ແລະ ແຕກຮາກໄດ້ງ່າຍເຊັື່ນ: ກຸຫ າບບາງຊະນິດ, ຍີື່ໂຖ ແລະ ໂກສົນ. 
 
 
 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ7 ວິທກີານປາດ ແລະ ການຫ ື່ກິື່ງໂທມ 
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ການນ າເອົາວັດສະດຸຫຸ້ມບາດແຜ ແລະ ການຕັດຊ າກິື່ງໂທມ 
– ຫ ັງຈາກເຮັດບາດແຜສ າເລັດແລ້ວໃຊ້ສານເລັື່ງຮາກທາໃສ່ຮອຍຫັື່ນດ້ານເທິງ ເພືື່ອ

ກະຕຸ້ນການເກີດຮາກທີື່ບ ລິເວນເໜືອຮອຍປາດດ້ານເທິງເປັນຈຸດກ າເນີດຮາກ ຫ ື ເກີດຮາກ ອາດຈະປາດເປັນ
ຮອຍທາງຍາວ 2 - 3 ຮອຍ, ຍາວປະມານ 0.5 cm ບ ລິເວນທີື່ຈະເກີດຮາກໃໝ່ ເພືື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮາກ
ເກີດໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ. 

ຮບູທ ີ8 ວິທກີານໂທມກິື່ງແບບຂດີ 
 

ຮບູທ ີ9 ວິທກີານນ າເອາົສານເລັື່ງຮາກທາຮອຍປາດດາ້ນເທິງ 
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– ຖ້າຕົັ້ນໄມ້ທີື່ເກີດຮາກຍາກເຊັື່ນ: ລ າໄຍ, ລີັ້ນຈີື່ ແລະ ພືດ ອືື່ນໆ ໃຫ້ນ າເອົາດິນ  
ໜຽວທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມພ ປະມານມາໂອບໃສ່ຮອຍຫັື່ນດ້ານເທິງ ຈາກນັັ້ນຈ ື່ງນ າເອົາຂຸຍໝາກພ້າວ ຫ ື ວັດສະດຸ 
ອືື່ນໆ ມາຫຸ້ມໃສ່ 

– ຖົງທີື່ບັນຈຸຂຸຍໝາກພ້າວ ທີື່ຕຽມໄວ້ມາຫຸ້ມໃສ່ ຖ້າເບົັ້າແບບຫ ື່ແມ່ນນ າເອົາກາບ
ພ້າວທີື່ຕັດເປັນທ່ອນມາຫ ື່ໃສ່ຮອຍຫັື່ນ ແລ້ວນ າເອົາແຜ່ນຢາງມາຫ ື່ທັບກາບພ້າວໃຫ້ແໜ້ນພ ປະມານ ຈາກ
ນັັ້ນຈ ື່ງເອົາເຊືອກຟາງມາມັດທາງສົັ້ນເທິງ ແລະ ລຸ່ມໃຫ້ແໜ້ນ. ຖ້າເບົັ້າແບບບັນຈຸໃສ່ຖົງຢາງແມ່ນນ າມາປາດ
ຕາມທາງຍາວ ແລ້ວມາຫຸ້ມໃສ່ຮອຍຫັື່ນໂດຍຮອບ ຈາກນັັ້ນຈ ື່ງນ າເອົາເຊືອກຟາງມາມັດໃຫ້ແໜ້ນ ຢ່າໃຫ້ມີ
ການເຄືື່ອນເໜັງ, ບ ື່ດັື່ງນັັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ຮາກຈີກຂາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດມຜີົນເສຍຫາຍ. 

 

 
 
 
 

 
 

– ເມືື່ອເກີດຮາກທີື່ມີປະລິມານ ຫ າຍພ ສົມຄວນແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາແຕກຕ່າງກັນໄປ
ຕາມແຕ່ລະຊະນິດພືດເຊັື່ນ: ລີັ້ນຈີື່ ປະມານ 35-40 ວັນ, ລ າໄຍປະມານ 90-100 ວັນ, ໝາກນາວ ແລະ 

ຮບູທ ີ10 ວິທກີານນ າເອາົດນິ ແລະ ວດັສະດຫຸ ື່ກິື່ງໂທມ 
 

ຮບູທ ີ11 ວິທກີານມດັເບົັ້າໂທມ 
 



25 
 

ໝາກສີດາປະມານ 28- 30 ວັນ. ສັງເກດສີຂອງຮາກເລີື່ມມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີຮາກຈ ານວນຫ າຍຈ ື່ງ
ຕັດກິື່ງອອກ (ສ າຄັນຕ້ອງສັງເກດຮາກເປັນສີນ ັ້າຕານແກ່) ຫ ັງຈາກຕັດກິື່ງພັນແລ້ວ ຄວນແຊ່ເບົັ້າໂທມໄວ້ໃນ
ນ ັ້າໃຫ້ຊຸ່ມ, ກ່ອນຈະຊ າໃນຖົງ ຫ ື ພາຊະນະຊ າ ຕ້ອງແກະຖົງຢາງ ຫ ື ແຜ່ນຢາງທີື່ຫຸ້ມອອກລະວັງຢ່າໃຫ້ຮາກ
ຈີກຂາດ ແລະ ຕັດແຕ່ງກິື່ງ, ໃບອອກບາງສ່ວນ ເມືື່ອຊ າແລ້ວຄວນໃຊ້ໄມ້ປັກລົງກາງຖົງຊ າ ເພືື່ອຍ ດກິື່ງບ ື່ໃຫ້
ເຄືື່ອນເໜັງ ເພາະຈະເປັນການກະທົບກະເທືອນຕ ື່ລະບົບຮາກທີື່ຍັງບ ື່ຂະຫຍາຍຕົວ, ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ
ຮົື່ມ ຫ ື ໃນສວນກ້າທີື່ມີລະບົບກັນແສງ ແລ້ວຫົດນ ັ້າໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ຈັດວາງໄວ້ໃຫ້ເປັນ
ລະບົບແຕ່ລະຊະນິດພັນພືດ ເພືື່ອສະດວກໃນການບົວລະບັດຮັກສາ. 
 

 
 
 
 

 ຂ.  ການໂທມກິື່ງໃນດນິມ ີ5 ວິທຄີ:ື 
1) ການໂທມກິື່ງແບບຝງັຍອດ(Tip layering) 

  ເປັນວິທີການທີື່ອາດຈະພົບເກີດຂ ັ້ນໃນທ າມະຊາດ ຫ ື ເກີດຈາກການ
ກະທ າຂອງຄົນກ ໄດ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ມັກເກີດຂ ັ້ນເມືື່ອກິື່ງພືດທີື່ກ າລັງຈະເລີນເຕີບໂຕ ມີການໂນ້ມລົງຕິດ
ກັບພືັ້ນດິນ ແລ້ວສ່ວນຍອດ ຫ ື ປາຍກິື່ງ ຈະຕັັ້ງຂ ັ້ນໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ບ ລິເວນທີື່ສ າພັດກັບດິນເກີດຮາກຂ ັ້ນ ຫ ື ໃຊ້
ດິນຖົມທັບກິື່ງໄວ້ ຈ ື່ງເກີດເປັນຕົັ້ນໃໝ່ເຊັື່ນ: ສະຕ ເບີຣີ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວີທີການດັື່ງນີັ້: 

– ໃຊ້ສຽມ ຫ ື ຈົກ ຂຸດດິນເລິກປະມານ 7-8 cm 
– ສອດປາຍຍອດເຂົັ້າໄປໃນຂຸມ ແລ້ວເອົາດິນຖົມທັບ 
– ຫົດນ ັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດສະພືດບັງແສງ 
– ປະມານ 30-45 ວັນ ເມືື່ອຍອດໃໝ່ເກີດຂ ັ້ນມາ ສະແດງວ່າ

ເກີດຮາກແລ້ວ ຈາກນັັ້ນເຮົາສາມາດຕັດຍ້າຍໄປປູກໄດ້ທັນທີ. 
 

ຮບູທ ີ12 ສະແດງການເກດີຮາກ ແລະການຕດັຊ າກິື່ງໂທມ 
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2) ການໂທມກິື່ງແບບໃຫຍ້ອດພົັ້ນດນິ (Simple layering )  
    ວິທີນີັ້ນິຍົມເຮັດກັບໄມ້ຊົງພຸ່ມເຊັື່ນ: ກິື່ງດອກຊ້ອນນ້ອຍ (ດອກມະ
ລິ), ສາວນ້ອຍປະແປງ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້: 

– ເລືອກກິື່ງທີື່ມີອາຍຸ 1 ປີ 
– ເຮັດແຜໃຫ້ເກີດຂ ັ້ນ ໂດຍການບິດໃຫ້ແຕກ ຫ ື ໃຊ້ມີດປາດ 
– ໂນ້ມກິື່ງລົງຕິດກັບໜ້າດິນ ແລ້ວເອົາດິນຖົມບ ລເວນບາງສ່ວນ

ຂອງກິື່ງ ໂດຍໃຫ້ຍອດພົັ້ນຂ ັ້ນເໜືອດິນຍາວປະມານ 15 - 30 cm 
– ໃຊ້ໄມ້ປັກຜູກມັດຍອດໃຫ້ຕັັ້ງຊືື່ ເພືື່ອໃຫ້ຮາກເກີດຂ ັ້ນໄວທີື່

ບ ລິເວນດິນຖົມ 
– ຫົດນ ັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດສະພືດບັງແສງ 
– ປະມານ 50 - 60 ວັນ ຈະມີຮາກເກີດຂ ັ້ນທີື່ບ ລິເວນທີື່ເປັນ

ແຜສະແດງວ່າເກີດຮາກແລ້ວ ຈາກນັັ້ນເຮົາສາມາດຕັດຍ້າຍໄປປູກໄດ້ທັນທີ. 
 
 
 

ຮບູທ ີ13     ວທິກີານໂທມກິື່ງແບບຝັງຍອດ 
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ແຫ ື່ງທີມາ: http//www.google.co.th/Seach. 
 

3) ການໂທມກິື່ງແບບງູເລືອ (Compound Layering) 
  ໃຊ້ກັບພືດທີື່ມີລ າຕົັ້ນເປັນເຄືອຍາວ ແລະ ກິື່ງສາມາດໂນ້ມລົງຍ ດໄວ້
ກັບດິນ ແລ້ວເຮັດເປັນຫ າຍໆ ຊ່ວງໃຫ້ກິື່ງພົັ້ນເໜືອດິນ ທີື່ມີຂ ັ້ຢູ່ສ າລັບຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນຍອດ ແລະ ສ່ວນ
ທີື່ຖືກທັບຖົມດ້ວຍດິນ ຈະເກີດຮາກເປັນຕົັ້ນໃໝ່ ໄດ້ຈ ານວນຫ າຍເຊັື່ນ: ພູຊະນິດຕ່າງໆ, ພິກໄທ, ມັນດ້າງ, 
ອະງ່ນ, ອອມເງິນອອມທອງ ແລະ ຕົັ້ນມະລິ ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້: 

– ເລືອກກິື່ງຍາວ ແລະ ມີລັກສະນະດັດໂຄ້ງໄດ້ງ່າຍ ແບ່ງເປັນ 
ທ່ອນໆ ຍາວປະມານ 30 cm 

– ໃຊ້ມີດປາດໃຫ້ເກີດແຜແລ້ວເອົາດິນຖົມເປັນຕອນໆ ຕະຫ ອດ
ຄວາມຍາວຂອງກິື່ງ 

– ຫົດນ ັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດຊະພືດບັງແສງ 
– ປະມານ 30 - 45 ວັນ ເມືື່ອຍອດໃໝ່ເກີດຂ ັ້ນມາຈາກດິນຈະ

ມີຮາກ ສະແດງວ່າເກີດຮາກແລ້ວ ຈາກນັັ້ນເຮົາສາມາດຕັດຍ້າຍໄປປູກໄດ້ທັນທີ. 
 
 
 
 
 
 
 

ສາວນອ້ຍປະແປ້ງ 

ຮບູທ ີ14 ວິທກີານໂທມກິື່ງແບບໃຫ້ຍອດພົັ້ນດນິ 
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4) ການໂທມກິື່ງແບບຂດຸຮອ່ງ (Trench Layering)  
ການໂທມແບບນີັ້ ເໝາະສົມສ າຫ ັບໄມ້ໃຫ້ໝາກເມືອງໜາວບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໝາກຄາຍ, ເຊີລີ ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງ
ມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້: 

– ຂຸດຮ່ອງເລິກປະມານ 5 cm ເພືື່ອຕຽມໂນ້ມກິື່ງໄວ້ກ່ອນ 
– ເມືື່ອກິື່ງຕົັ້ນແມ່ເລີື່ມແຕກຍອດອ່ອນ ໃຫ້ໂນ້ມກິື່ງຂະໜານຕິດ

ຜີວໜ້າດິນ ໂດຍໃຊ້ຂ ເຫ ັກເສັັ້ນຮູບຕົວ (U) ຫ ື ຂ ໄມ້ ປັກຍ ດກິື່ງໄວ້ ໃຫ້ກິື່ງນອນແນບກັບພືັ້ນຮ່ອງທີື່ຕຽມ
ໄວ້ ຕັດປາຍກິື່ງອອກເລັກນ້ອຍແລ້ວໃຊ້ດິນລ້ວນຖົມໃຫ້ໜ້າປະມານ3-5 cm 

– ຫົດນ ັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດສະພືດຂ ັ້ນບັງແສງ 
– ເມືື່ອຕາກິື່ງເລີື່ມແຕກຍອດພົັ້ນຜີວດິນທີື່ຖົມຄັັ້ງທ າອິດ ໃຫ້ຖົມ

ດິນເພີື່ມຂ ັ້ນອີກ ແລະ ຕ້ອງຮີບຖົມກ່ອນທີື່ໃບຍອດຈະໆ ເລີນເຕີບໂຕ 
– ໃນຊ່ວງ 2-3 ອາທິດ ໃຫ້ຖົມດິນແບບນີັ້ຢູ່ເລືັ້ອຍໆ ຈົນກວ່າ

ຈະແນ່ໃຈວ່າບ ລິເວນທີື່ແຕກຍອດນັັ້ນບ ື່ໄດ້ຮັບແສງ ການຖົມດິນແຕ່ລະຄັັ້ງ ໃຫ້ຖົມປະມານຂອງຍອດທີື່ພົັ້ນ
ໜ້າດິນ  

– ການເກີດຮາກຈະເກີດຂ ັ້ນທີື່ບ ລິເວນ ກົກຂອງກິື່ງທີື່ແຕກຍອດ 
ໃໝ່ເຊິື່ງໃຊ້ໄລຍະເວລາ ປະມານ 50-60 ວັນ 

– ການຍ້າຍໄປປູກໃຫ້ຂຸດເອົາດິນທີື່ຖົມອອກ ແລ້ວຕັດກິື່ງອອກ
ເປັນທ່ອນໆ ຕາມຈ ານວນຕົັ້ນທີື່ເກີດໃໝ່, ນ າໄປຊ າໃນຖົງຢາງໄວ້ທີື່ຮົື່ມ ຫ ື ສວນກ້າ ດູແລຮັກ ສາຈົນກວ່າ
ຕົັ້ນຈະສົມບູນຈ ື່ງນ າໄປປູກຕ ື່ໄປ. 
 
 

ຕ  ນ້ອອມເງນິອອມທອງ 

ຮບູທ ີ15    ວທິກີານໂທມກິື່ງແບບງູເລອື 
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5) ການໂທມກິື່ງແບບສມຸໂຄນຕົັ້ນ (Mound or Stool Layering) 
ການໂທມກິື່ງແບບນີັ້ ໃຫ້ຕັດຕົັ້ນພືດທີື່ຕ້ອງການອອກໃຫ້ເຫ ືອສັັ້ນຕິດ

ກັບຜີວດິນ ໃນຂະນະຕົັ້ນພືດຢູ່ໃນໄລຍະພັກຕົວ, ສ່ວນຫ າຍເຮັດກັບຕົັ້ນພືດທີື່ມີກິື່ງແຂງແຮງດີ ທີື່ບ ື່ສະດວກ
ຕ ື່ການໂນ້ມກິື່ງລົງມາຫາຜິວດິນ ຫ ື ຕັດກິື່ງໄດ້ຍາກ ແຕ່ມີຄວາມສາມາດທີື່ຈະແຕກກິື່ງກ້ານຈາກຕົັ້ນຕ ຄ ດິນ, 
ພືດທີື່ນິຍົມເຮັດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ໝາກທັນ ລ າໄຍ, ລີັ້ນຈີື່ ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນ
ຕອນດັື່ງນີັ້: 

– ເມືື່ອຕັດຕົັ້ນທີື່ຕ້ອງການອອກແລ້ວ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນຕາມ
ໂຄນຕົັ້ນເລີື່ມແຕກເປັນຕົັ້ນອ່ອນ 

– ເມີື່ອຕົັ້ນອ່ອນທີື່ເກີດໃໝ່ຍາວປະມານ 6-12 cm ໃຊ້ດິນ
ລ້ວນຖົມໂຄນຕົັ້ນ (ເຫງົັ້າ) ປະມານ ½ ຂອງຍອດທີື່ເກີດໃໝ່ 

– ເມືື່ອຕົັ້ນສູງປະມານ 25 cm ໃຫ້ຖົມໂຄນຕົັ້ນຄັັ້ງທີື່ 2 ແລະ 
ຄັັ້ງທີື່ 3 ເມືື່ອກິື່ງຍາວປະມານ 50 cm 

– ຫົດນ ັ້າທຸກວັນ ແລະ ດູແລຢ່າໃຫ້ວັດຊະພືດຂ ັ້ນບັງແສງ 
– ຫ ັງຈາກນັັ້ນປະມານ 2 ອາທິດ ຈ ື່ງຕັດກິື່ງໄປປູກ ຫ ື ຊ າໂດຍ

ຕັດໃຫ້ຕິດໂຄນຕົັ້ນ ແລະ ມີຮາກຕິດໄປພ້ອມໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ 
– ເມືື່ອຕັດກິື່ງໄປແລ້ວຈະຕ້ອງເອົາດິນທີື່ຖົມໂຄນຕົັ້ນນັັ້ນອອກ

ໃຫ້ເຖິງຕ ເດີມ ເພືື່ອໃຫ້ຕ ເດີມແຕກຍອດໃໝ່ອີກ ແລະ ເຮັດຕ ື່ໄປ ເມືື່ອຕ້ອງການຕົັ້ນໃໝ່ອີກ. 

ຮບູທ ີ16 ວິທກີານໂທມກິື່ງແບບຂດຸຮ່ອງ 
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4.3.2 ການປັກຊ າ (Cutting) 
ການປັກຊ າກິື່ງ ຄືການຕັດກິື່ງ, ຕັດຮາກ ຫ ື ຕັດໃບຈາກຕົັ້ນແມ່ ແລະ ຊັກນ າໃຫ້ເກີດ

ຮາກ ຫ ື ຕົນ ໂດຍໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເໝາະສົມຊ່ວຍ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຕົັ້ນໃໝ່ທີື່
ໄດ້ຈະເປັນສາຍຕົັ້ນທີື່ມີລັກສະນະເໝືອຕົັ້ນແມທຸ່ກຢ່າງ 

1. ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຂ ັ້ດ,ີຂ ັ້ເສຍ ຂອງການຂະຫຍາຍພນັດວ້ຍການຕດັຊ າ 
ການຕັດຊ າເປັນວິທີຂະຫຍາຍພັນທີື່ສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງໄມ້ພຸ່ມທີື່ໃຊ້ປະດັບ ທັງ

ໄມ້ໃບລົື່ນ ແລະ ໄມ້ຂຽວຕະຫ ອດປີ ໂດຍສະເພາະເໝາະສ າຫ ັບການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ດອກ ໄມ້ປະດັບເຊັື່ນ: 
ຕົັ້ນທຽນທອງ, ໄຊມຸງຄຸນ, ສະບາ, ດອກເຂັມ, ສາວນ້ອຍປະແປງ, ໂກສົນ, ຫູປາຄ ື່, ດອກຊ້ອນ, ຫ ວີ,ເບນ 
ຈະມາດ, ມະລິ, ກຸຫ າບ, ດອກເສດຖີ ແລະ ອືື່ນໆ. ສ່ວນໄມ້ໃຫ້ໝາກໄດ້ແກ່: ອະງ່ນ, ໝາກນາວ, ໝາກໝັັ້
ນ ແລະ ພືດຕະກຸນສົັ້ມບາງຊະນິດ. 

ກ. ຂ ັ້ດກີານຕດັຊ າ 
– ສາມາດຂະຫຍາຍພັນພືດຫ າຍຊະນິດ ຈາກຕົັ້ນແມບ່ ື່ເທົື່າໃດຕົັ້ນໃນ

ພືັ້ນທີື່ຈ າກັດ 
– ເຮັດໄດ້ໄວ, ງ່າຍ ແລະ ໃຊຕ້ົັ້ນທ ນຕ ື່າ 
– ບ ື່ຕ້ອງການມເີທັກນິກພິເສດຄືກັບການຕ ື່ກິື່ງ,ການຕິດຕາ ຫ ື ການ

ລ້ຽງເນືັ້ອເຍືັ້ອ 
– ຕົັ້ນທີື່ໄດ້ຈາກການຕັດຊ າຈະສະໝ ື່າ ສະເໝີດີ 
– ບ ື່ມບີັນຫາໃນເລືື່ອງການກາຍພັນ 
 

ຂ.   ຂ ັ້ເສຍຂອງການປກັຊ າ 

ຮບູທ ີ17    ວທິກີານໂທມກິື່ງແບບສມູຕົັ້ນ 
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– ເປັນຕົັ້ນໄມ້ທີື່ອ່ອນແອ ບ ື່ທົນທານຕ ື່ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້
– ການປັກຊ າກິື່ງອ່ອນ ຖ້າບ ື່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມດີ ຈະເຮັດໃຫ້ກິື່ງ

ແຫ້ງຕາຍໄວກ່ອນການເກີດຮາກ 
– ມັກເກີດມີເຊືັ້ອພະຍາດເຂົັ້າທ າລາຍ ເຮັດໃຫ້ກິື່ງບ ື່ສາມາດເກີດຮາກ

ໄດ້ ຖ້າບ ື່ໄດ້ຂ້າເຊືັ້ອພະຍາດໃນກິື່ງປັກຊ າ ແລະ ວັດສະດຸປັກຊ າ.   
2. ປດັໃຈທີື່ມອີດິທິພນົຕ ື່ການຕດັຊ າ 

ການຕັດຊ າຈະປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໜ້ອຍພຽງໃດນັັ້ນ ຂ ັ້ນຢູກ່ັບປັດໄຈຕ່າງໆ 
ທີື່ມີອິດທິພົນຕ ື່ການອອກຮາກຂອງພືດດັື່ງນີັ້: 

– ຄຸນລັກສະນະຂອງສິັ້ນສ່ວນຂອງພືດ ທີື່ຈະນ າມາຕັດຊ າສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ
ພືດນັັ້ນ ຈະຕ້ອງຕັດມາຈາກຕົັ້ນແມ່ທີື່ສົມບູນ, ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ບ ື່ມພີະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທ າລາຍ ບ ື່ເປັນຕົັ້ນ
ພືດທີື່ຢູໃ່ນໄລຍະພັກຕົວ ແລະ ເປັນຕົັ້ນພືດທີື່ມກີານສະສົມອາຫານໄວ້ເຕັມທີ. 

– ຕ າແໜ່ງຂອງຮອຍຕັດຄວນຕັດດ້ວຍມີດຕັດທີື່ຄົມ ໂດຍໃຫ້ຮອຍຕັດ
ດ້ານລຸ່ມຢູໃ່ຕ້ຂ ັ້ ຫ ື ຕິດກັບຂ ັ້, ຮອຍແຜທີື່ຕັດຕ້ອງລຽບດີ, ບ ື່ຈີກຂາດ ຫ ື ຊ ັ້າ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ສ່ວນຂອງພືດ
ອອກຮາກໄດ້ດີ. 

– ວັດສະດຸຊ າຄວນມີຄຸນສົມບັດທີື່ດີຄື: ທົນທານ, ບ ື່ສະລາຍຕົວໄດ້ງ່າຍ 
ຫາໄດ້ງ່າຍ, ລາຄາຖືກ, ດູດຊ ມຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ, ສາມາດລະບາຍນ ັ້າ, ຖ່າຍເທອາກາດໄດ້ດີ ປາສະຈາກເມັດພື
ດ ແລະ ພະຍາດແມງໄມ້, ມີຄຸນສົມບັດເປັນກາງ (ຄ່າ pH) ບ ື່ເປັນກົດ ຫ ື ດ່າງເກີນໄປ. 

– ໂດຍທົື່ວໄປຄວາມຊຸ່ມໃນວັດສະດຸຕັດຊ າທີື່ເໝາະສົມຕ ື່ການອອກຮາກ, 
ແຕກຍອດ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກິື່ງຊ າຢູ່ໃນຊ່ວງປະມານ 70-80 % 

– ອຸນຫະພູມ ຄວນມີການດູແລໃຫ້ອຸນຫະພູມ ບ ລິເວນໂຄນກິື່ງຕັດຊ າສູງ 
ກວ່າອຸນຫະພູມທີື່ຢູ່ເໜືອກິື່ງຕັດຊ າ ເພືື່ອໃຫ້ພືດອອກຮາກກ່ອນທີື່ຈະແຕກຍອດ. 

– ແສງ ພືດອອກຮາກ ຫ ື ແຕກຍອດໄດ້ດີ ເມືື່ອຕັດຊ າໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ມີແສງ
ສະຫວ່າງປະມານ 50 % 

– ການໃຊ້ສານເຄມີ ຫ ື ຮ ໂມນເລັື່ງຮາກ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພືດອອກຮາກໄດ້
ໄວ ແລະ ຍັງມີປະລິມານຂອງຮາກຫ າຍອີກດ້ວຍ. 

3. ເຄືື່ອງມ ີແລະ ວັດສະດອຸປຸະກອນທີື່ໃຊໃ້ນການຕດັຊ າ 
– ມີດຕັດແຕ່ງກິື່ງ 
– ມີດຂະຫຍາຍພັນ ຫ ື ຄັດເຕີ ຫ ື ມີດຕິດຕາຕ ື່ກິື່ງ 
– ພາຊະນະເຊັື່ນ: ໂຖ, ຖົງຢາງ, ກະບະຊ າ 
– ວັດສະດຸປັກຊ າ (Rooting media) ໄດ້ແກ່ ດິນລ້ວນ, ຊາຍຫຍາບ, 

ຂີັ້ເຖົື່າແກບ, ຝຸ່ນຄອກ, ກາບໝາກພ້າວບົດລະອຽດ, ເສດຊາກພືດບົດ ເປັນຕົັ້ນ 
– ສ່ວນຂອງພືດທີື່ນ າມາຂະຫຍາຍພັນເຊັື່ນ: ຮາກ, ຕົັ້ນ ຫ ື ກິື່ງ, ໃບ ທີື່ມີ

ຕາຕິດ ແລະ ແຜ່ນໃບ ເປັນຕົັ້ນ 
– ຮ ໂມນເລັື່ງຮາກ 

4. ການເລອືກກິື່ງເພືື່ອປກັຊ າ 
– ເປັນກິື່ງທີື່ມີທາດອາຫານສະສົມຢູພ່ ສົມຄວນ 
– ເປັນກິື່ງທີື່ໄດ້ຈາກຕົັ້ນແມ່ທີື່ສົມບຸນ ແລະ ແຂງແຮງ 
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– ຄວນຮູທີ້ື່ມາຂອງກິື່ງພັນຢ່າງແນ່ນອນ 
– ເປັນກິື່ງທີື່ສັັ້ນ, ມີຂ ັ້ ແລະ ຕາຖີື່ 
– ເປັນກິື່ງທີື່ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ ້

5. ປະເພດຕາ່ງໆ ຂອງການປກັຊ າ 
 ປັກຊ າແບ່ງຕາມສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງລ າຕົັ້ນທີື່ຖືກຕັດແບ່ງເປັນ 4 ປະເພດເຊັື່ນ: 
ການປັກກິື່ງຫ ືຕົັ້ນ, ປັກຊ າໃບ, ປັກຊ າໃບທີື່ມີຕາຕິດ ແລະ ການປັກຊ າຮາກ ດັື່ງນີັ້: 

1) ການຕດັຊ າກິື່ງ ຫ ື ຕົັ້ນ (Stem cuttings) 
ການຕັດຊ າກິື່ງແບ່ງຕາມລັກສະນະຂອງເນືັ້ອໄມ້ເຊັື່ນ: ກິື່ງແກ່ ກິື່ງເຄິື່ງອ່ອນເຄິື່ງແກ່, ກິື່ງອ່ອນ ແລະ ກິື່ງຂອງ
ໄມ້ພຸ່ມອ່ອນ ຕັດຊ າເປັນທອນ ໃຫ້ແຕ່ລະທອນຕັດຕາຍອດ ຫ ື ຕາຂ້າງ ເຊິື່ງຈະເລີນຂ ັ້ນ ເມືື່ອກິື່ງຊ າອອກຮາກ
ຈະໄດ້ພືດຕົັ້ນໃໝ່ ການຕັດຊ າກິື່ງມີດັື່ງນີັ້: 

ກ. ການຕດັຊ າກິື່ງແກ ່ 
ເປັນການຕັດກິື່ງຈາກຕົັ້ນແມ່ທີື່ສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງປາສະຈາກ

ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ລົບກວນ ມີອາຫານສະສົມພາຍໃນກິື່ງພຽງພ  ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃນການອອກຮາກ ແລະ 
ແຕກຍອດຂອງພືດຕົັ້ນໃໝ່ ພືດທີື່ເໝາະສົມເຊັນ ຕົັ້ນດອກໄມ້ເຈ້ຍ, ຄຣິສມາດ ແຄຝຣັື່ງ ແລະ ອືື່ນໆ ການ
ຕັດຊ າກິື່ງແກ່ມີຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້: 

– ໃຊ້ມີດຕັດສ່ວນກົກຂອງກິື່ງເປັນມູມຢູ່ລຸ່ມຂ ັ້ເລັກນ້ອຍ 
– ຕັດສ່ວນປາຍກິື່ງສະຫ ຽງຂ ັ້ນດ້ານຕາເທິງ 
– ໃຊ້ມີດຂີດເປືອກລົງທາງດ້ານກົກຂອງກິື່ງ 2-4 ຮອຍ 
– ຈຸ່ມດ້ານກົກກິື່ງດ້ວຍຮ ໂມນ ເພືື່ອເລັື່ງການເກີດຮາກ  
– ປັກຊ າກິື່ງໃຫ້ເປັນມູນ 45-60 ອົງສາ 
– ເມືື່ອກິື່ງຊ າອອກຮາກ ແລະ ແຕກຍອດໃໝ່ ຈ ື່ງຍ້າຍປູກ 
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ຂ. ການຕດັຊ ັ້າກິື່ງເຄິື່ງອອ່ນ ເຄິື່ງແກ ່ (Semihardwood 
cutting) 

 ນິຍົມໃຊກ້ັບພືດໃບກວ້າງທີື່ມີໃບສີຂຽວຕະຫ ອດປີ ເໝາະແກ່
ການຕັດຊ າໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ, ໄມ້ໃຫ້ພຸ່ມ ຫ ື ໄມ້ໃຫ້ໝາກບາງຊະນິດໄດ້ແກ່: ດອກເຈ້ຍ, ຍີື່ໂຖ, ສະບາ, 
ໝາກກ້ຽງ ແລະ ອືື່ນໆ 
 ຂັັ້ນຕອນການຕັດຊ າກິື່ງເຄິື່ງອ່ອນເຄິື່ງແກ່ 

– ຕັດປາຍກິື່ງຖິັ້ມ, ຕັດເທິງຕາປະມານ 1 cm 
– ຕັດທາງດ້ານກົກໃຫ້ຖືກຂ ັ້, ຕັດໃບຖິັ້ມໃຫ້ເຫ ືອເລັກນ້ອຍ 
– ໃຊມ້ີດຂີດເປືອກທາງດ້ານລຸ່ມຍາວ 3 cm, 2-3 ຮອຍ 
– ຈຸ່ມກົກລົງໃນສານຮ ໂມນເລັື່ງຮາກ 
– ປັກຊ າລົງໃນພາຊະນະທີື່ກຽມໄວ້ຫົດນ ັ້າບົວລະບັດຮັກສາ ເມືື່ອ

ອອກຮາກ ກ ກຽມຍ້າຍໄປປູກໄດ້ 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ18    ວທິກີານປກັຊ າກິື່ງແກ ່
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ຄ. ການປກັຊ າກິື່ງອອ່ນ ຫ ື ຍອດອອ່ນ (Softwood cutting) 
 ຄວນເລືອກກິື່ງທີື່ພ ດີຄືເປັນກິື່ງອ່ອນ ຫ ື ຍອດອ່ອນ ທີື່ຫາກ ແຕກ
ໃໝ່ຂອງພວກໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບປະເພດໄມ້ເນືັ້ອແຂງ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ພຸ່ມບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ກຸຫ າບ, ຊ້ອນ
ນ້ອຍ, ຍີື່ໂຖ, ຜະກາກຣອງ, ຄາເນຊັນ, ດອກເຂັມ ແລະ ອືື່ນໆ. ວິທີນີັ້ເປັນວິທີທີື່ເຮດັໄດ້ໄວ ແລະ ອອກ
ຮາກໄດ້ດີກວ່າວິທີອືື່ນໆ 
 ຂັັ້ນຕອນການຕດັຊ າກິື່ງອອ່ນ 

– ຕັດກິື່ງອ່ອນຍາວປະມານ 8 – 10 cm 
– ຕັດທາງດ້ານກົກໃຫ້ຖືກຂ ັ້ 
– ປັກຊ າລົງໃນດິນໃຫ້ເລິກປະມານ 3 cm 
– ຄຸມດ້ວຍຜ້າຢາງປ້ອງກັນການຄາຍນ ັ້າ 
– ໃຊເ້ວລາປະມານ 2 - 3 ອາທິດ ສາມາດຍ້າຍປູກໄດ ້

 
 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ19    ວທິກີານປກັຊ າກິື່ງເຄິື່ງອອ່ນເຄິື່ງແກ ່
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 ງ. ການປກັຊ າໄມເ້ນືັ້ອອອ່ນ (Herbaceous cutting) 
 ພດືທໃີຊປ້ກັຊ າ ສວ່ນໃຫຍຈ່ະເປນັພດືອວບນ ັ້າເຊັື່ນ: ເບນຈະ
ມາດ, ຄາເນຊັນ, ພູ, ພິກໄທ.. ນອກນີັ້ຍັງມີແຄສຕັສ, ດອກຈ າປາ, ຊວນຊົມ ແລະ ໝາກນັດ. 

2) ການປກັຊ າໃບ (Leaf cutting)   
ເປັນວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດພວກໃບອວບນ ັ້າເຊັື່ນ: ໃບຫວ້ານລີັ້ນມັງ 

ກອນ, ຫວ້ານຫາງແຂ້. ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ: ຮາກ ແລະ ຍອດ ທີື່ອອກມາໃໝ່ຈະເກີດທີື່ບ ລິເວນຮອຍຕັດ
ຂອງໃບ ໂດຍສະເພາະສ່ວນຂອງເສັັ້ນໃບ ແລະ ເສັັ້ນກາງໃບ, ການປັກຊ າໃບແບ່ງເປັນ 3 ແບບຄື: 

ກ. ການປກັຊ າແຜນ່ໃບ: ເປັນວິທີການຕັດແຜ່ນໃບໄປຊ າ ຫ ັງຈາກ
ນັັ້ນໃບຈະສ້າງຈຸດກ າເນີດຕາຂ ັ້ນທີື່ຮອຍຕັດເຊັື່ນ: ການປັກຊ າໃບຫວ້ານລາຍງູ ຄວນເລືອກເອົາກິື່ງທີື່ແກ່ ໂດຍ
ຕັດເປັນທ່ອນໆ ຍາວ 8 - 15 cm, ນ າໄປຊ າໃນວັດຖຸທີື່ໃຊ້ປັກຊ າ ເລິກປະມານ  1/3 ຂອງແຜ່ນໃບ, ເມືື່ອ
ໃບເລີື່ມປົື່ງ ແລະ ອອກຮາກ ຈ ື່ງຍ້າຍລົງປູກໃນໂຖ ຫ ື ພາຊະນະທີື່ໄດ້ຕຽມໄວ້. 

ຂ. ການປກັຊ າກາ້ນໃບ: ເປັນວິທີການປັກຊ າແຜ່ນໃບ ທີື່ມີກ້ານໃບ
ຕິດໄປດ້ວຍ ສ່ວນໃຫຍນິ່ຍົມໃຊ້ກັບພືດທີື່ມຂີະໜາດນ້ອຍໃບຊຸ່ມນ ັ້າເຊັື່ນ: ໃບແພປເພໂີຣເນຍ, ໃບແອຟລິ
ກັນ, ໄວໂອເລຕ, ໃບໝາກນາວຝຣັື່ງ. 

ຄ. ການປກັຊ າສວ່ນຂອງໃບ: ເປັນວິທີການຕັດໃບອອກເປັນສ່ວນໆ 
ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະສ່ວນຂອງແຜ່ນໃບໃຫ້ມີເສັັ້ນໃບຢູນ່ າເຊັື່ນ: ໃບກຣອກຊີເນຍ, ໃບບີໂກເນຍ, ບົວສະຫວັນ.  

3) ການປກັຊ າໃບທີື່ມຕີາຕດິ (Leaf with bud cutting) 
  ໃບພວກນີັ້ຈະມີສ່ວນຂອງຕາໃບ ເກີດຢູບ່ ລິເວນຂອບໃບ ແລະ ກ້ານ
ໃບ ພຽງແຕ່ນ າໃບໄປປັກຊ າເພືື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຕາທີື່ມີຢູແ່ລ້ວເກີດຮາກເປັນຕົັ້ນໃໝ່ເທົື່ານັັ້ນເຊັື່ນ: ໃບຂວ ັ້າ
ຕາຍຫງາຍເປັນ ຫ ື ຕົັ້ນດອກຊົມເຊົັ້າ, ໃບໂຄມຍີື່ປຸ່ນ, ຢາງອິນເດຍ. 

4) ການປກັຊ າຮາກ (Root  cutting) 
 ຂ ັ້ນຢູກ່ັບຊະນິດຂອງພັນພືດ ທີື່ມຈີຸດເກີດຮາກຢູບ່ ລິເວນປາຍຮາກເຊັື່ນ: 
ສາເກ,  ແຄແສດ, ສາຍຮຸ້ງ, ປ ສາ ແລະ ໝາກມີັ້. 

4.3.3 ການທາບງ່າ (Approach grafting) 

ຮບູທ ີ20 ວິທກີານຕດັ, ການປກັຊ າ ແລະ ການຄວບຄມຸອນຸຫະພມູ 
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ການທາບງ່າເປັນວິທີການຂະຫຍາຍພັນທີື່ໃຫ້ໄດ້ຕົັ້ນພັນດີ ເຊິື່ງມີລັກສະນະທາງສາຍພັນ
ຄືກັບຕົັ້ນແມ່, ການທາບງ່າແມນ່ວິທີໜ ື່ງ ໂດຍກິື່ງພັນດີເຮັດໜ້າທີື່ເປັນລ າຕົັ້ນຂອງຕົັ້ນພືດໃໝ່, ສ່ວນຕົັ້ນຕ ທີື່
ນ າມາທາບຕິດກັບງ່າຂອງຕົັ້ນພັນດີຈະເຮັດໜ້າທີື່ເປັນລະບົບຮາກ ເພືື່ອລ າລຽງທາດອາຫານໃຫ້ກັບຕົັ້ນພັນດີ. 

ວດັສະດອຸຸປະກອນທ່ໃີຊໃ້ນການທາບງາ່ 
– ມີດບາງ ຫ ື ມີດທີື່ໃຊ້ສ າລັບຂະຫຍາຍພັນ 
– ມີດຕັດແຕ່ງກິື່ງໄມ້ 
– ແຜ່ນຢາງ ຫ ື ຜ້າຢາງຮ າງ່າໄມ້ (ເທບພັນ) 
– ຖົງຢາງດ າ ຂະໜາດ 4x9 ນິັ້ວ ໃຊ້ຊ າງ່າທາບ 
– ຖົງຢາງຂາວຂະໜາດ 4x6 ນິັ້ວ ໃຊ້ເຮັດເບົັ້າທາບ 
– ຕົັ້ນຕ  ຫ ື ເບົັ້າທາບ 
– ເຊືອກຟາງ ຫ ື ເຫ ັກຫ ວດ 

  ວິທກີານທາບງາ່ແບງ່ອອກເປນັ 2 ແບບໃຫຍຄ່:ື 
1) ການທາບງາ່ແບບແປະກນັ (Approach grafting) 

ການທາບງ່າແບບນີັ້ທັງຕົັ້ນຕ ື່ ແລະ ງ່າພັນດຕີ່າງກ ຍັງມີຮາກ ແລະ ຍອດຢູ່ທັງ
ສອງມັກໃຊ້ໃນການທາບງ່າໄມໃ້ຫ້ໝາກ ທີື່ຮອຍແຜປະສານກັນຊ້າເຊັື່ນ: ການທາບງ່າໝາກຂາມເປັນຕົັ້ນ 
ການທາບງ່າແບບນີັ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ແບບຍ່ອຍດັື່ງນີັ້: 

ກ. ວິທແີບບຝານບວບ (Spliced approach grafting) 
– ເລືອກຕົັ້ນຕ  ແລະ ງ່າພັນດີ ບ ລິເວນທີື່ຈະທາບໃຫ້ມີຂະໜາດ

ເທົື່າໆ ກັນ ແລະ ມີລັກສະນະລຽບຊືື່ 
– ປາດກິື່ງພັນດີເຂົັ້າໄປໃນເນືັ້ອໄມ້ເລັກໜ້ອຍ ຮອຍແຜຍາວ

ປະມານ 2.5 - 5 cm ລັກສະນະແຜຮອຍປາດຄ້າຍຄືຮູບໂລ້ 
– ຕຽມຕົັ້ນຕ ໃນລັກສະນະດຽວກັນ ແລະ ມີຄວາມຍາວເທົື່າກັບ

ຮອຍແຜເທິງງ່າພັນດີ 
– ມັດຕົັ້ນຕ  ແລະ ຍອດພັນດີເຂົັ້າກັນ ໂດຍຈັດເນືັ້ອເຍືັ້ອຈະເລີນໃຫ້

ສ າພັດກັນຫ າຍທີື່ສຸດ 
– ພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫ ື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ 
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ຂ. ວິທກີານທາບງາ່ແບບເຂົັ້າລີັ້ນ (Tongued approach grafting) 
 ເປັນວິທີຄ້າຍຄືວິທີທ າອິດ ແຕ່ຕ່າງກັນບ່ອນທີື່ຮອຍແຜຂອງຕົັ້ນ ແລະ ງ່າ
ພັນດີ ຈະເປັນລີັ້ນ ເພືື່ອໃຫ້ສາມາດສອດເຂົັ້າຫາກັນໄດ້ 

– ເລືອກຕົັ້ນຕ  ແລະ ງ່າພັນດີ ບ ລິເວນທີື່ຈະທາບ ໃຫ້ມີຂະໜາດ
ເທົື່າໆ ກັນ. 

– ປາດຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນແຜ ເປັນຮູບໂລ່ ຍາວປະມານ 2.5-5 Cm 
ພະຍາຍາມປາດໃຫ້ລຽບ ຢ່າໃຫ້ເປັນຄືັ້ນ 

– ຈາກ 1/3 ຂອງປາຍຮອຍແຜທີື່ປາດນັັ້ນ ປາດໃຫ້ເປັນລີັ້ນລົງ
ມາສະ   ເໝີກັບສົັ້ນຮອຍແຜດ້ານລຸ່ມ 

– ປາດງາ່ພັນດີໃນລັກສະນະດຽວກັນ ແຕ່ໃຫ້ລີັ້ນທີື່ປາດກັບລົງໃນ
ລັກສະນະກົງກັນຂ້າມກັບລີັ້ນຂອງຕົັ້ນຕ  

– ສອດລີັ້ນຂອງຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີເຂົັ້າກັນ ໂດຍຈັດໃຫ້ເຍືັ້ອຈະ 
ເລີນດ້ານໃດດ້ານໜ ື່ງສ າພັດກັນໃຫ້ຫ າຍທີສຸດ 

– ພັນຮອບແຜດ້ວຍເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ 
 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ21 ວິທກີານທາບງາ່ແບບຝານບວບ 
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ຄ. ວິທທີາບງາ່ແບບແກະເປອືກ(Inlay approachgrafting) 
 ການທາບງ່າວິທີນີັ້ມັກໃຊ້ ເພືື່ອການປ່ຽນຍອດ ຫ ື ການເສີມຮາກໃຫ້
ຕົັ້ນໄມ້ທີື່ມີລະບົບຮາກບ ື່ແຂງແຮງ ຫ ື ລະບົບຮາກຖືກທ າລາຍ ວິທີການປະຕິບັດມີດັື່ງນີັ້: 

– ປາດເປືອກຕົັ້ນຕ ທີື່ບ ລິເວນທີື່ຈະທາບ ໃຫ້ມີຄວາມຍາວປະມານ 
2.5-5 Cm ໂດຍປາດເປັນ 2 ຮອຍ ໃຫ້ຂະໜານກັນ ແລະ ໃຫ້ຮອຍປາດຫ່າງກັນເທົື່າກັບເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 
ຂອງງາ່ພັນດີ 

– ປາດເປືອກຕາມລວງຂວາງຊືື່ຫົວ ແລະ ທ້າຍຮອຍປາດທີື່ຂະໜານ 
ກັນແລ້ວແກະເອົາເປືອກອອກ 

– ປາດງາ່ພັນດີໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເປັນຮູບໂລ່ ແລະ ໃຫ້ຍາວເທົື່າກັນ
ຄວາມຍາວຂອງແຜທີື່ກຽມເທິງຕົັ້ນຕ  

– ທາບງ່າພັນດີທີື່ບ ລິເວນປາດນັັ້ນ ໃຫ້ເຂົັ້າໃນແຜເທິງຕົັ້ນຕ  
– ໃຊເ້ຫ ັກຕະປູນ້ອຍຕອກງ່າພັນດີຕິດກັບຕົັ້ນຕ  ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນ

ຢາງ ຫ ື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ 
– ເມືື່ອງາ່ພັນດີ ແລະ ຕົັ້ນຕ ຕິດກັນດີ ແລ້ວຈ ື່ງຕັດຕົັ້ນຕ ເໜືອຮອຍຕ ື່ 

ແລະ ຕັດງ່າພັນດີໃຕ້ຮອຍຕ ື່ ກ ລະນີຕ້ອງການປ່ຽນເປັນຍອດພັນດີ 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ22 ວິທກີານທາບກິື່ງແບບເຂົັ້າລີັ້ນ 
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2) ການທາບງາ່ແບບສຽບ(Modified approach grafting) 

 ເປັນວິທີການທາບງ່າ ທີື່ດັດແປງມາຈາກວິທີການທາບງ່າ ແບບເຄິື່ງແປະ ໂດຍ
ຈະຕັດຍອດຕົັ້ນຕ ອອກໃຫ້ເຫ ືອສັັ້ນປະມານ 8-15 Cm ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄາຍນ ັ້າ ສ າລັບວິທີການທາບ
ແບບສຽບນິຍົມກັນມີ 3 ວິທີຄື: 
 ກ. ການທາບງາ່ແບບຝານບວບ 
  (Modified spliced approach grafting) 
  ເປັນວິທີທີື່ນິຍົມເຮັດກັນຫ າຍ ເພາະສາມາດເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ໃຊ້ກັບພືດ
ໄດ້ທົື່ວໆ ໄປ, ພືດທີື່ນິຍົມໃຊ້ວິທີທາບແບບນີັ້ໄດ້ແກ່: ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີັ້, ໝາກຂາມ  ທຸລຽນ ເປັນຕົັ້ນ 
ໂດຍມີວິທີປະຕິບັດດັື່ງນີັ້: 

– ການຕຽມງ່າພັນດີ: ກິື່ງພັນດີຄວນປາດໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ເຂົັ້າໃນ
ເນືັ້ອໄມ້ ຍາວປະມານ 5 – 6 cm. 

– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ຄວນເລືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ມຂີະໜາດເທົື່າກັບສ ດ າ 
ຕັດຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເຫ ືອປະມານ 8 - 15 cm ແລ້ວປາດສ່ວນປາຍໃຫ້ເຈີັ້ຍເປັນມຸມ 45-60 ອົງສາ ກ່ອນມັດປາກ
ຖົງຕົັ້ນຕ ຄວນຫົດນ ັ້າໃຫ້ຊຸ່ມ. 

– ປະກອບພັນດີ ເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ  : ນ າຕົັ້ນຕ ມາປະກອບເຂົັ້າກັບງ່າພັນ
ດີໂດຍໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນທັງສອງຊືື່ກັນ, ໃຊ້ແຜ່ນຢາງພັນທັບໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ໃຊ້ເຊືອກມັດກາງເບົັ້າຕິດກັບ
ງ່າພັນດ ີເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ເບົັ້າເຄືື່ອນເໜັງໄດ້, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ເມືື່ອຮອຍແຜເຊືື່ອມເຂົັ້າກັນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຈ ື່ງຄ່ອຍຕັດ
ງ່າພັນດີແຍກອອກຈາກຕົັ້ນພັນ. 

ຮບູທ ີ23 ວິທກີານທາບກິື່ງແບບແກະເປອືກ 
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– ພັນຮອຍແຜດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫ ື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ໃຊ້
ເຊືອກຟາງມັດຕົັ້ນຕ ຕິດກັບງ່າພັນດ ີ
 ຂ. ການທາບງາ່ແບບເຂົັ້າບາ່ຄດັຫ ງັ  
  (Modified veneer side approach grafting) 
  ການທາບງ່າແບບເຂົັ້າບ່າຄັດຫ ັງວິທີການແບບນີັ້ຄ້າຍກັບວິທີຝານບວບ 
ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງກັນທີື່ຮອຍແຜຂອງງ່າພັນດີ ຈະປາດເປັນບ່າ ຫ ື ງ່ຽງປາ ສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕ  ຈະປາດດ້ານຫ ັງ
ຂອງຮອຍແຜປາກປາສະຫ າມອອກເລັກນ້ອຍ ພືດທີື່ນິຍົມໃຊ້ແມ່ນເຊັື່ນດຽວກັນກັບແບບຝານບວບ (ໝາກ
ມ່ວງ, ໝາກມີັ້, ໝາກຂາມ, ທຸລຽນເປັນຕົັ້ນ) ໂດຍມີວິທີປະຕິບັດດັື່ງນີັ້: 

– ການຕຽມງ່າພັນດີ: ປາດກິື່ງພັນດີເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ອ່ຽງຂ ັ້ນຍາວປະ
ມານ 5  cm  ຕັດສ່ວນເປືອກທີື່ປາດໄວ້ໃຫ້ສັັ້ນລົງເຫ ືອປະມານ1 – 1.5 cm. 

– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ເລືອກຕົັ້ນຕ ເໝືອນກັບວິທີທີ 1 ແລ້ວປາດຕົັ້ນ
ຕ ປາດເປັນມຸມ 45 -60 ອົງສາ, ຍາວປະມານ 5 cm ແລ້ວປາດປາຍຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນຫ ີັ້ມ. 

– ການປະກອບງ່າງພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ສອດປາຍກິື່ງຕົັ້ນຕ ທີື່ປາດ
ຕຽມໄວ້ໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະເລີນຊືື່ກັນກັບງ່າພັນດີ  ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ. ຈາກນັັ້ນໃຊ້ເຊືອກມັດ
ກາງຖົງເບົັ້າຕິດກັບງ່າພັນໃຫ້ແໜ້ນ ເມືື່ອຮອຍຕ ື່ເຊືື່ອມເຂົັ້າກັນແລ້ວກ ຕັດອອກຈາກງ່າພັນດ.ີ 
 

ຮບູທ ີ24 ທກີານປາດຕົັ້ນຕ , ງາ່ພນັດ ີແລະ ການພນັງາ່ທາບ 
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ຄ. ການທາບງາ່ແບບສຽບຂາ້ງ (Modified side approach 
grafting) 

 ວິທີການທາບແບບນີັ້ມີຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຄືກັບວິທີທ າອິດ ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງ
ກັນທີື່ລັກສະນະປາດຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີ ໂດຍມີວິທີປະຕິບັດດັື່ງນີັ້: 

– ປາດກິື່ງພັນດີເປັນມູມອ່ຽງຂ ັ້ນປະມານ 20-30 ອົງສາ ເຂົັ້າໄປໃນ
ເນືັ້ອໄມ້ປະມານ 1/4 ຂອງເສັັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງງ່າ, ຄວາມຍາວຂອງແຜປະມານ 3.5-5 Cm 

– ປາດຕົັ້ນຕ ເປັນຮູບຫ ີັ້ມໂດຍໃຫ້ແຜ ສ່ວນທີື່ສ າພັດດ້ານໃນຍາວ
ກວ່າແຜໜ້າທີື່ສ າພັດດ້ານນອກ 

– ສອດຕົັ້ນເຂົັ້າໄປໃນເນືັ້ອໄມ້ແບບຕອກຫ ີັ້ມ ໂດຍໃຫ້ເນືັ້ອເຍືື່ອຈະ 
ເລີນສ າພັດກັນຫ າຍທີື່ສຸດ, ຈາກນັັ້ນໃຊ້ເຊືອກມັດກາງຖົງເບົັ້າຕົັ້ນຕ ຕິດໄວ້ກັບດ້ານກົກຂອງກິື່ງພັນດີ, ເມືື່ອ
ຮອຍບາດແຜເຊືື່ອມເຂົັ້າກັນດີແລ້ວກ ຕັດແຍກອອກຈາກຕົັ້ນພນັດີ. 
 
 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ25 ວິທກີານທາບງາ່ແບບເຂົັ້າບາ່ຂດັຫ ງັ 
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ການດແູລຮກັສາງາ່ທາບ 
1) ຄວນໃຫ້ນ ັ້າແກ່ຕົັ້ນແມ່ພັນ ແລະ ກິື່ງພັນດີ ຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ ພ້ອມກັບ

ການສັງເກດນ ັ້າໃນເບົັ້າຂອງຕົັ້ນຕ ທີື່ທາບແບບແປະກັນ ເຊິື່ງມັກຈະແຫ້ງຈ ື່ງຕ້ອງໃຫ້ນ ັ້າໂດຍການໃຊ້ສະແລງ
ສັກຢາ ສີດນ ັ້າເຂົັ້າໄປໃນເບົັ້າຕົັ້ນຕ  ເປັນບາງຄັັ້ງຄາວ ແຕ່ເບົັ້າຂອງຕົັ້ນຕ ທີື່ທາບແບບສຽບມັກບ ື່ມີບັນຫາເບົັ້າ
ແຫ້ງພ ເທົື່າໃດ ຍົກເວັັ້ນການທາບໃນລະດູແລ້ງ. 

2) ກ ລະນີັ້ສ່ວນຍອດຂອງກິື່ງພັນດີ ຫ ັງຈາກທາບແລ້ວຖ້າມີພະຍາດ ແລະ 
ແມງໄມ້ເຂົັ້າທ າລາຍ ຄວນກ າຈັດໂດຍການສີດພົື່ນສານເຄມີກ າຈັດພະຍາດ ແລະ ແມງ ໄມ້. 

3) ກ ລະນີັ້ມີພາຍຸ ຫ ື ຝົນຕົກໜັກຕ້ອງຫາໄມ້ມາຄ ັ້າກິື່ງໄວ້ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກິື່ງທີື່
ທາບຫັກ. 

4) ກ ລະນີເຮັດການທາບຫ າຍເບົັ້າໃນກິື່ງດຽວກັນຕ້ອງຫາໄມ້ມາຄ ັ້າ ຫ ື ໃຊ້
ເຊືອກມັດຈ່ອງໄວ້ກັບລ າຕົັ້ນ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກິື່ງໃຫຍ່ຫັກເສຍຫາຍ. 

ລກັສະນະຂອງງາ່ທາບທີື່ສາມາດຕດັໄປຊ າໄດ້ 
1) ງ່າທາບມີອາຍຸປະມານ 45-60 ວັນ 
2) ສັງເກດຮອຍແຜຂອງຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີ ວ່າປະສານກັນດີແລ້ວບ ຖ້າ

ຮາກປ່ຽນເປັນສີນ ັ້າຕານ ແລະ ນູນຂ ັ້ນສະແດງວ່າຕັດໄດ້ 
3) ເບົັ້າມີຄວາມຊຸ່ມພ ປະມານ ຫ ື ຂ້ອນຂ້າງແຫ້ງ 
4) ເບົັ້າທາບ ຫ ື ຕົັ້ນຕ  ມີຮາກຈະເລີນອອກມາໃໝ່ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ 

ຮາກເປັນສີນ ັ້າຕານ ແລະ ປາຍຮາກມີສີຂາວ 
ວິທກີານຕດັງາ່ທາບ 

ຮບູທ ີ26 ວິທກີານທາບກິື່ງແບບສຽບຂາ້ງ 
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ໃຫ້ຕັດກິື່ງພັນດີທີື່ລະດັບກົັ້ນຂອງເບົັ້າທາບ ເພືື່ອສະດວກໃນການຂົນຍ້າຍງ່າຊ າ 
ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຮອຍຕ ື່ຂອງແຜບ ື່ຫັກ ຫ ື ຈີກ ເນືື່ອງຈາກນ ັ້າໜັກຂອງສ່ວນຍອດພັນດີ ເພາະສ່ວນໂຄນກິື່ງ
ພັນດີທີື່ຍາວກາຍຮອຍແຜ ຈະຊ່ວຍຄ ັ້າຊູນ ັ້າໜັກຂອງສ່ວນປາຍຍອດພັນດີເອງ 

ການຊ າງາ່ທາບ 
ເມືື່ອຕັດງ່າທາບຈາກຕົັ້ນພັນດີ ໃຫ້ນ າມາແກະເອົາຖົງຢາງອອກ ແລ້ວຊ າລົງໃນ

ຖົງຢາງສີດ າ ຂະໜາດ 22x25 cm ທີື່ບັນຈຸວັດສະດຸຊ ັ້າ, ປັກຫ ັກ ແລະ ມັດງ່າທາບ ໃຫ້ແໜ້ນ ນ າເອົາໄປໄວ້
ໃນບ່ອນຮົື່ມ (ສວນກ້າເບ້ຍ) ຫົດນ ັ້າໃຫ້ຊຸ່ມປະໄວ້ປະມານ 15-20 ວັນ ຫ ື ຈົນກິື່ງພັນດີເລີື່ມແຕກໃບໃໝ່ 
ຈ ື່ງນ າໄປປູກ ຫ ື ຈ າໜ່າຍໄດ້. ສ າຫ ັບການຊ າກິື່ງພັນດີ ທີື່ໃບຫ ົື່ນງ່າຍເຊັື່ນ: ໝາກມີັ້, ໝາກຕ້ອງ ຄວນນ າໄປ
ໄວ້ໃນຮົື່ມທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ຫ ື ໃນເຮືອນທີື່ມີການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມໄດ້ດີ ເພືື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫ ົື່ນ
ຂອງໃບພືດລົງໄດ້. 

4.3.4 ການຕ ື່ກິື່ງ (Grafting) 
  ການຕ ື່ກິື່ງເປັນວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໂດຍບ ື່ໃຊ້ເພດ ທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍນ າກິື່ງ
ພັນດີທີື່ມີຕາຫ າຍກວ່າ 1 ຕາ ມາຕ ື່ໃສ່ຕົັ້ນຕ ື່ (Stock) ເພືື່ອໃຫ້ເນືັ້ອເຍືັ້ອຈະເລີນທັງສອງເຊືື່ອມປະສານເຂົັ້າ
ເປັນຕົັ້ນດຽວກັນ, ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍວິທີການຕ ື່ກິື່ງ ຈະດີກວ່າການຕິດຕາຫ າຍ ເພາະຈະໄດ້ຮອຍຕ ື່ທີື່
ແຂງແຮງກວ່າການຕິດຕາ, ການຕ ື່ກິື່ງນິຍົມໃຊ້ຢ່າງກັນຫ າຍ ແລະ ໃຊ້ກັບພືດບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ດອກເຈ້ຍ ສະ 
ບາ, ຕົັ້ນມູກລາຍ, ໂກສົນ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກກະທັນ, ໝາກມີັ້ ແລະ ອືື່ນໆ. 
  ການຕ ື່ກິື່ງມີຄວາມສ າຄັນຕ ື່ວົງການປູກໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ເຊິື່ງ
ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ໄດ້ແກ່ການເພີື່ມ ແລະ ການຊ່ວຍປ່ຽນຍອດພັນເດີມ ທີ່ປູກຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີື່ມຂ ັ້ນ
ເຊັື່ນ: ການເພີື່ມສີສັນຂອງໄມ້ດອກໃນຕົັ້ນດຽວກັນ, ການປ່ຽນຍອດໝາກມ່ວງໃຫ້ມີຫ າຍແນວພັນໃນຕົັ້ນ
ດຽວກັນເປັນຕົັ້ນ 

1. ປດັໃຈທີື່ມອີດິທິພນົຕ ື່ການຕ ື່ກິື່ງ 
1) ກິື່ງພັນທີື່ນ າມາສຽບເຂົັ້າກັນ ຕ້ອງເປັນພືດຕະກຸນດຽວກັນ ແຕ່ອາດຕ່າງ

ແນວພັນກັນໄດ້ 
2) ກິື່ງພັນຕ້ອງມີຄວາມສົດຢູ່ສະເໝີ ເຊິື່ງຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຫ້ອງເຢັນ 
3) ຮອຍແຜທີື່ທີື່ປາດຈະຕ້ອງລຽບດີ ເວລາສຽບໃສ່ກັນຕ້ອງໃຫ້ເນືັ້ອເຍືັ້ອ

ຈະເລີນຂອງພືດທັງສອງສ່ວນສ າພັດກັນຫ າຍທີື່ສຸດ ເພືື່ອຈະເຊືື່ອມປະສານກັນໄດ້ໄວ 
4) ເລືອກກິື່ງທີື່ກ າລັງພັກຕົວ ແລະ ພ້ອມທີື່ຈະແຕກຍອດໃໝ່ 
5) ໃຊ້ແຜ່ນຢາງ ຫ ື ເທບພັນຮອຍເຊືື່ອມໃຫ້ແໜ້ນ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ນ ັ້າ ແລະ ພະ 

ຍາດເຂົັ້າໄດ ້
6) ຮອຍແຜຈະຕ້ອງມີຄວາມສະອາດ ໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ, ລະວັງບ ື່ໃຫ້ນ ັ້າ ແລະ 

ເຊືັ້ອພະຍາດເຂົັ້າໄດ ້
7) ລິ ຫ ື ຕັດໃບຖິັ້ມ ແລ້ວໃຊ້ຖົງຢາງຄຸມ ເພືື່ອປ້ອງກັນການຄາຍນ ັ້າ ແລະ 

ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມ 
2. ຂ ັ້ຄວນພຈິາລະນາໃນການຕ ື່ກິື່ງ 

1) ການເລືອກຕົັ້ນຕ  ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດເໝາະສົມກັບກິື່ງພັນດີ, ມີ
ຄວາມແຂງແຮງ, ປາສະຈາກພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້, ມີລະບບົຮາກທີື່ແຂງແຮງ, ຫາງ່າຍ ລາຄາຖືກ 
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2) ການເລືອກກິື່ງພັນ ຄວນເປັນກິື່ງທີື່ສົມບູນ, ແຂງແຮງ, ມີຕາ ທີື່ບ ື່ແມ່ນ
ຕາດອກ ປົກກະຕິສ່ວນໃຫຍ່ຈະເລືອກກິື່ງພັນທີື່ມີອາຍຸ 1 ປີ ຫ ື ນ້ອຍກວ່າ 

3) ການຕຽມຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີ ໃນການປາດແຜຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີ 
ຄວນຈະໃຫ້ຮອຍແຜລຽບ ແລະ ບ ື່ຊ ັ້າ 

4) ການປ້ອງກັນເຊືັ້ອພະຍາດ: ການເຮັດໃຫ້ເກີດບາດແຜຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງ
ພັນດີ ເປັນຊ່ອງທາງພາໃຫ້ເກີດເຊືັ້ອພະຍາດ ຈ ື່ງຕ້ອງລະວັງໃນເລືື່ອງຄວາມສະອາດ ໂດຍສະເພາະມີດຕ້ອງ
ສະ ອາດ ແລະ ຄົມ 

5) ການວາງຕ າແໜ່ງຂອງເນືັ້ອເຍືັ້ອ ລະຫວ່າງຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີຕ້ອງຢູ່
ທາງດຽວກັນ ເພືື່ອໃຫ້ຮອຍແຜປະສານກັນໄດ້ໄວ້ຂ ັ້ນ 

6) ການບັງຄັບກິື່ງພັນດີເຕີບໂຕພາຍຫ ັງຕ ື່ກິື່ງ ຈະຕ້ອງເຮັດການບັງຄັບ ເພືື່ອ
ປ້ອງກັນການລ າລຽງອອກຊີເຈນ ຈາກກິື່ງຍອດລົງມາສູ່ກິື່ງຂ້າງ ເຮັດໃຫ້ເກີດລັກສະນະທີື່ຕາຍອດຂົື່ມຕາຂ້າງ 
ໂດຍມີການບາດເໜືອຮອຍຕ ື່ໃຫ້ເລິກເຖິງເນືັ້ອໄມ້ 

7) ລະດູການທີື່ເໝາະສົມສ າຫ ັບການຕ ື່ກິື່ງ ຄວນເປັນໄລຍະທີື່ພືດມີການຈະ 
ເລນີເຕີບໂຕດີ ໂດຍສະເພາະຊ່ວງປາຍລະດູຝົນຫາຕົັ້ນລະດູໜາວ, ທັດລົງມາຄື ກາງລະດູຝົນ 

3. ເຄືື່ອງມ ືແລະ ວັດສະດອຸປຸະກອນທີື່ໃຊໃ້ນການຕ ື່ກິື່ງ 
1) ສ່ວນຂອງພືດທີື່ຈະຂະຫຍາຍພັນຄື: ກິື່ງພັນດີ 
2) ສ່ວນຂອງພືດທີື່ເປັນລະບົບຮາກຄື: ຕົັ້ນຕ  
3) ມີດຂະຫຍາຍພັນພືດ ຫ ື ຄັດເຕີ, ມີດຕັດແຕ່ງ, ແຜ່ນຢາງພັນກິື່ງ 
4) ວັດສະດຸທີື່ໃຊ້ໃນການຄຸມກິື່ງເຊັື່ນ: ຖົງຢ່າງ, ເຈ້ຍ ຫ ື ຖົງເຈ້ຍເພືື່ອຄຸມກິື່ງ

, ເຊືອກຟາງ 
4. ປະເພດການຕ ື່ກິື່ງ ການຕ ື່ກິື່ງແບງ່ເປນັ 5 ວທິດີັື່ງນີັ້: 

1) ການຕ ື່ກິື່ງໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນ (Herbaceous grafting) ການຕ ື່ກິື່ງແບບນີັ້
ນິຍົມໃຊ້ກັບພັນໄມ້ປະເພດຊຸ່ມນ ັ້າ ແລະ ສ່ວນຍອດຂອງໄມ້ເນືັ້ອແຂງ ແບ່ງເປັນ 2 ວິທີຄື: 

ກ.  ການຕ ື່ກິື່ງແບບຝານບວບ (Spliced grafting) 
  ການຕ ື່ກິື່ງແບບນີັ້ ພັນທີື່ນິຍົມໃຊ້ໄດ້ແກ່ປະເພດຕົັ້ນພືດອວບນ ັ້າ 
ແລະ ໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນເຊັື່ນ: ຕົັ້ນຕະບອງເພັດຕ່າງໆ, ໝາກເລັື່ນ, ໝາກຮຸ່ງ, ໝາກອ , ໝາກແຕງ ຊະນິດຕ່າງໆ 
ເປັນຕົັ້ນ ເຊິື່ງມີວິທີການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນດັື່ງນີັ້: 

– ປາດຕົັ້ນຕ ໃຫ້ສະຫ ຽງຂ ັ້ນ ເປັນລັກສະນະຄືກັນກັບຝານ
ໝາກບວບ ຄວາມຍາວຂອງຮອຍປາດ ປະມານ 2.5 - 3 cm ຮອຍແຜທີື່ໄດ້ຈະຄ້າຍຄືຮູບວົງໂລ່ 

– ປາດກິື່ງພັນດີໃຫ້ມີລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດເຊັື່ນດຽວ
ກັບຕົັ້ນຕ  ແຕ່ປາດລົງ (ກົງກັນຂ້າມກັບຕົັ້ນຕ ) 

– ນ າກິື່ງພັນດີມາຕິດໃສ່ກັບຕົັ້ນຕ  ໂດຍໃຫ້ຮອຍແຜຕິດກັນ
ໃຫ້ແຈບດ ີ

– ໃຊ້ແຜ່ນຢາງພັນແຜໃຫ້ແໜ້ນ ໂດຍພັນຈາກດ້ານລຸ່ມຂ ັ້ນ
ສູ່ດ້ານເທິງ 

– ຫ ັງຈາກກິື່ງເຊືື່ອມຕ ື່ກັນດີແລ້ວ ໃຫ້ແກ້ແຜ່ນຢາງທີື່ຮ າ
ອອກເພືື່ອໃຫ້ຕົັ້ນພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໃຫ້ໄດ້ເຕັມທີື່  
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ຂ. ການຕ ື່ກິື່ງແບບເຂົັ້າເດອືຍ (Saddle grafting) 
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ເລືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ມຂີະໜາດເທົື່າກັບກິື່ງພັນ

ດີ ແລ້ວປາດໃຫ້ເປັນຮູບເດືອຍຄື: ປາດໃຫ້ອ່ຽງຂ ັ້ນທັງສອງຂ້າງເປັນຮູບໂຕ V ຂະໜາດຂອງຮອຍແຜຕົັ້ນຕ  
ຍາວປະມານ 2-3 cm. 
 

 
 

– ການຕຽມກິື່ງພັນດີ: ຄວນເລືອກກິື່ງພັນດີໃຫ້ມີຂະໜາດເທົື່າ
ກັບຕົັ້ນຕ  ປາດໃຫ້ເປັນຮູບເດືອຍໂຕຜູ້ ຂະໜາດຂອງຮອຍແຜເທົື່າກັບຂອງຕົັ້ນຕ  ເປັນຮູບຫ ີັ້ມ, ປະກອບກິື່ງ
ພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ ທີື່ໄດ້ຕຽມໄວ້ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫ ື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ. 

ຮບູທ ີ27 ວິທກີານຕ ື່ກິື່ງແບບຝາດບວບ 
 
 

ຮບູທ ີ28 ການກຽມຕົັ້ນຕ  
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2) ການຕ ກິື່ງແບບສຽບຫ ີັ້ມ (Cleft  grafting) 

 ພັນໄມ້ທີື່ນິຍົມເຊັື່ນ: ດອກເຈ້ຍ, ດອກເງິນ, ດອກຄ າ, ໝາກຂຽບ, ພີລາ 
ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດດັື່ງນີັ້: 

ຮບູທ ີ29 ການປາດກິື່ງພນັດ ີແລະ ການປະກອບກິື່ງພນັດເີຂົັ້າກບັ
ຕົັ້ນຕ  
 
 

ຮບູທ ີ30 ຮບູແບບຂອງການຕ ື່ກິື່ງແບບເຂົັ້າເດອືຍ 
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– ຕັດຍອດຕົັ້ນຕ ທີື່ແຕກໃໝ່ໃຫ້ເຫ ືອຍາວປະມານ 10 cm ແລ້ວຜ່າ
ກາງເຄິື່ງຕົັ້ນພືດທີື່ຕ້ອງການສຽບຍອດໃຫ້ເລິກປະມານ 5 cm 

– ປາດຍອດພັນດີເປັນຮູບຫ ີັ້ມຍາວປະມານ 5 cm 
 

 
 

 
 

– ສຽບຍອດພັນດີລົງໃນແຜຂອງຕົັ້ນຕ  ໃຫ້ຮອຍແຜທັງສອງສະເໝີ 
ກັນ ແລ້ວໃຊ້ແຜ່ນຢາງຮ າແຜໃຫ້ແໜ້ນ 

– ຄຸມຕົັ້ນທີື່ສຽບຍອດແລ້ວດ້ວຍຖົງຢາງ ແລ້ວນ າໄປເກັບຮັກສາໄວ້
ໃນເຮືອນຮົື່ມ (ສວນກ້າ) 

– ປະມານ 5-7 ອາທິດ ຮອຍບາດແຜຈະປະສານກັນດີ ແລ້ວໃຫ້ນ າ
ອອກມາພັກໄວ້ໃນໜານເພືື່ອລ ການຈ າໜ່າຍ ຫ ື ນ າໄປປູກໄດ້ 
 
 
 

ຮບູທ ີ31 ວິທກີານຕຽມຕົັ້ນຕ  
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3) ການຕ ື່ກິື່ງແບບເຂົັ້າລີັ້ນ (Whip of Tongue grafting) 
 ນິຍົມຕ ື່ກິື່ງພັນໄມ້ປະເພດອວບນ ັ້າ ແລະ ໄມ້ເນືັ້ອອ່ອນເຊັື່ນດຽວກັນກັບ
ແບບຝານບວບ ເຊິື່ງມີຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດັື່ງນີັ້: 

– ປາດຕົັ້ນຕ ສະຫ ຽງຂ ັ້ນໃນລັກສະນະຝານບວບ ໃຫ້ຮອຍແຜຍາວ
ປະມານ 2.5-3.5 cm 

– ຜ່າຮອຍແຜໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນລີັ້ນ 
– ປາດກິື່ງພັນດີໃຫ້ສະຫ ື່ຽງລົງ, ລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງ

ຮອຍແຜ ເຊັື່ນດຽວກັນກັບຕົັ້ນຕ  
– ຜ່າຮອຍແຜກິື່ງພັນດີ ໃຫ້ມີລັກສະນະເປັນລີັ້ນ 
– ນ າກິື່ງພັນດີສວມລົງຕົັ້ນຕ ໃຫ້ລີັ້ນຄັດກັນ 
– ໃຊ້ກິບໜີບ ຫ ື ພັນດ້ວຍເທບພັນ 
– ຫ ັງຈາກແຜຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີເຊືື່ອມຕ ື່ກັນດີແລ້ວ (ປະມານ 1 

ເດືອນ) ຫ ັງຈາກຕ ື່ກິື່ງໃຫ້ເອົາກິບ ຫ ື ເທບພັນອອກ 
 
 
 
 

ຮບູທ ີ32 ວິທກີານປະກອບຍອດພນັດເີຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ການໃຊແ້ຜນ່ຢາງພັນ 
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4) ການຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບຂາ້ງ (Side grafting) 
ເປັນວິທີການຕ ື່ກິື່ງໄມ້ປະດັບບາງຊະນິດ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງໃຊ້ກັບໄມ້ໄມ້

ໃຫ້ໝາກເຊັື່ນ: ໝາກມ່ວງ, ໝາກພີລາ ເປັນຕົັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊ່ວງເວລາທີື່ເຮັດການຕ ື່ຈະເຮັດໃນໄລຍະກິື່ງ
ເປືອກຕິດເຊິື່ງເກີດຈາກການຫຍຸດຕົວຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດ ວິທີການຕ ື່ກິື່ງສາມາດເຮັດໄດ້ຫ າຍ
ວິທີດັື່ງນີັ້ 

ກ. ການຕ ື່ກິື່ງສຽບຂ້າງແບບສຽບຫ ີັ້ມ (Side tongue grafting) 
– ເລືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເໜືອກວ່າໜ້າດິນເລັກໜ້ອຍໃຫ້ລຽບ ແລະ 

ຊືື່ 
– ປາດຕົັ້ນຕ ສະຫ ຽງລົງໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກໜ້ອຍ 

  
 
 

– ປະມານ 2/3 ຂອງຮອຍແຜຈາກຕອນເທິງ ປາດເຂົັ້າໄປໃນ
ເນືັ້ອໄມ້ ໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງແຜເທົື່າກັບຄວາມຍາວຂອງສົັ້ນແຜເທິງຕົັ້ນຕ  

ຮບູທ ີ33 ວິທກີານຕ ື່ກິື່ງແບບເຂົັ້າລີັ້ນ 
 
 

ຮບູທ ີ34 ວິທກີານຕຽມບາດແຜໃນຕົັ້ນຕ  ແລະ ຍອດພນັດ ີ
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– ເລືອກກິື່ງພັນດີທີື່ມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າຕົັ້ນຕ ເລັກໜ້ອຍ 
– ປາດສົັ້ນກິື່ງພັນດີເປັນຮູບປາກປາສະຫ າມ ຈາກນັັ້ນຈ ື່ງເຮັດ

ເປັນຫ ີັ້ມ ໃຫ້ຄວາມຍາວເທົື່າກັບຄວາມຍາວຂອງຫ ີັ້ມຕົັ້ນຕ  
– ສຽບກິື່ງພັນດີລົງເທິງຕົັ້ນຕ ໃຫ້ຫ ີັ້ມຄັດກັນ 
– ພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ 

 
 
 
 

 
 
 

ຂ. ການຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບຂ້າງເຂົັ້າບ່າ(Sideveneer 
grafting) 

– ປາດຕົັ້ນຕ ສະຫ ຽງລົງທີື່ບ ລິເວນລຽບ ເທິງໜ້າດິນ
ເລັກໜ້ອຍເຂົັ້າໃນເນືັ້ອໄມ້ຍາວປະມານ 2.5-3.5 cm 

– ຕັດສິັ້ນສ່ວນທີື່ປາດອອກໃຫ້ເຫ ືອພຽງ 1/3 ຂອງ
ສ່ວນທີື່ປາດອອກໃຫ້ໝົດ 

ຮບູທ ີ35 ການສອດກິື່ງພນັດີເຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ການໃຊແ້ຜນ່ຢາງພນັກິື່ງ 
 

ຮບູທ ີ 36 ຮບູແບບຂອງການຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບຂາ້ງ 
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– ຕຽມກິື່ງພັນດີ ໂດຍປາດສະຫ ຽງໃຫ້ເປັນປາກປາສະ 
ຫລາມ ໃຫ້ແຜຍາວເທົື່າກັບແຜທີື່ຕຽມເທິງຕົັ້ນຕ   

– ປາດສົັ້ນກິື່ງພັນດີດ້ານກົງກັນຂ້າມ ກັບດ້ານທີື່ປາດຄັັ້ງ
ທ າອິດອອກເຖິງເນືັ້ອໄມ້ ໃຫ້ແຜທີື່ປາດອອກມີຂະໜາດເທົື່າລີັ້ນຮອຍປາດທີື່ເຫ ືອໄວ້ເທິງຕົັ້ນຕ  

– ສວມກິື່ງພັນດີລົງແຜທີື່ກຽມໄວ້ເທິງຕົັ້ນຕ  ໃຫ້ເຍືັ້ອຈະ 
ເລີນກົງກັນແລະ ໃຫ້ລີັ້ນຂອງຕົັ້ນຕ ທັບຮອຍປາດຂອງກິື່ງພັນດີ 

– ພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫ ື ເທບພັນໃຫ້ແໜ້ນ 
 

 
 
 

5) ການຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບເປືອກ ແລະ ວິທີຄ້າຍຄືກັນ 
 (Bark grafting and It’ s modified) 

ນິຍົມໃຊຕ້ ື່ກິື່ງໄມ້ໃຫ້ໝາກທັງເປືອກໜາ ແລະ ບາງ ໂອກາດທີື່ແຜຈະເ
ໜົື່າ ຫ ື ຖືກທ າລາຍຈາກເຊືັ້ອພະຍາດມໜ້ີອຍ, ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃນຊ່ວງທີື່ເປືອກຂອງຕົັ້ນຕ ລອກ
ອອກງ່າຍ ໄລຍະນີັ້ພືດຈະມີການຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີ, ການຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບເປືອກແລະວິທີຄ້າຍຄືກັນມີ 5 
ວິທີ ແຕ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນບາງວິທີດັື່ງນີັ້: 

ການຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບເປືອກ (Bark grafting) ເລືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນຕົັ້ນ
ທີື່ຊືື່, ມີຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 2-10 cm, ເປືອກຄວນລອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຕັດຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນໜ້າພຽງ 
ແລະ ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເຖິງເນືັ້ອໄມ້ ຍາວປະມານ 3-5 cm ແລ້ວແບເປືອກອອກເລັກນ້ອຍ. 

ຮບູທ ີ37 ການຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບຂາ້ງເຂົັ້າບາ່ 
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– ການຕຽມກິື່ງພັນດີ: ເລືອກກິື່ງພັນໃຫ້ມີຂະໜາດເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 
0.5-1 cm, ປາດປາຍກິື່ງໃຫ້ເຈີັ້ຍເປັນມຸມ 45 ອົງສາ ຍາວ 2.5-3 cm, ແລ້ວປາດດ້ານກົກຂອງກິື່ງໃຫ້
ເປັນບັກ ແລະ ປາດປາຍອອກເລັກນ້ອຍ. 

 
 
 
 

– ການປະກອບກິື່ງພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ  ໃຫ້ຮອຍບາກຕັັ້ງເທິງຕົັ້ນຕ ພ ດີ
ເປືອກຂອງຕົັ້ນທີື່ແບໄວ້ນັັ້ນ ໃຫ້ປະກົບເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ  ແລ້ວພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງ. 

ຮບູທ ີ38 ການປາດຕົັ້ນຕ  
 
 

ຮບູທ ີ39 ການປາດກິື່ງພນັດ ີ
 



53 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

4.3.5 ການຕິດຕາ (Budding) 
ການຕິດຕາແມ່ນການຂະຫຍາຍພັນ ໂດຍການນ າເອົາຕາພຽງຕາດຽວຈາກກິື່ງພັນດີໄປ

ຕິດກັບຕົັ້ນຕ  ເຊິື່ງຄ້າຍກັບການຕ ື່ກິື່ງ. 
1. ຫ ັກໃນການຕິດຕາ 

ຮບູທ4ີ0 ການສອດກິື່ງພນັດີເຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ພນັທບັດວ້ຍແຜນ່ຢາງ 
 

ຮບູທ ີ41 ຮບູແບບການວິທກີານຕ ື່ກິື່ງແບບສຽບເປອືກ 
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– ກິື່ງພັນດີ ແລະ ຕົັ້ນຕ ຄວນມີຂະໜາດພ ເໝາະ 
– ຜູປ້ະຕິບັດຄວນມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊ ານານເປັນພິເສດ 
– ຄວນປະຕິບັດໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສະຖານທີື່ເໝາະສົມ 

2. ການເລືອກຕົັ້ນຕ  ແລະ ຕາຂອງກິື່ງພັນດີ 
– ເປືອກຂອງຕົັ້ນຕ ຕ້ອງລອກອອກໄດ້ງ່າຍ 
– ຕົັ້ນຕ ຄວນມອີາຍຸ 2 - 3  ປີ  
– ຕົັ້ນຕ ຄວນມເີສັັ້ນຜ່າກາງປະມານ 1 - 2.5 cm. 
– ມີເປືອກບ ື່ໜາ ຫ ືບາງເກີນໄປ 
– ຕົັ້ນຕ ຄວນມລີັກສະນະສົມບູນແລະແຂງແຮງດີ 
– ຕາຂອງກິື່ງພັນດີ ຄວນບ ື່ແມ່ນຕາດອກ 
–  ບ ື່ຄວນໃຊ້ຕາພັນທີື່  1 - 3  ນັບຈາກປາຍຍອດລົງມາ (ເພາະສ່ວນ

ໃຫຍຈ່ະເປັນຕາດອກ) 
– ຄວນເປັນຕາທີື່ສົມບູນ ແລະ ພ້ອມທີື່ຈະຈະເລີນເປັນຍອດໃໝ່. 

3. ທິດທາງ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມໃນການຕິດຕາ 
ການຕິດຕາໃນລະດູຮ້ອນຄວນຕິດດ້ານທິດເໜືອ ແລະ ທິດໃຕ້ເພືື່ອປ້ອງກັນ

ແສງແດດເຜົາແຜ່ນຕາ, ຖ້າເປັນລະດູໜາວ ຫ ື ມີອາກາດເຢັນ ຄວນຕິດທາງດ້ານຂ້າງລະຫວ່າງຕົັ້ນພືດ ເພືື່ອ
ປ້ອງກັນແຜ່ນຕາຈາກຄວາມເຢັນ. 

4. ປະເພດຂອງການຕດິຕາ 
ການຕິດຕາແບ່ງເປັນ 5 ປະເພດຄື: 
1) ການຕິດຕາແບບຕົວທີ ແລະ ວິທີທີື່ຄ້າຍຄືກັນ (T-

buddingmodified) 
ນິຍົມປະຕິບັດກັບພວກໄມ້ດອກ-ໄມ້ປະດັບ ໄດ້ແກ່: ກຸຫ າບ ແລະ ໄມ້ໃຫ້   ໝາກບາງຊະນິດເຊັື່ນ: ພືດ
ຕະກຸນສົັ້ມ, ໝາກກະທັນ ເປັນຕົັ້ນ ການຕິດຕາຄວນໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 5 – 15 cm. 

– ການຂີດຕົັ້ນຕ : ຄວນຂີດຕາມລວງຍາວຂອງຕົັ້ນຕ ກ່ອນ ແລ້ວຈ ື່ງຂີດ
ຕາມລວງຂວາງຂອງຮູບໂຕທີ. 

– ການປາດແຜ່ນຕາ: ແຜ່ນຕາຄືສ່ວນຂອງແຜ່ນເປືອກທີື່ມຕີາພັນດີພຽງ 
1 ຕາ ແລະ ມີເນືັ້ອໄມ້ຕິດຢູ່ ຫ ື ບ ື່ກ ໄດ້ ການປາດແຜ່ນຕາຄວນປາດຈາກປາຍແຜ່ນຕາໄປຫາດ້ານລຸ່ມ, ແຜ່ນ
ຕາຄວນມີຄວາມຍາວບ ື່ຕ ື່າກວ່າ 1 ມືັ້. 

– ການໃສແ່ຜ່ນຕາ: ໃຫ້ໃສແ່ຜ່ນຕາຢູໃ່ຕ້ເປືອກຂອງຕົັ້ນຕ  ໂດຍໃຫ້ຕາ
ຢູເ່ຄິື່ງກາງ.      

– ການພັນແຜ່ນຕາ: ການພັນແຜ່ນຕາຄວນພັນຈາກດ້ານລຸ່ມຂ ັ້ນເທິງ 
ໂດຍພັນບ ື່ໃຫ້ແໜ້ນ ຫ ື ຫ ົມເກີນໄປ. 

ການຕດິຕາແບບຕວົທ ີ (T) ແລະ ວທິທີີື່ຄາ້ຍຄກືນັມ ີ3 ວທິ ີ ແຕຈ່ະຍກົ
ໃຫ້ເຫນັບາງວທິດີັື່ງນີັ້: 

ກ. ການຕິດຕາແບບຕົວທີ  (T-budding) 
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນຮູບຕົວທີຍາວປະ

ມານ 2.5 cm ແລະ ແບເປືອກອອກ. 
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– ການກຽມແຜ່ນຕາ: ຄວນປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ 
 

 
 
 

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບກິື່ງພັນດີ:  ສອດແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕ  ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ຫ ັງຈາກນັັ້ນປະມານ 7 - 10 ວັນ ໃຫ້ເປີດແຜ່ນຢາງອອກ ແລ້ວພັນຄືນອີກ
ເທືື່ອໜ ື່ງໂດຍໃຫ້ເວັັ້ນແຜ່ນຕາ.  

ຮບູທ4ີ2 ການກຽມບາດແຜໃນຕົັ້ນຕ  
 

ຮບູທ ີ43 ການປາດແຜນ່ຕາຈາກຕົັ້ນພນັດ ີ
 



56 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ຂ. ການຕິດຕາແບບເທີມນີອລ (Terminal budding) 
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ປາດຕົັ້ນຕ ເປັນຮູບຕົວທີ ແລ້ວປາດເໜືອຮູບຕົວ

ທີປະມານ 1/3 ຂອງຄວາມຍາວຂອງບາດແຜຕົວທີ ແລະ ໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ. 
– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ ແລ້ວ

ເຮັດໃຫ້ເປັນມູມ 45 ອົງສາ, ແລ້ວປາດໃຫ້ສ່ວນເປືອກຍາວເໜືອກຸ່ມຕາປະມານ 1 ສ່ວນ ແລະ ໃຕ້ຕຸ່ມຕາ 
ຍາວປະມານ 2 ສ່ວນ. 

ຮບູທ ີ45 ຮບູແບບຂອງການຕດິຕາແບບຕວົທ ີ
 

ຮບູທ44  ການປະກອບແຜນ່ຕາເຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ພນັທບັດ້ວຍເທບພນັ 
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– ການປະກອບກິື່ງພັນດີເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ສອດແຜ່ນຕາໃຫ້ເຂົັ້າກັບຕົັ້ນ
ຕ  ໂດຍໃຫ້ຕຸ່ມຕາຢູເ່ໜືອຕົວທີ  ແລ້ວພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເວັັ້ນຕຸ່ມຕາໄວ້. 

2) ການຕິດຕາແບບເພລດ ແລະ ວິທີຄ້າຍກັນ (Plate budding) 
ການຕິດຕາແບບນີັ້ນິຍົມໃຊກ້ັບພັນພືດທີື່ມີເປືອກໜາ ແລະ ໜຽວ ຫ ື 

ພືດທີື່ມີຢາງຫ າຍເຊັື່ນ: ໝາກມ່ວງ, ໝາກມີັ້ ຫ ື ພືດທີື່ເກີດການເຊືື່ອມປະສານເຂົັ້າກັນໄດ້ຍາກເຊັື່ນ: ໝາກ
ຂາມ ເປັນຕົັ້ນ. ການຕິດຕາແບບນີັ້ມີ 4 ແບບ ຄືແຕ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນພຽງ 2 ແບບຄື: 
 ກ. ການຕິດຕາແບບເພລດ (Plate budding) 

– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນແຖວ 3 ດ້ານຄື: 
ແຖວຕັັ້ງ 2 ດ້ານ, ແຕ່ລະດ້ານຍາວປະມານ 1 - 1.5 cm ແລະ ແຖວຂວາງ  1 ດ້ານ ແລ້ວໃຊ້ປາຍມີດແງະ
ຫົວຮອຍຂີດແລ້ວລອກເປືອກລົງ.  

 
 
 

 
– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເປັນຮູບສີື່ຫ ື່ຽມ ຫ ື ຮູບ

ວົງຮີ ຍາວປະມານ 2.5 – 5 cm ແລ້ວແງະເອົາເນືັ້ອໄມ້ທີື່ຕິດມາກັບແຜ່ນຕາອອກ. 

ຮບູທ ີ46 ການກຽມບາດແຜໃນຕົັ້ນຕ  
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– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕ  ໂດຍໃຫ້ເປືອກຕົັ້ນຕ ກັບແຜ່ນຕາແນບເຂົັ້າກັນຢ່າງແໜ້ນ ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງ ເພືື່ອປ້ອງກັນນ ັ້າ 
ແລະ ພະຍາດ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ 2 - 3 ອາທິດ ໃຫ້ແກະແຜ່ນຢາງອອກ. 

  
 
 

ຮບູທ ີ47 ການປາດແຜນ່ຕາ 
 

ຮບູທ ີ48 ການປະກອບແຜນ່ຕາເຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ພນັທບັແຜນ່ຕາດວ້ຍເທບພນັ 
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 ຂ. ການຕິດຕາແບບໂຕ H (H-budding) 

– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕ  ໃຫ້ເປັນຮູບໂຕ H ຕາມ
ທາງຍາວປະມານ 2.5 cm ແລ້ວແບເປືອກຕົັ້ນຕ ອອກ ໂດຍລອກທາງຊືື່ສ່ວນກາງ. 

– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດຕາກິື່ງພັນໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ຍາວ 
2.5 – 5 cm ແລ້ວແກະເອົາເນືັ້ອໄມ້ອອກ. 

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ສອດແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕ ທາງດ້ານຂ້າງໃຫ້ແໜ້ນດີ ແລ້ວພັບເປືອກຕົັ້ນຕ ທັບແຜ່ນຕາ ຈາກນັັ້ນໃຊແ້ຜ່ນຢາງພັນທັບ. 

3) ການຕິດຕາແບບແພຕຊ ແລະ ວິທີທີື່ຄ້າຍຄືກັນ (Patch budding 
and its modified) 
ການຕິດຕາແບບນີັ້ຍາກກວ່າການຕິດຕາແບບຕົວທີ ແຕ່ໃຫ້ຜົນດີກວ່າ

ການຕິດຕາແບບຕົວທີ  ເພາະພືດທີື່ມີເປືອກໜາ, ເປືອກຂອງແຜ່ນຕາອາດບ ື່ສ າພັດໄດ້ຢ່າງແໜ້ນກັບຕົັ້ນຕ ຄື
ກັບການຕິດຕາແບບແພຕຊ. ການຕິດຕາແບບແພຕຊ ນຍິົມໃຊ້ກັບໝາກມ່ວງຢາງພາລາ ເປັນຕົັ້ນ. ຂ ັ້ຄວນຄ າ
ນ ງໃນການຕິດຕາແບບນີັ້ຄື ຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີຕ້ອງມເີປືອກທີື່ລອກອອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຂະໜາດເທົື່າກັນ.
ການຕິດຕາແບບນີັ້ຈະເຮັດໄດ້ຮອຍແຜຈະເຊືື່ອມກັນຍາກ, ເຮົາອາດຊ່ວຍກະຕຸ້ນໂດຍການຂີດຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນ
ຮູບສີື່ຫ ຽມຍາວໄວ້ລ່ວງໜ້າ 1-2 ອາທິດ ກ່ອນທ າການຕິດຕາ ແຕ່ຍັງບ ື່ທັນເອົາເປືອກອອກເທືື່ອ ຈົນຈະເຖິງ
ເວລາເຮັດ, ສ່ວນຕົັ້ນຕ ກ ເຮັດໃນລັກສະນະດຽວກັນ, ດ້ວຍເຫດຜົນນີັ້ບາດແຜທີື່ຕົັ້ນຕ ຈະເກີດເປັນເນືັ້ອງອກ
ຂ ັ້ນເຊິື່ງເມືື່ອສອດແຜ່ນຕາລົງຕົັ້ນຕ ຈະເຮັດໃຫ້ແຜ່ນຕາເຊືື່ອມປະສານກັນໄວຂ ັ້ນ. ການຕິດຕາແບບນີັ້ມີ 4 ວິ
ທີແຕ່ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນ 2 ວິທີດັື່ງນີັ້: 

ກ. ການຕິດຕາແບບແພຕຊ (Patch budding) 
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ເລືອກຕົັ້ນຕ ທີື່ຕັັ້ງຊືື່, ຜິວລຽບແລ້ວຂີດໃຫ້ເປັນ

ຮູບ 4 ຫ ື່ຽມຍາວ, ຍາວ 2.5 cm, ກວ້າງ 1 - 1.5 cm ແລ້ວແກະເອົາເປືອກຕົັ້ນຕ ອອກ. 
 

ຮບູ49  ແບບຂອງການຕດິຕາແບບເພລດ 
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– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ຂີດແຜ່ນຕາຈາກກິື່ງພັນດີອອກເປັນຮູບສີື່ຫ ຽມ
ຍາວໃຫ້ມີຂະໜາດເທົື່າກັບຕົັ້ນຕ ແລ້ວແກະເອົາເນືັ້ອໄມ້ອອກ. 

 
 
 

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ນ າແຜ່ນຕາມາປະກອບເຂົັ້າ
ກັບຕົັ້ນຕ  ແລ້ວພັນດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ເວັັ້ນຕາໄວ້. 

ຮບູທ ີ50 ການປາດຕົັ້ນຕ  
 

ຮບູທ ີ51 ການປາດແຜນ່ຕາ ແລະ ການແກະເອາົເນືັ້ອໄມອ້ອກ 
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ແຫ ື່ງທີມາ: http//www.google.co.th/Seach.  
 

 

 
 
 
  

ຂ. ການຕິດຕາແບບວົງແຫວນ  (Ring budding) 
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ປາດຮອບຕົັ້ນຕ ໃຫ້ຄືກັບການໂທມກິື່ງ, ຂະໜາດ

ຂອງຕົັ້ນຕ  ແລະ ກິື່ງພັນດີຄວນເທົື່າກັນ, ປາດໃຫ້ຫ່າງກັບ 0.5 - 0.7cm, ແລ້ວຂີດເປືອກໃຫ້ເປັນເສັັ້ນຊືື່ 
ຈາກຮອຍປາດເບືັ້ອງເທິງ ຈົນເຖິງຮອຍປາດເບືັ້ອງລຸ່ມ ແລ້ວລອກເອົາເປືອກຂອງຕົັ້ນຕ ອອກ. 

ຮບູທ ີ52 ປະກອບແຜນ່ຕາເຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ພນັທບັແຜ່ນຕາດວ້ຍເທບພນັ 
 

ຮບູທ ີ53 ຮບູແບບການຕດິຕາແບບແພຕຊ 
 

http://www.google.co.th/Seach
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– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາຈາກຕົັ້ນພັນດີ ໃຫ້ມີລັກສະນະຄື
ກັນກັບຕົັ້ນຕ . 

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ນ າແຜ່ນຕາຂອງກິື່ງພັນເຂົັ້າກັບ
ຕົັ້ນຕ ພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ. 

4) ການຕິດຕາແບບຊິບ ແລະ ວິທີທີື່ຄ້າຍຄືກັນ (Chip budding and it's  
modified) 
ການຕິດຕາແບບນີັ້ນຍິົມໃຊກ້ັບພັນໄມ້ທີື່ລອກເປືອກອອກໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ໄດ້

ຜົນດີກັບຕົັ້ນອະງ່ນ ແລະ ຕົັ້ນໝາກເງາະ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 4 ວິທີ ແຕໃ່ນນີັ້ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນ 2 ວິທີດັື່ງນີັ້: 
ກ. ການຕິດຕາແບບຊິບ  (Chip budding) 

– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ເລືອກຕົັ້ນຕ ທີື່ຕັັ້ງຊືື່, ຜິວລຽບ ແລະ ສົມບູນດີ
ແລ້ວປາດຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ ແລ້ວຕັດສ່ວນດ້ານກົກຂອງຮອຍປາດອອກໂດຍໃຫ້ເປັນມຸມ 45 
ອົງສາ,ປາດຕົັ້ນຕ ຂ ັ້ນໄປອີກຍາວປະມານ 2.5 cm ແລະ ຕັດສ່ວນປາຍອອກໃຫ້ເປັນມຸມ 45 ອົງສາ. 
 

 
 
 
 

– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜນ່ຕາເໝືອນກັບການປາດແຜຂອງຕົັ້ນ
ຕ . 

ຮບູທ ີ54 ການປາດຕຽມຕົັ້ນຕ  
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– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ນ າແຜ່ນຕາສອດເຂົັ້າຕົັ້ນຕ ທາງ
ດ້ານຊ້າຍຂອງແຜ ແລ້ວພັນທັບດ້ວຍແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ. 

 
 
 
 
 

ຂ. ການຕິດຕາແບບຊິບ 1 (Chip budding 1) 
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ເລືອກຕົັ້ນຕ ເໝືອນກັນກັບແບບຊິບ, ການປາດ

ຕົັ້ນຕ ແມ່ນໃຫ້ສຽນເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍຍາວປະມານ 2.5 – 4 cm ແລ້ວຕັດດ້ານກົກທີື່ປາດໃຫ້ເປັນມູມ 
45 ອົງສາ. 

ຮບູທ5ີ5 ການປາດແຜນ່ຕາພນັດ ີ
 

ຮບູທ5ີ6 ປະກອບແຜນ່ຕາເຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ພນັທບັແຜ່ນຕາດວ້ຍເທບພນັ 
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– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜນ່ຕາໃຫ້ເຂົັ້າເນືັ້ອໄມ້ເລັກນ້ອຍ ແລະ 
ເຈີັ້ຍຂ ັ້ນເຮັດເປັນມູມ 45 ອົງສາ, ຍາວປະມານ 2.5 - 4 cm. ລັກສະນະຂອງບາດແຜຂອງແຜ່ນຕາຈະຄື
ກັບການຕຽມບາດແຜຂອງຕົັ້ນຕ . 

– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ສອດແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ ພັນ
ທັບດ້ວຍແຜ່ນຕາໃຫ້ແໜ້ນ. 

5) ການຕິດຕາແບບຊ້ອນ (Double working by budding) 
 ພືດບາງຊະນິດບ ື່ສາມາດເອົາຕາຈາກກິື່ງພັນດີມາຕິດໄດ້ເລີຍ. ດັື່ງນັັ້ນ ຈ ື່ງຕ້ອງ
ເຮັດການຕິດຕາແບບຊ້ອນ ຫ ື ຕິດຕາສອງຄັັ້ງຄື ຄັັ້ງທ າອິດຕ້ອງປາດສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕ ກາງໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ມາ
ຕິດຕົັ້ນຕ ເດີມເສຍກ່ອນ ເພືື່ອໃຫ້ຈຸລັງທັງສອງເຊືື່ອມຕ ື່ກັນ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍພ່ ທີື່ຈະຕິດຕາໄດ້ ຈ ື່ງນ າຕາ
ພັນດີມາຕິດເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ ເດີມ ແຕ່ຖ້າການຕິດຕາແບບຊ້ອນສາມາດເຮັດໄດ້ໄປພ້ອມໆກນັ ລະຫວ່າງຕົັ້ນຕ 
ກາງກັບຕາພັນດີຈະເຮັດໃຫ້ບ ື່ຕ້ອງເສຍເວລາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຕົັ້ນພືດຈະເລີນໄວຂ ັ້ນ.  ການຕິດຕາແບບຊ້ອນ 
ແບ່ງເປັນ 2 ວິທີ ຄື: ການຕິດຕາແບບອິນເຕີຊິລ ແລະ ດັບເບິັ້ລຊິລ. ແຕ່ໃນນີັ້ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນພຽງວິທີດຽວ
ຄື: 

ກ. ການຕິດຕາແບບອິນເຕີຊິລ (Intersield budding) 
– ການຕຽມຕົັ້ນຕ : ຂີດເປືອກຕົັ້ນຕ ໃຫ້ເປັນຮູບໂຕ T ຍາວ  2.5-4 

cm ແລ້ວແບເປືອກອອກ ແລ້ວປາດຕົັ້ນຕ ກາງໃຫ້ເປັນຮູບວົງຣີ ຍາວ 2.5 – 4 cm ຖິັ້ມ ແລ້ວປາດຊືື່ຮອຍ
ເດີມອີກຄັັ້ງໜ ື່ງ ໃຫ້ມີສ່ວນເຍືື່ອຈະເລີນຕິດໄປດ້ວຍ. 

 
 
 
 
 

– ການຕຽມແຜ່ນຕາ: ປາດແຜ່ນຕາໃຫ້ເປັນຮູບວົງຮີ ໃຫ້ມີຂະໜາດ
ເທົື່າກັບຕົັ້ນຕ ກາງ. 

ຮບູທ5ີ7  ການປາດຕົັ້ນຕ  
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– ການປະກອບແຜ່ນຕາເຂົັ້າກັບຕົັ້ນຕ : ນ າເອົາແຜ່ນຕາພັນດີ ຊ້ອນ
ເຂົັ້າກັບແຜ່ນຕົັ້ນຕ ກາງ ແລ້ວສອດແຜ່ນຕາລົງໃນຮອຍແຜຕົັ້ນຕ  ແລະ ຕັດສ່ວນທີື່ເກີນຖິັ້ມຈ ື່ງພັນທັບດ້ວຍ
ແຜ່ນຢາງໃຫ້ແໜ້ນ. 

 
 
 
 

5. ການກະຕຸນ້ຕາ ແລະ ກິື່ງພນັດ ີ 

ການກະຕຸ້ນຕາ ແລະ ກິື່ງພັນດ ີເປັນວິທີການກະຕຸ້ນໃຫ້ຕາ ຫ ື ກິື່ງພັນທີື່ນ າມາຕ ື່
ເທິງຕົັ້ນຕ ສາມາດຈະເລີນງອກງາມເປັນກິື່ງ ແລະ ຕົັ້ນພັນດີຕ ື່ໄປ. ຕາມທ າມະຊາດສ່ວນຍອດຂອງຕົັ້ນຕ  ຈະ
ຜະລິດຮ ໂມນໄປຄວບຄຸມຕາ ຫ ື ກິື່ງພັນໃຫ້ຈະເລີນຢູໃ່ນສະພາບຄືກັບຕາຂ້າງ, ສະນັັ້ນຕ້ອງຫາວິທີການເຮັດ
ໃຫ້ອິດທິພົນຂອງຮ ໂມນຈາກຍອດຕົັ້ນຕ ໃຫ້ໝົດໄປດ້ວຍວິທີການດັື່ງນີັ້ຄື: 

ຮບູທ ີ58 ການປາດແຜນ່ຕາ 
 

ຮບູທ ີ 59 ການປະກອບແຜນ່ຕາເຂົັ້າກບັຕົັ້ນຕ  ແລະ ພນັທບັແຜນ່ຕາດວ້ຍເທບພນັ 
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– ປາດສ່ວນຂອງເປືອກຕົັ້ນຕ ດ້ານເທິງແຜ່ນຕາທີື່ຕິດ 
– ຕັດສ່ວນຍອດຂອງຕົັ້ນຕ ເດີມໃຫ້ສັັ້ນເໜືອຕາ ຫ ື ກິື່ງພັນດີ 
– ໂນ້ມສ່ວນກິື່ງຍອດຂອງຕົັ້ນຕ ໃຫ້ຢູໃ່ນລະດັບຕ ື່າກ່ວາກິື່ງພັນ ຫ ື ຕາພັນ 
– ສີດສານເຄມີທ າລາຍຮ ໂມນທີື່ຕາຍອດ ເພືື່ອໃຫ້ຕາ ຫ ື ກິື່ງພັນດີຈະເລີນ 
– ໃຊ້ຮ ໂມນທາທີື່ຕາ ແລະ ກິື່ງພັນດີເພືື່ອໃຫ້ໄປທ າລາຍຮ ໂມນທີື່ຄວບຄຸມ

ການຈະເລີນຂອງຕາຂ້າງ. 
6. ຫ ກັການປະຕບິດັໃນການບງັຄບັຕາ ແລະ ກິື່ງພັນ 

ກ. ກ່ອນການບັງຄັບຕາ ແລະ ກິື່ງພັນດ ີ
– ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການໃຫ້ອາຫານປະເພດໄນໂຕຣເຈນ ແລະ ເພີື່ມອາຫານ

ຈ າພວກແປ້ງ. 
– ໃຊ້ທາດເຄມີເຊັື່ນ: ໃຊ້ທາດ KCl ຫ ື ໂພແຕັສຊຽມຊັລເຟດຫົດຕົັ້ນຕ  

ເພືື່ອໃຫ້ຕົັ້ນຕ ສາມາດເກັບສະສົມອາຫານຈ າພວກແປ້ງໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ. 
– ສີດທາດລະລາຍ ຟອສເຟສ ເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄນໂຕຣເຈນພາຍໃນຕົັ້ນຕ 

ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. 
ຂ. ຫ ັກການບັງຄັບຕາ ແລະ ກິື່ງພັນ 

– ການເດັດຕາ ແລະ ກິື່ງພັນທີື່ບ ື່ແມ່ນຕາ ຫ ື ກິື່ງພັນດີຖິັ້ມ: ຖ້າຫາກ
ປ່ອຍປະໄວ້ຕາຂອງກິື່ງພັນດີອາດຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຫ ື ຕາທີື່ຍັງບ ື່ແຕກເປັນຍອດໃໝ່ອາດຢຸດການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕ, ທັັ້ງນີັ້ກ ື່ເພາະວ່າທາດອາຫານຕ່າງໆ ທີື່ພືດດູດຂ ັ້ນມາຈະນ າໄປລ້ຽງຕາ ແລະ ກິື່ງຕົັ້ນຕ ເດີມໝົດ, 
ສ ະນັັ້ນຕ້ອງເດັດຍອດກິື່ງ ແລະ ຕາທີື່ແຕກໃໝ່ຈາກຕົັ້ນຕ ເດີມຖິັ້ມປະມານອາທິດລະ1 ຄັັ້ງ ຈົນກ່ວາພັນດີ
ຈະສາມາດລ້ຽງຕົນເອງໄດ້, ຈາກນັັ້ນຈ ື່ງຄ່ອຍຕັດຍອດຕົັ້ນຕ ເດີມທີື່ລະດັບເທິງແຜ່ນຕາພັນດີທີື່ຕິດໄວ້. 

– ການຜູກກິື່ງພັນ: ຫ ັງຈາກກິື່ງພນັຈະເລີນຂ ັ້ນຍາວປະມານ 5-10 
cm ຄວນມັດຕິ ກັບຕົັ້ນຕ  (ກ ລະນີທີື່ມີປະລິມານໜ້ອຍ) ເພືື່ອປ້ອງກັນລົມພະຍຸ ແລະ ການກະທົບຈາກສິື່ງ
ຕ່າງໆ. 

– ການສີດພົື່ນຢາປ້ອງກັນ ແລະ ຂັບໄລ່ແມງໄມ້: ໄລຍະທີື່ຕາ ແລະ 
ກິື່ງພັນຈະເລີນແຕກໃບອ່ອນ ແລະ ຍອດອອ່ນຄວນສີດຢາ ເພືື່ອປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ຍອດ ແລະ ໃບອ່ອນຖືກທ າ
ລາຍ. 

4.3.6 ວິທີການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊ້ຕົັ້ນ ແລະ ຮາກພິເສດ 
ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊຕ້ົັ້ນ ແລະ ຮາກນີັ້ກ່ຽວຂ້ອງກບັສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຕົັ້ນພືດ   

ເໝືອນກັບວິທີການຂະຫຍາຍພັນພືດທີື່ກ່າວມາແລ້ວ, ລັກສະນະຕົັ້ນພືດພິເສດມີຄື: ບລັ (Bulbs) ຄອຣມ 
(Corms), ໄຣໂຊມ (Rhizomes), ທູເບີ (Tubers), ຣັນເນີ (Runner) ພືດເຫ ົື່ານີັ້ ເປັນສ່ວນທີື່ປ່ຽນ
ຈາກຕົັ້ນພືດປົກກະຕິເປັນແຫ ື່ງສະສົມອາຫານ ເຊິື່ງພືດພວກນີັ້ ເມືື່ອໝົດລະດູການສ່ວນຍອດຈະຕາຍ ລ າຕົັ້ນ
ທີື່ຢູໃ່ຕ້ດິນຈະພັກຕົວ ເມືື່ອເຖິງລະດູຕ ື່ໄປກ ຈະເລີນເປັນຕົັ້ນໃໝ່. 

ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊຕ້ົັ້ນ ແລະ ຮາກພິເສດ ແບ່ງເປັນ 2 ພວກໃຫຍ ່ຄື: 
1. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການແຍກ (Separation) 

ເປັນການຂະຫຍາຍພັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນພືດ ທີື່ເກີດຈາກທ າມະຊາດ ໃນສ່ວນຂອງ
ກາບໃບ (Bulbs) ແລະ ເຫງົັ້າ (Corms) ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການແຍກມີຄື : 

ກ.  ການຂະຫຍາຍພັນພືດຫົວປະເພດໃບລ້ຽງດ່ຽວ (Bulbs) 
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ພືດຫົວປະເພດໃບລ້ຽງດ່ຽວປະກອບດ້ວຍກາບໃບ, ສ່ວນໃຈກາງຈະມີ
ສ່ວນຈະເລີນ ຫ ື ຊ ື່ດອກທີື່ຍັງບ ື່ທັນຂະຫຍາຍຕົວ, Bulbs ແບ່ງເປັນ 2 ພວກຄື: ພວກທີື່ມກີີບຮຽງຕົວກັນ 
ແໜ້ນໄດ້ແກ່: ຫົວຜັກທຽມ, ຫົວຜັກບົື່ວ, ຫວ້ານສີື່ທິດ ແລະ ສ າລັບພວກທີື່ມກີີບຮຽງຕົວກັນຢ່າງຫ ົມໆ 
ເປັນພືດທີື່ມີກາບໃບເປນັເກັດເກາະກັນໄດ້ແກ່: ພວກດອກບວົ (Lilies). ການຂະຫຍາຍພັນພວກນີັ້ສາມາດ
ເຮັດໄດ້ 2 ວິທີຄື: 

1) ການຂະຫຍາຍພັນຕາມທ າມະຊາດ  
ໝາຍເຖິງ ການປ່ອຍໃຫ້ຕົັ້ນພືດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍ

ດ້ວຍຕົວເອງເຊັື່ນ: ຫົວຜັກບົື່ວ, ຫົວບົື່ວແບ່ງ, ຫົວຜັກທຽມ. 
ຂັັ້ນຕອນການປະຕບິດັ  
– ຄັດເລືອກພັນທີື່ສົມບູນ, ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຢູ່ໃນຊ່ວງທີື່

ພັກຕົວ 
– ນ າແນວພັນ ທີື່ຕຽມໄວ້ແຊນ່ ັ້າ 15 ນາທີ 
– ຈຸ່ມໃສຢ່າປ້ອງກັນເຊືັ້ອລາ ຊະນິດເຄືອບຜິວ 
– ນ າໄປຫ ື່ໃນຜ້າ ຫ  ືຖົງຢາງແລ້ວມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນ 
– ນ າໄປໄວ້ໃນຫ້ອງທີື່ມອີາກາດຖ່າຍເທສະດວກ 
– ເມືື່ອຮາກເລີື່ມແທງອອກຈາກດ້ານລຸ່ມຫົວ ໃຫ້ນ າໄປປູກໃນ

ໜານ 
2) ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການຜ່າຫົວ 

ເປັນວິທີການຜ່າຫົວຈາກ 2  ສ່ວນ ເປັນ  4  ສ່ວນ ແລະ ຈາກ  
4 ເປັນ 8 ສ່ວນ ເຊິື່ງຂ ັ້ນກັບຂະໜາດຂອງຫົວ ໂດຍໃຫ້ແຕ່ລະສ່ວນມີກາບໃບຕິດຢູ ່3- 4 ກາບ ຈາກນັັ້ນນ າ
ໄປຈຸ່ມໃນນ ັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ ແລ້ວປັກຊ າໃນວັດຖຸປັກຊ າໃຫ້ເລິກ 1.5-2.5 cm ແລະ ໃຫ້ສ່ວນຕາຂ້າງ
ທີື່ຕິດຢູລ່ະຫວ່າງກາບໃບສ າພັດກັບອາກາດເພືື່ອຈະເລີນເປັນຕົັ້ນໃໝ່. 

ຂັັ້ນຕອນການປະຕບິດັ 
– ຕັດແບ່ງຫົວຜັກບົື່ວອອກເປັນສ່ວນໆ ກວ້າງປະມານ 2.5 

cm ໂດຍໃຫ້ມີສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕິດໄປດ້ວຍ. 
– ນ າສ່ວນທີື່ແບ່ງໄປຈຸ່ມນ ັ້າຢາກັນເຊືັ້ອລາແລ້ວນ າໄປປັກຊ າ 
– ແຕ່ລະສ່ວນທີື່ນ າໄປຊ າ ຕ້ອງມກີາບໃບຕິດໄປພ້ອມ 3-4 

ກາບ ແລະ ສ່ວນຂອງຕົັ້ນຕິດຢູ່ດ້ານກົກຂອງຫົວ ແລະ ກາບໃບດ້ວຍ. 
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3) ການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍເຫງົັ້າ (Corms) 
ເຫງົັ້າໝາຍເຖິງຮາກຂອງຕົັ້ນພືດທີື່ໃຫຍ່ ແລະ ຫ ື່ຫຸ້ມດ້ວຍກາບທີື່

ມລີັກສະນະຄືໃບ, ເມືື່ອຫົວແກ່ກາບໃບທີື່ຕິດຢູກ່ັບຫົວຕາມຂ ັ້ຄືກັບຫ ື່ຫຸ້ມໄວ້, ສ່ວນປາຍສຸດຂອງຫົວຄືຕາ
ຍອດທີື່ຈະເລີນເປັນໃບ ແລະ ຊ ື່ດອກ. ສ າຫ ັບເຫງົັ້າທີື່ມຂີະໜາດໃຫຍ່ອາດມີຕາຢູດ່້ານເທິງຫ າຍໆ ຕາ ເຊິື່ງສາ
ມາດຈະເລີນເປັນດອກໄດ້ເຊັື່ນ: ເຫງົັ້າຂອງຊ້ອນກິື່ນຝຣັື່ງ ການຂະຫຍາຍພັນສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນການຂະ
ຫຍາຍພັນທີື່ເກີດຂ ັ້ນເອງຕາມທ າມະຊາດ. 

ຮບູທ ີ60 ການຕດັແບງ່ຫວົຜກັບົື່ວອອກເປນັສ່ວນໆ ແລະ ການທາຢາປອ້ງກນັເຊືັ້ອຣາ 
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2. ການຂະຫຍາຍພັນໂດຍວິທີການແບ່ງ (Division) 
ເປັນວິທີການແບ່ງສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງພືດເພືື່ອຂະຫຍາຍພັນໃຫ້ໄດ້ປະລິມານໃຫ້

ຫ າຍຂ ັ້ນ, ການແບ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ກັບພືດທີື່ຕິດລວມກັນແໜ້ນເຊິື່ງຕ້ອງໃຊເ້ຄືື່ອງມືເຊັື່ນ:  ມີດ ຫ ື ມີດຕັດ
ແຕ່ງຕັດອອກເປັນສ່ວນໆ ເຊັື່ນ: ການຂະຫຍາຍພັນພືດຈ າພວກຫົວແໜ້ນ,ພວກຮາກ, ພວກໄຣໂຊມ, ພວກ
ໄຫ , ພວກຕະກຽງ, ພວກຈຸກ ແລະ ພວກໜ ື່. 

1) ການຂະຫຍາຍພັນພືດຫົວແໜ້ນ 
ພືດຫົວແໜ້ນເກີດຈາກລ າຕົັ້ນທີື່ມີລັກສະນະອວບ, ສັັ້ນ ໄດ້ແກ່: ຫົວ

ເຜືອກຫົວມັນຝຣັື່ງ, ຫົວບອນສີ ເປັນຕົັ້ນ. 
ກ. ວິທີການຂະຫຍາຍພັນຫົວມັນຝຣັື່ງ 
 ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ:  

– ເລືອກຫົວມັນຝຣັື່ງທີື່ແກ່ ລ້າງດ້ວຍນ ັ້າສະອາດ ແລະ ຕາກ
ລົມໃຫ້ແຫ້ງ.   

– ໃຊ້ມີດຄົມ ແລະ ສະອາດຕັດແບ່ງເປັນສ່ວນໆ ໂດຍໃຫ້ມີນ ັ້າ
ໜັກປະມານ  25 – 50 g ແລະ ມີຕາຕິດໄປນ າ. 

– ນ າສີັ້ນສ່ວນໄປຈຸມ່ໃນນ ັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ ແລ້ວຕາກລົມ
ໃຫ້ແຫ້ງປະມານ 2 - 3ວັນ 

– ນ າໄປປູກໃນພາຊະນະສ າຫ ັບກ້າ ຫ ື ໜານປູກເລິກປະມານ 5 
– 6 cm. 

ຮບູທ ີ61 ການຕດັແບງ່ເຫງົັ້າທີື່ມຕີາຕດິໄປນ າ 
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2) ການຂະຫຍາຍພັນຮາກຫົວ (Tuberous root) 
ເປັນຮາກຫົວທີື່ເກີດຈາກການພອງໂຕຂອງຮາກ ເພືື່ອເປັນບ່ອນສະສົມ

ອາຫານ, ແຕກຕ່າງກັບພວກຫົວແໜ້ນ ເພາະບ ື່ມີຂ ັ້ ແລະ ປ້ອງ ແຕ່ມຕີົັ້ນຕ ຕິດດິນເຊັື່ນ: ມັນດ້າງ, ແຄຣອດ, 
ບີໂກເນຍ, ລັກເລ່ ເປັນຕົັ້ນ. 

ກ. ວິທີການຂະຫຍາຍພັນມັນດ້າງ 
 ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ :  

– ເລືອກຫົວມັນທີື່ແກ່ ລ້າງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດ 
– ຕັດແບ່ງໃຫ້ເປັນຮູບສາມຫ ື່ຽມ ຫ ື ສີື່ຫ ື່ຽມ ມີສ່ວນຂອງຕາຂ້າງ

ດ້ວຍ 
– ນ າໄປຈຸ່ມຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ 
– ນ າໄປປັກຊ າໃນໜານກ້າ ຫ ື ພາຊະນະສ າຫ ັບກ້າ ໂດຍໃຫ້

ສ່ວນຂອງຕາຂ້າງຢູເ່ທິງ. 
 
 

ຮບູທ ີ62 ການຕດັແບງ່ຫວົມນັຝຣັື່ງທີື່ມຕີາຕດິໄປນ າ ແລະ ການປກູໃສໃ່ນພາຊະນະ 
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3) ການຂະຫຍາຍພັນພວກໄຣໂຊມ (Rhizomes) 
ພືດພວກໄຣໂຊມເປັນພືດໃບລ້ຽງດ່ຽວ ລ າຕົັ້ນເປັນຂ ັ້ ແລະ ປ້ອງ, ບ ລິ

ເວນຂ ັ້ມຕີາຂ້າງເໜືອກາບໃບ ສ່ວນຮາກຈະແຕກຢູຕ່າມຂ ັ້ໃຕຜ້ິວດິນເຊັື່ນ: ກ້ວຍ, ໜ ື່ໄມ້ຝຣັື່ງ, ຂີງຫຍ້າຄາ, 
ຫຍ້າແຫ້ວໝູ ເປັນຕົັ້ນ. 

ວິທີການຂະຫຍາຍພັນຂີ ມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:  
– ເລືອກຂີງທີື່ພ້ອມຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂດຍສັງເກດປຸ່ມຕາທີື່ເລີື່ມບວມ

ລ້າງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດ 
– ຈຸ່ມຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອລາ 10-15ນາທີ ແລ້ວຕັດເປັນທ່ອນໆ ໂດຍ

ໃຫ້ແຕ່ລະທ່ອນມີຕາຢູ່ 1-3 ຕາ. 
– ຈຸ່ມຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາ ແລ້ວໃຫ້ປະຕາກລົມໄວ້ປະມານ 2 - 3 

ວັນ ເພືື່ອລ ຖ້າບາດແຜແຫ້ງດີ ແລ້ວຈ ື່ງນ າໄປປູກໃນໜານໃຫເ້ລິກ  5-6cm. 
4) ການຂະຫຍາຍພັນພືດຈ າພວກໄຫລ (Runner or stolon) 

  ພືດຈ າພວກໄຫ ເປັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນທີື່ໃຊໃ້ນການຂະຫຍາຍພັນ ລັກສະ
ນະການຈະເລີນເຕີບໂຕຈະເລືອຍາວອອກຈາກຕົັ້ນແມ່ໄປຕາມພືັ້ນດິນເຊັື່ນ:ໄຫ ສະຕ ເບລີີ, ໄຫ ບົວ ເປັນຕົັ້ນ. 
  ວິທີການຂະຫຍາຍພັນສະຕ ເບລີີມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:  

– ໃຊມ້ີດທີື່ສະອາດຕັດໄຫ ທີື່ສົມບູນປັກຊ າໃນວັດຖຸທີື່ໃຊປ້ັກຊ າ 
– ນ າໄປປູກໃນໜານ ເມືື່ອຕົັ້ນໃໝ່ຈະເລີນແຂງແຮງດີແລ້ວ. 

ຮບູທ ີ63 ການແບງ່ຫົວມນັ ເພືື່ອນ າໄປປກູຂະຫຍາຍພນັ 
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5) ການຂະຫຍາຍພັນພວກຕະກຽງ  (Off set) 
ພືດພວກນີັ້ເປັນສ່ວນຂອງໜ ື່ທີື່ຈະເລີນຂ ັ້ນໃໝ່ຈາກຕົັ້ນທີື່ບ ື່ແມ່ນຕົັ້ນແທ້

ເຊັື່ນ:  ຕະກຽງນ້ອຍ (ໄມ້ຕະກຸນຫວາຍ)  ທີື່ຈະເລີນແຕກກ ຈາກລ າກ້ວຍໄມ້. 
ວິທີການຂະຫຍາຍພັນກ້ວຍໄມ້ຕະກຸນຫວາຍ ມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດ

ດັື່ງນີັ້ :  
– ລັກສະນະຕົັ້ນແມ່ພັນທີື່ຈະເລີນເປັນຕະກຽງ  
– ເລືອກຕະກຽງທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສົມບູນດີ 
– ໃຊມ້ີດສະອາດຕັດລະຫວ່າງຕົວເຊືື່ອມກັບຕົັ້ນແມ່ ໃຫ້ອອກຈາກ

ກັນແຕ່ລະຕົັ້ນຕ້ອງມີຮາກຕິດມານ າ. 
– ນ າໄປປູກ ແລະບົວລະບັດຮັກສາຕ ື່ໄປ 

6) ການຂະຫຍາຍພັນຈ າພວກຈຸກ (Crown) 
ເປັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນພືດທີື່ຕິດຢູ່ກັບໝາກຂອງໝາກນັດ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ: ຈຸກ

ຂະຫຍາຍພັນໄດ້ໂດຍການຕັດເອົາຈຸກໄປປູກ. 
ວິທີການຂະຫຍາຍພັນໝາກນັດມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:  
– ເລືອກຈຸກໝາກນັດຈາກຕົັ້ນແມ່ທີື່ສົມບູນ 
– ໃຊມ້ີດຜ່າຈຸກ ຕາມແນວຕັັ້ງອອກເປັນ4 ສ່ວນ ໂດຍແຕ່ລະສ່ວນ

ຈະຕ້ອງມີສ່ວນໃບຕິດໄປດ້ວຍປະມານ  2 -3 ໃບ  ຫ ບື ື່ຕ້ອງຕັດແບ່ງກ ື່ໄດ້. 
– ນ າໄປຈຸ່ມໃນນ ັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາແລ້ວຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງພ ໝາດໆ 
– ນ າໄປປັກຊ າໃນວັດສະປູກ 

ຮບູທ ີ64 ການຕດັແຍກສະຕ ເບລີ ີເພືື່ອນ າໄປປກູຂະຫຍາຍພນັ 
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7) ການຂະຫຍາຍພັນພືດຈ າພວກໜ ື່ (Suckers) 

ເປັນສ່ວນຂອງຕົັ້ນພືດທີື່ມຂີະໜາດນ້ອຍ ເກີດຈາກຕົັ້ນ ຫ ື ຮາກບ ລິເວນ
ໂຄນຕົັ້ນເຊັື່ນ: ໜ ື່ທີື່ເກີດຈາກບ ລິເວນໂຄນຕົັ້ນສາເກ, ດ້ານກົກຂອງຕົັ້ນສົນປະຕິພັດ ຫ ື ໜ ື່ທີື່ເກີດຈາກດ້ານ
ກົກຂອງຕົັ້ນກ້ວຍ ແລະ ຕົັ້ນໝາກນັດ. 

ວິທີການຂະຫຍາຍພັນກ້ວຍມີຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:  
– ເລືອກໜ ື່ກ້ວຍທີື່ອວບແລະ ສົມບູນດ ີຍາວປະມານ 50-60cm 
– ໃຊສ້ຽມຂຸດ ຫ ືເຊາະໜ ື່ໃຫ້ອອກຈາກຕົັ້ນແມພ່ັນ 
– ຕັດສ່ວນປາຍອອກໃຫ້ເຫ ືອຈາກດ້ານກົກປະມານ 15 cmຕັດແຕ່ງ

ຮາກແລະກາບໃບອອກ.  
– ນ າໜ ື່ໄປຈຸ່ມໃນນ ັ້າຢາປ້ອງກັນເຊືັ້ອຣາແລະ ຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງໝາດ 
– ນ າໄປປູກໃນຂຸມທີື່ໄດ້ກຽມໄວ ້ແລະ ຄຸມດ້ວຍຫຍ້າ ຫ ື ເຟືອງ 

 

ຮບູທ ີ65 ສະແດງພາກສວ່ນຕົັ້ນໝາກນດັທີື່ຈະນ າໄປຂະຫຍາຍພນັ 
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