
การผลิตต้นพันธุ์มะแขว่น และต้นทุนการผลิตต้นกล้า 

การขยายพันธุ์พืชสกุล Rutaceae 

 การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

 มะแขว่นเป็นพืชในสกุล Rutaceae ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกับส้ม โดยทั่วไปการขยายพันธุ์ใช้วิธีการเพาะ
เมล็ด โดยใช้เมล็ดแก่จัด และเป็นเมล็ดสดที่ออกจากเปลือกมาใหม่ๆ ยังไม่แห้ง น ามาเพาะทันที โดยแช่ใน
น้ าอุ่นประมาณ 50 องศาเซลเซียส 5-10 นาที แล้วน าไปแช่ในน้ าเย็น 1 คืน เพ่ือให้เปลือกนอกแตก และเป็น
การท าลายที่เคลือบไขเมล็ดออกด้วย เพ่ือที่จะช่วยให้เมล็ดสามารถงอกได้เร็วและได้ผลดีขึ้น จากนั้นน าไปเพาะ
ในกระบะทราย รดน้ าเป็นระยะ แต่อย่าให้น้ าขังมากจนเกินไปเป็นเวลา 1 -2 เดือน เมื่อต้นกล้างอกมีใบจริง 
และแข็งแรงดี ย้ายลงปลูกในถุงเพาะช า เพ่ือเตรียมย้ายลงแปลงต่อไป กล้าที่เหมาะสมย้ายปลูกควรมีอายุ 3 
เดือน ความสูงประมาณ 3-5 นิ้ว กล้าขนาดเล็กจะมีอัตราการรอดสูง ดังนั้นจึงควรเพาะกล้าตั้งแต่เดือนมีนาคม
เพ่ือให้ทันปลูกต้นฤดูฝน (ภัทรา, 2554) และพรชัย (2550) ได้มีการศึกษาว่าเมล็ดมะแขว่นที่ใช้เพาะปลูกต้อง
แก่เต็มที่ ควรเพาะประมาณเดือนมีนาคม เพราะเมื่อถึงฤดูฝนจะได้กล้าที่เหมาะสมกับการปลูกพอดี  ซึ่งท าให้
ต้นกล้าอายุ 3 เดือนพอดี สูงประมาณ 3 นิ้ว และรากยังไม่งอกจากถุงเพาะช า ดินเพาะใช้หน้าดินจากดินภูเขา
ทั่วไป บางพ้ืนที่ใช้หน้าดินใต้ต้นไผ่เพราะเชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์ น ามาผสมกับขี้เถาแกลบจากการเผาอิฐ
มอญ ใช้ไม้ไผ่สับฟากท ากระบะเพาะทรงสูงประมาณ 8-10 นิ้ว หรือใช้ตะกร้าพลาสติกหรือถังเก่าใส่ดินเพาะ 
แล้ววางบนที่สูงประมาณ 50 เซนติเมตร เพ่ือใช้ในการระบายน้ า และใช้ตาข่ายพรางแสง 75 เปอร์เซ็นต์ หว่าน
เมล็ดเพาะเหมือนเพาะเมล็ดผักทั่วไป คือหวานให้กระจายในกระบะ แล้วใช้ดินกลบหนาประมาณ 1 
เซนติเมตร เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 2 สัปดาห์ ให้ท าการย้ายลงถุงพลาสติกด า การเพาะเมล็ดมะแขว่นนั้นใช้
เวลานาน ประมาณ 45-60 วัน ถึงจะงอก ดังนั้นการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในการกระตุ้นการงอกจะ
ช่วยเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การงอก และใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่งในพืชอ่ืนมีการทดลองใช้สารจิบเบอเรลลิน (GA3) 
ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เมล็ดมะละกองอกเร็วกว่าปกติ 4 วัน การชั้สารจิบเบอเรลลินช่วยให้
การงอกเร็วขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก แต่การใช้เอทธิฟอนความเข้มข้น 100 และ 150 มิลลิกรัม
ต่อลิตร กับเมล็ดมะละกอมีผลเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การงอก การใช้เอทธีฟอน 150 มิลลิกรัม จะท าให้เปอร์เซ็นต์การ
งอกเพ่ิมข้ึน (พีรเดช, 2529; ชิติ และคณะ, 2547) 

 การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 

 การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เนื่องจากมีข้อดีหลายด้านในแต่ละวิธีการทดลอง เช่นการทาบกิ่ง การ
ติดตา จะได้กิ่งที่มีความสม่ าเสมอ ได้ต้นพืชที่มีทรงพุ่มกะทัดรัด เพ่ือเปลี่ยนพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยวิธีอ่ืนไม่
ได้ผล เร่งวัยเจริญพันธุ์ โดยน ายอดพันธุ์ดีที่มีอายุมาเปลี่ยน (kester et al., 1997) เนื่องจากต้นมะแขว่นไม่
สามารถจ าแนกต้นเพศผู้หรือต้นเพศเมียได้ จนกระทั่งเริ่มออกดอกในปีที่ 3 หรือ 4 ดอกบานเต็มที่ ต้นตัวเมีย
เริ่มติดผล แต่ต้นตัวผู้ดอกจะร่วงไม่ติดผล นิยมตัดต้นตัวผู้ทิ้ง อีกทั้งเมื่อต้นอายุ 1-3 ปีแรก ควรท าการเด็ดยอด
เพ่ือให้แตกกิ่งก้าน เป็นการเพ่ิมผลผลิต และยังท าให้ต้นเตี้ย ซึ่งจะสะดวกสบายต่อการเก็บเกี่ยวในระยะ 1-3 ปี  



วิธีการเสียบยอด 

โดยตัดส่วนยอดออกเหลือล าต้นสูงประมาณ 1-1.5 เมตร แล้วใช้ยอดตัวเมียแทนต้นเดิม (ภัทรา , 2554) 
ส่วนการขยายพันธุ์ด้วยการปักช าในพืชตระกูลส้ม โดยการใช้กิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนแล้วน ามาช าในวัสดุเพาะได้แก่
แกลบด าผสมทรายแล้วน าไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดรากและยอด และพัฒนาเป็นต้นใหม่
โดยที่ต้นใหม่จะมีลักษณะเหมือนแม่ทุกประการ และเป็นวิธีที่นิยมใช้ในพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ และ
อีกวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กับไม้ยืนต้น แต่ควรท าในฤดูฝน ตั้งแต่ช่วงเดือน
พฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน เพราะเป็นช่วงที่ต้นไม้อยู่ในระยะที่มีการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ เปลือกล่อน
ลอกออกง่าย และก่ิงตอนมีการงอกของรากได้ดี (นันทิยา, 2554; สนั่น,2541)  

การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการติดตา เช่นพืชตระกูลส้ม วิธีการนิยมของการติดตาคือ  

1. การติดตาแบบรูปตัวทีหรือแบบโล่ คือ การติดตาที่กรีดต้นตอเป็นรูปตัวทีและเฉือนแผ่นตาออกเป็นรูป
โล่ ลอกเนื้อไม้ออกสอดแผ่นตาเข้าไปในรอยแผลของต้นตอ  

2. การติดตาแบบชิพ คือการติดตาที่ใช้ในกรณีที่เปลือกไม่ลอกจากเนื้อไม้  ท าโดยเฉือนต้นตอเข้าไปใน
เนื้อไม้ ท ารอยเฉือนคล้ายกับวิธีการต่อกิ่งแบบเสียบข้าง แต่ต่างกันตรงที่ใช้ตาของพืชเพียงตาเดียว  
(ชิติ และคณะ, 2547) การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการติดตาและการต่อกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่พืชต้อง
สร้างการต่อเชื่อมของเนื้อเยื่อระหว่างต้นต่อกับกิ่งพันธุ์ดี เพียงตาเดียวมาติดบนต้นต่อ ส่วนที่เป็นแผ่น
ตาอาจจะลอกเนื้อไม้ออกหรือไม่ก็ลอกก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับชนิดของพืช  

การขยายพันธุ์ด้วยการต่อกิ่ง  

1. การต่อกิ่งแบบฝานบวม (Spliced grafting) ท าได้โดยการเฉือนต้นตอและกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปปากฉลาม
ให้มีความยาวเท่ากัน และประกบต้นต่อให้เข้ากับกิ่งพันธุ์ ดี โดยจัดให้เนื้อเยื่อตรงกันและพันด้วย
พลาสติก  

2. การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม (Cleft grafting) นิยมใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนยอดพันธุ์ดี และมักใช้กับต้น
ต่อที่มีอายุไม่มากหรือใช้กับต้นตอที่มีอายุไม่มากหรือใช้กับกิ่งขนาดใหญ่ โดยผ่าครึ่งต้นตอความยาว
ประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร ส าหรับสอดใส่กิ่งพันธุ์ดี เตรียมยอดพันธุ์ดีโดยการเฉือนเป็นรูปลิ่ม ให้มี
ความยาวแผลเท่ากับความยาวต้นต่อ 

3. การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง (Side veneer grafting) ท าการเฉือนต้นตอด้านข้างให้ทแยงลึกเข้าไปในเนื้อ
ไม้ รอยแผลยาวประมาณ 1-3 นิ้ว (ขึ้นอยู่กับต้นตอ) ให้ท ามุม 30 องศา ส่วนกิ่งพันธุ์ดีให้ท าเป็นรูปลิ่ม 
2 ด้านไม่เท่ากัน 
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