
สารเอคโค เอเชยี  
ภาคพเิศษส าหรบัสาร Echo Development Notes 

ฉบบัที ่32 เดอืนสงิหาคม 2017 

           เทคนคิการขยายพนัธุเ์พือ่สง่เสรมิการปลกูมนัฝร ัง่สาย

พนัธุเ์ขตรอ้น 

 โดย ดร.ทาปาน ีฮาปาลา (Dr. Tapani Haapala) 

    องคก์รมชิชัน่ลเูธอรแ์รน อแิวนจลิคิัล ฟินแลนด ์(Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM) 

    กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

บรรณาธกิาร: ดร.ทาปาน ีฮาปาลา มตี าแหน่งเป็นผูช้ว่ยศาสตราจารย,์ นักวชิาการเกษตร, ชาวสวนและนักวจัิย 

ปัจจบุนันีท้า่นท างานในฐานะทีป่รกึษาความมัน่คงดา้นอาหารโลกใหก้บัองคก์รมชิชัน่ลเูธอรแ์รน อแิวนจลิคิลั 

ฟินแลนด ์หรอื FELM (Finnish Evangelical Lutheran Mission) และทา่นยงัเป็นผูจั้ดการพัฒนาเขตส าหรับ
องคก์ร FELM ประเทศกมัพชูา    

ค าส าคญั: Solanum tuberosum, มนัฝร่ัง, การท าใหพ้ชืกลับมาอยูใ่นระยะเยาวว์ัย, การปักช า, ภาวะไม่

ปลอดเชือ้ 

แนวคดิส าคญั: 

 มนัฝร ัง่สามารถใหผ้ลผลติเป็นโปรตนีปรมิาณสงู รวมถงึสารอาหารทีจ่ าเป็นอืน่ๆดว้ย  

 มนัฝร ัง่เตบิโตยากในเขตรอ้นทีม่สีภาพอากาศทีร่อ้น 

 มมีนัฝร ัง่สายพนัธุใ์หมท่ีป่ลกูไดใ้นเขตรอ้น 

 ยงัมคีวามตอ้งการดา้นเทคนคิการขยายพนัธุท์ ีใ่ชต้น้ทนุต า่และมปีระสทิธภิาพเพือ่การผลติ

ตน้พนัธุ ์

 ปจัจบุนัก าลงัมกีารทดสอบวธิกีารขยายพนัธุแ์บบใหม่ๆ อยู ่ 

บทยอ่ 
มนัฝร่ัง (Solanum tuberosum) ประกอบไปดว้ยคณุสมบตัพิเิศษของอาหารทีม่คีณุภาพสงู มสีว่นประกอบทีเ่ป็น

โปรตนีทีม่คีณุภาพดมีากและยงัเป็นแหลง่พลังงานเกณฑก์ารผลติตอ่เฮกเตอร ์(Frusciante et al. 2000) สว่น

ใหญม่นัฝร่ังจะเตบิโตในพืน้ทีท่ีม่อีากาศเย็น โดยในเขตรอ้นนัน้มนัฝร่ังมกัจะเผชญิกบัภาวะเครยีดหลายๆดา้นทีม่ี

สาเหตมุาจากอากาศรอ้น ซึง่บางครัง้กอ่ใหก้ดิปัญหาเชน่การเกดิเป็นโรคเกีย่วกบัเชือ้รา มมีนัฝร่ังสายพันธุใ์หม่

ปรับตัวไดด้กีวา่กบัภาวะอากาศทีร่อ้น จงึอาจเป็นทีม่าของการพัฒนาผลผลติมนัฝร่ังในเขตรอ้นและอาจเป็น

โอกาสในการสรา้งอาชพีใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ย อยา่งไรก็ตาม การจัดหาตน้พันธุห์รอืวัสดพุันธุใ์หไ้ดต้ามความ

ตอ้งการอาจยงัเป็นปัญหาทีต่อ้งหาทางแกไ้ขอยู ่ 

การขยายพันธุจ์ากเนือ้เยือ่ของพชืหรอืดว้ยวธิจีลุภาค (Micropropagation) เป็นวธิทีีไ่ดผ้ลทีช่ว่ยฟ้ืนฟสูภาพและ

เพิม่ปรมิาณวัสดพุันธุข์องมนัฝร่ัง โดยมากแลว้เป็นวธิทีีใ่ชเ้พือ่เพิม่ปรมิาณหวัพันธุม์นัฝร่ังทีป่ลอดโรค บอ่ยครัง้ที่

ก ิง่ช าจะงอกรากไดด้เีมือ่ทอ่นช าหรอืกิง่ช านัน้อายนุอ้ย แตโ่อกาสทีร่ากจะงอกนอ้ยลงเมือ่ก ิง่พันธุม์อีายมุากและ

อยูใ่นระยะโตเต็มที ่การท าใหพ้ชืกลับมาอยูใ่นระยะเยาวว์ัยจะชว่ยใหก้ารขยายพันธุพ์ชืเป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ อยา่งไรกต็ามวธิกีารขยายพันธุด์ว้ยวธิจีลุภาคตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยสงูและตอ้งมบีคุคลากรทีม่คีวามรู ้

ระดับสงู หากการท าใหม้นัฝร่ังกลับมาสูร่ะยะเยาวว์ัยดว้ยวธิทีีไ่มต่อ้งสิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ยมากเกนิไปและเจา้หนา้ที ่

NGO, ชมุชนและเกษตรกรสามารถเขา้ถงึและน าไปท าเองได ้กอ็าจเกดิการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของการปลกูมนั 



ฝร่ังสายพันธุใ์หมท่ีป่ลกูไดผ้ลในเขตรอ้น และเป็นการเพิม่แนวทางอกีดา้นหนึง่เพือ่ตอบสนองความตอ้งการความ

มัน่คงดา้นอาหาร ในบทความนี ้เราจะแบง่ปันวธิกีารหนึง่ทีใ่ชต้น้ทนุต ่าและประสบความส าเร็จในการศกึษา โดย

ผลการศกึษาทีไ่ดน่้าจะเป็นแนวทางทีม่ศีกัยภาพสงู  

ภาพที ่1 แผนภาพวธิกีารขยายพันธุ ์2 วธิ ี1A: การเพาะหัวพันธุม์ันฝร่ังโดยใชว้ัสดพัุนธุจ์ากตน้ทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้ง

เนือ้เยือ่และทอ่นทีต่ดัออกมาปลกูใน 1A1: ดนิ หรอื 1A2: ถาดเพาะทีต่ัง้ใจจะขยายพันธุใ์นปรมิาณมาก 1B: การท าหัวพันธุ์

มันฝร่ังจากทอ่นพันธุท์ีใ่หญก่วา่และแกก่วา่จากตน้ทีเ่ตบิโตมาจากหัวพันธุท์ีต่อ้งการน ากลับไปสูร่ะยะเยาวว์ยั สามารถน ามา
ท าเป็นตน้แมพั่นธุเ์พือ่ใชใ้นการขยายพันธุม์ันฝร่ังในปรมิาณมาก (ภาพประกอบโดย Katariina Koponen) 

บทน า 
มกีารปลกูมนัฝร่ังในพืน้ทีต่า่งๆทั่วโลก แตส่ว่นมากจะเป็นพืน้ทีท่ีม่อีากาศเย็นมากกวา่อากาศรอ้น สายพันธุม์นัฝร่ัง

ทีม่อียูเ่มือ่น ามาปลกูในเขตรอ้นมกัจะมคีวามออ่นไหวตอ่สภาพอากาศรอ้นและยากทีจ่ะปรับความตอ้งการน ้าให ้

เหมาะสม อกีทัง้มคีวามออ่นไหวตอ่ปัจจัยอืน่ๆดว้ยเชน่โรคและแมลงศัตรพูชื  

มมีนัฝร่ังสายพันธุใ์หมท่ีท่ าการทดลองแลว้และอาจเป็นความหวังของมนัฝร่ังทีจ่ะน ามาปลกูไดใ้นเขตรอ้น โดย

เฉพาะทีป่ระเทศกมัพชูา โดยเป็นการปลกูทีไ่ดผ้ลและยัง่ยนื อาจารย ์Hong และทมีงานจากมหาวทิยาลัยเกษตร

ภมูนิทรพ์นมเปญ (Royal University of Agriculture of Phnom Penh หรอืชือ่ยอ่ RUA) ไดท้ าการศกึษาสาย

พันธุใ์หมผ่า่นความรว่มมอืจากมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะจากองคก์รเครอืขา่ยในประเทศเวยีดนามและเกาหลใีต ้

เพือ่วเิคราะหส์ายพันธุเ์หลา่นีท้ีจ่ะสามารถน าไปปลกูในเขตรอ้นได ้ในบทความนี ้เราจะพดูถงึผลจากการทดลอง

ขยายพันธุม์นัฝร่ังสายพันธุใ์หมเ่หลา่นีด้ว้ยการใชว้ธิใีหพ้ชืกลบัสูร่ะยะเยาวว์ัยดว้ยกิง่ช าหรอืทอ่นพันธุใ์บเดยีวและ

วธิอีืน่ๆทีไ่มส่ ิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย ทีใ่นทีส่ดุจะชว่ยสง่เสรมิการขยายการเพาะปลกูสายพันธุใ์หม่ๆ ตอ่ไป  

ค าจ ากดัความ 
ระยะเยาวว์ยั (Juvenility) คอืระยะการเตบิโตของพชืจากการงอกถงึกอ่นการออกดอก เมือ่พชืทีอ่ยูใ่นระยะ
เยาวว์ัยเปลีย่นไปเป็นระยะโตเต็มที ่จะตอ้งผา่น "ระยะการเปลีย่น (Phase Change)” การออกดอกจะเกดิขึน้
ไมไ่ดจ้นกวา่จะเกดิระยะนี ้ตน้พชืทีอ่ยูใ่นระยะเยาวว์ัยจะมลีักษณะทีเ่ป็นเอกลักษณ์ทีไ่มป่รากฏใหเ้ห็นในพชืระยะ
โตเต็มที ่ และชว่งนีพ้ชืจะมลีักษณะส าคญัเชงิเศรษฐกจิทีส่ดุคอืความสามารถในการงอกรากใหมข่องทอ่นพันธุ ์
จากพชืระยะเยาวว์ัย ตน้พชืทีโ่ตเต็มทีแ่ลว้มกัจะสญูเสยีความสามารถนีไ้ปบางสว่นหรอืทัง้หมด ขณะทีต่น้ทีอ่ายุ
นอ้ยกวา่จะงอกรากไดง้า่ยกวา่  

การขยายพนัธุด์ว้ยวธิจีลุภาพ (Micropropagation) คอืวธิกีารเพิม่จ านวนวัสดพุันธุอ์ยา่งรวดเร็วเพือ่ผลติ

ตน้พันธุใ์นปรมิาณมาก โดยสว่นมากจะใชว้ธิกีารเลีย้งเนือ้เยือ่แบบสมยัใหม ่การขยายพันธุด์ว้ยวธิจีลุภาคนีม้กัจะ

หลอดทดลอง 

ถาดปลกูใสด่นิ 
กระถาง 

ขยายพันธุ์

ปรมิาณมาก 
    หัวพันธุ ์



ท าดว้ยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่และวธิกีารเฉพาะทางซึง่ตอ้งอยูใ่นสภาพปลอดเชือ้ มหีอ้งควบคมุการเจรญิเตบิโต 

สารละลายอาหารเพาะเลีย้ง และวัสดอุปุกรณ์ราคาแพงอืน่ๆ 

การท าใหพ้ชืกลบัมาอยูใ่นระยะเยาวว์ยั (Rejuvenation) เป็นขบวนการทีต่รงกนัขา้มกบัการทีพ่ชืเขา้สู่

ระยะโตเต็มทีแ่ละอายมุาก ขบวนการการท าใหพ้ชืกลบัมาอยูใ่นระยะเยาวว์ัยนีเ้กดิขึน้ไดต้ามธรรมชาตคิอืการ

สบืพันธุแ์บบอาศัยเพศจากเมล็ด (เมือ่ดอกของพชืไดรั้บการผสมพันธุแ์ละเกดิเมล็ด) หรอือาจเกดิขึน้จากการ

กระท าของมนุษยด์ว้ยการขยายพันธุจ์ากเนือ้เยือ่หรอืตดักิง่ข า  

การปลกูมนัฝร ัง่ (Potato Production) สว่นมากท าโดยปลกูหวัมนัฝร่ังทีโ่ตเต็มที ่(สว่นล าตน้ทีพ่องแน่น

ขนาดใหญใ่ตด้นิ /สว่นทีใ่ชส้ะสมธาตอุาหาร) จากหวัพนัธุ ์(seed potatoes) ตน้มนัฝร่ังทีไ่ดจ้ะมลีกัษณะทาง

พันธกุรรมเหมอืนกบัตน้แมพ่นัธุแ์ละหวัมนัทีไ่ดม้รีปูแบบทางพันธุก์รรมเหมอืนกนั หวัมนัฝร่ังถอืเป็นสว่นทาง

กายภาพทีโ่ตเต็มทีแ่ลว้ ดังนัน้ตน้ทีไ่ดจ้ะไมผ่า่นระยะงอกจนถงึระยะเยาวว์ัย สว่นตน้ทีโ่ตจากเมล็ดมนัฝร ัง่ 

(potato seeds) จะผา่นระยะงอกจนถงึระยะเยาวว์ัย มลีักษณะทีไ่มแ่น่นอนและไมค่อ่ยมปีระโยชนส์ าหรับการ

ปลกูในเชงิพาณชิย ์ 

การขยายพันธุด์ว้ยวธิจีลุภาค ถกูน ามาใชม้ากทีส่ดุในการท าใหพ้ชืทีโ่ตเต็มทีก่ลับเขา้สูร่ะยะเยาวว์ัยโดยยงัคง

ลักษณะทางพันธกุรรมทีต่อ้งการไวไ้ด ้อยา่งไรกต็ามการเพิม่ตน้พันธุพ์ชืดว้ยวธินีีม้คีา่ใชจ้า่ยสงูมาก การศกึษาที่

อธบิายไวใ้นบทความนีไ้ดจ้ดัท าขึน้เพือ่พจิารณาวา่จะมคีวาม

เป็นไปไดห้รอืไมท่ีจ่ะใชว้ธิทีีม่ตีน้ทนุต ่าในการคงลกัษณะ

พันธกุรรมและท าใหต้น้พันธุก์ลับมาอยูใ่นระยะเยาวว์ัยในเขต

รอ้น ทัง้นีเ้พือ่เป็นการสง่เสรมิพันธกุรรมใหมแ่ละมนัฝร่ังสาย

พันธุใ์หม ่  

วสัดอุปุกรณแ์ละวธิกีาร 
มนัฝร่ังสายพันธุท์ีม่ชี ือ่เป็นรหัสตวัอกัษรและตวัเลข (PO7 และ 

PO3) ทีไ่ดรั้บจากทมีของอาจารย ์Hong จากเวยีดนามถกู

น ามาทดสอบเพือ่การผลติและเพือ่การเพิม่ผลผลติในกมัพชูา 

เราใชต้น้ออ่นทีเ่ตบิโตจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ในขวดแกว้

และตน้ออ่นทีโ่ตมาจากหัวพนัธุ ์เพือ่น ามาทดสอบวธิกีาร

ขยายพันธุใ์นปรมิาณมากทีใ่ชต้น้ทนุต ่า วธิกีารเหลา่นีแ้มจ้ะมี

การศกึษากบัเฉพาะสายพันธุท์ีม่รีหัสเป็นตัวอกัษรและตวัเลข 

แตก่็สามารถน าไปใชก้บัมนัฝร่ังสายพันธุอ์ ืน่ดว้ยเชน่กนั   

การทดลองนีใ้ชม้นัฝร่ังสายพันธุใ์หมท่ีเ่พิง่ไดม้าจากเวยีดนาม 

และการทดลองจัดท าขึน้ทีส่ านักงานในกรงุพนมเปญ ประเทศ

กมัพชูา โดยน าตน้มนัฝร่ังวางไวใ้กลก้บัหนา้ตา่งเพือ่ไมใ่หถ้กู

แสงธรรมชาตติรงๆ มโีคมไฟสองอนัทีช่ว่ยเพิม่แสงสวา่งและให ้

ชว่งเวลาทีพ่ชืไดรั้บแสงเป็น 16 ชัว่โมง (ภาพที ่2) ตน้ปักช า

เล็กๆเตบิโตขึน้ในอณุภมูริะหวา่ง 23 และ 36 °C  และในสว่นที่

ทดลองใหร้ากงอกจากทอ่นปักช าใบเดยีวไดท้ าการทดลองดา้น

นอกอาคารภายใตส้ภาวะอากาศปกตใินประเทศกมัพชูา  

เราไดจ้ัดวธิกีารทดลอง 2 วธิเีพือ่จะดวูา่เราจะเพิม่จ านวนมนัฝร่ัง

สายพันธุใ์หมท่ีม่อียูป่รมิาณไมม่ากภายใตส้ภาวะทีต่อ้งเผชญิกบั

สภาพอากาศในเขตรอ้นไดห้รอืไม ่(ภาพที ่1) วธิแีรกใชท้อ่นปัก

ช าใบเดยีว (One-leaf Cuttings) ทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 

(ภาพที ่1A; ภาพที ่3) โดยทอ่นปักช าใบเดยีวนีเ้ราน ามาเก็บ

รักษาไวใ้หม้คีวามชืน้จนกวา่จะน าไปลงดนิในถาดทีชุ่ม่น ้า (ภาพ

ที ่1A2; ภาพที ่4) จากนัน้เราจะทิง้ไวใ้หโ้ตจนกวา่จะม ี

ภาพที ่2 แสงแดดทีไ่มถู่กตน้ออ่นโดยตรงและโคมไฟตัง้

โตะ๊สองตัวชว่ยใหพ้ชืไดรั้บแสงเป็นเวลา 16 ชม. ภาพทีน่ี้

แสดงใหเ้ห็นวา่พืน้ทีใ่นส านักงานสามารถน ามาดัดแปลง

ใหอ้ยูใ่นสภาพของหอ้งปฏบิตักิารทีใ่ชต้น้ทนุต า่ 

ภาพที ่3 ยอดมันฝร่ังจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ ไดม้า

โดยตรงจากภาชนะเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ โดยตดัเป็นทอ่น

ทีม่ใีบเดยีว น ามาเก็บไวใ้นกระดาษทชิชเูปียกจนกวา่

จะน าไปปลกูในวัสดเุพาะไรด้นิเพือ่กระตุน้การเกดิราก 

 



รากงอกและแตกใบใหมเ่พิม่อกีหลายใบ เมือ่ถงึจดุนัน้เราสามารถตัดตน้ ปักช าเป็นทอ่นๆโดยแตล่ะทอ่นมใีบตดิ

อยูห่นึง่ใบเพือ่น าไปขยายพันธุไ์ดใ้นปรมิาณมาก หรอือกีทางหนึง่ตามทฤษฏแีลว้ทอ่นปักช าใบเดยีวเหลา่นี้

สามารถน าไปปลกูในไรเ่พือ่เก็บเกีย่วหวัมนัฝร่ังได ้(ภาพที ่1A1) ซึง่ทัง้สองวธินีีจ้ะใหม้นัฝร่ังทีเ่ป็นหัวพันธุม์นัฝร่ัง 

(Seed Potatoes) และหวัพนัธุน์ีส้ามารถน าไปหั่นแยกและปลกูเพือ่เก็บเกีย่วผลผลติตอ่ไป  

ในขบวนการเรง่การเตบิโตของราก 

เรายงัไดท้ดลองเอาตน้ออ่นแชน่ ้า

ในแกว้ทีปิ่ดดว้ยกระดา ษฟอยลท์ี่

ท าเป็นรไูวใ้หต้น้ออ่นโผลอ่อกมา 

ทัง้นีเ้พือ่ชว่ยลดการระเหยของน ้าและเพิม่ความชืน้รอบๆบรเิวณราก 

(ภาพที ่5) และในน ้านี ้รากแกว้จะงอกออกมาภายในสีว่นั (ภาพที ่6) 

เมือ่ทิง้ไวใ้นน ้าเป็นเวลานาน ตน้อ ่อนจะมขีนาดสงูขึน้และแตกใบอกี

หลายใบ สว่นรากแกว้ก็แตกรากแขนงออกมา อกีมากมาย (ภาพที ่7)  

ทอ่นปักช าทีม่ขีนาดใหญก่วา่และแกก่วา่ทีเ่ตบิโตมาจากหัวพันธุย์งั

สามารถน าไปท าใหก้ลบัเขา้สูร่ะยะเยาวว์ัยและท าเป็นตน้พันธุเ์พือ่

ขยายพันธุต์อ่ไปได ้(ภาพที ่1B) ในการทดลองนี ้เรายงัน าทอ่นปักช ามา

จากตน้ทีโ่ตจากหวัพันธุ ์เมือ่ตดัมาแลว้เราไดล้ดิเอาใบทัง้หมดออก

ยกเวน้ใบทีอ่ยูบ่นยอดสดุ จากนัน้น าทอ่นปักช าไปแชน่ ้าและทิง้ไวใ้น

สภาวะเดยีวกนักบัวธิกีอ่นหนา้นี ้(ภาพที ่8) ยอดออ่นเล็กๆทีแ่ตกออกมา

ดา้นขา้ง (0.8-1.2 ซม) นีเ้ราจะน าไปเป็นวัสดพุันธุเ์พือ่ท าเ ป็นตน้ใหมท่ีอ่ยูใ่นระยะเยาวว์ัย (ภาพที ่9) 

ขัน้ตอนการงอกรากของทอ่นปักช าทีโ่ตเต็มทีนั่น้ชา้มาก และสดุทา้ยเราจงึไมไ่ดน้ าไปปลกู แตเ่ราน าเอายอดที่

แตกออกดา้นขา้งขณะอยูใ่นขัน้ตอนแชน่ ้าเพือ่ใหร้ากงอกไปปลกูแทน โดยน าไปปลกูลงดนิ (ภาพที ่1B)  โดย

ยอดทีม่ขีนาดยาว 1.2 ถงึ 1.8 ซม. (ภาพที ่9) มรีากแกว้งอกอยา่งรวดเร็วเมือ่เราใชถ้ว้ยพลาสตกิขนาดเล็กคว ่า

ไว ้ดา้นบนเพือ่ชว่ยรักษาความชุม่ชืน้ (ภาพที ่10) 

ภาพที ่4 ทอ่นเล็กๆน าไปปลกูไวใ้นถาด

เพาะพลาสตกิและบางสว่นในกลอ่งอาหาร

พลาสตกิ  

 

ภาพที ่5 รากแกว้เกดิขึน้ในน ้า

โดยใชว้ัสดพัุนธุเ์ดยีวกับภาพที ่

3 อากาศในเขตรอ้นท าใหย้าก

ตอ่การรักษาความชุม่ช ืน้ใน

ระยะแรกของการออกราก ใน

ภาพนี ้ทอ่นปักช าเล็กๆวางแช่

ในน ้าผา่นรูในกระดาษฟอยล ์

เพือ่ชว่ยลดการระเหยของน ้า

และรักษาความชุม่ช ืน้ไว ้

 

ภาพที ่6 รากแกว้สามารถงอกไดภ้ายใน

เวลา 4 วนัหลงัจากการแชน่ ้า และทอ่น

ปักช าก็พรอ้มแลว้ทีจ่ะน าไปปลกูลงดนิ 

 

ภาพที ่9 ทอ่นปักช าส าหรับการทดลอง

เพือ่ใหก้ลบัคนืสูร่ะยะเยาวว์ยั มขีนาด

ตัง้แต ่1.2 ซม ถงึ 1.8 ซม 

 

ภาพที ่8 การลดิใบจากยอดมันฝร่ังทีโ่ต

เต็มทีอ่อกเกอืบหมดจะชว่ยป้องกนัไมใ่ห ้

แหง้ไปในระยะงอกรากขณะแชอ่ยูใ่นน ้า 

ทอ่นปักช าแบบนี้จะท าใหด้า้นขา้งมกีาร

แตกยอดทีก่ลบัสูร่ะยะเยาวว์ยัเพือ่ใชใ้น

การทดลองขยายพันธุต์อ่ไป (ภาพที ่9) 

 
ภาพที ่7 เมือ่แชน่ ้าไว ้ทอ่นปักช า่จะงอก

รากแกว้และรากแขนงออกมามากมาย

และทอ่นปักช ามขีนาดสงูขึน้ 

 



เมือ่ตน้ออ่นเตบิโตขึน้ จากตน้เล็กๆทีม่ทีีม่าจากทอ่นปักช าทัง้ 3 แหลง่ (ทอ่นปักช าทีป่ลกูลงดนิโดยตรง, ทอ่นปัก

ช าทีแ่ชน่ ้าจนรากงอกแลว้น าไปปลกูลงดนิ, และสว่นยอดออ่นทีแ่ตกออกดา้นขา้งจากกิง่โตเต็มทีแ่ชน่ ้าไว)้ เมือ่

ตน้เหลา่นีเ้ร ิม่มลีักษณะเหมอืนกบัตน้ทีไ่ดจ้ากวธิกีารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ครัง้แรก ก็สามารถน าไปใชเ้พือ่ขยายพันธุ์

ในปรมิาณมากโดยน าไปท าเป็นหวัพันธุไ์ด ้(ภาพที ่11) 

ผลทีไ่ด ้และขอ้คดิเห็น 
ทอ่นปักช าใบเดยีวสามารถงอกรากและเตบิโตไดเ้รือ่ยๆเหมอืนในการทดลองกอ่นหนา้นี้ (Haapala, 2004; 

Haapala 2005; Haapala et al. 2008) การท าใหร้ากงอกในประเทศกมัพชูาจะท าไดย้ากกวา่ในประเทศ

ฟินแลนด ์(ซึง่การทดลองนีจั้ดท าขึน้แลว้ในอดตี) เนือ่งจากสภาพอากาศรอ้น “โรงเรอืนขนาดเล็ก” (เชน่ ถว้ยสี

ใสทีว่างคว ้าบนกิง่ช าทีป่ลกูอยู)่, การใชแ้ผน่ฟอยลค์ลมุแกว้น ้า, และการใชพ้ลาสตกิคลมุตน้ออ่นไวจ้ะท าใหร้าก

งอกและเตบิโตไดด้ยี ิง่ขึน้  

ตน้ออ่นงอกรากในดนิจากการใชว้ธิดีังกลา่วจะออ่นไหวตอ่โรคโคนเน่า ที่

น่าจะเกดิจากเชือ้รา การใหน้ ้าจากดา้นลา่งของถาดจะชว่ยป้องกนัปัญหานี ้ 

ยอดทีแ่ตกออกดา้นขา้ง (ภาพที ่9) จากทอ่นพันธุท์ีโ่ตจากหัวพันธุ ์(ภาพที ่

8) งอกรากไดด้ภีายใตถ้ว้ยพลาสตกิ และเมือ่โตขึน้ก็จะคอ่ยๆเริม่มลีกัษณะที่

เหมอืนกบัยอดอืน่ๆทีไ่ดจ้ากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ ใบของตน้ในระยะเยาวว์ัย

ดแูตกตา่งมากจากใบของตน้ทีโ่ตเต็มที ่ดังนัน้ เราจงึคดิวา่วสัดพัุนธุใ์นชว่ง

ระยะออกรากไดก้ลับคนืสูร่ะยะเยาวว์ัยและสามารถน าไปใชข้ยายพันธุ์

ปรมิาณมากได ้ทอ่นปักช าทีไ่ดจ้ากยอดทีแ่ตกออกจากวสัดพัุนธุท์ีโ่ตเต็มที่

ไมต่า่งไปจากทีไ่ดจ้ากทอ่นปักช าทีม่ใีบตดิอยูใ่บเดยีว  

สรปุ 
การขยายพันธุด์ว้ยทอ่นปักช าใบเดยีวเป็นวธิขียายพันธุท์ีส่ามารถลดตน้ทนุ

และท าใหเ้กดิประสทิธภิาพไดส้ าหรับมนัฝร่ังสายพันธุใ์หมท่ีเ่หมาะกบัการ

ปลกูในเขตรอ้น โดยเป็นวธิทีีจ่ะสรา้งตน้ออ่นมากมายจากจ านวนตน้ออ่นทีม่ี

อยูไ่มม่าก ขัน้ตอนการกลับสูร่ะยะเยาวว์ัยมกัจะท าดว้ยการเพาะเลีย้ง

เนือ้เยือ่ในสภาพปลอดเชือ้ แตเ่ราไดท้ดลองใหเ้ห็นแลว้วา่สามารถท าไดใ้น

พืน้ทีส่ านักงานทัว่ไปในภมูกิาศเขตรอ้น โดยการใชย้อดออ่นขนาดเล็กที่

งอกจากดา้นขา้งของทอ่นพนัธุท์ีโ่ตเต็มทีเ่ตบิโตมาจากหัวพันธุ ์ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคณุอาจารย ์Hong (ภาพที ่12) และทมีงานจาก RUA ส าหรับความรว่มมอืในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่

ผา่นมา  

 

ภาพที ่10 ทอ่นปักช าเล็กๆงอกรากไดง้่ายเมือ่อยูใ่ตถ้ว้ย

พลาสตกิ 

 

ภาพที ่11 ถาดเพาะขนาดเล็กอาจใชเ้พาะทอ่นปักช าใบเดยีว

ไดเ้ป็นรอ้ยตน้ วธินีีใ้ชต้น้ทนุต า่และสามารถผลติวสัดพัุนธุท์ี่

แข็งแรงเพือ่การผลติมันฝร่ังตอ่ไป 

 

ภาพที ่12 อาจารย ์Hong กบัมันฝร่ังที่

ทดลองปลกูในจังหวดัมณฑลครี ี

ประเทศกมัพูชา 
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