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เทคนิคการเพาะเมล็ดพันธุผัก 
นิพนธ ไชยมงคล  
 

การขยายพนัธุผัก เปนปจจยัที่สําคัญในการผลิตผัก ตนกลาที่ดี สมบูรณ จะใหผลผลิตและ
คุณภาพสูง นอกจากนีก้ารผลิตตนกลาที่มีคุณภาพสูงสามารถลดตนทุนการผลิตได  
 เมล็ดและตนกลาที่ออนแอ โรคจะเขาทําลายไดงาย การปลูกพืชที่ตนกลาไมสม่ําเสมอ ทําให
เกิดปญหาในการจัดการ เชน การคาดคะเนผลผลิต การดูแลรักษา และเมื่อตนกลาเจริญไมสม่ําเสมอ ใน
กรณีกะหลํ่าปลี กะหล่ําดอก จะทําใหตองเก็บเกีย่วหลายครั้ง ทําใหตนทุนคาแรงงานเก็บเกีย่วสูง ในบาง
พืชเชน แตงโม หรือแคนตาลูป ถาหากใชตนกลาที่เจริญไมสม่ําเสมอปลูกในแปลงเดยีวกัน จะทําให
ยุงยากในการจดัการ โดยตนที่มีผลเล็กจะตองการน้ําเพื่อการเจริญ แตตนที่มีผลขนาดใหญ ถาหากใหน้ํา
ผลจะแตกเปนตน 

 
พืชผักสามารถขยายพนัธุไดหลายวิธีคือ 
1. การเพาะเมล็ด สวนใหญจะเปนเมล็ดขนาดเล็ก รากสามารถเจริญไดงาย เชน มะเขือเทศ พริก ผัก

ตระกูลกะหล่ํา เปนตน ในบางกรณีที่ใชเทคนิคการผลิตแบบประณีต เพือ่ใหตนกลาเจริญเติบโต
อยางสม่ําเสมอ เชน พืชตระกูลแตง ขาวโพดหวาน จะนยิมเพาะในกระทง และยายปลูกเมื่อมีใบจริง 
3-4 ใบ 

2. หยอด/หวานเมล็ดในแปลงปลูกโดยตรง พืชผักที่มีอายุเก็บเกีย่วส้ัน หรือมีเมล็ดขนาดใหญหรือ
ขนาดเล็ก รากเจริญไดยาก มีอัตราการรอดตายหลังยายปลูกต่ํา เชน พืชตระกูลถ่ัว  ขาวโพดหวาน 
พืชตระกูลแตง  ปวยเหล็ง แรดิช ผักบุงจีน เปนตน 

3.  การแยกหนอ/ไหล/ปกชํายอด บางพืชที่มีการแตกกอมากจะใชวิธีแยกหนอ เชน หนอไมฝร่ัง กุยชาย  
ตระไคร อารติโชค บางพืชอาจะใชไหล เชน สตรอเบอรี่ บางพืชอาจจะใชวิธีปกชําหยอด เชน มัน
เทศ 



4. ใชหัวหรือรากสะสมอาหารใตดิน บางพืช เชน หอมแดง กระเทียม ใชวธีิแยกหัวหรือกลีบ สวนมัน
ฝร่ังจะขยายพนัธุโดยใชหัว 

5.  การเลี้ยงเนื้อเยื่อ บางพืชที่ตองการตนกลาพืชปลอดจากเชื้อไวรัส เชน มันฝร่ัง สตรอเบอรี่ กระเทียม 
หรือตองการขยายพนัธุจํานวนมากและในระยะเวลาที่รวดเร็ว เชน หนอไมฝร่ัง   สามารถผลิตตน
กลาได 300,000 ตนตอตาตอป 

การเพาะเมล็ด 
พืชผักสวนใหญขยายพันธุโดยการการเพาะเมล็ด ซ่ึงมีความสําคัญตอการผลิตผัก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความสม่ําเสมอในการงอก อัตราการเจริญเติบโตและความสมบูรณของตนกลา ปราศจากโรค
และแมลง จะมีความสัมพันธกับการเจริญ ผลผลิต คุณภาพ การเก็บเกี่ยว ดูแลรักษา ตลอดจนตนทุนการ
ผลิต เนื่องจากในปจจุบนันยิมใชลูกผสมชั่วแรก ซ่ึงมีราคาแพง เชน แตงหอมญี่ปุน เมล็ดละ 20 บาท 
เมล็ดพริกหวาน มีราคาเมล็ดละ 5-9 บาท เปนตน  

การเพาะกลากอนฤดูปลูกและยายกลาเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม สามารถเก็บเกี่ยวสงตลาด
ไดเร็ว ราคาสูง 
ประโยชนของการจัดการเพาะเมล็ดท่ีดี 

1. ลดตนทุนการผลิต ในดานคาเมล็ดพันธุ 
2.  ตนกลาเจริญสมบูรณ สม่ําเสมอ เก็บเกี่ยวในเวลาใกลเคยีงกัน ลดคาแรงงานในการเก็บ

เกี่ยว 
3.  ตนกลาที่สมบูรณและสม่ําเสมอใหผลผลิตสูงกวาปกติรอยละ 20-50 
4.  ลดคาแรงงานในการถอนแยก 
5.  ใหผลผลิตและคุณภาพสูง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการงอกของเมล็ด 
1. สภาพแวดลอม เชน อุณหภมูิ ความชื้น แสง เปนตน 
2.  วัสดุเพาะ 
3.  การจัดการ 
4. การใชเครื่องทุนแรง เชน เครื่องหยอดเมล็ด เพื่อประหยัดเวลา คาแรงงานและใหตนกลาที่

สม่ําเสมอ 
ขั้นตอนในการเพาะเมล็ด 

1. กอนเพาะเมลด็ ควรจะศกึษาชนิดของพืช ลักษณะของเมล็ดพันธุ เชน เมล็ดพันธุที่มีเปลือก
หนา หรือบางพืชอาจจะมีระยะพกัตัว หรือเมล็ดบางพืชตองการอุณหภมูิต่ําระยะหนึ่งกอน



นําไปเพาะ (pre chilling) ซ่ึงจําเปนตองมีการจัดการเมล็ดกอนเพาะ เพื่อใหเมล็ดงอกเร็วและ
สม่ําเสมอ 

2. ศึกษาจํานวนเมล็ด เพื่อใชเปนแนวทางในการประมาณการใชเมล็ดพันธุ เนื่องจากเมล็ด
พันธุลูกผสมชั่วแรก จะมีราคาสูง การเพาะเมล็ดในปริมาณที่มากเกินความตองการจะทําให
ตนทุนการผลิตสูง 

 
ตารางที่ 1  จํานวนเมลด็พันธุ  

 พืช  จํานวนเมล็ด  (เมล็ด/10 
กรัม)                 

พืช  จํานวนเมล็ด  (เมล็ด/10 
กรัม)                 

หนอไมฝร่ัง              450-600         ถ่ัวปากอา              5-10  
ถ่ัวแขก                 18-46           ถ่ัวฝกยาว              6-12  
ถ่ัวลันเตา              35-37  บีท                   420-590         
บลอคโคลี่               3,200  ผักกาดหวัหนแูดง     1,400-1,600  
กะหล่ําดาว                2,800-3,300        กะหล่ําปลี           2,820-3,500 
กะหล่ําดอก            2,800-3,500        กะหล่ําปม          3,000-3,500  
ผักกาดขาวปล ี         3,000-3,500  พริกยักษ             1,800-2,000       
มะเขือ     2,000-2,300       มะเขือเทศ           2,500-3,500  
แครอท             7,500-10,000  ขึ้นชาย                 2,000          
ขาวโพดหวาน            50-60  แตงโม                 150 
แตงกวา                310-320         ฟกทอง        40 
กระเทียมตน          3,500-4,400        หอมหัวใหญ           3,200-3,500  
สลัด       6,000-12,000      ปวยเหล็ง            1,500-1,760  
เทอรนิป              3,200-4,200    
 
3. ทดสอบความงอกของเมล็ดกอนเพาะ เพื่อเปนแนวทางในการประมาณการใชเมล็ด การเพาะเมล็ดที่

มีอัตราความงอกต่ําโดยไมมกีารทดสอบความงอกหรือเมล็ดที่มีความงอกสูงและเพาะในปริมาณที่
มากเกินความตองการ จะทาํใหตนทนุการผลิตสูง ทั้งในดานคาเมล็ดพันธุ คาแรงในการเตรียมวสัดุ
เพาะ คาเสียเวลาและโอกาส 



4.  คัดเมล็ดที่มีขนาดใหญและสม่ําเสมอ เมล็ดที่มีขนาดใหญจะมีอาหารสํารองในเมล็ดมาก งอกได
เร็ว ใหตนกลาที่แข็งแรงและสม่ําเสมอ 

5. การจัดการเมลด็กอนเพาะ  
5.1 เมล็ดพืชที่มีเปลือกหนา เชน เมล็ดหนอไมฝร่ัง อาจจะทําใหแตก หรือกรีดเปนรอย แช

น้ําอุน เพื่อใหน้ําและอากาศสามารถซึมผานเขาไปได  
5.2  แชเมล็ดใหดดูน้ําเขาไปสม่าํเสมอ เพื่อเรงกระบวนการงอก 
5.3  เมล็ดพืชบางชนิดจะมีระยะพักตัว หรือมีสารจํากัดความงอกติดมากบัเปลือกหุมเมล็ด เชน 

เมล็ดพันธุบีทรูท หรือ มะเขอืเทศ ควรทําลายระยะพกัตัวกอนเพาะหรือแชน้ํา  
5.4  เมล็ดพืชผักเมอืงหนาวจะตองการอุณหภูมติ่ํา 5 o ซ เปนเวลา 3-7 วันกอนนําไปเพาะ 
5.5  บางพืชอาจจะตองการอุณหภูมิสูง เชน พืชตระกูลแตง  
5.6  บางพืชเชนสลัด จะตองการแสงชวยกระตุนใหเมล็ดงอก  
5.7  บางพืชอาจจะมีโรคติดมากับเมล็ด ควรจดัการกอนเพาะ เชน แชน้ําอุนหรือกําจดัโดยการ

ใชสารเคมีเปนตน 
ตารางที่ 2 การจัดการเมล็ดกอนเพาะ  

พืช โรค การจัดการ 
   ถ่ัว                 Damping off         คลุกเมล็ดดวย                                

Captan  2 1/2 oz/100 lbs  
Chloranil 3 oz/100 lbs  
 Thiram    2 oz/100 lbs  

 บีท                 Damping off          คลุกเมล็ดดวย  
Captan    6 oz/100 lbs  
Diclone   4 oz/100 lbs  
Thiram    8 oz/100 lbs  

บลอคโคลี่            Alternaria     แชน้ําอุน 50 oซ 20-25 นาฑ ี 
กะหล่ําดอก    
 กะหล่ําปลี  
 กะหล่ําปม            
 คะนา  ผักกาดขาวปล ี 

Black leg           
Black rot   
Damping off                 

 คลุกเมล็ดดวย  
Captan  1 1/2 oz/100 lbs  
Chloranil 8 oz/100 lbs  
Thiram    4 oz/100 lbs  

 แครอท              Bacterial blight    แชน้ําอุน 52. oซ 10 นาฑี  



Damping off         คลุกเมล็ดดวย  
Captan  4 oz/100 lbs  
Chloranil 12 oz/100 lbs 

 ขึ้นชาย              Early,Late and  Bacterial blight  
Damping off  

แชน้ําอุน 43.3 oซ 30 นาฑี  
 

ขาวโพดหวาน         Damping off         คลุกเมล็ดดวย 
Captan1ฝ oz/ 100lb     Diclone  
1 ฝ oz/100 lbs  
 Thiram   5 1/3 oz/100 lbs  
 Chloranil 3 oz/100 lbs  

 Downy mildew         Apron 35 SD  7gm./1kg 
แตงกวา แตงโม     แคนตาลูป    Damping off        คลุกเมล็ดดวย 

Captan 1 1 /2 oz/100 lbs             
Chloranil 6 oz/100 lbs  
 Thiram    3 oz/100 lbs  

 มะเขือ                Phomopsis blight แชน้ําอุน 50.0 oซ 20 นาฑี  
  Damping off        Captan     3 oz/100 lbs  

Chloranil 6oz/100 lbs  
Zinc oxide 3 oz/100 lbs  

   สลัด                  Damping off        คลุกเมล็ดดวย 
Thiram/Chloranil 20 oz/100 lbs   
Zinc oxide 3 oz/100 lbs  

หอมหัวใหญ หอมตน   Alternaria blight, Mildew  
Damping off 

แชน้ําอุน 53.3 oซ 25 นาฑี  
Thiram 4 oz./100 lbs 

   พริก                Antracnose Bichloride of Merury  
1:3000  

 Damping off           แชน้ําอุน  50.0 oซ 25 นาฑี  
 Thiram 4 oz./100 lbs 
Captan 3 oz./100 lbs.  



มะเขือเทศ  Alternaria blight,   แชน้ําอุน 50.0 oซ 25 นาฑี  
  Bacterial spot       Copper Chloride 2 oz./  

น้ํา 1 แกลลอน เวลา 1 ช่ัวโมง 
  Damping off          Thiram/Diclone 4 oz./  

 100 lbs. หรือ 1 ชอนชา/  
 1 ปอนด  

  
6. ศึกษาอุณหภูมทิี่เหมาะสมสําหรับการงอกของเมล็ด เนื่องจากเมล็ดพนัธุผักที่มีถ่ินกาํเนิดแตกตาง

กัน อุณหภูมิทีเ่หมาะสมสําหรับการงอกจะแตกตางกนั การเพาะเมล็ดในอุณหภูมิทีเหมาะสม จะให
เมล็ดงอกเร็ว อัตราการงอกสม่ําเสมอ ตนกลาสมบูรณ 

ตารางที่ 3 อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการงอกของเมล็ด 
กลุมท่ี 1 พืชท่ีตองการอุณหภูมิต่ํา  

 พืช อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  
(o ซ) 

หมายเหตุ 

1. ปวยเหล็ง(Spinach)    4.4-15.6             ในสภาพชวงแสงยาวและอุณหภูม ิ สูง 
จะแทงชอดอกเร็ว  

2. หัวบีท(Beet)         10.0-30.0             อุณหภูมิต่ํากวา 10 องศา จะแทงชอ
ดอก 

3. กะหล่ําปลี (Cabbage) 10.0-30.0 อุณหภูมิต่ํากวา 7 องศา จะแทงชอดอก 
4.ผักกาดหวัหนู(Radish) 10.0-30.0  
5. บลอคโคลี่(Broccoli) 10.0-30.0  

นอกจากนี้จะมีพืชอ่ืน  ๆเชน  กะหลํ่าดาว(Brussel  sprout)   กะหล่ําปม(Kohlabi)  ผักน้ํา(Water  
cress)  รูบารบ  (Rhubarb)  โคลลารด(Collard)พาสนิป(Parsnip) เทอรนิป (Ternip)ถ่ัวปากอา(Broad 
bean) เปนตน  
กลุมท่ี 2  

 พืช อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 (o ซ) 

หมายเหตุ 

ถ่ัวลันเตา(SugarPea)           10.0-30.0               
มันฝร่ัง(Irish Potato) 7.2-26.7 อุณหภูมิต่ํา ชวงแสงสั้นจะลงหัวเร็ว  



ขึ้นชายฝรั่ง(Celery)       10.0-24.0       อุณหภูมิต่ํากวา 10 องศา จะแทงชอ
ดอก 

แครอท(Carrot)          10.0-30.0 อุณหภูมิต่ํากวา10 องศาจะแทง ชอดอก  
สวีทชารด(Sweet chard)   10.0-30.0  
สลัด(Lettuce)  4.4-16.7       อุณหภูมิสูง ชวงแสงยาวจะแทงชอดอก 
กะหล่ําดอก(Cauliflower) 10.0-30.0  

นอกจากนี้จะมีพืชอ่ืน  ๆ เชน  เอ็นไดฟ  (Endive) อารติโชค(Artichoke)คารดูน(Cardoon)  ซี
เลอเรียก  (Celeriac)  ชิโครี่(Chicory)    ผักกาดขาวปลี(Chinese cabbage)  เฟลเนล(Fennel)  พารสเลย
(Parsley)   ผักกาดกวางตุง(Mustard)  
กลุมท่ี 3 

 พืช อุณหภูมิที่เหมาะสม  
(o ซ) 

หมายเหต ุ

หอมหัวใหญ(Onion) 10.0-30.0              อุณหภูม ิ 10.0-15.6องศา จะแทงชอ
ดอก 

หนอไมฝร่ัง(Asparagus) 15.6- 30.0  
 
กลุมท่ี 4 

 พืช อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  
(o ซ) 

หมายเหตุ 

ขาวโพดหวาน(Sweet corn) 15.6-35.0              
ถ่ัวแขก(Snap bean)       15.6- 30.0 อุณหภูมิต่ํากวา 10 องศาตนกลา  

 จะเปนอนัตราย  
มะเขือเทศ(Tomato)       15.6-30.0          ไมติดผลในความชื้นสัมพัทธต่ํา  
พริก (Pepper)           15.6-35.0         ตนกลาและผลเปนอันตรายใน  

 อุณหภูมิต่ํากวา 10 องศา  
แตงกวา(Cucumber)        15.6-35.0         ตนกลาและผลเปนอันตรายใน  

 อุณหภูมิต่ํากวา 10 องศา  
 แตงเทศ(Muskmelon)       21.0-32.0         ตนกลาและผลเปนอันตรายใน  

 อุณหภูมิต่ํากวา 10 องศา  



นอกจากนี้จะมีพืชอ่ืน  ๆเชน  ฟกทอง(Pumpkin)  ฟกเขียว  (Wax gourd)มะเขือเครือ (Chayote)  
 
กลุมท่ี 5 

 พืช อุณหภูมิท่ีเหมาะสม  
(o ซ) 

หมายเหตุ 

แตงโม(Watermelon)    21.0-35.0              
มันเทศ(Sweet potato)  21.0-32.0  
 มะเขือ(Egg plant)     21.0-35.0    
กระเจีย๊บเขียว(Okra) 21.0-35.0  
  การงอกของเมล็ดปวยเหล็งจะขึ้นอยูกับอณุหภูม ิ โดยอุณหภูมิสูงกวา 22 o ซ จะจํากัดการงอก
ของเมล็ด จากการทดลองเพาะเมล็ดในอุณหภูม ิ30 และ 35 o ซ พบวามีอัตราความงอก 10-40 % และ  0 
% ตามลําดับ การเพาะเมลด็ปวยเหล็งควรใชอุณหภูมิสูงและต่ําสลับกนั เชนอุณหภมูิกลางวัน 30 o ซ 
และอุณหภูมกิลางคืน 15 o ซ 
 
วัสดุเพาะ  
 คุณสมบัติวัสดเุพาะที่ด ี

1. ปราศจาก แมลง โรค และเมล็ดวัชพืช  
2. มีชองวางสําหรับการถายเทหรือการหมุนเวียนของอากาศ  
3. มีความสามารถอุมน้ําไดปานกลาง เนื่องจากในกรณีทีอุ่มน้ําไดดี อาจจะทําใหความชื้นสูง

เปนสาเหตุใหเมล็ดเนา  
4.  ดินหุมรากไมแตกในขณะยายปลูก 
5. มีความอุดมสมบูรณสูง เมื่อเมล็ดเริ่มงอกสามารถใชอาหารไดทันที เพื่อใหตนกลา

เจริญเติบโตเร็ว สมบูรณ  
6. pH ที่เหมาะสมสําหรับแตละพืช เนื่องจาก pH สูงหรือต่ําเกินไป จะจํากัดการนําธาตอุาหาร

ไปใชประโยชนของพืช 
 
 
 
 



 
ตารางที่ 4 คุณสมบัติของวัสดุเพาะ/ปลูก 

Medium Capillary Rise(cm) Water absorption 
(%, v/v) 

Percolation 

Soil 18 21 very slow 
Peat-mix 30 27 slow 
Vermiculite 29 21 fast 
Rockwool 10 17 fast 
expanded clay pellets 2 11 very fast 
 การใชวัสดุเพาะสําเร็จรูป (media) ซ่ึงประกอบดวย vermiculite, perlite, peat, sphagnum peat 
moss และทรายละเอียด เปนตน คอนขางมีราคาแพง แตใหการเจริญเตบิโตที่สม่ําเสมอ สะดวก รวดเร็ว 
    
ตารางที่  5  อุณหภูมิที่ใชในการกําจัดแมลง โรคและวัชพืชในดนิเพาะ  

 ศัตรูพืช                                  อุณหภูมิที่ใช(oซ)/30 นาฑ ี 
ไสเดือนฝอย                                
โรคโคนเนา   
เชื้อราและแบคทีเรีย                                                  
แมลงและเชื้อไวรัสทั่วไป                       
วัชพืชทัว่ไป                                 
 วัชพืชที่มีเมลด็แข็ง มีรากเหงา/ไหล  และเชื้อ
ไวรัสบางชนิด            

48.9 
54.4 
65.6 
71.1 
79.4 
100.0 

 
ที่มา: Backer,F.K.  "The UC system for  production healthy container    grown plants" California 
Agriculture Experiment Station Manual23,1972.  
ตารางที่ 3  การจัดการดินเพาะเมล็ด 

แหลงที่มา วิธีการ/ชนิด อุณหภูม/ิเวลา 
ความรอน นึ่ง(stream) 

ไอน้ํารอน(Aerated stream) 
ไฟฟา(Electric)                 

 82.2 oซ/30 นาฑี          
 71.1 oซ/30 นาฑี  
  82.2 oซ/30 นาฑ ี         



สารเคมี  Formalin(37-40%)           ผสมน้ํา 1:50 ราดดิน 2 ลิตรตอ    
1 ตารางฟุต ใชปลาสติกคลุม 14   
ถึง36 ช่ัวโมง เปดปลาสติกทิ้งไว  
ประมาณ 14 วนัหรือจนกระทั้ง   

หมดกลิ่นสารเคมี  
 Chloropicrin  ราดดิน 3-5 ซีซีตอ 1 ตารางฟุต 

 ใชพลาสติกคลุม 1-3 วัน เปด
พลาสติกทิ้งไวประมาณ14 วัน    
หรือจนกระทัง้หมดกลิ่นสารเคมี  

 Vapam     ราดดิน 1 ลิตรตอ100 ตารางฟุต   
กอนปลูก 7-14 วัน  

ที่มา: Backer,F.K.  "The UC system for  production healthy container    grown plants" California 
Agriculture Experiment Station Manual 23,1972.  
การจัดการน้ํา 
ความชื้นมีอิทธิพลตอขบวนการงอกของเมล็ด เมล็ดจะดูดน้ําเขาไปเพื่อชวยในการทํางานของน้ํายอย 
(enzymes) ซ่ึงทําหนาที่ยอยอาหารสํารองสําหรับการเจริญของตนออน นอกจากนีท้ําใหเปลือกหุมเมล็ด
ขยายตวั เพื่อใหน้ําและอากาศซึมผานได ตลอดจนใหรากและตนออนเจริญผานไดงาย 
วิธีการเพาะเมล็ด 
 การเพาะเมล็ด อาจจะหยอดหรือหวานเมล็ดในแปลงเพาะหรือเพาะในภาชนะ เชน กระทง 
ถุงพลาสติก หรือกระบะเพาะ ขนาดขึ้นอยูกับชนิดพืช  
 การเพาะกลาในแปลงเพาะ สะดวก ลงทุนครั้งแรกต่ํา แตจําเปนตองใชแรงงานถอนจัดระยะ 
กําจัดวัชพืช นอกจากนีเ้มื่อถอนตนกลาจะทําใหรากขาด ไมมีดินติดราก โรคเขาทําลายไดงาย ตนกลาตั้ง
ตัวชา อัตราการรอดตายหลังยายปลูกต่ํา เนื่องจากรากที่ตดิมาไมสามารถดูดน้ําและอาหารได จนกวาราก
ใหมจะเจริญ นอกจากนีอั้ตราการเจริญของรากใหมจะขึ้นอยูกับอาหารสะสมในตน ในกรณตีนกลา
พืชผักใบ มีอัตราการคายน้ําสูง ใบนอกจะเหี่ยว แหง ตาย เปนสาเหตใุหเก็บเกี่ยวชา ผลผลิตต่ํา การเพาะ
ในแปลงเพาะเหมาะสมสําหรับบางพืช เชน หนอไมฝร่ังเนื่องจากมีอายตุนกลา 3-5 เดือน 
 การหยอดเมล็ด ควรใหลึกพอประมาณ เนือ่งจากการหยอดเมล็ดลึกเกนิไปอาจจะเปนสาเหตุให
เมล็ดเนาตายกอนงอกพนผิวดิน การเพาะตื้นจะทําใหเปลือกหุมเมล็ดติดกับใบเลีย้งทําใหเกดิแผล ลด
อัตราการสังเคราะหแสง 



การเพาะในภาชนะ เชน ถาดเพาะ ลงทุนสูงในดานภาชนะ ลดคาแรงงานในการถอนจัดระยะ
และกําจดัวัชพชื ตนกลาเจรญิสม่ําเสมอ เมื่อยายปลูกตนกลาตั้งตัวไดเร็ว อัตรารอดตายหลังการยายปลูก
สูง แตควรระวังไมใหรากเจริญออกมาอยูรอบ ๆดินปลูก เนื่องจากเมื่อดินแหงจะหดตัวทําใหมีชองวาง
ระหวางภาชนะปลูกและดินปลูก รากตองการออกซิเจนจะเจริญออกมา เมื่อถูกแสงแดดหรือสภาพ
อากาศแหงแลงอาจทําใหรากเปนอันตรายได ควรยายลงภาชนะใหมที่มีขนาดใหญกวาหรือยายลง
กระทง/ถุงพลาสติกหรือยายลงแปลงปลูก 

การเพาะเมล็ดบางพืช เชน พืชตระกูลแตง อาจเพาะในกระบะทรายกอน เมื่อเร่ิมงอกยายไป
ปลูกในถาดเพาะหรือกระทง 
การดูแลรักษา 

• หลังจากหยอดควรกลบเมล็ดดวยวัสด ุ เชน ปุยหมัก ดินรวนที่ผานการกาํจัดโรคในดนิ เพื่อ
รักษาความชื้นในระยะแรก 

•  ฉีดพนเซพวิน 85 เพื่อปองกนัแมลงทําอันตรายเมล็ด 
•  กอนเมล็ดงอกใหน้ําวนัละสองครั้ง 
•  หลังเมล็ดงอกใหน้ํา 1-2 วันตอคร้ัง อยาใหน้ําขังแฉะ เพื่อปองกันโรคโคนเนา 
•  ฉีดพนปุยน้ําที่มีธาตุอาหารหลักและธาตุรอง เพื่อใหตนกลาสมบูรณ  
•  หลังเมล็ดงอกฉีดพนสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง โรค ตามความจําเปน 

 
การยายกลา 

• ควรศึกษาอายกุลาที่เหมาะสมสําหรับพืชแตละชนิด  
•  กอนยายปลูกหนึ่งอาทิตยควรลดอัตราการใหน้ํา เพื่อชะลอการเจริญเติบโต ใหพืชสราง

อาหารสะสม ซ่ึงจําเปนสําหรับการเจริญของราก  
 
 
 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


