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การเสยีบยอดมะเขอืเทศในพืน้ทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต:้  
วธิกีารเพิม่ผลผลติในฤดูฝน 
โดย ดร. รคิ เบทส ์1 และ แพคทรคิ เทรลส ์2 
 
1ภาควชิาพชืสวน มหาวทิยาลยั เพนน ์สเตท รฐัเพนชลิวาเนีย สหรฐัอเมรกิา 
2ศูนยก์ารเรยีนรูเ้อคโค ่เอเชยี จ.เชยีงใหม่ 

[บรรณาธกิาร: ดร.เบทส ์เป็นเพือ่นและคูม่ติรกบัเอคโคม่าอยา่งยาวนาน โดยตลอดระยะเวลาหลายปีมานี ้ทา่น
ไดท้ างานรว่มในเครอืขา่ยทีใ่หญข่ึน้ในหลายๆดา้น รวมถงึการท างานวจิยัรว่ม การใหค้ าปรกึษา และการเขยีน
ทางเทคนิค โดยเนือ้หาในบทความนีเ้ป็นผลจากการมสีว่นรว่มของ ดร.เบทสใ์นโครงการพฒันาการเกษตร
ของ USAID ในประเทศกมัพูชา ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจาก Feed the Future Innovation Lab for 
Collaborative Research on Sustainable Intensification (SIIL)] 

อปุสรรคในการปลูกมะเขอืเทศเพือ่ผลผลติในหน้าฝน 
การเตบิโตของมะเขอืเทศน้ันเป็นไปไดย้ากในพืน้ทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใตใ้นชว่งมรสมุในหนา้ฝนทีอ่ากาศรอ้น
ชืน้ ดนิทีม่นี า้ขงับวกกบัความเครยีดจากโรคพชืทีม่มีากขึน้และอณุหภมูทิีส่งูมกัจะท าใหต้น้มะเขอืเทศทีม่อีายุ
นอ้ยทีท่ าการยา้ยปลกูตายจะมผีลผลติลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั เน่ืองจากมะเขอืเทศเป็นพชืทีม่าจากตน้ก าเนิดมา
จากอเมรกิาใต ้และไม่สามรถปรบัตวัไดด้กีบัสภาพอากาศและดนิในเขตเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้จงึท าใหย้าก
ตอ่การใหผ้ลผลติในสภาพของ
ภมูภิาคทีม่นี า้มาก  

มะเขอืเทศจ านวนมากทีเ่ห็นใน
ตลาดและทีใ่ชใ้นรา้นอาหาร
และโรงแรมในชว่งฤดฝูนเป็น
มะเขอืเทศทีน่ าเขา้ หรอืปลกูใน
โรงเรอืนแบบปิด ท าใหม้รีาคา
สงู ซ ึง่นีเ่ป็นโอกาสทีห่าไดย้าก
ส าหรบัเกษตรกรในพืน้ทีท่ีจ่ะ
ประสบผลส าเรจ็ในการผลติ
มะเขอืเทศสูต่ลาดไดใ้นชว่ง 
“นอกฤด”ู นี ้ในขณะทีก่าร
ปลกูมะเขอืเทศในแปลงปลกู
ยกพืน้กลายเป็นสิง่ทีท่ าการ
แพรห่ลาย การตอ่กิง่ก็เป็นอกี
วธิกีารหนึง่ทีเ่กษตรกรอาจใช ้
ในการผลติมะเขอืเทศทีไ่ด ้
อตัราก าไรเพิม่ขึน้  

ภาพที ่1: มะเขอืเทศพนัธุ ์'Makis' เสยีบยอดบนตน้ตอของมะเขอืยาวจากศูนยผ์กัโลก Eg190 
(World Vegetable Center Eg190) (ซา้ย) และกลุ่มควบคุมไม่เสยีบยอด (ขวา) ในพืน้ทีเ่กดิ
น า้ท่วมเดยีวกนั จ. พระตะบอง ประเทศกมัพูชา (ภาพโดย Channaty Ngang of Ohio State 
Extension)  



การเสยีบยอดมะเขอืเทศกบัตน้ตอมะเขอืยาวพนัธุพ์ืน้เมอืงทีป่รบัตวัไดด้ ี
การเสยีบยอดพนัธุม์ะเขอืเทศทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดกบัตน้ตอมะเขอืยาวทีค่ดัเลอืกมา (ภาพที ่1) เป็นพนัธุ ์
พชืทีม่ถีิน่ก าเนิดในเอเชยี เราจะไดป้ระโยชนจ์ากความสามารถในการตา้นทานน า้ทว่ม โรคเหีย่วเขยีวจาก
แบคทเีรยี, โรคเหีย่วเหลอืง และโรครากปมจากไสเ้ดอืนฝอย ทา้ยทีส่ดุ ตน้มะเขอืเทศทีเ่สยีบยอดแลว้จะรวม
คณุสมบตัทิีด่จีากทัง้ตน้กิง่พนัธุแ์ละตน้ตอ กระบวนการนีย้งัถอืวา่ไม่มรีาคาแพงและไม่ตอ้งมคีวามรูห้รอืทกัษะ
ในระดบัสงู จงึท าใหเ้ป็นทางเลอืกทีเ่ป็นประโยชนท์างหน่ึงตอ่ฟารม์ในทกุขนาด 

อยา่ลมืวา่มะเขอืเทศ (Solanum lycopersicum) และมะเขอืยาว (Solanum melongena) เป็นสมาชกิ
ของพชืในวงคเ์ดยีวกนั ชือ่วงศ ์Solanaceae  ท าใหม้ะเขอืเทศและมะเขอืยาวมคีวามสามารถทีจ่ะเขา้กนัได ้ 
มะเขอืเทศสามารถน าไปเสยีบยอดกบัมะเขอืเทศพนัธุอ์ืน่ รวมถงึพชืพนัธุอ์ืน่ในวงศเ์ดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิ
ศกัยภาพทีห่ลากหลายในการขยายพนัธุ ์

การตอ่กิง่มะเขอืเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ประกอบไปดว้ย 3 ข ัน้ตอนหลกัคอื:  
1. กอ่นการตอ่กิง่: ต าแหน่งพืน้ทีใ่นการตอ่กิง่, เคร ือ่งมอืและอปุกรณ,์ และการเตรยีมกิง่พนัธุก์บัตน้ตอที่
แข็งแรงเพือ่ท าการเสยีบยอด  

2. ขัน้ตอนการตอ่กิง่พนัธุบ์นตน้ตอ  
3. หลงัการตอ่กิง่: ใหเ้วลาตน้ทีท่ าการเสยีบยอดผสานแผลกอ่นทีจ่ะน าไปปลกู โดยกระบวนการทัง้หมดตัง้แต่
การเพาะเมล็ดจนถงึการน าไปปลกูมกัใชเ้วลาประมาณ 5 อาทติย ์(ภาพที ่2) 

บทความนีจ้ะแนะน าเทคนิคเบือ้งตน้ในการเฉือนรอยแยก โดยน าประสบการณม์าจากเกษตรกรผูเ้ป็นเจา้ของ
ฟารม์รายยอ่ยจากประเทศกมัพูชา  

การเตรยีมกลา้ของกิง่พนัธุแ์ละตน้ตอ 
การจะท าใหร้อยผสานเกดิขึน้ได ้เนือ้เยือ่ทีม่รีะบบทอ่ล าเลยีงของตน้ตอและกิง่พนัธุต์อ้งอยูใ่นแนวเดยีวกนัและ
สมัผสักนั ดงันัน้กิง่พนัธุแ์ละตน้ตอจะตอ้งมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางใกลเ้คยีงกนัในขณะท าการเสยีบยอด 
(ภาพที ่4) อยา่งไรก็ตาม กิง่พนัธุแ์ละตน้ตออาจเตบิโตไม่เทา่กนั ใหท้ าการทดลองกอ่นเพือ่หาอตัราการเตบิโต
ของตน้ตอและกิง่พนัธุใ์นสภาพการเตบิโตทีจ่ะเกดิขึน้จรงิ 

ภาพที ่2: ขัน้ตอนการเสยีบยอดและสภาวะแวดลอ้มในชว่งระยะเวลา 5 สปัดาห ์(ดดัแปลงจาก: CL Rivard, Kansas 
State Univ.) 



วธิกีารตอ่กิง่ 
มวีธิกีารอยู ่2 แบบในการตอ่กิง่มะเขอืเทศลงบนตน้ตอมะเขอื
ยาว คอื การเสยีบยอด  และ แบบฝานบวบ โดยการเลอืก
วธิกีารน้ันท าไดจ้ากการพจิารณาดขูนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง
ของกิง่พนัธุแ์ละตน้ตอ แบบฝานบวบ น้ันจ าเป็นทีเ่สน้ผ่าน
ศูนยก์ลางของกิง่พนัธุก์บัตน้ตอมขีนาดใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ 
สว่นการเสยีบยอดน้ันเสน้ผ่านศูนยก์ลางของกิง่พนัธุแ์ละตน้
ตออาจมขีนาดไม่เทา่กนัก็ได ้ดงัน้ัน การเสยีบยอดจงึเป็น
วธิกีารทีท่ าไดง้า่ยกวา่ส าหรบัผูท้ีฝึ่กท าใหม่หรอืเมือ่กิง่พนัธุ ์
กบัตน้ตอมขีนาดแตกตา่งกนั นอกจากน้ัน ต าแหน่งทีจ่ะท า
การตอ่กิง่ของกิง่พนัธุอ์าจปรบัไดเ้พือ่ใหใ้กลเ้คยีงกบัขนาดเสน้
ผ่านศูนยก์ลางของตน้ตอตรงทีต่อ้งการจะตดัออก ส าหรบัการ
ตอ่กิง่มะเขอืเทศทีเ่ราท าทีป่ระเทศกมัพูชาน้ัน เราใชว้ธิเีสยีบ
ยอดเพยีงอยา่งเดยีว ซ ึง่ไดผ้ลด ีการเสยีบยอดของกิง่พนัธุ ์
มะเขอืเทศทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาดลงบนตน้ตอทีม่คีวาม
ตา้นทานตอ่โรคไดแ้สดงไวใ้นรปูภาพที ่3-13 
 
การตอ่กิง่ทกุแบบ รวมถงึการเสยีบยอดดงัทีแ่สดงใหเ้ห็นนี ้มี
ขัน้ตอนเบือ้งตน้ 3 ขัน้ตอนดว้ยกนัคอื:  
1. การเตรยีมตน้ตอ  
2. การเตรยีมกิง่พนัธุ ์
3. การตอ่กิง่พนัธุแ์ละตน้ตอเขา้ดว้ยกนั  

การเตรยีมตน้ตอ 
1. หลงัจากทีเ่มล็ดมะเขอีเทศงอกและเกดิตน้ออ่นขึน้มาแลว้ 
ควรเลอืกตน้กลา้ทีม่ลีกัษณะแข็งแรงทีส่ดุส าหรบัการตอ่กิง่ 
โดยตน้กลา้น้ันมใีบจรงิ 2-4 ใบ (ภาพที ่3) การเลอืกตน้ตอ

และตน้กิง่พนัธุท์ีม่ขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางเทา่ๆกนัจะชว่ยในการวางแนวทอ่ล าเลยีงใหต้รงกนัทีร่อยผสาน 
(ภาพที ่3 และ 4) 

2. ตดัสว่นบนของตน้กลา้ทีจ่ะใชเ้ป็นตน้ตอ โดยตดัเป็นแนวขวาง เมือ่ตดัสว่นบนออกไปแลว้ จะเหลอืเพยีง
สว่นล าตน้เทา่น้ัน (ภาพที ่5 และ 6) 

3. ใชค้ลปิหนีบเพือ่ชว่ยยดึกิง่ใหม้ั่นคง หากใชค้ลปิหนีบทีท่ าเองจากหลอดพลาสตกิ ใหส้วมหลอดลงไปบนตน้
ตอน้ันทนัทหีลงัจากตดัสว่นบนออกไป เลือ่นหลอดลงไปจนถงึดนิทีโ่คนตน้ (ภาพที ่7) 

4. ใชม้ดีผ่าลงไปตรงกลางของตน้ตอ ในภาพนีเ้ราผ่าลงไปประมาณ 4 มม. ซ ึง่เป็นขนาดพอดกีบัใบมดี (ภาพที ่
8)  

การเตรยีมกิง่พนัธุ ์
1. ตดัสว่นลา่งของตน้กลา้กิง่พนัธุ ์2 คร ัง้ โดยคร ัง้แรกใหต้ดัรากออก แลว้คร ัง้ทีส่องใหต้ดัตรงจดุทีเ่สน้ผ่าน
ศูนยก์ลางใกลเ้คยีงกบัตน้ตอ (ภาพที ่9) 

2. ตดัใบของกิง่พนัธุอ์อกเพือ่ชว่ยลดการสญูเสยีน า้ โดยเหลอืยอดใบออ่นไว ้1-2 ยอด (ภาพที ่10) 
3. ตดัแตง่สว่นลา่งของกิง่พนัธุใ์หเ้ป็นลกัษณะลิม่ โดยการเฉือนดา้นขา้งออกสองดา้น (แตล่ะดา้นใหเ้ฉือน
เพยีงคร ัง้เดยีว) พยายามรกัษาพืน้ผวิทีต่ดัแลว้ใหส้ะอาดและอยา่ใหนิ้ว้มอืสมัผสักบัรอยตดั (ภาพที ่11) 

  

นิยามศพัทแ์ละค าจ ากดัความ 

เนือ้เยือ่แคมเบยีม (Cambium Layer) 

เยือ่บางๆบรเิวณล าตน้ระหว่างเปลอืกไมแ้ละเนือ้
ไมท้ีม่รีะบบท่อล าเลยีงน ้าและอาหาร ในชว่งทีท่ า
การเสยีบยอด เยือ่หุม้ของกิง่พนัธุแ์ละเยือ่หุม้
ของล าตน้จะตอ้งอยู่ตรงกนัเพือ่ระบบล าเลยีงจะ
สามารถประสานเขา้หากนั 

รอยผสาน (Graft Union) 

จดุทีก่ิง่พนัธุด์แีละตน้ตอผสานกนั เกดิการ
เช ือ่มตอ่ของท่อล าเลยีง 

ตน้ตอ (Rootstock) 

ส่วนล่างหรอืสว่นทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นราก มกัเลอืกมา
จากความสามารถในการปรบัตวัทีด่เีขา้กบัดนิ
และสภาพการเตบิโตของพืน้ที ่(เชน่ พืน้ทีน่ ้า
ท่วมถงึ) 

กิง่พนัธุ ์(Scion) 

ส่วนบนของพชืทีม่ยีนีสห์รอืลกัษณะผลผลติที่
ตอ้งการ (เชน่ ขนาดของผล, รปูรา่ง, การทนตอ่
โรค, ฯลฯ) 

ระบบท่อล าเลยีง (Vascular System) 

เนือ้เยือ่ตา่งๆทีจ่ าเป็นตอ่การขนสง่น ้าและธาตุ
อาหารจากรากไปสูใ่บ 



[หมายเหตุบรรณาธกิาร: ภาพทัง้หมดทีป่รากฏในบทความนีเ้ป็นของมหาวทิยาลยั Ohio 
State University] 

 

 
ภาพที ่3: คดัเลอืกตน้กลา้ทีแ่ข็งแรง  มลีกัษะสมบูรณแ์ละมใีบจรงิ 2-4 ใบ  

   

ภาพที ่5: ตดัส่วนบนของตน้ตอ 
ภาพที ่6: ส่วนบนของตน้ตอถูกตดัไป
แลว้และเหลอืเพยีงล าตน้ ภาพที ่7: ใชค้ลปิหนีบเพือ่ใหก้ิง่มัน่คง 

   

ภาพที ่8: ผ่ากลางจากดา้นบนของตน้ตอ  ภาพที ่9: ตดัส่วนล่างของกิง่พนัธุอ์อก 
2 คร ัง้ 

ภาพที ่10: ตดัใบออกเพือ่ลดการสูญเสยี
น า้ 

   
ภาพที ่11: ตดัแต่งส่วนล่างของกิง่พนัธุใ์ห ้
เป็นลกัษณะลิม่ ดว้ยการเฉือนดา้นขา้งสอง
ดา้นออก 

ภาพที ่12: เสยีบส่วนปลายลิม่ลงไป ภาพที ่13: เลือ่นคลปิพลาสตกิขึน้มา 

ภาพที ่4: การใชต้น้ตอและกลา้กิง่พนัธุท์ีม่ขีนาดล า
ตน้ใกลเ้คยีงกนัจะชว่ยวางแนวระบบล าเลยีงใหต้รงกนัที ่
รอยผสาน 
 



การตอ่กิง่พนัธุแ์ละตน้ตอเขา้ดว้ยกนั 
1. เสยีบสว่นปลายลิม่กิง่พนัธุเ์ขา้ไปในรอยแยกของตน้ตอ (ภาพที ่
12) 
2. เลือ่นคลปิพลาสตกิขึน้มาจากโคนตน้ตอใหม้าอยูต่รงบรเิวณรอย
ผสาน ภาพที ่13 เป็นคลปิหนีบท าเองจากหลอดพลาสตกิ  
3. ถา้ใชค้ลปิหนีบส าหรบัการตอ่กิง่ทีซ่ ึอ้มา ใหใ้สค่ลปิหนีบทีร่อย
ผสานในขัน้ตอนนี ้ 

การดูแลตน้ทีท่ าการตอ่กิง่หรอืเสยีบ
ยอดเสรจ็แลว้ 
วางตน้ทีท่ าการเสยีบยอดเสรจ็ใหม่ๆ (ภาพที ่14) 
ในสว่นพกัฟ้ืนทนัท ีสว่นพกัฟ้ืนคอืโครงสรา้งปิด
ขนาดเล็กทีอ่อกแบบไวเ้พือ่เก็บรกัษาความชืน้ที่
สงูและลดความเขม้ของแสงเพือ่ลดการสะสมของ
ความรอ้นทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการพกัตวัของตน้ที่
ไดท้ าการตอ่กิง่ (ภาพที ่15) วตัถปุระสงคห์ลกั
ของสว่นพกัฟ้ืนนีค้อืลดการสญูเสยีน า้ของกิง่
พนัธุ ์ 

เราใชถ้งุพลาสตกิใสในการรกัษาความชืน้ที่
ระเหยออกมาจากถาดทีใ่สน่ า้ไวเ้ต็มหรอืภาชนะ

เก็บน า้ทีว่างไวบ้นพืน้ของสว่นพกัฟ้ืน สว่นพกัฟ้ืนจะคลมุดว้ยพลาสตกิ
สดี าเพือ่ลดแสงทีผ่่านเขา้มา นอกจากนี ้อาจใชต้าขา่ยบงัแดดไว ้
ดา้นบนเพือ่ชว่ยลดแสงและใหเ้กดิการถา่ยเทอากาศทีด่ ีความเขม้ของ
แสงอาจควบคมุไดต้ามความจ าเป็นโดยการเอาตา ขา่ยบงัแดดออกหรอื
ใสเ่พิม่ได ้การท าสว่นพกัฟ้ืนไวใ้นทีร่ม่ธรรมชาตอิาจชว่ยลดการใช ้
อปุกรณบ์งัแดดได ้ขนาดและการออกแบบสว่นพกัฟ้ืนน้ันขึน้อยู่กบั
ขนาดการผลติตน้พนัธุท์ีใ่ชต้อ่กิง่ ฟารม์ขนาดเล็กหรอืสวนหลงับา้น
อาจสรา้งสว่นพกัฟ้ืนจากถาดเพาะช า, ฝาครอบถาดเพาะช า, 
ถงุพลาสตกิ หรอืแมแ้ต่ถว้ยพลาสตกิ 

ในชว่งสปัดาหแ์รกหลงัการเสยีบยอดนี ้กิง่พนัธุจ์ะยงัไม่สามารถรบัน า้
จากตน้ตอได ้ดงัน้ันจงึจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งรกัษาสภาพอากาศที่
เหมาะสมเพือ่ป้องกนัการสญูเสยีน า้ของกิง่พนัธุแ์ละชว่ยใหเ้กดิรอย
ผสานอยา่งรวดเรว็ เวลาทีใ่ชโ้ดยเฉลีย่คอื 7-10 วนัหลงัจากการเสยีบ
ยอดเสรจ็แลว้เพือ่ใหต้น้ตอและกิง่พนัธุเ์ร ิม่ทีจ่ะผสานเนือ้เยือ่สว่นทอ่
ล าเลยีงเขา้ดว้ยกนั และใชเ้วลานานถงึ 14 วนัส าหรบัแผลจากการ
ผสานจะหายด ีขึน้อยู่กบัสถานทีแ่ละความสามารถในการควบคมุอณุ
ภมู ิความชืน้ และแสง (ภาพที ่16) 

ภาพที ่14: กิง่พนัธุใ์หม่เร ิม่ประสานกนัด ี
(ภาพโดย Ry Saren) 
 

ภาพที ่15: วสัดุหลายอย่างทีห่าไดใ้นพืน้ทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นส่วน
พกัตวัได ้(ภาพโดย Channaty Ngang of Ohio State Extension) 
 

ภาพที ่16: รอยผสานทีแ่ผลหายดแีลว้ รอย
แผลทีเ่กดิขึน้จะปรากฏอยู่บนตน้ทีไ่ดร้บัการ
เสยีบยอดแลว้และเป็นตน้ทีแ่ข็งแรง เหมาะกบั
การน าไปปลูกได ้โดยปกตจิะพรอ้มน าไป
ปลูกในพืน้ทีจ่รงิประมาณ 2-3 สปัดาหห์ลงั
การเสยีบยอด(ภาพโดย Channaty 
Ngang of Ohio State Extension) 
 



ในชว่งสปัดาหแ์รกของการรกัษาแผล ใหท้ าการรกัษาความชืน้สมัพทัธใ์ห ้
ไดม้ากกวา่ 90% และอณุภมูปิระมาณ 21-27/29 °C, ทัง้กลางวนัและ
กลางคนืหากเป็นไปได ้สว่นผลกระทบจากระดบัแสงน้ันมทีัง้ทางตรงและ
ทางออ้มและจะตอ้งพจิารณาอยา่งระมดัระวงั ความเขม้ขน้ของแสงอาจมี
ประโยชนต์อ่กระบวนการรกัษาแผล ถา้หาก สามารถรกัษาความชืน้และ
อณุหภมูไิวไ้ดใ้นระดบัทีต่อ้งการ อยา่งไรก็ตาม ในสภาพภมูอิากาศเขต
รอ้นน้ัน อณุหภมูแิละระดบัความเขม้ของแสงมกัจะสงู จงึควรจดัอยูใ่นทีร่ม่
เพือ่ชว่ยใหอ้ณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธอ์ยูใ่นระดบัทีพ่อด ี
หลงัจากสปัดาหท์ีส่องของการรกัษาแผลแลว้ อาจคอ่ยๆลดความชืน้ลงได ้
ขณะทีร่ะดบัความเขม้ของแสงควรมเีพิม่ขึน้ดว้ยการเอาพลาสตกิสดี าหรอื
ตาขา่ยบงัแดดออกเป็นคร ัง้คราว กระบวนการนีเ้ป็นการคอ่ยๆปรบัสภาพ
ตน้ทีท่ าการเสยีบยอดแลว้ใหเ้ขา้กบัสภาพทีต่อ้งพบกบัแสงแดดอยา่งเต็มที่
ในพืน้ทีป่ลกู  

การยา้ยไปปลูกในไร ่
แมก้ิง่พนัธุแ์ละตน้ตอพฒันา
เนือ้เยือ่ในสว่นของทอ่ล าเลยีงที่
เช ือ่มตอ่กนัแลว้ในประมาณวนัที ่
7 แตอ่าจใชเ้วลาทัง้หมดถงึ 14 
วนัเพือ่ใหแ้ผลจากรอยผสาน
ไดร้บัการรกัษาจนหายด ี(ภาพที ่
16) 
หลงัจากน าตน้ทีแ่ผลหายดแีลว้ 
ใหเ้อาออกจากสว่นพกั ควรให ้
ตน้มะเขอืไดป้รบัตวัใหช้นิกบั
สภาพอากาศในรม่ในพืน้ทีท่ีป้่องกนัลมเป็นเวลา 5-7 วนักอ่นน าไปปลกูในไร ่นอกจากนีอ้าจปลอ่ยใหต้น้มะเขอื
ไดถ้กูแสงแดดโดยตรงเป็นเวลาประมาณ 2 ช ัว่โมงกอ่นทีจ่ะปลกูลงดนิ ทัง้นี ้สามารถปรบัเวลาไดห้ากจ าเป็น
เพือ่ไม่ใหต้น้มะเขอืเครยีดเมือ่น าไปปลกูในสภาพแวดลอ้มใหม่ 
เมือ่ท าการยา้ยปลกู ตอ้งดใูหแ้น่ใจวา่รอยผสานจากการเสยีบยอดน้ันอยูเ่หนือพืน้ดนิ (ภาพที ่17) หากรอย
น้ันอยูใ่ตด้นิ กิง่พนัธุจ์ะแตกรากลงดนิ จะท าใหเ้สยีประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากตน้ตอ เชน่ความตา้นทานโรคทีเ่กดิ
จากดนิ  
เมือ่ตน้มะเขอืเทศปรบัตวัและเร ิม่เตบิโตขึน้ในไรห่รอืพืน้ทีป่ลกูแลว้ ใหค้อยตรวจดแูละตดักิง่ทีแ่ตกออกจากตน้
ตอทิง้ไป รวมถงึตดัรากทีอ่าจงอกออกมาจากกิง่พนัธุด์ว้ย และเพือ่ป้องกนัไม่ไดเ้กดิการตดิเชือ้จากโรคทีเ่กดิ
จากดนิ จะตอ้งคอยระวงัไม่ใหก้ิง่พนัธุส์มัผสักบัดนิ ดว้ยการใชว้สัดคุลมุดนิคลมุบรเิวณรอบๆหลงัจากท าการ
ยา้ยปลกูเพือ่ลดการกระเด็นของดนิขึน้ไปตดิบนตน้มะเขอืในชว่งฝนตกหรอืชว่งการรดน า้ ตน้มะเขอืทีไ่ดร้บั
การเสยีบยอดแลว้ควรมไีมป้ระคองไวด้ว้ยเป็นเวลา 2-3 สปัดาหห์ลงัจากการยา้ยปลกู จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง
มดัตน้มะเขอืใหต้ดิแน่นไวก้บัไมป้ระคอง เพราะจะชว่ยป้องกนัไม่ไดต้น้เลือ่นต ่าลงและกิง่พนัธุส์มัผสัถกูดนิ  

ภาพที ่18: เกษตรกรรายย่อยเก็บเกีย่วผลผลติมะเขอืเทศเสยีบยอดทีต่ลาดตอ้งการ 
(ภาพโดย Ry Saren) 
 

ภาพที ่17: ตน้มะเขอืเทศทีน่ าไปปลูก
ในพืน้ทีโ่ดยมรีอยผสานอยู่เหนือดนิ 
และมวีสัดุอนิทรยีค์ลุมดนิเพือ่ป้องกนั
ไม่ใหด้นิกระเด็นไปตดิทีเ่นือ้เยือ่ของกิง่
พนัธุ ์(ภาพโดย Rick Bates) 
 



สรุป 
การท าใหเ้กดิความหลากหลายในพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็กน้ันเป็นสิง่ทีส่ าคญัตอ่การสรา้งระบบอาหารที่
เขม้แข็ง โดยเฉพาะในประเทศบางประเทศเชน่ กมัพูชา ทีม่คีวามเปราะบางตอ่ปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เทคโนโลยกีารขยายพนัธุแ์บบตอ่กิง่ในพชืผกัสามารถน ามาใชเ้ป็นเคร ือ่งมอืที่
เป็นประโยชนเ์พือ่พฒันาความมั่นคงทางอาหารในชว่งเวลาทีท่า้ทายทีส่ดุเวลาหน่ึง นอกจากน้ัน การปลกูผกั
ในครวัเรอืนและการน าไปขายยงัคงเป็นกจิกรรมของผูห้ญงิในประเทศกมัพูชา การพฒันา “ชดุเคร ือ่งมอืเพือ่
การปลกูผกัในฤดฝูน” รวมถงึการเสยีบยอดมะเขอืเทศ จงึเป็นการสง่เสรมิความสามารถของผูห้ญงิผ่านการ
เขา้ถงึและการมสีว่นรว่มในตลาดใหม้ากขึน้ (ภาพที ่18) การปลกูมะเขอืเทศทีเ่สยีบยอดแลว้เป็นจดุเร ิม่ตน้ใน
การเขา้สูต่ลาดในชว่งฤดฝูนใหก้บัผูห้ญงิทีเ่ป็นเกษตรรายยอ่ย และชว่ยใหพ้วกเขาไดม้ศีกัยภาพในการพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิและโภชนาการใหด้ขีึน้ดว้ย รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากการมสีว่นรว่มในตลาดทีเ่พิม่ขึน้ยงัเป็นการ
รกัษาศกัยภาพทีใ่หป้ระโยชนโ์ดยตรงกบัเด็กๆในการพฒันาโอกาสทีจ่ะเขา้ถงึการศกึษา การดแูลดา้น
สขุภาพ และอาหารทีม่ปีระโยชน ์
 
หากมคี าถามส าหรบัหวัขอ้ในบทความนี ้ทา่นสามารถโพสตอ์อนไลนไ์ดท้ี ่‘Tomato Grafting’ forum on 
ECHOcommunity Conversations พรอ้มกนันี ้เรายนิดเีป็นอยา่งยิง่หากทา่นจะรว่มแบ่งปันประสบการณ ์
(ทัง้ทีส่ าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็) ของทา่นเอง รวมถงึเคล็ดลบัทีจ่ะเป็นประโยชนก์บัเครอืขา่ยของเอคโค ่เอเชยีและตอ่
ผูอ้ืน่ 
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