
ต้องทราบอะไร เมือจะตอนต้นไม้ขนาดใหญ่

1. การศึกษานิเวศวทิยา พนัธ์ุพชื ทจีะขยายพนัธ์ุ 

         1.1. การปลูกและการดูแลรักษา พนัธ์ุพชืชนิดนัน

         1.2. ความต้องการทเีหมาะสมของ ดิน นํา ภูมิอากาศ  

2. วธีิการท ีเหมาะสมทสุีด ในการขยายพนัธ์ุพชืชนิดนันๆ ดูที

        2.1.  ความคุ้มค่ากบัการดําเนินงาน

        2.2.  มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง                                                                      

ต้องทราบอะไร เมือจะตอนต้นไม้ขนาดใหญ่

การศึกษานิเวศวทิยา พนัธ์ุพชื ทจีะขยายพนัธ์ุ 

การปลูกและการดูแลรักษา พนัธ์ุพชืชนิดนัน

ความต้องการทเีหมาะสมของ ดิน นํา ภูมิอากาศ                                                                        

ในการขยายพนัธ์ุพชืชนิดนันๆ ดูที

ความคุ้มค่ากบัการดําเนินงาน

มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง                                                                      



3. การวางแผนการดําเนินงาน

    3.1. การกาํหนดวนัตัดกงิตอนปลูก ( 

    3.2. การคํานวณวนัเริมดําเนินการ ( ประมาณการ

       3.2.1. พนัธ์ุไม้แก่มาก ออกรากยาก  ใช้เวลาประมาณ  

       3.2.2. พนัธ์ุไม้แก่ ออกรากค่อนข้างยาก ใช้เวลาประมาณ  

       3.2.3. พนัธ์ุไม้ค่อนข้างแก่ ออกรากค่อนข้างยาก ใช้เวลาประมาณ  

                 7-8  เดือน

       3.2.4. พนัธ์ุไม้ค่อนข้างแก่ ออกรากค่อนข้างง่าย ใช้เวลาประมาณ 

                 5- 6  เดือน

      3.2.5. พนัธ์ุไม้ขนาดใหญ่ อายุไม่เกนิ 

( ฤดูฝนเหมาะสมทีสุด)

ประมาณการ) ดูจากตาราง

ออกรากยาก  ใช้เวลาประมาณ  12  เดือน

ออกรากค่อนข้างยาก ใช้เวลาประมาณ  9  เดือน

ออกรากค่อนข้างยาก ใช้เวลาประมาณ  

ออกรากค่อนข้างง่าย ใช้เวลาประมาณ 

พนัธ์ุไม้ขนาดใหญ่ อายุไม่เกนิ 5 ปี ใช้เวลาไม่เกนิ 6  เดือน



 4. การแลรักษากงิตอน

     4.1. ต้องดูแลต้นแม่พนัธ์ุให้ดีทสุีด ( 

     4.2. เมือรากเริมออก  เริมให้นําให้เหมาะสม

     4.3. เมือรากเริมแก่  เริมให้นํา+ปุ๋ ย ให้เหมาะสม  และเริมตัดแต่ง

            กงิย่อยๆทเีราไม่ต้องการออก เพอืลดภาระกงิตอนและกระตุ้น  

            การเจริญเติบโต 

    4.4. เมือรากแก่พร้อมทจีะตัดปลูกได้แล้ว ให้สังเกต  

            เร็วภายใน 1- 3 วนั ช่วงนีต้องระวงัเป็นพเิศษ 

            เป็นเวลานาน  อาจทาํให้พนัธ์ุไม้หลายชนิด

  5. การตัดและปลูกกงิตอนต้องปฏบัิติตามข้อแนะนําอย่างเคร่งครัด   

( นํา + ปุ๋ ย  + แดด ) 

เริมให้นําให้เหมาะสม

ปุ๋ ย ให้เหมาะสม  และเริมตัดแต่ง

กงิย่อยๆทเีราไม่ต้องการออก เพอืลดภาระกงิตอนและกระตุ้น  

เมือรากแก่พร้อมทจีะตัดปลูกได้แล้ว ให้สังเกต  ตุ้มตอนนําจะแห้ง  

ช่วงนีต้องระวงัเป็นพเิศษ ถ้าหากตุ้มตอนแห้ง

อาจทาํให้พนัธ์ุไม้หลายชนิดตายได้ในทสุีด

การตัดและปลูกกงิตอนต้องปฏบัิติตามข้อแนะนําอย่างเคร่งครัด                                                        



เทคนิคและวธีิดาํเนินการ
1. การวางแผนการตอนทีดี

2. เลอืกช่วงฤดูกาลทีเหมาะสม

3. เลอืกพรรณไม้ทโีตเร็ว ออกรากง่าย

4. เลอืกพรรณไม้ทมีีเปลอืกหนา  เปลอืกบางทาํให้หนา

5. พรรณไม้ทีมยีาง ล้างยางออกให้หมดอย่างนุ่มนวล

6. อุปกรณ์ทใีช้ในการตอน(มีด

7. แผลตอนอยู่ใต้ข้อปล้องประมาณ  

8. สารกระตุ้น จาํเป็นต้องใช้มากกว่าปกติ

เทคนิคและวธีิดาํเนินการ

เลอืกช่วงฤดูกาลทีเหมาะสม

ออกรากง่าย

เลอืกพรรณไม้ทมีีเปลอืกหนา  เปลอืกบางทาํให้หนา

พรรณไม้ทีมยีาง ล้างยางออกให้หมดอย่างนุ่มนวล

มีด) ต้องคม

แผลตอนอยู่ใต้ข้อปล้องประมาณ  1 - 2 เซนตเิมตร

จาํเป็นต้องใช้มากกว่าปกติ



เทคนิคและวธีิดาํเนินการ

  9.  ระมัดระวงัอย่าเนือเยอืบริเวณเกดิรากชํา 

10.  พรรณไม้ขนาดใหญ่หุ้มเพมิเตมิ 

11.  รากเริมทํางาน รีบให้ธาตุอาหารเสริมเพมิเตมิทนัที

12.  ตดัแต่งทรงพุ่ม ก่อนตดัต้นตอน 

13.  รากสัมพนัธ์กบัต้นและใบ รากมากใบมาก รากน้อยใบน้อย  

14.  ตดัตาํกว่าตุ้มตอน 2 - 3 นิว 

15. ลองทาํดู  ผมรู้ว่า  คุณทาํได้

เทคนิคและวธีิดาํเนินการ(ต่อ)

ระมัดระวงัอย่าเนือเยอืบริเวณเกดิรากชํา 

พรรณไม้ขนาดใหญ่หุ้มเพมิเตมิ 2 - 3 ครัง

รากเริมทํางาน รีบให้ธาตุอาหารเสริมเพมิเตมิทนัที

ก่อนตดัต้นตอน 1-2  เดอืน

รากสัมพนัธ์กบัต้นและใบ รากมากใบมาก รากน้อยใบน้อย  

นิว (กลาง) และ  8 -12 นิว(ใหญ่)

ลองทาํดู  ผมรู้ว่า  คุณทาํได้



ปฏิทนิ การกาํหนด  การวางแผนการทาํงานปฏิทนิ การกาํหนด  การวางแผนการทาํงาน



ต้นตอนขนาดนีพอไหมต้นตอนขนาดนีพอไหม



 กว่าจะเป็นอย่างทเีห็นกว่าจะเป็นอย่างทเีห็น



การเลอืกต้นไม้

ททีาํการตอน

การเลอืกต้นไม้

ททีาํการตอน



ในกรณีทเีป็นกงิแก่มาก เราจะทาํอย่างไรในกรณีทเีป็นกงิแก่มาก เราจะทาํอย่างไร



ควนัเปลอืกทิงไว้ 1/2 - 1 ปี เปลอืกหนาขนึ  ตอนตามปกติปี เปลอืกหนาขนึ  ตอนตามปกติ



เสร็จแล้วหุ้มขุยมะพร้าว สามารถทําให้ออกรากได้มะพร้าว สามารถทําให้ออกรากได้



เปรียบเทยีบลกัษณะผวิต้นไม้

ค่อนข้างแก่ แก่

เปรียบเทยีบลกัษณะผวิต้นไม้( ต้นปีบ)

แก่ แก่มาก



ขนัตอนการตอน

ไม้หอมขนาดใหญ่

ทกีงิแก่ปานกลาง

ขนัตอนการตอน

ไม้หอมขนาดใหญ่

ทกีงิแก่ปานกลาง



การสังเกตผวิของพรรณไม้การสังเกตผวิของพรรณไม้



ขนาดของแผลทีเปิดแล้วแต่ความเหมาะสมขนาดของแผลทีเปิดแล้วแต่ความเหมาะสม(ขูดเยอืเจริญง่าย)



ผวิเปลอืกลําต้นแบบนี  ทาฮอร์โมนแล้วหุ้มได้เลยผวิเปลอืกลําต้นแบบนี  ทาฮอร์โมนแล้วหุ้มได้เลย



เมือรากออกดแีล้ว  หุ้มขุ๋ยมะพร้าวเพมิอกีครังเมือรากออกดแีล้ว  หุ้มขุ๋ยมะพร้าวเพมิอกีครัง



ขนัตอน

การตอนไม้หอม

อย่างละเอยีด

ขนัตอน

การตอนไม้หอม

อย่างละเอยีด



1. การกาํหนดตําแหน่งการออกราก

ข้อปล้อง

การกาํหนดตําแหน่งการออกราก



2. ควนัรอยบน 1 (กดมดีตัดเปลอืกขาดถึงเนือไม้กดมดีตัดเปลอืกขาดถึงเนือไม้)



3. ควนัรอยบน 2 ( หมุนมดีให้ได้ครึงลาํต้นหมุนมดีให้ได้ครึงลาํต้น)



4. ควนัรอยบน 3 ( หมุนมดีให้ได้ครึงลาํต้นทเีหลอืหมุนมดีให้ได้ครึงลาํต้นทเีหลอื)



5. ควนัรอยล่าง ( ปฏิบตัิเหมอืนควนัรอยบนปฏิบตัิเหมอืนควนัรอยบน)



6. ใช้มดีกรีดจากแผลบน ลงมาทแีผลล่าง ใช้มดีกรีดจากแผลบน ลงมาทแีผลล่าง (แผลท1ี.)



7.ใช้มดีกรีดจากแผลบน  ลงมาทแีผลล่าง ใช้มดีกรีดจากแผลบน  ลงมาทแีผลล่าง (แผลท ี2.)



8. ใช้ปลายมดีงดัเปลอืกจากด้านล่างขนึด้านบนใช้ปลายมดีงดัเปลอืกจากด้านล่างขนึด้านบน



9. เปลอืกลอกยาก ให้ใช้มีดกรีด ลอกเป็นชิน รอบลาํต้นเปลอืกลอกยาก ให้ใช้มีดกรีด ลอกเป็นชิน รอบลาํต้น



10. เปลอืกลอกง่าย ใช้มดีแซะนํา ลอกเปลอืกด้วยมอืเปลอืกลอกง่าย ใช้มดีแซะนํา ลอกเปลอืกด้วยมอื



11. แสดงท่าจับมดีทขูีดเนือเยอืได้สะดวก แสดงท่าจับมดีทขูีดเนือเยอืได้สะดวก (หน้ามดี)



12. แสดงท่าจับมดีทขูีดเนือเยอืได้สะดวก แสดงท่าจับมดีทขูีดเนือเยอืได้สะดวก (หลงัมดี)



13. กดคมมดีใกล้แผลด้านบน ลากลงด้วยแรงคงทีกดคมมดีใกล้แผลด้านบน ลากลงด้วยแรงคงที



14. ลกัษณะการขูดเนือเยอืเจริญทดีีลกัษณะการขูดเนือเยอืเจริญทดีี



15. ตัดเนือเยอืเจริญทขูีดออกให้หมดตัดเนือเยอืเจริญทขูีดออกให้หมด



16. กระตุ้นการเกดิราก  กรีดยาว กระตุ้นการเกดิราก  กรีดยาว 1- 2 นิว 6 - 8  รอย



17. การทาํแผลเพมิเติม เพอืเพมิพนืทเีกดิรากการทาํแผลเพมิเติม เพอืเพมิพนืทเีกดิราก



18. ล้างยางด้วยนําหรือแอลกอฮอล์แล้วแต่ชนิดของพรรณไม้ล้างยางด้วยนําหรือแอลกอฮอล์แล้วแต่ชนิดของพรรณไม้



19. ส่วนททีาสารเร่งการเกดิรากส่วนททีาสารเร่งการเกดิราก



20. สูตรกะปิสูตรกะปิ 



21. การเตรียมถุงหุ้มกงิตอนขนาดใหญ่ การเตรียมถุงหุ้มกงิตอนขนาดใหญ่ 1. 



22. การเตรียมถุงหุ้มกงิตอนขนาดใหญ่ การเตรียมถุงหุ้มกงิตอนขนาดใหญ่ 2 



23. ใส่ขุยมะพร้าว  มดัให้แน่นมะพร้าว  มดัให้แน่น



24.หุ้มซําครังท ี2 กงิตอนขนาดกลาง  ใช้ถุงบางกงิตอนขนาดกลาง  ใช้ถุงบาง



25. หุ้มขุยมะพร้าวครังท ีมะพร้าวครังท ี2. เพอืเพมิราก 1. 



26. หุ้มขุยมะพร้าวครังท ีมะพร้าวครังท ี2 



27. ตัดกงิตอนเตรียมปลูกตัดกงิตอนเตรียมปลูก 



28. แช่ปุ๋ยผสมนําแช่ปุ๋ยผสมนํา 



29. รองก้นหลุมปุ๋ยคอก รองก้นหลุมปุ๋ยคอก +กาบมะพร้าว 



30. แช่กงิตอนในนํา ++ปุ๋ยผสมนํา+แกะตุ้ม



31. เปรียบเทียบความเหมาะสมของราก

อ่อนไป เหมาะสม

เปรียบเทียบความเหมาะสมของราก

เหมาะสม แก่ไป



32. ปลูกกงิตอน ++ปักหลดัยดึลาํต้น


